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l<urultaydan 
Çıkarken 

lbrahim NECMi 
ikinci Türkdili kurultayı alb günlük 

~ıkı bir çalıınıadan sonra kapandı. Bu 
llrııltay, geçen iki yıllık dil çalıtmalan
~~. Verimini görüp benim•edikten sonra, 
0~""1üzdeki iki yılın çalıtına yollarını da 
t'._~ek gibi ~ü~ük bir iı g~rmüttür. B~ 
C"'llndan ikıncı kurultay dıl çalııma cı• 
diıinde bir küçük durak sayılabilir. 

kurultaya sunulan iki yıllık çalııma 
~~İmlerini, raporumda ıaydarla göster .. 
lııiı, anlatmışbm. Kurultayın beğendiği 
Yeni çalııma yolları da gene o raporda 
)11>ılıdır. Bu rapor baaılı olduğu için bu· 
'ada ondan söz açacak değilim. Yalnız 
teçıniş çalıımalann verim bakımından 
~Yandırdığı bir kanıtı, gelecek çalııma
.,:'~a de kılavuz olur umudu ile burada 
lırtmek isterim. 

1 
.. lier türlü bilim çalıımalarında iki 
llrlü yürünebilir : Bunların biri, ne 
~.,, ne yok, bütün o bilimt ,.. u- neı· 
~~~ toplamak, bir aray< ' ' " r.ek,her 
ırıni aıkı ııkıya gözden g~ç ..r , ..t>., adım 

~dttn her biri için en ıon j, f ııı .... .-a var .. 
dctan sonra artık sarsılmaz ve sonun .. 

<u bir yargı 'olarak bunları ortaya koy• 
;:"'ktır. Uiensiz, yorulmaz, bağsız bir 
ılginin tutabileceği yol budur. 

a·· Bu yolun bir eksiği varsa o da İf.İ geç 
y 0'1lıektir. 1928 de kurulan eski dil he
l •ti, bu yolu tutumuıtu. Bugün bile dil
htrde iı görmemit diye anılan birinci dil 
1 •Yelinin sandıklar, dolaplar dolusu ça· 
;.•tııaları Ankara'da T. D. T. C. merke· 
~nd~ durup duruyor. O heyet, Türk 
' <luğünün A harfini fişlemiı, B ve C 
~a ·ı iki. 
t' rı: . erini de epeyce anıkJamııtı; 
~~itl.k Larus'un A harfini dilimize çe
)~llııiıti; billkiler bilimi ııözlerinin bü
,.:'k bir kısmını türkçeleıtirmiıti; kı
d °""• yaıadığı ve çalııbğı yılları dol-
u'acak kadar çalıımıftı. 

Ilı lı böyle iken gene gözlerde it gÖr· 
,:'?'it görünmesi, çalııma yolundaki 
-··Ç>kdiricilikten doğmuıtur. Bu görü· 
~ o heyetin varlıiına mal oldu. Top· 
~~~ !erinin dört duvan araıında kalan 
·~""'iller gözlere görünmedi. Ortada ba
) 

1
• belirli verimler ııörmeyenler, bir ıey 

-ııııınıyor sandılar. 
ti; •.tte bu deneme de açık açık ııöster• 
ı..:• Çalıımanm bu tutumu, bir bilim a· 
-lıl tınisi için beğenilebilir, bir değiıme 

•tı İçin yararlı deiiJdir. 
~. İkinoi çalııma yolu, "hepsini birden 
t~ •n iyiıi" diye ayak diremek, elden 
liıı~ni anıklayıp ortaya koymak, biç bi._;t\ 'Ü.zerine "en ıon ve en iyi" dam .. "'-k Vurmadan her verimi basıp çıkar· 

Yoludur. 
lt,1,1 ıte T. D. T. C. ine kurultayın al
••d 111 kazandıran bu yolu tl.ıbnuf olma· 
ıı.~\~ki yıllık çalııma içinde ortaya ko-

l slolar ıunlardır: 
:tınd .._ Söz derleme kılavuzu : Halk ağ
•ir an ıöz derlemenin yollarını göste-

\i;: k Yedi tane bülten: Cemiyetin bü
~İiSİikuruluılannı, yasa ve tüzüklerini, 
>ayllıı küçük çalıımaların verimlerini 

3 baskılardır. 
.\.•lı -: Altı tane ıstılah tarama listesi: 
\iiı.1Ü~k, siyaset idare sözleri ~~ara~ 
tö,1 . aynaldardan toplanmı§ ıozlen 

et-ır 4 . 
ı-._,;; iki cilt içinde 1300 sahife tutan 
lııiı 12 de!gİı~: Halk ağzından derle'!· 
'-ııı. 5 bın fıttlen ve lSO den arbk kı· 
~ulla 11 laranmıı sözlerin Osmanlıcada 
1eııı0~11~r. Yabancı sözlere karıılık olabi-

S nı •çinde toplamııbr. 
liirı,; ~ramer anketleri: iki parçada 
aı-,111 ~~z yaratma yollarının en batlı· 
• G gostenniştir. 

''"de"; Ekler higatçesi: Tarama dergi-
0klerj toplanan sözlerin aldıkları türlü 

il 0Plamaktadır. 
~Unc~ Y~ılardan hiç birine cemiyet, so
h·u"uııı'oz damgası vurmuş değildir. 
~ •feJ;ı, a b~r~ber iki yıl içinde 3000 sa-
~'ulta "•rımı ortaya dökmüı olmak, 

tuç " Ya. al~ımız açık çıkmak için bize 
il «ınıştır. 

hudu~ ~~ gösterir ki bu büyük ölke ve 
'"çıtı k•,•ndc durmamak, ortaya verim 

Ô a .. gerektir. 
n~~Ü<.ıleki çalıımalar bizden daha 

evamı 6 ıncı sahitede) 

Kahramanlar yuvası bir asrı devrederken j 

Vatana 100 y~lda binlerce kahraman 
veren Harbiyede dün merasim yapıldı 

Kendisinden çok üstün düımanlarla arslanlar gibi döğüıen yüzlerce 
ve binlerce kahraman yaratan baıta ulu kurtarıcımız Gazi Mustafa 

Kemal gibi bir dahi yetiıtiren harbiye en kıyınetli bir müesıesemizdir 

Solda: Harbiye talebesinin Cumhuriyet abid!!aine koyduğu çelenk 
Sağda yukarda: Cevat P"fa Hz. iradı nutuk ederlerken 

Sağda a1ağıda : Genç zabitler and içiyorlat 

Harbiyenin 100 iincii yıl dönümü me- 1 
raıimi dün ıaat 16 da büyük bir he
yecan ve tezahih atla kutlulandı. Sipahi 
ocağı cihetindeki büyük meydanda da
ha evvelden tribünler hazırlanmıı, or· 
taya büyük bir hitabet kürsüsü kurul
muıtu. Saat 15.30 da davetli zevat, mü
tekait zabietn, bütün askeri lise ve mek· 
tepler talebeleri meydarun dört tarafın
da yerlerini almıı bulunuyorlardı. Saat 
16 ya doğru Meclis reisi Kazım Pll§a 
Hazretleri ile bütün paıalar, ıehrimizde 
buluna ıuneb'uılar Maarif vekili Abidin 
Bey, Vilayet ve belediye erkanı ve di
ğer zevat meydanın sağ kısmında ha· 
zırlan antribünde mevki aldılar. Her ta
raf hınca hınç dolmuıtu. Merasimde bu
lunan mütekait zabitan arasında mekte.. 
bin hemen bütün eıki mezunlan göze 
çarpıyordu. Bu arada halk ta caddeyi 
baştan baıa doldurmuş, radyo teuaati
le her tarafa yapılacak olan merasimi 
takibe hazırlanıyordu. 

Merasim baılıyor ! 
Saat 16 ya beı kala bandonun çaldı. 

iı Iatiklil martı ayakta ve kemali hür· 
metle dinlendi liarbiye mektebi kuman· 
danı miralay Rauf Bey kürsüye çıkb. 
Erkanı Harbiye Reisi Müıir Fevzi Pa
ta Hazretlerinin mektebin 100 cü yıl 
dönümü münasebetile ııönderdikleri hi
tabeyi okuyacağını bildirdi. Ve okudu. 
[Mütir Fevzi Paıa Hazretlerinin bu 
kıymetli hitabeleri kısmı mabsusumuz• 
dadır.] 

Rauf Beyin hitabesi 
Rauf Bey bundan ıonra, güzel bir 

hitabe ile Harbiye mektebinin tarihçesi
ni anlatmıı ve ezcümle demi§-lir ki: 

"- Yüksek ve saygılı kumandanla
rım; efendiler: Kuruldu kurulalı, bir 
çok muharebelerde Türk yurdu ve Türk· 
lük uğrunda kanlanru akıtmağı ve ha
yatlarını vermeği minnet bilen, Balkan 
h:"':binde, Büyük harpte mahrumiyet içe
nsınde ve her defasında kendisinden 
çok üstün dütmanlarla çarpışan, arslan
lar gibi dövüten, yüzlerce ve binlerce 
kahraman yaratan, baıta ulu kurtarıcı· 

,(Devamı S inci sahifede) 

Mektepten birinci çıkan zabit hatıra çivisi çakarken ikinci, üçüncü, 
dördüncü çıkanlar selam nf,,.~~'~~ 

Fevzi Pş. Hz. nin 1 

Nutku -- ~ 
" Türk milleti en ince 
sevgisini size vermiıtir. 
Onun örneği ve özüsünüz,, ,ı 

Arkadaılar : 
Kara ue hava ~abitlerimizi yetiıtiren 

Harbiyenin açıldıiının 100 cü yıldö
nümünü kutluluyorsunuz. Aranızda bu 
lunarak şimdi ya§amakta bulunduğu
nuz yüksek heyecanı beraberce ta
damamakla müteessirim. Harbiye ye
tiftirdiği evlatlarile memlekete en 
faideli ve feyizli bir ocak olmuıtur. 
Bugün aramızda olmayan arkadaıla
nmızın çoğu muhtelif muharebe cep
helerinde memleketimize göz diken 
müstevlilere karşY durmadan, dinlen
meden döğüşmüş Türkün varlığını is-
tiklalini mümkün kılmak için 
muhakkak bir ölümü cana min
net bilmiştir. Bu azizleri hürmet
le yadederim. Bize borç olan kendi 
kanlarını feda etmek suretile millete 
yaşamak kudretini bahşedecek ıehit
leri ve diğer hizmetleri geçen aziz Ö· 
lüleri her .zaman hürmet ve rahmetle 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Başvekil Hz. 
Baıvekil ismet Paşa Hazretleri 

dün Dohnababçe sarayında iatirahat 
etıniıler ve alqam üzeri bir gezinti 
yapıruılardır. 

ismet Pata hazretlerinin bir iki gü
ne kadar Trabzona gidecekleri haber 
:verilmektedir. 

Maliye ve Nafıa 
Vekilleri geldiler 

Maliye vekili Fuat, Nafia vekili 
Ali Beyler dün sabah Ankaradan teh· 
rimize gelmiılerdir. 

Fuat Bey Büyükadadaki , Ali Bey 
de Pangaltıdaki evlerine giderek isti
rahat etmiıler ve akşam üzeri Dol • 
mabahçe sarayına gitmiılerdir. 

Vekil Beyler birkaç gün ıehrimiz· 
de kalacaklardır. 

Milli müdafaa Vekili 
ANKARA, 30 (Teelfonla) - Mil

li Müdafaa vekili Zekai Bey buııün
kü trenle geldi. 

Radyolu taksiler 
ANKARA, 30 (Telefonla) - An

kara belediyeıi radyolu taksilerden 
radyoları kaldırmıştır. 

BUGÜN 
3 üncü •alıiled11 

HARBiYE MEKTEBiNiN YU
ZONCO YILI 

Naıit HAKKI 
4 üncü aalıifede 

HAFTALIK SiY ASI iCMAL 
Alımet ŞüKRO 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

e ı 

Büyük günün yıl dönümü 

Zafer bayramı büyük 
merasimle kutlulandı 

Resmi geçit çok muntazam olmuı ve daha er· 
kenden sokaklara dolan binlerce halk kahra
man a•kerlerimizi mütemadiyen alkıılamııtır 

--
Zafer bayramı resmi geçidinde genç zabitler 

30 Ağuıtos Zafet- ve Tayyare bay
ramı dün lstanbulda çok büyük ve 
emsalsiz bir tezahüratla kutlulnndı. 

]ki büyük bayrama, Türk ordusu
na ve nihayet cumhuriyeti yaratan bü. 
yük hatlara ilk ıııklan saçan Harbiye 
mektebinin de yüzüncü yıldönümu 
bayramı tesadüf etmiıti. 

Bu üç bayramın bir araya gelme-
ai lstanbul halkını tam rnanasr ile 

Gazi Hz. nin 
Teşekkürleri 

ISTANBUL, 30 (A.A.) - Riyaseti 
cumhur umumi ki.tipliğ:inden: 

Reisicumhur Hazretleri 30 Ağus-
coıturdu. 

Dün sabah erkenden, evler, dük
kanlar el ıancaklarile bezenmitti. 
Genç, ihtiyar, kadın erkek yüz bin • 

(Devamı S inci sahifede) 

toa Zafer bayraını münaaebetile teb
rikte bulunan zevata memnuniyetle 
teıekkürlerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuılardır. 

•• 
Tayyare bayramı 

Uç yeni tayyaremize ad 
konma merasimi yapıldı 
Merasimden sonra yeni tayyarelerimiz 
İstanbul üstünde bir çok uçuılar yaptılar 
lstanbul balkının kıymetli teberrüü Tayyare cemiyeti lstanbul ıubeıi; 

ile timdiye kadar alınan 12 tayyareye Beykoz, Kadıköy, Kartal namlarını ala-
iliveten bu aene de lıtanbul halkı ordu- cak bu tayyarelerin isim koyma merasi .. 
ya 3 tayyare hediye etti. minde bulunmak üzere bütün lstanbul 

Bu tayyarelere isim koyma merasi- halkına davetiy~ler ırön~e"':'itti. 
· d.. y ·ık·· d h ı· d b.. l.ıanbulun dort bır koıesınden akın 

mı un eıı oy e ava 1man1n a u-
yük bir tezabürle yapılmışbr. (Devamı 7 inci sahifede) 

' 

C. Tahvilleri yarın piyasaya çıkarılıyor. Türk halkı ve tasaınıl sahip-. . . .... . . . . . . ,. . . 
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ttihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER! 

Alman yada j Avusturyada 
··T,.~~ ... ; .•,, ;: .··"t'Jıı."• ....... ,,. 

(BAHAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TiCi VESIKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan~ A. C. Mösyö Göring 
Başvekil muavini 

tayin ediliyor 

--<>-

Çif çi fırkası azası 
Alman yadan 
para almışlar 

ismet Pş. Hz. nin teşekkürleri 
Burada hafiyelerin hepsi birbirinden 
daha vicdansız, kalpsiz adamlardır 

IST AN BUL, 30 ( A.A.) - Kur/uluş savaşı yıldönümü tebriklerin 
rahatsızlığı dolayısilc cevapları gecikecek olan Başvekil Hazretler 
teşekkür ve tebriklerinin arzına Anadolu ajansını tavsit etmiştir. 

Jandarma umum kumandanı Buradaki efkarı umumiye pek 
başka türlü. Nem!A zadelerden. E
yüp zadelerden, Hacı Hafız zade
lerden ve daha bilmem ne zadeler
den T rabzonda hüküm ve nüfuzla
rı o ~an her hangisine müracaat 
ettimse hiç birisine derdimi anla
tamadım, onlara: 

- "Biraz siz de gayret etse
nize? Hamiyeti milliyeniz yok • 
mu?., diye sorunca cevap olarak 
diyorlar ki : 

-"Biz kurulmu' olan değirme
nimizi bozup ta yeniden intaata 
ba,layamayız. lstipdat bizden kal
karsa, hiç i'imize gelmez!,. 

Herke: ten apğı yukarı hep bu 
cevabı alıyorum, yazık! Teessüf ..• 
Bu türlü türlü zadeler bir tarafı 
kendilerine medyıin kılmıtlar, Hü
kumetimizin fıkaraya yaptığı eza 
ve cefa azını' gibi bir de bu zade
ler onla. 1 ikinci bir esarete dü~ür
miisler. Zavallı bir adam bütün 
silsilesi i!e tam bir sene çalışıyor, 
neticede malını mülkünü onlara 
verdikten ~onra her sene de ayrıca 
borcunun artma .. ndan başka eline 
bır şey geçmiyor. 

Haydi bu zadeler böyle kendi is
tifadeleri için mill~ti kurban et
me!< ten çeki:ımiyorlar. Ya turadaki 
yi mi beş kı ~ iye baliğ olan menfile
re ne diyelim? Bunların ne yaptık
farmı bilseniz hayret edeniniz. 
içlerinden bazılarına müracaat et
tiğim zaman bana dediler ki: 

- "Haydi kuzum git itine! Biz 
bir defa nasılsa sizin sebebinize 
yandık ta buralara dü,tük. Bir ke
ı e daha batımıza it açıp diyar di
yar gezmeğe niyetimiz yok!,. 

Bu cevap ta ho' değil mi? Bil
mem vicdan ve hamiyyet ne demek 
mi,? Mil' et ve hürriyet ne imİf? ..• 
hte efendim, biz gene birkaç na
muslu arkada~la beraberk gene 
kuvvetimiz yettiği kadar çalıtmak
ta sabiti kademiz . ., 

Trabzondan Parise yazılan bas
ka bir mektupla da Terakki ve it
tihat cemiyeti Trabzon tubeıi aza. 
sının dü,ünceleri ve hafiyeler hak
lundıı.t.i fikirleri ba,ka suretle hü
lasa ediliyordu: 

"Burada hafiyelerin hepsi biri
birinden daha vicdansız ve kalpsiz 
adamlardır. insanları, hanımanla
n &öndürmek için en küçük şeyle
ri bile bahane ederek zalim idare
ye teslimden çekinmiyorlar. Kimi
si 5 kuru5\uk bir madalyeye bir ai
leyi feda ediyor. Kimisi birkaç pa· 
r için birkaç ki5iyi idama, ama 
nahak yere idama göndermekten 
çekinmiyor. Esasen insanlıktan 
mahrum olan fU erazil güruhu her 
türlü habaseti İcradan utanmıyor 
ve usanmıyor. 

Onların bu haksızlıkları ve taz
yikleri arttıkça biz de daha ziyade 
cesaretleniyoruz. Biz efkarı umu
miyeyi oldukça celbe muvaffak ol
duk. Onlar İıe herkesin teveccühü
nü kaybettiler, nefret kazandılar 
Bilmem "cülusu hürriyet, ten han~ 
gi deliğe saklanacaklar? ' 

Burada duyulmasına iınkin olnıı
yan bazı vakaların Paristen Yıldıza 
ve o.ıadan buraya ihbar edildiğine 
delalet eden emareler vardır. Zan
nedersem orada nezdinizde dehset
li bir Abdülhamit casusus var. Dik
kat ediniz. En ziyade Ahmet Şev. 
ket paşadan fÜ!)he ediyoruz. 

. Buraya gönderdiğiniz gazetele
rın efradımız arasında 0 kadar 
k~ynıeti vardır ki bunun derecesi
n.ı tasavvur edemezıiniz. Gazetele
rı pek büyük birı İftiha ve lezzetle 
okuyoruz. Efradımız yüz kitiden 
fazla 0•1~uğu için gönderilen gaze
teler kafı gelmiyor Zarf · . . d 

ı k .. · ıçerıam e 
o ma uzere birkaç ·· h f 1 1 nus a aza 
yo lanırsa bizi idare ed kt. G 

1 . ece ır. a-
zete erı nasıl okudugu" .. . ..1 k muzu gor-
senız ~ me ten bayılırsınız. Ga
zetelerı yanrmıza alıyoruz - I 
l "h • muse. 
a olarak kırlara çıkıyoruz b" 
t~rafta fateş yakıyoruz ve 0 'at~~ 
şın etra ma geçerek büyük bir he
vesle okumağa başlıyoruz. Fakat 
zannetmeyiniz ki bu suretle hare. 
ket etmemiz tutulmaktan veya öl. 
~ekten korktuğumuzdan ileri ge
lıyor. Hayır, asla böyle bir feY ha
tırır~ıza gelmiyor. Milletimize yara 
yabılecek bir i, gö med<.>n murdar 
bir ölüme mahkum olmayı istemi
yoruz. lçimi>:d,. övle vicdan tahip-

\eri vardcr ki milletin seli.hı için 
kendisini kurban etmeğe vesile arı
yor. lhtiyatımı~ son derecededir. 
Allah muvafL . ederse az zaman
da kıymetli arkadaşlarımızın bu 
havaliyi büyük bir terakkiye maz
har edeceklerine ümidim vardır. 

Unutmadan şunu da yazayım: 
Biz F ııansızları pek ba~ka türlü ta
nırdık. Halbuki buradaki Fransız 
postahanesinde bir Fransız posta 
memurur var ki serbestiye mani ol
mağa pek ziyade heveskardır. Şüp
helendiği bir paket eline geçerse 
bunu hemen hafiyelere te.Iim edi 
yor. Teessüf edeıim o Fransızlara 
ki uyanmak istiyen bir millet,,, mor
fin şı:mnga ediyorlar!,. 

T rabzonda çalışan şube elebaşı
larının mektuplarından kendileri
nin cesur oldukları kadar hali ve 
atiyi iyi kavradıkları da anlaşıyor
du. Bir mektupta deniliyordu ki: 

"Yeni valimiz eski Mezahip mü· 
dürü Ziver bey şimdilik mülkü mi\. 
lelin terakkiyatına hadim olacak 
bir surette hareket ediyor. Böyle 
d~vam ederse pek fena değil. Eski 
vali ne koktu, ne bulattıydı. Uzun 
çarşıdan çekilip te gelmiş bir kalıp 
gibi gelip gitti. Abdülhamit idare· 
sinin insafsızlığına şaştım. Biz he
r ifi saman torbalarile alkı5ladık. 
Hükiimet ise onu Edirne gibi mü
him bir vilayete tayin etti. Acaba 
hangi hareketleri takdire mazhar 
oldu, hangi hizmetine mükafat o
larak yapıldı, bunu bir türlü anla
yamadık. 

Ahalimiz erki eşekliklerinde ya. 
fıyor. Bunca gayretlerimiz heba o
lup gidiyor. Zenginlerimize Allah 
imdat eylesin. Geçenlerde buraya 
birkaç tane lngiliz ve Alman mü
hendisleri geldi. Bunlar maden a· 
mştırıyorlar. ltittiklerimize göre 
bunlara maden imtiyazları veri
lecekmİf. Neden bu imtiyazları Al
manlar ve lngilizler alsınlar? 

Buradaki ağniyadan birkaç kiti· 
nin fikirlerini yokladım. Dedim ki: 

- "Şu !İrketi teşkil etsenizde, 
fU ecnebiler paralarımızın kısmı 
azamını alıp kötürmeseler iyi ol-
maz mı?., 1 

- Ne cevap alaam beğenirsiniz? 
Bana dediler ki: 

- "Adam sen de! Yolunda gİ· 
den işlerimizi bozalım da yeniden 
İf mi aı~yalım? Hele dur bakalım 
ecnebilerin ne yapacaklarını bir 
kere görelim!,. 

Öyle ya, niçin teşebbüs etmeli? 
Köylülerden iyi madenci olur? 
Hem de madenin canlısı! Böyle a
haliye bu kadar hamiyetli ( ! ) zen
ginler çok bile. değil mi? Bir te
ceddüt devrine girmeğe ve herke
se hürriyet ve serbesti veren, idare
ye kavuşmağa çalışmakta ne mana 
var? Şu sırada böyle uykuda ekme
ğe : nzı olan bir halk kütlesi durur· 
ken, para kazanmak, emlak edin
mek bu kadar kolayken, herkese 
nüfuz etmek usulü cari iken, mezar 
taflarrmızla iftihar etmek varken 
ortaya bir müsavat çıkarmak, bir 
takım yeniliklerle kendimizi tanıt
tırmak müslümanlığa yakıfır mı? 
Dedelerimiz öyle mi yaptılar? 

-Bitmedi-

Alman gençlerinin yüzde 
doksanı teşkilata dahil 

BERLIN, 30 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

Bazı aiyaai mahafilde, Führer 
(Batvekil) İn temsili meselesinin na • 
zi fırkasının N uremberg kongresin -
de halledileceği bildirilmektedir. 

Halen M. Hitlerin fırka idaresin
deki mümeaaili olan M. Hesa timdi • 
ki vazifesini muhafaza edecek ve 
M. Göring bir nevi başvekil muavini 
olarak M. Hitleri temsil edecektir. 

BERLIN, 30 (A.A.) - Hitler genç 
likleri te;kili.tı reisi M. Fon Şirah 
(Schirach) radyoda söylediği bir nu· 
tukta nazi rejiminin hiç bir vak;t bü· 
tün gençleri bu teşkil&ta girme~~ mec 
bur tutınağı düşürunediğini, halen 
bütün Alman gençliğinin yüzde dok· 
saru •etkili.ta dahil ve teıkili.tın ise 
gençlerin ai!eleri ile tıkı bir teıri • 
ki mesai halinde bulunduğunu söyle
miştir. 

Roman yada 
Ley kıymetinin düşürül
mesi için temayüller var 

BUKREŞ, 30 (A.A.) - Havas a· 
jansı muhabirinden: 

iktisadi mü~küller , aiyaai ve ma. .. 
li mahafilde endiıeler uyandırmakta· 
dır. 

Filhak"ka, harici rnüvazene ilk de· 
fa olarak Pauiftir. Uç milyon olan 
açık petrol fiatırun düıüklüğüne ve 
hububat için mahreç olmasına atfe • 
dilmektedir. 

Milli çiftçi fırkası wnumı katibi 
M. Magdearo, vaziyete ancak para -
nın kıymetten dü,ürülme&İ aayeıinde 
bir çare bulunacağı kanaatindedir. 

Zannedi1diğine göre, paranın de -
ğitın-emesi taraftarı olan fırka da, 
umumi katibin fikrini kabul edecek
tir. 

At koşusu dolandırıcıları 
HAMBURC, 30 (A.A.) - Fransa at 

koıulannın neticelenni şifreli olarak 
telsizle alan ve bunu derhal açarak neti. 
celerin rennen ili.rundan evvel, kaza.nan 
hayvanlar üzerinde oyna.yan altı kiti 
cürmü meıhut halinde yakalanınıtlar
dır. Bunların bu suretle doladnrrdıklan 
para azim bir yekuna baliğ olmaktadır. 

Almanyada 
Bir kaç ecnebi propagan
dacı komünist yakalandı 

BERLIN, 30 (A.A.) - Berlin ci
varında yıkanırken bir kaç ecnebi
nin tevkifine dair lngiliz gazeteleri • 
nin verdiği haber hakkında Ahnan 
matbuat bürosu ıu tavzihte bulunmak
tadır. 

Tevkif edilenler komünisttir. Bun. 
ların dördü İngiliz, ikisi Fransız ve 
üçü de lspanyoldur. 

Bu komüniatler banyo edenlerin 
uğradığı bir mahalde ağaçlara pro • 
paganda beyannameleri yapııtınnıf • 
lardrr. 

-o--

Japonyada bir komünist 
gazeteıi müvezzii öldürüldü 

MADRIT, 30 (A.A.) - "işçi dün
ya••" isimli komünist bir gazetenin mii
vezzii meçhul biriıi tarafından öldürül
müıtür. Cfoayet, kalabalık bir halk ma
hallesinde olmuı, büyük bir heyecan u
yandırıruıtır. Poliı1 cenaza meraırimi a
nasında hadiseler olmaması için tedbfr. 
ler almaktadır. 

Divanı harp bir Naziyi da
ha idama mahkum etti 
VIY ANA, Enstal'da temmuz İsyanına 

kumanda etmiş olan ve bir jandarmayı 
öldürdüğü de sabit bulunan nazi Fran. 
zebzebncr idama, diğer iki asi müebl>E-t 
küreğe ve on kişi de 10 seneden 20 se
neye kadar muhtelif kürek cezasına mah· 
küm olmu!?lardır. 

VIYANA, 30.A.A. - Harp divanı, 
26 Jemmuzdaki suikaste iştirak eden 
Völfel ve Kraupatz isminde iki naziyi 
on beş sene kürek cezasına mahkUm et
miıtir. 

l;yan ve çilçi fırkası 
ViYANA, 30 (A.A.) - lstefani 

ajansına bildir;liyor: Gazetelerin haber 
verdiklerine göre, çifçi fır kasrnın isyan
d" ittiraki bulunduğuna dair mühim if. 
§Aat vaki olmuştur. Elyevm Çekoslovak
yaya sığınmış bulunan eski başvekil mu
avini Vinkler ile e..ki nazırlardan Ba
chinger ve daha bazı §Ahsiyetlerin, is
yanı tertip için Münihten dolgun para 
almış olduklan söylenmektedir. 

Yugoslavya ve Naziler 
BELGRAT, 30 (A.A.) - Avala 

ajansı neırettiği yeni bir tebliğde, 
Yugoslav memurlarının Yugoslavya .. 
ya iltica ederek nezareti altına alı -
nan nazilere teshilit göstermekte ol
duğu hakkmda Rayhpost ( Reich • 
post) gazetesinin neşrettiği makaleyi 
pro..,sto etmekte ve ala.kadar maka. 
mattan aldığı salahiyete istinaden bu 
haberin asıl ve esastan iri olduğunu 
kaydeylemektedir. 

Sarre için 
--<>-

Arayi umumiye yüksek 
mahkemesi riyaseti 
CENEVRE, 30 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre, Sar, arayi umumi .. 
yesi için teşkil ed itecek yüksek mah
kemeye ltalyan M. Bindogalli riyaset 
edecektir. 

İrlandalı M . Meredit, ikinci reiı 
olacak, öteki 6 hakimden 2 ai la • 
veçli, birisi lsveçli, birisi Norveçli, bi
ri&i İspanyol, biriıi de Portekizli o
lacaktır. 

Nabiye mahkemeleri için 7 ha • 
kim ıimdidep tayin edilmiı bulunmak
tadır. 

Bunlardan ikisi Hollandalı , birisi 
Danimarkalı:, birisi Yugoslav, birisi 
Letonyalı , birisi Norveçli ve birisi 

"Lüksemburgludur. 

Mensucat grevi 
Amerikada grevin önüne 

geçilmesi ihtimali yok 
NEVYORK, 30 A.A. - Mensucat 

sanayii patronları, menaucat grevi • 
nin önüne geçmek üzere iıçi sendi -
kalan reioleri ile görütnıek teklifini 
reddetmiılerdir. 

Bu karar neticesinde, şimdi bütün 
birletik Amerika hükU.metlerinde 
mensucat İfçileri grevinin önüne ge-
çilme•İ kabil değildir. 

Mensucat grevi komiteai reisi M. 
Corman, i~in durdurulınası için emir 
vernıeğe hazırdır. 

-o--

Yüz binlerce sene evvel 
yaşayan bir hayvan 

ESSEN, 30 (A.A.) - Mülheim civa
rında yapılan inıaat esnasında takriben 
aekiz metre derinliğinde cesim bir hay• 
van i•keleti bulunmuıtur. Bu hayvan 
bundan bir kaç yüz bin sene evvel yaıı· 
yordu. 

Alman filosu 
KIEL, 30 (A.A.) - Alman filosu, 

Baltık denizinde manevralar yapacak
tır. 

'ANKARA, 30 (Telefonla) - Jandarma umum kumandanı K" 
Paşa bu akşamki trenle lstanbula hareket etmiştir. 

Başvekilin Şarkta tetkik segyaha 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Başvekil ismet Paşa Hazretleril 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyin Şark vilô.yetlerinde yakında yapa 
cakları tetkik seyahatine ehemmiyet verilmektedir. 

Ankarada bir tren kazası 
AN KARA, 30 (Tele/onla) - Saat on yediyi çeyrek geçe Ankar 

İstasyonuna varacak olan lzmir treninin iki yük vagonu makastan ge 
çerken hattan çıkmıştır. Zayiat yoktur. 

Ziraat Vekili ormanları teftiş ediyo 
KARS, 30 (Milliyet) - Burada bulunan Ziraat vekili Muhli 

Bey beraberlerinde vali Cevdet Bey ve fırka kumandanı Zati P 
oMuğu halde Gole kazast ormanlannı teftişe gitti ve akşama döndü. 

Gece ordu evinde bayram münasebetile verilen baloda hazır bu· 
lundu. 

Odesada yüzme yarışları 
ODESA, 30 ( A.A.) - Uç gündür Odesa oldukça sıcaktır. Bugü -

ne kadar heyetimiz kısmen pliijlarda kısmen de sanatoryomlardaJt 
birinde davetli idi. 1932 de tesis edilen bu müessese senede 4.000 kişi 
kabul edebiliyor. Her türlü spor teşisatı elektrik ve banyo tedavile
riyle park ve binalariyle fevkaliide mükem~Jir. 18 de Menderek civa· 
rındaki yüzme havuzlarında müsabakalara baslandı. Tribünlerden 
başka havuzun etrafındaki kotralar ve vapurlar halkla dolu idi. 100 
metreye 4 kişi girdi. Orhan 1..(), 84 ile ikinci, Halil üçüncü. 200 met
re kuı•bağalamağa iki kadın girdi. Leylii 3 elli beş dokuzla ikinci oldu· 
200 metre serbeste dört ki,i giı di. Halil, 2 38-8 ıle ikinci oldu. 400 met· 
re cerbeste dört kişi girdi. Sallan 5 54-2 ile ikinci, Ihsan dördüncü ol· 
du. iki yüz metre kurbağlamaya dört kişi iştiriih etti. Alp 3, 9-2 ikincİ• 
Adnan dördüncü oldu. Bayrak yarışını 2, O 2-7 üe Kielte yapılan yeni 
Türkiye rekorunu tekrar kırarak kazandı. Su topunu 2·6 kaybettik. 
1500 metreye dört hanım girdi. Leylô. hanım ikinci, Cavidan lıanım 
üçüncü oldu. lştiriik eden dört Ha mm arasındaki mesafe çok azdı. 

Güreşçiler Kielten hareketlerinde geçikdiklerinden müsabakalar 
yapılamadı. 

Bir eylül sabahı kalitemiz saat dokuzda rıhtımda olacaktır. 

Bir köyde büyük bir yan~ın 
ANTALYA, 29.A.A. - Akse ki kazasının Büyük Elvata köyün· 

de kazaen bir yangın çıkmı!f, ve 96 ev, bir mektep, iki han bir kÖY 
odcuı ve yedi dükkan yanmıştır. 

Aksaragda 5 ev 1 dükkan yandı 
AKSARAY, 29.A.A. - Gece yarısı Belediye tiyatro bincuından 

çıkan bir yangın etrafa sirayet ederek be1 dükkô.n ve bir kahveyi d6 
yok etmiştir. insan zayiatı yoktur. Elektrik cereyanından husule geldi
ği tahmin edilen kontağın yangına sebep olduğu zannedilmektedir. 

Rusyaya giden Türk askeri heyeti 
MOSKOVA, 30.A.A. - Türk askeri heyeti dün Kiyef'e hareket 

etmiştir. Heyet istasyonda, Mosko va askerlik mıntakası kıtaatı Ku• 
mandanı M. Kork ile askeri ve mülki memurlar, hariciye komuerliği 
mümessilleri ve Türk selareti erkiinı tarafından uğurlanmıştır. 

MOSKOVA, 30.A.A. - Türk askeri heyeti evvelisi gün, askeri 
mektebi ziyaret ederek kızı1 ordu askerlerinin bir müsameresinde ha· 
zır bulunmustur. 

Dün heyel azası Kremlin sarayını, inkiliip müzesini, kızıl ordu 
merkez evini ve kız~l ordu müzesini ;,iyaret etmişlerdir. 

Rusya ve milletler cemiyeti 
V AŞINCTON, 30 (A.A.) - Harbi

ye nezareti, Atlaı filosunun Bahrimuhi· 
te hareketi tarihini 29 ey!UI olarak tes· 
bit ebni,tir. Torpido muhripleri müs
tesna, bütün filo evvela Küba' da Guan· 
tanamo'ya gidip manevralara jıtirak e
decektir. Makondrijabli de Panama ka· 
nalını filo ile beraber keçecektir. 

Prenı Jorj'un evlenmesi 
BLED, - Yugoslavya - 30 A. A. -

Yunanistan Prensi Nikola ile prenses 
Helena, kızlan Merina ile lngiliz prens
lerinden Jorj • George • un evlenmele
rinde lİyaaİ hl çbir maksat olmadığını 
ve bunların sadece bir temayül netice
ıinde evlendiklerini bildinniılerdjr. 

Amerika atlas filo! u 
LONDRA, 30 (A.A.) - lngiltere. 

Fransa ve ltalya hükumetlerinin, mu11· 
telif payıtahtlardak.i mümessilleri va~ı· 
taıile, muhtelif hükumetlerin, Sovyeıt• 
)erin Akvam cemiyetine ~'rMesı 
kındaki noktayı nazarlarını istimzaç et
tikleri Londrada resmen teyit olunma•· 
tadır. 

Baltık devletleri arasınd• 
RIGA, 30 (A.A. )- Letonya, Estoıt" 

ya ve Litvanya murahhasları konf.,.-a'j' 
sı bitmittir. Tam bir anlaıma hasıl 0 • 

muıtur. Üç memleket hariıci •iyasett•• 
dostluk ve tetriki mesi fikri ile barelıe( 
edeceklerdir • 

,--·----------------~-----------------) L""-:;-E-:-C~-E~B_ı_· __ A_T_B_U;;...:.:A...:T:...:l:.::N.:.=....:;..A_O_K~U D u K LA R 1M1 z 
Feci bir kaza 

VARŞOVA, 30 (A.A.) - Pozna". 
civarında bir trenle bir otobüı çarı>ıl 
mııtır. 11 yaralı vardır. Uzak şarkta harp 1934 d S t l tır. Bazı mıntakalarda ha•adın yalnız !cim eylediğimden ileri celiyor. Re-e ovye fUr a a• yüzde iki ilci üçü bağlayıcı oraklar ve rikcirda bulanan fırka, kuvvetini cö•-

teblikesİ rının zirai vaziyeti iptidai oraklarla yapılml§lır. Kırım· terip procramını tatbik etmeli"" kati' Çin Adliye nazırı 
Nasyon cazete•i, "Uzak Şarkt daki Bey•u Konçe, ziraat Sovkoz'u cal<be istihoal"ne kadar bütün kuvve· Almanyada 

har". tehlicesi" b<l§lığı altında yazd~ Sot1yet Şuralar ittihadının cenup mahsulün yüzde doksan dördünü tile mücadele yapmalıdır. Uzlaşmalar 
• b k led S kısmında bu ıene mahsul idraki ceçen Konbin'le yapnu§tır. Hasat iflerinin iyi zaafa müncer olur. BERLIN, 30 (A.A.) - Ceza k•' 

6! ır ma a,.. e ovyet • Japon ihti- .seneye nisbetle on onbef ıYÜn evvel · d"/ · K · · il · · k'k" · · Alın•"" lafını hukukı cepheden tetkik ederek o tanzım e ı mesı olhoz ve Sovkoz'la- Şayet uzlaşma hasıl olmazsa ınlı- nun ve usu erının tet ı ı ıçın "f .,, 
diyor ki : başladı. Diğer mıntakalardaki ekin rın buğdayı devlete te11dilerini kolay- habat yaptınlacağına ve ayanın lciğ- yada bulunan Çin adliye nazm, M. et• 

., R "il b~çmesi ise 1933 senesine nisbetle da- la•tırdı. vın· e daı·r çıkan •a~ialar hakkında da tsen dün adliye nazırı tarafından re • Sovyet u•ya mı etler cemiyeti • • J 1 b t,.ıt• 
l d J ha ceç bcışlamı§tır. Maamafih ten> Türkmeni•tan aeren •en•y• nı'•betl· demi•tir ki : Meclisi A~anın lciiivi ve men kabul edilmiştir. Mumai ey · azaaı o ma ığı ile aponya da çekil- o • • ~ ~ • ~ • J jcı1 

mif bulunduğu için misakın ı 7 in<i muz •onunda bütün ittihat arazi•inde 45 pn evvel buğday stok' unu temin et- ahalinin fikrini sormak keyfiyeti; Rei- da bulunduğu müddetçe hapisarıe .,.., 
maddninin tatbiki bir çok müıkilcita hasat 35 milyon hetkarlık bir mınta· miştir. Bütün Kırım Sovkozları da stok si Vükelanın, yani fırkamız liderinin gezecek, muhakemelerde hazır buahlu ke• 

d B kada tamamlanml§tı. Yani bütün ekim planını tamamen tatbik etm;•lerdir. işidir. Ben son intihabatta yapt<ğım cak ve Leipzg yüksek ın 
maruz ur. ütün bu müıkilôt eşkcile h 'd .. ., h k · f"k ·· · M ç ld 
ait olmakla beraber nazaro dikkata al- sa asının yüzde kırk üçü biçilmiş bu- Ukranya a buğday piya.scısı devlet ta· cibi bu usu•ta ı ı nnu • a a- mesi reisini ziyaret edecektir. 

L 1• d lunyorJu. Ekim saha•ı ceman sekaen rafından tatbik edilen stok planının ria'e söyliyeceğim. --<>- O maR azım ır. Ancak bunlar, aza l>u· b" - f 
l b .. ""k d 11 ır milyon hektardır. 1933 .sene•i 31 geçen senelere nisbetel daha rabuk e· ı "k A "k h B 1 d" l A Aleını"ıı unan uyu evet er harp tehlikesi· k • ır e~ı merı a arp u gar ıp oması a 
nin önüne ceçmeği cidden i•tedikleri temmuzunda 22 milyon hektarlık a. tahak uk ettirileceğini cösteriyor. ._ ı "'' 
takdirde milletler cemiyetinin müda. r~zide mah~ul a~nmııtı. Geçen seneye (Tas Ajansı) gemilerini Büyük Ok- SOFY.~., 30. ~A.A.)-;:-- B~lg~ri• ~i· 
h l . . b t f nısbetle on uç mılyon bir fazlalık cö- y . t d f k sabık Prag sefırı profesor Dımıtr~ r ği• 
? eaı~ı .. er ara etmeğe kafi değil· rülme•i Kolhoz teşkilatının fevkalade unanıB an a lr a• yanus denizine halçef Bulgariıtarun Moskova sefır ı 

dır. Çunku aza bulunan büyük dev/et. / 
1 . k 1• . .. 11 .h b muntazam o masından neşet ediyor. cılık ve M Kon'.ıı·ıı·sı·n _ d . ne tayin edilmiştir. ~n· 
erın a 1 azmı muae a ir ihtilafı Ayni zamanda kollektif 11e devlet ik- • U gon erı yor Hükumet, Sovyet Rusya?'n l(o'Sof· 

durdurabilir. Naaıl ki Şanchay ilıtilci· lısatları takviye edilmif bulunu~or. b t hag sefiri M. Fedro Raskolnikof'nu -~· 
f nda M"ll ti c · t' · · J eyana 1 Vaahin°ton'dan bildiriliyor : dk" · · ınu•-

, 1 e er emıye ının tavsıyele. Kolhoz'lar hububat zeriyatının yüzde a yaya tayini hakkına ı ıstımzaca 
r~ Y~ri~e ~etirilmiştir. Fakat Mançu- kırk üçünü hasat etmiılerdir Ukranya. Diktatorluk hevesinde bulunduğuna Bahriye Nazırının rumi bir tebliii- fakat cevabı vermiıtir. 
rı hadaseaınde bu tavsiyelerin ktıtiven. da ve Kınm'daki z.eriyat hemen tama- Jair çıkan ıayialar üzerine, M. Kondi- ne göre, Uz.ak Şarkın r.Jahim vaz.iyelı -u-··· t 
Y~rine cetirilmediği de cöruldü men hasat edilmiş bulunuyor. Ekserisi !is tahriren beyanatta bulunarak bun· taıfiye ve halledilinciye kadar, Bir- Polonya İstikraz yap.ıY~-
~~nkü büyük devletler kuvvecleruıi ceç zeriyata başlamıı olan Sovkozlar ları tekzip etrniı ve demiftir ki: Efkci- leıik Amerika hükümeti Okyanu .. ta· 1 k ,.. 
ılan etmiş oldukları hakkın emrine mahsulün üçte birini toplamışalrdır. rı umumiyeyi aydınlatmak iotediğim ki deniz kuvvetlerini fuzlalaıtıracak- P ARiS, 30 (A.A.) - Repub ı ·ı,.,n 
Vermek i.stemediler. Binaenaleyh Mil· Bütün Kırım Sovkozlarında ha•at ıeyi muhaliflerin aleyhine kudurmuf· lır. Bu ıuretle en modern ve en aeri publique- guetesi, Fran'a b~nkı>.jya~ 
lete:r Cemiyetinin müdahalesi huku- bitmek üzeredir. Kombine ziraat ma- çaııına olan hücumlar•dır. Bunun sebe· harp cemi/erinden mürekkep bir filo Polonya hükumet bankasına 500 ::::.1'1'' 
~~ s7;~';'::~",. ~~~:akbuk··yıl;,t·ıkr. de~letle· kinaları hububat zeriyatının yüzde bide, uzlQfma hususunda askeri kanu- Oltyanu• denizine ı:önderilmiıtir. ~~~klık bir ikraz yaptığını yaz 

sekaen iki$İnin hasadında kullanılmıf· nunun lehinde samimiyete! idar..-i lıe· (il Corricı delta Sera) 
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H,.d se!er Karşısında 

ltarbiye mektebi yüz 
ya,ında 

Ö ~üyük buclunum kutlu olsun! 
~unün içincl e büyüttüğün bilim 

ij':;ıtt.ı bugün yüz yaşına gucli. 
1 • lııye mektebi Osmanlı hakan
ıgının her gün bir clireği çöken 
~~.lı:.ını tutmak, zorbalık yerine 
lı~:ı:.e~? medrese manhğt yerine ba
lllk clufiinülf, imhare yerine ileri 

Ylık bilgisi için kurulmuşfu. 
hQ.d eni .düzene konmak utenen 
Jlt. "1! ilk bati göriifile kurumu, 

lıln ıle en genis ölrnde balu,.,.n Pe bil • 7- r-
rin 7 f7en ba varlığı ordunun i-

cle ortaya kondu. 
Harbiye mektebi tam yüz yJ, 

~<ılnız T·· ki··· ·· · · itJ· · · . l
1
. ur ugun yıg ıgını as -

~ ik bilimi örsünde clövmekle 
bil ~adı. Türk uyanığının, Türk 

l:ınlerinin en çağrımı yetİlflİren 
~er olela. Türklüğe yeniden can 
;; eren Büyük Başbuğ ve onun de
.er/" lil t arkaclaşlan lıımetler ve F ev-

er hep bu ocaktan yetiştiler. 

}' ... * 
ıf• • iiz yılcla harbiyenin yetiştir-
ıl '&'ı Yiğit çocuklar, Tuna kıyıların
ı,~ Hint denizine, Kafkas etek -

11 
tınclen Afrika çöllerine kadar, 

lq:q.~ağlarda, uçunmılarda, buz. 
Ilı •çıncle, tutuşan kum dalgaları
.:: crr_annJa yalın kılıç savaştı -
le,• Şıphalar ,Plevneler ve Dömeke
lq Harbiyelilerin kükrediği alan-
10' 0 ldu. Koca lı.alu:mlığın genif 
J'uklannı, kanf kanlf kanlarile 
~cırak vuru,tıılar. Üzerlerine 
ltr, milyonlara boyrrn eğdirdi· 

lıır Harbiyeliler, sarayla boiulftıı • 
il/ • kanunu uasi oğrunda çalıf • 
ı1:.· B~ktaf sarayını sararak Ab
rlİifhzizi cleuiren Harbiyelileri, Ab-
4ıı, umiclin korkutması ve ezmesi 
~ t~u.; yolunda eliclinmeelen alı-

)nı<ıJı. 
' IQ >'ılclızcla işkenceli sorgulardan 

Af llra ayaklarına taş bağlanarak 
lrf q'rtııuaya atılanlann sıralarını 
d lfstQJa Kemal ve arkada,tarı Jol
~rclıı. Harbiyenin yetiftircliği en 
bİrıJliilı insan ve asker, bu mekte -
ltt Clra/anncla kıırtuluı sava11nı 
11,"''! bulunayorcla. Ne işkence, 
lıo liirgiin ve ne ele ölüm onları 
lı, 7hııtmaclı. Ordunun içine henüz 
'l'~41an terlerken kopm bu genç 
ı....lı)-lı oğullan kurtarıcı çalısma -
j['llG hemen koyulclalar. H~ yıl 
ti ~i>İyenin nralarmclan ulusun 
1:4 İçine yayılan bu halk rocıık -
t~·el ele verdiler, birlik zinciri 
"' •fledi. Yırrela hakanlığın ezici 
l<ıqıeninclen kurtardılar. Ondan 
t,4rq ela clurmaclan savapnak ge
l'ıl o&lu. Büyük sav<lf, Çanakka-
bi e, Kcrlkaslartla ve çöllercle Har
tı1·e~in bağrında ne değerler yetiş-

'"' acuna göstereli. 
• • • 

lq liir RÜn toplar, tülekler aus • 
ı~·· 1'iiFlıe zincir vurmak utecli
~~ ~İiYiik Mustafa Kemal, bııclu
ıQ4 '~nele kılıcı çekip Türkiin tut· 
it .. 0lnııyacağını haykırınca, o se
ı~e Harbiyeliler, onlarla be. 

I .~ilyonlar koıtular. 
ttıı, llöqij ilk clD)'Clmf, Sakarya ge-

11ve Dumlupınar ... 
/)~ q,[ıj;yeliler tam 88 yıl sonra, 
'ııı Qpınarcla üllıiilerine kavuş • ";_r. 88 ;yıl clurmaclan, korluna • 
~4 ıll<lvafan binlerce fehiJin o gün 
~~-;ela )liizü gültlii, dört yiU yıl 
~i;~ karannq, talihi dönmÜf 
~~ l>ıırtta o gün güller açtı ve 
"i~lt lıııclıınu yıllardanberi bekle
~.. Yengiyi varlığı o gün kazan-

a .. 
~i~k B'lfbuğ savcqının yen • 
Oi,

11 
ilini kutlarken ~)'Cin ve 
~ Ei<lrbiyelinin yüksek ürıünii 
~«ırı anıyoruz ve clileyoru% ki 
'it"'->-~imleri mektebinin yetiş -
,-"Wt Yiğitler, Türk ( *) ulupı
~ llQrlığım, Gazi'nin büyük ema• 
' ile cliiıı;ya durdukça korusun
ıt, tı ("*) acunun cırrç'ıru ellerin-

~lı. tutsunlar ... 
Kütahya Meb'usu 

~ N~itHAKKl 

~=~ \Jlu, - Devlet. 
~ ........._) Acun arıcı - Dünya aullıu 

S "'aınvay ve 
aat kiraları 

't ---lltınaan itibaren teD-
~il" ı 't at ı tarife başlıyor 

~ ~~kay şirketi, bugünkü tarifesini 
~ ~ daha bogin de tatbike de· 
) lı,. ı:c~ Yilnndan itibaren lsta.nbul 
~~ l.irıe "1,'"'tlı tarife mucibince tramva
:~.., ce !erdir. Ayni zamanda saat 
"ı,ı;rit l'Btından itibaren 12,5 kur"f'l 

°"•ktir. 

it ~taly~:fi'ri gitti 
~ji\c:~">rn Anlııara sefiri Mö•yÖ 
~'.'k il 0 re~k~ı 1 • beraber izinli o-

.... en ' z •.:-r:kile Rom.aya git-

EH 
EKONOMi 

Buzhane meselesi 
Çarşamba günü oda mec

lisinde görüşülecek 
Buııhanelerin ihtikar yapıp yapma

dıkları hakkında, ticaret odaumn , ls
tanbul ve Trakya tacirlerinin müra • 
caatlan üzerine yapmakta olduğu tet
kikat neticelemmştir. 

Oda idare heyeti ilci içtimada, o
da tetkikat !fUbeaİnin ve komi&yonu· 
mm bu huaustaki raporunu tetkik et
tikten sonra meseleyi oda meclis.ine 
bildirmeğe karar verınİ§tir. 

Çarşamba günü oda meclisi içtima 
ederde bu çapraşık i~i tetkik ede-
c:ektir. 

Mısır pamuk rekoitesi 
Mısır hükiimetinin son resmi tah

minlerinin gelecek Mııır pamuk re
koltesini 8,4 milyon kental olarak kes
tirmesine rağmen, şimdi 9,5 milyon 
kental ümit edilmektedir. 

Geçen sene Mısır pamuk rekolte
si az olduğundan elde fazla stok bu
lunmadığı bildirilmektedir. 

Alakadarlar Mmrm yeni pamuk 
rekoltea.inin Amerika ve Mıs1r pa -
muk fiatlarmm biribirine yaklaşma -
amı temin edeceği kanaatindedirler. 

Selanik serg:si 
Bu aeneki Selanik aergioine mem

leketimizin ream.en ittirak ebnesin -
den sarfı naza7 edilmiıtir. 

Antap UzUmleri 
Gaziayıntap ötedenberi iyi uzum 

yetiıtirmekle de töhret kazanmışt1r. 
Bilhassa bu üzümler uzun müddet da
yanabilmek hassasıru haiz oldu.lı:la
-rmdmı çok makbuldiirler. 

Son senelerde bu üzümlerin iatih
aaliitı arttığından Aymtaphlar üzüm 
ihrncab yapabilmek için teıebbüaata 
giriımişlerdir. 

ihraç mallan 
Aldığımız malümata nazaran, Türk 

ofis ihraç edilen Türk mallarırun bir 
milli marka ile sınıflandınlmış şekil
de mü.Jterek evsaf altında olma11 
haklunda ehemmiyetle tetkikat yap -
maktadır. 

Ticaret odau bundan evvel bu hu
austa tetkikat yaparak bazı esaslar 
te&bit etmit ve vekalete bildirimiı • 
ti. 

Setze ve meyvacılann 
şikl.eferi 

Ticaret odaSI ötedenberi latanbul 
•e civarındaki aebze ve meyva yetif
tiricilerinin kabzımallardan olan fika
yetlerine yeni sebze halinde meydan 
verilmemek Üzere belediyeye bi!dir-
111iıtir. 

lskenderiye ticaret kon say:igi 
Sal,ık hukuk fakültesi prcıiesôrlerin

den Mithat Beyin hkenderiye tİcaret 
konseyliğine tayin edildiği yaztlmışb. 
Miubat Bey hkenderiyeye eiderek vazi-

fesine başlamııtır. 

llk İJ olarak, hkenderiyeden Tiir
kiyeye ticaret yapan tacirlerle bir top· 
lanı. yapllU§br. 

ltalyada fındık 
Me'nim baımda ltalyada hnclık 

mahsulünün geçen senelere nisbetle pelı 
"" obK-ağı haber almmıfb. 

Tiiriıo6ı tarafından öireniJen maltı. 
mala göre, ltalya fındık mabıulü ilk 
tahminlerin bilafmda iyi olduğu anla
tıhmştır. ltalyan menabü tarafından 
yapdan bir hesaba göre mahsul miktan 
130 bin kentaldir. 

Maarif V .!kili yann 
dönüyor 

Maarif vekili Abidin Bey şelırimi:ı: 
deki tetkiklerini bitirmiıtir. Abidin B. 
yarın Ankaraya dönecektir. 

1 tlUR~A f 
(İf Bankaamdan alman cetnldir) 

29 Ağustos 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latil&n.n daloill 96 ıw.- 17 75 
1933 Ereani 97 M.. ---" ' 
Ünitürk 28,60 um- ,. .a.&i 

» il 27,:50 .• il 47,85 
" ili 27.SO n llJ 49,00 

ESHAM 
J, Banlıa~r Nama 10 ı Reji lnııpen•\U 2,3S 
• u Haa ·ıi.e 10 T ddoa 10.SO 
n ., Müeııi• 105 Terkoı 11,50 
TVbJe CiaJııU. Ç.U....t• 12.20 
rıy4:l lkalır.au 57 ittihat de7. 13,50 
T r-amvay 3S Şark deJ'. 0

1
8S 

.A..cl.hı Hiaae 27.ZS ı atı.lya l.SS 
Ş... tb1rt7e 15.25 t a$rl m.ecza 3tZO 

ÇEK FiYATLARI 
Londr.. 627,75 Prai 19,13,50 
Pa.ria ız.os BeJ~at 34,83,SQ 
Nüyork 80,60 Moa.ko'f• 10,00 
Mili.no 9,27 Berlia 2,03,41 ee. ...... 2.43.llS v ........ 4,201 
Brüluel 3,39,16 Bud•Pf!tt• 3,96,16 
Amıerdam 1,17,53 Madl'it 5.81.SO 
Ati .. 113.63 su ... , 79,32.84 
S.fya 65.35 Viyana 4,25 

NUKUT (Satıı) 
Karu-1 Kuruı 

20 F~ Franıız 170 20 J.lı'fiıı;re aoa 
1 Dola.- 117 1 Pezeta ıs 

21 ıc ... (;olı. 106 1 Mark 49 
1 Şile. Av. 22 ı Zoloti 20,SQ 
1 l•terlin 629 ZO Ley 19 

20 Liret 216 20 o ..... 53 
2.0 Leva 23 l l"era.o•İç -.-ZO F. Belçilı.a 115 Altııa. 9.22 
20Drüm.i :; ı ~,.. =-.sa 

1 Flo1'i. Baak1tol 24t 

MiLLiYET CUMA 31 AGUSTOS 1934 
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R HABERLER 
'Belediye intihabı haşlıyor 

Umumi meclise 68 aza seçmek için 
400 bin vatandaş reye iştirak edecek 

Belediye intihabatı yarından itibaren 
memkketin lııer tarafında baflemakta
dır. Teşekkül eden intiha.P encümenleri 
bugün kazalarda faaliyete geçecelıJer. 
dir. İntihap defterini bugün asılacak, 
altı giin umda chmacalt, ba müddet ;.. 
çinde itirazlar dinlenecektir. Altı gün 
sonunda defterl<>r tetkik edilecek, yeni 
ilave edilen isimlerle tekrar nsılacakhr. 
Defterler iki hafta daha aslada k.Ja. 
cakbr. 

İntihabatın teırinievvelin tnrinci haf
tasr1;1daki cuma günii yaprbnası çok 
mümkündür. in p bir giinde bitirile
cektir. intihap günü büyük tezahürat 
yapılacak, şehir donanacakbr. lntilıabat 
1927 senesinde yap dan bıhriri nüfuıa 
göre !'apı.lııcaktır. Yani lıtanbul Şehir 
mecli.ine 67 aza seçilecektir. Kanuna 
göre intihapta nisabı ekseriyetin reyini is 
timal etmeıi lazımdır. Ba ya2İyele gö
re lstanbulda 400 bin kadar vatandapn 
reye İ§tiro.ki lazımdır. 

TeşkiJ.itresasiye kanunumuza göre, 

Amerikanın 
istediği zararlar --Komisyona şimd;ye ka
dar 405 doıya verdiler 

Büyük harp esnasmda -11an zapt 
ve müsadere emhniı olan Amerika hi ... 
lepk. hiik\unetkT taba"'D'" zarar ,,., zi
yanlarmı tu.miıı için teşekkül eden 
muhtelit koıuİ•yon me.>aİsine devam et· 
mektedir. Komioyonda mii:.ıakerllh Tür
kiye namına muhtelöt miibadele luımis
yoau Türk munıhhas heyeti reisi 

Esat Beyle, Amerika hükümeti namma 
profesör Nielsen idare etmektedider. 
Amerikalılar zarar ve ziyan isteyen A
merika t..baası talepleri hakkında birer 
do.ya bazırlam11lardır. Bu dosyalar, ko
misyonda birer birer tetkik eclilerdl ta
lepte.in ne dereceye kadar fRYRnl lıa
bul olduğu baklanda birer karar wril
mektodir. Komi•yon l>er hafta cumarte
şi, salı, perşembe günleri toplanmakta
dır. Amerikalılar komisyona şimdiye ka
dar 405 dosya nrmİ§lerdir • 

C. Tahvilleri --Dün bayram olduğundan 
yarın satışa çıkarılıyor 

1933 ikraıniyeli ve yüzde heı faizli 
Ergani dahili İsrikraz tahrilleriniıı C 
tertibi dün sabşa çıkardacakb. Fakat 
dün tatil olduğundaa satıı cumartesiye 
başlıyacakbr. Ergani madenini Mersine 
bağl....ı. •e bu yolla Türk h' ınw dün
ya pazalanna çılmnıbilmek için lııükü
metia hl.lrtan yapmağa karar venliği bu 
Ptikraz ayni zamanda, bu llaran ili< de
fa meclis kürsüıünden bildittn mahte
._ ~vekilimizin dediği gibi, balkın 
taıarruf edibnöı parasmm işlemeoö isin 
de i,i bir zemin olmu§.tul. C tertibi 
tahviller, 12 milyon liralık Ergani ia
tikra:ı tabvillerinln 4 milyoa lirahk ku
mmı ihtiva etmektedir. Bundan evvel 
aabıa çıkarılmıı olaa A w: B ter!D 8 
milyon lira kıymetindeki tahviller ta
mamen halık ve mali müesa.eseler tara
fınd&ıı &atm ahınmıtır. Tahvillerin aa
tııı 30 eylül tarihine kadar devam ede
cektir. Sab4ın ilk dokuz günü eski tah
vil sahiplerinin bu huaastaki müktesep 
haldarUUD llorunması için A, B tertibi 
hamillerine tahlis edilmiştir. Bundan 
ıonrak.i günler ıauı umumi olacaktır. 

Yarın neler yapılacak? 

Eski belediye intihabından bir intiba 

intihap hem bir vazife, hem de haktır. 
Bütiin vatandaşların bu medeni vaziie
leri:ni :papac•kları ıiiphesizdir • 

Limanda 
Yapılacak ıslahat ------Komi.5yon mahallen tet
kiklerine devam ediyor 

Ankarada iktisat vekalellj deniz ve 
ı.a,,,. müstet11r1 Sadullah Beyin riyase -
tindeki lstanhul liman lıo İıyonu ıelı
rimi.:de çahımaktachr. 

htanbul liman komisyonu buraı!a 
bir hafta daha tetkikatma devam edecek
tir. Tetkik edilecek meseleler arasında 
lııömiir depolan, liman tahmil ve tahliye 
tarifel<ri gibi meıeleler vard1r. 

Sadullah Bey yanında tahlisiye u
mum müdürü Necmetıin Bey olduğu 
halde Şileye gimüı .Anadolu sahilindeki 
bütün tı..hlisiye iatasyonlan Ye çal ııma 
tarzları üzerinde uzun uzadıya tetkikat 
yapm>~tır. Sadullah Bey aynca Şilede 
t...likçılığm bugiinkü vaziyeti Üzerinde 
de letkikatla bulunduktan sonra bura 
balıkçılığının terakki ve inki~ için ba
hl.Ç1lık mütehass10mm tetkikat yap
mak ü.-,ue Şileye ıı:önderileceğini söyle
miştir. 

Sadullah rl<>y, Agn nahiyeıini de l<'Z· 
dikten •onra htanbula dönmüştür. 

Takas suiistimali 
Tahkik komisyonu mes

ullcri sınıfl"ra ayırdı 
Takas işlerinde suiistimal olup ol· 

machğı hakkında tahkikat yapmak Üze-
re Heyeti vekilenin bir kararile teşek
lı;iil eden iktisat, Maliye ve Gümrük
ler vekaletlerinin müfettişlerinden mü
rekkep muhtelit tahkik heyeti dört ay
lık bir faaliyetten sonra mesaisinl ta -
mandamııtır. Heyet bir kitap halinde o
lan raporunu da bitirmiştir. Raporun 
lebyizi bitince bu bafta sonunda 
heyet aza!I Ani.araya hareket edecek ve 
rapor hükümete verilecektir. 

Alchğmuz malümata göre komiıyon 
meı'ulteri sınıflara ayuıruı ve maJıke ... 
meye verilmeli laznn ıı;eldiği kanaatin
de olcluklanna da işaret etmiıtir. Hü
lıüınet rapor üzerindeki tetl<ikattan son
ra bu 'husu.ta icabedea kiınııelere işten 
el ~lılmlecek ve mesele adliyeye intikal 
edecelıtir. 

f Küçük haberler 1 
Kad:.köy hanıınlar, biçki ve di

kiş evi (Altı yol ağzı) mezunlan 
tarafmdan tertip edilen sergi yann 
açdacaktır. 

Irean. 
Abur Cubur mu ? 

Geçen gün lstanbullu bir karüm-1 
den hoş bir mektup aldım. lften e
lini eleğini çekip bir ·sayfiyede lıa
ftnl clinliyen bu kariim eliyor ki: 

"Gazetelet garip, biribirini tut
maz hauaclisler okuyorum. Bunlar 
arasında hemen herkesi, her aile
yi aMkaclar eden haberler uar. Ban
lar sütunlar ve sayfalar dolduran 
siyasi havadisler arasına serpifti
rilrni, hurda feyler.. Mesela Pen
Jikte, hatta Floı'Jlacla kilcnu otuz 
kıırllfa et satılıyor. Bursacla lıilosu 
üç kuruf4 feltali vw. Bandırma
cla kilosu kırk karıı,a hafu tereyağı 
var, gibi mutlak ve biile havadis
leri .• Siz 6azeteciler bunlan yaza•
ken arasıra mukayeseler ele ;yapı
yor, meselci lstanbalda etin kilosu 
80, şeftali 20, tereyağı 120 dir diye 
maliimat ta ilôue ediyoraıınuz. Va
kıô böyle abur çubur makııleai ~ey
ler sizleri alôkadar etmese bile a
raba gazetelerini.Un karilerini ele 
düşündürmez mi zannediyorsu-

nu?,, 
Zeki ue nüktedan kariimin bu 

satırları ga%etecilik nokta..nJan 
beni cidden müteessir etti. Vakıii 
benim yazı fllbemcle böyle meuzu
larclan bahsetmeğe salahiyetim ve 
ihtisasım da yok. Fakat karilerinin 
malı olan günlük bir gazete için 
bunların ihmal götürme% hayati 
meselelerden olduğunu itiraf ede
rim. 

Her vesilede örnek tuttuğumuz 
Avrupa gazeteleri hugiin ba abur 
cubur cleJiğimiı yiyecek, içecek 
maddeleri iizerine tetkikat yapar, 
Resmi ve hu:rusi fiat listeleri yazar, 
( hiil) lene yolladıkları muhabirler 
vasıtasile halkın gıda maddelerine 
olan alakaları takip ecl erler. 

!lana öyle weliyor ki muhterem 
kariirnin ince bir istihza ile kaydet
tiği gibi gazetelerimiz siyasi vaka
lan ,;,;re şi~re kendileri ele fi~ip 
yailanmıılarıl ır. 

Burhan CAHIT 

BELEDIY EDE 

Kadıköy tramvayı 

Yarından itiba.ren i~
letilmeğe açılıyor 

Ullıiidar tramYayınm Haydarpa· 
fa kolu, Kadıköy Yapur iakelelİ mey
dalllDa kadar uzah.lnut. bu k»mm 
inp.ab bitmiştir. 

Cumarleıi gününden itibaren , 
Haydarpaıada eıki fakülte binau -
nm altından, Kadıköy ükeleaine ka
dar olan kısmı işletilmeğe açdacak
br. 

Haltm Kadıköy iokele&indcn Sua
diyeye kadar olan k:ımu bilihara İk· 
mal edileceğinden, bütün temdit bat
bnın küıat reami, 29 teşrinievnl 
Cır.nbw-iyet bayranunda yapılacak • 
tır. 

Keresteciler hali 
Kerutecilerde, belediyenin tehir 

muvakkat halini İn§a etmekte olan 
mütenhhit, binayi 29 teşriııievvel Cum
huriyet bayramından evvel tealim 
edebileceğini, belediye riyasetine bil
dirmiştir. 

Binanın imıa.ab hemen ikmal edil
IDİJ bir yaziyettedir. Bina 29 teşrini
e-.velden önce teslim alınsa dahi, kü
..,t resmi Cumhuriyet bayramında ya.
pılacakbr. 

Pazarlırda da bağırmak yok 
Belediyenin ıürültü ile mücade

le ettiği malüırulur. Bu meyanda Sul· 
tanahınette Çarıamba. pazarında ve 
a.kıamlan Çemberlitaıta kurulan ser
gilerde eski gürültü ititilmemekte -
dir. 

Belediye memurları burada aatıt 
yapan esnafa fiatları ıösteren etiket .. 
ler koydunnu§tuT, 

Geniş değişikllk yok 
Belediye memm-lan arasında yazıldığı 

gibi geniş mikyasla bir tebecldiilat ya
pılma" mevzuubahis değildir, 

934 bii\çeoile yeni kadronun tatbikına 
ha~lanmı~ olduğundan belediye fen he
yetinde münhal bulunan bazı memuriyet
lere bir takım tayinler yapılacak, bazı 
ır.ühendisler de yerlerini değqtirecek
lt'rdir. 

Yıkılan dıvar 
Yanan adliye oaraynun enkllZJlll kal

dırmakta olan müteahhit bundan dört 
gü nevvel Ayıuofya cami t.aralındalu du
varlan yıkarken, duvar birden bire çOk
mü,, Ayasofya tiirl>eşinin kap111 lunlmıı 
•e yol kapaomııu. Müteahhit tarafın
dan yol açtmlıwş, fakat Devlet matbaa
sma giden terkos borulan patladığı için 
dört günden beri mat"baa susuz kalmq
tır, belediye ıalar iclares.inin memurlan 
dün tetkil<aı yapmıflar ..-e miiteahfıi\fe 
enkazm ludchnlmauru bildirmiılerdir. 
Bonıfarm tamirine ı.a,ıanacaktır. 

MAARiFTE 

Orta tedrisat 
Kadrosu 
Ancak teşrinievvel so

nunda beHi olacak 
Orta tedrisat mua ilim kadrola • 

rının le~rinievvel aonuna kadar ik • 
mal edilemiyeceği nlaphnaktadu. 

Bana sebep, mekteplerde henüz 
ne kadar fUbe açılacağının katiyetle 
tesbit edilememesidir. 

Talebe kayıt ve kabulünün arka
sı alındıktan sonradır ki, kadro mev
cut ihtiyaca göre tanzim edilecektir. 
Muallimlerin kadroya belılemeden va
zifeleri hatmda bulımmalan bildiril
mİ§tİr. 

Muallimlerin eylül maatlannın 

teda.viile kalmamau içi-. bir aylık 
avana erilecektir. Yeei kadro-&§
lan teırinievvelden itibaren Yerilecek
tir. 

Tayyare 
Dernekleri 
Gayrimüslim vatandaşlar 

dün tebcrrülerini ce
miyet merkezine verdiler 

T:ryare Cemiyeti yeni bir demek 
tqkiliib yapmqtır. Bir numaralı de,.,. 
neii Enneni -ıandaılar tetlu'I -k 
tedir ve bu dernek bir ..,_ "arfıada 
iki tayyare alacalrtw. Do tayyarelerden 
birine Gazi diieriDe ele ismet paşa 
isimleri ltonacaktn-. ilk teberriı ohnalıı 
üzere dün cemiyet merkezine 4 bin li
ra t.,.lim edilmİftİr. 

ErmeD..İ va.tandaılar 50 bm kiti tah· 
min edilmektedir. Bunlardan (20) bin 
lı:ip çocuk ve kadından ibaret olduğu 
teAbit edilmiıtir. 

2 Numaralı dernek te Musevi vatan· 
daşlardan mürekktir. Bu vatandaılu 
ela SO kuruıtan 5 liraya kadar musevi 
vatandatlanlan Hasköy, Balat, Ye di
ğer taraftan teberrü toplamak sureti· 
le ıimdilik (2500) lirayı dü11 Tayyare 
cemiyeti viliyet merkezine teslim et· 
miınr. 

3 Numaralı dernek te Rum vatan
daşlarm derneiidir. Bu dernek teber
rü toplamq iae de henüz tahıilahn so· 
nunu afmamıılardır. 

3 

G Unü&t'fi~~~ .. ~i .,. .• 
Yaza elveda! 

Güneşin, insanlan dünya do
labında kahve gibi kavurduğu bu 
"Eyyamı bahur,, ela yaza elveda 
demek için insanda biraz cür'et 
olmalı. Fakat ne yapalım Jri tak
vim öyle söylüyor. Ôyle emrecli • 
yor. 

Bugün yazın son günündeyiz. 
Yarından itibaren artık solgun be
nizli, sonbahara gireceğiz... Ya
va~ yava1 yağmurlar baflıyacak, 
ağaçların yaprakları sararacak ve 
nihayet tabiat saç dökülmesine uğ 
ramış bir baş gibi çtrtl çıplak ka
lacak ••• 

Para ile değil; sıra ile ... Yazın 
insanlar soyunuyor ağaçlar giyini
yordu. Kııın insanlar giyinecek 
ağaçlar soyunacak ..• 

Mevnmler sade tabiatin değil, 
insanlann ela ,eklini ve hatta ma
nasını cleği,tirmektedir. 

Sonbaharla beraber değişecek
leri bir düşünelim: 

Plajlarda çikolata gibi "Joze -
fin Baker,, lefen kadınlar birkaç 
ay içinde gene eskisi gibi bem 
beyaz, süt gibi olacaklar. Vücu • 
cliin daraclk mayo içinde İrtisam 
eden heykeli, yavaş yavaş tüller 
ve elbiseler içinde gölgelenecek "' 
serllefecek. 

Çıplak bacaklarda nazik , za • 
ril, ve ince yazın bıraktığı sert 
çizgiler, gölgeler, yanıklar, ve sai 
re ve saireler, kışın haşin soğugu 
ile silinecek ve ipek çoraplar içm
Je kaybolacak .•. 

Ayakların beş parmaklarında 
açılan kızılcıklar kışın sıcak pa
muklu kaloşları içinde "konserve, 
haline gelecek. 

Bu kadınlar tarafından böy -
le ... 

Ya erkekler... Ya erkekler .•• 
Ah! Şu erkekler ... 

Onlar için vaziyet gayet iyi ve 
gayet seııüıçlidir ... 

Yazın plajlarda gördüğümüz 
kara kuru, omuz kemikleri, ceket 
askuı gibi kevisler, göğüslerinde
ki pirzolaları tavla tahtasında !.i 
çizgiler gibi meyclancla olan bir
çok kimselere gün doğdu demek -
tir. 

Çünkü sonbahar sayesinde 
pliijlann birçok tüy siklet F'"Pi
yonlan, artık yava' yavaş salonla. 
rın ağır siklet şampiyonlan ha
line geleceklerdir. Omuzlar geni•· 
leyecek, göğüs meydana çıkccuk, 
"Jartiyer,, tutmaktan aciz bir hal
de bulunan fasulye sırığı gibi ba
caklar geniş pantolonların azame
ti içinde kaybolacak ... 

Sebzelere gelince: 
Patlıcan çekilecek, kabak kay

bolacak. Fasulyeler kodamanla a· 
calı ve kendilerini nimetten ıuı)'dl'
calJar ... Gelsin makarne, gelsin 
piliııı, patates, kuru la.su/ ye •.. 

Meyva/ardan incir zaten son 
kampanayı çaldı ..• Bundan conra 
artık meyva yoktıır. Hadi kompos
tu ... Hof'XI! ... 

Hayvanlardan, tahta karaları, 
pireler tekrar yuvalarına çekile
cekler, siurisinekler, karasinekler 
ortadan kaybolacaklar! 

Yağmurlar ve karlar, ıslaklılılar, 
rutubetler, gİİnefli günleri, yıka.,.. 
mış keten elbise gibi daraltacak, 
ve gecelerin siyah fermaniyesini 
geni,letecek ... 

Yaza elveda! •.• Plôjlara elve
da •.• 

Ba ncak eyyamı bahurda kale
mim avaaıman içinde terlerken 
bu satır/an yazmak ne kadar fe
ci bir şey ... 

Fakat ne yapalım ki lıitapta 
;yeri llCIT ••• Bugün değilse ;yarın, 
.)imin değilse öbiirgün bu akibet 
bizi bekliyor ••• Arhk sonbaharda-
11.ı: ••• 

Yalnız bu tleğifen ve cle~e -
bilece.lı 'eyleri kaydederken bir 
noktayı kaydetmeden geçemiye -
ceğim. 

O da yazdan sonbahara intikal 
ederken muhakkak birçok genç 
kızlar, hanım hammcık, kadın ka
Jıncrlt olacalılar e11lenecelıler, ser 
azad ya1amllf birçok genç erkek -
la tle erıli barlılı olacaklar, eule
rine iter ~ paket t"fUl'IOia 
ba,lı;yacaklardır. Ve belki gele
cek trene plôjlara kucalılannıla 
ÇCH:uklarile bercıber geleceklerdir. 
Çünlm ya:zın elbette böyle şifalı 
tesirleri vardır. 

Mümta.x F AIK 
-------· 
Lehli bir meslekdaşı

mız geldi 
Var,ovada çıkan Czaı ga:.eteıi 

muharrirlerinden Mö.yö Vict<* Boğ. 
dan l..askozvaki iktisadi telkika.tta 
bulunmak üzere şehrimize ge]mit .. 
tir. 

Lehli meslektaıımız alelümum Bal· 
kanların iktisadi vaziyetini tetkik et
nıektedir, buradan Atina, Sof ya ve 
Bükreşe gidecektir. 
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Ru.ya - Japonya münasebetleri Hegemonyası tehlikesi kar§tsında Al- A t l d • l Horoz ölmüt ama ••• 

d ğr ı~ ·d· E" n a ya emıryo una manyaya 0 u mey ..... e .. ır. ger Tramvaya binmeğe çalışan 
Uzak Şark vaziyeti endişe uyandı- Fransa buna mani olmazsa, Lehistan ı"Jk k dukf .h . b• d d . . e1· 

k• ç· · d. gı"bı· Yuıoslavyarun da Fransız siyase- azmayı VUr ı tıyar ır a ama yar ım ıçın ı-rıyor.Sovyet Rusyanın §Br ı ın ıımen ı 
ferlerindeki hissesini Mançuko büku- tinden ayrılarak müstakil bir siyaset 'Afyondan Antalyaya uzatılacak mi uzatmıştım. 
metine satmak için bir zamandanbe- takibi bahaneaile Almanyaya. iltihak demiryoluna ilh kazmayı vurduk. ihtiyar, bu yardımıma teşekkür 
ri devam eden müzakerelerin inkıta- etmesi beklenebilir. edeceği yerde gözlerini devirerek 

· J · d. • * * Orta, yukan, dog"u ve batı Ana-a uğraması üzenne aponya şımen •· bana fena fena baktı. Hattô, bir 
ferlerde çalııan Rus memurları aley- Hitler'in nutku doluyu, Ahdenizin eşi bulunmaz ara/ıh azarlayacak sandım. Azarla-
hine harekete geçmiıtir. Sovyet ga- • • • A al b -7 k l 
zetelerinin iddialarma göre, bu, ti· Alınan siyasetinin bütün faaliyetini ıncısı nt yaya ag ıyaca 0 an madı ama, kolunu öyle çekti hi, 
mendifer hattının ticari kıymetini a- Sarre meselesi üatünde teksif ettiği bu demir kuşakta, yurt birliğinin parmağım, az kalsın, kapının aralı-
zaltmak için Japonya taraf.ından. alı- anlaşılıyor. Bu, artık 13 ikincikanun ve yurt aynlmazlığının, en heshin ğında kalıp ezilecekti. 
nan tedbirler cümleıindendır. Fılba- 1935 tarihine kadar böyle devam e- l d• B 
kika hattı mümkün olduğu ucuza decektir. Hafta arası Hitler, Koblenz bir dille anlatılışı da giz i ır. u- Doğrusu, ihtiyarın bu hareketi-
satın almak için Mançuko hükUıneti: tehrine ıiderek Ren nehri üatünde es- nu şimdiden sezebilen/ere ne mut- ne hiç bir mônô verememiştim. 
nin teessüıünd!\,beri Japonya Şark.• ki bir ıatodan Sarre'ın Alman olduğu- l ı A tal E K a Bur 

1 bir k ,_ ı • b"' ·· u. n ya, rzurum, ony • - Sebebı0nı·, bı0raz sonra anlama-Çin ıimendifer erini it ey.e~ez nu ve Alman olara .. a acagını utün 
hale getirmeğe çalı~akta ı~ı. . düyaya ilan etmiıtir. Ayni gün eski aa, Edirne, lstanbul, Çanakkale, aaydım merakımdan çatlıyacah-

Şimdi de bu tedbırler, ıımendıfer Baıvekil muavini ve timdiki Viyana leh yürekle çarpan Türk ülkeainin tım? ihtiyar, beni hiddetle iterek 
memurlarının sürü ile tevkifi fekliırde sefiri Yon Papen'in de ayni mevzu Ankarada birleşen dcunarlarıdır. merdiveni rıktıhtan sonra, arkası-
tecelli ediyor. Sovyet hükümeti Ja- üzerinde nutuk aöylemeai kararlaı- B d • d ku k "" 

· · _,_ F h d y p u damarlar an bırine o nma , na do""ndu··. ponyanın bu hareketıru T °"yo hü- mııtı. akat er ne ense, on apen 
kUınetine tevdi ettiii tiddetli bir no- nutuk aöylemedi. Hasta olduğu aöy- bütün Türklüğün damarına basmak Bir de ne bakayım, çiti çiti bir ha 
ta ile protesto etmİ§lİr. Fakat tevki- lendi iae de ayni gün uhhatte bulun- olur. nım .. Yirmi beşinde var, yok. 
fatın hala devam ettiği dün relen tel- duğunu görenler vardır. Bunun dahili Al .1 l ·ık k 
graflarda bildiriliyor. Rus • Japon politika dolayısile mi dlduğu maliim yonaa vur

1
u an t azmaJnın ihtiyar, bu çiti piti hanımın ba-

münasebetlerinin çok ıergin bir saf- değildir. Serbest neıriyabn ıureti kat' sesine karatan stanbula, lzmir en bası değil, dedesi bile olabilirdi. 
haya girdiği anla§ılmaktadır. iyede menedildiği bir memlekette bir Diyarbehire kadar bütün Türk ül- Fakat onu, öyle bir erkekçe saha-

çok rivayetler çıkar. k l • k d 0 d "/ dından * * * Hitler'in nutku yalnız Sarre ırunta- e en; en ı ag arının ar bet edişi vardı hi karısı olduğunu Japonyanın hedefi nedir? kar•ılıh verdiler: 
kasının Almanyaya ait olduğunu ilan T tahmin etmek yanlış olmazdı. 

Japonyanın karıtık vaziyetten bi- etmekle kalmıyor. Almanyarun harici - Buradayız! Biz de burada-
listifade Uzak Şarktaki vaziyetini münuebetlerine temaa etmesi itibari- yız! ihtiyar, bir dakika sonra, genç 
takviye etmeğe ve bu mıntakarun ha- le de dikkate §ayandır. Alman Cum- hanımın kolunda içen girerken 
kimi olmağa karar verdiği atikar- hurrreisi Fransa ile Almanya arasın- Türk, kendi gücünün bu birleşik- yolcular arasında bir gülü,me oZ-
d A · ··ı·h dır ki Japonyayı daki arazi ihtilafmm yalnız Sarre lihte buldu. Os:manlı imparatorlu- d ır. ynı mu a aza . I u. 
1931 ıenesinde Mançur'yayı ıtga e mıntakasına inhisar ettiğini aöyle- g" unun dag"ınıh geni•limnden bu- • h f•f 

lıaıldadığını - ı ki Lo ed ,. "· Birisinın a ı çe sevketmişti. Sovyet Rusya siyası ya - me e karno muah esinin hüküm- günkü derli toplu, küçük ülkemiz 
nızlık içinde idi. Avrupa devletleri ve )erini bir defa daha teyit etmiıtir. E- duydum: 
Amerika iktısadi buhran içinde kıv- sasen Hitler birkaç vesile ile bunu bize yektir. _Horoz ölmüş, gözü •• , 
ranıyor\ardı. Japonya, ellerini ve kol- tekrar etmiıti. Yeter hi burada hendi başımıza Sözünü he••tim: 
lannı bağlıyan Waıington muahe- Sarre reyii.mı galip bir ihtimale buyruk, hendi evimizin efendisi O• 
desine rağmen harekete geçmeğe karar göre Almanyanm lehine tecelli ede-

ek · H h Jd k · · Al larak ya•ıyalım. verdi. Uç senedir ayni siyaseti takip c tır. er a e e senyetı man r 

ediyor. olan bu mıntakanın Almanyaya geri Antalya, demir ağlarının içine 
Şimdi Watington muahedesini res- verilmesi Avrupayı yeni bir Alsas Lo- girmeden de bize uzak değildi. Şu 

men ilgaya karar verdiği bildirilmek- ren meselesi karıısında kalmaktan 
tedir. D,._.,iz silahlarını tahdit eden kurtaracaktır. var ki bir yıl sonra onun iç açıcı 
bu 1921 muahedesinin hükmü 1936 * • * portakal bahçelerinden taşan sıcak 
senesine kadar devam edecektir. An- Maltada dil meselesi ve canlı kokusunu daha yakından 
cak müddet.i bitmezden evvel ala- alacağız. Bir yıl sonra yurdun bü-
kadar devletlerin toplanarak müza- lngiliz ve ltalya ırazeteleri arasm-
k re etıneleri gene muahedenin hük- da bir münakaşa batladı: lngiliz hü- tün bucahlarından Akdeniz uçma-
mü iktızasıdır. Böyle bir konferansın kiimeti, Malta Adasındaki mahkeme- ğı (1) yeşil Anla/yaya katarlar do-
1.ondrada toplanmasına karar veril- lerde İtalyancayı resmi lisan olmak- /usu barım (2) göndermeğe başı'a-
miştirı Ancak Japonya müzakerele- tan çıkarını§ ve yerine Maltız lisanı- h · • · ··• ·· • 
rin bir netice vereceğinden ümitsiz- nı ikame etmiştir. Şimdiye kadar yınca epımızın gogsu Bevınçten 
dir. Bunun için Waşi1i!gton muahede- mahkemelerin resmi dili olan İtalyan- şişecek & 

sinin simdiden feshi mevzuubahistir. ca yerine, bundan böyle maltız liM- Dün yapunet1i, bugün demiryolu. 
Bununla beraber, teşrinievvelde ilk ru kullanılacak. lngilizce de resmi mu- yarın /iman, öbürgün köprü •.. 
görüşmeleri yapılacak olan konfe- amelelerde kullanılan lisan olacaktır. 
ra:utan evvel Waşington muahedesi- lngilizleri böyle bir tedbiri almağa Yaşasın bezenmiş, şenlenmif 
nin feshi beklenemez. Bu muahede- sevkeden sebep, Maltayı büsbütün Türk elleri ve yaşasın onu ya:şatan-
nin feshinden sonra da deniz devlet- ltalyanlaşmaktan kurtarmaktır. Fil- /ar! .. 
teri arasında akibeti çok tehlikeli o- hakika Maltada din ve lisan mesele-
lan bir silahlanma yarıtı başlıyacak- ıi büyük ehemmiyeti haizdir. ltalyan-
tır. lar katolik dini ve İtalyanca ile Mal

* * * ltalya, Avusturya, Macaristan 

ltalya Baıvekili Musaolini ile A
vusturyll Ba~vckili Schuschniııg (Şuş
nik) arasındaki mülakattan sonra şiın
di Macar Başvekilinin tekrar Mua
so!irıiyi ziyaretinden bahsedilmek:ıedir. 
Schuschnigg - Mussolini mülakatında 
temas edilen meseleler üç kısma ay
r lıyor : ltalya Avusturya istiklali
nin Avrupa a...."ıengi ıçın elzem ol
dugunu bir defa daha teyit ediyor. 
Bu, mükİllemelerin siyasi kısmıdır. lk
tısadi bahiste vaktile Dollfuss ile im
zalanan Roma protokolunun hüküm
leri bir defa daha teyit edilmiş ve 
Çekoslovakyanın da buna i~tirakinin 
teminine çalış,ılmaıı kararlaşmıı. Mü
kalPmclerin diğer bir kısmı da fikir 
sahasında emekbirliğine aittir. ltal
ya ile Avusturya dariilfununları ara
sında profesör ve talebe teati edile
cek ve her iki memleketten biribiri
ne turist gİtmsci temin edilecek. 

M .. caristan Baıvekilinin ltalyayı 
ziyaret edip etmiyeceği henüz kat'i 
olarak anlaşılmamıştır. Maamafih A
vuıutrya ve Macaristan Batvekilleri
nin mekik gibi ltalya ile kendi mem
leketleri arasında gidip gelmeleri ve 
bu ziyaretlerin ltalya devlet adamla
n tarafından iade edilmemesi ço'.k 
manidar görünüyor. ltalya ile Avus
turya ve Macaristan arasındaki müna
aebe..:lerin müsavi devlet arasındaki 
münasebetler olmaktan çıktığı iddia 
edilmektedir. Avusturya ve Macariı
tan aıağı devlet vaziyetine düımek
te, ltalya bu iki devletin hamisi rolü
nü takınmaktadır. Böyle bir netice 
Avru1'5a muvazenesinde bir takım a
kisler uyandırabilir. Bunun ilk aksi de 
Yugoslavyanm, Orta Avrupada ltalya 

tayı manen ltalyaya bağlamağa ça
lışmışlardır. Akdenizdeki ıevkulçeyşi 
ehemmiyeti dolayısilc Ingilizler Ada
nın ltalyaya geçmeaine razı olamaz
lar. Bu itibarladır ki adadaki ltalya 
nufuzunu kırmaia çalı,ıyorlar. Bil
hassa ltalyanın Akdenizde ehemmi
yetli bir deniz devleti olarak belir
mesi lngilizleri tedbirli davranmağa 
ıevketınittir. 

ltalya gazeteleri lngiliz hükumeti
nin bu hareketine kartı ate§ püskürü
yorlar. Maltızcanın bir liııan olmadı
ğını, İptidai ve hukuk mefhumlarınr 
ifadeye elverişsiz bir diyalekt olduğu
nu ve lngilizlerin ilk fırsatta İngiliz
ceyi mahkeme dili yapmağı istihdaf 
ettiklerini yazmaktadırlar. 

ltalya hükıimeti bu sebeplerle In
giltere hükUmeti nezdinde reımi 
bir teşebbüste bulunacak va:ıiyette 
değildir. Bir defa hukuk noktasından 
siyasi teşebbüs mevzuu olamaz. Sonra 
ltalya hükıimeti Ingiltereden çekinir. 
Fakat herhalde disiplin ile yazı yazan 
Fasist gazetelerinin lngiltereye kartı 
yaptıklan hücumların ilham ile yazıl
dığına şüphe caiz değildir. 
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Ha! O batka. Kim bu? 
- Şoför Salim efendi diyorlar, 
- Nasıl adam bu. 

- Karagözlü, karabıyıklı. Uzun-
ca boylu. Otuz yaşından çok gös
teriyor ama yatının sahicisi otuz
ınuş. Kimsesi yokmut. Arabası 
kendisinin imif. Son taksiti kalmış. 
Onu da ve>1irse büsbütün kendisi
nin olacakmıt. Rakı içmezmiş. Ku
mar oynamazm••· Yiğit, evine bar
kına sadık bir adammış. 

Emine ablası yarım saatten faz
la söyledi. Sansaros bundan anla
dı ki Emine abla ile şoför Salim 

efindi sevişiyorlar. Ses çıkarmadı. 
Evlenmek kızın hakkı idi. Hem da-

ha çok kurtulmu• olurdu. i 
- Hele ben bir ~orup ö~rene- ı 

yim. Beni biliyor mu? 
- Bilmiyor. Koca nine senin için 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ne biliyorsa o da o kadan biliyor. 
Bana sordu, Konyada olduğunu 
söyledim. 

- Demek konutuyorsunuz? 

- Bir iki defacık. Ama yanı-
mızda koca nine de vardı. 

- Demek sevitiyorsunuz? 

- Emine abla ağlamağa batladı. 
Sansaros ses çıkarmadı. Emine 

ablaya acı bir laf söylemedi. Çekil
di gitti. Pek menun olmuttu. Bolaki 
Salim efendi, dediği gibi yiğit bir 
adam çıksın. 

Birkaç günlük bir arattınnadan 
sonra anladı. Salim efendi hakkın
da Emine ablasının verdiği haber 

ek•,'l<tj Salim efendi daha iyi bir 
~~ammıf. Atıf bey mahallesinde 
ıkı odalı, dayalı döşeli bir de evi 
varını,. ilk ka " ı çocuk doğurma
dan ölmüş. iki yıl beklemit. Evlen-

M. SALAHA lTIN 

(!)Uçmak - Cennet (2) Barım - Mal. 

Kari mektupları 

Toz bulutları 
Laleli caddesinin sağ tarafını taki

ben Ak...,.aya inilirken Laleli camü
nin hitam bulduğu yerde yirmi metre 
ı;eni,liğinde bir sokak vardır. ismi 
Genç Türk sokağıdır. Bu sokaktan geç
mek mecburiyetinde bulunanlar soka
ğı..-ı baıına geldikleri vakit irkilirler. 
Bir dereden geçecekmiı gibi geçit aru
lar. Fakat tozsuz bir yer bulmanın im
kdnı olmadığını &"Örünce paçaları ııva
yaralc toz deryasına dalarlar. 

Topuklarına kadar tozun içine gö
mülürler, bu yol Unlıaparundan ve 
Yemişten gelen en kestirme yer oldu
ğu içb Aksaray ve nihayetteki kısmın 
bıitün ihtiyaçları buradan geçtiği için 
her gün yüzlerce araba , kamyon ge -
çer. Her geçişte tozlar havaya kalka
rak tozdan bulutlar ha•ıl olur. Bu toz
lar o civar halkının sıhhatlerini müte
madiyen tehdit eder. Mercii aidinin na
zan dikkatini celp için tavassutta bu
lunmannı gezetenizden Tica ederim. 

Genç Türk sokağında oturan 
M. FAZIL 

•Muhasip aranıyor• 
Fransızca bilen ve askerliğini 
yapmış bir mubaıip aranıyor 
6 ay İıtanbnlda 'H 6 ay Ana
doluda çalışacaktır, Taliplerin 

sür'atle T. S. rumuıile fıtanbul 
176 posta kutuıu adreıine tah-

--• rirın mlracaatları ••• 

-- ·--- -- - --· 
mese imit serseri olacakmıt, hovar
dalığa sapacakmıt. Emine ablayı 
görmüş ardına dütmüf, temiz bir 
kız olduğunu öğrenince doğrudan 
doğruya koca nineye danıtmıf. Ko
ca nineyi büyük anası sanıyonnuf. 

Bunları öğrendikten sonra, San
saros bir yiyor, dokuz düğümlü
yordu. Emine ablasını varlıklı bir 
gelin göıımek istiyordu. Salim efen. 
dinin getireceğine karşı Emine ab
lası da bir feyler götürmeliydi. 

O günden sonra Emine ablanın 
eksiğini gediğini tamamlamağa ba9 
!ad~. Zaten ~ü?ya.da varı yoğu hep 
Emme abla ıdı. Şımdi artık artma 
da tutmıyordu. Mahalle kızlarına 
tango fistan dikiyor ve her fistan 
için yüz elli kuruş emek parası alı
yordu. 

- O Salim efendiye sakın beni 
söyleme, iti bozuluyor. Ben ne olur
sam olayım adım gene Sansarostur. 
Deseler deseler batına bir (eski) 
katarak eski hırsız Sanaaros der
ler. Salim efendi de hırsızın abla. 
sını al~az mı almaz. Doğrusu bu. 

- Hıç söyler miyim Sanaaro-
aum ! 

- Horoz ölmüş ama, gözü çöp
lütke değil, inci t,,rlr<s•~.1- ı • .,fmış! .. 

Kulak MiSAFiRi 

YENi NEŞRiYAT 

Mülkiye mecmuası 
Her sayısında memleketimizin en de

ğerli kalemlerini toplamakta olan Mül
kiye mecmuasının (Kırk birinci sayısı) 
pek dolgun mündericatla intişar etmiştir. 

Bu nushasında, Profesör Mustafa Şe
kip Beyin (Dil), Mehmet Ali Şevki B. in 
(Muasır aile nerede?), Kilisli Rıfat B.in 
(Milletlerin ihtiyarlığı ve ölümü), Dok
tor Sadi Beyin (içtimai Darvinizm), Ha
san Şükrü Beyin (Amerikan hukuk te
lakkisi), Abdülhak Kemal Beyin (lngi
liz adliyesi), Hasan Refik Beyin (Japon 
ticareti), Menemenli zade Ethem B. in 
(Manevi silahsızlanma) isimli makalele
rilc dünya siyasi hadiseleri hakkında 
tetkikler vesair birçok müfit yazılar bu
lunmaktadır. Karilerimize tavsiye ede
riz. 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın 35 inci sayısı çok can

lı yazılarla çıkmı;tır. Bu zenfl"İn yazıları 
bir çok canlı resimler süslemektedir. 
Tavsiye ederiz. 

Hafta gazetssi 
21 inci sayısı dün çıkmıştır. Bu sayıda 

bugünkü bayramlarnnıza ait fıkralarla 
Harbiye mektebinin yüz senelik tarihçe
si hakkında bir yazı ve bir çok mündere 
cat vardır. 

Askeri mecmua 
Askeri mecmua bidayette mec-

muai fünunu askeriye namile bir cüz 
halinde intiıara başlamış ve 1336 
tarihinde askeri mecmua namını al -
mış ve ıeyri tetkik edilince tedricen 
tekemmül ettiği anlıııılmı§ ve bugiin 
Avrupada inti~r eden mecmualara 
hemen tefevvuk edecek bir hale gel• 
miştir • 

Münderecatı itibarile de ordunun 
kara, deniz, hava ve fen kısımlarının 
askerlik noktai nazarından terakki • 
yatına ait birçok kıymetli malumatı 
ihtiva etmekle beraber lahika ve ta
rih kısımlarında da birçok vekayii 
mühimme yazılmııtır. 

Bilhassa 93 !!ayılı mecmuanın li
hika kısmını Timürün Ankara sava§ı 
ve 94 sayılı meomuanın lahikası Mo
ra isyanı ve tarih kısmında büyük lıarp 
te ıimali Kafkaıyadaki faaliyet
lerimiz ve on beıinci fırkanın hare• 
katı ve muharebeleri te§kil etmek • 
tedir. Bu eser muhteviyatı itibarile 
yalnız askerler için değil, bütün mem· 
leket ve millet için mütaleaya ıayan
dır. 

Bozkırlı hırsız kızı Emine, moda 
terzi evinin diki9çiai Emine hanım 
olarak toför Salim efendi ile ev
lendikleri gün otelci Hafız ağa o 
kadar ağır hasta değildi. Doktor
lar kurtulacak diyorlardı. 

Hafız ağa, ince kızın ciğerlerini 
kurtarmak için, bilmeden kendi 
ciğerlerini feda etmitti. 

Hastalık yükseldikçe Sansaro
aun mevkii alçalıyordu. 

Ölüm döteğinin etrafında b-.ka 
bir bayat vardır. 

Sansaroı gibi bir hırsız serseriyi 
efendiliğe çıkarmanın ne kadar 
haksız ve ye>1Siz olduğunu söyle· 
miyen kalmıyordu. Hafız ağa San
sarosa sanki beş on bin lira miras 
bırakacaktı. Gerçi bir miras bıraka
caktı. Fakat bu para değildi; San
sarosa bir iş ve bir efendilik bıra
kacaktı. 

Ölüme yakl-.an adamın fazilet
lerini ıefahat gibi gösteren faziletli 
!er, hafız ağa gömüldüğü gün gık 
bile demediler. En çok ağlıyan, 
dövünen gene Sansaros oldu. 

Sansaros bunca yıllrk ömrunde 
,..J ..... r- ... -••.!·. 

Çoçuk 
e 1 1f 1ıaşan o kadar çapkm ve 

ele avuca sığmaz çocuk nasıl oldu da 
izdivaçtan sonra durgun bir deniz gibi 
sakin ve sakit oldu. Tahsine herkes 
§&§ıyordu. Tahsin, ufak bir kaza ne
ticesinde sakatlanmıı ve bahriyeden 
tekaüde sevkolunmuştu. Şimdiki iti 
hiç te fena değildi. Şirketlerin birinde 
oldukça dolırun bir maaı alıyor varida
tı, tekaüt aylığını da ekleyince tam 
bir aile için ferahlatıcı bir paraya ba
liğ oluyordu. Tahsin, yuvasını, kansı
m çok sevdi. Ve herkeı, "itte tam bir 
aile babası,, diye onu takdir etmekte 
ittifak etmiıti. · 

Tahsin, kendiaine bu ani değiıikli

ğinden memnun olup olmadığmı aoran
lara: 

- Çok mes'udum. Bana öyle geliyor 
ki karımla ben, biribirimiz için yara• 
dılmı§ız derdi. 

Kansı da öyle idi. O da Tabaine öy
le kuvvetli bir rabıta ile bağlı idi ki 
Tahsinden çok genç ve güzel olmasına 
rağmen o da yuvasına aon derece sadık 
bir zevce, numunelik bir ev kadını idi. 
Güzel, çdk gÜzel bir kadındı, iri yeıil 
gözleri, batak tarlası gibi ıarı saçları 
vardı. Vücudunun hatları bir V enüa 
heykeli gibi güzel ve muntazamdı. 

Tahsin: 
- Sen derdi. Bir ilahesin Nermin. 
Nerminle üç aene fasılasız seviıtiler. 

Bunlara karı koca değil aıık ile ma§uk 
denilebilirdi, kıskanmadan, biribirleri
ni kıskandırmadan yafad,ılar. Uç sene 
böylelikle tatlı bir rüya içinde geçti. 
Sonra birden ne oldu? Nasıl oldu? bi
linemez. Tahsin de Nermin de yavaı 
yava§ saranp solmağa başladılar. Ara
larında hiç bir münaka~a herhangi bir 
geçimsizlik bile olmaksızın bu ani deği
şiklik nedir? anlaşılmıyordu. 

- Nen var Tahsin? 
Arkadaşları sorduklan zaman al

dıkları cevap ıundan başka bir §ey de
ğildi. 

-Hiçi 
- Nen var kuzum Nermin? 
Komşuları da Nermine hep bunu so-

ruyorlardı. 

Nermin de her defasında. 
- Hiç! derdi. 
Hiç, h;ç ama. Ortada bir hakikat 

varsa o da bu Leyla ile Mecnun kadar 
biribi1'ine vurgun olan bu kan koca
nın g'1nden güne eridiğidir. Tahsinin 
neşe•İ kaçmıştır; Nermin, eski §&.krak· 
lığını kaybetmiştir. Peki! Ne var? bir 
türlü anlaşılmıyor. 

Günün ba-inde Tahsinin bir dMt tut
tuğu rivayeti ortalığa yayıldı. Bu ha
vadise gerçi kimse inanmadı ama. Tah
sin, yavaı yavaş eve geç gelnıeğe de 
başlamıştı. 

Nermin sorardı. 
- Ncrde idin Tahsin? 
- Hiç! arkadaşlarla buluştuk. 
Arkada~larla buluşmaklar çdğaldı. 

Tah&in, bir gece de eve sarhoş geldi. 
- Bu ne hal Tahsin? 
- Hiç 1 arkadaşlarla biraz içtik • 
Arkadaşlarla içmekler çoğaldı. Bir 

gece de sabaha kadar eve hiç gelme

di. 
T ahsinin bir dostu olduğu rivayeti 

de artık tahakkuk etmiı bulunuyordu. 
Bir seneye yaklaşıyordu. Tahsin Bey 

böyle eve geç gelen ve haftanın birkaç 
gününü sarhoş geçiren bir adam olmuş
tu, 

Fena haber çabuk duyulur. "Mızrak 
çuvala sığmaz,, dedikleri gibi Tabsi
nin bu dostundan birde çocuğu olduğu 
ıayi oldu. 

Bu şayiaya de kimse inanmadı, Fa
kat bir gün Nermin, Tabsinin eve sar
hoş geldiği gün cebinde bir (Biberon) 
emziği buldu. Artık bu canlı bir ıahit 
demekti. 

Kendini dütünmüyordu. Sade ce: 
Eğer yaşasaydı kimbilir daha 

kaç Sansarosu kurtaracaktı, 

Diye dütünüyor ve bunun için 
ağlıyordu. 

Gerçekten ağlamak bot 9eydir. 
Yalandan ağlamalı ki insanlar ada· 
ma yalandan acısınn. 

Snsarosun kendi kafasınca fel
sefe yapmasına daha fazla zaman 
bırakmadılr. Büyük bir düzen üç 
dört gün içinde darmadğın edildi. 
Hafız ağa Ankarada altmıf saniye 
- çünkü Yllfl o kadardı - görülen 

, tatlı bir rüya gibi geldi geçti. 

Sansaros kapı dıtarı edildi. 

Delikanlı kavruntusu o efendi 
hayatın sürüp gideceğine inandığı 
için varını yokunu Emineye ve dü
ğününe barcamıttı. V aktile llki 
Yengenin kömürlüğüne aakladlığı 
bilezikleri, küpeleri de vermitti. 
Birkaç kat kullanılmıt çamatırı 
ile iki kat elbise •• Sansors gene so
kaklarda idi • 

Ksmıadli reisi Tekirdağında, in
sanı daha az ınuzdarip eden 
bir İf bulup gitmitti. Muavini lz
Mlrde <:;il" dolduruyo-rd•.ı Gldecf'L: 

' . 
ıcın 

Komıular, Tahsin ile Nerminİ 
!erinin biribirlerine kartı yüksel 
ilk defa o gece duydular. 

Nern\in ağladı, sızladı. 
Tahsin bağırdı, çağırdı. 
F ayduız, olan olmu§tu. Bir d 

da çocuk var. 
Tahsin maceraaını bir dostuna 

anlatmııtır. 
- Azizim, ben Nermini çok 

dim. Ve gene de severim o e 
bir kadmdır. Ev iı]erinde, nanıu 
eıi bulunmaz bir aile kadınıdır. 
yanın en nefis yemeklerini ya.pal' 
derece mÜ§fik ve saygılıdır. F 

- F,akat ... Kıaırdır. Çocuğum 
maz. Halbuki ben çocuk için del 
rum. 

Ve Tahsin anlatıııken ağlıyord 
- Hayatım böyle çiçeksiz, rn 

sız bir ağaç gibi çürüsün mü 1 
evlat lazımdı. Ban onu öteki 
verdi. ille yapalnn. 

ISTANBUL• 
12.30: Pli.k. neıtriyab. 18,30: Pli.kneır 

19,30: Türk musiki neıriJ'ab. (EkrerDt 
Ce..-det beyler ve Vecihe, Naz.an FeridU 
dime hanımlar Ovrik efendi.) 21,20: 
ve bor•• haberleri.. 21,30: Radyo ork•' 
ta.rafından hafif muıik.i. 

223 Khz. V ARŞOV A0 1345 m. 
21,12: Popüler aenfoni.k orlceatra k~ 

21,50; Haberler. 22,12: Popüler kon••~~ 
Tamı. 23: Muıababe. 23, 15: Dana muıı 

686 Kh:ıı:. BELGRAT, 437 m. 
21,15: Zaırepten na.kil. 22,45: Plik. Z3 

herler veıaire. - Kahvehane konseri. 24: 
pliklarr. 

823 Kbz. BÜKREŞ1 364 m. . 
13. 15 Gündüz neıryatı. (plak). 19,o6· 

rııık orkeıtra konıeri. 20: Oniverılte ...... 
Radyo orkeıtraıı, 21: Bizetnin ı.çARP• 
operaır. (plik iJe). 

Khz. L-UKSEMBURG, 1304 m. 
Holanda akıamı. 21,20: Hafif mufikİ· 

Haberler. 21,35: Opera parçaları. 21,SO: 
aanni. 22,30: Orkeıtra konıeri. 23,30: c;.. 
ıikiıi. 

Khx. Deuıchlandıender, 1571 m. 
21,15: Milli neıriyat. 22,0S: Muıahab•· 

Orkeıtra konıeri. 23: Siyasi haberler • 
Günün haberleri. 23,30: Motoıiklet .Y~ 
neticesi. 24: Kolonyadan ıece muıik1ıa. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Amele konıer.i. 12,15: Muıahabe· 

Kızılordu için proaram. 19,30: Muıah• 
Orkestra konseri. 21: Edebi netriyat. -
pliklarr. 22: Muhtelif dilerde neıriyat. 

832 Khz. MOSKOVA0 (Sıalin) 361 "'" 
18: Musahabe. 22,30: Danı muıi.kisi. 
Kbz. PRAG. 470 m. ·~ 
20,35: Kaplıcalardan nakil. 21,20: Pla. j 

Plik. 21,50: Plll:. 22: Felemenk muıit..•ı:; 
Haberler. 23,15: Plik. 23,45: Ruıça ha 

545 Khz. BUOAPEŞTE1 550 m. 
21: Opera orke•lraıının konseri. 22.\s.ı 

berJer. 22,35: Sisan muıikiıi. 23,20: Ocı-> 
aikisi. 24,30: Nol'l'oady caz takımı. 

950 Khz. llRESLAU1 316 m. 
20: Plik. 20,45: Haberler. 21: Haberler· 

15: Orkestra konseri. 22: "Stine,, lı~Uıeıl 
23120: Haberler. 23,45: Muhtelif ı:rul 
d.anılanndan parçalar. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. . il t 
21: 11Bir kiliıe faresi ıibi fakir,. lııPl Sl)ı 

ıil. 22,45: Holzer radyo orkeatraır. 23, 
herler. 23,50: Konserin deYamı, 24,45: 
konseri (kuartet.) 

Doktor 

HORHORUNI 
Hergün akşama kadır hastalarını eıııi 
önü Valide kıraathanesi yanındaki Ol 
ayenehanesinde tedavi eder. 

felefon: 24131 - ( 15791 

4 -

illilliy~I 
Asrın umdeıi "MiLLiYET" tlf• 

ABONE OCRETLE~lı~ 
Türkiye için HC'JCı 

3 ayhiı • • ı ı ı • • 

6 " ' •••••• 

L. K. 
8

..-
4 - ,, 
7 50 ı4,, 

14 - 28 .~ 
·•ad• • Gelen evrak ı•ri verilmez.- n• t• f 

al k G ....... 

12 " • ' ' ' t , 

geçen nüıh ar 10 uruıtur.- pıiİ'" 
matbaaya ait itler için müdiriyel• '&ılif' 
caat edilir. Gazetemiz ili.nlann 111•• 
tini kabul etmez. 

bir ye;i ve it arayacak bir ~~:ıı' 
cusu kalmam19tı.Bu uzun aY ;ıi 
de çok ki9ileri tanım19tı. HaJI!_. 
gittise bir bahane ile baştall 1 

du. Birkaçı da arkasındaıı: ~ı 

- O enayiliği rahmetli >'~;il' 
Yanıma alayım da bir gün ,ıe;ııİ 
var neyim yok toparlayıp fi 

., d d'l e mı. e ı er. ıl eP 
Sansaııosun eski dostları, ş ;t,' 

ce yüz çevirmitlerdi. Hatt1J d~ go 
Haymanak bile gördüğü yer .,ıil 
memezliğe geliyordu. J<arP~ lı,l' 
ağabey bile suratını ekşi tere J,ell 

yordu. Sansarosun viraneler ırııf° 
aralarından ayrılıtını kıskİnt 11;;r 
lardı, fakat yolsuz bir ayı• \şc"~' 
yorlardı. Efendi olup ta ne 

0 ıırlı~ 
Beride bir alay arkadat d~~i1'ı ~r 
içlerinden ayrılıp sadakatsı:ı·bi'i~1 

yanetlik etmek Sansar<>5 gı tP.r-· pli _.r 
yakışır mı? Bu mantık ve ,. )'", 
tığın tatbik edilişi Sansar<>~şJ',J 
gın yerlerinin izbelerini de ylıSı r 
Oralara gidemiyor•du. Son a ;di 
1 k • k. - b.tm k üzere , an se ız agıt ı e . ' ,, .. 





ulu Baıbağumuz Gazi Hazretlerine kar· 
ıı k..ibimizde taıan minnet ve ıül<ranla
rıru... y~t ve teltrar eder, huzuru ma
ne,,_ iJ • inde derin saygılarla eğilirim • 

. • rkadaşlanm, 
Bu stvinçli ve mutlu günlere kavuş· 

nıak için genç yaşlarında miibarek kan· 
larmı feda etmiş olan şehit) rimizi hep 
beraber hürmet ve rahmetle analım.,, 

Nutuklar bitince 
Nutuklar bittikten sonra Harbiye 

mektebi ve diğer lise]erin, muzikalan 
hepsi birden istiklal marşını çaldılar. BÜ· 
tiin talebeler ve askerler istiklal marşmı 
bir ağızdna söylediler. Alkışlarla biten 
istiklal marşmı müteakip Halis Paşa ile 
erkanı ve diğer zeva.t resmi ge9din ya· 
pılacağı meydandaki tribi.ine gittiler. 

Tribünde! ... 
Tribünde misafiri.,.. erkenden yer aJ. 

mışlardı. Aokeri kumandanlar da tn"bün· 
de yerlerine geçtiler . 

Tribündeki davetliler arasında Maa
rif vekili Zeyn Jiıbidin Bey ile maarif er· 
ltinı, 1 ıtanbulda bulunan bütiin meb'us· 
lar, C. H. F. v'Jayet idare heyeti reiai 
Doktor Cemal Bey ve idare heyeti aza. 
lan ile cemiyetler mümessilleri görünü
yordu. 

Bu esnada birdenbire Beyazıt üstün· 
cb .,. t v are goziıktü. Çok yakından 
ecçen tayyarelen gören halk birdenbire 
~ -~ • ....-.:K,ı a1kq tufanı başladı. Tay· 
yare er geçbler •• 

Geçit resmi bQflıyor ... 
Y npıl~n proğrama göre geçit resmi· 

oo i tİrfik edecek kıtalar Univeraitc mey ... 
damn:n Mercan kap ından çıkacak ve 
ı: yazıt meydanında kumandan p....,ıa
n selamladıktan 110nra Beyazıt meyda
nını dolaşarak Divan yoluna doğru gi. 
decekti. 

Birdenbire harbiye muz.i.kasmın sesi 
yükseldi. Merasinı havası ile ilerledi. 
Kumanclanalrın bulunduğu tribünün 
karşısında m.mö aldı. Selam havası ça• 
!arken en önde büyük kumandanlar ol
duğu halde resmi geçite iJtirak edenle· 
rltl ;;ı. kafile•İ ııöründü. 

Bu seneki ııeçi.ı resmi diğer seneki
lerden çok farklı idi. Netekim bu ilk 
andc anlaıılclı. 

En önde Galip Paşa ile erkanı harbi. 
yesi kumandan paşaları selamlayarak 
ge~tıler ve tribünde yer aldılar. Arka
~an önde harbiye alayı bayrağı olduğu 
halı:!e Harbiyeden mezun olan yüzlerce 
genç zahit sırmalı elbiseli, parlak kılıç
lı mektepteki son vaziyetlerinde oldu gi. 
bi bölük ile geçtiler. Kumandanlan se
l&. laclıfor. 

Şimdiye kadar hiç bir geçit resmin
de böyle bi' fevkaladelik olmamıttı. Bu 
ıebeptcn bu güzel manzarayı gören halk 
birı:!enbire coştu. Genç zabitlerin geçti. 
i:i dakikalard hiç bir saniye alkııı kes
medi. Sürekli alkıılar Harbiye talebesi 
gelince daha ziyade arttı. Çünkü Har
biye talebesi de bu resmi geçide nefer 
elbisderi ve lam techizat ile iştirak et
mişlerdi. Arkalonndaki nefer elbi.elerile 
çel< heyecanlı bir manzara arzediyor
lartlı. 

Harbiye(;Jeri lbtiyat zabit mektehi 
talebesi takip etti. Çok muntazam bir 
yuruyü;lc bütün takdirleri kazanan lb. 
l•yat zabit mektebi ele ~k çok alkı1ı-. 
dı. 

Tıbbiyeliler, Kuleli lisesi, kırmızı ye
şiİ kordelalı Maltepe askeri liseleri ya. 
rın i ı.:ı çok ümit verici bir ciddiyet ve 
inti..:am Üe kumandanı selimladılar 

Bund ansonra brdenbire bir aikıt tu
tanı koptu. 

Bahriye lisesi geliyordu. 
Onde Bahriye muzikası olduğu hal

de Bahriye mektebi talebesi geldi. Ta
k-b nin önünde bu sene zabit namzedi 
olmuı genç bahı iye zabitleri bulunu
vordu. Arkadoan lise ve gedikli zabitler 
ıeçti!er. Pek çok al1cı,landılar. Nihayet 
~emetçik?ere ırra geldi. 

Tunc yuzlü kahraman Memetçikler 
bıiyiik 1'ir İc !İzam ile geçtiler. Evveli 
pi!aJeler daha sonra istihkiımlar, mu
habere alayı ve nihayet süvariler ve 
tc.pçular alkışlar arasında kumandanı 
seiamladrlar. 

Toplar atılıyor! ... 
Bu esnada saat tam 12 olmuıtu. la

lanbulun üç yerinden toplar ablacak
tı. Birden bire Beyazrttan toplar atıl
ınağa batlaclı. 

Toplar atılırken dağ otobüsleri, moto
&İkletler, Olçme taburu, Tayyareye a· 
lan obüsler, lııldaklar geçtiler. Niha
yet Polis me!ıtebi, itfaiye efradı da ııeç· 
ti. 

BütÜn bu geçiı tam bir ciddiyet ve İn· 
tizam ile cereyan etti. Diyebiliriz ki 
dünkü geçit resmine iştrak eden kıta· 
!ar çİnde hepsi biribirinden daha güzel 
ve dab aintizamlı yürüdüler. 

T ayyaTe timsali 
Geçit resminin sonunda kamyon içi

ne konmuş olan tayyare timsali geçti. 
Bu sene tayyarenin bulunduğu kamyo
na altı tane kız talebe konmuştu. Tay. 
yare içinde de bir küçük vardı. 

Kamyon ilerledikçe tayyarenin mo
törü dönüyor ve kızlar da etrafa "Tay. 
yareye yardnn ediniz" diye irıatlan göı
teren kağıtlar atıyorlardı. Tayyare tim. 
salinin arkaundan Kız muallim mekte • 
bi, Çamlıca kız orta, Galatasaray izci· 
!eri, ve Darünafaka talebesi ele büyük 
bir ciddiyetle ve intizamla geçtiler. Maa· 
mafih mektepler tatil olduğu için dün 
resm geçide iıtirak eden talebeler pek 
azdı. 

Saat tam bir buçukta geçit resmine 
ıWıayet verildi. Ve kumandan paıalarla 
Viliyet erkiıu tribünleri terkettiler. 

Kıtalar ilerliyor! ... 
Geçit resmine iıtirak eden askeri 

mekteplerle latalar ve mektepler Divan 
yolu üzerinden Sirkeci yolu ile Köprü ve 
Şişane karakolunu takiben istiklal cad· 
desine çıktılar. Doğru Harbiye mektebi 
önüne kadar gittiler. Orada dağıldılar. 

Yollarda dün Öyle kalabalık vardı ki 
kıtalar yollardan zorlukla geçebiliyor
larclı . 

Halk ta müthiş bir heyecan ve coı· 
kunluk içinde vataru kurtaran askerle
ri ıelamlıyorlar, durmadan alkıılayor
lardı. 

Cumhuriyet abidesine konan 
çelenkleT 

Dün öğlecl"n evvel Cumhuriyet 
ıı •. k. rır&c~ı ' .. ılivet idare heyeti ve 
baJ:... c"' .,, •• ,., "·' h;r~r heyet Tak~ime 
gıctf't"(·k C • t' ı. ri·•ct ı:ıL'J ine birer çe· 
le-• · ..... - ·~ r.. o • 

Kurultaydan 
Çıkarken 

(Bap 1 inci sahifede) 
ıunları bekliyor: 

1 - Tarama dergisine gelen düzelt· 
me ve katına dü,üncelerini bir araya ge
tirerek dergiyi düzeltici bir ulama 
(...,.1) ortaya koymak, 

2 - Dergide karşılığı olmayan, ya
hut olam yeter görünmeyen sözler için 
brJılıklar yaratmak, 

3 - Dergiyi, ulamayı, yaratma kar· 
ıılıldan bir araya getirerek, bir seçim 
yapmak ve karıılıklar kılavuzunu çıkar· 
mak, 

4 - Halk ağzından derlenmiş 130 -
140 bin fişi toplayarak bir derleme der· 
ll:İoıİ basmak, 

5 -Türkçe söz yaratma yollanın ge
aİf ölçüde, bol örnekli bir baskıda top
lamak, 

6 - ilk ve orta okuma lı.itaplannda
ki bilim sözlerini türlı:çeleştirmek, 

7 - Yem Türk sözlüğü için eski ki· 
taplardan türkçe .özler taramak ... 

Bütün bu çalışmalarda, yazarlann, 
okurların, çocukların, okutucularm, bir 
sözle bütün ö1kenin bekleyişini göz ö
nünde tutarak, durmadan çalr,mak, her 
çalııma verimini çabuk çabuk ortaya 
dö1nnek gerektir. 

Kurultaym bizde bckleftirdiği en 
büyük j.,an, çalıımarun bu yolda ileri 
götürüle Ü kanıpdır. 

ibra•· ~ECMI 

kunu gösteren bu çelenkler çok gÜzel
di. 

Bundan sonra harbiye m ktcbinin 
1934 mezunlan ve esnaf cemiyc l?ri de 
Cumhuriyet abidesine merasimle birer 
çeknk koymuşlardır • 
Beyoğlu halkevinde müsamere 

Dünkü zafer bayramı münasebetile 
aktam ıaat 21 de Halkcvi Beyoğlu fU· 
besinde bir müsamere verilm.iıtir. 

Müsamerede halkevi reisi Ali Rıza 
Bey 30 ağuıtos ,..;ıeri hakkında bir nu· 
tuk söylemiş ve temsil ıubesi tarafın -
dan (Sakaryanın l'ayyarecisi) isimli j. 
ki perdelilc bir piyes temsil edilmiıtir. 

Fevzi P,. Hz. 
ANKARA, 30.A.A. - Büyük zaferin 

yıl dönümü münasebetiyle büyük erki· 
m Harbiye Reisi Müıir Fevzi P8"' Haz. 
retleri buıı;ün 9,30 da Büyük Erkanı 
Harbiyede ordu namına askeri ve uvil 
erkJ;nm tebriklerini kabul etmitllr. 

Aqkarada 
ANKARA, (A.A. - 30 aı; •tos 28· 

f.,,. bayramının 12 inci yıl dönümü bu
ırün ıehrimizde fevkalade tezahüratla 
lrutlulammşbr. 

Eınaf cemiyetlerinin tertip ettiği 
bir temsil alayı sabahleyin sekizde İn· 
lalip meydaımıdan hareket ederek ıeh· 
ri nana caddesini dolattıktan sonra Ha· 
kimiyeti milliye meydanına gelmİJ ve 
burada Gazi abideıme meruimle çe
lenk konmuştur. 

istiklal marıım mütealop esnaf ce
miyetleri namına demicrlier cemiycıti 
reüi Sabri Bey bir nutuk söyleınit ve 
geçit resminin yapılacağı Ciimhuriyet 
meydanma gidilmiıtir. 

Askeri kıtaat ta burada yerlerini al· 
mıı bulunuyorlarclı. Saat 10.30 da mey. 

ki kumandanı Sıtkı Paıa krıaah teftit 
etmiş ve en kıdemsiz zabit Nuri Bey, 
büyü kzafet'le neticelenen harbin safa· 
batını anlatan bir n uk aöylemiıtir. 

Buna, Sıtkı Pata tarafmdan verilen 
cevabı müteakip tayyare cemiyeti namı· 
na muallim Mürvet H. bir nutuk SÖy· 
)emiş ve resmi geçite batlanrnıştır. 

Piyade, SÜTari ve topçu kıtaahrun 
geçişini temsil alayı takip eylemiıtir. Me. 
raaimin sonunda askeri kıtaat ve temsil 
alayı önlerinde muzika olduğu halde 
on binlerce halkın yer tuttuğu cadde
lerden geçmiı ve sürekli alkıılarla kar
tılanmııtır. 

Saat 16 da Halkevinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıyı Halkevi reiıi aç· 
mıt ve Enis Behiç Beyin irat ettiği hi· 
tabeyi 30 ağustos isimli bir tems.il takip 
eylemi~tir. 

l:r.mirde 

IMIR, 30 (A.A.) - Bugün 30 a· 
ğustos zafer bayramı ve ayni zamanda 
tayyare bayramı olmak münasebetile 
tehir baştan başa donatılmıştır. Mevki 
kumandanı Mümtaz Paşa erkanı ve Ü· 
merayı a•keriye ile birlikte Cümhuri
yet meydanına iihnişlerdir. Ve 10 bin. 
lenıe halkm hazır bulunduğu meydan
da Gazi Hazretlerinin heykeli önünde 
mülaznn Refik Bey tarafından 30 ağus. 
tos zaferini canlandıran bir nutuk aöy. 
lenıniıtir. 

Müteakiben C. H. F. Reisi ile Yoz. 
ıı;at meb'usu Avni Bey birer nutuk aöy
lemittir. Müteakiben kıtaatı a.keriye 
tarafından t.ir geçit resmi yapıhnışbr. 

Saat 12 de 21 pare top atılmak su. 
retile büyük zaferim.iz selamlanmıştır, 
T~y~arelerimi2 de merasime ittirak et· 
mııtir. 

Dumlupınarda mera.im 
KUT AHY A, 29.A.A. - Mebuslamru2 

da dahil olmak üzre, Ali Beyin riya&e· 
tinde bir heyet Dumlupınarda yapılacak 
merasime iştirak etmek Üzre buradan 
ayrılmıılardır. 

DENiZLi, 29. A.A. - Dumlupınar
da yapılacak olan merasime ittirak et· 
mek Üzre buradan bir heyet ııitmittir. 

Balıkuirde 
BALIKESiR, 30 (Milliyet) - Za· 

fer bayramı neıeli bir surette geçti. 
Parlak geçit resmi yapıldı. Fener alay
ları tertip edildi. 

Kınkkale bisikletçileri 
KJRŞEHIR, 29.A.A. - Kırıkkale bi

sikletlçileri 30 ağuıtoı Kurtuluı bayra
mı vesilesiyle bugun şehrimize gelmi1ler 
ve samimi tezahüratla karıılanmışlardır. 

VilAyetlerue 
~ece .Karı, Bura.a, Gaziayıntap, KıJc ... 

Jarelı, Gireson, Niğde, Kırşehir Tekir
dağı ve diğer vllityctlerden aİdığmıız 
telgrafl"':d . zafer ve tayyare bayramı
nın nefclı bır surette geçtiği bildirilmek
tedir. 

Afyon gençleri K. tepede 
1 •••••• 1 

Köylülerle beraber tepeye çıkıldı, hare
kat sahasında verilen izahat dinlendi 

• 

Kocatepeye çıkarken 

A YDJN, (Milliyet) -Afyonkara 
hisarın her tarafı büyük hatıralan 
olan mevkilerle çevrilidir. Bunların 
tarihimizde en terefli bir yer it
gal edecek olan birisi de (Kocate
pe) dir. Ulu Başbuğun 26 Ağustos 
sabahı daha ortalık ağmnadan yük. 
sek zirvesine çıkarak büyük taaı• 

ruz emrini verdiği bu kutlu yer, ev
velki gün cuma tatilini hisli ve fay. 
dalı bir tekilde geçirmek isteyen 
Afyon gençlerinin ziyareti ile ten. 
lendi. Halkevinin muhtelif kolalrın 
dan birçok gençlerin at tedarik ede 
bilenleri atla, edemiyenleri yaya 
olarak, iki büyük kafile halinde 
Kocatepeye çıkblar ! 

Bu çıkıt çok heyecanlı bir tarih 
yolculuğu oldu. Duraklama hariç 
olarak atla gidit gelit 8 saat ıüren 
bu yolculuk halkevi reisi Galip be
yin riyasetinde yapılmıt ve (Ayva. 
b), (Büyük Kalecik) köylerine 
uğranmıfbr. Köylüler; zaten tehrin 
halkevinde sevittikleri gençlen bir 
ahbaplık samimiyeti ile kartılanııt
lar, ayran ve meyva ikram etmif)er· 
dir. Bu köylerde köylülerin her 
cuma yaptıkları bayrak merasimine 
ittirak edibnit istiklal ve cumhuri· 
yet martları söylenmittir. 

Kafileler bu köylerden de katı· 
)anların iltihakile büyümüttür. T e-

Büyük kalecik köyünJe 

peye vaıunca büyük kurtarıcının 
harekatı idare ve tarassut buyur
dukları kutlu mevzide dikilen ,an. 
lı Türk bayrağı selil.ınlanınıt- hal
kevi reisinin bu tarihi zafer yerin
de yaptığı heyecanlı bir konutma
dan sonra vaki olan rica üzerine 
kafile ile beraber giden zabitan 
heyetimizden binbB.fı Müfahham 
bey bütün harekat mahallerini gös
tererek taar'.IUZ hakkında izahat ver 
mittir. Ve Kocatepeden Ulu kurla· 
ncı Gazi Hazretlerine memleketin J 

ve gençliğin somuz bağlanb ve say 
gı duygularını bildiren bir telgraf 
çekilmittir. Daima serin rüzgarla· 
rın kucakladığı 1903 rakımlı yük· 
sek tepeden bütün taarruz sahası 
görülebiliyordu. 

izahat çok canlı, çok istifadeli o). 
du. Tepede vaktile kazılmıt olan 

·top mevzileııi ve siperleri hala bo· 
zulmamış bir halde bulunuyordu. 

.Dönütte gene ayni köylere uğran
dı; köylülerle bir müddet bot bet
ten sonra gece geç vakit Afyona 
dönüldü.Bütün ziyaretçilerde yolun 
yorgunluğunu unuthıran derin bir 
tahassüs w.rdı. istiklal savatımn 
tarihi habralan yeniden yaşanıyor 
ve Batkumandanın necip hayali 
dimağlarda canlanıyordu. 

Kocaeli nümuneormanları 
Yeni teşkilatın neticeleri bütün mem

leket ormanlarına teşmil olunacak 
KANDRA, (Milliyet) - Ziraat 

Vek&letinin vilayetimiz ormancı • 
)ık itlerinde tatbik etmek istediği 
yenilikler eaasatında, tam manasile 
muvaffakıyet elde edilmesini te • 
min edebilmek için yeni bir tetki· 
la• ile tetebbüsata giriteceği evvel· 
ce Milliyet sütunlarında haber ve· 
rilmitti. Bu tetkilat, 'ilayetimiz or· 
manlarının diğer vilayetlere imti • 
aalen nümune ormanları olarak it· 
tihazını, ve burada elde edilecek 
neticelere göre, umum Türkiye or· 
manlarına da verilecek veçhenin 
tayinini istihdaf etmektedir. 

Binaenaleyh bu hususun temini 
vilayet dahilindeki ormanlık saha· 
)arla haritalarının alınmasına mü
tevakkıf olduğundan, Anadoluda 
mevcut bilcümle orman amenej • 
man grupları, lzmit Vilayetine 
toplanılarak 15 gün evvel hatmü • 
hendis Salih Beyin emirlerine veril 
mitti. Bu defa iıe Kocaeli merke· 
zinde 70 lira asli nıaatlı bir batmü
dürlüğün ihtaaı dolayısile, Salih 
Beye verilen gruplar amirliği ken
disinden alınarak, her grupun ken 
di batmühendisi riyasetinde ayrı 
ayrı çalışması muvafık görü)müt
tür. Bu cümleden olmak üzere de 
batmühendis Mustafa Remzi Be • 
yin idaresi altındaki 1 numaralı 
orman amenajman grupu Kandra· 
ya gelerek vazifelerine başlamış · 
lardtr. Diğer gruplardan birisi Sa
panca ve Adapazarı mıntakasına, 
diğeri Karamürsel ve civarına ve 
bir diğeri de Karasu ve Hendek 
kazaları ormanlarına hareket et • 
mit oldukları anla,ılmı,tır. 

Öğrenildijfne göre kazamıza ge 
len grupun bilha11a çalışacağı fa. 

aliyet sabalan fU teltilde izah edi
lebilecektir.: 

1 - Kaza ormanlarının, lzmit 
vilayet merkezi ormanları ile bir· 
likte haritaları çıkarılarak umumi 
ormancılık istiktafatı icra oluna
cak ve kat'i miktarları üzerinden 
odunluk ormanlarla kerestelik or· 
manlar hudutları tayin ve umum 
araziye nazaran nisbetleri taharri 
olunacaktır, 

2 - Ormanların koru ve balta
lık kısımlarında kat'iyata mjiıait 
olanlarla muhafazaya ayrılmasına 
ihtiyaç bulunanlann ayrıca tefrik
leri itmam olunacakbr. 

3 - Ormanlarda muhafaza me
murlarının tefriki ile bekçilere mah 
ıuı muhafız kulübelerinin illf& ma 
hallerinin tayini ve idari noktai na 
zardan mıntakaların tahıiı Ye tak
simi ikmal olunacakbr. 

4 - Alınacak esaslı haritaya gö.. 
re kat'iyata müsait ormanların 
lı:at'i ifletme planlarının ayrıca tan 
zimile, ormanların itletilmesinde 
ve bilhassa orman hariklerine kar
tı emniyetin temininde eıas olacak 
yolların açılması için ayrıca istik· 
tafat yapılacakhr. 

Yukarıki maddelerin tamamen 
icrası uzun bir zamana ve mesaiye 
ihtiyaç göstermektedir. Maamafih 
mutlaka bu veçhile hareket oluna
rak hakiki şekildeki orman mik • 
tarlarının tayin ile beraber, işlen· 
miye salih ormanlar da tefrik edil. 
mit olacağından bilahare vekale
tin vereceği d=rektif dahilinde ve 
tam teşkilatla ormanların işletilme
si temin ve şimdiye kadar tahmini 
olarak düsünülen orman varidatı
nın hakiki mikdarı tezahür etmiş 

Trabzonda 
Köy pansiyonları 
Elde edilen müsbct neti-
celer §Ümullendirilccek 

Trabzon Valisi Rilat Bey 
TRABZON, (Milliyet) - Merkezi 

vilayette mevcut on ilk, .iki ortamektep 
ve bir liseye inzimam eden erk& mual
lim ve ticaret ortamekteplerile Trabzon 
maarifi bu hiııterlanclın vilayetleri için. 
de oldukça zengin bir kadroya malik 
buluDIJYor. Seksen sekizinde birer mun. 
tazam ilkmoktep bulunan köy maarif 
toıkilatı da vilayet merkezi kadar zen
gindir. Trabzon köyleri mahalle ve hatti 
evlerinin biribirinden ynmn - bir saat 
mesafede ve dağınık bir halde bulunma
sı köylü yavruları okutma işinde de ay· 
rıca bir hususiyet arzetmektedir. Koy· 
Jü yavrulann merkezi vaziyet nazan 
dikkate alınarak evlerine asgari bir sa· 
at mesafede inşa edilebilmiş olan mek
teplerde devamlarında, bilhassa kıt gün· 
!eri, çektikleri "'fÜl<Ülatı nazarı dikka
te alan vilayet ve maarif müdüriyeti 
müıtereken bu mahzuru izale eden teda
biri ittihaz etbit bulunyorlar. Maarif 
işlerile bizzat ve yakından alakadar o
lan Vali Rifat bey köy yavrularını o· 
kutma ve en iyi randıman alabilmenin 
müttehit köy pansiyonu teşkilatile ka
bil olabileceğini nazarı dikkate almışlar 
ve ııeçen sene ortalarında bu vadide fa
aliyete geçmlılerdir. Köy pansiyonları 
birkaç köyün vasatında tesis eclilmekte, ı 
köylü yavruların yiyecekleri velileri 
tarafından temin edilmekte ve mektep 
idyaresinin nezareti albnda müıtere
ken pqirilmektedir. Yavrular mektepte 
teıis edilen muntazam yatakhanelerde 
yatınlmakta ve tam leyli bir hayat ge· 
çirmektedirler. Pansiyon tetkilatlarına 
alakadar köy sandıkları da yardım et· 
mektedir. 

Pulathane kıızaşile (Şarlı) nahjy.,.i ve 
(Aksu) köyünde tesis edilen pansiyon • 
]ardan a1ınan müsbet netice üzerine "pan .. 
11.İyon tetkili.tmın bu sene ıürnuUendiril
meaine karar veri!miı ve derhal faaliye· 
te aeçilmiştir. 

Şimdi maarif müdüriyetinde yeni se
nei deraİye için hümmalı bir faaliyet 
vardır. (Sürmene)nin (Mahnu) ve (A
raklı) köylerile Ofun (Hayrak) nahiye
sm~e be-şer a~ aneli muntazam kigir 
m<: teptetin inş.aatı bitmek üzererlir. 
Her üç mektq>te de bu sene pansiyon 
tqkilab yapılacaktır. Bunlardan başıra 1 

vakfı kebirin (Tunya) nahiyesinde beş, 
(Samson) köyünde üç dershaneli (Yum 
ra) nahiyesinin (Hara) köy le rinde üçer 
det'ıhaneli kagir mektepler de ikmal e
dilmek üzeredir. Yumra nahiyesiııin 
(Samaruka) ve Of kazaeınm (Ögene) 
köylerindeki üçer dershaneli kagir mek· 
tepler ikmal edilmiştir. Bu mekteplerde 
de ihtiyac görüldükçe pansiyon teşkila· 
h yapılacııktrr. 

Jşte başta kıymetli idarecilerimizden 
Vali Rifat bey otmak üzere genç maarif 
müdlirü Sait Nazif beyle viliyet ve ka. 
zalardaki rüfekai mesailerinin azimkar 
çalışmaları sayesinde Trabzon maarifi 
hergün için yeni ve canlı eserler yarat• 
makta devam ediyor. Günden güne ge. 
nişliyen bu varlığın pek yakın bir atide 
Trabzon yavrularını münevver bir kütle 
haline koyacağında hiç fiİpbe yoktur. 

Eskişehir • Uşak maçı 
UŞAK, (Milliyet) - Bu mevsim 

İçinde Upk • lzmir, Upk • Konya 
Upk • Gediz, Upk • Aktehir, 
U,ak - Alaşehir maçlarına aahne o
lan u,ak futbol sahası bu hafta da 
Upk • Eskitehir temasına sahne 
olmuştur. 

Hiç.bir mağlUbiyetten yılmıyan 
ve daima muvaffakıyetler peşinde 
kof'Ul memleketimiz güzide kulüp. 
!erinden Gençle~ birliği • Eskifdıir 
f&Dlpiyonunu buraya davet ederek 
halkımıza çok heyecanlı bir spor 
günü Y8'attı. 

Saat 5 ... Uşak 934 liki üçüncüsü 
ile Eskitehir 934 liki birincisi ve 
Eskişehir şampiyonu sahada. 

Hakem düdüğü ile başlıyan oyun 
çok heyecanlı ve temiz cereyan e• 
derek netice itibarile Uaak takımı 
(8 - 1) golle galip geldi.' 

olacakbr- Vekaletten gelecek di • 
rektiflerde, Almanyadan celbedi· 
len mütehass11 M. Bemhard'ın bü
yük bir dahli olacaktır. 

Bunlardan batka muhafazaya 
ayrılacak ormanlar, büyük bir mu
hafız tefkilitı ile idare edilecek ve 
tayin olunacak mıntakalarda fidan 
lık tetçiri cihetine gidilecektir. Zi
raat Vekaletinin, vilayetimiz da
hilindeki itbu tetkilab ile mü.bet 
neticeye vanldığı takdirde, Türki. 
yenin bütün ormanlık mahallerin
de ayni teşkilatla harekete geçil • 
mesinin temini cihetine gidilecek
tir. 

Cümhuriyet idaresinin her nok
tadaki inkılap hareketlerinin, mem 
leket ve milletin tabii bir servet 
membaı olan oramnlara da teşmili 
sabırsızlıkla beklenen bir nokta i· 
di. Bugün bu cihetten de parlayan 
inkılap güneşi yalnız çıplak dağla
rın yeşillenerek parlamasını değil, 
bilhassa müsbet sahada mühim va· 
ridat temin olunacak tabii ~ervet
lerle dolmasını temin edeceği için 
mucibi memnun'yettir. 

Vilayetimiz orman mıntakaları, 

Sporcularımız 
Rusyadan geliY 

ODESA, 30.A.A. - Bu::ün ıu:• 
tarafmdan verilen ziyafeti müakıP 
on seHizde hareket edildi. tıarck 
evvel Cevde!! Kerim Bey, .savyet 0 
teşkiliıb reisliğine ve icap edell 
makamata telgrafla selam ve t 
rimizi bildirdi. · ı 

Cevdet Kerim Bey, mülakat 11 

Sovyet matbuat mümessillerine at' 
ki beyanatta bulunmuştur : 

Otuz dört gündür dost yurtl•r: 
terilen yüksek nezaket ve kardC! ~ 
lorma kardeş vefa ve samimiye.! Y 
ıekkürlerimizi beyan ederim. al 

iki memleket dostluğunun b 
1 mal oluşunu ve milletlerimizin do• 

mahiyetini alışını bu vesılc ile d• 
detmekten iftihar duymaktayız. • 
lerimizin spor meydanlannda _ 
!erce halk önünde yaptıkları ınu ti 
larda kardeşlik icaplarını spor n•. 
rinin çok üstünde tutuşları dost! (ıJ 
-ıun mana ve §Üntülü meyanında 
layıktrr. • 

Bir sene zarfında her sabad3 g 
ğümnz büyült terakki ve inkiıaf!;d'a 
layı cidden •evindir. Yeniden gol 
müz kardeılik ve dostluk duy~ 
memleketimize bir daha yaya 

1 yakında dost sporculan da. m~1• 
mizdc selimlamak ve kucakıaını>--.ııı 
tiyar olacağız. Aynldığnnız bu rıl' 
kili.pçı ve milliyetperver Türk geO 
ni temsj( eden heyetimizin inkıL'ıl'çı 
yet erkanına ,halkına ve gençliğİ"f 
habbet ve teşekkürlerini tekrat 
Tası ajansının ve Sovyet matb~ 
hakkınuzdaki ıa:mimi ve değerlı 
yatından dolayı mensuplarına da bt 
le§ekkürü borç bilirim . ., _./ 

o 

Fevzi Pş. Hz. nİJl 
Nutku 

(Başı 1 inci sahifede) 
onmalıhr. J 

Bütün Türk ordu.unun k...-o ~ 
hoııanın muuıuu;af mütekait. 11~1 
liil ;ıuıbitleri büyük oe asil b.r "",J 
eolôclı bulunmanız ue gerek/IC fe 
near.het ı;e letlakarlık örneği oltfl · · 
la ne kadar iftihar etsen~ Y • 
Türkün ve Türk zabitinin kail~ (;ı 
nyeti dünya değerinin Üstüne~·~· ,,; 
ta ue tebcile lôyıksınu, hepin~~· 
Tinize güoenme ile inanma baglı I~ 
aı Türke yaraşan asil bir ua1'tlf 
cloima itimot 11eren bakıflann,;ıl' 
rinliğile lnı1111etlencliriyorsanu2'; ıııi , 

Türk milleti en İnce seı!ffl~. ·· 
.M u.rmiştir. Onun Örneği ."e 0

,,,. 

nü:ı. Terakki yollanncla clauna . 
.afta bulunacaksını;z güçlükle;;; 
mek Türk zabitinin bari:ı; bir il 11 
Si:oe türkün ıerel ve mukaclcles4ı)ii 
cli edilmiıtir. Va:r.ilenbı ona tec~ . /1. 
korunmak ııe iııtikltil emniyetiJl~..ı 

. el"'. 
ne bahasına olurtsa olsun temın JI 
tir. Bu anda Harbiye meyclanıt• 
lancrn ue harbiyenin 100 CÜ yılı'İ~ 
layan kara haua deni:ıı men"'~~ 
aziz misafirlerinin bu cla'lı• "" 
kalplerinin beralıerce muhore1'4,,,;: 
helerincle birbirlerini tamamlaY'::; I' 
IQJ!lnı yemin eclaek çarptığın• ;1 
uuruf1171 kudretini hissecliyorfll" JI 
orcla bu dakikada Harbiyeye .J j( 
müıtür. OnlaTcla aynı 11eçhile -., ,, 
yorlar.Bagün Harbiyi bitirip ""'j,~ 
kili ntupolunan gençleri heyce'!' ,,ı I' 
lômlıyorlar. Harbiyenin 100 Cll > ı/. 
.sanzlanb ··'iki · · · b ·k cl titri• '..ı r a rtı ennı.zı te rı e e tir,;r 
inzibat ue intizamda müke1J1Jfl~ ~ 
sasmı daima rehber edinecek"~ 
cima 100 yıl euııelkilerin harp 1ı t '1 
lannı çok okuyunuz. Orada ~b~ !!f 
halan doldur. Size teslim eclıltıtlll':.; 
ölke•ini çiğnetmeyiniz. Türk ~-; 
refah ve saadet yolanda yii..O 1.~ çin her zaman ölümü gÖ:ze ahtl~ 
ni:ze ua:r.ilelerinizcle ma11aflalı~l ff' 
diler ile seugi ile seltimlarım ast ,/ 
milletinin leclaktir z.aıbitleri. ::L r 
nümune ormanları olarak tet: ~ 
dildiğinden dolayı, ilk defa dJeı1' 
balarda çalıtmak şerefi ke~ grfı 
ne ait bulunan Kocaelin•11 

11tl1 

cümhuriyet ormancılarına lı" 
muvaffakıyetler dileriz. •eri 
Uşakta gençlik hareke~ 
UŞAK, (Milliyet) - Bu ti~ 

bumla Ufak gençlik har~e ,ı~ 
den ye pek ıamimi bir teııı' •

1 bahsedeceğim. ~1 

Burada resmen tetekkül ,,1 
üç kulüp vardır. Ergenekoll• I 
ler, Turan ... Şeker kulüp; . ,ı 

Şeker kulüp, Şeker fabrık'bıf.~ 
mur Ye müstahdeminin ~e~eıı~ .1 
ile tetekkül etmit yeni hır 1 ı~J 
yuvasıdır. Bu kulüpte futb~!.,i" 
voleybol, atletizm, abcılık, "1 

. 

ve yüzücülük tubeleri yarııl•'~ııl~ 
Pek yakında azimJi Şeker ti'' •r 

mensuplannın parlak çab~ıı.''~~ 
muvaffakıyetlerine tahit 0 de'1 

mızdan Türk sporu namına 
bir sevinç duyuyorum. 

Aydııtda bir yangı~ •• ,ı~ 
AYDIN, (Milliyet) --d. tP'eJ \f 

gün Aydında Hasan Efen f~şııe!~ 
selerinde Cemal Bey y~ı tıırd"$b' 
de Hasan kızı Zelihanın ° ı,ird~1 .. 
odadan yangın çıkmıf ve uııifl 
re üç odaya daha sirayet e riııe l i 

itfaiye hemen yangın )e ıııcfl" 
'erek yangını söndürınet e 'J"!.'~ 
ken kiremitllikteki leyle. 'le lı"'ı;fi 

.. - n tesır• . 
tutu,muş ve ruzgarı ı,;ri•• ııl' 
dan uçan kığılcımJardan . 1 .. ıııf.., b' evı ~ · ı• metre uzakta diğer ır d 1et ~ı-' 
mu~tur. l!faiye buraya u;.atııı', ı 
ve bu PVİ yanmaktan k ıııe"• .. 1. 
Vakıfhane, bir oda tanııt:.,,dii,.;ı 
da da kısmen yanarak ~o 
müstür. 



,.,. (!ÜTEFERRiK HABERLER} 

Sonuncu yarışlar bugün 
Bugün Veliefendi·~r; 

0

yapılacak at ya
~-•.şlarına yirmi beş at iştirak edecek 

d •layetB "d'· · · t. 8501· d d b k · t ij, aytar mu urıyetınce ter ıp ıra an maa a u oşuya gıren 

le n Yazhk at yarışlarının altıncı hayvanlar için verilen duhuliye Ücret· 
'ı'~nuncusu bugün yapılacaktır. !erinin mecmuu, ikinciye 120 lira, 3 

' ı. tıılara 25 at iştirak edecektir. Ya· ncüye 50 liradır. 
' 'ıu tekilde olacaktır. Duhuliye•i: 10,20 liradır. Siklet 56 

BiRiNCi KOŞU 
llç (Handikap) 

'ic.•lcYaşındaki yerli, yarımkan lngiliz 
lııuy ve dişi taylara mahsustur. Bu 

lk • 4. at iştirak edecektir. 
l~o ~-""''Yesi: 190 liradrr. Birinciye: 
~d •ro, ikinciye 50 lira, üçüncüye 20 
r,•i· 'r· DÜhuliyesi: 1,90 liradır. Mesa-

. ,4oo ınetredir. 
llç iKiNCi KOŞU 

l'tit· "• daha yukan yattaki haliskan 
lııu;~ a.t ve kısraklara mahsustur. Bu 

lk • 4 at iıtirak edecektir. 
lJs r•ıniyesi: 470 liradır. Birinciye: 
~il',. ıradan maada bu koşuya giren 
>.ı;/nlar için verilen duhuliye ücret· 
'ir, 1~ lttecnıuu, ikinciye 55 lira, üçün· 
t.ıt. g·~ liradır. Duhuliyesi: 4, 70 lira· 
'• d ' let: Uç yaşındakiler 53 kilo, 4 
ı.,,.j,7a yUkarı yaştakiler 58 kilo taıı· 

•rdır. Mesafesi: 1,800 metredir. 
UÇU~!CU KOŞO 

lk· (ikinci lnönü koşusu:) 
~, d~ !•tındaki yerli haliskan erkek 
S ati''. taylara mahsustur. Bu koıuya 

lkrftır~lc edecektir. 
arnıyesi: 1020 liradır. Birinciye: 

Pransız hava 
~anevraları 
D·· 11~nıan tayyare karar-

gahını tahrip etti 
~~ı\aıs, 30 .A.A. - Hava maoevrala- 1ı '-ı, &alıah ıafkla beraber şimal ve şark· 
k h·t•len bombardıman tayarelerine kar· 
~ Ucllın ile başlamıştır. Bombardıman 
'•«ı . . ld". h . 1 1 tıı_ . erının ge agı ususı a et er va .. 

~ ''Yle tespit edilir edilmez bütün mÜ· 
'-. ~ filolarına talimat verilmiı ve bun• 
b~ Orlıo.t düşmana karşı uçmuılardır. 
~~nın hedefi Pariı idi. 
"Uy"lc ı_., u bombardıman tayyareleri uçuı· 

~~l durdurmak mecburiyetinde kal
'ı.ı •t~a da diğerleri çok bulutlu olan ha· 
~ :; t&tifade ederek müdafaa hattını i· 
V, h l Yarmo.ğa muvaffak ohnuılardır. 
ı-.. Odeflerini teıkil eden "Leburji" tay
~: karargahının üzerine gelerek bom

~dı~ınanı ?"~!iden hav~ fiıekleri atm.ış: 
~t:o • 'fak.ip tayyarelerı bunları her ıkı 
t~;nda da tart etmiıtir. 
1\ d"' tnutahaHıslann mütalaasına gÖ· 
~"l~n tayyare kararg~hını tahribe 
~~Yle ınuvaffak olmuftur. Hedef 
l1ı;1j' 0 Irnak üzere mukabil bir taarruz 
d<ia ~aktır. Kaydedildiğine göre mÜ· 
'"ind lolarına telsizle gelen malumat sa· 
Ilı,~ . • düımarun taarruzunu geçiştir· 

'lllkanı hasıl olmuştur. 

transanın eski kon-
t solosu gitti 

~ b~ansa hükumeti tarafından baJ
~ it Vazifeye nakledilmiı olan F ran· 
~b:~neral konsolosu Môsyö Paul 
~ 0~ tehrimizden Marsilyaya hare· 
l\ııı;~~lııiş ve Galata rıhtımında ,eh
\~ .• bulunan konaoloılar tarafın• 

t "gurlanmıttır. 
~la,l'~•anın htanbul ceneral kon • 
'i.ıı 11tıına tayin edilen Môayô Hen· 
~- 0"•etk· ·· h . . 1m· •. ı gun fe nınıze ge ıı • 

kilodur. Birinci lnönü koşusunu ka· 
zanan taya üç kilo ilave edilir. Me•afe 
ai: 1000 metredir. 

DORDUNCU KOŞU 
(Handıkap) (Uuzun çayır koşusu) 

Ddört ve daha yukarı yaftaki yerli ya· 
rnnkan İngiliz at ve kısraklarına mah • 
austur. Bu kofuya 8 at iştirak edecek
tir. 

ll<ramiyesi: 510 liradır. 
Birinci: 435 liradan maada bu koşu. 

ya giren hayvanlar için verilen duhuli .. 
ye ücret1erinin mecmuu, ikinciye SS Jj. 
ra, üçüncüye 20 liradır. Duhuliyesi: 
5,10 liradır. Mesafesi: 2,600 metredir. 

BEŞiNCi KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarımkan Arap ve haliskan atep ve 
kısraklara mahsustur. Bu kofuy:ı ı at 
iştirak edecektir. 

ikramiyesi 255 liradır. 
Birinciye 180 lira, ikinciye 55 lira, 

iıcüncüye 30 lira duhuliyesi 2,55 lira· 
drr. Siklet: Dört yaıındakiler 58 kilo 
beı V<' da.ha yukarı yaştakiler 60 kilo 
taşıyacaklardır. Mesafesi: 2,800 met
t"edir. 

POLiSTE 

Sekteden ölUm 
Dün öğleden •onra Edirnekapıdan 

geçmekte olan 60 yaılarında Haaan 
oğlu Ahmet ağa, Üzerine ani olarak 
fenalık gelerek düşmüı ve ölmü.,tür. 
Muayene neticesinde sektei kalpten 
vefat ettiği anlatılmıştır. 

Bir evde yangın 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa ma

hallesinde oturan Madam Dirigin e· 
vinden yangın çıkmış, derhal söndü· 
rülıııiüıtür. 

Hava raporu 
Sıfrr dereeei hararete ve deniz sevi

yesine indirilmiş lıarometre: 
Bu sabah aaat 7 de 758,5, bugün ıa· 

at 14 te 758 . 
Termometre: Bu sabah saat 7 de 

22,5, bugün aaat 14 le 28. Azami 30, as· 
gari 19 dereceyi gÖllermittir. 

Rüzgar saat 13 e kadar lodoıt~n, 
sonra yıldızdan esrniıtir. Aumi sür'ati 
saniyede 7 metreye çdmuıtır. 
oanmibPğio.· salt 28 mbg& ök ökkk 

--·---
Malulgazilcr kongresi 
Mal\ıl Gaziler Ankara tubesi bir

liğinin senelik kongresi bugün aaat 
14 te üniversite konferans salo'nunda 
toplanacaktır. 

Kongrede heyeti idarenin raporu 
okunacak , heyeti müfettitenin he . 
saptan tetkik edilecek ve yeni heye • 
ti idare seçilecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma.dan başka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1stanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Seylerbeyi 48 
4640 

Üç yeni tayyaremize ad kondu 

Dünkü resmi geçitt c tayyare timsali 

~I\ tol (Başı 1 inci sahifede) 
>da, •n halk Yeşilköy hava limanı 
() ··ını 1ı • . '• ~l•d anıılen doldurmuştu. 

:-ı;ıı ın •n •~nra saat 15 te istiklal 
tı;.l\ lı., tyd•uda akisler yaptı. Bundan 

ı ı ''rlo 1 1 . . . h"Qtıd nrnrş o an tayyare ertn ısım-•· .. ~ •ı. " nda 
ı~~~ v0 ". ~nra I.tanbul, Beyk_oz, Ka· 
'ı, "• ':r ~·•~al lıalkı namına bırer zat 
ııı.\~ da\:ı;·tı. Ve Tayy<ıre cemiyeti na· 

'b.1 ıkın gösterJiğı teveccühe 
" Cti 0 •d:ı.ıi. ... :nı, . 
ltllt -~'"<! Urıy°.t .~narşı aöylondi. Hepsi 
~t 1\ bu "n butun lıalkm iıtiı-akile söy
~· hoy0 ?lıra, hazır bulunanl•n büy~k 
ı~~ı.bi.,1:~'1.:l dü. ürdü. Yeni tayyareleri 

'ı'" y rcc halkın alk4lan uasında u-
) •t •ı>tı. •• '•ıb· 1 • l-ıc:1;' hal~, diin de orduya üç tay

Yo ettıklcrinden çok büyük bir 

sevinç içinde hava limanından ayrıldı. 

Ayancık, Bafra ve Çar-ııamba 
tayyarelt!ri 

SiNOP, 2!l (A.A.) - Ayancık, Baf. 
ra ve Çarşamba l<:ız.11--.rı natnrna ah .. 
nan tay}•are!eı· bugün Sinop tayyare 
meydanına ce1mi~IC'rdir. 

Yarın s&.at onda ad koruna mera .. 
simi yapı!acaktrr • 

Bolu tayyarcler~ne. ad koyma 
nıcrasımı 

BOLU, 29 (A.A.) - Zonı:uldak, E. 
reyli, Bartınn tayyareler geldiler. Ma
hallerinden hcyel(er de gelmektedir. 

Tayyaıelcre ad konma merasimi ya· 
pılmak üzere Boluda şimdiden şenlik · 
ler başlamrştır. Y;ırrrıki bayram eın • 
sal siz surette heyecanh olacaktır. 

MiLLiYET CUMA 31 AGUSTOS 1934 

iLAN 
l Eylül 934 cumartesi sabahından itiba

ren tatbik edilecelc muvakkat tarife,köp· 
rü ve nakil vasıtaları resimleri dahil ol .. 
duğu h~lde aşağıda gösterilmiştir. 

Birinci mevki ikinci mevki 

Kuruş Santim Kuruş Santim 

1 • 2 kıt'a 6 
3 . 7 kıt'a 8 
Zabit 6 
Zabit(kame) 4 
Küçük zabit 
ve efrat 
Küçük zal,it 
ve efrat 
(k•rne) 

5 

!eri 5 
Harp malül
Mektep talebesı 
(15 yaıına 

25 
75 
25 
25 

3 
6 
3 

2 

1 
2 

75 
25 
75 

su 
50 

kadar) 5 2 50 
Her talep vukuunda biletlerin ve pa· 

ıoların ibrazı mecburidir. Müdiriyet 

5557 

.. ............ --
0 eniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
---~Han. Tel 22740 ___ _ 

TRABZON 
SÜRAT YOLU 

Yalnız bu haftaya mahsus ol
mak üzere 
GÜLCEMAL vapuru 3t·A
ğustos CUMA 18 de Galata 
ı ıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüste bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Polathane'ye uğraya· 
caktır. 

Karadeniz Cumartesi postası 
bu hafta yapılmıyacak ve bu 
postalara 8 Eylülden itibaren 
başlanacaktır. (5280) 5575 

Mersin yolu 
CANAKKALE vapuru 2 Ey
lül PAZAR ıo da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos. Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Kat, Finike, An
talya, Alanya, Anamur, Mer
sin' e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Ku,adası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Ana.mur'a uğ
ramıyacaktır. (5216) 

AYVALIK 
sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 1 Eylül 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelele;jne 
uğrayarak İzmir'e gidip döne
cektir. (5217) 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tınaima komisyonu ilanları r61BE- E~o!e~!!~,~~~n~~~n -•••ı 

1 F k S t 1 K · 1 200 metre ınur~ıbb~rnda bir ar:..,y3 ih:."yac v~r:J.r. Bu nr::~~'~ T-,kt-ir.ı-• n· a a ına ma omls· . · 
d 

Ayt>.!(lŞa t:ıraı.ıncla dcnı:ı.e nA;rıı- olnınr.r şarttır. Satmak İ&Lİ) cn~erın ~;.::"t l•·· 
yonun an : · ( 200) ·ı .. 

~ k k • •h • • • mıze arsa rumuzu ı e muraec"\atJnrı. 
ı- ır a ıt atı ı tıyacı ıçın 

210 ton tutuşturma odunu ila- • 
nı aleni münakasa yapılması 1 
liizım iken yanlışlıkla pazar
lıkla yazılmış olduğundan mü 
nal:asa ile alınacaktır. ihalesi 
10 Eylül 934 pazartesi günü !~ 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve iştirak edeceklerin de 
o gün vaktinde teminatlariyle 
birlikte Fmdıl<lıda satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(77) (5100) 5431 

••• 
1. Fırka Satmalma Komis

yonundan: 
, Fırka krt'atı ihtiyacı için j 

(20) bin kilo pilavlık pirinç a- , 
çık münakasaya konmuştur. i
landa müsavi fasclalarla yazıl· 

1 

n1adığmdan ihalesi 10 Eylül 
934 pazartesi günü saat 15 de· 

• ~alas Amerikan ftlektebi 
Orta derece • S sınıf 

Ticaret - Lisan - San'at 
Leyli ücret : 175 lira, Nehari 20 lira 

Tedrisat devri 1 B Eylülde başlar 
[2160)-1' 

HİLALiAHMER-
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer merkez anbarrnda mutbak leYazımı 
venire 1, terzi levazımatı çubuk ve kafes teller, 3, elekt·ik 
malzemeıi, 4, Etnvler, ııı, çamııır ıırabaları pirinç tahşı ve 
Parçaları 6 Evlül 934 tarihlerinde satılacağından taFpl< rn 

müracaatları. (2225 ) 

dir. Taliplerin nümune ve şart ley] ve Nehari --------:m-ıa.. 
nameyi görmek üzere her gün S J • K O t Mektebi 
ve nıünakasa günü iştirak için en Ol" J iZ r a 
de vaktinde teminatlariyle bir- Tl!rkça • A'manca • Franıııı:ca • İngilizce 

Kayit muameleıi Cuma ve Pazardan mada her gün yar·' r. 
likte Fındıklıda Satınalma ko- ır"•-- ikmal imtihanlan 10 Eylülde "e derslere ı ı ı·:)lulde l•nşlanacak. ı --•I 
nıisyonuna müracaatları. (76) 
(5099) 5430 

* • .. 

İstanbul Kumandanlığı kı
taatı hayvanatı ihtiyacı için· 
müteahhit nam hesabına 
58,457 kilo Yulaf alınacaktır. 
lhaJesi 1-9-934 cumartesi gü
nüdür. Saat 14,30 da taliple
rin §artnameyi görmek üzere 
her gün ve ihaleye iştirak ede
c,•klerin de teminatı muvakkat 
telerile birlikte vaktinde Fın. 
dıklıda Satmalma Komisyo
r.unda bulunmaları. (79) 
(5174) 5501 

••• 

Istanbul Kumandanlığı kı
taatı ihtiyacı için müteahhit 
namı hesabına 40,000 kilo 
Bulgur alınacaktır. ihalesi 
1-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün ve i
h.:.leye iştir 1k edeceklerin de 
teminatı muvakkatelerile bir
lik~~ Fındıklıda Satınalma Ko· 
misyonunda bulunmaları. 
(80) (5175) 5502 

n-... ıııaıı ............. ml! 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
.~lata!iarayda Kanzilk eczahaneıi 
karşısında Sahne sokağında 3 numa· 

5404 

Belediye Sular ldare~in ı-len: 
İdaremizce alınacak kurş •ın borularla musluklar ıçın 

29-8-934 çarşamba günü yapılacağı ılan edilen eksiltmenin 
3-9-934 pazartesi günü saat on dörde bırakıldığı alakadara 
olunur. (5219) 5544 

Tarsus Belediyesinden: 
En aşağı 2 kilometre kutrunda bir sahadan işidilecek 

kuvvette b!r "Siren" kapalı zarf u~uliyle münakasaya kon
muştur. Yüzde 7,5 teminatla b'!raber talip olanların Eyli.il 
ayının 12 inci Çarşamba günü saat üçe kadar Tarsus Bele· 
diye Riyasetine müracaa ctmdcri ilan olunur. (5045) 

5395 

!stanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Kilo Cinsi Nevi Kıt'ası ihale tarih, günü saati 
4940 Kuru Soğan Açık Pınar Hisar 15-9-934 Cumartesi 15 

13000 Patates Açık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 15 
3302 Pirinç Ac:ık t'ınaı Hisar 15-9-934 ,, 16 
2800 Kuru Fa<Jlye Açık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
6110 Mercimek Açık ,, ,, 16-9-934 Pazar 15 
3120 Makarna Açık ,, ,, 16-9-934 ,, 16 
1781 Sade Yağ Açık ,, ,, 16-9-934 ., 17 
2415 Zeytin Yağ Açık ,, ,, 17-9-934 Pazarte:;i 15 
450 Zeytin Danesi Açık ,, ,, 17 .9.934 ., 16 

1382 Kuru iizüm Açık ,, ,, 17-9-934 ,, 17 
2189 Şehriye Açık Viı:e 17-9-934 Salı 15 
1231 Şehriye Açık Pınar Hisar 17-9-934 Sa1 ı 16 
584 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 Çal"Şa."llba 15 
420 Beyaz peynir Açık Viı:e 19-9-934 ,, 16 

'ı ralı apartımanda 1 numara. 

-------- 4537-.;. 
1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

2800 Tuz Açık Vize 19-9-934 ,, l 7 
13364 Bulgur Açık Vize 20-9-934 Per~embe 15 
9951 Bulgur Açık Pınar Hisar 20-9-934 ,, 16 

10901 Nohut Aclk Vize 20-9-934 ., 17 
ldaremi ziçin pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, Hır-

davat, Galvanize oluklu saç ve malzemei zuccaciye gibi 
(126) kalem muhtelif eşyanın 5-9-934 çarşamba günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

isteyenlerin mezkur saa:te mağazaya müracaatla tah
riren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede 
(X) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz 
tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (5284) 

• 

6484 

8450 Nohut AÇık Pınar Hisar 20-9-934 ., 1 7 

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarih ve saatleri ya
zılı on Jo! .. uz kalem erzak Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
ihtiyacı için aleni münakasaya konulmuştur. Evsaf ve şartla
rını görmek ve anlamak Üzere isteklilerin her gün ve müna
kasalarına iştirak etmek isteyenlerin de yukardaki belli gün 
ve saatlerde teklifatlarınm yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
natlarile birlikte Vize Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(128) (5066) 5394 ..... 
Y ediyüz Altmış Altın Bin 

Kilo Kuru Ot kapalı zarf usu· 
lile ihalesi 5 Eylül 934 çarşam~ 
ha günü saat on dörttedir. 
Şartname sureti müsaddaka· 
sını görmek üzere İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ve ihale günü vakti muayye· 
ninden evvel teminat ve tek
lif mektuolarını makbuz mu· 
kabilinde~ Ankara Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyo· 
nu Riyasetine vermeleri. (74) 

(4651) 5059 
• •• 

Yozgat kıt'ası için 100,000 
kilo Arpa 2 Eylül 934 cumar
tesi günü saat 1 O da kapalı 
zarfla satın alınacakhr. Şart· 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakaaasına iştirak ede
ceklerin belli saatten evvel tek
lif mektuplar ile Yozgat As
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (78) ( 4652) 

5060 
••• 

Pınar Hisardaki kıt'at ihti· 
yacı için 645, 758 kilo kuru Ot, 

393360 kilo saman 921920 ki
lo arpa 8-9-934 cumartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarfla a
lınacaktır. Sartnamesini gÖ· 
receklerin h;r gün Vizedeki sa 
tın alma komisyonuna, Istan
bulda Levazım Amirliği Satın 
alma komisyonuna Kırklare· 
li, Pınarhisar, Çorlu Tekirdağ 
ve Edirne Defterdarlıklarına 
ve münakasa için de belli saat
ten evvel tekliflerinin Vizede 
68 No. lu satınalma komisyo
n~a vermeleri. ( 4845) 

5218 
• • • 

Eskişehirde Kolordu Hava 
kuvvetleri için 440160 kilo 
Un 18-9-934 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla alınmak üze· 
re münakasaya konmuştur. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
Eskişehirde Kolordu Satınal
ma komisyonuna tekliflerini 
vermeleri. (5065) 

5393 



-

~ TÜRKİYENİN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası 

SÜMER BANK 

Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak Uzere 

İST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz derileri, kösele, yarma, eldivtalik ve güderi 

mübayaası için bu büroya müracaat olunmalıdır. 

Adns: lstanbul, Sırkeci, Sanasaryan Hın yamada No 36 
Telgraf: BEYKOZLU, İat.aı:ıbul - Telefon: 22832 

5492 

üSKODAR. KAOIKÖY 
Tramvag Seferlerinin işlet mega Açılışı 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk tramvayları T. A. Sirketinden : 
Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Haydarpaşa' - Kadıköy hattı 

1 E~lül 1934 sabahından itibaren işletmeğe açılacak ve bu suretle Kadıköy -
UskUdar arasında muntazam tramvay seferleri tesis edilecektir. 

Bu yeni işletme yüzünden, Üsküdar tramvay şebekesinde tadil ve Kadıköy 

Tram••ay Şebekeıinde tesis edilen mıntakalarla 1 Eylül 1934 sabahından itibaren 
tatbikı mukarrer ve her nuntakaya şamil l~nzilath ücret tarifeleri bekleme yer
lerinde ve Kadıköy iıkele durağında muhterem yolcular tarafından görülebilecek
tir. ( 2169} 5549 

İstanbul Ünlversiteıine ve yGksek mekteplere ---
diğer tehirlerden ıelecek talebe hanımları mahsuı 

TÜRK KADIN BiRLiGi 
HiMAYE va MURAKABESiNDE 

KIZ TALEBE YURDU 
C. Halk Fırkası kltibl umumiliğinden ve Mauif Veklletinia 

yGksek tanl7enamelerini ve reami ruhaatı haizdir. 

Müessisi: TOROGLU ZIYA 
Kayıt ve tifahi, t.hrirl tafailit almak için Cağaloğluada Birlik 
mnlceılne veva Şehzadebaımda Yurt mGdlirlr • - e -m"roıcınt 

edilmelidir. ( 20 52 , 

İstanbul Amerikan Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan kız Koleji, Amavutköy 
Tel· 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec, Bebek 

Tel. 36.J 

5454 

Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bit müessesedir. Almanca veya Fran
sızca ihtiyari olarak mütehaHıa muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Balıal<'rya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ihtisas derıleri 

\erilir. 

Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarma, fikri terbiye
lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporlan ile gençleri 
bec'enen yükseltir. 
MUHENDIS KISMI A~eli v~ .naza~ ~·~ktrik. makine ve nafia 

mühendi11 yetiştırır. 

Robert Kolec' de kayıt günleri : 
1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 - 12 ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : 
15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar 

Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. (631) 

:::=:m=:::E:; 4650 -

•• 
Usküdar 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. 
(5226) 6567 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarlar ı yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemenin karşılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talip
ler şeraiti anlamak üzere iste dikleri zaman münakasaya gir
mek için de gösterilen gün ve saatte maliyeye teslim edil
miş ilk teminat makbuzu veya banka kefaletnamesiyle bir
likte komisyonumuza müracaatları. (4744) 
Çift Alınacak eşyanın ismi Münakasa tarihi günü 

34435 Yün Çorap 5 Eylül 934 Çarşamba 
28827 Tire Çorap 5 Eylül 934 Çarşamba 

saati 
10 
15 
5176 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden:• 

Tıp Talebe yurdu hademeleri için 1iizumu olan 72 takım 
elbise ile 25 adet palto nümune ve hususi şartnamesi veç
hile ve 4 E} !iil 934 Salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. ı~tcldilerin müracaatları. (5220) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
,,-e kuvvetsizlik halatında bü

ük f ı:>:de ve tesiri görülen 

5545 

lYUJ...Lll ı:. ı CuıvıA :,ı AGU:::. ı O:'ı u1;:ı4 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ~ ! VAPURCULU 
TURK ANONiM ŞIRKE11 

lSTANBUL ACENTAhh 
1 - İlk, Orta ve Lise kıaımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba ııftnleri saat ondan on yediye kadar müracaat 

edilebilir. Liman Han, T.Lalon: ~.-' 

3 - eakılorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, aısıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde 
ba9laaacııkbr. Trabzon yolu 

4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifaame gllnderilir. 
Adreı: Şehır:adebaşı, Polis ırerkezi arkası. Tf'I. 22534 (2007) 5314 D l vapuru um upınar 2 Eyıüı 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
p AZAR günü saat 20 de Galal 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte zon 
guldak, lnebolu, Ayancık, Saın•U, 

Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, G 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıt 
bunlara ilaveten Of, ve SürrneneY 
uğrayacaktır. 

Karyui Mevkii cinsi Harita Metre Beher metre llecmuu Muhammen 
kıymeti 

L. K. 
59 64 
59 64 
Sl 96 
51 96 
51 96 

Bo~tancı KOçükyılı kılağuz çayırı Ana 

" " " 
" " .. 
" " " ,, 

" " 

No. M. 

32 497 
33 497 
21 433 
22 433 
23 433 

murabbaı 

L. K. 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 

_______ .... 
Fevkalade Fırsat! 
Modern elektrik avizeleri 

ıofra lambaları 

Gayet elveriıli fiyatlar. Fırsat· 
tan istifade ediniz. 

Kartal Mişeli ayazma Tarla 00 1897 ş•· 

ylan 115 
hiıseıi ta- D. PAR DO 
mamı 100 00 Hi11e7e muıip miktar 20 Ol Elektrik levazımatı mağazası 

Galata, Bahtiyar Han, No· 30 
Telefon: 43743 

Yukarda cinai yaıılı "5,, kıt'a arsa ile "bir,, kit'a tarlanın peJİn para ilıı temliki 5/9/934 tarihiııe 
mllaadif Çarşamba gllnll saat on dertte ihalesi icra kılınacağından taliplerin dipozito makbuzlariyle 
Kartal Malmüdlirlüillnde mntetekkil Sabş komiaynuaa mUracaat eylemeleri. (5231) 5570 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. ıu 
988 
989 
998 

10:>7 
Hl17 
1013 
1019 
1020 
1021 
1022 
1024 
1026 
1029 

Semti 

Boatancı 

" Büyükada 
Beyoğlu 
Topane 
Galata 
Bey otlu 
BiiyGkada 

" 

" 
Boğaıiçl 

Mahallesi 

Boa tancı 

" 
Yalı 
Kam ırhatı11 
Seferkihya 
Kılçah 
HDaeylnağl 
Yah 

Cami 
Yah 
HOıeyinağa 

" Ortaköy 

Sokaiı 

Catal çeşme ve Y oııat 

" 
Mehmatçik 
Şirket 
TiltDncD çıkmazı 
Medrese 
Bilezik 
Macar 
Küıadiya 
Muıtafabey 

G~lbaşı 

" Dere boyu 

Clııal 

Arsa 

" 
" Hane 

Araa 
Oda 
Buglln ersa 
Arsa 

" 

Hlas11l Emllk - · Hisaeye g&r• 
No, ıu muhammen kıyııı• 

Tamımı 53 Harita 11/15 mükerrer 129 T. 
,, 54 Harita 11/15 mOk. 135 ,, 

1/2 3-19 47 " 
1/2 2S 375 ,, 

Tamamı 6-8 1288 " 
112 38 75 " 

Tamamı 29 735 " 
1/10 5 /1 27 " 
Tamamı 16 234 ıı 

" " 2 206 " 
Araa ve baraka ,, Eski 31-54 yeni 350 " 
Arsı " 46 150 " 

" 
28172 Bervechi mlUkiyet 21-23 175 " 
18172 Bervechi vakfiyet 

İlk arttırmada talip bu!amayaa mevki ve evsafı balida yazıh gayrimenkullerin mlllklyetleri yllıde yedi buçuk pey akçelerile ibslo 
bıdelleri nakden veya ıayrimllbıdil bonosile ödenmek il1ere otUI gün müddetle pazarlıkla aatııa çıkarılmııtır, ihaleleri 26/9/934 

Çarıamba ıllnll 1aat on beıte icra olunacaktır. Şartnamesi Bankamızın kapıııne aatlmıştır. Senei haliye vergiıile belediye veaair rGıliıJIU 
mtııteriye aittir. Talip olanların sabı komlıyonuna müracaatları lliu olunur. [5039) 

) Şelırimiıin en güzel ve aari ( 

Panorama Bahçesi 
2 EylUI pazar gUnU ve akfamı 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜ 
Bahçcnln daimf maruf saz heyetine JIAvcten: Süreyya opereti (fikriye hanım 

Ayşe rolünde ) 20 kişilik bando, orkestra. varyete, kukla, hokkabaz, monolog, 
muhtelif cjtlenceler. Fiatlarda zam yokıur. Çocuk kaydı için her ~lin öjtleden 

ıonra bahçeye müracaat. Telefon 410C5 

Yüksek lktiıat ve Ticaret Mek. 
tehi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz ihtiyacı için 120 ton yıkanmış kriple yerli 
madf'n kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
8-9-934 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. Şartname mek
tep idareıinde görülebilir. Ekajltmeye iştirak edeceklerin 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden alacakları muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka mektubile tayin edilen gün ve 

saatte mektepte müteşekkil· mubayaa komisyonuna gel-
1 meleri. (4843) 5236 .. -----· -Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700 000 000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret); 

r:avell~r• (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aablan 
bu çekler ıayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın he~ tarafında, tehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çeklerı .e'!" ~ü.çük tediyat için 
nakit makammda kolayılıkla istimal edebılırsınız. Travellers çek
leri hakiki ıt. 1ibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

~ekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999)4645 .......... --=~----... -------ı-.-. ........... 
Ankara Jandarma Sahnalma 

Komisyonundan: 
T ·Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile 
çamaşırlık bez kapalı zarf uau lile ve eşyaların hizalarında gös 
terilen tarih ve günlerde münakasaları yapılacaktır. Talip
ler şartnameyi ve nümuneleri görmek Üzere İstedikleri 
vakit, münakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte 
ilk teminat makbuzu veya Ba.nka kefaletnamesile birlikte 
Komisyonumuza gelmeleri. (4768) 

Metro IsınP Münakasa tarihi Gün 
147591 Yazlık elbiselik kumaş15 Eylül 934 Cumartesi 

68397 Çamaşırlık Bez 15 Eylül 934 Cumartesi 

Umumi Ne1riyatı ve Yazı l~ leri Müdürü ETEM iZZET 

Saat 
10 
15 

5443 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyuru iması ( 4655) 
5226 ··.,~-/:.-' 

Buraa Ziraat Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul şartları 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebe bu Sene Leyli ve Meccani on beş talebe .Jı• 

nacaktır. 

Girmek için kabul ıartları: 
~ A -- Türkiyetebasmdan ve hüsnühal eahabmdan olın~~ 

B - Orta mektebi bitirmiş çifçi veya arazi ıahibi evi• 
olrnak, , - ~ ~· 

C -Yaşı On dokuzu geçmemiş olmak, 
11 D - Hastalıktan ıalim ve Ziraat işlerini ifaya bedeııe 

muktedir olınak, ~ 
E - T ahail esnasında mek tehi bila mazeret terk etmeırıe 

ve terk ettiği takdirde kendisi ne yapılmış olan bilumum ırı~: 
aarifi ödeyeceğine dair noterden musaddak " Mektepten .., 
nacak numunesi veçhile " ke faletname vermek, , 

F - Talip mıktarı muayyen ade<li geçtiği takdirde 1' 
prlaca kmusabaka imtihanını kazanmaktır. • 

2 - Mektep Teşrini evve l başında açılacağından tali~ 
lerin nihayet Eylülün Onunc u gününe kadar yukarda yaP" 
evsafı haiz olduklarını bildire n vesikalarla birlikte bir isti:; 
ile mektep müdürlüğüne miir acaat ıı;tmeleri. (4484) / 

Gümrük Muhafaza Umum gıı.
mandanlığı lstanbul 

Satınalma Komiayonundao: . 
.,..,~ 1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton biri~;; 
nevi Benzin kapalı zarfla 16·9-934 pazar günü saat on do 
te eksiltmeye konulmuştur. ii1' 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, latanbul Güırır bİ' 
Muhafaza Başmüdürlüğü bin asındaki Komisyondan alına 
~ 1·~ 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya veki 1 Ii· 
doklarına dair vesika ile muvakkat teminat olan ~7~75] te1' 
ralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile bırlikt. 
lif mektuplarını belli saatten evvel Komisyona verınelerı, ı;44' 

,(4969) __..,. 

uıas 
Kul1an1n1ı·~ 

1 e~ 
Her ecza il "' 

de satıbt• 


