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Tarih Bahsi: 

A r Sav şı. 
Büyük Türk milletinin kıymetli evladı 
Ömer Halis Pş. Hz. arzı şükran için. 
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Anknranın ccnuhundaki 

elıı.n \loğını dolrıcıan Tımur 

urkueındnn hir yürüyüşle 
kendisini takip etmek -
te olnn Yıldırımın çok kuv
Yctle beklediği hır baskınını 
karşılamak için bugünkü di
kmen bağlarının arkasındaki 
geniş vadıdH bulunan emir 
gölü ve soğan gölü civa
rında tevkıf etmiş ve BA
lfiyn giden sırtlar üzeri -
nde mevzi almıştı. Ertesi 
gün hasmın henüz uzakta 
olduğunu onloyınca kısmı 
ki.illiyi orada bırakarak bir 
kısım kuvvetile Ankara 
kalesi önün~ geldi. O zaman 
beş kııt surla çevrilmiş ol
an kaleyi Yıldırım ordusu 
yetişmezden evel düşürmek 

için dış surları bırakarak 

bent deresinin en çetin ya_ 
maçlarından iç kaleye taar
ruz etti. Taarruz eden kuv
vetler ancak ikindiye doğru 
iç duvarların altına kndar 
vasıl olduğu bir zamanda 
gelen bir haber vaziyeti alt 
üst etti. Timurun kumanda 
ettiği hızırlık tepesinin ar
kasından şimalden baraj bo
ğazı istikametinden koşup 
gelen atlılar Yıldırım ordu
ıunun Çubuk ovosıno inmiş 
olduğunu haber verdiler. 
Bu haber Timur üzerinde 
yıldırım tesiri yaptı. Çünkü 
Timur Yıldırımı h.1U. bu 
anda dahi cenupto.n kendi 
kısmı küllisinin gerisind
en Bdld istikametinden bek
lenmekte idi. Böyle bütün 
memulün haricinde ola -
rak hasım ordusunun bir
denbire şimalden çıkıverişi 
bütün hesaplarını zirü ze
ber etti . Şaşkınlık umumil
eşti. Timur askeri ka
lenin yamaçlarından süratle 
aşağıya jnerek kaleyi 
bıraktılar. Timur elinde bu
lunan kuvveti kemali sürat
le Çubuk ovası istikametin
deki sırtlar üzerjne gönder_ 
erek mevzi aldı. Manmofıh 

vaziyet çok endişeli idi. 
Çünkü kısmı küllisi Ankara_ 
dnn dört beş saat cenupta 
idi. Yıldırımın hemen vukuu 
muhtemel bir taarruzuna 
yetişmesine imkdn yoktu. 
Timur gafletle yohut yanlı 
tahminle baskın halinde ya
kalanmıştı. 

Kendi ümerasıDJn reyleri
ne rağmen Yıldırım hu bas

kını yapmamıştır. Bu baskı
nın yapılması ve Timurun 
Ankara civarındaki kuvvet. 
lerinin ezilmesi daha muvaf k 
değil mi idi. Ve hu ilk dar
be ile hem Timur ordusuna 
mühim tesir icra edilmiş 
hem do Yıldırım ordusunun 
maneviyctinde bir fazlalık 
husule gelınis olmaz mıyd:~ 
Kırk elli bin ki ilik hır kuv
vetin du'jman he ahına saf
tan harıc l tılmn ı ıhm l 
cdilcb•lir miydı ı 

Bu baskın )Bpm ·~vfı-

yeti ( Ank ra savaş ] namın
daki os rde İ<.·molen miına_ 

kaşa edilmiş ve Yıldırımın 

hareketi yani bask n ynpıl

mnması muvafık görulmuş 

tur. Büyük bir ihtisnso. ıs
tinat eden bu mütalea tnbıi 
çok kıymetli olmnkla bera· 

ber asker olnııyan1ar için ve 
bir gtin sonraki muharebenin 
dn netirı sine bokılarak o La
skının yapılmamasını ka~·ı

rılmış bir f rsat diye tel:\k
ki edilmek temayülü kcntlı
liğinden hasıl olur lkindiden 
sonra akşama kadar ~:ubuk 

ovasına inen Yıldmm ordusu 
evelce ihzar ettiği müdafaa 
mevzilerini t mnmen işgal edi
yor .Bu mevozi çok metındir. 
Bu mevzii tutmuş bir ordu 
ile karşısındaki süvari ordu
su arasında_ fevkaltıde hddi
seler hariç- normal bir mü
sademe vukuunda muhacim 
kuvvetler için mevziin zaptı 
gayri kabildir. Bu muhare_ 
bedenberi geçen beş asır 

zarfında işlene işlene bugün 
çok ince bir hale gelmiş 

olan tabiye kavaidinin o za
manlarda ecdat tarafından 
bu kadar muvaffakıyetle ta_ 
tbiki derin iftihara şayand
ır. Sonraları Avrupa içlerine 
akan Türk istitAsını tetkik 
ederken bizde sonot hük
mü olnn askerliğin bu es
as kaidelerinin sureti tatbi
kini tamik etmek lAzımdır. 

Viyana hezimetinden sonra 
hele son asırlarda askerliğ
in de umumi '3Ukutumuzla 
mütenasip olarak diiştüğü 

ve muharebelerimizin 3leJA_ 
de muharebeler haline inkı

lap ettiği görülmektedir. 
Hatt§ umumi sukutumuzu 
bile ecdadın bu esas kaide. 
lerini unutmaklığımızdan 
müteYellıt hezimetlerin ihzar 
ettiği muhakkaktır. Timure 
karşı tutulan bu mevziler 
yor bayırları mevkiinden cen. 
uba doğru bakıldığı zaman 
heyeti umumisile kaimü~z
aviye bir müsellesi andırıy
or. Mfiselleıin resinden ka
ideye inen dılı ordunun sağ 
cenahı ve gerilerini tama
men muhafaza ediyor. Bu 
dılı uzaktaki Mire dağı zir
ves inden Kopadı kaya önle_ 
rine kadar devam eden uz_ 
un ve arızalı bir hattıbt1la 

teşkil eder. Bu hattın şima

lde 1 a ak tepeye kadar 
uzanan garp yamaçları süv
ari için değıl hattd piyııde 

İçin dahi çıkılması müşkül 

dik ve sarp ynmaçlıırıdır. 
Bu sırtların arkasındon 

dolaşarak ordunun ne ya
n la ı ına ne de gerisine icroyi 
tesir etmek mümkün dcğıl. 

dir. 
Kl'padı kaya önlerinden 

ta bahadır tepEi ilerilerıne 

kadar uzayan cephe hattı da 
Timur suvorismin yayıldığı 
ovaya tnmemcn h.lkjm bir 
sıra tepelarden ıborettjr. 

Hu tepeler Arap 1 insan me
vki ini ge~ tikten sonra Ak~·
alı köyüne doğru derin vn
dılere iniyor. Burada dahi 

suv rı111n piyadeye Lnar 
ruzu g~yrı mtiesı:;jrdir. Daha 

1 
imali~ rkide \.ubuk kac:a bn 

sını gerıp te <)ovundur kö un
un gerılerrnden kezcı teprlere 
taarruzudn kısmı kullıden 

ksen,disı ıoın tchlikelorle 
malı hır surette çok uyrılmıığı 
ıcap ottırıtiğı gıbi bu ihata
nın keza tepelere karşı mu
essiı· olması da çok müstebat 
idi. Şu vııziyette Yıldırım 
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ordusu her cihetinden ve ta 
biaten çok müstahkem bir 
mevzie girmiş ve aynı za_ 
manda karşıBındnki Timur 
ordusuna hAkim bir vaziyete 
geçmiı bulunuyor. 

Bu vaziyet aynı zamanda 
Timuru diğer bir tehlike ile 
de tehdit ediyordu. Çünl<ii 
'l'imur Yıldırım ordusu kar~
ısınclu bulunurken gerisinde 
Ankara kalesi vardı. İki tara
ftan sıkışmış vaziyette bulun
un Timur idn ademi muvatfakı-
yet halinde öldürücü bir he
zimet muhakkak idi. Daima 
kati muharebeler hazırlıyan 

ve düşmanı istediği şerait 
dahilındo çok müsait bir 
mevzie getirmeğe muvaffak 
olan Beyazıt hıı muharebeyi 
de bir imha muhnrahesi 
şekline sokmuş idi. 

Fakat kaderin hükmü 
başka türlü zuhur 11tti. Mer
hum Kemalin evrakı perişı. 
nında söylediği gibi (eğerçi 
efrat şiddetine nazaran anı 
dahi yerinden koparması 

ihtimalden bait değildi. Fa
kat daha haımile çarpış

mağa başlar haşlamu sevki 
rüzgAr eczayi kuvvetini ta
rumar ettiğinden o ateşpnrei 
celddet yok yere mahvol
du gitti.) Evet eczayi kuv
veti kendisine ihanet etmiş 
kaderin nagihani hir darbe· 
si orduyu da, o kadar müıait 
vaziyeti Je tarumar etmiştir. 

Orta Anadolu yaylasının 
kızğın güneşli sabahlarından 

biri açılıp ta güneı 

Çubuk ovnsını aydınlat-
tığı znman ovayı 

boydan boya kaplamış olan 
Timur ordusunun karşısında 
sağ cehahı garpteki Mire 
deresi yamaçlarına istinat 
ettirerek şarka doğru uzan
an bu 11ra tepeler ve meyi
ller üzerinde saf saf mevzi 
almış Yıldırım ordusu ova
ya. muvazi uzanmış kesif ve 
muntazam insan karaltıları 

hnlinde meydnna çıkıyor. 
Yıldırım kendisi elyevm 

üzerinde bir hamam harab
esi bulunan Melikşah köyü
nün önündeki Hamam tepe 
üzerinde merkttzde bulunu
yor. Hassa ıle harp kıtaatı 
Hamam tepenin azman ça 
yırına inen eteklerinden yo
moçlarına doğru mel'Iİ al
mış Haınam tepe ile Münn
dir tepe arasındaki çukurl
uğa doğru uzanmış idi. Sol 
cenah Münadir tepe ilerisi
ndeki sırtlara doğru temadi 
ediyor. Ve daha ilerideki 
Ha lıa<lır tepe ile Arap Has
an ve civarları ve daha ge
rideki yamodar muhtelif 
kıtnat ile setredilmiş bulun
uyordu. Burada arazının 
umumiyetle vaziyeti nata
mam bir halde Catalca hattı 
mııstahkemıni andırır. Ova
ya htikim bir sıra tepelerd
en sonra sağımızda bul
unan Mire dağı etekleri ih_ 
atası gayri mümkün bir 
Torkos gülü mevk11nr} kon
ulabılır . 

Milat K eınal 
(devam edecek) 

avusturyaki 
Hadiseler 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
birdirmediğini Sir Gon Si
mona sormuştur. Nazır ım

nliI.ı tahriren ve rılmesiııi rica 
ed(\rek meseleyi talik etmiş
tir. 
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Heyet. İhtikarla Mücadele 
Dün şe~rimize mütehassıs 

bir heyet geldi. 
Koyuncularla bir görüşme yaptı 

ıırant Vekfılet.i tornfından 

Merinos mıntakasındn tetkik
katn memur edildiğini yaz
dığımız mütehassıs heyet 
dün Bursadnn şehrimize ge
lmiştir. 

Ankara ziraat enstitüsü 
profesörlerinden Dr .M. Sipe
tcl baytar Dr. Süreyya, Or.Se
Jahattin, aıistan Celıll beyler
den müteşekkil olan heyete 

Sipetel riyaset etmektedir. 
Heyet Halkevi salonunda 

köylülerle koyunculuk hak
kında bir görüşme yapmış 

garbi Anlldolu koyunlarının 
et ve yabanç merinos koyu
nlarına tahvil lüzumunu köy
lüye anlatmıştır. 

Heyet vilayetimizin muht
elif yerlerini gezerek. tetki
katta bulunacak müteakıben 
Çanakkaleye gidecektir. Vi
lAyetimiz dahilinde yapaca · 
ğı tetkik seyahatinde vilfiy . 
et baytar müdürü de heyete 
refakat edecektir. 

İzmir ağır ceza reisi şe~-
rimiz~e ' 

lzmir Ağır Ceza mah
kemesi reıs1 Cevdet bey 
diin şehrimize gelmiştir. 

Eyi bir avcı olan Cevdet hey 
şehrimiz nv<"ılnrının yarın 
yapacakları bayrama ve av 

müsabakalarına iştirak ede
cektir. 

(ıkıf mü~ürü. 
Yirmi gün izin alan vila-

yet evkaf müdürü Behzat 
bey lstanbulo gitmiştir. 

Zelzele ol~u. 
Dün gece saat üç sırala

rında şehrimizde hafıf bir 
zelzele olmu~tur. 

Komisyon et fiatlarını çok yük
sek buluyor. Bir karar verecek. 

Ihtikfırln mücadele komi 
syonu dün vilayet mektup 
çusu Hilmi beyin riyasetinde 
toplannrok mesaisine devam 
etmiştir. 

Komisyon diin de beledi
ye ve ticaret odasındnn ge-
len havayici zaruriye fiatlıırı 
üzerinde tetkik atta 

Yurtlular 
Bugün ~uruluşlannm yıloö
nümünü kutluhyacaklardtr. 

İdmonyurdu kulübii kuru
luşunun on beşinci yıldönü

münü bu akşam Şehir sine
masında vereceği bir müsa
mere ile kutlulıyacaktır. 

Müsamerede Yurtlulardan 
maada birçok ze-yat ta davet
li olarak hnzır bulunacaktır. 
~üsamereye istiklôl mHrş1 
ile başlanacak, mehtelif n u
m aralar yapılacak bu arada 
«Çoban» piyesi temsil edi
lecektir. 

Yurtluları hararlıtle teb
rik ederiz. 

Yıl~ırımm zararlan 
Üç gün evelki yağmurlar 

esnasında Manyas nahiyesi_ 
nin Eşen ~e Hn y<lar köyler_ 
ine yıldırım düşmüştür. Yı
ldırım<lnn Haydar köyünde 

bir öküz ölmüş, Eşen köyü
nde de bir koyun ağılı ile 
otuz araba kadar kuru ot 
yanmıştır. 

Maaşlar verildi. 
Muvazenei umumiyeden 

maaş alan memurlar dün 
eylıil maaşlarını almışlardır. 

Hususi idarenin Je birka\~ 
güne kadar maaş tevziatına 

başlıyacağı tahmin edilme. 
ktedir. 

bulunmuştur. (;eçen sene 
okkası otuz beş kuruş olan 
koyun etinin bu sene aynı 
aylarda kilosunun 35-40 ku
ruşa satılması komisyonun 
nnznrı dikkatini celbederok bu 
hususta tetkikatını derinle tir
miştir. Komisyon gelecek 
toplantısında bu hususta bir 
karar vereeeluir. 

Spor: 

Altayhlar 
Bugün geliyorlar.. 

Birlik dün eksarsls yaptı .. 
Dün haber verdiğimiz ve

çhile Altaylılar bugün şeh
rimize gelecek ve yarın ıd
manbirliği ile maç yapa<;n
klardir. 

Altaylı misafirler iıtaeiy
onda sporcularımız tarafın
dan karşılanacaktır. 

Altayo karşı oynıyacak 
olan Birlik takımına 

Güçten bazı eyi oyuncularla 
takviye edilerek kuvvetli 
bir şekil verilmiştir. Tokun 
dün ekzersis yapmıştır. 

Birlik takımının bu şeklile 
Altaya karşı muvaffakıyetli bit 
oyun oynıyacoğı tahmin ed· 
ilmektedir. 

lik maç lan f in ah bu cu
ma yapılamıyor. 

Mıntakn Futbol heyeti 
Birlik-Kolordu lıluçın ıla Ko· 
lordunun hükmen mağllip 
addedilmesi hususunda ısrar 
ettiğinden Kolordu İmanbir
liği ile Ayvalık İdmanyurdu 
arasında icrası mukarrer 
final maçı yarın yapıl nııy
araktır. 

Bu vaziyet karşısıntlıı 
Mıntaka Merkez heyeti tar
afından bir karar verilmesi 
beklenmekte ve finnlio 
gelecek cuma yapılması t:ı
hmin edilmektedir. 

Himayei Etfal ~ocu' 
Bakıcı Mektebi. 

1 İngiliz hava Muhafızgüçlüler 
Himıyeietfal Cemiyeti l :m

umi Merkezinin Ankarnd{.lki 
çocuk bakıcı mektebi teşr· 

inievel iptidnlnrındo derslere 
tekrar başlıyacaktır . Mektep 
leyli vo rrıeı·canidir. Ameli 
ve nazari tedrisatı ikJ sen

edir. Mektobi muvaffok ıydle 
bitirerek şehadctneme al .nlar 
Himayeictfnl müesseselorıle, 1 

diğer müesscselete ve nilel 1 
er yanına ~·ocuk bakıcılık 
ve hasta bakıcılık işleri ıle 
yerle ·tirilir. Mektebe, ilkm_ 
ekteptcn şehadetname nim ş 
veya orta mektoplerle lisı·l 
erde trıhsil görmüş J 8 don 
25 yaşınrı kadar evlanmemiş 
hanım kı,.;l.Ar kabul edilir .. 
Ortn mektep veyn lise tuhs
illi hanım kızlar tercih edi
lir. Mektobo kaydnd ılmok kin 
bir istida ıle Ankarada Him
ayeıetfnl Cemiveti Umumi 
~1erkt zi reislığiılC' müracaat 
dilir. Nüfus cüzdanı,mcktep 

şehadetn nıesi veya tasdiknn
rııosı, hüsnühal mazhntosı 

sıhhet \ 'C aşı ropoıu vo uç
fotogrnf gönderilir. Kaydı 

icra edilenlere keyfiyet bil
dirHdikton ıonra gelinir. 

Kuvvetleri Giresun, J (A.A.)- Muhs-
fızgücü bisikletçileri diiO 

( Üst tarafı birinci sayfada ) gelmişlerdir. 
ğıliz, lngilterenin müdafaa- ı============-=--""'_,,-:P 
sını düşündüğümüz zaman anma olarak tavsif odon tıı· 
artık Ovur sahillerini kriri 60 reye kar9ı 404 re" 
değil fakat Reni dü- yle reddeılilmiştir. 

~unüyoruz. Bugünkü hudu- Sir Con Simon bu teklif .. 
duınuz orada bulunuyor. lerin, başkn devletlerle gör" 

Düşunülen beş senelik pl· üşmeler neticesinde yapılaı · 
iln tayorelerimizin sayısını adığını söylemiştir Bu te1'" 
1304 e çıkaracaktır. Halb-

lifter. nazırlar tarafındaO 
uki bugün mevcudumuz 844 
- hava meselesinin hor ceph' tur. 

Bundan sonru M. HaldYin esindeki tetkikler neticesin' 
sivil halkın muhafazasını de yapılmıştır. 
temin için alınacak yeni te- Londra, 31 (A.A.) - M· 
dbirlerden bahsetmiştir. Baldvin Avam kamaraeındıı 

Müzakereler esnasında, M. M. Devalornnın, kralın taht• 
Çurçil, Almanynnın m uahe-

~·ıkmasının 25 inci yıldooiı"' 
delor ohkı1mını hozarak bir 
askeri havacılık tesis ettiği- münü tesit için yapılaca~ 
ni ve gittikçe inkişnf ettir- merasime iştiraki için vakİ 
diğini bildirmiştir. Sivil tay- rirayı reddetmiş olduğun" 
oreleri askeri tayare ha - beyan otmi tir 
line konulmak üzere fenni Söylendiğine göre M. De" 
bir şekilde imal eJılmiştir. aloranın hu imtinaı katiyrıt 

Muhafazakdrlardnn M. Gc 
kralın şahsını istihdaf ede~ 

st Alman lıavacılığanın çok 
memektc, ancak siyasi bit müterakki bir lıalılo olduğ-

unu söylemiş, bilhassa sivil tak ım dmillerden ve iki ıııe' 
tayareciliğin inkişafı üzeri- mleketin halıhazırdoki vazı 
ndo durmuştur. yetinden mülhem bulunma~' 

İşçi muhalefetinin sildhL tadır. 



2 AGUITOI 

Fen bahsi: 

Beynelmilel Uçuş 
Yazan: lstanbul ünüversitesi fen fakül· 
tesi profesörlerinden Dr, Villy PRAGER 

Bu ıeneoin yasmda dör- lerin hamulesiz sıkletleri 
düncü defa olarak uçuş me· tahdit edilmiştir. Muhtd .f 
ydanında kapalı bir yol üz- müsabakalarda ( 1929- 1930. 
erinde beynelmilel uçuş İç- 1932) siklotin iist gayesi 
in hofıf tayare inşaatının mutazaman ıırttırılmıştır; bu 
en ıon mamulAtı birlikte sene 560 Kg. civarında ol· 
görülebilecektir. Bunun icin acaktır. Müsabakaya iştirnk 
bu be1nelmilel kapalı bir ede~ek olan tayarelerin ge-

leri lA.zımdır . Ta yarenin bu 
suretle yukarıda mevzubahis 
kapıdan geçebilecek hale ge
tirilebilmesi için icap eden 
zaman tayin edilir; eıı kıt1a 

zaman 50 saniye bulunmuş 
tur. Keza, tayareciyi uçuşa 
salih bir hale getirmek idn 
lAzım zaman tayin edilir. 

Nihay~t ta yarenin 100 
kim. uçuş kin sarf dt.ıceği 
ihtirak maddeleri Je ehem-
miyetle nazarı itibare alıoa
cak tır. Asgari ihtirak mad
desi 1&rfıyatı 6 3.4 kg. idi. 

Himayeietfıl caıiyıti 
riyasetinden: 

30 Ağustos zafer hayra· 
mıııa müsod r perşembe gü
nü cemiyetio iz tı rafından 
fakir ~ ocuklarını sun netle. 
ri yapıl.ıcağındnn çocukları
nı sünnet eltn mek istiyen 
muhtaç ailelerin J O Ağust
os tarihine kadar hergün 
saat 16 ı 7 arasında cemıye
timiz riyasetine mliracaaıla
rı rica olunur. 

Pehlivan güreşleri. 
Dursunbey Tayıra Şubısindın: 
Dursunbe) kazasında ilk defa olarak açılacak 

olan panayırın sonuncu 14 ağustos 934 Salı günü 
Ta\'are Cemiyeti menfaatına icra edilecek olan . . 
pehlh arı güre. ine iştirak edecek pehlivanlara 
aşa~ıdaki ikramiyeJer verilecektir: 

Lira 
Baıpehlivana 25 

101 üzerinde ucuıların hus... cirecekleri muhtelif tecrüb. 
uıi eeyahat tayarelerinin eleri tetkik edelim. Buraıla 
inkitafı bakımından ehemm- verilen rakkımlar son müs
iyetine dikkatı. Celbetmek abaka şeraitinden alınmıştır. 

lüsaboka şeraitinin çok ı::::.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiili-..--
Baıaltına t 5 
Üçüncüye 10 

faydadan hali değildir. Tecrübelerin en mühimle-
t929 ıene1inde, Fransan- rindenbiri asgari tecrübe

m aero kultlbö beynelmilel sidir. Bır tayare için yal
uçuı müsabakııları için «Şa. nız azami sürat değil, as
lanj» mükAfatını vakfettiği gari süratinde mevcut oldu_ 
zaman fU mülahazat üzerine ğu tayarecilikle meıgul ol-

' . 1 iıtinat etmitti. Tayarenın, mıyan ar arasında bilınmez. 
diğer ve8aiti nakliyeye na- Tayare menubahis asgari 
zaran faıkiyetini teşkil eden ıüratten daha az süratle ha
büyük süratin kı1meti, kıt- reket ettiği takdirde ufki 
tedılecek mesafeler ne kadar uçuşta kalmak kabıliyetini 
büyürse 0 kadar artar. ~u muhafaza edemez. Bu asgari 
Hbeplerden dolayı tayarenın sürati mümkün olduğu ka-
e.,el emirde beynelm- dar küçük kılmak faydal dır, 
ilel muvaıılada istim· çünkü büyük süratlerde bilha· 
ali zarureti tebeyyün Ha güçleşen kalkış ve iniş 
eder. HaTa ıeyrüsefer Airk- manevraları bu suretle kola
etleri tarafından beynelmilel ylaştırılmış olur. Son müsa
hatalarda nakledilen yolcu bekada, müsabakayı kazanan 
miktarının mütemadiyen ar- tayarenin asgari süreti saa-

tte 58 Kim; ıdi. 
tmasına mukabil aynı hata -
!arda hususi bava seyrüı· Asgari süratin yanında, 

tabii olarak azami süratte efe:-leri henüı hiç mevzub-
ahiı olmıyacak derecededir. de kıymat verilecektir. Son 

müsabakada bu azami sürat 

münakoşayı mucip olan no
ktası, tayarenin teçhizatının 

tayini ve takdiridir. Buna ait 
madde, tayarenin rahatlığı, 
oturacak yerlerin münasip 
surette tevzii, pilot mevkı· 
inden oıaniıiz rüyet olabil. 
..aesi ve bunlara benzer bir 
çok noktaları ihtiva etmek
tedir. Bittabi bu mes~lele. 
rde, diğer tecrübelerde oldu
ğu gibi muhik ve adil bir 
hüküm nrmek kolay defiL 
dir. Oığer taraltan bu ha -
ssalar bir seyahat 
taya.resi İçin çok mühim 
bulunmaktadır ve bina. 
enaleyh, bunların takdir 
ve tayininden sarfı nazar 
etmek kabil değildir. 

Müsabaka uzun mesafe 
uçu~u ile nihayet bulur. 
Katedılecek olan 7500 kim. 
mesafe muayan inmek mev
kileri ye geceleme istasiyo
nları olmak üzere 6 günde 
katedileceklir. Bu esnada Bu aralık ıpor tayaresi 

muhakkak surette beynel- saatte 241 kim. idi ki, bir bir taraftan uçuş programı-
ailel seyahat seferlerinde ıeyahat tayaresi için olduk- nın ne kadar intizamla ifa 
otomobil ile yarışa gire- ça mühim bir stirııt demek· t!dıldıği, diğer taraftan ise 
bilecek surette &1alması me- tir. Bu sene azami süratin 1 uzun mesafe uçuu~undo 
zubahis olduğu hallerde bir takriben saatte 265 kim. ye elde edılecek Yasati sürat 
seyaht tayaresinin alım ve kadar çıkacnğı beklenebilir. nazarı dıkkate alınaC"aktır. 

bakım masrafları, tayarenin iniş ve kalkış tecriıheleri Müaabuka, Lir sürut müsub
otomobjllle mukyeseye giri- de, &1gari surat tecrübeler- akosındon fezln omnıyet mü
tmeıine mdni olacak kadar ine müşabih makHtlarla ıaLakası olmasından dalcıyı 
rikaek de-"ildir. Buna rağ- yapılmaktadır. Tayare, yer- ıaatte 210 kim . yi tecavüz 
J- e ı den kalktıktan sonra, 8 eden vasati aüratler, 210 men; husuıi bava se er-
lerinin henüz hemen hemen metre irtıfada gerilmiş bir kim.imiş gibi kaydedilecektir. 
DleTcut olmamasının sebebi ip üzerinden geçecek Şayanı dikkattir lı.i bu gaye 

·ı h ve 1erden kalktı- 1920 <le, saatte 175 kim. idi halkın ekseriyet itibarı e 9 -
ğı nokta ile bu ip arasında- ve 1932 de saatte 200 kim. 

fil tayareye az emniyet ve~- ld 8' 1 h 
meainden ileri gelmektedır. ki mesafeye ehemmiyet ver ye çıkarı ı . ınaenn y 

· ı rilecektir. Son müsabakada vaıati süratin muntazaman Beynelmilel kapalı hır y.o "I k d ·r · bu as~ari me1Dfe 90 metre arttığı göru me te ır. üzerinde uçuılarının vazı esı e 
· idi. Aynı süraıle yere inerk- ilk uçutlarJu Almanya ve ıtte hafi( tayarenin tüccar~ 

1 en de bu ip üzerinden geçe. lngiltere en ilerde geldik-hava se•rüsefer tayyare .er. ı 
J t rek tevakkuf ettiği nokta ile leri hı.ide l 93::! de ltalya ve kadar •ayanı emniyet ve 1 ı- 1 

~ k ip arasındaki mesafe ölçüle PolonyR ileri gelmiş erdir. mat olJu ?onu ispat etme -
0 cektir. Bu tecrübenin •imdi. Son müsabakanın galibi olan tedir. Bundan baıka tayyare -s 

l ·· ye kadar elde edilen en eyi ta yare, Varşo\ a Politeknikum 
ıanayii kapalı bir yo ~ze-
rinde uçuşlar dolayı.sıy!e neticesi 98 metre idi. İniş tayare grupu talebesi tara-

k Ye kalkışta, tayareye ldzım fından pllinlorı yapılmış ve 
seyahat tayarelerinin ı.n '.-

olan mesafenin küçükliig-ü in11a edilmiştir. Tayare inşa_ •alı yolunda teşvik edılmıt -s 
~ bilha1Sa hususi tayareler jç- atında ilerde bulunan meml-
olacaktır. k d in ço mühimdir, çünkü bu eketlerin tayare inşa e en 

Diğer U"U• müsabakaları.- l 1 1 l 
~ 'll tayore er ya nız umumi tay- fabrjknlarının bo vasıta arı 

nın meselA meıhur Schneı- d 
are mey anlıırına değil. ay- yanında, mesleklerine 

der kupası miisabakası?ın nı zamanda nispeten küçük meftun bulunan birkaç 
aksı'ne olarak beynelmılet ı h ı l 

o an so a ara inmek mecbu kitinin ~·ok fedakArano ça ı-
kapalı bir yol üzerinde uç. riyetindedirler. şmaları kendilerini bu neti-
aşlar da yalnız sürat. ~ey· Ekaeriyrtle, huıusi tayar· ceyo isal <ıtmiştir. Bu hak-
fiyetine luymet atfedılmıye l · h ( d 

e erın mu a nza et ilJıkleri ikat beynelmilel uçuş müsa-
cektir. BilAkis müsabaka h 

yer ma Jut bulunacağı ıçin bekalarına iştirak eden ve 
şeraiti ö1le tanzim edılmiştir b k · . 

mtisa a ayQ ıştırak eden bu suretle seyahat tayarele-
ki, tayarenin seyrüsefere te. tayarelerin kanatlarının göv- rinin tekAmiılüne hadim ol-
vafukunu temin eden bütün d k t) ı 

eye a anması sureti e 3,5 an memleketler adedinin ar-
bıssalar nazarı itibara alın- 3 5 · ı 

1 metre arz ve , metre ırtı- tmasına Hik olması temenni 
mış olunuyor. Bu uçuı .a~a {ada bir kapıdan geçebilme- olunur. 
İştiryk ede& tayarelerının 

muaytmesi biri Cenni ve diğ- A skeri Satın A lma 
erı emniyet muayeneıi olar· 
ak iki kısma ayrılmaktadır. 
Emnıyet muayenesi, uçuşa 
i'tirak den memleketlerin 
ekserisinden geçmek üzere 
takriben 7500 kim. uzunln. 
ğunda bir mesafe üzerinde 
yapılır. 

Müsabakanın vazifesine 
tedikan - ki hafıf tayarelerin 
inkltalını temin etmektir -
uoup iıtirak edecek tayare 

Komisyonundan: 
1 - Edrenııt kııaatı hay,auaıı için 300,000 

kilo kur·u ot ~ eniden satın alınacaktır. 
2 E,·saf ve şeraitini görmek i. teyeulerin 

her gün ve taliplerin ihale günü olan 26 - 8 -
934 pazar giinii saat 10 da teminatı nıuvakkat
ele.rile Edremit Askeri sa11n alına konıisyonuna 
nıüracaatları. 4 -- 149 

Dördüncü ve beıincilere birer koç 

Daimi Vilayet encameninden: 
Azami mik.tarı 

Kilo 
17000 kuru çayır otu 
25000 yulaf 

Vihiyel damızlık ayğırlarının bir senelik iaşe8i 
için baladaki miktarda 'e şartnameleri mucib
iıwe mübayaa edile<•ek kuru çayır otu ve yulaf 
16 - agustos - 934 tarihine nıüsadif perşenıbe 

Dünyada birincili~ k:l- günii saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi gün 
ıanan « ZEISIKON » müddetle aleni münaksaya vazedilmiştir. 
foto~raf makinel~rinin Talip olanların ticaret odası vesikasile yüzde 
934 ot' matik modellr- yedibuçuk ni:ı-petinde tenıınatı muvakkate ma
ri ni makine, ~~tıpa ve kbuz veya ıuektubile yevmi mezkOrda ve 
çantanlarını «ŞAH MEH vakti muayyeninde ve şeraiti öğrennıek istiye
MET MAHDUMl HÜ - ı nlerin daha evel encümeni \'ilAyete gelmeleri 
SEYIN A VNI ticaret - 1 ilan olunur. 
hanesinde arayınız. 

il 

= 

--- ---
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DURSUNBEY PANAYIRI 

Sn, hava ve muhtelif nH~yva ve hay\'anatı ehliyesile n•eşhur 

hulnnan Balıkesir-Kütahya şimendifer hattı üzerinde Dursunbey 
kazasında ilk defa açılacak olan panayır 10 ağustos 934 cunıa 
giinii haşlıyarak 14 ağustos 934 sah günii hitam bulacaktır. 

J- Panayır mahalli lrnsaba1 n şimalinde saz çayırı mevkiinde olup mebıu
len membn suyu ve hayvanatı eh ye için hudayi nabit mühim miktarda .,e 
meccanen taze çayır bulunmaktadır 

2 Eşy ıyi ticariye sat cılorı v • sanat erbabı için belediye tarafından 
ııureti mahsusııda ve mükemmel surette ihzar ve imal ettirilen binalarla açık 
olar ak verilecek olan mahaller feYlrnlAde ucuı ücretlerle .,erilecektir. 

3 _ ilk defa olarak küşat edilecek olan panayır mahallinde satıcı Te alı
cıların istırahatlori içiıt tertıbatı lAzıme alınmıı ve her suretle ihtiyaçları te
min edilmekle beraber getirecekleri hayv:ın Vfl emtianın hüsnü muhaf&1ası 
içın muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmıştır. 

4 - İşbu panayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni rüıam "' 
vergiden başka hiçbir masraf ihtiyar etmiyerek bilcümle i~lerini kemali ıuha
let ve emniyetle göreceklerinden çok memnun ve nıüıtefıt olacakları ilAn olu-

1 

• 

Askeri Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda yazıh mahallerdeki kıtalar için nıuktazi erzakın ihaleleri 11 

ağustos 934 cumaı·tesi günü ~mat 16 da ayrı ayrı icra edilecektir. Talip-
lerin mezktir gün ve saate Bayramıç a keri satın alma komis)onuna mü
racaatları. 

Cinsi 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 

Miktarı Hal şekli 
70,000 Kirazhda Kapalı 

100,000 Ezine ve Geyiklide Kapalı 

140,000 Bayranııç ve Ayvacıkta Kapalı 4-13'1 
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Agf a f otograf makineleri 
nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGIL<\ F MAKİNELEHİ 

35 Kr. 
Yesika i lerindc kullanılan müesse e ~ahip
lerirıin sinemava vereceklPri sessiz yazı . ~ 

reklamları ucuz fiaıla yapılır. 
Namazgfih caddesi maarif dairesi arkasında 

TORK Dllıl 2 AGUSTOS 
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1 
Bandırmada Maarif Oteli 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yeni lenmittir. 

4 - 150 BALIKESİR VİLı\ YET MATBAASINDA 8ASILMIŞTIR. 


