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Yüz · Yıllık Yuvamız 
o·· ··Harbiye Mektebi Kutlulanırken 

1-ürk Zabiti D~ ı. Tebcil Edildi 
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llutl•••I• e11 p11~ rreesul•rı flh h•11•I ilr... ••I ı,.rlerlın 

1 
Harbiye mektebinla Jlzllncl 

Dört Delikanlının Kanlı o''llRU yal dl•lml din atfeden aonra, 
:1 ıltalmld klll>artacak tl•ıaecle 

çok ,...~~· tcdllalae-t 
~ ......... 

1 Bugibıin lleaelelerinden 
• 
1 • 

. . çın ••• Türk Dili 
~~~~--~~~~ 

Yazan: Sabık Atlli/Je 
Vekili Malamııt E•at 

-4-
( Milli mektep); Zira Kik· yuayor. Onua ıtbl dJllJor. O.a 

alp, Ali Caaip ve O.er S..Jfet· herku ulayor. Hwk• .a,llror. 
tialerla açbjı Hın• acluaa bea Dil braltaylan (Mili •ek
(Milli mektep) cllJonm. Bu mek- tep) la lldacl Ye b1J11r ...... 
tep bile bile, ulaya, ula1a iatecll. aayalabiUrler. Bmalar (111111 mek• 
Ve bence çok .. ,ı... baprcla. Bu, tep) ia ebik bıraldail, ..... ... 
hep tllrkçeyl, 1'ırk dlHDl mıd.. ~ ifla'l ................. Dil 

. • bir .......... .. 
:,.aflara 

Şefleri takip edea blttba Wr 
auil propama Ami•i1etle b .. 
almtedl. Ona aaclık kaldı. Gla 
ıeçtlkçe, zaman ıeçtikçe mekte
"'8 bayrağı albnda toplanaalar 
arbyor, çotahyor. 

(Mllb mektep) blltla bir ma• 
ziye ıalebe çaldı. Çetla ka· 
p11malardaa aonra, bir daha 
dlfmemek ve yllloelmek lzere 
bayrajını, deYirdlii maılaia kor
kunç yalaldıjı iatlne clildL Bu~ 
blltla bir memleket onun "aibi 

..... 
mU va•talaruu kulluayorlar. t .. 
ve kAmU bir tlrkçe Ue , .... 
konutma pleriae dojru ılcli
yoruz. Sllr'atle ıidiyorm. Evlacla
mn, &zile, adile, ....Ue, clllde, 
duyuf ve ı&'lflerlle Tarlı, hep 
Tlrk bir Tllrldyeaia, bir TUrkll
ila bqlaaıacaadaJIL üll'ia laer 
beti, Tlrk ılnlllerl, T•k 1"•"
lerl için bir teminat, bir ferala
hkbr. 

(Ziya GllWp) '-'( Kml .tma)ll. 
( Devamı 8 inci •Jfada ) 
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G ·· 1 Bir Kızı a-~ 
için Bir Gence Kıydılar 

•MJ• •• 'ı' •ıık :sısı.,.1111.--.1111rr·ry·--y""l!a~ 

Neticede Zavalh. Güzel 
Kaçırıldı Ve Periıan 

Emine 
Edildi 

KayHrl (Hu•ıl) - Birkaç 
l'h •"-& .. hrimiz k&ylwlnden 
'6riad• çok fed •• kanlı bir kız 
kaçırma Yaba o1..., laldlM bir 
liaema çabulduja ·~- seç
•lttlr. Bu kanlı facia baklanda 
ıu tahilab aldım: 

Yeni !en•nımız: 

Aşk 
Gençler içindir 

Blnyan kaza••• baih Bu
haylr k6yl •ırafından Oıman 

~ama lua Emiaeaia sl••llijl 
Adeta dillere dutan olmuıtur. 

Bu Hbeple Emineye birçok 
talipl•r çakmlf, nihayet buadan 
bir mOddet •••el izzet lamiacle 
bir dellkanla bu slzel ile nftanla.
mak bahtlyarhjına kaY.tm111tur. 
lazet ıeçealerde bir it icln köy
den aynlmıı v• hldlae derhal 
patlak Yermlftir. Kalamac:Ua k&-
ylndea Arif Ağanın otlu, Eaal· 
aeaia sk.Wjiae vuralarak 0.
man kllıyaya mlracaat •mit •• 
ima ittemiftlr. ............... , 

kumıaclald blylk meydanında 
yapıldı. Dlrt tarafa trlbOnler 
konulmllf, ortaya da bir laltabet 
ktlrallal yerleftlrilmlftl. 

Meruime, tam ıaat 14 te 
Harbiye mekhblaclen lna Hae 
mezun olup orduya yeni iltihak 
etmekte bulunan pnç ve dinç 
zabitlerimlze cliplomalarıma d-td
mııile bqlaaıldı. 

( Duamı 6 ıDcı Nyfacla ) 

a..., 61r HerM .. 11 •.ıha• ........ } 
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... ilçlhria .......... -
iltl farkmua ihliUıa .... ... 
olmadığım e+nek .._. Wr 
komi9r• tetkil edildi. ... .... 
-.k ilwe. ........... ...... 
umumiyede lmaktaiı tillire ... 
liaoe· o da tiJlı6n 

Num Bey { Aabn cr .. deli İhlaa 
lanlhawi ) - ........... ..... 
... ... ,_ -1 .. lılr ..... . ..... ~ .............. . 
............. Çe.M nhlıet ........ 
,.. Maut dit•••· 1>1pra.. F ... t 
18Det ~eelW ihtlklrla •lcmd.a. ltla 
.. -- ,.,....... a. .... ............................ 
Mır tek ......... k •• llatlWr ~ 
........ ..ı? ....... .... amrlJat 
.a.tluttllr. .... .. - ..... ,... 
~. ,......nn "1-•• ,.... 
• ....... fiallnl ....... ...... 
• '111•1114 .. w .... .. .... .. .... .......,.~ 
.............. t w•flnnit ol•ealda .. 
tekrar bir d•ha lbUklr m,tlcalleht 
k..Uyonu teıkU edllmlftir. 8'a b-
'sı -· ................. . 

........ .... ı .. 

* Hakkı Bey (DiftilJola Blobitdiıelr 
2& ) - Ad:dm lkbıat llml "'but 
plJ ..... rtla Uatlkin kabul etme&. 
Balakpa......._ .,. .... , ltakkdu 
yar. MeHll ayal e..... bir yatı 

hanıfıl daha ucuz aataraa mlftarl 
•- ..... ..ı-. lkba.dt .,..,_. in-
......... ..... aç-etu. Bir .. t1.ı •o. ......... ...._ ualenatl•ld flat r•••k,..._ .,.U.ce bu buna4a 
taWI .... .,. .. Çlwkl Wr ••'"o• 
...... da .... • aatablti lrL O .... ..... ..t .. -:. .... , ............. . 
...... 1r. ...... -- .. .... 
- ~ ... Mttlncak. .... , .... ... 
... ....,......... ifa .......... blaı. 
........ ,. flat ........... ....... 
..... ........ Millet lhell.t IMfö. 
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Yakalanan Kumarbazlar 
Dört Kafadar,B·r Köşede Biribirle ·ni 
Sızdınrl rke Yakayı E e • 

........ po&el, ............... -·- Wır 
.. c•ıl11e p•ı 'ı IJml ••taclıır. K ır alp
tella ...... ,. ~ .... .....,.. ........ ,.. 
lre!nınk _.......,. ...-..,...... Gerek im-

........... .......... •••11len ait - 24mtlla ................ ....,. _.., __ : ...P Ani, ltüpqa Taki, amele Hua. 
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"•+= .., 1 • 1 ' 1 ... 1 .. Pil ...... 
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..,......._ Wr top ..... plmnllE .,.. 
bl• 5br • 

Jf. Ç...._ apnada lojalar ..,. IO ,..,, 
nada Almet Ala tı • • lıir AıliJ•• ewftlld ... 
bala ........ ~ .. _k lcla l.tal.la ı•' 'ı " 
... ifleriDI Wtirip ..,. 1 afi™•·· - E6 ••• 
........... •llııh•• ..... . 

.,.... ....... dnal sıl.t hali.ete , .. ak•ank ad- • EfflM .. Wr ..... a.tlcaiade 
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1 
iki Müsabaka f Ye1ti 

Seçimi . Şehitler Abideai ve Kea- l/lapisharıe 
Yarından itibaren Münte- •ervatuvar Bina91 için.. loıaat Bitti, Afır Cezalılar 
hiplerin Liateleri Asılacak l6 Mart ıehitleri &WtlePi " Yeni Biaaaya Gönderilecek 

Belecl1e intihabatı yanndan lr.oaMrvaluvu blaam pıojeleri Atliye Yeldtell • ........ 
itlbaran, memleketin her tarafında ~ a~n mBaat.lraya .-.,. yaptırdıfı umumi haplADenlll 
bilfiil bqlamaktaclır. Kazalarda kadar (JO) ..... ._, ittirak ... infaah ldlmiftlr. Yalaaz mlt•h-
tepkklU eden intihap eacllmenleri mipir. ...... aitldetl 25 1ıitJe 1r.aı kat.al mameleli ._. 
yarandan itibaren faaliyete geçe- tefrioiaanide bitecek ve bir hafta ikmal edilmemiftir. Bu ela yapıhr 
celderdlr. intihap ~~llmenlerl yapalmu hapiaane aplacakbr. 
pna lntilaap deft•fennı mahal- iç..., aetice ._. ıt12Abi. &. Vclr•t •=-- 1 lhW -·• 
ı.-. a...War, b• defterler .. m'ı heb.. lM.ci. iWllci Ye 

... _... ~- Alla ... ftıc .. ca ••nallr ..... Km rs 

...,. ,....... • ..... t.ellllr ........ ' w.u,. .... 
etlleeektir. l.ln.at.mhplllie•ft· i..._.,.759,~lıırAJ• -~
• w.111c1 ..,._ ıçfatleW ea .. 

Sovyet Rusyadald 
Askeri Heyetimiz 

•ako-. 30 (A.A.) - Tlrk _. 
keıl .. ,.ti tlla KIJ9ft llarebt • 
........ e.,.t .....,..... ..... ... 
...... _ .......... h••••= 
11,ıc.. .............. ... ............................... 
.. ,... ıl ....... tu ....... 

Adw•, 30 ( A.) - illi .... _. 
Md ,. ....... palWÜ ••ha...._. 
,., ............. lılr ....... Is ....-.u ................. . 
w ,. ....... S9 ••nır "1,25 
• , ..... ,.. ... ... .. 1,71, 
uo k ........ lftlr ..... _ ........ 
7. ,...,.. •• 2,55 • 2,65 lnuuım • 

... 111•'111 Ça'11• .. •n 
Trahı-. 21 ( A. A. ) - Hallle.t 

temlll ... ,., • ._ Wr pup Allfaa-
.. tta aW. •ıa. "8 Y,Jlye •lflal
metln ot'a " •• ta.ali etmlttlr. 

........ IMlcek9IUlr 
Matla,29 .......... ... 

pi lnaba ipek .. , .. . 
...... u •cdmıt Ye Yuatl olarak ... 
U.•n 60-15 1111111 ,.. koza 111 .. 
•lfbr. 

Muh•• ••• Ker•tla 
Kanı, 29 ( A. A.) - .... YilA,. .. ............... .,. .. ,.. ..... 

.._ ..... wllll W Ilı a., .. 
ı' 1 • .,. • , ,, ... 

Derece 
-- Han Yine Şiddetli 

a;;;:=~•F/,jr.;a1itf~Gi • ....., 
............. Çlwkl ,_, ..... ... ... .... -ti·-· ..... _ 
w.lt ...... Aplı .......... fnat 
..... &atlan Jlbeltebl&lw. ipe 
.__ ..... ifla ,.,..Dllfhr. .. 

lıfım BeJ (Hırkmterif Aa.H mu•r
W st» - ı...•n1•• ........... 

-•s\L•lr lıılr ..... 
••*· Anek .. • ı...ı,._ Nl.pnm 
S 11..,... aatar. F.ut blaia •aa• 
(17,5J .................. 11e,.., . 
.. ..,.. .................. y ... 
W.. ........ lro....,•uaua .... ........... __ ....,. ... ·-·· .... 
r.;...... .. ... o ,.. - iti ... ....,. ... ........... ....... ... . f;lm•• ................... ... 

........... ı ........... . 

uaaw · KIMIJ Tramayı 
....... , .. t ..... 

!MIİ.l!l'ID"-...., llkelı:llae 

,.nalan ~ ... .,. 
'-•kllr. Bit mtlcldet .onra
Miy•J• kadar oı.. lrıaım llmat 
lllliliaCe, ~t nami cı=t • .ı,.t 
.. ,......da ,_,.~br Y..ı •t 

.ıparlf •e• ........ ,. .... 
~· 

JllPll•Dlfmtalaririn-.1Ö19 la11ap lim nkc••· 
•eceli lçm, Şelllr mecr+ • -------------
,.. • m ..pleceldir. 

ALbjl••ı. ...ıt..aa sin. 
Ş.- aeclW azelajı için, .._.,. 
kadar flrb vill1et idaie laeıeti 
relalijiae •• .,.._.,. riyuetiıle 
Be Jla kadar ••acaat 1a,.larak 
umzediklerinl lı:oymak ht.yftler 
olmaftar. 

MiJelle lzil ...... , . .-...... 
..üıi • ıwl wwi•hrin• lııiıer • ,.. ... !, ............ 
Yanaclan llilaana .tart .. -. 
1ı•'dı• a vsileeeldir. Buat. ..s .............. k ••tbaat 
hlrOIU pli Melin huwn da 
Yardır • 

laflif 
)j.arlf _~-

rimWeld ·~---tir. Abhlla 
d6necelttlr. buradald 
tetkiklerinde aWljı llllları, alAb
clar pbelere .....- nuandikk• --·· .. · •. 

--- ilıti) 
1 

o .... Wawillri 
...... çlklıl. 1Aagia ~. - h= ... 
mak istiycnm•. Yakit 191lmliır 
tM.a .... Bu _.... ,.... ...... 
t.oreu la Nemış olu11uuoı. 

.• Yiıı61iilıiiF ..... fill,.6-ll
de 'l>lflkl ntıfuı memarlaldanncla 
pli •'- , .. , ftını bqla· .............. __ ff...,. 
.............. için nllfua meaıurlak
lan yeni kMlplerl• kuntllendl
rilı ., ..... 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
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iki Devir 
Arasında 
Farklar . -

Osmanlı imperatorluğu Tür· 
kiyeıile Cumhuriyet idaresi TUr· 
kiyesi arasındaki farklat', sayı
ya gelmiyecek kadar heaapsız ve 
hudutsuzdur. Bu sahada bir hu· 
liaa yapmak istersek, her zaman 
ıöylediğimlz gibi, diyebiliriz ki 
e•kiden bu memleket ölü ve 
••irdi. Cumhuriyet TUrkiyeti ise 
diri ve mUıtakildir. Bu büyük 
farkı gözle 1ıörebilecek derecede 
ıtnlamak için, baıkalarmın bizim 
hakkımızdaki düıtıncelerinl oku
mak daha ameli bir usuldür. 
On eenedenberidir ki bütün dün .. 
}'a gazeteleri, her fıraatta CUm· 
huriyet TUrklyesinden bahıedi· 
Yorlar. Bu neıriyat şöyle hulasa 
edilebilir: 

Türkiye kuvvetli ve mllıtakll 
bir devlet olmuştur. Onu, e·ıkiden 
~lduğu aibi müstemleke vaziye
tinde görmek artık ml\mklln 
değildir ve mümkün olmayacaktır. 

Bu mllnaaebetle ıize, hakkı
tnızdaki ecnebi gazeteleri neşrl

)'atmın en yenilerinden bir tane• 
•ini gösterelim. Holandada çıkan 
De T elegraf gazete.inin, Türkiye 
hakkında yazdığı çok uzun bir 
tetkik ve mUıahede yazısmdan 
ıu parçayı alıyoruz: 

" Mustafa Kemal Paşa, Gazi 
baba, hakikaten Türk milletinin 
babasıdır. TUrk milleti bir vakit
ler kendi vatamnda ecnebilerin 
hakimiyeti altında, ecnebilerin 
hı&nf aati için çahıırdı. Gazi Muı· 
tafa Kemal Türk milletini kapi
tülasyonlardan ve ecnebi hikimi
Yetinden kurtarmış, milletine ken
di vatanını tekrar kazandırmııtır. 
O milletine okuyup, yazmak 
öğretmiştir ve milletin kıyafetini 
diğer modern milletlerin kıyafeti 
gibi yapmııtır. O, ilim, teknik ve 
tnimari sahasında eski Türk kül
türünü en yeni terakki ve tekamül
lerle meıcederek vatanını imar 
e~miş, demiryollar yapmış ve de
~ız seyrUseferleri açmıtbr. Maden-
er işlemiye ve fabrikalar kurul
ltııya başlamııtır. Blitün bunlar 
0 nun kendisinin, dostlarmın ve 
nıesai arkadaşlarının eaerleridir. 
b «lstanbulun bazı mehafilinden 
aıka, Anadolunun her yerinde 

İ'ürkün emniyet ve itimada layık 
llamuskar ve misafirperver olduğu 
törül~r. Maamaf~b miıafirpervcrtik 

ahsmde Tiirkıye Fransa gibi 
hpmaz, yani ~cnebilere kapılarım 
ltdına kadar açmaz, çilnkU bu 
}'üzden Türkler asırlardanberi za
tarlı tecrübeler yapmıılar, yani 
llıemleketlerinde ecnebi kUltUrU 

•e kolonileri vücude gelmiştir. 
Memleket dahilinde ecnebilerin 
Beyahati ıerbesttir. Ecnebiler her 
hrde misafirperverlikle karıılan
ltlaktadır. Doıt sıfatile gelen bir 
ecnebiye izzet ve ikram yapmak 
tabii bir feydir ve her Türk böyle 
hpmakla büyUk bir zevk ve sa
-det duyar. ,, 

Şu aatırlar da ispat ediyor ki, 
'l'ürkiye, kuvveti, çahıkanlığı ve 
ilsri varhkları artık dillerde 
ıezen bir devlet olmuıtur. 

3 Kuruş! 
Bir Kilo Tütüne Kum
llanya Bu Parayı Veriyor 

Muğla, 29 ( A. A. ) - Tütün
lerin ı 5 güne kadar baaılma iti 
bitecektir. Şimdiye kadar tütün· 
ler üzerinde )apılan tetkiklerden, 
hu sene mahsulünün sair senelere 
nisbetle evsaf itibarile nefis ola
cnğı anlaşılmıştır. 

Şimdiki vaziyete göre bu sene 
tekolteıi ilç milyonu tecavüz ede
cektir. Hiçbir hastalık Yoktur. 
lierman kumpanyası 933 nıahsu
lUnden azami 3 kuruştan müba
)'aatta bulunacaktır. 

latılmıt oluyor, 

SON TELGRAF HABERLERİ 

iki Yangın Çıktı 
Antalyanın Bir Köyünde 96 Ev, Bir 

Mektep Ve İki Han Kül Oldu 
Antalya, 29 (A. A.)- Akseki 

kazasının Büyük Elvata köyünde 
kazaen bir yangm çıkmıı ve 96 
ev, bir mektep, iki han, bir köy 
odası ve yedi dükkan yanmııtır. 

Gazi Heykeli 
Adanada Cümhuriyet 
Bayramında Dikilecek 

Adana, 30 (A. A.) - Açıht 

merasimi önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramında yapılacak olan Gazi 
heykeli komiıyonu dün tekrar 
toplanmış ve heykel kaidesinin 
yapılmasının 1 Eylülde münaka
saya verilmesini kararleştırmaşllr. 

Teklifler 10 Eylüle kadar kabul 
edilecektir. 

Dolmabahçe Cümhuriyet 
Sarayında Kabul Resmi 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
RUttü Beyin kızı Emel Hanımla 
Hariciye Vekaleti memurların· 

dan sefaret katibi Fatin 
Rüştü Beyin evlenmeleri münase· 
betile dün gece Dolmababçede 
Cumhuriyet sarayında Reisicum
hur Hz. tarafından bir kabul reımi 
yapılm19tır.Kabul resminde fımet 
Paıa Hz., Meclis Reisi Kazım 
Paıa, Vekiller, Mebuslar ve diğer 
dılVetliler hazır bulunmuılardır. 
Gazi Hazretleri, saat 10.30 da 
talonu şeref lendirmiıler ve gelin 
hanımla ilk dansı yapmak suretile 
merasimi açmışlardır. 
G~ evlilere saadet dileriz. 

~'-"=" ~ 

Akaaray, 29 (A. A.) - Gece 

yarAsı Belediye tiyatro binasından 

çıkan bir yangın etrafa sirayet 
ederek 5 dilkkin ve bir kahveyi 

Gazi Hz. 
İstanbul, 30 (A.A.)- Heyaseticum

hur katibi umumiliğinden: 
Reisicümhur Uz. 30 Ağustos Zafer 

bayramı münaıebetile tebrikte bulunan 
ıeva.ta memnuniyetle te~ekkürlerinin 
iletilmesine Anadolu Ajansım tavsit 
buyurmuşlardır. 

• İstanbul, 30 (A. A.) - Kurtuluş 
savaşı yıldönümü tebriklerine rahat
sızlığı dolayıeile cevapları gecikecek 
olan Başvekil Hz., teşekkiir ve teb
riklerinin arzına Anadolu n.ıansını 
taveit etmişlerdir. 

L----------------
A /mangan z n 
Gazi Hz. ne 
Teşekkürü 

Berlin, 29 (A. A.) - Alman· 
ya hükumeti, Reisicümhur FJed 
Marşal Fon Hindenburgun cenaze 
merasimine Türkiyenin Berlin bü
yük elçisini memuriyeti fevkaJi
ile ve lıususi murahhas 11fatile 
bulundurarak ibraz buyurdukları 
sempatiden dolayı hUkümetin ve 
Alman milletinin teşekkülerini 
Reiıicümbur Gazi Muıtafa Ke· 
mal Hz.ine iblağa Ankara büyük 
elçisi M. Fon Rosenbergi memur 
etmiştir. 

yok etmiştir. İnsan zayiatı yoktur. 
Elektrik ceryanından huaule 
geldiği tahmin edilen kontağın 
yangına sebep olduğu zannedil
mektedir. 

1 
Başvekil Paşa 

Trabzona Gidiyorlar, Nafıa 
Ve Maliye Vekilleri 

Şehrimizde 
Şehrimizde bulunan Başvekil 

ismet Paşa birkaç güne kadar 
T rabzona bir tetkik seyahati ya
pacaklardır. 

Nafia VekiH Ali ve Maliye 
Vekili Fuat Beyler dün Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. Bura· 
da birkaç gUn kalacaklar, tekrar 
hükumet merkezine döneceklerdir. 

lngiliz Lirası Düşüyor 
Londra, 30 (A. A.) - lngiliz 

lirasının yeniden düşmesi, mali 
mabaftlde ciddi endişeler uyan
dırmaktadır. 

YUz bin Senelik Bir Hayvan 
Eınıen 30 (A.A.) - Mülheim civa

rında yapılan inıaat eaoaamda takriben 
1ekiı: metre derinliğinde ceıim bir 
hayvan iskeleti bulunmuıtur. Bu hay
van bundan birkaç yüz bin aene evvel 
yatıyordu. 

Baltık Devletlarlnde 
Tefriki mesai 

Riga, 30 (A.A.) - Letonya, Eıton
ya ve Lltvanya murahhuları konfe· 
ranıı bitmittir. Tam bir anlatma ha
aıl olmuttur. Üç memleket harici 
ıiyasette, doatluk n tepiki meui 
fikri ile hareket edeceklerdir. 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
Birkaç gün evvel Zagrepte yapılan beıinci Balkan 

Olimpiyadının ilk müsabakalarında bizlm atletizm 
tak,ma feci bir mağlubiyete uğrıyarak sondan ikind 
geldi. Atletizm federasyonu reial, bu müsabakalara 
dair yazdığı bir mal<alede şöyle diyor: 

hesabına yapıfan bu vazifeden dolayı ~öğiblerl kabar
dıtı kadar, elde edecekleri teknik neticeler! geçen 
seneye nazaran zayıf olması ihtimali onları kuıkulan

dırmaktadır.,, 

Ey okuyucu.. Biz bunu bir mazeret olarak kabul 
ederniyeceğiz. Çüokil 17 milyonluk tir millet içinden 
kuvvetli bir atletizm takımı çıkarmak her zaman 
milmkilndür. Elverir ki batta bulunanlar bu iıl batara• 
cak kudret ve kabiliyette olalar. 

Süleyman 
Peygamberden 
Daha Zorlu! 

JtJt -
Süleyman Peygamb6r blrgiln Ya• 

hovaya yalvarır: 
- Madem "i, der, beni ln11anlardan 

batka bütan hayvanlara, kurtlara n 
kutlara da Padiph yapbn, iıln ver de 
benim idareme bıraktığın mabliiklarıD 
hepsine bir defa olsun bir ziyafet 
çekeyim! 

Yahova bütün mahluklannm hep
atnl kendiılnden batka biç kimsenin, 
Peygamber bile ol1a, doyuramıyaca

tını Sllliymana anlatmak lıterse de, 
Stıleyman Peygamber ıarar eder, yine 
yalvarır. Bunun ilzerJao Yahova, 
bıyık albndan gillerek ı 

- Haydi bakahm, lıaınrlıtnn yap 1 
dlye iıin verir. 

Stıleyman Peygamberin emri UH· 
rlne yedi yıl ziyafet banrhtı yapaUr. 
Genıı bir tepe üzerine erzak yatılır. 
Fakat o zamanların erzakı ne olacak? 
Ziyafetin tayin edUdiği ,an bir bahk, 
gövdeai denizde oldutu halde yalnıı: 
batına çıkararak, üzerinde erzak 
yığılmaı olan tepeye kadar uzanır: 

- Süleyman Peygamber beni de 
ziyafete çatırmıı. İtte geldim. Hanlya 
yemekler nerede? diye sorar. Balağa 
yedi yılda toplanmı• olan erzakı 
ıöaterirler. Balık bir hamlede bunların 
bepaini yuttuktan sonra ı 

- Ayol, bu kadarcık f8J benim 
bir sabah kahnlbma bile yetiımeıl. 
der ve batına tekrar, denizin içine 
sokarak, kaybolur, gider. 

Süleyman Peygamber o vakit, 
Y ahovanın mabluklarım onun kendi
ııinden batka kimsenin doyuramıyac1-
tını anlamlf olur. 

* Her Hitler de Almanyiya, padiıah-
tan daha bilyilk, hem reiı hem 
Baıvekil o~unca Cermenlerin ilihma 
yalvarma,. Gelecek hafta, Neuren berı 
ıehrlnde toplanacak olan kongreye 
welerek, kendiılnln orada ıöyleyeuti 
on aekiı: nutku a\lotlıyacak Naz\leri 
kongre ır«nlerinde beslemek için 
AUahtan izin almıf. Yedi haftadan
beri o şehirde yığılmakta olan erza
km tafailitma gazetelerd6 görmütaü
nüzdilr. 

Görmemit olııamz da, bu erzakın 
araımda sekıen bin kilo etten baıka 
atmıt bin kilo sucuk ve otuz üç bin 
kilo şukrut bulunduğunu anlarsanız, 
üat tarafını da bunlara göre kıyaı 

edebilirsiniz. 
Fakat Her Hitlerin aadık tebaası

nın sayısı • maıallah • o kadar çok ki, 
okadar erzakla bunların her birine, 
sabah ve aktam çayla yahut kahveyle 
kahvaltıdan baoka, yalnız öğle vakit
leri için birer kap ıebıell et verile• 
bilecekmit•• 

Vakıa bu tktısadi buhran devrinde 
lşafı kalarak karmlarmı zaten doyu
ramayan adamlara birkaç giln birer 
kap yemek vermek te bUyük bir 
nimettir. Onun için Naziler Her 
Hitlerin nutuklarına mukabele etmek 
Ozere, her milletin ıöyledlti horra 
nidasanı Almanhğa liyık bulamayarak, 
eski Alman kahramanlarandan blrlııiD 
cenk ederken çakardağa: 

- Hojotoho, Hojaha 1 
Nidaaile haykarmağa hazırlanıyor 

larmıı. Zavallılar, böyle baykırınakla 
Hitlerln dana botuna gideceklerini 
umuyorlar. Belki de hakları var. 

Fakat, bana kalına, relı - BapekU 
nutuklarını böyle cenk nldalarile al· 
kıtlatacatı yerde, biraz da ıulb •Ö&• 

leri aöyletse kendiılni hem Alman~ 
lara, h~m de: 

- Harp ha bugiln kopacak ha 
yarın kopacak! 

Diye yilreğl çarpan bölün dOnyaya 
ıevdirmiı olur. 

İspanyada Bir 
Cinavet 

Konıünist Bir Müvezzii 
Vurdular 

" Bizim takım rioğruyu söylemek la7ım geline 
maneviyata itibarile biraz sarsılmış. Çünkü hepıl bill
yorlar kt bu takım, bu halile tam milli atletiz~ takımı 
değildir. Fakat frenklerin "Acte de presence., dedikleri 
( orada lııazır olmak ) vazifesini yapıyorlar. Memleket 

I iNAN 
Bizim lnanımn: budur. Sen de bunaı 

Madrit, 30 (A. A.) - ., ftçl DOn· ,,, ... ,,,, 
' 1 

yası,. iımindeki komüniat ıazetealala 
mü'Vezzii kalabalık bir meydanda 
meçhul bir kimee tarafından lUdiirOI· 

L-------------·---·-------------------------·-----JJ müı, halk dehıet içinde kalmııtar. 
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Devlet Demiryol-
~arın da Nakliyat 
.K.olaulıkları 

Devlet Demiryollan idaresinin 
votcu tatımak huıu1Unda yurtdaı
.ara ne engin tenziller ve kolay· 
laklar aösterdiafol rakamlatmiktarla 
gö•teren bir yazı yazmııtık. 

Demir yollarımızın gösterdiği 
temillt ye teabilit aadece inaan 
nakliyatına inhisar etmemekte, 
bttttin eıya nakHyahna ıamil 
b•lunmaktır. 

Bu yazımızda da muhtelif 
nevide eıyanın demiryollarımızda 
haaai euılar içinde nakledildiğini 
ve eskisine nazaran ne kadal' 
ucuz olduğunu tebarllz ettireceğit. 

Taze sebze ve meyva nakliyatı: 

TOrkiye, ıklimi ve coğrafi mev
kii itibarile Akdeniz havzasında 
en mil.ait ıartlar altında her 
i'SrJU ıebıe ·Ye meyva yetiftiren 
bir Olke olma1ına ve iıtihİal 
kabiliyeti pek ziyade bulunmasına 
rağmen gerek iç pazarda, gerek 
dı.t pazarda kendiıine mllmaıll 
memleketlere niapetle yapabildiği 
meyva ve aebze ticareti hiçbir ıey 
meaabeıinde idi. 

Bu ıabada milli bir inkişafa 

zemin hazırlamak lUzumunu duyan 
Devlet Demiryolları fdareıi 15 
Ağuıtoı tarihinden itibaren yeni 
.-e tenzilatlı bir tarif• tatbikine 
başlamış bulunuyor. 

Evvelce ton kilometresi 5,25 
kuruı olan ıebze ve meyva nak• 
liyata tam vagon hamule için 
tonu 2 ve perakende nakliyat 
için iıe tonu 2,75 kurşa indiril .. 
miıtir. Bu tenzil, % 60 nispetini 
bulmaktadır. 

Bundan ayrı bir müsaade ol
mak üzere mutellf nevilerden 
aebze ve meyvaların bir vagonda 
nakline mUsaade olunmuıtur. 

Bundan baıka bazı mıntaka 
mllstahıillerl tarife ücretlerinin 
yüksekliği haseblle meyvaların 
ecnebi pazarlarma sevki imkim 
bulunmadığını iddia etmekte idiler. 

Devlet Demlryolları tarafın· 
dan bu mllhim tenzilittan ıonra 
meyva ihracat tacirlerimizin de 
nakil noktasından pek mühim 
kolaylıklar ve yardımlar görmekte 
olduğu aşikardır. 

Kuru sebze nakliyatı: 

Memleket istibıallnde ve ihra
cat ticaretinde oldukça mühim 
bir mevki iıgal eden, iıtihsal ve 

ihraç kabiliyeti pek "geniş olan 
kuru sebze nakliyatı evvelce azami 
tarifeye tibi tutulmakta idi. 

Bu maddelerin son senelerde 
kaydettiği niıbetıiz kıymet tenzil· 
leri karşısında ihracat ticareti 
hemen tevakkuf etmiş gibi idi. 
Dahildeki bazı lıtlhaal mıntaka· 
lan fiat diitklinlüğli yUzllnden dıı 
pazar fÖyle dursun, iç pazara blle 
mal aevkedemiyordu. 

Kuru ıebze ticaretini canlan• 
dırmak için, nakliyatı daha çok 
müsait olan hububat nakliyat ta· 
rifeıi bunlara da teımil edilmiştir. 
Bu suretle bu sahada da azami 
tenzilit yapılmış olmaktadır. 

Taze balık ve deniz: mahsu18.tı 
nakliyatı: 

Türkiye bir deniz memleke· 
tidir. Uz.un sahillerinde her türlü 
balık avcılığına imkan vardır. 
Balığın ise gıda maddelerinin en 
Ustünlerinden birisi olduğu da 
muhakkaktır. Buna rağmen bil
hassa memleketin içinde balık 
sarfiyatı pek azdır. İstihsal za
manlarında mijstahsil malım sata
mamakta ve ıarfedilen emekle 

• 
LERI 

Samsun, Havza Tenezzüh 
Trenleri Çok Rağbet Buldu 
Samıun (Hu· 

ıuai ) - Hana, 
Amasya tenezzüh 
trenleri çok rağ· 
bet bulmuıtur. 
Bir tek Sanuıın-
lu yoktur ki bu 
•ene Havzayı zl· 

)'ıtret etmemiı 

olsun. Havza 

havası mutedil 
bir kaıabadlJ'. 

Sivrisinekten eaer 
yoktur. Fakat 

buna mukabil 
karasinek pek 

çoktur. Yolları 
fazla topraklı 
olduğu için daima tozludur. Fakat 
istasyon caddesi ile Bağdat cad• 
desi el tulumbası lle sulandığı 
için bu caddelerde mümkün mer
tebe tozdan az tikayet edilmek· 
tedir. 

Havzada 3 sıcak ıu kaplıca11 
vardır. Bunlardan biri münhaıı· 
ran erkeklere, di~eri kadınlara, 
üçUncüıU de sabahları erkeklere, 

Sıcak Memleket
ler Mahsullerini 
Yetiştireceğiz 

Dörtyol (Hususi) - Memalikl· 
harre nebatat mUtehaasııı lneçU 
doktor TenkuvaJ, D6rtyo] ve 
havalisinde Adana ziraat ve , 
nebatat mDtehasııslarından Raaıp 
Beyle beraber tetkikat yapmak
tadırlar. 

Doktor Tenkuval, Ragıp Beyle 
beraber Fenike, Aliiye, Antalya, 
Manavgat, Serik, Merain> Alanya, 
Lamaz ve Tarsus havaliıinde 
tetkikatta bulunduktan ıonra dUn 
t•hrimize gelmiıtir. Bundan ıonra 
da Payaa nabiyeai ile Ocaklı, 
Çaylı, Kuzucular Ye İcadlye ha• 
valisinde tetkikatta bulunacaktır. 

MUteba.sıı Tenkuval memle· 
ketimizde kahve, çay, kinin, 
hurma, muz ağaçları yetlıtlrmek 
ve liltik ve narenciyeler ftzerinde 
çalışmak için bunlara bir istasyon 
tesiaine münasip mahal aramak· 
tadır. 

lıtaıyon t~lı eyledikten Mora 
işe başlayacak ve Tnrkiyenln 
sıcak iklimlerinde yetiımeye ka· 
biliyeti olan bilumum ağaçlann 
mftmktin olduğu kadar tekılrln• 
gayret ederek memleketin hariç
ten alacağı mevaddı lptidaiyeyl 
burada temin edecektir. 

Birkaç gftn bu havalide tet• 
kikat yaptıkta ıonra Kozan ve 
Adana havaliıinde de uzunboylu 
tetkikatta bulunacaktır. --para boıuna gitmektedir. 
Halkımızın gıdalanmıı ve dahili 

ticaret müvazenemidn kuvYetl•n· 
mesi noktasından bueket edi· 
]erek balık ticaretinin dahilde 

' inkiıaf ettirmeğ1 dUıünen Devlet 
Demir} oUarı idareıi bu madde 
için husuıi ve fevkaJAde tenzilll 
bir tarife tanzim etmiftir. 

Bu tarifeye göre evvelce ton 
kilometresi 15 kuruş olan balak 
nakliye Ucreti bugtln ton baıına 

1,80 kuruşa indirilmiştir. Bundan 
başka balık sevkiyabnda kullana• 
lan kapların hiç bir ücret alın• 
maksızın iadesine de mUaaade 
olunmuıtur. 

H•vz•tla11 bir m•nzar"• 
öğleden ıoora kadınlara tnhaia 
edilmiıtlr. Havza balkı çok miaa
firperverdir. Havzanın iki ilkmek· 
tebi, bir eczaneli vardır. Cuma 
g(lnlerf kaaa bada pazar kurulur 
ve öğleye kadar devam eder. 
Halk bu müddet zarfında bir 
haftalık ihtiyacını iğneden ipliğe 
kadar bu pazardan tedarik eder. 
Kasabanın diğer bir mahallesinde 

de hayvan ve ıa· 
man pazan kurulur. 
Havzada kira 
fiatları ucuzdur. 
Yiyecek başka 

yerlerle muak
ayeıe edilemiye
cek tkadar eh
vendir. 

Hanaya iki 
aaat mesafedeki 
Hillaz mevkiinde
ki ıbk au kap
hcuı pek meşhur
dur. Bu ılıcaya 
memleketin her 
tarafından hasta· 
lal' ıelmekte, te-
davi olmaktadır· 

lar. lzmirden gelmiş ailelere bile 
teıadllf edilmektedir. 

Havza da Tırhal şeker fabrika .. 
ımm ekim mıntakaaı dahilinde· 
dfr. 

Ve gayet glizel pancar yetiş· 
tirmektedir. Yunuıbey çiftiliğinde 
bu aene 200 dönllm de fspanyol 
nohudu ekilmit ve bu tecrübe 
çok iyi netice yermiflJr. 

Çorumda Yol Faaliyeti 

Çorum, (Hususi) - Burada yol 
foşaati ehemmiyetli bir mevki al
maktadır. Çorumda Alaca, Mecit· 
özü, lıkiHp yollan ,yenilettirilmif, 
Sungurlu yolu bftylik emek Ti 

maaraflarla yeniden yapılınııtır. 
Çorum Valf ıi Arif Hikmet 

Bey Çorumun imarı huıusunda 

Alaşehir Bağlarrnda Ozum 
Alaıehlr (Huauıi) - Son 

zamanlarda lnkiıaf, terakki ve 
tekimUlo doğru ilerleyin bağcılık 
alitehir ovaaım bir zümr8t 
aahaaı haline getirmittlr. Toprak· 
larımız nefia ilıilm yetiıtirme ka· 
bili yetini haiz ve çok Terimlidir. 
Su çıkmıyan tepelere varıncaya 

kadu bağ dikilmiıtir. Yalnız 
tıınm fiyatlerinln dftşliklllillnden 
halkamız çok mllftekidlr. Bu 
nneki mah•ul geçen senld tizöm 
rekoltesinden üçte . iki nokaaa 
olmasına rağmen fiyatler geçen 
aen~kinden daha apğıdır. Bu 
ytuden borçlarmı ödeyemlyecek 
bir halı gılen muatahıil ziraat 
bankuından yardım beklemekte• 
dir. Üıüm ma.hsulftnlln bu derece 
nokaan olması kıt1n derecel 
hararetin çok döımealaden v• 
çubukların ıoğuk Ye vurgunlu• 
tundan ileri geldJii kanaatinde 
bulunan bağcalarumz ziraat mu· 
tabauıslarının gelecek aene için 
tedbir almalanm beklemekte• 
dirler. 

ciddi bir gayret aarfetmektec:Ur. 
Sungurlu yolunun açıbt merasimi 
blyök tezah&rata Yemle olmuf, 
halk adeta bayram yapmııtır. 

Reaimde yol bayramına iıtirak 
edenlerdir. Boğazköydekl heyet 
eserlerini tetkik etmeye gidenler 
görülmektedir. 

l Diyanbekirbe Mahrukat Fiatleri 
Diyarbekir (Husuai) - Şimdi 

Diyerbekirde odun alma mevai• 
midir. Odunlar Karaca dağdan 
kesilir ve Diclede ftliyen kelekler 
vasıtasile Diyarıbekirde odun pa• 
zanna getirilir. 288 kilosu bir 
kantar itibarile 3-4 gftmOı meci· 
diyeye satılır. Bu menimde kö· 
mlir az ve pahabr. ·8 kilosu bir 
batman itibarile 7 gftmll~ kuruıa 
sablmaktadır. K6ylftler harman· 
larım bitirir bitirmez tehre meb• 
zul miktarda kömür geleceği için 
o zaman batmana 4 kuruıa iner 
ve halk kömllrUntı tedarik eder. 
Şimdi kömtlr alanlar kahveci, 
ahçı ve kömürle iıliyen fabrika· 
lardır. 

Adapazarı Bekçilerinin Kıyafeti 
Adapaıarı (Husuı1) - Kaza· 

mıza merbut köylerin bekçilerine 
yekneaak bir kıyafet kabul edilmlt 
Ye yeni elbl1e, kaaket, ayakkabı 
t••ıi edllmiftJr. Blltlln bu yeni 
kıyafetle vazife aörmeye baıla
mıılardır. 

"tM~ ~auaruit 
Kadınhanı 
Belediyesi 
Çalışıyor 

Kadınhanı (Huıuıl) - Teşek
klllft itibarile küçtık olan kasr 
bamız, Belediyenin devamlı gay· 
reti aayesinde herglln biraz daha 
bUyOmekte, güzelleımekte v• 
beledi noktainazardan inkifaf 
.etmektedir. Kazanın iki nahiyetl 
ve bu nahiyelere bajh köyleri 
vardır. Kazada bundan 400 sen• 
enel yapılmıt bir han vardır. 
Selçuk hOkümdarlanndan birisinin 
aaası tarafından yapılan ve htl• 
klımet karııaında bulunan bu 
bana Kadınhanı laml verildljl 
için kaza da bu isimle anılmak• 
tadır. Bu hanın Sultan Selimin 
Çaldıran ıeferi eena1ında konak· 
lama11 için yapıldığı da ıöylen• 

mektedir. Bu han bugün Huıut1 
muhasebe idare•inin ardiyeıl 
olarak kullanılmaktadır. 

Belediye kazanın ~ok eıkl 
olan camiinl tamir ettlrmektedh'. 
Gençlikte hararetli bir faaliyet 
vardır. Gençler bir ıpor kulllbtl 
tetiı etmişler, hep bir arada 
çalqmı ya ba,Iaınıılardır. 

Yine Belediye Reilinln teşviki 
Ozerine kaza çarıııının gUzelleı· 
meıi için bütnn dnkklnlar yeni• 
baıtan ayni boyda, ayni şekilde, 
ayni renkte olmak lizere yapıt_ 
maktadır. Su ihtiyacı hallodilmff, 
kuabaya iki buçuk saat mesafe
deki bir pınarın ıuyu da kaaa
baya alablarak en mUhlm IU 

ihtiyacı karşılanılmışbr. Belediye 
Reisi Ati Bey kasaba halkıolll 
mllbrem ihtiyaçlarını karıılamak 
huausunda cJddi meaai sarfet• 
mektedir. 

Antepte Numune SUthanesi Ve 
SDtçUIUk Kursu 

Gaziantep, (Huıuıt) - ŞeJı. 
rlmiz Ziraat Müdüriyeti tarafın• 
dan açılan Nümune alithaneai 
faaliyetini artbrmııtır. Evvelce 
yalnız ıüt yapmakta iken bugUn 
yoğurt, tereyağı ve Edime pey• 
nirl imalatanda büytlk muvaffa• 
kiyetler göstermiıtir. SUthanenlD 
ucuz ve temiz iatibsalitı halk 
tarafından rağbete mazhar ol .. 
muftur. 

Yakında bu lma!ab isteyen
lere öğretmf'k için bir sütçüllk 
kursu açılacaktır. 

Sındırgıda Tutun 
Sındırgı (Huıuai) - Bu seneki 

ttlt&n mabsuliinün tahrir ve re
koltenin tesbitine inhisar idare
ılnce baılanmııtır. 

Ha•alar kurak gittiği için bu 
ıene ancak 300 bin kilo tUtOn 
latlbsal edileceği tahmin olun· 
maktadır. Fakat bu sene tUUinler 
hiç bir aene mahaulil ile kıyu 

edilemiyecek kadar nefiatir. 

GUmUfhacıhifyde Belediye 
Faaliyeti 

Gümftşhacıköy (Huıusi) -
Tokat doktorlarından Osman Bey 
kazamız belediye doktorluğuna 
tayin edllmlf, gelmlt vazifesine 
batlamıthr. 

Belediye tarafından kasabada 
asri bir f ırm ve lokanta inıa• 
sına baılanılmıştır. Kasabada her 
ştın yeni yeni binalar y8ksclmek• 
tedir. Eylwde baılanacak belediyf 
intihabının bazırhkları lkmal edll-
miıtir. 



Uzak Şarkta 
lngiltere, Ru•ga 
Japonya 

_aaatcı - - l'ILIB.&rLAB .. 

Tan ıaıetilinln ., dtf meHleler " 
ıatuau içi•d• " lnıllterenio Uuk 
Şvktalııl eadifelerl ,, •• clall' elaua 
bk pazı ıözllme llittl. Aadre Dil
bo•k'ın kaleminden çıkan bu tetkik 
•1erlnl, ahvale Ylkıf bir aclamıa 
dlltflocesi mahaull olarak ele ahp 
llıerinde dut"ahiliriz. MuharriH ıröre 
l"t'iltereoin g•rek meafeatJ, J'•rek 
llilfuzu Uzak Şulııta miltemadiyuı 
dı,_ektedir. Oaua lçindir ki Uzak 
Şark ahvaline loi'illıler huıuıi bir 
ehemmiyet Yermtye batlamltlardır. 
8Uba1aa Mançurlye bfr fnıflb lkttaacH 
tetkik heyetinin göaderilmeal, lnl'Uiıı: 
llıatbuatını ıiyadealle memnun bırak· 
.._ftır. İnıfliz ticaretinin Uıak Şarkta 
k.rtılaıtıtı mOfkilü yalnıa Mançuri 
•abaaına lnhlHr etmiyor. Sovyet 

Rıuyanın tetriklle aıkı bir anlatma 
•• iktlaat ılyaHU takip ed.n Efı•· 
nlıtan ve İranda da nıı:lyet iyi rft· 
llılyor. Aynca Orta Aeyada, yani 
S~Klyangd• da laglliz ticareti 
becalıyor. 

M. Andre Dilboak vulyetl bu 
'""ti• tHblt ettikten aonra ıreçmlt 
•••aaa döntlyor. 19 uncu Harda 
llıı:e çarpan lniP)iıı: - Rua rekabetinin 
da1andıtı 1907 ltilAfını anlatıyor, 
!franiltan H Tlh•tln lnırlttereye, 
fr.;nıa da nHll RHyaya nlfus mınta
lc-. olarak .,rddaldarın1 kaydediyoı 
"• bu.inici •ulJetl, Çarlık Ruayanıa 
d&...dlaıeainla tabii bir aaüeHi adde• 
dereli inıUterenlA bu vnlyetl kendi 
lehlae fatlımara çahıtıtını, bu huıuıta 
da Japonyanın SoYyetlenl olan bazı 
lbttliflarından lettfade •ttlklerlnl 
t ..... t ediyor. 

M. Andre Dlhoak'a ııöre ticari Ye 

lkt. .. ciı noktadan İnalltue lçln en 
bflylk. rakip Japonyadır. Fakat bu 
lcuvvetll rakiple dotrudan dotruıa 
karıılaımak Jıtememelcte de fngilte
rentn bazı dOıOncelerJ olabilir. Blna
•tıaleyh 1•pott .. .,-y• .. ıat s..r~ 
Ra.,aya lrarp huıuıi bir haHulyet 
ı•termeye Ml'kedeo, itte bu lnıllla 
•nıe1'dlr. Bu itibar ile Uıak Şark 
cl&Yaaa Japoaya, ı Sovyet Ruıya ve 
t..lltere araaıada oyaanaa mllaim bir 
Pertldlr. Bu partide Amulkanın da 
.. lhJm rolG vardır. Amerikanın Sovyet 
Ruıyayı tasdik etmesi, Sovyet Ruıyaaıa 
ş.,ki SiblrJ• ıahlUerlnd~ aaker top
ı ..... ,, 07na11•D parththıı muhtelif 
•a6alaruadan ibarettir. Bir l.tdfaya 
lira JapOltf8, 1935 .. ae•ia4e topı.. 
"-cak olaa chıılı lıoaferaaaına bu 
t-rtlar altuada lftlrall etmlyecek, 
tdeoek olurea behemehal ıartlar de-

Avusturgada 
Mahkiimigetler 
Bir Kiıi idama Mahkum 

Oldu 
Viyana, 30 (A. A.) - f Eaatal) da 

temmuz layanau kumaada •t•lt ola• 
ve bir jaadanaayı llciW ... de ..Mt 
buhuıaa Nazi FranzelNau idama, 
diğer iki ael mlebbet klrei• n oa 
kiti de 10 aenaden 2t .... ,. laHlar 
muhtelif k•ell ceaHıaa mabkii• 
olmutlardır. 

S1rpl9rın Bir Takzlltl 
Belwrat, 30 (A. A.) - A•ala aJ-• 

netrettitl yHI blr t•ltlifde, Yuıolla• 
memurlariaıa, Yqo.layY•J• Htlea 
ederek aezant altına alı11aa Nazilere 
teahillt göatermekta oldutu hakJuaa 
Raybpoıt i'Heteaiala aetrattiti 'ma• 
kaleyi protHto etmekte ve allkaclar 
makamattan aldıjı aalAIU,.te latıa .. 
deo bu haberla aul •• eaaataa 11'1 
oldutunu kaydeylemaktHlr. 

M. Hltlerl11 Tem.nı Y..ıfelerl 
BuUa, 30 (Han~ - Bau alyui 

mahafilde, Bqnlıllia temalll me
aeleelnln Na&J fark .. aıa Nu.re .. 
beri' konpelllnde halledllec•tl bilclt
rilmaldedt.. Halen M. Hltleria farka 
Jda,...lndeld mlma•ill olu M. He1 
timdlld •:ızlfealnl muhafHa edffek 
ve M. Görinı Wr neYI BqHkU mu
a•lnl olarak M. Hltlarl temsil ede
eektlr. 

Silah Fabrikaları
nın Kontrolü 

V •ıinıton, 30 (A.A.) - Mflhimraat 
meaeleal hakkında tahkikat yapan 
Ayan komleyonu, a--lecek haftadan 
ltlbann toplanmata bathyacaktır. 

Komlıyon aıaaaanı ekHriyetl, bir· 
letlk Amerlkada yapılaa mClhlmmat 
1'9 techfzahn temamen hOkiimet kontı· 
rota alt.iade olma• taraftarnhr. .............................................................. ~ 
tltmlt bulunacaktır. Son gelen tel
ıraflaria bu lwauıta japollJ&Y• bazı 
emeller atfetmeaf H VqJaıton ~eaf.a 
muahedealnl fHhe karar verdltf ni 
blldirmeai bilhaHa ehemmiyeti haizdir. 
İnıiltereyi uzalı t-rltta SoyYet: Ruıya• 
ya dtlfman yapaa Japoa rekabetidir 
ve Ud haamı bJrHılrine boidurarak 
partiyi kazanmak alyaaetl l•ılllz 
anan .. ıae uyıun oldutu kindir ki 
İnailtereyi japonyaya koltuk ... rmlı 
vaziyette tıörllyoruz. Y okaa Japon yaya 
huauei bir mm..bbeti OIMHıadaa 

defli. - Süreyya 

Aşk 
8ençleri11dir 
No.2 

- - 31. 8 - 934 
DUnkD k191ftın hUIAsaan 

Heoit; .B.ni,..d.en yeni çıkmıı 
1ıeno bu zahittir. Bir akjamüatü, 
arkadatlarile yaptığı bir eğlence· 
den eve dönünce anıınesinin sert 
)'iizila kartıl&1ıyor. Annaai ondan 
ıiklyttçldiı: '"Y ano öbtlrgün 
yazifıye ceoip gidecehin. Kız 
kardetini bi9 dü11ündUğtin yok. 
Zavt.llı pzme, eğlenme i.temez 
-1 S.. pdinoe büabütün yalmz 
kalDUJ9ıQlık mı~,, Diyor. Annetd
Din töyf• · Repiia canım 
aıkıyor n oclMma vıkıp yatıl or. 
A.aali alt kettaki odada hlll 
.Oylemaektedin 

- s-e '-•· .aro1., peJs 
llapn oW.. Durup dialendiif 
yok, mekt , .., iken b.W olmu-
yordu. H.ıt.lıa Wr ıeliyor, yirmi 
dört saat kahp atdlyordu.a Şimdi 
ıanki ıablt okla. a-teyarıı olma• 
daa eşikten ••=• atan yor. Bir 
ıey dep Kadakay ..___. Fdiz 
fibl oifam prea ...._ lozlu 
kobaunu aldals m va,... llili •. 
Nls'r Haıu•• otlu ~ ,.ı 
bahriye zabiti çıbı~fh· 9tfq 
lıkeledea ..... ,.&inciye 1ıuiclu 

BuPhan Cahil 

batladı. Bu zaman oğlun mu var 
derdin vu. Eakiden kız evlat bata 
belaydı. Ş:mdi erkek evlattır ... 
Hemen Rabbım benimkini kötll 
diline dfttmekten saklasın. Zemane 
kızları evlenecek deUkanb buldu
lar mı Iİnek ribi kanat çırpıyorlar. 
Korkuyorum bizim ağlanı da 
bqtu çık.arm...ıar. Bu zamanda 
erkek evlit piyango gibi birşey, 
elinde cl6rt katlı bir delikanlı 
oilun J°ldu mu elini öpene, haz· 
nelini cl6keae ••İraia. 

Eakiden d.Ukanhlar ağırlık, 
ylbprü..ıtlill verirl•di. Şimdi 
it tenine d6ndl. Frenkler gibi biz· 
de de timdi aplıia kız tarafı 
veriyor. Doğruıu da bu ya. Bu 
zamanda erkek nerede? Benim de 
bir kızım Yar amma daha evlene· 
cek yqa ..U-C•Y• kadar zaman 
aeçer.. Hem onu kurtaracak yine 
aiabeyiai.. Retidi töyle zenp 
bir yue kapdachk mı bir kızla 
aaal olsa bata çıkarız. ille veli
kin ili bizim LeylAmn halini be
yenemİ}orum. Refitl• aralarından 
1U sızmıyor. Vakıa hala kızı, amca 
çocukları amma· cMlnyan.. hali 

··-

Cemiyeti Akvamı itham 
-------

Bir Gazete, Büyük Devletlerin Elinde 
Bunun Bir Oyuncak Oldutunu, 

Bir Daha, Söylüyor 

.llllletler c•••••tl Wr t•~l .. ıı lcelln'• 
Cene•re, 89 ( A. A. ) - u .. k rll•edljlal slyl9yor •• tu aetlce1e 

Şarkta harp tebllkHladen babMtlen yanyor: 
Naayoa razetaaf, Sovyatler • japoaya " Çlak& blJlk devletler ku•••t .. 
mllnuebetlerinl hukuki bakımdan lerinl, illn etmlf oldukları hakkın 
tetkik ederken bir miaal olarak Maa• .. riae nrmek latemedtl,r. Şu halde 

çurl harbi meaelaaJ Gnrlnde duruyor.. aallietler cemiyetinin mGdahalıei, hu· 
Bllyülc devletlerin Mançurl hldlaelerl kuki b.kımdu uyade biylk clevlet-
eanaaaadaki ta Hlyelerl•ln yerine ~eti- lerin alyaaetiae bağlıdır." 

Amerikan 
Donanması 

29 Eylülde Maneavra 
Yapacak 

Va,lngton, 80 (A.A.) - Bahriye 
-~ A-.. fll , ...... ıl ..... 

hareketi tarihini 29 Eyhll olarak teı
bit etmittir. Torpido mubrlpleri mil•· 
'811aa, bGtla filo Klbada, Guantana
ınoya sWiP maaewnlari f ıtfrak ede
cektir. Makon balonu da Panama 
kanahnı filo ile berabar l'eçecektir. 

S.rda Kurulan Mahkeme 
Cenevr6, 30 (A. A.) - Haber yerll

ditfne göre " Sar ,, iraylumumlyHI 
için teıkil edilecek ylkHk mahke
meye İtalyan M. Bladoıalll riyaeet 
ed~cektlr. hlaadalı M. Meredlt, ikinci 
rela olacak, itekl ' .. aldmdea 2 al 
fnlçreıll, biriai İaveç.U, lblrlai ~rnçll, 
bJrlaf de Portekb:H olacaktır. 

Atqle barut.. Geçtim otlanın 

niyeti bozulur. G6alll verir. Hiç 
yoktan baııma dert açılır. Bir şey 

deiU biz oğlanı zenain, nllfuzlu 
bir adama damat yapalım, o 
Nyede kendimizi da toplayahm 
derken Oatellk bir de plakllll 
beli alırz. Oğlan daha maa .. 
ııeçeli tunun ıuraauıda iki ay 
olmada. Kendi geçimimiz kendimize 
yetmiyor. Bir de o içimize geline 
halimize yedi kat düpnanlar güler. 
Vakıa iki çıplak bir hamamda 
y.lufll' dierler 1UB1Da.. zaman o 
zaman değil.. fimdi el; adamın 
eline bakıyor. Benim yarın öbür 
... .-. olacak kız eYladun 
var. iki puça efYam varsa ancak 
ona yetftlr. ... Dojruau tam ,az 
açacak aıra.. Retidin haline elik· 
kat etmek lizun. El kızlan bal 
alacak çlç.ek arıyorlar. Zamane 
finfirnoılan fettan mı fettan ..• 
Erkek ıwdtUer mi peynir kokuau 
alnuf fındık faresi gibi etrafını 
abyorlar. 

Retitciifm de ahmh clelikanlı 
doğrusu.. böyle çınar gibi deli· 
kanhya hangi taze gönül vermez. 
Onlar versinler zarar yok. Oğlan 
eğlensin, 6teye geçain. Kendi 
tutulmaaan da geçtim. 

Hele f11 Leyllya çok kızıyo
rum. ()tlan mektepten çıktı 
çıkalı tUrlti bahanelerle bize 
geliyor. O.telik makaadı ıanki . na 

Bir Yarıı 
Dolandırıcılığı 
Almanyada Bir Çete 

Tutuldu 
Hamburg 30 ( A.A. ) - Franıa at 

kotularıaın neticelerini tifr•D olarak 
alan ve kazanan hayyanlar tlzerlnde 
oynıyarak dolandmcıhk yapan aiti 
kiflllk bb çete yakalaamıfbr. Bunlu 
milyonları ... a bir para dolaadır•ıt
lardar. 

Bir Yol Kazaaa 
Verıova, 30 (A.A.) - POJ&aaa .ı. 

varında bir otobOe - tren çarpıt••• 
ııada 11 kiti yaralanmııhr. 

Alman Donanmasının 
Manevraler1 

Kiyel, 30 (A.A.) - Almu flloau 
Balhk denizlerinde manevralar ya .. 
pacaktır. 

- Hanımteyzemi görecetim 
geldi 1 

Diye taklabanlık ediyor. Hey 
kızım hey.. Ben böyle ağızları 
yutar mıyım. Reşitçiğim ıırmaıım 
taktı takalı yedi mahalle &fırı 
kız anaları bile kırk yıllık ehbap 
gibi kapımızı aşındmyorlu... Bir 
yıJ et•vel akhnaz neredeydi kal· 
taklar... Şimdi nereye gltaem 
adım: 

- Hanımefeadil 
Oldu. Bir izzet, bir ikram .• 

Öyleya buglliıe bugün delikanlı 
oğlum var. Dedim ya. Fınat bu 
fırsat. Göz açacak zaman. Reşldl 
kapbrmata ıelmez. Kur' aaı da 
latanbula çıktı. Uzak bir yere 
l'İtaeydl o kadar yanmazclım. 
lstanbul çocup, ne kadar ola 
öyle kenar yerlerdeki kızlarla 
anlaşamaz. Fakat latanbul.. fu. 
bu Kadık6y. .Alim h burada 
yedi evliyayı baıtan çıkarırlar .•• 
Rabbim sana emanet, biricik 
evlAdamı •n muhafaza et. V al
la hl yUzDne baktıkça içim ba00 

zel yapraiı (ibi tltriy•. s.t 
olsun ele aTuca da •ıimaz. Amma 
bu akpm epey çıtlatbm. Sesini 
çıkarmadı amma herhalde llfla· 
rıın kulapda kalmıfbr .. Herhal· 
de araaıra biçimini aetirip fısla
mah .. Bqıbot bırakmaya gelmez •• 
Dellkanhlar bu yaılarda kelebek 
gibidir. Allah vere de bizim otlan 
çabucak koza olan kelebeklere 
benzemeaeL. 

,.. 

Gönül lıleri ... ... 

Evde Ecnebi 
Mürebbiyenin 
Rolü 

Aık bahıana dolayıılle temaa 
eden bir meaele. Bir Kadın ok.ua 
yucum anlatıyor: 

- Çocufum ltç buç.lr yaflll& 
geldi ye ze•cl• Wr mlrebbiy• 
tptirtmek llzumundaa t.&h.atae,ıe 
batladı. Kocama karşı hudutauz 
bir emniyetim var, beni .evdiğinl 
bilirim. Buna rajmen içimde yue
mediiJm bir endit• var, mllreb· 
biyeler hakkında okadar çok ı•Y 
lılttlm ki korkuyorum, zevclme: 

c<Hayır istemem » deaem, bili· 
rlm, en btıyftk arzusunun bu ol
maaına rağmen beni kırmaz, vaı· 
geçer, hıkat bu takdirde de çocu• 
pma fenalık etmlt olmak endi..
alle ldleceğim, .kmum haaun 
teyzeciğim, ae deniaiz. Getirtelim 
mi ve ı•tirUraek aecinat• oı.-?ı. 

Bu okuJllCUmaD .Hip et• 
melde baklu vardır: 

Fakat, aervetl yeriade olaa 
bir ailenin çocaıiu içi• mürebbiye 
getirtmesini faydalı bulurum . 

Çocuk kGçUkken ıarp ter
hlyesi ile ve prp HHm ile lln ... 
yet peyda eder. Mireb
blyeadn hugi milleti"• al.
mueleaiae ,.-C•, lta aolda 
ailenin auvetlnin dereculne b ... 
kar. ilerde tahallinl iluaal için 
Anupaya ııldecekM ve bu mak• 
ıatla kendisine ayda (250) lira 
verilebllecekH, mUrel>Wyenin 
larilfz ohn•am tercih ederim. 
Akai halde AlmaD olmalıdır, 
çönkü Almanyada ayda (100) lira 
ile tahıil etmek mUmkUndtlr. 

Bu noktayı hallettlkten soara 
asıl korku veren bahıe geliyoruz. 
Gen~ bir mlirebbiye, pel bir 
mttrebbiye kocaya heslenen iti· 
madm dereceai ne GiurN olsun 
bir ihtiraı ıeb.bitlir. Fak.t .... 
rebbiyenin fayda vermeıi lçia 
tecrübe görmUı olması lizımdır. 
Tecrtlbeli bir mDrebblye ise (40) 
yapnı af!Dııtır, bir tehlike tıtkD 
edemez. Yalna unut•adan llyle
yeyim. Bea lt. alı ta ,_... 

olsaydım mürebWyeyi latanftlda 
kapı detiftlrmif olanlardan al· 
mazdım, yeriade ı~rıpek ıartUe 
getlrtirdtm. 

H.ANIMTSYZa 

Köıe minderine oturup bir 
cigara yakhktan ıonra 16zleri 
daldı. Sonra yine mırıldanmaya 

baıladı: 
- Rahmetli de nur içinde 

yatan biu bir f8)1cilder barak· 
madı.. Bir hizmetçi tutacak kud• 
retlmiz yok. Bu yaıta mutfak• 
larda ıOrtlyorum. EYIAclnnm m8-
rüvvetini glrdfağti• ıt'n ben de 
sırtımı verip dialenmeliylm. El
bette hakkım.. Bunca yıl çile 
çektikten ıonra .• 

Çok tükür baıımııı aokacak 
bir e\'fmlz var. Amnıa 'f1l oğlanı 
bu yqa. getirinceye k.... ne~ 
çektiğimi ben bilirim. Yavruca~a 
yetimlik acııı duyurmamak içın 
nem var aem yok ..tbm lııerca
dim. Rabbim lmueyamlaab ylzl 
aö.termeaia. Puwzllk alç .. y 
cloirusu.. Hele Ud eıMt -~ 
olan ana için.. Çek fikir Rep
dlm kendisi imrtudl. Dalyan 
fibi d.Ukanh oldu. Artık ana 
eline bakacak dejll.. ıc..-etı de 
açık dotruau. .. Bltla arka-.ıan 
uzak uzak ,_._. taylD edildi· 
ler. O latanbulcla kalda. Amma 
bir haftada Od pc:• eve gele
cekmif. z.,.u yok. Şanlı, 19refl 
zabit oldu JL Arbk vuif•J• 
baflaaa ela oaun bu ıezlp tez...
lanndan kurtuıam, abl ~ Oll 

beı ırtın izin vermilfs'··· Şu dd 
haftayı Wr pç;tnei... Eh, artık 
vakit te 8•Ç old• 

( Arkaaı var) 



1 
Nutuklar 

Fevzi Paşa 
Hazretleri 
Digorlar Ki: 

ı 

Dlln Harbiyenin yUzüncO yılı 
kutlulanırken, Buyuk Erkinıhar· 

biye Reisi F evzl Pata Hz. nin, 
mektep kumandanı Rauf Bey ta-

rafından okunan kıymetli hita
belerinden veciz cümleler : 

"- Arkadaılar; kara ye hava 
zabitlerimizi yetiıtiren Harbiyenin 

açı1dıimın yUzüncli yıldönümtinO 
kutluluyorsunuz. Aranızda bulu
narak timdi yaıamakta bulundu• 

ğunu:ı yUkıek heyecanı beraberce 
tatamamaktan mUteeuirim. Har· 

biye, yetiıtirdiğl evlitlarile mem• 
lekete en faydalı ve feyizli bir 

ocak olmuştur. Bugün aramızda 
ohoıyan arkadaşlarımızın çoğu, 

muhtelif muharebe cephelerinde 
memleketimize göz diken müstev• 
Jilere karşı, durmadan ve dinlen
meden döğüımUf, Türkün varlı
ğını, iıtiklalini mUmkün kıimak 

için muhakkak bir ölUmU cana 
minnet bilmittir. Bu azizleri hür
metle yadederim. BiH düşen vazife 

kendi kanlarını feda etmek ıuretlle 
millete yaıamak kudretini bah9eden 

ıehitleri ve hizmetleri geçen di
j'er aziz ölüleri her zaman hür
met ve rahmetle anmaktar. 

TUrkUn ve Türk zabitinin 
kadrUbayıiyetl dünya değerinin 

üetündedir. Gıpta ve tebcile ll· 
yıkıınız. Hepinizin biribiriniıe ıu

wenme Ye inanma bağlılığınızı 

Türke yaratan asil bir vakarla 
vo dalma itimat veren bakıtları

nıı:m derinliği ile kuvvetlendlri· 

yorıtunuz. Türk milleti en ince 
aevglsini size vermi9tir. 

Onun örnegi ve özUsUnUz. 
Harbiye meydanında topla· 
nan, Harbiyenin lOOUncU yılına 
kutlulayan kara, hava deniz men· 

ıuplarlle aziz m iıafirlerinln bu da· 
kikada kalplerinin beraberce ve 

muharebe cephelerinde biriblr
lerini tamamlıyacaklarma ye• 

m · n ederek çarptığım ve . bu vu• 
ruıun kudretini hluediyorum. BU· 

tün ordu bu dakikada Harbiyeye 
dönmüştür. 

Harbiyenin 100 Uncu yıl meıun· 

lan: 

Zabitliklerlnizl tebrik ederim. 
In:r.ıbat ve intizamda mükemmeli-

yet eHıını dalma rehper edine• 
cekılnlı. Sizden 100 yal evvelki· 

lerin harp hatıralarını çok okuyu .. 
nu:r.. Orada ibret levhaları vard1r. 

Hepiniıe vazifelerinizde muvaffa· 

ldyetlor diler, sevgi ile Hlimla· 

rım, TUrk milletinin fedaklr 
zabitleri.,, 

Tiz Yıllık Tavamız 
-

Dün Harbiye Mektebi Kutlulanırken 
Türk Zabiti De Tebcil Edildi 

Yüce Gaziye Tazim Hisleri Sunuldu 

Tule.arda: 1'4'ni ı•bitl•r Harhiı• Mektebini• g•zür.ci •ılJönümü çivl•l11I çalcıgorler, 
AıağıJ•: Genç nlıitler btllc.lil marıı siJgli •• .. far. 

(B•ıtarafı 1 inci Hyfada) 

Bu merasim , mektebin iç 
avlusunda yapıldı. Mezun Efen• 
diler, grup grup Harbiye 
mektebi alay aancaj'lnın bulun· 
duğu maaanm başına dizildiler. 

Harbiye mektebi alay kumen
danı Rifat Bey burada genç zab:t
lerlmize ant içirdl. Ant lçme ı;u 
oekilde oldu : 

11 Hazerde, ıeferde, denizde, 
karada, havada, her ıamanda ve 
her yerde milletimiH, memlek .. 
timi:r.e ve Cumhur yettmi:r.e doğ

ruluk ve muhabbetle hizmet, 
kanunlara Y• amirlerime itaat 
edeceğime ve aakerliğin namusunu, 
TUrk sancağının ıamnı canımdan 
aziz bilip icabında vatan, cümhu· 
riyet, vazife uğruna seve aeve 
canımı feda edeceğime namuıum 
üzerine söz veririm.,, 

Her genç zabit vekili r.at 
içtikten ıonrn diplomalarm hazar• 
landıiı maaayn doğru ilerliyordu. 
Burada Aıkeri Şura azasından 
Cevat, lıtanbul kumandanı Hallı, 
fırka kumandanlarından Galip, 
Hayri ve Zihni Paıalarla diler 
ümera, Üniversite rektörü Cemil 
ve daha. diter zevattan mUteıek· 
kil bir heyet hazır bulunuyorlardı. 
CHat Paıa diplomaları biızat ve 
muvaffakıyet temennialle yeni 
mezunlırıı veriyordu. 

Diplomalar tevzi edildikten 
'o:ıra Harbiye Mektebi Kuman· 
danı Rauf 3c) : 

- Efendiler, kahraman ofdu· 
muıun irfan kaynağı olan Harbl• 

Diye baılayaa bir hitabe · ı ıöyledl. 
Rauf Beyden ıonra Cevat 

Paıa " evlltlarıml " hitablle bat· 
layarak ıUıel bir hitabe ıöyledl 
'H bir milletin kuvvetinin orduda 
tecelli ettiğini veciz cümlelerle 
anlattı, genç zabitlere muvaffakı· 
yet ve hayırla itler temenni etti. 

uat Paşa ve Rauf Bey nutuk 
,k urlarkerc, en altta Harbiye tol•-

6esl a6itl•ge çel•nk koyarken 

ye mektebinde iki senelik tahıl· 

rnizi muV1ffakıyetle baıardmız 
ye bugün mektebin 89 ıınıfı 
olarak Zabit Vekili olmak ıerefiai 
kazandınız.,, 

Bu ıuretle, 650 ırenç zabiti· 
miıe diplomaları tevzi edilmlı 

oldu. 
Bundan aonra ıaat t 5,30da 

Harbiye mektebinin yUıUncU yıl· 

dönUmtı kutulandı. 

Meruimde, MecUs Reisi Ki· 
11m Paşa, Maarif Vekili Abidin 
Bey, Cevat, Haliı, Ali Fuat, 
ŞükrU Naili, Galip, Vasıf, Kera· 
mettin, Hayri, Mehmet F ehml 
Paşalarla, diğer ümera ve zabi· 
tan, mütekait zabitler, şehrimizde 
bulunan meb'uılar, villyet bele
diye, Halkevl erkAna ve daha bir· 
çok davetlllerle bUtün aakeri mek· 
tepler hazır bulundular. 

Halk, meydanın yanıbatında 
uz.anan caddeyi baştanbaıa dol· 
durmuı, meydana bakan evler bu 
Hvlnçll aUnU kutlulamak iıteyen 
yllzlerce kiti ile tıkılı bir vaziyete 
ıelmittl. 

Meraılm. bandonun çaldıtı 
latiklll marıı ile baıladı. Mart 
ayakta ye kemali hürmetle dinlen· 
dikten ıonra mektep kumandanı 
Rauf Bey, bu mea'ut gün münaae· 
betile BUyUk Erkanıharblye Refıl 
F eni Paıa Hazretlerinin gönder-
dikleri hitabeyi okudu. Çok alkıt· 

t Nutuklar 

Cevat Paşanın 
100 üncü Yıl 
Hitabesi 

YDkıek Aıkerl Şüra azaaındaa 
Cevat Patanın, 1 a biye mekte· 
binin 100 Uncu yılı mUnaaebetlle 
dUnkU meraılmde okudukları 

nutuktan cümleler: 
" - Muhterem efendilerim; 
Bugln Harbiyenin teaiılnia 

100 Uncll yıldönUmUnU kutluluyo· 
ru:r.. Bu mtle11eıenln yetiştirdiği 
yaıayan ve yaıamıyan bUtUn 
kahramanların ruhları ve bUtiln 
Türklük burada bu meraaime 
lıtlrak ediyor. 

Bu kıymetli mUe11e1enin bu 
lna kadar yetiştirdiği insanlar 
ne yapttlar, diye bir sual kar• 
1111nda kalınca, buna son 
aaırlak Türk tarihinin tetkiki 
kifayet eder diye kısa cevap ve• 
rlrsem, Türk milletinin dUıünce· 

. ıine en beliğ tercüman olmuf 
olurum.,, 

CeYat Paşa, burada Gaziml· 
dn de bu mektepten yeyiştikl.-· 
rine lıaret etti ve ıözllne: 

,. - Muhterem efendilerim, 
birçok misaller aramıya ne hacet 
ltt• başımızda koca Gazi, gözU· 
mUzlln önünde değil mi? BuıUn 
herkese Türk Ye TUrklUk adını 
hakla andıran o adamı yetiştiren 

bu ocak deıil ml? 100 Hned•abt'" 
ri yalmadan, yorulmadan doğduJu 
mcmlokete nur ıaçan bu mü11 ı~-

11nin dalma en mtıtekimil "'' 
ilim mlt1Hteıi olarak kalnıaıım 
candan dileriz. Ne mutlu buradan 
yetiıecek ıençlere.,, 

Cevat Paıa nutkunun ıonlJn• 
da orada hazır bulunanları asır• 
dide Harbiyeyi aelimlamağa da• 
vet etmiş Ye ayata kalkılarak bu 
kıymetli mektep ıellmlanmııtlr. 

}anan bu hitabeden aonra, Rauf 
Bey ıuzel bir nutuk &öyledl ve 
Harbiye mektebinin tarihçesinden 
bahıederek: 

" - Kuruldu kurulalı birçok 
muharebelerde TUrk yurdu ve 
TUrklllk uğrunda kanlarını akıl• 
mağı, nimet bilen, Balkan har
binde, BUyUk harpte mahrumiyet 
içeriılnde ve her defasında ken· 
disinden çok üıtUn dUımanlarla 
~:upııan, aralanlar gibi döğllfen, 
ulu kurtarıcımız Gazi Muıtafa 
Kemal Pat• Haz.retleri gibi dihi
leı 1 yetittiren Harbiye mekte hl 
en kıymetli bir mlieasHemizdir.,. 

Dedi. Rauf Bey nutkt:nun 
ıonunda meydanın 111" köşulnde 
yer almış olan yeni mezunları 

aı .t içmeie davet etti. Yeni ıa· 
bitlerimiz, burada candan ve 
içten ıelen bir heyecanla haykl• 
rarak ant içtiler. 

Rauf Bey 1 ıO derini Ga:r.I Hı.• 
nln namlarını anarak bitirdi ve 

( Devamı 9 uncu aayfadn ) 



Ziraat Bilgisi (") 

Fen, 
Her Endişemizi 
Giderecektir 

Fen ileminin yorulmak bil
meyen ve ıonu ıelmeyen çalıt· 

Dl aail• heriün kafamıza yeni bir 
bilgi, İflerimize yeni bir kolaylık 
ekleniyor. Son asır zarfında beşe
riyetin o yüzden kavuştuğu ıaa

detleri uymak miimkUn mUdUr? 
iki yıl evvel ( Hiç olur mu? ) diye 
Uzerinde ıırar ettliimlı bu meıe· 
leyi bugün ( Elbette olur ) diye 
yine kendimiz bozuyoruz. O dere· 
ce kibugUnkti en büytik meıe~ 
olan heyahn aırrını da bir gün 
keıfedebileceğimize inanmak li· 
ıımgeliyor. 

Hayatın hem n her mU9külU· 
nU yenmeye azmeden fen bu 
sene zarfında yeni yeni mllşkül
lerimİ2:i halletmenin arifesine gir
ıni tir. Belki okumu9sunuzdur: 
Japonlar bu seneki fevkalade 
kuraklık kart111nda tedbirler 
dUıUnUrken harp senelerinde 
daima çok yağmur yağdığını ha· 
tırlam19lar ve sebebini araıtır· 
maya ba9lamıılar! Birçok rnUla• 
bazal rdan ıonra den mittir ki: 
ol1a olaa bu yağmur bolluiu 
ahlan top mermilerindendir. 
Hemen 1500 . mermi endaht 
ıuretile tecrübeye kalkıımı9lar ve 
tecrübenin ıonunda tam Uç Hat 
devam eden bir yağmur yafııı 
karşısında hayrete dUtmUflerdir. 
Filhakika bu tecrübe bUtUn ziraat 
Aleminin hayretini çekmeğe değ•r 
mahiyettedir. Bugün bir tecrübe 
nıahlyetinde olan bu baılang&cın 
yarın ameliyat 1ahasına çıkmıya· 

cağını ve bunun inceliklerinin 
keıfedilmlyecetlni kim temin ede· 
bilir? 

Yirmi ıene evvel dolunun 
tahripkar tesirine karşı da çareler 
dUıUnUIUrken kiliae çanlarının 
tesinl hatırlamışlardı. Dolu yağ
masının arifeıinde te1adlifen çalı· 
nan çanlar çok defa doluya mani 
olurdu. O zaman bunun sebebini -
araıtıran Alimler havanın dalga· 
landırılmak aayesinde bulutları 

dağıtabileceği neticesine varmıf· 
!ardır. Bugün icat edilen (Dolu 
topları) ile tehlike anında hemen 
harekete geçilmekte ve ıüphesiı 
korkunun önü alınmaktadır. 

Ayni suretle don tehlikesinin 
de ne demek olduğunu bilmiyen 
çlftçl yoktur. Alimler bunu da 
baalt bir dütünce olmaktan bile 
kurtarmıılardır. 

Şimdi müterakki memleket· 
}erde hatlara, bahçelere konu
lan bir termometre ile bu yerlere 
konulan birkaç hususi ıoba ve 
mangal iti halletmiye kAfi gell· 
yor. Nasıl mı diyecekıiniz? Bil· 
diğiniz gibi donun olmaıı hava 
hararetinin bilha11a gece pek 
a9ağı dUtmesindendir. l9te bah
çeye konan hususi termometre 
hraretinin dona müsait bir ker· 
leye düşmesi üzerine derhal ibre· 
ıile kontak yaparak hahçevanın 
kulübesindeki zili çalıyor. Tehli
keyi haber olan bnhçevnn da he· 
men ko,arak husm:ıi sobalara dol· 
durulan saman ve sair yakacak· 
lerı ateıliyor. Ve kesif bir duman 
beh~eyi kaplayınca havanın o an· 
dakı don tehlikesi de glderilmiı 
oluyor. 

'f Ağustos içindeki bir haber 
dah.i ~merik.~da sisleri dağıtan 
yenı hır mnyı111 ketfedildiğini bil· 
diriyordu: Bu nıayi ile havada 
bulunan ~nce su buharı tekıif edi
lerek yagmur halinde yere dUt'" 
mektedir. hk tecrUbede binaları 
t m.m•n .kaplam11 olan b' . 
e b it ~• 
tabakatı U ID&JHD h-.a._ bitt • 

lsvlçrede Son Posta 
-

Balkan Talebeleri Kendi 
Aralarında Birleştiler 

f sviçredeki . " Balk;n Talebe Birliği 
Esaslı işler Başaracak '' 

Lozan (Huıu· 
ıi) - Türk ta· 
lehe blrliiinin 
aeçen Hneki ref• 
ıi Adil Ferik 8. 
uzun çalışmalar• 
dan ve uğraşma· 
lardan ıonra nl· 
hayet, TUrk, Yu· 
nan, Yugoslav 
ve Romen tale· 
heleri araıında 

bl r ''Balkan ta le· 

be birliği,, teal· 
ılne muvaffak 
olmuştur. 

.. 

edilecek, eıki· 
den olduiu aibi 
ıokak t•ıadUf
Jeri, ayakUıtU aö· 
rU111ıoleri ortadan 
kalk caktır. 

Şimdi pek 
cllı't olan "Balkan 

talebe birliii,,· 
azaları, kııın ge
lecek yeni tale· 
b•lerle 100 z 

bulb\~f olacaktır. 
Balkan talebe 

birliğinin seçilen 
heyeti idare aza• 
ları şunlardır: 

Reiı Joreako 
Daçya Rumen 

Balkan talebe 
birliğinin gayesi, 
Balkan gençleri 
arasında içtimai 

B•lka11 tal•b• llirlill /ilerini il•rl •ı1re11 o• talaaklcaJc .ttir•• l•vi~retl•lcl cemiyetinden Ka 
lakonaa, k&1adar 

Yugoslav Yankovlç Sloga, umumi 
kitip TUrk Reıat DUrrU. 

beraberlik kurmak, başka mem• 
leketlerde de bu teıekkUle bağlı 

kitleler vücuda getirmek ve on· 
larla blrle9mektir. Birlik ıpor it· 
lerinde de g1tyretler ıöstererek 
"Franıız Birliği,, gibi teşekkül
lerle tema.ta bulunmak a-ayeain· 
dedir. 

Evvelce ayrı ayrı birer teıek
kül olan Türk, Yunan, Yugoslav 
ve Romen birlikleri, azalarının 

azlıiı yüzünden bir varlık göıte· 
remiyorlardı. Meseli, bunlardan 
her hangi biri, tek baıın• bir iç-

Kızılcahamam da 
Belediye işleri 

Kızılcahamam (Huıuıt) - Kay· 
makam Dillver Bey burada vazi· 
fesine başlar başlamaz ilk evvel 
varidatsızlık yüzünden timdiye ka· 
dar çalışmak kabiliyetini kaybet· 
miş olan belediye itlerini oli•e 
almıJ, mevcudE. iliveten daha oa ild 
tane lüküs lambaıı getirtmis, şim· 
diye kadar zulmet içinde kalan 
mahalleleri aydınlatmııtır. . ............................................................ . 
tulumba ile havaya ıerpilmeain .. 
den Uç dakika sonra bUttin ılı 
ya2mur halinde yere dUtmUf ve 
hava berraklaşmıştır. 

l#- Yakın aenelere kadar ziraat 
ilemlni üstü açık bir fabrikaya 
benzetmekte ne kadar aldanıyor-
mu9uz. Artık bütün hava hidiH· 
lerine hükmetmeye azmeden fen
nin bu giditi her türlü enditemizin 
ergeç bertaraf olacağına sigortadır. 
~ ilim ve fennin bunca terak· 

kisine ,ahit olurken en ufak ltle
rimizde bile bilgi ve tecrübeden 
doğan ıözleri tutmamak, onun 
göıterdiği yola girmemekte iarar 
etmek ne kadar ıı-erllik olur 
deiil mi? 

I At,;'ık muhabere ı 
Çiftçi 

Seydişehirde Kemal, Armutlu
da Ahmet, BUyilkadada Nihat ve 
lbrahim Sadık Beylere : 

Buglin mektuplarınızı aldım. 
Cevap vereceğim Ç 

* İbrahim Sadık Beye : 
[ Mektubunuzu çifçjye verdik. 

Hazırladığı tafıilath cevap çok 
uzun olduğundan aize gönderileme· 
di. Pek yakında gazetede neıre
dilecektir. Eaaıb malümat almak 
için intb:arınız lazımdır efendim. J 

. 'Çiftçi 
·•) Ziraat huıuıuadakl mtltkllllarlallt 

Hruauı. -· Poata'Rın (çlftfl) al 
. - .. . ............ 1r.u... 

Tiirk tal•6•de11 bir ,,..,. 
tlma 1alonu kiralamak lıtiyor, 

fakat pahahhtı yüzünden bundan 
vaz geçiyordu. Şimdi bunun ifbl, 
birçok mUtkUller halledilmlf, 
u Balkan talebe birllj'I ,, büyük bir 
teıekkUI haline ıelmiştir. 

Birlik, bu ıömeıtrden itibaren 
faaliyete geçecek, ayrı ayrı 

yerlerde dağınık olan kütüphane• 
leri bir yere tophyacak, bir çab 
altına toplanacak ve muntazam 
toplantılar yapacaktır. Bu arada 
Birlik mensupları arasında gezin· 
tiler, ba olar, •i enceler tertip 

Cemiyetin HHh bir fikri de 
ananeye itaattir •• bu yUzden de 
cemiytte kadın aza kabul edilme· 
mektedir. Ancak kadınların yar· 
dımı mü1alt blr ıekilde karıılan
maktadır. 

118alkan talebe blrlitl,, Balkan 
memleketlerinde çıkan mecmua 
ve gaıetelerin kendilerine mecca· 
nen gönderllme1l için te9ebbUtata 
1lri9ecektlr. 

Mühim Bir Keşif 
-----

Septisemiye Karıı Bir Profesör Bir 
Serom Buldu 

Strt1plolc•k .. irlcobu 

Franıız iJlmlerinden profHör 
Hiyasent Venaan mühim bir H· 

rom ketfetmiı. Gazeteler, bu 
mühim muvaffaklyeti yazmakla 
bitiremiyorlar. Bu keıif, vUcudtln 
zehirlenmesi demek olan Septl· 
aemiy• karşıdır. Septiaemiyl ya• 
pan Streptokok lıml verilen bir 
mikroptur. Meıhur Pastör bu 
mikrobu 1880 de keıfetmlıtl. 
Az zaman sonra bu mikrobun 
dehıetJi zehir ifraı ettij'i anlatıldı. 

Bu mikrop, yuvarlak tane• 
ler halinde olup birbirine bir 
halka ıincirl gibi bağlıdırlar. 
Maalesef insan YUcudu bu mik· 
robun nUfuz ve inkltafına çok 
mUıaittir. Bir ij'ne ynraıu, bf1 
ııyrıktan vücuda iİrlp te zemini 
müsait buluna it bitmiştir. 

Kı1a zamanda vücut zehirlenir 
ve onu ölüm takip eder. ln1an 
vUcudu gariptir. VUcudUmUzde 
birçok mikrop vardır Ve meseli 
kendi aalyaıma bulanmıf bir itne
nin etine batmulle bir adamın 
kanının zehirlenip derhal öldUtU 
çok vakidir. Maamaflh vücudun 
de bu mikroba kartı mukaYemet 
lrabillyetl yardar. Kan ıebirle11-

Pro/e•or V•nH11 

.• ıeaıi ile vaki ölümlerin bir ista· 
tistiği tutulu, bu mikrobun yap• 
tıfıı tahribatın dehfetl derhal 
kendini göıterir. 

Binaenaleyh prof etör'1a ketf i 

1 Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhtara defteri alacak
ları lıtanbul kıı liıe.i l~Oö ~imet, 
Salihli maliy• dairesinde Ahmet Muh
tar B. oğlu .M. Oğuz, latanlıııl Xuruoı
maniye Gaıiıioanpa§& okak No. l~ de 
Feyyaz, Odemit Zafer mektebi muaJ. 
lioıi S. Hulılıi B. kızı Kamer H. \'Q 

B. ler. 
Birer bUyllk suluboya ala· 

c•kları Çeıme ılıcalarında berber 
Zünbül Ef. oğlu M, Kemal, İstanbul 
kı& ortamektep 8 Nihal, lstanbul Uı
küdar lheaniye orta ıokak 106 Mahi• 
de, Konya aaraf Vehbi B. oğlu Kemal 
B. ve H. ]ar. 

Birer llstlk top kazananları 
lııtanbul 46 inci İlkmekt<ıp Haluk 

Galip İııtanbul Maçka Karamanlı apar
tıma~ı Hilmi Avni, lıtanbul Vezneci
ler 6 ncı 1lkmektep 90 Sabahat HUs
nü, İstanbul 28 inci llkmektep 8 3 
Muammer B. n H. lar. 

Birer bo~a kalemi alacakl r: 
Uzunköprti berber Oam~o ogJu C~mul. 
Konya Arifpaıa mektebı tal besınden 
27 Kadriye İstanbul kız orta.mektep 
219 Medih~ Akhiıar Aliıefıkhey ort•· 
mektep tal~be1lnden 90 Miıfit B. ve 
H. lar. 

Birer kolonya alacaklar: 
İstanbul Samatya Hacıkadın m bal· 
lHi Pamukçu sokak 57 N o. Necmiye, 
letanbul l\asımpaşa Y akupağa sokak 
.. o. 5 te Ömer Hamdi, lıtanbuJ t rzı· 
lik mektebinde Rana, lstanlıul Kum• 
kapı Boğoıyan V ardar) an mektebi 
talebeainden Rejan .._ırak) an B. vt 
H. lar. 

Birer kUçUk uluboya 11la
caklan Mania& Ahmetmithat m•k· 
tebi 2 nci 11nıftao 438 J ale, İstanbul 
mahtelit Buciyan mektebi 4 iincü sınıf 
Sirnrt Şabbaıyao, Konya Akifpaıa 
mektebi tale~Hioden 648 Sabri, 1.taıı· 
bul Çırçır Parmaklık eokak Ferit Edip 
B. n H. lar. 

Birer dolma kur,un kalem ala• 
ceklar: 1.ataoblll kıı liıeı;i 76~ Zehrno, 
l nbul 44 iinoü llkmektep 881 Ta-

cünniH, lıtanbul 45 inci llkmektep !\ eı· 
min, 1.tinbul Aklaray Yuııufpa~a Ka
feıli ıokak l :ro. 1 de {]]vi B. ve 
H. lar. 

Birer kart alacaklar: Tar u 
Hayat eounealnd• Haean, ,lzmi! .Ka· 
rataı Halllrifatpaıa cadde1ı Hadıbey 
ıokak No. 6 da Nazmiye, Salihli Al· 
tınordu llkmektep ' üncü ınıf 697 
,\razım Salihlide Finike aabık bakimi 
Sabri 'B. kızı Muauez, Uıunkoprli 
bakkal Sabri Ef. ojfo Mustafa, Ka~·
Hci K. O. evrak müdürü !\uri B. o lu 
1lı1au, Konya Habioami cıvarında 
tenekeci Durmuş oğlu ismet, Antal) a 
defttırdarlığında mahaHbc evrak me· 
muru Klmi! Ef. biraderi ~evket, Ada.· 
na Çukurmeaçit mahallesi 6 inci ıokak 
64 No. da 1. Kadri B. n H. lar. ...-..................................................... ._ 

Teaı Ke1r11at ı 

Üç Kitap 
Doktor M. •• ükrü Heyi, Haki~i· 

1etimilliye ıuett1ine ) a~dığı tetkık 
1az.ılarile tanımııtım. Y enı m vzular 
b11luyor, bu menuları .~etodık yol~ar
dan tetkik ediyor ve duz uo bır ) au 
ile bunları deırediyo.rdu.. Bu çalıımrı., 
Doktor ~Ukrü Heye i.ıç kıtap çıkarmak 
imkln v~ fınatını vermiş old';l. . 

ı _ Eti tarihi ve uıedenıyetı, 2 • 
Oımanb devletinin kuruluşu, 8 • Orta 
Anadolu'da bir dolaım•. . . 

"Eti tarihi ve uıeden!y~tı,, e~ki 
Tilrk varlığının, hayret verıcı ~engın; 
Uğinl göstermek noktaa!ndan ~ıkkatle 
okunmak lizımgelen bır eı rdır. Bıı 
kitapta, cok eeki devirlerclekı 1 urk 
medeniyetinin ve bilhassa. 'furk diplo· 
muiıinin nekadar ilerde bır benlik gmı· 
terdiğini ogrenip anlamak ıo1ıaııa gu-
rur veriyor. 

"Orta Anadolıı'da . b!r dolaşma!, 
yurt üzerindeki " ki tuıhı eserle~e aıt 
faydalı bir bilgi kitabıdır. Henuz ~ılı~c· 
di imiz birçok kıymetli . ea~rlerı l ıze 
öğretmek suretile eyı lıır hıımct 
görüyor. 

•·Oımanh devletinın k.urulu~u,, M. 
Sükrü Beyin dokto~luk t~zıd!r· ~u~ lik, 
fakat uzun bir tetkık netıce ı ~azılmış 
bir kitaptır. - 'f.:.. F .•. • , . , . ~ . . •• _ 

• i~te i,~ k~n· zehirlenmesine kar· 
ııdır. Maamafih mUhim bir haki
kat de ıudur. VAkt tedbir ıafi 
tedbire daima müreccahtır. Bina· 
enaleyh bir yar•, bir ııyrık hasal 
olur olmaz derhal dezenfekte 

•ettlr.mek ba,Jıca vaıife olmalıdır. 
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Ha yvanMuaycnesi Güçlükle Bitirilmişti 
Apik atıldı: 
- Ne deaJo, ne dedin, hapla 

allmeti mi olurdu? Amm clğv1m 
sus ol, lko eai, !ıapiai araya 

rtttırma, o gibi yerleri aizm 
alacağına carmakç.urdan, ctim1>Uş
ten, t1yatrodan, ba1oı.aan aç 1. 

Kambur Nabi, muayeney• ve 
~ey devam-daydı.: 

- Şu ın 
fin , a ')'"1• ölderinin ça ıti· 
bilijıne ae diyecek .YO'k. Malamu 
eeniyemz lrl 'kulak ester ve mer· 
k pler.de gerektir ; ıkelklll r.ele 

kıptiy: n hargclelerJne... Oh, 
h, ayakl r dair.el matlüpta • 
Çil aeI<iJi, biri <değil. afaza

nallah, dör u ae &e~m olayih, tat 
kelin perçeminden... Sırası gel· 

lcen .zlkr.de im. Memurini 
· iye ık.o • yoiıu:allıi aaı • 

dan ve Tütbei baül calin:&n 
bdullah Cevdetl l3ey merhum, 
r rihtıa biSyle dart ıay ğı ısekili 

bir .araba beyılri abr. Hafta~n 
ı,ı • belaya ı.mU adJJ olmaz m ?. 

tiy.ii erwnio tyua boyundan Sa
nyere ıdoğru riderlerken, ha;rw~ 
ara'bayı enlı ltttnnez mi 1f Bü
N ik Hanımın kor'.kudan yüreğine 

i ez.mi? 
Vehbi Bey: (Elini biraz ç l:ıuk 

tu't:, a'C' e et, VBldt yeÇiyor !) iye 
musallat: o uyor, kafı.p Raif: (A'. .. 
mı ettik; Halbuki da'ha Topha· 
y gideoe<ğl.%, f n ıa'laoağızl) 

iy.e sfoe ikaı ça 'fyor, Su1u 'Se~i 
kendini göstermıeden aubaracımn 

i · ··ne itip 6teyeıka&»yor, Akıif: 
< liim ıf ea ıtalimli:dir., gllverlell, 
davlumb11zh tiir mal gört\nces 
kendfilğinden kaşın Uıfüne yı'kı· 
.lır . .Şu ışlık maaama geçoorsa 
ııpın iti selamı dayadı!) Derlcen 

az k 
- şn lcriic'Ujü iyonlu, 

dingiliyi :ı,aa, haıır1ryı ap getir, 
far azam lbl f.asıtyorum. 
Nabı Ef adinin if lyor u: 
-Eh, buna pehıpelil.. Sağ

l'ılar, yani bal il 4cıç mrı larJ a 
taıtlı lb~r meyllJilde; u ı f 
ar m'titevmn. lEl'~ailftnlla'h, . 

dil k be>Vlri bir a&la1ca ut-
ıyıı hınız; men rkoyuver., 

.f &b'laya sal ..• 
İçilen 

faaliyetten, 'Ş'& 
terler boş y:orıdu. tfı ~ma men· 

· · · e · ıalt koydu; Bu: 
- A.'bmet e)' liir.ader, 'eBJJa· 

yı ~ v.işte, topu'k :mopulc çalma-
n:, art rt -y~l ~ a.:muı, y. -

lkııı ~.ı arKeD adlug.anlığmnz mo· 
luganlığımız iqallah ~oktur A.?~ • 

Şimdi a~ c n bn 4\.hınet f aini 

yıktı: 
- if;:' e ıte ne tıyor un?. 

woko , i ediğin iıitşe 
tını idelim, Döt J 

!coşah.m. . Topuk çaldıkılar ı, 
f f.Ultuklarmı, rSo1uciuklarını 
ıg r- se iz kır.bacı ap Gazha
nenin .arkasını boyladım ı ııa~-

r ayı çe erek .•• 
'bi Efen 

sunda1d 4m derece 
ma1ümatma 1hep fBflnlŞlarilı. 
t'ada kaç .kişi varsa. ağızları 

karı • k<>ca kambur.a bakıyor r-, 
etT daki erin bu h yretini ıgtir-

kçe o btiabnutıı gay.re't 41e
ıyordm 

ele bir.azdan lbir milrtar 
teric:tir.sek bir kat aa'ha tene1..VUr 

Malfım a beygir lmmıı 
ha n temaa ettıiji 

ur: şlarmlla, ık an kaflf :an-
yanlarmda, apıı aralarrnda, 

aabun köpüğ · e mn.ml lkl;ptık

çUklor hasıl olur. Bir mlktarcık ' 
dile ldok.un uruqun, Az ekıim· 
traka cb:aı hayvandır. Ş.yet 
mart lrOkutmuı turıu gibi buruk 
ve kekremai l1e o bey~'İrden kaç, 
zinhar yanına yakla 

Y ağızların kıçına doğru uza
nara1k ıağBan aola el .aallıyordu. 

Dtibaracı kendini ı: 
- şte 1>U marifeti 

a1111. Birin• vUkelA ili wero· 
onun, yokum 1.a va 
loonun? 

ambur, ldSae 
lıyara:k, 1ca'hkalıa atb: 

- 'El'arifi yekfi öil'' re !. 
Pf aldka, sinek avlıyorum azmm. 

z etti: 
- Tamliaaıhh.a a 

ai de, söiilnl mecli 
kuyruğu tmda.1'1 
teridir. unlarHan bli.inl lt:ubırıın. 
Latiba1Uiğe ıgelmez, • eyi ı.y y 
kalayı tdört böltik etmek 'hazır• 
dır lıa, .shıe,jJ _yakalay.y> kanadını 
nazarı tetkikten geçirirsin. En 
enııebJ rl:aaıza millr. caattir. 
Kanatlardaki ~ i 
arkına, y 

ilbnsi, daha 
çalıyOl'Sa kaç 

o gir 
~ 1 r. 

ı ... 
Hazırun, kUçtlk dillerini yut· 

m i k bırlnnfl"
larken, cambaz Ahmet lafını 
kesti: 

- Eniıte, ıtıe duruyorsun, 
şimdiden tezi :v-Ok, yu'karıya lati• 
dayı aya .ytıalb rt ol hı 
bi deri 

h· 

u• 

eka· 

- Yani bir efa >başladıüır .nu 
muntazaman ve bili inkıta devam 

Jlllflla 
? 

ıiza1ı lttt: 
z, za'hn 

....... ._nnU.l ff' ta ·- in iteleyw'll , 
ciha-ıı'hamı'iôeki ıademiiotizarn 
ittıradm i\ytmdır. 'lf aaffün ise 
em"ayı ra ka 'n ıga1h:amn zaaf 
Ve "JDR1fıliyetfne ÔeJilc:lir. 

Dubaracı Apik: 
- ıHey llbar•k, bu .ne ekim 

ağzı IAkerdalar! .• Meğerleylm dok· 

ltorlukta ıpn>~sör lmttsin ibabe· 
rimiz yokmuf ... Boı vakit ieçirme, 

izim Horaaancıyan Efendi ilem 
&'&l'll• çık! derken SUlu Sezal 
yavaıça: 

Ne aoruyor, biliyor musun? 

( Arka11 var ) 

·-··-·,- ııım .. 11aıar 
, O ( A. A.. ) - Üç ırttndQr 

olii.ulrp eıca'ktU'.·IBuiOn• kadaı 
Tfc&,.k tpoFeulan laamen ıplljlaraa 
kıa • le toryom1anlan blrlnCle 

avetll aı. 1932 de tealı Millen bu .a. ~000 ltltl kabul 
er tilrl •por tHiHtı 

..u ........ , .... n banyo a•U.ıU park 
atar. e :evkallde mülr.e eldir. 

eıı era'k clvuındald ylb:me 
rı a m ~ahlara baflanda. 
r lbqka havuzun •traftn .. 
tnlaJ' .... ••purlar kla aolu 
m:a'trwf• ' l ITClt. Orha 

110, 814 ile ikinci, Halll Uçilncö.. 200 
metre 'kut'baJalaml&f• iki lkadıu girdi. 
Leyla ç lli et c(lokuıla lkhtcl oldu. 
200 tre ılMl''be•t• -dört :kiti glrdl. 
t:lalll :ı 38 8 le ldncl ol Hu. i400 metre 
Hr.be.te dört kltl Ji'lrdl. Sıffaa 5 5412 
ile ikinci, fb1an dlSrdUncO oldu. ikf 
yUı metre kmbatala~aya dört kl,l 
ittlrak etti. Alp 3 9/2 iliincl, Adnan 
dördüncü ~ldu. Bayrak yarııını 2 O ~ 7 
il• iy.'ft• ıyapilan 'Yeni TOrkiye ri• 
korunu bar 1Tarak dcazanchk. Su 
to unu 2 - 6 kaybettlk. 1500 metrey• 
dört Hanım .girdi. Leyli Hanım ikrncl 
Cavidan Hanım UçüncU oldu, İıfüak 
eClen dört Hanım arHınaakl mauf• 
çok adı. 

Gllreıçiler IK.lyeften hııcJOeketlerlnd• 
g~clktlkleriaden ilnhakaln yapı• 
'lamaifı. 

Bir aylul uhahı afilemlz 1aat 
okuıda rüıtımCia ıolac11ktı1'. 

Elll Bini Reddetti 
Nevyork, 30 (A. A.)- Methur enlı 

oy :ou.u en-y, of.aycmel <»lmllıı 

için teklif ..dllan elll bin doları red
<4de'itlll'ifth'. 

D 

Vı lu 
aR vapuru2 

Eyl 1 

Paz r 20 de Galata 

rıhtımından k. Gldiıt•ı 
.Zonıuldak, tnıebolu, Aya.nclk, Sam
ıun, 'Ünye, Ordu, Gireaun, Tirebolu, 
GHrelt, Trabzon ve Rizeye. 'D6nüıte 
bunlara 'fllve'ten, 'Of ve 15ürmeneye 
ujrııyacaktır. 

Serma) eıi :'Liret 900,000,000 
lhtiyat alroesi ,, 580,0001000 

l'i lel'lrezi idare : M i L iN O 
ftul~ anıu. a.Şlıca ,.ehirlerinde 

ŞıUBELE 
l.ııgiltere, 1 vi~ re, A vusuı;ya., 'l\laca
rista.ıı , (,.,'ek.oslovııkya, ) ııgoslavya, 
l.ehiı.ıtım, Homtıı.nya, Bnlgarifttıın, 
?\hım, Amerika C emahiri .Müttehitl si, 
Brezilya, 'Şili, Grnguay, Arjıı.ntiu. 

l'eru, Ekvatör •e ~~ohımbiynda 
Afi)yas ·onlar 

iST ANBUL ŞUBE MERK-EZi 
Galata Vv_yvoda caddeai Karaköy 

Pa1a.s ( T el ef. 26n /~/3/4/5 ) 
lr '11a'hı eki cen't r: 

lstlm'bulda: ı\lalemcİyan h11.nmda 
T elef. 28'21. .Bej oğluııda : 1stik1al 
oarldesi T elef.1046.Kampiyo dairesi 
Dol'tla<la Tele1. 1718. 

İZ'MİR'DE ŞUBE 

Or. A. KUTiEL 
Kar9.köy Topçular caddesi No. 33 

Bugünün Meselelerinden j 
Türk Dili İçin •• 

( af tarafı 1 inci sayfada ) 

:reni mUn vvu nMHn konuıtuğu; 

ıyaz j'ı if.ni.kçenln temel taıı ol· 
mu.ştur denebilir. Fakat onun 
(Milli mektep) programına da uy• 
&'llD au,miyen (ın'fkiin), (Enfllıl), 
(Afaki) gibi bir takım garip ve tu• 

af ııtılahlarmı, khıe kabilinden 
ecayq, but cUmleclklerinl bir ta· 
rafa koymak fartile .. 

(Ali Canip), (Ömer Seyfettin) 
ep vllzel yaz&lar. (Faruk Nafiz) 
Sa Cla halkalar) inda Tilrkçenin 

Da.111 ıtallı, aıca'Jı, cana yakın bir 
dil olduğunu gösterdi. Tilrkçeylo 
ne !kadar ce ve nekauar bUyUk, 
derin duyutların iılenebileceğinl 
anlattı. (FarUk Nafiz) anıldıkça 
lıatıra ana Oilhnizle yazılmıı ıU· 
zel vo bllylik ıeyler 11•lecektlr. 
(F.arnk Nafiz), mllt mektebin bir 
ayuıdır. 

(Yusuf Ziya), hu ince ve heye
canlı Türk ıairinha (Yanar dağ)ı 

er w•kıt ruhumu :tutUf'turan blr 
alev oldu. O, ne gilz•I t rkç~ 
ffınrk fıralle bemnınlt ne glb:el 
bir tablodur.. ( Refik Halit ) 
( memleket hikAyelerl )nde hem 
diUle hem de görUtlerile TUrkttır. 

( Orhan Seyfi ), bf ç birinden 
ı•rl degllalr. Çok incedir. ( Pe• 
yaml Safa ) ( Siyah beyaz hlkA· 
ye1er )inde çok temiz ve aerll 
toplu bir tllrkçe kullandı. Onun 
( Bayram hediyeıi ) okadar mllli· 
(Jir iti ne zaman okuaam atlarım. 
Onu bir dağın tepesinde bir ço
bana "Okuaanıı:, anlar ve ailar. Bir 
ıe'hrin en mllnevverine ıöyleıenlz 
anlar 'Ve ağlar .• ( Peyami Safa)yı 
her serinde, her yazısında kuv
vetli buldum. Genç ediplerin 
içind n 'fazla kültUrJnl rd n 
birialdir. Mantığı, duyguları ve 
gtsl'U lerl zekAaını bileyen kUltU. 
rJle çok kuvvetlidir. ( Ercüment 
Ekrem)in yazıları n gllzel nmk .. 
lere boyanmıı ipeklerden itlenme 
oya gibidir. Hele ( Meşhedi )el. 

(Aka Günauz ), o baılı baıına 
bir mekteptir. t.Eserl•rint 1&ymak bf .. 
le .zor. Hemen hepai de Türk, hep• 
ıi de ııtızeJ, hepsi de yUkaek ... Ben 
(il'Urk kalbi)ni çok genç iken oku
dum. Bu eaer, hllA varlıtım tize· 
rinde mUeuirClir. (Aka)nın (Yarım 
Türkleri), (Bozgun)u bugllnkli, 
.yarınki •e ab.tlratınkU TUrk 1r•nç· 
1lğlnfn mllli 'kitapları ııraıında 
kalaca'lctır. Kalmaya değer. 

(FaUh Rıfkı)nın lıemen her 
f AZllmı okurum. Lezzeti , .neı' e 
ile.. (Roman)ı hele aon ,ıkan 
(Bizim Akdeniz) i Türkçe li&lfip 
.bakımından numune kalacaktır. 
O her yazısmda canlı 1Ve diridir. 

(Reşat Nuri)nfn (Ç lıkuıu) v 
bUtUn eserler! (Milli mektep) in 
11yrı ayrı ç ikilmiı birer zafer bay· 
ra ıdır. 

(Naıım Hikmet), fikirleri ne o
aa lurolaun • zaten onunla meşgul 
-olmağa :vakit bulamaClım - fak t, 
dil bakımından ( Millt mektep) fo 
ıeflei.lnden 1ayılma~a liyıktır. 

O ana dilimizin neleri ani tmıya 
kadir olduiunu en yUk.ek mer· 

fhıbeüe gösterenlerden biridir. 
Belki de en yllksetidir. Onun 
için, komUniıt diyorlar! Olabilir. 
Fakat ben onu okudukça milli
yetçiliğlm bir kat daha ertıyor. 

.Kuvvetleniyor. ÇU.ıkü Ttirkçenin 
:yllks.ekliğini, tadını bilhasaa 
~ Nnıım Hibmet) in ılirlerlnde 

ıy.orum. Onun: 
Varsın otunun iıteynler dört du

vardan evind. 
K .. rtaı kayalardan ıeyre.delim biz: 
Kauıyan .gönüllerin göğe vuran 

rengini. 

Mıarahırı, ka l;;l Türk / için, 

Türk mllliyeti için çarpanların deı• 
tanı olacaktır. Olmuıtur bile •. 
Z•ten hlitUn bugUnkU işler böyle 
duyanın •lile yapılmadı mı?. 

~ 

Tllrk dili hakkindaki mUtalea• 
larma nihayet verirken mühim 
bir noktaya lliımek istiyorum. Ben 
bUtlln bunları bir edip aa1fthlyellle 
delil, bir edebiyat sever ıı'fatile 
yazmıı ve ıöylemit bulundum .• 
BUtUn mUIAha:zalarım ıanat bakı• 
mile değil, bir milliyetçinin dilek• 
lerl diye tellkkl edilmelidir. Gl>
rUılerim ancak bu bakımdan bir 
mana ifade edebilirler. Maamaflh 
ediplerimiz yalnız 'btlyUk lnrıtikl .. 
rl delil, kendilerini baıtan baı• 
okumuı bir karlin de kendilerini 
naıd okuduğunu, naaıl duydutunta 
bilmek iatlyeblllrler. Beni de 
bu aörllmden anlamalıdırlar. 

Gündelik bir gazetede Türk 
edebiyatını etraflle m\ltaleaya 
JmkAn olmadıj'ından bu \:adar• 
cikla iktifa ediyorum. ıterCiim ki 
yalnız blltUn elleblyatımı:zı Cleil~ 
onu aaırlar ı,ınde lnglllz, Franııı, 
Alman, ltalyan edebiyatının 1111-
rUyOıil• de mukayeH edeyim. 
B6ylelikle ne kadar geri kıldığı• 
mıı açıkça anlatılım. ( Türk Dit) 
Kurultay ) larının çok yerinde, 
çok isabetli faaliyetleri bir kere 
aaha tezahür etsin. 

Ne yazık buna ne :ı:anıan lle a 
lmkln bulamadım. O kadar ki 
bAtlı baıına en bUytık l>lr mek· 
tebfmlz aayılmaıı )Azım i•leıı 
(Mahmut Ekrem) in eserleri etra• 
fında dönmeliJlğim bile mUmkUn • 
olmadı. Şunu söyleyebilirlm 1d 
o (Nejat) ı ile (Milli mekteb) • 
(Edoblyatl cediae) den çok ya
kandır. (Nejat) takl (Bir kuı) en 
aUze1 terldpılz tUrkçelerl yas
lar lçind ıakrıyor. fBe
nim divan edebiyatı) nda bay• 
ran olduium t•Y kUltUr ve ahenk• 
tir. Ttlrkçemiıle söylenecek fiİr• 

lerde bllhas1a bu derece yöktek 
bir lCUltUr ve aheniİ g6rmeil iı· 
temek her Türkün hakkıdır. 

'Bir Türkiye iıtiyoruz ki oraaa 
herı•y, dil, ıönUl, 'Yer rlsk her 
t•Y ve herı•y Tnrk olsun, yalnıs 
TUrldUğli söylealn .. 

- Son -

tltl•W-ftllhl'tlltll.UWl•hll .... 9 ..... UU-•tlRM•l••••a 

Son Pasta 
•vıni, alyıuil, 'ff..,.di• ve Halk gazete.; 

Esk.LZ~btiye, Çe.talçeşıne tok.ağı, as 
St'~N'BU\. 

.... -
Caz~terniz<le c;ıhn yaıt 

e reaiml6in bütün hakları 
.mahfuz ve gazetemize aittir. 1 

BGNE FiA1'l.ARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

.3 t 
Ay Ay 
.fer. Kr 

TOtudvE liiO' 750 400 t50 
YUNANISTJ\N 2340 1.220 710 270 
ECNEBİ .~2;;;70~0ıılııiliııiı400iiı;;jı;;;•800_..SOo..__. 

1'.bone lhedeli peşindir. Ad r11 
fdeğiştirmek H ıkuru~tur. -Gelen ctJr•k ıerl fle,.ilme%. 

fllftlarda• ... s'ully t alutmaa. 
Cevap içio ~~ktuplar• 10 l<uru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

Po•ta · kutuau ı 7<11 lıtub\il 
·Telgraf ıSonpoıta 
.-elefon : 20203 



iTTİBAT ve 

5 inci kısım ı'I o. 44 

TERAKKİ 
Nasıl Doğ,Ja ? .. 

Birer Derece Yükselen 
Zabitlerimiz Kimlerdir? 

Her hakkı mahfuzdur. 
81 • 8 984 

Listeyi Neşre 
Na•ıl Yaşadı ? •• 

N11sıl Ôltlü? 

~:======= .. Ziya ~akir -c===================:::;;==========~ Devam Ediyoruz 
Osmanlı-Alman -Avusturya lttifakna- -------------

mesi Mahremiyet içinde İmzalanmıştı •. 
Bu meselenin mahremiyetine ı berllk emri de verilirae Kafka1yada 

de fevkalade itina edilmiş; hattA ?5 · , ., · bulunan Ruı ordularının derhal 
Beşin~i Sul~an Mehmet ile Vükell hududu çiğneyerek Anadoluyu 
heyetine bıle, ancak aradan üç baıtan başa istila etmesi .• Fransız, 
gün geçtikten sonra teker teker 1 ·ı· f'l ı d ç kkale l'" ngı ız ı o arının a ana • 
a>a uma! veriJmiıti. . den kolaylıkla geçivererek Istan· 

Hadıee oka dar höyük ve oka· b ı · ı ı · · t b ·ıe 
dar mlihimdi ki, bu sırra vakıf u u ışga ey emesı, ıı en ı 
olan vtlkelanm kalbine adeta bir değildi. Buna binaen ( mUsellib 

korku V d
. · · ti B lk bitaraflık) namı altında ıef~rber·. 

e en ııe gırmıı • a an · · F k 
harbi

. · b" · b t h 
1 

ilk ilanına karar verıldı. a at 
gı ı nıa e en e ven o ~n 

bir harbin iraı · ettiği m.lddi ve asıl dikkate ıayan olan cihet 
manevi zarar vehasar, göz önOn· ıurasıdır ki bu mesele, Vükela 
de idi. Şayet bu defa da tali heyeti arasında kararlaştırılıp 
makus bir cereyane girerse, 0 Meclisi Meb'usan tarafından tasvip 
uman felAketin önüne nasıl ge• ve Padişah tarafından da tasdik 
çilebilecekti?... edilmeden tam iki gün evvel, 

htifaknameyi aktedenler, bu Enver Pata orduya fixlic• ıefer-
fikirler kar91&1nda aaradanlaJ'a IJU berlik emri veı:miıti. 
cevabı vermoktelerdi: Dört bet nnndenberi harp 

H L-kk l..h fki H•i11 itil- lclll'ıwela ,..hit cflilen 5'" - arp, muu. aaur. havadislerile heyeca11dao heyeca• 
l k (!lılcoılraıun kahraman kamandan 

aiimre, muta a çarpıpcaktır. Bu 11t1 müdafii) Rıza Paşa na düşen lstanbul balkı, nihayet 
müthiş müaademe esnasında mem- bir sabah erkenden kalkıp iıleri· 
leketimizin coğrafi vaziyeti itiba- mek için Osmanlı ordusunun 
Jile bizim bu harbe likayt kalma· ciddi bir surette hiçbir hazırlığı nin başlarma giderken, köşebaş· 

mevcut de vı•ı 1· F k t Al l larına yapıatırılan. çapraz . iki 
mız imkinıızdır. Bitaraf kalacajız g aı, 8 a mau ar .,. · 

di kı ittifak ıeraitine riayet edilmesini aildha sanlmış al ve yeşil bayrak 
ye aya ar altında çiynenerek 

kendimizi oıOdafaa etmeden şe- teklif etmiıler ve bir an evvel resimlerile gö~e çarpan seferberlik 
ıehiz bir ölüme kurban olmak· harbe iştiraki istemişlerdi. ilimıamelerile karşılaımışlar; akı· 
danaa, ,erefli bir mlicadele uğ· Aııl büyük tehlike, şimdi baş beti meçhul bir emrivaki kartı· 
runda mahvolup gitmek. fiipheaiz ıöstermişti. Almanlar ve Avstur- amda kalmıılardı. 
mliraccahtır... Mamafih bizim har· yaWarla itifak ilin edilir ve sefer· ( Arkası var ) 

be girmemiz, pek okadar kat'f 
değ-ildir. Olabilir ki vukubulacak 
harp, yalnı.ı Avusturyalılarla Sırp
lalara inhisar edebilir. Alman 
ve Avuaturyalılarla yaptığımı.ı bu 
ittifak muahedenamesi mucibince, 
eğer harp yalnız Avusturyalılarla 
Sı.rplılara münhasır kalırsa, ne 
Almanlar ve ne de biz, harbe 
girmiyeceğiı. Ancak Rusya harbe 
müdahale ederae, o zaman biz de 
harbe iıtirak edeceğiz. Sonra .• 
Diinyanın en ml\tekimll ordu 
ve vesaltine malik olan Almanlar 
harbe girerlerse, muhakkak kaza· 
nacaklnrdır. O zaman biz de, Bal• 
kan ve T rablua harplerinde kay· 
bettiğimiz. yerleri iatirdat edece• 
ğiz. A'nımızda taşıdığımız mağlü

biyet lekesini sileceği%. 

Yüz Yıllık 
Yuvanız 

( Ba.ıtaraf ı 6 ıncı aayfada ) 

h&tün meydan inlercesine alkış 
tufanına boğuldu. 

Bundan aon.r11, harp akademisi 
namına tayyareci yüzbaşısı Tekin, 
fen mektebi talebesi namına mu· 
habere mDlizimi Sabih, Harbiye 
mektebi talebeleri namma ıon 

ıınıftan Muhterem, askeri liseler 
namına Maltepe li11esinden ŞUkrli 
Galip, deniz harp mektebi ve 
deniı Hıoai namına Feyzi Hakkı, 
'ihtiyat zabit mektebi namına Ce· 
mal Arif, mütekait zabiiler namına 
Nafiz Beyler birer hitabe ıöy· 

lediler. 

Romanyada Ticari 
z l 

3 Milyon Açık Var 
Bükreı, 30 ( A. A. ) - lktıaadi 

zorluklar eaditelere 1ebep oluyor. 
Pelrol fiatinin düıkllnlöğil ve zahire 
için mahreç bulunamaması yilz:Qnden 
harici ticaret muvaıeneainde 3 mil
yontuk bir açık vardır. Harici ticaret 
n:ıiyetinin dibelmeai için paranın 
kıymetten dOıürülmeıl ileri ıilrülilyor. 

Fransanın Lehistan• ikrazı 
Parla, 30 (A. A.) - Bir sraıete, 

Fransa bankasının Lehistan bankasına 
500 milyon frank boFÇ nrditinl 
yazıyor. 

Alman Gençllk Tetklllb 
S.rlin, 30 (A.A.) - Hitler gençlik 

teıkilitı niai, hiçbir lebar olmadıtı 
halde Alman gençliğinin yDıde dok
aanının t-.kllita girmit oldutunu 
ıöylemiştir. -----

Askeri terfi listesinin bir kısmını 
dün neşretmi~tık. Geri kalau kısma da 
bugün devam f'diyoruz: 

Piyade birinci mUlazlm· 
llğlnden yUzbatıhğa : 
Ahmet Erzurum, Hikmet latan-
bul, Abdülkadir Sıvaa, Bahaettin 
Diyrıbekir, Nedim Mara' M. 
Hikmet Karabayır, AbdUrrah· 
man Mardin, Mustafa Boyabat, 
Şefik El.iliz, Abdurrefi lstanbul, 
A. Refik Erzurum, Sami EyUp, 
Hikmet lstanbul, Kahraman Sivaı, 
Salih Harput, Zeki Zile, Ihsan 
lstanbul, SeJ.~hattin Kesmekaya, 
A. Kazım Usküdar, Abdulkadir 
Bursa, Salahattin Beıiktaf, Man· 
aur Derne, M. Refet Eyüp, Nuri 
Ortaköy, S. Zeki Erzincan, Ömer 
Lfıfi Kırtehir, M. Hulusi Biga, 
Haaan Amasya, M. Rifat Istanbul, 
Hüseyin Şefik Bursa, M. Lutfi 
Aydın, M. Müfit Üsklldar, Nabi 
Istanbul, Müıtak f•tanbul, Rahmi 
Edirne, irfan Fatih, M. Sırrı 
Bingazi, Sıtkı lstanbul, Hamdi 
Beylerbeyi, Rnstem Eyüp, Refik 

Eyüp, M. Sait Cerrahpaıa, 
İsmail Hakkı Denizli, Hayrettin 
Istanbul, Ihsan lıtanbul, Ömer 
Faruk Yanya, Fuat Ortaköy, Meh· 
met Arif Kadıköy, Ziya lzmit, Arlf 
lstanbul, M. Nahit Man&1tır, 

M. Zeki Kasımpaşa, Celal Çatalca, 
Nami Beşiktaı, Reıit ÜskOdar, 
Cemal Sivas, F ahrettin Taşlıca, 
Ekrem lstanbul, A. Refik Burdur, 
lsmail lstanbul, A.Halim Üsküdar, 
lsmail Hakkı Jstanbul, Celil 
Kozan, Tahsin Üsküdar, Faha-
mettin Kasımpaf&, Nazmi Perlepe, 
Cevdet Üsklldar, Necati Karahi
sar, Kemal Yanya, Abdülkadir 
Şam, Ömer LOtfi Iıtanbul, S. 
Zeki lstanbol, Şemsettin diyarı
bekir, M. Galip Dlvrik, Ahmet 
Kemal Kozan, Cevat Kasımpaıa, 
M. Emin. Malatya, Kadri Edirne
kapı, Mazhar lstanbu1, Yusuf Ziya 
Ayvalık, Mahmut GUmüşane, Ke
mal Bilecik, M. Zi} aettin 
Üsküdar, M. Nedim Rados, M. 
Nazmi Beykoz. A. Galip Akseki, 
Selahattin Nazilli Beyler. 

Piyade mUIAzlmllfilnden 
birinci mUllzlmllAe: 

Fikret Erzincan, T ahıin Razlık , 
Mehmet Kayseri, Babaettin Köp
rülü, Nedim Bakırköy, Rafet Er-

Bu manhk ve muhakeme oka· 
dar kavvetli idi ki: Heyetivükeli 
arasında, bu .özleri daha knYVetli 
bir manhk ve •uhakeme iJe kar· 
şılayabilecek bir tek şahıs zuhur 
etmemişti. Buna binaen (Alman· 
Avusturya·Osma11h) lttifalmamesi 
1914 aene•İ Ağustosunun 2 inci 

En son olarak ta Cevat Pap 
allu.tlar araıında glirıüye çıktı. 
Rahatsız bulunan ..eldebin en 
yaılı mezun• mütekait Mtışir 
K&um Pqanın merılsimde bulll'" 
namamaktan mitevellit beeuürii.nü 
hildirdi ve nutkunu okudu. 

Sebze Hall 
Kerestecilerdekl hali yapmakta zurum, Cavit Be:ykoı, Naci lıtan· 

gGn& büyük bir mahrumiyet içinde Bu nutuktan sonra, davetliler 
lmu ve Bqinci Sultan Mehmet Harbiye mektebinin önllnde h .. 
tarafından taadik edilmifti. Fakat zırlanan bilyük tribftne geçtiler. 
garip bir teudüf eseridir ki, bu · " geçit re•mİ bqlacb. Önde yeni 
ittifakın imza ecillmeainden tam mezunlar olduğu halcie blitiln 
bir eaat aoara da Almanaymn aaku1 mektepler muzıkalarile 
Ruıyaya ilim harp ettiği haberi beraber geçit resmine iftirak 
latanbula gelmiJti. Şu halde, ettiler. Halk, yolu bqtan başa 
imza edilen ittifakname mucibin- I doldurmuf, dinmek bitmez bir 
ce, Oımanh hlkümetinin do harbe heyecanla mGtemadiyen allnthyor-
glrmesi, bir zarureti katiye haline du. Daha sonra, Gazi Hı. Bin 
•elmişti. okuduktan denhane gezildi. Ba-

Senelerdenberi yer yfiztlnde raaı o zamanki tesiaatile ayni 
kaynayan tehlike ve feliket vol• tekilde hazırlanmışb. Maaalar, 
kaoı llilıayet deşilmiş : musluklu lrilpler, havagazı lim· 
29 tem._da Avusturya-Sırbistana balar• göze çarpıyordu. Doakn 

2 ağustos,, Almanya • Ruıyaya merasimin her aafbuı, eski hah· 
3 " ,, Fransa - Almanyaya raların yadına çok gize) bir veaile 
4 " " lngiltere -Almaııyaya oldu. Arada, heyecandu ağhyan 
S u • A,, Avu.turya -Rusyaya ve ıe~inçten &pftten ordu vkinma 

harp ılan ed.,.elc lroca Av· raıtlanıyordu. 
rupa kıt'ası baştanbata bir kan Mektep ıezidikten 90Dra da-
ve ateş sahası haline gelınittf B vetliler büfede ikram edU.Wer ve 
muazzam cidal aahneaine ~b; mera.tm nıöa,.t buldu. 

olan müteahhit, ln .. ab 29 tetrlnl· bul, Sıtkı Beşiktaş, Rllştü latan· 
e'n'elde bitinceğiai Bele.liye Riya- bul, İsmail Hakkı Selimiye, 1. K ~-
ntine bildirmlttir· • -·· .. ~·· ...... ~ ............. ,,... ·-·-· .~ .. · ...... ·-·~·-.. - mil Istanbul, Sait Istanbul, Meh· 

( Toplanb, Davetler 
Kachldi,.Und• Bir Sergi 
Kadıkay kadınlar biçki ve dikit 

eYinin yeni mezunlan tarafından yann 
eY ulonlarında Hnelik --ai•I açıla
caktır. isteyenlerin 1erglyl gezebile• 
eelderl bllclJrlllyor. 

) met Ali Eskişehir, Reıit 
lıtanbul, Selahattin Divrik 

--· .............. ~· • 1 ••• 1 il • '" .... ,.,..._. 

... Posta 
ILAJI FIATLARI 

ı'- c;..ı.... • ........ ,~ 
6ir dl•••• lil .alır• 6ir 
( ••li•J ..,,,,,... . 

a- $asJAAM -,... 6/r ıanli· 
DIM ,,.. Ji•lı p•lordır: 

)ia luyla uyfa l uyfa IJijer Soo 
ı 2 5 !. ~ 5 yerler aayfa 

400 2ao 2• 100 eo ao 
Kıt. Krş. Krş. Krş. Krş. Kıt. 

3 .. •Bir J011tirnde vaMlff 
·,,) alim• vardır· 

4- ince ,,. l•lın ıa•ıltır 
luloc.ldflrt ••r• ,,,.. 
..,.,,.,. llpilür. 

, 
Emrullah latanbul, MUnip Fatih, 
Seyfettin latanbul. Yusuf Trabzon, 
Etem Gelibolu. M. Necmeddin la· 
tanbuJ, M. Hakkı Iatanbul, Y. 
Cabit Erzincan, A. Tevfik Edirne, 
Muharrem Paşabahçe, 1. Kemal 
lstanbul, Behçet Akçeabat, Nec· 
mettin Karaman, M. Kemal lzmir • 
Sabahattin lstanbul, Nevzat Van, 
Rifat letal!bul, Tufan Bayburt, 

llhami Süleymaniye, Ahmet Üs
küdar, Cemal Üsküdar, Cavi, 
Beyazıt, Fibet lstanbul, Mustafa 
lzmir, Hazım Manastır, Mehmet 
Ali Halep, Ferhat Trabzon, Ihsan 
lstanbul, T ahain Elaziz, S. Ekrem 
Osklldar, lbrahim Bursa, Ali Rıza 
lstanbul, Hilmi lıtanbul, M. 
Necati Bursa, H. Turgut 
Kil kit, Hayrettin Kırklareli 
Halil Vidos, Ahmet Fatih, Ya· 
vuz Karabisar, Adnan Istanbul, 
N. Kemal Bergama, H. Tahıin 

Leskovik, Muhittin Selinik, Fab· 
rettin Aydm, Abdullah Erzurum, 
R. Tevfik Baybur,t tfakkı latanbuJ, 
Kamil Üsküdar, Nurettin Elbistan, 
lımail Hakkı Üskiidar, Burhanet• 
tin Bursa, Abdülkadir Ankara, 
Malatya, A. Basri lstanbul, Fikri 
Şirvan, Himmet Kovllhiıar, Hamdi 
Erzincan, Asım Erzurum, Mümtaz 
Üsküdar, Azmi Aydın, Arif Bor, 
Kamil Erzurum, TaJAt Van, Muam• 
mer Istanbul, Sedat Betiktaf, S. Se-

dat Tokat, H. fsmet lstanbul, Macit 
Edirne, Sıtkı Niğde, Zeki Erurum, 
Sabit Bozkır, Reıat lstanbul, 
Cemal Bitlis, Uitfi lstanbul, Fuat 
Kasımpaıa, Naci Beıiktaf, Reıat 
Kovilhisar, lbrabim Erzurum, A. 
Dündar Tokat, Faik Van, O. 
Tevfik Üıktldar, Nuri Erbaa, 
Nevzat Istanbul Beyler. 

SUvarl Keymekemlllındıın 
Mlralayhl• Terfi Edenler: 

Murat Topkapı, Riza Perşembe 
Beyler. 

SUnrl Kefmakemhlına : 
Tahir Diyarıbekir, HUaeyln 

Filibe, Ali Riza Kudüı. Bey!er. 
SUverl Blnbe,ıllltne: 
Mtinir Maraş, M. Yaşar 

Erzincan, Rifat Eskicuma Beyler. 
SUvarl YUzbaşıhlına; 
M. Ziya Heybeliada, Hikmet 

Ortaköy, Abdullah Iatanbul, M. 
Hamdi lstanbul, M. Niyazi Erzu· 
rum, Remzi Kırklareli, Sadrettin 
Yenimahalle, Nurettin Arapgir, 
1. Hakkı Edirne, Şemıettin Mar· 
din, Vahit Sarıyer, Kemal Erzu
rum, Kerim Selanik, Kemal Lü
leburgaz, Adil Bursa, A. Uh i 
Üsküp, Kemal ManHtır, Şükrü 
Üiküdar, A. Sami Sanyer, Zihni 
lzmir, Nurettin Erzurum Beyler. 

SUvarl Birinci MUl6zim· 
Hllne: 

Ali Geylln, Haıan Hayri 
Teşvikiye, Fuat Sıvas, Fabrettin 
Sıvaı, Sadettin lstanbul, Süley• 
man Erzincan Beyler. 

Topc:u ka~makamhlından mi· 
r•l•yhla terfi edenler: 

İbrahim AmHya, Mazhar Edir
ne, Ali Erzincan, Bilal Erzurum, 
Hasan Sabri Harput, Haıan Hu
lüsi Is tan bul, Bekir Feyzi Tufan, 
Kemal Manaabr, lbrahim Edirne, 
Sabri Iatanbul. M. Seyar Kasta· 
monu, Hakkı Edirne Beyler· 

Topçu k•fmakamhlıne: 
Recep Komanova, M. Sabri 

Kaıaba, A:ıiz Burıa, M. Tevfik 
Sıvaı, Nail Serfiçe, Hayrullah 

Selanik, Tevfik Sıva&, lbrahim Hal.· 
kı Çankm, Sami Trabzon, Sami 
Dimetoka, M. Mehmet Nesip Er· 
zincan Abdtılkadir Çankırı Beyler. 

Topçu Blnblışılılınaı 
Hüseyin Dimetoka, Mehmet 

Ruıçuk, Muharrem Autalya, Meh
met Suphi Pilevne, Şllkrtl. Muıul, 
F eyıullah Erzincan, ibra hım Ha
mit Erzurum, lbrahim Ethem 
Istanbul Burhanettin Edime 
Rüştü l;tanbul, Kadri lıtanbul, 
Bedri Girit, Avni Selinik, Süley
man Kırklareli, Nuri lstanbul, 
Sadi Eyüp, Murat Sellnik, Muı
taf a Jstanbul, HOsnll Eyüp, Hn
seyin Dimetoka, Ahmet Urfa. 
Kemal Süleymaniye, Cevdet Is
tanbul, Ali Bayramıç, Cemal 
Filibe Beyler. 

topçu YUzbafllıfiına: 
Tevfik lıtip, Cevat lstanbul, 

Kemal Fatih, irfan Köprülii, Riza 
Istanbul, Cemal Bursa, Cemalet• 

( Dev•ıD• 10 uncu sayhda ) 
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ispanyada Türk Şövalyesi .• 
~~~~---------~ 

Lagard'ın Söylediği Sözler, Antuvanın vücudünde 
Ve Dimağında Şiddetli Ürpermeler Yapıyordu •• 

Diye bağırdı. Ve aallana sal
lana masaların arasından geçerek 
Lagartla Papenin masasına yak• 
laıtı. İki arkadaş ta yerinden kal· 
karak kollarını açtı. Bu Uç kafa· 
dar samimiyetle kucaklaşmış, 

karı• karşıya oturmuılardı. 
Söze evveli Lagard batladı: 
- Garson!.. Üç ıişe haliı 

Anju... Parasıni bizim vereceği
mizi zannedip te yine yıllanmış ılr
ke getirme... Bak fU karşımızda 
oturan aslanı gördtin mü? .. Vakıa 
kendiıi kupkurudur amma, efon
diıi olan zatin sayetıinde kesesi 
uıta Greguvarı n karnı gibi şiş
mandır. Haydi bakalım.. çabuk ... 
Eeeyyy ıevgill Antuvan.. Söyle 
bakalım, uzun zaman nerede idin?. 
O mabut ıabte prenıllk meaele
ıinden sonra ben senin hayatın
dan çok endiıe etmiştim. Hatta 
bir arahk, ele geçirildiğini ve bir 
tiıe geçirilerek Grev meydanında 
engiziıyon eteılerinin üzerinde 
kebap edildiğini bile ititmiıtim. 
Çok şükUr ki karıımızda hem 1&ğ, 
hem de canlı olarak bulunuyor· 
sun. Ismarladığımız tarap gelin· 
ceye kadar şu sirkeden bir bardak 
iç bakalım. 

Ligardın, birbiri arkaaındın 
söylediği bu ıözler, Antuvanın 
hem vücut ve hem dimağında 
hafif bir örperme husule getirdi. 
Etrafa hafifçe göz gezdirdi. Elile 
uıullacık kıbcım dtızeltti. Ve 
ıonra Ligardm doldurduğu şarap 
bardağına uzanarak: 

- Evet dostlarım.. hem sağ, 
hem canlıyım. Bazan açlıktan 
yılan gibi uyuşarak kımıldaya· 
mıyacak zamanlarımız da olur. 
Fakat o gündenberi karnım sıkıca 
doyuyor, boğazım da ıarapıızlık
tan kurumuyor. Yalmz birşey rica 
edeyim. Artık ıu prenslik meıe· 
lesini kapayalım. Eğer bu duyu
lursa, yalnız ben fişte kebap 
olarak kalmam.. zannederim ki, 
ıiz de Madam Greguvarm mUı· 
terilerine taze bıldırcın diye yut· 
turduğu çöplük kargaları aibi 
kızartma yapılırsınız... Uıta Pa
pen.. Güvercin gübreai yemiş 
çocuklar gibi niçin seain çıkmı· 
yor. Yoksa dilini, kiliıede 
yaaza hazırlanan bir piıkopoaa 
kiraya mı verdin? 

- Daha fena dostum.. daha 
fena... Hekimin biri, gırtlak 
Yeremi olursun, sakın çok söyleme; 
dedi. 

Lagard, Papen'in ıözilnü 

kesti: 
- Eh, söyle bakalım Antuvan 

na11l, hayatından memnun musun? 
- Ehbh.. töyle bi>yle ... Tam 

yedi gündOr at ıırtından inme .. 
dik ki.. Memnun muyum, değil 
miyim... lıte bu gece ilk defa 
olarak ... 

- Yedi gUn at sırtında ha ..• 
Deaene ki dünyanın öteki ucun· 
dan geliyorsunuz. 

- O kadar da uzak değil. 
- O halde, Romadan Papa 

hazretlerini ziyaret etmekten, .. 
- Hayır .. ispanyadan.. Bizim 

memleketten .. 
- Haaa.. Şimdi anladıml 

Efendin, mutlaka Endülüs prens· 
lerinden olacak. 

- Efendim prenı değil.. Bir 
TDrk tövalyesidir. 

- Türk ıövalyeai •• Bu da çok 

tuhaf... Hele İspanyada bir Türk 
tövalyesinin bulunması.. Sonra 
senin gibi bir adamın da ona 
kapılanması.. Bana okadar garip 
geldi ki Antuvan ... Haydi baka
lım.. Şu üzeri bir parmak tozlu 
Anju ıişesinl daha fazla beklet
meyelim. 

Lagard, elindeki bardağı son 
daml&1ına kadar içtikten ıonra 
dudaklarını tapırdatarak, devam 
etti: 

- Bal mı, bal .. Nefiı mi nefis .. 
Acaba Allah cennette de bu 
ıaraptan mı ikram edecek dersin?. 

Papen, sahre.demedi. Ayni 
ıuretle yalanarak cevap verdi: 

- Ahretteki şarap, plskopoı .. 
larla papa1lara bile yetişmez 
dostum. Giderken biz bir iki ıiıe 
götürsek daha iyi olur. 

- Efendin, bUyük bir adama 
benziyor Antuvan .. YUrUmesinden, 
emir (vermesinden belli. Fakat 
acaba zengin mi?. 

- Vallahi, efendimin zengin 
olup olmadığım henUz bilmiyorum. 
Yalnız Madritte avucuma doldur• 
duğu egUlere bakılıraa, bizim 
kadar züğürt olmadığım zanne· 
diyorum. 

( Madrit ) kelimesini duyar 
duymaz Lagard birdenbire hay .. 
retle sarsılmıı, yanında oturan 
Papenin ayağına ıiddetle baı· 
mıttı. 

- Bravo f. Madritten yedi 
günde gelebildiniz, ha?. 

- Amma, ne geliı.. Kelle 
getirir gibi.. Durup dinlenmeden .• 
Her menzilde, rahat rahat Uçer 
şiıe ıarap içemeden.. Şöyle tatla 
tatlı birer uyku kestiremeden .• 

- E bu kadar aceleye ıebep? 
- Onu ben bilir miyim?. 
- Eh sormak ta bir az abeı 

dUıer. Büyük adamlar, ekıeriya 
sırlarının otrenilmetini istemezler. 
Şu tiıeyi de bitiriverelim, Antu• 
van... Şerefine .•. 

- Hay hay, bitirelim ... 
- Haaa... Ne diyorduk .. BU· 

yUk adamlar, ıırlarını giiya biz .. 
den saklarlar. Bizi hımbıl yerine 
koyarlar. iki gözll bağlı bir 
budala gibi kullanmaya çalıfU'lar •. 
Halbuki ben.. Beni böylece kul .. 
lanmak iıtey•n kaç asılzadenin 
dalaverelerine vikıf oldum. 

- Eh, ya ben.. Sanki ben de 
benimkinin ispanyadan biçin kaç .. 
tığını.. At çatlatarak buraya 
niye kapağı dar attığım bilmiyor 
mıyım, zannediyorsun. 

Antuvanın yavaı yavaı dili 
dolaımaya baılamııtı. 

- O papaa yok mu; bani o 
papaı... Eğer o olmaaaydı .. Likin, 
bizimkinin de eli amma çabuk ha. 
Eğer yalan ıöyleyoraam. Şeytanın 
boynuzları ebemin karnım deıain .• 
Hançeri öyle bir savurdu ki.. 
zavallı papaz, haç bile çıkarmaya 
vakit bulamadan ahrete mundar 
gitti .. 

Lagard ile Papen biribirlerlne 
gizlice birer işaret etmişler, An· 
tuvanın sözlerine daha ehemmi· 
yetle kulak vermiılerdi. 

- Papaz ha .. 
- Papaz, yaa ..• 
- Naııl papaz?. 

(Arkaaı yar, 

Spor Mızıkçılık
/arına Dair 

Hakem iıe karışmca: - Heyyy!. 
Diskalifiye ederim. Sıçrayarak 
koşmak yasakf .. 

Amerikada. 
Petrolcular 
Çok Kazanıyor 

Amerikanın en büyük [on Uç 

Altı agda 2J petrol kumpanya
milgon do- ı~nm kazanç va· 

zıyetl tesbit olun· 
lar kazanç muıtur. Bu sene• 

nin ilk altı ayı zarfında bu ıir
ketler cem'an 23.352.518 dolar 
kir etmiılerdir. Ayni ıirketler 
1933 senesinin ilk altı aylık dev• 
reıinde bilakis 23. 76 t.614 dolar 
zarar etmiılerdi. Şu halde iki 
1ene arasındaki i kazanç farkı 54 
milyon dolar gibi mühim bir ye• 
kiına baliğ olmaktadır. Bu ka· 
zanç miktarı 1930 senesindenberl 
i6rülen en büyük rakamdır. .. 

İngiltere ile Romanyanın ticari 

Romanga -
lngilt•r• 

ticar: 

münaıebatı 1934 
••n••İ içinde ııö
rlilmemiı bir ıekil 
almıtbr.Şlmdiye ka· 

münas.batı dar Romanya lngil-
tereye bu memleketten ıatan aldı· 
ğından daha fazla mal ihraç 
eder ve iki memleket arasındaki 
ticaret biiAnçoıu Romanya lehine 
kapanırdı. Romanyanın lngiltereye 
gönderdiği mallarm hemen ekae
riyetini de petrol ve benzin teıkil 
ederdi. 1934 senesinin ilk yedi 
ayında Romanyadan lngiltereye 
bir sene evvelki ayni devreye 
kıyasla 209 bin ton eksik petrol 
ihraç edilmiıtir. Bu azalış nisbeti 
yüzde 52 dir. Benzin ihracatına 
geline• bundaki azabı ise yüzde 
72 dir. 

Buna mukabil lngilterenin 934 
19ne&İ ilk yedi ayında Romanyaya 
lthalltı billkla yüzde 58 artmııtır. 
Böylelikle geçen sene Romanya 
lehine 462 milyon ley ( takriben 
5 milyon lira ) olan ticaret mu• 
vazeneıi, bu aene hemen ayni 
miktarda olmak Uzere lngilterenia 
lehine dUımüttUr. Romanyamn 
bu itten zararı on milyon lira 
kadar demektir. . 

• Avuıturalya 1932/33 mevıl· 

At1ustrıral- minde 3,036,745 
balya ylin ihraç 

ıanın giin etmittir. Bu miktar 
ihracatı bir Hne evvelki 

ihracattan 284,509 balya fazla• 
dır. 1932/33 seneıi ihracatından 
1,411,887 balyası yalnız Avrupaya 
gitmiıtir. Bu suretle Anupa bir 
ıene evveline kıyasla 315, 7M 
balya fazla mal almııtır. Avustu· 
ralya yünlerinin baılıca mtlıteri· 
lerlnl aıağıdakl cetvel 11öıter· 
mektedir. 
Memleketler 

logilterı 
Japonya 
Franıa 
Almanya 
BelQika 
İtalya 

itibarile balya ihracat 
1931/32 1932/33 
985,227 938,414 
628,310 651,639 
891, 117 485,505 
i7 4, 701 887 ,!SOS 
223,039 820,430 
891,297 218,96! 

' Birer Derece Yükselen 
Zabitlerimiz Kimlerdir? 

( Baıtarafı 9 uncu sayfada ) 1 
tin Beykoz, Reıit Kadıköy, Nu
rettin Hanya, Oıman Manastır, ı 
Seyfullah Bandırma, Cemal Ma- l 
latya, Ihsan lstanbul, Tah-
sin Selanik, Muharrem Ma· 

Mana1tır, Saim Y edikule, Halit 
Prezio, Şevki Marmaris, Pertev f 
Istanbul, Nuri Sütlüce, Ali Üskü-

1 

dar, Sait Üsküdar, Bürhanettin 
Beylerbeyi, Halit Bursa, Hanan 
Beykoz, Bµrhanettin Kasım

paşa, Mazhar lstanbul, Cevdet 
UzunkörU, Ziya Seydişehir, Ahsin 
Çorum, Etem Karahi1ar, Muhid· 
din lstanbul, Sabahi lıtanbul, Hak
kı Edirne, Tevfik latan bul, llhami 
Antalya, Behzat Merzifon, Recai 
Derne, Ziya Eyüp, irfan Edirne, 
Abdullah Diyarıbekir, Abbas Is· 
tanbul, Hikmet Çengelköy, Selami 
Ak1aray, Rıza lstanbul Beyler. 

topçu birinci mUllzlmlliln• 
Necati Kırklareli, Refik Ma· 

niaa, Halit Bursa, Reıit Buna, 
Haaan Üsküdar, Nail Erzurum, 
Sadri Edirne, Haydar Edirne, Fe· 
rit Üıküdar, Kenan Beykoz, lı· 
mail Söke, Refik lstanbul, Kemal 
Serez, Cabit lsanbul, Adil Van, 
Kenan Zonguldak, KAmil lzmir, 
Selimi Edirne, Nuri Üıküdar, 
Hulusi Iıtanbul, Ziya Iıtan-

bul, Ragıp lıtanbul, Ziya 
Edirne, M. Zeki Bursa, Mustafa 
Buraa, Niyazi lıtanbul, Alpyllkıel 
İzmir, Mazhar Kırklarel~ Suphl 
Üsküdar, Ali Ulvi Erzincan, Bur• 
han Aksaray, Kemal Ohri, Nevzat 
Bayburt, Dursun Mut, Muıtafa 
Babae1ki, Niyazi El basan, M. V eh· 
bi KöprUJO, Yahya Erzurum, Nl• 
dal lıtanbul, Fikri Erzurum, ş .. 
kip Selinik, Ziya Tekirdağ, Sami 
Malatya. 

Hava yUzbatıhAından bın 
b•t•hi•= 

Sıtkı lstanbul, T evlik Trabzon 

Ihsan lslanbul, Zekeriyya Van, 
Tevfik Hırkaişerif Beyler. 

Hava yüzba,ıhAına: 
Namık Beşiktaş, Arif Jıtanbul 

' 
Eşref Bursa, Şakir Yanya, F. T e-
Fatih, Seyfettin Edirne, Sedat 
lıtanbul, Ekrem Adana, 1. Gavsl 
Topkapı, Ismail Hakkı Karahiıar 

' Ihsan Beşiktaş, A. Niyazi Fatih, 
Muhiddin Edirne Beyler. 

Hava birinci mUlizlmllline 
lsmail Hakkı lstanbul, Namık 

Kemal lıtanbul, Sadettin Kadı
köy, A. Kemal Van, Kimll Ci
hangir, Şevket Erzincan, Ahmet 
Trabzon, A. Nurettin Saraçhane, 
irfan lstanbul, lsmail Hakkı Jıtan• 
bul, Cevat İstanbul, Naci lıtanbul, 
Hasan Van, Reşat Iıtanbul, A. 
Suat lstanbul Beyler. 

l•tıhkim Kaymakamh· 
Aından mıralayhl•: 

M. Şükrü Tekirdağ, Şerafettin 
Gelibolu. 

lstıhkim KaymakamhAına 
A. Cemal Şehzadebaıı, A. Şe

kip Erzurum Beyler. 
latlhklm Bınba9ılliına: 
A. Nuri letanbul, Yuıuf Ziya 

Ortaköy, S. Sırrı Bolu Beyler. 
lstlhklm YUzba,ılllına: 
H. KAmil lstanbul, M. Bahaet

tin Serez, Şeref Istanbul, Şera .. 
fettln Buraa, Mehmet NikYef, 
Fehmi Kuduı, H. Cavit latan bul, 
lsmail Hakı Sıvat, A. Feri Eyüp, 
Y. Kenan Edirne, 1. Raıit latan• 
bul Beyler. 

lstıhklm b1rıncı mUll· 
zımlllıne: 

Adil Revan, Rahmi Erzincan, 
Naim lıtanbul, Oımaa Erzincan, 
H. Kemal Gireauo, M. Raif 
Erzincan, Ekrem Emirgin. 

Muhabere kaymakam· 
hiına: 

Ömer Sabri Sıvas, ŞUkrtl 
Erzurum, Azmi Erzurum Beyler. 

(Arkası var 

Dört Delikanlının 
Kanlı Oyunu 

\ Baıtarafı 1 inci .ayfada) 
Fakat Osman kihya, kızın 

nlıanlı olduğunu ıöyliyerek bu 
müracaatı reddetmiıtir. lsrarının 
ayni red cevabile karşılandığını 
gören Arif Ağanın oğlu köye 
dönmtit ve baı:ı köy d.li~anlda
nnı bir araya toplayarak müza• 
kereye başlamıştır. Delikanlılar 
nihayet bunu bir izzetinefiı m•· 
Hleai telakki etmişler ve 1111· 
zel Emineyi kaçırmaya karar 
Yermİ.flerdir. 

Bir gece ıillhlanan dört deli· 
kanlı ile, yine ayol köyden liç 
kadın, Buhayir köyU harmanlarma 
ıelmlfler, Emine ile ağabeyıinin 
ve yen11esinin yattıiı yerde dur• 
muılar. içlerinden bir ikilİ gözcü 
kalmıı, diğerleri de ayaklarının 
ucuna baıarak Emlneye yaklaı· 
mıılar. Bunlardan biri Emineyi 
kucaklayup ağzını kaparken, ha
fif gttrültllden kızın ağabeysi 
Mehmet yerinden fırlamış, ve der· 
bal mtıtecaıirlerle aralarında bo
ğuıma baılam1flır. Bu boğuşma 
eanasında Mehmet bıçaj'ını çek .. 
miı, bunlardan birini kanlar için· 
de yere yuvarlamııtır. 

Arkadaılarının yaralandığını 
gören Kalam·adınlı llç dellkanla 
nlbqet ıillhlaruu çekerek 
Mebmaclüa ü_uı:i!l• boplt-.ıu, 

çıkan kurşunlardan Mehmet, can• 
ıız olarak yıkılmııtır. 

Mütecavizler, üç kaclaala bir
likte Emineyi ıırtlamıılar Ye 200 
metre kadar ileriye götürerek, 
zaYallı genç Ye gllzel kııı lekel .. 
mitlerdir. 

Çığlıklann harmand•a iıitil· 
meal üzerine diğer köylüler de 
yerinden fırlamış ve hldiH der· 
bal köye haber verilmiıtir. MUteca• 
vizler kaçmıılar, güzel Emine, 
200 metre açıktaki kayalar ara• 
11nda eli kolu bağlı ve .•• peri· 
ıan bir yaziyette bulunmuttur. 

Jandarma Uç ıeriri ıldd etle takip 

etmektedir. -· 
..... ". 1.'' 1 ' •• 1. ·--
OSMANLI BANKASI 

T. A. Ş. 

~ermayesi: 10.000,000 logiliz lirası 
THiı tarihi 1863 

Şub•l•ri: 

Türkiyenio . başlıc~ oehirlerile 
PariB, Maraılya, Nıa, Londrave 
Mançeıter. Mısır, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan. 
Filgall•ri : 

Yugoslavya, Romanya, Suriye, 
?:_ u~aniatan. 

Her TClrlG 
a.nka muamelltı yapar. 

., 



Ny! Yapahma~•-HJ Bu Başı 
Aşk we macera romanı - 84 -

Boynu hatta göğıU midesi· 
ne kadar açıklı ve kendi yanıba
flDda da bir kitare yerde yab· 
7ordu: 

- Bana 
dim dedi ..• 
melôl baktı. 

bir ıey olmadı efen
Ve kitareye melül 

Bqı açıktı, aiyab kıvırcık ıa ç
Jan vardı. Jems koluna girerek 
oııu yerden kaldırdı: 

-:- Bir şey olmadı ya. 
- Hayır efendim. 
Bunu söyliyen adam birinci 

defa olarak kendini yıkan insana 
baktı ve o anda gözleri acaip
leşti. Adeta 9aplqtı ve içinden: 

11A J... Çantalı adam Cliye 
diişündU, Tlergarten'de takip et• 
tiğim insan.,, 

Evet bu insan Ivan Rabakoviçti. 
Birkaç gündenberi hep siyah 
lellıiselerile profesörün evinin 
önünde dolaşan beyaz Ruı ... 

Bu kıhkta oralıların nazarı 
dikkatini celbetmit olması ihtima
lini düşünerek bu kılığa girmişti. 

Profesör genç kızlarla birlikte 
otomobille uıaklaıınca o da ev· 
•ela kendisini bekliyen Hans'ı 
gidip bulmuıtu. Ve bir gecelik 
elbise değittirmelerinl teklif et• 
mişti. 

O gün iyi para 1:azanmıt olan 
ıenç prusyahnın o akşam niyeti 
Ber1inin amele mahallelerinde bu
lutıan ve Witwen Ball yani dullar 
l>aloıu tesmiye edilen bir dana 
mahalline gitmekti. Siyah elbise 
beyle bir yerde daha gllzel g.fi· 
rlineceği için genç pruayab bu 
teklifi memnuniyetle kabul etmişti. 
Bir gann tuvaletinde elbiseleri 
d e ğiştirmlşler Rabakoviç kitarayı 
da beraber almıştı. .. 

Jemı yere . dUşürdliğil adama 
aelam vererek kartı kaldırıma 
doğru atıldı ... 

Fakat bu defa da bir otomo
bil altında kalmak tehlikesi ge~ 
çirdi. 

Kurfürstendammın tarafından 
gelen bu otomobil adeti omuz
larını sıyırark geçmiı biraz ilerde 
demirparmakbldı bir kapını öniln· 
de tevakkuf etmişti. Mütemadi
yen korna çalıyordu. Birden içe· 
riden bir köpek havlaması işitildi. 
Demirparmaklıkların hizaaqa gel• 
miş olan Jems villanın arkasından 
doğru topal ayağını &ürükliye, sU· 

rU'diye gelen bir kadının: 
- Geliyorm... Bir dakikacık 

m\\saade Her profesör dediğini 

duydu. 
Ve o anda mel'un vasfını 

seve, seve verdiği ve önünden 
Azrailden kaçar aibi kaçbq1 met· 
resini unuttu. Ve oradaki bulunu
ıunun ıebebini hatırladı. Malüm 
villanın önünde idi. 

Otomobilile ıelen . profesörü 
görebilmek içia otomobile biraz 
daha ya\dıfb .•. Fa~at bu profeaör 
aksi herifin biri idi. Geniş ke
n•rlı bir şapkası vardı bquu da 
6bftr tarafa çevinnit duruyordu. 
ihtiyar kadın bahçe kapısının iki 
knnadını ta ardına kadar açmlflı. 
Ve otomobil biraz sonra bahçe
ain içeri.sine PIDlpL 

* Jema ti•cli yola katettİ Jhı• 
Is arp taraf 8 geçti, •• orada dur· 
du. Y eaidea hqnadalö 9-li ve 
• '. ~ıaclaD kurbalmak ..... • .. 
•aıda .,.~:11tın ltMda ......... 

Suat Suzan 

Artık Doristen kaçmasını bir an 
<lüı ünmiyordu. 

Ağzında pipoau, elleri cebinde 
bir heykel gibi hareketsiz duru• 
yor ve fU profesörün bu cinayetle 
olan alakasını meydana çıkarmak 
için ne yapmak lizımgeldiğinl 
düşünüyordu. 

lvan Rabakoviçe gelince o 
Jemsi tanıdığı andenberi bir ağa· 
ca kendiıini •İper etmişti, ona 
bakıyordu. Onun da profeıörle 
alakadar olduğunu otomobile ha· 
kıtındao aolamıftı. 

lvan Rabakoviç olduğu yerde 
hem Jemsi hem de villayı taraHut 
ediyordu. 

Sokak tenha idi. Üç kız ço• 
cuğu e!ele tutmuşlar şarkı söyliye 
ıftyliye dönerek birfeyler oynıyor· 
lardı. Dükkanını temi;;:liyen bir 
kasap ikide birde dtıkkanın kapı· 
sına çıkarak bir ]emse bir de Ra
bakoviç.e şüpheli nazarlarla bakı· 
yordu. Almanya' da sefalet o kadar 
büyük ve hırsızlık vak'alan öyle 
çoktu ki ... 

Jems hiçbir ıeyin farkında 
değildi. Fakat Rabakoviç bunu 
seziyor ve muazzep oluyordu. 

~ 

Birden efendilerinin köpekle· 
rini gezdirmeye çıkmış olan iki 
Alman hizmetçi kaz Rabakoviçin 
imdadına yetitti. Bunlardan biri 
yüz on kiloluk!.. incecik!.. bir 
şeydi. Ötekiıi de .ark.adaşmm ya
nında pek küçük kalıyordu. ikisi 
de hem lvan Rabakoviç' in öniin
de dolaşıyorlar hem de Alman 
kadınlarına mahaua bir usul ile 
ona aöz bile atıyorlardı. 

Fakat aaıl sözü atan da Raba· 

1 

- • ' • 1 ·=- .... 1 ••• 1 ' • 1 ' •• .- • 1 •• • • · -· 

lstanbul Tramvar Şirketinden : 
· l Eylul 934 Cumartesi sabahından 

itibaren tatbik edilecek muvakkat ta
rife, k<Sprü ve nwkil vantalan re.im
leri dahil oldutu halde •t•tıda gö•
terilmiıtir: 

Birinci 
Me•kl 
K. s. 

1 - i kıt'a 6 25 
3 - 7 ,, 8 75 
Zabit 6 25 
Zabit (karne) 4 25 

lklacl 
Me•kl 
K. S. 

3 75 
6 25 
3 75 

Küçlik aabit ve efrat S - 2 50 
,, ,. · ,, ,, (karne) - 1 SO 

Harp sı1alulleri 5 - 2 50 
Mektep talebui 5 - 2 50 
(15 yaıına kadar) 

Hertalep vukuunda biletleriq •• 
pasoların Jbrarı mecburid:.r. 

Diıleri 
Kurtarır 1 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir 1 
I 

Ağız kokuaunu 
defeder 1 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikroplan 

0/o 100 

Öldürirl· 

MUdli.rivet 

koviçe göz koyan da yüz on kilo• 
luk dilberdi... Oaun yanından 
geçerken yanındaki arkadaıına 

söyler gibi: 
- Kitare ile prkı 16yleyecek 

bir niıanlı bulsam aylığımın yan• 
ıını ona bırakırdım.. hem zayıf 
erkekler benim tipimdir diyordu. 

Öteki de: 
ikimize bir niıanb yeter •• 

(Arkası var) 
-.. ;;nı ... 1 ••••• , , ... ... ....... .. ' • i til • 1 •• · · -

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Mesleğinizi 
Kendiniz 
Seçmelisiniz! •• 

İstanbul, Ankara, İzmir ve daha 
birı;ok yerlerden bize mektup gönde
ren karilerimiz, bizden aynı şeyı 
soruyorlım 

- Bnoa hangi mesleği tavsiye eder
ıriniz? Ben, ne olayınıL Denilebilir ki 
biz bu mektupların herbirine ayrı ayrı, 
fak a t lilAlettayin olarak cevap verdik. 
Çıink lı olde mevcut esas, sadece tah
sil de recesi, yaş ve 1Jaireden ibaretii. 
Kimine Nafıa fen, kimine hava maki· 
niet, lıuılarına da a.akeri veya mülki 
me ktep lerden birini gösterdik. F akat 
her defasında hatırımıza gelen ıual 
eu oldu; 

- Gençler mesleklerini kendileri 
seçmeli değil midirler?.. 

Bu me vzu üı.erinde mutlak surette 
durmak lii.z ı m: Hayata ilk adımım 
atau i osaıı, mulı akkak ki bir haı dön
mesine uğrar. :Bıı bat dönm .. inin te. 
sirleri muhteliftir. Eldeki bilgiye, ma· 
lUmııtıı göre değişir v e bu hal, adeta 
bir balon yolculuğuna benzer. Yüksel
mek, çol:!J,yiikselmek için torbanııdaki 
malumat yük ii uii dışan atmanız lazım
dır. rq~·cr bu yük çok u:sa olduğunuz 
yerden kımıldayamazsınız . Baş dön
mesi, bu malumat azlığından ileri 
gelir. Kendinize mesnet yapabilecek 
bir şey bulamazsanı z diişerıioiz ve 
belki de kalkamaz!lınız. Gen~· lerin nıell· 

lek seçiminde daima müşkülpesent 
olmaları Iazıındır. Kendi mesleğini liHe 
veya ortamektep tahsillerinin sonunda 
intihap etmelidir. Hayatın bütün akei· 
liklerine nğmen bu intihapta ıarar 

etmek, mu vaffakıyetio başlangıcıdır. 

Birdenbire ve laalettayin seçilen bir 
me~lek, ba1.a.n bize uyg un olmayabilir. 
Hirc,·ok gençlerin meslek mekteplerinde 
muvaffak olamayışlarının sebebi de 
budnı. Ani olarak ıeçi~ !Prdikleri 
mektepler, kendilerini sıkar, sufutuba
yale ıığTı\lır, sarsar ve bedbiıaiye 

ıiiriikler. 
gğer eyi ve muvafık bir meslek 

sahibi olmak ieterıeniz, liıe veya orta
mektt·p tııhe i li niıin sonlarına doğru 

kendinize bir ıne•lek seçiniz •• m88-
lek tıııhıi1ini ze böylece başlayınız. Mu· 
vaffakıyet yüzde yüzdür. Mamafih 
uygun gelmeyen bir mealeği terket
mekte de tereddüt etmemek llzım 

gelir. 
Cevapl~r11nız 

l\arilerinıizden R Abdullah Beye: 
Size ~afıa fen, Orman fen, Deniz 

'l'ieu Pt lisesi, t.av.iye edeceğiz. Fakat 
Eylülde imtihanlar kapanıyor. Çok acele 
ediniz. Yazımızı okur okumaz eYnkı
nız.la derhal bunlardan birine müracaıd 
ediniz. Xafıa Feu mektebi Takaim Gü
miitımyundadır. Orman Fen mektebi 
Bü) ükderede<l.ir. Deniz liaeıi Beıilctaşla 
Ortaköy ara:;ındııdır. Acele ediniz ve 
bugiin bıı işe kendinizi hurediniı. Ad· 
resinizi bildirmeıliği oiz için hususi bir 
cavap veremedik. 

Kadıkiiyünde Hüeyin Ali Beye: 
Kadaatrod- mezun olaa, Ka

dHtro fen memuru olur. Mektep 
ortamekteptea ,aluü derec~dedlr. 

meınnalar bl~tla taJia ... cet' 
l yerlere ıinderiU~. 

Zafer Ve Tayyare ---
Yurdun Her Milli 
Heyecan İle 

Z•f•r bagramoula toygar• temsili 

Istaobul dUn zafer ve tayyare 
b~yramlarını bJr arada, çok engin 
hır milli heyecan içinde kutluladı. 
Şehir baıtan baıa donanmıı 
halk kutlulama heyecanına bUttl~ 
benliği ve varbğile iıtirak etmfıU. 
Beyazıttan Takaime kadar devam 
eden geçitreımi çok parlak oldu. 
Gazi Baıkumand•nının emir ve 
idarea~ altında millete varlığlnı 
ve tarıhe en büyük zaferi kazan• 
dara~ kahraman ordumuz ıeçit 
reamı esnasında ıar11lmaz ve 
yılmaz bir kudret ıeklinde canla· 
nıyordu. Bu geçit reımi eanaaında 
lstanhullular, kahraman orduyu 
candan ve gönülden alkıılamak 
bahtiyarlığına bir defa daha ermfı 
oldular. Ordumuz caddelerden 
geçerken halk : "Yaşa kahraman 
&11ker! ,, "Yaşaım BllyUk Gazi 1 ... 
temennilerile haykırıyordu. Beya• 
zıt meydanmda lstaobul Kuman• 
dam Halis Paşa orduyu teftlt et• 
tikten ıonra ordumuzun en ienç 
zabiti, ruhları heyecan içinde çır
pındıran, güzel ve kuvvetli bir nu• 
tuk söyledi. Genç zabitimiz Dum· 
lupmar harikasının bundan on iki 
sene evvelki eşsiz heyecananı mil· 
lele bir daha yaşatmış oldu Ye 
çok alkışlandı. 

Bundan sonra latanbul kuman .. 
~anı Halis Paşa, ytıkaek bir be· 
lağat ve hitabet eseri olan nut· 
kunu okudu. Ordunun bllytik Ga
zisine olan minnet ve şükran 
borcunu, çok veciz cUmlelerle 
izhar etti. 

Nutuklar bitt~kten ıonra geçit 
resmi başladı ve Taksime kadar 
gidilerek abideye mera,imle çe· 
lenk konuldu. Tam öğle üzeri 
toplar ablmak •uretile kutlulama 
mera.imi ayrı bir heybet kazan· 
dı. Gece. de h~ taraf sabaha 
kadar elektrikle ıtenvir edildi. 

Mll,.tht Kiihr ..... n Orduya ' 
Yeni Hedlyelert 

Şehrimizin orduya hediye et· 
tiği Oç yeni tayyarenin ad konma 
merasimi dftn aaat 16 da Yetil· 
köyde hava limanında yapdmııtır. 
Yeni tayyarelerimiz Kadıköy, Kar
tal, Beykoz iıimlerini taııyacalr.· 
lardır. 

Mera~im çok hararetli olmuı, 
halk yenı hava kuvvetlerini tid· 
detle alkıılallllflardır. 

Bolu, 29 (A.A.) - Zonguldak, 
Ereyli, Barhn tayyareleri geldi
ler. Mahallerinden heyetler de 
gelmektedir. Tayyarelere ad kon
ma meraıimi yapdmak Uzere 8 0 .. 

luda timdi~en şenlikler başlamış
hr. Yarınki bayram emsalsiz su
rette heyecanlı olacaktır. 

Sinop, 29 (A. A.) - Ayan· 
cık, Bafra ve Çarıamba kaza
ları namına abnan tayyareler 
bugtin Sinop tayyare meydanına 
gel mitlerdir. 

Y ann saat onda ad konma 
mera1imi yapılacaktır. 

Memlekette S.yram 
Emet, (Hu..ı) - ao •iuatoa 

Yukarda Halis Poıtı, aştıiıtla ıenç 
%ahit ıcutu/clarınr okurlarken 

zafer ve tayyare bayramı burada 
pek büyük meraaimle ve teza• 
boratla kutlulanmııtır. Saat 10,30dr 
askeri merasim yapılmıf, b ir yUz• 
başı tarafından 30 Ağustos zafe· 
rini anlatan bir nutuk söylenil· 
miş, so~~ geçit reami yapılmıı, 
müteakiben Halk flr'liasında bir 
toplanb, ge~e de fener alayı ya• 
pılmıı ve mektep önünd~ Ta~yare 
cemiyeti tarafındRn bır eglenti 
tertip e8ilmiştir. 

Dumlupınırda 
Kütahva, 29 ( A. A. ) - Meb· 

uılarımız da dahil olmak üzere, 
Ali Beyin riyasetinde . bir heyet 
Dumlupınarda yapılacak mer'1sime 
ittirak etmek Uzere buradan ay
rılmışlardır. 

Denizli. 29 (A.A.) - Dumlue 
pınarda yapılacak olan meraıime 
ittirak etmek lhere buradan bir 

heyet gitmiftir .. ·····•••••n•••••••••••••••••••••r• ·······-·-----··"' r S L AH - ) 
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MACAR Ziraat Makineleri fabrikası 
Hofher. &chrantz • Clayton • 81tuttleworth Anonim 'lrketl TUrklye Merkezi •ulteal ı 

latanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18 - 24 Telefon: 23577, Telıraf adre•İ: HOFHERTON 

HOFER ŞRANTZ 

MAZOT TRAKTÖRÜ 
1930 HDuinde Aakaratla yapılan resmi tecrtlbelerde 

muvaffakiyet kazanmlflır. 

1934 MODELİ 
25, 40 ve 50 lteyglr kuvvetlerinde 111uhtellf. ltUyUklUkl~d• 

ASRIN EN MÜTEKAMiL ·TRA_KTôRO 

eaki, eo kuvvetli ve en ileri deri fabrikuı : 

liiMIB BANK 
Beykoz Deri Fabrikası 
illi llela eıaru p11uat1a teri aatwı• bere 

IST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yUz derllerl, kö•ele, r•rm•, eldlvenllk 
ve gUderl mUb•r•••I için bu bUror• tnUnc..t 
olunmahdır. 

AdrH : latanbul, Sirkeci, Sauaaryan Han 1anmda No. 31 
Telpaf: BEYKOZLU, t.tanbul ·Telefon: 22832 

Metin, ••d•, l9le111eaı ucuz l9letllme•I kolay M kt D ft 1 • 
ııı-~ Her turlu Ziraat allt VI makineleri değirmen tesisatı - Sot makineleri -pulluklar~,, -- e ep e . er erı 

Ankara HUSUSJ BiZiM MEKTEP Ana, lık, Orta 

Terbiye ve tedria hu.uıunclaki ciddiyyetl Maarif V ekAletince takdir edilerek resmi mekteplere 
muadeleti tasdik edilmittir. bk Oç.llncft ıınıftan itibaren ecnebi diller tedrim edilir. Her sanıfa otuzdan 
fazla talebe ahomaz. Ana •• ilk kısım 15 Eylülde, Orta kısım 1 Teırinievvelde der•lere bqlayacakbr. 
Kız ve Erkek talebe kaydıu b'aflanmıttar. Tetefoo: "2469,, "5236,, 

Belediye Sular 'idaresinden : 
idaremizce ahacak klll'flla berularla mualuldar lçhl 29181934 

Çaqamlta pi yapılacatı ilin edha ekıRtmeala 3/9/934 Pazarteıi 
.... uat on darde bır•luldaja allkadarlara fllD olunur. "5219,, 

•---ıı. Doktor 4m--... ıııd 
HORHOR UN/ 
Hır ıiin aktama kadar hutalannı 
Eainöoü Valide JuraatharıHi yaaıD· 
daki muayenehaneıinde tedavi eder. 

-------------------------~--------------------- . o ._ _ _.Telefon: 24181 •(1579) 

,-s ~~~- kar~d~ ~ .. ~~-~ ~.!:~~ala•laa) \=:.: 1 E1lllde Ye der.fere ıs Eylllde batlaaacaktar. • (2116) 

i9blnbul Mlllt E111llk MUdUrlUiUnden: 
Toplauede Botazlar komiayonuna tabıis edilen Tophane Ka.-

1'111111 etrafuaa çenUecek duYann İllf&ll 2403 lira 89 kurut &zerinden 
atak elrdtmeye konmattur. llteklllerin, ketif Ye ıartnameaini 
..... iltlyenlerla 2/91934 Pazar ,anı •aat 14 te 180 liralak 
•uvakkat temiaatJarile mDracaatlan. "M.,, "4700., 

-

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre•dneı Bank ,u.._I 

Merkezi . Bırlio 

Tilrlcig•tlelci IUhl•ri • 

Galam • l•tanbul lzmlr 
Depoıu : İst. Tütün Giimrügü 

-tr Her tirlü. hıaka iıl .ıf-

. Türk Maarif C. Umumi Merkezinden: 
Türk Maarif Cemiyeti ffrma11nı t•yan her nevi mektep 
defterlerine bu •ene . tamamen. yeni ve evvelce yapılmakta olu 
defterlerden daha cazlp bir ıekll verllmlf tlr. 

Emaallne her hu•u•t• faik ol•n bu detter .... I• 

Umumi satıı deposu yalnız 
lstanbul' da Marpuççularda 

Boyacı Han altında 
44 numaralı Mağazadadır. 

Keyfiyet alikadarlarca btU.mek laere illa olunur. "5167" 

Denizyol ları 
lfLITMISl 

A•••telerl ı KaraklJ_ Klprllt .. 
TeL CIM2 - llr•••I M•lrdana•• 

Ha• TeL ft741 ...... .. .... 
TRABZON 
Sür'at Yolu 

Y alaıı bu haftaya mabıuı 
~olmak lzıere 

GOLCEMAL Yapuru 31 
Atuıtoı 

C U M A 18 de Galata 
nbtımından kalkacak. Gidttt• 
lnebolu, Samsun, Ordu, Glreıun, 
Trabıon, Rize, Hopa'ya. D6-
nlıte bunlara illveten Pazar, 
Of, Polathane'ye ujrayacakbr. 

Karadeniz Cumarteıl poata• 
•• bu h~fta yapılmıyacak ve 
bu poıtalara 8 Eylülden itiba
ren baılanacaktar. "5280,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru ı 

Ey itli 
Pazar 10 da Sirkeci nh· 
bmından kalkacak. Giditte 
Çanakkale, 1zmir, Killik, Boci
,_, Raci-. Maıillal'ilt Q.lr• 
Fetlaiye, Kalkaa.. kq, Finike, 
AaUtly&ı Alaaya, Anamur, ller
ıi11e. D6nlıte bunlara illveten 
Tqucu, Kupduı, Gelibolu'ya 
ujrayacak yalnlz Anamur' a ui· 
ranuyacaktır. "5218,. 

Ayvalık 
,. SUr'at Yolu 

ANTALYA vapuru 1 
Eylil 

Cumartesı 11 de Sirkeci 
nbbmından kalkacak ve Ay
valık yolunun mutat iıkelelerine 
utrayarak İzmir'• gidip dan .. 
cektir. "5217,, 

-· 3111 ----lffH81911111W .... l ... llHIHlll .. -

... P~ ....... . 
* Ali ... il liılll:ı",..Tüir 

Sivaalılar I 

il .................... . 
GENÇ T0RK 

. Güzellik Miatahaarata 

Qankara, Llaoa ko. 
lonyaları • Lo11on •• 
levutalar- banyo, tarlft. 
krem eabunluı,. tırnak 
oililap1 tampuvan ve 
ıa9 ıwarı. -
Batan Glzelllk 
lhtlracını k•rfll•r. 

SIVASTA 
Toptan ve Perakende 

SATlf YERi 

Dr. ibr•hlm Za• 
Catalotlu : MahmudİJ• caıcl••ı 

Catalı•ıme aokata No S 
Herpa ötleden aonra hutalanaı 
kabul eder. 

Kredi mektuplan· Esham ve 
tahvilat - Cari hesaplar küt&? · 
Kaıa icarı ve bilumum banka 
muameliiı: 

SELANIK BANICASI 
Tesis tarilıi ısa{ 

&erm•r••• 30.000.ooo fnlnk 

tdaı.e merkezi 
ISfANilUL 

Tirlci ed• I ıa6elerl ı 
İJtanbuJ, ta, İzmir, Adana, 
Samsun, lrsin. 
Yanaid~J effitrl; 
Seliaik, Kaftla, AtiM; Pire. 


