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Milletler cemiyeti 
ispanya işiyle 
meşgul oluyor 

Santander cephesinde 
asiler yeni mevziler 

elde ettiler 
Lon ra, 24 (Hususi) - Asi kay

naklardan bildiriliyor: 
Santander cephesinde Franko kuvvet

lerinin ileri hareketi, tayyarelerin de it
tirakiyle devam etmektedir. Piyadeler 
yeni mevziler ve bir takım kasabalarla, 
mühim bir istihkam olan Kastro - Ur· 
diales'i zaptctmişlerdir. Tayyareler de 
iki kasabayı bombardıman ederek en
kaz haline getirmişler ve birçok ölüm
lere sebeb olmuşlardır. 

lngiltereye demir ihracatı 
yeniden bQflıyor 

Franko kıtalarının Bilbao'yu ele 
geçirmelerinden beri İngiltereye yapıl
makta olan demir ihracatı durmuştu. 

Senede bir mi-iyon tonu bulan bu ihra
cat yakında gene başlıyacaktcr. Bilba
o'nun zaptına kadar ihraç olunan mik
dar yarım mpyon tonu bulmuştu. 

Valen•İya'nın Milletler Cemiyetine 
yaptığı taleb etrafında 

Cenevreden bildiriliyor: Valensi-
ya hükümetinin dün yaptığı miiracaat 
üzerine Cenevre Kurumu İspanya işiy
le meşgul olmağa hazırlanmaktadır. İs
panya konseyin toplanmasının lazım o-
1 up olmadığı hakkında karar vermeği 
konsey reisine bırakmıştır. Konseyin, 
tesbit olunan toplantı tarihi olan 10 
eylulck mi. yoksa daha önce mi top· 
!anması lazımgeldiğini şimdi Baltık 

memleketlerinde bulnuna B. Avenol'un 
yardimıyle Ekuatör'ün Londra e1çişi 

Kuevedo tesbit edecektir. Müstacelen 
bir toplantı yapmak lazım olduğu neti
cesine varılırsa. konsey bu ayın sonun
da toplanacaktır. 

Almanyanın F ranko nezdindeki 
yeni elçi•i 

Berlinden bildiriliyor: Sıhi sebeb
lerden dolayı istifa eden general Fran
ko nezdindeki alman "'!çisi B. Faupel'
in yerine kimse tayin olunmamışsa da 
bu hususta B. Fon Stohreı"in ismi söy
lenmektedir. Mumaileyh Kahirede el
çi bulunduğu sırada Madrid Büyük El
çiliğine tayin olunmuş. fakat sivil harb 
çıkınca işinin başına gidememişti. 

iki idam kararı 

Bilbaodan bildiriliyor: Bask hükü
met rei,.inin maiyetindeki zevat arasın· 
da bulunan endüstri nazırı Manüel Kas
tro ile Miimazim Cecilia Jose Angle 
Uirazabal divanı harb karariyle idama 
malık11m edilmişlerdir. 

ULUS 

" 

DIŞ · HABERLER . 
Gronof ve arkadaşları İngiltere ve 
Sovyetler birliğine döndü İtalya 

Londra, 24 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfiller, başbakan B. Çemberlaynin 
Romayı ziyaret edeceğinden haberdar 
olmadıklarını bildirmektedirler • 

Pilotlar şerefine Kremlinde 
bir kabul resmi yapıldı 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas aj~aı bildiriyor: Tayyareci Gromof, 
Yuma tef ve Dan ilin, hududdan _ıtıbaren bir zafer seyahatinden şonra 
dün Moskovaya varmıf, "'\'e on bınlerce i!çi taraf mdan hararetle selam-
lanmıttır. . . 

Roma, 24 (A.A.) - İyi haber alan 
İtalyan mahfillerinde söylendiğine gö. 
re yakın bir zamanda Kont Cianonun 
lngiltereye ve yahud Çemberlaynin 
Floransaya seyahatinin ~imdilik bahis 
mevzuu edilmesi mevsimsizdir. 

Gar meydanında kısa bir mıtıng ya-
pılmış ve akademi azasından Şmid par
ti ve hükümet adrna tayyarecileri se
lamlamıştır. Gromof arkadaşları na
mına teşe-kkür etn" .. ftir. 

Mitingden sonra üç tayyareci çiçek
lere boğulmu§ olan otomobillerle Krem
lin sarayına gitmişler ve büyük bir halk 
kütlesi tarafından heyecan1r bir suret
te alkışlanmt§lardır. 

Şanghayda şiddetli 
çarpışmalar oluyor 

Parti ve hiihümetin tertib 
ettiği kabul reımi 

Parti ve hükümet tayyareci Gromof. 
Yumaşef, ve Danilini şerefine dün 
Kremlin sarayında büyük bir resmi ka· 
bul tertib etmişlerdir. Merasimde BB. 
Stalin, Molotof, Voroşilof, Kaganoviç, 
Kalenin, Mikoidn, Çular, Koir, Ande
ref, Dimirtrof hazır bulunmuşlardır. 

KOÇUK DIŞ HABERLER 

X Berlin - Büyük harbın en meş
hur denizaltı gemisi kumandanlarından 
olan Amiral Edvin Vassür, Alı:nanya:lan 
İngiltereye giderken kalb srktesi.nden 
ölmüştür. 

X Viyana - B. Ruzvelt'in ann~si 

Amerikaya dönmek üzere Tirol'dan ha· 
reket etmiştir. 

X Buenos - Ayreı - Bir petrol de
posunda yangın çıkmıs, 800 bin litre 
petrol yanmıştır. 

X Londra - B. Çemberlayn, iç ve 
dış politika hakkında malumat edinmek 
ve sonra Balmoral şatosunda krralı zi -
yaret etmek üzere Londraya dönmüş -
tür. 

X Paris - Alsas - Loren ticaretinin 
Anvers ve Dönkerk limanları arasında 
taksimi için Fransa ile Belçika arasında 
yapılan görüşmeler kesilmiştir. 

X Bükreı - BB. Hodza ve Tatares
ko, Mamoroi'da tekrar konuşmuslardır. 
Hiç bir tebliğ çıkarılmamıştır. 

'X Tuluz - Fransada hava manev
raları. kara ordularının da iştirakiyle 
devam etmektedir. 

(Başı ı ınc1 Sdyıiada) 
la delik deşik olduktan sonra üslerine 
dönmüşlerdir. Japon pilotlarından iki
si de yaralanmı~ bulunuyorlardı. Çin 
tayyareleri Vuçung açıklarındaki ja
pon gemilerini bombardıman etmişler
dir. 

Amerikan zırhlmna yapılan 
tecavill etralındo. 

Amerikan Augusta zırhlısına yapı
lan ve bir kişinin ölümü ve birçok kim
selerin yaralanmasiyle neticelenen te
cavüz hadisesi hakkında beyanatta bu
lunan japon amiralı, gemiye ne kara: 
dan, ne de denizden japonlarca ate~ e
dilmediğini söylemiştir. 

Şanghay'daki İtalyan menfaatlerini 
korumak üzere bir humbaracı taburu 
Habeşistandan yola çıkmıştır. 

Çingtao'da 
Çingtao'da bir japon bahriyelisinin 

ölümü ve diğer birinin yaralanmasiyle 
neticelenen hadisenin sulh yoliyle hal. 
li için mahalli Çin ve Japon makamları 
arasında yapılan konutmalar netice ver
mediğinden vaziyet çok gerginle~mit· 

tir. 300 Çin bahriyelisi şehrin merkezi
ni işgal etmiştir. 

Nankeu'da 
Bir japon kaynağından bildirildiği

ne göre japon kıtaları Nankeu'nun ge
çid noktası olan Şuyun'u işgal etmi~
lerdir. Nankeu'dan gelen bir telsiz ha
berinde, japon kıtaları Kalgan ile Şu
yukuan arasındaki Çin kıtalarını ku
şatımşlardır. Japon tayyareleri bu kı

taları bombardıman etmişlerdir. 

Liang•iang' da 

flb s z a-.. o o u a.,.,._ ara aTlJill'lf\ 

Japonların 
Nankeu'daki 
Şiddetli taarruzu 

Tiençin, 24 (A.A.) - Japon kur
mayının bildirdiğine göre. bir sarma 
hareketi yapmakta olan japon kuvvet
leri, nankeu cephesinin sol cenahını 

teşkil eden bütün tepelerde çin kuvvet
lerine hücum etmektedir. Tayyare kuv
vetleri ile cebel topçu kıtalarmın yardı· 
mı ile japon piyadeleri çin seddini mü· 
dafaa eden çinUleri mevzilerinden çı
karmışlar ve Kalgan bölgesine doğru 
bunların takibine başlamışlardır. Hedef 
J eh ol .yolu ile kalgana yakla~makta o
lan Kuantung japon kuvvetleri ile te• 
!?lası temin etmektir. 

Japon kuvvetlerinin bir kısmı, Nan
keu geçidini ri-ıüdafaa eden çin dumdar
larını şimali garbiye doğru sürmek için 
seddiçin boyunca sarma hareketine de
vam eylemektedir. 

• o o n • ...,.._. ,,,. e m o s s SU7li2 ?ıO r 

İSTR ŞAM - PARİS 
İtalyan tayyarecileri 

şerefine ziyafet 
Paris, 24 (A.A.) - İstr - Şam· 

Paris yarışını kazanan İtalyan tayyare
cileri bugün öğle yemeğini İtalya se
farethanesinde yedikten sonra fransız 
tayyare kulübüne gitmişlerdir. Kulüb
te yapılan samimi merasim esnasında 
hava nazırının mümessili yarışı kaza
nan üç tayyarenin mürettebatına üç 
milyon franklık mükafat vermiştir. 

) 

1 BASIN iCMALi ' -:---
Suriye isyanı ve Hatay 

KURUN'da B A11m Ui "c::··-=··- ~ ... ··~1iu.w-y"C ... 

yanı ve Hatay" hakkında yazdığı Lir 
bat makalede diyoı· ki: 

" Hatay ülkesine bir takım silildr 
Suriye çetelerini, arab aıiretlerini mu _ 
sallat ederek buradaki türkleri tazy• 
ile Türkiye hududlarına ilticaya mee

bur eden kuvvet nedir? Bu nokta ü._ 
rinde artık fazlaca kafa yormağa maluıl 
yoktur. Suriye de kendi dahili emniyeti. 
ni tenün edecek vaziyet ve kabiliyette 
bir meıul hükümet olmayınca lafzi ,.._ 
rad bir Suriye devletine hitab ederdr 
fU veya bu ıekilde tikayetlerde bulua.. 
manın bir manau olamaz. 

lskenderun sancağında bulunan ınii-. 
temlekeci franıız ınemurJarına aelin" 
bunların ıalihiyetleri vaziyetin İcab et
tirdiği ehemiyet ile mütenaıib olmadık
tan batka ellerinde bulunan vaııtalana 
da buradaki anarıi tehlikesine karıı D
fi gelemediği ve esasen buradaki hülri.. 
met teıkilitının hadiselerden ıneıul .. 
ziyette bulunduiu ıi.mdiye kadar ııörii.. 
len tecrübelerden anla,ıimı,tır. 0n
jçin Hatay türklerinin maruz bulunduk
ları felaket içinde lskenderunun maluıl-
1~ hükümetine de hiç bir ümid baii- -
mak doğru değildir. 

O halde ne olacak?. 

Ellerimizi böğürlerimize koyarak llıir 
takım ıilahh Suriye çetelerinin, arab ap. 
retlerinin Hatay türklerine suikasd edq. 
durmasına karfr sade acımakla mr iktifa 
etmek lazımıetecek?. 

Fikrimizce yapılacak ıey tudun 
Türkiye ile Fı·ansa arasmda Cenevredlt 
imz.alannuı olan Hatay anlapnaıı bu il
kenin emniyetini de iki memleketin mit
terek faaliyeti altına koymuıtur. Be 
takdirde Hatay türlderine Suriye be -
dudlarından gelen mütecavizler btp
smda bu müıterek kefalet teahhüdüniııa 
bir rol oynamaaı lizımdır. 

Eğer sancak itleri baılan .. cı .... 
ciddi tutulmazaa bugünkü karııılddı i
miUeri yarınki intihabatı da boza.cakbr. 
Ondan ıonra Hatay ülkesinde munıu
bir hükümet teıkili de imkansız hale aıe
lecektir. Şimdi mevcud olan zorlukls 
tahmin edilemez dereceyi bulacakta-. 
Demek iıtiyoruz ki yarınki zorluktan 
bertaraf etmek için de bugünden ıünd
le haı·ekete ihtiyaç vardır. 

Almanya' da bir pa dama 
Berlin, 24 (A.A. ) - Dün öğlcdC* 

sonra Munster civarında celle yakmın

da bir infilak vukua gelmiştir. 

12 kişinin bu yüzden telef olmuş !Mr 

çok kişinin yaralanmış olduğu söylen

mektedir. 

Yarı resmi bir tebliğde bunun bir 

yangın olduğundan bahsedilmektedir. 

IAnkarada asfalt yollar 

Liangsiang bölgesinde de harb 
şiddetle devam etmekte ve yavaş yavaş 
japonlarm lehine bir inkişaf almakta
dır. Çin kıtaları Tiençin istikametinde 
de taarruza geçmişler ve Tiençin - Pu
kao hattının ilk istasyonunu zaptetmiş
lerdir. 

Miralay Biseo teşekkür ettikten son
ra italyan. tayyarecilerinin bu meblağ
dan 300.000 frangını "Kırık kanatlar .. 
isminrleki tayyarecilere yardım cemiye
tine terkettiklerini bildirmiştir. Bu ha
re ket hararetle alkışlanmıştır. 

Maamafih havas ajansı muhabirinin 

öğrendiğine göre kaza, celle yakınında 

ve manster büyük manevralar sahası ci
varında topçu endaht sahasında vukua 
gelmiştir. 

Ulus meydanından Samanpazarına giden yol asfalt yapılıyor 

Ankara belt:diyesi caddelerimizi as· 
falt yapmak için mütemadi bir çalış
nıa halindedir. Şimdi çalışılmakta olan 
Ulus meydanı - Samanpazan - Musiki 
Muallim mektebi ve Erzurum köprüsü
Cebeci istasyonu yollan iki ay içinde 
bitirilmiş olacaktır. 

Samanpazarı • Nümune hastahanesi 
parke kaldırım kısmınrn da asfalt ola
rak mevsim sonuna kadar bitmesi mu
l 1 aktır. Parke kaldırım olarak Işrk-

ddesinden Hisar kapısına kadar 
ô\rın içi, ana yoldan Ulus matbaa. 
•ıkkuyu. meclis arkası. Akköp-

rüye kadar olan kısım ile birleşecek Çık
rıkçılar yokuşu Koyunpazarına bağla

nacaktır. Akköprü _ Yeııi turan mahal
lesinde bir ana yol açılacak ve bazı 
parti ocakları dileklerinden olan muh
telif yollar yapılacaktır. 

Bütün bunlardan başka Dikmen 

temdidi yolu - jandarma mektebi arası 

Cebeci asfalt yolu ile Hamamönü. dört 

yol arası ve Musiki Muallim Mektebi 

ile küçük Subay okulu arası asfalt ve 

parke olarak yapılacaktrr ve inşaata 

pek yakında baslanacakttr. 

Japonlar bir amerikan ha•tahane
ıine taarruz ettiler 

Çin ajansının bildirdiğine göre 17 
ağustosta japon tayyareleri Yangtse'
nin kaynağında kain bir şehirde bulu
nan Kristians Hospi tal amerikan has
tahanesini bombardıman etmisler ve 
fakat kimseye bir §oey olınamış~ır. 

Tokyo' daki Sovyet elçisinin 
beyanatı 

Tokyodaki ye_ni sovyet elçisi Çin -
japon anlaşmazlıgının yakında helledi
leceğinden emin olduğunu söylemiştir. 
Önce verilen haberler hilafına olarak 
büyük elçi mareşal Blüher'in dış Mo
golistana gideceğini tekzib etmiştir. 

Çinliler bir japon destroyerini 
batırmışlar 

Royter Şanghayd'ln bildiriyor : 
Bir ecnebi dün japon kıtalan çıka

rılırken çinliler tarafından yapılan ha
va hücumu esnasında bir japon torpito 
muhribinin battığını ve bir harb gemi
sinin de kaçtığını görerek hikaye et

miştir. 

Şimali Çinde 

Şimali Çinde Çin kıtaları Tiençinin 
20 kilometre cenubu garbisinde bulu
nan Yanglinşung'a doğru ilerlemekte

dirler. Her iki tarafın da ağır zayiat 
verdiği söylenmektedir. 

Çin bükümeti harb esirlerine iyi 
muamele edilmesi için bugün askeri 
makamlara tebligatta bulunmuştur. 

1 nkara ticaret odası 
binasının temeli atıldı 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odas:nm Kızılbey caddesindeki arsası üzerinde 
inşasına başlanan binanın temel alma tön ni, Oda ldare Heyeti Reisi B. Veli f'.lcc. 
det Sükitay, azadan BB. Abidin Eri<er, Nazmi Balkanoğlu, ve Oda meclisi azala
rından birçok zatlarla Oda şefleri ve Mimar Samih Akkaynak ve Müteahhid Maz. 
]um Kuran hazır bulunduğu halde yapıln ıştn. 

iki senedenberi yapılması tasavvuı edılen ve Ankara'nın en ınühim ihtiyada· 
rından birini kaa·şılıyacak olan bu bımı planında Ticaret kulübü için dt· geni~ bir 
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1937 Türkiyesi 
(/laıı 1 inci •ııyfada) l 1erine, heykellerle süslenmiş büyük 

otlamakla meşgul. Bazan, trenin geçi- meydanlarına, geniş ve gölgeli bulvar-
şiyle korkarak kayalıklara doğru dağı- larına doğru indiğimiz şehir, yerlerini 
Jıyorlar ve zayif çoban köpekleri bun- almış olduğu başka ş,ehirlerden sonra, 
}arı kovalryor. İri yarı çobanlar, bu ıs- türk milletinin bundan böyle yaşama 

aız yerlerde görünen yegane sakinler- sebeblerini içinde teksif etmiş olduğu 
dir. Şurada, burada, münferid bir kulü- bu yerin cazibe kudretini sinesinde ta-
be görünüyor. İstanyoslar nadir: Bir şıyor. 
kaç idare binası, ovada, yolcuların gö- Bir asır önce yapılmış ve bize Va-
reınedikleri köylere duraklık vazifesi şington'u kazandırmış olan amerikan 
yapıyor. Demiryolu daima yükselerek tecrübesindenberi hiç bir millet hüki.i· 
nihayet bin metreye kadar çıkıyor. met merkezini önceden hazırlanmı_ş bir 

Biraz yeknasak olan bu büyük ova plan mucibince ve bakir toprak üzerine 
bitecek mi? Birdenbire istasyonlar sık- kurmak imkanı bulamamıştır. Ata-
laşmağa başlıyor. türk, Ankaraya hakim bir tepenin ya-

Havada uçan leyleklerin yerini iki macında in\ia edilmiş olan köşkünden 
tayyare aldı: Şimdi İstanbul - Ankara yarattığı esere bakarak "kumların ku-
hava meydanının yanından geçmekte- ruluğundan başka bir şey bulunmıyan 
yiz. Genç ağaçların yeşillikleri arasın· bu yerlere, gölgenin serinliğini getir· 
da, modern bir :şehrin yeni evleri, pey- dim" diyebilir. 
zajın çıplaklığiyle gülümsiyen bir te- Çünkiı, hakikati söylemek icab e-
zad teşkil edyiorlar: Burası Atatürk ta- derse bu yeni şehrin birinci mucizesi a-
raf ından kurulan Numune çiftliğinin ğaçlarıdır. Bu kumda bir nebat yetiş-
bulundu~u Gazi istasyonudur. tirmek işine Atatürk'den başka kimse 

Ve, işte Ankara. Eskiden üzerinde inanmıyordu. Şehrin ilk taşı konulur-
küçük bir türk köyiyle yıkılmak üzere ken, ilk akasya ağacı da dikilfü. Bugün 
olan eski bir kaleden başka bir şeyin umumi yollar üzerinde yanyana uzayıp 
bulunmadığı bu çıplak topraklar üze- giden bu ağaçlar, square'ların tarhla-
rinde, bir tek adamın azmiyle, yeni Tür- rını gölgeleriyle koruyorlar '1e bahçe-
kiyenin yeni hükümet merkezi 12 se- lere serinlik veriyorlar. Şüphesiz bunla-
neden daha az bır ramanda kurulmuş- ra itina ile bakmak, her gün su vermek 
tur. O, niçin hakikaten güç olan bu i· lazım, fakat ağaçlar büyüyorlar ve gü-
şi tahakkuk ettirmek istedi ve hangi zel yeı;illikleriyle, göz kamaştırıcı gü-
sebebler onu. Anadolu yaylasının en ne~in altında fazla göz alan binaları 
sarp yerinde bulunan bu ~etin yeri seç- çerçeveliyorlar. büyük bir şehir olmak 
mcge sev ketti? Önce psikolojik sebeb- için bıkmadan çalışan Lu sitenin hum-
1cr, ki aynı sebebler onu Türkiye cun1- masına biraz da kendi şıirlerini katı· 

huriyetinin merkezi olarak İstanbuldan yorlar. 
vaz geçirmişti: Geçmişle ve ananaler- Bu şehrin heyeti umumiye pliinın-
le, reJım ve din prensıpleriyle olan bağ- da. hiç bir intizamsızlık, hiç bir dağı-
lan kesmek, sultanlar ve halifeler za- nıklık yoktur. Bankaların mahallesi ay-
manında İslam dünyasının merkezliğini rı, sefaretlerin mahallesi ayrı, bakanlık· 
yapmış olan bu yerden uzaklaşmak; ha- ların ve diğer umumi binaların geniş 
tırlanamıyacak kadar uzak zamanlar- yapılarının bulunduğu mahalle ayrı-

danberi türk milletinin sevdiği yer 0 • dır. Ulus meydanında Sümerbank mo-
lan bu Anadolu toprağının tam kalbin- dern ualfıbta geniş bir bina yaptırmak-
de yeni evi kurmak, ve şehrin kurul- tadır. 

masına i tirak edeceklerden daha bü
yük, daha devamlı bir gayret iatiyerek, 
yapılacak iş bir çok güçJüklere rastla
dığı için bu i9ın bilhassa güzel oldu· 
ğunu onlara tıöatermek. Böylelikle An
karanın inıası sembolik bir mana ah. 
yor ve milletin gözleri önünde, Ata 
türkı.in onu kurmağa çağırdığı yeni va· 
tanı şimdiden canlandırmx' oluyordu. Ay 
ı ıca, bu yerin seçilmesinde, aınırle.ra 
yapılacak ani bir hücum takdirinde hü
met merkezini tehlikenin dışında bu
lundurmak gayesini güden ıtratejik se

bebler de vardı. 
Bir kaç dakika önce çölün ortasın

da idik; gardan çıkar çıkmaz kendi
mizi, İstanbulun dar, eğri büğrü, arna
vud kaldmmlr sokaklariyle tezad teşkil 
eden genif asfalt caddeli, modern ve 
büyük bir şehrin hareketi ve canlılığı 

içinde bulduk. Ankara • palas'ın holün
de, kendimiai büyük bir Avrupa pay
tahtında sanmak için hiç güçlük çek
miyoruz, bahusus ki etrafımızda türk· 
çe kadar ingilizce, almanca ve fransız
ca da konu,uluyor. Çünkü yeni Türki
ye yabancı mütehassısları çağırmaktan 
hiç geri durmayor: Batı Avrupasının 
sırrını şimdiye kadar kıskançlıkla sak
ladığı bilgileri edinmek için ondan 
dersler ve nasihatler almak lazım. 

Bir gün gelecek ki Türkiye şimdi 
aldıklarını iade edecek. 

Önce kaleye doğru çıkalım. Burası 
iki tepenin kayalık yamaçlarına takıl
mış ve serpilmiş küçük evleriyle eski 
şehrin üzerine kuşbakışı bir göz atmak 
için çok elverişli. Üzerinde bulunduğu
muz dar sahadan, ufka kadar uzayıp gi
den, uçsuz bucaksız büyük ova görü
nüyor. Maziden, tarih hayaletleri çıkı
yor: An kara, eskiden beri büyük istik· 
hallere namzed olmuş bulunan bu yer
ler iızeıinde kurulmuş ilk yehir değil
dir. Bu yüksek yere çıkmak için biraz 
evet yanından geçtiğimiz caminin alt 
kısımlan, Roma sütunlarının baflıkla· 
rından yapılmış. Burada, galat'Jarın 
paythatı olup daha büyük İskender za
manında tanınan Ancyre gehri vardı. 
Pompe, Pontus kınlı Mihridad'ı bura-

da yendikten aonra Godfrua dö Buy- • 
yon'nun haçlılannın yirmi sene hakim ol 
dukları bu şehrin surları altında birin· 
ci Bayazidi yenen Timurlenk, onu bir 

demir kafese hapsederek ordusunun pe
şi sıra her gittiği yere götürmüştü. 

Diınyanın bazı noktalan vardır ki bun
ların üzerinde. insanlığın asırlar bo
yunca geçirdiği merhaleleri gösteren 
hu}' ü k liadiseler biribiri ardı sıra cere
ya ı edArler. Şimdi beyaz ve modern "'V· 

Yeni Türkiyenin ekonomik organi
zasyonunda her bankanın başka bir ro
lü vardır: 

Etibank madenlerin işletmesiyle ve 
elektrik istihsaliyle me~gul olurken, 
Sümerbank ve lş bankası da memleke· 
tin endüstrileşmesi işini paylaşırlar. Bu 
müesseseler, tamamen müstakil kalacak 
~ekilde sırf milli sermayelerle çalış

maktadırlar. Şehrin bir ucunda, biribir
lerinin yanı sıra inşa edilmiş olan sefa· 
retler, cazibeli olmak için, hazan pek 
göz alıcı bir şekilde, biribirleriyle ya
rış ediyorlar. Bu doğu güneşinin altın· 
da pek de kendi yerlerinde gibi durma
yan yabancı uslfıblu olanları da var! 
Buradan pek de uzak olmıyan bir yer
de, lüks bahçeler içinde A tatürk'ün, 
Başbakan İsmet İnönü'nün ve dış ha· 
kanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'm evleri, 
işleri hiç bitmiyen bu zatlara sükunet
lerini sunan aydınlık vahalar gibi. 

Bu şehirde her,ey büyük düşünüle
rek yapılmıştır: Kütüphanesi, konferans 
ve dinlenme salonları ile halkevinde ar-
dı arası kesilmiyen bir hareket var. 
Her dereceden mektebler var ki bunlar 
arasında İsmet paşa kız enstitüsiyle, 
bir muallim mektebi olan Gazi ensti
tüsünü, hıfzıssıhha mektebi ile diğer 
enstitüleri gezdik. Yavaş yavaş Anka
radaki üniversiter merkezi teşkil ede
cek olan bütün bu mektebler, en mo
dern metodlara göre kurulmuştur. Bü
tün Türkiyede bu mektebler örnek alı
narak yeni rejimin çok ehemiyet ver
diği milli bir öğretim sistemi kurul
maktadır. 

1stanbuldaki müzeden sonra Anka-
ra müzesi de sanatın, folklorun ve et
nograf yanın, Anadolu toprağı üzerin

de biribirleri ardmca yaşayan milletle
rin mazilerine aid olara!c ilme verdiği 
bütün eserleri saklamak hususundaki 
dikkatli itinayı gösteriyor. Türk tarih 
kurumu şimdiye kadar zengin neticeler 
v~rmiş olan kazılara sistematik bir şe
kılde devam etmektedir. İstanbulda hi-

tit sanatına hususi bir müze tahsis o
lunmuş ve Atatürk Ayasofya camisini 
mabed halinden çıkarıp Bizans eserle
rine mahsus bir müze haline koydur-
muştur. 

Ankara, bazılarının sanabilecekleri 
gibi, gelişi güzel yapılmış bir şehir 

hissini kati yen vermemektedir: Bila-

kis insan orada anlayışlı bir kuvvet ve 
bir faaliyet hissi sezmektedir. Büyük 
bir şehrin inkişafınm ortaya attığı bü
tün meseleler burada istikbal ve nüfu-
sun artışı göz önünde tutularak hal o-
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Çok feci bir 
otomobil 

kazası oldu 
Üç kişi öldü dört kişi de 

yaralandı 
Kızılcahamam, 24 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Xıztlcahamamda 
müthiş bir otomobil faciası olmuş, şo
för Mişon oğlu Rafail isminde birisi
nin idare ettiği bir otomobil Doğan 
mevkiinde devrilmiştir. Üç kişi ölmüş, 
dört kişi de yaralanmıştır. Ankara İn
kilab mahallesinde Mahmud kızı Emi
ne, Mahmud oğlu Mehmed otomobil 
devrilince derhal ölmüşlerdir. Mahmud 
kızı Nezahet de hastahaneye kaldırıl

dıktan sonra can vermiştir. 
Yaralılar: Mehmet kızı Sabahat, 

Mahmud, Ahmet oğlu Mahmud, Necib 
oğlu Sabridir. Bunlar tedavi altına a
Jmmışlardır. Şoför de kolundan ve e
linden yaralıdır. O da tedavi altına a
lınmıl}txr. 

Yapılan tahkikat neticesinde sofö
rün ehliyetsiz olduğu anlaıplmıştır: 

Kastamonu'da Atatürk 
günü kutlandı 

Kastamonu, 24 - Atatürk'ün 12 yıl 
önce Kastamonuyu sereflendirdiği gü
nün hatırası dün bfitiin Kastamonu haL 
kmın içten gelen coşkunluğu içinde 
lrutlanmıştır. 

Filistin hakkındaki yahudi ve arab 
tezlerini telif için 

Kudüs, 24 (A.A.) - Halihazırda ge· 
rek Kudüste ve gerek Cenevrede Fi
listin hakkındaki arab ve yahudi tezle
rini telif için mesai sarfedilmektedir. 
İbrani üniversitesinden bir grup, siyo
nist olmryarı yahudiler namına bir iti
laf zemini aramaktadır. Bu itilaf, muha. 
ceretin tahdidi ve çifte - milli - bir hü
küınet teşkili esasına istinad edecek
tir. Üniversite şefi profesör Magnetin 
mütaleası, Filistinin taksimi §eklinde
ki hal sureti yerine aralıların iştirakiy
le bir yuvarlak masa itilafı ikame et
mektir. Arablar bu itilafın pr'"ıı.sıp· 

lcrini reddetmemeğe mütemayildirler. 
B. Magnefin siyonist ekseriyetinin 
kuvvetli bir muhalefetine maruz kala. 
cağı söylenmektedir. 

B. Sandler Varşovaya 
gidiyor 

Varşova, 24 (A.A.) - !sveç dış ba
kanı B. Sandlerin 25 ağustosta resmi 
ziyaret maksadiyle tayyare ile Varşo
vaya geleceği resmen bildirilmektedir. 
Bakanın yanında dış işleri baka~hğı 
genel sekreteri B .Gunther ile hususi 
katibi bulunacaktır. 

Muğlada odun - kömür 
kıtlığı var 

Muğla, 24 - Burada odun ve kö
mür buhranı vardır. Demirci esnafı kö
mür yokluğundan dükkanlarını kapat
mışlardır. Ekmekçiler de aynı duruma 

:ilişmek üzeredirler . 

Her şeyi devlete bırakma, 
"Devlet yapsın,, diye bir yana 

! cekilmek doğru değildir. Dev
i letle ulusun elele vererek ha-

l şaracağı işlerin en batında 
HAV ACILIK vardır. 

Türk Hava Kurumu , ___ _. 

lunmuştur. 

Yalnız su meseJsei, şehirden 12 kilo
metre uzakta muazzam Çubuk barajının 
inşasını gerektirmiştir. Her tarafdan 
evler fışkırmaktadrr, çünkü şehir daha 

şimdiden daralmağa başlamıştır. Bura
da olduğu kadar yeni Türkiyenin An
karayı örnek tutan bütün şehirlerinde 

de büyük hamle başlamıştır. Bir kaç se
ne icinde kaybedilen zaman kazanılmış 
olacak ve milletine büyük eserleri ya· 
ratmak için lüzumlu itimadı vermiş o
lan Şefin memleketi için kararlaştırdı
ğı mukadderat, hakikat sahasına gire
cektir. 

Henri LİEBRECHT 

25 - 8 - 1937 

Dun gece DstanlbuHdla 
YapoD=ın güre~D~rd~ 

Büyük Mustafa dünya 
şampiyonunu yendi 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Festival komitesinin tertib ettiği güreş 
~üsabakalarn~~n .. üçüncüsü dün gece T~sim stadında oldukça büyük 
bır ka~~lık onunde yapıldL Saat sekızden itibaren Balkan f8.1Dpİyo
nasma ıştırak edecek ~i_ireşçiler arasın~a muhtelif müsabakalar yapıl
dı. Saat dokuz 20 den ıtıbaren de gecenın mühim müsabakalan olan ec
nebi karşı_laımalarına başlandı. 
Kadya (lsveç) ·Büyük Mustafa 

Kadya ile büyük 'Mustafa 87 kilo
da güreşiyorlardı. İlk dakikalar , biri· 
birlerjni denediler. Zaman ilerledikçe 
açılmaya ve kuvvetli saldırışlar yap
mağa başladılar. Üçüncü dakikada is
veçlinin kol kapmasiyle alta düşen 

Mustafa büyük bir enerji sarfederek 
meşhur şampiyona yarım salto tatbik 
etti. Kadya minder kenarına düşerek 

bu tehlikeyi atlattı. Müsabaka sıkı sal
dırışlar halinde devam ediyordu. Seki
zinci dakikada minderin dışına şiddet
le yuvarlanan Kadya kalçalarının ağrı
dığından şikayet etti ve ilk devre be
rabere nihayetlendi. 

İkinci devrede kuraya göre İsveçli 
alta dü~tü. Mustafa iki güzel salto ya
parak puvan kazandı. Son dört dakika 
Mustafanın hamleleriyle geçti. Kadya 
şaşırmıştı. Nihayet Mustafa müttefikan 
galib ilan edildi. 

81 kiloda Neo (Estonya) _ Şevki 
Pazar akşamı Kadyaya iki dakikada 

yenilen Şevki gene tahmin edildiği gi
bi çıktı. Şevkiyi hafif bir bel sarma. 
siyle altına alan Estonyalının galib 
gelmesi uzun sürmedi. Şevkiyi köprü
ye getirdi. İki dakika 10 saniyede tuş· 
la galib geldi. 

61 kiloda Kerkkcinin 
(Finlandiya) - Y Q.§ar 

61 kilonun birinciliğini belli edecek 
olan bu müsabaka çok zevkli oldu. Mü
sabaka, sıkı bir itişme halinde devam 
etti. 

Her iki güreşçi bariz bir tefavvuk 
göstermeden birinci devreyi bitirdiler. 
İkinci devrede finlandiyah alta düş
tü. İlk devre ile, kıyas kabul etmez de
recede hareketli geçen dakikalar zar
fında Yaşar finlandiyalıya müdhiş o· 
yunlar tatbik etti. Saltolar biribirini 
takib ediyor, burgular, ecnebi güreşçi
ye tehlikeli saniyeler yaşatıyordu. Dev
re Yaşarın bariz hakimiyeti altında 
geçti. Nihayet sayı hesabiyle müttefi
kan galib ilan edildi. 

Çoban Mahmedin meraklı 
bir yarışı 

Yaşar, finlandiyahya tehlikeli daki -
kalar geçirtirken sahanın arkasında mü. 
sabaka zamanını bekleyen Çoban Mt:h -
med'le ağır siklet finlandiyalt, İsveçli ve 
diğer pehlivanlar vücudlarını ısıtmak 

için yüz metrelik yarış yaptılar. Ço
ban güreşte olduğu gibi yarışta da ra· 
kiblcrine tefevvuk etti çok alkışlandı. 

79 lıiloJa NoTdling (Finlandiya) -
Adnan 

Karşılaşma sıkı bir itişme ile 
başladı. İki güreşçi müthiş saldmş-

lar yaptılar. Finlandiyalı Adnanın hü

cümlan karşısında bocalar gibi oldu. 

İlk devre iki güreşçinin beraberliği ile 

nihayetlendi. 

İkinci devrede Adnan alta düştü. 

Finlandiyalı Adnana oyun tatbik ede
miyordu. Adnan mindere yapışmış 

vaziyette hasmına bir türlü oyun ver_ 
miyordu. İkinci üç dakikada Adnan 
üste geçti. O da bir şey yapamadı. Bir 
aralık güreşçilerin ikisinin de burnun
dan kan geldi. Adnan bütün enerjisini 
sarfederek güreştiği için 20 dakika ni
hayetinde sayı hesabiyle galib ilan e
dildi. 

Ağır siklette Çoban Mehmed -
Samsunlu Ahmed 

Bu müsabaka serbest güreş olarak 
yapılıyordu. Güreşçiler, biribirlerine 

ilk dakikalarda kuvvetli el enselerle 
deneme yaptılar. Ecnebi güreşçiler ü
zerinde eyi neticelerini gördüğümüz bu 
el enseler türk güreşçilerin üzerinde 
tatbik kabiliyetini kaybediyordu. İlk 
devre daha fazla atak yapan çobanın 

derecesiyle bitti. İkinci devre de kuv· 
vetli tırpanla samsunluyu altına alan 
Çoban bütün devre müddetince üstte 
güreşti. Fakat samsunlunun sırtını yere 

Ak denizde 
(Başı ı ıncı sayıfada) 

ve vapura isabet vaki olmadığuu 
söylemiştir. 

Vapura açık denizde refakat 
etmek üzere iki İngiliz destroyeri 
Barselon'a gönderilmiştir. Ayrıca 
İngiliz deniz makamları, Noemi -
Julia'nm bombardıman edilme.si
ni asi deniz maKamları nezdinde 
protesto etmişlerdir. 
iki gemi daha tecavüze uğradı 

Valansiya'dan bildiriliyor: Kastel
londan gelen haberlere göre sivil vali, 
milliyeti bilinmiyen bir deniz altx gemi 
sinin Burriana limanında demirli bulu-

nan iki ticaret gemisine birkaç obüs at. 

mış olduğunu söylemiştir. 

Obüsler hedeflerine isabet etmemis

tir. Hiç bir hasar yoktur. Denizaltı ge. 

misi, obüsleri attıktan sonra kaybolmuş
tur. 

Bozcaada civarındaki tecavüzler 
ve lransız basını 

Paris, 24 (A.A.) - İspanya mesele

si ve bilhassa Bozcaada civarındaki ta-

arruzlar meselesi, bugünkü gazeteleri iş· 
gal etmektedir. 

Eko dö Pari diyor ki: 

" Bozcaada civarında yapılan taar

ruzlar, umumiyetle general Frankonun 

tahtelbahirlerine atfedilmektedir. Bu 

isnad, teemmüle değer, Almanya ile 

İtalya Londra komitesine Valansiya ile 

Burgos denizaltı gemilerinin aynı za _ 
manda teslimini teklif ettikleri zaman, 

hükümetçilerin bir denizaltı filosuna sa

hih oldukları, General Frank.onun elin

de ise servis halinde ancak iki denizaltı 

gemisi bulunduğu anlaşılmış idi. Gene

ral Frankonun o tarihten beri Akdeniz· 

de bu kadar mükemmel bir zabıta ser • 

visi temin etmesine medar olacak yeni 

denizaltıları satın almış olduğunu kabul 

etmek mi lazımdır? Diğer her hangi liir 
faraziye, neticeleri çok ağır bir takım 

tahminlere yol açar, çünkü bu takdirde 

üçüncü bir devletin faal surette müda
halesi ihtimalini derpiş etmek zarureti 
hasıl olur." 

Büyük romen 
manevraları eylulde 

başlıyacak 
Varşova, 24 (A.A.) - Gazeteler, 

eylCılde yapılacak olan büyük Romanya 

manevralarında Lehistan mareşalı 

Smigly ile Fransa ordusu baş kumanda
nı general Gamlenin hazır bulunacak
larını bildirmektedir . 

Gezeteler bu iki ziyarete askeri bü
yük bir ehemiyet atfediyorlar. 

getiremedi. Nihayet sayı hesabiyle ga· 
1ib ilan edildi. 

Ağır ailJette Nutrum (Finlandiya). 
Nynaan ('lıveç) 

Festival güreşlerinin son müsabaka
sı Avrupa şampiyonu ile dünya ikinci
si arasında yapılryordu. Müsabaka u
zun sürmedi. Tam birinci dakikada bir 
köprü kurmak istiyen Nistrum başının 
üstüne düştü. Boyun adalelerinin ezil
diğini iddia ederek müsabakayı bırak
tı. İsveçli hükmen galib il§.n edildi. 

Kadya - Neo 
Mustafa karşısında çok yorgun düş

müş olan Kadya müsabakaya çıkmadı. 
Neo hükmen galib sayıldı. 

Müsabakalardan sonra güreş fede
rasyonu başkanı Ahmed Fetgeri kısa 
bir nutuk söyledi. Ecnebi misafirlere 
festival komitesinin kupasını törenle 
verdi. 
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Mehmedcik dünyanın 
~;:~~~~ kahraman tipidir 
hatıraları· 

en 
•·- Sizin fik-

riniz nedir Ka-
:mlarmıızın as

kerliği hakkında 

siz ne düşünüyor
sun.uz ? 

Mucurda spor hareketleri 

Voleybol fut bol maçları 
büyük zevkle seyredildi 

n ı unutmamak 
için dedelerimiz, 
kanlarından bi· 
rer damlacığı ka 
rıştırırlar, onu i ... 
Çerler ve kan kar. 
deşi olurlardı. 
}{an kardeşliği L 
leri bir cemivet 
hayatı içinde 

ri iki ferdin kar
Şılrklı vazifelerini 
Çizen bir vesika 
gibi teiakkj edi-

"-Benim u
fak bir çocuğum 

v;n, O, biraz bü-
yüdükten sonra 
ona benim kadar 
iyi bakacak bir 
mües!>eseye ver
mek şartiyle ben 
de hazrrım. O za
mana kadar da boş 
durmam: askerin 
<.:lbısesini falan di
kerim. O da bir 
iş değil mi?" lirdi. Geçid :r.eı;

nıinde yanlarında 

Oturduğum 

ve şimdi mebus o
lan eski general
lerimizin konuş. 
lllalarını dinledik
çe, bu ukan kar
deşliği'' ni hatır

Dünyanın ilk askeri kadın tayyareci.si Sabiha Gökçen asker arka.ıla~larr .ara-;rııda 

En köşede o
turan ve ikide bir 
as-ker geçtikçe gö
zünü silen yaşlı 

bayana sordum : 

Yazan: Cemal Kutay 
1 

·•- Ya siz as
ker olurmusunuz ? 

ladım. Kısla çatılar.ı, kendi altında 
toplananların kafasıru, gönlilııü canrr: 
ve kanını yuğuruyor ve ondan tek bir 
tip yaratıyor : 

"- Asker ! ... 

Bir milletin. kolu ve dimağı işliyen 
bütiin ferdleri bu çatı alt:ına girip çık
rnaktadır. Simdi artık bir mi11etin ferd 
kabiliyeti ve mükteseb kudretleri için 
niçin kışlalann miyar tutulduğunu a.1 _ 
lıyabiliriz. 

İ~k piyade fırkası geçerken herkes 
ayakta idi. Arkadakinin görüp görme
diğini dilsünmek kimsenin akhna bile 
gelruiyor~ Eski genetallerimiz, geçmiş 
günlerin hatmısiyle gözleri yaşlı, U

zun senelerini bir can yoldaşlığı için
de berab .. rce geçirdikleri Mehmedciğe 
karşı durmadan sevgıi gönderiyorlar : 

"- ie.ahı.aman M.ehmed, sevgil1 

ti moda olursa bile benzin kokuı;u ve 
motor gürültüsü de moda olacak değil 
ya. .. Haydi onlar da moda olsun. Tay
yare kullanmak cesaret ve kabili}~ "ni 
de moda yapmak mümkün olsaydı Bu 
moaalan çıkaran memleketler, dünyada 
ilk kadm asker tayyareciyi yetiştirmek 
şerefini bize bırakırlar mı idi hiç? .. ,, 

Bj,-az ileride Edirne mebusu Dok· 
tor Bayan Fatma Memik manev. 

raların son günü şabid olduğu şu hatı 
rasını anlatıyor : 

" - Büyük Manika köyün.de 80 -
85 yaşında tahmin ettiğim bir ihtiyarın 
hatırını sordum. 

"- Dede, bu askerlerin geçişinden 

mcmnunmuaıın, dedim. 

"- Ah evla
dım .. Ben ihtiyarladım. Benim iki oğ-
lumd~n biri bu sene harbiyeyi bitiri· 
yor. Öbürü de Maltepe lisesinin son sı
nıfmda .. Onlar benim yerime bu ~eref-
li işi yapacaklar • .'' ' 

Bir dakika sonra, kendinin bu işte 
hiç bir vazife almamasına gönlü razı ol
mamış gibi koluınu çekti ve kücük ço • 
cuğu olan Lüleburgazlı bayan; işaret 
ederek: 

"-Ben de hiç olmazsa askere gitti· 
ği zaman bayarun küçük çocuğuna ba
karım.'' dedi. 

Hükümet. Kamutaydan, kadınları -
mızın askerliğine aid projenin "müsta
celiyet kararı" ile müzakeresini isteı s.e, 
şehirlerimiz, kasabalammz ve köyleri _ 
miz, türk kadinmm 'büyük bayramı için
de cinsiyet farkı olmaksızın "ordulaşan 
millet" in bayramını kutlıyacaklardır 

Mucıır Yrlclrrmısrı~r'1a ·~(, nı.1·~ ı h J • ı ,. •' ,-n, ı'o <'}' o cu aıı vali ve 1Gay,m:ı/.:.amla bıı arada 
1 l'Ücmlı,ıTı '$r11hik olaıılaı Mut..UJ t.akmııd r] 

• 

Mucur Yıldn:rmspar futbol birinci takımı 

1"cchmed, Ai:slan Mehmed •••.• ,, 

General Ali Fuad Cebesoy diyor 
ki 

"-Nasıl memnun olmam, dedi. B;z 
bundan yirmi yıl evel bu topıaldar.da 

şu şanlı bay.ragın bu kadar; evladının ba
şı üstünde dolaşacağım ancak cnlemekle •------------------··• 

Mucur, (Hususi) - Kırsehir ve 
Mucur gençliği, yıllardanberi.aralarm
da devam eden ananevi' spor temasları
na bu sene gene Mucurda futbol ve 
voleybol müsabakaları ile devam etti
ler. Karşılaşmalarda Kır~hiT ve Mu-

Çankaya Ktilübü 
kongresi 

.. _ Mehmedin nasıl cevher olduğu
nu anlamak için onunla en müşkül ~e 
insanlık kuaretinin bütün tezahürleri
ni istiyen anlarda beraber olmalıdır. Meb· 
llledin, engin varJıITTnda. bütün güçlükleri 
Yenecek kudretler yatar: siz eliniz sa
kağınızda düşünürken o ~ sıkilar~k 
ve mahcub en pratik tedbiri söyler. 
Fakat bu te<lbirde onun alm teri, zeka
sı ve kanı bahis mev~uudur. Mehmeddh 
d.ünyanm en feragatli ve kahraman ti
pidir ...... 

Şimdi genç kumandanlar geçtikçe, 
eskilerin hatıraları gene canlanıyordu: 

••- Bakınız, generalim... Bu tüm 
koınutan, sizin kurmay reisinizdi .. 

"- General ...•.. ye bakrnrz ! üç sene 
benim emir zamtli:ğimi yısptr. Bir gün 
Filistin cephesinde ... 

. "- General ..••... ye bakınız.. Hiç 
1htiyarlamryor. Hala dinç ve genç .... ,, 

Jıize ilk büyük heyecanı tayyareler ve-
riyor: Kanadlan biribirine değe -

rek, ve yere inecekmiş gibi çok akak. 
tan, srra halinde uçan tayyareler. sayı
larını saymaya uğraşanlar biraz sonra 
hundan ~av geçtiler. Cünkü o kadar 
Çok ve arkadan durmadan geliyor. Bu 
ttıanzara, bize hava tehlikesinin, şefle
r4n milleti minnettar eden büyük eme
,ği v~ milletin kıymetli alfilcasiyle ya
"aş yavaş yok edildiğini anlattı. 

Şimdi altı keşif tayyaresinden mü
ı:cJckeb bir f.ilo geçiyor: En önde gi
dene doğru ttzanan eller bağırışıyor. 
lar.: 

"- Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçtn .. 
l'.:>nümüzden g;ecerken, dünyanın ilk 

askeri kadın tayyarecinin yüzünü e:ö-r·· .. 
UT gibi oluyoruz. O kadar. yakınımız -

dan geçiyor~ 
.. İstanbuldan, geçid resmini seyretmek 
~zere gelmiş olan bay.anlar şimdi Salıi-

a Gökcen'in kahramanlığım anlatı}'Or
lar. 'Birisi gülerek arkadaşına diyor ki: 

.. _ Su tayyareci kıyafeti moda olur
sa b Ik" e ı o zaman kadınlar arasında tay-
:Yarec·r h _ ge eves edenler çogalır. 

C ' Ama bu iş moda işi değil 'ci ... 

temek isi. Tavvareci kıvde. 

avunurduk.; Dedelerimiz, kötülük yapan 
kullarım ceZ'alandırmak üzere Allahın 

gök üstünde dolaşan melelder yarattığı
nı anlatırlardı. Şu başımızın üstünden 
geqen demir kuşa bak.. Tanrının mele. 
ği; bundan kuvvetli midir, dersin. Bütün 
verdiklerimizin hepsi helal olsun. 
Ben s e k s e n yaşını aştım. Bu 
milletin parası, şimdiye kadar hi~ bir 
zaman bu kadar yerine harcanmanuştı. 
Ben dedelerimizin bunları göı:cmedi~ine 
yanıyorum." dedi. 

Doktor Fatma Memiğe sordum: 

"- Sabiha Gökçen'in uçuşunu ~iirk 
kadınlığı için nasıl bir hadise olarak te
lakki ediyarı;unuz? 

Memleketin en kıymetli kadın dok
torlarından olan ve kendi iht:ıaaıı şubP. -
sinde, erkek meslekdaşları içinde büyülı: 
bir değer olan doktor Memik, şu cevabı 
verdi: 

"- Bir işaret olarak ve bir örnek o
larak .. Sabiha Gökçen, türk kadınının 
insanlık ener3isinin en yükseğini iste • 
yen havacılıkta da vazife alabileceğini 

ve bunu gok şerefli olarak yapabileceği. 
ni göstermiştir. Bu hadise. yalnız türk 
kadınlığı için değil. dünya kadmhğı 

için de bir şereftir.,, 

Gözüm, ister istemez, yabancı heyet
ler ve ataşemiliterlerin oturduğu, yan -
daki tribüne kayıyor: bütün oturanlar 
ayakta, bütün ayakta olanların gözle _ 

rinde dürbin, gözler dünyanın ilk ka • 

dın tayyarecisinin uçuşunu takib cdi • 
yor. Bu takib; Sabiha Gökçen ufukta 
kayboluncaya kadar devam etti. Sonra 
baş sallamaları, not almalar, takdir ve 
hayret sözleri ... 

Sabiha Gökçen'in uçuşu, bana, ta·i-
büniin şu köşesinde bir anketcik 

yapmak fikrini verdi. K.adınlammzm as
kerliği hakkında bir anketçik .•. Lülebur
gaz'da öğretmen olan bir bayana sor. 
dum: 

"- Kadınlarıımzın askerliği söyle -
niyor, ne dersiniz? 

"- Çok tabii bulurum. Hatta geç 
kaldık bile.,, 

Gene Lüleburgazda hükiimet dokto. 
runun refikası olan bayana sordum: 

Dubrovnik kruvazörü 
İstanbula geldi 

İstanbul 24 (Telefonla) - Dost 
Yugos.lavyanın Dubrovırik gemisi bu
gün gelmiş ve Tınaz tepe destroyeri 
tarafından karışilanınşıtır. Yugoslav 
harb gemisi şehri topla selamlamıştır. 
Buna Selimiyeden mukabele edilmiş
tir. Gemi kumandanı Vali ve belediye 
reisini ziyaret etti. 

Vali gece gemi kumandan ve subay
laı:ı şerefine parapalasta bir ziıyafet ver 
m.iştiı:. Bll ziyafette r•ost devletler ge
nel kunmıy başkanları diı bulundular. 

Festival heyeti dün 
abideye çelenk koydu 
İstanbul 24 (Telefonla) - İıotanbul 

festivaline istirak eden halkan ekipleri 
bugün toplu

0 

bit }1.alde önde kons.erva
tuvar bandosu olduğu halde milli kıya
fetleriyle Taksime gittiler. Törenle a
bideye çelenk koydular. Yarın akşam 
Kadıköyünde Süreyya paşa sinemasın
da milli oyunlar oynayacaklardır. 

KÜÇÜK iÇ HABERLER - ] 
'><'. Toplatılan bir kitab - Birkaç gün 

evvel piyasaya çıkarılan Türkiye, nere. 
ye gidiyorsun? İsimli kitabın toplattml
masına karar verilmiştir. Kitabın milel. 
lifi hakkında kanuni takibata başlanmış-

tır. 

X Yabancı diller mektebi - Üniver
site, yabancı diller mektebi müdür mu
<>.vinliğine Hıfzı V eldet tayin edildi. 

X Oniversite liampı - Üniversite 
ve yüksek mektebler kampının üçüncü 
devresi bu akşam nihayet buldu. 

X BeJgradda eatem•yonal sergi _ 

Eylülde Belgradda açılacak olan enter~ 
nasyonal sergiye tüccarlanmızla sanayi

cilerimiz de davet edilmişlerdir. 
x Daimi sergi raporu - Bugün <>a

nayi idare heyeti toplandı. Daimi sergi 

hakkında hazrrlanan raporu tetkik etti. 

Rapor yarın B. Celal Bayara arzedilecek. 

tir. 

' curdan dört bin kadar seyirci hazır bu- , 

Çankaya Spoı KııJühünden 

Kulübümüzün temmuz 936 kongresi 
31 ağustw; salı günü saat 18 de belediye 

_salonunda yapılacaktır . Iundu. Mucurlular, her tarafdan gelen 
sporcu Vt: seyirci kafilelerini büyük ve 1 

coskun tezahürlerle karsıladılar ve iki 
ta;af gençliği bir kard~ gibi kaynaştı-' 
lar. 

Nizamne:ıme mucibince kongreye iş .. 
tirak hakkını haiz üyelerin davetiyele
r.ini idare heyetinden almaları rica O• 

ı lunUT. 

Öğle yemıığinden sonra takımlar sii· 
rekli alkışlar arasında sahaya çıktılar . 

Her zamanki merasim yapıldı ve ilk O· 

)arak voleybol maçına başlandı. Mucur
lularm daha ilk dakikalardan itibaren 
ağır baSnıakta oldukları göze çarpıyor-

' du. ][ırşehır. takımında Baki ve Muh-
sin Mucurdan da Latif, H'useyin ve Şe

ref tanınmış voleybolculardandı. Mu
curlııliii", büyük bil heyecan içinde de

vam eden oyunun ilk partisini 7 - 15 
gibi iyi bir farkla ve kolaylıkla kazan

dılar. İkinci parti daha heyecanlı ve 
güzel oldu. Mucur voleybolcuları bu 

partide de üstün oynadılarsa da Kırşe
hirin genç elemanlarının enerjik oyu
nu karşısında ilk parti gibi kolaylıkla 

bitiremediler. Halkın sürekli allaşlar.ı 

arasında devam eden maç bayh bir çe-

kişmeden sonra 13 - 15 gibi az bir fark
la Mucur lehine kapandı. 

Futbol maçı 
Voleyboldan sonra sıra günün en 

mühim karşılaşması olan futbol ma~ma 

gelmişti. Fakat kıJ1ıehirliler Mucur ka

lecisi Latifin maç için hususi surette 

getirilmiş olmasına it..ı:az ederek maç 

yapmaktan sarfınazar ettiler ve iki ta

kunın karışık bir halde ekzersiz yapma

sı teklifinde bulundular. Seramoni yap

mak şartiyle kabul euilen bu teklifin 

ve mucurluların seramonisinden sonra 

iki takım oyuncuları biribirine karışa

rak ekzersiz mahiyetinde güzel bir 

oyun oynadılar. Böylece çok güzel bir 

gün geçiren seyirciler de iki taraf 

gençliğinin gösterdiği bu canlılık ha· 
reketinden memnun bir halde sahadan 

avrıldılar. 

Pire ta.knnı yakında 
İstanbnla geliyur 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Bugün

lerde Pireden şehrimıze bir futbol ta-

1 

kımı gelecektiı. Yunanistanın ..ayılı ta

k.miliırından biri olan pireli1er şehri-

mizde bir kaç gün kalacak ile bı.. müd 

det zarfınd& iki maç yapacaktır. 

Pire takımı cumartesi Galatasaray 

- Beşiktaş. pazaı günü de Fenerhahçe 

- Güneş muhtelitleriyle oynıyacaktır. 

ı-~-···"R···AÖ··;;·-0··~··-·-! 

l-. ..,••-••-+t--••-..,-•,.•••-•••••"-tt•••••• .... ,......•......,i 

ANKARA Ogle neşriyatı: - ll.30 
12.50 Muhteltf plak neşriyatı. J2.56 -

13.15 Plak: Tiirk musikisi ve halk şar· 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve haricı ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 . 1 Q.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - l 9.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları. (Cev

det ve arkada~lan). 19.30 - 19.45 Saat 

ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 

Türk musiksi ve halk şarkıları. (Ser· 

vet Adnan ve arkadaşları). 20.15 . 21.00 

Plalda dans mmıikisi. 21.15 - 21.55 Stiid· 

yo salon orkestrası. 21.55 . 22.00 Yarm
ki progra,m ve İstiklal marşı. 

Uçak, uzman, alan, hangaı 
benzin, yağ ... (Havacılık) de 
yip geçmeyiniz. Bunlar he 
gün binlerce lirayı emıyo"' 
Yardımın arkasını keserse1 

başladığımız işı yarıda bıral· 
mış oluruz. 

Türk Hava Kurum• 
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1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu İlanları 
"- -

lLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri ihtiyacı. için ~7 ton sade yağ[ ka· 

pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksıltmesı 27.8.937 saat 16 da
dır. Muhammen bedeli 33300 lira ve ilk teminatı 2497 lira 50 ku· 
rustur. Teklif mektupları belli saatten bir saat eveline kadar ka
buİ olunur. Şartnamesi 166 kuruş mukabilinde komisyondan ~lı
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikalariyle ve tik 
tominat ve teklif mektuplariyle Lüleburgaz tümen satm alma ko. 
misyonuna. gelmeleri. (2652) 2-4106 • 

1 LAN 
1 - Eıkisehir garnizonu için 16000 kilo sade yağı kapalr zarf

la z.9.937 pe;~embe günü saat 16 da Eskişehirde askeri satm alına 
komisyonunda alınacaktır. . 

2 - Yağın tahmin bedeli 15~40 lira v~ ',?UV~~kat temınatı 1128 
liradır. Şartnamesi her gün komısyonda gorule~ılır. . . 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerındekı vesıka ve te. 
nıinat makbuzlarım havi teklif mektublarınr ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2799) 2-4263 
İLAN 

ı - Kayseri kor merkez kıtaatının eylül 937. tari.hinden 938 se~ 
neii haziran nihayetine kadar ihtiyacı olan 360 bın kılo tutuşturma 
odunu kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. • 

2 _ İhale 8.9.937 çaqamba giinü saat 1~ da kor. satın alma ~o
misyonunda yapılacalttır. Zarflar ihale saatmden bır saat evvehne 
kadar kabul edilecektir. 

3 _ Odunun muhanımen bedeli 9000 lira ve ilk teminatı 675 li-
radır. Şartnameai kor ıatın alma komisyon~nda g?riilebilir. 

4 _ İsteklilerin belli gün ve saatte temınatlarıyle ve kanunun 
emrettiği vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 

(2792) 2-4264 
lLAN 

ı _ latanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaa~t ve mü· 
essesatm ıenclik ihtiyaçları için 40 ve 19 ton sade yagr kapalı 
ııarfla eksiltmeyı konulmuştur. . . . . 

2 -40 ton sade yağın muhammen tutarı .~7~00 hra ve ılk temı
natı 2820 liradır. İhalesi. 2.9.937 perşembe. gunu saat_ ıs de. 19 to
nun muhammen tutarı 17860 lira ve ilk temınatı 1340 lıradır. lbaleıl 
2.9.937 pertembe ıünü saat ıs,zs dedir. Şartnamesi her gün komi•· 
yonda görülebilir. .. . . 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cu ma~delerındeki 
vesika ve teminat makbuzladyle teklif mektublarını ıhale saatle
rinden enaz bir saat eveline kadar tstanbulda Fındıklıda komutan. 
hk Htın alma komisyonuna vermeleri. (2707) 2-4156 

İLAN 
l - Kayseri kor merkez kıtaatının eylut 937 den 93~ senesi ey. 

tul nihayetine kadar ihtiyacı olan 400 bin kilo ekmeklık un kapa
h zarfla ebiltıneye konulmuştur. 

2 - Ektiltme 6-0-937 pazarteıi günü saat 16 da kor satın a~ 
komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ı;aat 15 e kadar kabul edtle. 
cektlr. 

3 - Unun muhammen bedeli S0.000 lira ve muvakkat teminatc: 
3150 liradır. fattnamesi kor satın alma komisyonunda g~rülebilir. 

4 - lateklilerln belli gün ve eaatte ihale saatinde~ bır saat .. ev· 
veline kadar kanunun emrettiği vesaikle birlikte komııyona mura-
caatlan. (2793) 2-4265 

lLAN 
1 - Polatlı alayının ihtiyacı olan 24.000 kilo sığır etinin 9.8.937 

pazartesi günü ıaat 16 da yapılan münakasasmda muayyen saatte 
zarf verilmediğinden arttırma ve ckıiltme kanununun 40. cı mad· 
desi mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. . • 

2 - İhale 31.8.937 sah günü saat 16 da yapılacaktır. Aynı giin 
ııaat 15 de zarflar komisyon ba,kanlığına verilmiş olacaktır. 

3 - Taliblerin Polatlı mal sandığına yatırılmış 450 liralık te
minatı muvakkate makbuzlariyle mezkOr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen talihlerin her gün öğleden son-
ra komisyona müracaatları. {2706) 2-4157 

t LAN 
ı - Sivaı garniı:onu birliklerinin ihtiyacı için 110 bin kilo sı

ğır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Etin bedeli 16500 lira ve ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - ihalesi 2.9.937 perşembe günü saat 15 de Sivasta tuğ komu

tanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatinden en u 
bir saat evve1ine kadar mezkfır komisyona vermeleri. 

(2798) 2-4262 
1 LAN 

ı - 400 tane ıp yular bastığı, 200 tane belleme, 400 tane gebre, 
1.9.937 carsamba günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 'isteklilerin niimunelcriyle beraber yazılı gün ve saatte An
kara levazım amirliği satın alma komsiyonuna gelmeleri. 

(2951) 2--4463 
t LAN 

l - Demir köy alayı ihtiyacı için 408 bin kilo un 27.8.937 cu
ma günü saat 15 de Vizede tümen satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Unun muhammen tutarı 67320 lira ve muvakkat teminatl 
5050 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle yazılı gi.in ve saatte mezkur komis-
yona müracaatları. (2952) 2-4464 

t LAN 
1 - Trabzon garnizonu ihtiyac[ için 60 bin kilo sığır eti ka

palı zarf usuliylc 10.9.937 cuma günü saat 11 de Trabzon kalesin· 
deki askeri satın alma komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Etin tahmin edilen bedeli 12000 lira ve ilk teminatı 900 li
radır. Şa_rtnamesi her giin komisyonda görülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı ihale saatm
clan en az bir saat eveline kadar mezkür komisyona vermeleri. 

(2966) 2-4465 

İLAN 
Muhammen İlk 

~ iLAN 
Askeri okullar için iki milyon dört yüz yedi bin kemik küçük 

düğme. üç milyon kemik büyük düğme, yetmiş bin kemik caket 
düğmesi 10.9.937 cuma gün~ saat 15.30 da İstanbulda '_l'opha:ıede 
Lv. amirliği satın alma k~mısyonı:nda ka~ah zarfla eksıl~esı y~
pılacaktır. Hepsinin tahmın bedelı 18040 !ıra 30 k_uruş ~e ılk te~~
natı 1353 lira 2 kuruştur. Şartname ve nümunelerı komısyond~ go
rtilebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ı ve 3 cü maddelerınde· 
ki vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale sa
atından bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2967) 2-4466 
1 LAN 

ı - Trabzon garnizonu için 250 bin kilo un kapalı zarfla ek· 
siltmeye komtlmuştur. 

2 - EksUtmesi ıo.9.937 cuma günü saat 16.30 da Trabzon ka-
lesindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Unun tahmin edilen bedeli 30720 lira ve muvakka ttemınat[ 
2304 liradır. Şartnamesi 154 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınabilir. 

ıl - İsteklilerin ticaret odasında kaytdlr olmaları şart. bul~n
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddeJerindekı vcsıka 
ve teminat makbuzlariy1e teklif mektublarınx ihale saatmdan en 
az bir saat eve1ine kadar meıkfır komisyona vermeleri. (2968) 

2-4467 
t LAN 

ı - Trabzon garnizonu için 950 bin kilo odun kapalı zarf ~ısu· 
liyle 10.9:937 cuma günü sa.at 15 ~c Trabzon kalesindeki asken sa
tın alma komisyonunda eksıltmesı yapılacaktır. 

2 - Unun tahmin edilen bedeli 11875 liradır. İlk teminatı 891 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız olarak g?rüle~ilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerındekı ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı ihale saatın· 
dan en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2970) 2-4468 
t LAN 

Edirne garnizonunun bir birliğinin ihtiyacı için 189960 kilo 
arpa 16.9.937 perşmebe günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. Arpanın muhammen tutarı 5 kuruş ve ilk teminatı 713 
liradır. Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. lst~k· 
lilerin 2490 sayılı kanu.nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve t7mınat 
makbuzlarını havi tekhf mektublarım ihale saatından en az hır sa. 
at evetine kadar meıkCır kotnisyona vermeleri. (2973) 2--4469 

Anl{ara merkez hıfzıssıhha mü
essesesi satın alma komisyonundan 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 740 lira olan serom şişeleri 
1.9.937 çarşamba günü saat 11 de pazarhk suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığa iştirak etmek istiyen1er S6 lira muvakkat teminat 
vermesi ve ayrıca bu gibi i'lerlc muamele yaptığım tevsik etmesi 
lazımdır. · 

3 - Muvakkat teminat Hudud ve sahiller sıhat umum müdür-
lük veznesine vatm1aeaktrr. (2833) 2-4296 

Ankara Valiliğinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankara Kırşehir yolunun 64 ile 

69 uncu kilometreleri arasında yapılacak tcsviyei turabiye, imalatı 
sınaiye ve şosa inşaatıdır. 

Ke,if bedeli (33427) lira (53) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 6.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.5 

da vilayet daimi encümeni odasında kapah zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 - İsteklilerin teklif mcktub1arını, ticaret odası vesikasını 
ve 2507 lira 6 kuruşluk muvakkat teminatlariyle nafıa vekaletin· 
den aldıkları 937 yılına aid müteahhidlik ehliyeti fenniye vesika
sını hamilen ikinci maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar 
encümen reisliğine müracaatları tazımdlr. 

4 - İstekliler keşif ve •artnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2905) 2-4370 

Beton Arme Köprü İnşaatı · 
Nafıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sinop vilayetinde Sinop Ayancık 
yolu üzerinde Betonarme Karasu köprüsü inşaatıdn. 

Keşif bedeli (34000) Jiradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 

birde nafıa vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıl~caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna muteferri diğer evrak (170) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprül:r r~isliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için. ~alıblerin (2550) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu gibı ışleri yapabileceklerine dair 
v_ekaletimiıden almmrş müteahhidllk. ehliyeti fenniye vesikasiyle 
ticaret ve sanayi odası sicil varakası ıbraz etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evcine kadar komsiyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktaıidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2620) 2-4154 

Nafia vekaletinden: 
7 eylül 937 salı günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme ek· 

siltme komisyonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet de
mir nakliye sandığı açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna mütefcrri diğer evrak parasız olarak Ankara
da malzeme müdürliiğünden Haydarpaşada vekalet tesellüm memur· 
luğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat 142.5 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 7 eylül 937 salı günü saat 15 de komis-

yon odasmda hazır bulunmaları lazımdır. (2850) 2-4365 

Elektrik tesisatlı 

Mikdarx Tutarı teminatı Ih alenin Kiralık müstakil ev 
Cinsi Kilo Lıra Lira Krş. Şekli Tarihi günü saati 
Un 128000 24000 1800 Kapalı 6-9-937 pazartesi 9 Topraklık mevkiinde Tuz na· 
Sığır eti 45000 6750 506 25 9 zın bağt. Erzurum mahallesi Ya-

" " zıcı sokak No. 3 Odıın 600000 6000 450 10 e müracaat. .. " " 2-4406 Sade yağ 6000 4500 337 so Açık 15 .. .. 
Sabun 3000 1350 101 25 16 .. " .. 

Z AY t Arpa 45000 2250 168 75 16 .. " Kuru ot 36000 1800 135 .. 7-9-937 Salı 9 Ankara belediyesinden aldı-
Saman 29000 ı 160 87 .. 9 ğım 171 N o. çift ath araba pila-.. " Kuru fasulye 14000 1400 ıos .. 16 kasını ı:ayi ettim hükmü oımaılı-il 

Nohut I JOO 430 32 25 .. 8-9-937 çarşamba 9 ğı ilan o1!.lnur. 
Bulgur 13000 1950 146 25 .. 10 Balğat köyünden Mehmet 

" Kuru soğan 10000 800 60 ,, 
" 

,, 11 Kalkan 2-4474 
Gaz yağ[ 2500 500 37 50 ,, .. 12 
Şeker 1700 578 43 25 .. " " u Kiralık Oda • 
Pirine 8000 2800 210 9.9.937 perşembe 14 
Patates 36600 1830 137 25 .. " •• ıs Yenişehirde bir alman ailesi Kuru ii:ıüm 4500 1125 84 38 .. " .. 16 yanında mobilyah bir oda kira-

Art• in kıtaatı ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlan yazıb on yedi kalem erzak hizalarmda gös- hktır. 
terilen j,!iin 1erde eksiltmeye konulmu'}tur. İsteklilerin ilk teminat makbuzlariyle yazdı gün ve saatler- Yenişehir postrestant 
de Art· ıı ~ ,.',eri satın alma komisyonuna müracaattan. · (2778) 2-4258 Rodolf G. 2-4484 

........ 
İLAN 

Muhammen bedeli (94138) lira olan lokomotif alev ve duman~ 
rulan ile regülatör boruları, bağalık çelik çekme boru ve frea 
hava sevk boru ve parçaları ile muhammen bedeli (20222,66) lira 
olan muhtelif ebatta galvanize ve demir gu boru ve tefeıruau 
4.10.937 pazartesi günü ıaat 15.30 dan itibaren bir ve iki numaralı 
listelere aid zarflar açılmak ıuretiyle ve kapalı zarf usulü ite Aa
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin bir No.lu liste muhteviyatı olan ı... 
komotif alev ve duman borulraı için (5956,90) ve iki numaralı liıtc 
muhteviyatı gaz boru ve parçaları için de (1516,70) liralık ma
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala:rr. reamt gazcı. 
nin 7.S.936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 numaralı nüshala
rında intişar etmi~ talimatname dairesinde a.lınmıf vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

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

(2773) 2-431J 
iLAN 

Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. lan ve mikdar
ları aşağıda yazıh vagonlar 6.10.1937 çarıamba günü saat 15 dea 
itibaren 1·4 listeye aid Hrflar sıra ile açılmak suretiyle ve kapalı 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında saten alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizlarında gösterilen muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 
T. ve 3297 veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. Iu nüshalarında intişar et
miş olan talimatname dairesinde alınmış ve9ika ve tekliflerini ay· 
m gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a - veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Mikdan 
tımi Liste No. 

1 Kömür vagonu 
Soğuk hava vagonu 

Yük furgonu 

Adet 
30 
!2 
.o 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
300000 
96000 
55000 
65000 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
15750 
6050 
4000 
4500 

2 
3 
4 Otoray romorku 

(2840) 
s 

2-4363 
l LAN 

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

Bu işe girmek iıtiyenlcrin ( 1057.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 
gün ve 3297 veya 1.7.937 G. 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş otan 
talimatname dairesinde alınmış veıika ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reiıliğine vermeleri lizandır. 

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

(2849) 2--4433 
1 LAN 

Muhammen bedeH, vagon üzerinde teslimi halinde beher metre mi· 
kabı 125 ve yerde teslimi halinde 110 kuru!J olmak üzere 6000 met
re mikab balaata Lüleburgazda: 

Keza muhammen bedeli vagon üzerinde teılimi 11artiyle beher 
metre mikabı 155 kuruş olmak üzere 8000 metre mikibı balutm ki· 
lometre 27 den, 6.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı sarf u
suliyle Sirkecide 9. işletme eksiltme komisyonunda ayu ayrı veya 
ikisi birden satın alınacaktır. 

Bu işe tamamen veya kısmen girmek istiyenlerin %1.5 nisbe· 
tinde muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, nafıa it
lerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak müteahhid
lik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış -vesika va 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 kadar işletme binasındaki komi .. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden v• 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (2918) 

2--4373 
1 LAN 

2.8.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle satın alınacağı ilan edil· 
miş iken görülen lüzum üzerine bir müddet tehir edilmiş bulunan 
8000 meşe traverse aid ihltenin 28.8.937 cumartesi günü saat 10.30 
da Sirkecide 9. işletme satın alma komisyonunda kapalı zarf usu
liyle yapılacağı ilan olunur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği vesikaları nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek 
istiyenlerden arancak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 9.30 kadar 
işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe aid şartnameyi Ankarada malzeme dairesinden 
ve Sirkecide 9 işletme satın alma komisyonundan bila bedel ala-
bilirler. (2859) 2-4325 

Hava Yolları Devlet i~letme 
idaresinden 

Devlet hava yolları ihtiyacı için (60) ton 74 oktanlık tayyare ben· 
zini alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18.600 liradır. 
Eksiltme kapalı ı:arf usuliyle eylülün 9. ncu perşembe günü öğle· 
den sonra saat 2.30 da Ankarada havayolları devlet işletme idare
si merkezinde yapılacaktır. 

Şrtname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsiz ·()· 
Iarak alınabilir. 

İsteklilerin 1395 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile ve icab eden belgeleriyle eksiltme zamanından bir sa
at evel teklif zarflarını komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(2877) 2-4392 

Ankara belediye reisliğinden: 
Kızdbey caddesinde kadastronun 143, 145, 146, ve 155 numaralı 

adalarına tekabül eden imarın 850 numaralı adası, keza aynı mahal
de kadastronun 156. 157, 158 ve 159 numaralı adalarına tekabül e
den imarın 853 numaralı adası ve gene kadastronun 147 numaralı 
adasına tekabül eden imarın 826 numaralı adası, Akköprü caddesin
de kadastronun 318 numaralı adasına tekabül eden imarın 764 nu
maralı adası, Cebecide imar ve kadastronun 981, 982, 983, 1000, 
1001, 1002, 1003, 1004 ve 1006 numaralı adalan, Yenişehirde garaj 
yanında gene kadastro ve imarın 1034 1035, 1036, 1037, 1038 ve 1316 
numaralı adalariyle Kanlxgöl mevkiinde kadastro ve imarın 1199 
numarah adasınnı müstakbel vaziyetleri ve parselasyonları ikmal 
edilmiş olduğundan buralarda gayri meukulu bulunanlarnı çapla
rını almak üzere belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

(2887) 2-4394 

Jandarma Genel l(omutanlığı An· 
kaı·a satınalma komisyonundan 

Bir tanesine yüz on kuruş kıymet biçilen sert domuz kılından 
mamfil (4226) timar fırçası 31.8.937 salı günü saat onda açık eksilt
me usulü ile satın alınacaktrr. Buna aid şartname parsız komis
yondan alınabilir. Örneği de vardır • 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin (348) lira ·•65" kuruşluk ilk 
teminat ve şartnamede yazılı belgelerle vaktinde komisyona 
baş vurmaları. (2612) 2-4070 

1 



== 25 - 8 - 1937 

Milll Müdafaa Vekaleti Satınalma 1 
________ Komisyonu llanhlrı _______ _ 

B i L İT . 800 1 - Bir metresine tahmin edilen fıyatı 30 kuruş olan 495. 
metre baki astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 2\5 
kuurş olan 120 bin ila 167,000 metre çamaşıılık bez ayrı ayrı kapa ı 
zarfla alınacaktır. . t 

2 - Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezı~ şar -
namesini 255 kuru,a almak ve örneklerini görmek istiyenlerın her 
gün komisyona gelmeleri. . . 

3 - AstarhkL bezin ilk teminatı 8687 ve çamaşırlık bezın ılk te-
minatı 3068 lira 63 kurştur. 

4 - Ast~rlık be:r:in ihalesi 1.9.937 perşembe günü ı>aat 1~ de 
ve çamaşırlık bezin ihalesi 1.9.937 preşmebe günü saat 15 tedır. .. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı ~an~ •. 2 ve 3 ~u 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ıle tiırlıkte ttıklıf 
ı:ınektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. ~. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2V02) 2-4184 

BİLİT 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 12 kuruş olan 19200 adet men

öil açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2304 lira olup ilk teminat parası 172 

lira 80 kurştur. 
3) llıale&i 2. eylül 937 perşembe günü s~at 10 dadır. 
4) Nümunesi M. M. V. satın alma komısyonundadır ... 
5) Eksiltmeye gireceklerin ~4~0 sayılı ka~.u~un 2. 3 cu madde

lerinde istenilen belgeleriyle bırlıkte ıhale gununde M. M. V. sa
tın alma komisvonunda ha.zrr bulunmaları. 

(Z696) 2--4212 

BİI.:İT 
1) Beher adedine ibçılen ederi 37 kuruş olan 9600 adet havlu a-

çık eksiltmeye konmuştur. . . 
2) Tahmin edilen bedeli 3552 lira olup .ılk temınat parası 266 li-

ra 40 kuruştur. . .. . 
3) İhalesi 2. eylül 937 ünü saat 14 dedır. Numunesı M. M. ve-

aleti satın alma komisyonundadır. .. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 s~yılı k~.n~_nun 2. 3. cu madde

lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ıhale gunu ve saatınde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2698) 2-4213 

(2689) ~-4213 

BlLtT 
1) ı 7.000 kilo karpit açık eksiltn:eye kon~u§tur .. 
2) T-ahmin edilen bedeli 4420 lıra olup ılk teınınat parası 331 

lira 50 kuruştur. . 
3) İhalesi 6 eylill 937 pazartesi günü saat 14 dedır · .. .. 
4) E.ksitlmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu~u 2, 3 uncu mad

delerinde isteniJen belgeleriyle birlikte ihale gun ve saatnıda M. 
M. vekaleti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(2846) 2-43S3 

BİLİT 
ı - 'Biçilen ederi 3200 liu olan bir ışıldak ile grup elektrojeni 

açtk ~ksiltme ne satın a]macaktu. . 
2 - Elu.ilı:nıesi 6 eylül puartesi gün saat 11 dedır, 
3- lk temiuat:!'240 liradır. 

- Şartnamesi ıM. M. V. satın.. alma Ko;dan arasız almır. Mu-
habere ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmeye girece.kler kanuni temina tve 249~ s~yıh ~anu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlikte ıhale 
gün ve saatında ™· \M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2874) 2--43SS 

BtLtT 

1) Beher çiftine biçilen e.deri 200 kuruş olan 4670 çift yemeni 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 700 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 26 ağustos 937 perşembe günü saat ıs tedi~~ .. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ~unun 2, 3 ~ncu mad· 

c~rinde istenilen bdgelel'iyle birlikte temınat ve t ekhf ıncktub· 
lannı ihale gününden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna vemıeleri. (2591) 2-4066 

BİLİT 

ı - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 900 kurş olan l5 bin ili 
25 bin tane bataniye ile bir tanesine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş 
olan 15 bin tane yün fanila ve bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
230 kurş olan ı S bin ila ıo bin kilo yün çorap ipliği ayrı ayrı ka-
palı zarfla alınacaktır. . . . . 

2 - Battaniyenin şartnamesini 1125, fanilanınkı_nı _ 158 ve. ıphk
lerinkini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek ıstıyenlerın her 
gün komisyona gelmeleri. . . . . 

3 - Battaniyelerin ilk teminatı 12.500, fanılenın ılk temınatı 
'2362 lira 50 ve ipliklerinin ilk teminatı 3450. li~~d.~r. 

4 - Battaniyelerin ihalesi 3.9.937 C. ertesı gunu ~aa~ 11 ~e .. Fa- t 
nilenin ihalesi 5.9.937 P . ertesi günü saat 11 de ve ıplıklerın ıha
leai S.9.937 P. ertesi günü saat ıs tedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin '2490 sayılı kanun. 2 ve 3. mad· 
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mektub· 
larmı ihale saatlaerindcn en az bir saat evel M. M. V. Sa. Al. 'Ko. na 
vcnneleri. (270ı) 2-4183 

BİLİT 

Eskişehirde bir gaz deposu inşaati kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmı.ı~tur. Keşif bedeli 10880 lira 61 kuruştur. 

Eksiltmesi ı4 eylül 937 salı günü saat 14 dedir. İlk teminat 
816 lira 5 kuruştur. Şartnamesi 55 kuruşa M. M. V. satın alma KO. 
dan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte bayındırlık ba
kanlığı mı.iteahhitlik vesikasiyle birlikte teklif mektublarını ihale 
sa.atından behemehal bir saat evel M. M. Y. satın alma Ko. na ver-
llleleri. (2979) 2--4499 

t LAN 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6152 lira olan 2800 metre ya

tak kılıflık bez, 5520 metre yatak çarşafı bez, ı200 metre yastık 
Yüzlüğü bez, 4680 metre battaniye kılıflığı bez ile bir metresine tah
h'ıin edilen fiyatı 24 kuruş olan 13.550 metre pijamalık bez ayrı ayrı 
kapalı zarfla alınacaktır. 

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

3 - Dört ika.lem eJyanın ilk teminatı 4ı6 lira 40 kuruş ve pija
ınalık bezin ilk teminatı 243 lira 90 kuruştur . 

4_ :- Dört kalem bezin ibal~i ~.9.937 perşembe günü saat 11 de 
"c Pl]amahk bezin ihalesi aynı günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun 2. ve 3 cü mad
delerinde yazılı ~esikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
~Ublarını ihale saatlarından en az bir saat eveline kadar M. M. V. 

A. AL. KO. na vermeleri. ('298ı) 2-4461 

İL A N 
f 1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 tane 
renk gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 

}' 2 - Şartnamesini par.asız almak ve örneklerini görmek isti
tnlerin her gün komisyona gdmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 3ı5 liradır. 
4 - İhalesi 13.9.937 P. ertesi günü saat 14 tedir. 

d 1 
5 :- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü matla: c~ınde yazılr vesikaları ilk teminatlarr ile birlikte tam ihale sa-
.... M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri. (2982) 2---4%2 

ULU! 

~rikara ~aliliğin(len 
·ı - Kaza merkez okulları için açık eksiltme ile 57 ton sömi kok 

kömürü mübayaa edilecektir. 
2 - İş.bu kömürlerin muhammen bedeli 1S73 lira 90 kuruştur. 
3 - 1~teklile; muhammen bedelin % 7.S teminat muvakkateyi 

mubaııebcı hususıye müdürlüğü veznesine yatıracaktır. 
4 - İhale 2.9.937 perşembe günü saat ıs.s da viliyet onağında 

daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün kültür direktörlüğüne müracaatları. (2872) 2-4338 

• T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayıh telsiz kanunu mucibince radyo sa· 

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

1 - Ağustostan evcl alınmış olan rübsamamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almryanlar evelce ilan 
edildiği gibi ağır cezalara çarptmlacak ve bu müddet hiç bir su
retle uzatılmıyacaktrr. 

937 ücretleri eyl(l) sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul. 
!anılsın kullarulmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal Jazrmdır. 

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

Beton Anne Köprü İnşaatı · 

Nafıa Vekaletinden 
ı - E~~ilt~eye konulan iş: Sıvas vilayetinde Sıva_s - Ko~~

hisar yolu uzerınde Yukarı kale ve Koyul hisar . Reşadıye yolu U• 

zerinde Aşağı kale köprülerinin betonarme olarak inşaatıdır. 
Her iki köprünün keşif bedeli (68.000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 

da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyo-
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. · 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (340) 
kuruş bedel ~ukabili.n~e şose ve köprüler reisliğinden ~ınabilir. 

4 - Ek.sıltmeye gıre~ilmek için talpilerin (4~50) lıra.hk m~
vakkat tcmınat vermelerı ve bu gibi işleri yapabıleeeklerı.ne ?aır 
:Vekaletiuıizde~ _alınmış müteahhidlik ehlyeti fenniye vesıkasıyle 
ticaret odası sıcıl varakası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evelin~ k~dar komisyon reisliğine makbuz muk~bilinde 
vermeleri ınuktaızdır. Postada olacak gecikmeler kabul ed1lmez. 

(2622) 2~4153 

A.nkar.a ValiliğinClen 
Nafıa dairesi için lüzumu olan ,2bin teneke benzin kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 6.9.937 pazartesi günü 
saat 15.5 vilayet encümeni riyaset odasında olacaktır. 

Tahmin bedeli (6650) liradır. 
İiteklilerin tckJif mektubları tic.aret odası vesikasr ile 498 li

ra 75 kuruşluk muvakkat teminatları birlikte aynı gün ve saat 14.5 
a kadar encümen reisliğine vermeleri. 

,İstekliler buna aid şartnameyi nafıa müdürlüğünde gözden ge-
çirebilirler. (2836) 2-4316 

Ankara Valil~nden: 
Keşif bedeli 1856 lira 50 kuruştan ibaret bulunan kazma kürek

le bunlara .aid kıırlcıkdan mamul sapların alınması ihalesi 2. eylül 
937 ıterşembe günü saat ıs de Miliyet daimi encümen odasında ya
pılacaktır. 

Muvakakt teminatı 139 lira 24 kuru~tur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya 

makbuzlariyle söıü geçen gün ve saatte Vilayet eııci.imenine mü
racaatları. İsteklilerin keşif ve şartnameyi heı;gün Nafra miidür. 
lüğürıde KÖrebilirler. (2634) 2-t098 

Memur '.Aranıyor 

ETi BANK 
Bankamızın makine ve teaiat ş.ubesinde çalışmak ıüzere almanca 

lisanına iyice vakıf genç bir makine ve yahud elektrik mühendisi· 
ne ihtiyacımız vardır. 

Talihlerin tercümeihalleri, diploma ve nıevcu.d ise bonservis 
kopyalariyle bankamır.a tahriren mürac..at etmeleri. 2-4361 

~~~----~-----------------~-----.--~-------------: 

Şoförler.in. rıaz~ iiıWkaüııe 
Bozulan taksimetııelerin tamire sevkinden evvel üzetlerinde bu 

lunan ayar damgalarının ancak miifettişliğimiz taı:afından iptal e
dilebileceğinden şoförlerin taksimetrele~ini müfettişliğimize geti
rerek mühürlerinin iptalinden sonra tamır ettirmeleri. 

Hilafında hareket eden şoförler hakkında kanuni takibat yapıla-
cağı ilan olunur. (2983) 2-4471 

iktisat vekaleti merkez mıntakasr ölçüler ve ayar müfetti~liği. 

M. M. V. Deniz Levazım Şu~sinaen: 

Doktor Aranzyor 
'Gölcükte deniz fabrikalarına ücretle bir doktor alınacaktır. İs

teklilerin şeraitini öğrenmek üzere M. M. V. deniz levazım şu.IDe-
sine müracaatları. (2823) 2-4352 

1 L AW 
.5 birinci teıırin 937 salı gü?Ü ~a~t 1~ de. ihale edilecç,ği ilan e

dilen iki adet perçin çivi makınesmın şımdılik satın ahnmasından 
vaz geçilmiştir. (2978) 2--4458 

!LAN 

1 - 1 adet tav ocağı açık _eksilt~e ile satın almacaktrr. 
2 - Tahmin edilen bedelı 4000 lıra olup ilk teminat parası 300 

liradır. . 
3 - İhalesi ı3 eylfil 1937 J?azartesı g1inii saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerın ~4~0 saydı kanununn. \3 üncü mad

delerinae istenilen belgeleriyle bırlıkte ıha}~ gün ve -.aatinae M. M. 
V. satın .alma komisyonunda hazrr bulunmaıarr. (mı) :-2-3655 

İLAN 

ı - Hepsine tahmin edilen ~iyatı 6050 .lira olan '20 ton benzin 
546 kilo mobil A, 646 kilo Mobıl B, S46 kilo Mobil C veya Şel 
yağı ile 20 teneke gaz yağı kapalı ~ar~la ..alı~caktrr. 

2 - Şartnamesini parasız almak ıstıyenlerm mcr gün :komisyo· 
na gelmeleri. 

3 - llk teminat mikderı 453._Ii~a 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.9.937 cuma gunu aat 11 dedir • 
5 - Münakasya girecekleriı:ı 24go "':Yılı kanunun. 2 ve 3 c:ii 

maddelerinde yazılı vesikaları ılk .temınatlarx ile brrlikte teklif 
mektublarrnı ihale saatından en az hır saat eveı M. M. "N. SA . .tı;L. 
Ko. na vcnnclerl. (2980) 2~460 

7= 

Ankara Belediye Reisliği UanlaTı f 
~---------------- ----------------~ 

lL~N 
1 - Temizlik müstahdeminine yaptırılacak 379 takım elbise ve 

kasket 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Muhammen bedeli 3790 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ~4.25 liraaır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenJer her ~ yazı işleri !kalemi

ne ve istekJilerinde 31-8-937 salı günü..aat on buçukta belediye en-
cümenine-müracaatları. (2804) 2-~270 

!LAN 
1 - Samanpazarr hahçesinin tanzimi ve purgula inşası 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3794,69 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 189,73 liradır. 
4 - Şartnamesini görme kistiyenlerin her gün yazı işleri kale

mlıle ve istekli1erin de 3-9-937 cuma günii saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (2901) 2-=4378 

İLA'ıN 
1 - Halde bulunan 26 numaralı dükkana istekli çdmıadı'ğ:rn-

dan a~ık arttrrması 10 uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 660 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 49.50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek sitiyenJerin her gün yazı .iı,!eri :.ka

lemine ve isteklilerin 'de 3.9.937 cuma günü saat on .buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. ~44ı7 

t L A. N 
1 - Yenişehirde 1042 inci adada 5 parselde 49,35 metre murab

ba ı belediye malr arsa 15 _gün müCldetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 197.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14.80 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı i~leri kale

mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat I0.30 da belediye 
encümenine müracatları. (2888) '2~375 

t LAN 
1 - Ya:ogın~erinde Aydın sokağında 691 inci adada 73 metre 

murabbaı arsa.15 gün müddetle açık artırmaya .konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli.365 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27,40 lira.dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3-9-937 cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracatJarı. (2889) ı--:4316 

t L 'A N 
ı - Otobüs idaresine alınacak madeni malzeme 15 gün müddet-

lı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ,Muhammen .bedeli 6147 liradır. 
3 - MU'Va.lskat teminatı 461 liradır. 
4 - Şartnanesini görmek istiyenler her gün yazı iıleri kalemi. 

ne müracaa.tlarr ve ihale 3l!i8·937 salı günü aaat 11 de .belediye en
cümeninde y.çılaoağmdan isteklilerin teminatlariyle .birlikte tek
lif mcktubiarını i,SUt ona kadar belediye encümenine :vermeleri. 

(Z705) 2--4271 

1 LAN 
1- anai caddesinde 852 inci dada b panelde 59 metre mu-

rabb" ~diye malı arsa lS gün müddetle açık artırmaya konuL 
muştuı . 

2 - Muhammen bedeli 590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 44.ZS liradır. 
4 - Şartnamesini..görmek istiyenlerin her gün yazı i~leri kale

mine ve isteklilerinde 31-8-937 salr günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatlarr. (2809) 2--4266 

t LAN 
1 - Otobüs idaresi müstahdeminine alıııacak yüz yetaıi_ş dokuz 

takım elbise, palto ve kasket 15,.gün müddııtle ~lı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 5549 lirafür. 
3 - Muvaltkat teminatı 616.17 liradır. 
4 - Şartname ve n.Wnunesini görmek lstiyenlerin her gün yazı 

i§leri kalemine müracatları ve ihale 31-8-937 1alı günü saat 11 de 
belediye encümeninde y~ılacağından isteklilerin_ temi~tlaririe 
birlikte teklif mektublarını..saat ona kadar beledıye encumenıne 
YCrmeleri. (2808) 2-4269 

t LAN 
1 - Su idaresi depoları içi.n almac:ak.:32J0iaiict ~aç ıs gün müd 

detle asık eksiltmeye.konulmuştur. 
2 - Muharrunen bedeli 3187;50 Jiraöır. 
3 - Muvakkat teminatı 239 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin lacr gün yazı işleri..kaie

mine ve isteklilerin de 3-9-937 CDm3. günü sa.at on bu~ukta belediye 
encümenine müra.c.atlan. (ı900) 2-4377 

lLAN 
1 - O tobüs idaAsine alınacak 6.200.000.idet bilet ıs gün müd-

detle açık eluiltmeyeıkonulDlllftur. 
2 - Muhammen bedeli 2480 lir.alır. 
3 - Muvakkat teminatı 186 lira.dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her ün y.a:u işleri k~le

mine ve S.tcıkJikrin -de JU8-937..salı günü saat on :buçukta belcdıye 
encümenine müracaatları . (2807) 2-4268 

A:ıikara ~a:tillği:ndeıı: 
ı - Çankaya oktllunun tamiri 786 lira bedelle açık eksiltmeye 

konulmustur. 
2 - Müruikasaya girecekler muhammen .bedelin %'7 .5 muvakkat 

teminat olarak hususi muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 
3 - Eksiltme 6-9-937 pazartesi günü saat 15.S de vilayet dainıi 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere kültÜT direktörlüğü

ne ve ihale günü de daimi encümene müracatları. 
(2908) z_..:4371 

A!ıikar.a valiliğw· vv:ırn: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik Jtenzin ihtiyacı açık ek

siltmeye konııımu,tur. 
Muhammen bedeli 1903 lira 50 kuruştur. 
İhale 2.9.937-perşcmbe günü saat 15-ht~ukta"Yilayd Daimi:-en-

cümeninde }'ll!pılacaktır. . 
Eksiltmeye girmek için 142 lira 77 kuruşluk muvakkat temınat 

itası lazrmôrr. 
İsteklilerin ihale günu vilayet -daimi "'C'llcümcnine -şartnameyi 

görmek istiyenlerin hususi mU:basebe milifürlüğüne mÜl'a'Caatlarr 
ilan olunur. (?681) 12-41'218 

en: 
ı - Harta ı:lnta erleri için (1300) çift .,otin kapalı azrf usu

liyle uttn ~lmacaktır. 
2 - M~n bedel (6110) ınuvakkat teminat (458} lira (2~) 

..kuruştur. İhale günü 6. eylüh937 pazartesi gi.inii saat (lS) tedir. 
İstekliler ~uaitiaanlamak üzere her gün ve oksiltmeye gireceklerin 
de teklif mektublarmı ihale saatmdan bir saat evel Cebecide harta 
genel direktörlük satm alma komisyoruıı:ıa getirmeleri . 

(2854) 2--4323 
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Jandarma Genel Komutanlığı j 
Ankara sabnalma konıisyonundan 

ı - Keşif bedeli (1480) lira olarak tesbit edilen ve Ankara jan
darma meslek mektebi mutbahında işler bir halde teslimi meşrut 
bulunan bulaşık yıkama makinesi 1.9.937 çarsamba günü saat (15) 
to pazarlıkla isteklisine ihaJe edilecektir. 

2 - İlk teminatı (111) lira olan bu tesisata aid şartname ko
misyondan parasız alınabilir. Pazarlığa girmek istiyenlerin ilk te
tninatlan ile birlikte belli gün ve saatta komisyona baş vurmaları. 

(2787) 2~4244 

Anl~ara vali 'iğin den: 
Stdyom sahasının sulanması için lüzum olan malzeme açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odasında olacaktır. 
Keşif bedeli ( 1694) lira 6 kuruş; muvakkat teminatı 127 lira 6 

kuruştur. İsteklilerin Ticaret odası vesikasını ve teminat mektubu 
\7eya makbuzlarla birlikte yukarıda yaz:ıh gün ve saatte vilayet en· 
cümeni daimisine müracaatları. 

İstekliler, keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
göz:den geçirebilirler. (2987) 2-4477 

l\.ültür hal{anlığı levazım 
diı"el{törl~öiinden: 

ı - Kültür bakanlığı hademe pavyonu inşası ve sair tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 971 lira 71 kuruştur . 
3 - Muvakkat teminatı 72 lira 90 kuruştur. 

4 - Şartname keşif levazım direktörlüğündedir. Eksiltme gü· 
nü 27·8-937 cuma günü saat 15 dedir. Muvakkat teminat banka mek
tubu veya makbuz ile levazuıı direktörlüğünde müteşekkil komis· 
yona müracaatları ilan olunur. (2950) 2'-4453 

1 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 1 

Komisyonu hanları 
·~~~--~--~-- ------~~--~~ 

4000 KİLO ŞARJÖRLOK YAYLIK ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6·10.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2910) 2-4383 

Bitlis hall{evi başl{anlı~ından: 
Moloz Kargir İnşaat -

Yeni inşa edilmekte olan Bitlis halkevine aid (380) metre mik· 
abr moloz Elevasiyon kargir inşaatı malzemesiyle birlikte veya yal
nız işçiliği pazarlrkla. 

- Ahşap İnşaat -
(Anahtar, ispanyolet, menteşe ve saire dahil) 74,48 metre mu

rabbaı kapı ve 133,96 metre murabbaı pencere. 

- Beton İnşaat -
Alt kısım için döşeme (grebeton) 28,300 metre mikabı grebeton 

(20) metre mikabı beton arme lentolar. 87 metre mikabı beton arme 
döşeme pazarlıkla verileceğinden talip olanların ilan tarihinden bir 
hafta sonunda halkevi başkanlığına müracaat olunması ilan olunur. 

(2962) 2--4472 

Ankara Esnaf Cemiyetleri 
Umumi Katibliğinden · 

Ticaret ve Sanayi Odaları kanununun 10 uncu ve bu kanunun 
suveri tatbikiyesine dair talimatnamenin 135 inci maddeleriyle 
26.9.340 tarihli esnaf cemiyetleri talimatnamesinin hükümlerine 
istinaden Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Heyetinin 23.6.937 gün 
lü içtimaında verilen kararla teşekkül eden Esnaf Meclisi, Esnaf 
Cem iyetJerinin sıhhi, içtimai ve iktısadi gayelerinin tahakkul<una 
daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri için 19.8.937 tarihli içti
rnamda aşağıdaki karan ittihaz etmiştir. 

1 - 3008 numarah iş kanununun hükümlerine göre kontrola 
tabi olmıyan her sınıf müessese, mağaza ve dükkanda, veya seyyar 
olarak çalışan bütün Esnaf ve işçiler aşağıda Ycazılan hususata ria
yet edecektir. 

A - Gerek Ticaret ve Sanayi Odası kanununun 10 uncu ve ta
limatnamesinin 139 uncu maddeleri ve gerekse 26.9.340 tarihli ka· 
~arnamesinin 3 üncü maddesi hükümlerine göre her nevi Esnaf ve 
ışçi kendilerini mensub oldukları cemiyete kayıt ve tescil ettire
rek hüviyet varakası almağa mecburdur. 

. B - __ Evvelce kaydr bulunan esnaf ve işçi mensup olduğu ce· 
mıyete muracaatJa yeniden hüviyet cüzdanını vize ettirecektir. 

C -:- ~enüz cemiyetleri teşekkül etmemiş bulunan esnaf 26.9. 
341 tarıhlı kararnamenin muaddel ikinci maddesi hükümlerine gö
re meslek cihetinden alaka ve münasebeti olan cemiyetlere kayde· 
dilecektir. 
. D - Cemiy:tlere .ka:yıtlt müessese ve ticarethanedeki işçile

r.m, kararnamenın 12 ıncı muaddel maddesi ahkfunmca teahhütle. 
rine göre .~erecek~eri aidat o. müessese .ve ~abrikanm patronları ta• 
rafından ucretlerınden kesılerek cemıyetın sahibi salahiyet me· 
muruna makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
. .E - 30.9.937 t~rihine kadar kayıtlarını yaptırmıyan esnaf ve 
ışçıler hakkında Tıcaret Odası kanununun 5 inci maddesi ahkamı 
tatbik edilecektir. 2-4480 

ISKILIP ASLİYE HUKUK HAKlMLlGINDEN: 
İskilip hazine vekili tarafından kara köse tayyare benzin depo· 

sundan çalman benzin bedeli 3759 lira 49 kuruşun tahsili hakkında' 
Karakösenin Leylak pmar mahallesinden hamal Osman oğlu Mahi 
Karte ve rüfekası aleyhine açılan davanın muhakemesinde müddei a
leyhlerden Mahi Kartenin vefatiyle veresesi oJan kansr hanım ile kı· 
zı Fatmanın mahalli ikameti meçhul olduğundan davetiye makamına 
~alın ?lmak ~zere Ulus ve Erzurum vilayet gazeteleriyle ilanen teb
Jıga.t ıcra. e~~ldiği hal.de d~veti kanun~yeye icabet etmedikleri gibi 
vekıl dahı gond~rmedıkJerınden bu kere haklarmda verilen gıyap ka· 
rarmın da kez~ ı_Janen tebliğine ve muhakeminin 17.9.937 cuma günü 
saat dokuzatalıkıne karar verilmiş olduğundan mezburetanin hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 403 ve 405 şinci maddeleri mucibin: 
ce tarihi ilandan itibaren on beş gün zarfında mahkemeye gelme
dikleri ve itiraz etmedikleri ve vekili kanuni dahi göndermedikleri 
takd rrit> mahkemeye kabul edilmiyecekleri gıyap karan makamına 
kaim ,.,· ..... ~· :;.P"" ı.- .. vfiyPt iHin olunur. (299L) 2-4479 

ut us ==================- 25 - 8 - 1937 

Aktif 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

21 Ağustos 1937 Vaziyeti Pa~if 

1 

' 
\ 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.044,716 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki muhabirleı· : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın safi kilogram S.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleı·i : 
Denıhte edilen evrakı nak. 
tive karşıh~ı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı 

A \ naktiyenin karşılığı es· 
) ham ve tahvilat (itiba. 

ri krymetle) 
8 Serhest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

LiRA 

29.601.076,63 
17.010.061,-

990.626,72 

1.162.283,04 

7 .ı 09.521,60 

12.330,46 

33.457.872.64 

158.748.563.-

13.496.827,-

3.000.000,-
33.290.l 12.53 

38.110.104,30 
3. 796.33 l,60 

62.519.18 
8.658.564,06 

Yekim 

- 47.601.764.35 

1.162.283,04 

40.579.724. 70 

145.251.736,-

36.290.112.53 

41.906.435,90 

8.721.083,24 
4.50(}.000,-

14.998.342,91 

341.011.482,67 

Sermaye : 
ihtiyat Akçesi : 

Ad1 ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlaı· : 

--

Deruhte edilen evrakr naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan haz:ine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye bakiyesi 
Karşrlığı tamamen altrn ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muka!Jili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif : 

URA 

Z.105.172,40 
4.516.007,70 

158. 748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

9.000.000.-

722.740,24 

28.099.373,79 

Yekun 

LİRA 

15.000.000.-

6.6Zl.180,10 

173 2SI 736.-

12.136.387.83 

l, 

28.822.l 14.03 ( 

105.180.064. 71 

341.011.482,67 

--
~~~rt 1 ~~~ tarihinde~ itibaren: İskontr· haddi o/0 5 l /ı altın üzerine avans o/o 4 ı / 1 -~ 

Ankara Vilayetinden: 
Ankarcı vilayeti dahlinde Sincan köyünde yeniden kurulacak 

göl(men köyünde yapılacak ( 100) yüz adet göçmen köy evi 4.8.937 çar
şamba günü saat on beşte ~nkara vilayeti binasında toplanacak 
komisyon huzurunda iha lesı yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli beheı ev için ( 632) lira ('i7) kuruştur. 
2 - Muvakkat terninat parası 4413 lira dört bin dört yüz on üç 

lira yetmi~ yedi kurustur. (Teminat kızı lav cemiyeti namrna mal· 
sandıklarınca emaneten kabı:olunacaktır.) 

Alakadarların vukarıda adı geçen günde tekliflerini ticaret o· 
dası vesikasını ve 937 senesi müteahhidlik vesikasını ve teminat 
mektubu veya makbuzlarını nihayet aym günde saat on dört bu· 
çuğa 14.30 kadar Ankara vilaveti evrak kalemine teslim edip mu
kabilinde bir numara puslası almaları şarttır. 

İstiyenler idari. fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve 
İstanbul ic;kan müdürlüklerinde görebilirler. (2710) 2-4162 

Şarkil{araağaç halkevi in~aut 
komisyonu ))aşl(.anlı~ndan: 

Şarkikaraağaçta yaprlacak St04 lira 81 kuruş bedeli keşifli hal
kevinin imıası 20.8.937 den itibaren 10 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Talihlerin kanunda yazılı vesikaları ve % 7.5 
teminatlariyle K~raağaçta müteşekkil halkevi inşaat komisyonu 
başkanhğına ve lspartada ilyönkurııl başkanlığına müracaat etme-
leri ilan olunur. (2690 ) 2-4470 

Anl'-ara bölge sanat okulu 
direktörlüğünden: 

?kulu~uz talebeleri için yaptırılacak dahili elbiseler için açık 
eksıltme ı~e ~umaş ~lınacaktır. isteklilerin kumaş nümunesiylc 
ş~rtnamey~ gormek uzere ?er gün oku~ direktörlüğüne eksiltmeye 
g~.receklerın de % 7,S temınatlariyle bırtikte 9-9-937 tarihine tesa
~uf eden perşembe günü saat 14 te Ankarada Okullar Sağışmanlı
gında toplanacak altm satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarr Fiatc Tutarı Teminatı 
Hakim kumas 70 Sm. 
eninde. · 1750 metre 50 875 lira 65.62 lira 

(2988) 2--4471 

Maliye vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: beş bin litre benzin 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli dokuz yüz yirmi beş liradır. 
4 - Eksiltme: 9-9-937 perşembe günü saat on beşte vekalet le

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat tem~~~~t: aJtmı~ dokuz. lira otuz sekiz kuruş o

lup merkez muhasebecıhgı vez:nesıne teslım edilecek ve alınacak 
makbuzla veya banka kefalet mektubiyle birlikte komisyona mü
racaat olunacaktır. 

6 - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebiliı:-. 
(2986) 2--4476 

Satılık Arsa 
İsmet paşa mahallesi zafer 

cadesinde 320 m.2. arsa 

Harta Genel Direl{törlüğünden 

Yüksek ziraat enstitüsünde 
reviride hemşire 2-4482 

Ankara Avcılarına 
Ankara avcılar kulübü av 

bayramını 29 ağustos 937 pazar 
günli Kayaşta iki söğüt mevki
inde yapacaktJr. Bu bayrama 
iştirak edecek umum avcılar ıs. 
8-937 akşamına kadar kulübe ve 
ya samanpazarmda kultib idare 
memuru dişçi Bay Sıtkıya mü
racaatları rica olunur. 

'Telefon: 3850 ve 3627 2---4483 

SATILIK HİSSE SENEDi 
Eylülde ins.aata başlıyacak o~ 

lan bahçeli evler yapı kooperati
fine aid bir hisse satılıktır. ta
liplerin 2309 telefon numarasına 
müracaatları. / 2--4481 

Z AY 1 
7-3-938 tarihinden itibaren 

kocamdan tahsis edilen 377 ku· 
ruş eramit maaş resmi senedimi 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığc. 

Vehbi zevcesi Sadberk 2-4485 

Z A Yl 
Ankara belediyesinden na 

mıma kayıtlı 396 No. bisiklet 
pilakasını zayi etim hükmü yok
tur. 

İrfan 2-4473 

imtiyaz s:ahibı ve Başmu 
barriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na · 
suhi BAYDAR 

UmumJ neşriyatı (dan 

1 e'den Yazı İşleri Müdürü 1 
Miimtaz Faik FENİK. , 
. Ulus Basımevi: ANKARA 

1 - Şartnameleri ayrı, ayn yapılmrş harta kıta erleri için aşağıda ıhaJe gun ve saatleriyle muham
men bedelleri yazılı techizat ve melbusat açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İste.kliler şeraiti.~nlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat 
makbuzl~rıyl yazılı gun ve saatlarda Cebecide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna 
gelmelerı. 
Muhammen B. 

Lira Kr. 
360 00 
108 00 

1000 00 
64 00 

4753 00 
1080 00 
990 00 

1650 00 
630 00 

(2855) 

C 1NS1 
yatak krlth 
yastık 
kilim 
ekmek torbaı 

yazlık elbise 
kaput 
kışlık elbise 
çamaşır 

çorab 

mikdarı 
Adet 
180 
180 
250 

80 

679 takım 
90 
90 takım 

1100 
" 2100 çift 

muvakkat teminat 
Lira Kuruı 

27 00 
g 10 

75 00 
4 80 

356 48 
81 00 
74 25 

123 75 
47 25 

İhale T. ve günü S A. A T 

8.9.937 çarıJamba 13 den 14 d• 
kadaı 

8.9.937 çarşamba 14 den 16 ya 
kadar 

2-4342 

Ankara emniyet müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı : Litre 

Benzin 15000 Azı 
22000 çoğ"u 

Beher litresine tahmin 
edilen fiat 

Kuruş Santim 
18 50 

Teminat 
Lira Kuruş 
307 00 

İhaJe ~ünü 

J/9/ 937 Cuma g:ünü saat : 16 

Yukarda mikdarı yazılı benzin 
konulmuştur. İstek1i1erin teminat 
gelmeleri (2754) 

15 • 8 • 937 tarihinden 3 - 9 - 937 tarihine kadar açık eksiltmevt 
veya banka mektuplarivle birlikte müdüriyette toplanan komisyona 

2-4215 

YEN i SiNEl\1A.LAR HAlK 
Bugün gündüz iki film birden 

1 - ÇILGIN GENÇLİK 
Ba§ Rollerde : 

Wil1iam Powell • Joan Harlow 
2 - KIRALIÇE MERi 

Canlandıranlar : 
Katherine Hebburn • Frederic March 

Bugün gündüz ve gece 2 film birden 

1-INTIKAM BOMBASI 
Baı Rolde : DICK FORAN 

2-YUMRUK KIRALI 
Bat Rolde : RICHARD TALMADG 

Gece Halk Matinesi 12.l S de: 
KIRALIÇE MERİ MESELE YOK 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

RO Z MAR1 

Haş Rollerde: JANNETTE MAC DONALD - NELSON EDOY 


