
llctıaat Vekili Celll Beyin 
Marmara denizinde 

.,~ Kotra seyahah 
ae, iT birkaç güne kadar bu enteresan 

•bat lllacerasını bfitün taf•illtile yazacak 

Gezinti kuponu: 77 
"VAKIT,,ın tertip etttği bUyUk 

1 
gezintiye lftirak etmek için 

bunu kesip saklayınız. 

Yazı İtleri Telefonu: 24379 Perşembe, 30 Ağuatos (8 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 243 7 O Sayısı 5 Kurue 

30 Ağustos zaferini O 
başkumandan anlatıyor 

11

Ateşli, kanlı ve ölümlü bir kıyametin ~..\Jılpıl~~ 
0Pmak Ü.?.ere olduğu hissolunuyordu,, 

' 

l Ol l " 
~ J ar~ıcn mızdcn mürekkep bir filo 

uçuş halinde 

Qyal2 'j~.ı ~vvel,. 26 A~tosta baş
ta n buyuk taarruz, 30 Ağustos-
ile BaşkumandBrilık muharebesi 

kemat · noKatsmr bulmuştu. 20 

~stanberi devam eden as-
'""';J'"'.'Ll ln.u ... <lnn o~rollri ~~ _ 

~ !:>umlupmarda K:ati zaferi 
- e ~den vaziyet hakkında sözü, 
ı.;:;. Başkiımandanm"dan din • 

...., 
3 

• Ulu Gazj, büyük 3(} A • 
eaaa 

1{ustostan şöyle bahsediyor: 

"- Efendiler, tıpkı bugün gi
i geçen 38 senesi ağustosunun 

l!uzuncu günü, saat ikide, şimdi 

lıep beraber bulunduğumuz bu 
noktaya gelınittik. Bu üzerinde 
bulunduğumuz sırtlarda kahra· 
man on birinci fırkamız f U kartı· 

ki tepelerde muharebeye mecbur 
edilen düıman kuvayı askeriyesi· 
ne taarruz için yayılarak ilerle · 
mekte bulunuyorlardı. Şu gördü · 
ğünüz (Çal) köyü alevler ve du· 
manlar içinde yanıyordu. Beni 
buraya kadar getiren saikın ne 
olduğunu izah edeyim: 20-30 a· 
ğuıtos gecesi sabaha kartı garp 
cephesi harekat ıubesi müdürü 
bermutat o saate kadar muhtelif 
karargahlardan ve her taraftan 
gelen raporlara göre harita üze • 
l lnJe teıbit ve iıaret ettiği vazi· 

(-Denml ' ttacll U7'f1UU11 2 tııcf .Utununda 

Harp bilgileri 
&ılYiik Türk inkılibının ~e Türkiye Cümhuriyetinin 

en bariz vasfı hiç bir yerde durmamak, 
daima ilerlemektir 

Bugünkü sayımız: 

Askeri terfi 
listesi 

14 üncü sayıfamızda 
~ 

Harbiye mektebinin bu yal 
verdiği meıunlarmn adları 

12 inci sayıfamızda 

~ 

Yıızuncu yıl dönllmö nıtlnuebetiyle 

bugün attr 1183' ıfamtzt RarMye Mfllltelııt. 

E: iri mire •l ırdık. Bu ıııt:rıfalarda mektelıla 

Bugün iki bayram 
birden kutlulıyoruz 

Büyük bir geçit resmi ve yeni tayyare
lerimiıe aa konma merasimi yapılacak 

Butlil iliiJ>ayramı birden kut
luluyoruz: Zafer ve Tayyare bay-
ramları ... 

Zafer bayramı, bu sabah bU • 
yük merasimle kutlulanacaktır 

Saat dokuzdan dokuz buçuğa ka· 
dar lıtanbul KumUWablığl karar· 
gi.hında kumandanlık tarafından 

zabitlerin ve hükiimet memwlar.ı 
nın tebrikleri kabul olunacaktır. 

Merasim geçitine ittirak edf'
cek kıtalar mektepliler ıaat do · 
kuzdan itibaren Üniversite mey · -... 
danında toplanacaklardır. latan· G JT azi z. kurtuluş savaşında bir 
bul Kumandanı saat on buçukta hareket takip ediyor 

bunları teftit edecektir. Teftiıten 
sonra bir zabit tarafından Batku· ı d~n~: Oni•eraite kapısı önünd~ki 
mandanlık muharebesi hakkında trıbunde yer alacak ve merasım 
bir hitabede bulunulacak, buna g~İ!İ ~a,lıyacaktır. · 

lıtanbul kumandanı tarafından Evveli askeri mektepler geçe-
cevap verilecektir. cek, sonra askeri kıtalar, polis 

Sonra Harbiye mektebi ban • kıtası, itfaiye, tayare timıali, 

... cak, hu eaoa a 
""""" ........ , ..... .. 

&ulunanlar ıelim YUİyeti alarak Çeml>erlitaf, CaJalol· 
tehit askeri selamİıyacaklard1T. 
Selamdan sonra lıtanbul kuman• Devamı 18 inci sa~fanıo I inci ıntununda 

Golç Paşanın hatıraları 
Bugün yüzüncü yılını JcutJuladığımız Harbiye mek• 

tebine ait Golç Paşanın çok meraklı hahralarını 
neşre baılıyoruz 

'ıi • ·den kalma bir aöz vardır: lar ile alakadardır. tarihini, en ('3)(1 talebeden Müttr llkım 
i'- ~rp bir hiledir,, derler. Bu söz Eski zamanlarda muharebeler l'ap ne cmıunon en locleınll za1ı1U v.. Bugün Harbiye Mektebinin 
~ 0 , ·st l'aşanm vo Oazımts1a ....., arkadat- yüzüncü yıl dönümü münasebetile ~ •rı>te galip olabilmek için karıılaıan orduların toplu olarak ıarı Ha,rı Pata 11e Ltltft MOftt '.BeJ'la 

runanca harbettiklerini Abdülha
mit anladıiı için istikbalde çık • 
maşı muhtemel yeni bir Rus hücu· ~ tlaka dütmam oyuna getirip vtmıtm&larl 1eklimie ce,.,•n;: e lbtısaalann• ve "'81mler bal....,.kmnm. Harbiye Mektebinin ıslahında 

li. •uretfe aldatmak lazım geldi- derdi. Bugün muharebelerde ar - Harbiye büyük bir rol oynamış olan Golç 
~ •f•de edilir. Filhak4ka bU sö • tık cep'hl! bilehlmliiiıııtır H&ıp Paşanın habratını neşre başhyo • 
eo: kıY;tt1etini Bpat edecek bir eden milletler -bütün arlıkları ile sayıfalanmız ruz. 1883 ten 1895 senesine ka-
~rıhi misaller bulunabiJir. çocuklarına ve 1'adınlarına varın· 9 uncu sayıfamız.clan dar o mektepte çalışmış olan 
.,__ "-• la heraberr bugiiN dıl"lık pya bd'ar her türlü vaırtaları, bafhyor GolÇ Paşanın bu hatrral~ oğlu 
~ hiledir,, aözünüJ'l ehemmi • maddi ve manevi' kıymetleri ile ._ ___________ .il taraf mdan basbnlmıştır. 

•'1e ~lmq~r. Bu asırda harpte lcarııhk)ı olarak uğr&flll&k, didit· Harbiyede dünkü Harbiye Mektebinin o devri-
k.~- be.yı temın eden ıey hile de· . . d d" B ·· ? ne ait kıymetli malumatı ihtiva 
~ını, Jı mek mecburıyetın e ır. ugun • b •• k •• • 
' •rp bilgisidir, harp ilmi ve kü harp ilmi, harp fe°?~' ha_rp ugun u merasım ede'1 bu hatıralann büyük hir a-

~dir, harp sanatıdır. ıarı'a.tı eski samanların ılımlerı _ laka jle oktmacarma eminiz. 
~ _,.., bilgileri her türlü silah- ne, fenlerine, san'atlarına nisbet Dün Harbiye mektebi avluaun- 1B78 deki son Türkiye - Ruı· 
~lanmaktan v~. h.~tti yap • kabul etmiyecek derecede derin- da, Harbiye mek.tebi alayına l&D• ya muharebeıinde Türk orduıu -
t'tlcir fiaıl~yarak_ buyuk ordular 1 i 'elıeınmiyet peytl••tmittir. cak verilme merasimi yapıldı. nun ancak faik bir dütm-a mai. 

muna kartı mukavemet edebil· 
mek için Türk ordusunu ıslaha 
karar vermiıti. Bu mabatla 

müıtebit hükümdar o zamanki 
Almanya im~aratoru birinci Vil • 

helm'e müracaatla Türk orduau 
için muallimler göndermesini rica 
etmiıtir. 

·~ •ııe ve Klareaıne, kumanda • efD1 f 1 l6p olduiunu, yoksa Türk aıker • 
taalluk eden &ayııız mevz .ıpevanu '' Onc:D ~ 1 tııct aütuııunda leriııin ıarkta Ruslara kartı kah • Devamf'12 incı Ayıfanıı\ 

Bu suretle 1882 senesinde Al • 
man erkim harbiyeıip,e mensup 
olan ceneral Kabler'in riyaseti al· 
tında binbaıı Kampbövner (pi,a
d~), Fon Hobe (ıüvari) ve Riaton 

1 inci suttmuoda 

ltarblye mektebinde dUnkU meraalmden intibalar: ~u seneki mez.,nı.ı,ı 
..,.cak t•llm edDlrlt ll ve Alay kumilı•IMU 



Polis müsabaka imtiha- ~·=''""~~.-~,0~~~tMı memuru 
nında kazananlarf .i. ~zak Şar.kta_ . ij .anç~ko polisinin yaptığı tevkifatı 

yakalandı 

Ankara, 29 {Hususi) - Ha
ziranın birinde açılan müsabaka 
imtihanına muhtelif vilayetlerden 
iştirak edenlerin sayısı 831 di. 
Polis teşkilat kanununun 19 uncu 
maddesindeki §artları haiz ve im· 
tihanda muvaffak olanlar 182 ki
tidir. Bunların isimlerini bildiri· 

gVazıyet endışelıdırı şımdı Japon jandarması idare ediyor 
ket, İzmir 175 Halil, Elaziz 15 H , Moıkova, 29 (A.A.) - Kaba· gösterilmek için bunlar Kurtkuz. 
M. Sadri, İstanbul 1188 İsmail, HA?1~rı~~' .. harp gemile- rovsk'tan bildirildiğine göre 13 A- larla gizli münasebetlerde bulun• 
Çanakkale 27 Remzi, İstanbul U rını buyuk Okyanusa ğustoatanberi Çin Şark demiryol .. mak ve Çin Şark demiryolları 
705 Mustafa Arif, Kırklarel"ı 9 r

1
: •· d • · ]arının Sovyet memurlarından 53 ı t gon erıyor tren erine karşı suikastlar hazırla· 

Şükrü, İstanbul ı 703 Suat Or _ i! kişi tevkif olunmuşutr. , •· , I makla ittiham ediliyorlar. ltkin 
du 9 Ahmet Asım, Ankara 321 H ' l Corricre della Sera,, ya- Bunlara, işlemedikleri cürüm • M : ançuko polisi tarafından yapı • 

Hüsnü, İstanbul 293 Hulu""sı' :,İ zıyor: . leri itiraf ettirmek için ı"•kcnce ı k"f , ı V gt d b'l ır an tev ı atı timdi açıkra JaiVııll 
Ankara' 30 H d" B h · i: a~ın -0n an 1 diriliyor: edilmektedir. Tevkifat haklı ::r .,., am 1, ursa arıçten 1 B h · A jandarması idare etmektedir. 
Osman Hüseyin, Kırklareli 3 • ı·~· ııye._nazıUrınınk ış·esmı bir teb-
Murat B 31 S tk B ıgıne gore, za arkın vahim 'aponya 17 • t h J • • d t ursa l 1

1 

ursa 38 • • • JI V QŞlng on mUQ euesznın eğiştiril• 
yorum: 

Ankara 273 Ahmte Hamdi 
Sırrı, İstanbul 554 Abd r h p vazıyetı tasfıye. ve .halledilin -
M •

1 5 5 
"h u ra man, il ceye kadar, Bırlcşık Amerika mesini istiyecek 

, 
Ankara 274 Sabri, lzmir 76 Ali 

' 
ug a emı ' İstanbul 41 l il Hükumeti Okyanustaki deniz Tokyo, 29 (A.A.) - Hariciye Mustafa Antalya 2 Cemal A :: . • fa erişmekten ümit kestiği takdir-

k 25~ N" . ' n· U Kuvvetle11nı fazlalaştıracaktır. nezaretinin beyanata salahiyettar de ihtimal ki buna mecbur olaca• 

Erzurum 18 Ali, Bursa 10 Kamil 
' 

Ankara 275 Haki, Ankara 286 
Abdullah, İstanbul 1308 Ali Su
at, Ankara 168 Ziya, Çanakka· 
le 45 Cemal, Ankara 276 Neşet, 
Ankara 238 Ömer Canakkale 36 

ara ıyazı, Bursa 46 Ah - if Bu suı·etle en modern ve en J 
d h Af 1 

memuru, aponyanın Vaı::ington ğını beyan etmİ•tİr. 
urra man, yon 9 Kazım : . .1 . d ır ır 

1 : serı harp gemı eıın en mürek- muahedesini hemen feshetmİ'"e • Ankara 306 M h t A k ı· J Mumaileyhin ilave ettig"'İne gö• 

. 
a mu , n ara : .•. = kep bir filo Okyanus denizine c .... · f k T · 302 Al 1 b •• egını, a at eşrınievvelde, Lon· re Japonyanın teklifleri araaınc!a 

ı, stan ul 366 Necdet, !i göndıerilmiştir. U drada cereyan edecek iptidai bah-
lstanbul 546 Abdülhamit, Is. i!::::::::::a:::::m111111-.-m:::m::=m:nij muahedenin tadil veya tebdili de 

' ~ 
Hurşit, İstanbul 480 Sadetitn, ri mükalemeler esnasında bir itila- vardır. 
İstanbul 1240 Mehmet Fikri, ls
tanbul 269 Neşet, Ankara 207 
Şükrü, Kocaeli 11 Faik, Anka
ra 221 Asım, Kastamonu 11 Ha
lil İbrahim, Ankara 310 Salim, 

İstanbul 414 Abdullah, Mardin 
20 Hamit, Samsun 16 Hasan, 
Diyaribekir, 15 Mustafa lstan· 

tanbul 778 H. Avni, Ankara 288 Moskovada askeri heye
t Etem, İstanbul 554 M. Ferit, timiz şerefine ziyafetler lzmir 9 Eylül panayırının 

açılışı münase.betile 
İstanbul 886 Salahattin, lstan -
b l 

Moskova, 29 (A.A.) - Askeri 
u 1155 Kazım, lsatnbul 1582 mmtaka kumandanı M. Kork ev· 

bul 942 Sami, İzmir 26 Osman, 
lzmir 23 M. Hilmi, İstanbul 400 
Ahmet, Bursa 15 Recep, lstan· 

bul, 1189 Hakkı, İzmir 161 H. 
Avni, İzmir 25 Emin, lstanzul 
322 H. Basri, Mut 10 Hikmet, 
Çoruh 16 Hüsamettin, lıtanbul 
581 Sakıp, lstanbul 795 A. Ri -
fat, İstanbul 557 Latif, İstanbul 
848 Hakkı, İstanbul 356 Kemal, 

Rüştü, Ankara 44 Turhan, Di- velki gün Türk askeri heyeti şere
yaribekir 3 Kamil, Ankara 126 fine bir akşam ziyafeti vermiş .. 
Bedrettin, İstanbul 97 Sadık, tir. M. Kork ile Fahrettin Pa
İzmir 148 Mahmut Nedim, Bur- şa bu münasebetle birer nutuk 

9 Eylül beynelmile panayırının ı selişindeki daimi ve faıılaıız i11at 
açılı~ı münasebetiyle Reisicumhur ve idaremizin her gün yeni fe• 
?azı Must~fa Kemal Hazretleriy- yiz vermekte olduğunu tazimle-
e Başvekıl ismet Paşa arasında rimle arzeylerim Büyük Reisi • 

telgraflar teati edilmitşi. Bu tel.. cümhur Hazretleri. sa 56 Sadık, Bursa 25 Tevfik, söylemişylerdir. 

İzmir 8 A. Kenan, Manisa 23 
Ahmet, Tekirdağ 19 Kazım, ls, 
tanbul 833 Salim, Elaziz 12 Nu
rettin, Seyhan 39 Ziver, Anka
ra 87 Recep, lstanbul 267 Ham
di, Urfa 1'6 Ali Sedat, lzmir 52 

Bursa 3 Necip, Kocaeli 15 Arif 
İstanbul 803 Şekip, Ankara 108 

Hulusi, Yozgat 8 Abdülkerim, 
İstanbul 877 Cemal, İstanbul 
1298 Salim, Trabzon 51 Mahmut 
Nedim, Edirne 5 .A. Hamdi, 
tanbul 220 1. Hakkı, Denizli 1 
Cemil, Afyon 6 Bahri, Kocaeli 

6 İlyas, Bilecik 1 Zühtü, Koca
eli 4 Faik, İstanbul 343 İzzet, 
Gaziantep 28 Sabri, lzmir 14 S. 

Sırrı, Antalya 24 Zühtü, An • 
talya 5 Hasan, Seyhan 82 Ah· 
met, Ankara 54 Ahmet, Çankı· 

rı 8 Münir, Burdur 4 Seyit, İs
tanbul 1698 Ahmet, İstanbul 
1256 İbrahim, Burdur 7 M. E-
min, Ankara277 Nuri, lstanbul 
520 Ömer, latanbul 540 Hulusi, 
Erzurum 12 Zühtü, İstanbul 

1322 M. Kamil, İstanbul 1160 
izzet, lstanbul 107 Behçet, Is • 
tanbul 1040 Hamdi Beyler. 

Tahir Zühlü, Ankara 252 Vefa, 
Niğde 14 Ragıp, İstanbul 556 
O. Cemal, Balıkesir 36 Halit, 
Ankara 269 Fahri, Ankara 260 
Ahmet, İzmir 129 Ali Nazmi, 

Ankara 167 Ali Rıza, İstanbul 
679 Abdurrahman, İstanbul 894 
Ali, lstanbul 752 M. Arif, Is -
tanbul 584 Snim, Muğla 9 A. 
Rıza, İstanbul 606 Ramazan, 

İstanbul 1652 H. Avni, İstanbul Dahiliyede yenf 
571 Sabahattin, İstanbul 28 M. 
Lütfi, B. B. meclisi 9 Ramazan, tayinler 
İstanbul 1770 Ali, İzmir 138 M. Ankara, 29 (Hususi) - Bolu 
Cemalettin, İzmir 150 Abdülka- valisi Ali Rıza Beyin Bileciğe, 
·dir, İstanbul 1544 Kazım, Bur- Giresun valisi Salih Cemal Beyin 
aa 65 Mustafa, İstanbul 302 Ab· Soluya, Kır§ehir valisi Nazım 
durrahman, İstanbul 1450 Sadul· Deyin Orduya tayinleri tasdika ikti 

lah, Ankara 203 Bedri, Çorum ran etmittir. 

6 Hamdi, İstanbul 1447 Cavat, Bilecik, Or8u valilerinin Ve .. 
Gaziantep 42 Akka§, l~tanbul kalet emrine alındıkları aöyleni • 
1472 Halil, İstanbul 430 Fuat, yor. 
İstanbul 443 Talat, İzmir 27 Sa- Tokat mekt 1 ... 
lim Malal 14 Ö 1 upç.u uguna Kırıe-

' ya mer, saln • hir mektupçusu Şevki Be K • 
bul 1163 Hüseyin Avni, İstanbul h. T k k y, ır 
1688 H l ·ı U f l §e ıre o at me lupçuıu Hüseyin 

a ı , r a 27 Mehmet s- M kt l ... ' Bey, araş me upçu uguna Te-
tanbul 1~7 ~alil, İstanbul 1422 ltirdağ mektupçusu Mithat Bey, 
Hasan Husnu, Erzurum 20 Hüı- Ed. kt 1 ğ 1 t ... b t vne me upcu u una s an u 
nü, İstanbul 1494 Seyfullah la- h k k · 1 · .:d. · t• t 1ı.k'k' ı.. ' u u ıs erı mu ırıye ı eı ı ı ıa· 

tan bul 307 Rifat, Btihkesir 18 b.. • T f'k B Ç . nyet memuru ev ı ey, an-
lımaıl Hakkı, Amnsya 5 Abdül- kırı ya M kt L·"tf · . araş me upçusu u ı 

kadır, Ankara 313 H. Avni, Ko- Bey 51• :Lt l ... 1 J' . . , . t nop meK UPÇU uguna S• 

cae ı 17 Tevfık, Denızlı 3 Ruş· parta n"'f ··d·· ·· R'f t B .. . u us mu uru ı a ey, 
tu, Edırne 15 Hüsnü, Ankara Gümütancye Burgaz nahiye mü • 
%16 Abdülhalik, lstanbul 171 dürü Cemal B 1 

• kt ~~kril f ey, ızmır me up· 
"": , . ılanhul 830 Mehmet E • çul uğuna lskilip kaymakamı Ba· 
dıme Alı, Kastamonu 10 Şev • J ha Bey tayin edilmitlerdir. 

Heyet öğleden sonra Maksinı 
Garlri tayyaresini tetkik etmi,ler
brdir. 

Dün kızıl ordu erkanı harbiye 
reisi M. Egorof heyet teref ine bir 
ö le zi a{~tı vernıitlİr. 

. Egorof ile Fahrettin Pa,a 
ziyafet sonunda nutuklar teati et
mişlerdir. 

Türle heyeti diin sabah Leninin 

mezarını ziyaret ederek Türk or· 

du5u ve heyeti namına bir çelenk 
koymuştur. 

Heyet dün öğleden sonra ldro 
- dinamik tayyare enstitüsünü 
ziyaret etmi! ve orada enstitü • 

nün müdürü M. Harlamof ile mu· 

graf!arı bugün burada neşrediyo. Başvekil: İsmet 

TUZ: Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 
Reisi Cümhur Hazretlerinin 

yükaek hu::nırlarına.: lzmir. 

11Bu11ün lzmir beyneİrnilQl rı~
nayırını a~lab, :c~cr oelci bı:aP!llbOİOI 

üstünde cümhuriyetin kurduğu 
bir abide halindedir. Büyük 

memnuniyetinizi celbetmeğe la -
yıktır. B.ı husu~la çı-lışanları 

takdirinize arzetmeğe cesaret e

derim. 

İzmirli ve diğer vilayetlerden 
gelen binlerce yurtdaş büyük re • 
isicü.mhurun yüksek adını coşgun 
sevgi ve derin saygılarla anmış. 

lardır. Memleketin iktısadi yük -

"İzmirde açılan budunlar ara • 
...... ---:r---- -'2"-·~ -- 1.; _ _... ~-
nın uk .. Ck duygularınt ko.vny:>.6 

tel yazınız seninle beraber üze .. 
rinde bulunduğum Kooatepe ha• 
tırasını anan yüzlerce Türk genç • 
liği içinde okuduk. 26 Ağuıtos 

Türk budunu için her yıl yepyeni 
kazançlar terimi olacaktır. Bu 
kısa sözün kendisi ıen olacaksın, 
bu inançla bu yazılar yazıldı. Na
mo ismet. 

Gazi Mustafa Kemal 

avini Profesör Nikra11of traa .. 
f ından karşılanmı,tır. 

Lehistanla Almanya ara- "GarpAvrupası artık hayale kapılmasın/,, 
sında gizli bir itilaf Paris, 29 (A.A.) - Anadolu lktısaden memleketin kendine 

Paris, 29 (A.A.) - Havas ajan- ajansının Paris muhabiri bildiri - yetmesi ve ithalatın azaltılmaaı 
ıı bildiriyor: yor: maksadiyle sanayileşme faaliyeti-

Liberte gazetesinin Var!ova Eko Dö Pari, Türkiyeye dair nin şimdiden muvaffak neticeler 
muhabiri bildiriyor: Doğru zan .. anket makalelerinin ıonuncusun • verdiğini kaydederek diY,or ki: 
Lehistan ile Almanya arasında a· da, Mustafa Kemal Türkiyesinin " Garp Avrupası artık hayale 
demi tecavüz misakmdan batka milli faaliyetlerini tetkik ederek kapılmasın. Kendisine uzun za
gizli bir siyasi itilafta mevcuttur. dili Türkçeleştirme işinin misli manlar yarı müstemleke vazifeıini 

Çiftçi federasyonu reisleri bulunmaz bir muazzam eser oldu· görmüş olan Türkiyeyi tamamen 

reylerini Hitlere satmışlar ğunu söylüyor. kaybetmi§tir. 

On yılda milli havacılık için elli milyon lira •• Viyana, 29 (A.A.) - Yeni bir 
heyecanlı mahkemenin batlıya • 
cağı bildirilmektedir. Bu mah • 

kem-; bugün aağ~tılan Çiftçi fede
rasyonu reiıi sabık nazırlardan 
Başirıger ile arkaeiaıı mühendiı 

Pampel'e aittir. Bunların daha 
şubat ayında fırkalarının reyini 

bir milyon mukabiiinde Hitlerci · 
lere ıattıkları bildirihnektedir. 

Avusturyayla klering 
mukavelesi 

Ankara, 29 (Huıuıi) - 22 
T'emmuzdan itibaren meriyete ıe• 
çecek olan Avuıturya klering mu· 

kavelesi imzalandı. Bu mukave
le ahki.mına göre, ticart mübade
lelerden batka ıeyahatler masraf· 
)arma ait tediyat ta klering yolu 
ile yapılacaktır. 

Ankara, 29 (A.A.) - Tayyere gibi göklerde patlıyacağını artık 
Cemiyeti reiıi, Rize meb'usu Fuat anlamıyan hiç bir 'millet kalıaa • 

Bey, 30 Ağustos Tayare Bay· mışhr. 
ramı münasebetiyle şu beyanatta Kemalist Türkiyenin 'tayyareci• 
hulunmu§lur: liğine karşı yurdun her larafın "' 

"On yıl içinde milli havacılık da görünen milli kayna,ma bu • 
için elli milyon lira teberrü etmiş günkü ale!ile devam eılecek olur 
olan büyük Türk milleti, bu sene ıa, bu büyük iıe göalerdiiimit a• 
de orduya 26 tayyare hediye et .. lakadan çok iyi bir verim ela.bi • 

meie muvaffak olmutur. leceğimize her zame.kitıden dahl 
Yarınki harbin, bir yıldırım fazla inanıyoruz.,, 

Kars süt tozu lzmir panayırında rağbet gördü 
İzmir, 29 (Hususi) - lzmir istihlak edilen 20 bin kilo .al 

beynelmilel sergisi yerli eıyaları 

arasında "Kars Sut tozu,, çok 

rağl •t ıgörmüttür. Yerli "Kars 
Süt ...... zu,, Kara yaylasında her gün 

sütten yapıldığı için Avrupanıb 

karışık sütleriyle yapılan rüt toz • 

larmdan üstün bir mevki a1nıakta· 
dır.~ 



iŞARETLER ··-
H 

.......................... . 
arbiye mektebi 

Ve Türk kültürü 
. Bugün Türk Harbiye mektebi

llin J'Üzüncü açılma yılıdır. 
Başvekil Paşa l 
lzmirden döndü 1 Bu yüzsenelik tarihi sadece iyi 

~kerler yetiştiren bir müessese
~~-§erefi di~·c .anmak. i~tem:m. Başvekilimizi~ yarın Trab· 
J .. ~ırn Harbıyc mektcbının Turk zona gitmelerı muhtamel •• 
"Clllhnide askerlik bakımından oy- . 1 ,, .. ::ı 1~ l .. t"' d'' T k k 1. Baıvekıl lımet Pata Hazret e· 
:~ ~' ro us un ur. e · ·e mır k b 
ıle ye " d .. 1 ri dün akıam ıaat on do uz u· 

gane ıno em ınuessesc. . . · · f'k 
'7.. • • d d . .1 I çukla Harıcıye Vekılı Tev ı 
,ı uz sene ıçın e aıma ı er e- . . .. 1 nıe h h f t · .. Rüştü Beyle bırlıkte Gulcema va· IZiru mu a aza e mış, yuz se- . . · · 1 ne ı"ç· d d • .. t'' k tl . puru ıle lzmırden ıehrımıze ge -
ın e aıma us un ·ı:y'lne erı 

Ordu saflanna vermh~tir. · Bu bir mişlerdir. 
"""-:e • b a·ı ~ · · k" Ba•vekil Pa•a rıhtımda Bü • -:'.u sseserun e e ı eşmesı ıçn a- ,. ~ '. . . _ 
fıCfir.i Fakat ben iddia ediyorum yük Milel Meclııı Re111 Kazım 
ki bi'zim Harbiye mektebi yüz se- l>aşa, M~~rif ~ekili Abidin, l~-
nelik f'k' h t l ··ıt.. · tısat Vekılı Celal, lstanbul valı -

ı ır aya ımızm, m ur ın- . . . . . 
kııa·b d t l'd' si ve beledıye reısı Muhıttın Bey· 

nnızm a eme ı ır: . 
ler Kolordu kumandanı Salıh 

Tarihi anlayış bakımından ! 
:Müspet ilmi yayış balfonmdan ! 
İleri siyasi temayülleri yayına 

bakımından! 

' Paşa, polis müdürü Fehmi, şeh-
rimizde bulunan Bozöyük mebusu 
Salih ve Jktısat Vekaleti deniz it· 
leri müsteşarı Sadullah Beyler ve 
diğer zatler tarafından karfılan • 

l 
Rüşvet 

davası 

Odesadaki futbol 
maçını kazanmışız! 
Sovyet Rusyada bulunan 

Komiser Mücip Beyin spor kafilemiz bugUn 
lstanbula dönUyor 

muhakemesine deYam Sovyet Rusyada bulunan ıpor 
edildi kafilemizin bugün şehrimize dön· 

Rü9vet almak suçu ile muha • mesi beklenmektedir. Futbolcu· 
keme edilmekte olan eski Beyoi- larımız, yegane muvaffakiyetli 
lu komiseri Mücip Beyin muha - maçlarını Odeıadan hareketlerin
kemesine dün üçüncü ceza mah •

1 
den bir gün evvel ?deaa ~akım~le 

kemeıinde devam edilmittir. yaptıkları maçla ıostermıtlerdır. 
Mevkuf en muhakeme edilmek- Gelen haberlere göre futbol takı· 

le olan Remzi Bey, bütün tahki • mımız Raıihin sıfıra karı ı çıkar· 
katin Mücip beyin davası üzerin- dığı üç ıayı ile bu maçı kazan· 

de cereyan elliğini, kendiıine iı· mııtır. 
nal edilen ıuçun ayrı olduğunu ----o----
ıöyliyerek: lkhsat vekaleti deniz işleri 

- Benim hakkımda da tahki- mü steşannın tetkikleri 
kat yapılsın, Merzuka Hanım !a· lktııat Vekileti deniz İ!leri 
hit olarak dinlenıin... demittir · müıteıan Sadullah Bey Ankara • 

Dünkü celsede polis ikinci ıu· dan geldiği gündenberi deniz Edebiyata çeşni getiriş hakı
lllından ! be müdürü Demir Bey de dinlen· mevkilerinde Te müesaeaelerinde 

mıtlır. d 
Gülcemal vapuru tam on do- mitdir. Demir Bey, cürmü met· tetkiklerle mc91ul olmakat il'. 

Harbiye mektebi tarihi anlayış 
bakımından, yani Türk milletini 
llllama, tanıma, ona sevgi bakı
lll:rndan, ne tercümeci Osmanlı 
Ziippelerinin hiyanetlerine, ne de 
kalkaleli, idgamlı, terkipli "etrak 
bi idrak,, cinayetlerine ortak ol
du. Harbiye mektebinden fış
kıran bir tarih anlayışr bardı ki, 
onu Süleyman Paşanın dilindıen 

dinlemelidir. O zaman anlryacak
~ıız ki Harbiye mektebi yanın a
sır evvel bir millet davasının ön
e\isü olmu tur. 

kuz buçukta 'lelmif, on beş daki- hudü nasıl yaptıklarını anlatınıf, Sadullah Bey, bir gÜn evYel, 
ka .aonra rıhtıma yanaşmııtır. paralar'I Remzi Beyin üzerinde tahlisiye mevkilerini gözden ge· 

Rıhtımda polis ve inzibat kıta· bulduğu vakit, niçin a!dığını sor· çirmek için gittiği Şileden dün sa· 
sı da bulunuyordu. duğunu, Remzi Beyin de: bah dönmütlür. 

Baı:.vekı'l Palla Hazretleri, va• H IA • Müsteıar Bey, liman dairele. ,. ,. _ Bana bu paraları u uıı d 
Pur Yana•ır yana!lmaz Hariciye 1 rinin muamelelerini de ıöz en 

.,. S' Beye teılim et diye verdi er. 
Vekil imiz Tevfik Rüştü Beyle çık- geçirmekte ve fabrikaları ıez -

Dediğini söyledi. 
mı§ ve otomobille Dolmababçe hak 

Demir Bey, Mücip Bey • 
sarayına gitmiılerdir. B 

ı H 1 kındaki kanaatini: "Mücip ey 
Baıvekil smet Paşa azret e· vuzları gezip görmüş, ve sonra 

iyi bir memurdu. Bu hadiıe .etra· 
rinin yarın akıam Gülcemal va· deniz mektebine gitmi!tir. 

fındaki tahkikat neticeıinde ka • puru ile Trabzona hareket etme· Sadullah Bey, iki üç gün ka· 
naatim aleyhinde olmu•h•r.,, ~k-leri muhtemeldir. r- dar daha lıtanbulda kalacak, tet· 

lamet P-aıa Hazretlerile ~irlik- linde ifade ctmittir. kiklerinin neticesini bildirmek ü-

mektedir. 

Dün deniz fabrikalannt, 'ha • 

• • • 
1 

' •• 
1 1 ~:ı:--t-~'T,.,~A~-~--~ .... -ucJ~a.Lm.......::+;i...r ..... iOnN=~-Y• tlö..cektir. 

Harbiye mektebi, müspet ilim· Vekili Şükrü Kaya Bey de gide· rak mu\ıakeme eCtılen1erin para· Sadullah Beyle 'birlikte gelen 
ler lllemlekette henüz tereddütle cektir. Trabzon naeltuıu Hasan, ları Mücip Beye verilmek üzere limanlar umum müdürü Muhsin 
~Örülür, ve sivil müesseseler ora Ordu mebusu Münir Beyler de in· teılim -ettiklerini ıöyledikleri gii· Bey bir müddet daha tehrimizde 
1lnıiııaldan bozma bir kaftan tihap dairelerine gitmek üzere zcl gözlü Maryam hanımın vekili, kalacaktır. 
hiÇ?neye çalışırken Harbi _ Ba,vekil Pa!a Huretlerile hare - bu davanın af kanununa tabi ol- Muhıin Bey, belli ba!lı birkaç 
Ye nıektebi lfı.boratuvarı ile, mi'.S· ket -edeceklerdir. duğunu söylemittir. limana giderek tetkikatta buluna-
P~t kafasiyle, metodu ile ceh~le- -o Muhakeme, bu husuılann tel· 
tın önünce yegane modem ifaı~ Şehrimize gelen seyyahlar kiki ve tahkikatın tevıii için baı-
llıiiessesesiydi. Bu sabah, Orontes vapuriyle ka bir güne kalmııtır. 

Müspet ilimleri korka korka ko- ıehrimize dört yüz lngitiz seyyahı 
nttşan darülfununun ondan daha gelmit bulunacaktır. 
:ne kadar çok sonra açıldığını ve Bugün bayram olmasına rağ • 
beler öğrettiğini hatrrlarsamz men olmasına rağmen T opkapı 
~arbiye mektebinin neler yaptı- sarayı dahi huswi ıurette açık 
tını göriirsünüz. bulundurulacaktır. 

• • • 
Harbiye mektebi ileri siyasi :e

llıayülleri 'ayma bakımından tfa
irna birinci s~fta kalmıştır. 

Sadri Etem 

<1>e,anu 4 üncU sayıf•un ~ ılael .Ota•uc!a) 

Gelen İngiliz ıeyyahları araıın
da büyük sanayiciler, ve iki Lord 
bulunmaktadır. Bundan batka, 
Eyliilün üçünde Belgen)eno iıim
li 27 bin küsur tonluk dünyanın 
bü}•jk vapurlarından biri limanı
mız·a gelecektir. Beı yüz İngiliz 
ıeyyahı getirecektir. 

----o----, 
Orta mekteplerde mezu
niyet ikmal imtihanları 

Lise ve orta mekteplerde mezu
niye-t ikmal imtihanlarına cumar • 
teıin gününden itibaren batlana· 
caktır. Maarif Vekaleti bu ıene 
tahriri imtihanlarda kullanılacak 
imtihan kağıtlarını gönderınitlir. 
Bu kaiıtlar mühürlü zarflar içe • 
riıindedir. Mektep idareleri bu 
zarfları ancak imtihan günü aça • 
rak talebeye dağıtacaklardır. 

caktır. 

--o-

Mahkeme dosyalarını 
satmaktan suçlu katip .. 

Mahkeme dosyalarmı ıatmak • 
lan ıuçlu görülerek müıtantiklik
çe hakkında tevkif kararı :Yerilen 

üçüncü ceza mahkemeıi zabıt ki.· 
tibi Cemil Beye itten el çektiril • 
mitti. Cemil Bey, yapılan arat • 
tumalarda bulunamamı§tır. 

Moskova elçimiz 
Yeni Moskova Büyük elçiai 

Vasıf Bey, Ey!Ulün altııında Öde
aaya doğru 1ıtanbuldan hareket 
edecektir. 

SOHB ....... ·--······-···· ........... 
1922 

Anadoluda düşman var. Rume
lide düşman var. Vatanda düş
man \'ar. 

Muhtelif cephelerde mütekabil 
ateş teati ediliyor .. Edirne üzcr;n. 
den hücuma hazırlanıyorlar •. 
Düşmanın İzmir havalisindeki ta
vır ve hareketlerini Fransızlarla 

İngilizler tetkik ediyor. 
İçimiz kan ağlıyor. Boynumuz 

bükük .. 
Fakat gönlümüzde, Mustafa 

Kemalin verdiği iman var. O di
yor ki: "Türk milleti, düşmanı 

kovımya her ne pahasına olursa 
olsun karar vermiştir. Düşman A
nadoluda kaldıkça sulh yapılabi
leceğini zannetmem .. ,, 

• • • 
Başımızdaki yabanların yum-

ııığuna, Mustafa Kemalin verdiği 
imanla göğüs geriyoruz. Gözümüz 
Ankarada, gön1ümüz Ankarada .. 
Kapıştığımız, satır satır, eümle 
cümle, kelime kelime, harf harf, 
tekrar tekrar okuduğumuz "Tebli 
ği resmi,, lerin bir sözü içimizi a
çıyor. ''Lehimize keşif kolu mü
sademeleri olmuştur.,, Bu tek "le
himize11 sözü, bize bütün çektik • 
!erimizi unutturuyor ve: 'Mustafa 
Kemal paşa tzmite geldi,, haberi 
ile bayram ediy-0nız . 

• • • 
31 Ha.ziran 1922 

Anadoluda düşman var. Rume
lide düşman var. Vatanda düş-

man var. 

Hasmın topu var, güllesi Yar, ka· 
lesi varıa, 

Türkü de kırılmaz kolu. döuaez 
yidü Yat'dır, 

İşte Türkün bu kolu ve yüzü 
Mustafa Kemaldi. Türkün de Mus 
tafa Kemali vardı. 

31 Haziran 1922 de gene "O,, 
nun sesini duyduk. "O,, nun sesi 
gene ku1aklarmuzda çınladı, bağ
nmızda dalgalandı, imannnrzı ta-
zeledi. 

Başkumandanımız bize müj • 
dıeliyordu. Diyordu ki: f 

"İıtikli.linin, hiçbir noktasma, 
hi~bir tekil ve ıurette müdahale 
ettirmemek, Türkiye Büyük Mil· 
Jet Mecliıinin en esaılı prensipi• 
dir. Ordumuz istiklal Mücahede
ıi yapan kahraman ve azimkir 
milletimizin amali metruaımr em• 
niyetle isithsa,e kadir bir halde· 
dir. Ordumuz her türlü vezaifl 

Sellmt izzet 
[Oc,&mı 5inc.i sı~·ıfanın S ncü sütununda[ 

I • 4'<#P AJhl, -

ı:VAK~ objektifi kartııında: J yaya geç~ek zorluğunda kalan 
1 

nin en güzel bi_r e.ğlenc:sidir; bu J aevi deniz .. .&opu.-. .. .. .. 1 ç~lenıiyeccğiai bilmiyordu .• Bel• 
1 - Bılha11a poyrazlı ha-Yalar- zavallı ıehır halkının burada du- muhakkak ... !kıncı fotograf Fm- 3 - Dua Galata ICöpruaunde kı de dı,arbkbydı. Kendini hak· 

da Galata Köprüsünü geçmek ol· mandan tıkanmak derecelerine dıklı sahillerinde çekilmittir. Fın- auip bir hadise oldu. Köprünün lı sanıyor, memurlada münakaıa• 
dulcça pçtür. Boia~dan gelen ıeldiii yakidir. Bizim bildiğimi· dıklının çöple dolu piıli kıyıların- Galata tarafma SO metre kala, za· ya giriıiyordu. KöpriiJii bitirip 
~r, Köprü iskelelerinde •ef ~ ze göre, vapurlann Köprü iskele- da, yan lteUerine kadar denize bıta melllUl'ları otomobil ve tr~ Ga'lataya ıeçmaine elli metre 
"- \&zırlanan mülecavir ıalıiller lerinde bulunduklan müddetçe giren zavallı küçükler, kendileri· vay kenanına eıelde katılaa bir bllmflı. Fakat. me ... rlar tlia • 
~•Purlarmın bütün kurumlannı fayrap etmeleri yasakbr. :Halbu- ni nuıl bir tehlikeye .ktuldarm• adamı yakaladdar. Bu adam, sa· lemediler, -onu tera yiiziiDe ~rir-
11taanm yilzünc çarpar, gözlerini ki ... Şu birinci resme bakınız. dan bihaber eğleniyorlar. Orta• bahm dokuzundan akıamın yirmi diler. 
dohlurur bazı kerre Köprüd&n 2 - Vaterpolo, plaj alemleri· farında rördüiünüz bot küfe, bir birine kadar etekle köprüden re· 
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Harp bilgileri 
(Başmakaleden devam) 

Harp bilgilerinin bu derecede 
ehemmiyet peyda edişi tabii ola
rak harp bilgilerini öğreten mek· 
teplerin de o nisbette ehemmiyet 

peyda etmesini icap ediyor. Onun 
' için bizim de devlet adamlarımız 
harbiye mekteplerimizi, harp a • 
kademilerimizi istikbal hı1rpleri • 
nin icap ettiği hertürlü terakkiler 
le ahenktar olarak yürütmeyi en 
hiljt& gelen vazifelerimizden bil
mişlerdir. 

Harbiye mektebimizin mazide 
gördüğü hizmetler ise başka hiç 
bir mektep ile kıyas edilemez. 
Harbiye mektebimiz, hele bizim 
Türkelinin garp usulünde açılmı~ 
ilk irfan ocaklarından biri oldu -
gu ve bu tekliği uzun müddet mu 

haf aza ederek vatan hizmetleri • 
nin her sahasına adam yeti~tir
mek buraya kaldığı için değil, ida 
re ve tedrisinde daima nisbi mü
kemmeliyeti muhafaza edebildi
ği içindir ki memlekete büyük ya

rarlıklar da bulunmuş insanları 
talebesi arasında saymakla yerini 
yüceltmiştir. Yalnız bir vatan ve 
millet kurtarıcısı Mustafa Kemali 
mezunlan arasında kaydedebil • 

mek teref ve saadet müsabaka· 
smda birinciliği almasına kafi 
gelir. Bu mazhariyetin istisnai 
kıymetini takdir etmekle beraber 
diyebiliriz ki büyük Türk inkıla-

bının ve Türkiye Cümhuriyetinin 
en bariz vasfı hiç bir yerde dur • 
mamak, daima ilerilemektir. Çün 

kü bilgi denilen §eylere hiç bir 
hud_u't ve nihayet yoktur. 

30 Ağustos 
Başkumandan 

z af erini 
Anlatıyor ... 

..... ıB~ taraıı ı ı.ncı ıayıfada) 

ma göndermişti. Beni uyandıran 
Tevfik beyin gösterdiği haritaya 
baktım. Hemen yataktan fırla -
dım. Arkadaşlar, haritada gördü
ğüm §ey !U idi ki ordularımız 
dütman kuvayı mühimmesini ,i • 
maiden, cenuptan, garptan ihata
ya müsait bir vaziyet alını§ bulu· 
nuyorlardr. Şu halde tasavvur et· 
tiğimiz ve azami netayiç temin 
etmesini ümit ettiğimiz vaziyet -
ler tahakkuk ediyordu. 

"Derhal Fevzi ve İsmet pata· 
ları çağırınız,, dedim. Üçümüz 
toplandık. Vaziyeti bir daha mü
talea ettik ve gördük ki Türkün 
hakiki halas gün eti 30 ağustos ıa· 
bahı ufuktan bütün şaşaasiyle tu
IU edecektir. 

Bir müddet birinci ordu ka· 
rargahında kaldım. Ordu kuman· 
danma şif ah en vaziyeti izah et

tim ve dördüncü kolordunun tek
mil fırkalariyle ve sür'at ve tid· 
detle işte bu köyün, (Çal) köyü • 
nün garbindeki düşman kısmı kü-1 
lisini ihata edecek surette muha· 
rebeye mecbur etmesini emrettim 
ve ilave ettim, ki düşman ordusu 
behemehal imha olunacaktır.,, 

Arkadaşlar, saatler ilerledikçe 
gözlerimin önünde inkişaf eden 
manzara şu idi: Düşman başku • 
mandanının !U karşıki tepede son 
gayretile çırpındığını görüyor • 
dum. Bütün düşman mevzilerin • 
de büyü}< bir heyecan ve helecan 
vardı. Artık toplarının, tüf ekleri
nin, mitralyozlarınm ateşlerinde 
aanki öldürücü hana kalınaını,-

tı. Bu ovadan, f imalden ve cenup· 
tan biribirini velyeden avcı hat -
larımızın gruba yaklaşan günetin 
ıon ıuaiyle parhyan süngüelri her 
an daha ilerde gorülüyordu. Ba
taryalarımızın fasılasız ve anıan
sız ateşleri düşman mevziini için
de barınılmaz bir cehennem hali-
ne getiriyordu. Güneş mağribe 

yaklaştıkça aletli, kanlı ve ölümlü 
kıyametin kopmak üzere olduğu 

bütün ruhlarda hissolunuyordu. 
Bir an sonra cihanda büyük bir 
iuhidam olacaktı ve beklediğimi : 

halas günetinin tulu edebilnıe~ 

için bu inhidam lazımdı. Hakika
ten semanın karardığı bir dakika 
Türk süngüleri dütmana doğru o 
sırtlara hücum ettiler. Artık kn· 
şımda bir ordu, bir kuvvet kalma-
mıftı. 

Bakıyyetüssüyuf bir kütle, ken
dilerinin dediği gibi, pürhavf ve 
lerzan firar için fürce arıyordu. 

Artık, gecenin koyulaşan zulmeti 
neticeyi gözle görmek için güne • 
§İn tekrar şarktan tuhiuna intizarı 
zaruri kılıyordu. Ertesi ~nü tek
rar bu muharebe meydanını do
laştığım zaman gördüğüm manza· 
ra beni çok mütehassis etti. O kar· 
şıki sırtlarla gerilerindeki bütün 
dereler, bütün mahfuz ve mestur 
yerler bırakılmıt toplarla, otomo· 
billerle ve bütün bu metrukatın 

aralarında yığınlar teşkil eden ö -
lüler, sürü sürü karargahlarımıza 
aevkedilen esir kafilelerile haki-
kalen bir mahteri andırıyordu 

Bu dar ateş ve savlet çembe • 
Tinden kurtuln.bilerıler 'birka hin 

kişiden ibaretti. 
Fakat onlar da büyük Türk 

çemberi içinden çıkmıya muvaf
fak olamıyarak, başkumandanla • 
rı içlerinde bulunduğu halde, be
yaz bayrak çekmiye mecbur ol
muşlardı. Ağustosun 31 inci günü 
gene bu Çal köyünde yıkık bir e· 
vin avlusu içinde lamel ve Fevzi 
Paşalarla buluşutk. Kırık kağnı a· 
rabalarınm döşeme oklarına ili • 
terek bundan sonraki vaziyeti 
mütalea ettik. Kazandığımız mey· 
dan muharebesinin bütün seferi 
hitama erdirebilecek bir ehemmi
yette olduğunda ittifak ettik. Şihl· 
di Bursa istikametinde çekilen 
dütman kuvvetlerini mahvetmek 
le beraber bütün orduyu aslile, bi· 
liaram, lzmire yürüyecektik. Bu • 
günden sonra lzmirde Akdenizi 
Mudanyada Marmarayı, görmek 
için ıekiz dokuz günlük bir za -
man kafi gelmittir; fakat hatır • 
}atmalıyım ki bu yanık Çal köyü
ne gelebilmek için yalnız Sakar • 
yadan itibaren sarfettiğimiz za • 
man bir senedir. Tes'it ettiğimiz 

zaferi izhar edebilmek için bir 
seneyi çok bulmazsınız zannede • 
rim; çünkü, efendiler, muharebe 
yalnız kar§ı kar,ıya gelen iki or • 
dunun çarpı!ması değildir. 

Harp milletlerin çarpışması -
dır. Meydan muharebesi milletle· 
rin bütün mevcudiyetlerile, ilim, 

fen sahasındaki ıeviyelerile, ah • 
liklarile ve haralarile, hulasa bü-

tün manevi ve maddi kudret ve 
faziletlerile ve türlü vasıtalarile 

Milli hayatta maziye ait mu • 
vaff akıyetlerin kıymeti bilhaua 
istikbalin ileri hamlelerine daha 
fazla kuvvet vermek içindir. Ma· 
zideki muvaffakıyet tecrübeleri 

istikbalin ileri leme teşebbüslerine H b • d d • • k •• b •• k •• 
kılavuzluk etmek suretile kıymet· ar ıye e un u, ugun u • 

merasını 
}enir. Bunun için böyle bir mües· 
sese kendini tekamülün son had • 
dine kadar götürecek bütün ci
hazlarla kuvvetlendiği ve bu kuv 

veti içindeki talebesine naklettiği 
nisbette her talebeye mektepten 
sonraki günlerini de hiç kanmı • 
yan ve dunıııyan bir yükselişin 

mektebi haline koyacak bir deru· 
ni İ§tiyak a!ılamakta muvaff akı· 
yet kazanmalıdır. Büyük rehber 
Mustafa Kemal Mektebinden çık 

tıklan sonra dahi bir gününü boş 
geçirmemiş, mektebinde aldığı 

h:lgi tohumlarını dehasının mu -
·.:ti içinde fili tecrübeleri ve şah-

!'İ tetkikleri ile mütemadiyen yük
.,~·tmiştir. Bu sayede milletini 
kurtarmış ve millet kurtarıcı ol· 
muştur. Yeni Türkiyenin istikbali 
büyük kurtarıcının kurduğu eseri 

mu haf aza edecek ve istikbalin 
icaplarına göre ikmal edecek ya
kın ve uzak peykler yetişmesin • 

dedir. 

Bugüne kadar gençliği yetiş· 
tirmek hususunda vazifesini mü • 

kemmel surette yapmış olan har· 
biye mektebimizin bundan sonra 

da ayni milli terbiye yolunda mu· 

vaffak olacağı, istikbalin icap et· 
tiği terakki hamr.?leleri ile ilerle • 
mekte devam edeceği şüphesiz • 
dir, 

Mehmet ~SiM 

Moskova • ... . \ . 
Moskovada muharrirler kon • 

~esine Türkiyeden davet edilmiş 
olan Falih Rıfkı ve Yakup Kadri 
Beyler fehrimize dönmütlerdir. 

(Baş tnrafı t lnCI aayıfada} 

Merasime saat on beşte baıla

nıldı. 

Harbiye mektebi mezunları ve 
ikinci sınıf talebesi bahçede mun
tazaman yer almı~lardı. 

Tam saat on beşte, Harbiye 
mektebi kumandanı Miralay Ra
uf, alay kumandanı miralay Rıf~t 
Beylerle mektebin talim heyetı, 
mektep meydanına geldiler. 

Mektep kumandanı miralay Ra
uf Bey, mektep mezunlarını göz
den geçirerek hatırlarını sordu. 
Ve ''Hepinizi tebrik ederim,, de-

di. 
Mezunlar ve jkinci sınıf tale

besi kuınıandanlarının sözlerine 
cev~p vererek hep bir ağızdan 
"Sağ ol!,, dediler. 

Sonra, alay sancağının merasim 

yerine getirilmesi yapıldı. 
Sancağı mektep binasından üç 

talebenin getirmesi esnasında, 
mektep bandosu J:arafından, milli 
marş çalınıyordu. 

Mart, tam bittiği zaman terefli 
sancak ta kumanda heyetinin 
bulunduğu yere getirilmişti. 

Mektep kumandanının nutku 
Bundan sonra mektep kuman

danı Rauf Bey ~u nutku söyledi: 

"Genç arkadaşlarım! 

"Türkiye Cumhuriyeti ordusu· 
nun şerefli ve kıymetli bir birltği 
olan Harbiye mektebi alayına, bü
yük ulusumuzun mübarek bir ema· 
neti bulunan bu sancağı kendi e· 
limle vermek benim için büyük 
bir bahtiyarlıktır. 

"Arkadaşlar! 

"Sancak, vatani ve milli vazife
lerimizde d:;.ima §eref ve haysiye
ti, feragati, fedakarlığı hatırla. 

tan aziz bir timsaldir ... 

O, bize her yerde, her zaman
da itaati, Cuıınlıuriyete candan 
bağlılığı ve hükumetimize tam bir 
sadakati ihtar eder. 

"En çetin günlerde, en güç İ~· 
lerde bile, askeri namusun düşii· 
nülmesi ve onun yüksek icabının 
mutlaka ve icap ediyorsa, hayatla
rından geçerek yapılması vücubu· 

nu anlatır. 
"itte sizlerin kalplerinizin bu 

yüksek duygularla çarptığını bile
rek ve daima yükseklerde tutaca· 
ğınıza inanarak sancağınızı alay 
kumandanına tevdi ediyorum. 

"Bu hayırlı münasebetle, irade
lerine daima candan bağlı olduğu· 
muz Baskumandanı.mız Gazi Haz
retlerini derin saygılarla ana· 
rım.11 

Mektep kumaııdam Rauf Bey, 
sancağı alay kumandanı Miralay 
Rıfat Beye verdi. 

Bütün mezunların, talebenin 
gözleri heyecan içinde yanıyordu. 
Alay kumandanı, - büyük bir tu-

l tl t ·· . d "H ğu o an, a as an, uzerın e ar· 
biye mektebi alayı,, yazılı ve ke
narı altın sırmah - sancağı elini! 
alarak ikinci bir hitabeyle alayı 

and içmiye çağırdı. 

And İCjme 
Alay kumandanı ezcümle dedi 

ki: 
''Bugün, bu aancağı elime aldı-

ğım anda, hayatımın en mesut da
kilarını ya§ıyorum. Bu sancak, 
Harbiye alayı sancağıdır. Harbi
ye alayı - sancağı .. Doğrudan doğ
ruya bütün sancakların anasıdır. 
Bu &ancak altında yetişenler, gir
dikleri savaşlarda. bu sancağın şe· 
ref ve kudsiyetini daima muhaf a· 
za etmitlerdir .. 

Bu sancak uğrunda fedayi can 
etmi~lerdir ... Bu sancak, Türkiye 
demektir. Askerlerin en büyük 
tanıdır. icabında, uğrunda ka
nımızı seve seve feda edeceğimi-
ze and içelim ... ,, 

Bütün mezunlar ve talebe hep 
bir ağızdan gür bir sesle haykırdı· 
lar: 

" A d . . 1 - n ıçerız .,, 

Sonra yeniden milli marş çalın· 
dı ve selam resmini müteakip. 
mektep kumandanı miralay Rauf 
Bey ve diğer zatlar, mektebin yan 
cephesine yürüyerek orada yer al
dılar. Ve geçit resmi ba!ladı. 

Cie~it resmi 
Önce mezunlar, sonra ikinci sı· 

nıf talebesi geçti. Bir yandan 
Harbiye mektebi bandosu, çalı
yordu. Merasim, saat on altıya 
on kala bitti. 

"V AKIT,, Harbiye mektebi me
zunlarını ve onları yetiştiren yük
sek bilgi ve kumanda erkanını sa
mit11iyetle tebrik eder. 

BugUnkU merasim 

Harbiye mektebinin kuruluıu· 
nun yüzüncü yıldönümü dolayısi
Je bugün ıaat on be! buçukta mek · 
tepte büyük merasim batlıyacak-

Harbiye mekte 
ve Türk kültü 
_.. 

1 Uaş tara fı :'J üncı.i sayif 
Tanzimatm uyuşuk, me 

ti, yavaş, yavaş başkalarına 
kan kafası, terbiye sistemi, 
tı anlayış tarzı Harbiye mekt 
de yer tutamadı. Tanzimat 
lamıyan, olsa bile en az onUO 

sirine kendini veren Har 
mektebi oldu. ·Harbiyeli 
bir müstakil vatan istedi. 
vatanı ileri bir politikanQl m 
zi diye tasavvur etti. Harb 

Tanzimatın bütün o sahte 
tokrasisine karşı halis m 
Tiirk halkının, g-eniş Türk 
tinin emellerini ayakta tuttu. 

Tanzimatçılar sahte bira · 
rasi içinde parça parça vatan 
da ederek kaybolurken onlat 
ileri davaların ~arkılarını söyl 
ler. 

En ileri siyasi temayülleri, 
hakimiyetini kurmak için d" 
tül er. 

Sultan Azizin tahtından i 
de bir bölük Harbiyeli silah 
şandı. 

1908 hareketinde gene H 
yenin ruhu harekete geldi. 

Sonra Trablus, Yemen, o 
maranın koynu az mı Harb· 
liy yedi, zindanların, sul 
çöllerin dilini anlarsanız, so 
size hürriyet için can veren H 
yelilerden haber versin! 

• • • 
Nihayet istiklal harbi ve i 

lap Türkiyesini de düşünün. 
Harbiye mektebi üstün ve il 

edebiyatın da beşiği oldu. 
Fazla bir şey söylemek 

mem. Çünkü, tarihi, müspet il 
politikayı millet bakımından 
ren b1r muesse~emn edebiv• 
türüne nasıl hizmet edebilece 
takdir -edersiniz. Kim inkar ed 
di ki, Omer Seyfeddin Harbi 
havasını teneffüs etmeseydi 
giin haha misline te~·düf ede 
diğimiz edebiyat üstası ola 

Dunun icin Harbiye mektB 
nin yüzüncü sene~ini ben, kü 
hareketimizin yüzüncü senesi 
ye ~elam lıyomm. 

Sadri Etelll 

Ölüm 
Üsküdarlı Eczacı Celil B 

biraderi Üsküdar tramvay ıa 

hat müfettişi Hüsnü Bey Cerr 
paşa hastanesinde tedavide i 
ölmüttür. Cenazesi busün h 
neden kaldırılarak namazı O 
dardaki Y enicamide kılınarak 
racaahmetteki aile makbereı· 
götürülüp gömülecektir. Kal 
lara ömür dileriz. 

tır. 

Merasime latilclal m•rtile 
şilecek ve erkanı harbiye reiır 
ninkinden ba,lıyarak, mualliıad 
talebe ve zabitler, askeri li 
deniz harp mektebi ve liteai, • 
yat zabit mektebi, mütekait 
bitler namına canlı nutuklar 
lenecek ve Cevat Paşa bir bi 
de bulunacaktır. 

Bundan sonra And içilecek, 
Harbiye mektebinin taribçeıi 
}atılacaktır. 

• Müteakiben Harbiye martı '1 
lınarak geçit resmi yapılacak • 
m~ktep davetlilere gezdirilecel 
tir . 

Merasim kıyafeti, zabitler ~ 
büyük üniforma ve aİYiller_ ~ 
resmi elbise olarak tespit edilllPI 
tir. 
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~ıdf b 
....._ Van eyin ka ları çatıldı: 
d a.y!.,, Demek sen bu kızı 
•faa ediyorsun! ... Feyyaz be
~inıi, candan muhabbetini 
e 1Yor ha, hali o günahkar 

1t ~Ad~ıünüyor demektir .. De -

1 .. •la o Celil denen herifte 
u ~a.r ! 

'n· Baba! 
ılf • 

· el· erıp hanım bütün cesareti-
me a.lın11tı: 

L' Bunu ben de biliyorum, de· 

~ Deınek Celilin ... 
etfaz sözünü kesti: 
~Beyefendi, bunu söylemek 
N 1nııı haiz değilsiniz. 

earine döndü: 
' Nesrin hanım, yaranızın ka-
7•11nı bekliyeceğim... Daha 

~ 't e erec bekliyebilirim ... Elbette 

~~:n benimle evlenmeğe razı o
~ rıuz. Her halde seneler be
Qı A•kım .. d" t :' ı son urmez ... 

e. lılerek selam verdi .. Çıkacağı 
İ) lltda. Rıdvan bey sordu: 

ı1 titı:- ~ura.dan giderkeni besledi-
n ıı hıssiyat bugün değitti mi?. 

tİJı ......_ Düne kadar bugün de Nes -
>o hanunı seviyor ve hürmet edi
llıe tunt. Seveceğim ve daima hür-

t edeceğim. 
Ilı - Dilfiribin söylediğine rağ
• en, gene kızımla evlenmek isti
ıot ._ ... ,usunuz?. 

..._Evet. 

.._Pek ili. 
Bunun üzerine Rıdvan bey Neı

,.,..,,""''- b'Jewini tuttu ve o kat'i amir 

~ - ı,i dinle ve iyi dütün .• Yann 
ce~'lte bana aon sözünü ıöyliye

,c~ ~ il!., Ya Rıdvan beye vanr· 

de . hhut ıeni hu kö§ke hapse • 
•e ~rn, hiçbir yere çıkmazsın, kim 
d "Y e &Örüımenin. Yaz kış bura· 
a ~~Payalnız oturursun. 

ılfirip Hanım yalvardı: 
"-8 B N ey.. ey •• 

tnin ağlamıya batladı: 
.._ Babacığım .. 

F llıdvan hey cevap vermedi, 
'Y'fazın koluna girdi: 
._Gidelim, dedi • 

~] A.rka.larını döndüler, soğukkan-

. 

R~ş tarafı 3 Onc'ü sayıf .ımızda 
taarruziyeyi muvaffakıyetle ifaya 
hazır ve amadedir.,, 

.y. o\lo .y. 

Yazan : Selami lzzet Gözlerimize fer geldi, yüzü-
müze renk.. Yollarda, göğsümüzü - Sonra anlarsınız. 

İğildi. Nesrinin kulağına bir şey gererek dolaşıyoruz artık.. Yaban 
fıaladı. bayraklara dudıak büküyoruz .. 

N . d H Biıibirimizle müsahabelerimlz 
eınn sarar ı. eyecanını .. . . 
d. cınh, sozlerımız heyecanlı, kalple-

yen ı: j . . h l 1 . 
H kk d kt G'd'n' nımz e ecan ı. 1922 hazıram, a ınız var o or. ı ı ız. 

Türkiin bayram ayıdır. l\lukadde. Muvaffak olacağınıza emımm .. 
Ne zaman gideceksiniz?. 

- Hemen şimdi. 
- Anne müsaade eder mi -

sin, ben de biraz doktorla çıka-

yım. 

- Halin var mı?. 
- Var anne .. Hem hava almış 

olurum. 
- Git yavrum. 
Dilfirip Hanım, kızı gittikten 

ıonra, koltuğa başını dayadı, ha -
zin hazin ağlamıya başladı. 

Yolda, doktor Nesrini sorguya 
çekti, defterine notlar aldı. Ayr 
hrken Nesrini bağrına bastırdı, 

alnından öptü. 
- Metin ol kızım ve yarın ne 

yapıp yap, babana kat'i bir cevap 
vermenin çaresini bul. 

- Çalııacağım doktor. Bütün 
.ümidim de sizde. 

- Her halde ben tam vaktinde 
yetişmeğe gayret edeceğim. 

- Güle güle doktor. 

-12-
Nesrin, gözleri dumanlı, beyni 

hümmah sahillerde geziyordu. 
Bir aralık arkasında bir ayak sesi 
duydu, baıını çevirdi. Şaıaladı, 
gözlerini uğuıturdu ve sevinçle 
haykırdı: 

.. f!'- ' U 1A 8.!°llCA •••• 

-t.iv.;ı 1..,. 

darğındı. Yalnız arada sırada 

Nesrini yolda gördüğü zaman se
vip oktardı. Uzun zamandanbe -
ri de amcayla görütmemiıtir. 

Müıfik pqa, ismi gibi Mütfik, 
makul bir zattı. Fevkalade halim 
ve selimdi. Rıdvan beyle huyları 

0 kadar aykırıydı, ki bunun için 

de darılmı9lardı. 
Nesrinin elini tuttu, yanakların· 

dan öptü. Baktı: 
- Hasta mısın Nesrin?. 
- Sormayın amca .. Başıma ge-

ayıdır. l\Iusiafa Kemal paşanın, 
Büyük Millet i\Teclisindeki Nutku
nu okuyoruz: 

"Türkiye halkı, asrrlardanberi 
müstakil yaşamış bir milletin ev· 
latlarıdır. Bu millet istiklalsiz ya
§amamıştır. Yaşıyamaz ve yaşa • 
mıyacaktır .. ,, 

Herkes sevine gözyaşları dökü
yor .. 

Artık giinleri iple çckiyoııız. 
"l\Iustafa Kemal Paşa cephe -

de. Başkumandan halkın alkışları 
arasında cepheye hareket ettiler .. 

''Düşman askerleıi hLımandan

lannr "Sulh! Sulh!,, sözüyle kar
şıladılar, ceneralin nutuklarına: 
Poyraz!. Poyraz!. diye mukabe -
le ettiler .. 

"Mu tafa Kemal paşa cepheyi 
teftiş ettikten sonra Ankaraya av
det buyurdular.. Biiyük 1\Iillet 
Meclisinin mulıterem Reisi, her 
geçtiği yerde milletle mim hükfı -
metin yekpare bir tecellüt oldu -
ğunu ispat edecek tezahürata yol 
açmıştır. 

"4000 düşman firarisini takip 
jçfo Başkumandannmz mitralyöz 
Ye topçu kuvvetleıi göndermiş -
tir ... 

Temmuz 1922: 
Mustafa Kemal, Türkün Amen

tüsünü yazıyor: 
''Türkiye mevcut tarih kitapla

rının icabatınr değil, tarihin haki
ki icabahm takip edecektir .. Biz 
onların hepsini yırtacağız, bir ta· 
rih yapacağız .. ,, 

Bugün bize o tarihi yaşatan 
Mustafa Kemal, o gün bu tarihi 
y~c;atmış kadar olmuştu. 
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BASIL VE PE.RSEPO LIS SAQAVLA QIWOA 

DAD A"E İSKE DE il 
\'az:ın lshak Ferdi 

Şair, sevgilisinin cesedini 
yakmak istiyordu 

Dara, şairi sarayda hapsederek genç kadının cese
dini mumlatmıştı.ÖJünün yalnız gözleri meydanda idi 

l 

Oüzel ( Libyıs) Fıravunun sonuncu gözdesi idi .. 

Diye vasiyet etmiıti. 
Halbuki ateş mukadesti ve ölü

ye temas eden görülürse ağır 
cezaya çarptırılırdı. 

Şair (Huma) nın sevgilisi ölün
ce, halk §airin evine üşüterek: 

- Cesedi yakacak mısın .. Yok
sa mumla sarıp toprağa mı göme
ceksin? 

Diye sormuşlardı. 
Huma müteredditti.. Sevgilisi

ni ateşte yakmağa veyahut eski a
detleri üzere köpeklerin ağzına 

tmağa kıyamıyordu. 
l>iri, fairin aevgiliıini tanıyor

du .. Öldüğünü haber alınca Huma 
yı çağırttı: 

- O güzel kadını yakarsan, ben 
de ıenin bütün şiirlerini yaktıraca
ğım! 

Dedi 
Huma: 
- Sevgilimin vasiyetini yerine 

getirmeliyim .. 
Diye cevap vermi§ti. 

Dokuz gün sonra, ölüyü Dara
nın hazırlattığı bir mermer meza· 
ra götürürlerken, Humayı serbest 
bıaktılar. Huma mezann batın
da sevgilisinin mumla sarılmı§ ce
sedini görünce şaşırdı. Ölünün 
gözleri bakıyormuş gibi o kadar 
canlı, o derece cazipti ki .. 

Huma bu neticeden çok mem· 
nun olmu§ ve Daranın ayalarına 

kapanarak: 
- Onun ölümünden pek müte• 

essirdim. Halbuki şimdi onu ölme• 
miı gibi gördüm.. Mezarında 
sevgilimi her zaman ziyaret ede
bileceğim! demitti. 

Bu hadise Babilde ölüyü mumla 
.sarmak adetinin ıüratle etrafa da 
yayılmasına vesile olmuştu. 

lranilerin mukaddes tahareti, 
mukaddes ate§ ve suları gibi, mu
kaddes hayvanları da vardı. Bun
lar mabut Ahora Mazda'nın hay
vanları idi. Horos, ku§, köpek mu• 
kaddes hayvanlar sırasında sayılı
yordu. Avesta'da, Ahora, köpek 
hakkında şöyle diyordu: 

~la çıktılar. 
}i ~ktor Cemil, bu acıklı ıahne

ıt'' ' lgız açmadan dinlemitti. 
kıl' t A.rna söz söylemek, atılmak İs· 
gı• 0~ltıenıj§ değildi. Beyni zonkluyor, 

lenleri tasavvur edemezsiniz .. 
Siz buralarda neye dolaııyonu -

nuz?. 
- Biliuin ya ben kalabalıktan 

hotlanınam.. Buraya biraz gez~ 
megv e hava almağa geldim .. Sen 

Artık düşman haberleri hizi 
korlrutmuyor. Anadoluda muhta
riyet ilan etmişler, Sevr hududlu 
dahilindeki arazi kendi kendini 
idare edecek, ve bir parlamentosu 
olacakmış .. Bütün bunlara dudak 
hühiiyoruz. Gülüyoruz .. 

Dara tairi dokuz gün sarayda 
hapsetti.. Ölüyü meydanda ve gü
neş altında teşhir ettikten sonra, 
(Huma) nın haberi olmadan bü
tün vücudunu mumla sardılar ve 
yüzünü ince bir mum tabakasiyle 
örttüler .. Genç kadının yalnız göz
leri ve kirpikleri mumlanmamışh. 

"Köpeki hassasiyetle, kuvvetli 
dişleriyle, in. ana sadık, sürüleri 
muhafaza için düşmana atılacak 
bir surette yarattnn. Köpeğin 
sıhhati yeıinde, sesi yolunda, ve 
kendi de ,süriilerin yanında bulu
nursa ağıla hırsız ve kurt yanaş
maz!,, 

t duğu yerde tepiniyordu. Bir a· 
llık .. 1 w k . f k ıoy emege arar vermı§, a· 

t ~t kendini tutmu§tu. Dütüıımüş
ll: 

''t ,.. ier hi11iyatıma liapıbr da 
hıını açarsam, her şeyi söyliye

;liın. Söyliyeceklerim ne tesir 
ı·>'a.ndıracağına da emin deği -
~ttı., Belki de Feyyaz beni kapı 
~'ffltı ettirir .. Halbuki bu iki bi -
) l'e kadının teselliye ihtiyaçları 
\.\?-. liimaye ihtiyaçlan var. Bu 
ı:ıet'f• f 1 ın pençesinden kurtulmak i · 
ı 1tl 'bir erkeğin yardımına ihtiyaç-
)'~ Yar .. Bunun için susup dinli -
l el'İtn, Bazı budalaları hiddet söy 
e~İr, Kurnazlar bundan istifade 

~· erler .. Susalım.,, 
~e ikll.ıdvan beyle Feyyaz çıkınca 

e1'' 1 kadma yaklaştı: 
tJ ':' Biç merak etmeyiniz, dedi .. 
~.~ıtlerimiz mahvolmuş değildir. 

içi fi 
içit! 
if 

11i'-· .. k t k '"k 1 ~· 1t111 sızı ur araca mu emme 
1
" Si.re buldum. 
'Siz mi?. 

)\ .._'!vet eve( Len. .Bu Feyyaz 
t lııan bir serseri .. Buna kanaat 
etirdim .. Gidiyorum. 
-.. Ntteye?. 

' d ., söyle bakayım, sana ne ol u · · 
Nesrin kısaca, fazla tafsilat ver

meden kendisini istemediği, seve
mediği bir adamla evlendirmek 

istediklerini anlattı. 
_ O adamın seni sevmediğine 

emin misin?. 
_ Sevmek ,öyle dursun ben -

den nefret ediyor, ben de ondan 

nefret ediyorum. 
_ Babana anlat. 

- Babam söz anlar mı amca? .. 
- Annene yalvar. 
- Bilirsiniz, annem babamın 

elinde esirdir. 
_ Ne adam bu yarabbi, ne a -

dam! .. 
Müşfik pa§a biraz düşündü, ta· 

kağmı ka§ıdı: 
- Dur bakalmı. dedi, şeyatmn 

ayağını kırıp köşke geleyim, an
nenle bir kere de ben konu§ayım .. 

Teşekkür ederim amca. 

~"'. 
Nesrin annesini salonda buldu. 

Dilfirip hanım yerinden kımılda
mamıfh. Biraz ötede Rıdvan Bey
le Feyyaz konuşuyorlardı. 

(Devamı var) 

.. . . 
l Ağustos 1922: 

Cephede keşif Ye ateş faaliyeti 
olmuştur. 

Korkulu günler yaşryomz. An
karadan haber alamıyonız. Düş
man fgtanbulu işgal etmek tasav
vuı'tında .. 

tç düşmanların keyifleri iistün
de .. Yollarda lfıtarnadıan, nara Ye 
yaygaradan gecilmyior ... 

Loyt Corç teminat veı;~ror .. 
Şark meselesi konuşuluyor. 

Ya Ankara? .. Ankara ne yapı
yor? .. 

9, 10, 11. 12, 13, 14 ağu:::tos ... 
Yerimizde duramıyoruz .. Ka bnm
za sığamıyoııız.. Haber alaımyo
ruz .. tç diismanlar imanımızı ka-

1 ırtmak için azgın neşelerine genni 
Yeriyorlar. 15 ağustos. Ankara
dan bir ses duyuluyor: O:dumuz 
harbe haztrdır ! 

28 Ağı.1gtos .. Dlin Anadoludan 
hiçbir haber gelmemiş ve 1 t::ın
J)uldan da telgraf çehilememigtir. 

Tiu, bir taarruzun ha~lamnk ü
zere old'Uğuna delildi. Bu haheıi 
aldığımız o pazartesi ciinü duy-

1t1tın11111m nn ı • ftllllUlllllUUI tJtlQlla 

duğumuz heyecanın tarifi, şahe-
ser bir destan olur ve ertesi günü 
duyduğumuz sevinç tarihin kay
detmediği bir sümrdur: Ordumuz 
düşmana karşr vasi mikyasta bir 
taarruz hareketine başlamıştır. 

• .. * 
30 Ağustos 1922: Afyonkara

hisarr istirdat edilmiştir .. 31 A -
ğustos 1922: E kice11ir ic::tirdat o:\

dilmişti. 1 Eyliil 1922: Bilecik 
ve !negöl istirdat erlilmi~tir. 2 ey
Iı11 1922: Dumlupınar bellerini 
büktü. Oilsman İzmir ~·olundadır. 

• • * 
O gün, bütün Türkiye bir kalb 

gibi çarptı. Bugün bütün Türkiye 
bir kalb gibi çarpıyor. Yarın Tür
kiye bir kalb gibi çarpacahiır. 

Bugün kutluladığmuz zafer 
Ba.c;:kumandanm zaferidir. Tür -
kil~ Jnni:uluş zaferidir. Dünü dai
ma hatırlarım ve onu hatırladığım 
icin Jıugiin daha çok sevjnirim: 

''0,, 1922 de: Bir tarih ya -
pacağız. dedi ve yaptı. 

re mutlu Türkiim deyene, ne 
mutJu bize. 

Selami izzet 

Köylüler köpeklere pek ziyade 
kıy•net verirlerdi. 

Yılan, akrep, keretnkele, sinek, 
pire, tahta kurusu, kurbağa, fare 
de muzır hayvanlardan mahduttu . 
Bu hayvanlardan nasıl sakmıhraa, 
mukaddes hayvanlara da o derece 
riayet olunurdu. Bilhassa köpeğe 
bakmamak, onu bir gün aç bırak
mak ve hastalandığı zaman ilaç 
vermemek gUnah sayılırdı. 

Şair (Huma) hükümdara 
nele?' anlatıyor 

lranilerin aile hayatı sade ve 

hareketsizdi. Ömürleri; uzun a• 
sırlardanberi zinet ve alayiıten 

uzak, gösterişsiz bir hayat içinde 
geçmişti. Avcılık ve cengaverlik
len başka bir şeye ehemmiyet VeJ"• 

mezlerdi. Giydikleri elbiseler bi
le gayet kaba ve göıteriısizdi. 

Fakat Medyahlara galebe et
tikten sonra, lraniler de müzeyyen 
ve kıymettar elbise giymiye baş
lamışlar ve hususi ya,ayıtlannı 

göze çarpacak farklarla ve sürat
le değiştirmiılerdi. (Devamı var)' 
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~IK 
ı-T AK V i M- ArsenLüpen'inSergüzeştleri---~ 

Perşembe Cü MA 
. , ~o A~ustos ~f A~astos 

18 R. Ahir 19 R. Ahir 
Gilo doğu~u !i.23 li. :6 

• • • 
Glla bausı 18.0 18.4' 

erserının gevezesı 
Sıbıh namuı 4.27 4:?8 
Ogıe nam.ız.ı 12,t:'i ı r.13 
ikindi oa 111azı l'. ' 7 ı ~.56 

Geçen gün, -bizim evin 
yangınından çıkarılan ki -
tap döküntülerini, kağıt 

kn-ıntılanm karıştırıyor -
dum. Elime, bir yanı kav
rulmuş büyük bir zarf geç
ti. Yere erpeledim. Yan -
mamış iki kağıt buldum. 
Benim adliye muhbirliğim 
devrinden kalma bir ya -
zımdı bu. Ustünde tal"ih 
yoktu ama, 1923 ten kalma 
bir yazı olacak. Aynen 
neşrediyorum. - S. t. 

Maznunun ismi anla§ıldıktan 
ıonra reis sordu: 

- Sabıkan var mı?. 
- Yok efendim, ne gezer .• Za.· 

ten hiçbir §eyim kalmadı. Üstüm
de ne buldularsa aldılar. Ama za· 
ten sabıkam yoktu. Böyle ıey 

hiç kullanmdım. 
Dinliyenler arasında gülenler 

oldu. FISiltılar auyuldıu. Acaba 
maznun sabıkayı ne manaya al -
mışlı?. 

- Hiç mahkum oldu mu diye 
soruyorum?. 

Maznun, mendilini yanağına 
yapıştumış, öyle cevap veriyor"du: 

- Daha mahkemeye ıimdi ge
liyorum resi bey .. Ama isterseniz 
mahkum ediniz, yalnız ıu ditimi 
çeksinler. 

Reis müddeiumumiye bir diye
ceği olup olmadığını sorar. Müd
deiunmmi mahkfımiyeti olup ol -
madığınm tahkikini talep eder. 

- Senin için serseridir diyor· 
lar?. 

- Ne derlerse desinler. Şu diş-i 
min nğrısını kesecek bir ilaç bula· 
madılar gitti ... Ne i&tedimae ver
mediler. Yok dediler. Vanmlar 
scr~eri desinler. 

- Sen gecelerini tuğla ocakla· 
rmda geçiriyor muşsun. 

- Hava da sıcaktı, ama gene o

cağa girdim .• Likin fayda etme• 
di .. Gözümü yumamadım.. Öf, 
deli olacağım .• 

- Demek yeniz yurtsuz tak~ 
mından olduğunu imaf ediyorr· 
sun?. 

1\faznun, arkasında; duran din -
ı :icileraen birine döner: 

- Allah nzaıı için, biraz tütün 
· ..:;:.i veriniz de }U 'ditime bastı • 
·:-:'Tlll· '); 

Heis Kızar: 

Müellifi: Selami Jzzet 
ya koıuyorum .. Aman allah ! .. Bu 
ağrı beni deli edecek .. 

- 1ıin yok mu?. 
- Bu diş ağrısryle çalr§ılır mı 

reia bey •. Rakı koydum, biber ye
dim, ıoğan koydum, hardal koy • 
dum, kekik koydum, siyah turp 
koydum, bana mıarn demiyor! .. 
On beı gündür, dolap beygiri gibi 
dönüyorum. 

- Peki ama ne yeyip içiyor • 
sun?. Tevkif ed;Jdiğin zaman cc· 
binde metelik yokmut?. 

- Eğer param olsaydı, ditimi 
çektirirdim. 

- Tekrar soruyorum: Ne yeyip 
ne içiyorsun?. 

- Ne yiyorum, ne de içiyorum 
reis bey ... Bu ditim böyle ağrırken 
naııl yiyeyim istiyorsunuz? .. O • 
muzdaıl nmızdan biri Yardı. Ba· 
n bir berber sağlık verdi. Eski • 
den ditÇilik yapıyormuş da, timdi 
artık hırakmı§ .. Ama keyif için 
diı çekermif. Koştum gittim. Bu
lamadım ki .. Dükkanı deiiştir · 
mi~ .. Nerede olduğunu bilen yok .. 

O gündenberi ne yaptığımı bil· 
miyorum. Aklım ba§ımda değil.. . 

At gibi koşuyorum, e§ek gibi yol 
tepiyorum.. isterseniz beni mah
kum ediniz, fakat !U dişimi çek
tiriniz .. insanın dişi airırken ne 
yaptığını bilmiyor .. Deli oldum •. 

Reis celseyi tatil etti. Dişçi çai
rıldr. 

lkinci celsede maznunun ğzı 
muayene edildi ve doktor raporu
nu verdi: 

"Serserilikle maznun olan ge· 
veze Mehmedin otuz iki diti de 
takmadır.,, 

ilan 
Tramvay irkelinden: 

1 Eylül 934 Cumartesi 1abahındaıı 

itibaren tatbik edilecek muvakkat tari
fe, Köprü ve nakil vasrtalarr resimleri 
dahil olduiu halde a,ağıda gösterilmiı · 
tir. 

irinci- mevki ikinci mevki 
Kuruı Santim Kuruş Santim 

1-2 kıt'a 6 25 3 75 
3.7 kıt'a 8 75 6 25 
Zabit 6 25 3 75 
Zahit kArne 4 25 
Küçüle zal>it 
ve efrat S 
Küçük zabit 
ve efrat 
(.kama) 
Hm'l' malul-
leri 5 
Mektep tale· 
f>eıi (15 YB§l• 

2 50 

1 50 

2 50 

na kAdar) 5 2 50 
Hu t lep vukuanda biletlerin \le pa· 

aolarn ibrazı mecburidir. Müdiriyot 

A~şım namazı 18.H 18.·U 
Yatsı nımaıı rn.24 rn !!t 
imsak 3.!~7 3.:ıu 

Yılın ı:rçea güalerl 23-J 235 
Tıhn kılın 'ünleri 131 130 

L 
-, 

Bu g Un 
t TANUt.'L: 

18,SO l'lll< ncbrlyatı. 19,%0 AJ;ıM ha. 
ocrlcrı. J 9,SO Türk mıııılld m"Şrl) ah : ( Ke. 
ınıı l Nlyıı:ı:.i, Azmi Br.)kr nı H ayriye, !\fiı-

7.cyyrm Hnnnnlıır'). 21 Selim Sırrı Bt-y ta• 
rnrından lw nrcrn n!I. 21 ,SO Nunıllıııh Şe\·ke&. 

n ey (tnı;-ımol) ve Atüdyo orkeııtraııı. 

:!23 Khz. \'ARŞOVA, lS-1~ m . 
2 1, 1 O S:ılzburgtıı n naklr n To,caniıılnln 

ld:ıreııl11tlc ııe rılon llc kon r. 2s,o.; Konre
ranıı. 23, l :> Dans mııslklsi. 21 Musahabe. 

A2S Kin:. BUKRF-., SG l m . 
ıs - ı :; Gündüz n~lyatı. 19 Haber

ler. 19,fl5 Dans mınılki 1. 20,SO Vnlvf!rııltc. 

20.45 lConrcrnns. 21 Sen fonik k onser (Snl~ 
bur;:-t:ın n nklen) . 

Klt:r.. l'RAG, 4 ":11 m. 
2 1,15 Snlzburg tan nakil. 23,0:S Son ha. 

herler. 23.20 Hcrrmıın <'hnımm<'n taltımr. 

li45 Kh7~ Bl..""DAPF .. ')TI:, 5ö0 m. 
20..'JO Ha rice b1r bakııı. %1,10 Salıbnrı

ta n n:ı lı il . 28,10 Hnberlı-r. .23,30 Sl;nn 
mu~lkisl. 2l,10 D a 1111 maslkisl. 

692 lih1~ \ lY..\NA, 607 m. 
.20,10 Sant nyn n - Haberler v~ Hlre. 

20,so Alctilnllte. 21,4:5 H a tta 11."mııli. %1,l:J 
SaJ:r.burghuı mıldcn Arturo Tosc:ınlntnin 

ldar~!llnde fillnnonlk konser. 23,30 Hol~r 
ldnrcslnde mdyo ork<'~traııı. ~s.so Haber
ler. 2S,ô0 Jfons<'rln dcvan:ıı. 21,45 Gece 
kon!l'rl ( u:ırt.P.t). -------- -
~BORSA~ 

r 1 hı:ılannda yıldız işareti olanlar ilzer· 

lerlnde 29 A~ustosda m~mele görenler· 
dir.1 Rakamlar k:ıpamş fiatları nı ıtösterir. 

1 

* Berfin 
216, - * Varşo\•ı 24. -
117, - * Budapc,ıc ~s. -
25, - * BUtreş 19. -

• Ce oc\•rc 20, - • Belgrat ~ı. -
• ~olya 94, -· * Ynltohama 3:1, -
* Aınstcrda m s.ı:. - *Alan 922, -
., P.raı: 100. - * Mecldl)'c 36, 50 
* ~ın\:hn1m 3!1. - .. Rıo nknnt 2""40. -

Çekler (kap. sa. 16) 

• Londra oı7.75 + Stothlm 3.0915 
• NCV) or~ 0.8060 • Viyana 4.2667 
* Paı1s 12.06 • !\1adı1ı S.823~ 
* l\111Aoo 9.27 * Rerlla 2,03 H 
* r.ru ı.:seı 3.39 ı 6 • Varşova 4, 196:' 
• Atin a. 83 075 • RudnpeŞte 3,93~7 
* Cc ırevre 2.4365 + Riıl--reş i 9.2H 
* Soll'a 6S.~; • fielgrat 3 4 .:072~ 
• .Amstcrdam r.17~ • Yokohamı 'Z.6H 
• Pra~ 19, 15:"3 l\fosl..'Ova l090 ıs 

- E- S H- A M 

• I~ Bankası 10.01 l'crl.:os - .ııo 
.Anadolu 27.15 • Çlmeııco 11. rı;:ıa 1 

• Reji 2 ~~ Cııyon De:, - ,00 I 
Sir. liayrlye 1 ~.l\O Şark l>c.?. - ,00 

ı l\lcrlı:cz Banlı:ası !>7,00 fialya -,0') 
U. Sigorta 
Bomonti 

"1933Tur!c Ror.I 28.fiO l~lclı:trJk 
• il '27,'20 Tramny 

• .. " 111 96.'2~ Rıhrım 
lstlkrtzı Dahill I !H,<o • Anadol ıı ı 

, F.r,,aııı l•tlLrım 97.00 Anadolu ıı 

-.ıso 
-;{}') 

192 l\lu A. - .oo Anadolu 111 
Rıl!tlat. - .oo • Mllme~I .4. ı .. _. ........ llltll!ııunıı•ınn1111 ıııı ı ııııınıııııı~ 

.ıao• 

48,00 

- .oo 
49.35 

" 

" 

En Nefi$ i t;:b:;;;;;;;;;;.;;....-.-.o:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.~ 
== Tcpebaşı ~e!ediye &bçeıiade 

Limon çiçeği kolonyası ŞEHiR TIY ATROSU 
Ş• · Sao'atknrları tarafından ışesız satış fiyatı 

100 I Perşembe akıamı hı~~bul ~tlldiııni 
Litresi Kuruş ı saat 21.30 da SfhırTUJ&Jtrosu 

f alova lllllll~llllll 

160 " l t"3r~::ü lllJ 
220 ~ Büyük operet 1JU1111J 

" Nakili: 1. Galip 

Sirkeci Mühürdar zade hanı no. 
~ Besteli yen: H. Ferit 
g Yağmurlu havada temsiller 
~ kışlık sabede. 19 = = fi 

Şükôf e Itriyat imalathanesi 
Telef on ı 2307 4 

~ 
uı11Hllllltth1111HUIUUlllllI1111 nuNllllUİifı. • • 1 • ' t • ı 
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Bebek, Şişli, lstanbul ciheti 
tramvayları temin edilmi§tir. 

· - • '" r : .. tı - -- - - ~ 

, • 
Kanlı intikam ı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı ıoı 

Yazan: .Mau1'ice ublı 
-1•-

- Geceleyin tecavüze m ruz 
kalan adamın bu bahçeye ıirmit 
olduğu hakikati .• 

- Ne diyorsunuz? Bu bahçeye 
mi girmit? 

- Evet, bu bahçeye. ' 
- Fakat naııl ıirebilir? 
- Evveli., Matma.mel Elizabe-

tin öldürülmesinden sonra hemti· 
reıi Rolandr görmek ~in M. F eli· 
siyen Şarlin kötkc ıirmesindcn İs· 
tif ade ile kötke girmiJ ... 

- Ondan sonra da .• 

- Ondan ıonra da, silah aeıi ü· 
7erine toplanan ortalığın düzel· 
me~inden eTVel, her 'Y&tfrtAy& haf 
vura· ak içeri giren halk ıraım 
karışmıf .• 

- Emin misiniz? 

- Kliniğe götürdüğüm kimse· 
lerin tehadetleri bunu teyit eden 
mahiyettedir. 

Tahkikat hakimi Feliıiyen 

Şarla deki ki: 

- Szinle birlikte gimıit olma-
sı ~üphesiz bir tesadüf eseridir, 
değil mi? 

- Hiç bir şey dikkatime çarp· 
madı. 

Mülettif Gugo israrJa: 
- Hiç hir tey dikk tinize çarp• 

madı mı? dedi. 

termeden: 
- Olabilir, dedi, OT&da bulu

nanlarla, · nd&mıa:larla: ve topla
mlf hatunan kimıelerle konuı· 
lum. 

- Pek ali. iri yarı, boynuada 
beyaz benekli bir. araV'a.t bulu· 
nan re m labklr b~i ö-zünüze 
ili§medi mi? 

- Haynı ..• Yahut belki de aör
müşolcmilirim .... Bilmiyorum... O 
kadar h yecanhyıdı-m ki ... 

üç ·· bir sükfıtat sora baş 
müfeti~ Guso devam etti: 

- Bunda hazır bulanan M. 
d' Averni'nin köşkünde küçük bir 
pavyon<la oturvyonunuz, değil 
mi? 

- Evet .. 
- Bahçıvanı: tanır mısınız? 

- Tabii .. 

- Eh .... işte o 1'ahçıv n dün si-
lah patladrğr zaman .izin dıJ Tıda 
oturmakta bulunduğanu~u iddia 
ediyor. 

-Ya ... 
- Ve, evvelce iH:i üç JCere gel-

miı ve sizi gönnü§ otan bir efen
di ile yanyana oturuyormut1U11uz. 
Bu adam ise ikinci yaTafıdan ha§• 
kası değildir. Bahçıvan bundan 
az evvel klinik~t l)unu tamırm n 
tanıdı. 

F eliaiyen kızardı, alnını ıildi ve 
en nihayet cevap verdi: 

- Yanıma gelen o olduğunu 
bilmiyordum. O Kadar ıatkın hir: 
halde bulunuyordum ki, onun be· 
nimle birlikte "Klematit'' JCö§kü -
ne gelip gelmediğinin ve dün halk 
arasında benim yanımda olup ol
madığının fa-r]{mdıt deiilim. 

- Bu dt1ıtunuzun ismi nedir? 
- O l>enim dostum değildil'~ 
- Her ne ise! ... ismi nedil'? 
- Simon Loryan .. Bir cün bü-

yük ıöl kenarırıda resim ya 
yanıma geldi, kendisinin el• 
sam olduğunu ve fakat el 

kime aatacağmf bilmediji~ -
radığınr söyledi. Ondan toııı' 
d'Averni'ye takdim edilmek 
ıunda olduğunu anlattı .. Bel1 
takdim etmeği vackttim .. 

- Kendisini 11k ıık ıör 
"? mu. 
- Dört, \reyahut Def deff'I 
- Adresi nedir? 

- Pariste oturuyor. 
baıka bildiğim "1-r. f ey yokhd·J 

Delikanlı bütün soğuk k•,..,. 
ğrnı ve cesaretini topTamrftı, d 

dar ki istintak hakimi: 
- Bütün bunlar gayet 

feyler, diye mırıldandr. 
Fakat Guıo hiçte öyle düf 

yordu. Felisiyene dedi ki~ 
- Demek oluyor ki, cf\in 

gördünüz? 

- Evet, oturdufum pavyo11 

··nrnda gördüm. M. d' Avernı 
avdet etmit olacağını V'e kend 
takdim edilmİ§ bulunduğunu j 

nediyordum. 

- Ya daha sonra, yani ı,.~ç 
tahliye ettirmememden ıonra1 

- Gönnedim. 

- Halbuki o, gölcük . 
iJalfi evler arasınna. sriili ııitlı1 
la makta; devam etmiıtir.. Cı 
daki 1 kantalardan birinde a ~ 
yemeğin" yemi!. Drn akta• 
ray yalmı yerlerde görülmüf 
duğu temin ediliyor. Gölıel" 
de gizleniyor:mu .. 

- Hiç l>ir şeyden beıi1111 ~ 
- "ta ıiz ne yapıyord-" 

- Pavyonumda alqam ye~ 
ni yiyorcJum. Her zamanki 
yemeğimi M. d'Avemi'ııia }lı;f" 
sr getirmitti. 

- Ondan sonra? 
- Ondan sonra da okuciUt' 

yattım .. 
- Saat kaçta? 

- On l>ire doğru. 
- Çıl<madınız değil mi? 

- Hayır .• 
- Emin miıini%? 

- Eminim.. l 
Ba§ müf eti~ Gu.~o, ıo.r~• -; 

mi§ bulund'ugu dort kışrdcrt I 
rekkcp biı grupa döndü. Bul1~ 
dan yatlıca bir zat :.lerlt!dt. (j 

huna dedi Ui: ~ 
- Siz bu eivardalH lcö~~ rl 

·birinde oturuyorsunuz dcgıt td'J 
- Evet, M ... FHip Caveı' 

sebze bahçesinin ilerisi'ncfc.. 6' 
· - Bu kö kün biT tarafı, f 

hangl biı: kimsenin gölcüfc "!/ 
bilnıesini temin edem bir yol &J 

rindedi.r. değil mi? 
- Evet.. ~ 
- Siz banal geee yarıuaef•? Jı 

1111' çeyrek saat sonra. pcncer• .. ~~ 
h :vn alırrken birinin ıölu'' 4' 
kürek çektiğini gördüiünüıii fıJ~ 
bunun gölcük kenarındaki 1°..; 
ueunda topr&ğ,a çıktığını, ~· 
izi köıkünüze ait:. kayıga Y ,}' 

tığını ve kayığı kazığJna hail f J~ 
ğını ve binnetice, kullanıaıt 0

1
dd' 

ğu kayığnı sizin kayığınız 0 -r 
junu ve bu dol n ki sJİ ti 
dığınızı söylediniz, değil nai? 

{Derad ts1> 



' 

Orta Oyunu 

r akma nıemelerimden 
• 
ıri ~iişmiye başlayınca!. Zagrep müsabakalarında uçuncu

lükten sonunculuğa indik! enne rolüne çıkan tek genç Necdet B· 
başına gelenleri anlatıyor 

ftecdet Bey tabii halinde ve kadın kıyafetinde 

Zairepte yapılan Balkan oyun· 
larının ilk müsabaka ıününde 
verdiği neticeleri yazdık. Atina · 
da kazandığımız bütün dereceleri 
kaybetmİf, üçüncülükten sonun • 
culuğa, hayır sonunculuktan bir 
evvelki dereceye inmittik !. 

Bu neticeleri yazan telgraftan 
bir gün evvel bir Yugoslav gaze· 
tesinin yaptığı tahminleri yazar · 
ken buna şafhğımızı da saklama 
mıttık. Çünkü hu gazete bizirr 
atletlerin kazanmaları ihtimalin 
den hemen hemen hiç bahsetmi · 
yordu. Şimdi maalesef inanıyo -
ruz ki atletizmdeki derecemizi 
bizden iyi bilenler de varmıf ! 

Spor kafilemiz Zagrep'te ge~lt reamlnde 

) Geçenlerde orta oyuncularının / mamın İsmail Döıuomeci lsmail eaa. . . , .,.- , 
tı ne Kavuklusu Alı Beyın ha- Paçavracı İsmail Çolak Tevfik 

l'&lar B . ' . . ' 8e ını yazmıttım. u arada Alı Hafız Cemal, Şehremınlı Cevdet, 

Dün, Zagrepte bulunan muha· 
birimiz, bize müıabakalara dair 
ilk yazısını gönderdi. Bu mek -
tup bir hayli yorgun ve bezgin 
bir dille yazılmııtır. Bütün atlet· 
lerin ittirakiyle yapılan fener a • 
)ayının bütün Zagrebi yerinden 
oynattığından, bunun güzel bir 
propaganda olduğundan, buna 
mukabil organizasyon itlerinin 
zaif olması dolayısiyle müsaba • 
kalarm bir hayli kargatılık için· 
de geçtiğinden bahseden bu mek· 
tup, müıabP..kaların ameli netice· 
lerini de bildiriyor. 

"Birinci müsabakalar pek le • 1 Çünkü yüz mtere ıampiyonumuz 
himizde görünmedi.. tkinci gün 1 Semih bu müsabakalara, Sovyet 
vaziyet düzelmezse bu yıl Bul- Rusyaya götürüldüğü ve oradan 
garlardan da sonra gelmemiz Zağrebe galiba vaktinde yetiıe • 
tehlikesi vardır. Beş senedir yüz mediği için, i!tİrak etmemit bu • 
metrede ilk defa finala kimseyi lunuyor. 

ti{ •rtık Kavuklu yetitmediği Hasan, Telgraf Halil, Dervİf Ağa, 
ler· 1 orta oyununun enteresan tip- Zihni Efendi, Yemenici Rıza, Çi
dit~en olan "Zenne,, de yetitme· çekçi Şakir, Atır, Asım, Bekçi 
lrt:~ı ve üç zenneden ikisinin de Abdi, Küçük Ali, Şair Ömer, Ka· 
ıaı· . oyuna çıkmadıklarını söyle· ırkçı Ahmet, Tezgahçı Ahmet e • 

•ttı. Dem itti ki: fendilerdir. 
d - Zenneye çıkan bir genç kal- Şimdi benden baıka "Zenne,. 
~ ? da Necdet beydir. Eğer bu kalmımııtır. 
1 bıliyetli genç de oyundan ayrı·. - Ba~rnızdan geçen enteresan 
ı:•• zenne tipi tarihe karıtmıt o· vak'alar?. 

taktJT. O k d k k' H . ' . N - a ar ço ı.. angısını 

·~ ec~et beyi buldum. Konut • anlatayım bilmem ki .. Bir gün S?e· 
') nı. Kıbar tavırlı Ye nazik bir ne makyajda gecikmittim. Ali 
.enç olan Necdet bey bana haya- Bey: 
~ ilnlattı· 

' &c" • •
0

. ,... . • - Aman çabuk ol1 halk sabır. 
ÇJC :s --~ ...... 
~ leverdim. Hemen her akıam Üzerime ge ı. en e acele dıtan 
d "'-a efendinin tiyatroıuna gi • fırladım. Bir iki muhavereden 
.:;; onu büyük bir hayranlıkla sonra gezinmeye beıladım. iyi 
tep ederdim. Büyüdüm ve mek • bağlanmaıbıt olacak, takma me • 
.._ teki temsillerde sahneye çık· melerden biri afağıya düşmeye 
~Y& haıladım. Ekseriyetle bana batladı. Etrafımızı çevreli yen ha
~ dın rolleri düfüyordu. Sahnede nımlar arasında da bir kahkaha • 
~ •affak olabilmekliğim için evde dır yükseldi. Ben oyuna gülüyor· 
•dın elbiseleri giyer, ayna kar· lar zannediyordum. Ön'crinden 

'
111nda roller yapardım. Bu su • geçtiğim iki hanımın bjraz hızlr· 

"ttle k d il · · b · · 'h · · · f k b a ın ro erını enımsemıye ca ı tarı üzerıne ıtın ar ına var· 
l§ladım. Mektepten ıonra bazı dım. Çok utandım. Ter bo§anı -

;>'unlarda genç erkek rolü de al- yordu. Ne ise elimi göğsüme götü• 
ıı.ı. Ve ıize gençler mahfelinde rerek bayılma takfüli yaptım. A· 

;erilen hir temsilde "Şerife Du • rap bacıyı oynıyan Kadri beyle 
ı,~' rolünü yaptım. Çok muvaf- Ayvaz taklidi yapan Tah,in Bey. 

oldum. Sonra bir gün artist Ke- - Aman küçük hanım hayrldı 
~I Babanın teıvikiyle Kavuklu diyerek kollarımdan tuUular, bu 
b 1 Beye müracaat ettim. Ali Bey ıuretle ikis=rıin kolJ .. rı aras·nd,_ 
•na çok mültefit davrandı ve 927 içerive cekildim. Bsşka b=r gürı 

lene . . b. 
~ •ının ır yaz gecesinde Tür • de bir dii~ün evinde temsil veri· 

de o zamanlar Fikretin btthçeai yorduk. O·-unun niJ.1'vet;'"..J~ ~o • 
11
'1biyle anılan yerde ilk defa ola· yunurk~n kapı vuru1du. Bir h~

l'~Jc Tabirle Zühre oyununda rol nımla bir bey iceri ,..;,.cm .. r. B .. -
:.drın. O zamandanberi, yani ye- de 0 esnada vaşmi\1<1" feraceyi 
leı Yıldır Ali Bey ve arkadnlariy· çıkum,stım. HPnım beni bu vazi· 
~ Ç&fıııyorum. Bu kıymetli ar· yette sröriince: 

daılarla daima çalıtacağım. _ Evva1' . ~i .. e hı..vkırrl· P- , ... : 

- Kimlerle oynadınız?. kavbettim. M-ğ·r hanımla bey b" 

Bu neticeleri evvelce yazdığı • 
mız için tekrara lüzum görmüyo· 
ruz. Yalnız dereceleri bir batka 
yazımızda tekrar ipret edeceğiz. 

b. ·mizin mektubun· 
dan fU 9atrr arı e •: 

hırakmadık. Her yıl çerez kabi- Sovyet Rusyaya giden kafile• 
Jinden toplanan küçi.ik küçük sa- miz futbolcu, güretÇi ve deniz· 
yıJardan da uzak kalıyoruz. cilerden mürekkepti. Atletizm 

Atletizm işlerinin iç yüzi.inü yapmıyacaktık. Şu halde Semih 
bilenler için bu derecelerin ne 
kadar tahii olduğunu anlamak 
çok kolaydır. 

Şimdi burada arpacı knmmsu 
gibi düşünceye dalanlar var .. ,, 

işte bir Zagrep macerası da • 
ha.. Evet, yüz metrede her yıl 
hiç olmazsa final müsabakaları • 
a tO'di: yOIC. 

Zagrep yerine niçin Rusyaya g(;.. 

türüldü?. Burada kalıp çalıısay· 
dı da doğrudan doğruya Zaırebe 
gitseydi ve bu suretle bu milli te· 

maslarda hiaseıine düıen ve ken· 
disinden beklenen vazifeyi Yl\P • 

saydı daha iyi olmaz mıydı?. Bu 
. . ' ne ıftır .• 

Görülmemiş bir maç: Cim Londos ile 
Maks Ber karşı karşıya ! 

Atina, (Husuıi Muhabirimiz
den) - Amerikadan buraya ge. 
len haberlere göre, dünya serbest 
(Üre§ ıampiyonu Cim Londos, A
merikada Filadelfiya ıehrinde, 1-
talyan Cino Garibaldi ile yaptığı 
maçta yeni bir muvaff akiyet ka
zanmıttır. Bu güreıte otuz bin 
seyirci bulunmu9tur. Cim Londoı 
elli dördüncü dakikada çetin bir 
güreıten sonra rakibinin sırtını 
yere getirmittir. 

Yunan gazeteleri, yakında Cim 
Londosun. dünya boks t•mpiyo • 
nu Max Bear ile yapacağı garip 
maçtan uzun uzadıya bahıediyor
lar. Bu mac;, boks ve güre~le ka
rıtık bir maç olacaktır. Bütün 

le girerler. Kadınların merak et • 
t;~i şev. bir erlr~iin kadın rolü • 
nü n'llın( yaptığıdır. 

- 7.'enncye nede nkadın çık-k - Şimdiye kadar çalııtığım ar- ni~ hakkımda on lira h"' h~e gi · 
t ldaıların batında Küçük lımail rişmif 'er. Hnnım benim kat'ivyen 
b fendi merhum gelir. Hatta mer· karim 0 lduö\•mu iddia ... ~mi~. 

., Cim ~ondoa bir ma~ında 
mıyor .. 

_ Orta ovunu t~klit ve nükte Amerika gazeteleri, bu garip maç l Cim Londos ta hasmının bq 
111b bana uzun ve itinalr maki . H"lb·ıki .. eni tlttvum"m~ f?Öriil't:" 

)'j Yaptığımdan dolayı ikinci Pe- tahmin'nin vanlı• olduğunu ani:-· 
~ı diye takılırdı. Sonra Hocam dı. p .. "li...., ı..~tı·-~~" ,..-... --~= "' · 
d li Bey gelir. Naıit Beyin yanın· ma, Sait Bev lzmjdeyken ka· 
d~ ça.lıtbm. Asım ve Kadri efen • dın zanniyle bir s~rhosnn tectvi;. 
derle de oynadım. züne mantz ka1drğı eih; bir zenne 
- Sizden evvel kimler zenne· arkadatı da gene tems;J ..Jen s~nra 

)e çıkıyordu?. kaçırmıva te,ebbüa etmi~ler ·· 
S 

- Benden evvel zenne olarak -K,.dınlar sizi naııl seyreder? ,. 
ı._ ıt ve Cevdet Beyler vardı. Bun- , - Orta oyunurta srP.I•.,. 'k::a ,.Jı .... 
I 1'lll ikiai de timdi çekilmit bu • lar oyunda., ziyade zenneleri sey
~ntıyorlar. Pek eıki bir tarihe da· rederler. Meseli aya1darıma, givi· 

1"ban hu oyunda yüzlerce •zenne niıime, tavır ve hareketlerime ha· 
~~it, ıeçtniıtir. Meıhurla~ı Teı· karlar, hatta aralannda uzun bo~· 
-IQÇı Ahmet; T elaraf lsmaıl, 1 • lu ıörütmelere, münakaıalara 1n· 

oyunudur. Pişekar her hususta b'r ile metıul olmakta ve iki ıam • ıözlerine ıu sözlerle mukabele et• 
az ma1umatr olandır. Kavuklu, piyonun bu husustaki sözlerini mittir: 
hoca kisvesini'! bürünmiis tufe~rli yazmaktadırlar. "- Max Bearm beyanabna 
yaııyan, açık gözleri taklit eden Dünya boks ıampiyonu Max ıülerim. Filhakika eğer :rumnı-
tiptir. Zenne de. kadının taklôdi • Bear, bu maçın neticesi hakkında ğunuiıtediği yere vurabilirse beni 
dir. Her tipin takl1t edildiği bir 0 • fikrini soran gazetecilere demit • nakavt edecektir. Fakat eğer Ya• 
yunda h-ıkikisinin rol alması ta • lir ki: kit ve fırsat bulamazsa - ki Mu· 
biatiyle doğru olamaz. Sahneye "-Rakiplerinin kolaylıkla sır· hakkak böyle olacaktır. - daha 
kıı.dın ç1ktıktan ~onra orta oyunu· tını yere getiren Cim Londosun yumruğunu indirmeden ayaklan 
na da ,.ıkabilir. Fakat erkelin ka· güret f&Dlpİyonu olması benim sendeliyecek, muvazeneıini kay· 
dın rolü yapmumda baıka bir İn· için hiç bir ehemmiyeti haiz de· bedecek, yumrulu kuvvetini kay• 
celik baııka bir muvaffakıyet var· ğildir. Eier istediğim yere yum· bedecek. O zaman neticenin ne 
dır. O da ıan'atkirın fsharnm rujumu indirebilirsem kendisini olacağını töylemeğe lüzum gör• 
kabiliyetine göre vi;kt~Hr. J kat! ~urete nakavt edeceiimden müyorum. Bu maçın tarihi be. 

Yekta Raeıp emınım.,. nüz teıbit edilmemittir.,.' 



ılediltodu 

U zuvlcirımızı çoğaltmak 
kabil olursa .. 

;············:ç;;~~···b·~·i~Ş·i;;;············ 
......... -............................................. . 
Tabii 
Mumyalar! 

AVRUPADA 
Barp Olacak mı?. 

Amerikah muhabir Knickerbocker'in ihtisas~arı:J 

Avrupa gazetelerinde okundu· ı Bu değişikliklerin ve ilavele
ğuna göre Ber1in biyoloji müte- rin ardı arkası gelmiyecektir. Himalaya dağlarında bu-
ha1111larından doktor Haltfreter Çünkü uzuvlarımızın '•ayılarını lunan kaplan cesedi 
herhangi bir uzvumuzu vücudu- arttıracak oluraak, hayattan da- Mumya denildiği ' zaman her 

zaı-f mda harbin lehinde ve 
hindeki şanslar müsavidir.,, 

Macaristan hükumet naibi 
ral Horti'nin sözleri şuydu: '' 
olmıyacaktır, çünkü tehJikeıİ 
fazladır.,, 

Strasburg'un askeri lcumaJI 
Ceneral Walch demişti ki: 

muzun istenilen yerine aşılıyarak ha ziyade zevkalacağımızı bili- şeyden evvel hatıra gelen Mısır 
büyütebileceğini iddia etmekte • riz. Onun için doktor Holtlreter mumyalarıdır. Fakat Mısır mum
dir. Meıeli. mexve ağaçları, gül- bize bu imkanı verecek oluna her yaları sun'i ıeylerdir. Çünkü Mı • 
ler, üzümler naııl aşılanıyorsa İn· halde ondan azami surette iıtifo- sırlılar ölülerin mumyalaştırılma
san vücudu da o suretle aşılana • <.lt: etmegv e hepimizin can ataca?iı-

- sı işini tabiata bırakmıyorlardı. bilirmif, yani uzuvlarımızı vücu • na •üphe yoktur. 
.,. Mısırlılar ölüleri tahnit ediyor, 

dumuzda istediğimiz tarafa nak· Daha hangi uzuvlarımızı art· 
bazı terkiplerle bulanmış bezlere lettirebilirmişiz. tırmak lazımgeleceğini düşünür • 
sarıyorlardı. Bu ameliye gayet in· 

Şayet böyle bir imkan varsa sek aklımıza, tabii ayya§lar da gc· b . y f' l 

"Ben n;kbin değilim.,, 
Yugoslavya kralının fikri 

fuydu: "Balkanlarda harp c 
ya-:,,ktır.,. Bulszaristan kralı 

Londrada en yüksek memurin mişti ki: "Son harbi yaıamı' 
mahaf ilinde ve korkulara "Ciddi nesil kuvveti elinde bulundur 

Bundan bir buçuk sene evvel 
Fransa yalnız Almanyaya kar§r 
emniyet istiyor-:lu. lngiltere ise 
Fransanın bu korkulariyle alay e· 
diyordu. Bugün, Hitler i, baıına 
geçelidenberi İngiltere de Fran -
sanın bu endi§elerini takdir edi -
yor ve İngiliz liderleri o korku -
ları ciddi bir surette telakki edi · 
yorlar. Çünkü bugün f ngiltere em 
niyet ihtiyacını bizzat duymakta· 
dır. 

cc İr iıtı. e ıravun ar zamanın- d. · · ·ı· A ·k iıtikbalde bu yeni biyoloJ.ik ke•if lir. Onların birer ilive boğaza ih· en ışe,, ı~mı vrrı ıyor. men a-
.,. da Mısırda bu İ•te üstat olan İn · d "h k ı· · · k k · 1 d t• 1 l kt B d k :r a eyecan,, e ımesı aynı mana-pe ço netıce er oğuracaktır. ıyaç arı o aca ır. u saye e a -

D k H 1 f 1 1 .k. . l' sanlar bulunuyordu. yı ifade etımekted~r. o lor o t reter tecrübelerini şamcı ar ve ayyaş ar ı ı mıı ı ra-
timdiye kadar maymunlar ve kö· kı içmeğe muvaffak olacaklardır. Havanın fevkalade ceyyid ol- Bugün İngiliz hariciyesi bizzat 
pekler üzerinde yapmııtır. Bun· ikinci bir boğazın, oburların ve duğu bazı yerlerde mumyalanma öyle düıünmeıe bile, onun erka-
d · 1 · d d 'k v ) r· d rok · ııl r·ıne kend İ kendiliğinden olmaktadır. nı harbiyesini teşkil eden zevat, an sonra ınsan ar "üzerın e e §1 emper er e ın c 3' ı.,. c 
tatbikatına ba§hyacakmış. yarıyacağını yzmıya hacet yok . Mesela Sahrayı kebirde cenazeler lngilterenin yalnız silahlanmakla 

D k k. b ·· b. k tur dağılmamakta ve yalnız yavaş ya- kalmıyarak Fransa ile bir ittifak eme ı ugun ır yere sa · · 
lanarak ölmeden elli altmı' sene Futbolcuların, koşucuların ve va, kuru) up toz haline gelmekte- aktetmiye bile mechur olacağını 
ıonra meydana çıkacak olursak, daha birçok sporcuların bir çift dirler. söylüyorlar. Bu fikrin arkasın • 
eHi altmış sene evvel yer yüzünde bacağa da ha muhtaç oldukları da H:malaya dağlarının üç tepe · dan topallı yarak yürüyen lngiliz 
bıraktığımız insanları atnıyamı • aşikardır. Fakat Alman doktoru • sinden Kilimancaroda tabiat ta • efkarı umumiyeai yalnız silahlan-
7ac:ajız. Çünkü yeni neıil büıbü· nun bu keşfinden sporcuların dn rafından mumyalanmıt bir kap • ma zamanının geldiiini biliyor. 
tiia hatka bir tekilde karıımıza istifadeye kotmaları biraz fÜP • lan ceıedine tesadüf olunmu~tur. Silahlanma yarıtı ba~lamışbr .. 
çılmaıt olacaktır. helidir. Çünkü iatifade ettikleri bilinmez nasıl bir sebep yüzün • Yürüyor. Almanya, Fransa, in • 

Öyle ya, inıanlarm her ıeye takdirde dört ayaklı mahlukattan den tepenin en yübek noktauaa ıiltere, Rusya, Japony~ İtalya 
heves ettiklerini insan olduğumuz addedilmeleri tehlikeıi vardır! kadar çıkan kaplan açlıktan Te tam müıabaka halindedirler, bu • 
için pek ili biliriz. Biriıi kalka • Bütün bu ilaveleri ve deiitik· susuzluktan ölerek orada kalmıt nun aonu olimpik aldem oyunları 
cak, alnına da bir ıöz taktırmak likleri sayarken fındıkçı küçük ve mumya haline ıelmittir. olacaktır. 
iıtiyecektir. Bir diğeri batını ar • hanımlarımızı unutlaydık, dedi • "Kaplan yuvası,, denilen hu Bucün yalnız müabaka hazır· 
kuma çevirmeden arka tarafı ti. kodumuzu tamamlamamıt olur • yer Himali.ya dağlarma tırma• ldclan yapılıyor. Yaruı finaller 
ıörmek için kafasının arkasına duk. Buküçük banımlann daima nanlar için bir istasyon hükmün• mevzuu bahaolacaktır. Ondan 
bir ıaz taktırmaia heves edecek· i1<i dudata ve müteaddit kalplere dedir. Buradan geçen Te mumya· sonra bu müsabakanın önüne ıe" 
tir. Belki biriıi çıkıp kafatasının ihtiyaçlan Ta~dır. Bir dud.ak: latmı olan bu kaplanı eliyle kal- çilmezae "Avrupada harp olacak 
içindeki beynin kamının ~ ~~~ll!~~~MIJ~~:l!f_~M.,1..,..r'!r:5:"0:e#:n~~iıitıt""""IM~~Mıı•RitN~na"'9tft 
yerle,tirilmesini ve banakların yorum, bilmezsin!,, sözüyle kartı· bu kaplan mumyasmın ancalt .e.; caktır. O vakit "Anupada laarp 
da kafataıma naklolunma11nı undaki erketi temin ederken d 'i • kiz on kilo aiırlıiında olduiunu ne zaman olacak?,, diye bir aual 
arzu edecektir. ğer dudağın da bu sözü tasdik ve ıöylemiftir. Halbuki böyle bir sormak lazım gelecektir. 

kendisine düten iti yapması kü • 
Bu gibi imki.nlann ve ihtimal· ff k kap1anm ağtrlıft kırk elli lriloclar. Bir çok müdekkikrerin mili • 

çiik hanımlarımızın muva a ı • B 1 d' i ·L: ba • t'd .. k hızalarına t...-'-lacaL oL-- claha lerin biç hududu olmıyacaktır. 1 la i in ıi ıı.. zı ıp ı aı a• uau A 111A1' 

yellerini ne kadar ko ay flu'mıf · ı ölül' • • k ki a cı·ddl olan ı"lcı'nc·ı sual bt'rı·nc:•ı'nı" Arka taraflarını katımaktan '--- v• er · enm ovu ara ve m • -
UV9- olacaktır! 

lanan kimıeler bunun omuzları· 1 h ğaralara bırakmak itiyadındadır• de timdiden ortadan kaldırm•! • Onların birçok kalp ere i tiyaç· 1 
__ ..ı_. n .... ~ •••kan kollann u • L k 1ar. C&ünüte ı&re bu ıibi yer er 
-·- -r-•• _. ları olduiuna da hiç fiipae yo • 
---..1-L..! ellerle zor oldu~· .. nu dü • k ölüleri oldukları sibi muhafaza 
...auuuu •- tur. Çünkü tek bir kalple birço 
ıinerelt bir el de arkalarına ya • erkeii birden idare etmek kolay etmekte, daha dotnısa mumral-.· 
P-•ntac:aJdarclır. Bu aayede hem tınnaktadırlar. Bu ,Dbi .,erler et• 

AT' delildir. Halbuki üç dört tane 
tim.ineklere, tahtakurulanna ve kalp oluraa iiç dirt erkete birden: norrafya tetldkab hulUMIDda ve 
pirelere kartı da kendimizi daha "- Seni bütün kalbimle sevi· esiri zamanlarda J&••mf! inaaa • 
kolaJ müdafaa etmif, hir olmazsa lan 1 larla burüakii inıanlar arumcla 

T yorum!,, deseler bile 1a söy e· 
ıımlıklan -leri daha kolawldda Tiicutça mevcut farkla.n teahit hr ,_ " memiı olacaklardır!. 
kqamı olacatn. itleri çok oldu • 1U1unda çok mükemmel m.IGmat 

Acaba bütün bu yudıinnız ı...... la için fasla ellere muhtaç olan• elde edilme9ine yardım etmeıne • 
lar da bundan çok iatifacle eclecelr ,eyler bir hayalden ibaret mi ka· dirler. Filhakika auımyalqmıt 
lerclir. lacak, yoba doktor Haltfreter cenazeler münakata edilemez ve 

IOD bioloJ.ik keıfi hunlvı imkan k 1 Bundan 80Dl'a cem L-- reddolunamaz deliller teı i et • 
-~· dalailine IOkacak mı?. Biolojik 

-·L-uı kıskaçlara da laaat isal• mektedirler. _... tetkilrata her halde fazla ehemmi· 
aıyacaldır. Çünkü ub. tarafma. Jel •enaek lbım,eliyor. ilim bu· Bu hakikati Danimarkalı ki· 
da bir yerde taktıracaimıa Wr Pil siriildiilü ıibi böyle deT a • tiflerden Birket dahi teyit etmek· 
çene kemitmia etrafına amil., mlariJle ileri sidecek olursa, tedir. Bu zat, Alaskada yaptıiı 
la Ml't elitleri bu it mükemmel JÜZ ll8M eonn arz üseriade insan bir ıeyabatte, ayni ırktan olduk· 
wetle ıörebilecektir. Bise arlra • an'iaia INalaitün bqka bir ıe· ları halde birbirlerine kartı hiç bir 
elan t.ücum eden hınızlan ve 11 

• kil4le ---...1..z.. ve iman Yicudun· sevıi hi11i bealemeden yaıayan 

-
ı..etle L.!!tün' d••a-•nları ıur- ,..,_... 1 1-'-' l 
., DU -T- deki tıetkilitaa deii~ii prüle · ndiyan ve .. ımo ar ara• 

mak suretiyle kendimizi müdafaa nnda yaptıjı tahkikatta. İı· 
mnek için de arkamızdaki ltu c.ektir. Dedikoducu kimoların misafirperverlijini ıör· 
ctılerin çok faydası dokunacaktır. müt ve bunlar Alaskada mühim 

Birçok imanlar vardır ki her ıe Ankara Hanımlarına ke,ifler yapmak kal.il olduiunu 
ye burunlarını aokmak isterler. tsmet Paşa kız enstitüsün- temin etmitlerdir. ilk ıünlerde 
Tabii bir burunla bunu yapmak den diplomalı Fahire ve Saad~t kendisine kartı çekinıen hareket 
~'11ay delildir. Onun için 1'u tıy· Hanımlar Ankarada terziha • eden lskimolarda, yavat yavaı 
n~tte olan inaanlar ani bunmları· nelerini sçtılar. tyi ve ze'fld • cma itimat uyanını§ ve kendisini 
nı koku almıya, nezt~ httwlmıya nizce giyinmek, bunun için, ölilerin konulduiu majaı-alara 
ve sümkürmeie tahsis ederek "'1· ne kumaş, ne para kaybetme- ıitürmütlerdir. 
runlannı istedlkleri itlere toka • nıek istiyorsanrı Fahire Ham- K.lıif lturada iskeletler ve ya-
l>ilmek için ba!ka bunalar taktı- mm modanın bütün incelikle - w kemikler sörecejini ümit e • 
racaklanhr. rini milli zevkimizle anla~ır~ derken hiç bozulme•lf cenaze· 

Vazifeleri casuahık olaa, laer maktaki ihtisasından istifa& lerle kartdafmca bü7\ik •emnu • 
aöJlenen feye kulak vermek itti • etmelisiniz. niyet d•ynmıtur. Aurlarca .. vel 
,._, dedikolaclan hoıluan kim- Terzihanenin levhasını Ad- ölen bu ceıauelerde Monsel mil· 
leler 'hertıaqf •ir rıraatta iyice liye Sarayı tarafından Işıklar Jetlerine mah1U1 wauflar JMimo-
kul-L '--L----.L ;..;.. -='-·tlan • laraakilerdea -1. daha bariz bu-aa ........... 97 ... ·- caddesine baktığınız zaman ~ 
mn miaaneıa hir tarafına büyücek göreceksiniz. lunmakta idi. Bu mumyalar de-

ttir dD'. ı-----------. ri ile k-iktea·.ibaret.Aaiup-Aia' • 

tır .• 

Birer harp sahnesi olmaları 
mümkün olduiu derecede tahmin 
edilen Avrupa merkezlerinde yap· 

. tıiım tetkikat ıon neticesi nedir? 
Avrupa, bir çok merkezlerinde 
yaptıiım Hyabatin ve Avrupanın 
mukadderatını idare eden zevat 
tarafından söylenen fikirlerin hu· 
liıuı nedir? 

Bu zevat, söyledikleri ahlerin 
neırolunaajım biliyorlardı. Onan 
içni sözlerini tartarak atiyleaitler· 
di. Çünkü Taziyeti muhakeme e· 
derken ilatiyatlı bulunmak iatiyOI'· 
lardı. 

Çekoslovakya cumhur reiıi de· 
mitti ki: "Hırp olmJJacakbr, çün· 
kü para yoktur.,, 

Hariciye nazırı M. Benq de· 
mitti ki: ''Önümüzdeki bet len~ 

hklan dörtte üç nisbetinde eksil· 
mitti. Kitif büyük hediyeler mu· 
kabilinde bunlardan birini alımı 
ve Kopenhaı müzesine ıetirmq· 
tir. 

Bu mU11l7alar, tabii mumyalar· 
dan bqka bir t•Y deiildir. Ya· 
Aitahnit cibi hiç bir ameliyeye 
tabi tubllmuı ~ejillerdir. Ozer· 
lerincle beyin. c;ier ve barakla • 
rın çıkanldıiuu ıöateren hiç bir 
~k yoktu. Buadan ıüphe tle 
kahil 4e1ildi. Bunların böyle 
hl=·lanaı icap ettiren imiUer .....,.alardaki laaYuun fnbli · 
4e ilanı elmnaclır. Çünkü tah•t
lar dahi tamamen muhafaza edil· 
mit bulunuyorlardı. 

ça harbin c•kacağına inanın 
la?·m geJivor.,, 

Prens Otb Avrup'ı. ı•·lhun111I 
vu-:t•ır"a. istikla!ine tabi oldu 
sö··1 .. miati. 

Fransa hava ntt"!ırı Ceneral 
nais'in söz1E>··i ,:uvd•1: "Frans• 
hava kuvvet'eri müdafaa iç:rı 
Her tecavüze ayni vasıta ile 
kabcle ederiz. Jngilizlerin İ 
ettikleri her bir yeni tayyare 
memnun ediyor.,, 

Yuııoslavya hariciye nazırı 
tiç: "Önümüzdeki bu sene z 

ela sulh idame edilecek midir? 
aline: "Zannederim!,, 
vermitti. 

Fransa hariciye nazın 
demifti ki: "Bundan bir HDI 

vel yazdığım bir makalede 1 
hup çdmaumıa iaakinaıa 
nu aöylemittim. 8qüa ayni 
cüdemem.,, 

deTim.,, 

Musolini diyor ki: ••on 
aulh!,, 

Çörçil Avam KamarunuU 
diki: "Beno günden korkuJr 
O ıün uzalL dejildir. Arada 
ki bir .ene. belki bir buçuk 
-va.dır.,, 

Bunlar ortaya atılan fkir 
bazılarının ha'-uıdn-. Onlar 
harp olmıvacak ~-
tunuz da 19~4 de harp ....... 
hesine varmcıya kadar her 
yeti ihtiva edivor. Bun'amı 

si ispata hacet brTakmryu 1:rir 
ispat ediyorlar: Bu tez bütan 
hanetlerin pek vahi feyler ol 
dur. 

Bütün bu bahsettiiim z 
daha isimlerini zikretme 
1rimseler iki hadde birleıiro 
Birisi Ç"örçil tarafından giSıt 
endişe ve diğeri Baıvekit Çö., 
tarafından ,ıösterilen ateıin ii 
Fakat bir fikir vardır onu ka .. 
herkes izhar etti. O da gel 
harbiıa bugüakü Avrupanm 
elemek olacaiıdır. Son aylar 
fsnda bK kaaaat bi!aistiana 
tarafından kabul oluadu. 811 
naat ta ailihları lıtırakmanıa 
kiaaız, ailibları taladit etm 

ıayri muhtemel ve .m-macli 
lilibleomanm Jaerkea için 
olduğudur. 

Londradan baluhcak 
A'fl'1IP&lllD plımüii 
ima f.a•lıalarla ltasit bir 
sala eclilemi1ecek .kadar 
ve kuq.aktar. Kaba taalak ~ 
rette ild aaaaua aörüle·ll·dl·LWW!I~ 
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Orduda en kıdemli: Harbiye mektebinin en eski talebesi 

Ferik Cevat Paşa.. 92 yaşında bulunan Müşir Kizım Pş. 
189tde Harbiyeden mülizimlikle çık- Plevne harbini anlatıyor .. 

mış, iki ~~!~ Pa~ qlmuştur " •. Gazi harikulide bir ku..m~odandır. Asarı meydanda •• 
• J askerliğe karıı duyduğu samimi y • J 

muhabbet ve hisler dolayisile u- aptığı ış pır anta gibi ortada duruyor •. ,, 

81rincı Ferik Cevat Pata 
I 

Ordunun en kidemli muvazzaf 
'-Liti birinci ferik Cavat Pqa 

~eridir. Kıymetli bir asker 
0 P-.a memlekete büyük biz -

~ ebnif, orduda kendiıini sev 
le İii gibi hariçte de kibar tavri
L_ l'e :ııez$etile ayni sevgiye maz· 
llQ o1nıUıtur. 

• C..T&t Pqa 1879 (1295) MBe • 

~·Galatasaray& girmi9, 1888 
tahadetname almq, imtihanla 

:::::-cirmiftir. 1891 de mü, 
IP...L.. olarak Harbiyeyi bitirmit. 
-.aıır Harhiyeye aeçmif, 189' 
(13to) da Erkanı Harbiye yüzba
kaı olarak-çrkmtfbr. 

Qlvat Pa,.11m .md .ı tl•tl•
~~ hemen ekaeriei Tefa~etniit· 

• ~ amif arkadqlart Yan
: la,it, Ca'va't (Doğancılar) , 
<1 ~ ,Fen:ı (Koska), Abbas 
' l'aırlı) , Şerif Efeiıd il er. 

P-..ıun amıfmr okutan mual • 
~erden •i olanı yoktUr. Ali Ri 

~P-.a, Hafız Tevfik Pqa, Lo
Pata, Rtıtit Pqa, Ahmet Muh

'-r;Pqa hocalan idi. Cavat Pqa, 
~ çıkmc.a yaver olmuf, 

lt Cle Fransız manevralarma, 
2'12 tle iUC Libi ıulh konferanaı· 
lıa ıDurabli.. olarak gİbnİf, bir 
!Ceç defaCla Alman ve Avuttw'.Ja • 
~;&İden heyetlerde balunmuftur. 

C!ltrutiyetten bir sene aonra Hi
C&a fÖmendufer lıattmin nami ki 
~dına memur olmU§, halen müte-

~it harbiyelilerin en yqlm olan 
zını Pqa ile hattm açılıflıİda 

"'1lunmuıtur. Meırutiyetin ilanımı 
~ea.kip ikinci fır'k& lrumanClan • 

• tayin ecldmif, 325 de tasfi-

hi rütep kanunu~~m kaıbuli üzeri 
~ rütbesi F eriklikten Kaymekam 
't:a indirilmistir. Pata, orduya ve .... .. 

•• 
~lep ettiklerinden nihayet onların 
lru hu aayede kurtulmaları müm • 

. il olabilmiıti. 

Harbiye mektebinin tedrit u
._liinde illl ıala'hatl J'9.paD cene ~ 
tal :Von der Golç pqa olmuftur. 
CoJ.ı> P•••...... Z"l'"fl" 1 ·ı \' .,... ..... , u u u smaı pa· 
~n aıkı, fakat kendisine belli 
'-d·1 • d 1 lllryecek kadar gizli tarasıu • 
lıi" altında Harbiye mektebme çok 

Zilletleri dokunmuttur. Bunlan 
-.ılatınak iç'in dolJııdan 'llotriJya :iç Pll§&nın hatıratına Dfi!racut 
le•~ Bu hatırabn TürkiyeC:le-
~ faaliyetine ait olan kısmını bu· 

liiııden ltil>aren tercüme etmiye 

mumi bir surette yapılan bu tat - "Harbiye mektebinin ıağ ka • 
fiyeden mütee11ir olmamı§, rütbe lan bir tek eaki talebesi var!,, de
ıi inc:lirilmeıine rağmen memleke· diJer, adresini tarif ettiler. Birden 
te, vMaııa hizmetler ifasına koı - bire, Harbiyenin yüzüncü yıldö
muıtur. Bu cümleden olarak Har- nümünde bu en eski talebenin 
biyeden ilk defa ayrılan ve Yıldız duygularını, hatıralarını, teıpit 
da teıia edilen Erkinıharbiye mek etmeği arzuladım. 
tebi müdürlüğüne tayin .edilmif • ... 111ııııız•ınn ı•R ıs ,,. • •· ..... a aı 
tir. Bir müddet aonra .Alman or - . Bu-· yu·· k 
C:luaunun manevralarına ittirak et-
mit. bir buçuk sene aonra da ye - ş f 
Diden Miralaylıia terfi ederek bi- e 
rinci ordu müfettitlik erkinJıarbi -----

Gazi Hazretlerine ait iki 
kıymetli intıba 

yesine memur edilmiıtir. 
Balkan ·harbinde fark orduıu 

Erkinıharbiye reisliği, Çatalca Er 
kimbarbiye reiıliği yapmıı, son
ra dokuzuncu fırka kumandanı 

olmUf, harpten aonra tahdidihu -
dut komisyonuna aza seçilmiı, mü 
teakiben Geliboluya, oradan Ça -
nakkaleye fırkuımn baıına geç • 
mittir. 330 senesi nilıayetlerine 
doiru Çanakkale mevki müatah • 
kem kumandenlığma tayin edil·
mif, harbi umumiye ittirak etmiı
tir. 

Bu sıralarda miralaylığa terfi 
eden Pqa cenup gurubu kuman -
danbğma tayin edilmit, ve tabii -
yenin aonuna kadar bu vazifede 
kalmıtbr. 

916 bic:iflyetinde Galiçyada, 12 
inci kolprdu kumandanlığma ta -
,... ;edibiJr harp hafüleyirqıle>....-atil. .... .._~..., .... ~ 
Ça•ldcale7e •öpd~tir .. 911 
de Filistin aekiripci ort\u kulll4Ul· 
danı olan P~a bu •ırada ikinfi de 
fa Ferikliğe terfi e~ittir. 

Uzun ıajiddet orada kalan Pap. 
Filistinin tahliyesini müteakip iz. 
mirde yeni teıkil edilen sekizinci 
ordu kumandanı olmuıtur. Müte
akiben Erkimharbiyei umumiye 
reisliği vazifesini yapml'§, Harbiye 

nezaretine getirilmif, 'kısa bir müd 
det aonra istifa etmİ§, Ferit P.aşa 
kabinesinin zamanında ise Anado 

lu ile münasebatte bulunduğu an· 
.latılınca vaz~fesinden azledilmit 
bir müddet aonra Şurayi askeriye 
tayin edilmitıe de kabul etmiye
'rek istifa etmiı, 920 senesi Ali Ri
za Pata ka'bineıine tekrar !.[rkinı· 
harbiyei umumiye reisliğıne geti· 

rilmi' yine iatifa, etmif, 16 Mart 
920 de ~11al günü İngilizler tara • 
f"fd.&0 Ni9antqmdaki ]Fo.ııaklann 
d~ alll\Arak tevkif edilmit ve 
Maltaya sürıii»e gönderilmiıtir .. 
P•ta bir buçuk sene oradf. vatan
dan uzak kaldıktan sonra memle-

kete dönmiit ve Elcezire kuman -
danı olarak Diyaribekire gitmit • 
ıir. Uzun müddet orada çalıtbktan 
tonra Eliziz meb'uau olmuı, '340 
•İhayetinde m~b'ualuktan istifa 
--ederek Şurayİ askerf azalığına ta-
yin olunmu9tur. Mbteakiben birin 

ci Ferikliğe terfi etftıit, 922 de Mu 
ıul .ı:n~selesi dolayısiyle Cemiyeti 
Akv~ heyeti ile birlikte Baıtdat, 
MuıµI, Gerkök, Erbil ve havalisini 
"Ciol&tmıf, ayn.i m~sele için Cenev -
rede Ceml)'~ı Ahaiİıil -,Men hey· 
ete ukeri m6tavir lıfattyle ittirak 
etmittir. Dinç, zinWe1fü· asker O· 

lan Pata Hazretleri balen Alt Şu • 
rayı askeri izasmdan bulunmakta· 

tir .••• 
~ Bir yıldit hasta yatı,-• ... 
Bütün lftml r, ~ bu •n kı

demli t&lele;i .-ritrP 'lju'hliam-, 
duyplahnı tespit etmek teıebbü
•Ü!Df mlni olili&dı. 

.,fa<iım; lftıf dum. 
Al 

~yaklai'ımaib-=una basa ba • 
aa lot bir \:oridnr 'geçiyoruz. Mü· 
ıir kazım Pqanm kızı Nazwe 
Hanmı, hafif bir sesle anlatıyor: 

- Üç senedir yatIY,or.. Son 
günlerde ağırlaıtı ..• Bazan Fiyey· 
ri yükletiyor .• Kendini bilmez bir 
hale -geliyor pqa... Şimdi konu • 
pbiteceiinizi hiç zannetmiyo
nım ... Bir görünüz, beyefendi •.• 

Loı koridor bizi aydınlık bir o-
4.laya çıkardı. Geni§ bir karyola • 
da, pqa, hareketsiz yatıyordu. 
SakaUan bembeyazdı. Ve, batı 
kar gibi beyaz bir takke tatıyor· 

du. 

zi~a, onun güç gören gözler· 
birdenbire fetı · Olduğu 
yerde doğrulmağa çalııır; elleri 
titrer. 

Mütir Ki.ıflll Pqada birden • 
bire bir h•reket oldu. Eğildim, 
baktım: K.Juı, gür kqlann altın· 
da oyuklarına k~an bir çift ma • 
vi göz göl'dii,ın. Nazire Hanım be· 
ni ve ziyaret pıu~dımı anlattı. 

Pqa heyeeanbndı. 
- Ne yazık ki, dedi, hastalı· 

inn, halai.zliiim, Harbiyeni.-ı yü • 
züncü yıldönümü meraaimine 1ıti· 
rekten beni alakoyuyor .. 

Sonra kızma hitap etti: 
- Bu iyi gün~ bir aediyeyle 

iıtirak edebilment imkanları bu • 
lunabilir zannediyorum ..• 

- Ağulloaun otuzuna daha za.· 
man var, ~fendim... O güne ka .. 
dar inpllah iyileıecelnİJliz, efen· 
dim ••• 

• • • 
ihtiyar kuınandan timdi -iır 

ağır, keıik ıkeaik PJevne harbini 
anlatıyor blnıaı,.. 

_ lzmirdeydim. Ko!afaaıy r 

don. Döalü_.. -1a~ ik~i ı.bu 
runu ben ~etittiriyonlum. lkinci 
tabur, o __.n, JürWye mekte • 
binin muvaff akıyetini gösteren 
ıayam zikir biı taburdu. Talim 
ve terhiyeaine ~ -~ göster • 
mi9, pek itina eylemittim. (Ki • 

zmı Pqa taburdaki muvaffab 
yetle timdi bile iftihar duyuyorı 
ve bir aözü arasında anlattı ki11 

Harbiye mektebi talebeliğinde. 
ımıfmda en mümtaz olanlardan
mıı pafa. .. ) 92 muharebesi daha 
bqlamamııtı. Amma, bqlamali 
üzereydi. Sevkiyat yapılıyordu. 
lzmirde ben de istida ettim. Mü .. 
tetar Sait Efendi vardı o zaman • 
lar ..• Allah rahmet eylesin. .• Ona 
dedim ki: "Hareki.b askeriye 
ba§ladı, Vidin'e sevkiyat oluyor ••• 
Beni gönderiniz oraya.,, MuvafılC 
buldular. Ben kendi yetiıtirdi· 
ğim taburumla gönderilmemi i .. 
tetlim. Kahul ettiltW. Emri llf ile 

Vidine l'ittim. Sırbiyede muba • 
rebe ha§ladı. Ta:bunmı büyük mu 
vaffakıyetier gösterdi. Belgradı 

zaptettik. Sırplar teslim oldular. 
Avdetle, Rusyayla muharebeye 
tutuftuk. Kumandanımız Gazi 
Osman PA§&ydı. Gazi Osman Pa
ta Vidindeyken taburumun hare
kitmı tetkik etmif, çok beğenmİf, 
tabur binbaııaı olduğum halde 
beni alay kumandam yapnuftı. 

Plevne muharebesi denilen mu 
harebeyi kimilf!n ben yaptım. 

"Yanık bayır,, muharebesinde 
ıırtlan zapt ve tahkim ettim. Mu
harebe tekmil orada oldu. Ne bı
dar hücum edilıe, hepıini defet• 
tim. 

ihtiyar kumandan büsbütün 
heyecanlanmııtı. Her tarafı titri• 
yordu. Gözleri yqlıydı. Titrek a
vuçlarının titrek parmaldanm a • 
çıp kapamağa uğrqıyordu: 

- Plevnede biz muharebeyi 
kazandık; kaybetmedik. Muaale • 
hayı Ruslar istediler. Yılmıılardı. 
Hem öyle yılmıılardı ki, lali.vlı • 
ğın mahvolmaıından bile endi9e
ye bqlamıılardı. 

Muharebe bitti denildi. Tiber'e 
yollanıldık. Ruılar ne üniforma • 
mı, ne de kılıcımı aldılar. 

ihtiyar kumandan, Yanık bayır 
hücumlarından hirinde bir de ya 
ra almı§, onu da ıöyle anlatıyor: 

- Bereket '1erain ot yığınım 
ai~r etmİ§tim. Kurıunlar iikin o
raya çarp~r. Bir.r; sekti güğıünı•> 
;;a,.. • erı dı. Hi~cum l:itint"iye 'kadar 
yaralandığımı kimseye duyurma. 
dım. 

• • 
ihtiyar asker, Gazi a 

Kemalin karıısındaki fıayranlıtı• 

(Devamı 12 inci-~ 
nın 1 insi sütunun altında) 



Harbiye mektebini bu yıl bitiren efendiler 
SÜVARi 

Mehmet Bahattin ojlu Feri dun 
(Konyo) İsmail Remzi oğlu 
Mesut (Yalvaç), Mehmet Süreyya 
oğlu Ömer Sa it ( Çölemer), Meh· 
met Cemalettin oğlu Mustafa lh • 
tan (Çerkeşul), İsmail oğlu Raif 
Clstanbul), Oıman oğlu Burha • 
nettin (lıtanhul), Mehmet oğlu. 
Ahmet Kudret (Jatanbul), Halil 
Sadettin oflu Ali Enver ( (lstan • 
bul), Hafız Ömet oilu Şerafettir. 
(Erzurum), Mehmet Ali oğlu Bıeh 

çet (Mamuretüliziz), Hasan T ah
ain oğla Enver (Erzurum), Halil 
oğlu Ekrem (lıtanbul), Mmtafa 
oğlu lamalı Bekir (latanbul), Sab
ri oğlu Süleyman (lstanbul), Mut 
tafa oilu Sami (Kilis), izzet ojlu 
Muhsin (Ankara), Mustafa Ziya 
oğlu Mahmut Adnan· (lstanL.1), 
'.Aziz othı lnet (lıtanbal), Ömer 
oğlu Şükriı (Urfa), Rauf oflu Va
mık (lstanlıul), Şnki ethı Me
lek (Apalılc), Maıher oila ı .. 
mail (Karahisarlı), Hasan Tahsin 
oğlu Ziyaettin {Erzurum), İsmail 
Hakkı oğlu Abdullah Enver (Hü· 
t!avendigar), İs~ail oğlu Hakkı 
;(Fatsa), M~ NuTi oğlu Burhan (lı-

lllttııııı"l!Ulfttıtnn"""""'1tıı~ 
m anlatırken, en büyük heyecanı· 
m duyuyor: 

- O harikulade bir kuman· 
aandrr. Türk tarihini" misline te• 
aadüf etmediği bit adamdır. A.,a. 
n meydanda ... Yaptı~ı İJ prrlanta 
gibi ortada duruyor. Müthit 1m 
kargaşalıkta orduyu eline alıp §ti 

hali kazanmak, milleti kurtar
mak kolay ,ey değildir. Yüzüncü 
yıldönümimü rnra'tc: eden Harbiye 
~k~bı, dünyayı fcarşrsında hay· 
ran brrakan biT Gazi Mustafa Ke· 
mal yetittirdiği içn, ne kadar ifti
har etse, ne kadar gurur duysa ye 
ridir. 

Nazire hanım söylüyor: Müşir 
Kazım paıa, hazan evlatlarını, 
torunlarını etrafına toplarmış. 

"-Dua edin, dermiş, bu bü • 
yük adamm, Gazi Mustafa Ke
malin ıağlığma dua edin! . .,, . .. ,,. 

Mütir K•znn Patanın tercümei 
hali ltıaaca 'u~ Pata, 1287 yılında 
lürbite .mektebinden çıkmıt ve 
.ıtincı ordunun üçüncü alayı bi
&i tabUru ikinci bölüğe yüzbıt
l(ı'ğına tayin "olunmuştur. Bilaha
r~Yemen vali yaverlijinae, ıaru
lrer .yaverliiinde bulunmu,. Muh
~il tarihlerde aırasiyle kolaialı· 
a,., .bin"8fdip, kaymakamlığa 
terfi etmif. 312 aeneıi 5 temmu • 
zunda "Uhdesine riitbei müşiri 
tevcih kılınmlf.,, • 

Mü,ir Kazım paıanm son vazı· 
leleri: 325 ıeneıi 22 martında Ko· 
ıova valiliği, billhare İzmir vali· 
liği. 

tan bul), Hakkı oğlu Selahattin 
(latanbul), Nuri oilu Mehmet Ek
rem (Bursa), Mehmet oğlu Cemil 
Fuat (Bursa), Süleyman oğlu Ah· 
dullah Adil (lstanbul), Hasan oğ· 
lu Refik (Kocae~i) Efendiler. 

LEVAZIM 
Şaban oğlu Necdet {Erzurum), 

Ali Rıza oğlu Ahmet Semuhi (Ge· 
liıbolu), Osman Fevzi oğlu Nihat 
Ostanbul), Cumalı oğlu Mehmet 
Nuri (Malatya), Ahmet oğlu Ta
lat (Balıkesir), Ahmet.oğlu Mus· 
tafa (Kilis), Eyüp oğlu Hamdi 
(Tokat), Tahir oğlu Nurettin (İs
tanbul), Ca.vit oğlu Mehmet (İs· 
tanbul), Yatar oğlu Ihsan (Ela
ziz), İsmail Hakkı oğlu Muhte• 
rem (İstanbul), Osman oğlu lb· 
rahim Ethem (lstanbul), Abdul· 
lah oğlu Bekir (Kayseri), Kiznn 
oilu Mehmet Nevzat (Denizli), 
Arslan oğlu Mustafa Necati (la-

tan bul), Mehmet oğlu Hasan Basri 
(latan bul), Hüseyin oğlu Nihat 
Fazıl (Üsküdar), Osman oğlu İb
rahim Kemalettin (Zile), ömer 
Lütfü oğlu Mehmet Necdettin 
(Fatih), Mustafa ojlu Ahmet Mi· 
tat (Odıaneli), Akkaş oğlu Sü· 
leyman {Ayrntap), Hasan Tahsin 
oğlu Mehmet Necmettin (Edirne) 
Mostaf a oğlu Mehmet Burhanettin 
(lstanbul), Mehmet Bahattin oğlu 
Ahmet Rıfat Efendiler. 

iSTiHKAM 

Hasan oğlu Murat (Karesi), 
Murat oğlu Mehmet Kadri ,(lstan
bul), Kazım oğlu Hüsamettin 
(Niğde), Tahsin oğlu Hüseyin Ca
hit {Ordu), Muzeffer Asım'(Ada
na), lbra:him oilu Eaat (lata.no 
bul), Mehmet Ali oğlu Enver (Ba· 
hkesir), Ali Eşref oğlu Ahmet 
Bahtiyar (Kara), Halilullah oğlu 
Ali Remzi (Erzincan), Cafer oğ· 

lu Ali Rıza (lstanbul), Ömer oğ· 
lu Mehmet Kemal ( Karahiaar )' 
Rü§tü oğlu Ahmet (Erzurum), 
Yaklfp oğlu Ahmet Sabahattin (lı· 
tanbul), Lutfullah oğlu Abdurrah· 
man Eşref (Bayburt), Mehmet 
Hakkı oğlu Tahsin (Ayancık), 
Öriıer oğlu lbrahim (SıTas), Efen· 
diler. 

DEMfRYOt 

Mehmet Ali oğlu Asaf (Ak,e
lıir), Halil oğlu Mustafa (Kayse
ri) Hasan oğlu Raşit Hilmi (Eyüp 

Sultan), Hulusi oğlu Mehmet .Do· 
ğan (lıtan'bul), Mustafa Tahir oi· 
hı Hüseyin Bebiç (Btırsa), Huan· 
Tahsin oğlu Mustafa Şevket 
(Şam), lbrahim Etenı oğlu. Şaha • 
bettin (Adapazar), Halil Rıfat ağ· 
lu Mustafa Kazrin (Karaliisar), 
Mehmet Salih oğlu Mehmet Mu • 
zaffer (lstanbul), Efendiler. 

NAKLiYE 

Ahmet oğlu Mehmet Tevfik 

mektebi talebesi bir tallın a.önınela .. 

(Bursa), Ferit oilu Vahdettin 
(Harput), Ahmet oğlu Rasim 
(Denizli), Mehmet Feridun oğlu 
Ali Fehmi (İstanbul), Abdulaziz 
oğlu Şefik (Kayseri), Efendiler. 

MUHABERE 

Ahmet oğlu Enver (lıtanbul), 
Halil oğlu Mesut Necati (latan • 
bul), Halil oğlu Faik (Üıküdar), 
Ahmet oğlu Ali (Adana), Ali 
Fehmi oğlu Muıtafa (Karaıi), Ali 
oğlu Mustafa (Karaıi), Mehmet 
oğlu Hasan Behçet (Eşme), Şük
rü oğlu Ihsan (Edirne), Mehmet 
Asaf oğlu Yusuf Kenan (Ereğli), 
Muhtar oğlu Ali Riza (Edirne), 
Efendiler. 

HAVACILAR 
· Mehmet oğlu Hilmi (Adana), 

Süleyman oğlu Hayrettin (letan-

mık Kemal (Edirne), Osman oğlu 
l&mail (Gemlik), Ali oğlu Hasan 
Basri (Balıkesir), Mustafa oğlu 
Raıim (Buna), Hasip oğlu Mus· 
tafa Münip (Trabzon), İsmail oğ-

Nazmi oğlu Mahmut Mümtaz (.Ala 
kara) Mehmet Ali oğlu Mehme& 
Rıdvan (İstanbul) Mehmet AU 
oğlu Hüseyin (Üsküdar), OamaJI 
oğlu Mehmet (Malatya), Ali oğld 

bul), Mahmut oğlu Mehmet N~tet Harbiye mektebi hocala r1 ve kumandanlarımız , 
(Edime), Halil EnYer oğlu Meh- lu Halim Hikmet (Yenişehir),/ Mehmet Feyzi (l~I), Mali_• 
met Zeki (t.tanbuJ), Ahmet oğlu Meıı.et Vehbi oğlu Hakkı Bur· mut oğla Mehmet (Manısa) Tah • 
Mehmet Şadan (Tra'hon), Oı· hanettin (Bursa), Mehmet oğlu sin oğlu Nihat {lstanbul) Cema • 
man ofla Emin Ali (lstanbul), Mehmet Macit (lıtanbul), Ferruz ]ettin oğlu Hasan Fahri {lıtan • 
Faik otlu Rüitem (lıtanbul) Sab- oğlu Halil (Gelibolu), lbrahim bul) Sait oğlu Şevket (Eıki§elıir) 
ri oğlu Hü~İn F~hmi (Re,adi- oğlu Hüseyin Tomas (Bursa), Osman oğlu Haydar Nect1et (Ay• 
ye), Şevket oğlu Hü.eyin Hafü Şükrü oğlu Mehmet Remzi (Azer• dın) Remzi oğlu Rasim (latan· 
(Aksaray), Davut oilu lmtail beycan), Mahmut Şinasi oğlu Ce-- bul), Abdi oğlu Mahmut Şevket 
Hakkı (Biga), .Ali öjhı Meltmet nabııehabettin (Konya), Mustafa (Çubuklu), Rifat oğlu Abdülhadi 
Galip (Şarkıf)a), Tevfik otlu Is- oğlu Mebmet Şükrü (Hüdavendi- (Mardin), Asaf oğlu Celaletthı 
mail Mü,tak (İetmlbül), Mchillah gir), Mustafa Şveki oğlu Ümit Şev· (Elaziz) Mehmet oğlu Veytel (A• 
oğlu Abdalaafm (Mardiıt), Mahir ki (Üsküdar), Ahmet Rasim oğlu masya), Kerim oğlu Celal Sahir 
oğlu Ahmet Kadri (Bursa), Nuri Mehmet Rahmi (IStanbul), Milin· (Yeni~tiir), Şerif oğlu Celalettin 
oğlu Abduttaılnnan, Lilfi (Bile- taz oğlu Ekrem (Çengelköy), Zül- (İstanbul), hmail HaWU oğhı 
cik), TM.sin oflu Turgan (inan• fikar oğlu Mehmet Reşat (Foça), Alımet Bürhan (Yalova) Hümi 
l>ul), Şerif &fhı Nwret (Deni-zli), Kadri oğlu Sabri {Bursa) H. Hüs· oğla Mehmet Zeki (lstanbul) 1;. 

mail Rahim oğlu Ahmet Necati 
(İstanbul) Halil Muzaffer oil• 
Namık Kemal (İstanbul) Osmaa 
oğlu Muammer (Tekirdağı) Ke • 
mal oğlu Adnan {latanıbul) Ömer 
Fevzi oğlu Ahmet Faruk {lıtan • 
bul) Ömer Lütfü oğlu Raif Nec • 
det (İstanbul) Tursun oğlu Ah • 
met (Trabzon) Arif oğlu Hamdi 
(Karasi) AhIMt oğlu Seyfi (Hır• 
kaiıerif) Yusuf oğlu Kamil (Ka• 
rahisar) Necati oğlu Arif Nihat 
(Üsküdar) Hıfzı oglu Melmtet 
(Eyüpsultan) Mehmet ojlu Ma • 
harrem (Kars) Abdülksim oim 
Necmettin (Harput) Mehmet IU• 
mil oğlu Mehmet Ahdülbekir o .. 

Harbiye mektebi kutUpanealnden bir görünüş.. tanbul) Ali oğlu Galip (tıtamul)l 
Mehmet Şakir oihı Mehmet Arif nü oilu Kemal (Ankara}, Meh· Ali Avni oğlu Ahmet İkrami (lf.i 
(Bursa), Hasan Ra.llı oilu Ab- met Arif oğlu Mustafa Ekrem mit) Avni oğlu Abvet (Erzaımn>'. 
dullah (Snas), Hiiieyin Rifat ot• '(Bursa), Osman cğlu İsmail (Kon Mehmet oğlu Hayrettin (Balılce
lu Mehmet Nail (Aydtn), ~ ya), Hatim oğlu Niyazi (Erzu· ıir) Kemal oğlu O&man Necati 
oğlu Ekrem (BetMaş), Halitojhi rum), Hüseyin oğlu Vehbi (Çer- (Kadıköy) Abdülhadi oğlu Yah· 
Ali Muzaffer (l.t,anlml), Mu.ta- keş}, Sadık oğlu Mazhar (Gazi.. ya (Adana) Amir oğlu Nqet El•· 
fa Şevket otfu Metmref Trifik antep), Şerafettin oğlu İsmail Ru- tanbal) Abdülhak eğ.lu Mustafa 
(Nevşehir), Mehmet Ali oil• I~ hi. (lıtanbul), Tabir oğlu Ömer (Çatıancak) Asım Hilmi ojlu 
rahim Vedat (fttan&ul), Hüleyin Naci (lıtanbul), Akif oğlu Ekrem Şül<tü (Bursa) Ömer Fevzi oilu 
oğlu Melanet Te•tik (Eclittıe), .(Sıvas), Nuti oğlu Yusuf lsmail Mehmet Sabahattin (lıtanbul) Ö· 
Hüıeyi11 otla Selihattia (Oska • '(Bursa)' Süleyınan oğlu Mehmet mer Lütfi oğlu Nedim (lstanbul) 
dar), Mehfnet aihl Hasan (ht. Yatar (lıpatta) Melhmet oğlu Ah- Tahsin oğlu Lütfi {latanhul) Ab
ıa), Yusuf Sal>ii otlu Mehfnet Ce. dullih (Betikta,), Hüseyin oğlu durrahman oğlu Naim (Eskite· 
vat (Oıküdat), A1'du1Jak ~i Kemal (lüanbul), Müliarrem oğ· hir) Hasan oğlu Muatafa (lıtan• 
oğlu tsmail Haliltt .<lst.afilnil) E- lU Fuat (lıkenderttıı), ~ehmet E- bul) Emin oğlu Mustafa (Bursa)'. 
fendiler. min otlu Mahmut (Gazıaritep), lı· Jsmail Rahmi oğlu Retat (lıtan • 

PiYADE 
'hat otla Seyfettin (lıtanbul), Re· bul) Ahmet oğlu Ali Fethi (lat•n
eep oğlu Abdullah Ekrem (Biga), bul) Hasan oğlu Fevzi (lstantJaıl) 

Mahmut ojlü Neanettin Clt- E9ref oğlu Hayrettin (Çengel- Cuma oğlu Hasan (Gaziantep) 
tanbul), Mehmet Mitat oila Mua· köy), Ömer Faik oğlu Kazım (Er- Ahmet Haydar oğlu Melıınet Ta· 
tafa Necdet {fstanltal), Melimet zincan), Osman oğlu Ahmet Ziya 1at (Üsküdar) Mehmet oğlu Mu
oğlq Halim (Kanpl), Ahmet oi· (lstanbul), Mehmet oğlu Rama- hitt'in (Üsküdar) Osman Nuri oğ• 
Iu Lütfi (Maifturetülbiz), ttlıe6t zan (Sındırga), Tahir oğlu Mus·. hı Abdullah Kemal (lıtanbul) 
oğlu Ahmet (Kayseri), Ha'ldd tafa (Beıikta9), Hasan Fehmi oğ· Mustafa oğlu Selahattin (Yozgat) 
oğlu Niyazi (Tralizon), Al>dülke· lu Mehmet Necdet (l~it), Mu· Mehmet Mümtaz oğlu Yusuf Nec· 
rim oilu Hasan (1raıbzon), Ah· hiddin oğlu Recep (lzmıt), Ce~- met.tin (Isparta) Halit oğlu Cevat 
met oilu M~'tnnet (Şarki Karahi· ı· det oğlu Münür (lzmit), Bakır (Üsküdar) Mehmet Bahri oğlu 
1ar), Hakkı allu En-ter (Tralt- oğlu Ahmet Tevfik (Sandıklı), Ömer Şerafettin (Trabzon) Meh· 
zon), Rıfat oilu lmi«il (Sine>p), -lalil Zekai oğlu Enver Faruk (iz· met oğlu Orhan (Bursa) Süley• 
Hasan oğlu lmıail (Canik), Meh· mir), Mehmet Faik oğlu Eyüp man İhsan oğlu Ahmet Naci (lı· 
met Arif oğlu Nurettin (Buna), Fazlı (lıtan'bul), Zekeriya oğlu tanbul) Vasıf oğlu Abdurrahman 
Mehmet Niyazi oflu İbrahim Na- Ahmet Nazif (htanbul) Hurşit Halit (İstanbul) Harun oğul Mu,. 
bit (Bursa), lamet oğlu Nüıhet oğlu Enver (İzmir) Muhiddin oğ· tafa Kenan (Antalya) Hasan oilu 
(Bursa), Rıfat oğlu Mehmet izzet lu Mustafa Aıım (lıtanbul). Fethi 
.(Tokat), Mustafa Sıtkı oilu Ha· oilu Mutafa Danıt .(Gelıbolu) [Devamı 17 inci sayıfamızda J 



Harbiye mektebinin yüzüncü yılını luıtlalarken T.ltiMU.la&": 

olç Paş~nın Türkiyeye, ve Harbiye Harbıyede Gazı Hz.le 
ektebine ait çok meraklı habraları Lir sınıfta ders •• 

,.., caraıı ı 1DC1 aa,yııua, 1 O azimkar ve dessas görünüyor. 
) tlan mürekkep bir heye·· Osman Paşa askeri m~ktep~.erin 
lata.bula ıönderilmeaine ıslahına taraftar olmadıgmı soyle· 
•erilmitti. Bir de~ di. Şu halde harbiye nazuiyle 

4-ia Jizltatısı Stal'ke ve le • Padişahın sözleri biribirine mt e-
'-- itleri ~in harp müıaYiri luyor. Bununla beraber, nam, 

liJaea ~ilmifti. Fabl bu tedrisatın şimdiye kadar olduğun
~lalli· .. lenlen batb bir de ubri dan daha pratik bir tarzda yapıl

._ için l>ir mütelaamaa ih· ması hakkuıdaki teklifimi kabul 
... d ............ üzerine etti. 

t,..llNI K•Wer bi .... ı fon tler 
~·a- '*1if ebaifti. Ba auretle 
~ ~ 1883 •wi Haaira· 

ıı İDc:i .... lıtanlNla tolmit-

~ •eaeleye dair zevcesine 
..__ '!'bir mektupta &int.ap Golç 
~ki: 

Golç .. ltir it jlri ......... 

mejelQeoMr bl-.L lir 
..... ı. lllUCibinat kadit. 
verilmeai lbuD plen iki J&Yer &le 
tayin olumnemqb. Go1' k haf· 
taları bot pçirm.eaQı" lıtaabul 
ahvalini tetkik etua.itti. 

Golç Be7in 11lala ..t.celi .. • 
k.-i mekeplerin o ı•llllUl nüiatel
• bir ...mı vardı. Ç~~ o 
mekteplerdeki te4rieat diler anil 
mekteplerclen çok farkby... Golç 

8eJ lataa•la ..ıcliji •••n bar· 
l>iye mektwiııinde 460 tıal•M •ardı. 
O mektepten ayrıldığı 1895 .-ae. 
liade İle iN "liklat 1700 a.hi>ey• 
çıkmıfb. Do.let mall&etif ubrt 
mektepl•İnd• .......... uJ•enin 
miktan ile on tli&1 w.-.. af&iı 
tietiWI. 

lellltat ..... , 
Aakorl .-epı.ln itWıı için 

mewcat olan sabirl fU'llar 1883 
aeaesinde pek ununda. J'aı.at 
mektepleria ddilm .~i 
baklanda da .,.n tef 11,.__a .. 
di. GOlç -.; Ram•-. Wldk ~ 
ten ...... fÜfi,_ ltafJathir •· 
aan bmnin hlple ol....._....._ı ......... . 

GqJç Pqa, lriitlln ha1abnila ol .. 
dutu aibl. lıtaıalMiltla keıulW. 
teYdi .... - .... de bil • 
tün atnıicudiJ8li11e koJaa..ttu. 
Bu •uUede muaffak .aMU..k 
için .... ..rd• 9"81 .... lrlbwJ. 
*l>ettiye naH .._. Lltl,.rclu • 

Onun için --·--Qaere lnü· 
ne konulan mab..-.a.,e ria,et • 
ten, mut Üliaktaa ._ Te.k üni. 
formaımı siJmekten eneli iatin· 
klf •Jfeinltti. 

Golç 8eJ ti•il elbile de Harlti· 
., ........ ildiJOrda. Mabadı ...... ,,..,.. ....... ....,. . 

proar-um tamim etmek. maa1· L"tfi M••fit Be H rbi J ".,.ı:ıc;:.:.. 
78D aaJihiyetJere . malik• O~Jf U U y a ye ta e~guıe 
f&l'l kotmak Ye Türk hiametiDe • ha Ja an} 
«aı'ı aurette ıinDeaiai bu..... aıt tıra rını atıyor. 
nn k•b.ıW• muallak blra1swek 
iatiJQl'du. 

Bu itlerle alakadar olan ma • 
kamlar '-tlarnıı •IJam•kla ..,... 
her Gtlç Beyin istediklerini yap· 
mıyorlard1. S. makamlann fik. 
rine balulacak olana, HulaİJe 
mektebinde her 9e1 ,.laatla idi, 
Mektep cihanda emsati olmı,.acak 
kadar mik-.ıel bir müeuel'! 
id• 

ı. 

CHU bllglter ve ezberclllk 
Fakat hakikat hal böyle delil· 

di. Mekteptekifena tedri1&tta ta· 
kip edilen ıaye, ite yarar 1ot•a 
zabitleri yetiftirmek delil, talehe

sıin kafunu birtakım ölii bilıiJerle 
doldurmaktı. Ne kadar eakimİf 
Franaac;a tedrit kitaplan Yan& 

talebeye aac.lece ezberlettiriliror • 
du. 

.-mM&bil ,re.tik hianet ltiç 
1oldu. Ata 1:.i....ı., .aq, ..Ua 
laizmeti -.e talim bimicilwi :ralaız 
ki;ıt iizeriade ;patk dUl'llJOl'du. 

Hani7e meldelti, Wriei uıl 
Hulai1e mekte&i " ditei H er
kim harbi,enin .a-.k üaWe iki 
lanmdu mmekkepti. a. iki 
mekt.W. teclria pllnlaı ... iti • 
Hriyle ltiriW..........a farklı ele • 
iiJcli. G4iaç .... ~~•iti· 
ti tahailini Wtis ; ......... ha7 • 
... ti QaliUI, faJtat 

Harbiye mektebinde Gazi Hz. 
ile bir snufta okumuş olan Ktrşe
hir mebusu Lütfi Milftt. Bey 
hatıralannı bir muharririmize 
şöyle anlatmıştr: 

"-HarbQeoin )'Üdllcü !11 cli
aümü,. orada ebyaaiann • ..-du • 
ya IDM9P bilbaum ltfradm ve 
bütiilı milletU. baJRm1d11. 

Erkim 1aar1aiye ... di elen· 
haneli tarillin •• Türldiiüa W· 
a.kkin illiaat eMctii ,üklek .._ 

eib ......... liam ıel• bir ~·' • 
dir. iti,- Şefin oku4Wdan iMi 
Mnıılaane,i Glsi Kaaretleriıün o • 
kwlulduı tarilate olclaiu tekiW. 
....w .......... ,.-. ... ı. 
"tarihe cenlı olu.k aaletmek 
ye ...... ek apDCel~le ba&lr• 
ı.n.ıttJr. 

Ga.i Haare&hri M .... tır ukerl 
idacliliDdea 311 ,..._ Hvbiıe 
mektelria• plmiflerdi. QrMla, 
111,llkl Er..,._ Ş... Bajdat 
Watlileriaia .. ..-nan u top. 
it ı , ... rclı. Sıaıf •YCll411 4obz 
Jilai ~ Bu aelııeıale ted· 
rieata W.,ı.,tmlmau içia ... , 
altı la~ epslaaqtı. GNi H&. 
llirinci imamda idiler.. aı 7 de üç 
harWJ• mufı ltitirilerek otuz do
ku efendi orı.u bvbi)'e uamıe
di l>İrillci 1m1fma ••idi .. 

Hart.iyeden çıkan Birik Şefin 

Lltfl Mlflt a.. 
larım teınir ettiilnl ~ebait 
Ye törle cfnam etmliti: 
"- 8aJlk Şef faarlCd itlare • 

cı.n o cferece iltırap dU)a .... \ıi, 
clah. •fttepteJba o •••aki 
idareye ka111 arbd&flan ile ..._ 

hahaller, tenkitlere ltatlam'f, n 
hatta ltlyUk tehlikelere ...... 
hafta4a ltir iki defa _,. el...ıs 
ı•ate hile çıkarmlflar*· 
. Daha o zaman mldt ...... 

dutu asil Türk milletine tı.&ı. 
ne IMl:rük hizmetler ,., .... 
aam&et oldulunu pek ıtael ula· 
tıyordu. Onun her haline oldap 

...-. ~Ml~~li~l;;..'W,~ 
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Askeri 
Ankara, 29 (A.A.) - 30 A

ğustos Zafer bayramı münasebeti
le terli eden erkan, ümera ve za
bitanın listesi şudur: 

Erkanıharp miralaylığından 

mirlivalığa terfi edenler: · 
Rüştü, Ekrem, Mustafa Sabri, 

Yusuf Ziya, Veysel, Reşit, Şem
settin Tahir, Beyler. 

Erkambarp kaymakamlığın· 
rlan miralaylığa terfi edenler: 

H. Fehmi (Hereke), Mehmet 
Beyler. 

Erkanı harp binbaşılığından 
kaymakamlığa terfi edenler: 

Tursun (Trabzon), Hüseyin 
(Köprülü) Beyler. 

Erkanı harp yüzbaşılığından 
binbaııhğa terfi edenler: 

Ekrem Hayri (İstanbul), Eşref 
(Usküdar), Ahmet Remzi (Ayaş) 
Aiaettin (Bursa), Ziya (Araç), 
:Mithat (lstanbul), Nedim (İstan
bul), M. Sadık (Kırklareli), Ne· 
cati (Bursa), Behaettin (Berga
ma), Cevdet (rzurum) Ziya (Kır
şehir) Beyler. 

Piyade kaymakamlığından mi
ralaylığa terfi edenler: 

Ahmet Habip (Kastamonu), 
Mehmet Murat (Kzanlrk), M. Fa
zıl ,(Selanik), İsmail Hakkı (Üs
küdar), S. Fethi (Harput) A. Sa" 
hip (Gümilcine), H. Cevdet (Sü
leymaniye, İbrahim Karagümrük, 
Ali (Lofça), Hasan Tahsin (Kas
tamonu), Hasan Basri (Toygar
tepe), M. Bahir (Kıbrıs), Hasan 
(Çerkeş), Osman (Ermenak), 
Dilaver (Tophane), Y. Nazım 
(Hasankale) Necmettin (Usküp), 
Musa (Selanik), Ali (Ye'dikule), 
rahsin ( Küçükpazar), Lütfi (Fa-

tih), A. Nihat "(Erzincan), Nuri 
(Uski.ldar) Beyler. 

Piyade biRbaşılığından kayma-
kamlığa terfi edenler: 

Salih Fedai (Çeşme), Tahsin 
(Küc;ükpazar), Naşit 'Yenişehir), 
M. Kemal (San'a) Kemalettin 
'(Naziİli), H. İhsan (Etyemez), 
Cemalettin (Gergök), Abdülka
dir (Tatlrkuyu), Ziya ( Selimiye), 
M. Tahir "(Harput,) M. Cemal 
:(Erzurum), izzet (Üsküdar), Ha
san Hüsünü (Usküdar), Hüseyin 
'(Çekmece), İsmail Hakkı (Har
put), M. Galip (Manastır), M. 
Rasim (Trabzon), Nıni (Süley
maniye), A. Talat (Köprülü), 
Hüsnü (Kayseri), Hasan (Feri -
köy), A. Muhtar (Bıçakçı) Halil 
(Ünye), Şerafettin (Eğ"rikapı), 
Zahit (Girit) Süleyman Faik (Se· 
lani'K) Yusuf Sezai (Edirne), 
'A. Zühtü (Bursa), M. Ziya (Er · 
zunım), Fettah (Si.ileymaniye): 
Muhiddin (Edirne), M. Fevzi 
(Trabzon, (Sabri (Süleymaniye) · 
Beyler. 

Piyade yüzbaşılığınden binba
tılığa terfi edenler: 

Fazıl (Manastır), O. Eşref 
(Beykoz), !smail (İstanbul), M. 
Asım (Divrik), Ali (Pazarcık,) 
:M:. Reşit (Diyarıbekir), 1. Zühtü 
(Urgüp), Yusuf Ziya (Marmaris) 
A'. Hüseyin (Harput), Hüsamct
tin (Çınar), Lütfi (Üsküdar), 1\I. 
Mecdi "(Sıvas), Nazmi (İzmir). 

1. Kemal (Beşiktaş), Reşat (lşkod 
ra), Rrza (Denizli), H. Sabri (Di
metoKa), l\1. Kamil (Pirzerin), A. 
Şükrü (ŞarK.i Karahisar), Hüse -
yin (Çemberli taş), Hüseyin Hüs
nü (Üsküp), Hüsnü (DimHoka). 
Kazım (İzmir), H. Sabri (Fethi
ye), tbrahim "(Trabzon), M. Sait 
(Üsl<üdar), Yunus (Gerede), Re-

terfi listesini neşre diy oru~ 
şit (Erzurum), Osman (Harput), rülü, Nedim Bakırköy, Refet Er
Kaşif (Selimiye), Rüştü (Uskü- zurum, Cavit Beykoz, Naci lstan
dar), Nuri (Arapkir), Niyazi (İs- bul, Sıtkı Beşiktaş, Rüştü tstan
parta), Kaznn (Gümüşhane, lh- bul, İsmail Hakk1 Selimiye, 1. 
san (Sakız, O. Nuri (Bitlis) Bey- Kamil İstanbul, Sait İstanbul, 
ler. Mehmet Ali Eskişehir, Reşit İs-

Piyade birinci mülazirnliğinden tanbul, Selahattin Divrik, Em -
yüzbatdığa terfi edenler: rullah İstanbul, Münip Fatih, Sey-

Ferit Beşiktaş, Mazhar lstan- fettin İstanbul, Yusuf Trabzon, 
bul, İbrahim Gence, M. Nuri Da· Ethem Gelibolu, M. Necmettin ts
day, Fahri Harput, Şaban Ak - tanbul, M. Hakkr İstanbul, Y. Ca
şehir, M. Ali Dedeağaç, Emir To- hit Erzincan, A. Tevfik Edirne, 
kat, Celalettin Samsun, Zekeriya Mulıarrem Paşabahçe, !. Kemal 
Maraş, M. Niyazi Bursa, H. Ke- İstanbul, Behçet Akçaabat, Nec
mal İstanbul, Salih İstanbul, M ,'1Cttin Karaman, Rifat İstanbul, Tu 
Şükrü Edirne, İsmail Hakkr ts · · fan Bayburt, !lhami Süleymaniye, 
tanbul, Celal Harput, S. Faik A - Ahmet Usküdar, Cemal Üsküdar, 
namur, Raşit Usküdar, Selahat - Cavit Beyazıt, Fıtret İstanbul, 
tin lJsküdar, Asaf Şam, Müni.ir Mustafa !zmir, Haznn Manastır, 
Bursa, Seyfettin İstanbul, Edip Mehmet Ali Halep, Ferhat Trab
Zonguldak, Selahattin lstanhul, zon, İhsan İstanbul, Tahsin Elaziz 
Refik Girit, l\I. Tayyar İstanbul, S. Ekrem Usküdar, İbrahim Bur
M. Ali Maraş, Ahmet Küçük sa, Ali Rıza İstanbul, Hilmi tstan
M ustafa paşa, Cevdet Defterdar, bul, 1\1. Necati Bursa, H. Turgut 
A. Rrza İstanbul, Şükrü tstanhul, Kilkit, Hayrettin Kırklareli, Halil 

Esat Perlepe, Muhtar Kalkandelen Vidos, Ahmet Fatih, Yavuz Ka· 
Sercf İzmir, Nafiz Çanakkale. rahisar, Adnan istanbul, N. Ke-
Bürhanettin Büyi.ikdere, 'A. Refik mal Bergama, H. Tahsin Lesko
Yemen, Salih Ankara, Niyazi Sa- vik, Muhittin Sclanik, Fahrcttin 
rıyer, Mehmet Ali İstanbul, M. Aydın, Abdullah Erzurum, R. 
Kemal Erzurum, Yusuf Ziya Har- Tevfik Bayburt, Hakkr İstanbul. 
put, Cemil Kastamonu, Ekrem Kamil Üsküdar, Nurettin Elhüs
Sivıihisar, Zeki İstanbul, Bürha- tan, İsmall Hakkı Üsküdar, Bur· 
nettin Dırama, Refik Erzumm, hanettin Bıu"ı'a. Abdulkadir An
Ekrem Girit, Seyfettin Eyüpsultan kara, Niv~.zi Malatya, A. Basri !s
Omer Geylan, Ahmet Erzurum, tanbul, Fikri Şirvan, Himmet Ko-

Hikmet İstanbul, Abdülkad~r Sı- vilhisar, Hamdi Erzincan, Asmı 
vas, Bahaettin Diyanbekir, Ne - Erzurum, 1\Iümtaz Usküdar. Az
dim Maraş, M. Hikmet Karabayır, mi Ayrhn, Arif Bor, Kamil Er
Abdunahman Mardin, Mustafa zunmı, Talat Van, Muammer ts
Boyabat, Şefik Elaziz, Abdüne- tanbul. Sedat Beşiktaş, S. Sedat 
fi İstanbul, A. Refik Erzurum, Tokat, H. İsmet İstanbul, Macit 
Sami Eyüp, Hikmet !stanbul, Kah Edirne, Sıtkr Niğde,) Zeki Erzu
reman Sıvas, Salih Harput, Ze- ntm, Sabit BozKır, Reşat İstanbul, 
ki Zile, lhsan İstanbul, Selahat- Cemal Bitlis, Lütfi İstanbul, Fu
tin Kesmekaya, A. Kazım Us - at Kasımpaşa, Naci Beşiktas, Re
küdar, Abdülkadir Bursa, Sela- şat Kovilhisar, İbrahim Erzurum, 
hattin Beşiktaş, Mansur Derne, A. Dündar Tokat, Faik Van, O. 
M. Refet Eyüp, Nuri Ortaköy, S. Tevfik Üsküdar, Nuri Erbaa, Nev
Zeki Erzincan, Omer Lütfi Kırşe- zat İstanbul, M. Kemal İzmir, Sa-

hir, M. Hulfü,i Biga, Hasan Amas- bahattin İstanbul, Nevzat Van 
ya, M. Müfit Usküdar, Nabi ls - Beyler. 
tanbul, Müştak İstanbul, Rahmi Süvari kaymakamlığından Mi-
Edirne, trfan Falih, M. Sn11 ralay olanlar: 
Bingazi, Sttkı İstanbul, Hamdi Murat Topkapı, Rıza Priş -
beylerbeyi, Rüstem Eyi.ip, Refik tine. 
Eyüp, M. Sait Cerrahpa.,.:ın, İsmail Süvari binba,ılığından kayma-

Hasan Hulusi İstanbul, Beh:ir 
Feyzi Tokat, Kemal Manastır. 

lbrahim Edirne, Sabri lstanbu]. 
M. Seyyar Kastamonu, Hakkı E
dirne. 

Topçu binbaşılığından kay · 
makam olanlar: 

Recep Kumanova, M. Sabri Ka
saba, Aziz Bursa, M. Tevfik 
Sivas, Nail Serfiçe, Hayrullah 
Selanik, Tevfik Sivas, İbrahim 
Hakkı Çankırı, Sami Trabzon, 
Sami Dimitoka, Mehmet Nesip 
Erzincan, Abdülkadir Çankırı. 

Topçu yüzba§rlığmdan binba.· 
tı olanlar: 

Hüseyin Dimitoka, Mehmet 
Rusçuk, Mehmet Suphi Plevne, 
Muharrem Antalya, Şükrü Mu
ıul, Feyzullah Erzincan, İbra -
him Hamit Erzurum, lbrahim 
Etem İstanbul, Burhanettin E • 
dirne, Rüştü İstanbul, Kadri 
İstanbul, Bedri Girit, Avni Se
lanik, Süleyman Kırklareli, Nu
ri İstanbul, Sadi Eyüp, Murat 
Selanik, Mustafa İstanbul, Hüs· 
nü Eyüp, Hüseyin Dimitoka, Ah· 
met Urfa, Kemal Sülemaniye, 
Cevdet İstanbul, Ali Bayramiç, 
Cemal Filibe. 

Topçu birinci mülazimliğin • 
den yüzbaşı olanlar: 

Tevfik İştip, Cavat İstanbul, 
Kemal Fatih, İrfan Köprülü, Rı
za İstanbul, Cemal Bursa, Ce
malettin Beykoz, Reşit Kadıköy, 

Nurettin Hanya, Oaman Manas· 
tır, Seyfullah Bandırma, Cemal 
Malatya> Ihsan İstanbul, Tah· 
sin Selanik, Muharrem Manastır, 

Saim Yedikule, Halit Prezin, 
Şevki Marmaris, Pertev İstanbul, 
Nuri Sütlüce, Ali Üsküdar, Sa
it Üsküdar, Burhanettin Beyler· 
beyi, Halit Bursa, Hasan Beykoz, 
Burhanettin Kasımpa§a, Maz· 
har İstanbul, Cevdet Uzunköprü, 
Ziya Seydişehir, Tahsin Çorum, 
Etem Karahisar, Muhittin lstan· 
bul, Sabahi ·İsatnbul, Hakkı E
dirne, Tevfik İstanbul, llhami 
Antalya, Behzat Merzifon, Ricai 
Derne, lrfan Edirne, Abdul· 
lah Oiyaribekir, Abbas latan • 
bul, Hikmet Çengelköy, Selami 
Aksaray, Rıza latanbul, Ziya E-Hakkı Denizli, Hayrettin lstan. kam olanlar: 

bul, İhsan İstanbul, Omer Faruk Tahir Diyarıbekir, Hüseyin yiip. 
Yanya, Fuat Ortaköy, Mehmet Filibe, Ali Rıza Kudüs. Topçu mülazimliğinden birin-
Arif Kadrköy, Ziya tzmi.t, Arif !:J. Süvari yüzbaşıhğmdan bin • ci mülazim olanlar: 
tanbul, 1\L Nahit Manastır, M. başı olanlar: Necati Kırklareli, Refik Ma· 
Zeki Kasımpaşa, Celal Çatalca, Münür Maraş, Yaşar Erzin - nisa, Halit Bursa, Reşit Bursa, 
Nabi Beşikta.~, Reşit Üsküdar. Cc- can, Rıfat Eskicuma. Hasan Üsküdar, Nail Erzurumr 
mal Sıvas, Fahrettin Taşlıca, Ek- Süvari birinci mülazimliğin • Sadri Edirne, Haydar Edirne, 
rem 1stanbu1, A. Refik Burdur. dan yüzbaşı olanlar: Ferit Üsküdar, Kenan Beykoz, 
İsmail İstanbul, A. Halim UskU- M. Ziya Heybeliada, Hikmet İsmail Söke, Refik İstanbul, 
dar, İsmail Hakkı !stanhul, Cela] Ortaköy, Abdullah İstanbul, M. Kemal Serez, Cahit İstanbul, A· 
Kozan, T:ıhsin Üsküdar, Faha · Ham.di İstanbul M. Niyazi Erzu-· dil Van, Kenan Zonguldak, Ka
mcttin Kasıınpaşa, Naızmi Perle - rum, Remzi Kı;klareli, Sadrettin mil İzmir, Selami Edirne, Su~
pe, Cevdet Usküdar, Necati Ka - Yenimahalle, Nurettin Arapkir, 1. hi Üsküdar, Ragıp lstanbul, Zı
rahis.ar, Kemal Yanya. A hdülka · · -akkı Edirne, Şemsettin Mardin, ya Edirne, Zeki Bursa, Niyazi 
clir Şam, Ömer Lfıtfi İstanbul, S. Vahit Sanyer, Kemal Erzurum, İstanbul, Alp Yüksel İzmir, Maz· 
Zeki İstanbul, Şemsettin Diyarı · Kerim Selanik, Kemal Lülebur- har Kırklareli, Ali Ulvi Erzin • 

bckir, :M. Galip Divrik, Ahmet Ke · gaz, Adil Bursa, A. Ulvi Üsküp can, Burhan Aksaray, Kemal 
mal Kozan, Cevat Kasımım~a, :vr. Kemal Manasıtr, Şükrü Üsküdar, Ohri, Nevzat Bayburt, Dursun 
Eınin :Malatya, Kadri Edimekapr, A. Sami Sarıyer, Zihni İzmir, Nu· Muş, Mustafa Babaeski, Niya· 
Mazluır tstanhul, Yıısuf Ziya Ay- rettin Er?.urum. zi Elbaıan, Vehbi Köprülü, Yah
valık, Mahmut Gümü~hane, Ke- Süvari mülazimliğinden birin- ya Erzurum, Nidai İstanbul, 
mal Rilecik, M. Ziyacttin 1;skü - ci mülazim o1anlar: Fikri Erzurum, Şekip Selanik, 
clar. M. Nedim Rados, l\J. Nazmi! Ali Bey Gilan, Hasan Hay- Ziya Tekirdağı, Selami Malatya, 
Beykoz, A. Galip Akseki. Selalı~t-f ri Teşvikiye, Fuat Sıvas, Fah- Ziya Eyüp, HalUsi İstanbul, Mus
tln Naizlli, ::\f. Rifat 1stanh11l, I rettin Sivas, Sadettin İstanbul, tafa Bursa Beyler. 
Hlif;nÜ Şefik Bursa, l\I. lıülfi Ay- 1 Süleyman Erzincan. Hava yüzhaşılığmdan Binbaşı 
"dm Beyler. Topçu kaymakamlığından m:- olanlar: 

Piyade mülaz1mliğinden birinci ralay olanlar: Sıtkı İstanbul, Tevfik Trab -
mülazimliğe terfi edenler: lbrah1m Amasya, Mazhar zon, lhsan İstanbul, Zekeriya 

Fikret Erzincan. Tul1sin Razltk. Edirne, Ali Erzincan, Bilal Er- Van, Tevfik Hırkaişerif. 

den yüzba~ı olanla: 
Namık Beşiktaş. Arif lstal1' 

bul, Eşref Bursa, Şakir YaıtY" 
Tekin Fatih, Seyfettin Edirne 
Sedat lsatnbul, Ekrem Ada.il' 
İsmail Hakkı Karahisar, lh5aJI 
Beşiktaş, Niyazi Fatih, Muhil' 
tin Edirne, l. Gavsi Topkap1. se 
ler. . 

Hava mü)azimliğinden biriıı'1 
mülazim olanlar: 

İsmail Hakkı htanbul, N•,' 
mık Kemal Jstanhul, Sadett~I 
Kadıköy, Kemal Van, Kiıtı~ 
Cihangir, Sevket Erzincan. >. 

~ ' met Trabzon, Nurettin Ser ·t 
hane, . İrfan lsatnbul, İsrıı3; 
Hakkr İstanbul, Cevat lstanbtl 
Naci lstanbul, Hasan V3 

Reşat İstanbul, Ahmet Suat h 
tan bul. 

istihkam kaymakamlrğında 
miralaylığa terfi edenler: 

Şükrü T ekirdağı Şerafetti 
Gelibolu ' 

istihkam binbaşılığından 1'3 

makam olanlar: 
A. Cemal (Şehzadebaşı), 

Şekip (Erzurum). . 
İstihkam yüzbaşılığından b• 

başı olanlar: 
A. Nuri (İstanbul), A. Yu5 

Ziya (Ortaköy), S. Sırrı (Bol~) 
istihkam birinci mülazimliğı 

den yüzbaşı olanlar: 
H. Kamil (lstanbul), Mehmet 
hattin (Serez). Şeref (lstanbu. 
Şerafettin (Bursa), Mehmet (11 

veş) Fehmi (Kudus) H. Cavit ( 
tanbul), İsmail Hakkı (Sı~a 
Feridun (Eyüp), Kenan (Edirn 
Raıit (lıtanbul). 

istihkam mülazimliğinden bir 
ci mülazım olanlar: 
Adil (Revan), Rahmi (Erzinca 
Naim (İstanbul), Osman (Erz 

can), H. Kemal (Giresun), M. 
fat (Erzinçan), Ekrem (Eıni 
gan). 

Muhabere binbaşılığından !< 
makam olanlar: 

Omer Sabri (Sıvas), Şükrü ( 
zurum), Azmi (Erzurum) t 

Muhabere yüz.haşılığından b 
başı olanlar: 

M. Sıtkı (Girit), H. Cev 
(Buna), S. Akif (İşkodra 

Suphi .i. Harput. 
Muhabere birinci mülazimliğ 

den yüzbaşı olanlar: 
H. Kadri (İstanbul), Celadet ( 
revze), Necmettin (Eyüp), 
suf Ziya (Perşembe), İsmail H 
kı (Kartal), Burhanettin (Ko 
na), Cevdet Çatalca, A. Şevki( 
tan bul), Haydar (İstanbul) M 
duh (Şam), Celal (lstanbu)). 

Muhabere mülazimliğinden 
rinci mülazim olanlar: 
Kazım (Suşehri), Ihsan (İst 

bul), Enver ( İata.nbul), Cema 
tin (Çorlu), Nazmi (Bursa), Ş 
ki (lstanhul), fikri (Erzuru 
Necmettin (Olti), Ahmet S 
(Çengelköy), Necdet (Burs 
Hamdi (Bursa). 

Demiryolu kaymakamlığın 

miralaylığa terfi eden: 
Mehmet Nazmi (Kozan). 

Demiryolu yüzbaşılığından 
başı olanlar: 

Mehmet Fazd {lstanbul), 
san Tahsin (Smdırıgı), Yaşar 
ri (Mustafa paşa), Hayri {A 
ray), Kemal Divinciler, A. H 
met (Yanya). 

Harita kaymrı.ltarnlığından 
:\f "lmıet Kayseri. füıhacttin Köp- zun1m, Hasan Sabri Harput Hava birinci mülazimliğin- ne, amı 16 ın.:ı ~a\"ıfaı ım I ınci ı;iJıunu 



Mançukuo 
Japon 

~ SoY'tetlerin "Krasnoya Sves· 
l't 1

' ll&ınmdaki askeri mecmuala
~ bıalCbn olan sebeplerden do1a
~•k ıık Mançulruo ordusile meş
J.. 0lına.katdır; Son alman haber-
""~ .. ~k·&'ore, bu yeni imparatorluğun 
t\l ti ettiği orduda Japon nufuzu 

ilden rüne artmaktadır. Man
~o <>rduaunun her türlü aske· 
°kıtalarmda muallim olarak Ja
~ 2abitleri ve küçük zabitleri 
~ ~e.ktadrr. Muhtelif askeri 
~ f ılatta. Japon .askerleri tercü • 

'n1-'- "f • • ·· k. d" l S lJ( \razı esını gorme te ır er .. 
._on ıaınanlarda Japon ihtiyat ef
~:r truplar halinde Mançukuo 
l) \ltuna girmek için silah altına 
~ ~tır. Bu ihtiyat askerleri 
)\,~Yeni ordu efradına talimler 
~~<:aklar ve hem Japon nufu-

S 'Uft a:rtmasma çalııacakludrr. 
~ o-.y~ gazetesi bu suretle Man
i ~~ordusuna giren Japon zabit
~~ın Ve kücük zabitlerin 8000 
d •tire baliğ olduğunu yazmakta -
~t, Bu adet günden güne art -
ka•ktadır. Cünkü her ay a9ağı yu -
~00 zabit ve küçük z?hit Ja • 

ordusunda 
nufuızu 
ponyadan Mançukuo'ya gönderil
mektedir. Gönderilen ihtiyat ef • 
rat bu hesaba dahil değildir. Ja • 

ponlar Mançuride bulundur· 
dukları askerleri terhis ettikleri 
zaman bunları ihtiyat sınıfına it -

hal ederek memleketlerine iade 
etmiyorlar, Mukdan'daki harbi • 
ye mektebine yollularlar ve ora -
dan çıkardıktan sonra onları as -
keri muallim olarak Mançurideki 
kıtalara tevzi ediyorlar. 

Sovyet gazetesinin neşriyatına 
nazaran Mançukuo ordusu içinde 
bir de asayiş kıtaatı vardır ki bun· 
ların vazifesi dahili karışıklıkları 

bertaraf etmek ve çetelerle çarpış· 
maktan ibarettir. Bu asayiş kıta
ları doğrudan doğruya Japon za· 
bitlerinin ve küçük zabitlerinin 
kumandaları altındadır. 

Çin matbuatında çıkan son ha
berlere bakılacak olursa, Mançu • 
kuo ordusundaki neferlerden iki • 
şer tabur kaldırılarak onlann ye· 
rine Japon krtaları ikame oluna • 
caktır. 

llcü~ Hnrplere Mn~sus f ransız l ayyı releri 
~akeri l lamağa mahıua olan ( Cha11eur des 

••nı:"•nuz bahriyesi eılddenberi küçük ıouı marinı) leri 'llardır. Bunlardan 
~ barpleriyle ve bunlarda kullanıla- dördü inıa halindedir, yÜz ellişer ton
~ lemilerle me!ıul ol~ ~ lu"tur. 4~ metre ~ndadD". Ş.1 met· 
.:•1111.nn-. Bu gemilere ''Pouuiere re geniıliğindedir, ceman 1200 bey • 
~le,, elerler. Yalnız müdaEaa ve gir kuvvetİn•Ia iki Diesel motöıü var· 
~ dut deniz sabalan mevzuu bahıol- dır. Ve saatte yirmi mil giderler. Si
'-~~ bu gemilerin çok ite yanyacağı· lihlan bir adet 7,5 luk top, iki mit· 

fllplıe yoktur. ralyöz ve ıu bombalanndan ibarettir. 
~"~•tzlann inıa ettikleri bu küçük Bu gemiler denizaltt gemilerini kova
~ ltrırı muhtelif tipleri vardır. De - lamakla beraber kat'akol vazifesini de 
t0r-p~ltı gemilerinden. torpil döken ve görecekler ve deniz tayyarelerine de 
~laıl larıyan gemilerden batka Fran- yardım edeceklerdir. Bu ıınıfa men • 
~d l'lrt. "Avizo,, dedikleri canbotlan sup olan daha eski gemiler 16 mil hac-

1!'. Şimdi Fı-amız bahriyesi 59 minde oldaklan Cezaire ve Hindi. Çi
~ ınaliktir, 13 taneıi de inşa niye gönderilmittir. 
;.~tlrtedir. Bu ganbotlann en ıon Fransızların üçüncü küçük gemi 
~~re ttnıfmdan olup hep•i sekiz ta- tipleri motör torpidolarıdır. Bunlar 22 
~ rt, ticaretin himayesine memur o - tonluktur, 1100 beygir kuvvetinde mo
l\ harp !efinelerine refakat ederler törler)e mücehhezdirler. Brest ile 

''di:un. jçin "Eıcorteuro,, tesmiye Bou1ogne arasındaki Manı de· 
~ l'l ga.nbotlar in~a etmektedirler, nizi sahilinin bu motörlü torpitolarla 

t bunlann hacmi 1500 tondur. emniyet albna alınacağı ümit olun• 
4 l='ta1u12larrn bu "Eıcorteuro,, lann• maktadır. Şimdilik on tanesi hazırdır, 

••,:" başk:t denizaltı gemilerini kova - hir ıürü inşa etmek niyetindedir. 

'-······································~·············································· 

~um zonınnın~o hücum taburları lôzını mı 1 
İtalyanların "F orze '.Armate,, 

namındaki askeri mecmualerı ıulh 
:ıı:amanrnda hususi hücum taburla· 
n tesis etmek lazım olduğunu ileri 
iirüyor ve diyor ki: 

"Umumi harpte elde edilen 
tecrübeler pek geride kalmı§tır. 

Tabii sulh devresi uzun müddet 
devam ettiği takdirde böyle mün
hasıran harp ve hücum için hazır
lanmıt olan kıt' aların ehemmiyeti 
kolayca unutulur ve birer birer on 
lardan ayrı kalan piyadenin kıs

kançlığı da inzimam edebilir. Fa
kat piyade bölüklerinin elinden en 
İyi askerleri seçip almak ve hususi 
teşkilat için lazım olan istinatgah· 
lardan mahrum edilmek tehlikesi, 
sulh zamanında hücum taburları 
teşkil etmek ıuretile en iyi bir şe
kilde ortadan kaldırılabilir. 

1 
J 

Bu if teşkil olunacak bu tabur· 
lara müıtesna bir mevki verileceği 
suretinde telakki edilmemelidir. lngilterenin bomba tayyarelerinden birisi 
Mevzuu bahis olan §ey, 0 tabur- görmeğe müstait muallim kıt'alar 1 beler asıl bu işte şöyle böyle teşki· 
l~rın te.knik, metodik talim ve ter- / vücude getirilmekten ibarettir. 1 lattan çekinilmeği icap ettirir. t 
bıyelerınden ve hususi vazifeler Umumi harpte yapılan tecrü- ç·· k"" b"" ı ı t k"l"t un u, oy e yapı an eş ı a m 
••••••••••••••••••••• 1 •• 1 • 1 • 1 •••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••n•ııııııı••••••••••••••• ] · h 1918 zarar arı umumı arpte se• 

Uc; parçaya ayrmlmış ağır miteralyoz 
(Dördüncü asker eephanc taşJYor) 

······~~~~~~~·····~~~·····~~'jj~~ı···~ı·:························~····· 

t~w~ar~ ~rnu~ı~r!~ri ıi 1 

nesine kadar hisselunup durmuf• 
tu.,, 

lta]yanların "Milizia Fasciıta,. 
mecmuası dahi bu tarzda müta· 
laalar yürüterek "yarının cesur hü 
cum kıt'atı vakit ve zamanında 

yetiştirilmelidir.,, diyor. Hücum 
taburları için mevzuubahs olabi
lecek talimlerin aşağıdaki şubele· 
ri ihtiva edeceği yazılıyor-: 

Harp sporu, serbest güre§, Ciu, 
Citsu, kesici silahların kulJarul
ması, el bombası atmak, manialar 
atlatılmak suretiyle her nev'i çe-
viklik talimleri. 1 

Tabii bütün piyade askerlerini 
hücum askeri görmek ideal bir 
şeydir. Fakat bunun şu mahzuru 
vardır ki o da hakikat ile hiç bir 
miinasebeti olmamasıdır. Çünkü 
hiicum askerliğine okumak yaz· 
mak bilmeyen bir cahil yarayamı 

Deniz kuvvetlerinin hava lcuv-ı rada İngilizlerin "Vatan donan • yacağı gibi sınıfında ahlaktan ali
;~tleriyle müttereken ça_1ıt~aları ması,, dedikleri esas donanmaları ! yülala notlar almış olan uslu bir 
ıçın atyyare ana gemılerınden misal alarak tayyare anagemisinin ı genç de muvafık değildir. Niha
ba§ka &on zamanlarda tayare kru- taşımakta olduğu bütün tan:are - yet hücum taburlarının daha fazla 
vazörleri de ihdas edildi. Böyle ler harp gemilerine dağıtılacak 0 • ameli talimler yapmaları ve s1K 

bir tayyare kruvazörü İsveçlilerin lursa her zırhlıya beş ve her bir cepane ve el bombaları ile hücum 
Gotland ismindeki kruvazörüdür. k ~. d"' t t · b t tecrübeleri gecirmeleri lazımdır 
Bu kruvazörde 8 tayyare vardır. 

ruvazore or ayyare ısa e e - . · · 
deceği anlaşılmıştır. Tayyarele - l r:r• l d 

Bu tayyareler havalandıktan son- rin gemilere yerleştirilmesi ve bu· i r zn an iya ordusu 
ra kruvazör gene kruvazör olarak j 
vazifesini görebilir. Tayyare kru- nun için ayn tesisat yapılması yü- l zabi//erİ .. 

.. . • d b .:ı ·ı . l zünden gemiler daha uygun bir 1 F" l d" , d h'J• . . vazorü ısmı e unuan ı erı ge i- . ın en ıya nın a ı ı vazıyetı 

yor. lngilterede, gerek bu tayyare hedef t~şkil edece~lle~ddır. bTln.y • ! oldukça bozuktur. 

k .. k t yarelerın harp gemı erın e u un- · O d b' l . . . tl · ruvazorü gere se ayyare ana ge- • r u za ıt erınm sıyase e ış-

mileri hakkındaki fikirler ayrıl- mas.ı .say~sinde. ~rtac~k ~la~ harp ; tigal etmeleri bu dahili karışıklı
maktadır. kebılıyetı, İngtlızlen~ ~ıkrıne _na· t ğı bir kat daha arttırmaktadır. 

Tayyarelerin yardımcı gemi o- zaran bu mahzuru telafı edemıye· l Oahi1deki bu siyasi ''aziyeti bir az 
· · d cektir. F 1 d lan tayyare ana r1mısın e toplan· claha düzeltmek için in an iya 

mau ve ana geminin harp gemileri Şu halde tayyare ana gemile- Harbiye Nazırı, proğramlarında 
sırasına dahil olmıyarak müstakil rinin ve tayyare kruvC\zörlerinir 

1

. sivasi maksatlar bulunan cemiyel· 
kalması bir taraftan tayyarelerin hem faide1eri, hem de zararlan !ere girmekten biitiin ordu zahit
serbest hareketlerini temin ettiği vardır. Her ikisi de tayyal'eleri ! terini menetmiştir. 
gibi harp gemilerinin üzerinden de la§ımak için ideal bir h? l caresi o· Bu emir bilhassa "Korelya a· 
büyük bir yükten kurtarmış olur. larak kabul edilemez. Bu hus'..lS· kadem;k Cemiyeti., azası arasın· 
Harp gemileri kendi vazifelerini taki fikirleı·in birbirlerine miiba- da bir heyecan uyandırmıştır. Bu 
daha büyük bir serbestiyle görebi- yin olduğu için bu mes'!hlerle cemiyetin gayesi bir büyük Fin· 
lirler. mesgul bulunan mütehassıslar Ü • landiya tesis etmek ve Sovyet 

Diğer taraftan tayyare rna ge· mitlerini büyük "tayyare kayık., Rusya ile Finlandiya arasındaki 
misi harbe daha r.z -ı·ararlroı için larına haRlamaktadrrlar. Bu tav- arazide oturan bütün Finlandiya· 
o nisbette dal-'\ ziya ·1p tehHkeye yare kayıkları bir nevi büyiik ele- lıları ana vatana kavuşturmaktır. 
maruzdur. Tayvarelerin bütün niz tayyareleridir. Bu deniz tay- Harbiye Nazmnır emri bu ce• 
harp gemileri~P- dağılması halinde yarelerinin inkiaaf ede ede miista· mi~!et azasını o kacfo.r gücendir
hava silahlan. harp dor-,•a-ımrn kil birer harp kuvveti haline. P"e!- miştir ki cemiyetin neşrettiği be-

j 
mühim bir uzvu olurlar. f k.rt do- meleri ve harp donanmasma de • yanala hakılac?k olursa, pek ço'K 
nanmadan azamı surette istifade nizde de kendi başlarına refakat zabitlerin istifa ederek ordudan 
edilmesine de mani olurlar. Bu • etmeleri beklenilmektedir. çekilmeleri bekleniyormuf. 
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Askeri terfi listesini oeşrediyord 

B:ı.ş tarafı 14 ündi s:z.yıfamızda 
ralaylığa terfi eden1er: 

Mehmet Bey (Kazancılar). 
Harita binbqdığıı:ıdan ~a

kamlığa terfi edenler: 
Salahattin Ahmediye, Ziya 

Kapıağzı, M. Şükrü Dağiatan, 

Ahmet Davutpaşa, :Zeki.i Betik. 
ta§, M. Cemal Oıküdar, Cemal 
Galata. 

Demiryolu mülazimlilinden bi
rinci mülizim olanlar: 

Selib&ltin (İıtanbul), Niza .. 
mettin .(Perettiue), 

Harita yüzbqrlığmdan binna· 
fI olanlar: 

Etem Harput, Sadi Elmah, 
Mahmut Koca MJDtafapaıa. 

Harita: birinci müli.zimliğin • 
C:len yüzha§ı olanlar: 

Ta'hir Jıtanlnıl, lıme.il Hikkı 
.Oıküdar. 

Harita müli.zimliiindeıı birin· 
~i mülizim olanlar: 

Hayri Oıküdar. 
Otomobil 1binhqıhğından Kay· 

makam olanlar: 
Seyit Karahiıar. 
Otomobil yüzbatılığından bin· 

batı olanlar: 
Hamdi .Yenice. 
Otomobil birinci mülizimli • 

iinden yüzbatı olanlar: 
Hilmi Isparta. 
Nakliye kaymakambimdan 

miralay olanlar: 
Veli Bayazit, 
Nakliye mülazimljğinClen hi • 

rinci mülazim olanlar: 
,jı Kizınır.idirne, Nurettin Er • 

zurum, lbrahim Söke, Süleyman 
Bozkrr, Nihat Erzurum, Nuri 
Edirne, Bahri Aadapazan, Rı • 
za İstanbul. 

Fen ve sanat, kaymakamhğm~ 
Oan miralay olanlar: 

Tevfili '{Sı:vaa), Sayit (Çanlcı
rı)1 Cemal '(lstanlbul), Musa (Se
lanik), 

Fen ve aanat, binbaıılığmdan 
kaymakam olanlar: 

Ahmet '(Gelibolu)·, Muharrem 
: (İstanb1d) ·~ Osman :< Ça.nkırı). 

Fen ve sanat, yüzb'atıhğmdan 
binbaşı olanlar: 

Cavit T opkapı, Remzi Sela· 
nik, M. Remzi Çanakkale, M. 
Sadettin Aşıkpa.§a. 

Askeri fabrikalar kaymakamlı· 
ğmdan miralay olanlar: 

A. Seyfi Edirne, Emin Edime. 
Asli eri fabrikalar binbaşıhğm· 

'dan kayma.kam olanlar: 
Ferit (Vefa), Nuri '(Çokurçeş· 

me). 
Atkeri fabrikalar yüzbaşılığın. 

i aan binbaşı olanlar: 
Hayri {lıtanb"ul), F ahrettin 

' :coavutpaşa). 
Askeri fabrikalar birinci müla· 

zimliğinclen yüzba§ı o]anlar: 
Rıza Bursa. 
Levazım kaymakamlığından 

1 
miralaylığına terfi edenler: 

Bahaettin (Vodine), M. Arif 
~(Ha.lep). 

L'evazmı binbaşılığından kay • 
makam olanlar: 
/:..Bican ' (fındıklı), Hamit (Do· 

gancılar), Hüsamettin ( Görbak· 
kal), Remzi (Çankırı,) AhmP.t 
'(Unkapam), Tevfik (Erzurum), 
Haydar {Beşikta§), Nurettin (E· 
Clime, Mustafa (Samsun, Şevket 
:OS:ızta§ı), İhsan (Çanakkale), Is· 
maa Hakkı (Çankırı), Mustafa 
·(Hasköy) Y. Hamdi "(Valideiatik) 

lihe), Anidin (Iıparta), Cemal 
.(Aydı.n). 

Levazım yüzbqıltğından binba· 
ft olanlar: 

Ahmet (Traln:on), Hüaeyin 
,(Gehı:e), lamail (Edirne), Lutfi 
(Kiitabya) 1 Hamdi (Yozgat), 
Servte (Oıküdar), Refik (Be· 
fiktaı), .A:li ( Cerra.qpafa) , Şa· 
habeıtin (Mimar Sinan), Mem· 
dııh (Edirne), A. !F'.ethi (Koca 
Muıtafapaja) Necip (Manastır), 
Ziya (Y.a:kova), f,evzi (Edirne), 
Kimil (Ayaaofya), Sayit (Van). 

Levazım birinci müli.zimliiin· 
den yüzbafdıia terfi edenler: 

M. 'f evfik Bey Buna. 
Levazım mülizimliğinden bi • 

rinci müli.z:imliie terfi edenler: 
HüıameUin Eiirdfr, Abdur • 

rahman Konya, Cevdet Ü ıküda.r, 
Saim lıtanıbul, Fehmi Edirne, H. 
Sabri lıtanbul, Muammer Ohri, 
Mahmut Antalya, R. Niyazi Bur· 
ıa. 

Tabip kayma'kamhğından mi· 
ralayJıia terfi edenler. 

N. Zeki Ka.tamonu, Şaban U· 
ta.nbul, Rafit Kiiçükpazar, Azmi 
Sivaı, A. Şekip Antep, A. Neca· 
ti Telrirdai, Ş. Fikri Kazan, Ni· 
hat Beıiktaı, Kizım Trabzon 
Beyler. 

Tabip binbqılığmdan kayma

kamhia terfi edenler: 
A. Kemal Ordu, Hüseyin İz· 

mir Be,ier. 
Tabip yüzbatılıimdan binba -

f ılığa terfi edenler: 
M. Niyazi İıtanbul, M. Mem

duh Buraa, İbrahim lıtanbul, M. 
Tevfik Aydın, M. Sadetitn batn• 
bul, Gıya'betuJJah Ejderban, S. 
Sami Antalya, M. Cemil 1ıtan -
bul Beyler. 

Eczacı kaymakamlığından mi· 
ralaylığa terfi edenler: 

M. Ragıp Diyaribekir, Suphi 
lstanbul, Osman Boyabat, 'A. 
Nazmi Bakırköy Beyler. 

Eczacı bnibaşılığından kayma· 
kamhğa terfi edenler: 

S. Nuri Erzincan, A. Vasfi 
Erzurum, H. Süreya lstanbul A 
Nuri Girit Beyler. 

Eczacı birinci mülazimliğin • 
den yüzhaşılığa terfi edenler: 

M. Celaletin Kalkandelen, H. 
Nurettin İstanbul, Necati Lokça 
Beyler. 

Kimyager binbaşılığındaR kay
makamlığa terfi edenler: 

M. Tevfik Haydarpaşa, H. 
Niyazi htanbul Beyler. 

Kimyager birinci mülazimli • 
ğinden yüzbaıılığa terfi edenler: 

M. Nermi İstanbul Bey. 
Ditçi yüzbaıılığından binba§ı· 

lığa terfi edenler: 
Sadrettin Bey Nişantaşı. 
Baytar kaymakamlığından mi

ralaylığa terfi edenler: 

H. Hamdi Kayseri, lsmail Ka· 
racaahmet, Ali Bosna, Arif Üs· 
küdar, M. Hamdi Taşlıca, M. 
Nuri Selimiye, Halit Akhisar , 
Beyler. 

Baytar binbAş11ı~md:oın kayma-
kamlığa terfi dcnler: 

M. Ala.ettin Bcv K,.dıköy. 
Baylnr yfü!bl"~Jhğrndıın b1r1ha

şılırfa terfi edenler: 
C"?""'lil f-.tanlwl. Cevdet f 11~tn~ 

bul. S. N,..-:ı::H Pür~oıı. _J'1san 
htanhul. M. N~zim Amasya. 
lhrahim G1r1t. Hasl'\n Tr.k!r~fae . 

liç, irfan Üıküp, Ürfeki Ay~ın, 
Ferit 1atanbul, Mergup Sinop, 
Zahit Karahıaar Necati 1stanbuJ, 
Sıtkı Karaburun, Hayri Denizli, 
Sadrk İıtanbu), A. Rıza Oıkü • 
dar, Nazmi Amasya Beyler. 

Jandarma Binbaşılığından kay· 
makamlığa terfi edenler: 

701 Şakir, 714 Muhittin, ~ 
Şükrü, 2598 Mehmet Salih, 732 
Refik, 752 tbrahim Sırrı, 120 
Şevket 'fu~ut Beyler. 

Jandarma yii.zba!Ilıiından ıbin
ba~ılığa terfi edenler: 

1637 Ömer, 1594 Hüaeyin 
Hüsnü, 2635 HulUsi, 2641 Ce
li.lettin, 17.03 Hüaeyin, 12S3 
Abdülhamit, 1536 Mehmet Aa -
nan, 1704 Mitat, 2060 Hüsnü, 
2092 Cafer Tayar, 2053 Hilmi, 
2064 Hatim, 2135 İbrahim Ni -
yazi, 994 Şefik, 1555 Süreya, 
2885 Sezai, 2101 Hamdi, 1624 
Hasan Ta'hain, 1534 Naı1, 1680 

Hamdi Korkut, 1696 Ahmet Cü· 
neyt, 1987 Rifat, 2003 Hasan. 
Tahsin, 2098 Şerafettin 2024 A· 
ziz, 1988 Riza, 2027 Oım-an Ga
zi, 2030 Hamdi, 2031 Recep Re-
cai, 2032 Riza 2er Hilıni, 

20144 Necati, 3265 Sıddık, 2248 
Necip Beyler. 

Yüzbaıılığa terfi eden birinci 
mülizimler: 

3223 Hulki, 3285 Zabit, 3405 
Aınn, 2478 Necdet, 2543 Avni, 
2740 Mur&t, 3127 izzettin, 3506 
Sait, 3110 Müıtak, 3107 Tahir, 
3186 Sabri, 3271 Hüınü, 3383 
Abdürrazzak, 3150 Kazım, 3304 
Fethi, 3384 Şefik, 3207 Ali, 
3376 Hulki, 3498 Abdüllitif, 
3329 Ahmet, 3346 Remzi, 3478 
Hikmet, 3577 Asım, 3262 Cev· 
det, 3352 Kamil, 3326 Ziyaet • 
tin, 349 Salim, 345 Ali Rıza, 
3456 Şükrü, 3460 Sait, 3576 
Hüseyin, 2702 lama.il Hakı, 
3292 Cezmi Beyler. 

Mülazimlikten birinci müla • 
2imliğe terfi edenler: 

3338 Nurettin, 397 Ahmet 
Tevfik Beyler. 

İkinci sınıf muamele memur • 
!uğuna, 3653 Mahmut Ekrem 
Bey. 

Altıncı sınıf muamele memur· 
!uğuna 1914 Kamil Bey, Üçüncü 
Sınıf hesap memurluğuna 1869 
Mahmut Hulusi, üçüncü sınıf 

hesap memurluğuna 2381 Yusuf, 
267 Salih, 2609 Mahmut, 2611 
Abdurrahman, 2616 Veysel, 
19345 Rüştü, 1950 Mustafa Bey
ler. 

Beşinci sınıf hesap memurlu • 
ğuna, 3514 Mitat, 3515 Eınin, 

3516 Hilmi, 3517 Abdurrahman, 
1518 Recai, 1362 Sabri, 3563 
Mehmte, 3564 Fer hat, 3556 Mus· 
tafa, 3566 Şerif, 3567 Mehmet, 
3569 Yusuf, 3570 Talip, 3571 
Ismai) Hakkı Beyler. altıncı arnıf 
hesap memurluğunaterfi etmiıler· 
dir. 

lkinci sınıf hakimliğinden bi
rinci sınıfa terfi edenler: 

M. Rasim Seniçe, M. Münir 
Selanik, M. Emin Serfiçc Beyler. 

Üçi.incü sınıf hekmilikten ikin• 
ci sınıfa terfi edenler: 

İsmail Hakkı Bey Beşiktaf. 
Dördüncü sınıf hakimlikten Ü· 

çiincü sm,fa terfi edenlel': 
Fazh Ncdo Gireson, Havdar 

lstanbul , AH Riı:rl Sivas. Muı· 

Beyler. 
Betinci ıınıf hakimlikten dcir· 

düncü ıınıfa terfi edenler: 
M. Fahri Ankua, M. Sadık 

Yanya, Selami İzmir lUyler. 
Altıncı 11mf hakimlikten be • 

ıinci sınrf.a ~fi eClenler.: 
H. Akif Bey Tr.ahluagarp. 

lÜçü.n.Cü ıuuf askert muallim,. 
illeten jkinc.i ımııfa terfi eaenler.: 

lmWl Bey ıFilibe. 
Altıncı sınıf hesap memurlu • 

ğundan !'bet inci sınıfa terfi -e. .. eıı· 
ler: 

Aziz Kayaeri, Eıref ı.İ&mit, Sü· 
leyman Kırıehir, Hakkı Gümü)· 
cene, Ahmet Baidat., A. Fevzi 
Van Bey~r. 

Yedinci sınıf hesap memur • 
luğundan altıncı aınıf.a terfi eden
ler: 

Hayri Edirne, Haıan Ta.hain 
Kayıeri, Hayrettin Er:üncan, M. 
Kayseri, Hayrettin Erzincan, M. 
Nadir Zile, M. Hilmi Çerkef, Is • 
mail Hakkı Konya, Mehmet Kay· 
seri, Osman Erdek, Recep Isparta, 
M. Ihsan lıtanbul, Abdülkadir 
Bosn-a, A. Vasfi Erzincan, Ha! .. 
met Gerede, Sabri Kütahya, O. 
Nahit lstanköy, A. Ahmet Gerzen, 
Mustafa. Malatya, Haaan Siirt 
Beyler. 

Üçüncü 11nıf muamele memur • 
luğunadn, ikinci sınıfa tedi eden· 
ler: 

Şeref Karacaıu, Mehmet Dimo-
toka Beyler. 

Dörc1üncü amıf muamele me • 
muTluğundan, üçüncü amıfa t~fi 
edenler: 

M. Celileddin Ka.baıakal, Ti • 
rour Ka.fkaıya1 S. Ziya Harput, 
R8mazan Hanya, M. lhsan Fıo • 
dıkh, Lutfü Isparta, F. Naci Trah· 
luı garp Beyle!'. 

Beşinci ımıf muamele memur· 
luğundan dördüncü ımıf a tefri 
edenler: 

M. Nuri Tmova, Muıtafa Erzu
rum, Veysi latanbul Beyler. 

Altıncı smıf muamele memur -
luğundan beşinci 'mıfa terfi eden· 
]er: 

A. Kemal İstanbul, Bahaettin 
Enincan, Bahaettin btanbul, Sa
im Zeybek Beyler. 

Yedinci ıınıf muamele memur • 
luğundan 2-ltmcı 11nıfa terfi eden· 
ler: 

M. Ragıp Konya, Halil Van , 
Semih latanbul, Ki.zllll Seli.nik 
Beyler. 

Yedinci ıınıf tüfekçilikten al • 
hncı ımıfa terfi edenler. 

Sami Gerede, Ahmet Gireaun. 
Haıan Basri Manastır, lımail Hale 
kı Erzurum, lımail Bahkeair, M. 
Şerif lıtanhul, Hüsnü Şam, Tahh· 
Tra.bzon, Ahmet Niğde Beyler. 

Beşinci 11ruf muzika mua11im· 
liğinden dördüncü 11nıfa terfi e· 
denler: 

Mehmet Haıköy, Hüseyin 
Hüınü Selanik Beyler. 

Yedinci ıınıf muzika muallim· 
liğinden altıncı ıınıfa terfi eden
ler: 

Necip Bursa, SU!eyman Erzu • 
rum, Tali.t Edirne, Namık Kemal 
Bozöyük, Hüıey;n Hüınü lzmir, 
Mehmet Sıtkı Üs'küp, İbrahim la· 
tanbul, lr.mail Hakkı Edirne, Rr· 
za Seli.nik Beyler. 

Riyaıeti cümhur betind 11nıf 
muzika muallimliiinden dördün· 
cü ıınıf a terfi eden t 

A. Şerif Yeniş~hir Bey. 

nruzika mualiaı.1iii11Clcn ~ 
nıfa terfi edenler: 

lhaan Bey tanbul. • J 
Riyaseti ciimhur yedinc::ı 

..mualliml\ğinden altıncı ıınıf• 
i edenler: 

1. Biirha.nettin fatanbul, ~ 
· Jstanbıil, Fethi .Lıtanbdİ 

ler. J 
·· r.cliincii f :ruat -"""' 

iwıa ıerii edenler: 
Ahmet bmir Bey. . J 
Altıncı amıf imam~ r" 

a ~nıh. erfi edenler: t* 
M. Fevzi Hopa, o-an 

Nuri Ankara Beyler. 1 
Y:edinci tmJf makbmt1~ 

tmcı 11ı;tıfa te~fıi edenler: ,,i 
A2Ji Rıza Çenıe.lköy, 5" 

lstanbu11 ıtbr.Jı.im Girit Beyi~ 
Yedinci sınıf demirci uetat

daıı a!tmcı sınıfa terfi ~~ 
Teıriik lnanbu~ Hü_,,,d ,.; 

aa, Mustafa Seru, Ali >-' 
Mehmet !ıtanhul Beyler. I 

Beşinci ımıf kamaahktd 
düncü ımıf a terfi edenler: 

A. MuratBey. l.tanbal J 
Y edill(:i aınıf kama.cıl~tt 

hncı ıımfa terfi edenler: . , 
Mehmut Gerede, A. Remzı 

bn, lsmail Hakkı Mürefte, 'f 
l-atanhul, O&ma.n Nuri ltt• 
Feyzi Samsun Beyler. 

Yedinci ım.ı:f saraç Ult' 
dan altınc.ı aımfa terfi ed~ 

Ahmet Bey Kandiye. 
Yedinci sınıf nalbant uatalıi 

-dan altrncı suufa terfi ede11l' 
lmıail Geron, 1. Etem Eri' 

Yusuf Niğde Beyler. J 

Deniz güverte binbatılıiıJI 
kaymakamlığa terfi edenler: 

Fehmi lstanbul, SeyfettİJI 
kapanı, Hidayet Kavaklı, Malı 
Galata, Rahmi Tekirdağ, fe 
Vefa, Kamil Atina, Ziya Sal 
ho Beyler. 

Yüzba.ıılıktan binbaıdıj• l 
edenler: 

Rifat Edirnekapı, Sadık ~.f 
paıa, Tacettin Kaaımpaıa, IC 
}ettin Kuımpaıa, Sabri Şeb.s' 
ba.ıı, Abdurrahman Kemıelı' 
Selibattin Üıküda.r, lı:ı:ettiıı 
kapanı, Müfit Göztepe, Süt' 
Üsküdar, Kenan İzmir, t 
Heybcliada, Seyfettin Fatih, ~ 
lil Galata, Saim Çemberlitq, ~ 
zi Kadıköy, Saim Akıaray, •• 
malettin Ta,kuap, Süreyya ,., 
11mp&Ja, N&11r Kaıımpaıa, K 
lettin lıtanbul, Fevzi Kaanl'l 
Azmi Giresun, Rüıtem Y 
Hakkı Ka11mpa9a, Mehmet s; 
mene, Mehmet Bur.a, Kenaıt 
srmpaşa, Rüştü Hasköy, Z 
Kaıımpaıa, Münir lıtanhul, > 
Kaaımpaıa, Huluıi Firuııai•• 

11 
man Çanakkale, Kena.n Mo 
Hüsrev Beyler. 

Güverte birinci müli.aıınlıl 
dan yüzbatılıja ~erfi ıedenlerı 

Nazım Kadıköy, Necdet Ni 
taı, Bürhanettin Unkapanı, il' 

Syülemaniye, Necdet Nitant•t• d 
mil Beylerbeyi, Ferit OJcU 

Barbaros Kadıköy, Niyazi G8 
Kenan Kadıköy, Mahmut To 
ne, Salahattin İıtanbul, Rauf 
tih, Ş&vk~t Oıküdar, Gıya•• 
Kadıköy, Nejat Maniıa, Hii' 
Hikmet Kaıımpa9a, Burhan• 
Kasımpa.,a, Burhanettin Sult•l'I 
lim, Alp Muıul, Zeki lata 

Sonu ya.rın 



Harbiye mektebini bu yıl bitiren efen diler 
Ba, tarafı J 2 inci sayıfamızda 

Felıı.ı· ( 41.ııı ı Ankara) Mahmut oğlu 
ha Eh Cevdet (Marat) lamail oğ· 
Cet eaı (lıtanbul) Ali oğlu A. 
t.! det (Kütahya) Ömer oğlu 
le ~et (Van) Ali Rıza oğlu Hü-

1111 Meıut (İıtanbul) Mehmet 
~lıı Süleyman (lneıöl) Halil Ze· 

1 Oilu Haaan Şinaıi (lzmir) Yu· 
~~ Ziya oğlu Mehmet Nurettin 

ltanbul) Muıtafa oalu Celilet· 

yin Cahit (Hasköy) izzet oğlu 
Fethi (lıtanbul) Muıtafa oilu A· 
1i Riza (lıtanbul) Muıtafa oğlu 
Fevzi (EyüpıuJtan) Ahmd Hqim 
oğlu Halim ( lıtanbul) Mehmet 
Şevket oğlu lbrahim Nüıhet (İı· 
tanbul) Mehmet Ali oğlu Şükrü 
(Buna) Haaan oğlu Hürrem (Üı· 
küdar) Ahmet Şefik oğlu Şaha· 
bettin (latanbul) Hüseyin Hüınü 

met (Antalya) Ahemt oğlu Alil 
(Bozkır) Hasan oğlu Mehmet Şe
rif (Eliziz) Selami oğlu Sami 
(Aydın) Sinan oğlu Recep (lı· 
tanbul) Haıan oğlu Hüınü (Ban· 
dırma) Ahmet oğlu Abdül Muh· 
sin (Üıküdar) Hüıamettin oğlu 
Abdulkadir (Üsküdar) Habip oğ· 
lu Nail (Eliziz) İsmail Hakkı oğ· 
lu Namık Kemal ( lıtanbul) Muıı· 
lafa oğlu Metlmet (Üsküdar) Ah· 
met oğlu Ahmet Hamdi (Sandık· 
İı) Mithat oğlu Süleyman Behzat 
(Erzincan) Mehmet Şeref oğlu 
Mustafa Necmettin (htanbul) 
Mehmet Nurettin oğlu Melımet . 
Tevfik (Akseki) Mehmet Ali oğ· 
lu lbrahim Halil (lstanbul) Ah· 
mel oğlu lbrahim (Çerkeı) Os· 
man oğlu Seli.hattin (Bahkcıir) 
lımet oğhı Haıan Necati (latan • 
bul) Asım oğlu Ahmet Nüıhet 
(lıtanbul) Kamil oğlu Ali Kemal 
(Sivrihisar) Fettah oğlu Hamdi 
{Üsküdar) Hüıeyin Hilmi oğlu 
Mehmet Sadi (Kadıköy) Mehmet 
Saıbri oilu Mehmet Muhittin (Kar 
tal) lamail oğlu Mehmet (Üıkü · 
dar) Hüıeyin oğlu Recep (lıtan
bul) Süleyman oğlu Lütfü (Af· 
yon karahiıar) Kim il ojlu Halit 
(Beyazıt) Ramiı oğlu Kemal 
(Kayseri) Eyüp oğlu Hakkı (To· 
kat) Fethi oğlu Abdulkadir Feh· 
mi (Üıküdar) Ali oğlu Ahmet (E· 
dime) Mehmet Avni oğlu Ali 
Naıir (lıtanbul) Yuıuf Ziya oğlu 
Süleyman Selihattin (lıtanbul) 
Hakkı oflu Muammer (Oıküdar) 
Cemal oğlu Mehmet Retat (Edir
ne) Muıtafa oğlu Enver (Diyan· 
bekir) Mehmet oflu Recep Tev· 
fik <lıtanbul) Ali oğlu Kefalet· 
tin (Burıa) Muıtafa oğlu Süley· 

(Ankara) Muıtafa Huluıi oilu 
lıtanbul (lıtanbul) Süleyman oi· 
lu Ahmet Sadettin (lıtanbul) Muı . 

oğlu Ali Haydar (Edirne) Eyüp 
Sabri oğlu Mehmet Muhıin (ls
tanbul) Muıtaf a oğlu Kadri ( U· 
zunköprü) Muıtaf a oğlu Mehmet 
Necati (Zile) Mehmet oğlu Kad· 
ri (Kayıeri) Abdurrahman oğlu 

tafa oğlu Ekrem (Erzincan) Rıza 
Naki oğlu Ahmet Saki (Hırkaiıe
rif) AbduUah oğlu Mehmet (An· 
talya) Ha.an Tahsin ojlu Remzi 
(Erzincan) Ömer oğlu Kimil Ke· 
mal (lıtanbul) Hasan oilu Oı· 
man Zeki (İstanbul) Mehmet oi· 
lu Halit Ziya (Sandıklı) İbrahim 
oğlu lbrahim Tevfik (lıtanıbul) 
Rıfat oğlu Mehmet Selihattin (İı· 
tanbul) Mehmet cğlu Hayri (Bey· 
kc.z) Ali oğlu Mehmet Nuırel 
(İstllnbul) Muıtafa oğlu Kadı-i 
Clslanbul) Hakkl oğlu hrı:.\I Re
fik ( Uıküoar) Mehmet !lğlu Na· 
zım (Sürmene) Bekir oğlu Ab· 
dülaziz (Sapanca) Şerif oğlu Bed
rettin (Hozat) Mehmet Recep oğ• 
lu Ekrem Sedat (İstanbul) Ah· 
md oğlu Mustafa Ahmet (lzmir) 
Hüseyin oğlu Mustafa (Bilecik) 
Mehmet oğlu Kudret (lıtanbutJ 

Mehmet Kasım oğlu Halil Şinaıi 
(Çalatça) Oıman oğlu Oaman 
(İıparta) Mehmet oğlu Mehmet 
Hüdaverdi (lstanbul) Turıun A· 
li oğlu Halil Asını (Atina) Abdül· 
latif oğlu Ebdülvahit (Gümütha
crköy) Mehmet A ~ oğlu Saim Sa
mi (İstanbul) Mehmet oğlu Ömer 
Lutfi (latanbul) Faik oğlu Meh· 
met ( Uluburlu) Haıan oğlu Meh· 
met Cemal (Sinop) Saffet oğlu 
Salih Orhan (Bursa) Abdurrah
man Tevfik oğlu Ali Fatih (An· 
kara) Ahmet oğlu Mehmet Tacet
tin (Bolu) Ahmet oğlu Haıan Hü· 
seyin (Denizli) Mehmet oğlu 

Burhanettin (Buna) Hakkı oğlu 

Tali.t (Çanakkale) Eıat oğlu Ha
ıan İhsan (latanbul) Hasan Yusuf 
oflu Nevzat (lıtanhul) Muıtafa 

Nail of Ju Ahmet Bedrettin (lıtan
bul) Zeki oğlu Muıtafa Hayri 
(Malgara) Abdullah oğlu Haydar 
(Ordu) Abdullah oğlu Mehmet 
Remzi (latanbu)) Abdullah oğlu 
Mehmet Kamil Clıtanbul) Meh· 
met Mesut oğlu Eıat (lıtanbul) 
Abdülmalik oğlu Şevket (Diyarı· 
bekir) Yakup oğlu Haıan Fehmi 
(Bandırma) Mehmet Faik oğlu 

Nurettin (Arapkir) Hayrullah oğ· 
lu Ahmet Nabi (Çankırı) Hasan 
Hüıeyin oğlu Haıan Tahıin (Is
parta) ldriı oğlu Ali Oımi\n (Ma
nisa) Ahmet oğlu Necmettin (la
tanbul) Efendiler. 

Burhanettin (Denizli) Şükrü oğlu 
Mustafa {lstanbul) Hüıeyin oğlu 
Hakkı (Ayancık) Tahsin oğlu 

Hüıamettin (Bahkeıir) Ahmet 

r • 8: (K~nya) Abdi oğlu ~ehmet 
.. hattan (lıtanbul) Cemıl oğlu 
ehınet Arif (İıtanbul), Hüıeyin 
:lu Enver Şahabettin (Gireıun) 
r.:.~n oğlu Şemıettin (Trabzon) 
""- ~n oğlu Abdullah (Kiliı) Hacı 
~ın oğlu Mehmet Emin (Yeni· 
tehir) Musa oğlu Mehmet Fuat 
(Eliziz) Fevzi oğlu Hikmet (Se
li 'k (J 11~ ) Hacı İbrahim oğlu Ahmet 
~ır), Ömer oğlu Muıtafa (iz· 
ibtr) Abdülkadir oğlu Muhliı 
~ (lıtanbul) Rıza oğlu Ah· 
lbet (Burıa) Mehmet Ali oğlu 

.-8urhanettin (Ankara) Salih oğlu 
lhri (Günen), Mehmet oğlu Fah· Harbiye mektebi f;umandanı 
~ettin (Bolu) lımail oğlu Ahmet Rauf Bey 

Harbiye mektebinin m!!eo· 
alolerlnden r.1u,ır Ahmet 

~evzl Pata lıtanbul) Ahmet oğlu Ahmet Zi· 
)•ettin OstaıWbul) Mustafa Fazıl 
o"l k~ u Oıman Sa'bahattin (Eren-

oğlu Mazlum (Bandırma) Muhıin 
oğlu lımail Hakkı (Kemaliye) Cemil oğlu Fevzi Daim (latanbul) 

Omer oğlu Haıan (Sinop) Meh· 
}foy) Eyüp oğlu lmıail (lıtanbul) 
-' aıan oğlu Nurettin (lıtanbul) 
"'~e~ oğlu Bekir (Denizli) Rıza 
~il~ Hazır Hikmet (lıtanbul) 
afız oğlu Ahmet Münip (Uıak) 

Srtkı Mehmet oğlu Ahmet Fevzi 
~~zincan) Mahmut Nedim oğlu 
' 1•hat (Adana) Ethem oilu Ki· 
li) (~ordur) ~uıtafa oilu Haıan 
•haın (Kara11) Mehmet Faik oğ· 

!ta Nekir Necati (lıtanbul) Halit 
:ı\l . M~met Fuat (letaahul) 

\lrettin oğlu Mehmet Semih (lı· 
tanh.al) Ahmet oğlu Lütfü (Deniz· 

~! ffaaan oilu Şir Ali (Diyanbe· 
b ır) Hamdi oğlu Mahmut (lata~-
ul) Mehmet Emin oğlu Hüıeyın 

~ecati (Hüdavendiair) Halil oğ· 
u Ahmet Münür (Kaıtamoni) Ki. 

llıil oilu Vali (Karaköıe) İbrahim 
otlu Hasan Adil (Adapazar) Hü· 
leJin oğlu Veliyettin Rasim (Ka· 
tahiıar) Abdulkadil Sadık oğlu 
Ahınet (Sivrihisar) Ali Faik oğlu 
~hnıet Naci (Buna) Mehmet Ta-

Mehmet Nuri oğlu Ragıp (latan • 
bul) Sadık oğlu Muzafferettin 
(latanbul) Ahmet oğlu Osman 
(Amaıya) Şerafettin oğlu Cahil 
(İstanbul) Muıtafa oğlu Ahmet 

Rahmi (Bartın) Rıza oğlu lımail 
(Erzurum) Mustafa Zeki oğlu 
Kadri Şefik (İıtanbul) Hasan 
Tahıin oğlu Hüıeyin Nihat (lıtan
bul) Salih oğlu Hüıeyin Doğan 
(lzpıir) Mehmet Kim il oğlu Hay· 
ri <letaabal) H--,.ia otlııi T~· 
yip Nail (Balrkeıir) ~evli:t otlu 
Hayrullah (latanbul) Ali Rıza oğ· 
lu Muıtafa Nezihi (&rtın) Meh· 
met Hüınü oğlu lamail Hakkı (lı-

tanbul) Ahmet lhıan oğlu Hay· 
rullah (İıtanbul) Ahmet izzet oğ· 
lu Hamza (Malatya) Süleyman 
oğlu Sabahattin ( latanbul) lıma· 
il oğlu Muzaffer (Manastır) Rah· 

mi oğlu Naci (Üsküdar) Mehmet 
oğlu Retat (Tirebolu) Mehmet A· 
kif oğlu uıuf (lıtanbul) Meh· 
met oğlu Ali Sırrı (Sıvaı) Nail oğ· 
lu lbrahim (Sapanıa) Hazım oğ· 
lu Akif (lıtanbul) Hüıeyin oğlu 

ır oğlu Mehmet Emin (Bayra· 
trıiç) Ahmet Hamdi otlu Galip 
Olenizli) Yuauf z;_ oihı Remzi 
([) ·ı.- Zihni (lıtanbul) Kaıım oğlu Ne· 

cnizli) Alllmet Hilmi oflu Sü- dim (lıtanbul) Haıan oğlu Nihat 
1~Yınan Sami JVize); Kemal oilu (lıtanbul) Haıan Avni oğlu Ah· 
A.hınet Be.iaa ~(lataııl>ul) Mehmet met Cevat (Şile) Salih oğlu Hü· 
~tha oğlu Falirettin :(Van)' Meh· ıeyin Hayrettin (Ankara) Fuat 
llıet Selim ollu All.ettin '(Kayıe· oğlu Mehmet Mazhar (İstanbul 
ti) Ali oihı Kemal :csalıkeair) Kamil oğlu Mehmet Ali (latan • 
4hınet Seyfettin oila · Fahrettin ı o h K. ·1 (1 
(Zafranbolu): Hilmi.oilu Hü~n bul) Kamil oğ u r an amı •· 
J?urgut ~(Kll'felİlr), :Yuauf oğlu tanbul) Mehmet oğlu Ahmet Mu· 
Pttelımet SlllDI ~(«-atamoni) Meh· zaffer (lstan'bul) Ali oğlu Enver 
illet otlu MenMlali '(Erzurum) (lıtanbul) Rüstem Niyazi oğlu 
~ Mehmet Cevat (lıtanbul) Meh • 
ahnıut ~la Cahit Mehmet (Si- met Tevfik og"lu 'Nüıret lsmail (İı· 

llop) F~ati oi1u Eyüp (Hü· 
da'Yend~): Rıza oilu Halit Ne· tanbul) Hakkı oğlu Mehmet Emin 

(lıtanbul) Abdülkerim oğlu Meh-
fJ:ıi (lıtanıliul): Hüıeyin Hilmi oğ· met (İstanbul) Mehmet oğlu Mah 
J[CMebmet Şahin '(lıtanbul) Şev mut Hamdi (Zile) lbrahim Hakkı 
I! oğlu Ziya '(Van) Faik Yah· og"lu Mehmet Kemal (Nazilli) 
, ,_. (Bandırma) '(Rüttü oğlu Hü· =..-. Ahmet oğlu Adnan, Ahmet oğlu 
~İn Enver (Karahiaar) Mahmut Necip (lıtanbul) Mehmet oğlu 

met Hamdi oğlu Mehmet Fethi 
(Burıa) Mehmet oğlu Muıtafa 
Şükrü (Bursa) Salih oğlu lsmaiJ 
(Denizli) Ali oğlu Mehmet Ferit 
(lıtanbul) Muıtafa oğlu Mehmet 

(lıtanbul) Hüıeyin oğlu Süley· 
man (lıtanbul) Mehmet Behçet 
oğlu lamail Hakkı (Tokat) Salim 
oğlu Faik (Erzincan) Ahmet oğlu 
Ali (Sandıklı) Ahmet oğlu Mus· 

Ordunun en kıdemli zabiti birinci ferJe.ı Cevat Pata 
eakl bir meraalm ean~111nda .. 

man Sami (Buraa) Salih oğlu lb- tafa Enver (Nazilli) Ömer oğlu 
rahim (Bayburt) Halim oğlu Ke· Muharrem (Boyanabat) Emin oğ· Sonu yar1n 

mal (Edremit) Süleyman oğlu lu Mehmet Nedim (Muıtafa Ke· , ... ---------·· 
Mehmet Galip (lıtanbul) Ziya mal Pqa) Şuayyip oilu Aliettin V A K J T '\ 
oğlu Mehmet Hikmet (İstanbul) (Sıvas) Mehmet Canal oğlu Meh
Hüıeyin oğlu Süleyman Sırrı (Er- met Muzaffer (lıtanbul) Salim GUDdellk. Slyul Gazete 

ziıacan) Hayrı oğlu Hüıeyin Ke· Fehmi oğlu Salih Hayri (Manisa) lataııbul Ankara caddeal, (VA&IT) 1Udu 

mal (Trabzon) Hamdi oğlu Nuri Kemal oğlu Mehmet (lıtanbul ; 
(latanbul) Mehmet oğlu Ahmet Refik oğlu Mehmet Suat (Niğde) 
(Gaziantep) Mehmet Sezai oğlu Mehmet Nihat oğlu Ahmet Müfit 
Arif Nevzat (İıtanbul) lımail oğ" (Ereğli) Mehmet Kemalettin oğ· 
lu Hüınü (Erzincan) Mehmet oğ· lu Mehmet Kenan (Bayramiç) Ah 

lu Halil lbrahim (lıtanbul) Nafiz met Fuat oğlu Ahmet Atir (lıpar· 

TELEFON NUJIA&UAJUı 

Yazı l§lerl telefonu: Ml71 
idare telefonu : Ml1t 

Telçat adrul: lataııbul - (VAIUT) 

UONS BEDEU.Ealı 

oğlu Kemalettin (Osmaneli) A· ta) Turıun oğlu Hüıeyin (Ünye) lleaellk 

aım oğlu Ali (Karaiıli) İbrahim Mehmet Nedim oğlu Ali Orhan ! :;: 
oğlu Mithat (Li.pıeki) Efendi- (Çorum) Mehmet Hilmi oğlu Be- ı &7hk 

ler. kir (lzmir) Ahmet oğlu lbrahim 

TUrldye 
ıcoo &r. 
100 • 
tOO • 
ıao • 

Ecaebl 
noo Kr. 
IQG • 
800 • - • 

TOÇU 

Mehmet oğlu Nuri (Orhanga· 
zi) Mehmet Emin oğlu Sıtkı (E· 
dirne) Eyüp oğlu Hasan Halit 
(Ünye) Abdurrahman oğlu Cemil 

(Adapazar) lmıail Hakkı oğlu 

Mehmet Fuat (Nevtehir) Muıta· 
fa oğlu Mehmet Fazıl (Kemaliye) 
Muharrem oğlu Kini (lıtanbul) 
lamail oğlu Naci (İıtanbul) Süley-

man Şükrü oğlu Mehmet Reıat 

DAN OVR&TLEIUı 

nc&J1 lltıılarm Uln •YJf&larmda an· 
Uml ao kunıotaıı bqtar. bk e&Jlfada 2llO 
Jcuı:uta kadar çıkar. 

BOyilk, fazla, devamlı Uln YtNDJere alt 
ayn tenzUlt vaı;csrr , 

ReatmıJ Ulıılarm bir •tm 10 lruruftur. 

KUÇU& llANl..U&ı 

(Merain) Kazım oğlu Abdülman· Bir defuı ao, Ud cıc-... ao, aç detul u. 

~~u Fahrettin (Cebelibereket) Şevket (Orhangazi) Tahir oğlu 
N bınet Sait oilu Bekir Sıtkı (Er· Mehmet Emin (Söğüt) Ali Hay· 
ı~an) Hakkı oğlu Nurullah Re- dar oğlu Abdullah Sabri (lıtan · 
~ Ostanbul) ~brahim otlu Hulu· bul) Mehmet oğlu Adem (Eskite· 
·~ CRt;tadiye) Salih oilu Ram&· hir) Haaan oğlu Ahmet (Sinop) 
ı::,ı (Antalya) Asım oilu Abdul" Ahmet oğlu Selihattin (Cebelibe-
~~ir OıtaQbul) Şerif Ali oğlu reket) Mahmut oğlu Niyazi (To· 
#al (Siyu) Garip oilu Felı- kat) Abdullah oğlu Burhan.ettin 
~(Bayburt) Ali oilu lsmail (Mal (lıtan~I) Osman oflu Enver Sü· 
.,it) Muata Abdullah oğlu Hi!ıe· reyya (lıtanbul) Oıman oilu Meh 

(Adana) Fahrettin oğlu Mehmet 
Muazzez (lıtanbul) Mehmet oğ· 
lu 01man Burhanettin (Denizli) 
izzet oğlu Ahmet (lneıöl) lamail 

.ur, Selihattin (Adana) Mehmet dört detuı 715 " on det&11 ıoo lnıruftur, 
Oç aylık 11AD ftnlllertn bir det&11 mecca-

Ali oğlu lbrahim Murat (Aydın) aeııdlr. t>art atın seçen IJllıJarm tuıa 

Ahmet Hamdi oilu lımail lımetf•-aa•tır•ıan_bef_kuruftu ___ tıe.alllilp•edlUr•-• 
(Sıvaı) Oaman oğlu Sabahattin 
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kara Yüksek Ziraat 
fHtillll llkllrlllll-H: 

leae Y&k1ek Zirut EMtitl•hl• BaJtar, Ziraat •• ... ~. ~· .. ,. •• •••• ..,li •• dllmi 
kaa tale~e almacakbr. Ka,.t •• kaW an afttlda 

• • .:Irk tab'aımdan olmak tEcaebiı. 1a ... ı taU.ataame
Mlilir). 

.= IJ.e ~allalor1un11 Termit ..._..lr. 
~ı::-111 olacak taJebaia 1•11 J 7 dem ..-1• 25 du ,-.. 

~. " • ~ eılelclerinin icap ettirdiji beden kabiliyeti Ye ıaflam• 
•!&kında tam t .. ekkOHG h.ıtaneler n aJbb.t faporu 

• •e ap ıahadetnamesi Yetmek. 
~tr~elediye Yeya Pofiı merkezlerinde& bO.ObaJ m•zl,ataıı 

~ ~Dıtit6ye ıirmek iıtiye•ler yulıarıdaki vesikalarla birlikte 
•lotıafı bir iltida de dojıuca Aakaıa'da Ydkaek Ziraat 

ıu RektörlOj'üne 16nJermelidirler. 

: Mtıracaat zamanı temmuzun C)nudcu fGOtddea eylOIOn 
IÜDOne kadardır. 

:le Etraln tam olmıyaalar f'.a1til0ye lcabul edHemeıler. ~ 
'1ıt •• kablll eddea tateblyl iW a; uıfıau tekrar mu· 

S .•ltirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlar1n kaydı ıihnir. 

1 
• leyli meccaDI talebeclea .taj veya tahsil devresi için de 

1l 'eya FakOlteaini bırakanlardan veya ceıaen çıkarılanlardan 

11 
t~e yapılan masrafı &deyeceklerini daire Enıtitüniln vere· 

'f ntuıteye gare Noterlikten ınıaddak kefaletname Yete-
r. 

6 
: V •ktaıda fam enaklı mlraca•t. etmiıler ttftftfdaa ltahut 
• • talebe diploma derecelİDe •e müracaat tariblerifut f&t~ 

7 .'dı!ecelctir. 
·t Z·raat, Bıytar, Ormia Faklltelerine ahaacalt Hfe&eld, 

e 1 •ınler FakllteaiDia 1, 2, S llncl tameıttlerm"de mevcut 

8 ~' d~ takibe afeebarcfurlar. 
, · Zıraat F akllteliDe almıtak talebe Anbta.' da Gazi 
l rı Çiftliğinde oa •J ıtaj t1receklerclir. 

, ,;1ebeye bu ataj mDddetiace yemek Ye elblıe Dlıaraflar1 
g • ' ol•ak 30 lira a,1111 ..tur. Hartırıll •D•ez. 
lir~:~etli ı.,b talebenin lcreti G~ takaitte lc:lu•ek lzere 

IO : Ouetli leyli lebe tercita olunur. K•bul ıırtlarını hızl 
talebe i~ ·~ ..... , ...... 

t. T. Binalar ve tev~ıı 
M11·~ ıiltlı~ 

t M>o · 2600 takım Elbise ka· 

llaUle mllaakuaya kQDqi•u,tur. 
~ !f'»laelerii 5 k,111 9~ taribjnde ibaleai yaplla· 

~ ........ .a.k ipi ....... pıtaa•ellİD 
••ddeıbadôl tmifat •lllade baarlauacak teklifname· 

illi• .... lllfPd· ..ıtart twcli ..... 
Mutlf Çtiflfinli* ~ utt M •• Beyefla 

bl.ewı. lcthd btalclt Mufı.11dl KôeaiaJbiiU'ai mD· 
4'j 

Seyahatten avdet 
H•ki hutanesi fi• ~ 

ıı• Ytl battabibi doktor Nazmi 
Aı~ Bey ıeyahatiadea avdet ... 
d•• Çarııkapıda tramvay du· 
rafıı.tfaki muayenehaneıindt! hu
talar•ı kabuİe l;aıtamıttır. 

(1951) 

tliküdar hukuk hakimliğin
dttıı: 

JC....,kin efendi tarafından fa
talhl Gedikpqada Müıli• IO· 

kak 30 No, hıf T•Uiyaaın laneeia
dtf tallilld llantı Arakti haaımm 
l»it ~ jufnMla nine avdetle ı... 
nllli riaileleriain ihtan talebi ü
zerine 1111m1•ileylr Arabi hanımm 
lflr ay Mrfnicla laöcası nine clö • 
nerelc llarilık n•İfelerinin if .. 
16*uıiıaun ılltatıtta karat ntil J 

mit 'te IMJNl•lô ihiat lllden ta • 
reli ikaın~tıiltmm ııteçlnslfyetine 
l;inaen teMil editmemit olınalila 
JCarakın efendimii t•l~biyl~ ill ' 
nen tebliıat icruıııa karar veril· 
mit o1makla ifıtar karan iutflti 
mahkeıbe divanhaneıbıe talik Jn. 
Iındıtı gibi ke;tfiyet ıuete ile de 
ilin olunur. (2023) 

ZAYi 

76543 numaralı ecanip ikamet 
tezkeresiyle Londradan altnan 
lran pasaportu hfti eir.ldammı 
zayi ettim. Y eniıini alacatım· 
ilan hükmü yoldut. 

Kadıköy: Mehmet AÜ otlu 
llüaeyin (2ôı0) 

TC!JO.KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

Polatlı Topçu alayı satınalma 
konıisyonu reisliğinden: 

Polatlı 1csp~o alir• ihtiracı içııa tJ0,000 kılo Uıı de 310,0vO 
ki.o katu ot 11•pah ıarf usutıt e lbUnei(asaya "an' udur. Unun 
ye•mi itlilui 1' Ey.il 9J4 Perşem~e saat t l de Kuru u:u ıse 

13 Ey.al 934 Perşembe aaat 14 te:lir fa ~ p!errn ıha e gü.1il 

Po'atıı 1 epfll alayı Sahne ma Kom ss oı un ttiftatae t ar ı in 
o •nur. 5088) 

• . .... - .... ı . • . " -· -.ı:...: •· 

O ~anlı Ban~a1i 
T"rk Anonim Şirketi, ~ 1 es • tırih• ~ 1863 

Sermafesı: to,OGô,OOtı fflgflfz lirası 

TOl16ıyenin baf ıca şebfrıer ıle Paris, Marsı ya N ı. Lendra 
Ye Mançester'de, Mmr. ~ıbrıs, lra , lra:a Fıltstin 
ve Yunaniıtan·da ~ubelerı •. Yugos•avv•, Raıuan1•. S~rıve 

ve Yunaniatan'da fılyalleri vard1r 

Her tUrlU banka muz metelerl apar. 

lstanbul mıntaka San'at mektebi 
müdürlüğünden ; 

Mektebimiıde EylQl 9J4 meıu:ııyet ve ıkmı ımtihanıanoa 

l • 9. 934 taribiiicle baılaaacak Ye 20 • 9 • 934 tarihinde biteeektıtı 
ikmale kalmıt ta'ebeain 1·9 • 934 de Mektepte h~ııt bulun· 

.. ı.,. llıımcbr. lluaıı imlila•aları eana•nda b•ıta alduklarn11 
Tat.ip raporile; il&at etmiteıdet 11nıftı ip\ca bıtakthtlar. 

Dertlere 1·10- 934 tarihinde b.a9laoa2akhr. 
İmıf geçmif olanlar, 1 • 10 · 934 tar1binde melatqte h11• 

bu' ... caklardır. (4645) 

Wa'Wı MlHMET ASIM N~ miidarih .._,. Mantet 
V AKIT Matı.uu - lataabal 
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\iıııııuıııll istik a Lisesi Müdürlüğünden: 111111ııııl==·~ •-----------------..... 
~ 1 - iık, Orta ve Lise kısım: arına kız ve erkek leyli ve ne~ari talebe kaydına başlanmıştır. 
~ 2 - Kayıt için cuumartesi, pazartes ve çarşamba günleri sut ondan l 7ye kadar müracaat edılebilir. 
~ 3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Ey~ülde, smıf ikmal imtıhanlarına da 2l Eylülde ba$lanacaktır. 
~ 4 - lstiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

o~res : ~e~za~e~ası, ~olis mer~ezi or~ası. Jel. ~l~J4 
iııımıııııuıııuıııuııııııııınıııııııımuııııııtJ'"lllttıırıııııtııı:ı11tı1HHffllllllffttn11111ıııı1uttn1111ııııııııııııııııı1111111 ·ııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııımııııuııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııuıııııııtıııııııı~ 

Kı'Z ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leyli· rfehar~ 

HAYRiYE LiSELERi • E Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 
Resmi liıelerin bütün imtiyaz ve bu\rnl<unu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELET! musddat,br 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiy!e talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan 
mektebimi.zde kayda başlanmışhr. llk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Ta!ebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüsleriie nakledilir. Cumadan maada her gün 1 O dan 17 ye kadar 
mürac:ıat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Baka~orya imtihanları l Ey:ülde baş'ıyacalctır. 

1 

tarafından Veresjye satılan 
elektrik cihazları sayesinde 

Telefon : 20530 • 

i'r-va~urculuk· LEYLi-~EHARi 

Kız - Erkek - flk - Orta - Lise 
SA YFiYEDE RAHA 11 

i 
B:.!tün Sır.ıfı~rı Havi 

1 L eri 
Müessisi : Nebizade Hamdi 

Maarif vekaletinin bütün resmi liselere bahşettiği bilumum hu
kuk ve muadelete malik, kısa bir müddeti hayatiyesine rağmen 
büyük bir teveccühe ve rağbete maz:1ar olınuş, memlekete bir 
çok mezun vermiştir. ilim ve terbiye sahasında ihtisası olan gü
zide bir talim heyetini kazanmıştır. Mezuniyet imtihanları Eylül 
1 de smıf ikmal imtihanları Eylül 22 de. Kayıt için her gün sa
at 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat •. Tel. lstanbul 20019 

Cağaloğlu YanıksarayJar Caddesi 1 
~·~~~ .. llll±m!IMilE•* .. tEe= .................................. 111111'11 

1 lstanbuJ Belediyesi ilanları { 

':ııayet aygır deposu için Jüzumu olan 35,000 kiJo yulaf 
35,00 kilo kuru ot 30,000 kilo sap samanı kapah zarfla müna
kasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Je,azım 
müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için de 249 5 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektupları~• 
20 - 9 .. 934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. (5261) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
132500 kilo meşe oduna 1 

14500 ,, meşe kömürü ( Muhtelif depolara teslim şartile. 
94 ton kok kömürü J 
Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı mahrukat 2/9/934 tari

hin~ m~sadif pazar günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talıplerın şartnameyi görmek üzere her gün ve pnarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat teminatlarile beraber 
Cibalidc ahm Hhm komisyonuna müracaatları. (49l8) 

ı Afil) IP ALZ&~IT~ 
Türk Ticaret Banka~ı 

• Merkezi Adapazarı 
latan bul şubesi: Dördüncü Vakıf han 

kat Tel: 22042 
zemin 

Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galata§ubesi Tel: 43201 
Üsküdar şubesi Tel: 60590 

İtimadı Milli Tel: 41937 

Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 
yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmir, Ka .. 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenişehir. · 

Müsait şartlarlamevduat, havale kaliıJ eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi eıntiai ti· 
cariye satışına delalet eder. 

itimadı Milli)• Kendi sigortasıdır ' . ~ ~ . . - ' : ' . . ' . . . . : .... ~ ~ . . 

Türk Anon im Şirketi 

Jstanbul Acentalığı 
Liman han, 1 elefon: 2292.) 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

S d k d vapuru 31 
a 1 za e Ağustos 

Cuma günü saat 11 de Sirke· 

ci rıhtımından kalkarak doğru lz . 

mir, Antalya, Mersine gidecek. Oö
n Ü§te bunlara ilaveten Alanya, Ktil
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

RilO.mum İzmir yolcularına <'/0 40 
tenzilat. 

lzmir sür' at yolu 
Sakar ya vapuru 

H er Perşembe ~ünü saat 16 

da Galata rıhtımından kalkaı 

doğru !zmir'e gider. Bu vapur 

her pazar günü saat 16 da lzmfr • 

den kalkıp doğru lstanbul'a gelir. 

Trabzon Yolu 
D 1 Vapuru um upınar 2 Eylül 

Pazar günü saat 20 de c •. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidit • 
te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönü:~te bunlara ilaveten Of ve 
Sümıeneye uğrayacaktır. 

YEDi SATIŞ MAGAZAS1: 

Metro Han Beyo~lu T e:efon 44ô00 
Cumhuriyet meydını Taksim ,, 4091B 
Neca ti Ht y caddcsı Sah Pazara ,, 43431 
Elektrik Evı J eya zıt ,, 24377 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadaköy ,. 60790 
Şirk eti Hayriye ı sk e :ui Üsküdar ,, 6tl312 
23 Nisan caddesı No. 19 ı.füyükada ,. 5Sı2,!; 
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UKüDHH KHDi1'öi 
Jramuay seferJerin ın i~l e tıneıe n~ılı~ı 

Üsküdar . Kadıköy ve Hava liıi Halk tramvayları T. A. Şirr.elirde0 

Kadıköy tramvay şirketimizde inşaatı bitirilen f Ja,·darpaşa l\ııdı ~ ör hJl~ 
l Evlül 1934 sabahından itibaren şletmeğc: .ı.çılaeık Ye bu surcıle- 1\ adı km· · L • 
küd;r arasında muntazam tramva~ seferleri tesis edılecektir 

Bu yeni jşletme yüzünden,. Üsküdar tramvay şebckesınde ıadıl ,.e 1'adıl:0" 
Tramvay Şebekesinde tesıs edilen mıntakalarla 1 t:ylül t 934 st\:lahındaıı ıı ıhar(~ 
tatbiki mukarrer ve her mıntaka\ a şamil tenzilatlı ücret tarilelcrı lıt klt:me ) er e· 
rinde ve Kadıköy iskale durııA-ında muhterem yolcular tarafınJan görü l ebil ece~ı r 

1'2169 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğüriden : 

Nikel paralara ait resim müsa
baka müddeti evvelce 19-8-934 te 
başlıyarak iki ay tesbit ve ilan e
dimişti. Görülen lüzum ve ihtiya-

lstanbuı Birinci Noterliğine: ca binaen bu müddet bir aya İndi· 
Efendim, 

Dairenizden musaddak 27 A· rilmiştir. Resimlerin 19-9-934 ak· 
ğustos 1934 tarih ve 7778/694 nu· k d •ı • J" k 1 
maralı satış senedi mucibince ta. şamına a ar verı mesı a a a 1 ze-
tanbulda Marpuççularda Emiroğ· vata ilan olunur. (5178) 
lu hanında 6 numaralı mağazad• l~ 

mevcut olup mali müstakilim bu· ~-·---------------------
lu~n em~li~Mi~yibedclim~ ~~--~~------~-----------·~ 
liim mukabilinde Marpuççularda f Devlet. Dem f r yolları ilan la. rl 
Yarım Şişecihanında22numara- ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~·~~~~~~~ 

1ı mağazada itriyat tüccarı (Ro· Eskişehir hHtaueıinde inıa edilecek olan kalorifer tesi ıatı"' 
bert Sevilya) efendiye katiyerı nın kapalı zarf ile nftnaka1111 Ankara'da idare binasınd• 
sattım ve mezkur eşya ile i!'1ağaza. · 15/10/934 Pazartesi gDnü taat 15 te yapılacakbr. 
dan ve anın hakkı intifamdan ta· Tafailit Haydarpaıa Ye Ankara Yemelerinde onar liHy• 
mamiyle keffiyet ve kat'i alaka satılan şartnamelerde yaıdıtlır. (5285) ~ 
eylediğimi beyan ve ilanatı lazi
menin icrasını rica ederim efen· 
dim. (2022) 

tstanb11lda Marpuççu1arda E· 
mıroğlu hanında 6 numaralı ma· 
ğazada itriyat ve şişe tüccarı Ya· 
sef oğlu (Yakrı Danan) 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sai t 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan ı 

4000 kilo Beyaz Sabun : 2 Eyl61 1934 Pazar günli aaat 1-4 tlt' 
pazarlıkla. • 

64 adet yangın ıöndürme aleti: 2 Eyliil 1934 pazar fhtl _.,, 
15 de pazarlıklı. 

Yukarıda cins ve miktara yazılı iki kalem eıya hizalarm# 
yazılı gün ve Hallerde pazarlıkla ahnacaktır. Şartaameletfoi 
görmek isteyenler her gün ve pazarlığa gireceklerin de o ~ 
ve saatlerde Kasımpııada kiin komisyona müracaatları. (5229) 

• 


