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Cankırı CaddeaL Ankar a 

Yurt içinde yaptıkları tetkik 

seyahatinden döndükten sonra 

Milli Se ,. . 
ımı 

.;, 

Cumhurreisi Milll Şefimiz İsmet inönü, yun içinde 
yaptıkları SC)ııhaucn, dün &Ut 11 de hususi trenleri 
ile Ankııra'>-;ı donmu~lcrdir. 

Başvekıl Sukrii Saracoğlu \e Ankara Vali ve Bde· 
diye Reisi Nevzat Tandoğan, Milli Şefimizi ,.jl1)ct hu
dudunda kar~ılamı~lar ve .Ankara')-a birlikte gel. 
aıi~lerdir. 

Cumhurrei imiz i•tasyonda Gencll;urmay Raskanı 
Mareşal FC\'l.İ <;akmak, \'ekiller, C.H1>. Müstakil Grup 
Rm '~ili, mebuslar ve mülki ve askeri rical taraftn
dıuı scllmlanm~lardır, 

*** Cumhurrclsirniz Milli Şef İsmet lnönü dün ~aat 23 
te hususi trenleriyle İstanbul i5tikametinde Ankara'dan 
hareket buyurmuşlardır. 

Cuıııhurttisirniı. Ankara · Garında Genelkurmay Baş· 

Milli Şef'in 
vatandaşlarla 
hasbihali 

Falih Rıfkı A TA Y 

•• n 

kanı Mare$11 F~'Zİ Çakmak, 'Ra$vcldl B. Siikrü Sa
r.ıcotlu, Ankara'da bulunan Vekiller, C. ll. P. Mı~ta· 
kil Grup Reh '-ekıli, mebuslar, Ankara Valisi 'e Em· 
ni)e.t Direktörü, mülki ,.e askeri erlı:ln tarafından 
ufurlanmı~lardır. 

Samsun'da faaliyet 

Samrun, 26 a.n. - Aziz Milli Şef'in >Ük•e.k hita~
lerindeki işaretler Ü/erine, \l lil>etin her uı.rafındaJ..i 
mü~ıalı~illcr, horçlandıklan hıılıubau Ofh müharııa. 
merkezlerine tc•lim eımckte tchııliik ı;ö ınıııektcdir. 
\'iliı>ct çcvr~indc ~irndi)e kadar ı11 ülıa>aa edilen hu· 
bubat nıikdan 3 mil}on kilo}u geçmişıir. 

Toprak Ofisi, ıcscllum ve ıedi)c jşlerinde lmla)hk 
göstc:nnck için icahcden biitün tedbirleri almışıır. 

Doğu cephesinin şimal kesiminde bir cehennem 
manzarası 

An&dolu içinden Karadeniz kı)ıları· 
~ doğru 5C)1lh:ııtc bulunan Milli Şef, 
sah ı;ünu Samsul) hcmşcrilerirlc hasbı· 
hal etti. Bu ha bıhal, )eni dün)ıı harbi
nın dorduooii yıldönürnunc bir haha ka· 
la, hürlin vntandaş:uın kulaklanna eriş
mek ve kalblcrine varmak J zımı;clcn bir 
ehemmiyettedir. Milli Şef, ha bılıalinin 
ba51nda, hizi im:ınlarunıı.a )roİ bir şe.-1.. 
katan umit ve k~~ct ka)-naklnri>lc 
tcmu ettirmiştir. Köy kalkınma davası· 
nı muvaffakı)ctlerine bağladığımız ens
tiriitcr iri çalışmakı.ıdırlar; memleketin 
sdlık f.ırıları ktdar ziraat şartlarını da 
dilıenlunck için h:ıslıcıı dlvalarımız 
arasına nldıjiınıız su ir!cri i)'i >ürümek
tedi r ; halk, memleket ' e cıhan h:idisclc· 
rini, ~r ve iı.anl:ı takip 'e muhakeme 
etmektedir. u sonuncu müjdeyi, mil • 
letlcrin en çok fikir \ 'C manC\i)'at anar· 
ıi inden ıstırap çektiği şu sıralarda ne 
kadar sC\;nçıe kar,ıladığımıı.ı sö> !emek 
bile lüzumsuz olur. Simdi her tilrlü peri· 
pnlığın b~langıcı, fikir ' 'e emel kar· 
gaşa!ığı, ı.c her türlü milli faciaların 
&-4ı , rna!IC\"İ)'at bozgunudur. Halkımı • 
:ıın be)'Di, hu ha tıılıklarla sıı.rannış de
ğildir: kafaca, milletçe sıhhattcyİı.. 

MOSKOV A'Y A GÔR~ : BERLIN'E GÖRE: 

Vatandaşlarına, :ıarıf ıaraflarımız.ı 

olduğu pbi haber veıınck ve bu zaaf • 
Jan n tehlikelerinden hizlcri sakınmt)B 
cihet eunck. Milll Scfimlıin daima ideıi 
kaJmı,n r. Bu zaaflanmız.ın biri, bir cİ· 
han harbinin buhranları ıçinde olduğu • 
muzu ,$it vakit unutmamızdır. Barı2 
uaıi ~linci)·c kadar, biç bir kati güven· 
lik hesabı yap:ıınarız. Boş vehimler nt! 

bdar zararlı ise, kon1nc itinı.adar da 
milleti o kııdar gaflete du~rür. Sınır · 
lanmı:ra ikide bir dokunup ınaklaş:ıo 

Novorossisk ve Sfelingrat' 1n 

bo~alhldığı bildirilirken 

almanlar ateş 
hattı gerisi ne 

paraşütçü 

indiriyor 

Almanlar Kafkasya' da 
bir(ok boğazlan ahrken 

Stalingrat 
etrafındaki 

kıskaç 
darahyor 

Mo kova, 26 a.a - So\)l't tı-hlikl: ı Berlln, 26 a.a. - AlmRn orduları 
Grce, kıtnlarımız, Kletsknya ve Başkuml\ndanhğının tebliği: 

( Sor.u 3 uncıi ayfaoa > <Sonu S Uncu sa)•fada ) 

Anadolu Sigorta ~irketi 

1 30 Ağustos Zafer Bayramı 
1 , . . .. . ,,,,, , ,,,,,,~,~ ...... A .. _ __ _ 

Ankara'da par.o bir 
törenle kut anacak 

K ilama rog amı ı y z y ruz 
Türk tarihinin karanlık bir faslı-1 Merasime s:ıat 10 da garnizon iko-

nı .kapatarak parlak bir lst:Jcbal ya· mutanı tarafından H podromda yer 
ratan 30 a~ustos zaterı, yurdun her alm~ bulunnn askeri K talann tcf
tarafında olduğu gibi Ankara'da da tl$lyle başlanacaktır. 
bt.ıylık b r törenle kutlanacaktır. O Bu tettlsten sonra ton kıdemsiz ~ 
gün .çln tıazırlıınan kutlama progra- bay, Hava Kurumunrlan bi r zat ve 
mını olduıtu gibi aşağıya yazıyoruz: Garnizon komutanı tnrafından birer 

30 at;ustos srünO Genelkurmay 1 nutuk söylenecC'ktlr. 
Başkanı sayın Mareşal Fevz.ı Cak. Nutuklardan sonra kıtalar ~ s 
mak saat S.30 dan 9 a kadar askeri resmi lcln tertlplenecekler ve geç ş 
erktı.mn 9 dan 9.50 ye kadar m ülki resmi yarııl ncaktır. 
erkflnın t1!brlklerin l Genelkurmayda Türk Hava Kurumu filoları hava-
kabul buyuracaklardır. dan geç s resmıne .lsLrak edeoekler-

Saat 10 da H.podromda m<'raslm d lr. 
yapılaeaktır. Bu merasime b ü tUn 30 a{:ust.os s:iinii saat 12 de ls~syon 
mebuslarımızla, e.skerl ve mülki er· teı>ed«ı 21 aum top atı caktır. 
klin, maJQller ve emeklıler ve halk 30 atuırtoıı günil ak6;mıı sa.at 21 de 
da\·e,tlidırler. Aynca davetiye gön •

1 

Ulus mC)'d:ınmdan ba$la-nak üzere Ye· 
dcrilmlyecektir. H ipodromda kapalı ~lr '-c cıctıect lst!kıım~.lertnde k1 

trlbUnlC'rde mebuslarla askerJ ve fener alayı yapılacaJct.ır. 

mülki erkAna. maJQI ve emeklilere Resmi da!re ve mÜesse5eler 30 atust.-.. 
yer aynlmıstır. Halk için açık trl - ı 1942 cii."lü v~ ıo:eces1 b'.ruüıırmı Bayrak-
bünler tahsis edllmfşUr. la:' V<ı ıllkla.rla ı;Üsllyccc:th::l'd.ll'. 
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Bir uçak kazası yüzünden ölen Dük de Kent zevcesi ve 
~ocuklariyle beraber 

Harp malulleri günü 
dün Ulus meYdanındo 
heyecanla kutlandı 

Bir rus hususi [ i ngi (tere kral 
tebliğine göre ailesi yasta: 

Almanlar DükdeKentı Şehitlerimizin a:ziz hatıraları anlldı ve 

mônevi huzurlarında sayğı ile duruldu 
Moskova önünde 

50 Km. geri atıldı 
bir tayyare 

kazasında öldü 
Eşsiz bir ufcrlc .netk~enm ~yiik' 111111111111111111111111111111111111 

taarn.ızwı 00.Şladığı ılk gun 26 agustoıi 
ordu harp malüllerinin hususi günü oJ. 

du~ İçin Ankara'daki harp ma1uııı:rl. B Cevat ııkalın 
seçkin davetlilerin ve asker ve bando ı ~ 
takıntının ~tınikirle, Ulu~ meydanında 
kutlarnı,lardır. 

Almanlar 45 000 k B .. 1.. 1. f ) ..... Torcne, l:.tikliU marinle b~ı§ M MO • as er J U 0 um mpara Of ugun \C Atatürk amtıoa bir çclcnk konduk- ' 1 lo 'la iki 
t:tn ş00:rıı TUrk Utusu ve Aziz Milli Sc:fi 

ve 542 U(ak kaybettiler her yerinde esef uyandırdı 1 itin ~~~"\::'~~im, şdıit-
Moskova, 26 n.a. - B u gl'CC neıı· 

rt'dilen hususi bir t!!bllf:de bildirildi· 
f:lne göre. bundan 15 gün öneç Ka
llnin cephesinde 115 kilometre geniş· 
llftndc bir saha üzerind<? taıtrru7.a 
ıtcçen sovyet kıtalan almanlan 40· 
50 kilometre kadar geriye ntml$1ar 
ve Pogoreloye - Gorodiçe, Kannanof 
şehirlerivle öteki ı;ıo mc\·.kU geri 

L ondra. 26 a.a. -- Hava nazırlığı, !iği ziyıırcı crmi1lcr, oraya da çelenk 
dUn gece ap.ğıdakl tebliği neşret- koyıruık suretiyle ~hiılcrimiıin azh h1 -
miııtl r : tıralarını yldedip onların ~ıü:ksck manevi 

H ava nazırlığı, hava K omodoru huzurlarında ihtiram duruşunda buJun
Altca Dilk de Kent'in, binmekte ol- muşlardır. 
duğu Sundcrland deniz uç-ağının ei- Ankara Garnizon Komutanlığı tara· 
mal İskoçyada Y_ere dUııerek parça- 1 ftndan mnliıl gaziler için akşama bir zi. 
!anması ile, vıı.zıfe halinde ölmlll 1 )-afet verilmi§rir. (a.a.) 
olduğunu blldlrmekle elem duyar. ı 

ahnıelardır. Dük de Kent, ingiliz hava kuvve t- • Celal Dinrer'in radyodaki 
B u h ususJ tebllf:de tasrih edlldHil- !eri u mumi mUfettişlitl kurmay ;:a' 

ne 6:\)re bu m uharebelerde alman heye tlndcodl ve vazif e ile İzlan- ı konugmaıı 
kıtaJarı 45 bin kış! kaybetmlıılcrdir. daya gitm~kıe idi. Deniz uçatının Ordu maı· ıı . dın B C 111 n· 
Bundan başka h avn muharebelerln- ı bl.itUn mürettebatı da ölmU§tUr. u en a ~ · e ın· 
de ve uçaksavar bataryalan tara- Cesetler bulundu 1 çer diin akpm rad>~ bır kan~~ yaı; 
!ından 252 alman tayyaresi- dUşürUl· Lond 26 ~ mı~tır. B. c.eıaı Dınçer, harp m:ılullen· 
mUş ve 290 tayyare de yerde tahrl· t.a ~ cnka.a.. - arasınıı: u~-an nin (edak!lrlıklarını bclirııi.ktcn, Hükü • 
bedllmlş veya hasara uıtratılmıştır. ~ 'bcnı.ber azı Dük do 1 metimizin ve Partimizin onlara karşı gös-

Muharebeler RJev bölgesinde de· 1 0 ~uha.t pdenler1n hep- tcrdiği yakın ve içıco ilgi}i anlattıktan 
vam ediyor. &lntn cescı.ıcn bu.lunmU61.Ur. Blld1r1.ldlıll sonra, )apılan kolaylıklan sa)'mı~nr. B. 

ıo:lb1 Dük'ün na61 Londra'ya ıo: ~CccK• Ccl!l o· bu d ,__ l" 1 
ur. Ta»-arcde bulunan on~ ~nlll . • .ı~cr n an •• sonr-a "-:'l' ma u • 
hepsi ölm~tür. SundcrJand tipinde olan lcn~ız _ıçın yazılan ~ıır_ n ne51~ parçala: 

V k•ıı• • n w:cnndc dumıu•, ı:;uzel numunclerı e 1 ıg ..... l bu tayyare kazaya u~ evvel ok b·nı ı:ı·tha Cem !" "K 
takriben YÜ2 kU«netırclik bl.r um~. ı assa ı t a ıo o-

UÇ\11 :l<'UP- lunu hRrp mc,.-d:ınında bırakmış bir as· 
Hariciye 
Umumi Katipliği 

S o(ya Elçisi Şevki Berkcr'ln H~ 
r lciye Vddıleti Umumi Katipliğine 
tayinini yazmıııtık. Tayin yUksek tas 
dikten ç1kmı11tır. 

mıştı. 

Dilk de Kcnl'ln ölümü ~e kı -
ral buli:ilnden it.ibaren sarıı.)'da 4 batta 
matem t.utuımasıru emretmişttT. 

kere" adlı at~li Jiirini heyooınlıı inja· 
dctmi,ıir. 

B. Celll Dincer sözlerini ~öyle bitir
mi~tir: 

defa örüıtü 

İki memleket arasında 
münasebetler mükemmel 

Mo~kova, 26 n.a. - Yeni Türkiye 
Büyük Elçisi Bay ~at Acıkalın ı;:eçcn 
hafta Moskova·ya varı~tndan ~ ;Smo -

yetler Birliği Hıı.ridyc Halk Komiseri 
M. Molotof'la iki defa ı:örüşmü~wr 

BU)'İik Elçi Moskova'da gordugU çok 
saınimt kabulden mutehassis kaldı~ını 
•öylemiş ve iki mmılckeı a.rasındaki mü
nasebcılcıin mükemmel o!duj;-unu ~ • 
linmişur. 

Basın ey timiz 
İn 'Here yolunda 

harp, hlll, Türki)e'nin etrafında donu!------------------------- -.....----------, 
yor. Biz bu durumda emni)~tlınizi baıi· 
retli bir politika kadar, bu politt"'kara 
müspet ve faal olmak ka terini veren 
milli müdafaa ı:ucumuı:e ı.e hazırlılcları· 
mıra borçluyuz.. Bugiinku ordumuz ve 
omm tuzultkları, bUtun va anda~lardan 
bugüne kadar a,ııır fcdakilrlık ı temış 
olan. bund;ın hö> le de ağır fedaklirlıklaı 
isıi>ca:k olan eheınnuycttcdir: Milli 
Şef: "- Sclimetimiz fcd:ıkirlısımıza 
bağlıdır!" di)or. imdi bir millet, ancak 
kendini tehdit cdebilccc:k tehlikenin bü
yüklüğü fikrini asla zihninden silınirc· 
rek ve ı;cnc kendisini hu tehlikeden ko· 
ruyan lmiller hakkında asla ha>'llle dü~· 
mi)-crek. fcdJkitrlıklara razı olabilir, 

Dllk'iln olümtinc ıııebep olıan hldlse 
haıckında hen-Oz ~ mevcut. det'll· 
se de, kazanın d!ltimruı müdahaleal lle 
vuku& ııelmcmlili oldu CU b!ld1?1lmckteıtlr. 

D illt de Kent, u(8k kazasında olen 

"Millet ve var.uı uğrunda gösterdik· 
!eri fed:ıkiirlıkların silinmez itlerini ke· 
sik lol "\'eya bacaklarınd:ı, ~nm~ i:Öl• 
terinde, delik deşik olrnu' vücutlarında 
ömürlerinin sonuna kadar · birer kahra
manlık hıicceti gibi • taşıracak olan harp 

Kahire, 26 a.a. - Türk ye elçisi, 
24 ağustos ak6amı Turk basın heye
ti şerefıne b r ziyafet vermıs ve bu 
ziyafette Mısır gaıet tllerı ile ingl
llı şahsiyetleri hazır bulunmuştur. 
Türk basın h~yeti, dün sabah uçakla 
!nglltercj't! hareket et.ır.ışt.ır. 

Ruiretli politika.mızı gutmek kadar, 
bu politikanın da)'llnmakta olduğu milli 
birliği 'C milll mudafaarı kuı." cılendir • 
mck, cihadandınnak ve beslemek llzım· 
dır. Her vatandaşın ilk , azife i, bu uğur· 
da payına dü,cn fedaklrlığın ne olduğu. 
nu düşünmek, onlanta.k ve rapmaktır. 
Biz doM rüı.giırı n rnribiri) le bo[;uşrur . 
duğu dalı::ı ltt arutnda bocııla)ıp sürük
lenmernişsek, bunu nc rüzgirlıınn rner· 
h:unetine. ne dalı:aların luıfuııa borçlu· 
fU%: pu•lamız İ)'i ayarlıdır 'e tckocnıiz 
sajilamdır. 

Her n1rlü bozucu. ııevşcıicl. ,,pra · 
tın, uyuşturucu ve U)'Uturu telkinler. 
fikirler, propagandıılnr rağmına, bu bö)" 
\edir. T ürkire için tehlıkenin olup ol · 
ml\ma<ının buyük bir kumı, hizim eli · 
mizdedir: b•mu bizim elimizde kılan 
5i!ih , hi1im elimizde olmı)ana kor•ı 
kullanacııjiımız ~il:ıh, hcp•i nih:ı)et iki 
e-;lt!lta toplanabilir: milli birlik, mıtli 
m.ıdaru! 

Dlinva harhinln dl;•rl ırc·ü ,,ldönü 
ırıüne bir hafta k~ı~, 1illl Scf bize har 
hin ilk t>iirıüodelci oiutlerini tekrarla · 
mıştır: ilk l"ündert...-ri tuıtu~muz öğ ıı 
lniıı üç vıllık fo~d:m mMduı~ dır. Sn 
nunru ı:ünt1 lnı :la• dı onları kmdimi1~ 
ahlak ve t ntt'ket dusrurbrı edinmekte 
devam~ 

Çörçil'in Kahire'de 

gazetecilere demeci 

İngiltere 
Mısır için, İngiltere 

i~in ~arpıııyormuı gibi 

çarpışacak 
<Yansı 3 üncl.i ııayfııda> 

Mr. Çörçil'in Kahire'dc bufonduğu şırada •ivil 
ve askeri §ahsiyetlerle bir arada alınmı§ resmi 

Averill Harriman'ın 

gazetecilere demeci 

Rusya'ya 
ehemmiyetli miktarda 

harp malzemesi 

gönderildi 
Mr. Çör~il, M. Stalin ve Mr. Harriman bir arada 

lD< tnınıtz Prensidir. 

Düoeıs de Ki.'nt ile kıra1 ve ktra Uçe, 
ekmll hAdlxeden deıtıal Jıabentlr edU· 
mlı>tll'. 

ôlüm haberi her yerde 
teessür uyandırdı 

I)1lk de Kcnt'ln ö1ümü haberini bü
yltk b1r tec5SUrlc haber alan hükümct 
azası YC ha!k ı;>reilStn hatmuımı sa.Yırt 
Uc amr.aktndır. Kanada aa.vekll! M. 
Mackenz!e ~ kıTal ve tam~ blr 
tcl$nı.! ııöndcrerek ~tn ve Kana· 
ıta mllleUnin tazbocUcrtni blld!mllşttr. 

BU tclı;rmtta şu cil:mlcler vardır: 
MDük'Un ö!Umü haberi beni bü)'(lk blr 

, t.ce56Ür IQlndc bıraktı. Gerek mfllet uıt

nı:nda yn,pt.ııtı hizmetlerden i;<ırokse ıc

vlmll es~ dolllJ.'1 kendisine ıtar
ı; ı bUyWc bir lucyrnnlık duymak-ta idim." 

A vustuTa lYB B:ı$Vckll1 M. Curtln &> 

Oıınbcrm'da &tiyl«tit1 btr demecöe ııwıe 
demiştir: 

"Avustura'lyahlaT Dll5>'c kaT4ll derin 
btr ım.ıtıa.bbel bes!ı!mektc Mn~ ve harp· 

ten evvel Avusturalya 'tmlumt val1ll:tnc 
-( Sonu 3. üncü sayfada )-

s & & O SSOtsUJitJ1SURIP 

Bugün: 

KONUŞMA 

Kelimeler zevki 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

2 inc.i sayfada okuyunuz 

maliıllerirniı.dcn her birinin menkı~1 
zarcr tarihimizin elbette birer 53.).fa•t • 

dır. Onlar o sayfaları, büyük milletimi • 
zin tükenmez cl!'iıer hazinesinden da • 
marlıtnna dolmuş olan ıısil knnlarİ) le 
raı.anık etlerine., kemiklerine, hislerine, 
iliklerine, dimağlann:ı ve nıhlarıruı göm. 
mfrslerdir. Onlar bu sayfalan sadece ya· 
znrlır, fakat kendi yazdıklarını okumaz· 
!ar. Buna Türkluğc yarasan, rük<ck , .ar 

<Sonu 4 üncü SBlo-fada> 

C. H. P. Umumi İdare 

Heyeti toplantısı 
C umhuriyet Halk Partisi Umumi 

İdare Heyeti dUn haftalık toplantısı
nı yaparak göndemtndcki i§lcr tize -
rinde görU!lmclerdl' bulunmu§ ve ı:e
rcken kararları almıı tr. 

29 ve 30 ağustosta Ankara'da yapılacak olan b Ü y Ü k 
yağlı güretlere iştirak edecek olan pehlivanlardan bir 
grup. Soldan ııra ile: Tekirdağlı Hüseyin, Adapazarlı 
Arif, Manisalı Halil, lstanbullu A l i Ahmet, Gönenli 
Kara ffüşeyin, Babaeıkili Mustafa, Babaeakili lbrahim, 
Gönenli Hayati ( Güreşler hakkındaki bir yazıyı oku -
)'U.CYlarımız 2 nci sayfamızda bulacaklardır. ) 



• K ım er 
zevki Y azan: 

Falih Rlfkı ATAY 

8k ftki Osmanlıcıı z"'Ju var. Dİ· 
,... F.debiyacı ndan F.d<biyatı Cedıdt' 
w Fecnaıi ye kadar. eski huaın kul 
Cürüne bağlı kalmıı olanlar, gerçi bu 
JU11 pek azlıkıırlar. Falcaı kt'fldilt>n~ 
lleDe l'Jrada bucad.ı ra ılıyahılınz. Bu 
...tt sMİplt'n, artık j;ll2ett'lttde dil 
mimMqelanna kanımazlar; cvnku 
Omuıohcanıo tekrar dırilt't>il«eğİne 
~; yalnu FuzuU'nin, Ne. 
dlm"uı dili nasıl olur da olebilir, na· 
.ı o.lur da bir mılletin sanaı lisanı 
bu kadar klllclerinden kopabilir, diye 
........ ; ıçlerinde onulmaz bir esef de 
clu,..Jar. Bununla beraber kelime mü
~ hakemlik etmek dava· 
emdıın VUgeÇımemışlerdir: yeni keh· 
melere karşı abylar, hicivler, '"olmaz'' 
w ' turmaz" lann çoğu onlardan gclır. 
Eiw ''b.ne" ye "ev ' derseniz, ··- Ba
lsamz. itee karsılıic böyle olur!" cter
Jer. Fllkaı "reıicı ıcslıhat" yahut "ıah· 
.ticli eeslihat" 1ÇJ11 .. sılah ız lanma" yı 
teklif ~z, hele '"ak ulimel" ıçin 
~ ' yi &ıc surencmı, ıki irıı de 
nddecleıler, hacri ıkinci"ni 111rınce 
• At mısantz ?" diye burnunuza gu. 
terler OMDanhca carafıarlan bakı· 
-oc1ıta. T ıiı(ede, gyısız klişeler bı-
-..... lhımdır: 'Tahdidı rnlihar" 
Jenllıl! uclec-c "'"1fhat rahdidi" <k-mc
H.ioiz, nmaye< belki de "sılihlaoma· 
J1 tabcl"t" gibi bır taviz korarabilır • 
liaiz. "ŞUrayı De-vlet hayı kiramın • 
cl9n" ıımündekı kıbarlık, ""Danışıay 
.,_, .. IÖıııiinde batbarlıJa dü,er. 

Bu smıfı tenkideniiimiz )'Oktur; 
&,le .-mtlerdir. öyle ıııdecckJerdır. 
l'Mar aerıe bu 91mfan ıenkitlerinc de
ler wdİjimiz de ro'crur: çünku '>u 
eeakiclerde, &)'ft bir kulıurun, ayn bir 
wftlft 6lcÜ9Ü nrdtr. Burılar l(İa fU 

l.ıenbul fİvest dediğimız ,ey de, an -
ak lrıonutuimıya yarar: halk dili ka
clm, o ela yazıya, .-. ~lmez.. Bir 
--~ dili ile iki kişi go
riifebilN": buodaa ne ılim, ne de •· 
.. dili yaptlamaz. 

.... bir tımf ftfdır ffClllftl he· 
... oaa yıla )'llkındır, k0<nışına ~ili
ni w lstanbul ıivesinı r«a iye almıt
.a...llır. Bu NOıfıa J'llZİ dib, her pn 
lıJife bll'llkanık, ~rek, kendi 
bndiae ~nıic l(elişip durmak
..... Banlar ela bazı b~lne isym 

ederler: şivede olmt)'lln hazı ek veya 
tasrif teklıflerini kabul t'lmezler Bu 
sınıfın zevkı, ha ra deiildtr. H:ıııi 
belkı ıiındı kulaklanna ıuh.ıf, )'lılluı 
cirkın gelen kt>lımelere de ~ıı de _J,. 
ph ırler Ancak her şt"i'n bırden zor. 
lanatnı)-acağı fiknndedirltt. Bunda!! 
başka, hunlar yabancı kelimelerden 
korkmazl.u. Hele bu yabancı kelime
ler, me5Cll, 

- Ne vazifen > 

- Ne ehemınıyeti var? 

- Aramızda teklif yok. 
~bi, murhakıa Bolu'lu ahçı ile. 

Knnya'lt hızmetÇJnin koDujl'lla diline 
gırmiş~. nnlarJa savaşmayı imklnsız 

htıkırlar Kelimelerın bn tahlı•inde 
ileri gidildi mt, işın "'köy'" e, "çift-
çi., ye, "'can' a, ·•mat0 a. hani "su" 
}'a, '">-ai" a, "qçı" ya dayanacıığını 
$Ö>lerler. 

Bir de hiç bir zevk ol~ ıle 1.tr

rılmaksızın, yalnız hir :rihin ameJiye5i 
ıle her rurlu ke ımeleriıı yapılabilece
ğine, hepsinin ergeç ruıturulabileceğİ· 
ne inananl r vardır. Bunlar, Asya 
TürlcÇHI ile lsıanbul T~ arasın· 
da ve konutma dılınde geçen asırw· 
calık erime, yonculma, bırakılma ve 
alınma hldist>sini. yt>ni kelimeler rı· 
rarken di-kkaııe rutmaık gerektiğini 
zannctmnlec. 

SitQCli kelime miJnakaşalan bu 9'lfı 
iki ,ımf ara.ında geçıyor. Bize öyle 
geliyor ki bu iki sınıf aruında, yal -
nız sanat hikmu u vetecduir. Çünkü 
hız kııandrla, lügarlerle ne ııaruıc, 
ne de tlim yapılabileceti ku.adn 
deyiz Kamınlar, luı;aıler, Ynat ve 
ilim ad mwın.:ı yard m edecek, fakııı 
yazı dilini yalnız sanaddrw, ıJ'm di· 
tini de yalnız alimler yapacııklardır. 
Riz bu iki dile doiru ıtidi}'.Oruz. Bu 
iki dilın yeni e1ıeııji, ıkinal~rden biraz 
iJeri, sonunculard:ın hayli geri bir ka· 
rarlanma halı bulacaktır, gibi geliyor . 
Hiç şuph "z yazı d'li lsranbul şive • 
sinden çok uzaldatmıyacalmr, ne ka· 
dar uzaklaşıru., dilde yeni bir ikizli· 
le dolru ı:i<l«ek. ergeç adımlarına 
ltttİ auoalcn r. Bununı. beraber lsran

-bul toonu,ma dilww, eski yazı diiinden 
altıanlma bul a,Acmhklar dıa )'&'V&f 

ya .. ,~. 

ita konuımaları : 

Şişmanhk meselesi 

Tabii ıekllde ]Azım olan ağırlık. 
lan faal& olan ve vucuuuıuu.u.ıa o· 
&ellDde berı.lndc kuıııbeth tcıkıl e
den. OD bet, yirwı hattı\ otuıı kıto 
rat tabakaaa Şi~nıaalar ıçın daima 
•rtta taŞıoacalı: bir yulı:, bır ı lı:en
cedlr. Sıae yırmi beııı kılo aıcırıı -
jloda bır 11omlek, bir fuilA, bir 
11rh si:Jdineler Ye bunu daıma ııe
ce sttadlla üaerlnııde latıyaca"aı -
JUal deacıer bu ne büyuk bır CelA· 
ket olur. Hıç b r nıedt.nl kaııı o 
• er lere böyle bır ı k nce ceaa
-.ı reya sörmea. 

l'aala ıı manlak vucudun blçımi
al boaar, boyun omudara ııı mu -
lir, bel kahnlaşır, karın muhad
deple ar, kalçalar davul sibı şı er! 
ı.... ıaüıayet bir yaa fıçııına do
Mr. 
Paıla fltmanlıitın bir tehlikesi de 

•ayatı dalma tehdit etmt>.aındedlr. 
Şeker haltalılına ujtrıyanların yua· 
de yetmlf be l tlfmaudır. 

(Hypertenltlon arterıel) firyaıa
ı.ın fasla tevettüril hastalığına 
ta l nların yilade el1191 ııı man -
dar (Calcul bllıaire) karac enn 
tat rapmuı, bu da ek erıya şiş • 
aaıı ra ınu allat olur. Fı&ııla ~iş. 
maolarda yaıcl rın blrıkme&I uvı. 

il 
Yazan: S. Sım T arcan 
nın bunda çok dahil olduğu gibi, 
cıru, ırk, veraıtet ve ıklim teaırıyle 
ınianlar te ekkilllerlnde daima 
dört beş kalo fark .ıbıttıreblılrıer. 
Onun u;;ln boyu l ,öO olanların 68 
kılo ıı;dıyoruııı dıye telAıı elwelerı 
mAnaııı 11r. 

Yalnıı tunu da bılmek 1bımclır 
ki Ylicut ıcüzdhtlnl yalnıa aayıllık 
ye fitıııanlıkla biçmek doııru dciıl
dlr. 1abıl ılkleıten bir llı:l kılo faz
la Yeya eksik büyük bir teY ifade 
etmea. Vücudun wütenasıp, iflek 
cevik ve canlı olması lbımdır. 

Çok kimae'ler ın anın atırlıjı bo
yunun kü uratı kadar olmalıdırl 
ıAnnınd dırlar. Mesel& boy 1,70 iae 
vılcudun a#;ırhıh 70 kilo olmalı l
mış ! Bu dofru değildir. AYrupa'· 
da bilha a bu işlerle me gul o • 
lan tabıpler vıır. Mesel& Rrülı:ael'de 
dnktnr (Quetelet) )'afi 18 Ye bo,.u 
1,65 olan erkek çocukların afırhjı 
57 boy keılrlerinden 8 ekıik aynı 
1atta yıa çocuklardan boyu 1,56 
olanların 51 kilo kealrlerdeıı 6 ek
ılk olnı ını l tiyor. 

S P O R 

29, 30 Ağustos 
yağh güreı 

müsabakalar1 

Kame 
bollugu ! 
Elde dolaıan karnelere ıröre latan -

bul'un nüfusu bir milyonu bul • 
muı !,_ 

Halk dnğıtma birlikleri kurulduktan 
sonra İstanbul'da on binlerce faz. 
la karne bulllllmllf ! ... 

İıtanbul'da bir fırıncının ka1&aında 
binlerce karne bulunm111. Fakat 
sayılıamamıı da okka ile tartıl -

Turk Hava Kurumu An ara şube- mış ! ... 
&ı hası!tltı tam n Hava Kurumu- İatıanbul'da, ağır i1Jı;i karneleri lo -
na terke<! im uzer 29, 30 ağu tos kanıalara Uç lirayı, dlter karne • 
tarthler nd Ankara da bUyilk lı;U- ler iki liraya ıauhyormuı ! ... 
de yağlı gUr ş musabaka arı tertip Ankara'dan İstanbul'& ıtönderilen 
e tm şUr. karne sandıklarından biri kırıl -

Mı lı ve anan vı mıı ! ... 
olan alaturka Büyük lokantalar anık karne sor -
gun ve btiny ne yar mamıya baılamıı, ne yapıp yapıp 
ve vekar iı; nde yap vazıyeti ıdare ediyorlarmış ! ... 
etmek çin bu mü Anadolu'da karne ile t>kmek almıyan-
ve tekn k ı er bu bı lar karnelerini btanbul'a yolla -
ıyan tamam.en amat r h an mü- mıılar. hatti bazı açık gözler ıe· 

rckkep b r kom t y h \a e ed lnıış hır kasaba dolıqarak karne topla· 
ve bu kom t ye ureş fed ra yonu- mı:ılar ! •.• 
nun mUteha s 1 m nl n ltha e- * 
d imi t r. Bu mıı· mıı. mııılar İstanbul ıtazere-

Hak m hı>y t ne t nı.nmı.e ve mA- lerınden yükselen mırıltılardır. 
ruf Pı>hl vanlardan Suyolcu M hmet, Bu seslerin hepsini bırden falsolu 
Veznı>dar C m 1, lzmlt lrfan g bl sayabilir mıyız, elbetıe hayır ... 
güreş fllemlnde yi şöhret a mı k m- Ateş olınıyan yerden duman çıkma • 
seler konmu tur. yacağına gore, orıııda bır karne 

Kom te zurna b cerıksızlıği. bır karne düzen -
ehemm yete n n sızlığı var demektır. 
hur zurnacı Emin ve o ltarnc, hep mızın ekmek hakkını hu-
Un ve davu u r 1 dutlanrlırınaktoa. tayınlamaktadır. 
maksatla Ankara'ya 1c;ınde bulundut;umuı ımkiniarı 
Bu bakımdan n ü b 1 rın çok b !erek, bu zaruretın ne kadar ye· 
gUzel ve h yecanlı bır ıekılde cere- rinde ve ne kadar IUzwnlu ol • 
yan ed c ğl ve An ara d bır &'tireıı cluğunu kendı vicdanımızda du -
be.Jramı yarat c u kaktır. yarak hakkımıza razı olmamız 

Geom e lur 
sek ta.baJ<anın y ın a gerekmez mı t ... 
ve çok ra t oren y Bin bır dalavereye sapanlara, san • 
man gco mu t ru dıklan kıranlara, karne ticareti 
bılhassa para k a yapaplarn devlerin çelik yumru -
dil.5 n organ zatör r n ı cunu göstermeliyiz, hattA o yum-
yüzünden h I kın 0 iln ruğu beyınlerine ındirnıeliyiz. 
tür. Bu Un n bu n: r d r it- * 
mek ve herk ın y a n ı b r s1>0r Gene bir çok mıı. mıı, mııtarla dolu 
haline sokm k m iln olmamakla olan ıu fıkraları anlatmaktan 
beraber zaman zaman b lh a m 111 keodimizı alamıyacağız : 
bayramlarda halk kutl r nı i al Avrupa'nın bilmem hangi ıehrinde 
eden ve h ) can an rıın bır spor ı eline dört yumıırtıa ıtec:lren blrlıi 
olarak kalma ı v y anıas e bette- pansıyonuoa gelmiı ve pansiyon 
ld fa)da ıdır. Bu b ı d n mi il ku- sahibi kadma yumurıaları pi11ir -
rıım arın muht 1 f v r c bu ıı-ı mesinl rica eımiı. Kadının ıröz • 
bi mü abaka r tert lüzumu leri fal taşı ıtibi açılmış : 
a kArdır. il r sene d Cocuk - Nereden buldun. Adam b1111ına tek 
Esırgeme Kur umu ta ı:ıd n t rıh! yumurta verilırken, ıen dört yu-
Kırk ınar g r r iz t n ya- murta)'l nereden buldun ? 
pılmakta ol n Sar re r1 E- dem ş. Ve amana zıamana vakit kal • 
d rne ve r m t r ç n bü- m elan vazıyeU hemen Polise ba-
yük bir anı v n ve 1 s ber vermiş ! 
olmaktadır. Bu d fa 29-3 a ustoata Bir Avrupa ııehrlmle okuyan talebe -
yapılacak Ankara reılerln n de terimizden birısıne ailesi kavur-
her sene yen d n Y n Y güzel orga- ırrs göndermiı. Çocuk taluıllini 
n zasyonlarla tek r e im si mOm- bitirip yurdumuza dönerken, elin-
kiln olursa bu r 1 r n d Anado- de kalan kavurmaları en yakın 
lunun b r n v Kırk ınıır gür lcrl ecnebi arkadqlarına vermek iı -
mahiyetini kıızanac~ı muhalokaktır. temlı... Gene aynı hayrer, gene 
Bu ves IE' l!f' Hav Kurumu Ankara • 
uıbesi 1 v b işi h zırlıyanlan teb- fal 1~1 glbı açılan gözlerle kar • 

ı n e u şılnJlmış : 
rik eder basarıtar dılı>rlz. - Alamayız, mahalledeki dağıtma 

Fuar güreı 

müsabakaları 
Bu ı;ene fuar olın maki her ber 

guref feder ı>nunun pro rawını 
ev.-elc:e konıııuf oldu u ıçın bu ıuü
aabakalar g ne lzıı ır de )ııpılııcakur. 

Müsabakalar serbest tandıı olup 
11, ıt ye 18 eylul ıı;unlerı yapılac k
tır. Bu mil ab katara ... rbelll ;ı:ureş.. 
te ileri gitıııl b )1 lerın S4' mc: ıı:il • 
reşçilerı { ıler ) onca ı ıı 1 ri tııyın 
,dilmek ~ ıre•iyle ı:a rı nı kta lır!nrı. 
Bu itlbarlR bu mü b nların İsnılr'
de büyük al6ka U> andırRcdı tahmin 
edilmektedir. Bu mus (} k lardn bir 
de ötedenberi ar l rınd katı > enlş
me olmı)an M hın ·t Çobanla Sam
sunlu Ahmet Yener ar ında yapılıı
cak müsabaka var. Bu mü abakanın 
saatı muayyen olmı)aCaktır. Yenı • 
inciye kadar de\aın edeccktır. Bu 

acbeple buulann bu gure ı de büyük 
merakla beklenmekte ve yeni bır 
ıürpriı &<ayıluıakt dır. 
• Bölııelerdeıı i tır.ak edecek ııilret
çileri aşağıya )'UJ) oruz ı 

· Ankara'dıın: 1 rnail S ırin, Mua
tafa Beton, Cemal Öıtllrk, Al dııllıth 
EIAgöz. Nurettin iızşen (\ 11 ar Do
fu, Celll Atik, Aılı Kiper. Ru Uç 
gilreşçı 72 kllodıt güre eccklerdlr.) 
hmall Yılmaı, Şükrü Ratkan. 
tıtaobul'dan: Kbım Demır, Rıaaık 

Demir, Mustafa Cakmıı.k, Mehmet Co· 
ban, Samsunlu Ahmet Yener ve &J&n· 
lıtııı ııeçecdi üç iyı ırüre çl. 

Kocaeli: Hasan Palu, Mehmet Ak
kan, İsmail Topçu, n slen Kı ınbny, 

Eıkitehlr: H lit P lamur, Naeuh 
Aban. Tevfik 1\lu taf Donmeı. 

merkezine verirsin. hiuemize ne 
düşerse blse verirler, demiıler. 
UçUncü fıkra : 

Ona Avrupa'dan yurdumuz" dftn -
mekte ollao birlai, üstünde kalan 
Uç gUnlOk yemek karnninl )'lln 

aç lokantalı va1ton memuruııa ver
mış: 

- Şoyle rahat rahat bir IMmını do
yur ! demiı .. Gene aynı hayret, ge
ne fal tqı gibi açılan gözler. Me
mur. karneyi almıı ve yırtmıı!,_ 

Son fıkra ı 
Avrupa'nın bir ıelırinde, ltıı harbi 

için kürkler ordu için toı>lanıydt. 
muı. Setlerden birinin romaris -
maaı varmıı. Bııcalt'm'a biraz kUrk 
sarmış. Ve bunun cezaamı kellesi 
ile ödemif!._ 

-tr 
Bu vaziyetleri ıtördükten sonra b ir 

J'iyip bin tukür edelim ve dotra 
yoldm ayrılmıyalım ! ... 

Sabahedtlin S O N M E Z 

Hububata ait müracaatlar 
Ticaret Vekilliği, ellkalılara yap -

tığı tamunde, hububara ait müra -
caatlann işin ıüratle glSrülmeaini te
miıı bakımından doğrudan dotruya 
Toprak Mahaulleri Ofisi Umum KU
dUrlUğüne yapmasmı blldirmlttlr. 
Aııcak bu husust" bir şikAyet vaki 
oldutu Mkcllrdc Vekileıe mOracaat 
edilecektir. 

Seyhan idare heyeti 
izalıiı 

Erzurum Vlllsi Asım TUrel Se:y. 
han idare heyeti balıima naklen ta
yin olwımqtur. 

İzmir' de güzel 
bir tarih eserleri 

sergisi a~ddı 
İzmir, (Hususi) - Halkevlmi -

sin Tarih ve Milze komlteslnın ba
zır.l'adığı "Selçuk Türklerı, Türk 
beylikleri ve Osmanlı Türkleri 
mimari eserleri foto5trafları ser -
gisi.. Halkevi salonunda terenle a· 
çılmııınr. 

Sergide onuncu milit asrlyle 
son asırlar ar ısında Selçuk Türkleri, 
Türk Beylikleri ve Osmanlı Tllrkle
rinln memleketın her ko esinde yap. 
tıkları kıymetli anıtları ve tezyini 
san'at belgelerlni gösıeren 250 ye 
yakın büyUtülmU, foıo~af te hır 
edilmi,tir. 

Abidelerin serpilmİ• bulunduğu 
"Büyilk ıehirlere" ayrı bir kısım 
tahsis edilmiştir. Bazı şehirlerde 
Selçuk feo<IBlltesine nit eııerler ı:ö
rüldüğü gibi Osmanlı Tllrkleri dev· 
rindeki eserler de gösıerilmektedir 

Onuncu asırılan an üçllncli ısrın 
nihayetine kadar Selçuk Türkleri· 
on dörd!lncil asrın ba l"!lr.'!Cın<lan 
on altıncı asır baglangıcına kadar 
Türk Bcylikll'rı Konya'<lıı Kar m n 
Oğulları, Kıitahya'<la Gerınl~ arı bey
liği, İzmir'rle Aydın oA"ııll:ırı, Mani· 
s1t'dıt Saruhan oğull rı· B lıkesir' e 
Karesi oA"ulları ve on altıncı ile on 
yedinci asırd ki Osm nlı Türkleri 
eserleri sergisinın özunU tefkıl ey
lemekteılir. 

Ankara - Konya - Sıvaa • Dlvrik 
eserleri b r salonu, İstanbul • Er· 
zurum ve yine b:ızı Sel<' ık eııerlf'ri 
büyük SR!onu. İzmir - Çe m Ber
gama . Selcuk - Kuş ıl:uıı Birgi -
Tire · Söke - Ayrlın • Drrıizli - Çiv. 
ril • Çine ve E~ridir <le 1'! ,. mınııı
kası olarak Uı::>Uncü salonu clnldur -
maktadır. Bu ealona ayrıcn t nn • 
bul ve Bursa'dıın ıla nlımuneler ve
rllmistfr. 

Halkevimlzin :ıçmış nlrlulru lıu 
sergi hıılkta büyük bir ilgi uyan -
ılırl1'"•trr. 

Serginin kazandı~ bu rnebıotten 
dolayı Halkevi rE'isliı:tl. eşsiz MI · 
mar Sinan'ın Tllrkl~ i~inrlr y~nıl· 
mış Ylizden fazla e.ııerlerinrll'n önll
mUPdekl aylar içinde bir fotogrııf 
serp:iııi daha armı?a karar vermiş 
ve ha:r.•~hlclıır .. h .. ı,.,,,,m, .. tır. 

İSMAİL İLHAN BAŞÇI ... 

Celil Tevfik Karaaapan 
hariciyeye geçti 

Datıtma Ofisi Umum MUdürU Ce
lAl Tevfik Karaııapan altın<'ı dere • 
ce ile Hariciye VekAletıne D'&kledil· 
miıtir. 

Fransa Almanya'ya 

binlerce vağon ve 
lokomotif veriyor 
Lıoadra, 31 a.a. - B'ranaıs hudu

dunda bir yerden bildirildiğine ıtöre, 
bagvekil M. Laval alınanlara 1100 lo
komotifle 800 yolcu. ve 37.500 yük 
vaıonu verilmesini tensip eımıştır. 
Sellhiyetli mahfiller ıımdl Fransa'
da ancak 180.000 vagon kaldıA'ını bil· 
dirmekte v~ bu durumun acuçlüklerl
bUabütUn antıracağını ilive et -
mektedir. Almanlar M. Laval'den .W 
bin demiryolu iı,ıçiıi de istemıılerdlt'. 
Fakat fransız i§çilerinın böyle bir 
t ekllfi reddedeceklerini bilen fran -
aız bqvekili bu teklifi kabul etme • 
miııir. Filhakikta .14. Laval bundan 
evvel Almaoya':ra demiryolu ltçiıi 
aöndermek istediği zaman 100.000 
işçiden yakııa yinn1 kiti bu da.vele 
icabet etmi.tti. 

General Mihıiloıic'in 

aisfenliii yar•hklar 
Londra, 26 a.a. - Londra'daki yu. 

goalav vhUkUmeü, Ytqtoalavya daki 
bütün all&lılı kuvvetler batkomutaııı 
General .Mihalloviç'e olan itimadını 
teyldetmiı ve kendisiyle samımi te
matta bulunduj'Unu bilılirmiıtir. 
HükUmet ayrıca, Mlhailoviç ile çe
tecllerinln tlakrlben 36 mihver tüme
ni ile 1~ Uaıaıl ıaburunu bir sene • 
den fazla bir müddet orada iııtal et
tiğini ve her gün bir çok muharip -
lerin Mihailovlç bayrağı altında car. 
pıfmıık için orduya iltihak ettlkle • 
rloi bildirmektedir. 

telı:a m b el tı i l 1 eder. Za· 
tea Y utta fa la toplanan yağlar 
lık ne'ri (par ıte) tufeylıdır. 
Amerikalı tabiı•lerın ıdd uına 

96re fada 1 n ar normal iman
lna nl betle daha ıc n( yaşca ohi· 
~lannıt. Bunu oradaki hayat 111-

AOrta •· ı ın .statıatıklen ıco.l.c:rı -
"r. 

İsnç'te doktor (Axel Key) on 
sekil ya ında boyu J,70 olan erkelı: 
çocukl rın aiırlııh 61 kilo kesir -
lerdf'n 9 ek k aynı ya ta kıı ço. 
c k llrın boyu 1,60 ııbrlıklan 58 
kilo ke irlerden 4 eksik olmalıdır. 
diyor. 

Rrükael'de ('Rlnmetrlf') lAhora -
tunn en ıtrofaör dnlctor (Ren6 
I.edent) m (SJ>Ort et Hy-1lfte) ıpor 
Ye hıfaı 11hha adlı 1rrymeUl aerin· 
de ti1vle dıynr : 

Seyhan: Ahmet Ak oy, 
Sivas: Hamdi Top akal, Adil Ye-

nt>r, Bektıtf Uy ur, Demirkaya. 
Çnnım: Mehmet A 1i Demlrkııya. 
Denlsll: Bekir Şııhln. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

NeYyork .. hrlnde 800,000 ıiıcor. 
ta1ulaıı 24,000 kı ı 1 tab 1 oınru ya
tamı Tabii on rden ek ık yafa· 
•lf olanlardan 431,000 kiştsı her 
Faf• mukabil olıın aıiırlıktan dil
ha ekaik, 118,00o ki ı iae ubll 
llldetVn daha fazla yani ftşman 
laitler Gene hu do lort nn dene. 
IMlln' ıröre ao ya ında bir ada -
lmD likleU tabii afırhlından 15 ki
le faıla oluraa t b 1 llmrUnden ikı 
.. k aene kayhedermlf. 45 yafın
dalrllnia tabii m rden a Ye 80 
'9fladakilt-rl ise tabii ömilrden t 
J!I) 6nce öl rlermltl Vakıa Allah 
dolnbda nrdılinl aelriıde almaz, 
llerka mukaddt-r olan llmr8 .,._.ar. 
09W aabıt 1rıaalt ak lnaıınll\flll e· 
llacle de ldlr derler ııma. bu dok. 
torlar hıf11 11hh t kaidelerine rla
~ ederelr ıararlı eevı rdea 111kt· 
8U'ak. muuntasam ve fllf bir rl'Jim 
talı bırdttek, Ya ıınırsa h*rln llm-
1'111lft 11ııatmıılr mümkftn olduJuna 
iddia edlyorla. 

Jfltelrlm lırtııtiıtilrler fnht ~ıhha
,. riayet eden mili tlerdP kllçük 
""'" C'nl'Uk vl'fh nhnrn ırllnden ırfl· 
• a alıbJını ırllııterivnr 

y..._ bova clnseı ır rl' bir inıııı. 
• afırlılt nt' olm l l'f r' Rir rnk 
ltmlf'lerl kınt11r ald tır Rııkını• 
..... , MeaelA MYI nı z 1,M hu bo-
18 ~ ~~ :;; :..;. ;.ın bir a· 
llrh~ır T rtflmmnr Yf' "~ tnlo 
-rllniı f~ıı nftn f H lhakl 
"""11' n n lr f• nl t ıııkll e!ft-n 
J!I lkleria lnce yqa kalın olmuı-

•Çıplak tartılan bil' lrtmRnln 'ril
cudıınun ıtfırhıh boyunnn ıanti -
metre k ııır1ttı kııdu olmıık ]Azım. 
dır İddiası vanlı~tır. 'Rn~ ları 1,8!'1 
ten YUkan olllnlard• alırlık 1rftııu. 
rattan 8 eksik 1.65 den aşaJı olan· 
llll'da ise küsurattan 7 eluik olma
hrlır,. 

Görülttyor ki bu Uç mUtehuau 
helı:im de vücut ajırlıjını bo)'un 
kllsurabndan 8, f, battA 8 ekıik o
larak kabul ediyorlar. 

Doktor (Ledaııt) töJ'le bir de 
cebel nefrcdiyor. Brkek çocuklar 
lçıa : 

Yat 15 boy l,•:s afırbk 40-ü lrtlo 
" 18 " l.H • •1·'8 • 
.. l'1 • J.59 • , ..... ,, .. 
kıı çocuklar için : 
Yat 15 boy 1,48 ajlrJık 6041 ltllo 
,. 11 ,. l,5t • 61-tl • 
.. lf • IH • tLIT • 

erkek ırençler için 
Yq 18 boy J,80 atırlık IH kilo. 

• 1,65 • 5'1 • 
• 1,70 11-81 .. 

• 1,75 .. . 14-18. 
,. l,RO .. 88-69 .. 

lA va ınrl~n yulran kızlar için: 
Boy 1,60 alırlık H lı:Uo. 
.. 165 .. 18 • 
.. 1,'10 • /J9 • 
.. 1,75 .. it • 

VUcurlün ıabil halini muhııraza et· 
mek ve ııemirmemelt: iııtı:yenler ara -
sıra doktor Ledent'in cetveline s6z 
ııtmalı· v0cut1'arı .tkletten düfmUı 
ise harekt-t ıodaııını palrıı> :nmek 
&'ldaatnı çotaltmah, cetveldeki atar-

Samıun· Seyit Ahmet Ya't'llı. 
İzmir: Bölırece seçilecek bir takım. 

Bir izah 
Gecen puar sOnfl, 19 Mayıs Stad

yomu.nda yapılan Arikara - İatanbul 
ııüretlerinJn neticeleri pazart al gün
k-11 nUahamızda yazılmlştı. Burada 
79 kilonun izahatı araaında, minder
den kaçan güre c;llere h lkıa gö ıer
ditı ant patiyi anlatmak için vaıkt y
le Finlandlya takımı lle yapılan ~
retlerde mütemad YM minderden 
ka(an Yahya'ya işaretle: "- Ankara 
balkı minder üzerinde bir Yahya da· 
ha aörmek 19tem yor" cümlesi yazıl. 
D'Qb. Bu ke men n <ı.tlyor> teGclln· 
de cıktıAı ve bu y(laden mAnanın ta
mamen akalne ani&11ldıfı eôrQldil -
tünden okuvuculanmızdan 6zllr dl
llyerek düze tiriz. 

Yeni mülkiye 
müf ettitlerimiz 

Nüfus iılerl Umum MOdUrıtıtü 
ikinci ıube müdürü Fahretun İnal 
Mahalli İdareler ıube müdürlerin • 
den Rifat Binıröl ve Develi kayma -
kamı Sıclık Tümerkan üçüncü aınıf 
mülkiye mUfettlılikleriDe tayin e -
dilm!flerdir. 

htr seomtı lııe YtıcudUn faaliyetini 
çoğaltmalıdırlar. Bılhaaa ıtençler 
bUDa dikkat emeli. Vaktıyle ecdadı
nu• TOrk gıbi kuvvetli aözünU Av
orupalılara darbımesel olarak k bbul 
ettintıifler, sizler de TUrk sibl 
P&el dedirtmele çalııuua J 

Yan şehitlere 
şükran borcumuz 

DCN. uıu. mfl)'dw ..,..... 
tok NSler çıbnıD deinelder, 

mubanıbe ~ ·-lan aziz bir haara ~· Tuaç ~ 
ı. daı.ı aözJenWd kara penleJa", -
~ bqı dejikli; .... ,..,.., 
güaeşten sakını.r mı? 

Bu tahra becakJana. bu .ı;rmi,_ 
gözleria, bu kalımıyao k<.\lansı .. • 
bipleri manleKedo yan ,miıleridirler. 

Hangi ~ ujıw ... IZ bunlardan 
birbpoa radar, Y emea pWeMde 
yeya GaJ.içya elaiJanoda kalmıı kol • 
Jano. bacaldaruı biıU)'Clcrioi dioler • 
aioiz. 

Kasaba.lamı kllte buc:sfıada. Ja 
daracık bir pulcu diiW<lnına. ya, bil 
arzuhal 1DMM1 katnine, kıl&C& flllda 
Ye)'& burda bir .... .,.....,. ap 
mıı rarı tebider bu1mııık M deiildir. 

İnönü Ye Dumlupıfllll' ~ 
leriade yapalao ..... törenlerinde ya
n fehideria çoiuyla lrıooııft'liıMIMI ha· 
urlı)'ONID: bize bugün binır mucize 
aörüoea bldiseleri onlar -.. PDÇ· 

tik macerası kadar twı., aolatuiar. 
Bea bayraa hayran dinlerim. Kaflmda 
dn ft peri lıiki)'deriniııı o n.ı bav
.-.. daralan delıonı {İllÜİr; tabı 
onı.r, hll1, o1a1m it1eriD tıaıit ser -
çeveııi i(indectirfer. 

.Aaaık, .. ~ ac& ld, ,.. ..... 

cin lellade bir .,....._ a6isünde bir 
ilk .. Nip nae olur; gözlerinde bi:r 
bqlca pankı ~ bııfla.r: biliye
de, lrecıditinj büei1a &nriince yarım 
.... ,.. iıadirea saffıaya ıı;elmi,Udi.r 

... ba .... hemen daima ,öyle bq • 
lılır: , 

- Bir - aeldi ki, fuJadıJımı 'Ye 

atılclaPmı biJi)oocwn. ..,..._. Kendi-

-~ Ve bu bıiklyder, bemm daiım 
l6'M lıicerler: 

- -· G&leriaıl 8'blan zam.:. 
bir laolam, ~ bacaiun )"Okru, veya 
artık ...,.,. bep kanaılık &öriİ)'Oc' • 

dum. 
tJlua dle)cllıutaHI alfaltıotk tok 

.... '*-- bu rahca bııaıiWırm. 
M1C be,lrele dalao bu bra perdeli 
...... lllhipleri ,....dun mioaec ... 
,._ dıınulartna Jfıyıkhdar. Türl 
miUeel de, lıendisi için bayaumn b6-
Jik lık rwm.. - p'iııiiaıii larpmedm -
..... olanlaıdao buna airgemiyecek 
.... İlıleDhk .... fu:i.let llllıibidir. 

lthk mearlanmtı bııtuıcllı. oela
na ..ı.adcles lıatınıl.ı için ,_ ıcfi
nüller, ba aMııraeıın imlalara ela da 
ima hlanede eellaıh,orW. 

OınJ. da ... aaaı... falatml 
beklemi)"Ol'lar ZMm... 

K__, Zelci GENCO.JMAN 

t~tanbul'da her gün bir takvim • , 
yaprağının arkasına zarif bir fıkra ya· 
zan bir arkadq, edcbiyaaıaıızdaki 
"fahriye" lcrden kısaca bahseuıkten 

tonra, zamane f&İrleııirıden birisinden 
• mı$B demek caizse· mısralar noık.le
diyor. 

- E."1ciden oba hem gorur, hen 
de du)'Hdan. Çünkü ay curulunca sitl> 
hını ~ hıw-4aki lf'Yl&nlara aıeı 
ederdi 

Kısa zamanda hayaıımızda, yaşa· 

yıftmızda ne kadar deı'!ı,tkhklef' ol -
duiunu höylc ufak ıefek vesiJclerle de 
haurlı)ııhili)'Oruz ! 

*** RaJyotlan kovıılan 

Fıkranın son satırlan şunlardır. 1 

• Ulus'ıa "zavaJlı ~iir !"' başlığiyle 

bir yankı yazan sayın "Nureııin Ar -
wn"' elınc bö)le ınevzulal' aldığı za· 
maa 'Toplu ığne"' deiil, "~z' 
haııa "mızrak" d:ye imza aıaa Jef1C 
azdır sanınm." 

1 •L.! L eJ' I , ı1n llll ıme. 

Bu • hap huzurdan • maozumc,i 
duymamıs, ıörmemiftim ilk defa bu 
fıkranın ıçinJe okudum. Yazanın im· 
1.ası )Ok. Fakat rahmetli Buffon'un 
kavlince "bir insanın üslubu ayniyle 
kendi i ' olduğuna gore kim olduiu
nu rahmin güç olmu>'lr. 

Eğer siz de görmeıIWtseni:r. Ulun
ay'ın ~utLlnWUI akıardıiı kadarını bea 
de burada ıekrarlıya)'lm. 

Şaır, kendı.sini şoyle anlarmaku • 
dır: 

Rnı, fi/o,, oğlH fi/411 
Fil.m •ısrdı 1ıush#r1111 •iibdii. 
D111dıi• ki "'ndk ediyo,_1111• 
H11111sl h.ıydt1t111 • A,.J,u,,,,.,, 
E1111r"1 -.,,,,.,, y-i 
Sirk hayı;ınu fi/mı Jdıilim 
5,,,_., ""'• lt"'4ii.ı• ı1tn. . . . . ,, . . . . 
lıp.,,,,,iı rok ıt't'ni• 
P11f bor,ğirıtt bele 
Bit eri•. 

Hir de uı•gilim ı·m-dır ~it _,,/ur 
ls•i11i 101/i:yttmrm 
F..Jt>bi111ı tmhfisi b11ls1111. 

Bu "muteber" ,iiri ıenkiderınek Jl
zam ırelirse bir ~'lrpıda tunları r.öyliye
hilir iniz: 

1 - Sade burun ve kulak adamı 
adam etmez. O iki ha sirk bayY&atn• 
da da vardır. 

2 hpanağın me'V'Sİmİ deJjldir; 
ruf böreğini sık sık >iJehilmek :çin 
de un bolhı~ lhımdır. 

3 - Edehiyaı rarihçisi ahlllı: zabı· 
tuıoa bailı talurri memuru değildir. 

Etkı bir başlıjı geoe ıekrarlıyo -
n.am: zavallı şiir! 

*** Ay tutaltlıı ! 
Koo:ıışu)'Of'Jardı : 
- Dün ıı;ec:e sahlıhıl doiru ay tu -

culaıut. gördün mü? 
- Gömıedipı. 

l>öıdüncü Dil Kundtayıada r» 
)'Oda. ajansta, gazerelttde kulJMxlaa 
dilin özlqıirilmesioi öneren bir cak
rir verilmişıi. 

Birkaç gündür, ~ dinli
yenler, apiıkerlerin ağzından lıiri!i 

frMSıua. birisi arapça iki kelimcrua 
auldıJanı yerine riiricçe karşılığı ge
dırildijifti dvyuyorlM. 

Arcık ne "difÜ%)'oft" dmiıi,u, ıw 
de "neşri yar"! 

Güzelim Türkçede buna brtı N
lıı-.o tek kelime kulı-iıyor: yayıml 

*** Kmacla~ara lıartı ! 
Amerib"ela ,_... lwedııdcçd11n • 

m meydana çıkaran )'ftll bir U9U1 bp 
fediln1i1. Bir gazete, bu sayede bic e. 
kım )'llnttMtlann önune ~ 
yazı)mdu. 

Avrura'da ve Asya'da "ler - • 
halle mahalle, bani tefıw ,ehW ,..... 
ken, r-kılırken Amcrıika'nın diişüa • 
düfü ıere de bakın! 

Hüner havadlln inen kundakıa. 
önliyebilmekıir! 

••• 
Yakın tarih olaylan 
ve 129 rakamı ! 

Adamın biri, ııon bir h.ıçıdc a~ırlıfr 
belli Mtb olaylardan bir knnunıa 
129 yıl ara ile vulrua geldiğine diık • 
kat ermit! 

Gerçekten, büyük fnımız ihtilSH 
1879 yılında olmuttu. Bundan 129 yıl 
90nra Almanya .İmparatoru ıahıındaa 

düfmuşriir. 
Napolenn 1804 de it başına geç -

mifti. Ondan 129 sme 900ra da Hic
ler it bq-~-

Napolenn 1812 yılında M05koY11 
seferine gi.riımifri. 8'.. 129 ılave 
ederseniz 1941 lıulura... ki bu da 
Hiıler'.ia ıus seferine bafladıjı ıarihi 
verir. 

Bir nslaııtt ve lıir dikbt meselfti ! 
T. 1. 

İlim bucağı Ankara 
Prol. Dr. Kemal. CEN» 

lnaa.n neydi, onun ttlrlil :raratık- ı--------------
lar arasında yeri nedlr? 8'r fert, 

Dük de Kent 

beden ölı;Ulerlne, kanına ve kafa
tasına gi>re hangi ırktandır, ve bir 
insan topluluğu, yeryüzü lnsah 
gruplarından hangisine bağlıdır? 
İşte, bir takım modern bilim me
selesi ki, bugünün medeniyet ya
pıcısı ve kurucusu diye anılan mil- , 
Jetler, bu IJlerl incel yerek, 1.nll&n 
topluluklannda hayataal, rutual 
ve örgensel &zgiılerl bulup çıka· D ük de Kent bir uÇ9Jıt kazaaında 
np (&en, ıu sınıf qir lllıl&Mın, e- • öldü. Atatıda DUk'tın hayatını okl&
zelden ger 91n. Fakat bu, ilerllve-1 yacakaınıs : 
bilir, çünkü onun, modl".rn cemi- .. 1902 dotumlu olan DUk de Kent 
yette adam diye yaşamıya haklı İngllis Kırahoın en küçük kardetl 
gösteren evenmH bir aeoınlli idi. Ailenin ananeaioe sadık kalarak 
var.> demlye kalkışıyorlar. D a r m o u r h deniz okuluna gir • 

Bu b m koluna <lnaanbillm • mıı. fakat sıhhi sebepler dolayısiyle 
Antropoloji) denir. aonrad&ıı denizciliği bırakarak Ha _ 

Ankara'da böyle bir mOessese rlciye Nazırlığı emrine ,Prrniı -
vardır ve ben, gidip, Dil • Tarih tir. Bu suretle Dük de Kent, 
Fakoü.lteslnde bu bilim yuvuını zı- yunan prenslerinden Nikola'nın lua 
yaret ve hattA tavaf ettim. Premea Marina ile evlenmifti. 

Müessesenin kurucusu ve aall- DUk, dalma havacılıkla yakından 
hiyet.Ji yönetlçlsl vaktiyle tale- allkadar olmuırur. Kendiat, AUım. 
hemken bue{inQn ctfon4: üstadı ola- tik'i uç&ltl9 1r9~iı olan ilk lnJrill• 
rak sayaı ile andıtım Prot Dı; Prenıi ldL Bu harp içinde ingilia 
Sev.ket Aziz Kansu'dur. bava kuvvetleri emrine vertlmiı ve 

Nefsini blllme vakleden bu zat, muharebe teçhizatlı uçakla binlerce 
salA.hiyetd kadar ve belki ondan kilometrelik UÇUflar yapmııtı. Dllk 
Ustlln mütevazı olduğundan o, bu de Kent, 1930 da pilotluk imtüıaıu
sevlnalml ve takdıriıni acıkça be- nı vermlt bulunuyordu. 
lırten yazımdan menuıun olnuya-
caktır. Fakat, onun ı!l.kdnetle Dtık de Kent, en as ytlz )'lldanbe
basardııtı b , ük eseri gordilkten rl orduda .vulfe ıörmekte ilı:en ölea 
fOnra vaktıb'le bi2Xien ve bizim e- ilk prenatır. 
limlzden neler çektiğini hatırla- Dtık de Keat'in Uç c:ocutu vardırı 
cbm. 19115 de dotmut olan bU70k otla 

Haydarpaşa Tıp Fakllltealnde- Prena Edward, timdi babaaının 618-
ylz. Koskoca blna. Salonları çok, T 
fakat içleri boş. Kansuya vere mil ile Dtık de Kent. inv&nınt alacak 
vere dama yakın güveroln yuvası tır. İkinci çocuh. 1936 da dotmul 
kadar bU' oda verdilerdi. Ve, ona, ola Preııle8 Alelllalldra'dır. Niba
<lş~-~~ydan, gel çahı!> dedller- yet pçunco oocutu da, bundan JO 
dl. MIBllll, rnit4loJik bir Tann ol-
saydı vıırıılandan bııkar ilme de sün eYftl, 5 atuatoata dotmut • • 
irfana da küserdi. Fak~t 0 , böyle kendl.tne Kihail - Georıe - ll'raııklba 
yapmadı, garbin lıl<emal muhitine laml verilmiıtlr. Birlqlk devletler 
koştu, calıttı, buğtln de mWetler- reisi RuHelt, bu ktloUk Preoain iaim 
arası bir bllırinlmlz oldu. babuıdır. 

Ankara lnsanbillm ımüesaesesln
de çok teYler, hazneler var. Hele 
!kıl ııeno asistan kmmız terafın
dan başarılan, henUz baaılnıam14 
iki tez var ki, bunlar ancak birer 
bilim anıtı addedlle'bllir. Bu tez
lerden biri, T.ıırk ırkında sac. 6te
kl de aal1 u'lcımızd& kan cruplan 
Ozerlne yapılmış orijinal, kendi 
batına eserlerdir. Bunlar, bazıla
rının yaptıfı gibi şuradan, bura
dan aeınlıp ve kendine maledlp 
ortaya konalı eeyler dejlldlrler. 

Bu kl)"meW çalıema ve verim· 
terinden dolan kı:ıılarunı, hayır 
onları delil, onlardan oldutumuz 
için kend1.ınizl ıkutlanm. 

MGeelelenln mQzesini senllm: 
orada ıımı bilir tarlhıln hanci de
rlnllklertnde yaşaınııe binlerce tn
tan kafatası aördllm. YerJ'ilz(l ku
rulalı bu topralalarda Yaeamıt o
lan atalanmmn el itlerini, lıattl 
yedikleri nıldıve buklannı &6r
dtlm. 

Hele d ft)'llıda aulb olaun a6re-
bu n ce bU-

ardan a kı 70lcıuluk 
lımet ır p Ankara'ya, bu 
~ ecelder ve ook 
Ml1'9n-Pk r • 

Tek blııtana r nlYenlte olan 
bu v p f Şey et A3lz 

ıwu ile haldı o arak 6viaebll -
ri&. 

Hindistan' da 

yeniden kanlı 

nümayiıler oldu 
Bomhııy, J6 a.a. - Ooiu Hindista& 

dmu hldiseı.i hild rea tı.berler llKİbo 
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İtalya1nm 1 
HAYAT 
SAH ASI 

Harp malulleri 
günü 

<B~ı l. inci sayfada) 

Jık içindeki alçak gonullüluklcri ız.ın 
'ermez. O parJ ık a)fabrın kolay gorun
mcz )azılıırını okı -abilccclc, okuduğu gİ· 
hi de nnlaıabılcct-k olana şair derler; o 
derinliklcro > ukselcbilen duyabilen 'c 
sczcbılenlere derler varan ~iri, milleı 
•aırı . 

CEMİYET HAYA Ti 

C. H. P. Yeniıehir 
Ocağının 15 günlük 

toplantısı 

Yenişehir Ocağı İdare H eyeti 
tarafından her ııyın ilUnci ve dördün. 
eti perşembe okısamları s aat 18 de 
P artinin Yenişehir merkez binasında 
ter tip edilmekıe olan toplantılnnlnıı 
sonuncusu bu akşam saat 18 de ya
pılacnkıır. 

Vilayetler 

Kavak ağacı satılacak 
Siirt \'il )eh Hu u 1 l'lfıılı ebe 

::\Judurlü ünden: 
l - (ıe7.er suyu kcnnrınd bulunan 

hu u 1 ıd re~ c .alt kavaklı l n on hin 
uılet kavak ı:acının k ilcrck s tıl
ııın ı kap ılı :ı: rf usulı) le nrtırııııya 
çıkıınlmı•lır. 

M. Gayda'nm bir yazısı 

2 - Arlırrna 8. 9. 912 salı günıl 
s ınt 10 da vil ıyet dainu cncuıııeninde 
icr ı ctlilecektir. 

:ı - llır kn\ ık nğncının rnulııınını('n 
lıedrli ikiRcr lira olup mccrııııııııun lıc
deli 20.000 liradır. 

11 ~ - orı . n- Bu )ent uran 'e millet şairlerirü 
beklhoruz. 1 lemde s hır ızlıkla .. 

BUtlln part ili n rknclaşlann gel -
melcri rica olunur. ·~ - 2.000 ng ıçl ın a a ·ı olrııaııııık 

Şırli~le .ıı)rı l\rl tıl"plerc el ihale 
n!ılebilir. İ tcklılerın nlıp ol cakl rı 
mikt arın ıııulı ı ııııcn Lıeddinın ) ı de 
>etli buçugu nisb tıııde u U\ kk t t 
ıııiıı ıt \ermeleri R ırttır. 

" lngiltere Mısır'ı ve 
Cebelüttarık'ı bırakmali ,, 
Mılılno, 26 a.a (Corriera della 

S era) gaz t ı, 1 alya nın h y t s ı -
hası ve Büyük Brıı n)a İmp rator
lu~un o.kıbeti b lı ı i e yazd ğı 
b r maka! de di)or ki : 

Bu sabır.ızlık ıçinde, fakat ulu mil· 
leı 'mı'-ın her > nddd buruk kabilı)eti· 
ne U\encrck heklerken ıcseJlımizi Mch· 
mcı Akıf ın şanlı Jnca ·ımız için )'llZdığı 
u mı tal rında hul.ıyonız: 

Do· araktır s.ına ı adetli i günler luzkkm, 
1\.1111bılir belki 7arm, belki 711rmd11n d11 

yakın/ 

l z.mir'de aevinç 

B rlin, 26 a.a. - D nanma)a men · 
p hıma e kuTicılcri şim.1 1 sularında 

bir du m.ın dcn17a tısını batırmışlardır. 

\ a 'n ton, 26 a. 1 uxcmburg hu· 
)ük elçi i ' nıle~i hugun Ruz\Clı tara • 
fından BL'}az ara\d.ı ,.._.nim oj;le zİ)'ll • 
fcundc haıır bulıırunu~lardır. 

Sıokholm, 26 a a. - Da n N)iıctcr 
ı::;ızet 'n n bildirdigıne o e Norveç kı· 
ralı H.ı.ıkan'ın d' um ) ıldonwnu muna· 
ehetı) le 3 asu\ıo,ıa > apılan gcnış ıe • 

zahurat UT.erme Quisling mıtk.ınılarını n" 
mu adere eııiı:i radyo makinclerınin ade
di 100.000 i bulmuştur. 

Nevyork, 26 r '· - Gece, Nev
:ı:ork'ta hma akınına k ırşı tehlike 

C. H. P. Misakımilli 
Nahiyesi Doğanbey Ocağı 
İdare Heyeti Reisliğinden 

Ocağımızın yıllık kongresi l 9. 
1942 salı günü saat 19 da ve eğer 
bu toplantıda ekseriyet temin edil -
mezse 3-9-1942 perısembe gtinU saat 
19 ela merkez kaza binruıı salonun -
da toplanacaktı r. 

Oc 1ğımızn yazılı arkad~ların 
kongreye teşrifleri ri<"a olunur. 

Bankalar 

Mobilya yaptırılacak 
Sumer Bank Umum .MCidUrlüğün· 

den: 
l - Bankamız Kayseri Bez Fnbrl· 

kası Mudurı) et mısnfırhanesl için 
,>aptırılacnk 38 parça mob l;ı.a kapalı 
zarf usull,>lc cks itmeye konulmu~
tur. 

2 - 1 bu mobılyalann kc lf bedel 
4500 !ıradan barettlr. 

3 - Ek itme euakı Anknrn'ı.la 
SUm<>r Bank Muanıe!At Şubes ndcn 
2 1 ra mukab llndc alınacn tır. 

4 - Muvakkat tem nat miktarı 
337.50 lırnd r. 

5 - Eks itme 2 9.1942 taı lh ne mti
sadı[ c:nrşamba ı;:UnU snat 16 da An· 
karn'da Sumer Bank Umum Müdür
lü •ü İnşaat Subesınde yııpılncaktır. 

6 - lstekı ler teklif evrakı rnl'~a
nında ş mdl.>c kadnr )apmış olduk
ları bu g bl ı~lerc ve bunların bedel· 
!erine da r \'cslknlar koyarnklnrdır. 

7 - Tt>kl f mektuplarını havı zarf
lar kapalı olarak lh·ıle günü saat 
15 c kadar makbuz nıukab !inde An
karn'da Sümer Bank Umumi Kııt P
i .i'Cıne t"sl m edilmiş olacaktır. 

6 - ~artııarııc her un n c ai 1 t
lcrinıle vıl >et d ııııi cncUıııt ıı kal • 
ıııindc bedel iz gurulel ilır. ·ı lipl<'r n 
\il •>et cncumcninc ıııiır C!l ti rı ıl n 
olunur. (bi81-fı Ol) 2S ıG 

inek ahırı yaptırilacak 

lG 30 da Konya vctc ~ nıUdf.J ,1 

datrc.'Slndc toplaıınr.:ak kon .> otıda .> 
lıııcaktır. • 

Bu l6c alt keşi!, eartruım !er, pro 

ve sair <.>vrakı ht?r 1:lın ham 
rlncr mild:.lr!Uk erinde c rU t 
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Köprü• menfez ve kaldırım 
inşaatı 

reli \er im t r. ŞC"hird ki bütün 
ı klar, h m n d rhal sönmüştür. 
Harb n ba' ındanber lklncı olarak 
kı Nt>\')'Orktıı. 'lehi ke lşnret1 verH

r. 

8 - Posta ile göndcrl!ecck teklif
ler n hayt't lhal<' saat nd n 1 saat 
evveline 'kadar gelmiş ve uırhn ~-
nımt şeklide kapatılmış olması la- İzmir Yiliı.yeti Daimi 
zımdır. Postada vaki olnblle<:ek gc • ı den : 

Va ·n ıon, 26 a a. Gazetelerin 
•erci •ı haberlere gore M Tiıomas Den· 
de} p;ırarıe ı;:unu ııtıfakla Nev}ork 
umumi 'alılığını: ı:çılnıışıir. 

c..kmcler nazarı ltibare nlınmıyacak- a.,2 ıs lira 6 7 kuruş ke · f br.clrli il 
tır. z.erındcn 20 gun ıııüdd tle kap lı rf 

9 - Banka lhaleyl krada serbest- ek lltmesi i e ıl n edılıııi ol ın Ode-
t r. (7065> 3257 nıış • ı. t ıl ) olund ık! l ı d l koı rü 

al burg, 26 a.a - Japon)a'nın Bcr
lin bü}ük dçi i Gemral O~ıma berabe
rinde hu} k clçılık el'k1nındıuı birr;ol.; 
k mscler olduğu halde Salzburg'a gelmi~ 
t"r. Buyuk elçi burada vali Sdıccl 'e mi· 
safir olacaktır. 

'e ıııt·nfez: ile k l lırım in atın l 
SIHHAT ve 1ÇT1MAI M.V. tı-kıı cıkın ııı ıııt1an bu i 

tarllıiııclt:ıı itibaren hlr > 

.Messina, 26 a.a. - 25 ağustos gece
si rasathane iki saat kadar ;uren ~i<lde.tli 
bir zelzele k<i}'Cletnıı)tir. Zelzelenin mer· 
kL'Z ustu doğuda 9000 kilometre kadar 
uuktadır. 

Berliıı, 26 a.a. - Binba,ı Gollob 24 
ağu tosta 142 ınci ve teğmen Eagle de 
1.H uncu han zafc:dcrini bzamnışlıı.r • 
dır. 

Çinliler 4 günde 9 
. 

şehri ger1 aldılar 
Ounktng, ~ a a. - Resmen btldlr:1.1· 

dl c göre, Cin! er do:u Klanıısl'<lc 

\ n 1 uan'ı ve Scklanıı'da sunıcş n•ı 

gcr1 nlmı a.Tdır. 

Bu suretle c.mı cır 4 günde doğu 

r. 

9 OChrt tekrar ele 

ccs>ht'Jmntn U7.ak 
sabahı 

:varm~-

Harck:ı.t so ld omctreıac blr cephe n-

Tav§anlık binası 
yaptırılacak 

Sıhhat ve lı:Umaı Muavenet VdclleU 
.Mer.kcz Hı rzısaılıha Mü-1 5aıUn Al· 
ma K~omın.Jan: 

1 - Merttez hı!zıemhhha rn1l~I 
~ ;yeniden YN>ı·laçak tav.anlık 
b!.nıuurun JcaJ>ah zart ~lıe 1().8-942 
tarJhmde :vaıııla.n elcBm.madhe tal1p 
Çlkmadıtmdan 1-9-942 .ah S(lnQ llllat 
ıı de !halO!ll ;yapılmak üzere tdcrar ka

ı;ı.ıı.h zart UBUliylıe okBlltmeye komılmut· 

tur. 
2 - K~ bedelt 17000 muvaldtat te

mlna.t 1Z75 Hra ol:us> ~ eör· 
mt'lı: 18t1yen]ıec komiııı;y()aa münı.caa.t e-
dcrler. 

3 - Tallplertn kanunun tmifatı da· 
1roı;lnde tıazırlıyacal<Uın tekUt mcktuıı-
ııarını lha.le gUnil sruı.t ona kadar ko -
mL'l)·ona verme.lıerl ve muvnıldcnt temi· 
" •ı :ratınna'k üzere da.ha evvel müra-
caat etmeleri. (1">685) 2792 

Sıcak su kazanı alınacak 
Sıhhat v~ içtimai Muavcr.u Vekile

ıinden: 
Vekilet kalorifer t~.atı ıç!n 1750· 

2000 li ı)tiap edecek hac:mde Mr 51• 

Cak su luanı pazarlıkla şa:ın alın1Cnk· 
u r. 
MuhammHı bedeli 1rı00 linıd ı r Pa

urlıkla ihalesi 28. 8. 942 cuma g:inü 
5UI 1 1 de Vekll.lettc )ıtpıbJktır Mu· 
' -akkat teminatı 120 liradır. 

..ılllllllllllllllllllllllllllllllh,. i!>teklilerin buna ait p.rt.ı:uneyi Sıh· 
: hat ve İçtimai Muavmet Ve'<ilı:n !e
: vazım müdürlüğunde görebi! ~:er. ----- Ev aranıyor --: Fikri Tuze.r ailesi tarafından ki· 

: ralık, a.'gari doN beş 0<lalı bir ev 
: \C}a apanıman dairesi a ranı)or. 
: lk>yle bı>, hir }er bilen • e)'R kira· 
: ya vermek isti)cn mal sahi rılcri • 

= (709'5) 3 '27 
: llgililere 
E kl\~~~~~n~e 1ctımal Muavcnt't Vt'· 

E: V(t.kl't.lete bnğlı Merkez llıfzıssıhhn 
- MüC'SSescslyle Ankara NUmune Has-: nin Çan.ka}'ll Parıi köşkü numara : 

tane nln 1942 yılı i<:lnde satın ala -
caklan ccmıın <2.000> ton kömUriln 
nakil için 28-8-1942 cuma günü saat 
15 te VckAINt~ yapılaca~ b ld rllen 
hnlroen g5rntcn lüzuma binaen sar-

: 7 adresine ve)'3 5434 telefon nu· : 
: marıuına malümat vermeleri rico : 
- olunur. 1898 : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır-
<fınazar edildığl UWı ol un ur. 

(726!)) 

• • • 
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DiLSiZ SAHii 

p zarlıı:ıı konulu u lur. 
i tcklilcrin 24!10 savılı va ,_ 

kıiııılcrine te\ fi kan hazırlıvac kları 
26H l ı ralık ınunıkat t emlııatlu c hli
yet ve J !)42 yılına nlt tİ«'arct 
vesikalnriyle birlikte enclııııcnl vil\
yetc pazıırtr~i ve perşcrnlıe A'Onl«'ri 
ıın.nt !I dan 12 ) e kaıfor nıür <' •ıı~ et· 
ıncleri. 0 9 12-7182) 32G8 

sadeyağ alınacak 
Anta'kya GUmrilk Muhafaza ta

buru Salın Alma Komisyonundan: 
l - Antallya'cla Gümrük Muhafa- , 

za taburu ihtiyacı çtn (7000) k lo 
sarleyagı kapalı zarfla cks tın ye 
ıkonulmuştur. Eksıltmesi 16 C) ul 
1942 carşamba gUnü saat 16 da Ta
bur .satın ahna kom syonunda yapı
lacaktır. Şartnamcsı her gun :kom &
)Onda gôrülcbillr. 

2 - Tahmini tutan (25.900> lira 
olup muvakkat teminatı (1943> lira
dır. l steklllcr n föalc un ve saat n
den lb r saat evvel ne ıkndar teki f 
rncktu~Jarını ik""Om vona vermeleri. 

l718l) 3261 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Y ozgat :Sa fııı .M u.Jurlıı •ılnd<'n : 
ı - l'~ksiltnıeye konul n iş ı 
~ ozgat ::ıorgun >olunun chır cL hi-

linde vaptırıracak b i .! lira 17 ku
ruş k<' İfli parke k !dırım ı.c knn ıli-
za von l~i: 

2 - Hu jŞc alt Şartname ve evrak 
şunlartlır: 

A. - };kslltme şartnRmeql, n. -
::\fuk..'.lvele projesi, C. ~afın i 1 rı ge
nel •artnanıesi, D. - Sose ve k ıprü
ler fennt ı;nrmnmt'si, E . - Hususi 
sıırtnnınr, F. K e•lf. ınt'trai proje. 

htekliler Yoıgat daimi <'n<'llıne -
ninde hu e\·rak ve sıırtnanıe1"ri gore· 
hili rl cr. 

3 - Eksiltme 1 O. 9. nı2 per em he 
gllnll ııant Hi te Y nr. •ııt ılalnıt eııcıı
nıenln<lr yanılrıeaktır. 

4 - EkRiltnıe' <' ııirı•hllmrk için 1~
tcklile rln .JfıR7 lirıı 6 1 kıırıı rnu\ak
k.'lt temin t vnmclcrl ' e hıınclan b ı 
im aq ıitıd ki ves iki hair. bıılunrnal 
rı 11\ıımıhr. 

A. - İh lr tar ihindrn 3 A'lln t'\·wl 

Dob, :varamaz Dob. llUYük kapının 

önünde o bütün ıroccYI d d geç ~

dlkterı 80llrak1 mahcup havla:;~ le hav· 
lıyordu. 

Devlet Demir Yolları 

Balast alınacak 
Kıı) İ6 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Benzin alınacak 
j lerı Uıııu ı 

Yazan AGATHA CHRISTlE 

Tefrika No: 7 

Çeviren C. B. 

M.la Arondel kulek lmbıı.rttı. Mlnnl· 
nın köı>eıtt ı.ccrı aJrnnk lctn uaıtı.ya ı n
dik n.I duydu. Kapı .ırıcırdadı ve :r.ıınnı

n1n a.lı;ıılk ııcıırle köııeıtt am. iadılh duyul· 
du. Kllmn kapısı a1:ıldı, Bob un yata ı 

k llcrin mruıaeını:n altmdaydı. tün lctıvv calı tı. 

Arun<k'l, ııulkın ve senıcmıe. ıtı için fa11S1 vnrmıt." ıf}yordu. 

EmUJ ikllZ8G"ll uıtrnd11tı zaman ekslk
)lğlnl duyduğu şcytn ne olduıtunu o da. 
kilrnda anladı. o Bob'du. Or:ıd ol )"l.lı 
o pıı.tırdıda kllcnlen havrodır:ı duyulur
du. • C"..ıÜ( blr Yıtın h li.nd ;yatıyordu . Sonra onu ktıcal'ıına alarak yatatına 

\y k b l iti a nJiordu, bU· gotürdü ve nabzım dlıılc<ti. HAiil ath • Dcmt"I< on'll menıkn dfiş{IT'('l'1 l<'Y buy
du. Şlmd a n'ılı>ôrdu. BOb, b1r ,ır.?<'c 

evvel d~n bırakıldıltı zam, n, utanmn
d:ın \ e b c b le eve ınmıcm ve hov r
dalığn g :.mılşt.l. Arada sırada böyle t • 
zttcl sukuUan oıw:ontu. MamııtUı dö
nUe~ ar dUemesl o kadar 1111.ıkcınm Ul Mısır' da ki İngiliz ı acık be ı 

h yal mC)'al ıı onlu ve Carla ın 
ardan a-elcn sesini duydu: 

uçaklar1nın akınlart "Ok ııetin mclOn topu Muhakkak 

1 
· ne m rdıvcn bn.oıncla unutmut. Ha . 

. lam da üstüne baaarılk dUemU.. İ•te 
Kahırc, 26 a.a - M ttefık uç.ak b da d .. diyor(! 

lar clün e ay ı ınc a T bruktakl ura uruyor. '11. 

hedı flere ve Marsa Maıruh • Elıla- Sonra sa.Y.ı.hb'ct ııa.hfbl birinin ötıll:--
ba :>olu lız rınde m ı ver motorlu erini ttcrok yanına ç(Yl'l'leld!A'lnl ve, 
tııııl ırına hucum et mı !erdir. obUrlerl &'ibl bet'crllaı z olmayıp, bllcn 
İnı:- J, ve Pnup Afrı ıı vıı kuv· c>ller e k dis nı )'Ok adıtını ııtıısettı. 

vetlerı 8 r e ık D vleı rr orılu!luna Kcnd de blr ferahlık hl89CtU • .Artık 
bağlı h v vv t erıne men ıp a r her &eY dil cleı:ekti. 
orta ve. hafıf bomb uçakları bu .:e or Tankıı!ı ku~cuı ve em.ntyet veı1-
1' ış n.kııılara tı•a etmışlerdir t1 b r eda ı : 

M ubareLW e vreııı k hedefler "M hlnı bir eey Yok. ~ mın lo. 
c'e 'bıımbalAnmrış veya maklnelı tU • F hald im o 
fek ıtt.,.ı nc ı t im ı ıur. J.lilttefık amıs ooa e sarın a ve C · 
p <'e wcıı,,...ı bir Yuaken dil§UrmUş· ı k lemde kalmış Tnb 1 rma btr •r 
&ttdır 81llı'tı &'eclrmJt ama 1tıı2ı& bıKiıeıt olma4ı-

)'a.11 ve t~'daamdan Zb'Bdıc zb'anı do • 
kutlan Mbml :YI dışan yo IJ;yarak korı.>'llk 

ııetlmıestn.I ve su ka)na.tııuuwu ~le • 
dl 

Em 11 O dııklk1"1a Dr. To.nloıı'a karııı 

ckırin bir mlmıet duYdU, k endini tecrü· 
bçll ellere teı'ketmenın !erahlııtım his· 
setti. Tankıs 1Nıana btr dolctorun ver
mNJ JAzım ııelcn emni.YeU veriyordu. 

Pek 1:Y1 an lıymnad ı ıtı, erHilteıA. ver bir 
ecy vardı ama ıbndi onu düellnmbc· 
~ Verd!.kled ııe')'1 }cip IÖ)"le<l.\klcı1 

ırlbt ~. 

.Muha.kıkak ekBllc olnn bh' ICltY, bh'l 
vardı. 

Arbk ctu.Un.mb'ecdrt1. Oınurz:u çok 
ııltn)'O!'du. VerdtkleMn! içti. 

ki dnlıa l.Y1 obmnzdl. 
ı ıer eey uı.mamdı. Amma h 

öyle miYd ? Onu üzen. m ndır n 
bn ,ka ne va.rd.ı? G«:lnl ıtl lro zn, &eı: r· 
dJtl kaza ne allkası olan bb' ıQ.Y. 

Btrl. CarlB. Bob'un merdiven ~ıncl 
bımktıtı topa baaarııl< düotiltunU ııwı 
mlttL 

Top oradıu'dı. Carls ODU )"Cf'dcıı alını•· 
tı. 

Eml!I Arunde1'tn bn.sı dnyordu Omu-
Dr. T anl09'un rahat ve emin bh' !ctıle: zu zonklu)'Ordu. Cürnk vücudu ıstı 

"Şlmdl artık rahat eder." dedllt nl iç ndeydi. 
dU>'du. DUtOn ıstırabına rnl!mt'n t krl ll!'ıl 

Göz1ertn1 kapadı. ve acıktı. Sarıııntının v{lcud g • n'I 

fYI bfld ti bir -· yumutak. alcak ııenıeımlik ıreQnlst.I. Hafızası ac 
b r havlama kendini uyandı"9ı. B1t' aklanı evvel, aJllda.n lA m I 

ar da.kikA içimde t.unamen ~andı. balma ~ qa.1ı lnmeıte hazırlandııı;ı 

Fakat böyle bir &<>Y hatu'lı:vamıyor<lu 

.>oktu. 
1 rdı. 

Em 

en lb 
ye kol:ııJ. 

Arund 1 de inandı. 

Mis Arundel bir mektup 
yazıyor 

d 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Reçel alınacak 
~L .M. V. 1 No ~.AL Ko. dan: 

•o lu 
kurm > omına "J;clım !eri. 3.62 

l - 30100 kı o 3) ,,. ve zerdali reç lı 
kapalı :r.arfl.ı cksılımesi 3. 9. !14Z sa:ıı 1 <; 

- ıc Ankanı Lv. A. biı~ın<la .M. M . V. l 
No. Sa. Al. Ko. da )"apılac.ıkur .• 

Sabun alınacak 
n: 

m rka 

2 - Muhamml'll bedeli 36180 lıra ilk 
ıcnıiruıu 2736 hradır. Sarın:umsı 183 
kuruş mukabilinde Ko. d:ııı alınabilir. 
Kanuna U)!,-un tl klil mckrurılarıııın sa
at 14 de kadar Ko. na \erilmesi. 

3 - 36 00 kilo reçel bir ıalıhe ihale 
cdilehilcceı;i gibi 5annamcsinde yazılı 
ıııuc, sc ihıı}açlan a> n a) rı talıbe ilıa· 
le cdıkbilır. (6653) 2818 

Bilançeta çantası alınacak 
M ı \ . 3 ?\o l:u Sa Al. h o d.ın: S.ı.. Al ı~o 

lk 15 ı Ib t Wunln cd' n 

gUn 

bclll gün ve sa tte 
cKo ti~•-

<7183ı 3266 

Çeşitli tezgah ve saire 
alınacak 

i\f . M. Y. l. ·o. Ju :sa. Al. Kom. 
dın : 

5114i lira muhaınınen bedeli 16 
toptıtn ~eya 

ma-
15 te 

Y. 

snııt 

leli 3 No. ıu sa- mlm)'Ji~ 
nu i:clm<.-1 1 n ol nu 
l70'.)()) 3116 (7241) 3_ -

Hayvan hastanesi tamir Pavyon yaptırılacak 
ettirilecek M. M. V. 4 No. h Sn A Ko rl::ın: 

An ara c varında b r p "'o -
M. M. Vt>k. 4 No. lu Sa. Al. Ko. 1 knpah zarfla lhaicye konu mu • 

dan: 1ur. K t d 1 61786 ra 17 ku u 
1 - Muayyen gün VP. ı;aattC' talip olup lk t m nalı 43 o J r dır. lha ı 

zuhur tın yrn Ak--'köpnide bulunıın lCi-!) 9-12 tn am n unil at ıı de 
M. M. V. H yvnn ha tanesi tam ratı "f M v 4 N 1 '" . . . o. u Sn. Al. Ko. da ya-
ııauırlıkla tf'krnr ıhakye konulmu - pılııcnktır. Şı rtnnm proje ve te-
tur. Muhammen bl.'dell 1616 lira 04 f('rruatı her Un 30S kuruş anukabl· 
kum olup kati tom nnt miktarı 212 ı nd<' kom syondnn alıııab lir. ! tek
llra 45 kuru tur. İhalesi 29-8-!l12 lılPrın ihnl H' glrcb mt'k tc n bu e 
eumarte ünU saat 11,30 dn M. M. bl"nzcr n art otuz bin liralık bir işi 
V. 4. No. lu Sn. Al. Ko. da yapıla- muvaffakıyetle ikmal ettikler ne 
cnktır. Şartnamesi 41 kuruş muka- da r kom syonn resmi V<'S ka ibraz 
hıl nele komi ondan ahn?b Ur. ls-j etml'lerl ve hale tarihinden a art 
t klılenn tem natlarlyle b rl ktc lha- 1 üç gün CV'.:eline kndnr at dalrc
le Un ve saatinde me kür komi • sinden v ka nlmııları ve 2490 sayılı 
;yondn bu_ıu~m lan. (7140> 3194 1 kanunun m dd 'C'rl nhkfunına tevfi-

Çefıth sebze almacak kan hazır ıyaeakl n 'l f mektUJ>-
:P.L M. V. ı No. Ss.. AL Ko. dan: lannı hale Un ve sn t nden b r sa

nt f!VV 1 ne 'kndnr makbuz ikarşılığı 
1 ..... A da cins ve mlltUln yazılı 4. No, Ju sa. A! • Ko. V<'ntıeleri. 

6t"bu>lcrtn pnz.:ır.!ı(rı 27. S. 942 &Ut 15 (7216> 3286 
te )'llllılnctı.kttr. G • J ak 

2 - 1s erin kat1 tcınJruı.tlıırlyle araJ yaptırı ac 
cte Lv. A. btn nda -ı No. sa Al. l\f M. v. 4 No.ıu Sa. AL Ko. dam 

na mürocaıı.U:ın .tlln olunur. Ankara c vunndıa btr cıdot garaj ın-
otnsı Mfktan &nal k. Plllı zarfin ilı eye konulmu.ı;tur. 

p tnteı 2000 K<.$11 bedeli 59011 lira 32 kuruş olup 

P ti nıın Z'..00 ilk teminat m.1ılctan 4202 Ura 07 kuruı-
loOO tur. lhıılcs1 18. 9. 942 cuma günü aaaıt :nom tl"ll 

T tcıırube 
2500 3263 il de M. :M. V. 4 NoJu sa. AL Ko. yıı-

1 pılueaktır. Ş ırtıuıme k~ ve proJcsi 

Çeşitl i sebze alrnacak 12!!6 ku.nuı m · l.ndo her gün komıs-
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dnn: Yondun ııJ.ın:ili Ur. lluılwe glreb m k 
l - A n ıdn cins 'li e mlkUırlan t in Ilı ~ t:ırıhlırulen üç ııun evvel ne 

yazılı sl'bzcl r n paznrlıcı 27-8-942 knd:ır ln6aat d den v aım:ııa-
t r hlnd saat 15 te Ankara Lv. A. 
b na ında M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko. 
da yapı acaktır. 

2 1 tekl ı in belll gün ve snnt-
'lc :kati t n nallan le birlikte Ko. 
n mor caııtlnr ıılll.n olunur. 
C n M klan 
T. Fasulya 500 
T. Kabak 500 
Patlıcan 500 
Domates 100 
Karpuz 200 

(7188> 3264 

Hazaran sandalye ve masa 
alınacak 

tfula.mnz." dlYe l4'\· 

Grn gnl'!' bambaşka bir 
Harta sonuna kadar au ı 

, hl.cblr kem ıtının kınlımı

masının b rcza.let o:tdull'unu ve bUlUn 
h ııt ln.n onun ,ırlbl oı e k olursa artık 
doktor uktruı vazgeçmesi Uızım.ırclece:ı
nı ııöylıltyonı u. 

Eınl 1 Anmdcl de oruı tıı:'kıl~"Ordu. Cok 
<'Ski lıbaptılar. n ı<b nm 111<'C lslndl!n 
cok h~lanır rdı. Do!ctor onu t.clıdideder, 
o da kat ı tutardı. 

Fnkat elmdl, ddlctor ıritUktm sonm, 
t kadın lauıtan catık, yatmıı .ı;e-

D a .:ın 
Loson'un geveze or1ne 

cevap v<>mor, sonra aklı ha.tına ge ince 
onu b'ordu. 

M 5 Loson hıı.nımmın )atfı!Pnın UCU."\• 
da > tan Bolı un üs üne el!" !erek: 

"Zav ı ldlç k ,Jk>bs1. Hanımına Yaı>· 

tıli m b ne kıı.d:ı.r üzUlUr." dedi. 
Mis Arondı:'I: 

"Dud.:ı.l lık etme, Mlruı1. Sende tngl!1z 
ndal Unden C6el" yok mu? Bu memleket 
tc eUrilm tesp t cd lmcdon herkt!I n m • 
ııum en.yıldı ıtını bllin:1.vw m un 7 d .> e 
1.<'r&lcdl. 

m ın:ı 1.t'v1 kan 
mektup! nnı 
d:ır Sa. Al. Ko. m uz mu b 
ınelcr:l. (72.17) 

Depo yaptırılacak 
3257 

M 1\1. \. 4 .No. lıı S \), Ko cl ım: 
Anknrn cuarında 3 ı<let depo kıı

ııalı :ı:arfln lh.ıle) ~ kuııulmıı tur. Ke
şıf bcıldkri ım·cınııu 11672 lira 70 
kuru~ olup ilk tı:ııılııal ınlkt ırı 876 
hra 60 kuru tur. İh le i J!l. 9. 912 
cuıııarte i •uııu sa l l ı clı• M. M. v. 
l. ~o. lu S . \I. h:o. d:ı ) ıpıl c11k • 
tır. Snrtnaıııt proje ve tef< rrııatı 69 
kuru ıııuk.ıhilinıle her glln kon is • 
d ııı alın:ıhıl r. 1 tı klılcrın Ilı it' tari· 
hıııılen uç gıın C\ v liıw kıad r ihaleve 
ıurchilıııek İçin \ c k ı alııı lan , e lıa 
i e heıızer a •nrl ı kiz bin llr~ık b'r 
in a tı mın ff ki)etll· lkııı 1 e,pnış 
olduklarıoR ıl 1ir re ıııl ve ~ik ihraz: 
etnıclı·rl 'I' "190 :ıvılı k nunun mad· 
d leri ahk rnmn t 'fikan hıazı{lryıı -
c:ıkLtırı teklıf nırktuıılorını ihale ını
nıl sn t 10 a k dar Ko. n . makbuı 
knr ılıı:ı vt•rmelrri. (i21 R) 3'2tıS 

ADLiYE VEKALETİ 

Nakliye ve hammaliye 
it leri 

Adi H" VE"kAlt>l nd<>n: 
Adi ye Vı>k iNi ve• •,n mvlz Mah

kemt' ine Et bank mahru at depo. 
undan alınan 268 ton kok 'ile krıple 

komUrUnün b naların d Polnrına bo
altmnk ti7.<'re n kliye 'e h 

,ı.cs b r mü~ hh d v 
1 pl<>rln her ün Lf.'V 
Müdürlü Une mUr:ı. 
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27/8/1942. 

~kara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

İnsaat yaptırılacak 
Gelıno~u Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
Gelıbolu skeıesı civarında ve Sal

hane cıvarında yapılacak umbarlar
la sahil ihata duvarı kapalı zarfla 
L•ksilımeye konmu~tur. Muhammen 
beıll'll 215264 lira 68 kuruş olup mu
vakkat teminau 1:.!lll3 lira 25 kuruş
tur. Plan ve şartnamelerı Gellbolu 
Mr. Sa. Al. Kom. her gün görulebilir. 
lha esı 31-8-942 pazartesi saat 17 de 
MPrkez Sa. Al. sında yapılacaktır. 
fstPkliler zarflarını mez.kür gı.inde 
saat 16 ya karlar komısyona verme-
leri lıhımdır. <6572> 25!38 

Balyalı kuru ot alınacak 
l ki~chir 1 v. A. Sa . .ı\l. Ko. dan: 
İhıi}aç için 1000 ton balyalı kuru oı 

~ar<ılı zarf u,uli} le eksilımcrc çık.mi . 
mıştır. Teli ba)iırıe ait olmak üzere be· 
her kilosuna tahmin edilen fiyat 7 ku • 
ruşnır. 

lhale<"i 29·8·942 cumartc.~i günü sur 
ı 1 de fakişelıir levu.ım amirliği satın 
alma komı.,yonunda yapılacakur. Teklif 
mektuplan ih.ı.lc saatinden bir saat 
evveline k..ıdac kabul olunur. Evsaf ve 
~eraiti her .ı:ün mesai zamanlarında ~özü 
seçen komisyonda görülehilir. )<tirenle· 
re 50 tondan aşagı olmamak üzere par • 
çalar halinde ayn ayrı taliplerden alına· 
bilir. 

hteklilerin ceahhut edecekleri mik 
tara ~öre ilk teminaılanru ve!Te<·ekler 
dfr. (6434) 2617 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Kutıı.hya As. Pos. No. 4925 ,:,a. Al. 

Ko. dan: 
lh.Llyaç lcin (5000lıJ kilo koyun eti 

ve (50000> kilo sığır ew mevcut ev
saf ve şerıut ılııhılırıde kaµalı zarf 
uı;ulü ile ekslltıneye konulmustur. 
Koyun etının mulınınmen bedelı 
(45000> lira mu'liakkat teminatı 
(3375) liradlr. Sığır etınln muha
men bedeli (30000J lira muvakkaL 
teminatı <22!10) lırartır. Eksı itmeleri 
29 ağustos 9-12 cumnrtesl gunü ko -
yun eti l'aat 10,30 <la ve sığır etl sa
at ıı de yapılacaktır. Koyun etinin 
şartııamesi 225 kuruş ve sıgır eUnln 
şartnamesi 150 kuruş mukabılinde 
Ankara. t<;tanhul Levazım Amırllği 
ve Balıkesir, Eskls~hir, Afyon ve 
Ktı Jahya As. Sa. Al. komlsyonlnnn
da her gün görUlebll!r. Taliplerin 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarının 
ihale saatinrlen bir !ltlat evveline 
kadar komisyona vermeleri llızım
dır. Bu saatten sonra verilen teklif 
mPktupları kabul eri lme7~ Postada 
olacak gecikmeler muteber cif' •ildir. 

(652l) 2621 

Saman alınacak 
Gelibolu As. Pos. 1250 Sa. Al. 

Ko. elan : 
thuy11ç için ayrlB 250 §er ton 

taksitle ceman 1000 ton tel balyalı 
hasırh ve:ırıı dökUm samnn kapalı 
zarfla eksiltmeytı konmuştur. Mu -
hammen bedeli 70 bin liradır. Mu
vakkat teminatı 5625 liradır. Hasır
lı ve dökme için oynca fiyat hesap 
edilir. Evsaf ve §ero.ııi Gelibolu'da 
1250 Sa. Al. Ko. da görillelıilir. 

500 ton,l•an aşağı olmaıtıaI.: üzere 
birkaç talibe verilebilir. llıalesi 28. 
8. 9 ~Z günu saat 17 de 1250 Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkıir gün ve saat 16 ya kaılar 
teklif mektuplarını komisyonu ver· 

-txıeleri. (6678) 2695 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu As. Pos. 1250 Sn. Al. 

Ko. dan : 
İhtıyaç için ayda 300 ton taksit

le ceman 2100 ton balyalı veya ha.
sırlı kuru ot kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
140.000 liradır. Muvakkat temınntı 
10025 liradır. Hasırlı ot için fiyııtta 
değişiklik yapılır. Evsaf ve şartna
mesi Gelibolu 1250 Sa. Al. Ko. d:ı. 
görülebilir. 500 tondan aşağı olma
mak tizere birkaç talibe verilebilir. 
İhalesi 28. 8. 942 gUn saat 15 le 1250 
Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. İstek
lilerin belli ı::ün ve saatte komis • 
yonrla bulunmaları. < Mektupların 
bir ııaat evvel komisyona verilmesi 
lazımrlrr.) (6680) 2697 

Patates alınacak 
Kars Sa. Al. Kom. dan: 
ı - 12. 8. 9 i2 günü kapalı zarfla 

münakasası yapılan 238 ton paıatcse i~ 
tekli çıkmadığından yeniden kapalı zarf 
u'°li>lc ek,ilıme>e konmuştur. Bir kilo· 
suna tahmin edilen fiy.ıt 22 kuruş olup 
ilk teminatı 44i0 liradır. Şartnamc'i 
Ko. da görülür. Kap.ılı nrfla ck,ilcnıe"i 
2. 9. 9·42 çarşamha .L,>ÜnÜ sa.at 17 de Kar5 
Sa. Al. Ko. ela yar>ılacakur. İsteklilerin 
me?kür gün ve ~aallen hir saat evı.cl ha
zırlıracaklan tddif mekrurlariyle te
minat akçelerini Ko. na vcmıelcri. 

(6772) 2816 

Odun almacak 
Çanııld.alc Ganıi1.0n Sa . .ı\1 Kom. 
İhıiyaç için 1100 ton odun 4. 9. 942 

cuma _ııunü saat 11 de kapalı zarf usu-
liy le ihalesi y.ıpıl.tnık. Muhammen be
deli 20000 lira muvakkat temınat 1 '500 
liradır. fasaf Vl' ~artları komisyonda go· 
rülehilir. i~teklilenn ihale saaundcn bir 
~aat evvel teklif m kruplannı komİ$}o
na vermeleri içın komis}onda bulunma· 
·vı. (676\1) 2813 

• Kuru ot alnacak 
F.rıinean As. Sa. Al. Kom dan 
aoo ton kuru ot pazarlıkla sntm 

alınııcaktır. lılhnakasası 9. 9 !H2 gıi
nıı saal 15 te grıiııcan .S ı. Al . .Kum. 
yapılnc ıktır. ~lııhaııırııen brdeli mun
tazam bııglı kuru otun kilosu 4 kuruş 
fiti s.ıntiııı tutarı ı:rnso lirıı olup kati 
tcrııınalI 2097 lırı1.dır. İp balyalı kuru 
otun kilosu içın 6 kuruş 74 santim 
tut rı 20.! . .!0 lira olup katl teminatı 
30.~.ı lir~dır. Tel hal~·.ııh kuru otun 
kilı1su İçin 7 kuruş .!il sııııtiın tııt:ırı 
217.rn lirn olup kaıl tenıinatı 3:!63 
liradır. Ş:ırtn.111ıesı her ı::un koıııi6 -
yoıı<la ı;tırülchllır. lsteklilerın bt•ll! 
gfın ve saatte k~tl temınatlarlyle ko
uıısyona nıurıı<'atları. (692 ) 2908 

Saman alınacak 
Gelibolu Merkez Sa.. Al. Ko. d::ın: 
lhtıyaç ıcın Demirtepe kuyil Bo

lrıvır iskele teslimi veya Gelibolu'da 
ambara teslım şartiyle 2000 ton tel 
halyalı veya hasırlı saman pazarlıkla 
eatın ıılınııraktır. Bilumum rUsum 
ve masraflar m!iteahhide alt olmak 
ıtnrt.yle muhammen bedeli 100.000 
lira ve kııtı teınlnntı 15.000 liradır. 
F.v~af ve :;artları mPrkez Sa. AI. Ko. 
dn ı.:BrUleblllr th::ılesl 11-9·942 cııma 
günil 16 ela M<'rkez Sa. Alma smda 
yapılacaktır. <7042> 3087 

Saman alınacak 
~~ Al. ::.. Al. Jco. dan: 
1300 ton diikiim hnlinde snmnn 

lrıtprı.lı zarfla alınnraktır. Kll06una 
•.ahmln edilen fiyat 4 kuruş olup 
illlk teminat 3850 liradır. $artnnm<>si 
\emisyondan alınır. !steklllerln 9 

Koyun ve \J 

sıgır 
BiLndırma As. Sa. AL Ko. dAn: 

Cinsi 
Kuyruklu 
koyun eti 
Sığır eti 
Kuyruklu 
Koyun eti 
Sığır eti 
Kuyruklu 

Miktarı Muhammen 
Kilo tutarı Ura 

40000 
40000 

40000 
40000 

50000 
44000 

50000 
44000 

eti ah nacak 
Teminatı İhale 
Lira tarihi saati 

alt olcluğu 
birlik 

3750 
3300 

3750 
3300 

• 
31-8-942 .. 
30-8-942 

15 
ıs 

Bandırma 

" 
16 Akçapınar 
16 

koyun eti 40000 48000 3600 31-8-942 17 Biga 
sığır eti 40000 40000 3000 " " 17 .. 

1 - Blrllklerln lhUyacı lçl.n terr.lh hakkı kolordu komutanlığına alt olmak 
üzere yukarıda miktar. tutar, ternmat, lha.l<' tarihi ve &11atlerl:yle att olduktan 
bırllkll•r Y82Jlı kuyruklu koyun ve sııı:ır C'llerl kapalı zarfla eksllıtıme»"C konmus
tur. 

u ~ u s 
Kuru ot alrnacak 

Karakôse Sa. Al. Ko. dan: 
2.642.000 kilo kuru otun 24-8-942 

tarihınde kapalı zarfla yapılan mü
nakasasında talip çıkmadığından bir 
ay içinde pazarlıkla nlıncktaıra. Tah
mın bc<leli 145.310 lira olup ilk te
minatı 10.898 lira 25 ıkwru.ştur. 

Evsaf kolordunun bütün garni
zonlnrında mevcut olan 10-11-941 
tarih ve 48100-51100 sayılı emirdeki 
evsaftır. Pazarlık 31-8-942 pa:ıart6$l 
gilnü saat 10,30 da yapılacaktır. 1s
tc'klllerin belli giln ve saatte teını
nat mektuplariyle komisyona müra-
caatlım (7260> 3295 

Taze üzüm alınacak 
Çan,ıkıkalc <:r.-ırntmn Sıı.. Al. Kom. clıın 

lht}ytlt ıom 70 lOn t.az.e ü:.>:üm pa7.ar-

Liseler 

Su ve havagazı tesisatı 
yaptınlacak 

Ankara Atatlirk Lisesi MUdilrlil
ğünden: 

1 - Lisemizin Fizik, Kimya Ta
biiyc Laborııtuvarlarınıla yapıırıla
cak havagaıı ve su lesi.mu Uc yenı· 
<len yaptırılac ık l•aboratuvar masası 
ve okulda rnl!vcut ikı aılet labora
tuar ma.sa..sı tamiri ~şi açık eksil· 
meye konulmuştur. 

2 - Muh.ımmeıı bedeli (3466) li
ra (50) kuru5lur. Muvakkat temi
natı (262) liradır. 

2 - Jo::ksllt.mc 31-8-942 pazartesi ııUnU yukarıda ıı:l:l8terllen 9118.tlerde Ban -
hkla satın alınacaktır. Pa;r,arltf(ı 4. 9. 

olup 15t.ekl!ler 94:l ruma ıı:umu saat 10,30 dadır. Mu· 
hamırn(Jfl be<M!l 17500 l!.ra kati temınatı 

dınnacla As. sa AL Ko. da yapılacaktır. 
3 - fşhu etlere alt evsal ve sıırtnaml'ler 

her zaman komisyona mUraraatıa goreblltrler. 

3 - Açık eksilme 28 VIII. 1942 
tarihine r:ıstlayan Cuma ı:linıi saat 
15 de Ankarada Sanayi caddesinde 
Konfor ap.ırtmanıncla Ankar.ı mek
tepler muhasebeciliğinde toplıınıı
cak olan satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taltntcıin mezkOr ırun ihale sııaltn<ten blr ı;;nııt evvel teklif mektupla - 2'l5 l~rncıır. ~vı;at ve ıııırtname;;.l komıs · 
nnı kanunun taci!I dalrr-slnclc ve lstenlle-n veslkala!'l.a hirlllk1C' Askerl Sa. AL Ko. yonurnuzıln her ırun ııorül<.>bllir. İsll'kll
vermls olmaları llızımdır. Bu saatten sonra getJ.r1.Jen teklif meoktuplan kabul lerin m(•?.kOr ıı:ün ve saaLt.e kaınh;yonu· 4 - Buna ait resim ve ş:ırtııame· 

yi hergliıı m ezkur okul muhasebe· 
sinde görebiliı !er. 

edlimlyecektlr. muzda bulu'l'lmaları. 

S - 'l'aU-plerln yukarıdaki ı.ıaııat da.l~slıw1e mezkOr atinde komisyona mü· (7261> 3296 

racaatlan UAn olunur. 6GR2) 2699 Koyun veya sığır eti 5 - İstekliler, muvakkat temi· 
nat m·akbıızuylc kanuni vesaiki ha· 
milen yukarıdıı.kı adı gcı:en giln ve 
saatte komisyona müracaatları. Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 

1':Utzıt As. Sa. Al. Kom. dan: ıErinınış) 

Cinsı 
Sarleyn~ı 
,Sabun 
Kırmızı biber 
Tuz 
Şehriye 
Nişasta 
Şeker 

Sam un 
Kepek 
Oclun 
Koyun etl 
Sığır eU 
Süt 
Yoğurt 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Makarna 
Salca 
Z. tnnesı. 
Z. ı;agı 
Çay 

Mıktan Muhammen B. Muvakkat TPm. 
Ton Kilo Lıra Kr. Lira kuruş İhale günli ı:aati İ7.ahat 

9 19980 1498 50 12-9-942 14,30 kaı:ıalı zarf 
15 6000 450 " 17 " .. 

2 1600 120 13-9-942 15 Açık Eks. 

u , u " 
5 450 33 75 15,30 
l 900 67 50 16 
ı 1000 75 16,30 
1 1180 88 50 .. 17 

35 2800 210 14-!l-942 15 
2 500 200 15 15.30 

100 3000 225 " 16 u " 
30 18000 1350 15-9-942 15 kapalı zarf 
30 9000 675 16 
30 7500 562 50 16,30 " 
30 7500 562 50 " 1 7 .. " 

100 200 15 11-9-942 15 Açık Eks. 
1 900 67 50 15,30 

2 1800 135 16 " " 5 5000 375 " 17 Kap11lı zarf 
3 3000 225 14-9-942 15 Açık Eks. 
2 500 2860 214 50 15,30 

25 450 33 75 16 
5 500 1100 82 50 .. 17 

1 2000 150 20-9-942 15 
Kuru 90j?an 
Kuyruk yağı 
erınmlş 

NOT: süt, YQğu'Jıt, koyuın ve sığır e.t1 112am1 30 ıuıR"ali 5 ton ola<'aıklır. Elllzt~ 
gnmfzonu !ıhtlyaeı 1ç1n mtibnyaa ectılecek tem<', yiyecek ve ya,kacalk maddeleııl Y\l· 

kanda g/islL•l"lllmlştlr. 

alınacak 

(6~66) 2579 

TİCARET VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Ticaret Vı•kl\leLlnden; 

As. ı· .. ~. -~3ı>l'i S;ı. \l. Kom. dan: 
"'· Pos. ı:-ıos K. lıirlikleri iı:ın 50 

ton koyun ~eyA sıii:ır <'ti 4 p.ırti ayrı 
.ayrı ~I . ı ıkra~ına ıc1tre pazarlıkla !
h.ıle C'ılılecrktir. Kı•yıın elinin hir kı
J,;ı>ıırııı i ahın in edilen fiyat 115 kuruş 
sıjhr ı>tinin bir kil1ts11nı< tahmin ı:cli· 
IPn fiv11t 70 kuru~lur. 

~arlrıaıııesi her gıin ı lnrlııııkıiyiinrlc Vekalet otomobil ,.e rnolo lklell ı~ın 
Sa. ,\ ı Knıııisyıınund.ı gıirülehilir. ın·ıyıs !H.1 1>•ınıına kadar ıı~·ık E:k itme 

P:ı7.ıırhk 9. 9, !112 trırihine ıııiısıdif ile 76.';0 lltrı• txnzlrı satın a lı na caktır 
çar~aıııha ır;iınil ,ant ıh da llarlıınk"- Bu miktar ııenzaıln top\ n ,."~" rn<ı.
yünrle ~·ı . ,\1 Kn. lıina~ıncla yapıl ıl'nk ıııs sonuna ka<la r t.-ıhnkkıık C11N ık glın· 
tır. :\hıvakkııl tt>minııl k11).ıın içiq, liıK veya hrıttıılık hl YR<' ı gııre ı•arı:a 
82.~0 ''~ır kin .~z,;o lirndır. lsteklilc- parca veı ıınw,.ı rııl~ ıllr. 
rin ~irili tie:ırl"llr k.ıyıtlı hıılıınclıık \tlıteahhlt vers::lslırl« ka rar pulu \'e-
lnrmıı <lair tir·ırd orlıı~ı vesiknla - kalet.e aittir. 
rını ihra7. rdı-ceklcrdir. Muvakkat teminat tifl ı rn 311 kuruş-

(H60 M97 w~ 

Bulgur alınacak Aı;-ık Pk.c;lltrıı <? ?s s.942 ruma ı,ıunu 
Gelibolu Mel'kez :;,a. Al. Ko. dan: "8at fi rte yn!'ılııı·aktır. 
lhtiyaç için Gelibolu ambarına ıstPklllı'ı·ın <'k!"lltrnr l!Ul'll tltlrllrll<:-ıı 

teslim şartiyle 30 ton bulgur pazar-, Matte ll'!Tlln ıt mektuıılnrl).le h rlbkte 
lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
beılclı 15000 lira ve kati teminatı satın nlma komisyonuna ~U ı ranU:ırı 
2250 liradır. Evsaf ve şartn::ımesı 11An olunur (674 ı J 27ö'..! 

Gelıholu Merkez Sa. Almasında gö-
rülebilir. Pazarlıkla lhaleoıl 15-9-9-12 
salı günü saat 16 ela Merkez Sa. Al
masında yapılacaklır. 

(7265) 3298 

Memur aranıyor 
1 - 7'5 • R'S lira ücretli har<'nı hari· 

Ankara Valiliği 

Tamirat işleri 
Ankara \'aliliğiııclt>n : 
ı - Ankar.ıı'd.ı Tavukçuluk ens

tltu&unde yapılAcak tamirat ve tah
kiıııwl işinın ihalesi ZR. 8. 942 T. ne 
r ı.sılı> ın cuma ıı;ıınü saat 15 te Na
fı.·ı ıııiıdıirliiğu odrısında toplanac~k 
kııınlsy11n tıı.rafınrlan yapılnınk üzere 
aı;ık eksıllıııeye konulmuştur. 

2 - Ke~if hr.d<"li (8600) lira ve 
11111\akkııt temin ılı (645) liradır. 

:J - İsteklilerin mıı.akkat teıninııt 
rnı•ktııp \'cya nmkhııılariyle ticaret o 
dası vı·sikalarını ve nafıa müdiirlü
gıınıl<"n hu i~ için tılacak!.arı fennt 
rhliyet v~ı;ikalnrını haınllen yukıın

da aıh geçrı. ıı:ün ve saatte komisyon 
re:s:l;ııııe ıı.ıı.-acaııtlArı 

4 Oıı i•t" 11it ke~if ve şartname-
> i her gu n nafıa ıııuılii rlüğünde go-
ubilcı·ekleri. (6Cilö) 2655 

Tamirat işleri 
Ankara Valllif:lnrlen: 
Keşı! bedeli 124S !ıradan ibarM o

lan Çankaya İlkokulunun tamiri 
açık eksi ltmeye konulmuş.tur. 1stek
lıler i n şartnameyi görme.k il7.Pre her 
mm Maarif Müdürlliğllne ve ihale 
glinı.i olan 31-VITI-19:12 pazartE"sl gü
niı sartt 15 le ve teminat akçesini 
husu 1 muhasehe mildürlilğü veı:ne
slnı' ) atırarak rlrı imi encümene mil
raeaaı lan ilan olunur. (6752J 2785 

Tamirat yaptırılacak 
ı\nkam \'nliliı;ınclı• n : 
Kı if lwdt'li :.ı1111 lir-ı z:; kuruştan 

ihıırct ııl ın l hı s, İlktekın; ilkokulla· 
rınırı t mıri ııc;ık <'hiltml'ye konul -
ıııu tıı r istrklilcrin ~ıırtnaını-yi ırur -
nıek uzrrf" hrr ıriın Maarif ::'1-fııclıirlii
ıtııııı· Vl' ılıniC' '..!111111 foi.ın :Jl. fi. 9ı~ J>ll• 

,. ırlcs i gıııııi saat l.~ le ve tr.rninnt 
nkçı· lııin husu'i rııtıha~rbc ıniıclıirliı
KU \rznc ıııe y ılır ırak d ıinıi ent'u • 
ıııeııe rııııracnadıırı ilıln olunur. 

(h7H) 2787 

Tamirat yaptırılacak 
AnJ<ıı rn V.ıl ı ğlm1c>n: 

1 YUok.<:c-k "'rıınt en ... tt1 llsılnde Yfl -
ııılncıık tam -at işi P.k l:Jn~I 7·!H>42 
L ıı ın<' rast ıı • n ı.>aı:art em ı:rtmil saat 
15 tc- nafıa mudür <!Htll oda.~ında t~ln

nn <'ak k(ltTJ "Yl'" tnre.!m<lan yapılmak 
tiıere .ı<;ık rksi:lı!meye konulırnuştur. 

2 Kı-:ıır l>eo:lı•ll (!1600) Mra ve mu-
\ aktkııt 1emlın:ıtt <72<1> tırıı<hr. 

3 1 ~ı le n muvakkat temlınat 

:şa rtnameleri EL.'tzıtı n!lkerııl mıtın al!m11 kt11nl~cmı.ınııaın bt!(IE'1.c;1:z venl\r. Postn 
H<= 1ste111len ı;artnam<-h~ derhal ıstenııen adrese gon<l•~lllır. Kpalı zarrbı satılacak 
maddelerde tcltlil mcktuplıırının belll ırtın ve llllilltleııı blr snat evvel E!Azığ A~. S:ı . 
Al Kom . na verm~leri ve bulundurmalan. Postadal<'I gt'Mkm<'lE'r ka:bu·l ('(lllml'z. 
Taltplcrln muvaktkat t«mln:ıt makıbuzlrlyl>E> blrtlilcte ElA"ıl'ı'dn topeu l<ısl.ı"ın•lıtk1 

Askerlik işleri 
ci anbar memuru, muıemcı \C ıah ildar mektu-r veya nınkbuzl rlyle t:lclll'Pt o -
aranıyor. da ı vcs1ka :ınnı ve nafıa müdürhll':i.ln-

2 - Bareme tahi S'i lim üaetli ı <km hu iş !~'n alnı·aklan fenni etıll;vet 

askeri sn. Al. Kom. müroeaatıan llan olunur. (7256) .1292 

eylül 942 saat 15 te olup kapalı zarf
la sa.at 14 te koınişyona gelmiş ol -
maları. (705) 3103 

Patates alınacak 
Sarıkamış As. S:ı. Al. Ko111. dan : 

250 ton patates kapnlı zarfL~ ek
siltmeye konmuştur. Kilosuna t.nhınin 
eclil .. n fiyatı 15 kuruş olup ilk temi
natı :!Sl:J liradır. Şartname komisyon
dan nlıııır ve .ıı:uriılcbilir. Rksiltıııesi 
9. 9. !J ~:.ı ~unu saat ıö.:JO da yapıla
c·ıktır. Zarflar komisyona verilmeli-
dir. (70ll:l) :Jlll 

Tahmil ve tahliye işleri 
Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko. 

dan: 
Birliklerin bilumum yem y.:ıka

cak As. e,}yanın vavura veya motör
den şata veya şnttan iskeleye taışın
ması ve tahmil tahliye ve ıstıf edil
mesi bkelc<lr.n itibaren gösterilecek 
yerlere ara.ha ile nakil işleri kaıPftlı 
zarf usulü ile ihale edilecektir. Hu
su:;! şartlar komisyonumuzda hcr 
gün görüle-bilir. Muhammen bedeli 
25000 lira ilk teminatı 1875 liradır. 
Pazn.rlıi;ı 7.0.942 pa7.artcsi gilnil saat 
10 dadır. İsteklilerin ihale günü ko
misyonda bulunmaları. (7084> 3112 

Etlik sığır alınacak 
Çannkkafo As. Sa. Al. Kom. dıın: 
İhtiyaç için 120 adet etlik sıji:ır ı. 

9. 942 sıılı µ:iinü saııt 12 ı:azarlıkln 
s.urn alınııc;ıkt!r. l\!uhnmmen bedt"li 
16500 lira kati teminatı Z~1.5 liraclır. 
Evsaf Vl' ıı11rtlan her gil'ı komisyon
da gorulr.hilir. İsteklilerin ihale günü 
koıuisyoncln huluıımaları. 

(7017) 3163 
Yüksek mimar alınacak 
Eskfşehl" Ae. Pos. 9100 K. dan: 
36.51'1 ıııı.yıh kamın hU'kUınler\ne uy

gun olarak Ucret hesnp edilmek kıı.Y

<tlyle ve Kiltahyada lst1hdıım edilmek 
Uzel'<! hh' yUksek mlırnlU' nlına<'.akt:ı.r. 

Taliplerin E&'k.141ehlr As. I'08- 9100 K. il-

ğına m Umc:ıatıarı. 
(7124) 3178 

Saman alınacak 
Tinhkr ir As. Sa. Al. Kom. dan: 
Dlikıim halinde bl'her kilosun.ıı >it 

kııruıı hıılyalı helıer kilosıınıı 7 kuruş 
flvat tcspıt ı ılilen 228 ton iyi cins te
miz sanı n ııazarlıkla satın alınacak
tır. Pa arlıi!:ı 31 8. !l~2 pazartesi ıı:ü
sant 10,80 da Balıkesir AR. Sa. Al. 
Kom. "·arılacnkırr. Kati teminatı 239ı 
lirııclır . 2:.!8 ton snınan hir talihe iha
le cclilelıiler.e~i p;ihi lifi, 130, 12 ve 20 
ton olar:ık ayrı ayrı t.alihe ih:ıle edl
lehilir 'l'allpler tel balylllı dökün\ hl\
lindc ve teli eih~ti askeriyeden veril
mek sartlvle ayrı ayn ii<: teklif va
paraklnrdır. Rvsnf ve şartlnn Rıılıke
~ir'cle A~ . .S:ı. Al. Kom. p:iirillehilir. 
T.ılipl<"rin hC"lli p;ün ve saatte komiR
yona nıiira<':ın~ları. 

(713~) 3188 

Kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla 600 ton kuru ot satın 

alınacaktır. Muhnnımen hedeli 39000 
lira ilk teminatı 2925 liradır. Evsaf 
kolordunun bütün garnizonlarında 
vardır. Pnzarlığı 3 eylill 1942 per
şemhe günli saat 16 dru:lır. l<neklile
rin belli gün ve saatte Trabzon sa. 
Al. Ko. müracaatları. (7081) 3267 

Koyun ve sığır kavurması 
alınacak 

Sıvas As. Sa. Al. Kom. dan: 
40000 kilo koy0n veya sığı etıı kavuf'

ması kapa.b za.r!La e'ks.lıltmeye konulmuı· 
tı.rr. 

Ekslltmesı 21 eıı'lfü 942 pazart.es! ıı:il

nü saat 11 de l«>Y'Ull eb! kavurııması saat 
16 da ııi!'ır et1 kavurnnasıdır. Şartnamesi 
lstanbul, Ankara levazım t.mlrllklerl Ue 
Sıva.ıı Sa. Al. Kom. ıı:ör!llebtlir. 

Koyun eti kavunn:unnm beher kiloeu 
200 kuruş ol·up umum tutarı 80000 lira 
ilk t('!Ttlnatı 6000 11radır. Sıl!'ır eti kawr-

Çinko levha alınacak 
İstanbul As. Pos 4200 ~' !ı. 1. K-ı. 

dan: 
Muhtelli kalınhkta 3 ciı . clnıko 

levha salın alınacaktır. Bir kilosuna 
150 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
Teminatı 12250 liradır. !halesi -1-9-
942 cuma günü saat 16 da pazarlıkla 
Fındıklı'da Sa. Al. Ko. da yapıl11cak
tır. Taliplerin komisyona muracaat-
ları. (7153) 3270 

Çayır otu alınacak 
B11lıkesir As. Sa. Al. Koni. dan: 
Tel balyalı beher kilosuna 10 ku

ru~ fiyat tesbıt edilen 300-600 ton 
iyi cins temiz kuru çayır otu paznr
lıkla. satın .ıılına<'aktır. Eksiltmei 31. 
il. 9 t2 pazartesi ıı;ilııü snut 11 ele Ba
lıkesir As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. a 600 lon için kati teminat 8500-
liradır. 300 ile 600 ton kuru otA defa
tcn talip çıkmadı;n takd:rdc ellişer 
ton ol;ı.r:ık ayrı ıwrı taliplere de ve
rilclıilir. Evsıı f ve Şrraiti h~r gün 
Dalıkesir As. Sa. Al. Kom görUlebilir. 
T:ıliplerin mııayyrn ~ün ve santte ko 
misyonda bulunmaları. (7168) 3271 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
650 ton saman Pa.7.aJ"hkla eksilt

meye konulmuştur. Eksllt.mesi 11-9-
942 cuma gıünti saat 16 da Erzurum 
Sa. Al. Ko. da yapıla.caktır. Muham
men bedeli 26000 lira olup .kaU te
minatı 3900 llrru:lır. Şartnamesl her 
gün komisyonda görülebifıir. 1stekli
lerln belli ıı:tin ve saalli! teminaUa
ri~le komisyıona mU.racaatlan. 

(7233) 3289 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

~ Tyy, .1'"'1>. Gn. 'Dit<. dm: 
Ka,palı zarı umılıL.vle 10 ton kemiksiz 

olarak teıncl<ell !ro~ eti 'kavurması 
rıaıtın aılınaeaktır. KaV'Unnanın muham
men bedel! 20.000 lira olllJ) m\Lvakkat 
IA:!nlnıı.tı 1500 ll:radır. Teıneıke bedeli a.Y· 

nea h<"SaPlanac-~ır. 
!ha.lesi 16. !>. 942 carıııımıt>ıı R'ilnU saat 

11 dedıtr. Ta11plooln bıı'l'M srUn ve saıı.tteaı 
bir ııaat evvcıllıne '.kadar tekli! m~up-
1.u:n kaJbul eıdllir. Şıuıtnarne her ıtün me
sai za.maıüarı kornlqyanda a-orlılüT. 

(7236) 3290 

Yemeklik mısır alınacak 
Gelibolu )lerke;ı; Sa. Al. Ko. dan: 
İhliyac icin Gelihnlıı'do.ki ambara 

tcslinı şaniyle nıev1.111ttııız 700 . ton 
yemeklik mısır kapalı zarflıı. ckı;tlt -
meve konmuştur. llluhanınıl'n bedeli 
ııi.ooo lira muvakkat temin11tı 6850 
liradır. E\•sııf ve şartnamesi komis -
yonda g-örülc-hillr. Kapalı zarf usulü 
ile ihalc-si mezkfir komisyoncı~ yarıhı
cnktır. İhale ı;anti 115. 9. 942 saat l'1 
dedir. (7238) 3\!91 

Odun alınacak 
Askeri Po~. 4305 K. birlikleri Sıı· 

Al. Ko. dıın 
l - Askeri posta -1305 K. hirliklc· 

ri icin 9500 ton. odun ::\1. fıkrasınA 
gore par.artıkla ihale edileeektiT. 

2 - Ilir kilosun:ı. tahmin edilen fi
yat 2 kuruş !lO santimdir. 

3 - Ş'll'tnamesi her g-ün Hadım -
köyünde satın alımı. komisyonunda. gö· 
rillebilir. • 

-ı - P:ızıırlık 9. 9. !l ~2 tArihine mil 
sndif çnrşamba gilnü saat U te Ha
dımköyünde satm almıı komisyonu 
binasrnda yapıhcaktır. 

l5 - Muvakkat teminatı 97r>O llTıı.
dır. 

6 - fstr.klil<'rin sicili ti!'nrete ka
yıtlı bulıınduklıırrna dair ti<'11r~t oda
sı vesikalArını ihraz edeceklerdir. 

(72511) 3299 

Çadır direği ve kazığı 
alınacak 

!stanlbul Lv. A. sa. A1. Kom. <itin: 
masının beher kilosu 150 kuru.s olup u- 150.000 ad<!<t portat1t cadır dıll'(?'k ve ka 
mımı tutan 60000 lira l1lk t.cnıi.na.tı 4300 zııtı alına.caktıf'. Pazarlıkla l"kslltme~ 

llrnrtır. 3. 9 942 :r;ıerşemhe R\lnü saat 14,30 dıı 

lstı>.kll!crln her 11d maclde ııcın ayrı Toı>hBJ1ede tst. Lv. A. Sa. At Kom. ya
ayrı l<'rt.lp edeceklf'ri tokllt mektuplan- pıl:ırıı.kıtır. Hepslnnhı tahmin bfodell 
nı kanım tarlfatı dalıresinde hazı.rlıya- 74.200 !!ıra 1l'k t«nlnatı 4961 lt<mrhr. 
rıık ~lrnle $llatlerlnıden btr llAıt.t ÖT\C'e ko- Numune va ııartnam('!I! komisyonda ıı:ö· 

ml~yona verrnlıs veıya bulundurma$ ol- rill>Uır. İf;te.ktllerln belli vakitte kom'.s· 
malan tartıtır. Y0111\ gelm •leri. 

,(7152ı 8269 .(~ 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesi Reisliğin

den: 
Emniyet U. Md. Basım ve Yayım 

mütehassısı iken 3. U. müfettişlik ya
bancı i.<;ll!r müdürlüğüne naklen gi
den ve 3-9-941 tarihinde de bu vazl
fosinden aynlan Dı:. güverte Bnb. 
Nejat Saner vazife almıştır. 7987 
sayı ile şubemize veya bulunduğu 
yerin şubesine mUracaatı lü;zumu 
ilA.n olunur. (7122) 3176 

Ankara Gümrük Md. 

Satılık eşya 
Ankara Gilmrük Müdürlüğünden: 
Müfredatı Belediye Mezat salonu 

ile gümrük binasınrla asılı listede 
göstf rilmiş olan muhteUf cins eşya 
7-9-942 tarihine müsndit pazartesi 
günü AAR.t onda açık artırma ile sa
tılacakür. 

Milwyedeye iştirak arzusunda bu
hınanlnrın muayyen gün ve saatte 
Akköprüde gtimrilk blnıısında mU
teşekkll satış komisyonuna mUra-
caatları. (6836) 2979 

Okullar 

Talebe ah nacak 
Harp Okulu Komutanlığından: 
ı Haziran 94.2 den itibaren başlı

yan kayıt ve kabul muamelesine de
vam eclilmektedir. Miirldet 30 eylill 
9~2 tarihine kadar ur.ııtılmıştır. İstek
lilerin buna göre bnlunduklan ma
hallin askerlik şnhelerine müracaat-
ları. (6468) 2533 

Yüksek Mühendis 

ikmal Mektebinde 

imtihanla n 
Yliksrk Milh<'ndis Mrkkhi Müdilr

lıij:ilnrl<'n : 
ı - İkmd imtihanları U eylillıle 

bllŞlayıp ':!fi.eylülde son.'!. erecektir. 
2 - Mektehe ıririş ic;in kAyıt ınıı

amrlrsi 1 eylülde ııı;-lııırıık ve ı hirin
dtrşrin pa,,ar ıı:ilnii akŞıtmın:ı. kııdnl' 
devam ı-clecektir. 

8 - Giriş mü5ah:ıkll imtihanları 
5 Ririııc-lteşrin pııMrtl'<:İ p:unü 1ı,ş· 
lıya<':ıktır. {9lll7-724'l) 3:277 

Kazalar 

lnıaat yaptınlacak 
Burdur Ilelcdiyc,inılc-n : 
(J3;j9/J) lira (6) kuruş hrdeli keşif

li Burdur · belediyesin re yapıırılucllk 
asri nıe1,lll'l1k ihntıı. divarı iıışaııtı 21 
gün müddetle ve kııp•llı zarf usııliyle 
17. ~. !H'.l p;Unilnden itibaren ihaleye 
çıkıırrlmı~tır. 

İhale 7. 9. 942 gilnfl <:allt 15 tc he
lediye <'ncümeninde ynpılac:ıktır. Ta
lip olanlar yüzde yedi hııı:ıık kuruş 
teminıttlarım yatırıır:ık ihııleye gire· 
bile<'ckleri şartmımesiııi görnıl'k ve 
öğrenmek istiyenlerin de beledly<"den 
istiyebilt>cekleri ilAn olunur. 3148 

BU GÜN ve BU GECE 

Ulus Sinemasında 
İki Film Birden 

1 - Atlas ekspresi 
-(Türkçe)

Oynıyanlar 

Barbara Stanwyck 
Joel Mc Crea 

il - Yaşa ve sev 
Oynıyanlar 

Robert M ontgomery 
.Rosalind Rusıel 

SUARE: 21 de 

YAŞA ve SEV 
Telefon: 629lt 

muha~ehc katibine 'e ıııo lira iic.reıli hır '" :a 1 ı rım hl\ m len ytrk11nda adı ıı:e-

nıuha~cbc miİc'nıyyizine ihıi,·a~ '':mlır. 
3 - A~kerli!dc ilı:i'i olmıynnların 

e"rakı mü~hitclcriylc hirlikcc 7ir.ıi Kom· 
hinalac mcrkcı hıikc'i rci,lığinnc (Kc· 
çiören yolunda e,ki Tohum Islah Bina· 
Mrt.'l) miiracaaıları illn olunur. 

(70'.}5) 3090 

Parasız kömür 
cürufu veriliyor 
Parasız kömür çürôf u 
istiyenlerin Ankara 

Elektrik Şirketi idare 
Amirliğine müracaatları 

1949 

Zirai Kombinalar 

işçi tulumu yaptırılacak 
zıraı Koını1ınnıar M~ Bö!gc> Re-

19l:ltlınlen: 

Bötge mııkbılstJm 1(!İn kıuıınııeı da!

reoe vorllm<'ik uwre 250-300 adet. tulum 
dlktiııil~ttr. 7-9·942 pıı.7.artesl. g(lnU 

Mat 14 te açık nrıttır.m ı.Ya knnUlımU$ -
tur. !ı:ıt.Eklllcrtn 150 Mm <k ıX>zLtolurlylc 

Keçiören y0Ju U»Lüındc zmtl lwmblmllar 
meır'km bölgesi l'E'iı'llitinıc milrnmıı11rurı. 

(7036) 3091 

Orman Koruma 

Eksiltme tehiri 
Orman Kımıma Gal<'l K. Sn. Al. Ko.: 
24. 8. 942 t.arlll ln<I<' 14 .noo cı:n. er ırun

duıraı:n.run eokstl1l!neı;d Y&tıtlııcak iken M 
M. VekAletımn zı. 8. 942 gün \:e ~~:n:ı 
ıuıJnlı <ıml"'ll"riYle emd ahh'e kadar ck
lll)J1ıme&i tehir edllırnlş , oldufıtı 111\n ol:l-
nur. (7145) 32';!) 

Hemşire aranıyor 
İşletmemizin maden hastıı. 

nesi için Kızılay Cemıycd 
Hemşire mekıebin•len rlıplo -
malı ve ameliyathanelerrle ça
lışmış tecrUbelı bir hemşıre -
ye ihtlY'Sç vardır. Hastanede 
ikamet etmesi meşnıt bulun
du~nclan iaşe ve ibuıe!'tl has. 
tane tarafından temin edilecek 
ve kendisine (100) liraya ka· 
dar lkret verilecektir. Talip 
olanlarm hal tercllmele.ri ile 
birlikte diploma sureti, eyi 
huy veslksAt, evvelce <:<nlıe
tıkları yerlerden alılıkları 
bonservisleri ve üç adet ro -
tografı ı 

(Ergani Bakırı T. A. S. İ!l
lemıe Direktör!UğU - Maden) 
adresine göndermelerı ilfın o-
lunur. 1048 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Nif(ldır alınacak 
P. T. T. Umum! Müdürlüğünden: 
1 - An.kara'da tesllın c<lilıııek ü

zere kapalı zarfla münakasaya ko
nulan asgari % 98 safiyette ve kom
prime halinde taz~·ık ı.'flılml4 6 ıla 10 
ton tablet nişadıra 12-8-9:1.2 tarihin
de yapılıın eksıltmeslnde lstekll bu
lunmadığından ayııı tarihten itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bed~I! 8500 lira 
ve katı temlnatJ 1275 "lira olup pa
zıırlığı 4 eylUI 1942 cuma günü saat 
11 de Ankarn'dn P.T.T. umum mü
clürlüğü binnsındakl levazım müdür
lüğünde müteşekkil sntın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - l<;teklllerin katı teminat 
makıbuz veya Banka teminal mek
tublyle kanun! vesikalarını hamilen 
belli giln ve saatte 1J komisyona mü
racaatları llfln olunur. Şartname 
Ankara'dn P.T.'T'. levazım Mudlirlü
ğünden tstanhul'da Yeni Valde Ha
nında P.T.T. levazım deposu aynlynt 
muhaslpl'vlnile parasız ver l'r. 

~) 2976 

\'• n ııUn VC' .ınaı tt' komhııon !"'elG~A°\.ne 

mllrncantl:ın bu ı~ alt keş r ve ea.rt -
nrun<->1 hı>r gün nMm rnüdUrlıilıtün<re 

goretıUC<'cklert. ( 69G2) 3030 

ilk okul binası yaptırılacak 
· .ı\ııknra Valili{:tnclen: 

ı - Kırıkkale nahiyesinde yapı
fıl('ak ilkokul inşaatının ihalesi 7. 9. 
!H2 tarih ine rastlıynn pazartesı giı
nil snııt 15 te vilayet daimi encü
meninde yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye lronulmus· 
tur. 

Kl'şlf bedeli "95160" lira "98" ku
ru~ ve muvakkat teminatı "6008" 
llra "5'' kuruştur. 

2 İsteklilerin teklif mPktupla-
nnı muvakkat teminat mektup veya 
mald:ıuzJariylc ticaret odası ve<:ika
larını ve Nafıa müclürlü~noen hu 
iş için alacakları fenni ehliyeıt vesi
knlarını hamilen yukarıda adı gect'n 

ünde s~at 14 de karlar daimi encü
men re sli{.rine vermeleri. 

3 - Bu işe ait keşif ve sartnamr
).-; her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rebileeekkri. (6981> 3031 

Şose inşaaıtı 
Ankara Valiliğinden: 
l - Polatlı'da Topçu okulu bina

sı önünde yapılacak 600 metre tul 
blokııJlı şose in,,-aatının eks itmesi 
7-9-942 tarihine rastlıyan J"erııembe 
ıı:linii saat 15 te vilayet daimi e-ncil
menlnde yapılmak üzere aı;.-ık ck
s·ıtmcyc konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (7503) lira (50) 
kuruş muvakkat teminat 562 lira 76 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin muvakkat temi
rnıt mektup veya makibuz.Jariyle ti
caret odası ve!;[kalarını ve Nafıa 
mücliirltiğlinrlen hu iş i~in alacaklan 
ft"nni ehliyet vesikalarını hamilen 
yukarrln adı ıı:ec;en gün ve sa~tte 
eıwiımen reisliğine ge-lmeleri. 

4 Bu i!';C alt keşıf ve şartname-
yi her gün Nafıa MUdtirlüıtünde gö-
rebll(!(:ekleri. (70621) 3121 

Matbaacılara 
Ankflrn Valtl1tlınden: 
ııusus'I Mare lllt~ı ıotn 3.'5 !kalan 

c-v:mlo m lbua tabctıtlrlle<'Ckt4r. MU'ham
mm ;ı;nılmz t111bı uoroU C~iOOO) ııra oluı> 

15\.<. I< llcrln 225 lira muvakkaı t.emlnat 
yn.tıımııJnn JAzımrtır. 

1hnles1 7. 9. 9'1:.! pa7arl:~I ıı:ürril eaat 
15 ~· viJ(Jyet da.lml enciimenlnde ~ra 
cd Je<-d<;Ur. 

Şartname ve nümunc.Jertnı 
lstılyen ler!rın daim 1 e.ncilmen 
n urac.'ln.Uarı i'l;)n nlunur. 

(7212) 

ıı:örmek 
knlEmlrıc? 

Hükümet kanağı 
yaptırılacak 

Ankııra Valillğinclen: 
1 - Çubuk ıkauısı dahilinde y~nl

<lrn inşa eclilPcek hülkümı>t konağı 
binası inşaatının ihalesi ıv-9-942 ta
r'hin(' rasllıynn çarşmnba günü 6/lat 
15 le Nafıa müdürlüğü odasında top
lnnııcak icomiı yon tarafından yapıl
mnk üzPrP kapalı zarf uı:uliyle ek
siltmeye konuimustur. 

2 - K!'-şif berlPll <142909.70> llra 
ve muvakkat teminatı C8395) lira 
(49) kuruştur. 

3 - tsteklllerln tekllr mektupla
rını mu\'akkat t<>.mlnat mektup ve
ya ıma'khuzlarivle ticaret ooası veı;!
kal::ınnı ve Nafıa Müdürlüğünden bu 
Is kin alacakları fennt ehliyet vesi
k:ılarını hamilen yukarda adı g~en 
gllnde sant 14 de kadar komlsymı 
reisliğine vermelerL 

4 - Bu iı;;P nlt ıkeşlf ve şartname
Yl Jıcr gUn Nafıa Müdürlüğünde J?Ö-
rebllecekleri. (7219> 3281 

Val<1flar Umum Müdürlüğü 

Kiralık etY 

VakıRıır Umum Müdürlüğü.nden: 

SPnellk kirası 5000, Bulunduğu 
mııhnlfo Yenişehir- Ölcerler- Mil· 
hendisler Sokağı, KiTalık hone No. 
su 3. Mülahazat Elektrik. Hava ga
zı, Su ve Kalorifer tesisatı ve bah
çesinde çiçeklik kalorifer dairesi ve 
ayrıca garajı havi bina. 

Yukarıcla evsafı ya~lı iJcA.metg(lh 
ve resmt daire ittihazına elveri<:li 
hinn kiraya verilm!!k üzere 28-8-942 
Cumn günü sa11t 15 de ihale cdlll'
<'C' ind!!n istP.klllerl.n t!kinci vakıf a
partmanda Emllık ve Arazi Mllrlilr
lü&Une müracaatları. (6877) 2900 

!-

Sayın halka 
Hcl<'Cll}<.> Re:st:tılndea 

ı - Taksi Ucrellerlne ~apılan 
yüzde 60 zamma gore tanztm edi
l.en ll&tcler ~oförlc.rc datıtılnuı;· 

w. 
2 - Tıı.k.<:!mctrelerl aı;:ık bu

W.nduı"1\Jl ve bOzuk taksunetre 
kullanan ve 1sten\len yere gl.'l.ml· 

yen ve ner ne ><ureUc olursa ol· 
sun tallrrıat.namc hllAfına hare
ket ed(m foforle1" tein derhal 28!!0. 

2960, 2713. 6983 ve 6817 numara 
u telt'tonlıı.ra maıomat vcrrnrl<'r 
snyın hıtlkttın rlc'a olunur 278!l 

NAFIA VEKALETİ 

Taş kırma cihazı alınacak 
ıs aha \' ekaletındcn : 
10. !!. 942 gunu perşemhe sııat li 

te Ankara'ıia .l\'ııtın \'ekfılelı bınası ı. 
çınde uıalzeıııc mudılrlıığıı od 'ında 
toplanan ıııalzeıne ek'Sillnıe komhyo. 
nundı 4-500 ııı,.::ilLr. lırusı ınuhaıumen 

bedelli ve İstıınbul'da cif tc~hm ~nr • 
tiyle ı. t ·ıkıııı la\' kıruıa cıhazı ve 
traktorlcrı ınııtl'nhhit hesabına aı:ık 
eksiltme ıle satın alınaı· ıktır. 

Eksiltme ~artnnıııe•i ve leferruab 
para.~ıı olnrıık mııl7.eıne mıldrluıçıın • 
<l<'n nlıııttbılır. 

Muvakkat. Lı:nıinal eksiltoıc günün. 
dekı kur uzı·rin<len 'l iırk pnra<ıııı 
tahvil <"Clilıııiş olarak :.! ... !10 «ıı) ılı kıı.. 
nıınun 16 ıneı nıatldı•sine gure lıcsııı 
edilerek verıleeektir. 

İsteklilerin ınuvakkcıt teminat vı 
•artnıııııl'oineki vesaık ilf' birlikte mu. 
ııyyen gıın 'e 'aatte koıni5yoncla ha7.ır. 
bıılırnrrı.ııiıdır. (687 l) 1 !ll'J!I 

Bataklık kurutturulacak 
Nafıa Vekftletinden: 
Ek.slltmeye konulan tş: 
1 - ::iu lşlerı Sekıı.ıncl Şube Mü

dürlüğü böleg.si ıçinde Çarşamba 
bataklıkları ı:slah iı;lerin<len Kirazlı
TurguU u dprelerl arasındakt batak
lığın kurutulması ve derelerin ısla
hı işleri. Tahnun edilen ke~ıf hedeU 
fiyat vahidi e<a,,.ı üzerinden 1.793.411 
lira (7) kuruştur. 

2 - Ek'Siltme 16-9-912 tarihine 
rastlıyan Ça~şamba gunü sııat 05) 
le Ankara Su !şlerl Reısliği binaS'I 
içinde toplanan Su eoks itme lrom!s
yonu oonsında kapalı zar! usuliyle 
yapılacak Ur. 

3 - İstekliler Eksiltme «artna -
mesl, mukavele projesi, Bayındırlık 
İşleri gt•nel şartnamesi, umumi su 
işleri fenni şarlnatn.~i ile hususi ve 
fenni şartmımPleri ve projeleri <50) 
lira karşılığmrla Su İsleri RC'lsllğin
den alablliı-IC'r. 

4 - Ek.~iltmeYE" gireh ~mek için 
lstekliler n C67.55.1> lira (231 kur~
luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltınE'nin yapılacağı günden en az 
üç gün evvel bir rtilE'kı;:e He Nafıa 
Vekllletlnr müracaat Nierek bu işe 
mahsus olmak üzere VC'Slkn almaları 
ve bu vesikayı gi)stPrJTM'lerl sarttır. 

Bu milrlde-t !cinde ve'flka lstea-in
d.e bulunmıyanlar eksiltnıPye glre
mezJer. 

5 - tstek111f'rin teklif mC?ktupla
rını ikinci marlrlerle vazıh saatten 
bir saat ön<>eslne kadar Su t.,leri 
Reisliğme makhuz karsılıltında ver
meleri Hlzımdır. 

Post.ada olan gedkm,..IPT kahui 
edilmez. (6750) 2975 

inşaat yaptırılacak 
Nafıa \; ekA!etinden: 
1 - EJksiltımeye konull\Il iş: Rad

yo Di!Uzyon postaları Etim<'s*ut 1s
tasyonundakl lojman binalarına }U• 

pılacak !Iav~ler ile d •po ini8atıdır. 
Keşll bedeli: (35589G) lıra (95) 

ikuruştur. 
2 - BksHtme 11.9.942 cuma &'ilnü 

saat 15 te Nafıa Vekli.letı Yapı VE' İ
mar İşleri Eksıltıme lkomısyonu oda
sında kapalı zarf u::.uMyle yapıla -
caKtır. 

3 - Eksiltme- şartnP.mesi ve huna 
rnüteferri evrak (17.80) on yedi lira 
seıksen ikuruş 'bedel mukabilinde yanı 
ve lmar lşleri Reisliğinden alınabi
lir. 

4 - EksiltmP~e girebilmek i~ın 
isteklilerin usulü daire!; nde 17985 88 
on yed! bin dokuı:z yilz SClksen beş ltra 
seksen sekiı kuruşluk muvakkat te
minat veı-meleri ve Nnfıa VekA!eUn
den bu iş tein alınmış ehliyet vesi
kası ibraz etmeler! lfızırndır. 

!Şbu vesikayı almak lin lstekllle
rin eksiltme tarihinden <-n az <tatil 
gUnlerl hariç) ü~ giin evvel bir ist -
da il-e Nafıa Vekateline müracaat 
etmeleri ve dilekcel<'rine c>n az bir 
kalemde bu iŞ<> bf.!nzer <200.000> li
ralık blr iş yaptıklarına dair işi yap
tıran ldarelerdl".n alınmış v~lka rap. 
tetmelerl muktazidır. 

5 - lsteJdller teklif rnektuplannı 
ihale ı;ıUnil olan 11.9.942 cııma gilnil 
saat 14 de kad::ır makbuz mukah!ldn
dP elks itme komi<;yonu Reisliğin@ 
vermeleri llızımdır. 

Po~ll"ıa olacak gecikmeler kabul 
<'dilmez. <711()\ 3255 

( 

Matbaa İşçilerine 
F.yl ücretlerle iki usta pe

dalcı. bir kağıt verici ve hiır 
milcelllt ustası alınacaktır. ls
tPklilerin Çankaya .Matbaası
na bizzat. müracaatları. 1875 

Nazarı dikkate 
18 Ağustos 942 tarihli Ulus gaz.e. 

teı<inin son sayfasının dördüncü SÜ· 
tununda Na7.arı Dikkate başlıklı ya· 
zıda Saffet Çiftçloğlu benimle bır 
aliııkası olmadığını ilan etmekte ise 
de Ankara Oçi.ıncü Noterliğinden 
tasdikli 22 eylül 941 tanh ve 5734/ 
333 numaralı mukavC'lename ile or
tağı bulunrlu~umu ve aramı:ııcia çı
kan ihtilaftan dolayı halen Ankara 
ticare-t mahkemesinde mahkeımeli 
olduğumuzu ve şirketlmlz.ln bütıin 
işlerini mahkemenin tayin ettiği bir 
yedi adlln idare ettiğini herhangi bir 
yanlışlığa mahal kalmamak Uzere 
ilAn ederim. 

Ankara'da Dikmen Gazipaşa ma
hallesi 53 No. lu evde Enver Kurtay 

(1954 

Çamaşır çividi 
Almanyn'dan yeni ıı:elen 

(LORİ - BH İLLA NT) markalı 
c;ama~ır çividi saıısıı ı:ıknrılmıs
trr. Bir tN•rühe kfıfiılir Me -
murlnr Koopt>ratifi -ııtrş \er
lerinde ve bilumum bnkknllarda 
bulunur. ısnı 

Kayıp - Istıklıil mektebinden al· 
dıf:ım ta!<'f'liknamı>mi icaybettım. Ye
n!sinı çıkaracağımdan e kls n n hük· 
mü ;yoktur. ~ra Balante-ldn 

1963 
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Kız ve Erkek kısımları 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
Ana sınıfı - llk - Orta - Lise 

Yatılı ve >at.ısız ta ebe iacydına ve eskf talcberun kıeydmm 
yen 't.rut ~ ba.tlanm~:ır. 

AR."AVUTKOY CtFTESARAYLAR - Teleton: 36-210 

Muhasebeci alınacak 
Türkiye Kömür Sahş ve Tevzi Müessesesinden : 
Müessesemiz merkez ve şubeleri için bilgili ve tecrü

be sahibi muhasebecilere iht iyaç vardır. Bunlara ehli -
yetlerine göre 210 liraya ka dar maa ş verilebilecektir. 
Talip olanların ellerindeki vesikalarla birlikte Müesse -
senin Ankara' daki merkeziyle İstanbu l' daki şubesine 
bizzat müracaat etmeleri, tahriren yapılacak müraca -
atların da Ankara merkezine gönderilmesi ilan olunur. 

1924 

İstanbul Nişantaşı'nda Karakol karşısında 

I Ş IK LİSESİ 
\na, Uk, Orta ve Lise - Yatılı , Yatısız - Kız, Erkek 

Tes:s tarihi: 1SS3 
Türldye'n:n en eski hususi l1ses c11r. 

Kayıt lc!n m ra~aat olunab tr. Tartrn me ~1n!z. Tel: SOS79 63 

Çeşitli malzeme ahnacak 
Sıhhat ve lcUınaJ Muavenet VekAleU Merkez Hıtzıaı:hha MUesseseşt Satın 

llma Kmn:.syonundan: 

Cinsi Miktarı 
200000 
100000 

60000 
1000000 

200 

Muhammen 
bcıdel 

4000> 
2500> 

Muvakkat 
tem nat 

Serum apulll 5 cc adet 
.... 15cc 

Ampul desteres 
" 

660) 
2000) 

10000) 

1437 
C çek ns sı tüpll 
LAstlk mantar 

kilo 
adet 

1 - Merkez Hıtzı th.lıa mu~ fhtbracı lc;tn cins. m'.ktar ve muhammen 
bede lyle muvakkat temlnaU yukarıda >ıızılı malzemen n kapalı zart u uı ;ı;le 
10- -042 tarihinde yapılan eks ıtıncstne ta p cıJanadıQ'ından ı-o 042 sah s:Unll 
ıı.ı:at 11 de ihale51 yapıhna.k üzere tekrar ktıpah zart usul o ekllltmeye konul -
mıatur. 

2 - Ntimuneıerınt ve aartnames1n1 ~örmek lstbımlcr komlayona mtıraeaat 
!d !er. 

3 - Tal erin kanunun tarıtatı d:ı1-:-csındie hazırlıyacaklan tek::ıt mektup
ennı !haıe ırtinü saat ona kadar koımlsyo-'..a vennelcrt ve muvakkat teminatı 

~tınnak üzere daha evvel müracaat et.me!ert. (6654) 2791 

q= KUŞ TÜYÜNDEN 
1ASTIK. YORGAN, YATAK kullamnalc hem keseniZe '>ehem de 

&lhhatln1ze Bir kuş tüyü yastık iki liradır ta.)'dalıdır 

Yatak. Yornnl3.n da pek ucuzdur. Adres: tstanbul Calanakcııar, sandal· 
.vacılar sokak Omcr Ballo~lu Kıa TllYü Fabrlkası. Telefon: 23027 Anka· 
rn'da satıa ycrı: Yeni &ılısa pazan Aziz Çapçı Anatarta.ıar caddcsL 74 

' =========================================§ 
Çeşitli yiyecek ahnacak 

Etihank Mahdut l\lcsullyctli Divriği Demir Madenleri İşletmesinden : 
Muhammen Muhammen Tem!llatı 

Cinsi K lo fiyatı Tutan L. L. Kr. 
B yaz un 233568 0.30 70070 5255.25 
Bu gur 21000 0.35 7350 551.25 
Fa u a 21000 0.30 6300 472.50 
:Merc.me-lı: 21000 0.30 6300 472.50 
Nohut 21000 0.30 6300 472.50 
P r ne 12000 0.60 7200 540.00 
sa:ıe d lOSOO 2.so 27000 2025 oo 
s , r etl 73000 0.50 36500 2737.50 
Zeyt nyafı 5400 1.30 7020 526 50 

D1vrllc dcm.tr mden.lerl isletmesi CUrek ktasYmıun& tK~hn alınmak sa.rtiY e 
yulcandıı o!ns. mllcta.rları, muhammen bedt-lırt tuatn ve ilk temin.at tı.ıuı.n yazılı 
erzak kapalı :rarl usul1)1e ~;:sfitmeye konulmu5tur. !halesi 14 eıyltll 942 pazartesi 
g n-U s:ı.at 16 da carex lsta1310llu civarında. Dtvıılk demtr madıel'lle:-1 ısıe•mcst mer
k nde yap lacaktır. 

Şartnamesi bıetme merkezinde göMllür veya mektupla tstcneb!ltr 
ıs erin belll frÜ.'l \"e Ratten blr saat evvel tekit me.lctuı-!annı vermeler!. 

• 

Resmi daire 

sahiplerinin 

1960 

ve motörlü vesait 

nazarı dikkatine 
Fenn:.n en son tckimülüne uYeun obnıl: bay(jk ma.r.anarlo meydana 

ıreUrd!f:tm imalathanemde tecrübell mütehaıl:ııslu nezarc<.tnde kur&un 
p t.klı olmak üzere standard ve lstenllecf:X h\l&US1 til>lenle he: istenilen 
ö cU - kudrm ve ~k de Avnıııa ve Amartlca mamu!Atlartylc mukllY('Se 
kabul eder a.ktı.mUlAtör!cr ve bunlara mütc.-all!k ı;ıo.roal r - c!>onlt - kau
cuk C1Yil ve sıhhi malzcmele:- ııaranUll :yapılmaktadı ... Resmi t.aahhUtlere 
de i$t nı.k edilir. Talep vukuunda fiyat ve izahat 1;er1leccl!1 ıı~I tarntr ve 
ıslih ıoın ~önderllecek a.küm-UJAtörler de süra.tlc tam:.r ve ıslAh. cdlUr 
Mıunullıtın d t r Y!,.ril m!lmasUlertyle tetrl.'ld !cin (Alemdlll') ma.Itcauıa 
d kat edUmes nl rica eylerlm. 

Mehmet Bayraknn. Ştşıt Sıracevlz'er No. 73-79 Telefon: 819S9 
Te ~: Mebayrnksan. 107 

.. 
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Ankara Belediyesi Jandarma BAYANLAR VE BAYLAR 
Yangın tası alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
l - Ankara İt!aiyesı için alma

cak (50) adet y ngın tası (45) gün 
mUddetle açık ek8iltmeyc konulmuıı
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) li
radır. 

8 - Teminatı (75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lcrln her gUn Encümen ko lcmlne ve 
isteklilerin de 6 - 10 - 1942 Salı gü
nü sut 10 30 da Belediye dairesin
de müte,şckkıl cncUmene mUrac ıtla-
rı. 2977 

Havuz ya~tırılacak 
Bele<! ye Reısllt nelen • : 
1 - Ismet Inönü parkında yaptı· 

nlacak havuz onbeı gün mQddetle 
ve kapalı zarf usullyle ekslltmeğe 
konulmu ur. 

2 - Muhammen bedeli (14927) 
lira (48> kururtur. 

3 - Temınatı C1119> lira (56) ku-

Yem torbası alınacak 
Ankara J. Sntın Alıı a kowıS) onun. 

dan : 
Beher adedine 2211 kuruş tRhmin 

edılen 2-100 adet >cm tor ıno;ı kapalı 
zarf usul!) le saıın alınac ıktır. Mu -
h nııııen bedeli IS rno lir ı olup ıpuvnk· 
kat tenıınatı 406 liradır. Nıııııunl' ve 
şartnaıııesl hrr ı:tın \<ık.arı ve İstan
bul s:ıtın alma komi ~ nnlarıııd ı ı:oru
!Ur ''e rınrn~ız alınır. 11ı ılesi (7 C\ Ilı! 
9~2) puartc~i ı:tınlJ saat ili le Anka
ra J. Gn. komutanlı~ı binasındaki sa
lın 11lmo komi~) onunda ynınlacaktır. 
İsteklilerin kıınuna UHtlln vesika •e 
tem n tlam·Je birlikte k ıpalı znrf 
tcklıf mektuplarını ek~lltınl' 'nktln -
den bir saııt eneline kari r makbuz 
mukahll'nrll" komi~vona ,·crın~leri. 

(6!JO.ı) 3117 

Ankara Orman Çevirge Md. 

Memur alınacak 
A nkıır:ı Ormnn Çe' irı;e M durlU-

ruştur. ünden: 
4 - Bunun 8-9-942 Salı ıUnQ saat 1 ...,... Orman umum mudılrluı:tı te~-

11 de ta' b ne ihalesi mukarrer bu- killltındo mıınhsl ıo llr mu lı or· 
lunduğundan şartrame keş l reh eli man kAtlpliı:ı ,.e orman mrsah ı me
ve proJcs nl gôrm k lstlyenlC'rlndC' ınıırlııkl 1 rı için mil abska ik memur 

M. · M. ·vekalet i Deniz 

Beton inşaatı 
her gün enrümen kalemlnt' ve !stPk- ıılınac lktır. 
lılerln 'halt:' ı;Unü o'an 8-9-942 !'nlı 2 _ l'.ıliplerın meınurln k..~nıınıı- 1zm t Dmlz :,,at.ın Alma KomlS)onun-
saat ona kadar 2490 numaralı ka11u- nun dordılnrll mııddl'~indckl ~crııiti dan: 
nun 32 inci maddesi sarahati \'echllf'.' haiz olma! rı ve rnlir ıcaııt ı tlclrıları- ı K~Lt bedeli 33060 l1m 24 kurul· 
tanzim edecek' eri t"k'lf Mektupları- na a l::ıd ıki \'l'sikal ırla tlhrt kıta fo- um ~ret olup eösterllecek b r mııhal-
nı Belediye Da'rP nde mlltrs"kkll toğraflannı h JHnırıııları şortıır. dl:' yaptı ıla ak o:an beton 1ntaatı 1$1 -
encilmene vermelerL <6!H7> a) ::O:ufııs tezk~rf'si, n:.n lcaı>alı zart u uliYle eks ltmnl 7 C"Y· 

M~ dıUmo. laı.duı 'Y'C! ookA* kol, ce:ı, m:ıe:ı 'Y'C! duvar 
matıen, altm 'Y'C! ~Un nlişaıı )'(lızüklcrl. kı~ tularia 9Ü:tl'U 

clcdc ve ~ ve )'(m4 ''ICVoalbe •• )'{iz~ :lk'llgHı ı;eşttıen.

nı bukmdunkıCu!nwıt.ı bYı.tlTmoklıe acı-et ctuyanz. 

N. 9 B&.oa« 
144 eılme6 550 lll!'a. 

N<>. 9/A 

120 elmas 12 PIC'iAntA 620 l!ıra 

SİNGER 
Saat mağazala r. 

Adreli: İstanbul. Emlınönil 

caddesi No. 8 

o. 33 A 
reıanu pırJaıma 

500 ~ 

Ta.aradan lstanbul'a ı;clenlerln zıevklertnln olcşannuı& lchl ınnl!:ru:amm b ir 

81 

Ankara askerlik şubelerı 

Yenişehir' e taşındı 
Ankara Askerlik Dairesi Reisliğinden 

Yenteetıl 
2978 

b) A kerlık dunımıına nit H' lkn, lll 042 ıı 7.artesı ırllnJ s..ı.at 16 d;ı tz -
Çizme yaptırı lacak «') l\Jektcıl ~ahadctnaııı~sl (tııh~il m t te Ters; ne kapısıoo ki kı:mılsl;onda Sıhh!Jle VckAI ti btnııSl channdakt toprak mahsu 

1 . d derc<'e ine ıı:ııre) )apıla ktır du~ndnn t'Shabı mesnllhln 25 942 ta 
Ankara Be edıyesın en : ,. d) Ooj:'rulıık k dbdı · ' oo. resi ve i\ltıelcrlne muracaatlan. 
1 - İtfaıye ıçın yaptırılacak 125) e) . ıhhnt raporu (sıhhi he) et tora- 2 - Bu iş at rMnJ ve hu~ &art• ( T.!G2) 8274 

Telefon Numaraları 
Ankara Askerlik Dairesi Rs. 1137 

çıft çizmenın konçları mevcuttuıı \c· I fındıın) j name ket r \!.' pro :.erl her ı:"Uı kıxnıs-
rılmek üzer )nlnız badem ve ta - 3 - fnıt han 8 il 9ı!:! giınU ı;ıı'lt 10 )()n a ı::orüleb 1 . Muvuk t temlruıtı 
ba.n kısımları on beg ı:Un mUddctlc ~n ı\nk r1 orman çe~irı;e mu.!Urhl- .!479 2 
açık ek ıhmeye konulmuştur. ,. nde , apıl tl'ııj!; ndan tııliplerln en Ankara Yerli A. Şu. Rs. 2028 

k 
• )aptı.kl.uına d.:ılr eks it - Ankara Yabancı As. Şu. RS'. 2831 

2 - Muhammen bedeli (87ti0) lı· ec; 7 q !H2 aııt ıo n k .dar dilekçl' 3 

radır. \""C c\·rakı rnu~hltcl~rinı nkııra or-
3 - Teminatı (251) lira (21tl ku· ın ın çe>irı:e rııudı rl c , erip k'l- ı n tızamı bt'$ ıron cH cı narıa mu

"' ı ıtündE-n alaeaı<la:n ehliyet ve U -
ılır nı, emnl\-M mtirtürl!H:Un-

rr=================================== ruştur. Ht numara ı ıılıııı hııl11nııı1l 1rı U-
4 Ş:ırtnamcslni ı::örmek ist.yen- zt'Tl•lır (b70" 2R.~R 

lerin her gun encUmen kalemir e ve 
isteklilerın de 4 9·1942 cuma gunu 
saat 10 30 da beledıye dalı ~eınde 
müteşekkil encUmenc mUracau• arı. 

(6809) 2867 

Elbise ve kasket alınacak 
Ankara BelediY den: 
Muteahh t nam ve hesabına 
ı - Otobüs idaresi mtıstahde."'lllnl 

lcln yapUnlacak 160 takım maa kaı'>et 
)azlık elb on b(>;; .ıı1in mücl$'tle ac.k 
ekstltml')c konulm tur. 

2 - Muhammen bedeli (224-0) lira 
dır. 

3 - Teminatı (168> liradır. 

4 - Şartnamesini v kumu nümu • 
nes!n.I eoımek lfitbenlertn her ~Un en
cümen kalemine ve l&teklUerln de -t-9-
0;2 cum gün"ll saat 10,80 da. )'8Pıtma

ıMna 14-S-942 belediye datrcstndc mü· 
t«ıckktl encum('['lc mUnı.csauan • 

( 6810) 28'".>S 

Kalorifer tesisatı 
Belediye Reisliğinden: 
ı - Ankara otobüs garaıında yaptı

rılacak kalorifer reshatı işi onheş ı:ıin 
müddetle ve kapalı zarf u.suliyle ek~ilt
meyc konulm~ıur. 

2 ~ ~luhanımen bedeli ( 18682) lira 
(90) lcuruıtur. 

3 - Teminatı (1401) .fua (22) ku
ruştur. 

4 - Bunun l t. 9. 942 cuma günü saat 
ı ı de talibine ihalesi mukarrer bulun· 
duğundan ~aruıamc 'e k~if cetveli ile 
proıe ini ı:ormck İı;ti)enlerin her ~n 
cnciıınen kalemine murncaatları ve ıs
teklilcrin de 2490 numaralı kanunun 32 
inci maddesi sarahati ,eçtıile ıanzim e
decck!eri teklif mcktuplannı ihale gü
nii olan 11. 9. 9 iZ l"Wtla ı;Unü sa.aı o na 
kadar belediye daircsin<le mut~kidl 
enaimene ,·ermeleri. 

(6950) 3132 

Bir oda yaptrrılacak 
Belediye Rei liginden: . • • 
ı - Oıobtis idaresi kalonfer dıır~ı 

için yapunlacak bir oda onbe:ş ı;un milel· 
detle nçık eksilune)'C konul~ııır. 

2 - Muhammen bedeli (;491) lira 
(82) k-uru~rur. 

3 - Teminatı (261) lira (39) ku-
ruştur. 

4 - Şartname ve ke!if cc~-cli ve k ro
kiWıi gormek isti~cnlerin her S\1~ en· 
cümeıı kalemine ve isteklilerin de 1 l . '7· 

942 cuma günı.i saat l l de bdcdive d ,;, 
resinde muıeşekkil encümene r.ıuı"ca:u 
lan. (6946) 31;)~ 

12 çeşit eşya alınacak 
Ankara Bcledı) eı;ındcn : 
ı - Ankara beledb esi kin alına

cak olan a agıda cins \ C mıktar ve 
bedelleri yazılı on iki k&lcnı e~> ıı 
(45) gün müddetle ve kapalı r.nf 
usulı> le eksıltme> c konulmuştur. 

2 - 0000) metre >angın hortumu 
muhıımınen bedeli (20,000) hra temi
n tı {1500) liradır. 

(l) adet cankurtaran maniknsı mu
hammen bedelı (500) lir.ıı tl'nılnatı 
(87,60) hradır. 

(1) adet yangın köpUk cihadı ara. 
ıoz muhamınrn bedeli (4,000) liradır 
Teminatı (800) liradır. 

(90) adet Ro slng arazöz yed• k 
pıı.rç ısı muhammen bed~ll (36611.00) 
lira teminatı (275,2 1) lıradır. 

(l) .adet senıır portatif mcrdıven 
muhammen bedclı (760) lira tt:nıına· 
tı (56,211) liradır. 

(2) motopomp muhnmmcn hedcll 
(4000) lira teminatı (300) lır ıdır. 

(l) adet otomobıl uzcrindr otoma: 
tik merdıven muhammen bedelı 
(40,000) lira teminatı (8000) liradır. 

(llO) adet yangın kemeri muhıım -
men bedeli (1000) lıra teminatı (76) 
liradır. 

(:SO) p.ıırta Mersedes benr. arazöz 
ve kamyon yedek parcaları muham
men bedeli (1668) lira teminatı 
( 123,96) liradır. • 

(l) adet Oıo' idanj makinesi mu
hamn en bedeli ( l J,000) lira temınatı 
(826) liraclır. 

(1) aclct clip sıkıştırmıı ve i~tif tr.r
Ubath çöp kamyonu muhammen be
delı (9000) lira tcmlnnh (6715) lirn· 
dır. 

(18') kalem yedrk rıarçnları mıı
lınmmen brrlr.11 (20,000) lira temina
tı (HJOO) liradır. 

8 - Bunlnrın 18. 10 042 salı ıtllnü 
saat 11 d,. talihin~ ilınl~~ mıık~rrer 
bulurrlujlundan ~:ırtnnmclerinl ıtör -
mek lstiyrnlrrln her ~lln rnrume\ı ka
lemine m rnc,ııtlan \e htekliltrln de 
lhal, g nil ola!! 13 10. 0~2 sıılı ıı:llnU 
saat ena kııdıır 24!!0 ııumıırslı k'lnıı
nun 32 inci madclesi urahRti vec:hlle 
tanzim edccekltrl tPklif me"kthıpları
nı belediye dalrr ln<le mlltC"'f'l.:lcil en-
ehıcne vermcl~ '1.~ r.G6 

Satıhk piyano 
Magrin! et Solın Markn. tyı 

kullanılmış. Yedi Oktavlı. HC'r 
gUn saat 16-18. Kuçilkevler 
• Ortayol - lklnC'l cenup sokak 
No. 10 Tel: 3485/140. 1964 

..1 I u 11111111111111111111111111111 ~ -

\araka ınnı 
'c kanunu' •;ırtr. tı 'cçh iP t nz m Nk>· 
rı klerl tl'kllf mckt up! ırını. yukarı<l ı 

yuz ıı teminat m ıkbuzlıır YI<' h rl kt" 
mu yym 11'1.in ve s:uı ttC'n b r 8/lat <'V\ c. 
!ine kadar kom .~ona vl'rmclerl 

(90ll-70R7) 3123 

Demir boru alınacak 
= Çıktı 

: Tasfiye Hnlin1e \nkara Elektrık 

- : Tıırk rınnım Sirkrtınrle.ı • 
: Takriben 60 - 6'S mctrr 8 11i" - = ı 50 - 160 1 2 ., - -: A. C. vitaminlerlyl~ B. Vita . - J~O - 180 3 ı '' 

: mln gruplarını ta~nan, (beyaı) _ 120 130 l" 
- BELFAM ı;uzellik kremi de -
: cıktı. : 
: Br.lfnm ı;ilzelllk kremi. cildi : 
: kurutan ve tıka> nn her tiırlü : 
_ ıııevaddan uzaktır. : 
: Bclfam gfızt li k f..reıııl: mc • : 
: sıımııtı ııc:arl\k cildın teneffüsli- : 
: ne ve beslenmesine vardım e- : 
- dt'r, )'Uoııışatır ve ı;üzeliik ve- : 
: rir. : 

Parfömöri ve eczanel erı'll'n a- : 
: ra> ını~ ısno -
~11111111111111111111111111111111,.. 

Almanca bilen 
bir mütercim 

ah nacak 
'\iımcrbank Umum Mudurltığun -

den : 
Umum mlld!ırlıiğllmllz hnrem hıt

rid kndrı unda rnıınh ıl bııluıııın mıı
rcrriıııli~e iıııt!hnnla bir mııtl'rrinı 
ıılın ıraktır. lrrıtih:ında ihraz .. ılllen 
muvnffakiyet drrcce~iııc ı: ıre 260 li
ra\ a k~ıfar ucrct ~ rrilecı·ktir. 

t teklilrrin vcsalkll' blrlil.;tc 6. t'Y· 
itil 10.ı2 tarihine kndar umııın m ı -
ılurluiı.umüz r.at ı~lcri ~ııhesinr mlıra-
C'lııtları. 1 or,q 
.,-ıııııııııııııııııııııııııııııı 

: DIŞ TABiBi 

~ Ali Rıza Oktay 
: NUmune Hastanesi karşısı : 
: Celal Hamamcı Ap. No. 3. : 
: Muayene saatleri: '.Pazardan : 
- başka her gQn sabahlan 10-12 : 
: öğleden sonra 14-19. Tel: 2827 E 
~111111111111111111111111111111~ 

Cebeci Sal<nrya 
AİLE BAHÇESİNDE 

Halk Musiki Cemiyet inin 

BÜYÜK 

d~mlr he>ru alınal'aktır. 

Sirk~tlml~ ıımbnrına '"~ıım arth
lr 7 f'\lııl 1042 rıazartr~ı g!ınıı ak•a
mına kadRr trklif ırrkturılarının mıı· 
hııhernt şııh<'miıe v~rllml'Sİ ilAn olıı
aur. 

Kayıp - Ankara Ta'lıtaikalc yangının· 
da yanan mutasıımrı olduC:umuz Uc 
dfi:kktın arıı.<ısının L<1tlmltıldnden <!olayı 
Ank rn belecttyestnden 111mı1 olduC:umuz 
Ziya, Ha)l'l'tye, tttct nam.ı:ırma muha"l"e'r 
28 2 931 tarih ve l 14 numarah cın::ıaı 

lira)"! havi lbono kl!Yl>olm114tur. Y~nl 
nlaeaA"tmdan eskisinin hükmü o?ınndıC'ı 

An olunur. 
1006 :trtet KaYtk~ 

..1il111111111111111111111111111111 L 

§ Acele satılık ev§ 
- -: BnhçC'll Evlerde camaşırlık, : 
- .kilar. l<ömürlilk ve holden lba· : 
: ret bodrum katı, mutbak ve : 
: bam'Odnn başka altı odalı ~. : 
- mahsul VC'rcn meyva nğnçlnrı, : = Clc;ek ve SE:'bzc bahçesi 900 M.2, = 
- nsfalt üzl'rınde, köse başı oto- : 
: bus durağında, rne)dana nazır. : 

MUrn<.'nat 2. lnd bahçl'I! sokak : 
No. 7, Telefon 3485/ 18. 1955 : -"1l11111111111111111111111111 11111 r-

u L u s - 23. Uncü yıl. - No. 7563 

ImtlYaZ Mlllbl 
ISKENDER ARTUN 

NCGrlyat ve Müessese l\füd!lrü 
NA$1T ULUO 

ULUS B:ısımcvı ANKARA 

DİKKAT: c.rotemıze ~ondcrtl<'n neı 
nevı :razılar neered.ll&ln e<IUme5!n ııcd 

vertlmcz ve kaytıoıus.undan dolayı ole 1 
otr mesultyet kabUJ edtlmez.. --- ~ 

Talebe a lınacak 
MADEN TEl'KtK ve Afü\MA 1':!'ST1Tt'SU GENEL DİREh."TÖRLUCONDEN 

Yatılı ve parasız olar k Zo:ıcvldak't:ı ncılml3 bulun:ın Madt>n Teknls
yoo meokleblnln blrlnctteşrtn 104'~ de bn hyacak 00..resl Jc;.n ııccrne s·ra
vlyle takbe alınacaktır 

Bu tckntk mekteb!n bh1 nazarı. dll::crt ameli olmak üzere lk1 sömestre 
aynlmııı dort sencı k tahsili vardır. 

Marl! VekAletinl'e tas\•lp ve kabul cd ld ırı üzere, bu mektebe en az 
ortaokul tahslllnl blUmıtş olanlar alındığına ve melet bin tahs"J m.ıd1"t 
dört yıl oıdul::una ıröre. ml'Zun rı ~ ;a ıı.ıyılJ kanunun 3 uncu md desi
nin (0) r kr sı hülcmtınden isti t de edl'C k dcrel'cde tahsil 2omı.ış sayı
lacaklıır ve ' sc mezunla'"rından ı ır IK'nc fazla okuyanlann haklarına s:ı.
hlp olncaklant.r. 

Aı;aG;ıdakt &artları haiz olan istek! le nn n ha~~t 23 e)lül 1942 alcıa
mına kadar Zonguldak tak! sözü Cdllen mcKtcıı müdÜil"lt.iailne veslkala· 
rlYle bizzat mUnıraatınrı lüzumu UAn olunur. 

l - Türkiye Cumhurtyotl tabaasından ve TUıık ırkından olımak, 
2 - Doftnıluk klıjhdı göstonnek (1041 • 1042 ders yılı mezunlarından 

bu bela'c aranmaz), 
3 - Buln.sıcı haStalıklarl.a malQI olmamak. bünyesi mnden ocaldnnn· 

d.-ı ameil c:ıtımıata müsait bulunmak Csatlık mu~cBt Zonıru!dak't.a 
yapılacaktır), 

4 - En az, liseye ı:trmc hakkını veren orta mcıct.<-p yahut orta dere-
cede sanat mektebi d ploma veya ves1ka&ını ıröııtcrmd<. 

5 - !8 )'a4ına ıı rmlş ve 25 ~ııu ırctmilm~ bulunm.ıdc, 
6 - Dört adet 'mika totı:>ATıın vcrmok, 
Bu ıartıan haiz olan istek! ı:r 2!I eylül 1042 de h<-e:ı;p, hmd(ısc. ~lr 

ve TUrkC(.'dcn yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olanlar 
mektebe kayıt ve kabul cdHec~crdlr. (6881) 2973 

~===================================================~ 

Mobifya yaptırılacak 
:ll'laarl.1 Veld.U ı::tndcın: 

l - Yenldetı ncılaralk köy kadınlnrı ırozlcl kullİlan l(.".n ıı.sıı~da !'!lntı ve m 
tarı yazılı on iki karem mob l)'Cllin lmall knpa.!ı zarr usult,ı;le ekı.ıluneyo 

nuhnu.&ıur. 

2 - libu on iki knfom mob tyen!n yapıldı~ı ;ı; rdc t.e :m cd lmd< ı;nrt:iylc 
mtn cdikm b<'de 1 32.875 1 mdır; mu~ klmt tl'mlnatı 2465 1 a 63 .kuruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarr U9UH) tJ 10 ~ tıl 1942 ı>crş<>mbc ı::Un'li saat 15 
Ankamda Mnlll'I! Vekllllf'I Satın A.m:ı Komisyonu a ) pılacııktII'. 

4 - Mob )elore alt ru>tm ve i<i:I'tıınnwler, tııı.ı nbul'da :N taşı, İzm 

rumh.u:ıb<"t kız e IUilcrl müdür kler!nı1'1e, A 'lk levazım müd 
lU4'Unde eol:'illeb ı:r • 

5 - Ekalltmeyc tek!! ola.nların 2490 &."!.)ılı a:ırtıara 

mu~aıcıcat temlnatlarlYle tekli! mektupJ<ırıru en cok Und(.'IJ b!r saat , 
\~l v ~ Jtk satın alma komisyonuna vcrmü; veya g ndCJm~ olma arı llı.zımd 

P<ıı9tadn ~ı ola.cak ~..ı<ım<'Jerden m<'SU et kabul cdlkmC'Z. 

6 - Elkslltmc.Ye t9tckm olanlnnn. evvelce bu &' ı telerde v<! asgan S 000 
ralık taahhli'Ucrde bulunmU$ olduklarını gii!ıteren be!ı:clcrt lbraz ctmcıorı U'ızı 
ıdT. (72S4) 3275 

Eşyanın cinsi ve evsafı 
PortntJf masa 

san dalya 
,. karyola 

Elbl'scı dolabı 
KoınOO!n 
Portatif dlldş masası 
Elb se askısı (20 kişlllk> 
Yemek dolabı 
Mutbnk ('Şyası dolab.' 
Kli.J;ıt kutusu 
Yazı tahtası 
Prova aJ.;nası 

Miktarı 
50 (ldet 
1250 .. 
50 " 
50 " 
50 H 

200 .. 
50 
50 
50 .. 
50 .. 
50 .. 

50 " 

Fiyatı 
18.-
10.-
14.-
50.-
22.-
43.-
32.-
23.-
22.-
ı;.-

15.-
34.50 

Tutan 
900.- T.Jl 

12500.-
700.-

2.500.-
1.100.-
8600.-
1.600.-
1.150.-
1.100.-

250.-
750.-

1.725.-
32.875.-

Sünnet düğünü .... 111111111 SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSİ 1111111111 

29 ağustos 1942 cumartesi gll- _ 1 
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~~~~!gE ~ K~:: ~~;:k HAYRİYE LİSELERi Ya~!~ _Y~~:ız 
yunu ve mnnologlnr : , ________ _. 

Yedi yaşınrlıın yukarı umumi • 1 =- Talebe kaydmA bn.slanmısur F.sk! talcbmtn ey!Ollin besine ka<kır !aks Umru yatırarak kayıUnrJnı yen1-
yetle glriş 27 kunıııtur. Jcmclerl Uızımdır. sınır blıtUnl<'ITh') imtlhanlanna 31 aı::ustos pazartesi, ııse bitirme imtihan anna S cyl(ll .alı. Çocuk sUnneı ettirmek isıiyen ' -
ler kayıtlarını yaptırmak üze 1: orta kıs1m eleme tmLlhnnlnrına ,o e>'lül tıel'lembe ve ol~unluk lmt'hanl'I nna ıL-ı 24 l'YoUI P rf('mbe ·unü batla-
re Sa.manp.ızarı EGE eCZö'llC· : nacaJct.ır. ~ıuracaat her ııün 10 dıın 17 ye klldruı!ır. Ecnebi ttsa.nı ilk ınırıaroa.n b olar. GUn :\lz U talebe m(';(te-
61 yanında (Erciyeş Berberi· 1: bin hususı vcsalt1Yle nakled tr. Telefon: ZU530 103 
ne mürııcnadarı. 1931-1932 1: ' 
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§ y ;:~;:~an 1 BS~H~i~f 2J .15 te 1Kav~;~ı~~hçe1 ~~g~c~ ~,~Si t~ 1 Ça;~~~;d· Bu :.~~~lRl~~e 
: Sineması YÜZÜK Sıneması .. Feclailcr Alayı " Sineması ' GÖNUL VERDİM 
: Teh 2311 Türkçe sözlU Tel: 3017 - Türkçe - Tel: 2195 - Türkçe _.. 
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Yeni Sinemada 
Buırün 14 ııo dan ttfbııren 

ı4.30 - 18.SO seans:ann<la 

Kocam güzeller peşinde 
16,30 - 21 seanslarında 

AŞK RÜYASI 
''İn~" 

12,15 t.e Halle matlnt'St 

BİR BEBEK ARANIYOR 

Park Sinemasında 
Buırün 14.30 <lan tuıı.n:ren 

14,ao - JJ;,oo soo.ns1ar:m<1a 

NİK KARTER'İN 
. 

yenı maceraları 
16,30 • Z1 sca.n_'llannda 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
TORKCE soZLtt 
''Ro'bcırt ~ .. 

Sus Sinemasında 
Bus:im bu ~eço 

ı~ Ye mutıtc9<'m Mhncler . Bü-

BALO GECESİ 
W iam Po"'e ı 

ı• so - 16 ııo - ıs :ıtı 
ııocc 21 de 

Sümer Sinemasında 

Maskeli on ikiler 
dL"VN' 16 losun birden 

SeruıslAr. 1215 • 14,SO - 16,80 

l80~21de 

'l'e!-: 3590 

J 


