
On yıl içinde hava müdafaa
mıza 50 milyon lira veren Türk 
milleti bugün de 26 tayyare 
hediye ediyor. 
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Avusturyada bir Haymver 
kışlasında asker isyan etti, iki
ye ayrıldı ve çarpıştı. Bir çok 
kimseler tevkif edildi. 

s 

Tel: { Müdür: 24318. Yazı iıleri müdürü ı 24319. 
idare Ye Matbaa : 24310. 
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30 ağustos Türk milletinin ebedi kurtuluşunun dirliğii 
~e her dönüm yılında yeni bir hızlaşmanın kaynağıdır 

. ....~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 ··yük Gazinin dehasında ve Türk şehitlerinin kan setleri Üstünde göğe 
Ü ,. e ıı·.., "miz Tü iradesi 12 s ne evvel bugün i ... e ebedi 

v uluş ı er atını kazandır mı , "'bide i iklirm ·şti!. 

~Üyük zaferin 
ıldönümündc 

ti llu~Ün büyük zaferimizin on ikin· 
Pt!'~donümünü kutluluyoruz. Dumlu • 
~ i;: rnuharebeıi, yalnız neticeıi kat'i o· 
h . '! rneydan mubarebeıi değil, tarihe 
~ 111 ,!•tikamet veren büyük bir hadiıe· 
._,; ""!"' büyük vak'a gibi, her ıene ar· 
hı bır heyecanla kutluladığnnız 30 ~
Ilı 10• zaferi de arkada kaldıkça fU· 
~"11eııen, büyüyen bir tarih hadisesi-

~ Oırnanlı imparatorluğu büyük harp· 
..._~ğlup olmuı ve 1918 senesinin 
,;j.~arında mabut Mondros müta• 
..,İi ••ı irnza cdihni§ti. Galip devletler 
ıı., ~ekeni., on,i;rokkepleri kurumadan 
-, ~uıı .Jıkaını lıilMrna Türk topraklan • 
'•'!_tal otınekte devım ettiler. Cenup· 
lı~ •1~ı·ledifer. Boiazları iıgal ettiler. 
-.,;•b·,IJa bi.kimi>·rılcrini kurdular. A
lııe .•!unun büyük ıehirlerine nüfuz et -

ge. baıladılar • 
de llır taraftan bu tecavüzler devam e
ııı:!'~• diğer taraftan da 1919 senesi -
'-iU ilk aylarında Pariate toplanan Ver· 
lorı ·~ konferanımda Oımanlı impara • 
'•r;runun inkirazı demek olan kararı 

tler. 
d~ Eğer bu karar Türklerin Anayur• 
~~ 0 1an topraklann maauniyeti ve 
lıo.~ada ıakin olan halkın kendi mu
~ii deratına hikim olmaıı prenajbine 
~krneti tazammun etseydi, bütün &• 

11\ı a~arlar Osınanlı imparatorluğu
h.;" ınkirazı neticesine tevekkül ile 

:l'uıı eğeceklerdi. 
dİit F' al.at öyle olmadı. Anla§ıldı ki 
ı.,_:1~nların kaab, Oomanlı impara-
1.ı· Ugu değil Türk milletinin varlığı 
)U~ Bunu herkeaten evvel anlayan Bü
'lııd Gazi oldu. Mütarekenin imza. 
lig· an birkaç gün sonra merkeze çek
~~-t~lı:raflarda hükümeti ikaz et· 

"'ıatedi. 

lıu~er feyi herkesten evvel gören 
'-lı kk Şefin söyledikleri, birer birer 
da ~ kUk ebneğe baıladı. Şubat ayın· 
ro.ı.ı 0 Planan içtimalarda 0.smanlı top
Iİııd""' paylatıldığı gibi, Türk mille''•I •ıı hayat hakkını nez eden ka
' ar Verildi. lngil.izler Çanakkale· 
lliı/•rleştiler. Mayııta lzınir itıal e• 
tliı,;_· Güzel Trakya istilaya uğradı. 
~,,1 Yet Mondros mütarekesinin im· 
~1dıınberi filen İfgal altında bulu
lıİiltıtı•tıınbul 1920 seneai martında 
~ en de ;§lal altına alındı. Bun-
1.ı;..,;So'."'a da ağustos içinde Türk mil
~~ " ıdam karan olan Sevres mua· 

•si iınzalandı. 

lıij~ada Gazi Anadoluya geçmiftİ. 
~ Şefin Anadoluya ayak bas· 
~" ~- 1:~rkün kurtulutile neticelenen 
tı bl'lik tarih hadiseainin baılangı
'-'ı; ~-g~ yıldönümünü kulluladığı
'1iiı,;;"'1tlupmar zaferi de sonudur. 
~ . ekenin imzaımdanberi İtilaf dev
~llr~ tarafmdan yapılan tecavüzler 
lııtt 111llda yer yer bir takım mukave • 
lıltııl lı•l'eketleri belirmeğe baılamııtı. 
~•i ~· canına kastedilen bir adamın 
~eıı: ,rnüdafaa11 mahiyetinde bare
~•k dı, Mevzii bir mahiyetle olan bu 
~iıı •tler, 19 Mayıs 1919 da Büyük 
~llerS~rnsuna ayak basmasile Türk 
" bir •nın tabii hudutlan içinde mil
>o,, kurtulut hareketi mahiyetini alı· 

..... 
~~lııi~ rnilletinin ölmemek, yaıamak 
~ lıııı Ustafa Kemal'in ıahamda ifa. 
~'•lı U~or. Bütün dünya "Kemalist,, 
"t.lt.,:~nden bahsediyor. "Kemalizm,, 
~•tı b !ta karfı İsyan mana11ru ifade 
•a lı il' keliıme olarak kullanılma
;c,~1jYor. Müstevliler tazyiklerini, 
'I.; p z •~ini .arttınydrlar. Istanbul -

~tr'••n.İd'fah hükümeti dütmanlann 
~l")i ba .vazife alıyor. Milli müca
ı.~k i ~lmak, Türkü eaaret altına 
:"il ç.,~.her çareye bat vurmak
tı;•da it ıyorlar. Dini bile bu u-

1' alt Ullanmağa çalrııyorlar. 
~~tl•ti 111 ınilli mücadele her gün kuv-
~ıı Yor Ş k f . B" ' ' J .. ) ~-f . · ar za en. ınncı no-
lı ~ Zafer~, ikinci Inönü zaferi. Sakar
llı U)~k ~rı ve... Nihayet 26 Ağustos 
lti'lıdanİİ.rru:zu ile 30 Ağustoı Baıku
'o 'lıci Yıldö ~u~a~~besi. Bugün on i
~~lıtıcu ""1n~nu kulluladığımız bu 
ı •ı tı 'h :zafer ile Türk milli mücade
:--0. ı ayeti . 
ı. ~ ... h enıyor. Artık Mudanya 
"'~ ""• T" k , ~O l'lılıııu 'b ur c~ıniyetinin yeniden 
tı /\ğuıtos" zafe~n tabii neticesidir. 

lı hiç lı .. zaferı olmasaydı, bunla • 
- 3o A ~rı olamazdı. 
0•tıılu gustoa zaferi yalnız milli 
lınile:"bu:z noktasından değil, bey

~ ehetn !'-kımdan da birinci derece .. 
''••iııd rnıyet_li bir hadiaedir. 1918 
1 altı~ •nberı dünyayı tahakkümle· 

·•a alrn k . a ııteyen galip devlet-

Büyük bayramı
mızı bugün nasıl 
kutlulayacağız? •. 

Bugün 30 Ağuatoa zafer bayramı
ilır. Bu büyük yı)dönümünü buııün 
12 sene evvelki heyecan ve aletle te
sit ederken Türklük namına duyduğu
muz sevinç ve iftihara aon yoktur. 

Bin türlü maddi imkanaızlık için
de bulunan fakat heyecanını yalnız 
kendi kalbinde yanan iatildi.l kayna
ğından alan Türk orduau bundan 12 
yıl evvel bugün, bet gün bet gece sü
ren devamlı ve çetin bir muharebe • 
elen sonra kat'i ve kahir zaferi ka • 
zanmıı ve memJeketi yabancdann is 
tilaaından kurtarmıttı. 

Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 
de baılamııtı. Fakat o zamana ka • 
dar müzminleıen muharebe kıaa bir 
zaman içinde neticesini buldu. Bütün 
bir düıman dünyasının her türlü ve
aaille bealediği bir ordu Türkün kuv· 
:vet ve kudreti kartmnda ezildi. 

Balyoz yemİf bir cam parçası ııi
bi toz haline geldi, parçalandı ve 
dağıldı. Türk süngüsü ağır, çelik 
toplann ııırtlağıru kemı.iı aeaini kıs 
tırmııtr. Kanımızda o kadar ateş 
vardı ki dütmarun çelik süngüleri 
bu kanla temaa eder etmez eriyor ... 
du. Göğüı göğüae harp , nihayet ırö• 
ğüs sırta harbe inkilap ebnitti. Ve 
az zaman sonra dütman peri§&n ve 
müzmabil bir halde topraklanmızı ken· 
di askerlerinden temizliyordu ••. 

30 Ağustos zaferinin bu itibarla 
her hangi bir zaferden daha büyük 
ve daha kutai bir manası vardır. Çün
kü 30 Ağustos zaferi bize yelmeaaJc. 
mütesanit bir vatan biribirine candan 
bağlı vatandaılar verdi. ( 

30 Ağuıtos zaferi bizi 56vreı'den 
kurtararak Lausanne'a kavuıturdu. 
30 Ağuatos zaferi inkilaplarm ilk ha-••• . '' ,, ,,,. ,,,,. ,,,, ',,,,,, 

Büyük reiaimiz büyü'Ti zaler günü Fevzi ve l•met Paflllarla birlikte 
Dumlupınarın hiikim bir sırtından düşman ordularının imha ııe inhiza-

mını tema,a buyuruyorlar •• 
reket noktası oldu. Ve 30 Ağustos l Türk, her zaman olduğu gibi gene 
aayeainde bütün düny• bir defa ela· kendi topraklarında kendi kendisi • 
ha öğrendi ki: nin efendisi olarak ya§ayacaktır, 

Dünyaya efendi olarak gelınit olan (Devamı 5 inci sahifede) 

Budunlar arası 
Panayırı 

Gazi Hz. ile Başvekil 
Paşa arasında 

teati edilen tel yazıları 
JSTANBUL, 29 (A.A.) - 9 ey· 

lül beynelınilel panayırının açılııı 
müanesebetile Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Pa§A Hz. ile Bat
vekil ismet Pata arasında atağı
daki telgraflar teati edilıniıtir: 

Reisicumhur Hazretlerinin 
Yüksek Huzurlarına 

Bu •ene cumhuriyet ordularına ilti hak eden genf mülazımlarımıidan Bugün lzmir beynelmilel pana-
bir. grup yınru açtık. Eaer eaki harabeler Ül-

B 
tünde cumhuriyetin kurduğu bir a-

u •• 650 b•t bide halindedir. Büyük memnuni-gun genç za ı t:~:!::-~:ı~::~ğ::ı.~!i~: ~ 
orduya iltihak ediyor :etmeğ(n::::t2i!~r:İıi~~d:)1i_ve 

DünHarbiyealayınamektcpavlusunda ls'!!et Pş. Hz. 
sancak verildi ve r . -.. - Dun akşam . 

· t · Id I zmirden geldı 
geçı resmı yapı ı lzmir beynelmilel sergi.inin açılıtınt 

Bugün de yüzüncü yıl 
kutlulanacak 

Harbiye mektebi alayına dün me
r~aimi mahsuaa ile sancak verilmit • 
tir. Bu ınaksatla yapılan merasim ,..,. 
de, fakat çok samimi olmuıtur. 

Saat 15 le Harbiye mektebinden 
bu sene mezun olan efendiler Harbi
ye ikinci amıf talebesi mektep avlu
ıunda ahzı mevki etmiılerdi. 

lstanbul kumandanı Halis Pqaı 
refakatinde erki.nı harbiye reisi mi· 
ralay Tevfik, Harbiye mektebi ku • 
mandam miralay Rauf, Harbiye alay 

(Devamı S inci sahifede) 

lerin her taraftaki istila emellerine 
nihayet veriyor. Şarkın Garp ile o
lan münaaebetlerinde yeni bir aafha
nın baılangıcıdır. Bu büyük hadise
nin akisleri Şarkta, Garpta her ta
rafta hiaaedilmiıtir • 

On ikinci yıldönümünü kutluladı
ğımız bugünde bize bu zaferi ka • 

laanbuJ kumandanı Halis Pata nutkunu oku7or 
•• Harbi7enin alay nncaiını alay ku .. 

mandanına •eri1or 

zandıran Büyük Şefimize, kuman
danlarnnrza, Türk ordusuna minnet 
ve fÜkranlarımızı ifade etmek ve 
Türk milJeti yataım diye can]arını 
veren aziz ıehitlerin hatırası önünde 
aaygı ile eğilmek milli bir vazife
dir. 

Ahmet ŞUKRU ı 

yapmak üzere lzmire giden Batvekil lı
met Pata Hazretlerile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü bey dün akşam Gülcemal 
vapurile tehrimize dönmüşlerdir • 

Gülcemal saat 19,S ta limanımıza gel· 
mittir. Ba§vekil Pata Hazretleri ıekize 
çeyrek kala Galata nhtımına çıkmıtlar 

(Devamı 5 inci sahifede) 

BUGÜN 
:S ü.acü ıahifed~ 

BALKAN OLiMPiYATLARINDA: 
Zagrepte birinci gün 

Hava saltanatı 
Mümtaz. F AIK 

4 üncü ıaltifed• 

BUYUK GUN: Batkumandan mey. 
dan döğüşü 3G ağustos 

Yefilköy: Ali RIZA 
OZ DiLiMiZLE 

M. SALAHATTIN 

• 

Bu sene 1ıalkımız. tarafından orduya hediye edilen tayyarelerden 
Ayancık ha va kartalı 

Ta.qgare bayramımız 
• 

birisi: 

lstanbulun 3 tayyaresine 
bugün adları konacak 

I stanbullular Y eşilköge davetlidirler 
Kemalist Türklyenin tayyareciliğine karıı 

yurdun her tarafında görünen milli 
kaynaıma bugünkü ateıile devam edecektir 

30 Ağustos ayni zamanda Tayya• relere ad takma merasimi yapılacak • 
re bayramına tesadüf etmektedir. Bu tır. 
münasebetle Y efilköyde Iıtanbulun Jstikbal harplerinin ne olacağını 
orduya yeniden hediye etliği tayya- (Devamı 6 mcı •ahifede) 

Askeri terfi listesi 
Terfileri ali tasdike iktiran eden as
keri erkan, ümera ve zabitlerimiz 

ANKARA, 29 (A.A.) - 30 ağuıtoı _ 
zafer bayramı münasebetile terfi eden 
erkan, Ümera ve zabitanın liıteai berveç 
hi atidir: 

Erkiinı harp miralaylığından 
mirlivalığa terli edenler: 

Rü§IÜ, Ekenn, Mustafa Sabri, Yuıuf 
Ziya, Veyıel, Reıit, Şemsettin Tahir 
Beyler. 

Erkiinı harp kaymakamlığın • 
dan miralaylığa terli edenler: 

H. Fehmi Hereke, Mehmet Ağuıtoı 
Beyler. 

Erkiinı harp binba,ılığındun 
kaymakamlığa terli edenler: 

Tunun Trabzon, Hüsey:İn Köprülü 
Beyler. 

Erkiinı harp yüzba,ılığından 
binba,ılığa terli edenler: 

Ekrem Hayri lstanbul, Etref Uıkü
dar, Ahmet Remzi Aya§, Aliattin Bur
sa, Ziya Araç, Milhat htanbul, Nedim 
lstanbul, M. Sadık Kıklareli, Necati 
Bursa, Bahattin Berııama, Cevdet Er
zurum, Ziya Kırıehir Beyler. 

Piyade kaymakamlığından mi· 
ralay~ığa terli edenler: 

Ahmet Habip Kastamonu, Mehmet 
Murat Kızanlık, M. Fazıl Selanik, la
mail Hakkı Oüküdar, S. Fethi Harput, 
A. Sahip Gümilcine,H. Cevdet Süleyma Erkanı harp miralaylıgvından terli 
niye, Nuri Oıküdar, lbrabim Karagüm-
rük,Ali Lofça, Hasan Tabain Kaatamo- eden mirliııa (Eski lstanbal polis 

(Devamı 6 mcı sahifede) müdürü) Ekrem Ptlfa 
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a 8 . . il 
§ iZi f I ; , 
- -= "Ulu Baıkan,,a --S Bir zamanlar ay, yıldız kararmı,tı bu elde; 
S Bahtımız yaprak gibi uçmuştu k~ayelde ••• = Unutmadık· unutmaz Türk o acı günleri; - , . = Halii kalbimizdedir yaramızın eserı .•• -S Düşman, payla,ılac?~ mir~ sanıp öz yurdrı ; 
S Bir gün, güzel lzmırın bagrına hançer ııurdu! 
S Burda o:up biteni söylesek İnanılmaz ; = Jzmirin yaraları yaş dökmeden anılmaz .. 
E Nelere sahne oldu zümrüt başlı, şen lzmir; e 
- Gülşenleri biranda solup değişen /zmir... § 

Viraneler açıldı mamureler yerinde; -
Mor dumanlar saııruldu mineli göklerinde J S 
En sonra adım adım çiğnendi toprağımız; 5 
Bir kancık hır• uğruna çalındı bayrağımız... ~-
'Kalmadı yıkılmadık, yakılmadık bir yuııa; 
Türk çocuğu kanile boyandı dağ, taş, ova ..• 
Orda ifkence gören, çıldıran gençler vardı; § 

5 Bir kurşunla ölenler kalandan bahtiyardı... ,, B 
5 Dipçiklerin ucunda can ııeren çocukların § -= .Yalvarıfı şifasız derdidir ulukların... -= (Devamı 5 inci sahifede)' S - -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 



2 MiLLiYET PERŞEMBE 30 ACUSTOS 1934 

HARİCİ HABERLER TARiHi TEFRiKA: 128 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Naci Ef. Divanı harpte muhakeme 
edilirken hakimlere neler söylemişti 

Kışlada isyan 

Avusturya }iaymver kış
lasında bir hadise oldu 

Gümrükler U. müdürünün tami 
ANKARA, 29 (Telefonla) - ihracat sonunda yabancı m 

ketlere yapılan ihracatın acentalar tarafından vapurun hareketı 
itibaren 48 saat zarfında ilii,,eli manifestoların verilmesi icap 
halde bazı acentalar bu müddetin dört, beş güne iblağım iste 
dir. 

ı • •••• e ı Bizden ayrıldıktan sonra fedai· 
miz dı.i~unmüş, taşınmıf. hiçbi~ ~im 
seyc hz her vermeden a:ızettıgım 
veçhile ağzının içine ~apış~rmış. 
O gece divanıharp teşkıl edılerek 
muhakemeye başlandı. Muhakeme· 
nin neticesini büyük bir helecan
la bekliyorduk. Muhakeme gece sa. 
al sekizde neticelendi. Kardeşimiz 
Naci ifadesinde. 

ne ezmeyiniz. iktidarınız varsa tak. 
dim ettiğim fU istidanın sahibini 
arayıp bulunuz. Anlayınız ne ka
dar iktidarsı- .Jlduğunuzu ki sizin 
birkaç para için aç hayvanlar gibi 
aradığınız ve muzır evııak dediği
niz feyleri itle ben size raptan gön
derdim. Bunları hepsini yapan be· 
nim. Gücünüz yetiyorsa beni bulu
nuz!,, 

Asker ikiye ayrıldı ve çarpıştı 
Bu müracaatı tetkik eden gümrükler umum müdürlüğü va 

hareketisırasında yüklenen eşyanın mühim bir yekün teşkil etmf 
ğine göre bu eşyaya ait olarak V~/fi lecek ilave manifestoların t 
ve tevdii için verilen 48 saatlik müddetin ~fi geleceğine karar v 
ve acentelerden bu yolda manifesto aranılJ.ak lazım geldiğini, b 

Bir saat mücadeleden sonra polisler sükunu 
iade ettiler ve isyancıları yakaladılar la beraber bu müddet müsaadesinin her halde mazeretli hadis 

maksur bulunduğunun hatırdan çıkarılmamasını gümrüklere t 
etmiştir, 

- "Cenabıhakkın,. muzırları, 
ainleri öldürünüz,. emri celiline 

ıttibaan devlet ve millete mazarrat 
vermekten başka bir fey düşünme
yen o hainin vücudunu ortadan kal 
d.rmak içi nbir ku,un atbm.Muvaf 
fak oldumsa bahtiyarım. Olama
dımsa teessüf ederim.!,. Sözlerini 
harfelmi~tir. 

Trabzon kumandanı nişan aldı
ğı ve valinin maatına da zam yapıl
dığı için bunları yazmağa mecbur 
oldum. Ben bunları mevkuf oldu
ğum halde yapıyorum. ileride da
ha serbest kalırsam daha neler ya
pacağım. 

ViYANA, 29 (A.A.) - Reu
ter ajansının muhabirinden: 

Dün kuvvetli bir polis müfr&o 
zesi Floridsdorf'da bir Haymver • 
Heimvehr - kışlasında taharriyat 
yapmıf ve isyan hareketine işti • 
rak etmİJ olan Haymverlerden bir 
kısmını tevkif etmittir. 

isyanın sebebi, bu kışlada bu
lunan genç Haymverlerin yeni ta
yin edilen bir kumandanı btem&o 
meleridir. Ha verler ~ ku • 
mandam, Ha erlerin sayesi o
lan ifleri bilmemezlilde · · am 
ederdıı: a:zl..um.Ier ve teflcif et • 
mişlerdir. 

Polisler, alelacele, "süngü tak,. 
vaziyete gelmi,ler , kışlaya gir • 
meğe muvaffak olarak asileri tev
kif etmi,ler, bir saat süren müca
deleden sonra sükutu iade etmit • 
!erdir. 

Kışlalar ve şehrin sevkulceyiş 
noktaları polis tarafından tutul
muştur. 

Hitlercilere rey satanlar 

ViYANA, 29 (A.A.) - Yeni 
lııir heyecanlı ~enin baş • 
byaca.iı Linzclen b" dirilmektedir. 

Bu ...aalı:eme bugüıı d ğrtılan 
çiftçi federasyonu reisi sabık na
zırlan:lan Baf inger ile arkadaşı 
mühendis Pampel'e aittir. 

Mektııpçular arasında değişikli 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Tekirdağı mektupçuluğuna 

hir mektupçusu Şeııki, Kırşehire Tokattan Hüseyin, Meraşa Tek 
dan Mitat, Edirneye Istanbul hukuk işleri müdürü tabiiyet me 
Tevfik, Çankırıya Meraştan Yaver Lütfi, Sinoba Isparta nüfus m 
rü Rilat, Gümüşhaneye Burgaz nahiye müdürü Cemal, lzmire 
lip kaymakamı Baha Beyler tayin edümiflerdir. 

Yeni . ticaret uzlaşmaları 
"ANKARA, 29 (Telefonla) - Japonya ile yapılan ticaret uzl 

sı gümrüklere tebliğ edilmiftir. Avusturya ile yapılan ticaret uzl 
•• da ali tasdike iktiran etmiştir. 

Nafıa ve Maliye vekilleri geliyor 

Abciı•lhamit muhakeme evrakı
m Y ıldıı:a illetti. Bunun üzerine 
evrak hemen gönderildi. Bugüne 
kadar lamam dokuz gün geçtiği 
halde llenüz bir haber yok. Ailesi 
afradı kesir olan muhterem feda
imiz kat'iy~en müteesisr değildir. 
Aalcsin:n idaresi için iane toplıyo
ı uz \'e yaşamalarım temin ediyo· 
ruz.,, 

Trabzon da lstanbuldan daha 
berbat bir hale geldi. Müat&o 
bit idarenin faaliyeti son dereceye 
vardı. Burada yirmi beş tane ca
sus var. Fakat hepsini bir araya ge 
tirseniz bir adamın yerini tutamaz
lar. 

Mevkufum demekten maksadım 
gündüzleri dıtarıya çıkamadığımı 
anlatmaktır. Fakat gece olunca şü
kür Allaha her tarafa yeti,iyorum. 11 

8-mı üzerine kıflada balu • 
nan efrat tkiye ayn}mlf, sadık ka
lan efrat ile isyan edenler arıum
da ÇU'Plflll& olın~, · i.h atWnrf, 
süngü bllaadınq ve lııirçok ya • 
ralılar ıu.tw'. 

8-lana daha !plbat ayında 
fıriLalarmıa reyini bir milyon mu
kaLilinde Hitlercilere sattıkları bil

' dirilmektedir. 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Nafia vekili Ali Beyle Maliye ıı 
Fuat Bey lstanbula hareket ettiler. 

Dört Vali vekalet emrine alındı 
ve değişiklikler _l/apıldı Mülazinı \'\laci efendinin Trab· 

zon kumandanı Hamdi pa~yı kat
letmesi scnelerdenberi Terakki ve 
ittihat cemi) etinin, ne,riyat ve ve
sair suretle yaptığı propaganda ü
zrrine e' de ettiği ilk icraat muvaf
akıyetiydi.Onun için muvaffakıyet 

ten azami surette istifade ediyor 
"e icraatın başladığını bütün ,u
helerine bildiriyordu. Tabii Naci 
efendinin ailesini unutmıyarak 
T, abzon subeıi vasıtasile ona pal'a 
ı:'i deriy~rdu. Cemiyet bir de Naci 
c'endinin fotoğrafını istemişti. Bu 
işlere dair Trabzondan yazılan 
bir mektupta deniliyor duki: 

"irsal buyrulan evrak ve akçeyi 
aldım. Para fU sıralarda 7 numar• 
ralının öyle imdadına yetifti ki ai· 
le i size ilelebet minnettar kalacak
tır. 

Nacinin resmini istiyorsunuz. 
Fakat arkadaşımız o kadar sofu. 
dur ki bu yüzden hemen hiçbir re
sim çıkarmamıftır. Yalnız bundan 
yedi ıene evvel bir arkadafile be
raber çıkartmı' olduğu bir reıim 
varmıf, onu bulursam de.ıha! yollı
yacağım. Maamafih o zamanlar 
Naci biraz fişmanca idi. Şimdi ise 
hem zayıf, hem de sakallıdır. 

Gönderilen parayı ailesine azar 
azar veriyorum. Para bittikten son
ra hepsi için bir makbuz alarak 
takdim edeceğim. Parayı birden 
ellerine verecek olursam, akılları 
ermediği için borç vermeğe falan 
kalkıfacaklar ve nazarı dikkati cel
bedecekler. 

Yeni vali bizi çok tazyik ediyor. 
Po tahanelere, konsoloshanelere 
müteaddit memurlar tayin etti. Va
li bu tazyikatı böyle artırmakta 
devam ederse, ona da bir adet 
(dizante. i) hapı takdim edeceğim! 

Irandan Trabzona bizde tahsil 
görmüş bir doktorla bir sivil geldi
ler. Bunlar bizdeki efkin umumi· 
yeyi anlamağa memur edilmifler. 
Doktor Şah hanedanına mensup 
imi,. lımi Hasan hi.ndır. Ben bu 

Diğer bir mektupta gönderilen 
evrakın sağlam bağlanmaması yü
zünden paketlerin postahanede 
açık çıkmasından tikayet ediliyor 
ve deniliyordu ki: 

"Böyle bir hal vukuu caiz değil
dir. Malum ya burası türkiyedir, 
efendimiz buralarını da orası gibi 
zannediyor. Ben kendi hesabıma 

hiç bir feyden çekinmem. Lıizım
gelirse milletim için kuıhan ver
mek değil, kendimi bile kurban e
derim. Yalnız başladığımız iti ni
hayetine kadar yürütmeden gider
sem buna acırım. Onun için gön· 
derilen zarfların muntazam olma
sına dikkat buyurunuz. 

Geçen arizamda valiyi ve ku
mandanı aıkıftırdığrmı arzetmit
tim. Bu yazılarımla valiyi o kader 
korkuttum ki nihayet istifaya mec
bur oldu. Vali feryatnamelerile 
mabeyini tacizf ede ede nihayet 
onu buradan kaldırıp Konyaya 
gönderdiler. Şimdi buraya Meza
hip müdürü Ziver bey geliyor. Ba
kalım onunla da ne pandomima oy. 
nıyacağız ! 

-Bitmedi-

Budunlar arası 
Panayırı 

(Başı 1 inci sahifede) 
diğer vilayetlerden gelen binlerce 
yurttaşlar büyilk Reisicumhurun 
yüksek adını COfkun sevgi ve de • 
rin aayıırlarla anmıılardır. Menıle
ketin iktisadi yükseli§İndeki dai
mi ve fasılaıız irtat ve idarenizin 
her gün yeni feyiz vermekte oldu
ğunu tazimlerimle arzeylerim bü
yük Reisicumhur Hazretleri. 

Bat vekil 
lam et 

BQfl)ekil ismet PllfCZ 
Hazretlerine 

lunir 
lranilere bizim de yakında Iran gi- fzmirde açılan budunlar aruı 
bi kanunu esasiye malik olacağımı· panayırm açıhtı ve bunu açanın 
21 anlattım. Bu sözleri mal bulmuf yüksek duygularını kavnyan tel 
mağribi gibi derhal memleketleri· yazınızı seninle beraber üzerinde 
ne bildi·ıdiler. lraniler, bizim Rus- bulunduğum Kocatepe hatıruını 
lar gibi istipdattan ayrılmak is- anan yüzlerce Türk ııençliği için-

de okuduk. 26 Ağuıtoı Türk bu • 
tememizden korkuyorlarmı,. On • ' dunu için her yıl yepyeni kazanç· 
lara bu gece mükemmel bir ziyafet lar terimi olacaktır. Bu kısa aözün 
vererek ikisini de sarhof yapaca- kendisi sen olacaksın bu inançla 
i!ım. lfadeleı-;ni aldıktan sonra si- bu yazılar yazıldı. Namo ismet. 

Gazi Mustafa Kemal 
ze ayrıca bildiririm." • • • 

Trabzon subesinin Abdülhamit JZMIR, 29 (A.A.) - R..tsicum-
devrinde nasıl çalıştığım ve T rab- hur Hazretlerinden lzmir valiıi 
zon eşrafının lakaydisinden nasıl Kazan Paıa Hazretlerine beynel-
şikayet ettiğini gösteren atideki milel panayır hakkında hitfen Çe· 

k J d kilen telgrafname: 
me tup ar a kayda tayandır. Beynelmilel fzmir panayırının 
Bunlardan birisinde deniliyordu açılıtını iktisadi yükselit yolunda 

Çin ıark demiryol c1aı 
Yeniden 53 Rus 
Tevkif edildi 
Bu iar demiryoluna sui
kastla ittiham ediliyorlar 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - Kalıa
rovaktan bildirilcliiÜle söre 13 -C-.... 
tanberi çn. f&"k demiryollıonmu S-,..,t 
memurl&nnm 53 kiJi te.-kif olawwwıq. 
tur. Balllara, iti dikleri ciiriimleri i
tiraf etıtinnek iç-in iJkence edihaokt ,. . 
Tevkifat cösteriJmek için lııa..ı.c 
Kunlmz'larla ııizli ~ ı..,. 
lunmak ve Çin ,arı. · tre.le
rine kartı _.._dar h.-ı-akia itti
ham em!İyorlar. Bidayette Mançuko -
lisi bnıfmdaa ,,_- teyı.ifoıtı Iİmcli a· 
çıkça ,_ i h ödare 
dir. 

Diğer taraftan, çuko • tı 
nezaretinin hizmetinde bulunan Üç Ja
pon memuru Haı-bin'e gelmiftir. Bunlar 
geçen sene yapılan tevkifat esnaaında 
Sovyet aleyht.ın hareketlerile ve Çin 
§ark demiryollarının müsaderesine te
tehbüı etmekle tanınmı~lardır. Bu mÜ· 
na.ebetle "Harbinskoe Vrenita,, gazete
si bu memurların Çin ıark demiryolları 
Mançuri idaresinin erk.inile görü,.erek 
cezri tedbirler alacaklarını ve mezkU.r 
tadil edeceklerdir, Müdürden ayni za. 
manda Sovyet Ruıyaya naklolunan ma
kine ve vagonların hesabını soracaklar· 
dır. 

Yine bu münasebetle Harbin' de çı· 
kan Japon ve Mançuri gazeteleri Man· 
çuride oturan bütün Sövyet tab<ıAı.utıın 
ihracı ve Çin şaı k demiryollarınrn nıüsa· 
dere•i için tiddetli neşriyat yapmakta• 
dırlar. 

-- -M 00-M--o--.. - - - --

Japon hükumeti 
-o-

Va~ington muahedesini 
f eshetmeğe karar vermiş 

TOKYO, 29 (A.A.) - Hariciye neza 
retinin beyanata aatalıiyel!tar memuna, 
Japonya'mn Vaıington muahedenni he
men feshetmiyeceğini ve !ikin teırinieT-

1 velde, Londracla cereyan edecek iptidai 
bahri mükalemeler eanasmıla bir itilifa 
eriımekten Ümit kestiği takdirde ihtimal 

' ki buna mecbur olacağım beyan et:mİJ
tir • 

Mumaileyh ilave ettiğine göre Ja• 
ponyanın teklifleri meyaıunda mezkur 

ı muahedenin tadil veya tebdili de var
dır. 

ı TOKYO, 29 (A.A.) - Asabi gazete-
si, Japon hükiimetinin gayri reımi ola· 
rak Vaşington deniz muahedesini feshe· 
dcceğini yazmakta, meselenin 7 veya 
11 eylülde kabinenin nımi bir karan
na bağlanacağını ilave etmektedir. 

Muahedenin resmen de feıbedileceği 
şüphesizdir. Yalnız bunun gelecek teıri· 
nievvelde Londrada yapılaeak müzake
relerden evvel mi, sonra mı yapılacağı 
meçhuldür. Japon deniz mehafili, mua
hedenin daha evvel feshedilmesine taraf. 
tardır. 

M. Hitler 
ki: mühim bir adan sayıyorum. Bu ve-

''Gönderilen evrakı tevzi ettim. aile ile hakkıında gösterilen can· Ü • d b J 3 f 
Fazla olarak iki harakette bulun· dan duygulara teıekkürler eder ve :ı:erın e u unan vazi e-
dum ki bilmem caiz miydi? Yolla. muvaffakıyetler dilerim. ye 3 şahıs tayin edecek 
dıg"ınız ilanlardan iki tanesı'nı· ı'kı' Reisicumhur BERLIN, 29 (A.A.) - Deyli telgraf 

Gazi Mustafa Kemal h b" · d isti daya raptederek mazrufen bı'rı'. l mu a ırın en: ı 
A man hükümetinin leşekkürü Siyasi mahafil, M. Hitlerin sahip oldu 

-sini valıye, diğerini de kumanda- BERUN, 29 (A.A.) - Alman ğu üç vazifeyi idare için üç ıahsiyet ta-
na gönderdim. Bu istidaların ikisin hükUıneti Reisicumhur Fled Mare· yin edeceğini zannetmektedir. 
de de aynen şunlar yazılıydı: tal Von Hindenburııun cenazeme- Alelu:num Von Blomberg, M. Hess 

1 raaim.ine Tiirkiyenin Berlin büyük M G · ,. · · 1 • 'k dil k "Ey kendinizi bir s,ey er zann... ve . oerıng ın ısım erı zı re mt te-
elçisini memuriyeti fevkalade ile dir 

den hayvanlar! Artrk boynunuzda ve hususi murahhas sıfatile bulun- ı-·· ••11••••••••••mıııııı 
takılı du.•an saman torbalarını çı- durarak ibraz buyurdukları sem- S • • 1 1 
karınız. rsız cocuklar gibi bir iki patiden dolayı hükUınetin ve Al- anayıcı · ... 
cicili bicili ni•~na aldanıp milleti man milletinın teşekküratını Reisi· 29 T efrinievvelde açılacak 

Y cumhur G~zi Mustafa Kemal Haz- Ankara sergi.sine iftirak vazife-
itilaya Ç lı an gayyurları mahva retlerine iblağa Ankara büyük el- 1 ni unutma, Hemen teahhütna-
kalkı,mayınız. Yanlıf zehaplarınız- çiıi M. Von Ro.enberg'i memur ey- meni gönder ve yerini al. 
la zannettiğiniz i•blerde dahi li o1~mı· lımlelİmİİıİİİ'!Iİtilır.İııll••-••••••..I M. f. ve T. C. 
yan k;~ 1n•; zor azunuz aza ıma-, 

Cen bi A er ikada 

Petrol hangarla -
nnda yangın çıktı 

Kampana şehrinin büyük 
bir kısmı mahvoldu 

BUENOS A YRES, 29 (A.A.) - Bu· 
- Aytt0'1ıeA 80 kiloaw:tıe ileride o
lan K·-=· tehrinde büyük bir yan • 
&"il olmuJbu. 3 lrifi · müt, çoğu ağır o
larak 50 kiyi yara1-mıtır. H n bü
yük lıir kıamı korbrak ka.çmqtır. Şehrin 
aiifusa, 15,000 ~idir. Yangın, iki petrol 
~-patlamasından çdmupır. Han 
garlana 1>9tle=·v, hastahane ile Htasyo
nu yılaruıtır. Ba§lKa petrol hangarlan 
beaü.z yancmclan ıuaktadır. Buenoı Ay
rea ..., s..-r,..,• dom celea >tf aiyeler tle 
ıolür ilfaiyeM çalı.....,ı.t..tır. tebrin bir 
kısmı • · en mahTolmuftur. Y ngın 
çıktlktan sonra 3 petrol hangan daha 
patlamıştır. 

Alevler, bütün tehri tehdit ederken 
rüzgar değipmf, ve tehlike muvakkaten 
atlatılmıfbr. Y anııın, devam ebnekte
dir. 

Müstakbel Harp 
--· 

BuDun için orduları na
sıl hazırlamak lazım? 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Erkinı

harbiye reiıi de dahil olduğu halde or• 
dunun yuksek rülheli zabitleri, siper 
muharebelerin;n arbk eskimiı olduguna 
dair askeri makamlar tarafından ileri ıü. 
rülen fıkru iıtirak etmektedirler. Erl<iını 
harbiye reüi M. Mac Arthur, senelerden 
beri erkanıhaıi>iyenin gelecek harplerde 
olması muhtemel ıüratli hareketlere ha
zırlanın.ık için ordunun kara kuvvetleri
nin fevkalade hareketli, hava aletleri ve 
makineleri inkitaf etmiı açık harpler i
çin talimler yapmaıı lüzumunu ileri ıür· 
düğünü aöylemiıtıir. 

'ANKARA, 29 (Telefonla) - Bolu valisi Ali Rıza Bey Büeci 
[iliğine , Giresun valisi Salih Cemal Bey Bolu valiliğine, Kırşehir 
si Nazım Bey Ordu valiliğine tayin edümişlerdir. 

Çankırı valisi Mümtaz, Kocaeli valisi Eşref, Büecek valisi Ali 
mali , Ordu valisi Adil Beyler vekalet emrine alınmışlardır. 

Bundan başka Dahiliye vekaleti bazı vilayetlere vali vekiller 
yin etmektedir. Bu meyanda lzmir vali muavini Saip Beyin Burdu 
li vekaletine tayini muhtemeldir. 1 

' ' Echo de Paris,, nin Türk dili v 
sanagileşmeye dair makalesi 

PARIS, 29 ( A.A.) - Anadolu ajansının Pam huıusi muh 
bildiriyor: 

Eko dö Pari, Türkiyeye dair anket makalelerinin sonuncuıu 
Mustafa Kemal Türkiyesinin milli faaliyetlerini tetkik ederek 
türkçeleştirme işinin misli bulunmaz bir muaziam eser olduğunu sö 
yor. 

lktiaaden memleketin kendine yetmesi ve ithalatın azaltıl 
makaadile sanayileprıe faaliyetinin şimdiden muvaffak neticeler 
diğini kaydederek diyor ki: 

"Garp Avrupaıı artık hayale kapılmcuın. Kendi.ine uzun zam 
lar yarı müstemleke vazifesini görmüş olan Türkiyeyi tamamen 
betmiştir .,, 

Fevzi Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 29 ( A.A.) -. Büyük Erkam Harbiye reisi Müşir F 

PtlfQ Hazretleri yüksek zaferin on ikinci yıldönümü münasebetile 
du namına almış olduğu resmi ve hususi tebriklere ayn ayrı cevap 
mek mümkün olmadığından mukabil tebrik ve teşekkürlerinin ibl 
na Anadolu Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Edirnede Tayyare bayramı 
EDiRNE, 29 (Telefonla) - Trakya pancarcılarının teşııik 

muavenetlerile ve lstanbul Trakya şeker şirketinin delaletile kah 
man ordumuza hediye edilmek üzere alınan tayyaremiz diğer iki t 
yaremizin refakatinde bugün Edirneye gelmiş ve tayyare meydanı 
irt111iftir. ' 

Yarın ki ihtifald e ad konma merasimi yapılacak olan 
halkın CO!fkun tezahüratı arasında karaya inmiftir. 

Almanya - Lehistan gizli itilafı 
PARIS, 29 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Liberte gazetesinin V arfOVa muhabiri büdiriyor: 
Doğru zannedilen bazı malum ata na.taran, Lehi.tan ile J\l~ 

Bir fransı:r; meb'uaunun arasında ademi tecavüz misakındarı başka gizli bir siyasi itilaf tam 
r - k. cuttur. 

Ur ıyc Gazeteye nazaran, Almanya, Lehistanın Baltık denizinde 
hakkında düşündükleri mahrece olan hayati ihtiyacını tanımakta ve Litvanya ile siyasi bir b 
PARIS, 29 (A.A.) _ Anadolu ajan- , lik tahakkuk ettirmesini teklif etmektedir. 

11nın Pariı huıuıi muhabiri bildiriyor: j 'T9 •• k s t _J tl .., A k • h 
Stavi.ıki tahki~~tına memur parlemen 

1 
. .1 Ur • OVge UOS ugu, S eri eg 

to konnıyonu ret ı M. Guernut komisyo-
nun yakında .toplanıp toplanmıyacağım 1 timizin Rusyada tetkikleri 
ıoran gazetecılere cevaben, T Ur ki yeye 1 ... 
bir seyahat yapmak azim ve kararında MOSKOV A, 29 ( A.A.) - Mo skova askerı mıntaka kumand 
ol~:'ğ~nu. •?Yl.emiı ve demiıt_ir k_j: ·- -· 1 M. Kor~, evvelki gün Türk askeri heyeti şerefine bir akşam ziyal 

Aglebı ıhtimal çoktanben du,undu- vermiştır 
ğüm bu seyahat.. çıkaeağen. Otorite ıa - ı z • ı· F h · p M ff p b F • B [dil bibi bir cumhuri eti ak da -- k ıya ette a rettın aşa, uz a er aşa, aşta evzı ey o . 

y y m n ıronne h ld T·· k 1 . k- E . P .. b E B H . 1 arzu•undayım.,. a e ur se aretı er anı, mın aşa, yuz aşı nver ey, arıc 

Girit Ereğliıinin valisi 
öldürüldü 

ATINA, 29 (Milliyet) - Girit 
valii umumiainden Dahiliye nezare • 
tine gelen müstacel bir telrrafa na • 
zaran Ereğli valiıi dün meçhul kim· 
aeler tarafından öldürülınüttür. 

Şiddetli bir zelzele 
MUZAFFE.RPU, 29 (A.A.) - Bu aa· 

bah müthiş bir zelzele olmut, bir kaç ıa· 
niye ıehri tamamen ıanmııtır. Halk, 
geçen ki.nuuusanideki facianın tekrarın
dan korkarak evlerden kaçmışlardır. 
Şimdiye kadar, ölenler olduğu hakkında 
bir malumat gclmemiıtir. 

Lehistanda şiddetli 
yağmurlar 

VARŞOVA: 29 (A.A.) - Lelıiıta. 
nın merkez ve cenubunda tiddetM yağ• 
murlar devam ebnektedir. Nehirler taı· 
mıt Ye tarlaları iatila ebnİJtir. Sular ba
zı yerlerde bentleri yııkmıı ve bir kaç 
köprüyü ıötünnüıtür. 

komiserliği şark şubesi müdürü M. Zukerman, Moskova Soııyeti r 
vekilleri M. Kvesinile, M. Ussof, ataşemiliter M. Kloçko, Kızıl o 
kumandanları ve harbiye ııe harici ye komiserlikleri erkanı· hazır b 
lunmuşlardır. M. Kork ile Fahretti n Paşa bu münasebetle birer nalll 
söylemişlerdir. . 

Heyet öğleden sonra Maksim Gorki tayyareıini tetkik etmişlerdı 
Dün, Kızıl ordu erkanı Harbiye reisi M. Egorof heyet ferefine b 

öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Türk misafirlerden başka Türlı.j 
fareli erkanı, yüzbaşı Enver Bey, M. Budeny, Kızıl ordu merkezi ı l 
resi müdürlerinden Zukerman, askerlik akademisi müdürü M. fe 
man, hava kuvvetleri erkanı, Harbiye reisi M. Çarpinkof ve müdal 
ve hariciye vekaleti erkanı hazır bulunmuşlardır. . 1 M. Egorof ile Fahrettin Paşa z:iyafet sonunda nutuklar teatı e 
mislerdir. f 

· Türk heyeti dün sabah leninin mezarını ziyaret ederek Türk D 

dusu ve heyeti namına bir çelenk koymuflur. .. ıi 
Heyet dün öğleden sonra ldro • Dinamik tayyare enstitüıünıı 

yaret etmiş ve orada enstitünün müdürü M. Harlamof ile muavini prtl' 
fesör Nikraasol tarafından karşılanmıştır. 

Türk - Yunan ticareti 
ATINA, 29 (Milliyet) - "Et • 

nÜ&,, gazeteainin iatihbaratına na • 
zaran Türk • Yunan muahedeainin 
hükmü tep'İn.İevvelin birine kadar 
temdit edi · · 

Eski Yunan reiaicurnhuraJ 
ATINA, 29 (A.A.) - Mail>::;,;; 

zaran Hidra adumda ikamet ~ 
olan sabık reisicüınbur amiral Kun ·~ 
yot~ı'in ahvali aihhiyeai yeniden '" 



... 
Gaı:an ol"mp:yatların:i"'a 
Zagrep'te birinci gün 

- Balkan notları -
Ilı lcığrebe tufan gibi bir yağ
ıe '" cıltında sabaha karft yani 
'1 fe on kala girdik. Bir arkada
..; iti bcına böyle erken vanslar i-
l•l'I ~ .. 

~ - Gece sıkışıp yalnız gidilen 
ıt'i çıkar gibi oluyor ... Demiş -
• ' <rten bu salaktan evvelki ge-
'' 1 • Qr 0 nunu ben pek sevmem. Lal 
ltıq r:urıızda o saatte iyi şeyler yapıl-
0 <:, Mesela: idam cezaları hep 
'1cırda yapılır, neden bilmem. 

b b~na laflan bırakalım. Zağre
lı~ 0 Yle bir duş alhnda girdik. 
li 7~onla indiğimiz Espland ote-
4 e lı metrelik bir yer. Eşyamı çe
le'rı .hamalla birlikte kofarak ote-

i•ttim ve hemen yattım. 
• • • 

4i·~Yandığım zaman ilk öğren -
~ iıın tatsız haber Rusyada bulu
ıııQrı (Semih) in hôlô gelmemİf ol
ri <lfı İdi. Buna, iki gün iki gece 
ı:;'ndifer yolculuğulRln çocuk -
4 1 Yormuş olduğunu da ilave e
lıi7•ek, pek tatlı bir kahvealh teş-

etrnez. 

0~'1ugoslavlar, Zağrepte Balkan 
Ilı lları için çok güzel tertibat al
~ cır. Bir kere atletlerin emrine 
0, Cide kıldıkları Espland oteli 
bi~~n en yüksek oteli. Her atlete 
~e ?dava tramvay pasosu da 
lii.ı 'ınışler. Yemekler de güzel. Bü
~rı bunlar bize, gelecek sene al-
4 Ct Balkan oyunlarını tertip e
c~ke? göz önünde bulundurula-

bırer nümune oluyor. 
1>ı lağrebi henüz görmedim. Gör-

eye k" k va ıt yo •.• 
1>ı f İ:ı:im takım doğnıyu söyle -
bqe. lazım gelirse maneviyat iti
•i ~~biraz sarsılmıf. Çünkü hep
le ilıyorlar ki bu takım, bu hali-
4i 1<lın milli atletizm takımı değil-
1,'· Fakat /renklerin Acte de pre
l>ı rıce dedikleri (orada hazır ol -
ı,4k) vazifesini yapıyorlar. Mem-
4e et hesabına yapılan bu vazife
~:: dolayı göğüsleri kabardığı ka
le .' elde edecekleri teknik netice
ıı{"' Heçen seneye nazaran zayıf 
4,ıtıcısı ihtimali onları kuşkullan -
'maktadır. 

* • • 
lf··~t üç buçukta stada gittik. 
ti ~ .. <İnıetin Yugoslav sokollan i
l~ Yaphrdığı bu ahşap stad gü
ı,:. 11e muazzamdır. 55 bin ki1i a-

riıı OYıınlan rahatsız bulunduğu i
~llJıı llelemiyen Yugoslav kralı Hz. 
ltf• •na bir ceneral açtı. Belgrat 
~'Tİrniz Haydar Bey de şeref lo
li '11dcı idi. Merasinı yapıldı. Mil-
4Q~~flar çalındı ve bcıyraklar çe
ıtı ;:ten sonrcı idmcıncı andı içil-

• "'Üsabakalar başladı. 
IQ 100 metrede Semih yoktu. Vi
~ 11İdcın çektiği bir telgrafta o-
111 b cırın açıldığı pazar gunu sa -
fırı 'f buçukta Zağrebe varaca
•11t' hcıber veriyordu. 100 metre 
><ı,,ıtıeleri ise dördü çeyrek geçe 
~, ·~~ığı için yetİfemedi. Yetif•e 
~r llıınierce şimendiferde kalmıf 
~Qt cıtfetten ne hayır beklenirdi. 
tiıı:~ bu çocuğun Rusyaya neden 
~r 111'ini hal& kimse anlayamamış
q~:OO metreye iftirak eden Mü

lije <llıı ve Raif seçmeyi kaybet -
ö.ı,'· Müsabakaların bütün talsi-

4111 uzun uzadı vermeye inıkan 
11/ı' ~ alnız umumi mülahaza ola

)!'Yliyebilirim ki; Yugoslav • 
': lırıanlan yakından tehdit et
tr'' Biz de, kendinıizden umulan 
' :;eden aşağıda göründük. Bi

l iün bizim için cidden acıklı 
• 

11.~•ız oldu. Umalım ki; diğer 
Jf'rıde bunu telafi etmek lırsa-
.... ,,,,... . 
.,.. tze geçsın. 
~., l>in kifili/r bir hallı kütlesi 
ilde cereyan eden müsabaka -
11 lelmik neticeleri: 

,~k cıtma birinci Yunan 48,54 
tı1,11 e, ikinci Romanya, ÜfÜnCÜ 

a':;· ·· b k · ı ı r rnuıa a aya gıren r an 
?'eııkj alamadı Veyai geçen se
~ llİbi fakat kırk metreden laz
a':Qh be,inci oldu; 

ılıık~ metre koşu birinci Yunan 
}' •kcı, ikinci Yugoslav, üçün • 

8 ""~"· 
}'~yedinci oldu. 

1~k•eh atlama: Birinci Yugos
lte ~.metre, ikinci Yunan 1,15 
ııı' ııçüncü Haydar 1,15 metre. 
c· !.75 metreyi afamadı. 
ı/ll~ ~ima: Birinci Yunan 55 
ı/.;:; ıkınci Bulgar, üçüncü Yu -
ıo Ö Karakaş dördüncü oldu. 
l'ıı' 00 metre devir koşu: Birin
~c·"yn 33 dakika 49 saniye 2110 
a! Unan, üçüncü Romen • 

l<:f> •. bk. J 100 u musa ~. ay_a gırme ik. 
,ıı .k'!'etre: Bırıncı Yugoslav 
-i;( •nci Yunan, üçüncü Romen. 

'11c· ~00 bayrak: Birinci Yunan, 
;
11

1
• ulgar, üçüncü R<men. Biz 

{J ~. olduk. 
"'"mi tasnifte maalesef be -
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EH 1 R HABERLERİ 

iN HiSARLARDA 

Afyon karteli 
l.e müzakere 
Pariste mümessiller_le ye

niden temasa başlandı 
Uyuşturucu maddeler inlıiıarı umumi 

müdürü Ali Sami Bey Pariıte beynelmi
lel Afyon fabrikaları Karteli murahhas
larile mü~akerelere baılamııtır. Ali Sa
mi bey Kartel heyeti umumiyesirlin son 
yaptığı toplantıdan sonra viki olan da· 
vet üzerine Parise gitmittir. 

Beynelmilel Afyon Karteline dahil u
yuşturucu m.oddeler fabrikalan mümes
ıilleri bundan bir müddet evvel ıehrimi· 
ze gelmişler ve bu fabrikalann ihtiyacı 
olan afyonu Türkiyeden tedarik etmeleri 
için müzakeratta bulunmu§lardı. Uzun 
muddet devam eden bu m\Uakereler ne
ticesinde Kartel murahhasları müzakel'a 
ta devam için salahiyetlerini kafi görme 
diklerinden, Kartel heyeti umurniyesile 
tema&tan sonra müzakerata Avrupanın 
her hnagi bir şehrinde devama karar ve 
rilmitti. O vaıutten beri müteaddit top
lantılarda Kartel heyeti umumiyesi da
ima Türkiye uyuıturucu maddeler inhi
sanrun teluillerini muvafık bulmadığın
dan Tüı-kiyeclen afyon almamakta ısrara 
karar venniştir. Fakat mhayet Karıtelin 
eıindeki ıtok bitmeğe yüz tuttuğundan 
uyuıturucu maddeler inhisarile müzake
reye tekrar ba§lanmasına karar verilmit 
tir,. 

Dün uyuşturucu maddeler inhisarına 
gelen habere nazaran müzakerelere evvel 
ki gün Pariste başlanmıştır. 

BELEDiYEDE 

Belediye intihabı 
Cumarte~i günü filen in
tihap faaliyeti başlıyor 
Bel~iye İntihabatı cumartesi günün

den İtibaren bilfiil memleketin her tara
fında baılıyor. İıtanbul belediY" intiha
batı için hazırlıklar ikmal edilmiş gibi
dir. 

Belediye kanununun 32 inci maddesi
ne göre intihap encümenleri için mahal
lelerden seçilmiş olan ikişeı· zat beledi
ye ıubelerinde toplanarak aralarında ku· 
ra ile intihap encümeni teşkil edecek o
lan zatlarıayırırlar. Mahallelerden mü
meuiller seçilmiıtir. Aralannda cu
martesi günü kura çekilecek, encü
menler teşekkül etmiş olacalrtır. 

Cumartesi günü intihap defterleri de 
mahallelere asılacaktır. Defterler altı 
gün asılı duracak, bu müddet içinde iti
razlor dinlenecek, itirazlar tetkik olun
duktan sonra, defterler tekrar bir hafta 
daha aıılı duracaktır. intihabatın tesri
ıüevvelin ilk cuma gi.i.ı1Ü yapılacağı · Ü· 
mit edilmcktedır. 

İntihap evvelce yapılmıı olan son tah
riri nüfuı üzerine icra edilecektir. Yani 
68 iua seçilecektir. 

Kaıiın kapıcılar 
Han, apartman kapıcılarının bundan 

~nra.. munhanran erkekleTden olma•• 
ıçın hır karar verilmiştir. Kadın kapıcı
lar, vazifelerinden çıkarılacaklardır. 

YUk arabacılarının bir itirazı 
Gürültü ile mücach,le için verilen ka

rarlar araıında yük arabalarının teker
lekle"!.nin lastikli olması kaydı konmuı
tu. Yuk arabacılan bu karara itiraz ede
rek, yiik arabalannm yaylı bir kısmının 
olduğunu, mühacir lll;ilbalarının da bu 
~ayıttan istisna edilmesi lazun geldiğini 
ıleıi ıünnütlerdir. Belediye bu müraca
tı tetkik etmektedir. 

Eylül maaşı 
UmlDDi eylü' Mll&frmn levziine cumar 

teli günü başlanacaktır. 

(1ı Bankasından alman cetveldir) 

29 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtikra&. dahili 96 Rıhbın 17 75 1933 Er .. ai 97 _ • • 
Onitü.rk ZS,60 Mumeıııl 48~85 

~ il 27,50 ~ il 47,SS 
.. 111 27,50 • 111 49,00 

ESHAM 

• • Hamiline 10 T eJefon ua 
Jı Banltası Nama 10 1 R.eji kupon.ı 2,35 

ıo.so 

17.SO 
12,20 
13,50 

0,85 

" " Müeııiı 105 T erkoı 
Tük:iye CüınhU. Çimento 
riyet Bankaıı 57 lttibat d•J'· 
Tramwa,. 35 Şark de7. 
Anadolu Hiııe 27,25 l aölya 
Şir. Ha7riye 15.25 J aŞrk m.eaa 

1.SS 
3,20 

ÇEK FIYATLA.RI 
Londra 627,75 Prai 19,13.SO 
Pari.ı 12,06 Belsrat 34,83,50 
Nüyork 80,60 Moıkova 10,9\t 
Mili.na 9,27 Beri in 2,03,41 
Cenevre 2,43,65 Varıova 4,20, 
Brükael 3,39,16 Budapeıte 3,96,16 
Arnaerdam J,17,53 Madrit 5.81,50 
Atina 83,63 Bükret 79,32,84 
Sof ya 65.35 Viyana 4,25 

NUKUT (Satlf) 
Kurut Kuruı 

20 F. Fran11s 170 20 l.laviçre 808 
1 Dolar lH 1 Pazeta 18 

21 Kur. Çek, 106 1 Mark 49 
1 Şile. A~. 22 1 Zeloü 20.SO 
t Jaterlin 629 20 Ley 19 

21) Liret 216 20 Dinar 5J 
20 Leva 23 1 Ce:rno•İç -.-
20 F. Belçika JJS Albn 9.22 
20 Drahmi 24 J\1ecidiye :;ı;,so 

1 Florin 83 Banknot 240 

~nciyiz. Birinci Yunan, ikinci Yu
goslav, üçüncü Romen, dördüncü 
Bulgar, beşinci Türk, altıncı Arna
vutluk. 

• • • J • - - ·- ~ - ~,-~ ~--- ..... __ ~ 

MAHKEMELERDE 

Rüşvet davası 
~--o-

Mürip ve Remzi Beylerin 
muhakemelerine bakı:dı 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde eski 
komiser Mucip beyle ta.'ıarri memuru 
Remzi bevlerin ve bu iki memura rÜ§vet 
vermekte;, ıuçlu kıvırcık Maryam, Sa
bahat, Gülizar, çaycı Hatiçe hannnlarla 
rüşvete tavassut etmekten suçlu güzel 
gözlü Maryamın ve sütçü TodoAnin mu 
halremelerine dün devam edilmiştir. 

Muhakeme ba§ladığı zaman suçlular
dan Remzi efendi kendisine isnat edilen 
ıuçun Mucip beye isnat edilen suçtan ay 
rı olduğunu, fakat bütün tahkikatın Mu
cip beyin suçu etrafında cereyan ettiği
ni ıöyliyerek mahkeme tahkikatııun ken 
di suçuna da teımil edilmesini, bu yüz .. 
den tahkikatın uzamamasını, kendisine 
isnat edilen suçta muhbir vaziyetinde 
bulunan Menuka hanımın şahit sıfatile 
dinlenmesini istemiştir. 

Bundan sonra eski ikinci ıube müdü
rü Demir bey ıabit olarak dinleıuniı, cür 
mü meşhudu nasd yaptıklarını anlatmış ' 
'Ve Üzerinden paralar çıktığı zaman Rem t 
zi Beyin bu paraların kendishıe HulUsi 
beye verilmek üzere teslim edildiğini 1 

söylemiştir. Mucip beyi de bu hadiseden 
evvel iyi bir polis memuru olarak tanı
ğını iJdve 'tmiıtir. Bundan sonra elyevm 
Es.lcişehirde bulunan Nevin isminde bu: 
kızın ifadesi okunmuştur. Bu luz irade
sinde Mucip beye haftada otuz bet lira ' 
verildiğini iıittiğini, fakat görile görme- 1 
eliğini ıöylemektedlr. Muhakemede gü
zel gözlü Maryamın vekili bu suçun affa 
tabi ıuçlaı-da nolduğunu, binaenaleyh J 
takibatın devamına mahal bulunmadığı
nı söylemiştir. Mahkeme bu lıasusta ka- J 

rar verilmek üzere muhakemyi batka gü 
ne bırakııuş tır. 

Eroin Kaçakçısı b:r ssne 
yatacak 

Dün sekizinci ihtioas mahkemesinde 
bir eroin kaçakçısı daha mahkum edil
môştir Eroin kaçakçılığile maznun ola
rak sekiz1noi ihtisas mahkemesine veri
len Ardaş, bu ıuçu yaptığı anlaşıldığın
dan bir sene bapse ve 200 lira para ceza
sına mahkum edilmiıtir • 

KaçaKçı kadın 
Pireden limanımıza gelen Regel Ca

rols vapuru yolculanndan Matmazel T e
odorarun üzeri gürnriik kadın memurlan 
tarafından muayene ed.ilmiı; ve dikişle 
tutturulmuı; eteklik §eklinde yanın kilo 
kadar ipekli kumaş bulunmuştur. Mat
mazelin eşyası araıınd ayaıtık kılıflarına 
dikilmiş olduğu halde yine yarım kilo i
pekli kumaş bulunduğundan kadın mah
kemeye verilmittir. 

Ampullerden çıkan ava 
Gümrükteki sekizinci ihtiaaı mücJOeju 

mumiliğince yapılmakta olan bir kaçak
çılık tahkikatı neticelenmiş, şehrimizde
ki Rus eteocfdölumv- mföahrdamramt r 
ki Rus ticaret mümessilliği ile bir komis 
yoncu ve üç memur ihtisas mahkemesi
ne verilmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, hadise şudur: 
Ruı ticaret mümessilliği tarafından 

geçen cumhuriyet bayramında mühim 
mikdarda ampul getirtilmiı ve gümrük 
reımi ödenerek piyasaya çıkarılmıştır. 
Fakat ampullerin Üzerlerinde aanlı bulu 
nan v miktarı 20 bini aıan cigara kağı
dından dolayı tahkikat yapılmaıı icap 
etmiştir. Bu madde, inhisara tabi olduğu 
için memleket.. ithallerinde ndolayı ıeh- 1 
r.iırıiz Sovyet müme11illeri M. M;bail Pet 
roviç ve M. Tenavi Pavloviç ile bunlan 
piyasaya çıkaran komisyoncu M. Hanri 
ve diğer üç gümrük memuru hakkında 
lüzumu muhaıkeme karan verilmiftir. Bu 
hadiseye ait d:ıvanın görüim..sine eylül
lün be1inde ıelıizinci ibtisaı mahkeme
sinde baflaıulacaktır. ' 

EKONOMi 

Bakır yolu 
C. tahvilleri bugünde~ iti

baren satışa çıkarılıyor 
Ergani bakır yolu istikraz tahvilleri 

C tertibi bugünden itibaren oatı§8 çıka
nlmaktadır. Cümhuriyet Merkez Banka
sı ve diğer bankalar da bugünden itiba
ren tahviller satılacaktır. Yalnız A ve B 
tertibi tahvillerini alanların haklarııun 
mahfuz kalması için ilk dokuz gün tah
vil satııı yalnız eski tahvilleri himil olan 
)ara yapılacaktır. Bundan sonra 30 eylül 
al<§81Dlna kadar tahvil aatı§ı umuma de
vam edecektir. 

C tertibi tahvilleri ı2 milyon liralık 
Ergani bakır yolu istikr1lzının son tertip 
tah-.illeri olduğundan, bu tahvillrei al
mak için bilhassa mali müesseaat arasın 
da büyük bir hareket vardır. Bu hareke
te evvelce olduğu gibi halkın da i§tirak 
edeceğinden ıüphe edilmemektedir. 

LAstik - deri ihti.Alı 
Lliıtik fabrikalarile ayakkabı ve deri 

sanayicileri arasındaki rekabetin her iki 
sanayiin ve memleketin menfaatlerine 
uygun bir tekilde halli için teşekkül e
den komisyon cumartesi günü de bir iç
tiına yapacak ve raporun hazırlanması
na devam edilecektir. 

Müsabakada 
Yolsuzluk yok 
Gümüş para müsabakası 
hakkında Maliye müs

teşarı Faik Bey ne diyor? 
Bir müddettenberi ıebrimizde bulu

nan maliye müsteşan Faik bey dün darp 
haneye gitmiş, darphane ve damga mat
baası iı;leri ile meşgul olmuıtur. 

Son gümüş para müsabakası müıaha
kaya i§tirak ed€n ressamlar &·asında bazı 
itirazlar aerdini mucip olmuıtur. Müsa
bakaya iıtirak eden sanatkarlardan bir 
hanmı beğenilen eserin güzel olmadığını 
üzerinde değİ§iklikler yapılması icap et
tiğini, bir erkek aanatlli da zarfların 
kendilerine kapalı olarak iade edilmesi 
icap ettiği halde açık olarak iade edildi
ğini söylemektedirler. 

Faik bey bu hususta demi1tir ki: 
- Vekalete böyle bir itiraz vaki olma 

mıştır, yapılan müsabakada ve müsaba
kaya iıtirak eden eserlerden birisinin İn
tihabı ipnde biç bir yolsuzluk görülme
mektedir. Jüri heyeti bu eserleri pek bi
tarafane tetkik etmi§, eserlerin içind bi
rinciliği kazanan tsbi:t edildikten ıonra 
vekaletin bu eseri muvafık bulmaması 
jhtimaJi dütünülerek bir de ikinci eser 
aeç.ilmiıtir~ ikinci olarak seçilen bu eser
lerin de sahiplerine ait zarflar açılmııtır. 
Zarfının açık iade edilmiş olması eser ıa 
bibinin ikinciliği kazanını§ olduğunu ifa
de eder. 

Maliye vekaleti henüz gönderilen eser 
ler üzerinde kararını venniş değildir. 
Teknik noktai nazarından b ueıerler ü
zerinde tetkikat yapmaktadır. Bunlar ü
zerinde bazı değişiklikler yapılması ihti
mali olduğu gibi taıvip edilmesi ihtimali 
de vard1r. Henüz verilmiı bir karar yok
tur. 

Limanlar umum müdürü 
Ankaradan geldi 

Ankaradan şehrimize gelip iktisat Ve 
kiJetinden aldığı direktif üzerine Anka
raya gitmiş olan limanlar umum müdürü 
Muhsin Naim bey §ehrimize dönmüıtür. 
Muhsin Bey dün sabah deniz ticaret 
mektebini ziyaret ederek öğleye kadar 
meıpgul olmuştur. 

I ş Bankası sergisi 

Halk tarafından büyük 
bir alaka ile karşılandı 
Sergiyi hergün binlerce kiıi geziyor ve 

istatistikler önünde durup not alıyor 
lı Bankasının Galatasaraydalri ıergiıi, fa ait olan bütün tablo, grafik vecİz&

açılalı dört gün olduğu halde Türkiyede lerde taıarruf erbabmı it bankası llİ§e• 
biç bir leJ'gİnİn ıörmediği muazzam bir I';"~ çağıran tek bir ı~ bul~dığı 
kalabahğın tebacümüne manız kaldı. it gıbı ha!ka tasarruf bamlesınde bır aem
Bankaıı ııerg;ıi, bütün ıebirde günün lıol balıne gelen lı Bankası kumbarala-
1DM2uu olmuttur. Hallan coıkun ve ya- rmdan bir tek nümune bulundunılma
kından alakası, daha ilk günlerde en yük mıftır. Dün ıııbalıtan llkıııma kadar ..,,... 
•ek tahmin derecesini •tmıt bulunuyor. siyi ziyaret eden herkeı her pavyonda 
içinde satıı yapılmadığı, çaJaı bulundu- kolaylıklar göstenneie ve izahat venne
rulmadı~ ve e~le_nceler olmadığı halde, ğe iımade memurlar görerek memnun 
halkın yuksek iktııadı canlandıran tablo kalmııtır. Bu izahatın halkın ali.kasını 
!arla dakikalarca bat beta kalmau, ser- arttırdığı dün de bir çok tekillerde mü
gi ~adar g.ü~I bir n_ıanzara teık.il etmek- ıahade edilmittir. Bir çok kimaeleT ııer
t~d":. ~u if~~ edılecek .n~tice, böyle gide notlar da almıılardır. Bulundurulan 
cı_d~.' bır ııerııtr• ku"!'ak •çm ıarfolunan hususi memurlara dün en fazla teker 
h,utun ':?'eklenn ~ten yerinde oldu paT}'onunda sualler sorulduğu teıbi:t e
gunu ~~te~~.tedi~-. . dilmiıtir. Ziyaretçiler konulan pancar 

. Sergının buyük bır buıusıyet.i de Tür nümuneleTini tetkik etmekte, ıu balin
l<iye it Bankası tarafmdan, kendi kendi- de akan hareketli istatistikler önünde du 
ni propaganda maksa~ile kurulmadığının rara.k sualler somıaktadır. 
her p~vyon~~ e~ aaırumf, en açık tekilde Bu istatistikler Alpullu teker fal>rika-
tebaruz ettinlmı§ olmasıdır. Banka bu urun 1933 aeneıinde köylüye ve pancar 
ne~ette o. der~c~ ileri git_mişti~ ki, .ba- zürraına: 4 milyon 125 bin, muhtelif ver 
2! luzuınl'! u~bstiklerde ~e diger bca· gilere: 1 milyon 830 bin 861, memu~ ve 
rı ve malı muesseselere aıt olan kısım- amelesine ı milyon 572 bin 637, naklıyat 
!arın teferrüat Jıa.linde bulundunılması- ve §imendifere: 710 bin 706, kömüre: 
na razı olmaltll§tır. lı bankası ile banka- 482 bin 136 hissedarlarına: 450 bin fa
nı!' iıtirai olduğu müesseselerin kat kat kir cemiyell~rine de 31 bin 7fı3 lira ver
faik .. muamele ve hesaplan ancak umumi diğini göstermektedir. 
yekiinlarda anl~ılmaktadır. Bu pavyonda kelle ıekeri ıeklinde ve 

Buna ?'uka.bil. memlek~ iti olan lıer üzeri hakiki tekerle ırvanmıı istatistik-
~esele azamı bır ehemmıyet ve itina ler de büyük bir alaka uyandınruştır. Bu 
ıle canlandmlmıştır. Mesela tasarruf istatistik ziyaretçilere şunu anlatmakta-
pavyonunda halka sadece tasarrufun dır: 
Türk milleti için iktisadi ve siyıui bir Alpullu şeker fabrikasında 1926 sene 
zaruret olduğu izah edilmiıtir. Tasarruf sinde 494 ainele çalıımıı 459 ton teker 

SIRKETLERDE 

Rıhtım şirketi 
Devrediliyor 
Hazırlıklara önümüzdeki 

ay başlanacak 
Rıhtım tirketinin 18.bn alınması husu

sunda yapılan müzakerelerinesatla an
latma ile neticelendiği malıimdur. 

Öğrendiğimize göre, rıhtım tirketi bü 
tün tesiıatı ve tirkete ait binalarla bera 
ber önümüzdeki ıene başlangıcından iti
baren hükiimete geçmiı olacaktır. Sene
vi 2,5 milyon Fransız frangı ödemek ü
zere 40 senelik bir anlatma temin edil
miıtir. Rı-htım şirketinin hükumete dev
,.; hazırlıklanna önümüzdeki ay içerisin
de başlanması mukarrerdir. Devir işleri 
kinunuevvel sonuna kadar tamamlana
caktır. Bu hususta ıirket direktörü M. 
Knoı ile tamamlayıcı mahiyette temas
lar devam etmektedir. 

MAARiFTE 

Maarif Vekili 
•• 
Universitede --
Dekanların iştirakile bir 

toplantı yapıldı 
Maarif Vekili Abidin bey dün üniversi 

tede meıgul olmuştur. Vekil beyin riya
aetinde dekanların iştirakile bir toplantı 
yapılmı" bazı mübayaat itleri görüşül
müıtür. 

Liselerda kayıt kapandı 
Lise ve orta mekteplerde dün ak§am

dan itı"baren kayıt ve kabul kapanmııtır. 
Mamafih kadrolar müsait olduğu takdir 
de yine talebe almacaktır. 

Hukur.. ıaküıtes ı dekanlığı 
istifa eden hukuk fakültesi dekanı 

Tahir beyin yerine profesör Sıddık Sa
mi beyin getirileceği sölenmektedir. Ye
ni dekan tayin edilinciye kadar, Tahir 
bey bu vazifeyi vekrueten yapacaktır. 

Bir lise kapatıldı 
Şehzade batındaki Türk lisesi, yolsuz 

muamelesinden dolayı Maarif Vekaleti 
tarafından kapatılmıştır. Mektebin ıon 
sınıf talebesi bakalorya İmtihanlarım 
Pertevniyal lisesinde vereceklerdir. 

Kadırgadaki lalebe y11rduııa 
alınacak taleba 

Türk Maarif Cemiyeti talebe yurdu mü 
dürlüğünden: 

1 - Kadırgadaki talebe yurdu teırini 
evvelin birinde açılacaktır. Daha evvel 
talebe alırunasma tamir dolayısile imkan 
yoktur. 

2 - Yurda ancak yüluek taho.il tAle
beti almacak ve yer kaldığı takdirde Ji. 
selerin •on devresinde bulunanlar da ka
bul edileceketir. Asıl olan ücretliliktir. 
Fazla yer kalına fakriihalleıi olanlar da 
almalıilir. 

3 - Bu sene yurda alınacak talebe 
talimatnamedeki vasıfları tamamen haiz 
olacaklardır. Onnn için yurda girmek is
tiyeoler fÜndiden müdürlüğe müracaat
la veUkalarıru ıöltermelidirler. 

4 - Eskiden yurtta bulunup ta sıla
ya giden talebe dahi yeniden alınıyor
mutçaıma tetkike tab.i tutulacaklardır. 

5 - İıtanbulda bulunmıyan talebeden 
yurda girmek isti)enler yurt müdürlüğü 
ile hemen muhabere ederek §8rtları ye
rine ıetirmelidirler. Bu gibilerden yurda 
girebilip ı:iremiyecelderini anlamadım ve 
kendilerine yatacak yer temin etmeden 
lstanbula gelecek olanların kabul edil
medikleri takdirde müşkül vaziyette ka
lacakları düşünülerek §İmdiden dikkatle
rinin celbine lüzum görülmüştür. 

İktısat ve ticaret mekte
binin yeni programı 

Şehrimize gelmiı olan ticaret umum 
müdürü İllDBil Hakkı bey dünden itı"ba
ren yüksek ticaret mektebinde me§gul 
olmağa başlamııtır. lsmail Hakkı bey bu 
sene yemden tanzim edilecek olan yiik
selıı: iktisat ticaret mektebi proğramlıın
mn tanzimile meıgul olmaktadır. Jıım.il 
Halda bey bundan ba§ka tehrimizde ba
zı ikti1acli itler üzerinde tetkikat yap
maktadır. 

1 Küçük haberler 1 
-----ı · Malul gaziler Ankara merkezinin 
htanbul ıubesi demetinin yvmki cuma 
günü senelik kongresi saat 14 le üııWer
site konferans salonunda yapılacaktır. 

* Vilayet baytar müdüriyetince her 
ıene tertip edilmekte olan elıli hayvan 
sergili bu aene de açdac:akbr. Sergi E
dirnekapıda belediye tarafından yapılan 
tanzifat ahırlannda bir teırini evvelde 
açıla.c:aktır. icap eden tedabir için ilıza-ra 
ta bqlanmıftır. 

iıtihsal edilmi§ iken 1933 te amele adedi 
8737 ye, teker istihsali de 38,000 tona 
çıkmıştır. 1933 le pancar ekenlerin mik
tarı da 10311 re baliğ olmuştur. PaT}'on 
dairi Eskitebir, Alpullu ve Turhal fabri
kalarının resimleri de dikkatle tetkik 
olunmaktadır. Turhal fabrikasının iıle
meğe çalııpı:ıa11 jle memlekete bir kilo bile 
hariçten ıeker einnesine ihtiyaç kalını
yacaktır. 

Şehrimizde bulunan seyyahlar da dün 
grup halinde sergiyi ziyaret etmiıler, 
Türk.iyede gördükleTi böyle modern ve 
teknik bir sergi hakkmdaki intibalarını 
ancak takdir ve bayr~nlıkla ifade edebi
leceklerini tekrarlamıtlardır. 

J 

Hava saltanatı 
Bugün 30 Ağustos Zafer ba 

ramile birlikte Tayyare bayramı 
da kutluluyoruz. istiklal cidali z 
ferinin yıldönümüne bir tayyar 
bayramı kadar yakıfan fey yo 
tur. Çünkü tayyare istiklalin t 
k"ndisidir. Teşahhus etmi, 
timsalidir. Tayyare, önünde s 
ütemez, mani istemez; yol ist 
mez; kanJQn istemez. Pervasız 
korkusuz, korkunç enginlerin n 
mütenahi bo,lukların hakimidir. 

Ve bu boşlukların üstünd 
toprağa verdiği istiklal, daima ç 
lik kanatlannın gölgesi altınd 
kıskanç, titiz bir kartal gibi muha 
laza eder ve korur. 

Tcıyyare bir memleket için he 
şeydir. 

Tayyare harp ifin liizımdır 
Müdafaa için liizımdır. Sulh ıçı 
lazımdır. iktisadiyat için lazımdır 
Hülôsa bütün setleri, bütün ıztı 
raplan ve bütün saadetleri ile m 
deniyet için liizımdır. 

Bir yazımızda tayyare dünyay 
küçülttü, ömrü tabiiyi uzattı de 
miştik. Tayyare bundan maadq 
beşere daha birçok yenilikler tat· 
tırmıştır. Tayyare mevsimleri yo 
etmiş güneşe meydan okumuştur. 
Tasavvur edin: 

Bugün yağmurlu ve bulutlu 
bir havada bir çelik kanadın sine
sine yaslanarak yükseliyorsunuz; 
altınızda toprak git gide küçülü· 
yor. Ve o küçüldükçe rüyetinizin 
zaviyesi sanki bir dev adesesi tak 
mıf gibi büyüyor ..• Ve nihayet 
bulutları yararcık üste çıkıyor ve 
bulutların pamuklarını yatak ya
parak uzanıyorsunuz ..• 

Üzerinizde artık o kasvetli, ka· 
ranlık kubbe yoktur. Güneş gözü
nüzün, semanın maviliği gönlünü
zün içindedir. Ve bulutların üs
tünde mesafe mefhumunu sıfıra 
indirerek gidiyorsunuz ..... Bir tren· 
le giderken saatte 100 kilometre
de duyduğunuz baf dönmesi, bu
lutların üstünde semanın altındak' 
lôyetenahilik içinde 30 kilometre -
de katiyen yoktur. Ve bir zaman 
gelip te bu 30 kilometre beş yüz, 
altı yüze çıksa bile, hiç bir süratin 
farkına varamıyacağınız muhak -
kaktır. Çünkü gözü esir eden mad 
denin bütün bağlarından kurtul
muşsunuz ve ebediyetin, niimüte
nasinin zaman ve mekan bilmiyen 
azameti içine ahlmışaınızdır. 

istiklal zevkını bundan büyük, 
bundan açık bir manada size tat
tıran bir kuvvet tasavvur edebi· 
lir misiniz? 

Ve toprağa indiğiniz zaman, 
muhakkak ki toprağın kokusu, 
toprağın maddesi, ve toprağın kuv 
veli sizi daha çok saracak ve daha 
çok sarhoş edecektir. Boş/unlar i
çinde mütemadiyen rüya gören 
gözleriniz, maddeye temas eder et
mez size daha çok manalar gös
terecek ve sizi daha cazip bir ate- · 
me sevkedecektir. 

Kendisini birdenbire ihtişam ve 
servet taşan bir kaşanede bulan 
bir fakirin ıafkınlığı ile ona sarı
lacaksınız; toprağı sevecek ve top
rağa bağlanacaksınız, bu kuvvetli 
bağ ifte kuvvetini semaların istik· 
lalinlen ve semaların enginliğin -
den almıştır. Bunun için ebedi
yet kadar sağlamdır. 

O zaman motörün oğultusu j. 
finde sessizliğe alışan kulakları -
nız, toprağın üstünde her hangi 
bir musiki nağmesinden daha çok 
ievk alacak. Rüzgôrların cilôladı
ğı ve oyduğu koklama ve hissiniz 
bir papatyayı başka bir hırsla kok'. 
layacaktır • 

Onun için tayyare hayat mana
sıntla en büyük bir istiklal , en 
büyük zevk ve en büyük bir aşk. 
tır ve bu zevk te bu afk ta zafer 
dir. 

Zaferin yıldönümünde tayyare· 
ye satle harp için değil fakat sullı 
için de ayni heyecan ve ayni iman 
ve a,kla sarılmaltyız. 

Mümtaz FAiK 

Tahran büyük elçimiz 
Tahran büyiik elçimiz Eniı bey dün 
~en tdıriınize gelmiıtir. Eniı bey, 
Atinada bulunan ailesini aldıktan sonra 
tekrar Tahrana gidecektir. 

Ebeler Birliğinde toplantı 
Ebeler birliği dün ıaat 18 de birlik 

merkezi olan Dinnyolundaki ocaklar 
merkerinde fevkalade birlik reisi Bel
kiı h!'rumın riyasetinde torl.:L~şbr. 

lçtımada taşraya giden heyeti idare
nin yerine yedek ilzalann intihabı yapıl 
mıştır. 

Bundan başka pratik ebelerin doğum
lara verdiği zararlar için haklarında ta• 
lcibat yapıimak üzere ıihhiye müdüriye
~ne müra~t e~Jmeaine karar verilmiş .. 
Ur. Dernegın bır senedenberi teşekkülü 
dolayısile Türkiye dahilindeki doktorla
ra derneğin te,ekkülü bildirilmesine de 
karar ,·erilmiştir. 

Yeni heyeti idare on bet gün sonra 
toplanacaktır. 
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L( _____ n_O_Y __ ü_K __ G_ü_N_D __ E _____ ,~1-a_~_,~_)( ___ o_·z __ d_il_im __ iz_le ___ ) 
Başkumandan Meydan Döğüşü 

- 30 AGUSTOS -

Cuma günü saat lSte 

Bugün (Başkumandan meydan dö
ğüşü) nün on ikinci yıldönümüdür. 
Bugünün yalnız Türk tarihindeki de
ğil, insanlık tarihinde açtrğı yeni yo
lun enginliğini, yordumuz ve budunu
muz, ne kılığa sokulmuı iken, nasıl! 
nerede ve ne ile işe başlanarak, nelerı 
ne yolda başararak bu büy~k güı.'e 
vardığımızı, daima artan ve hı~ e~sıl· 
miyen bir coşkunlukla yüreklerımızde 
yaşatmak; bugünün ve yarının çoc~~
larına eksiksiz aktarma etınek buC'UD· 
kü (Soya) düşen aı:ıa b_orç~ar~andır ... 

işte bu düşünce ıledır kı hız de, her 
yıl dönümünde, .~il~°!izi°:. dö.?düğ~ ~~ .. 
dar, o büyük gun ıçın gordüklenınızı, 
bi.diklerimizi ve anladıklanmızı oldu
ğu gibi aöylemeğe çah§agelmekteyiz .•. 

Biz şimdi, bu meydan döğüşünün 
naaıl başlayıp nasıl bittiğini anlatmak 
yoluna girmiyeceğiz ... Onu biimiyen 
ka\11\Jldığına inanıyoruz. Onun için 
biz bu yazımızda (tam verimli) bu bü· 
yük meydan döğütünün şimdiye kadar
gelmiş geçmiş meydan döğüşlerinden 
biç bİ.!-ile kartılattırılamayacağını an
latmağa çalışacağız. 

ilk Önce (tam verimli) meydan dö
ğüşü ne demektir? Bunu kısaca söylü
ye.im : 

(Tam verimli meydan doğüıü) 
demek, yalınızca herhangi bir, döğü~ 
meydanında iki ordunun çarpı§muı ve 
bunların birinin yenilmesi demek de
ğildir. Ya, döğüten ordulan bağrın· 
dan çıkaran budunların bütün iç ve dış 
güçlerini, bütün takatlannı ve bütün 
varlıklarını bu ölüm ve dirim kavgası
nı kazanmak yo.iunda ortaya koyarak 
çarpışmaları ve bunun aonunda (yeni
len) nin, artık elle tutar bir yeri kal· 
maması, yeniden yeni ordular elde e· 
derek kendisini (yenen)e bir kere da
ha kartı koyamıyacak, kafa tutamı· 
yacak, onun her dediğine evet diyecek, 
buyurduğuna boyun eğecek, bir boz
gunluğa ve ezginliğe uğraması demek· 
tir ... 

Yalnız bu kadar da değil. Böyle bir 
kavgada (yenen) in kazancı, yurdun 
ve budunun her türlü yaşayışında de
rin, yÜ!<5ek ve ileri değişimler yapa
cak kadar engin olması demektir ..• 

işte biz, bugün on ikinci yıldönü
münü kufuladığımız (Başkumandan 
meydan dögüşii)ı:ıe böyle bir bakım
dan bakıncadır k1 onun değerini daha 
iyi kavrayabiliriz. 

• • $ 

ln~;:ın oğlunun yeryüzünde belirme· 
si ıle başlıyan bclğuşma, elbet İnsanlı
ğın geçmişini birçok meydan döğüşle· 
ri c doldurmuştur. Bunların içinde m.İ· 
lattan 1300 yıl önce Büyük Eti Baş • 
ı:~ u Muvatlla kumandasınd .ki Eti 
T ~rk orduau ile ikinci Ramtc.s kuman· 
d SL~daki Mısır ord tsu arasında patla· 
mı-1 o·an ve "insanlığın ak büyük mey· 
c an döı;<fi,ü,. diye tarihe geçen ( Ka
d 1) meydan döğil§ünden tutunuz da 
son Afyon - Durılupmar çevresinde o· 
lup biten (Başkumandan meydan dö
ı;-u-;.)ne kadar ge;en 3300 yılın içine 
•ığan bütün meydan döğüşlerini göz
den geçiriniz. 

A - Gerek içinde bulunduğu zorluk 
arın ve yüklerin ağırlığı. 

B - Gerek kullanılan döğüş hüneı·· 
!erinin yüksekliği. 

C - Ve gerek elde edilen verimin 
enginHği. 

Gibi üç ana köşeden bakınca, geç
miş bunca meydan döğü§leri arasında, 
bizim bu son meydan döğütfunüze et 
bulamayız ... 

ilk Büyük kumandanlardan sayılan 
(Anibal)ıin milattan 212 yıl önce Ro
malılara karşı açtığı kavgada ,(Tesai
ni), (Tirebi), (Tiraaimen) ve en sonra 
askeri bilginlerden (Kont Şilfen)in bir 
''yok etme,, döğÜ§Ü için örnek göıter• 
di'i (Kan) meydan döğüşü bizim dö
ğüşümüzle karşıla,amaz. Çünkü: 

(Kan) meydan döğüıü, yukarda ana 
çizgilerini çizdiğimiz bakımdan, lbm ve
rimli bir meydan döğüşü olmAmı~tı. 
(Anibal) Roma ordusunu yenmif ama 
Romalıları tamamile ezeımemiş Romalı· 
ların dileğini yenip kendi dileğine bo
yun eğdirememi§ti. Nitekim Romalı
lar derlenip toplanmıılar, (Anibal) a 
kartı kendilerini az bir ordu parçası 

ile perdelemi~ler, büyük parçalarile 
ispanyadan (Anibal) a yardıma gelmek
te o!an yeni orduyu kar§ılayarak tepe· 
lemişler, bu yÜzden (Anibal) çok kö
tü bir duruş ve bulunu,a düşmüt ve 
istemiyerek zorla ltalyadan çıkıp git
mİ§tİ .•• 

Bundan ba§ka, yeryüzünün son en 
büyük kavgasında birletik devlet or
dularının kazandığı (Yeniş)e bile 
bizim bu meydan döğüşümüzdeki 
(Yeniş)imiz üstündür.. Çünkü, onla
nn yenııı ınaanca sayı çokluğu ve 
(Avadan) bolluğu ile elde edilmiştir .. 
Bizim yeniıimiz, ne insanca aayı üs
tünlüğü ile, ve ne de (avadan) bollu
iu ile elde edilmiş değildir. 

Bizim yeni timiz; bütün Türk budu
nunun yüreğini kurtuluı ve kuruluı ıev
gi&inin ate§İ iJe tututturarak, onun 
bağrında gizli duran bitmez tükenmez 
güç kaynak\annı aezip eşeye\iyerek 
oradan doğan etsiz gücü, tek yoldan, 
tek kafile olarak, tek ülküye yönelt
mek dehasının Türk budununun dileği 
ile elele vermesi ile 19 Mayısta batla
mıt ve 30 Ağustosta bqarılmış etsiz 
bir yeniştir. 

Sonra bu meydan döğüşümüzün bir 
eşsizliği de şundadır: 

Biz bunu, yalnız bir tek dütmana 
kartı kazanmadık. Kartımızda, yeryÜ
zünün en büyük kavgasını kazanmış 
olan veTürkü artık yok olmut aayarak 
onun topraklarını paylaımak, kendile
rini (kul) yapmak için başma üşüşen, 
ve her yanından çeviren bütün bir • 
düşmanlık kümesine, (yedi düvel)e 
karşı kazanılmıt bir (meydan döğüşü) 
dür ... 
Düşününüz ki yeryüzünün ,imdiye 

kadar eşini görmediği (Büyük kavga) 
da tam dört yıl, dört yanda kahraman
ca döğüştükten sonra yenilen kümede 
bulunmak bahtsızlığına uğramış bir 
budunun, üstüne bütün yenenler çul
lansınlar Mondros mütarekesini imza· 
\atsınlar ... Ordusunn dağıtsınlar .. Ka
ra, demir ve deniz yollarının düğüm 
yerlerini, yurdumuzun bütün yaşama 
kaynaklarını tutsunlar... Böylece yü
reğinden başka elle tutulur, gözle, 
görülür nesi varaa, hepsine el atsınlar .. 
Aynca her yanını kutatarak yeryilzü 
ile de nefesini kessinler .. Ondan sonra 
da bir yandan içinden yer yer baıkal
dmnallo.r olsun .. Ote yandan da silah
lanıp donattıklan düşman ordularını 
yurdun en güzel parçalarına saldırsın· 
!ar .. Oyle bir budun, bu kadar güçlük 
ve bu kadar yoksulluk içinde, insan 
takatrnın Üstüne çıkan bir dcpre§me 
ve silkinme yapsın .• Gerek sayıca ve 
gerek her türlü (Avadan) bolluğu ile 
kendisine birkaç kat üstün düşmanlannı 
bu kadar ustalıkla, bu kadar az gün
de yenip ezerek ve büyük kavgayı ka. 
zanan düşmanlannı kendi meramına 
boyun eğdirecek kadar engin ve tam 
verimli bir meydan doi:.\i§ünÜ kazan-
am .. 

Böyle bir budunu ve öyle bir budu
nun böyle bir aava, başarı~mı tarih 
henüz bize söylemiyor ... Hele on yıl j .. 
çinde (Hilafet), (Saltanat), ve bun
lardan aynlamıyacak olan (Medrese
ciük), (Tekkecilik), (Şeriye mahke
meciliği) gibi yüzlerde yılın bir budu
nun iliklerine kadar işletm.iş olduğu 
çürük ve sapık inanışlara kaynak ol· 
muş (kurumlar)ı birden bire altüst 
etmiş te yerine tertemiz ve bağsız bu
dun üsteliğini ve onun aynlmaz en sağ .. 
lam. ve en doğru yolu ve örneği olan 
(cumhuriyet) i kunnuş ve bu temel ü
zerine tek mektep, tek mahkeme, şap
ka giyme, kıyafet değiştirme, harf de
ğiştirme, dil temizleme, budun tarihi
ni arşştırıma gibi herbiri tek başına 
bütün yeryÜzüne pannak ııırttırmak· 
ta olan deği§imlere temel olacak 
kadar engin verimli bir meydan döğü
§Ünü kazanmış bir budunu, tarih he
nüz bize gösteremiyor. Tarih ilk defa 
olarak böyle bir savaıı ancak Gazi Tür 
kiyesinde buluyor ... 

Ey (bugün) ün ve (yarm)ın Türk 
genci: 

itte <1en böyle yaratıcı bir budunun, 
Gazi Türkiyesinin çocuğusun ..• Ne ka
dar öğünsen ve sevinsen haklısın bu· 

Gene Vani Efendi 
- Zaman gazetesinde L. 
Beyefendi okusun! 

G . b. · "Z azetenın ırı, sanırsam aman,, 
e i efen i At .oşu arı 

dı, ebcet bilmeden Vani Efendinin 
lalını edişimde kızmış. Vani Efen
dinin kim oduğunu bana öğretme
ğe kaıkışıyor. 

Son haftası: En zengin program [2209) 

Bilgiçlik tasramasını sevmezsem 
de söz altında kalmak ta istemem. 

Tura (l)sını (L.) diye atan bu 
Beyefendi, bilsin ki Vani Efendi 
için yazdıklarile bana yeni bir nes
ne öğretmiş olmadı. 

Biz de azacık yazı boyası yala
mışlardanız. 

Vani Mehmet Efendinin Vandan 
gelerek uzun yıllar Dördüncü Meh
medin ba,çılığını (2) yaptığını, 
Dervi11lere büyük hıncı olduğunu, 
hele Meu;evileri hiç sevmediğini, 
bu hıncını bir aralık mevlevi tek
kelerini kapatmağa kadar vardığı 
için kendi.•ini Konyaya sürdükleri
ni hep biliyoruz. Bundan ötürüdür 
ki Mevlevinin biri kendisi için fU 
düzgüyü (3) yazmıştı: 

"Yanii cani gelince devlete 
Eyledi ayini Mevlanayi ret, 
Hazreti molla onu bir attı kim 
"Ez cüdayi ha tikayet mikunet., 
V ani Efendi Konyada epeyce kal 

dıktan sonra suçu bağışlanarak ye
niden lstanbula çağrıldı. Şimdiki 
Vaniköyünde kendisine bir yalı ve 
riUi. O güne kadar "Karyei Mua
tafaviye,, diye anılan bu Boğaziçi 
köyü ancak V ani Elendi, oraya yer
leştikten sonra Vaniköyü oldu. 

V ani Efendinin ölümüne düşü. 
rülen gün/emeç (4)e gelince: Bu
nun ölçüsü (5) yok değil vardır. 
Parçalara ayırarak okuyalım: 

"Dediyler Kür - süye Yani -

Efendi çık - tı cennette ,, 
Ama bu dizi (6) ebcet sayisile 

v ani efendinin ölümü yılına aykırı 
düşermiş. Orasını " Hadikatü/. 
cevami,,i yazan düşünsün. Çünkü 
ben de orada okudum. 

(L.) Beyefendiye saygılarımı su-
narım. 

M. SALAHATTIN 

(1) Tura - imza (2) Ba~çı - imam 
(3 Düzgü - Şiir ( 4) Gü?l.emeç - tarih 
(S) ölçü - vezin (6) Dızı -Satır. 

Bugünkü program 
ISTANBULo 
18,30: Plik ne9ri7atr. 19~0: Ajanı haberle· 

ri. 19,30: Türk muıiki neıriyab: (Kemal Ni· 
7azi, Aznıi beyler ve Hayrjye. Müzeyyen ha· 
nımlar.) 21: Selim Sırrı BıP>y tarafından kon· 
feranı. 21,30: Nurullah Şevket bey (tasanni) 
"e stüdyo orkestrası. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
21,10: Salzburıtan naklen: Toıcanininin 

idaresinde senfonik konser. 23,05: Konferans. 
23,15: Danı musikisi. 24: Musahabe .. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,45: Musahabe. 21,15: Salzburılan naklen 

To•canininin idare•İnde •enfonik konser. 23,05 
Haberler. - Danı plikları. 23,50: KahYeha
ne konseri. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Günd.uz: ne,riyatr. 19: Haberler. 19, 

05: Danı musikisi. 20,30: Oniverıite. 20,45: 
Konferans. 21: Senfonik konser (Salzburıtan 
naklen.) 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Alman a.lctamı, 21,20: Karııık konser. 21,35: 

Musahabe. 21,40: Kantık konserin devamı. 
22,15: Solist konseri. 23,35: Danı muıikiıi. 

Khz. Deuıchlandıender, 1571 m. 
21,10: Orkestra lı:onıeri. 23; Haberler. 23,45: 

Denizcilik haberleri. 24: Buenoı Aireıten nak
len: Arjantin polis takımı tarafından ko!"ıer. 

175 Khz:. MOSKOVA, 1714 m. 
19,30: Musahabe. - Musikili ne,riyat, 21: 

Aktam konseri. - Danı plikları. 22: Muh
telif diOerde neıriyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
18: Musahabe. 22,30: Danı musikisi. 

Khz. PRAG 470'm, 
21,15: Salz:burstan nakil 23,05: Son haber

ler. 23,20: Herrman Schra.mmen takımı, 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m 
20,50: Harice bir bakıt. 21,10: Valzhurgtan 

nakil. 23,10: Haberler. 23,.30: S!gan muıikiai. 
24,10: Danı musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
20: "Rund un den Silini'., isimli musikili 

temsil. 21: Haberler. 21,15: (1000 neıeli nota,. 
i•imli orkestra konıeri. 23: P1&k. 23,20: Haber
ler. 23,45: Danı musikisi. 

592 Khz ViYANA 507 m. 
20,10: s .. ı ayarı, haberler veıaire. 20,30: 

Aktüalite. 20,45: Haffa icmali. 21,15: Salzburır· 
tan naklen Artut'o Toıkanininin idraaeinde 
Filharmonik konaer. 23,05: Holzer ida.reıinde 
radyo orkestrası. 23,SO: Ha.herler. 23~: kon
ıerin devamı. 24,45: Gece konaeri (kuartet). 

nun ne demek olduğu çok derindir. 
Mustafa Kemal'in 19 Mayısta Samsu
na çıkıp 28 Mayıa 1919 da (Havza) 
dan üfürdüğü ilk sur ile Türk budu
nunu ayaklandırar•k kurtuluş yoluna 
çıktığı zaman, onun ilk yürüyüşünü 

aksatan binbir eksikliğin en başında 
gelenlerden biri de Tayyare yoksullu-

nun için unutmtımalrsrn ki ğu idi. O yoksulluk günlerinin daya .. 
Bu e§sİz meydan döğü~ünü kazan.. mlmaz sızılarını. dorin acıhklannı 

mak, yeryüzünde ıayılır, sesi duyulur, ta içinden duynıakta olan Türk budu~ 
sözü dinlenir, ter!emjz bir Türk Dev- nu, şim i enginliğini konuştuğumuz 
!eti kunnak yolunda canlannı veren, büyük kurtuluş sava.şmdan sonra, ta
kanlarrnı döken kahramanlanmızın mamlanmasını borç bildiği ekaiklikle-
yüksek adlan önünde, bugün ne ka- rin en batına (Tayyare) yi koydu ... 
dar saygı ile iğilsek gene azdır. Türkelinin havasını bundan sonra 

Evet onun için düşünmelisin ve İnan· da gelebilecek herhangi bir korkuya 
malısın ki: karşı korumak ve temiz bulundur-

19 Mayıs 1919 sabahı Mustafa Ke· mak meramını güttü ..• Ve bu meramı 
mal'in Samsuna çıkıp ''Ya kurtulu, ya yerine getirmek için de engin bağnn-
ölüm,, bayrağını açtığı, Türk budunun dan "Tayyare Cemiyetini" doğurdı.: ... 
yüreğini budunculuk aleti ile tututtur- "Tayyare Cemiyeti., Türk Cumhu· 
duğu günden başlıyarak, tam üç yıl, riyetinin çok az günde çok gürbüzle-
üç ay süren ve 26 Ağustos 1922 saba- ten en gürbüz yavrusudur ... Henüz 
hı (Koca tepe) den verdiği son (Saldır) dokuz yaıma bastığı halde, en verimli 
buyruğu ile hızlanan ve be§ gün beş- bir delik:ınlı çapma varmıştır. 
gece sürüp 30 Ağustos 1922 akşamı Yeryuzünün hiçbir yerinde "Türk 
gün batarken (Adatepe)de verdiği Tayyare Cemiyeti., kadar hiçbir cemi-
son (Atıl) buyruğu ile biten büyük yet bir budunun bağnnda bu kadar 
meydan döğüşü için ne söylesek onun az günde, bu kadar serpilmemi~tir ... 
ne derinlii?ine inmit, ne de enginliğine Dokuz yıl içinde her yxl orduya 30 - 40 
ulaşmış olamayız... Tayyare verecek kadar yükselmit bir 

Onun için yüreğinden çıkarmama- cemiyet, Gazi Türkiyesinden bqka 
lısm ki: nerede var? ... 

Bu denk,iz meydan döğüşünü, ta sa- Dokuz yılda 45 milyon lira .• yılda 
vaşm başından baılıyarak binbir zor- 5 milyon lira .• işte Tayyare cemiyeti-
luk içinde düzenleyen sonuna kadar nin çalıtma verimini göstermek için 
binbir güçlük içinde güden, ve en so- bu rakamlardan daha parlak ölçü o· 
nunda da binbir yoksulluk içinde böyle lamaz .. 
eşi görülmemit bir verime ulaştıran Onun içindir ki Türk budunu çifte 
Ulu Onderin önünde derin bir bağlı- bayram yapıyor : 
\ıkla ve engin bir saygı ile iğilmek bu- Kurtulut bayramı - Tayyare bayra-
günün ve yarının her Türkü için bir mı. 
borçtur... Bayramımız kutlu olaun .. milletimiz 

Tayyare Bayramı Ulu Onderile varolsun. 

iLAN Gala tada F ermenecilerde 68 numara

da ikamet etmekte iken elyevm ika· 
metg&hı meçhul Y orgi Dimoplo ef. ye 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun .. 
dan: 

1 Eylül 934 cumartesi sabahınd~O J
ren tatbik edilecek muvakkat tarif .

1 rü ve nakil vasıtaları resimleri dah1 

duğu halde a§ağıda ııösterilmiştir· 
Birinci mevki ikinci JJl 

Kurut Santim 
Yani efendiye olan borcunuzdan dola

yı ;potek eylediğiniz Gala tada Fermene

ciler caddesinde F ermeneciler atik 90 ce· 
dit 90 Hacı Foti sokak atik 18 cedit 20 

numaralı gayri menkule dairemizden in

tihap olunan ehli vukuf tarafından 

( 13'i'OO) lira kıymet takdir edilmit ve 

keyfiyet berayi tebliğ gönderilmiş isede 
ikametg&hımzın meçhuliyeti hasebile it
bu kıymete bir itirazınız varsa tarihi 

ilandan itibaren 3 gün zarfında derme
yen eylemeniz aksi takdirde muameleye 

devam olunacağı malumunuz olmak üze

re keyfiyet 34-62 numaralı dosya mu
cibince ilan olunur. (2218) 

-------ıs 
1 - 2 kıt'a 6 25 3 
3 - 7 kıt'a 8 
Zabit 6 
Zabit(karne) 4 
Küçük zabit 
ve efrat 
Küçük zabit 
ve efrat 
(kame) 
leri 

5 

s 
Harp malili. 
Mektep talebesi 

75 
25 
25 

6 
3 

2 

1 
2 

(15 yaşına rJ 
kadar) 5 - 2 ı' 

Her talep vukuunda biletlerin ~\< 
so\arın ibrazı mecburidir. M;7 

- Eylüllln 1 inci Cumıırteai gllnO akıamı 

Ç1FTLlK PARKINDA 
En maruf musiki san'Atkarlarının ltltfın iştiraklle 

Kemençeci SOTIRI Efendi l'ecesi - (2161~ 

,-Ev yapmak için 
200 metre bir arsa aranıyor , 

200 metre murabbaında bir arsaya ihtiyaç vardır. Bu arsantll 
Taksim - Ayaspafa arasında den ize nazır olması tarttır. Satnıalı 
istiyenlerin gazetemize (arsa 200) rumuzu ile müracaatlar•· 

lıtanhul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

• • ıı· 
Kavak tahaffuzhanesı h<>.atane pavyonunun umUJ111 ~ 

mırı açık münakasaya konulnıuştur. Münakasa 19 Eflf' 
934 çarşamba günü saat 14 de Galata'da Kara Mustaf~ dl 
şa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye MerkezıP1~ müteşekkil Komisyonda yapı lacağmdan isteyenlerin şar !~ 
melerini görmek üzere mezku r Merkez Levazım Menıllr 
ğuna müracaatları. (5245) 

Istanbul ınt k ı V ari t 
T hakkuk üdürlüğündeo: 

ş1ı· 
lstanbul Mıntakıasına merbut Maliye Tahakkuk ve 1 -1 

sil şubelerinin kışlık ihtiyacı olan "106,250,, kilo odıJ11 ~ 
beher kilosuna verilen fiat haddi layik görülmediğinden .,ı 
nakasa 3.9.934 Pazartesi gün üne talik edilmiştir. jf 

Taliplerin yevmi mezkur da yüz lira pey akçelerile ·r 
tanbul Mmtakası Varidat Tahakkuk MüdürlÜğündeki koıfl' ~ 
yona müracaat etmeleri ilan olunur. (5225y ~ 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundao: 

1 Eylül cumartesi 950 numaradan 1060 numaraya kadar >ı 
2 ,, Pazar 1061 ,, 1148 ,, ,, ~ 
3 ,, Pazartesi 1149 ,, 1234 ,, ,, ~~ 

Alacakları yeki'inu 10,000 liraya kadar olan ve kar~ JI ~· 
maralan yukarıda yazılı bulu nan Gayrimübadillerin bill0ı ~ 
4,3 nisbetinde nakit istihkaklarını almak üzere hizalar~) ~ 
gösterilen günlerde Komisyona müracaat etmeleri. (528 Bugün Tayyare bayramıdır da .. Bu- Yeıilköy: A. RIZA 

~~-:~------------------~!'-------~'!'!!!!'!'!!!!!!!'!!!'!!'!""1!'!!"""!!...!!"!'.!'!"~-""""!1!--""'!' __ ......,,~.~-mll!"!!"!!"!!'"~!'!!"l"!'!'!!!!!!!!"!"~!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!~~!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!!"'!'!'!'!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!'!'!!!!!'!!!"!!~i 
çirmitti. Fakat her. müt_te~i1S,ııı' li 
ayrı anlatılmazdı kı. it ıttı. f'.ı 1ıı 
rosu batka itlerinin birine 1':bif 
Sansaros bu değişikliğin s~j/ · 
öğrenince hak verdi. Y aln!Z Jıl)f1 

Milliyet'in romanı: 67 

- Nereden düttünüz ağam. 
- Dütme mütme y<'k. Bir hafta· 

lık if. Bu gece bizbize bir eğlenti 
ye karar vermittik. Yemek, börek 

falan yaptırdım. Yer bulamamıttık. 
Sizi de çağıracaktık. Kayıplara ka
rıtmıtsınız. Sonunda (lncekız) ım 
buldu. Haber vermeden telefon e
delim dedi. Anlayacağın bu .•• 

Derken resmi elbiseli Sans.aros 
aökün etti. Tepsileri, yemekleri gar
sonlara teslim ediyor, elindeki ka
ğıda ne teslim ettiğini yazıyor: 

- Yarın gelir alırım. bir tanesi
ni çaldırmayacaksınız ha! 

Diye kumandalar veriyordu. Ha
fız dedi ki: 

- Bu Sansaros eğer sözünde du
rursa bir gün gelecek bütün oteli 

mi, başka i~lerimi, varımı y~kum_u 
bunun eline teslim edeceğım. Bır 
gün içinde he· işi kavradı. 

lncP kr~ •~L:~.!a•tı 

'~te. Kimse-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
sizleri korursun sonra hem kendi 
adını, hem benim gibilerin adını 
kötüye çıkarırsın. 

Kafasının tepeıi çıplak Hafız 
ağa cevap verdi: 

- Adımızı kötüye çıkaranların 
hepsi iyi olsun. 

Kısmıadli reisi ka~larıru çattı: 
- Hanımefendi ! Biz buraya bun 

!arı konutmamak ve dütünmemek 
için gelmettik. Eğer siz konutacak

sanız biz iki arkadat gidelim. 
Ksmıadli reisi doksan dokuzun

cu atağı derecede kerhaneci kadı
nın kuııt:ulmut kızına ikide bir de 
(hanımefendi) deyitinde samimi 

idi. Hanımın ve hanımefendinin; 
beyin ve beyefendinin kaç çefit ol
duğunu bilen bu genç polis amiri 

ne yaptığını, niçin yaptığını bilen
lerdendi. 

Nihayet, içtiler, İçtiler ve ictiler. 
Ne üst kat ,alt kata karıştı, ~e alt 
kat üst katı rahatsız etti. Ne de 

iki kattakiler biribirlerini incittiler. 
Sansaros servise, mutpağa açı

lan kapının önünde ve Metr dôtelin 
yanında bat muavini gibi duruyor
du. Bir bakıttan, föyle bir kımıl· 
danıştan ne istenildiğini anlıyor ve 

Metrı dotele emir verircesine söy· 
)üyordu. 

Saat on birden sonra oradan ay· 
rıldılaar ve tehirde gene tanırunıf 
bir yere girdiler. Fakat yalnız re
isle muavini. Burada bir kavga 
ile kartılattılar. Reis yarı vazife ve 
yarı ispirto ile ite karıştı: 

- Sakin olunuz beyefendiler! 
Müsterih olunuz madamlar! dedi. 

Burada bir it çıkarsa zararı size 
dokunur. Soğuk kanlı olursanız is

tediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. 
Bir ses gümbürdedi: 

- Bu herif kimdir? Ne haddine 
bize karışıyor? Git turadan be a
dam! 

Kısmıadli reisi bütün nezaketi 
toplıyarak pek duyulur bin sesle ce
vap verdi: 

- Etekoğlu eteklik etme! Ben 
size insanlık ediyorum! 

Kavga eden iki taraf hemence. 
cik bir olup reise hücuma kalktı
lar. Reis arka cebinden koca bir 
fey cıkarın actı. Bu b;r 1-.;;,,;;ı,. -·~ 

gümüt sigara tabakası idi. Harp 
cephelerinde ihtiyat zabitliği eder

ken dütmandan armağan kalmı,tı. 
Bir sigara çıkarıp tellendirıdi. 

Ertesi gün büyük ve mühim bir 
tayia: Kısmıadli reisi içtimai mev
kii yüksek adamlara kocaman bir 
barabellum tabancası çıkararak teh 
dit etmit! 

Yüksek adamlar böylet tikayet 
etmişler. 

Erkenden bunu haber alan reis 
neticeyi doğruca tahmin ettiği için 

arkadatı ile beraber hemen istifa 
etti. Memleket kayDafb. Herıkeı 
müteeasir olmuttu. Reisle muavini 
gülerek, hafız ağanın oteline girdi
ler. Reis holde Sansaroıu görünce 
şakalaştı: 

- Sansaros ! dedi. Ben itsiz kal· 
dnn. Eğer bana bir İf bulursan 

söz veririm ki bir daha polislik et
miyeceğim ! 

Sansaros bu güler yüzün mana
lı sözlerinden bir fey anlamadı, de. 
di ki; 

-- Benim sözüm sözdür. Hafız 
afia. sen, bütün polis dairesi öl de· 
seler hemen ölürüm. Siz iyi insan
larsınız. 

Dünkü reis ve bugünkü itaiz: 
ı.ı"'ç ..... .. ;:;.,_' ,.,.,..;, IJıı:-" ,..~\(, ·~ 

terim. 
- Ben zaten sofrayı kurdum. 

Limonlu çekiyorum. Buyurun. 

Hırsız Sansaros, itsiz ve lekeli 
efendisine canla batla hizmet edi· 
yordu. 

Dünya bir tersine dönüyor; 
Ye insanlar öbür tersine yürü· 

yorla .. dı. Sansaros keyifli idi. Sevin 
cine ölçü yoktu. 

Sansarosun Emine ablası Şıpfıp 
hanımın terzi evine gidiyordu. Biç. 

kinin dikitin aslını faahnı öğren· 
mitti. 

Evin aylıkları günü gününe veri· 
liyor ve koca karı Sanaaros hala 

fU şehirde bu kasabada gezginci 
esnaflık ediyor sanıyordu. 

Bu sırada Sansaros otelin tasör 
lüğünden çıkarılmıştı. Kimbilir 
irim kıskanmıf, ıbirkaç mütteriye 
fitlemif, mütteniler de Metr dotele 
ııöylemitler, o da mal sihibine ha
ber vermiş: 

- Müfteriler bunu istemiyorlar. 
Bu methur hırsızlardanmış. Biz 
her vakit buraya geliyoruz, malı
mız paramız kaybolursa hem ote· 
lin terefi namusu kaybolur hem 
biz ziyana girmit oluruz. 

Hafız ağa aylardanbeıi tanıdı
~, <\,.ncAl'O'llJl, hin hil" fça~...-ii_hp..fp" ~,. .. 

ye içerliyordu. insanlar nef" 
11 

Jf 
inatçı mahlUklardı. Bir ada~// 
nındaki damgayı bir türlil a ~ 
miyorlardı. l 

itte bugünlerde idi ki kit': ı1/ 
mek için Emine ablaya gı el'~ 
Emine abla onu bir kenarll ç 
ve: sfl, b·~ 

- Sansarosum ! dedi. S JV ~. 
fey söylüyeceğim ama kıı~;0/. 
ben hanını oldum. Dikit bj11 0t1/ 
yemek biliyorum. Uslu us 11 

11 
yorum. 1liJ ~ 

- Ne söylüyeceksen k•5
" ;.~' 

Emine abla. Çok itim vat• \ 

bekliyor. Jd~·. ~~. 
- Bana birisi musallat 0 ~ ç~ .,. 
- Laf mı attı? Kolunu':, ı> ııı, 

dikledi? Yakarım o avıe.dl 'ı 
tığımı! 

- Hayır! öylesi değil. r ~ 
- Ya ne yapıyor ? gid1

1 d,' 

- Hiç. Beni terzihan~>'e if· ~ ~. 
ken görmü,.müt te sevınıfıJI ~ 

y •I 
nimle evlenmek istiyor. 1: " 

- R:ı-" 
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B~gün 650 genç zabit Orduya giriyor 
nd(Başı 1 inci sahifede) 1 tafa lstanbul, Mustafa Bursa, Reşat h- j van lstanbul, Hüseyin Usküdar, Mehmet 

'e •nı miralay Rifat Beylerle tanbul, Ali Fethi lstanbul, Fevzi lstan· Malatva Mehmet Feyzi lstanbul, Meh· 
d 1> ınuallimleri bulunduğu halde bul, Hasan Gaziantep, Mehmet Talat Us- mel Manisa, Nihat lstanbul, Hasan Fah· 

1ıı,ana gehniştir. Halis Paşa evve· küdar, Muhittin Uskudar, Abdullah Ke- ri lstanbul, Şevket Eskişehir, Haydar , k" efendilerin önünden geçe• mal lstanbul, Selahattin Yozgat, Yusuf Ner.det Aydın, Rasim Istanbul, hmail 
.._'~rce hatır •ormuştur: Necmettin Isparta Cevat Usküdar, O- Hakk, Istanbul, Mahmut Şevket Çubuk· 
.._ "1 erhaba efendiler. mer Şerafettin Trabzon, Orhan Buroa, lu, Abdülhadi Mardin, Celiılettin Elaziz, 
.._ l er~aba... Ahmet Naci htanbul Abdurrahman Veysel Ama.ya, Celal Sahir Yenişehir, 
.._ S e~rık ederim, Ahlit htanbul, Mustafa Kenan Antalyaı Celalettin Iatanbul, Ahmet Ilurhan Ya· 
li,j ~g ol... Fehmi Ankara, Ahmet Cevdet Maraş, Ek lova, Mehmet Zeki Istanbul, Ahmet 

·~'bf d,. llcı sınıf talebesi efendilerine rem lstanbul, A. Cevdet Kütahya, Meh· Necati };tanbul Namuk Kemal htarbul, 
~e~ .._ met Van, H~•eyin Mesut .Ista.nbul, S,fı· Muammer Teki~dağı, Adnan lstanbul, 
'a1ın ~· .._ ~:rhaba arkadaşlar, leyman lnegol, .Hasan Şınası _lzmı_r, Ahmet Faruk lstanbul, Raif Necdet I~-

11. lııe a~ ol... Mehmet Nurettin lstanbul, Celalettın tanbul, Ahmet Trabzon, Hamdi Karesı, 
t.ır. .,ıı l~rı"•"ınin bu kısmı her türlü te- Konya, Mehmet Bahattin Istanbul, Meh· Seyfi Hırkaişerif Kamil Karahisar, A· 
'"' ~~ •n a:ı:ade, kalplerde gurur ve met Arif Istanbul Enver Şahabettin Gi- rif Nihat Osküda~, J.lıiehmet Eyüp sultan, 
S••ıl' 'it,!\ :Ya_n~ıran samimiyet içinde ce- r.eson, Şemsettin. Trabz.on •. Abdullah Ki· Muharrem Kars, Necmettin Ha_rput, 

f / ftunJ"'•ttır. .. . . lıs, Meh.m~t Eı.nın Yenı~e~ır, Mehmet Mehmet Abdülbekir lstanbul, Galıp Js. 
15 4 ·~~ sonra mu:ı:ıka refakatın • Fuat Elazız, Hıkmeti Selanık, Ahmet iz- lanbul efendiler. 
ı5 tiı, uzere istiklal martı söylenmiş- mir, Mustafa Izmir, Mühli• Şü~ü h- Süvari 
1I ftu tanbul, Ahmet Bursa, Burhanettın An· Feridun Konya, Mesut Yalvaç Omer 

'I.~ ı •ır~da alaya verilecek olan kara, Fahri Günen, Fahrettin Bolıı, Ah· Sait Çölemcrk Mustafa Ihsan 'çerke-
.; ~~n Üzerine a_n;na. iılemeli met lstanbul, A.hmet Ziı;.atin h~anbul, tül Raif Istanbul, Burhanettin lstanbul, 
Si ~u. Sa me!da~ ~etiri~t. bulunu• Osman Sa":'hebn Erenkoy, .Ismaıl l~~n- Ahmet Kudret latanbul, Ali Enver Is-

~)etj i ncag~ uzerı!'e Turkiye cum• bul, Nur~ttin htanbul, Bekir De~~~ı, tanbul, Şerafettin Erzurum, Behçet Ma· 
"'!J..,

1 
bareaıne delalet eden T. C. Hazır Hikmet htanbul, Ahmet Mump t'"l A · E E E'-

~ı. -.. o '-' b" k b" 'b . U··" Ahın-'' F . E . Nih mure u zız, nver rzurum, """'' 
!JD '1dı. <ıar ıye me te ı ı aresı ya• ...-, • . "" evzı rzıncan, . at A· htanbul, lsmail Bekir lstanbul, Süley· 
,, L l.tuı dana Kamil Bordur, Hasan Tahsın Ka- 1 t b 1 S · Kir M h An· 
" ~· 0akiben Halis Pqa meydana rasi, Nekir Necati htanbul, Mehmet kma.n Ms aahn u 't Aanud ı"t' bul sal n t Is· 

•n h 
1

.. .. .. . J bul Mehm S "h I .. ara, mu nan s an u , zze 
1~ opar or onunde alaya hita• atan , et emı stanbul, Lut· t~ b ı Ş"k ·· Urf v k ı ta b ı Me-

,!'lltku aöylemiıtir: fü Denizli, Şir Ali Diyanbekir, Mahmut I kn Au' ul krul ~I Kamıh. 5 
I n zu·' et q-•· p ku N d" 1 b 1 f d"l e yva ı , smaı ara ısar ı, ıya • 

,~ "" "'ıs a.•anın nut e ım stan u • e en 1 er. t" E Abd ilah E H"d " "•ııç r H" . N . H"d Ahm . ın rzurum, u nver u aver· 
pi "tiiı- . arkadaılarım, .. useyın e~tı .u aven~. et Miı- digar, Hakkı Fatsa. Bursan lstanbul, 

·~'f ~ !tiye cumhuriyeti ordusunun nu~ Kastamonı, Ve!~ ~ako~~ Ha.an Salô.l;ıaddin lstanbul Mehmet Ekrem 
dıtl, ·~tlıiy Ye kıymetli bir birliği olan Adı.I Adapa:ı:ar, v.eli?'"'.ttin Rasım Ka- Bursa Cemil Fuat Bursa, Abdullah Adil 

5551 ._. ... ,. mektebi ala~• büyük" ulu· rahısar, Ahmet Sıvnhısar, Ahmet Naci 1 t b' 1 R f"k K ı· ef d"I ı.:"'ıı ın··ba:r ,._ B Meh E . B G . ı an u, e ı ocae ı, en ı er. 
.,;:'t'iı 'ı.." d" eki. bir emaneti olan b~ Dur~al,. R m~tD ~ınli Sa_~lramış, Sali~ Levazım 
''"' h .... en 1 e ımle vernıek benim 1• enız ı, emzı enız , u eyman amı d . G "UYijı,._ bir bahtiyarlrktrr. Vize, Ahmet Beaim htanbul, Fahrett:in . Nec e~ Erzurum, Ahmet Semuhı e; 
.~ada.t Van Alae\/tin Kayseri Kem ı Balık · lıbolu, Nihat lstanbul, Mehmet Nurı 

· Sa ...., ar, ' ' a esır, Mal ty Tal t B l"k • M taf Kili ~İl lltak vatani ve milli vazifele- Fahretlin Zafranbolu Hüseyin Turğut a . a, a a 1 e~ır, us a s, 
ı.,.,._ de da· f h . ti" Kır•ehir Mehmet Sam·ı K ılam Hamdı Tokat. Nurettın lstanbul, Meh· 
l'"C ti ıma ,.ere ve aysıye , :s- ' a onu, 1 b 1 Ih El• . M h ~ r' ' fedakarlığı hatırlatan aziz Memduh Erzurum, Cahit Mehmet Si· met ıtıan u , . san azız, u terem 
~tııı&a.ldir. O bize her yerde, her nop, Eyyüp Cizre, Ahmet Hüdavendi- I~tanbul, l~rahım Ethem latanbul, .Bı;-
~lllda 'ı..anuna itaati, cumhuriyete kar, Halit Nezihi lstanbul, Mehmet Şa- kir Kayıerı, M~met Nevzat Deruzlı~ 
ı..' 11 lıag"l ı • h"'k" timi" • hin lstanbul Zı"ya Van, Yahya Ba d Mustafa Necati htanbul, Hasan Basn "'1 b' ı ıgı ve u ume ze , n ır- I b 1 ,. U .. b ah' 

" ır &adak t• "htar d ma Hüıeyin Enver Karahisar Fah t- stan u ' Nihat Fazıl skudar, 1 r nn 
b <-n a 1 1 e er. ' ' re K al . z·ı Meh N d ' F 
"it ... ~•tin günlerde, en güç itlerde tin Cebelibereket, Bekir Sıtkı Erzincan, ~m A~ttin ~· e, 0 ;e\ ec S ~Fn a· 
' .. <>ri namusun dÜ§ünülmesi ve Nurullah Refik htanbul, Hulusi Reıa· A • mcMt ıtat r ane ı, • uEediy.man 
'lıı lr!iJ<sek icabının mutlaka ve j. diye Ramazan Antalya, Abdulkadir a(. yıntap, ehmeU .Necmettin rne, 
!lı,,~Yorsa, hayattan da geçerek ııanbul Kemal Sivas, Fehmi Bayburt, Mehmet Burhanetti~ lstanbul Ahmet 
~1;;:11 Yiicubunu anlatır. Ve işte lsmail Maraş, Hüseyin Cahit Hasköy. Rıfat lstanbul, efendiler. 
.,'1-1 l.a!pJerinizin bu yüksek duy- Fethi lstanbul, Ali Riza lstanbul, Ah- . Jandarma . 
~~ Çarptığını bilerek ve daima met Servet lstanbul Feyzi Eyip sultan Hıkmet Istanbul, Kemalettin Istanbul, 
~ •rde tutacağınıza inanarak san Halim lstanbul lb;ahim Nüshet lstan'. Cemal Istanbul, Salahaddin lstanbul, 
'<1;~0 Zı alay kumandanmıza tevdi bul, Şiıkrü Bur;a, Hürrem Usküdar, Sa- Ali lzmir, Bedrettin Mamure~ül .Aziz 
. Q l'ııın. bahattin htanbul, Mazlum Bandırma, Mehmet Cemal htanbul, Abdulbakı Ak· 
~ ~a~O.Yırlı münasebetle iradele • lsmail Hakkı Kemaliye, Ragıp lstanbul, seki, Naki htanbul, Niyazi Kilis, ~li R~-
'ıklıtıı ıtna candan bağlı olduğumuz Muzalfcrettin lstanbul, Osman Amasya, za ~~uru.'.", .. Mehmet Ragıp l~mır, Ali 
~andarumız Büyük Gazi Haz • Cahit lstanbul Ahmet Rahmi Bart~n, Is- Er~glı, Munur lstanbul, lbrah!m Hızır 
~ l.i derin saygılarla anarım. mali Erzurum, Kadri Şefiki lstanbul Edırne, Mehmet Hayrettin lstanbul, : ~~· ıo;ı s Paşa nutkunun son cüırtlesi- Hüseyin Nihat htanbul, Hüseyin Do.' Mus~afa Amasra, Abdurralı~an Bi!lis, 

erken aancağı alarak alay ğan lzmir, Hayrı lstanbul Tayyip Nail Sabn Bursa, Hakkı Çeşgelkoy, lbrahrm 
. .. nd . ' G'" .. Ih A alık E . Al" • ti ")"1-ııı.i ""'! mıralay Rifat Beyin eli· Balıkesir, Hayrullah lstanbul, Mustafa umuşsuyu, san yv , mın .' 

!~ §ti~. Nezihi Bartın, lsmail Hakkı Jstanbul, Istanbul, Tevfik Kon?'a, Omer Kay•erı, 
Y (} il; Rıfat Beyin nutku Hayrullah lstanbul, Hamza Malatya Mahmut Marat, Racı Istanbul, Turgut 
il r 1 ~ide fa! Bey elinde sancak olduğu Sabahnt!in htanbul, Muzaffer Manas~ lstanbul As.ım Suşehri, Ihsan lstan~ul, 
• Jı ~: bır nutuk aöylemiı ve demiıtir tır, Nacı Ü•küdar, Reşat Tirebolu, Yu- Mehmet Ah lstanbul, Ahmet ~ernzı ~.•· 
i.Jl • .J • suf Istanbul, Ali Srrn Sivas, Ibrahim tlanbul, Mahmut Istanbul, Sabn Bozyuk, 
fil' ~ ~ :'Bugünü alayrmızm en mesut Sarı'.'nca, Akif lsta_nbul, Zihni htanbul, Hayrettin Hasan htanbul, Zeki lzm'.t, 
rl1 ~)~ •lakki ederim. Bu •ancak, Har- Nedun lıııanbul, Nıhat Istanbul, Ahmet Mehmet ~uzaffer lstıınbul, Necmettin 

!Ilı :ı~ktebi alay sancağıdır, bu aan- Cevat Şile, Hüseyin Hayrettin Ankara Soma, Hı~e~. Kemaletti~ Erzincan, 
~~ 0 grudan doğruya bütün sancak- M lımet Mozhar lstanbul, Mehmet Ali Must?"a Ru§tu Ordu, Tevfık Istanbul, 
~ti ";nasıdır. Harbiye mektebini.n Istanbul, O~han Kamil Istanbul, Ahmet efendıler. 
. "'tl~"ınıt olduğu zevat yapmıı ol • Muzaffer I.tanbul, Enver htanbul, Meh Topçu 
~~f Dluharebelerole bu aaruıağm met Cevat latanbul, NüsrP! '•m•'' '-- Nuri Orlıangazi, Sıtkı Edirne, Hasan 
'jl ~.,Ye ku_uiyetini muhafaza etmiş- tanbul,. Mehmet Emin IstanbuJ. . M~· Halit Unye, Cemil Adana, 11.tehmet Muaz 
ı.ı, batta bu uğurda hayatlarmr met Alı lstanbul, Mahmut Hamdı Zıle, zez lstanbul, Osman Burbanettin Deniz4 
~ "bxt!.tlerdi. Bu •ancak ayni za• Me~et Kemal Nazilli, Adnan Nazilli, li, Ahmet/ lnegöl, Ali H11ydu Edime, 
S:if l'\lrkiye cumhuriyetinin mü • Necıp lstanbul, Şevket Orhangazi, Meh- Mehmet Muhsin İstanbul, Kadri Uzun-
'~t~ dernektir. Yani Türkiye de • met Emin Söğüt, Abdullah Sabri lstan- köprü, Mehmet Necati Zile, Kadri Kay-

.1\if~' ~ul, Adem Eskiıehir, Ahmet Sinop, Se· seri, Burhanettin De,,izli, Mustafa Istan· 
~tııı 1 Bey nutkunun sonunda aan· lalıaddın Cebeliberaket, Niyazi Tokat bul, Hakkı Ayancık, Hüsamettin Balıke-
~ i ~ref ve haysiyetinin muhafa • Burbanellin htanbul, Enver Süreyy~ sir, Fevzi Daim lstanbul, Hasan Sinop, 

• Stl\ bütün gençlere ant içirmif· Istanbul, Mehmet Antalya, Ali Bozkur, Mehmet Feti Bursa, Mustafa Şükrü 

I
' • Qllıı Mohmet Şerif ELiziz Sami Aydm, Recep Bursa, lsmail Denizli, Mehmet Ferit Js. 
· .~l da,, sonra tekrar i•tiklal mar- loı&nbul, Htisnü Bandırma, Abdül Mus- tanbul, Mehmet htanbul, Süleyman Is-

'ı' "-1 h,':?'•t Ye müteakiben ııeçit res- sin Üsküdar, Abdülkadir Usküdar, Nail tanbul, lsmail Hakkı Tokatı, Faik Er-
~· ~,1.amııtır. Elaziz, Namuk Kemal lstanbul, Meh- zincan, Ali Sandıklı, Mustafa Enver 
~'t~ Ilı'" Paşa ve diğer zevat Har • met Usküdar, Ahmet Hamdi Sandıklı Nazi.ili, Muharrem Boyanabat, _}dehmet 
~"ııı~~tebinin merdiveni önünde SuTeyman Behzat Erzincan Mustaf~ Nedım Mustafakemalpaşa, AI.rettin Si-
l','lı .,tı:rdır, Evvela alay ~an • Nc':"'eHin .Istanbul, Mehmet Tevfik Ak· vas, Mehmet Muzaffer lstanbul, Salih 
\'nd de s~n~.ak bulundu!l'u halde sekı, lbrah'.?' H'.'lil lstanbul, lbrahim Hayri Manisa, Mehmet lstanbul, Meh-
't ~l,y llnın. on~den ~"'.~mıı ve b'?· Çe~kes, Selahattın Balıkesir ,Hasan Ne- met Suat Niğde, Ahmet Müfrit Ereğli, 

lııitı;,. >:abıtlerı ve bolükler takıp catı lstanbul, Ahmet Nüzhet Istanbul, Mehmet Kenan Bayramiç, Ahmet Atir 
.,, c·:·:t Ali Kemal Sivrihisar Hamdi Usküdar hparta, Hüseyin Unye, Ali Orban Ço-
~-.~~1 )' . d • ' • il 't"t Ye e~ı'!' .en M>nra merasım• ~ehmct Sadi Kadıköy, Mehmet Muhit· rum, Bekir lzmir, lbrahim Adapazar 

~lliirıki; rı~ı~r. .. • • tin Kartal, Mehmet Uıküdar, Recep la- efendiler. ' 
>ıı ~•bi yuzunc~ yıl .. merası?,Jı .. tnnbul, Liitii Afyonkarahisar, Halit Be- Kudret lstanbul, Halil Şinasi Çatalça, 
a~doı,İiııı~e }nektebı bugun 100 uncu yazı~! Ke'!'al Kayseri, Hakkı Tokat, Osman Isparta ehmet Hüdaverdi latan· 
~~ tıı,ı, \lnun bayramını yapacaktır. Abdulkadır Fehmi U sküdar, Ahmet E- bul, Halil Asım Atina, Abdülvahit Gü-

ı,, b·~tla yapılmakta olan hazır• dirne, Ali Nasır l•tanbul Süleyman Se- müıhacıköy, Saim Sami htanbul Omer 
~> "1,,~tıri!nıiıtir. lahaLin lstanbul, Muaınr:.er Usküdar Lutfi lstanbul, Mehmet Uluburlu: Meh· 
~İi•ii tbbın avlusunda bir h~~ab-;t ~ehmet Reıat Edirne, Enver Diyarıb~ met Cemal Sinop, Salih Orhan Buna 
~ ~e iri ~zrrlanınıı ve cadde uzerın. kir, Recep Tevfik htanbul Kefalettin Ali Fatih Ankara, Mehmet Tacettin B;,.. 
~' ta., ;1>nler yapılmııtır. Mektebin Bursa, S;;leyman Sami B~rsa, lbrahim lu, Hasan Hüseyin Denizli, Burbanettin 
••~ 1 bayraklarla oüslenmittir. Bayburt, Kemal Edremit, Mehmet Galip Bursa, Talat Çanakkale, Hasan Ihsan ! '- 1~r~g~amı şudur: htanbul, Mehmet Hikmet Istanbul, Sü- Istanbul, NevzaU lstanbul, Ahmet Bed-
< ...._ N tıklat marıı, leyman Sırrı Erzincan, Hüseyin Kemal rettin lstanbul, Mustafa Hayri Malgara, 

iiı,~: ili; .~tuklar, Trabzon, !\; uri Istanbul Ahmet Gazi an· Haydar Ordu, Mehmet Remzi Istanbul t ll1ıtr:1' Erkanı Harbiye Reiıli • tap, Arif Nenat lstanbul Hüsnü Er- Mehmet Kamil Istanbul, Esat htanbul' 
:J lı,~ ; lia.::· • zin~an, Halil lbrahim hİanbul, Kema· Şevket Diyarbekir, Haun Fehmi Ban'. 
il' .• '.S;ıııe ıye mektebı tarihçesi ve le.ttın O.sm.an Ali, Ali Karaisali, Mitha~ dınna, Nurettin Arapkir, Ahmet Nabi 
.t "- ' tı L k N Çangırı, Hasan Tahsin Isparta, Ali Os-
r ·~· . rıa- • '- d . . .. 11· 1 apıe ı, ecmettin lstanbul Mu•tafa Mani N 

.,.
11 .... L - " .... a emıs.ı mutea ım e N d 1 b 1 ' man sa, ecmetti"n lıtanbul Meh-• ~·-" ıı;,. ~ b"t• ku • ec et stan u , Halim Kanaal Lütfü , ,f •: S ~a ı ın nut M "I · Ah • • met Fua~ Nevıehir, Mehmet Fa:ı:ıl Ke-

ııuf ek I . I b b" amuretu azız, met Kayseri Niyazi 1• vo I lla- -·.. m tep erı ta e e za ıt· T b H T b ' ma ıye, ..... ni stanbul, Naci lstanbul 
•· ~ b" b" . k ra zon, asan ra zon, Mehmet Şar- M hm R • 

ıı 

; 

._ • tı ır za ıtin nut u kik ah" E T b e et eşat Mersin, Abdulmansur Sa-
"'ıı. 1ı"a•hiy kt b" t 1 b I . ar ısar, nver ra zon, Ismail Si-e me e ı a e e en na• I .1 ,.._ ·1c, N . lahattin Adana, lbrahlm ismet Sivas 
1. f. lll-biyel" b" f d" . ku nor. •maı ....,ru urettın Bursa Ib- S baha ' -.ı,,ı; -'•keri lı. lır e en ınınb~ut ı· rahim Nahit Bursa, Nüshet Bursa, 'Meh· a ttin Ankara, latanbul, Ahmet 

•ai . ıse er namına ır ue t 1 T k N ık K . Sadettin lstanbul, Ekrem Erzincan, Ab-
ıı... t· ~n nutku me zzet 0 at, am emal Edırne, met Sııki Hırkai Şerif, Mehmet Antal-
"'lıı~ .. e.ni:ı: Harp mektebı" ve lı"ıesi hm:"il Gemlik , Hasan Ba .. sn.· Balikeıir, R 

h. ~·"ıLbır denı· t 1 b . . n tku Rasım Buraa, Mustafa Munıp Trabzon, ya, emzi Erzincan, KB.mil Kemal la-
""'· ,,

1
• z a e esının u Hali H"km , y . hi H kkı B tanbul, Osman Zeki lstanbul, Hali~ Zi-

. ..,.... ~Yat zabit mektebi talebeai m · ı ec enııe r ' a ur- ya Sandıklı, lbrahim Tevfik lıtanbul 
"' (. ,.hır efend" . tku hanetlın Bursa, Mehmet Macit lstanbul, Meh S '" ' .,, .. · .,, .. ının nu H rı G ı·b met eıanatin lstanbul, Hayri Bey-
~t.ı lltekait b"tl hır" a 1 e ı olu, Enver Bursa, Hüseyin k M h . '<ait za ı er namına Toma A be M h oz, e met Nusret lstanbul Kadri ı.. 

' 1: C >:abitin nutku s zer yecan, e met Remzi tanb 1 1 ail Refilc U k d ' •Q e Kon C b Şah u • sm s Ü ar Nazım 
Yat Paıa hazretlerinin nut• Y~! ~na .. abe~t~n Beıiktaı, Meh- Sürmene, Abdülaziz Düzce, Abdulhalim 

3 met Şukr_u Hudavenduıar, Hasan Erzu-
'- ı.. U t ş k" U Sapanca, Bedrettiu •Hezat, Ekrem Sedat 

~ '- <ı&rlıiye marıı r".m, mı ev ı sküdar, Mehmet Rab· I b 1 M 
S ~ Ceçit reamı· mı lstanbul, Ekre.m Çengelköy, Mehmet stan u ' ustafa Ahmet lzmir Muı-ı, ~ •• Re- t F s b B tafa Bilecik, efendiler. ' 

'lQrb ."•ektebi gezmek Ye büfe M ,a f ocE_ak, a nB ursa, Kemal Ankara, 
'Ye nıekt b" • b • • usta a rem uru, Ismail Kony• istihkam 

e ının U ııenekı Niyazi Erzurum Vehbi Çerk M h-. >., nıe l . 
1 

'· eı, az ar Murat Kara•i, Mehmet Kadri istim· 
:"d~ •'ı..tept bzun arı ' Gazıantep, smaıl Ruhi htanbul Omer bul, Muzaffer Ali lstanbul, Hüsamettin 
~·· 1~o. İltih:~ u. sene 650 efendi Na~i Istanbul, Ekrem Sivaı, Y~suf ı.. Niğde, Hüseyin Cahit Ordu, Muzaffer 
"\..._ al>çı. .. "'.dıyor. Bunlar piya • maıl Bursa, Mehmet Yaşar Isparta A Ad E 
"ı~cQa, le'.~uvarr, hava, nakliye, jan- Abdüllah Beciktıaı, Kemal htanbul Fua' t ·~ ana, sat lstanbul, Enver Ba-

"'b •a:ı:ım d ' ' lıkesır, Ahmet Bahtiyar Kars Ali Rem-"1 ••e • fi• emiryol, i•tihkô.ın, lsk•nderon, Mahmut Gaziantep, Seyfet- zi Erzincan., Ali Riza Is tan bul Mehmet 
'ı,~ •~ı.n ~~ı arına '.'yrılmııtır. tin latanbul, Abdullah Ekrem Riga, Kemal Karahisar, Ahmet Erzur'um, Ah-

1Ya :ıra~ an efendılerin i•imlerini Hayrettin Çengelköy Kezim Erzincan S b ~ıyoruz · • M ' • met a ahattin lstanbul, Abdurrahman 
'\~ p· · gı, uıtafa Beşiktat, Mehmet Necdet E.şref Bayburt, Tahsin Ayancık, Ibra-

~\y llıet lk . ıyade Ahmet Ziya Istanbul, Ramazan Sındrr· hım Sıvas, efendiler. 
~ı,;;'•ttin a:~~· l.zmit, Ahmet Erzurum, lzmit, Recep lzmit, Münür lzmit, Ah- Demiryol 
·~ .. Y, 'iah esır, Osman Necati Ka- Ahmet Tevfik Sandıklı Enver Faruk A af k ~ ''taf Ya Ad N , 

1 
ı · E ' s A tehir, Mustafa Kay•eri Ra-•'"t , Çat ana, eşet stanbul, zınır. yüp Fazlı lstanbul Ahmet Na- · H"I · • "'·ı ,saı,•hat~~ncak, Şükrü Bu~ıa, Meh- zir lstanbul, Enver lzmir, 'Mustafa A- şıt ı nu Eyüpsultan, Mehmef Toğan 

"''il t nb lıtanbul, Nedun lıclan- "m lstanbul, Mustafa Danış Gelibol Istanbul, Hüseyin Behiç Bursa, Musta· 
• •n ul. Naim Eskişehir, Mus- Mahmut Mümtaz Ankara, Mehmet Rı~'. fa ŞeYket Şam, Şahabettin Adapazar Muıa Kazım Karahisar, Mehmet Mu'. 

30 Ağustos 
Zafer bayramımız 

(Baş• 1 inci sahifede) 
Büyük Gazinin, Büyük Başkuman· 

danın 26 Ağustos sabahı Kocatepe • 
den verdiği ilk hücum emri ile baş • 
layan büyük muharebe, 30 Ağustos 
akşamı gün batarken Adatepeden ver 
diği son hücum emri ile bitmişti. 

30 Ağustos zaferini kazandıran 
bu hücum emirleri Türk için sarih 
bir iıaret olmuştu. Ve ancak bundan 
sonradır ki, Türk nerede düşman 
giôrdü ise hücum etti. Ve 30 Ağustos 
zaferinden aldığı ilhamla ve kuvvet· 
le giriştiği bütün cidalleri kazandı. 

lrticaa hücum etti. Onu yıkti. 
Cehalete hücum etti onu parça • 

!adı. 
Terakkisine senelerce aet çeken 

saltanata hücum etti onu temizledi. 
Tekkeler, türbeler yıkıldı. E•ki 

harfler atıldı. Eski zihniyetin timsali 
olan kisveler değiıtirildi. Ve bütün 
bu harabelerin ortasında eski Türk 
medeniyetini, Türkün alın terile be•· 
lenerek yeni haftan filiz verdi ve 
canlandı. 

On ilci aenelik gayretimiz onun İ· 
çin büyüktür. Onun için azametli • 
dir. Çünkü bu on <ki senenin ta:ı:e fi. 
li:ı:i, asırlık Avrupa çınarları kadar 
büyümüı ve sayelenntiıti. Çünkü nÜ•· 
ğunu Türkün ah terinden alıyor, kö
künü eski Türk medeniyetinin Türk 
harsınm kuvvetlerine salıyordu. 

Bugünkü Türkiye, itte bu inkilap 
ve medeniyet ağacının gölgesinde hu
zur ve rahat jçinde yaııyor. Ve büyük 
Ga:ı:inin "Yurtta aulh cihanda su:lh,, 
prensibini daima hatırda tutuyor. 

Onun içindir ki, biz bugün 30 ağustos 
zafer bayramım tes'it ederken, hiç kim· 
seye karşı düımanhk beslemediğimizi a
çıkça ifade etmek i•teriz. Maksadrmız 
daha ziyade bu :ı:afer sayesinde elde edi· 
len büyük istiklalimizi kutlulamaktır. O
nun içindir ki, <lün karşı kartıya çarpıt· 
hğnnız düşmanlarımızla bügün en yakın 
en samimi bir dost olduk. Dün süngü ta
ııdığnruz eli bugün kardetçe tokalaşmak 
için uzatıyoruz. 

Büyük 30 ağustos zaferinin, büyük 
düşmanlığın bu dostluğu tevlit etmesi 
itibarile de mfuıası büyüktür. Çünkü bü. 
tün cihana anlattık ki, Türkiyeye düş
man hislerle sokulanlar "vatanın harimi 
ismetinde,, boğulacaktır. Kollarımız an• 
cak bize hürmet etmesini bilenler için a
çıktır. Ve biz bize hürmet edenlere hü,.. 
met ve muhabbet göstermeği de bilen 
açık kalpli insanlarız. 

Muhtelif devletlerle yaptığnnız dost• 
luk ve ademi tecavüz misakları bu kana
atimizin canlı bir delilidir. Nihayet Bal. 
kan misakı diğer anlaşmalann üstüne 
dikilen muazzam bir sulh abidesidir. 

Bütün milletlerin bu abideye çelenk 
koyması, bundan ilham alması lamndır 
ki, cihanda umumi sulh teessüı edebil
ıi.n. 

Biz İşte timdi daima iyi komşuluk mü
nasebetleri ile yaşıyan bir milletiz. Sa· 
na;yileıme gibi terakki ve tekamül yo
lunda başladığmu:ı: büyük itleri baıar
mak, huzur ve sükU.n içinde ya.ıamak j .. 
çin sulha mühtaçız. Fakat bu sulh her 
zaman istiklilimiz pahasına deiiJdir. 

Bugün 30 ağuttıos zafer bayramı gibi 
tarihin en parlak bir sayfasını tekrar ya
dederken daha ziyade herkese İ•lİkla!in 
bizim için bir hak olduğnuu habrlatmağı 
düşünüyoruz. Çünkü hayatrmız, memba
ını istikliildeıı almaktadır. 

Onun içindir ki, bugün 12 inci yıl dö· 
nümünde olıluğu gibi, ebediyeti zencirli. 
yen asır1,3rm bütün 30 ağustoslarında, 
bu :ı:afe.r harbini idare eden büyük bıq 
kumandanımız Gazi Mustafa Kemal Haz 
retlerine ve onun yarattığı kıymetli dinç 
ve sağlam orduya en büyük saygılarımı· 
zr ve tebriklerimizi sunarken istikliil ate
tini kemiklerila ve kanlarile alevlendiren 
aziz ıehit)erimizin hatıraları önünde 
hürmetle ve tazimle eğiliriz. 

M. F. 

Zafer bayramı programı 
30 ağustos zafer bayramı için hazır

lıklar ikmal edilmiş ve proğram tama· 
men tesbit edilmittir. 

30 ağustos zaferi yıl dönümü müna
sebetile, her sene olduğu gibi Bayazıt 
meydanında büyük bir geçit resmi yapı· 
lacaktır. Geçit resmine ittirak edecek bü 
tün kıtaat ve mektepler saat 9,30 da top
lanrnıt olacaklardır. 

Saat 9 ile 9,40 arasında, İstanbul ku· 
mandanlığında tebrikat kabul edilecek· 
tir. 

Beyazıt meydanında, geçit resmi .aat 
10,30 da baılıyacaktır. Geçit resmine 
askeri mektepler, kıtalar, polis, itfaiye 
müfrezeleri, tayyare timsali, şehir ban· 
dosu, sivil mektepler ve teıekküller itti· 
rak edeceklerdir • 

Krtalar lıtanbul Kumandam tarafın
dan teftit edilecek, bunda nsonra, husu· 
ı şekilde hazırlanmış olan kürsüde bir 
zabit tarafından istikliil harbi bat kuman 
danhk muharebea:i hakkında bir hitabe 
irat edilecek, bu hitabeye Iatanbul Ku
mandanı cevap verecektir. 

Nutuklardan ıonra, harbiye bandosu 
istikliil martı çalacak, bütün meydanda 
bulunanlar selam vaziyetini alacaklardır. 
Bu suretle ıehit asker selamlannut ola
caktır. Bundan sonra, geçit resmi batlı· 
yacaktır. Alay Beyazıttan, tramvay yo
lunu takiben takıime çıkacak ve beledi
ye tarafından ha:ı:ırlanan çelenk abideye 
konduktan sonra dağılacaktır. 

Bu gece, asker tarafından fener alay• 
lan yapılacaktır. Şehrin muhtelif yerle
rinde müsamereler verilecek halk sabaha 

zaffer lıtanbul efendiler. 

Mülkiye 

Mehmet Tevfik Bursa, Vahdettin 
Harput, Rasim Denizli, Ali Fehmi h
tanbul, Şefik Kayseri, efendiler. 

Havacılar 
Hilmi Adana, Hayrettin latanbul, 

Mehmet N eıet Edirne, Mehmet Zeki ı.. 
tanbul, Mehmeb Şadan Trabzon, Emin 
Ali lıtanbul, Hüstem lstanbul, Hüseyin 
Fehmi Reşadiye, Iiüseyin Halit Aksa
ray, lsmail Hakkı Biğa, Mehmet Galip 
Şarkııla, lsrnail Müttak latanbul, Ab
dülğafur Mardin, Ahmet Kadri Bursa, 
Abdurrahman Lütfü Bilecik, Turgün 

Bizim Destanımız 
"Ulu Başkan,,a 

(Başı 1 inci sahifede) 

Günlerce Türk kanile çağladı ırmak, ı 
dere; 

Olmeyenler de günde öldüler yüz; bin 
kere •.. 

Efini hatırlamaz. dünya bu cinayetin; 
Bahtı bu kadar kara olmadı bir mil

letini ... 
Anlamıştık düşmanın biz o ;z;aman 

kastını. 
O, silmek istiyordu tarihten Türk 

adın~ ... 
Ateş bir sel çevirmiş bütün yolları

mızı; 

Umitsizlikle dövdük kavrulan bağrı
mızı; 

Bu ölüm letvasını veren, medeni~· ""~ 
ti; 

Bin hak çiğnemek için bir danua 
kuvvet yetti! 

O gün, kara bayraklar kanat gerdi 
göklere; 

O gün, kara bir kefen gölgui düştü 
yere ... 

Ciğerlerimiz; doldu ölümün haıııuile; 
Çırpındık parça parça kalbimiz;in 

yasile ... 

O gün, yollara düıtük genç, yaşlı, 
çocuk, erkek; 

O gün, öz yurdumuz;da dolaıtık Ür· 
kek ürkek .•. 

Bu yolda bağrı yanık analar, dullar 
vardı; 

Bu yolda Türk kız;lan bir ateşli rü;ı;. 
gı'iı-dı. 

Dönmeyen erkeklerin onlar geçti ye: 
rine; 

Silah, kurşun taşıdı omz;unda nefe
rine ..• 

Sırası geldiği gün ateşe göğüs gerdi; 
Kaç düımanı dişile boğarak yere ser• 

di ... 
Tarihte sönük kalır bir (Kartaca) 

kadını; 
Biz, ateı harfle yazdık Türk kız;ının 

adını! .• 
Hatası bu olmuştur bizi tanıma)ıanın; 
Bir sırdır, cevherini dünya bilmez; bu 

kanın ••• 
Bizim ne toplanmı.z, ne hazınemi.z 

vardı; 
Y alnı.z inanla dolu, çelik sinemiz 

Y 
.•. l vardı; 
rgıt erle çepçevre kapanmııtı geçit-

ler• 
Tel örgüler yık<lmıı alev içinde çit

ler• 
Gecelerin koynunda bir umman dal: 

galandı; 
Yolunu kesen dağlar kız;ıl kana bo· 

yandı; 
Dağdan coıkun bir inan boşaldı bir 

Bastığ.ımvı; topraklar kayıp çöhiiyor 
sandık; 

Gözlerimizden taşan alevle yandık, 
yandık ... 

ael gibi; 
Türk çocuğu andiçip birleıti bir el 

l . - - gibi ..• 
wrMiTıu;; rüyalarile mest, uyuyan düf• 

O gün, duyduk, biz;, nedir bir mille
tin ölümü; 

Nasıl gevşer, çözülür hayatın son 
düğümü ... 

Olen, bu yurdun ne bir, ne de beş, 
on ferdiydi; 

Oldürülen, günbaılı, gürbüz Türk 
milletiydi/ •. 

Hınçkınklar yollan sanrnıtı baıtan 
bafa; 

Yanık dudaklarımız veda etti her 
taıa; 

O taılar ki üstünde ıerel damgamız 
vardı; 

Alnı ak bir tarihin saçı orda ağardı ••• 
Hangi kuvvet, hangi hak şimdi ona 

saldıran; 

Hangi el dökecektir titremeden arda 
kan? .• 

O gün, o mahşer günü, feryat hınçkı
nk günü, 

Canevimiz;de duyduk düşamnın •Ün· 
gÜsünü •.• 

*' * • 
Türk ölür mü? tarihi yaratan Türk 

ölür mü? 
insanlığa ün veren ad yere gömülür .. , mu. 
Atalanmız.ın ruhu isyan etti bu işe: 
"Oldürülmeyin, ölün; son verin bu 

gidişe!,, 
•

1Kurtarl,, seai gelince mezarların 
taşından, 

Mavi bir ışık güldü kutlu bir dağ 
başından ..• 

Alaca karanlıkta bir yıldınm gürle· 
di; 

Dağların benzi attı; yerle gök sende
ledi; 

Şanlı Türk parçaladı dizindeki &ağ
/anı; 

Bir alsv tulanile yandı Afyon dağ
larr. .. 

intikam bir kıuırga hl§mile daldı 
yola; 

Zehirli ejder gibi püskürdü sağa, so
la ... 

Bu kuvvet, gönüllerden kuvvet alan 
bir hızdı; 

Bu dava, biz;im hayat, hak, namus 
davamızdı ... 

Kumandan, .zabit, nefer, kadın düı· 
tük yollara; 

Kağnılar gıcırdadı geceyi yara yara ... 

manı 

Şaıırtarak kaldırdı bu kıyamet tufa· 
nı •.• 

Kurtuluı yolu yoktu; son yıldı.zlar 
'flÖnerken, 

Hak, bir fecir renginde doğdu (Ko
catepe) den. 

Artık ümit yolları önümüzde açıktı; 
Bir yığın kül altından adsız bir a

lev çıktı, 
"Adatepe,, üstünden aftı «Dum!upı· 

nar» ı; 
Kaçana mezar oldu Akdeni.zin suları .. 
O gün dünya anladı "Türk ne de

mektir, nedir?,, 
Beı gün, beş gece süren bu cenh bir 

efsanedir .•• 
Bu mucize önünde akıllar donakalır/ 
Türk, çalınan malmı alınca böyle a· 

!ırt .. 
O gün, Dumlupınarda bir tarih ka· 

panarak 
Yeni bir çağ açıldı güneı gibi yana

narak .... 
• • • 

Bu kutlu yolda bize ön olan Ulu 
Başkan; 

Varlığın Türk eline ölçüsüz; bir ar· 
mağan ... 

Yurdunun her çocuğu bin canla bağ
lı sana; 

Damarlarında yanan o kanla bağlı 
• sana .•. 

Başındır tan yerinde her sabah doğaı 
günef. 

Ba~ın hi, ona Tanrı daha yaratmadı 
ef ... 

Yıldızlar güler orda; yıldınm!ar çar. 
pışır. 

Ucsuz, sonsuz gökleri o ba§ içinde 
taşır •.• 

Bu toprakta her .zerre ondan bir ııık 
saklar; 

Her zerrede, "Kemal,,in ruhu varJ 
gölgesi var •.• 

Çiçek, bahar açılır ayak bastığın 
yerdeJ 

Zaferinin destanı söylenir türküler· 
de ..• 

Sonsuz; ömürle Varol, Türk elinin Üs· 
tünde; 

Tanrıdan dileğimiz budur dün de, 
bugün de .•• 

Şükiile NiHAL 
~~~~~~~~~----~----~~~~~-

ismet Pş. Hz. lzmirden geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ve Meclis reisi Kazım Paşa Hazretleri 
iktisat, Maarif Vekili erile Vali Muhittin 
Bey deniz ınüsteıarı Sadullah bey Po· 
lis .;,üdürü Fehmi Bey mebuslar ve bir 
çok zevat tarafından karşılannuşlardır. 
Bir miifreze asker ve polis Başvekili se
lamlamıştır. 

ismet Pata Ha:ı:retleri ve Hariciye Ve 
kili Tevfik Rüttü Bey vapurdan çıktik· 
tan ıonra otomobil ile Dolmabahçe sara· 
yına gitmişlerdir. 

B'lfvekil Gölcük ııe Odemiıten 
geçerken 

ÖDEMiŞ, 29 (A.A.)- Başvekil Paşa 
Hazretleri, dün ııeceyi Ödemişte Gölcük 
yaylasında adliye vekili Saraç oğlu Şük
rü beyde misafir olarak gec;irmiılerclir. 
Başvekil Paşa Hazretleri, yayladan fev
kalade memnun kalmtılar ve burasımn 
tür.istik ehemmiyetini itaret buyurmuş
lardır. Gece köylüler tarafından terefle
rine parlak bir fener alayı yapılnuştrr. 
Paşa, Gölcüklülere: 

" Köyünüz çok ııüzel ve bura11 muam 

kadar eğlenecektir. 
Halkevi Beyoğlu tubesi tarafından da 

gece bir müsamere tertip olunacak, mil
li piyesler temsil edilecektir. 

Orduya, bu akşam belediye tarafından 
bir çay ziyafeti verilece~tir.. . 

Bugünkü ııeçit reımıne .'l~~ak ede
cek mektepler mümeuillen dun Beya
zıt meydanında kendilerine tahsis edil
miş olan yerleri tesbit etmiılerdir. 

Jatanbul, Nusret Denizli, Mehmet Arif 
Bursa, Abdullah Sivas, Vahit Uzunköp• 
rü, Mehmet Nail Aydın, Ekrem Betiktaı, 
Ali Muzafer lstanbul, Mehmet Tevfik 
Nevş hir, lbrahim Vedat htanbul, Meh· 
met "levfik Edirne, Selahal'tin Usküdar, 
liasan Bursa, Mehmet Cevat Usküdar, 
Ismail Hakkı lstanbul, efendiler. , 

Muhabere 

Enver lstanbul, Mesut Necati lstan
bul, Faik Usküdar, Ali Adana, Mustafa 
Karaeıi, Mustafa Karaeıi, Hasan Beh· 
çet Eıme, lh•an Kenan Ereğli, Ali Rıza 

· Edirne, efendiler. 

mer olacak, zahmetinize teşekkür ede
rim, istirahat ediniz.,, 

Demişlerdir. 

Fener alayı geç vakite kadar devam 
etrniı ve Baıvekil Paıa Ha:ı:retle.-inın hu 
zurlannda milli oyunlar oynannuıtır. 

Başvekil bu sabah 11 de Bozdağa gitmiy 
!erdir. Bozdağda bir müddet tevakkuf 
edilmit, o esnada Başvekil .köylülerle gö 
rüşmüıtür. Müteakiben Mermerolulı 
mevkiine gidilerek öğle yemeği orada 
yenmiştir. Yemekten sonra köylüler, Pa. 
ıarun etrafını alnuılar ve uzun müddet 
görüşmüılerdir. 

Menneroluk'tan doğruca Odemit• ha· 
reket edilmiştir. 

Ödemiı'te Başvekil büyük bir hallı 
kalabalığı tarafından kartılanıruı ve biı 
aıkeri müfreze resmi selamı ifa etmiı· 
tir. Trenin hareketinden evvel Paşı 
Hazretleri halk ile bir müddet konu:ı· 
muılardır. Başvekil ziyaret ettikleri köy· 
)erdeki gördüklerinden memnuniyet be· 
yan etmiıtir. Bilhassa lzmir valisinin 
köy işlerine verdiği ehemmiyeti takdir 
buyurmutlardır. 

Aydın • Tire yolu 

AYDIN, 29 (A.A.) - Geçen sene
denberi bit:irilmeıfoe çalııılan Aydın • 
T•re yolunun küşat resmi dün büyük 
merasimle yapılacaktı. Malıim olduğu 
üzere bu yol Aydını lzmire bağlıyaıı. 

en kısa kara yolu olduğundan iktiaadi 
bakımdan da büyük ehemmiyet vardır. 
Valimiz Fevzi Beyin ba:ı'ı..anhğı altinda 
Halk Fırkası ve Halkevi reislerile umu
mi meclis azalarından mürekkep bir he· 
yet dün aabah otomobillerle merasim mı. 
halline gitmiılerdir. lzmir vilayetini tem 
sil eden bir heyet te ayni mahalle gelmiı 
bulunacaktı. Küıat resminden sonra he
yet bu yoldan Ödemişe giderek Baıve
kil l sınet Pata Hazretlerine vilayetimiz 
halkının şükran ve saygılarını arzetmia. 
tir. 
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Bu sene terfi eden askeri er kan, ümera ve zabitlerimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 1 kat, H. ismet lstanbul, Macit Edirne, 1 Muhabere müliiz.imliğinden bi- j M. Nur; SeJ;m;y• ,HaHt Akh; • .,, beyler. 

nu, Haıarı Ba.ri Toygartepe, M. Bahir Sıtkı Niğde, Zeki Erzurum, Sabit Boz- • • ..1• • l"" t ı· d 1 B ta L" c •• ı • d k ak ı g"a 
r k o E k k R 1 b 1 c 1 B" ı· L f. rıncı mu azun ıge er ı e en er : ay r lflL ·a~ıgın an aym am ı 

KıLm, H•ıan \o<r eş, sman rmena , ur, e§at stan u, ema ıt ıs, ut ı K" S h . M lh 1 bul E terfi edenler · 
- T 1 y N H k l 1 b 1 F Ka N · Be-:1.. nzım ufe: rı, . ıan atan , nver • 

DılaYOJ' up l•ne, • a:tım aıan a e, ıtan U' uat ırmpaşa, .acı f'IA. latanbu1 Cemalettin Çorlu Nazmi ur•• Şe..-. M. Alaattin Bey kadıköy, 
Necm~ttiu (J,küp, Musa Seli.nik, Ali laf, Reşat Kovilhiıar, lbrahim Erzurum, ki 1atanbuı, Fikrj Er:ıuru...:, Necmetti.; Olti, Baytctr yilzbaşılığından binba~ılığa ter-
Y •dilıule. T.ıuin Kıi\ukpazar, Lütıfi Fa· A. Dundar Tokat, Faik Van, O. Tevfik A. Sım Çeorelköy, Necdet Bur... Hamdö fi edenler : 
tih, 4. Mithat E.rLtncan Beyler. Uıküdar, Nuri Erbaa, Nevat beyler Is· Bur••·. bey1er. ... • Cemil lata.nbul, Cevdet lsta.nbul, Nezilü e 

Piyade blnbaftlığından kayma- tanbul. Demıryolu kaymakamlıgından mı- Pürro•, lh•an ı.tanbul, M. Nuım Amasya, 
al l • r1· _J 1 lbrahim Girit, Ihsan Tekirdaiı Abclürrahman 

kamlıta. terli edenler : Suvari Kaymakamlığından Mi- r ay ıga te ı ""en en Debre, Lütfü Nat;ç, irfan O.küp, beyler. 
Salrh fedai Çe~me, Tahsin Küçükpa· ralaylığa terli edenler M. Nazm; Bey Fozana. ikinci smıf halrimHkten birinci sınıfa terfi 

N · y · M K ı s Demiryolu yüzbaplığından bin- edenler· zar, aşit cnitehır, . ema ana, ANKARA, 29.A.A. - 30 •iuato• zafer ı..,... M. R~sinı Seniçe ,M. Münir Seli.nilr., M. E. 
Kemalettin Nazilli H. Ihsan Etyemez, ra~ı münaaebetile terfi eden erkin, ümera ve bafbaşılığa leTli edenler : min Serfıçe, beyler. 
Cemalettin Gergök Aptülkadir Tathku- zabıtanın hsteai ber-.eçbi itidir ı M. Fazıl latanbul, Hasan TahUn Saııcbr- Uçiincü sınıf hakimlikten ikinci smda terfi 

Z • S 1. · 'M T hı"r Harput Murat Bey, Topkapu. R i:ı:a Bey Perıembe. l'lt Ya.tar Mu•taf•peıa, Hayr;i Ak•aray, Ke- edenler .. 
yu, rya e ımıye, . a • S • b • b l • d k al O 1 be 1 M. Ceınal Erzurum, izzet Üsküdar, Ha.. uvarı ı.n aşı ıgın an ayma- m ivitçi er, A. Hikmet Yanya., yer. l•rnail Hakkı Be7 Betilr.taı. 
san Hüsnü Usküdar, Hüıeyin Ekmece, hamlığa terli edenler : Demiryolu müliizimliğinden bi- Dordüncü s.r.ıl hakimlikten üçüncü sırufa 

M G 1• Mana T h" o bek H ı be ı rın· cı· mu""laz' imlı·g·<I terlı· edenler •• tetli edenler: )smail liakkı Harput, • a ıp S• a ır iyarı ir. Ü•e7jn Fi j " A i Rı· Fa:ııl N1-ciı. Gireıun, Haydar Jstanbul, A1i, 
tır M Rasim Trabzon Nuri Süleyma- za Bey!~r Kudüa. Selabatti.n latanbul, Ni:ı:amettln Perıembe, Ri~a Sıvaa, Mu•toEa Enurum, M. Fehmi Ye-
ni;e,' A. Talat Köprü!Ü, Hüsnü Kayseri, Suvari yüzbaşılığından binba. beyler. n;c;k vardar, beyler. 
Haıan Feriköy, A. Muhtar Biçakçı, Ha- ~ılığa terfi edenler : Harita Kaymakam7ığından mi- Beı;nci sınıf lldkimlilrten dördüncü sınıfa 

E al l • t ı· d 1 terfi cden1er: lil Ünye, Şerafettin ğrikapı, Zahit Gi- Münir Maraı, M. Yaıar Erz.incan R,ifat T ay ıga e1 l e en eT : Fahri /.nkora, M. Sadık YanyaJ Selimi Jz. 
rit, Süleyman Faik Selinik, Yusuf Sezai Cuma, b~?'Jer; • • .. ... • .... • Mehmet Bey Kaz.ancılar. mir, beyler, 
Edirne, A. Zühtü Bursa, M. Ziya Erzu· Suvarı bırıncı mulazımlıgınden Harita binbaplığından kayma • Alımcı 11nıf ~.alrimlikten beşönci sınıfa terli 
rum, Fettah Süleymaniye, Muhittin E- yüzbasılığa terli edenler : kamlığa terli eclenler: edenler : 
clı.rne, M. Fevzi Trabzon, Sabn" Su"' ley• ••. Ziya Heybeiada. Hikm•t Ortaköy, Ah· S ı·h · Ah K • M Akif Boy Trahuluaıarp. ın e a athn mediye, Ziya apuaın, • U çüncü sınıf a~keri muallikten ikinci sınıfa 
nıanİye Beyler. dulah Jatanbul, M. Hamdi latanbul, M. Niyazi Şükrü Dağıatan, Ahmet Da..-vtpaıa, Z•lı:i.i Be-- terfi edenlcı: 

Piyada yu·· b l ... J b • b Erzerum, Remzi Kırklareli. Sadrettin Yeni tiktat ,M, Cemal Oaküdar, Cemal G•lata, he,.. 
.Z aşı ıgın an ın aşı- mahalle. Nurettin Arapkir, 1. Hakkı Edirne, ler. l•mail Bey F>libe. 

lıg" a terli edenler: Şemıettin Mardin, Vahit Sanyer, Kemal E.r.. H b. b Allinı..ı sınıf l:t-f"P memurlujundan beşin· 
1 b arita yüzbaşılığından ın aşı- ci sınıf hesap nıe.nurluğnna terfi edenler: 

Fazı) Manastır, O. Şeref Beykoz, Is- ze~m. Kerim Seli..:'ik, ~emaJ Lu e urp.ı:, /ıg"a terlı" _Jenler .• A:ıiz Kayseri, E~ref lzmit, Süleyman Kır-
.1 J t b I M A D" "k Ali p Adıl Buraa, A. Ulvı O.kup, Kemal Manaıtır, eu b H kk G l Ah B • ,_ A. 

maı 1 an u ' . • .snn 1"!1 t .. a.: Şiikrü Ualı:üdar, A. Sami Sanyer, Zihni J:ı- 1. Ethem Harput, Sadi Elmalı, Mahmut Ko- ıe ir, a 1 ümü cüne, met •ıu.t, 
2arc1k, M. Reıtıt Dıyarıbekır, J. Zuhtu mir, Nurettin Erzurum, be11er. ı Fevzi Van, beyler. O k. y 'f • M • l • l" d b camuata •pafa. beyler. Yedinci sınıf ht!iBP memurlujundan altıncı 

r tip, usuf Zıya arınaris, A. Htise· Suvari mü azım ığin en irinci Harita birinci müliiz.imliğinden ıınıfa terli efoılcr : 
yin Harput, Hüsamettin Çınar, Lütfi müliizimliğe terli edenler , yüzbaşılığa terli edenler : Hayr; Efane, Huan Tahsin Kay•er;, Bul· 
Üsküdar, M • . Mecdi Sivas, Nazmi lznu. "r, Aı,· Gilao, Ha•a.o Hayr,· Teıv•" k"•y'e, Fuat Sı· han~ttin Erzincan, M. Nadir Zile, M .Hilmi, 
ı 1 Tabir latanbul, lama.il Hakkı Uaküdar, be)· 
• Kemal Beııktaf, Reşat şkodra, Rıza va•, Fahrettin Sıvaa, Sadettin latanbul Süte,.. J -,; Çerke•, j•nıail Hakkı Kon7a, Mehmet K•J'•c· 

Denizrı, H. Sabri Dimetoka, P..1. Kim.il man Erzincan, beyl~r. ' • · b ri, Oaman Erde.&ı-, Recep laparta, M. llııaan ls-
ş k k" K ah" H"" T k ak Harita müliiz.imliğinden İrinci tanbul, J. bdlılkad;r Bo•n•, A. v .. ı; Er~; •• 

Pir~erin, A. Ü rü şar ı . ar . .'s~, U· opçu aym amlığınJan mira• müliizimliğe terli edenler : • can, H•tm•t Gcred•, Sabr; Kütahya, o. Na· 
ıe.ym Ç~n~rlı~at, Husey?' Husn~ Üs· laylığa terli edenler: Hayr; Bey O.l.üdar. h;ı ı.ıanköy, A. Ahmet Genen, Mu•tafa Ma· 
kup, _Husnu. Dımetok.a, Kazım lzmır, H . Jbrahim Ama ••a, Mazhar Edirne, Ali Er· O l d k laty•, Hasan ~iirt, beyler. 
Sarb F b ıh ahim T b M S , tomobil binbaşı ıg" ın an ay. o · ·· b" b ılığ d ka k ~ı et ıye, r ra zon, • a.. zincan, Bili.I Erzurum, Haıan Sabri HaTput, enız guve::rtc ın aı ın an yma am-
it Üsküdar, Yunus Gerede, Re§it Erzu· Hasan Huı,..; latanbul, B•kir Fey•; Tufan, makamlığa terli edenler : lı&ı terfi ed<nler : 

O H t ..-~ "f Selimi" K 1 M b Jb h. Ed' S b · J t Seyit Be• Xarahis•r. ehmi latanbul, Seyfettin Unkapanı, Hidayet rum, sman arpu ' .n..afJ ye ema ana• r, ra ım ırne, a rı • an· " Kavaklı, Mahmut Galata, Rahmi Tekirdai, 
Rüştü Os~üdar, ~~ri .. Arapkir, Niyazi ~;le~· Seyar Ka•toın.onu. Halr.lr.ı Edirne, Otomobı7 yüzblJfllığından binba. Fehmi Vefa, K.imil Atin•. Ziya Salmabo, be7· 

Isparta, Ki~. ~wnuşhane, Ihsan Sa- Topçu binbllfılığından kayma- plığına terli edenler : ler. 
kız, O. Nun Bıtlıs Beyler. ... • Hamdi Bey Yenice. Yü:zb3~1iıktan binbaşılığa terli eden1er : 

P
. d b" . . ··ı- ı - d kamlıga terlı edenler : Otomobil birinci müliizimligı"'n- R;fat l:dhn•kapn, Sadık Aı;kpafa, Tacettin 
ıya e ırınct mu azım lgtn an Recep Komanova, M. Sabri Kasaba, Aziz Kasımpn1a, Kemalettin Ka•ımpafa, Sabri 

)'Üzbaşılığa terli edenler: Buna M. TevHk S,vu, Nail Serfiçe, Ha.,ul· Jen yüzbaşılığa terli edenler : Şehu.debat<, Abdürrahman Kume Kaya, S.. 
lab Selanik, Tevfik Sıva•, lbrahim Hakkı H. Hilmi Bey İ•parta. Jıihattin UaküciaJ·, izzettin Unkapanı, müfit 

Ferit Beıiktaf, Mazhar lıtanbul, ibra- Çanlun, Sami Trab:ıon, Sami Dimotok.a, M. N ki• k k l • d • Göz.tepe, Süre1r• Oaküdar, Kenan İzmir, Et-
hım. G nce, M. Nurı" Daday, Fahn" Har- M-'- a ıye ayma anı ıgın an mı- hem HeybeH•Ja, Seylett;n Fat;h, HaJ;J Ga-ınunet Neaip Erzincan, Abdüllcadir Çanlcı· 
put, Şaban Aktehir, M. Ali Dedeağaç, ,,_ beyi•"· ralaylığa terli edenler : lata, Sam. Çeoberı;ıa,, Fen; Kasd•köy, S..ıK;m 
E T '-- C ı~• • • T •• b 1 • d b• b l Veli Bey Beyaat. Aksaray, Kemalettin Taflıta .. p, Üreyya •· 

rr.ir o .... t, e iuettın Samıuıı, Zekerı- opçu yuz aşı ıgın an ın aşı ı- l • ••mpaıa, Na.;e Ka .. mpaıa. Kemalettin l•tan-
ya Marat, M. Niyazi Bursa, H. Kemal Is ğına terfi edenler : Nakliye mü iizimıiğinden bj. bul ,en; Ka .. mpat•. Azmi c:.;r.,uo, Rü•tem, 
tanbul, Salih İıtanbul, M. Şükrü Edirne, Hüaeyin Dimotoka, Mehmet Ruaçuk, Mu· rİnci mülôzimliğe terfi ederJer: Yanya, Haklu: Kaaımpata. Mehmet Sürmene, 
lsmail Hakkı İstanbuJOCeli.I Harput, S. harrem Antalya, Mehmet Suphi Plevne, Şük· KUım Edirne, Nurettin Erxurum. Jbralt.iın Mehınet BuT•a., Kenan Kaumpat•• Rüıtü H•a· 
F "k A R · k""d Sal~L rü Mu•ul, Feysullah Erzincan, lbr•him Ha· Söke, Süleyman Bozkır, Nihat Erzurum. O. ltöy, Zeki Kasımpafa, Mehmet Zat.ibe tehir, 
aı namur, aşıt ı u ar, iUJat- 1 B b Ad Ar•"f aK··-pa1a, Mu··ru·r l••·nbul, Huluai Fu· · Ü k ""d A af Ş af mit Enerum 1 lbra"bim Ethem ıtanbul, Bed· Nuri Edirne, a ri •p.zarı, A. Riza latan.. .._...... ... 

tın s u 
1
ar, s am, n ÜnÜr Burıa, S ı· "k s ı K ki bul, bevler. ruaza Oamarı. Çanakkale, Kenan Molla Hüa-ri Girit, Avni e anı 1 ü eyınan ır areli, ., 

Seyfettin stanbul, Edip Zonguldak, Sa- Nuri İataabul. Sadi Eyüp, Murat Selinik, F t k ak l - d -re•, be7leı-. 
lahattin lstanbul, Relik Girit, M. Tay- Mu.tala htanbul, Hü.nü Eyüp Hü•eyin o;. en ve sana aym am ıgın an Güverte birinci mülaziınliğinden yüz. 
yar lstanbul, M. Ali Marat, Ahmet Kü- motoka. Ahmet Urla, Kemal Süleyman;ye, miralaylığa terli edenler : başılığa terfi edenler: 
çük Muıtafa Paıa, Cevdet defterdar, A. Cevdet l•tanhul, AJi Bayraa:u Cemal Filibe, Tevfik S1vaa, Salt Cankırı, Cema.l l•tanbuJ Nazım Kadıköy, Necdet Niıtantaıı, 

1 1 be 1 I' Muaa Selanik, beyleT. ' "' Riza stanbul, Şükrü stanbul, Esat Y • • Burhanettin Unkapanı, Refet Süleyma· 
Perlepe, Muhtar Kalkandelen, Şeref iz. Topçu birinci müliizimliğinden Fen ve •anat binbllfılığından niye, Necdet Nitantatı, Cemil Beylerbe· 
mir, Nafiz Çanakkale, Bürhanettin Bü- yüzbaşılığa terli edenkr : kaymakamlığa terli edenler : yi, Ferit Üsküdar, Barbaros Kadıköy, 
yükdere, A. Refik Yemen, Sali1ı Ankara, Tıevfik lıt;p, Cevat lstanhul, Kemal Fatih, 1 A M Niyazı Günam, Kenan Kadıköy, Malı· 
N . • s Meh ı· ı nb Ahmet Gelibo u, . uharrern lata.obul, T s-•OL . 1 Ra f ıyazı anyer, met A ı ıta ul, İY'fan Köprü1ü. Riza latanba), Cemal Bur••• Osman CanJurı, Beyler. JllUt ophane, ıuanattin ıtanıbul, U 

M.Ke.mal Erzurum, Yusuf Ziya Harput, C.maleıı;n Beykoz, Re,;t Kad,köy, Nnreıı;n Fatih, Şevket Üsküdar, Giyasettin Ka-
Cemil Kastamonu, Ekrem Sivrihisar, Haay•, Oaman Mana•tir, Seyfullah Bandırma, Fen ve sanat Y.Üzbaşılığından binbaşı· dıköy, Nejat Manisa, Hüsnü Kasnnpa§a, 
Z k. I B Cemal Malatya, lh•an l•tanbul, Tahoin Seli.· lığına terfi edenler : Şeb 1 Hikme e ı stanbul, ürhanettin Dırama, Re· abettin stanbul, t Kasrınpa· niL:, Muharrem Manaıhr, Saim Yedikule, Ha· , Cavit Topkapu, A. Remzi Seli.nik, M. Rem-
lik Erzurum, Ekrem Girit, Seyfettin E- )it Prezin, Şevki Marmari•, Perte• latanbul, zi Çanakk•le, M. Sadettin Aııkpaıa, be/ler, 18, Burfıanetrtin Kasımpaşa, Burhanet· 1 
yüpıultan, Ömer Geylan, Ahmet En:u· Nuri Sütlü«, XU Ü•küdar, Sait Ü•küdar, tin Sultan Seliın, Alp Muıul, Zeki lstan• 
rum, Hikmet İstanbul Abdülkadir Si.. Burhanettin Beylerbeyi, Halit Bura11., Ha•11.n. Askeri fabrikalar kaymakamlığından bul, Muzaffer Kaıırnpa&JI- Muhittin Kü-., B b · K M h ı miralaylıva terfi edenler : .-. "°as, Bahnttin Diyarıbekir, Nedim Ma- Beykoz • ur anettia •••mpafa, az ..,. .... ID çük Mustafa Paıa, Muzaffer İzmir, Ad-

tanbul, Ct"vdet Uzunköprü, Ziya St-ydi.tehir, A. Se7fı Edirne, Emin Edirne, ~y)tk': Ü 
raş, M. Hikmet Karabayır, Abdurrah.. Ah••"n Çorum, Etb~m Karahiaar, Muhittin la- A k • f b "kal b" b lı " d nan Beykoz, Latif sküdar, Sedat Da .. 

M di M _, B s en a rı ar ın a~ı gın an ay- E · Kı _.._ · UI . 1 nb 1 man ar n, ustma oyabat, Şefik E- tanbul, Sabah; l•tanbul, Hakla Erurne, Tnfik makamlığa terfi edenler : vuapa§a, mın rı ... ıır vı sta u • 
laziz, Abdurrefi lstanbul, A. Refik En:u l•tanbul. !ihami Antalya, Behzat Men;foo, Ferit Vela, o. Nuri Çukurçe,me beyler. Rahmi Davutpafa, Hidayet İstanbul, 
..um, Sami eyüp, Hikmet lıtaııl>ul, Kah Riu; Ed;rn•, :z;ya EJüp. irfan Edörne, Ah· Gütfuh Bursa, Fazıl Kadıköy, Sabri Ka-

d il h O. b • · Abb ı t b ı H"'- t Askeri fabrikalar yüzbaşılıg"ından bin- Ü raman Sivas, Salih Harput, Zeki Zile, u • •Y•" •••r. .. • an u • ••me ınnpau Hikmet lstanbul, Kenan skü-J J ÇenaeJlı:öy, Seli.mi Alcaaray, Riza latanbul, başıhğa terfi edenler : r-1 

hsan stanbul, Salihattin Keomekaya beyler. Hayı-; ı.ıanbul, Fahreu;n Davutpa,.. beyler. dar, Hasan Kasımpa§ll Beyler. 
A. Kazım Ü•küdar, Abdülkadir Bursa, Topçu müliizimliğinden birinci Çarkçı binbaşılığından kaymakamlığa 
Salalıattin Betiktat, Mansur Derne, M. Asker! fabrikalar birinci mülazımliğin- terfi edenler: 
R E E · N 0 müliizimliğe terli edenler : den yüzbaşılığa terfi edenler : 

e et yüp, uri rtaköy, S. Zeki Er- A B..ı.atti"n t~anbul, Hak'·· Zafr nbol · Ö L Necati Kırklareli, Refik Manjaa, Halit Bur· . Riza Bey Bura•. cm -. tu a u, 
zıncaıı, mer ıltfi Kırtelıir, M. Hulusi •a, Retit Buru, Hasan U•küdar, Na;J Erte· Levazım kaymakamlığından miralay· Kemal Çarkçiv, Beyler. 
Biga, HaS&n Amasya, M. Rifat lıtanbul, rum, Sadri Edirne ,Ha7dar Edirne, Ferit Us- lığına terfi edenler : 
Hüseyin Şefik Bursa, M. Lôtfi Aydın, küdar, Kenan Be7koz, lam.il Sölce. Refik I•· Bahaettin Vodina, M. Arif Halep beyler, 
M. Müfit Üsküdar, Nabi lıtanbu), Müı· ~nbu1, Kema1 Serez, Cahit latanbul, Adil Van, 
tak lstanbul, Rahmi Edirne, irfan Fatih, Kenan Zonsuldak, Hulu•; lötanbul, :z;ya la- Levazım binbaşılığından kaymakam-

ı tanbul, Ra11p latanbu1, Ziya Edirne, M. Zeki lığına terfi edenler : 
M. Sırn Binga.z.i, Sıtkı stanbul, Hamdi Bur••· Mu•tala Bur•a, No"y•··· l•tanbul Alp 1 B E • "' A, Biun. md.ıklı ,Hamit Doiancı ar, A. 

eyJerbeyi, Rüstem yUp, Refik Eyüp, Yiikael lamir, Mazi.ar Krrkl•reli, Suphi Us· Hüaamettin GörbakaJ, M. Remzi Canlan, Ah· 
M. Sait Cerrahpaşa, lsmail Hakkı De- lr.üdar, Ali Ulvi Erzincan, Burhan Aksaray, met Unk.apanı, M. Tevfik Erzurum,, A. Hay· 
nizJi, Hayrettin lıtanbuJ, Ihsan Jıtan.. Kemal Uhri, Ne..-zat Bayburt, Duraun Mut, dar B~tiktat, Nnretin FEdirne, Muıtafa Sanı• 
bul, Ömer Faruk Y anya, Fuat Ortaköy, Muatafa Babaetilc.i, Niyui Elbaun, M. Veh· aun, Şe:vlcet Kıztatı, Ihsan Çanakkale, lamail 
M hmet Arif Kad k .. z· J . bi Köprülü, Yahya Erzıırum, Njda.i latanbu1, H.klıı Çan1urı, Muata.fa Hasköy, Y. Hamdi 

e ı oy, ıya zmıt, Arif Fikri Erzurum, Şek;p Sela'"-:L, 7 'Ja Te'-"rda", V ı d 
l b 1 M N h . •• -• " ıu • a i ei Atik, Muhittin Erzincan, Refik Fili-
ılan u , . a ıt ı-,.1anasbr, M. Zeki Sami Malatya, beyler. be, Abidin Isparta, Cemal Aydın, beyler. 

Kasımpaşa, Celal Çatalca, Nami Betik- Hava yüzbaşilığından binbafılı-
laş, Reşit Üsküdar, Cemal Sivas, Fah- ğa terli edenler : teJl~d~ı::le~başılığından binbaşılığa 
rettin Taşlıca, Ekrem lıtaııbul, A. Refik Sotkı ı.ıanbul, Tnfik Trab•on, lh•an latan-
Burdur, lsmail İıtanbuJ, A. Halim Üı· bul. Zekerjya Van, Tevfik Hırkaiterif, bey1er. 
küdar, lsmail Hakkı lstanbul, Celal Ko- Hava birinci mülôzımlığından 
zan, Tahıin Üsküdar, Fahamettin Ka- yüzb'lfılığa terli edenler: 
sımpaşa, Nazmi Perlepe, Cevdet Oıkü· Namık Betiktaı, Arif İstanbul, Eıref Bur-
dar, Necati Karahiıar, Kemal Yanya, Ab- .... Şakir Yanya, F. Tekin Fatih, Seyfettin E-
düJkadir Şam, Ömer Liitfi lstanbul, S. di~e. Sedat latanbul, EkTem Adana, 1. Cavai 
Zeki İstanbul, Şemsettin Diyarıbekir M. Top1capu, lama.il Halckı Karahiıar, lbaan Be· 
Galip Divrik, Ahmet Kemal Kozan,' Ce- ıiktaı, A~ Ni1azi Fatih. Muhiddin Edirne. 

vat Kaumpa§a, M. Emin Malatya, Kad- Hava mülazimliğinden birinci 
ri. Edirnekapı, Mazhar latanbul, Yuıuf müliizimliğe terli edenler : 
Zıya Ayvalık, Mahmut Güınü§hane, Ke· 1 l•ma;J Haklu l•taobul, Namık l•tanbul, 
ınal. Bilecik, M. Ziyaettin Üıküdar, M. Sad•tt;n Kadıköy, A. K ..... Van, KimH c;. 
Nedım Rados, M. Nazmi Beykoz A. Ga- hanıir, Şevket Erzincan, Ahmet Trabzon, A. 
!ip Akseki, Salihattin Nazilli Beyler Nnrettin Saraçhane, irfan l•taobul, hmaH 
Piyade Müliizimli;,;nden l cı" Mu"". Hakk, ı.tanbul, Ce•at l•tanbul, Nad ı.ıa0• 

&"" hul, Hasan Van, Reıat l•tanbuJ, A, Suat 1•-
/azım/iğe terli edenler : tanbul, beyler. 

Fikret Erzincan, Tahıin Razlık, Meh- latihkiinı Kaymakamlığından mİ· 
met Kayıeri, Bahaettin Köprülü, Nedim ralaylığa terli edenler ·: 
Bakırköy, Refet Erzurum, Cavit Bey. M. Şiikrü T ek;rdac, Şer afettin C.libolu, 
koz, Naci lstanbul, Sıtkı Beıiktaı, Rüt- be7ler. 
tü htanbul, lsmail Hakkı Seliıniye, J. latihkam binba,ılığından kayma· 
Kim.il htanbul, Sait lstanbul, Mehmet kam~ığa terli edenler : 
Ali Eılritebir, Retit htanbul, SelaJıat- A. c-aı Ş.iuadeba,., A. Şelrip Eraanun, 
tin Divrik, Emrullah htanbul, Münip bj'ler. 
Fatih, Seyfettin htanbul, Yuıuf Trab· •tihkiinı yüzbafılığınJan binbllfı• 
zoıı, Ethem Gelibolu, M. Necmettin lığına terli edenler : 
htanbul, M. Hakkı htanbul, Y. Cahit A. Nur; l•tanbul, Yu,uf Zi:ra Ortaköy S 
Erzincan, A. Tevfik Edirne, Muharrem S1m Bolu, beyler. ' · 
Paşababçe, 1. Kemal htanbul, Behçet lıtihkiinı birinci mülôzimliğin. 
Akçaabat, Necmettin Karaman, M. Ke- den yüzbaşılığa terli edenler : 
mal lzmir, Sabahattin lıtanbul Nevzat H. Kimil İ•tanhul, M. Babaettin Serez, ş.,. 
Van, Rifat htanbul, Tufan Bayburt ref htanbul, Şenfeıtln Buru, Mehmet Nikk-
J)hami Süleymaniye, Ahmet Uıku""dar,' •et, Fehmj Kudu•, H. Ca•İt İstanbul, J•mail 
C Ha.kkı Srt'aa, A. Feri Eyüp, Y. Kenan Edir· 

emal Usküdar, Cavit Bayaz:ıt, Fitret )ı.. ne, 1. Raıit latanhul, beyler. 
tanbul, Mustafa lzmir Hazım Manastır l•tihk8.m müliizimliğinJen bi-
Mehınet Ali Halep, F;rhat Trabzon, Ih'. rinci müliizimlig" e terli edenler : 
san lstanbul, Taluin Elizız" S. Ekrem 
U k d 1 

, Adil Re•an, Rahmi. Erzincan, Na.im latan• 
1 Ü ar, brahim Bursa Alı" Rıza latan· bul O•m E · H K 1 Gi M • • an rz1ncan, . ema reaun . 

bul, Hilmi latanbu), M. Necati Bursa Raif ErUncarı, Ekreaı Emirıin, beyler. ' 
H. Turırut Kilkit, Hayrettin Kırklareli' Muhabere binbafılığından kay. 
Halil Vidoı, Ahmet Fatih, Yavuz Kara'. makamlığa terli edenler : 
hisar,Adnan lıtanbul, N.Kemal Bergama Ömer Sabri Sıva•. Şükrü Er:ıurum, Azmi 
H.T•h•in le•kovik,Muhittin Selanik Fah Erzurum, beyler. 
rettin A~dın.Abdullah En:urum,R.T~fiı.. Muhabere yüzbaşılığından binba
Bayburt, Hıkkı lstanbul, Kilmil Uskü- fılığa terli edenler : 
dar, Nurettin Elbütıtan, lımail Hakkı, M, Sıtkı Girit , H. Cev11.t Bvr•11ı, y Akif ı, .. 
UskOdar, Burbanettin Bursa., Abdulka· kodra, Suplıi Harput, bt-yler. 
dir Ankara, Niyazi Malatya, A. Basri Muhabere birinci mülôzim1iğin-
latanbul. Fikri Şirvan, Himmet Kovilhi- den yüzbaşılığa tedi 
ur, Hamdi l::rzincan, Asım Erzurum, H._ Kadr_! JatanbuJ, Celi.det Prt-1.e•~ Nec· 
Mumtaz Uıküdar, Azmi Aydın, Arif Bor, mettı" Eyup, Yuaur Ziya Pıertıembe, lamail 
K ") it Hakkı Kartal, Burhaneltin Koçana. Cevdt:t 
imı raurum, Talat Van, Muammer, Çatalca. A. Şevki Tıtııınhul, Haydar latanbul, 

lstunbul. Sedat Betikta§, S. Sedat To- Memduh Şam, Celal laıanhul, Beylor. 

Ahmet Trabz.on ,Hüae7in Cebze, M. lamail 
Edirne, A. Lütfi Kütab7a, A. Hamdi Yozpt, 
Servet OaküdaT, Refik Beıilı:taı, Ali Cerrabpa• 
ı•, M. Şehabettiu Mimar Sinan, Memduh,E
dirne, A. ethi Koca Muatafapa9a. Necip Ma· 
naıtır, Zi7a Yalcova. Fevz.i Edirne, H. Ki.mil 
A,.aaof7a, Sait V&A, beyler. 

Levazım birinci mül!zımlığından yüz
başılığa terfi edenler : 

M. T ev file: Bey Burıa. 

Levazım mülazımlığından birinci mü· 
l~zımlıga terfi edenler : 

Hüaamettin Eiirdir, Abdurrahman X:on7a, 
Cevdet Uaküdar, Saim latan.bul, Fehmi Edir• 
ne, H. Sabri lıtanbul, M\l&lllmer Ohri, Mah• 
mut AntaJya, R. Niyazi Bu.raa, beyler. 

Tabib kaymakamlığından miralaylığa 
terfi edenler : 

N. Zeki Kaalamonu, M. Sahan l•tanbul, 
Raıit Küçükpu.ar, Azmi Sivaa, A. Şekip A
J'İntap, A. Necati Tekirdair. Ş. Fikri Kuan, 
Nihat B.,iktaı ,KUmı Trabzon. beyler. 

Tabib binbaşılığmdan kaymakamlığa 
terfi edenler : 

A. Kemal Ordu, Hiaeyin lam.ir be,.ler. 
. Tabib yüzbagılığından binbaşılığa ter• 

fı edenler : 
M. Niyu.i latanbul, M. Memduh Bur•a, lb• 

rahinı latan bul, M. T evfjk A,.d.ın, M. Sadet· 
tin lstanbul, Ciyabetullah Ejderhaa1 S. Sami 
Ant..11•, M. Cemil lat•nbııl, M1Jer. 

Ec•acı Kaymakamlığından miralaylığa 
terfi edenler : 

M. Raaip Diyarı~kir, Suphi latanbu1, Oı
man Boyabat, A. Nazmi aBkı-rlcöy, beyler. 

Eczaci bınbaşılığından kaymakamlığa 
terfi edenler : 

.. S. Nvri ErUncaa, A. Vasfı Er:ıuruaı, H. 
Sureyya latanbul, A. Nuri Girit, beyler. 

Ec~acı biı:ftnci mülazımlığından yüz 
basılıga terfı edenler : 

M. Celi.letlin Kalllandelen, H. Nurettin 
!atanbul, Necati Lokp, beyler. 

Kimyager binbaşılığından kaymakam· 
lığa terfi edenler : 

M. Tevfik H.ydarpafa1 H. Niyazi latan· 
bul, beyler. 

Kimyager birinci mülazımlığından yüz 
1'a~hğa terli edenler : 

M, Nt-rmi Bey latanbul. 
Di~çi yıizba~ılığmdan binbaşılığa terfi 

edenler : 
Sadrettin Bey Nitanta91. 

Baytar kaymakamlığından miralaylığa 
terfi tdcrıl~r : 

H. Hamdi K•y•eri, lımail Kara('& Ahmet 
Ali Boana, Arif Ü•küdar, M, Hamdiı TaıLca: 

Çarkçı yüzbaşılığından binbaşılığa ter 
fi edenler: 

Hasan Girit, Yuıuf Girit Faik Kaınn· 
pap, Süleyman Lefke, Sait Buna, ibra· 
him bolu, Salih Girit, lımail Koçhisar, 
Necati Kasımpa§a, Salih 1.tanlıul, Ek· 
rem ~p, Hulusi HaydarpaJa, Ali Çar
tamba, Yusuf Düzce Beyler. 

Çarkçı mül!zimliğinden birinci müla
zimliğe terfi edenler: 

Suat Kadrlı:öy, Fikret Sinop, Sabit Bo
yacı köy, Mıı:alla lıtanbul, AdDMı lotan
bul Sım Kaumpata. Enver Sultanahmet 
Necdet Fatih, Mecit Feriköy, Suavi Kos· 
ka, !ayyar Uıküdar Milat Boyacıköy, 
Retıt Zeynık, Esat Kac!Jköy, Salabattin 
Kası.mpaııa Sedat Vf:la, Eırver Uıküdar, 
Nedim Varna, c.ıut Üsküdar, Abdür
rezzak Fatih, Riza lıtabul Beyler. 

Eczacı Binbaşılığından kaymakamlığa 
terfi edenler: 

Ihsan Bey lıtanbul. 
Eczacı yüzbaşılığından binbaşılığa ter

fi denler: 
Nizamettin Bey kuru çetme. 
Eczacı mülazımlığmdan birinci müla

.zımlığa terfi edenle :r 
Muıtafa Sefa Bey l.tanbul. 
Levazım Binbaşılığından kaymakamlı 

ğa terfi edenler : 
Cevdet Be" Küçük çekmece. 
~azım yüzbaşılığından binbaşılığa 

terfı edenler : 
A. Riza Unkapaıu, Cezmi Sal&hattin 

Sultanselim Beyler, 

Sadullah Beyin Şilede 
tetkikah 

lktisat V ekileti deniz n hava miiıte
ıan Sadullah bey yanında tahlisiye u· 
mum müdürü Necmettin Bey olduğu hal 
ele Şileye gibnitler. Anadolu sahilindeki 
biitün tahliıiye istaıyonları ve çalı§1Da 
<tarzları üzerinde uzun uzaruya meıgul 
olmuılardır. SaduUah bey ayrıca Şile ba
lıkçılığının bugünkü vaziyeti üzerinde 
de tetkikatlıa bulunduktan sonra Şile ba
lıkçılığının terakki ve inkiıafı için ba
lıkçılık mütehassısının tetkikat yapmak 
üzere Şileye ırönderileceğini söylemi§· 
tir. 

Sadullah bey, Ağva nahiyesini de 
gezdikten ıonra 1ıtanbula dönmüttür. 

Hava raporu 
Srfır derecei hararete ve deniz sevi

yesine idirilmi§ barometre bu sabah: 
Saat 7 de 757,5 
Saat 14 te 756,5 

Derecei hararet Saat 7 de 20,5 
,, ,, Saat 14 te 29,5 

Azami ,, ,, 30,5 
Atgari ,, ,, 17,5 

Rüzgiır 10,30 a kadar yıldızdan, bila· 
hara lodostan esmiştir. Azami sürati sa
niyede 4 metreye çıkmı,tır. 

Tayyare 
Bayramımız 

(Başı 1 inci sahifede) 
en küçüğümüz bile biliyor. Mavi se
nıaları kara bulut gibi kaplayıp geli
verecek olan müthiı kuvvetlere kartı 
ancak tayyare kuvvetlerile müdafaa 
kabil olacağını bir an hatırdan çıkar
mamalıyız. 

Bunu düşünmiyenler istikbale kıy
met vermiyenlerdir. Asil Türk mille
ti bu tehlikeyi her zaman idrak el· 
miı, Türk Tayyare Cemiyetine yar • 

Türk tayyureciliği hakkında fayanr 
dikhat beyanatta bulunan Tayyare 
Cemiyeti umumi reişi Rize mebusu 

Fuat Bey 

tJeniz yoııar 
J Ş L E T M E s .. t iilıll' 

Acenteleri : Karaköy Kopr ~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarı' 

Han. Tel 22740..ı 

TRABZON 
SÜRAT YOLU 

h us~ Yalnız bu haftaya ma 5 

mak üzere 
1 

>" 
GOLCEMAL vapuru 

3.ı,ıı 
ğustos CUMA 18 de Gjılif 
nhtımından kalkacak. G Girl' 
lnebolu, Samsun, Ordu, '1" 
son, Trabzon, Rize, Hol>' ft 
Dönü~te bunlara ilavete~ 11 
zar, Of, Polathane'ye ugrŞ. 
caktır. .,. 

Karadeniz Cumartesi P"1 b' 
bu hafta yapılmıyacak !e_..ı 
postalara 8 Eylülden itiıı-'" 
başlanacaktır. (5280) / 

Bartın yolu 
" ,ıt BURSA vapuru 30 .Ag~ ~ 

PERŞEMBE 19 da Sir1'1 ı rıhtımından kalkacaktır. (52~ 

clmı ve teberrü ile hava kuvvetlerini \ iıı•••:•••••••••"'.,. 
kalplere emniyet verecek bir hale ıre· · - Türk MübadillerİSJ 
ıirmittir. • e 

Onun içindir ki her sene orduya NAZARI DiKKATiN 
tayyareler vererek bu emniyeti dai • 10 Eylül Pireye ( 24 
ma arttırmak bayramlarımızın en bü· l 1 ., Se!Aniğe ( sıaııe d~ 
yüklerinden sayılsa yeridir. Gidiş döntiş: Bilet ücreti ve P'· [f 

Ve ..• bu yolda ülhümü;ı; daima fU masrafile Yunan vo Türk vize b3 

olacahhr: Tayyareye harıı tayyare/. bu fiatı dahil 

Millet bugün orduva 26 32 Tllrk lirasıdır. 1 
ı '' NAK Sayab•. 

tayyare veriyor '' acerıt•l•fı, 
Tayyare cemiyeti reisi, Rize me • Galata, Rıhhm cad. 7. Tel. 4 

busu Fuat Bey 30 Ağuotos tayyare ~ 
bayramı münasebetile kendisile gö • 
J"Ü§en bir muharririmize ıu beyanat• 
ta bulunmuıtur: 

"On yıl içinde milli havacılık için 
elli milyon lira teberrü ebnit olan 
BüyÜk: Türk milleti, bu sene de or • 
duya 26 tayyare hediye etmeğe mu • 
vaffak olmuttur. 

30 Ağustoata Bafra, Bartın, Zon • 
ııuldak, Ereğli, - Karadeniz - Ak
dağmadeni, Ayancık, Bolvadin, Çar
J&IDl>a, Orhangazi, Kadıköy , - Is • 
tanbul - Kartal, Beykoz, Alpullu 
tayyarelerine ad konacak ve yurdun 
her yanında şenlikler yapılacaktır. 
Milletlerin en olgunu, en uyanığı ve 
en civanmerdi olan ve gelirimizi her 
aün biraz daha arttırmak için mu • 
vaffakıyetle çalııan Türk milletinin 
tatıdığı yüksek vatanperverlik cev· 
heri önünde gururla ve saygı ile e
ğilmek vazifemizdir • 

Y annki harbin, bir yıldırım gibi 
göklerde patlıyacağını artık anlamı • 
yan hiç bir millet kalmamışbr. Bu 
korkunç hakikat karşısında ileri mil
letlerin birer "uçan millet,, haline 
gelmek için ne kadar çalııtrklarını bi
liyoruz. 

Milyonlarca genci havacılık mev• 
zuu içine alarak yarına, arkası ke • 
silmez bir eleman kaynağı hazıt'la • 
yan milletlerin sayısı günden güne 
çoğalmaktadır. 

Ordunun ihtiyaçları karşısında baı· 
ka bir ıey dütünememek zarureti 
yüzünden bugüne kadar temas ede • 
mediğimiz bu can alacak mesele et• 
rafında Türk gençliğini bir araya 
toplamak hepimizin idealidir. Kema
li&t Türkiyenin tayyareciliğine kar
tı yurdun her tarafında görünen 
milli kaynatma bugünkü ateıile de
vam edecek oluraa, bu büyük i§e 
göaterdiğimiz alakadan çok iyi bir ve
rim alabileceğim.ize her zamankinden 
daha fazla inanıyoruz., , 

Ad konma merasimi nasıl 
yapılacak? 

Bugün Y eıilköy tayyare meyda • 
nmda tayyare bayramı münasebetile 
büyük merasim yapılacak, latanbul • 
lularm aldıklan üç tayyareye ad ko
nacaktır, 

Yeıilköydeki merasim saat 14 te 
yapılacakhl'. Evvela istiklal mar., 
çalınacak, sonra, Beykoz, Kartal, :!.• ; 
Kadıköy halkı ve 1 ayyare '-e·•~.feU 
Damalrma dört hitabe irat edilecek • 
tir. 

Hitabelerden sonra, cumhuriyet 
martı çalmacak, yeni ad konan üç 
tayyare, tehir üzerinde uçuılar yapa • 
caklardır. 

Buaiin, ıehrimizdeki bütün rea • 
mi, gayri reami müesseseler Tayyare 
Cemiyetine yardun edeceklerdir. Bü
tün nakil vasıtalan da bu yardıma it· 
tir.ik edeceklerdir. 

Bugün bütün dükkan ve mağaza· 
lar kazançlannın bir kıunını Tayyare 
Cemiyetine terketmeği taahhüt etmİ§
lerdir. Bu gece tehrin muhtelif yer
lerinde verilecek müsamereler hası • 
latr da Tayyare Cemiyetine terkedi
lecektir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek kundak tertibatına ve meka

nizmasına ait islabat" hakkındaki ihti
ra için berat talebi zımnında lstanbul Vi
layet celilesine takdim edilmiı olan 29 
Ağustoı 1928 tarih ve 25077 evrak nu
marası jJe mukayyet müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut icara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu huousta fazla malumat e-
dinmek isteyen zevatın Istanbul'da, 
Bahçekapuda ta§ hanında 43-48 numa
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2186) 

- Hacı Fidan merhumwrı bal•
6 

ı inci sınıf 

Sünnetçi EnıiJJ 
Ankara Hlmıyei lıfıl süoneıiııl ~ 

mış ve dönmüştür. Terkettlğllll 

kabinem ve isim mıişabebeıi dol•~ 
muhterem müşterilerimin yanıllll 
için yeni adresim: f• 1 Beşiktaş: Benzin deposu yanındt~~ 
B aparnmanı. Tel. Kabine. 

ev 40621 

İstanbul kumandanlığı J; 
tmalma komisyonu ili ~ 

1. F. Satmalma KoJJJİ5f 
nundan: . ·~ 

Gümüş suyu hastane•~~ 
ihtiyacı için 330 ton kok J' 
mürü kapalı zarfla aJıııa ş!~ 
tır. ihalesi 15-9-934 c~pıı 
si günü saat 15 tedir. 1' .. / 
rin şartnameyi görmek ~!· 
her gün Fındıklıda Satııı tr 
ma Komisyonuna mürac::I 
rı ve iştirak edecekleri ! ~.JI 
nab muvakkatalari ile bit il 
ihale günü vakti muay)'~ 
Satınalma Komisyonuıı~' 
lunmaları. (70) .( 64lı 

• • • 'ı ~ 
İstanbul KumandaıJ4ç~ 

taatı hayvanatı ihtiyac:l~f 
müteahhit nam bet$ ıJı'if' 
58,457 kilo Yulaf aJınaC: tİ 1 
ihalesi 1-9-934 cumart~;plf 
nüdür. Saat 14,30 da tav~! 
rin şartnameyi görınek~.k ~ 
her gÜn ve ihaleye iştira~ 
ceklerin de teminatı nı&J ff 
telerile birlikte vaktind~ıf 
dıklıda Satmalma J{o ; 
ııunda bulunmaları. (79) f1 
(5174) • 

• • • , "'1 
İstanbul Kumand~kt 

taatı ihtiyacı için müte JıilO 
namı hesabına 40,00o Jı,ıeı' 
Bulgur alınacaktır. l .. ,i 
1-9-934 cumartesi giiıJ11 ;!, 
15 teclir, Taliplerin şa~tJ' ,e 1 

yi görmek üzere her giiJ!ıı o1 

haleye iştirak edecekl.z1 pil'{ 
teminatı muvakkatele e a ~ 
likte Fındıklıda Satına~ f; 
misyonunda buluJllllalat' ' 
(80) (5175) t 

Münfesih ikti5'. 
Anonim Şirketı 
Hisse sened~tı 

eshabına:. iP~ 
·ye••" ı'f 

Hisaedaran heyeti umuını hi••e Jl'.i 
diği karar mucibince beher 1.tlJ 
dine mukabil itası muk~r.redet1 il' lf 
kuru~un 30 Eylül 934 ta~ıh•:Jnr•"'" ~ 
tevzine ba~lanacaktır. Alaka . ,,.e / 
senetlerini hamilen paz.ar;es~e ~JJ'.) 
ıamba günleri saat 14-1 .,da ;ır, 
lstaııbulda Y enipostane ar~=~~ye ~19

1 

ret hanında 14 No. h yazı (' 
müracaatları. 



r kiye Mektebine 
A ınma Şartları 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Ilı Mülkiye mektebine lise mezunları alınır. Mektebe gir
'ıdk İsteyenlerin yaşları 18 den küçük 25 ten büyük olmama· 
ilo '!· lstelcliler bir dilek kağıdı, sağlamlık ve çiçek aşısı ra
d r arı, altı tane 4, 5X6 büyüklüğünde fotograf, hüviyet cüz· 
it~ı ve lise şahadetnamesinin asılları ile 1-9-934 tarihinden 
k •daren Pazartesi ve Perşemb c giinleri saat ondan on altıya 
1 a ar Yıldızdaki mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir
er. Müracaat müddeti 25 Eylül 934 te biter. Tasrada bulu· 
aıılar bu tarihte mektepte bulunmalıdırlar. -

f isteklilerin sayısı mekte be alınacak talebe adedinden 
ab~~ olursa aralarında edebiyat, felsefe, içtimaiyat, riyaziye, 
~ ~'Ye, tarih, coğrafya ve ecn ehi lisanı derslerinden seçme 

, tıhanı yapılır. (5141) , 
• 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

93.t 1 - Mek\ebin her kısmı nm kayıt ve kabul işi 3 Eylül 
ti de b;:;şlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sürecek· 

r. 

'a 2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri 
at ondan on altıya kadar ya pılır. 

ıı 3 - Mektebe girmek ist eyenler kayıt ve kabul şartları
t 

1 tafsilatile öğrenmek üzere her gün mektep idaresine mü
acaat edebilirler • 

ed 4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için müracaat 
t enlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
\>etaviiz ettiği takdirde iderin den müracaat tarihi sırasile iyi 
le ;Pek iyi derecede mezu'n olanlar ve bunlar arasından tahsil
l~tıne fasıla vermemiş buluna nlar tefrik ve tercihan kabul o-

nur. 

\> 5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden iyi 
e l>ek iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. . 

tlı 6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca· 
8 r. Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük
ı:f iktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Lisesine alınacak 
d ~enin en az lise ve orta me kteplerde tedris olunan derece -
e " ransızca bilmeleri meşrut tur . 

d'• .!~ - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların mü -
1 ll:~uge hitaben yazılacak isti daya bağlanması icap eder: 
s~•ektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı, 2 -
aglık ve aşı raporları, 3 - H ükUınetçe müsaddak iyi vesika

:İı' 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 - Uç fotograf, 6 - Mektep idare
llıtı.den alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki ta

am olarak tevdi. Etmiyenle rin kaydı icra edilmez. 
t' 8 - Mektebin her üç kıs mr nehari ve muhtelit olup ted-
ısat öğleye kadardır. (5242) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğündenı 

ııı 1 - Güzel San'atlar akademisi talebe kayt ve kabul 
llarnelesine bir Eylül tarihinde başlanacaktır. 

li 2 - Mimari şubesine lis e mezunları imtihanla, Resim, 
Sll~k~l şubelerine orta mektep mezunları, Tezyini san' atlar 
~litıl sıle, Şark tezyini San'atl .ıı- mektebine orta mektep me
~tb ~rı veya lstanbul, Ankara, lzmir, Aydın, Edirne, Diya
ka.bkir, Bursa Mrntaka San'a t mektebi mezunları imtihansız 

u.l olunurlar. 
led . 3 - On beş ilk T eşrind e kayt muamelesi bitecek ve 

tıaat başlıyacaktır. 
~·· 4 - Fazla tafsilat için 1 dareye müracaat edilmelidir. 
~aat günleri pazartesi ve çarşambadır. (5230) 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

ltııf Emniyet Sandığına birin ci derecde İpotekli olup ehlivu
ta tarafından tamamına 12 60 lira kıymet takdir edilen ls
~i·(hulda cumartesi Pazarınd a Hocaüveyz mahallesinde Ha·· 
bt l'as sokak eski 44 mü yeni 90-1 N o. lı maa bahçe kagir 
a. ~hanenin t~aını açık arttır maya ya~.e~~lmiş olduğundan 
ka<{0.934 tarıhıne müsadif pa zartesı ~u sa~t 14 ten 16 ya 
d 

1
.ar dairede birinci arttırma sı icra edılecektır. Arttırma be 

llı~. 1 kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde 
r~terisi üzerinde b!rakılacak !~r. Aksi takdirde e~ so~.arttı
le n taahhüdü baki kalmak uzere arttırma 15 gun muddet
ı4tecdit edilerek 23-10-934 tarihine müsadif salı günü saat 
tı ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art
.J~asında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 
te\'f~lrnadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına 
il} k~an geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya iştirak et
dee ısteyenlerin kıymeti muh amminenin yüzde 7,5 nisbetin
ba ~ey akçasr veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu 
il} ttııl bulunmaları laznndrr. Hakları Tapu sicilli ile sabit ol
~'Yarı İı>otekli alacaklarda di ğer alakadaranın ve irtifak hak 
a· sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 

d ır ?lan iddialarını evrak mü sbiteleri ile birlikte ilan tarihin-
d~n ıtiba_ren nihayet 20 gün z arfmda birlikte ~a~r~ı:ıı.ize h!l
l>İttı~elerı lazımdır. Aksi takdi rde hakları Tapu ~ıcıllı ıle sabı~. 
lera~anlar s.atış bedelinin pa r~aşmasınd~n harı.ç kalırl~r mu 
g~ 111 vergı, tenviriye tanz ıfıyeden mutevellıt Beledıye ru 
l5~u rnedyuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 
ed ·934 tarihnden itibaren herkesin görebilmesi için dai-
0 etc:;ık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 934-2263 

eb:
1 

r dosyaya müracaatla me zki'ir dcayada mevcut vesaiki gö 
1 ~ekleri ilan olunur. (5 259) _ . 
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l,_•_st_a~-~u_a~-~-ai~-~~-'1~-r~k-· e-ri- F eyziati iseleri Mü ür .. ğünden ~ 
B. 'l k be b' 1 1 Kız ve erkekler için ayrı te~ki'ata mal•ktir. Ana, l!k Orta Lise sınıflarına leyli, nehari 

ır mı yon se sen ş ın k • 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle talebe aydına ba,ıanmııtır. 

2 Kııyıt için herglln mektebe Yeya yenipostane arkasında Basiret hanında Öıyol idarehanesi· 
ihalesi 3 Eylül 934 pazartesi ne mllracaat edilebilır. 
günü saat on dörtedir. Şart- 3 İsteyenlere m8ktep tarifnamesi gönderilir. 
name sureti müsaddakasını 1 4 Mezuniyet imtihanlarına Fyllllün birinde v• sınıf imtihanlarına EyHlliln 22 sinde baş'annaktır. 
görmek Üzere İstanbul Leva- Arnavtıtkiidinde rram,·•ı· c dde•l"dc Cifıo """"' •a ,\ 'rkrrb,, telofonı• J(ı ~ ı O i'lJ.rnlnn ı ·lefonn: 2-H l 5 

zıı:n Amirliği ~~tın alma k?· ıi'1Tmm:"l!' !t!l? 5377 
mısyonuna muracatları ve ıha · 
le günü vakti muayyeninden j 
evvel teminat ve teklif n.~ktup
larını makbuz mukabilinde 
Ankara Levazım Amirliği Sa
tmalma komisyonu riyasetine 
vermeleri. (4618) 5019 

••• 
Çorludaki kıt'at hayvanalı

nm ihtiyacı olan 195 ton kuru 
Ot kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihale günü 
11-9-934 salı günü saat 
17 dedir. isteklilerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
belli gÜn ve saatte teminatla
riyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (5019) 

5362 
• • • 

Merkez ve Tuzladaki kıtaa· 
tın ihtiyacı olan 137400 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. ihale
si 18 ylül 934 salı günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 

lerin tayin edilen vakitte iz
mitte Fırka Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(159) (5247) 

* * * 1 Corludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için kapalı zarf usulilc 

1

1 

lkiyüz on dört bin kilo saman 
satın alınacaktır. ihalesi 23 
Eylül 934 pazar günü saat 
15 tedir. Evsaf ve şeraiti an· 
lamak üzere her gÜn ve talip
lerin teklif mektuplarile Ko
misyona müracaatları. (160) 
(5251) 

• * • 
Konyadaki kıtaat ihtiyacı 

İçin münakasaya konulan 990 
bin kilo arpaya teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden bir 
ay zarfında pazarlıkla ve 
4-9-934 salı günü saat 14 de 
İntaç edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
Konyada Satınalma Komisyo 
nuna müracaatları. (157) 

(5246) 
* * .. 

Adapazarı kıtaatı için 7200 
kilo Sade yağına 27 -8-934 ta
rihindeki münakasasına veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
tekrar münakasası 4-9-934 de 
yapılacağından taliplerin A
dapazarında Satmalma Komis 
yonuna müracaatları. (158) 
(5248) 

~' . . . ) 

Şeşiktaş: 

Şemsülmekitip 
1 - Yuva - ilk ve Orta kısımlara her gUn Leyli - Nehari kız ve erkek talebe kayıt olunur. 

2 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde başlanacaktır. - (2108) -· 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Karyesi Mevkii dıui Harita Metre Beher ~tr• 

murabbaı 
L. K. 
00 tl 
00 12 
00 ll 
00 12 
00 12 

llecmuu Mubım 11ea 
kıymeti 

L. K. 
59 64 
59 64 
~ı 96 
51 9; 
51 95 

Eostancı KDçükyalı kılağuz çayın .. ,, 
.. " 
" " 
" .. 

Kartal Ml~eli ayazma 

Araa .. 
" .. 
" Tarla 

No. M. 

32 
33 
21 
22 
23 
00 

497 
497 
433 
433 
433 

1897 fa
ylaıt 115 
hi1Se1i ta· 
mamı 100 00 Hi11eye mulİp miktar 2) 0) 

Yukarda clnıi yazılı "S., kıt'a srsa ile "bir., kit'a tarlaT1111 P'ıin pır.a ih te:ıı'iki 5/9/934 taribiıe 
mfiıadif Çarşamba gllnü saat on dörtte ihalesi icra kılınacağından taliplerin dipoz:to makbuzla iyle 
K: r'.al Malmüdtirlüğllnde mllteşekkil Satış komiıynuoa müracaat eylemelerL [5231) 

NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4. 'Üncil Vakıf Han fatanb11! 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) 'll'ürk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

'lürkiye ft Eankası taıafından teıkil oiunmuıtur, idare meclisi va müdürler 
heyeti ,-e memurlan lıiimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir, Türkiyenin her taı·afınds (200) ü geçeıı acentalann111 bepal Türktür. Tiir• 
kiıenln en mibim mlieııseaelerinln '•ebankaJarının 5İgortalat"ıııı icr;a etmekte:Ur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
&İ[orlalar:nı en iyi (traitle lepar. H111er vu:.uund;a zararları sür'al ve kolaylıklı öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 

)''edinci icra 
Memurluğu~dan: 

Kuruçe,mede Kuruçeşme caddesinde 
114-116 No. lu Boya fabrikasında boya· 
cılıl<la iştigal ebnekte iken elyevm ika
metgiıhi meçhul Madam M3ri F olkman 
Hanıma. 

Neıim Nae ve Roher Bensal şirketi. 
nin birinci ticaret n1ahkcmesinin 
934-119 No. lu teıpili delııil dosyasında 
mevcut ve 31-7·934 tarihli muhasip ra· 
poruna istinaden zir::unetinizde matlubu 
olan 2986 lira 88 kuruıun temini istifa. 
sı için mezkôr mahkemeden istihsal et· 
tiği 934-127 No. lu haczi ihtiyati kararı 
dairemiz ıarafından badelinfaz berai 

tebliğ ikametgahınıza gönderilmiş ise de 
t.1.!bliği varakasının zahrına verilen meı
ruhata nazaran elycvm Ber1inde bulun
duğunuz ve ikametgahınız meçhul oldu· 
ğu anlaıılmıı ve İcra ettirilen tahkikat 
da bunu mueyyİt bulunmut olduğundan 
yukarda yazılı borç ve masrafları işbu 

üi.n tarihinden itibaren bir ay içinde ic
ra vezneııine tevdi etmeniz ve alacaklı
nın bu talebine kartı bir itirazınız varıa 
ayni müddet içinde icra dairesine bil
dfrmeniz ve bildinnediğiniz takdirde ka· 
nuni takhata devam edileceği mezkür 
haczi İhtiyati karannnı tebliği makamına 
kaim olmak Üzre ilan olunur. (2222) 

• il . .., . . . 
"İt. ' -.. ... ~ • ~ .. . ' 
·~~. ,r:,,. ~ . ~ • > .. 

• - ' "' •• i 

) en güzel ve a ri ı 

Panorama Bahçesi 
2 EylUI pazar gUnU ve ak,amı 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜ 
Bahçenin daimi maruf S3Z heyetine •Uveten: Sıiren-a opereti ( l'ikr ı~ h n n 

,\y~e ro'ün<le ) 20 ki;ilik bandı" orkestra. varyete, kukla, hokkabaz, n ll o , 
rı11hr 1 r rıl"f'nt•tler. Fiatlerde :1.am yoktur. Çocuk kaydı için hf'r l!'Un f t " " 

•onra tıahçe\'e müracaat. Telefon 4 ro ı~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1 - Erzurum, Diyarıbe kir ve Sivas Nümune Hastane
leri için cem'an ( 433 kalem) 

2 - Zonguldak hastane r.i için (107) kalem. 
3 - Adana, Erzurum, Ç orum, Kars, Konya Malatya 

doğwn ve çocuk Bakım Evleri için cem'an (267 kalem) 
4 - Elaziz Akliye ve As abiye hastanesi için (61 kalem} 

ilaç, ecza ve tıbbi malzeme ka palı zarf usulile ve ayrı ayrı 
olarak satın alınacaktır. 

Bursa ve Mudanya Garni
zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 670.000 kilo ar
panın münakasası 23-9-934 
pazar günü saat 15 de Borsa
da Fırka satınalma komisyo
nunda icra edilecektir. Şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de vak 
tinden evvel teminat ve tek 
lifnameleriyJe satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(5192) : .. --_. Profes6r ---~ 

• * • 1 Dr. İHSAN HiLMi B. ! 

ihaleleri 20-9-934 perşe mbe günü saat on beşte Anka • 
rada Vekalet binasında toplan an satın alma komisyonu tara
fından yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek is· 
teyenlerin İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü
ne veya Ankarada Vekalet lçt İmai Muavenet Umum Müdür
lüğüne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve saa
tında (şartnameleri veçhile ha zırlanmış} teminat akçalarına 
ait vesaikile beraber teklif me ktuplarmın satın alma komis-

Müstahkem Mevki kıt' atı ih- \\'rupaya gitmiştir. Teşriniev\'tl oaıala· 
ti yacı için 13,500 kilo man- 1 rına kadar çocukları kabul edcmiyecektir. 

(2'110) 

gal kömürü açık münakasa iııı-•·---------m1 
ile 22 Eylül 934 cumartesi Devredilecek ihtira beratı 
günü saat 14 de satın alına-k " Tüfek nişangah!arına ait islabat ve 
ca tır · Taliplerin evsaf ve şe- tadilat " hakkındaki ihtira için berat ta· 
raiti öğrenmek İçin münakasa lehi zımnında latanbul vilayet celilesi· 

gününe kadar ve teminat ola- ne takdim edilen 29 Ağustos 1928 tarih 

rak vezne makbuzu ile birlik- ve 25079 numaralı müracaatın ihtiva et-
te Hadım köyünde Askeri Sa- tiği hukuk bu kere başkasına devir ve-

tınalma komisyonuna müra· yahut icara verilmeıi teklif edilmekte 
caatları. (5194) olmakla bu hususta fazla malılmat edin· 

• * • 
Bursa ve Mudanya garni-

zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 25,000 kilo sade 
yağının münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 15 de Bur 
sada Fırka satınalma komis
yonunda icra edilecektir. Şart 
nameyi görmek üzere her ün 

mek isteyen zevabn lstanbul'da Bah· 
çekapu'da Tat hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ili.n ~ 
lunur. (2187) 

ve münakasaya iştirak için de 
vaktinden evvel teminat ve 
teklifnameleriyle satmalma ko 
misyonuna müracaatları. 
(5195) 

yonuna vermeleri ilan olunur. ( 5241) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

Eskişehir hastanesinde i nşa edilecek olan kalorifer te
sisatının kapalı zarf ile müna kasası Ankara' da idare bina
$Tnda 15-10-934 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar lira
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5285) 

Üsküdar Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğündenı 

1 - Kayıt ve kabul mua melesine 1-9-934 tarihinden i -
tibaren başlanacaktır. 

2 - 1-9-934 den 20-9-9 34 tarihine kadar mezuniyet ve 
sınıf geçme ikmal imtihanları yapılacaktır. 

3 - Orta Mektep ve Lise mezunlarına iki 
sene tahsilden sonra San'at Mektebi diplo
ması verilir. 

4 - 1-10-934 tarihinde derslere başlanacaktır. 
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SA TIE 
tarafından V E R E S İ Y E satılan 

Elektrik clhulan ıayealnde 

SA YFIYEDE RAHAT 
Yedi aetıt yeri: 

Metro Han Beyoğlu Tolefen 44800 
Cumhuriyet meydanı Taksım " ' 

40918 
Necati Bey caddesi Salı pazarı " 43439 
Elektrik Evi Beyazıt 

" 24377 
Muvakkithane cıd. No 83 Kadıköy 

" 
60790 

Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar " 
60312 

23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada " 55128 --
.-- Mektep deft:erleri 
Türk Maarif C. Umumi Merkezinden: 

Ttlrk Maarif Cemiyeti firmasıaı taşıyan lıer nevi mektep defter· 
loriııo bu ıen• tamamen yeni .... evYelce yapılmakta olan defter
lerden daha culp bir .. kil Yerilmiıtir. 

Emaalina har haıuıta faik olaa bu defterlerin 

Umumi satıı depoau yalnız 
lstanbul'da Marpuççularda 

Boyacı Han altında 
44 numaralı mağazadadır. 

Keyfiyet alikadarlarca bUinmek Uııere ilin olunur. [5167) 

5512 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekiletiİıdenı 

~ 1 - Almanya ve Belçikad a nkok kömürü ithal etmek is
teyenlere mevcut kontenjanlar tevzi edilecektir. 

2 - Bu itibarla getirilmiş ve getirilecek malı olanlarla 
aipariş vermek isteyenlerin Ankara, Trabzon, Samsun, ls
tanbul, lzmir, Antalya ve Mersin Gümrüklerine müracaatla 
n lazımdır. 

3 ·- Müracaat müddeti Belçika koku için 31 Ağustos 
ve Almanya koku için 10 Eyliildur. 

Bu müddetler zarfında nıüracaat etmiyenler kontenjan 
tevziatından hariç kalmış olacacaklardır. (5168) 

5536 

Nafıa Vekaletinden: 
,.._ Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli 
1400 lira olan 9 adet hah pazrlıkla alınacaktır. 

Pazarlık 6 eylül 1934 tarihine müsadif perşembe günü 
aaat 15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıl 

acaktır. · 
Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 

105 liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebecili
gine yatırdclığına dair olan makbuzla birlikte aynı gÜn ve saat 
te müracaatları lazımdır. Bu husustaki şartnameler Malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edilebilir. (5166) 

•• ' .. ' ,. • f '~ 5511 ------- -·- -- -- ----
Iatanbul Limsnı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştabipliğinden: 
r- Dört kalem itlafıfar malzemesinin münakasasında veri -
len fiat gali görüldüğünden bir hafta m~ddetle 1 ~ylül ~34 
Cumartesi günü saat 14,30 da lstanbul Lımanı Sahıl Sıhhiye 
Merkezinde müteşekkil Komisyonda tekrar münakasası y~pı
lacaktır. isteyenlerin mezkur Merkez Levazım Memurlugu • 
na müracaatları. (5129) 5480 

Muallim aranıyor 
r Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta 
mektep ve ]ise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
ler aranmaktadır. (Riyaziye} (Fen bilgisi ,Tabiiye, Biyo
loji) (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, 
lçt~aiyat, F elsef~), (bilhas~a Ri~aziye ~e Fen Bilgiıi ders
lerinde İngilizce bılenler tercıh edılecektır.) 

Lazımgelen vasıfları hai z mualJimlere menşe, kidem ve 
ehJiyetlerile münasip ücret ve rilece~tir. l~te~ilerin ~esikala 
rile beraber Ankara' da Türk Maarıf Cemıyetı Umumı Mer-
kezine müracaatları. ( 4717} 5123 

I 

' . 
. -

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

Nikel paralara ait resim mü
sabaka müddeti evvelce, 19 _ 8. 
934 de başlayarak iki ay tesbit 
ve ilin edilmiıti. Görülen lüzum 
ihtiyaca binaen bu müddet bir 
aya indirilmiştir.Resimlerin 19. 
9-934 akşamına kadar verilmesi 
alakalı zevata ilan.olunur 

OSMANLI BANKASI 
31 Mayis 1934 tarihindeki mali vaziyet 

Aktif 

' Hisse ıenetlerinin tesviyeıi talep edilmenıif olan kıamı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kıaa vadeli avanılar ve röporlar 
Tah•il olunacak ıenetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu heıabı cariler 
Rehin mukabilinde avanılar• 
Kabul tarilcile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Pasif 

Sermaye 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat ak çesi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve v adeli aenetlet 
Alacaklı heaabı cariler 
Vadeli bonolar ve heıabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 1 

lıterlin Ş. P. 

5.000.000 - -
2.906.920 5 8 

555.277 6 1 
' 4.447.185 13 5 
' 4.251.215 10 5 
ı 4.935.103 2 11 
1 1.891.534 18 4 
1 702.174 - 10 

642.117 3 3 
178.064 10 11 

25.509.592 11 10 

laterlin Ş. P. 

J0.000.000 - -
1.250.000 - -

348.124 7 -
284.964 1 7 

11.150.460 15 9 
1.438.748 3 4 

702.174 - JO 
335.121 3 4 

26.509.592 11 10 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Müdür 

E. HODLER 
1'ürkiye Umum Müdür Muavini Türkiye Umum Müdürü 

PH. GARELLI A'. H. REID. 

• • MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•i : 100,000 Tiirk Llraeı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmlıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de satılmak Uzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, T0RKIYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir ıurette 
iı görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISJRIŞ - İakeaderlye 

.. , - 4 .. . ~ # ~- 4646 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 - Kabataş ve lstanbu l Liseleri leyli talebesinin mek 

lehimize müracaatla kayıtlarını yenilemeleri. 
2 - Orta ve Lise kısmına yeniden leyli olarak girmek 

İsteyenlerin de mektebimize müracaat ederek kayıtlarını yap 
tırmaJarı lazımdır. 

3- Leyli tam ücret 225 liradır. Birinci taksit olan 
75 lira kayıt yapılırken alınır. Resmi memur çocuklarına 
ve kardeşlere tenzilat. 

4 - Leyli talebe kayıt günleri cumartesi, pazartesi, 
çarşamba saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 Ye kadar Haydar 

paşa da Eski Tıp Fakültesi bi nasında yapıhr. • 
5 - Nehari talebenin, evvelce ilan edildiği gibi, Kadı· 

köy Lisesinde kayıtlarına devam olunacaktır .(5077) 
5446 

lstanbt1I Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sari ye hastanesi için 160 ton yerli 
n aden kömürile 60 ton yerli kok kömürü ayrı ayrı olarak 4 
Eylül 934 salı günü saat 14 de ve 1500 kilo Pamuk ile 
2000 metro yerli Amerikan bezi ve 500 metro yerli patiska 
gene aynı günde ve saat 15 te Galata' da Kara Mustafa Pa 
§a sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muba
yaa komisyonda açık münakasa suretile ihaleleri yapılaca
ğından isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere mezkur 
merkez levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna 
müracatları. (4775) 5159 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'at ihtiyacı İçin 16,000 
kilo gaz yağı açık münakasa ile 8 Eylül 934 cumarteıi gü
nü saat 14,30 da satın ahnaca ktu. Taliplerin muayyen gün 
ve saatinde teminat makbuzl ariyle birlikte Hadımköyünde 
Askeri Satınalma komisyonuna müracaatları. (4862) 

6220 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri tamamen Errani Demiryolunun inıaaına tahsis oluna 
ikramiyeli % 5 falııli 1933 lıtikraııının 4.000.000 liralık 3 nnc 
kısmını tıııkil eden C tertibi tahyilJerln kayt muamelesine 3 
Ağaıtoa 934 tarihinde b•9lanacak ve 30 Eylül 934 tarihinde nibı 
yet Yerilecektir. 

Bu lstikruın B tertibi lıamlllerinln, C tertibinden aynı numara· 
ları alabilmeleri için 30 Ağuatoı 1934 tarihinden 4 Eyini 934 ak· 
ıamına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuıılarmı hanııi Ban· 
kalardan almıılar ı.. yine aynı Bankalara müracaat etmeleri 
liıımdır. 

S Eyllll 934 tarlhindea 30 Eyini 934 tarihine kadar ola"l mnddıt 
zarfında ıatıılar umuma tahıis olunmuıtar. Beheri 20 lira itibari 
kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii ihracına müterakiıJJ 
kupon faiııi olarak 40 kurut ıammolunmuşlur. Bu suretle yeni tertip 
tahviller 19 lira 40 kurut üzerinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Emlak ve 
Eytam, Snmer, İı, Oımanlı, Ziraat Bankalarının Türkiye deki Bil· 
umum ıubeleri ile İıt•nbul ve İzmir de diler Banka' ar tarafınoııı 
vapılacaktır. rs2211 

~ Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyoı ~ 

Kız Ye Al t• • ve ticaret 
erkek man ısesı mektebi 

MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 
1 -Tam devreli lise ; 2-Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 
Türkçe. Almanca - Fransızca mecburi, lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi 
bakaloryasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıttır . 
Tedrisat 10 Eylülde başlıyacakbr. Kayıt için : 3 Eylül pa· 

zartesi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra· 
caat edilmelidir. Fazla tafsilat için her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon: 

SENJORJ KOLEJİ 
Gılaıada Osmanlı Bankası karşısında Çınar sokak No 2 Kayıt muamelesine 1 Eylül· ~ 

de ve derslere 15 Evlülde başlanacaktır. (2116) ~4:i5 ' 

Ankarada: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Eylülün on sekizinci sah günü saat onda mevcut nümu -
ne ve evsafına uygun olmak şartile kapalı zarf usulile (22343) 
metro yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. isteklilerin nümu • 
neyi görmek ve evsafını anlamak üzere her gün ve münakasa· 
ya karışmak üzere münakasa gün ve saatinde Ankarada Jan• 
darına Müstakil tabur karargahında Komisyonumuza müra • 
caatları. (4837) 5273 

Sen Jozef Lisesi: Kadıköy 
Tedrisatın batlaması leyli talebe için 12 eylül ve nahari talebe i
çin 13 eylül olarak tespit edilmittir.llk mektep mezunları Türk 
talebeye mahsus olmak üzere ihzari sınıfları mevcuttur. 

Telefon: 60.021. 
4653 .... 

lstanbul Mıntaka San'at Mekte .. 
bi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla· 
rına 1-9-934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite· 
cektir. 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte hazır 
bulunmaları laznndır. lkmal imtihanları esnasında hasta ol• 
duklarını Tabip raporile isbat edemiyenler; sınıfta ipka bı· 
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihin de başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanla~, 1-1 O- 934 tarihinde mektepte hazır 

bulunacaklardır. (4645) 5os7 

Ankara Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

· Nümune ve evsafına uygun olmak şartile 2039 çift yeıne· 
ni 5 • 9 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. isteklilerin nü~~ne ve. e'f/• 
safını görmek için her gÜn ve pazarlığa karışmak ıçın .~e ıl~l 
teminat makbuzu ile mezkiir gün ve saatte Ankara Mustaki 
Tabur karargahında müteşekkil Komisyonumuza müracaat· 
ları. ( 4767) 5272 

I EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI ] 

Taksitle Sahlık Arsa 
Teınirıat 

Lira 
ıııo 

Esas No. 

500 Galata'da Kemankeş mahallesinde Kemer 
altı sokak ve Tramvay caddesinde eski 83 
yeni 4-6 No. lı 55,50 metre murabbaı es- ~·· 
ki Voyvoda Karakol Arsası. . ar· 

Yukarda yazılı arsa bedeli sekiz taksitte ödenmek t· 
tiJe ve kapalı zarfla aatılacakt ır. Taliplerin Şu~emizden 1;:. 
lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak teklif me}d0~. iİ 
ile birlikte ihaleye müsadif 3 Eylül 1934 pazartesı gurı 
saat onda Bankamıza tevdi ey lemeleri. ( 4841) ~2°7 ._ 

Umumi Ne,riyatı ııe }"azı iş leri Müdürü ETEM iZZET 


