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Zafer ~e Tayyare bayraıııı 
ZAFER BAYRAMI 

Nemiz varsa o zaferden geliyor. Hür ve milli hayat, müstakil yurd, va
tan bütünlüğü ve millet birliği onun eseridir. O .zafersiz hepsi aksi olacaktı: 
Orta Avrupa ile Meriç arasındaki türklük nasıl ölmüşse Trakya ve Anadolu 
türklüğü öyle inkıraz bulacaktı. Bulur muydu, bulmaz mıydı? Fakat Avru
pa emperyalizminin kararı o idi. Ve osmanh imparatorluğu türk milletini 
böyle imtihanlardan geçmek için cihaz lamış değildi. 

Öyle ki bu millet yalnız hür olmak değil, sadece yaşamak için dahi 
müstakil olmaya mecburdu. 

Her şey, nemiz varsa, teneffüsümü ze kadar hepsi o zaferden geliyor. Bu 
cümle bir destan satırına benziyorsa hakikatin ta kendisidir. Ve bu zafer 
On d a n geliyor. Bir milletin ıstırabları ve İsyanları tam zamanında bir 
Şef'in dehasından ateş alabilirse akıl ermez mucizeler vücud bulur. 

Ağustos muharebelerinin eşsiz Başbuğunu tekrar selamhyalnn: Ona va· 
tanımızı, şerefimizi, hüıTİyetimizi hayata yaşatabilmek kıymetini veren her 

şeyi borçluyuz. 
Ve şimdi o büyük zaferi, onu yaratan Büyük Başbuğun Dumlupı

narda Şehid Mehmedcik abidesi önünde söylediği nutuktan okuyalım: 

BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİ 

Zaferi büyük başbuğun 
nutkundan okuyalım 

" ... Çalköy garbında ve şima
linde patlıyan topların tarrakala
rmı işitiyordum. Oradan vaziyeti 
dürbünle tetkiyke uğraşmak bana 
srkmtılr geldi. Daha ileriye, ateş 
yerine gitmek için kati bir lüzum 
ve ihtiyaç hissediyordum ve hu 
noktayı şimdi üzerinde bulundu
ğumuz bu tepeyi gösterdim. Ora
ya gitmek lazımdır ve buyurun gi
delim dedim. Otomobillere atla
dık. Bu tepeye gelen yola dahil 
olduk. Arasıra güzergahımızın so
luna dü~.nan mermileri düşüyor
du. Dördüncü kolordunun fırkala
rı şarktan garba güzergahımızı 
katederek seri hatvelerle ilerli
yorlardı. Biraz evel dediğim gibi 
saat ikide şuraya çıkmış bulunu
yorduk. Düşman kuvvetlerini 
gündüz göziyle tamamen ihata et
mek ve düşmanın muannidane 
müdafaa ettiğ i muharebe mevzi
lerine süngü hücumlariyle dahil 
olarak neticei katiye almak elzem
di. Bunun için bütün kıtaatm aza
mi' fedakarlıkla ilerlemesini ve 
bütün bataryalarımızın, hatta mes 
turiyete bakmaksızın, ateş mevzi
lerine girip düşman mevzilerini 
sarsmasını istiyordum. Yanımda
ki kumandanlar bu noktai nazar
larımı anlar anlamaz derhal ve 
en asabi bir surette faaliyete geç
tiler. Maatteessüf şimdi ismini ha-

Büyük Önderimiz Atatürk 

tırlayamadığım yanımda bulunan 
kahraman bir süvari zabitine bir 
kaç kelime not ettirerek düşman 
mevzilerini şimalden saran ikin-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Tayyare ve Zafer bayramı 
etrafındaki yazılarımız 

2 incide: Emperyalizm için kara gün: Yazan Burhan Belge 
4 üncüde: Cihan harbına kadar Türkiyeye'de tayyareciliğin geçirdiği safhalar 

Yazan: N. A. 
5 incide: Manevra dönüşü notlar - Yazan: Cemal Kutay 
6 ıncıda: Türk - Kuşu nasıl çalışıyor ? 
7 incide: Dünyanın en büyük betonarme paraşüt kulesi İzmir paraşüt kulesi

dir - Yazan Sabahaddin Sönmez 
8 incide: Kahraman türk kızı Sabiha Gökçen - Yazan: Nureddin Artam 
9 uncuda: Şehid Mehmedcik abidesi ve bütün dünyada meçhul asker mezarları 

S incide 
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YAZAN: HARPTA ENTELlCENS SERViS ŞEFLICiNJ YAPAN 
ŞiMDiKi lNGILIZ DENiZ BAKANI SAMUEL HOR 
TERCÜME EDEN: HiKMET TUNA 

I 

Dünyanın ilk kadın 

askeri 
. . 

tayyarecısı 

Sabiha 
Gökçen 

B u g ü n Eskişehirde 
törenle diploma alıyor 

lstanbul, 29 (Telefonla) - ilk 
kadın cukeri tayyarecimiz Sabiha 
Gökçen'e yarın Eskiıehir tayyare 
mektebinde törenle diploma ve
rilecektir. Törende bulunmak ü
zere Orgeneral F ahrettin Altay 
birkaç generalle beraber Eski§e
hire gitmi§tir. 

Orgeneral Fahrettin Altay, 
yarın diploma venne törenine 
başkanlık edecektir. Gece tayyare 
mektebinde bir balo tertib edil
miştir. 

Atatürk'ün hemşireleri Bayan 
Makbule de Eskİ§ehire hareket 
etmİ§tir. Bayan Makbule'nin töre
ne §eref verecekleri anlaşılmak
tadır. Müalir generaller ıerefi
ne Sabiha Gökçen dün gece Es
kişehirde büyük bir ziyafet ver
miıtir. Kendisinin öbür gün ls
tanbula hareket etmesi muhtemel
dir. 

Kahraman askerlerimiz geçid resminde 

Bugünkü bayram 
• Gündüz resmı geçid 

gece fener alayı var 
Bugün Başkumandanlık ıneydan muharebesini zaferle bitirdiğimiz 

günün 15 inci yddönümü ve tayyare bayramıdır. 

Yurdun her köşesinde olduğu gibi, Ankara da da bu iki bayram fey. 
kaJade bir §enlik vesilesi olacaktır. Dün akşamdan itibaren resmi ve 
hususi müesseseler, bayraklarla donatılmış, sokaklarda fevkalade gün

lere mahsus bir canlılık görülmeye başlanmıştır. 

İngiliz elçisi 1in Şanghayda japonlar 
Bugünkü geçid resmi hipod

romda olacaktır. Bütün ankarah
lar geçid resmini seyretmek için 
Ankara garnizonu komutanlığı ta
rafından sahaya davet edilmişler
dir. 

tarafından yaralanmasından sonra 

lngiltere tam ve 
kati tarziye istiyor 

Tokyo, 29 (A.A.) - Bugün saat 14 de İngiliz maslahatgüzarı 
Dodd, İngiliz büyük elçisinin yaralanmasiyle neticelenen hadise hak
kındaki İngiliz notasını Hirotaya tevdi etmiştir. Görüşme yirmi daki· 
ka sürmüştür. Hirota, .büyük elçinin sıhi vaziyeti hakkında malfunat 
istemiı ve Şanghayda ıngiliz makamlariyle müıtereken yapılan tahki
katın neticesini beklediğini söylemİ§tİr. Hirota, hadise hakkındaki 
raporu alrr alnıaz maslahatgüzarı davet ederek konuşacağını vi.detmİ§· 
tir. 

Törenin programı şu şekilde tanzim 

edilmiştir: 

Saat 9,45 de Genelkurmay başkanlL 
ğmda tebrikler başlıyacak, saat 10.30 & 
da törene iştirak edecek olan kıtalar 

Hipodromda hazır bulunacaklardır. 
Törene İstiklal marşiyle başlanacak.. 

tır. Bu sırada Tüm komutanı kıtalan 
yerlerinde gözden geçirecektir. Bllll
dan sonra ordunun en genç subayı bir 
nutuk söyliyecektir. Müteakıben Halk 
partisi, tayyare kurumu ad!arma Ye 

daha sonra da tüm komutam tarafın

dan 30 ağustos zafer ve tayyare ~-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Siyasi japon mahfilleri, rapo
nın yakında alınacağını ümid et
mekte ve vuku bulacak bir gecik
menin vaziyetin vebaınet kesbet
mesine sebeb olacağmr tahmin et
mektedirler. 

Japon dış bakanı, Şa.nghayda
ki japon deniz ınakanıatına tahki
katı mümkün mertebe süratle bi
tirmelerini tavsiye etmiştir. 

I ngiliz not~~"''! metni 

Bugün Dumlupmarda 
· Şehid Mehmedcik 8bidesi 
önünde tören yapılacak 

İngiliz hükümetının Japon hüküme-
tine verdiği protesto notası, evvela, 
Büyük Britanyanın Çin büyük elçisinin 
yaralandığı hadiseyi anlatmakta ve bü
yük elçinin içinde bulunup japon tay· 
yarelerinin hücumuna maruz kalan o
tomobilin çok bariz bir surette ingiliz 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

Mareşal Çal{_mak 
Anl{araya geliyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Büyük 
manevralarda bulunduktan sonra şeh _ 
rimize dönmüş bulunan Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bu ak
şamki trenle Ankaraya hareket etmiş _ 

tir. 
Genel Kurmay Başkanı Haydarpaşa 

garında şehrimizdeki kumandanlarla as
keri ve mülki erkan, dosttan ve kala _ 
balık bir halk kütlesi tarafından uğur _ 

lanmıştır. 

&- -·-- ,.;. 
~~,, 
iİ. ~)" I!"'~ :, -, . . ;;;.-

. . 

Dumlupmarda Şehicl Mehmedcik abidesi 

Afyon, 29 (A.A.) - Yarın Dumlupınar'<ia 1apılacak olan törene iştirak eımek 

ve şehit asker abidesine birer çelenk koymak üzere C. H. P. namına B. Cevdet 
Kerim lncedayı ile Başbakanlık, bakanlıklar, Ankara vilayet ve belediye reisi nanı.. 
lanna birer zat bu sabahki trenle şehrimize gelmişlerdir. Vilayetlet·den de heyetler 
ve İ2ciler gelmektedir. 
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Politikc hah isleri: 

Emperyalizm için 
kara gün 

15 yıl öırıce bugün, türk ihtilal oıduları emperyalizmi çaresiz ve va
atasız bırakmıJlarclı. Türk milleti bu suretle kurtulufaDu elde etmiJ 
oldu. 1789 temmuzunun 14 üncü günii fransrz halk yığmları feodal oto
krasini'Il sembolü Bastille'i yakarak bütün garh Avrupa.sına örnek ola
cak inkılabı yaratmışlardı. 1922 ağustosunun 30 uncu günü türk halk ve 
millet orduları emperyalizmin cinayet planlarını yüzüne çalacak ve 
J:ımir kıyılarından, bütün cihana hürriyet Ye istiklalin çırağını tutarak 
emperyalizmin ve emperyalistçe politikanın sonumı ifa.ret edecekti. 

Dahildeki feodal ve otok:ratik iatibdacllara b1'§1, miDetin iradesi 
s°"!'1' ~dlannm arkumda tahlan.ır. lstibdad dışarıdan .. geldi mi, 
barikadlar bır barb cephesi ölçüsüne çıkar. Bwnm içindir k1 tü:rk 
milli kıııiulu§UDmı ihtilal ordulan, milletin istediğini bir harb iİe ve 
harb cephesinde elde etm.iılewdir. 

Batkumanclan muharebesi, Dumlupınar ve 30 ağustos yalnız türk 
milleti için değil, milli kurtuhqlan için şu saatlerde dünyanın iki ayn 
noktasında döğüıen kahraman halk çoçuklan için de mani dola miiJ-
terek hadiselerdir. ' 

Emniyette 
10 tane mühim 

• 
nızamname 

Projesi 
hazırlanıyor 

Emniyet genel direlrtörlüğü yeni teş
kilat kanununun iyi bir şekilde tatbikini 
temin için on tane nizamname projesi 
hazırlamıştır. Bunlardan polis mesleğine 
giriış nizamnamesile mesleki c:.eza nizam
namesi devlet şfırasma verilmiş ve dev
let şfuas1 uı:ııwni heyetinde müzakere
sine başlanmıştır. Diğer nizamn.ame 
projeleri bugünlerde devlet şurasına 
gönderilecektir. Bun?an sırasiyle ya· 
zryoruz: 

Dahili nizamname projesi: Karakol
lar m idare ışekillerini, nöbetlerde vazi
fe •lKak polisleri. nöbet şekillerini, 
polis merkezlerinde tutulacak defterle
ı:i ve polislerin etüd ş.ekillerini göster

red:tedi.ı'. 

Polıs enstitüsü ve polis mek.tebleri 
nizamname projesi, enstitü ve polis 
mekteblcrinin çalı~ şekillerini esas
lı ve etraflı bir şekilde tesi:>İt etmekte

dir. Sicil ve hal tercemesi nizamname 
proiesi; timdiden sonra daha esaillı bir 
şekilde tutula,ak olan polislerin sicil
lcı.riyle, terfilerin sicil ve kıdem üzeri· 
ne ne :tekilde yapılacağm.ı geniş blı şe
kilde rzah eden hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Emniyet muamelat memurları ni
zamna~ projesi, pasaport. beiMlp ve 
kitabet muamelelerini yapacak mua
meiat memurLannın çalışma ~killerini 
memuılann ev:;;.ai ve şartlarını Ye res
mi elbiseli polis memurlarının muame
lat işlerile meşgul oiamıyacakJarrm 

izah eden hüki.imleri ihtiva etmekte· 
dir. Proje muamelat memurlarını 16 • 
20 - 25 • 30 · 35 llia asli ~ ol
mak üzere beş sınıfa ayırmaktadır. Em
niyet teşkilatı mı:murJarının kıyafet ni
zamname projesi: 

Bµ proje mevcut ve mcri nizanmame
de bazı değişiklikler yapmakta. ve mu
amelat memurları için ayn bir elbise 
şekli tesbit etmektedir. 

Polis resmi selam nizamneme pro
jesi: Polislerin ne zamanlarda, ne şe

kilde ve kimlere selam verebileceğini, 
ne zaman ve nerelerde selam vermeğe 
mcbur olmıyacaklarmı tesbit etmekte
dir. 

Genel direktörlük bu nizamname 
projelerinden başka öğretici ve teknik 
filimlerin kontroluna dair yeni bir ni
zamname projesi de hazırlamaktadır. 
Bn proje halen mcriyet mevkiinde bu
lunan nizamnamede esaslı deği
§ikHkler yapmaktadır. 

İki mühim kanun projesi 
Emniyet genel direktörlüğü ilci mü· 

hiın kanun projesi hazırlamaktadır. 

Bunlardan birisi "itçimaat ve tecem
müat kanun projesi" diğeri de ·~cemi 
ia-ı.at" kanun projesidir. Projelerin i
simlerinden anlaşılacağı gibi her iki 
ııruJ., memleketin en mühim meselele
rınu~•ı ık i!' ·ne cevab vermektedir. 

Burhan BELGE 

KOÇUK iÇ HABERLER f 
X Smnsun giiıımrü:ğiindr - Samsmı 

dahili ticaret giimriiğü ıdare memurhı
ğtı !ağvo!unnnıştur. 

X Polonya ile ticaretimiz - Polon
ya hilltümetinin de genel ithalat rejimi· 
rnizin muvakkat maddesinden istifad~ 
etmesi kaıarldşm ştır . 

X Kaymalı.amlar al'Clsında - Çat 
kayme.kamı B. Hayri Kadınhanı kayma
kamlığına, Göynük kaymakamı B. Sala
haddin Kırkağaç kaymakamlığına tayin 
edilınişle~dir. 

X Hollanda ile ticaı·etimiz _ Hol _ 

landa hususi takas muamelelerinde, it
hal edilen mal bedellerinin veya aynı 
kıymette asgui üç milyon lira sermaye
li milli bir banka kefalet mektubu
nan Cumhuriyet Merkez Bankasına ya
tınlmasr şaniyle ithalatın ihracattan 
evvel yapılabilmesine kaıar verilmiştir. 

r······--··············-···············--········ . . . 
: H A V A : . . ..... -·-·--· .... -..... -· ·····------·---..... _; 

Gölgede 24 derece 
Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz_ 

garlı geçmi~tir. Isı gölgede 24, güneş
te S.S dere~e kaydedilmiştir. Dün yur
dun Kocaeli ~ Orta Anadolu mmt.a
kaları mevzii yağı~ı, diğer mmtakalar 
bulutlu geçmiştir. Dün en çok yağış 
Kocaelide olmuş ve karemetreye 36 

kilogr.mı su bırakmıştır. D6n en düşük 
ısı Si\'asta 9, en yüksek rsr da f stan_ 
bul 28, Antaly<> 29, İzmir 30, Adana 
32. Diyarbekirde 34 deuce olarak kayd 
edilmiştir. 

Bu sat.ırfarı, ADJ.arada 6u pazar sa
bahı, saat rediyi çeyrek geçe yaz
nıağa baş]lyorum. Etrafta yapılan 

yapılardan tahta, çekiç, teneke, İn· 
san gürültüleri geliyor. Hem de o 
kadar geliyor ki._ 

Bu gürültüniin ne kadar delışetli 
bir şey olduğuau bu saatte- yorgan 
ve uykuya. muhtaç bir adamin masa
srna oturup eline kalemini almasm
dan da anlryabilirsiniz. 

Halbuki dün gece pazar gecesi 
idı. Eş. dost toplannus aıdı_ E;ken
den yatmağa kalkışanlara: 

- Canım yarın pazar! bol bol 
uywsun; acele etme! demi~tik ve 
bunun neticesinde hepimiz de geç 
vaiit yatmıftik.. 

Henii.z. uykusunu istediği gibi 
almamış, dinlenmemi.ş kalam, Jıer 

keser dazbesiyJe biraz daha yorulu
yor ve bca, bundan biI mfıddet ön
ce bir yabancı gazetesinde okumu§' 
olduğum bir yazıyı hatırlıyorum: 

Bu yazı, dünyanın en gürültülü 
şehri olan Atioayı gürültüsüz bir 
hale getirmek için alınan tedbirler
den bah!rediyordu; otomobil karne
lerine, gezgin satıcılara konulan ya
sağı, hatta kiliselerin çanlarının, na
sıl, kayıd altrna alrndığını anlatı

yordu. 
Evdekilerden biıisi, "bu yapılar, 

şimdi, bu kadar gürültü yapıyorlar 

da saat sekizden soma o kadar patJI· 
'i.ıları duyulmıyor.,, diyor; bir ba§
k'ası İtiraz ediyor: 

ULUS 

Kültür Bakanlığında 

Yeni tayin 
ve nakiller 
Kültür bakanlığı liseler ve orta mek· 

tebler muallimleri ve direktörleri ara
sındaki na.killeri peyderpey yapmakta· 
dır. İlk parti olarak yapılan nakilleıi ' 

yazıyoruz: 

Kayseri lisesi direktörü BB. İma
mettin Anteb lisesi direktörlüğüne, 

Anteb lisesi direktörü Haydar Niyazi 
Kayseri lisesi direktörlüğüne, Manisa 
orta mekteb direktörü &ıtkı Buca or
ta mekteb direktörlüğ.iine, Eskişehir li
sesi fransızca !lluallimi Ferruh Adana 
orta mekteb direk1örlüğünc, Edi:ınc er
kek muallim mektebi direktör muavini 
Kemal Çanakkale orta mekteb direktör
lüğüne, Ankara erkek lisesi direktörü 
Cemal Edirne erkek lisesi direktörlü
ğüne, Trabzon erkek lisesi tarih - coğ

rafya mual1imi AbdcıUah Trabzon kız 
orta mekteb direktörlüğüney Adana eı;
kek muallim mektebi fızik kımya mu
allimi Hilıxıi Ziya Kasaba orta mekteb 
direktörlüğüne, Zile orta. mektebi türk
çe muallimi Haşim Develı orta mekleb 
direktörlüğüne, Burdur orta mekteb 
fen bilgisi muallimi Rüştü Burdur or· 
ta mekteb direktörlüğüne, Diyarbekir 
lisesi baş yar direktörü Hüsnü Muş or 
ta mekteb direktörlüğünet Zonguldak 
orta mekt ·b direktörü Halis İstanbulda 
yeni aydan Taksim orta mekteb direk
törlüğüne, Adana erkek muaUim mek
tebi direktör muavini Akif Urfa orta 
mekteb diıektörlüğüne, Kars lisesi el-i
rektör muavini Ahmet Cevad yeni ih
das olunan Sarıkamış orta mekteb di
rektörlüğüne, Burdur orta mekteb di· 
rektörü Şefik Zon~uidak orta mekteb 
direktörlüğüne, Trabzon erkek orta 
mektebi fen bilgisi muallimi Hüsnü 
yeni açılan Rizenin Pazar kazası orta 
mekteb direktörlüğüne, Adana erkek 
]isesi direktör muavini Tahir Arabgir 
orta mekteb direktörlüğüne, Kars lise
si türkçe muallimi Kadri yeni açılan 
Iğdır orta mekteb direktörlüğüne, İz· 
mir orta mektebi yar direktörü Yusuf 
Ziya İnebolu orta mekteb direktörlüğü
ne, Balıkesir lisesi yar direktörü Sami 
yeni açrlan Divrik orta mektebi di
rektörlüğüne, Şibinkarahisar orta mek
teb direktörü Osman Cemal Tire orta 
mektebi direktörlüğüne, Artvin orta 

OKlrtebi tarih - coğrafya mualliımi Tur

gud Şil>mkar.Uıisar orta ~kteb direk-

törJüğüne, Urfa orta mektebi direktö

rü Cevdet Kanmıa.n orta mektebi di

rektörlüğüne tayin olunmuşlardır. 

- Hayır, o zaman da ba patırdı 
deYam ediyor,· fakat o vakit hem ıa
lalanımz biraz yeTİnt! gelmi~ir; 0 

kadar hissetmiyor_uz; hem de gezgin 
sa.ucılıu o kadar yüksek perdeden 
bağuzyorlar lci keser giiriiltüsü du-

- yu111llyın. 
Birjsj de şu hikayeyi anlatıyor: 
"GelJ'nle kayr.nana kavga edjyor

larmış. Gelin bir aralık: 
- Bana baksana, demiş, ben gel. 

diğim zaman eviniz pis pis kokuyor
du; şjmdi ben temizledim de koku

dan eser kalmadı. 
Kayınanası, bu söz üzerine gül

müş vt gelinine şu cevabı vermi~: 
- Kızrm, o koku gene var ama, 

senin burnun alı~tı artık da larkrna 

varmryorrun. 
Bu hikayeden çıkaıılan netice de 

şudur: Gün'iltü, pat11dı ... Bir aralık 
cammız sıkılır; so11ra alışu, gide

riz ... 

Fakat bana öyle gelmiyor: bir 
takım in~aat amelesi, pazar günle
ri, hususi müsaade alarak, çalışırlar. 
mış. Madem ki usul böyledir,· buna 
diyecek yok. Fakat hiç olmazsa bu 
müsaadeJrı, sekizden, sekiz buçuk
tan önce başlamamak §artiyle, ver
mek mümkün değil midir? 

Gelinle kayınananrn burunları 

evlerindeki kokuya alışmış olabilir, 
ama benim kulağım, haftanın bir tek 
dinlenme gününde sabahleyin erken
den başlıyan keser, çekiç ve balyoz 
gürültüsüne alışacağa benzemi
yor • • T. t. 
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S hat bakanlığmda 
Yeni yapılan terfiler 
tayinler ve nakiller 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
memurları arasında yeniden tayin ve 
tediler yapılmıştır. B\lınları ncşrediyo-

ruz: 

Terfi edenler şunlardır: 

Ankara Merkez hıi.zıssıhha müesse
sesi mütehassıslarından BB. Refik, Ta
lat, İsmail Mahmud, Ahmed Muhtar, 
N~yazi Nusret, Ah Mustafa, Bursa Sıt· 
ma mücadelesi tahiblerinden İhsan, 

Orhaniye Hükümet tabibi Ziya, Ço
rum Doğum ve ~ocuk bakırnevi çocuk 
mütehassısı Memduh, Manisa memle
ket hastahanesi göz mütehassısı İbra· 
him. İstanbul Sıtma mücadelesi tabih
lerinden Ferruh Niyazi, Kırklareli is
kan direktörü Nuri, A.nteb ' l ral1om 

hastahanesi mütehassısı Ömer Lütfi, 
Urfa trahom hastahanesi mütehassısı 

Abdülhüsnü, Malatya trahom hastaha
nesi mütehassısı Fevzi Necdet, Kilis 
trahom hastahanesi mütehassısı Bekir 
Sıtkı, N ezi b trahom hastahanesi mü te
hassısı Kemal, Ankara verem mücade
le dispanseri mütehassısı Suad, Ankara 
doğumevi asistanı Arif Sezai, Tokad 
Reşadiye fireııgiı mücadele baıtabibi 

Cevad, Beyoğlu hastahanesi operatör 
muavini Sad·rettin, Ankara kinin kom
primehanesi teknisiyeni Said. 

Tayinler ve nakiller: 
İzmir Memleket hastahanesi Nisa

iye asistanı birinci sınıf mütehassısı 

Bn. ve B B. Fahriye Balrkesir doğum
evi doğum mütebassıslığına, Yozgad 
Memleket hastahanesi. operatörü Safa
etti.n Mersin Memleket hastahanesi o
peratörfüğüne, Ağn Memleket hastaha· 

nesi operatörü Faik Yozgad memle.kiet 
haatahanesi operatörlüğüne, Tıb fa.kül
tesi ikinci hariciye asistanlarından bi
rinci smıf mütehassıs Şevki Ağrı mem
leket hastahanesi operatörlüğüne, O-

peratör Veli Cide hastahanesi opera· 
törlüğüne, Antalya sıtma mücadele re· 
isi Mehmed Rıza Kayseı:İ! sıtma müca
delesi laboratuvar şefliğine, Antalya 
sıtıı:ıa mücadele laboratuvar şefi Rıdvan 
Manisa sıtma mücadele laboratuvar şef
liğine, Balıkesir sıtma mücadele reisi 
Nazmi AntaJya ıut:.ma mücadele reisli
ği.ne, Adana sıtma müudele li.boratu
var ,efi Abdülkadir Kemal Antalya sıt
ma mücadele libol'atuva:r şefliğine, İs
tanbul üniversitesi tıo fakültesi eski ni
saiye doçenti Niyazi Müştak İstanbul 

Bay Bitlerin sesi 

inanılacak teye benzemiyor ama, 
fenni surette izah edilirse inarursı-
nız: 

Bay Hitlerin söylediği nutukları, 

o sa:londa bulunan dinleyicilerden ön
ce Amerikadaki radyo sahibleri duy
maktadırlar. 

Çünkü sesin sürati saniyede 1000 
kadem olduğu halde kısa radyo daJ
galarının bir saniyedeki sür ati 186t000 
mildir. 

iki sual, iki cevab 

Amerikada adamın birisi ortaya şÖy· 
le iki sual attı: 

1 - Bir sicim parçasının uzunluğu 

nedir? 

2 - Bir köpek, bir ormanm içine 

doğru ne kadar koşabilir, 

Bunların cevabını bulmağa uğraşan

lar, nihayet "böyle sual olmaz; bunlara 

cevab verilemez!'' diyerek işin içinden 

çıktılar. 

Fakat günün birinde Joya üniversi
tesinden yeni çıkmış bir delikanlı bun
ların cevabım verdi. Ne olduğunu me -

rak ederseniz, söyliyelim: 

1 - Bir sicim parçasının uzunluğu 
orta yerinden herhangi bir ucuna kadar 

olan mesafenin iki misline müsavidir. 

2 - Bir köpek bir ormanın içine, o 
ormanın tam merkezi olan noktaya ka
dar koşar. Ondan sonra ormandan dışa
rıya doğru koşmağa başlar. 

çocuk hastahanesi poliklinik şefli.!ine,, 
lzmir limanı şehir bakteriyoloji mi.ıte· 
hassısı Memduh İzmir emrazı sariye 
hastahanesi bakteriyolog vekaletine, 
İstanbul belediyesi muayene komisyo
nu dahiliye mütehassısı Rıdvan Haseki 
hastahanesi dahiliye mütehassrslığına, 
Adana mcm.leket hastahanesi eski dahi
Jiye mütehassısı Hüseyin Osman İstan
bul belediyesi muayene komisyonu da
hiliye mütehassısltğma, lzmiı emrazr 
sariye hastahanesi mütehassıslarından 

Hüseyin İbrahim Beyoğlu hastahanesi 
pQlilrlinik şefliğine, Haseki hastahane
si diş tal:>ibi Affan çocuk hastahanesi 
diş ta.oilıliğine, diş tabibi Hayati Ha
seki hastahanesi diş tabibliğinc, Anka
ra Nümnne hastahanesi fahri ô)ş tabi
bi Cavid Kurdoğ)u Ankara Nümune 
hastahanesi diş tabihliğine, İstanbul 

Beşiktaş süd ve mekteb ç~ukı.tn bakmı 
evi mütehassısı Fahri Diyarbekı.r süd 
çocukları mü~a.hede evi çocuk mütehas
sıslığma, Bakanlık içtimai muavenet 
dairesi mütehassıslarından Cevad Re· 
fik Beşiktaş Süd ve mekteb çocukları 
bakmıevi mütehassıslığma. Amasya hü
kümet tabibi İhsan Sıvas merkeı hükü
met tabibliğine, Ağrı sağlık direkrölü
ğünden mütek.aid İhsan Edirne merkez 
belediye tabib1iğine, Kars merkez hü
kümet tabibi Saim Tuzluca hükümet 
ta.bibliğine, Antalya memleket hasta
hanesi eski nisaiye mütehassısı Süley
man M. Kemalpaşa belediye doğumevi 
mütehassıslığma, İstanbul Karacaköy 
dispanser tabibi Hasan Şahin Büyük
çekmece dispanser tabibliğine, EJ.azia 
memleket hastahanesi dahiliye müte· 
hassısı Tahsin Aydın memleket hasta
hanesi dahiliye mütehassıshğına, Aıı· 

kara doğumevi eczaı;ısı Rıza Tokcıd 

memleket hastahanesi ec.zacıhğına, İs

tanbul çocuk hastahanesi dahiliye asis
tanı mütehassıs Azjz Nahid Elaziz hcıs.· 
tahanesi dahiliye mütehassıslığına, Gi
resun merkez hükümet tabibi Naci Gi
resun firengi mücadelesi tabihliğine, 

Elmalı belediye eczacısı Abdürrahim 
Muğla memleket hastahanesi eczacı~ı~ 
ğma, mütekaid tabib Talat Fatih bele
diye iabibliğine, İğdir hükümet tabibi 
Orhan Kağızman hükümet tabibligıne, 
Kağızman Hükümet tabibi Şeref 

İğdi.r hükümet tabibliğine, Dursunbey 

hükümet tabibi Ali Memduh Eminönü 
belediye tabibliğine, Urfa memleket 
hastahanesi eski nisaiye mütehassısı 

Hamid Şevki Antalya memleket hasta
hanesi nisaiye mütehassıslığına Antal
ya trahom mücadele baştabibi Naşid 

trahom mücadele teşkilatı ceis mua
vinliğine, Anteb trahom mücadele has
tahanesi ba~tabibi Rüstem Adana tra
hom hastahanesi baştabibliğine, Anteb 
tıahom mücadele seyyar hastahanesi 
mütehassıs tabibi Hüsnü Maraş. trahom 
hastahanesi mütehassıslığına, Nallıhan 
bükü.met tabibi Mustafa Niyazi Ayelf 
hükümet tabibliğine, Karatıma.r hükii
met tabibi Hikmet Karaman hükümet 
tabibliğine, Fatih belediye tabibi Ah
med Hamdi Eyüp belediye şubesi ta
bibliğine, Bozdoğan bü~ümet tabibi 
Hakkı Beyoğlu belediye tabibliğine, 

Erzurum Nümune hastahanesi opera
törü Mustafa İnegöl hastahanesi ope
ratörlüğüne, Mudanya hükümet tabibi 
Ragıp İsparta merkez hükümet tabibli
ğine, Eyüp hükümet tabibi Hilmi Ak
hisar hükümet tabib!iğine, mütekaid 
tabib İbrahim tıb talebe yurdu idare ta
bibliğine, mütekaid tabib Hamdi Akse
hir belediye tabibliğine, Uzunköprü be
lediye hastahanesi eski tabibi İsmail 

Hakkı Kayseri sıtma mücadele tabibli
ğine, Ünye hükümet tabibi Emin 1Geb· 
ze hükümet tabibliğine, Develi hükü· 
met tabibi Cevdet Kayseri sıtma müca· 
dele tabibliğine, Zonguldak hastahane
si eczacısı Fatma çocuk hastahanesi 
eczacxlığma, mütekaid eczacı Süley· 
man Baki Ankara kinin komprimeha· 
nesi teknisiyenliğine tayin edilmiş. 

lerdir. 

Hava tehlikesi' ni bilenle
rin arasına hatılmıyanlar! Ace
le ediniz. Yurd sizi ödeve ça
ğırıyor. 

TÜRK HAVA Kl!RTJMI 
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Deniz Gedikli 
Erbaş Okulunda 

Bu sene 49 genç mezun oldu 

Gençler hep bir ağızdan istikla.J 

marşım söylediler 

l 1 

Birinci ve iki ne iye mükafatlar dağrtrldı 

Me7.11n gençler, diplomalarr ceplerinde 
yükleri omuzlarında gemilere gittiler 

Ve yerlerine Karadeniz sahillerinden 
minimini bahriyeiiler geldi ..• 

Af f!an genel 
Kurma.lJ başkanı 
Şehrimızde 

Dost Afganıstanın genelkurmay baŞ

kanı general Esadullah Han mihman

darı iJe birlikte dün şehrimize gelmiş 

ve Ankara Palasta misafir edilmiştir. 

General EsaduJlah Han dün öğleden 

evvel Afgan elçiliğine gitmiş ve sonra 

şehir içınde bir gezinti yapmıştır. Esa_ 

dullah Han öğJeden sonra şehrimiz 

mekteplerinde okumakta olan afganlı 

talebeyi kabul etmiş ve talebelerle bir 

hasbihalde bulunmuştur. Sayın misafi

rimiz bugün şehrimizin gezmiye değer 

yerlerini gezecek, Harbiyeden mezun 

olan genç subaylarımıza dipJc,ma dağı

tılması töreninde ve 30 ağustos zafer 

Ve tayyare bayramı töreninde hazır bu_ 

lunacak ve bu akşam şehrimizden ay

rrlacaktır. 

İran yüksek asker 
heyeti İzmirde 

İzmir, 29 (A.A.) - Büyük Trakya 
manevralarında misafir olarak hazır 

bulunan İran yüksek askeri heyeti bu

gün saat 16 da İzmir vapuru ile lstan

buldan şehrimize gelmiş, vilayet, ku
manrianlrk ve diğer makamlar namına 

selamlanmıştır. İzmirpalasa misafir e -
dilen heyet altı kişiden mürekkebtir. 

ULUS 

Santander'den Fransa'ya 
mülteci akını var 

Hükümetçiler Aragon cebhesinde 
genı zaferler kazandılar 

Londra, 29 (Hususi) -. Santa~~ er' d~ hayat normal bir şekil alma
ğa başlamıştır. Şehirde~ gıden ~ılı s es~rlerin sayısı 12 bini bulmuştur. 
Bunlar Santuaya sevkedılm~ktedırler. Lımanda faaliyet yavaş yavaı 
başlamaktadır. Dün muhtelıf yerler den Santander'e yirmiden fazla ge
mi gelmiştir. 

Bu sabah General Davilanrn 
kumandası altında asi kıtalar bü
yük bir geçid resmi yapmışlardır. 
Geçid resmine Navar kıtaları, 
"Siyah oklar,, ve falanjistler işti
rak etmişlerdir. 

Askeri vaziyet 
Navar livasının öncüleri bu sabah 

Santanderin 30 km. garbrnda bulunmak
ta idiler. Cebhedeki harekat, öncü kıta-

b 1 d iba-
ların yaptıkları muhare e er en 

rettir. . . . . de 
Navar livası Asturı ıstıkametın 

ilerlemeğe devam etmektedir. 11eri ha
reketi esnasında hiçbir mukavemetle 
karşıla~mayan liva ,dün akşam Kabu· 
eringa kasabasını işgal etmiştir. 

Aragon cephesinde 

Kayıp tayyare 
Havaların fenalığı 

araştırmayı güçleştiriyor 

Moskova, 29 (A.A.) - Yeni Zambl 

ve François - Jozeph arazisi mıntakala· 
rında havaların fena gitmesinden dola· 

yı, Levanevskiyi arıyacak olan Şevele

vin idaresindeki üç büyük tayareden 

mürekkeb filo, yoluna devam edeme

miştir. N-2 tayyaresi ile hareket etmiş 
olan Zadko da havaların müsaadesizli

ğinden Barr,ov burnunun 300 mil şar-

Mareşal DID:ıidin 
ölümünün sebebi 

anlaşıldı 
Moskova, 29 (A.A.) - Taiga istas

yonu civarında trende birdenbire vefat 
eden Mogolistan halk cumhuriyeti har
biye bakanı Kansanhorbo fırkası ku
mandanı mareşal Demid'in cenazesi 
dün Moskovaya gelmiş askeri törenle 
karşılanarak cenaze furununda yakıl
mıştır. 

YapıJan tahkikat ve tedkikat neti· 
cesinde, mareşal Demid'in konserve. 
den zehirlenerek öldüğü sabit olmuş
tur. Mareşala re.fakat etmekte olan bin. 
başı Dorjev ile karısı, ve M0golistan 
halk cumhuriyetinin Moskova mümes
silliği katibi Gumbusurum da zehirlen
mişler ise de yapılan şiddetli sıhl mü
dahale neticesinde kurtarılmışlardır. 

Zehirlenme hadisesinin bütün safahat 
ve şeraitinin aydınlatılması için tahki
kata devam olunmaktadır. 

kında yere inmiştir. Uçuşlara devam i
çin havaların biraz iyileşmesi beklen
mektedir. 

Evelce araştırmalara iştirak edece
ğini bildirmiş olan amerikalr tayyareci 
Mattern, 75 inci dereceye kadar bir U· 

çuş yaptıktan sonra başka uçuşlardan 
feragat etmistir . . 

Hükümt:tçiler Aragon cephesinde 
ilerliyerek iki kasabayı işgal ettikleri
ni, Zuera bölgesindeki ileri hareketin 
ise cenub istikametinde inkişaf etmek· 
te olduğunu bildirmektedirler. 

Şanghay cehennem! 
Asiler de bu cephede hükümetçile· 

rin tazyikinin devam etmekte olduğu· 
nu, fakat yapılan taarruzların ağır za
yiatla püskürtüldüğünü bildirmekte· 

dirler. 

Santander mültecileri Fransaya 
akın ediyorlar 

Perpinyandan bildiriliyor: asilerin 
Santanderi işgal etmeleri üzerine bu şe
hirden ayrılan mültecileri hamil 15 
tren sınırı geçerek Puigerdaya gitmiş
tir. Fakat Barselon hükümeti bunları 
kabul etmek istemediğinden bazı güç
lüklerle karşılaşılmış, mülteciler arasın· 
da bulunan binden fazla milis sınırı 
geçmeğe muvaffak olmuşlardır. 

isyan eden mülteciler 
Bir mülteci treni Bordo havalisin· 

den geçerken mülteciler isyan etmiş· 
}erdir. Bunlar seyyar muhafızların ne
zareti altında seyahat etmektedirler. 
Trenin bugün buraya gelmesi beklenil· 
mektedir. 

Bir mülteci vapurundaki kasa 
kayboldu 

Diğer taraftan gene Santander mül· 
tecilerini taşıyan bir vapur da Bayona 
gelmiştir. Gemi rıhtıma yanaştıktan bir 
kaç saniye sonra kaptan, içinde büyük 
mikdarda para bulunan kasasının kay
bolduğunu polise haber vermiştir. Tah
kikat yapılmaktadır. Perşembe günün
den beri Bayonda bulunan fransız Som 
ganbotu derhal şimali İspanyaya hare
ket emrini almıştır. 

Tevkil edilen bir ingiliz gemisi 
Dramvil adındaki ingiliz gemısı 

Brest'den Gijon'a giderken Gijon açık
larında iki asi ispanyol balıkçı gemi
si tarafından görülmüş ve bun1ar va
purun ispanyol karasularında bulundu· 
ğu mülahazasiyle, bunu durdurmak i
çin bir kere kurusıkı ateş etmişlerdir. 
Dramvil vapuru ispanyol karasuların
da bulunmadığını düşünerek yoluna 
devaım edince, ispanyol balıkçı gemile
ri birkaç kere daha ateş etmişlerdir. 

Top seslerini duyan ingiliz Fear
less destroyeri vaka yerine gelmiş, işa
ret teatisinden sonra hadise de kapan
mıştır. 

- Türk havasının korunm:::-ı 
için ismet lnönü'nün milletten 
istediği ledakô.rlık, asla ağır 
değildir. Havamız güven alh
na girdiği gün, bu memleketi 
kaplıyacak olan huzur ve sü
kunun bu kadar ucuza temin 
edilebilmesine teşekkür etme
liyiz. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Çinliler bu bölgedeki 
taktiklerini değiştiriyorlar 

Şimal cephesinde de harh devam ediyor 

Çin sovyetlerle 
bir saldırmazlık~ 
pak~tı yaptı 

Şanghay, 29 (A.A.) - Royter A· 
jansmın muhabiri bildiriyor: Çin ile 
Sovyetler Birliği arasında bir saldır
mazlık paktı imza edildiği resmen bil-

dirilmektedir. 

Resmi mahfiller tekzib ediyorlar 
Şang'hay, 29 (A.A.) - Resmi Çin 

mahfilleri, Çin ile Sovyetler Birliği a
rasında bir ademi tecavüz misakı imza 
edildiğine dair bir japon menbaından 
verilen haberleri tekzib etmekte, fakat 
Japonya tarafından yapılan tecavüzün 
iki memleket arasındaki dostluk bağla
rını tabiatiyle sağlamlaştıracağını sak
lamamaktadırlar. 

Fakat haber teyid olunuyor 
Şanghay, 29 (A.A.) - Royter ajan

sının muhabiri bildiriyor: Çin ile Sov -
yctler Birliği arasındaki saldırmazlık 
paktının 21 ağustosta imzalandığı ifşa 
edilmiştir. Beş sene için aktolunan bu 
pakt mucibince, akidlerden birine karşı 
vaki olan bir tecavüz takdirinde diğer 
akid, mütecavize hiç bir yardımda bu -
lunmamağı sarih surette teahhüd et-

mektedir. 

Sovyetler Japonyadan iki konsolos
luğun kapatılmasını istediler 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet hü
kümeti Odesa ve Novosibirsk'deki kon
soloshanelerini 15 eylfile kadar kapat
masını japon hükümetinden talebetmiş-
tir. 

Sovyet hükümetinin, yakınlarda, ja-
pon _ Mançukuo makamlarının tuttukla
rı hattı hareketten şikayet ederek Pog
raniçnaya ve Sakalian'daki konsolosha
nelerini kapadığı hatırlardadır. Her iki 
hükümet, Japonya ve Sovyetler Birli
ğinin biribirlerinin memleketlerinde ay
nı nukdarda konsoloshane bulundurma
yı prensip olarak kabul etmiş oldukla _ 
nndan şimdi Japonyarun Odesa ve No
vosibirsk'deki konsoloshanelerini kapa
ması icab eylemektedir. 
llb#UJJUA u soıssua•aa• 

Londra, 29 (Hususi) - Şanghaydan 

bildiriliyor: Japonlar, Yangtse sahilinde 
karaya çıkarılan kıtalar Gotiençin ve Yin 
Hsing adlı yerleri işgal etmişlerdir. 

Japon ordusunun diğer kısımları da 
düşmanı püskürterek Şanghay'a doğru 
ilerlemektedir. 

Şimal garı bombardıman edildi 

Büyük japon bombardıman tayyare
leri, Şanghayın şimal ve cenub garlaQnı 
bombardıman etmişlerdir. Şimal garı 

civarında yabancı imtiyaz bölgesi sını
rına düşen bir bomba, büyük bir yangın 
çıkarmıştır. 

Hercümerç içinde bulunan 
mahalleler 

Cenub istasyonunda içi asker dolu 
trenler bulunmakta idi. Bombardıman
da 300 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmış
tır. Bombardıman ve yangınlar dola
yısiyle Şanghay'ın şimali şarkisindeki 

mahalleler hercümerç içindedir. Çinli
lerin cesedleri sokaklarda sürünmekte· 
dir. 

Çinliler Şanghayda taktiklerini 
el eğiştiriyorlar 

Emin bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre yakında Şanghay civarında çinli
ler taktiklerini değiştireceklerdir. Çin
lilerin gende hazırladıkları bir hatta 
çekilecekleri tahmin edilmektedir. Bu 
suretle çinlilerin mukavemeti kolaylaş
mış olacaktır. 

Angusta zırhlısının yanına bir 
bomba daha dü§tii 

Şanghaydan gelen bir japon telgra
fında çinliler tarafından atılan bir 
bombanın amerikan amiral gemisi An· 
gusta'nm yanına düştüğü fakat gemiye 
bir şey olmadığı bildirilmektedir. Ame· 
rika konsolosu, hadiseyi Çin makamlan 
nezdinde protesto etmiştir. 

Bir Çin tayyaresinden atılan bir 
bomba bir ingiliz ticaret gemisinin ya
nına düşmüştür. 

Sovyetler bir japon gemisini 
tevkil etmişler 

Kore'den bildirildiğine göre, Ka
sugamaru ismindeki japon vapuru sov
yetlerin 3 torpitosu ile bir denizat tı 
gemisi tarafından yarım saat tevkif e
dilmiştir. Bu gemilerin manevra yap
makta olan gemiler olduğu tahmin e
dilmektedir. 

1 Bulgar kralı 
Başbakanlmıza 
1 aziget etti 

Başvekilimizin kardeşini kaybet
mekle uğradığı matem üzerine Bulgar 
kıralı Majeste Boris, aşağıya decetti
ğimiz taziyet telgrafını çekmiştir: 

Son Ekselans İsmet lnönü 
Başvekil 

Ankara 

Ekselansınızın uğradığı acı matem 
hakkındaki hazin haberi aldım. En sa
mimi taziyetlerimi arzederim. 

Bor is 
Başvekil İnönü bu çok dostane ve 

nazikane alakadan derin bir surette 
mütehassis oımuş ve aşağıdaki teL 
grafla teşekkürlerini bildirmiştir: 

Sa Majeste Boris 
Bulgar Kıralı 

Majeste]erinin göndermek Jutfunda 
bulundukları telgraftan son derece mü.. 
tehassis olarak hararetli minnettarlık 

hislenme itimad ve derin hürmetimin 
kabul buyrulmasını rica ederim. 
(A.A.) lsmet lnön/l 

lngiltere 
tarzıge istiyor 

(Başı l. ınc1 sayfada) 

bayrağını hamil hususi bir araba oldu
ğunu tebarüz ettirmektedir. Nota. bü
yük elçinin, otomobilin tavanını delip 
geçtikten sonra amudifikarisine değen 
nikeJli çelikten bir kurşunla yaralan
mış bulunduğunu da tasrih eylemekte
dir. 

lngiltere tam ve kati tarziye istiyor 
Nota, bu başlangıçtan sonra şöyle de

vam etmektedir: 

"İngiliz hükümeti, bu hadiseyi c
nerj ik bir surette protesto etmek ve 
tam ve katı tarziye talebeylemek mec
buriyetinde bulunmaktadır. Filhakika 
bu, normal askeri harekattan doğmllf 
bir hadise değildir. Japon tayyareci)~ 
ri, karşılarında gayri muharip eşhasın 
bulunduğunu muhakkak surette ve sa
rahatle anlamışlardır. Otomobilin üze
rindeki bayrağın görülmiyecek derece
de küçük olduğunu ifadeden ibaret o
lan itiraz, hiç bir kıymeti haiz değildir. 
Zira, otomobilde bayrak bulunmamIJ 
olsa dahi, bu hücum gene affolunamaz 
bir mahiyettedir. Otomobilde bulunan· 
larm yabancı ve hatta diplomat olması. 
ehemiyeti haiz değildir. Asri ehemiye
ti haiz bulunan nokta, bunların gayri 
muharip eşhas olduğu ve ancak gayri 
muharip eşhas olabileceği keyfiyetidir. 

Hadisenin hususi vahameti 
Japon tayyareleri, muhakkak ki, 

ingiliz büyük elçisine hücum etmek ni
yetinde değildiler, fakat herhalde gay
ri muharip eşhasa hücum etmek iste
mekte idiler ve bu, bir hukuk ihlali 
teşkil etmek için kafidir. Şurasını da 
kaydeylemek icab eder ki büyük elçi, 
Çin askerlerinin bulunmadığı ve her
hangi bir muhasamatın yapılmadığı bir 
mıntakada seyahat eylemekte idi. İngi
liz hükümeti, bu hadisenin hususi va
hametini tebarüz ettirmek istemekte
dir. Bu, fark gözetmeden yapılan bir 
hava hücumunun gayet tabii olarak in
taç edeceği vahim neticeler hakkında 

çok bariz bir misaldir. 

Gayri insani ve gayri kanuni 
liliyat 

Bu gibi hadiseler, muharible gay
ri muharibler arasında sarih fark gözet
memekten ibaret bulunan ve gayri in
sani olduğu kadar gayri kanuni olan 
filiyattan doğmaktadır. Bu hadisede, 
herhangi bir taraf tarafından ilan edil
miş ve yahut tanınmış bir hali harb bu· 
lunmaması keyfiyeti ise, beynelmilel 
hukuk kaidelerine muhalif olarak cere
yan eden vakanrn affolunmaz, özür gö
türmez mahiyetini daha ziyade tebarüz 
ettirmektedir. 

/ngiltere hükümetinin istekleri 
İngiltere hükümeti, kendisini aşağl· 

daki hususatı taleb etmek mecburiye -
tinde görmektedir: 

1 - Japon hükümetinin ingiliz hü -
kümetine tam tarziye vermesi, 

2 - Hadise mesullerinin adilane bir 
surette cezalandırılması. 

3 - Japon makamlarının, bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmesinin onune 
geçmek üzere lazım gelen tedbirlerin a
lındığına dair teminat vermesi. 



==4 =======================ULUS 

Cıhan harbine gelinceye kadar bizde 
ta~11yareciiiğin geçirıdiği türlü safhalar 

Cihan tay areciliği ve türk 
havacılığı tarihçesi 

§İf uçuşu yapmak da Fasa'ya nasib ol
muştur. Fasa. yanında bir kurmay yüz 
başısr olduğu halde bulgarlarm devam
lı ateşleri arasında iki saat dolaşmış, 

üç, dört kurşun tayyaresinin kanadla· 
rını delmişse de, makineye bir şey ol
mamış, tayyare Yeşilköye dönmüştü. 

Nuriden sonra Salim de yanında bir 
başka subay olduğu halde bir Edirne 
yolculuğuna çıkmışsa da yolda kuvvet
li bir sise tesadüf ettiğinden dönüp 
Bandırmaya inmek zorunda kalmıştı. B undan otuz iki sene önce, 1905 

senesinde Amerikada Rayt kar
deşler, üzerinde uçuşlar yapmağa mu
vaffak oldukları tayyarelerini Amerika 
hükiimctine aatmak teklifinde bulun
dukları zaman ıu -cevabı almışlardı : 

- Aletiniz, .henüz iptidai bir spor 
makinesinden fazla bir şey değildir. 

Onun i~in, biz alamayız; onu istediği
niz hükümete satabilirsiniz." 

İkinci teşrin ortalarında Fethi ve 
F'-sa Edirneye kadar bir uçuş yapmış· 
lar, aynı günde Yeşilköye dönmüşler
di. illt Türk 

analım 1 
tayyare bayramında 

şehitlerini hürnıetle 
Bu 
hava 

912 • 13 senesinde fransızlar- Pa-
ristcn İskenderiyeye kadar ha

vadan 5500 kilometrelik bir hava yolu 
açmağa teşebbüs ettiler. Yolda bir çok 
duraklarda duracak olan bir tayyare 
ile bu sefere fransız tayyarecisi Dokur, 
yanında Ru isminde bir yolcu olduğu 
halde çıktı. Fakat Toros dağları üze
rinde motörü sakatlandı. Üzerindekile
re bir şey olmadı ise de tayyare artık 
uçamadı ve içindekiler de bu seferden 
vaz geçerek geri döndüler. 

Bu cevab, ihtira sahihlerini hiç de 
kırmadı. Çünkü azim sahibi idiler ve 
''hiç kimse kendi memleketinde pey
gamber olamaz" atalar sözünü düşünerek 
sekiz, on senedenberi böyle bir aleti 
meydana getirmeğe uğraşan ~ransaya 
baş vur8ular. Fransızlar, alınanlara kar
şı asken bir üstünlük elde edebilmek 
için tayyareyi bir harb aleti haline ge
tirmeği çok istiyorlardı. Bu teklif ü
zerine Rayt kardeşlerden bu aletin '8.S• 

keri şartlara uygun olmasını istediler. 
Bu şartlar arasında sunlar vardı; 

1 - Tayyarenin iki kişiyi birden 
taşıyabilmesi. 

2 - Kenai kendine Jıer hangi bir 
yerden havalanabilmesi, 

3 - Asgari elli kilometrelik ufki 
bir meGafeyi katedebilmesi, 

4 - 300 metre irtifada iken motör
de bir kaza çıkarsa aletin zarar görme

den yere inebilmesi. 
Bu şartlar yüzünden ilk ıPflzarhk 

yarıda kalmıştı. İhtira sahibleri üç se
ne sonra, yani ancak 1908 senesinde i-
1etlerın1 bu derecede mükemmelleştir
mişler ve tekrar fransızlarla konuşmağa 
girişmişler~ aletlerinin imtiyazmı 500 
bin franga Fransaya satmışlardı. Fran· 
sa, bu imtiyazı alır cilmaz Rayd kardeş· 
ler iransrz zabitine bu aletin sevk ve 
idaresıni öğretmeleri için de pazarlığa 
girişmiş, bu suretle tayyare, Fransada 
ilk defa orduya girmişti. 

Tayyare. ondan sonra, Almanyaya, 

1~iitereye, Rusyaya, İtalyaya, Avus

turyaya, ilk de.fa ordulara girmiş, on

dan sonra spor heveslileri tarafından 

ku1lanmağa başlanmıştı. Fransadaki ha
va ku1iıbü bu yeni aletin yalnız orduda 
kalırsa memleket içinde istenildiği gibi 
yayılamryacağtnı düşünmüş, siviller a
rasında da tamimine çalışmıştı. 

Fransa, 'tayyareciliğin gösterdiği bu 
inkişaf yüzünden bir çok Avrupa mem
le'ketlerinc satışlar yapmış, bir haylı 
para ~azanmıştı. 

O' teki :A.vrupa ıneleketlerine ol<iu· 
ığu ~ihi, bizde de tayyarenin do~

rudan doğruya orduya gireceği tabii-
dir. Bizim orduya bu silihm kabulünü 
ilk önce diişüncn Mahmud Şevket pa~ 
olmuş ve bu zat Sl mart hadisesi -esaslı 
surette bastJrıldıktan sonra Paris: rta

şemiliterimiz Fethi beyi (Şimdi Lond
ra '"yük elçisi B. Fethi Okyar) Fran
sada tetkike memur ~tmifti. 

Fransada 1909 senesinde tayyareci 
Blccyo~ kuta benzeyen tayyare&iyJc 
Manş denizini geçmeğe muvaffak ol· 
muş, tayyareci Latam da 1000 metre ir
tifaa çıkmıştı. Yani burada 1908, 1909, 

fethi, Sadık, Nuri 
1910 senelerinde 1Fransada tayyarecilik 
büyük bir süratle terakki halinde idi. 

Bu vaziyetleri gören ataşemiliteri
miz, 'M.abmut Şevket paşadan Fransaya 
tahsil için bir takım zabitler gönderil
mesini rica etmiş, bunun üzerine 1911 
de yüzbaşı Fasa ve teğmen 'Yusuf Ke
nan Fransaya gönderilmişlerdi. Bu iki 
subay o senenin temmuzunda Paris ya
kınlarındaki Etamp kasabasında bulu
nan Bleryo tayyarecilik mektebine de
vama başlamışlardı. 

Bu iki tayyareci sekiz ay sonra 
memleketlerine döndüler. Henüz ken
dileri Pariste iken Fransadan aldığı
mrz bir kaç tayyare de ge1mişti. Bun• 
lar 14 nisan geçid resminde asker1eri
mizin üzerinde uçacaklardı. Bu işi ~
dare etmek üzere kurmay albaylarından 
Süreyyanın reisliği altında bir komis
yon kurulmuş ve bu komisyon, Yeşil. 
köydeki ıtayare meydanının ve tayyare
cilik mektebinin esalarını kurmağa baş
lamışlardr. 

Bu tayyareciletimiz, Fransada tah
&il görmüş olmakla beraber, daha bü
yük mesafe ve irtifalarda uçabilmek i
çin 14 nisandan önce bir takım talim 
uçuşları yapmağa mecbur bulunuyor
lardı. 

Tayyare meydanına nakledilen tay
yareler, parçalan biribrinden ayn bir 
halde çadırlarda muhafaza edilmekte i
di. Mart nihayetine doğru bir gece deh
şetli bir fırtına çıkmış, çadırları yık· 
mış ve burada muhafaza altında bulu
nan tayyareleri param parça etmişti. 
Bu suretle hem iki tayyarecimiz uç
mak, :hem de halk onların uçuşunu sey
retmek zevkinden mahrum kalmışlardı. 

Artık bütün ümidler, gene Fransa
nın Rep fabrikasma ısmarlanmış olan 
tayyarelerin gelmesine kalmıştı. Bun
larla birlikte bir de usta tayyareci ge
leceği iç.in bunun 14 niianda bir tay
yare ile uçuş yapması mümkün olabile
cekti. 

Geçid resminden dört gün önce 
Fransadan beklenen tayyarelerden biri
si, bunu idare edecek olan tayyareci 
Gordon Bel ve iki makinist ile birlik. 
te çıkageldi. u nisan 3ZS de bunlar Hk 

tecrübe uçuJunu yaptılıı.c. Tayyareci 
Bleryo, 1910 sent.'f.inde aiti biçim tay
yarcsiylc btanbulda bir uçuş yapmış, 
fakat Kaumpaşa dcrcsiu~ düşmüştü. 

Şu halde lstanbuJda yapılan ilk esaslı 
uçuş bu oluyordu. 

l4 nisan geçid resmi günü Gordon 
Bel, tayyaresiyle Ycşilköyden havalan
mış ve Hürriyeti cıbediyede geçid ya-

pan askerlerin üzerinde • uçmuştu. 

Fransu tayarccisi bir kaç defa alçak
lara inmek istemişse 'tie rUzgar, buna 
müsaade etmemiş, bunun üzerine 1200 -
1400 metre irtifalarda uçmağa mecbur 

olmuştu. 

Ri.ızgarlı bir havada yapılan bu u
çuş tecrübesinin muvaffakiyetle neti
celenmesi üzerine Rep fabrikasından 
yeni siparişler yapılmasına ve fabrika
nın Bük civarmda bulunan mektebine 
beş, on subay gönuerilmesine karar ve
rilmisti. 

o' sene haziran başında Cemal, Re· 
fik, Salim, Feyzi, Nuri. Mithat. Salim, 
Şükrüden mürekkeb bir subay kafilesi 
tayyarecilik öğrenmek üzere Fransaya 
gönderildiler. 

H aziran nihayetlerine doğru Al
manyanın Harlan fabrikasından 

iki tayyare alınıyor ve bunları yeni tay
yarecilere öğretmek üzere Yanof ve 
Rençel ismindeki alman tayyarecileriy
le mukavele yapılıyordu. Aynı zaman
da merkezi Londrada bulunan Bristol 
ingiliz tayyare fabrikasiyle de müza
kerelere girişiliyordu. Temmuz başla
rında tek satıhlı bir Briıtol tayyarresi, 
bunu kullanacak İngiliz tayyarecısı 

Peyzi ile birlikte İstanbula gelmiş, 10 
temmuz u~uşlarr için tecrübelere ba~
lanmıştı. Bu Peyzi tecrübe uçuşlarında 
muvaffakiyet gösterdiği halde 10 tem· 
muz günü çıkan fırtınadan tayyaresi 
sakatlandığı için uçamamıştı. 

Temmuz sonlarında Saffet, Meh
met Ali, Abdullah, Fazıl Sabri, Fethi, 
Azizden mürekkeb bir başka subaylar 
kafilesi de lngilterede Brukland'da bu
lunan Bristol tayyarecilik mektebine 
gittiler. Bunlardan beş önceki pilotlu
ğu, dığer ikisi de (Fethi ve Aziz) mo
tör ve tahta kısımlarının inşa ve tami
rini öğreneceklerdi. Ağustos son1arın
da Rep'e gönderilmiş subaylar memle
kete dönüyorlardı. Bunlar, Yeşilköyde 
yeni yapılan barakalarda iyi muhafaza 
edilen tayyarelerle uçuş yapmağa ve 
melekelerini arttırmağa başladr1ar. 

İlk teşrin ba~nda hükümetin elinde 
14 tayare subayı ve muhtelif fabrika
lardan alınını~ yedi, sekiz tayyare bu
lunuyordu. 

Balkan harbında bu subaylar, uzun 
mesafelere uçuş yapamadıkları ıçın 
ken.dilerinden fazla bir istifade temin 
edilememisti. Ancak harbın son safhala. 
rında Fethi Nuri ve Fasa 1atikşaf U• 

çuşları yap~bilmişler, Nuri Edirneden 
üç saatte Yeşilköye gelmişti. 

Dü,man krtalan üzerinde ilk ke. 

Bu sırada bir takım franstz tayya
releri 1stanbula gelmeğe başlamı,lardı. 
Bu hava yarışına iştirak, kendilerine 
teklif edildiği zaman Fethi ve Nuri 
çok sevindiler. 

329 senesi ikinci kanunun 26 mcı 
günü Fethi, yanında Sadık bulunduğu 
halde "Muaveneti m;lliye" ismindeki 
tayyaresiyle bu uzun sefere havalandı. 
Bunun arkasından da Nuri .. Prens Ce· 
lalettin" isimli tayyare ile yanında İs
mail Hakkı oJduğu halde uçacaktı:. 

İkinci tayyare bir çok defalar sisler 
ıiçinde yolunu kaybetmiş ve Lefke'ye i
nerek orada gecelemeğe mecbur olmuş· 
tu. 

29 ikinci kanunda Fethi ve Sadık 
tayyareleriyle Torosu aşarak Mut ve 
Adana üzerinden Tarsusa inmişlerdi. 

Bu sırada Nuri, motördeki bir bo
tukluk dolayısiyle Bozöyük'de yere in· 
mişti; makineyi tamir ettikten sonra 
gene havalarumştr. Fethi ile Sadık 14 
tubatta Beyrut şehrine inmişler, mo
törleri bozulmuş, fakat ieııe tamir ede
rek oraya gelecek "Prens Celalettin" 
tayyaresi ile buluşmak üzere Şama 
doğru uçmuşlardı. 

"Prens Celalettin" tayyaresi Şama 

inmiş, fakat uzun müddet beklendiği 

halde "Muaveneti milliye" görüleme
mişti. Görülemiyecekti de. Çünkü bu 
kahraman türk havacıları Tahcriyc kaza· 
smda Şemcriye nahiyesi civarında üç 
yüz metreden düşmüşler, tayyareleri
nin altında kalarak ölmüşlerdi. 

Bu feci kaza üzerine Nuriye dahil· 
den uçmaktan vaz geçerek Beyruta gi· 
dip oradan sahili talt:ib etmesi emri ve
rilmişti. Onlar da bu yol üzerinden gi
derlerken 26 şubatta başka bir kauı ol
muş, "Prens Celalettin" tayyaresi Ya· 
fa açıklarında 200 metreden denize düş
müş, İsmail Hakkı Yüzme bildiği için 
yüzerek kurtulmuş, Nuri ise baygın 
bir halde götürüldüğü hastahanede üç 
saat sonra ölmüştü. 

Büyük harbe kacl~ olan tayyareci
liğimizin ilk devirlerine aid tarihçeyi 
burada tamamlıyoruz. İlle: hava fehidle· 
rimiz olan Fethi, Sadık ve Nuri şimdi 

Şamda Salabaddini Eyyubi türbesi balı· 
çesinde, taşları üzerine birer ay yıldız 
kondurulmuş üç mezarda yan yana yat
maktadırlar. - N. A. 

30 - 8 - 1937 -

Ankara bölgesi yüzme 
birinciliği 

Havanın kötülüğü dolayısıyle cu
martesi günü bölge yüzme birincilikle
ri yapılamamıştı. Dün cumartesi ve 
pazar müsabakaları bir arada yapılmış, 
yalnız, 200X4. bayrak ve 1500 metre 
mukavemet yarışları, vakit geçtiği için 
geri bırakılmıştır. 

Teknik neticeleri yazıyoruz: 
200 metre serbest: birinci, Ihsan 

( Gençlcrbirliği) 3.13,8/10; ikinci Ha
san (Gençlerbirliği); üçüncü Mustafa 
( Gençlerbirliği). 

200 metre kurbağalama: birinci, Ca
hid ( Gençlerbirliği) 4.14.2/10. 

100 metre serbest: birinci, Nuri 
(Güvençspor) 1.29.4/10; ikinci SaHi
hattin (Güvençspor). 

100 metre sırtüstü: birinci, Halil 
(Gençlerbirliği); 2.5.6/10, ikinci, Mah
mud (Güvençspor). 

400 metre serbest: birinci, İhsan 
(Gençlerbirliği) 7.21. 

Türk bayrak yarışı: birinci, Genç
lerbirliği takımı (Halil, Sami, Behzad) 

8.23.5/10. 
Atlamalar: birinci, Sami (Gençler

birliği); ikinci, Bülent (Gcnçlerbirli
ği); üçüncü, Haşim (Güvençspor). 

Bu neticelere göre, puvan hesabiy
le, Gençlerbirliği 936-937 yılı Ankara 
bölgesi yüzme birinciliğini, Güvenç
spor da ikinciliğini kazanmışlardır. 

İstinye'de bir muhabere 
güvercini yakalandı 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Dün 1s

tinyede yabancı bir devlet ordusuna aid 
bir muhabere güvercini yakalanmıştır. 
Güvercinin ayağındaki halkada T. O. 
harfleri ve 37 ,174 sayıları yazılıdır. Gü
vercinin üzerinde mektub, vesika ve sa
ire bulunmamıştır. Vilayete verilen gü
\ı'ercinin nereden geldiği tahkik olun -
nıaktadır. 

Prof. Egli Edimeye gitti 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Profe • 

sıör Egli Edirnenin imar planını hazır • 
lamak için Trakya'ya gitti. Plan yıl ba~ 
şına kadar bitirilecek ve tatbikata ge -
çiletektir. Tekirdağ ve Vize haritaları -
nın yapılmasına başlanmıştır. 

1 
____ .. __ •H•-Jo 

RADYO __ .. , ____ .. ,,,,,,,,,,,,,, ...................... . 
öOLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 muhtelif plak neşriyatı, 

12.50-13.15 plak: türk musikisi ve halk 
şarkıla:-ı, 13.15-13.30 dahili ve harici 
haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-20.00 Türk musikisi ve halk 

şarkıları (Hikmet Rıza, Servet Adnan, 
M. Karındaş ve arkadaşları). 20.00-20.20 
Konfuans: Ali Rıza, 20.20-20.35 plak
la dans musikisi, 20.35-21.00 Saksafon 
solo: 1. Halil Özgür {piyanoda Marsel 
Bi). 21.00-21.15 Ajans haberleri, 21.15-
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Hilmi Cumhuriyet marşı, 
2 - Moussorsky İnder Krim 
3 - Mozart Marche Turca 
4 - O. Zeki Himayei Etfal çocuk 

marşı, 

5 - Paul Lincke Loncl Fist 
6 - C. Reşit Cumhuriyet onuncu 

yıl marşı. 

21.55-22.00 Yarınki program ve is
tiklal marşı. 

Tefrika: No. 11 1 
'"(-4. ~· • < " 't a 

·ş~kspir~.en~. -:: HikAye ıer 
l uzuntar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles 'Lamb 
Nur~ttin ART AM 

On ikinci gece 
oyle sandılar) bir muc~e vukua geleli. Çün
kü başka bir Sezario oraya geldi ve Olivia-

. ' d' h. b . 

Olivia'ya gülenler oldu. Fakat, o biribirinin 
tıpkısı olan iki kardeşten kızı ile değil de, 
erkeği ile evlenmiş olduğu için müteessir 
g-örünmi yordu. 

Artık, Olivian'ın Sebastian ile evlenme
si üzerine Orsino'nun bu sonsuz sevgiden 
beklediği hiç bir şey kalmamış, artık düşün
cesi birden bire genç bir bayan olan eski 
hizmetçisi güzel Viola'ya dönmüştü. 

Viola da kadın elbisesi içinde Düka çok 
yosma görünüyordu. Ondan sonra onun bir 
uşak kılığında iken de kendisini sevdiğine 
dair söylediği imalı sözlerini hatırladı. 

Olivia, şimdiye kadar kendisinin de
vamlı surette reddettiği bir kalbi Violanın 
kazandığını görerek hepsini evine dave et
ti ve o ~abah kendi nikahlarını kıymış olan 
papası da çağırdı. 

Böylece ikiz erkek ve kız kardeş aym 
günde, aynı yerde evlenmişlerdi. Onları bir 
deniz fırtınası biribirlerinden ayırmıştı. Fakat 
gene birleşmişler, yüzleri gülrr_üştü: Viola, 
İillirya Düku Orsino'nun karısı, Sebastian 
da zengin ve asil kontes bayan Olivia'mn 
kocası olmuşlardı. 

geçene açık bulunurdu. Eli çok açık ve serve
ti bol olduğu için her kesin yüreğinde onun 
sevgisi yaşardı. Etraf mda her kafada adam 
görülürdü. İki yüzlü dalkavuklar ona yal
taklanırlar; bütün insanlara şüpheJi gözler~ 
le bakan sinikler bile, dünya mahna bu ka
dar rağbetsiz oldukları halde Timon'a kar
şı bir muhabbet duyar ve onun ziyafetleri
ne gelirler ve Timon' dan ufak bir iltifat gö
rürlerse bundan sonsuz bir bahtiyarlık du
yarak dönerlerdi. 

ya .arım.,, ıye ıta cttı. 

1Bu y~ni Sezario, Olivia'nm kocası olan 
Sebastian' dır. Her kesin hayreti biraz ya
tıştıktan sonra biribirlerine dehşetli surette 
benziyen bu iki kardeş biri.birlerine sorgular 
sormağa giriştiler. Çünkü Viola, erkek kar
deşinin yaşadığından artık, ümidini kesmiş 
gibi idi. Sebastian'a gelince o da bir erkek 
kılığında gördüğü delikanlmm kendi kız 

kardeşi olacağını hatırına getiremezdi. Fa
kat Viola, bu kıyafet altında kendisinin Vio
la olduğunu anlatınca, bütün bu yanlışlıklar 
ortadan ı..:alkrnış oldu. 

Bütün hunlar meydana çıktıktan sonra 
bir er {ek vP-rine bir kıza aşık olduğu için 

Halbuki o zamanlar, bunları sadık bir u
şağın efendisine yaranmak için söyliyeceği 
lakırdılar sanmıştı. Şimdi işin hakikatini gö
rüyordu. Böylece Viola ile evlenmek kara
nnı verdi ve kendisine (Hala ona Sezario, 
oğlum şeklinde hitablardan kendisini alamı
yordu) dedi ki : 

- Oğlum, sen bana çok defalar, hiç bir 
kadını sevmiyeceğini söylemiş, bana uzun 
müddet sadakatla hizmet etmiş, bana "efen
dim,, diye hitab etmiştin. Bugünden sonra 
artrk benim karım, Orsino'nun hakiki düşe
si olacaksın. 

Ati.nalı 1 imon 
Atinanrn ileri gelenlerinden Timon'un 

elinde bulunan büyük serveti öyle kolay 
kolay tükenir şeylerden değildi. Fakat bu 
adam, bu parayı her sınıftan, her dereceden 
adamlara dağıtmaktan büyük bir zevk du
yardı. Onun lutuf ve ihsanlarından pay a
lanlar, yalnız yıoksullar değildi. Zenginler 
ve ileri gelenler de onun arkasında yürü
yen ve ona bel bağlayanlar arasında idiler. 
Sofrası, daima yiyeceklerin, içeceklerin en 
nefislerile dolu, kapısı Atinadan her gelene 

Eğer bir şair, vücuda getirdiği bir ese· 
rin bütün dünyaya tanıtılmasını isterse o
nun yapacağı iş bu eseri, Timon'a ithaf et .. 
mekti. O zaman, onun sofrasında uğrayaca
ğı takdirler ve velinimetten alınacak ihsan
lar dışında bu şiir, her tarafda, muhakkak, 
satılırdı. 

Bir ressam, bir tablosunu sürmek ister
se onu yanına alarak Timon'a gelir, ondan 
bu eser hakkında akıl ve zevk damşırdı; o 
zaman, gönlü de kendisi gibi zengin olan 
bu adam, bu resmi satm almasın, olmazdı. 

(Sonu var) 
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1 BiBLiYOGRAFYA 1 
• - Sen una bakma, dedi. Bbe ylr

nu betten veriyor." 
Bb4e Mimi meeuneıer, Mehmet

Devledn tayin ettlfi para mı°k· 
dan dahitiade en ucm ft en iyi ~k 
teır.aı ~edırler. Çorhıha bap..._ 
nun sebe ini f3yle anlatıyor: 

- Bur a fıra plmeden enıel 
ben, gü ele n yet iki gevde atard:m. 
Düldrln k Devlete ödediğim ttr-
ıı. k ~hep bu iki 16vdenhı 
ıçın kardı. Pırka geldikten IODra 
t de • Benim kuarıcım ewkiöne ge-

re bet miılini buldu. Tabii ifim genişle· 
\tikçe fıatlan da ucuzlatabillrim. • 

Askeri müeuneler ıelmedea ıwnJ 
ıyi bir buma bulamıyacaCmız ~orlu ç...,... ..... aradıtma lpelllyi Mit 
kola1'*la ele ıeçiıebBl,cıuwna. Orcla 
layellnde "8tln pim! ............ 
..ır.ır ........ 19tnbalda itle''* 
cadde 6aeriade çabttıjı luıWe .. ... 1 iyi...,..'* 1terber, .....,_ -
JsiMmm .. t.eraber alarak Çortaya aeJ-
IDlt. ..... itinin tlmcll kendWni pek 
a.mnua edecek kadar iyi oldul_.. 
~Bir ..... flrlra, _,... ...,.. 

tınm llttJlı bDda mat .............. 
lllellllehdll Dll'ellndt olana ollmı.. .,. 
Ye tatmlll ... bit it kaynata oaa,or. ... 

Yeni Adam 
Bay lsmail Hakkı Baltacaotıuaan 

i~.tndeki ba Mftalık f:ildr ıuetftl
nin 191 inci aynı çıtım. B ... tit altmct. 
tılklldntla demokrai ft camluıriyet i
çin ~alrpnak. olc!upnu kaydeden .. Ye
ni Adam,, m bo -~ , gay. ı ne d1-
ıun. olgun JU1!aT ftrdır. Bu yazılarla 
bir çok dl*Dleket itleri tahlil ft tln
rinde fikirler ytlrltlJmektedlr • 

B. Baltacıotlmmn lı:Mın ıdeali, 

kasd z lmiyed ,ok etmeli laayatnn. B. 
Suphi Nuri berinin lnpıterecle llD9'r, 
B. Boıokwl '8plm terdlmeai blkkm
da, bir IDlllttıalİeb bubmm ıarDal .... 
kale .e teelli• JMdan iMi ..,.... WB 
bqb yuılan4lr • 

Bunlardaa ..... Wr '8s 1ıtıclaı i
le pnte btal....., ...a.r . ..,.. elııo
DGIDi WJcbd Clıılr• GW'la s.Bej 411 
Jl'rlllltl wrdlli dli 111._ B.. 8-.plll 
Nuri ilerinin ~ lfthdlti ..._. 
peradf~Ufk,. ................ 0-

kuyıaakra 91d'mılıelıllr. 

Fikir hareketleri 
Bu ilmi. liya111, edelıl 11a1ta1• me• 

mUIJlln 201 incf 11ym. ber .._. okha· 
iu gibi, Prallliüo Nlttblln bit mıhle. 

•iyle b9tlamaktadır. Moclena ........._ 
.Uerte elin me1elllİA1 tıiWll .... iMi 
makaleün tonn. Alldn Jt6ı ltuayada 

,alma Wr fikir, H...,m Cahid Yalp. 
nm Jle,rutlyet hatlnlln. Aa4re Siec· 
frled'ba ot e1U1ı li,.-. IM7·BrabJ'ıa 
ühirbular, 11_."aa )MI Jak Rao. 
Will Durant'm filı.oflar bayat ve mez

hepleri CJaVijo'nun Tunurun -.,ında 
bir illplDJOI llfld JUlları Ylnlır. 

Bundan blfka Ankara M .. rif mü
dür muavini B. Pericl Xarıhnm "k8y 
Qr•tmeninin anılan. kitabı tahlil " 
teaJdd edilmektedir. 

Uy~ 
Bd8W.Jat tarilWais4e ....... bir 

yer mtm Seneti ftimmwı ,.rinıe çık
müta oı. "'UJ&IUt" admdlld bafta
bk 1a111t •e bilci mecmuumm ton ... 
,... sıktı. 

Delerli mtltefeWrir Ubeydullah Ha
tibollunun ilUmiine dair bir JUJ)'ı ba
p koyu mecmuanıa .bu uyıuJICla bir 
~ok gtlsel resim ve yuılar Ydır. 

y .Türk ................. ..., .... .,. 
bir çılmnlm -r.ı lllrk" -t• ım== 
55 ... ..,.. takti. Ç.k olpa )M iM• 
la ......... ..,.. 11..,. .... 
betiyle iç itler babnı .,. )IBti genel 
sekreteri B. Şükrü Xayama Anbra 
ıtadyomunda verdiil nu\11kla batla· 
aütadır. B11Ddaa ..... aJDI mevma 
dür BB. Cnad Abbla Olftr, Cndet 
Kerim lacedayı ,e A&A Sam LewM·· 
la Jlallan ftfdır. Meoa•adaki diler 
JUllar waaJudır: 

BL Saim Allmet •-tld Sına•. Hı. 
MJin "-k Orn'aua ftlliblar, h
PI OAdemlr'tll .CS.W ....,... clevte
dıala ..ıt lllnd", MlhW Slft'ı'tna ••mr 
Dslk ......... o-ı. aüadlr otı.-

-· ...... ....- tettilt " IUY-
ıeleri. 
....... '1Uli ..... dil. •• 

biyat ft ..O. ktJei4Ml ..,..._ sılra
nlmq bir 11rof8r ....-blıllr. Bıı -. 
Jlrde IJlllk ed...,.... ... &'iıet lr
aekle bal~· 

Sihiye eçmuası 
Sıblt " ıstlmıll ınua•••t bakah

tnua a,ıak aı;mullıftdl Mil Myıam. 
dan bir tane de ~e Cönderildl 
R._. "-mda ..... • 1-Dllne. ta
U...tume we ~tri, illtatlstiktetl,. 
-.ıum tayin 9l1' t.titikUlderiıai 
WWlrea IDICIDUllldl -- • .., • ..,_ 
l1llarmda bit aı ........ ctneı tetkik 
yauları ............... ...... ............... ·••c... 
ıal'm n n111n ı• • mmet1er cem1e 
yed 11111 llı•luıf • ..,.qı tlblit de ... .., .... 

Cumhuriyet Yasaları 
lala.USU 

VillJetler wu-i ikinci tube mil
dtlril B .11Jri Alptekin bir bi cin .. 
wl (Ctwlwript ,..ıarı kılavuzu) 14-
b yeni Wr eser psarclı. 

Deria ..... leria lllÜIUli oJaa 
bu IHI' 6 ... 672 •yiadan İbaNttir. 
Birind lat .. TlrJııiye heJilk ..nı.t 
llecliiiain lnaraaJ6alu 23 nlun 1920 
dea 11 ~ 1957 a&nGne kadar lra
but edilmlt wp1arnı llUJDara ana. 
iliyle ıdlan yuıbcbr· Her birinin .ı. 
anda da lllc1 olds.la meclis brarı, tef. 
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Türk hava kurumunun 
yurda değerli hizmetleri 

Otuz ağustosta, türk kurtuluşunun 
hakikat olduğu bugünde, genç ihtiyar, 
kadın erkek bütün millet zevk ve gu
rurla büyük zaferi anıyor ve bayram 
yapıyor. 

Yenilmez zannedilen güçlükleri 
altetmesini bilmiş olan büyüğümü

zü, zafer yoluna can, kan ve emek ver
mişlerimizi minnetle hatırladığımız bu 
günlerde, Türkiyenin bir daha kötü 
günlerle karşılaşmaması için elden ge
leni yapmak ve var kuvvetimizle çalış
mak azmimizi tazelemekteyiz .. 

Her otuz ağustos, Türkiyenin üstün 
olması, için, vatandaşın havacılığa ver
diği ehemiyetin bir hesab günü de ol

maktadır. Otuz ağustosta hem kurtulu
şumuzun zaferini, hem yardımımızla 

yürüyen çok kuvvetli Türkiyenin tay
yareciliğini kutluyoruz. Vatandaşlar, 

şehirler, kasabalar ... Bütün bir yrl tay

yareye yaptıkları yardımın neticelerini 
görerek o gün gururlanıyor ve daha bü
yük yardımlar için o gün yeni yeni ka
rarlar alıyor. Onun için geçen bir sene 
içinde türk tayyareciliğinin artış derece
sini görmek ve okumak her türk için 
baha biçilmez bir zevktir . 

Hava kurumu 1937 yılmda 
neler yaptı? 

T ayy~r~ci yetiştirmenin tayyare te-
cJarıkındcn daha güç olduğunu r,v L 

önünde bulunduran türk hava kurumu 
bu işi çalışma programının başına almış
tır. Böylece hava kurumu, gençler ara
ı;ında havacılık hevesi yaratmak, oku
ma ve sağlık vaziyetleri müsaid bulu
nanlara uçmayı öğretmek için türkku· 
şu subelerini mümkün olduğu kadar 
hızla artırmaya koyulmuştur. 937 de 

Ankara, Adana, Bursa, Edirne, İstan

bul, İzmirde birer şubesi açrlmış bulu
nan Türkkuşunun pek kısa 
zamanda şube sayısı onbeş~ 

çık-. ., . .,, ktır. Şurası mu hak
ka?· · Am1ekctin dört bır ta
rafınJan, türkku~u şubesi a-

Türk Hava 
Kurumu bi%e ha
nadlanan nesli 
hazırlıyor. Her 
tarafta Türkku
şuna üye olmak 
için akın vardır. 
Türk Hava Ku
rumunun lnönün
de açtığı hava 
kampında mo-
torsu::; uçmayı 

öğrenen genç-
lerden birçoğu 

Ergazide açılan 
, motorlu tayyare 

mektebine deva
ma bO§lamışlar
dır. Yandaki re
simde lnönü kam
pının Ü%erinde 
yükselen bir pla
nörün heybetini 
görüyorsunu%. 

çılması için yapılan müracaatlar, bir 
iki sene içinde tamamen karşılanamı
yacak kadar çoktur ve hava kurumu bu 
istekleri bir sıraya koymak zorunda bu
lunmaktadır. 

Hava kurumunun, tayyarecilerimi-
zi çoğaltmak yolundaki çalışmalarını 
şöyle anlatabiliriz: 

1 - İnönünde motorsuz t~yyarecilik 
çal ı~maları, 

2 - Ankaradaki motorlu tayyare 
mektebi çalışmaları, 

3 - Paraşütçülük çalışmaları. 

Türkkuşu şubelerine yazılmış olan 
bine yakın genç arasından sağlık ve üs
tün kabiliyet bakımlarından seçilmiş yüı 
elli genç İnönünde motorsuz tayyare
ler üzerinde uçmaktadır. 

Bu seneki İnönü 
yüksek yelken uçuşu 
kampı, seçim dolayı -
siyle geçen seneki ile 
büyük farklar göste· 
riyor. Gençler, bu se
ne, daha büyük bir 

kütle içinden ay~ış 
ve yetişmiş olarak İn. 
önüne geldikleri için 
daha çok muvaffak ol. 
maktadırlar. 

Bu sene beş tem • 
muzda çalışmalarına 

başhyan İnönü yük
sek yelken uçuşu 

kampında temmuz ve 
ağustos aylan içinde 
5862 uçuş yapılmış 

ve bu müddet zarfın· 
da seksen kadar genç, -

plot bulunması havacılığın değişmiyen 

ve değişmiyecek olan bir şartrdır. 

Motorlu tayyare mektebinde 

G eçen ~xl planörcü pilot şahadet-
namcsı almış 70 genç arasından 

seçilmiş olan on sekiz kişi ilk olarak, 
bu sene 15 temmuzda işe başlıyan mo
torlu tayyare mektebinde derslere bas
lamışlardı. 18 ağustosta bu on sekiz 
genç artık yalnız başlarına uçuyorlar
dı ve ağustos sonunda her birinin asa
ğı yukarı yüzden fazla yalnız uçuşl~rı 
vardır. 

Eylfıl sonunda motorlu tayyare mek
tebi faaliyetine nihayet verecek ve o
zaman turizm brüvesi almış bulunacak 
olan bu on sekiz genç memleketlerine 
döneceklerdir. 

Hava kurumu, bu genç pilotların 
bundan sonra da uçuşlarına devam ede
bilmeleri için tedbir almaktadır. Her 
üç ayda bir, kurumun bir tayyare filo
su Ankaradan kalkarak İstanbul, İzmir 
Bursa, Adanaya gidecek ve böylece o· 
ralarda bulunan turizm tayyarecile
rinin on beşer saat mümarese uçu şla

rı yapmalarına imkan verilecektir. 
Gelecek temmuzda, turizm pilotları 

tekrar Ankaraya geldikleri zaman yük
sek tayyarecilik şahadetnamesi almak i
çin daha yüksek vasıfta tayyarelerle u· 
çacaklardır. 

Motorlu tayyare mektebi g-elecek 
yaı, daha büyük bir faaliyet göstere
cektir. Bir taraftan bu sene yatişm i ş o
lan 18 genç yüksek ehliyetname için ça
lışırlarken bir taraftan da bu sene İnö-

Türk haua krırumunun 1926 dan 1936 ya kadar aldığı 
tayyareleri gösterir grafik 

- Mikyası: bir tayyare 4,3 milimetre ile gösterilmiştir -

planör pilotu şehadetnamesını almı~tır. 
Gelecek yd, planör plotu şahadetne

mesinin mümkün olduğu kadar şubeler
de verilmesine çalışılacaktır. İnönünde 
yalnız yelken uçuşları yaptrnlması is
tenmektedir. Onun için önümüzdeki ça
lışma senesinde, en az yedi yüz elli ki
şinin planörcü pilotu olarak yetiştirile
bileceği tahmin edilmektedir . 

Bu artış nisbetini gelecek yıllarda 

da muhafaza etmek,kurum kadar, türk 
gençliğinin de gayesi olmalıdır. Çünkü 
tayyareciliğe tamamen güvenebilmek i
çin her tayyarenin arkasmda en az 15 

nü kampında muvaffak olacaklar ara
sından seçilecek elli kadar genç uçuru
lacaktır. Böylece gelecek yaz, motorlu 
tayyare mektebinde 68 genç toplanmış 
olacaktır. 

Fakat hava kurumu, kış devresini de 
boş geçirtmemek için, elinde bulunan 
planör muallimlerinden mühim bir kıs
mını motorlu tayyarelerle de uçurmak 
kararındadır . 

Kurumun motorlu tayyare mektebi. 
planörciilitkte fevkalade uçuculuk kud
reti göstermiş olan gençlerle işliyen 

yüksek değerde milli bir müessesemiz-

dir. Gerçek, bu müesseseye girebilmek 
için yalnız istekli olmak değil, norma.. 
lin çok üstünde bir uçuculuk kabiliyeti
ni de haiz bulunmak şarttır. Bu şart, 
hava kurumunun tayyare mektebi gibi 
bu mektebin talebelerindeki değeri hepi· 
mize açıkça anlatmağa yetmelidir. Bu
gün motorlu tayyare mektebi bir tanedir 
ve Ankarada kurulmuştur. Fakat yakın 
bir istikbalde, İstanbul ve İzmirde ikin
ci, üçüncü mektepleri açmak, Adana, 
Diyaribekir, Samsun, Bursada antren
man (mümarese) istasyonları kurmak 
mecburiyeti kendini gösterecektir. 

Hava kurumunun tuttuğu bu çalış
ma yolu, Türkiyeyi, binlerce tayyareci
den meydana gelecek, ihtiyat kuvvetine 
kavuşturacaktır. O günleri dört gözle 
bekliyoruz. 

Paraşütçülük çalışmaları 

Paraş.ütçülük, evvela tayyarecilik i
çin bir emniyet şartı sayılmaktad .. " a
kat, paraşütle atlamak mili! müdafaa 
bakımından da büyük bir ehemiyeti ha
izdir. 'Çünkü ancak paraşüt sayesinde 
harbte tehlikeye düşmüş bir yere hava
dan asker bırakmak, yahud düşman or
dularınrn gerisine paraşütlerle asker in
direrek düşmanı bozguna uğratmak 

imkan dahilindedir. 

Hava kurumu, bir taraftan türkku• 
şu üyelerinin atlamalara alışmıılarr, 

bir taraftan bütün vatandaşların para
şüt kullanmayı öğrenmeleri için bir ta
lim müessesesi halinde paraşüt kule !e

ri yaptırmaktadır. 
İzmir paraşüt kulesi bitmiştir; An

karadaki bitmek üzeredir. Bu yıl İstan 
bul da da bir tane yaptırılacaktır. 

Paraşütçülük şubesi, cumhuriyet 
bayramında elli gencin grup halinde at. 
lıyabilmesi için bir tayyare filosu ha
zırlamaktadır. Hava kurumunun bu yol· 
daki mesaisi de çok mühim ve övünül

meğe tayiktir. 

Modelcilik çalqmalan 

~üçük mekteblilerin daha küçük yastı 
iken modeller yaparak tayyarelerin 
nasıl uçtuğunu öğrenmeleri kendilcrın· 

de havacılığa karşı büyük bir sevgi u
yandırmaktadır. 

Küçükler arasında böylece, yayıla
cak olan havacılık bilgi ve sevgısının 
gelecekte havacılık neslini fazlalaştıra
cağı muhakkaktır. 

Bu inanla hava kurumu modelcilik 
mütehassısları ile Ankara ve İstanbulcla 
kültür bakanlığının tayin ettiği ilk o
kul öğretmenleriyle ilk tedrisat müfetil1· 
leri için iki kurs açmıştır. Ve bu iki 
kursta altmışa yakın kimse modelcilik 

öğrenmiştir • 

Bundan başka da, İstanbulda mek
teb talebeleri arasından istek gösteren
lere mahsus olmak üzere dersler veril

miştir. 

Hava törenleri 

H alkımıza, kendi yardrmlariyle 
satın alınmış tayyareleri, yetiş

tirilmiş olan kıymetli gençlerimizi gör• 
melerine vesile olmak üzere, hava kuru· 
munun motorlu ve motorsuz tayarekrine 
memleket içinde seyahatler yaptmlmak
tadır. Tayyareler gittikleri yerlerde isti
yenleri uçuruyor, tayyareciler de halka 
havacılığın ne olduğunu öğretiyorlar. 

Bu sene yapılmış olan seyahatlerle 
törenlerde yüzlerce vatandaş uçurulmuş, 
İstanbul, İzmir, Bursa Ankarada ya
pılan törenlere yüz binlerce vatandaş 

gelmiştir. 

30 a~ustos bayramı ve tayyare haf-
tası münasebetiyle hava kurumunun 

(Sonu 8 incı r;avfad.~J 
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Piremuhtelitini3-1 yendi n~muırcdl~ fP©llral~lUlt klYD~~ö 
Türk muhteliti esaslı elemanlardan mahrum 
olduğu halde çok güzel bir oyun çıkardı 
İstanbul, 29 (A.A.) - Pire muhteliti bugün ikinci maçını Taksim 

at.ad yomun da F enerbahçe • Günq muhtel iti ile yaptı. 
Birinci maçmda Galatasaray - Beıiktaı muhtelitine güzel bir oyun

la 4-3 galib gelen yunan muhtelitinin. binniıbe daha ku·net1i bir man
zara arzeden Güneı - F enerbahçe muhtel itine karşı alacağı netice me
rak ediliyordu. Bu itibarla Taksimde 7000 e yakın bir kalabalık to~ 
Janmıflı. 

Saat 16.45 de evveli. muhtelit 
takım gözüktü. F enerbahçe for
ması giymiılerdi. Aralarında Fik
ret, Rebii, Niyazi, Rasih ve Sali.
hattin gibi en esaslı elemanlarm 
mevcud olmadığı görülüyordu. Kı
sa bir fasıla ile de pireliler çıktı
lar. 

Tam saat 16.50 de iki takım karşı
lıklı dizildiler. Muhtelit takımı şu 

kadro ile görüyoruz: 
Cihad - Faruk. Yaşar - Reşad, Et

yen, Lebib - Melih, Naci, Necdet, Bam
bino, Orhan. 

Yunanlılar dünkü kadrolarını mu
hafaza ediyorlar. 

Hakem Nuri Basut. 

Oyun baılıyor 
Oyuna muhtelit takım başladı. Fa

kat Jlk hücumu kesen pireliler sıkı bir 
inişle tehlikeli vaziyete girdiler ve Le
bibin falsolu bir vuruşu az daha muhte· 
litin kalesine bir gole mal oluyordu. Ci
had bunu miışkülatla kornere atabildi. 

Bu ilk tehlikeyi atlatan muhteliti 
derhal hucuma geçmiş vaziyette görü
yoruz. Oyun ekseriyetle pirelilerin nı
sıf sahasında oynanıyor. Yunanlıların 

bu tazyıki ortadan kaldırmak için yap
tıkları sert şaqları hakem cezalandır
makta gecikmedi. 

Türk muhtel iti vaziyete hakim 
Muhtelit takım yüksek bir enerji 

ile vazıyete hakim oldu. Yunanlıların 

mudafaası sıkıştıkça sert oynıyor. Ha
kem, ceza sahası içinde topu eli ile tu
tan yunanlı müdafii cezalandırmadı. 

Yunanlılar iıstuste üç hücum yaptılar. 
Bu akınların iıçü de tehlikeli oldu. 
14 uncıi dakikada Pi relılerin soliçi kı
sa bır mesafeden topu kafa ile kaleye 
gonderdi. Fakat top avuta kaçtı. 15 in
ci ve 1 i inci dakikalarda Cihad iki şan
deli kornere attı. Oyun, mütevazin bir 
şekilde devam ediyor. Naciden Bambi
noya geçen topu Pire kalecisi müşkü
latla kesebildi. Bır dakika sonra da Pı

relil erın sagaçıgı bir diriplingle Lebibi 
atlattıktan sonra sıkı bir şüt çekti. Fa
kat top kalenin üst diregini yalayarak 
avuta gitti. 

Pireliler ınkı .. ıym·lar 
Muhtelit takım vaziyete yeniden 

hakim oldu. Pirelilerin sert oynıyan 

müdafaasını üstü&te hücumlarla zorlı· 
yorlar. FaJiıat tazyik arttıkça Pire mü
dafaasının o nisbette sertleştiği ve ha
kemin de tehlikeli şarjlara öz yumdu· 
ğu görülüyor. 26 ıncı dakikada Orhan, 
güzel bir deplasmandan sonra Bambi
noya pas verdi. Sıkı bir şüt, kalecinin 
parmnklarının ucunu sıyırarak korne· 
re gitti. 

Oyun sertleşerek devam ediyor. 

Pirelilerin ilk golü 

Hakemin devam eden müsamahası
nın tesiri muhtelit takıma da sirayet 
etti ve zaman zaman kasde yakın hare
ketler her iki tarafta da göze çarpıyor. 
Oyunun bitmesine dört dakika var. 
Yunanlıların bir hücumu esnasında sol
iç bariz bir ofsayd vaziyetinde pas al
dı. Faruk hakemin gözü önündeki bu 
vaziyetin cezalandırılacağını hesab e
derek kımıldamadı. Fakat hakem, sarih 
ofsaydı cezalandırmadı ve pireli oyun
cu, hakem müsamahasından istifade e· 
derek takımına bir gol kazandırdı. 
Dört dakika sonra birinci devre 1-0 Pi
relilerin lehine bitti. 

ikinci devre 
Muhtelit takını, ikinci devreye haki

ld bir kazanma enerjisi ile başladı. Ta
kun bu devrede şu kadro ile oynıyor· 
du. 

Cihad • Faruk, Yaşar • Yusuf, Ay
ten, Reşad • Naci, Necdet, Bülent, 
Bambino, Orhan. 

Muhtelitimizin golleri 
Dördüncü dakikada Bülent demarke 

bırakılmasından istifade ederek, güzel 

Av mevsimi 
dün açıldı 

Av mevsimi dün açılmıştır. Bu mü. 
nasebetle Halkevi avcıları Nenek koru· 
Iuğunda avlanmışlar ve av bayramı yap· 
mışlardır. Ankara avcıları da ayrıca Ka
yaş'ta bir av bayramı tertib etmişlerdir. 
Her iki bayram da çok eğlenceli geçmiş 
avcılar birçok keklik, tav§an vurmu lar 
ve misafirlerine ikram etmişlerdir. 

Şehirde muhtelif eğlen
celer tertib edildi 

Tayyare bayranu münasebetiyle 30 
ağustos, 1 eylül ve 3 eylul geceleri Şe. 
hir ve Bomonti bahçeıinde muhtelif eğ· 
lencelcr tertib edilmiştir. 

Yalnız 30 ağuıtoı gecesi olmak Üze· 
re Keçiören gazinoıunda bir gardenpar· 
ti tertib edilmiıtir. 

Keçiören için geç v~kta kadar oto· 
büs temin edilmiştir. 

Lüleburgazda yapılan kazı bitti 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi l..üleburgaz'ın Omurca kö • 
yünde yapılmakta olan kazılar bitmiştir. 
Arkeoloğ B. Arifin başkanlığındaki he· 
yet şehrimize dönmüştür • 

Kazılarda; miladdan sonraki ikinci 
asra ve Traklara aid iki mezarla bir· 
çok eşya bulunmuştur. Bu e erler 15 ey
llılde Dolmabahce sarayında açılacak o
lan tarih ve arkeoloji sergisinde teşhir 

edilecektir. 

bir şütle beraberlik sayısını çıkardı. 7. 
inci dakikada Orhan, Nacinin şandelini 
sıkı bir kafa vuruşiyle ağlara taktı. Bi
rinci devreyi mağl(ıb vaziyette bitiren 
muhtelit takım 7 inci dakikada galib 
mevkiine gelmişti. Hücum hattının elde 
ettiği bu muvaffakiyeti fena ~ekilde el. 
den kaçırmak istemiyen müdafaa bütün 
gayretiyle çalışıyor ve pirelilerin ekseri· 
yetle sağdan inkişaf eden hücumlarını 

neticesiz bırakmağa muvaffak oluyordu. 
Oyun çetin bir didişme halinde de· 

vam ederken Necdet firikikten bir gol 
daha çıkardı ve muhtelit takım 3 - 1 va· 
ziyette galibiyeti hemen hemen garan· 
ti etmiş oldu. 

Oyunun devamı daha ziyade muhte. 
lit takımın üstünlüğünü gösteriyordu. 
Fakat topu iyi kontrol eden, demarke 
kalmasını çok iyi bilen yunanlılar her 
zaman tehlikeli vaziyetler ihdas ediyor
lar ve oyunun heyecanım artırıyorlardı. 
Maç bu şekilde 3 • 1 Fenerbahçe • Gü

neş muhtelitinin galibiyetiyle bitti. 

NaıII oynadılar? 
Muhtelit takımın, en iyi elemanların-

dan mahrum bir kadro ile temin ettiği 
muvaffakiyet ve bu muvaffakiyete amil 
olan canlı oyun tamamen kazanmak az. 
miyle oynanmanın neticesidir. Takımın 
büttin uzuvları cidden fedakarane oy • 
namak suretiyle kuvvetli rakiplerini 
mağlub eden güzel oyunu temin etmiş • 

!erdir. 
Pirelilere gelince: 
Top kontrolları, deplasmanları, .l\.cııa 

oyunları ve görüşleri itibariyle hakika
ten mükemmel idiler. Futbol mevsi • 
mine heniiz girilmemiş olmasına rağmen 
antreneman ve nefes kabiliyetleri yerin
de idi. 

Fuar kupasını Alsancak 
takımı kazandı 

İzmir, 29 <A.A.) - Fuar kupası 

final ma!iı bugün Alsancak stadyomun. 
da binlerce seyirci önünde Alsancak ve 
Ateş takımları arasında yapıldı. Neti
cede Ateş takımının ilk devrede attığı 
bir gole Alsancak ikinci devrede üç 
golle mukabele ederek kupayı kazan • 
mıştır. 

lzmır, 29 - Para üt kulesinin en 
üst taraçasındayıı.. Fuara ve Kültür 
parka lı:Uf bakış1 bakıyoruz ve bu mu
azzam eserin intizamını, hende i ~üıel
liğini doya doya seyrediyoruz. Rü.ıglr 
bizi rahat bırakmıyor. Saçımızı bafıtn•· 
zı dağıtıyor, eğer demir parmaklıklara 
tutunmasak paraşüt üz uçacak gibiyiz ı. 
Havanın en durgun , manında bıle bu· 
rada ıslık çalan bir rüıgarvar. Ayağı
mın altında buyük pavyonlar çocukla· 
rın tahta oyuncakları gibi görünüyor, 
insanlar karıncalar gibi dolaşıyorlar .. 

Asri bir paraşüt kulesinde bulun
ması icab eden bütün tertibat burada 
da alı.ımıJ •. Türk havalarına kavuşmak 
aşkiyle çırpınan yarının havacı gençle
ri, havacılığın Uk zevkini, ilk heyeca· 
nını burada tadacaklardır. .Paras.ıl er 
hususi bir tertibatla bir tele bağlanmış· 
tır. Bu kuleden atlamak zevkine var· 
mak istiyenler, kendilerini boşluğa bı
raktıkları zaman, tele bağlı olan para· 
şüt açılmakta ve atlıyan genç, büyük 
bir heyecan ve zevk içinde birkaç .. _ 
niye sonra kendini yerde bulmaktadır. 

• Bundan başka paraşüt kulesinin üst ta· 
raçe inde her cins tayyareyi temsil e· 
den kabinler var .. Bu kabinlerın ıçine 

girerek athyacak olan paraşütçü h:ıkiki 
bir tayyareden atlıyormuşçasına daha 
faıla bir zevk ve heyce n nu-.: r-

Türk Hava Kurumunun yaptırdığı 
bu muazzam eser, bilhassa gençlikte 
havacılık zevkini, heyecanını uyandır· 
mak, bu sonsuz heyecan ve zevkin ilk 
tadını tattırmak gayesiyle kurulmuttur. 
Buradan büyük bir emniyetle atlamak 
fırsatını bulan genç, en baş döndürücü 
süratle ilerliyen, en yüksek irtifadaki 
bir tayyareden atlamakta asla tereddüd 
etmiyecektir. 

İzmir gençliğinin havacılık a~kının 

bir sembolü halinde semaya uıanan bu 
muhteşem eserin plan ve projeleri ta
mamiylc türk mimar ve mühendisleri 
tarafından hazırlanmış ve belediye mü· 
hendisleri tarafından yaptırılmıştır. 

Belediyenin genç ve kıymetli mü· 
hendisi B. Muammer Tansu. kulenin 
ne büyük himmetlerle vücuda geldiğini 
şöyle anlatıyor: 

- Kule 47 metre yüksekliktedir. 
Ayrıca ı 7 metre de temeli vardır. Bu 
temel meşe kazıklar üstüne oturtulmuş· 
tur. Bu kule, dünyanın en yüksek be· 
tonarme paraşüt kulesidir •• 

_ Dünyanın en yüksek kulesi mi? 
- Evet, betonarme olarak bundan 

yüksek kule yoktur. Kulenin 13, 27 ve 
38 inci metrelerinde birer taraçası var
dır. Bu taraçalara hem asansörle, hem 
de asansör etrafında kıvrılarak çıkan 
merdivenle ~ıkmak kabildir. Bu kule 
45 bin liraya mal olmuştur. Ve en kı_ 
ısa bir zamanda meydana çıkarılmıştır. 

B. Muammer Tansu'nun elini sıkar
ken hem onu ve hem ı,ie bu kuleye ka
vuşan İzmir gençliğini tebrik ederek 

ayrılıyorum •• 
Sağlık miizeai 

Sağlık müzesinin önündeyim •. Bu· 
rada her tey, her hastalık, her hadise, 
müşahhas olarak canlandırılmış. İnsan 
burada mikrobtan korkuyor, hastalıktan 
kaçıyor, hangi mikroblann, hangi has· 
talıkların tehdidi altında olduğumuzu 
daha iyi anlıyor, tüylerimiz diken di
ken oluyor .• Bundan başka sağlığın kıy
metini sıhatin caıib taraflarını kolay-, 
ca görüyoruz •. 

Sıhat müzesinin pavyonları arasın • 
da dolaşırken, onun kaba:~ resimleri
ne, grafiklerine göz gezdınrken, insan 
bir hıfzıssıhha kitabının sayıfalarını ka
rıştırıyormuş gibi oluyor ... Şu farkla ki, 
bu resimler ve grafikler, kitab sayıfala. 
nnın uçucu malumatı ~ibi kaybolup git
miyor. Hafızalarda bagdaı kurarak ka· 
lıyor .. Bu serginin pavyonları arasında 
dolaşan en cahil, en görgüsüz bir yurd
daş, sıhatini en çok ihmal eden bir der
beder bile umumi bir sıhat kültürüne 
sahih olarak çıkıyor .. Bu dersi hiç bir 
kitab hiç bir profesör bu kadar kolay _ 
bkla veremez ve bu kadar kolaylıkla o 
cahil ve derbeder yurddaşın kafasına so

kamaz ..• 
Pavyonu beraber dolaşalım.. İşte 

kalb, nefes, hazım, tenasül ve sair cihaz
ların kabartma resimleri... Bunlarda 
bulaşıcı hastalıklar; kolera, difteri, kU
duz, şarbon, lekeli humma, tatanoz ve 

saire ... 
Firengi, eski harab ve bakımsız yur-

dun ha§ derdi. Firengi yüzünden burnu
nu, kulağını ve gözünü kaybeden va-

İzmirdeki kule dünyanın en 
yüksek betonarme paraşüt 

frulesidir. Boyu 4 7 metredir 
ıususı SURETTE IZMIRE 

GiDEN ARKADAŞIMIZ 

Sabahaddin Sönmez 
yazıyor 

tandaşlar .. Grafiğe dikkat ediniz cum • 
huriyet devrinde bunlar ne kadar azal
mış ... Tedavi edilenlerin yekfınu ne ka
dar kabarmış .. 

Sıtma, nasıl azalıyor, azalıyor ... Bu 
melun hastalığrn sıfıra ineceği günleri 
görür gibi oluyorum .. Kinin sarfiyatına 

bakın. cumhuriyet devrinde ne kadar 

kabarıyor, ya açılan kanallar, kurutu • 

lan kanallar ve bataklıklar.. Seneler 

ilerledikçe rakamlar gene kabırıyor. 

V ere~de de aynı vaı:iyet ••. 

Zaferi Büyük 
Başbuğu11 
ııutl{undan 

oliuyalım 
(Başı ı ıncı sayrfada) 

ci orduya gönderdim ve şifahen, 
bura?a benden işittiklerini onlara 
da soylemesini emrettim. Bu za
bit vazifesini yapmış ve bir kaç 
saat sonra tekrar yanıma gelerek 
malUmat da vennişti. On birinci 
fırkanın kahraman kumandanı 
Derviş Bey bizzat ileri atılarak 
bütün kuv\ıetiyle düşman meva
zıma ilerliyordu. Kolordu kuman
danı Kemalettin paşa cenubtan ve 
garbtan düşmana saldırdığı diğer 
fırkalarına yeniden yeniye teşdit 
ve tesrii harekat için emirlerini 
iysal ediyordu. İkinci ordunun on 
altıncı ve altmış birinci fırkaları 
düşmanla ciddi muharebeye giri
şiyorlar, diğer fırkaları da ihata 
dairesini darlaştırıyordu. Bunları 
görüyordum. Süvari kolordumu
zun daha garbtan düşmanın arka
sını kesmek üzere bulunduğunu 
bana haber getiren suvari zabiti 
söylemişti. 

Arkadaşlar, saatlar ilerledikçe 
gözlerimin önünde inkişaf eden 
manzara şu idi: Düşman baş ku· 
mandanmın şu karşıki tepede son 
gayretiyle çırpındığını görüyor gi
bi idim. Bütün düşman mevzile
rinde büyük bir heyecan ve" hale
can vardı. Artık toplarının, tüf ek
lerinin ve mitralyözlerinin ateşle
rinde sanki öldürücü hassa kalma
mıştı. Bu ovadan, şimalden ve ce
nubtan birbirini velyeden avcı 
hatlarımızın, guruba yaklaşan gü
neşin son şuaatiyle parhyan sün· 
güleri her an daha ileride görülU
yordu. Düşman mevazunı saran 
bir daire üzerinde mevzi almış o
lan bataryalarımızın fasılasız ve 
amansız ateşleri düşman mevazı. 
ını, içinde barınılmaz bir cehen
nem haline getiriyordu. Güneş 
mağrıba yaklaştıkça ateşli, kanlı 
ve ölümlU bir kıyametin kopmak 
üzere olduğu bütün ruhlarda his· 
solunuyordu. Biran sonra cihanda 
büyük bir inhidam olacaktı ve 
beklediğimiz halas güneşinin tu
lu edebilmesi için bu inhidam la
zımdı. Zulmetler içinde bu inhi· 
dam vuku bulmalıydı. Hakiykaten 
semanın karardığı bir dakiykada 
türk süngüleri düşman dolu o 
sırtlara hücwn ettiler. Artık 
karşımda bir ordu, bir kuvvet kal
mamıştı; kfunilen mahvolmuş pe
rişan bir bakiyyetüssüyuf kütlesi 
bulunuyordu. Kendilerinin dediği 
gibi pürhavf ve lerzan, bişekil bir 
kütle, acib bir halita halinde fi. 
rar için fürce anyordu. Artık ge
cenin koyulaşan zulmeti neticeyi 
gözle gönnek için güneşin tekrar 
şarktan tulCıuna intizarı zaruri la-

Bu nesil b6y1e dinsleştirilecek, işte, 
malaryanın sararttığı çehreye, firengi -
nin kör ettiği göze, veremin çürüttüğü 
ciğett tesadüf etmiyecı:ğiı arak .• 

Pavyonda çocuğa. lohusalığa, sağ l ığa 

bilyük bir ehemiyet verilmiş.. Yannki 
cemiyetin tohumu olan çocuk nasıl te· 
§ekkül eder, nasıl bilyür, ııasıl doğar 
nasıl yetişir .• Bunları da öğreniyoruz .•. 
Bunu günde on binlerce kişi öğrtmiyor .• 
Bu az: kazanc mıdır. 

• *. 
Bu seneki fuann geçen seneye na • 

zaran en büyük farkı bu sene birçok 
pavyonlara (heykel) in ilave edilmesin. 
dedir. Manisa pavyonunda, Yalova kap· 

be.alarmda, Buraa pavyonunda, Sümer 

Bank pavyonunda ve difer pavyonlar ~ 

da ı;ok canlı heykeller var •. 

Bugünkü bayram 
( Ba:-jı ı ıncı sayıt ada) 

ramlarının mana ve şUmulü etrafında 

nutuklar irad edilecektir. 

Nutuklardan s~ra geçid resmi ya_ 

pılacaktır, Geçidde şu sıra takib ed ile-

cektir: 

a) Harbiye bandosu ve harbiyeden 
bu sene mezun olan subaylar, 

b) Tümen bandosu, piyade alayı, 
c) Muhafız alayr, 
d) Jandarma bölüğü, 
e) Topçu bataryası 

Merasim geçi§inden sonra harbiye • 
den bu sene mezun olan gençler Zafer 
abidesine törenle bir çelenk koyacak ve 
Bankalar yoluyla mekteblerine gide -
ceklerdir. 

Öğleden sonra saat 15,30 da Har • 
biye mektebinde mezunlara diplomala
rı dağıtılacaktır. 

Gece askerlerimiz tarafından bir fe. 
ner alayı tertib edilmiştir. Fener alayı
na halk da iştirak edebilecektir. Fener 
alayı Ulus meydanı-Karaoğlan • Saman 
pazarı - Halkevi • Hava kurumu mer • 
kez binası • Bankalar yoluyla tekrar 
Ulu& meydanına dönecek ve Sarıkışlayı 
gidecektir. 

Fener alayı Sarıkışlaya yolcu edil • 
dikten sonra tüm bandosu Zafer anıtı 
önünde bir saatlik bir nöbet yapacak ve 
muhtelif marşlar çalacaktır. 

İıtanbulda kiraları uçuzlatmak için 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Beledi

ye ik\isad direktörlüğü, İstanbulda ev 
kiralarını indirmek i ç ın .n ·t n o al
tılması , bu suretle oturma · atm v
dınlatma ücretlerinin indirilmesi için 
ntler yapılması lbımgcleceği hakkın. 
da yeni bir rapor hazırlamıştır. 

- Hava kuvvetlerimizi, Ke
maliıt hızı ve hamlesi ile, ıün
ıü ve namlu kuvvetimizle a· 
yarlamalıyız. 

TORKHAVAKURUMU 

lıyordu. 

Efen diler, ertesi günü tekrar 
bu muharebe meydanını dolaştı
ğım zaman ordumuzun ihraz etti
ği zaferin azameti ve buna muka
bil hasım ordusunun duçar edildi
ği felaketin dehşeti beni çok mü
tehassis etti. O karşıki sırtların 
gerilerindeki bütün vadiler, bU
tün dereler, bütün mahfuz ve mes
tur yerler bırakılmış toplarla, oto
mobillerle ve namütenahi teçhi
zat ve malzeme ile ve bütün bu 
metrukatın aralarında yığınlar 
teşkil eden ölülerle, toplanıp ka
rargahlanmıza sevkolunmakta bu
lunan sürü, sürü esir kafileleriyle 
hakiykaten bir mahşeri andınyor
du. Bu dar ate ve savlet çenbe
rinden bugün için kurtulabilenler 
bir kaç bin kişilik bakiyyetüs ü
yuftan ibaretti." 



Kahraman Türk kızı 

Sabiha 
Gök-:en 

Sabiha Gökçen türk kızlanndan ilk kahraman tayyaTecİ olarak 
memleket karı111nda mevcudiyet göıtermiftir ve onun için 
kendisini tebrik edip ıelamlamak bahtiyarlıktır. 

***• 
1 914 senesinde lstanbulda basılan 

Ncvsali milli, "Belkis Şevket ha· 
nım'' a tahsis ettiği satırları şu sözlerle 
bitiryordu: 

"Tarih, onu osmanlı kadınlığında 

ilk cesareti mcdcniycyi gösteren, ilk 
tayyare ile suud eden bir kadın olmak 
üzere takdirle yadcdecektir ... 

Bu Bayan, sonra havadan Mısıra 
doğru yollanırken Taberiye gölü üzerin
de düşerek hava şehicllerimiz arasına 

karışan ve Şamda Salihaddini Eyyubi 
türbesinin bahçesine iki arkadaşı ile 
beraber gömülen Fethi'nin tayyaresi 
ile beş, on dakikalık bir uçuş yaptığı i· 
çin bir osmanlı nenalinden bu kadar 
büyük takdirler toplamıştı. 

Belkia Şevket, bu "beş on dakika· 
lık" uçuş hakkında yazdığı tahassüsle· 
rinde diyordu ki: 

"O kadar süratlc tayaran ediyor· 
duk ki kartları attıkça kolumu tekrar 
yanıma getirmek için epeyce müşkilat 
çekiyordum. Bazan pervanenin hareke
tini temin eden benzin gözlüklerimin 

üzerine sıçrıyor, etrafımı görmek için 

bunları temizliyordum. Çünkü oturdu· 

ğum yer makineye pek yakındı. Vücu

du muhafazatan giydiğim dört tane yün 

fanila ile üşüyordum. Başım daha çok 

iiştiyordu, Gerçi keçe külah gibi bir 

başlık giymiş isem de sonra pilot bey

lerde gördüğüm üzere bir yün başlık 

sarnıamıştım. 

Sefinei havaiyemiz hazan cevvi se· 

mada istikamet seyranında init ve çı· 

kışlar yapıyordu. 111tanbuldan ayrıldık· 

tan beş on dakika sonra karargaha mu· 

vasaliit olundu .... .'' 
1913 yılında, yani bundan 24 sene 

önce ilk defa olarak İstanbul üzerinde 
beş dakika uçan bir osmanlr kadını , ba· 
kmız, bu ufak gezintiye ne büyük biı 

macera süsü vermişti. "Dört tane yün 
fanila giydigi halde., gene üşüdüğüni.ı 
aöyliyen bu Bayan. makineye yakın 
oturmasını ve gözlüklerine benzin sıç· 
ramasını bile fevkalade hadiseler gibi 
anlatıyordu. Yalnız o değil, o günkü 
osmaıılı kamoyu da, hiç şüphesia, bu 
hareketi fevkalade bulmuşlardı. 

/ B u uçuş yaplıdığı ve bu satırlar 
yazıldığı aıralıtrda bugünkü 

kahraman kartalımız Sabiha Gökçen, 
daha doğmamıftı bile .... Türkiycnin ve 
dünyanın bu ilk askeri tayyarecisi, A· 
tatürkün bu kahraman krzı. bakınız, 

yirmi dört ~ene sonra ne kadar başka 
bir celadet, he kadar ayrı ve üı.tün bir 
uslUbla konu911yor: 

"- istikbal havadadır. Havada uç· 
masrnı bilmiyen bir millet, yerde SÜ· 

rünmeğe mahkümdur." Türke gök yü· 
zünü böyle kati bir ifade ile ipret e
den Ata'nın çocukları olan bizler, her 
şey gibi, bu sevgiyi de ondan Idık. 

Çok küçüktüm; iyi hatırlıyorum. 
Havada uçan her fCye karşı derin bir 
alakam vardı. Bir gün göklere çıkmak, 
kuflarla kanad kanada yarıı etmek, kar· 
tallarla iddiaya girmek. .... Şüphesiz, ta· 
dına doyulmaz bir hadise idi. 

Fakat bütün bu arzuların, nihayet, 
bir hakikat olabilmesi için memlekette 
temelden bir inkilabın mucizeli bir elle 
başarılması lazımdı. Bunu o zaman, 
böylece düfünemiyordum. ve böylece 
düşünemediğim için de, bütün uçmak 

arzularım, nihayet birer arzu idiler. 

Fakat 1935 yılında Ankarada böyle 

arzuların hakikat olmaması için, artık, 
hiç bir mani kalmamıştı. Atatürk, bü
tün engelleri ortadan kaldırmış, türk 
kadınına gök yüzünün bütün yollarını, 
alabildiğine, açmıftı. 

Ankarada 15 mayıs 1935 de Türkku 
şuna ilk üye olarak girdim." 

Sabiha Gökçen bundan sonra Rus
yaya Koktebel'e gidişini, oradaki pla
nör talimlerini, bröve alışını, ondan 
sonra Eskişchirdeki hava okuluna gire· 
rek erkek arkadaşlariyle birlikte hava. 
cı olarak yctİftiğini anlatıyor. Burada 
kend isiyle konuşan gazeteci şöyle bir 
sual sormuştur : 

- Planörden motörlü tayyareye ge. 
çerken zorluk çektiniz mi? 

Sabiha Gökçen'in bu sorguya verdi. 
ğ i cevabı dinleyiniz : 

- Zorluk mu? Bu kelimeyi hangi 
manada kulanıyorsunuz? Hayatta ko
lay olan hiç bir şey yoktur. Fakat sa· 
mimi bir batarma arzusu ile başlandığı 
takdirde kolaylaşıverecek güçlük de 

mevcud olamaz. Tayyarenin yerde ve 
havada muvazenesini, planör uçuşları
nın her çe~idinde muvaffak olmuş bir 
Türkkuşu talebesi pek ala, temin ede· 
bilir. Bu bakımdan motöre alışmak çok 
kolaydır. Zaten tayyarecilik bir cesa
ret ve soğuk kanlılık işi. Maharet, yer· 
den kurtulduktan sonra, kabiliyete gö
re, yavaş yavaş iktisab edilir. 

Burada muharrir, bir sual daha so
ruyor : 

- Havada yalnız kaldı ğmız zaman 
korktunuz mu? 

Kahraman türk kızının bu sorguya 
verdiği çelikten cevab şudur: 

- Zaten yalnız uçmağa hazırlanan 
bir insan, yalnız uçunca korkar mı? 

Methur fransız tayyarecisi öğret
men Duma, Sabiha 'Gökçen için şu söz
leri söylemiştir• 

- Sabiha Gökçen dünya nonna1 ka
dın t.ayyar~ileri arasında, haklı olarak, 
kıymetli bir mevki alabilir. Kendisin
de, bazı pilotlarda görülen, asabi haller 
yoktur. Soğuk kanlı ve cesurdur. Bir 
fincan kahve içer gibi, itidalle akroba. 
si yapıyor. Kendisiyle haklı olarak, if-

• tihar edebilirsiniz .•.• 
••• 

Ç ocukken kartallarla .yarış~k ha. 
yallcrini kuran Sabıha Gokçen'. 

in Tunceli ve Munzur dağlan üzerinde, 
gerçekten, kartallarla yarış ettiğini ve 
onları çok aşağıda ve geride bıraktığı. 
nı hatırlayını z O sefe r<i•"1 -lönrlüh n 

sonra 28 mayıs 1937 de çelik kanadb 

kız mızın gögsiınc toren ıe uıUı d::.:..,. oır 

madalya takıldığı gün B. Fuad Bulca 

verdiği söylevin baş taraflarında şu bü

yük sözleri tekrarlamıştı : 

- Tam iki sene evel büyük kurta

rıcı, Türkkuşu açılırken türk gençli ği

ne şu emri vermişlerdi : 

"Türk, yurdun dağlarında, orman
larında, oualarrnda, denizlerinde, her 
bucaiında naaıl bir bilgi ve kendine 
pvenle ,,ürüyor, JolaflYOraa, yurdun 
aauğmanında da aynı süratle dolClfa· 
bilmelidir. 

Bu ise türkü çocukluğundan •'a
tan kuflariyle vatan hava•ı içinde ya. 
rafa alıftırmqlıla baflar. 

Türle çocuiu, 
Her ift• olcluiu gibi, havacılıkta 

da, en yükulı Jü1"yde, gökte aeni 
beldiyen yeri as JUUnanJa doldura· 
cakaın . ., 

Büyük kurtarıcınm vatan kuşJariy-

Yazan:--

Nureddin Artam 
le yarışa çağırdığı kız ve erkek türk 
çocukları arasında bu yarışı en çetin 
şartlar içinde başarmış olan Sabiha 
Gökçenin vatan sevgisi ve millet heye
caniyle dolu göğsüne madalyayı kendi 
eliyle takan başbakanımız İsmet İnö
nü de o gün söylediği kudretli nutku
nun arasında bu kahraman kızı !JU cüm
lelerle öğmüştü: 

"-:Sabiha Gökçen, türk kızların· 
dan ılk kahraman tayyareci ola
rak memleket karfıaında mevcu
diyet gösterrniftir ve bunun için 
de kendiıini tebrik edip •elamla
mak bahtiyarlıktır. 

. ..... Bütün bu •özlerimi kahra
man kızımız Sabiha Gökçenin ha
valarımızda bir çok kahraman 
türk kızı yetittirmek için iyi bir 
tefvik miıali olarak telakki edil
mesi temennisiyle bitiriyorum." 

O gün ülküsüne ermiş ve böylece 
vatan semalarında kanad germiş bir di
şi kartal heyecan ve huzuriyle bu bü
yük sözleri dinliyen kahraman çocuk, 
genç ve yaşlı bütün türk kahramanla
rına yaraşan bir tevazu ve feragatle sa
yın büyüklerine teşekkür ettikten son· 
ra tunları da söylemişti: 

- ..... Hakkımda gösterilmiş olan 

lstikbalımiz 
hava/ardadır 

(Başı 6 rncı sayfada) 

altı tayyareden mürekkeb bir filosu, İs· 
tanbul, Bursa, lzmire gidecek ve lzmi
rin zengin bir programı olan havacılık 
törenlerinde bulunduktan sonra geri dö
necektir. 

Bu tayyare filosu, iki motorlu bir pa· 
raşüt atlama tayyaresiylc, bcf tane iki 
kişilik tayyareden mürekkcb olacaktır. 

Yeni teıiıat 

H ava kurumu, ancak kısaca yaza-
bildiğimiz bu faaliyetine, gele

cek yıllarda, beklendiği gibi, daha bü· 
yük bir inkişaf verebilmek için mektcb
ler yaptırmakta, tayyare meydanları ha
zırlamaktadır. 

İnö:ıündc 150-200 genci, muallimle. 
riyle beraber alacak, yatakhane, dersha
ne, yemekhane, tamirhane. v .. s. .. den 
mürekkeb yedi büyük bina bitmek ü
zeredir. 

İnönünde bir tayyare meydanı mey

dana getirilmiş, uçuş yerine gidilmek i

çin yollar hazırlanmıştır. 

Ergazide büyük bir tayyare hangarı 

ve meydanı yapılıyor. Türkuşunun or

man ç i ftliği karşısındaki tesisatına bir 

hangar daha eklenmiştir . 

Ankara motorlu tayyare mektebine 

gelecek talebenin yetiştirilmesi için ku· 

rum binasının arkasında büyük bir mek

teb yaptırılmaktadn. 

Bütün bu tesisattan ancak gelecek 

yıl hakkiyle istifade edilebileceğine gö

re, istikbalin ne kadar verimli olacağı
nı şimdiden kestirmek hiç de güç de
ğildir. Kurum. milletten gördüğii yar
dım derecesinde, tek kuruşu kıskanarak 
harcamak suretiyle durmadan çalışmak
tadır. Daha iyi, daha üstün ve daha ça
buk olması istendiği zaman, yardımı ar 
tırmak ıarttır. Ve bugünkü çalışma tar
ıı, milletin yapmakta olduğu yardımın 

lutuf ve nezakete teşekkür ederken be
ni havacılığa başlatmış olan hava kuru· 
muna yapacağımı vadcttiğim ödevleri 
yerine getireceğimi ve diğer yönden 
vatanın müdafaası yolunda her an, ö
lüm nedir hatırlamaksızın. asker tayya
reci olarak hizmete kopcağımı bildir
mekle mutluyum. 

*** 
Bugün zafer ve tayyare bayramlan· 

nı yaptığı harblcri zaferle bitirmif ve 
sulha gerçekten gönül vermiş bir mil· 
let sevinci ve heyecaniylc kutlarken 
mavi göklerimize kanad geren erkek 
kartallarımızm yanı başında, ölüm ne
dir hatırlamaksızın bir asker tayyareci 
olarak her zaman hizmete ko'°1ağa ha
zır dişi kartalnnızın büyük dcğtrine 
yer ayırmak, kalemlerimize düşen ö
devlerden birisidir. 

Kadın kollarına kanad takarak onla
rı "melek~' adı üstünde tasvir etmeyi 
eski kilise ressamlarına bırakmış bu· 
lunuyoruz. 

Kemalist Türkiye "dağlarında, or
manlarında, ovalarında, denizlerinde, 
her bucağında" olduğu gibi "yurdun a
suğmanında da'' kızlı, erkekli bütün 
yurd oçcuklarmı yürür, kopr kanatla
nır görmek istiyor. 

Çelik kanadlara hükmedecek türle 
kızlarının önünde bir kılavuz ve ''iyi 
bir teşvik misali gibi" vatan göklerin· 
de havalanan Atatürk kızı Sabiha Gök· 
çen'in bugünkü bayramı, bütün millet· 
le birlikte, kutlu olsun. 

Elektrik şirketi davası 
devam ediyor 

ıstanbul, 29 (Telefonla) - Anadolu 

tarafındaki iptidai tesisatta kullanıl

mak üzere gümrük resmi affedilen 

7 50.000 liralık malzemeyi Rumeli tara

f ında kullandıkları için elektrik ıirke

ti şeflerinin yedisi aleyhine açılan ka· 

çakçılık davasına beşinci uliyc ceza 
mahkemesinde devam edilmektedir. 

Şirketin bu itteki suiistimali ve yol• 
suzluklarını tahkika memur edilen he
yetler ikinci bir suiistimal tahkikatını 
da bitirmi' ve buna aid dosyayı da 
müddeiumumiliğe vermişlerdir. Müd
deiumumilik dosyayı tetkik etmiı ve 
bunu da asliye beşinci ceza hikimliği· 
ne vermiftir. Yakında muhakemeye 
başlanacaktır. 

İstanbul festi vali bu 
akşam bitiyor 

Istanbul, 29 (Telefonla) - latan• 
bul festivali yarın akşam Beylerbeyi 
sarayında verilecek balo ile nihayet 
bulacaktır. Hazırlıklar bitirilmiştir. 

Bütün festival heyetleri milli kıyafet• 
leriyle milli oyunlarını oynıyacakla ... 
dır. 

Bugün saat 15.30 da Sarayburnunda 
festival eğlenceleri yapılmıftır. 

Tarih kurultayında 
yunan delegesi 

Atina, 29 (Hususi) - 20 cyHilde 
lstanbulda toplanacak olan türk tarih 
kurultayında Yunanistan namına arke
oloji profesörü B. Marinos bulunacak· 
tır. Profesör, küçük Asya ve Girid 
münasebetlerine dair bir tebliğ okuya
caktır. 

nereye gittiğini görmesine him'ct etti• 
ği için, gelecek seneki yardımların da
ha büyük olacağı kanaati kuvvetle 
h• sl enmekt"dir. 



ULUS 

MEHMEDCIGI ANARKEN 

Bugun Uumlupınarda Şehid 
Mehmedcik abidesi önünde 
hürmetle ve tazimle eğilirken 
"Meçhul asker,, fikri üzerinde 
okurlarımıza kısaca malfimat 
vermeği muvafık gördük. . 
Aşağıdaki satırlarda muhtelıf 
memleketlerdeki "Meçhul as
ker" mezarlarının nasıl kuruldu
ğunu okuyacaksınız: 

Hüviyeti belirsiz harb ölülerinden 
birinın kemiklerini bir yere gömüp bu
raya, harbte vatanı için ölen büt~n- k~h
ramanların hatıralarını yad edıcı bır 
anıt mahiyeti vermek fikrini ilk defa 
fransızlar ortaya atmışlardır. Fikrin 
ilk sahibi B . Simon adında biridir. Bu 
zat 26 ikincı teşrin 1916 da, harbte Ö

len, bir askerın mezarı başında söyledi
ği nutukta "meçhul asker mezarı"ndan 
bahsetmiştir .İki sene sonra, 12 temmuz 
1918 de fransız mebuslarından B. Mo· 
ris Monuri, Şartr lısesının ~ehadetna· 
me töreninde aynı mevzua dokunmuş, 
meçhul asker adına bir abide yapılma· 
sını ileri sürmüştür. Bundan sonra Pa
ris gazeteleri bu fikri işlemişler, etra
fında geniş neşrıyat yapmışlar 2 son 
teşrin 1920 de meçhul asker mezarı ka
nun projesinin meclise verilmesine se- , 

beb olmuşlardır. 
l.{anun ınucıbince meçhul askerin ke-

mikleri 11 son teşrin 1920 de büyük tö· 
renle Paristeki zafer takının altına gö· 
mülecekti. Sekız muhtelif harb sahne
smoen hiivıyetlerı meçhul takat fran
sız oldukları muhakkak sekiz ölünün 
kemikleri sekız ayrı tabut içinde 9 son 
teşrinde Verdün kalesine getirildi. O 
.laman tekaüd nazırı olan B. Andre Ma
ı ito, babası harbte kaybolmuş, kendisi, 
askerlik çağı gelmeden gönüllü yazıl· 
mış olan Ogost Ten adlı birine hita

ben: 
- Asker t. Dedi. lşte yüz binlerce 

kahramanın altında yattığı Verdün 
harb meydanından toplanmış bir demet 
çiçek ... Bu çiçeği burada bulunan sekiz 
meçhul asker tabutundan birinin, lıan. 
gisini isersen onun üstüne koyacaksın. 
Ve bu tabut Fransa için canlarım veren 
yüz bınlerce kahramanı temsil edecek. 

Asker Ten, çiçek demetini sekiz ta
buttan birinin üzerine koydu. 

Törende bulunan askeri kıtalar se
lam vaziyetini aldılar. Mızıka Marse
yezi çaldı. Meçhul askerin tabutu, 
biı top arabasına konularak Verdün is· 
tasyonuna götürüldü: 

ı 1 son teşrinde de tabut, çok büyük 
bir törenle evvela "Panteone" sonra da 
zafer takının altında hazırlanmış olan 
yerini! nakledildi. Meçhul asker meza
rının kapağı üzerine de şu cümle ya. 

zıldı : 

Buı·ada vatanı için ölen bir fransız 
askeri yatıyor 1914 - 1918 

B. Gabriel Buvassi mezann iis
tünde hıç sönmiyecek bir alevin yan
masını teklif etti. Eski muhariblerden 
gazeteci B. Jak Perikar da bu alevin 
her gün eski muharibler tarafından 

nöbetleşe canlandırılmasını ve sönme
mt:sine itina olunmasını ileri sürdü. 
Ogi.ın bugün Fransada, meçhul asker 
mezarı başındaki ebedi alev sönmeden 
yanmaktadır. 

BELÇIKADA 
Belçika meçhul askerinin mezarı, 

Belçika'nın istiklal hatırası olan 
(Kongre sütunu) nun altındadrr. Meç
hul askerin ölüsü buraya 11 son teşrin 
1922 de gömülmüştiir. Bu meçhul as
ker, muhtelif harb sahnelerinden getir
tilmiş hüviyeti belirsiz be~ ölü için
den seçilmiştir ve büyük harbte vatan
ları için can veren 40.000 belçikalıyı 
temsil etmektedir. 

Mezar kapağınm U tünde şu satır ya
zıhdır: 

<Burada, vatanı için ölmüş bir meç
hul asker yatmaktadır. 1914 - 1918) 

INGITERELDE 
İngiliz meçhul asker mezarı için 

Fransa topraklarındaki harb sahneleri
nin altı muhtelif noktasından 6 ingiliz 
ölüsü alındı. Bu ölüler biribirine tama· 
ınen benzeyen 6 tabuta konuldu. İngi
liz renklerine bürünmüş bu tabutlar, 
Flanrlr'de basit bir asker barakasr icin-

memleketlerde 
asker mezarları 
1 Bugün Dumlupınar'da Şehid Mehmedcik ô.bideıi önünde büyük 

bir tören yapılıyor. Şehid Mehmedcik istikliil. sava§ında ölen on
binlerce türlden birisidir. ismi "Meçhul asker"dir. Fakat o, bü
tün meçhulün içinde bize en yakın bir ka~r'!mandır. O, belki ~i
mimizin şehid olan babası, yahud kardeşıdır. O mezarın üzerın· 
de bütün şehid analarının, bütün öksüzlerin, bütün harb dulları-
nın, nişanlısı harbda ka~bolmuf . . bütün genF kızların velhasıl 
her türkün hakkı, yakınlıgı, sevgısı ve t}elkatı vardır. 
O mezarın önünde eğilirken, en yakınlarımızdan bir kahramanın 
tek hatırasını anıyoruz, demektir. 
Onun için meçhul Mehmedcik, hepimizin tanıdığı, hepimizin 
bildiği aziz şehiddir. 

k ru-·tbelı de yan yana sıralandı. Yü.k&e 
bir İngiliz zabiti, içini hiç 5örmediği 
bu barakaya, gözleri bağlı ol:ırak sokul
du Zabit, bu vaziyett~ ve sağını solunu 
yoklaya yoklaya barakanın içinde yü· 
rüdü. İlk dokunduğu tabut, meçhul as
ker olarak seçilecek askerin tabutu i

lan edildi 
Cesed, 9 son teşrin 1920 de Bulon

yaya getirildi. Bir gün sonra ingiliz 
filosuna mensub Verdun gemisi, ingi· 
}iz meçhul askerini ingiliz topraklarına 
götürdü. Daha ertesi günü, yani 11 s_on 

teşrin 1920 de, bir top arabası .. ~~
tünde, başta kıral olduğu halde buyuk 
bir kalabalık ve muazzam bir törenle 
Vestminister kilisesine nakledildi. Bu 
kilise, dokuz asırdanberi kıralların, hii
kümet reislerinin, ordu Kahramanları. 
nın ve büyük ilim adamlarının ölüle
rine türbe vazifesi görmektedir. İşte 
ingiliz meçhul askeri bu kilisededir. 
Mezarın üzerinde abide filan yoktur. 
Yalnız mezar kapağında şu cümleler 

yazılıdır: . . .. 
''Bu ta§ın altında hüvıyeti ve rutbe-

si belirsiz bir ingiliz muharibi yatmak· 
tadır. Onun cesedi, Fransadan getiril· 
mit ve mütarekenin yıldönümü olan 11 
son teırin 1920 de lngiltere kıralı Be

ıinci Jorj ve nazırlarıntn huzurun~a ~~
yük ve milli bir törenle buraya, ıngilız 
büyüklerinin ölüleri yanma gömülmüı-
tür.,. 

AMERIKADA 
Büyük harbte 75.882 amerikalı ~~rb 

meydanında can verdi. Bunların ıçın
den muhtelif mezarlıklara gömülen 
l.öOO kişinin hüviyetleri anlaşıla~~-dı. 
1921 ilkteşrininde bu 1600 _ıeçhul oluden 
dört tanesi ahndı. Bu dört ölü, Fran
sada Şalon süt Marn belediye salo~u-

··tu" rüldü Büyük harbte Amerıka na go · . 
ordusunda baş çavuş olan ve Amerıka 
ordusunun bütün savaşlarına iştirak ~
den Yunger'e dört ölü içinden Amerı
kanın meçhuJ asker cesedini seçme va· 
zifesi verildi. Baş çavuş Yunger, elin
de bir demet gül olarak tabutların bu
lunduğ~ belediye salonuna girdi ve gül 
demetini bunlardan birinin üzerine koy
du. Bu suretle Amerika meçhul askeri 

se~ilmiş oldu. . 
Meçhul askerin tabutu 25 ilk teşrm 

1921 de Olempiya harb gemisi ile Av-
A "k ya na1'1e-rupa topraklarından men a : 

dildi. 11 son teşrinde, B. B. Hard:n.g, 

V·ı bütün A.nerika büyüklerının 
ı son ve ·-· 'h 

ve Amerika halkının iştirak ettıgı ı -
tişamlı bir törenle Arlington_ mez~ılı
- .. '"ldli Mezarın üzerındekı ii-
gına gomu . 
bideye de şu cümle yazıldı: 

"Burada hüviyetini yalmz AUahın 
bildiği bir Amerika askeri şerefle yatı-

yor.,, 
ITALYADA 

28 ilk teşrin 1921 de, Albrüz vilaye-
tinin büyük kilisesinde muhtelif harb 
cephelerinden getirtilmiş on meçhul ö
lünün cseedi, biribirine benzer tabut
lar içinde stralanmıştı. İtalya harb ba· 
kanı, senato ve parlamento mümessille
ri, on harb maHl1u, on eski muharib, 
on anne ve on harb dulu huzurunda ve 
kura ile, oğlu harbta ölmüş bir kadın, 
bir anne seçildi. Bu anne, on tabuttan 
birini meçhul askerin ölüsü olarak ta.. 

yin etti. 
Ertesi günü, yani 29 ilk teşrinde 

meçhul askerin tabutu hususi trenle 
Romaya getirildi. Trenin geçtiği her 
istasyonda halk meçhul askeri saygı i
le seliimladı. 

4 son teşrinde cesed, büyük tören
le Roma heykelinin altına gömüldü. 

Burada her sene ayni tarihte ve bir de 
latlyanın harbe giriş tarihi olan 24 ma· 
yısta büyük tören yapılmaktadır. 

POLONYADA 
On beş harb sahnesinden seçilen 

Polonya meçhul askerinin cesedi, 2 
son teşrin 1925 de, V arşovada genel 
kurmay binasının içinde, binanın sağ 
kanadını sol kanadına bağlayan sütun· 
lu koridor içinde hazırlanan hususi 
mahalle gömüldü. Mezarın üzerine, on 
dört harb sahnesinden getirilmiş top· 
raklar konuldu. 

Polonya meçhul askerinin mezarı önün 
de, ebedi alev gece gündüz sönmeden 
yanmaktadır. 

ROMANYADA 
15 mayıs 19231 •.•. 
Moldaviyada, küçük Marasesti ka

sabasının kilisesinde muhtelif barb 
sahnelerinden alınarak: gteirilmiş hüvi
yeti belirsiz on askerin ölüsü, biribiri
ne benzer on tabut içine konulmuş ve 
tabutlar sıralanmıştı • 

Ölülere karşı evvela dini bir iyin 
yapıldı. Sonra harb bakanı, babası harb
ta ölmüş ve kendisi harbiye mektebinde 
okuyan bir talebeye on tabuttan birini 
(Meçhul asker) olarak seçmesini söyledi. 

Adı Amilkar Sandulesko olan bu 
talebe tabutların etrafını dolaştı ve en 
baştakinin önünde durarak: 

- Bu... Benim baba.mm 
dedi. 

ölüsüdür. 

Bu suretle seçilmiş olan Romanya 
meçhul askeri törenle Bükreşe nakle _ 
dildi ve Karo] parkında hazırlanan yere 
gömüldil. 

ÇEKOSLOV AKY ADA 
Kurmay yüzbaşı Spala 22 haziran 

IHikavel 
Ktbbçlllık ©'lt©liiti1©lbv0 

Ahmet Gencer Galatasaraydan Tak
sim abidesine gelince durdu ve düşi.in
meğe başladı: Bu ılrk sonbahar akşamı 
onda gezme arzusu uyandırıyordu. Ok
şayıcı bir rüzgar, elektrik fenerlerinin 
aydınlattığı ağaçlarİn yapraklarını ve 
çiçekleri hafif hafif krmrldatryordu. 
Kaldırımlarda kol kola girmiş genç 
çiftler, biribirlerine sokulmuş olduk
ları halde, ağır ağır piyasa ediyorlar
dı. Evet, biraz daha yürümek hoş ola
caktı. 

Yalnız Ahmet Gencer, isminin dela
let ettiği gibi pek de genç değildi: Ne
rede ise elli yaşına girecekti. 

O zaman, yoluna devam etmemeğe ka. 
rar verdi. Fakat tramvaya mı binmeli i
di, yoksa bir taksi mi almalıydı? Böy
le tereddüd içinde düşünürken, birden 
hayretten dona kaldı. Bir oyuncak ku
tusundan çıkmış gibi pml pırıl ciliih, 
parlak benekli küçük bir otomobil tam 
onun hizasında yavaşlamış, sonra dur· 
muştu. İçindeki güzel ve genç kadın, 
gülümsiyerek ona doğru eğiliyordu. 

Bu tebessümün başkalarına aid o
lup olmadığını anlamak için, Ahmet 
Gencer etrafını şöylece bir iskandil et
ti ve şüphesi kalmadı: Bu gurur verici 
iltifat ona aiddi. 

Kaldırımın kenarına doğru ilerledi. 
Ahenkli bir ses: 

- İsterseniz sizinle Büyükdereye 
doğru bir uzanalım. Dedi. 

1922 de (Zborov) a gitmek ve burada, 
hüviyeti belirsiz 120 çekoslovak aske -
rinin gömülü olduğu <Kavo) ya girmek, 
bu 120 ölüden birini meçhul asker ola • 
rak seçmek emrini aldı. 

Yüzbaşı Spala'nın seçtiği ölü, tören
le 30 haziran 1922 de Praga getirildi ve 
ertesi günü, Prag belediyesinin eski ve 
tarihi kilisesine gömüldü. 

Çekoslovak meçhul askerinin meza
rı başında ebedi alev yanmaktadır. 

YUGOSLAVY ADA 
Yugoslav meçhul askerinin mezarı, 

Belgrada 16 kilometre uzakta ve Avala 
dağının üstündedir. Avala dağı büyük 
harbta ehemiyetli rol oynamış ve bura
da birçok sırb, vatanlarını müdafaa uğ. 
runda can vermiştir. 

Meçhul asker mezannm üzerindeki 
70 metre mikabı granit iane ile temin 
edilmiş ve abidenin yapılmasına civar 
köylüler yardım etmiştir. 

Mezarın açılış töreni, Kırat Alek . 
sandr'ın evlendiği gün yapılmıştır. Ma
amafih Yugoslavya Belgrad'da ikind 
bir meçhul asker mezan abidesi yapma· 
ğr tasarlamaktadır • 

~l~ASI 

Fransızcadan nakleden: S. T.• 

Ahmet Gencer bu teklifi bir defa 
daha tekrar ettirmedi ve göbeğini top
layarak dar arabanın içine yerleşti. Fa
kat, araba da sahiden dardı 1 otomobili 
kullanan kadını rahatsız etmemek İiİD 
yaptığı bütün itinalara rağmen, onun 
dirseği bazan Ahmedin göğsüne, hem 
de tam kalbinin üstüne çarpıyordu. 

Otomobil yürümeğe başlayınca İf 

daha ziyade çatallaştı: Güzel kadının 
platin rengi saçları Ahmedin yiizünüo 
o kadar yakınında iki di, hazan bunla
rın birkaç teli onun hem vakur, hem 
neşeli yüzünü gıdıklıyor, ağziyle, bur
niyle komik bir takım hareketler yap
masına sebeb oluyordu. Ahmet Gencer 
bu saçların kokusunu ve bu şık kadı
nın ince rayihasını doya doya ciğerle
rine çekiyordu. 

Kadın birdenbire ona hitab etti: 
- Siz her halde buralı değilsinizl 
- Nasıl da bildiniz 1 B. - de tücca-

rım. Orada canım sıkılıyordu. FestivaJ.. 
den istifade edip İstanbula kadar u
zandım. Tabii yalnız başıma... Çünldl 
insan eğlenmeğe giderken karısını, ço
cuklarını da beraber götürüp işin ZC't'

kini kaçırmamalı. Burada da, Beşik

taşta oturan eski bir arkadaşımın evin
de kalıyorum ... 

Ahmet Gencer bu sözleri çok tabii 
ve sade bir eda ile söylemişti. Kadm. 
onun kendinin aradrğı tipe bu kadar 
uygun olmasını mükafatlandırmak İ.1-
ter gibi, haykırdı: 

- Seni çapkın seni. .. 
Ve Ahmede doğru eğilerek adam

cağızı şap l diye öpüverdi. Ahmet Gen
cer hafif tertib sallandı, sonra kendine 
geldi: 

- Aman, dikkat edin, dedi, otomo. 
bil kullanırken böyle şey olmaz ... 

- Adam sen de, ben alışığım. •• 
- Öpmeğe mi? 
- Hayır, otomobil kullanmağa... 
Otomobil Şişliyi geçmiş. Zincirli 

kuyuya doğru yollanıyordu. O sırada 
Ahmet Gencer, endişenin birdenbire 
kararttığı bir çelıre ile arkadaşına dedi 
ki: 

- Hay aksi şeytan! size rastlaya.. 
cağımı hiç hatırımdan geçirmediğim l
çin yanıma para almamıştım. 

Kadın hemen otomobili durdurcla. 
Ahmet Gencer, babacan tavriyle devam 

etti: 
- tstanbulun bugünlerde çok ka.lalra.. 

Iık, belki kaybederim diye yanımda faz
la para taşımıyorum. Size zahmet ol
mazsa arkadapmın evine kadar gidelim 
siz kapıda bekleyin. Ben yarına kadar 
eğlenmeğe yetecek mikdarda para alıp 
hemen geleyim. Olmaz mı? 

Kadın hiç bir şey söylemeden oto
mobili geriye döndürdü. Otomobil 
Maçkaya geldikten sonra Beşiktap 

doğru inmeğe başladı. Ahmet Gencer 
kolunu kadınm beline dolamıştı ve 
pltain rengi saçların yüzünü gıddda
masından eskisi kadar korknuyordu. 
Kadının saçlarından ve vücudundan in
tişar eden güzel kokuyu daha büyiilt 
bir iştahla içine çekiyordu. 

Otomobil gösterilen apartımanm 

önünde durdu ve Ahmet Gencer indi. 
Kadın: 

- Çabuk olun, bekliyorum •.• Dedi. 
.. Ahmet eliyle "evet" diye işaret o
derek evin kapısından içeriye daldı. Bir 
kat, bir kat daha, bir kat daha derken. 
beşinci katı buldu ve çok iyi bildiği 
bir kapıyı çaldı. Fakat kapıyı eski bir 
arkadaş değil, tevazula, fakat gene gü
zel giyinmiş, güzel, mütebessim, es
mer bir kadın açtı ve itiyad halini al
dığı anlaşılan bir jestle ona yanaklarını 
uzattı. Sonra hayretle sordu: 

- Ahmet bugün erken geldin._ 
Ahmet kapıyı itina ile kapattı •e 

cevab verdi: 
- Dur anlatayım, Mürvetciğim. .. 

Ben seni ziyarete geldiğim zaman 
ya tramvayla, yahud da taksi ile gelir
dim. Bu akşam hususi bir otomobille 
geldim de ondan. 

- Otomobille mi? Kimin otomobili 
ile? 

- Taksim abidesinin önünde rastla
dığım bir kadının otomobili ile ... Dur, 
kıskanma canım. Ne ben, ne o, yara
mazlık filan etmedik. Otomobile para 
da vermedim. Eğer arabasını görmek İs · 

tiyorsan balkondan belli etmeden bakı
ver. Beni aşağıda bekliyoı ama sabaha 
kadar beklemek tahammülünü gôstere
ccğin i de pek zan etmiyorum. 
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B 1L1 T 
l _ Hepsine biçilen ederi 4060 lira olan 26 kalem döküm mal

zemesi müteahhid nam ve hesabına açzk eksiltme ile satın alına-
caktır. . 

2 - Eksiltmesi 3 eylül 937 cuma günü saat 11 dedır. 
3 - llk teminat 304 lira 50 kurştur. Şartnamesi parasız olarak 

M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2~9.0 sayılı ~u

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bınlkte eksıltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. (2117) 

2-3445 

ı LAN 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6050 .lira ola~ 20 ton benzin , 

546 kilo mobil A, 646 kilo Mobil B, 546 kılo Mobıl C veya Şel 
yağı ile 20 teneke gaz yağı kapalı ~r~la al~caktır. .. . 

2 - Şartnamesini parasız almak ıstıyenlerın her gun komısyo-
na gelmeleri. 

3 - İlk teminat miltdarı 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.9.937 cuma günü saat l 1 dedir . 
5 - Münakasya gireceklerin 2490 sayılı kanunu~ .. 2 ve 3 ~ü 

maddderinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bırlıkte teklıf 
mektnlJlarını ihale saatından en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
Ko. na vermeleri. (2980) 2-4460 

! LA N 
ı - B ir metres ine tahmin edilen fiatı 36.5 kuruş olan 200 bin 

ila 250 bin metre minder kılıflık bez ile bir ki losuna tahmin edilen 
fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 bin beş yüz kilo pamuk çorap ip-
li~i kapalı zarfl a ayn ayrı alınacaktır . . . . . _. 

2 - Minder kılıflık bezin şartnamesını 456 ve ıplıgın şartna-
mesini 324 kuruşa alma k ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. . . . . _. . 

3 - Minder kılıfhk bezin il k temınatı 5812.5 lıra ve ıplıgın ılk 
temina t ı 4490 liradır. 

4 - Minder kılıfl ık bezin ihalesi 10-9-937 cuma günü saat 11 de 
ve ipliğin ihalesi 10-9-37 cuma günü saat 15 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az oir saat evvel M.M.V. Sa. 
Al. K o. na vermele ri. ( 2936) 2-4437 

B t L 1 T 
1) Be .1eı kilosuna biçilen ederi 12 kuruş olan 19200 adet men-

d il açık eksil tmeye konmuştur. . 
2) T ahmin ed ilen bedeli 2304 lira olup ilk temınat parası 172 

lira 80 k u ıştur. 
3) İha esi 2. eylül 937 persernbe günü saat 10 dadrr. 
4) Nü.nunesi M . M . V. satm alma komisyonundadır. 
5) E l:si ltmeye girecekler in 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde

lerh ı 'e ist n·ı en be'geleriyle birlikte ihale gününde M. M. V. sa
tın alma ko'T>isvonunda haıır bulunmaları. 

(2096) 2~4212 

BtLlT 
1) Beher adedine ibc;ilen ederi 37 kuruş olan 9600 adet havlu a

çı k ek5i tmeve konmuştur. 
2} Tahmin edilen bedeli 3552 lira olup ilk teminat parası 266 li

ra 40 ku ı ustur. 
3) flı a l e si 2. eylül 937 ünü saat 14 dedir. Nümunesi M . M. ve

kalet i ~.,·ın alma komisvonun<ladır. 
4) El<sil tmeve gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde

lerincle ı-ıtenilen be" '?'eleriyle birlikte ihale günü ve saatinde M. M. 
V. sa tın alma komisyonunda hazu bulunmaları. (2698) 2-4213 

(2689) 2-4213 
BtLtT 

1) 17.000 kilo karpi t açık eksiltmeye konmuştur. 
2) T ahmin edilen bedeli 4420 lira olup ilk teminat parası 331 

lira 50 ku rustur. 
3) İhales.i 6 eylül 937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4) E ksit lmeye gireceklerin 2 '190 sayıh kanunu 2, 3 üncü mad

delerinde is tenilen belgeleı iyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. vekaleti satın alma komisyonunda hazzr bulunmaları. 

( 2846) 2-4353 
BtLtT 

1 - Biçilen ede ri 3200 lira olan bir ışıldak ile grup elektrojeni 
acık eksıltme ile satın alınacaktır. 

2 - E ksiltmesi 6 eylül pazartesi gün saat 11 dedir, 
3 - İl k teminat 240 liradır. 
4 - Şar tnamesi M. M. V s~tm alma Ko.dan paraszz alınır. Mu

habere il e şartname ~önderilmez. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temına tve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
gi.ın ve saatmda M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2874) 2--4355 
BİLİT 

Eski~ehirde bir gaz deposu inşaati kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 10880 lira 61 kuruştur. 

Eksiltmesi 14 eylül 937 salı günü saat 14 dedir. İlk teminat 
816 lira 5 kuruştur. Şartnamesi 55 kuruşa M. M. V. satın alma KO. 
dan alın ır. 

E ksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ün cü maddelerinde yazılr belgelerle birlikte bayındırlık ba
kanhğı miiteahhitltk vesikasiyle birlikte teklif mektublarını ihale 
saatmdan behemehal bir saat evel M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri ( 2979 ) 2-4459 

t LAN 
1 - H epsine tahmin edilen liyatı 6152 lira olan 2800 metre ya

tak kıhfhk bez. 5520 metre yatak ~arsafı bez, 1200 metre yastık 
yüzlüğü bez, 4680 metre battaniye kılıflığ ı bez ile bir metresine tah
min edilen fiyatı 24 kuruş olan 13.550 metre pi jamalık bez ayrı ayrı 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Dört kalem eşyanın ilk teminatı 416 lira 40 kuruş ve pija
malık bezin ilk teminatı 243 lira 90 kuruştur . 

4 - Dört kalem bezin ihalesi 9.9.937 perşemb-:: günü saat 11 de 
ve pijamalık bezin ihalesi aynı günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun 2. ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarmı ihale saatlarından en az bir saat eveline kadar M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri. (2981) 2-4461 

İLAN 
. ı. :- Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300 

bm ıla 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen fiatr 75 kuruş 
olan 100 bin ila 150 bin metre portatif çadırlık bezler ayrı ayrı ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincinin şartnamesini 1313 ve ikincinin şartnamesini 
563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün ko
r.:ıisyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 14250 ve ikincinin ilk teminatı 
6875 liradır. 

4 - 300 bin ilii 350 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de ve 100 bin i la 150 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü 
saat 15 tedir. 

5 - Mtinakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
m addelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel IVI. M. V. satm 
alma komisyonuna vermeleri. ( 2611) 2-4052 
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Adana belediye riyasetinden 
ı - Açık eksiltme ile alınacağı evelce ilan edilen 30 ton soğuk 

asfalt için teklif edilen fiat haddi Iayıkında görülmediğinden a
çık eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (331.S.SO) liradrr. 1 

3 - Muvakkat teminatı (248) liradır. 
4 - İhalesi eylülün 6 ıncı pazartesi günü saat 15 te belediye 

encümeninde yapılacaktır. . 
5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. İstıyenlere 

parasız verilir. 
6 - Talihlerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla

riyle birlikte belediye encümenine müracaattan ilan olunur. 
2-4607 

KEMAH HAKİMLİGİNDEN : 
İlanen gıyab kararı; Kemahın sitemi K. Kamil kızı Necmiye 

ta.rafından O. K. olup İstanbul Aynalı çeşme Emin cami karşrsm
da Eyyuhuın sokak 35/ 36 sayılı hane~ iken ikametgahını değiş- 1 

tirerek ikametgahı meçhul kalmış bulunan Ki.mil oğlu Dursun a
leyhine açılan alacak davasından dolayı gazetenizin 26.6.937 ta
rihli nühasında 16.7.937 günü için mahkemede bulunması ilan e
dildiği halde gelmediği gibi bir vekil dahi göndermediğinden davacı 
Necmiyenin talebi veçhile hakkında ilanen muamelesiz gıyab ka
ran tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşm~ 
28.9.937 perşembe günü saat 10 mahkemede hazır bulunması aksı 
takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı ilan olunur. 

2-4609 

OsmaJnı BanJlası Ankara 
Suhe~i l\liidiirlii~den: ... 

1.9.937 tarihinden itibaren bankamız gişelerinin: 
Sabah saat 10 dan 12 ye, 
Ögleden sonra 14 den 16,30 ve 
Cumartesi günleri 9,30 dan 11,30 kadar açık bulundurulacağı 

ilan olunur. 2-4542 

Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 
~~------------- -----------------

İ J.. AN 

Ankazma takdir edilen 
Ada Parsel Mevki Cinsi kıymeti lira 
534 2 Anafartalar cad. dükkan enkazı 15 
534 3 " " ,, 15 
534 6 " .. .. " 20 
534 8 " A partıman ve dükkan enkazı 120 

A nafartalar caddesinde Ali, Abdullah ve diğer Alinin ve Halet, 
Hamdi, Sıdıka, Refia ve Salihin mutasarrıf oldukları apartıman ve 
dükkanların istimlak suretile İmar müdürlüğüne intikal etmesin
den dolayı ankazları 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 46 mcı madd~inin "A" fıkrasma tevfikan pazarlıkla satılacak
ur. Taliplerin yiızde 7.5 dipozito akçelerile 31.8.937 salı günü saat 
16 da İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3094) 2--4586 

İLAN 

Şehrin muhtelif mahallerinde 35138.32 tira bedeli keşifli altı 
tane umumi abdeshane inşası 31.8.937 salı günü saat on buçukta be
lediye encümeninde pazarlıkla verileceğinden isteklilerin encüme-
ne müracaatlarL (3002) 2-4492 

lLAN 

Tıp faültesi yaptlmak üzere istimlaki takarrur eden Mukad· 
dem ve Kurtuluş mahallelerinde istimlake tabi olup da "kıymet• 
lere yapılan itirazlar 31.8.937 salı günü saat on beş buçukta bele· ı 
diye encümeninde tetkik edileceğinden itiraz edenlerin belediyeye 

1 

gelmeleri ilan olunur. (3057) 2-4555 

İLAN 

1 - Sağlık bakanlığı karşısında yaptırılacak otobüs bekleme 
mahallinin inşası 15 gün müddetle açrk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 3300.40 liradu. 
3 - Muvakkat temniatı 240.5 liradır. 
4 .- Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün 

yazı ışleri kalemine ve isteklilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4416 

! LAN 
1 - Müdafaai hukuk caddesinde 746 ıncı adada 5 parselde 25 

metre murabbaı beldiye malı arsa 15 gün müddetle _çaık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı i~eri kale

mine ve isteklilerin de 7.9.937 salı günii saat on baçukta belediye 
encümenine müracaatları. 2-4414 

İLAN 
1 - Kavaklıderede yaptmlacak olan otobüs he.k1eme yeri inşa-

sı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 2017 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 151.27 liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ~ 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 7.9.937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. 2-4413 

ZEISS 
Gözlük perivist - pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe.. 
telerinizde tercih lizımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

1 Dr. M. Şerif Korkut 1 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Al>art. No: 9. D. 5 

2-3361 

t LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 tane 

frenk gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdan 315 liradır. 
4 - İhalesi 13.9.937 P. ertesi günü saat 14 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminattan ile birlikte tam ihale sa· 
atında M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri. (2982) 2-4462 

tLAN 
ASANSÖR: Harlı okulu yemek taşıma asansörü yapısmm ek

siltmelerine istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa konmuştur. 
Keşif tutarı: 3060 liradır. Keşif proje ve şartnameleri parasiyle 
inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 3ıx.937 cuma günü saat on 
bu~uktadır. İlk teminatı: 229 lira 50 kuruştur. Pazarlığa girecek· 1 
terden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
istenin belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktinde M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna gelsinler. (3055) 2-4552 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu İlanları 
----------------- -----------------

İLAN 
1 - Polatlı alayının ihti}'Cl(:ı olan 48 tı<>n linyit kömürü açık ek· 

ailtme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi günü sa:\t 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Kömürün beher ton tahmini fiyau 10 lira ve muvakkat te

minatı 36 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
misyona müracaatları. (3078) 2-4601 

t LAN 
1 - Polatlı topçu taburu ihtiyacı için 33.000 kilo odun a~ık ek

siltme ile münakasya konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.9.937 pazartes.i günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen bedeli 2 kuruş muvakkat teminatı 50 

liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddclerındekı 

vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
misyona müracaatları. (3084) 2-4606 

İLAN 
1 - Polatlı garnizonu kıtaatı ihtiyacı olan 5900 kil<ı kuru fa. 

sulye açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Fasulyenin tahmini fiyatı 15 kurş ve muvakkat teminatı 

67 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
misyona müracaatları. {3082) 2-4604 

İLAN 
1 - Polatlı garnizonunun ihtiyacı olan 130 ton saman açık ek· 

siltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Samanın beher kilo tahmini fiyatı 1 kuruş ve muvakkat 

teminatı 97 liradrr. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekHlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkilr ko .. 
tnisyona müracaatları. (3079) 2-4602 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı olan 6000 kilo patatis a• 

çtk eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polatlıda alay: 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Patatisin muhammen tutarı 7 kuruş 50 santim ve muvali .. 

kat teminatı 34 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve. 

&ika ve teminat ma.kbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur komis· 
yona gelmeleri. (3083) 2-4605 

iLAN 
1 - Polatlı garnioznunun ihtiyacı olan 76 ton kµru ot açık 

eksiltme ile münakasaya kanıılmuştur. 
2 - İhalesi 16.9~937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alaY, 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Beher kilo tahmini fiati 3 kuruş 50 santim ve muvakkat te• 

minatı 200 liradrr. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü mad~lerindeki ve

sika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur komis• 
yona gelmeleri. (3073) 2-4599 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik müeseseleri ihtiyacı için eksilt• 

meye konulan 18 ton taze üzüme ikinci eksiltme günü isteği çık· 
matlığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktrr. 

2 - İlk pazarlığı 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de levazım il· 
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Üzümün tutarı 1440 lira olup muvakkat teminatı 108 lira .. 
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi .. 
na makbuzlarile yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri 

(3076) 2-4600 

lLAN 
1 - Polatlı garnizonunun ihtiyacı olan 265 ton yulaf kapab 

zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
3 - Yulafın beher kilo muhammen fiati 4 kurus ilk teminatı 

805 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebÜir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun Z. 3 cü maddelerindeki ve• 

sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3080) 2-4603 

• 
Ankaı·a valiliğinden: 
Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüriyeti de

polarında ve Yedi eminlerdc mevcud bulunan 705 adede muadil 11 
metre mikab 827 desimetre mikalı muhtelif ebadda çam kerestesi
nin beher metre mikabı 20 • 30 liradan ve 9970 kilo karışık odunun 
beher kilosu 60 paradan 1380 kilo rneie kömürünün beher kilosu 
3.5 kuruştan 80 kilo çam kömürünün beher kilosu 3 kuruştan 1025 
kilo çıranın beher kilosu 2.5 kuruştan 6 adet çam düğenin beher 
adedi 160 kuruştan 10 aded boyunduruğun beher adedi 20 kuruştan 
4 top çam kasnağın beher topu 5 kuruştan 25 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıka
rılmıştır. 

Arttırma 2.9.937 perşembe günü saat 15.30 da orman müdüri· 
yetinde müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenlerin arttır· 
ma günü muvakkat teminat makbuzlariyle komisyona gelmeleri 
ilin olunur. (2781) 2-4239 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: İstanbul Be~iK~ 

tas Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şartnamesine 
g~ yapılacak hedmiyat; çatı inşası, betonarme döşemeler, su ve 
elektrik tesisat ve teferruatıdır. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki 
saat eveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü· 
hendis mektebi muhasebesine yatrrılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 kurnstur. 

3 - ·Eksiltme şartnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde a• 
tınacak makbuzun ibran şartiyle mektebimizce verılir. 

4 - Eksiltme 20.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif me.k:tublarını eksiltme saatmdan bir sa
at eveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komis
yon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lbımdır. Postada va
ki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden alınmış ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
müteahhidlik VC$i1caaı ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun. 
mak lazımdır. (5615) 2-4G08 



30 - 8. 1937 

l\1anisa isk.an müdürlüğünden: 
Tek ev bir evin 

keşif bedeli 
Tip Nevi Adedi Lira kuruş 

Manisanm Muradiye köyünde 4 kargir 21 632 07 
,. Koldere köyünde 3 kerpiç 39 609 58 
,, Mütevelli köyünde 3 ,, 35 609 58 
., Hocalı köyünde 3 ,, 24 609 58 
., Çobanisa köyünde 3 ,, 24 609 58 
., Saruganlı köyünde 3 ,, 12 609 58 
,, Gömülceli köyünde 3 ,, 25 609 58 
,, Geri köyünde 3 ,, 12 609 58 
,, Kayışlar köyünde 3 ,, 14 609 58 

Alaşehir kazasının Dere köyünde 3 ,, 31 609 58 
Salihli kazasının Yeşilova ,, 3 ,, 4 609 58 
Akhisar kaza merkezinde 2 kargir 3 691 35 
Akbisarın Marmara nahiyesinde 2 5 691 35 
Akhisarın Palamut nahiyesinde 2 ,, 2 691 35 
Akhisarın Selendi köyünde 3 kerpiç 12 609 58 
Akhisarın Sakarya köyünde 3 ,, 3 609 58 
Akhisarm Mecidiye köyünde 2 ., 2 609 58 
Akhisarın Dere köyünde 3 ,, 1 609 58 
Soma kazası merkezinde 2 kargir 1 691 58 

1 - Yukarıda yazılı mevkilerde inşa edilecek göçmenlerin evel
ce yapılan ilanlardaki keşif bedellerinin dun görülmesi hasebile 
talip zuhur etmediğinden mahalli rayiç ve işçilikler üzerinde ye
niden incelemeler yaprlarak tesbit edilen baladaki kıymetler üze
rinden 3.9.937 cuma günü saat 16 da Manisa iskan müdürlüğünde 
açık eksil tmeleri yapılacaktır. 

2 - İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri ve diğer bilUmum 
malzemesi müteahhide aid olmak üzere inşaat anahtar teslimi sure
tile olacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler her mevkideki evle-
rin beşer, onar adetten ibaret gruplar için teklif yapabilecekleri 
gibi perakende suretile de teklifatta bulunabilirler. 

4 - Her müteahbid kaç ev teahhüd ediyorsa o mikdar evin 
mecmu kıymetleri üzerinden yüzde 7.5 teminat akçesi yatıracak
tır. 

5 - lsteklileı fenni, hususi, idari şartname !eri plan projeleri
ni görmek üzere Manisa iskan müdürlüğüne ve kazalarda kayma
kamlara müracaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni tarifata göre vesaikini ko
misyona ibraz ve 2490 sayılr kanun ahkamına riayet etmeleri ilan 
olunur. (3015) 2-4525 

P. T. l'. l.1evazım Miidürlü2-ünd~n 
1 - İdare ihtiyacı ıçin 140 ton 4 m/m 10 ton 2 m/m ki ceman 

150 ton demir tel kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (27.000), muvakkat teminatı (2025) li

ra olup eksiltmesi 14 eylül 937 (salı) günü saat (15) de Ankarada 
P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu· 
nu, ticaret odası vesikasından başka müteahhidlik vasikasını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar 
mezkiir komisyona tevdi eyleyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazrm, İstanbul Beyoğlu 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden (135) kuruş ücretle ve-
rilir. (2353} 2-3724 

Gönen Belediye Reisliğinden : 
Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının hali hazır haritası

nın a:mmas! 150 hektar meskun yerin hektarı 25 liradan 50 gayri 
meskun yerın hektarı 13 L. dan muhammen bedelle 6 eylül 937 pa. 
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık münakasaya ko
nulduğu ve taliplerin daha fazla malumat almak için belediyeye 
müracaatları itan olunur. (5538) 2-4534 

Zonğuldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın . Safronbolu yolunun O 1-000 
.ıs~ 000 .kilometreleri arasında yapılacak 42799 lira 08 kuruş 

keşıf bedellı şose esaslı tamiri işi kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu~tur. 

A E_ksil~m:si 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonl{Uldak vi
layeti ~aımı encümeninde yapılacaktır. 

Ek:ı~tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş 
mukabılınde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
r~smi gazetenin 3297 sayrlı nüshasında çıkan talimatnameye tev
f~kan Nafıa vekaletinden ahnmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle 
tıcaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveJine kadar vilavet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5539) 2-4535 

Zonğuldak Valiliğinden · 
Zonguldak vilayeti içinde Zongullak . Devrek yolunun 6+000 

- 47 t-000 kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş 
keşif bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Ek:i~tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 kuruş 
mukabılınde Zonguldak naha müdürlüğünden almacaktır. 

rv:_uvakkat ~eminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
r~smı gazetenın 3297 sayrlı nüshasında çıkan talimatnameye tev
f~kan Nafıa vekaletinden alınmış müteahbidlik ehliyet vesikasiyle 
tıcaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
na.tlariyle. birlikte te~lif mektupl.arrnı yukarıdaki günde ihale sa· 
atınden bır saat evelıne kadar vılayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5540) 2-4536 

Adlive Vekaletinden: 
.ı 

1 - Temyiz mahkemesine alınacak 200 ton sömikok kömürü • 
nün 16.8.937 tarihinde yapılan kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde 
yalnı zbir istekli tarafından tevdi edilen teklif mektubunda verilen 
fiat komisyonca layiki hadde görülmemiş olduğundan 2490 sayıh 
kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 16.8.937 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınmasrna karar veril
miştir 

2 - Pazarlık 3.9.937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 
de temyiz binasında Adliye vekaleti levazım ve daire müdürlüğü 
odasında toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa aid şartnameyi vekalet levazım ve da
ire müdürlüğünden her zaman parasız alabilirler. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerindeki 
sartları haiz bulunmaları. 

5-Beherton kömür için tahmin edilen fiat 29 liradır. 
6 - Pazarlığa iştirak edecek olan istekliler bedeli muhamme

nin vüzde 7 .5 ğu olan 435 lira nakid veyahud devletçe nakid mu
k;ıbilinde kahul edilen tahvilatı mahalli mal sandığına teslim etmiş 
olduklarına dair ol;ın sandık makbuzlarile birlikte pazarlrk günü 
mezkı'.'ır miicHiri··pt odasında toplanan komisyona miiracaatları. 

(2842) Z-4305 

ULUS============================ 11 

ı Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesi satın alma komisyonundan 

1 - Müesseseye m?hammen bedeli 2570 lira olan kimyevi mad
deler 4-9-937 cumartesı günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle sa
tın alınacaktır. 

~ Eksiltme~e iştirak etmek istiyenler (192.75) lira muvakkat 
t~mınat v.erı:ıesı ve ayrıca bu gibi işlerle muamele yaptığını tev
sık etmesı lazımdır • 

3 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sihat umum müdür-
lük veznesine yatırr1acak. (2834) 2-4297 

Ankara İnhisarlar Ba~ 
Müdürlüğünden 

1 - Kcçeç tuzlasında üç adet memur ve müstahdemin evleri
nin inşası işi proje, keşifname şartname ve mukaveleleri veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. ' 

2 - Keşif bedeli (7692) lira 24 kuruştur. 
3 - Alen1. eksiltme 6.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 

Ankarada lnhısarlar başmüdürlüğü binasında müteşekkil komis
yonda yapılacaktu. 

4 - Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı Ankara inhi
sarlar başmüdürlüğü tuz fen şubesinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları ve
yahud inşaatın başından sonuna kadar müteahhid hesabına fenni ne· 
zreti deruhte edecek diplomah bir mimar veya mühendisin iş ba· 
şında bulundurulması şarttır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde bedeli muhammcnin 
yüzde yedi buçuğu olan ~76 lira 92 kuruş güvenme paralarivle sö-
zü e-e~en komisvon;ı crt-1mPlni iliin rıhmur (282fil I 2-4301 

Ankara valili2-inden: 
Haymana kaazsının muhtelif köylerinde yapılacak ceman 200 a

det aynı tipt~ __Jrer~iç .göçmen köy evi 1.9.937 çarşamba günü saa~ 16 
da Ankara vılayetı bınas•nda toplanacak komisyon huzurunda ıha
lesi yapılmak üzere kapalı larfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşi fbedeli beher ev için (481) lira (51) kuruştur. 
2 _ Muvakkat teminat (6065) lira (10) kuruştur. (Teminat Kı

zılay cemiyeti umumi merkezi namına rnalsandıklarınca emanet 
kabzolunacaktrr) 

Alakadarların vu~arıda adı geçen günde tekliflerini ~icaret oda
sı vesikasını ve temınat mektubu veya ınakbıızlarrnı nıhayet saat 
15.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabi
linde bir numara pusulası almaları sarttrr. 

fstiyenler şartname ve planlan °Ankara. İstanbul iskan müdür-
lüklerinde görebilirler. (2756) 2-4225 

Sivas iskan müdürlüğünden: 
Şarkışlanın Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civarında yapı

lacak ceman 910 göçmen evlerinin krsım. kTsıın, köy, köy gruplara 
ayrılarak ihalesi hakkındaki sihat vekaletinin emirlerine dayana
rak aşağıda gösterilen köy ve grupların kapalı .zarf usuliyle 16-8-937 
den itibaren 31-8-937 sah _günü saat 4 e kadar 15 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Lisanlı köyünde elli tek ve elli çift karğir evlerin muham
men bedeli (73851) lira 50 kuruş. Muvakkat teminat miktarı (4942) 
lira 8 kuruştur. 

2 - J{aragöl köyünde 30 tek ve 35 çift kargir evlerin n:ıuh<UD· 
men bedeli 49095 lira 65 kuruş. Teminat miktarı 3683 lira 73 kuruş
tur. 

3 - Dendi• köyünde 18 tek ve 25 çift kargir evlerin muham
men bedeli 33285 lira 19 kuruş ve muvakkat teminat miktarı 2496 
lira 39 kuruştur. 

4 - Çepni köyünde 24 tek ve 24 çift kargir evlerin muhammen 
bedeli 35448 lira 72 kuruş ve teminat miktarı 2658 lira 65 kuruştur. 

5 - Tekmen köyünd" tek kerpiç 20 evin muhammen bedeli 
10559 lira 80 kuruş ve teminat miktarı 791 lira 99 kuruştur. 

6 - Gemerek nahiye merkezinde 166 tek kargir evlerin muham· 
men bedeli 86333 lira 28 kuruş teminat miktarı 5556 lira 6(i kuruştur. 

7 - Ve gene Gemerek nahiye merkezinde 83 çift kargir evin 
muhammen bedeli 79426 lira 85 kuruş teminat miktarı 5121 lira 36 
kuruştuı. 

8 - Ve gene nahiye merkezinde ~4 çift kargir evin muhammen 
bedeli 80383 lira 80 kuruş teminat mıktan 5259 lira 19 kuruştur. 

9 - Talipler plan, fenni ve idari şartnameleri gör.mek için tatil 
günlerinden maada her gün Sıvas. İstanbul, Ankara, Kayseri ve 
Samsun iskan müdür?üklerine müracaat edebilirler. 

10 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
edeceklerin yukarıda yazılı günün ~uayy~n saatinden bir saat ev
veline kadar zarflarrnı Sivas vilayetındek1 komisyona vermeleri 
lazımdır. (29•3) 2-4445 

Zonğuldak V aliliğind ı . . 
Zonguldak vilayeti içınde Ereğh Devrek yolunun ı +ooo -

27 + 000 kilometreleri arasında yapılacak l395ti lira 48 kuruş ke
şif bede!li şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna ınüteferri diğer evrak 126 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlü~nden almacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksıltmeye girmek istiyenlerin 
r~smi gazetenin 3297 sayılı niishasr.?da çı.kan talimatnameye tev
f~kan Nafıa vekaletinden alınmış muteahhı~lik ehliyet vesikasiyle 
tıcaret odasından 937 yılmcfa alınmış vesıka ve muvakkat temi
na.tlariyle. birlikte teklif mektupl.a:ını yu~ar!daki günde ihale sa
atmden bır saat evetine kadar vılayet daımı encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5541) 2-4537 

ANKARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937 • 38 ders yılı tedrisatı yeni yaptırılan kolej binasın

da başlanacaktır. llk orta ve lise kısımları vardır. fJk 60 or
ta 80 lise 100 liradır. Kayıt, ve .~a~.ıa .. ~.~silat için Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti tisesı mudurlugune müracaat edilme-
si. (4996) 2-4079 

Maliye vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: b~ş bin litre benzin 
2 - İhale açık eksiltme su~~tıy~e ~apıla~ktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yuz yınnı beş liradtt. 
4 - Eksiltme: 9-9-937 perşembe ~ünü saat on beşte vekalet le

vazun müdürlüğündeki eksiltme komısyon~da yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı: altını~ dokuz. lıra otuz sekiz kuruş o

lup merkez muhasebeciliği veznesıne ~eslım. e~ilecek ve alınacak 
makbuzla veya banka kefalet mektubıyle bırlıkte komisyona mü
racaat olunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(2986) 2---4476 

inhisarlar Umum l\lüdürlüğünden 
1 - Şartname, ve planı mucibince Paşabahçe ispirto fabrikası 

arasında yap.tn:ılac..ak kılıf anbarı binası kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konıılmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (25094.80) lira ve muvakkat temınat 
1883 liradrr. 

3 - Eksiltme 6.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat ~besindeki alım ko
misyonunda yapılacaktrr. 

4 - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar in
şaat fUbesinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve yüz.de 7.5 gü
venmek paıa.sını ihtiva edecek olan kapalı ıa:rflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kaciar .,ukarıda adı geçrn komisyon başkanlığına ve-
rilmelidir. (2gıfi) 2-43Sfi 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

ELAZİZ NAFİA MÜDURLÜGÜNDEN: 
1 - Elaziz - Palu ve Elaziz - Keban yollarında betonarme: Ali

şan ve Çipçayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve ka~ 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ışe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındrrlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
G • Hususi şartname 
D • Eksiltme sartnamesi 
E - Keşif cetv~li 
F - Vahidi fiat cetveli 
C - Proje 
H ·Mukavele 

İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet Nafıa müdürlüğ_ünde 
görebilirler. Vekalette köprüler dairesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 7.9.937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de El
azizde Nafra müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4450 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağrdaki vesikaları göster
mes: lazımdır: 

A · Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari 
aJtmrş bin liralık ehliyetname bu gibi köprü inşaatı yapmış oldu· 
ğuna dair vesika. 

B · 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
C - İnşaat müddetince iş başmda diplomalı bir mühendis bulun

duracağına dair teahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecrk mektupların nihayet üçün
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş oTmasr dı' zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış balunmasr şarttır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. ( 5537) 2-4533 

P. T. T. müdürl~Oünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsi.ı kanunu mucibince radyo sa

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 • Ağustostan eve) alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok· 
tur. 

Ağustos sonuna kadar rubsatnamelerini almıyanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su· 
retle uzatılmrpacaktır. 

937 ücretleri eylül sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul· 
lanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamaruı aid hiçbir para istenilıui-
vecektir (2770) 2-4224 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için yaptırılacak dahili elbiseler için açık 
eksiltme ile kumaş alınacaktır. İsteklilerin kumaş nümunesiyle 
ş~rtnamey~ görmek üzere her gün okul direktörlüğüne eksiltmeye 
gıreceklerın de % 7,5 •teminatlariyle birlikte 9-9-937 tarihine tesa
~üf eden perş.embe günü saat 14 te Ankarada Okullar Sağışmanlı· 
gmda toplanacak ahın satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarı Fiatı Tutarı Teminatı 
Hakim kumaş 70 Sın. 
eninde. 17 50 metre 50 875 lira 65.62 lira 

(2988) 2-4478 

Zonğuldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma • Çaycuma yolunun o+ooo 

-:- 13+73~ kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş ke
şıf ~delh ş~e inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vi· 
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden almacaktrr. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
r~smi gazetenin~ 329.7 say1lı nüshasında çıkan talimatnameye tev
f~kan Nafıa vekaletmden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle 
tıcaret odasrndan 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
na_tlariyle. birlikte te~Jif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa. 
atınden bır saat evelıne kadar viliiyet daimi encümen reisliğine 
vermeJeri ilan olunur. (5542) 2-4538 

Silifke J. Okulu Artırma ve eksiltme 
komisyonu Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (175000) kilo ekmektir. Tabının be· 
deli (18375) lira olup muvakkat teminat miktarı (1378) liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usutiylc 1 eylül 937 gününe rastlayan 
çarşamba günü saat onda Silifke Jandarma okulu binasmda topla
nan komisyon tarafından vapılacaktır. 

3 - Ekmek i.çin konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve şeraiti o
kul salonunda asrlrdrr. fstiycnlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgah ve ticaret oda. 
larında kayıtlı olduklarına dair vrsikalar araruıcaktrr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatı için ı;andık 
makbuzu veya banka mektupları ile teklif mektuplarını kanunun 
tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir saat önce 
komisyona vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra verilecek mektup-
ların kıymeti olmadığı itan olunur. ( 5208) 2-423~ 

Ankara Valil~nden: 
1 - On bir kaza husui idare dispanserleri icin muhammen be

deli 2899 lira 60 kuruştan ibaret 199 kalem tıbbi ecza ve malzeme 
satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 217 lira 50 kuruştur. 
. 3 ~ 9:9.9~7 A perşe~be_ gün~ saa~ 15.30 da ihalesi yapılacağındaı. 
ısteklıleruı vılayet daımı encumenıne müracaatları (2996) 

2-4490 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanları 

t LAN 
Devlet demiryolları birinci işletme mıntakasında aşağıda mev

kileri mıntakaları ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş o
cağı için ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mek
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günü nihayet 
ıaat 15 e kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarında aşağıda yazılı muhammen be
dellerden yapacakları tenzilatı ayrı ayrı kayıd etmeleri icabeder. 

Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada 
yol baş müfettişliğinden alınabilir. 
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1 Klm. 184 kuruş kuruş Lira Ku. Lira Ku. 

Haydarpaşa -
Eskişehir 10000 150 162 16200.00 1215.00 

2 - Klm. 186 - 194 
Haydarpaşa • 
Eskişehir 15000 150 162 24300.00 1822.50 

3 - Kim. 217 - 226 
Haydarpaşa -
Eskişehir 15000 135 147 22050.00 1653.75 

4 - 40.000 

s 

Eskişehir. 
Afyon 
Klm. 479 
Eskişehir • 
Ankara 

18000 

5006 

126 138 24840.00 1863.00 

145 157 7850.00 588.75 
(5511) 2-4501 

tLAN 
Devlet demiryolları birinci işletme rnıntakasında dil iskelesi 

istasyonu civarında kilometre 54+600 ocağından aşağıda mikdarı 
ve muhammen bedelleri yazılı balast ve Blok birden kapalı zarf u
suliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 10.9.937 tarihinde salı günü saat 16 da Haydarpaşa 
garı binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca ya~ılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat temınat mek
tubu evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günü nihayet 
saat 15 ıe kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
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Birinci sınıf blok 3500 260 
ikinci .. 3000 210 
Üçüncü .. " 

2500 160 24650.00 1848.75 
Moloz taşı 2000 90 
Balast 3000 115 

(5532) 2-4502 

Türk Maarif Cemiyeti 
1DARESINDE 

Bur. a Kız l.Ji esi 
Orta ve lise kısımlarına 20 ağustos 937 den itibaren tale

be kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 
liradır. Matbu izahname mekteb idaresinden istenebilir. Her 
husus için Bursada kız lisesi Direktörlüğüne müracaat edil-
mesi. ( 4997) 2-4080 

Askeri af brikalar Umum Müdürlü Satın alma 
Komisyonu ilanları 

-~-------
2000 kilo Kurşun üstübeç 

500 kilo Sülyen 
2000 kilo Bir kaynamıı; bezir 
1000 kilo Çiğ bezir 

200 kilo Sikatif vernik 
Tahmin edilen bedeli 2960 lira olan yukarıda yazılı malzeme 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü &atın alma komisyonunca 15. 
9.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 222 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3043) 2-4551 

Türk Jlava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

5 inci keşide 11 eylfil 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 1 O 000) liralık 

iki adet miikafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten onra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

•LT1x1x1x1x1x1T1x1x1x1x1T1x1x1x1x1x1x1x1TJt:r1x1x1p 

Kumbarc:/~ biri 

TURKJYE sIRAAT.Bwm 
Ormar] Çiftliğ i Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden Çıttlik Sütü ıle besıenen 

çocuklar böyle olur. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafia vekaleti harici donanma e
lektrik tesisatıdır. 

En bQ1 aıt. yva tu~ı.aul. tnki· 
bazı defeder. Mi<le. bağırsak, ka· 
raciğerden miltevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolavlastınr. 

lne:i1iz Kanzuk eczanesi 

Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha

sebe iıleri için muhtelif dere
celi memurlar alınacaktır. As· 
kertikle alakası olmayanların 
hergün vesikalariyle birlikte Or
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2--4509 

Dr. Basit Ürek 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 

Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş
rutiyet caddesi 10/ 1 numa
ralı evinde kabul eder. 

Tel: 1694 i 
2-4610 ~ 

~~~~~~~:a;: ~~:A'~ 

Dr. EMlR NECİB 
A T A K A M 

Doğum ve kadın hasta· 
lıkları mütehassısı. Posta· 
hane caddesi - B. Yusuf 
Hikmet apartımanı No. 3 
Saat 10 1/2 tan itibaren has· 
tal arına bakaı. 

- Telefon: 1816 

İmtiyaz sahibı ve Ba mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Orman Çiftlltl Ma9a zalan Keşif bedeli 7184 lira 63 kuruştur. 

Kiralık 
. 2 - Eksiltme 7.9.937 salı günü saat 15 de Nafıa vekaleti yapı 
ışleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usulü ile yapıla
caktır. 

Yenişehirde bir alman aile
si yanında kiralık möbleli bir o
da . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 kuruş mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

Posta restant Yenişehir 
RUDOLF. G 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 538 lira 87 kuruJ 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia vekaletinden alınmış elektrik 
tesisat müteahhidliği vec;ilcası e:östermec;i la7.Jmdır. (2822) 2--4299 

Ankara Valiliğinden 
Mevkii 
veya 
Mahalle!!ı. 
Fevzi pat> 

.. 
Eğe .. 
Keçiören 

Sokağı 
Büyük Millet 
Meclisi caddesi 

.. 
Kedi seven 

" 
+Doğanbey Mekteb 

+ Evin 1/ 8 hissesi satılacaktır. 

Miktarı 
Cinsi M2 
Arsa 45 

• • 
" ,, 
" Ev 

40 
100 
150 

12392 
29"' 

No. 
1/ 1 

1/ 2 
1/ 3 
5 

66 
13-4632 

Ada 
28 

28 
295 
295 

290 

Parsel 
1 

1 
1 
2 

20 

Krvmetı 

L K. 
1125 00 

1000 00 
500 00 
750 ()(j 

1239 00 
690 oc 

Dipollt 
L . K. 
8-4 so 

75 00 
37 50 
56 ıs 
93 00 
51 75 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 1. 9. 1937 çarşamba günü saat 
15.30 da yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edi
lecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere sözü geçen gün ve 
saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2556) 2-3965 

müdürlüğünden: .ı\nkara • 
emnıyet 

Cinsi Mikdarı : Litre Beher litresine tahmın İhale ı;inü 
edilen fiat 

Kuruş Santim 
Teminat 

Lira Kuruş 3 /9/ 937 Cuma günü saat : 16 
Benzin 15000 Azı 18 50 307 00 

22000 çoğu 
Yukarda mikdarı yazılı benzin 

konulmuştur. İsteklilerin teminat 
gelmeleri (27 54) 

15 • 8 - 937 tarihinden 3 • 9 - 937 tarihine kadar açık eksiltmeye 
veya banka mektuplarivle birliktemüdüriyette toplanan komisvona 

2-4215 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüiünden 
Okulumuz talebeleri için aşağıda cins, mikdar ve tutarları yazılı 8kalem çamaşır ayn, iskarpinle 

terlik ayrı, ve haki elbise ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye girecel..lerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
6.9.937 tarihine tesadüf eden paza rtesi günü saat 15 de Ankara okullar sağışmanlığında toplanacak o-
lan okullar alım satım komisyonuna müracaatları (2853) 2-4336 
C i n si Mikdarı M. fiyatı Tutarı % 7.5 teminatı 
Don (nümunesi gibi) 350 adet 55 K. 192.50 
Gömlek " ,, 175 ,. 150 K. 262 50 
Çorap ,. " 525 çift 25 K. 131 25 
Havlu ,. ,. 200 adet 45 K. 90 00 
Atlet fanilası ,, ,. 350 ., 60 K. 210.00 
Mendil ,, ,. 525 ., 10 K. 52.50 
Yün fanila ,, ,. 100 ,, 275 K. 275.00 
Kasket ,. ,. 175 ,, ıoo K. 17500 
İskarpin ,, ,. 17 5 çift 495 K. 866.25 
Terlik ,, ., 100 , 100 K. 100.00 
Haki elbise .. .. 175 takım 700 K. 1225.00 

Y ENi S i N E 1\1 A L A it 

105.16 lira 

72.47 " 
91.87 " 

il A 1 K 
BU GECE 

Bibnemiı Senfoni filminin yaratıcısı 
HANS JARA Y tarafından 
AKŞAM GÜNEŞİ 

BUGÜN BU GECE 

İki büyük filim birden 
1 - HAFiYELER KIRALI 

Gündüz iki film 

1 - Sevda gecesi 2 - Cesur Muhbir 

2 - KORSANLAR DOŞMANI 

nctıK Matinesi Saat: 12,15 de 
NERON t.--ıı~iemlREÇETELERINIZI - --·· 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

1ın 11 verlı ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse-
nta azami kolavlık eösterilir. Ulus. Halk sineması srrusında 

tın <!018 

Umumt neşriyatı idart 

1 eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENf K. 1 

Ulus Basrmevt: ANKARA ·----
Ş E H 1 R BAHÇESiNDE 

Bu gece saat tam 21,30 da 
SAN FRA NSISKO 

(Yıkılan Belde) 


