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• 
Bug.ün 6 ncı sayfamızda dün Harp 
okulunda yapılan törene, 7 nci say
fam1zda da dün zafer ve tayyare 
bayramı münasebetiyle yapılan ge
çit resmine ait güzel resimler bula
caksınız. 

5 KURUŞ 
Fransızca Ankara 1063 
İdare müdürlüğü 1061 A O 1M1 '% AN C> 1M1'%C>1 R. 
Atölye 1064 

Zafer Bayramı heyecanla kutlandı 

Atatürk'ün silôh 
arkadaşlarını tebriki 
Istanbul, 30 (a.a.) - Rei11icümhur Atatürk'ün Maretal Fevzi 

Çakmak'a çekti\deri tebrik telgrafı : 
"· Mareşal Fevzi Çakmak 

Elazığ 

Türk ordusunun büyük zafer bayramı başta 

siz olmak üzere bütün silôh arkada~lanma 

kutlu olsun 
Mare§al Fevzi Çakmak'tan Atatürk'e yazılan telgraf: 

. Büyük Cümhurreisi Atat.ürk 
Mesudane idrak ettiğimiz büyük zaferin yıldönümü mü

nasebetiyle Cümhuriyet ordusu mensuplarının Yüce BQ§
buğlarma sarsılmaz candan bağlılıklarını ve sonsuz ta
.,;mlerini aaygı ile arzeclerim. 

Genel Kurmay Bcqkanı 
MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

Atatürk' ün Teşekkürleri 
İstanbul, 30 a.a. - Riyaseticümhur umumi katipliğin

den: 
Büyük zafer bayramı münasebetiyle yurdun içinden ve 

dışından gelen tebrik telgraflarmdan Atatürk pek müte
hassis olmuşlar ve teşekkürleriyle tebriklerinin iletilme
sine Anadolu ajansını memur etmi~lerdir. 
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KAHRAMAN ORDUMUZUN YENİ TEMELLERİ 

Harp Okulu'nda 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1050 gen~ subayımıza güzel 
' 

bir .. renle· diplomaları verildi 
Kuruluşunun 105 inci senesinde, ~ 

türık ordusuna 1050 genç subay hedi
.ye eden şanlı Harbiye'nin bu seneki 
mezunları, dün çok güzel bir törenle 
diplomalarmı aldılar. 

Hipodromdaki törenden sonra ön
le rinde mızıka kendi marşlarını çala
rak Ulus meydanma gelen genç su
baylar, Atatürk anıtına itina ile hş. -
zırlanmış ve üzerinde (Harp Okulu 
938) yazılı bulunan büyük bir çelenk 
koydular. Burada hep bir ağızdan İs
tiklfil marşını ve Harp okulu marşla
rını söylediler. Öğleden sonra dip
loma tevzii ve andiçme törenleri 
mektepte kutlanmak üzere bir prog -
ram hazırlanmıştı. Orduda şerefli va
zifelerine başlama gibi, hayatlarının 
en mesut gününü idrake hazırlanan 

Sonu 8. inci sayfada) Harbiye okulunda yapılan törende Vekillerimiz 

Baıvekilimizin 

leıekkürleri 
İstanbul, 30 a.a. - 30 Ağustos 

zafer bayramı müna$ebetiyle 
memleketin birçok yerlerinden 
gelen tebrik telgraflarına ayn ay
rı cevap veremediğine mütee-asir 
olan Başvekil Celal Bayar, bun
)ua karı.ı teıekkürlerinin iblağı
na Anadolu Ajansmı memur et
ınİ§lenfir •. 

wıusstOliltillJCbaOit!'llll•OOC'IJ .. 

Genç 
subaylar 

Yazan: Nurettin ARTA.it 

Dün, yüz beşinci yaşına basan harp 
okulunun bayraktan renk ve heyecan.. 

1 dan ses alan bağnnda, yeniden 1050 
türk çocuğuna asteğmenlik diplOIDUl 
verdiler. 

Ankara tepelerinden birisi, bir gün 
daha, bando seslerini, genç, di~ ve 
gürbüz ağızlardan yükselen heyecanlı 

ı andları dinliyerek bir yıldönümü daha 
kutladı. 

(Sonu 2. inci say! ada) 

Zafer nesli 1 Dumlupınar'da Yurdun her tarafında olduğu gibi 
F. R. AT AY h •t k 

Bu zaferle 16 senede her §ey şe f QS er 
mümkün olmuştur: 

Hür, ileri, mesut ve kuvetli b _J 
Türkiye bu zaferin eseridir. E- mezarı QŞlnaQ 
ier zaler olmasaydı, türkler 
Sevr aömürgesinin esirleri ola
rak aürünecekler, boğazlardan 
Ve garbi AnaJolu'nun münbit 
topraklarından ateplere doğru 
atılacaklar, onlara bir daha ha
Yat hakkı vermemek için cihan 
milletleri alıdedeceklerdi. Zale
re ve onun tek ve tam sahibine 
borçlu olmadığımız hiç bir şey 
Yoktur. Her şeyi bırakınız, şerel
li insanlar olarak ancak bu za
ferden beri yaşıyoruz. 

Türk milletinin yeni zamanlar 
tarihi ikiye ayrılacaktır: Zafer
den evel ve zaferden sonra! Biz 
0 ndan evetini de sonrasını da ta
nıyoruz. Osmanlı bozgunlarının 
ltıeyus havası içinde doğup bü
:Vü.dük. Halkta kahramanlık ru
hu ölmüş değildir: Fakat devlet 
ve onun bütün müesseıelerind e 
teslim ve tevekkül esastı. Garp 
Q.leminin müsaade ettiği kadar 
:Vcıfcımak, onun gazabını uyan
dırmamak ve sinip beklemek! 
4h fU devletler aralarında uyuş
ltıcısalar, birleşmeseler ve bizi 

NUAZZAM MERASİM YAPILDI 
Cevdet Kerim İncedayı C. H. P. ve 

Halkevleri adına çok heyecanlı 
bir nutuk söyledi ve şiddetle alkışlandı 

Afyon, 30 a.a. - Bugün Dumlupı
nar'da şehit asker abidesi çevresi baş
kumandanlık meydan muharebesinin 
16 ncı yıldönümü münasebetiyle coş
kun tezahürlere sahne oldu. Tören ye
ri sabahın erken saatlerinden itibaren 
toplanan kadın ve erkek, atlı yaya köy 
lülede bir mahşer manzarası arzedi
yordu. Yakın köyler halkından başka 
günlerce at koşturarak uzak köylerd-en 
gelmiş olanlar da vardı. Afyon' dan ge
len iki ve İzmir'den gelen bir merasim 
trenlerinin getirdiği halk ve heyetler 
de akın akın bu kalabalığa iltihak edi
yordu. Adatepe'nin büyük hatıraların 
vakarlı hisleriyle meşbu duran ya
maçlarında biriken insan yığınları hep 
aynı şeyden bahsediyorlardı .: 

baştan aşağı donanan Ankara'da 

Dün geçit 
fener alayı 

• 
resmı ve 
yapıldı 

Harbiye okulundan mezun subaylcu geç;t resminde 

ai tafsilat sekizinci sa famızdadıır. 



-2-

Dumlupınar' da 
şehit asker 
mezarı başında 

( Başıl. inci sayfada ) 
"İstiklal savaşı ve Atatürk., 
Kolordu komutanı general Tevfik 

Ozem'in asker, gençlik ve halk kıtala
rını teftişinden sonra törene İstiklal 
Marşı ile ve 21 merasim topu atılarak 
başlandı. 

Ordu adına genç bir subay, gençlik 
adına Ankara hukuk fakültesinden 
Hayri Aksoy ve İstanbul üniversite
sinden Ekrem Yiğit, halk adına da 
afyonlu İhsan Açıkgöz heyecanlı söy
levler verdiler ve çok alkışlandılar. 

Müteakiben törende Cümhuriyet 
Halk Partisi ve halkevlerini temsil e
den Sinop Mebusu Cevdet Kerim İnce 
dayı kürsüye çıkarak sıksık alkışlarla 
kesilen ve umumi bir coşkunluk veren 
§U nutku söyledi : 

B. Cevdet Kerim lnceclııyı
nın nutku 

.. Muhterem yurttaşlar, 
Çok asırlardanberi dünya durumun

da mühim rol oynıyan muazzam bir 
hadise on altı sene evet bugün burada 
türk eliyle cihan tarihine yazıldı. 

Dünya tarihi kim bilir daha kaç asır 
bundan üstün, bundan azametli bir ha
dise kaydetmiyecektir. Bu hadise türk 
kudretinin, türkün ve intikamının 
türk benliginin eseri olan 30 Ağust~ 
zaferidir, kardeşler, biz yeryüzünün 
en eski bir milleti, en üstün bir ırkı
yız. Tabiatın emeği sadece arzı yarat
makta, beşeriyete vücut verip yer yü
züne serpip bırakmaktadır. Bu haki
kati arayıp meydana çıkaran, bugünkü 
medeniyete esas ve hız veren biziz. 
Yeryüzü her şeyiyle daha bir kışır ha
~inde iken kafası dinamosu, dişi. tırna
gı, kolu ve bacagı olan ecdadımız, 

Asya denen kaynağında, ilk medeniye
ti kurdu. Her sahada, her vasıl olduğu 
hududun dışında bir alem arıyan coş
kunluk ve , hızla her tarafa akınlariyle 
dünyayı doldurdu. Arzın coğrafyası
nı çizdi. Beşeriyeti kovuklardan ür
küttü. Ona insan adını taktı. Tarih de
nen ilim vasıl olabildiği mepdeden bu
güne kadar bunu böyle kaydediyor. 
Daha ilerisine gelince ondan ötesinde 
türk varmış deyip bırakıyor. 

Asırlar geçtikçe akınlar, emekler, 
savaşlar gücünü azaltıyor, uyananlar 
ürküyor, korkuyor, mukavemet için 
birleşiyor, teşkilatlanıyor. 

Asırlar daha geçiyor. Bin bir tesir
le idare cihazı da, bozuluyor, baş olan
ların ahlak ve karakteri de değişiyor. 
Bu muazzam mazi ve haşmetten sonra 
yeryüzünün ana bir milleti olan türk
ün bahtı bu suretle kararıyor, Nihayet 
bundan 22 sene evel bütün hayat ve 
mukadderatı Çanakkale açıklarında 
Mondros denen ada önünde bir gemi
ye girecek kadar küçülüyor ve daha 
sonra, kurduğu bu medeniyet alemi 
içinde, kendisine en ufaık bir hak bile 
tanınmıyor. Coğrafyasını çizdiği bu 
arz üzerinde ona sanki bir parça yer de 
sok görülüyor . 

İşte biz o muhteşem devirlerden 
aonra düştüğümüz mihnetli, felaketi, 
iztirap günlerinin ferdasında 30 Ağus
tos 1922 de Başkumandan meydan mu 
hard>esi zaferini yapıyor ve yeniden 
hayata çıkıyoruz. Bir el, tarihi sanki 
bir manivela ile çevirmiş gibi, hadisa
tın çarhını çeviriyor ve bu korkunç 
cereyana birden yepyeni ve ileri bir 
istilfamet veriyor. 

"Türk olmak'' 
vatandaşlar, 

ci ordu mıntakasına hareket buyur
dular. Saat 9 da muharebe meydanına 
geldikleri vakit vaziyet şöyle idi. 

A ra:ai iizerinde iz.ahlar 
Cevdet Kerim Incedayı, arazi üze

rinde iki tarafın durumunu tafsilatiy
le anlattı ve sonra sözüne devam ede
rek dedi ki : 

"Derhal kuşatmayı darlaştırmak ve 
imha edici bir taarruza geçmek emrini 
verdiler. Akşama kadar çok sert ve 
çetin bir savaş devam etti. Hasım or
dusu her çarptığı istikametin tıkan

mış, sökülmez bir kale olduğunu, gö
rüyor, çırpınıp duruyordu. Kahraman 
subay ve erlerimiz görülmemiş bir şe
caatle fasılasız saldırıyor, her yıkılıp 
şehit olanın kudret ve kuveti sağ kala
nınkine katılıyordu. 

Akşam güneşın batmasına bir saat 
kala devlet kurmak ve milleti idare et
mekte olduğu kadar askerlik sanatın
da da en büyük üstad olan Atatürk, 
meydan muharebesini karanlıklara bı
rakmadan tam neticeyi almak azminde 
olduğu için, bütün toplar, makineli tü
fenkler açıga sürüldü. Top, tüfenk 
sesleri hudutları devamlı bir uğultu i
çinde bırakıyor, şarapneller sonsuz bir 
şimşek silsilesi gibi çakıyordu. 

Bu sırada bütün mılletin iradesini 
kendinde toplıyan o büyük baş, ileri 
hatlara fırladı, hücum emrini verdi. 
Tam gün kararmı!ftı ki, düşman mev
zilerınde birden bıre çatırcu koptu ve 
biraz sonra her ses kesildi. Bu mesut 
olduğu kadar hazin karanlık ve süku
net ıçinde yalnız bir şey duyuluyor 
ve görülüyordu: '"!'ürk neferlerinin 
çelık hışıltıları ve türk süngüleriyle 
yıldızlaşmış ve yere yaklaşmış bir se-
ma . ., 

İşte 30 Ağustos Başkumandan mey
dan muharebesi. 

~urttaşlar 
Biz burada muayyen bir kısım ordu

sunu mağlüp etmedik, biz, burada, bir 
daha dirılmıyecek şekilde ve bir ordu 
halinde teşahhüs etmiş, bizi yok etmi
ye matuf dünya husumetini mağlup 
ettik. Düşmanlara cesaret ve kuvet ve· 
ren saltanat ve hilafet idaresini bütün 
kötülükleriyle tekmeledik. Bu zaferi, 
istiklal ve inkl1atiımızın temel ve kay

nağı yaptık. Yepyeni ve en ileri bir 
millet olarak bu sayede yeniden haya
ta erdik. El sürülmez, kötü gözle ba
kılmaz bir vatan sınırını bu sayede 
çizdik. Binbir fedakarlığın mahsulü 
olan bu zaferle gıpta edilir bir cemi
yet olduk. Bu zafer, bizim aziz cüm
huriyetimizin mayasıdır. Bizim sevin
cimiz buddandır. Ancak, bunun için 
bayram ediyoruz. 

Ey aziz şehit, türkün her şeyden a
ziz bildiği istiklale kavuştuğu gün, 
mağrur yaşamıya, sevilir ve sayılır ol
mıya başladığı 30 ağustos senin de gü
nündür. Tarih boyunca eşi olmıyan bu 
gün, cihan tarihine senin al kanınla 
yazıldı. 

Yüce şehit, belli asker, türk askeri 
Mehmet, her ana, her baba evladım di
ye seni biliyor. Seni bağrına basıyor. 
Kız, erkek her genç seni kardeş bili
yor. Seninle öğünüyor. Sen türk kah
ramanlığının, türk değerinin remzi. 
sin. Yaşasın yaşıyan ölü, cismin aziz 
türk topraklarında, ruhun temiz türk 
gönüllerinde. 

Mutlu ölü, büyük ordu bir istiklal 
ve inkilap müessesesi olan C.H.P. mil
li programında seni türk istiklal ve 
inkilabınm ve cümhuriyetinin kolla
yıcı ve koruyucusu diye ôğüyor ve ö
ğünüyor. Her şeye layiık olan kahra-

ULUS 31 - 8 - 1938 

Yeni askeri 
sanatkarlar 
Askeri fabrikalar umum 

müdürlüğünde bir tören yaplldı 
Askeri fabrikalar wnum müdürlü -

ğü emrinde iki senelik staj müddetle
rini ikmal eden 23 askeri sanatkar ve 
34 sanatkar gedikli orduya iltihak et -
miştir. Bu münasebetle dün saat 10 
da askeri fabrikalar umum müdürlü
ğünde bir tören yapılmıştır. 

Törene saat tam 10 da istiklal mar
şiyle başlanmış ve bundan sonra albay 
Rıza Yavuzalp tarafından mezun tale
beye hitaben kısa fakat beliğ bir söy
lev verilmiş sonra mezun gençlerden 
birisi buna heyecanlı bir cevap ver
miştir. Bu hitabe bulunanlar tarafın -
dan alkışlanmış ve sonra albay Rıza 
Yavuzalp tarafından gençlere diplo -
malrı tevzi edilmiştir. Subay ve davet
liler bahçede hazırlanmış olan büfede 
izaz edilmiştir. 

Samimi bir hava ve sevinç içinde 
merasime nihayet verilmiştir. 

Unh·crsitc ikmal imtihanları 

Üniversite fen fakültesinin ikmal 
imtihanlarına 15 eylülde ba§lanacak
tır. 

Üniversitenin bütün fakültelerinde 
ikmal imtihanları eylülün nihayetine 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

man ordu, sana sönmez sevgi ve saygı· 
lar sunuyoruz. 

Atatürk, 
Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek 

gönüllerimizin bütün saffet ve heye
caniyle Dumlupmar'da büyük eseri
nin huzurundayız. Her yanımız gazi· 
ledn hatıralariylc, aziz şehitlerin mu
kaddes ruhlariyle çevrilmiş olarak \a
na sonsuz bağlılık ve tazimlerimizi su
nuyoruz. 

Sağol ... 

Merasim ômirinin nutku 

Bundan sonra merasim amiri gene
ral Tevfik Özem, ruhlu ve değerli söy
levini verdi. Hatipler, 16 sene evel bu
gtin tören yapılan yerde ve bizzat ateş 
içinde harekatı idare ederek savaşın 

kati neticesini istihsal eden büyük 
'Ba!2\iuğun adını anarken alkıJ ve ~ap. 
sesleri çevrede uzun ve heybetli akis
ler yapıyor ufukları çınlatıyordu. 
Topların dağları inleten gürleyişleri 
devam ederken, bir tayyare filomuz 
da cevelanlar yaptı ve abideye Büyük 
Millet Meclisi ve Başvekalet, Cümhu
riyet Halk Partisi, vilayetler ve bir 
çok müessC6eler adına pek çok çelenk
ler konuldu. Abide, az zamanda göz a
lıcı çiçek yığınları içinde kalmıştı. As
keri kıtaların, yüksek tahsil gençliği
nin, izcilerin ve halk teşekküllerinin 
yaptıkları geçit resmi çok parlak ve 
muhteşem oldu. Halkın 30 Ağustosun 
büyük mübdii kahraman Başbuğa bağ
lılık hisleri ve minnet şükran duygu
ları telgrafla arzedildi. Tören bittik
ten sonra tarihi ve milli hislerin coş
kunluğu içinde Afyon'a dönüldü. 
Tren harp sahalarını yararak gidiyor. 
Herkeste 16 sene evelki büyük vaka
lar, yeni olmuş gibi taze bir heyecan 
var. Sanki arz üzerinde kilometreler 
katedilerek değil de zaman içinde ge
riye gidilerek bir tarih yolculuğu ya
pılmıştır. 

Belediye, ordu vekaletler ve vila
yetlerden gelmiş olan heyetler şerefi
ne büyük bir akşam ziyafeti verecek
tir. Afyonkarahisar, bugünün akşamı
nı da heyecanla kutlamıya hazırlan

maktadır. 

Genç 
subaylar 

(Başı 1. inci sayfada) 
Dün, bu şeref toplanbsını ve ora

da kaynaşan 1050 genç subayın ateşli 
gözleriyle, sırmalı omuzlarını seyre
denler için ihtiyar bir şairin "orduyu 
hümayunda bir ıair" manzumesinin : 
Nedir ıu meıceri ebdan, fu kiihsarı 

ha(iit 
Gibi mısraları ne kadar sönük, ne 

kadar manasız: kalmııtır! 
Orada 1050 Atatürk çocuğunun 

ordunun ıerefli kucağına birer kahra
man, bir komutan vakariyle nasıl abl
dıklarını gördüğünüz zaman gözleri -
niz vatanı çevreliyen sınırların atılmaz 
sedler olduğuna bin elli defa daha i
nanmış, gönlünüz bu cennet vatanda 
huzur ve emniyet içinde yaıadığınıza 

bin elli defa daha bel bağlamııtır. 
Dün, 30 ağustos, vatan kurtuluşu

na ve türk inkılabına unutulmaz bir 
bayram günü katan Baıkumandan 
Meydan Muharebesinin yıldönümü idi. 
Bu büyük bayram gününde Harp Oku
lunda genç subayların andiçtilderini 
duyduğunuz, geçit yaptıklarını ve dip
loml'\ 11l~hklrn·.,.,. rrördüC:-iinii~ va•·it inıı.
niyordunuz ki bir gÜn içinde vatan ta
rihine 1050 (30 ağustos) daha yazıla
bilir. 

" İcabında cümhuriyet u~runa 
canımı fedadan çekinmiveceğime, 

namPınım iizerine andici ,•orum ... 
Bu büyük andı bölük bölük tek -

rarhyanlar, günün birinde ve her gün 
bu gönülden gelen sözü yerine geti • 
recek kudreti "damarlarındaki asil 
kanda" bulan ve büyük Başbuğ'un eş
siz emanetini haki omuzlarına alanlar 
değil miydi? Eğer saçınıza ak düşmÜ§· 
se ve eğer savaş boylarına dair olan 
hatıralarınız, üzerinden geçen yılların 
örttüğü küllerin altında kalrmısa bu 
tunç yüzlü delikanlılann erdiği maz -
hariyete mutlaka, gıpta ile, imrenmiş. 
sinizdir: Büyük Başbuğ'un millet ta
rihine armağan ettiği eşsiz bir zafer 
gününde sevinen ve omuzlarındaki sır
manın aksi sevimli gözlerinde gülen 
bu körpe subayların benzinde yannın 

Başbuğlarını görmüyor musunuz? 
- icabında cümhuriyet uğruna ca• 

nrmı fedadan çekinmiyeceğime ..... Her 
kelimesi söylenirken yeryüzünün titre
diği ve gök yüzünün sarsıldığı bu an
dın içindeki "icab" ı hazırhyacak iç ve 
d1t dii.-m. eı..di~te kadar kendini 
ölümün, ateıin ve izmihlalin u~urum -

YURTTA BÜYÜK BAYRAM 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstanbul' da 
yapılan 

büyük tören 
İstanbul, 30 a. a . - Büyük kurtuluş 

zaferinin yıldönümü bayramı, bugün 
şehrimizde en candan tezahüratla 
kutlanmıştır. 

Bütün gazeteler, sayfalarını 30 a
ğustosun tarihi menakibine, doğur

duğu askeri ve siyasi neticelerin e
hemmiyetine ve bu büyük günün ya
ratıcısının tebciline hasretmişlerdir. 

Vali ve belediye reisi Üstündağ'ın 
başkanlığında bir heyet sabahleyin 
komutanlığa giderek orduyu tebrik 
etmiş ve komutan, muhtelif tebrikle
ri kabul ettikten sonra maiyetiyle be
raber Bayazıd Cümhuriyet meyda
nındaki merasim yerine gelmiştir. 

lstanbul komutanı burada topla
nan kıtaat ve mektepleri teftiş ettik
ten sonra en kıdemsiz bir subayın bü
yük zafere dair olan nutkuna ve halk 
namına irat olunan bir nutka cevap 
vermiştir. 

İzmir' deki 
heyecanlı 

tezahürler 
İzmir, 30 a.a. - Bugün zafer bay

ramı olmak münasebetiyle şehrimil 
kara ve deniz nakil vasıtalarına ka• 
dar baştan başa bayraklarla donatıl· 
mış ye süslenmiştir. Sabahleyin su· 
baylar büyük üniformalariyle saat 8 
den sekiz buçuğa kadar ve llbay p~H. 
lı Güleç refakatinde mülki erkan 
Parti, teşekküller, kurumlar, üye ve 
mümessilleri olduğu halde tam sekil 
buçukta müstahkem mevki komutan· 
lığına giderek komutanın şahsiyetin· 
de kahraman türk ordusunu kutla• 
mışlardır. Törene saat 9.30 da komu· 
tanın Atatürk heykeli civarında bir· 
tikleri teftişi ile başlanmıştır. Tef· 
ti§ten sonra İstiklal marşı çalınmış 
ve marşı müteakip topçu taburundan 
teğmen Tevfik Tuna tarafından Baş· 
buğluk meydan savaşının tarihçesini 
muhtevi bir söylev verilmiştir. Halk
evi tarafından şehrin muhtelif yerle
rine konulan hoparlörlerle on binler• 
ce halk tarafından dinlenen bu söy· 
levde şahametin timsali olan kahra-

N utuklardan sonra geçit resmi ya· man ordumuz ve onun Başbuğu yüce 
pılm•t v• ınerasim alayı, Divanyolu, önderimizin büyük dehası sitayişle 

Köprü, İstiklal caa11-ı voliyle Tak- yadedilmiı ve halkın candan gelen 
sim'e gelmiştir. Yolları dolo ... ran bil- yapsın Atatürk, yaşasın ordu avaz
yük halk kütleleri candan alkışları... lariyle kar§ılanmış ve alkışlanmıştır. 

-::ı~:.rlev biter bitmez geçit resmi baş
lamıştıı · J.Ier adımı takdirlerle karşı· 
lanan bu geçı. resminden sonra töre· 
ne son verilmiştir. "Sl., sırada tayya
recilerimiz de uçmak suretı,1,._ tekene 
katılmışlardır. Öğle vakti kışla '"ey
danmda yirmi bir atım top atılmııı 
tır. Gece muazzam bir fener alayı ya· 
pılacaktır. Yer yer eğlenceler, mil• 
samereler tertip olunmuştur. Neşe ve 
sürur içinde bu mutlu günü kutla

kahraman orduyu selamlamıştır. 

Taksim meydanında abide etrafın
da İstiklal marşı söylendikten sonra 
abideye müteaddit çelenkler konul-
muş ve merasime son verilmiştir. 

Hava filolarımız uçuşlar yaparak 
merasime iştirak etmişler ve öğle 

vakti Selimiye'den toplar atılmıştır. 

Gece fener alayları ve şenlikler ya- yan halk bugünü yaratan Atatürk'e 
pılmış ve her tarafta halk tezahüratı sonsuz saygı _ve bağlılıklarını sun-
devam etmiştir. maktadır. 

Memleketin her tarafında 
U_şak'ta 

lo tahmin ediliyor. 

Erzincan' da 
Uşak, 30 a.a. - Zafer ve tayyare 

ları kenarında bilsin! 
Diplomasını eline alan genç ağız- bayramı geniş mikyasta coşkunluk-

lardan §U minnet dolu cümleyi duyu • lar ve yeniliklerle tesit ediliyor. Şe-

Erzincan, 30 a.a, - Zafer bayramı 
binlerce halkın iştirakiyle kutlan
dı. Merasimde en kıdemsiz ve en yük
ıek subaylar tarafından verilen nu· 
tuklar hararetli alkışlara mazhar ol
du. Gece orduevinde bir aile toplan
tısı yapılmıştır. Caddelerde fener a
laylariyle bayram tesit edilecektir. 

yoruz : birli, köylü bütün halk bayrama bü-
- Varol komutannn 1 yük bir sevinç ile iştirak etmektedir. 
Genç asteğmen, eline alarak öğün

düğün diplomanın her göze görünmi
yen satırlarında bir gün, senden genç 
olanları da sana minnettar kılacak 
kahramanlık, yararlık vazifelerini bir 
tek noktası eksik olmamak şartiyle, 
yerine getirmeni buyuran emirler var •. 

Sen de varol; içine atıldığın kah -
raman ordunun küçüklü büyüklü bü • 
tün kahramanları, bütün o kahraman
ların ve kahramanlığın başı büyük 
Ba§buğunla beraber ... 

Mürekkebi yeni kurumuş diplo -
malarınız, panl parıl parhyan sırma -
lartnızla okulun kurulduğu sırttan 

a§ağı İner ve sevinç dolu gözlerinizi 
Çankaya sırtlarında dolaştırırken adı
na "vatan" dediğiniz sevgili ananın 

nice kahramanlar yeti§tirmiş kollarını 
bovunlarınıza dolanmış hissebnediniz 
mi? 

Bir türk şairi: 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, 

vatandır. 

Diyordu. Öyleyse, dün siz geçit 
yaptıktan, andiçtikten diplomalarınızı 

Uşak adına bir heyet Dumlupınar'a 
hareket etmi§tir. Bugün askeri me

rasim ve sonra bir geçit resmi ve ge
ce de büyük bir fener alayı yapılmış
tır. Hava kurumu şubesi Uşak şehir 
ve köy çiftçilerinin hava kurumuna 
olan zahire teberrularının tesbitini 
havacılık haftası içinde ikmal ede
cektir. Hamiyetli çiftçilerimizin hava 
kurumuna bu yıl yapacağı ve şube
nin temin edeceği yardım 500 bin ki-

Tekirdağ' da 
Tekirdağ, 30 a. a. - Zafer bayramı 

canlı bir törenle kutlanmıştır. Gü
nün kutsiyetini anlatan nutuklar bil
hassa tümen komutanımızın özlü, şu
mullü hitabesi şiddetle alkı_şlanmı 

ve parlak bir geçit resmi y2pılmış
tır. 

aldıktan sonra yeni çizmelerinizin te- Çankırı'da 
ması.n~an ~epy~ni bir zevk alan top- Çankırı, 30 a.a. _ Bugün zafer 
r~k ı~ı~, ~ı~ ellı kere daha vatanlaıtı, 1 bayramı kutlandıktan sonra binler -
dıyebılırsınız. ce halk hazır olduğu halde şapka in~ 

Gcnçlcl', siz, bütün bir milletin :za- kılabında Ulu Önderimizin Çankırı'
fer bayramı ettiği bir günde zafer do- yı şereflendirdikleri günün hatırası 
lu günler için doğan kahramanlarsı - olan abidenin açılma töreni büyük 
nız; türk güneti, cümhuriyet bayrağı bir tezahür ve sevinçle yapılmıttır. 
ve Büyük Baıbuğunuzun kumandası 
altınlla sizden uzun ve terefli batarı -
lar bekler. 

Nurettin ARTAM 

Çorum' da 
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Bunu yapabilmek için bir tek esas 
ve varlık lazımdır. "Türk olmak., işte 
bugün şu anda 17 milyonluk bir mille
tin türküm diyen her insanın bir vü
cut gibi fahr ile, gurur ve heyecan ile 
kutladığı zafer bayramı budur. Yurt
taşlar, şimdi size kısaca, bu cihanşü
mul hadisenin o gün nasıl cereyan et
tiğini arzediyorum : 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çorum. 30 a.a. - Zafer ve uçak 
bayramının 16 ıncı yıldönümü şehri
mizde fevkalfıde tezahüratla kutlan
mıştır. Binlerce çorumlu coşkun bay
ram yapmışlardır. 

Türk kahramanlığı DumlıJlınar'a 
25 ağustos akşamına Kadar bırıktıgı 

Afyon daglarının arkalarındaki dere
lerden 26 sabahı seller gibi taşarak 

yolcu olmuştu. 11.asmını ... apleOlH;.ı.e.z 

sayılan müstahkem ve çetin mevzıle
rinden çelik ordulariyle iki gün ıçin
de perişan eden büyük Başkumandan, 
;ı:9 agustos akşamına kadar .A.tyon be
lediyesindeki karargahında muteakip 
safhaları tanzım ve idare ederek yük
sek dehasiyle bu vaziyeti hazırladı. 

29-30 gecesi o aldığı raporlardan 
hasım ordusunun aksamı asliyesinin 
ımhasının tahakkuk etmekte oldugu
nu gördü ve geceden icabeden yeni e
mirlerini de verdi. 

30 Ağustos sabahı gün doğarken 

cephenin umumi vaziyetini idare için 
garp cephesi kumandanı İnönü'nü 
Afyon'da tavzif, Genel Kurmay Baş
kanı Marepl Fevzi Çakmak'ı da imha 
çemberinin şimal ve garbindeki ku
vetleri ıevk ve idareye memur etti. 
Kendileri de iyi neticeyi alacak ve 
imha çemberinin şark, cenup ve garp 
kıımından hareket edecek olan buin-

Mutabakata dair 
Mekteplerde arap ve fars kaide

lerine türkçe kaideleriııden fazla 
yer ve ehemiyet veren eski osmanlı 
gramerini okumuş olanlar bilirler; 
bu kitaplarda bir "mutabakat" kai
desi öğretilirdi: Fars kaidesiyle ya
pılmış ve sıfatiyle mevsufu arapça 
olan bir sıfat terkibinde eğer ısım 

"müennes" ise sıfatın da müennes 
olması lazım gelir diye. 
Maksadımız, burada köhnele§miş, 

hükümden düşmüş eski bir gramer 
kaidesini diriltmek, yeniden "sarf 
hocalığı,, yapmak değildir. Fakat 
eski grameri, köhne kaideleri bir 
tarafa bıraksak da, şurası muhakkak 
ki, "mutabakat,, denilen kaide ha
yatta da, sanatta da lüzumlu bir şey
dir. 

Geçen ay Caddebostanı ile Kızıl
toprak arasında ifrata kaçar derece
de modern ve çizgileri itibariyle 
kübik bir ev gördüm ki bahçesinde 
hiç olmazsa bir, bir buçuk asır ön
ceki zevke g6re yapılmış bir iki 
heykel vardı. 

Bu heykeller, belki de, daha baş
ka türlü yapılmı!j bir evin bahçesi
lle yakzıır, orayı süsliyebilirdi. Fa-

kat dedı"ğim euin önünde o kadar 
aykırı duruyordu ki içimden : 

- Gidip §U heykellerin yuvarlak 
çizgilerini keskinle§tireyim bari! 
şeklinde olmıyacak bir temennı 

geçti. 

Bir başka gün vapurdan Kadıköy 
iskelesine çıkan temiz kıyafetli ka
labalığın arasında mavi takkeleri, 
kordeleleri, nazarlıklariyle iki sün
net çocuğu çıktı. 

Bir sokaklarımızdaki kıyafet §. 

hengini, bir de bu işlemeli mavi en
tarileri, "maşallah" lı takkeleri ve 
boncuklariyle bu çocukları düşünü· 
nüz. 

Muhakkak ki, "mutabakat" deni
len şeye, sanatta ve hayatta riavete 
mecburuz. - T .• 1. 

Bir resim ve bir ba§lık ! 
--- -----
latanbulhı ,arkacla,tlarmııMiua 

bir tanesi arada sll'ada ''Ankara 
postası,, ba§lığı altında bir aayfa 
neırediyor. 

Dünkü gazetede çıkan böyle bir 
aayfada "Yeni Ankara'nın yeni 
tarafları" ıeklinde bir baılık, o
nun yanıbatında da "lam.et İnönü 
kız enstitüsü" nün bir reami gözü
müze çarptı. 

Bu binanın her iki yanına bir 
iki sene önce ilaveler yapıldığını 
ve önünde caddenin büyük bir 
kıamının bahçe haline getirildiği
ni bilirsiniz. Halbuki bu reaim•de 
ne o ilavelerden, ne de öndeki 
bahçeden eser vardı. 

Dünkü tarihle basılan bu re
aim, muhakkak ki, dört, be§ sene 
önce çekilmit ve eaki bir kollek
siyondan ahnmıthr. 

O halde bu reamin altına da ar
kadaıımız: 

''.Yeni Ankara'nm e.ki tarafla-

rı" kelimelerini ya7.abilirdi. 

nerber/t>rdeki levluıuır ! 
Ankara belediyesi, bütün ber

ber dükkanlarına birer taadikli 
fiyat listesi astırmış. Bu listeler, 

bazı berberlerde göze görünür 
bir tarafa konduğu halde, bazıla
rında kenara, köşeye konulmut
tur. Her neyse, maksadımız bu 
levhaların asılış tarzmdan bahset
mek, tenkit yürütmek değildir. 

Geçen gün bir berberde asılı 

duran levhayı okuyan iki arkada§ 
arasında §Öyle bir konuıma geçti: 

- Kadın saçlarını siyaha boya
mak 400 kurut olduğu halde aarı
ya boyamak 500 kurU§. Aradaki 
bu fark, neden ileri geliyor? anlı

yamıyorum. 

Öteki cevap verdi : 
- Anlamıyacak ne var? Siyah 

ıaç, birçok kadınlarm eaaa aaçla
rının rengidir; sarı uçların çoiu
nun altında iae siyah aaç gizli de
ğil midir? Bir aaçı bir renkten bir 

renge döndürmek daha güç olaa 

gwek. 

Fethiye' de 
Fethiye, 30 a.a. - Zafer bayramı 

coşkun tezahüratla kutlandı. Hatip
ler bugünün değer ve ehemmiyetini 
tebarüz ettirdiler. Şehir baştan başa 
donanmıştır. Gece fener alay lan ya
pılmıştır ve müsamere verilecektir. 
Halk, neşe içindedir. 

Safranbolu' da 
Safranbolu, 30 a.a. - Zafer bayra· 

mı bugün halkın coşkun tezahüratı 
ile kutlandı. Gece fener alayları ya· 
pılmıştır. 

Kızılcahamam' da 

Kızılcahamam, 30 (Hususi muhabi -
rimizden telefonla) - Halk ve civar· 
dan gelen köylüler, Cümhuriyet mey· 
danında toplanıp zafer bayramını kut· 
!adılar ve Büyük Şef Atatürk'e, Baş· 
bakanımız Celal Bayar'a genel kur· 
may baıkanhğma candan gelen sevinç 
ve heyecanlarının bildirilmesini bele· 
diye ve halk partisi başkanlğından ri· 
ca ettiler. 

Gece fener alayları yapıldı, Köylil· 
ler, belediye ve Cümhuriyet halk par· 
tisi tarafından kazada mi.&afir edildi· 
ler. 
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iki mihver arasmda 
~arki Avrupa 

Kollektif barı§ sistemi zayıfladık
~ka? &onra büyiik Avrupa devletleri 
ı l •• 

zunıreye ayrılmı§lardır: Alman -
~a ve İtalya'nm te§kil ettiği Berlin -
t onı.a mihveri. Ve Franaız - lngiliz 

• ı:sanüdünü ifade için kullanılan 
' . ndra - Paris mihveri. Son aylar 
• ıçinde bu iki mihver arasındaki mü-
• Cadele §arki Avrupa etrafında te

merküz ebni§tir. 
S f'L~ akın zamanlara kadar tar ki ve 

"rta Avrupa'da vaziyet ~yle idi: 
~VUsturya Macaristan imparatorlu

e Cunu aralarında payla§an Çekoslo -
ıı ~a.kya, Rom nya ve Yugoslavya, bu 

lrtJparatorluğun ihyasına mani ol-
• rtıa.k İçin küçük antant kombinezo -
• nunu teşkil etmitlerdi. Bu kombine-
• zon reviziyon aleyhtarı olduğu için 
• ~illetler cemiyetinin kollektif barı§ 

11•lemine bağlı idi. Ve dolayısiyJe 
ş F'ransa'mn nüfuzu altında bulunu
n Yordu. Diğer taraftan büyiik harp • 
• ten zararlı çıkan Macaristan ve Bul

rarista.n da reviziyonist oldukların
- dan ltalyn'ya ve Almanya'ya meyle-
• diyorlardı. Bu muvazene içinde A

\'\tıturya'nın vaziyeti garipti: A
"~turya, muahedelerin revizyonu 
tat'aftarı değildi. Yalnız istiklalini 

~ ltot'unıayı düşünüyordu. Bunu ıda l
e talya'nın yardımiyle temin edebile -

Ceğine inandığından bu devletin hi
ttıayesine sığınmıştı. 

· Almanya orta Avrupa'da büyük 
bir kuvet olarak belirdikten, İtalya 

- hu nııntnkadan elini kolunu çektik -
ten ve hele kollektif barı§ sistemi yı

- '1tıldıktan 11ra vaziyet değişmiştir. 
e l\.,,ru~ politikasının bu yeni İ.$tiba
~ içinde orta ve şarki Avrupa dev-
1ttleri, her iki mihverin de cazibesi
ile kapılmamak siyasetini takip et

e llıiye başlamışlardır. Küçük devlet
let'İn, dıt politikalarında istiklalleri
lli ilan etmeleri mahiyetinde olan bu 

_ Ceı-eyanın başlangıcı Balkan paktı -
llrn imzasıdır. Bundan sonra Balkan 
l>aktma ve küçük antanta dahil olan 
\'ugoslavya, halya ile münasebetle
l'İııe yeni bir düzen verdi. Bulgaris -
lıtn'Ja bir dostluk mukavelesi imza
ladı, Küçük antant da Fransa'nın 
lıiifuzu altından kurtularak müsta -
1'iı bir siyaset takip ebniye batladı. 
4i mihver arasındaki ;ı;İyasi rekabet 
hat'a.retleıtikçe, §arki ve orta Avru

ı l>a devletlerinde de bu mihverlerin 
- ~zibelerinden uzaklapnak ceroya -
• l\ı kuvetleşti. Böyle bir cereyanın 

~İiçük devletler namına mesut deni-
1tbilecek bir neticesi de bir tar..ftan 

- nulgaristan ve Balkan antantı, di
a- ker taraftan da Macaristan ve kü-

Ç\ik antant devletleri arasında bir 
ltıukarenet tesisine yardım etrnit ol
tltllaıdır. Bunun bariz iki deliti 
de Selanik itilafiyle Bled içtimamda 
Vet'ilen karardır. 

Bulgaristan ve Macaristan da da
~l olduğu halde şarki ve orta Avru
P;. devletleri böyle ideoloji blokla -
trn-.ıan uzak ve müstakil bir siyaset 
takip ederk iki mihver de bu 
tltıntnknda nüfuz :mücadelesine gi
rjfntiştir. Fransız ve bir kısım ingiliz 
hzetelcri, bu mıntakada lm11n ti -

er tolretinin genişlemesinden doğan en-
d' elcrini açık olarak ifade eyle

n- ltıektedirler. Şarki Avrupa'yı Al
ı'- ~llnya'nın iktisadi hegemonyasın
sı dan kurtarmak meselesi bu gazete -
'k 1 Ell'i pek ziyade meJgul ediyor. 

Diğer taraftan alman gazeteleri 
de orta ve §arki Avrupa'da İngiliz 
"· fr . . .. . .,, k " ansız scrmayesının sınıı ma -
~tları hakkında büyük hassasiyet 

ak · lıoıtcrmektedir. lngiltcre sermaye-
ri- ~ . 

8.t'ları bu memleketlerden birıne 
n- bit' istikraz yapsa, bu muamelenin 
y- A.Jınanya'yı iktisadi çember içine al

llıe.k gibi bir maksatla yapıldığını 
)azrnakta tereddüt göstermemwkte
dirler. 

mı , lialbuki hakikat ne bu, ne de di
ip- ker taraftadır. Almanya ile orta ve 
ni t~t'ki Avrupa devletleri arasındaki 
şa ~1tnt'et münasebetlerinin son seneler 
a- 'çinde inkişaf ettiğine §Üphe yok· 
ir. tur. Fakat bu, siyasi amillere dayan-

~1Yot'. Bu memleketler Almanya'· 
~I rn ihtiyacı olan e~ya istihsal ediyor-
ll l . 

• t , Almanya da bu memleket erın 
a- 'htiyac1 olan mal imal ediyor. Tica · 

ret. de bu e§yanın ve malın mübade
a- eaınden ibarettir. Her iki tarafa da 

~enfaat temin eden bu muamelenin 

ur· 
inç 
le-

tıı1· k f 1 d • . b· ı apaktı bir tara ı o ma ıgı gı-
~ 1· fı-anıız gazetelerinin bu yüzden 
) el'ecana kapılmalarına mahal de 
1-ı 0 ktur. Frnnsa bu memleketlerin 
teet'~angiısine daha karlı bir ti~ar~t 
d ~l~f etmiş de bu teklif reddedılmıı 

Rıldir 

il' l>iğer taraftan alman gazeteleri -
l' ltı de uzun veya kısa vadeli istik
.. 'ı llluameleleri üzerinde hasaaıi-,_ " B 

ri· il Roıstennelerine sebep yoktur. u 
~t'aları verenler de alanlar d~ h-:_ -

}Ü· 1l1at'ını bilir adamlardır, Bız hıç 
at" d Phe etmiyoruz ki Almanya da bu 

-~ bl di • bu • e uygun §artlarla para u sa, 
'tnkandan istifade etmekte tered-
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DÜNYA HABERLERİ 

Japonlar çok ağır 
zayiat veriyorlar 

Japon Harbiye Nazır1 diyor ki: 
Japonlar, Hankeu'yu almakla sulh değil 

Çan • Kay - Şek'in teslim olmasını istiyor 
Hankov, 30 a.a. - Jüşiyan mıntakasında muharebeler, mü

him bir safhaya girmiştir. Japon tayyareleri, bütün gün Jüşiyan'ı 
ve civarını bombardıman etmiılerdir. Japonlar, zehirli gazlara 
müracaat etmeden evel Çinliler, geçen pazar gecesi tam bir mu
vaff akiyetle ·neticelenen mukabil bir taarruz ile Şuşung'u istirdat 
etmişlerdir. 

] aponlarm sonradan yapmış J 

oldukları mukabil taarruzlara 
rağmen Çinliler, Jüşiyang'ın 5 
kilometre şarkında kain bir hat
tı ellerinde tutmaktadırlar. 

Bu muharebeler esnasında japon
larm uğramış oldukları zayiat, 100 
kadar maktul tahmin edilmektedir. 
Çinliler, 30 kadar tüfek ve 4 mitral
yöz zaptetmişlerdir. 

Poyang görünün şark sahilinde 
Hsinçe mıntakasında çinli müdafiler, 
Yuşinshan'ın garbinde kain Niutu-
~n'da muhtelit bir japon livasını a-
ğır bir hezimete uğratmışlardır. Tak-
viye kıtaatmın gelmesi üzerine vazi-
yet, tedrici surette çinli müdafilerin 
lehine dönmeğe başlamıştır. 

Dört japon harp gemisi, dün Hsin
çe'nin cenubunda kain Liuhsinçe ve 
Şaşan'a gitmiş ve her halde kıtaatı 
karaya ihraç etmek maksadiyle kesif 
bir topçu ateşi açmışlardır. Aynı za
manda japon tayyareleri, nehir bo
yundaki çin mevzilerini de bombardı
man etmişlerdir. Ancak, çinli müda
filer ajpon tayyare ve toplarının hü
cumlarını muvaffakiyetlc tardetrniş

lerdir. 
Anhvay'm garp cenubunda bir ja

pon müfrezesi, Tiyenşan'ın 10 kilo
metre garbinde kain Vangşiyapailu'-

Amiral Horfi'ye 

suykasl mı! 

Amiral'ın çıktığı yerde 

bir infilak oldu 

Hitler 
İstihkamları 

teftiş ediyor 
Bern, 30 a.a. - Ciddi bir menbadan 

Bern'e gelen malumata göre Hitler 
dün Loerrah ınıntakasında görünerek 
İsteiner Klo istihkiimlarını teftiş et
miştir. Bu havalide alman kıtaları bu
lunduğu ve bu kuvetlerin iki fırka, 
belki daha fazla olduğu haber veril
mektedir. 

Askerler tcrlıis eclilmiyor 
Berlin, 30 a.a. - !ki senelik askeri 

hizmetleri 30 eylfılde biten gençlere 
gelecek ilkteşrinin 27 sinden evel ter
his edilemiyeceklcri resmen bildiril
miştir. 

Girid asileri mahkum 

oldular 
Atina, 30 a.a.-Hanya isyanı maz

nunlarından ikinci serinin de mahke
me.si bitmiştir. Kociangelakis ve Yero
yanis, gıyaben yirmişer sene kürege, 
başka bir Yeroyanis ve Simutopulos 
onbcşer seneye. Vasil Metaksos yedi 
seneye, Kristo Mantakas dört seneye, 
diğer 38 kişi <'le iki seneye mahklım e
dilmiştir. 30 kişi beraet etmiştir . 

amelesi 

ihtilôfı neticelendi 

dan itibaren bütün çin mevzilerine 
taaarruz etmiştir. Bu taarruz püskür
tülmüştür. 

Bir silôhlı anlaşmazlık haliAde 
Hupe'nin şark cenubunda Huang

may ve Süsüng'de bulunmakta olan 
japon kıtaatının bir kısmı, g~çen pa
zartesi günü, Süsüng'ün 30 kılomctre 
şimali şarkisinde kain Taihü'ye çe
kilmiştir. "Hüangmay'da ancak ufak 
bir japon garnizonu kalmıştır." 

Bir ad<Jda yağma ı·e katliam 
Fuşov - Fukiyen, 30 a.a. - Amoi'

den gelen japon kıtaatının bir kısmı, 
cumartesi gecesi, Amoi'nin 10 kilo
metre cenubunda kain Vülen adası
na çıkmışlardır. Bu kıtalar, adada va
si mikyasta yağmalarda bulunmuşlar 
ve kadınlara karşı tavsifi caiz olmı
yan tecavüzlerde bulnmuşlardır. 

Mili;tevliler, adayı terketmeden e· 
vel ahalinin kaffesini öldürmüşler 

~vleri ateşe vermişlerdir. 
Japorıya'mrı cleğiHmİyf>n 

lıedeflert 
Tokyo, 30 a.a. - Japonya'nın şima

linde doğduğu kasabayı ziyaret eden 
Harbiye Nazırı general ltagaki, mat
buata a ağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: Hankeu'yu muhasara etmekte 
japonya. sulhu değil, Çan-Kay-Şek'in 
teslim olmasını istiyor. Çin hüküme
ti, mareşaldan vaz geçer, komünist 
aleyhtarı ve japon taraftarı cin un
surlariyle birleşirse, kendisiyle o za
man anlaşabiliriz. Çan-Kay-Şek. eğer 
bu şartı kabul etmiyecek ol~ursa, ~en
disi Çin'in iç tarafına dogru rıcat 
etmek ve orada hicbir nüfuzu olmı
yacak olan mahalli bir rejim kurmak 
mecburiyetinde kalrr. Japonya'nın 
değişmiyecek olan hedefleri bunlar
dır." 

Meksika'da feci seylap 
Meksiko, 30 a. a. - Monterrey ve 

civarına şiddetli yağmurlar yağmıya 
devam etmektedir. Tuğyan, her daki
ka büyümekte ve amele evlerini grup 
halinde sürüklemektedir. 800 evi su
lar götürmüştür. 900 aile açıkta kal -
mıştır. Şimdiden bir ka!j kişinin öldü
ğü tesbit edilmiştir . 

düt etmiyecektir. O halde bu telaşa 
lüzum yoktur. 

Gerek alman ve gerek fransız ga
zeteleri tarafından gösterilen bu 
hassasiyetin bir izahı yakın tarihte 
aranabilir: Filhakika geçmiş za
manlarda küçük devletler, ekseriya 
büyük devletlerin peyki olmuşlar

dır. Fakat böyle alet vaziyetine düş
menin reaksiyonudur ki, bugün, hem 
küçük devletlerin kendileri, hem de 
Avrupa aulhu için mesut olan bu ce
reyanı belirbnittir. 

'A. Ş. ESMER 

Fransa, Çekoslovakya ile . beraberdir 
Sovyetler de Fransa'yı tekzip ediyor 

İngiliz 
ateşli 

basını, südet taleplerini 

bir dille müdafaa ediyor 
Paris, 30 a. a. - Çekoslovak me -

sele.si hakkında mütalealar yürüten bu 
sabahki gazeteler, bir taarruz vukuu 
halinde Çekoslovakya'nın Fransa'yı 

yanrbaşında bulacağını beyan etmek 
hususunda müttefiktirler. 

Komiirıistlt'l·in beytınn<ınıeHi 
Ümanite gazetesi, komünist fırka

sının bir beyannamesini neşretmekte
dir. Bu beyannamede ezcümle şöyle 
denilmektedir : 

" Memleketin emniyeti kaygusun
da bulunan, Fransa'nın şeref ve hür -
riyet içinde yaşamasını istiyen fran -
sızlar, demokratlar, radikal - sosyalist
ler, komünistler, kalp ve vicdan sahi
bi kadın, erkek bütün vatandaşlar, 

medeniyeti ve sulhu kurtarmak için 
birleşiniz. Eğer Hitler, Çekoslovak -
ya'ya taarruz edecek olursa karşısın -
de girişilmi§ teahhüdlere sadık olan 
Fransa'yı bulacaktır." 

Aksiyon Fransez gazetesinde Del
bck, çekler yüzünden çckacak ihtilaf 
muvacehesinde fransız gençliğinde ne 
gibi aksülameller has.ıl olacağı sualini 
sormakta ve Almanya'nın hesabatını, 
Fransa'nın dahili tefrikalanna ve genç 
liğin memnuniyetsizliğine istinat et -
tirilmesinden endişe etmektedir. Bu 
gazete, şöyle devam ediyor: 

'•Fransız ~ençleri harptan 
çekinmiyecekler<lir'' 

"Almanya, şuna kani olsun ki he
nüz olgun bir hale gelmemiş olan his
siyat, " vatan tehlikeye düştüğü" za
man bir an içinde olgunlaşacaktır. 
Haklı gösterilen bir takım tereddütler 
ve kinler, güneş karşısında eriyen kar 
gibi eriyecektir. Fransız delikanlıları, 
selefleri kadar samimi olarak sulhu is
tiyor ve harptan nefret ediyorlar. Fa
kat barba icbar edilecek olurlarsa, se
lefleri gibi harp etmekten çekinmiye -
ceklerdir .'' 

Epok gazetesi, halkı soğukkanlılı
ğa davet etmekte ve Almanya'nın ri
cat etmek suretiyle içinden çıkmasına 
milli gururun mani olacağı bir çık -
mazda bulunmadığı mütaleasını ser
de;:lcmektediı, 

Alnımıya')·ı tf'lulit .•. 
Şayet Almanya bütün dünyaca 

büyük bir huzur ve inşirah ile karşı -
lanacak bir itidal hareketi gösterecek 
olursa südetleri geniş mikyasta tat
min etmek neticesini elde eylemek su
retiyle vaziyeti kurtarabilir. Eğer a
kıl ve mantıkın sesini dinlemekten ka
ti surette imtina edecek olursa. karşı
smda kendisinin istikbalini çok ka -
rarsız bir hale sokacak olan kuvetler 
bulacaktır.,, 

!UulıtNııcl alnımı - ç,•lw:4lovak 
siliilılı arıltzşm a::.lığırıda 

Rusycı himi ıuwcak? 
Moskova, 30 a.a. - Havas muhabiri

nin iyi menbalardan öğrendiğine göre, 
B. Litvinof ile yaptığı bir görüşme es
nasında, Almanya büyük elçisi, Çe
koslovakya ile Almanya arasında si
lahlı bir anlaşmazlık ihtimali takdi
rinde Sovyetler Birliği'nin ne gibi bir 
hattı hareket takibedeccğini, hususi 
surette sormu~tur. B. Litvinof, ceva
ben. muhtemel olarak Fransa'nın Çe
koslovakya'nın imdadına yürüyeceği
ni ve taahhütlerine sadık olan Sovyet
ler Birliğinin de Fransa'yı takibede
ceğini bildirmiştir. Büyük elçi, bu
nun üzerine, bazı çek askeri mahfille
rinin tehlikeli hattı hareketinin Al
manya'yı, tahriksiz bir tecavüzle it
ham olunmaz bir surette müdahaleye 
mecbur edebileceğini ilave etmiştir. 

Büyük elçi, nihayet, bunun alman hü
kümctinin bir teşebbüsü değil fakat 
hususi mahiyette bir görüşme olduğu
nu bilhassa kaydetmiştir. 

Roma son giinlcrin lu"idiseleri
ni nasıl görüyor 

Roma, 30 a.a. - Siyasi Roma mah
filleri İngiliz halkının halihazırda en
ternasyonal hadiselere karşı gösterdi
ği hassasiyetten oldukça müteessir ol
maktadırlar. Çekoslovakya meselesi 
hakkında Roma'da hasıl olan kanaate 
göre İngiltere Almanya'nın gösterdiği 
uzlaşamamaktan müteessirdir. Ve va
ziyeti vahim telakki etmektedir. Çe
koslovak cümhuriyeti lehinde lngilte
re'de bir cereyan hasıl olmaktadır. 

Sulhu kurtarmak için lngiltere'nin e
linden &eleni yapacağından kimse şüp-

30 Ağustos 
zaferi 

Türk tarihinin, hatta cihan tari
hinin bu en büyük hadisesinin ma -
nasındaki a::r.ameti kelimelerin ka
lıpları içine sıkı§tırabilmiye, kelime 
ile çerçe&ıelemiye imkan olmasa ge
rektir. 

30 Ağustos z.aferi türk ırkının iki 
asır uzunluğunca için-i mukaddes 
bir alev gibi yakmış ve imkansız gi
bi gözükmüş emellerini gerçekle§
tirmi§ bir hadisedir. Türk kudretine 
ve türkün eşsiz Başbuğuna iman et
tiren &le türk istikbaline emniyetle 
baktıran bir &ıakıadır. 

19 Mayıs türk tarihinin bir kutbu 
idi. 30 Ağustos o biricik kutba bağlı 
diğer bir kutuptur. Bu iki kutuptan 
biri iki asırlık bir elemli tarihi, cü
retli bir karar &ıe harekette toplıyan 
ve yeni bir başlangıç ;yaratan bir 
hamledir. Diğeri o hamleye, o bü
yük türk §ahlanışına karıı Avrupa 
taarruzunun ne biJyük bir hata ol
duğunu cihana isbat eden bir z.afer -
dir. 

V asli RQ.Jid Sevig 
~ o SUlu.1iO RL1lli:S1l1' StiP .. 

İngiltere'nin 
dış politikası 

lngiliz kabinesinde 

fikir beraberliği var 
Londra, 30 a.a. - Nazırlar saat 11 de 

başvekalet dairesinde toplanmışlardır. 
Kabinenin 15 azasından ancak ikisi 
içtimada hazır bulunmamıştır. Lort 
Halifaks, refakatinde sefir Henderson 
olduğu halde toplantıya iştirak etmiş
tir. 
Toplantıda Henderson'un raporun

da bildirilen ve bir kaç gün evci Ash
ton Gvatkin tarafından izah edilen 
orta Avrupa vaziyeti tetkik edilmiş
tir. Orta ve şarki Avrupa'nın muhtelif 
hükümet merkezlerinden alınan me
sajlar, nazırların emrine hazır bulun
durulmuştur. 

Toplantıdan sonra aşağı<laki resmi 
tebli~ neşredilmiştir : 

Hariciye nazırı, enternasyonal va
ziyet hakkında mufassal mah1mat ver
miş ve içtima sonunda, nazırlar, baş

lanmı~ hareket ve takibedilmcsi lazım 
gelen politika üzerinde tam surette 
mutabık kalmışlardır, Başka bir nazır
lar içtimaı takarrur ettirilmemiştir. 

Fakat hükümet azası, Londra civarla
rında kalacaklardır. 

Resmen bildirildiğine göre, B. Hen
derson, yarın tayyare ile Berlin'e dö
necektir. 

Arnavutluk'la 
kıralhğın onuncu 

ylldönümü 
Tirana, 30 a.a. - Arnavutluk ajan

sı bildiriyor: Dün, saat 17 de, hükü
met azasının, sivil ve askeri yüksek 
memurların, vilayet delegelerinin ve 
kalabalık bir halk kütlesinin huzu
riy1e, başvekil B. Kotta, radyoda neş
redilen bir nutuk söylemiş ve bu nu
tukla, Arnavutluk'ta kıralhğın tesisi
nin onuncu yıldönümü -şenliklerini 

açmıştır. 

Başvekil, nutkunda, her sahada ba
şarılan eserleri tebarüz ettirmiş ve 
Arnavutluk'un büyük devletlerle, kom 
şulariyle ve bilhassa büyük müttefiki 
İtalya ile dostluk ve işbirliği münase
betleri idame eylediğini kaydetmiştir. 
Baş•ekil, sözlerini, kıral Zog'u hür
metle anarak bitirmiştir. 

Gece, Durres sarayında büyük bir 
süvare verilmiştir. 

he etmemektedir. Fakat İngiltere ken
di diplomasisi ile fransız diplomasi
sinin müşterek gayretlerinin Avru
pa'yı tehdıt eden tehlikeyi bertaraf et
mediklerini görürse, vaziyetten azami 
neticeler çıkarmıya katiyetle azmet
miş bulunmaktadır. 

lngiliz kabinesinin son görÜ§
meleri t:e Almarıya 

Berlin, 30 a.a. - İngiliz kabinesinin 
Çekoslovakya hakkında müzakereleri, 
alman efkarında derin intiba uyandır-
mıştır. Bu müzakereler hakkında sa
rih malUmata intizaren, politik mah
filler ihtiyatlı davranmaktadır. Gaze
teler, bütün südet taleplerini müdafaa 

etmekte ve Almanya'nın sulhsever ni
yetlerini ileri sürmekte devamdadır. 

flilkümetin, ingiliz büyük elçisinin 
Berlin'e dönüşüne kadar, intizar hat
tı hareketini muhafaza etmesi pek 
muhtemeldir. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Büyük zaferlerin 

milli mônôsı 
C0MHUR1YET' tc B. Yunus Nadi 

yukarıdaki başlıkla yazdığı ba§ya -
zısmda ezcümle demektedir ki : 

' 'BüyÜk harbin mahiyeti itibariy
le zaten ağır olmak lazım gelen ve 
çünkü mağlubiyetimiz esasına da
ynnnn mütarekesi, düpnanlarımı:.ı: 

tarafından pek zalimane bir surette 
tatbik edilmi§, bugünden yarına 

türk milleti istinat.sız, şa§kın, öbüz 
ve perişan bir cemiyet haline geçi
vermişti. Vatanın can alacak bütün 
noktalarl düşman işgali altma alın -
mı§, türk bütün silahlarından tecrit 
olunmuştu. Bu yetmiyormuş gibi 
müdafaa ku·dretindcn mahrwn edi
len memlekete bir de yabancı bir or
du saldırılmıştı. Pek az milletin ba
şına gelmiş olan o dehşetli felaket 
günlerinin kara ve kanlı hatıraları 

hala her türkün tüylerini ürpertir. 
Mütareke 1918 senesi tC§rinlerin

de aktolunmuştu. lzmir'in işgali 15 
mayıs 1919 dadır. Mustafa Kemal 
19 mayıs 1919 da Samsun'da Ana
dolu karasına ayak bastı. 

Atatürk büyük nutkunda anlatn· 
ki bu tarihlerde türk vatanı en a
mansız bir suykastın korkunç tehli -
keleri içinde çalkanıyordu. 

Atatürk Erzurum'da ve Slva.r.'ta 
millde milli vahdete doğru adımlar 
attırdı. Elde maddi silah yoktu, O 
milletin birliğinden doğacak yeni 
kuveti hedef tutmuştu. Sıvu'm taz
yikiyle İstanbul'da millet meclisi 
toplandı. Fakat 16 mart 1920 de la
tanbul da fili İşgal altına alınarak 
meclis basıldı ve çil yavrusu gibi da
ğıtıldı. Osmanlı saltanatı da açıktan 
açığa tÜl'k milleti aleyhine harici 
düşmanlarla birleşmiş bulwıuyordu. 
Dahili, harici bütün bu husumet ci
hanına karşı Ankara'da tek başma 
bir Mustafa Kemal vardı. 

Sakarya meydan muharebesini 
müteakip Ankara'ya dönen Gazi 
Mustafa Kemal'c intibalarını soı-

mll§tuk. Onun o zaman ayağının to
zu ile bize vcrmi~ olduğu cevap 
Dumlupınar'ı da izaha kafidir, Ata
türk bize tereddütısüz demişti ki : 

- Bu millet, çok büyük milleL 
Ona layık kumandan olabilmek la -
zım. 

Atatürk'ün bu cevabı ciltlu ve 
ciltlerle ancak izah olunabilecek bü
yük hakikatleri muhtevidir. Türk 
milletinin büyüklüğünü bilen, onun 
asil cevherindeki bitip tükenmez ci
vanmertliği kavrıyan kumandan o 
milletle işte böyle büyük neticeler 
alabilir. Nitekim Dwnlupmar'dan
beri aynı başbuğ aynı milletle dün
yanın bu kısmında cihanın hayret 
gözü önüne her biri yckdiğerinden 
büyük nice nice inkılaplar göstermi
ye muvaffak olm~tur. 

Türk milleti, halk idaresi olan 
cümhuriyetini kendisi fetih ve hak 
etmiştir. 

30 ağustos 1922 zaferiyle türk 
milleti mazisinin ve kendisinin bü
yüklüğünü sonsuz yeni ve parlak ia
tikbal ufuklarına uzattı.,, 

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI 

AKŞAM'da Akşam imzasiyle ya -
:lılan ve yukarıki başlığı ta§ıyan baş 
yazıda deniliyor ki : 

''Bugün zafer bayramımızdır. 
On altı sene evci bugün, türk mil

leti, Büyük Önderi Atatürk'ün dahi
yane sevk ve idaresi altında zaferle -
rin en muazzamına ulatmıştır. 

Misline asırların rastlamadığı 

Büyük Başkumandan, türk ordusu -
nun idaresini rehnkar eline almıştı. 

Yurdu istilaya, türkün mevcudi
yet ve istiklalini mahvetnıiye yelte -
nen dü§man, Mustafa Kcmal'in pliın
larını tatbik eden türk ümera ve za
bitanının ve türk askerinin kahra• 
manlrğı sayesinde vatanın harimi is
metinde boğulmuştu. 

Bu büyük zaferden ısonradır ki, 
türk milleti hakiki istiklaline ka
VU§mUftur. Tarihimizin en felaketli 
devrinden en mesut safhasına Ata
türk'ün bu zaferi sayesinde çıkmış 
bulunuyoruz.,, 

Ancak bu 30 ağustos zaferine da
yanarak diğer milletlere kendimizi 
evela saydırdık, sonra sevdirdik ve 
nihayet onlar tarafından gıpta olu-
nacak hale celıdik; beşeriyetin sulh
perver ve daimi sulh için durmaksı
zın, yoı ulmaksızın çalıtır, nümune -
ye imtisal bir uzuv haline geldik. 

Dahilde ise, bunca içtimai inkı
lapları, iktisadi knlkınmaları bu sa
yed başardık. 

30 Ağustos zafer bayramı, asil 
türkün tarihinde silsile halindeki 
zaferlerin en yükseğidir. Bir şeha· 
met ve fedakarlık destanıdır. 

Büyük Öndere, mesai arkadnıları
na, kahraman türk askerlerine min
net ve §Ükranımızı sunarken, istiklal 
davası uğrunda seve seve canlarını 
feda eden büyük §Chitlerin hatırala
rını da hurmctle anarız." 
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Bu sene kampta rastlanan 
türk y~niliği: Otorömork ! 

Bu, randımanı 
fazlalaştıran nefis 

bir 
bir 

misli 
buluştur 

Uykunuz ne kadar ağır ve ne 
kadar yorgun olursanız olu

nuz kampın yatakhaneleri önüne ko
nulmuş olan müthiş çanın sesi, sizi 
muhakkak uyandırır. 
Buradaki gençler saat dokuzda yat

tıkları ve sabahın çok erken saatm
dan beri devam eden faaliyet dolayı. 
siyle yoruldukları için hemen uyu
yorlar ve dört buçuğa kadar devam 
eden sekiz buçuk saatlik rahat uyku, 
onlara kafi geliyor. 
İnönü'nde devamlı çalışma sabah 

dört buçuktan akşam 19.ZO ye kadar
dır. Kampın programı, geçen seneye 
göre esaslı değişiklikler geçirmiş : 
Kalitenin yükseldiğini bu program 
ile geçen seneki arasındaki bir mu
kayese kolaylıkla gösteriyor. 

Kampta sabah kahvaltısı beştedir 
Yirmi dakika sonra yoklama ve bay
rak merasimi var. İnönü'nün her za
man milli kurtuluşumuzu hatırlatan 
tarihi sırtlarının eteklerinde gün do
ğarken istiklal marşını dinlemek da- ı 
ima heyecan veriyor. 

Otoromorka uçıı§ işareti verilirken 

5.30 dan on bire kadar tam beş bu
çuk saat, sabah talimleri yapılmakta
dır. Yer yüzünün çalışması ile gök 
yüzünün çalışmasını birbirine karış
tırmamak lazım .. Ç!ınkü ikisi arasın
da, mesafe uzunluğu kadar, birbirine 
benzemiyen hususiyetler vardır. Ha
vada işliyen ne yalnız vücut, ne yal
nız kafadır: Muvaffak olmak için 
ikisini de birbirine müvazi olarak ve 
ikisini de birbirinin çalişması boz
mıyacak kadar düzgün olarak çalış
tırmak lazım ... 

Saat 11 den 11.20 ye kadar temiz
lik; 12 den 14 e kadar yemek ve isti
rahat; 14 den 15 e kadar nazari ders; 
15.10 dan 18.30 a kadar akşam tatili, 
18.50 de planör temizleme ve bağla
masına son verme işleri var. Bana 
bunlarr anlatan kamp direktörüne, 
bir kelime yanlışı olduğunu zannede
rek sordum: 
"-Yağlama mı, bağlama mı? Yağ

lama olacak değil mi ? 
"- Hayır, yanlış değil.. Bağlama .. 

Planör, ipi bağlanmaz ve müsait rüz
gar bulursa hemen havalanır ..... 
Akşam yoklaması ve çalışmıya ni

hayet verilmesi 19.ZO dedir. 19.30 da 
bayrak indirme töreni ve sonra ye
mek ... Yat zili, saat 21 de çalıyor. 

Üniversite hukuk fakültesi talebe
sinden bir gence saat dokuzda rahat 
uyuyup uyumadığını sordum: 
"- Burada, dedi. Bütün şehir iti

yatlarımız değişti. Mesela ben, İs
tanbul'da saat 8.5 de akşam yemeği 
yer ve saat 11 de yatardım. Şimdi sa
at on bir, benim uykumun en derin 
saatidir." 

Kampta pazartesi istirahat günü
dür. Tatil günü olarak neden pazar· 
tesiyi seçtiklerini kamplı arkadaş 
şöyle anlattı: 

"- Talebeler bazı ihtiyaçlarını ya 
kasabaya, ya Eskişehir'e giderek te
min ediyorlar. Pazar günü arzularını 

Yazan: -----. ı liğinin hatırını soruyor : 
"- Merhaba uçmanlar ! 
"- Sağol 1 

Cemal Kutay 
yerine getirmeğe imkan yok, çünkü 
her taraf kapalıdır. Onun için pazar
tesiyi seçtik ... " 

Kampta haftada üç gün öğleden 

sonra askerlik talimleri görüyorlar. 

K ampta bugünkü fevkaiade
lik, Türk Hava Kurumu baş

kanı B. Fuat Bulca ile, Türkkuşu baş 
öğretmeni Bayan Sabiha Gökçen ve 
Türkkuşu genel direktörü B. Osman 
Nuri Baykal'ın teftişe geleceği haberi 
idi. Bundan talebelerin haberi bile 
yoktu. Her sorduğuma, uzun uzun 
cevap vermekten kaçınmıyan nazik 
kamp direktörü, buna hiç lüzum gör
mediklerini, çünkü kamptaki hayatın 
habersiz her teftişte gösterilecek ka
dar muntazam olduğunu anlattı. Böy
le müesseseleri idare edenlerde, bu 
itimat hissi, muvaffakiyetin en ku
vetli amilidir .. 

Başkan; Bayan Gökçen'in idaresin
deki tayyare ile saat 7.40 da geldi. 
Ayrı bir tayyarede Türkkuşu genel 
direktörü B. Osman Nuri Baykal var
dı. 

B. Fuat Bulca; kendisini hayran 
bırakan bir muvaffakiyetle getiren 
Kahraman Gökçen'e bütün talebe ö
nünde teşekkürler etti ve hepsini o
nun gibi milli bir iftihar mevzuu o· 
larak görmekle mesut olacağını an
lattı. 

Teftişten evel, kamp grup şeflerin
den dost Sovyet Rusyalı B. Anolin 
başkana askerce bir selam verdi ve 
güzel bir türkçe ile şunları söyledi: 

"- 18 muallim namzedi ve 119 ta
lebe önünüzde hazırdır I" 

Fuat Buka, albaylık zamanlarını 
hatırlatan gür bir sesle İnönü genç-

B ir grup şefi olan Sovyet Rus
yalı Gavriş'e türkçe öğrenip 

öğrenmediğini sordu. B. Gavriş, 
memleketinden geleli, henüz dokuz 
ay bile olmamıştır. Fakat türkçeyi, 
bu kadar az zaman içinde pürüzsüz 
denecek bir şekilde konuşuyor. Ken
disi başkana: "- Biraz!" diye müte
vaziane bir cevap verdi. 

Bir genç kız, başkanın sualine ha
fif sesle cevap verdi. Fuat Bulca, he
men bir tayyareci vasfını hatırlattı: 
"- Tayyareci yüksek uçar ve yük

sek konuşur!" 
Kamp binalarını gezmiye giden 

Fuat Bulca, yolda, kahraman Gök
çen'e, talebenin önlinde söyledikle
rinin bir devamı olarak, Ankara'dan 
İnönü'ne kadar devam eden beraber 
uçuşun ihtisaslarını an.latıyordu: 

"- Sizinle beraber uçarken, üç se
ne evelini hatırladım: Boş bir mey
dan, bir iki planör, bir kaç genç 1.. 
Bugün sizin idare ettiğiniz tayyare
de uçarken bu manzara bana, çok es
ki ve mesela yirmi otuz sene eveline 
aitmiş gibi uzak ve sisli geldi. Siz 
asil karakteriniz, sonsuz enerjiniz, 
her yerde takdir toplıyan·kabiliyeti
nizle gençliğe örnek oldunuz. Ken
disini vakfettiği gayenin, beklendi
ğinden daha mükemmel şartlar için
de gerçekleşmesi, insani tabii ki me
sut eder. Siz bana bugün böyle bir 
saadet tattırdınız." 

Kahraman Gökçen, kendisine has 
olan tevazuu içinde başkanın bu gö
nülden tebrik ve takdirlerine teşek
kür etti ve "Ben, gösterdiğiniz yol
dan yüriyerek muvaffak oldum." de
di. 

Ş
imdi çocuklar marş söyliye
rek otobüslerle uçuş yerleri

ne gidiyorlar. İnönü, bir mektebin 

'Knaplar arasında 
Köyün 

Dahiliye vekaleti vilayetler idareai 
ikinci şube müdürü B. A. Şükrü Alp
tekin "Köyün kitabı" adlı yeni bir e
ser neşretti. Eser, köy kanuniyle, köy
lüyü alakadar eden diğer bütün ka
nunların, ve bu kanunlara bağlı nizam
name ve talimatnamelerin bir araya 
toplanmasiyle vücuda getirilmiş ve bu 
mevzuat köylünün anlıyacağı bir ifa-

kitabı 
Yazan: A. Şükrü Alptekin 

400 Sayfa - 110 Kuruş 

deyle şerh ve izah olunmuştur. 
B. Şükrü Alptekin köyün kitabmı 

hazırlarken takibettiği gayeyi şu su -
retle anlatmaktadır: 

Köy kanunu, muhtar ve ihtiyar mec
lisi azalariyle köy imam ve korucu -
}arma, köylünün rahatlığı, iyiliği v-.: 
köylerin şirinlenmesi içın önemli ö
devler yükletmş ve büyük salahiyetler 
vermiştir. 

muhtelif sınıfları gibidir. Evvela üç Köy kanunundan baş!<a cumhuriye
grup şefi var. Bunlardan birisi, bize tin 3321 numarayı bulan kanunların • 
bir dünya birinciliği ve dördüncülü- dan ve bu kanunlara da}anan nizam
ğü kazandıran Ali Yıldız'dır. İkinci- name ve talimatnamelerdrn bir çokla
si Sovyet Rusyalı B. Anolin ve üçün- rı da muhtar ve azalarla koruculara; 
cüsü arkadaşı B. Gavriş'dir. 1 inkılap, idare, zabıta, adliye, askerlik, 

Bayan Gökçen'e, seyahatin nasıl kültür, maliye ve vergi, tapu, sıhat ve 
geçtiğini soruyorlar. Türk.kuşu baş iskan, posta ve telgraf, ziraat, orma.1, 
öğretmeni, Ankara ile İnönü'nün tay- baytarlık, iktisat, inhisarlar ve kaçak
yare ile komşu kapısı gibi olduğunu çılık işlerinde de türlü tiirlü vazife ve 
söyliyerek diyor ki: salahiyetler kabul etmiştir. 

"- önceleri biraz rüzgar vardı, Muhtar ve atalarla koı uculardan bir 
o da kalmadı. İnönü yaklaşıp orman- çokları Üzerlerine yükletılen bu kadar 
lık mıntakadan geçerken çam koku· geniş ve çeşitli devlet ve köy işleri v:: 
su duydum." bu işlerin yapılma yollclı,nı bilemç-

Ve bahis, he.men Ank~ra'nın ağaç- dikleri için hem devıet ve köy işleri 
!anmasına geçıyor. Yeşıl Ankara, o geri kalmakta ve hem de v·azifeleriui 
kadar gönlümüzde yaşıyor ki, İnönü yapamadıklarından dolay. sık sık k..ı
havacılık şehrinin binalarının önün- nuni: ta.lcibata tabi tutul.Hak mutazar
de yeşertilen çimenler bile bize onu rır olmaktadırlaı. 

hatırlatıyor. Muhtar ve azalarla kOl t>.-ularm dev· 
Fuat Bulca, bu mevzu üzerinde es- let ve köy işlerini bile!"tk vaktih.i• ba-

ki bir hatırasını anlattı: şarabilmelerine yardr'lı edebilmek i-
"- Siz Ankara'yı çorak bir memle- çin bu eseri meydana getırip köy a · 

ket sanmayınız. Biz Milli Mücadele- damlarına ve köylünün ıstifadesine 
de, Ankara'nın çevresinde sık ağaç- arzediyorum. 
lıklara rastladık ve bunlar bizim için Bu eseri; köy kanunu ile cumhuri
o zaman bugünkünden daha çok de- yetin 3321 adet kanunurıdan hükümle 
ğerli idi Çünkü kömürümüz yoktu ri yaşayanları ve bu kanunlara daya
ve cephe ile tren muvasalasını temin nan niazmname ve talima.tnameleri ve 
etmiye mecbur olduğumuzdan bu a- eski devirden kalmış olup ta hala hii
ğaçlardan faydalanıyorduk. Ankara kümleri cart olan kanun ve nizamna -
kumandanlrğr yaptığım sıralarda ve meleri iki aylık devamh bir çalışma 
Sakarya harbi olurken Dikmen sırt- neticesi madde madde okuyarak top
larındaki ağaçları kestik. Milli müda- ladığım bilgiye ve altı senelik kayma
faa mecburiyeti, yüreğimiz sızhya- kamlık hayatımdan edindiğim tecrü
rak, bize Ankara'nın son yeşillikleri- beye istinaden hazırlayıp köy muhtar 
ni de feda ettirdi. Şimdi Ankara'da ve azalariyle korucularının ve sair köy 
her yeni dikilen fidan, bana bu kesi- adamlarının her iş ve kanundaki vazi
şin bir kefareti gibi gelir ve bir iç fe ve salahiyetlerini, ve bunların ya -
rahatı duyarım." 1 

pı ma yollarını ayrı ayn, fasıl, kısım 
Bu sırada kapın kumandanı başka-

ve numaralarda kabil olabilen açıklık-
na yaklaşarak dedi ki: la gösterebilmiye çalıştım. 
"- Bugün otorömark ile uçuş ya-

pılacak." 

Şu, bir otomobil ıstilahı gibi gelen 
otorömark tabirinin ne olduğunu öğ
renmek istedim. Bu, bir çok şeylerde 
olduğu gibi, bizim Türkkuşu gençli
ğinin kendine has olan buluşlarından 
biridir: Pianörü çeken tel, otomatik 
olarak bir otomobilin motörüne bağ
lanıyor, motör işleyince bu tel kendi 
kendine sarılıyor, Tel, lastiktir, mo
tör hareketten durunca lastik tel bo
şanıyor ve planör o hızla havalanı

yor. 
Bizim çocuklar, yalnız Sovyet Rus

ya'da bir başka şekli tatbik edilen bu 
uçuş tarzını kolaylaştırmışlar ve ba
sitleştirmişler. 

Başkanın yanına kolunda üç sırma
lı ögretmen elbisesiyle Ali Yıldız 
geldi : 
"- Otorömork hazır, görmeli iste

mez misiniz? .. .'' 
Hep beraber, uçuş meydanına doğ

ru giderken, kendisine bize bir dün
ya birinciliği kazandıran uçuşunun 

hatıralarını sordum. 
Bu hatıralar hakikaten enteresan-

dır. 

"Köyün kitabı,, adını verdiğim bu 
eseri köy odasında ve yanlarında bu ~ 
lundurarak dikkatlice okuyan muhtar 
ve azalarla ve sair köy adamları yapıl
ması gerekli devlet ve köy işleri ve bu 
işlere ait kanun ve nizamnameleri ve 
her işteki vazife ve salahiyetleri ve 
bunların yapılma yolları hakkında ma
lılmat sahibi olup hem vazife ve sala
hiyetlerini bilememek istirabından 
kurtularak köylerinde devlete, köyle
rine ve köylülerine daha faydalı bir 
surette çalışabilecekler ve hem de ya
pacakları işleri vaktinde yapamama;c 
yüzünden sık sık muhakeme altına a
lınmış olmaktan kurtulmuş olacaklar -
dır." 

Köy işlerinde muhtar aza ve sair 
köy adamlarına çok büyük yardımlar 
yapacağına, köyün ve köy adamlarının 
bütün ihtiyaçlarına cevap verı-bih:ce -
ğine emin olduğumu!!: bu eser 3 fa•.ul 
ve 30 kısnndan ibarettir. Fasıl ve kı
sımların ne suretle tertip edildiği de 
ayrıca bir cetvel halinde izah olun
muştur. Gene ayrıca kitabın sonuna i
lave edilen bir başka cetvelde de yapı
lacak bir işin hangi mevzuata temas 
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Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 1 K k pi 
4.30 arışı 

neşriyatı - 14.50 Türk musikisi ve halk şı; 
kılan (plakla) - ıs.ıs Ajans haberleri. 

Akşam Neşnyatı : Pl'kl d' 18.30 a a • 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk ti 
kılan (Haluk Recai) - 20.00 Saat ayarı f 
arapça neşriyat - 20.15 Türk musikisi .ı 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 21.00 .r> 
vacılık haftası münasebetiyle konuşma C 
Hazım) - 21.15 Stüdyo salon orkestrası 
1 - Luigini- Ballet egyptien. 2 - Villyen~r 
Berger: Liebesleid. 3 - Pennati Malve:ı:ıı 
Fior d'Andalusia. 4 - İtalo Brancucci. Adi 
M'Amour. 5 - Drigo: Suite dü Ballet Y. 
Millione d'Arle puin No: 3 Reconci'l'iatiı> 
22.00 Ajans haberleri ve hava raporu / 
22.15 Yarınkı program ve son. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Plakt'a tii 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plıilc 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşt! 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı · 
18.30 Dans J1\ 

sikisi (Plak) - 18.50 Konferans: KadısD 
halkevi namına: 30 Ağustos milli zafor bJ.f 
ramı hakkında - 19.15 Dans musiki· 
(plak) - 19.30 Konferans - Havacılık tıa! 
tası, Hava kurumu namına, Eşref Şefiİ 

B 
nıız 

\'\il 
kab 
gibi 
ola 
Ve 

cuk 
de 
lah 

- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı va 
Grenviç rasatanesinden naklen - Faide ( t..:! 

arkadaşları tarafından türk musikisi ve ba •u 
şarkiları - 20.40 Hava raporu - 20.43 O re 
Mer Rıza Dogrul tarafından arapça söyle 
- 21.00 Saat ayarı: Bedriye Tüzün, $~ 
stüdyo orkestrası refakatiyle - 21.30 NeS l'e 
he Uyar ve arkadaşları tarafından TiiP 
musikisi ve halk şarkıları - 22.10 Ajaııl Ça 
hai:ıerleri - 22.20 Darültalim musiki heY~ dı 
ti: Fahri ve arkadaşları - 22.50 Son ha be 
ler .ve ertesi günün programı - 23.00 sa• 
ayarı ve son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 12 $tütgar1 
-~ 18.20 Münib - 19 Viya - 19.30 Sofya ...ı 
20 ::.bı.-bolm - 20.15 Beromünster - 20.I 
Paris P.'.r : r Marsilya - 23 Alman istaf 
yonları 

SENFONİ VE 0.kl.~I<.STRA KONSEF 
LERİ : 13.15 Köln - 15.2!> Tfaınburg " 
16 Alman istasyonları - 19 Ko.~ _ f 
Droytviç - 20.15 Kopenhag - 20.~ IJ•l 
versum II. - 21 Berlin, Milano - z.r:.n 
Lüksenburg. 

nu 
ğü 

ODA MtİZİÔİ : 16.15 Prag - 17 Berli~ 
- 20.15 Alman istasyonları - 20.55 Prel 
burg - 21 Sarbrüken - 22 Varşova. -~ 

SOLO KONSERLERİ : ıs.ıs Alıt!J-i 
istasyonları - 18 Paris - 18.15 Alman i~ n· 
tasyonları - 18.30 Brüksel il. - 19 Hafll> 
burg, Ştütgart - 19.15 Königsberg - 19.2 
Oslo - 19.45 Ştütgart - 20.10 Laypzig ~ e 
20.50 Atlon - 21.10 Varşova - 22.15 ı«- · 
penhag - 22.30 Köln - 24 Ştütgart . .A 
NEFESLİ SAZLAR : 6.30 Breslav 

8.30 Breslav - 11.05 Prag - 12 Dan:dl P 
Frankfurt, Hamburg, Laypzig - 19.15 l'Jlll a 
nih - 19.35 Briin - 22.40 Königsberg . .,, cı' 

ORG VE KORO MÜZİÖİ - 21 Stokholı . 
- 21.30 Hamburg, r· 
HAFİF MÜ ZiK : 5 Breslav - 6.10 Ha~ ti 

burg - 6.30 Köln - 8.30 Berlin, FrankfU ...ı ... 
- 9.30 Bertin - 10.30 Hamburg, Viyana •• 
12 Köln, Münib - 14 Laypzig, Ştütgart .> h 
14.10 Frankfurt, Köln, Viyana- 14.15 Ber c 
lin - 16 Frankfurt, Hamburg, Königsbed1 
Laypzig, Münib, Ştütgart, Viyana - 1 il 
Berlin, Königsberg - 18.30 Frankfurt l 
Berlin, Königsberg - 18.30 Frankfurt 
111.31 Danzig - 19 Berlin - 19.15 AlmB 
İ$ta.lyonlan - 20 Prag II. - '20.10 Ha~~ 
burg, Köln - 20.15 Danzig, Frankfurt 
21 Ştütgart - 22.30 Viyana - 23.05 LaY 
zig - 24 Münih. 

HALK MÜZİÖİ : 8.30 Köln - 1 t. 
Ştütgart - 18 Sarbrüken - 20.15 Münib 
21.30 Sarbrüken. 

DANS MÜZ!Gl : 22.30 BresJav - 22.4 
Köln. 

ettiği de gösterilmiştir. Buradan ko' 
layca bulunabilir. l 

Eserin hazırlanmasında 3321 sayıy 
kadar olan kanunlarla }:iu kanunlar 
dayanan diğer mev.z:tıattaki vazife 
salahiyetler göz önjinde bulundurul 
rnu~tur. 

Eser sahibi bundan sonra çıkaca 
köy ve köy işlerine müteallik kanunla 
n, nizamname ve talimatnameleri ı:i 
her yıl bir broşür halinde ıneşredere 
kitabı daima eksiksiz bulunduracağıl1 
haber vermektedir. B. Şükrü Alpte 
kin'i bu faydalı mesaisinden dola)" 
cidden tebrike layık buluruz. 

şimdi, bunların hepsi Felisi'lerdir. Hiç olmazsa 
farkederdi ki sadık kalmak niyetinde olmadığı 
halde ona ihanet etmeği düşünmüyor, Feli&i'ye, te
mellük ettiğinden beri başka bir kadını arzulamı
yordu. Fakat bunun böyle olduğunu görmüyordu. 

Bununla beraber, bu sefer, bu kalabalık ve alel
ade meydanda, onu, gecenin şehvetli gölgesi için
de değil, çıplak şeklile bir kehke§anm nefis müp
hemiyetini veren sevda kö§esinin ok§ayrcı ı§ıkları 
altında da değil, fakat göz yaşından ateş gibi ya
nan göz kapaklarını, sedefletmiş yanakları ve bu-

GULU NC HiKAYE 
- Zira, görüyorsun ki, bunun hakikat olmamı§ 

olmaaını istiyordum. 

ilave etti: 

- Ah! Sevgilim, senin ol•duğumdan beri, temin 
ederim ki başka birinin olmadım. Şahsi bir liyaka
tim yok: bu bence imkansız olurdu. 

ruşmıl§ dudakları tül altında büsbütün vazih gös
teren açık havanın ziyası, §a§aasız ve gölge
siz bir güneşin renk renk parıltıları iç.inde görün
ce bu ette esrarlı ve derin bir tat bulduğunu duy

du .. 
Onu sorguya çekmedi. Biribirine tefkatli sözler 

söylediler. Ve, Nantöy çok acıkmış olduğundan 

Rober onu, meydanın eski evlerinden biri üzerin
de altın yaldızlı harflerle ismi parlıyan tanınmış 
bir kabareye götürdü. Kayaları, havuzu ve ağacL 
ye§il kafeslerle çerçevelenmiş aynalarda taaddüt 
eden bir kış bahçe&inde sofralarmı hazırlattılar. 

Yemek listesini tetkik ederken şimdiye 
kadar yapmamış olduklarından fazla bir la
ubalilikle konuştular. Rober, Nantöy'e son Üç 
günün heyecan ve telaşiyle asabileşmiş olduğunu, 

fakat artık bunları düşünmediğini ve hala bu me
sele ile meşgul olmanm manasız olacağını söylü
yordu. Felisi Rober'e sıhatinden bahsediyor, fena 
uyuduğundan, rüyalar gördüğünden sızlanıyordu. 

Falıat rüyalarında ne gördüğünü söylemiyor ve ö
konuımaktan çekiniyordu. Rober ondan 

da orul-
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mamış olduğunu, ve hiç bir i§e yaramadığı halde 
neden kabristana gittiğini sordu. 

F elisi, dini muamelelere, zünubun kefareti ra

simelerine ve sihirkar sözlere tabi ruhunun derin
liklerini ona izah kabiliyetini haiz olmadığmdan 
sanki "lazımdı" demek ister gibi başını salladı. 

Kom§U masalarda yemek yiyenler yemeklerini 
bitirirken ikisi, yemeklerinin getirilmesini bekliye
rek, alçak sesle uzun uzun konuştular. 

Rober, Şövaliye'nin metresi olmu§ olduğundan 

dolayı F elisi'ye tarizde bulun:mamağı, hatta bu 
mevzua dair tek sual sormamağı kendi ken·disine 
vad ve yemin etmişti. Bu böyle olduğu halde, kör 
bir kinle, tabii bir tecessüs sevkiyle ve kendine hük
medemiyecek kadar onu sevdiği cihetle acı bir 
sesle: 

- Vaktiyle onunla birlikte ya§amıştın, dedi. 
Felisi sustu ve inkar etmedi; artık bunun fay

dasız olduğunu hissettiğinden değil. Bilakis, bes
belli, apaçık olanı bile inkar etmek mutadı i·di, ve, 
muhakkak ki, aşkta erkeklerin, eğer arzu ederler
se, en sarih yalanlara inanacaklarını bilecek kadar 
onlan tanırdı. Fakat bu sefer, mizaç ve mutadı hi
lii!ma yalan söylemedi. Ölüye hakaret etmekten 
korku ordu. D" ünü ordu ki onu inkar etmek ona 

Çeviren: NASUHi BA.YDA.R 

zarar vermek, hissesini ondan nezetmek, onu incit

mek olacaktı. Şövaliye'nin sabit gülütü ve dik bqı 

ile gelip masaya dayanacağından ve iıtiki..cı &esile: 
"Felisi, Martıir sokağındaki küçük odamızı unut
mll§ olamazsın!..,, diyeceğinden ürktüğü için sustu. 

Onun, ölümünden beri, kendisi için nasıl bir ma
hiyet almı§ olduğunu Felisi söyliyemezdi; bu o de
rece itikadı haricinde ve muhakemesine muhalifti 
ve hunu ifade edebilecek kelimeler de ona o kadar 
eski, gülünç ve istimalden sakit olmuş görünüyordu. 
Fakat uzak bir vera&etten, ve daha doğrusu, ço
cukluğunda dinlemİ§ olduğu bazı hikayelerden §U 
hissi alıyordu ki, Şövaliye, vaktiyle sağlan rahat
sız eden ve papaslarca okunup üflenmek suretiyle 
uzakla§tırılan ölülerıden biriydi: zira, onu dÜ§Üıt
dükçe insiyaki bir hareketle haç çıkarmıya baılıyor 
ve gülünç görünmemek için istavroz iıaretlerine ni
hayet veriyordu. 

Linyi onu mahzun ve dalgın görünce bu sert ve 
faydasız sözlerinden dolayı kendine itap etti, ve, 
itap ettiği anda da o derece sert ve o derece fayda
sız yeni sözler ilave etti. 

- Halbuki bana bunun doğru olmadığını &Öyle
miştin ! 

Felisi, derhal cevap ve!'di: 

Genç hayvanlar gibi Felisi'nin de neşeye ihtiya
cı vardı. Su halinde kehribar gibi bardağında parlı
yan tarap gözleri için bir zevk oldu ve haz duya
rak dudaklarını onunla ıslattı. Getirilen yemeklerle 
ve hususiyle altın ampullere benziyen patates ma

fi§leriyle alakalandı. Sonra, salondaki masalar ö
nünde oturanlara bakarak, hallerine gülünç hisler 
veya kaba ihtiraslar izafe edip onlarla eğlendi. Ka
dmların ken•disine atfettikleri kötü nazarlara ve er
keklerin de güzel ve ehemiyetli görünmek için yap
tıkları gayretlere dikkat ediyordu. Ve umumi bir 
mütaleada bulundu: 

- Rober, insanların hiç bir zaman tabii olma
dıkları dikkatine çarpmadı mı? Bir ıeyi düşündük
leri için değil, o şeyin böyle söylenmesi 18.zun geldi
ğini sandıklan için söylerler. Bu itiyad onları çok 
sıkıcı bir hale getirir. Tabii birini bul:mak fevkalade 
nadirdir. Sen, taıbiisin. 

- Filvaki, kendinıi göstenniye çalı§an bir adam 
olduğumu zannetmeaı. 

- Sen diğerleri gibi kendini göstermiyorsun t 
Fakat kendini gösterişin tabiatın icabı. Beni kendi
ne ne zaman hayran etmek istediğini gürüyon.mı ... 

Böyle diyerek Rober'e kendinden bahsetti, ve, 
fikirlerinin üzerıinde müessir olamadığı cereyanı 

sevkiyle Nöyyi faciasına intikal ederek sordu : 
(Sonu var) 
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Güzel göğüs 

Bir rivayete göre de Havva ana- zunca olursa, bu yukarı kıs.mm en 
mızın eiiyle birlikte cennetten ko- yukardaki üçte bir parçasının orta -
vulrnaı;ına sebep Adem'e kırmızı daki üçte bir parçasiyle birleıtiği 
kabuklu elma yedirmesi değil, cima yere gelmelidir ... Bir elin parmak 
gibi yuvarlak fakat cildi bembeyaz uçları öteki taraftaki omuza doku -
olan göğsünü göstermek olmU§tur narak bir zaviye te§kil edilince el 

ı ve bundan dolayı bütün kadınlar ço- tarafındaki k161m bu zaviyenin için
cuklarını sütle beslemiye, neticesin - de kalmalıdır. 
de de vücutlarının en güzel yeri o- Üçüncü en mühim nokta: Göğı;ün 
lan bu göğüslerinin bozulduğunu büyüklüğü: Tam güzel göğüs büs-

; RÖrerek üzülmiye mahkıim olmuş- bütün yuvarlak olmaz, yukardan a -
lardır... şağı 8, 10, bir taraftan bir tarafa 10, 

Cennette geçen hadiseleri tahkik 12 santimetre olur. Hepsinden mü
etrnek pek güç olduğundan Havva'- him kabarıklığı: Göğüs tahtasından 
nın e§ine verdiği §eyin ne olduğunu göğsün ucuna kadar 5, 6 santimet
bugiin kcstinnek mümkün değilse re ... 
de ka·dmların &0nradan ve daima Artistlerin beğen·.iikleri, hekimle
CÖğüs güzelliğiyle iftihar etmiş ol- rin de sağlığa uygun buldukları gü -
ll'laları o rivayete kuvet verecek biri zel göğüs bu ölçülerde olur. Opera -
feydir: Mesela bizim şimdiki Çanak- törler de bu ölçülere uygun ol~~yan 
kale'ye yakın trovalı güzel Helena göğüııleri ameliyat yaparak guzel
Diyana mabedine en güzel ıekilde leıtirirler. Artist veya hekim olmı
hir altın kupa hediye etmek istediği yanlara sorananız güz~( . ~öğ.~s~n 
vakit kendi göğsünün kalıbını dök- tarifi pek çok değiıir: Kımıs~. ~~yuk 
türmii§ ve altın kupayı o kalıba gö- ve dolgun göğsü ve kimisi kuçuk ve 
re yaptırmıştı. basık göğsü güzel bulur . . . 
Vakıa kadınların saçlarını kesti - Sağlık bakımınd~1? ~~ zı.y~de dık-

rerek onları erkeklere benzetmiye kat edilecek §ffY gogsun ıkı taraf~
Çalışan modanın çıktığındanberi ka- nın aynı hizada ?lma~asıdı~.O vakıt 
dınm bir memeli hayvan olduğu u - göğsün içindekı ~kcıger_lerın. nasıl 
"Ut 1 ·b· ·· ·· ·· du·'mdu·'z gö- i•lediklerini hekıme dınlettırmek, 
A& umuş gı ı gorunur, ,. . ·1 · · k 
iiüalcrde _ şekil güzelliği değil -- bir de röntgen ıtıklarıyle fı mını çe -
Yalnız cilt güzelliği aranılır. Fakat tirmek fena olmaz. 
hundan dolayı göğü& güzelliğinin ar-
tık chemiyeti kalmamış sanılmama
lıdır. Bilirsiniz ki morda geı·!tekten 
rizellerin güzelliitini yük5eltme'k i -
Çİn değil rçektcn güzel olamı
:>'anlan~ii"Zcl gostermek için icat e -
dilmııtir. Daha önceki modalar ka
-drs roplarına pamuk ve kıtık doldu
rarak göğüs güzelliğini temine ça
lıştıkları halde muvaffak olamadık
ları için şimdiki moda göğüs güzel
liğini büsbütün unubnuş gibi görü
nür. 
Modanın göğüs güzelliğini temin 

etmekten aciz kalmasına sebep bu 
türlü güzelliğin kanunu pek sıkı ol -
ınası ve kanuna uygun güzel göğsün 
l>ek nadir bulunabilmesidir. Sakız 
adasında çıkan Venüs heykelinin 

~V. cihanı hayrette bırakması sebeple-
rinden biri de o heykeli yaratan ar -

atıl'. listin güzel göğüs kanununa noktası 
fU 
a ~ tıoktasına riayet etmiş olması, yahut 
t ) heykele model olan güzel kadm vü
edı cudunda göğsün de güzellik kanu-

1 rıuna noktası noktasına uygun bu
t ~ lunmasıdır. 
~ı O heykelin biri karşıdan, biri yan
a~ dan çekilmit iki remıini de birçok 

kitaplarda görmüşsünüzdür. O re
aimlere dikkat ediniz: Göğsün ka
barık noktaları aynı hizadadır. Gö -
cüa güzelliğinde birinci güçlük bu -
radadır. Sonra iki göğsün arasında 
bir çizgi, iki göğüa ile boyunda iki 
köprücük kemiğinin birleştikleri 
Yerde bulunan boşluk araı;ında iki 
çizgi çekerek bir müselles çizerse
'niz bu müaellesin üç çizgisi biribiri -
he tanı miy:le müsavi olur. Güzel 
göğüs kanun nda bir mühim madde 
de budur ... lki go üs ar aında çizdi
füniz çizgiyi yerinde bırakarak, im
di göğaün iki tarafından s?b~ğ4: 
doğnı iki çizgi çiziniz, bu ıkıncı 
:müsellesin de yan taraflardaki iki 
çizgisi biribirine tam müsavi ve yu
karıdaki müselleain çizgilerinin her 
birinden dörtte bir uzundur. 

İkinci mühim nokta: göğsün iki 
noktası kolların yukarı kısmının 
taın yarısına ve yahut, kol biraz u -

G.A. 

12 Yaşında tethişçi 

bir yahudi kızı 
Kudüs'te 12 yaşında Raşcl adında 

bir yahudi kızı Divanıharbe scvkedil
miştir. Suçu, 17 yaşında Mirkali adın
da bir yahudi oğluna yardım ederek 
bir arap otobüsüne bomba atmak, 6 a
rabın ölümüne, 27 sinin de yaralan
masına ı:;ebep olmaktır. 

Mikali oracıkta derhal araplar tara
fından tepelenmiştir. Kız bir ingiliz 
polisi tarafından kurtarılmıştır. 

On sekiz arap, kızın, oğlana bir kaç 
paket verdiğini ,onun bunları otobüse 
attığını gözleriyle gördüklerini söyle
mişlerdir. Fakat bir ingiliz zabitinin 
ifadesine göre, bomba, zaten otobüs 
şiltelerinin altında bulunmaktaydı. 

Çünkü kızın bu kadar arabın gözü ö
nünde bomba getirmesine imkan yok
tu. 

Dünya kısırlaşıyor 
Romanya Jeoloji enstitü:.ü direktö

rü İlimler akademisinde bir konferans 
vermiştir. Konferansın mevzuu, dün
yanın petrol ihtiyatıdır. Jeolog kon
feransında demiştir ki; 

- Bugün dünyada mevcut olan pet
rol damarlarının akıttığı petrol elli 
seneye kalmaz kuruyacaktır. Meğer ki 
yeni yeni damarlar bulunsun, veya 
Avrupa madenleri suyunu çekmesin!,, 

Almanya'da, dünyada mevcut ma
denlerin miktarı etrafında bir istatis
tik tutulmuştur. Bu istatistiğe göre, 
Avrupa'da krom ve kurşun madenleri 
9 sene sonra tamamen tükenmiş ola
caktır. Hele 18 sene sonra Avrupa'da 
maden namına hiçbir şey kalrtuya
caktır. İlim ne kat1ar inkişaf ederse 
etsin, imkanı yok bu iptidai maddele
rin yerini tutacak başka bir şey bula
mıyacaktır. 

Yalnız 1934 yılında alman ağır sana
yii 15,2 milyon ton demir istihlBk et
miştir. Bunun yüzde 68 i, yabancı 

memleketlerden ithal edilmiştir. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M Cl§ar 
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Pervanelerin uğultusuna şimdi bu

luttann gürültüsü eklenmişti. Ve ta 
Yukarılarda sanki kayalar yıkılıyor -
muş gibiydi. 

Birden, yağmur kaplamaları kamçı
~annya başladı. Vida!, bütün gerilmiş 
ıradesiyle, tayyareyi şahlandırdı. 

1650 .. 1700 .. 17 50 Altimetre müte
madiyen yükseliyordu. 

Tayyare pilotun arzusuna mükem -
?nelen itaat ediyordu. Fakat fırtınanın 
&Örünmez elleri cüretkar kanatları ku
durmuş gibi yumrukluyordu. Şiddetle 
11~rsıtan tayyare tehlikeli anlar geçi -
rıyordu. 

'.Mühendis, tabiat kuvetlerine boyun 
egrnek icabettiğini anladı. Kasırganın 
tazyila o kadar şiddetliydi ki tayyare 
1~kenceye uğratılan bir vücut gibi inil
dıyordu. Kanatcıklarından birinin kop
llıası, kumanda millerinden birinin kı
~ılnıası ve daha kötü akibetlerden kor-
~labilirdi 1 Hava cereyanlarını koç 

&ıbi toslıyacağına onların istikametin
:e kaymıya çalışarak daha muti ve 

Urnazca bir seyir takibetmiye karar 
\terdi, Adeta imk nsızı mümkün kıl
t?ta l -

sız darbeler indiriyor, zaman zaman 
kasırgalaşıyordu. Bazan, göğün derin
liklerinden, bir ejder gibi kükriyerek 
esiyor, ve o zaman koca bulutların i
çinde uçurumlar açılıyordu. 

Tayyare bu uçurumlara düşüyordu. 
Fakat, hemen aynı lahzada, canava

rın soluğu uçurumu dolduruyor, tay
yare bu elektrikli kaynaşmanın içinde 
tekrar yükseliyordu. 
Ansızın - pek seri oldu bu - evela 

bir kanadı üzerine dönen tayyare, ba
lıklama daldı ve döne döne inmeye 
başladı. Kasırga, çılgın bir elle onu bir 
topaç gibi çevirerek düşmiye çalışı

yordu. 
Baş döndürücü bir sukut ... 
Yerinden fırlayan bir sandık pilo -

tun omuzuna devrildi. Vidal acıdan 
haykırdı. Fakat, hemen kendini top -
ladı ve dişlerini gıcırdatarak, şakak -
tarından terler boşanarak, vücudu yay 
gibi gerilmiş, kumandayı elinden bı -
rakmıyordu. 

Şaşılacak bir şuur kuvetiyle, motö
rü yavaşlatmayı akıl etti ... 

Fakat hangi rejime dönüyordu. Bu
nu sürat saatinde göremiyordu. Tay -

General Franko'nun 
f'"(;ü'~'ü'~""l 1 

1 politik İ 
İ meselesi 1 

Cevabı 
Lö başyazısından 

I spanya'da her iki tarafta 
har:beden yabancı gönüllü

lerin çekilmesi hakkında general 
Franko'nun verdiği cevap, dün ak
şam Londra'da neşredilmiştir. Bu 
cevap, bazılarının bunca intizar 
haftalarından sonra tahmin ettik
leri kadar kati bir red değildir; 
prensip itibariyle bir kabuldür, 
Fakat o kadar şartlara bağlı ve o 
kadar ihtizar kayıtlariyle çevrili • 
bir kabul ki karışmazlık komitesi 
mahfillerinde gizlemek zahmetine 
katlanılmıyan çok fena bir tesir bı
rakmıştır. İngiliz matbuatı, liberal 
ve işçi organları gibi muhafazakar 
organlar da, tefsirlerinde sert dav
ranmaktadır. Taymis gazetesi, Bur
gos'un cevabını son derece inkisar 
uyandırıcı diye tavsif etmekte, ve 
Deyli Telgraf nasyonalist hükü
metin aşılacak güçlükleri haddin
den fazla mübalağa ettiğini, öyle 
ki cevabının İngiliz pliinının red
dine muadil olduğu kanaatini iz
har ediyor. Eğer hakikaten hal 
böyle ise, aylardan beri bu derece 
acı miinakaşalara meydan vermiş 
- ve bir çok defalar karışmazlık 
politikasını tamir kabul etmez bir 
şekilde ihlal etmek tehlikesini gös
termiş - olan problem, ilk önceki 
bütün giriftliği ile tekrar ortaya 
çıkacak demektir. Hadiseleri izam 
etmekten çekinmek ve işi bu radde
ye getirmemiye çalışmak Jazımdrr. 
Burgosla müzakereler belki lüzum
lu tasrihleri yapmak imkanını ve
recektir. 

G eneral Franko'nun cevabı 

baştan aşağı dikkatle tet
kik cdilmiye muhtaçtır, çünkü bu 
cevabın bazı kısımları sarahatten 
mahrum ve iki türlü anlaşılmıya mü
saittir. Mesern, nasyonalist hükü
met, 18 sonteşrin 1937 tarihli n<r. 
tasiyle "her iki taraftan müsavi 
miktarda yabancı gönüllülerin çe
kilmesini kabul ederek, ilk önce 
3000 adamla başlanmasını" teklif 
etmiş olduğunu hatırlatıyor. Lon
dra komitesinin kabul etmiş olduğu 
formül karşısında, prensip itiba
riyle kabulünü tazeliyor, ve bu 
kabulün, pratik kıymeti hakkında 
hakiki bir delil vermek istediği 
için "kızıl taraf cihetinden de mü
tekabiliyet esası üzerine makul ve 
adil tedbirler alınmak ihtirazı 

kaydiyle daha şimdiden bu miktarı 
10.000 kişiye çıkarmıya amade" ol
duğunu beyan ediyor. İkinci for
mülde "müsavi miktarda yabancı 
gönüllülerin çekilmesi" ibaresi bu
lunmadığı için general Franko'nun 
bu hususta müsavat prensibinden 
vaz geçtiği akla gelebilir. Fakat 
gözden kaçırılmaması Iazımgelen 
bir nokta vardır : İngiliz pliinı ilk 
çekiliş için en az gönüllüsü olan ta
raftan 10.000 muharibin çekilmesi
ni ve aynı esnada, daha çok gönüllü
sü olan taraftan da nisbet dairesin
de daha fazla gönüllü çekilmesini 
gözetmektedir. lmdi, Burgos hükü
metinin cevabı, daha ileride, pra
tik sahada, nisbi çekilişin, bu tek-

yarenin içinden yükselen kesif bir toz 
yığını etrafını acı bir sisle kuşatmış
tı. Bu dumandan adeta boğuluyor ve 
gözleri yanıyordu. 
Nasıl bir mucize eseri olarak tayfu

nun pençesinden kurtulabildi 
Nihayet tayyareyi kaldırdı, muvaze

neyi temin etti. 
Fakat tabiatin kurnaz kuvetlcri ya

kasını bırakmış değildi. .. 
Hayır l Fırtınaya mağlup olmıyacak

tı. Sonuna kadar mücadele edecekti. 
Her ne bahasına olursa olsun tekrar 
yükselmesi liizımdı. 

Orada - fakat hangi irtrifada? -
sükunete, selamete kavuşacaktı 1 

Motörünü tekrar bütün kuvetiylc 
işletmiş ve tayyaresini şahlandırmıştı. 
Toz bulutu yavaş yavaş siniyordu. Ar
tık lambanın kırmızı ışığında, kadran
da iğnenin hareketlerini takibedebili
yordu. 

Yarabbi l Ne kadar aşağı düşmüştü! 
1.300 metre. 

Fasılasız şimşekleri tayyare pençe
releri içeriyi bir demir izabchanesine 
çevirmişti. 

Birden, Vidal acı bir sürprizle tit • 
redi. 

Orada, ayakları ucunda, aşağıya i
nen toz perdesi içinde, bir hayalet yü
zü kendisine doğru uzanıyordu. 

Bu, kadındı. 
Tayyare şakull vaziyet aldığı zaman 

dim dik doğrulduktan sonra, tekrar 
öne pilot mevkiine doğru düşmüştü. 
Endişeli gözleri p}lotun hareket-

lifin tesirlerini hiçe indiren güç
lükler arzettiğini ileri sürüyor. İs
panyol olmıyan muhariplerin sayıl
masiyle tavzif edilecek komisyon
ların lüzumlu hesapları korumak
tan aciz kalacaklarını, teklif edilen 
planın tatbikinin iki taraf için gay
ri müsavi neticeler arzettiğini id
dia ediyor, ve Burgos'un ilk ön
ceki ''her iki taraftan aynı miktar
da yabancı gönüllü çekilmesinin 
yegane tatbiki mümkün metod ol
duğu" hakkındaki fikrinde israr 
ediyor. Bu, hiç şüphesi ' i İngiliz 
pliinınm esaslı noktalarından biri 
olan nisbilik prensibine aykırıdır. 
İngiliz planı ittifakla kabul edil
miş bir uzlaşma karakterini haiz 
olduğu için, hunun esaslarını tek
rar miinakaşa mevzuu yapmıya 

kalkmak tehlikelidir. 

D aha mühim olan da şudur ki 
general Franko, yabancı gö

nüllülerin çekilmesi pHinınrn tatbi
ki için muhariplik hakkının tanın
masını şart koşmaktadır. Franko 
hükilmeti, hükümetçilerin işgali 
altındaki araziden cok daha fazla 
miktardaki f spanyol topraklarını 
elinde tuttuğunu, kendisinin bu 
topraklar üzerinde filen hüküm
rani hakkını icra ettiğ i "meşru ve 
nizami" bir hükümct olduğunu , 
sıkı bir disipline tabi bir kara ve 
hava ordusuna ve kara sularını kon
trol eden bir donanmaya sahip ol
duğunu ileri sürerek muharipliği 

kendisi için bir hak telakki etmek
tedir. Tez şudur ki Burgos, Londra 
komitesinin teklif etmiş olduğu 

mahdut şekilli bir muhariplik hak
kını kabul edemiyecektir. Diyor 
ki: "her hangi bir tahditten azade 
olarak bu hak önceden kabul edil
medikçe, milli İspanyol hükümeti, 
kendisine şimdi teklif edilen ne
viden bir anlaşmayı aktiçin gerekli 
şahsiyetten k ndini m hrum telak
ki edecek, ve karşısında hiç bir ta
viz olmadan mükellefiyetler altına 
girmiş olacaktır.'' Maliımdur ki in
giliz planı muhariplik haklarından 
bazılarının verilmesini yabancı gö
nüllülerden esaslı bir ilk partinin 
çekilmesine talik etmekte ve bu çe
kilişin İspanyol meselesinin enter
nasyonal safhası itibariyle halli 
için lüzumlu bir ön garanti teşkil 
edeceği kanaatini izhar etmekte
dir. Londra komitesinde bu nokta 
üzerinde en hararetli münakaşala
rın yapıldığını ve mahdut muharip
lik hakkının verilmesinden önce 
gönüllülerin çekilmesi prensibinin, 
varılmış olan anlaşmanın ana şart
larından biri olduğu malCımdur. 

Gerçi general Franko bu talep
lere mukabil, lngiltere'nin 

bilhassa hoşuna gideceğini tahmin 
ettiği bir taviz teklif etmektedir. 
"İstisnai bir imtiyaz" olarak düş
man havzasında, biri Katalonya'da, 
diğeri de şark mıntakasında olmak 
üzere, gıda maddeleri taşıyan ge
milerin girebilmeleri için iki emni
yet limanı tesisine hürmet etmeyi 

lcrini dikkatle takip ediyordu. 
Tehlike hissi, kendine rağmen, iki

sini birbirine yaklaştırdığı için, in
siyaki bir hareketle ona bağırdı : 
"Kurtulacağız!" Fakat fırtınanın gü
rültilleri arasında sesini kadının işit
mesine imkan yoktu. 

Altimetre, ağır ağır yükseliş kay
dediyordu. 1500 ... 1550 ... 1600 metre. 

Gene görünrniyen kuvctin kudur
muş hamleleri; kaynaşan bulutların 
koşuşması, korkunç ulumalar! .. Gene 
intizamsız sıçramalar, korkunç dar
beler, ha döndürücü dalmalar!. .. 

1700 metre ... 
Yerinden kurtulmuş sandık, pilo

tun aletlerini korumak için siper et
tiği ayaklarını eziyordu. Bazan da 
bütün ağırliğiyle bağlı kadının kal
çaları üstüne yükleniyordu. Kadın, 
bu darbeden haykırıyor, fakat gürül
tü arasında, yalnız açılan ağzı istıra
brnı ifade ediyordu. 

1800 metre ... 
İnsan takatini aşan bir gayretten 

bitkin düşmüş olan Vidal bayılma
mak için bütün gayretini sarfediyor
du. Dudakları kurumuş tükrük, ter 
ve tozla örtülmüştü. Kalbi burkulu
yor, mütemadiyen soluyordu. Daha 
uzun zaman mukavemet edebilecek 
miydi ? Ağırlaşan başı önüne düşü
yordu. 
Yabancı kadının gözleri hala bütün 

sabitliğiylc kendi üzerinden ayrılmı
yordu. 

Bu yükseliş, ne işkence! 

.......................... 
taahhüt ediyor. Nihayet, vesika, 
en ciddi bir dikkati çekmekten ge
ri kalmıyacak olan bir nihai kısmı 
ihtiva ediyor : Burada deniliyor ki 
''nasyonalist İspanya, memleketin 
büyüklüğü ve istiklali uğrunda 
mücadele etmektedir ve toprakla
rında veya iktisadi hayatında her 
hangi bir kimsenin her hangi bir 
nüfuz elde etmesine müsaade et
mez ve asla etmiyecektir, ve onlara 
karşı her hangi bir kimse bir te
şebbüste bulunmıya cüret ettiği 
takdirde, her zaman, son avuç ada
mına kadar arazisini, himayesi al
tındaki toprakları ve sömürgeleri 
müdafaa edecektir.'' Bu siyasi ve 
iktısadi istikJal azminin bu derece 
kati ve resmi tabirlerle ifade edil
mesi ilk defa vaki olmakta ve bu
rada, 24 diğer devletle beraber Al
manya ve ltalya'nın da içinde tem
sil edilmekte oldukları anlaşmazlık 
komitesine karşı istikbal için kati 
bir taahhüt mahiyetini ihraz et-
mektedir. 

G
örüldüğü gibi, general Fran

ko'nun cevabı, yabancı gö
nüllülerin çekilmesi pl1inı prensi
binin kabul edilmesine karşı koş
tuğu şartlar ve ihtirazi kayıtlar iti
bariyle ne kadar inkisar uyandırı
cı olsa da, faydalı müzakerelere ka
pıyı kapamamaktadır. Tehlike şu-
radadır ki, meselenin Londra ko
mi tesi tarafından yeniden müzake
re edilmesi icabedecek, komitede 
yeni bir uzlaşma metni araştırılır
ken eski münakaşalar yeniden can
lanacak, planın tatbiki çok gecike
cek ve bu e:.nada sivil harp, Avru
pa sulhu için arzettiği bütün tehli
kelerle birlikte İspanya'da inkişaf
ta devam edecektir. Burgos, İspan
yol olmıyan muhariplerin geri gön
derilmesine rıza göstermeden önce 
zaman kazanıyor, fakat bu zamanın 
dünya sulhu için kaybedilmiş ol
masından korkulur. 

Hangisi doğru? 
Nevyork'ta Harvel adında bir kadın 

her akşam ibadet eder, sonra incil o
kurmuş. Kendisini iki çocuğu ile ko
cası c.ankulağıyle dinlermiş. Kadın 
gene bir akşam ibadetini yapmış ve in
cilin 18 inci suresini okumıya başla

mış. Bu surenin 8 inci ve 9 uncu fasıl
ları şöyle diyormuş: 

- Eğer kim, bir gözü ile harama ba

karsa, onu çıkarmalıdtr. Eğer kim, bir 

eli ile haram şey tutarsa, onu kesip at

malıdır! 

Kadın bu ayetleri okuyunca birden
bire durmuş. Ve ayağa kalkmış. Ken

disini vect içinde dinlemekte olan ko
cası ile çocuklarını öylece bırakarak 

bitişik odaya geçmiş. Evvela, eline ge
çirdiği bir makasla sağ gözünü çıkar
mış, sonra bir balta yakalıyarak sol e
lini koparmış. Kanlar içinde tekrar 
kocaı;ı ile çocuklarının yanma gelmiş, 
gene incil okumıya koyulmuş! 

Bu yarı deli kadını muayene eden 
doktorlar ve cerrahlar da kadının ka· 
tiyen acı hissetmediğini söylemişler .. 

Bu satırları okuduktan sonra yaka
dının yaptığı işe, yahut doktorların 

sözüne inanmamak tazım!. 

1900 metre .... 
Birdenbire fırtına ile sükunet ara

sında mutavassıt bir mıntakaya var
dığını farketmesi, mukavemetini ar
tırarak iradesini canlandırdı. Tayya
renin pencereleriyle, bir kaç dakika
dan beri şimşeklerle daha seyrek ay
dınlanıyordu. 

Bulutların kesafeti de azaldığı a
şikardı. 

Nihayet tekrar berrak bir semaya 
mı kavuşacaktı. 

2000 metre ... 
O zaman bir harika vukua geldi. 
Altından fırtına bulutlarının son 

§imşekleriyle aydınlanan kükürtlü 
bir tabakayı yırtarak, tayyare, uçan 
bir balık gibi, muazzam stalaktitle
riyle bir rüya mağarasının sonsuzlu
ğu içine girdi. Burada aydınlık aca
yip, tuhaf akislerle adeta bir deniz 
altı alemini andıracak bir manzara 
vücude getiriyordu. 

Tayyare yükselmekte devam edi
yordu ... 

Şimdi, stalaktit kütleleri parçalar 
halinde ayrılıyor, buhar salkımları 

halinde zincirleniyor, kimbilir hangi 
sanatkar sihirbazın parmakları altın
da, garip fakat cazip şekiller alıyor
du. 

Bazan bu görülmemiş çiçekleri 
tanzir ediyor, hazan, bir yüz şekline 
giriyor, bu yüz süratle değişiyor, son
ra birden bozuluyordu. 

Birdenbire mavi delik göründü. 
2.200 metre .... 
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Zafer havası 

Bütün gün ve bütün gece Ankara 
sokaklarını dolduran dünkü kalaba
lığın müşterek sima&ında, dağların 

temiz havasını bol bol teneffüs etmi§ 
gürbüz bir insanın penbe çehresin
deki sıhatli, neşeli ve emniyetli çiz -
gileri gördüm. Temin ederim ki bu 
müşahede ba&it nikbinlikten gel
me bir vehmin mahsulü değildi; biz
zat hakikat bu idi. Zira, milletler de 
insanlar gibidirler: içleri rahat, gö
nülleri ferah olduğu zamanlar ço
cuklara benzer, sevinir, kudretlerini 
daha iyi hi&se•der, kendilerine güve
nirler. 

Kü&kün yüzlere bakınız: Onlar, 
ekseriya, muvaffakiyetsizlikle ze
hirlenmiş insıı.nlarm benimsemiş ol
duklan ı&tırap nikaplarıdır. Böyle 
milletler de gördük: Kimini zah
met, kimini tazyik, kimini mağlU
biyet meyua etmi§ti. 

Gülenlere dikkat ediniz: Bunlar, 
daha çok, muvaffnkiyetlerinin ruh -
larma verdiği huzuru gizlemiye lü
zum görmiyen bahtiyarlıı.rdır. Mad
di &ıhat gibi, manevi sıhatin mevcu
diyetine neden inanmamalı? Sıhatli 
adam nasıl kaygısızsa yüreği manen 
dinç olan da sıhat duyar. Bunu bir 
millete tetmil ediniz: Dün Ankara 
sokaklarını doldurıı.n kalabalıkta 
gördüğüm umumi şetaretin nereden 
geldiğini nasıl anlamazsınız ! 

Bu kalabalık içinde yırtık elbise
liler, patlak pabuçlular, aliller, bel -
ki yarının ekmeğini düşünenler, ev
lerinde hastaları olanlar, daha dün 
bir sevdikleri arka&mdan göz yaşı 
dökmüş bulunanlar da vardı. Fakat 
bir muvaffakiyeti milletçe idrak et
mit oldukları günün yıldönümünü 
yaşıyorlardı; her türlü acılarını, 

yoksulluklarını, zavallılıklarını unu
tuvermişlerdi: Zafer havası iç.indey
diler. 

Zafer, ne güzel şeydir, o! 
Muvaffakiyet, ne aihirli bir ikair

dir ! 
Hepimiz için teker teker, ve bü

tün Türkiye için, bütün cihan için 
muvaffakiyet diliyelim. Kötülük e
den İnsanları buna tahrik eden mu
vaffakiyetsizlikleri ise sulha dü~ 
man görünen milletleri de şuriş un
suru olmıya &evkeden mağlUbiyetle
ridir. 

Muvaffaklara ve galiplere muka -
bil mağlUplar bulunmak zaruridir, 
diyeceksiniz. O halde, akıl ve baai -
relin, insanlığm, hakiki medeniyetin 
zaferini temenni edelim. Çünkü, an
cak o takdirde zafer havası her yer
de esecek ve aaadetimiz eksiksiz o -
lacaktrr. - N. Baydar 

Mütehassıs aranıyor 

Baraj yaptığına dair vesi
kası olan bir baraj mütehas
sısına ihtiyaç vardır. Müte
hassıs bir toprak baraj işin
de çalışacaktır. Alakadarla
rın (15) gün zarfında tahri· 
ri müracaatlarını Ankara 
posta kutusu 87 ye şifahi 
müracaatlarını Ankara Ana
fartalar Emek apartımanı 2 
numaraya yapmaları. 6000 

Yeniden bulunmuş güneşle yaldız
lanan tayyare, şimdi kudurmuş bu
lutların bataklığı üstünde uçuyor, 
rüzgarların sıçrattığı çamurlar ona 
kadar gelemiyordu. 

Ta orada gök berraklaşmıya başlı
yordu. 

Az sonra fırtına bu tahrip unsur
larını daha uzaklara götürmüş ola
caktır. 

Şimdi Vidal'in müsterih kalbine bü
yük bir sükun iniverdi. İnsanları 
yenmişti. Fırtınayı yenmişti. Bu ka
dar korkunç taarruzlara karşı galebe 
çalmış olmaktan derin bir gurur du
yuyordu. 

Tayyare mukavemetini ispat etmiş
ti. Motör tam randımanla işliyor ve ö
nünde artık hiç bir engel görünmü
yordu. Kırmızı lambasını söndürdü, 
çünkü artık ortalık çok aydınlıktı . Ö
nündeki kadranlara baktı. Her şey yo
lunda idi. Devir muaddidi azami reji
mi gösteriyordu. Yağ seviyt>si daha u
zun mesafelere kafi gelecek miktar
daydı. Benzin .... 

Felaketi 
Vidal'in içinden gelen haykırışı bo

ğazında tıkandı. 

Benzin l 
Tayyarenin haznesinde ancak yirmi 

litre kadar benzin kalmı~h. 
Birkaç dakika sonra pervaneler du

ruverecekti. 
Birkaç dakika sonra, mecburi iniş 

icap edecekti. 
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Bu seneki sınıfın birinci, ikinci ve üçüncüsü. Sağdan birinci 
Vecihi. Akın. ikinci Sami, üçüncü Memduh ince 

1 ~ 
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Wektepteki törende l•tiklal marıı •Öylenirken Diploma tevzi merasiminden bir görünü§ Sınıfın birincisi B. Vecihi Akın, ycq kütüğüne çivi çak"YEl.en 

Harp okulundaki geçitten bir görünü§ Yeni subaylar, Harp okulundaki geçit te büyühlerimizin önlerinden geçerlerken 

Halk, yeni mbayları heyecanla alkışlıyor Hipodromdaki nutukları dinllycn mbay ve erlerden bir grup 

l 
I 

töreninden bir görünüı 



Zafer Bayramı heyecanla kutlandı 

Hipodromdaki geçit töreninde topçularımız 

Diploma tevzii töreninde bulunanlardan bır grup 

Hipodro.mdaki töre1tde bir nu
tuk söyliyen en geç subay B. 

Muhtar Taç 

Atatürk amh iiz;erinde Tiirkkuşu filoları 

Dünkü törende Hava kurumu '1 
adına bir nutuk söyliyen B. Şa

kir Hazım Ergökmen 

Hipodro1ı71daki törende nutuk söyliyen tüm komutanı general 
Kemal Gökçe 

D.ünkü törende Parti adına ko
nuşan Doktor Rağıp T üz.ün 

Harp okulu .mezunları geçit resminde 

· l 

Dünkü ııecit töreninde ıal halinde geçen bir piyade kıtamız; 

En kıdı::msiz subay nutuk 
ıöyJerken 

Türk ..,bay_ ve akerini tlıkdir ve aevinçle alkışlıyan doıt Iraklılar 
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KAHRAMAN ORDUMUZUN YENİ TEMELLERİ 

Harp Okulu'nda 
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1050 gen( subayımıza güzel 
bir törenle diplomaları verildi 

(Başı ı. inci sayfada) . 
IJinden fazla genç subayın aileleri, 
yakınları, dostları ve kahraman or -
dumuzla alakalı bütün toplantılarda 
ve hadiselerde bulunmaktan zevk du
yan büyüklerimiz, Harp okulunun 
geniş bahçesini tamamiyle doldur
muşlardı. Bahçede yer bulamıyanlar, 

okulun pençerelerini doldurmuşlar -
dı. 

Törende Kamutay Başkanı B. Ab
dUlbalik Renda, Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka -
ya, Maarif Vekili B. Saffet Arıkan, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Ali 
Rana Tarhan, birçok mebuslar, bir -
çok generaller, Ankara valisi ve be -
lediye Reisi B. Nevzat Tandoğan, 

vilayet ve belediye ileri gelenleri, 
Milli Müdafaa bakanlığı ve Genel 
Kurmay ileri gelenleri bulunmuştur. 

Tören kıyafetleri içinde daha göz 
alıcı olan genç subaylar, misafirlerini 
kapıdan karşılıyorlar, hazırlanmış o
lan yerlere yerleştiriyorlardı. Saat 
tam on beşte İstiklal marşiyle törene 
başlandı. Evela birinci, ikinci ve ü -
çüncü çıkanlara mükafatları, mektep 
komutanı tarafından tebrik edile
rek verildi. Bu devrede birinciliği 
topçu bölüğünden B. Vecihi Akın; 
ikinciliği piyadeden B. Sami, üçüncü
lüğü topçudan B. Memduh İnce al -
mışlardır. 

Diğer talebeye numara sırası ile 
diplomaları verilmiş ve kendileri teb
rik edilerek muvaffakiyetler temenni 
edilmi~tir. Diplomaların dağıtılması 

bittikten sonra, genç subaylarımız: 

andiçrniıılerdir. 

Bundan sonra, her sene tekrarla -
narak ananeleşmiş olan "yaş kütüğü
ne sınıf birincisi tarafından sınıf çi
visinin çakılması" yapılmıştır. Boyu 
iis -•tr•y• yalrl::ıo;:ın hıı kiitiilc frr,. -

rinde, Harbiyenin muhtelif sene me
zunlarına ait çiviler bulunmaktaydı. 

Okul komutanının nutku : 
Yaş kütüğüne çivi çakılma töre

ninden sonra, Okul komutanı Kurmay 
Albay Bay Hamit söz alını:; ve 
çok alkışlanan bir konuşma yapmış -
tır. Komutan, bwgünün mesutluğuna 
işaret ettikten sonra, türk ordusunun 
şerefli tarihine işaret etmiş, mezun 
olan gençlerin mesleki kudret ve şah
siyetlerine inandığı ve güvendiii için 
onları göğsü kabararak tanıtmak is
tediğini söylemiştir. 

Komutan bundan sonra, iki sene 
babalık ettiği genç subaylarla çok ve
ciz, çok içli bir veda konu§ması y.ıp -
mış, onların tecrübe ettiği meziyet -
leri üzerinde durmuş, kendiledne 
tecrübesinden ilham alarak tavsiye -
lerde bulunmuştur. Komutan nutku
nu, şu güzel aözlerle bitirmiştir : 

" - Siz, Atatürk evlatları! göğsü
nüzde, hiç bir devirde, hiç bir mille
tin gençliğine nasip olmıyan, paha 
biçilmez bir şeref ve iftihar madal • 
yası taşıyorsunuz. Alnınızdaki vakur 
ve ilahi ışık onun nurundan akseden 
parıltılardır. Kalplerinizdeki sonsuz 
iman ve irade kudreti onun varlığın
dan doğan bir gurur ve benlik mey -
vasıdır. Ve siz bu yüksek vasfınızla 
milletleri kıskandıracak yeni ve bü -
yük bir tarih yapacak, isimlerinizi si
linmez harflerle onun satırları ara -
sında ebedıyete nakledeceksiniz. 

Binaenaleyh size vereceğim son ö
ğüt şu olacaktır: 

Her işinizde, her yerde yurdunu -
zun ve ulusunuzun sizden bu milli 
ve tarihi vazifenizi beklemekte oldu -
ğunu bir an hatırınızdan çıkarmayın. 
O şeref ve iftihar madalyasını göğ -
sün üze takan A ta.nızın sizden neler 
istediğini ona layık evlatlar olmak i
çin ne yapmak lazım geldiğini ehe -
miyetle düşünmekten bir an geri dı.ır
mayım. İyice bilin ki; Sizin için yer 
yüzünde başarılamıyacak hiç bir iş 

yoktur. Bir güçlükle karşılaştığınız 
zaman azim ve iradenin eşsiz timsali 
o Büyük Türk evladının hafızalarınız
da yaşıyan hayalini gözünüzün önün
de canlandırın ve kalplerinizdeki son
suz sevgisini anın 1 Asil ve temiz ka
nınızdaki tükenmez kudret kaynağı -
nın ne zorlukları yenmiye, ne hari -
katar yaratmıya kafi olduğunu o za -
man göreceksiniz. O bize sade hür 
bir vatan şerefli ve yüksek bir hayat 
ve bir tııri:, vermrkle kalmamıştır. 

Aynı zamanda d;ımarlarırnızda dola
şan ecdat kanında ne yaman, ne son
suz bir kudret ve kabiliyet olduğunu 
da öi!retmiştir. 

Sözüme nihayet verirken hapinizin 
ve bütün türk ulusunun duygularına 
terceman olarak, o yüce, eşsiz ve ben
zersiz varlığın manevi huzurunda, 
kalbimden taşan büyük bir huşu ve 
hürmetle eğilir ve bütün dünyanın, 
insaniyet aleminin daha pek çok se -
neler onun nur ve feyzinden, irşat ve 
işaretinden müstefit olmasını tanrı
mızdan diler ve yeni subay arkadaş · 
larıma yeni atılacakları hayatta mu -
vaffak olmalarını temenni ederim." 

Genç subayın söderi : 
Okul komutanından sonra yeni me

zunlardan B. Muhtar Taç söz almış 

ve Atatürık'ün kurduğu türk ordusun
da subaylar arasında vazife almaktan 
doğan büyük sevincini anlatmıştır. 

Büyüklerinden aldıkları fazilet, 
yurtseverlik, feragat hisleriyle çar
pan kalplerinde Üzerlerine aldıkları 

şerefli vazifelerin mesuliyetini bile -
rek çalışacaklarını söyliyen gencı su
bay, sözlerini şöyle bitirdi: 

'' ... Bizlere bu şerefli günleri ya -
ratan Yüce Atatüıık'ümüze ve bütün 
büyüklerimize, sonsuz saygılarımızı 
sunar, bugün Harp okulundan bizle
ri mezun ederken, yurtta, en yüksek 
vazifeler almıya hazırlıyan, hamiyet-

li babamız okul komutanunıza ve bü
tün hocalarımıza, nihayetsiz, minnet 
ve şükran hislerimizi sunmayı, en 
büyük bir vazife bilir, yi.ıksek şahıs

larını hürmetle selamlarım." 
Bundan sonra genç subaylar, se -

nelerdenberi büyük bir heyecan ve 
aşk halinde tekrarladıkları Haııbiye 

marşını mızıka ile, ve son defa ola -
rak hep beraber, bir daha söylemişler
dir. Buradan mektebin kapısı önün
deki muvakkat bir kaideye konulan 
Başbuğ Atatürk'ün anıtı önüne gidil
miş, Şef'in anıtı huzurunda ve tören
de bulunanların önünde tören geçişi 
yapılmıştır. Ankaralılar, başşehirde 

bu sene ikinci mezunlarını vermiş o
lan şanlı genç subaylarımızın dünkü 
törenin son gösterisi olan çok munta
zam tören geçişlerinde doya doya al
kışlamak fırsatını bulmuşlardır. 

Kahraman ordumuzdaki şerefli 

vazifelerine dünden itibaren başlamış 
olan genç subaylarımızı gönülden 
tebrik eder; kuruluş ve saadetini or
dusunun stingülerinin gölgesinde 
inı;;a eden memleketin, dünkü tören 
münasebetiyle kendilerine bol bol 
gösterdiği emniyet ve güvenin ebe -
diliğini devam ettirecek başarılar di
leriz. 

Zafer nesli \Ankara takımı Fuvar 
(Başı ı. incı sayfada) 

da bozuısalar, boğuşsalar ve bi
ze bir kaç sene rahat nefes aldır
salar .•. Bozgunlar yavaş yaVCJ§ 
devletin bütün iradesini yemiş 
yıpratmııtır. Halk galeyanları ve 
isyanlariyle, ıuurwzluk baıiret
sizliğin tehlikeli alametleri gibi 
lolahhi. olunrnahtaJ~r- n.~loffo 

ve onun güzide/erinde inanmak 
kuveti sonuna kadar tükenmi§· 
tir. 

Zafer terbiyesinde yetİ§en bu
günkü nesilden bir genç ile bir 
osmanlı güzidesi karıı kar§ıya 
geldikleri zaman tezat ne kadar 
göze çarpıyor. Hudutwz bir ina
nı§ gururu bütün memleketi kap
lamııtır. Ruhlarda osmanlı ür
küntüsünden eıer kalmamııtır. 
Her tarafta kurtuluı iradesi, ya
lın bir kılınç gibi pırıldıyor. 

Türk milleti yaıamak hakkı 
için iıyan etmi§: Fakat zafer o
nu bQ§kalariyle beraber kendisi
nin de §Üphe ettiği kudretlerine 
inandırmı§tır. Zaferin sancağı 
altında yirminci asır insanlığı
nın en ıerelli vatanlarından bi
rini kuruyor, ve onun üstünde 
garp medeniyetinin ileri devlet
lerinden birini inıa ediyoruz.. 
Temel odur, maya odur. Böyle 
bir z.af er bütün bir milli tarihe 
kôli bir §an kaynağı olabilir. Ci
han harbi zaferinin neticeainden 
türk milletinin hayatını kurtar
mı§ olan zafer! Cihana rağmen 
kazanılmı§ olan zafer! Maddi 
manevi bütün sebepleri yalnız 
türk milletine, onun faziletlerine 
ait olan zafer! Bu faziletlerin 
kendisinde ıahıslanmı§ olduğu 
Kurtarıcı'ya §eref bağlılığımızı 
bir daha ilan edelim. 

F. R. ATAY 

Devlet Demiryollan ihracat 
i~in tedbirler aldı 

Nafıa vekaleti, eylUlden Kanunue
vel sonlarına kadar olan üç aylık ih
ı acat mevsımı ıçın yeni bazı tedbir
ler almış ve keyfiyeti aHikadarlara 
bildirmiştir. Alınan tedbirler şunlar
dır: 

Ticari ve sınai müesseseler, vagon
larını süratle tahliye ve tahmil ede
ceklerdir. Bunun için azami altı 
saat mühlet tayin edilmiştir. Bu 
mühlet, Haydarpaıa ve İstanbul 
için sekiz saata çıkarılmış bulunmak
tadır. Ticari ve sınai müesseselerin 
stoklarını tamamlamak için ihracat 
mevsiminden evel faaliyete geçmeleri 
kendilerine tebli ğedilmiştir. 

Bazı müesseselerin muhtelif namlar 
altında vagon temin etmeleri mahzur
lu görüldüğünden, her müessesenin 
ancak kendi ihtiyacı kadar vagon te
min etmesi kararlaşmıştır. 

kupasını kazandı 
İzmir, 30 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Fuvar kupası maçları bu -
gün neticelendi. Ankara - İzmir ta
kımları arasındaki maç 3 - 3 berabere 
bitti. Fakat, Ankara takımı, bütün 
maçlarda daha fazla gol attığı için fu
var kupasını kazandı. 

İstanbul - Trakya maçını da İstan
bul takımı 4 - 3 kazandı. 

Misafir futbolcular şerefine fuvar 
gazinosunda bir ziyafet verildi. An -
kara ve İstanbul takımları yarın bura
dan ayrılacaklardır. 

İstanbul'da imar 

faaliyeti 
İstanbul, 30 (Telefonla) - EylU

lün on beşine doğru şehrimize gelme
si beklenen şehircilik mktehassısı B. 
Prost'un şehrimizde bu seferki ika
meti esnasında lstanbul ve Beyoğlu
nun tafsilat planlariyle Kadıköy ve 
civarının avan projesini yapacağını 
yazmıştık. Kadıköy ve civarının ima
rı iki bakımdan göz önüne alınarak 
temin edilecektir. Mahalle kısmı ve 
sayfiye yeri. Haber aldığımıza göre 
B. Prost, Kadıköy iskelesi ve civarı 
ile Mühürdar, Rızapaşa'yı mahalle 
içi; Moda, Şifa, Kalamış, Fenerbah
çe ve civarını da sayfiye olarak . ka
bul etmiştir. İşte Kadıköy ve cıvarı
nın imar planı bu esasa göre yapıla
caktır. 

Mahalle içindeki inşaat ile sayfiye 
yerlerindeki inşaat ayrı ayrı esaslara 
ve kaidelere tabi olduğundan nazım 
plan yapıldıktan sonra yeni inşaatta 
bu esaslara riayet edilecektir. Esasen 
Kalamış, Fenerbahçe ve civarının 
imar planı evelce tanzim ve kabul e
dildiğinden bu plan yeni nazım pla
nın mütemmimi olacaktır. 

Erzurum ve Trabzon'un 
~chir planı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Erzu
rum ve Trabzon şehirlerinin planları
nı yapmağı deruhte eden Fransız mi
marı M. Sambet İstanbul'a gelmiş, ve 
buradan, planları hazırlamak üzere 
şarka hareket etmiştir. Kendisi halen 
Erzurum'da tetkiklerle meşguldür. 
Mimarın verdiği avan projeler, iki 

şehrin yakın bir zamanda güzel bir 
çehre ile meydana çıkacağını göster
mektedir. 

Mesut bir nişanlanma 
Evelki gün harp okulunu bitirerek 

diploma alan genç subaylarımızdan a
vukat İhsan Deniz oğlu Feyzi Bora 
ile Bayan Meril Genli dün nişanlan
mışlar ve bu münasebetle İsmetpaşa'
daki evlerinde bütün dostlarının da 
iştirak ettiği çok güzel ve samimi bir 
tören yapmışlardır. 

Yeni nişanlılara mesut olmalarını te
menni ederiz. 

Yurdun her tarafında olduğu gibi 
baştan aşağı donanan Ankara'da 

Dün geçit resmi ve gece 
de fener alayları yapıldı 

Temeli üzerinde bugünkü hür ve 
mesut Türkiye'nin kurulmuş olduğu 

büyük zaferin on altıncı yıldönümü, 

dün Ankara'da, sabahın çok erıken sa
atinden gecenin çok geç vakitlerine 
kadar süren çeşitli ve coşkun teza
hürlerle kutlandı. 

Sabah saat 8 den 9 a kadar Ge
nel Kurmay'da ordu adına tebrikler 
kabul edildi. Hipodromdaki askeri 
törenin baıılaına saati olan 9,5 dan çok 
evel, tribünler tamamiyle dolmuştu. 

Onbinlerce halk, bütün nakil vasıta -
!arından faydalanarak Ankara hipod
romunun geniş çevresi içinde yer al
mış bulunuyordu. 

Törene, tümen bandoımnun çaldı
ğı İstiklal marşiyle başlandı. Türnko
mutan General Kemal Gökçe·nin, 
tam teçhizatla törene iştirak etmiş o
lan kıtaları teftiş etmesinden sonra, 
garnizonun en genç subayı olan B 
Muhtar Ataç, nutkunu verdi. Bugün
kü zaferin milli hayatımızdaki büyük 
ve eşsiz yerini belirten genç subay, 
bu zaferin bitmesiyle doğan mesut 
hayattan evelki acı günlerin hatıra -
larını andı, Büyük Şef'in Samsun 
seyahatiyle başlıyan milli kurtuluş 

tarihine ait hadiselerin kısa bir iza -
hını yaptı. Milli varlığı ve milli he -
yecanı kurma ve yaşatma yolunda, 
gençliğin büyük azmine işaret ede -
rek dedi ki: 

" .... Sinesinde şehit erler taşıyan 

bu vatanın her köşesi bir kabe baba
larımızın kaniyle yuğrulan bu top
raklar bizce aziz bir varlıktır. O var
lığın milli şerefi için çalışıyoruz. Ya
rın icap ederse hiç bir nisbet ve im -
kan şeraitine bakmadan çarpışacağız. 
Türk tarihin zafer tacıdır. Bizce va
tan, millet ve cümhuriyet sevgisi bü
tün sevgilerin üstünde, gönlümüzde, 
göksürnüzde yaşıyan ve bizi yaşatan 
bir sevgidir. Yarın bu sevginin kay -
nayışı ile kanlarımızı akıtacak ve o 
gün ruhlarımız sonsuz huzurun sema
vatına kavuşacaktr. 

Kurtuluş mücadelesinde şehit olan 
subay ve erlerimizin ruhlarını hür
metle yadederken, bizler bu şerefli 
günleri yaratan ve yaşatan Yüce Ata
türk'ümüze ve bütün büyüklerimize 
sonsuz minnet ve şükran hislerimizi 
sunarız ... " 

l'arti adına nutuk : 
Genç subaydan sonra Doktor Ra • 

ğıp Tüzün partimiz adına bir nutuk 
söyledi. 

Memleket tamamlığı ve istiklali -
nin 30 ağustos Başkumandan harbiy
le gerçekleştiğini ve bu zaferin siyasi 
neticeleri olarak cihan manzumesine 
hür bir millet ve devlet olarak girdi -
ğimizi söyliyen Dr. Ragıp, memle -
ketin bütün iş şubeleri üzerinde cum
huriyet dinamizminin yarattığı eşsiz 
eserlerin veciz bir bilançosunu yap -
tı, bütün bunları bugüne borçlu ol -
duğumuzu hatırlattı ve sözlerini şöy
le bitirdi: 

" ... Bugün bu dakikada memleke
tin her köşesindeki alanları dolduran 
geniş halk kalabalıkları kahraman or
dunun geçişlerini büyük bir heyecan 
ve minnetle takip ediyorlar ... 

Bu arada Dumlupınar sırtlarında 

yatan adsız kahramanın önünde de 
büyük merasim yapılıyor, bütün mil -
Jetin sönmez saygı ve sevgisi bir da -
ha tekrarlanıyor. 

Güzel memleketin kurtuluşu yo -
lunda gözünü kırpmadan kanını akı -
tan İnönü'nün, Sakarya'nın, Dumlu -
pınar'ın büyük kahramanları mezar -
larmda müaterih olsunlar ... Bize bı -
raktıkları büyük emanetin nöbetçisi, 
kahraman türk ordusu bütün uyanık
lığı ile vatanı bekliyor. 

Onu zaferlerden zaferlere ulaş
tıran Büyük Atatürk bütün dinç
liğiyle milletinin ve vatanının başın -
dadır. Karası, denizi ve havasiyle bü
tün türk vatanını bekliyen büyük 
türk ordusuna bütün milletin tam bir 
inanı ve güveni vardır. 

Bize kadar gelmiye çalışacak her 
tehlike kahraman türk neferinin göğ
sünde parçalanmıya mahkumdur. Ne 
mutlu bize. 

Bayramımız kutlu olsun." 

Hava Kurumu adına 
konuşma: 

Bundan sonra B. Şakir Hazım Er
gökmen, Türk Hava Kurumu adına 

güzel bir konuşma yaptı. Eski devir
lerin sayısız ihmal ve kötülüklerin -
den ziyade, bir müddet sonra büsbü
tün yokedilmek üzere lütfen bırakıl
mış mütarekenin istikl5.Isiz Türk.iye -
sini hatırlatmak istediğini söyliyen 

hatip, bu zafer olmasaydı, milyonlar
ca türkün, senenin birçok günlerin -
de yabancı bayraklar altında bir ta -
kım orduların kendi zaferleri için 
yapacakları şenliklere seyirci olmak 
ihtimaliyle karşılaşmış olacağımızı 
söyledi. 

"Büyük zafer gününün yıldönü -
münde, tarihin eşini yazmadığı bil -
yüklükte olan Atatürk'ü ve Onun ar
kasında istiklal yolunda can, kan ve 
emek vermiş olanları, onlara neler 
borçlu olduğumuzu bilerek sa~ı ile, 
şükranla, minnetle anıyorum." diyen 
B. Ergökmen sözlerini şöyle bitirdi: 

dığız için, elbette ve haklı olarak siz 
de duyarsınız. Duyımalı ve onları ci • 
han değer bir emanet gibi hariminiz -
de saklamalısınız. 

Bu zafer, en biiyiik 
giirıiimü::xliir 

Arkadaşlar 1 ..,, 
Bu zafer günü en büyük bayraın 

günümüzdür. Çünkü türk milletini 
cümhuriyeıte eriştiren bu zaferdir. 
Bu zafer 01lmasaydı cümhuriyeti id -
dik edemiyccektik. Bu zafer olma -
saydı sağ kalabilenlerimiz yurt ve is
tiklal yetimi olarak kimbiJir ne z:a -
mana kadar bo)UlU bükük bekliyecek
lerdi. 

Türlü sosyal, siyasal ve ekonomik 
devrimler bu zafer kuvetiyle başarıl
dı. On altı yıldır zaferler peşinde 
koşuyoruz. Her gün zafer dün, bugün 
zafer, yarın elbette ve elbette zafer 1 

Bütün bu zaferler, bu ilerlemeler 
ten olan sevgimizi göğsüm kabararak büyük zaferi yaratan en büyüğümü -
ve ~tatilrk adını ana:ke.n hız ve .. ~~- zün eşsiz dehası eseridir. Ne mutlu 
vetım artmakta oldugu halde butun milletime. Atamız, Atatürk'ümüz var. 
yurttaşlarım adına burada da tekrar • ı y~.rüdüğ~üz yo~. nu~ yol~d~r. 
hyorum.. . . .. .. .. Çünku onu bıze Ataturk gostermıştır. 

" ... Türk milletinin adına Zafer 
ve tayyare bayramı dediği ve böylece 
Türkiye'nin üzerin<le titrediğimiz 
emniyet ve istikbali için, hava silahı
nın önsafta bulunduğunu ilan ettiği 
bu bayram gününde, Atatürık'e olan 
sarsılmaz bağlılığımızı; candan ve iç-

Ve bıze daha ~ı~bır us~:ı~~~.~ ka - Bünyemiz kuvctli, kafamız sağlam -
zandıracak olan buy~kl~r buyu~u Ata- dır, çünkü bizi Ulu Ata yetiştirmiş
türk'ün sıhat ve saglıgını yureıkten tir. Azmimiz şedit, irademiz serttir. 
diliyorum. .. .. ~ Çünkü onu Atatürk bize aşılamıştır. 

Yurttaşlar! Bu zafer gunune layık Ey büyük Ata! varlığımızı, şerefimi -
iki dileğimizi haykırarak sözümü ke- z.i, istikbalimizi sana borçluyuz. Se • 
siyorum. nin bize verdiklerini kutsal tanır, 

Ulu Atatürk bin yaşa!.. senin aziz varlığın senin bize verdik-
Büyük türk orduları bin yaşa! . .'' lerin .için bir an bile dilşünmeden can 

General Gijkçe'rıin nutku : vermeyi canımıza minnet biliriz. 
Son olarak söz alan Ankara garni- Ey büyük Dahi 1 Sen bir yurdu, 

zon ve sekizinci tüm komutanı Gene- bir milleti her saman varedersin 1 Fa
ra! Kemal Gökçe, :>ık ve devamlı al - kat koca bir millet seni kaç asırda ye
kışhınan, şu güzel konuşmayı yaptı: ti,tirebildi? 

"- Türk istiklfil harbını sona er- Ey yapan ve kuran büyük Ata! Sen 
diren, türkü ebediyen istiklaline ka - ya~a 1 hayat verdiği11 milletinle kur
vu;;t•ıran büyük zaferimizin on altın- duğun devletinle, yücelttiğin aziz 
cı yıldönümüne yüce Ata'mız başı - yurdunla sağ ve esen daima yaşa! 
mızda, sevinçler içinde kavuşmuş bu- Arkadaşlar 1 -
lunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun 1 O büyük zafer gününde vazifesi 

Türkün hayatına kastetmiş düş - başında, yurdu ve milleti uğrunda 
marı.larla dört yıl savaştıktan sonra, canlarını veren kardeşlerimizin bu 
yüce Başbuğ Atatürk, tam on altı yır münasebetle de aziz hatıralarını anar 
önce bugün, Durnlupınar'da düşman ve necip ruhları önünde sayğı ile eği
ordularını dört tarafından kuşatarak lirim. 
esir ve imha etmiş, tarihlerin kaydet- Yaşasın Cümhuriyet 1 Yaşasın mil
mediği büyük bir zaferle milletini ve }etimiz 1 Yaııasın sevgili Atatürk'ü-
vatanını kurtarmıştı. müz." 

Dört yıl yıurdun dört bucağında iç Merasim geçişi : 
ve dış düşmanlarla, vara karşı yokluk Nutuklardan sonra merasim geçişi 
içinde, vuruştuktan sonra nihayet başladı. Evela, bu sene orduya yeni -
mağrur düşman ordusunun yenildiği- den 1050 subay veren şanlı Harbiyenin 
ni ve bozulduğunu gören galip ve genç mezunları, gönülden ve coşkun 
muzaffer türk ordusunun bir ferdi o- alkı§lar arasında geçtiler. Genç su
larak kati neticenin alındığı o büyük baylardan sonra sekizinci tüın kıtala
zafer gününde duyduğum heyecanı rının geçişi başladı. Evcla 32 inci a -
bugün aynen ve tamamen duymakta- tay ve daha sonra muhafız alayının 
yım: muhtelif sınıflara mensup kıtaları, 

''Sanki sarılmış düşman ordusu, milletin kahraman Mehmetçiğe karşı 
kendini kurtarmak içıin, işte şimdi olan hudutsuz sevgi ve saygısını al -
yer yer son bir azmile son savletini kışlar ve yaşa sesleri halinde toplı -
yapıyor. Sanki her savlet türıkün ye- yarak geçtiler. 
nilmez kahramanlığı önünde kayala - Dünkü törene iştirak eden TürlC • 
ra çarpan deniz dalgaları gibi kırılı • kuşu tayyareleri, şehrin ve hipodro-
yor ve geriliyor. Düşman ordusunu mun üstünde evela filo halinde ve 
saran demir ve ateş çemberi her saat sonra teker teker uçarak akrobasi 
hedefine yaklaşıyor ve daralıyor. numaraları yaptılar ve havacılık da
Sanki düşman, durmadan gürleyen vamrzı anlatan dövizler attılar. 
topların ölüm saçan makineli tüfek - Öğle üzeri istasyon tepelerinden 
lerin kırıcı ateşleri altında bunalmış, 21 top atımı yapılmıştır. 
türk süngüsünün her an yaklaşan 
korkusu karşısında mukadder akibeti- Gece yapılan fener alayları: 
ni bekliyor. Sanki dahi Başbuğun, Gece birincisi· Ulus meydanından 
ordular hedefiniz Akdenizdir ileri! başlı yarak Adliye Sarayı, Denizciler 
emrinin gür ve metin tannanı hala caddesi, Halkevi, Hariciye Vekaleti, 
kulaklarımda çınlıyor, ve biz herbiri- Bankalar caddesini takip eden; ikin
miz bu hayat ve memat savaşında va- cisi Ankara istasyonu, Sergievi, Or
zifemizin başında yanık terler döke- duevi ve Demirtepeden geçen iki fe· 
rek ölmeden öldürmiye uğraşıyor, di- ner alayı tertip edilmiştir. Şehir baş
diniyor ve vuruş.uyoruz." tan nihayete kadar donanmış ve ay -

Gençler ı Genç subaylar 1 Askerler dınlanmııtı. Halkın coşkun neşesi. ge· 
babalarınızın 0 gün duydukları bu cenin çok geç saatlerinde h,fıla devam 
necip duyguları, onların kanını taşı - etmekteydi. 

Tekaüt ve dul, yetim ayhkları 
Ankara Defterdarlığından : 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye ile dul ve yetimlerinin bankadan iskon· 

to suretiyle alacakları Kanunuevel 1938, şubat 1929 aylıkları 1.9.1938 per· 
şembe günü ve 2.9.938 cuma günlerinde muameleleri yapılacaktır. 

Vezneden yapılacak tediyeler 
1 - 1 numaradan 500 numaraya kadar askeri) 

1 numaradan 500 numaraya kadar mülki ) 

500 No. dan 1000 No. ya kadar askeri) 5.9.938 

3.9.938 cumartesi 

500 ,, 1000 ,, ,, mülki) pazartesi 

1000 . .. 1500 
1000 " 

1500 

1500 
" 

2000 
1500 .. 2000 

.. .. 

.. 
" 

.. .. 

.. .. 

askeri) 6.9.938 
mülki) sal~ 

askeri) 7.9.938 
mülki) çarşamba 

2000 ,, 3000 ,, ,, askeri) 8.9.938perşemıx 
2 - Maaş sahiplerinin yukarıda gösterilen muayyen günlerde bizzat ve

ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe müdürlüğü'ne miiracaatları ilan olu· 
nur .(3456) 5154 

i 
i 



-2_1 - 8 - 1938 

ilk okul binası 
yaptlralacak 

Malatya Valiliğinden : 

kal-: Eksiltmeye konulan iş: Besni 
. zası merkezinde yaptırılmakta olan 
ılk okul binası bakiye inşaatı. 

2 -: Bu işe ait evrak : 
A -: Bayındırlık işleri genel şart

nanıesi. 

B -: Yapı işleri umumi, fenni şart-
namesi 

C -: Hususi fenni şartname. 
D -: Hususi şartname 
E-: Proje, 
F - : Keşifname 
G -: Eksiltme şartnamesi 
li -: Mukavele projesi. 
3 -: Vahit fiyat esası üzerinden 

Yapılacak olan işbu inşaatın muham
lnen keşif bedeli 18481 lira 2 kuruş 
•e 3 7.5 muvakkat teminat miktarı 
1386 liradır. 
. 4 -: Yapılacak inşaat 20·8-938 ta
tıhinden itibaren 15 giın müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
llulınuştur. 3-9-938 tarihine rastlıyan 
tuınartesi günü saat 12 de vilayet dai
ıni encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

5 -: lateklilerin vilayet Nafia mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi
kasiyle muvakkat teminat ve teklif 
lnektubunu havi zarflarını ihale saa
tinden bir saat eveline kadar vilayet 
daiını encümeni riyasetine tevdi eyle
lneleri lazımdır. Posta ile gönderile
Cek mektupların geçikmesinden dola· 
Yı rnazeret kabul edilmez. Keşif evra
kı vilayet nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

(3307) 5982 

lise pavyonu binası yaphrllacak 
Dıyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
Eksıltmeye konulan iş : 
l - 40268.83 liralık keşif bedelli 

Diyarbakır'da yapılacak lise pavyonu 
bınasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni şartnameler 
D -Bayındırlık ve yapı itleri ge-

tlel ve fenni şartnameleri • 
E - Bu evraklar nafia dairesinde 

&Orülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9-eyl&l-938 cuma 

&linü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
l:>. Bakır nafıa dairesinde ~pılacak
tır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ıçın 
(3020.16) liralık muvakkat teminat 
"ermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etznek lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmıf on 
bin liralıktan yukarı müteahhitlik ve
•ilcası. 

B - 938 mali yılına ait ticaret odası 
•es ikası. 
S- Taliplerin teklif mektuplarını 

c:Urna günü ihale saatinden bir aaat e
•el komisyon reisliğine makbuz mu
lcablli vermeleri, posta geçikmeleri 
~ul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin A fıkra
'1ndaki müteahhitlik vesikası eksilt
llıeye çıkarılmış olan hangi İf için ia
teniJdiği açıkça yazılmak suretiyle 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evel bir istida ile Nafıa vekale
tinden istenilecek ve bu zaman zarfın
da vesika talebinde bulunmıyanların 
tksiltmiye giremiyecekleri ilan olu
llur. 

(5681-3308) 5983 • 

Halkevi binası yaphrdacak 

i 
Kırklareli C. H. Partiai Batkanh

llldan : 
(51970) lira bedeli keşifli Kırklar

elj llalkevi binasının inşası 12-8-938 
~ilrihinden itibaren 7-9-938 tarihine 

9 
ildar münakasaya konulmuştur. 7-9-
38 çarşamba günü saat (16) da Kırk-

1-reli C. H. Partisi binasında ihalesi 
~Pılacağmdan pey sürmek ve daha 
~Yade malUmat almak istiyenlerin 
· li. Partisi ilyönkuruluna başvur· 

llıaları ilan olunur. 5933 

kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
kayaeri Belediyesinden : 

l - Eksiltmeye konulan iş Kayse
~ıde yeniden yapılacak olan mezbaha 

(n~atıdır. Muhammen keşif bedeli 
1o0.471,43) liradır. 

1 2 - lş vahit fiyat üzerinden veri
ecektir. 

t 3 - Bu işe ait şartnameler ve ev
;Jc ve saıre aşağıda yazılıdır. 
/\ · Eksiltme şartnamesi, 

11 
a - Eksiltme şartnamesine ek ıart

ilnıe. 

C - Mukavele projesi. 

11 l> • Bayındırlık itleri genel prt
illneai. 
lt - Fenni şartname, 

., il' • ketif ve silailei fiyat cetvelleri 
t lbctraj cetvelleri. 
~-: Proje ve sair evraklar. 
49tı en ait olan ro ·eler-

Kayseri belediyesinden 15 lira bedel 
mukabilinde alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira elli yedi kuru,tur. 

5 - Eksiltme kararı 12-9-938 tari
hine rastlayan pazartesi günü saat 12 
de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için şimdiye kadar elli bin liralık bir 
bina işi yapmış olduklarına dair ha -
yındırlık vekaletinden ehliyet vesi -
kası ve cari senenin ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri ve inşaatın de
vamı müddetince bir mühendis veya 
mimar ve yahut bir fen memuru kul
lanacaklardır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten iki saat evvel be
lediye encümen riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Poııta ile 
gönderilecek mektupların ihale saa
tinden nihayet iki saat evvelinde gel
miş olması şarttır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

5864 

Sinema binası yapflnlacak 
Erzurum imar Birliği Batkanlı

ğından : 
Erzurumda yapılacak olan sinema 

binasının kargir inşaatının yirmi beş 
bin liralık inşaat kısmı vahidi fiyat 
üzerinden kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 7 eylül 938 çarşamba gü
nü saat on altıda belediye başkanlık 
odasında teşekkül eden imar hirliği 
komisyonunda yapılacaktır. istekli· 
ler teklif mektupları ve ticaret odası 
vesikası ve bin sekiz yüz yetmiş beş 
liralık muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzu ve Nafıa Vekaletinden 
1938 takvim yılında alınmış müteah
hitlik vesikasiyle birlikte ihale günü 
saat on beşe kadar İmar birliği komis
yonu başkanlığına vernieleri ve bu 
zarfların iyice mühür mumu ile kapa
tılmış olmaları lazımdır. Keşif ve 
şartnameleri her gün İmar Birliği 
Fen heyetinde görülebilir. (3243) 

5872 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Muğla 
vilayetinde Kökova nahiyesi merkezi 
olan Ulada yaptırılmakta olan ilk o
kul binanın noksanlarının ikmali in-
şaatı bedeli keşfi 19127 lira 20 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave
le proesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı itleri umumi, fenni şart
namesi, hususi tartname ve proje. 

B - lstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 11 de Muğla viHiyetinde 
daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1434 lira 54 
kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri Iazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - isteklilerin eksiltmeye iştirak 
edebilmeleri için ihale gününden en 
az sekiz gün evvel yüksek Nafıa Ve
kaletine müracaatla musaddak ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. Ak
si takdirde eksiltmeye iştirak edemi
yeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Muğla hükümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
.. -litmez (3062/3255) 5900 

Kapah zarf usulile yapı 
inşası eksiltmesi 

Trabzon Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

ı - Trabzon vilayet merkezinde 
(55991) lira (56) kuruş keşif bedelli 
Karadeniz ilk okulu binasının inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı (4200) li
radır. 

3 - llan müddeti 25. 8. 938 den 
21. 9. 938 tarihine kadar 28 gündür. 

4 - İhalesi: 21. 9. 938 tarihine rast
lıyan çarpmba günü saat on birde 
vilayet makamında toplanacak olan 
daimi encümende yapılacaktır. 

5 - İstekliler: Şartname, resim, 
tahlili fiyat, silsilei fiyat bordrosu, 
keşif ve buna benzer sair evrakı (280) 
kuruı mukabilinde Trabzon vilayeti 
Nafıa dairesinden alacaktır. 

6 - İsteklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve önce alınmıt olan daimi 
ve mu'vakkat müteahhitlik vesikaları 
ilga kıhnmıı olduğundan Nafıa ve
kil etinin 12. 8. 938 tarih ve 11650/67 

ULUS 

kaletinden alacakları ehliyet vesika
sını mektuplarına koyması şarttır. 

7 - Ehliyet vesikası talebinde bu
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az 
(8) gün eve] bir istida ile Nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve vesi
kalarını alacaklardır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

8 - İşbu teklif mektupları dör
düncü maddede tayin olunan günde 
saat ona kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Posta ile gönderilen mektuplar 
kabul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu-
lunamıyacakları. 6159 

Elektrik tesisata 
Çankırı Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin (8380) lira 

bedeli keşifli elektrik tesisatından 

makine ve malzeme kısmı kapaı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - İhalesi 9. 9. 938 cuma günü sa
at 16,30 da Çankırı belediye encüme
ni huzuriyle yapılacaktır. 

2 - isteklilerin keşif bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan (627) lira 
elli kuruş teminat akçasının ve 2490 
sayılı kanunun 10 uncu maddesinde 
yazılı olduğu üzere lazım olan vesa· 
iki ve teklif mektuplannı ihale saa
tından evci encümene vermeleri la· 
zımdır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve lstanıbul'da Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323) İstan
bul Alçı mağaza sahibi Kivork Ma
nokyandan alınabilir. 

(3070) 5698 

İ(me suyu projesi tanzimi 
Antalya Belediyesinden : 
1. - Eksiltmeye konulmuş: Antal

ya şehri içme su projesi tanzimi, ke
şif bedeli 7.500.- liradır. 

2. - Eksiltme 2-9-938 tarihine rast
layan cuma günü saat 11 de Antalya 
belediyesinde kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

3. - İstekliler, eksiltme ıartname· 
si, mukavele projesi, Nafıa Vekaletin 
den içme su projelerinin hazırlana

cağına dair talimatname hususi fen
ni şartname ve ilişik resmi Antalya 
belediyesinden parasız alabilirler. Ek 
siltmeye girebilmek için isteklilerin 
825.- liralık kati teminat vermesi, 
150 bin liralık keşif bedeli tutarı o
lan bir içme su projesi laakal 4 adet 
içme su projesi yapmış bulunması. 

4. - İsteklilerin teklif mektupla· 
rını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Antalya belediye 
reisliğine makbuz mukabilinde ver • 
meleri lizımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3146) 5724 

İlk okul binası yaphnlacak 
Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 

48817 lira 61 kuruş keşif bedelli be' 
sınıflı ilk okul binasnnın 31165 lira 84 
kuruşluk inşaat işidir. 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnameıi 
B - Mukavelename 
C - 6 - Bayındırlık itleri genel 

şartnamesi 
D - Fenni ve hususi prtname. 
E - Ketif ve keşif hulasası 
F - Proje 
3 - Eksiltme 26-8-938 gününden 

15.9.938 gününe kadar yirmi gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 -Eksiltme 15-9-938 perşembe 
günü saat on ikide l1 daimi encüme
ninde toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - istekliler bu işe ait tafsilatı 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2337 lira 44 kuruıluk mu
vakkat teminat vermeleri ve aşağıda
ki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi itleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa Vekaletinden bu it için 
alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksilt
me tarihi olan 15-9-938 perşembe gü
nü saat on ikiden bir saat evveline 
kadar il daimi encümenine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Bun 
dan sonraki teklifler hiç bir ıuretle 
\cabul edilmiyecektir. 6145 

Elektrik tesisatı 
Çankm Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin 14500 lira be

deli ketifli elektrik teıisac.ndan bir 
adet lokomobil "e montaj kısmı ka
palı zarf usuliyle mür.akasayı konul
muştur. 

ı - İhalesi 9 eylQl 938 cuma günü 
saat 16,30 da Çankırı belediye encü
meni hw:uriyle yapılacaktır. 

2 - lıteklilerin ketif bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan (1087) lira 
( 50) kurut teminatı muvakkate akçe
sinin ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesinde yazılı olduğu üzere la
zım olan vesaiki ve teklii mektup-

vermeleri lazımdır. 
3 - Proje ve şartnameler Çankırı 

belediyesinden ve lstanbulda Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323 latan
bul) Alçı mağaza sahibi Kivork Ma
nukyandan meccanen alınabilir. 

(3069) 5697 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltemye konulan iş: Muğla 
vilayeti merkezinde yeniden yaptırı· 
lacak hükümet konağının ilk kısmı -
nın inşası olup keşif bedeli 20953 lira 
29 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave
le projesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 7-9-938 çarşamba gü
nü saat 16 da Muğla Vilayetinde Na
fıa Müdürlüğü odasında eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 
kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - İsteklilerin eksiltmeye iştirak 
edebilmeleri için ihale gününden en 
az sekiz gün evvel yüksek Nafıa Ve
kaletine müracaatla musaddak ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. Ak
si takdirde eksiltmeye iştirak edemi
yeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
Muğla hükümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması Hizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3064/3257) 5902 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğ
la vilayetinde Köyceğiz kazası mer
kezinde yaptırılmakta olan ilk okul 
binasının noksanlarının ikmali inşa

atı bedeli keşfi 16715 lira 19 kuruı
tur. 

2 - Bu ite ald şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave
le procsi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - lstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 5-9-938 pazartesi gü
nü saat on altıda Muğla ivlayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1253 lira 
64 kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - lsteklilerin eksiltmeye ittirak 
edebilmeleri için ihale gününden en 
az sekiz gun evci yuksek Nafıa ve
kiletine müracaatla musaddak ehli
yet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde eksiltmeye iştirak e
demiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
Muğla hükümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3063/3256) 5901 

Kapah zarf usulile menfez 
insası eksiltmesi 

Trabzon Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 - 21. 9. 938 tarihinde çarşamba 
günü saat 11 de Trabzon vilayeti da
imi encümen odasında (15039) lira 
(74) kuruş keşif bedelli otuz altı 
menfez inşası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, re
sim. tahlili fiyat, silsilei fiyat bord
rosu keşif ve buna mütcferri evrakı 
saire her gün Trabzon Nafıa müdür
lüğünde görülebilir. 

2 - Muvakkat teminatı (1128) H
adır. 

3 - lateklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve evelce alınmış olan daimi 
ve muvakkat müteahhitlik vesikaları 
ilga kılınmıg olduğundan Nafıa ve
kaletinden 12. 8. 938 tarih ve 11650/67 
sayılı tamimi eri mucibince nafıa ve
kil etinden alacakları ehliyet vesika-

m r. 

4 - Ehliyet vesikası talebinde bu
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az 
(8) gün evci bir istida ile Nafıa ve
kiletine müracaat edecekler ve vesi
kalarını alacaklardır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İfbu teklif mektupları birinci 
maddede tayin olunan günde saat 
ona kadar encümen riyasetine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilen mektuplar ka
bul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu-
lunamıyacakları. 6160 

Mazot ahnacak 
Samsun Şarbaylığmdan : 
Elektrik ve su santrallarının bir 

senelik ihtiyacı olan ve eksiltmeye 
konulup görülen lüzum üzerine şart
namesinde tadilat yapılan 470 ton 
mazotun mübayaası kapalı zarf usu
Jiyle yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Satın alınacak mazotun mu
hammen bedeli 27010 liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2025 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhale, 19. 9. 938 perşembe gü
nü saat 11 de belediye daimi encüme
ni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tekli: mektuplarının muay
yen olan zamandan bir saat evel be
lediye riyasetine tevdi edilmiş olma
sı Hizımdır. 

5 - Umumi ve fenni şartname ile 
mukavelename suretleri Samsun be
lediyesi Elektrik - su işletme mü
dürlüğü ile İstanbul ve Ankara be
lediyeleri fen işleri müdürlüklerine 
müracaatla görülebilir. 

6 - İhale, 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre icra edilecektir. 

6159 

Elektrik yaptırılacak 
Bolu Belediye Riyasetinden : 
Bolu belediyesinin 42271 lira 50 

kuruşluk bedeli keşifli elektrik tesi
satından 13712 lira 50 kuruşluk kısmı 
22. 9. 938 perşembe günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

ihalesi Bolu'da belediye encümeni 
huzuriyle yapılacaktır. İsteklilerin 
ketif bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 
44 kuruş muvakkat teminat akçasını 
ve 2490 ııayıh kanunun 10 uncu mad
desinde yazılı olan lazım vesaiki ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 

evel encücnene vermeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler Bolu Pelediye
sinden ve btanbul'da Galata'da Ase
kurazione handa elektrik mühendisi 
Bay Haaan Halet Itıkpınardan alına-
bilir. 6158 

'Kazalar 
Hükumet konağı yaplullacak 

Diyadin Malmüdürlüğünden : 

1 - Diyadın'da in? edilecek hü
kümet konağına ait 22168 lira 36 ku
ruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Bu ife ait şartname ve diğer 
evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Proje 
Ç) Silsilei fiyat cetveli 
D) Fenni tartname 
E) Hususi keşif bedeli defteri 
lstiyenler bu prtname ve evrakı 

parasız Diyadın malmüdürlüğünde 

müteşekkil komisyondan veya Ağrı 
nafıa direktörlüğünden suretlerini a
labilirler. 

3 - İşbu inpat 26. 8. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle eksilt
meya konulmuştur. İhalesi 9. 9. 938 
cuma günü saat 14 de Diyadın mal
müdürlüğü dairesinde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacak. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

prtnamede yazılı 1662 lira 63 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını iıbat eylemele
ri. 

6 - Talipler üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evetine kadar 
malsandıklarından almacak makbuz 
veya bankalardan almıt oldukları mu
vakkat teminat mektuplariyle bcra -
her teklif mektuplarmı Diyadın Mal
müdürlüğünle müte1ekkil komisyo -
na müracaatları. 

7 - Posta ile gönderilecek mek -
tupların nihayet UçilncU maddede ya
zılı gün ve saate kadar gelmi, olması 
ve zarfın mühür mumu ile iyice ka -
patılması lazımdır. Postada vukubu
lacak gecikmeler kabul edilme . 

(3427) 6088 

Santral binası yaptarllacak 
Oamaniye Belediyesinden : 
Osmaniye kaıaabasınm Nafıa Veka

letinden musaddak idro elektrik tesi
satının tutarı olan (35037) lira (95) 
kuru§tan yalnız (7242) liralık merkez 
santral binası inp ettirileceğinden 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 ciı 
maddelerinde b veuikle ilkte 

belediyemize müracaat ve İstanb •1'
dan bu işe girmek istiyenlerin (Gab
ta Karaköy Palas 6 ncı kat No. 13 te 
elektrik mühendisi Hamdi Arıelde) 

keşifnameyi görebilecekleri ilan olu-
nur. 6090 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Amasya Belediye Reisliğinden: 
1 - Amasya belediyesı elektrik 

santralına ilaveten konulacak olan 
60-70, 80 beygirlik buhar lokomobili 
ve elli kilovat amperlik altarnatör ve 
tek levhalı tevzi tablosu ve bunların 
teferruatı ile montajları kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli on üç bin yüz li-
radır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Fenni şartname • 
B) Keşifname 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Mukavelename 
E) Planlar 
4 - Arzu edenlere bu evrak Amas-

ya belediyesinden parasız olarak 
gönderilir. 

5 - Eksiltme 1 teşrinievel 1938 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 
on birde Amasya belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat dokuz yüz 
seksen iki buçuk liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin bu meblağı bele
diye veznesine yatırmaları veya 2490 
No.lu eksiltme, artırma ve ihale ka
nununa tevfikan banka mektubu veya 
sai rteminat göstermeleri ve şimdiye 
kadar bu gibi işler yaptıklarını ve 
bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun 
vesika ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir şirketi temsil ediyorsa musaddak 
vekaletname ve mukayyet bulunduk
ları ticaret odasından son tarihli bir 
vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları beşinci 
maddede yaz.Jı saatten bir saat evci 
belediy~ dairesine getirilerek mak
buz mukabilinde belediye reisliğine 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet mezkur saate 
kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 2490 No.lu 
kanunun tarifatına tamamiyle uygun 
olarak hazırlanmış olmalıdır. 5710 

Elektrik tesisatı 
Mudanya Belediyesinden : 
1 - Eksiltmeye konan i§: Mudan

-ya'da mevcut elektrik tesiaatına ili
Yeten 110 beygir kuvvetinde bir loko
mobil ile buna aid teferruatı mihani
kiye ve inşaiyedir ve eksiltme kapa
lı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin 
yedi yüz yedi liradır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Fenni şartname. 
D - Keşif evrakı. · 
E - Projeler. 
lstiyenler proje ve ıartnameleri 

Mudanya belediyesile latanbul'da 
Galata'da, Assikürasyoni jenerali ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha
let Işıkpınardan görebilirler. 

4 - 9.8.938 den itibaren ihaleye ko
nulmuş olan bu işin ihalesi kırk bet 
gün sonra yani 22-9.938 perşembe gü
nü saat on birde Mudanya belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ie
teklilerin 1781 liralık teminat akçe
sini, veya muteber bir banka mektu
bunu ihale günü ihale saatından bir 
saat evvel belediye veznesine yatıra
rak makbuz alıp ihaleye bu makbuzla 
girmesi ve müteahhitlik vesikasile 
mali vaziyeti hakkında ticaret odasın
dan alınan vesikayı ve itin ehli oldu
guna dair nafıa vekaletinin ehliyet 
vesikasını göstermesi şart olduğu gi
bi eksiltme ve ihalede 2490 sayılı ka-
nun hükümleri caridir. 5728 

E.nstitüler 
Talebe kaydı 

Ankara ismet Paşa Kız Enıtitüıü 
Direktörlüğünden : 
1- Yeni talebenin kayıt muamelesi 

eyliıl 938 ayı sonuna kadar devam ede
cektir. 

2 - İkmal imtihanları bir eyJUl ile 
yirmi eylfıl arasında yapılacaktır. 

3 - Ögretmen birinci sınıfın (as
kerlik dersine hazırlık) sınavı okul a
çıldıgı zaman yapılacaktır . 
4 - Enstitü mezunlarndan öğretmen 

birinci sınıfa parasız ve paralı yatılı 
girmek istiyenlerin müsabaka sınav
ları on üç eyllılde başlıyacaktır. (Ar
zu edenler enstitü direktörlüklerinden 
daha fazla malfımat alabilirler). 

5 - Enstütü mezunlarından öğret
men birinci sınıfa gündüzlü girmek 
istiyenlerin müsabaka sınavı ikmal 
imtihanlarının hitamından sonra ya
pılacaktır. 

6 - Daha fazla malUmat almak isti
yenler okul direktörliıgüne bafvura

ilirler. 
3323 
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R ESMi iLANLAR 

Türk antrasit kömürü alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiya
cı için alınacak (450) ton sömikok 
(Türk antrasit) kömürünün mübaya
ası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 1. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat (11) de Ankara'
da Yenişehir'de vekalet binasında 
toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11587) li
ra (50) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (869) lira
dır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki şartna
meyi vekalet levazım müdürlüğün

den almaları lazımdır. 
6 - İsteklilerin 1. 9. 938 saat {10) 

a kadar teklif mektuplarını satın al
ma komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının 6 ıncı maddede yazılı 
saata kadar komisyon reisliğine gel
miş bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(3090) 5700 

Müvezzi alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Açık olan aylık 40 lira ücretli ev· 

rak müvezziliğine motorsiklet kul • 
!anmasını ve tamirini bilen alınaca
ğından isteklilerin ehliyet vesikasiy
le birlikte vekalete müracaatları. 

(3391) 6109 

Sıhat Bakanhğı 

1 Çeıit kuru yem ahnacak 
A nkara Merkez Hıfzıssıha Mües

sesesi Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli (9720) lira o

lan aşağıda cins ve mikdarı yazılı kuru 
yem kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme 10 eylül 938 cumarte
si günü saat (11) dedir. 

3 - Komisyon müeaseeede toplanu:. 
4 - Muvakkat teminat tutarı (729) 

liradır, 

S - Teklif mektupları 10 eylül 938 
cumartesi günü saat (10) a kadar ko
misyona tevdi olunmalı, bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartname her gün müesseseden 
parasız temin olunur. 

7 - Muvakkat teminat mukabili na
kit, ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeceğinden, bunlann mali
ye vekaleti merkez veznesine yatırma
ları için taliplerin daha evel komisyo
na müracaatla birer irsaliye almaları, 
ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu • 
hasebe müdürlüğüne müracaatları i -
lan olunur. (3306) 

İşin mahiyeti: 
70.000 Kilo Yulaf 
40.000 ., Arpa 
20.000 " Buğday 
30.000 ., Arpa saınaıu 
20.000 ., Buğday sapı 

10.000 ., Kalın kepek 
1.000 ., Darı 

6028 

Bayındırl~~ BakanhQı 

Yapı iş leri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Naha 
V ekaleti binası dahilinde yapılacak 
muhtelif tamirat ve tesisat işleridir. 

Keşif bedeli 687Z lira 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü

nü saat 10 da Nafıa Vekaletinde ya
pı işleri eksiltme komisyonu odasın
da açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve merbu
tatı 18 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alı -
nabilir . 

4 - İsteklilerin 515 lira 45 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri la-
zımdrr . (3338) 6016 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

Yüksek ziraat enstitüleri kanalizas
yon ve fosseptik inşaatıdır. Keşif be
deli 19545 lira 7 5 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16.9.1938 cuma günü 
saat 11 de Nafıa vekaleti yapı i~leri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Ekslitmeye girebilmek için is
teklilerin 1465 lira 95 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu inşa
atı yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. (Bu ve
sika eksiltmenin yapılacağı günden en 

· · ·da ile Nafıa 

' 1 ekaletine müracaat edilerek alına

, aktır. Bu müddet zarfında vesika ta
-~binde bulunmıyanlar eksiltmeye gi-

j 
remiyeceklerdir.) 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbu
tatı 98 kuruş bedel mukabilinde yapı 
işleri umum müdürlüğünden alınabi-
lir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
eksiltme günü olan 16.9.938 cuma gü
nü saat ona kadar komisyon reisliği
ne mak):>uz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3361) 6151 

Yapı İ§leri ilônı 
Nafia Vekaletinden : 

1. - İstekli çıkmamış olan Ankara
da Jandarma Subay Okulu arkasın
daki Jandarma Matbaası ikmali inşa
atı yine ayni şartlarla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Keşif bedeli 19.757 lira 50 kuruş
tur. 

2. - Eksiltme 14-9-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Nafıa Vekaleti Yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu in
şaatı yapabilecekleine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. Bu ve
sika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaat edilerek 
alınacaktır. Bu müddet zarfında vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye giremiyeceklerdir. 

4. - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yap1 işleri umum müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

5. - İsteklilerin teklif mektupları
nı eksiltme günü olan 14.9.1938 çar· 
şamba günü saat dokuza kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3359) 6103 

Kültür Bakanhğı 

Talebe ah nacak 
Kül tür Bakanlığmdan : 
Ankara'da tsmetpaşa Kız Enstitü· 

süne bağh bulunan Kız Ertik öğret· 
men okulunun muhtelif şubelerine 

1938 - 1939 ders yılı için talebe alına· 
caktır. 

Parasız yatılı, paralı yatılı ve ya
tısız olarak alınacaklar imtihanla ka· 
bul edileceklerinden isteklilerin ge
rekli maH\matı almak üzere Ankara'
da lsmetpaşa, Adana'da İsmet İnönü, 
lzmir'de cumhuriyet, Bursa'da Neca
tibey, !stanbul'da Üsküdar, Kadıköy, 
Selçuk Kız enstitüleriyle Beyoğlu 

Akşam Kız Sanğat Okulu direktör
lüklerine 6. 9. 1938 tarihine kadar 
mür~caat etmeleri lazımdır. 

(3317) 6052 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 
Adet 

25.000 muhtelif ebatta koçan 
650 muhtelif ebatta bez kapl. 

def ter 
4.000 muhtelif ebatta cetvel 
1 - 15.8.938 tarihinde ihale edilece

ği evelce ilan edilmiş olan 1543 lira 29 
kuruş muhammen bedelli yukarıda ya· 
zılı matbu evrak, ilan keyfiyetinin ka
nundaki şeraite uygun olmadığı anla· 
şıldığından ihale edilmiyerek 19.8.938 
tarihinden itibaren on beş gün müd
detle tekrar açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Malzemesi vekaletten verile· 
cektir. 

3 - İhale 3.9.938 cumartesi günü sa
at 10 da levazım müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankarada levazım 

müdürlüğünden, İstanbulda Dolma -
bahçede vekalet matbu evrak anhan 
memurluğundan alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyenle
rin belli gün ve saatte 116 liralık mu
vakkat teminatları ve kanuni belgele
riyle komisyonda hazır bulunmaları. 

. (3159) 5798 

Milh Mıdafoo BakanhQı · 
•, 

Yün çoralS ahnacak 
M. M . Vek a leti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
1) 7000 ila 10.000 çift yün çorap a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

3400 lira oluP, ilk teminat P,arası 255 
liradır. 

3) İhalesi 12 eylül 938 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerile ihale gün ve saatın
da M. M. V. satınalma komisyonun
da hazır bulunmaları. (3297) 6009 

Köınür a lınacak 
M. M Vekaleti Satın Alma Konüı

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(303573) üç yüz üç bin beş yüz yet
miş üç lira (42) kırk iki kuruş olan 
(4473) dört bin dört yüz yetmiş üç 
ton lavamarin kömürü (7488) yedi 
bin dört yüz seksen sekiz ton sömi
kok ve (2790) iki bin yedi yüz doksan 
ton linyit kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 eylül 938 çarşamba 
günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (15) on 
beş lira (18) on sekiz kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - tık teminatI (15892) on beş 
bin sekiz yüz doksan iki lira (92) 
doksan iki kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. {3096) 

5702 . 

Linyil kömürü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tonuna tahmin edilen 

fiatı ( 11) on bir lira 50 elli kuruş olan 
(4230) dört bin iki yüz otuz ton lin • 
yit kömürü kapah zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7-eyllıl-938 çarşamba 
günü saat (12) on ikidedir. 

3 - İlk teminatı (3648) üç bin al
tıyüz kırk sekiz lira 38 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (245) 
iki yüz kırk beş kuruş mukabilinde M . 
M. V. satın alma komisyonundan ah • 
rur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve t~klif rnektuplaruu ihale saatı:ndan 
en az bir saat evel M. M. V. satın al • 
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3097) 5703 

linyit kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - 1890 bin sekizyüz doksan ton 

linyit kömürü kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Beher tonuna tahmin edilen 
bedeli (8) sekiz lira 25 yirmi beş ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 7-eylfıl-938 çarşamba 
günü saat ondadır. 

4 - İlk teminatı (1169) bin yüz alt
mış dokuz lira 44 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. Satrn alma komisyo -
.1undan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
>ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonun vermeleri lazımdır. 

(3098) 5704 

Muhtelif in~aaf yaphnlacak 
M. M. V ekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesinde 

yaptırılacak su deposu, poliklinik 
kanalizasyon ve kömürlük inşaatına 
eksiltme günü istekli çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiye
sinin keşif bedeli altmış bin otuz li
ra yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 eylfil 938 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - tık teminat 4251 lira 52 kuruş 
olup şartname, keşif ve sair evrak 
300 kuruş mukabilinde Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikası ile birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatından 

behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

{3118) 5737 

Kömür alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komiıı. 

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(211992) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
doksan iki lira 50 elli kuruş olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö
mürü ve (2529) iki bin beş yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. 

2 - !halesi 7 eylül 938 çarşaınba 
günü saat (13) on üçtedir. 

3 - İlk teminatı (11849) on bir bin 
.;ekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmış 
üç kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li
ra 60 altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3095) 5701 

· Ankara Levazım Amirligi 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Edremit ve Bergama garnizon

larının ihtiyacı için 7600 kilo sade ya
ğı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 -Tahmin edilen bedeli 7220 lira
dır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona müracaat edebi
lirler. Eksiltmesi 10.9.938 günü saat 10 
dadır. İştirak etmek istiyenlerin 541 li
ra 50 kuruş teminat mektuplarıyle bir
likte teklif mektuplarını muayyen sa
atten bir saat evel Edremıt Tüm. Sa. 
AL Ko. ya vermiş olmal.tdır. (3446) 

6149 

2 Garaj yaptırılacak 
Ankara Lt:ıvazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için iki garaj kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16.9.938 cuma günü saat 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İki garajın keşif bedeli 55446 
lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 
4022 lira 35 kuruştur. 

4 - Yaptırılacak iki garajın inşaatı
na ait, plan, keşif, tediye şartları umu
mi ve fenni ve hususi şartnameler An
kara, İstanbul Lv. amirlikleri satın al
ma komisyonlariyle Çanakkale Müst. 
Mv. satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu miktar işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına dair 
ve11ika ve Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle muvakkat 
teminatı yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapah ve mühürlü 
zarflar ihale günü olan 16 eylül 938 
cuma günü saat 10 na kadar Çanakka
le Mst. Mv. satın alma komisyonuna 
makibuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Zarfların küşadmda plan ve ke
şifleri tadil mahiyetteki teklifler ka-
bul edilmez. (3439) 6148 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

nıa Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonu kara bir

liklerinin senelik ihtiyacı olan 84,000 
kilo pirinç kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 9 eylül 
938 cuma günü saat 11 de Diyarbakır 
Lv. Amirliği binası dahilinde satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16.800 lira 
muvakkat teminatı 1260 liradır. İstek
lilerin her gün mesai saat dahilinde 
şartnamesini komisyonda görebilirler. 
V e ihale günü ve saatten bir saat ev
vel usulü dairesinde zarflarını komis-
yona vermeleri. (3123) 5720 

Pirinç alınacak 
Anka ra Levaznn Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı o

lan 103,400 kilo pirinç satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 5-9-938 pa -
zartesi saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 24816 lira 
ilk teminatı 1861 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö -
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 
2,3 inci maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatin
den bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Lüleburgaz tümen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri, 

(3241) 5871 

Arpa ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - T efenni kıtasının kilosu dört 

kuruştan 394520 kilo arpası ile kilosu 
beş kuruştan 394520 kilo yulafı ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın teminatı 1184 lira yu
lafın 1480 liradır. 

İhalesi 14 eylül 938 çarşamba günü 
saat 10,30 ve 10,45 dedir. (3371) 6042 

Garaj yaptırılacak 

alayı civarında gösterilecek bir ma
halde şartname ve planı mucibince 
2250 lirası 938 mali yılı içinde ve mü
tebaki 277 50 lirası da verilecek bono 
ile 939 mali büdcesinin tasdikini mü
teakip verilmek üzere ceman 30000 
liralık muhammen keşif bedeli dahi -
linde bir oto garajı inşası kapalı zarf. 
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 7-9-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 17 de 
Kayseride kor satınalma komisyonu 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2250 lira
dır. Şartname ve planı her gün mez
kur komisyonda görülebileceği gibi 
hariçten müracaat edenler de bedeli 
mukabilinde gönderilir. 

4 - İcap eden vesikaları ihtiva e
decek olan ve kanunun tarif ettiği şe
kilde ihzar edilmiş teklif mektupla
rının mezkQr günde saat 16 ya kadar 
mezkur komisyon başkanlığına veril
miş olması şarttır. Postada vaki ge -
cikmeler mesmu değildir. 

(3228) 5862 

Arpa al ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanatı için 619.500 kilo 
arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 12 
eylUI 938 saat 12 de Ankara Lv. amir· 
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 27,877 lira 
50 kuruş ilk teminatı 2090 lira 81 ku
ruştur. Şartnamesi 139 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. Kanuni 
vesikalarda bulunan tekif mektupla
rının saat 11 e kadar komisyona ve-
rilmesi. (3125) 5738 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 -İzmir tayyare kıtaatının 198.000 

kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. İha
lesi 2 eylCıl 938 cuma günü saat 1~ de 
tzmir'de kışlada müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 21780 li
ra teminatı muvakkate akçesi 1633 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesika
\ariyle ve teminat ve teklif mektup-

Sığır eti 

larını ihale saatından en a.ı; bir "1 
evel komisyona vermeleri. 

(3127) 571/. 

4 pavyon yaphrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın f;, 

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır defi tayyare batı 

yaları için iki ve obüs bataryaları iç 
iki ceman dört pavyon inşaatı kapı 
zarf usulile eksiltmeye konulmutŞ~ 
Eksiltme ayrı ayrı ve toptan yapıl 
caktır. Eksiltme 12 eylül 938 pazar 
tesi günü saat 12 de Diyarbakır .J) 
Amirliği satınalma komisyonunda~ 
pılacaktır. 

2 - Defi tayyare batarya hangaı 
nın birinin keşif bedeli 75.688 }ira 
kuruş ve ikisinin keşif bedeli 151.3 
lira 16 kuruş ve muvakkat temina 
8818 lira 80 kuruştur. . 

3 - Obüs bataryalarının beherin 
keşif bedeli 36, 789 lira 70 kuruş ve ~ 
kisinin ceman 73.579 lira 40 kuruştıı' 
Muvakkat teminatı 4929 liradır. Dt 
tayyare batarya hangarlarının iha' 
bedelinin on bin lirası 938 mali senr 
sinde ve kor muhasebesindeki tabS 
sattan ve mütebaki kısmı da 939 ıııJ'. 
1i senesinde ödenecek bonolara raf 
edilecektir. 

4 - Obüs batarya hangarlarının d 
beş bin lirası 938 mali yılında ve k 
muhasebesindeki tahsisattan ve müt 
bakisi 939 senesinde ödenecek bon" 
lara rapt edilecektir. Keşif ve proj~ 
ler 11 lira 45 kuruş mukabilinde k , 
inşaat şubesinden alınabilir. Isteklr 
ler her gün mesai saatları dahilind 
keşifname ve şartnameleri Diyarba"(. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonu!\ 
da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saat , 
usulü dairesinde hazırlanmış tekl11 
mektuplarını ve bu işleri yapabilece~ 
lerine dair nafıa vekaletinin tafünat 
namesine uygun vesaikile birlikte İ 
hale saatından bir saat evvel komiS 
yona vermeleri. (3122) 5719 

Yulaf alı nacak 
Ankara Levaznn Amirliği Sa 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve nı~ 

esseseleri hayvanatı için 230.000 kil 
yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 8 e}, 
ifil 938 saat 12 de Ankara Lv. amirli 
ği satın alma komisyonunda yapd~ 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18400 li 
ilk teminatı 1380 liradır. Şartname9 
komisyonda görülür. Kanuni vesik~ı 
larda bulunan teklif mektuplarıntl'i 
saat 11 e kadar komisyona verilmesi. 

(3126) ·, 5739 

ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 

Kilo L. K. L. K. . 
146,000 Sığır eti 27740 00 2080 50 

1 - Hozat garnizon birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve il~ı 
teminatı yukarıda yazılı 146.000 kilo sığır eti Elazığ, satın alma komisyo1 
nunda 2 eyIOI 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle atıns 

caktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe günleri adı geçen komisyonda görülece1' 
tir. İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine hazıf' 
lıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona vermele 
ve kendilerinin de mezkQr gün ve saatte komisyana müracaatlar. 

(3130) 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 

Kilo L. K. L. K. 
20987 5 Sığır eti 37777 50 2833 32 

1 - Malatya birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminat1 

yukarıda yazılı 209875 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunda 1 
eylfil 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır· 

2 - Şartnamesi sah, perşembe, cumartesi adı geçe komisyonda görillt:' 
bilecektir. İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartnarDt' 
sine hazırlryacaklarr teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyoı:ı' 
vermeleri. Ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaat' 
tarı (3129) 574Z 

3 Kalem erzak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Polatlı garnizon krtaatının ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve teminatı 
yazılı olan üç kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konmuş taliP 
çıkmadığından pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. lblesi 12-9-938 pa: 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Şartname ve mukavelenameyi görmek isteyen taliplerin her gi.111 

öğleden sonra askeri satmalma komisyonuna müracaatları. (3320) 
Erzakın cinsi Mikdarr Teminatı İhale günü 

Arpa 220 
Un 60 
Kuru ot 270 

Sığır 
Ankara Levazım Amirliği 
Miktarı Cinsi 

K ilo 
282875 Sığır eti 

Ton 
.. .. 

eti 
Sabn 

.· 
660 12-9-938 pazartesi 
507 " .. .. .. 
477 .. .. " .. 

6010 

ah nacak 
Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli !Ik tem!hat 
L. K. L. K. 

50917 50 3818 13 

1 - Elazığ merkezi için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 
yukarıda yazılı 28287 5 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunca 2 ef' 
IQl 938 cuma günü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
:\lma Komisyonundan : 

2 - Şartnamesi salı, perşembe günleri adı geçen komisyonda görüle' 
bilir. İsteklilerin eksiltme günü saat 8 e kalar kanun ve şartnamesine ıı~· 
zırlıyacakları tekif mektuplarını makbuz mumakilinde vermeleri ve kendi' 
lerinin de mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatlar. 

(3131) 57+4 ı - Kayseride kolorduca p iyade 
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Demiryol.ları · 

Kum kurulma tesisah 
_D. Dcmiryolları Sahn Alma Ko

hıısyonundan : 
S Muhammen bedeli 14.000 lira olan 
ıvas atölyesi kum kurutma tesisatı 

~O. 10. 938 pazartesi günü saat 15,30 
a kapalı zarf usuliyle Ankara'da i

dare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1050 li

ralık muvakkat teminat ile kahunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar kbmisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme daire:.inden, Haydar
PaŞa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3277) 5944 

Kazan temizleme tesisafl 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

!nisyonundan : 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 

Sıvas atölyesi kazan temizleme tesi
satı 10. 10. 938 pazartesi günü saat 
~S de kapalı zarf usuliyle Ankara'da 
ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
Pasa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3276) 5943 

Süper (İmento almaca~ 
D. Demiryolları Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

lan 865 ton süperçimento 12.9.938 pa· 
zartesi günü saat ı ı de kapalı zarf u
suıu ile Ankarada idare binasında sa
lın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Ilaydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılmaktadır. (3349) 6034 

Elektrik tesisah yaphrılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan : 
Sıvas atclyesinde yapılacak elektrik 

tesisatı 14/10/1938 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme Umum Müdürlük bina -
ıında Malzeme dairesinde toplanan 
Merkez 9 uncu artırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 
Tesisatın tahmini keşif bedeli 

185000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenler 10500 lira

lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve bu gibi tesi -
sat işlerini başaracak fenni ehliyet ve 
kudreti olduğunu natık Nafia Veka -
Jetinden alınmış bir vesikayı ve tek -
liflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lfizımdır. 

Eksiltmeye girmek isteyen ve böyle 
bir vesikası olmayan taliplerin eksilt
tne gününden en az sekiz gün evvel 
istıda ile Nafia Vekaletine müracaat 
ederek vesika istemeleri lazımdır. Ak
si takdirde bunlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 
Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve 

liaydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. 

Nafia müteahhitlik vesikaları mu -
teber değildir. (3336) 6100 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Adana ltlet

b\eainden : 
Ceyhan civarında kilometre 408-412 

arasındaki taş ocağından beher met

nelerine yatırılan muvakkat teminat 
makbuzu veya nümunesine uygun 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme saatmdan bir 
saat evelinc kadar komisyon reisliği· 
ne vermtı olmaları. 6025 

Balôst münakasası 

Devlet DemiryolJarı Be~inci I~let -
me Müdürlüğünden : 

1 - 22.8.938 pazartesi günü eksllt
meye konulan kilometre 440-465 ara
sındaki 9000 m' balast gün ve saatin
de talip zuhur etmemesinden 2490 
No. h kanunun 40 ıncı maddesine tev• 
fikan kapalı zarf uıulile eksiltme ta .. 
lik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruş· 
tur. 

2 - Eksiltme 9. 9. 1938 cuma günü 
saat 12 de Malatya İşletme binasında 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeğe manii kanuni bir hali bulun
madığını ve kanunun tayin ettiği ve
saik, muvakkat teminat makbuzile 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme
nin açılma saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine verme
leri. 

4 - Bu işe ait şartname ve muka
vele projesi Malatya, Ankara, Hay -
darpaşa İşletme Müdürlük kalemle -
rinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonla· 
rında isteklilere bedelsiz verilmekte-
dir. (3368) 6040 

Yerköyde satılık ankaz 
Devlet Demiryolları İkinci ltlet

me Müdürlüğunden : 
1 - Yerköy istasyonunda bulunan 

muhtelif cins ve miktarda yıkıntı in
şaat malzemesi al'ık artırma suretiyle 
ve peşin para ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedel: 914 lira 70 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 68 lira 60 
kuruştur. 

4 - Artırma 5.9.938 tarihinde saat 
11 de Ankara'da ikinci işletme müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme komisyonu ile Yerköy, Seki
li, Şefaatli, Çerikli istasyonlarında 

görülebilir. 
6 - İsteklilerin teminatlarını An

kara merkez veznesine yatırarak ihale 
saatinde komisyonda bulunmaları ve 
yahut yukarıda zikredilen istasyon
lardan her hangi birisine teminatları
nı tevdi ederek makbuzlarını ve tek
lif mektuplarını ihale saatine kadar 
komisyonda bulunmak üzere İkinci 
işletme komisyonu adresine gönder-
meleri ilan olunur. (3425) 6147 

Dizel moförü ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya motor dairesi için a· 

hnacak dizel motoruna verilen fiat 
haddi !ayıkta görülemediğinden ye· 
niden on gün müddetle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 1125 lira· 
dır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine müraca· 
atları ve ihale 6-9-938 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla 
cağından isteklilerin o gün saat ona 
kadar teminatile birlikte teklif mek
tuplarını belediye encümenine verme· 
]eri. (3370) 6041 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 

re mik'abı 180 kurustan 19000 metre 
rnik'abı balast ihzarı' kapalı zarfla ek· 
Biltmeye konulmuştur. Eksiltme 15.9. tur. 
938 perşembe günü saat 10 da Adana- 2 - Muhammen bedeli (1595,50) li-

1 - İtfaiye müdürlüğü memur, şo
för ve eratına yaptıralacak olan 92 ta· 
kım elbise ile 4 adet kaput 15 gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş -

da işletme binasında yapılacaktır. radır. 
Buna dair olan şartname ve muka- 3 - Muvakkat teminatı (119,65) li -

Vele projeleri 171 kuruş bedeli muka- radır. 
bilinde Haydarpaşa, Kayseri, Anka- 4 - Şartname ve kumaş nümunesi
ra, Malatya, ve Adana veznelerimiz. ni görmek is~iycnlerin. her. gü? yazı 
den alınabilir. Muvakkat teminat pa· işleri kalemıne ve ısteklılerın de 
tası 2565 liradır. 6.9.938 sah günü saat 10.30 da bele-

lsteklilerin 2490 numaralı kanun diye encümenine müracaatları. (3210) 
mucibince lazım olan ve yeni sene ti· L 5811 
taret odası vesikasiyle idaremiz vez-

Cünihuriyet Merkez Bankasının 2 7 ~ 8. 19 38 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 17.157,330 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Tilrk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer tfövizler ve Borçlu 
lı::lklng bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşrugr 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

B - Serhcst esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif 

: . P. T.· T. 
Demir tel alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün
den : 

1 - İdare ihtiyacı için 100 ton 
4 m/m, 10 ton 2 m/ m ki ceman (110) 
ton demir tel kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel {20000), 
muvakkat teminat {1500) lira olup 
eksiltmesi 5 teşrinievvel 938 çarşam
ba günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. 
U. Md. lük binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka -
nuni vesaikle beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir . 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
parasız verilecektir. 

(3157) 5821 

2 Numarah fincan ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için yetmiş sekiz 
bin (78.000) adet iki numaralı fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2- Muhammen bedel 19500, muvak

kat teminat 1462,5 lira olup eksiltme
si 19 teşrinievel 938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 de kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şart'llameler Ankara'da P.T.T. 
Levazım, htanbul Bcyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat şube müdürlüklerinden para-
sız verilecektir. (3386) 6152 

Askert . Fabrikalar 

50 Ton boh(ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 

olan 50 ton Bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tm alma komisyonunca 15. 10. 938 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (937) lira (50) kuruşu ha· 
vi teklif mektuplarını mezkur gün· 
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkfir gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (3287) 5973 

Lira 
24.133.157 ,37 
14.320.961,-

1.416.270,57 

380.336,35 

12. 736.038,33 
218,16 

10.365.321,86 

158.748.563,-

15.057.949,-

2.600.000,-
57 .511.824,88 

39.168.648.48 
6.904.881,36 

6.037.500,-
65.499,61 

9.257.767,43 

Yekün 

Lira 

39.870.388,94 

380.336,35 

23.101.578,35 

143.690.614,-

60.111.824,88 

46.073.529,84 

15.360.767,04 
4.500.000,-

12.297.784,53 

345.386.823,93 

• PASiF; 
Sermaye Lira 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 2.712.234,11 
Husu'Si 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrAkı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 15.057.949,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 143.690.614.-
Karşılıiı tamamen altın ~!arak ilaveten 
tedavüle vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:ı.:ı:d. 13.000.000.-

Türk Lirası Mevduab : 

Döviz taabhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizJeı 1.621,91 
Diger dövizler ve alacaklı 
klirinı: bakiyeleri 

Muhtelit 

40.089.027 ,82 

Yekun 

Lira 
15.ooo.ooo.-

8.712.234,11 

175.690.614,-

19.938.403,99 

40.090.649,73 

85.954.922,10 

345.386.823,93 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans o/o 3. 

!erindeki vesaik le mezkur gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. 

(3295) 5975 

200 Ton Flüspat ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (8000) lira 

olan 200 ton Flüspat Askeri Fabrika· 
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 10. 9. 938 cumar
tesi günü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün· 
de saat 10 a kadar komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3294) 5974 

.. Anlicİ):(J ·valiligi 
~' ' . 

Divor ve yol inşası 
Ankara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarlarında 

bahçe tesviyesi ve duvarı ile parke 
yol inşaatı 6. 9 .938 salı günü saat 10 
da vilayet binasında nafıa müdürlü
ğünde toplanan komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere · açık eksiltmiye ko
nulmuştur. Keşif bedeli (9997) lira 
(65) kuruştur. 

Muvakkat teminat 749 lira 82 ku
ruştur. İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu, ticaret odası vesikası ve eh
liyeti fenniye vesikasiyle birlikte sö
zü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3254) 5899 

Muhtelif inıaat yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesgut'taki radyo istasyonu bi
nası önündeki meydanlığın içinde 
yapılacak şose, bordür, büz inşaatı 
1. 9. 938 perşembe günü saat 10 vila
ıct binasında Nafıa müdürlüğü oda· 
smda toplanan komisyonda ihale ya· 
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3848 lira 24 ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (28.P) lira (62) 
kuruştur. İsteklilerin muvakkat temi· 
nat mektup veya makbuziyle ticaret 
odası vesikası ve Nafıa müdürlüğün
den bu işe girebileceklerine dair ehli
yet vesikası ile birlikte yukarıda sö
zü geçen G. ve saatte Nafıa komisyo· 
nuna gelmeleri, 

Bu işe ait şartnameyi ve keşfi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (3164) 5755 

·Gümrük ve in. B. ·, 

Baımüdürlük binası 

yaphrılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak Diyarbakır Başmüdür -
lük binası inşaatı 3-VIII-938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ve 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

II - Keşif bedeli 36119 lira 62 ku
ruş ve muvakkat teminatı 2709 lira -
dır. 

III - Eksiltme 3-IX-938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 12 de 
Kabataş'ta Levazım ve mübayaat şu· 
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 180 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le· 
vazım ve mübayaat fUbeaiyle Ankara 
ve Diyarbakır Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ede
rek münakasaya i§tirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için ta· 
yin edilen gün ve saatte% 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona ve lstanbula gelmi
yecek taliplerin de Diyarbakır Baş· 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(5917-3440) 6138 

Depo ve imlahane yaphnlacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Ankara'da Atatürk bulvarında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imHi.hane inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Keşif bedeli 199.146 lira 15 ku
ruş ve muvakkat teminatı 4495.73 li
radır. 

3 - Eksiltme 15. 9. 938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 9.96 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle Ankara baş
müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
bir binanın taahhüt bedelinin yüz 
yirmi bin liradan aşağı olmaması ve 
kendileri bizzat yüksek mühendis 

K. veya mimar olmadıkları takdirde 
1 remi t ışı tekliflerini bunlardan birisiyle müş-

Anka.ra Valiliğinden : tereken yapmaları ve mukaveleyi bir-

DlŞ fABlBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı N o. 1 

lstanbul Deniz levazım AmirliQİ 
~ . 

Zeytin alt nacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.156 

lira 35 kuruş olan 98.770 kilo zeytin 
6 eylül 938 tarihine rastlayan sah gü
nü saat 11.30 da kapalı zarf usulilc 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lira 
73 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komis -
yon başkanlığına vermeleri. 

(5518-3206) 5861 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satm Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 30481 li

ra 75 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
eylUl 938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 13 
kuruş olup şartnamesi Komisyondan 
her gün 153 kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka -
dar Kasımpaşa'da bulunan komisyon 
başkanlı~ına makbuz mukabilinde ver 
meleri. (5367-3109) 5708 

Pirin( ahnacak 
Deniz Levazım Satm Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 29928 li

ra 50 kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
1 eylül 938 tarihine rastlayan perşem
be günü saat 11.30 da alınmak üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konul 
mustur. 

2 - Muvakkat teminatı 2244 lira 64 
kuruş olup şartnamesi 150 kuru§ be· 
del mukabilinde her gün komisyon
dan alınabilir. 

likte imza etmeleri lazımdır. Eksilt
Ankara Gazi Terbine enstitüsü ça-

Bİr adet aleminyumdan tısının kiremide tahvili işi ı. 9. 938 meye girebilmek için icabeden vesi
perşembe günü saat 10 da vilayet bi- kalar eksiltme gününden bir hafta e-

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon-
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (5365-3107) 5707 . 

lzgarahk lama ahnacak 
mamul hamili nasında Nafıa müdürlüğü odasında veline kadar İnhisarlar umum mü

toplanan komisyonda ihalesi yapıl- dürlüğü inpat şubesine gösterilerek 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt- ve ayrıca fenni ehliyet vesikası alı-

D. Demiryolları Satın Alma Ko misyonun·dan : azot depOSU ahnacak meye konulmuştur. Keşif bedeli nacaktır. İstekli ile birlikte teklif M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa-
Muhammen bedeli (150000) lira olan aşağıda yaz11ı 4 kalem elbiselik ku- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü- (14996) lira 25 kuruştur. yapacak olan fen adamının dahi ay- tın Alma Komisyonundan : 

4 Kalem elbiselik kumaş ahnacak 

nıaş 16.9.1938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare bi- ğü Satın Alma Komisyonundan : Muvakkat teminat miktarı (1124) rıca müteahhitlik yapmış olması şart 1 - Tahmin edilen bedeli 10600 li-
nasında satın alınacaktır. lira (72) kuruştur. değildir. ra olan 53 ton ızgaralık lama 8. eylül 

Tahmin edilen bedeli (2300) lira bir İstekliler teklif mektuplarını tica- 6 - Mühürlü teklif mektubunu, 938 perşembe günü saat 11 de pazar-
Bu işe girmek istiyenlerin (l0250) liralık muvakkat teminat ile kanunun adet aleminyumdan mamul hamızı a- ret odası vesikası muvakkat teminat kanuni vesaik ve intaat şubemizden lıkla satın alınacaktır. 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon zat deposu Askeri Fabrikalar Umum mektubu veya makbuzu ve nafıa ve- alınacak fenni ehliyet vesikasiyle 2 - Muvakkat teminatı 795 lira
rcisliğine vermeleri lazımdır. Müdürlüğü Merkez Satın alma komis- kaletinden 938 takvim yılına mahsus muvakkat güvenme parası makbuzu dır. Şartnamesi her gün komisyonu

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak- yonunca 13-10-1938 perşembe günü sa- olarak aldıkları müteahhitlik vesika· veya banka teminat mektubunu ihti- muzda görülür ve parasız olarak alı-
tad ır. (3350) at 10 da açık eksiltme ile ihale edile- lariyle birlikte sözü geçen günde saat va edecek olan kapalı zarfların ek- nır. 

10.000 metre memur elbisesi için kumaş cektir. Şartname parasız olarak komis- 9 a kadar Nafıa komisyon reisliğine siltme günü en geç saat 10 a kadar 3 - isteklilerin kanuni belge ve te-
5.000 metre memur paltosu için kumaş yondan verilir. Taliplerin muvakkat vermeleri isteklilerin keşif ve şartna- yukarıda adı geçen alım komisyonu 1 minat makbuzlariyle birlikte o gün ve 

10.000 metre müstahdem elbise si için kumaş teminat olan (172) lira (50) kuruş ve meyi Nafıa müdürlüğünde her gün batkanlığına makbuz mukabilinde saatte vekalet bina ndaki komiayooa 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 

.. 
F R HASAN 

FARE 
ZEH1R1 

lle öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 5560 

~-~·.ı .: ~.. .. . ····'. . . - 1 ! 

Kalorifer malzemesi ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuzun kaloriferi için aşağıda isimleri yazılı 4 kalem mal

zemeyi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhale günü 1. 9. 938 perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü 

faire müdürlüğüne müracaatlar. 
Adet İsmi Beheriiin fiyatı 

1500,00 
20,00 

3 E.K. 3 46 m. 2 teshin satıhh kalorifer kazanı 
2 Ateş takımı komple 

1000 Sıcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre 
4 El arabası 

20 
6,00 

(3139) 5746 

1937 ANKARA ENTERNAsvörrAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

L.~~~e'oiif" R İRİNCİ MÜKAf AT VE ŞEREF DİPLOMALI 
TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSIFON[AR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mim;:,r Vedat N.?~1Z-l s:rA..NBUL 
GARANTİLİ 

EKONOMiK OCAKLAR 

Yün çorap ipliği ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı kilo Cinsi Tahmin bedeli L. K. İlk teminatı L. K. 
8400 Yün çorap ipliği 23940.00 1795.50 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 

kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşa'daki jandarma satın alma komis
yonunca 16 eylUl 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Numune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görüle
bilir veya bedelsiz aldmlabilir. 

• 3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatma göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (5948) 6156 

Fikir biraz cüretkôrane görülebilir 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 
F EMİL 

F EMİL 

F EMİL 

F EM L 
F EMİL 

Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 
İcat edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve uzucu gün
lerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta 

etti. 
En ince elbise ve en dar banyo mayoları al
tında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi
yetini kat'iyyen farketmez. 
Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların ka
dınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasüli ıstırablarını ortadan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ,;e kırmı
zı hususi iki cins pamuktan kimya harikala
riyle mikropsuz bir şekilde yapılmıştır. 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en bi

rinci yardımcısıdır. Sıhatini seven her kadm, 

ve BAGI 
kullanmalıdır. FEMİL küçük ve yumuşak olduğundan el 
çantanı~a hile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde 

ULUS 

Çünkü 
Radyolin 

Diş doktorunun bütün hastalarma 
söylediği gibi dişleri sadece parlaL 
makla kalmıyarak onları mikroplardan 
muzır salyalardan ve h3mızlardan te
mizleyip çelik gibi sağlamlık veren 
yegane iksirdir. 

Her sabah - Her öğleyin -
Her akşam yemekten sonra 

RADYOLİ 

3 Ressam alınacak 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğün

den: 
Umumi müdürlük insaat servisinde 

istihdam edilmek üzer~ imtihanla üç 
ressam alınacaktır. İmtihanda muvaf
fak olanlara ehliyet derecelerine gö
re 120 - 150 lira aylık ve ayrıca An
kara pahalılık zammı verilecektir. Al
manca bilenler tercih edilir. 

İmtihan 15 eylülde Ankara'da ya
pılacaktır. Taliplerin mezkur tarihe 
kadar iki fotoğraf, tahsil ve hizmet 
vesikalariyle birlikte umumi müdür
lüğür~üz Personel Servisine müracaat 
etmeleri. (3417) 6084 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -- --
~ 
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: Kurşun kalem fabrikasında her : 

31 - 8 - 1938 --

e zilôt daha 

Avcıl • ra 1 

Av S_açm sı fiyatı inCliriliyor 

1 Eylül 938 tarihinden itibaren 938 - 939 av mevsimi 
için av saçma ve kurşununun kilosunun fiyatı 

( 40 ) 
kuruşa indirilmiştir. Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayi· 

lere verilecek saçma ve kurşunlann depolarımızdan mahallerine 

kadar nakliye masrafları da idaremizce temin edileceğinden bayi· 

ler, memleketin her tarafında, av saçma ve kurşununun bir 

kiloluk kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutusunu 

20 kuruşa satacaklardır. 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına haber verilmesi gerektir. 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak isteyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 

sarfedeceklerini birer posta kartı ile 

( İnhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi ) 

adresine bildirmeleri rica olumı 6023 

: nevi kalem imal edilmektedir. : p••••••••••• 
: Mümasili ecnebi kalemlerine : 
: çok faiktir. : 
: Fiatları ecnebi kalemlerinden : 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 

: % 50 ucuzdur. : - -Kurşun kalemler . § 
: Süperyör 
: Timsahlı 
= 301 - 2 = 1205 
: Not -

-----
Mektebli --Altı derece sertlikte : ---: 1011 Marangoz kalemi ---

KIZ-ERKEK YATILI - YATISIZ 

AYRİYE LİSESİ 
Ana, llk, Orta, Lise sınıflarile Fen ve Edebiyat kollarmı havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 

: 99 Taşçı kalemi 
: En iyi cins 
: Dağdelen 15 derece sertlikte 

itibaren başlar, Arzu eden talebe okulun hususi otohüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 

10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıflarrn bütünleme ve engel 

sınavları 1 eylülde, diğer sınıfların da 7 eylülde başlıyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

: 1 Telefon: 20530 6068 1 
--Kopya kalemleri · ---: 299 Ulus 

: 701- A Yumuşak : 
: 701 - B Orta sert : 
: 701 - C Sert : 
- İyi cins : 
E 71 - A. B. C. Üç dereceli -= 702 - A. B. C. D. E. Beş renkli _ 
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı : - -: 72-A.B.C.D.E. Bes renkli iyi cins: 

Al m el sinema maki nası 

ah nacak 
C. H. P. Genel Sekreterljğinden : 

1 - Bir adet normal 35 mm film 
üzerine çeken el sinema alıcı makina
sı teferruatiyle birlikte açrk eksiltme 
suretiyle münakasaya konmuştur. 

ilk okullara talebe kaydı 

Ankara valiliğinden : 

= .;> = 2 - İhalesi 8 eylfil 1938 perşembe 
günü saat 15 te Ankara'da C.H.P. Ge

: nel sekreterliğinde yapılacaktır. 

§ Pasteller : -= 1315 6 renkli 
12 renkli 

-
1 - Ankara ilk okulJarmda talebe kayıt ve kabulü

ne I - eylfıl - 938 perşembe giinii, tt•drisala da 15 . ay
lfıl . 938 perşembe giinii başlanacaktır. 

- -- --- 1325 = 1301 12 renkli iyi cins -
24 renkli iyi cins _ 

: 901 Kırmızı - Mavi : 
§ Stabilli 12 renkli iyi cins = 
: ,, 24 renkli iyi cins _ 
: Dermetograf Uç renkli kalem : 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : - -: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: 
: Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- : 
~ den isteyiniz. ~ 
- -
~ urkalem lfd. ~irkeff~ 

İstanbul, Sirkeci 
- Mühürdar zade han No. 1 - 2 : - -= 5869 = 
::111111111111111111111111111111111111111= 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6138 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : 'ANKARA 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak Ankara'da C.H.P. Genel Sek
reterliğinden ve lstanbul'da C.H.P. 
ba§kanlrğından alınır. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat 
olarak maktuan 200 lira ve (2490) nu
maralr kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte 
C.H.P. Genel Sekreterliği muhasebe
sine müracaatları. 

2 - Kayıt ve kahnl nıuanı<'lesi haftanın pazartcı;ı.i, 

salı, perşembe ve cnma giinleri saat sekizden on ikiye 
ve on altıdan on sekize kadar yapdacaktır. 

3 - Okulların birinci sınıflarına vilayf•l ilk tedri
sat m('clisi karariyle yalnız 931 doğumlu çocuklar alı
nacaklardır. 

(3326) 5989 

4 - Ta1ehe velilerinin ikametgahlarına en yakın 
olan ilk okula miiracaatları Han olunur. (3126) 6118 

' I 
if:==============================================================~ 

YENİ 
BU GECE 

BATAKHANE KURTLARI 

Gündüz iki film birden 

1 - LONDRA POSTASI 

2 - BATAKHANE KURTLARI 

SEANSLAR: 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

SİNEMALAR HALK 
.......... -- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- ---......... ,. 

BU GECE 

BEYAZ KADIN TİCARETİ 

Gündüz iki film birden 
1 - ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA 
2 - BEYAZ KADIN TİCARETİ 

SEANSLAR: 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.20 DE 
MAVİ TUNA 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

EHLİSALİP MUHAREBELERİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ ŞAHESER 


