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Yeni Lokomotif 
ı'f ·:~ 

r-Ve Vagonla .... , 
i 
! 

lngiltereye Sipariş Edilen 1 
Demiryolu Malzemesi Yakında i 

Memleketimize Gelecektir i • 
t k·ı d .. .. ı ı mt eş ı c en uç yuz vag•m a• 

elli sekiz lokomotif ömim\ız · 
deki ay içinde mcınlckctiıuize 
gelecektir. ikinci kısma ıfohil 
bulunan 650 \'agonfa yirmi 
dört lokomotif de onu mitle -

Ankara, 23 (TAN l\'luhahi -
rinden)- İngiltere He Tiirki
ye arasında mevcut ticaret 
muahedesi hi.ikiimlcrine giirc 
Ttirkiye, İngiltereden bir mik
tar dcnıir~lu malzemesi, ,-a
gon ve lokomotif satın .alm.tk-

! tadır. Bımlardan _b._ırinc~1ı:.· -·11'4.ip ~e\'kohınacaktır. 
-- ==- -- 1 ... ..._.. ................ ..._ ........... . 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETES( 
1 

' Çuç~u.ıa verebilecqinb en ~)metlı .beCÜ3'• 
1 A 1 Z . . 

t:!ocuk iklopedisi 
Olabilir. Çü:ıkfi bütÜD ıyefeı a.natulabillr. f"abt 
ÇOL1JK ANStKLOPlilll ı1 Ço~ntua biltü• byatm· 

da mnl bira.kır. 
FlYATt uıı Llnı'\rUR 

1Ameri"a Bahriye 
~ ft· Nazırı Dedi ki : --

~· Bitarafhk 
;{ nununu 
Derhal İlga 
Etmeliyiz,, 

İzlanda Yolunda Bir 
Amerikan Vapuru 

Daha Batırıldı 

Makineleşmiye 
Doğru Y apllan 
Büyük Bir Hamle ~ark cephesinde bir ba .. kıu hazırlığı: pjyadenin hiicumunu kolaylaştırmak için tel ör ~iiler kc ili ~·or. 

Bu harp blze öğretınir.tir ki, sana
yii olmıyan memleketler İçin btik- • 
balde hayat hakkı yoktur. Harbin 
meydana çıkardığı bu hak"kl\ti an
lryan ve istikbalini ona göre tan
zıme hazırlanan ilk memleket Tıir
kiycdir. Bu itibarla bizim bugün 
ihdasına karar verdigunız Teknik 
Okullar, yarınki san:ıyıleşme ve 
makıncle:ıme planının esas temelini 
teşkıl edecektir. 

Sanayileşmek işinde ham 
madde kadar ehemmıyeti 

lıaiz olan ikinci mesele de tck
llisyen meselesidır. Muhtelif sa -
llayi branşları kurmıya başlamgı
!l1ız zaman ilk arayacağımız usta 
lŞçi ve teknisyendir. Binacnaıcyl1 
sanayileşmek ıstıycn bır memle
~\.in ~ apacağı m. iş bol miktar-

( Sonu; S:ı: 2; SU: 2) 

Aiiııan suyuk Elçisi v ... pen Kief Civarunda 

Yon Papen All111an Esirler 

D .. G ıd· 380 Bini Buldu 
un e& ı ---

..---.-

Tnhıan. 2 3(A A.) - Dün Mer
mer sarııyda Majeste Şehinşah 
kor diplomatiği kabul. ttmiştır. 

(Sonu: Sa: :!; Sü: 1) 

Tebliğe Göre, 50 Rus 
Fırkasına imha Edilmiş 
Nazaril.e Baıkll a• 

-cı-

(Sonu; S.1: :?; sa: 4) (Sonu; Sa: 2; SO: 7) 

EWTIIli~;ltmJ 
5 Gün Süren 
Mu!ıarebe 

Neticesinde 
Alman Kıtaatı 
Ağır Zayiata 
Uğratllmıştır 

Kief'teki Kuvvetlerden 
Mühim Kısmı Nehrin 

Şarkına Alındı --

Anıerik~., Bahriye Naırı · 
Albay Knox 

Nevyork, 23 (A.A.) - Hariciye 
Nezaretinin 6ir tebliğine göre, 
Amerika bayrağını tapmakta 
bulunan "Pink Star,. iamiıı:ieki 
6850 tonluk Amerika vapuru 19 
eJlıilde İzlanda sularında batmlf 
ar. Geminm torpillendiği veya 
bir mayne çarparak battığı zan· 
nedilmektedir. Mürettebatın akı
beti haltkında hiçbir maltimat 
yoktur. 

Bitaraflık kaıcwıunun 

tadiUne doğru 
Vaşıngton, 23 (A.A.)- Kordell 

Hull'ün bitaraflık kanununa aıt 
beyanatı Vaşingtonda Nazizme 
karşı mücadele eden bütiin mem
leketlere yapılacak yardım siya
setinin inkişafına büyük bir ma
ni te~il eyliyen bu kanunun il -
gası için kongrenin karar ve tas -
vibini almayı istihdaf eden bir cı
dalin mukaddimesi telakki-edıl -
mektedir. 

Bu kanunun ilgası, reis Rooscvclt'e 
yalnız tiCflret ı-cmiJerini toslib etmek 
müsaadesini vermekle kalm173cak •1-
ni zamanda bu ıemilcri harp ınınta
kuı addedilen yerlere ıondermck :m-

Yazan: RBFIK HALiD 

O.· h.i Ahmet Rasim [estağf h! Resmi tabiri bırakalım da 
biz yine bildiğimiz gibi liyelim: Zira o tabir, hür-

metle anmak istedıklerırnizi edeceğimiz zehabını veriyor 
ve bakınız dilimize ne kadar • ıyor, ne derece aykın düşu-
yor!] Merhum Ahmet Rasim, hen isinden makale istiyen bir ga-
zete sahibine sormuş: "Yazılar udn mu olacak, kısa mı?,, Obiirn 
şaşmış ve "Nasıl olursa olsun, dehıiş, sizin bileceğiniz şey ... ., -
"Hayır, kazın ayağı öyle değil! UJununa üç mecidiye alırım; 

fakat kısalarını bir altından •ğı yazmam!,, Gazeteciler kralı 
Hearst'ten, makalesini kısa yazmasmt istemişler, "o kadar müsait 
vaktim yok! .. cevabını vermiş. iki üstadın bu sözleri, şimdiki az 
:;ayfalı gazetelerde makale yazmaıun, bilhassa muayyen çerçeve 
idnc frkra sığdırmanın ne güç iş olduğunu ve küçük yer tutan 
özlu yazıların değerini göstermek itibariyle çok mühimdir. Bir 
cins yazı vardır ki, yenmesi lüzumlu veya adet olmıyan k11unları 
atılıp onünüze kolayca yutulmıya hazır bir halde, en makbul ta
rafları konan gıda maddelerine benzer; mesela kabuklan temiz
lenmiş lop etli istakoz, iç badem ve ceviz, marul ve karpuz göbe
ği, ayva murabbaı, şıra gibi yalnız lübbüniın lübbündcn ibaı·et, 

çörçöpü ayıklanmış, emek mahsulü yazılar ... Hele düşününüz, bir 
istakozun kof kabukları ne çok yer tutar? Bir kilo bademm içı, 
c~ki hacmine göre ne kadar küçiıktür? Bir kocaman üzüm yığını 
sıkılınca kapta su olarak ne kalır? işte kısa yazı da, özünü vermek 
şartiyle böyledir; bir sürü zahmete katlanmak, kırmak, ayıkla
mak. soymak, ezmek, süzmek, yıkamak, temizlemek, incelenıcl: 
liızımgelir. Yorucu ve zor iştir, her yiğitin kan değildir. 

Asıl mühim cihet de su: Yazılarda o zahmeti belli etmemek! 
Bir kısmımız neler çektiğimizi pek ziyade hissettirdiğimiz gibi 
ekseriya ne demek istediğimizi de anlatamıyoruz. Sanki her cum: 
le bir ''demek isterim ki... sözüyle başlıyor. Tıpkı şu fıkradakı 
gibi: Adamcağızın biri kon'~şurkeıı ~era~ı ~-a .'?ir türlü mu
vaffak olamaz, biteviye "demek,_iıterım kı ... ,, sozunu kuUanırm ~. 
Bir gün, tahammülü."tükenen muhatabı dayanamamış, çrkı~nı : 
"-Diyemedikten sonra kaç;para eder?,, 
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ı 
nın bu se
neki kollck.-

' ı yon !arı, • 
me,·sım roplarmm yuz ve te
ntn yetıı renklerle ahenktar olması 

lazmı gcldı.,ını gosterıyor. Bu son 
moda ycnı pudra renkleri de ·bir 
t'ransıı. gılı.ellık mütehassısı tara
fından icat ve pıyasaya arzedilmiş
ır. Burada, bunları ancak Tokalon 
pudrasının yeni ve cazip renkleri 
anısında bulabilirsiniz. Şeffaf gü
zcııı:... ve gayet l)eyaz ciltler için 
"i-.'aturel.. pudra şayanı tavsıyedir, 

E «erı :;ar:,ıınlar ile açık tenli es
n•erlere "Rosc,. uygun gelir. Pen
be biT parlaklık verır. 'Rachel,. 
oudrası da esmerlere cazip bir renk 

! 1 

rlOLANTSE BANK ÜNİ N \, 

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA : KARAKÖV PALAS 

·PeC:1e", yazın aldığmıı. gtineşin 
ıltın esmerlığile ideal bir surette 
mtızaç eder Bunlardan başka T9-
calon pudr::ılıırının şımclıye kadar 
ıiç ~ormediğınız daha canlı, daha 
•azıp Vf' daha parlak renkleri var
lır. 
rokalon pudrası, ''havalı:ındırıl
l'IŞ .. trr kı bu sayede on defa daha 
ncelesır ve fıdeta t,.bii gibi görü
m Taze çıçeklerin esanslarile ta
ır edılmıştır. Terkıbınde "Krema 
(npugu.. bulundugundan ikı mi:<ll ! 
!aha çok zaman sabit durur. Tokıı- 1 
on pudrasının ye~i ve cazıp ren~
crın i hemen bugunden tecrube edı- ! 
\17 

Beher kilo$una 400 .rnruş !Al'ımln 
P.dılcn 15 ton kundurıılrk vakete alı

nacaktır. Pazıu·Jıkla eksıltıne~i 29/9/ 
!.141 Pazartesi günü saat ı 5 de Toph .. -
nede İst. Lv. Amırl ~i salın alma ko
mı•yonunda yapılııcaklrr. Ayrı ayrı 

bayilcrdPn de aluıabılır. İsteklilerin 
'ereb"lecckleri miktar \ızeı inden ka
nuni kaj! teminatlariyle belli vakitte 
komtsyona gelmeleri. (264 - 8496) 

* 1240 metre gergi ipi almacaktır. 

Pıı1..arlıkla eKsiltmesi 29/!l/941 Pa
z<>rte:.-i günü sflat 15,30 da Tophane
de Lv, Amirliği satın alma komisyo
ııunda yapılacaktır, Tı.hmın bedeli 
160 lira 70 kunıs, kııti tı>minatı 24 
lıra 11 kuruştur. Nıimıınesi kom is -
yonda görulur. Talıplcr'n belli va -
kitte komi yona gE:'lmelcri. 

• (266 ~ 8498) 

* Demiri C'ihetl a~keriyeden verilmek 
üzere muhtelır boyda kunclııra civisi 
ve nalça yaptrrılflt'tıktır Pazarlıkla 
r.ksiltmesi 26/9/9·11 Cuı~a ~ünü s'lal 
15.30 da Tophanede Lv. Amirliğı sa
trn alma komisyonunda yapılaca.:tır. 
Tahmın bedeli l 1.184 iira 91) kuruş 
ilk 1eınınat• 838 lira 87 kuru~tur Tıı
liplerin belll vakıtte komlsvona· gel-
meleri, (265 - 3497) • 

* Kilo 

21,noo Patlıcan 
2n,rıoo Kırmızı domates 
2.500 Demet mnydanor. 
Yukarıda yaztlı üç kale~ sebze pa

larlıklıı :'F.lın al•nacaktır. thcılesi 2G/ 
ıı 941 Cuma ,elinü saat ı ı.:rn da TC'ltı

hnnede Lv. A-nirllZi ~alın alıra ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmın bedE:'li 604.~ l'rıı 7fi kuru~. kııti 
teminatı 906 lira 56 kur ıştur. Şıırtmı
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli vakitte komısyonıı ı:celınelerı. 

(267 - 8.i'l9) ------------ -------
Üsküdar C. Müddei

umumUiğinden : 
ıso kurusıı satılmııq icııp eden 

kahveyi 200 kuru!:a satma< suretiyle 
Milli Korunma Kanununa muhalif 
h;ırekette bulunduğu iddı;ısiyle maz
nun Bostarıcıda yeni karıyerte 121 s·•
~ ılı dıikk.'ındn c;nlrsır l\lehnwt oğlu 
Alı Çel ik<'özl'ın Ü~lttidar AsliyP Ceza 
mahkeme!' inde icru kılııııın dıını.-m 1sı 
onunda 2.i iir::ı aı:ır para cer.asiyle 
rrıahkümyie'ıne ve yedi glin müddet
le dükkanının kap~tılnıa ına karar 
\'crılıniş ve bu k. nır :calıleşcrek in
r z olunmu~tllr, 

Sahıp ve Neşriyat müdürü Rmio 
•TZMAN. Gazetecilık ve Neşriyat 

'!" L . S TAN matbaası 

il IANc:;.ı ! Ml='VnANCIK. A.LA.LF.:M~t HAN 

QflTfıN BANKA 
KASA 

MUAMELELERi 
İCAR• .... 

'JIERKEZI • KÜRASAO 
,.OBELERI 6 AMSTERDAM - AOT'TERDAM - 8UENOS AIRES 

L ... ARACA&• MARACAIBO - HAIFA - WILl.EMSTAO - ORANJESTAO 

ıuo PE JANEIRO. SANTOS - SAO PAULO 

2000 - 2600 Tüp Oksiien Ahnacak 

·f 

Tahmin edilen bedeli (16900) lirı. olan yukarıda yazılı 2000 - 2600 
tüp oksijen Aşk~ri Fabrikalar Umum Müdtirlüırü merkez. satm ıılma ko
mi~yonunca 29/ 9/941 panırte.si ~[mü saat 15 te pazarlıkla ihale edile-
cektir. Sartııame parasızdır. Kati teminat (2535) liradır. (8278) 

p,llafzemenfn cine 
ve miktarı 

3517 taknn yaz
lık: elbise 

,.,,,,_ 

1 halenin 
gün ve &aati 

29.9.941 Pazartesi 14 

Muhammen 
bedel 
Lira 

30773,50 

Katr Şartname 

tem inatı bedeli 
Lira Kurut 

4616,07 154 

Yukarıda cins ve miktan yazılı ınalzenı~ hizasmda gösterilen gün ve 

saatte Askeri Fal.ırikalar Umum Mudürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca pazarlıkla ihale c>rlilecf!ktır. Muhammen bedeliyle lrntl teminatı ve 
şartname pnrası h zasında göstcrilmi,}tir. Talıplerin ınezklır gün ve saatte 
,tComisyona mur ıcaatları. (8267) 

~ .......... __.._..... ................ ~aft:u--------
T ÜRK l YE CÜMHURIYETİ 

Z · ı R A A T B A N K A S 1 ı 
Kurllluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Tiirk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 2G5 

Lirai ve ticat'i her ne,•i banka muameleleri 

Bnriktireniere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kum'"'arah ve lhb::ırsız tasarruf heeapları n da en az 60 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa{ııdakı plllna gö· 

~e ikramiye dağıblacaktır. 
4 4,.det ı.ono Liralı ' 4.ooo "'~ira 
4 " 500 n 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 .. 

40 • oo " 4,orıo • 
100 .. 50 .. 5,000 
120 " 40 " U!OO " 
160 .. 20 .. 3,200 .. 

DİKKAT: Heıaplarındı:ı'<I paralar bir sene ir,:lrıde !SO llradan aş:a!jı düşml· 
yenlere ikramiye çıktıgı takdirde 3 20 fazlasiyle verllec~ktlr. Kur'alar 
ıcnede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlncfkllnun, 11 Mut ve 11 Hazinn 

1 

i 

~~~~~~~ ....... ı 
İstanbul Fiyat ~1ürakabe Komisyonundan 

114 No. lu 11An : 
Kayrkta mustehlike yerli mangal kömürü pcrakend,. olarak 6 ku-

ruştan satrlac.,ktır (8517) 

~6~•E•&UOIWMl!!llllllllll!ıalllllllll!llll ...... 11111 .. lllllllllll••Mlilllll4Slllll ........... 15:mllmlllllllllllSlliESllliliilllll:ll ...... mııilmıı*PllZlllS§i!EliB4~S*'l!lll'mP!zı:· ~ 

1 y~~ı<N AKŞAM M A K S İ M SALONU SiNGER 
BÜYÜK SÜRPRİZLERLE AÇILIYOR 
Tepchaşı Bahçesinin Güzide SAZ Heyeti ........ . 

Bayanlar: Süzan Güı;e.!l - Nevzat - Semiha - Birsen - Süeda - Güzin - Saniye - Ihsan 

BİR MEHTAP GECESİ 40 KfşiHk BÜYÜK REVÜ 
Yazan: Ziya Şakir - Beste : Şefik Gürmeriç - Rejisör: S. Atilla ı · TELEMETR - KRONOGRAF 

lşbu Gala Gecesinde Yer Temini için Telefonla masalarmızı temin edebilirsiniz. (Telefon : 42633) 

~--lf)fJAWiiiCW,'f~li*liCil:U\'il!tfM..tlt$l€.rwtb-Vt'OiiUW1!4WP,~MtW1!!J.UtJ!1&N11&#1Wtifti,)WMjMiWWW., 
ÇELI KTEN erı iyi model 55 Ura 

18 ayar AL TIN DAN 165 ., 

ff Wff4el Lim&lUi@hi* >ff$4M2Ç$R4'§Hifi # .. f Baktric:öy Ahkimr Şah!'<iye Hıkimliğindt"n: ' 1 D•kırköyilnde Zoytinlik mahallosi hacı Jlaun 

18 ayar AL TIN DAN çok 
fantaz:I model !00 ' 

Devlet Deniz Yollar. hletme İdaresi ilanları •Okağında 8 numaralı hanede ınuki~ iken 2S.2. 
':t 940 tarihındc olen Vange1 o;:lu Lı~of'un te • Hassas - Sağlam - Zarif 

ve 15 sene garantilidir. 
İstanbul Şehir hatları için verilmiş olan 1940 - 1941 senesine 

mahsus talebe hüviyet varakaları 1 Birinciteşrin 941 tarihinden iti-
baren tebdil edilmiye başlanacağr ve ızeçen sene verilmiş olan talebe 
hüviyet varakalarınm da 10 Birinciteşrin 941 den sonrıı hükmü kal-

mıyacağı ilan olunur. (8518) 

- e &U•&iWMi W 19 WQ iih a ...... :m;: , 

rckrsine m&hkememizce vaziycd edildi?,indf"n 

ölUden alacaklı olanların tafihi iUn~ın itiha-

ı 
ron kınunu ncdcninın 56 ı inci ma<\dcıinc 

tevfikan bir ay ve mira~çıtırrn 534 ıtncu 
maddesine lcvlikan Liç ay zarfında mahkeme 
ye mUracaatlr\rr aL:s:i takdird~ tere:kenin Hı .. 
1i11eyc dcvrolunaca!ı Hln olunur. 

ı-

Slt.,aGER SAAT 
Mağazaları İstanbul, Eminönü 

İstanbul Emn)yet Sandığı Direktör~üğünden 1 

941/420 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Halil Hezer varislerine ili\n yeliyle 

teblif:: Bay Halil Hezer, Beyo~lunda Feriköy kısm1 2 Arpasuyu ve Bahçe 
sokak eski 7. 14 No. lı arsa üzerinde inşn edilmiş ve edilecek biki.ımlc 

binaların tamammı birinci derecede ipotek göstererek !l.11.937 tarihinde 
26074 hesap numarasiyle Sandı~ımııdan aldığı 3000 lira borçlu 11.7.941 
tarihlne kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber 
borç 2299 liı·a 29 kuruştur. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
h::ıkkmda icra tııkıbi ba~lamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlu
nun mukavelenamede gösterdiği ikametı;ıahma gönderilmiş i~e de borçlu 
Halil Hezerin öldüğü anlaşılm ış ve tebliğ yapılamamıştır. Me1.kür kıınu
nun 45 inci mıı<lde~i veCııt halinde tcbligııtın ilan suretiyle yapılmasını a
mirdir. Borçlu ölü Halil Hezer mirnscıları işbu ilan tarihinden itibaı·en 

bir buçuk ay içındc Sandı.'?muza müracaatla murislert.ııin borcunu ör.e
meleri veya kanunen kabule şııyan bir itirazları \'arsa bildirmeleri ia
zımdır. l\'firascılar ipoteği kurtarmazlar. veyahut baslzyan t"kibi usul 
dııiresinde durdıırmazlar~a ipotekli gflyri mPnkul mezkur kıınuna göre 
Sanclıkca sııtılacaktır. Bu cihetler ııl;ikadarlarca binilip ona göre hareket 
edilmek ve herbirine ayn ayrı ihbarname tebliği malrnmma kaim olmak 
iızere keyfiyet ilan olunur. (8478) 

~m!.'llBılllıilii:ıı-.Zmı:ım:rı:.ım~mlmllml!iilliilll!:Slll'lllililillll!lllBZımDlll:C:l!BIB 

1 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
:şıdeler 4 Sııbat, 2 MJy1s1 l Ağu~

•s, 3 lkincit~şrin ıarihlcrindt" n-

1941 ikramiyelen 
l adcı 2000 Lira 1 ıJı 

3 - 1000 • 
2 
4 
8 

35 
80 

• 
• .. 
• 

"50 
500 
250 
100 

• 
• 
• 
• 
• 

=2000.-Lı· 

=3000.-

ı rlrr. iO(I 

so 
20 

= 1500.
=2000.
=2000 
=3500.
=4000.
=6000 -

~ ............ ıw11111111.~ .. ~•~80.i~ii&l!ll!lmese.~~!!lll• ... .,..2 .. •allll!•E._aa .. 1111:101 ..................... ~ 

· '..~~~iz) ı:m·. ·-,:_ ~~~ .. :.~ _S~~~.Wt~ -,;·~~W~i~~#: '~~~nfa~ı·~'·. 
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4 Adet Bidon "350 - 500 Litrelik,, 
2 Adet Bidon "150 - 250 Litrelik,, 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka lemde ceman altr adet bidon, 
27 Eylül 941 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır, 

İsteklilerin belli gü:ı ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda ha-
zır bulunmaları. (8469) 

İhtiyacnnız olan 600 kilo reçine ve 500 kilo asfaltın 26,9.941 Cuma 
günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmı;l'1a komis
yonunda pazarlığı yaprlacıılctır. İsteklilerin belli gün ve saatte mezkur 
komisyona müracaatları ilan olunur. (8418) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
Her yemekten aonra (ilnde ü'ç defa muutaıanııuı 

dişlerin!u fırçalayuıı.z. 

Ankarada Harp Okulu Komutanhğından 
1 - Askeri liselere askeri öğretmen yetiştirilmek üzere iki Tabiiye, 

üç Fizik. döl't Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al
manca olm<ık üzere ceman 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 - Kabu l fa!'tları: 
A - Harp Okulu kayıt ve kabul şarllaı·mı aynen fıaiz olmak, 
B - İsteklilerin branşlarma göre yabancı dil ve fen bilgileri iyi 

derecede olmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle alınacak talebeler Fakilltclerln 

941/942 1edrisahna iştirak edecekleı·dir. 

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

6 - İsteklilerin evrak ve vesaiki ile Ank~ada Harp Okulu Komu-
tanlıgına derhal müracaatları. (1047) (8269) 

Yüksek Öğretmen Okuluna 

Kabul Şartları 

Talebe 

Okulun gayesi Llselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılr, ve parasız o
ı<ıı. ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağıdaki Şubelere 
ayrılır: Türk Düi ıe Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fi
lik - Kimya, TabiJ İlimler, Yabancı Dil, "Fransız, İngiliz, Alman Dili 
ı·e Edebı;vatı .. Okulıı ı.ıirmek icin Lise olgunluk imtihanını başarmış ol
mak ve 7 Birinciteşrinde başlıyacıık olan kabul imtihanını kazanmak 
şarttır. Namzet kaydı 1 Eylül lle 6 Birinciteşrin arasında Salı, ÇarşambR 
ve Cuma günleri Okul binasında yaptlır. Daha faıla tafsilat almak isti-
yenler Okula müracaat edebilirler. (6958) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - İdaremizde münhal maaşh ve ücretli memuriyetlerle ücretli 

stajyerl:klere ortamektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak suretiyle pek iyi dere

cede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere, 6 ve 
5 numara almak suretiyle orta derecede muvaffak olanlara da t akdir 
hakkı idareye ait olmak üzere 20, 25, 30 lira aylık ücretli sta)yerliklere 
tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maa~h veya ücretli memur
luklara geçırilirler. 

4 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddestndekl 
şartlan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
30 yaşını geçmemiş olması Ulzmıdır. 

5 - Mtisabakaya girmek istiyenler 29,9.941 Pazartesi günü akşamı
na kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle beraber İstanbul P, T. T. Mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 30.9.941 Salı günü sa;ıt 10 da yapılacaktır. (8049) 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
Ec7.acı mektebinin yeni talimatname.;f mucibince eczacı talebe:sinJn 

hastahanelerde staj görmelerine lüzum görüldilgünden mezun bulunan 
bilümum askeri eczacı okurlarının acele mektebe iltihak etmeleri ilan o-
lunur (8507) 

941·4 Ankara Asliye Ticaret Mahkcm~·in· 
den: 

MUddcialcyh Ankara çim<nıolarr Türk A· 
nonim şirkttı mudiirU olup Ankarada Yeni· 
ıchırde mukim ikon memaliki erncbiycde il.a· 
mete;!hı meçhul bulunan M. Mişel Levı olty 
hine a)•nı ,irket tarafından ikame olunan 
61300 lira 99 kuruşun tahsıli hakkındaki 
alacak d':lv;ısımn esnıyr muhakcmesintl'!: 

Mahkemenin t 2.9.94l t arihli •:eisc•inde 
davacı vekilinin taleı> ve muvafakat• üzerine 
(21.2.933 Larih ve 91 ıı:ün vadeli 1450 liralık 
ve 2.2.933 tarih ve 9 l gün videll ve l 61 ~ lira 
Irk ve l.2.933 tarih ve 91 ıün vadeli ve 
1530 liralık •• 31.1.933 tarih ve 91 ıcun va• 
deli ve 990 liralık ki ceman d6rı bono tu· 
tarı olan 5580 liralık senetlerin kar,ılıl:~ız 
olarak keşide edildiği ve vcrildiii '!• lıcdcl
•İZ oldukları iddia edildiğinden babısle) da· 
vacı tarafından te:klif edilen yeminin irrası 
için müddeialeyh Mi,cı Levlnin ıayin olunan 
6.l l .94ı per~cmbe gilnü sut 9,30 da ve ilSn 
tarihinden itibaren bir ay za!"fında mahk•mı> 
cle hazır h.,ı,,.,.,,.., lüzumu ilinen tcbliıl o
lunur. 

!atanbul Asliye Birinci Tİt•T•t Mahkeme 
sinden: Seli.nik bankası tarafından htanbu 
Baltkpazarında 50 n11marada Naum Yora 
ve ş(lrckhı aleyhine a)ılan iflh davnsınn 
ıoo muhakeme celse.inde Jl.3.937 tarihli bi 
••nede müıtenid ve dava mevz11unu tcşki 
eden mOddeabih 1950 lira 13 kuruşun borçl ı 

tarafındın illnın neşri tarihinden itibaren 
e;lln !cinde malıkcnıc voznesine depo edilm-.i 
ne karar verilmiş oldufundan Peyliyct ıct 

lif yerine geçmek üzere ilin olunur 


