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" ak,am Sadri Etem Bey tarafından 

radyoda v'9rilen konferans 

Tarilıin büyük geçidi 
( Bugün 3 üncU sayıfamızda) 

Bütün dünya Yahudileri 
Cenevrede büyük bir 
toplantı hazırladılar 
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Eşsiz Zaferin 
Dün bütün lstanbul ve bütün 
nıemleket büyük zaferi 

candan kutluladı 
cc: >:= ==-==c>J 

·:;. 

.,ll bli.yii'k bagram münasebetile dün 
şehrin her tarafında gündüz ve 

gece şenlikler gapıldı 

DUn askerlerimizden bir kıt'a ge~erken .. 

DUn : Selam borusu 

Dünkü merasim - ~ 

Hararetli nutuklar -
Candan tezahürler 

30 Ağustos zafer ve tayyare bay 
ramı dün lstanbulda büyijk bir 
coşkunlukla kutlulanmıştır. 

11 sene evvel Türkün kazandığı 
bu büyük zafer gününü kutlula • 
mak istiyen halk erkenden evleri -
ni, dükkanlarını bayraklarla do ~ 
nattıktan sonra Bayazıt meydanın 
daki resmi geçide gidiyordu. 

Resmi geçide İftirak edecek aa .. 
keri ıkrt' alar ile askeri mektepler 
de önlerinde muzikalar olduğu hal 
de Bayazıt meydanında topl&nnllf 

Koloydu<la 
Yapılan programa göre kolordu 

kumandanlığında tebrikler kabul 
edilecekti. Zafer bayramı ayni za
manda tayyare bayramı olduğu 

için bu tebriklere ıehir ve tayyare 
cemiyeti az.lan da iştirak etmit -
tir. 

9,5 ta kolordu kumandanlığında 
Şükrü Naili Pata lstanbulun mül -
ki ve askeri ileri gelen]erinin ve 
tayyare cemiyeti murahhaslarının 
tebriklerini kabul ettikten sonra 
10,5 ta yanında lstanbul valisi ve 

Yıl Dönümü 
Bir kül teşkil eden müca
delemizin, istiklal mücadele

mizin kısa bir tarihçesi 
c=::::=c:==•==> 

Dünkü merasimde en kıdemsiz 

bir zabitimiz heyecanlı ve güzel 
bir hitabe söyledi 

Kolordu kumandanı sellmhyor 

Bahriye askerlerimiz ge~erken •• belediye reisi Muhittin Bey ile er _ Beyazıtta kumandanı se1Am1arken •• 
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Yeni Tayyarelerimiz zrtmeydan•7:.!:m:,~:· ........ ) Bir muahede değişti ! 
lstanbulda 3 lzmirdc: 7_yeni tayyareye Hava hüc~mlanna Avusturya ordusu muahede ile bağlı 

ad konma merasımı yapılmıştır karşı mudafaa olduğu miktardan fazlalaştı 
-- -----_..;=----- Berlin, 30 (A.A.) - Hava hü • 

t bün Ye•ilköy hava parkında tayyare ve Zafer bayramı olmak 1 k h Ik k k h · d• d• h J t l"" d .. .. d-
~ b cum arına artı a ' I onıma i- Bu Almanları em sevın ır ı, em ue e aşa uşur u ~·~ııhulun yeni üç tayyaresinin ad münasebetiyle ıehir baştan aşa çin Berlinin orta kısmında bir ev• 

l 01lına merasimi yapılmıştır. Bin· donatılmıf, resmi ve hususi mües- de örnek olarak vücude getirilen 
er~ halk, merasimde hazır bulu .. sesat ve bilumum mesakin, kara ve mahzenin açdıt resmi yapılmııtır. 
~l.t~orlatdı. lstanbulun yeni tayya- deniz nakil vasıtaları bayraklarla Ahalinin, asıl korunmalarma mah· 
~l'i ~~akırköy, Küçükpazar, Beşik- süslenmİ§tİr. sus olan mahzeni geçmeden evvel 

\ ıaıınlerini taşımaktadırlar. S d.k · zehirli gazların inti<tarına mani ol 13 Sabahleyin saat 7 de ey 1 oy ~ 
h a.krrköy halkı namına Galip mak için üstlerindeki elbiselerini 
0 aht tayyare karargahında yedi tayya • 
A .~Yar Bey, Beşiktaşlılar namına değiştirmek üzere hususi bir. ara-

Viyana, 30 (A.A.) - Yarı res· 
mi Correspondance gazetesinin 

bütün gazeteler tarafından ne§re -
dilen bir tavzihinde Avusturya or • 
dusunun ayın başında yeni tetkil 
edilen "Askeri yardım teşkilatı,, • 

mn hakiki manasile bir milis kuv-

kar9ılanmı' olmaları, eldeki sulh 
muahedelerinden askerliğe ait olaıo 
rak mevcut bulunan madde ve hü· 
kümlerin çoktan metrUk bir halde 

kaldığını müsbet bir surette göste. 
recek birer delil mahiyetindedir. 

hbdulkadir Bey ve Küçükpazar remizin ad konma merasimi yapıl- lıktan geçmeleri lazım gelmekte • 
batkı namına Nijat Bey birer hita· mıştır. Bu yedi tyyyareden dördü dir. veti mahiyetinde olmadığı, bu teş-. 
e irat etiJer. lzmire ait olup isimleri i İzmir - Bir teneffüs odası şeklini alan kilatm mecburi askerlik usulünü 

Silahları azaltma hakkındaki ln.. 
giliz projesinin 69 uncu maddeıi 

Versailles, Saint - Gennain, Ne -
illy ve Trianon muahedelerindeki it. .. 'r ayyare cemiyeti namına da, Karşıyaka, lzmir - Burnova, bu aralık, iki bölmeye ayrılmıştır • 

1 .'uknüddin Bey tarafından birer İzmir - Tüccar ve esnafları ve lz .. Bunlardan biri ev halkına, ikincisi 
11

lahe 6Öylendi. mir - Rençber leri, üçü de ait ol· de sokaktan gelip geçenlere tahsis ./lu üç yeni tayyare ile tayyare • dukları kasabalara nisbetle, Çine, olunmuttur. Bu bölmelerde barın· 
~ .. eriınizden Vehbi, Arif Hikmet , Sarayköy, Manisa'dır. Ad koruna mak için lazım gelen herşey bulun 
ll Urhan ,Nimet, Hüseyin, Fazıl merasi.mine lzmirden bir çok ze • maktadır. 

e:yier uçtular. 1\: vat ittirak ettiği gibi, Çine, Saray· 
1 d• endilerine şehir na.~ıına be .. köy ve Manisadan da heyetler gel· 
r:~e reisi muavini Hamit Bey ta· miştir. 
J dan birer hah hediy& edildi. 

~111irde Zafer bayramı 
be Yeni tayyarelerimiz 
1lMlR1 30 O(A.A.) - Bugün 

Merasimde, Tayyare cemiyeti 
lzmir 9ubeai reiıi Çiftçi Rahmi BeY. 
tarafından bir nutuk irat edilmit 

(Devamı 10 uncu aııyıfada). 

Fevzi Paşa Hz. 
Yalova, 50 (A. A.) - Reisi· 

cümbur Hazretleri bu gün saat 
16 da Erkinıharbiyei umumiye 
reisi müıiir Fevzi Paıa Hazret .. 
lcıini kabul buyurmuılardır. 

tesis manasına da gelmiyeceğini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Bertin, 30 (A.A.) - Berlinde 
çıkan Correspondance Diplomati • 

co - Politique gazetesi Avustur • 
yanın silahlı kuvvetlerinin arttırıl
ması meselesi hakkında yazdığı 

makalede diyor ki: 

ahkam yerine yeni bir mukavele 
konmasını çoktan derpiş etmiş bu
lunuyor. 

Avusturya hükumeti silahları 
azaltma konferansının varacağı 

neticenin Avusturyaya tealluk e • 
decek olan kısmında daha evvel 

davranmış oluyor. Silahları azalt
"Avusturya hükumetinin bu yol ma konferansının adeta sürükle • 

da yaptığıi ıon te§ebhüa ve Saint nircesine ilerlemekte olmasına na• 

Cermain muhadesini imzahyan zaran bu hal hiç kimseyi hayrete 
aevletlerin hu teıebbüaü, sük\ınla aütürmemelidir. 

'· 

) 
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Amerikada içki ya-
sağı kalkacak mı? 

NEVYORK, 30 (A.A.) - Va .. 
şington hüku.metinde içki yasağı 

bakında yapılan reyiamma müra -
caatm ilk neticeleri, yasağın kaldı· 
rrlması lehine büyük bir ekseriyet 
olduğunu göstermektedir. 

Jçki yasağı taraftarları, bu hü
kumet dahilindeki reylerin daire, 

BERLER 
Dünya Ya udileri- Cenev

rede bir toplantı yapıyorlar 
~~::;~~~;i:::.::!~an:aC:~ıi:.:: Almanya da müdafaaya hazırlanıyor 

Filhakika, bu usul köylerde otu 
ran halka büyük bir ekseriyet ver- 1 
mektedir. Ve köylüler, alelekser 

Cenevre, 30 (A.A.) - Bütün Almanyada mukabele 

içki yasağı taraftarıdirlar. 
dünya yahudileri namına salı gü
nü Cenevre de toplanacak konf e • 
ransta Almanyadaki yahudilerin 

Hitlerin fırkası için d kl h kl evvelce haiz bulun u arı a a" 
parlak bir nümayiş! rın kendilerine iadesini temin için 

Beı'lin, 30 (A.A.) - Nurenberg yahudiler tarafından girişilecek 
te milli sosyalist kongresi münase - hareket ve teşebbüsün ana ve na -
betiyle yapılacak olan bayram i • zım hatları hakkında müzakere ve 
çin hazırlıklara hararetle deavm o- tetkikler yapılacaktır. 
1 Cenevre, 30 (A.A.) - Salı gü-unuyor .. 

BERLtN', 30 (A.A.) -Dün şark 
Alman pazarına olan merbutiyet 
lerini göstcremk için Almanyanın 
her noktasından gelen otomobilci-
!erin muvasalatı münasebetiyle 
Danzing hükumeti tarafından teı· -
tip olunan kabul resminde Alman 
propaganda nazm l\L Goebbcl~ 
demiştir ki : 

Kırk fitekçi mütehassıs ile 300 nü Cenevrede toplanacak olan dün "Milliyetperver sosyalist Alman
amele dünyanın en büyük havai fi· ya yahudi konferansı, Almanya .. ya başka milletlere ait olanları or.00 

şeklerini hazırlamak üzere çalışı - daki yahudilerin hukukunun iade- lara vermek istiyor. Fakat, diğer 
yorlar ve 75 kiloluk hava bomba- sini temin maksadiyle sarfedilecek milletlerin de Almanyaya ait olan 
ları atılmak üzere betondan te - faaliyetin ana hatlarını tetkik t:de- hürmet etmelerini talep ediyor. 
meller hazılıyorlar. cektir. Milliyetperver sosyalist Alman-

ya beynelmilel yahudilerin tertip 
ettikleri suikasta karşı kendisini 
müdafaa etmek mecburiyetinde -
dir. 

Al.manyadaki mevkilerini kay .. 
beden bu yahudiler şimdi Rayiş 
aleyhinde hasmane bir mücade -
leye girişmiş bulunuyorlar. Hüki'.i -

metimi'zin 6 aylık mevcudiyeti eı~ 

nasında 2 milyon işsize iş bulduk. 

Bir çok vilayetleri tamamen işsiz -
lik afetinden kurtardık. BeyneJ.mi-

lel Marksistliği imha eyledik ve 
Alaman milletinde nefse itimat ve 
milli dava hislerini tekrar uyarıdır. 
dık.,, 

Bir saat içinde, bayram saha • -------·. --------------- --------

sında 70.000 fitek atılacaktı. Bun-ıy h d·ı t ı d 1 Yunanistanda 1 Kaçakcılıgv a karşı 
dan ba§ka 8 kilometrelik bir cephe a u 1 er op an 1 ............................... . 
üzerinde on dakika devam edecek • • • Ordun un tasfiyesi 
olan fitekler ve mehtaplar için Almanyadakılerın akıbetı 
2000 kilo barut kullanılacak ve Avusturyadakileri de yüzünden mÜna-
sooo havai fişek 300 metre irtifaa korkutuyor } 
atılacaktır. . ( A) s· . k kaşa ar 

Parıs, 30 A. . - ıyonıst on 
gresi faal komitesi, Arlosoff'un 

Papasın mektubu katli münasebetile yeniden tetkik 

Bit köydeki hafriyat 
boşa çıktı 

taraftarları aleyhine yapılacak it
tihamnamelere dair kongreye ya • 
pılacak teklif hakkında henüz bir 

tey anlaşılmamıştır. 
M~ISA, 27-Ankarado. avu • 

kat Ali Riza Beyle, Müzaffer ve Dünkü umumi celsede müzake-
reler şiddetli olmuştur. Göze çar -Hasan Beyler namındaki iki arka

daş Yunanistana hicret eden bir 

papastan bir mektup almışlardır. 

Bu mektupta, Manisanın Çoba -
nisa köyü civarında yeni infa edi

len Ni.i.mune köyü yakınında bir 
yerde bir teneke altın gizlendiği 
yazılıdır. 

Bu zevat, Dahiliye Vekaletinden 
hafriyat için müsaade alarak Ma
niıaya gelimşler ve resmi memur
larla birlikte hafriyat mahalline 
gitmi§loerdir. 

Orada hafriyat yapılmış ve işa
reti mahsusalı bir taş bulunmuttur. 

Ancak bu taşın yakınında altın 
dolu bir tenekeye rast gelinmedi -
ği gibi, bot bir tenekeye bile tesa
d iif edilmemittir. 

Burada altın yerine gayet iyi su 
la.r çıkmı!hr. 

Avukat ve arkadatları, hiç bir 
netice almadan Ankaraya avdet 
etmi9lerdir. 

iki tayyare kazası 
Pariı, 30 (A.A.) - Nevyork 

Heraldin Paris nüshası, T exas' da 
Dallasdan aldığı bir telgrafı yazı -
yor: Bu telgrafa göre iki tayyare 
kazaaı olmuf, sekiz kiti ölmüttür. 

Transontinental hattı tayyare .. 
lerinde- birisi yeni Meksikada Al
baquerq civarında yere düşmüş, 
bet kiti ölmüştür. 

Diğer taraftan T exasta San An
tonio üzerinde iki askeri tayyare 
çarp19mıt ,3 kiti ölmüttür. 

pan müdahaleden birisi, Viyanalı 
M. Waldman tarafından yapıldı . 

M. Waldman, Alman yahudileri • 

nin akibetinden Avusturya yahu • 
dilerini de tehdit ettiğini söyledi 

ve kongreyi Avusturyanın ırkçılık 

aleyhindeki mücadelesine yardı .. 
ma devam etti. 

Diğer taraftan, M. Berllocker, 
Siyonist icra heyeti namına, Sioy • 
nist teşkili.tının Alman hükumeti .. 

le Filistine döviz naklı hakkında 

müzakerelere giriştiği hakkındaki 
havadisleri tekzip P.tti. 

Rusya - Fransa 

İki devleti yaklaştıran 

Hitler olacak! 
Paris, 39 (A.A.) -Tan gazete· 

si, günün yazısında Sovyet harici 

siyasetinden bahsediyor ve diyor 

ki: 

"Rusyanın bilhasa sulha, emniye• 

te, sonra da mali, iktııadi yardıma 

ihtiyacı vardır. Ademi tecavüz 

misaklarına işte Moskova bu se • 

hepten ön ayak oldu ve Sovyet 

Rusya ile Polonya arasında itimat. 

kar münasebetler de, işte bu sebep 

ten olmuştur .. Hata o kadar itimat

kar ki, bazıları ,yakın bir zaman

da Varşova ile Moskova arasında 

aalğam bir anlaşma bile tahmin e

Begnelmilel buğday itilafı diyorlar.. Bütün bunlar, bugünkü 
Londra, 30 (A.A.) - Arjantin 

hh milli sosyalist hükumetin es~ridir. mura aa heyetinin reisi, buğday 
Jıakkında yapılan beynelmilel iti- Sovyet harici siyasetinin inkişafı -
lafı hu sabah hükumeti namına nr tecil eden Hit!er ıiyaset.inin ka-
imı:a. ~bniştir. bahatidir.,, 

Muhaliflerle muvafıklar 

arasında atışmalar oldu 
Atina, 30 (Hususi) - Harbiye 

nazırı C nerel Kondili•, orduoun 

tasfiyesi hakkında kanun liyi· 
hasını dün mecliıe vermiş ve 
müstacelen müzakere ve kabu
lünü talep etmiştir. 

Bunun üzerine söz alan muhalif 
fırkaları reislerinden M. Kafan· 
daris, bu kanun layihasını şid

detle tenkit ederek, bu layihanın 
hedefi Venizelist zabitleri or
dudan uzaklaştırmak olduğunu 

söylemiş ve esbabı mucibe layi· 
hasıoın meclise tevdiine kadar 
layihanın tehir müzakeresini ta· 
lep etmişt r~ 

Bu tenkitler karşısında başve
kıl M. Çaldaris kürsüye çıkaraiı. 
muhalif fırkal.ırını ihtilal ve kı

yam hareketlerini teşvik ve teşci 
etmekle ittiham etmiş. misal 
oleırak 6 mart darbei hükumetini 
indıren Ceneral Palaslrası mu· 
haliflerin müdafaa etmesini kÖS

termiştir. 

Başvekilin bu söz.eri, mecliste 
şiddetli arbedelere sebebiyet 
vermiş, M. Kafandaris teuar 
söz alarak kabineyi yalnız fırka
cılık gayret ve zihniyetile yapıl
mış kanun Jayihalarım meclise 
vermekle tekrar ittiham etmiş 
rr.u'ıalif re:s'erinden M. Papa 
Anastcısyo da arkadaşının bu 
sö:ı'erini teyit ederek ordu 
arasında kıyam ve isyanı körük· 
liyenlerin, mtdise bu gibi layi
halar verenler olduğunu söyle· 
miş, layihanın müzakeresine baı
lanmıştır. 

Yunanistan meclisinde 
hararetli bir celse 

Atina, 30 (A. A.) - Ajanaı 

bildiriyor : Yunan meclisinin dün
kü celsesi çok hararetli olmuş 

ye bu sabah c!örde kadar sür
müştür. Hükumet mart altısında 

P .. astras hareketi hadiselerinde 
ıimethal olan zabitlerin tebidi 
hakkındaki kanun layihasmm 

Bazı yerlerde askeri 
mu haf aza teşkilatı 

Ankara, 30 - Gümrük veka· 
letinin yaptığı tetkikata göre 

kaçakçılık .akalarını yüzde sek
seni cenup mıntakasındadır. Bu 

itibarla Cezreden itibaren Zamo, 
Imadiye, Ravandiz mıntalcalarının 
Jutrtısına gclcaı Ş~mclinan. A.u.ı. 

mmtakalımnın ·"muhafaza teşki· 

Jatı da yakında ukerileştirile
cektir. 

Bundan sonra Istanbul, Mar· 
mara, Kmlvize, Kars mıntaka· 

larmıo aakerileştirilmesinc baş· 
!anacaktır. 

/talgada valiler değişiyor/ 
ROMA, 30 (A.A.) - ltalyada 

valiler arasında geni§ mikyasta te
beddüller yapılacaktır. 

Havas ajansına göre bu değişik
likler valilerin hepsini Faıist yap -
mak içindir. 

Alman yada 
Mücrimler boyunlarında 

levhalarla dolaştırıldı 
FRACFORT 30 ( A. A.) -

Fakir komşularının çayırın .. 
daki otları aşıran Francfort ci -
varından üç zengin köylü, Hitler 
Milisleri nezareti altında, boyun • 
larında ,bu hareketlerini takbih e
den levhalarla köyün sokakların • 
da dolaıtırılmıfhr. 

Cümlıuriget bayramı için 
Ankara, 29 - CUmhuriye~in 

onuncu yıldöoümü kutlulama ko
misyonun temsil heyeti Recep 
be}'İn riyasetinde toplanarak bü· 
tün memlekette verilecek tem· 
silleri teabit etmiş, ordu ve köyler 
için yeni piyesler hazırlanmasını 

kararlaştırmışlar. Yüksek komis· 
yonJar da konuşulanları karar 
latına almıştır. 

reye konulması mf selesinde bü
)'Ük bir galebe temin etmiştir. 
Muhalefetin israrına rağmeo mec
ı:s derhal müzakere icrasını 80 

· reye kartı 124 reyile kabul ve 
Jiyihayı ilk kıraatinde tasvip 
etmiştir• 

• 

Yunanistan 
Boğazlar mesele
sinden vaziyeti 

nedir? 
Atina: 30 Atina ajansı) - Bir 

takım gazeteler Hojazlar bakkın· 
da bir misak yapıldığı takdırdt 
Yunan·stanın a ıteğı vazıyete 

dair bazı haberler neşı etmişler· 
dır. Eu haber'er mtsul mabafilill 
görüş ve cifü;ünüşlerini aktettirit 
bir ma!ıiyette değildır. Türkiyeye 
samimi doı;tluk rabıtalarilc bıJlı 
o ouğu malum bulunan yunaniıt•• 
ıı ojaz ıarda ilişıği o'an mese ,. 
lerle pek ziyade alakadar ol• 
maktadır. 

Yunanistan oöyle bir miıık 
hakkındaki vaziyetini, bu mis•• 
kın havı olacağı madde ve hil• 
kümlerı öğrendikten sonra, kt" 
rarlactırıp tanzim 'dt-cektir. 

Yunan başvekilile 
beraber .• 

AT1NA, 30 (Husuıt) - Ah-
malumata göre Yunan Batvekil' 

M. Çaldarisin Anara ıeyahatiıt' 
Emniyeti umumiye müdürü ; 

Ebert te reafkat edecektir. 

Varşova radyosunun 
Türk geceleri 

Varşova, 30 (A.Aı - Eyl61.
ikioci günü Varıova aaatile ~ 
sekiıdc, Var~ova radyosunda bil 
Türk konseri Vi;rilecektir. 

Proğram şöyledir : 
l - laHldil m••t• .,. 1 e~ 

mıHi marşı. 
2 - Divcrtissement pour or 

kestr (Adnan B.) M. OıimınalJİ' 
nin idaresinde. 

3 - Dört Anadolu ıarkıi, 
(Cemal Reşit B.) Aneara mutİ~1 

muallim mektebi muallimleriad~ 
M. Kazimir ÇckotoYıki te1•••1 

edecektir. 
4 - Muhtelif alaturka p a~· 

lar 
Bundan maada cUıuburi1'1 

ilanının onuncu yıldönümil ..,t 
nasebetile de o akşam Varto•' 
radyo~unda bir Türk gecui tef' 
tip olunacakhr. Bunun progra-' 
bilahare bildirilecektir. 

Yeni casuslar 
~ Strasburg, 30 (A.A) - Ev'ie 

1 
gün Metz' de tevkif edilen c•'~ 
Jacques isminde genç bir FraJ"'~ 
mühendistir. Tevkif edildiii s~ 
man üzerinde bulunan bir istihi',~, 
planlarını mühendis Sarrebru6 

.~ 
bir kadın Alman casusuna ",r 
cekti. 

• 
Gazetecilerin gezintist 

• iO lstanbul Matbuat Cemiyetıo 
tertip ettiği vapur ıezintiıi clOO 
yapılmıştır. r· 

Matbuat Cemiyetinin davet~ 
)eri cemiyet tarafından tuıul~e 
Akay idaresinin Pendik vapu~ı 

0 
saat on beş buçukta K6pr0 ı e 
kalkmışlar, vapur Kadık&Y6~, 
ug· radıktan sonra MarıaAr• . 

bl' 
do'aşmış, fiorva açıklarında ·t, 
raz dur:nuş ve Heybeliye 11 

m' ştir. . d• 
. · bır Heybeliden saat vırmı 011, 

Köprüıe gelinmiş, burada 1 ,,. 
dü:ı çalışan arkadıtlar ••P" lı• 

D - •• d K•"' geçmişler, ı;;ogazıç_ın. e. atı•· 
tara l<ac!tt bir gnıntıyı 111 ot• 
k. d K·· .. d&aOllll ıp )tarnr. ,. opruy e 
tür. 



iŞARETLER .................................... 
Tarihin büyük 

geçidi 
Süt ~şleri 
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Defterdarlıkta 
yeni kadro 

/Kadastro işlerinde \ 
1 

sene Tarihin büyük geçidini bundan 
ll &ene evvel bugün geçtik. 30 A
iustos harpten sulha geçilen bir 
ıı:eçitf,, 

Sevr esirliğinden Lozan hürlü
İtüne bu geçitten geçerek kavu! -
hık. 

Belediye bunu kökünden 
halle çalışıyor 

Yarım milyonluk kire\h 
emlak bulundu 

Himaveietfal cemiyeti 
ne işler görebildi? 

Küçük ve büyük memurlar 
kadrosunun kat'i şekli 
İstanbul Maliye teşkiJatı yann· 

dan itibaren mülgadır. Bunun ye .. 
rine bir aydan beri üzerinde çalışı 
lan yeni leşkilit kaim olacaktır • 
Bu itibarla bütün maliye memur -

Ort'- Ana;:loludan Akdenize ba
ka bahı yayla havasını içen ordu 
hu geçitten kartal gibi, rüzgar gibi 
l\farak Akdenize indi. 

Belediye süt i,ini kökünden 
hal için yeni bazı kararlar al~ak 
.. d" Bu iş hakkında tetkıkat uıere ır. . 
yapılmaktadır. Haıırlanaca_k bir 
n por şehir mcclı.sinin T eşrın e~-
eltoplanmasında görüşülecektır. 

v 1· Şehir dahilindeki ahırların ısa-
Sııs.ltanat bu geçitte can verdi. 

liHiJet bu geçitte dü~man)a ele)e 
tepetakla gefdi. Yeni eskiyi bura
da mağlup etti. Şapka burada fesi 
Yendi. Macide hurafeye burada tek 
llle attı, 13 üncü aın·dan 20 inci a
ııra. hir günde buradan aştık. 

hından sonra mikroplu sütler 
kısmen azaJmış isecle cıvar ~öy
lerden gelen sütJer yine mikr~~ 
Judur. Bağlarda da verem basılı
ne tesadüf edilmesi çiftlik ve a
hırların tam bir surette iı'ilı 
edilmesi Jüzumuou göstermekte
dir ahırların sık, sık teftişe tabi 
tutulması yeniden ıube müdür· 
ferine bildirildiği g:bi so~aklarda 
pis kaplarla süt sa~ılroa~mı~ ~
nüne geçilmuide emır edılmışbr. 
Evvelce ) oğurt yapllan yerler 
hakkmda da bir talimatname 
hazırlanmıştı. Bu gibi imalatha
nelerin ehemmiyetle teftişi bildi-

Onun için 30 Ağustos dünya ta-
rihinde: 

l - Askerlik bakımından, 
2 - Politika bakımından, 
3 - Sosyal hareketler bakımın

da.n daima kendini hatırlatan· bir 
}'er tutacaktır. 

Eneli, aakerlik bakımından 30 
~hıatos, 
Mondroı mütarekeıi Türk vata

ll.tnı emperyaliıtlerc istedikleri gi
bi hareket etmek üzere açık bırak
llltttı. Bu mütareke yalnız kaybe -
dilnıi~ bir harbin değil kaybolmuş 
bir va.tanın kaybolmuş bir istikla
lin de vesikası idi. Bu vesikanın en 
töze çarpan tarafı vatanın her bu
ta.ğıntn i~ga] kuvvet)eı-i tarafından 
~le gecirilmesi idi. Mondroıa ve 
~ond;oıun hazırladığı akıbete si-
1&.hla cevap veren millet 919 dan 
bed ana vatanı her cephede adım, 
t\dım müdafaa ediyordu. 

919 dan 922 ye kadar dövüşme· 
ler Akdeniz kıyılarından Sakarya 
boylıt,rına ve Ankara yakınlarına 
kadar geniş bir sahada cereyan e
diyorlu. 30 Ağustos da mana ve 
bıa.hiyeti tamamen vazihle,en bü
l'ük taarruza kadar Anadoluda 
harpler bir müdafaa harbi karak
lerini ta~ıyordu. 26 Ağustos 1922 
elen ıonra harp birdenbire taarruz 
harbi halini aJdr. Büyük taarruz 
26 Ağustosta ba,Iadı. Daha 24 A -.. 
tUstoa.ta baıkumandan, ordu ku • 
l'bandanları (Küçük fühut) kua -
ba.sında toplandılar. Ası] taarruzu 
}''-Pacak olan 11 piyade ve 3 şüva· 
ti fırkarnız geceleri yürüyerek dü, 
.tı\t.na gözükmeden Afyonkarahi
'atin cenubunda Akarçay i)e Ahrr 
d-.iları araunda toplandılar. 
· 26 Ağustos aabahı baıkuman -

dan Gazi Mustafa Kemal, Büyük 
:t-kanı harbiye reiıi, cephe kuman· 
ı.. a.nı Kocatepeye geldiler taarruz 
~l1ıdan idare olundu. 

.Sabahleyin be, buçukta Türk 
~()l>ları Afyon kalesini dövmiye 
k 'ıl-.dıta.ı-. Ate, fasılasız akıama 
•d-.r sürdü. Kesif topçu ate§i al -

tt~da düıman tarafından bir senetl' $in.s cins silahlarla tahkim edi-
en, bir senedir kuvvetlendirilen 

"fYonka.rahisar bir günde sustu. 
"fYonda dünyanın en yeni sli.hla
l't, •ili.h fabrikalarının en modern 
~t"kaJarı bize karıı yığıhnııtı. 
. 27 Ağuıtoıta taarruz devam et • 

:
1
• Dü,ınan §İmale atıldı. 30 Ağus
~·- kadar düıman mütemadi-
l''n '-k· d"Jd' o·· . d LG. ıp e ı ı. uşman or-
. . \tsu farktan ve cenuptan ikin
tı ?e birinci ordularımızla f İ
~al Ve garpten süvari kolordumuz 

rilmiştir. 

Çocuklarda şehir sev
gisi uyandırmak 

Belediye, halkta bilhassa ço· 
cuklarda şehir sevgisi uyandır· 
mak için Maarif Vekaleti talim 
ve terbiye daireainin nazarı dik
katini ce!betmektedir. Buoun 
için mr:kteplcrde şehir sevgisi 
mevzulu konferanslar verilmesi, 
bu işe muayyen bir proğramla 

devam edilmesi iıtenmektedir. 

Beldiye, balkı da ebre bağla· 
mak ve şehri ıevdirmiye çalış· 
mak iç;n hars ve san'at cemiyet
lerinin yardımlaunı istiyecektir. 
BcJediye, bu işde kendisinden 
ziyade ilim, san'at cemiyetlerinin 
büyük roller oynıyaceğına kani
dir. Şehir aıevg'si için bu gibi 
cemiyetler proğramı'?da muhak· 
kak büyük bir yer ayırmahdır. 

B.ir saatçinin dikkate 
değer mütalaası 

Saatci lbrahim Ruhi bey is· 
miode bir zat saatçiJik hakkında 
bir kitap neıreımi,tir lbrahim 
Ruhi bey lcitabında şayanı dik
kat tekliflerde bulunmaktadır. 
Kıtapla deni. o ki: 

"Memleketimize senevi 200000 
lira kıymetinde muhtelif saat ve 

aksamı ithal edilmektedir. 

Bu saatlere ve teferruatı nevi ve 

zerafetlerine ve piyasada faziahk 
veya noksanlığına göre liakal 
o 50 00 80 nisbetinde bir ka-~o ' , 
zaoç ve zam ilivesile satılmak· 
tadır. böyle fahiş zamlarla yapı 
lan satışların baliğ olacağı ye
k ünü teemmül etmek, işin ebem· 
miyet ve fedakarlığını ~akdıre 
kifayet eder. lktiıa eden ıllıc s~r~ 
mayeyi koymak su.reti!e .. bu. ışı 
Türk tayyare cemıyeta uzerıne 

almal1dır. BtJ suretle tayyare ce
miyetine bir haylı var;dat temin 
elmiş o~ur. Cemiyet bu takdirde 
memleketimizde bir de saatçilik 
fabrikası ~urar, bizide harice 
mıJyonlarca lira vumektcn kur· 
tar abilir , . 

Altın kaçırırken 
- Aalıhanlar mıntakasında tama
~ ihata edildi. Artık düşman or
cf~ fzmire doğru kaçmasına 

l fttıfcın Yerilmedi. 

t:;adri Etem 
( De,,aı.uı ' Uııcl1 uydada) 

Dün lımirlı bir müsevi ccoebi 
vapurlarına verilmek üzere altın 
kaçırmak üzere iken yakalanrnış
hr. Altınların mikdarı 275 Türk 
alhn1dır. Zab1ta tahkikata vazi
yet etmiıtir. 

Bir eylülden itibaren Kadas· 
tronun :.çer kişilik olan Öu kol· 
!ardan birisi Küçükpazaada Ho 
cagıy ·.settın mahallesinde ikin
cisi Şehzadebaşı Balabanda ma
bal!esinde üçüncüsü de Kumkapı 
1 üJbent çihüsam ettin ma ha ilesin
de çalı~acaklardır. Bu üç heyetin 
işleriui tetkik için bir merkez 
~om;syonu teşkil edilmiştir. Bu 
komisyonda kadastro hikimile 
maliyeden bir aza bulunacaktır. 
Yeni kol teşkilatile İstanbul ka
dastrosunun daha çabuk bitiri· 
leceği tahmin ediliyor. Eski teş
kilatın üç komisyonu Abıçelebi, 
Bah'<pazarı, Rüstempaşa gibi 
kalabalık maha!leJerdeki çalış
malarına devam edeceklerdir. 
şimdiye kadar. lstanbulda (18) 
mahallenin kadastrosu yapılmış 
ve buralarda yarım miJyoo lira 
kıymetinde giıli emlak buluna
rak hazine hesabına kaydedil· 
miştir. 

Alacaklı, borçlu 
Tophanede Karabaş mahaUe· 

sinde dere sokağmda sakin Hüsnü 
ite aynı mahallede oturan seyyar 
man;ıv Tevfik arasında alacak 
yüzünden çıkan kavgada Tevfik · 
Hüsnüyü kundura bıçağıle kolun
dan yaraladığından yakalanmışhr. 
Yaralı Hüsnü berai tedavi Bey· 
oğlu hastane yatırılmıştır. 

itfaiye mektebinden çıkmı
yanlar mesleke ahnmıyacak 

Bu seneki belediye bütçesi 
müsait olmadığı için itfaiye mek
tebinin bu sene açılmasına im· 
kan göriilmemektedir. Ancak, 
gelecek sene belediye şehrimiz
de bir itfaiye mektebi açacak 
ve bundan sonra itfaiye hizme· 
tine girecek olanlarm doğrudan 
doğruya bu mektepten mezun 
o!maları r:sası kabul edilecektir. 

Otomobil altında 
Dün Mecidiye köyünde oturan 

10 yaıında Nuriye 1576 numaralı 
otomobil çarparak ağır surette 
yaraJanmasına sebebiyet vermiş
tir. Şoför lstavri yakalanmış 
çocuk da Etfal hastahanesine 
yatırılm1ştır. 

VAK 1 T 
. GUndelik, Slyaııı Gazete 

lıtanbul Ankara Caddesi, VAKrr yurau 

Telefon Numaralart 
Yazı işleri telefonu: 24379 
Idare telefonu : 2437& 

Istanbul himayeietfal cemiyeti 
şubuinin 932 senesi varidatı 
24, 900 "üs ur liradan ibarettir. 
Maamafih bu vatidatın 10,700 
lirası eski senelerdeobcri muvak
kat hesap'arda kalmış olan bir 
kısım varidatın tasfiyesi neticesi 
o'.du~undan hakıkj varidat ancak 
13 300 füadao ibarettir. , 

lstanbul şubesi, varidatının bu 
azlığına rağmen bu sl'!ne zarfın· 
da 1663 ç"ocuğun ledav:si için 
her ay 2500 2700 kadar çocuğa 

süt vermiştir . Her ay vasati bir 
hesapla verilen sütün miktarı 

900-1000 ve şeker miktarı da 
140- 150 kilodur. . 

Merkeze merbut anneler birliği 
de fakir validelere 180 takım 

.kundak vermiı, elli mektepli ço
cuğ_u mUkem :nelen giydirmİf, süt 
damlasından ıüt almakla olan 
80 küçük çocuğu da ayrıca giy· 
dirdiği g ibi 300 den fazla çocuğa 
da muhtelif eşyalar vermittir. 
lstanbulda cemiyet menfeatine 
verilen kostümlü balo nridatı 

2500 lirayı bulmuştur. Istanbulda 
cemiyet için bir bina temin el· 
mek üzere 5000 lıra tahsis edil
miştir. Merkezi umuminin de 
yardımile bu arzunun bu une 

zarlında tahakkuk ettirileceği 
ümit edilmektedir. 

Himayeietfal lstanbul şubesi

nin 933 varidat1 mubammenesi 
13,000 ve ma.sarifi muhamminesi 
de 13,000 Jira oJarak he.sap 
edimiştir. 

İstimlak işini kestirme 
hal için teklif 

Eelediye kanunen istimlik edi
lecek bina ve arsa sabibile an· 
laşmağa mecburdur. Bu olmadık
ça istimlik yapılamaz . Halbuki 
bir kısım bina ve arsa sahipleri 
fazla kıymet istiyorlar. iş mah
kemeye intikal ediyor Ye UZUjOr. 

Helediye bunu nazarı dikkate 
alarak istimlak kaıJununun tadili 
için teşebbüste bulunmutlur. Be
lediyenin teklif ettiği tekle göre 
binanın gayri safi iradı muayyen 
bir adetle darp edildikten •onra 
çıkacak netice o bina veya arsa
nın kıymetini gösterecektir. 

Hükfıınet, tetkikat yıpmağa 
lüzum görmüştür. 

Bazı cemiyetlerin işleri 

/ }arının heyecanla bekledikleri 
gün gelmiş sayılabilir. 

Bütün memurlar bugün olamaz· 
sa cumartesi günü yeni vaziyetle • 
rini tamamile anlamış bulunacak • 
}ardır. Büyük memurlar arasında· 
ki tayinleri evvelce yazmıştık. Di • 
ğer tayinleri de yazıyoruz: 

Tahsil muavinleri: lstanbula İz. 
mir müstahkem mevki muhasebe • 
cisi Şefik, Be yoğluna (derdesti ta• 
yin) Üsküdara (derdesti tayin). 

Tahakkuk muavinleri: Henüz 
tayin edilmiştir. 

Malmüdürli.ikleri: Beyoğlu Meh 
met Ali) , Eminönü (İbrahim), Be
şiktaş(Cevdet), Kadıköy (Tevfik) 
Üsküdar (Cemal), Fatih (Ragıp) 
Beyler. 

Fatih malmüdürlüğünde ikinci 
malmüdürü Mazhar Bey Galatasa• 
ray Tahsil Batmemurluğuna tayin 
edilmiştir. 

Tahsil ve Tahakkuk ~ubeleri : 
Yeni teşkilata nazaran 40 tahsil ve 
40 tahakkuk şubesi kalacaktır. Bun 
!arın lüzumu kadar başmemuru ve 
müteaddit tahsil, tahakkuk ve teb • 
liğ memurları olacaktır. Bunlardan 
maada Maliye Vekaleti tarafı dan 
tayin edilen 50 tahakkuk müfetişi 
vardır. 

Kadroda 20 tahsil müfettişi de 
mevcuttur. 

Maliye mü fetişleri: Maliye mü· 
fetişleri lstanbulun tahsil ve ta -
hakkuk işleriJe meşgul olacakların 
dan bunların maiyetinde yükıek 
tahsil görmüş 20 tetkik memuru 
bulunacaktır. 

Yeni vazife alanlar 

felgrat adresi : lstanbı.I - "J'AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri: 
'I'Urltiye ~nebi 

~eoeıt:: 1400 Kr. 2700 l{r. 

Zabıta, Harp Ma '. üllr:ri, Haliç 
idman Yurdu, Musiki Teavün 
cemiyetlerinin muamelat ve he
sabatını tetkike lüzum görmüştür. 

Karasu malmüdürü Ali, Maarif 
Vekaleti muhasebe mümeyyizle • 
rinden A7.mi, Amasya merkez mü
dürü Necmettin, Tosya malmüdü • 
rü Abdurrahman, Mersin merkez 
malmüdürü Abdullah, Gaziantep 
merkez malmüdürü Sezai, T a~köp 
rü malmüdürü Hamdi, Hayma • 
na malmüdürü Ihsan İsmail, Tav. 
şanlı malmüdürü Şemıettin, Yaba
na bat malmüdürü Şevki, Maliye 
Vekaleti takip teftiş memurların· 
dan Necip, Sadi, Sabri, Cemil, Hü. 
ıeyin, İrfan, tasfiye kaleminden 
Cemal, kavanin müdürlüğünden 
Nihat Muzaffer, Abdullah Cevdet, 
llhami, bütçe müdürlüğünden Ab· 
dülkadir, hesabat müdürlüğünden 
İhısan, Hayri, Mehmet Cemal, mer. 
kez muhasebeciliğinden Muhit • 
tin, Osman Nuri, levazım müdür • 
lüğünden Hulusi, memurin müdür 
yeden Mücteba, Muştafa, Ankara 
defterdarlığından muamele vergisi 
memuru İ Hakkı, Hava muha
sebesi tetkik memurlarından Ra • 
sim, Milli müdafaa muhasehesin • 
den Hikmet, Maliye muhasebesin • 
den Cemal, Yahya İzzettin Beyler 
İstanbul Maliye teşkilatına tayin 
edilmişlerdir. 

ti aylık 750 14:>0 . 
:ı aylık 400 .. ~00 . 
ı aylık ı:>o 300 . 
ilan Ucretlerı: 

flca.ri Uliııların ilıııı ıcuhifl'h•rlrıdt! "lıuıtl· 

ml 110 ı,uruıtt.ıııı haşlar, ilk ~ahitede ~O 

kuruşa kadar çıkar. 

Buyük, lada. dt>oı:aınlı ilin n•renlere aJl 

a) rı tenzllA 1 vıudı r. 

Kt.>ıınıl llllnların bir ı.atırı 10 kunı,tur. 

KUçük iUinlar: 

Bir uefa.ııı 30 iki defası 50 Uç derası 1>:1 
dort ı ıe!aııı 75 \'e on dctıı..sı 100 kuruştur. 
Uç aylık ııan verenlerin bir defa.sı mecca· 
nendir. Dört ııatırı geçen llA.nlıırın 1ıtzıa 

ıatırları beş kuruştan bct1ap edilir. 

Şimdiye kadar alakadarlara 
faydalı olacı1k yerde bir takım 
şahsi emellere alet o~arak zararlı 
bir şekil alan bazı cemiyetlerin 
feshi için mahkemeye müracaat 
edılmesi muhtemel ~örülmektedir. 

Bir küfe kaldırılırken .. 
Dün Meyveboşta açıkgöz biri 

bir üzüm küf~ıi kaldırmak iste
miştir. Meyveho,ta Zıya beyio 
12 numaralı ıergiıindcn Kasım
paşada oturan manav Mehmet 
dolu bit üzüm küfesi almı,, fa
kat küfe ile beraber görülerek 
polis tarafından yakalanmıştır. 
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=umıuumtııtııoı wımmı mııu11111mııu 1111 111111nı ımıuııu uırı 111 11111 111111,a 

31 Ağustos 1918 
- ~e\ h \hın et Suııu~i J J .ııre ı leri. 

~imali .\ frika musli.ıınanları nam ına ıatı 
ı_ıa~re ti fladi_.ııh i~e biat etmek iııere ~f'h • 
rımı1.e ~clmı, ı ir. 

- Bugun t.ıklidi ~c\İf mera~im ı \a. 
pıl :ı.:.ıkur. P.1dı~ah Dolmah.ıhçe ~.ı hi l ,a . 
ra' ı lıüına, uııund.10 kab:eızuhur Lıahren 
l~ba EyiıbÜ Eıı~.ıri türbei ~erı rc~ine aı·
mer 'e re~ mi taklidin if.ısından <:nn r.ı 
alayı ' al;} ile l~dırııckaphırıdan f.idduhul 
Fatih .:aıniı ~cnrı n e nıu' 11, Jlac ' e l 'atıh 
Sultan .\leh met 1 fa n m.ıghının tliı besini 
Z.J) aret cdccckt.ü. 
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(:un dn~u~u ~.~.') 
Gun ıııtı,ı 1 ,46 

Sabah o.;ımnı 3,1.' 

iki !'•~ne içinde mezbahada kesilen 
ecnebi hayvanların yarısı veremli imiş! 

Oğlc namaıı 

linı.lı n.ımuı 

.H:şam n.ımaı• 

\'atsı namu• 
nınl 

\'ılın ~cçcn ı;unlcr ı 
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2 ·.~4 
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Mezbahanın diğer noksanları • 
nın nelerden ibaret olduğu hakkın
da alakadarlar tarafından tetkikat 
yap"ılmaktadır. Tetkikat bir rapor 
halinde şehir mecJiıine verilecek 
ve noksanların ikmali için tahsisat 
istenecektr. 

Tutulan bir istatistiğe göre, 1 
haziran 931 den 31 mayıs 932 ga
yesine kadar mezbahada 22.669 
yerli öküz, 2072 yerli inek, 116 eo
neöi inek ve öküz, 1766 erkek man 
da, 1099 dana, 976 malak 2 deve 
kegilmi§tir. 

1 Haziran 932 den 31 Mayıa 933 
gayesine kadar ise 20161 yerli ö .. 
küz, 4433 yerli İnek, 95 ecne • 
bi inek, 1600 erkek manda 1894 
dişi manda, 1179 dana, 47 boğa, 
3 deve, 1767 malak kesilmiştir. 

Mezbahaya getirilen hayvanlar-

İki senelik iıtatistiğe göre fazla 
hastalık görülen yani en hassas o • 
lan ecnebi in~klerdir. İki sene zar· 
fmda mezbahaya gelen ve kesilen 
ecnebi ineklerin hemen nisfının 
verem olduğu tahakkuk etmiıtir. 

.i(·~~;···R·;yişt;g;;····y·ü;b~Şı 
Goering yaktırmış ! 

Meşhur bir Fransız avukatının ifşaatı: 
1800 kilo infilak maddesi 

PlR1~24 - Fransanm en ıneş her bana müsaade edilmiyeceğini 
hur avukıtlarmdan .Moro Gaf feri biliyorum.. Çünkü Hitler rejimi 
gayet 'mühim ifşaataa bulundu ve hakikatten korkar. Sebebi de, Rat
''Rayiştağın yakılmasından mes'ul yi§tağın yakılmasını emreden za -
olan zat, yıbaşı Goering'dir. bunu tın, yüzha§ı Goering olmasıdır. Bü 
ispat edecek delailim var.,, dedi. tün hadiseyi onun tertip ettiğine 

~'ransız avukat, Rayi~tağr yak - kaniim. Rayiftagı yakmak emrini 
ınakla maznun komtinis~leri mii de o vermittir. 
dafaa için Çağrılmıştı. Rayittağı yakmak için 1500, 

Ray.i§tag davasını etraflı hir su- 1800 kilo infilak maddesi kulla .. 
ı-ette tetkik eden Fransız avukatı mlmıştır. Bu maddeleri naklet -
şu sözleri söylemiştir : mek için Rayiştağ reiainin ikamet-

"~ayiştağı yakma.kJa maznun gahı ile bitiştiren gizli geçitten 
olanları müdafaa için Liypzig geçmek lazımdır. Yangın sıraların 
muhakemesine müracaat ettim. U- de reisin sarayında yüzbaşı Goe -
~u~ dai.~fsi~de takdim ol~nan hu ring ikamet ediyordu.,, 
~stıda uzerıne haftalar geçtı. Onun Parisli avukatın hu beyanatı, Al 
ıçin kendimi müdafaa heyeti ara .. ı ml\nyamn Paris sefiri taraf!ndan 
ıında sayıyorum. Bununla hcra - protesto edilmemiştir. 

Von Hindenburg, 
Berline döndü 

Berlin, 30 (A.A.) - Cümhur 
reisi Yott Hindenburg, Alman hü -
kumeti nezdinde yeni tayin edilen 
büyük ve orta elçileri kabul et,mek 
için §ar ki Prusyada Meudeck' deki 
malikanesinden bugün Berline dön 
müştür. 

Yon Hindenburg, bugün yeni A .. 
Jnerikan elçisi M. Dodd'ü kabul 
etmi§tİr. Elçi, itimatnamesini Yon 
Hindenburga takdim etmiıtir. 

iki kamyonu soyan hay
dutlar yakalandılar 

Tire, 29 - Dün gece 1zmirden 

gelen iki kamyon meçhul kimseler 

tarafından tecavüz edilerek yol -

cular soyuhnuş. tahminen yüz lira 
kadar para gaspedilmi~tir. 

Faillerin Akkoyunludan Meh -

met ve Mustafa oldukları anla~ıl .. 

mı,, ikisi de zabıla tarafından ya

kalanmı§lır. 

devletleri iç.in Türk davasını anla· 

mak imkin11z bir halde idi. 
Mesela Sakarya harbinden altı 

ay sonra (22 Mart 1922) mütte -
fikler bize bir mütareke teklifi yap 
tılar. Bu mütareke teklifi Türk is
tiklal harbini müttefiklerin anlayı 
şı itibarile dikkate layıktı. 

Bu mütareke teklifine göre 
müttefiki er Türkiye ile Yu -

lala~ .. [~IJ 

hı inkılap ııarının en kuvvetlisini 
yatadı. Müsavi insanlardan mürek 
kep vatan tezini tahakkuk ettirdi. 
Modern alemin kalplerde yaııynn 
müıavi insan ahlak düsturunun 
sırrına biz ancak 30 Ağustos akşa 
mı erdik. 

Türk istiklal harbi iç düşmana, 
dıt dütmana kar,ı tek cepheli idi. 
Dış düşman malum. Jç dütman, 
devleti milletin iradesi olmaktan nanistan arasında cereyan eden 
meneden ıaltanat, hilafet, orta zaharhe bir hakem 51fatiyle ka-
man kültürü, medrese, tekke, festi. 

rışmak istiyorlardı. Halbuki is-

Asu~iler 
KralFaysalın seya" 

hati gecikti 

Asuri rüesası sadakat" 
/arını arzettiler 

BAGDAT, 24 - Kral Faysalı~ 
hareketi bir hafta daha teahhür ıl' 
mittir. Arap gazetelerinden Al•' 

mul Arabi bu meseleden bahsede' tiklal harbinin ba .. Jangıcında müt· İç düşmanın karargahı saray, 
T 1 d 'd' O rek diyor ki: tefikler bizimle harp halinde idi _ kıf ası me rese ı ı. rta zamanın 

Ier. Sakaryada Türk kuvvetini de- heyni sarayda yaşıyordu. Saray 30 "Kral Hazretlerinin bu ıırad' 
nedikten sonra kendilerini bir ve- Ağustos zaferinin koşan askerin ıulh ve ıükunu lemin eden i.miJll' 
sile ile safı harp harici sayıyorlar· ayak sesinden yıkıldı. 30 Ağustos ri kuvvetlendirmek için memleketi 
dı. Fakat Sakarya zaferi onları is- bu itibarla Türkiyede yalnız bir as ve halkı arasında bulunmaları ıU• 

d · Ih ki t keri zaferin, siyasi muvaffakıyetin 1 d le iğımiz su aya aş ıramamıştı. zum u ur., , 
S ıh b 1 t d'l eseri olmadı, o, Türk rönesansının ~ u a enzer şart arı gene a ı e· Kral Faysalın tac giymesi '11 
d ·ı · S d b k b' d ilk sebebi oldu. 1 mı§ evr en aş a ır ıey e - dönümü münasebetiyle bütün ~ ' 
ğildi. Halbuki 30 Ağustostan son- 30 Ağustosla ölenler Türk rone- d 
raki harp vaziyeti derhal diploma sansı için can verenler kahraman- rap matbuatı yazdıkları yazılar ' 
si münasebetlerinde kendisini gös- dılar. Kralın yeni ve müstakil lrakın '11' 

termi~tir. 30 ·Ağustos yalnız Türkiye ıçın ratıcısı olduğunu kaydetmi9Jer ' 
Ordu İstanbul kapılarına ve ho- değil, bütün mazlum milletler için dir. Asuri reislerinden 14 ki,i Kr~ 

ğazlara yanaşınca bir kaç se· bir kurtuluş örneği oldu. Dünya o Faysala Amadiyeden 9u telır•fl 
ne evvel mevcudiyeti hakkında 1 zamana kadar sanıyo~du ki emper göndermi,Ierdir: 
~üphe edilen, siyasi varlığı hiçe sa yalizme karşı gelinemez, Avrupa "A~uıi reislerinin ekseriyetifli 
yılan memleket büyük saygı 1 empe:yalizmine isy~n .edi~em~z. teşkil eden hizleı', cemaatimiz j, 
ile nnılmıya başladı. 30 Aguslos emperyalızmın hır mıl- • d t 

Mudanya mütarekesini teklif e- let önünde yenildiği gündür. O çinde isyan edenleri takbih e ~ 
den müttefikler Sevr şartlarından gün bugündür. Dünyada, mazlum ve bunların kralımız, hükumetiıt1!,: 
derhal vazgeçtiler. Lozan 30 Ağu: milletler arasında bir kımıldanma ve vatandaşlarımız tarafından gO· 
tosun b1r sonudur. Onun için Sevr 1 var. Bu kımıldanmada bütün göz· teıilegelen nezaket ve şefkate kti~' 
elen Loı.;ana bu geçitten a~arak var . ler 30 Ağustos harbinin idare edil- ~1 n:rnkörcesine hareket ettiklcJ'l' 
dık. ; diği Kocatepeye dikiliyor. Ve ora- ~i he ·an edeıiz. Devletin kuvvet· 

Daha sonra sosyal hareketler ba · da büyük ~efi, Gaziyi görüyor. l . J f d f t rlarıfll 
: M " h' · . 'b .1 h erı tara ın an esa unsu ' kımından 30 Ağustos, 1 ana ve ma ıyetı ıtı arı e u •• . . . .. l tcd ı 

30 Ağustosta yalnrz Avrupalı ı dutları aşan büyük zaferin 11 inci 1~~le .ıçın alman ınukemmeoıduğıl 
d.. l d v• ı ı· f 1 t b n ! yıl dönümünü anarken diyorum ki bıı lcı den dolayı memnun . uşman ar cgı yer ı a ca ya a . ı . • • 'f b'liıız.,, 

1 1 1 1 · ı d.. zaferin büyük mimarı ba,kuman· muzu ılan etnıeyı vazı c ı cı ara e e c vermı~ o an uşman • . _ •d•t • 
lar da davalarını kaybettiler. Hi - dan zaferin büyük İfçİsi büyük or- 1 Irak askerlerı Bagdada a 

1
• 

laf et ve saltanat istilacıların yanın du ve cephe ilerisinde, cephe geri- leri münasebetiyle fevkalade ~ ,;ıa 
da yer almıştı. Düşman cepheıinin sinde köyle, şehirle, kadınla, erkek raıimle kar,ılanacak, berber ~I•. 
bozgunluğu onun da bozgunluğu le çocuğu ile ihtiyariyle tek bir askerleri tra~ etmeleri, kah~-:l ,, 
demekti. 30 Ağustoı başkuman - kalp gibi itliyen büyük millet bay- rin kahve vermeleri için tcrtıb 
dan harbinin sonunda Türk inkıla ramm kultu olsun. hnnıııtır. 
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- Yallz.hi ~e ish.,:liğinizi bilmi· 
Yorum ki... Karı koca, her ikisi 
de iyi imanlardır. Aylıklarını mun 
laıar.1 ve.•irler ... 

ni ne kada{ sevdiğini anlamak is
tedim.. Sen .şakayı çok ciddiye al
dın... Her neyse, beni affedecek 

komşular söndürdü 
Evvelki gün saat l 9da Kasımg 

nani mah~IJes 'nde Yuğurthane 

sokağında kömürcü Kostinin 
evinde merdiven ba~ında duvara 
asılı bn!unan Meryem ana kandi· 
Jindeki yağlar birdenbire alev al
mış. Tavana kadar yükselen alev· 
1er tavanı yakmağa başlıyarak 

-----HÜKÜMDAR~~ 
.. ? 

mısın .. 
G•1ç hMıım dedi ki: Bu da söz müydü?· Onu karşı-

-41- Yazan : Niyazi Ahmet 
Jht~.yar _kapuya doğru uzaklaşır- ı la beraber, ne Rahimde ne de Meh 

- Onların hususi hayatlarını 

Oğrenaıek istemiyorum. Yalnız bir 
ley ı~racağım.. Günay Hanımın 
babası ne iş görür?. 

- Memurdur efendim .. 
- Kızı da çalışıyor mu?. 
- Evet, büyük bir avukatın dak 

tilosudur ... 

- Niıanlı mı?. 
Kapıcı gülümsedi: 
- İşte bunu bilmiyorr.m... Bir 

tey duymadım.. Yalnız genç bir 
bey vıır, aık sık gelir... Uzun boy
lu, gözlüklü bir genç bey.. İyi 
bir çoeuk... Ama doğrusunu söy
liyeyim.. İşin iç yüzünü bilmiyo
rum.. Yok yere dedi kodu yapını· 
Yayım .. 

Genç hanım artık dinlemiyordu. 
J\apıcı ıustu.. Hanım: 

- T eıekkür ederim, dedi.. 
- Sizin geldiğinizi haber vere-

~·trn mi?. 

- Hacet yok .. 

sında görür görmez affetmişti .. 
Yüzüne baktıkça içi açılıyordu ... 
Onu karşısında görünce mesut ol-

muştu ... 
Yaklaştı, sokuldu: 
- Sahi adadan benim için mi 

indin?. 
- Elbette... Sen gittikten son-• 

ra ada, benim için boşaldı ... 
- Böyle olacağını anlıyamamıt· 

tım.. Neden bu ay benden o ka· 
dar uzak durdun?. Beni artık is
temiyorsun sandım.. Adaya tek· 

rar gidecek misin?. 
- Niyetim yok .. 
- Günay ne der?. 
Sesi hazinleşti: 
- Gün ay bir fey demez .. Gün

ay beni.m için sadece bir arkadaş-

tı .. 
Esmanın artık hiç bir endişesi 

kalmadı .. 
Bülendin elinden tuttu, geniş di· 

vana sürükledi: 
- Gel burada oturalım!. 
Oturdular.. Bülent bir siğara 

yaktı.. Sigaranın havada halkala-

Genç hanım gitti. Otcrnobiline 
binip uzaklaıtı. O zaman kapıcı 
-Ycunu açtı. Elinde on lira görün-
ce dudaklarını ısırdı: nan dumanları arasında, taze, cn-

v lı, hrikulade güzel bir yüz, bir 
- ay canına! .• 

genç kız yüzü görüyor ve bu ha-
- 16 -

Hi~rnetçi Bülendi misafir aalo.. yali gözlerinden kaybetmemek is-
nuna aldı: tiyordu .. 

- Biraz bekliyeceksiniz, dedi... Esma sordu: 
küçük Hanım sokağa çıktı. Fa • - Ne düşünüyorsun Bülent?. 
kat neredeyse gelir.. yemeğe ge- . • -;-; 'l!Ha~atı !. İnsan kuş gibi ... 
1eceiini söylemİftı. Dün aclaaaydım,. Bugün. burada 

B .. J ı, ı a· u ent •alona girdi: senın yanın ayım .. 
- Pek ala beklerim. Esma kedileşti, sokuldu: 
H. . ' . . . .. - Neresi dah · "? 1"ntelçt kapıyı çektp gıttı. Bu- a ıyı · · 

lent t'.fJalara baktı.. Salon adeta (Devamı '·ar) 
l'rliize gibiydi. Her eşyanın ayrı bir 
kıymeti vardı. Duvarlara güzel, 
kıymetli tablolar asılmıştı. Biri • 
ilin önünde durdu: 

- Ne güzel, diye söylendi .. Böy
le bir tabloyu odama asmak ister• 
elim .. 

B\l Arzu onu düşündürdü.. Es-
11\anın kendisini nasıl karşılıyaca
iını bilmiyordu. Birden güzelliği· 
tıe lr\ivendi: 

- Adam ıen de, bana fazla ka-
fa tutanıaz. Yüzümü görünce 
~urnuıar .. 

Peoçercnin önüne gitti. Elini 
~aına dayayıp dı!arısını seyretme
te batTadı. 

- Babası bize böyle bir apartı
tltan hediye etmelidir .. 

Birdenbire kalbi çarptı.. Apar
~llrıanın önünde bir otomobil dur
u.. Esma indi .. 

Bir dövülme iddiası 
Karagümrükte Hasan Fehmi 

paşa caddes"nde simitçi furunun
da tezgahtar Ali polise müracaat 
etm"ş, Balatta simitçi furununu 
kiraJamakta olan Mustafa iJe 
'aynı furunda çalışan Şevket ta· 
rafından dövüldüiünü ve başm· 
dan yaralandıgını iddia etmiştir. 
Suçlular yakalanarak hakkında 
takibata başlanmıştır. 

§Evelki gün saat 13te Büyükada 
da Nizam caddesinde 4l null\aralı 
evde oturan on yaşlarında Niko 
isminde bir çocuk Nizam cadde
sinde bisiklet.e gezmekte iken 
yere yuvarlanmış vücudünün 
muhtelif yerlermden fena halde 
yaralan·an Niko tedavi edilmek 
üzere Yedikule Rum hastanesine 
ö nderilmiştir. 

- Haydi bakalım!.. Yüz yüze Yunanlı 11üzücüler 
teleceğiz.. ,:, 

1 
Bir az ıonra kapı çalındı. Sea.. şehrimize geliyorlar 

er d 1 d S federasyonlar arasında yapılan 
d uyu u . alonun kapısı açıl. 

1•• E'ma girdi ve haykırdı: bir anlaşma üzerine Yunanlı yüzü-
- Sen misin!.. cülerin bizimkilerle karşılaşmak 
8") J üzere İstanbula gelmeleri kararlaş u ent gü ümıiyerek ileriledi: 

b· - Evet beni.m ... Adadan birden tırılmıJhr. 
ıre indiniz.. Bana veda bile et- 8 - 9 eylul tarihlerinde Büyük-

tltediniz.. Beni böyle yüz üstü hı- derede lidoda yapılacak ve Yunan .. 
!'ilk- · · h h ld h b h geneler bu tarihten evvel şehri••ıanız ıçın er a e mü im ir 
•ehep olacaktı. Bunu anlamağa mize gelmiş olacaklardır. 
teldinı.. Yunanlılarla yüz mtere serbeıt 

- S k' b b'l · ve sırt üstünde Türkiye şampiyon· 
an ı unu ı mıyorsunuz l d 

deail ın'? Ad d .. 
1
.. ld arın an Orhan, 200 serbestte Saf-

Lt ı.. a a gu unç o um. f 
4"lenı or d 'k b · k d 1 an, 400, ve 1500 de Salim Beyler-" a a ı en enı pe ara ı- 1 h 
tınız yoktu.. e ayrakta Halil, Agah, Orhan, 

Bülent ·· 1 · b .. 
1
.. fk t" . I Saffan Beylerden mürekkep takı· 

ıoz erme u un şe a mı k 
topJad mın arşılaşması ihtimali kuvvet• 

ı.. ı·d· S d ı ır .. 
t - en en af dilemeğe geldim Bittabi ayrıca ihtiyat yüzücüler 
•ına... Seninle şaka ettim. Be-

de bulunacaktır. 

gittikçe büyüyen ve tehlikelileşen 
bir yangın başlangıcı şeklini al
mış. Hiç bir şeyden haberi olmı· 
yarak eve gelen Kosti Efendi 
Meryem ananın saçaklarının alev· 
ler içinde olduğunu, evin de ta· 
vanından Meryem anananın yan· 
ması yü:ıünden alevi aldığını 

görünce ne yapacağını şaşırmış. 
Feryada başlayarak, yananın yan
gından kurtarılması için etraftan 
ımdat iatemiıtir. 

Kosli efendinin avaz avaz fer
yadmı itilen mahaHe halkı telaş
la Koıtinin evine koşmuşlar ve 
Meryem ananın tutuşması yüzün· 
den evde yangın çıktığım anla
yarak iç14!rine bir telaş düşmüş. 
Hemen kovalara yapışarak yar· 
dıma koşmu9lar. 

Kosti efendinin çırpınmaları 
ve telaşlı haykırmaları arasında 
evvela tutuşup, etrafa sirayet 
ederek büyüyen Meryemana kan
dili yangınını söndürmüşler. Son· 
ra sıra için için alevlenen tava
na gelmiş, ellerindeki kovaların 
bir kısmınm muhteviyatını da 
taTana boşaltarak gittikçe bü. 
yümek, koca bir mahalleyi yak
mak isti~ adında olan yangını 

söndürmüşlerdir. Yangının sön
düj-ünü ı-öree Kosti efendi biraz 
rahat nefes alarak, yardım hu
susunda fedakirhğı görülen ko
muşularına teşekkür etmiştir. 

Parasız kavun ! 
Dün gece, saat 14 te Yalıkö· 

yünde balıkçı Çamur ihsanla 
lstinyeli Rifat Beykozda Yalıkö· 
yündeki Mustafa efendinin kar· 
puz sergısıne gelerek parasız 

bir kavun alıp gidecekleri sırada . ' 
aldıkları kavunun parasmı isti-

yen ve sergide çalışan Mahmuda 
evvela çıkışmışlar. Fak at Mah· 
mut kavunu parasız vermek is· 

temediğinden üzerine saldırarak 
yumrukla, tokatla döverek ka
vunu almak istemişlerdir. Bunun 

üzerine polis yetişerek zorba 
ahcılara yakalamıştır. 

Tehlikeye düşen bir 
karpuz kayığı 

Sirkeci iskelesi kayıkçılarmdan 
Şrıkrü kayığma karpuz yükliye
rek Yemişten açılmış, Sarayburnu 
açtklauna gelince yakından ge
çen Akay vapurlarının dalgasına 
tutulmuş, kayığa çarpan büyü}; 
dalgalar kend:s·ne alabura olmak 
tahlikesi~i geçirtmiş, bu dal~a
lardan bır kısmı kayığa dolarak 
zaten ağzına kadar tıklım tıklım 
lrnrpuz c!olu olan kayık batmak 
tehlikesine maruz kalmıştır. Va
ziyetin tehlikesini gören Şü nü 

etraftan imdat istiyerek bağırmı
ya başlamıştır. 

O esnada Sarayburnundan 

ken su varı kolundan yakaladı: mette ölüm korkusu vardı. Meh-
Ama sakın ha bizim burada ol· met ilk atılışta bir kaç kiti devİr· 

duğumuzu söyleme... mitti.. O vakite kadar silahın kim 
- Baş üstüne efendim. ler tarafından atıldığını, kimlerin 

İhtiyar kapıya çıkınca bir sürü mukavemetine uğradıklarını bir 
atlılarla karşılaştı.. Bunları gö • türlü kestiremiyen Abaza Pata a

rünce şaşırmış gibi geri döndü: damları, önlerine çıkan Mehmet 
- Bunlar kim?. diye söylendi. üzerin atıldılar .. 
- Abazanın askerleri, tanıya • Karanlıkta kılıç şakırtıları kor-

madın mı bunak?. . kunç akisler bırakarak uziyordu .. 

- Affedersiniz .. Abazanın as • Rahim, Mehmedin atılııını gör-
dü.. Etrafının sarıldığını fark e. 

kerlerine hürmetim var.. Evi.me 
gelenleri geri bırakmam .. Hepiniz 
sığmazsınız ama, içeri buyurun .. 

Süvari, ihtiyara doğru yanaştı .. 
Tam karşı karşıya geldikleri vakit 
karanlıkta sükUtu kamçılıyan bir 
ses duyuldu.. İhtiyar iki adım ge
ri fırlamıştı .. 

Bu, süvarinin attığı bir şamardı: 
Köpek.. Benim dediğimi yap .. 
Süvarinin sözleri belki bitme • 

mişti.. Attığı şamar, belki devam 
edecek ve ihtiyarı ayakları altına 
alacaktı. Fakat o, şa.mardan da
ha korkunç daha tüyler ürperten 
acı bir silah sesi yayıldı .. 

Ses, ıssız gecede derinleşirken 
süvari birdenbire sendeledi ve: 

- Yandım... Diye inliyerek ye 
re kapandı ... 

Bu, iki arkadaşı Konyaya götii
rüyorum diye Abaza askerlerinin 
pususuna düşüren ve bu pusuyu 
bizzat hazırlıyan süvari idi. 

der etmez: 

- Medet ... 
Diye haykırdı. Ve bir saniyede 

kümenin üzerine çullandı. Uzun 
ve ağır kılıcını elinde bir çınnak 
gibi kullanıyordu. 

İlk kurban, Mehmede mızrağı. 
nı havale etmek istiyen bir 
serseri oldu. Rahim, kılıcını 

sapladığı bir adama bir daha bak
mıyor, gözleri delecek gövde arı
yordu. Yere yıkılan serseri: 

- Yandım... Diye bağırdıktan 
sonra yüzü kuyun yere uzandı .. 

Rahim, etrafını hiç kollamıyor
d u.. Birden, arkasından tam ku. 
lağının dibinde imiş gibi fakat çok 
tehlike olduğunu ihsas eden bir ih 
tarla şaşırdı: 

- Arkadaş, kendini kolla .. 
Bu, ihtiyarın ihtarı idi.. Rahim 

birden geri döndü.. Kendisi kada; 
cüsseli bir askerin kılıcını eöğıüne 

Jki arkadaş, ihtiyarla muhave • dayamış olduğunu gördü. Bu a. 
relerini dinlerlerken Rahim, sürü. dam, arkadan yanaşmağa muvaf .. 
ne sürüne bir parça daha yaklaş.. fak olmu§, ve tam kdıc.,.. aaplıya
mıştı. O esnada yakaladığı kolu- cağı esnada ihtiyarın ikazı .i..,erine 
nu bırakmış olan Mehmet, Rahi • geri dönmüştü. 

min uzaklaştığını fark edince ken Rahim, kılıcın ucunun göğsüne 
disi de giderek gürültü cıkarma. t · ı ~ emasıy e Ürperdi. Fakat, muka .. 
mak için arkadaşının bir ihtiyat • vemel edecek veya kendini .kurtara 
sızlık yapmıyacağına hükmetmiş, cak vaziyette değildi.. Geç kal • 
muhavereyi dinlemeğe başlamıştı. mıştı. Bir saniye gözü, göğaüne 
Fakat Rahimin, hiç bir günahı ol dayanan kılıca kaydı.. Ne yaptı
nuyan ihliynrı bir tokatla yere se- ğmı düşünmeden elindeki kılıcı bı 
ren bu alçak adamı bir saniye da- raktı ve iki elleriyle hasmının kılı· 
ha sde bırnkmıya gönlü razi olma- sına yapıştı. 
dı.. Şimşek sür'atiyle piştovunu 
çekerek ateş atti.. Vaziyet çok feci idi. Asker e 

ı line geçen fırsatın farkında idi., Va. 
htiyar silah sesini müteakip sü- k" 

ıt geçirmeden kılıcını Rahim'ın 
varinin yere yıkıldığını gör.müştü. 
B. göğsüne havale etti. Rah·ım 

ır saniye vakit geçirmeden yerin ' 
den fırladı. ihtiyarın fırlamasile s:s çıkarmadı. Elleri kan i-
on beş el silahın patlaması bir ol- f ınde kalmış, kılıç göğsüne ıap • 
du.. ihtiyatlı ve tecrübeli ihtiyar 1 an.m.ıştı. Fakat Rahim, İnsan kud 

' retın ·· t"' d b' bu hareketiyle muhakkak bir ölüm ı 10 us un e ır gayret sarf ede 
den kurtulmuştu.. Abaza askerle- rek elleri parça parça olduğu hal
ri, yıldırım gibi bahçeye dolmuş _ de kılıcı göğsüne saplanmaktan, 
lardı. daha fazla girmekten menediyor-

Karanlıkta iki el daha silah pat- du .. 
ladı ve iki süvari daha kadit birer Uzaktan hadiseyi görmüş olan 
gölge halinde yerlere kapandı. Ve 1 ihtiyar, vaktinde yetiJCmemekle 
bir ses kükredi: beraber, Rahimin kollarında son 

R h . k d" . k il kuvvet damlası da bitmek üzere i. 
- a ım en mı 0 a. k . .. . 
B M h 

· en askerın uzerıne fırladı flk 
unu e met söylemisti Hi h . · 

b . k"t 'ht' ld • · ç amle ıle onu yere yıkmış, bir han 
ır va ı ı ıyatı e en bırakm . M h t . • ıyan 1 çer clarbesılc ayakları altına sermiı 
e me ı savaşta dehcesıne döfrü. •.. lht" .. 1 b' h 1 h·· 

•• •. ., Lt.. ıyar, oy e ır ız a ucum 
ş~r~_u. ~akat o, ~aima Rahimi dii· etmişti ki asker kımıldıyama. 
şunurdu.. Rahıme seslendikten mıştı bile .. 
sonra kılıcını cekti kalabalığa dogw R h. · d d 1 

ld 
• ' a ım yerın e sen e edi. Kano 

ru atı ı.. I 11 · 1 .. w 
ı e erıy e gogsüne saplanmış han .. 

Kaçmak, can kurtarmak imkar.- ' çeri çıkardı. Rengi sap sarı kesil· 
sı.zdı... Nasıl olsa öldürülecekler- mişti.. Dizlerinde kuvvet kalma. 
dı.. mışt c·· ı . 'f" b ı.. oz '(:rı zı ıri ir perde ile 

Bir sürü gözü knnlı serserinin el örtülmüştü. 

geçmekte o:an bir motörde 
bu'unan Ahmet ve Ömer efen
di!er bağıranın imdadına koşa
rak Şükrüyü molöre almışlar. 
Şükr\i molöre alınır alınmaz ge· 
len son bir bOyOk dalga, karpuz 
yüklü Ye içi kısmen su ile do 
lu kayığı silip süpü:müştUr. 

)erinden kurtulmak akla alıumıya- Kılıç şa' tıla d d' • r.::ı rı evam e ıyor • 
cak şeydı. du.. Mehmedin, nefes alması ıo-

Mademki ölecelder, ö!dürrncden luması111 duydu.. " 
ölmek erlere yakışmazdı.. Bunur.·· I (Devamı Yar) 



- ,,,,, "Tenis,, oyunlarında kıy af etin rolü 
Spor için • • • "' • 1 

Şehirlerimizdeki sinema- Hangısını daha çok begenıyorsenuz? 
An karada 

/ardan istifade etmeliyiz 
Geçen yazımızda Rusyada spora 

verilen ehemmiyetten bahseder -
ken, ıporun memleketimizde de 
ilerlemesi için daha çok, cem'i ıpo 
ra ehemmiyet vermemiz lazım 

geldiğini ve bu işe sporu evvela ı 

memlekette tanıttırmakla başla - 1 

~ak zaruri olduğunu işaret etmiş
tik. 

Filhakika spor memleketimizde 
henüı: yerleşmiş olmadığı gibi spor 
namına bildiklerimiz de sadece 
güreı ile futboldan ibarettir. iç 
memlekette sporun alfabesi olan 
heden terbiyesi ile atletizmin he -
nüz bilinmediği yerler çoktur. Bu 
itibarla ilk hedefimiz beden terbi· 
yesi ile sporu ve spor nevilerini 
memlekette muntazam bir prog -
ram dahilinde tanıtmak olmalıdır . 
Spor mıntakalarını ve teşekkülleri
ni, bütün memleketi içine alacak 
'dereceye getirmek evvel emirde 
~ 

.maddi imkan meselesidir. Bunun 
i~in sporu sadece bu teşkilat vası -
taıiyle memlekette tanıtmıya ça .. 
Jrşmak lüzumu kadar kolay ve ça
buk olamaz. Bundan dolayı sporu 
lanıt.mak hususunda daha başka 
yardımcılar aramak lazımdır. 

Bizce bu mevzu üezrinde (Halk 
evleri) teşiklatından istifadeyi da .. 
ha genit bir mikyasta temin et -

1
mek çok mümkündür. Yanılmıyor. 
:sak, bgugün memleketimizin (54) 
şehrinde (Halkevi) vardır. Halk 
evlerinin proğramında ise spor mü 
him bir mevki tutuyor. 

Bunun için her Halkevinde ay .. 

rılnuı olması lazım gelen spor şu
~elerinin faaliyetini daha ziyade 

arhrma.k lazımdır. Bundan sonra 
sporu tanıtmak hususunda en fay. 

' Balr olacak müesseselerden birisi 
de sinemalardır. 

Uzun mu, kısa mı, etekli mi, eteksiz mi ?! 

T eniı kıyafeti değişmek üzere: ı Bu deği,me tenis hareketlerinin l Bu kılık değiştimıe karşısında 
dir. Bu değişme son Davis kupası pekaz görülmesine rağmen, şehri- samimi surette müteessir olanlar 
maçlarında, yukarıda resmini gör- 1 mizde bile taammüm etmeye ve pek çoktur. Bunlar beyaz pantalon 
düğünüz Üstenin yaptığı maçlar • bazı kortlarda kısa pantalonla te - ve beyaz etekliğin "tenis,, e verdiği 
da birdenbire göze çarpmış ve bir nis oynıyan gençlere rast gelinmi- güzellik ve zarafetin bu yeni kıya. 

ye başlanmıştır. 
itiraz tufaniyle karşılaşmış olması- fetle tamamile kaybolup gidece " 

Son gelen İngiliz gazetelerinde na rağmen tenis kortlarında uzun 
pantalonlarmı çıkararak kısa par.

talonla oynıyan erkekler. birdenbi. 

re çoğalmıya başla.mıştır. Maruf 
Fransız oyuncusu Koşe bile, aley

hinde bulunmasına rağmen kısa 
pantalonla maç yapmış ve "bu kı
yafet, kat'iyen güzel değildir, bu-

nunla beraber mühim maçlarda 

müsaade edilmeli, çünkü hareket -
leri kolaylaştırıyor.,, demiştir . 

okuduğumuza göre kadın tenisçi .. 
ler de erkeklerdeki bu değişmeye 
lakayt kalamamış olmalılar ki on

larda beyaz etkeliklerini çıkarta -
rak spor pantaloniyle kortlarda gö 
rünmeğe başlamışlardır. 

ğini iddia etmektedirler. Doğrusu. 

nu söylemek lazım gelirse bizim 

kanaatimiz de buna yakındır. Bu -

nunla beraber alakadar karileri .. 
miz den soruyoruz: 

Bu kıyafetlerin hangisi güzel? 

Hatta Amerikada yapılan kadın Arzu eden tenisçilerimiz uzun 
tenis şampiyonluğu maçlarına Mis olmamak fartiyle bu sorguya ce -

Betti Nutal bu kıyafetle girmiştir . vap verebilirler. Cevapların spor 
Yukarıda onun da resmini görü .. muharrirliğimize gönderilmesi la -
yorsun uz. zımdır. 

Yaflı güreşlerde alınan neticeler 

tutuşmuşlar, çok mahirane ve ince 
bir güreşten sonra Mahmut, lbra
himi bir oturak gündesi ile atar -
ken, yere serili yırtık prandanın 
ayağının altından kayması üzerine 
açılmış ve hakem heyeti tarafın -

Yakında büyük bir 
komisyon toplanacak 
Gazi Terbiye enstitüsü bedell 

terbiyesi şubesi müdürü Niza• 

mettin Beyle Alman mütebassıtl 

Her Kurt birkaç zamandanberi 
memleketimizin beden terbiyesi 
spor ve gençlik teşkilatı vaziye· 
tini tetkik ediyorlardı. Bu tetki-
ket bitmiş ve raporu haıarlana• 
rak dün Ankaraya götürülmUt• 
tiir. Haber verildiğine göre tet• 

kikat bu teşkilihn dağınık v• 
yüksek teknikçilere lüzumu ka· 

dar malik olamadığı ve bu ha• 
kikatin ancak devletin müdaba• 
lesi ve sıkı tedbir!erile düzeltile 
biJeceği neticesine varmış bu· 
lunmaktadırlar. 

Öğrendiğimize göre muhtelif 
tetkikleri birleştirmek ve vaziye· 

ti ıs!ab etmek üzere Aokaradı 
Fırka umumi katibi Recep Be· 
yio riyasetinde mabtelif mOmel'" 

sillerden mürekkep büyük bir 

komisyon toplanacak ve spor 

işlerine yeni bir istikamet veri• 
lecektir. 

Recep Bey Avrupa seyahatin· 

de spor işleri üzerinde de tet• 

ki kat yapmış ve Almanyada meı· 
bur mutetıauı:slcnd..ao Karl Oi ... 

ile görüşmüıtü. Bu kıymetli tet· 
kiklerden de istifade edilecektir. 

Avusturya kalecisi 

Fransız takımında ilk 
nıaçını yaptı 

F ranıada, yeni futbol mevıinıİr 
Rasing klübünün bir Macar takıJ01 

ile yaptığı maçla baılamı,tır. 

Rasing klübün kartılaştığı Ma -
car takımının adı "Szeged,, dir,. 

Maçın en şayanı dikkat tarafı ı 

Y ordan ve Hiden isimlerinde ikİ 
enternasyonal Avusturya oyuncıJ • 
ıunun Fransız takımında yer atma• 
sıydı .. 

Bunlardan "Hiden,, ismini her 
halde sporla alakadar karilerinıi• 

pek iyi tanırlar. Geçen sene A'V1J' 
turya milli taktmının kaleciliğiııi 
yapan ve Avusturya - lngilterf 

maçındaki gösterdiği maharetle i•
mi sık sık geçen hu oyuncunun bit 

sene müddetle tekniğinden istif ad' 
edilmek üzere, Fransızlar taraftll 

davet olunduğunu evvelce habet 

vermiştik.. işte Hiden,, Rasirıf 
klübünde bu suretle yer almıf bıl' 
lunmaktadır. 

Fransız gazetelerinin yazdıkl• • 
rına göre, maç o kadar büyük bit 

hararet göstermemi§ ve iki takııO' 
üçer ıayı ile berabere kalmışlardıt• 
Birinci devre 1 - 3 F ranıızlar ıe: 
hine bitiği halde, Macarlar ikirı'' 
devrede iki sayı birden çıkarııut1~' 

. H"detı•" dır. Fransız gazetelerı ı Is 
uf ak bazı hatalarına rağmen ~~ 
güzel bir oyun oynadığını it•' 
ediyorlar .. 



~nt mUcadelede bir tayyareci hatırası : 
2iii$C&ij-. .................................................................... . 

Kırık Kanatlar 

~Üze{ Afyon Karahisarı düt
~ar İfgal etmif hepimiz esir ol
~ llfltık.. Düımanlar bize akıl ve 
) 'hle gelmiyen itkenceler yapı -
tflrlar, ve bizi güzel yurdumuzdan 
~k istiyorlardı. Her gün ka
~ ~, ~avadan düıman bombaları 
~" }'nınıızi parçalamak için çlışıyor 
ıtJıyordu .• 
~ ~~ra, kap kara günlerdi. İtte 
h' t'ünlerden birinde idi. Birden
i> l?'e gökler oğuldamağa, ufuklar 
ti ltla.nıağa batldı. Sönük gözle -
ı:le semayı seryediyor, bu harika 
"' }'a.ratan gürültülerin ne oldu -

nu öğrenmek istiyordum. 
~ f:l'et gördüm. İşte iki Türk tay
t~e~i... Sönen gözler parlıyor, 
~il hınıizde aaraı1mıyan ümit şulesi 
.l)atlıyordu.. Demek dünya gözü 
~ e ay yıldızı bir kere daha görmek 
ııe tıa.ıip olacaktı .. 

) l\ahraman tayyarecilerimiz Af. 
ltton. Üzerinde bir kaç dönüt yap -

ttda.n karşısına pis düşman tay • 
~~teleri çıktı.. Aşağıdan alçak 
~fltle.n topları gürlemeğe başladı. 
ll" - •• d aan ıçın e sema bir harp mey· 

ına dönd·· S 
)1" u.. ~ arapnallar pat -

,,or ıne .. 
iıı· ' rtnıler iniyor, tayyareler 
)o~or, çıkıyor, yükseliyor, alçah-

u ..• 

h p akat bütün Afyon Karahisar 
a •lkının gözleri semada, bu harbi 
{~tediyor, gözleriyle ay yıldızlı 
~ \itk lcartallarmı takip ediyorlar• 

ı .. 

d·· "tayyart!cilerimiz korkmuyor, 
d ~an tayyarelerini birer birer 
~'t· • q 1tıYor ve yerlere yuvarlıyorlar-
~· Artık bütün halk sokaklarda .. 
'ıi~aaın tayyarecilerimiz, kahrol -
~,kYunanlılar.... Sesi Afyon Ka• 
~1•ar ufkunda akisler yapıyor ve 
~il a kayaya çarparak bir kere da-

iürliyordu. 
oJ,'f ""!ası~ tayyarecilerimiz .. Kahr 

Bir kaç dakika ıonra, mukaddes 
ve muazzez şehit tayyarecilerimiz 
şehire iki ıaatlik mesafede bulun
du ... 

O gün Afyon Karahisar için bir 
matem günü oldu.. Yedi yaşından 
yetmit yatına kadar her kes, düş
man istilasına balanadan, dütman 
süngülerine, yumruklarına aldır " 
madan bu iki muazzez tehit tay
yareci Bahattin ve Cemil Beyleri 
hıçkırıklar araaında mezarına 

koydular ... 

Işığı daha evvel 
görürüz? 

Hele top atılırken.. Bayram 
günlerinde İstanbul taraflarında O• 

turanlar çok iyi hatırlar. 
Selimiyede toplar atılırken ev .. 

veli dumanını görürüz sonra sesini 
it idiriz. Acaba aes neye bu kadar 
geç kalıyor 7. • 

Bunu alimler şöyle anlatıyorlar: 
- Bu kürenin etrafında hava 

vardır. Hava tıpkı su gibidir. Dal
gaları olur .. 

Berrak bir au üzerine bir taş at
tığınız zaman dalgalar nasıl etrafa 
yavaş yavaf bir halka gibi dağı .. 
lırlarsa hava içinde de dalgalar et
rafa dağılır. 

Fakat bu dalgaları yapanlar ses
lerdir. Evet sesi.mizdir. Birisine söz 
söyliyeceğimiz zaman sesinizi çı .. 
kartırsınız. Bu ses dalga dalga 
karşımızdakinin kulağına gider . 

İ§te denize attığımız taştan ha
sıl olan dalgalar nasıl uzaklaştık -
ça dağılır, nihayet kaybolursa se .. 
simizin dalgaları da uzaklaştıkça 

kaybolur. lşitilmiyecek hale gelir. 
Bu ses dalgaları saniyede 200 

kilometre giderler. Yani gene ha -
ğırıraak bizim sesimiz saniyede 
200 kilometre gider. 

Halbuki ıtık böyle değildir. Işık 

ALAY 
G.. l"' ' uneş azım ... 

Küçük Ali birkaç gündür 
basta idi. Yumurcak onu ziyare· 
te gittL Bir de ne gorsun .. 
Küçük Ali evde oturmuş· ruim 
yepıyoordu. Evet.. 

M~ktepte bir tek çizgi çizmek 
istemiyen Ali resim yapıyor. 

Hemen atıJdı : 

- Kolay gelsin Ali .. Hem bas· 
tasm .. Hem de çahşıyoısun .. Bu 
da ne .. 

- Resim .• 

- Neresi yahu sen resim bi-
lirmisio •• 

- Bilmem ama mecbur olun· 
ca yaparım .. Evvelki gün dokto· 

ra gittim. Doktor her gon güneş 
banyosu yap dedi, dün günet 
banyosu yaptım. iyi geldi. Bu 

gün bava bozuk.. Baoyo yapma• 
sam oJmıyacak. Güneş resmi ya
pıyorum ki .. Biraz güneş göreyim 
diye .. Ne yapalım nurum ... 

Pul parasında 
iktisat 

Annesi küçük Aliye bir mektup 
ayrıcada 6 kuruı pul parası ver-

di. Bu mektuba pulu yapıştır, 
kutuya at dedi. Küçük Ali gitti. 
Gelince annesine: 

- Anneciğim.. Dedi. Lütfen 
şu 6 kuruşunuıu almaz .. 

- Pul alıp mektuba yapışlır
madınmı? 

- Baktım .. kimse yoktu. Mek 
tubu hemen posta kutusuna at· 
hm kaçtım.. Fenamı anne pul 
parasını iktisat etmiş oluruz. 

de ses gibi gider .. Amma saniye· 
de 300 bin kilometre sür' atla .. 

Yani burada yakacağınız bir 
lamba derhal 300 bin kilometre 
yoldan gözükür. Bu kadar yerden 

ı~ık görünmez dersiniz. O da bat .. 
ka ... Bunu bizi.m gözlerimizle gö • 

remeyiz, fakat dürbünle gene 
görürüz .. 

lıte ses saniyede 200 kilometre 
gitiği için 300 bin kilometre giden 

ıtıktan sonra gelir.. Bu sebepten 
evvela ışığı görür sonra sesini işi • 
diriz. 

~tl Yunanlılar .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t- l~ırn saatlik mücadeleden aon
Sı.t!} \ır~. ka~alları muzaffer bir u• 
)~ a Yukselırken uzaktan iki tay
'tu ~daha gözüktü.. Bunların da 
)a~ tayyaresi olduğuna §Üphe 
~etı, u... Biz oh... Diye çırpınır. 
~ ielen tayyarenin alçak dü, .. 
)U 'tı1 tayyaresi olduğunu anlayınca 
~er· · k l~t\ ı_~ız arardı. Ç~nkü ge-

' Turk tayyaresi değil bir düt· 
~l>) tayyaresi idi.. Fakat Türk 
4aı .~recisi kimden korkar? ... Der
't, Uç düşman üzerine saldırdılar. 
d .. ~a.renin birini, onun arkasın .. 
~tı. h' . du ırıni daha yuvarlarken alçak 

bit~ntan tayyarecisinin üçüncüsü 
Sı~t enbire bizim tayyarenin üstüne 
bo~h~e tayyaremize saldırdı.. Bir 
~ı} k a, bir duman, arkasından kı
~ll ~ alev çıktı.. T ayyaremiz ya
b,;1 arta} gibi aşağıya süzülmeğe 

adı .. 
C·· 1 

\c ~'l erimizin önünde olan bu 
1 f1 d· titQ· a ı::e karşısında nasıl yüre • 

l ·~ .... • • .... h . . . ") d' .... ııaı· - ını, epımızın o me ıgıne 
1\ hayret ederim .. 

Yazısız Hikaye : ........................................ 

Cabi Efendinin başından geçenler 
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!~ Bayramınız kutlu ~i .. .. 
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30 Ağustos zafer ve tayyare ı pisi esir aldı.. Ve 30 ağustosta 
bayramı.... Bugünün büyüklüğü • Türk bayrağı zafere kavuıtu. Ve 
nü size anlatmak ne kadar zordur. 1 9 eylülde lzmirden bütün dütmanı 

Çünkü siz, hür bir memlekette, denize döktü. 
hür bir millet evladı olarak dün -
yaya geldiniz... Pis dütman çiz .. 

melerini, iğrenç düşman ayakları • 
nı görmediniz.. Ağızları leş ko -
kan dütman neferlerinin seslerini 
itibnedinir .. 

Onların acısını babalarınız an
neleriniz, büyüklerini duydu. Yü. 
rekleri sızlıya ıızlıya, göz yaşları

nı içine akıta akıta bu acılara ta· 

hammül etti. 
Türk •emuının üezrine kara bir 

bulut gibi çöken bu iatili önünde 
her kes ümitsiz kaldı. Kanlı göz
leri ile kurtulut yolunu göremedi .. 

Fakat, bu kara günde, Türkün 
en büyük adamı, sarı zafer kartalı 
birdenbire Türkün ümitsiz dünya· 

sında yükselen bir güneş gibi par
ladı. Türk milletine zafer ve kur· 

tuluş yolunu gösterdi.. Dört sene 
düşmanla çarpıştı. Anadoluyu ya 
rısına kadar alan dü~.manları ni • 
hayet denize dökmeğe ahtetti. 

Bir gün arkadaşları ile dütündü 
ve 26 ağustosat harp eden ordunun 
batına geçti.. Baş kumandanlık 
muharebesini yapmağa başladı. iki 
gün içinde pis düşmanları pumlu 
pınarda boğuverdi.. Dütmanların 
baş kumandanı olan ceneral Triko 

işte 30 ağustostan itibaren her 
gün, dütman eline geçen bir mem

leketimiz kurtuldu ve Türk milleti 

hür yurduna kavuştu.. İstiklalini 
kazandı .. 

Bize bu büyük zaferi kazandı· 
ran büyük başın (Gazi Mustafa 

Kemal) olduğunu söylemeğe bile 
haçet yok.. O olmasa idi timdi 

biz ve ıiz, pis düşmanların bayra. 
ğı altında yaııyacaktık .. Fakat: 

Korkma; sönmez bu şafaklarda 

yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tü

ten en son ocak. .• 
O benim milletimin yıldızıdır par

hyacak.. 
O benimdir, o benim milletimindir 

Ancak. 

Hizmetçi kız 
Hanım - Kız sen ortalığı biç 

süpürmiyorsun. Nedir bu evin 
hah... Hele şu kanepelere bak •• 
Bir senelik toz var .. 

Hizmetçi kız - öyle ise be
ni ne diye azarlıyorsunuz hanım-

cığım. Madem ki bir senelik toz 
varmış .. Ben sizin evinize geleli 
daba iki ay bile olmadı .• 

............................................................................. -...................•.............. , 
! 30 Ağustos bilmecesi: 5 i 
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150 okuyucumuza hediye 
Bu haftaki bilmecemiz hecelerden cümle teşkilidir : 

Du - kur - ni - Ji - la - tik - is - nin- let- i - mil - rk -
tü - ri - fe - za - bi - har - dan - man - ku - baş - tos -
gus - a - tuz - o. 

Doğru halledenler içinde l 50 okuyucumuza muhtelif oyun
caklar. şeker, bisküvi, kartpostal hediye edt'ceğiz. 

Hal varakalaunın ~azaları okunaklı olE:un. isimlerinizi iyi 
yazınız. Zarfın i'stiine "Vakıt çocuk sayfaıi muharrirliğine,, diye 
yazmayı unutmayınız. 

Dikkat 'I em;nuz bil~e~~s~n.de kazananla~ hediyel~rini 
perşembe gunu ogledeo sonra ıdarehanemiı-

den almalıdırlar. 

~----------------------------------~ 
Bilmece müsabakası 

Bizim bilmedığimiz istediğiniz şekilde, istedı ğiniz tarzda 
bilmece yapıp bize gönderenlere ayrıca bir hediye vereceğiz. 
himleri ile res· mlerini g•neteve basacağız. 

Bir bilmece bulunuz 



Zaferin Yıl 
(Baş tarafı ı inci sayıfada) ınek için o günlere ön olmuş ve 

Beyazıtta başka muharebeler ve başka müca 
Reaim ıeıide iıtirak edecek har deleler vardır. 

biye ve ihtiyat zabit mektepleri ile l".;afer yolunun dikenleıi olan bu 
deniz, Maltepe, kuleli askeri lise- mücadeleler hayli güç olmuştur ... 
leri ve aekeri kıt'alar üniversite 1 Bu yolda, her milletin yenemiyece
meydanında yer almışlardı. Mey • ' ği, katlanamıyacağı güçlükler ve 
danın ortasına da bir kürsü kon - zahmetler karşısında ilerilemiştir .. 
mut ve kırmızı beyaz kurdelelerle Bu güç Ye dik~nli yolun yolcusu o
bu kürsü süılenmitti. lan Ti.irk ordusu azim ve inanından 

'.Ayrıca radyo tesisatı da yapıl - bir zere kaybetmiyerek, yil~ıya 
mıftı. Bu suretle askeri merasimin rak yürüdü, yüriidü.. Aksama~.ı, 
Bayazıt meydanını dolduran mu - topallamadı ve nihayet o zafer gu
azzam halk kitleıi tarafından din· ne~ine kavuştu .. 

;;; 

lenilmesi imkanı olacaktı. Arkadaşlarım; 

Kolordu kumandanı geliyor Bir kül teşkil eden bu mücadclc
Tam aaat 10,5 ta kolordu ku - nin istiklfıl mücadelemizin kısa 

mandamnın ıeldiği haber verilin· bir' tarihçesini yapacağım. Bir 
ce bir emir yükseldi: çok haris e~el ~~ip~e~·i Türk mil 

M · d H ı Ietı·ne ve Tiırk ıstıklalıne kast et-- eraıım uruf u... azıro .•• 
Kolordu kumandam Şükrü Naili mek ve onu yok etmek sevdasına 

Pata ile yanında vali Muhittin, ve düşmüşlerdi. Türkiyenin verimli 
yeni paf& olan kumandanlar ile topraklarına rahat rahat yerleş -
kolordu erkim harbiyeıi ve ileri mek, oradan nimetlenmek istiyor 
gelen aıkert kumandanlarla birlik lardı. Fakat bu mübarek toprak
te evvela harbiye mektebinin önün lann sahiplerini, onların göğnündc 
de durdu ve: yatan aslanı ve kanındaki cevheri 

-- Merhaba .. Dedi. hiç hisaba katmamışlardı. 
Genç zabit namzetleri mukabe- Büyük harbin sonü, bu fıraat 

le ettiler: dümanlarma iş başına geçmek için 
- Merhaba paf&Dl·· yeni bir işaret oldu.. Ondan evvel 
Bundan sonra teftite bq~dı. parça parça eritikleri Türk vata -

Kolordu kU1.Dandanı sıraıı ile har- nmın lokmaları tatlı gelmişti. Son 
biye, ihtiyat zabit mektebi, deniz kalan parçayı da yutmak için ade 
Ye Maltepe, kuleli aıkeri liseleri ta çan çalıyordu .. 
ile krt'aları teftit etti. Kumandan Hep birden geldiler, bağrımıza 
J>&!a her kıt'a önüne geldikçe o ba. tılar ve ağızlarını açtılar. 
kıt' anın muzikası tarafından se - Fakat efendiler; 
lim havası çalınıyordu. Bu son lokma onlara çok sert 

Askeri teftiı bittikten sonra po· geldi.. Her hamlelerinde bir diş
lis, belediye memurları, itfaiye ve )eri kırıldı.. .Böylelikle teker teker 
nihayet milli Türk talebe birliii - çekildiler. F'akat en soqa. kala 
nin ·bayrağı altında toplanan üni · nm bu sert parça dişini değil ba-

uğraşmıyorduk. Bu düşmanlar ka· 
leyi içinden de fethederiz ümidi· 
ne düştüler ve bazı kanı bozuk, 
dü§üncesi kıt adamlar tuttular, bun 
larla içimizi de kemirmeğe çalıştı. 
lar. 

Memleketin öz evlatları bu ha· 
inlere uymadı. Evladını, baba11ru 
cepheye gönderdikten sonra ken • 
disi de bu vatansızlarla uğrattı ve 
onları alt etti. 

Dışarıdan gelen düımanlardan 
ilk defa §arktan görünenler yok 
edildi, sonra cenup kısmı temiz -
lendi ve en nihayet sıra garba gel
mişti. 

Garpta Sakaryaya kadar soku • 
lan dütman, geriden ve diğer cep
helerden gelen kuvvetlerin iıtira • 
kile fena bir hezimete uğratıldı ve 
nihayet 337 sonbaharında Eskite
Jıir - Afyonkarahisar umumi hat
tına kadar sürüldü. Mevsim yolla
rın hali ve geri te§ekküllerimizin 
henüz tama.miyle tertiplenmemit 
olması daha fazla ileri emeğe im • 
kan vermiyordu. 

O kışı orada geçirdik. Yaza 
kadar kat'i darbe için hazırlandık. 
Son zamanda düşmanın kuvveti ve 
konutu şöyle idi: 

Bir Kolordusu Afyon civarında, 
bir kolordusu Seyitgazi - Eskite
hir Boz dağ mıntakasında, bir fır· 
kaaı şimalde Kocaeli civarında di .. 
ğer bir fırkası ile bir süvari fırkası 
da Afyonun garbi cenubisinde ve 
ve bazı perakende kıt'aları da Ay. 
dın demiryolu boyunca garba doğ
ru ve Adalar denizine kadar cephe 
de ve bir kolordusu Döğer - AI. 
hntaş mıntakasında ihtiyatta bu • 
Iunmakta idi. 

mesini bilen piyadelerimiz sünıü
leri ile düşıman hatları arasında 
göründüler. 

Af yon sırtları kanlı çamurla yuğ 
ruldu, düıman saraılmıyacaiını 
zannettiği tabkimatında fetholun
maz bir kale emniyet ile dururken 
bu narihani hücum kartısında ..... 
sıldı. Sendeldi ve sonra yüzügeri 
döndü. 

Neferinde korku ve telif, zabi. 
tinde ve kumandanında endite ve 
şatkınlık batladı. Batkumandan • 
ları ıevk ve idareyi tamamen bırak 
mıt uzakta, ıeyirci bulunuyordu . 
Dütman kııvvetleri münferiden 
kendi baılarına kalmıftı. Taarru • 
zun ilk ıünü mevzilerinin en kuv• 
vetli kır.nıı elimize geçti. 

Ertesi günü Afyona girildi. 3 · 
üncü ve 4 üncü ıünler dütmanın 

oradan buradan toplaya bildiği 

kuvvetler kartımızda muhar~be e
derken ordumuzun esas plinı, düt 
manı imha eıasına matuf hareki.ta 
inkişafına doğru gidiyordu. 

Bu ıuretle ıimalden ikinci or • 
du kıtaatı, cenuptan birinci ordu, 
daha soldan süvari kolordusu ara
unda ııkıttırılan düıman yavaı ya
vaş çember içine girmiıti, böyle • 
ce muharebe Dumlupınar sahasına 
intikal etti. 

lıte burada batkumandan mu • 
harebesi tecelli etti. 30 Aiustos 
338 günü dütmanın artık kaçacak 
yolu ka1madı. Türk orduıu arasın
da ve dağlar içinde imha edilmeğe 
mahkum idi 

0

ve öyle de oldu. 
Dütman ordusundan sağ kala • 

bilenler, baıkumandan vekili de 
dahit o1duiu lıt.lde'"ftwltm olmaia 
mecbur olmuştu. 

rin yüksek dahisi, memleketinıiı· 
nurlu evladı büyük Gaziye binle~ 
ce şükran .... 
Yaşasın Ulu Gazimiz 

Kemal!.. . 
Y &fasın hür doian ve hür yatı 

yan Türk milleti! . 
Y aıaaın Türkiye cümhuriyetı !. 

Yatasın Türk orduiu .. 
Şükrü Beyin nutku hemen hl 

parçada .ıiddetle alkıtlaruyord 
Bilha11a ıon .sözleri söylerken 
kikalarca alkıtlandı. , 

Şükrü Bey nutkunu bitirİ~ 
Kolordu kumandam Şükrü Naıl 
Paıa gen_ç zabiti tebrik etti ve ~,,. 
disi kürsüye gelerek fU nutku ıöf 
di: . 

Arkadatlar; , 
İstiklal harbi o büyük aavaıtır ~ 

çoğumuz içi~de bulunduk, Onu i" 
zan~ak uğrunda kanlarımızı, cal' 
)arımızı esirıemedik. O harp, ot' 
dumuz için çetin bir imtihandı. 

Yürekli ve ıuurlu ordumuı 1 

imtihandan zaferle ıeçmittir. Jll 
gün zaferin on birinci yıl dönüJllİi' 
dür. Bayra.mınız kutlu olsun ar~ 
daılar, milletimiz Türk milleti d, 
ya yaratılalı hür yafaya ıelmittit' 
Tarihlerin yazdığı Kurunlarcll' 
daha önceleri bile devlet kurmllf' 
tur. 

Nice milleti asırlarca kendi 1" 
sası ve türeai içine almrt, idare ,ı: 
mit, nice cemiyetleri ve cemaatı.t' 
medenileıtirmit, doğudan hatıf 
kadar eski dünyanın her yan;, 
ün salmııtır. Yabancı salgını nJ. 
hesap etmiıti?. Böyle yüce bir d'. 
lığı yok etmeği mi?. 

ver•ite talebesi tefti§ edildi. ~mı da ezdi .. 
Bundan sonra kürsünün önüne Arkadaşlarım; 

gelindi. Ordunun en kıdemsiz za- Türk milleti çok mütehammil ve 
bitlerinden dördüncü alay müla • çok sakindir.. Onu idare eden el
~imlerinden Şükrü Bey kürsüye ge ler, onu zebun ve ciz bıraktıkça, 
lerek çok heyecanlı bir nutuk söy- her yediği darbeyi sükunetle kar-
ledi. şıladı.. Fakat bu sabrın da bir <le 

Şillmi Bey içten gelen nutkunda recesi olacaktı.. Nitekim bu sü -
bilhaasa dedi ki: kunet devam ~tmedi.. Silkindi, o-

Buna mukabil bizim birinci or
dumuz 3 kolordu ve bir ıüvari 
kolordumuzla Afyon cenubunda 
ikinci ordumuz iki K. O. su ile 
Afyon timalinde Eıkiıehre kadar 
uzanmıt bir halde ve Kocaeli gru· 
bumuz da kendi mıntakaıında cep. 
hede bulunuyordu. 

30 Ağustos 338 aktamı Dumlu· 
pınar sahasında ıükunet bulan çe
tin bir fırtınanın ıon uğultularını 
dinliyenlerin bir kulağına mün • 
hezim bir ordunun ümitsiz figanı 
ıeliyor bir kulağına da genç ve 
muzaffer bir ordunun zafer neti • 
delerinin tatlı terennümleri akse -
diyordu. 

O varlığın yaratıcı eli sili.~ 
bıraln"-ıalcla süçıüz kaldı mı if 
Onun içindir ki fıtiklil 1&V&fl tol 
kün yaıamaıından batka bir ti 
sabın doğru olamıyacağını ıö.t 
mit bir yüksek nümune müdaf •-' 
dır. 

Bu müdafaa milletin benlijiıı' 
den doğdu. Fakat bir coıkunlıl 
batı bot bırakmak onu söndü~ 
demekti .. Bu harbın tarihçesini al 
latırken &'enç zabit arkadatımıl 
dediii gibi bulunmut kuvvetleıİ' 
ezilmesi nasıl mukadderse baJ"' 
ve idaresiz kalan milli bir cotk-' 
luğun ıöndürülmesi de o kadar ti 
kadderdir. 

Kuınandanlarım; nu bağlıyan ellerden kurtuldu .. 
Sizler ki yüzünüzdeki lwr bir Kendi kendine onun benliğini iade 

çızğı bir zaferin nişanesidir. O edecek ve onun coşan gayretine 
nişaneler ki, yarının zaferi için bi- yol açacak eller ve haşlar aradı ve 
ze itimat telkin eder.. buldu.. Bu başların idaresinde ko 

Şen arkada§larmı; piirdü, kükredi.. 

Arkadaılarım; 

Şimdi o büyük zaferin netice • 
lerini yafıyoruz, dünyanın devlet· 
ler manzumeıinde hür ve kuvvetli 
bir devlet bulunuyoruz. 

Gelecek zaferlerin yapıcıları ve · Ona ne dunıyorsun diyenlere iş 
yaratıcıları, bundan tam 11 sene te buı·adayrm, dedi ve vatanına 
evvel dünyada eşsiz olan bir zafe- dört bir köşesinden saldıran diiş -
rin şahidi olmuştuk.. Onu bugün ınanlara karşı cephe tuttu. Yer 
kü yıl dönümünü kutlulamak için yer müdafaalar ve toprHk müca -
buraya geldik ve toplandık.. O deleleri başladı. 

Bu kuvvetlerin mukayesesinde 
her iki tarafın adetçe müsavi oldu
ğu görülür, fakat dütman makine· 
li tüfek, top ve sair vesllit itibarile 
bilhaaaa malzemei harbiyece ken• 
dinden olmıyan bir çok nıembalar 
dan yüksek yardım görmek sureti. 
le, bizden çok kudretli olduğu da 
anlaşılır . Ancak iki şeyleri ek -
sikti, iyi bir sevk ve idare, kuv
vetli bir yürek ..• 

Ordumuzu bakınız, iıtediii • Ne mutlu ki Türk milletinin J 
miz kuvvet istediğimiz silahla teç· kunluğuna Gazi gibi bir varlık ~ 
hiz etmekteyiz, dilediğimiz yerde oldu. Onun üstün iradesi ve idarf" 
lazım olan kuvveti bulunduruyo • altında teıkilatlatan yurt çocukll" 

ruz. onun gösterdiği yoldan yürüdül"' 

gün önündeki di.i~manr ezmek ve Arkadaılarım; 
eritmek için toplanan bir ordunun Müfrit kuvvetlerin her zaman 
bugünkü bir cüz'ü, bir ufak parça- ezilmesi değitmiyen bir kaidedir . 
sıyrz. Fakat harp etmek için de- Türk vatanı ve Türk milletinin bu 
ğil, bayram etmek için geldik.. kaideye rağmetmek istemiyen ulu 
Büyük zaferimizin neşesini bir de Gazi bu parlayan ateşlere bir mih .. 
fa daha yaşamak, bir daha tatmak rak noktuı yaptı ve her mücadele-
için toplandık.. yi bir elden idare etmek esasını 

Arkadaşlarım ; kurdu bu nokta ve bu esası tayin 
20 Ağustos zafcıi ile sonu gelen ettikten sonra muntazam bir ordu

Baş kumandan muharebesi, harp nun bu derde deva olacağını hepi
sanatınm dünya durdukça ayakta nıize anlattı, bu genç ordunun teı· 
duracak bir eseridir.. Bize ve biz kili baılandı, çok geçmeden her 
den sonraki nesillere en büyük bir ıeyi yok edilmi,, peritan edilmit 
ders ve örnek olacak bir muharebe eski bir ordudan yeni, genç ve taze 
yalnız bizim tarihimizde değil, bü- bir ordu vücude gelmittir. 
tün medeni memleketlerin harp ta Bu ordu daha teıekkülü anında 
rihelrinde hayret ve hayranlıkla birinci lnönü, biraz kendini topla -
yer alacak bir eserdir.. dıktan sonra ikinci İnönü, daha 

Baş kumandan muharebesi ve olgunlaşınca Sakarya muharebele
bunun şanlı neticesi olan 30 ağus rini yaptı ve başardı. Onun Kemali 
tos zaferini yalnız bir kaç günlük büyük zafere can ve vücut verdi. 
Mh&Nbe olarak mütalaa etmek Arkadaılarım; 
lofnı defı1dir. O günkü muhare- Bu mücadeleler esnasında yal -
beye ve n günkü zafere erjşehil . nı dıtarıdan gelen düşmanlarla 

Bu vaziyet karşısında başku • 
mandanın umumi planı §U idi: 

Türk ordusunun büyük kuvvet· 
lerini cenupta toplamak diğer kuv .. 
vetlerini de bütün cephede yay • 
mak, asıl kuvvetlerle cenuptan 
zorlarken diğer cephelerde de ta -
arruz etmek. 

25 Ağustos 338 akşamına ka • 
dar en uf ak teferrüatına kadar her 
fey hazırlanmış, hesap edilmiş ve 
hiç bir tey tali ve tesadüfe bırakıl
mamıflı. 

Başkumandan Ankaradan o gün 
muharebeye müessir olacak yere 
gelmişti. 

26 Ağustos sabahı şafakla be • 
raber güneşin ilk ziyalarından ev
vel miktarı düımanınkine naza • 
ran az, fakat imanı kavi, kudret 
ve kabiliyeti yüksek zabit ve ne -
ferlerimiz elinde büyük bir kıymet 
olan toplarımız, ateı püıkürmeğe 
batladılar, dütman neye uğradı .. 
ğını anlayamadı ve çelik yürekli 
döğüımesini Ye memleketi için öl-

İktisadi ve ıınai aahaya bakınız, Zafer kazandılar, iyi günlere k' 
her cins malzememizi kendimiz vuıtuk arkadqlar .. 
bol bol yapacak vaziyetteyiz. Ken· Dahi bir baıkumandamn en ;~ 
di toprağımızın mahıullerini dün. renilecek askeri ancak Türkün I'. 
ya iktısadiyatının bağları müıaa - zü yılmaz, gücü ıınmaz meme~il' 
adeıine göre dıtarıya satabiliyo • olabilir. Memetçiği sevgi ile aD~ 
ruz, sattığımız, aldığımızdan daha ken, onu yetiıtiren bilıili ve inJ .1 

üstündür. Türk zabit ve kumandanını da p· 

Velhaııl boynumuz dik, alnımız ri ile ıelamlarım. -1' 
açık meı'ut bir millet olarak yaşı • Böyle bir kuvveti en doirU ,) 
yoruz, hiç bir nimetle mükayeae e- en güzel kurarak ve kullan•' 
edilmiyen iıtiklalimize, benliği· milletine tan ve u1.adet yolları-': 
mize sahip yüce bir cümhuriyet ha- mıt oaln Gazi bu topraiın öz.~~ 
!indeyiz. cuğu, bu ordur.un bq def~rı, 

Efendiler; milletin de yükıek dihiıi Gazi -:ı; 
10, 15 yıl evvelki kara günleri nin büyük adını lafıyan bu k1' 

bilen ve hatırlayan bizler için bu ıünde senin önünde saygı ile 1'lf 
günkü açık ve nurlu günler ne bü- eğ.mek vicdanımın ~erefidir .• 
yük bir nimettir. Arkadatkr; •f* 

Bütün bu güzel feyleri, onu ya- Yurdumuz müıtakil kalıın d~.., 
ratan zaferin imiri Ulu Gaziye ve onun her bucağına temiz kanlar ... , 
büyük milletin ferefli ordıuna borç erkekçeıine dökmüt mübarek ;ı 
luyuz.. hitlerimizin yüce ruhlarına r• 

Harbı hazırlamak bir ilimdir, fa dilerim.. ·--
kat onu yapmak büyük bir aan'at· Patanın ~iitıtlar arasında &ı ti' 
tir, lıtiklal harbı muharebecilik nutkundan ıonra lstiklll ~ 
san'atının bir taheıeridir, bu eıe-j (Devamı ı uncu -!"" 



.. 
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Perşembe randevuları Hertaraftasevinçle -- Kraliçesi Oldum? 

....._ Yazan : lzzetoğlu iiii kutlulandı - 24 - Yazan : Raymonde Allaine 
Sokak kapısı kapandı. Mu· j du. Jale ona: "Ben,, ıeoi tanı- ANKARA, 30 (A.A.) - Zafer Annem bu adama bir türlü 111 • ğım bir ihtiyar bankerin metreıi 

lller aıerdivenJerinde Jalenin to- dıktan sonra yatamıya batladım bayramı bugün co~kun tezahürler- namıyordu.. Onu diğer insanlara :anır, kimiıi hayatını küçük karde 
Puk ıesleri tıkırdayarak uzaklaş- demişti: le kutlulanmı~tır. Resmi daireler' kıyaı ederek muhakeme yürüttü- simle oynıyarak geçirdiğimi tasav-
h. Genç kadımn ardında bırak- ... Ama l;lüseyin Hüsnünün kapanmış, her yer bayraklarla ıüı- ğünden, hakkında benim kadar em ~ur ederdi. Kimiıi fakir olduğu-
tığı rtızel koku ağır ağır dağıl· 0 gün iç.ne şüphe girmitti. lenmiştir. niyet beılemiyordu.. Nasıl bir a- mu zihnine koymu§, yaşadığım ta-
dt. O zaman Hüseyin Hüsnü at- Ja~cyi seviyordu. Elcm:jen ka· Merasime :oabah saat sekiz bu - dam olduğuna dair tahkikata gi. 

1 
van arası odasından dem vuruyor, 

1•hldığını, aldatıldığına kail ol· çacıjı yerde, elem dojru git· çukta başlanmış ve bu saatte Sarı ri~ti.. Meğer ıözde ni,anlım olan bazısı müçevherlerimden, manto. 
du. mek istedi. kı§lada, fırka karargahında dokuz 1 kelli felli Mö.Jyö, göze) otomobil !arımdan, f ev kala de servetimden 
~ Her perıembe (artık iştn far- Hemen ayaia ka kdı. Penc~· buçukta da büyük erkanıharbiyede ıahibi zat, evli imi,, iki çocuğu ilham alıyordu. 
~ ına •armıttı) Jale, onsuz soka· dea sarktı. Genç kadın karşı tebrik rr.cr.ısimi yapı!.mıştır. vamııf, ve işi yokmuı.. Otomo- Günden güne bütün alemden le-

~· çıkmak için bir bahane bu· ka dırımdan yürüyoryu. Saat 10.30 da geçit resmi saha. bile gelince, burada uzun uzun an. cerrüt eder gibi oluyordum. Bir az 
Uyordu. J:1leyi takip edecekmiydı? Bu sında merasim başlamıştır. Bu me- latmak istemediğim bir şekilde c• boş u::nanım oldu mu hayalata 

d" - Senin dıha çok işin var, doğru ve dürüst bir hareket de- rasimde Milli Mudafaa Vekili Ze- nun tarafından aşırılmıt·· Bunlan dalıyordum. Artık kitap okumu-
•Yordu, sen daha çok yazacı~- ğildi. Fakat saadetini korumak kili Bey ve Büyük Erkanıharbiye öğrendiği:nizi haber alınca, maze- 1 yor, hiç bir şeyle ve hiç bir şa. 

1111 
Ben erken gelirim, merak için her ı il u kullanması tartlı. Reisi Aıtım Paşa, şehrimizde bulu- ret makamında hep yaptıklarm• 11 hıs)a alakadar olmuyordum. Çün-

etoıe ... So'•ağa fır:adı ... Köşe başında nan diğer bilumunı erkan ve üme- sevdaıından yaptığım ıöyledi. eğer kü her !ey bana yalan gözüküyor• 
Akfam, yemek zamanı geli· Jıle'oin otomo'Ji~e bindiğini gör· rayı askeriye, zabitan ve binlerce otomobile lcarşı heveı göıtermes~ du .. 

~Ordu. Şen, neşeli geli} ordu. dii ... OJa bir 0!0T1o'Jile bindi. halk hazır bulunmuştur. imişim, onu kendine mal etmek i- Acaba beni böyle dünyadan u. 
ilkat her s~ferinde gözlerinde Uzıktan uıaıFa takibe ba 11ladı. AJ k · k · · A k b'· ki t k d ' b. · De1n•· • e " aym en ıdemsiz bir zabiti ve çın a~ırmıyaca ımıf.. ş mm c~ 1 za aş ı..an şey, en ı ta ıatım mi 

1
' ıslak bir ışı' vardı. Artık Jale'nı'n e•rarını o·· 5-re· b d yükı ·· v.. bö' 1 · ti ı· di 7 Yok ld v •• lJ'k P "' e un an ıonra fırka liva ku.man • ugu, Y e emaye er yapması ·.. sa. & ıgım guze ı mü 

erşembe g:inü yalnız sokağa 1 
~ k nec~~ti. danı miralay Tevfik ve Halkevi na na sebep olmu,.. Bana yazdığ• 

1 

kafatı mı? . 
. ' ıaak için Ja!cnin ıcat et· B k 

ltii bahaneler muhtelifti. Ter- Köprüyü geçtiler... ayazıta mına Ha~im Beyler tarafından bi- me tuplar mütevazi olmakla bern Bunu anlamak için, diğer güzcJ.. 
li çıktılar, T op'.upı yo'.unu tuttu!ar. rer nutuk söylenmistir ber ıahrları araaında hmç ta gö · lik kraliçelerinin nasıl yaşadıkları~ 
.Ye fidiyorum diyor, alıı veri· ~ · 

fırıı Yar diyor, bir arkadaşa uğ· · Hir kö1ede Jale o!onıobilden Büyük bir geçit resmiyle mera • rülüyordu. Az daha evli olmaıın- nı arathrmağa karar verdim. Vak. 
t•dı d' d B t•• b ı indi. ıime nihayet verilmı· ctı'ı·. dan, çocukları olmaundan, yalar... tiyle onlarla asla alakadr olmzken 
d 

w rn ıyor u .• ü un un ar s-

Ogru olabilirdi. Fakat her per- Dır bir sokağa g"rdi... Geçit resmine piyade, süvari ve lar uydurmut olmaıından beni ka · timdi telefonlrma mukabele edi • 
~11\be sokağa çıkmak, ne de Hüseyin Hüsnünün şUphesi topçu, jandarma kıtaatı ile iki tay• bahatli çıkaracak!.. yor, daveterine gidiyordu.m. OnJa• 

h garipti. kalmadı. Jale bir randovuya gl!· yare fi)oıu ve ayrıca bir temsil a • Bu meıeleyi zorla atlattım. Bu rı birer birer gördüm. 
b Hüseyin Hüsnü düıündü: Aca· Jiyorc!o .. layı ittirak etmiştir. ıeefr baııma ba,ka bir felaket gel.. lık gördüğüm, Mis Çekoslovak 'i Peti sıra yürüdü. Öğleden sonra saat on altıda di.. Danı ederken kalbim çarp • oldu, altı aydanberi evlenmi§tİ .• 
d· engindi. Tanınmtf muharrir- Dar bir sokaktan, genişçe bir Halkevinde merasim yapılmıştır . mağa, ba,ım dönmeğe ba,ladı.. Hamile ve betbahttı. güzellik bi. 
~· Dünyaya metelik vermiyordu. meydanhj'a çıktılar. Biraı ötede Burada başkl•rnandanlık meydan Doktor, kalbimin zaif olduğunu. rinciliği onunla çocuğu arasında 

eyfine buvruk yafıyordu. h b h' ı 'k' dd ı bir kahve vardı. mu are esini ve o günün hatırala- ıç 0 mazıa 1 ı sene mü et e danı; ıanki bir haildi.. Biçimi kac.an 
Jaleyi öyle çok ıevmiıti ki ki 

lla Hu"ıeyinHüınü, Jaleyi kahve· rını anlatan hitabeler söylenmit, tan vaz geçme iğim lazım geldi· karnını, c. ukura gömu·· ıen go''zlerı·n1• ~ııini aormamtşlı. Jaleoin hali, ~· · k le nin kap111 6nünde gördü. Küçü, ıiirler okunmuş ve bir piyes temsil gını ve yaptığım onturatları boz. endişe ile seyrediyor: 
O •rı, konuıuıu hiç fena deiiJdi. edilmi•tir. mağa mecbur olduğunu ıöyledi. S 

llUnla yafamıya ba,ladıktan arkadafı bir iı'ııemliye oturmuş· x - açlarımın bile rengi bozuJ. 
•~nra, çok daha da incelmiş, ıa- tu ... Karşısındaki ihtiyarın elini Gece, saat yirmide büyük bir fe- Bu defa yalnız ve itsiz kalmış.. du.. Diyordu .. 
tıfJeımişti... tutmuş, bir şeyler anlatıyordu. ner alayı ve bahçelerde Tayyare hm.. Nişantm bozulmuttu. Aile-

Diıt beı •~nedir beraber ya- ihtiyar onu gülümsiyerek dinli- cemiyeti menfaatine muhtelif eğ • min büyük bir kıımı ile aram açıl .. 
Güzelliğini kaybetmekten kor • 

kuyordu.. Bana dedi ki: 
:~~l'da. Bazau, jalenin bir •6- yordu.. lenceler tertip edilmiştir. mıştı.. Kalp haıtalıjından dolayj 

' ır hatır111 Hüaeyin Hüınü· Biçare ihtiyar, kızına öyle Şehir baıtan bata ıtık içindedir. danı edemiyordum.. Ne yapabi .. 
- Kocam, beni güzeJligim için 

aldı.. Ya çirkinletiuem ne yapa. 
rım?. b

llÜn tuhafına 
1

gidiyor bu ıöır, muhabbetle, 6yle şefkatle bakı- Sokaklarda bayram aevinci ile, lirdim?. Bir koca yahut bir itık 
u h b h h mı bekliyecektim?. 

L · ahraya aıina olmadığını yordu ki Hüıeyin Hüsnü, sanki COJgun ir ayal ve areket gö • 
q ·· ı k d B' t 1 t · ·ı Bu dütünce onu biran bırakmı· ıııediyor, anhyord.a. hıraızlk etm;,, bir ıey çalmıt ru me te ir. ır ıana • a nımın erı ı e yaıa~ 

F H ık k d . · mamı temin d k b. · · · yor, hünkür hünkür ag~ )atıyordu. '- alcat üzerinde faz'• durmıyor- gibi kotakota uzaldafh, kaçtı. a , en ıııne ya§a.ma ve is e ece ır •! 11tıyorR 
:::: tikli) haklarını kazandıran büyük dum. Eğer ıahnede muvaffak o.. (Devamı Yar) 

(8 inci aaylfadan devam) 11, belediye memurlan, itfaiye teJ- Zafer gününü samimi tezahürler • lunam o vakit inıanlara kendimi ==9~iiii~~==:.;~===;~===:aıa 
klıııdı. Büyük v;, derin bir heye • kilatı ıeçti. le kutlulamağa devam ediyor. tanıttırmış olacak, iıtediğim haki- af r ada 
~il içinde dinlenen lıtikli.1 martı Darünafaka liıeıi ile diğer mck zonguldakta ki !er:ef mevkinie varacaktım. Fa-
•tillce reımi geç ite batlanmak ü- tepler talebeleri ve izciler de mun- ZONGULDAK, 30 (A.A.) kat bu, kolay bir fey değildi .. Ye-

~tre tribüne gidildi. lazam bir yürüyütle ıeçtiler. Ge- 30 Ağuıtaos Tayyare ve Zafer bay ni giri,tiğim meılekte bir çok güç· Maarif. faaliyeti 
TrlbUnde çen ıcne 30 Aiuıtoı Zafer ve Tay. ramı emsalsiz tezahürlerle kutlu • lüklerle karıılafacaktım. Güi'diik 

Oniveraitenin Beyazıtteki hüyük yare bayramındaki reımi geçide landı. Şehir haftan başa donatıldı. kraliçesi, her keıin nazarında meR 
BAFRA, (Husuıi) - Bu sene 

idarei huauıiye tarafından veri • 
Jecek muallim tahıiıatiy)e kaza • 
mızın Domuzağlı, İJyaah köyleriy. 
le Alaçam nahiyesinin Yenice kö. 
yünde birer ilk mektep yapıJacak· 
tır. 

~Pııı önune büyük bir tribün ya· ' hiç bir Ünivenite talebesi ittirak Saat onda aıker, jandarma, po- ziyyetaiz, aptal bir feydir.. Vak~ 
~lb~~lı. Bu tribünde meb'u.ıla~ etm~.meıi old~k.ça dedikoduya ıe • liı kıtal arı, vilayet ve fırka erkanı tiyle bende iıtidat, hüınü niyet, za-

hukumet me.murlarmdan ılerı bebıyet vermı,tı. ve Halkevi, milli teşekküller ve e... rafet görenler, timdi beni aptal 
1~nler bulunuyorlardı. Milli Türk Talebe briliği bu ıe. naf tetkilitı, itçiler ve mektepler Rymakla hakikati müdafaa ettik-

? ft• p k · · k mad ·· 1 · · ]erini anıyorlar. it i e •tt~n ı~nra _Şükrü Na~li a- ne i .~~ıt r~ımıne itti~a. için bü • en mucuese erı ve l§Ç grupun-
~i...11~ maıyetı erkanı ve v~lı Mu • tün Unıvenıte talebeıını bayrağı dan büyük bir kütle toplandı. Le- Mualimlerimden biri dudakla· 
""lld•- B 'b l H l't H z f rını kııarak: 

Bunlardan Yenice köyü ile 
Çağfur ve İJyaıJıda evvelce köylü d ... ey trı üne ge diler. Bun· altında toplamıftı. Talebeler ge - man a ı anım a er destanının 

iç~ aonra reemi ıeçide bqlanmaaı çerken çok alkıtlanmıtlardır. parçalarını, hukuk talebesinde Fu- - Matmazel, füpheıiz Raıini 
lll e1nir verildi. . . . . k d k , at Bey heyecanlı bir nutuk söv le • okumamıtıınız !. 8e Geçıt resmme ıttıra e en ıt a.. d. 1 • 

d Yazıt meydanı kamilen halkla . . . ı er. Dedi.. 
olıııu.. K d k k .b lar Bayazıt, Dıvanyolu, Sırkecı ti ı"•U. a ın, er e , genç, 1 • • .• . • 

• ~-~ &inlerce kiti Türkün büyük yolunu takıp ederek kopruye. gel -
' 'itı\hııü kutlulıyordu. dikleri zaman toplar atıldı Lıman-

YUrUyUf da bulunan gemilerde düdüklerini 

l · El'lffeJa· 0 d k tı· çalmağa basaladılar. ve Türk or • 
111 

r unun en ıyme ı za· ~ 

b·ll~rini yetiıtiren Harbiye mekte. duıunu ıelamladılar. 
rlttııı aenç talebeıi, arkaıında ih • Alay yürüyü,üne devam ederek 
~~lt zabit mektebinden ayrılmıt Şi,hane ve Takıime kadar gitti. ls-
'~•d . 'hkA 'ki . k B ~ . e, 11tı am, ve levazım tale - h a) caddeıinden geçer en ey • 

a-. &j çok muntazı.m bir tekilde ku oğlunu dolduran halk tarafından 
';daru aelamlıyarak ıeçtiler. alkıtlandı. 
~ llıtdan ıonra lacivert ceketli ve Takıimde merasime nihayet ve .. 
ı,1~~ pantalonlu Deniz liıeai, Kll" rildi. 
J~' Maltepe aıkeri liıelerinin genç 
ti) Çok kuvvetli bir yürüyütle geç. 
~· Ve çok alkı,landılar. 

Jciı •Lraman Mehmetçiklerin te,-
etiii ask · k t' J •• • ~ . en ı a ar, ıuvarı, top-

~~Y~de . efradı Türkün ,anına 
~ l»ar cıddiyetle kumandanları
~lf~l111laddar ve dakikalarca al -

8 
tlrlar. 

'-lldan ıonra 11ra ile poliı kı'a• 

ö§leden sonra .. 

Öileden ıonra Halkevinde Za -
fer hayra.mı münaaebetiyle halkı -

mızın büyük ordumuza kar!ı ıük • 

ran ve minnetlerini göıtermek için 
bir çay ziyafeti Yerilmitlir. 

Bu ziyafette ukeri ve mülki ileri 
gelenlerle Halkevine menaup olan
lar hazır bulunmuttur. 

Geçit resminden ıonra askerlik 
ıubeai önünde zafer ve ordu büyük 
. merasimle tebcil edildi. 

Çankırı'da 
ÇANKIPıI, 30 (A.A.) _ Zafer 

bayramı bugün Çankırıda emsal • 
siz surette kutlulandı. Bütün kıtaat 
şehir bandsu, avcılar ve izcilerin 
İflirakiyle resmi geçit yapıldı. 

Safranbolu' da 
SAFRANBOLU, 30 (A.A.) -

Zafer bayramı asker ve halkın j, .. 
tirakiyle büyük bir ıevinç içinde 
yapıldı. Resmi geçit büyük bir in
tizam içinde cereyan etti. Halk bu 
bayram gününü neş' e içinde kutlu
Jamaktadır. 

Kütahgada bayram 
Kütahya, 30 (A.A.) - Otuz A

ğustoı Zafer bayramı emaalıiz te • 
zahüratla kutlulandı. Halkevi re
isi Halil Kadri Beyin riyaıetinde 
bir heyet Dumlupınara sitti. 

- Ne demek efendim ! . Oku • 
dum. 

Demekliğim kaç para eder?. 

Onca fikri meziyetler, beden 
meziyetlerinden yükıektir.. bunu 

iıbat için, beden meziyeti olanı 
hırpalamak lazımdır. Beden me
ziyeti olanda fikir ve iıtidat mezi
yeti ara,tırmak abeıtir !. 

Böylece bir meılek ıahibi olmak 
ta güçlüklerle kartılatırken, her 

gün poıta ile bir ıürü mektup beli
yordu.. Nevraıtenili, ıadik, ah
mak, deli, bir ıürü mahluklar ha· 
yaıızca ve yahut mecnunca mek -

tuplarla beni tartarkılorlardı. Her 
gün ya ahmakçaaına takdirler, ya. 
hut ahmakcaıına iıtihzalarla kar • 
şıla,ıyordum .. 

Ben inıan oiJunun bu kadar be
yinıiz, bu kadar müvazeneıiz, bu 
kadar bo, olduğunu taıavvur et. 
mezdim.. Kimiıi beni, tanımadı • 

tarafından inta edilmi' baıit birer 
bina mevcut olup bunların tedri • 

ıata müsait hale ifrağı için bazı 
akıammda tadilat ve tamirat ica • 
bettiği gibi Domuzağh köyünde de 
müceddeden yapıl.maaı lazım gel • 
mektedir. 

Domuzağlı mektebinin bütün le
vazımı ikmal edilerek inıaar pa • 

zarlık ıuretiyle bir müteahhide ha
vale edilmi! ve llw3--933 cuma 
günü vaz'ı eıaa meraıimi bütün 
köylü müvaceheıinde İcra edile • 
rek ıenei deraiye bidayetinde in • 
'ası ve diğer mekteplerin tatil ve 
tamirlerinin de ağuıtoı nihayetin
de ikmali tahtı temine alınmıttır. 

Bunlardan maada eıasen mual • 
limi mevcut olduğu halde halihazır 
mektep bina11 pek fena olan Ala • 
çamın Müıtecip köyünde dahi De
dedağı köyü mektebinin planı eıu 
ittihaz edilerek bu ıene zarfında 
müceddeden bir mektep intuı içia 
kazaca ihzarata başlanmı§hr. Bu 
mektebin ıonbahar nihayetlerinde 
ikmali kuvvetle ümit edilmektedir. 
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Bobek ismindeki bu mühendis, zengin kadınlardan 
boyuna para çekmiş .. Şimdi mahkemede .• 

l P . · sene eueline ait bir çok şeyler bulundu onuncu gü~ü Muğlaya ha~ ı. ıs~ j 

Avuaturyada, kadın nikahla- ı ralı bir hayat geçirdiği anlatılmış 
mak huswunda bizdeki eski tarz tır. Şimdi yaptıklarının cezasını 

üzere "Dörde kadar caizdir!,, te- toptan çekmek üzere mevkuf bulu
lakkisiyle hareket ettiğine hüküm nuyor. 

olunabilecek bir adam, mahkeme- Cok ihtiyatlı hareket ettiği an· 
ye verilmiştir. laşıl~n bu adamın nasıl olup ta 

Bu adam, Bobek iıminde bir 1932 senesinde evlendiği karısını, 
mühendistir. 1907, 1920, 1932 1920 senesinde evlendiği karııiyle 
senelerinde üç kadınla evlenmİf. bir araya getirmek ihtiyatsızlığın· 
Bu üç kadından üç çocuğu varmıf da bulunduğu araştırılınca, ikisi ele 
ve hepsi de kendi nikahı altında biri birlerine "Benim akrabam!,, 
imi§. diye tanıdığı, diğer taraftan iki 

Mühendisin 1932 de evlendiği karısına da ayrı ayrı "Seni hu ak
karısını 1920 de evlendiği kansiy- rabama karım olarak tanıtmam 
le bir araya getirmek ihtiyatsızlı- mahzurludur. Sebebini sorma!,, 
ğında bulunması, işi meydana çı· dediği, bu suretle vaziyeti bir müd 
karmıthr. İt polise aksetmif, po- det idare ettiği öğrenilmiştir. Onun 
liı yaptığı tahkikatla bu adamın iki karısına da ayrı ayrı böyle söy· 
1907 senesinde de evlendiğini ve lemeıine rağmen, karıları, vazi
o karısının da nikahı altında bu- yette tabii olmıyan bir cihet bulun
]unduğunu tesbit etmiştir. Bobek, duğunu sezmişler, günün birinde 
bu usulsüz evlenmeleri, sekiz •e- konuşurken bunlardan birisi Bobe
nedenberi ne olduğu, nereye gitti- kin hakikatte kocası olduğunu söy 
ği bir türlü anlaşılamıyan kardeşi- lemiş, diğeri "Nasıl olur? Onun 
nin hüviyetini gösterir kağıtlardan karısı benim. Bunu resmi nikah
istifade ederek yapmış. larla ispat ederim!,, demiş, evlen· 

Üstelik son zamanlarda hatka me kağıtlarını ortaya koymuş ve 
bir kadınla da evlenmeğe teşebbüı hundan sonra mühendisin oyunu 
etmi§, fakat, iş meydana çıkınca, sonunu bulmuştur. 
dördüncü bir kadın almak projesi Gene tahkikat neticeıine göre, 
suya düşmüştür! Bohek dördüncü olarak nikahla-

Tahkikat neticesinde, bu ada .. mak istediği zengin duldan, kısa 
mın seçtiği kadınların hep zengin bir zaman içerisinde 10,00 kron ka
kadınlar olduğu, onlardan boyuna dar bir para çekmeğe muvaffak 
para çektiği, ta.m manasiyle mace- olmuttur. 

köylinde bır kız kaçırıma hadrscsı 

olmus ve bu vak'ada kacırılan kız - -
yaralanmış ve bunun önünü almak 
istiyen bir kadın da ölmüştü. _ 

O gün Pisili Boz Ahmet oğulla -
rmdan koca Mehmcdin Mehmet 
gene o köyden Hüseyin kızı Mcl~

ği kaçırmağa kalkmış, fakat kız -
cağız amcası Süleyrnanın evine 
kaçarak saklanmıştı. 

Fakat Mehmet kızın peşini bı
rakmadığından Meleği kovalamış 

ve Süley.manın evine girerek Mele
ği zorla yukarıdan aşağıya sürük
lemişti . 

Bu sırada Sultan adındaki ka -
dıncağız da hu işe mani olmak is
teyince Mehmedin gözü kararmış 
ve Sultaqı yaralayıp öldürmüştü. 

Mehmet bununla kalmamış Me
leği de yaralamıştı. 

Bundan ötürü Mehmet tutulmuş 
ve geçen gün yapılan son muha • 

kemesinde hakimler heyeti Meh • 
medin ölüm cezasına çarpılması • 
na karar vermiştir. 

Mehmet hakkındaki hükmü so .. 
ğuk kanlılıkla dinlemiş ve zahiren 
bir teessür ve heyecan gösterme • 
miştir. 

Müsakkafat tahriri 
Rize - Tahriri müsakkafat ko

misyonu buradaki işlerini ikmal et .. 
mit ve bugünlerde Bursanın Orha
neli kazası tahriri müsakkafatına 
memur edilmiştir. 

Japonya .. Amerika reka .. ------
beti pek şiddetlendi ! UCUZLUK 

TEMİZLik 
Japorryanın Amerikaya 

bir ültimatomu 
şifahi 

. 
LONbRA., 25 - Amerika ile ,. bu had rakabetin mevzuu büyük 

Japonya arasındaki gerginlik a • Okyanoıta faikiyet davasıdır. 

zami dereceye varınıthr. Gerginli• Aradaki muahedeler mucibince 

gin sebebi, Japonyanın Amerikaya Japonya donanmasını, İngiltere ve 

verdiği tifahi ültimatomdur. ya Amerika donanmasının beşte ü-

Japonya Amerikaya verdiği bu 

ültimatomda Amerikayı tehdit et-

mekte ve şayet Amerika. yeni harp 

çünü geçmiyecektir. 

Japonya mevcut muahede ah• 

kamını bertaraf ederek Amerika 
donanmaama muadil bir donanma gemileri inşaatinden vaz geçmezse • 

Japonyanın Amerika malları üze- yapmak istemektedir. 

rine şiddetli tarifeler koyacağını , Amerikanın son kararı 

ve kendi donanmasını da kuvvet • 47.000.000 altın sarfiy]e işsizliğe 

Jendireceğini söylemiştir. karşı gelmekti. Bu karar Japonya. 

Japonlar, Amerikalılardan mu _ da fevkalade hiddetle kartılandı . 

ayyen bir müh1etten aonra şayanı Ve Japon hükumeti Amerikayı pro 

ho§nudi bir cevap vermesini iıte. testo etti ve muahedenin tadilini 
mitlerdir. talep edeceğini ileri sürdü. 

SÜR'AT 

VAKl1 
Yurdu 
K'iTAP 
K 1SM1 
ç,ALIŞMIY A 
BAŞLADI 

• 

Orta Asyamn en büyük kişif- ! tor Bohlim 20.000.000 sene evvel • 
)erinden olduğu şüphe gö~ürmiyen den kalma balık, ha§arat ve ne • 
lsvedi doktor "Sven Hedin,, altı halat müstaahseleri bulmuştur .. 
senedenberi devam eden son ketif Bunların bir çoğu, kayaların ~ • 
seyahatini , arzın tarihini aydınlı.- ! çinde sardalya b~lığı gibi dizihnır 
tan yeni keşiflerle bitirm =~ bulunu- ! ti. Doktor Bahhm 2.000.000 sene 

evveline ait deve kuşu yumurtaları yor. 

llmin bir ço!i: çubclerinc ait olem da bulmuf ur. . wı .. 
bu kc5ifler idnde ~C'n derece mü • ı1 Doktor Bohlım, Nan. 1Ş~n dhag .. 

1 l . 1
4 

l 'd <l rı üzerinde calı~ırken 1 mın enu um o an arı a var ır. ~ . .. 
· tanımadığı hayvanlara aıt muata • 

Me:;ela 100.000.000 şeneclcnbcn h l d k f t . t' B hava • 
k h ase er e eş e mıs ır. u 

kaya tar icinde mahfuz alan a· 1. d h' b' . ~ .. t h ses'ı bu-
• . - ı e ıc ır ın~an mus e a 

şereler İptidai ın::anla:-ın yaş.ı.dıgı l l ~ ki b b k' · •an ta· 
unmama a era er es ı 1n .. 

sırada vuku bulan büyük arz hare- f d ld - l l let • 
• • • - • • • • 1 • ra m an yapı ıgı an aşı an a ketlerı, ıklım dcgışıklıklen, es.u 1 b 

1 
B 

1 
ti 

500 
oOO 

. .. I ler u -nuştur. u a c er · yazılar, eskı aletler, mustehase er , 
1
. . . 

. k' d'l . b. sene evve ıne aıttır. nadır nebatlar tel ık e ı mı ,, ı - k S H d' O ,_ A y"• 
. Do tor ven e ın r"' s ~ 

Iinmi•·en bir cok sahaların harıta- . . . .. h . b l • 
J • • dakı eskı ırsan mustc a~esı u 

lan yapılmış; Lama mezhehı hem .. .d . . k . b l .• 
. nıaktan umı ını ·esmemır. u un .. • 

Çinde hem Mongolıstanda, hem O .. . b • d kıl 
' d'l . b" t " yor. nil gorc, ınsl'.n, ura a vu 

Tibette tetehbü e ı m?!, u un or- bulan büyük arz hareketlerine t• 
ta Asya cöylü ba::ından sonuna ka h' I 

~ ' ıt o mustur. 
dar takip olunmuştur. eHyet. azasından doktor Nil• 

Bu senenin ba~larında tetkik ve Heorner Mogolların Kara Kutu 
keşif heyetinin azasından doktcr dedikleri Eclsina şehri hakkında d• 
Nils Ambolo 85 deveden ımüte~ek· mühim keşiflerde muvaffak oldu· 
kil kafi]eşini Tibette kopan, bir Seyyah Marks Polo'nun ziyaret 
kar fırtınasında kaybettikten son · ettiği bu ~ehir, 1909 da profesör 
ra Çin Türikstanda yedi ay kaybol- Koslov tarafından meydana çık•" 
muş, Çin Türklerinin kıyamına te-
sadüf eden bir hadise yüzünden 
bir hayli endişeler hiasolunmu~tu. 
Nihayet doktor Ambolo'nun Ho .. 
tanda bulunduğu anlaşılarak derin 
bir memnuniyet hissedildi ve Sven 
Hedin elde ettiği neticeleri tasnife 
vakit buldu. 

Bu keşif ve tetkik seyahati eı
naaında kazanılan malumat, otuz 
büyük cildi dolduracaktır. Fakat 
yapılan it hakkında timdiden de 
bir fikir vermek mümkündür. 

Bu keşif ve tetkik seyahatinin 
başlıca erkanından olan jeolojist 
doktor Erik Norin geçen altı ıene
yi Orta Asyanın içlerinde geçire -
rek vasati 18.000 kadem irtifada 
çalıtmıf, kendiıi, biJha11a, buz dev 
rinde Tibet ile Karakurum vad!lc
rini dolduran glasyeleri tetkik ile 
meHul olmuştur. 

Bu glaıyeler Trım havzasına e
rim ve büyük bir deniz te!kil et • 
mişti Binlerce yıl içinde küçülen 
hu kara denizi bir çok sahil hatları 
bırakmıştır. Bunların bir kısmı, 
yüzlerce mil takip olunabilir. 

rılmıştı. 

Şehrin duvarları hala duruyor • 
Onun için burası, uzaktan cani• 
bir şehirmiş gibi görünmektedir • 
Fakat, bugün susuzluk yüzündetl 
burada yaşamağa imkan kal.'!lla -
mı~tır. Vaktiyle burada yaşaynla' 
rın, Gatun Nor nehrinin mecra11111 
değiştirmeğe çalıştıkları kazdık]•' 
rı yerlerden anla§ılıyor. 

Doktor Hoernen'in kanantiI'f 
göre Gaşun Nor da, Lop Nor d• 
eski yerine dönecektir. Fakat Ed• 
rima ile Lon Lan §ehirlerinin yeni
den yapılmasına imkiln yoktul't 
Rüzgarların toprakları savunn•tl 
ekin ekmeğe müıait değildir. 

Heyet eserlerini neşre muvaf • 
fak olduktan ıonra bu ~ok mühifl 
kef İf seyahatinden çok büyük iı ' 
tifadeler' te:nin edeceğ:.".llizden hif 
şüphe yoktur. 

Yeni tayyare
lerimiz 

Bu kara denizinin bir kısmı mıftır. 
"seyyar göller,, halinde kalmı~tır afer bayramı olmak müntlsebl' 

( llaş tar-d.fı ı ınci sayı fada) 
ve badeu t&yyareler uçuşlar yaP • 

ki en meşhuru Lop Nor'dur. Bu tiyle daireler tatil edilmiıtir, 
seyyar göl, Miladın dördüncü as · Müstahkem mevki kumandarı' 
rında terkedilen Lon Lan şehrine lığında saat 9-30 da tebrik merJ' 
yakın asıl mevki ine dönmüş bulu- simi yapılmıf ve mevki in en kı' 
nuyor. 

1 
dems:z zabiti müli.zim Refik ~~ 

Doktor F olke Bergman, Lon tarafından bugünün büyüklul 
Lan şehrinden kalma ve yeni laf ha1.:kmda veciz bir nutuk irat ed~ 
devrine ait taştan yapılma. binlerce mi~ ·ıe bunda baıkumandanl d 
aletler bulmuıtur. mu''ar~besi hatırası ya·d v etebe 

Bundan baıka Japonlar, manda. Amerika, şimdiye kadar nazi - Kitap, Mecmua, Defter, Bunların içinde Han devrine 

ları altındaki adalar hakkında A- ki.ne cevaplar vermekle iktifa et • Makbuzlannızı ve Tabı ait mızrak başları, çömlek parça • 
edilmi:.lir. 

Bu ~utku müteakip müstahkeJll 
mc!vki kumandanı Hüseyin P_,
tarafından bir hitabede bulunul' 
mu~ ve badeu geçit re~.mi yapıl• 
mıttır. 

miş bulunuyor. Fakat hu cevaplar ] tezyı'nat d merik tarafından hiç bir müdahale • l · A•t b''t" iste an, ev eşyası ve ı var ır. 
Japonyayı tatmin etmemiştir. ış erıne 1 U un . - Gene Han devrine ait ve 2000 se • vuku bulmamasını da talep etmi§ 

bulunuyorlar. Çünkü Japonların Amerika, Japon mandaıı altın- ğinizi Vakıt Yurdu Kı· ne eski 10.000 parçak itabe hulun• 

daki adaların geri alınması hak. tap kısınına veriniz.. 1 muştur. . • .. . 
bu adalarda manevralar yapma • B l n he k - d k f klndaki gayri • · t ·1 un arı psı agı ın es ın -reamı neırıya ı e · 

nazarı dikktini J b" b ·· t ·· k d b B ılıştakı· nefaset den evev1 kullanılan tahta tabaka-
Jarr Amerikanın 

celbetıniıtir. aponyayı US U Un iZ ırmı§ U• I as 
ları üzerine yazılmıştır. Yazıların 

Junı.ıyor. ve UCUzlug"' U bir mevzuu, Romaya ibikliler gönder· 
Jpon manevraları devam etmek- Onun için Japonya, Amcrikaya meğe yardım eden yolun Hanlar 

tedir. Bugün Japonya imparatoru ültimateım mahiyetinde bir ihtar • yerde bulamazsınız tarafından taarruza uğramasından 
üç mil meu.fe uzanan yüzlerce Ja- da bu:unmuştur. ve bu taarruza nasıl mukbele edil-

Japonya bu ihtarda Amerikayı diğinden bhsediyor. 

k h b . l d hd't t k 
1 

Kan Su'nun şim~lt rarbında ve gümrü ar ıy o e le ı e me • ı 
tcd.ır. 1 Kuku Nor da üç une çalıtan dok· Perde arkasında cereyan eden 

pon gemisinin geçit resmini seyre. 

decektir. 

Üğle vaJ<ti kışlalardan 21 patM. 
top atılmıştır. Heyecan ve metel' 
ret İçinde olan halk büyük Ga-ıİ;; 
ve orduya minnet ıükranh.lrını 1

• " 

har el -:ıektedir. Gece için fevk•1~bl 
d~ hir fener alayı yapılacağı ı•,, 
h~r taraf f'""&alsiz bir şekilde '

1
:,., 

vir !!dilecek ve yer, yer eğlenc~1,,ı müsamereler ve bah!;e ejleııll 
yapılacakhr. 



Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar Fa
kültelerile Yüksek 

C'rman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesi için Ankara .. Yüksek Ziraat Enstitüsü, 
Ziraat Ye Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
ilzere "50,,, Baytn Fakültesine Klz ve Erkek "50., , Yüksek 

~maD Mektebine 0 30., talebe alınacaktır. Müessese !eyli ve 
llleccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teba11andan olmak. 
2 - Liıe bakaloryasını vermif bulunmak. 
3 - Yatı 17 den aıağı olmamak. 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 

•e ha1tahklardan salim o!mak, •'tam teşekküllü hastane sıhhat 
beY'ti raporile tevsik olunur. 

5 - Tabıil leyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
de•teıinin ortasında "arız olacak mazeretler dolay11ile tahsille
rine devam etmek imklnını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
ilzere,, ıtıj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan
lar1n bükümet tarafından kendilerh1e yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü

eıaeaec~ veriJecek nümuaeye te9fikao,, • 
6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 

büıuübal mazbata11 ile 4 kıt'a foto~raf vermektir. 

7 - Taliplerin miktara kadroyu tecavüz edince şahadetname 
dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
calctır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or
lllaa çiftliğinde talebe namzedi 11fatile staja tabi tutulurlar. Ta
lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
lceadilerine ayda 40 Jira ücret verilir. Bu ücretten biç bir tcvki
fat yıpalmaz. 

Bu ıartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü11 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir

lllek iıtiyenlerin 31 eylfıl 933 tarihine kadar yukar1daki şartlan 

ıasterir vesikalarını bir . i~tidaya raptederek doğruca Ankara 
?1
1
,._k Ziraat Enatitü•ü Relri6rlüğüne •mOracaat etmeleri 

1 n oluaur. 

Daha faı)a malömat almak iıtiyenlere müracaatleri takdirin-
de Prospektuslar gönderilir. (3024) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

" Sab=pleri tarafından terkedilen iki yüzden fazla posta paketi 
<'191933 tarihinden itibaren on gün zarfında her gün saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul Paket Postanesinde aleni mOzayede ile H• 

lalıcakbr. (4466) 

--------· Deniz Yolları işletmesi 
ACEl'tTALARI ~ 

l\:ıJıköy · l\öpru. a~ı Trl. 42J61 

o;;irkcci ?.luhurJ.ır z.1Jc h n 

Telefon · 22:".J.O 

Karadeniz 
Sür'at Postası 

Karadeniz 
vapuru 31 Ağustos perşembe 
giinil saat 18 de Galata rıh· 

tımından ka lkar. Gidişte: ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabıo o. Rize ve Hopa'ya; dö· 
nüşte: Hopa, Pazar, R ize, 
Trabzon, G ireson, Ordu, Sam· 
sun ve Inebotuya uğrar. 

...... 1 
ı:.vve ce yapılmakta olan 

çarşamba postası kaldırı l mış· 
tır.,, (4497) 

Ayvalık 
Aralık Postası 

ANTALYA 
vapuru 31 Ağustos perşembe 
günü saat 17 de idare rıhtı· 
mından kalkar. Gidiş'te Geli
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvalığa; 
dönüş'te Ayvalık, Burhaniye, 
Edremit, Altınoluk, Küçükku· 
yu, Bozcaada, Çanakkale ve 
Gelibofuya uğrar. (4496) 

iKirtCi 

İzmir sür' at postası 
SAKARYA 
vapuru 1 Eylül Cuma on dört
te Galata rıhtımından doğru 
lımire ve lzmirden pazartesi 
günü on altıd:a doğ?u Istanbu-
la kalkar. (4SıO) 

..................... 
Sadık Zade Biraderler 

vapurları 

onguldak - Bariln postası 

KEMAL vapuru 

31 ağustos perşembe akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Ereğli, Zonguldak ve Bartın)a 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil:lt için ~irkcci Meyme· 
net \ıaııı altında accnt:ılığa mür:ıcaat. 
Telefon : 2~ 134. (fı846) 

MUklfath il:in 
Bir zarf içerisinde hiç kimse

nin itine yaramıyacak hususi bir 

takım evrak ile iki defter Edir
nekapı· Sirkeci tramvaymda unn-

tulmuşlur. Bulanlar Galeta'da 
Bozkurt hanında 12 numaraya 

getirdikleri takdirde ziyadesile 
memnun edilecekleri ilin olunur. 

(8346) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Balmlli (A n~nra cadde i l'\o tıO 

Zayi - 9~ 1 · 932 senesi Is· 
tanbul Erkek lisesinden almış 
olduğum şehadetnameyi Zdyi et· 
tim Yenis ni çıkaracağımdan es· 
kisinin hükmü yoktur. 

Sanih 

ffm::: ÇANAKKALE ::::::~i 

i~ Şehitlerini Zigarei H 
İi 7 EYLUL :: .. ... 

I·: Gülcemal 'fapurile ii .. .. 
::ır=::r::::::::::::::::::: :::::::::::: :::: :: : : :: : :: :: : ::: 

Afvon - Kütahya vo 'unun "616 1,. lira bedeli keşifli 
1 l + 836 - 26 + OCO ki'ornet re leri arası l 7/9/933 tarihine mü
sadif pazar günü saat on beş otuzda encümeni vi layette ihale 
edı lmek üzere kapa iı zarf usul ıl e münakasaya konuldu. Keşifna
meyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin encümeni vi
layete ve Nafıa başmühendisliği ne kapalı zarf usulıle evrak ve 
vesaiki kanuniyeleri il e müracaatları ilin o'unur. (4422) 

Devlet Demir yolları ilanı~ 
Samsun - Sıvas hattı üzerinde Hacı - Bayram istasvonu 

civarında kilo r.etre 95,660 daki t a ş ocaklarından çıkarılacak 
4000 m3 ba lastın kapalı zarfla münak as as ı 20/Eylul/1933 çarşam
ba günü saat 15 de AnKarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Kayser i veznelerinde beşer liraya satılan 
şartnamelerde yazılıdır. (4498) 

Hatıralar ve l1 esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanı alideki ist icvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız.. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 

Maarif Vekiletinden: 
l - Orta tedrisat mekteplerinde Fen bilgisi "Biyoloji beraber,. 

Riyaziye Türkçe, Fransızca, Almarıca, lngiliıce, Ruim, Dikit -
Biçki "Evidaresi, Tabahal ve çocuk bakımı dahil,, ve Mcsiki mu
allimi olmak isteyenler için bu sene Eylii de ehliyetname imtiha
nı açılacaktır. 

2 - Fenhilgisi, Riyaziye, Tarih - Coğrafya, ve yaı,ancı li
sanlar imtihanlarına Eylfılün 18 ci pazartesi günü İıtanbulda 
Üniversitede,, Resim imtihanına Ey: ulün 9 cu cumartesi günü 
lstanbulda Güzel San'atlar A kademisinde, 

Dikiş , ~ Biçki imtihanlarına Eylfılün 10 cu pazar günü lstanbul
da Kız Muallim mektebinde, 

Musiki Muallim ir;pijfuJola.tJAa da Ey!ülün 6 cı perıembe ıöaii 
Ankarada Musiki MualJim mektebinde baılanacakhr. 

3 - Bu imtihana gireceklerin: 

A - Türk olmaları, 

B - Yirmiden eksik 45 ten fazla yaşta olmamalan, 
C - Hüsnühal erbabından olduklarını ve bir cinayet •e 

cünha nev'ioden mahkfımiy~tleri olmadığı hakkında Vilayet veya 
kaza heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri ''halen memur ve 
muallim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklara 
daire amirinin vereceği vesika kafidir.,, 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani vü
cut arızalarından sal im olmaları, 

E - Muntazam ve müselsel bir tahsil takip etmit olmak • 
şartiyle tam devreli lise veya yedi senelik idadi veyahut muallim 
mektebi mczuuu olmaları, 

Ruim, Musiki Dikiş - Biçki imtihanına gireceklerin en az orta 
mektep veya buna muadil mektepten mezun bulunmaları t•rttır. 

"Liseden mezun olanların en az iki sene evvel mektebi bi
tirmiş ve muallim mektebinden mezun olanların en az iki dera 
senesi muallimlik etm iş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklara takdirde 1702 
numaralı kanunun birinci ve ikinci maddelerinde gösterilen de. 
receler ile Vekaletin tayin edeceği her hangi bir orta tedrisat 
mektebi muallimliğini ve en az iki sene hizmet etmeği kabul et
tiklerine ve aksi takdirde Maarif Velii'etinin emrine 600 lira 
vermekle mükellef bulunduklarına dair noterlikten tasdikli taab• 
hüt senedi tevdi edeceklerdir, 

5 - Yukardaki şartları haiz o lan namzetler bir iıtida ile 
Vek~lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar batla• 
nacaktır: 

A - Nüfus tezkerelerinin a sıl veya tasdikli ıuretleri, 
B - Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikalana 

asıl veya suretleri, 
C - Hüsnühal şahadetname veya mazbata vesikaları, 

D - Mahalli Maarif idarelerindeki numunesine tevfikan 
tasdikli sıhhat raporu, 

E - Noterlıkten tasdikli teahhüt senedi, 
F - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fit, 
H - Dört tane 4 X 6,5 eb'adında kartonsuz fotoğraflan, 

Bu vesıkalar imtihan günlerinden bir hafta evvel gönderilmit 
olmalıdır. Bu tarihten sonra Vekalete gönderilmit olan •eJa 
evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar bıfıoluna• 

caktır. Bu sene Temmuz ayı zarfında açılmış olan muall m 
· muavinliği imtihanlarına girip tc muvaffak olmayanlardan bu 

defaki imtihana girmek istiyenlerin tekrar imtihana kabul 
edilmeleri için İc;ı bedenl~re emir verilmiştir. Yeniden istida ver
melerine lüzum olmadığından imtihan günlerinden bir gOn ey. 

vel imtihan heyeti reisliğine müracaat etmeleri ilin olunur . 
t4410J 



Leyli ve Nehari 
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Kız Erkek 
Arnavutköy'de - Çiftesaraylarda 

An. ,ıımfıtu, ilk ktımı, orh. ve lııe ıı nıflarını havidir. T edriı ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemme· 
Uf~ti ile tanınmıt olan müe11eıe lıtaobul'un en güzel yerinde ki.in ve her tür.Ü sıhhi fart)arı haizdir. 

Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine batlanmıtbr. Cumadan mada her ~ün aa•t 10 d&n 

18 e kadar müracaat olunabilir. iıtcyenlcre mektep tarifnameai gönderilir. 

(6039__, 

. t•k A L. . r JS 1 a ISeSI Müdürlüğünden: cım'\ 
füi 1 - Uk · Orta ve L1se kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. ~m 
Üİİ 2 - Müdiriyet müracaatları cumadan başka hergün kabul eder. m: 
iHI 3 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. ~:~:~:~: 
ii 4 - Arıu edenlere tarifname gönderilir. 
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•B-llllllill Karaciğer • Mide - Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'in tedavisi için IDlllllllmllilll•mmı.• 

ITazla içmeleri· Şarkın Karlishad)' 
1 En Son Konforlu Yeni Otel -Pansiyon -Lokanta - Plaj 
1 Hergün Köprüden saat 6,30·7,35·8,20-10·11-13,15·15,10da Haydarpaşaya giden 
~ vapurlar1n trenleri ve cumalar1 illveten sabah 7 vapurunun treni İCjme 
= membalar1na kadar gider gelirler. 
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Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazır-
lama mektebine Talebe alınıyor 

lstanbul Deniz Kumandanlığından: 
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MUHTEREM 
VATANDAŞLAR 

Yerli malı kullanmak memleket bor
cudur. Ecnebi malını kullanmak ise, 
paramızı dışarı göndernıektir. Menfa
atinizi gözetmek ve paranızı beyhu
de yere sarf etmemek için yalnız "E
mir,, markalı yerli braş bıçaklarını, 
her yerden sorun, arayın ve alıp gü
le güle kullanın, zira hem iyi lıem de 1 - Ortamektep der~cesinde olan Deniz Gedikli Küçük Za

bit Haznlama Mektebinin birinci sınıfına girmek istiyen 15: 18 ya
ııdaaki ilk tahsilini bitirmiş gençler 1 Eylfıl 933 den 1/1 ci teşrin 

933 tarıhine kadar lstanbul'da Kasımpaşada tersane dahilinde 
Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara Deniz Müsteşarlığına, iz. 
mitte Mm. Üs. Bb. Kumandanlığma ve Vilayetlerde Askerlik Şu 
belerine mevkiin en büyüle Askeri makamına müracaat edebilirler. 

1 Askeri Fabr1kalar iltnıar1 1 ehvendir. Artık ecnebi tıraş bıçakla• 
3087 ton "O_ 10,, ze,rodiz kömürü rına kat'iyyen ihtiyaç kalmamıştır. 
2218 ton Lavamarin kömürü Radlum Ticarethanesi, Galatada. ~6l1 11) 

2 - ilk tahsilini · ikmal etmiş olup~a 18 yaşmı bitirmif olan 
v~ deflizle ülfeti bulunan 10 istekli de mektebi bu sene bitiren 
tı{ıebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere doğru
dan doğruya Gedikli neferi olarak alınacaktır. 

3 - Verilecek istida sureti ile bu istidaya ilişdirilecek vesi
kalar bastinlmıştır. Bunları almak kabul şartlarım anlamak için 
isteklilerin J. nci maddede müracaatları zı ? amdır. (4412) 

Nafia Vekaletinden: 
24/8/933 tarihinde kapalı xarf usutiyle yapılan münakasada 

talip zuhur etmediğinden Ordu Vilayetinde Ordu - Fatsa yo'un

da io~a edılecek betonarme Dolaman köprüsünün inşası pazarlık

la ihale edilecektir. Pazarlık 2 ·Eylül - 933 Cumartesi günü saat 

15 de Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Taliplerin yevmü mezkur

dc SJ 50 liralık teminat mektubunu hamilen müracaat etmeleri 
ilan olunur. (4518) 

stanbul ve Trakya 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

350 ton Kriple kömürü Leyli - rtehart - Hız • Erkek 
1143 ton Jeneratör kömürü 

6-9-933 tarihinde kapalı 

zarf suretile münakasasının icra e· 

dileceği ilan edilen yukarıdaki 

• 1 kılip L s 1 
Ana - ilk - orta ve Lise sınıflan. 

kömürlerin bedeli muhammeni Müessisi : rtebi Zade Hamdi 
tebdil edildiği cihetle 20 gün müd Kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmi mekteplere 
detle yeniden münakasaya konul- muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilm"ştir. GUıide ve muk· 
muştur. ihale kapalı zarf suretile tedir bir talim heyetine ma . ktİ ·. 
18-9-933 tarihinde saat 14 te Ecnebi lisam tedrisatına ıl.< k smm son iki sın1fından batla· 
yapılacaktır. Taliplerin şartname mr. Dersler haricinde aynca parasız li:un kurları vardır. Cuma· 
. . h .. .. w 

1 
d .. dan maada hergün saat 14 ile J 6 arasında müracaat olunabilir. 

ıçın er gun og e en sonra, muna- • C _ 1 y 1 y k S l C dd · T 1 20019 ....._ aga og u anı aray ar a esı e . 
kasaya girmek için de o gün te - '6804 ---· 
minat ve tekliflerini hamilen mü - Ak E k k S ' M kt b• racaatları. (7231), (4415). şam r e an at e e 1 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Ne,riyat Miidürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 8 Eylü'e kadar devam edi
lecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıllaraum yeni• 
lenmesi ve 932 - 933 mezunlarmın şahadetnamelerini alabilme
leri için 4 Vesika Fotograf getirmeleri lazımdır. (4310) 

eker Fabrikaları lürk Hnoninı ~irketin~en · 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kHodan az 
olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya deı olan ııızda 

:a::ı~:8ç~::::: Kristal loz ~ekerin Kilosu 36,75 8nn~ıkln Küp ~e~erin Kilosu39,SO kuHtur 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itib' • 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si· 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Qördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 


