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Bütün yurd bayraııı yaptı 
.. yük geçid resmi yapıldı, Harbiyeden çıkan 1 

binden fazla subaya diplomaları ver· di 

Dünkü geçiJ re•minde muntazam yürüflerile büyük takdirler kazanan 
bu •eneki Harbiye mezunları 

Dünkü geç;J resminde kahraman askerlerimiz ıert adımlarla geçtiler 
ve coıkun alkıt'larla karıJandılar 

Ankara'da ilk harbiye mezunları 

Dün harbiyede büyük 
bir tören yaplldı 

Kahraman ordumuz bu sene 
binden fazla subay kazandı 

Dün bütün Ankaranın sevinç, neşe ve intizam içinde yaşadığı büyük 
bayramın canlı bir hususiyeti de vardı: 

Harbiye okulunun 103 üncü yılı mezunlarına öğleden sonra saat 
15.30 da törenle diplomaları dağıtılacaktı. Sabahki büyük geçid res
mine iştirak eden ve gösterdikleri takdir·· ve iftihara değer intizamla 
onbinlerce ankaralımn alkışlarını toplayan harbiyeli gençler saat 13 de 
Zafer abidesine çelenklerini koydular. 

Burada hava yarsubayı Ekrem 
Olcay bir söylev verdi. ''Atatürk 
rejiminin, Atatürk kültürünün, A· 
tatürk sevgisinin en parlak ve en 
müsaid verimlerine müyesser oJan 
gençliğin, canla başla savaşmağa, 
verilen vazifeleri başannağa ahdi 
olduğunu, imanı bulunduğunu,, 
anlattı. Bundan sonra yeni mezun· 
lar Bankalar caddesi yoluyle mek
teblerine gittiler 

*** Dünkü törende hdzır bulunan bir 
muharririmiz gördüklerini şöyle anlatı
yor: 

Okula tam zamanmda gittik. Daha 
uzaktan büyük ve güzel harb okulu bi· 
nasının önünde bir fevkaladelik hisse· 

(Sonu 7. incı sayfada) 

Atatürk' ün 
teşekkürleri 

lıtanbul, 30 (A.A.) -
Riyaaeticumhur Umumi Ka

tibliğinden: 

Otuz ağuıtoa bayramı münaae
betiyle yurdun içinden ve dıtm
dan gelen tebrik telgraflarından 
Atatürk pek mütehauiı olmuşlar 
ve teşekkürleriyle tebriklerinin 
iletilmeıine Anadolu Ajanıını me-
mur etmi§lerdir. 

Dünkü törende bulunanlar ve Algan cıaheri heyeti 

Türk milleti Atatürk kızı k a h r a m a n 

tayyarecimiz Sabiha Gökçen'le övünebilir 

Gökçene törenle 
diploması verildi 
Sabiha Gökçen'in sözlerinden: 

"Ne mutlu bana ki, bu §erel beratını miı;;:,.in ve vatanımın en büyiiJı 
hedefe ulCl§tığı bu kutsal gün'cle, 30 ağusto.ıa almış bulunuyorum.,. 

General Mu•tala Kemal Kökçe 
dünkü törende çok kuvvetli 

bu nutuk verdi 

Eskişehir, 30 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Eskişehirde 30 
ağustos zafer bayramı bugün ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
kutlanmıştır. Saat 10.30 da Ata
türkün hemşireleri Bn. Makbule> 
Sabiha Gökçenle beraber törene 
geldiler. Onları Ordu müfettişi 
Orgeneral Fahreddin ve diğer ge
neraller takib ettiler. Meydanda 

(Sonu 4. ilaca sayfada) 

Tayyare ve zafer bayramı 
Dünkü geçid resmi 1 

çok parlak oldu 
Bütün Ankara kahraman orduyu 
coşkun bir heyecanla alkışlıgordn 

30 ağustos zaferinin 15 inci yıldö- lid üzgünlüğü, kahraman askerlerimizin 
nümü, dün şehrimizde ve bütün yurd- yapacaktan geçid resmiyle tadile koşu-
da büyük merasimle kutlandı. Anlfara- yorlardı. 
da ta sabahtan itibaren şehir baştanba- Bu yıl, Ankara'da kutlanan Zafer 
şa bayraklar1a donanmış, güzel Ankara bayramının bir hususiyeti de, geçen son-
bayram günlerine mahsus. o vakur ve bahardanberi cumhuriyet merkezinin 
canlı manzarasını almıştı. bağrında yer alan Harbiye mektebini bu 

Halk çok erken saatlerden itibaren (Sonu 7. inci sayfada) 
hipodroma doğru akına başlamıştı. Sa- CUJIJ(P' nırlY ntTOıl1lıOIJOil o AlJfltJIJlOıJA 
at dokuz, dokuz buçuk sulannda Kara
oğlan, Ulus meydanı, Bankalar caddesi 
ve civarları kalabalıktan geçilmez bir 

hal almıştı. 
Ankaralılar bir taraftan bayramları

nı kutlarken. diğer taraftan da Trakya 
manevraları sonunda yapılan büyük ge-

Bugün 
12 

sayfa 
çid resminde bulunamamaktan mütevel- ........._.... 0 ooana:rtOIJ'bJ ıa:RJ!RJOil(JJ 

Dumlupınarda 

Türk mechul 
~ 

askerinin 
mezarında 

Büyük tören yapıldı 
Dumlupınar, 30 (Hususi surette gL 

den arkadaşımızdan) - Afyondan ... 
hah karanlığında hareket eden buıUlll 
trenimiz Dumlupınar istasyonuna gir· 
diği zaman bizden evvel Afyondan w 
İzmirden gelen katarların 17 vil~ 
ten getirdiği halk ve cemiyet mümea. 
silleri ve Dumlupınar civarından biıı.. 

lerce köylü ile karşılaştık. 

İstasyondan mechul asker abideıine 
doğru giden yol üzerinde atlı> yaya, .. 
rabalı ve otomobilli bu kalabalık oa 
beş yıl evvel kazanılan büyük zaferle 
şehidlerine karşı duyulan hürmet his.. 
sinin sükuneti içinde idi. 

Tören, abide çevresinde toplana 
şehirli, köylü asker ve sivil bu binlerce 

( Sonu 3. Onca sayfada J 

Mareşal Fevzi 
Çakmak geldi 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal FCT· 
zi Çakmak dün sabahki ekspresle İ• 
tanbuldan Ankaraya gelmiş, istasyonda 
bir müfreze askerle şehrimizdeki ba
kanlar, mebuslar ve Milli müdafaa ba
kanlığı ileri gelenleri tarafından karşı· 
lanmıştır. 



2 u ı. lJ s 31 - 8 - 1937 

dUN iÇiNDEN: 

To. · REN~ Ask!!!"_i fabrikalar Deniz subaylarından 
~ 1 Sanat okulundan d I • 1. • HARBıYEDEKi 

~~~~~~~~~--~~~~~ ~~~~b~fila e en erın ıs esı 

G e n Ç SU b a Y 1 a r 1 m 1 Z diploma verildi Deniz subaylarımıza aid terfi liste- 1 
Askeri fabrika) al"' sanat okulunun sini bugün neşrediyoruz: 

d 
• 1 1 d 1 mezunları iki ıenedcnberi genel di- Deniz yarbaylığından deniz albay-

ı P O m a a 1 a r rektörlük fabrikalarıtlda çalışmakta- lığına terfi edenler şunlardır: 
Mustafa, Cevad, Talat, Mehmed Ali 

dırlar. Gençler bu sene staj müddetle• 

Çocuklar, Ankara yollarına olduğu kadar türk yurdunun her 
köşesine, her bucağına omuzlarınıza yaraşan sırmalar, belinize 
yakışan kılıç gibi yaraşacaksınız. Ordu size ve siz orduya kutlu 
olun. 

-------Yazan:------...J 

Nureddin Artam 
Eğer bu gazetenin 31 eğustos 

1937 tarihli sayısını, bir zafer bay
ramının sevinç ve heyecanından 
yankılar taşıyan bir tarih yaprağı 
gibi sakJıyacakıanız, onun lnıcakla
dığı haberler arasmda Ankara'nm 
bir tepesinde kurulan Harb okulun
dan, ilk defa, türk ordusuna binden 
fazla yarsubaym sunulduğunu ya
zan aatırlan en bqa almız. 

Yüz dört Yatma basan Harbiye, 
dün ilk defa, kahraman çoculdan
nm Ankara gökleri altında ve Çan
kaya tepesi kar,darmda and içtik
lerini duyarak bayram etti. Dünkü 
törende bulunanlar, binden fazla 
gencin "Erler ocağı,, mdan kahra
man ordunun kucağma geçerken 
duyduğu heyecanı onlarla payla!
nuştır. 

Gönlüm, bu sayılı günün coıkun 
heyecaniyle ve onlan birkaç sabrla 
bu tarih yaprağına geçirmek arzusu / 
ile dopdoludur: 

Dört tarafrm çeviren yapmm her 
penceresinden bir türk bayrağı ba
kan orta bahçedeyiz. Tunç yÜzlerİn
de Ankara güneşinden de biraz renk, 
biraz parıltı taşıyan yarmm komu
tanları alay sancaklarının al gölge
sinde yürüdüler. istiklal marşının 
her batuta' sı, dalgalandığı bahçe 
icinde dimdik ve yüksek alınlı bir 
subaya carpıyor. 

Gözüm kahraman çocukların sır
ma bir kayıtla süslü göğüslerinde
dir. Burada dünün gurunı, bugünün 
sevınci ve yannm imam çarpıyor. 
Sayılan bini a~an bu yarsubaylar, 
bu sabah. bunların hepsi, bu yeni 
iiniformalanru giyer ve sırmalarım 
takarlarken, kim bilir, gözleriyle 
Çankaya'yı nasıl aradılar ve Çan
kaya üzerinden Kocatepe'yi nasıl 
gördüler? 

Onlar geçiyorlar, bando çalıyor, 
karşımızda diz11en saflar çelikle!iyor 
ve ben bu terefli bayram gününde 
on beş yıl önceki 30 ağustosu düşü
nüyorum: 

3ü ağustos zaferinin on bet sene 
içinde yaratbğı feyzi bu yarınki baş
kumandanlann kahraman yüzlerin
de, siz de bizimle beraber olaımalı
idiniz. 

Ortada and masası duruyor: Bu 
masanın etrafını çevreliyen tahta 
harbilerden geçen beyaz-kırmızı kor
delalann hepsi biribirine ve aynca 
hepsi birden ti b~a arslan gibi bir 
yarsubaym elinde duran alay sancağı
na bağlıdır; tıpkı bütün miDetin, bü· 
tün ordunun, biribirine ve sonra 
hepsinin birden büyük ba§buğa bağ
lı oluşu gibi. 

Üzerinde ufak bir top, bir maki
neli tüf ek. bir de tüfek duran masa
nın üzerinde da~alanan bu kurde
le.Iara sağ elleriyle yapışan yarsu· 
haylar, bir yavlım gı"bi gürliyen ses
lerivle and içtiler. 

Orada olsaydmız ve orada genç 
ve dinç bir takun yarsubaym bir a
fızdan: 

"lcabmda cumhuriyet ·uğrunda 
camını fedadan çekinmiveceğime 
namusum üzerine and kiyonun,,. 
diye gürlediklerini duysayduı11:, mut· 
laka, yaşannış gözlerinizi gök yüzü
ne kaldırır ve orada Anl<:ara'nm ha· 
vasmda dolaş.an yüz dört senelik 
Harbive şehidlerinin gülümsiyen 
habralariyle göz göze gelin:liniz. 

And icenler birer birer diploma 
C:lağıtılan. masaya gidiler. Orada genç 
ve heyecanlı dudaklardan fıskıran 
bir teşekkür cümlesiyle eski bir har
biyeli. veni bir subay~ oluyordu: 

- Vat ol komutanım? 
Güzel kmıµz~ ~ir dJd icine konul-

mus ve üzerlerin,. 

lar sanlını! olan bu diplomalar dağı
tılırken bu törene başkanlık eden 
Korgeneral, bir bakanımızın kulağı· 
na eğilerek: 

- Bize verdikleri diplomalar, çırd 
~~ak birer kağıttı; diyordu, sonra 
bızım mektepten çda~mıızda ne tö
ren yapıldı idi, ne bir teY· Bizi adeta 
sürer gibi çıkanlılardı; ne mutlu bu 
cumhuriyet çocuklarına. ,, . , ,, 

Bütün yarsubaylar. diplomalannı 
iftihar dolu göğüslerine hutıklan 
zaman, akpma yaklaşıyorduk. 

Mektep komutanmm söylediği 
söylevden kulağımda kalmış cüm
leler var: 

- Genç subaylan bugün yurdun 
her yanma sunuyoruz! 

- Genç subay, gözün pek, kılıcın 
keskin olsun! 

- Dii§ününüz ki hepiniz Ata
türk evlic:llammız ! 

Ve sonra en genç yvsubaym gür 
ve gürül gürül sesinden şunlan duy
duğumu hatırlıyorum: 

- lnkılab çocuğunun büyük ata
aı, hızım buradan almışb. 

- Karşınızdayız, dimdik duru
yoruz! 

- Hepimizde Atatürk kültürü ve 
hatta çehresi var! 

- Tarih, türke birçok şeyler borç
ludur! 

- Biz savaş milletiyiz! 
" ,, ,, 

Tarihin birçok şeyler borçlu oldu
ğu savaş milletinin ordusuna bugün 
binden fazla kahraman sunan barb 
okulunun Çankaya tepelerine doğ
ru açılan kapısından çıkıyoruz: 

Çocuklar, Ankara yollanna oldu· 
ğu kadar türk yurdunun her köşesi
ne, her bucağına omm:larmıza yara
tan sırmalar, belini~e yakışan kılıç 
gibi yaraşacaksınız. 

Ordu •İze ve siz orduya kutlu 
olun. 

Bir facia dolayısiyle 
Yanzbaşımrzda bir facia oldu: 

iki üç Iıişimn ölümüne, dört be~ ki
şinin de yaralanmasına sebeb olan 
bu facia, Krzrlcahamam'da vuku bu
lan bir otomobil bzasıdır. Ulus'un 
evelki günkü sayuında bu kanlı ha
disenin tafsilatı, ölenlerle yarala
nanların isimleri vardı. Okumuş.su

nuzdur ve bu yüzden bugün, kim bi

lir, kaç aile matem ve ıstırab içinde

dir. 

Yaralananlarla ölenler ya bir ge

zinti için, yahut da kaplıcalardan 

laydılınmak üzere, yani tedavi için 

oraya gidiyorlardı. Fakat birdenbi

re yuvarlanan otomobil, bütün bu 

maksadları da yere sermiş, eğlence 

ve yahut ~ifa srıyarı birkaç vatanda~ 

mezara ve yahut hastahaneye Jr.aldı

rılmr~tır. 

Zaman zaman, buna benzer kaza

lar olabilir, Eğer bir kamyonun üze

rine yıldırım düşer, y4hut bir araba

nın altındaki toprak kayar, ve yabut, 

ne bileyim, önüne önceden geçilme

si imkansız bir tabiat afeti yüzünden 

bir felaket başa gelirse, bunun kur-

ban/arına acımakla beraber, gene 

"imkansız,, /rğı, geldiği zaman in

sanın, gözünü kör ve kulağını sağır 

eden "'ka;;ıa,. yı kabul edebiliriz. 

Deniz binba~ılııgw ından deniz rini ikmal etmişler, tüfekçi, marangoz, :s 
yarbaylıgwına terli edenler 

kamacı, demirci. ve motorcu smrfla. 
rından sanatkar subay olarak orduya 
dahil olmuşlardır .Mezun gençlerin sa. 
yısı 38 ki,idir. 

Gençler, dün saat on dörtte abideye 

selenk koymuşlar ve orada talebeden 

biri tarafından bir söylev verilmiştir. 

Öğleden sonra saat 16 da andiçme 

ve diploma verme töreni yapılmıştır. 

Törene istiklal marşı ile başlanmış, 
daha aonra askeri fabrikalar genel di

rektör muavini a1bay Riza Yavuzer 

genç sanatkarlara deruhte edecekleri 

vazifenin ehemiyetini ve vatan müda
faasında harb silahlarının oynadığı 

mühim rolleri izah etmiş ve muvaffa

kıyetler dilemiştir. 

Mezun taJebe mektebin ilk yetiştir

diği sanatkar ::;ubay oldukJarı için me • 

rasime büyük ebemiyet veriJmiş, sami. 

mi bir hava içinde on yedide nihayet 

bulmuştur. 

Afgan askeri heyeti 
dün Torosla gitti 

Trakya askeri manevraalnnda hazır 
bulunmak üzere memleektimize gelen 
ve iki gün şehrimizde kalan Afgan as . 
keri de1egasyonunun başkanı Esadullah 
Han dün ak§amki Toros ekspresiyle An
karadan ayrılmıştı. 

Sayın misafir, istasyonda törenle u· 
ğurlanmış, törende mülki ve askeri ile. 
ri gelenler bulunmuşlardır. 

Milli türk tıb kongreşi bu yıl 
toplanmıyacak 

Yedinci milli türk tıb kongresi bu 
sene toplanmıyacaktır. Kongre cuınlıu
riyetin 15 inci yıldönümüne rastJzyan 
938 senesine tehir edilmiştir. Önümüz_ 
deki kongreye doktorlarımızın çok mü
him tezler getirecklri anlaşılmaktadır. 

Ankara - Çankırı tenezzüh trenleri 
yeniden ihdas edildi 

İzmir fuvan dolayısiyle bir müddet 
tatil ediJen Ankara _ Çankm tenezzüh 
trenleri halktn müracaati üzerine tekrar 
ihdas edilmiştir. Yaz mevsiminin yav~ 
yavaş geçmekte olduğu şu haftalarda 
bile bu tenezzüh trenleri bUyük bir 
rağbet görmekte ve her hafta yüzlerce 
ankaralr Çankmya taşınmaktadır. 

Fakat bu facıanın içinde bır ikin
ci faciı daha var. Bu kazayı bildi
ren telgrafın son iki satırını okuyu
nua: 

''Yapılan tablcikat vetkesinde şo
förün ehliyetsiz olduğu anlaşılmış
tır.,,. T. t. 

Bir saat bilmecesi 

Benim saatim bet dakika geridir; 
fakat ben onu beş dakika ileri sanıye. 

rum. Sizin saatiniz ise be§ dakika ile

ridir; fakat siz onu beş dakika geri 

6anıyoraunuz. 

Şimdi ikimiz de saat dörtte kalkan 

bir trene yetişmek tasavunındayız 

Trene kim önce yetişir ? 
K .. leme kağıda aanlllltLdan bu aor

gunun cevabını verebilinnisinİz ? 
Si:z; dütüne durun. Ben size ceva

bını vereyim: 

Siz oraya önce varırsııu:ı:; ben de 

treni kaçl1'ırtm. Ben, kendi aaatıma 
göre saat dördü beı geçe uralarmda is. 

tasyona varmağa çalışırım. Fakat benim 

&aahmla dördü beş gece bakikatta 

4.15 dir. Siz iıe kendi ,aatinizle 3.50 

de oraya ıiderainiz. Bu ise hakikatte 
3.45 dir. ve trene yetlPraiıW:. 

Bununla beraber ıunu da söyleye

yim ki : 

l saatın ileri gitmesinden, yabud 

geri kalmaaından ise hiç işlememesi 

İsmail, Avni, Remzi, Nedim, Fa
ruk, Necati, Besim Ziya, Avni, Ali Rıza 

Deniz yüzbQ.§ılığından deniz 
binbaşılığına terfi edenler 

Nejat, İhsan Ö~eı, Bilal Talu, Lüt
fi, Hamid, Tevfik, Mukadder, Fahred
din, Burhanettin, Sadettin, Celalettin. 

Deniz teğmenliğinden deniz 
yüzbaşılığına terli edenler 

Ali Varol, Rıza, Hakkı, Kemal, Şe
rafettin, Vedad, Kazım. Nejad, Adnan. 

Deniz asteğmenliğinden deniz 
teğmenliğine terli edenler 

Hüsnü Ziya, Hüsamettin, Saip, Fa· 
ruk, Hürrem, Ziya. Adnan, Rüştü Rem
zi, Fahir, Celal, Hayri, Suphi, Mümtaz, 
Rauf, Hüseyin, Ahmed, Sabit, Fikret, 
Nejad, Şem::;ettin, Hakkı, Sadettin, Ri
fat, Halid Ziya, Nazmi, Hakkı İsmail. 

Diğer terfiler 
Sanayii harbiye yarbaylığmdan sa

nayii harbiye albaylığmcı terfi eden: 
Naim. 

Sanayii harbiye yarbayhğından sa
nayii harbiye yarbayhğma terfi eden
ler: Hasan, Mehmed Arısu, Tevfik İ
ken, Hikmet Ali Cavid. 

Güverte binbaşrhğmdan güverte 
yarbay lığına terfi edenler: Hamdi, Sü-

rey ya. 
Makine binbaşılığından makine yar· 

bay lığına terfi eden: Kaşif Osman. 

Makine yüzbaşıhğmdan makine 
binbaşıhğma ter!i eden: Fehmi. 

Makine teğmenliğindcn makine yüz
başılığına terfi edenler: Bahaettin, Şe· 
rafettin, Nebi Necmettin, Asaf Hüse· 
yin, Fahir, Muhtar, Ali Doğan, Remzi. 

Makine asteğmenliğinden makine 
teğmenliğine terfi edenler: Mehmed E-

Harbiye okulWlını önüne 
Atatürk heykeli dikilecek 

Harbiye okulunun önüne Atatürkün 
büyük bir heyke1i dikilecektir. Heykel 
tanımıır' heykeltıraşJarımızdan B. Ke
nan tarafından yapılmaktadır. AJçı kıs-

mı bitirilmiş ve İstanbula tunçtan ka

lıbr alınmak için İitanbul.a gönderil. 

mek üzere hazırlıklara başlanılmıştır. 

Heykelin açılma töreni cumhuriyetin 

14 üncü yıldönünıünde yapılacaktır. 

daha iyidir. 

ileri veya geri saat, hiç bir zaman 

doğru zamanı göstermediği halde i§· 

Jemiyen saat günde iki defa hakiki 

vakti gösterir. 

Demokrasinin iyi tarafı .. 
Or. HaıTi Emereon Fosdik. bir ya

zışında diyor k~ : 

"Demokrasi, alelade insanlardan 

çok defa büyük hizmetler bekler; o

nun için her sınıftan kızlara ve erkek· 

lere bütün istidadlannı geli§tirmek 

için, bütün ioıkao kapılannı açık bı
rakmak ister. Bu sayede bir çok b.ay• 

ret Yerici neticelere alatıhmfhr. 

Mesela: Şekspir, iflas etmiş bir 

kaaabla admı bile yazmasını bilmiyen 

bir kadının oflu idi. 

Bethoven, bir ahçının kızı olan 

veremli bir kadrnla, sarho§ bir baba· 

nm aıulbünden dünyaya gelıniştir. 

Şabert'in babası bir kö;ylü, anne

ıi de bir hizmetçi kadmdı. Yapbğı 

fenni tecrübelerle fen tarihinde en 

yiikaek mevkii almıt olan Faraday, 

bir ahırda doimuttu. Babası malul 
bir demirci, annesi de halayıktı. 

itte bu noktaya ehemiyet venne

ai yijzündendir ki biz, bir çok kusur

larına rağmen demokrasiye inanmak· 
ta devam ediyorus. 

rim, Medeni, Necmettin, Muzaffer, 
Bayak, Şadi, Muhittin, Ertuğrul Kad
ri, Necmettin Karaca, Şeref Usta~, 

Edib Başoş, Nihad Yürük, Adnan En-
ten. 

Tabib binbaşılrğmdan tabib yarbay
lığına terfi edenler: Mesud, Agiih. 

Tabib yüzbaşıhğından tabib binba
şılığma terfi edenler: İhsan, Nail. 

Levazım teğmenliğinden levazım 

yüzbaşılığına terfi edenler: Mümtaz, 
Nuri, Cevad, Müfid, Kemal, Anman, 
Saip, Sabahattin. 

Levazım asteğmenliğinden levazım 

teğmenliğine terfi edenler: Kenan, Ce
mil, Mehmed. 

Deniz a:skeri memurları 
Altıncı sınıftan beşinci sın ı fa terfi 

eden hesab memurları: Ömer, Mahir. 
Beşinci sınıftan dördüncü sınıfa ter· 

fi eden muamele memurları: Arif, Muh· 
lis, Kamil. 

Altıncı sınıftan beşinci sınıaf terfi 
eden muamele memurları: İhsan, Sala
haddin, Burhaneddin, Kemal, Bahaet
tin. 

Beşinci sınıf askeri muaUim Nec
mettin dördüncü sınıfa, üçlincü sınıf 

askeri muallim Taliit ikinci sınıfa, be
şinci sınıf askeri sanatkar Hakkı dör-
düncü sınıfa, beşinci sınıf askeri sanat
kar Neşet dördüncü smıfa, altıncı sınıf 
askeri sanatkar Hasan beşinci sınıfa, 

altıncı sınıf murka muallimi Ali beşin
ci sınıfa. altıncı sınıf askeri sanatkar 
hüsnü beşinci sınıfa terfi etmişlerdir. 

Deniz harb mektebini bitirerek gü
verte yarsubayhğına terfi edenler: Hü:;. 
nü, Kerem, Turgud, Şevket, Kamuran, 
Serani, Feridun, Daniş, Kutakan, N~
zmı, Şehab, Şemsi, Neriman, Cevad, 
İsmail, Enver, Süleyman, Nejad, Mus
tafa, Nasuhi, Doğan, Fethi, Nusret, Sa
im. Murad. 

Makine yarsubaylrğma terfi eden
ler: Abdülkadir, Beiim, Nihad, Haldun 
Neçati, Celil, Sadık, Doğan, Ahmed İn· 
al, Abdurrahman, Seyfi. Suphi, Meh
med, Mazhar, Feyzi, Zihni, Suad, Nd
mık, Ayni. 

Hastalıklara karşı 
öğretici dıvar afişleri 
Sağlrk ve sosy"'l yardım bakanlığı 

halkımızı kendi ırhhaıiyle daha alaka

dar etmek ve muhtelif hastahklardan 

korunmasını daha iyi bir şekiJde te

min etmek üzere türJü hastalıklara kar_ 

12 çeşit renkli drvar afişleri bastır

maktadır. Her afişten beşer bin tane 

basılacaktır. Afi~ler halkevlerine, mek

teplere, tiyatro ve sinemalara, istasyon 

e iskelelere, hastanel~re ve sağlık 

müesseselerine, belediye salonlarına. 

ve di&er umumi yerlere asdat:aktır. Bu 
suretle Bakanlık halkın sağlık terbiye

aini artıracak ve yurdumuzda esaslı 

bir tekilde saflık propagand'lsı yap

mıt olacaktır. Renkli afişlerin mevzu
ları ~unlardır: 

Veremin dostlan, düşmanları; ve

rem nasıl bula§ır? Veremli hastalrğını 

başkasına nasıl bulaştırır? Hastalığını 

bulaştırmamak için veremlinin alacağı 

tedbirJer; sağlık düşmanı kara~inek, 

içkiye alışmaymmz ! firengiye yaka
lanmaktan korkunuz, ı.ütün gıdcıi değe
ri, çürük diş vücuda ae gibi zararlar 
yapar, dişlerinizi gözetiniz. 

:··-·-·· ...... ·····--·······-···-··········-·: i H A V A ! ................................................... 
Gece ısı 15 derece idi 

Dün Ankarada hava az bulutlu geç
ınittir. Geçenin en düşük mu 15, en yük
sek m da gölgede 30, güneşte ve açık
ta 58 dereceye kadar çıkmift!r. Yur. 

dun Karadeniz kıyılariyle Kocaeli ve 

Orta Anadolu garb kısmında han kıs

men bulutlu ve diğer mıntakalbrda a

çıktır. 

24 saat içindeki yağqlarm karcmet. 
re~ bıraktığı su miktan Rize de 27, 
Orduda 33, Giresunda 21, Trabconda 8, 
Kanta 6, Şebinkarabisarda ~ Erzu
rum.da ve Gümüşhanede 3 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısı Eskiıehir, Er
zurum ve Ulukışlada 9 en yüksek ıSJ da 
Bodrum'da 32, Diyarbekir'de 3<4, Adana 
da 35 derecedir. 
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Dumlupınarda 

Türk me~hul 

askerinin 
mezarında 

Büyük tören yapıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

halk, önünde içten gelen büyük tezahür
lerle yapıldı. Adatepe etrafını dolduran 
bu kitlenin samimi gösterileri çok en
teresan ve heyecanlı idi. 

Tören başlıyor 
Töreni Orgeneral İzzettin Çalışlar 

açtı. İstiklal marşından sonra törenin 
mahabetini artıran havada tayyare filo· 
lan uçmağa başladı. Bu sırada asteğ~ 
men ile üniversite, siyasal bilgiler ve 
yüksek mektepler adına B. Muzaffer 
Baybek bir heyecanlı nutuk söyledi
ler. Dil ve tarih - coğrafya fakülte
sinden B. Aziz Aryalaz, Dumlupınar 

için yazdığı ~iri okudu. 
Bunlardan sonra, Dumlupınar köy

lülerinden B. Ahmed Parlak, okuduğu 
halk şiiriyle, törenin köylünün içinde 
uyandırdığı hisse tercüman oldu. 

B. lncedayının nutku 
Bunu müteakib Sinob Mebusu ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Genyönkurul 
üyesi B. Cevdet Kerim İncedayı bir nu
tuk verdi. Son asır tarihine muazzam 
bir hadise olarak geçen ve tarihin sey
rini değiştiren 30 ağustos baş kuman -
dan muharebesinin yıldönümünde, bu • 
rada, aziz şehidleri anmak için yapılan 
bu toplantıdaki derin manayı anlattı. 
Kurtuluş savaşına tekaddüm eden gün
lerin kısa bir tarihçesini yaptıktan son· 
ra, milli mücadele yıllarının 30 ağusto. 
sa kadar varan seyrinden bahsetti ve 
"Başkumandan muharebesini milli var
lığımıza kasdeden hain emelleri birik • 
miş bir kinle kmp geçirerek tarihe bir 
yeni eser olarak kaydettik. Millet milli 
istiklale nihayet veren Sevr muahede -
sini burada parçaladı. Mudanya ve Lo
zanın mesud neticelerini burada kazan
dı. Saltanat ve hilafet hurafesini bu za
ferle burada tekmeledi. Cumhuriyet ida
remizin mesnedi bu zafer olmuştur. Bil
) ük türk inkılabı hız ve feyzini bu zafer· 
den almıştır . .'' dedikten sonra, sözlerini 
şu cümlelerle bitirdi: 

Atatürke saygı 
" ... Arkadaşlar. bu miliet ordulaşmış 

bir vücud halinde Atatürkün etrafında 
toplanarak o günleri yarattı ve dünya. 
ııın hayretini uyandırdı. Bugün de aynı 
inanla ona ve ülkülerine sarılarak yürü
mekteyiz. Şimdi de dünyanın gıbta ve 
hayranlığım kazanmaktayız. 

Bu büyük toplantı vesilesi ile de Bü
yük kurtarıcımıza ve türkün hakiki ata
sı olan A tatiırke sonsuz şükranlarımı· 
zı, bağlılıklarımızı ifade gibi en mu
kaddes borcumuzu eda ederek sözümü 
bitiriyorum.,, 

Orgeneral izzettin Çalışlar'ın nutku 
B. İncedayının nutkundan sonra,ı 

Orgeneral İzzettin Çahşlar alkışlar a· 

rasında şu nutku söyledi: 
- Sevgili yurddaşlarım, 

Hepinizin bugünkü ulu zafer bayra
mını tebrik ederim. Milletin özü olan 

türk orduı;u hakkında kıymetli ve muh
terem hatiplerin söyledik1eri candan, 
samimi teveccühlere ve ifade ettikleri 
hisiyata teşekkür ederim. 

Gençlik, bu gibi büyük tarihi gün· 
leri ciddi bir heyecanla kutlamak, bü-

yüklerini ve ordusunu sevgi ve takdir

le anmak, yaşamasını istiyen ve büyük 
bir tarihe malik olan türk milletinin 
şiarıdır. 

8C1§kumandanlrk zaferinin meydanı 
Sayın yurddaşlarım, şu karşınızda 

gözlerinizi kamaştıran yerler, çetin is
tiklal muharebelerinin en canlı ve en 
parlak sonucunu verdiği yerlerdir. Şu 
önümüzdeki er meydanları efsanevi türk 
kahramanlığmı, türk şeref ve asaletini 
bir daha dünyaya tanıttıran başkuman
danlık zaferinin meydanıdır. Bu bü
yük zaferi millete kazandıran Kemal 
Atatürkü sıcak ve samimi sevgilerle ve 

kudsal bir huşu ile anarım ve takdis ~
derim. 

Kurtuluşumuzun tarihçesi 
General bundan sonra, Mondoros 

mütarekesiyle başlıyan kara günlerin 
veciz cümlelerle hulasasmı yaparak fe
ci ve elim durumdan kurtuluşumuzun 
tarihçesini anlattı. 

Nutkun bilhassa, meydan muharebe
ıinin safh;ıl::ırma dair olan kısmı al!ka 

Valensiya'ya göre 

Santander'i 
ita/yanlar 
Zaptetmiş 

Londra, 30 (Hususi) - Valensiya
dan bildiriliyor: Asilerin ilç tayyaresi 
bu sabah saat 5,30 ile 6 arasında Nal
varrosa mahallesinde bir hastahane ya· 
k.nine müteaddid bombalar atmışlardır. 

Santander cephesinde bir fiat tay
yaresi Torres burnu açıklarında sahile 
2 mil mesafede cumhuriyetçiler tara
fından denize düşürülmüştür. 
Grenada bölgesinde hükümetçi 

kıtalarm harekatı 
Almeria'dan bildiriliyor: Cumhuri

yetçilerin Grenada vilayetinin cenub 
bölgesinde ilerlemeleri neticesi olarak, 
Lanjaron ve Orzina köyleri ya işgal 
edilmiş ve yahut işgal edilmek üzere 
bulunmuştur. Bir tank müfrezesi Gre
nadaya birkaç kilometre mesafedeki 
Armilla hava meydanına varmıştır. 

Santanderi italyanlar zaptetmi§ 
Valensiyadan bildiriliyor: Müda

faa Bakanı neşretmiş olduğu bir teb· 
liğde Santander'in asiler tarafından de
ğil, italyanlar tarafından zaptedilmiş 
olduğuna ehemiyetle işaret ettikten 
sonra şöyle devam etmektedir: 

"- Hürriyet için yapmakta oldu
ğumuz muharebe, şimdi yabancı istila· 
sına karşı bir istiklal muharebesi ha
line gelmiştir.,, Tebliğde ispanyollarxn 
barbın alacağı şekiller ve gireceği sa
fahat ile manevi kuvvetlerini asla sars• 
maksızın zulüm ve cebre karşı müca
deleye devam hususundaki sarsılmaz 

azimlerinden bahsedilmektedir. 

Fransaya gelen mülteciler 
Bordo'dan bildiriliyor: On ispanyol 

balıkçı gemisinin getirdiği mülteciler 
karaya çıkmışlardır. Bu mülteciler res
mi makamların emri üzerine Püigerda 
ve Serber'e gönderilmişlerdir. 

Aragon cephesinde hükümetçilerin 
zayi ati 

Salamanka'dan bildiriliyor: Hükü· 
metçilerin Aragon cephesindeki zayi
atlarının resmi mikdarr: 3500 ölü, 300 
esir, 7 tank tahrib edilmiş, 35 tayyare 
düsürülmüş ve 7 tayyare tahrib olun• 
muştur. 

Asiler nezdindeki alman elçisi 
B. Hitler'in Dr. (Kont IIöhrer'i) 

Almanyanm Salamanka büyük elçili
ğine tayin ettiği alman ajansı tarafın
dan resmen hildirilmektedir. 

KU<.,:UK oıs HABERLER 

X Roma - İyi malumat alan gayri 

resmi bir kaynak, B. Musolini'nin Ber
tin seyahatinin 17 ilkteşrin olarak tes -
bit edildiğini bildirmektedir. 

X Brüksel - Kıraliçe Astrid'in ölü
münün yıldönümü dolayısiyle Belçika -

nın her tarafmda dini ayinler yapılmış

tır. 

ile dinlendi ve sürekli alkışlarla karşı· 
landı. 

Türk şehidlerini anış 
Bundan sonra sayın general, zafe-

rin büyük yaratıcısı Atatürkün 19 ma

yıs 1919 dan evel başlıyan mesaisıne 

geçti. Milleti bir araya toplıyarak ka 
zandırdığı bu zaferin ehemiyetini te
barüz ettirdi ve bu uğurda canlarını 

feda eden şehidlerimize bitab ederek: 
"Ne mutlu sizin yüksek tarihinizi 

yazacak olanlara... Millet zaferini, is
tiklalini sizin, Atatürkün kutsal deha
sı uğrunda can vermenize medyundur. 
Yaşa.sın türk milleti, yaşasın Atatürk 1,, 
sözleriyle nutkunu bitirdi. 

Geçid resmi 
Afyon Halkevi Başkanı B. Galib 

Demirer kısa bir söylevle Atatürk'e 
ve diğer büyüklerimize bağlxhk telg
rafları çekilmesini teklif etti. Bu tek
lif alkışlandı. 

Bundan sonra yapılan resmi geçid 
güzel oldu. Şehid M~hmedciği buşula 
anan binlerce halk göz bebeği ordu· 
nun piyade, topçu ve süvarilerini coş
kunca alkışladı. Mektebler, izciler, 
yüksek mekteb ve üniversitelilerle at
lı halkın geçişleri de merasime ayrıca 
bir hususiyet verdi. Abideye &lliye ya· 
kın çelenk konuldu. 

1 Sovyet - Çin paktlnın 
metni neşrolundu 

Japonlar paktın gizli maddeleri 
olmasından şüphe ediyorlar 
Moskova, 30 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: Sovyetler birliği ile 

Çin arasında imza edilen saldırmaz hk paktının metni neşredilmiştir. 
Pakt, 21 ağustosta Nankinde Sovyet ler birliğinin Çin büyük elçisi ile 
Çin Dış bakam arasında imza edilmiştir. 

Saldırmazlık paktı aşağıdaki 
hükümleri ihtiva etmektedir: 

Evrensel sulhun idamesine yardım 
etmek, aralarında mevcud dostane mü
nasebetleri daimi ve kuvvetli bir esasa 
istinad ettirmek ve 1928 Faris paktı 
mucibince karşılrklr olarak aldıkları te
ahhüdleri daha sarih bir surette teyid 
eylemek arzusu ile hareket eden iki a
kid taraf, enternasyonal anla~azhkla
rın halli için barba tevessülü red ve 
takbih ettiklerini ve karşıhkh müna
sebetlerinde harbı milli siyasetlerine a
let olarak kullanmaktan feragat eyle· 
diklerini sureti resmiyede teyid eder
ler. İki akid taraf, bu teahhüdleri neti
cesi olarak, gerek yalnız gerek bir ve· 
ya bir kaç diğer devletle beraber, biri 
diğerine karşı her rlü hücumdan te
vakki etrneği kabul ederler. 

Akid taraflardan biri tecavüze 
u ğ r a rs a •.• 

İki akid taraftan biri, bir veya bir· 
kaç üçüncü devlet tarafından tecavü
ze uğrarsa, öteki akid taraf, anlaşnıaz
lığın devamı müddetince, bu bir veya 
birkaç üçüncü devlete ne doğrudan 
doğruya ne de bilvasıta herhangi bir 
yardımda bulunmamayı ve mütecaviz 
tarafından tecavüze uğrıyan taraf aley· 
hine olarak kullanılabilecek her türlü 
harekat veya anlaşmalardan tevakki ey
lemeyi teahhüt eder. 

Bu babtaki teahhütler, bunun im
zasından evel her iki tarafın imzalamış 
bulundukları muahede ve anlaşmalar
dan inbias eden hukuk ve teahhütleri 
ihlal etmiyecek ve değiştirmiyecektir. 

Paktın müddeti beş sene 
Bu pakt, imzası tarihinden itibaren 

meridir ve beş sene müddetle meriyet
te kalacaktır. İki taraftan biri, meri
yet müddetinin hitamından altı ay eve! 
diğer tarafı bu paktın tatbikte kalma
sına nihayet vermek arzusundan haber
dar etmediği takdirde bu pakt, bilaha
re her defasında ikişer senelik müd
detle, otomatik bir surette tecdit edil
miş olacaktır. 

Çin hükümeti sefirlere tebligatta 
bulundu 

Nankin, 30 ( A.A.) - Hariciye na
zın Çin - Sovyet paktının imza edildi
ğin; resmen sefirler heyetine bildirmi'i 
ve paktın gizli ahkamx ihtiva etmediği
ni ilave etmiştir. 

Japonlar gizli maddeler bulunma
sından şüpheleniyorlar 

Şanghay, 30 (A.A.) - Japon bü
yük elçiliğinden bir zat, Japonyanın 

Çin - Sovyet paktını büyük bir itimad
sızlıkla karşıladığını ve gizli maddeleri 
bulunmasından şüphelendiklerini söy
ledikten sonra 20 sovyet tayyaresinin 
14 ağustosta şimali Çine hareket etti
ğini ilave etmiştir. 

Japon general konsoloshanesinden 
bir zat, paktın Çinle komünizm arasın
da bir anlaşma mahiyetinde olduğunu 
ve neşredilen kısmın, paktın yalnız bir 
kısmı olduğunu söylemiştir ve Sovyet
ler Birliğinin Çine silah ve malzeme 
vermeğe muvafakat ettiği kanaatinin 
mevcud bulunduğunu bildirmiştir. 

Bir japon gazetesinin yazdıkları 
Tokyo, 30 (A.A.) - Japon gazete

leri imzalanan pakta büyük bir ehemi
yet atfetmektedirler. Asahi gazetesi bu 
paktın bütün dünyayı biribirine muarız 
iki zümreye ayıracağını söylemekte ve 
bunda gizli bir takım maddeler bulun
masından şüphelenmektedir. Bu şart
lar altında Japonyanrn bütün gayesi· 
nin komünizmle Koomintang arasında
ki bağları kırmak olması gerektiğini 
söyliyen gazete, uzun bir mücadeleden 
sonra bu paktı imzalamağa mecbur kal
mış olan Çang Kay Şek'le arkadaşları 
hakkında sempatisini teyid etmektedir. 

Paktın gizli maddeleri nelerdir? 
Şanghayda çıkan Yomiuri gazetesi

ne göre, Çin - Sovyet ademi tecavüz 
paktında gizli üç madde vardır: 

1 - İç veya dış Mongolistanm is
tiklali halinde karşılıklı yardım ve as
keri işbirliği; 

2 - Sovyetler tarafından askeri 
müşavirler, silah, mühimmat, yiyecek 
ve petrol gönderilmesi, 

3 - Çin komünist partisinin Nan· 
kin tarafından hükümete iştirak hak
kiyle resmen tanınması ve komünizme 
karşı üçüncü hiç bir devletle herhangi 
bir anlaşmanın asla aktedilmiyeceği 

hakkında teahhüdde bulunulması .. 

Çinde Sovyet politikası 
iflas etmiş 

Jamantines gazetesi ise bunun ter
sine olarak, anlaşmanın Sovyetlere kar· 
şı güdülen Çin politikasının iflası de
mek olduğunu, zira Çinin Sovyetlerle 
bir askeri yardım anlaşması imzasına 

muvaffak olamıyarak kendisine müs
bet hiç bir yardım temin etmiyen sal· 
dırmazhk paktı ile iktifaya mecbur kal
mış bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Çin şimdi denize düşerek yılana sa

rılan adamın haleti ruhiyesindedir. 

Japon seferinde batan Ertuğrul 
gelll:isinden kurtulan iki kişi! 

/aponyada Ertuğrul şehidleri içio 
dikilen §bide 

Bartın 30, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Eskiden yapılan japon se
feri esnasında batan Ertuğrul harb ge. 
misinden kurtulabilenlerden ikisinin 

Bartın civarında bulundukları anlaşıl

mıştır. 

Bunun üzerine pa....tiye bu zevatın 

bulunup hatıralarının toplanma.sı bil
dirilmiştir. Her köyde aramalar yapıl
mış ve nihayet Bartına 8 saat mesafe

de Arrt mıntakasının Yeniköyünde o. 

turan 7 5 yaşında Ahmed Erk iş ismin

de bir zatm bu faciada bulunanlardan 

birisi olduğu anlaşılmıştır. Dün parti
den ve halkevinden bir heyet köye ka-

dar giderek ihtiyarın hatırını sormuş

tur. Birinci bölüğün bölükemini olarak 

bulunan Ahmed Erkiş askere ikramiye 

olarak verilen o zamanın japon parala. 

riyle faciadan kurtulanlara verilen bir 

madalyayı bala saklamaktdxr. Ahmed 
Erki§, İlyasgeçidi köyünden Alinin d.e 

BASIN iCMALi 

Taze meyva ve sebze 
ihracı 

CUMHURlYET'te Yumıs Nadi, bit 
yıl lzmirden lngiltereye taze üzüm ve 
kavun ihracı hususunda yapclmakta o
lan tecrübeyi ele aJarak, taze meyva ih
racab i§İnin çok nazik ve üzerinde uzm:a 
b?ylu tetkikler yapclması İcab eden CÜ! 
bır mevzu olduğunu söylüyor ve mea. 
la Amasya elmalarnnızla Tekirdağ ka
vunlarumzm A vrupaya sevki kabil oba 
bunların orada yüksek fiatlarla derhal 
kapışılacağım sananların yaruldıklarmı 

tebarüz ettirerek Avrupa'da en iyi mey
valann yetiştiğini ve dünyanın en iyi 
meyvalarının nisbeten ucuz fiatlarla sa
b)dığını söyliyerek diyor ki: 

" Dünyanın dört tarafından, bugüa 
ispanya' dan, yarın Y afa'dan, ertesi gü

nü cenubi Afrikadan Londraya gelen 
portakallar nasıl oluyor da bu kadar 
ucuz sablıyor, diye hayret edersiniz it
te işin sırrı buradadU'. lngiltereye ~°"" 
takal gönderen bu memleketlerde ba 
i~in ziraatine ticari bir ehemiyet verilmi.t
tir. Mahsule çok itina olunur, ve çok fa
la istihsal yapclır. Ve bunun neticesi 
olarak da standard mallar İngiltere pi

ya>alarına beş on sandıkla değil, on bin
ler ve on binlerle ton olarak sevkedilir, 
ve bunlar makul bir maliyet fiabndım 

bir parça yüksek makul bir ticaret fia. 
tiyle hemen hemen günü gününe sarf 
ve istihlak olunup gider. 

Bilhassa taze mcyva ve taze sebze. 

den ne ihraç etmek isterseniz bir ken 
onun standard en iyi çe§İdini yetiıti.re

ceksiniz ve çok yetiştireceksiniz. Çok 
yetiştirerek fazla ihraç imkanına malik 

olmaklığmız maliyet fiabru asgari had
dine kadar düıürecektir. Muvaffakiye • 

tin batlıca ıarb buradada.!l 

HAVA KURUMUNA YARDIM 
Cwnhuriyet'te Peyami Safa, son teo

rübelerin barolarda tayyarelerin kahir 

ve e:ı.ici rolünü isbat etmiı olduiuıu~. 
türk milli müdafaasınm temelini atmq 
ol.anlarm esasen bu hakikati bu tecrübe
lerden çok önce iyi kavramı§ bulunduk· 
larmı söyliyerek diyor ki: 

" Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki 
engin mavi göklerimizin İpekti kadifal 
Üst:'inde paril parıl yanan ayyıldızı mü
dafaa etmek için, onu tayyare filolan
mrzm şefkatli kanadlariyte çepe çevre 
kuşatmahyız. Jijpiter'in öfkelendiği za
nıanlarcla olduğu gibi, bugün de ine.an
ların en büyük felaketleri göklerden 

geli3 ot; hatta yıldırım, tayyare bomba
r.ınm yamnda, ancak bir ağacı, yahud 

sivri bir direği çökerten hafif bir sema

vi tehlike halinde kaldı. Büyük bir tay

yare fil•:nunun yağdırabileceği belalara 

karşc hiç bir paratonerimiz yok. 

Bunun için ''Hava kurumuna yar • 

dım'' M>ziinü milli edebiyatımızın alela

de bir luliıesi telakki etmiyelim. Bu ~ 
kelim~ İçinde, teker teker, hepimizİll 

kaderimiz ve istikbalimiz var. Teker t. 

ker hepimiz kendi kendimize sormab -

yız: "Ben Hava kurumuna ne kadar 
yardım etmeliyim?'' 

Bu a·iyazi o@rak "Herhangi bir teh-

liked.! Hava kurumu beni ne kadar mii
daiaa edebilecek?" sorgusuna muadil • 

dir. Bunun cevabını da, Hava kuruma. 
na canlı ve maddi birer yardım halinde 
~ene biz ve teker teker vermeliyiz." 

7 yaralı ve bir kayıp var 

Bir amerikan gemisi 
bombardıman edildi 
Londra, 30 (Hususi) - Şanghay~ 

dan bildiriliyor: Milliyetleri heniiz bi

linmiyen bir takım tayyareler saat 

17.30 da Yangtse fe11erinin açığında 

Presiden Huver adlı 21.936 ton hacmin

deki büyük bir yolcu gemisini bom.. 
bardıman etmiştir. 

Vapurun sıhhi imdad istemesi üze. 

rine Kumberland adlı ingiliz harb ge.. 

misi hemen hadise yerine gitmiştir. 

Son haberlere göre, bombardlman neti

cesinde vapur mürettebatından 7 kifl 
yaralanmış ve bir amerikalı kaybolmUf 

bulunuyordu. 

bu faciadan kurtulanlardan biri oldu.. 
ğunu söylemiştir. Heyet bununla da 
temasa girecek ve aatıralannı tesbit 
edecektir. 
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Şanghay'da sökfuı var 
Japonlar taarruza lıazırJanrgorlar 

Çin mevzileri de kuvvetlendiriliyor 
Lcmara, 30 (Hususi' - Ş..nghaydan bildiriliyor: japon harb gemi~ 

eini taciz eden çin !tayyarelerinin ıehir üzerinde çok kısa bir müddet 
için görünmeleri hariç olmak üzere, gece, sakin geçmiştir. Japonlar 
biiyök bir taarruza. ıhazrrlanmaıkta, çinliler de batlarmı takviye etmek· 
tedirJer . .hponlann karaya tS-20 bin asker çlkardıklan tahmin ohm
maktadıt. 

Şanghayla kablo muhabereleri 
kesilmi§tir. Kablolar Harikong'a 
kaclar .işlemekte ise de 'Şanghay
aaki yeraltı kabloları itlememek
tedir~ Onun için telgraflar Hong
kongdan Londraya radyo ile gön
derilmektedir. Şanghay'la Japon· 
ya arasında da muhaberat radyo 
ile yapılmaktaaır. 

Japon tayyareleri laali)'ete 
devam eJ ecekler 

Japon bahriyesinden bir zat japon 
tayyarelerinin Çin 1utalarının toplandık
ları yerleri bombardıman etemğe devam 
edeceklerini söylemiş, fakat askeri mü
essesekr yakın olduğu için, mecbur ka
lmmadı"k_ça sivil halka ateş edilrniyeceği· I 
ni söylemiştir. Esasen ha1k 'harekattan 
önce 'halıerdar edilecektir. 

Japon fnlalarının vaziyeti 
Ararinin an:za1ı olması dolayısiyle 

Şanghay'rn c;?malinde karaya çıkan ja -
pon askerleri şehre doğru yavaş yava§ 
ilerliyebilmektedirler. Japon tayyare -
leri e;veisi gün buralarda Çin !mC'Vzilerinı 
bombarchma netmişlerdir. Yaralı taşı • 
yan bir japoı:ı hastahane gemisi Çin ba
taryaları tarafından bombardıman edil
miş. birkaç kişi yaralanmıştır. Bir Çin 
kavnağı, karaya çı'karılan japon asker • 
ımn:n cirrar vapurlar.ı binairilmekte 
oltfoğtınu haber vermekte ve bunların 

Yangtse kıyısmdan :renidcn maya çı
kanIBca.lrları sam1ôtğnn ili.ve <etmekte -
dir. 

Ablulm ~lesi etralı.J.. 
T~k\•o'dan bilclidliyor: Dış Bakanlı

ğını:an bir zat gazetecilere abluka mese
lesi haklcınaa 'beyanatta bulunmuştur. 

Mumaileyh ablulcanın bilhassa Çin ge. 
milcrine şümulü olduğunu ve bundan 
~üd "'ı\en .gayenin, silah ticaretinin meni 
o1du,ğunu söylemıştir. 

Şan~hay japon general konso1oslu -
ğun<lan bir zat da Çin isimleri taşıyan 

bir1cac gemiden yoTiarmı keserek hangi 
limanda kayıtlı olduldarı ha1c1nnda malü
mat V"ermeleri rica edildiğini, hepsinin 
de bu ricayx isaf ettilderini söylemiştir. 

Japon ar, Şabar m bütün hayati no'k· 
ta1armı şga1 ettiklleti.ni ve japon tayya
relerinin ıÇıtrı tr.ate1ik nolrtalannı bom· 
bar.dıman ettiklerini bildirmektedirler. 
Fu~v'da batan gemilerle kapatılmış O· 

lan limanda a_raklanmalar olmuştur. 
Japon kıtaları Ka1gan bölgesinde de 

ile.rleme'ktedirler. 
PeEn • Han1teu hattında variyet sa· 

lrindic 
T~enı;&n - Çinan hattırıda ~apon kııta

la:n Şenlruantoa şehrini .almıılardır. Bu 

civarlarda .şiddetli yarptşmalar olmakta
dıL 

~ankinclen bildiriliyor: hükümet 18 
yaşından 45 yaşına kadar silah taşıma
ğa muktedir olan bütün erkeklerin sil.3.h 
altına alrnmasmı kararlaştzrmrştır. 

Çinin Milletler cemiyetine 
müracaati 

yn'in MilletJcr Cemiy~tin-ieki -dele
gesi B. Koo, 7 temmuz tarihindenbeıri 

Çin de ~ıeyan ~den badiaıeleri izah eden 
notayı milletler cemiyeti umunıl sekre
terine vermiştir. 

Çin hükümeti, bu hadiselerin Mil _ 
Jetler Cemiyeti azası ile Uıtişari komitesi 
azasma tebliğini rica ile iktifa etmekte 
ve 'Milletler Cemiyetine 'hiç bir mÜTaa -
atte bulunmadığı gibi Çin - japon anlaş
mazlığının Qnlimüzdeki asamble toplant~· 
aınuı nıznamesine konulmasını da iste • 
memektedir. 

Ankara - Bükreş hava 
hattı işlemeğe başladı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Devlet 

Hava Yolları ıişletme idaresinin yeni bir 
yolcu ıtayyaTesi bugi.m ilk defa olarak 
Ankara - Bükre;ı seferini yaptı. 

Saat 10,30 da Yeşilköyden kalkan 
tayyare büyfü bir kalabalık tarafından 
uğurlandı. İlk Avrupa seferinin ilk yol
culanr Türk Tarih Tetkı"k Kurumu 
Asbaşkam Profesör Bayan Afet1e Mü· 
n1re Cevad Abbas te~ldl etmektedir. 

Tayvare Bükreş'te ıôrenle karşılan
nnstır. Pilot Bay T<.'l ir Maner'dir. 

Tokyoya verilen ingiliz 
notası etrafında 

Londra, 30 (Hususi) - Diplomatik 
mahfiller çin büyk elçisinin yaralan
ması hadisesi Ü.Zerine Tokyo hüküme.. 
tine verilen ptotesto notasiyle meşgul 
olmaktadır. Bu mahfiller ingiliz taleb. 
lerinin asgari bir had dairesinde yapıl
dığım söylemek~ Tokyo hükümetinin 
de bu itidali göz önünde tutup ingiliz 
ta.Jeblerini is'af edeceğini ummakta
dırlar. 

İngiliz maslahatgüzarının bu fırsat
tan istifade He, ingiliz hükümetinin 
Şanghaydaki enternasyonal bölgesinin 
tarafsızlaştırılması hakkındaki talebde 
ısrar edeceği tahmin olunmaktadır. 

İhtiyat kaydiyle telakki olunması 
gereken bazı haberlere göre, Japonya.. 
nın itilafgirizlik göstermesi İngiltere. 
nin Tokyodaki büyük elçisini geri ça
ğırmasına yol açacaktır. 

Bir japon .kaynağı da "japonlann in
gilizlerle tahkikat., yapmakta oldulc1a
rından bahsetmiştir. İngiliz mahfilleri 
bundan ademi malfımat beyan etmişler_ 
dir. İngilizlerin yaptrğı tahkikat bitmiş
tir. Japonlar tarafından yapılmakta o· 
lan tahkikata yanlışlıkla böyle bir ma.. 
hiyet izafıe olunmaktadır. 

Elçinin ahi vaziyeti 
Şanghaydan bildiriliyor: Büyük elçi 

Hugessen geceyi iyi g~irmiştir. Bun
dan sonra srhat bülteni neşrolunmıya· 
caktır. 

İstanbulda nakil ücretle-
rini ucuzlatmak için 

tedbirler 
İstanbul, 30 (Telefonb) - Şehri

mi7.de nakil \"a!>ıtalarının fiat pahalrlığx 
bugünlerde lstanbulda en çok bahis 
mevzuu edilen bir mesele halindedir. Bir 
ka~ ıamand;\nlıeri İstanbul belediyesi bu 
mesele ile y.ıkından alakadar olarak E
konomi direktöı lüğü vasrtasiyle şehir · 
deki muhtelif nakil vasıtalarının fiatla-
rını tesbit ettirmiş ve sarfedilen 'kudret
le alınan para arasmöa bir nisbetsizlik 
oulunuµ bulunmadığmı araştırmıştır. 

Belediye ekonr.ml direktörlüğü bu 

husustaki tetkıklerl .ihtiva eden mufas

sal bir rapor hazırlamıştır. Rapor bele

diye reisliğine ve.rilmiş ve bugünkü top

lantlda <"örüsülerek münakaşa edilmi~ 
b , 

tir. Belediye ntecHs2rün önümüııdelıti to~ 
lcıtısmda bı.ı rnesek gene konuşularak 
bir karara bağlanacaktır. 

Bugün ıçin l1a1rik.aten ucuz sayılamı

yaca~ olan \·esiliti nakliye ücretlerinin, 

bilhas:.a otobüs paralarının bir mikdar 

inc.lirileceği tahmin edilmektedir. 

İstanbulda okçuluk 
kulübü kuruldu 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Türkle-

rin en eski sporlarından biri olan okçu. 
luğun ihyası ve inkişafı için şehrimizde 
bazı tedbirler alınmıştır. Birkaç ay ev· 
v~l Ankaraya da giderek tecrübeler ya· 
pao Bay Necmeddin ve Bay Vakkas ok
çuluk sporunun en eski üstadlanndan 
olarak bu çalışmalara önayak olmakta · 
dırlar. 

Bu sporu canlandırmak ınak.ıiadiyle 

şehrimizde kurulan Okspor kulübü 
dün ilk kongresini akdetti. İdare heye
tini .seçti ve yapılacak jşlere dair bir ça
lışma programı tesbit etti. 

Türk Spor kurumu genel merkezi 
bu sporla yakından alakadar olmakta ve 
her vilayetimizde bir Okspor kulübü 
teşkili için tetkikat yaptırmaktadır. Kı
sa bir zamanda şehrimizdeki kulübün 
geniş bir rağbet göreceği anlaşılmakta
dır. Eski 01' meydanı, .gene bu spora 
tahsis edilmek übere ıslah ve tamir olu. 
nacaktxr. Önümüzdeki haftalarda bu 
meydanda atış talimlerine başlanacak

tır. 

ULUS 

Bütün yurd 
Bayram 
Yapıyor 

İstanbul, 30 <Telefonla) - 30 ağus
tos Zafer Bayramı dün İstanbulda bü
yük törenle kutlanmı~trr. Vilayet erki
m ile diğer bütün heyetler, sabahleyin 
iaat 9 da İstanbul komutanı ile bayram· 

laşmışlardır. 

Saat 10 da İstanbul komutam, yanın 
da vali ve muhtelif teşekküllerin mümes· 
silleri o1duğu halde Bayazrt meydanın
da geçid resmine gelmiş olan kıtalarla 

teşekkü1leri teftiş etmiştir. 
Teftişi müteakib 'kumandan, 30 ağus

tos bayramının ulviyeti, kııdsiyeti hak
kında bir nutuk söylemiş ~e bu nutka 
en genç zabit mukabele etmiştir. 

Bundan sonra geçid resmi başlamış 
ve kıtaat Divanyolu, Sirkeci ve Kö-prü 
tarikiyle Taksim meydanına gitmiştir. 
orada cumhuriyet abidesine ordu, do· 
nanma ve muhtelif teşekküller namına 
çelenkl~r konulmuştur. Bütün İstanbul 
bayram yapmaktadır. 

lzmirde bayram 
İzmir, 3l (Hususi) - 30 ağustos 

Zafer bayramı İzı:rıirde emsalsiz göste
rilerle kutlandı. Sabahleyin asat 8,30 da 
subaylar kı§lada komutana tebrikatta 
bulundular. Bundan sonra hükümette, 
uray, kurul ve kurumların tebrikatı ka· 

bul edildi. 
Vali ve Parti Başkanc krşJa kapısın-

da ask-eri bando tarafından törenle kar

şılandı. 

Şehrimiıde bu1unan İran genel kur

may başkanı ve maiyeti de kışlada ko • 

mutana tebrikatta bulunmuştur. Saat 

9,30 da on binlerce halkın toplandığx 

cumhuriyet meydanında birliklerin tef

tişi ile törene başlanmıştır. Bundan son

ra ordu namına asteğmen Efdal Ankan 

bir nutuk irad ederek 30 ağu5tos mey • 

dan muharebesini ve büyük taarruzu an· 
latmış bunu takiben müstahkem mevki 

komutanı General Rasim Aktuğ bir hi

tabede bulunmuş. Atatürk'ün memleke· 

ti nasıl kurtardığını ve büyük inkılabı 

anlatmıştır. S-Onra büyük bir geçi.d res

mi yapılmıştır. Geçid resmine, kara, ha

va, deniz kuvvetlerimizden müfrezeler 

ve jandarma, polis ve belediye zabıta 

müfrezeleri iştirak etmiştir. Geçid res

mini İran Genel kurmay başkanı ve ma

iyeti de hazırlanan tribünlerden seyret. 

miştir. Kışlada zeval vakti 21 top atıl -
mıştır. Öğleden sonra gazinolar.da ve 

semt semt birçok yerlerde eğlenceler 
tertib olunmuştur. Gece fener alaylan 
yapılacaktır. Halk emsalsiz neşe ve he
yecan içinde bugünü yaratan Atatürke 
cumhuriyet hükümetine ve kahraman 
orduya minnet ve şükran1armı büyük 

tezahüratla izhar etmektedir. 

Bütün yardda 
Dün bütün vilayetlerimi~en kaza. 

lanmızdan velhasıl memleketin birçok 
yerleiinden aldığımız telgraflarda Zafer 

ve tayyare bayramının büyük g~s~e~i · 
lerle ve heyecanla kut1andtğı bıldıril • 

mektedir. 

Bir askeri tahkir 
etmenin cezası 

Alman yada Solingen'de bir kad~~. i~
çi, bir alman askerine hakaret ettıgı ı
çin altx ay hapse mahkum ol~uştu:. 
Mahkeme kararında " bir askerı tahkır 
edenhı, o~un şahsında, aıman mil1:ti-

. ,. ··..:•1r esen o-nin gururu ve Hıtler ın bu,....-
. . ld 

lan alman ordusunu tahkı:r etmış 0 u-

ğunu" tasrih etmektedir. 

Ulus tercümel.er kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her müneTverin oku-uı 

lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

insan 

Yazan; Doktor Aleksı Kare! 

Türkçeye çeviun: Nasuhı Bllydar 

Ulus Basnnevinde ve büyük 
kütüphanelercle satıhr. 

31 - 8 . 1937 ==== 

Gökçene törenle 
dip oması verildi 

(Baş. ı rncı sayıtada) 

bir geçid resmi yapıldı. 
Bu esnada kolordu komutanı korge· 

neral Abdurrahman Naci, liseden bir kız 
talebe ve bir öğretmen nutuklar söyle -
diler Buradaki törene saat 11,30 da ni
hayet verildi. 

Diploma verme töreni 
M 'iteakiben orduevinde Bayan Sa -

biha Gbkçen misafirler şerefine bir öğ
le yemeği verdi. Saat 16 da otomobil • 
lerle tayyare mektebine gidildi. Misa -
firler mektebi gezdiler. Saat tam 17 ,10 
da Bavan Sabiha Gökçene diploma ver· 
me tü enı başladı. Hava mektebi komu· 
tanı B. İhsan Sabiha Gökçen'in nasıl ye
tiştiğini veciz bir dille anlattı. 

Bn. Gökçen'in uçuşları 
Bay İhsan ezcümle dedi ki: 
"-Gökçen, 24 şubat 1936 da uçuşa 

ba~ladz. 34 &aat 15 dakika bu tayyare • 
lede us;t..ı. Okul talimatı mucibince mü· 
kemm"l tayyareler üzerine geçti. Bu 
tayyareler üzerinde 94 saat 35 dakika 
uçuş yaptı. Harb tayyarelerinde de 31 
saat 30 dakika uçeırak okul uçuşlannı 

bitirdi. 
Okul programına göre 

verilen dersleT 
Ba~n Gökçen bu uçuşlarla beraber 

okul programına ll) arak derslere başla
dı. Tayyare motör nazariyatı, seyrise -
fer, atış, l:ıornbardrman, fotoğraf, elek -
trik, tel-siz, c<.'ğrafya \'e topoğrafya dera
lerini gördü. Bu ağustosun başlangıcın· 
da imtihanı yapıldı •. Genel Kurmaydan 
kapalı zarf .içinde gelen sualler imtihan 
heyeti önünde ken~hine biMiri!di ve 
kadm tayyarecimiz çok iyi derecede mu
vaffak old~ Gökçen okulda akrobasi 
kursunu da görmüş, bunu da muvaffa· 
kiyetle bitirmiştir.,, 

''Gökçenle bütün millei 
öğiinebilir.,, 

Dünya kadınlan arasında tayyareci
lik sahasında eşsiz olan Bayan Gökçe
nin varlığiyle bütün milletin öğünebile· 
ceğini söyliyen komutan. türk milleti -
nin istikbalde havadan gelecek tehlike
leri çok iyi anladığım söyledi ve sözle
rini Gökçen'e hitab ederek şöyle bitirdi: 

''Şerefli yolu açan ıensin.,, 
- Gökçeni 
İlk defa türk kadmhğı için bu şe

refli yolu açan sensin. Senin arkandan 
sayısız genç türk kızz gelmekte ve ha
vada seni yakalamak için birbirleriyle 
müsabaka etmektedirler. Senin tarihe 
yardığın bu sayfalar dünyada ilk defa 
yalnız türkün şerefti tarihine kaydedi
leceği için sana teşekkür etmeyi bir 

bo~ bilirim. 

Atatürkün kahraman kızı! Atatürk-

ten aldığın nuru göklerimizde yükselt-

tiğin gibi semaların en son serhadleri

ne kadar da yükselt; ve onu hiç eğil. 

miyen Atatiirkün mağrur başı gibi da

ima yükı;.e klerde tut ... 

Atatür~ onun kuTtardığı büyük 

türk milletine, ve bava kahramanları

mıza bin saygı ve bin şükran ... ,. 

Bn. Gökçenin cevabı 
Bu söylevden sonra hava komutanı 

Bn. Sabiha Gökçen'e diplomasını ver
di. Sabiha Gökçen de komutana teşek
kür ederek şu sözlerle mukabelede bu

lundu: 

·•- Sayın büyüklerim, 
Okul komutanımıza 'hakkımdaki tak

dir ve iltifat dolu sözlerinden dolayı 
teşekkür ederim. Değerli komutanlığı 
alanda bu şerefli hava okulunda geçir
miş olduğum bir buçuk yıllrk hayatın 
ömrümün en feyizli zamanı olduğunu 
saylemekle bahtiyarrm. Beni yetişt.ir

mek için komutanlarımın ve yüksek 
değerli öğretmenlerimin gösterdikleri 
büyük himmetleri daima minnet ve 
şükranla anmak benim için bir vicdan 
borcudur. 

'•En yüksek şeref beratım ... ,, 
Bugun bana verdiğiniz bu diploma 

bütün ömrümce en yüksek şeref ~ra
tım olacaktır. Askeri tyyareciliğin yü. 
oe gurur ve şer~fini hak.kiyle anlamış 
bıılurıuyorum. Bu kutlu mesleğe git
miş olmaktan müt6'ellid duyduğum se
vinci anlatamam. Bana bu şerefi kazan· 
dıran komutanlarımı ve öğretmenlerimi 
selamlanın. Ne mutlu bana ki, bu şeref 
beratlnı milletimin ve vatanımın en bü· 
yük hedefe ulaştığ1 bu kutsal günde, 

1 30 ağustosta almış bulunuyorum.,, 

Orgeneral 'FahredJin Altayın nutk 
Müteakiben Ordu Müfettişi gene

ral Fahrettin Altay şu söylevi söyledi ı 
'"- Arkadaşlar, 
Kıymetli Gökçenimi.zi gerek şah· 

sen, gerek ordum namına bütün kal· 
l>imle ve samimiyetle tebrik ederim. 
Bu diploma ile ordumuzun pek kxy
metli bir uzvu olmuştur. Diploma o
nu bu mektebten ayırıyor, fakat ordu
muza bağlıyor. Gök~en yalnız mektelr 
te ikmali tahsil etmiş bir talebe değil, 
o, mckteb tahsilini yaparken kahraman
lrğmı da göstermiş büyük bir türk kı· 
zı.dır. Onun kıtası bir nevi barb vazi
fesi almış, ~ da kıtasındal'\ ayrxlmıya· 

rak sevine sevine bu vazifeye koşmuş 
ve 3000 den fazla rakımlı şahikalar ü
zerinde çok çetin uçuşlar yapmış, bom
balar atmış, muhariblik kıymetini fi
len gC>$termiştir. 

Mükemmel bir tayyare subayı 
Dersim dağları üzerinde yaptığı 

kahrama.nc< uçuşları bu kadarcık yad· 
etmekle iktifa edeceğim. Bundan son· 
ra Gökçen'i manevra sahasında görü

yoruz.,, 
Orgeneral Fahrettin Altay bundan 

sonra Gökçen'in mükemmel bir tayya· 
re subayı gibi yetişmiş olmakla ifti· 
har edebileceğini söylemiş ve kendisi· 
nin bütün dünya için bir şahsiyet ol· 
duğunu ilave etmiş ve demiştir ki: 

"- 'Gökçenin bu diploması ona su· 
baylarımız arasında yer almak salahiye
tini vermiyor kanatindeyim. Eğer ka· 
nunlarunız buna müsaid değilse bu top
lantıya i~tirak eden sayın saylavları· 
mızdan kanunlarımızı bu hususta mü
said bir hale getirmek için Mecliste ve 
Atatürkiin yanında temennide bulun
malarını rica ederim . ., 

Orgeneral Sabiha Gökçenin bir kah
raman ve milletin gözbebeği olduğunu 
söyliyerek nutkunu şöyle bitirmiştir: 

"- Bu genç kızın istikbalde vatana 
büyük hizmetler yapacağına hiç kimse
nin şüphesi yoktur. Benim için ne bü
yük bahtiyarlıktır ki bu kahraman kız 
askerliğini benim orduır.da yapmıştır.,, 

Diploma töreninden aonra 
Diploma merasiminden sonra misa

firler salonda hazırlanan büfeye çağı
nlddar ve ağırlandılar. Kendilerine 
filmler gösterildi ve merasime nihayet 

verildi. 
Orgeneral Fahredin ve diğer misa• 

firler ordu evine döndüler. 

T ayare mektebindeki balo 
Gece tayyare mektebinde Bayan 

Gökçen şerefine muazzam bir balo ve -
rildi. Baloda misafir generallerle askeri 
ve sivil erkan bulundular. Balo saabha 
kadar neşe içinde devam etti 

Misafirler yarın sabah Eskişehirden 
s.aat 10 da İstanbula hareket edecekler
dir. Orgeneral Fahreddin Altay lnönü
ne giderek hava kampını da teftiş ede· 

ceği zannediliyor. 

Dünyanın en kısa grevi 
~ 

Ötedenberi her şeyin en büyüğü. en 
küçüğü, en uzunu veya en kısası ; en 
gii2eli veya en çirkini Amerikada gö
rülür. Fakat en az devam eden grev bu 
ayın başlangıcında Fransada cereyan 
etmiştir. Fransada Liyon şehri postacı· 
larx 40 saatlik haftanın kendilerine de 
teşmili için 30 dakika müddetle grev 
yapmı~lardır. Grevlerin çoğunda kanlı 
çarpışmalar olmasına mukabil, bu grev 
hadisesiz olarak bitmiştir. 
tın 7J.JtJlY nı.n 7 so o o SJOiOa1fl.1WJIY 

CEN(;EL 
HiKA YEi .F.Rt 

(lKlNCI CENGEL KiTABi) 
M~hur İngiliz muharriri Rudyartl 

Kipling'in bu giizel eaeri de: 
BiRiNCi CENGEL KIT ARI 

nı tercüme etmi: olan NUTettin 
ART AM tarafından dilimize 

çevrilerek ~aril bir kitab 
halinde çıkmıştır. 

Ayrıca ingiliz muharririnin kendi 
fıayatı hakkında yazdıgı: 

KENDiME DAiR 
adlı eıerini de ihtiva eden bu kitab 

bütün ki.tabçılarda 75 kuruşa 
satılmaktadır 

"'-1fiJT.lll7J dllJllı:ıJJIJ[J UJillJ' rr-.. 
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Meşhur sözdür: "ava 
giden avlanır,, derler 

Fakat biz avda avlanmadan 
vurulan keklikleri almıştık 

LI alkevinin Nenek koruluğundaki bir günlük avcılar kampmı a~
...., yoruz. lki otomobil, biribirini kovalıyarak ve arkasında kesıf 

hir toz bulutu bırakarak Kayaı yolu üzerinde uçuyor .. 
Bir tarafı yemy~il bi; ıerid gibi uzanan Kayaş yolunun diğer ta

rafı tam manasiyle bir ılep manzarası gösteriyor. Yol, tahmin edece
ğiniz kadar bozuk, biç durmadan zıplıyor ve sarsılıyoruz .• 

Bir saatlik yolculuk bizi muh
telif mevzularda konuşturdu. fa. 
kat bu sözlerin mihverini spor teş· 
kil ediyor: Okspor kuruluyor, at
letizm maçları yapılacak, bugün 
futbolcularımız Pire muhteliti ile 
ka111la,ıacak ... En sonunda avcılık 
Ve av hikayeleri .. 

Bu esnada öğrendim ki bizim mat
buat umum müdürü B. Vedad Tör de 
Yarnan bir avcıdır: Bir defa Zir atış 
Poligonunda 6 fişekten ikisini isabet 
ettirmiş, fakat bu iki kurşun da B. 
Burhan Belge'nin hedefine kaçmış, di
ğer dort fişeğin isabet ettiği yer hala 
aranıyormuş .. 

Bizim yazı işleı i müdürü bana: 
"G~ttıgin yerden ziyade yolunu yazı. 
Yorsun,. der. Fakat Nenek koruluğu 

da üç sütunluk bir yeri işgal edecek 
kadar uzundu. Her dönemeçte ~oföre 
soruyarum: 

- Ne kadar var? 
Şoför yörüklerın saat hesabiyle ko

nuşu~·or ve onun tarifine göre, koru. 
luk çenesiyle işaret ettiği yerde, he
ınen beş dakıkahk yolda .• 

Pazar olduğu için kalabahk olan Ma
mak ve Kayaşı dört beş kilometre geç
tikten sonra ağaırlara asılın ş büyük 
bayraklar bize Ncnek'e geldiğimizi an. 
!attı. Otomobillerim:zden indik. Sa. 
mimi ve cana yakın bir kalabalık der
hal etrafımızı sardı: 

- Boş geldiniz. 
- Merhaba. 
- O sen de mi buradasm ! 
Hep tan dık. Eş dost. Halk.:vli ar

kadaşlar. Beş dakika bile sürmiyen 
ın safirli ten sonra biz de onların ara
sına katıldık ıt onlar gibi ev sahiblL 
gimizı takındık. 

Nenck on sene evvel benim gibi An
karada yerlesenle çin bile meçhul iev· 
kalade güzel bir mesire yeri: demiryolu
na muvazi olarak iç Anadoluya doğru 

Uzanan şösenin sa~ tarafında ince göl
geli söğüdler. Bu sciğüdlerin gölgele
diği yemyeşil bir zemin ••. Ortadan sü
zülüp akan b e r r a k sulu bir de
recik .. İşte bu yrl av mevsiminin açıL 
tna töreni yapılan Nenek böyle bir 
Yer. Ağaçları şemsiye gibi, üst tarafı 
kabarmış, çimenleri çok yeşil ve kuv
vetli, dercsı temiz, menba suyu yakın .. 
Böyle bir yerde tatil gününü geçirmek 
cidden bahtiyarlıktır. Çok zevkli ve 
Çok heyecanlı bir tabiat sporuyla meş· 
gu1 halkevi avcıları, bayramları için, 
İyi bir mahal seçmişler .. 

Dün avcılar bu koruluğa sut 4.30 da 
Otobüslerle gitmişler. Tertib heyeti ken
dilerini derhal gruplara ayırmış. Hep· 
Si avlanmrya çıkmışlar. Biz gittiğimiz 
zanıan saat 12 ye yaklaşıyordu. Prog
ram mucibince avcılar da birer birer 
Ordugahlarına dönüyorlardı. Bu dö
nüş etrafı kahkahalarla çınlatacak alay
lara vesiyle oluyordu. İki avcı konu
şuyor: 

- Bak, üç tane .... 

Gösterdiği kel-liklere istihfafla ba
kan arkadaşı cevab veriyor: 

- Maşallah,, bıldırcın 2ibi keklik 
avlıyorsun! 

•• ki ağaç arasma uzun bir ıp 1;te· 
rildi. Gelen avlar buraıya takı. 

lıyor. Ne ararsanız burada: Keklik, tav
şa '· bıldırcın, sarıasma, üveyk ve hat
ta bir de tilki.. 

'Birisi eli boş sanana sallana geliyor. 
Zavaliı tazısı sahibinden çok utanmış 
görüniıyor. Hafif hafif mırıldanıyor. 
Birisi; 

- Bak nas l derd yanıyor, dedi. 
- B ldiğin lisan üçü buldu! ceva-

bın· e>ldı. 

D r'·en 7 keklikle günün av rekoru-

Röportajı yapan: 

SAFFET GÜROL 

nu kıran bir zat göründü. B. Ferid 
hemen kostu. Kuşları getirdi. Hiç bir 
şey vurarr:ıyan gencin başının etrafın
da gezdirdi: 

- Darısı başına, darısı başına, di
yordu. Delikanlı kızıyor, ama, kim 
dinler Keklikler merhametsiz! vu. 
rulmıyorlar 1 

Ufacık meydanda çocuklar top oy
nuyorlardı. Aralarına ben de katıldım. 
Beni topçu Celal takib etti. Derken or
tada yedişer kişilik enternasyonal fut· 

.bol takımı kuruldu. Bir tarafta ben ka
leci, BB. Hikmet Tuna ve Nizamettin 
Kırşan bek, dev cüsseli bir santrhaf, 
cıva gibi forverdler ... Diğer tarafta B. 
Ferid Celal Güven kaleci, Burhan Bel
ge hücumda, canlı kanlı bekler, ateş gi
bi haflar .. 

Yirmi dakika oynadık. Hakemsiz, 
düdüksüz, kavgasız, gürültüsüz. sayısız 
işi bitirdik. 

Korulukta ayran içtik. Kahve onu 

takib etti. Yenen mısırın ise haddi he

sabı yoktu, Açık hava, güzel manzara 

insanın iştahını açıyor. Bunların üze

rine epiyce de yemek yidik. Bu bir a· 

Jemdi. Şiş kebabı misk gibi ; lezzetli 

bir türlü ve enfes bir karpuz ... İki gün· 

lük kaloriyi ihtiva eden bir şişkinlikle 

çimenlerin üstüne serildik. Bu sırada 

ne güzel hikayeler dinledik. Ne hoş şa. 
kalar yapıldı: 

- ( ... ) i neye getirmedin? 

- Avcılardan biri rastgelir de, öl-

dürür diye korktum 1 

Mev;:uubahs zatı tanıyanlar arasın

da, midedeki ha:zmi kolaylaştıracak bir 

kahkaha sarsıntısı başladı ve ba41ka bir 

nükte ortaya atılıncaya kadar su,.dü. 

S aat 16 da atış müsabakaları baş
ladı. Bu bir alem oldu. Bir sepet 

bozuk ampul hedef teşkil ediyordu. Fa-

kat bu ampuller herhangi bir yere ko

nulmuyor, birisi tarafından havaya atı· 

hyor, müsabakaya giren avcı da tetiği 

çekince ampulü parçalıyordu. Fakat bu 

müsabaka o kadar kolay değildi. Nite -

kim birçok atışlar boşa gidiyordu. Bu 

arada B. Ferid Celfil de işe karıştı ve 

elli kişilik grupun arasında biribiri arka

sına üç vuruşla birinciliği kazandı. 

Birisi rnmldandı: 

- Ampulü iltimaslı .atıyorlar. 

- Sen at! 
B. Güven bu defa da aksamadı ve es

ki, usta bir atış yedek subayı olduğunu 

isbat etti. 

Artık bizim için vaıkit ilerlemişti. 
• 

Fakat avcılar hareketlenmişlerdi. Dil-

lerini çıkararak soluyan köpekler de 

yorgunluklarını çıkarmışlar, ava çık

mak üzere sabırsızlanıyorlardı. Şehre 

dönmek üzere ayağa kalktık. Çok ca

na yakın avcılar etrafımızı samimi bir 

halka ile sardılar. Avlana teşhir edil

diği ipi çözmüşler ve üzerinde ne var

sa taksime başlamışlardı. Bütün davet
liler paylarını almışlardı. 

Ava giden avlanır derler. Fakat biz 

avlanmadan keklikleri almıştık. Oto

mobillere atladık. Bu esnada yolun ke

narında sıralanan avcılar bize bir yay
lım ateşi ile son ve güzel bir veda tö

reni yapıyorlardı. 

ULUS 

lngiliz ticaret 
gemilerinin 
emniyeti işi 

Denizaltı gemileri t.~cavüz 
ederse İngiliz hah gemileri 

ateş açacak 
"İngiliz kırallığı hükümeti, baş a

mirallık vasıtasiyle neşrettiği bir eınir· 
de her hangi bir denizaltı gemisi tara
fından bir ingiliz ticaret gemisine ih
tarda bulunulmaksızın bir tecavüz vuku· 
a gelecek olursa, ingiliz harb gemileri
nin de o denizaltı gemisine hücum et• 
meye ve ateş açmağa salahiyetli olduk· 
)arını bildirmiştir." 

İlk sayfasında bu habel'i veren 18 a
ğustos tarihli Deyli Herald gazetesi, 
bu mevzua dair yazdığı bir baş maka
lede diyor ki: 

''İngiliz ticaret gemilerinin Akde· 
nizde korsanlığa çıkmış olan Franko 
denizaltı gemileri tarafından daima ar· 
tan bir tehlikeye maruz bulunmaları 
nihayet kabineyi esaslı tedbirler ve ka· 
rarlar almağa sevketti. 

Şimdi bütün ingiliz harb gemileri, 
bir ihtarda bulunmaksızın her hangi 
bir ingiliz ticaret gemisine tecavüz e
den denizaltı gemilerine hücum etmek 
içiıı talimat almış bulunuyorlar. 

Yalnız buradaki bir ihtarda bulun· 
maksrzın kaydının burada ne lüzumu 
var? Sonra karar neden yalnız denizal
tı geınileri için verilıniştir? 

Anla~ılıyor ki Frankonun harb ge· 
mileri şayed muharibleri karşılıklı tak. 
yid eden kanunlara riayet edecek olur· 
sa hiç bir şey yapılmıyacaktır. 

Karşılıklı muharib sıfatlarının tanın
ması da uzak değildir. Belki de nazır· 
!arımız, suyun yüzünde her hangi bir 
geminin ihtarda bulunarak bir ingiliz 
ticaret gemisine taarruz etmiyeceğini 

düşünmüş olabilirler. Fakat gene bu 
kayıda lüzum görülmemek lazımdı. 

Halbuki denizaltı gemileri, destro
yerler, tayyareler hep bir arada hare
kete geçmiş bulunmaktadırlar. İngiliz 
gemilerine tayyareler de hücum etmiş
lerdir. Denizyollarmın emniyet ve se· 
lametini korumak için bu tarafı da dü· 
şünmek lazım gelir. 

General Franko, Biskay körfezinde 
ingiliz gemicilerini tutup karaya çıkara
rak onları esir gibi tutabileceğini öğ. 

renmiş bulunuyor. 

Bütün bu hareketlere karşı protes· 

tolar yağdırılmakta, asi general ise 

bunlara karşı sinirlendirici bir sükut 

muhaafza etmektedir. 

O öğrenmiştir ki Ceaı:yir açıkların

da kendi tayyareleri bir ingiliz gemisi

ne hücum ettiği zaman biz yalnız pro. 

testolarda bulunmakla iktifa edeceğiz; 

O da susacak, ve yahud sudan bir ce

vab verecek, mesele kapanıp gidecek-

tir. 

Ondan başka her hangi taarruzda 

bulunan bir denizaltı yakalanabilirse 

hücuma uğrayacaktır kararı da bunları 

hareket ve faaliyetten alıkoyacak tesir

li bir karar değildir. 

Asıl tehlike şuradadır: Bugünkü 

zayıf davranışır:ıuz günün birinde bü

yük ve feci bir hadiseye yol açabile

cektir. Bu sebcble vaktinde kati ve sağ. 

lam bir tedbir almak bir zarurettir. Fa

kat bunu, bizim nazxrlarımızın takdir 
edip etmedikleri şüphelidir." 

r. ___ R ~~.~._o __ ] 
ANKARA RADYOSU 

öGLE NEŞRlYA Tl: 12.30-12.50 
Muhtelif plaL netriyatı. 12.50-13.15 

Plak: türk musikisi ve halk şarkıları. 
13.15•13.30 Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30-19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00-19.30 
türk musikisi ve halk şarkıları (Mak
bule ve arkad ... şları). 19.30-19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45."20.15 türk 
musikisi ve halk şark.lan (Hıkmet Rı
za ve arkadaşları) 20.15-20.30 Op. Vefik 
Vassaf (Sihi konuşma) 20.30·21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans 
haberleri. 21.15·21.55 Stüdyo salon or
kestrası: (1 - Verdi Aida. 2 - Sentis 
L' Avia dans Catalane. 3 - Schreniner 
Musikalische Fauschungen 4 - Beetho
ven Sonate op. 24.) 21.55-22.00 Yarınki 
program ve istiklal marşı. 
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Samuel Hor 
No:2 Çeviren: Hüı.met TUNA 

... Serbest kaldığım zamanlar bpkı 
üniversite imtihanlarına 

hazırlanıyor gibi çabşıyordum 
Bundan başka, benim çaiııuda olan. 

lann her gÜD nasd biribirinin arkaamdan 
muharebe birliklerine müracaat ettikle
rini de görüyordum. Nitekim, muhafa
zakarlar aahndan W aJter Guinness ilk 
olarak parlamentoya üniforma ile gel
miş, onun arkasından, frakla olduğu gi
bi, kaputu ile de kibar bir hal alan Alec 
Tbynne görünmüştü; ondan so~ her 
hangi bir askeri teıkil ile temasa gele
bileceklerini bile ummachğmı bir sürü 
politikacı, asker olmuıtu. Bu cereyan 
artık gerek hol'e, gerekse parlamento· 
nun içine girmitti; benim, buna mukave· ı 
met edemiyeceğ'im besbelli idi. 

Hasılı, iki hafta içinde, politikadan 
çekilip bir subay olmak için uirapnağa 
karar verdim. Bir kaç hafta sonra gaye
me daha kolay varabildim; fakat, ağus. 
tosun ilk haftalannda, teıkillerin geniş
lemeye olan ihtiyaçlarını hiç kimse iyi
den iyiye bilmiyordu. Bir çok teıkiller
de ise boı yer kalmamıştı. Nihayet ka
ranını verdim: Muhafız alayında subay 
olmalı için müracaat ettim. 

W ellington kışlası kumandanını ara· 
dığnn günü bala habrlarmı. Grenadiye' -
ler, Coldstream'lar. lskoçya muhafızla. 
n, hepsi de dolup tamaınlanmışb. Niha
yet, kendi kontluğumuzun alayı olan 
N orlolk Y eomanry (l) e baş vurdum. 

Lakin orada da yer kalmamışh. Ak. 
hını kaçıracak bir halde, Fulham beledi· 
yesine giderek, içinde her çeşid adam 
bulunan bir kalabalıkla birlikte Jcendimi 
zaptiye kaydettirdim. 

En nihayet daha bir çok u:zun arat· 
tmnalardan sonra, ikinci bir Norfalk 
Y eomanry alaym.m teıkil edeceğini ha
ber aldım. Burada bana bir imkan vardı 
ve nitekim uzun uzadıya beklemeden bir 
subaylık aldan. Benimle birJikte, enel
ce 17 inci Lancer'lerde çavuıhık etmi, 
olan Chelcea' daki muhafazakir komis· 
yoner ile, sonralan benimle beraber 
bir çok acaib vaziyetlere şahid olmut 
olan hizmetçim de orada idi. 

Alay bir kaç hafta müddetle yalnız 
kağıd üstünde mevcuddu. Ve zaten, oto
mobile binerek Woolwich'e gitmemiş ve 
lazım olan tekmil ordu evrakından tam 
bir koleksiyon yapıncaya kadar bahriye 
nezaretinde saatlarca bekJememiıt olsay
dım, bu alay kiğıd üzerinde bile mev. 
cud olmıyacakb. _ 

Serbest kaldığım zamanlar tıpkı u
nivenite imtihanlarına çalışıyor, yahud 
parlamento için bir nutuk hazırlıyormu· 
şum gibi, kendimi as.kertik hizmetinin 
usul ve nizamnamelerıne vererek meşgul 
oluyordum. 

llk aylar zarfında, yegane alakam, 
ahır hizmeti, talim, konferans, ve tathİ· 
kat gibi, muayyen nizamları ile birlikte 
bu yeni mqgale üzerinde toplanıyordu. 
lki teY bize çok cazibeli geliyordu. Bu
mm biri atlarımız, öbürü de, düıman 

baskmlanna kartı ara sıra yapılan alarm
lar idi. Subaylar müıteına, yeni alay
la atsız olarak ite baı1adık. Acaba ırü
nün birinde atımız olacak nu idi? AtL 
miz olursa, acaba bu atları muhafaza e· 
debilecekmiydik ? 

ikinci bir Y eomanry harb hatb ala· 
yınm nelere ihtiyacı olduğu, yahud bir 
gönüllü alayından neler talebedilmui la
z ımgeldiği hakkında hiç kimsede P· 

rih bir fikir yoktu. Harbin suvari teş
killerinde muayyen bir rol oynıyabil· 
mesi için, bu alay ayn bir birlik ola
rak mı talim ve techiz edilmeli idi ? 
Yoksa subay ve askerleri mütemadi· 
yen d;ğİ§ecek ve başka bir teşkile 
gönderilmeden bir parça talim görün. 
ceye kadar atları başında kalacak O· 

lan başka teıkillere subay yetiştiren 
bir birlik mi olmalı idi? Otoriter ma· 
kamlar bu meseleye cevab vermekte 
aylarca zorluk çektiler, ve gene biz
de at ve askerlerimizin alınıp götü· 

' rüldüklerini seyretmek için aylarca 
birlik kurmağa uğrafbk. Belki de ti· 
kayet etmek için bir sebeb yoktu. 

Harbiye ne.zaretinin halletmesi i
cabeden işlerin ne kadar kanşık ol
duğunu bir çoğumuz anlıyorduk; po
litikadaki değişiklik ve tezadlar, Ö

nüne geçilmez bir mahiyet taşıyorlar· 

dı. Bizim gibi vazifesine dal~ş k~
çük kimseler, tutulan yolun guv~nsız 
oldnuu tesirini yapan ve para •srafı .. 

(1) Muhafız aüvari alayı( milis). 

intibamı bırakan mü.-hedelerde bu· 
lunmak zorunda kalması bizleri da
ha az tahrik etmiyordu. Fakat. müte· 
madi inkisarlara rajmen. subay ve as
kerler aynı zorhık.l~n· karşısnıda kal
mış diğer bir çok teıkillerdeki arka
daıları gibi işleriyle güçleriyle meş
gal oluyorlardı. 

Kendi aramızda cayet neıeli 
bir soı.yete kurmU§tuk. Meseli. Albay 
Charlie Seymour §akacı ve babacan 
bir adamdı; aynı zamanda eıi zor bu
lunur bir binici idi. Yeni bölüklerin 
biniciliğe elvirmeyen bey~Jerle talim 
yapmalan ve yaşlı lağar hayvanların 
gençleıtirilmeğe uğratılması. ~olayı· 
siyle yapılan ıakalara oda ıftirak e
diyordu. 

Küçük harb kahramanlarından ve 
erkek çağmm ortasmı aşmıı olan, ra
hatlığa karşı Jlll"kvarİ bir sevgi besli
yen ve küçük harl> kahramanların-. 
dan prens Freddi Duleep Singh'de bı 
zimle beraberdi. Çağmı biraz aşm!ş: 
tı. Rahatlığa karşı derin bir sevgısı 
verdi. Artık. bayatını tamamen sos· 
yeteye, müziğe ve eski eserler. b.ilgi
&ine tahsis etmişti. Her kes kndısındeı 
hoşlanıyordu. Norfolk ve Londrada 
olduğu kadar Rivierada da, hasılı her 
tarafta sevilen bir kinue idi. 

Eski eserlerden aıılryanlar, Nor
folk'un eski evleri ve cemaat kiliseleri 
hakkındaki bilgisi dolayısiyle kendisini 
severlerdi; musikiye qina olanlar ise, 
güzel sesi kadar opera bilgisini de tak
dir ederlerdi. Karakterinde en dikkate 
değer taraf, belki kıralcıbğa ve Stuart' • 
lara kartı olan romantik ibtilisı idi. Es
ki JordJar kamarası biDUında otururdu. 
Bu binanın içi ender ıeyler satan mağa
zalarda rastlanılan antikalarla ağzına 
kadar dolu idi. 

Fakat, bu acaib kargaşalık arasında 
Stuart'ın mübarek emaneti için, ayn bir 
daire ve bir kilisecik ayrdmışb. Bir gün 
onun bu en mukaddes yerine girdiğim 
zaman orada Jakob Stuart'ın bir büs-
tünü gördüm. Bunun ·Old Pretender 
olup olmadığını sordum. O zaman, çeh.. 
resinde hasıl olan hayret ve ürküntüyü 
hala hatırlarım. 

Bana: 
" - Sevgili dostum, diye hvkırdı. 

Sizden bunu as!a beklemezdim: Bu lll 
Üncü Jakob'dur!" 

Eminim ki, yıllık talimlerdeki sos • 
yete hayatı ona büyük bir zevk veri
yordu; çünkü. onda kolayca dostluk 
kurmak ve muhitine oymak hususunda 
fevkalade bir kabiliyet vardı. Biniciliğe 
kar§ı nehet duyaı-dı, hatta, istasyon
dan Sandringbam'daki saraya kadar 
hükümdarın arabasına refakat ederken 
çektiği ve gizliyemediği azab dolayısiy
le, K.n-aJ Edvard tarafından taltif edil
diği de şayi obnuıtu. 

Harb başladığı uman, alaydan ay • 
rılnuş buJunuyordu. Y aıı, asker oyun • 
lannı biç çekinmeden kendisinden daha 
ırenç olan erkeklere bırakabilecek dere
ceye varmııb. O, sadece yurdseverllk 
duygusiyle tekrar Y eomanry'ye girmi~ 
,.e her türlü pisliğe ve soğuğa katlan. 
mYşb; hele o kadar nefret ettiği binici
likten çektiğini, hiç bahsetmemek daha 
iyidir. Alayın top[u bir halde biç bir za
man Manşı ;\şamıyacağl sonradan ta
hakkuk edince, Fransa'daki bir orduya 
geçmek için uğraşb durdu. 

1 dare işlerinden en ufak teferruatı· 
na vanncaya kadar anlayan ve bir ala
yın nelere ihtiyacı olduğunu bilen biri
cik insan, yaver Hastings de alayımızda 
idi. Kendisi, baştan aıağı bir enerji idi; 
fevkalade kabiliyetli olan Haatüıırs, ace
mi subaylardan, rahathğa ah:tmı, çiftlik 
sahiblerinden, akılsız çiftçilerden teı·kib 
edilmİ! bir sosyeteyi, bir suvari alayına 
ka.lbedebilecek derecede vazifesini bilir 
bir adamdı. 

Teşkil edilen kıt~ Avrupa'ya ula 
ıröndcrilmedi; çunku birçok değişildik
lerden sonra, subaylar başka alaylara 
verildiler; ve son bir talisizlik olarak, 
1914 sonbaharında Üzerlerinde o kadar 
uğraşbğumz atlann yerine motosiklet
ler geçti. O üç zatın başardddarı İ§ler 
her halde boşa gitmedi; Çünkü, hepimiz 
muhtdif barb cephelerine dağıtıldığı
mız 7.aman, bunlardan çok istifade 
edilti. 

(Sonu var) 
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ören yapıldı 

(B<t:jı ı . ıncı sayfada) 

diliyordu. Sağa sola koşuşan gençler, 
emir veren, emir alan subaylar, davet· 
lileri taşıyan otomobiller ... 

Bir kurmay yüzbaşı, B. Bahri Gök
deniz daha kapıda bizi çok nazikane 
karşıladı: 

- Size istedigıniz bütün izahatı ver· 
ıneye memurum. dedi. Değerli okul ko· 
• 

rnutanı yarbay Hamit Doğruere pekçok 
işleri arasında ga:tetecileri de hatırla· 
rnış olmaı;ından dolayı teşekkür edenı. 

Okulun ortasındaki geniş avlvda, bu 
senenin mezunları takım takım toplan.. 
ınış. adlarının okunmasını bekliyorlar. 

Davetlıler tribününde Ankaradaki 
büyüklerimizden birçoklarını görüyo
ru;ı. Sağlık ve sosyal yardım bakanı B. 
br. Refik Saydam, Kültür bakanı B. 
Saffet Arıkan, Bayındırlık bakanı B. 
Ali Çednkaya, Gümrük ve inhisarlar 
bakanı B. Ali Rana Tarhan, Milh 
ınüdafaa bakanlığı müsteşarı general 
Nazmi Solak, s~yasi müsteşar B. Necib 
Aliküçiıka, Korgeneral Hi.ıseyin Hüs· 
nu Kılkış, İskan müfettişi ve da
ha birçok mülki ve askeri ileri gelen
ler tribünde yer lerin i almış bul unu-
Yorlardır. 

Törene b~larken 
Törene tam saat 15.30 da başlandı. 

Harb.ye a ayma 100 uncü yıhm bitiı 
di ği gün hediye edilen alay SGncağı 

tören yerme getir ildi. Sancağı bu se
n ı.: • ı.ın olan. ı k1 aslan yapılı subay nı 
şıyor , bunu tunç yüzlü. dinç yapılı 
geneler takib ediyordu. 

Saneağı taşıyan takım önde yerını 
a' dı. Bando bu sırada İstiklal marşını 
ça 1dr. Marş derin bir huşu içinde din
lendi. 

Yemin töreni 
İstiklal marşmdC!n sonra yemin tÖ· 

renine başlandı. Ortada uzun bir masa 
va rdı. M<>san n üzeri türk bayrakları 
ve onun üstündt. bir küçük top modeli 
ile b r hafif makine li tiı fek ve bir pi. 
ya dc tüfeğiyie süslenmiş, üstüne kır
mrr.ı b~ ~z kordr-lahır çekilrni~ti . 

Din1 ma al cc;k gençler 50 şer kişi
l ik ~roplar halmde bu mao;anın başına 
gel )lor ve heıı b' r ağızdan şu yemini 
tekrarı yorlardı: 

"Kara, hava ve d eni.zcl e her 
Uunan ı1e heT yerde vatanıma, 
milletime ve cumlıuriyete 11a.da
katla hizmet ifa edeceğime; ka
nunlara, talimatlara, amirleri
m;n emirluine har/iyen ve ıeve 
seve ita!ı.t edeceğime, icabında 
cumh•Ariyet uğruna canımı feda
dan çekinmiyeceğ;me, namu
sum üzerine söz veriyorum.,, 

Ve sert bir d önüşl e büyüklerin bu
lundu~u tribüne karşı cephe alıyorlar 
be kliyor'ardr. 

IJ.iplomalar dağıtılıyor 
Tribünün önündeki bir masada bini 

mütecaviz gencin diplomaları duruyor
du. Milli Müdafaa Bakanlığı müsteşarı 
General Nazmi Solok sıra ile her tale
benin numarasını okuyor, sert adımlar. 
la kar~ısma gelen gence diplomasını 
uzatıyor ve: 

- Tebrik ederim, diyordu. 

Uzun tahsil senelerinin bu şerefli 
beratrnı eline alan her genç de kısa fa, 
kat çok veciz: 

- Sağ ol komutanım. cümlesiyle iç
ten gelen saygı ve teşekkürlerini ifade 
ediyordu. 

Diploma tevziinden sonra bu &ene 
okulu birinci, ikinci ve üçüncü derece -
ler]e bitiren üç gencimize diplomalariy· 
le birlikte birer mükafat verildi. Bu üç 
kıymetli subay şunlardır : Birinci Saba
haddin Alpar, ikinci Emin Aytekin, 

ilçüncü Mustafa Ege'dir. 
Bütün davetliler törenin bütün bu 

safhalannı çok dikkatle takib ediyor, 
hele bütün okulun bu üç mümtaz gen -
cinin hareketlerini hiç kaçırmıyordu. 

M ükifatlarmı alan gençler de: 
- Sağ ol komutanım. diye bu lOk 

kıymetli mükafatlara teşekkür ediyor

lardı. 
Diplomaların dağıtıldığı masamn iki 

Yarunda ilci kütük duruyordu. Bunlar -
dan biri, türk ordusuna çok büyük ko
tnutanlar yetiştiren harb okulunun bir 
asrı aşan uzun ve ıerefli mazisini can.. 
landmyor, diğeri namütenahi uzayacak 
§erefli yılların tarihini kaydetmeye ha -
trr boş bir sayıfa halinde, bekliyordu. 
kütüğün üstünde yıldız şeklindeki çivi-

Asker oğlu 
asker! 

Harbiyeden birinci çıkan 
B. Sabahaddin Alpar'ın 
ihtiyar babası anlatıyor 

Dün Harbiye Okulunda diploma· 
lar dağıblırken davetliler arasında 
ya'ı elliyi a~kın, orta boylu kıranta 
bir zat nazan dikkatim.i celbetti. 
Genç subaylara baktıkça gö2leri do
luyor, nefesleri smla~ıyor ve elinde
ki mendille sık sık gözlerinde biri-
ken nemleri kunıtuyordu. 

Mihmandarlığımızı yapan yüzbaşı 
Bay Bahriye bu zatın kim olduğunu 
sordum: 

- Bu seneki birincimiz Sabahad
din AJpar'ın babası, dedi, oğlunun 

bugününü görmek için ta Niksardan 
kalkmı~ g~lmif .•. 

Sabahaddin Alpar kendisine dip · 
lomasını veren komutanına: 

- Sa.ğol komutanım, dediği zaman 
ihtiyar arbk göz ya.larmı zaptedemi· 
yordu. 

Bir aralık Bay Sabahaddin Alpar
la konuştum: 

- Babaruz sizin bu parlak mu
vaffakıyetinizi görmek için Niksar
dan buraya kadar gelmi~: beni ken
disiyle tanışbrır nmunız? 

B. Sabahaddin bu ricamı kırmadı; 
babasına beraber gittik. 

Bay Ahmed Alpar eski bir asker, 
göğsünde askerlik günlerinin şerefli 
bir damgasını, bir istiklal madalyası· 
taşıyor. 

- Oğlunuz okulu biTindJikle bi· 
tird~ onu demin diplomasını ahrken 
beraber alkışladık. Bu dakikadaki 
ihtisaslarmızı yüzünüzden okumak 
da mümkündür; onun için sizi bura· 
da tebrik etmekten kendimi alama· 
dun! dedim. 

ihtiyar Alpar çok heyecanlıydı; 

konuşamıyordu bile ..• 

- Yalnız iftihar ediyorum, dedi, 
bütün emelim oğlumu türk ol"dusuna 
kıymetli bir asker olarak hediye et
mekti, buna da muvaffak oldum. Kü
çük Alpar, busründen MJnrn kahra. 
man orduda benim yetiştirdiğim bir 
çelik parçadır. Fakat ona askerlik 
terbiyesini bu yuva verdi .. Şu muhak· 
kak ki dünyanın en bahtiyar babala
rından biriyim ... ,. 

Bahtiyar baba daha fazl<'l konuşa· 
madı, ba$toouna dayana dayana ye
rine geçti, oturdu. 

Elindeki mendiliyle, gözlerini ku· 

rutuyordu. - * 
ler her ders yılı sonunda orduya katıJan 
subaylarm adedini gösteriyor. Büyük 
Şef'in mezun olduğu seneye aid çivi de 
bir ayla süslenmiş bulunuyordu. Okulun 
bu yılki birincisi Bay Sabahaddin AJpar 
bu senenin çivisini çaktı ve çok şiddetli 
alkışlandı. 

Oktıl komutanının nutku 
Bundan sonra, okul komutanı albay 

Hamid Doğruer davetli büyüklere, mi
safirlere ve yarının komutanlan genç su
baylara dönerek güzel bir nutuk söyle
di. Nutkuna ~ 

"Büyük türk tarihine misilsiz yüce biı 
dahi kazandıran ve bir asırdan fazla türk 
ordularına binlerce kahraman subay 
yetiştiren harbiye, lstanbuldaki eski ve 
tarihi binasından cumhuriyet rejiminin 
en kıymetli esaslan ile Ankarada yeni
den kuruldu'' sözleriyle başlıyan albay, 
bundaki derin manayı, ve Atatürkün ya
kınında ve hatta gölgesinde kurulan mü. 
essesenin bu manayı tahakkuk ettirmek 
için pek çok çalışacağım tebarüz ettir -
di ve genç subayları göstererek: 

"' lşte mecralar değiştiren yenilik -
terin anası olan bir devrin fnkılAblar 

kentinde, büyük bir özen ve güvenle ye
tiştirdiğimiz: eserleri orduya swıuyo -
ruz.'' dedi. 

Okul komutanı bundan ıonra türk 
ordusunun yeni yaraubaylanna atıldık
ları vazifenin güç fakat 9erefll hayatı
m canlandırdı; onlara 11on bir baba na-

ULU~ 7 

Tayyare ve zafer bayramı 

Dünkü .i!"eçid resmi p-r a 
ve çok muntazam oldu 

(Başı l ıncı s.tyıtaaa; 
yıl bitiren genç ve ateşli yar subayla -
nmınn törene iştirakleri olmuştur. Şe. 
bir sabahtan akşama kadar müstakbel 
kom~tanla:ın caddelerden geçişleriyle 
ve dığer torenlerin heyecaniyle çalkan· 
dı. 

Genel Kurmayda: 

Sabah saat 9.45 de, Trakya manev
ralarında bulunduktan sonra, bugün 
şehrimize dönen Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmayda tebrikleri kabul et · 
miştir. 

Hipodromda: 

Ankara garnizon komutanlığı halkı· 
mızı töreni görmek üzere hipodroma 
davet etmişti. Mehmedciğin merasim 
geçişine epiydenberi hasret olan anka -
rahlar bu fırsab kaçırmamışlar, hipod· 
rom tribünlerini baştan başa doldur· 
muşlardr. 

Saat l0.30 da merasime iştirak ede· 
cek askeri kıtalar yerlerini aldılar. Tö
ren başlamak iizere iken, iki gündenberi 
şehrimizde bulunan dost Afgan hükü· 
metinin manevralarda bulunmak üzere 
gönderJiği a:skeri heyetin reisi General 
Esadullah Han ve Büyük Elçi Sultan 
Ahmed Han hipodroma geldiler. 

1 ı.1 5 de t stiklal marşiyle tören baş
ladı. Muayene nizamında bulunan kıta· 
lan tümkomutan General Kemal Kökce 
muayene etti. Komutanın "- Merhaba 

ker r" hitab " as · 1 - Sağ ol!" cevabiyle 
alanı inletiyordu. 

Enver Ôzbakan'ın nutku 
Muayeneden sonra garnizonun en 

genç subayı Topçu yar subay Enver Öz· 
bakan bir top arabasının üstüne çıka
rak nutkunu söyledi. 

Dr. Ragıp Tizii'nün nulku 

Nutku sık sık alkışlanan yarsubay -
dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi na
mına Dr. Rağıb Tüzün konuştu: 

" - Türk ordusunun Dumlupınar 

sırtlarında türk tarihinin asırlarca ters 

giden tafüni yendiği günün on beşinci 

yxldönümünü yaşıyoruz. 

26 ağustos 922 fecirle beraber türk 

ordusunun düşman orduları üzerine çe

lik bir yay gibi atılışiy1e başlıyan bü -

yük taarruz dört gün dört gece süren 

bir savaştan sonra 30 ağustos günü 

kati neticesini vermişti"' diye türkü ta-

nırruyanlara tanıtan büyük savaşı 

!attı ve : 

an. 

·· Duınlupınarda kazandığımız bü . 

yük zaferden sonra milletçe · yaptığımız 

büyük hamleleri hepimiz hatırlarız. Eli-

sihati verdi. Sıksık alkışlanan albay söz

lerini şöyle bitirdi: 

"İşte ey genç subay, 

Devrimler değiştiren, taliine ve mu

kadderatına boyun eğrniyen şanlı bir 

milletin senden yegane ve ancak iste

diği budur. 

Ya§asın Atatürk. yaşasın büyük u
lus ve yaşasın kahraman türk ordusu .• ,. 

Yeni mbaylar namına 
•öylenen natuk 

Yarsubay Ekrem Olcay komutama 
nutkuna çok ateşli sözlerle arkadaşla
rının adına cevab verdi: Vazifelerini 
yaparken, kendilerinden beklenen fe
ragati seve seve görstereceklerini, ölli
mü daima küçük görerek çalıfacakları. 
nı ve mutlaka muvaffak olacaklarını 
vadetti. 

Sözlerinde ve hareketlerinde bir 
türk ıubaymm bütün vuıflarınz ta,ı
dığr belli olan genç asker: 

"Ey büyük ulus, ey Yüce Başbu& ı 
Ümidine azmimiz, dileğine kudreti

miz, anda imanımız var. 
Göğsü çelik, ruhu geniş, kültürü 

zengin cumhuriyet subaylarının adına 
huzurunuzda en vakur ıeııle bir kere 
daha aöz alıyorum.,, 

Dedikten ıonra ukerce yemin! bir 
daha tekrarladı, bütün arkadaşları gUr 
bir sesl~ bu yemine i9tir!k ettiler. 

Müteakiben davetliler zengin bir 
büfeye çağmldılar ve ağrrlandılar 

Tilrk ordusu, dün bini mütecaviz 
genç subay daha ka..ıandr. 

mize bır harclbe halınde geçen vatarun 
her köşesi bugün demir ağlarla biribiri. 
ne bağlandı. Her tarafta bir köprü ku • 
ruldu, her köşede bir baca yükseliyor. 
Bize bu imkanları veren bugün kutla
dığımız büyük zaferdir," diye sözlerine 
devam etti ve ''Türk milleti bir bütün 
oldu. bu bütünün ne denizinden, ne ka
rasından, ne de havasından gelebilecek 
hiç bir tehlike tanımıyor ve böyle bir 
tehlikeden korkmuyoruz.. Ne mutlu 
türk milletine .. 

Bayramımız kutlu olsun.,. diyerek 
alkışlar arasında nutkunu bitirdi. 

B. Salahaddin söylüyor 
Bundan sonra, Türk Hava Kurumu 

adına B. Salahaddin Taner, bugünün 
bayram oluşundaki mana ve ehemiyeti 
tebarüz ettiren söylevini verdi. 

... B.ugün dünya muvazenesi içinde 
kendını saydnan. kendini sevdiren, ken
dini ihmaJi mümkün olmıyan bir kuvvet 
olarak tanıtmış olan genç, sulh ve mede
niyetin bir örneği Türkiye, her insan 
hatırasında yasamaktadır." Cümlesiyle 
söylevine başlıyan B. Taner, imparator
luğun müdhiş hatalariyle yurdun düş
tüğü elim vaziyetleri hatırlattı. "Kah . 
raman türk ordusunun muhafazası al
tında en geniş hürriyet ve istiklaline ka· 

.. l k vuşan mem e etimizin bugünkü halini, 
"bahtiyar Türkiyeyi. mesud Türkiyeyi, 
kuvvetli, hiç bir şeyden yılmaz, kork -
ma.z, mt:deni, terakkiye aşık Türkiyeyi'' 
anlattı. 

Nihayet sözünü günün en müthiş si
lahı olan tayyareye getirerek, bu büyük 
günü tayyare bayramı olarak kabul et
miş olmamızın sebeblerini izah etti .• 
"Bütün sevinç ve gurur içinde tesid et
tiğimiz zafer ve tayyare bayramı hepi . 
nize kutlu olsun." dedi, alkışlandı. 

T iimkomutanı ve zaler bayramı 
En son tüm komutanı tümgeneral 

Kemal Kökce vakur ve canlı bir ifade 
ile misafirlerine ve silah arkadaşlarına 
hitaben şu nutku söyledi: 

"- Arkadaşlar, 

Bugün yurdun her tarafrnda zafer 

bayramının onbeşinci yıldönümü; en 

büyüğümüz başımızda; sevinçler için. 

de, emsalsiz coşkunluklarla kutlanıyor. 
Bu büyük günü kutlamak ve o günü 
hazrrlıyan yoksulu, acılı ve fakat her 
biri ayrı bir duygu. ayrı bir heyecan 
dolu birçok gün1erin hatrrasmı yenile
mek için bizler de burada toplanmış 

bulunuyoruz. 
Bu törenimizde bundan önceki yıl

larda bulunmıyan bir özgülük, ayrı bir 
güzellik var: 

Harbiye okulunun, tarihi şerefle, 

zaferle dolu türk cumhuriyet ordusu
na yetiştirdiği, dimağları asri bilgiler
le cihazlı, iradeleri sert, yüreklerin
den; hepimiz gibi; Atatürk yurd ve 
cumhuriyet sevgisi taşan binden fazla 
genç subayın aramızda bulunmaları .. 

Arkadaşlar! hepiniz ve hepimiz bi
liyoruz ki türk ulusu ve türk ordusu 
yurduna ve istiklaline kasdeden iç ve 
dış düşmanlarla yokluk içinde yıllar · 

ca uğraşmış, İnönülerinde, Kütahya, 
Eskişehir mıntakalarında kanlı savaş

lar yapmış, çetin imtihanlar vermişti. 
1921 yılı ağustos ve eylUI aylarında Sa
karyaya kadar gelmiş olan düşmanın 

son ve kati taarruz kuvveti burada kı

rılmış 22 gün 22 gece devam eden Sa
karya meydan muharebesi kazanılmış 

ve düşman E6kişehll • Afyon hattına 
çekilmeye ve tel örgülü siperlere gire
rek kendini koruma çarelerini aramaya 
mecbur edilmişti. Sakaryadan sonra 
bir yıl ordumuz taarruz için hazırlan
dı, eksiklerini tamamladL 26 ağustos 
1922 de taarruza geçti. Kendini koru
mak için bir yıldanberi hazırlanmış ve 
her çare ve tedbiri almakta kusur etme
m.iş olan düpan, tufanı andıran bu ta
arruz seli karşısında \laşaladı. Aşılmaz 
sanılan tel örgüler aş.ıldı, girilmez sa
nılan siperlere girildi. En kuvvetli 
mevziler çökertildi, yanldı. Beş giln 
bcf gece ordular kan ve at~ş içinde 
vuruştu, boğuştu. Nihayet düşman or• 
dusu dört yönden aartldı. Başkuman· 

danları da dahil olduğu halde esir ve 
imha edildi. 

Dünyayı sarsan bu büyük h~dise 

bundan tam on beş yıl once bugün 30 
ağustos 1922 de vulrua geldi v~ 
istiklalini ebediyen kurtardı. 

Yuksck dehası, yenilmez enerjis.yle 
ordusunu, mılletini bu zaıert· u ,,. r
ran yüce Başbuğun o gün ordularına 

verdiği emir hala kulaklarımızda ~ın
hyor, ~imdi bile yüreklerimizi coşturu
yor. Milletimizi esir etmek için bey
hude uğrapnlarm A atürkün d eh3 ı, 

Atatürkün azim ve ırades önünde eri-
diklerini mahvolduklarını o zafeı ,.,Ü· 

nü tarif edilmez bir heyecan ve gurur 
ile seyrettik. Bu mesut he)iccan. ou 
haklı gururu o zaman öks :iz beşik erin
de analarının yaslı Qinnileriyle uyuyan 
buguniın gürbüz gençh gınl!' c . rar
lamayı kendime kutsal bir b,:,rç bilirim. 

Atatürk çocuklan ! Cumhurıyetin 

genç subayları damarlarıni.ıdakı ı<, n •'1· 

te bu asil kandır. Bu cevheri kıskanç
lıkla koruyun, yeri gelince onu sizden 
evvelkiler gibi özveri ile harcamaktan 
bir an geri kalmayın. 

Arkadaşlar. bu benzersiz zafeı yal
nız düşmanı yenmekle kalmadı. Vata 1-

daşa insanca yaşama ve hürriyet h kkı 
veren cumhuriyeti o zefer doğurrlu. 

Bütün devrimler onun zoriyle ba arıl
dı. Yurdun kapıları ve çevresi çelik 
zırhlarla onun kuvvetiyle örüldü. 

Aziz kardeşlerim. Bu zafer yurdun 
güneşi, türkün büyük evladı, sevgili 
Başbuğumuz Atatürk'ün eseridir. O
nun yolu zafer yoludur. O, zafer yo
lunda yürüdü. Zaferler yolunda yürü
yor. Türk ulusu, hepimiz, onun ark::ı

smda yürüdük. Onun işaretiyle yü ı ü
yoruz. ve daima böyle yürüyeceğiz. 

Ey zafer sembolü, deha kaynağı yü
ce Atatürk sen çok yaşa 1 

Yarattığrn eserinle, sa.na candan bağ
lı yüce milletinle, kurduğun müstakil 
yurdunla sağ ve esen daima yaşa 1 

Arkadaşlar, bu şerefli sonuca .rarın

caya kadar gözlerini kırpmadan ölüme 

atılan, temiz kanlarını asil bit cömert

likle akıtan şehid kardeşlerimizin aziz 

hatıralarını anar, onların bu necib fe

dakarlıkları önünde saygı He eğilirim. 

Zaler bayramımız kutlu olsun .. 

Yaşasın türk ! 

Yaşasın Atatürk! 

Y~asm cumhuriyet!,, 

Geçid resmi 
Tilin komutanının sürekli alkışlarla 

sık sık kesilen nutku bitince geçit res

mi başladı. Harbiyeden bu yıl mezun 

olan gençlerimizle askeri kıtalar halkın 

coşkunca tezahürleri arasmda merasim 

geçişini yaptılar. 

En önde harbiye bandosu ve harbi. 

yeden bu sene çıkan subaylar vardı. 

Onları Tümen bandosu ve piyade alayı 

takib ediyordu. Sonra jandarma bölüğü 

ile topçu bataryası geçti. 

Geçid resmi ile gündüz merasimine 

nihayet verildi. 

Fener alayı 
Zafer bayramının dünkü gecesi An

karada çok güzel geçti. Büyük binalar 
ve müesseseler elektrik tenviratiyle 
fevkalade süslenmişti. Sokaklaı adam 
aJmryordu. Halkevi civarı yedi sekiz 
bine yakın bir kalabalıkla dolu idi. Bil
hassa Karagöz oynatılan mahal görül
miye değer bir halde coşkun bir halk 

se1i manzarasını gösteriyordu. Ayrıca 
büyük bir fener alayı tertib edilmi,ti. 
Saat 20 de halkın da i~tirakiyle asker
lerimiz, Sarıkışladan hareketle Ulus 
meydanı _ Karaoğlan - Samanpazan • 
Halkevi • Tayyare cemiyeti merkez 
binası - Bankalar caddesi üzerinden 

yerlerine dönmüşlerdir. 

HaDa kurumunun gece eğlenceleri 
Türk Hava Kurumunun, Zafer ve 

Tayyare bayramı münasebetiyle, tertib 
ettiği bahçe eğlenceleri dün gece ya· 
pılrmştır. 

Keçiörende ve Bomontideki garden
parti, Şehir bahçesindeki eğlenceler geç 
vakte kadar devam etmiş ve hazırlanan 
programlara göre ankaralılar güzel bir 
gece geçirmişlerdir 
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Gecid resrnindeULUSobj~ 
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/ 
Kahraman aakerterimiz ge,icl reıminde 

Dünkü ge fİd reıminde kQhraman to~ularımız ilerlerken 

Kahra'!_1an QBkerl erimiz ge,id resminde muntazam ad tmlarla il_!:rli!orlar 

Bu sene askeri sanat okulun
dan 38 kişi mezun oldu. Yan
daki resimlerde, yeni mezun
ları istiklal marşı söylerlerken 
ve aşağıda da ken~~lerine dip
lomaları tevzi edıhrken görü
yor~unuz. 

iti 

Dün yapılan geçid resminde, Ankaradaki ipodrom tribünlerinden tcqan halk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Radyo konseri · 
Fransızcadan nakleden S. T. 

Ortada yalnız büyük lamba yanı
yor ve Şadi bunun yanında gazete oku· 
yordu. Salonun öteki kısımları sessiz 
ve loş olduğu için, boş gibi duruyordu. 
Fakat Mürüvvet, dip taraftaki divanın 
üzerine büzülüp oturmuftu. Bu karan· 
lık köşeden dikaktle kocasına bakıyor
du. Şadi ne kadar şişmanlamıştı, yarab· 
bi!. .. Gazetesini okumak için başını eğ
mişti: şişman çenesi, rop dö şambrmm 
yakası üzerinde katmerleşiyordu. Gö
bekli vücuduna göre çok kısa kalan 
kolları, gazeteyi güçlükle gözlerinden 
uzakta tutabiliyordu. U.mbanm lŞtğı 

altında saçsız başı denizin cilaladığı bir 
çakrl taşı gibi parlıyor ve bağa çerçeveli 
gözlükleri ona bir baykuş manzarası ve
riyordu. 

lçi ezilen Mürüvvet, tam aydınlığın 
önüne oturmuş olan bu çirkin adamdan 
gözlerini ayıramıyordu. İşte. annesile ba
basmm kendisine münasib gördükleri 
ve onun da hiç ses çıkarmadan kabul 
ettiği hayat arkadaşı bu adamdı. Evle
neli on iki sene olmuştu. Şüphesiz, Şa
di fena çocuk değildi ve piyasada ha
tırı sayılan büyük bir tüccardı. Onun 
sayesinde Mürüvvet. "mesud,, adı veri
len ve dıfardan bakılınca da öyle gö· 
rülen bir hayat sürüyordu: Maçkada 
güzel bir apartımanı, üç tane hizmetçi
si otomobili vardı... Fakat mesud ol-, 
mak için bunlar kafi mi ? 

Bir kadın kendisindeki zevkleri, he
yecanları, hayat arkadaşı diye seçtiği 
adamla paylaşamazsa, mesud sayılabilir
mi? Hayır! Şadinin hayat hakkında 

tamamen kendine mahsus bir telakkisi 
vardı; Her şeyden önce ticarethanesi 
ve onun doğurduğu güçlükler, mücade· 
leler; kazancının gidiş tarzı • ki her sa
atinin üç çeyreğini bunu düşünmekle 

geçirirdi : sonra da monden hayatl: Ah· 
bablarla briç partileri, ava ve balıga çık· 
mak, akşam yemekleri ••• Hepsi bu ka
dar. Fikre aid şeylerle hiç alakası yok
tu. Yalnız müziksiz olmak şartiyle ti
yatro piyeslerini görmeye giderdi. Mü
ziği hiç sevmiyor, daha ilk nağmelerde 

uyuklamağa başlıyordu. Bunlardan baş 
ka, hıç ... Büyük bir boşluk! 

Fakat, çok genç yaşta evlenmiş olan 
Mürüvvet, daha yeni yetişmiş bir kız· 
ken aşkı tanımamış olsaydı ' belki de 
biribirine uygun bir çiftin kendisiyle 
kocası gibi olması lazım geldiğini dü
şünürdü. Henüz on altı yaşında iken, 
piyano dersleri aldığı Senih Celal'i sev
m~şti. O zamanlar geçinmek için bar
larda bile piyano çalmağa mecbur kal
mrş olan bu gLnç bestekar, şimdi şöhre
ti memleketin hududlarını aşan meşhur 
bir artist olmuştu. O zaman Mürüvvet on 
altı, Senih Celal yirmi dört yaşında idi. 
Ne ihtiyatsızlık! .... 

Korka korka, gözlerini kocasından 
ayırmadan, yavaşça radyonun düğme

sini çevirdi ve Bükreşi bulmağa çalış
tı. Bu akşam Senih Celal orada Beetho· 
ven'den parçalar çalacaktı. Birbirlerine 
sevgilerini itiraf edip de Senih Celal 
Mürüvvet.i annesinden ve babasından 
istediği gündenberi görüşmemişlerdi. 

Senih Celalin bu talebi evin içinde bü
yük bir fırtına koparmıştı. İstikbali ol
mıyan züğürd bir çalgıcıya kız vermek 
delilik değil de neydi? Mürüvvetin ailesi 
piyano muallimini kapı dışarı ettikten 
sonra ona uygun, iyi bir kısmet arama
ğa koyulmu§tu. Çünkü, mümkün oldu
ğu kadar kısa bir zamanda bu kepaze
ce maceranın izlerini silmek lazımdı. 

Netice : 

Kırık bir hayat! ... ve aradan on iki 
sene geçmiş olmasına rağmen Senih Ce
lal'in kalbinde blraktığr iz hiç silinme
mişti. 

Nihayet Bükreşi bulabildi ve mü
ziğin odaya sessizce yayılmasına dikkat 
etti; hoparlörden süzülen nağmeleri 

yalnız başına dinlemek. sevgili ile es
kiden olduğu gibi başbaşa kaldıklarını 
tahayyül etmek istiyordu. Bükülen gaze
tenin hışıltısı onu hülyasından uyan
dırdı. Kocası gazetesini indirmiş, göz· 
iliklerinin üzerinden karısını görmeğe 
çalışıyordu. Aksi bir sesle homurdandı. 

- Ne oluyor orada? ... 

- Bükreşte bir konser var da ... 
-Ya ... 
Gazetesini şaklatarak yeniden göz

lerin in hizasına getirirken, omuzlarım 

da "zavallı!,, der gibi kaldırdı. Avru-

panın karışık vaziyeti yüzünden ticaret 
işleri bu kadar güçleşmişken müzikten 
hoşlanmak kadar zırva bir şeyi Şadinin 
aklım almıyordu doğrusu .... 

Mürüvvet divanın üzerinde büzüle 
büzüle ufacık oldu. Zihni ve kalbi kar· 
ma karışıktı. Yüzlerce kilometre uzak
ta, piyanosunun başına oturmuş olan 
Senih Celalin parmaklarından çıkan 
nağmeler ona kadar geliyordu. Onu 
gördüğünü sanıyor, hatta görüyordu 
da. Tıpkı eskisi gibi, çaldığı parçanın 
oynak veya ağır oluşuna göre omuzla
rını oynatışı, başını tuşlara doğru eğ
dikten sonra birdenbire arkaya atışı 

gözlerinin önünde canlanıyordu. Düşün
dü: Ah, Senih, seninle ne iyi anlaşacak, 
ne kadar mesud olacaktık! ... 

Çalınan parçanın son nağmeleri de 
tuşlar üzerinde öldükten sonra bir alkış 
tufanı başladı. Yavaşlar gibi olurken 
birden bire artan ve bir türlü kesilmi· 
yen alkışlar .. Mürüvvetin kalbi yerin
den kopacakmış gibi çarpıyordu. Bir 
müddet sükuttan sonra ba§ka bir par
ça .•. 

Şadi koltuğunda boyuna krmıldanı• 
yor ve gazetesini sinirli sinirli hışırda
tıyordu. Acaba şüphelendi mi? Çünkü 
Mürüvvet Şadinin Senih Celali kıskan· 
dığını biliyordu, ailesi evlenmeden ön
ce kızlariyle piyano muallimi arasında 
geçen macerayı Şadiye anlatmak ihtiyat
sızhğında bulunmuştu. Şadi kavga et· 
miyecekti, çünkü kavga etmek adeti 
değildi. Kızdığı zamanlar hiç bir söz 
söylemiyerek günlerce suratını asardı. 
Mürüvvet asık surata katlanmakdansa. 
onun kendisine adam akıllı kızmasını 
tercih ederdi ve zaten kocasını üzmek 
de istemiyord•ı . 

Senih Ceıaı şimdi gene başka bir 
parçaya başlamıştı. Mürüvvet düşünü
yordu: Ne yazık! Senih halkı memnun 
etmek için hep Beethoven'den parçalar 
çalıyor. Ne Jlur, biraz da kendi eserle
rini çalsa ... 

Belki bu arada onun ço:; hoşlandığı 
Ölen sevgiliyi de çalardı. Mürüvvet bu 
hazin, uyuşturucu parçayı çok seviyordu. 
Senih vaktiyle ona bunu bir çok defa
lar çalmıştı. Piyanosunun başında, bü· 
yük bir vecidle adeta kendinden ge
çer, mevzuu, dinliyenlerin gözlerinde 
canlandırırdı: 

Uzaktan görünerek ağır ağır yakla
şan, bir ıeeder ve hıçkırık tufanı için
den yavaş yavaş geçtikten sonra uzak
laşıp kaybolan bir cenaze alayı. 

Onunla evlenemediği için, şimdi 
bu parçanın ikisi için de hususi bir ma· 
nası vardı: Çok kısa süren ve daha bal}
langıcında ölen kendi sevgileri... 

Dakikalar geçiyor. Gazetesini bıra
kan Şadi, şimdi önündeki blok nota bir 
takım rakamlar yazıyor; fakat Mürüvvet
in ona aldırış ettiği yok. Kalbinden Se
nihe yolladığı sevgi sözlerini dinliyor. 

Birden bire ruyası gene yanda kal
dı. Dalgalar ona yeniden alkışlar ve 
bravo sesleri getiriyor. Bu alkışlar ne 
kadar tuhaf J pathyan, uzaklaşan, sonra 
geri gelen ve yeniden kopan bir fırtına 
gibi. Salonu dolduranlar ilk defa dinle· 
dikleri bu artisti salıvermek istemiyor
lar. Fakat, sanki bir işaret verilmiş gi· 
bi, sükfit birdenbire avdet ediyor ve bir 
ses yükseliyor. Tanıdığı, sevdiği bir 
ses, Senihin sesi. Beceriksiz bir fran
sızca ile bir şeyler söylüyor : 

- Madem ki devam etmemi istiyor
sunuz, müsaade edin de size kendi bes
telerimden çalayım. Türkiyede bunları 
dinliyecek vatandaşlarım her halde se
vineceklerdir. Şimdi hem size, hem de 
onlara Ôlen sevgİlİ'yi çalacağım. 

Mürüvvet bir an için bayılacağını zan
netti : 

- Eskiden olduğu gibi ..• Bunu be
nim için çalıyor, benim için ..• diye mı
rıldandı .• 

Göz kapaklarını yakmıya başlıyan 
yaşları artık tutamadı. Bir hıçkırık. 

Şadi işitti e koltuktan fırladl: 
- Mürüvvet, ne oluyorsun? •• 
Mürüvvet hemen radyonun düğmesi-

ni çevirdi : 
- Bir şeyim yok, bu müzik .•. 
- Sende zerre kadar akıl yok. Saat 

nerede ise on ikiye geliyor. Bu zırva
ları dinleyeceğine gidip yatsan daha i
yi edersin. Yarm Necdetlere akşam ye
meğine davetliyiz. Briç filan derken 
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Emniyet feşkilatmda 

Yeniden mühim tayinler 
terfiler nakiller yapıldı 

Emniyet teşkilatında yeniden tayin 
ve terfiler yapılmıştır. Bunları aşağıya 
sırasiyle koyuyoruz: 

Müdür ve müdür muavinlerinden 
nakledilenler şunlardır: 

İstan Ş. 2. Md. Necati Emirbuhari· 
oğlu Rize Ş. 2. Em. Md. Iüğüne, Rize 
Em. Md. Kenan Erol Ç. kale S. 3. Em. 
Md. lüğüne, Ç. kale Em. Md. Nevzat 
Armağan İstanbul ş. 2. Md. lüğüne, 
İstanbul Ş. ı. Md. muavini Tahir Zül
kadriyeoğlu İsmail ş. 2. M. D. muavin
liğine, İstanbul sivil merkez memuru 
Nazım Çetin İstanbul Ş. 4. Md. mua
vinliğine, U. Md. itik. ikinci sınıf Em. 
amiri Alaettin Eriş İstanbul Ş. ı. Md. 
muavinliğine. 

Emniyet amirliğine terli edenler: 
U. Md. lük Po. Müf muavinlerinden 

M. Ali Esmer, Haşim Enveri Sevener 
ve Levhi Akın S. ı. Em. amirliklerine, 
İstanbul Ş. 2. Md. muavini Mirat Öz· 
kan Ordu Ş. ı. Em. amirliğine, İkinci 
S. Po. Müf. muavini Rauf Yazgaç ikin
ci sınıf, Ağrı S. 2. Em. amiri Mennan 
Esen 'Gizre S. 2., Ordu Em. amiri Ta
hir Özkanlı Viranşehir, İstanbul Ş. 3. 
Md. muavini Fuad Goloğlu Kütahya, 
İstanbul ikinci S. Em. amirlerinden 
Sami Erdöl Kazımpaşa, Fahri Torun 
Ağrı, U. Md. lük Em. amiri Ziya Ural 
Dörtyol, İstanbul Merkez memurların
dan H. Adil Tanaydın Birecik, Mehmet 
Erkul Suruç, Hulusi Gümüş Haran, 
Burdur merkez memuru Ata Onan Nu
saybin, eski Ağrı Em. Md. Kamil Şem
dinli, eski Gümüşane Em. memuru Ze
ki Yüksekova, U. Md. Iük Ş. ı. memu
ru Hamid Ozan U. Md. lük Em. amir
liklerine, İstanbul merkez memurların
dan Zeki İstanbul Ş. 3. Md. muavinli
ğine, Zeki İstanbul, Tahsin Özer Fatih, 
Ali Krral Eminönü, S. Niyazi Maykan 
Beyoğlu, T. Fikri Doğan Üsküdar, 
Şevket Sayın Adalar, Tevfik Korkmaz 
İstanbul ikinci s. Em. amirliklerine ta
yin edilmişlerdir. 

Ankara polis enstitüsüne tayin 
İktısad vekaleti Milli seferberlik Ş. 

müdürü Dr. Salih Adil Beşer mekteb 
müdürü, Trakya U. müfettişliği istih
barat memuru Hızır Avni Yetkin mek
teb komiserliğine tayin edilmişlerdir. 

Umum müdürlük tercümanlığına 
tayin edilenler 

Şefik Çiner, M. Şerit Alyanak, 
Hakkı Sayın, Agah Salih Akkanerk. 

Ankara Em. Müdürlüğü hekimli
ğine tayin edilenler . 

Ali Suha ve Mecid Ankara Em. Md. 
Po. Başhekimliğine tayin edilmişlerdir. 
lnanbul Emniyet müdürlüğü he

kimliklerine tayin edilenler 
Hamdi İstanbul Em. Md. Po. başhe

kimliğine, Y. Sadi, O. Nami, Muhsin 
İst. Em. Md. Po. hekimliğine tayin e
dilmişlerdir. 

3201 sayılı kanun dolayısiyle bag
komiıer kalan merkez. memur/an 

Lütfi Edruran, Şevki Durak, Cevat 
Öney ve Salih Tanyeri İstanbul baş ko
rniserliklerine; Kemal Al yanak, A. 
Hamdi Açıkalın, E. Lütfi Tunca, İsmet 
Baskan, ö. Nail Özata ve Cevat Can 
Ankara başkomiserliklerine; Yaşar Ba
rış, Fethi Vardar, M. Sırrı Erkan İz
mir ve Oahit Aytuğ, Şevket Koç Edir
ne baş komiserliklerine tayin edilmiş· 
lerdir. 

Nakledilen başkomiserler 
Konya baş komiseri Rifat Onat İs· 

tanbul Po. mektebi baş komiserliğine, 
lst. Po. Mek. baş komiseri Necati Alp
man Konya, Bitlis baş komiseri M. Rı
za Özsöy Çorum, eski Van baş komise
ri Nazmi Bitlis, Siirt baş komiseri A. 
dem Kani Trabzon, Trabzon baş komi
seri Seyit Mehmet Besni Kırklareli 
Kırklareli başkomiseri M. Abdullah İ
nanç Siirt ba§ komiserliklerinc tayin e· 

belki sabahın ikisini buluruz. Havdi 

gel. 
- Peki. 
Mürüvvet, gizlice göz yaşlarını si

lerek doğruldu. Tılsım çözülmüş, haya
tı her günkü yeknesak cereyanmı al. 

mıştı.: 

''Yarın Necdetlere yemeğe davetli-
yiz, briç filan derken ... ,, 

1 dilmişlerdir. Pamuk Ş. 5. ye. Ş. 6. dan L.avit Aybar 
Nakledilen komiserler Ş. 3. ye, Ş. 4. den Şerafettin Ünlüsoy 

İstanbul Po. Mek. Dahiliye komise- Ş. 4 ye, Ş. 7. den Mahir Erdem Ş. 7. ye. 
ri Alaettin Hakgüder Antalya komiser- Ş. 2. den CeJalettin Aksöyek Ş. 2. ye. 
liğine, Antalya komiseri Naim Atalay Ş. 5. den Osman Akçalı Ş. 4. ye, Ev. ve 
İst. Po. Mek. komiserliğine tayin edil- tahrirat bürosu memuru Mehmet Özen 
mişlerdir. Arşiv Md. lüğü memurluğuna, Ş. 1. 

Nakledilen komiser muavinleri 
~ğn Ko. Mu. Tevfik Yıldırım Er

zurum, İst. Po. Mek. Ko. Mu. Hamdi 
Gürsoy Çankırı, Çankırı Ko. Mu. Ha
mit Duman tst. Po. Mek., İstanbul Po. 
Mek. Ko. Mu. fsmail Vehbi İstanbul, 
İstanbul Ko. Mu. Hamdi Dündar İst. 
Po. Mek., Urfa Ko. Mu. Cemal Varol 
İstanbul, Malatya Ko. Mu. Ömer Sa
yın Mardin, Mardin Ko. Mu. Şerif Ka
ran Malatya, Hakkari Ko. Mu. Emin 
Balcı İstanbul, ve M. Sabri Talı Van 
Komiser muavinliklerine tayin edilmiş· 
lerdir. 

Umum müdürlük şube memurların
dan Ekrem Güven İstanbul baş komi
serJiğine naklen tayin edilmiştir. 
3201 sayılı emniyet teşkilatı kanu-

nuna tevfikan Emniyet U. müdür
lüğünde yapılan tayinler 
Altıncı fube memuru İzzet Azmi 

Yazıcı İstanbul Em. Md. 2. inci $. Mu-
amelat memurluğuna, 6. ıncı dan Adil 
Onaran Ş. 6. ya, 5. inciden Fazıl Berk
dil Ş. 5. e, Ev. Ve. tahrirat bürosu me• 
muru Fahri Tekcan Arşiv müdürlüğii 
muamelat memurluğuna, Ş. 4. den İbra
him Esin Ş. 4. ye, Ş. 5. den Mehmed 

den Vefa Könü Ş. 4. ye, Ş. ı. den İbra
him Birecik Ş. 6. ya, Ş . 6. dan Sıtkı To
ker Ş. 3. ye (birinci S.). Ş. 3. den Ce

mal Üçerler Ş. 3. ye (ikinci S.), Ş. 1. 
den Rasih Güven Ş. 4. ye (üçüncü S.), 
Ş. 2. den Hamza Hamdi Kuter ş. 2. ye. 
Ş. 3. den Tahir Yazıcroğlu Ş. 4. ye, Ş. ı. 
den Nejat Ertürk $. 1. ye. Ş. 1. den 
Sermet Baç Ş. 7. ye, Ş. 6. dan Davcr 
Köksal Ş. 6. ye, Ş. 6. dan Seyfettin Alp
doğan Ş. 6. ye, Ş. ı. den M. Cemal Ba

şaran Ş. 1. ye, Ş. 7. katibi Nahide Tö
zün Arşiv Md. lüğü memurluğuna, Ev. 
ve tahrirat Başkatibi Süleyman Tekin· 
alp Ş. l. ye, Ş. 2. den Hüsnü Ş. 2. ye, 
Ş. 6. den Ahmet Toker Ş. 6. ye, Ş. 4. det 

Hızır Dikilita~ Ş. 3. ye, Ş. 3. den Ahmet 
Safa İlker Ş. 4. ye, Ş. 6. den Osman 

Kurt Ş. 4. ye, Er. ve tahrirat ka. Mıa

tafa Başaran Ş. 3. ye, Ş. ı. memuru Sa
dullah Ş. ı. ye, ş. 6. den Münire Duru

sel, Ş. ı. den Nerime Onuk, Ş. 1. den 

Hüsnü Tuncer, Ş. 6. dan Şeref Kondar. 

Ş. 5. den İbrahim Hakkı Şenercan. Ş. 

5. den CeV'at Yücel, Ş. 4. den Meral O. 
rünç arşiv mmeurluklarına, Ş. 5. den 

Mehmet Şakarcan Ş. 3., Ş. 4. den M. Nu

ri Yenerel Ş. 3. ye tayin edilmişlerdir. 

1 S P O R 1 

Dün yapılan maç 

Kınkkale Demlrsporu 
1 e karşı 4 le yendi 

30 ağustos zafer ve tayyare bayra
mı münasebetiyle bir maç yapmak üze
re şehrimize gelen Kırıkkale futbolcu
ları dün Ankaragücü sahasında Demir
spor takımı ile karşılaştılar. 

Zaman zaman iyi ve muntazam bir 
şekilde çalışarak lik maçlarına hazırlan
dıklarmr işittiğimiz Kırıkkaleli futb"ol -
cular kulaktan kulağa akseden bu ha -
berlerin doğruluğunu dün iyi bir oyun 
ve güzel bir galibiyetle göstermiş oldu
lar. 

Takımlarının aksayan yerlerini, 
Ankaragücünün iki oyuncusu ile dü
zelterek sahaya çıkan misafir takımın, 
Demirsporun kuvvetli bir muhtelit 
şeklini gösteren takımı karşısında elde 
ettikleri bu galibiyetin iyi bir kıymet 
ifade etmekte olduğu da şüphesizdir. 

Son maçları nazarı dikkate alınarak, 
bu oyundan da iyi bir netice ile çıka
cakları umulan Demirsporluların bu
nun aksine olarak 1-4 gibi bir mağlubi
yetle maçı bitirmelerindeki başlıca se
beb, ferden kuvvetli ve iyi oyuncular 
olmakla beraber, bir arada çalışmamış 

karışık bir takım Çlkarmrş olmalarıdır. 

ilk devre 
B•ı sebeble maçın ilk devresi Kırık

kalenin güzel ve hakim oyunu altında 

geçti. Beşinci dakikada Demirspor mü

dafilerinin mütereddid davranmaları, 

kalecinin çok cansız ve fena bir çıkışı 
Kmkkaleye ilk golü zahmetsizce ka
zandırmış oldu. Bu gol üzerine misafir 
takım oyuncuları daha gayretli oyna
mağa başladılar. Demirsporluların da, 
yaptıkları hatayı. tamir etmek için sar
fettikleri enerji bir an maça güzel bir 
cereyan verdi. Bu arada Kırıkka1enin 

ikinci biraz sonra da Demirsporun ilk 
ve son golü yapma•sı iki tarafı da daha 
fazla çalrşmağa sevketti. Bu çalışma 
arasında Kırıkkalelilerin yaptıkları a
kınların daha tesirli olduğu görülüyor
du. Aradan çok geçmedi. Güzel bir a
kın esnasında Demirspor müdafaası Ü· 

çüncü Kırıkkale golüne de mani ola
madı. Vedevre 3-1 Kırıkkale lehine ka
pandı. 

Son devre 
Oyunun son devresi, iki takımın da 

devamlı mücadelesi ile geçti. Demir
sporlularm bu devrede takımlarında 

yaptıkları değişiklik netice üzerinde 
müessir olabilecek vaziyetler hazrrla
madı değil. Fakat gerek for hattında
ki anlaşamamazlık ve gerekse ileri ve 
geri hatlar arasındaki irtibatsızlık bu 
fırsatların kaçmasında başlıbaşına bir 
rol oynadı. Buna bir parça da şanssulı• 
ilave edilince mağlUbiyet Demirspor 
için mukadder bir akıbet haline girdi 
denebilir. Buna mukabil gene vaziyeb: 
hakim olan Kırıkkaleliler ilk devrede 
olduğu gibi güzel ve tehlikeli akınlar~ 
la Demirspor kalesini devamlı olarak 
zorlayıp durdular. Bu zorlama boş çdı:
madr. Bu devrenin ilk ve son golünü 
gene Kırıkkale yaptı. Maç da bu neti
ce ile 4-1 Kmkkalenin galibiyeti ile 
bitti. 

Saçları 

dökülen.ler 

KOMO f EN KANZUK 

Sa-; Eksiri 
Sac,:larm dökülmesine ve ke

peklenmesine mani oluı Komo
ien ı>açlann köklerini kuvvetlen· 
diriı ve besler Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası var.-\n 
Komoıen kanzuk saç l'ksiri ma· 
rm-i ıı nu;unm 
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"---------------~ -----------..----- ------------~--- -----------------
Yulaf 

ton 
108 lzmit 
72 Adapazarı 

78 Bolu 
516 Tuıla 
444 Gebze 

1218 YekOn 

1 LAN 

1 - İzmit tümen birliklerinin ihtiyacı için yukarıda yazılı 1218 
ton yulafın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü 
aat 15 de tzmitte tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafm beher kilo tahmini fiyatı 5 kuruş ve hepsinin ilk 
teminatı 4568 liradır. Şartnamesi lzmitte tümen ve Ankara, İstan• 
bul levazım amirlikleri satın alına komisyonlarında görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatm· 
dan en as bir saat eveline kadar mezkfü komisyona vermeleri. 

(2977) 2--4494 

t LAN 
ı - Tefenni garnizonu hayvanatı ihtiyacı için 389.500 kilo ar

pa kapalı zarfla eksiltmeye konubııuştur. Eksiltmesi 16.9.937. saat 
perşembe günü saat 10 da lapa.rtada tümen satın alma komısyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın beher kilo muhamınen fiyatı 4 kuruş muvakkat te· 
minatı 1461 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

s - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkfir komisyona vermeleri. 

(2576) 2~515 

iLAN 
1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mü

essesatın senelik ihtiyaçları için 1300 ton kuru ot ve 92.) ton saman 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 35750 lira ve ilk teminatı 
2681 liradır. İhalesi 6.9.1937 pazartesi günü saat 15.20 de ve sama
nın muhammen bedeli 18500 lira ve ilk teminatı 1388 liradır. İha
lesi 8.9.1937 çarşamba günü saat 15 dedir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddel~rinde yazılı 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ıhale taatin· 
den en az bir saat eveline kadar Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2816) 2~290 

t LAN 
Garnizonu Cinsi Kilo Muhammen Muvakkat 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Lira Lira Krş 

Bursa Ur. 479000 62270 4670 25 
Mudanya 208000 27040 2028 00 
Bandırma 208000 27040 2028 00 

1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda 
miktarları yazılı ekmeklik unun 10.9.937 cuma günü _saat 1,7 de 
Bursa askeri satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksılt~esı ya
pılacaktır. Beher kilosu 13 kuruş hesabiyle tutarları ve temınatları 
yukarıda yazılıdır. 

2 - Üç garnizonun unu ayn ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
Ancak istekliler teminat mektublarına ve teklif mektublarmda U· 

nuna iştirak edecekleri garnizonlarm iıimlerini açık olarak yazma· 
ları şarttır. 

3 - Şartnamesi 580 kuruş mukabilinde komisyondan alınabi-
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatinden en a· 
.-ğı bir ıaat evveline kadar kanunun 32, 34 cü maddelerine uygun 
olarak mezkOr komisyona vermeleri. (2931) 2-4429 

t LAN 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyonun ka

palı zarfla eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü ıaat 16.30 da yapı· 
lacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 Ji. 
rahk ilk teminat makbuz veya uıektublariyle 2490 sayılı kanunun 
Z ve 3 cü maddelerinde yazılı veııikalariyle beraber ihale aaatından 
en az bir saat eveline kadar teklif mektublariyle Fmdıkbda komu-
tanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (2969} 2-4493 

t LAN 
Cinsi mikdarı muham. F. ilk teminatı ihale tarihi ve saat 

Yulaf 
kilo kuru§ lira 

132000 5 490 8.9.937 çarşamba 16 .. 242000 5 908 ,, .. 16 .. 275000 5 1032 ,, ,, 16 .. 66000 5 248 9.9.937 Perşembe 16 
.. 715000 5 2682 .. ,, 16 
.. 110000 5 413 " " 16 

Pirinç 7800 26 153 10.9.937 Cuma 16 

Bulgur 
63000 26 1229 ,, " 16 

135000 13 1317 .. " 16 
.. 10200 13 100 " .. 16 

l - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins 
ve mikdarları y~ılı erzaklar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeleri Çanakkale müstahkem mevki satın alma ko
msiyonunda yapılacaktır. 

3 - Her kalem erıo.:ak ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika v eteminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanhğma 
vermeleri. (2885) 2-4397 

l LAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alt· 

mış ton toz şeker 13.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 lira, ilk teminatı 1201 
lira elli kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki yazılı ve
sikalarla teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evetine kadar mezkfir komisyona vermeleri. 

(3011) 2-4517 
t LAN 

1 - Denizli garnizonu hayvanatı ihtiyacı için 474500 kilo arpa 
kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 çarşam· 
ha günü saat 11 de İspartada tümen satın alma komisyonunda ya
pıla.raktrr. 

2 - Arpanın beher kilo muhammen fiyatı 3 kuruş 75 santim ve 
muval~kat teminatı 1668 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
göniiebilir. 

.> - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbu"!larmı havi teklif mektublarınr ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2971) 2-4511 
İLAN 

. Askeri okullar için iki milyon dört yüz yedi bin kemik küçük 
du me, üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin kemik caket 
d i .,me~i ~9:9.93 7 curııa gün~ saat 15.30 da İstanbulda Tophanede 
Lv, anıırlıgı sa. n alma komısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
prlac~J.tır. _Hepsini n tahmin bedeli 18040 lira 30 kuruş ve !'ık temi
natı ~~53 !ıra 2 _kur.uştuı. Şartname ve niimuntle•i «~misyonda gö· 
l' .. O .ır. fstckJıle•ın 2'Cl0 sa,•ı!: İc':oırı11nun "! ~,. 3 CÜ mandelerinde-

; 

Askeri Baytar okuluna 
kayıd ve kabulü 

tal ehe 

1 - Ankarada askert baytar okuluna bu yıl sivil tam devreli 
liselerden 1937 de pek iyi ve iyi derecede mezun olan ve olgunluk 
imtihanlarını venniş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. İs· 
tekHlerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lbxmdır: 

a; Türkiye cumhuriyet tebaasından ve türk ırkından olmak 
b; Yaşı 18 - 21 olmak, • . . 
c; Beden te9ekkillleri ve srhatı orduda ve her ıklımde faal hız-

mete müsaid olmak (dil rekabeti olanlar alınmaz) 
d; Kusursuz vaz'ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak • 
e; Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Zabıta vesı

kası). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarma şu vesikaların bağlan-

msaı lSzımdır: 
a; Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
b; Sıhatı hakkında tam teşekkü!lü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı, . 
c; Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdik1i suretı 
d; Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimat~ar~ 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdıklı 
teahhüd senedi, 

e; Sar'ah, uyurken gezen. sidikli, bayılma ve marazi çırpınma· 
ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli te
ahhüdnamesi (Bu gibi hastahklardan biriyle okula girmezden evet 
ma1Ul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve bu müd· 
dete aid hükümet masrafı velilerine ödettirilir.) 

3 - İsteklilerin bulundukları mahallerdeki askerlik şubeleri
ne istida ile müracaat edecekler ve şubelerce ı. maddede bildirilen 
evrakı ikmal ettirildikten sonra İstanbul ve civarından isteklilerin 
Haydarpaşada askeri baytar tatbikat okulu müdürlüğüne, Ankara ve 
ona yakın iller isteklilerinin de Ankarada ziraat enstitüleri bay· 
tar fakültesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün ilk haftasına kadardır. Ondan 
sonra kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi değildir. Şehadetname dere
celerine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca 
kayıd işleri kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker-
lik şubeleri ile teb1iğat yapılır. (2592) 2-3999 

BİL1T 

1 - hütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinin ihale glinü 
istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli 61 bin 796 lira 99 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 7 eylül 937 sah günü saat 15 tedir. 
4 - Şartname, keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satın alma 

Ko.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 
cü madesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla b:rtikte teklif mek
tublarmı ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vemeleri. (2845) 2-4366 

t LAN 

Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 
Aktaş sırtları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahdid edilen ve hartası çıkarttmlmakta olan arazi ciheti askeri· 
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama
mak için kendilerine aid yerleri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilan o· 
lunur. (3026) 2-4544 

1LAN 

1 - Hre bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 180 yüz seksen ku
ruş olan altmış bin ila seksen bin kilo san sabunlu kösele kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mHcdarı 8450 sekiz bin dört yüz elli liradır. 
4 - İhalesi 15 eylül 937 çarşamba günü saat il dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale satından en az bir saat evel M. M. V. SA. AL 
KO. na vermeleri. (3051) 2-4579 

.. ı ____ A_n_k_a_ra_ Belediye Reisliği _ı_ıa_n_la_r_ı ____ ı 
!LAN 

Tıp faültesi yapılmak üzere istimlaki takarrür eden Mukad. 
dem ve Kurtuluş mahallelerinde istimlake tabi olup da kıymet· 
lere yapılan itirazlar 31.8.937 salı günil. ~at on beş buçukta bele
diye encümeninde tetkik edileceğinden ıuraz edenlerin belediyeye 
gelmeleri ilan olunur. (3057) 2-4555 

t LAN 
Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ve 18000 litre gaz 3. ey

Jiıl. 937 cuma günü saat 10.5 da pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
belediye encümenine müracaatları. 2-4582 

l L A N 
Hipodrom karşısında otombil parkında. 850 metre tulUnde 

1929.50 lira bedel keşifli yontma taş borduru. ınşası 31.8.937 salı gü
nü encümende pazarlıkla yaptırılacağından ısteklilerin o gün saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3022) 2~526 

ki vesika ve teminat makbuzlariyle teklif .mektubların1 ihale sa
atından bir saat eveline kadar mezkur koınısyona vermeleri. 

(2967) 2~466 

t LAN 
1 - Tefenni garnizonunun yıllık ihtiyacı için 389.500 kilo yu

lafın kapalı zarfla eksiltmesi 16.9.937 perşembe günü saat 11 de 
lspartada tümen satın alma komisyonunda. yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo muhammen. fıyatı .. beş kuruş ve mu· 
vakkat teminatı 1876 liradır. Şartnamesı her gun komisyonda gö· 
rillebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü rnaddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2972) 2--4512 
t LAN 

1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı için 150 bin kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Etin tahmin bedeli 27000 lira ve ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltmesi 3.9.937 cuma günü saat 11 de Erzurumda askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - bteklileria 2~ sayılı kanunun 2, S cii ttıaddeler:.OdeH ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublannı ihale saa
tından en az bir saat evetine kadar mezkftr komisyona vermeleri. 

(2862) 2-4321 
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Askeri afbrikalar Umum Müdürlü Satmalma 
Komisyonu ilanları 

3000 KİLO KELLE KARPİT 
Tahmin edilen bedeli 750 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 15A9.937 çarşamba günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı 
k~nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
mısyona müracaatları. (3068) 2-4592 

1000 KİLO CİV A 

Tahmin edilen bedeli 3500 lira oJan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malaeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
misyonunca 17.9.937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
e~lilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikJe mezkfir gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3067) 2-4591 

Kırıkaklede yaptırılacak inşaat 
Keşif bedeli 5139 lira 56 kuruş olan yukarıda yazılı inşa.at as· 

~~ri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 13 ey· 
l~I 937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek. 
~r. Şartname 26 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talible
rın muvakkat teminat olan 385 lira 47 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. (3016) 2-4529 

5 TON MUKAVVA 

Tahmin ediJen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
Y~zrh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mı~yonunc:a 17.9.937 cuma günü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale 
e~ılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (3069) 2-4593 

Devlet DemiryoHarı ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanlan 

t LAN 
Muhammen bedeli (16000) lira olan vagon, lokomotif ve sair 

muhtelif kriko ve verenler. 
8-10-937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 

da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (1200) liralık ~uvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenın 7-5-1936 gün ve 
3297 veya 1-7-937 gün 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş olan ta
limatname dairesinde alınmrt vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14-30 a kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2933) 2-4446 
1 LAN 

Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif cins saplar 22.9.937 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1057.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 
gün ve 3297 veya 1.7.937 G. 3645 No. h nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vemıeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2849) 2-4433 

İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildiri· 
leceği ilan edilen ve beher tonunun muhammen bedeli 52,50 lira olan 
takriben 450 ton lokomotif ,otomotris ve ocak ateş tuğlaları 18.10. 
1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida-
re binasında satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isti yenlerin 1771,88 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
!eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3008) 2-461.S 

İLAN 
Muhammen bedeli 5222,50 lira olan muhtelif dört kalem telgraf 

ve c1ektrik izorn.törleri için deve boynu ve düz demir mesnetler 29. 
9.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 391,69 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tese11iim ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3000) 2-4614 

İLAN 
Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akü

mülatör plak ve teferruatı 14.10.1937 perıembe günü saat 15.30- da 
kapalı zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1441,80 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2999) 2-4613 

Nafia vekaletinden: 
Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mec· 

muu 37000 liradan ibaret olan ceman 30000 metre mikab balast ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

ı - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından 
B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mika· 
br Karakuyu İstzayonu civarında.ki taş ocağından C - Muhammen 
bedeli 1100(} liradan ibaret olan diğer 10000 metre mikabından 5000 
metre mikabı Baladiz • Burdur hattının tarafeyninden toplama ve 
5000 metre mikabı da ocak balastı olarak verilecektir. 

2 - Eksiltme 9.9.937 tarihinde saat 15 de vekaletimiz demiryol
ları in§aat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacak
tır. 

3 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
4 - Münakasa sartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa 

evrakı 185 kuruş mukal:iilinde demiryonar inşaat dafreıııncıen ve
rilmektedir • 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı mrrma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev· 
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve
rilmiş müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarınr mez· 
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlryarak 9.9.937 tarihinde saat 
on dörde kadar inşaat artırma, eksiJtme ve ihale komisyonuna mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2916) 
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Ankara numune hastanesi 
tahihliğinden: has , 

Hastahanenin 193 7 mali y1lı ihtiyacı olan cins, mikdar, muham
men fiat ve eksiltme şekilleri ve muvakkat teminat mikdarları ya
zılı yedi kalem ilaç ve malzemei tıbbiye 15.8.937 tarihinden 2.9.937 
tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde baş tabiblikte ve 
İıtanbulda Sıhat müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2.9.937 çar
~amba günü saat ıı de Ankara N"ümune hastanesinde yap.ılac~ktrr •. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahıyettndckı 
evrak komisyonca alınmıyacağmdan bunları vermek istiyenler ihale 
gününde-.: evel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye ve
kaleti veznesine yatıracaklardır. Kapah zarflar ihale gününden ve 
saatinden bir saat eveline kadar teslim edilrnis bulunacaktır. Muay
yen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul edile· 
mez. Kapalı zarfların kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve 
behemehal mühür mumu ile mühürlenmiş ve mumlanmış olınası şart· 
tır. 

Bütün tarifata uymayan zarflar keza kabul edilemez. 

Tahmin edilen 
Hat 

Muvakkat 
teminat 

Lira K Mikdan Lira K. Cins Eksiltmenin şekli 
Kapalı 

9550 00 'Z93 kalem 716 25 İlaç azrf usulile 
1950 00 14 .. 146 25 Lastik malzeme Açrk 

eksiltme 
540 00 39 

" 
260 00 40 ,, 

315 00 8 ıt 

2325 00 1500 kilo 

4500 00 14 kaleır. 

40 50 

19 50 

23 65 

174 40 

337 50 

Bakteriyoloji 
laboratuar eczası ., 
Kimya laboratu-
arı eczası 

" Teşrihi maraıi 

laboratuvar 
eczası " Hidrofil pamuk 
üç A marka • 
veya Güneş marka ,, 
Rontken filim 
ve eczası, Ko
da k, İlfort, ve 
jlövsner ., ., 

(2772) 2-4241 

.. 

.. 

" 

,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Almr:! Komisyonundan· 

ı - 367 tane eğer takımının kapalı zarfla eksiltn:esine tstekli 
çıkmadığından 10-7-937 cuma günü saat 15 de pazarlıgı yapılacak
tır,. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1569 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
lata eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (5288) 2-4362 

1 . .. • 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat okulu karşısın-

daki arsada kısmen inşa edilmi~ demirhane atölyesi ikmal inşaatı. 
2 - Bu işın muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli, 
B - Proje, 
C - Fenni şartname, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projesi, 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara, İstanbul nafıa direktörlük

lerinde mevcudtur. Arzu edenler oralardan izah;,ıt al;;ıbilirler İsti· 
yenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktörlü· 
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 8.9.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de Bursa ilbaylık binasında kültür eksiltme komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 56 lira m~vakkat 

teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı ımzala
ması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lazrmdır. 

2490 numrah kanunda yazılı vesikalarla beraber 1.1.9~7 tari
hinden sonra nafıa vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehlıyet ve
sikası. 

7 - Te;.;lif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha
yet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıı zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Hlzımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. (3044) 2-4559 

Ankara valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1903 lira 50 kuruştur. 
İhale 2.9.937 perşembe günü saat 15 buçukta vilayet Daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 142 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat 

itası lazrmdır. 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şartnameyi 

görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2681) 2-4218 

Turhal Şarbaylığrndan : 
1 - Turhal belediyesince yaptırılacak olan 13159 lira 45 kuruş 

bedeli keşifli ön kısmında beş ve arkasında altı mağaza üstünde iki 
ev kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale müddeti 20.8.937 cuma gününden başlıyarak 19.9.937 
perşembe gününe kadar devam edecek ve 20.9.937 cuma günü saat 
ikide Turhal belediyesi encümeni huzuriyle kati ihalesi yapılacak· 
tır. 

3 - İnşaata aid plan, proje ve saireyi görmek istiyenler ~ur
hal belediyesine müracaat etmeleri ve hariçte bulunanlara mura· 
caatları üzerine posta ile gönderilecektir. . . 

4 - Talihler umumi ve hususi şartlan kabul ettiklerıne daır 
§erh vererek ikametgahı kanunilerini yazıp imza etmedikçe ihale
ye iştirak edemezler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.50 nisbetinde 9~6 lira 96 
kuruşu ya nakden makbuz mukabilinde belediye veznesıne yatır
mak veyahud bu mikdar banka mektubu ibraz etmek ve ihaleyi ka
tiyesini müteakib muvakkat teminat % 15 e iblağ edilecektir. 

6 - Teklif mektubları ihle saatından iki saat evetine kadar 
beldiye encümenine verilmiş bulunacaktır. Bu saatten sonra gele
cek teklif rnektubları muteber değildir. 

7 - Mukavele harcı pul dellaliye ve sair masraflar müteahhide 
aiddir. 

8 - Teklifler arttırtn41 ve eksiltme nizamnamesi ahkamına uy
gun olması şarttır. 

9 - Daha fazla izahat almak istiyenlerin belediye encümenine 
ıniıracaat etmeleri la7tmdır. (5591) 2-4563 

ULUS========================== I! 

Türk Hava Kıırumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
5 inci keşide ı 1 eylôl 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 eylül 1937 günü akşamına 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdn. 
Bu tarih•en sonra bilet Ü7erınrleki hakkı sakıt olur. 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 
Bo J • · .. ~,. ~ı n : 
1 _ Eksiltmeve konulan iş: Bolu vilayeti merkezinde yeni-

den yapılacak hastahane hinası, 
Keşif bedeli 5i.OOO liradır. 
2 _ Bu işe aid sartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
c _ Baymdırlrk işleri gene] şartnamesi, 
D - Hastahane binasına dair fenni ve hususi şartname, 
E _ Keşif hülasası mesahat cetvelleri. 
F _ Hususi ve mali şartname, 
G - Proje. . ... 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Bolu nafıa mudurl 

lüğünden 2 lira 85 kuruş mukabilinde alabilirler , 
3 _ Eksiltme 17 9.937 tarihinin cuma g:ünü saat 15 de Bol~. da 

bükümet binasında daimi encümende nafıa vekaletinin kabulune 
talikan bedel layiki had görüldüğünde ihaleyi evveliyesi yapıla
caktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4100 lira muvak~at 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gos
termesi lazımdır. 

ı _ Ticaret odasında kayıdh bulunduğuna dair ves.ik~, . 
2 - İstekliler nafıa vekaletinden verilmiş 937 tarıhlı ehhyet 

vesikasını haiz olmaları. 
6 _ Teklif mektublarını yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar Boluda daimi encümen dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğne makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek ınektubların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (5590) 2-4562 

iktisat VekalPtinden 
1 - Makam otombili için (16.000) litre benzin satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedel (2960) lira ve muvakkat teminatı (220) lira
dır. 

2 - İhalesi 3.9.937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat (10) 
da levazım müdrlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve% 7.5 muvakkat teminat 
parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan o-
lunur. (2863) 2-4328 

P. l'. 1"'. n1ürliirlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucıbince radyo sa· 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en vakın PTT. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 . Ağustostan eve! alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağu cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su· 
retle uzatılmrvacaktır. 

937 iicretlerı eytal sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul· 
lanrlsm kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi-
yecektir. ( 2770) 2-4224 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapıl

masına lüzum görülen muhtelif açıklıklarda yedi aded demir köp
rünün inıası, montajı (ve icabrnda ripajı) kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Münakasa 4.10.937 tarihinde saat on beşte Ankarada veka
letimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhaınınen bedelleri mecmuu 480051 li· 
radır. 

3 - Muvakat teminat ceman 22952 lira beş kurustur. 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukave~e. projesi, gen~l şartname ve 

diğer münakasa evrakı 24 lira mukabılınde deıniryollar inşaat da
iresinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 249.o No.lı kanun muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesıkaları ve 937 senesi 
için muteber olarak vekaletimizden verilmiş nıüteahhidlik vesika
sını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dai
resinde hazırlıyarak 4.10.937 tarihinde saat on dörde kadar demir
yollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır 

6 - Bu ~ünakaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montajım yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(2824) 2-4364 

Af yonkarahisar Belediye Reisliğinden : 
ı - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine "aid yeni be

lediye binası inşasrdır. 
2 - Bedeli kesfi 49166 lira 63 kuruştur. 
3 - Bu işe aid. fenni şartnanıe, eksiltme ~artnamesi, resim, ke

şif evrakları 225 kuruş mukabili Afyo~ ?eledıyesinden verilecektir. 
4 - Bu insaat 17.8.937 tarihinden ıtıbaren 7.9.937 tarihine rast· 

!ayan salı günÜne kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf u • 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. .. .. 

5 - İhalesi 7 .9.937 tarihinde s:ıiı gu?u saat 15 de Afyonkarahi
sar belediyesinde encümeni beledıyece ıcra k~lınacaktır. 

6 - Teklif mektubları mezkilr saatten hır saat eveline kadar 
behemehal encümene verilmiş olacaktır. . 

7 - Muvakkat teminat mikdan. 36~7 lıra 50 kuruştur, 
8 - Talihlerin en aşağı otuz hın lır~lık yapı işi yaptıklarına 

dair nafıa bakanlığından ahnmı§ ve ehlıyet vesikasını haiz bulu-
nacaktır. (5461) 2-4522 

Kumbar~ biri 
1 

-=----REÇETELERiNiZi --
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

<t iniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolavlık trösterilir. Ulus. Halk sineması srrusmdc
feleton · 2018 

Mektebler satınalma 
komisyonundan 

1 - Ankara birinci orta okulunda 350 tane dershane sırası açık 
eksiltme ile fenni şartnamesine göre tamir ettirilecektir. 

2 - Beher sıranın keşif bedeli 320 kuruş, muvakkat teminatı 84 
liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün birinci orta okul 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmesi 1.9.937 çarşamba günü saat 15 te mektebler mu
hasebeciliğinde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekJilerin muvakkat teminatı eksiltmeden eve] mekteb
ler muhasebeciliği veznesine yatınp alacağr makbuzu ve nafıa mü
dürlüğünden ehliyet vesikası alıp komisyona verilecektir. 

(2729) 2'.......4175 

Nafıa Vekaletinden 
14 eylül 937 salı günü saat 11 de Ankara nafıa vekal~ti malze

me eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedellı 1~0 bey: 
gir kuvvetinde 1 Turbo elektrik grubunun pazarlıkla eksıltmesı 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin vekaletten talimatnamesine göre alınmış olan mal

zeme müteahhidliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuziyle 
birlikte 14 eylül 937 salı günü saat 11 de komisyonda bulunmaları 
lazımdır. (2984) 2-4520 

Gümrük Muhafaza Gene] Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane portatif çadırın 
17.9.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mek
tublarını o gün saat 14 e kadar Galatada eski ithalat gümrüğü bi
nasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2964) 2--4488 

l{ültür hak.anlığından: 
Muhtelif vekaletler hesabına bu yıl Avrupaya tahsile gönderi

lecek 1936-1937 ders yılı lise olgunluk mezunları sınavı hakkında 
evelce gazetelerde yapılan ilanda mevcud şartlardan bir kısmı aşa
ğıda yazılı olduğu üzere tadil edilmiştir: 

1 - Muhtelif kollardan açılacak sınavlara, 1936-1937 ders yılı li
se olgunluk mezunlarından başka 1934-1935, 1935·1936 ders yılı me
zunlarından halen başka bir yüksek okuldan mezun olmıyan ve hiç 
bir makam ve müesseseye taahhüdle bağlı bulunmayanlar da iş
tirak edeceklerdir. 

2 - Sınava iştirak etmek istiycnlerin mezun oldukları okullarca 
aday seçilme müddeti 25.9.937 tarihine kadar uzatılmış ve sınavla
rın başlangıç tarihi de 27.10.1937 gününe bırakılmıştır. (3087) 2·4595 

Harta Genel Diı·ektörlüğünden : 
1 - Harta kıta erleri için (1300) çift potin kapalı azrf usu

liyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (6110) muvakkat teminat (458) lira (25) 

kuruştur. İhale günü 6. eylül 937 pazartesi günü saat (15) tedir. 
İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
de teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebecide harta 
genel direktörlük satın alma komisyonuna getirmeleri. 

(2854) 2-4323 

Harta genel direk.törlüğünden: 
1 - Harta genel direktörlük kıta erlerinin pavyonunun ikmali 

inşaatı açık eksiltmeye konnıuştur. 

2 - Muhammen bedel (4698) lira (7) kurştur. Muvakkat te
minat (352) Jira (35 kuruştur. 

3 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle 6. eylül 937 pazar
tesi günü saat (10) da Cebecide harta satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2928) 2-4398 

-
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Orman Çiftliği 
-- -·------

Çiftlik Sutü ıle besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Or-ao Çit tU~I M•~aaala11 

l\lüzik öğretmen Okulu 

Direktörlüğünden: 
' Madde l - Müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 

eks iltme ile yapılacaktır. Keşif bedeli 2951 lira 31 kuruşdur. 
2 - Munakasa 4.9.937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 

3 de okullar sağışmanhğında teşekkül eden komisyonda yapıla· 
caktır. 

3 - İstekliler %7 .5 güven paralariyle tayin olunan gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. 

4 - Keşif projesini görmek istiyenler Müzik öğretmen okulu 
direktörlüğüne baş vurma tarı . (2839) 2-4303 

Nafıa V~kale-tinden: 
12 birinciteşrin 937 sair günü saat 15 de Ankarada vekalet mal-

1eme eksiltme komisyonunda 25500 lira muhammen bedelli font 
boru ve teferruatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilinde An
karada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912 lira 50 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektublarım tali~atnamesine göre vekalet

ten alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 12 birinci 
teşrin 937 salı günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (2915) 2-4518 

Çorum vilayeti nafia 
müdürlüğünden : 

17.9.937 cuma günü saat 15 de Çorum Nafıa eksiltme komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri diğer evrak Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin 
teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını ihale günü saat 14 de 
kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 2-4618 

Anl(.ara Defterdarlığından : 
Askeri ve mülki tekaüd ve yetim ve dulların eylül ile teşrini sa

ni 937 üç aylık maaşlarına aid muamele ve tediye günleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

1 - Maaşlarını bankadan alan askeri ve mülki tekaüd ve dul ve ye
timlerin muameleleri 1.9.937 çarşamba ve 2.9.937 perşembe günleri 
yapılacaktır. 

2 - Maaşlarım vezneden alanlara tahsis edilen tediye günleri: 
A • Askeri mütekaid ve yetimlere, dullara: 

3.9.9397 cuma günü 1 • numaradan 500 numaraya kadar. 
4.9.937 cumartesi 500 numaradan 1000 numaraya kadar 
6.9.937 pazartesi 1000 numaradan 1500 numaraya kadar 
7.9.937 salı 1500 numaradan 2000 numaraya kadar 
8.9.937 çar~amba 2000 numaradan 2500 numaraya kadar. 
9.8.937 perşembe 2500 numaradan yukarı. 
- Mülki mütekaid, dul ve yetimlere: 

B - 10.9.937 cuma 1 numaradan 500 numaraya kadar. 
11.9.937 cumartesi • 500 numaradan 1000 numaraya kadar, 
13.9.937 pazartesi 1000 numaradan 1500 numaraya kadar. 
14.9.937 sah 1500 numaradan yukarı 

(3098) 2-4616 

Inegöl belediye riyasetinden : 
İnegöl içme suyunda ilaveten yapılacak kısma lüzumu olan 20 

santim kutrunda 300 metre pik borunun Mudanya iskelesine teslim 
edilmek şartile 23.8.937 tarihinden 13.9.937 tarihine rastlayan paazr· 
tesi ,,.·;.,;i saat 16 ya kadar 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuş ol
du{; .ne. . ta li p olanların İnegöl belediye riyasetine müracaat eyle-
meler, ılaı oiunur. 2-4619 

--, 
Etibank'tan 

Mühendis aranıyor 
Makine ve tesisat tubemizde çalışmak üzere al· 

manca lisanına vukufu olan makine veya elektrik mu· 
hendisleri aranmaktadır. 

Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) adresine 
yapılmalıdır. 2-4571 

Askeri fabrikalar Ticaret kaleminden: 
500 TON HURDA DEMİR 

Yukarıda yazılı malzeme 10 eylül 1937 çarşamba günü saat .14 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi hergün ticaret kalemın
de görülebilir. İsteklilerin yukrıda tayin edilen günde yüzde 7.5 te
minatlariyle birlikte ticaret kalemine müracaat etmeleri 

(3049) 2-4617 

lnegöl belediye riyasetinden : 
4473 lira 50 kuruş bedeli ke§fi olan İnegöl içme suyu yollarınd~ 

yapılacak inşaat ve filitre tertibatı 23.8.937 den 13.9.937 paza:tesı 
günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuld~gun
dan talip olanların şartı;ıa:ııe ve projesini görmek üzere İnegol be-
lediyesine müracaatları ılan olunur. 2-4620 

Cebeci merkez has· 
tahanesi dahili hasta-

Memur Aranıyor 

Orman 
Çiftliğinden 
Fabrikalarla idare ve muha· 

sebe i§leri için muhtelif dere· 
celi memurlar alınacaktır. As· 
kertikle alakası olmayanların 
herg-ün vesikalariyle birlikte Or-
man çiftliği umumi idaresine 
müracaatları. 2-4509 

1 Dr. M. Şerif Korku71 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalannı kabul eder 
Telefon 1499 
Adres: Kooperatıf arkası Ali 
Nazmi A r>art No: 9. D 5 

2-3361 

Atletik hufutanuzu muhafaza 
ediniz 

$ilm•nlıklı mGcedele edl 
nlz ve bu"un en iyi O•~•I 
olın SHORT UNUI yı glrl
nıı. Oolml maujınu• lHl
•11• yağh tabakt~ı giderir 
Hu•utl tlhtlkl 111• trll<o· 
dan yap~mıt olın SHOllT 
llNIA adi bir kOlot olbl 
yıkııur. 

Fiyatı' 10 !iradın lllbır••· 
Satıt yeri yalnı1: ı 

.J, ROUSSEL 

Evl~af unıum müdürlüğünden : 
Erzurum mahallesinde istasyon caddesinde 170 numaralı evin 

tamiratı keşfi mucibince 585 lira 14 kuruş mukabilinde pazarlık su
retile yapılmak üzere müzayedeye konmuştur. 

Talip olanların 3 9.937 cuma günü saat 17 de teminat akçelerile 
birlikte Vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil ko-
misyona müracaatları ilan olunur. (2990) 2-4612 

Evl{af umum müdürlüğünden : 
Mülhakadan Karacabey vakfrndan hamamın bazı mahallerindeki 

tamiratın keşfi mucibince 212 lira 50 kuruş mukabilinde pazarlık 
suretiyle yapılmak üzere müzayedeye konmuştur. 

Talip olanlarm 3.9.937 cuma günü saat 17 de teminat akçelerilc 
birlikte Vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil ko-
misyona müracaatları ilan olunur. (2989) 2-4611 

Jandarma Genel l{omutanlığı 
Ankara sahnalma konıisyonundan 

1 - Keşif bedeli ( 1480) lira olarak tesbit edilen ve Ankara jan
darma meslek mektebi mutbahmda işler bir halde teslimi meşrut 
bulunan bulaşık yıkama makinesi 1.9.937 çarşamba günü saat (15) 
te pazarlıkla isteklisine ihale edilecektir. 

2 - İlk teminatı (lll) lira olan bu tesisata aid şartname ko
misyondan parasız alınabilir. Pazarlığa girmek istiyenlcrin ilk te
minatları ile birlikte belli gün ve saatta komisyona baş vurmaları. 

(2787) 2--4244 

Bf RASi 

P•rlı, 166 8d. H..,_,." 
ISTAllBUL, Btftghl 

ro ... ı mayd••ll 12 No.ttı. 
"4a~u•m•u ılyı .. t •dlnlc v•J• 
19 lto.lu larll•mlıl l•l•rh•IL 

Harta Genel Direktörlüğünden 

Otomobil aranıyor 
Az kull:ınılmış FNt yahud 

Şavrüle açık bir tenezzüh oto
mobili almak istiyorum. 30 mo
delden aşağı olmamak üzere 
spor tercih edilir böyle bir ot~ 
mobil satmak istiyenler 1.9.937 
gün öğleye kadar İzmir otelin· 
de Zübeyr Daşara müracaat. 

2-%21 

ZEISS 
Gözlük perivist - pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza GözlUkc;;O 

1 İmtiyaz sahibi ve Ra~mu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapxlmış harta kıta erleri için aşağıda ihale gün ve saatleriyle muham
men bedelleri yazılı techizat ve melbusat açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Z - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat 
makbuzlariyh yazılı gün ve saatlarda Cebecide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 
Muhammen B. 

Lira Kr. 
360 00 
108 00 

1000 00 
64 00 

4753 00 
1080 oo 

990 00 
1650 00 
630 00 
(2855) 

Y ENt 

C t N S l 
yatak kılıf 
yastık ., 
kilim 
ekmek torbası 

yazlık elbise 
kaput 
kışlık elbise 
çamaşır 

çorab 

BU GECE 

mikdarı 
Adet 
180 
180 
250 

80 

679 takım 
90 
90 takın 

1100 .. 
2100 çift 

muvakkat teminat 
Lira Kurut 

27 00 
8 10 

75 00 
4 80 

356 48 
81 00 
74 25 

123 75 
47 25 

SiNEl\1ALAR 

İhale T. ve günü SA AT 

8.9.937 çarşamba 13 den 14 de 
kada1 

8.9.937 çarşamba 14 den 16 ya 
kadar 

2-4342 

HAlK 

HANS JARA Y tarafından 
temsil edilen 

AKŞAM GONEŞl 

BUGÜN BU GECE 
lki büyük aergüze§t 

filmi birden 

Gündüz iki film 
1 - AKŞAM GÜNEŞi 
2 - K.IZI L ÇAYIR 

1 - HAFiYELER KIRALI 
2 - KORSANLAR DOŞMANI 

Halk Matinesi Saat! 12,15 de 
NERON 

Ş E H 1 R BAHÇESiNDE 
Bu gece saat tam 21,30 da 
SAN FRA NSlSKO 


