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Yazan: Naci Sadullah 
Hazin Bir Hadise 

Nutuk Söqledi 
<••• taNft 1 lftON•' \2.750.000 fngılız (20.000,000) Turk li-

1938 de 576 000, 1939 da rUl luymetınde mal teslim e\tik, 
_,,_.,.ırv ve 1940 - 1941 de 1,815,000 Bu rak mların bu senenin ilk se-

raaıdır. kiz ayına aıt olduğu unutulmamab-
iizllm. 1938 de 327.000, 1939 da dır. Son haftalar içinde Türkiyeye 

000 1940 - 1941 de 7.500,000 gönderılen malların takriben on mil
linudır. yon Türk lirası kıymetinde olduju 

tik miiba1auı, 1938 de 175,881, hakkında Londrada yapdan beyana
cla 1 503.585, 1940 - 1941 de ta belki dikkat etmişsinizdir. MU.-
000 Türk lira12clır. takbel miıbayaat hakkında şunu na
ntr ve keten, 1931 de 270, 1939 zarı itibara almak 14zım aelir ki, 
462, 1940 - 1941 de 1,029.000 2,750,000 İngiliz (2020,000) Türk ll
liran la:rmetindedır, rasr kıymetinde zeytinyajh, tiftik. pa

miı.:raatı, 1938 de 185,768, lamut ve kuru yemiş mübayaasma alt 
da 131960, 1940 da 4,400,000 uzun vldell bir programın bazırlan-
llruıdır. de i t kt · _ .. ..,_ mti.°'&JUtı. 1938 de ııfrr, 1939 masını rp 1 eme eyız. 

... 1940 da e.200.000 Türt lira- Döviz temini ifin alınan 
tedbirler 

Bundan b,ıışka şu noktayı da arzet
mek isterim: 

de mtlbQaatumm mec:1111111 TürkiYenin mübayaatı için muhtaç 
124 Türk lirası icli. Ba mebllt otdutu İngiliz lirasını kendisine temin 
da 6 387 ,296 Tlrk lirasına, iMi ebnek ve ayni zamanda Türkiyeyi 
402 340 Türk lirald& plnnıw, müstacelen muhtaç bulunduju bam 

mtibQaatmua :ranrlü lıir ra- ve mamılt maddelerin lthallbna lU-
2.000,000 Tlrk llnıamdaa zumlu miktardan fazla İnailiz dövi-

000 Ttlrlı: Uruma Jlbelmelr &b'le doldurmamak için iki bükikmet 
Jle flç sene lçmde 17 millladea 

1 

araamda tertibat almmıstır. Bu zlh-
atblutbr. nb"etteft mtllbem olarak ın.tı1z bO -

ralcamlara Jaaaul tacl- tametl seçen sene zarfmda bir aza-
rmalan tarafından 1&P11aa mi· rcıl müba7aa ve atıw slyasetl takip et

dahll detildir. Tlrld,.,. saa- mif ve istikbalde de li7al ~ ta
..... 8J'Di devre nrfmda •bade- kip ebnek niJ.ıtlndedir, 
artmıt olan mallara sellnce, ih- İster satqlanmız ister m0bayaala-

9ıııclan lrarp1amak huuanda ber- rımız mevzuu bahlolsun, Türkiye ile 
liııiavaf~etsis olm17U p)'ret- olan ticaretimizi artbrmak niyetinde 
rfetmekte:rlz, 1941 senealnin ılk oldutumuzu mllfahede edeceksiniz. 
Q'I sarfında lns:ttereden Ttirld- Bu ticaret katlyen geçici veya mu -

:e cawı 44.000 ton aiırlılmda ve vakkat mahiyette olmıyacaktll'. Bu 
080 İqllis llruı la:rmetlnde mal ucaret lnklfaf edecek v~ daimi ve 

Ba banata buı taflillt kartdlkh mOnasebeUerımizin temetlni 
rne ndiaade bQanmu: leikll edecektir, 

macldeı.r ve boyalar - tngıt zce k taptara ve gazetelere ge-
ağırlıgında ve takrıben lince, bunlarr gıtgide artan mıktar-

t lirası kıymetinde, larda Turkiyeye göndereb"leceğimizi 
için m kine - Alet ve e- umit ederiz. Geçenlerde İngilterede 

S 560 ton agırlığında ve tak- seyyar bir sergide "La Turquie Ke-
000 İngıl z lira ı kıymctınde, I mali te., mecmua ının buyuk bir a

e p muklu mensucat - !Aka uyandırmış ve büyük bir ragbet 
ton a ırlığında ve takriben gömıilt olması dikkate değer bir bi-

r ı kıymetinde, dlsedir T rk kültilrüne ve kıtapları-
ı 3973 ton ırhgında ve na gosierilen alaka ingıltereıfo gittık-

n 127 9 n İngilız lirası kıy - ee büyümektedir, Bunun bir delili o

lf e mMehatrik m ize -
:M67 ton a ırhğında ve t8kri-

b İng lız lır ı kıymetınde, 
n - 8237 ton atırlıgında ve 

ü yüz bin İJ11iliz liran. 
tafsillta lirıtmek istıem",o -

:Ancak bu senenin ilk sekiz ayı 
Türkiyeye teslim ettiğimiz 

mecmuu ağırlığına 'lfe ~ -
dair birkaç rakam zikret

ti görüyorum. 
iddet zarfında Türkiy97e:\~-

3',.342 tonluk -'Ve takrlDen 

larak unu anedebilir m· Son zaman
larda ingılterede Uç yenı Türk gra
meri neı;redılınişt r. 

Sir Huıhes Knatchbull - Huıessen 
müteakiben Türk İngiliz siyaıi müna
sebetlerinden bahsederek dem '.ştir 
ki: 

Türklerle İngilizlerin birbirleriyle 
aerbeatçe. aamimiyetle ve itimatla ko
nuşabileoeklerin! biliyoruz. Ve Türk
lnsiü ittifakının Tiirld;ıeye lra~ ~
kip ettiğimiz siyasetin temelini teş
.kil etmekte olduiu ve dalma tetkil c
decetinl ıize tekrar söyltiyonız . ., 

merika, 17 l Erlere Sigar~ 
lrhlı Yapıyor r Verilecek 

12 Tayyare 
inşa Ediliyor 

Faşingı~n, l' (A. A.) - Bahriye 
b r raporu, yeniden altı 
z6riin in a edılmekte ol

ektedir. Bu cUzütam-
bln ton hacminde olacak

Jkmlara Alaaka, Hawal, Guam 
Samoa, Puorterico iııim-

veı·ne.::eıtttr. 
e Nezaretinin raporuna 1 

iijUınutıpf 1940 danberi cernan 2831 
h rp mu n gem sı inşa e-

ve larm 7 ,234,262 dol ra 
o1duju beyan edilmekte-

1 loris Hitlerle 
Glriitiyor 

......... ,. : lftoW•l 
A1maıı Harjci7e N ezaretı

bu mutaleasIDJ tasvıp etmiş 

lft~"'7adlllrt nilfaz mıntaltalan 
laakkmda ltalta ıle Bulıaria

arasmda mettııt olan aeramlilı: 
lm111 deiildır. 

bf'tl tumuıa batlanılmak 
.Kuadeaısdekt bittttn limanları 

bo lllUDU Alman1a tara
Balıarııtana emredilnUt oldqu 
lmektedir. Romanya, bu tedbıri 

kabul etmittir 
,., Bulprietana Moskova ile 

· mUnaıebetlerinl kelmeaini 
etmektedir, 

BlllgarialtJlllll avabı 

r. 
pr notası SoVJet notasınm id

nna noktası nolrt11ma cevap ver .. 
Bulcu notası, SOV7et nota

nıesnua OlaDllJ'&cajmı bepn et• 
ve neuce olarak Sovyet biitdi

B tıa stan vaka1Ji hakk nda 
malt\mat alrmı olmasma teı;asUf 

SOYYetlethı Bulıarl1tan dahllt 
ve a y i temin için zaruri ad
tedb leri lttUıu etmnint 78ft 

eClllekte oWuhn• illve q~ 

Tevziat Adam Baıına 
10 Si941radır 

Aa1lan, 17 (TAN) - Kr, onbaıı 'H 
erblıtl9n venlecek uter lipruı hak
tın...a talimatname Vekiller Heyetin
ce tudlk ed!lmlftir, Talimatname e
uslarma p;re, erlerle onbatı ve er
başlardaa her birine keneli iltiblü ve 
ihtiyaçları için 1&ttlacak asker lipra-
11nm mlltdan siiDde on sipra)'I ıe
çemlyecekt r. 

Erlerle onba" n erbatlara İnhisar
lar idaresınce doirudan doiruya si
aara satJlamıyacalrtır Yasaia aykın 
olarak erat ve onba$1larla erbaşlardan 
batlra kımselerln elinde bulunan aılrer 
ıipraları zabıta veya inhisar memur
lan tarafından mllsadere, keyfiyet bir 
zabıt varabal)tle tesbit olunacaktır. 
Millaclffe olunan s:aaraJarla zabıt va
rab11 en 79kııı İnhısarlar ıdansine 
•erllec.atlr. 

Para 
Vaşincton, 17 (A.A.) - Resmen 

bilclirildiiine söre Amerıkan harp le
vamm satın alabilme11 !çin, Amerika 
Ruıyaya 100 nul1on dolar temın et
mektedir, 

Papa. Mihvere 
Aleyhtar D~il 

Ne~k, l 7 (~ A ) Mevyork Taymıs ıa 
Hteatda a...M1ııı.t muhabiri bıldırtıor 

Rooııeveltln Vatlkan neadındelıl aefirı Mvron 
Tailor vuıtuıyle "Papanın Naaı.- lıtup 

•edan llarltilJ llaldı Itır ltup old11fua11 lltn 
•tme 1,, talebtnl mutazammın olaralı yapmıı 
oldllp lllClra .. u Papa. naıiltlae bW "hapır,. 
ile mukab etml lr Jıhamafih ölren"lıhfıne 

Japonya • Am.er•a 
Müzakereleri Kesileli 
Sanıhay, 17 (A.A.) - iyi bir kay

naktan otrenlldttine aöre, Japonya -
Amerika miinlrerelerinde hafta orta
sına dosru zorluklar ha$ ııôstermi• ve 
iki bülltmet esaslı nolttalanndan biri 
baklandaki anlapnayı tllilra m~bur 
llalmıılardır. 

Kullanılmış Jilet Satan
lar Adliyeye Verilecek 

Et narhına zam yapılması talebin
de bulunan celeplerin Heri sürdUk

Tedb·r .er 
Bazı Deniz Motörleri Yelken Kullanacaklar 

Konserler Radyo ile 
Her Yere Verilecek 

. 
D ertli vatandaş. - mten dertsiz 

vatandaşların bize hitap ettik
leri de enderdır ya - anlatr1or: 
"- Efendim, lıltfen, bir nebze de 

beni dinleyiniz, Bendeniz filanca
yım (*). 

Jerl sebepleri tetkik etmek için dün 1 Deniz.Yolları, Şirketi Hayri7e ve 
fktısat Müdürü Saffet Sezenin riya- Haliç vapurları tıtebne mQdUrlerJnin 
setinde hayvan borsasında bir top- de iştirakiyle Beledl1ede bir toplantı 
Jantı yapılmıştır. Talep tetkik edil- yaprlmflhr. Bu toplanbda otobüs se
mi,, et fiyatlarına zam yapdmuını ferlerinin tahdidi ve mekteplerin a
mucip olacak hiçbir sebep aörillme- çılına atlnlerlnin yaklatmuı yGtUn
mlştlr. den hasıl olacak vuiyet aönqOlmüı-

Blrleşik esnaf cemiyetinde dün süt- tür, Otobüslerin •eferlerini vapurta
çüler bjr toplantı yapmışlardır. Top- rın iıtemediti 1aatlerde 79pmaları. 
ıantıya iştirak eden esnanar buliln- tramvayların ıece llnemadan çıkacak 
kil süt fiyatlarının idare etmedllin- halkı İstanbulun her semtine taııya
den bahsetmişler, fiyatlara bir mik- cak tekilde ıeç vakitlere kadar sefer 

nin aünde 825 kuruş masrafı olmak
ta ve verilen benzin Qe ancak 35 ki
lometre yapılmaktadır, Bu hesaba gö
re, taksilere yüzde elli nisbetınde zam 
yapmak icap etmekte ise de, taksi 
açılırken 20 kuruş yazılması bu nis
betl üçte bire indirmektedir. Encil
men, son karar verilinciye kadar şo
förler müşterilerinden yalnız yüzde 
on zam alabileceklerdir. 

Dedce!endi konserinin Takslın Be
ledıye gazinosunda verilme ine karar 
verilmiştir. Belediye bu konserlere 
ehemmiyet vermekte ve klasik Türk 
musikisi üstadlarmın eserlerinin bü
tün dünyaya tamtılması için teşeb
büsler yapmaktadır. Dedeefendi kon
seri sesli filme alınacak ve bu kon
sere uygun şekilde İstanbul manza
raları da filmde gösterilecektir. Bü
tün kldslk Türk musikisi konserle
rinin Ankara radyosu ile neşredil
mesi istenmektedir. Belediye radyo 
umum müdürlüğüne müracaat etmiş
tir Dedeefendi konserinden sonra 
Itri. Zekfıi Dede, Hafız Post, Sadul-
1 h Ağa, Osman Dede ve Abdülbald 
Dedenin konser verilecektir. 

Refikam ve dört çoculum bir mild
dettenberi taşradayddar. Bir hafta 
evvel bir ~laraf aldım ve Tan va -
puriyle İstanbul& hareket ettiklerini 
ögrendim. Tarı vapuru İstanbala diln 
geldi. Büyük bir sevinçle vapura gir
dim. Fakat karımın halini gftrrnemle, 
sevincimin sona ermesi bir oldu. Çün
kü onun dfı büyük bfr sevJnde boy
numa sarrlmasını beklfyordum. Hal
buki o, beni görür görmez, hıçkıra 
hıçkıra ağlamıya başladı. Endişe ile 
bulanan gözlerim, karımın yanmda 
çocuklarnnı aradı: İçlerinden bir ta
nesi, en küçükleri meydanda yoktu, 
Karma: 

tar zam talebinde bulunmuıtlardır, Bu yapmalan kararlqtınlmıetır. 

Benzin ve petrol tahdidatı üzerine, 
buı küçük nakliye vasıtalarının yel
kehle çalışmalarına karar verilmiştır. 
Ancak yelken bezlerinin de pahalıya 
satrlmak üzere saklandığı anlaşılm11 

olduğundan, bU hususta tahkikata Si-
1'işilmi5tir. 

talep itirazlara sebep olmuttur. 
Cemiyet yakaıda 7eniden toplana

caktır. 

Kullamlmıt Jilet aatanlar 
Bazı kimaelerln hariçten kuhanıt

mış Jiletleri topladıkları, ve burftarı 
blteylp, parlatıp, yeni ambalAJ kllıt
larma sararak Anadotudan tehrimi
ze plen tüccarlara toptan, kahveler
deki halka da perakende olarak ut
bkları ıörOlmilftilr. 

Belediye ve zabıta bu albllerl ta
kip etmektedir. Bu suçla yakalanan 
hileklrlar adtlyeye verilecek ve Mil
ıı Korunma Kanunu hükOmlerine aö
re cezalandırılacaktır. 

BELEDİYEDE: 

Havagazl Saatlerl 
için Bir Şekil Bulundu 
Havaıazı saatlerinin olmayııı y{l

z(lnden birçok aileler evlerine hava
ırazı alamamaktadırlar. Bunu nazarı 
itibara alan Belediye, Dahlliye Vekl
letine müracaata karar vermittir. Be
lediye ötedenberi havagazı saati kul
lanan abeneler için şimdiye kadar 
yaptıkları sarfiyatın aylık vasaUsini 
bularak maktu bir ilcret almayı, bu 
eski abonelerden alınacak saatlerin 
de ne tadar bavaaazı i•t"lılik edece
gi belli olmıyan abonelere takd -
ma mı muvafık bulmuştur. Keyfiyet 
Ve alete bild" ılecektir. 

D~D·~{·I 
BUGVNKV PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Müzik (Pi.) 
7 45 Haberler 
ı.oo llOsilıı (Pl.) 
1.30 Evin 1aatl. 

o 
.ı.z 30 :e(pıram 
1S 30 ırtlrık (PL) 
U.00 Tllrlıliler 
12 41 -:ı.1terltr 
12.3J Tanbur 

o 
180CI 1*.Cr•m 
18.30 Faaıl 

Sovyet 

11.0S Cu orkceuuı 
19.00 Konuıma 
19.30 Haberler 
H ıs Cu orlıeatrau 
ıt.45 Sertıest 
19.55 Sarkılar 
20.U Radyo ıı-ucteaf 
20.45 Su eserleri 
ıı.oo Ziraat takvimi 
:u. t o 'hrlıill ... 
2ı.ıo JCoautma 
21.45 Orkestı=. 
22.30 Hebcrler 
U.45 DaM mUaiil 

Teblği 
1 Bastnrnf• 1 lftcldP ı 

askeriyle dolu birçok küçük de
nız cüzütamlannı tahrip etmif -
terdir. Bir düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Ertesi gün duşman topladıiı bir çok 
nakliye cemiıi, küçük denız cüzütamı 
ve ta,Yare ile ÖSet adasına denizden 
ve havadan yen' den aaker çıkarmak te
şebbüsünde bulunmuştur. tiri gün sü
ren şiddetli muharebelerden sonra 
düşman deniz ve hava kuvvetlerinin en 
bil,WC kıımı imha edilmiştir. Düıman 
kavvetlerınin seri katanı denize cloi
ru püskürtüJmüıtür, 
Leninırat bölıes:nde ba,.ekitta bp.

lunan bir Sovyet tank livası, lehimiu 
neticelenen bir muharebede 48 tank ve 
zırhlı otomobfl. 27 ly. 13 mayn i
leti tahrip etmi,t:ır 

Sabahki tebliğ 
Moskova, 17 (A.A.} - Sovyet is

tihbarat dairesinin bu sabahki tebliji: 
16/17 EylOI geces", Sovyet kıtatan 

but m cephe boyunca düşmanla çar
pı m"lardır. 

Garp istıkametil)deki bir bölgede, 
kıtalarımız şid~Ui muharebelerden 
sonra 60 tank, 24 top, 51 mitralyöz, 
13 mayin Aleti, 318 tilfek. mermi ile 
dolu 40 andık ve çok miktarda harp 
malzemesi tahrip Ve)'a iltfnam etmiş
lerdir. 

Garp istikametindeki dller bir 
bölgede Sovyet topçusu bir aünde 
dil manın 48 mitralyôz yuvasmı, 10 
mayin batarya mı, 15 top bataryasını 
tahrip etmiş veya susmu tur. İçınde 
Alman piyad bulunan 17 :ı:ırhlı sı
gınak imha ve beş cephane deposu da 
berhava edllml tir. 

Cephenin şimali aarblsl istikame -
tindeki bir bölge inde, Sovyet tayya
releri Alman pıyade askeri yüklü 27 
kamyon, cephane ıle yuklü 5 kam
yon, 5 tank, 1 hava dafı top batar
yası imha etmlflerdir. 

Fin ee•linde 
Moskova, 17 (A A,) - R...r teb• 

lil: Kıt&larımu Ladop aCilllnde Ralt
huassari adalJm seri almıtlardır. Ba 
ada için 79pılan muharebelerde IOO 
Fm suba71 ve ukeri ölmiiıttir. Diiı
mamn dört vapgna ve ild motorbota 
batınbnıttır. Adadaki aarniaonua ba
k' resi t;11r edilmittir. 

Bl.r fırka imha etliltli 

Belediye ııe)'rlllefer komlayonu 
taksi flyatlanna 70zde otuz ~ nis
betinde zam kabul ebnftti. Yapılan 

tetkiklerle, zam teklW Belediye Dai
mi Encümeninde 7enlden ,müzakere 
edilmfl, fakat bir netlce7e vanlma
m.qtır, Bazı takal 10f6rlerl )'(lzde o
tu&ilç zam karan UAn edilmeden ı•
zetelerl ileri sürerek mQftelilerlnden 
fazla para latemitlerdir. Bu libller 
hakkında ubıt tutulnnıftur, 

Yapılan tetkiklere 16re, bir takat-

MUTl:FERRIK: 

Ken....,_ Simsar 
Siıü Verly .... mıı 

Son aünlerde p17aAda kendilerine 
almaar ve korniqoncu IUaO veren ba
zı kimseler tQremlttir. Bu adamlar, 
memleketin muhtelif mmtakaandan 
ıeıen tüccarlarla ahbaplık teela ede
rek. pl)'asada olm17an mallardan bil
dikleri yerlerde bulundulunu &ayli
yerek dolandıncdJk yapmaktadırlar. 

Çivi mübayaa tıUnek için İataııbula 
gelen Ahmet, Musa ve İbrahim adın
da üç tüccarın bu şekilde şiklyetl ü
zerine zabıta faaliyete &eçmi§ ve Ek
ber Şener adında biri Jakalanarak, 
adliyeye teslim edilmiştir, İddiaya 
göre, Ekber Şene\- kendilerine tlvf 
bulacagını ileri sürerek, M111adan 20 
İbrahimden 20 ve Abmetten de a lira 
kaparo almwş ve savutmuttur. 

Ekber Şener hakkında yedinci sor
gu hAklmliltnce dava açılmıftn'. 

MİLLİ EMLAK SATIŞI - Maliye 
Vekaleti mwı emlAk idaresi satıla
cak bilumum mallarını emlik ve ey
tam bankuma devrebnekte ve banka 
vasıtasiyle sattmnakta idi. Maliye 
Vekileti, mallarını bankaya devret
ıneldetl sarfınazar etmJt ve bizzat 
milli emlak Jclaresl vuıtaaiyle sattır
nuya b*Şlamıştll', Her pertembe ve 
pazarteıi ıünlerl •'11 yapalmaldadır. 

Alman T•liii 
18a.-•raf ' '"Cide) 

Resmi tebliğ 
Berlln, 17 (A.A.) - Alman u

mumi karargahının resm itebliği: 
Şarkta taarruzlanmız büyük 

:rrlikyasta bir hareket yolunda in
kişaf etmektedir. 

Murmanak bombalandı 

Göç seferleri 
Devlet Denizyollan İdaresı y;tzlık

tan döneceklere kolaylık olmak üze
re göç ııeferleri yaptırmıştır, Pazar 
günlerinden mhada her gün Biıyüka
dadan saat on ikide bir vapur kalka
rak, Adaları dolaşacak, Modaya ve 
oradan Köprüye eşya taşıyacaktır. 
Pendikten de Anadolu hattını taki
ben vapurlara esya alınacaktır. 

PİYASADA: 

Demir Fiya+rarı 

Art+.nlayor 
da 

Demir ithalltcıl•' tırilltl &ıraları cllln top· 
lanmoılardır. Tüccarlar, her eıJ'anın pahalıla~ 
tılt halde demir •e demir mamulltnıın ucuz 
ve mevıu flJ'atlarla satılmasına ela im ln ola 
mıvacaıtsudan J'Cnidcn lthallt J'apamıracak • 
lnnı ideli et•lılerdlr. Blrlilı heJ'etl, tüccarla• 
rın bu lcldlalannı ... rit ıönnUı ve hariçte de 
mir f:riatlarnun ırtılıaelılltlnl nazarı dllılıatc 
alarak utıtlan )'!iade elli Hm J'•Pılmuına 
m•vafalıat etnılıtlr. Blrllfln bu kararı Ticaret 
Velıleltlae WJclrlll1Dl•tlr. 

HARiCi TiCARET Şehrimize ıclen Ma· 
car doaret ateıeai Çelıl Macu' arla yaptlmak· 
ta olaa 16rlltmelcrft ll•tunıaalı bere Anka· 
rQa .w-ırtlr Macarlar piJ'ı .. mudan lıin 
ton lıadar ıııam•lr lısrpnıtdı almalı latcmelııe 
dlrler. lnııflten, Iaricrc, AlmanJ'a plyualıırı 
içhı de aıral olu maldan talepleri ıelmclıtedlr. 
Pamulı lıırtmıttatmn ihracı da llsann tabi ve 
huaual takasla J'apdablleccli için tUccarlar 
tarafından Ticaret Veı.tletinin mllsaadcel lı 
teııllmiıtlr. 

SIGARA ICAGIDI OKLDI - tnhlurlar 
idaresinin alpariı eJ'lecllli slıara kllıtlarından 
mllhim bir parti ••lmlıtlr. Harice aUt to>.u 
ve palamut mcwcal tosu aatııları baılamıştır. 

Burgaz Adasına Muntazam 
Elektrik Verilemiyor 

Burgazadaıır, birkaç rilndenberi ge
celeri karanlıkta kalmakta, Adanın 
tenvirini üzerine alan müteahhit bu
nun kendi elinde olmı:yan bir takım 
'ı8'"*9Uıierdeı\ lh!ri. ..Jeldilini Öde sür
ınektıedir, 8eledi1'eDin bu meseleye 
alaka göstermesini ve muntazam ce
reyan verilmesi .imkanının te-nWıi.Jıi 
rica ederiz, 

lrancla 
idare 

Yeni Bir 
Kuruluvor • 

Aa~11rat 1 ınrute 

YARDIM SEVENLER MÜSAME
RESİ - Askerlerimize kış hediyesi 
hazırlanması i~ln teşebbüsler başla
mıştır. Yardmı Sevenler Cemiyeti bu 
hususta önayak olmuş, yarınki cuma 
günü akşamı saat 8,30 da Taksim ga
zinosunda bir yemek vermeyi karar
laştırnuştır. Bu milnasebeUe gazino
nun numaralarına bllhusa itina edi
lecektir. Biletler gazinodan tedarik 
edilebilir. ' 

ADLİYEDE: 

"- Nen var? Ne oldu?., 
Dedim. Fakat onun dili tutulmuş 

gibiydi, O sırada koluma giren bir 
yabancı, bana, mümkün mertebe :JU
mupk kelimelerle, ortada bulunmı
yan yavrumun yolda 61dülünil llGyle
di. Pek az sonra da faciayı karmıdan 
dinledim: 

Yolda, çoculum hastaıamms. Qe.. 
mi doktoru, "sıtma,, te§hlsl koJarak, 
kinin hapları verip geçmlf, l'akat 
yavrum gittikçe fenalalQUf, Nihayet, 
karunın AılkAr telAşma mllfftk bir 
alAka göstererk yavrumu saren iYi 

Dolmabahıf!e yürekli babacan bir yolcu, doktor oı. 
'S madıjı halde anlamış ki. eocalun 

Kul.slncl.n Kurcun h•staııtı. sıtma delil, 1>o1maeadır. o 
• S' yolcunun ikazı ilzerlne tefblalnfıı A-

Çal la zaml isabetslzlllinl kabul eden dok• 
mıı r tor (!), fı işten geçtikten sonra. bol· 

Şe•ı.et, Cevdet ve Mutafa adında Uc lrltl maca tedavbılne ballamlf. Ve blttakl. 
bır haJ'lı yDk1alı o1clup halele ccvllıllkleri n· doktorun teşhiste ve tedavide deter
yuınde Dolınabalıce mHalılrithan .. inin U.ttl· -"»i bu teabhuru zavalb -vruna 
ne çıkmıtl&r n 44 kilo kıırııın ıı61unllılerdlr. uaa • ,,_ 
Bunlan alıp bcarlarlıen ubsta tarafrııclaı;..r bayatiyle &demiş, 
kalanmıtlar ve a41fJeJe teallm cclllmliJe r. Kanından ..,avruınun &lo.anthı ne-
Yedinci aor111 bllııltnllti tarafından ııorplan • " 
yapılan auclularda• llevlıet ve Cevdet auclan- rede bulundutunu lordum, Z.vaDI 
nı itiraf etmı .. ır, Kuıtafa. 1tu iti& ~·~·11 ol- kadın yeniden hıçkırmıya bqlıyaTak: 
madılrnr ıöyhyerek suçu ınkir etmıttır Şev· 

11 
• • • +--

ket tevkif edolmiı. Cevdet >'•tının kDçükHiııü - Bılmıyorum, dedi, ODU, .u1ebo-
dolay11iyle lıtlııtafa da delillerin tevkife kati tuda gemiden çkarddar!,. 
olmayııından serbest bırakılmıılarcbr. • b tiren 

DEJPINE SANMIŞ _ Gedikpaıada oturan Hct.Ayeslnı hıçkırıklarla i va--
Münevver adrnda blr kadın oturdufu cvdck! tand4ş. kime sorduysa, çıocujunun ce
su lıDpllniln içinde birço!t mücevher ve bcıı sedi hakkında hirobir maIQmat ata .. 
bır yerde vesalr krymetlı ıeyler bulmuı ve " , 
"define buldum" dıJ'• sevinerek bir lıı"11JN maclıiuu söylüyor: Haydi, koCa bı.r 
satmış ve bir beıl ~ır yerdeyf de dostu A~· gemiyi dolduran yüzlerce hayatın. mede nıkfih parası dıye vermiştir. Aradan bır ,. 
mllddet ı eçlnce •J'ni evde oturan Horni adın· "boğmaca.. ile sıtma,, Arazı araaın
dako kadın zabıtaya milracaat ederek su lıü· daki basit farklan bile tqbisten lci% 
pilnUn içine sakladrlı mUcev.her ve ~ltın lir'!· . , . bir 
ıarının çalındriını bildirmittır. TahTııkat nctı· bır hekıme teslim olunmasına şey 
cesınde vaziyet anıa,ılmrt ve Münevver ad· demiyelim ve bir heklhıin cUplonıası
liJ'cJle vcrllmıştir. Dün birinci ullyecle mu • l 1m d "- takdir t-hakeme edilen Münevver "ben bunlan define na liyakati O Up O a ıs.,.J e 
sandrm.. diye kendini müdafaa ctmlı ise de mek o idarenin vazifesi ve sallhi .. 
tevkif edilmiştir. · 'd hill d d~~ d'-1- Fa• HAVAGAZI KAZASININ MUHAICEllE- yetı a n ~ "'~ ' ..,......... . 
Si Gecen Klnunuunıde Beyoflunda Tar- kat ayni gemıde olen çoculumın mı• 
laba,rııde Frrın ııokaltnda 24 numaralı evde . mini ceaedini soran bir babanın, 
havagazından zehırlenerek Mıcırclıç ve Peruz nı • •--
adında ilıi kişi ölmüş. lıılari ve Feonnua da kendisine cevap verecek 'tea. va ..... • 
hastanqe nakil ve tedavi altına alınm•_!}•drdı. das bulamamasına ne diyelim! Dih ikinci alır eczada belediye amele ... n en 
Mehmet, ,..._ Ab .. llah, Be~iı.. Yuauf, lleh (*) Mnal ıı.• mahfusdıır. 
met ve Dursun aclında ,..ili Jd.!fİIÜn tedbirafs,. 
ilk ve dllı:katdırlilıle 6lilme .-.bl!fet v'*me.
suçundan muhakemelerıne başlan~ışhr. Sor· 
guları yapılan dört amele havagazı borusunun 
eıkl olutuildan do&:ın lıendllerinlıı çukurlan 
kapatmasından altı .ciın sonra borunun kırıl· 

Balkanlardan Gelen 
Dikkate Şayan 

Haberler 
( a .. tar•fı , incide) 

pılan hazırlıkları gizlemek, hem 
de Bulgar efkarıumurniyesini tat
min etmek ihtiyaciyle verilmiş -
tir. 

drfmı, y6kıla ~erlılttı ~~ ,-1rw1aa 
ıayet iyi kapattıklarını so:vlemışlerdır. Mah· 
ketnı ıehnlyen ile amelenin cellll"ttüt ._.,,. 
a-Une bıralıılmıwtır. 

Berlin, Vichy'yi 
Yeniden Tazyik 

E•yor 
(Baı tarafı 1 incide) 

bin askerin Libyadaki İtalyan Ge 
nelkurhıayı emrine amade tutW.. 
masL 

Bunun üzerine bir mebus söz 
alarak yıllardanberi her şeyi nef 
sinde cemetmiş olan eski Şahın 
idaresi yüzünden İran milletin -
den bir kısmının büyük haksız
lıklara uğradığından bahsetmtş, 

* * * Berlin, 17 (A.A,) - "D.N.B ... Bü- bunların nasıl ve ne zaman ve ne 
1ilk Alman pike tanare tefekkülleri suretle ~lifi edileceğini sormuş- Romanyada h~ • harpten 

Hatırlardadır iri, Hitler, Raa cep
hesindeki müheyyiç mülibt eanaınııda 
ttaı:vadan faal bir yardım talep etmiı• 
ti Fakat, ayni zaınanda, Daçeniıa Pi'•• 
tÜi, İtalyanın, Habefista~~ aonra 
Lib1a71 da lraybetmeeine müuit olma
dıcı hususuna tsmamiyle kabal etmif
ti Binaenaleyh, derp11 ec1ilen ft1h 
p;oJcsi Pransanm, lta179ya arazi ter
ketmemesini imır olduiuna aöre Pran 
unm ftaıya:ra, hic otmana kendi 
topraklanm mubafua. e~eai . için 
yardımda balunabilecciı Uert ıiiriile· 
rek bir anlatma N&pdma11 diitiinUl
mligtür, 

15 Eylülde !ı{urmamk bölgeaindeki tur. Bu beyanat üzerine mecliste m~mn~n degildir. Rumen 
Bolşevik harp mevzilerini bombala- bir hayli münakaşalar olmuş Baş I ordusu şımdıye kadar mevcudu
mıştır, Alman tanarelert Rus cep - vekil de yeni Padişah bu husus- nun dörtte birinden fazlasını kay 
hesinin mak şimal mmtakasmda bu- ta te i ' t ri . 1 d beni betmiştir Ölenler Rulllen ordu
lunan Sovyet mevzilerine de çok te-1 m na dve .yor, sbız er .. le d sunun en. ıyi yetişmiş en mümtaz 
ıirli hücumlar yapmlfta' tanırsınız emış ve u soz er en . . • . 

• sonra münakaşalara nihayet ve- zumresıne mensup ol~ar~r. Bil 
Bundan baıka şimal buz denizinde rilmictir hassa Rumen ordusu ıçın bır me-

2000 ve 1000 tonllAtohık iki Sovyet s · zar halini almakta olan Odesa 
nakliye gemisine tam isabetler kay- Haber verildiğine göre, ~ni harbi halk arasındaki hoşnutsuz-
dedilmiı ve iki temi betrrılmıetır. Şahm aal6hiyetleri babasınınkıne lugu arttırmıştır. 
1000 tonllltoluk diler bir SovJet ıe- nazaran pek cüz'i olacak ve İra~- Rumen şehirleri baştanbaşa 
misi haaara utratıhn1.4tır, da demokrasi esasına dayanan bır yaralılarla dolu birer hastane ha-Alman savq tanarelerl Finlanda 
körfeı.indeki müteaddit adalan elin idare kurulacaktır. line inkıJap etmiştir. Bu büyük 
ieaal eden Sovyet kıtalarına muvaf- Jran ve Miittefilder fedakarlıga mukabil Romanyanm 
fakıyetle hücum etmflletdlr. Sovyet kazanacagı şey Besarabyadan iba-
JstihtAmları vw kıtalan bu hücumlar• Başvekil Funaai Han bu munaka- rettir. 
da hiuedillr d•eoede arar ıönnüt- şatardan sonra ParlAmentoda tekrar Sovyet bombardımanlan Bük -
tür. söz alarak İran ile İngiliz ve Ruslar reşte ve Ploestı petrol merkezin 

Tahrip edilen ta1111areler 
Berlin, 17 (A.A.) - Son dört ıün 

zarfında 161 IO"rJ"et tayyatetl tahrip 
edilmi,tir. AJni delrrt zarf.ada Alman 
kuvvetleri 21 ıayyare kaybetmitlerdir, 
Ba suretle ilri tarafm lrarıpları ara
ıınct&ki nisbet ll 7e kartı 1 dir. 

Kırım tlemir11olu kesildi 
Berlin, 17 (A.A.) - 15 Eylulde, At

man bontbardımantan neticesinde, lC>• 
rım bernlmadan •~ demil')'Ola bir 
çok nokta üzerinde tahrip edilmit ve 
keıilmiıtir, Eacümle, mühim bir Sov
,.ı pn, bllJIJı caatta llomWarla ba
ura airablmıp ltüa tanarelerl
nill htlc1llnll ile QnCa Mr Mri ... 
tahJrhnetl da 78 türlp adilmlt ..,. ·
in' huara alratllmqtır. 

arasındaki vaziyete temas etmiş ve b k ahr"b t t 
müttefik kuvvetlerin, İran hükume- de üyü t 1 a yapmamış ır. 
tinin Tahrana yakla~mamalarmı talep Yalnız Kostence çok zarar gör -
etmll oımasma ratmen, bu şehre müş ve liman tesisatı tamamen 
dotru ilerlediklerini bıldirerek de- yanmıştır. 
miştir ki: Romanyada Musevilere karşı 

"Bu talebimizin mile• ir olacagmı bir imha siyaseti takip edilm~k -
unnedi7orum, Fakat mutteftkler Tah tedir. Yahudiler toplu bir halde 
rana gelecek olsalar bıle, Parlamento tevkif edilip temerküz kampları
haısınm endişeye kapılmaması lazım- na gonderilmektedırler. Sevkiyat 
dır. Çünkil müttefıklerin hasmane esnasında hazan günlerce vagon-
blr emelleri yôktur. Buna dair bize 1 d t ı ı 
teminat vermişlerdir, Onların bu va- ar a unu U arak aç ık ve susuz-
adine güvenebileceğımizden eminım. luktan öldükleri vakidir. 

ı,... . ı,.,utere ınllnalıebatı Hülisa Amerikan kaynakları -
na göre, Romanyada halk arasın
da harp hey.ecanı yoktur. Kimse 
harbin devamından memnun de
ğildir. ,,. . ,,. 

De Brinon sulh maahedftlnin akdi, 
bıttabi, Frarwsların bir parsa büllUI 
niyet ııöstermelcrine bath oldaianu 
ileri ıürmckted:r. 
Bırçok noktalar tızerinae mlıtmJ 

husule aeldili için, nlh mııabedesl 
projesi ıimcli, ana hatlari7le, tamamen 
kaleme alınmıı söriimnektedir. Faltat. 
7alnıa yu)tarda aöaterilen ubeplerdcıı 
dei!l, Fransa efkin amami,..;.ni 
hali huırdüi durumu buebi7le bazı 
maddelerin timdilik aizli tutlma11 aa
ruretinden dolayı, imzası tehir edil
miştir, 

Kurtuna dizilenleJ 
Par:s, 17 (ı\.A.) - "D.N.B.": mat

buat itıal altmda bulunan FraaMdalııi 
askeri idare ıefinin turııana diaile 
10 komünist hakkındaki beyanatmı 
netretmelrtedir. Bu komiuıiatler Al
man aüerlerine karıı yenıden 3 111i 
kaıt yaptıkları iç!n kurşuna disilmiş 
lerdir. Gazeteler ba suilra,tlerden do 
ian vazbetin vahametini bilhaeea k&Jı 
dedi10rlar 

Fin le6llll 
Hellinld. 17 (A.A,) - Reeml teb

llt: il BJltlde llaft laanetlerlmis 
tarld Karelide barp malsemeel depo
larını ve lralll70a lı:ollaruu m..,.ffala .. 
:retle ~ " mltrabes ate-

Diler taraftan Blndistandan blldi
rlldWne ıtb'e, İran ile İngiltere ve 
Ruqa arumda evvelce rapıtan an
lqmamn tatblkında İran malumları 
milfkUIAt çıkardddan ve Tahranda 
bill Alman nflfulu kınlamadatı için 
Tahranın i1P11ne lQzum 1örfllmll1-
tor, 

Yugoslavyada vaziyet büsbü- kat halkın bugünkü hükWrıet a 
tün fenadır. Gerek Sırbis- damlanna ve liderlerine itimadı 

tan, gerek Hırvatistan, gerek Ka kalm~ıftır. 

Londradan gelen bir habere göre, 
lnıilterenin 7enl Şaha karşı vu.f7e
tl, :Jtllli Şahan. takip edeceli hattı ha
rekete ıöre taayyün edecektir. Moskova, 17 (A.A.) - "Reıater": tine tatımııtlardır. Bir çok kam7on 

Ras kıtaatı. miibim bir Alman ordu- :ralahmftır, 
sunun ricatlnı kestikten .onra Slau- Hava dafl ba~ KareU f'*-'a vad,,.ı 

radagda geniş mikyasta isyan ha Hatta evvelki akşam Belgrat 
reketleri, ve çete harpleri olmak- radyos~ Londr~ya ve ~ndra haJ 
tadır. Karadag tamamen asilerin kına hı~ben bır mesaJ neşrede 
elindedir. Alman işgal kuvvetle- r~, İng~tere ve Sovyetlerle hır· 
ri şehirlerde oturmakta, koylere lıkte Sırpların. da Almanlarla so
gidememektedir. nuna kadar mucad~e~e devam e-

tino nabi"91İni iatirdat etmlttir Al- Mnallm .. .,. wH Xenllcle ....... Sbnla. ı' (A A,) - Britaft7a ve 
manlar, ba bllsede, kaçmadan ewe1 mn 1 ftCI ft 4 '' h ...... tana- lov:ret ıataatmm Tahnna lfrmeJerl 
bir buçuk abur lra:rbetmiıler, pridea ftllaf ~. hfllrQmet merkealndeki tran maka-
taarrusa atraauılar .,. mi~ '" matmm; Şehmphın tahtından fera -
t~fek at .. ı7le kartdapwk mecbul1e- ,_, 8",.ı lntaabma ı..llhuırcla pttnden IOm'll Aaayifhı mubafmsmı 
tinde kal1mlla'dar. ........._.. çnlftMlt ......... ba• temine muvaffak olup olamyacaklan 
Lenıncnt ......,... cereyu eden a.a-kta oı...-.mı lıiNll'IMlltedlt b.Yft7etine batlı bulundutu llGylen-

b~ka bir ............... IO anal Alman lalolenMlfil thmll ...,.. ... ftliu meldedir. As&11t muhafaza edtlclitl 
pıyade fırkut talnam• imha edllmlt· ıeleD bir ............ 8"'9t kıtaatı. taktii ... , ıataat Tahrana lirmiyecek-
lir. AllDanlan laeslmete alntmsttır Al· tir. Bumınla beraber bu husustaki 

Alman ıagfctfı «ltr manlann za:viatı, 10,000 itip tahmin karar her ild taraf kumandanlarmın-
Londra, 17 (A.A.) - Moskova rad- edilmektedir. dır. 

Dağlara çekilen ve çete halin - deceklerını bıldırmıştır • 
de harbeden Sırplar, ikide birde Eğer Amerikan kaynaklarlnın 
Alman menzillerine baskın yap- verdiği bu haberler dojru i8e, Bal 
makta, münferıt Alman kuvvet - kan devleUeri istemiyerek gır -
terine hucum etmekte, ve Alınan diklen bir çıkmazın içinde bu • 
işgal ltuvvetlerini rahatsız etmek lunuyo lar tir. Balkan mil 
tedir • le ıçinde yqa -

Almanlar, isyanı teskin ve e uzak kalmak ıs-
kirıurııumiyeyi teskin için i rakı ıçınde 
vekile radyoda halka hita şartlanndan 
beyanname okutmuslardır mı:ıl~rı t "h i~ r 





4 ................. ~ ............. . 
Toprak Mahsulleri 

Ofisi Umum 
Müdürlüğünden . 

Muhasip Ah nacak 
raşra teşkilatımızda "60, 75 85" lira tahsisatlı mu

nasipliklere memurin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmakla beraber 3656 ve 
3659 sayılı kanunun şümulüne giren müessesatta bu
lunmuş olanlar imtihansız alınacaktır. 

Talip olanların aşagıda yazılı evrakı müsbitelerini 
noksansız olarak 30 eyliıl 9.U sah akşamına kadar U
mum Müdürlüğümüz Zat l~leri Müdürlüğüne tevdi 
etmeleri lazımdır. 
Evrakı müsbiteleri noksan olanların müracaati ka-

gul edilmiyecektir. "Sl.3.r\" 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 Askerlik terhis tezkeresi 
3 .l\Iektep şehadetnamesi. 
4 Doğruluk kağıdı 

5 Hizmet vesikası 
6 Sıhhat raporu 
7 Fotograf "3" adet vesikalık. 

~ ................... ._., • ._ ......... *ma!EW __ , 

d'-"" Yatılı - Yatısız Kız ve Erkek ""'Cll_M,._ 

Şi Ş Li TERAKKİ LİSESİ 
f - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sınıflarına Her gün 

devam edilmektedjr, 
yeni talebe kaydına 

.!l - Eski talebenin 5 EylUle kadar kayıtlarını 
bilfilrilir . 

yenilemeleri lüzumu 

.. , ............. T .. ar•l•fn•a•m .. e .. gö•n•d•e•r•ll.lr •.• T .. el•:•8•0•5•4•7 .................. ı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yüksek Ziraat Entitüsü Orman, Ziraat, Veteriner FakUltelerindP 

tıı'lebe kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren ba~lanacak 
ve 30 Eyltil 1941 giinü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, !izlkkiınyıı, cebir turk
çe tahrir ve vabancı dilden (fransızca, İngilizce, almanca dillerden biri) 
bir seçim imtihanına tabi olacakfardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve t~tanbulda yapılacak ve tarihleriy
le yerleri gazetelerle ayrıca iUı.n edtlecektir. 

3 - Enstitümüz Fakültelerine yaı.ılmak isteyenler kayıt ve kabui 
şartlarmı Enstitü Rektörlüğil ile VilAyet Ziraat, Orman, Veteriner mü
dürlüklerinden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat raporu numunesi En<1lltü ve Vilayetler Z(raat, Orman 
Veteriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

Ba~ka rapor kabul edilemez. (6864) (5266) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta memurları için azı 1,000 çoğu 1.200 takım maa kasket 

kışlık elbisenin dikişi işi 29.9.941 Pazartesi günü 15 te kapalı zarOa mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Diktirilacek elblı;elerin yalnız kumaşı umum müdürHiğümUzden 
verile<:ek, diğer bütün levazunr mütt!ahhide ait olacaktır. 

3 - Kasketiyle birlikte beher takım için 750 kuruş fiyat tahmin 
edilen elbiselerin nümune ve şartnamesini görmek isteyenlerin umum 
müdürlük satın alma komisyonuna müracaatları. 

4 - İsteklilerin 675 liralık teminat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 3-4 üncü maddelerin
da yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 e kadar komizyona 
vermeleri. (6578-8133) 

TÜRKiYE CÜMHURIYET"I 
ZİRAAT BANKASI 

, Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lira· 

iKRAMiYE VERIYOrt 
Ziraat Bankasında kuml:ıaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 'in az 50 
...._.a&ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki pllna gö· 

re ikramiye da~ıtılacaktw:,. 
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4 
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TAN 

ROMAJIZMA 
NEVRALJİ! KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINJZI DERHAL KESER 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, 

18 - 9 - 941 

RADYOLiN 
. . ' 

.İLE SABAH, öGLE VE AIÇŞ~ 
B;o• ~ IOllftl ıünde li'ç dffa nnın.hzaman~ 

' . di•lerinlz1 fırçala}'IDIZ. 

İsteyiniz. 1 ~ SÜMER BANK 

SELLÜLOZ SANA Yii 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu· Kutulan İsrarla 

'!: .·· " • . . ' 1 

~~~.ıköy.:· ~aklflar .. Direktörlüğü ~lanları 

Semti 

Üsküdar .. 
" .. 
.. 

, 
M ahalleıl 

Ahçıbaşı 

İcadiye 
Pazarbaşı 
Mürat Rei!> 
Silahtar - Bahçe 
Kısıklı 

Soka\ 

Karaca Ahmet 
Maruf 
Taşçı Mahmut 

Çavuş deresi 

istavroz 

Sayı• 

378 T J 7 ~ 
4 
7 

95 
~H. 

~ 1 N 8 1 

Kargir dükkAn 
Ahşap bahçeli ev 
Yarım kargir ev 

Dükka• 

Tarla 

,\ylık klrur 
1..,1. Kr. 

3 
7 
5 

2 

to 

00 
00 
00 

50 

00 
Seneliğl 

Yukarıda cins ve mevki1eri yazılı yerler 31.5.942 «onuna kadar müd1etle 
0

kiraya v-erilmek" Ü7.ere müza
yedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 22,9,941 Pazartesi günü saat 14 dedir. İsteklilerin % 7,5 teminatlariyle Müdür-
lük Akarat kalemine müracaatları. (8016) 

Müessesesinden: 
Müessesemiz memur,' işçi loka ntasmın yedi aylık ihtiyacı olan a

~ağıda miktar ve evsafı yazılı et ve ekmek, açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin muvakkat teminaUariyle birlikte 25 Eylül 1941 
Perşembe günü saat 16 da Müessesemiz Müdürlüğüne mi.ıracaaUarı 
illin olunur. 
Muvakkat Aıgart Aumf . 
teminat miktarı miktarı Cinai 

T.L. Kg. Kilo 

378,-
204.-
819.-

8400 
2400 

63000 

11,200 Sığtr eti 
4.200 Koyun eti 

84.000 Ekmek 

EVSAF'I 

Erkek ve tam ya~lt 
Erkek ve tam yağlı 
Beheri 960 gram Beledi.ve 
talimatına tamamen mu-
vafık ve Belediye narhı 

esas olmak üzere, 

~, ........................................... IL~!Willll .......... ~., 

Çoc~k Esirgeme Kuı:ımu Bakır-, KUŞ TÜYÜNDEN 
k•:::%;h~Err:::•• ı"' Yut:. Yorgan. Yatak k.utı•n~~k, hem kHenıze ve ,,: de ~I 
FLJ~~ ;k§";LAJ ··~:.::~:·:~~,~!~. ~u .. ~~Q!~ Y,~S~.ı.~b~ L!~~P.~:. 

Ankara:da Harp Okulu Kom.utanlığından 
1 - Askeri liselere askeri öğretmen yetiştirilmek üzere iki Tabilye, 

üç Fizik, dört Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al
manca olmak üzere ceınan 20 talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler Ankara Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fakültesine ve diğerleri İstanbul Fakültelerinde Harp 
Okulu talebesi olarak yetişeceklerdir. 

3 - Kabul şartları: 

GAZiNOSUNDA - öm" ""' oıı•· •• , ru,o "b''"'"· ..... , •• , ,,.,, .. ' I 
verileceği ilan olunur. Fırınlarda kullanılan motörle işler ve ' 1 

A - Harp Okulu kayıt ve kabul şertıarmı aynen haiz olmı!l,, 
B - İsteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen bilgileri iyi 

derecede olmak. · 

lstartbul Lev.oıım .' Amirliği 

Sahnalma Komisyo'1u ilcin~~m 

5() k.ilodon fazla mal alan 

Hamur Karıştırma Makinesi ( Me16niör) 
Aranıyor. Elinde olup sa~mak isteyenler Yeni Postane karşı-

.Müceddet veya miıstamel 4 adet örs s 1nda Kızılay Hanı yanında 26 numaraya müracaat. Tel. 2261!'\ 
almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1, _ 1iml # 
19-9-941 Cuma günü saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amirl!ği sııtır{ alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklile
rin tcJdi! edecekleri fiyat ÜZP.rinden 
kat'i teminatlariyle belli .saatte ko
misyona gelmeleri. (247 - 8201) 

• 3 adet baskül tamir ve ayar etti-
rilecektir. Pazarlıkla eks!ltmcsi 19-!l-
941 Cuma ~ifnü saat 14.30 da Topha
nede Lv. Amirliği s::ıtın alma komis
yomında yapılacaktır, Keşif bedeli 
i 75 lira, kat'i teminatı 26 lira 25 ku
ruştur. Baskiiller Salı Pazarmdak' 
Lv. Ambarında görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(251 - 8205) 

* .Müteahhit nam ve hesabına 449 a
det tımt1r fırçası alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 24-9-941 Çarşamba 
gilniJ saat 15 te Tophanede Lv. Amir
liği .-;atın alma komiı;yonunda yapı

lacaktır. Nümunesi komsiyonda gö
rillür. Taliplerin 74 lira ıs kuruş kat'i 
teminatlariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (250 - 8204) 

Sirkecide Dc-mirkapıda Lv. Anba
rının su ve yangm tesls:ıtı yaptırıl::ı

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/Q/!)41 
Pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına komis
yonunda yapıl.ıcaktır. Keşif bedeli 
3670 lira 70 kuruş, ilk teminatı 275 
lira 32 kuruştur. Keşfi komisyonda 
göriilür. İsteklilerin belli saattP. ko-
misyona gelmeleri. (252 - 8238) 

* Beher kilosuna 90 kuruş tahmin e-
dilen 2500 kilo· yataklı'< pamuk alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/9/ 
941 Pazartesi günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonda yapılacaktır. Nümunesi ko
misyonda gcirülür, Talipler ayrıca ya
taklık pamuk nümuesi de teklif ede
bilirler. Kati teminatı 225 liradır. 

(253 - 8239) 

* 25,000 ton tahmil ve tahfıye işi yap 
tmlacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 22/ 
9/941 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Tatımin bedeli 12,250 lira, ilk temi
natı 918 lira 75 kuruştur. (254-8240) 
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SOLDA NSAOA: 1 - Bir Fransız •ehri -
Bir nmir 2 - Bir kata merkezi - Sanat 
s - Bir Suriye ~ehri - llk harfi Jefl~i•se: 

OSMANLI B·AN.KASI 
Ti'TJPu ı\ 1'oll')~fM C:tff KFTf 

TESİS T ARİH1 186:; 
münaklt 

2292 Numaralı 10/1111933 tarihli kanunla t11,.dlk edilmisttT 

(24/611933 t~~··· · 

Sermayesi: 
Ilıtiyat Akçesi: 

10.000.000 . lngiliz . Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenln Başhca Şehirlerinde 

PARf~ M~R~tl..YA ve NfS'dt. 

LONDRA ve M ~ NCESTER'de 

'-fTSIR rr"'-qRf~ . V1.,N .°'Nt~TAN t°RAN CRAK. FİLİ~ 
TİN ve ~ ~ ·v·•r"R 4. vt F.RDttN''de 

M o·lt~., Vı> !ii:n'-e'eri 
'TJGO~LAVYA . R0M" "v~ Yt'N"Nt~AN. SURİYE. 

Filyallerl ~ bnte" ,.... ·--~ .. • ~~-·- ••.. .,~bil"leri _vardır, 

~~~~~ 
Rer '""vi Rqnka M ıınmeh•lf'rı Vft1NU ' 

rt,.,ıııahı C'l'lrf vf' mf'vtfmtf hP•ıntJ•" klkadı. 
TiC'ıni krf'~m ... v" ~· .. oilrH 1n·ı>•H14"r kfiıııadı. 
l'flrkiv., vf' F~~M memleketler üzerine k°eıidr 
'-kottto•u. 
il,.,. ..... e-m;,lf'rl. 
ı:i"cthnm w f:ıth•,a~t 

<::.-n~t b.hctiJıa•• 

" ...... 

En yük.set n."'"''Vf.'1 :;artlarını naız ıuralılt 
Kasalar Servisi vardır, 

"iyasanın en müsait şartlarile ("kumharalr veyo 
kumbara.sız) taMrrrıl hetcnTJtan acıtır 

Nafia Vekciletinden: 
EU7.ığ - Van hattının 170 inci kilometresiyle 240 mcı kilometresi 

arasmda ceman ve takriben otuz kilometre uzunlukta yaptırılacak var
yant aplikasyonu kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 27,9.941 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 
on ikide Vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis
yonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13500 ve muvakkat teminatı 1012,5 
liradır. 

3 - Mukavele proj~i. eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartname5i, güzergfth haritası, etüt umumi fenni şartnamesiyle diğer ev
raktan mürekkep bir taknn münakasa evrakı yüz altmış kuruş mukabi-
linde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. • 

4 - Bu münakasaya girmek istiyenler referans ve diğer vesikala
rını bir istidaya bağlıyarıık münakasanm yapılacağı tarihten en az üç 
gün evvel Vekıilete vermek sur etiyle bu iş için ehliyet vesikası istiye
cekler ve bu vesikayı teklif zarlma koyacaklardır. Münakasa tarihin
den en az üç gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate a 
lmmıyacaktır. 

5 - Teklil verecek olanlar teklif z.arflarım iki bin dört yüz doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırh
yarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesi arttırma, eksiltme ve i
hale komisyonu başknnhi:tma vereceklerdir. (6500) (8051) 
-~--·---

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle almacak talebeler Fakültelerin 
941/942 tedrisatıtıa iştirak edeceklerdir. 

5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 Teşrinievvel 941 de sona erecektir. 
Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin evrak ve vesaiki ile Ankarada Harp Okulu Komu-
tanlığına derhal müracaatları. · (1047) (8269) -

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

ı. 60 Ton San Sabunlu Kösele 
1 O Ton San Vaketa ' 

Tahmin edilen bedeli (346.000) lira olan yukaTda yazılı 60 ton san 
sabunlu kösele ile 10 ton san vaketa askeri fabrikalar umum müdürliığü 
merkez satın alma komisyonunca 26-9-941 Cuma günü saat 14,30 da Pa
zarlıkla :hale edilecektir. Şartname (17) lira (30) kuruştur. Kat'! temi
nat (35180) liradır. (8124) 

Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
Üsküdar Kı:z Enstitüsü pansiyonu senelik et, sadeyağ, zeytinyağ, te

reyağ, yaş ve kuru sebze ihtiyacı açık eksiltme ile ihale olunacatı:ndan 
nut1ll 'BqW'B!;.xe~ na·xn·ı: U!J<ll!Pl<llS1 saat 10 da Cağaloğlunda yüksek 
mektepler muhasebeciliği sııtın alma komlsyonunda bulunmalan llln olu-
nur. (8268) 

·ızirlç 
V! fi11Kll 
Ç!NKO 

LEVHA 
Mü HÜR 

J(LiSELER 

, _ Dr. IHSAN SAMI ' letanbul Asliye 9 uncu Hukuk HA· 

1 
T 1 F A Ş 1 S 1 . klmllijlnden; Boğaziçi Ycniköy Sarı-

. O · 1 yer 33 üncü ilkokul hademesi Hani-
ruo ve paratifo hastalıklarına fe Emek tarafından Samatyada Da-
tutuJmamak için te:ıiri kat'!, mu- ı.vutpaşa medrese sokak 21 No. da 
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her mukim İbrahim Hakkı Emek aleyhi-
eczanede bulunur. Kutusu 45 ne açılan tescili akit davasında dava 

\ kurustur 1 ar:ruhali ve davetiye ilAnen tebliğ e-
.,. dildiği halde muayyen günde mahke-

Su ltanah met 3 Uncu Sulh Hukuk meye gelmediğinden 20 gün müddet
H.\kimllijtn den: Davacı İnhisarlar U- le gıyap kararmın ilanen tabliğine 
mum Müdürliığü avukatı Hamdi İpe- mahkemece karar verilmiş olduğun -

1 
koğlu tarafından İstanbu!ıla Beyazıt- dan, mumaileyhin muhakemenin tl
ta Tavşantaşı Güngör apartımanı 1 lik edildiği 6/10/941 saat 10,30 da 

1 
numarada Behçet Bagadır aleyhine mahkemeye gelmesi veya bir vekil 
açılan peşin maaş fazlasından aldığı göndermesi aksi takdirde mahkeme-
32 lira 80 kuruşun tahsiline mütedair 

1 

ye gıyaben devam edileceği ilAn o-
al:ıcak davasının yapılmakta olan mu lunur. 
hakemesinde müddeialeyhin ikamet - , ..................... _, 
gfıhnm meçhul olına!'ma binaen yir-

1 mi gün müddetle ilanen tebligat ic
rasına ve muhakemenin de 13.10.941 
tarihine rnüsadi! pazartesi saat 10,30 
a tfılikine karar verilıniş olduğundan 
yevmi ve vakti mezkürda bizzat veya 
bilvekale mahkemede hazır bulunul -
madığı takdirde gıyaben muhakeme
ye devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

#~ktor Hafız Cemal 
Dahiliye· M~tehassısı 

TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 
!!!: 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 
2 n b ,, 400 
3 ,, n ,, 

,, 
150 
50 

40 
100 
120 
160 

4,01)() 
2,000 
l,000 
4,000 
5,000 
i.800 
3,200 

olKKAT: Hesaplarında!<! paralar bfr.ıene içinde 50 liradan atıi!r dütml
yenlere ikramlye çıktığı takdirde % 20 fazl11lyle verllecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI. 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

Alt delil 4 - lılfnekten emir - Sayı 5 -
Bir peysamber - Bir hayvan C5 - lbıu et· 
mel< - Tersi: Un deiil 7 - Bir sayı -
Cennet batı 8 - Ezmekten emir - Meıhur 
bir meydan muharebesi g - Tersi: MılılO -

1 

manlarca mukaddes oehir 
YUKARIDAN ASAGI: 1 - Bir vekllet 

2 - Anmaktan emir - Sarhoı ylyecefi 3 -
Bir çalııı - Tersi: Davet eden 4 - Harf-

• !erin yerleri deiiı,irse: Bir Arap halifnl -
Bir sayı 5 - Hid,.n - Atcı 6 - Erkek-

Muhammen bedeli (2300) lira olan muhtelif cin ve evsafta. (14100) 
kilo toz boya (26.9.1941) Cuma gilnil saat (11) on birde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullyle satm • 

uazardan haska her ırftn saat 
' 2 - 6) ya katfu fctıtnbul 

Oivıtnvolu Nn 104. 

4 

ı •------------KAYIP: Eyilp orta okulu altıncı uruhndaıı 
2ı.2.D41 tarihinde aldıfrm 1!17 nıımnnl• 
tasdiknameyi kaybettim. Yenlslnl alacafımdol' 
eskisinin hükmü yolıtıır. No. 209 ı.mall A
dirratilı. 

tarihlerinde. çekilecektir. 

Sahıp ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne~yat 

r. L. S. TAN Matbaası 

Orta tahsil verir 1 - Tersi: Hukuki tabir 
8 - Modtrn - Hane g - Ortaya ı.c.irmel<. 

EVVRLKI BULMACA - SOLDAN SAGA: 
1 - Muvafakat 2 - Uyur _:_ Si 3 - Nur
Mi - Al 4 - At - Te (tt) - Ulu 5 -
Su - /ılem 1 - E<: - Nilmune 7 - Bıa -
Adiv (vid;a) 1 - Amua (aaına) t - Tt· 
rey ağı 

•almacaktrr. 
Bu işe girmek isteyenlerin (172) lira (50) kuruşluk muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona milracaatlan ltı.zondır. 

Bu iııe ait ıartnameler komisyondan Darasız. olarak dabtıbn~dır. 
(7952) 

' 
KAYIP: lnebohı nüfus dairesinden aldıifım 

ve içinde Beyoğlu yabancı askerlik ıııbesin· 
den terhis muamelem kayıtlı hO viyet cihda • 
nımı kaybettlm. Yenloıni alacağımdan hOkOm· 
lerl :yoktur. lnebolu Camiilıebir mahallesi Ku 
rıı Mehmet ofullınndan Ha11&11 oil• Ahmet 
Hamdi, 30S doğumhı... 

KAYIP: Ka,.ımpa$ada be\ind ilk okulun • 
dan 940 941 dua senuinde aldığım mektep 
tehadetnameml kaybettim. Yenısini alıcaı'!un· 
dan eskisinin hOkmO yoktur. Ahmet Hamdi 
otlu Sal&haıtin KIU'u_ 


