
lktısat Veklll Celll Beyin 
Marmara denizf nde 

v Kotra seyahatı 
A K 1 T Pazar .günü bu entereAD 

~•&.t macerasını bütftn tafıiJatile yazacak 

Yazı İtleri Telefonu: 
0

24379 

"""2 ...,.. · . . · •>.n' r.~i,.,.,.,. .• 
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"VAKiT .ın tertl lfyUk 

1 
gezintiye iştirak ic;in 

bunu kesip saklayınız. 

.(8 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 243 70 Sayısı S Kurut 

1 - Beyazitte geçit resmi. 2 - Harbiye mektebinin yüzüncü yıl dönümü merasimine i§tirak eden zevat. 3 - Cevat Paşa ordunun yeni ,zabitlerine diplomalarını dağıtıyor .. , 

harbiyenin Yizüncii Ylldönü_mü 
...._____ . 

Dün Zafer Bayramını .r7 ü1:K ordusuna değerli kumanJarllar 
Candan Kutluladık.. gel~ştiTen biı asil kaqnağın gü~üncü 

lkl büyük bayramın yıldönümünde. 
oütün memleket şenlik yaptı .• 

qılı parlak merasimle kut/ulandı 
mu§ bulunuyordu. Bilhassa Ba • 
yezide doğru akan kalabalık, 
Sultanahmetten itibaren, yan so
kaklara bile sığamryacak kadar · 
kalabalıktı. 

B#gük Erkanı Harhige Reisinin sözlerinden : Türkün ve Türk 
zabitinin kadir· ve lıagsigeti dünya değerinin üstündedir 

1 

Halis Bey 

Meraaim Üniver.aite ~yda • 
nında yapılacağı için, halk, bil • 
ha.asa burada toplanıyordu. Kapı
nın önüne büyük bir tribün ya -
pılmıttı; meydanın etrafı tellerle 
~ ~pett..-99 insi .. 
bat memurları taraf'ınClan tutul -
mutlu. 

Saat sekizde askeri kıtalar 
geçmeğe baıladı.. Bu kıtaları; 

.ıneydanda toplanması kararlaş • 
tırılan askeri mektep talebeleri, 
çevrilmiş, geçitler polis ve inzi • 
müfrezeleri takip ediyordu. 

3 · Sekiz buçukta tramvay sef e~ -
O Ağustos Zafer bayramı, her leri kesilmiştir. 

lene olduğu gibi, dün de, büyük 
-~l'aaimle kutlulanmııtır. Türk 
lbılletine en mesut günleri geti • 
~ hu şerefli bayramın, on ikin
cı aeneıinde yapıJan dünkü bü • 
~ merasimi, okuyucularımıza 
hiitün tafıilitiyle :veriyoruz: 
lı Sabahleyin daha erkenden, 

Diğer taraftan, saat dokuzla 
dokuz kırk geçe arasında, lstan -
bul kumandanlığında kumandan 
Halis Paşa, zabitlerin ve hüku • 
met · memurlarının tebriklerini 
kabul ediyordu. 

Saat on sularında Kumandan 
er taraf liayraklarla donanmış • 

tr. lialk, ' btifün caddeleri doldur· (Devamı ıoncu sayıfanm 4 Uncu sutunun•a> 

'------------------------------------~~ 
f lYJBrelerinıize IUBSinıle ·B~ Hn·~o 

•j . 

f~tte : Dün merasimle ad konan yeni tayyarelerimizden ~~it~: ~ ı. - R~ .. 
Ahmet Bey şehir namına söz s5yli yor. 2 - Tayyare Cemıyeti ı;eısı lamaıl 

Hakkı Bey-s ~Yuıaı dötdüııcü sayımarzıızda)ı~ 

Har~iye mektebimizin yüzüncü yıl dönü mi merasimine ait intibalar: Üstte : 1 - Harbiye Mektebi Kumandam Rau! 
Bey söz söyliyor. 2 - Yeni zabitler Cü m&uriyet abidesine çelenk koyuyorlar. 3 - Cevat Paşa. Altta: 1 - Smfm 
birincisi, altın yazılarla bezenmiş kütü ğ°' yüzüncü yıl~ altın çivisini çakıyor. 2 - Yeni zabitlerimiz geçit resminde .• 

Fevzi Pş. yeni zabitlere hit~p ediyor; 
Türk ülkesini_· çiğıietmeyin~z !: · 

' . 
Harbiye mektehiınizin kurulu

ıunun yüzüncü yıl; dün· ·çok gü· 
zel ve canlı , ıekilde kutlulandı. 
Harbiye mektebi .önüne yapılan 
tribünle merasimin yapılac;ığı Si· 
pahi .Ocağı sa.haşı ba:yraklarla 

· aüslenınitti. Erkenden mektepte~ 
sahadi\ büyük bir faaliyet göze 
çarpıyordu. Mektebin zabitleri 
hiç bir ıeyin noksan kalmaması • 
na çalıııyorlardı. · 

Hazırlanan · programa göre~ 

~la 'Harbiyeden bu· ıene me . • 
iun olan altı yüz zabit vekiline 
diplomalan v.erilecekti. · 

Saat on üçe doğru Beyazitte • ı ikiyi çeyrek geçe diploma tev
ki ~eçit. reamin.den aönen zabit _ z~ine ~aılandi. Diplomalari Birin
vekıllerı Takıımde durmuılar, cı Ferık Cevat Paşa 'dağıtıyordu. 
istiklal martını söylemiıler ve Zabit vekilleri, büyük bir bay .. 
sonta mekteplerine dönmütler - rak ~rilniiş bulunan · genit bir 
dir. maıanın üzerine ellerini koyu • 

Diploma da§ıtma merasimi yorlar ve and içiyorlardı: 
ss.at on dö~de doğru z~bit ve· "Hazerde, 8ef erde, karada, 

killerı Harbıyeye geldıler ve denizde, her an ve her yerde ve 
mektebin iç bahçesinde monta • zamanda milletimiıze memleke • 
zam bir surette sıralandılar. Or - timize Cüınhuriyeti~ize aoğnı • 
tadaki ha~zun .başına bir masa luk, v~ sadakaııle, kanunlara ve 
konmuttu. ··Ozerınde mezun zabit amirlerime ftai t e·deceğinıe ve 
v"&killeıine ·ait diplomalar duru -
~rdu. 

.. 



Şark kavgasında Almanyanın rolü 
/mtilıantla lcazamın polisler ilcinci tepinin birin• 

an .onN ii91ndi komi•er oltıcaklar 
]a.ponqaqı Ofl1Jetler s,,orea1tınınu; 
ale,,Jıine korrikleqen I 
M. Hitlllr, Soogfll. • Japon ilıtilifınm 

ft dalı olacağına in1111111or 
,.., ao (A.A.) - Ha ..... \ pon a11lat bered.i ~ 
~: tlir. 

Hitlerin ıi,...ten " iktitaden 
Lehlilere yaJdattılı, onJ.nn Fran-
1& ile e1an liuı ıuiteeUdtmlerin
*'- i9tifade ettiii ve Danzia -
Da.biı - koridoru meaeleaini 
tamamen bir tarafa bırakarak 
Lelalileri Ukraiapda Sovyetler ... 
leyhimleki ıiyaaetl•ine tekrar 
....... ı. •*eltili töriddi. 
Belki Führerin iıtediii teY Sov• 
,. - J&IN>D ihtiJifı halinde, bi· 
tarafltirm ..,. • mwaAidı ipti. 
tlaiye ikıazlan mukabilinde aat· 
..ımr. , ... t,.dn• ditl•• 
hakikaten bu mudur? 

wa.ı• ..... ,.,. ... t-0,............. Halil 
Gçlnel.IGO .... lm4alla ala 
iki bdm sfrdi. 

Leyli üç elli betle dekuzla ikia
ci oldL 200 metre Mllt dirt 
kiti ıirdL Heli, Z, • 1 U. ikisi 
oldu. 400 metre Hrfwte *'t ld• 
ti ıinli. 

Saff an 5, Z4 - 2 ile İkillci, Qa. 

30 CH.-1) - B"ar 
mldclettewri muattal ltulanan 
1-lci peata ve telgraf havalesi 
mu-lesine yenidee lt.,Jenecak • 

br. Umum müdlrl6, bq .U

dürlerle, hansi devletlerle muame-

MD41ftiiid•hl•· IOO _..,. 1sm· an&ul t lef 1 
kurbailamaya dört kiti ittirak et· ır - e onu 
ti. Alp 3, 9-2 ikinei, Adnan dör- Ankara, 30 (Huuai) - İzmir 
disi oldu. JS.,rak J&llfllll - latanbul •uı telefoa t•İlatı-
2, 2-7 ile Kiyefte yapılan yeni mn bir an eYVel ikmali İçin çalıpl• 
TüıklFe rekonuw tekrar Jmvak maktadır. Balıkeıir, ManiK, İ• • 
kaMNIL Sut,,..... Z-6 ka"'9t. mir ..... 4. telefon direkleri di • 
tik. 1500 metreye dart hanım ldlılsaektedir. 
sfti. W,li. H• .... M.ci. C. • Umum mtidlh4ilk.aaha enal 
'ridan Haıu111 üçüncü oJdq_ Jttirak Balalı .. , .... ı.t.IHıl arum • 
... ~rt .,. .... aJd .. da n .. ıı...,.i temba etmeie ça • 

.. , .. ı1acaı- dair ............ 
mektedir. 

Poıta ve telıraf umum müclüri 
Edip Cemil Bey yakında Garp 
•del-.ı Ye Trakya Yili1eden. 
sidecek telıraf .. pOlta itlerilli 
tetkik .. ecektir. 

Pona müvezzilerinin 
elbiseleri 

Aabra, 38 (ff.....ı) - K• • 
diıine müracaat edilen muhtelif 
müeueaeler, hu ıene poıta tel• 
sraf .ıwezalerine ~ oı.. 
elbieeleri ancak sonbahara kadar 
yetlfllleWlecelderini wwm.11 • 
lerdir. 

........... 
Gar .. a.r~· _... ... _ _. lıpnfd•. E,.111.anıan-doi• Ankara, 30 (tlmı_. ...................... l_._..._. ru"'11auın'dannill1emelenbat• Müdaf•Velr.ill&llM 

l•ı• ır muhtemeldir. 1"ıraya ..... 

Üç Baltık tleoleti Bu ıauıt• 
tqJ{Bıtı ini öldirı 

Ria.., 30 (A.A.) --rl.ctonye., !.-. ~ ..... w-r 
• .., .... Litntlp ~ulan 
lmaferamı bitmiftir. Tam bir ~ 
ı...- hat;l oJmuttur. 'Oç memle· 
bt lıarid ~paette, tlo.duk ve tet· 
riki ...... t flui ite tıareket edecek· 
lenlir. 

A.keri heyetimiz Kiyefe tedhlıter..._... ... 
hareket etti • 

Moekova, 30 (A.A.) - Türk ıdam, - bbet kürek, 

uı..t laeJıeti na Ki1ef'e hareket 

~ ukerHk ••rt 1
1 • Jr+ı•tı 

.._. .. M. ICork ile ..-.r" 
müld memurlar, hariciye kmni • 
1erliji miimeuilleri ••Türk aefa • 
reti erkim tarafmclan uiurlaa • 

hapis ••• 
Viyana, ao (A.A.) -Emtal' 

ı.mm• taJUllD& m ••• 
olan ve bir ıa....._11 &Wilftlti 
de J&hit huh!Mn ~ f'nme•w 
Wama, dil• iki ut •..._ fdlı. 
reie .. onJdti de 1G ....... IO 
ae~ bdar .an•lıfılif 1dirli ce-
•-..Mdba oJmutJftır. 
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Saf Şür 
~lerdir münekkitler, sanat-

konU§uyorlar: fst b I J• • .. - s.ı şür ıazun ! an u ısesı me-
...... Bayır soayal şiir Jbım ı ) • t• • 
Sat fiirden bahledenler İD8a • zun annın gezın ısı 

IJa derin ittiyaklanndan enkonsi- Dokus Apıtoı seceıi yapıl · 
~~ kuvvet alan sanat eseri ma11 mukarrer hası aebeplerle 
~erini ileri sürerler. ıeri l»ırakılan latanbul liaeai me· 
aaı Meseıa büyük sanat dehalan· nalan cemiyetinin ve denis ıe
tbıi beteri ihtirulan aöylettikle • sintiei lniimtizcleki Pe1'f91Dbe ıü· 
it anlatırlar. Onlu-& göre un • nit pceet ,apılacaktır. Şirketi 
ile '-n psikolojilinin huduttan Hayriyenin 74 nmaarab •apara o 
'*ttu ~velenebilir .. Sanatın hu • akpm aaat on dokuda Köprü • 
14..'L!ı !erdi hillerin, tuunın de • den kalbcak, Oaldldar, Ortaköy, 
~~erinde kaybolur. ArnaTUtklJ •• Kadıköye ulraya· 

'1tre Bunlara kal'fl çıkan aoeyal tez. 
lii ..... lahip olanlar da §Unlan ileri 
~rler: 

" .. - Sanat davadır. Davuı flJ· 
lhn aanat unat delildir. 

Bu görii§e taraftarlık edenıer 
ı:-nda çok defa propagandacı
.... Politikacılar bulunabilir. Ve 

mı sanat bakımmdan, kültür 
~den davalara mutlaka ede • 
ba bir çeşni vermek imkinı yoktur. 
,.. ntek iatiyonım ki, sanat propa
~da yapmum ! Hayrr böyle bir 
layı ileri aürmüyonım. Nasıl ki, 

: n& relfnce unat adamı sillhla· 
"°•~gider. 
f-ı. Sanatta icap ettiği zaman se· 
ı;ruer olabilir. Bu bqka me!e • ... 
.... ~ıim aradıtunız şey sadece 
~t bakrtnmdan eserdir. 

Bu itibarla eaf '8rin menbaJa .. 
l'laı aramak prtktir. 

Sat titr •de, bult inli1akla • 
"1 ifadesi delildir. 

rak Bü,ukadaya ıidecek, Adada 
üç 1Ut kaldıktan aonra Karacle • 
nis lloiumm nihayetine kadar 
ıidilecek, ıallah saat altıda köp
riiJe dönülecektir. 

Dün gelen seyyahlar 
Din Oronteı vapuriyle tebri • 

mize dört Jii• lnsiliz ıenahı ıel· 
mittir. 

Dün bayram olmaaı dola111i1· 
le kapalı bulunan Topkapı Sa • 
ray müseai de, bu ıenahlar için 
açbnlmıı •• mh• ,.silmiıtir. 

Aral.,..da lqilterenin bir 
çok ariihim aanayi erllahı l»ulu • 
nan ..,,.hlar hqün de ölleye 
kadar, bazı lbideleri de ıezecek· 
!erdir. 

Gelen ae11ahlar ara11nda Bi • 
zanı eıerleri tetkikçileri de yar • 
dır. 

Buı!in ıurler Ye eıkiden Bi • 
sana kliaeleri olan camiler ıezi • 
lecektir. 

S.,,a.'llar l»uıün öilerin li -
manımızdan ayrılacaktır. ~it insiyaklann ihtirul 

esi, dile ielılilll!W ... 11111·~~~"=.w 
Mr muhit içinde nriimkiin ola· ı.ıDrıLD elçi • r.-.. 8iJiik Ele•• 

1 
.. Bizim basit sandığımız psiko· BeJ m ...... en teluimİse ıel· 

En kirlı iş 
Ergani tahvillerinin son 
tertibi piyasaye çıkanldı 

Erıani demiryollan iıtikrau • 
nın C. tertibi tahvilleri dünden i
tibaren aablıja çıkarılmqbr. Şim· 
diye kadar büyiik bir raibet ıö • 
ren istikraz tahvillerinin C. ter • 
tipleri de enelkiler ıibi banka • 
lar ve anonim tirketler ve halk 
tarafından kapıf& kapıf& eabn a· 
lmacakbr. 

Erıani tahvillerinde faiz yüz • 
de bettir. Bundan batka Erıani 
tahvilleri her nevi rüıum ye yer • 
ıilerdeo muaftır. Bunun içindir 
ki, paraıını iıletmek ve emin l»ir 
yere yatırmak iıtiyenler, Erıar.i 
tahvillerine raf bet etmektedir • 
ler. 

Erıanide topratın aathmda 
denilecek bir derinlikte üç mil • 
yon ton bakır ce•heri vardır. 
DüDJ&nın hiç bir l>alur madenin· 
de bu kadar az bir derinlikte ye 

az bir maaraf ve emelde çıkanla· 
cak vaziyette zenıin 'bakır haai • 
nelerine teaadüf edilmemittir. Bu 
hasineleri meydana çıkarmak i • 
çin az derinlikte hafriyat 7apmak 
klfidir. 

Eraani ıirketi, daha derinler • 
den de bakır çıkarmak içio uan• 
tirler yapmaktadır. 

Türkiyenin en bü;rük denecek 
elektrik ıantralı da yakında bite
cektir. 

Bınz ı k ~ 
~UlllYU 1 

Mahall~ m~m~ssil- ıtaıya için y~ 
lerı seçıldı ve ölmek m el • 

Belediye intihaltatı huırbkla· İtalyan Bqvekili Sinyör Mus.. 
n devam etmektedir. solini "İtalyan ırkının kökü km. 

Her ka1makamlık dahilinde • Iıyor" başlığı altında Londrada 
ki mahalle halkı, ıon bir kaç liD Deyli Ekspres gazetesine dikkate 
zarfmcla Halk Fırkaaı, ocakta defer bir yazı yazmı§tır. Hüliaa· 
nahiye merkezinde toplana • sı şudur: 
rak mahalle mümeaaillerini aeç • "1926 aeneıinde li1lediiim 
mitlerdir. bir nutukta beJ&Z ırkın kırılma• 

Bu ıeçimin dün akf&ID aonu I• l»atlaclı;ını berkeaten önce 
alınmq, her mahalleden iki .. r li1lemittim. O zaman l>uılan, 
mibneuil aJrılmııtır. benim mübalii• ettitime sahip 

Bu milme11iller, yarınki Cu • olmuılanlı. 
marteıi günü ka,..akamlıldarda Bu aoa aekia aeae sarim.la H
toplanarak intihap encümenleri • 1u ırklana inltitatı denm etti, 
ni ıeçecelderclir. ıenitl.ti e her taraftu ferpt • 

Her kaymakamlıkta intihap lar Jii)ue.lmep Mtladı. 
encümeni S - 9 kiıiden mirek • Bqün M9cariataa Mk nlltlı 
kep olacaktır. ailelerin çojaJmw Jiiriadea Pi· 

intihap encümenleri, yarından laklar kopanror • 
itibaren intihap defterlerini aç • Arjantiade tekten, JÜ- mil • 
mala batl11acaJdardır. JOD imanm J'&pJabileceii nrtl• 

Bu defterler üzerincle :yapıla • d~lann cliifm8'inden ıikl,-
cak itirazlar tetkik olunacaktır. edi1Dı10r. lar , __ ..ı L: 

. oium o aaaar u ..., 1131 
Belediye iatihaltatmm, Tetn· ela 12 mil1oada duıjualapcajı 

nieyyelin ltirinde ,apılmaaı talı • haber Terili1or. 
min eclilaaekteclir. Franaanm ilim, 1&11at •• ıipe 

Kadın kapıcı yasak 
Han •e apartananlarda ,abus 

erkek kapıcıların ~ıpaalan ka • 
rarlaftınlmıı •e kerfi1et allka· 
darı.a bildirilmiıtir. Halen ça • 
bıtmlmakta olan kadm kapıcıla· 

rm vaaifelerine nihayet •erilecek· 

aet ricalinden 1irmieiaia bir 
müdclet enel aeerettilderi H • 
7annamede Frama halla Uld • 
katle kaıtJ kartıJa ıetiriliJer. 
Bunların be1•anam•iml• .leni • 
lifor ki: 

Demiryolu, dünyanın en zen • tir. 
ıin bakır hazinelerine doiru her 

"1932 den 1933 e ka•ar Fru
acla dolumlar 40.000 ual•ı. 
Dolumlar 1170 de bir milJoHaa 
fazla olduiu halde (812.000) • 

,. 
E71tl maaflt aJDl lririnci ,U· 

nüne teeadtif eden cmnarteai ıü· 
Dil daptılacalmr. 

, ........... 
Türki1e - Jeponp araamda 

7apılan ticaret anlap1aıı, icra 
~~ hadiselerin, hatta enkonsi • mittir. Mumaile1h Atiaada hu 
t_ıııuı deyip geçüiimiz karanlık nan aileaini aldıktan aonra tekrar 
•U1UJlun, tuur akı§ı dediğimiz Tahrana ıidecektir. ------------
~ıın tek, sadece bir nisanın ~ -

V ıkilleri He1etince tu•ip eclil· 
miftir. Bu karar aümriildere ltir 
iki süne kadar bildirilecektir. 

Qlalı oldufunu sanmak bqmdan Ebeler birlitinde toplantı 
ntına kadar hataya dalmaktır. Ebeler h '~ili enelki din mer-
Biiyük ihtiraslar, hüzünler, kesi olan DiYan7olunclald Ocak· 

~23lTetleı, hatta insani hisler lar merkezinde Birlik Reiıi Bel· 
~. e saydığmuz şeylerin topu kit Hanımm riyaaeti albDda top· 
..::r sosyal hayabn i~ bede· lanmııtır. Toplantıda, Anadolu:ya 

Jap~tmlmış şek~ı~ır. ,Wen idare: h8)'eti ualannın J•· 
1_ Beşeri hnl•r dediğimiz şey • riae yeni ua aeçilm•i J&pılmıt
~rı birer, birer tahlil ederaeniı 
b1,..__ br. 
R:.._~~a sosyeteyi görürsüniU. Bundan l>atka mektepte oku· 
"i;..leteaiz bir şuur, hatta enkon • mamıı e&elerba dolumda •erdiii 

)'oktur. ararlar ~in haklarmcla taldkt 
...,~f tilri yaratan unatklr SOS· im-L .rı---e SıhhlJe •ek&leti· 
"'~IÜn • • k1-- 11 • i, • yapı .. ~ lira ı ınsıya an, eme enn 11- ne m&racaat edilmeaiae karar •e-
• P arım, hasılannı kendi enkon- ribaiıtir. 
~~ bulup ortaya atan a • • TürkiJe dahilindeki doktorla· 

Atk, kıskan bk, huialik, sa • ra demetin tetekldPüntin bildi· 
ç rilmeahae de karar ~Uilmiıtlr. Ye-

Seclrl ltem ni idare lae1etl on bef sin IOQl'a 

-~--• iMi .,,_. • .. •• •ı ' toplan1eaktır. 

Untnnite batçeainin beyun meyda • 
'ama llaian dıvarlan dUn bir ne'Yi trtı • 
bün haline ıetdi. Pek çok 1dmteler ıe-

çıt rellldni buradan takip ettiler. 

EHRI Efen d 1 Na 1 1 

••• o bdar itiDa ettilim .•• 

a 

Otomobil kazuı 
Dün aal»ab aaat •olcucla Fe•~ 

zi Pata caddeainde Mehmet D· 
:um efendinin iclareaincle Fatihe 
doina ıiclea 7D numaralı ıpor o
tomobili Denit Ali tobimda o
turan Elif hanıma çarplDll " aol 
aJ&lmclan hafifse J'&l'alamıfbr. 
Otomohilia tofirl Mehmet D· 
sm efendi ,..Ul•••lfbr• • 

..... h 
"L'IUutratioa .. T......-,, M.. • 

w w....laıa11'e•ı 1Nlla1a .. ,. Wr 
telif Ula ......... .....,. ..... 
........ ,... .... 11.-1 ~ 
_...... ııa•n'liii Wr ••lapta Wr 
t.utWsla• ............... ...... .............. ,._ ........... . 
...ıs ... WWiı•ıkte6' • 

G rCayor? 
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Başvekilimizin 
Karadeniz 
seyahati 

Istanbulun aldığı üç yeni tayyareye ı 
dün merasimle ad kondu .. 

Batvekilimiz İsmet Paşa Haz- ' 
retlerinin, Dahiliye Vekili Şükrü Şehir 
Kaya Beyle birlikte bugün Kara- ' üç kaza ve Tayyare Cemiyeti namına birer nutuk 

söylenildi. Merasim çok güzel oldu .. deniz vilayetlerimize gitmeleı-1 
kararlaıtırılmışh. 

Dün öğrendiğimize göre bu 
tetkik seyahati . bir hafta sonraya 
bırakılmıştır. 
·ıı'""''"""""'ıı""ı*"'ı'nııı•ı;;;-tttnııutuıt.1tMliilllllM1t"~'"'--... ... Mı1m 

duğunu ve bunun en büyü~i;-:-
bet olduğunu anlatıyorlardı. 
(Fransada ihtiyarların nisbeti 
yüzde 14 olduğu halde, Alman • 
yada yüzde 9 ve Rusyada yüzde 
7 dir). 

lngilterede de doğumların in
hitatı umumi fikirleri derinden 
meşğul etmeğe başladı. 

İmparatorluğun Metropolisi 
ölüme yüz tutmuş iken impara -
torluğu yaşatmak çok müşkül o -
)ur .. 

Tarih doğumların inhitatı yü
zünden bir milletin neye uğradı • 
ğmı apaçık gösteriyor. 

Polyhius Kayser Yunan şehir -
lerinin bo~luğundan bahseder ve 
hunların bu yüzden Romalı im
paratorların eline kolaylıkla düş
tüğünü anlatır: Romada, doğum
ların inhitata yü.z tutması yüzün· 
den felakete uğradı ve kira ile 
aıker tutmağa başladı. 

Fransanın bir çok yerlerind~ 
talebe bulunmadığı için mektep • 
ler kapanıyor, diğer mektepler 
de İtalyan, İspanyol, Lehli gibi 
talebe ile doluyor. 

lhtiyarlamağa yüz tutan • bu 
beşeriyetin sırtını ağır vergiler 
günden güne bükmektedir. Bazı 

milletler arasında vasati yaşlı a · 
damlar elli yaşındadır. 

Bu inhitat devam ederse bu 
asrın sonlarına doğru Fransa bu· 
günkü ispanyadan daha az nü • 
fuslu olacaktır. 

Bugünkü dünya, bugünkü nü
fusun beş mislini yaşatabilecek bir 
vaziyettedir. Yalnız Amerikanın 

arazisi ve sanayii, bugünkü Ame· 
rikıı ~üfusunun beş mislini yaşat· 
mağa kafidir. Kanada bugünkü 
halkının yirmi mislini doyurabi · 
lir. Cenubi Amerikanın bir çok a· 
raziıi hali hakirdir. 

Amerikada, Avusturalyada, 
hatta Avrupada bakir yerler var
dır. Asyadakilerse daha fazladır. 

Bugünkü buhran, kıtlık yü -
zünden hasıl olmuştur. Bilakiıs 
bugünkü buhran bereket yüzün ~ 
den hasıl oldu. Bu da sanayi 
memleketlerindeki nüfus azlığın
dan ileri geldi. 

Daha acısı, muhtelif milletlere 
mensup olan ve münevver geçi • 
nen unsurların velüt olmamaları· 
dır. Bunlar ya bir iki çocukla ik
tifa, yahut büsbütün çocuksuz 
kalmayı tercih ediyorlar, 

Üniversite ve ilmi müessesele
rimizin statistiklerine bakarsak 
bunların yeni unsuru yetiştirerek 
milli seviyeyi yükseltmeğe hiç te 
ehemmiyet vermediklerini görü • 
yoruz. 

Hükumetler buna karşı bir ta
kım yeni tedbirler almaktadırlar. 
İtalya ise 1926 dan itibaren ted -
bir almıştır. Neticeleri muhake -
me sırası henüz gelmedi. Fakat 
bu mesele İtalya için bir yaşamak 
ve ölmek meselesidir. Beyaz ırk • 
larla meskun diğ~r memleketler 
için de mesele ayni mahiyettir. 

~ İst~n?ulun şimdiye kadar aldı- ı vel asırlarca süren fena idareler ı 
gı on ıkı tayyareden başka bu yıl yüzünden Türk yurdunun nasıl a • 
alıp orduya hediye ettiği üç tay· cıkh sıkıntılara düştüğünü hepi • 
yare dün Y eşilköyde tayyare miz biliyoruz. Tarihin loş gale • 
meydanında merasimle ad konul- risinde uzayıp geriye doğru giden 
muştur. karanlık yıllar, Türk milletini fa -

Belediye namına reis muavin kir bırakmıştır. 
vekili Haluk Nihat Bey, Şehir Biz zengin bir millet değiliz. 
Meclisi azalarından bazıları, Tay· Ancak on yıldır ki halkçı bir deı 
yare cemiyeti İstanbul şubesi mü- let idaresi, halkın işlerini düşün
dürü İsmail Hakkı, Tayyare pi- meğe, başarmağa, halkı rahata 
yango müdürü Fikri Beyler, Tay- ve refaha ulaştırmak için çalış· 
yare cemiyeti erkanı, Tayyare mağa başlamıştır. 
müfrezesi kumandam binbaşı Türk halkı zengin değildir, o-
Tevfik, muavini yüzbaşı Ekrem, lacaktır, ama bugün değildir. Bu
rasat müdürü Selahattin Beyler, nun içindir ki on yılda elli milyon 
kadın erkek pek çok zevat ve Ye- lira vermenin bizim için manası 
şil köy halkı merasimde bulun- ve ehemmiyet büyüktür. Bunun 
muşlardır. apaçık manası, Türk milletinin 

Merasime İstiklal marşile baş- yerden, gökten, nerden ve kim
lanmış, şehir namına umumi mec- den olursa olsun gelmesi bekleni
lis azasından Refik Ahmet Bey lebilecek bütün tehlikelere li:arşı 
kürsüye gelerek bir hitabe söyle • güğremiş bir aslan atılganlığı ve 
miştir: korkunçluğile çıkmağa karar ver· 
Refik Ahmet Beyin sözleri miş olmasıdır. Onun içindir ki 

"Saygi değer arkadaşlar; milletimiz yalnız bu · yıl orduya 
Söze başlarken gizlemeğe ça- tam yirmi altı tayyare hediye et· 

lı§tığım bir heyecanın sesimi belli mektedir. Meriç b?yundan Kar
belirsiz titretmekte olduğunu el- sa kadar, Karadeniz kıyılarından, 
bette hissedeceksiniz. Bana hu birtaraftan Akdeniz eteklerine, 
heyecanı veren sebepler bir değil- bir taraftan Irak ve Suriye hudut
dir: Önce söyliyeyim ki, sizin gi- larına kadar bütün yurda ve bü
bi yüksek ve değerli bir topluluğa tün yurtdaşlara ait olan bu büyük 
hitap etmek elbette her hatibi he- şerefte İstanbul halkının büyük 
yecanlandırahilir. Bense güzel ve değerli bir hissesi olduğunu iş
aöz söyleme sanatının incelikleri· te şimdi karşımızda duran şu çe• 
ni bilen bir adam değilim, ·hatip lik sıyanet melekleri söylüyor. 
değilim, aadece bir hemşehriyim, Hemşehriler, bu yıl orduya 
İstanbul Şehir Meclisinde sizleri, verdiğimiz yirmi altı tayyarenin 
sevimli ve sevgili İstanbulluları üçü bizimdir, lstanbulundur. Bun· 
dört yıl, saygı ile temsil etmek ls- lar sizin hamiyet ve faziletinizle, 
tanbul halkına dört yıl belediye göğsünüzü dolduran, memleket 
meclisinde hizmet etmek şerefini sevgisiyle, heyecan ve aşkınızla 
J.:azanmış hürmetkar bir arkada- alınmıştır. Onun içindir ki değer
sınızım. Bu sıfatladır ki, bugün l<.:ri para kıymetinden büyüktür. 
beni buraya çağırdılar. İstanbul Hanımefendiler, Beyefendiler, 
halkının el birliğile yaptığı büyük Bunları dört beş yıl evvel, bir 
ve muazzez bir işte, İstanbul Şe- münasebetiyle İtalyanın Mon 
hir meclisinin duyduğu büyük se- F alkona sahillerinde gemi ve tay· 
vinci söylememe müsaade ediniz. yare yapan büyük inşaat tezgah-

. Hanımefendiler, Beyefendiler, larını gezmiştim. Orada kimini 
Bana heyecan veren büyük ha- gövdesi çatılırken, kimini kanat· 

dise ortadadır, hepimizin gözü ö- ları takılırken, kimisini içine mo· 
nündedir, kollarımızın arasında· tör konulurken gördüğüm, kimi 
dır. Bu hadise, işte övünerek ve yaralı yan yatmış, kimi homurda· 
övünmekte haklı olarak söyliye • nıp ileri atılmağa hazır duran 
biliriz ki, şimdi karşımız.da İstan • tayyareler, bana fennin, tekniğin, 
bul halkının orduya karşı can • makinenin haşmet ve azametini 
lanmış, kanatlanmış sevgi ve say • hissettirmişti. 
gısı halinde duran şu tayyareler • O gün Monfalkona tezgahla-
dir. nndan ayrılırken kanatları kana 

Ya·kın bir mazideki coğrafya bulanmış kartalların sıra sıra ya· 
bilgisi, memleketleri kara ve de • tıp dinlendikleri büyük bir maz· 
niz hudutlariyle çerçivelerdi; bir galdan çıkıyormuşum gibi ıçım 
zamandanberi bu ikisi kadar ve ürpertiyle dolmuştu. Bu, onu· 
belki de bu ikisinden daha mühim müzde sevimli bir heybetiyle du
bir hava budunun ortaya çıktığı- ran İstanbul tayyareleri karşısın· 
nı biliyouunuz. Memleketler, ka- daki duygum ise büsbütün başka· 
ra ve deniz hudutlarında olduğu dır. Bunlar bizim ümidimizi ta
gibi, belki de bunlardan ziyade şıyorlar, göğsümüzün çarpıntısını 

hava hudutlarında müdafaaya ha- · bunların motörlerine ses olarak 
zır bir halde olmazlarsa kendile - verdik, memleketin bir bucağın
rini bekliyen tehlikenin büyüklü • dan öbür bucağına selam ve sevgi 
ğünden korkulabilir. bu tayyarelerin kanatları altında 

Tayyarelerin memleket miida - gidecek bir hava hudutlarımızın 
faasmdaki ehemmiyeti, memle - bekçileri, bizim rahatımız ve re
ketimizde tayyare cemiyetimizin fahımızdır. 

götürüp yavuklusuna kavuştur· 

masmı turnadan isterdi. 
Bir teselliden başka bir şey ol

mıyan ve Anadolu köylüsünün di
linde yüz yıllarca yanık türküler· 
le ağlayıp inliyen bu hayal, bugün 
cumhuriyet Türkiyesinde bir ha· 
kikat olmuştur. . 

Huduttan içeriye haber ulaştı· 
racak, içeriden hududa kuvvet gö
türecek ve düşmanın tepesinde 
yıldırım sağnakları patlatacak o· 
lan çelik turnalarrmız şimdi kar
şımızdadır. Onları orduya bedi· 
ye eden İstanbul halkına yaptığı 
işin büyüklüğünü ve değerini Ö· 

derken gelecek yıl da, daha son· 
raki ve daha sonraki yıllarda da 
bunların sayılarını arttırmak ve 
memleket havasını hiç bir yaban· 
cı gölgenin asla yaklaşamıyacağı 
bir hale getirmek için hiç bir fe· 
dakirlıktan çekinmiyeceği yolun· 
daki ümit ve dileklerimi söylemiye 
lüzum bile görmiyorum. 

Tayyarelerimiz ve onları al· 
mak uğrundaki hamiyet ve fazi· 
let savaşımız hepimize kutlu ol· 
sun, hepimize kutlu olsun, arka· 
daşlar! 
Kazalar namına söylenilen 

nutuklar 
Yeni tayyarelerimize Beykoz, 

Kadıköy ve Kartal isimleri veril· 
mişti. Bu itibarla lstanhulun bu 
üç kazası namına da birer nutuk 
söylenildi. Beykozdan Dr. Hüs· 
nü, Kadıköyden Etem, V:assaf 
Beyler ve Kartaldan bir zat birer 
nutuk söylediler, alkışlandılar. 

En son Tayyare cemiyeti latan· 
bu) şubesi müdürü lsmail Hakkı 
Bey kürsüye geldi. Şu nutku söy· 
ledi: 
lsmail Hakkı Beyin sözleri 

"Tayyare cemiyeti Türkün öz 
~.-Iidı, göz bebeği, büyük kurları· 
cısı, yaratıcı ve yapıcısının ilha
mile kurulmuştur. Hamisi odur, 
o her şeydir ve her şey de odur. 

Gazi, başlı başına bir silahtır 
ve her sahada bir baştır. 

Cemiyet bütün memleket evla· 
dmm bir gayeye müvecceh olarak 
toplanmasından vücuda gelmiş 
bir teşekküldür. 

Gayesi, nizamnamesinde yazı· 
lı olduğu gibi tayyarecilik ale
minde de Türkiyenin garp mem· 
leketlerine yetişebilmesini temine 
çalışmaktadır. Binaenaleyh ce· 
miyct, Türk milletile beraber ya-· 
şıyacak, Türk vatanile beraber 
yükselecek bir millet müessesesi· 
dir. Nitekim tayyare cemiyetine 
yardım eden memleket evlatları, 
ancak, aziz vatan borcunu öde· 
diklerine kanidirler. 

Cemiyetni vazifesi iki kısma 

ayrılır: Biri hava müdafaasını 
kuvvetlendirmek için orduya yar· 
dım, ikincisi de: Memlekette tay· 
yarecilik sanayiinin inkişafına ça· 
lışarak milli refaha yol açılması· 

na yardım ... 
Birinci hedef üzerinde muvaf· 

fakiyctimiz, açıkça meydandadır. 
Şarkta, Ağrıda, cenup hudutları
mızda Türk vahdetini bozmak i· 

GUnUn Slyase!! 

Bir tarziye 
Bazı Londra gazetelerinin f~ 

diği malUnıata göre geçenler 
Almanya hükumeti Fransaya b' 

. . . T . İP te' 
tarzıye vermıştır. arzıyen 

bebi Alman matbuatının ölen '~ 
neral Fon Şlayherin yabancı bjf 

devletle alakadar olduğuna "'e O' 

nunla Almanya hükumeti a\eyhi~r 
de tertibatta bulunduğuna dıl 
yaptığı neşriyattır. '!/ı 

Ceneral Fon Şlayher, geçen 
Haziranda Hitlercilerin hile""' 
kıt'aları kumandanı tarafınd~ 
yapılan darbei. hük~met~ ittir'd• 
yüzünden tevkıf edılecegı sır• 

k .. . d dol' mu avemet gostermesın en I· 
yı öldürülmüş, o zaman bütün\ 
man matbuatı onun yabancı bt 
devletle meşgul olduğunu söyle ' 

mişti. 
Herkes bu neşriyatın 

istihdaf ettiğini biliyordu. 
Hitler ile arkadaşları Şlayherirı. 
Berlindeki sefiri ile teıriki ırıes'' 
ettiğini ima etmekteydiler. 

Fransa hükumeti bu ne!riy•t' 
göz yummadı. Bir taraft'

0 

F B 1. f. . d' ~ tf' 
ransanın er ın se ırı, 1ger ~ 

ı·aftan Fransa hariciye nazırı d· 
Barlu bu mesele üzerine müte' 
dit teşebbüslerde bulundular. ~~ 
teşebbüsler Almanya hükumetiıt' 
vaziyetini çok güçleştirmiş, fak'

1 

Fransa hükUıneti israr ettiği 1
e 

Almanya hükumetine karşı ıne~· 
dan okumakta devam ettiği içı0 

Almanya hükiimeti tarziye verP'~ 
yi kararlaştırmış, Almanya hü~ 
meti Paris sefirine tarziye verJ!I 
için talimat vermiş, o da M. Batlıl' 

ya, Alman matbuatının F ranssY' 
karşı vuku bulan neşriyatı dolaY'' 
sile özür dilemiştir. , 

d·~ı 
Londra gazetelerinin ver 1

11 

malumata göre, bu hadise vut<tl 
' bulduğu halde Alman efkarı &J 

mumiyesine bundan bahsediln'le' 
miştir. 

mahsulüdür. f 
Tayyare cemiyeti ikinci hede 

üzerinde de, mütemadiyen çalıt' 
maktadır. Cemiyetin Avrupad' 
yetiştirdiği ve yetiştirmekte oidıJ' 
ğu makinist ustaları, tayyare ırıii• 
hendisleri, Kayseride yapılaJ1 
tayyare fabrikaııı, Eskişehirde "iİ' 
cuda getirilen atelye ve hangar' 
lar, bu sahada sarfedilen gayret' 
bir misaldir. 

Cemiyet ayni zamanda şi111di• 
ye kadar, kurak geçen sıkıntılı ıe• 
nelerde, aç ve tohumsuz kaliJtl 
halka, elinde ne varsa, dağıtmli1'• 
tan çekinmemiştir. Çünkü, Tür~ 
tayyare cemiyeti, halkın bağrı11' 
dan doğan bir halk teşekkül~· 
dür.,, 

Nutuklardan sonra birinci f ıt" 
ka muzikası Cumhuriyet marş1111 

çalmış, bundan sonra tayyarele. • 
rin yanma gidilmiş, tayyarelet•11 

üstlernide yazılı isimlerini örteJ1 
bayraklarımız kaldmlmış, üç ye ' 
ni tayaremizin ismi meydana çık ' 
mıştır. 

Bundan sonra üç tayyareırıiı 
havada üçleme teşkil ederek şeh • 
rin ve isimlerini taşıdıkları ka :ıa ' 
ları~ üstlerinde uçmuşlardır. 

Kadıköy tayaresini binbaşı J\1tl' 
hiddin. yüzbaşı Şeref Beylet• 

· · · b a\ftJ~ Beykoz tayyaresını aşç 

Hakkı. sivil makinist Enver Efeıı; 
diler. Kartal tayyaresini biritl', 
sınıf gedikli zalbit Reşit. rasıt /4 
sım Beyler ·uçurmuşlardır. I• 

Üç yeni tayyaremizi uçuran 3 
• 

b 1 d. ·e'' tı tayyareciye İstanbul e e 1~ 

Asıl mesele, sarı ve siyah ırk -
ların mütemadiyen artıp yayıl -
ması karşısında beyaz insan ced
dinin· ölmeye mahkm olup olma • 
dıiıdrr. 

değerli çalışması yüzünden en ge- Halk edebiyatında, halk türkü
niş halk tabakaları arasında bile lerinde görüli.1r ki turna, Anadolu 
iyice anlaşılmıştır, bunun netice- köylüsünün ümit ve haber bekle
sidir ki, cumhuriyetin büyük işler- diği, gönül verdi?i bir kuştur. A
le dolu on yıllık kısa tarihinde nadolu köylüsü düne kadar hu
milletimizin milli havacılık ıçın duttaki oğlundan, kardeşinden 

teberrü ettiği para elli milyon li- haber getirmesini turnadan bek
rayı buluyor. leı·di, gurbete düşen Anadolulu, 

tarafından her birine birer taJle 
el' e leri, Türk evlatlarının tayare ce· olmak i17ere altı güzel halı he ıY 

çin uğraşanlara karşı kazanılan 

zaferin amillerinden başlacası, 
Türk tayyarelerinin muvaffakiye· 
tidir. Bu muvaffak hava kuvvet· 

Cumhuriyetin on yılından ev • hasretini ve sevgisini uzak illere miyeine yapmış oldukları yardım edilmiştir. 
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Olüme Susayan Gönül Edebiyat ve 
' Yazan: Selami izzet inkılip 

OAOAvEİSKENDE~ 

s·· ı . k oz erıne devam ettiler.. Fa • 
tt Fe"""" .. l N . b'1<t ~ "..,z yan goz e earıne 

ko ~-re bir hissikablelvuku ile 
Y t u. Nesrinin gözlerine fer, 
d '?'kla.rına kan gelmiıti. Dü§kün 
~rildi. 
F ,, eyYaz kuıkulandı: 

N 8'..n~ gene ne oldu?.,, 
'-l' earının maneviyatını yükselt· 
E' 

1
!lerdi. içine kuvvet gelmişti. 

e:;.lz bir bakuıta bunu anladı. 
ılferip Hanım da kızının ah· 

te.Ji ruh· · d k' d ~. 'k1·-· .. d" ıye1ıın e ı egıtı ıgı gor-
il"' anladı .. 

d Yanına oturttu ve usu1ca sor • 
il: 

l'\i - Ne var, ne oldu? Neş'e)i gö-
l'li.iyorıun?. 

) ~.Anıca ya rast geldim. Ona a
l alt Ustü dert yandrm. Buraya ge • 
~ek .. 

f!:t-:- Tuhaf şey .. Senelerden beri 
1'rıi2e ayak basmadı.. Neyse: 

telain b k 1 F a a ım .. 
"1 e1!az onlarla metgul oluyor -
ttt.~ gıhi davranıyor. Fakat göz 
~ 'Yle bakıyor, bir hadisenin ha • 
ıtl1tnrnakta olduğunu seziyordu .• ,, 8 

u fiskosta gizli bir maka.at 
llr B . 
ırı · ana karşı tertıbat aldıkları 
) tıhakkak.. Gözlerimi dört açma· 
l)'Qrı,,, 

llkaydisini muhafazaya çalı, • 
~ına. rağmen Rıdvan Bey: 
il - Neye düşünceli duruyorau -
\lı? dedi. 

- Bilmem.. Biraz sinirliyim •. 
- lıteraeniz sizinle !Öyle 'biraz 

il . 
~ınoya kadar uzanalım .. 

b - Hayır, müsaade ederseniz, 
. ,~" aideyim, yalnızlığa ihtiyacnn ... " ... 

Tefrika l'\o. 9 Yazan. lshak Ferdi 

Patanm geldiğini haber verdi .. 
Dilfirip Hanım Nesrini öptü: 

- Haydi sen odana. çık. 
Nesrin odadan çıktı, yan oda

ya girdi, kulağını kapıya daya-

Falih Rlıkı ve Y akup 
Kadri Beylerin intibaları 

Çok yaşamanın sırrı: Şa-
Moskovadaki muharrirler kon

,geresine davetli olarak gitmiş o· 
lan muharrirlerimizden Falih 
Rıfkı ve Yakup Kadri Beyler, 
"Jow·nal de Moscou,, ya kısaca bi
rer intiba vazmıslard'Ir. Bunla11 

rap içmek, güzele bakmak 
dı.. ·Annesiyle amcasının ne ko
nuıacaklarını duymak istiyordu .. 

Mütfik Pata odaya girdi: 
- Safa geldin Paıa. 
- Safa buldum yenge •• ~ ~ 

Babil halkı 
nen/erle 

bu itikatla yaşardı. Neşesiz görü
ve yüzü gülmiyenlerle tenıes 
etmekten çekinirlerdi. 

Kııa bir sükut oldu.. Seneler· 
tercüme ve nakledivonız: 

F ALIH RIFKI ~BEY DiYOR Bu galebeden sonra, f ranilerin 1 
denberi birbirini görmiyen hu iki Ki: ziynet ve debdebeye, ihtişam ve 
kiti konuşacak söz bulamıyorlar· "Sovyet ittiha· sefahate temayül devri başlamış 

1 - Bol şarap içmek, 
2 - Güzellerle düşüp kalkma~ 

3 - Ve kederli insanlardan u• 
dı. v ' dına üçüncü defa oluyordu. 

Nihayet Müşfik Pata: olara geliyorum. lraniler artık duvarları çamur· 
- Nesrin başından geçenleri Sovyet ittihadın- dan ve tavanları basık evlerden 

anlattı. Dedi. Bunun üzerine ben da ilk bulunu· kurtuluyorlar, şüslü ve kıymet -
de buraya şİze bir hikaye anlat • şumdan sonra in· tar elbiseler giyiyorlar, yumuşak 
mıya geldim. tibalarımı, 1930 ve müzeyyen halılar, zarif evler 

zaklaşmak, dini itiyatlar kadar 
kökleşmişti. 

- Hikaye mi? .. Ne hikayesi pa senesinde "Yeni yaparak süse ve zinete de temizlik 
şa?. Rusya,, adı altın- derecesinde ehemmiyt veriyor . gün: 

- Senin hikiyeni yenge. da çıkan kitapta lardı.. - Kaç karın var? 

Her İranlının evvelce bir zev • 
cesi bulunurken, Dara devrinde 
hadsiz hesapsız cariyeler, müstel• 
reşeler kullanmak adet olmuştu .. 
Daranın hassa kumandanına bit. 

Dilferip hanım sendeledi. Sa- anlattım. İntiba· Saçları beyazlaşanlar derhal Diye sormuşlardı. 
rardı. Acaba amcamın bundan larımı, 1932 sene· saçlarını boyar, gençleşmek için Taspa güçlü kuvvetli bir adam." 
haberi var mı?. sinde çıkan iknici bir eserde ta· ne mümkünse yapardı.. dı. Onun cariyeleri ve karıları di· 

Müşfik paşa koltuğuna yaılan· mamladım.. Hatta saç boya adeti 0 kadar ğerlerinden daha fazla bulunmal< 
dl •• k11a bir zaman içinde taammüm 1.. d 

Bu kitaplarda, tetkik ettiğim h . 1 d azım ı. Halbuki hassa kumanda· 
- l~te hikaye, dedi. dost memleketin tarakkilerini göz etmişti ki, i tıyar ar an gören nının ancak iki karısı ile on iki 

- 13 - önüne koydum. Rusyaya bu son gençler de saçlarını boyamağa 
Dünün ve bu'lfüniin başlamışlardı. Artık kimin saçı-

gelişimde de, her sahada büyük İ· na ak düttüğü kolaylıkla anlaşıl • 
hikayesi lerlemeler gördüm Bu yolda bir fi. mıyordu. Erkekler kadınlara hoş 

- Bundan tam otuzsene evvel- kir edinilmesi için bir tek misal görünmek için yaşlarını da saklı ~ 
di .. Otuz sene!.. lnsan yüzünün kafidir: 1930 ve 1932 ıenelerinde yor, elli yaşında bir erkek kırk ya
kn·ı§ıklıkJarına bakarsa, otuz se - Odesa sıkıntılı bir şehirdi. Şimdi şmdan yukarıya çıkamıyordu. 
neyi çok uzak görür. Fakat kal • Odesa bende derin bir teıir yap· Saçları büsbütün dökülenler 
bini dinlerae, otuz ıenenin daha tı. Şehrin en uzak parçalarını zi· (Avesta) ahkamına mugayir ola-
dün kadar yakın olduğunu anlar.. yaret ettim. Her yerde hareket rak takma saç takıyorlar, kadınla· 

.'Otuz sene evvel, İstanbul ci- ve hayat gördüm. ra mümkün olduğu kadar cazip ve 

varında ·büyük bir çiftlik, bu çift· Müstakbel cemiyetin esasını geııç görünmiye çalışıyorlardı . 
Hiin de Hacı Ali efendi isminde tetkil eden yeni adamı yaratmak Dara devrinde herkesin neşeli 

cariyesi vardı. 
Taspa bu şuale: 
- Geceleri on dört kadın yüzü 

gördükten sonra yatıyorum. Ya. 
sizinkiler ne kadar?. 

Diye cevap vermİ§ ve arkadaş· 
farının müstehziyane kahkahala • 
riyle karşılaşmıştı. Çünkü hassa 
kumandanına bu suali soranlar 
T aspa kadar zengin ve yükseK 
mevki sahihi değillerdi. Böyle ol• 
duğu halde herhirinin sekizer ka· 

bir sahibi vardı.. için Sovyet edebiyatı çok kuvVet- g8rilnmesi, çok y&famamn atrla • rııı ve yirmiıer müıtefriteıi var • 
- Siz hilirsiniz .. Ben gazinoya o·ıf · h .. J • ı b nndan biri olarak kabul-edilmi,ti. dı. Y"lnı.. • • ı erıp anım goz e"7 yum· i ir gayret ıarfediyor. Sovyet 

c. tıderım.. du, Mu"llfı'k pa•a devam ettı"·. Bunun için halk arasında: Taıpa hükümdardan, hizmeti· 
-ı- -ı- muharrir ve artistlerinin 17 ıene· 

F
- Beraber çıkalım.. _ Hacı Alı" efendı' fevkalade wıwww .... - .. , ... ___ ıvN•n- .. ne mukabil aldığ1 bir mahzen mu· 

denberi yaptıkları edebi ve artiı-
Lılfe' Yyaz kadınlara selam verdi... ı'yı' bı"r adamdı. Melek gı'bı' bı"r de 1 biyatm inkılap hareketine tak- kaddes şarabı evine götürdükten 
q tik tecrübe erin müspet neticele-
b lfç emukabele ettiler. Rıdvan karısı vardı. Onlar, yalnız biricik düm ettiği söylenemez. Edebiyat sonra, arkadaşlarının teşvikiyle 
oey .ı rini inkılapçı Türk muharrirlerine k l h k k 

l;",l.bıadının koluna girdi. kızları Feribeyi degwil, bütün çift· in ı ap are etini ta İp etmiş· esir pazarlarına adamlar gönde • 
"Y anlatmakla bilhassa 1>ahtiyar ola- M k · G b b b· arı yolda ayrıldılar .. Feyyaz lik halkını cocuklarr kadar sever· tir. a sım orgi gi i azı is- rerek kırk tane cariye satın aldır• 

d~~ lllüddet yürüdü, sonra geri 
1 

d' cağız. tisnalardan başka inkılap hareke- mıştı. 
o"d er 1

" E ı· t .. 1 · d b' k 1 b l bo •• il .. Rıdvan Bey gözden kay .. Çiftliğin bir harmancısı Ruhi mperya ıs muesaeıe erın tas- ti - e e ıyat, in ı i m can andı- Taspanın evi hükümdarın sa • 
}' :unca Feyyaz sahile indi. Ka .. baba vardı. Bu adam akıllı bir a· fiyesine değin harpten kaçınıla- rıcısı olacak yerde - edebi hare· rayına yakındı. Büyük bahçeyi 
l ~ a:r1 sıraladı, tırmandı, bahçenin damdı ve bütün ümidi, anasız mıyacağı fikrindeyim. Avrupanın ketten ileriye geçmiştir. yüksek duvarlarla çevrilmi§ti. Tas 
r " kapısına geldi. d bugün içinde yaladığı tartlar yal- Sovyet muharrirleri kongresi, pa çok kıskanç bir adamdı. Şim· 

" kalan oğlu Mehmedi büyük a am kk ""'iadaTa ·p al ak kö!lke nız iki şıkkın di at nazarına a- inkılabın ortaya atmış olduğu iç- di mecru iki zevcesiyle, on iki ev· 
)'akı ~ sı er ar -ı- yapmaktı. -r 

t 
attı. Salonun pencereleri al • lınmasını icap ettirmektedir: Ya timai ve artistik meseleleri hallet· ve iden ve kırk' da yeni olmak üze-

•tı Onu mektebe verdi, okuttu. Bir 1 d " a geldi. Orada durdu. Pencere- harp çıkmazı, yahut yenidir içti- mek suretiyle bu yok ama evre- re elli iki cariyesi bulunuyordu. 
,,e t kaç sene sonra çiftlikte herkesin · · · · b ki t 
• 1llnanması tehlikeliydi. Eğer mai, iktisadi ve siyasi nizamın sının sona ermesını ça u at ıra· Taspa evine şair Humadan ba, • 
"tıa k avukat bey! dedikleri oğluyla if- k B k k d t 
rr" ı~ yer değiştirdilerse, onu doğması .. Maatteessüf, harbin in- ca tır. üyü ongre en ama· kabir erkek misafir davet etmez• 
'ol'ın-ı 1 h d tihar etmeye başladı.. d h . . b' mı·yle proleter bir edebiyat doğa- d' 

b e eri i timali var ı.. kılaptan çok a a ıyı ır tarzda ı. 
o•kI--dı' ... Mehmet, günün birinde Hacı h I d .. k 'd w um Sovyet mu· .,.. ..- azır an ığını gorme zarurı ir.,, cagını umuyor · Huma, hassa kumandanmdan 
leaad"f d • k b' . Ali efendinin kızı Fribeye rasgel· ,,. "' ,,. harrirleri araıında daha şimdiden on be• yac daha ihtiyardı. Yani 

l'\ u yar ım ettı, ana ız •· di. F eribe, on yedi yaşına gelmit, mevcut olan büyük kabiliyetler -r -ı-
d .... ~ aonra i;ahçeye çıktılar. Denize k l B YAKUP KADRi BEY DlYOR d . . elli beş yaşlarında idi. Saçları a• 

var ıu"lu"n gı'bı' bir ız o mu•tu.. una b ·ı•w• yapmagwa iyi en ıyıye 
ı ~tu uzaklaştılar.. Feyyaz bir -r, A k u yem ıgı ğarmıştı ve boyasızdı. Zaten Ba· 
"'J>I tesadüf mü diyeceğiz... rb Kl: namzettirler. 
t-ad '." çevikliği ile pencereye ııç- l , S • bilde şair Huma' dan batka beyaz 

ı, l"erı· gı·rdı'.. her gün Mehmetle Feri be, i k rast· ' ovyetler itti· Biliyorsunuz ki ben, Sovyet 
:r b h d d saçlı bir insan yoktu. 1 · laıtıkları yerde r-utlqmıya aş • a ı üzerinde· Rusyası gibi, içtimai ve iktisa i 

ltt •lorları indirmitler, perdeleri I d I ki dütündükleri· ba·kım noktasından en hamleli di- Humaya saçlarım neden boya· 

d l>anııtlardı. Feyyaz, perdeler· a 1 ar.. d w 1 • eaı b' . . k ki tik günler ıurdan hurdan ko· mi söylemek için rilme devresini yaşıyan bir mem- ma ıgını soran ara şaır: 
.1 ırının ar aıına M an· •ı'mdı'ye kadar ki d B - Ben her sabah ve aktam ha· 
"I nuttular. -ı- leket çocu ann anım. u mem· 

' ~arını ıaat bekledi. Sonra konutmarrnağa, yanyana bir çok fırsatlar leket Garp emparyalizmine karşı tımı §&rapla yıkarım. Eğer saçla-
d u Yarım ıaat on bir aıır ka - ıessiz durmağa batladılar. elde ettim. Bu en büyük çarpıtmayı yapmıt olan rımı boyarsam, başımı günde iki 

e.r ;zu.n geldi. Daha sonra gene konuştular ' yoldaki düşün- bir memlekettir. Şefimiz Mustafa defa tarapla ıslatmak mümkün ol-
d~. ~~Yet bir ahyak sesi duyul • ve konutmadıkları zaman, sessiz celerimi daha Kemal'in düsturu: "Yurtta sulh, mryacak. Ziyanı yok .. Bu kadar 
dr, oşeme ta taları gıcırda • durmamağa başladılar... çok 1932 de, bu- cihanda sulh,, tur. sarı kestane renkli saçların ara • 

Hata mı ediyorlardı? radan geçerken Fatizmin, emperyalizm dünya- sında bir de beyaz saçlı erkek bu· 
d'l l>ilfirip Hanımla Nesrin gel • 

ı el', 

l>ilfirip Hanım: 
"ı'• - Eğer amcan bu meseleye 
de'*d'-he.Je ediyorsa korkma.. Ben 
h.. 011unla birlik olurum, seni o 
di 111 •damm elinden kurtarırız .. 
~"lordu . An.alrk vazifemi yapa· 

~ ~· Bir ananın vazifesi, her 
"'',_.~n evvel kızını himaye et • 
e1qır. 

- Benim ıevgili anneciğim. 

Bunu ııfır ıaymak için, tabiat ve Türkiyedeki ımın son müdafaa burcu olduğu· lunsun. 
kanunlarını tanımamak lazım g~- mecmuamda çı· nu görüyorum. Cevabiyle mukabele ederdi. 
lirdi. Halbuki, afk, tabiat kanu • kan makalelerde anlattım. Sovyet Garp memleketlerinde bugüne Huma çok şen bir ıairdi .. Onu 
ıudur... ittihadı geniş bir İçtimai, iktisadi .kadar idare ve iktidar mevkiinde her gece kendi köşklerine götür· 

Bir yaz günü, bu iki genç bir- ve kültrürel tecrübeler meydanda- bulunmuş olan ıınıf, daha ziyade mek için zadegan arasında uzun 
birlerinin oldular. dır. Yeni bir medeniyetin bütün iktisadi ve manevi mahiyetteki le· boylu münakaşalar olurdu. Huma 

Harmancı Rus yabanın oğlu. alametleri duyulmrya başlamıştır. mellerine kadar tehdit edildiğini hiçbir geceyi kendi arzu ve ira • 
çiftlik sahibinin kızına sahip ol • Zaten bugüne kadar elde edilen hissettiğinden, eski ortaçağ sis· desiyle istediği yerde geçiremez • 
du ... · neticeler bu dev gibi yaratma ese· temlerini dirilterek kurtulma ça· di. Onu zorla kucaklarlar, iki te· 

Matuk Pata biraz sustu. Dil - rine girişmiş olanların hamlesini resini araştırıyor. işte hunun için, kerlekli arabaya bindirirler ve sa• 
ferip Hanım az bir fey doğruldu, teyit eder. bütün irtica hareketleri gibi faşiz- raydan saraya, köşkten köşke, 
fakat kendini toplıyamadı. Pata Rus inkılabı ortaya edebi ve ar· mi de geçici ve yaşamaz bi-r eey e-ğf enceden eğlenceye götürürler· 

a l...___ti_n_ik~m~ea_e_le_le_r.........:.çı~~::..._· mı__:ı~tu_.~E-d_e·....:._a_d_d~e~tm....:._e_kt_e~y~im_.~''~~~~..._~.:__d=i~.~~~~~~~D-e_v_am~ı-v_ar~1~~J 
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# A . 

~IKAYE 
ı-TAKViM. Ar sen Lüpen 'in Sergüzeştleri ____ .,I 

+ 
CUMA 

M Ağustos 
tlJ R. Ahir 

!S.26 

Cumartesi 
1 Eylttl 

!O R.Abir 

Allah mes'ut etsin! 
Gun do_ı!u~u 

Gün batısı 

Sabah namazı 
O~le namazı 
ikindi nam~zı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 

18.0 
4.27 

12,14 
l ~.!16 
18.4.t 
20.2t 

f>.27 
11!,43 
4,28 
u.t3 
[~.55 

18,4' 

- Bu sesler ne Fatma?. 
- Düğün var beyim .. 
- Kimin?. 
- Cevdet Bey evleniyor .. 
- Şu, komşumuz? Kimi alı • 

yormuş?. 

- Bilmiyorum, fakat, çok güzel 
bir kız beyim .. 

- Gördün demek?. 
- Dün gitmiştim .. Vallahi Be -

yim, ayda leke var, onda yok .. 
ağzım a;ık kaldı doğrusu .. 

- Allah mes'ut etsin! 

Feridun Bey, hizmetçisi Fat • 
manın verdiği bu haberle tekrar 
bir hayale, ne samimi arzularına 

rağmen bir türlü tahakkuk etmi • 
yen tatlı bir hayale dalmıştı: Ev • 
Jenmek ! Cevdet Beyin yarın ka • 
nsı olacak bir hanımcağızla ha • 
yatlarını birleştirmek .. Oh, ne tal· 
h biı· saadetti bu?. Dünyaya gel -
m~nin yegane manası buydu. tn
sanlar için her şey, evlenmek de • 

ı . 
mectı .. 

35 yaşındaydı. Ba§'kaları hak • 
kında, senelel'denberi, belki bir 
h•ç bin defa izhar ettiği bu le • 

menni, Allah mes'ut etsin! temen· 
nisi, gün gelip te kendisi hakkın· 
da söylenmiyecek miydi acaba ? 
Evlenmek, diyeceksiniz, büyük 
dünyada Allahın bizlere musallat 
ettiği bu kadar kız ve kadından 
hemen hepsi de yaptıkları umumf 
bir toplantı esnasında bundan 
böyle artık evlenmemeğe karar 
mı veYmişlerdir ki, o kadar müş • 

kül bir mesef e olsun?. 

Hayır, müşkül değildi. Evlen • 
menk istiyenin hiç olmana yor • 
gam boyunda bil' hanımcığa maz · 
hariycti iyi bir tabiat kaidesidir. 
Lakin, olmıyor işte .. Her evlen • 
mek istiycn mutlaka evlenemiyor. 
Nicin mi?. Bunu ancak bizim gibi 
evlenemiyen\er bilir. Sizler, 
bulduğunuz sevimli arkadaşları • 
nızla gel keyfim gel!.. Fakat, bir 
de· bhden sorun .. Tok ne bilir, a
çm halin::len değil mi?. 

F c:-idun Bey de bizim partiye 
mensup tu .. Zavalh adam!. Yirmi· 
sinden sonra lanı on beş sene bu 

Yazan: Ali Enver 
imsak 

servet gelirdi, Güzellik, en gü· Yılın J?ıçcn ~iinlerı 
3.:ı7 

2:'1~ 

130 

m~o 

3.40 
~36 

[29 zellik ve ahlak ikinci derecede Yılın karaıı ~ünlerı 

aradıklarındandı. 

(İki çıplak bir hamamda yakı· - , R A D y O J-
şrr) meseli zihninde saplanıp kal- ;.;-:.:..1 -.---====-=-=====;;=~-
mııtı zavallının .. Bunu kendisine B u g U n 
prensip ittihaz etmişti. lS'fASBUL: 

Günün birinde, her hangi bir 12,so PIAk ne,rlyatı. lR,so PlAk neı.rt· 

•ekil sayesinde arzu ettiği mevki· .ratı. 19•80 Türk mııalkf neşriyatı: (Ekrem, 
:s Rmırn, Cevdet Be~·ler ve Vecibe, Nu.an 
e geleceğine emindi. Bulunduğu Feridun, Nedfme Hanmııaı-, ov.rlk EtencU). 

·aziyette istediği kadını bubmaz· z1,20 Ajans ,.e borsa. haberleri. 21,SO Bad· 

1 . yo orkeır.trıısı tarafından hafif muslkl. 
sa, bu iıııe, muhakkak bir mev cıe :ı- 223 Khz. \' ARŞOVA, 1345 m. 
ula§tıktan sonra girişecekti.. 21,12 Popfiler 11entonlk ork~tra koll5Cl'L 

ıı,;;o Haberler. 22,12 Popüler k~naerin de.. 
Bir gün haıtalandı. Ümitsiz has· vamı. zs l\lmıaha)>('. 28,15 Dans mwıuınt. 

ta dü§tÜ ... Kartıdan sesler, çalgt R28 Khz. BtJımEş, SH m. 

sesleri geliyordu. Fatmadan sor • lll - 15 GUndib; n<',rlyatt (Ptık). 19,0S 
Karı,ıl< orkestra konı1erl. 20 t~nlveralt.e. 

d U? • !O, l."i Radyo orkestraıu. 21 Blutntıı (Çar. 

- Bu seıler ne Fatıma?. mı•n) operası (Plak ile). 
KhT~ PRAG, ·'70 m. 

- Düğün var beyim .. 
- Kimin?. 
- Musa Bey evleniyor. 
- ~u tapucu Musa Bey 
-Evet ... 

- Kimi alıyormuş?. 
- Bilmiyorum .. Fakat, 

gibi bir dul kadın beyim .. 

Derin derin içini çekti.. 
- Allah meı'ut etsin!. 

O gece ölmüştü .. 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 

mi? 

benim 

Yeni Adamın 35 inci sayısı 
çok canlı yazılarla çıkmıştır. i
çinde ''Halk Üniversitesi dersle
ri" nden içtimaiyat hahsi hafta • 
nrn siyaset haberleri, memleketi· 
mizdeki reıim hareketlerine dair 
yazılarla İ!ımail Hakkı Beyin 
(Sporculuğumuz) Abdülfeyyaz 
Tevfik Beyin (Dirim şuaları) Kö· 
ıe Mihal oğlu Nurettin Beyin 
(Açlıktan mı gelmiştir) ve Vah • 
det Gültekin B~yin (Dört ba§lı 

ihmalcilik) batlıklı ayrıcaı dikka
te değer yazılar vardır. Bundan 
ha~ka, Voronof aşısına, cemiyet -
Ilk meselelere, (Deliler ve kısır
laştırma) bahsine ait yazılarla 
lbrahim Hoyi Beyin t?rcüme et -
tiği Macar hikayesi bulunmakta • 
dır. Bu zengin ya:ııları bir çok 
canlı resimler süslemektedir. 

20,85 Kaplı<'ıtlardan nakli. 21,20 PlAk. 
,!1.45 Pi.Ak. 21,ISO PlAk. 22 Felemenk mu· 
.;lklıııl. 23 Haberin. 23,15,. Pllk. 28,4.IS 
Rusça. haberler. 

MiS Kbz:. BUDAPEŞTE, 51SO m. 
21 Opt>ra orkestra"'ınm kOMl'tl. ı2,ııs 

JJı\)>('rler. 22,85 Slg-an mu5lkf11I. 23,20 Oda 
muııılklsl. 24,SO Sog'?'oady caz takmıı. 

1'192 Kh7. YİYANA, 50'7 m. 
21 (Bir klfüıe fare'I gibi fakir) isimli 

tPm!llil. 22,.JS Kob..<'r radyo orkeııtraııı. 211, 
80 Haberler. 28,50 Kon~rln devamı. H,45 
Ge<'e kon!W.'rl (Kunrte-t ). 

Saf •• 
şıır 

... !Baş tarafı 3 üncü sayifada) 

havct sandığımız gibi insan uz -
viyetinin mahsulü değildir. 

Feodalitenin ilk şekilleıinde 
Otellonun kıskançlığına benzer 
bir kıskançlığa asla tesadiif ede
mezsiniz. 

Otellonun kıskançlığı yaşayan 
insanlık ancak ticaret senuaye • 
darlığı devrine erişen A vıtıpada 
veya onun ya~drğr sosyal ~artla -
rr yaşayan yerlerde h'llv\·etlen -
mi~tiı'. 

• 
Sanatkar bu sosyal şartlan o 

katlar benimsemiş ki, kendi san • 
at hüviyeti ve sanatkar hürıiyeti
nin hudutlannı bu arzular, bu e
meJlcr teRkil etmiş. . 

arzuyu beslediği, o günlerin gü • -----------.. --.. 
.,.elliğini tahayyül ettiği halde, bu 

Şu halde saf şiir, sade insiyak-
1arla hareket eden bir ~ey değil -
dir. Sosyal davadan kuvvet alan 
bir Yarlıktır. 

Fcı.kat onu ne sosyal dava.dan 
kuvvet alan politikacı ve diplo .. 
matm hareketlerinden ayırt eden 
nokta ~udur: Berikilerin birer 
davayı halletmek için bir noktayı 
kahul etmis rrözükmeleıi.dir. Hal-

arzu, hayal olaral< kalmakta israr 
ediyordu. 

Tıp Fakültesi Doçentlerinden 

Dahili Hastalıklar Mil~zha1111ı 

Dr. A. Süheyl 
Her gün saat 14 ten itibaren. hasta· 
lannı, Divan Yol_unda N. 169, eski 

Şark MahfeJinde muayene 
etmektedir .. 

Muayenehane Telefon: 21422 
Ev ,. : 60726 

Bir müessesede katipti. 38 lira 
maaşlı bir udamdı.. Bu para ile 
nasıl mes'ut olunabilirdi?. Misal 
göstereceksizini .. Fakat, bu niha • 
yet bir ücretti. Müessese veya sa
hiplerinin hayat ve isteklerine 
ka •mı~ bir gelirdi. Yahut Feri· 

dun Bey, böyle dü~ünürdü .. Zat ·n -----------·--• 
muhayyel zevceyi, proğramı Tepebatı Belediye Bahçesinde 

kalpte çizilmiş şekilde geçindire - ŞEHiR TIY ATROSU 
Sın'atkirları tarafından 

me.ı,li bu para .. 
Tahsilsizdi.. Devlet memuriye~ 

tine almıyorlardı. Ebeveyn ve ta· 
allukatından bir ıervete de teva· 
rüs edememiş, kendisini, boğaz 
tokluğuna. da olsa, bu işi kabul" 
mecbur kalmııh. 

Her yiğitin kalbinde bir aılan 
• 

yatar derler. Feridun Beyin 
gönlünde de bir aslan yatmaktay· 
dr. ideal zevcesinin, meseli.t 
komşusu fabrikatör Cevdet B~yin 
emsalsiz hanrmından daha üstün 
meziyetler de olmasını isterdi. Bu 
meziyetlerin önünde hayatlarını 
pe'k mes'ut olarak devam ettirecek 

Cuma ak,amı 
saat 21.30 da 

Yalova 
türküsü 

3 Perde 

Bllyük operet 

Nakili: 1. GaJip 
Besteli yen: H. Ferit 
Yağmurlu havada temsiller 

kıtlık sahede. 
Bebek, Şioli, lstanbul ciheti 

tram•aylan temin edilmiştir. 

• t--
buki sanat cı.daımmn inamnm 
kuvveti ~uuı·ım da altına kadar 
inmiş olan sosyal davadan insi -
yakla h~hsedchilmesidir. 

Bu şartlar içinde mesela kts ~ 
kançlık yerine yeni sosyal kıy • 
lllctleri koyan adam ebedi sanat
karlar arasına girecektir. 

Sadri Etem 

--•• Doktor • Operatar -

Alımet Asım 
Do İUm ve kadın haıtahtdarı 

mütebasıııı 

Doktor • Operatör 

Iff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
l\luayeııe saaLları. 10·12 Ortaköy Şifa 
yurdu. 15· 18 l~eyoğlu lstild~I cad 19 

- Telefon 4222l ve 41960 -

• 
Baalı liıtlkaml 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

••••••••••.. Yazan: Maurice Leblo~ 
-t2-

- Evet, kökte bazı bulutlar 
vardı. Bir aralık bunlar yarılarak 
ay çıktı ve ı§ıklar doğrudan doğ· 
ruya bunun yüzüne çarptı. Bunun 
üzerine meçhul adam gölğeye 

kaçtı. Bu da M. Fliaiyen Şarl idi. 
Kendisi bu yol üzerinde oldukça 
uzun müddet kaldı. 

- Ondan sonra da? 

Ötesini bilmiyorum. Yattım ve 
uyudum. 

- Siz bu meçhul adamın bu· 
rada bulunan M. F elisiyen Ş.nl 
olduğunu temin ediyor musu • 
nuz? 

- Yanılmadığıma emin ol:>. • 
rak teyit edebileceğimi zannedi • 
yorum . 

Bunun üzerine baımüfettit 

Guıo F eliaiyene: 
- Binnetice geceyi odanızda 

değil dışarda geçirdiniz, dedi. 
F elisiyen katiyet)e cevap ver· 

di: 

- Hayır odamdan ayrılmış 
değilim. 

- Odanızı terkctmemiı olsay
dınız kayıktan indiğiniz ve çık • 
maz sokakta durduğunuz nasıl 

görülmüt olabilir ve M. Helma;; 
dahi kendine hücum eden kimse
nin bu çıkmazdan gelir gibi ol • 
duğunu naaıl iddia edebilir? 

- Ben odMDdan ayrılmı§ de -
ğilim. 

M. Ruıtelen, K:endisini bu ka • 
dar fena bir tarzda müdafaa e • 
den bu genç adamla ayni masa • 
da yemek yemi§ olmaktan üzüle· 
rek susuyordu. Söz söylemeden 
dinliyen ve F elisiyen'i tetkik e • 
den M. Raul d'Averni'ye baktı. 

Raul derıhal söze karıtarak: 

- Müfettiş Bey, dedi, tahki • 
katın bütün bu karşıla§malann 

hakikat olup olmadıklarını tcıb\t 
etmeaine ve vaziyeti krymetlerini 
tayin etmesine kadar F eli si yen 
Şarl hakkındaki fikirlerinizi öğ • 
renebilir miyim 1 

Guıo şiddetle cevap verdi: 

- Hakikatin meydana çıkma
sına yardım edecek unıurları bir 
araya toplamaktan başka bir ga· 
yem yoktur. 

- Müfclti§ Bey, ins:ın bu un· 
ıurları, hiuettiğini ~annettiği bir 
hakikat fikri zaviyesinden baka • 
rak toplar. 

- Huıuıi bir fikrim yoktur. 

Gus.o bürudetle cevap verdi: 
- Bir §ey araştırdığım yo~ 

tur. Sorğuya çekilmek te ;,.del 
değiJdir. 

Raul d'Averni devam etti:(. 
- Y a!nız şu noktaya işaret 

mek isterim ki, şüpheleriniz f e 
ıiyen Şarl ile Simon Loryan'ı b1 

birine karı§hrmaktadır. lkisİ ş 
rasında bir birlik mevcut o\5"1 
dı nasıl olur da Felisiyen Ş'1 
hem Simon Loryan'ın suç ort• 
hem de mütecavizi olabi]ir? 

Guso cevap vermedi. Raol i 
omuzlarını silkerek: 

- Bu faraziyelerin tutar )e 

yok. 
Başmüfettişin susmakta de; 

vam etmesi sahneye nihayet (e 

mitti. , 
Roland taılıkta ayakta dorıl 

yordu. Matem e1bisesi içinde fe 
kalade güzeldi. Bu münak3§' 1 
tamamen dinlemişti. Genç ~ 
amcasının koluna girerek JerCt 
Helmasın bulunduğu kliniğe g 
ti. 

Raul da fazla ısrar etmiyet 
Felisiyen'e: 

- Köşke dönelim, dedi. 
Ve tahkikat hakimini selaJJ11' 

dıktan sonra uzaklaştı. 

"' • * 
Raul köşke doğru yürürken ,1 

suyordu. Köşke gelince deJiksll 
hyı bahçenin tenha köşelerinde 
birine götürdü ve kanepe}erd 
birine oturttuktan sonra: 

- Buraya gelip beni görrııc 
niz hususunda size niçin meI<t 
öndermiş olduğu.mu hiç sortJ'111 

dımz, dedi. 
- Cesaret edemiyordlım efe 

dim. 
( 

- Su halde kö~kiin süslenrı1 
si vazifesini size niçin verdiği~ 
ve sizi niçin köşkte yerleştirdi~' 
mi bilmiyorsunuz, demektir. 

- Bilmiyorum . 
Ö~ k . . .. ~~ - grcnme ıstemıyor ın .. 

'? nuz. ~ 

- Mübalalsızl•4. eı.miı; 01111 

tan korkuyorum. Siz d; bir fe 

sormadınız. 

- Hayır sordum. Mazİl1 
hakkında malumat istedim. Bs11 

cbeveyninizin uzun zaman ev''' 
öldüklerini ve hayatınizın gM . ' 
lü!derle dolu olduğunu söylen11\ 

tiniz. Fakat öyle bir ihtiyatkarllf 
ve şabsınrz hakkında hiç bir ~e 
söylememek hususunda sizde Ô .' 

le kuvvetli bir arzu his:;ettill'l W 
ısrar etmedim. O zamandan bet 
aramızda hiç bir konuşma olJJ1~: 
dı. Ve binnetice sizi hala tanıtfl1 

- Hayır vardır. Yaptığınız 

sorğudan şu netice hasıl olmak • 
tadır: Evvela, her şeyden evvel 
ikinci faica ile, yani, paraların 

çalınması ve geceleyin vaki olan 
yorum demektir. 

iki tecavüz, on.dan sonra da F eli· 
aiyen'in gece dııarda kalmıt ol • Raul biraz düşündükten &oll 

k ra ~iddetle devam etti: 
ması "Oranjeri,, bahçesine girme 
ve kül rengi bezden paketi bul • - Bugün, görünüşe bakılır6;, 
mak için kayıktan istifade etme· çirkin bir hadisede methaldar ıı 
ıi ye ondan Mftft da ıölğede sak· olunmaktasmız; yahut, hiç oltJ'lş~ 
lanarak az aonra. Elizahetin ni • iıe, bilmeden oynadığınız bir r

0
,, 

tanhsı M. Jerom Helmu'ı takip! lü izah edemiyoraunuz. Hiç b~ 
edip, malum olm.ıyan sebepler ıeyi gizlemeden bana her t0 

dolayısiylc, yaralayıp yaralama ~ j anlatmak ister misiniz? 

dığı ile meşğul oluyorsunuz. Şu _ Bana yaptığınız iyiJikJcı' ' 
da açıktır ki, dimağınız F elisi • den dolayı size ne kadar minnet; 
yen'in ikinci yaralıyı, yani, Si • tar olduğumu bilmezsiniz. f a.1'~ 
mon Loryan'ı da yaralamış olup size anlatacak bir şeyim yoktur· 
olmadığını ara§tırmak ile mef -
ğuldür (Devamı var) 

d 
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Bisiklet 
Gezintisi! 

d Con Kravford, her ıabah erken· 

8 en uykudan kalkar, ıaat altıda 
b·r~ntvud Hilıdeki evinden çıkar, 

1
•
1klete binerek, o cİYarda bir 

:at dolatır. Yıldız, evinde otur• 
b Uğu ınüddetçe, bu idetini hiç 
021lıaz. Muntazam ıurette ıabah 

tezintileri yapar! •• 

Bisikletle gezintiye batladıiı 
laman, bir gün genç bir kızın dıa 
0 

civarda gene bisikletle gezinti 
~tığını görür. Bunda fevkalade 

~ir §ey yok .. Ertesi gün ayni kıza 
kek~ar rast gelir. Bunda da fev• 
h~lade bir şey yok .. Fakat, aradan 
l ır kaç gün geçince, hu raıt gelit· 
;: kendisinde merak uyandırır .. 
ılhassa, bu kızın kendisi ne ta • 

l'~fa gitse o tarafa gelmesi, bir 
tur} " • u peş ınden ayrılmamaaı merak 
~Yandırmakta rol oynar. Bunun· 
il beraber, kendisini açıktan takip 

eden kıza, bunun sebebini ıor· 
?naz. 

l Aradan bir hafta ıeçer, biıik -
etle dolaıan yıldızın pefine dü -
t~n, ikiletir. Onunla yan yana, 
d~~ kız daha.... Derken üç kız, 

0 rt kız, bet kız .. Ve nihayet ikin
c' h kı aftanın sonunda peıine düten 

1 
1zların ıay111, bir düzüneyi bu· 

Ur' 
8öy)e bir maiyetle gezinti yapmak 
rldızın hiç hoıuna •İtmese Şu 
llde ne yapmalı?. Ya bu ıabah 
~eliııtilerinden vaz ıeçmeli, ya • 
~t ta. kızların pefi ııra gelmesi· 

~ırı Önüne geçmeli ! Bu ikinci tek· 
1
• lercih eder ve bir sabah ge· 

~•lltiainde, bisikleti çevirir, kızla
rın Üzerine doğru sürer: 
d - Beni takip ettiğinizin farkın
k~Yını .. Bu, her ıabah böyle .. Pe-

ı, sebebi nedir? .. Benden ne isti· 
torıunuz?. 

-imza .... 

kızlar ceplerinden birer reıim 
Sıkarıp uzatıyorlar. Yıldız ıülü • 
~or ve bir daha pef i llT& ıelme • 
?teleri ıartiyle, uzatılan resimleri 
~zalıyor! .. 

GRETA 
GARBO 

Otomobil 
Gezintisi! 

Eakl Filmlerinde Eski Filmlerinde 
I 

Klark Gebl, sabahları stud • 
yoya kendisinin sürdüğü hususi 

ı otomobiliyle gider. Bu sırada, bir 
benzin istasyonuna uğrar, lüzumu ilahi Kadın, Gençliğini Gösteren Bir Film Karşısında 

Gazaba Geldi. Bu Film, Yokedilecek ! 
kadar benzin doldurtur. Bu işi , a• 

"Uihi Kıadın,, , gazaba geldi!. r ..... · flW* ıı • 

Bunun ıebebi, Leonhard Klermont 
ismini tafıyan ve İsveçli olduğu 
ıöylenen genç bir film rejisörü -
nün, "Greta Garbonun Gençliği,, 
iımi albnda bir film vücude ge -
tirme1idir. Büyük yıldızın meşhur 
olmadan evvelki hayat safhalarını 
gösteren bu filmi, genç rejisör, 
naııl yapmıttır?. 

Yıldızın doğduğu evi, okudu • 
iu mektebi, çalıttığı berber dük
kanını ve muhtelif laveç manza
ralarını filme almıf, o zaman 
GU1taflon iımiyle tanınan yıldı -
zın, ketfedildikten sonra çevirdiği 
ilk filmlerinden parçalar ele ge -
çirmit, bunları kesip biçip ekle
mit ve bu suretle "Greta Garbo -
nun Gençliği,, filmini ortaya koy· 
mut tur!. Bu filmin son kısmı da 
yıldızın bugünkü hususi ya,ayışı· 
nı ve Holivuddaki çalışmasmr 

"'"" 

gösteriyormuş! 

Açıkgöz bir adam, böyle bir fil· 
min fevkalade alaka uyandıraca· 
ğmı düşünmüş ve kurnaz rejisö ,. 
rün yaptığı filmi, t>ir hayli para 
vererek Holivuda. getirtmiıtir. 
Film orada gösterilince, Greta 

Garbo gidip görmüt ve hiç beğen· 
memiı, müthit surette öfkelenmiı
tir. Kendi "esabına film çeviren 
yıldızın hidetini teskin etmeği 

dütünen "M. G. M.,, şirketi,, onun 
bu filmin derhal ortadan kaldırıl· 
maaı yolundaki arzusunu ye-

rine getirmeğe davra·nmış ve 
rejisör Leonhard Klermonta 50 
bin İsveç Kronu miktarında para 

teklif etmiştir! Bu para, filmin 
tamamiyle ortadan kaldırılması 

ıartiyle verilecek ı 

Şimdi, it, pazarlık safhasında· 
dır. Genç rejiıör, mümkün oldu· 
ğu kadar fazla para çekmeğe ça· 
lıııyormut .. Filmin, tamamiyle 
ıantaj makıadiyle yapıldığını 

zannedenler de var ... Böyle dü • 
şünenlerin batında da - pek ta -
bit olarak- "ilahi Kadın,, bulu· 
nuyor!. 

Hazırlanan Yeni Filmler ; 

şağı yukarı hep ayni saatte yapar. 
Benzin doldurtmak için uğradığı 
yer de, hep ayni yerdir! 

Bir gün, bu benzin istasyonu 
önünde, otomobiline benzin dol -
durulmasını beklerken, uzaktan 
bir gencin koşarak geldiğini gö • 
rür. Bu genç, yanına gelince, ken• 
disini selamlar ve nefes nefese 
şunları söyler: 

- Sizden bir ricam var! 

- Elimden gelen bir feyse, ye-
rine getiririm! .. 

- Ben, sizin mensup olduğu• 
nuz "M. G. M.,, müeaaeses,inin 
tek~ik kısmında çalışıyorum. Ora· 

da, ıes mühendisinin yanında. yar 
dımcı olarak, küçük bir memurum. 
Bu ite daha yeni girdim. Akıi gi
bi, bugün ite batlama saatinde 
yetitememek vaziyetindeyim. Be: 
nim, vazifesini ihmal eden, lakayt 

davranan bir memur olduğuma 
hükmetmeleri, bana derhal yol 
vermeleri muhtemel! 

Klark Gebl, sorar: 

Per Günt, Filme 
1 - Peki, benden ne istiyorsu • 

Alınıyor .. nuz?. Sizin için ne yapmalıyım? 
- Beni llitf'en otomobilinize 

Dünyanın her tarafında yeni 
yeni bir çok film hazırlanıyor. 

Bunlardan bir kaçını burada not 
ediyoruz. 

"Per Günt" filminin, timdi 
Norveçte, Osfoc:ia harici kıımıla
rı çevriliyor. Bu filmin fevkal&· 
de bir film olması gözetiliyor. 
Mevzuun bugi\ne uydurularak 
modem bir tekilde filme alınma· 
11, eıaı olarak kararlaştırılmıştır. 
Filmin rejitörü, Dr. Frib Vend· 
·havzendir. Bat rolü Hane Albers 
yapıyor. Bunda rol alan diğer ar· 
tiatler, Mariluiz Klavdiyus, Höf • 
lif, Ellen Frank, Döderlayn, Şrö
der Şrom, Emiliye Kurts, Leopol· 
dine Sangora, H. O. Şöltse. 

Hanı Aıbertin batka bir ye
ni filmi de ''Varyete" isimlidir. 
Bu filmin rejiısörü, burada ilk o -
larak geçen menimde "Sumer" 
ıinemaaında göıterilen "Harp,, 

Hans Albers 

filminin rejisörü Nikola F arkaı • 
tır. Bu rejisörün idaresi altında 
çevrilecek olan yeni filnıde, cam· 
bazlıane hayatı canlandırılıyor 
ve Hans Albers, bu muhitte bat 
rolü oynuyor. 

Yeni filmden b.iriıi de "Şope - alınız. Eğer bunu yaparsanız. it 
nin veda valsi" dir. Bu bestekar· batma zamanında yetişeceğim ve 
dan mülhem olan bu filmde, Si - tabii bu takdirde, ekmeğimden 
bille Şmitı ve Liybenayner rol olmıyacağım ! .. 
almıılardır. Geza fon Bolvarinin _Ha, ... mesele bu demek! Öy· 
rejiaörlüğünü yaptığı bu filmin le ise it kolay!. Sizi ben studyoya 
muıiki kısmını hazırlıyan, Alo is zamanında yetiştiririm ! .. 
Melişardır. 

İkisi, otomobilde yan yana otu• 
Hazırlanan yeni filmlerden ruyorlar .. Otomobil, hareket edi -

"Turandot" filminde Kete fon yor ve ıtudyonun kapısına varın• 
Nagi ile Villi Friçin, "Prenses ca, tekrar tekrar teıekkür eden 
Voronzef" filminde Brigite genç, orada memur falan olmadı· 
He1nile Albreht Şönhalsin ve ğını, maksadı pek sevdiği yıldız • 
Hanıi Knotekin, "Papaza karşı la yan yana otomobile binerek ıe· 
bakir kız" filminde Dorit Kray· reflenmek olduğunu söylüyor! 
zlerle Pavl Riıterin, "Sevgi ve ______ ..,.. ___ ._ __ __ 

ilk tiren" filminde Karin Hardla 
Hanı Bravzevetterin, "Bir sevgi 
böyle bitti'' filminde Pavla Veı -
seli ile Villi F oratun rolleri var -
dır. Bunlar, hep Alman filmleri • 
dir • 

•••• _. ................ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 1 ••• 1 ••••• 1 ••••••••••••• 1 ....... , ...... " _______ _ 
. ,. 

Moreyn O' Sulllvan l Con Parker 



Golç Paşa Türkiyede 
Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .• 

--•Çeviren: A. C. Yazı rto.sı 2 

Mektebin tuhhiye i§leri hiç mun 1 olmıyan yirmi altı yaıında bir a· 
lazam bir halde değildi. Onun i- damdı. O ıult.an Azizin haremin
çin hastaların adedi fevkalade den çıkmıştı, sarayda büyümüştü 
yükseldi. Efendilerin iaşeleri de 
çok fenaydı. Efendiler güneıin 
doğuşuyla beraber kalktıklan hal
de ilk yemeği ancak öğleden ev
vel on bire doğru yiyorlardı. O • 
nun· için Golç ıslahat programm 
talebenin tıbbi muayeneye de ta
bi tutulmnlarını sokmuştu. Bir de 
talebenin hizmete başlamadan ev· 
veJ 'kuvvetli bir sabah kahvaltısı 
yapmalarım kaydetmi•ti. 

Mektebin müdirleri o zamana 
kadar bu gibi işlerle meıgul ol· 
mamı§lardı. Mektep efendileri ve 
genç zabitler bu kararlarından 
dolayı Golçe müteıekkir kalmış -
ll\rdı. Bu suretle genç zabitler, 
Alman ordusunun en birinci isti· 
natgahlarmdan birisi olan amirle
rin .niadunlarma kar ı ihtimam 
göstermeleri esasını öğrenmi§ olu
yorlardı. 

isllhat pllnı 

Golç bu tetkikatını yaptıktan 
sbnra mezuniyetinin ıonlarına 
doğru ıslahat planını patliıaha 
takdim etmişti. Ayni zamanda,, 
k~ndisinin Türkiye hizmetine gir
me&i için de planın kabulü, onun 
tatbikt için.Harbiye nezareti ta • 
r fmdan verilmesi lazım olan icra 
emirlerinin itası ve askeri mektep
lerde cari olan falaka cezasının 

kaldınlması icap ettiğini bildir· 
~i,ti. 

• 1"u haRtalü ~aqn verilmesini 
geciktirmemek için de, . şayet tek
iifleri kabul edilmiyecek olursa, 
muayyen tarihte Almanyaya dön
meye mecbur oldugunu anlatmış
tı. 

Bunun üzerine Abdülhamit 11· 

1 hat·programını bütün teferrüa • 
tiyle ka~l etmiş, Golçe paşa rüt
besini tevcih ve k'endisini "Aske
ri mektepler umumi müfettişliği,, 
ne tayin edilmişti. 

Golç Paşa ancak bundan sonra 
niuka velenamesini imzalamıştı. 

Bu mukavele mucibince üç sene 
için Türkiye hizmetine girmiş o -
Juyordu. Mukaveleyi imzalaması
nı müteakip ailesini de lstanbula 
getirtmitti. 

Gizli bir mUdUrlUk 
Golç pa§a ıslahat programını 

lfabu] ettirdikten ve resmen vazi
fesine başladıktan onra daha 
zorlu yeni bir mücadeleye giriı • 
meğ,e mecbuı- olmuştu. Henüz 
genç denilebilecek bir yaş -
ta, bilgi tarafları çok, fakat sathi 
bir tahsil görmüş olan Golç paıa 
mesaisine kendi me aiaini uy • 
durmak için büyük bir hüsnüniyet 
g8steren asıl mektep müdiri Zeki 
p adan ba§ka bir de gizli bir mü· 
durlük mevcut olduğunu ve daha 
bidayette fhissetmİ§ti. Bu gizli tef• 
1'ılatm mevcut olduğunu, kendisi
ne lier a"dımda manialar çıkarıl· 
masmdan ve kendi tasvibiyle Ze
ki pa§a tarafmClan verilen emirle· 
rin lier ne suretle olursa olsun ic
ra ettirilmemesine çalışılmasın -
dan anlamııtı. 

Bütün bu mütkülata sebep ola
nın Kaymakam lsmail bey oldu -
ğunu Golç paşa az zaman sonra 
anlamıştı. Bu lsmail beyin asıl 
mildir yanında vazıh olmadığı ka· 
dar nüfuzlu bir mevki vardı. ls • 
mail umumi -e ask~rf malumah 

ve sonra Abdülhamit tarafından 

mutemet olarak Harbiye mektebi
ne gönderilmitti. 

Abdülhamit Harbiye mekte -
bine pek şüpheli nazarlarla bakı

yordu. Bu da mektebin, müdir Sü
leyman paşa zamanında sultan A· 
zizin tacını ve hayalını kaybetme· 

siyle neticelenen 30 may11 1876 
isyanında f evkalide bir rol oyna
mıt olmasından ileri geliyordu. 

İsmailin vazifesi, mekte~ ait ha· 
diseler hakkında paditahı tenvir 

etmek ve yeni bir isyan çıkacak o
lursa bunu vaktinden evvel haber 
almaktı. 

lımail bey, kendiıinin müfif 
olduğunu ve ihmal edilemiyeceği-

ni ispat eylemek için müt«:madi -
yen paditaha karıı düfmanlık ya· 
pıldığını ifade eden herhangi bir 

intizamıızhğı uydurmıya mecbur
du. Abdülhamit, herbir jurnalı 
tetkike tabi tutmadan kabul etti

ğinden ve o jumallarda göıteri • 
len mevhum tehlilie1ere kartı yal

nız tedbir almakla iktifa ettiğin· 
den İsmail en feytanatkarane 
taaniata bile mücueret ediyordu. 

Bütün bu sistem nihayet saray ca
ıusunun şeni hareki.tına mukave· 

met göstermek ceıareitnde bulu • 
nan xevalın fena halde takibata 

duçar olmasınr intaç eylenıltti. 
Mektep müdiri bu türedinin ya -

nında mütavaatla her emri ifa e
den bir kayıt memuru derkesine 

kadar inmitti. 

Tabii biraz ıonra Golç p&f• 
clahi Abdülhamide ihbar edil· 
mİ§tİ. Golç pa a tedris pli.nmda 

yazılı olan endaht taliminin ne
den yapılmadığını mektep müdi· 
rine sorduğu -zaman lsmail, Al -

man pa§asının harbiye talebesine 
cephane tevziini teklif ettiğini 
bildirmişti. Güya bu hareket Har

biye mektebinin Yıldıza kauı ye· 
ni bir harekette hulunmak için 

hazırlık Y.aptığına delalet ediyor

mu§. Abdülhamit, bu keşfi yaptı· 
ğından ·dolayı lsmaile bi": lira ih
san etmitti. Golç paıanın i! oda· 

sında bizzat tanzim ettiği latan -
bul civarı haritası · duvarda asılı 
dururken bir gün birdenbire kay-

bolmutlu ve nereye gittiği de an· 
latılamamıf lr. Golç pafa, o hari
tanın İsmail tarafından geceleyin 

Yıldıza aşırıldığını sonradan ha
ber almıştı. İsmail, bu planı Ab • 
dülhamide göstererek Golç pa!a-

nın onunla Harbiye talebesine yıl
dıza nasıl hücunı f'.Jileceğini öğ -
rettiğini anlatmı§tı. 

Go)ç paşa, erki.nıharbiye mekteb' 
talebesiyle İstanbul civuında at 
yürüyütlerine çıktığı zaman İsmail 
padiıaha ayni tarzda jurnallar 
yağdırıyordu. lsmail, hu yürüyüt· 
lerde daima Yıldız civarındaki te
pelerin istihdaf edildiğini bildiri

yordu. 

Bu tarzdaki jumallar ~bdül· 
hamitteki korku hastalığına göre 
hesap ve tanzim edilmit olduğu 

için istenilen teıir daima hasıl o-
luyordu, · 

(Devamı var) . . 

~;~~~=~~ , AVRUPADA 
Tütün rekoltesi üç Barp Olacak mı?. 

milyonu geçiyor Amerikalı muhabir Knickerbocker'ini •h•t•is.a.s.ıa.r.ı:.4110., ............................... 
Muğla, 29 - Tütünlerin on Bu manzaralardan birisi hara- için bir muahede aktetmesinde~ 

heı güne kadar basılma işi bite • retli bir sulh taraftarlığı gösteri· ileri gelmiştir. Fakat 1944 sene!I 
cektir. Şimdiye kadar tütünler ü- yor. İngiltere, Fransayı himaye• hulul ettiği zaman Avrupada ya· 

zerinde yaptıkları tetkiklerde bu ye hazır olduğunu söylüyor. Bu- şıyan erkeklerin dörtte üçü sol1 
sene mahsulün sair senelere nis -

na mukabil Fransa da Almanya i- harbe iştirak etmiyen gençler' 
betle evsaf itibariyle nefis olaca· le silahlanmak hususunda müsa- den mürekkep olacaktır. Yalnıı 
ğı anlaıılmıtlır. Almanyada 1944 senesinde 15 ile 

Şimdiye kadar gelen geri Fe • vah kabul edeceğini bildiriyor. 
lemenk ve Hennan kumpanyala- Almanya bu silahlanma hududunu 40 yaşında 13.000.000 erkek bıı• 
rının eksperleri mmtakanın her aımamağa razı oluyor. Almanya lunacaktır. Harbe iştirak eden 40 
yerinde tetkikatta bulunarak tü • munhasıran kendi dahili işleriyle 50 yaşındaki adamların adedi i!e 
tünleri yerinde görmüşlerdir. me§gul olacağını söylüyor. Fransa 4.000.000 olackatır. Almanyanıl'I 

Tütünlerin şimdiki vaziyetine siyasetini tarsın ediyor ve demok· harbe iştir.ak etmiş ve harp dev • 
göre hu sene rekoltesi üç milyo - rasiye sarılıyor. rinde yaşamrt nesli fazla çocui; 

nu tecavüz edecektir. Aradaki mesafe çok olmakla yetİ§tiremiyeceği için 20 ile 25 
Hiç bir hastalık yoktur. Her - beraber Japonyanm Sovyetlere yaşlar arasında eskisi kadar "' • 

man kumpanyas: 933 mahsülün - karşı harpcuyane hareketine dair kere malik olamıyacaktır. 
den azami 3 kuruştan mübayaat: 
ta bulunacaktır. 

olan planlarından \lazgeçmesi de "Avrupada harp olacak mı?,, 
Avrupadaki vaziyete doğrudan sualine verilecek cevapta bu nok· 

iki yangın doğruya tesir icra etmektedir. Ja- tanın da nazarı dikkate alınması 
Antalya, 29 (A.A.) - Akseki ponya Sovyetlere Şarki Çin demir lizımgelecektir. 

kazasının büyük Elvata köyünde yolları için oldukça iyi bir par~ Haritalar 0 suretle taksim e • 
kazaen bir yangın çıkmış ve 96 veriyor, Sovyetler de buna muka- dilmiştir ki teslihat tahdit edil • 
ev, bir mektep, iki han, bir köy bil Mançukuoyu ~anıyor. mezae bütün vaziyetler sulhün de 
odası ve yedi dükkan yanmıştır. C'h 'k · d" b' d l ı an . ı tısa ı ır in enme vamlı olmıyacağım gösteriyor· 

Aksaray, 29 '(A.A.) - Gece devrine ayak basıyor, bu devir her 
yarısı belediye tiyatro binaıından Hakiki bir silahları bırakma mu· 

ne kadar silahlı ve emniyetsiz ol- h d • · kt' L d a • çıkan bir yangın etrafa sirayet e· a e esınm a ı, on raya naz 
ıa da, gene oldukça stabilizedir ve k kt b' h }d' derek beş dükkan ve bir kahveyi ran ır a ır mu teme rr. 

·d k · · belki bir neıli daha harpsiz yaşa-
e yo etnıı§tır. Cihan üzerinde yaııyan• mil • 

ı · k El k 'k tabilecek bir vaziyettedir. nsan zayıatr yo tln". e trı Jetlerin teıekkül tarzları o suret• 
cereyanından h:ıaule geldiği tah • Avrupanın kabataslak olan di-

k ... g"er manzarası ı'se ....,uhakkak har- ledir ki Amerika, İngiltere ve min edilen ontagın yangına ıe • ••• 
Sovyetler istediklerine malik ola11 

hep olduğuzannedilmektedir. bi gösteriyor. Bu harp bir sene ev· 
vel, ihtimal ki üç sene, hatta belki devletleri te4kil ediyorlar. 

Adana vilayeti bütçesi tsıediklerı'ne malı'k olamıys.n 
on sene içinde zuhur etmese bile 

Adana, 30 (A.A.) - Vilaye - milletler ise Japonya ile Alman • 
timiıin tasdik edilen bütçesinde h«;_r halde nihayet onun önüne ge- yadır. 
kotu yerine yapılacak tribünler çilemiyecektir. 

Ş ı ·ı F ·1 k Harp mi, sulh mü, meseleaindt için konulmuş olan on bin liralık ayet ngı tere, ransa ı e a -
tahciıat ile sonbahar- ıat'"oyarışları .. ted~ceği mukaveleyi çok uzatırsa nihai rolü oy!1ıyacak olan Hitler 

na kada-r bu triliünlerin yaptırı1- iıte Avrupada ~Öf;le bir ,ı,ıanzara ne §İmdi, ne de harp istemediğini 
masına çalıtılacaktır. görünecektir. Yalnız her türlü si- tekrar tekrar~ sôyledi. Hitler düt' 

Sonbahar at koıuları şehrimiz· )ahları bırakma teıebbüsleri a - manian onun sulhüne "prevantif, 

de 12 ve 17 Te,rinievvelde baş • kim kalmıyor, silahları tahdit et- sulh namını veriyorlar. Öyle bit 
lıyacaktır. mek teşebbüsleri de bir semere sulh ki teslihat içni dünyaya em• 

Koıulardan sonra da bir ehli vermiyor. Yarı istekle başlanan niyet bahşetsin. Fakat teslihal, 
hayvanlar sergisi açılacaktır. silahlanma müsabakası dev adım- dünyaya harbe karşı hiçbir za • 

Adanada Gazi heykeli larile ilerliyor. man emniyet bahşedememiatir. 

Adana 30 (A.A.) - Açılıt me· 
rasimi önümüzdeki Cümhuriyet 
bayramında yapılacak olan Gazi 
Heykeli komisyonu dün tekrar 
top)anmıt ve heykel kaidesinin 
yapılmasının 1 Eylulde münaka • 
saya verilmesini kararlaştırmış • 
br. 

Almanay silahlanmakla me§ -
gul bulunuyor. Onun düşmanları ' SON 

Teklifler 10 Eyliilde kabul e .. 
« ilecektir. 

Pamuk, hububat piyasası 
Adana, 30 (A.A.) - iki gün· 

den beri şehrimiz pamuk ve hu -
bubat piyasalarında hafif bir 
durgunluk vardır. 

Kilo.su 34 • 36 kuruşa satılnn 
mmr pamuğu, dün 33 kuruıa V() 

3 • 25 kuruşa kadıı.r. Yükselen ar
pa da2.70 - 2.90 lcuruşa dütmi'! -

hava kuvvetlerini ikiye bir nispe
tinde tutmıya çalışıyorlar. Alman

ya bu nispeti tevazün ettiriyor. 
Fransa faşist oluyor. Müfrit bir 
milliyetperverlik Fransayı işgal 

ediyor ve bütün Avrupayı kaplı-

yor. 

Ya JaRonya?. Bütün Avrupa 
Sovyetlerle Japonyanın harbe~e

ceklerini kabulde müttefiktirler. 
Ondan sonra bu muharebenin Av,-

rupaya ıirayet etmesi için aradan 
bir sene bile geçmez. 

Fakat bunu bir tarafa bıraka
lım. 1935 le vadesi gelen deniz 

konferansını düşünelim. Bu kon
ferans toplanırsa Japonya Ame • 

tür. 
Sisamın kilosu 7, yulafın 

Z.$5 • 2.65 kuruşh:.r. 

da rika ile müsavat istiyecektir. A • 

merika bunu kabul etmiyecektir. 

İngiliz donanması amirali İngil -· Ziraat Vekili Karsta 
terenin mezkur konferansın neti -

Karı, 30 (A.A.) - Şark vila-
cesi ancak denizde bir silahlanma 

yetlerinde bir tetkik seyahati 
yapmakta olan Ziraat Vekili müsabakasına başlanmasını intaç 

Muhlis Bey dün akşam buraya edebilir. 
gelmiştir. Şayet o zamana kadar Avrupa 

meş'um bir tesadüfe kurban git -
Muğlada ipek böceği 
Muğla, 29 (A.A.) - Mınta • 

kamız ipek böceği yetiştinneğ~ 

çok müsaittir. Bu sene vilayet da· 
bilinde 600 kutu ipek böceği to
humu açılmış ve vasati olarak 
beherinden 60 • 75 kutu yaş koza 

alınmıştır. 

memişse karada, denizde, havada 
yapılan hu silahlanma müsaba -

kası 1944 senesinde nihayet bu -
lacaktır. Neden Musolini "On se-

ne?,. dedi, neden diğer ümitvar • 
lar da: "On sene,, den bahsettiler. 

Bu on seneden bahsedilmesi 
belki Hitlerin Lehistanla on sene 

tlllllUWlftflDC!Jl!llJllUllllUft!HUM!UlftlltlllllllfllHlllhtnlllllUlffllllll!llll'llllft'!llffftl!ntf!'ll"' 

Odun kömür fiyatları 
Son günlerde yükselen odun ve 

kömür f iatları hakkında beledi • 

yece tetkikat yapılarak muayyel1 
bir had teshil edilmi, ve fiatları 

yükselten oduncular hakkında h,. 

kibatta bulunulmağa karar veril -
miştir. 

---0-

Mali'ılgaziler kongresi 
Malul Gaizler Ankara merke• 

zinin İstanbul ubesi derneğinin 

senelik kongresi yarın saat on 

dörtte Üniversite konferans salo• 
nunda toplanacaktır. 

--o-

Trabzonda temsiller 
Trabzon, 29 (A.A.) - Halke

vi temsil şubesinden bir grup Ak• 
çaabatta açık bir sahada sekiı 

dokuz yüz köylüye "Himmetiıt 

oğlu" nu temsil etmittir. 

Sahhk Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farih parkı arasında yeni yapıl .. 
mış tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odıth 
kıirgir hane satılıktır. Görmek is
tiyenler içindekilere miiracaat e
debilirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesinde 
KüçümeY.danctk numarasız hane• 



Harbiyenin yüzüncii yıldönümü 
~~~~------------------------,_.------~~---(Bq t&ratı ı uıcı aayı.t&daı 

askerı· ~ · 
ca~ ıgın namusunu, Türk san -

1. gtnın şanını canımdan aziz bi -
ıp . 

ıcabında vatan Ciinıhurivet te . ' J ' 

Vazıfe uğunma seve, sev0 ca -

nü kutlulıyoruz. Aranızda bulunarak 
ıimdi yaşamakta bulunduğunuz yük • 
ıek heyecanı beraberce tadamamak • 
tan mütee11irim. 

Harbiye, yeti,tirdiği evlitlariyle 
memlekete ne faydalı ve feyizli bir o
cak olmuştur. Bugün aramızda olmı -
yan arkadeflanmız•n çoğu muhtelif 
muharebe cephelerinde memleketimize 
göz diken müstevlilere kartı durma • 
dan, dinlenmeden döiüşmÜf, Türk var· 
lığını ve istiklalini mümkün kılmak i . 
çin ölümü cana minnet bilmi,tir. 

yaratan, midi zafer de1tammıza yen.i 
yeni ve aaymz zaferler ekliyen ak IAÇ • 

lı, vakur çehreli büyüklerine bak. 
Onlar ııuıa ömektir. Onlar, Türk 

kahramanlık ve celadetinin birer tim • 
ıalidir. 

yetmiyor. Asırlık hadise ve inkı
lapları günlere sığdıranlar hak na
mus ~e istiklal yolunda kasırga 
koparanlar senden maya, senden 
ateş aldı. 

Türk ordusu, memleketteJlerle
me ve yükselme gayesine matuf o
lan her yeniliğin başında bulun
muştur. Bize cihan milletleri a
rasında şerefli bir mevki temin e
den bu inkılabın eşsiz ve ortaksız 
büyük rehberi, milletin vefalı bir 
evladı olan Gazi Mustafa Kemali 
yetiştiren Harbiye mektebinin 
mukaddes varlığı huzurunda min
netle eğiliyorum yaşasın milliyetçi 
ve inkılapçı Türk ordusu ve onun 
namağlup haşkumandanı .... ,, 

~rrır_ feda eyliyeceğime namusum 
erıne söz veririm." 
.\nd içen zabit vekilleri, Ce -

~lt Pa,anın bulundug-u maıanın 
011" 
d une g_elerek selam dutuyorlar -
'· Cevat Pn§a diplomaları veri -

~or ve "Tebrik ederim,, diyordu. 
J u suret}~ altı yüz genç diploma
lrı Verildik~en sonra Alay ku -
llltndanı Binbası Hüsnü Bey bir 
llutuk söyle-eli. Bunu Cevat Pasa -

Bu azizleri hürmetle yadederim. Bi· 
ze borç olan, kendi kanlarını feda et
mek ıuretiyle millete ya141Dak kudre • 
tini bah,edel' şehitleri ve diğer hiz . 
metleri geçen aziz ölüleri her zaman 
hürmet ve rahmetle anmaktır. 

Şanlı Harbiyeli: Sen de onlara u • 
la,, onlarn Türk tarihine katbkları za. 
fer deıtanının altın yazılı 1abrlan al " 
tına sen de ba,ka ba,ka ve yeni yeni 
kahramanlı&.: deltanları eklemeğe ça • 
bala. Bak, önünde ne ıüzel bir ömek 
var. Bu örneğe claiına bağlı kalmak va
zifemizdir. Biraz evvel okuduğum Mü·· 
tür pa,a h•ız.retlerinin hitabelerincle i • 
taret buyurduklan veçhile yüzüncü yıl 
dönümünü kutluladığımız. ve bu kah
ramanlar yuvaaı önünde, hepinizi, bü
tün zabit ve talebeyi Türkün ve Türk· 
lüğün yükıelmeıi ve yurdumuzun ko· 
runma11 içjn 'u okuyacağım fedakir -
lık andını ismeğe davet ediyorum: 

~rkın tunç sinesi~de garp dün
yasının medeniyet ve irfan ışığını 
tadan ilk mutlu ocak gene sensin . 
Yüz yıllık fırtınalı bir devrin en 
zorlu inkılapçıJarını sen yarattın .. 
Pilevne senin esernidir. Osman 
p~qa senin malındır. 

Harbiye! · İstibdat yıkımında 
yumruklara hız veren sen, cumhu
riyeti kuran, b~c;a ışık salan sen 
oldun .. Senin şu mütevazi çatın
dan fışkıran o alev Anafarta gök
lerinde şimşek gibi çakmış, İnö
nü ve Sakaryada yıldınm gibi ak-

11111 nutku takip etti. ~ 
'e"at Paşanın nutku .. 

td - Burada tahsilinizi ikmal 
erek aldığınız feyz ve iktiıap 

tltj'-• • b K•nız malumat ile yarın ordu 
r'Yatına atılıyorsunuz. Bir mille
~ •ulhtc ve harpte hayat ve mu· 
~ dderatının deıteği f Üpheıiz 
endi kuvvetidir ve bu kuvvet te 

Orduda teme11ül ve tecelli eyler. 
Bu orduyu hakiki bir kuvvet 

)lPttıak için onu fikri, ilmi ve :>.· 
ille)• h d 1 aa alarda hazırlamak lazım· 
ır ki, bu husuı azbitlerin en 
ltı"h. u •ın vazifeleridir. 

h Orduda yükselmeniz, hizmet 
'Yatında göstereceğiniz ıeciye 

te ilim· kifayet ile mümkün ola -
~ktır, Muallimleriniz ıizleri bu 
'tlere layik o!mak üzere techize 

~hı~dar.. Çalıtmaruzın beratini 
~Run .;1zelere veriyoruz. Hepi -

llrıi tebrik ederim." 

ltarbiyenln yUzUncU yıh 
Cevat. Pa§anm nutkıından ıon-1' dı'pl • . b' t' oma verme meraaımı ıt -

ı; Qıeraıimde bulunanlar, Harbi
~et\iıı Yan kapısında Sipahi Oca 
aı ••haıına geçtiler. 

le Sipahi Ocağı ıahaıı çok mü -
'llırnel bir ıurette tanzim edil • 

~i!ti, Sahanın üç tarafına davet· 
•ler İçin üıtü örtülü yerler yapıl-
~lh. Tam ortada büyük hitabet 
't·· tıüıü bulunuyordu. ÜzerindP. 

Urk bayrağı ıallanan kürsünün 
:•nına makineli tüfenY!er ve bir 
op konaıu,tu. 

liemen bütün davetliler gel -
ı.ı· d 11 bulunuyorlardı. Biraz sonra 
,; .Meclis Reiıi Kazım Pata ile 
k rınci F f'rik Cevat Pata, kolo1Tu 
C ~andanlarından Şükrü Naili, 
)•alıp, Ali Fuat, Zihni, Ömer Ha
~ ~atalar, mütekait patalar, 
b aarıf Vekili Abidin, Vali ve 
elediye reiıi Muhittin Beyler 

teldiler ve ıahanın ıağ tarafında 
>'er aldılar. Sipahi ocağının önü • 

~ raıtlıyan kıamında bu yıl çt • 
lan zabit vekilleri durmaktaydı • 
... ~, diğer yerlerde de lıtanbulda-
1 • ırıütekaitler ve diğer davetli -
er oturuyordu. 

Meraıime istiklal Mar,iyle 

~landı. Zabitler ve Harbiye ta
'o~heıi, lıtiİdil martını ~alan Har-
,'"te IDuzikaıına uyarak mar~ 

16"tlediler. 
b' Marttan ıonra Harbiye mekte· 
h~ gumandanı Miralay Rauf Bey 
t ltabet kürsüıüne çıktı ve Büyük 
. rlcinı Harbiye ~eiıi Müıür F ev

~1 Paıa Hazretlerinin merasime 

:ele~edi~Jerini ıöyliyerek gön • 

b~dıklerı nutkunu okuyacağını 
•ldirdi. 

...._ Fevzi Paıanın Rauf Bey tara -
·llldan okunan nutku tudur: 

'--ı ~ Hz.nln nutku 
~daılar, 
ıc..,. Ye hava zabitlerimhi yetiJti • 

....._ Harltiyenin yüzüncü 711 dönümü • 

Bütün Türl\, orduıunun, kara, de • 
niz, havanın muvazzaf mütekait ve ma· 
Jul zabitleri. 

Büyük ,.e aıil bir milletin evladı bu· 
lunmanız ve gerekse ferden nezahet 
•. e fedakarlık örneği olmanızla ne ka· 
dar iftihar etseniz yeridir. Türkün ve 
Türkzabitinin kadir ve haysiyeti 
dünya değerinin üıtündedir. Gıpta ve 
tebcile layiksiniz. Hepinizin birbirini . 
.ıe güvenm~ ve inanma bağlılığınızı, 

Türke yara,an aıil bir vekarla ve claİ· 

ma itimat veren bakıtlarımzın derinli • 
ğiyle kuvntlendirivonunuz. 

Türk milleti, en ince ıevgiıini size 
vermiıtir. Onun örneği ve özüıünüz. 
Terakki yollannda dima en ön eafta, 
bulunacaksınız. Güclükleri yenmek, 
Türk zabitinin bariz bir vadıdır. Size 
Türk ,eref ve muka,dde1atı tevdi edil -
mi,tir. Vazifeniz onu tecavüzden ko • 
rumak ve istiklal ve emniyeti her ne 
pahasına oluna obun temin etmektir. 
Bu anda Harbiye meydanında topla -
nan ve Harbiyenin yüzüncü yılını kut· 
lulayan kara, hava, deniz mensuplan 
ile aziz mİıAfirlerinin bu dakikada kalp
lerinin beraberce ve muharebe cephe • 
terinde birbirlerini tamamhyacaklarına 

yemin ederek çarptığını ve vurutun 
lnadnttiat 'hiaaediyannb. • 

Bütün ordu, hu dakikada Harlııiye -
ye dönmüttür. Onlar da ayni veçbile 
ant içiyorlar. Bugün Harbiyeyi bitirip 
zabit vekili na1polunan gençleri heye· 
canla .elamhyorlar. 

Harbiyenin yüzüncü yıl mezunları, 

ZAbitliğinizi tebrik ederim. itaat, 
inzibat ve intizamda mükemmeliyet 
esasını daima rehber edineceksiniz. 
Siz'den 100 yıl evvelkilerin harp batı • 
ralarını çok okuyunuz. Orada ibret lev
halan boldur. Size teslim edilen Türk 
ülke1ini çiğrıetmeyiniz. Türk milletini 
refah ve ıaadet yolunda yürütmek için 
her zaman oJümü söze alınız. Hepinize 
vazifenizde muvaffakiyetler diler ve 
ıevgi ile ıelamlanm aıil Türk mille -
tinin fedakar zabitleri." 

Mektep kumandanı 
s6y1Pyor •• 

Bunun üzerine genç zabitler 
hep bir ağızdan §U andı içtiler: 

" - Hu irfan kaynağından 
şimdiye k~dar yetişmiş Türk kah
ramanlanndan geri kalmıyaca -
ğımıza, biz de onlar gibi Türkün 
yükSelmesi ve yurdumuzun ve 
Cümhuriyetimizin korunması i · 
çin lazım olursa kanımızı ve ca • 
nımızı seve seve vereceğimize 

ant içiyoruz, andolsun" 
Anttan sonra Rauf Bey Harbi

yenin tarihçeıini anlatmıttır. 

Mektep kumandanından ıonra 
Harbiye akademiıi hava yüzbatı
ıı Tekin Bey bir nutuk ıöylemif, 
"Bu kaynaktan yetittiğimiz için Ö· 

ğünüyoruz. Türk zabiti olduğu • 
muz için ne mutlu bize,, demiıtir. 
Tekin Beyin nutku hararetle alkıı
lanmıt ıonra ıanat mektepleri ta· 
lebe zabitleri namına muhabere 
mülizimi Sabih B. bir putu~ söy· 
lemittir. Sabih .Be7 ucümı.....dea. 
m~ıtir ki: 

Sabih Beyin nutku 
"Bu ne mukaddes bir ocaktır 

ki yıl1ar denilen zaman heyulası
nı, bizi bugün burada sinesinde, 
birbirimize kavuştunnak için cs
rarlr bir alet gibi kulanmıştır. 

Yüz senelik hayatı ile varlığı
mızın kökleıini dünyanın varlığı
na perçinliycn bu ocak her yüz 
yıJda bir yaş daha gençleşmekte 
\•e gençleştikçe nur ve irfan, ateş 
\'C alev $3.Çan ululuğu ile bir kat 
daha yükselmektedir. 

Muhakkak olan bir şey varsa, 
ikinci, üçüncü, hatta yüzüncü yüz 
~·ı1ını kutlulamak için burada top
lananlar da bu ulu kaynağın, ilk 
yüz yılı, yani bizim yüz yılımız i
uunıuo aa W!ZN ı~neınh'. apur5 
Mu&tafa Kemalini, varlıklann e;i
şilmez büyüklüğü olarak tanıya
caklar, anacaklar, kutluhyacak
lardır.,, 

Mektep kumandanı Rauf Bey, 
Harbiyenin eıki ve yeni mezunla
rına hitap ederek bu yurdun he -
men bütün tarihçeıini yapan nut· 
kunu da ayni sürekli alkıtlar a -
raıında okudu. Rauf Bey, bu nut· 

kunda demtitir ki: 
"Yükıel< ve ıaygılı kumandanlarım, 

efendiler: 
Kuruldu kurulah bir çok muhare· 

Sabih Beyin nutku alkıtlar ara
aında bittikten sonra Harbiye mek 
tehi talebeleri namına Muhterem 
Bey pek çok aletli bir nutuk söy
lemittir. Muhterem Bey (Koca 
Harbiye) diye söze batlamıt, ve 
§Öyle devaf etmittir: 

mış ve en son Dumlupınarda kö
püklü bir kan denizi içinden zafer 
diye, güneş diye doğmuştur. 

O güneş, o Büyük Gazi bugün 
ulu bir millete baş, sen ona tanye 
risin.,, 

Aakerf llaeler namına 
Muhterem Beyin· nutkundan 

sonra Aıkeri liıeler namına Şükrü 
Galip Efendi bir nutuk ıöylemit 
ve v~ ezcümle demittir ki: 
"- Ta çocukluğwnuzdan beri 

iinlü adı kulaklanmızı, yürekten 
sevgisi nıhlanmızı dolduran Har
biyenin çok şanlı ve çok aln~lı 
varlığıdır ki bizleri yurdun dort 
bucağından buralara çekti. Onun 
çok mukaddes hürriyetine yol ve 
kanat veren liselerin kucağına ge· 

tirdi.,, 
Deniz Harp mektebi ve 

ihUyat zabit m~ktebi 
namına 

Şükrü Galip Efendinin nutkun· 
dan sonra deniz harp mektebi ve 
liıeai namına Fayzi tlakkr ndi 

bir nutuk •öyledi ve dedi . 
"Bir Türk askeri sıfatilc göğ

sümü kabartarak haykırıyorum: 
Türk askerliği tarihten önce doğ
muştur, asırlara sığmaz, devirler
le ölçülmez. En yüksek vasıfları 
iizerinde toplanmış tam ve mükem 
mel bir insan örneği olan Türk 
yaradılışından askerdir. Sulh sa
ad~tini yaşatmak için harp sana· 
tını yarattı. Silahım ancak hak
sızlığı vurmak, zalimliği kırmak, 
vahşiliği devirip yer yüzünde gü
neş çehreli insanlık mabedini kur
mak için çekti. 

Sonra ihtiyat zabit mektebi ta
lebeıi namına Cemal Arif Efendi 

bir nutuk ıöylemit ve demittir ki: 
"- Bu bir asnn son yıllarında 

Türk milletine yürüdüğü tarakki 
yolunda ışık tutan büyük ve aziz 
baş ve onun büyük arkadaşlan iş
te burada yetişmiştir. Daha dün 
tarihin en korkunç fac~iaı:.mın ce
reyan ettiği günlerde büyük r-· 
milletini kurtaran dahi aranızdan 
yetişmiştir. Harbiye Ulu Gazi 
gibi bir dahiyi yetiştirmekle Türk 
milletine en büyük hizmeti ifa et-

belerdeyurdu ve Türklük uğrunda 
kanlarım akıtmayı canlarına minnet bi
len, 93 te Ruılarla, Balkan Harbinde 
dört Balkan hükumetiyle muharebe e
den büyük harpte bir çok ve ayn ayrı 
cephelerde her türlü mahrumluklar 
içerisinde ve her defasında kendiıin " 
den çok üstün dü,manlarla yıllarca 
kavra eden l.tiklal harbinde dahili 
dütmanlar, puntoıçular, cenp cepheıi, 
Yunan cephesi ve diier itilaf kuvvetle· 
riyle arılarılar gibi clöiüten yüzlerce 
ve binlerce kahraman yataran ve hu• 
suıiyle ba,ta Büyük Kurtarıcımız Ga· 
zi Muıtafa Kemal Pa,a Hazretleri gi
bi dahiler yeti,ti11e~ Harbiye mektebi, 
en kıymetli bir müeue.edir. 

"-Mukaddes hedefin yolunda 
zamanın katı bünyesini nurunla 
burguladm ! Yıllan yıktın ve bu
gün yüz yaşını bitirdin. Bugünü 
tadan mutlu taleben seni şimdi 
kucaklıyan kadirşinas büyükleri
ni, irfan kardeşlerini derin saygı
larla selamlar, olu mektep! Sen 
memleketin, istiklalinin dayandı
ğı yaJçm temelde bir kilit taşısın. 

miştir.,, 

Damarlarında Türkü11 aıil kanrnı 
tafıyan senç Harbiyeli, kahraman de · 
nizci: Büyük harpte ve milli cidalimiz 
de Türke v~ Türklüğe göğüıler kahar
bcı ve büyük ıayaılarla afınmaya de • 
ier bir çok kahramanlık menkabeleri 

Büyüklüğüne tapman yüzüncü 
yıl çocukların mefahirle dolu bir 
a&ırlık yaşım hürmetle kutlular, 
sana sonsuz bir hayat diler. 

Harbiye! Yıllann dar ölçüsü 
senin yıldızlara baş salan değerine 

Eakl muharipler namına 
Cemal Arif Efendiden ıonra 

eski muharipler namına mütekait 

yüz batı .Nafiz Bey de bir çok yer
leri genç zabitlere ve Harbiyelile
re hitap eden bir nutuk ıöylemit-

tır • 
"- Bizleri de mertlik ve bilgi 

ocağı olan bu mektep yetişfo·di. 

Bu yuvadan aldığımız ilham hızi
le yurt işlerniin en üstünü en mu
keddes olan askerlik vazifesini 
başardık. 

Cevat Pa,anın nutku 
Son olarak ali turayı askeri a• 

zalarından birinci ferik Cevat Pa
ta da bir nutuk ıöyledi. Cevat Pa· 
,anın nutku tudur: 

Muhterem Efendilerim, 
Buıün Harbiye mekteltinia tee11i • 

ıünün yüzüncü aenei detriyesini kut· 
luhyoruz. Bu müe11e1enin yeti,tirdi· 
ii yafıyan, yapmıyan lııütün kahra • 
manların hatta onları öz kanından y .. 
ti,tirmit nlnn bütün Türkün rubu iti • 
zimle beraber burada bu lcutlulamap 
iştirak ediyor. Bu sebetle Mitün tNr 
milletin kalbi bugün biricik HartNyeli
ler için çarpıyor. 

Böyle U1UDetli biı meraıime ittira
ki bizlere uaıip kılan Allaha arzı ,ınc. 
ran eylerken bütün emrimde huıünkii 
kadar iftiharla dolu bir ıünümü hatll'• 
layamadığımı arzeylerim. 

Bu kıyemtli müeueunin hu ane 
kadar yeti,tirdiği insanlar neler yaptı• 
lar diye b:r ıual ka!'tısında kalınca 1Na
na son l>ir aw-bk Türk tarihinin en İ• 

yi her neıi vana onları hu mukadclea 
ocağın yetittirdikleri yaptı, diye kısa . 
ca bir cevap verir.em Türk milletinin 
dütünceıine en belii bir tercüman ol • 
mu' olurum. 

Yüz seneden beri yılmadan Ye 10 • 
rulmadan ordu ve memlekete nar aa • 
pn •• en hdüir .. litlar ,..tiılin. 
lııu müeaseHnin dam en mütekmil 
bir ilim müesseaesi olarak kalınaanu 
candan dileriz.'' 

YUzUncU yıhn altın ~lvia• 
Cevat P.,anın nutkundan IOD• 

ra hitabet küraüıünün kartıııncla 

hazırlanan ve defne dallariyle, al· 

tın yazılarla bezenmit olan kütü· 
ğe yüzüncüyılın altm çiviıi mektep 
ten birincilikle çıkan topçu zabit 
vekili Suat Bey \araf ından çakıldı. 
Sonra Harbiye martı çalmdı ve 
Harbiyeliler hep bir ağızdan 9ÖJ• 

lediler. 

Qe~lt r9fml 
Marttan ıonra mecliı reiıi Ki• 

zım Pata Hz. ile diler paplar ve 
davetliler Harbiyenin içinden 
mektebin önündeki tribüne ıeçti
ler ve biraz sonra geçit remıi bat
ladı. Evveli yeni zabit vekilleri 

ıeçti. Bunları, yeni Bahriye za• 
bitleri, Harbiye mektebi talebele-. 

ri, askeri mektepler taleheleri ta• 
kip etti. 

Gazimizin okudulu 
derahane 

Geçit reıminden ıonra Kizım 
Pata ile diier p&falar içeriye gir· 
diler ve Gazi Hazretlerinin oku
dukları derahaneye girdiler. Dera• 
hane eski ıekline konulmuttu. Du· 
varlarma Gazi Hazretlerinin re
ıimleri ile ayni ıınıfta okuyanla• 
rın reıimleri asılmııtı • 

Burada eski hatıralar anıldık· 

tan ıonra mektep ıezildi. Sonra 
bahçede dinlenildi. 

Davetlilere limonata, puta, 

dondurma ikram olundu. 

Saat yediye doğru herkeı da• 
ğıldı. 

"Harbiye,, mizin yüzüncü yıl· 
dönümünün kutlulanmuı çok ul· 
vi ve çok ıüzel olmuftu. 



Yeni Türkiyenin Örnek 
şehri: ANKARA 

I 

Bozkırda bir gece- Hummalı bir ya-
ratıcılık gayretinin ha ~ret verici neticesi 

Holandada çıkan De Telegraap J mesafelik bir muhite malik olan 
gazetesinde çıkan bir başmakale- , Yeni Ankaranın yerinde 10 sene 
den dilimize cevrilmiştir: 

Step'te, Bozkır' da, bir mucize; 
bir adamın, GAZl'nin çelikten 
irade ve azminin yarattığı bir mu
cize; işte bu mucize (Ankara) 
dır. 

1-lemen hemen gayri meskun o
lan yüksek ovayı çevreliyen ve 
günü vaktine, güneşin ziyaarna 
göre mavi yahut pembe · renkler 
içinde parlıyan ufukatki etekle
rinden ovaya inen Türk köylüsü 
şehre daha 20 kilometre mesafe
de ki kuytudan bakınca şehirde iki 
yüksek inşa eserinin tebarüz etti
ğini görür. 

Bu eserlerden birisi şehrin baş
langıcında ve diğeri nihayetinde
dir. Birisi: Yalçın, sert ve haşin 
kayalıklardan yükselmi§, müthiş 
ve muazzam vüs'at ve eb'atta, ba
zalt taşları ve eski Yunaniler ve 
Romalılar devrinden kalma ma -
betlerin bakayasından yapılmış 
bir kale.. Diğeri: Açık renkli ve 
tepeye tatlı bir surette yaslanmış 
müstevi damlı, düz sütunlu bir 
köşk .. Bu iki yapıdan birisi: Kor -
kunç Timürlengin emriyle Mon -
gol istihkamat ustaları tarafından 
kurulmuş, diğeri de Viyanalı Pro
fesör Holzmeister tarafından Ga
zi Mustafa Kemal Pş. için yapıl
mıtbr. Bu iki eserin inşaları ara
smda asll'lar vardır. Ve bu iki 
eser arasında da Ankara şehri ku· 
rulmuştur. Tabiidir ki Timürlen
gin hisarını Gazinin Çankayasm
dan ayıran o asırlarda, eski Akro
poldan aydınlık merkeze kadar 
giden yollarda çok, •ek çok kan
lar akmış, sayısız ve binlerce in· 
san hayatı kurban edilmit, mem
leket yangınlarla harabeye dön
müf, müteaddit afetler, isyanlar, 
harpler ve meydan muharebeleri 
vukua gelmiş, bir çok sefalet ve 
facialar olmuş, v~ bütün bu hadi
seler bir çok tan ve şöhret ve mu
zafferiyetler doğurmuştur .... 

insan o§lunun tabiata gaibe 
Ça1dı§ı yer 

evvel hiç bir şey yoktu. Gazi ken· 
dinden evvel başkalarının müte
addit defalar yaratmak istedikle
ri, fakat muvaffak olamadıkları 

bir şehir yaratmıştır. Esasen Kü
çük Asyada adet olarak: Her dev
rin zafer sahibi yeniden yapmak 
hevesiyle mevcudu ya kendisi 
tahrip etmiş, yahut ganimet he
diyesi olarak başkalarına vermek 
suretiyle harabiye sevkeylemiştir. 
Fakat yeni bir şey yapılmış değil
dir. Bu muvaffakiyet Gaziye na
sip olmuştur. 

Ankaranın adı 1923 ten evvel 
Angora, yahut Engürü idi. Daha 
evvellerde de Ancyra denirdi. Ve 
Mythologie'nin verdiği maluma
ta göre uEşek kuluklu Kral Mi
das,, tarafından kurulduğu mervi 
ise de şehrin bundan çok zaman 
evvel de mevcut olduğu muhak· 
kaktır. Zira bütün kurunu ula 
devamınca milletler Ankaraya 
rağbet göstermişlerdir. 

Yalnız (yeni ) mer'i 
muteberdir 

ve · 

Maziyi bağrında taşıyan hiç 
bir memlekette, mazinin hükmü 
burada olduğu kadar az ve itibar
sız değildir. Mazi ile tarihi ya
hut külterel muvacehe ve muka
yeseler için bir arzu duyulmadığı 
gibi böyle bir hareket manasız 

addediliyor. Zira Yenişehir ka -
leden ve kalenin içinde Osmanlı 
padişahları tarafından iskan edil -
mi, 20.000 nufusu ihtiva eden ve 
kervan isatsyonu olan - eski An
karadan, sanki uzaklaşmış olup 
şehrin kadim sakinleri ile hiç bir 
münasebet ve mukayeseye giriş

mez. Şehrin manzarası daha zi
yade iki şeye pek beıfziyor: 

Birisi 1850 de Kaliforniyada 
hirinci Goldrushs zamanında gö -
l'Ülen hal, ve diğeri de Jules 
Romainı'in Pampas'taki fantezi 
~ıehri olan Donogoo T onka'nın 
manzarası, yani harici tesirle ol • 
maksızın kendiliğinden vücut bul
muş bir şey ile zor ve cebir ile vü
cuda getirilmiş bir şey ayni za
manda görünüyor. 

Her tarafta hummalı bir tarz· 
da inşaat yapılıyor. Profesör Jan
sen isminde bir Alman şehrin pla
nını yapmıştır. Yeni binalar bu 
plana göre yıldırım süratile yapıl
maktadır. M. Jansen, Yenişehiri 
iki muhteşem bülvar ile ayırmış, 

Otomobil 
istildsı! 

"Daily Mail,, Nevyork'tan bil
dirdiği kaydiyle yazıyor: 

Amerikan otomobil fabrikatör
leri, İQgilteredeki otomobillerden 
beygir kuvvetine nisbetle alınan 

vergi miktarının azaltılacağına 

dair gelen haberler üzerine Ame
rikada hasıl olan ihracat teşebbüs
lerine şüpheli bir nazarla bakmak
ta·dırlar. Gümrük tenzilatı gelecek 
kanunusaniden itibaren mevkii 
tatbika konulduktan sonra İngil -
terenin Amerikan otomobil sana • 
yii tarafından istilaya uğrıyacağı 
korkusu bütün lngiliz sanayi me -
hafilini kaplamıştır. 

Bittabi Amerikan müe11esele • 
rinden hiç biri lngilterede hasıl o -
lacak vaziyetten istifade için ne 
gibi hazırlıklarda bulunduğunu 
şimdiden ifşa etmek istemez. Bu 
gibi planlar Detroit'te ve Ameri -
kanın sair ithalat merkezlerinde -
ki büyük fabrikaların sırlarıdır. 

Amerikanın tanınmış otomobil 
müesseselerinden birinin ihracat 
şubesi memurlarından biri bu mev 
zu üzerinde görüşürken dedi ki: 
"lngilterenin Amerikan otomobil 
sanayii tarafından büyük bir is • 
tilaya uğrıyacağı rivayeti tamami
le asılsız ve yanlıştır. Çünkü, A
merikan senayiinin yüzde doksa -
mm temsil eden üç büyük kum • 
panya, esasen lngiltereye çoktan 
yerleşmiş bulunuyorlar. Bu kum
panyaların kendi şubeleri ile reka· 
bete girişeceklerine ihtimal vere • 
bilr misiniz?,, 

Bu mesele hakkında fikrini al
dığım diğer bir müteha11ıs ta fU 
mütaleada bulundu: "lngiltereye 
fazla miktarda otomobil gönderen 
kumpanyalar, İngiltere ihtiyacını 
fazla tahmin etmek hatasına dü · 
~üyorlar. Kendi tahminlerindeki 
talep miktarını hiç bir zaman bu • 
lamıyacaklardır. Zaten İngiltere • 
de otomobil kullananlar arasında, 
beygir kuvveti yüksek arabalara 
karşı merak gösterenlerin adedi 
yüzde on be!İ geçmez. 450 lngiliz 
lirası veya daha fazla değeri olan 
otomobillerin fiatlerinde yapıla • 
cak 7 İngiliz liralık bir tenzilat, 
İngiltere halkını Amerikan malla· 
nna tehacüme sevkettirecek ka • 
dar büyük bir fark temin etmiye -

cektir.,, 
Amerikada İngiltere piyasası • 

111 istila fikri olmamakla beraber, 
İngilizlerin günden güne otomo • 
bil merakı arttığı ve bu temayül~n 
Amerikan istihsali.tını ve satışını 

faşlalaştıracağı zannolunuyor. A· 
merikan otomobil sanayii bu in· 
kişaftan istifade etmeyi ümit edi· 
yor. 

Dün Zafer Bayramını 
Candan Kutluladık." 

.... ttsq tarafı l lncl .. yıfada) 

Pata otomobille Üniversite hah 
çesine ıelmiıti. 

Bu sırillarda askeri kıtalar . 
mektepler, polis müfrezeleri, ev
velce tertip edilenprogram üzeri
ne sıralanmışlardı. 

Ortada bir kürsü duruyordu. 
Ünivera!te kapısının önünde me -
rasim atışını yapacak bir batar· 
ya vardı. 

Saat tam on buçukta lstanbul 
kumandanı paşa yanında Vali ve 
belediye reisi beyle meydanda 
k~'aları ve mektepleri teftiş etti. 
Bunu, orJunun en genç piyade 
zabitJerindcn bir mülazım 30 A· 
ğustos Başkumandanlık muhare · 
besini anlatan nutku takip etti. 

Bu nu~ka Halis Paşa cevap 
verdi. 

Kumandan Halis Patanın nut
kunu müteakip, istiklal Martı 
çalınırken bütün askerler selam 
vaziyeti almıtlardı. 

Saat on birde, merasime işti · 
rak eden bütün yüksek memur · 
lar, Üniversite kapısının önünde 
hazırlanan tribünde yer almışlar· 
dı; geçit resmi başlıyordu. 

Meydanın her tarafı, bütün 
yollar, civardaki binaların bütün 
pencereleri halkla dolmuştu • 

Geçit resmine, Harbiye ban -
dosunun marş çalarak yürüme -
siyle başlandı. 

Bando, tribünün önünden geç
tikten sonra yan tarafa çekildi. 

Bu sırada, 1934 senesinin 600 
Harbiye mezunu geçiyordu. Çok 
muntazam adimlarla geçen za -
bitler fevkalade alkıılandılar. 

Kıtaların geçişi yarım saat 
ıürmüttü; arkadan polis kıtaları, 
itfiye müfrezeleri, itfaiye otomo -
billeri, tayyare timsali, mektep -
ler, liseler, izciler, esnaf cemiyet
leri geçti. 

Divanyolundan Sirkeci ve 
Köprü üzerini takip eden alay, 
Köprünün tam üzerinde, liman • 
daki vapurların şiddetli düdük 
selimlariyle kar,ılanmıştır. Bu 
sırada Selimiyeden top atılıyot -
du. 

Gece, Türk milletinin büyük 
Zafer bayramı halk tarafından 
ıabaha kadar ku~lulanmış, muh • 
telif yerlerde ejlenceler tertip c
dilmi§, gece fener alayı yapılmıt· 
hr. 

Art KARADA 

hareket ederek şehrin ana cad 
sini dolaştıktan sonra Hakimi 
Milliye meydanına gelmit ve 
rada Gazi abidesine merasimle 
lenk konmuştur. 

İstiklal marşını müteakip et 
naf cemiyetleri namına demirc:ilet 
cemiyeti reisi Sabri Bey bir nu 
söylemiş ve geçit resminin ya~ı~ 
cağı Cumhuriyet meydanına gıd 
miştir. 

Askeri kıtaat ta burada yer~ 
rini almış bulunuyorlardı. Saat 1 
30 da mevki kumandanı Sıtkı P•' 
şa kıtaatı teftiş etmit ve en kıdeı' , 
siz zabit Nuri Bey, büyük zaferli 
neticelenen harbin safahatını ~ 
latan bir nutuk söylemİ!tir. 

Buna, Sıtkı Paşa tarafından 1' 
rilen cevabı mütekabip Tayyatf 
cemiyeti namına muallim Mürf" 
Hanım bir nutuk söylemiş ve tel' ı 
mi geçide başlanmıttır. 

Piyade, süvari ve topçu kıta•' 
nın geçişini, temsil alayı takip e1' 
lemiştir. Merasimin sonunda ıl ~ 
keri kıtaat ve temsil alayı, önleri' ıa 
de muzika olduğu halde on bi' ' 
lerce halkın yer tuttuğu caddelef 
den geçmiş ve sürekli alkıtlarl' 
karşılanmıştır. 

Saat 16 da Halkevinde bir tof 
lantı yapılmıştır. Toplantıyı Hl 
kevi reisi açmış ve Eniı Behiç 8' 
yin söylediği hitabeyi 30 Ağuıı' 
ismli bir temsil takip eyemittr. 

ReisicUmhur Hz. nln 
teşekkürleri 

İstanbul, 30 (A.A.) - Riyasr 
ticumhur Umumi Katipliğinden: 

Reisicumhqr Hazretleri 30 il 
ğustos Zafer bayramı münaıebl' : 

tile tebrikte bulunan zevata met# 
nuniyetle teşekkürlerinin iletilıo' 
sine Anadolu Ajansını tavıit bll' 
yurmuşlardır. 

Fevzi PŞ. Hz. tebrlklerl 
kabul etti 

Ankara, 30 (A.A.) - Büy~ 
zaferin yıl dönümü münasebetill 
büyük erkanıharbiye reisi Mütit 
Fevzi Pata Hazretleri buıün 9,,0 
da büyük erkanı harbiyede ordd 
namına aıkeri ve ıivil erkanın tc~ 
riklerini kabul etmittir. 

Memleketin her tarafınd•" 

Büyük zaferin yıl dönüllld 
memleketin her tarafında cand-' 
tezahüratla kutlulanmıştır. Kar•• 

tan, Bursadan, Gaziantepte* 
Kırklarelinden, Gireıundan, Nit 
deden, Kırşehirden, Tekirdajııl' 
dan ve daha bir çok vilayet ve k" 

Yabancı bir ziyaretçi Ankara
ya başka bir gözle bakıyor ve şeh· 
re - ya garptan, yahut farktan 
girain - bir intikal safhası geçir
meden ve civarındaki her hangi 
bir §eyin delaletile bir şehre yak
laşıldığı hissini almadan giriyor 
ve gözünün önünde bir anda, in
san kudretinin tabiatla mücadele
de galebe çalarak yarattığı şey

leri serilmiş görüyor. işte şurada 
Yenişehir; yaratıcı bir kudretin 
on senelik haıılası... Güzel villa
ları, sefarethaneleri, mektepleri, 
vekalet binaları ile insan bu Ye
nitehri güzel bir sabahta gökten 
inmi§ zannederek memnuniyet ve 
hayretle görüyor. 

bu bülvarların ortasında - oto· l!!!l••ı•••••••••••'! 
mobillerin üzerinden kaydığı mü· 

Ankara, 30 ( A.A.) - 30 Ağua· 
tos Zafer bayramının 12 nci yıldö· 
nümü bugün şehrimizde fevkali· 
de tezahüratla kutlulanmııtır. 

Esnaf cemiyetlerinin tertip et
tiği bir temsil alayı sabahleyin 
sekizde lnkili.p meydanından 

za merkezinden gelen telıraf l-'1 

bu büyük bayramın binlerce h.ır 
kın iştirakile kutlulandıiını biJdll 
riyordu. 

Diğer taraftaı kaytsiz, tembel, 
ihmal ve rahavet içinde bir ro• 
mantiğe sahip ve bu saika ile ka
le duvarları içinde yekdiğerine 

yaslanmış, yahut surun geçit ve 
deliklerinden seller, lavlar gibi 
dışaırıya taşarak akmış bir halde 
fark mahallesi görünüyor ve san
ki bu kısım topraktan yahut vol
kanik bir ocaktan fışkırmıştır. 

Bu iki kısım arasında hiç bir 
hağfanb bile yoktur. (Yeni) yaşı
yor; "(Eski) yava, yavaş, fakat 
matlilra ölüyor. Şimdi yedi mil 

kemmel asfalt yol boyunca - kıs
men ağaçlar dikilmişlerdir; Yeni
şehirin etrafında da dairevi bir 
bülvar tasavvur edilmiştir. Ve bu 
suretle eski Ankara Y enişehirde..; 
tamamen tecrit edilmiş bir vazi· 
yet almıştır. Bir hükumet merke
zinin bilcümle mühim ve belki bi
raz da gayri mütecanis unsurları 

Yenişehirde toplanmıştır. 
Devlet daireleri, bankalar, Mil

let Meclisi, postahane, adliye sa
rayı hep yenidir. inşa tarz ve üs
lubu, mahalli muhite ve iklime ( :t
ve asri yenilik ve ihtiyaca uygun 
olmak arzularından mülhem ola
rak karışık ve mütenevvidir. Ev
ler kat kat yüksek yapılmaktadır. 
Zira arsalar pahalıdır, evlerin 
miktarr henüz azdır ve bunların 

kiraa~ yükHıktir. Miktarı 100 bi· 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Rabıili, Ankara caddcsı No. 60 

Telcf.,n 22566 

Dr. Hafız Cema l 

1 

f'ahili hutabklar - · ·~eha11ı11 
Cuma ve pazardan bafke sünlerde 

fleden aon.ra aaat 26 dr 6 1a kadu 
latanbulda Divanyolunda (118) nu• 
maralı hususi kabinesinde baıtalanm 
kabul eder. Muayenehane ve ev •r'ı 
fonu: 2239d, 

Yazlık ikameqah telefonu Kandi'.i 
38 - Beylerbeyi 4R .. 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 
-------------------------

Ayaşlı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. $. 

Kitap lıalinde çıktı f iatı, elli 
ne baliğ olan nufusu h•·rındırmak 
lazım gelmiştir. Bu miktara ya- kuruş, satış yeri v AKIT yurdu 
kında daha ikinci bir yüz bin ili· 

ve olunacaktır. Bu eseri mutlaka okuyunuzl 
*) Burada~lim: Yakreı b~I•~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yaz ve dondurucu bir kış yapar. 



HAFTALIK , 

Radqo Programı 1 
------------~----.... ----------~ 

a· EylQI Pazar 
8tı.: 

llllk, ne · -it• l'ür trı~atı, 1930: AJanw haber· 
~ k musiki neırJJah, (kemanı 
~t Ceınu, l\lu:ı.aHer brJ lı•r \'& \'ı•. 
·G~'ecııa Rıza ha.:.ıımlar.) :n.20: 

klllbıindcn nakli. 21.3'.l Orkcıı
~ Program. 
n._ 'J\.RşovA, 13-1;; m. 
~ llltıılklsl, 20.0:i: Muııahabt•, 21, 

. ., Popü1er konser. 21.5S: Hab<'r· 
'011f ~ erııas. 22,-15: LemlK'rgten nak-

~'lrlJat. 23.15: Konforans. 21: 
• 24.0,'\: MuMhAbc. :ZUO: Dans 

'Bt· : ntıı KREŞ, 36-l m. 

11. 1 neşriyat n muslki. 12: öt;1ıı 
ııı...: .. ha.berif'r. Plf\k. lS.45: Taganni
--uu. 14.ıs: Haber~r. 1'.40: PIAk. 
: ,.:'trlJab, 18: Sl\·kianı orkf'.&tra-
2o rannı \'e popüler danıı. 20: 'Ünl-
~: :Plik. 20.45: Musahabe. 21: 

tra.ı. 22: Spor. 22.10: l\luhWlf 
~danslarından. 2S: Haberler. 

~ BUDA.PEŞTE, 550 m. 

At~ ııouer. 20.35: Film pau.uüal. 
~oıı re. 22: Spor hAJ,.rlerl, 2%.SI 

ltıo."rı. 28.15: Rlıto mipn erkee
~ Ba.cıırnann fl&lon kuart.dL 

\1YANA 507 111. . ı 
ıı.o~. kı piyano De :au. muettdll, :n 

1 · burıgartendf'n ~ kemer 
~e&lnd«', 23 Haberler, 11.:ao: DıuJ• 

PIAk. 

"-~ Evıoı Pazart .. ı 
tı\uı . .,. .. 

~~ tıın ıu.a den, 11: Operatör De • 

la.ao~ ls~ıı J,.y tarafıdu kOllfe -
Ct • 1'1lrk mQlld -.n79*f (J;krem, 
~ ;df.t, kemani Cevdet, Şeref, lb • 
.\J!:r 'e \'ecllıfo, Belm& llanonlar) 

' ,.., borııe MWkrl 11.SO Stüd-
"11 tan . 
lşt Jto o~ Bedriye Baaim 

'lıaku •. 
..., \14,q(>VA, 1116 m. 
~ ınuaikl. 11: Muaahabe. ll.J6: 

._ • 11.U: M\991aahe, 18.60: 
<\ııc ttaıarı • .Maaababe. JO: ~k mu· 

~· 'rf n"trlyat. tl.43: llatlf mouııl· 
~· lillbforler. n: •• ,......... n.45: 
ft,:ıll1il!'r ko•-· H: F•..r ._,..rıyat, 

llıtı 14nııar - 111..ud ...., ... n. %4: 
' 1kisi. l\lusalaabe - Duam deva· 

'"~ ~ G 8( KREŞ, 364 m. 
I&: ~ü~ nf'şri;\·atı. JI: Rıulyo oilııeıt
ıı~ ~rler. 19.%0: Leharm •....,.mı., 
ıo.tA. lıır popUll. ·20: tJnlvMıılte %0.%0: 
daıı •• ._feraıta. U: Sarva• kuaJ'tMI. 

: )(Oııt ~ muslklııl. 21.sı: T,.gannl. 
ko 'tan . %%.~: S<ınatJar. 2%.SO: 

ıtıu11:~~1. 23: Haberler. 2S.SO: Kahve.. 
Ilı. ""81, 

l(~~ lltJDAPEŞTE 364 m. 
i"· 99.13: MuaallalM', ~J.18: KıtM 

' ( 1~: Haber1f'r. ıı.ııs: ~ or· 
'ıı ~-....Uaqa ldsnııılatt.l H.U: ..._ 
,..._ lb'ıı. 

~ l1YAN4 617 ın. 
~lıla 1'ttyük ope.runedan na~n ''er· 
'~ 0Pera tMn.UI. %:S TlroUUlcrin 

1 leldHderl, :es.at: ~1"18'. a. 
'-'-iki•. J &cbranunel mulklfi. 

~ 4 EylOI Sah 
~~ 

"...-ıfah. J9 Meaut CıırpU bP~. 
~ foeuklara maaal. J9.SO: '.l'Ur)c mıı 

• (stGiyo az lwıyetl, 'Yqar B, 
~~e l\lfat bey Br.lına, M<'Jlha hanım

-.:. -'lakta ve borsa haberlrrl, 21.ao: 
~t, t.,..ınıkl, izzet N<'dh, l\lt"!l'ut 

'" taratmdan klialk musiki. 
'Y AllŞO\' .&, 11-M na. ... 

~ar. 18.35: Muhtelif. JIM:i: Poz 
• ){., piyano konseri. :!e: ~yat 

..., konaert. Aktüalite. %lUO: Kero 
~I< devanır. %0.50: Muııahabe. 21: ) ı.... lJe "GlOCONDA,, operur (Pon

: ~ ZUO: Rtkliıııllır 
'2C.at: Ecnf'!bl ıı.anue konferana. 

' ...... ~.IMm. 
la: k ... lltts aeertyat.. 11: "-"9"' ko11· 

,--...ıerter, 19.tO: Notod t&kmsı. 20: 
lt.ıo: PIAk. 10.45: Konferans. 

il 11.ıue.r. n: Koaferana. n.H: '°"aertn del·amr. 23: Haberler. 
: ~ ISUDAPJ;ŞTE, 660 m. 
~ 9lcan Wc.m. 91c Muah&M. 
•• ~ ken .. r orJıeatraaı. :ıaı '.it: Cadıuld. 

: ); 'ViYANA iM m. 
-....U, tt.16: llolzler ı.kmlı neee'21 ea nfJfrfyat, 2%.10: konaerln 

: 'lt,ı 1.0c Ald:lalı~ ıs.so: ~rler, 
g ıco..en Bnıdıntır. u.ıo: J'IAk. 

~ l.yteı Çarpmba 
· ..... 1:1-= s ....... *"9. 11: !'!Ak. il.le: 
~ -.r1-. nı:11ttm ıw.en. c:ev. 
~· fJer.t, N~ bPyler ve Vttl

............ 'lM: AJM• ve INır. 
• 21.ao: &tö•yo caz ve orkeat~ 

~. VARŞoVA, 1114; m. 

~~it ıl -....r1. Jl;U: Muaü&
. Jltut. 19: 8por. Muuhabe~ 19.451 

: ~ .Wyoloneel Ue trlyo konııer. 
... ~ 20.{6: knpııerin devamı. 

21: 9Por -konferan& U.SO: Clıo. 

ha1">. 23: Ta.ııumill konser. 2S.15: Rcklılm· 

lar. 
8283 Khı:, Bt'KREŞ, 36'1 m. 

18.16 Gündüz n('fri)atı. 18: Hafif mu!ilkl 
J!): Haberif'r. 19.28: Jtadyo orkestrası. ıo: 
t'nhnsıt~. 20.20: Plı\k. 20.41'>: Konfem11a. 
21: Piyıuıo, konseri. 2l.SO: Konferans. 21.ü: 
Taı:annl. 22.111: K<'man keqAt"rl. 22.45: Ha • 
bcrl<'r. 23.1.): Clna lokantasmclan naklen 

konııer. 

,)1i) Kh7.. BUDAPEŞTE, MO m. 
20.SO: Harpa konııerl. 11.10: "Medenlleı

mlıt keman,. lıılm11 radyo tl)atroeu. u.10: 
Taı:-annlli piyano konaerL :I&: llurlna •lgan 

takımı. 

:;92 Khz. ViYANA, 607 nı. 

20.25: Askeri konııer, 21.l\.i: lper. 22 Ne
'eli mahkeme aalulelerl, ıs z.peranto<'a, 23. 
10: Jlol:ıer radyo orkeaWBal, ıs.ıo: Haber
ler, :ZS..60: Kon.erin dısvamr, M.40: Alodf 

PaUMlher cau. 

81JIOI P ..... mH 
t TANllUL. 

18.llO: l'l6k neıtrlyatr. 19.tO: Ajaaı llabl!r· 
Jert. it.il: Ttlrk JDU81kl netrlP*'· (Kemal 
Nlyul, A&ll91 )leyler ''e Hayriye, Müzeyyen 
ıuumnlar.) ti Selim 8rrn Bf'y tarafıpdan 
~ ıue: NIJl'llPlt.ll ~wket wy t.a
pnnl ve atüdyo orke.truı. 

111 illa&. VA~VA, 18'6 m. 
18.%0: lleQlllll kemeri. (pl;,ano refakatlle) 
20.30: Mıısahalte. :!0.40: Pllk. 21: Spor ha
tıerlerl. ıı.u: Bawaya19 ork.ırus. :n.55: 
Haberlrr. IS: Konferau. ft.45: Senfonik 
aktara kenaerl. !I: 'Kepfrrane. 1!.J6: Rek· 
lim ve kemer. ZSA6: Küvelutne mullPdal. 
(danalı) - llusahatıe. 14.SO: U..ı lllU9lkL 

alnla*"-· 

iSi 'Kb&. ...,...,,, - m. 
11-16 G ..... ,..t~.ıtı 11: ~ık pepU.. 

ler k.-r. Jtı Mawll•h, 19.te: Radyo or- • 
kP.SWul. IO 'Cnlwerelte. ıo,ıe: K011f..-,..,.. 
J0.16: Nk Ue Puealnlnln "La Bobeme,. o
peruı. 

545 Khz, •UDAJ"IŞTE, MO m. 
19.30: Ply ... koaert. 20.SO: Amefo Aaatt 

%1: s.ıt fllnakrde1t parplar. J1.S5: Lakas

toa sı, ... t.Jumı. •= ()per& orkeatralf. 2ı.2:s 
Hıut.Uı ea& ~ı. 

6ft X)lw:. VİYANA 607 m. 
tt.S5 Hol:ıer radyo orkMtrllııı. 21.4~: ak

tUall*", 22 Genç ııan'atkArlar orkeatruı, 23. 
30 HalH>rll'r, 2S.50: Taut.nheyn Kuarteti, 
:U.MI: Dana muallıdıl. 

7 EylOI Cuma 

u.ao Plik, ıs.se& pll.k, nf!frly&tL ıı.ıo: 

'.l'UrJc mtıJilıi ıtel".ıı•tı. (~ RUJCn <Jev
det be•ler we Vecibe, l'i.,... .. erldun, NedJ. 
me U.1181ar Onlk f'felllli.) :u.20 Ajan11 ve 
bona haberleri. %1.30: Rıul)O orkesart.ı. t.a. 
:rafnul1111 hafif ımı.od. 

211 Khc, VA"'OVA, JSjJ ... 

J8.M: TagannUI wollııt kon.eri. 19: Muh· 
telif. J9.45: "Bofaır;lçlrıdf'n - Şangha~ a ka· 
dar,. lılmll mandolin .kon!t'rl. 20: KeaCe .. 
rans. ~O.!O: 'PtAk. 20.Sft: Musahahfo. ~M: 
PJtk. 21: l'por. - St>nfonlk .konser. 2lJ.40; 
Ml(rc. %4: Rı-klAm , ... konser. 2t.05: Mu!lllb~ 

be. 24: Dan~ muılkJıl. 

8SJ Khz, BÜKBEŞ, 316 na. 
U-1~: GUndü1. neşriyatı. 111: Rad~ıı orkf'S· 
trHı. 19: )liıaahabc. 19.20: Radyo orkı-stra. 
ıH tarafından 1apan5ol mualklal. 20: 1 nh-er. 
•lt., ;l0.20: PW<. :!OM: lloıtferana. %1: lle.
maıa konııeri. ıl.SO: 'J(onferans. 21.li>: Ta· 
Jl'annl. '21.15: Flüt muıılkla.I. ft.4!5: HabP.rlcr. 
~il Jüıı. Btı:P ~Tlli. ~ m. 
20.~: Çut pl~ıwo koaacrJ. 21: Harise 

bir bakı • 21.lli: Spor. '"" borM 21.30: Stüd
) odan Offenba.hın "La FUie d'Ell:ıende,, o • 
~raıJ. %3,16: Hııbcrler %3.M: Danı plAk • 

ll&ı'1. U.161 S:r.orllrı lll1a11 takraıı. 
592 Khz. ViYANA, G07 m. 

20.20 Haberlt>r. :m.so: Fo)1on, 21 Aktlla· 
11~. 21.IO: BetlloVtlllln eee.rlerln•n Jcenaer, 
%2 O(M'..r~t mu11lkl11l, UM: llalJerlu. U,ftl: 
Askf'rl konser, 2 l'lyan& balk mualkJal. 

8 EylOI Cumarteal 
tM'ANBUL: 

11.IO: plik ~IJ&f.ı, 11; Fr&Mlu.a te,._ 
19JIO: Türk muııikl nt',rlyatı. (Fahire ha. 
nun, Safiye lıannn, Rrftk Fikret beyler) 21, 
l:.ıtrd Şefik bey taralınün konfcraıaa, 21.10: 
Stüdyo caz ve tanıro orkcatrası. 

%2Ş J(hz. V AJIŞ(>VA, lStıS m. 
20.%0: Taa'llflnUI konııcr. %0.30: Çocuklara 

fdlrfntle.. lalndJ ~yat. .20,{6: PIAk. 20.M; 
Muııahabe • .21: Spor • .21.U: Hafif mualkJ. ,21, 
65: Haber1f'r. 2%: Muaababe. 2%.46: Haftf 
nuallr.J. st.56: HaMrler. ": ...... be. :u. 
·s6: ~mali. 1 Londradan naklen hafif muaL 
kf. :1: Dans p1Ak1arr. 

MI Kltz. B0KKl!l(4, 164 111. 

13-15 Gündüz nr4rlyatı. 18: Popilll"r Bo • 
mrn muıdklıı.J. 19: MU91lhabe. 19.~0: Szellan 
Matza orkt'Stl'BSI. 29: tl'nlftnlte. !t.tt: 
PIAk. 20.4D: K""ferana. :n: Radyo orl<eat,... 
111. (Beynt'lmllt'I '8rk muıılklıl. 23: Haber -
lf'r. '8.88: Bir lokantadall llaklen konııet'. 

MiS Kllz, BUDAPl!;ŞTE, W m. 
19.'5: Bcrtha ..ıon orkMtraııı. %1: Nt'fl.'I• 

il n"'rlyat. %%.SO: Trio konl!ıl'r. 23.11: DeM 
~ikisi. H.10: Horv&& llJıran takımı • 

59! Khz. ViYANA, 50'7 m. 
M,15: ~r, 10,31: J'ft"PO, 11MUlklııl. 

21.19: &koko ~· H.4$: e•er TadYO 

orkewtrur, 28,IO: llüerltt, :IS.SO: 'Kontıttln 

-• --. ----•Terfi eden zabitlerimizin 
Denız:yolları d 

• ş LE TM Esi isimlerini neşre iyoruz: 
Accntelen haraköv i\öpriıtıaşı 

1 el.42362 - ı.;ırk1::cı Mühürdaı ıadı
Han Telefon 22740 

TRABZON 
Sür'at volu 

"' 
Yalnız bu haftaya mahsus 

olmak Uzere 

vapuru Gülcemal 31 Ağustos 

C U M ~ J 8 de Galata 
rabhmmdan kalkacak. Gidifle 
lnebo'.u, Samıun, Ordu, Gire· 
sun, Trabıoo, Rize, Hopava. 
Dönüşte bunlara iJAnten Pa· 
zar, Of, Polathaneye uğraya· 
c•ktır. 
Karadeniz Cumartesi pomtası 
bu hafta yapılmayacak ve bu 
postalara 8 Eylülden itibaren 
ba,lanacaktır. (5280) 

= 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru2 

Eylül 

PAZAR 1 O da Sirkeci 
nbhmındaa kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, MarmarİI, 
Dalyan, F etbiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Alanya, Ana· 
mur,Mersine. Dönütte bunlara 
iJivetenTaşucu, Kuıadası,Geli· 
bo.u'f• uğray.acak yalaıı Ana· 
mura utraruıyacaktrr. (5216 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANT AL y A vapuru 1 
Eylül 

CUMARTESi 11 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iıke· 

lelerinP. u~rayarak lzmire gı· 
dip dönecektir. (5217) 

'vAKIT 
GUndellk. Slyaa1 Gueta 

Iııtanbul A.Dkara caddesi, (YAIU'J') 7Urdu 

TEl.EFON NUMARAl..AKI: 

Yazı l~lerl teleı ıou: 2-l31Y 

lctare telefonu : ı.asıo 

reıgrat adreai: lstaııbul ,,.. O'UIT) 

Posta ıcutıuu No. 6e 

AHUNE HP.:IJEJ.l..EKI: 

ftirklye Ecnebi 

SeneUk 140G Kr. 2700 a.. 
6 A)'lık 750 • lUO • 
S aylık coo • MOO • 
l &.)lık 150 . soo • 

fLAN OCR~LEiıl: 

Ticarl UIUılarm UAıı .. yıtaııı.mıda ag. 
UmJ ıo kuruştan başlar. llk ıayıtada 2~ 

kurup kadar çıkar. 

Büyük, tazıa. devamlı Ula verenJert alt 

ayn tenzilAt vardrr • 

ResSmll tılnlarm blr .. tın ıo kıuuetur. 

K1JÇUll il.AHLAK: 

Bir defa.ı.1 80, Ud dr•uı 00, tıc; det&a1 86, 
dört del831 ~o ve on detuı .ıoo kul"\lftur. 
Uc; aylık flln ırerenJerlD bir dete.şı mecca
nendfr. Dört satın geçen Uı\Dlarm fazl• 

aatırıan beş kuruttaD bell&P «IWr 

Terfi eden zabitlerimizle }far. 
biye mektebinden bu sene mezun 
olanların iııimlerinj diin lH:şret .. 
ıniştik. Geri kalan son kısmını da 

; bugün neşrediyoruz: 

Küçük Muııaf a Pata, MJ.1zaffer 
lzmir, Adnan Beykoz, Latif Oı· 
küdar, Sedat D•vutpaıa. Emin 
Kırtehir, Ulvi lıtanbul, Rami Dıt. 
vutpata, Hidayet IJtanltul, Güt· 
fuh Bursa, Fazıl Kadı!töy. Sabrı 
Ka•ımpafa, Hikmet İstanbul, Ke 
nan Oakijdar, tl"ıan K..ıunp&şa 

Beyler. 
Çarkçı binbatılığmdan kayma· 

kanılığa terfi edenler: 
Pahattin latanbul, Hakkı Zaf· 

ranbolu, Kemal latanbul beyler. 
Çarkçı vı;zba,ılığından binbaşı 

lığa terfi edenler: 
Haıan Girit, Yuıuf Girit, Fail' 

Kaaıınp•f&, Süleyman Lefke, Sa· 
ti Bursa, İbrahim Bolu, Salih Gi· 
rit, lımaiJ Koçhiıar, Ncc;ıti Ka 
sımpaşa, Salih lstanbul, Ekrem 
Eyüp, Huluıi Haydarpaıa, Ali 
Çarıamba, Yuıuf Düzce, beyler. 

Çarkçı müli.zımhğından birin· 
ci müli.zımhğa terfi edenler: 

Suat Kadıköy, Fikret Sinop 
Sabit Boyacıköy, Mualla latanbul, 
Adnan lıtanbul, Sırrı Kvınıp&fit 
Enver Sultanahmet, Necdet Fa 
tih, Macit Feriköy, Suavi Koıka 
Tayy•r Oaküdar, Mithat Boyacı· 
köy, Necdet Kaıımpafa, Kemalet
Salahattin Kasımpaşa, Sedat Ve 
fa, Enver Üsküdar, Nedim Var 
na, Cahil Oaküdar, ApturrazzaL 
Fatih, Riza İstanbul, Melih Kadı· 
köy N~t ıc .. ...,, ... , Ke1Palet• 
tin Kasımpfl!&, Celalettin Edirne 
Kemal l1tanbul, t ..... il Aclapan 
rı, Ali Kızdtopr.ak Jzzettein Ru 
melihiaar, Nil Erenköy Beyler. 

s.nayii harhiye biohaşıhğın
dan kaymakamlığa terfi edenler: 

Sabri Kaıımp•!•· Ahmet C-r· 
§&mba Beyler. 

Tabip },aymakamlığmdan m1 
ralaylıia t.trfi edenler: 

Emin Bey Hereke. 
Tabip yüz~aşıhğmdan binba 

şılıia terfi edenler: 
Refik 'ley f ıtaubu1. 
Tabip müli.zim:iğin.d~n birine· 

mülizimliğe terfi edenler: 
Şahabettin Bey lstanbul. 
Eczacı Binbatılığından kayma 

lığa terfi edenler: 
Ihsan Bey latanbul. 

j Ezcazı yüzbaşılığından binbaşı 
lığa terfi edenleı : 

Nizamettin ıKuruçqme. 
Eczacı mülizimliğinden birin· 

ci müluimlile terfi ~ıııler: 
Muıtaf a Bey latan bul. 
Levazım binbaşılığından kay 

makamlıta terfi edenler: 
Cevdet Bey Küçükçekmece. 
Levazım yüzbatıhiından bin · 

baııhğa terfi edenler: 
A. Riza Unkapanı, Cezmi Ka · 

Sakal • lıtanbul, Selahattin Sul · 
tanaelim Beyler. 

........................................................................................... 

Deniz Levazım Sahnalma 
komisyonundan : 

4000 kilo Beyaz Sabun: 2 Eyllil 1934 Pazar ıDnü ıaat 14 de 
Pasarbkla • 

64 adet yangın söndürme ileti : 2 EyliU 1934 Pazar gllnü sa
at 1 S de Pazarbkla. 

Yukarda cin• Ye mıktan yazalı iki kalem eıya hizalarında 
yazılı giln Ye saatlerde pazarblda abaacalrbr. Ş.rbaameleriai pr· 
me" iatiyenler her gün Ye paurlıi• fireeeklerin ele o .Un •e . ,,.,.._l"lttı 

,. .. •' : ' ·~ - ... 
1

!1 ':: ·-:~-ı .. -:> ı r:ı-rrc ~ ... :. ' • 

Dördüncü soııf hakimJikt~n 
beşinci sınıfa terfi edenler: 

Seliro Kasım paşa Bey· 

Üçüncü sınıf askeri muallim • 
liktcn ikinci smıfa terfi edenler: 

Hayrettin Tophane Bey. 

Dördüncü smtt muamele mc ~ 

murluğundan b~şinci sınıfa terfi 
edenler: 

Numan Aşık Paşa Bey. 

Altıncı sınıf muamele memur • 
luiundan be~inci sınıfa terfi eden· 
er: 
Cemalettin İstanbul, Muhlis lstan· 
bu: Beyler. 

Yedinci sınıf muamele: memur· 
luğundan altıncı sınıfa terfi eden
ler: 

Kemal.-ttir. B:y lstanbul. 
Dördüncü smıf makinistlikten 

üçüncü smıf a terf ı edeni en 

Sadettin Bey Üsküdar. 
Yedinci sınıf muzika muallim· 

liğınden altıncı sınıfa terfi eden • 
ler: 

Hüseyin Karagümrük, Cemil 

Aksaray, Bedri Üsküdar, Ynhya 

Adapaı.arı, Kamil İstanbul, Se1a· 
hallin fatih, Nac\ Çanakkale, Bey 

ler. 
Altıncı 11:-.ıf imamlıktan 

sınıfa terfi edenler: 

Sabri Bey Kaıımpa 

Harbiyenin bu 
• 

seneki mezunları 
Yahya oğlu Hikmet (İstanbul), 

Şükrü oilu Kemalettin (İıtan· 
bul}, Hüseyin oğlu Cemal (İs!an• 
bul), Ahmet Derviş oğlu Salahat· 

tin {İstanbul), Salih oğlu Ali (iz· 
mir), Abdullah oğlu Bedrettin 
(Mamuretülaziz), Şükrü oglu 
Mehmet Cemal <lstanbul), Halil 
Rüştü oğlu Abdülbaki (Akı eki), 
Muharrem oğlu Naki (tıtaııbul), 
İbrahim Halil on-J-· Niyazi (Ki· 

liş), Hüseyin o~ı., Ali Rıza (Erzu 
rum), Hasan ~P.h i.~ehmel R gıp 
(Jzmir), Mehmet ra~h of;lu Ali 
(Er~3li), Muammer oğlu <Mü
nür (lslanbul), Mehmet Tahir oğ 
lu lhrahim Hızır (Edirne), Hulfı· 

ıi oihı Mehmet Hayrettin (lstan
bu)), Hüıeyin oğlu Mustafa (A • 
maara), Abdülhamit oğlu hb~'ür .. 
rahman (Bitlis), Mehmet oglu 
Sabri (Burıa), C? fer oğlu Ha' kı 
(Çengelköy), Halil oğlu İbrahim 
(GUmüşsuyu), Edip oğlu Ihsan 
(Ayvalık). Muharrem of!lu Emin 
Ali (lıtanbul), Mehmet Sadık og· 
lu Tevfik (Konya), lbrahim oglu 
Ömer (Kayseri), Ahmet oğlu 
Mahmut (Maraş), Hamdi oglu 
Raci (İstanbul), Halil Rıdvan oğ· 
lu Turgut (İstanbul), Recai oglu 
Asım (Suşehri), Ali Rcfık oglu 
lhıan (latanbul), AbduJlah oğlu 
Mehmet Ali (İstanbul), Mehmet 
Salih oğlu Ahmet Remzi ( İstan
bul), Zeki oğlu Mahmut <Is tan • 
bul), Abdurrahman oğlu Snbri 
(Bozyük), Mehmet oğlu Hayret· 
tin Hasan (İsta;nbul), Aziz oğlu 
Zeki (lzmit), Mehmet Saim oğlu 
Mehmet Muzaffer Ostanbul). Ah 
met oğlu Necmettin (Soma). Ah· 
dürrahman oilu Hikmet kemalet• 
tin (Erzincan). Abdülkadir n~lu 
Mustafa Rüttü (Ordu), Ali Rıza 

~·· , .. . ., ,. ... 



~ ı~-v~xrr 31AÖUSTOS1934_. ................................ ~~--~~~~--------..-.~--... ----~~----------~!!!!!!!!!!1181!!~=-=~==::-.. 
TÜRKIYENIN 

En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: 
•• 

SUMER BANK 
Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak üzere 

IST.ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞT~ 
Her nevi yüz derileri, kösele, yarma, eldi•enlik •e gider• 

mObayaaıı için bu büroya mlbacaat olanmalldır. 
Adres . lstanbul • Sirkeci - Sanasaryan han y-ınıoda No. 36, 

Telgraf; Bt Y KOZLU Jsranhul - Tdcfon ~ 22832 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlü~ünden : 

Mübayaasına lüzum haaıl olan üç nevide 40.000 metre liltilf, tel 
aleni surette münakasaya konulmuftur. Mezk6r telin 15 eylül 1934 
tarihinde münakaıaıı icra edileceiinden taliplerin tartname almak 
için her gün, münakasaya ittirak için de mebbus tarihe müaadif cu
martesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. binasının üçüncü ka -
bnda mübayaat komisyonuna müracaatları. (3860) 

Mektep Defterleri 
Türk Maarif C. Umumi Merkezinden: 
TGrk Maarif Cemiyeti firmasım taııyan her neyi mektep def
terlerine bu sene tamamen yeni ve e••eJce yapılmakta olan 

defterlerden daha cazip bir ıekil Yerilmittir. 
Emsaline her huauıta faik olan bu defterlerin 

Umumi Satış Deposu yalnız 
lstanbulda Marpuççularda 

Boyacı Han Alhnda 
44 numaralı maaazadadır 
• 

Keyfiyet alakadarlarca bilinmek Oıere illa olaaur. (5167) 

Kocaeli Viliyetinden: 
Villyet Hususi Muhasebe bUtçeminden tartnameaı Ye alma· 

neleri mucibince yaptırılacak olan 1684 lira mabainmea bedeOi 
matbu enak Eylüllln 20 inci 'Çarıamba gOall .. at on bette ihale 
edilmek üzere alenen milnakanya lconulmoıtut. 'l'alip olaolann 
meıkür tarihte 12.S lirabk muva~~at 'tı111inat mektubu Yeya it~ 
ka makbuzu ile Viliy•t makamına ve ıartname Ye nlmunelerini 
g6rmek isleyenlerin Encümen kalemine mDracaatJarL (4978) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
l O M.Jyon muhtelif kuturda çelik bilye 

lSOJ ı<ilo " " ,, Tel 

Yukarıdaki malzeme 20 • 9 • 934 tarihinde ıaal' 14 te kıpa
b zarfta m6nakasası icra edilecektir. Şartnamesini prmek iste
yenlerin her gila saat 13 den 1 S e kadar komisyona 'lllilracaat
Jarı. Ve mOnakasaya gireceklerin de yevmi muayyeninde temi· 
nallarını ba•i membur tekffflerini vakti muayyeaindeo e•vel ko
misyona vermit olmaları. Bundan e•vel ~O • 9 • 934 taribinde ya· 
pılacağı iJln edilen İfbd malzememb lartnamei feuiaiacle .deii· 
tiklik olduğuadan mezlcur ilanın hükmü yoktur. (4977) 

Yüksek Deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

· 1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere bet senedir. Leyli •e mec· 
canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiıtirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci aınıfına talebe alınır ve bunların 
da orta mektep mezunu ve on sekiz Y•tından büyük olmamalan met
ıattur. 

3 - Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pasartesi ve Çarpmba ıün· 
leri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida· 
namelerine hüviyet cüzdanlar1nı, a,ı kiğıtlar1nı, mektep tahadetna· 
me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühabe· 
rini ve velilerinin muvazzah atlrea ve tatbilr imzalarını ve dört adel 
Teıikalık fotojraflannı raptelmele ri lazımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eyl61 1934 Pazar gilniine kadardır.. Ta· 
liplerin muayenei ııhbiye için yevmi mezkOra müsadif Pazar aünü 
aat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. (3858) 

Belediye Sular idaresinden: 
idaremizce alınacak kurıun borularla mualqklar için :29 • 8 • 934 

Çaqamba gtlnG yapılacağı itin edilen eksiltmenin 3 • 9 • 934 
Paurtai ,ana aut on d&de baralulcbjı aJlkaclara alla olu· 
~ ~~ 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lıtanbul Acentalığı 
Liman ban, l'elefon: 2292~ 

Trabzon Yolu 
1 

Vapuru 
Dam upmar 2 Eylül 

P•zar ıünü ... t 20 c1e Ga· 
lata nbtımmdan kalkacak. Gidiı 
teı ıoaauıdak, (Jlebolu, Ayancık, 

~un, Onye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon Ye Rizeye. 

Döniıt• bunlara iliveten Of ve 
Sünaeneye uğrayacaktır. 

Ankara Hanımlarına 
İsmet Paşa kız enstitüsün

den cjiplomalı Fahire ve Saadet 
Hammlar Ankarada terziha -
nelerini sçtılar. tyi ve zevki -
nizce giyinmek, bunun için, 
ne ktımaş, ne para kaybetme
mek istiyorsanrz Fahire Hanı
mın rnodamn bütün incelikle -

rini milli zevkimizle anlaştır
maktaki ihtisastndan istifade 
etmelisiniz. 

Terzihanenin levhasını Ad
liye Sarayı tarafından Işıklar 

caddesine baktığınız zaman 
göreceksiniz. 

ŞahiWı MEHMET ASIM 
Nefl'bat müdiril t Refilr ,. ' -et 
YAKIT Matllu11 - lıtabul 

T\!!J C2 K iVEE 

Z:tRAAT 
6ANKA51 

~ClA 
Bi R.iKT ;;op:N· 
J'.21\~T-L;Dbll 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden 

Posta T. T. Fabrika11 i~ IDauma olu 10 tOD haıam J. 
manganez aleni ıurette mllaak111ya konal111Uftar. Mlnalaua 
EylOI 1934 tarihine tendlf eden Pazar glln& uat 1411e ,.,.
catmdan taJin olunan glln Ye •aatte % 7 ,5 niıbetindeki te · 
larile Galataıaray Liıeai kerf181Dda Beyo;ıu Posta T. T. MenJ 
ilçllncü katmcla mtıt.,ekldl Pota T. T. Sabnalma kolDİIJ0-
mDracaatlar1. Ş.rtnatne her gOn alınabilir. (38S5) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden• 
48498 kilo klfebent Ye U. demirlerile .. ç levha 

450 çUYıl çimento. 

Yukarda nev'i ve mıktarı y11ıla mal1eme S • 9- 934 taribid' 
mDaadif Çarıamba gUnll aaat 15 te pazarbkla satm abna~· 

Talipler 9eraiti anlamak için her gln ve pızarbk İÇİ9' 

tayin olunan gDn Ye saatte % 7,S muvakkat teminat pu..if 
birlikte Cibalide alım, ıahm komisyoaana mitncaatlan. ( 

Mubtehf e,l:a'atta .. 7500" adet dikişaiz para torbası S • 9 • 9'4 
taribine mOıadif f'Çarflllllba gOnl nat "IS" te pazarlıkfil iı1• W' 

hn•cakbr. Iallp _olanlarm nUmuae ve ıartnameyi görmek Oı~ 
be g&n •• IH'nrtılr için de tayia olunan rtJa ve n'atte Clb.-
alı .. , nbm komisyoa111Jı9 •Ora.,.tl.,ı. (4'79U-

De-vlet Demir yolları 

idaremiz için pazmrbkla ıatın ahnacak •n Elektnk, :1ı1111e111rı 

val, Gal••Piz• oluı.:u Mç •• •alzeqaei ıuccaciye gibi (J.26} 
lem muhtelif ~·mn 5 • 9 • 934 Ça~mba i8n& alt ıtae 
bğı yapala~h~ 

isteyenlerin mezk6r nalte maiaza7a mBracaıtla fa1i 
te~ifte hu~um•n Ye mapza dahilinde asalı listede (X) 
retli malzeme içia nllmuae getirilmui ve nDmuneıiz te,liİI 
kabal edilmeyeceji illa olaaar. ~5284) 


