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Gündüz her taraf güzel bayragımızla süslenmiş, gece bütün 
şehir elektrikle donanmıştı, Cümhuriyet meydanında aske
rimizin 2eçidi övülmekle bitmiyecek kadar güzeldi. 
Zafer ve Tayyare Bayramı dün büyük ki§isi ve soysal acununurı eıı miller büyük bir yükselişin durma ile baş arruz edemiyeceği

çok samimi ve parlak bir surette yüksek önderi yapmıştır. Bundan layıp düşme ile nihayet bulan yediğinin ni anltyarak Af • 

kutlulandı. Daha sabahtan şehrin dolayı senin önünde bütün Ankara neticesidir. Sıra ile Tarablusgarp, Balkan yon - Eskişehir 
her tarafında büyük bayramı kutlu- Esnaf cemiyetleri adma sonsuz bir harbı, büyük harptan evel servet membaı hattına çekildi. Ve 
lamak icin bir hareket ve faaliyet saygı ve sönmez bir sevgi ile eğilir- Jolan memleketimizin birçok yerlerini ter ı bu hattı esaslı su. 
başlarmştI. Bütün diikkanlar ma~a- ken bugünkü dil. ve iktısat savaşla- kederek ımilubea çıktık. Bundan yüz bu rette tahkim etti. 

.zalar bayraklarla donanmış ve er- rmda da durmadan, yılmadan ve 
kenden sokaklar halk ile dolmuştu. bıkmadan çalrşacağımıza ve bunun 
Sebze halinin arkasında inkılap için vereceğin bütün buyurukları ol
tnektebi önündeki sahada temsil ala duğu gibi yerine getireceğimize, ve 
Yım teşkil eden otomobiller hazırla- gene öl dediğin yerde öleceğimize, 
nıyordu. Saat tam sekizde başta ban kal dediğin yerde de kalacağımıza 
do mızıka olduğu halde temsil alayı bir gez daha andiçeriz. Var ol, sağ 
hareket etti. Alay postahane cadde- ol, Yüce Başbuğumuz. Yaşasın cüm 
sini takip ederek Adliye sarayına huriyet, yaşasın otuz ağustosu ya
kadar gitmiş ve oradan dönerek o- ratan Ulu Gazi. Yaşasın Türk ordu
tobüs yoliyle Hakimiyeti Milliye \iu .. 
nı.eydanına gelmiştir. Zaferi, yarat- Nutuk bittikten sonra alay tekrar 
tnak için bütün halkın kadınlı, er- """' 
kekli, sanatkar ve çiftçi ne suretle 
Çalıştığını gösteren bu alay cadde- 1 

lcrden geçerken kafile kafile halk 
da alaya iltihak ediyordu. 

Alay Hakimiyeti Milliye Meyda
nına gelince durmuş ve mızıka İs
tiklal marşını çalmıştır. Ve heykele 
bir çelenk konmuştur. Bundan so?
ra esnaf cemiyetleri namına demır
ciler cemiyeti reisi Sabri Bey şu nut 
ku söylemiştir: 

nem.ittiler cemiyeti 
t-ei~inin nutku. 

Yüce Başbuğumuz, 
Bundan on iki yıl önce yama<:ı

lllızdaki .şu tarihi yapının içinde top 
ladığrn budun elçilerine başlamlan 
Jlurt sav/ağını Türkün isteğine uy
gun bir biçimde başarılacağım söy-
1:.miş ve yağıyı Anadolunun göbw~
gırıde boğacağız demiştin. Bu degı
§inJe, yaprşrn arasında çok bir çağ 
geçmemişti. Gerçekten yağıyı Ana
~~lunun orta göbeğinde bundan on 
•lcı yıl önce bugün boğmuştun. Altı 
l'iiz yıllık tutsak zincirlerini yüce 
tii~ke bugün kırdırmıştrn. Öz tarihi
lnızi gene bugün anıyle, şamyle ala· 
l>a çıkarmıştın. Kılık, harf ve dil dö
~enmelerinin başlangıç tarihi gene 
Ugfin olmuştur. Soysallığın temel 

!ct~mı bugün burada atmıştın. Onun 
1~111 otuz ağustos türk tarihinin pek 
:ar/ak bir dönüm beneğidir. Bugü-

ii11 değeri bizce çok yüksektir. Bu
~t: bu gerçeği, irili uf aklı bütünü
~ anlamış, dönenmelerine inan
t' 'f ve sana ise yürekten güvenmişi'· Çünkü dediğini yaptın, yapaca
ı:11a inandığını yurttaşlarına dedin. 
o7§l~dığın her işi çabucak başardın. 
la llluş bir budunu dirilttin. Parça· 
p11

11lrıak üzere bulunan Ana yurdu, 
ca~Çalanmaktan kurtardın. Kov o
~&,)arı olan medreseleri, tekkeleri, 
tep?eleri yıktın. Yerlerine de mek
tiJr1c:!• kurdun. Yeni harflerle yücc 
f/111 u bilgisizlik derdinden kurtar -
~ttı Ve onu soysal budunlar arasma 
tl,

11 
§brdm. Durmadan, dinlenme

,.,_,1:z1ıştm, çabaladın ve bizleri bu 
~~ günlere eriştirdin. işte, bu 

ealrsmanın seni varlıklarm 1>11 

"Sıtkı Paşa hitabesini iyrat ederken 

hareket ederek cümhuriyet meydanı 
na gitmiştir. Vakit geçtikçe yollar
daki kalabalık artıyor, cümhuriyet 
meydanına doğru otomobil ve yaya 
olarak gidenler çoğalıyordu. 

Cümhuriyet meydanındaki tri
bünler halk ile doluydu. Geçit res
mine iştirak edecek kıtalar ve tem
sil alayı kenlerine tahsis edilen yer
lerde mevki almışlardı. Saat on bu
çukta mevki kumandanı Sıtkı Paşa 
kıtalan teftişe başladı. Teftiş bit
tikten sonra sahaya getirilen topun 
üzerine kürsü kondu ve en genç za
bit mülazim Nuri Bey harbı ve zafe
ri anlatan aşağıdaki nutku söyledi: 

En genç zabitin nutku. 
Bu büyük zafer gününü yaratan kuman 

danlarım bugünün hatıralarını dinlemeye 
gelen hanım ve beyfendiler bu mesut gü
nü yaşıyan asker arkadaşlarım, 

Türk semasının sönük ufkunu aydınla 
tan bu bliyiik %a!eri kalplerimizde canlan 
dumak ve 12 yılını kutlulamak için bu

raya toplandık. 
Çok iyi biliriz ki, bu zaferi doğuran i-

lan düşmanlar Türklere öldüm diyen Mon 
doros mütarekesini ve Sevr muahed'!rıa
mesini imzalattılar. Ve memleketin birçok 
yerlerini filen işgal ettiler. Ruhunda efen 
dilik, kanınocı. asalet olan Türk milleti bu 
esarete tal <.rr mill edemedi ve edemezdi. 

\' t.r :>er isyanlar başladı. Bununla iş 
göremiyeceğini çok iyi takdir buyuran Bü 
yük Kurtarıcımız Gazi Mustafa Ke~ndl 
19.5.335 te Samsun'a çıktı. Hepimizin bil
diği gibi evveli Erzurum, ıonra Sivas kon. 
gralarını yaptı. Bundan maksat bir mürıi
de ihtiyacı olan bu milleti birleşme ve kur 
tutuı yoluna toplamaktı. Hemen bu güne 
şin etrafında toplanıldı ve bu aydınlık yol-
da azim ve iymanla yüründü. 

Evvela Ermeni harekatı bastırıldı. Da
hili isyanlar söndürüldü, Askersiz ve silah 
sız kalan ordu ıslah ve te§kil edildi. 

Bu sırada muasır devletlerin yardımı 
ile silahlandırılan ve giydirilen Yunan or
dusu 6. 1. 337 de güzel yurdumuza saldı
nldı ve İn önünden taarruza geçti: fakat 
Türkün baka dayanan kuvveti karşısında 
durı.ı:nıyarak geri çekildi. 

Bunun intikamını almak üzere ikinci 
bir talih tecrübesini 23 Mart 337 de gene 
!n<.i1Jünde yaptı. Yedi gün devam eden mu 
ilaıebcôe muvafak olaınıyarak hezimetli 
bir ricatla geldiği yere gitti. 

Eski~hir Kütahya muharebelerinden 
scnra ordumuz daha iyi mevzilerde dilşma 
nı ht§ılamak üzere Sakary:ı gerisine çekil 
eli. 

İngiliz rüesayı es
keriyesinden birisi 
eğer Türkler bura 
yı altı ayda zapte- ' • 
derlerse altı 2ün -
de zaptettik diye 
iftihar edebilirler, 
dedi. Fakat türk ordu~;u burayı iki gün
de aştı. 

lıte ordumuz bundan istifade ederek 
e;eçen bir sene zarfında mümkün olan lhtl-

t 

Z2 Aiu•tos 337 de Yunan ordusu Ue Mü1azlm Nuri Bey nufu1c s"'öyler'ken. 

lı~ •du de Sakarya'da çatı~tık. 21 "Un. yaçlarını tamamlıyarak taarruz kuvvet ve 

..- kabiliyetini kazanmağa çalı3tı. 

Mürüvvet Hanrm nutkunu s"öyterken 

21 gece devam eden kanlı muharebe neti 
ceEiııde düşmanı Sakarya'ya attık. Türk 

azmini, Türk kudretini, Türk ceısarl'tiru 
ou 1 <sile ile bir daha dünyaya hatırlattık. 

Bundan sonra Yunan ordusu tekrar ta 

Yunan ordusunun zulüm ettiği yerler

de bogmağa azmetmiş ve istiklale bir an 
evet kavuşarak Türk varlığını bir daha t. 

mtmağa yemin etmiş olan Türkün büyük 

kumandanları, ya istiklal, ya ölüm vade· 

den çok cessur taarruz kararlarını 26 A· 
ğustos 338 sabahı güneşin etrafı aydınlat· 
tığı halde başlıyan ve bir buçuk saat dC* 
vam eden topçularuruzın tahrip ve imha 
ateşleri altında ilerliyen piyadelerimizin 
hücum dalgalariyle dünyaya ilan ettiler. 
Şimdiye kadar sessiz, •adasız mukadderatı 
nr bekliyen Afyon dağları TUrk milJetl ve 
ordusu gibi kurtuluş avazı ile inledi. 

27, 28, 29 Ağustos 338 günlerinde ya 
pılan muharebelerde düşmanın birçok mev 
zileri işgal edildi. Ve firarına mani oluna 
rak Dumlupınar'ın ve yamaçlarında demir 
çember içerisine alındı. 

30 ağustos 338 günU Büyük Gazl.,in lda 
rt>ı.indt' yapılan muharebeden sonra bll•Un 
kudretini sarfederek kaçmak istiyen yunan 
ordusu bu çemberin içerisinde başkuman-

Askeri terfi listesi 
Re~inci sa:rıfanuzdadn·. 

dan1ariyle beraber intikam için çırpı . - •· 
Başkumandanımız ve onun kıymetli arka· 
daşları ve ordumuzun elinde esir ve lmha 
edildiler. 

Sl Ağustosta Yunan ordusu kendisin .. 
dn ümit bekliyenlere Adatepe'de .ıtahını 
bize vermekle cevap verdi. 

1 EylUl 338 sabahı Baıkumandan, "011e 

llular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrini 
verdi. Bunda sade Akdenb değil, Tilrk 
n ed.eniyetinin yapdığı yerlere varın sesi 
vardı. İstiklale auaamıı mille& _bhr&maıl 
ordusu kendisiyle beraber çalıpn Baıku• 
mandanmın emrini yerine getirdL Ve oou 
itareti ile durdu. 

Çok kıymetli dinleyicilerim, 
26 Ağustos Türk kin n lntikamınua 

taşbğt; 

30 Ağustos Tilrk mahiyet ve benlif'o 
nin kısaca ifadealdir. 

30 Ağustos başlı baıma bfr cevher olaıa 
Türk ne(eri ile her vuüedo ölümll kendı. 
sine dilatur yapan aaU Tilrk rabitfnln O. 
niyle kurulmuş bir .zaferdir. 

(Sonu 4. üncü sayı/ada) 

Reisicümbur Hz. 
nin teşekkürüleri 

Iatanbul, 30 (A.A) -
Riyaseticlimhur Umumt Kltlpliği.Qıt 

den: 

Reislcümhur Hazretleri Zafer bayra• 
mı münasebetiyle tebrikte bulunan ze.,.. 
ta memnuniyetle teşekkUrlerlnin iletll • 
mesine Anadolu Ajansını: tavalt buyUl'I 
muşlardır. 

Fevzi Paşa Hz. ordu namı• 
na askeri ve sivil erkanın 

tebriklerini kabul 
buyurdular 

Büyük zaferin yıldönümU münaaebe • 
tiyle Büyük Erkanı Harbiye Reiai Müıür 
Fevzi Paşa Hazretleri bugün 9.30 da BU. 
yük Erkanı harbiyede ordu namına aske· 
ri ve sivil erkanın tebriklerini kabul et;. 
miştir. 

ITJZAR. 
Bayram haberlerinin çokluğun. 

dan dolayı Türkofiı'in haftalık aer • 
visi ni yannki nüshamızda bulacak -
smı~ 
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DIŞARDAN GELE so ABE • 
AL.lUAN l ' A'DA. A VUSTüRYA'DA. j lNGILTERE'DE. 

HitJer gençlikleri Viyana' da idamla· İngiliz lirasının 
reisinin nutku rın arkası gelmiyor sukutu endişe 

Berlin, 30 (A.A.) - Hitler genç- Viyana, 30 (A.A.) - Enstal'da tem - d 
likleri teşkilatı reisi M. Fon Şiran, muz isyanına kumanda etmiş olan ve bir uya ırıyor 
radyoda söylediği bir nutukta nazi jandarmayı öldürdüğü de sabit bulunan 
rejiminin hiçbir vakit bütün genç • nazi Frıanz Ebner iydama, diğer iki asi 
lcri bu teşkilata girmeğe mecbur müebbet küreğe ve on kişi de 10 seneden 
tutmağı düşünmediğini, halen bü - 20 seneye kadar muhtelif kürek cezasına 
tün alman gençliğinin yüzde doksa- mahkUın olmuşlardır • 
nt teşkilata dahil ve teşkilatın ise 
gençlerin aileleri ile sıkı bir teşriki 
mesai halinde bulunduğunu söyle -
nıiştir. 

Fülırer Ba vekilin temsili me ele ... i 
Berlin, 30 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Bazı siyasi mehafilde, 
Führer'in temsili meselesinin nazi 
fırkasının Nüremberg kongresinde 
halledileceği bildirilmektedir. Ha -
len M. Hitler'in fırka idaresindeki 
mümessili olan M. Hess şimdiki va-

uikastçılarııı mahkumiyeti. 
Viyana, 30 (A.A.) - Harp divanı, 26 

temmuzdaki suikaste iştirak eden Völfel 
ve Kraupatz isminde jki naziyi on beş se
ne kürek cezasına mahkum etmiştir • 

RO:\IANYA 'DA. 

Bükr~'tc· mali ,-aziyet. 
Bükreş, 30 (A.A.) - Havas muhabirin 

den: tlctısadi müşkü11er, siyasi ve mali 
mchafilde endişeler uyandırmaktadır. Fil 
hakika hi>rici muvazene ilk defa olarak 
pasiftir. Uç milyon olan açık petrol fiatı-

zifesini muhafaza edecek ve M. Gö- nın düşüklüğüne ve hububat için mahreç 
ring bir nevi başvekil muavini ola· olmamasına atfedilmektedir. filli çiftçi 
rak Hitler'i temsil edecektir. fırkası umumi katibi M. Magdearo, vazi-

yete ancak paranın kıymetten düşürül -
Te' ·if edilen ecnebi] r. mesi cayesinde bir care bulunacağı kancıa-

Berlin, 30 (A.A.) _ Berlin civa- tindedir. Zannedildiğine göre, paranın 

rında yıkanırken birkaç ecnebinin değişmemesi taraftarı olan fırka da, umu
tevkifine dair İngiliz gazetelerinin mi katibin fikrini kabul edecektir. 
verdiği haber hakkında alman mat- '!!-~""!!!:':~!!"'!"'"!'!"""!!!'!!"'!~"'!"!"'---~--~ .... 

buat bürosu şu tavzihte bulunmak - vütmeğe muvaffak oldu. Şimdi Ber
tadır: lin'de mütemadiyen japon askeri he 

"Tevkif edilenler komünisttir. vetleri görülmektedir. 
Bunların dördü ingiliz, ikisi fran _ Hitlerin siyaseten ve iktısaden 
sız ve üçü de ispanyoldur. Bu ko _ lehlilere yaklaıtığı, onların Fransa 
münistler banyo edenlerin uğradığı iie olan bazı suitefehhümlerinden 
bir mahalde ağaçlara propaganda i:;tifade ettiği ve Danzig koridoru 
beyannameleri yapıştırmışlardır. meselesini tamamen bir tarafa bıra-

1<.ırak lehlileri Ukranya' da sovyet 

l'ran iZ g'llZCteJerinin Jl('~rİ~ h 

müııascbcti)le )azılar. 

Bertin, 30 (A.A.) - Bazı fran
sız gazetelerinin Almanya ile Lehis 
tan arasındaki iktisadi müzakere -
lcr sırasında bir harp vukuu takdi -
rinde Almanyanm iaşesine dair giz
li bir maddenin de mevzuubahs ol -
duğunu iddia etmeleri üzerine, Kor
respondans Diplomatiko alman ga
zetesi, bunun daha evel Lehistan ta
rafından da resmen tekzip edildiği
ni beyan ederek diyor ki : 

"Fransız matbuatı bir müddetten 
beri hoşlarına gitmiyen bütün siya
si hadiseleri alman entrikalarına ve 
yahut alman dostluklarına atfetme
ği usul ittihaz etmiştir. Uzak şark -
tclci gerginlik fransız - sovyet mü -
nasebatı icin bir mihenk mi oldu, 
Fransa'nu{ balkanlardaki bütün 
dostları itilaf mı edemediler, Fran
sa'nm genç memleketlere karşı olan 
dostluğunda pek ziyade idarei mas
lahat siyaseti mevcut olduğu mü -
tezayit bir .ıekilde görülmeğe mi 
başlandı, bunun sebebi durmadan 
yayılan alman dostluğudur. 

Eksel iyor O'azetc inin bir ) zı .. ı. 

Paris, 30 (A.A.) - Havas ajanSl 
bildiriyor: Eksel si yor gazetesi ya 
zıyor: M. Hitler iktidar mevkiine 
geçer geçmez, hiç olmazsa diınya -
nm bir kısmı kendisini, Almanyada 
komynizmi imha etmis olması dola
yısiyle, hctiaskar gibi karşdıyacağl _ 
m zannetmiştir. Milletler o zaman 
kendisinde ntehlikeli umdenin be -
şiği olan Sovyet Rusyaya karşı bü -
yük bir "Ehli salip" seferi teşkilini 
istiyeceklerdi. Halbuki işte bilakis 
M. Hitler'in iktidar mevkiine gel -
mesi başlıca memleketlerin sovyet -
ler muvacehesindeki hattı hareket -
lerinin tamamen değişmesini mucip 
oldu. Ve hiç şüphesiz bu değisiklik 
sonbaharda yeni Rusyanm miIIetler 
cemiyetine girmesiyle aleni olarak 
ifade edilmiş olacaktır. Sovyet Rus
y~~I ~ıkan manevi abloka kalkmış 
gıbıdır. Ve aynı abloka şimdi Al • 
manya'nın etrafında teessüs etmek -
tedir. 

M. Hitler, büyük bir siyasi faa • 
liyet sarfederek ve çok mahir me • 
murlar vasıtasiyle Japonya ile Sov
yet Rusya arasındaki gerginliği bü-

ler aleyhindeki siyasetlerine tek -
rar ba~lamağa sevkettiği görüldü. 
Belki Führer'in istediği şey sovvet 
- japon ihtilafı halinde, bitarafh -
't!Ill eşya ve mevaddı iptidaiye ik 
razları mukabilinde satmaktır. Fa -
kat yegane düşüncesi hakikaten bu 
T.udur? 

Şunu da kaydedelim ki, çin or -
dusunu tensik eden ceneral Fon Se
eck bu karışık programda çok mü -
him bir rol oynamaktadır. Muma -
ileyh, sovyetlerle aralarında bir ih
tilaf çıktığı takdirde, çin ceneralle
rinin kati ve hayırhah bir bitaraflık 
muhafaza edecekleri hakkında ja -
oonyahları temin etmiştir. Führer 
ve etrafındakiler sovyet - japon ih
tilafının pek yakın bulunduğuna ve 
bu ihtilafın kendi şahsi hedefleri 
icin cok faydalı olacağına inanmak
tadırlar. Bunun içindir ki, bütün ve
saitiy le uzak şark kavgasını körük -
lemektedirler. 

ı. Hitler'"n nut u hakh,nda bir 
ital) nn p; zetesinin yazdıkları. 
Roma, 30 (A.A.) - Lavora ga -

'!etesi M, Hitler'in Koblens nutku 
aklımda tefsiratta bulWlmaktadır. 

Gueteye nazaran bu nutuk daha 
irldetli olm2k icap eder ve . Hit-

1er'in sözleri Fransa icin bundan da
ha 7İy~de eyi ve koltuk verici ola -
"'I'lazdr. 

Lavora'ya göre M. Bitler Fran
sa'yı o~amak, onu teskin ve temin 
ederek Alman yanın Avusturya hak 
kındaki görüşlerini paha müsait bir 
vaziyete koymak istemiştir. Eğer 
böyle bir manevra mevcut ise, bu 
rlünya sulhu için, hatta Alsas ve Lo
rcni istiyen sarih dört cümleden 
veya tahrikfuniz bir nutuktan da -
ha tehlikelidir. Bunun içindir ki, ga· 
zete Fransa'nm dikaktli davranma -
c;mı temenni ediyor ve zira. diyor. 
alman rüyası hakikat olursa Fransa 
nın A vrupadaki vaziyeti zayıfhya . 
cak ve ergeç Tuna ve Ren üzerinde 
alman nüfuzu hissedilecektir.,, 

lU GECE AÇIK ECZANELER 
An fart lar c1tddesinde 

SEBAT 
· ve Y enişehirde Gazi liulvannda 

YENiŞEHiR 
Eczaneleridir. ........................ 

Londra, 30 (A.A) - İngiliz lira mm 
yeniden düşmesi mali mehafilde ciddi en 
diyşeler uyandırmaktadır. 

"Financial N evs,, gazetesi diyor ki: 
"İngiliz lirası satışı öyle bir ni::ıbet al 

mıştır ki en salahiyettar müşahitler bile 
şaşırmıştır. Filvaki Manş'in öte tarafın -
dan ingilizi düşürmek için va.ziyet alındığı 
bir müddettir malCım idi. Fakat son gün 
lerdel:i sukut şimdiye kadar Londra'da bu 
!unan fransız pardlannın kütle halinde 
Fransa'ya çekilmesinden ve P"ris'te daha 
iyi faizi bulunan mühim miktarda serma 
yenin de Londra'dan çıkmasından ileri gel 
mektedir. Vaziyet ciddidir. Çünkü kam
biyo muvazene akçesi son haftalar içinde 
mühim surette harcanmıştır. V ı. şinıdi teh 
tikeli bir seviyeye düşmek uzeredir. Kam
biyo murakaba heyetinin tereddütlü müda 
haleleri elindeki parayı mümkün mertebe 
muhafaza etmek endiyşesinden ileri gel • 
mektedir. Çünkü bu para tükenecek olur 
sa, beynelmilel spekülasyon ingiliz lirası 

n~ karşı şiddetle hücum etmekte tereddüt 
gÖf:termiyecektir. 

. ı. Norman Davi Londrn·va 
geliyor. · 

Hayt park, 30 (A.A.) - -Nev
york- Reisicüınhur, M. Norman Da
vis'e eylfilde Londraya gitmesi için 
talimat vermiştir. 

M. Norman Davis, İngiltere ile 
T aponya arasında gelecek deniz kon 
f e:ransı için yapılacak iptidai müza
kerelerde Birleşik Amerika'yı tem
sil edecektir. 

Yl'GOSL<\ VY \'DA. 

Bir tekzip 
Belgrnd, 30 (A.A.) - Avala ajansı 

neşrettiği yeni bir tebliğde, Yugoslav me 
murlarının Yugoslavya'ya iltica ederek 
nezaret· altına alınan nazilere teslihat 
göstermekte olduğu hakkında Rayhpost 
gazetesinin neşrettiği makaleyi protesto 
etmekte ve alakadar makamattan aldığı 

S2lahiyete istinaden b1l haberin asıl ve 
e~astan ari olduğunu kaydetmektedir. 

tiçin y}enmişler? 

Bled - Yugoslavya - (30 (A.A.) - Yu 
nanistan prensi Niko1a ile Prenses Hele -
na, kızları Merina ile İngiliz prenslerin -
den Jorj'un evlenmelerinde siyasi hiç bir 
maksat olmadığını ve bunların sadece bir 
temayül netiycesinde evlendiklerini bil -
dirmişlerdir. 

İspanyada hir gazete mih·ezziini 
ö1ciür<lii1cr. 

Madrit, 30 (A.A.) - "İşçi dimyasx., 
isimli komünist oir gazetenin müvezzii 
meçhul biriQi tarafından öldürülmüştür. 

Cinayet, kalabalık bir halk mahallesinde 
olmuş, büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Polis, cenaze merasimi esnasında hadise
ler olmaması için tedbirler almaktadır 

TÜRLÜ HABERLER. 

Bulgari tamn 1\losko,·a sefirliği •. 
Sofya, 30 (A.A.) - Bulgaristan'm 

sabık Prag sefiri Profesör Dimitre Mihal 
çef Bulgaristan'm Moskova sefirliğine 
tayin edilmiştir. 

HükQmet, Sovyet Rusya'mn Kopen -
hag sefiri M. Fedor Raskolonikof'un Sof
ya'ya tayini hakkındaki istimzaca muva. 
fakat cevabı vermiştir. 

Letorıya, Estonya ve Litvnuya 
anlaşma ı. 

Riga, 30 (A.A.) - Letonya, Estonya 
ve Litvanya murahhasları konferansı bit
miştir. Tam bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Uç ır.emleket harici siyasette, dostluk ve 
teşdki mesai fikri ile hareket edecekler
dir • 

CENEVRE' DE. 

Sovyet -Japon 
ihtilafı hakkında 
bir yazı 

Cenevre, 30 (A.A) - Nasyon gazete
si, "Uzak Şarkta hnrp tehlikesi,, başlığı 

altında yazdığı bir makalede sovyct -
japon ihtilafını hukuki cepheden tetkik 
ederek diyor ki: 

"Sovyet Rusya milletler cemiyeti aza
sı olmadığı ve Japonya da çekilmiş bulun 
duğu için miysakın 17 inci maddesinin 
tatbiki bir çok müşkülata maruzdur. Bü
tün bu müşkülat eşkale ait olmakla bera
ber nazarı dikkate almak lazımdır. Ancak 
bunlar, aza bulunan büyük devletler harp 
tehlikesinin önüne geçmeyi cidden iste
dikleri t.kdirde milletler cemiyetinin mü
dahalesir.i bertaraf etmege kafi değildir. 

Çünkü aza bulunan büyiık devletlerin ka
ti azmi müsellah bir ihtilafı durdurabilir. 
Nasıl ki Şanghay ihtilafında milletler ce
miyetinin tavsiyeler: yerine getirilmiştir. 

Fakat Mançuri hadisesinde bu tavsiyele 
rin katiyen yerine getirilmediği görüldü, 
çünkü devletler kuvvetlerini ilan etmiş ol 
dukları hakkın emrine vermek istemedi
ler. Binaenaleyh milletler cemiyetinin mü 
dahalesi hukuki bakımdan ziyade büyük 
devletlerin siyasetine mütevakkıftır. 

Sar re)iam komi yonuııa 1talya 
murahhası riyast•t cdec•·k 

Cenevre, 30 (A.A) - Haber ven1diği 
ne göre Sar arayı umumiyesi için teşkil 
edıiecek yiiksek n.ahkemeye İtalyan ]\{. 
Bindogalli riya:.et edecektir. Irlandalı M. 
Meredit, inkinci reis olacak, öteki 6 ha 
kimden ikisi İsviçreli, birisi İsveçli, birisi 
norv~li, birisi İspanyol, birisi de porte
kizli olacaktır. 

Nahiye mahkemeleri için 7 hakim şim 
diden tayin edilmiş bulunmaktadırlar. 

Bunlardan ikisi hollandalı, birisi danim~r 
kalı, birisi yugoslavyalr, birisi letonyalı, 
birisi norveçli ve birisi luksemburgludur. 

BiRLEŞiK DEVLETLER.DE. 

Harp gemilcriniıı tonilato)arı 
Vaşington, 30 (A.A) - Bahriye neza. 

reti memurları, azam zuhlı tonajmm 35 

binden 32 bine indirilmesi hakkındaki in· 
giliz teklifini pek müsait bir surette ka11ı 
lamaktadırlar. 

Buğday fiatları yükselmekte 
<levam ediyor. 

Şikago, 30 (A.A) - Alberta ve Kana 
da'da Saskatşevan'da mahsulün fena olma 
sı yüzünden spekülasyonlu mübayaalar ne 
tiycesinde buğday ve mısır buğdayı fiatla 
rı, zahire borsasında hissedilir dcre"de 
yükselmiştir. 

Amerika donnnmasmm 
manevra} n. 

Vaşington, 30 (A.A) - Bahriye neza 
reti memurları, azami zırhlı tonajının 35 
tarihini 29 eyllıl olarak tesbit etmiştir. 
Torpito muhripleri müstesna, bütün filo 
evvela Kiıba'da Guatanamo'ya gidip ma
nevralara istirak edecektir. Makon diri -
jabli de Panama kanalım filo ile beraber 
geçecektir. 

Aıııerika'da grevlerin önüııe 
uccilivor. '°' • .. 

Nevyork, 30 (A.A) - Mensucat sana 
yil patronları, mensucat grevinin önüne 
geçmek üzere işçi sindikalarr reisleri ile 
görüşmek teklifini reddetmişlerdir. 

Bu karar netiycesinde, şimdi bütün Bir 
leşik Amerika hükumetlerinde mensucat 
işçileri grevinin önüne geçilmesi kabil de
ğildir. 

Mensucat grevi komi~si reisi M. Gor
man, İ!;in durdurulması için emir vermeğe 
hazırdır 

Sovyet Rusya'daki 
askeri heyetimiz 

Moskova, 30 (A.A.) - Türk as• 
keri heyeti evelsi gün, askeri mek .. 
tehi ziyaret ederek kızılordu asker• 
lerinin bir müsameresinde hazır bu• 
lunmuştur. 

Dün heyet azası Kremlin sara • 
ymı, inkilap müzesini, kızılordu mer 
kez evini ve kızılordu müzesini zi • 
Vctret etmişlerdir. 

lfrvetimiz Kh ef'r hart•kt•t etti. . . 
Moskova. 30 (A.A.) - Türk as

keri heyeti dün Kiyef'e hareket et
miştir. Heyet istasyonda, Moskova 
askerlik mmtakası kıtaatı kuman -
dam M. Kork ile askeri v~ mülki 
rnemurlar, hariciye komiserliği mü .. 
messilleri ve türk sefareti erkanı ta .. 
rafından uğurlanmıştır. 

--~------··-----~~ 
FRANSA 'DA. 

Fra sa' da •• •• yu 
ava a e ra arı 

Paris, 30 (A.A.) - Hava manev'" 
ralan bu sabah şafakla beraber şi • 
mal ve şarktan gelen bombardıman 
tayyarelerine karşı hücum ile baş 11 

lamıştır. Bombardıman tayyarele • 
nnın geldiği hususi aletler vasıta ı 
siyle tespit edilir edilmez bütün mil' 
dafaa filolarına talimat verilmiş va 
bunlar derhal düşmana karsı uç "' 
muslardrr. Düsmanın hedefi PariS 
idi. ·Büyük boriıbardıman tayyarele· 
ri uçuşlarını durdurmak mecburiye• 
tinde kalmışlarsa da diğerleri çolt 
bulutlu olan havadan istifade ede • 
rek müdafaa hattını iki defa yarma' 
ğa muvaffak olmuşlardır. Ve hedef• 
lerini teşkil eden "Leburji'' tayyare 
karargahının üzerine gelerek bom ' 
bardımanı takliden hava fişekleri 
atmışlardır. Takip tayyareleri bun • 
lan her iki defasında da tardetmi§ • 
tir. Fakat mütehassısların mütale • 
asma göre düşman tayyare karar ~ 
~ahını tahribe tamamiyle muvaffal:( 
olmuştur. Hedef Nansi olmak üzere 
mukabil bir taarruz yapılacaktııl 
Kaydedildiğine göre müdafaa filo • 
larma telsizle gelen maliimat saye• 
sinde düşmanın taarruzunu geçiştir~ 
mek imkanı hasıl olmuştur. 

~I. Titiile ko Pari • e clöııdii. 
Paris, 30 (AA) - Bir müddettenbe. 

ri Fransa'nın cenubunda istirahat etıııek 
te olan Romanya Hariciye Nazırı M. 1'i' 
tiilesko bu sabah PıaTis'e gelmiştir. 

~I. Bartu Pari8'e 'dö dü. 
Paris, 30 (A.A.) - M. Bartn ~" 

at 6.45 de Paris'e muvasalat etıniŞ' 
tir. 

Frnnı; z hankn"ı Polonya ban c:t 4 

ma i-.tikraz yapmış. 

Paris, 30 (A.A.) - Republik gıı~ 
zetesi, Fransa bankasmın PolonYrt 
hükumet bankasına 500 milY0 , 
franklık bir ikraz yaptığını yazn1al( 
tadır. 

Fransa biitçesi. . ' 
Paris, 30 (A.A.) - Fransa ııar~ 

ciye nazırı M. Bartu ve M. saro 1'
3

, 
sabah mezuniyetlerini bitirerek ~ıı' 
rise dönmü§ler ve saat onda toP.;, 
nan kabine içtimama iştirak etıll1 

lerdir. s• 
Kabine bu toplantısında bi~ll~c 

sa bütçe mesaisini tetkik ett1'11ş ııı• 
masraf yekunu 47 milyar fran~ 0te' 

- iespit etmiştir. Muvazenenırı j; 
mini için yeni hiçbir vergi der~si 

Vaşington, 30 (A.A) - Mühimmat a- edilmemektedir. Kati bütçe pro/e. ' 
melesi hakkında tahkikat yapan ayan ko- gelecek toplantıda kararlaştıfl eıı ' 
misyonu, gelecek haftadan iytibaren top- cak ve 20 eyllılde doğru parlaıtl 
lanmağa başlıyacaktır, yr. verilecektir. ı 

K . k • . B" 1 'k h_,,~ıtı 
~mı;yon aza$ının .. e . sen yeti, ır ~ı M. Bartu harici vaziyet . ~i.irtJ ' 

Amerıka da yapılan muhımmat ve teçhiza ıdaki tam izahatını yarın reısıc ıı.ıfl 
tın tamamen hükfimet konttolu altında ol hurun riyasetinde toplanac~k 0 

masx taraftarıdırlar. kabine içtimamda verecektır· 
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31 AGUSTOS 1934 CUMA 

Yayla Dumanı 
Ömer Bedrettin, sekiz yıl önce, 

içinde ilk gençliğinin bütün şiirleri· 
ni toplıyan Deniz Sarhoşları atlı e
serinin intisariyle en genç neslin 
Şairleri ara~ında mümtaz bir mevki 
almıştı. 

İçinde kıymetsiz birkaç aruz tec
rübesi yanında memleket mevzulan 
nı yeni bir eda ile terennüm eden, 
ve ufak fakat özlü ve çok lirik par
çalar taşıvan bu kitap henüz ede
biyat vadisinde ilk adımlarım atan 
Şairine büyük limitler bağlatmıştı. 

Deniz sarhosları'nı okumuş olan 
lar, daha o zaman. müellifin, öyle 
~enclik hevesiyle birkaç ~iir ka~a~a
dıktan sonra edebiyat günün bırın
de edebiyat sahasından izi kaybolu· 
Verecek heveskarlardan olmadığım 
anI::ırnışlardı. 

Ömer Beclrettin, bu tahminleri 
Ve kendisine baö-lanan ümitleri boşa 
Çıkartmamıs. edebiyata, ilk gençli· 
l!nin ateşiyle bağlı kalmakta v~ Y.e· 
nı eserler vermekte devam etmıştır. 

Deniz Sarhoslan çok rağbet gör
llıüs ve ikinci defa basılmak bahti
Yarhğına uğramıs nadir şiir kitapla 
l'!Tntzdandtr. Müellif eserinin bu 
İltinci tabma birinci basılışmdan 
~onra yazmış olduğu birçok yeni ~i
ltlerini de katmış olduğu için bugun 
elimizde bulunan Yayla Dumanı, 
Deniz Sarhosları'mn ilk basılışm· 
danberi saiirin bütün çalışmalarının 
hulasası değildir. 

Ekserisi 1931 den itibaren yazıl· 
t11ış olan bu siirler Ömer Bedrettin
in dört senelik edebi hayatının bi
lançosudur. Yalnız siire hasredilmiş 
dört senelik bir edebi mesainin ver· 
diğ-i bu otuz şiir bize göre velllt. 
~arn ölcüsüne göre de kısır bir ve· 
~inı sayılmak ivcan eder. Şunu da 
ılave edelim ki Ömer Bedrettin, ' . 
Yazmıs olduğu siirler arasında hıç 
bir ayıklama yapmamış, hepsini ki
tabına almıstır. Sairin, Deniz Sar
hoşlan'nda da gözümüze ilişmiş O· 

lan bu itiyadını bir kusur dive gös· 
t(!rnıemek miimkün değil. Bu, eyi 
bir şair olan Ömer Bedrettin'in, ken 
di eseri hakkında aynı kuvvette bir 
ttıünakkit olamadığım bize anlatır. 
. Filhakika nasıl kitap içindeki şi· 
trler arasında kıymet bakımmd<!n 
büyük nisbetsizlikler taşıyorsa, ay. 
tı ayrı her siirin mısraları arasında 
\·amıacak bir mukayese de bu neti
C.:e-vj verecektir. 

Ömer Bedrettin kelimeleri, vezni 
~e aheng-i bir kuyumcu dikkat ve 
•tinasivle isliven titiz bir sanatkar 
01tnaktan ziyade ilhamına tabi ola
rak vaıan ve forma manaya verdiği 
k~d:ır ehemmiyet venniyen bir şair
dır. İl hamsa. bazen şaire: 

Ufuk .. Ufuk •• Upuzun deniz olsun, göl olsun. 
Gözlerimi dikince kanarak indireyim, 
Ufuk .• Ufuk.. isterse alevden bir çöl olsun .• 
Doğan batan günleri içime ıindireyim, 

Bir gün ufuk derdine gönlümü verip bir an, 
'hk 1.. diye dağlan gözümle deleceğim; 
Bir rün, Ufuk! •• diyerek bu çıplak kaya laktan 
Bir ıiyah kartal gibi göğe yükseleceğim 

li Dedirtecek kadar kuvveti~ olab!· 
/· Yukardaki mısralar tetkık edı· 
~llce. tasıdıklarr bütün kuvvetin, de 
hın bir hissedisin, kuvvetli bir ic 
r anııesinin tesiriyle yazılanları v.~ 
tıııa bir artistik çalrsma mahsulu 
011"ı"'dtkları kolavca farkedilir. 

Fakat ayn 1ilham, kıt zamanla
~llda, insana K~s Pınarlarında gibi, 
~.01cu1uk gibi. vukarda iki kıtasrnı 
öl~~re .. tPYimiz Ufuk Hasreti şiiriyle 
b·J°ı. kalemden çıkmıs olduğundan 
,/ c ıns<lnı ~ünheye rlüşürecek zay1r 
~7'1 ~r da va ~drrahil ir. 

~iı Ömer B~clrettin ne kadar az şe-
111 l>tr,.st olduğunu bazı şiirleri ara· 
Ilı nal farkma varılmıyarak unutul· 
11~;

1;:noksan vezinli mısralar, ve me-

ltubunıta konuşuyor sularımzm sesi 

c· . . . . . . . . 
iıler ıula.nnı her şen pınarın 
G·. 

1i.ı;..1bı. ba ı mısralarında. ağ"ıza gel-
t'l~l 1 e-ıbi söulenip üzerinde fazla du· 
ı,. ~amıs olm?1ttan doğan bazı a
ıt .. n ."."hlit·ler kafi derecede sarahat-

P"...,rot • .. crır. 
,.n11na mukabil: 
.,. ır Cİİn nehirler gibi çağlıyarak derinden 
ulı;I d 
~ lr an ormanlardan sana akacak mıyım? 
't~ d~niz. ,öyle bir gün san1 bakacak mıyım 

$ 
11111 

lzmir pana ırı 
münasebetile 
Gazi Hz. nin 
Valiye telgrafı 

İzmir, 29 - Reisicümhur Haz · 
cetlerinden İzmir valisi Kazım Paşa 
Hazretlerine beynelmilel panayır 
hakkında lfıtfen çekilen telgrafna • 
me sureti: 

"Beynelmilel İzmir panayırının 
açılışını iktısadi yükseliş yolunda 
mühim bir adım sayıyorum. Bu ve
sile ile hakkımda gösterilen candan 
duygulara teşekkür eder ve muvaf
fakiyetler dilerim.,, 

Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal 

Ziraat Vekili Kars'ta. 
Aars, 29 - Şark vilayetlerinde bir tet

kik seyahati yapmakta olan Ziraat Vekili 
Muhlis Bey dün. akıam buraya gelmiftir. 

(A.A.) 

Hariciye Vekilimizin diiğiinii. 

İstanbul, 30 (Telefon) - Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü. Beyin kerimeleri Hanımın 
düğünü. bugün Dolmabahçe sarayında da -
vetli bulunan vekiller, mebuslar ve T nfik 
Rüıtü Beyin pekçok dostları huzuriyle ya
l)llmııhr. Tarafeyne saadetler temenni ede
rız. 

l\lektchi harhiycniıı yiiziincii 
serwi de~·riyc"'i. 

fstanbul, 30 (Telefon) - Mektebi har
biyenin yüzüncü senei devriyesi bugün bü· 
vük merasimle tesit edilmiştir. 

kemmeliyeti, yukarda söylediğim 
~ibi, form titizliğinden ziyade kuv
\•etli bir iç duyuşun mahsulü olan
lardır. 

Ömer Bedrettin süphesiz ki ken
dine has hususiyeti, olan bir sairdir 
Deniz Sarhoşları ile Yayla Dur.ıam 
nm müşterek havasında bazen An
talya portakal bahcelerinin ılık ko· 
kusunu taşıyan ve bazen de Çorum
un etrafını çeviren yüksek karlı dağ 
form soğuk nefesini getiren rüzgar
lar eser, yesil çamları, beyaz çicek
leri, nostaliisi, ay boynuzlu altrn 
ren~i öküzleri ile Anadolu bütün bu 
siirlerin ana ilhamını, öz ruhunu 
teskil eder. 

İstiklal harbmdanberi edebiyatı· 
mızda başlamış olan bu halk şiirine 
h.:lk tahassüsüne dönüş, rn~mleket 
mevzularını terennüm cereyanı pek 
çok gençlere pek çok yavan ve rna
ntsız manzumeler yazdırmış olma· 
sma rağmen bu cereyanın birk~c 
mühim bayraktarından biri olan Ö
mer Bedrettin iptizale düsmeden bi
ze hakiki Anadolu'yu tamtttrmasını 
bilmis ve ilerde aym yolda yürümek 
i•.tiveceklere rehberlik etmistir. 

Meziveti yalnız bundan ibaret ol· 
saydı bile Ömer Bedrettin tebrik ve 
takdire layık bir iş görmüş sayıla
bilirdi. Halbuki Deniz Hasreti, Kim 
bilir gibi şiirleri yazan, aynı zaman· 
da yalnız sanat bakımından kuvvet
li bir sairdir. 

YASAR NABİ 

HAKiMiYETi Mtt..LIYE 

Fen yoluna bi~· 
1' ur ~ an c ~ c l, a 

Lise'erde ikmal 
ve mezuniyet 
imtıhanları 

Yeni tayyarelere 
atkonma 

Bakteriyolojı ilminin lıugün~ AiiÖar ge· 

çirmiş olduğu büyük iicrl:-.nc devresi e.,._ 
nasında bu şube üzerinde u(:ra~anları ye. 
nilmez bir düşman şcklınde .ımrnaıı .ıam;.n 
meş~ul eden kor'- r ç bir ııaatalık vardr:-: 
~ U A M 

Bir kısım ha) 

van1ar arasında ha 
kasını temin eden 
bu hastalığın mik
robu, kendisine kar 
fı silah bu1mağa 

çalışan ve azme • 

den fen adamları·· 

• • 
merasımı 

I 
Ağustos ayı nihayet bulmak üzere oldu- ı Sinop'ta. 

ğu i.çi~ mekteplerimizde yeni girecek ders Sinop 29 _ Ayancık Batra ve Çar • 
yılı ıçın hazırlıklara başlanmrftır. şamba k~zaları namına alınan tayyareler 
. H~be~ aldığımıza göre ikmal ve mezu - bugün Sinop tayyare meydanına gelmisler-

nıyet ımtıhanları d b I k ··ze d. ı· > . . . . . a af ama u re ır. ı- dir. Yarın saat onda at konma merasimi ya-
selerın bırıncı ve ıkinci devrelerinde mezu- ı kt (A A ) . . .h 1 d pı aca 1r. • • 
myet ımtı an arı eylulün birin e baılıya -
cak ve yirmisinde nihayet bulacaktır. 

Eylôlün birinde liselerin bütün birinci 
devrelerinde riyaziye imtihanı tahriri ola • 
rak yapılacak ve sualleri vekaletten gele · 
cektir. 

Gene sualleri vekaletten gelecek olan 
tahriri tü.rkçe imtiham ise eylôlün yirmi iki
~inde baılanacak, yirmi yedisinde tamam • 
lanmıf olacaktır. Leyli meccani imtilaanr 
eyJôlün otuzuncu günü icra edilecektir. 

Ankara erkek lisesinde tamirat olduğu 
için bu mektehin hötün imtibanlan Ankara 
ticaret lisesinde yapılacaktır. 

T amiral dolayısiyle Ankara erkek lise · 
siade derslere baılanması da biraz gecike
:P.ktir, 

Aldığımız bir habere göre bu sene lise
lerde ikinci devrede ecnebi diH derslerinde 
ders saatleri biraz azalacak, evelce 50 da· 
kika süren bir ders ise önümüzdeki ders yı
lında 60 dakikaya çıkarılacak, bana muka· 
bil ders saatleri günde altıdan beşe indiri -
lecektir. 

i\1uğla·da İpf•k höce«i vetiştiril -
~ " 

mcğe haşlandı. 
Muğla, 29 - Mıntakamız ipek böceği 

yetiştirmeğe çok müsaittir. Bu sene vilayet 
dahilinde 600 kutu ipek böceği tohumu a -
çılmış ve vasati olarak beherinde 60-70 ku
tu ya~ koza alınmıştır. (A.A.) 

Trahzon halkcvi tcnı!"il hcyt•tiniu 
Akçaabat'ta temsili. 

Trabzon, 29 - Halkevj temsil şube -
sinden bir grup Akçaabatta açık bir sahada 
'ekiz dokuz yüz köylüye "Himmetin oğlu" 
nu temsil etmi!tir. (A.A.) 

Bnr~a·da. 

Bursa, 30 - Öğleden sonra Orhangazi 
kezasmm orduya hediye ettiği tayyareye at 
konma resmi yapılmıflır. Şehir baıtan hafa 
donatılmıştır. Halk bu zaferin yıldönümünü 
Büyük Gazisini mütemadiyen anmak ve al -
kıtfamak 1metiyle lmttulamaktadır. (A.A.) 

Bolu'da. 

Bolu, 29 - Zonguldak, Ereğli, Bartma 
tayyareler geldiler. Mahallerinden heyetler 
de gelmektedir. Tayyarelere at konma me
rasimi yapılmak üzere Bo!u'da !İmdiden 
şenlikler ba,Iamı,tır. Yarınki bayram em -
saisiz surette heyecanlı olacaktır. (A.A.) 

Denizli'de. 
Denizli. 29 - Dumlopmarda yapılacak 

3Jan merasime istirak etmek üzere bura • 
dan bir heyet git~!Jtir. (A.A.) 

1\Jn~la'cla tiitlirı \'aziyeti. 

Muğla, 29 - Tütünlerin 15 güne ka -
dıtr basılma İJİ bitecektir. Şimdiye kadar tü

tünler üzerinde yapılan tetkiklerde bu sene 
mahsulünün sair senelere nisbetle evsaf iti
bariyle nefis olacağı anlaşılmıştır. Şimdiye 
kr.dar gelen Geri Felemenk ve Herman kum 
oanyalarmm eksperleri mıntakanın her ye
r;nde tetkikatta bulunularak tütünleri ye -
rinde görmüşlerdir. Tütünlerin simdiki va
ziyetine göre bu sene rekoltesi üç milyonu 
tecavüz edecektir. Hiç bir hastalık yoktur. 
Hennnn kumpanyası 933 mahsulünden aza
mi 35 kuru~an mübayaatta bulunacaktır. 

(A.A.) 

lzmir treni dün Ankara 
istasyonunda yoldan çıktı 

'
/ 

~-

t 

nı ergeç müsait • 
bir fırsat bularak 
birer birer öldür • 

müş ve mcsaile • 
rini tamamlamayl 
fırsat bırakmamış-

tır. 

Ytizbatı Kemal 
Cemil Bey. 

Henüz çok yakın bir mazide Hayda.ta 

paşa'daki Baytar Tatbikat Mektebinde Ma 

allim Binbaşı Ahmet ve muavini Yüzbqıa 

Hüdai merhumların aynı yol üzerinde caa 

larını feda ettikleri aat.uJ.v:mmiadlr .•• 
fen ıehitlerinin kalplerde bıraktığı ilk a• 
lar henüz . azalmadan, dört ıenedenberl 

Fransa'da Pastör Enstitüsünde, meıkktaf 

tarının ve ruamın pençesinde ölen pek 

çok insanların intikamını almak için uğr .. 
şan genç baytarlarımızdan bakteriyoloe 
Yı.izbaşı Kemal Cemil Beyin de maale.ef 
aynı §kibetc düçar olarak 20 Ağustos 934 
te Paris'te üful ettio'ini haber alıyoruz. 

Kemal Cemil, genç, kudretli, atctli bay 
rlarımızdandı. Enstitü Paıtör'de bulun-

ı müddet zarfında hocalanrun ve m6-

e8sesedeki bütün ilim adamlannm bUyilk 

t vcccühlerini, hem de herkesi gıpta etti

recek bir şekilde kazandı; doktoraamı mu 

vaffakiyetle başardı. Tres honorable dere
cede Doktor Veteriner unvanını aldı 

'Müessesede bulunduğu müddet zarfında 

Yugoslavya hanedanından bazılan için ha. 

zırlanan hususi bir antivfru9Wl imalinde 
t:.rnı iştiraki olduğu için Yugoslavya Ha. 
kumeti tarafından madalya verilmek ıur .. 
tiyle taltif ve takdir olundu. 

Fakat, Kemal Cemil'in gayHi bu gibi 

altif ve mazhariyetler dcğild.. O, ruama 

karşı muafiyet verici bir aıı bıllmak lçill 

uğra§ıyordu. Attığı adımlar eplv:~ ileri .. 

di; muvaffakiyet baıtangıçlarına alt mUJ. 

deler bile duyınağa batlamııtık. Fakat bu 
hal çok devam edemedi ve bir ıene evel 

Kemal Cemil birdenbire hastalandı. Fra"" 

sız doktorlarının büyük alAka ile tedavlle· 

rine, ihtimamlarına rağmen, nihayet Ke

mal Cemil de §İmdiye kadar bu hast ... lcfa 
yakalanan meslektaşları ve hemcinsleri p. 
bı uful etti. 

Genç fen adamının ziyaı, bilhu11 me .. 
lektaılan arasında ~k barin t.:entirJer 
uyandırmııtır. Kederdide ailesine ,. me. 
lekta§lanna taziyet beyan tderis. 

Adana koşuyeri tribiinlerl 
yapılıyor. 

Andana, 30 - Vilayetimizin taadik e
dılen koıu y _rine yapılacak tribünler içU 

konu!muı olan on bin liralık tahsisat ile 
ır~hahar at yarışlarına kadar bu tribün • 

Dün Ankara istasiyonunda ehemmiyet 
siz bir tren kazası olmuş ve lzmir'den ak
şam üstü gelen katar istasiyona girerken 
bir makas bozukluğundan dolayı Jokomo-

tilin arka tekerlekleri ile dôrt yük vago leıin yaptınlmasma çalııdacakbr. Sonba· 
nu yoldan çıkmıştır. Resmimiz bu v.agon- b&.ı at koıulc.rı fehrimizde 12 ve 17 teırini 
Judan birinin yolun beri tarafına çıkmış hdde baılryacaktır. Koıulardan sonn da 
olan tekerleklerini göstermektedir. bir c!.:i hayvanlar sergisi açılacaktır. A.A. 

_, ===s 2 C!±!!± a: c EL - . 

~~l bahçelerinden fmdık babçeleriudeıa 1 
1 krta1arında görülen şekil mü- v ... ı Ankara' da ilk maçını yapan lstanbu !spor kulübQ takımı ile Gençlerbirliği -Altrnordu muhteliti bir arada ve oyundan ı'ntibs1'3r. (Yazısı S. ı'nci uyrfada) 



SAYIFA 4 HAKIMIYETl MiLLiYE 

An k ara 30 ağ u s t o s u c o ş k u n c a k u t 1 uladı 

(Baı 1 inci sayJaJ.a) 

30 Ağustos tarihteki meydan mu
harebeleri gibi varlık içerisinde ya
pılmış bir muharebe değil, yokluk 
içerisinde istiklal için yapılan bir 
muharebe ve orduların sevkinde Türkün 
bliyük isabetini anlatan bir zaferdir. 

30 Ağustos Sevr muahedesinin yırtıl

dığı Anadotu'nun göbeğinden bir kan ya
pılarak istiklal tacının giydirildiği gündür. 

İmklal barbı bizlere bugün için düstur, 
_.ıecekkre yol gösteren bir kitaptır . 

İstiklal harbı yalnız bizim için değil, 

!-·~ · t1i miletlere, zayıflara teenni ile ha 
reketı, zayıf milletlere birleşerek azmin 
aoğurduğu netiyceyi gö.;teren bit hlrptrr. 

İstiklal harbı, yokluktan varlık yaratı
lan bir harikadır. 

Sözlerimi burada bitirirken bizleri bu 
mesut güm kavuıturan, bize Cümburiyet 
ıemaST ile süslenmi~ hür bir vatan bırak
mak için cmlarım feda eden Türk §Ch\tle 
rine, bugüniln yübek yaratıcısı Büyük 
Gazi ile onun çalışma arkadaşlarına son
ıuz minnetlerimizi aaygılarnnla bağırırım. 

Yaşasın Türk milleti, onun Büyük Ga
zisi, Gaı:i'sinin ordusu. 

Mülazim Nuri Beyden sonra da 
·Mevki Kumandanı Srtkı Paşa aşa
fıdaki nutku söyledi: 

Kumandan Sıtkı Paşanın nutku. 
12 ıene eveı bugün büyük taarruzun 

lmlıakir neticesi alınmqtL Bu tarru ni
Pn yapılımftı? Millet bu büyük fedakidı
'ğa neden katlanmrıtı. 

Onild senedenberi memleketin her ta
rafında hatiplerin, ediplerin diplomatların 
ve kalbinde vatan aşkı fışktran her yurtta. 
tın haykırdığı, terennUm ettiği bu hadise
ye bugün ben de, siı: de candan, yürekten 
tekrar avdet edeceğiz. Benliğimizi, varlı· 

'lımızı mazinin derinliklerine tekrar çevi· 
re~ğiz. Çünkü. acıyı unutan. o acıyı tadan 
kahramanları minnetle, fahirle anmıyan 

milletler, yarın için mill kahraman yetiş
tiremezler. 

Büyük harba yorgun ve bitgin bir hal
de girmiştik. Yurdun dört tarafında milli 
haysiyetin korunması i~ kavga başlamış. 
tı. Dört büyük sene, mertliğini, sözü ve 
özü için ölmesini, yaşamak için kan akıt
masını bilen büyük Türk mileti, canını, 

malım, kanını sarfetmiş ve müttefikleriyle 
birlikte taliin makUs kahrına uğramıştı. 

Galipler, Türk vaUı:unı paylaşmaya ko 
ıuşmuşlar ve saltanat ricaline de bu mua
hedeyi imza ettirmişlerdi. Bu kara ve ma
temi muahede Sevr'di. 

Sevr; türk vatanını istiyla ve Türk 
milletini imha için asıriardanberi besle
nen garp mefkQresinin tecelli etmiJ ve 
saltanat ve hilafetçe müzaherete nail ol
muş bir zulüm ve adaletsizlik karan idi. 

Haktan, müs.avattan dem vuran mas 
keli milletlerin zulümkar orduları, yurdu
muzun her tarafını istiyla etmişlerdi. Ta 
rihten evel de, tarihten sonra da büyük 
bir medeniyet ve hakimiyet sahibi olan 
büyük Türk milleti hakkını korumasım 

' haysiyetini payimal ettirmemesini bili-
yordu. Silahbaşı etti; ve müstevli ordu
larla boğaz boğaza geldi. Hasta olmuş, 
malul olmuş diye üzerine hücum edilen 
bu varlığın dipdiri, kuvvet ve kudr~t sa
hibi bir kütle olduğunu görmüşlerdi. Bu 
kaynaşmanın bir şeyi noksandı. Heyeti 
umumiyeye bir istikamet ve bir hedef ve 
recek bir baş lazımdı. 

. Bu baş, vatanın ezeli derdiyle musta
np olan Gazi Mustafa KcmaJ'di. 

Büyük Gazi, 19 mayıs 335 senesi Ana 
dolu'ya ayak bastı ve bütün bir garba, 
hain saltanata, isyankar ruhlara karşı 

amansız taarruza geçti 

Bu sırada Sevr'in ahkamını zorla ka
bı:j vazifesiyle ve mücerret olmıyan hul -
yalarla arş emrini alan düşman ordusu is-

tikamet Ankara'dır diye güzel vatanı ha 
rabezara çevirerek ilerliyordu. 

Milletini toplıyan ve toparlıyan Bü
yük Gazi, bu boş hulyalı orduyu lnönü'n 
de, Sakarya'da mağlup etti. Gerçi bu 
kanlı muharebelerde yüzde yetmiş o~ş 
zabit şehit verdik ama, Sevr'in v.ırrsrn: :fa 
yırtınağa muvaffak olduk. 

Mağh1p düşman ordusu Kütahya -
Afyon hattına çekilmiş ve orasını tahkim 
etmişti. Dört senedir her tarafında esaret 
matemi hüküm süren istiyla edilmiş yur
dumuzun, anavatana geçmesinin Yt tür
lriin istiklalinin, hürriyetinin zorla kabul 
ettirilmesinin zamanı geldiğini anlıyan 

Ba kumandan Gazi Mustafa Kemal 26 
ağustos 338 sabahı ordulanna taarruz em 
rini verdi; ve bir buçuk aaat zarfında 
düşmanın müstahkem m'!vk:lerinı söktür
du. Bir gün sonra dü§D'Wl bütün cephe
:len çözülmüş kaçıyor ve girecek bir yer 
arıyordu. Nihayet 30 ağustos günü Baş
kull"andanın bizzat kumanda ve ıevkü ida 
rrsiyle düşman ordusu mağlı'.ip ve başku 
mandanı ve ceneralleriyle tamamen esir 
edilmişti. Cihanda büyük bir inhidam vu
kutıulmuştu. Garp mağlup oln1u1 ve türk 
hürriyet ve istiklaline kavuş~uştu. Ar
tık Türk: ordusunun önünde duracak bir 
kuvvet kalmamıştı. Bu büyük zafer Sevr'i 
YırtmlJ ve Lozan'ı kazanmıştı. 

Yaşaam büyük Kumandanımız ve sc..
güi Reisicümhurumu.z Gazi Mustafa Kt • 
mal Huretieri, yaşasın onun tarihi arka 
daşlan ve ordusu, yaşasın Büyük 'rürk 
milleti, rublan aziz olsun vatanın kurtu
lu1u için canını ver~n şehitler. 

S~tkı .Paşadan sonra da Tayyare 
Cemıyetı namına muallim Mürüv
vet Hamın şu nutku söyledi. 

l\lualJim l\liirih·vet H. ın nutku. 

Saygı değer dinleyicilerim, 
Ünlü yiğitlerin andıklarr zafer 

savaşının her yaprağı türk yüreği
nin ta özünde hiç sönmeden ışık sa
çacak çok değerli bir andaçtır. 

. Bu, o k<1dar büyüktür ki, değil az 
bır zaman birçok yüzyıllar bile onun 
değerini anlatmıya yetmez ve yete
mez. 

Zaler savaşı yalnız cengi kazan
dırmadı, türkü kazandırdı, Asya'yı 
kazandırdı. tarihi kazandırdı, bütün 
bir dünyayı kazandırdı. 

Asya. medeniyetin be;jği idi ve 
o beşiği sallıyan türk eli idi. Yıllar 
geçti, talii kıt türk yadellerde inle
di. benliğini unutturmağa. o, öz. soy 
il.eğerli budunun ışığını söndürmeğe 
savaştılar. 

30 ağustos Başkumandan cengi 
ve zaferi talii kıt türkün kara bahtı
nı çevreliyen bütün kara çevreleri 
yırttı. Bu çevre bir milletin üstüne 
örtülen zulüm perdesi idi. 

O, perdeyi yırtan. parçalıyan, toz 
içinde kaybolmu~ bu pırlantayı mey 
dana çıkaran zaler savaşı, ve o sava 
şm biricik Başbuğu türkün kurtarı
cısı Büyük Gazi'dir. 

Bugünü kutlu/arken o yüce, her 
{e.yden yüce Gazi'ye, en sonsuz sev
g~. saygı ~e hayranlığımızı demek 
bır yurt bır türklük borcudur. 

Ulu Gazi, tanrı seni türke bağış
lasın. Türklük seninle, sen türkle 
kutlu ve bahtlı ol! ... 

Dinleyicilerim,· 30 ağustos zafe
ri bir düşmanı ana yurttan attı, Lo
zan ise, bütün düşmanları attı. Bu 
düşmanlar ne kadar çoktur bilse
niz, hem çok, hem de sinsi düşman
lar! .. Bunlar, saltanat, cehalet, ta
assup. gerilik, kara kuvvet, kapitü
lasyon ve soy türkün başma engel 
olan her şeydi.. 
Başında Gazi Başbuğu olan türk, 

bu savaşta hep beraberdi, tiirk eri 
ön salta kurşun attı. süngü saldı, 
türk kadını sal gerisinde buğday 
derdi, sırtında cephane taşıdı ... 

l nkılap inanını beraber sezen ve 
duyan türk, inkılap hakkını beraber 
buldu. 

Türk zaferi ve neticesi, türk yur
duna kalkınma ve eski bağlardan 
çıyrılma kudretini verdi. 

Bugünün türk kadını. geçmişte· 
ki türk kadmı gibi soydur, yaratıcı, 
ve yetiştiricidir. 

Bugünkü türk kadınr dünkü gibi 
valmz yeyici değil, kazanıcı ve ye
tİştirici bir unsurdur. Türk kadım 
vurdun öz evladıdır. iki yarımın bi
ridir, bir küldür. 
Artık, köşesinde pinekleyip otu

ran kadrn yoktur, inkrlabı candan se 
?en, inkılap kızı, inkılap kadını, 
türk kadım vardır. O, kadın yurt de
Cferini, yurt aşkım ruhunda buldu, 
ve türk yurdunu, kurtaran ve yücal
tanlarm yanında, en candan bir yar
dımcısı oldu. Buna inamnız ki, in
kılap davasmda türk kadrnr daima 
da inkılabrn öz evladı olacaktır. 

Bu deği~iklik ruhunu veren kud
ret, inan, kurtarma başlangıcı olan 
30 ağustos zaferi olduğuna göre, bu
ızün bütün sevinclerimizi en candan 
kopan bir sıcakl;k ve ateşle söyle
mekliğimiz lazımgelmez mi? 

Sevgili dinleyicilerim, 
Bu yurt, her avuç toprağr, öz lra

mmızla sulanarak alınmış, öz yurdu 
muzdur. Bu yurt bizim malımrz, ca
mmız, snamıullr. 

Nasıl malımıza düşkünlüğümüz. 
':anımıza kaygımız, anamıza saygr
mız varsa, yurdumuza da öyle bağı
mız olmalıdır ve vardır da ... 

işte, bu sevgili yurdu, her şey
den, her kem bakıştan korumak, is
tiklal ve iktısat alanında benlik var
lığını yaşatmak için, yurdumuzun 
denizlerinde, yurdumuzun karalarm 
-la olduğu gibi, yurdumuzun havala
nnda da daima kuvvetli bulunmak 
~erektir. 

Türk cümhuriyeti, dünyanm en 
c-ulhçu milletidir. Biz harp istemi
voruz, lakat sınırımıza kimsenin 
van bakışını bile çekemiyecek kadar 
kıskancız. 
Soysallığın demir kartalları olan 

tayyareye karşı sevgimizi bugün, 
her günden daha kuvvetle duymalr
vrz. 

Tayyaremiz ne kadar çok, kulla
mcılarımız ne kadar kahramansa, 
o kadar sükunla yaşıyarak yurdumu 
zu kem gözlerden koruruz. 

Beni dinliyenlerim! 
inşallah, her kuvvetin çıkışını 

(!.Ökten sanır. Göklerin sonsuz boş
lukları kudretlerin doğum yeridir. 
ff er acı duyan, yasa kapılan göke 
bakar, gök tese1li kaynağıdır. Me
deniyet miskin kanatları sarstı. Bu· 
fiÜn teselli gökten gelir, fakat, bu 
insanlık istirahat tesellisi, kuvvetli 
motörlü, göklerin hakimi olan tay
yarelerdir. 

Göklerimiz. bizim göklerimiz, mo 
törlü çelik kuşlarla ne kadar dolu 
olursa, biz o semaların altındaki top 
raldardan re/ah içinde ve geleceğe 
emniyetle bakmak imkanım bulu -
ruz. 

Tayyareler asri hayatımızda sulh 
bekçileridir. Bizler bu ıerelli vazife
yi daima elimizde tutalım. Elinde 
sulh meşalesiyle bütün kardeşleri
mizi nurlandırmak istiyen türkler 
bu kudreti daima esaslandırmak 
için, tayyareye çok yakından, çok 
candan bağlı olmalıdır. 

Türk iymam, türk kültürü, ken
di fabrikasında yarattığı ve yarata-

cağı tayyare/eriyle, türk göküne 
hakim, dünya göklerinde sulhçu bir 
amil olacaktrr. 

Kadın, erkek her türkün dileği 
bu noktada birleşiktir, kaynaşıktır; 
Türk tayyaresini kullananların 
yurdumuzda ne kudretli ruhlu, ne 
inanlı fertlerimiz olduğunu en yük
sek sevinçle görmekteyiz. 

Kahraman türk, her şeyde, her 
işte Ulu Gazi'sinin irşadiyle daha 
ve daima muvaffak olacaktır. 

Bugünü yaratan, türkü ve türk
lüğü kurtaran ve koruyan Büyük 
Gaztye ve onun buyruğu altında ça 
lrşan yiğit ordumuzun büyüğüne ve 
küçüğüne, en sonsuz saygı ve sön
mez sevgilerimizi bildirirken, bu 
yurt ve bu ülkü uğrunda ölen, bütün 
.~ehitlerimize candan gelen saygıla
rrmı ayrrca sunarım. 

Yurt için ölenler, milletin ruhun -
da ebediyen yaşarlar. 

Yaşasın cümhuriyet. yaşasın o
nu bize veren Gazi, Yaşasın ordu. 

Nutuklardan sonra geçit resmi ba,ladı. 
evvela piyade alayları ve bilahare süvari 
ve topçu kıtaları geçtikten sonra ternsil 
alayı geçmiş ve alkı,lanmıştır. 

HaJkevindeki nıera!llinı. 
Ualkevindeki mera•im saat 16 da baş. 

ladr, evvela istiklal marşı çalmdr. Mar,ı 

mUteakip Halkevi reisi namına Salah Bey 
toplantıyı açtr. Bundan sonra Enis Behiç 
Bey kuvvetli ve güzel bir hitabede bulun
du. Eniı Bey sözlerine §Clirene bir buluş
la başlıyarak 30 ağustosun tarihçesini ve 
manalarını iyzah etti. Eniı Bey ezcümle: 
(30 ağ.ıstos: bundan yalnız bir yurt kur • 
tul:nuş, bunda yalnız bir istiklil k.azanıl -
mış olmadı. Bunda bir milletin bir tari -
hin yeni baştan doğuşu vardır.) Behiç 
Bey burada kendi yazdığı bir fiiri okudu 
ve hitabesini böylece yer yer güzel şiir. 
teriyle süsledi. Hitabesine devamla ( 30 
a~ı · sta bizim irfanımıza, bizim terakki
mize, türldüğün yükselmesine engel olan 
kargacık burgacık arap harfleri denize dö 
küldü.) dedi ve bundan sonra sözü bugün 
kil sanayileşme hareketine naklederek bu 
dönenmede de hepsinde olduğu gibi hal
kın istifadesi, refahı düşünüldüğünü, ül
kü olarak kabul edildiğini iyzah etti ve 
büyük Şefi anarak: 
Ey sen ki alev saçlı zafer küheylaniyle 
Kurtardığıa vatanın en yüce şehsuvarısrn 
Bir şimşek çağlıyaaı htılinde türk kaniyle 
Aldığı ~ana 14yrlt tarınu bir ~n nn7n. 

Mısralamn okudu YC: Türk mı1letinin 
ölmiyeceğinin yeg!ne delı1i böyle büyük 
~ir kahraman yetiştirmesidir. 30 Ağus. 
tos hiç bir milletin hayatında bulunmıyan 
şerefleri cami bir gündür. Bugün türkün 
istikbalini, hayattaki mevkiini veren gün
dür, diyerek sözlerini bitirdi. Ve kendi 
yazdığı korsan hikayelerini okudu. 

Hitabeden sonra Avni Ali Candar Be
yin yazdığı ve sahneye koyduğu 30 Ağus 
tos piyesi temsil edildi. Piyeste rol alan 
ve muvaffak gençler arasında Ekrem Tok 
Bey bilhassa temayüz etmekte idi 

Gece raliyocla. 
Gece saat sekizde radyoda Halkevi re

isi vekili Doktor Ragıp Bey tarafından şu 
nutuk söylenmiştir: 

Dr. Rawp BcJin nutku. 
- Muhterem dinleyicilerim, 
On iki yıl evel bugün dünya tarihini:l 

yarattığı en büyük Kumandan milletine 
verdiği sözü yerine getirmiş düşmanı va . 
tanın topraklan üzeinde tepelemişti. 

29 • 30 ağustos gecesi sabaha karşı bü· 
yük milli uis düşmanın akibetini tayin 
etmişti, bakın ne diyor. 

(29 - 30 aşustos gecesi sabaha karşı 
garp cephesi harekat şube~i müdürü ber • 
mutat o saate kadar muhtelif karargahlar• 
dan ve her taraftan gelen raporlara gô"e 
harita üzerinde tesbit ve işaret ettiği v&
ziyeti umumiyeyi cephe kumandanına göt 
termiş ve o da derhal Paşa'ya götürünüz 
emriyle bana göndermişti. Karahisar Be· 
lediye dairesinde bana tahsis edilen oda• 
da yatmakta idim, beni uj·ôtttdrr6" harekSt 
şubesi müdürünün gr-.. Prdiği haritaya bak 
,. ?!ıt-m?ll J.,..:ılilt'el! .:.:ım. _\ı~f 

haritada gördüğüm şey şu idi ki ordumuz 
düşman kuvayi mühimmesini şimalden, 
garptan, cenuptan ihataya müsait vaziyet 
almış bulunuyorlardı. Şu halde tasavvur et 
tiğimiz ve azami neticeyi temin edeceği • 
ni ümit ettiğimiz vaziyetler tahakkuk edi• 
yordu. Derhal Fevzi ve İsmet Pa~alarr ça· 
ğırınız dedim üçümüz topfandık vaı:iyeti 
bir daha tetltiyk rttik katiyen hükmettik 
ki halas güneşi 30 ağustos sabahı ufuktatı 
bütün şaşaasiyle tuJU edecektir.) 

Muhterem dinleyicilerim, 
Bu güneş 30 ağustos sabahı büyük Bat 

kumandanın dediği gibi bütün şaşaaıile 
doğdu türk tarihinin makuı mecrasını de• 
ğiştirdi ona parlak ve geniş bir ufuk açtı• 

30 ağustos meydan harbınm büyüle 
ehemmiyetini anlamak için gene büyük 
rehberin şu sözlerine dikkat edelim: 

(Türk milletinin Dumluprnar'd:ı ihraı 
ettiği zafer neticei katiyeli ve bütün tari
he, yalnız bizim tarihimize değil, cihal1 
t~rihine yeni cereyan vermekte kati tesit 
li bir meydan muharebesi hatırhyamryo • 
rum.) 

Efendilerim; 

Dumlupınar sırtlarında harp etti~· 
miz on iki sene evetinden bugüne kadıı' 
her gün yeni ve muvaffak bir hamle ife 
ilerliyen türk milleti bugün bütün dürı}"~ 
milletlerinin hayranlıkla takip ettiklcf1 

bir terakkiye mazhar oldu. Bugün b'i• 

tün türk vatanı bir bütün olmuştı.ıC· 
Bu bütünün ne toprağından, ne deni· 
zinden, ne de havasından en ufak bir 

teh'ikenin aşmasına imkan yoktur. On il<İ 
sene t:vel harp vasıtaları zaif olarak diİŞ • 
man::ı dersini veren ordu bugün asrın biİ" 
tün icaplarına uygun olarak hazırlan:'t' f 
vatanın müdafaa<;ı icin dimdik ayokta-11'' 

Dünyanın en kabiliyetli askeri o1 ~ 11 

tiirk neferi bugün teneffüs cttii!!imiı: tc' 
miz havanın eşi bulunmaı: bir b;kdsiclif• 
Bu bftyük orduya ne bdar r:ıygr ile a~ 

1 

~Jr gene ıtr<frr. O mil~n nıhll m11ıtttd 
kendisidir. 

Efendilerim: 
30 ağustos bize yeni bir hayat ..,et 

11 

S 
.. ı~ 

evr parçalandı !.ozan doğdu. J...o:za 
bütün dünya milletlerine topraklarıı.1'1•1 
üzerindeki kayıtsız ve şartsız hakiıniyctı• 
mizi tanıttık. Hakimiyet milletindir ~ns; 
turunu kurduk köhne esaslara istı11 •• 

cde:ı ~altanatı hilafeti yıktık Cfunbtıt'~' 
ytti kurduk. Medeni kanunlar hazırla01 ~ 
medeni kıyafeti kabul ettik. Yazımızı \, 
ki arap harflerinin esaretinden kurtarcl

11'
1 

tedrisatı birleştirdik, türk tarihini y~cJı 
öz dilimizi üstün yapmağa çalışıyortJt·· 

Efendilerim, dı> 
Zaferi takip eden seneler içinde 0

' ~ 
manen ve maddeten muasır en yükse1' ~' 
viyeye ylikselirken bir taraftan da ~cte1 
leketin iymau yolunda büyük teşebıı5 el• 
alrndr. Osmanlı imparatorluğu zanıatı111

11 , 
'Tliihmel bırakılmış ana vatanın her ~:.11' 
f·nın demir şebekelerle biribirine bag rl' 
ması itin verilen çok isabetli karar ısr;at" 
tatbik edildi. Ankara, Kavseri, Sıvas. 11111c 
sun. Kayseri. Ulukışla - Fevzipaşa.~ıc, 
va. Etaziz - Kiitahya. Balıkesir. • .,j\'' 
Filyos hatları ciimlıuriyet derniryolll · 13ıJ 
setinin muvaffak olmuş eserleridir·. ı1if 
.. 1 b 1 • ' .. O .rc,,I 

"!UZe asarı mış sıyasetın her gu .1 j!.<"ıJ • 
;ıerleyişini görüvonız. Bir yand·n .. ~ı.1 

• ..,....- 1 
rum h:\ttrıı.a bı--:.lanır. El=>ziz ıs . , 

26 ağu!ttos sabahı Afyon,sırtelarındaki 
sipelerinden taşan türk ordusu beş gün ve 
gece devam eden büyük: meydan muhare -
besinden sonra 30 aşustos günü düşmanın 
bütün mukavemet kabiliyetini kırarak bü
yük zaferi kazanmıştı. Bu zafer tarihin 
yaı:dığı en büyük muzafferiyettir. miinakaJS.ı.ı açıhrl:~ .... o: :.er tarf ~ 
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Antalya'nm iç Anadoluya ve Karadenize 
bağlanmasını temin edecek yeni bir hattın 
inşasına başlandığına §ahit oluyoruz. Her 
geçen gün bu muvaffakiyetler tevali ed~
cek •e çok yakın bir atide memleketin 
demiryolu siyasetinin tam bir muvaffaki
yetle ba§arrJmış olduğunu göreceğiz. Ya
pılan demiryollarmın yanında evelce mev 
cut otan hatların millile<ştirilmesi mese -
le~ inin yüksek kıymetini ve ehemmiyeti
ni de tnmtmama1t lbımdt1'. ~ug{ln türle 
topraklan üzerinde mevcut hatlar ufak 
bir istisna ite tamamen devletin malı ol -
muştur. 

Muhterem dinleyicilerim: 

zırlanmalar var. Milletimizin bava kuv -
vetleırimizin çoğalması için Türk Tayyare 
Cemiyetine karşı gösterdikleri alikayı 

arttırmak ve ordumuzu bu silahlarla en 
kuvvetli hale getirmek için bütün imkan -
larımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Her 30 ağustos günil bir sene evelkindC'Jl 
muhakkak bir defa daha fazla tayyare 
almamız icap eder. Hava silahları her gün 
yeni bir tekemmül gösteriyor. İnsan ka · 
fası bütün zekasiyle medeni icatlardan 
daha fazla bugün bunun üzerinde çalışı -
yor Her memleket evvela hava müdafaa 

sını sonra da bava taarruzlarını temin 
edecek en yeni sistem hava silahlariyle 
silahlanıyor. Biz kimseden geri kalama -

yız ve kalmıyoruz. Bu işte milletin mev 
cut olan yardımını azami haddine kadar 
yükseltmek millete ve vatana karşı olan 
borclarımızm en önünde gelenidir. 

Muhterem EfendileriM · 

30 Ağustos zafer ve fayyare bayramı 
bugün vatanın her kö~esinde aytıı hararet 
l • kutlulandı. Bu arada Dumlupınar'da 

Meçhul Asker'in mezarında da askeri me 
ras.im yapıldı. Yiğit türk neferleri her se 
ne bugün Meçhul askeri selamlar, ona bü 
tün milletin minnetlerini, şükranlarım su 
narlar. 

Ey Dumlupınar sırtlannda yatan me~ 
hur türk nderi; Mehmetçik: 

'Sundan on iki eme e.el güzel vatanı
nm kurtuluşu için akıttığın kan bo~ git 
mC"di, o Türk milletinin yüzlerce sene sü 
ren gerilemesini durdurdu, asırları sen'!le 
1·e sığdıran büyük hamlelerle ileri atılma 
sına imkan verdi. 

Mehmetçik; 
Vatanın kayıtsız ve ıtartsız bir istiklal 

içindedir. Teneffüs ettiğimiz hava içinde 
bizim olmryan bir zerre bile yokk 

Güzel vatanın on iki sene evet !1ı:~ün 

kazandığın büyük zaferi kutlulamak için 
~enlik içindedir. 

Vatanın dört bucaiı senin y•ğit kar -
dc~lerinin muhafazaaı altındadır. Artık on 
larm çelik göğüslerini aıacak hiç bir teh 
Hltc yoktur. 

Vatan bir bütün oldu. on iki sene evel 
kinden yüz defa daha kuvvetli sınırları 

bekliyor, en büyUk Türk vatanının ve 
milletinin başındadır. On iki ıene evel 
kurtardığı vatanı dünya milletlerinin en 
üstüne çıkarmak karanm vermiştir. Bü
tün milletin kalbi onun kalbi ile birlik 
çarpıyor. 

Meçhul TUrk neferi tekrar ediyorum. 

HAKIMJYETl Mll.LlYE SAYIFA 9 

Ordu terfi listesi. 
Kara, deniz ve lıava zahitlerimizin terfi liı;;tesi 

yüksek tasdika iktiran etti. 

Piyade mülazimliğinden birinci müla- küp), Kemal (Manastır), Şükrü (Üski· 
z:mliğe terfi edenler: lar), A. Sami (Sarıyer), Zihni (lzmir)1 

Fik (E . ) T h • (R I k) Nurettin (Erzurum). Beyler. 

1 J 
1 ret rzıncan , a SID az 1 , s·· , •• I:.. • }j...., d L • • • ··ı • 

, . • .. .. .. uvarı muU1zım gın en omncı mu azım 
Mehmet (Kayserı), Bahaettın (Koprulu), r~ t f' ed l r· . ~ 
Nedim (Bakırköy), Refet (Erzurum), Ca- ıge A~[ {ca::)~ Hasan Hnyri (Teıvikiye)', 
vit (Beykoz), Naci {lstanbnl), Sıtkı (Be- Fuat (Srvas), fabrettin (Sıvas), Sadettin 
şiktaı), Rüıtü {lstanbul), İsmail Hakkı (lstanbul), Süleyman (Erzincan) beyler. 
(Selimiye), 1. Kamil {lstanbul), Salahat- Topço kaymakamlığından miralaylığa 
tin (Divrik), Emrullah {İstanbul), Münip terfi ede~ler: . 
(Fatih) Seyfettin (İstanbul) Yusuf ı lbrahım (Amasya), Mazhar (Edıme), 
(T ' ) Ethe (G l'b ı ) M, N Ali (Erzincan), Bilil (Ernrum), Hasan 

rabzon , m e ı o u , . ecmet- S b • (H t) H H IA • (l t L-1) . I a n arp• , asan • \111 s 11un1 , 
.. . tın (İstanbul), M. Hakkı ( stanbol), Y. Bekir Feyıi (Tufan) Kemal (Manaıtır) 

Kanm boşa akmadL Mezarında musten"ı r_L!.a (Er · ) A T f"k (Ed' ) M ' f 1 

uyu. \AllJ1 zmcan , . ev ı ırne , U· İbrahim (Edirne), Sabri ( stanbııl), M. 
barrem (Patabahçe), 1. Kemal {lstanbul), Seyar (Kaıtamon), Hakkı (Edirne) My• 

Sana bin saygı, bin sevgi rp 
, Behçet (Akçaabat), Necmettin (Karaman) ler. 

M. Iemal (f zmir), Sabahattin (İstanbul), 
F'eneralayı ve lıahçc t•ğlenc(']eri. Nenat (Vaa), Rifat {lstanbul), Tufan 

G . . • (Bayburt), llhami (Süleymaniye), Ahmet 
ece fener alayları tertip edılmış ve (0 kü"d ) C 1 (Ü k-d ) C · (B . s ar , ema s u ar , avıt a-

Şchır ve Bomonti 'oahçelerinde Tayya'l'e yaıd)7 Fıtret (lstanbul), Mustafa (İzmir), 
Cemiyeti menfaatine yapılan eğlentiler Hazan (Manastır), Mdnnet Ali (Halep}, 
geç vakte kadar devam ederek çok güzel Ferhat (Trabzon), Ihsan (lstanbul), Tah
o1ınuftur. Bilhassa sporcuJarmuzm ve sin (Elaziz), .s. Ekrem (Üsküdar) •. fb~ahim 
Ça:-kaya kul"b·· 1 • • t t' tt" (Bursa), Alı Rıza (lstanbul), Hılmı {Is-

• u u genç erının ere ıp e ı - I) M N . (B ) H T (K J ~. ~ tuba , . ecatı orsa , . ur~ e 
gı spor eglenceleri büyük bir allika uyan- kit), Hayrettin (Kırklareli), Halil (Vidos), 
dırmıştır. Alamet (Fatilı), Yavm (Karahiıar), Ad-

nan (fstanbul), N. Kemal (Bergama, H. 
Pamuk ve hububat ,,iyasaını - Taltn (Leıkovik), Muhittin (Selanik), 

da durgunluk. FaLrettin (Aydm), Abdullah (Erzurum), 

(Alt tarafı yarın) 

Ankara Gücünün 
yeni sahasında 
Dünkü Gençler BirHği ve 
Altıoordu muhteliti ile 
İstanbulspor maçı iyi oldu 

Ankara Gücü, iıtaayon arkasındaki 
A...1--- 30 fki - d _L • _1.~-~- R. Te'ffik (Bayburt), Halda (lstuhel), 
nuaua, - gun euuen feıu~ Kimi) (Oskiidar), Nurettin (Elbüstan), kulüp binasının kar§mndaki sahuını, bü .. 

pamuk n habüat piyualarDMla laafi{ hir lımaiJ Hakkı (Osküdar), Burhanettin (Bur yük emekler ve kendi mütevazı biitÇi!sine 
darpalak nrdır. Kilosu 34-36 brufa sa- sa), AWilkıdir (Aakara), Niyazi (Malat- göre hü,.ük panla ...federek, yeni lltad.. 
tılan mınr pamağa din 33 lmra,a n 3,25 ya), A. Buri {lstul>al), Fikri (Şinaa}, fOID yapılmc:aya kadar tehrimizin ibtiyaer 

klltUfa kadar yükselen arpa da 2.70-2.98 Himmet (Kevil•isar), Hamdi (Eniatıa), nı temin edebilecek bir bale ıetirmiı .... 
k d.. ...... s· kil 7 ı fm Aum (Enurum), Miimtaı (Oıkidu), Az 

uru, uşmu:!'.ur. ısamm osu , ya a • (A d ) A jf (D- ) KA a (E ) la.anın etrafım k11patm1&. fut'bol meydanma 
d 2 55 2 65 k (A A ) • y m , r »er , am rııa .. , ,. 

a · - · uruftur. · · Talat (Van), Muammer (İıtanlNd), Sedat 
(Bepktaı), S. Sedat (Tokat), H. ı ... t 

~danada yapılacak Gazi heykeli (lstanlml), Macit (F.clirae), Sltkı (Nijtle), 
kaitfo~i miinakasaya konuyor. ZW (Ernrum), Sabit (Bozkır), Reıat 

Adana, 30 _ Açılq merasimi önümüı- (lstanltal), Cemal (Bitlis), L~tfi ~lıtan-

1:etri1e ettin.it, trilMinl.-iai bü]'iitmüttür, 

30 ........... acı.. da iatilade edılreli 

latan&uhpor liuJiibini Anlrara'ya çai1l'r 

1_! ümh' • ı._ _ __ .ı_ I ,_ bal), Faat (Kasımpıp), Nacı (Befİ)daf), 
deıu C onyet u.yramuwa yapı acaK 0 - lefllıl (Kovilhisır), fLralüm (Ernnm), mü.Makanın tafailabnı aflliıu veriyoruz. 
lan Gazi heykeli komisyonu diiıa tekrar top- A. Dündar (Tolat), Faik (Van), O. Tn- Bul'• de Gi~tin Hkizinci yıldönümü ... 
lanınıı n iıeykel kaide.-. yı,.ı-·- l fik (Oılrii,ar), Nuri (Erhaa}, Nevıal <fı· u.ehetiyle ,ehirlle merasim yapılacak ~ 
eylôlde minakuaya verilmesini kararlaı • tanbul) Beyler. ıaJla Ntmen açddılırtan ıoara latanb"1 

mı~, dün Altanordu • Gençlerbirliği muhte 

liti ile bir müıabaka tertip etmiıtir. Bq 

bmıfbr Teklifler 18 eyt6te kadar kaimi Sinri kaymakamlığmdın miralaylığa 
urılecekiir. (A.A.) terfi edenler: 

Memleketin iktısaden kalkınması yo -

lunda sarf edilen büyük me!aİ çok müsbet 

ve çok verimli bir surette devam ediyor. 

Memleket iptidai maddeler pazarı olmak

tan kurtuluyor. Kendi bam maddelerimi -

zi kendimiz itleterek istihlak etmeğe baş

ladık. Şeker sanayiimizin muvaff'akiyeti -

nini hepimiz takdirle takip ediyoruz. Ya

rın pamuklu ve yünlü mensucat sanayiin

dtki muhakkak muvaffakiyetimizlc ithal 

maddelerimiz araımda eıı büyük yeri tu -
tan bu ihtiyacı memleket mamuJatiyle kar 
fıhyaeağız. Büyük mensucat fabrikaları -
mız kurulurken milli bankalarmıu:m da iş 
tirakiyle yer yer kağıt fabrikaları, şi§e 

fabrikaları ve en mühim bir ihtiyacnnız 

karşılığı olan Sömikok fabrikaları kuru -
luyot'.. Bütün bunlar bq döndüren bir sür

atle en kısa zamanda verimli neticeler ve
recek surette yapılıyor. Memleketin dört 
tarafında :ıummalı bir yapıcılık faaliyeti 
var. Yer yer çatılar çatılıyor bacalar yük
scliyo~ Köprüler kuruluyor bütün memlef~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ket büyük milli Şefin emriyle en kısa za-

Marat Bey (Topkapı), Rıza Bey (Per
ıemlte). 

spor'la ikinci Ankara Gücü'nün müaaba. 
kası yapılacaktır. 

Dinkü maça ıeliııce: Belki yol ya... 

Süvari biabıtılığnıdan kaymakamlıp ııanhapndan dolayı olacak, lstanbulapor tnanda muasır medeniyetin üstüne çıkmak 
için inanla çalışıyor. 

Bütün bu işlerin im;ana hayranlık ve
ren bir manzarası var. 

Muhterem dinleyicilerim: 

30 ağustos zafer bayramı günü aynı 
zamanda tayyare bayramıdır. 30 ağustos -
tc: milletin orduya hediye ettiği yeni tay 
yarelere at konur ve merasim yapılır. Her 
sene olduğu gibi hu sene de milletin va -
tanseverliği ile orduya bir kaç düzüne 
tayyare yeniden hediye edildi 

terfi edenla: talmm hize kendiliaelen beklediğimiz oya 
Tahir B. (Diyarbekir), Hüseyin B. (F"t

li~), Ali Raa B. (Kudüs). 
Süvari yülıışılığından Binbaşılığa ter

fi edenler: 

na göatermedi. Vakıa Altmordu - Genç• 

lerbirliii mulatelitinin ilk golünden sonra 

iki gol ve ikinci yarı oyunda da muhteli. 

Münir B. (Maraı}, Yapı B. (Erıia- tin peaaltıdan bir golüne kar§t birgol yapa 
ı-an), Rifat B. (Eski cuma). rak sahadan galip olarak çıktı, fakat mü-

Sinri Lirinci mülazimliğinden yiiıbap- sabakanıD heyeti umumiyeıi iytibariyle, 
lığa terfi edenler: denilebilir ki, Ankara'mızın oyunculariyle 

M. Ziya (Heybeliada) 1 Hikmet (Orta- eaki İstanbul §ampiyonunun oyunc:ulan 
köy), Abdullah (İstanb 1), M. Hamdi (lı- arasında büyük bir teknik farkı yoklll. 
tanbol), M. Niyazi (Erzurum), Remzi Bugün Ankara Cücü'nün yapacağı mü 
(Kırklareli), Sadrcttin {Yeni Mahalle). &abakaya daha fazla ehemmiyet vcnMk 
Nurettin (Arapkir}, t. Hakin (Edirne), lazım aelir. Çünkü lstanbulsporlular bi
Şemsettin (Mardin), VaLit (Sarıyer), (e. ru dlnlaecekler ve bwıa kup ...... .._ 
mal (Erzormn), [erim (Selan), 1-n.I f~ ........_ ., ı ..., ...._ .... 
J..üleburıaı), Adi! (Bnm), A. Uah\ (~ .. uH 

Bütün dünya milletlerinin hava sil'l~
larma verdiği büyük kıymet ve ehemmı -
Yeti hepimiz takip ediyoruz. Hava müda
laasr bugün bütün devletleri düşündüren 
bleselelerin en ön safında geliyor. Hava 
tehlikelerine karşr her gün yeni yeni h:ı-

==~~=~~~~~~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mla!l!!!!!!!!!'!~T~e~fri~'ka~:":8~3~~caktı. Ayak sesi uzaklaştı ve Ferral öteki cebine elini soka Şimdi, ada kuşları eşya ve perdeler üzerinde, ~-;. 
köşelerinde - yan karanlık içinde - Çin Greskleri gibi ~ 
çuşuyorlardı. Valeriye verebileceği en gü.ıel hediyeyi. hid· 
det yüzünden vermişti sanki. Lambayı 8Öndüriip yaktı, yak .. 
tı gene söndürdü. Bunu da yatağm pwmdalri elektrik düğ• 
mesiyle yapıyordu. Valeri ile geçirdiği son gece aklına 
geldi. Kiminle olursa olsun, bu elektrik düğmesini kullan• 
mamasr için onu yerinden sökecek gibi oldu. Fakat odara

1 

hiddetini belli edecek hiç bir şey bırakmamak istiyordu 

• 
insanlığın b ali. 

Andr• Molro 

Beş dakika sonra, Ferral kafesleri odaya yerleştiriyor -
du. Bütün değerli eşya dolaplara konulmuştu, bunlardan bi
ri de kapalı değildi. Yatağın üzerine bırakılrvenniş bir ipek pi 
iarnayı dolaba koymak üzer eline aldı ve ılık ipeğe eli do
kunur dokunmaz bu ılıklığın kolundan geçerek bütün vücu
duna sirayet ettiğini ve onu sıkan elin bir göğsü kavra -
tllış olduğunu sandL 

Dolapta asılı olan elbiselerde, pijamalarda belki Vale • 
ri'nin vücudundaki sehvetten fazla bir şeyler sinmişti. Ba
§tnı bu pijamanın iÇine sokup koklamak veya yırtmak ar
ıutanna kapılır gibi oldu. Pijamayı alıp götürebisleydi onu 
da. :Yapardı. Dolaba attı ve boy da dolabın kapısmı kapadı. 
l>ijarna elinden kurtulurken aklına da Herkül ile Omfal'in 
tfsanesi geldi; Herkül böyle ılık kumaşlardan elbiseler gi
l'crck hakarete uğramış vebu hakaretten de memnun ol -
ltluştu. 

Biraz önce onu baskıları altına almış olan sadikçe sah
ll~lcri boş yere aklına getirmeğe uğraştı: Omfal'in Dejan'm 
~0Vdükleri adamın hatırası onu hakir bir zevk içinde bıra

Yordu. 

la Bir ayak sesi yaklaştı. Ferrat cebindeki rövelverini yok
dı: şayet Valeri içeri girmiş olsaydı onu ıüphcsi.z vura -

rak sinirli sinirli mendilini çıkardL Bu halden kurtulmak 
için, ne biçim olursa olsun, harekete geçmek lazımdı: papa
ganlann iplerini çözüverdi, fakat korkak kuşlar köşelere, 
perdelerin üzerine sığındılar. 

Kanguro üstüne çıkmış olduğu yatakta duruyordu. Fer· 
ral büyük lambayı söndürerek yaln12 gece kandilini bırak
tı; pembe, beyaz papağanlar, kıvrık ve süslü, nefis kanat 
harekctlcrile, kaba ve korkak bir uçuşa başladılar. 

Bütün mobilya üzerinde, yerde, şöminede, kafesler için
de uçuşup duran kuşcağızlar onu rahatsız ediyorlardı. Bu 
rahatsızhğm sebebini aradı, bulamadı. Dışarı çıktı, tekrar 
içeri girdi: odada yağmadan kurtulmuş bir hal vardı. İste
mi ye istemiye burada hiddetinin parlak timsalini bırak -
mıştı. 

Boya; 
- Kaiesleri aç, emrini verdi. 
Müdür: 
- M. Ferral, oda kirlenecek, dedL 
- Madam Serj odayı değiştirir. Hem merak etmeyin bu 

gece değil. Hesap pusulasını bana ~nderirsiniz, cevabını 
verdi. 

- Çiçek getirelim mi, M. Ferral? 
- Kuşlar yeter. Sonra buraya hiç kimse girmesin, hiz-

metçiler bile .... 
Pençerelerde sineklere karşı konmuş kafesli teller var

dL Şu halde kuılar kaçamıyacaklardı. Odanın kokmaması 
için müdür pençereleri açtı. 

Boy'a dönerek: 
Götür bu kafesleri yaktrr, dedi. 
Ferral'a hayran hayran bakmakta olan müdiir: 
- Madam, bu kuşları kimin gönderdiğini öğrenmek is· 

tiyecek olursa söyliyelim mi? dedi. 
- Sormıyacak, imzayı görecektir. 
ÇıktL Bu gece bir kadınla yatmalı idi. BWlun!a beraber 

derhal Çin lokantasma gitmek niyetinde de değildi. Emri .. 
ne amade vücut bulunduğundan emin olmak ona - mılVak .. 
kat surette - yetiyordu. Çok kereler, bir kabus onu srçra .. 
tarak uyandırdığı zaman, tekrar kabus geçireceğini bite bi· 
le tekrar gözlerini yınnmak ve aynı zamanda ondan büsbü· 
tün kurtulmak için de tamanıile uyanmak isterdi. Uyku ki• 
bustu, fakat kendisi idi, uyanıklık sükundu, fakat alemdi. 
Bu gece, kadın düşkünlüğü onun için bir k'abustu. Nihayet, 
ondan büsbütün kurtulmağa karar vererek, fransız knliıöü• 
ne gitti: konuşmak, bir insanla - yalnız görüşmek suretile 
bile olsa - münasebet tesis etmek en emin uyanış oTacak-
tı. Sonu var 



As. Fb. U· M. Sa. Al. komisyon undan: 

i 1 an 

60Ö'OO l:ilo saf kurşun 
1350 kilo kurşun üstübeç ) 

700 kilo k~ba ,, ) 
3400 kilo bir kaynamış bezir) 

400 kilo iki ,, ,, ) 
2500 kilo neft ya~ı ) 

1400 kilo toz sülüyc:ı. ) 

10 milyon muhtelif kutur-) 
da çelik bilye ) 

1500 kilo muhtelif kuturda ) 
çelik td ) 

Muhtelif böhler mukayese) 
marka çelik ) 
Kırk altı kalem tüfek mal-) 
zem esi ) 

On kalem makine yağı ) 
Muhtelif pafta ve erkekler) 

650 kilo Aliminyom ) 
~80 kilo kalay ) 

Evelce ilaa. 
edilen mtina
kasa tarihi 

8-9-934 . 

15-9-934 

20-9-934 

22-9-934 

29-9-934 

29-9-934 
2-10-93· 
6-10-934 
6-10-934 

münakasala
nn tehir 

edildiği ta
rihler 

18-9-934 

6-10-934 

27-10-934 

4-10-934 

8-10-934 

8-10-934 
8-10-934 

15-10-934 

Marangoz kurutmah".ınest ) 5-9-934 15-10-934 
Hiı:·•l ~ cınd~ gösterilen tarihlerde m:At'akasaları icr J. edı

leceği ilan edilrni~ olan bala•taki malzemelerin münakasa ta
rihleri gene hizalarında gösterilen tarihlere tehir edildiği. 

Talipleriı· bu tarihlerde münakas"llara i~tirakleri. (2271) 
7-3668 

10 MİL YON MUHTELİF KUTURDA ÇELİK BİL YE 

1500 KİLO ,, ,, ,, TEL 

Yukardaki malzeme 20·9-934 tarihinde saat 14 te kapalı 
2arfla münakasası icra edilecektir. ŞartnamP.si.ni görmek is
tiyenlerin 1.er gün saat 13,5 dan 15,5 kadar komisyona mü -
racaatlan ve münakasaya gireceklerin de yevmi muayye • 
ninde teminatlarını havi memhur tekliflerini vakti muayye
ninden evel komisyona vermiş olmalarr. Bundan evel 20.9. 
934 tarihinde yapılacağı ilan edilen işbu malzemenin şartna
mesi f ennisinde değişiklik olduğunda mezkur ilanın hükmü 
~'oktur. (2114) 7-3542 

Ton 
31,5 

494,5 

10 
212,365 

497,874 
18 

Adet 
blOO 

Adet 

lLAN. 
l. ci grup 

Malzemenin cinsi 
Tekerlek taban civa -
vatası malzemesi 
Kitlek ve menteıe mal· 
zemesi, 
Şarjör ve yaylik çelik 
Mukayese marka çe -

likler 
Tüfek malzemesi 
Krem nikel çeliği 

Top tekerlek taban 
demiri 

il. ci grup 

62635 muhtelif eğe 
46340 ,, makkaptar 

7700 ,, firezeler 
1 1080 ,, destereler 
3608 ,, raybalar 
5820 ,, erkek 
832 11 pafta 

1000 destere çakisı 
ZOOO metre bıçlri destereler 
Yukardaki ~ruplar ayrı ayrı 1.9. 

1934 tarihinde pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenle · 
rin hergün 13,30 dan 15,30 a kadaı 
\'e pazarlığa gireceklerin de yevmi 
muayyeninde leminat1ariyle birlikte 
komisyona müracaatları. (2269) 

7-3660 

l 500 M. 3 KUNDAKLIK 
CEVJZ TOMRUGU. 

Yukardaki f!lalzeme pazarlık 
•uretiyle 3.9.1934 tarihinde saat 14 
i!e ihalesi icra edilecektir. Taliple -
rin teminat ile müracaatları. (2270) 

7-3667 

S1LAH FABRİKASI KASA
tt'URA ÇATISI İNŞASI • 

Yukardaki malzeme aleni 
tnünakasa suretiyle J 8. 9. 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edi~e~ektir. Taliplerin şart
name ıçın her gün öğleden son 
ra münakasaya girmek icin dt
n gün teminat ve teklifat ile 
müracataJan . (2200) 7-3587 

KÜÇÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASI BACASININ 
:V APILMASI. 

Yukardaki malzeme kapalı 
zarf suretiyle 29. 9. 934 tarihill 

ıde saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün öğleden sonra mü 
nakasaya girmek icin de o 
gün teminat ve teklifat ile mU 
racaatlan. (2199) 7- 3586 

TON 
30 SAF KALAY 

400 SAF KURŞUN 
900 ELEKTROLİT BA

KIR 
450 TUTYA 
36 NİKEL 
10 BLOK BAKIR 

400 HUSUSİ ÇELİK SAÇ 
25 BOHCALIK SAC 

10 MENGANEZLf BA
KIR 

10 FOSFORLU BAKIR 
10:15 KİLO YEVMİYE 

SIGIR ETİ. 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa suretiyle 12.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart
name için hergün öğleden 
sonra münakasaya girmek için 
de o gün teminat (ve teklifat) 
ile müracaatları. (2177) 

7-3556 

21 TON MEŞE KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 29. 9. 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart 
name için hergün öğleden son 
ra ~ünakasaya girmek için de 
temınat ve teklifat ile müra -
caatlan. (2201) 7- 3588 

5 MAGNEZYUM ME
TAL 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 1-9-934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2233) 7-3614 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 
Gümrüğümüzde mevcut 750 

gram ecnebi malı Jembon 1-9-
934 günü saat 13 ten sonra mü 
zayede ile satılacaktır. İstek
lilerin gümrüğe müracaattan. 

(2291) 7-3685 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

WL 

ı umbara a ipleri •.. 
1 Eyliil 934 ... tarihine 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız f 

EYLÜL. 

1 

-

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide -
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek isleyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
...,,~ . .., lazım geMiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükaf a 
- Türkiye i $ BankaH -

Ankara Valiliğinden: 
Ankara mmtaka sanat mektebi ihtiyacı için aşağıda ya

zılı erzak ve e$ya ayn ayrı açık münakasaya konulacağın
dan taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte 
6 eylUl 934 persembe günü saat iiçte vilayet daimi encüme
nine müracaatları. (2051) 

1 - Kok kömiirü 
2 - Odun ve mangal kömiiri.\ 
3 - Ekmek 
3 - Sade yağ 
4 - Beyaz pevnir, kaşar, peynir, süt, yoğurt, yumurta 
6 - Kuru erzak 
7 - Yemekhane takımlarr 
8 - Atölye elbisesi, postal çamaşır. havlu 
9 - Koyun, kuzu eti, ciğer, böbrek yağı, işkembe, paça 

10 - Zeytin yağı, sabun, zeytin 
11 - Yatak çarşafı, nevresim, yastrk yüzü 

7-340~ 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğrafya şubesi için 

Aleminyom Map ile oluklu Mikyas cetvellerinin pazarlığı 
15-9-934 cumartesi saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2169) 7-3552 

Sıhhat ve içtimai mu 
avenet Vekaleti 

hudut ve sahhiller sıhhat 
UR um müdürlüğünden: 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşr şubesi için aza
mi 250 dana 40 nalak ve 30 merkep aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. İhale 6 eylfil 934 perşembe günü saat 10,30 da 
Umum Müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktrr. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere Ayniyat muhasibi mesul-
1üğüne müracaatları. (2016) 7-3374 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğraf şubesi için alı· 

nacak (10) adet alidat Olometrik aletinin mütıakasa günün· 
de talip zuhur etmediğinden işbu atatın pazarlığı 8-9-934 cu
martesi saat (14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 
zarlrğa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2171) 7-3554 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için iki 

a?,e~.mukayese m~yar metresinin pazarlığı 30-9-934 pazar 
gunu saat (14 tedır. 

2 _- .T~liplerin şartnameyi görmek ü7ere her gün ve pa
zarlıga ıştırak edeceklerin de teminatlarıyle vaktinde Cebe
cide ~arita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-
melerı. (2170) 7-3553 

Karaköse Valiliğinden 
9854 lira keşifli memleket hastahanesinin tamirat ve tadilib 19.8. 

1934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkanlmııhr. Taliplerin vakti muayyeninde Karaköse valiliğine 
müracaatlan ilan olunur. (2197) 7-3585 

:;1 AGUST.Q~ 12'"'. _ 

lvı. M. V. Satın A 1ma Komjsyo u il a n'arı 
iLAN 

K. O. ve hava kuvvetleri ih
tiyacı için dört yüz kırk bin 
yüz altmış (440,160) kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
mutşur. İhalesi 18-9-934 te sa
at 15 tedir. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin teklif ve teminatlarile 
münakasa günü saatinden e -
vel Eski~ehirde K.O. satın al
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (2161) 7-354f 

İLAN 

Samsun garnizonunda bulu 
nan ve bulunacak olan kıtala
rm ihtiyacı olan (360,000) ki
lo ekmeklik un kapalı zarfla 
münakasaya konmustur. İha· 
lesi 9-9-934 pazar !?;Ünü saat 
14 tedir. Taliplerin &eraitini 
öğrenmek üzere her gün ve 
münakasava istirak edecekle
rin teklif ve . teminatlariyle 
Samsunda Fırka satın alma 
komisyonuna münaaksa günü 
saatinden evel müracaatları. 

(2141) 7-3515 

İLAN 

Bursa ve Mudanya'daki kı
talarm ihtiyacı için (130,000) 
kilo sığır eti 20-9-934 saat 15 
te Bursa'da Fırka satın alma 
komisyonunda münakasa ile 
satın alınacaktır. Sartnamesi
ni körmek istiyeıilerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de münakasa gü
nü ve saatinden evet teklif ve 
teminatlariyle Bursa'da satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (2163) 7-3547 

Birinci fırka kıtalarr hay -
vanat ihtiyacı için (341) ton 

saman kapalı zarfla münaka -
sava konmuştur. İhalesi 8.9. 
1934 persembe günü saat 15 
tedir. Taliplerin ~artnamesini 
görmek üzere hergün ve mü -
nakasaya iştirak edeceklerin 
de o gün ve vaktinde teminat
lariyle ve teklifnameleriyle 
!stanbulda birinci fırka satın 
alma komisyonuna müracaat -
larr. (2140) 7-3516 

İLAN . 
İzmir mi.istnhl·eın mevki 

ntaatı ihtiyacı olan (21750) 
d1o sade vağ-ı kanalı zarf u
·ulivle münakasaya konmus
•ur. İhalesi 5-9-934 çarşamb~ 
Tiinü saat 16 da yapılacaktır. 
';artnamesini görmek istiyen 
terin her giin ve münakasava 
ic;tirak edeceklerin de belli 
;ün ve saatinden evet teklif 
ıe t~minatlarivle İzmir miis
tahkem mv. SA. AL. KO. nu
ıa müracaatları. (2046) 

7-3410 

İLAN 
Midyattaki kıtaların ihtiya

cı olan 70 bin kilo sığır eti ka
palı zarf usulile 600 bin kilo o
dun 220 bin kilo saman, 1500 
k~lo süt, 2500 kilo yoğurt, 4000 
kılo koyun eti aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. İhalesi 
15-9-934 10 dadır. Taliplerin 
!?artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti -
rak edeceklerin de münakasa 
günü saatinden evel teklif ve 
teminatlariyle Gercüşte satın 
alma komisyonuna müracaat .. 
lan. (2302) 7-3688 

Toplıaoede lstanbul Le
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
lfanlan 

İLAN 
Levazım Dikim Evi ihtiya

cı için 850 metre yaka çuhasr, 
23,000 metre Tela, beş yüz ta
baka mukavva, 160,000 adet 
büyük kopça, 161,000 adet kü
çük kopça, 450,000 mat düğ
me, üç milyon madeni düğme 
150 kilo parafin 18-9-934 salı 
günü saat 14 te kapalr zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatten 
evet tekliflerinin Tophanede 
satın alma komisyonuna ver· 
meleri. "215,, "4914,, 7-3549 

İLAN 

Harbiye mektebine bağlı 
kıtaatm hayvanatı için 342000 
kilo saman 20-9-934 perşembe 
~tlnü saat 14,30 da kapalı zarf 

İLAN 1 la alınacaktır. Şartnamesini 
,.. göreceklerin her gu"n ve talı"n. Yozgat Askerı satınalma . . ı:-

komisyonunda münakasasr va l~r~n bellı saatten evet teklifle 
pılmış olan dört kalem erzak- rının. Tophanede Sat!nalma 

T ( k b komısyonuna vermelerı. 
tan uza 9,5) uruş, sa una (249) (SlGZ) 7_ 3665 (36,25) kuruş, Toz şekere 44 

kuruş teklif edilen fiatlar ko· Ankara R.-ledive Reia . 
kuruş ve zeytin yağma 46,50 1 
misyonca gali görülmüş oldu-
ğundan yeniden ve pazarlıkla 
alınacaktır. Mezkur erzakı 
daha ucuz bir ffatla verebile· 
cek olanlann mezkar komis· 
)'on riyasetine müracaat etme 

tii!i ilanlan. 

teri. (2255) - .. S38 

iLAN 
Askeri sanat mektepleri 

saraciye malzemesi ihtiyacı 
olan 93 kalem malzeme 5 ey
lUl 934 çarşamba günü saat 
16 dan 17 ye kadar pazarhkla 
satın alınacaktır. Talip olan· 
lar şartnameyi görmek üzere 
Kırıkkale'de sanat mekteple -
ri satın alma komisyonuna ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de teminatlariyle münaka 
sa gün ve saatinde mezkur 
mektepte hazır bulunmaları. 

(2180) 7-3559 

~LAN. 
Tekirdağı kıtalan icin 

( 40,000) Malkara kıtaları iÇin 
(25,000) kilo makama kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 8-9-934 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Şartname
yi görmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gün ve saa
tinden evet teklif ve teminat
lariyle Tekirdağrnda askeri 
satrn alma komisyonuna mü -
racaatlarr. (2106) 7-3477 

İLAN 
818,f! lira bedeli ketffH be-

tediye hastahanesi ilave{ inşa 
at ve tamirat 4 eylQl 934 salı 
günü pazarlıkla verileceğin· 
den taliplerin saat on buçuk"' 
ta belediye encümenine müra .. 
caatlarr. (2292) 7-3686 

ANKARA TAPU MÜDÜRLÜ .. 
GONDEN: 

Ankara'nın Cebeci Balkehriı met 
kiinde kain §arkan. ekmekçi Seyit 
Ahmet veresesi garben kumcu oğlu 
Kurm vereseleri simalen Sakızlı to
pal Emin cenuben~Topal Hayriye ha,,· 
nım tarlaları ile mahdut enlce bal 
elyevm iki evli bağ bila senet piıirici 
oğlu Mehmet Efendinin uhdesinde 
iken vefatiyle varisi olup kendisine 
intikali lazım geldiğinden habisi~ 
pişirici oğullarından Hafız Tevfi~ 
Efendi tarafından tapuya tescili ta· 
lep edilmektedir. Tapu sicillind• 
kaydı bulunmıyan bu gayrimenkul -
ün sureli tasarrufu hakkında 8-9• 
934 tarihine tesadüf eden cumarte
si günü saat ikide mahallen tahkikaf 
yapılacağmdan mülkiyeti ile atik•• 
dar olanlar varsa evrakı müspitel~ 
riyle birlikte mahallinde bulunacalC 
olan memura ve yahut tabkikatt~0 

evel vilayet tapu müdürlüğüne 111u; 
racaatlan ilan olunur. 7-365 
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Ankara J. Sa. Al. 
komisyonundan . 1 • 

Aşaö-ıda cins ve mitkarları yazılı iki kalem malzeme k:.
palı za:f usulü ile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
nı~hemenin karşılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talip 
ler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman münkasaya gir
nıek için de gösterilen gün ve saatte Maliyeye tes~im e~il
nıiş ilk teminat mektubu veya banka kefaletnamesıyle hır -
likte komisyonumuza müracaatları. (1989) 

Çift a1macak eşyanın ismi münakasa tarihi günü saati 
34435 Yün çorap ı; eylül 934 çarşamba 10 
28827 TirP ,, s eylul 934 ,, ıs 

7-3382 

Do tor Hilmi İsmail ~ 1i 
: Cebecı H:ıstahanesi Cilt, Saç, Zilhrevi hastalıklaı Mütehassısı U 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde ~ 
~ Abidin Rev apartırnanmda kabul eder Telefon: 3506 ~ 

• ~~ ~~~ ~ ~ ~M ~~~ 

P.T.T. Başmüdürlüğüden: 
Haftada mütekabil iki sefer olmak ve yazın kamyonla kı

şın hayvanla ve mütekabil bir seferde altı yüz kilo yük taşı
nıak yazın iki otomobil kışın yirmi dört hayvan bulundurma!: 
Ve altı yolcu ile yirmişer kilo eşyalarmm nakline müsaade 
edilmek ve ara merkezlere uğramak üzere altı yüz lira mu . 
hammen bedelli Van • Erciyaş - Bitlis postası 15.8.1934 ten 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır. İhale günü olan 3.9.1934 
tarihine kadar taliplerin mahalli münakasa komisyonuna 
tlıüracaat etmeleri. (2155) 7-3535 

Gümrük muhafaza u um ku · 
andanlığı İstanbul satın alma 

komisyonundan: 
ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 

nevi benzin kapalı zarfla 16-9-934 pazar günü saat on dörtte 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, İstanbul Gümrük Mu· 
hafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk
larına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) liralık 
"9ezne makbuzu veya banka kefaletnamesiyle birlikte teklif 
lllektuplarmı belli saatten evel komisyona vermeleri. ( 4969) 

7-3569 

-----------------------------------------------
nkara Valiliğinden: 

1 - Bu sene Ankara merkez ilk mekteplerine talebe ka· 
~ıt ve kabul muamelesine 10-9-934 tarihinde başlanacak ve 
25.9.934 tarihine kadar devam edilecektir. Her ne kadar ted
risat başlandıktan bir ay sonraya kadar kayıt muamelesi de
\1aın ederse de talebeye ders başlar başlamaz yer bulunması 
\>e tahacüme meydan verilmemesi için bu müddet zarfında 
llıüracaat yapılması çok muvafık olacaktır. 

2 - İlk mekteplerin birinci sınıflarına yalnız 927 doğum
lu c.:ocuklar alınacaktır. 

3 - Talebe velilerinin evlerine en yakın bir ilk mektebi
~ müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2103) 7-3543 

l\.nkara • Sa Al. 
komisyonun an: 

Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik ~umaş ile çama 
§lthk bez kapalı zarf usuliyle ve eşyaların hızalarmda gös
terilen tarih ve günlerde münakasaları yapılacaktır. Talip
l~ şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere istedikleri vakit 
~~nakasaya iştirak için de gösterilen gü_n, ve ~aatte ilk te . 
tlıınat makbuzu veya banka kefaletnamesı ıle bırlikte komis
l1onumuza gelmeleri. (2023) 
tietre İsmi Münakasa ta. Gün saati 

1
47591 Yazlık elbiselik kumaş 15 eylUl 934 cumartesi 10 
68397 Çamaşırlık bez 15 eylfil 934 cumartesi 15 

7-3565 

ANKARA iCRA DAiRESİ iFLAS ME.MURLUCUNDAN: 

.. Ankara'nın Ulucanlarda Hacı Halil mahallesinde 14 No. lu hane.de 
lr]:te~hhit Pehlul ve Atıf Bey mahalles~d~ 4 7 No. lu hanede müteahhit 
tfehd~ Efendilerin iflasları Z-4-~34 .tarihı~~~ açılrp bunlard~n ~ehl?I 
it .tıdı namına bir güna mal tesbıt edilemedı den hakkmdakı tasfıyenın 
ftj~lirıe. karar erilmiş olduğundan. işbu i!a? terihinden i~ibar~~ otu~ gün 

de ıflasa üteallik muamelelerın tatbıkıne devam edılmesı ıstenilerek 
l!J •rafı peşin verilmediği takdirde momaileylı BehluJ Efendi hakkındaki 

asın kapatrlacağr. 
h Ve Mehdi efendi hakkında adi tasfiye yapılması takarrür etmiş oldu-
tıdan: 

l) l - Müflisten alacağı olanlarm ve istihkak iddiasında bulunanların 
~ •caklannı ve istihkaklarını ilandan bir y içinde ifals dairesine gelerek 
~dettirıneleri ve delillerini (senet ve defter holasalan ve saire) asıl 

2 sa~.f dak suretlerini tevdi eyle el ri. . .. .. • 
'iıt L - Hilafına hareket cezai mesnliyeti müstelzim olmak uı.er~ üfli: 

0rdularmın aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını bildırmelerı 
d 3 

- Müflisin mallarını her ne sıfatla olnrsa olsun ellerinde b lan
tı :•ııtarın o mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak ~rtiyle b 1a

~'lrıı llıüddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
~tı edtetieri bulunmadıkça cezai mesuliyete uğnyacaklan ve rüçhan hak· 

ll an h 4 illa rum kılacakları. 
~ı11 .- 8-9-934 tarihine miisadif cumartesi günü saat 14 le alacaklı
~ijl,~1.k İçtiınaa gelmeleri ve müflis ile üıterek borçlu olanlar re e
oq~la ın borcunu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada huJ ğa 

tı oldueu ilan olunur. 7-3624 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

eve 
er z yr 

-.: 

Fevkalade olarak intisar etti 
Aka Gündüz, Behçet Kemal, NÜzhet Haşim, Server 

;

Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. İ. Bey
lerin birer yazı ve makaleleri. 
Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzden 

fazla klişe vardır. 

An <a a Va i 0 

ği de : 

l! 

Hacıdoğan mahallesinde enkazı sattlınağa çıkarılan İba
dullah medresesine vazedilen bedel haddi layık görülmedi
ğinden 3 eyliil 934 pazartesi saat 10 da ihalesi icra kılınmak 
üzere müzayede müddeti bir hafta uzatılmıştır. Taliplerin 
o/0 7,5 teminatlariyle mezkur tarihte muhasebei hususiye 
müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (2294) 7-3687 

Hava yolları devlet 
·şletme idares·nden: 

25-8-934 tarihinde ihalesi mukarrer olan 6 ton benzin ve 
300 kilo yağın 9-9-934 tarihine müsadif pa2ar gününe talik 
edildiği ve taliplerin tarihi mezkilrda Hava yolları satınal-
ma komisyonuna müracaatları. (2307) 7-3689 

arita Umum üdürlüğünden: 
1 - Keşif ve fiatı tebdil edilen harita umum müdürlüğü 

daire ve matbaa çatılarının tamiri pazarlığı 12-9-934 çarşam
ba günü saat ondadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2288) 7-3683 

SAYIFA 7 

Ankara Valiliğinde • • 
1 - Merkez mektepleriyle Onwıcu yıl ve Etimesut yat.J 

mekteplerine alınacak 4il ton kok kömürü pazarlıkla mUna'i 
kasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/c 7, 
au nisbetinde muvakkat teminat akçelerini önceden muh 
;ebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ti.zere her gün d 
encümen kalemine ve 24-9-934 tarihine kadar her pazarte 
ve perşembe günü saat üçte de vilayet daimi encümenin 
müracaatları. (2241) 7-3678 

Sıhhat ve içtimai 
uavenet Vek"leti de· ı 

ı - Erzurum, Diyarbekir ve Sıvas nümune hastahaneleri 
için ceman (433 kalem) 

2 - Zonguldak hastahanesi için (107) kalem 
3 - Adana. Erzurum, Çorum, ~ars, Konya, Malatya do; 

ğum ve cocuk bakım evleri için ceman (267 kalem) 
4 - Elaziz akliye ve asabiye hastahanesi için (61 kalem)' 
İtac, ecza ve tıbbi malzeme kapalı :Zarf usuliyle ve ay 1 

ayrı ol~ak satın alınacaktır. 
İhaleleri 20.9.934 perşembe günü saat on beşte Ankarada 

Vekalet binasmda toplanan satın alma komisyonu tarafın • 
dan yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek isti • 
yenlerin İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğün$ 
veya Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdür• 
lüğüne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve sa~ 
atinde (sartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçeierl
ne ait vesaikle beraber tekJif mektuplarının r.atm alma ko 
misyonuna 'Vt:rmeleri nan olunur. (2287) 7-36~ 

at ve· timai t 
A t• h' d t v r a .. "" • 

1 at um m g n-
en • • 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşı şubesi 

için aleni münakasa ite alınacak olan 250 Dana, 40 Malak; 
30 Merkep 6 eylfil 1934 perşembe günü saat 10,30 da Umum 
Müdürlük masraf komisyonuna müracaatlarr ilan edilmiş 
ise de şimdilik yalruz 200 Dana alınacağı malum olmak üze· 
re tashihen ilan olunur. (2283) 7-3681 

ar·ciye Vekale · 
mübayaat komisyon da • 

Vekaletimiz müstahdemini için dikilecek elbiseler ile pal 
toların pazarlığı 18 eylUl 934 cumartesi günü saat 15 te Ha .. 
riciye Vekaletinde yapılacaktır. Taliplerin nümunesini gör• 
mek ve şartnameyi almak üzere levazım müdürlüğüne mü .. 
racaatlar.ı. (2282) 7-3680 

Harita Umum Müdürlüğ ·· n e • • 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Deniz ~ubesi için iki adet 

SİG. SU iskandil aletlerinin pazarlığı 27-9-934 perşembe gü .. 
nü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle ce .. 
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2289) 7-3684 

Ankara Milli Emlak 
üdiir üğünde • • 

Vattarin mah&llam\~ Banik oğla so ğmda 15 7 ka• 
pı ve 144 metruke No. tu hanenin artnamesi mucı'bince ta• 
mirinin münakasası 2 eylül 934 pazar günü saat 15 te icra 
edilecektir. Taliplerin müracaatları. (2275) 7-3679 

sta b • en z 
• 
1 

6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasast 
11 eylUI 934 sah gün.ü saat 
14 te. 

6000 metre iş başrhk kirya! Kapalı zarfla münakasasx 
11 eylQl 934 salı günü saat 
15 te. 

Deniz kuvvetleri' için lüzumu olan yukarda cins ve milC 
tan yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve 
saatlarda kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek istiycnlerin' her gün ve münakasaya 
gireceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kain Ko • 
misvona müracaatlarL ( 4860) 7-3451 

ANKARA BIRINCf iCRA ME-ı ANKARA AHRUKATı 
MURLUCUNDAN: DEPOSUNUN DİYANET 

Mahc z b'iyüklü küçüklü u te- RİYASETİ KARŞISINDAN 
lif 5 halm birinci artırması 3-9- B kerre Da ağ ande - .. 
934 pazartesi günü belediye miiza- riyet b hçesine nakletmiş olduğu • 
yede salo nda saat 1 ~ yapı ~-. mu muhterem tpii~tcrilerimizin na " 
cak m ammen kıymetı o/o 75 mı zarı dikkatine arzeylerinı. 
bulmazsa ikinci sah§ 6-9-934 per- E tirasit kok ve her vi • 
ıembe ayın yer ve saatte satdacak· rukat üitiyacı depo uzca sulmletlt 
tır. Taliplerin oradaki memurumuza tı:min olımur. 
müracaatJan. 7-3677 Telefon: 20i5 7-349C 
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Ankara Nümune ree:7:.:k:;.::D:::~ 1 
Hastahanesi• Baştabiblig"' İnen: ~ Hastalıklar Mütelıaum ~ 

: Dr. Zeki Hakkı a 
Hastahanenin cümle kapısının tadil ve inşasiyle göz pav- 1 ~ Almanya'da ibtııasını ikmai a 

yonunun doğrama ve hala tamiratı pazarlıkla yaptınlaca- ı etmiıtir. t 
g-mdan taliplerin yevmi ihale olan 3 eylUl 934 pazartesi gü- ı .. . .. 

1 
t 

"1 k • , Haıtalarını her gun og e ~ nü saat 10 da hastanede müteşekkı omısyona ve şartname- , ' 
'1 h , den sonra Adliye Sarayı ya· ~ leri aönnek ic.in de her gün saat 13 ı e 15 arasında astane , ' 

f-. l k f nda Gençağa apartımanın· c Bastababetine müracaatları ve cüm e aprsı için 121 göz pav da kabul eder. Telefon:2357 
yonu tamiratı için 38 lira teminatı muvakkateyi hamil ol-

7 
_ 

3307 
.t 

malan ilan olunur. (2220) 7-3622 

---------------------------------------------- ..................... .. 
Ankara Vilayet Sıhhiye 

Müdür' öğünden: 
Muayene ve tedavi evleri için 4 kilo neosalvarsan ile 600 

şişe Bizmojenol kapalı zarfla 10-9-934 pazartesi günü saat 
15 te eksilmiye konulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 367 lira 50 kuruşluk 
vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle birlikte tek
lif mektuplarım belli saatten evel Vilayet encümeni daimi-
sine vermeleri. (2122) ?-3486 

Ankara inhisarlar 
baş müdürlüğünden: 

!Lnlr.lıa•a• lıdriıarlar memurluğuna gelecek tütün ve müskirat 
mdıklannm nakliyesi bir sene müddetle münakasaya konulmuıtur . 

ihaleyi katiyesi 4 eylül 1934 salı günüdür. 
Şartnameyi görmek ve fazla. malumat almak istiyen taliplerin ihale 

gününe kadar Kızılcahamam fnhisarlar Baımemurluğuna müracaatları. 
(2230) 7~3604 

Maarif Vekaletinden: 

inşaat sahiplerine 

Satılık: 
Az kullanılmış kereste, çel

oteks ve saire inşaat malze
mesi Kavaklıdere ayrancı yo
lu İsveç sefareti inşaatına mü 
racaat. 7-3633 

Kiralık bina aranıyor 
Çankaya veya Yenişehir

de altı yedi odalı apartıman 
veya müstakil bahçeli ev, 
müsait şeraitte isticar edile
cektir. Alakadarların adres 
lerini, kira bedelini, ne za
man görülebileceğini, Nilü 
fer caddesinde Taksim so
'<:ağında. Nafi Atuf Bev 
\pt. bir numaralı dairesinel 
vazı ile bildirmeleri ilan o-
lunur. 7-3562 

Kir alık daire ve oda 

Bir yetimi barzndzr .. 
mak iyi bir harekettir 

.. 

• Fakat babasını kaybetmiş bir soğuk hava dolab. 

mevzubahis ıse, yani onu imal etmi~ fabrikatör 

piyasayı terketmişse, bu cidden fena bir iştir. Teminat 
hoşa gitmiş, demektir. 

FRIGIDAIRE HiÇ BiR YAKITYETIM KALMAYACAKTHt 

Çünki, soğutma tertibatında ihtisas sahibi olan en 
mühim bir şirket tarafından imal edilmiştir. 

Çünki, Frigidaire'in 18 senelik tecrübesi vardır. 

Yani tecrübe zamanını geçirmiştir. (2,600,000 adedi 

hali istimildedir.) 

Çünki. General Motors'un bir ~ubesi olan Frigidaire 

gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

HütWı uu esbap. sizin dahi yalnız bir 

FRIGIDAIRE 
<:rncrı• Motorı •ımu111. 

soğuk hava dolabını intihap etmeniz için bir sebep teşkil edttcektir,' 

8 O U R L A 8 1 R A D E R L E R ve Şsı Vekalet hademelerine nümunelerine göre yaptırılacak 
elbise, kasket, palto, ve ayakkabının şartnames.ini. görmek 
üzere her gün levazrm müdürlüğüne ve yevmı ıhale olan 
5 eylUl 934 çarşamba günü saat 14 te yüzde yedi buçuk pey 
akçesiyle Komisyona müracaatları ilan olunur. (2245) 

Havuz başının güze ı bir •!IMlllRlllHlllll1lll!ltlllllllUıııtilllllllHııurnıııııınn1111•11111111nııu11HM•ıımıw111111111111lH!l111lllftllllllllllııuımııfllllllillRllll1 

İ Ankara Hususi Bizim Mektep Ana, tık, orta . 7~3655 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Daktilo aranıyor 

mevkiinde elektrik, havagazı, 
su ve müstakil oda kiralıktır. 
Tercihan saat 14 e kadar 1841-
e telefon. 7-3691 1 Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilerek resmi 

mekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedris 
edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylOlde, Orta kısım 

11 teşrinievelde derslere başlıyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Tele-

K • 1 k b" fon: (2459) (2268) 7-3676 Askerifabrik~~umummüdürlüğü ~~mü"ahdem~i ~ ıraı 1na ~,-~ ~~~u~~~~~m~~oo~~m~•~~-~n•~~~-~~ 
muvakkateden olmak üzere 50 lira ücretle seri yazı yazan 

1

1 ~ 

üç erkek daktiloya ihtiyaç vardır. ~ f Anafartalar caddeainde elyev~! Abone ve iylan bedelleri: 1 Yahut p ıta veya Banka va • ı kimsenin tahsil aalibiyetl 
Taliplerin her gün öğleden sonra 13.30 da zat işlerine t~ 'lafıa Vekaletinin İfral etmekte~ Müessese veznesine verilir. srtasiyle gönderilir. Hariçte yoktur. 

müracaatları. (2178) 7-3557 1 r olduğu bina, vekiletin nakli ha· 

-----------------------• f ~ebiyle 1 kinanuevel 1934 tari· 
1 
f 'inden itibaren kiraya v~rilecek-

Dikkat!. ~ 'ir. Gerek içindeki tesisat ve ge
i "ekse bulunduğu mevki itibariyle 
1 'tel olmığa pek müsait olan mez· 

Şirketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmak r 'côr binanm tamammı isticar et-
tmeliyle berveçhiati hususatı muhterem radyo meraklıları- ~ "1tek istivenlerin Hakimiyeti Mil · 
na arzeder: 'ive caddesinde KOÇ ZADE Tl-

1 - Ne marka ve cins olursa olsun, modası geçmiş akil- ~ARETHANESI ne miiracaatlan. 
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer· 7-3526 
siz radyoları, 934 modeli olan 938 tip ahize ile tepdi- ! "" ... _. ... _.. ... _,., 
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalman 
~del ile kabul edilecektir. 

2 - Miıracaat edeceklerin, ellerinde bulunan eski radyo-
f)IŞ HEKiMi 

Cavit Kurtoğlu ların dns ve modelini ve bulunduğu vaziyeti ve te • 
ferrüatım bildirmeleri rica olunur. lttanbul ve Pıriı difÇi mektep · 

3-938 apareyleri- \erinden mezun. 
Çankaya caddesi No. 9 

. 

miz 15 - 2000 met
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla· 
n:u mükemmel su
rette almaktadır. Di 
llamik hoparlcwlc 
mücehhezdir. Muh· 
telif elektrik volta· 
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 

4 - Bu apcrey!::-: 
tecrübe için muhte· 
rem müşterilerimı
zin emrine amade 
kılmaktayız. 

Türk Philips Limitet Şirketi 
Ankara. telefon: 3722 

• 
Balıkesir Vilayeti 

Encümeni Daimisinden: 

Telefon: 3772 
7-34~7 

Tercüme ve Ingilizce 
Hususi Ders. 
Posta lotusu ~Oft. 

Cebeci Merkez hastahane · 
sf dahTiive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

rien c:onra Adliye sarayı kar· 
şısmda Faik B. apartımanm

da kabul eder . 

/ 

Telefon: 3613 

' imtiyaz sahibi Ye Baımuhar-

riri F ALIH RIFKI. 

Umumi nqriyat idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

-~-

Ayvalık- Altınova yolunun 6+588 - 8+765 inci kilomet
releri arasında şartname ve keşifname mucibince yapılacak 
tesviyei turabiye ve kaldırım inşaatı 10 eylUl 934 tari~ine 
müsadif pazartesi günü saat on beşte kapalı zarf ~sulıyle 
ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Bu ınşaatm Çankm caddesi civarında 
tiedeli keşfi 8305 lira 67 kurustur. Hakimiyeti Milliye Matbaasrn-

Münakasaya: Liyakati fenniyesi başmühendislikçe tas- da basılmı~tır. 
aik edilenlerin iştirak mesuliyetleri ile çalışacaklar. Ehliyet '-....._ __________ ..) 

Kiralık Aparhman 
vesikası ve Ticaret vesikası ibraz edenler kabul olunacak ve 
bu vesikalar yevmi ihaleden laakal 8 gün evel baş mühendis
liğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile 
b·eraber % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuz Karıoğlan çarırsmda Merkeı kı
ve mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde ruthaneıi iizerindeki beı kat ..._ 
usulü dairesinde encümeni vilayete fazla malUmat almak is- !ere aynlaııı apartDDu kirahkbr. 
tlyenlerin daha evet başmühendisliğc ve encümeni vilayet falipleria Merkez kırudwtesiae 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2168) 7-3551 miracaat1ın. 7- 334? 

Doğru tutuş Yanlış tutuş 

Elektrik ampulünü değiştirirken dikkat ediniz. Elinizle ma(ienl kısma temas etnıtll' 
yiniz. Ampulü cam kıs1;1~~~:: tutunuı Elektrik şirke 

Kulü p Si n emasında 
BUGON iKi FlLlM 

l - MADAM ÇOCUK iSTEMi YOR 2 - FEDAiLER ALA Yf 

BU GECE 
ŞİKAGODA PANİK 

Geceleri 12, ründüıleri 6 1atmdın apğı ço Ularm sinemaya bbali ltiik&metçe muedilmiftir. 


