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8. Celil Bayar kabinesinde 

Başbakanımız B. Celal Bayar 

BQ§betke 

Yeni hükümet 
Falih Rıfkı ATAY 

Dün geç vakit aldığımız tebliğ, 
yeni hükümetin teşekkül ettiğini 
bildirmiştir. Sihat ve İçtimai Yar~ 
dım Bakam Dr. Refik Saydam 
müstesna olmak üzere, eski bü
tün bakanlar ve siyasi müsteşar
lar yerlerini muhafaza etmekte· 
dirler. Ekonomi bakanlığına ta
yin olunan Şakir Kesebir, ziraat 
bakanlığı vekilliğini ae ifa ede
cektir. 

İstifa eden İsmet İnönü'nün 
yüksek hatırası önfrnde bir daha 
eğilirken, cumhuriyet hükümetinin 
yeni reisi Celal Bayar'ı yüksek 
saygı ile selamlarız. 

Celal Bayar'ın başbakanlığında 
inkilab idaresinin, ilk gündenberi 
sarsılmıyan istikrar'ı devam et
mektedir. Çünkü bu istikrarı, rn
kilabımızm muayyen prensipleri
ni, Kamutay ekseriyeti ve onun 
hükümeti vasıtasiyle tatbik eden 
parti ve onun banisi ve ebedi re
isi Atatürk temsil eder. Bu nizam 
ve iktidar baki kaldıkça, vazife 
sahibleri arasındaki değişiklikten 
esrarlı tefsirler ç.ıkarmağa uğra
şanlar, daima umusaya uğraya
caklardır. 

Celal Bayar'm ne şahsı, ne de 
tahsiyetini yeniden tanrtmağa ihti
yaç var: Yeni Başbakanımız Ana
dolu ihtilalinin başmdanberi cep
hede, veya muhtelif idarelerin ba-

. şında, yahud inkilab mücadelesi 
saflarrnda, fakat daima Atatürk 
davasının hizmetindedir. Türk 
milletinin hüriyet, refah ve mede
niyeti idealine Celal Bayar, bütün 
bir hayat vakfetmiştir. 

Başbakanımızın fikir ve hare~ 
ketinde, esaslı vasıflar, vuzuh, 
katilik ve samimiliktir. Onunla it 
başında temas edenler, her vakit, 
yüksek karakterli bir prensip ve 
icra adamı karşısında bulunduk
larını hissetmiılerdir. Celal Bayar, 
yetiştirici ,eflerdendir: Ona Tür
kiyenin banka ve ekonomi alemin
de bütün bir kadro borçluyuz. O 
yalnız türk ba·nkacılığını kurmuş 

· değildir: Unsurunu da yaratmış
tır. Celal Bayar'ın ekonomi ba
kanlığına ne güç ,artlar içinde gel
diğini biliyoruz. Cihan buhranı 
içinde, ekonomi bakanlığı en güç 
imtihandır. Yeni Başbakanın bu 
imtihanı büyük bir muvaff akiyet
le vermi! olduğu da malfundur. 

Yeni Başbakan memleket ekono
misinin mesuliyet makamında par
tinİ'n devletçilik davasını takviye 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Kamutay başkam ve 1. lnönü 
başbakam ziyaret ettiler 

Dr. Saydam sıhi sebeblerden dolayı istifa etmiştir. 
Dün Kamutay Başkam B. Abdülhalik Renda, Başbakan B. Celal 

Bayar'ı ziyaret ebniş ve başbakanımız bwıu iade etmişlerdir. 
Öğleden sonra saat 14.5 de 

ismet İnönü, Celal Bayar'ı maka,.. 
nımda ziyaret etmit ve B. Celal 
Bayar, 16.5 de bu ziyareti iade et. 
mittir. 

8. Felik Saydam 

Ankara, 26 (A.A.) - İsmet 
İnönü kabinesinde Sıhiye Vekili 
bulunan Refik Sayd~ ahvali si
hiyesinin uzun müddet istirahat 
ve tedaviye muhtaç olması hase
biyle, yeni teşekkül eden kabine-
de vazife alamamıştır. Yeni Sıbat Bakanı Doktor Hulusi Alata§ 

29 İLKTEŞRİN CUMA GÜNÜ 

IUllJPFl 
Yeni rotatif makinesinde 

32 
Büyük sayfa çıkıyor 

Ulusun yeni şeklinde en mütekamil bir gazetede ne görmek isterseniz 
onları bulacaksınız. Cumhuriyet bayramı için hazırlamakta olduğu· 
muz Ulus'ta muhtelif memleket meselelerine, magazin sayfalanna, 
röportajlara, romanlara ve diğer yazılamnıza geniş ölçüde bir yer ayrr
mağa mecbur olduğumuzdan ilk defa 28 sayfa ilan etmemize rağmen 
sayfa adedini 32 ye çıkarınağa mecbur kaldık. 

YENi ROMANLARIMIZ r 

Yakub Kadri Ulus için; çok güzel bir roman hazırlamıştır. Bu roma0 
edebiyat alemimizin başlıca bir hadisesi olacaktır. Romanın ismi "Sür
gün" dür. "Sürgün" ün herkes tarafından heyecanla tıakib edileceği 
muhakkaktır. 
"Plevne Müdafaası" bu müdafaada bulunan bir ingiliz zabiti tarafın
dan yazılmış, o zamanki muharebenin iç yüzü gayet güzel bir ü~ 
lubla canlandırılmışbr. Bu eserin türkçeaini Nurettin Artamm kalemin· 
den okuyacakamız. 
29 llkteşrinde yeni bir halle romanına başlıyoruz. Bu romanın a~ 
"Hayat, sen ne güzelsin!" dir. Hayabıı hem acı ve hem tatlı tarafları-i 
nı güzel ve sürükleyici bir macera ile tahlil eden bu romanı herkeaı 
zevkle takib edecektir. 

ŞUNLARDAN BAŞKA : 

İlk nüshalardan itibaren Falih Rıfkı Atay'ın çok 
güzel bir eserini tefrikaya başlayacağız. 

İlk nüshada: büyük magazin sayfaları, Trakya sayfası, memleket rCJ~ 
portajlan ve manzaraları, spor, sıhat sütunlan, fıkralar, hikaye, şalranç, 
briç ve eğlenceler. 

Küçük ilanlar 
Küçük ilanlar servisimiz şimdiden faaliyete geçmiş ve 29 ilk.teşrin için 
ilan almağa başlamıştır. Küçük ilan sütunumuz sırf okurlarımıza bir 
hizmetolmak üzere açılmıştır. Gayet ufak bir ücret mukabilinde bura
da sizi alakadar eden ilanlar neşredebilirsiniz. Küçük ilanlara aid taf si
l at üçüncü sayfamızdadır. 

Yeni Ankara garında büyük yolcu holüne konulacak iki tablonun tesbiti icin 
açılan «inkrlab kompozisyonlarn müsabakası neticelenmiş ve B. Nureddin Erğu. 
ven birinci, viyanalı heykeltraş Koppelikinci olmuşlardır. Diğer sanatkarlara da 
muhtelif para mükUatı verilmiştir. Buna dair olan yaL"rmrz 2 nci sayfadadır. 

Rukarrda solda : 
Orgeneral Nediç 
~ nkara Palastan 
ayrılcyor. Sağda : 
general Papagos 
Ulus'u tetkik edi
yor. 

Romen genelkurmay 
heyeti bugün geliyor 

Misafirlerimizden bir kısmı dün 
Kırıkkale ve Kayserige gittiler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Romanya ordusu genel kurmay başka

m general Şikityu'nun b~kanhğında, bir general, iki albay ve bir yar
baydan mürekkeb Romanya genel kurmay heyeti bugün saat 15 de 
Roma·nya kumpanyasının Recel Karol vapuriyle şehrimize gelmiştir. 

Bükreş ataşemilterimiz heye
te refakat etmektedir. 

Romen genel kurmay heyeti, romen 
ve türk bayraklariyle donaıunıı olan 
Galata rıhtımında İstanbul vali ve be • 
tediye reisi Muhiddin Üstündağ, İstan· 
bul komutan vekili general Osman Tu
fan, merkez komutanı İhsan Ilgaz ile 
mihmandarları genel kurmaydan albay 
Fevzi Mengüç ve yüzbaşı Nureddin Alp
kartal, Romanya elçisi., ataşemiliteri ve 
konsolosluk erkaru tarafından karşılan
nuşlardır. 

Mızıka romen vo türk milli marşları- -
ru çalmış, askeri lata, ihtiram resmini 
yapmıştır. 

Doğruca Perapalasa inen muhte -
rem misafirimiz biraz sonra İstanbul 
valisini, komutan vekilini ve merkez 
komutanını, makamlarında ziyaret et -
miş ve bu ziyaretler iade olunmuştur. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Başbakanmıızla 
B. Metaksas arasında 

samimi telgraflar 
Elen başvekili Ekselans Metaksas 

ile başvekil Celal Bayar arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans B. Bayar 
Başvekil 

Ankara 
Türk sularından uzaklaşırken ekse

lansınıza, dost ve müttefik türk hükü
metine unutulmaz hüsnü kabullerinden 
dolayı bir kere daha teşekkür etmek is
terim. Ekselans Reisicumhur nezdinde, 

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. 1 ataresku 
lstanbul yolunda 

Romanya başbakanı B T alareska 
Bükreş, 26 (A. A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Türk hükümetinin daveti ü
zerine Romanya başbakanı B. Tatarea
ku Ankarayı ziyaret etmek için bu ak
şam Bükre~ten Köstenceye harek<:t ey
lemiştir. Bu gece yansı emrine tahsis e
dilmiş olan Romania vapuruna binerek 
lstanbula doğru yola çıkacaktır. Başba
kan B. Tataresko'ya bu ziyaretir1de, ha 
susi kalem direktörü B. Civicianu ile 
Rador ajansı direktörü B. Hurtig refa
kat etmektedir. 

Bu seyahat münasebetile, bütün Bük· 
reş gazeteleri Romanya ile Türkiye ara
sında mevcut samimi dostluğu tebarüz 
ettirmektedir. 

B. Samii bugün Kırıkkale ye ·gidiyor 
lran Dış işler 

Bakanı Ekselans 
Samii dün öğle 

yemeğini hususi 
olarak yemişler, 

dir. Sa:ıt 19,JO da 
Dış işler Bakan
lığı Siyasi Müs~ 

teşarı Numan Me
nemencioğlu ta
rafından Ekse
lans Samii şerefi
ne Marmara köş
künde bir kokteyl 
partisi verilmiş

tir. Muhterem mi
:;afirinıiz fabrika
ları görmek üzere 
bugün Kırıkka

leye gidecektir. 
Resmimiz, muh

terem misafir hıf
zıssıha enstitüsü
nü gezerlerken a
lınmıştır. 



• - 2 ULUS 

Kııtık ve otokritik 11 CUMHURiYET BAYRAMINDA 

Güzel günler 
-

Son ·baharda tabiat ölmeye başlar derler. Ankara'da böyle değildir-
Süalenmesini, kendine en çok yakışan tavurlan seçmesini hilen kadın 
kadar, Ankara, kendi aon bahar çer çevesinin içinde kendi güzellikle
rini göstermesini bilir. 

Akasyaların kokulan kalmamıştll'. Fakat daha diri gözükürler. Ana 
caddelerin çimenleri ve çiçekleri bütün bir yaz devam etmiş olan ba
kmım son el izlerini ta.fırlar. Güneıin süzgeçten geçmiş ziya.siyle An
kara peyzacınm, imtizaç ayan tamamdır. Bu ahenğin ortasında tabi
atin verdiği ile İnşanın yaratbğı, usta firçasınm yaptığına yılların ila~ 
ve ettiği anlatılmaz ecleyı da ihtiva eden bir tablodur. 

Ve bu güzel son bahar günleri, tam Cumhuriyet Bayramımıza rast
lar. Ankara'nın sokakları, evleri, umumi binaları, kalesi, stadyom ve 
hipodromu donanır. Türk gençliği, geçid kıyafetinde, taze demetler 
gibi köşeleri ve meydanlan tutar, dallar ve salkımlar gibi serpilir ve ha
reket eder. 

Ankara'ya yabancı ülkelerden dostlar gelir. Oteller dolar, fotograf 
makineleri cihazlanır, ampuller ve bayraklar, yerlerini alır. Ve bir 
yanda, ordu, bayram eden millet'in emniyet içinde bulunduğunu gös
termek için, milletin önünden geçmeğe hazırlanır. 

Türk tabiati ile türk insanının idare merkezi, inşa kaynağı ve 
iman kalesi Ankara'nın bu güzel günleri, hepimizi-ndir. 

İstanbul' da 

Banka 
Müdürlerinin 
Toplantısı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Yaban
cı memleketlere ihracat yapan tacirlere 
açılacak kredinin şartlan etrafında gö
rüşmek üzere bugün şehrimizdeki ban
kaların direktörled bir toplantı yaptılar. 
Kararlaştırılan §ekle göre kredi şöyle 
açılacaktır: Ecnebi memleketlere türk 
malı ihraç eden tacirlerimiz orada vesa
iki bankalara verecekler ve bu suretle 
ihra; edilen malin kıymetinin yüzde 
aeksenini çekebileceklerdir. 

Adaııada yer ürünleri 
kongresi toplanacak 
Adana, 26 (Telefonla) - Hava Ku-

rumu kongresi şehrimizde 4 aonteşrin
de toplanacak ve bu kongreye bütün 
kaza kaymakamları da iştirak edecek
lerdir. Bu yıl koza, pamuk. çiyit, buğ
day, arpa ve pamuktan başka diğer 

mahsullerden de yüzde üç kesilmesi ve 
hava kurumuna Seyhamn teberru mik
darının yarım milyona çıkarılması t~
birleri ~·zerinde karar alınacaktır. 

Af yon' da bayındırlık 
Afyon, (Hususi) - Şehrimizde bü

yük bir inşaat faaliyeti vardır. Yakında 
yeni ve mükemmel bir gar yapılacaktır. 
Bundan başka, kız enstitüsü, belediye, 
hastahane, yoksul çocuklar yurdu. pos
tahane binaları da eksiltmeye konmuş
tur. 

-İstanbulda kaİıalizasyon 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Yeni ka

nalizasyon tesisatına tesadüf eden bina

ların mecralarını bu tesisata bağlama
ları mecburi tutuldu. Bina s.ahibleri bu 
bağlama işi için lazım olan parayı bele
diyeye verecekler ve belediye bu işleri 
lı:endi vasıtalariyle yaptıracaktır. 

Romanyamn yeni haı konsolosu 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İstan -
buldan ayrılan Romanya konsolosunun 

yerine tayin edilen yeni belf konsolos 
bugün Romanyadan tchrimize geldi ve 
ite başladı. 

İlk mekteb muallimlerinin 
kıdem zamlan 

f.stanbul, 26 {Telefonla) - tık mek
tcb muallimlerinin kıdem samlan bu a
ynı b8flangıcmdan itibaren verilmeğe 

_ba:l1anaca.lrtır • 

Ahşap telmeli motörler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Şiddetli 

yasağa rağmen ahşab tekneli motörler
le benzin ve petrol taşındığı görülmek
tedir. Liman memurlan bugün Aydos 
isminde altı tonluk abşab bir motörün 
Sirkeciye benzin taşıdığını görmüşler ve 
hakkında takibata başlamışlardır 

Burhan BELGE 

CUMHURiYET - TAN 
MÜNAKAŞASI 

Basın kurumu haysiyet 
divanının kararı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Cumhu
riyet ve Tan gazeteleri arasındaki kar
şılıklı neşriyatı tetkik eden İstanbul 

basın kurumu haysiyet divanı bugünkü 
toplantısında ilk tedbir olarak iki gaze
teden münakaşanın derhal kesilmesi te
mennisinde bulunmağa karar vermiş ve 
bu karar alakalı gazetelere tebliğ edil
miştir. 

Not: Istanbul Basın Kurumu hay
siyet divanı itzalan: BB. Asmı Us, 
Nqet Halil Atay, Muharrem Feyzi To
ğay, Reh1' Ahmed Sevengil, Burhan 
Cahid Morkaya. 

-
htanhul belediyesinin getirteceği 

otobüsler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi

ye otobüs imtiyazını bizzat kullanmak 

karannda olduğu için Kamutayın açıl

masından istifade ederek Ankaraya bir 

mümessil gönderip getirtilecek otobüs
lerin gümrük resminden muafiyeti için 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Bayram hazırlıkları 
Ankara bugünlerde yeni Türki

yenin en hareketli şehirlerinin, mu
hakkak ki, en hareket/isidir. Çünkü 
cumhuriyet bayramı yaklaşmaktadır 
ve Atatürk Ankarası TW:kiye cum
huriyetinin kurulduğu mukaddes şe
hirdir. 

Bugünlerde her mekteb çocuğu 

sınıfını bayrama hazırlamak için ba
basından yardım istemekte, her ka

dın ve erkek cumhuriyet .şenlikle- -
rinde giyeceği elbiseyi Jıazırlamakta 
her müessese cumhuriyet bayramrna 
hazırlanmaktadır. Hiç bir bayram 
bugünün türklerhıi bu kadar derin
den alakalandırmamıştır. 

Dün, Hipodromda mektebli genç 
kızlar ve delikanlılar, kimi izci kr
IIğı ile kimi mekteb kostümleriyle, 
29 ilkteşrin geçidinin son provalarr
nt yapıyorlardı. Ciddi, vakur, neşeli 
ve gül gibi tertemiz idiler. lkı: gün 
sonra Atatürkün ve misafirlerinin 
önünden geçeceklerini düşünerek, 

memleketin istikbalini temsil ettik
lerini bilerek, Üzerlerine büyük bir 
vazife almrş ve bu vazifenin mesuli
yetini idrak etmiş insanlar haliyle 
geniş geçid yolunda ilerliyorlardı. 

Yolum sergi evinin önünden ge
fiiyordu. Açık kapıdan içeri baktım. 
Orada da cumhuriyet balosunun ha
zırlıkları ilerliyordu. Halılar, san
dalyalar geliyor, yerlerine konuyor,· 
ressamlar duvarları süslüyordu. Bi
liyorum ki H alkevinde buna benzer 
hazırlıklar vardı ·. Ve gene biliyorum 
ki Orduevi aynı faaliyetin humma
sı içindeydi. 

lntibalarımr bir ihtiyara anlat
tım. Bana: " Gülmek ve sevinmek 
hakkınızdır. Fakat asıl sevinenlerin 
biz yaştakiler olduğuna inanınız. 

Çünkü bizler mutlakiyetin ne oldu
ğunu bildik.,, dedi. - N. B. 

Şehrimizdeki 
halk kürsüsü, 
nasıl çalışacak? 

Cümhuriyet Halk Parti.si Anka. 
ra /lyönkurul Başkanlığından : 

En büyük bayram günümüzün 
bütün yurddtqlara verdiği yüksek 
heyecanın günün manci ue kudsiye_ 
tine yaraşır bir tezahür gösterme
sini sağlamak ve bu güzel vesile ile 
uyanık ue aydın yurdda..şlann tel
kin ve irıad vazifelerini yapmala.. 
rına önayak olmak için geçen bay. 
ramlarda olduğu gibi bu defa da 
Ulus meydanında bir halk kürsüsü 
açılacaktır. 

Bizi en kara günlerden en ay
dınlık günlere çıkaran ve en güzel 
ge! ·ce:llere hazırlayan Cümhuriyet 
reji,.. r!ne candan bağlılığunızr be
lirtmenin, böyle güzel bir fırsat 
varken, her duygulu ve bilgili tür
ke v~;ıe olduğunu düfiinerek kür. 
siyü devrime içten bağlı bütün 
yarddaılara açık bulunduruyoruz. 

Kürsü ,bayramın bQ§langu:ı olan 
28.10.931 günü saat 13 de açdacak 
ve meydana çelenk koyma merasi
mi için verilecek fasıladan aonra 
saat 17 ye kadar devam edecektir. 

30.10.931 cumartesi günü kürsü 
saat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye ka. 
dar açık bulunacaktır. 

Kadın oe erkek 18 yaşından yu.. 

fları her yurddaş kürsüde söz söy. 
liyebilir. Kürsüde söz söylemek için 
bayramdan önce Yenifehir Emni
yet anıdı yanında Parti llyönkurul 
Başkanlığına (Telefon 1888), bay
ram günlerinde, kürsü bafındaki 
komiteye btq vurulacaktır. 

·---------------· 
Bir düzeltme 

Peşte muhtelitine karşı oynıyacak 

Ankara muhteliti, pazar günü Harbiye 
gücü ile üç devrelik bir ekzersiz yap
mıştı. İçinde, Harbiye gücünün en seç
kin futbolcularının da bulı.nduğu muh
telit, çok tabii olarak, gol farkiyle sa
hadan ayrılmıştı. 

Bu spor haberi, sütunlarımızda yan
lış olarak, Ankara gücü - Harbiye gü
cü maçı şeklinde çıkmıştır. Özür dile
yerek düzeltiriz. 

Harblerde bu gaz kullanılıaydı .•. 

Demver üniversitesi genç kimyacı -
larından Bay Moreland harblerde kuL 
lanılmak üzere yeni bir gaz keşfetnıit
tir. Bu gaz, koklayanı öldürmernekte, 
yalnız bayıltmahtadır. iki saat süren 
baygınlık esnasında da bayılan adam 
bir takım tatlı rüyalar görınektedir. 

Yeni gazi kullanacak olan ilk mu.. 
harib devlet belki harbin dünya yü. 
ziinden kalkmasını da temin etmi§ 
ola •.•. cak mıdır? 

OtobüslerJe bilet ~ -Bu son gÜnlerde çok kalabaldda. 
fan Ankarada otobüsler dolup dolup ... 
bo§almıyor ve altı kişinin ayakta dur
masına müsaade edildiği halde hazan 
ayakta duranlar sayısı onu da geçiyor. 
Halbuki bu kalabalık ara,,mda biletiç 
dolaşıp bilet satacaktır. Bu vaziyette 
bir de para bozdurma itini akla getL 
riraeniz çekilen sılontının derecesini 
tahmin edebilirsiniz. 

A vrupada otobüslerin içinde §Öyle 
ilanlar vardr: Para kullanmayınız, 

karne kullanınız. 

Otobüs yolcuları ~ıkmtmıızı' azalt
mak için karne alalını. 

T elelon kullananlar çoğalıyor : 

Telefonun en faydalı icad]ardan 

biri olduğuna şüphe yoktur. Ve bunun 

içindir ki telefon kullananlar her yer
de hızla çoğalmaktadır. 

• Bir istatistiğe göre, telefon sahibi 
olanlar, nüfuaa nisbetle Amerikada 

% 13,4, lngilterede % 5,1, Fransada 
% 3J3 dür. Bu nicbetleri her memleke
tin nüfusuna göre hesap ederseniz A-

merikada lngilterede ve Fransada ne 
kadar telefon bulunduğunu hesap e
dersiniz. 

Fakat en çok telefonu olan §ehir 

27 - 10 - 1937 a!d 

1 Bir artistimizin muvaffakiyeti 

lnkılib kompozisyonları 
için açılan müsabakeyı 

N. Ergüven kazandı 
Yeni Ankara İstasyonunun yolcu holüne konacak, dünkü ve bugün

kü Türkiyeyi tebarüz ettirecek olaın ik i tablo için açılan "lnkilab koın
pezisyonları,, müsabakası neticelenmiştir. 

Bütün Türkiyede, bilhassa şanat muhitinde büyük bir alaka uyan
dıran bu müsabakada Nureddin Ergüven birinciliği Krippel ikincili~ 
ği almıştır. Refik Epikman ve resim müzesi müdürü' ressam Halil ve 
daha iki sanatkarın eserleri de beğenilmit ve bu sanatkarlar nakdi 
mükafat almışlardır. 

Bu büyük müsabakaya memle- ye ve meçhul asker abidesi kor.:ıpozis-
ketimizde tanınmış olan 25 türk ve yonlan ilave edilecektir. 
ecnebi artist, üç aylık bir çalışma 
mahsulü olan elli tablo ile iştirak 
etmişlerdir. 

Büyük şefin eliyle açılan "resim mü
zesi" nden sonra, Sivas abidesi müsaba
kası ve inkılab kompozisyonları müsa
bakası, Ulu Önder'in himaye ve teşvi
kinden hız alan plastik sanatlar hayatı
mızda en mühim birer hadisedir. Nafıa 
Vekilimizin teşebbüsiyle ilk olarak, türk 

. sanatkarlarının geni§ mikyasta bir ça
lışma sahası bulmaları da sanat alemin
de büyük bir sevinç doğurmuştur. 

Tablolar nereye konacak ? 
Yeni Ankara istasyonunun yolcu ho

lündeki iki geniş satha "Lozandan ev
vel" ve "Lozandan sonra" adiyle 4 X 21 
metre büyüklüğünde iki tablo yapıla
caktır. 

Birinci tablonun üst kenarı ile ho
l ün tavanı arasındaki kısmına kurtuluş 
savaşının psikolojisini sembolik bir şe -
kilde ifade eden: "Ordular, ilk hedefi -
niz Akdenizdir, ileri!" emri bronz ve 
kabartma harflerle yazılacaktır. Bu ya
zı geceleri aydınlatılacaktır. 

Tablonun iladesi 
Birinci tablonun ifadesi şudur: 
Büyük taarruz .sabahı ..• Atatürk ateş 

hattında.. Yanında büyük erkanı harbi
ye reisi ve diğer büyük kumandanlar •.. 
İki batarya yer değiştiriyor •• Solda ·bir 
suvari müfreze& ilerliyor ..• Arkada cep
hane taşıyan kadın ve erkekler .•. ilh .. 

Bu tablonun sağındaki satha "sava
şa hazırlık'' 1>oluna da "müstakil Türki-

"Vatikan belediyeL~ dir. Burada 700 ki
§İ ve 600 telefon vardır. 

l':._ad fikri yaşa bakmıyor : 

Nevyorktaki keşif beratları daire
sine basit olduğu kadar akıllıca imal 
edilmi§ bir elbise askısı modeli tevdi 
edilmiıtir. Bunu tetkik eden mütehas
sıslar o kadar heğenmitler ki mucidi
ni ,bizzat tebrik etmek üzere, davet eL 
mişlerdir • . 

Gele gele kim gelae beğenirsiniz? 
sekiz ya§mda bir ÇOcUk ! 
Talihsiz hırsız : 

Kanadada bir eve bir hJJ"sız giriyor 
ve yarım saat sonra yakalanıyor. Bun-
da §atılacak bir §eY yoktur. Ancak, 
hırsız, mallan ça]man zat tarafından 
polise verilen resimleri sayesinde ya

kalanmıfbr. Şöyle ki hırsızın girdiği 

ev Kanadanm meşhur karikatüristi 
Bay Beamant'm evidir. Artist odasın
da, elinde bir rovelverle dola§an hır
sızı görmii§, fakat hiç sesini çıkarma
mı,, hırsız çekilip gider gitmez oturup 
Önden yandan ,arkadan hemen bir kaç 
resmini çizmiı ve polise vermiıtir. 

Hırsızlar girdikleri evin ressam evi 
olup olmadığına dikkat ebnezlerse 
lllnlnadıkları dakikada yakayı ele ve
rebilirler • 

Penbe yollar : 

Parkeli yollar, ufalt yollarP kat
ranlı yollar •.• Bütün bu yollar sims.İ
yahtır. Kapka':'a yollan geceleyin ay
dınlatmak fazla masraflı olduğundan 
otomobil kazalan da masrafın kısılması 
nisbetinde çoğalmaktadır. 

Avrupada bazı belediyeler, bunu dik
kate alarak yollan ba§ka renklerde 
yaptırmak veya boyatmak tasavvu
rundadırlar. 

Yapılan tetkiklere göre en eyi renk 
penbe imiş. 

Yaşadıkça neler göreceğiz r 

Lozan'dan sonra 
Lozandan sonra adındaki ikinci tab

lonun üstüne de U1u Şefin millete ver
diği en büyük ve en açık direktifi olan 
§U cümle yazılacaktır : 

" Ülkümüz, kültürümüzü muasır 
medeniyetin fevkine çıkarmaktır!" 

Bu cümle de bronz ve kabartma harf· 
lerle yazılacak ve geceleri aydınlatıla -
caktrr. 

l kinci tablonun il aJ eai 
Ortada Atatürk sivil kıyafette •. Bü

yük Şefin sağında ve solunda kız ve er
kek iki üniversite talebesi .. Ön k~sımda 
porfir bir satıh üzerinde Atatürkün 
türk gençliğine hitabesi .. fonda, allego
rik mücessem kürre.. Bunun üstünde 
Orta Asyadan akın ••. Tarih ve dil inkı
labları.. Solda nafıa çalışmaları : demir
yolu, beton arme köprüler, liman ve su 
işleri. Bir köye yeni giren bir tren •.• ön 
tarafta ziraat çalışmaları .. İleride, endüs· 
tri kalkınması. Sağda müdafaa abidesi: 
tayyareci bir kadın, k:aar ve deniz nefer
leri .• Arkada büyük inşaat, yeni ve mo
dern Ankara.. Şose ve yol çalı~rı .• 
Daha ileride bayrağımıza sarılmış olan 
Şehid Kubilay halkın elleri üzerinde .. 
sembolik irtica maskeleri ayaklar altın
da çiğneniyor. Bunun arkasında küflü 
ve harab medreseler, yıkılan ve dejene
re olan saltanat zihniyetini gösteriyor. 
Ve nihayet en önde altı tane münevver 
ve sporcu genç kız ve genç adam altı 
oku enerjik hamlelerle taşıyorlar .• Bu -
nun fonuna Ankara stadı grafik tekniği 
ile resmedilecek. 

Nureddin Ergüver kimdir ? 
Nureddin Ergüven, tahsilini Alman

yada Saksonya devlet akademisinde 
yapmış genç bir sanatkardır. Kendisi 
şimdi Ankara Ticaret lisesinde resiın 

muallimidir. 

Bütün müsabakaya iştirak edenle -
rin eserlerinde görülen bazı mevzu ek
siklikleri dolayısiyle birincilik mükafa
tı kaldırılmış, birinciye ikinci mükafat, 
ikinciye üçüncü mükafat verilmiştir. 

Uzwı Mehmed'in 
ytldönümüne hazırlık • 
Zonguldak, 26 (A.A.) - 8 Sonte~rin 

1937 pazartesi, Türkiyede ilk olarak 
maden kömürünü bulan Uzun Mehmed
in tarihi keşfinin 109 uncu yıl dönümü
dür. Ereğlinin Kestaneci köyünden o
lan bu türk çocuğunun Ereğlide Köşe
ağzı mevkiinde ilk olarak bulduğu ma
den kömürü bugün milli endüstrimizin 
enerji haznesi ve müstakbel türk me
deniyetinin ana kaynağı olmuştur. Zon
guldak Halkevi tarafından altı yıldan
beri kömür bayramı olarak yaşatılmak
ta olan bu mutlu günün yıldönümünü 
bu defa da büyük törenle kutlamak ü
zere hazırlanan programa göre, şinı· 

diden çalışmalara başlanmı,tır. 

ı __ H_A_V_A _ _.] 

Vanda soğuklar 
Dün şehrimizde hava açık geçıniş, 

ısı gece 6, gündüz 22 derece olarak kay• 
dedilmiştir. Dün yurdun Trakya, Ko
caeli, orta Anadolu mıntakalarında ba

va açık, doğu Anadoluda yağışlı, diğer 

mıntakalarda bulutlu p,eçmiştir, dünkü 
yağışların karametreye bıraktıkları su 

mikdarları Diyarbe!dı ve Siverekde 9, 

Bayburdda 8, Siird, E rzincan, Van ve 
Kars ta 2-5 kilogram arasındadır. Dün 
en dü"""ik ıs r Vanda sıfırın altıntla 1, en 
yüksek ı sı da Ad.,n=da 25 de ecedir. 
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Belçika kabinesinin 

istifası 

A._ jans haberleri, Belçika' da Van 
Zeeland kabinesinin istifasını bil

diriyor. Bu istifaya amil olan sebeb, si
yasi olmaktan ziyade bir müddettenberi 
başvekilin phsı etrafında yapılan dedi
kodudur. Malumdur ki Van Zeeland'm 
üç seneden beri reisi bulunduğu hükü· 
met, katolik, sosyalist ve liberal kova· 
lisyonuna dayanır, yani halk cephesi hü
kümetidir. Bu üç parti son seçimde ka
hir ekseriyet temin etmittir. Ve meclis
teki mebuslarının adedi az olmakla be
raber komünistlerin de yardımına maz· 
hardır. Binaenaleyh muhalefette yalnız 
Reks adı verilen yirmi kadar faşist me
busile milli Flaman partisi kalmaktadır. 

Habrlardadır ki geçen ilkbaharda 
faşistler, mebuslarından birini istifa et
tirerek, bu mebusluk için yapılacak o
lan seçimi kendi partileri namına bir 
propaganda vesilesi yapmak istemişler· 
di Van Zeeland o zaman, başvekil ol· 
duğu halde mebus değildi. Faşistlerin 

bu politika tabiyesine karşı başvekil, 

kendisine yardım eden üç parti namına 
namzedliğini koydu. Ve yapılan seçim
de büyük bir ekseriyet temin ederek, 
faşistlerin manevrasını neticesiz bıraktı. 
O zamandan beri Van Zeeland sağ ce
nah zümrelerin düşmanlığını kazanımş
br. Başvekili siyaseten yıkanuyacakla
nru anlıyan sağlar, başka tabiye kullan
mıya başladılar. Van Zeeland yalnız 
Belçika'mn değil, Avrupa'nın saydı iktı
sadcı ve maliyecilerindendir. Başvekil 

olmazdan evvel, milli bankanın müdü
rü idi. Bankadan çekilmiş olmakla bera
ber hala bu müesseseden para almakta 
devam ettiği rivayeti ortaya atıldı. Ya
pılan tahkikat neticesinde anlaşıldı ki 
Van Zeeland, bankadan değil, vaktiyle 
idare meclisi azaları namına ayrılan hu
susi bir hesabtan para almıı. Bunun ka· 
nuna ve dürüstlüğe uygunsuz bir tara
fı olmadığı anlaşıldıktan sonra bu defa 
bankanın eski hesablan karıştırılarak 

idare meclisi azalarını suçlu gösterecek 
bazı yolsuzluklar ileri sürüldü. Bu yol
suzlukların mahiyeti henüz malum de
ğildir. Belki de bunlar iftiradan ibaret
tir. Fakat Van Zeeland, İş mahkemeye 
intikal ettiği takdirde hem kendi zama
nına aid olan işler hakkında malumat 
vermek, hem de idare meclisi azalan le
hine şehadet etmek için istifa edeceğini 
bildirmi~ti. işte Belçika başvekili bu
nun için istifa etmiştir. istifa ederken 
neşrettiği tebliğde mahkeme huzurun • 
da serbest şahadet vermek ve düşman
larına karşı iftira davası açmak için çe
kildiğini bildiriyor. Bu davayı Belçika 
halkı gibi, bütün dünya efkarının alaka 
ile takib edeceğine şüphe yoktur. Ve 
galib ihtimale göre, neticede Van Zee
land'm doğru, temiz ve dürüst bir dev
let adamı olduğu meydana çıkacakbr. 

Fakat başvekilin istifasiyle muvakkat 
bir zaman için de olsa, Belçika kıymetli 
hizmetlerinden mahrum kalacaktır. Oç 
sene kadar devam eden başvekilliği za
manında Van Zeeland gerek İç ve ge
rek dış politikanın tedvirinde büyük 
muvaffakiyetler göstenniştir. Bu müd· 
det zarfında Belçika'nın ticareti geniş • 
ledi. Büdcede tevazün husule geldi. iş
sizlerin mikdarı azaldı .Dış politikada 
da ehemiyetli bir inkdab yapılarak Bel
çikanrn tarihi ananelerine uygun bir 
yol Üzerinde yürünmeğe batladL Bunu 
yaparken de Van Zeeland üç büyük 
kolll§usundan hiç birini incitmemiştir. 
İngiltere ve Fransa ile münasebetleri 
&amİmİ olduğu gibi, Almanya ile de 
iyidir. Bu, azımsanacak bir muvaf· 
fakiyet değildir. Her halde bugün Bel
fika' da bırakbğı boıluğu kolay kolay 
doldurabilecek bir devlet adamı yoktur. 
Bu itibarla Van Zeeland'm çekilmesi, 
Belçika' da uzun bir buhranın başlangı-

. 
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Japonlar Şanghayda 
Çin hatlarını yardllar 

Çinliler gerileyerek 
Hindenburg hattına 

hazırladıkları 
çekiliyorlar 

Japonların Şanghay cephe rindeki muvallakiyetleri 
Şanghay, 26 (A.A.) - Japonlar, şimdiye kadar yapılan muhare

beler~n en ş,id?etlisi ol8:n bir.muharebeden sonra sabahleyin T aşang 
ve Mıaşang ı ışgal etmışlerdır. Japon ordusunun ileri hareketini ağır 
t?p~u ~ataryal":rı i_le. tayyareleri kolaylaştırmıştır. Bwılar, gü~lerce 
çınlıleru~ mevzılerını bom~a~dıınan etmişlerdir. Yüzden fazla japon 
tayyaresı, bombardımana ıştırak et mittir. 

Ht~v1~nı~ ~üzel11iği dekü~~pl onhla1~ın ~ zc PllililllJı? sın aozua 
mo or u cuzutam arını t e a ın- ç· l•l • l'.J 
de kullanmalarına medar olmuş... ın l er şıma ue 
tur. • JJ ı · b. 

Tatang ve Mişangrn işgali va- Şluuet l lT 
ziyet değiştirmiş olup Kiangouam 
müdafaa eden Çin krtaatrnın çen- taarruza geçtiler 
her altına alınması tehlikesini tev- N k' 26 (A A ) . 
l"d tın" t' an ın, . . - Çın umumi 
ı e ıJ ır. k A 

Ç. l'l H' d b h l arargahına gelen bir telgrafta Çin kı-
ın ı er ın en urg at arına . ' 

k 'ld'l talarınrn şımalde şiddetli bir taarruza 
çe ı ı er 'kl . b'ld' ·1 1 . . . e tı erı ı ırı · · Çın kıtalarmm muntazam rıcati baş- g ç mektedır. kı Nankın 

lamrşt S ı ~L: tl' ahf.11 .. fırkası Şang nehrini Honan'm şimalin-
ır. a cu.r.ıye ı m ı ere gore, 

yeni Çin hatları, Çiao geçidi ile Şapei den geçerek Japonyanrn Lavrendei di-
ve Şanghay • Nankin demiryolundan ye anrlan ge~~ral Diharanm kuma~-
geçmekte ve Nanziang - Katiung'daki dasr al~md~k~ Japon kuvvetlerine zayı-

.. t hk h ·ı b. 1 k d' J at verdırmıştır. mus a em at ı e ır eşme te ır. a- . . 
ponlarm bir istihkamlar silsilesine ma- Kvangsının meşhur kumandam ge-

11.k 1 b ·· d ''Ç' ,. H' d neral Litsungyan ce·•hede yaptığı tef. o an ve u yuz en ın ın ın en- r 

burg hattı,, namiyle anılan Kiating - tişten Nankine ~vdetinde beyanatta bu-
Nanziang hattını garba doğru hemen lunarak Kvangsıde bir milyon askerin 
ileri sürmelerine ihtimal verilmemekte· tamamiyle yetişmiş olarak hazrr bu-
dir. lunduğunu ve diğer iki milyonun da 

kısmen talim gönnüş olduğunu söy-Esasen hatırlardadır ki japon kıta
larının külliyetli surette karaya ihracı
na başlanıldığı andan itibaren Çin ku
manda heyeti, bu hat üzerine ricati der
piş etmiş idi. 

Japonların Şapei'ı münferid bir va
ziyete sokmak maksadiyle Suçeu nehri 
istikametinde cenuba doğru ilerleme
leri ihtimal dahilindedir. Bu takdirde 
Şapei yeni muharebenin merkezi ola
caktır. 

Japon hatlannın yeni vaziyeti 
Taşang'ın sukutu üzerine, japon hat· 

ları şimdi Lotienden Nanhsiang kapı
larına kadar giden ve oradan Kiangvan 
ve Şapei'e doğru Ttaşang'ı kateden bir 
yarım daire şeklini almıştır. Japon ta
arruzu bütün hat boyunca ve fakat çin
lilerin anudane mukavemetlerine bina
en yavaş yapılmıştır. 

lenliştir. 

~SJtJiJL11JJtilP?OZOOı72 ... 

İstanbul - Londra 
otomobil yolu 

Sof ya, 26 (A. A.) =· Istwb_u_l ___ Lo_.n--

dra enternasyonal otomobil yolunun 
Dragoman'dan Svilengrad'a kadar olan 
Bulgaristan dahilindeki kısmında inşa
at faaliyeti devam eylemektedir. Drago
man - Sofiya kısmı pek yakında bitmiş 
bulunacaktrr. Pazarcık - Filibe kısmı 

inşaat halindedir. lştiman - Pazarcık 
ise tetkik edilmektedir. Filbe - Svilin
grad kısmının inşatma da önümilzdekf. 
sene başlanacaktır. 

Budapeşte'de toplanan yol inşaatr 

enternasyonal kongresi, Londra - le
tanbul yolu için daimi bir komite kur
mağa karar vermiştir. 

lngiliz kralı 
parlamentoyu 
dün açtı 

Londra, 26 (Hususi) - İngiliz kt
ralı dün saltanatın .ilk parlamentosunu 
bir nutukla açmıştır. Yabancı devletler· 
le münasebetlerin dostane olduğuna işa
ret eden kıral, Belçika ve Romanya Ja
rallarım İngiltereye davet ettiğini söy
ledikten sonra Bakanların İspanya ve 
Uzak Şark işiyle yakından alakadar ol
duğunu bildirmiş, silahlanma ve iç po
litika meselelerini, yapılması düşünülen 
dahili ıslahatı anlatmıştır. 

Bundan sonra Avam Kamarasının 

görüşmeleri başlamış, muhalefet lideri 
Attli kırahn nutkunu tenkid ede· 
rek dı§ politikadan bahsolmadrğmı 

söylemiş ve sil~hlanma programım, drl} 
politikanm muvaffakiyetsizliğinin ala
meti olarak tavsif etmiştir. 

Hasta bulunan başbakan Çember

leyn nanuna cevab veren Sir Con Si
mon İngilterenin dışardaki güçlükleri
nin, halli tamamen kendi elinde olmıyan 
çetin ve dikenli hadiselerden doğduğu
nu söylemiştir . 

B. Van Zeeland mebus
luktan da istifa etti. 

Brüksel, 26 (A.A.) - B. Van Zee

land, Brüksel mebusluğundan istifa et

miş olduğunu parlamento reisine bil

dirmiştir. Parlamentonun pek te muh

temel olmryan bir kararı müstesna ol
mak üzere B. Van Zedand'm yerine 
bir başkasının getirilmesi için krsm1 
seçim yapılmryacaktır. 

Yugoslavyada dört 
tedhişçi yakalandı 

Belgrad, 26 (A.A.) - Avala ajan

st tebliğ ediyor: Bundan birkaç gün 

önce dört kişiden mürekkeb bir tedhiş

çi grupu Liublian'l.'da tevkif edilmiş 

idi. Bunlarrn ikametgahlarında yapılan 
taharriyatta 30 rovelver ve iki fişek 

bulunmuştur. 

Bu grupun bazı azasmm diğer bir 

takım gruplarla münas-:betleri olup ol
madığını meydana çıkarmak için tahki
kat yaprlmaktadır. 

Japonlar, bir öncü kolunun da Nan
hsiang'a yarım mil ınesafede kain bir 
noktaya varmış olduğunu bildirmekte
dirler. 

Japonlarm diğer bir kolunun Chan
ghaı- - Nankin demiryolunu tutmuş ol
duğu ve Şapei'deki Çinlilerin etraf Ue 
alakalarmı kesmek maksadiyle bu hat
tı tahribe çalışmakta bulundukları söy· 
lcnmektedir. 

ULUS 
Japonlar Şanglıay - Nankin 

hattını kestiler 
Şanghay, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 

muhabirinden: Japonlar Şanghay - Nan· 
kin demiryolunu Nanhsiang'da kesmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Çin kıtalarr Şapei ve Kıiangyiani tah
liye etmişlerdir. 

Japonlar çin hatlarını yarmıtlar 
ama .•• 

Şanghay, 26 (A.A.) - İyi malılmat 

almakta olan bir çin menbamdan teyid e
dildiğine göre japon kıtaatı, geceleyin 
çln cephesini yarmağa muvaffak olmuş

larsa da çinliler fecir vakti mukabil taar
ruza geçerek sabahki vaziyeti iade etmiş-

lerdir. 

Brüksel konleransı geri kaldı 
Londra, 26 (A.A.) - B. Van Zeelandın 

. 

29 ilk teşrinden itibaren 
sayfa 

yeni makinesinde 32 
çıkıyor 

Okurlarımıza hizmet olmak üzere 
29 ilkteşrinden itibaren 
Kltlı~Qıfk D O&lfil ll©ltr 

~(@}IFVİ~Ü <al~DDDy©ır 

cı da sayılabilir. A. Ş. ESMER 

Doktor Bay M. Sezer 
Uzun seneler profesör Simpan ve 

~evfik Remzinin servislerinde çahşa

rak muvaffakıyetle doğum ve kadm 
hastalıkları ihtisasını yapan Dr. M. Se· 
ser Viyana Üniversitesi kadın klinikle
ri hastahanesinde resmen çalışmış ve 
ırnüteakiben Bedin, Paris hastahanele· 
ri ve polikiliniklerinde mukayeseli tet
kiklerini ikmal ile memleketimize dön
müştür, Serbest muayenehane açarak 
pek yeni metotlarla hastalarım tedavi
ye başlayan genç doktorumuza bu yeni 
hayatında muvaffakryetler dileriz. 

istifaıı üzerine, 30 ilk teşrinde Brüksel
de toplanması kararlaşmış olan dokuz 
devlet konferansı 3 sonteşrin tarihine bı
rakılmıştır. Japon kabinesi yarın Belçi
ka hükümetiue verilecek cevabın kat'1 
metnini hazırlıyacaktır. Gazeteler bu ce
vabın menfi olacağını haber vermekte 
müttefiktirler. 

Bu ilanlarla güttüğümüz gaye, sadece okuyucularımızın 
husus1 Jşlerini kolaylaştırmak, iş anyanla işçiyi, mal sahibi 
ile kiracıyı veya müşteriyi temas haline koymaktır. Bura
ya ticar1 ilanlar değil, sade halkı alakalıyan ilanlar konacak
tır. Kiralık apartımanmız mı var? Bir apartıman mı kirala· 
mak istiyorsunrn? Bir daktiloya, bir katibe, bir muhasibe, 
veyahud bir dülgere, bir hizmetçiye, bir aşcıya, bir mürebbi
yeye mi ihtiyacınız var? Mesela bir halr, bir buz dolabı, bir 
piyano, elden düşme bir radyo, bir soba mı alacaksınız. 
Doğrudan doğruya bu sütuna ilanınızı verebilirsiniz.! 

Dört satırlık ilanlar Bir defaya mahau11 olmak üzere 30 lu.ıruıtur, 
/ki defa neıredililirse 50 kuruş 
Oç defa neşredilirse 10 kuruf 
Dört defa neşredairse 80 kuruştur. 

Bundan sonra her hafta neşir çln 140 kuruş alınacaktır. 
10 defa neşrettiğiniz ilanlar için 1 ;O kuruş alınacaktır. 

Belf/Tad Radyosunda memleketi
miz hakkında konferans 

Cümhuriyetin 14 ilncü yıldönümil 

dol!yısile Belgrad radyosunda 29 teşrini
evel günü Ankara saatile 14 te ve gecesi 
saat 21,45 te Mehmet Süleyman Pasiç ta
rafından türkçe ve srrpça bir konferans 
verilecektir. (A.A.) 

Bir kolaylık olmak üzere her satır, kelime aralarındaki boş
luklar hariç olmak üzere 30 h ari itibar edilmiştir. Bu he
sabla bir ilan 120 harften mü rekkeb olacaktır. 
Eğer dört satırdan fazla ilan vermek isterseniz o zaman 
her fazla satır için ayrıca 10 kuruş alınacaktır. 

29 ilk teşrin cuma günü neşredilecek küçük ilanlar için bugünden 
itibaren idarehanemizde ilan almm ağa başlanacaktır. Matbaamızda 
küçük ilan servisimize müracaat ed iniz ..• 

_) =-
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Harp psikozu 
AKŞAM'da Necmeddin Sadak, son 

zamanlarda dünyanm bir barb psikozu
na tutulınuı olduğunu, milletlerin dai
mi bir barb korkusu içinde ya§adıkları
ru söyliyerek inaanlığa musallat olan bu 
yeni hastalığın sebeblerini arattırarak 
bunu insanlığın içine düşmüş olduğu 
hayal sukutunda buluyor ve büyük 
barbtan sonra ebedi sulh vaad ve pren
siplerine inanmış olan insanlıktan baha
ederek diyor ki: 

" Harbı takib eden bolluk ve genit
lik senelerinden sonra, devamlı sulhun 
mükafab olan daha fazla refah beldo
nirken birden bire büyük bir buhraıun 
dünyayı kasıp kavurması, milyonlarca 
işçinin itsiz, aç kalması karşısında be
şeriyet sendeledi. Bu hal sinirlere ilk 
darbe oldu. 

Hakkın kuvvete aid olduğu devirle
rin ebediyen maziye karııtığı, her ta
rafta şatafatlı bir bel8.gatle ilin olunUJ"o 
ken bu iddiayı şiddetle yere vuran vak
alar biribirini takib etti: silihları azalt
ma konferansının elemli akıbeti, japon
ların Mançuriyi istila ebneleri, ltalya
nın Habeşistanı ilhak ebnesi kartısmda 
harekete geçmek isteyen milletler ~ 
yetinin aczi, ispanya hadisesi, Japonya
nm Çinde ikinci akını, seneelrce ve zor 
emeklerle ruhlarda, zihinlerde kurul
muş muhteşem hayal ve ümid binaamı 
bir iki sene içinde yıkıverdi. Bu şiddet
li çöküntü, ınsanhk kütlesinde, sinirle
rin güç tahammül edeceği bir sarımtı 

yapb. Bu ümid ve hayal enkazı üzerin-
de kuvveti terennüm eden yeni politi
kacıların sesi daha gür duyulmaya bat
ladı. Bu yeni tiddet ve kuvvet peygam
berlerinin sesi, sulh ve sükun edebiyab
nı basbrdı: müşterek emniyet davan. 
yavaşça ve cesaretsiz konuşulan, moda
sı geçmiş bir tez olmaya başladı. Bu te
ze taraftar olaıılar, m~eleleri, ardı ar
kası gelmiyen uzun komisyonlarda lü
la ve boş formüllerle halletmeye çabfll'
ken, şid4et ve kuvvet politikasının 61i
yat sahasında her gün daha fazla yer 

alması halk kütlelerini büsbütün faşlri
b. Bugünkü psikoz İşte bu ruhi darbe 
ve sarsıntıların neticesidir. 

Dünyanın "harb tehlikesi'' diye her 
gün titrediği bu ruhi haleti, bu sukut 
hayalleri yarabnıştır. Müşterek emni
yete dayanan sulhun hakikati, artık Ar

sılmaz bir şekilde filiyatla sabit olun -
caya kadar dünya bu harb psikozu için
de yaşıyacaktır. Eğer bu netice ÇQ.ı. ıe
cikirse insanlığın başına gelecek bv.,ük 
felaketin sadece bu ruh hastalı~ 

doğması ihtimali pek kuvvetlidir. 

TICARETIE MÜSAMAHA PA "YI 

CUMHURlYET'in iktısadi ~le
ler sütununda okuyoruz: 

u Yıllar geçtikçe dünyada ticari şart• 
lar zayıflamakta, karşılıklı itimad ve 
müsamaha çemberi daralmaktadır. U
mwni barbtan evvelki ticari mün..-eba· 
tın geniı itimad esasına dayanan Mva
smı harb sonrasmda görmek kabil ol
mamıştı. Fakat umumi harbı tı'1llb 

eden senelerde birden bire bir i.nkıı§af 
gören iktısadi sahada gene müumaha 

panik genişçe tutulduğu görüuO t~ıça 
payının genişçe tutulduğu görülüyOI • 
du. 1927 den ıonra görülen umumı buh
ran ise ticarette her türlü itimad cere
yanlarını durdurmuş, kanunlaıan t~ 

mülteri bile kökünden yıkmıştır, deni • 
lebilir. 

Son zamanlarda ticaret efyasmda ö

tedenberi kabul edilegelen "tolerans" 
mikdarmın muhtelif şekillerle azalmaya 
doğru gittiğini görüyoruz. Bizde bu ce
reyan • harici sebeblerin de tesiriyle • 
evvela dahilde doğmuştur. Devletin ih
raç eşyalarını kontrol için çıkardığı ni
zamnamelerin hepsi ayrı ayrı bu ihraç 
maddelerinde kabul edilegelen yabana 
maddeler ve karııma payını tahclid et
mektedir. Tahdid sırasında evvelki te
amüllere nazaran yeni müsamaha payı
nın çok azalmış olduğunu da görüyo
ruz. Şimdi karışık metaa karşı dahili ti
carette de bir hareket başlamıştır. Bu
nun en bariz tesirleri ticaret borsalarm
da görülüyor. Geçen hafta içinde İstan
bul ticaret borsasında çavdarsız buğ

dayların büyük bir rağbet gördüğü, bu
na mukabil çavdarblarm • tolerans mİk· 
darı az da olsa - fiabnın mutaddan faz
la kaybettiği kaydedildi. Dünya piyasa
larındaki temize, iyiye doğru olan ha
reket şümullenmiıtir. Bunun için ihra
catı kontrol maksadiyle alınan hareket
ler tam vaktinde olmuştur.'' 
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' MOHENDISLIK BAHiSLERi 1 Serbest sütunlar 
Panama kanalmdan sonra ba§al"I]a1 

' en muazzam mühendislik eseri Tenkidin ikinci cevabı 

Alman yol şebekesi 
Mqhur adamlar aıuildope. 

düindelri Şinasi 6a/ui hakkında 
B. Seroer l•kit'in yapfıiı ikinci 
tenkide cevap olmak iiııer• B. 16-
rahim Alcieddin Gövaa tOTalut.. 
dan )'fDllan bu yaaımn birinci 
kumını dünkü aayamdda nqr•I· 
miftilı. ikinci ve .on lıumı da bu 
llİİn n•f"•derek, OTtık a,,Jınlan
mıt addeffiiiırıd bu ,,....,. •1-
ralındaki miincıkClfCIJ'CI aon ıJeri
yorb. 

A Jmanyanm bütün memleket için. 
de büyiik tosalarla ağ örmesi L 

p ihtimal ki Panama bnalmm açıJma
amdanberi bqarılan en büyük mfihen
disJik hidi.elerden biridir. 

1940 senesinde tamamlanacak olan 
bu büyük gol şebekesi turizm ve 

Iiu iti için büyiik bir para aarfe
dilmekte ve baprılmaaı B. Bitlerin 
kuvvetle arzu ettiği tetelJbüalerin ba.. 
pnda gelmektedir. Bu tetebbüstı. Fa. 
rer, !>inat. takıö ve kontrol etmekte 
ft bat milhendia raporlarını dolnıdan 
doğru.ya B. Bitlere .ermektedir. 

askerlik bakımından ehemmiyetlidir 

Bugihıkii Almanya Roma impara-. 
torluiu amuları içinde bulunmadıiı 
için memleketin içinden büyük Roma 
yolları geçmektedir. Roma imparator .. 
luğunun hududu. Renden, Kara orman 
kenarlarından ıeçmekte ve cenubda da 
Tuna nehrine Jı:adu dayanmakta idi. 

Viyana Roma impartorlupnun i.. 
pndeyc:li: Marlma Aureliua orada 81-
miftil. Kolonya, Koblem w Trevee 
Roma kaui>alan aramda idi. Fakat ro
malıJar seri kalan .Almanyaya ife ya. 
ramu omwnbk, çalılık, topraklar '6-
siyle bakarlardı. 

ltomahlu manloket idaresi b&. 
1arnmdan yollara büyük bir ehaniyet 
'ftdrlerdi. :Jüat OD befinci IUrdan 
8Dma ba yollar. ta 8GD ....ıva kadar 
"'k- ft tmlinis blauftı. Oa ... 
ldsiaci ... ııı.lu Avrupa yolları pek 
ben.4 bir pwatara aaediyorda. Btı
tilA Anu,..sa pek • dU316n yol ar

dı: ıw.,aU - laif Jokm. 
1-.ld Awı ..... yol delliJen ...,.ıer. 

laflD ............ 7MID - tol .... 
781 llallni .. Wr talam pçWJenlL 
Oa dolmamca wrda demlryollarmm 

7apı1ma,. ............ - yol .... mı 
;eçiktirmit ohıyonta. 

Bagilnkl gine aelinceJe lmıdar AL 
manyadaki yoUar, malatelif dnlededn 
mflrüebe ft betrohana tabi buluma. 
yordu. 

Bunlann miifterek bir tekli w bir
lqik bir atalldardı yoktu. Harbten 6D
ce Almanyadaıı otomobille Avuaturya. 
ya .eyahat etmif olanlarm hatırlıya
caklan veçbile, alman yolları •bb. 
Jannnı nUfu ettiii kmm1ar da dil&. 
gtbı ve muııtas•nch. BucUnkti rejim i-

1e alman yol aiatemini reorganize et
meğe karar vennit bulunuyor. 

B ugünldi Almanyada yoııaı üç 
kısma ayrılımftır. 1 - Devlet 

rollan denilen büyük otomobil yolla
rı, Z - Biriııd 11nıf, 3 - İkinci amıf 
§OM]ar. Yeni yollarm inpa ne asker .. 
lere, ne de aiYil mübendialcre üeğU. 
demiryolu mühendialeriııe tevdi ediL 
miftir. Demiryollar firketine tabi oL 
mak üzere 19~ teneaiııde bir Reicb. 
antsbaher yani devlet otomobil yolları 
firketi Jı:urulmuttur. Alman demiryol· 
lan i1e genel kurmayla sıkı bir temas 
halinde bulunan devlet tefebbüıB ile 
kundmuttur. 

4300 mil uzunlupndald yeni oto
mobil yolları ajı İDf8 halindedir. YL 
pılan tahminlere gare bu yılm sonun
da ba yollarm 2000 millik bir kısmı 
nakliyata açık bulunacaktır. 

Berlinin etrafmda bllytlk bir yol 
dairesi yapdmıftır ki biltün yollar bu. 
lada prld ruaPya'ya. Brealav lleGlei.. 
wtts-e, Milııihe, AY111turıya hud-.. duııa 
1lnmldoıt yolu De .Karmahe'ye. Hmıo
"' yola ile Ds! ı pefe. Bwıı"9 ~ 
l•J1179- Bpabqrpaa seçerek Duü
a.rb lm4uclama dolra &itmektedir. 

Bu ,.ıı.r lnadadlara muvul baf1at 
yollarla biriblrlerine balbanm'f*U. Bu 
yolann bir çopnun inpama riritiL 
mift bir kı11111 tamamlanmıttır. Bu su. 
retle lilemleket içinde ipbllk de ual. 
tıhmttır. 

Bu IWllln '-fmda 700 millik yol, 
mOmbleye açık bulunuyordu. 1000 
miJHk bir mnn bitmek tlzeredir. 900 
mDHk bir kmıım lnpatı baylı ileriye 
ptmlftir. B1111c1an ı.,a 1000 mil1ilı: 
bir ıa.m da pıaııJan çidJmit, ~ 
&lllı tabit olunmDflUr. 

Umumt milfıettiflik tarafmdan ha
sırlammf olan pltnlarm nuareti ma. 
balU polia idarelerine verilmiftir. Al· 

Yabancı gözile kahramanlık 

tarihimizden şanlı bir yaprak 
L----------------~~~~~~~--

Pilevne müdafaası 
•p;ı..,,.. ..atltıl..r iaıı.WJıi 1ari1ai oe laeyecanlı aerin iflPa 

nmlaaniri ., .. ,. ... v OR H••ert. 6a --- illı 4elt11 lBH "• 
6-lırrn.,ıL Maltlırrir. aerinin 6a Ilı la6ma )'Camlf oldaia malıaıl-
4iııte4e 4i70' iri: 

"Pihne harlmıcla hahmduiam 
lll'acla bütün hatıraJamm zaht Ye 
bydetmiftim; fakat bu hatıralar, 
10 klaaneYel 1877 de, o ana haha 
Pnfiade kayboldu. Pilevneden çı
kıt siinünde Gzerimde küçük hir 
not defteri ile o hatırattan bir bç 
ayfa kalnuftı. 

Rmyacla pçirditim esaret .., 
numda .... mbralan, ..... tuaf-
lanm hatırlayank, .... tuaflan.. 
.. - .... aıbclatlar-la ... 
pnılı ,.ndm 10daa. itte bu D-
tabm Is lll&JUllll orada yeniden 
,. ...... ha hatıralar tetkil etmek-
tedir. • 

' 

Hiç tüpheaiz o ....... rütbem 
ldiçiik. (mül&zim) Ye tecrübem 
mahclud idi. Ben bunnmu kanawa-
,. dolmndanuaama yalandan 
llir taldo,u ae,T.dea adam yaziJe
tincle idim. BIJle Lir .._ ._.... 
mi 9llNlte hu tablomm -=L-IL: .. • 
-.. fta~; falrat ufM ... 
lenaattan • ltiriai claiin ••• ..,.,ece"'R yuiJette W.. 1 
MD IHr adam, maa liiren bir laar-

bı teferruatiyle her halde, onun a
na laatlanm ele alanlardan daha i
Jİ anlatabilir. 

Bu kitabcla rütbe küçükliiiü do
la,..iyle bir harbm WiKBDI hedef
lerine dair fazJa müphade Ye mü
talealar bulunmamakla beraber, 
miithif bir mücadelenin bütün 
canb safhaları teabit edilerek ba 
katur telifi olunmak istenmiftİI'. 

Hükümdarlar, diplomatlar, ha
m lmmand-nlar Ye hatti pzetele
rin ....... mabalrirleri bir Mferin 
ülü taraflamu görürler. Ben ise 
Pilnne hart.mm bhramanbk, a
aamet tuaflan:m. ruhları .... ,.. 
• ıetirea J'ihm, sizli Ye kor
kunç taraflamu ıörüp yazdım. ••• 

Ben, anlablam.az mamaralan, 
•...ıanm almı,acaiı defatetleri 
ıördüm. 

Eier bu kitab, hir talmn yan
.. telilmileri ailebilir, hiru IUlha •iwaet eclebiline mak-d 1.U. 
ıelmit --•it. 
Leacha, İl&Üİcitepia 10. 

F. w. YOD ILnıbwt ----------------
Ulus bu heyecanlı eseri 

29 ilkteşrinden itibaren 
tefrika ebneğe ba§layacak. 

manya zaten bir poliıler devleti aaliıı. 
dedir. Orada poliı, bizde olduğu ıibi 
yalnız kanunu muhafaza ile milk~llef 
değildir. Fabrikalarda grev ilanı poUa 
tarafından memnu olduğuna göre, po. 
li1, memleketin endüstrisi de dahil bir 
çok lalıalarmda faal vazife almakta· 
dır. 

Her ne kadar bu yolların ıcçtilf 
topraklar, aahiblerinden satın ahMJak. 
ta ise de bunlara alakalı memurlar bir 
fiat takdir etmekte, 1&yet toprak sahih. 
leri buna itiraz edecek olurlaraa '>u iti.. 
raza kulak uılmamakta, arzu edilen 
toprak, arzu edildiği tekilde iatimlik 
edilmektedir. 

Bu yollara ne kadar para •ıiedil
diii hakkında hiç bir rakam Defl'CdiL 
memektedir. Bu İfe 50,000.000 mark 
tahaiı edilmesi de gene ne kadar ur
fiyat olduğunu göstermektedir. Yapı. 
lan tahminlere göre bu inp için hUkil
mete verilen kredi ihtimal ki 30 milyu 
marktan fuladır. 

O tomobil yolları beheri yedi bu
çuk metre enliliğiııde iki aıuva. 

si f09&dan terekktib etmektedir. Bu i.. 
Jriaiııiıı arası berine çayır eldbıait L 

ğaç dikilmit bir çizgi ile aynlmıftır. 
Bu çizginin eni, yerine göre, Uç buçuk 
bet metre araauıdadır. Bu bama cölıe 
vermeğe yaradığı gibi yolun havadan 
görülmesine de mani olmaktadır. Yol
lardan biribirine ıeçmek için muayyen 
mesafelerde geçid yerleri de vücude 
viicude cetirilmittir. 

Bu yolalrda alÇak araziye, dalgalı 
aruiye, dağlık araziye mahıua olmak il
aere i1ç tiirlil ıtandard kabul edilmiıtir. 

Geçmiı zamanlarda bizde hüyiik 
yol yapmıt olan iki meflıur yol yapı
cmı Telford ile Makadam mühim bir 
noktada biribirlerinden farklı dilfUniL 
yorlardı. Makadam, kanalizuyonu iyi 
yapılmıf braket toprağın berindeki 
Yola mukavemet edeceği fikrinde idi. 
Telford, i1e yol yapılmadan altmdald 
toprağın muhakkak hazırlanmuı 1116-
taleasmda bulunuyordu. Son zazmm_ 
larda yapılan tecrübeler, Telford'u ba1r
h çıkanmttır. 

Almanlar, bu yol inpatına hRtla. 
madan önce mükemmel olan ve .. lmı. 
yan Yollardan bir takım toprak niimu
neleri ıetirtmitlerc:lir. Bu nümun•ler, 
"toprak araftırma bürosu" tarafından 
tahlil ve tecrübe edilmittir. Bu toprak.. 
lamı arasından elektrik dalgaları geçL 

- rilmek, ayni zamanda aiamograf lletl 
vuıtaaiyle ihtizazlar kaydolunmak 
suretiyle dimmik tecrilbeler de ya
pdmıttır. 

T1>praldarm yumupk ve dayımık
uz oldufu yerlerde bunlar oradan kal. 
dmlarak, aağlam bulunan tabakalara 
kdar balaat ve yabud kum doJdurulmUf
tur. Yollann her iki tarafındaki fOS&lar 
ayni zamanda üç otomobilin ~ıL 
ne elveriflidir. Bu ıuretle her iki ta
rafda saatte 40 mil süratle giden oto
mobillerle 70.000 kiti naklolunabile.. 
ceJı:tir. 

y ollarm tabim noktalan, geçidle
ri ve Kruvazmaıı yerleri pek 

entereandır. Virajlar besablı ıurette 
vilcucle ıetirilmittir. Reıı'dea fruısıs 
hududuna giden yolun berinde bir 

kaç milde bir lokanta yapılmlf, bir 
tamir, bir bendn d8Wa• llÇllmıftır. 
loalanıı demiryollarma teladllf etti.. 
li kısımlarda batlarm bom1mmnuı, 
ayni amuda otomobillerin de .erat. 
!erinden kaybetmemeleri için tıeeiut 
ricade ıetirilmlfdr. 

Btltlln bu yollar 1940 seneainde, 
belki de ondan ince tıammlanacattır. 

6 - Şimdi (Cevaba cevabım) maka
lesinin ikinci kımıma geçiyorum. Bu· 
rada (en mühim yanlışı tashih) bqlığı 
altında Şinaainin Encümeni daniş aza
lığı meaeleıi kurcalamaktadır. 

Anlqılıyor iri bu işlerle henüz ye
ni uğrqan mUnalrlridim, Şinaai baklun
da söyleyebilecek bic şeyler bulabilmek 
hevesiyle (damen der meyan, araştırma
lar yaparken dostum Bay Ali Canib'in 
on sene evel (Hayat) mecmuaamda nq
rettiği bir mableye teaadif etmit ve 
(Encümeni danit) meselesinin filpheli 
olduğunu orada görmüştür. Bunu (de
liili cedide) bulan gayretli avukatla
rın tebalükile ve kendi ketfi tarzında i
leri ıürüyor. GQya (Mefhur adamlar) 
daki Şinasi bendi için yeni bir mabka
miyet delili elde etmiftir. Hattı evelki
lerden hepaine bakın g6rdüfil bu delil
den batlı bqma bir makale .ermayai 
çıkanmttır ki utırlarmde rabeden ne
tenin hayalini ıezmemek kabil değil. 

Fakat acele etmiyelim ve iti bir de
fa da beraber tetkik edelim: Şinui'niıı 
EncUmeni danit azalığı onu en iyi ta
nıyan Ebllniyanm bllt6n yanlarında 
tekrar edilmifti. Ve abini aöyliyen ol
madığı içiıı Şinaainia bayatı hakkında 
tekrar edilen bir aane olmuıtu. On .e
ne nel Ahmet liluim (İlk büyük mu
hanirler) Nriainiıı (Şinui) ye al'd bi
riııd kitabını nepettiii sammı ba ri
nyeti de telıırar etd. Bay AH Canib, 
Ahmet Raaimin eserini (Hay~t) mec
muıında tahlil ederken bu noktaya ilit
ti. Şinuiniıı Encümeni danit uuı liı
teıinde illlli olmadığı iç.in ualık bahsi
ni mevsuk görmediğini söyledi. Ben bu 
me1ele üzerinde aziz 00.tum Bay Ali 
Canib ile bir kaç defa konupnuftum. 
(Maarifi umumiye nezareti taribçei 
tetkilit ve icraatı) isimli eaer bende de 
vardı. Encümetıi danitin tqkilinde i
ıimleri ilin edilen ua araamda Şimm
nin bulunmaylfl sonradan tayin edil
m~ine mani olmıyacağı fikrinde idim. 
Çilnkil Encümeni danit 1850 de açılımt
tı. Ve o zaman Şiaui Avrupadaki tab
ailine yeni gitmiı bulunuyordu. Yirmi 
altı yqında idi. Tahsilini bitirmemif, 
latanbula dönmemlt. henüz maarif mec
lisine aza olmamlftl ki Encümeni dani· 
te giımeai tasavvur edilain ve ieminin 
o listede aramDMı makul olauıı. 

Şinul'ııkı Pariae ta.hail için 1265 
rebiillevvelinin sonunda yani 1849 kiııu
nuıaııisinde geinderildiği huinei evrak· 
ta.ki bir arz tezkeresiyle sabittir. Bunu 
müverrih merhum Ahmet Refik buldu. 
1 mayıa 1341 yani 1925 tarihli (Türk ta
rih encilmeni mecmw) ada mreti ay-
nen nefl"edilen ba tezkere Babılliden 
saraya yuılmıftır. Kencliaine bet bin 
kurut yol harcı ve burada blan malal 
annesine üç yüz kurut muvakkat mut 
verilerek Şinaainin Parise tahsile gön-
derilmeainin tekarrilr ettiiini bildiren 
bu vesika bir çok noktalan tenvire ya
rar. lıtanbul kütüphanelerine mtlteha1-
air garihıen ve benden vesika iatiyen 
miinakkidim bu mecmuanm kollebiyo
nunu da bir çok 1dtablar Ye veaikalar 
gibi Büyük millet meclisi lrilt6pbane
ainde bulabilir. 

Şinuinin bu tahsil devresinde Pariı
te bet aene kadar kaldığı timc:liye kadar 
abi aöylenmiyeıı bir rivayettir ki fU 
halde lıtanbula ilk dönüfil 1854 tari
hine teaadüf eder. 

1855 de yani onun tayin edildilf sı
ralarda (Mecliıi maarif) uahfı pek 
mGbim ayılan bir vazife idi. tık 1ranı
lutunda Ali ve Fuad efendiler (p ... 1ar) 
Arif Hikmet, Valııaııiivis Elad ft llu
hib efendiler, qıektebi. harbiye ııum 
F.miıı pap gibi bir çok mühim adamlar 
orada aza idiler. Eııcilmeni danit mça
lıııca mecU.i maarif uumdaıı bir çop 
oraya da tayin edildiler. Zaten Bııctl-
meni daıılt nizamnamesine ıare ua
dan kırk taneei dahili ua leli " barid 
uamn •yar mahdud balunmayorda. 
BU1- iUı: kUtH yılından soma eactl
meni daııif ip çok t&VAIDlftl. Yaııl IGll
radan sireniuin .menaimle ntnma ltl· 
zum &lrtllmeyiti bundan lled gelebilir. 
(llekteblerde okatulacak kitablan te
lif " terceme ettlnne1r tueıw) bralaıı 

Bu yollar, aJman harb proanmma bu bqete linMi gibi Avrupada iyi tab-
ela dahildir. ÇOnkll ordunun mo~ıl•t- all g8nntlt, tark kllttlrll bnetH bira
tırlımaaı ve bacUnktl alman teflednin ı dmıım, maarif medlaine de asa olclulr-
iltedilf tekilde yddmm llratiyle htL tan soma. Prmesl mtlateb'ad delil. pelı: 
cama ~imek için bmılara lbtfw tab~I idi. Declifhııa gibi ilk llSJl'flDda ta-

,~ yinıne aten imlrh yolrtu. Soıını1ıııl ta-
ftl'dır. ~ aynca ilin edi1memit olabilir. 

Yman: lbralaim AlaaJllin GOVSA 
Şinaainin azlindea 10nra Refid pa

şaya yazdığı kasidedeld : 
Huzurun encümeni danit olmut ehli 

dile 
Kim anda nüsbai zatım oluıumıda 

tevkil' 
Beyti Ebiizziya tarafmdan Encume

ni danişten dahi azledildiğine bir tel• 
mih olarak telikki edilmişti. Bay Ali 
Canib'in söylediği ve ondan alarak Bay 
İıldt'in tekrar ettiği gibi bu beytin 
mutlaka-buna deWet etmeai icab etmez. 
Sadece (Encümeni danit) iatiareaiyle 
papnuı irfanına kartı bir metihden i
baret olabilir. Ancak Ebüzziyanın ita· 
ret ettiği veçhile bu beyit ile Encümeni 
dani•ten azline ima etmit olmaaı da 
miimldindür. Her halde Ebiluiya Şina
ıiııin tercümei halindeki Encümeni et. 
nif noktasını yalnız bu beyitten ç•ara
cak derecede ona uzak yawanııt bir adam 
değildi. Hele midenin bu beyti talrib 
eden beyitleri ima ihtimalini çolaltı
yor: 

Yeni fidan gibi gani yemini devleti
nim 

Kim eyledi beni mihri tevec:cfib6n 
tedıir 

Bitince meyvei faslım IJabarı öuu im-
de 

Dlkildi batı ahanda ocağıma incir 
Eya aba1ii fulm reiai cumhuru 
Revamı kim kalaynn ehli cehl içinde 

eair. 
Bu beyitlerin ....,,. .. pdar: 11Ben 

aenin elinle dikilen ve tnecc:übiiain .. 
nqi ile çiçeklenen yeni bir fidan aibi
yim. Ömrümün baharmda fadletimin 
meyvesi yetifince cihan balında oca
ğıma incir dikildi. Ey fazilet attmreai
nin reisi cumlmru. cahiller içinde eeir 
kalıtım rna mır-

Görillüyw ki uil tü'Jeti Enclıı• 
ni danif İlltiueeini veya lnwmı deı• 
bal taldb ediyor. Sonundaki (Bbalff fu
lm reisi cumhuru) ufatı da ,..anm 
Eftclbneuf dlnif mlHlil ft DUın oJ
dapm teımihdir ld B'bllaiyamD ...._ 
.eıtitl ... ihttwmlini "71cl edeWlir. 

linMinin ba71ltmı yalaııc1an tetkik 
eden, batta bof&dılı bnamdan bmmi
yetlerinıi bile aonıp ağrenen ft Namık 
x..ı gibi Şinui memublariyle tlUtüP 
kallmn Ebbsiyaıım Baciimenl c1anit 
babainde yalnız bu beytin deWetine lrao 
pıldığmı veya riYayeti uydunlap.m .. 
bal için sebeb yoktur. Bu itin ne lehine 
ne de akaim deWet edecek yüanda 
blabsettiiim ftlib gibi tarihi bir hiic
cet de bulUD11111f delildir. Nihayet teY

aik edilemiyea bir rinyet ve amae an
cak tüpbeli teWrki olunabilir. Jrabt ~ 
nu nakletmeğe (en mühim yaıılqtır) 

demek caia olmu. 
Ben anaiklopedinin Şinaai a.ı.inl 

yazmadan önce doatum BBJ İbnilemin 
Mahmud Kemal ile de bih- J:n.. 
cümeni daııi, ppbeai üzerinde de ko
natmuftmn. Omın da fikri benimlri ıi
biydl Tarilıimlsin ba çefid ammJan 
bakkmdald tetkiklerine en fada itUmcl 
edebileceklerimbdeıı biri ve belld bl
rinciıi odur. 

(Mqbur • .,_,,_.) daJd Şiwi bah
ılne vaktiyle Bay AH Caııib"'m ayanclır
dıfı Endlmeııi daııit tereddtlcltlntl ve 
bunun sebeb " mahüanalni JllSlll9-
yı uzun ve ltbalmu balmııt olctapma 
fU izahlar anlatmaya Widir, sanırım. 

Şinaainin F.ndhmııl danit ftlpbeai
ni ilk defa ortaya atan Bay Alıl Canib 
bunu ancak bir tereddfld noktası olma1r 
bere lfal'et etmitti. Pabt Ahmet Ra
ıim merhuma kartı (BUytllı: yanlıflDJ 
taabih ediyorum) demek iacelilinde bu· 
lunmadL Balbulıal Bay Server lakit bu 
noktayı ondan öireııdiğiııi haber bile 
vermiyerek benim lrartnna ıeçmlt: fre
nklerin (Mettre le pieda dana le plat) 
dedikleri eda ile (en milbim yanllfllll 
tahıih ediyorum.) demekten çekinmi· 
yor. Aradaki yazq farkmm nelere dell
let edebilecepııi tahlile hacet carma,o
rum. lllnekkidim ımblesiııi bitirirken 
(B. Gana veeikalar nrmete çalıpayö 
ciddi tay16yorum minnetdar olardam. 
Muhasa bu minnetdarbpm aumM• 
una kemli için baıfis vakit nrdır,. d• 
mlfti. 

Benim iatedilim Ye bekledilim ..... 
net delil itmiııandJr ki böyle balıi•ler i
çiıı ayıracak dl!Ul"DD oım."'M!M ral
men p mma dtan1an YUlfllll mahtıe
rem okuyucaJannla birllkte.ckki· 
elimde de '"' ltımi WH tıeYlid lpu. 
dir. Eler .Bat- t.ldt IW111Dcle -'mi 
ille mtık •"'..ta olmalı: ıas- pUr. 

u..w ediyoftlm :c- teakldiniw 
mabl,.el iJice ~- ..... 
ı.ıu. banda ...... ır. 

ltıdlıa AlWdla GOVSA 

Y.,,.,..1 
Baahcll bir em.mm l»-61 ol

auyam11 yarım braalılrtır. 
Ulaal Biolıoml ve Amnma 

Kanıma 
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Budapeşte muhteliti ayınj 
29 oda Ankaraya geliyor 

Ankara, Peşte muhtelitine karşı 
nasıl bir takım çıkarmalıdır? 

Günlerdenheri beklenen, Budap eşte muhteliti nihayet hu ayın 28 
fnci günü lstanbula geliyor. Macarlar, lstanbulda o gün akş~ma kadar 
kalacaklar ve akşam treniyle Anka raya hareket edeceklerdır. 

29 Birinci teşrin cuma günü lst asyonda ankarah sporcular tara
lından ka:-şılanacak olan ~acar fut ~lculara şehir ge~d~ril~ek v~ _is
tirahatleri temin edilecektir. Cumhuurıyet bayramının ıkıncı, 30 hırın
ci teşrin cumartesi günü saat 14.30 da şehir stadında Ankara muhte
'Citi ile oynıyacaklardır. 

Aynı gün akşam maçtan sonra 
Jstanbula hareket edecek olan bu
dapeşteliler 31 birinci teşrin pazar 
günü ikinci maçlarını F enerhahçe 
stadında İstanbul muhteliti ile ya
pacaklardır. 

Gelen takım nasıldır ? 
Aldığımız malfımata göre, gelecek 

Budapeşte mubteliti çok kuvvetli, fut
bolu kavramış oyunculardan mürekkeb 
enerjik bir takımdır. Oyuncuları genç, 
nefesli ve antrenmanlıfır. Hulasa Tür
kiye maçlarına ehemiyet vererek hazır
lanmış bir takımdır. 

Kafilenin başında Macaristanm ta
nınmış bir seçicisi vardır. Dr. D.Karoli 
adındaki bu seçici şimdiye kadar çı

karttığı milli ve temsili takımlarda da
ima muvaffak olmuş ve sporcular ta
rafından itimad kazanmıştır. Gelecek o
yuncular arasında müteaddid defalar 
milli takımda oynamış oyuncular da 
bulunmaktadır. Gelecek takımın ne şe
kilde çıkacağını henüz bilmiyoısak da 
kadrolarında Peştenin tanınmış oyun
cularından kaleci Çikoş, müdafilerden 
Veber ve Fekete, muavinlerden Balogk, 
Zalai ve Gombkoio, muhacimlerden de 
Rokk, Bihami, Kirolyi, Turai ~e Hor- 1 
vath vardır. Takımın da bu şekilde çı
çıkarılması muhtemeldir. 

Takımla üç tane dt: ihtiyat futbolcu 
gelmektedir. Bunlar da Peştenin tanın
mış futbokularındandır. Angiyal kale
ci, Tuli ve sağaçık Beki'dir. 

Ankara nasıl bir muhtelit 
çıkaracak ? 

Her Ankaralı için ilk batıra gele
cek şey, Peştenin böyle meşhur ve ta
nınmış avrupah futbolcularına karşı 
Ankara nasıl bir muhtelit ç:karacaktır? 

Bizim kanaatimizce muhtelitimi.z la
yikiyle hazırlanmış bir vaziyette değil
dir. Bir iki defa karşı karşıya gelip şilt 
çekmekle veya herhangi bir takımla 
karşılaşmakla muhtelitin hazırlanmış 

olmıyacağı şüphesizdir. Böylece hazır
lanmamış bir vaziyette Ankaranın fut
bol kredisini düşürmek hiç de doğru 
bir şey olamaz. Bize kalırsa Ankaranın 
en kuvvetli takımlarından birisini tak
viye ederek Peşte muhtelitine karşı çı
karmak en doğru bir hareket olur. Bu
gün için kuvvetli bir takım olarak i~k 
batıra gelenler Ankaragücü Gençler~ı~
liğidir. Son vaziyete göre biz~ bu ı~ı 
takımdan Ankaragücünün tercih edıl
mesini haklı ve makul buluyoruz. Zira 
Ankaragücü :;on günlerde çalışmış ve 
formunda bir takımdır. Bu fikri Genç
lerbirliğine karşı aldığı 8-0 neticeye 
dayanarak değil, diğer takımların o ka
dar da çalışmadıklarını gördüğümüz i
çin ileri sürüyoruz. 

Bu hususta Ankaranm yeni futbol 
ajanı Bay Ferit Karslı'nm da fikrini al
dık. Onun da kuvvetli bir takımın ak
sak yerlerini takviye ederek çıkarmak 
hususundaki isabetli fkiri taşımakta ol
duğunu memnuniyetle öğr~ndi~ .. ~akin 
hangi takımın takviye edılecegını he
nüz tesbit etmiş değildir. Biz tekrar 
ediyoruz. Biribirlerini anlamamış, bir

çok kulüblerin oyunculardan m~r:~~-eb 
muhtelitten ziyade Ankara gucunun 
takviye edilerek çıkarılmasında büyük 
bir isabet olacaktır. 

Ankara muhteliti çalıııyor 
Biz bu fikirleri ortaya atarken, An

kara muhteliti çalışmalarına devam e
diyor. Muhtelif kulüblerden çağrılan 

18 idmancı antrenör B. Şvenk'in idare
sinde iki haftadır ekzersizler yapmak
tadır. Netekim bu pazar temsili takım 
fehir stadyomunda Harbiye güciyle 
karşılaşarak iyi bir netice almıştır. 

lstanbul muhtelitinin vaziyeti 
Ankara muhteliti bu şekilde çalışır

ken İstanbulluların da boş durmadık
larını görüyoruz. İstanbul muhteliti e
hemiyetle çalışıyor. Muhtelit, geçen 
pa r p"inii Fener stadyomunda sekiz-

Mersin höyüğünde 
yapılacak kazı 

Adana, 26 (Telefon6la) - Çukurova 
da bilhassa bu yıl Mersin höyüğünde 
arkeoloji hafriyatı yc.pacak olan pro
fesör Gatmen ve muavinleri Bayan 
Rums ve Bayan Muhas şehrimize geldi 
ve Mersine gitti. Hafriyata ayın sonunda 
başlanacaktır. 

İstanbul limanı projesi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Liman 

Umum Müdürü B. Raufi Manyas bu
gün İstanbul ticaret odasına gelerek li
man için hazırlanan proje hakkında iza
hat verdi Bu izahat, ticaret odası umu
mt heyetiyle tacirler tarafından alaka 
ile dinlendi. 

Ayakkabıcı esnafımr.ı 

kongresi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Ayak -

kabıcı esnafı cemiyeti umumi heyeti bu

gün fevkalade bir toplantı yaparak ni-

zamnamenin 12 maddesini değiştirdi. 

7 4 üncü maddenin tadili yüzünden top
lantı biraz gürültülü oldu .. Bu madde
ye göre kooperatiften ham.madde alan 
ortaklara ve kooperatif satış yerine, sa
tılmak üzere mal bırakan ortaklara ka-
rm tam olarak verilmesi icab etmekte
dir. İdare heyeti kann yalnız hammad
de satın alanlara tahsisini istiyordu. Bu 
teklif kabul edilmedi. Karın hisse saluö
lerine dağıtılma&ı muvafık görilldil. 

Bayan Vedia Rıza 

Ankara stüdyosunda konserler 

vermek üzere şehrmize geldi 

Haber aldığımıza göre Ankara rad

yosu Cumhuriyet bayramı dolayısiyle 

zengin bir neşriyat programı hazırla

mıştır. Bu hususta söylenecek sözler ve 
söylevlerin tafsilatını dünkü sayımızda 
bildirmiştik. 

Türk ve garb musiLisi neşriyatı da 
zenginleştirilmiş, bu cümleden olarak 
bayramda stüdyoda okumak üzere Ba
yan Vedia Rıza İstanbuldan şehrimize 
gelmiş ve dünden itibaren konserlerine 
başlamıştır. 

Zonguldak' da cumhuriyet 
Bayramına hazırlık 

• Zonguldak, 26 (A.A.) - Cumhuri

yet bayramı hazırlıklarına vilayetin 

her tarafında başlanmıştır. Süsleme ve 

aydınlama tezyinatı çok üstün bir şe
kilde yapılmakta birçok yerlere taklar 
kurulmaktadır. Köylere varıncaya ka
dar geniş kutlama ter+ibatı alınmıştır. 

ler muhtelitiyle yaptığı maçta 3-3 bera

bere kalmıştır.Bu hoşa gidecek bir ne

tice değildir. Zira birinci haftayımda ga
yet düzgün ve enerjik bir oyun çıkaran 
muhtelit, ikinci haftayımda idmansız
lıktan gevşiyerek oyunu ancak 3-3 be
rfiberlikle bitirebilmiştir. Bununla be
raber muhtelit yalnız Fener ve Güneş
li oyunculardan teşkil edilmiş olduğu 
için, ajanhkça iyi bir kanaat hasıl ol
mamıştır. Bu hafta içerisinde diğer ku
lüblerdeki oyuncuların da iştirakiyle 

son bir antrenman daha yaptırılacak ve 
Peşte mubtelitine çıkıcak İstanbul 
muhteliti tesbit edilecektir. 

Alakahların bizim bu objektif gö
rüşümüze yakın bir kavrayışla vaziye
ti daha iyi idare edeceklerini şüphesiz 
sayıyor ve her şeyden eve) şehrimizin 
adına oynıyacak gençlerimize güveni-
yoruz. 

İzcilerin dünkü provası 
1 

Cümhııriyet bayramında yapılacak olan geçid resnıine girmek üzere şehri
mize gelen kız ve erkek izciler dün şe hir .<Jtadında Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan'm önünde mavallakiyetli bir prova yapmışlardır. Provaya diğer 

muhtelif mektebler talebeleri de iştirak etmiştir. Resmimiz bu provada bulu.. 
nan ku izcilerden bir grubu gösteri\yor. 

·Akdenizdeki tecavüzde 
nüfusca zay·at olmadı 
Asturide hayat norma{leşigor 

Marsilya, 26 (A.A.) - Minol"ka adası aç.ıklannda F omellea' de 
meÇhul bir tayyare tarafından batı rılmıf olan "Chuseur 91,,, ispanya 
anlaşmazlığı çrlrtıktan biraz sonra kal?ı~~ış olan .~":leara ur,-anıl
maaına bundan beş ay önce karar venldıgı zaman Aır.france kum
panyanın emrine verilıniş idi. 

F ornelles iskelesi bu suretle 
Alcudia iskelesi yerine kaim ol
muştu. Air-France kumpanyası nü
fuzca zayiat olmadığını teyid et
mektedir. 

Bu hadise yüzünden Marailya 
- Cezair servisi keailmitfu'. 44 

Cebhelerde 
Londra, 26 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Aragon cep
hesinde §si hücumlan püskürtülmüş, 

Madrid cephesinde muvaffakiyetli bir 
ileri hareketi yapılmıştır. Muhtelif 
cephelerde iki asi tayyare düşürülmüş -
tür. 

Asil ere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Mad

rid cephesinde Franko topçuları muh
telli askeri hedefleri bombardıman et • 
mişlerdir. Asturi cephesinde Franko 
kuvvetleri yeniden birçok harb malze
mesi elde etmişlerdir. Bu bölgede nor
mal hayat yeniden kurulmağa başla

mıştır. Sivil memurlar işe başlamışlar, 
bankalar açtlm:ıştır. Gijon limanı da ge
lecek aynı ilk günlerinde ticaret gemi
lerine açılacaktır. 

Fransaya gelen mülteciler 
Arkaçnos, 26 (A.A) - Alsiyon des

troyeri, içinde sekizi yaralı olmak üzere 
176 k;şi bulunan ve Gijon'dan gelmek
te olan Madalia de Kantes İspanyol va
purunu buraya getirmiştir. Mülteciler 
muayene edildikten sonra kendilerine 
yemek verilmiş ve yaralılar da Bordo 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Roma - Vorazze'den bildirildi
ğine göre pazar gecesi şiddetli bir zel
zele olmuştur. Hasar ve nüfusca zayiat 

yoktur. 
X Berlin, _ (Havas) Alman gaze

teleri Çekoslovakya'ya hücumda devam 
etmektedirler. 

X Sofya - Bulgar metropolidi Si
meon'un cenaze töreni Varnada sade 
bir şekilde yapılmış ve kıra! Avrupa
ya hareketinden önce naş in önünde eğil

miştir. 

x Riga - Finlandiya dış işler ba
kanı resmi ziyarette bulunmak üzere bu
raya gelmiştir . 

X Varşova - Avusturya dış işler 

müsteşarı B. Guido Şmid resmi ziyaret
te bulunmak üzere buraya gelmiştir. 

İzmir' de lik maçları 
İzmir, (Hususi) - Bölge futbol ajan

lığı, 1ik maçları fikistürünü hazırlamış
tu. Buna göre lik maçları iki devreli 
olacak ,14 ikinci teşrinde başlayarak 15 
şubatta sona erecektir. 

OD o SUTCa' '-
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Karışmazlık 
Komitesinde 

Londra, 26 (Hususi) - Karışmazlık 

komitesi bugün-saat 16 da toplanlDlş ve 
toplantı saat 21 den biraz önce sona er
miıtir. Almanyayı, Berlinden tayyare 
ile dönmüş olan B. Fon Ribbentrob tem
sil etmekte idi. 

Bu toplantida, eski karar suretinde 
bazı değişiklikler yapılarak yeni bir ka
rar aureti bazırlanmııtır. Bunda gönül
lülerin sembolik geri çekilmesinden ba
his yoktur. Bu karar sureti ittifakla ka
bul edilmiş değildi. Bilhassa Sovyetler 
Birliği bazı ihtirazi kayıdlar dermeyan 
etmiştir. Karar sureti muhteviyatı res
men ilhı edilmemiştir. Komite önümüz
deki cuma günü yeniden toplanacaktır. 

....._,o ~JJaJltii1Dı..1t 

Romen genel 
Kurmay heyeti 
Bugün geliyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Romanya Askeri heyeti akşam saat 

18.45 de şirketi hayriyenin 71 numara

lı vapuriyle Tophane rıhtımından Hay
darpaşaya geçmişler ve saat 19.30 da 
mihmandarları Bükreş ataşemiliterimiz

le birlikte hususi trenle Ankaraya ha -
reket etmiştir • 

İstasyon türk ve romen bayraklarile 
donanmıştı. Muhterem misafirler bura
da İstanbul merkez komutan vekili ve 
Romanya sefiri tarafından uğurlanmış
lardır. 

Askeri kıta ihtiram resmini yapmış, 
mızıka romen ve istikial marşlarını çal
mıştır. 

İstasyonda bulunan halk kütlesi 
muhterem misafirleri hararetle alkışla

mıştır. 

Kınkkaleye giden misafirlerimiz 
Şehrimizde bulunan yugoslav ve yu

nan genel kurmay heyetlerinden bir kıs
mı fabrikaları görmek üzere dün hususi 
trenle Kırıkkale ve Kayseriye gitmiş

lerdir. 

Levanevskiyi bulmak için 
Moskova, 26 (A.A.) - Levanevski'

yi aramak üzere, dün Babuşin, Moşko
vski ve Farik'in idareı~rindeki üç tay
yare Motoşkineşar'dan kalkarak, Fran
sua - Josef arazisinde bir buz tepesi 
üzerine muvaffakiyetle inmişlerdir. U
çuş, çok fena hava şartları içinde beş 
saat sürmüştür. Çuşnovski, havaların 

iyileşmesini beklemek için şimdilik Ar
zu burnunda ka1mıştı · 

:ı ~-----' 

8Qfbetkı 

Yeni hUkümet 
(Başı 1 inci sayfada) 

etti: O, devletçi prensi pin zayıflı
ğa uğramaması için, onu mutlaka 
ve en iyi muvaffak kılacak tedbir
lere baş vurmuştur. Devletçiliğı
mizin bir hususiyeti var: Biz yal
nız müdahaleci değiliz; aynı za
manda işletmeci'yiz. Müdahaleci
likte dünya devletlerinin ekserisiy
le beraberiz. Tecrübeler istif ademi 
ze açıktır. Bundan başka doğru
dan doğruya fabrika, maden ve 
müessese işletiyoruz. Celal Bayar 
bu hizmeti, büsbütün yeni zihni
yet ve usullerle tensik etmek lü
zumunu, Kamutayda muhtelif ka
nun müdaf aalannda izah etmiş
tir. Devletçilik prensipini, mu
vaffakiyetsizlikle zayıflatabilir 
usuller yerine, onu muvaff akiyet
lerle kuvvetlendirir usuller koy
mak! 

Yeni Başbakan, İsmet İnönü hü
kümetlerinin medeniyetçi ve inşa
cı davasını yürütmekte devam e
decektir. Yıllardanheri, müsbet 
bir inkişaf hareketinin ileriye doğ
ru, mesud seyri içindeyiz; öyle ka
lacağız. 

Celal Bayar Hükümetine, bü
tün gönlümüzle muvaff akiyet di
leriz. 

Falih Rıfkı AT AY 

Başbakanımızla B. 
Metaksas arasında 
samimi telgraflar 

(Başı 1. ind sayfada) 

gösterdiği bütün lutufkarlıklara karşı 

en vefakh hissiyatıma ve derin şükra
nıma terceman olmanızı dilerim. 

T~k milletinin şahsımda Elen mil
letine gönderdiği kardeş selimmı Elen 
milletine bildireceğim. 

Bayan Bayar'a refikamm halisane 
setamlarını ve benim derin hürmetleri -
mi bildirmenizi en samimi ve en kalbi 
sel~mlarnnı kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Metaksas 
Ba~vekil 

Ekselans B. Metaksas 
Başvekil 

Atina 

Ekselansınızın göndermek lutfunda 
bulundukları nazik mesajlarından ziya
desiyle mütehassis olarak, en hararetli 
teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. 

Bütün türk milleti, muhterem şah
siyetinizle bu derece asil bir surette 
temsil edilen dost ve kardeş millete kar
şı samimi ve kalbi dostluğunu gönder
mekle memnun olmuştur. 

Nazik sözlerinizi kendisine derhal 
bildirdiğim Reisicumhur, Ekselan • 
smıza teşekkrlerini bildirmeğe ve sizin
le tanışmakla ve görüşmekle hassaten 
memnun kaldıklarım bir kere daha söy
lemeğe beni memur etmiştir. 

Aziz dostum ve muhterem başvekil, 
Refikam ve ben, derin minnettarh

ğımıı:la beraber, en halisane selalnlan· 
mızı ve hürmetlerimizi Bayan Metak
sas'a bildirmenizi sizden rica ederiz. 

Bay başvekil, çok dostane vefakarlı
ğıma itimad buyurmaruzı istirham ey -
terim. 

Celal Bayar 

FiNANS BAKANLIGINDA 

Vasıtasız vergilerin 
birleşmesi için tetkikler 

Finans Bakanlığı mali tetkik heye
ti bir müddettenberi vasıtasız vergi ka
nunlarının birleştirilmesi için tetkik
ler yapmakta idi. Öğrendiğimize göre 
bu tetkikler ilerlemiş ve ortaya yeni 
bir proje konmuştur. Bu projeyi göz
den geçirmek üzere varidat genel di
rektörünün reisliğinde bir komisyOR 
teşkil olunmuştur. Komisyon projey• 
aon şeklini verecek Vt; projeyi Bakaııo
lık makamına sunacaktır 

Zonguldak - Adana telefon'd 

Zonguldak, 26 (A.A.) - ZonguldaW.. 
Adana bugünden itibareo telefonla kQ.ı 
nuşmaya açılmı.ştır. 
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Hemen bir aı;ra yakın bir 
tecrUba devrastne daya· 
nan Revue aaatler• ; alz• 
tcıımUIAyar va tamınath bir 
sacııt takdlm ederler. Tcıı· 
kemmül etmı, ıennT alet· 
ıer. kontrol ve çalıfma 

metodu sayesinde Revue 
saaUerınln muvaffak olma
larına başlıca Amillerdlrv 

Ankara•da sattf yeri i 

l'llZA GÖZLÜKÇU 

~~ U ~~Bankalar Caddesi NO. 8 

llİİI Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucuz 

İLAN 

Ankara hukuk f akü/fesinden 

Cinsi 
Et 

En az 
17500 
30000 

250 
100 

Ekmek 
Zeytin 
Pastırma 
Pirinç unu 
Şehriye 
Buğday 

Mercimek 

75 
100 
200 
200 

Nişasta "5 
!rmik 200 
Sarımsak 50 
Çam fıstığı 50 
Kuş üzümü 50 
Kuru üzüm 
razakı 200 
Kaysı reçeli 200 
Tere yağı 200 
Maydanoz 
demeti 2000 
Limon 

Tahmini 
En çok Kuruş 

20000 45 

fi at 
Sant. 

35000 9 75 
350 40 
150 80 
100 25 
150 80 
300 6 
300 15 
100 25 
300 25 

75 25 
75 80 
75 30 

300 
250 
250 

3000 

30 
40 

150 

2 50 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kuruş 
675 
255 94 

10 50 
9 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
1 

6 
7 

28 

5 

88 
04 
35 
31! 
88 
63 
40 
50 
69 

75 
50 
13 

63 

Tutarı 
Lira Kuruş 
9000 
3412 50 

140 
120 
25 
40 50 
18 
45 
25 
75 
18 75 
60 
22 50 

90 
100 
375 

75 

adedi 5000 7 500 3 16 88 225 
Prasa 1500 2000 5 7 50 100 
Lahna 400 500 5 1 88 25 
Semizotu 750 1000 ıs 11 26 150 
!spanak 2000 2500 8 15 200 
Karnıbahar 200 300 20 4 50 60 
Elma 500 750 20 11 26 150 
Ayva 500 75a 10 5 63 75 
Havuç 250 300 5 .1 1~ 15 

Ankara hukuk fakültesi için mayıs 938 nıhayetıne kadar al~a
cak olan yukarıda isimleri hizalarında mikdarları, muhammen ~ıat
ları, tutarları ve muvakkat teminatları yazılı bulunan erzak m.':1na
ksaya konmuştur. İsteklilerin 2.11.937 sah günü saat 11 de Fakulte-
ye müracaatları. (3925) 3-5765 -
Jandarma genel komutanlığı 

Ankara satın alma 
kom is yon undan 

1 - Bir tanesine (1050) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun sekiz yüz hayvan velensesi kapalı zarf usulü ile 8.11.937 pa
zartesi günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
Eksiltmesine gireceklerin (630) liralık ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile şartnamede yazdı belgeleri muhtevi teklif mek
tublarmı belli gün saat on dörtten evet komisyona vermiş olma.-
lan. (3962) 3-5863 

Zıraat vekaleti safınalma 
kom is yonun dan 

ı. - Kapalı zarf usuliyle 50 kilo sulfat dö istiriknin satın alı
r.acaktır. 

2. - Muhammen bedeli 2500-ı lira, ilk teminat 187,50 liradır. 
3. - Eksiltme (11.11.937) de saat on beşte ziraat vekaleti bina

sında yapılacaktır. 
4. - Sartnameler Ankara'da ziraat vekaleti satın alına komisyo

nundan, istanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5. - İsteklilerin teklif mektublannr teminatlariyle birlikte mu

ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatmdan bi' saat önceye kadar ko-
miwona vermeleri, (4007) 3-5957 

Bandırma merinos yetiştirme şef· 
liğinden: 

Bandırma merinos yetiştirme mıntakası ihtiyacı için mübayaa 
edilecek 2500 kilo Kayseri malı yonca tohumu kilosu 70 kuruştan 
17 50 lira m1Jhammen bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle ve on beş 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi bandırma meri
nos yetiştirme şefliğinden meccanen alınabilir. Münakasa 1.11.1937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bandrrma merinos yetiş.. 
tirme şefliği binasında yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkfirda 
yüzde 7 ,5 muvakkat teminat1ariyle hazır bulunmaları i1~n olunur. 

(3829) 3-5647 

Kütahya belediyesinden: 
Kapalı azrfla münakasaya konulan arazöz mübayaasma müna

kasa gününde verilen fiatlar hddi layik görülmediğinden muham
men fiatı 7500 liraya çıkarılarak aynı şerait dairesinde tekrar mü· 
nakasaya konulmuştur. 

İhale 10.11.1937 çarşamba günü saat 15 de yapılacağı bildirilir. 
(7069/3929) 3--5760 

1\farmara üssü bahri K. satın alma 
lomisyon°:ndan: 

Tahmin fiatı Tutarı İlk teminatı Münakasa 
Cinsi Kilosu Krş. Lira Lira Krj1. saati 
Sade yağı 20.000 94 18.800 1410 11 de 
Zeytin yağı 10.000 70 7.000 525 14,30 ,, 
Sabun 15.000 .. 42 6.300 472 50 16,30,, 

Komutanlık kara eratının yıllık ihtiyacı için yukarda cins ve 
mikdarları yazılı üç kalem erzak ayn ayrı kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Eksiltmesi ( 4 Teşrinisani 937) perşembe günü hizala· 
rında gösterilen saatlerde lzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartnamder İstanbul Kasımpa. 
şa Dz. satınalma komisyonundan, Ankara Dz. Levazım amirliğin
den ve komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin 
ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgelerini havi teklif mektub. 
larını ayrı ayn muayyen olan gün ve saatlerden bir saat eveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. (3820) .. 3-5657 

8~~ !~~nd~=-~: ~~~~=l~~~~rada Nafaa v~ 1 
kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında 6382 lira 50 kuruş 
muhammen bedelli 230 ton kok kömürünün kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 478 lira 69 kuruştur. 
Bu işe aid şartname ve sair evrakı vekalet malzeme müdürlü

ğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif zarflarını şartnamesinde yazılı vesaik ile 8.11. 

1937 pazartesi günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. (3981) 3-5906 

lktısad 11 ekaletinden 
l - İş dairesi için ikisi merkez ve birer tanesi de Zonguldak, 

Kütahya, Aydrn, Antalya, Malatya, Kayseri, Trabzon, Diyarbekir 
bölgelerinde teslim edilmek üzere (10) adet (Rehinmetall Borsig 
Remington) marka yazı makinesi satın almacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (1600) lira olup muvakkat teminatı 
(120) liradır. 

3 - Taliplerin 5.11.937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
(10) da İktısad vekaleti satın alma komisyonuna, muvakkat temina
tı yatırmak ve fazla izahat almak için de levazım müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur. (3982) 3-5891 

A k · d. kı·· ı·· ..... d 1 avukçuluk enstitüsü n ara ceza evı ıre or ugun en: . .. . ....... 
Anltara ceza evinin 937 malı yılı ihtiyacı için (30) bin kilo linyit taş dırektorlugunden 

kömürü, (20) bin kilo meşe kömürü, (20) bin kilo kırılmış meşe o-
dunu, (10) bin kilo kırılma.mı§ meşe odunu ile (300) kilo kırılmış çı
ra (17) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin yüzde 7.5 teminatı muvakkate akçesi olan (169) lira 
(50) kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranın Ankara def
terdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte yevmi 
ihale olan 27 birinci teşrin 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(15) de Ankara cumhuriyet müddei umumiliğinde müteşekkil k~ 
misyona, şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Ce
becide ceaz evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3812) 3-5616 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
· Müessesemizde 70 lira aylık ücretli bir idare memurluğu ve 55 
lira ücretli bir ambar memurluğu münhaldir. Memurin kanununun 
dördüncü maddesindeki şartları haiz olanların 10/11/937 günü 
akşamına kadar Karacabey harası direktörlüğüne mürcaatları la-
zımdır. Lise mezunları tercih edilecektir. ''7190,, (3993) 

3-5897 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
satınalma komisyonu 4eisliğinden: 
1 - Muhammen bedeli 2043 lira olan 255 m. elbiselik kumaş ile 

148 m. Paltoluk kumaş 5-11-937 cumartesi günü saat 11 de açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Talihlerin ticaret odasına kayıdlı olduklarını ve bu gibi 
iş üzerine muamele yaptığını tevsik etmeleri lazımdır. 

3 - İştirak etmek istiyenlerin 154 lira muvakkat teminatı hudud 
ve sahiller sihat umum müdürlüğü veznesine yatırmaları lazım
dır. 

4 - İsteklilerin numuneyi ve şartnameyi görmek üzere merkez 
hıfzıssıhha müessesesi baş katibliğine müracaat etmeleri. 

{3907) 3-5792 

İnhisarlar Umum Müdür! üğünden : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket 

makinesi için teklif edilen bedel haddi layikta görülmediğinden 
pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 4.11.1937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Muhmmen bedeli 18.000 lira ve muvakkat teminatı 1350 
liradır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen ko
misyondan alınabilir. 

V - İdarece (Yeğenberg) makinesi alınması mutasavver olup, 
eksiltmeye girecek makine (Yağenberg) dir. Münakasaya iştirak et
mek istiyen başka firmalar fiatsız fenn1 tekliflerini eksiltmeden en 
az üç gün evel tetkik edilmek üzere inhısarlar tütün fabrikalar şu
besine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika alma· 
lan lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ek
siltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte 
adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. (7122/3952) 3--5819 

Anl{ara valiliğinden: 
Keşif bedeli 20695 lira 65 kurştan ibaret bulunan Ankara Eti

mesut radyo istasyon iltisak yolunda toprak tesviyesi sınat ima
lat ve makadam şosa inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

İhalesi 3 teşrinisani 937 çarşamba günü saat 15 de Ankara 
vilayeti nafta müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

isteklilerin teklif mektublarını 1553 liralık muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve nafıa veka
letinden alınmış 937 senesine aid müteahhidlik vesikasiyle bir
likte saat 14 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler, keşif evrakını ve şartnameleri her gün nafıa mü-
dürlüğünde görebilirler. {3865) 3-5710 

Kars vilayetinden 
1 - Sarıkamış kasabasında yapılacak 80011 lira 71 kuruş bedeli 

keşifli Iğdır kasabasında yapılacak 84692 lira 63 kuruş bedeli ke
şifli cem'an 164704 lira 34 kuruşluk kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulan elektrik tesisat işine 13-10-937 gününde talih zu
hur etmediğinden bu tarihten itibaren elektrik tesisatı işi bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 12-11-937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 
Kars vilayeti daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı umum tesisat için 4986 liradır. 
4 -- Bu münakasanın istinat ettiği plan keşif, fenni şartname 

münakasa Şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve hu: 
susi şartname 8 lira 24 kuruş bedeli mukabilinde Kars Nafia mü
dürlüğü tarafından verilecektir. 

5 - Para tediyesi ~rtları hususi şartnamede yazılmıştır. 
6 - İstekli olanların kanuna göre hazırhyacakları teklif mek

tubları ile birlikte hususi idare namına yatırılmış teminat makbuz 
veya mektublarını ve ticaret odası kayıd verakası en aşağı 80000 li
ralık elektrik tesisatı yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden almış 
olduğu ehliyet vesikasınx bir zarfla ve yahud doğrudan doğruya 
ibraz edecektir. 

7 - İşbu şartlar dahilinde talih olanların pazarlık için tayin o
lunan 12-11-937 cuma günü saat 15 de Kars vilayeti binasında sü
re! komisyonda hazır bulunmaları veya tekliflerinin bu müddetten. 
ten evvel noksansız olarak doğruca sürel komisyon reisliğine gön-
dermeleri ilan olunur. (4037) 3-5970 

T.C.D.D. 
9 uncu işletme Müdürlüğünden · 

1 - Sirkeci • Küçük Çekmece banliyö katarları kış orerlerinin 
(tarifeleri) 1 ikinci teşrin 1937 tarihinden itibaren tatbikine başla
nacaktır. 

2 - Cumhuriyet bayramı münasebetiyle yaz tarifesine göre 
Küçük Çekmeceden cumartesi ve pazar günleri saat 22,00 de kal
kan 57 No. lı katar 28, 29, 30, 31 birinci teşrin tarihlerinde ve Sir
keciden saat 0,30 da kalkan 12 No. 1ı katar 29, 30, 31 birinci teşrin 
ve 1 ikinci teşrin tarihlerinde her gece seyrüsefer edeceklerdir. 

7286/4033 3--5791 

. 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usuliyle 8000 kilo mı
sır, 8000 kilo aTpa, 10000 kilo yulaf, 10000 kilo kepek, 10000 kilo 
buğday alınacaktır. Muhammen fiyat 1990 liradır. Şartnameler 
her gün saat ondan on altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki Ta
vukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından parasız olarak verilir. 
İsteklilerin 28 birinci teşrin 937 perşembe günü saat onda ticaret 
odası vesikasiyle 149 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektublariyle birlikte Tavukçuluk enstitüsünde t"':P4 
lanacak komisyona baş vurmaları. (4030) 3-5961 

Dahiliye Vekaletinden : 

Zara kasabası içme suyu 
tesisatı ve inşaatı eksiltmesi 

Zara kasabasına 3410 metre mesafedeki menbalardan suyun 
şehre isalesi depo inşası ve diğer müteferri işlerin yapılması ka-
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ' 

1 - İşin muhammen bedeli 35000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 18.5 

kuruş mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11.12.937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
11 de Ankarada belediyeler Bankası ikinci katında toplanacak be
lediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes
llın etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 2625 
liralık muvakkat teminat, 

b - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
d - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir· 

mek için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teahhüdlü 

olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmi§ bulunması la
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla malUmat almak istiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. ( 4017) 3-5958 

1 LA N 

7 aksitle satılık fabrika 
Sümer Bank Umumi Müd lrlüğünden: 
İstanbulda Unkapanı mevkiinde kain Unkapanı Değirmeni aşa

ğıdaki şartlarla ve pazarlık suretiyle açık arttırmaya konulmuştur: 
1. - Fabrikanın muhammen satış bedeli 98.048.- (doksan sekiz 

bin kırk sekiz lira) dır. 
2. - Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin % 7,5 ı nakit ve

ya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. 
3. - İhale olunacak bedelin % 20 si nakit ve peşinen tediye olu· 

nacaktır. 
4. - İhale olunacak bedelin % 80 ni beş senede ve beş müsavi 

taksitte ödenecektir. 
5. - Müzayede 29.11.937 pazartesi günü saat onbeş buçukta Sü

mer Banka İstanbul şubesi binasında yapılacaktır. 
6. - Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kadaı Sü

mer Bank İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 
7. - Banka mezkur fabrikayı dilediğine ihale etmek hakkını 

muhafaza eder. 3-5973 

Af yon vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kuru§ keşif bedelli 

kız enstitüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle 8 teşrinisani 1937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beş.te daimi encümende ihale edil
mek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak dört lira kırk 
beş kuruş bedel mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafra mü
dürlüklerinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kurustur. 
İsteklilerin Nafıa vekaletinden 9j7 senesi için al nmış en az 

40000 liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektup
larının 8 teşrinisani 1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat on· 
beşe kadar daimi encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur. 

(7006/3894) 3-5753 

İş dairesi birinci 
bölge amirliğinden. 

Cumhuriyet Bayramı münase
betiyle 29 birinci teşrin günü ka
pah bulunacak işyerlerile o gün 
dahi çalışılması icab eden işyer
lerindeki işçi ücretlerinin İş Ka
nununun 46 met maddesine göre 
ödenmesi lüzumu alakadarlara i-
lan olunur. 3-5972 

ANKARA BİRİNCİ İCRA 
MEMURLUÔUNDAN: 

Haczedilip satılması tekar
rür eden iki dıvar halısı bir 
seccade bir sedir halısı iki müs
tamel taban halısı bir demir 
makkab iki mengene bir demir 
ocağı beş adet yedi numaralı 
çardaklı pulluk bir örs bir ok
sijen makinasımn 3.11.937 tari
hine müsadif çarşamba günü sa
at 14 de Ankarada belediye sa· 
tış salonunda satılacaktır. Be
deli müzayide % 75 işi bul
mazsa 6.11.937 cumartesi günü 
saat 14 de aynı mahalde kati sa
tılacaktır. Talihlerin oradaki 
memura müracaatları ilan olu-
nur. 3--5968 

Türkiye İş Banka
sından: 

"Bankamiz ve Yenişehir a
jansımız Cumhuriyet bayramı 
münasebetiyle 28 T. evel per
şembe günü öğleden sonra ile 
29, 30 T. evel 937 tarihlerinde 
kapalı bulunacağını sayın müş
terilerine arzeder. 

3-5966 

ANKARA 3. ÜNCÜ SULH 
HUKUK HAK1MLIGINDEN 

Kızılcahamamlı olup Anka
rada bahçıvan iken vefat eden 
Osman oğlu Mustafaya aid İn
kilab mahalesinde kain kadast
ronun 7 inci paftası 67 ada nu
maralı 2275 lira kıymeti mu
hammir.eli ahşab han~ tarihi i
landan itibaren ve on beş gün 
müddetle açık arttırma ile sa· 
tılacağından ve satış günü 16. 
11.937 salı saat 14 de olacağın
dan talih olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçasiyle birlikte 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine 
müracat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 



27. 10 ~ 1937 ====================== ULU S 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 
Komisyonu ilanları ,_________________ -----------------

1 - Amasya birliklerinin 254000 kilo ekmeklik una teklif edi
len fiyat gali görüldüğünden tekrar kapalı zarf usuliyle 25.10.937 
gününden itbaren eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamede değişiklik yoktur. 
Tahmin bedeli 31750 lira ve muvakkat teminatı 2381 lira 25 

kuruştur. İsteklilerin teahhüdlü mektubla veya bizzat evrakı müs
biteleriyle beraber ihale günü olan 12.11.937 cumartesi günü saat 
11 den bir saat evel alay garnizonuna müracaatları. ( 4028) 3-5962 

1 LAN 
1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 6QOOO altmış bin 

kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada ve İstnabul, Ankara levazım amirlik

leri satın alma komisyonlarındadrr. İstekliler şartnameyi komis
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 60000 kilo koyun etinin muhammen tutarı 18.000 lira. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 28. 1. teşrin 937 tarihine tesadüf eden perşembe 

günü saat 11.30 da Konyada levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 28. 1. teşrin. 937 perşembe günü saat 10.3Q kadar 
teklif mektublarını Konyada Levazım amirliği satın alma komisyo
nu başkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saatten 
50nra verilen ve yahud gönderilen mektublar alınmıyacaktrr. Saat 
ayarı kolordu saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 maddesine 
uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltmeye iştirak ettirile-
miyecektir. (3788) 3-5633 

iLAN 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hayvanları

nın senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve yahud yulaf kapaJr 
zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle münakasaya konulmuş ise de ih~ 
le günü olan 24 eylül 937 cuma günü arpaya talih çıkmad: ğı ve yu
lafa teklif edilen fiyat da pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanu
nun 40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

3 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilinde 
Man~da tümen satın alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Münakasalan 3 2. teş. 937 çarşamba günü saat 17 de Mani
sada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tümence arpa ve yahud yulaf teklif edilecek fiyatlar üzerinden 
tetkikat yapılarak birisinin ihalesi yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kilosu beş kuruş elli santim 
ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 lira 
yulafın 2439 liradır. 

5 - İstekliler ticaret odasına mukayyet olduklarına dair vesi
ka göstercekler ve muvakkat teminatlariyle birlikte münakasanın 
yapılacağı belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3841) 3-5661 
t LAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı olan 154 ton 
pirince 12. 10.937 kapalı zarf eksiltmesinde verilen flat pahalı görül
düğünden 1/ 2. teşrin 937 saat 14 de Ankara levazım amirliği satın 

alma kom.svonunda pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
2 - Muhammen bedeli 26180 lira, ilk teminatı 1963 lira 50 ku

ruştur. Şa ln:ımesi 131 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle belli günde o saatta 
komisyonda bulunmaları. (3996) 3-5899 

İLAN 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyonun inşaat 

kapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 2 2. teşrin 937 saat 16 
dadır. 

2 - Muhammen bedeli 30424 lira 64 kuruştur. İlk teminatı 2282 
liradır. İstekliler şartnamesini her gün öğleden evel komisyonda 
görebilirler. 

3 - İstekliler teklif mektublaıı ve kanuni vesikalarını ihale sa
at ndan bir saat evel İstanbul komutanlığı satın alma komisyonuna 
·ermiş bulunmalıdırlar. (3850) 3-5667 

t L A N 
Aşağıda mikdarı yazılı yulafların hizalarında gösterilen tarihte 

Edre ı umen satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
İstekliler şartnamelerini komisyonda görebilirler. Pazarlığa 

iştirak edeceklerin belli gün ve saatta teminatları ve kanuni ve-
sikalariyle komisyonda bulunmaları. (3978) 3-5894 
. . . Muha~en tık Hangi 

Cınsı Mıktarı bedeh teminatı garnizon 

Yulaf 

" ,, 

325 
535 
132 

19500 
32100 
7590 

1462.50 
2407.SO 

579,25 

Eksiltme Eksiltme ihtiyacı 
şekli tarihi Saati olduğu 

pazarlık 8./2.teşrin.937 Edremit 
., ,, ,. ,, Bergama 

t LAN 
,, ,ı ,, ,, Ayvalık 

1 - Selimiye kışlasının çatı tamiri 8 2. teşrin 937 saat 16 da 
Fındıklıda İstanbul komutanlığı satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 25110 lira ilk teminatı 1884 liradır. 
~namea.i her gün öğleden evet komisyonda görülebilir. Teklif 
mektubları ihale saatmdıan bir saat eveline kadar kabul olunur. İs
teklilerin kanuni 'TCSikalariyle belli gün ve saatta komisyona mü-
racaatları. (3965) 3-5860 

t LAN 
1 - Kor birliklerinden Kırklarel~ Vize, Pinarh.iaar, Alpullu 

Tekirdağ, Malkara ve Çorlu garnizonları un ihtiyacı için 3400 to~ 
buğday kırd.ırılacaktır. 

~ - He~ ga.rnizon ~çin. n_ı~aka~~ya ayrı ayrı girileceği gibi he· 
yeti umumıye.sınden bir ki11ı gırebılır. Şu kadar ki her garnizon için 
ayn ayrı fiat vermek şarttır. 

Lira 
3 - İlk pey para~ • Kırklareli için 1214 

Vize ,, 342 
Pınarhisar ,, 581 
Al pullu ., 285 
Tekirdağ ,, 350 
Malkara ,, 233 
Çorlu ,. 262 

4 - İhalesi 1-11-937 pazartesi günü saat 16 da talipliler bir sa
at evvel komisyona teklif mektublarmı vermiş bulunacaklardır. 

5 - Şartnamesi Ankara Levazım amirliği satınalma İstanbul 
Levazım lmirliği satın alına '\1'e Çorlu kor satın almasında görebi
lirler. 

6 - Talipler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belge
lerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor satın alma komisyo~ 
nuna müracaatlarL (3858) 3-5681 

t LAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Pınarhisar garnizonun 745 ton yulafı 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Yu1afın tutan 52150 lirada. İlk teminatı 3912 liradır. 
4 - İhalesi 1. 2. teşrin 937 pazartesi gilnü saat 16 dadır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (3860) 3-5682 
1 LAN 

Kayseıi kor satın alma komisyonun<lan: 
l - Kor merkez kıtaatı için 210 ton Zonguldak sömikok kömü

rü alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 6510 liradır. 
2 - Şartnamesi kor satın alma komisyonundan alınabilir ve gö

rülebilir. 

3 - Eksi1tme 3.11.937 çarşamba günü saat 15 de Kayseri kor sa-
tın alma komisyonunda olacaJ..-tır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 489 liradır. 
6 - Teklif mektupları 3.11.937 çarşamba günü saat 14 e kadar 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ı:.----------------- -----------------·· 115 TON ELEKTROLİT BAKIR 
Tahmin edilen bedeli (74.750) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 16.12.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde kcmis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 ku
ruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatta komisyona mü-
racaatları. (3991) 3-5959 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
2000 KİLO ARAP SABUNU 
2000 KİLO BEY AZ SABUN 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira ( ..... )kuruş olan yukarıda mik
darı ve cinsi yazılı iki kalem sabun Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüaü satın alma komisyonunca 8.11.937 pazartesi günü saat 14 te 
açık ebksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3951) 3-5844 

19 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 4800 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 7.12.1937 sah günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (360) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3950) 3-5845 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanlan -İLAN 

Muhammen bedeli 60609 lira olan 1346,875 M3 çam kereste kapa
lı azrf usuliyle 3.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da Sirkecide 9 
işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa işlerine aid eksiltmelere girecekler· 
den aranacak müteahhitlik vesikalariyle beraber teklif mektupları
nı aynı gün saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Anka.rada ve Sirkecide İda-
re veznelerinden verilmektedir. (712073954) 3-5842 

iLAN 
İlk eksiltmesi feshedilen vagon ve lokomotif verenleri ile sair 

muhtelif kriko ve verenler 20.000 lira muhammen bedelle tekrar 
7 /12/1937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın almacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 Iirlık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

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

(3963) 3-5893 
1 LAN 

Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19.10.937 salı 
günü sa:3t 15.30.da kapalı.zar{ usulü ile . .Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1139.25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malezme dairesinden; Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3161) 3-4733 
tL AN 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağıda 
yazılı iki kalem malzeme 10.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da 
kapalr zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen1erin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhidlik vesikası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpasada teısellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

CİNSİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

8Q kalem hırdavat malzemesi 
40 kalem muhtelif musluklar 

(3947) 

Lira Lira 
13424,50 1006,84 

6992,00 524,40 
3-5884 

kor satın alma komisyonu ~isliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten 
sonra mcktublar kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin kanuni vesikalarla birlikte komisyona müracaat-
ları. (3888) 3-5726 

tLAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 40 ton toz 

tekerin kapalı zarfla eksiltmesi 1 2. inci teşrin 937 saat 15 de An
kara Lv. !mirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosu 28 kuruştan muhammen bedeli 11200 lira ilk 
teminatı 840 liradrr. Şartnamesi pa~sız her gün komisyonda görü.. 
Jilr. Mühürlü ve kanuna uygun teklıf mektuhJa.rı saat 14 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin teklif mektublarr ve kanuni vesikalariyle 
komisyonda bulunmaları. (3876) 3-5718 

t LAN 
1 - İzmiT tayyare alaymm 198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 1 2. teşrin 937 saat 
16.30 dadır. İzmir kışlada levazım amirliği satın alma komisyonun. 
da yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli 21780 liradır. İlk teminatı 1633 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyondan görülür. İstekliler tL 
caret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika ibraz etmek mecbu
riyetindedir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve sartnamesinde ya
zılı vesikalarla ve teklif mektublannı ihale saatmdan bir saat e-
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3851) 3-5668 

İLAN 

Eskişehir garnioznundaki kıtaat ve müessesat için 650 ton yerli 
antrasit kömürünün 3.11.937 çarşamba günü saat 15 de skişehirde 
levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 18.200 liradır. Muvakkat teminatx 1365 
liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte temi

nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel komisyona 
vermeleri. (3889) · 3-5727 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlrğmca gösterilecek yerde 

16511 lira 84 kuruş keşif bedelli 12,231 ınetre uzunluğunda telefon 
hattı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - lhal~i 1- 2inci teşrin - 937 saat 16,30 da tzmirde kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 1238 lira 39 kuruştur. 

3 - Şar~ame ve kı;şifnameleri her gün 10 12 ye ve 15 18 ze ka· 
dar krşlada ınşaat komısyonunda görülebilir. İstekliler ticaret oda
sına kay.ıtlı oldu.kl~rın..ı. dair vesika göstermek mecburiyetindedir
l:r. E~sıltmeye. ıştırak edeceklerin kanuni ve şartnamesindeki ve
sıkalarıyle teklıf mektublarınx ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (3824) 3-5640 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu İlanları 

İLAN 

7 Q 

1) 2 adet 50 beygirlik ve bir adet 24 beygirlik diul motörü pa.. 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 13.600 lira olup ilk teminat parası 
1020 liradır. 

3) İhalesi 12 2. ci teşrin 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gi.receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M~ 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. {4029) 3-5960 

BİLİT 
Her birine tahmin edilen fiyatı 50 lira olan 40 tane barometre 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 birinci kanun 93? 
çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminat 150 liradır. Şartnamesı 
M. M. V. satın alma Ko. da görülür. Eksiltmeye girecekler kanu·. 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddderinde ya
zılı belgelerle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. V. satın al-
ma Ko. da bulunmaları. (3871) 3-5712 

BtLlT 
1) Beher metre mikabına biçilen ederi 395 lira 25 kuruş olan 20 

metre mikabı diş budak kalas müteabhid nam ve hesabına açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 592 lira 88 kuruştur. 
3) İhalesi 27 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 11 dedir 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2; 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(3306) 3-4930 
BlLİT 

1) Bir ton ham kauçuk açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3000 lira olup ilk teminat parası 225 

liradır. 
3) İhalesi 1 ikinci teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmalarL (3337) 

3-4962 
BILlT 

5700 : 5800 kilosu 2000 lira olarak tahm1n edilen maden yağı a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. ksi1tmesi: 5.11.937 cuma günü sa
at 13.30 dadır. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M .M. V. satın 
alma komisyonunda görülür. Eksiitmeye gireceklerin teminatlariy
le birlikte 2~90 sayılı kanunun ı, 3 maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (3911) 3-5780 

BİLİT 
2650 : 2750 kilosu 2000 lira tahmin edilen vazelin yağı açık ek-o 

siltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 5.11.937 cuma &ünü saat 11 
dedir. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma 
komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlariyle bir
likte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı belge1er1e birlik
te M. M. V. satın alma komisyonunda ihale gün ve saatında bulun-
maları. (39U) 3-5779 

BİLİ'I' 
3400 : 2500 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen deire yağı a

sık eksiltme ile satm alınacaktır. Eksiltmesi: 5.11.937 cuma günü 
saat 14 dedir. İlk teminatı 150 liradır. Şartnamesi M. ll. V. satın 
alma komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatla
riyle birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde is~nen belge
lerle ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (3910) 3- 5781 

B 1 L İT 
1) Beher metre miUbma biçilen ederi 217 lira olan 40 metre mi

kabı gürgen kalas milteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye kon
muştur. 

2) İlk teminat parası 651 liradır. 
3) İhalesi 6 birinci tetrin 937 salı günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(3307) 3--4929 
BİLİT 

4500 : 4600 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen gıres yağı açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksi1tmesi 5.11.937 c ma günü saat 14.30 
dadır. lİk teminatı 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satm alma ko
misyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlariyle bir
likte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen beleelerle ..... ıle 
gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3913) 3-5778 
t LAN 

YAPI: Harb okulu yemek taşıma asansörü yapnrılmak üzere a
çık eksiltmeye konmuş.tur. Keşif tutarı 3900 liradır. I:eşif proje 
ve şartnamesi inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 1.11.937 pa
zartesi günü saat 11 dedir. İlk temintı: 292.5 liradrr. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde iıunen belge
lerle birlikte eksiltme gün ve Vaktinde M. M. V. satm alma ko. 
misyonunda bulunmaları. (3862) 3-5704 

BİLİT . 

1) Beher çiftine biçilen ederi 25 lira olan 300 çift &rat karyolaaı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 562 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 3/2.te§.I'in/937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 Uncü mad· 

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. eatm alma 
komisyonuna vrmeleri. (3892) 3-!17.54 

BİLİT 

Pazarlıkla alınacağı il~ edilen 200 ton linyit kömürünün pazar
lık günü olan 22.10.1937 günü istekli çık matlığından yeniden pazar-
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Pazarlığı 2 ikinci teşrin 937 salı gü
nü saat 14 de M.M.V. satın alma Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 
165 liradır. Şartnamesi M.M.V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı lııııanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte pazarlık c-ün ve saa-
tinde M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. (4004' 3--5925 

BİLİT 

1300 : 1400 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen ılitıerin yağı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 5.11.937 c~ günü sa
at 11.5 dadır. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M. lıl. V. satın 
alına Komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin ttnıinatla
riyle birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yasılı belgeler
le ihale gün ve vaıttmda M. M. V. satın alma komisyonunda bulun· 
mala.rt. (3909) ,_ 5782 

1 Ankara Belediye Reisliği hanları 1 
. t LAN 

' l - Atrş poligonunda yapılacak tadilat on beş gün müddetle 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Keşif debeli (2235,14) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (167,63) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergUn 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 9 /teşrinisanij937 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3983) 

3-5890 




