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HALKJN GÖZÜ 

HALKIN KULAG · 

HALKI N D i Li 

~ene 12 - No. 4000 Yazı PERŞEMBE 18 EYLÜL 1941 idare işleri telefonu: 20203 F"ıab 5 kunıı 

• Bu sabahki 
haberler 

Bu sababkl 
Alman 
teblJğl 

icra Vekilleri dün 

Dinyeper civarında 
13.000 esir alındı 

Aı:erıtn 18 CA.A.> (Radyo s.ıat 9,15) -
I> an baskumandanlığı tebliğ: 

dctı nycıper civarında vu1tubulan şld .. 
~ 1 ntUharebeler esnasında Ru lar • 
CQ;/3.0oo esir alınmıştır. Ganaim pek 

ur. 

11 sababkl 
Rus • Fin cephesinde ateş altında kalan bir ormanın lıall Sovret .......................... , 1 

tebllji ( ..... JJ"(jyOK iran meclisinde 

1 
ı ALMAN dün hararefi 

lrnen gölü civarında T' AARRUZU münakaşalar oldu 
Rus zayiatı 30, Alman rı • 

zayiata 45 bin Budyeni ordularına Tab•anda l 
fsthıOSkova 18 CRadyo 'i,45> _, $0\'}et A 

Reisicümhurun 
riyasetinde toplandı 

n~rat bUrosu tarafından t>u ~bo.h karşı harekat 
17ed.Jen harb tebl ğl: • k" f d' son ·-'°·';.:w. 

C~ph l Eyıcıı günü ordularımız biltUn ın ışa e ı yor -~~~.:::.:.t~~·~~i..:-~~Eb~~~[]~ 
ha e erde düşmana t-arşı şiddetli mu.. -

l"e'beler veımekte dt.."VD.Ill etıni9lerdlr. : • t 
ha

16 
Ey}filde cereyan eden hava mu- =Alman t bl•gv · a ıve ~be1eruıde 

38 
Jüşman tayyaresi dil_ E e l l J Ankaraya nvaet bu.vuran l\lilli ser kcnaııerlni ı.arş11t.yan1:ır arn •ndıı 

y re:.it Ur Bizim kayıbımız 25 tay. ~ \ Ankara, 17 ( A.A.) - icra Vekilleri Heyeti bugün saat 

'm~ını 5 ~nr:J sayfada] ~ Berlin, Leningrad önünde Yeni Şah : "Her kinı Bulgar Krah Boris l ondq Ba vekalette Reisicümlıur ismet lnönüniin riyaset'nde 
1 91 kaie susturulduğunu h to lann ıstır. 

us a "'uı ari nı l Berlln. 17 ::~:•yo'-•n umU- teltifi: decegifn .. diyor B. Hitleri~ umumf ···25·· .. uınyon-·"Iırafrk" .. IklDCr·· 
if :~rh:m h~d1i~~~· ;a:Iz;:~i::!~~'. . ~~~ıa:~:{~)=~~f~0~.~ı:.:; Bukıagraarg~1~5'"tdaa n bir kısım tasa 'ruf 

Mol o t ' Rus notasına Le~~fı;:,d~ ;.!.~;a~ L::ı~~~~~ Taymis gıızc. s . 1 lı o u çıkarılacak 
\/ ·ı =~::::a e~!~:~~reb~l:;rn:~~ tTesaLohl r~adnar~lzglı~rmSoe(Alve~r~I·~ kh.;ttln'aılaalrlınnıın''::ı.~~~. ovret ere . 

fi en cevabı tat m i n · sında bir Almnn piyade tümenı J k b b 
kar bulmadıg"' l n l Sov:yet !kıt'aları tarafından :mu. BugilnlerdTııeh:trra:ı~n b~~~i:.~lllcl poııtllca arşı a• e 

danc bir surt>tte mbda[aa edilen J l .-.. l ve kalelerden mü;eş ·~u bir h ttı ı;a.hnesinln ön planını almışı bu un- · 
soy edi yarmnğn ve oldukç.ı milhlın blr ~ı·atadnmı:; ... .::!~~a lkl nokta dzerındc gı·rece'g' mı·"· 

Lon"- - noktayı zaptctme{:e muvaffak ol. ....,,... UA""'-' t A 
1 ..,-a 18 <A muştur. Bu Alman tümeni 91 kale 1 - Şah Rıza Pehlevlnin vıız ye . 

dınan b·r ı:>-·•- .A.) - - ... ro OV"dan a. T·-• ın tnı1Jlız ve SovYct • •.....r..., •• •• susturmuş ve 800 den fazla. e.s r 2 - ..,ıran .. 
.. ~ına iöre r r haber ııden anıaşıJ - almıştır, Alman tıt'alan bmıdan kuvvetleri tarafından ışgallne te ebblls 
""riclye "-! CSinı 'l aJansı Rus :k F'-"nt Tahran \.'aziye!i Pehlcvının 
da.ki ~ ... ser ır 1 · başka dil manm mUte'.l.ddld tan • ...,... h chemın 
n t Bulgar serır •O o!.ô!'ın Moskova., !arını, btrçc;k topunu ve el silahını • t&httan çekilmt'6lnden d.ı a -
h o asına karş ı.ııe Bulgıırıstauın nus Pttl1am etmtşl.:ıro r. yetıl addeıdlll>'Or. tngıUzler Şııhın çe. 
~":3YllYı tat.nııln \re!nı ş oldLtku cevabın ıs fljn tehllti ıkUmesinln tran mil'ct nln arzulannll 
vv.rlern "tir e-.nıed.ğlnı b '"lrd·"lni nn ....... ; un olduğunu. dışa!'ıdatl hiçbir taz.. 

İtalya ile Bulgaristan 
arasındaki gerginlik 

devanı ediyor 

Bir f evkalô.de tahsisat kanun 
layihası hazırlanıyor 

Ankara, 17 (Hususi> - Tasarruf yihanın onumilzdekl guıılcrdc• Mcc. 
bonolarının gordüğü ra;tbct iızcrlnc lıste mıizakeresl muhteme.dır. 

25 mllyo11 lir.ılık iklncı b r ku.ım ta- Mll.i mudafna h zmetltmne tahs 
sarruf bonosunun ıhracına saldhl et cdllmek üzere 80 milyon ı ralık bır 

Y fı:vkalMe tahsısnt knnun lft.yıhasımn 
.. .... 11:1 Helsinkl,. 17 <A.AJ - •~·.. uyg Ib Buıgarı . .L yik )·ıı.pıiınadıllını söylüvorl:ır, Ha u. 

k.ns.., '<>ı.an, Od-· tebliğ: i o.nmıyor 

1 
.rll.Ya Yapıla ~ ..... Kınm ve Kııf - 16 Ev!Olde ha.va 1mvve1lerlm.z ki Mihver buna n 

verilmcsı llnkkındıl Mn.lıyc Vekalet! hazır nnmakt,n oldu11-u da hnb"r \C-
Bcm, 17 <A.A.) - Jurnal de Oeneve, bl ık 1 ,.... 1 • 

Bcrlln muhablrüıın ş·arııtmn atfen r anuıı proıc.s ~ı:ızır amıştır. La_ rilmektedlr 
ık arına 4httra~al k o.lan .. taarruz hazır_ · ti> 1 emesi de ı.ondrıı radyo ıın:ı göre ~ " e 1 h şarki Karelide ha ma z - " ~ndra ra.dyosu bu lıusustn ~aptığı 

.. ~ am ed lmcktedlr. polnrını ve kıımvon kollarını m.u- ....... ta tebarüz et 
Fillırer, mütte!ık devletler şeflcrllc go_ 
rtlşıne!cl't' devam ~meğe karar vermiş. 
tir. Gazete, bu gliıi.lşmclcrın Mussollnı 

[ De\'altlt 5 inr,J sayfada] 
l ra d k vaffakiyetle bomnalıımış!ar ve mıt- mUtalC'alndn ŞU lkl not: Yı • .. n a i Almanların fDPvıım• 5 lml ı;ayfııd:ıJ I th.1ınlşt.ir: (Devamı 5 tncln 5ayfB1lai 

aı1eıe;~1~~~kiyeye '···c··4;keri vaziyet =ı 
Gayrimeşru evlenınelerle mücadele 

Fikir adamlarımız 
neler söylüyorlar? Miiie~ik ~aıarı dün Leningradın artık son-günlerini 

:,·:ı.o_ ,~~ıata<An;,, gitrı·adnilheilkr"-eti yaşadıg"" ı anlaşılıyor lsmail Hakkı Baltacıoğlu "Aile buhranlarının ~ ~~.... on um gizli amilleri üzerinde de durmalıyız,, diyor 

il ~Ut.tetiklere teslilll edllm ş Ga,nmetru bırle~melerle mfıcade. 
~elertne ınü11 a ilelerinin Tilrkfyeye c bd Budyeni orduları yeni Alman hareketini durduraınazlarsa le n dolayıslle bu birleşmelerden do_ 

bı lldta 18 Ba:ıde edlliniştfr. enu a . K. f t ·ı 1 K ğnn DC.Se\>ı gayrı.Sahih çocukların .bu-
lat n.oYter ha <A..ı\ .) - l randan alınan b yakın neticeler& ıye in amamı e sarı rnası, ırlmlO kuki ve içtimai vazıyeUerlnln ıslahı 

ıı dün 'r betıne göre Sovyet &ıt'a. un un .. kk. b" . k 1 ilah· ~ra~mişlcrdir. tecrı"di, Sovyetlerin en mutera ı .ır. sanayı mınta ası olan yo unda Adlıye VekAletlnln yeni ve 
1\ h hd d 1 mıihim /bazı kararlar almakta oldu_ 

ırenin borr.bardımam Donetz avzasının te ı ı o acaktır tunu yazmış ve bu mevzu etrafında 
dev E eki· l 'l!P D bir de anket açarak uk suaııeri cıvu. an ederse Roma Yazan: m ı genera, ..... . ktrorımıza sormuştuk. 

bombalanaca~ ce ihcsindc diınku vaziyet u- şal Voro~ilofun, Mareşal Timoçenko.,grad önlerine gönderllmesl kabil ola- MiınevverJerlmlz .ıve hnlk arnsında 
d ~lldta 

18 11 
Şa~k P k şu suretle ıdl · nun gonderdlğl hır kisım klvvetln de caktır. Bir taraftan bu devamlı Sov derin lb r al!ka uyandıran ankette 

~~~e cörec~uıarK:eh:rh!~3?8n~a; m~O: 
0~~ngrad her gün fazlalnşan ynrdımlle Ilmen ıgolu şimal ve cenub yet taarruzlarının temııı etmekte ol: sıra şimdi tanınmış Cıkir ve mm a_ 

~anı e ve Ci\'ar nı b:>mbardımnnıı de. Aıınnn kara ve ha.va kuvvetıerı t..\rn. mıntaknsındn~ı Alman kuvvetlcrıne duğu lbuyük mıiznheretten mahrum damlarımıza gelmiştir. 
Ilı 

1 
~1ed.lltlerı takci.rde muknbeteı bil. rından ve kezalik F1n.erin her sün karşı icra ettırdlğ! sıkı ve devamlı kalan, diğer tarntınn da kendi uzer- Ankara DJ, Tarih ve Coğrafya Fa. 

illan "<! lınak Uzer Romanın boınb rd -
1 

arç:ı da.ha art.ırmağa muvffak 1 t arruzlar ıdı. Bu taarruzları ıcra et- !erme yüklenen ağırlığın daha da z kultesı P-Odag:ıjl Profesörü ve Yenı-
1CC:.:..8'1 b d~ılm!ştlr. ~ı~u~ıırı tesırlerlnın ~e inzımam.le 1 mekte oldukları an!nşıln 11 inci, 27 n_ yadeleştlğlnl hisseden Lenlngrad mü~ adam gazctesı saıhLbl ismnll Hakkı a· t dereceye kadnr .kıştırılm~ bir el ve 34 uncu Sovyet ordularının ev- dn.fılerl de, mdnev!yet erındekı ylik BııJtacıoğlu dlyor kı: 

lt ngiliz denizaltısı ::ıe ge m:Ştır. Bu müstahkem, mev- velisi gunkü ~lman tebliğinin bıldır_ sek11ğin ve mııddiyctıerlndekı :meı.a: •- A ıe son derece milli bir ku_ 
kıe ş!nuUye kıı.daf .:tJlraz nefes a.dırnn dlği veQ.hlle buyuk b r mağlübıyetı c netln dcrccesı ne olursa olsun, nfha- rumdur. Bumda mtllı demek, milletle 

~ battı keyfı.yet, ı,enıl'l8V-,dd~kl müdafaa kuv blrlıkte mülılm zaylnt;ı uğratılnrak yet ta:blat kanununun değışınC2 hük. nhlAld, hukuki ve bed ii vıcdnnıle ynnl/ 
~e lldra 18 CA.A.) _ İngiltere balı- vet erile ~ber. ~moyıp ordusunun gerı atıldığına göre bu ol"'lularııı ınu_ mu kn.rşısında serturıı r'mek nıcobu- kil türile doğrudan dotruyn. ııJAkıı.sı 
tebıı~nezaret ltarafından neşredılen b!r bir kwnlle b!rli~e WoJcl1ow nehri harebe etmekte olnn Alman kuvvet- rıyetlnde 'k:ı l :ıc.J.klnrd ır. Bu sc-bc'ble olan demektir. 
llıltttr~ iöre cP. 32, t.ahtelb&lilii bat .... $1nda ıuı~ı.&nd~ı ,, nlaşılan Mare. lerınduı daha bır miktarının Lenin. (De,•a!Jlı s ınci sa>failiıJ 10e,-amı ı ocı pyfada) 

ı-aıı Bakla BaUacıoflu 
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'4/2 Sayfa SON POSTA 

r~~~M~e~-m~...,...~re~k~e~r~H~a~b~e~r~re~r~r~ istnnbuJ asil.> e 9 
klmlltindcn: uncu hııl.uk lıii - Eyliil 18 

Kapalı zarf llSttJ~il:=~~~ 

Samsunda 
Beyoğlu İstlk.1 l c lld 

radıı Alını d Aydın • l'S 220 numa _ 
!unda Ağa.h"-"- •arafından Bcyob .......... .ı cndctesı ıs-

a.ra.da Vida aleyhtn nde 52 nu 
d e açt.ıID b -
ava.sının cra .. OŞ3nmn .. ı.ı.nnn muhak 

ı3amsun (Hususi) - Vah konağı 
civaırmda makine tamlreıSt Bay Ali 
nln atelyeSinde tnmlr cdılen bir ı -
komobil, şimendifere tahmil edllm:k 
üzere eSk1 ı.stasyon önündeki dar b.r 
sokaktan geçerken bacasının kopa
rıp at.tığı bir telefon teli birkaç gun 

Bartında el dokuma 
tezgihları kursu açıldı ~:;;.:;:~~~r:.:.~;!7ı! 

nunda karı koca cnıesı so 
tarn!lar arasm~ mt~l~ııkları anlaşıırui' 
kilmez bir hale geJnı~~.e.rek hayatın ce. 
derccooe şiddeti! ~ çi nı nıuclb olacak 
~in tavır ve har;, ms Zllk olup karı 
sı.z halleri ile bu g~~tlcf 1 ve ihtiyat_ 
verdtfö ve Mcl!secı«' k ms zı ite S"b b Yet 

&Oka!rt:'1 kalmış ve ta:nlr edılmek fi_ 
zere .aid olduğu da reden hi9blr kim_ 
se gönderllmem1şt1r. B r ucu o clvar
dalltl elcktrtk direğinde nsı.ıı duran te 
lefon teli bu vaz.ycttE' durmakta iken 
Pazar günü saa.t onda, altı yaşında 

blrlltl teqihlanıım af•lma menslmhıde bulunanlar ve birlik Yılmaz adında b r çocuk, yerde serlll 
reisi Sabri Örleldn duran teli tutmak istemiş fakat 0 an 

Ba.ntm <Huııusı> - 1ktısad Veklletl- hastalık vardır. O da sönmek üzered.r. da acı bir çığlık kopaı-ak yere yuvar_ 
nln, el ve ev dokumacılı.ğmL teşvik Evvelce de yazdığımız gıbl bütün bu lnmıştır. 
için ticaret odalanna birer dakı.ıma Jşleri yalnız başına veteriner müdürü . t~A.hı örneği gönderdlğlnl yazmış ve g\jrmektedir. Çer'.ccş.teıı vilA.yet emrınel Blr elı telefon tcıınde ve yerde fer_ 
şehrim.izde t>.r dokumacılar birliği teş. b!r ay müddeUe bir hayvan sattık me-?00 içinde Çij)ınmakta olan yavruyu 
kil olunac.ağnıı da haber vermiştik. muru verllm~ de, on beş gün geçtiği kurtarmak üzere o sıra.da }'O'ld.nn geç. 

Ziya bfgüngör, Sabri AYSindı. Cahid halde bu memurun henilz gelmed;ğl mette olan Yen ima halleden Tahir 
İbadi, Sııl>rl öztekin taraflarından ıeş_ öğrenUm!şttr. Diğer tanı.itan. kazamız örelrid imninde blr şahıs ellnl nzat-
kll olunan blrlk bu hususta ilk te - hayvan sağlık memuru Ahmed Okun . şebbüse girmlş .:e nnmuneye göre İs- da bir.kaç güne kadar kazamıza iade mış;a da kend3i de cereyana tutula. 

duğu ve b .. ~.... abnhatıı bulun ........ ,nn aonra b -
kocanın b r ara.da nrı.şLp karı 
olma.dıID dinlen Ya~!IJ'llalarına inıklin 

en ŞP.hldler n nl. 

tıle mahkemeye bu bnbda ş~,ade -
gelm.ş olduğundan ka ta.ın kanaat 
134; 142; 150 inci mad~unu medeninin 
t.araflann boşanlfıalnnn:lcri muclbnce 
nüfus sıcillerı.ne d•r ve keyflyet.ın 
olan karının bir s cine ve kabahatli 
nememeslne ve dö ne mtiddetıe evle 
iki ü 1"t YUz kur ı -Y z kuruş suret ha :ış lAm 
mütredatı Y~ılı 1228 ;cı ile aşağıda 
masratıarmın v d uruş nıalıkom .. 
dir olunan ıo ~lr nvncı vcJtıu tein tak 
M. aleyhıten tah.sal!a\'UkntlıJt Ucrt-t!ntn 
meml2ıclen Sildir ne dair mahke -
müddel.alavhln 

1 
ola:-ı ll11.m suretinin 

l!yetl hıısebUe 20krunctgllhının m~hıı
tebligat icrasına gün mUddetlc ilanen 
zarfında müddcial:ı~ı nı~.kftr müddet 
müracaat etmecı n kanunt Yollara 
ey!emecılği taıaı~ dvc temyizi dava da 
kıııt'!yet edeceği ~1~~ lldmın Uctlsa.bı 
olmak üzere iltl.n nınitıı.nıına ltalm 

oıunur. 94l.'J 22 

eks· e . ıttnıe il ... 
Çorum vilayeti daltl)i en .. aııı 

1 - C<>rum - Çerlk 1 yol oun ~ ~.,.. cuıneninden 
~asında 5040 metre uzunluğu~~ ~ ~OO Uncu kilometrel . 

rncı Perşembe gunü s at 16 .tııı ı tnınıratı erı a.. 
ihale edilın~k tızere ytrm b r giill Ilı1t<lıcıct~iirnen lç.~41 Eylülünun 
s.Ut.nıeye konuımu tur Ye ka.Pal n snlonur:da 

2 y ıl · b-.. A" ı~ ~ 1 
zarf usuH.le ek_ 

- ap acak ~ n keş ! eucu -Se~ lfrad 
3 - Muvnıkkıı.t tenıınat 11'3 ııra lt11.t1.1şt. ır . 
4 - Bu işe nld evrak şunlardır: ur. 

A Keş.ifname ve sU.çi el f.SI 
B - Ocak graf ğ • me..r:ıfcl r&Sat Ye ~ 
C - Ekslltm ~rtnamesl. oıllİl'lel(ı ı>ro;eı_i 
D - Hususi şartname, esı. 
F - Bayındır ık ışıert gene fart.nanı 
G - Şose ve k6pru er ıenr.I ~ttnanı:· 

5 - Bu vesaik t::ıtil günlen ııar ç arat he · 
ve nana dniresınde ~orU:ebUlr. rgu.n encüme k 1 

6 - EksUtrneY<l glrebılmek iÇ n teını.llat 9.k n a em nde 
le.den üç. gü'n evvel vıl{\yer. nıatıun11ll ıı:ıu~ Celerinfn Ylıt 
kasue ticaret odası vesikasının lbrtS ~linıeaı tıa alınacak ırılması, Iha_ 
33 üncü maddesi mucibince teklif ~tlltıııa 'Ye 1ah1 ehliyet vesl-
~rttır. <

7941
) rıtun zanı e kanununun _______ __:_ ____ ~ anın.da verilmesi 

Devlet orman işlehtıesi Ç 
amirliğİllden Oruh revir 

İlıa.iesının 4 ~fil 941 gününde yi1P~1 11 
r1nin 22, 25, 28, 30 Ağustos, Yeni ~ ~~ 1Uıs Ye Son P 

tanbulda yaptırılan b~ dokuma t~- edileceği haber alınmıştır. Irak birkaç dakika yerde çırpınmı.ş 
gtlhı, Kavaklı soka"'ında b!r mdazaya Vapur seferleri ve bu sureUe hl'r ikisi de etraftan Kocaeli sulh bukllk :mahk ıs Koc 

1 
emesinden. 

kurularak 1şe baştannıı$tır. Şimdiye kadar Bartın hattı postası ist.mıdada başlaml§lrdır. Bu feci man ae • Hnlk banJaısı . • 
Dokumacılar b rliği, geçen Perşembe için iki va.pur tnhsls cdlllr ve bunlar zaraYQ §Bh!rl olan bııçok kimseler Fındıklıda tramvay d~ Ist0;nbııI 

gUnU hUkClmct, parti, belediye crkAnlle haftada iki sefer yapıırlarken, bu ay hlın Yola! a Ibrn.. 
tüccar ve csnafL d:ıvet edere!< tezgfüı.. baştndanberf vapur ve serer. haftada bunları kurtıarm:ık t*bbüsünde bu. İbrahim anın mahrukat deı>osunda 

b:ls 94J tarlh.l nüshalarında ılAn oıuııatı ''13..ı t.e.sıllin 23 2 ostıı. gazetele.. 
kü,p «57611 desmet.ırek~p Ul.din taıasıııa ~ ~ adede ~ 6

• 
2

B, 30 Ağus_ 
~n~en ihale ayni şeraıt tahtında 311 ~lti!. Qı- gijllıde ~:ıı l23 nıetre-

_tır. DA.n olunur. c7946> 941 Salı - . Zuhur etme_ 
------------__:_.:..:.:. _____ ~cunune b~akıJ:m~-

lannı merBSlmle 1aa1Jyete geçlrmtş. bire indirilmiş, Ustellk sefer İneboluya lunmuşlarsa da muvaffak olıunıyarak ale . Yolalan şerlkı Osman Özlen 
!erdir. kadar uzatılmıştır. Bu yeni vaziyet, 'YO b:ı~ıp çağırnuığa başlamıŞılardır. yhıne açllan taş l>edcllnden ~4 Hra 
Beş tc7gA.h, şimdiki halde. İstanbul cular çln sıkmtılan ve e~a için gUç_ Hf\.disenin vuku bulduğu cadde üze-

75 kuruşun maa falz ve trıasa.rifi mu 
ve Bursadan getınıen fkı ustanın ne- !ilkleri muci'b otmus ve birçok ş!k{ıyet- rinde evi oran belediye memurların- hakeme:ıın tnhsiU hakkındaatl dava: 
zareti altında, hevesli kadın ve kızlar ıerl davet etmiştir. . • . . dan müddennleyıhJn göste 1 t.arafından çalıştın.maktadır. Öğrendiğimize •öre. iki vapur gön. dan Liit4ı Tekın, göz eri on ünde vu~ te olınayıp ikamet€ft:hı m~ len adres. 

llaynn hastalıklarllc mücadele derilmesi veya h"ç olmazsa tcJc porta k.~a gelen bu fecı vazıyet karşısındn lunnı:ısına binaen ilnne çhul bu -
Kazrunızın TılkilP.r, Turfa, Dabağlar, nın tneboluya uğratılmaması husu - sura.tile ll(>'ağına geçirnıı.Ş ~duğu lılsMk rn.sına bmr verllm n tebllğat ic_ 

Karaevl. Gertş köyleri mandalnnnda su~dakl temennller Milnakall\t Vekll.- bir çizme ile hemen vak a mahalline dava olunan Osman ciile dlduğ~nıdan 
çı;ctı~ı blld"rd ğm barbon Cboğazııl- letince tetJdk edilmekte ve lkl temen_ koşmuş ve bır hamlede elektrik telini gunu olan 9 101941 ntn duruşma 
ma> hastalığına karşı. vt!Ayet \'eteri- ntden birisinin :s'a'f edilmesıne çalışıl. tutarak her iki kazazedeyi muhakkak saat ıo da İzmit sul Perşembe günü 
ner müdUrU Nafiz GUng6r tarafından. maktadır. bir felrutet:ren kurtarm·..+ır. h hukuk mnhke. bl t biltiln d ,_ ~ meslnde hazır bulunması lüzumu te'b 

zza. bu ıkö:vıer man a ... r:ına aşı • • ~ı gün diğer bir çocuk da ene 11.ğ 'it 
tatbik edilmiştir. D~amlı çalışma sa- Kalecık gençlen Çubukta bu tel tut.ınak suretlle Y _ 1 g...+ ma amma kaim olmak uzere ilfln 
Yeslnde, bu köylerdeki bart>On salgını 1 Çubuk, <Hususi> _ İadei zlyare~ ar.uanmı,...ır. olunur. 941/234 

sönmUştUr. Yalnız nefs Durnuk 1t6. ma.ksadlle Pazar ırtınü knzamiza geıen mlştır 
Yilnde b raz hastalı.ic kalmışsa da o da Kalecik gençler!, bumda halk taraf:zı_ T~ ıı müteakıb $POT temastımna 
sönmek llzeredlr. Müddeti bitince. h86- dan samımı blr surette karşılanmı~lar- geçllmlştlr cıvar kazaların en k.uv. 
talık kalmıyan köylerdeki kordon kaL dır. Misa.firler muhitin en elrln yerı yetil futbol takımına. mal"· bul dırılaea.ırtır b 1 k . .... uuıı.n · u unan azamızı gez.dikten sonra be.. Kalecllı: taıkımı ile kazamız futbol t 

Ihvrek kazası köYlerlndeld barbon raberee öğle yemeği yenmiş ve bilahare ltımı arasında yapılan futbol k · ı ıı... 
hastalığı da hemen tanıamlle sör·dü _ vadctin darlığı dolayusile Kalecik gene- masında üstün bir oyundan 80~şı 

8

~ 
rillmUştür. Yalnız. bu Jca:r.aya. ba!?lı Ye.. llği tarafından hazırlanan ııK.oza.n oğ. ':ruk futbol takımı maç 4 3 k ç -
nice n~fLl!ı'l~I~ ~~ .!._ö~n~ _!i~ . ..2..U ~~mi.!.. 111." b!r komedi temsil ı::dlL m~ır. ı - a.zan. 
~wr..-rwr....,.~.-..,...-.....-......-.....-.....-.....-..._...... ................................. ...._ ........ ....._ ......................~~ 

7..a,rl - 1.stanbul Fat:h Cl5l el okul 
dan 1940.1941 ders yılı sonunda nıe -
zun olan o~lum 518 Osman oğlu AIİ 

emalettln ömlric~k okuklan ahilğı 
deı>lomayı zayi ~l.ştır. Yenisini çı _ 
kartacağundan esklsnln hükmü yok 
tur. -

Cemalettin Öztılı-lclkln velisi Te 
annesi Pembe Öıblrlclk 

--•--•u 
m 

Sıhhi müesseseler arltıtho..a 
komisyonu ri"Yas·~~· ve eksiltme 

4 

şışı; çoeuıc hnst.anesintn ı:wı ıcaıenı ıl~ 'V'e tnden 
Blltmeye konulmuştur. itnaızeıneı 'tıbbı 
. 1 - Eksiltme 19/9/94-1 cuma gOııii saat 15 YCSl a.çık cıc.. 

tınıai :muavenet muthirlüğü lb n,a.sındıı lcurlll.30 da İstanb 1 
2 - Muhammen fıat 126 tııletn i!AÇ \'e 'tna.1;._ komisyondu sıhhat ve iç.. 

93 kuruştur ~nıeı t•ub a ynpılacakt r. 
3 - Muv.akknt teminat 2Dl ııra '14 ku - ıye için ~89 llra 
4 - .İstelkh1er şartnameyi hergun ~~Ur. 
5 - Isteklıler H>4-l yılı ticaret oda&J ~~ a C'Örebl!irlcr 

zılı vesikalar ile bu işe yeter nıuvakkllt lenı e 2490 saYll · 
Dıektubile belli günde komısyona geıınelerL ınat lll.akbuz ı kanunda ya_ 

D 
~855) veya banka 

evlet orman işletmesi Ç 
. airmliğinden oruh revir 
Dlalesinin 4 E;yaül 941 gilnilnde yapılllcatı 'tJJ. 

lerının 22, 25, 28, 30 Ağust-Os Yeni .ASlt gaze Us, ve Son 
~ 941 tarihli niiShalıırında UAn oıunan. ıaa-, ~ln 23 28 Po.sta gazete_ 
900 desi.metreküp ince kalas 2402 adede ttıu~E!de ın~adil 6

28
• 

30 Ağus.. 
metreküp .kadron iti cemlln 124.2i2f ınetıreQc·· 57 nıetrek 6 ınetrekup 
kO.r günde tatib zuhur etmedJğınden thaıe u,p lActin kere~ 424 aesı_ 
Jül l>tl Salı gününe bırakılmlft.Lr. ilAn Olun~Yni Şerait tuh~ e:;ııe ınez.. 

. ~'7. u a 30 Ey_ 

n 
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SiNEMA . . . 
[Baş &ar&fı 3/1 deJ • 

c dden zen nd . c J d Mi ı Kapra 
gıb bUytik r J Silr "r n meydan~ ge r : 
dı.lı:l rl müsterma !ilmi rl tem.in ctl.; .. 
gbl, yeniden can.anaa ve bu canlan. DUNT .. 

intikam almıya kalkan kadın :~nFr: :cır:~:1~· :;~ :: = 
_ serlerinl de tentne mun.tfaıt. olmuştur. : 

-------- Fransız san'atkftrları Jclnde v.,ıane - 81 - ,. 
- • - J'Olumumm nstünde köeede bJr karaltı IWmanoe, Jean Murat Tino · Yazan: Nanet Sala Coıkıın 

<Kadın mukabele etmez mm acaba? rörd!lm. Derakab ilzer.ımtze gelmekte calide DaUl>hfni ~ Rossı. :ı - &i.Yied'1D sebeb.ni NeıTin! Gdrü. dıad .. blllen ne kadar me.s'ud~. Hep _ Buyutıınf 1 
Ben CViktorya) yı biltUn mah~eme- olan bQyük tehlikeyi < D anladım. cLAle.. n n rJ.m.erının he'P6lnl bura : eblllrıE. Bu tyı bir leJ ohnaz. bu aa.U bekledim. Kapıda N ·· d 

1 ~e Dıtıhakeme altmda ~. Yütaelc laD'atkir Vitıorya•BanllDl he da zlkretme'lc :lıtnliıısıalJ&l bl1Plllll~ : - Burada da bizi kimse gormez - Ben de me,, udum Nevini azan uruyordu: • 
Gerçi haklı idim. Y&Lan ~JO?' - men sat tarafıma aldım. Evvelce buntaroan en nıiihlmlerlıli okuyucu.la !fal .• N.çııı ~genstn. Yanıma gel - 8ed8ll ba.pnı dbl . Jloy - Rahatsız mı ediyorum? i 
duzn. İt.tir.3 ~rdu:ıı. .Fakat onu <boka> da bayii <met.odum) o1datu için rxnıza takdim \!deceğiz: - f1ene.. - gene çok se • l&r erıme • - Rica ederiın, buyurun! İ 
6y e btr hale ıeıinıııstim ~ en km& ~ y.ıtasmı taldırdım. v~ı ı - Meı&hıu re.Ji.sôl- Frank Caıaranın : - Bö;yQ,e h1'l kaıJı1'ıı daha iyi. 'fldiğ1.m. ~ ını t Karyoladan fı~am14, ona d«<nal 
b r lilııde kapısına üç dört Jlliv-.'r &ciaıMllli do.eıtı!Jll. . Jtızar eWi:i, ve Gaıy Oooper ile Barba 1 - Ben cttie ~ · 7Jlll, aana gene doya doya ~./1'Ül'WDiiftti. İ.f .saıpa .sarı~rdu NuaaE 
oeH> tr~r~rdu. Mamtld 8eY yan' :JSHe t!zıerlm ze ra stanwyok taraf1Dıdan çevrUen ıMeei : Kıpırd-..:fı döteyım. hınımın geli.Si lecl btr ıhW:U yapa ı 

m fit> Viktoryadan eoc şeyler u. eeJordu. ıt1 J4ls adım tadar bir mmıfe Jbou Doe.- flnıi. TürJ[çe 1sm1 daha tes. : · Doğrulmu.t, delikanlının mukavıe _ cattı. 1 
hllllordu, sanuo um. Umdutunu b".ıla.. ka~ b.t edilmem.iştir. : - Demek yanıma relmet, benimle me~ gostermlyen b8.§ını dizlerinin ~; .. -J Ya HeNıln ~udqetlnden ha f 
lllayınca o da ~k..ldı. HA.kim yalancı adamın slbünfi kesti: 2-Z&terorousu: ReJiCecUdeMll!e. ~ <i~ tsW!rru.yorsun' ·ne ,tekmlşti. ParmaJdar.ı SıYah i:;/beniaftll., ya Nev!n dayanamaz da1 
._._ <V~a> ya nkıl otretm.lşler ot1a - iki yOz adım mı?. Ev~ce kaç a. Oynıı.:raııl&r: .Madeleine Carroll, Gary : Boyınuna öükmit, aı:~a başı'- galı saçlar araısında dolaşıyordu. Çlıkıu?. Vul.yetinin ne-.kıetı k : 
""'" iece tıya.trodan donerken tar$11arı. dımdan onu g!lrmilştllnnz? COOper. mıştı. . 1'Jl..! 
ne ~ çıtmı!$Utt v~orqya 1tııaom: _ Dört 7tiz 3dm\ tMtar tMSafe var. 3 _ Şafaıt dotmasm. C>.Yruı;v.ı;.nlar· : N - Bebeği hat!rhyor mu.sun? B r smda e.nd.işeya dl.ifmÜ§tu. Pek ç rkin.! 

- Senı asa~ın. ke.ı~. par~ dL Ch&rles Bqyq, P&Ulotıte. 0.ddard, 011 · S - e olu~mın Nt!'rin? akşam, beni saçlarımdan yakalamış pek ııarih blr vaziyeW bu? : 
lı:ıa ım• dem ş!m. - D'. Tia de HavllaDd. • : - ~ zalm olmuşsun .sen. beni nasıl hırpa1amıştın? Hep ~arım - Çok bekıedım Scclad •. nf~n ged 

<V orya> mUdde, diğer oyuncular - Rfifakayi k ram W ha in \'.aha. 4 - "Omid güne : Tino Ross.n!n ~anlamak, lZtıra.bıı:na, aŞkıma 1r!lnnet. avucunda ka m~tı. Amma ne taUıy medJn? Sqyunmanu~ın da. yo sa! 
~a ş h d o r p birden mah- metini anlıyara.lc b:ışlad lar t tren ye 1 hazn-lam ıa old u bUyWc film. :etmek iıStemiyor:ıun. Ben çok tallsiı dı bu hızpala 11§ • kasabaya mı gftt n?. i 
~ ın racn t etm ler. :Bu defa ben tahammül edem im: 5 - C. r rtuıa.sı: P.au ette Goddard .bır lnsannn. FQild.1, delUdanlzyı du.d&klıarmdan Hayır, şey .. köye kadar indim j 

f emeye '? tt .. Ne görsem beğe. Sözllnil kes rek: Ye .Fred .Mıtaire tarafından. : Ynzükoyun yatııx... ka tı 
0 

öptü. Mu tarla göru~llm. y nn batak! ıi 
? B r düzlia şalı d, seklı: on _ Paltoları yoktu. so uktıuı onun 6 - Ya§&Ya.n Venus: Vıviane Ro : 6 " p:uunış · ·ı kıtm ba 

1 
: 

dorı. b" t dm. Jcln tıtrlyorlardıl dedim. Samlln gU - manoe m en eo:ı ~vinn!ş olduğu bU: :muzları sa:rsılıyordu. sanda.lyes nl, Sedad, göilerınl kapanıl.§tL Hiç bir !'9 ş eyoruı aa... i 
bun arın h b r b"r b r ale- ıus'Oler. yük fl;m. ~karyolanın yanına çektl. Saç:arını ot şey dü.şilnmek, bu ruyadan uyımı:wık, - Sende bır gnyn tabi ik vnr S .j 

Kasunp dı .1 oyu dar. donU - Şahid devamla: 7 - .Memnu mcyva: llcııry F\:ınc.ıa, ~r, teskm etm.::ğe ça!JŞlYordn: bu zevkten u :ılı:laşmak istemiyordu ad. basta mıs '1? Saçın lb~ n : 
Ben I zuml\ ta !arına çık - Yanmııza yaklaştı. ş yle dik dik B&ri>&ra SWılı\Vlc.ı:. : - Nevın, iren1lne geı yavrucu um Nevin doğrulurken bırıı:Cmadı, saçla. nık · heyecanlı.>m!. 5 

d - Va:y Vlk oryat'J1. mı. Beni tanı - rnnı Alı!banyım 'Efendi si~ Madam cemıeü: Ray Millaud, ClaııdoUe coL : El.l J b ndı. ' : 
adeta ııan .k 'Efend t :ra+ros ınun tLI 8 - .AŞ. do arken ve 9 - ~r .NJ..ye kend1n1 ha.rab edlyorsunı rmdan çekerek tekrar dudülarınıı - Haıyır, bir şeyim )Ot •• Yorgu umi 

ın ıru cl e m?. B k1. Senln Jcln ıam v ktor.van stlrrlfi. Ve ınc: söz olıırak şu belt. ı , er u guzeı başta do;aşırten, usa a... : 
atı ş UzQaı ltuı et m A ima lah kel 111~ atzından fırladı: ıo - Cleapart.a.: P.eJi Cecll de Mlle. ~ ud <>k'hığunu, lzab edilmez. lslm Oenıı; bdm .tollaruıın arasına - ~'işiIM memnun olmıı.mı, g ; 
!11b t haYr yenin 3) n ma alı vapuru u•'n• r 'Oynayanın: Henr.v Wi.loolroıı, cıau_ ;verllmee, hazların bapıı dondurdu. 6fmiittfi. lfemli peri, tapalı. rönüJl(>rrnın ı i 

Yan Yan gid 1on•m. ımı:lm gene sordu: det.te OolbeA. :tünril h~rdll. Ooh, bu mutıte. tı:ıoUanıu boynuna dQJ.amışb.. Ha.. - Rica ederim. ! 
ltllr P 1 durmuşlar. gtiyn bana <lazım _ sız ı:ac kişi fdln'z? ? .u - Hayatmı aeııln olsuo: Ben,Ja. feem başın ah'h ni ne tadar snıniş_ YV. ._., artılı: bu mev'ud aa- Naa.n hanını, sandalyalardan b: J 

n'> nes y hte bnhmmnşlar. ..- On. on beş k'si val"C!K P.fend m mma Glcli. :u. BUi. da .ııııemu;ror 1D "'1? NJçJn,dete. tıu hadkulAde güzel ite nwkıı.. rine Utşmift.1· i 
,- 'Yo ... d m:.ş m . .s:z tar şm.ıyın_ Can - J'K~'ltmudun yanmda tinde Y&rl 12 - Kıoı1tusuz adamlar: Claude ~nııçln onun &nasanna ~ b1.. vemet faydasız ve manasızdı. Dün.ya - Bugün ~ .._ - .. e _,, n ca f 

C&n&nın ar&.oınil .:.imse ~nmea. mmh" Da~ln. han Murat. !malı? il den sil ~ı •- ...,.. 1 
~ un şe erim ktrszım ruhum .. Bak! 'P'ııvır Pf""'d'm' 13 - 001 verl:ı seyahat.!: llu • n ndl genç kadını da.ha mı sıkmış. Ond n afnı llsln ga ib • 

n n ç n on ;yda beri hal m harab, = E'l"rl" c:Jl•h f lAll?. P!eisherln .şaheseri. ~ Ommlannd&n tutarak bldll'dı ıtı kuca.t:ıamı§tı. - Evet, bennı.ıt.ad nıun.ısebcL lz1 tJ 
r!Jn tebab. Arm natı ~01 dun _ V"" tıı f'fE"Dd'm. 14 - D<*&or 8.k'ops. ~endi «le taeyolanın kenarına ilfU Dı.ş kapının önünde ayak .ses'er.. &i.. d:>eiJ maa bınm e kal.km~, d 

Cilt a dedin Aşod Keçeyaoı rol dm _ Fv "°"nı? j 15 - Tayfun: Oynayanlar: Robert ~evöni götsiine çektı. Genç kad n merd ven bas m klnnmn g:cırt ı cek, başımıza,., a ılacak. 
una> d d n. Şah !lymı yoll:ıö1m lro• _ Ha.ne! dedi. Senl lllrltlreeı>~.. Preston. Dorothy L&mo ır. ;başını omuzuna da\vamıştı. Doğruldu, bir ~l17ordt1. I{ m? Kim _ Bu adaın una kal'fl nlç n bö 

. Biz m ko onyacı D ranı yoı!Adım. öırım saat n Hf'Tl!ncf kul .. sJnden çal - 16 - Zafere <dogru: Be~ Fleld, : - Bedad ben .ıenl se-v yorum. Bu- gelirse gelsin Nevini odasında gör - e? Yoksa Nev ııle' eski en nr:ıı ı 
r~ alnuw.tın mum ne o.!&ca.k? d~ - m ~ bas)am1•hr. Ytlz ku""Slın b'r~en Frederldı March • . €nu geç anJıııd2m, ttiraf ederim. Fakatjmemel1. Bir an ne yapncatını ıaıır. geçen bazı §eyler oldu unu b ı o 

· o+QMıitım R•., l\lı1m" m hk1'm ett m. 1'1 - Sönen k. İcb Lupm.a, Ro. :fimdi gfr&üm senden b~ıca ıklnı.re ı 
C naneden < ı > yuz bQlamayınca blS. m ... Nıfl (pm• zi dr Y'l'ktur Kes nald Colman. : . Y dı. Muhakemesini çabu!t bulmuştu u? 
ıın nAray1· ~· un 

1 tmı,ur · ıı Sut bülbWü· .7ack Benny :gQmu)'Or. Kocamı sevmiyorum on. Nev1nı kuc:ıklıı.dı, surat e f?ltışlk oda - Sanmam.. bı seydl knrıs• ı b • 
- Hat .. B~ k mim be?. Beni bll yor b' lra!':t:.ıc" yaltgrdı.k kırk dereden su ı:::ı.nııtbY ı unour. • ' ~da sende buldu~um erkekliğin zerre. ya geçirdi. Nevin blroenb re uyand: raya geUrmezd. i 
u~nu ., Bana :ıo11e sa'."! e M bmnd g:~k. 0~ bln şeı~de d!l d6ktWt. ...son Jtoqtaı. bu rmı sln:mıa m vsL. ~si ~lı:. Sev~rum SeIL Soo:ıdl · Yal. rıldığl bu tatlı ruyanın cututu haya 'f Sedad, iÇCrde N vlnln b ılu u un E 

run O ıı:n Vf de ı r. va h b r "ı:1 / Nıb!ll'et pekl ded. Bu akşam ~ 'kar. mi tçin cIAle> ye muvaffak vetı r. d Jer :nız .senı... ç nde inler ga>i sordu: dan endlşel • N :ın h n m. nçaca ı: 
b·n.~i~n 2 

le ser m bi~ .$fşl ~ na~aı kokozları her fl rl:ı hatm iç n O. Tuırnıl : Dudaklarıını, genç kadının saç.lnnn - Nereye gö~uriiyorsun benı Se :ıhls için mi\tcredd d ve he ecan .i 
na kalanı :a'~a~~k~~r.;:~ AnJ~ınısı <l41am> karanını tatbl'.-cb e;mıyorum. - ~ dol.nşt.ırıyordu: dad?.. ıydı. B r miiddet. konuşmadı! r . .N _: 
? G<iya ltot1ru.ian Ur ı uriı !lt:remlş. Far.cat şuna emtnğiol !kı mıuand sonra j göısterent b~~ kda~~~.~'d la' .. ık'-- E - Ben de ~eni seviyorum Nevini. - Sesini çııkarma Nevin_ blri gelı- hayet NHan hamm dannamdı: i 

sokakta gemıekl n c n yanın a en - ca... _......... ıı, an "" ••u • Bug . 
1 

k : B z kırk be~ aıuhalı" ister ki bu intl _ vak'a.da oyuncu on ~ k'ş'Yi mQ.. i13nnu bilmiyor musun? Senin iç ıı yor. sa.tın me,dana çıkma! .. - un Ne• e uzun uzun o -: 
a ıo ıu mahkemes nd~ şah~ler bllJ. : dan kurtulasmı. ıtecavlz bulumn lıı.n ~ Malunud Sai - .neıere ka.tland?ğunı gömıuyor mu.j cevabını beklemeden, kapı,yı ört - nuşm1J1l5unuz 5 
~ ~ IYOplanlı. JIWm da~~ ıe:ı ~1:ııı beni Şahuf.erln bu aµp tut. ınln d~ yalnız ı,;e s.iAlı.slz bulunımıısı bu :.Un? Sen ben"m hayatıma giren ilk müş, •yn· .siiratle doncrek arka üstü - E"fetl : 
anar rah~:e~~rç=1·0 : c1a :ınaıan kanşı.sında adeta lal ve mebhut gibi bir tehd dtn v•ılllbuldn lma ta _ Etadıımn. Seni unutmama in\Un vaf'.jyatağına azan..'ll'fb, Li.kaytd gorıın Delitnlınm yuzune d kkal c b kL~ 

ret 'm 1 rl tekrar1.Mlı!ar. 1 o muştum. Hlıkim nayr tt1n Bey na - naııt.l vkxianty-e t! vı d e<lmıedltJnden ·mı? jm~ye çalışı)'Ordu. yordu. : 
ele ~ler n~e so(~a;JJ si dftJilen ba'r aıında vakur, c ddt, Mil bir zattı. Blrl Mahmud Salmln ~ k&rar l'el"ll- s - Beni JıdlarmHl ara.smdıa sık Be- K&n"":.'" vırru'mu.ştu. Se.81endi: (Arkası V"r) r 
ın vardı o lca:lar .11ttı ki: an dilşilndfi. Verdlğ şu karar Türk ad. dl. (Arba ftl') l . ; 

- Reis bey ha.zreıler ı dedi.. Tam liyesinJn hiç bir vakit aldnnmı:vacatmı Mahmud Sam Alt.mat '-•= ------ -·--·-.-- - _ ................ ·--·-· ---.. - ............. .-... . 

?' 



C Çocaklarımiz b~ -ica~~:!fvel [SİNEM.&] 

Bv ve olcu.I .!::~::. Bu sene göreceğimiz 
Yazan: Profesör doktor ihsan Hilmi Alanlar bombalar yeni filmler 

'erde ok 
1 

.. · ... çoeuğun :ınektebde öğ_ mamalıdır. Çoçuğa bl.lhas3a okula gi Uımı.mıqetle bomba. deniıdıgi zaman, Y en! dem yılına ırtrUen llu güll-f.in E\' b9J1kı. 
ti ha.lr.İcında b:: :: 11~ mu~be- ren.diklerini evde meşketmeJ1ni ko _ rişinln ilk yıllarında etrafının kendi- ha.t.ı.ra daim&, ya.kan, yıkan, kıran, öl. 
yerinde olsa ger~tı~ s eme tam a.ylaştırmalıdır; yani ev de bir ıba- sine yaMıım eden kı.mseleı· tarafın : uuren, ıcor.kuııı,; o r harb sıl.WU 

Ev aif lı:ul d . kuna bir nevi okul olmalıdır; çocuk dan çevrilmiş olduğunu bildirmeli ve gelirdi. Yani, bir kel.me ile şbndi~e 

dan b 

.. Lr'~'~ a çocutun yuvaların. yazmak için, okwna.It ıçln hatta aor çocuk herhangi bir :ııorluk kar .. ısın kadar bombalar .>adece tahrib işi ya.p.. ıuu; çocuk evde yatmak için' a.k . i - da ke d . . l - .. - madtla millcellettiler. . 
bir yatak yemek lÇin hl f . m ıÇ n, sorgularına cevablar almak n ısının ya. nız olmadıgını anla. İlik. defa ola.ra.k İsv.~~ra mühenrl sle. 

1 

' r sora, sevgı1 iÇin etrafını, milyösünü bulmu., 01 mış bulunmalıdır; bu yardım çocu. rinden bir zat, mikbet iş gören bir 
ıÇ n ana baba bukluğu gi-01 okulda da malıdır. - ğun küçüklüğü ~etinde büyük o. bomba iead ettı. Bu mühendis, bom.. 
kitalbını açıp alı:um&lt, söylenenleri ve' B kol 

1 
lacaktır. balarda mevcud ta.hrıb kuvvetınden is-

aklında k&lması ıA--
1 1 

. ot u ~ ı:klar hem maddi ve hem tifa.d ed ek b iUolllı ge en erı n de manevi <>lacaktır yanı h d Çocuğa yardım yalnız onun yerini e er un:arla yangın sön -
detterlne yamı.a:k için bir :.ıra bulur; tan hem i"'' .. •n Eğ;r """" .~ enı ışı - yapmakla olmaz. Bununla. beraber dürmek usulünü lead etmiştir. 
bu cansız mekteb eşyasını yaşatan ve'ması ·.çın b\'""ı·r .oda ı yo-r-kv U5Unt. ça, ış. onu vaktinde çalıştırmak, çalışmala İsviçreli mühend.sin yangınları sön. . ı s Sl o uru.an - dürmeğe mahsus ıcad ettiği bu bom-
kend!smi y&'T?llSU gibi seve.1 bir öğret odanın yarı bir köşesi Çöcuğa tah.sis rında onu teşvtk etme-k, .şevkini artır. baların görünüşü, kiı.ğıd fenerlerini an
men de orada. yanıbaşınrladır. ıedllmelldlr; ışığa ya.kın bir masa ve mıık ta lı\zundır; bir üQilncü yardım dırmaıktadır .·Bu bombaların, kMıd fe. 

Çocnk evinde bulduğu rnJıati okul- bir de sanda.lya... daha vardır iti işte bu, ımkı\r. _yazık nerlerine benzeyıŞi, bun:arda mevcud 
da da arar ve bulur; evinde minderi,! Çocuk vazifelerlnı' burad" ki. her evde oınıaz. Bu yardım çocu. ve aısılmağa yarıyaı:ı saplarla. büsbütün "" yapar; ğ a~adır. Malüm olduiu üzere ki\-
ir sandaıllvasl varsa okulda da. ken. burada okur; burada yazar. un ders·erine maddi bilfi.l karı.şarak ğıd fenerlerin ipe asmağa, yahud elde 

dlsine .malwıus blr yeri vardır. + okulda anlıy::ı.ma.dığı veya unuttuğu ta.)ımağa yarı.van bir de sapı var ~ 
E\' ve okul çocuık için birbir·n· ta şeyleri ona dell11er ile 1.sbatlar ile, dır. 1şte bu bombalıı.rın da aynen böyle 

ma.mlıyan iki mekA.ndır· oıkul 1 y~şla: Okuldan dönen ÇöCUık yorgundur; misaller ile teiını.rlama.k; hazırlamak elde taşım.ağa yarıyan sapları vardır. 
nna gelmJt bir çocuk ıçİn ne yalnız onu hemen vazi!elerinl yapmıya da- tır; bu imlkAn ana babaya onların te- Bombanın dış tarafı. kartonla örtU. 

ev ne de yalnız okul tam bir meU.n v~t etmek re..-a değildir; mevsimine n.~vvür derece.sine göre değişir; işte ~=: =~~u~;in~=~:.ıg~~= 
teşkil etm~; Bazı müstesna vak'a _,gore s~a.k veya ılık blr şey :çlrmck böyle ana babadan mahrum çocuk. nın orta yerinde. infilak etmete mah. 
larda haıttA. okulun evin yerini tut.tu_lbir dföm ekmek veya bisküvi verereık ların lbu yardımdan oUıun mahrum sus bir mermi, yahud bir maddi! mev
ğu varsa da evin okul yerini alması hem karnını bir az doyuımııt hem ka!maması onların çalışmalarının da cuddur. Bu lnfilAık ed;ci madde. bom. 
varid değildir; evsiz okul? Evet .. Fa.ide bir az dinlenmesini ten~in etmek normal BEM<yeye ~lebllınesi için hü- banın dış alt tal'a!ında bulunan ·ve i · ı kiJnı tim derhal parlamab müsa'.d bir madde 
kat ok:ul6uz ev? Hayır... Medeni yı 0 ur. e iz okul talebesinin bu ev va. ile temas halindedir. Bu yanıcı ııtadde, 
memleketlerde bazan artık okııl evin .. Bundan sonra arkadaşları ile gö - zifesinl üzerine alınış ve son yıllarda sellWoidden ibaret olup. değil yalnız 
yerini de tutar; hem maddeten hem ruşrnek ve tbir az da oYnaınak içln so_ ~ukları okul! bittikten sonra da eve ateşle temasında. takat. bunu çevre. 
de manen... kağa veya bahçeye çıkmasma engel göndermlyerek onların evde yapa _ liyen havanın 135 dereceye kadar ısın-kl ·r 

1 
masmdan da alev a'm:ıktadır. Sellü 

Okulun evi tamam1amaısı vazihtir· olmamak da muvafıktır; çlinkü Cö- ca arı vaz e eri gene ~retmenlerin lo!din alev alışından 4 saniye sonra da 
şüphesizdir; fakat birçok zamarila~ çuk okulda uzun müddet sıraların üs nezaret ve huzıırund'iı ve onların bomba infllAJc etmekte ve içlnde-kı 
mnaleseof evin okulu t.amamlama.dı~ı tünde hare'ketsiz oturm\14, zihni din. yardımları ile yapmaları ile yapma- kumları 4 metre uzağıı gitmek üzere 
görülmektedir; izah edelim: lemeler, tekrarlamalar, ya'l.Inalar, 0 _ ları imkft.nını hn.zırlamıştır. etrafına seı.ıpıınektedlr. Henüz klft de. 

Ç-Ocu"'un okul """ına kadar henu··z kumalarla dolmu.ştur. Onu bır azıcık Bir kere düşünelim .. Bu ne büyük recede genişlememiş olan yangın, 1rn. 
5 

J-Y d te b mun tesirlle derhal sönmektedir. 
k boş ta.rafı olan dimagı dolmıya ers n, okuldan uza.k tut.ı.rak din. ir yar;ıımdır... Ev ile okulun artık Yangın söndüun bombalar, 5.5 kllo 
aş ar: birçok bUgUer onul:? dlmagın. lendirmek herhalde liııımdır. Bu su.. blrleşmış olduğu, el ele verd!ğı mes a~rlığında olup, en küçük b!" tehı;..... 
a yer almağa ba.şlar; bu bilgllerin retle zihni yorgunluğu ve hareketsiz_ ud blr devri y~1yan yavrularımızı keyi haiz olmadı.klan gibı. kullanıl _ 

çocuğun fi:kr nd . ilk giderilmiş, çocuğun d:kkat nazarı ıverim kaJbıliyetlerınln arttığ:nı ve ar maları da Pf'k kola.vdır. Bmrnn için va 
esi için ~ e ye~ll :-ıne yerle.}- baş.ka bir yere, ufak tertii> blr eğlen- tacağını tahml.1 ve tesbit etmek tabli bomba.yı ateşe .'\•matc. veyahud uzun 

ı klld

o

1 

. arın ev. e rar edi!ıne. ceye çekilmiştir. olur; eıvvellerl laıkayid evlt>rde büyü_ bir sopanın ucıın'l bali'Jıyarak yanan 
gere r, çocwk yazarak, okuya_ . .. . . . VP.Te uzatmak kUidlr. 

r:ık, irinden veya b"~ır k .. ,, Iıtte böyl.eee bir az raıhatlanmış o _ yen okul talebe.sının verımi cok geri Bu bombqların. yan"'ıtıı haber ver_ 
""" ara oı;ren - lan uk b' 'ki i'· imdi k ld . mek tsted'ği bilgllerl tekrarlıyarak ç:oc.. ır r saat sonra odasına Len .ş o u ıık1 bu tekrarlıamalar mek gltbl bir bR~'l{a h'""""t1Pri clt> var-

veya koşe6ine çekıllp masa önünde yardımlar sayesinde her ta.'ebe için ~ır. Oünkü. PVlP.r'n he" o-ıa"ındrı ac:ılı 

Lale sinen-asının programı büyüik muva.rtaklyetıere 
ma.k üzere, Am?rıkadıı. ve Avrupacta 

Kısa fa.kat muva.tfakiyet dolu bir cevrilmlş olan en mutena, en inoe, eD 
maziye malik bulunan «Lale~ sınanası mü;ık:ül zevklerı okşayan bircok filld
memlekeotimi7Jdekı sinema merJ\klıları' leri getirt.mele muvaffak olmuştur. 
nm arzularını yer:ne getirmek ve böy: cLAleıı nin bu seneki film progra.JllJ 
lece, .şimdiye kadar kB.za~~lduğu (Devamı sayfa 3/Z de) 

("7'Son Posla,, nın bulmacası: 10- <Jı 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada 

okuyucumuza bir hediye takdim 
Soldan .sağa: l 2 3 4 S 6 
1 - Şımdl eli-

nizde bulıman l 1 1 
(8). 1 

2 - Oyunda 
ce1..alı < 3 ı, Hayret 
nidası ı 2), Defet. 
mek (3). 

3 ·- Lüzumlu 
<5>. Aralarına er. 
gelirse bır mille _ 
tın men.sul:> oldu. 
ğu kök otur <2>. 

4 - Har.ta ki. 
tabı (5). 

5 - Rakamlar 
(5), Bir uzuv (2). 

6 - Bir nota. 
<2ı, Şöhretır (5>. 

7 Sonuna 
«nıı grlirse dini 
merasım olw· '3>. 
Dem C3>. Su <2>. 

8 - Bir erk~k 

21-

7 

8 

ismi (ô). Evdeki l l 
bölme <2>. 

9 - BJr meyva. 
<5>. Sonuna .. g,, 12 

yollıyan 

gelirse kilisede 
çalınır (2). - Bir nota (2), Arzu ve ıstelt fi 

ıo - Şıirde bir vezin <4), Bir nota er.kek ismidir C5ı . 
(2). 5 - tzcı teşkilatı <5>. Kürren n ıd 

11 - Başına ~d> koyun, içine öte ucu <5>. 
beri !koy.arsınız C4>. Eskiden yere yapı. 6 - Sonuna e:kıo gelirse nebatdl 
Iır (4). gövdesi olur (2). Ba..şına usah koyuO 

12 - Baiı.slamak (2), Ar <5>. kral sürsün (5). 
Yukarıdan aşakı: '1 - Bir millet ismi C5>, N da <2>• 
ı - Selam vermek ClOL 8 - ön değil \4). Ahclık yer <Sl· 
2 - Küçük t;opluluk <3>. Saate ya. 9 - Sa.baıh ezanında verilen <5>• 

onları ,zihnine _yerleştirir; ()lrulsa öğ- oturur ve kitablarını, defterlerini a. aıyni seıviyeye çıkma.k kolay;a.şınışıtır bullDlması lA.zrm gel"" b•ı bomb9
1

ar. 
ren len erin evae meşkedtlmemcsi ç •ara.it ıçıalışmıya koyulur. Çocuğu . · •fan birinin lnfill'kı . f.a'an evdP, vPVa_ 
cu~un a'eyhindedir. İşte e-vın vazı _bu ç&h"1'1&larında gürültü.sü~ bırnk Bu ç~ aynı. zamanaa m~ııet se. htıd falan dairedP yan"'ın cık•1jt•nı, 
fegj burada ba.şlar evin Ve evdekfie malı fak t be b 1 • v;yeslni yülaıelttı!inf h1ç hatırdan Çl- nlV'!lt'S h9f\•n• V"nnt-'k+,. ""' filJpr b'l' ta-~ __ ....:... ____ -. _,,,.:. _ ,,.,:,.. -. !. -. !! ~ Y.!_ nız da bırak. kannıya.lım. . \ım Ao-1 t ... fffl1rlerln alınmasmı .,...nm. 

... ~~~~~~..-....-..-.-....-....-..-..-..-...-.....-..._.----.-. t...:'- L1- ..... 'lıı.otod "OcTI •• . -~_,.n.uu ... ı~a ır. L'I ... 

parsınız <4>. Karadenizde bir kaza (2>., Ser..dimıek <3>. 
3 - Bir kış ha:;t:ıiığı <S>. Sürünce. 10 - F1yaıka (3l, Elbse <5>. 

mede bıra.lanadt c5 >. <2>. 
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TRUDE MARLEN 
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Sahahtan Sabaıllaı 



1 S.Jfa SON POSTA 

1 
Kocaeli ıulh hukuk mahkemesinden: 
İzmı.t.te Hayriye Güney tarafından 

'O'&küdar Bağlarbaşı koy b ürosunda Talebe alınacak 
Maden tetkik ve arama ensti· 
tllsü genel direktörlüğünden 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

memur Aıhmed Hamdi Güney aleyhL 
ne açılan nafa ka da.vasından dolayı 

dava olunanııı gös terilen adresten çık 
mış olup halen ıkA.me~li.hı meçhul 
bulunmasına bınaen •lll.nen tebligat 
icrasına 1$1arar verilmiş olduğundan 
daıva olunanın duruşma gi.inü olan 
6/ 10/9411 Pazartesi saat 10 da hazır 
bulunması Iüıumu tebliğ makamına 

kaim oLmak üzere illn olunur. 
941/596 

Zongulda.k'ta ltyli ve ıneocani olarak açılmış bulunan maden tek
. nısyen mek.teblnin Blrinciteşrin 1941 de ba~hya.cak iki ncl devresi iÇin 

namzed kaydedilmektedir. 
Mekt.ebin bln nazari, dlğerı ameli olmak üzere iki sömestre ayrılmlf 

dört senelik ta.hsl!i vardır. 
Mektebe en az ortaokul tah6ilini bttJrmtş olanlar alındıtına ve 

tahsil müddeti dört Yıl olduğuna göre, mezunları 3656 ~yılı kanunun 
3 üncü ma.dıdeslnln D fı.krası bütmünden lstAtade edebilecek dere • 
cede ta.h81l görmüş saıyılacaltlar ve lise mezunlarından bir sene fasla 
okuyanların hutuna aahib bulunacaltlardır. 

NtJDraljl, Kırıklık ve Blitiln Ağrıları Derhal Keser. 
'Zart - Tob.dın Reş•dıYe şube61n -

den aldıtım a.akerl vesikamı zayi ettim, 
yenisini aı.acatundan eskisi hWdbmüz
dür. icabmda ginde 3 kate Uınabllir. Her ,.ırde pullu kutuları ISl'1Uia i8teyinJs. 

Tavala kirinden Hebdi oiallanndan 
08man otla Kasım 1331 

Alatıdaıkl tartları haiz olan istek. ilerin ZOngulda.k'ta mezkur 
mekteb mildürlüğüne veslkaJarlle b!Qza.t nmüra.caa.iları lüzumu ilAD 
olunur. 

, KUPITUL .UŞ 
Doktorlar, banbcılar, Utipler, mU- Fiatı her yerde 
benci iller veJıbMıl bUWn miln!ıkkepl1 

kalemle 1Ml Yuuılar mUn*Jcebin oep. 4.5 liradır. 
lertne Mmuından korunmasından 

ucun boau..tmaamdan kurtaran 
yegtne 

XDQllZI HALKALI Thm 

DOLMA KALF.Mi' 

AVrus>acla dahi taedik o. 
Iundutu sft>i Almanyaıuıı 
bu icadı, mtlrettepU lta

ıemıe Yazı yazmak mecbU

riyeUnde olan balkı 

hak!ta ten bu ezı_ 

yetten kwtarmı.stı. 

ı1Ku ucu 8'Hllnaz. 

bol mürekkep 

ya çıkarılabilir. 

Bozulan parçaların yedet.. 
lerı ta.mir l1creti alınma« 

snın, maliyet flatma yer
lerine takılır. TiKU it.alemi 

Biz parçadı&n ibaret olııp, 

her btr ııarcası bulunur. Aç* 

bırakıldıtı halde her ne te
ltikle durursa dunıun mürek. 

tıı> atmaz ve kurumaz. TİKU en 
satlam ve en kullanışlı mürek
ltepli kalemdir. Her yeroe arayı. 
nız. Takli.ıtlerınden sakınınız. 1t. 

serindeki TiKU marka.sına dikkat 
edin1s. 

Türk.17ecle Umum Deposu: FUfpe 
Levf, Bavula ilan No. ı ts&aııbul. 

Taşr1111a poat.a ne 
&'Öllderllir. J 

Maarif Vekilliği 
Erkek terzilik okulu müdürlüğünden 

1 - Nbrt, parasız ve muhtelit olan erkek teraillk okuluna en az ilk 
okul mezunları alınır. 

2 - öç yılhk dikit t.a.mllinden sonra talebeye dikiş ve dördüncü sene 
bi~i tabl!llilnden a:>nra da bi9]t1 dfplooıuı verilir. 

3 - Saa.t 19.30 dan aoara ve biçki tedrisM.ı f9in aıyrıca gece turslan 
vardır. 

4 - Kayıd devam etmeık.tedir. Fazla ir&aıha.t almak için Ok.ula müracaat. 
(8110) DiVANYOLU, Tel: 22480 

Pınnlarda kullanılan motorıe ~ler ve 50 lı:UOdan fazla mal alan 

Hamur Karıştırma Makinası [Me[Anjör) 
Aranıyor. Elinde olu;> satma.k isteyenler Yeni Postane karşısında Kı
zılay Hanı yanında 26 numaraya müracaat: Telefon 23615 

4nkara Valiliğinden 
1. - Anb.ra _ K. Kale yolunun lltlsakını t.ef)kll eden Hasan oflan köy 

enstitüsü )"Olu inşaatı 29/ 9/ 941 Pazarte& günü saaıt 15 de Vll~et daiuıl 
encümeninde lhale81 yapılmak Uuıre bpalı zarf wıulae et.slltmeye ıro. 
nulm11$ur. 

2. - Kleti.f bedeli (16036) lira (3') kurut ve muıvaık&a.t teminatı (1.202) 
Mra <73> kuruıftur. 

t.tetuıerın m\n'&kka.t teminat, metctub wıya makbuzlarıle ticaret odası 
"8ikaJarmı .,. ihaıle gilnU.nden en az S gün evıftl ietida He müracaa.t e. 
derek bu it lıGin alacakları fennl ehliyet feıdkalarını hamilen 2490 aa. 
JJlı t.anun hil!tttmıerine tevfikan ha21111.ayaeak1an ~Uf meJrtublarını 
)'ltkarlda atı ıeçeıı güqde saat 14 de kadar daim1 enctımene teldi et. 
mJt ohnalan. 

'- - Bu ile ald lteştf ve prtnameyi her gün Nafıa Mildürlütünde ı~ 
r,!ÖlleceklerL ıt852~ -·-·····-··-··--····---··-··-···------·----···--·-··········· .. ···---··· Son Posta Matbaası: Nepipt MlclWı Seliın Rasıp ün~ 

SAHIBLERlı S. Ra••P EMEC. A. Ekrem USAKLICIL 

r T0RK ıiCAR~T QANl(A~I A~ 
KUPONLU VADE:L( M(;VDUAT 

PARAM 1 IUAADA ULIT 

~A..·...-·N· r-ıg+ı ..... 1 

Ankarada Harb Okulu Komutanlığından: 
1 - Aakerl liselere askeri ötretmen yetıturı.:meıc üzere iki tab.iye, Uç 

ftdk, dört klmya, altı ı-ıyaziye, bir Fr.ansıaca, !ki "İngilizce. iltl Almanca 
olmak üzere cem'an 2C talebe alınacaktır. 

2 - Bu talaoolerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler An.kara Dil, Ta. 
rih ve (bt.ra.fya fakültesine ve diğerleri İstanbul fakültelerinde Haı'b 
Ok.ulu talebesi olarak yeti.şeceklerd1r. 

3 - Kabul tarUarı : 
A - Harb okulu kayıd ve kabul şartlarını a.ynen haiz olmak. 
B - İsteklUerin bran$arına göre yabaneı dil ve fen bilgllerl iyl 

derecede olmak. 
4 - :lıstaıüerden seçilmek auretile alınaıeaılt talebeler fakültelerin 

Ml/912 tedriaatına iştirak edeceklerdir. 
G - Kaıyld ve kabul müddeti 1/Teşrinıevvel/Ml de aona erecektir. Bu 

tarihten 80!1Tak1 müracaatlar kabul edilmez. 
8 - İsteltlUerin evrak ve vesaik! ile Ankarade. Harb okulu komutanlı. 

tına deıibal müracaatları. (1077.9269> 

lstanbul deniz komutanlığından 
Deniz tlaeıııi müaa.baka imtihanına gken okurların kabul listeleri gel. 

mlşt1r. AIA.ka.lı okurların acele lstanbul dene lcomutanlıtına müraca _ 
atları. c817h 

lstanbul Vakıflar llirektJrlUğll ilanları 

Sarat' ltaasıDda&l mülhak <Ayaz P8!1&> vakıf ormanlarının H2 seneei 
odun ııa.tışnın ka&Jalt zarf uaullle 22/9/941 tarihJııde Y8'1llııcak aı"tınnaaı-
nuı ştmdlllt tehir edllditı ilin olunur. <8285> 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 13 Eylul 1941 vaziyeti 
A. K T l F 

Kua: 
Altın : eaa kllosrMU n .804.828 
BenJano&. • • • • • • • 
Ufaklılc • • • • • • • 

D•ltlldekl m•halılrter: 
Türk UrMl ••• • ••••• 

~--- müalıirlel': 
.Anin: 8afl kı1otJram 9.836,818 
Alt.in& tahvlli UbU terbed d6-
TlsJelt • • • • • • • • • 
Dler dOriıılel' ve borçlu KliriDS 
balc17eleri • . . • • • • • • 

Bulne tahvilleri: 
Deruhte edilen evra.Itı naltdl)te 

~ Ü · 1D~i • ~eier~ 
t.evtikan Ruine taTafındıuı vlltl 
tecltrat • • . • • • • • • 

....... Cldw: 
Tlca.rt Smet.ler . • • • , • • 

.._....,. tallvl1Ai ebiaıu: 
< Deruhte edilen en-atı natdL 

A < yenin brfılıiı flllham ..,. 
< talıvilf.t <itibari kıymetle> _ 

B < amest Esham ve Tahvilf.t: 
.& ......... : 

Altın ve döviz Ozerlne avana • • 
Tahvlllt Ozerlne anns . • • • 
Hazlne'Ye tıu vAdeli avans 
HazineYe 3850 No. ıu kanuna &6re 
açılan altın tarşılılt1ı avana 

Jlllled&rlar: • • • • • • • 
Jlabteltf: • • • • • • • • • 

....... 
Ura 102.124.217,77 
• 18 228.552 50 
• 483.985.70 120.816.765,9'1 

• 3611.583,12 358.583,U 

Lira 1U55.00l,S3 

• -ı--

• '6."6.332 33 IO.Oll.JU,IN 

tıra 158.748.583,·-

• 21.883.011 .-- 137.065.552.--

Lfl'R 280.287.49~ 39 280.287.496,39 

Lira 45.424.361 93 
• 8.310 2'5 ıcı 53 734.807,12 

IJra 4H8 84 
• 8 261 .788 8'> 

• - .-
• 187.500 000 .· - 17:t 71111 717 •9 

4 .50000~ -

8 079.03'7.21 

PAS l F 

.._. 
batba& üo-1: 

Adi ve ftwkaliıde • 
Husul 

. . . . . . . . . . . . 
Tedarilılekl llalllmotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdt7e 
Kanunun 8 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmdan vatl 
ted!Jat • • • • 
Deruhte edilen evrak\ naltdl7e 

- baki:Ve.l • ~ • • • • • • 
ltar'1lıtı tamamen altın olarak 
illveten tedavUle vuedilm . . • 
Reeüont. mubblll U&veten teda.. 
vQle v&ll8dlln • • • • • • • • 
Hazineye ,..pıtan attın karşılıklı 
a.vans mukablll ll902 No. lu tanun 
mucibince illvetan ted&vtlle vaze • 
dilen . • • • • , • • • 

Mll.!VDV.\T: 
Tfifil u ... ~ 
Altın: 8aft kitoCJrs.m 877,150 
SiM No. la kannnl\ .. 1nı hıo'ffn .. ye 
~tlan avan• makllblll tevdi ohl
nıtn altınları 

8&ft lkllogra.m 
Divfz 'l'a11hb•1"ah: 

Altına tahvtıı 1-abıl d!lvı,,ıer 
Diitt'l' dl\vizler ve alac:tklı ıtı r;n~ 
bıılt lvP)Pl'İ 

Muhtelif . . . . . . . . . 

IJra 7.822.019,15 
• 8.000.000,-

IJra 158.7'8.563,..... 

• 21.883.011. 

Lira 117.0Q.662, 

• 
, 

• 
Lıra 

• 

.. 
L ira 

" 

17.000.000.-

250.000.000,-

94.000.000, 

88.824.294,21 
1.233.782.03 

'1A 124167 

-. 
29.488 883 24 

Yekin 818.589.090.96 Yekin 

1 ~ UH ~ ~: lıılıonte hüdl ~ ı altın •erlae • .._ ,r, ı 

Ura 
1s.ooo.ooo.-

l3.822.0l9,1& 

498.065.552.-

70.058.076 24 

78.124 167.90 

2Q.411fl llRS.24 
114.052.412 .ı3 

818.589.090.P8 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - İyt ha.1 ve ahWt .sa.bibi oldutunu t.evaik etmek, 
3 - Bula.şıcı hastabltlarla me. ıru olmam.aık, bünyesi maden ocak. 

larında ameU çalışmağa milsa!d buhmınak C8illh1 muayene ZOn .. 
guldaıt 'ta yapılacaktır,, 

4 - En m ortamekteb yahud orta derecede aan'at mekteOI 
ma veya Vıe&kalarını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 yaşını bitirmiş bulunmak,. 
6 - Dört aded vesika fotoğrafı vermek. 
241 Ey.ifil 1941 akşamına kadar müracaat eden namzetlerin 

101 1941 de Zongulda.kta hesab, hend~e. cebir ve türkçeden yazılı 

1 
imtihanları :yepılaca.k ve muvaffak ol&nlar meıld.ebe kayıd ve kabUI 
edıleceklerdir. · <16635-8100. 

·~=============~==~ lstanbul Levazım Amirligindan Verı•en 
Harici Askeri Kıtaah ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın tapalı zarflı\ eksiltmeleri hizalarında yazılı 
&aaıt ve mahallerdeki askeri satın alma kom.iayonlarında ya.pılacalttır. T~ 
lerin kanuni veslıltalarlle teklif m~tuoıarmı ihale saatlerinden bir -.at 
vel aid olduğu komisyona verme:eri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 
Kilo IJra IJra 

Sade Yatı. 115,000 172,500 9875 19/9/941 18 D. 
Sa.me.n. 873,000 21K6,38 19 •• 16,30 Kars. 
Saman. 837,000 15,925 1175 20 •• 11.30 ErzurUdlo 
Saman. 1,152.000 3U&> 2592 22 •• 16 Y:ersı!OO-
Bıtır et.t. 120,000 3600 19 •• 11) 
Kuru ot. 480.000 1980 19 •• 18) 
Saman. 480,000 1880 19 • > 18) Edr~ 

(1003 -..... 
Beher kilosu 7,5 kurU§tan 221 ton kuru oıt kapalı zarna e1tsıı.tın• 

konmWjtur. İhalesi 24ı/9/94ıl Çarşamba günü saat 15 de Ml:lynttıı 
satın alma komlsyonun.:la yapılacaktır. Taıhmln bedeli 16,575 ııra 

teminatı 1243 lira 13 kuruştur. Taliplerin kanuni ve&kaJarile teklıf 

tuplarını ihale saatinden bir saat evvei kom~ vermeleri 0021. 7'1 .. .. 
Beher tonu 850 kuruştan 3000 ton linyit kömür pazarlıkla satın ,.ıud 

caktır. İhalesi 1()/10/941 Çarşamba günü saat 10 da Erzurum.ela askeri IS 
alma komlsy?:ıunda yapLlacaktır. Tahmin tuıtan 25.~00 lira, kM'J teın 
3825 liradır. Evnf ve snrtnamesi tom.ııyonda &örülür. Tai.lblerln be111 1' 
kitte kom[Syonrı gelmeterı. (1043-8074> 

. ** Aşağıda yaıılı mev~clın kapalı zartla t*alltmelerl hhalannda yazıiı 
saat ve mahaılerdck a«ert satm alma komisyonlarında yapılacaktır. 
?erin kanuni \·esikalarıle t ekli: mektublarını ihale naa.tıerınden bir saat 
vel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri &id olduğu kom1syon 
görülür. • 

Cinsi 

Saman. 
saman. 
Sığır tie. 
Sığır eti. 
Sa.bun. 
Saman. 
Kundura. çift. 

Miktarı 

Jttıo 

563,250 
1.M'>.00() 

1211,000 
60,000 
3'J,9()() 

1,800.000 
2.000 

Tutarı 

lira 

16,898 
37.200 
2ı'l,400 

2r)f1~8 

19926 
81000 
16 000 

Temin&tı 
lira 

1268 
2790 
1985 
2024.10 
1494,45 
5300 

30/ 91941 15 
30 ~ • 15,30 
30 il • 15.20 
:l9 • • llJ 
30 • • 15 
29 • • 15 Ya~ 

1200 27 • • 11 cuı 
(1059-811•· 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğiinden 

Tab!b allnacak 
Muhtelit yerlerdeki fabrikalarımızda istihdam edllmek ii7ıere 

alınacaktır. Kendilerine 3856 sayılı kanunun hütünılerine göre 
?erilecelttlr. 

İstetlilerln ellerindeki vesika Te hAl tercem.elerinl 
)'arak unumı müdilrlüle müracaat.lan. 

Yüksek ~iraat Enstitüsü Veteriner Fakü 
Askeri .Kısmının Kayıt ,.e Kabul Şa 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi askeri 
bu Yll sivil tam devreli ıaı~rde iyi ve pek iyi derecede mezun 
olguniut imtihanlarını verııUt olma.it f&,l'We talebe kabul edaecedfo 
teklilerin a.şağıdaki tartları haiz o1maaı lj,zmıdJr. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 _ n olmak c22 d&.hildiu 

C - Beden te§ekküllerı ve sıhhaU orduda ve her ıtlimde faal 
te milsaid olmak edil retAtetl olanlar aıınmaa. 

D - Tavır ve harekeLi, ahıllkı tu.sarauz ve aeciyeal aatlam o~ 
B - Aileainın hiçbir fena. hal Te töhretl o:mamak cbunwı lGiO 111 

bıta. veaikuı ibraz etmek.> 
2 - İatetlllerın mü:ra.caaı iltidalanna fU ~ealltalatı 

am.dır. 

A -Jf~ua cüzdanı veya muaaddalı: sureti, 
B - Sınhati haltkında tam teteltküllü aatert hutane rapor11 fi 

kltwlı. 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk _.ehadetname.si veya taadi!aU 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun niZam ve talimat.!atl 

ettitı haltkında velislnln ve kend:sinin noterlikten tasdikli taa 
nedi. Talebe okuldan istifa etmek iste138 okulca tahakkuk 
ma.sra.narı birden verir ve bu da taahhüd aenedin-a ltaydedUir. 

E - Bar'alı, uyurken gezen, .sidikli, bayılma ve çırpınmaya 111 
olmadıtı hakkında velilerinin noter'ltten tasdikli taahhüdnaınesL 
gibi hastalıklardan blrlle okula girmezden evvel mahi! oldukları 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine 

3 - İstekl!ler bulundultları mahııllerdelti askerllk şubelerine • 
müracaat edecelt1°r va şubelerince 2 nci maddede bildirilen e~~~ 
ettikten aonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner pıaPJ..-;. 
kerl talebe lmirllğine gönderıiecektır. Müracaat mtıddeti gy10l80 
kıidardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula h:Jld \fit kabul ~ehadetnamesl derecelerine ft 111 

sırasına göredlr. İstekli adedi tamam olunca kayıd ~!eri kapanır 
bul edilenlere mtıracaat ettilclel'i aalrerUt tubelerile tebllgat ... , 


