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Milli efimizin Türk Milletine H qtabı 
1 

"Dil Bayramı, Büyük 
Bir Devri:nin 

Gerçekten işaretidir,, 

CUMHURREISIMIZ DiYOR Ki', 

Kanununun 
Kaldır.iması 

--ı 

e Demektir? 
Bitaraflık a..nununun ılgası, 
Rooısevc1t' n, istcdıgi zaman ha.,.bc 
~ırmek için bır nevi &alihiyct ka
zanma,_1 demektir. Bu kanun kal

.. Amerikan ..ıcmi
lc Amer kan donanmast•un h;... 
maycsande tngiltcrc ve So..,yctlcrc 
mal eme ta~ıyabileccktir. Ameri -
k n ıemılcrinin doirudan doiruya 
harp mıntakasına cirmesi ise işle
ri biraz daha karıştıracak ve A
merıkay1 daha sıiratlc harbe &ir
meie scvkcdeccktir Bu itjbarla 
bita.raf· k kanunu etrafında cere
yan eden mtlnaka-şanın beynelmilel 
buyuk bir ehemnlİyeti vardır. 

ıU. Zekeriya SERTEL 

Amerikada bitaraflık kanu -
nunun kaldırılıp kaldml

maması etrafında başlayan müna 
kaşa Amerikanın harbe girip gir
mıyeceğinı tayin edecek derece
de büyıık bir ehemmiyeti haizdir. 

Cümhurreisi Mister Roosevel-ı 
tin hııkiımetin hareket serbesti
sini temin zımnında gelecek ha!- I 
ta kongreye bitaraflık kanunu -

• 

nun kaldırılmasını teklif ıxlcceği I / · 
bildirilmektedir. Zaten ayandan! M LL ŞEFiMiZ iSMET INöNO 
Mr. Mckellar'ın ayan meclisine 
bu kanunun kaldırılması hakkın Ankara• 26 (A.A.) - Dil Bay -ı da sağlayabilmek için dilimizin 
d~ bir de layiha.ve:diği haber ve- raını milı>aseb~tiyl~ Milli Şefimiz milli_ dil olarak işlenmiş ve yük~ 
rılmektedır. Hukumet taraftarı İsmet İnonunun Turk milletıne selrnış olması gerektir. Bu mem-
olan demokratlarla infiratçılar hitabı: leketin aydınları belki yüz yıl -
arasında şimdiden bu mesele hak "Vatandaşlarıma! danberi eksiği görmüşlerdir. Mil 
kında mühim münakaşalar baş - Dil bayramını sevinçle kutlu - li dili arıtmanın bu kadar uzun 
lamıştır ve Amerikanın harbe gi- yoruz. Bu bayramın vatandaşları ve yavaş sürmesi, aydınların ken 
l'ip girmemesi bu münakaşaların ma bir büyük davanın heyecanım di zevklerinde çok kıskanç olma 
neticesine bağlıdır. tattırdığını ve ödevlerini hatır - !arından ve herkesin kendi ölçü -

Bugün Amerika hükiımetınin !attığını düşünüy?rum. _Bizim i - sünü en üstün tutmasındandır. 
elini kolunu bağlayan ve harbin nandığı~ız ~e bagl.andı~ız esas Eğer Türkler, bilııı,n her da'.ın
başlangıcındanberi ismi tekrar ~udur. k_ı_, mıll~tım.ıze layık oldu- da yabancı diller için çalıştıkları 
edilip duran bu bitaraflık kanu. gu kültur hazınesını az zaman - (Sonu: sa: 2; su: 1 ı 

nu nedir? 

P~pa İle 
Müzakere 
İlerliyor 

Romaya Yeni Bir 
Amerikan 

Heyeti Gidecek 
-o--

Rooseveltin Mümessili 
M. T aylor Lizbondan 

Londraya Geçti 

Papa ile görü~tükten sonra A
merikaya avdeti beklenirken an· 

~ızın J,ondraya giden 
lyron Taylor 

Londra· 26 (A.A.) - Reis Roo
seveltin Papa nezdindeki şahsi 
mümessili Myron Taylor Lizbon
dan gelerek hır İngiliz hav:ı mey
danına inmiştir. 

Romaya bir heyet gidiyor 
Vaşington, 26 (A.A.) - United 

Press: Üç gayri resmi şahsiyet -
ten mürekkep bir Amerikan he
yeti, Myron Taylor ile Papa ara-

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

Amerika · Japonya 
Müzakereleri 

Nazik Bir Devreye 
Girdi, Hindiçini'de 
Bazı Hadiseler Oldu 

Nevyork, 26 {A.A.) - "Stefa
ni,, haber alındığına göre, P~si -
fik meselesini halletmek üzere 
Amerika ile Japonya arasında ya 
pı!makta olan müzakereler nazik 
bir devreye girmiştir. Roosevelt 
rni.ızakerelerin kat'i olarak kesil
rnesıne mani olmak için bütün 
gayretlerinı sarfctmektedir. 

(So"u: Sa: 2: SU: 6) 

Polonya ve Çekoslovakya sefirleri l\foskovaya ınu\•asalatları ~ıra~ ındıa ........,ınde l1ıgntcrent11. ;\1u 
kovadaki büyük elçisi Sir Cripps ile Polonya askeri heyetinin rci•i de görühi)·or 

ALMAN TEBLiGi 

Moskovave 
Harkof'a 

Hava Akını 
Kief 'te Ah nan 
Esirlerin Sayısı 
547,000 i Buldu 

r ............................ ___ .... , 1 

SOıYET TEBLiGi Bir Sırp 1 
Cetesi ! Gomel''de 

i Bir Mevki 
Yu~oslavyada 1 Geri Alındı 
Bır Şehre 1 -<>-

1 Taarruz Etti 1
(1 Bir Günde 138 

Nazi Tayyaresi 
Londraya Göre · ! Tahrip Edildi 

Cephenin Gerilerine :Fransa ve Norveç+el Kırım' a T ~ruz Devam 
İndirilen Paraşütçüler ! de Sabotailar. 1 Ediyor, Fakat Ruslar 

Bertaraf Edildi ! Devam Etmektedıri Vaziyete Hakim 
Führerin umumi karargahı 26 Zürih, 26 (A.A.) - Hersekten 

(A.A.) - Alman orduları basku- Milanoda çıkan "Regime Fascis- M h b ş•dd ti 
mandanlığmın tebliği: Hususf teb ta,. rıazete"ine gelen bir ha _ U are e 1 e e 
!iğde kaydedilmiş olduğu veçhile herde Sırp vatanperverlerınin Devam Etmektedı'r 
Kief'in şarkında muhasara edı - Mostar mıntakasında çete muha
len düşman ordusu bakiyesinin rebesi yapmağa devam ettikleri 
imhasına bila merhamet devam bildirilmektedir. 
edilmektedir. Gittikçe artan duş 
man esirlerinin adedi simdi 
492,000 kişiye baliğ olm1;ştur. 
Harkof, Tula ve Moskova arasın 
daki sahada hava kuvvetlerimiz 
şimendifer hatırını ve silah fab
rikala•ırı: t~hrip etmişlerd<r. 

Moskova· 26 {A.A.) - Kızılo • 
du umumi karargahının 25 c~ hı! 
tarihli akşam tebliğı. 

Esir sayısı artıyor 
Berlin, 26 {A.A.) - "D. N. B.,, 

Führerin umumi karargahının 
bfr tebliğine göre, Kief'in şarkın 
da çember içine alınan düşm~n 
kuvvetlerinin imhası pek yakın 
dır. Esirlerin adedi şimdiye ku -
dar 574,000 kişiye baliğ olmuş ve 
mütemadiyen de artmakta bulun 
muştur. 

İğtinam edilen ganaim hiılen 
tadat rdilmiyecek kadar çol;.tu•. 

1 (Sonu; Sa: 2: Sü: 5) 

Sırplar hiç yolu olmıyan dağ
larda harekat yapmakta oldukla
rından bunları oralardan çıkar -
mak çok müşküldür. 

Son günlerde vatanperverler -
den mürekkep büyük bir çete, 
etrafında muntazam bir muh:ıre -
benin cereyan ettiği Adea kasa -
basını muhasara etmiştir. 

Diğer memleketlerde 
Londra, 26 (A.A.) - Fransada 

sabotajlar devam etmektedir. 
Nantes'de bir maden yağı depo

(Sonu; Sa: 2; SD: 7) 

25 eyliılde kıtalarımız düşm1n 
la bütün cephe boyunca çarpı -
mışlardır. 23 eyliılde 138 du 
man tayyaresi tahrip edilmı•t 
Bunlardan 70 i hava muhar~b 
!erinde ve tayyare dafi ba~dr~, 
!arı tarafından düşürülmüş, mı 
yerde tahrip edilmistır. Biz • 
tayyare kaybettik. 

Tebliğde bundan sonra 24 e -
lul tarihli Alman tebliğınde K 
mmtakasında 570 tank tahr 
edildiğine ve 380 bin esir alıncı 

(Sonu: Sa: 2; SU: 3) 

l(jü~~ı 
Bu kanun, geçen harpte ağzı 

Yanan Amerikan efkarı umumi -
yesinin hükiımeti harbe girmek -
ten men için almıya lüzum gör -
düğü bir ihtiyat tedbiridir. Bu 
kanun ile hükiımet, Amerikayı 
harbe sokabilecek hareketlerden 
menedilmiştir. Geçen defa Aıne -
rikayı harbe sokan hadise Ame -
tikan vapurlarının Alınan deni -
zaltıları tarafından batırılması 
olduğu için, bu kan•mda da en zı
Yade ehemmiyet verilen nokta, 
Amerikan gemilerinin muharip 
nıilletlere eşya taşımaması, ve 
harp mıntakası dahilindeki sular 
da dolaşmamasıdır. Bu sebepledir 
ki, Amerika lngiltereye yaptığı 
Yardımı doğrudan doğruya kendi 
gemileriyle sevkedcmemektedir. 
Amerikadan alınacak malları an-

r. 
_.... ----·-·---··-·-···-·-·-···-----···-···-·-··-·····---··-··--·················, 

imtihan Edilen Musiki Sanatkarları! 
HALK İLE $AKA OLMA2 

Yazan: REFiK HALiD 

Kitapları mevsime göre okumayı severım. Mesela tiyatro! 
rın açılacağı şu k1ş başlangıcında meşhur Antoine'ın 187 

den son günlere kadar Paris tiyatrolarında sahneye konmu~ butı. 
piyeslerden tarih sırasiyle bahseden iki ciltlik notlarını gözde 
geçirmekteyim. Az satıra çok fikir sığdırmak, yalnız lüzumlu~ 
ve cevherliyi söylemek bakımından emsalsiz bir eser .. Bir aral 
giızüme eski zamana ait pek tipik bir vaka ilişti: .. C.ommune,, is 
miyle anılan ihtilal esnasır.da yanan Porte-Saint-Martın tiyatrosı 
vaktiyle kraliçe Marie-Antoinette'in verdiği pek acele bir emırl 
mimar Lenoir tarafından yalnız 64 gün zarfında yapılmı-ı Fakat 
kuruluştaki süratlen saray bendegiını ile asilzadeler güruhu ürk 
müşler, içine girmiye cesaret edememisler. Kraliçeye karşı da y 
gıtliğe toz kondurmak istemediklerinden şöyle bir çare bulmuşlaı· 
Tiyatroda, ilk defa. halka bedava bir oyun seyrettirmek! Şayet b 
na ç<iküverirse, ne olacak ki? Bayağı insanlar cemaatinden, çoıuk 
çocuk, bir. iki bin kişınin canı çıkacak ... Işte o kadar• 

cak İngiliz veya bitaraf gemôler- ~ 
le nakletmek mümkündür. Hal -
buki ikı senelik harp müddetin-
ce Alınan denizaltılar sekiz mil-
yon tondan fazla İngiliz 
batırmışlardır. Arnerik 
rnının müessir o 
Yalnız Amerikanı 
nıı.oı kafi değildir. Hamiyet . ,yyen Silzal Şükran 

saııalkfırlarının ırntihanıanna dün de devam edilmiştir. Burada !,nnlarcian birkaçını görüyorsunuz. Tafailiıtı Z ci sayfamızda 

Düşündüm: 64 günde yapılan bina, filvakı çökmüyor; li1kın 
asırların vücude getirdiğı muhteşem Fransa tahtı sekiz sene sonr 
müthiş bir tarraka ile göçüyor, kral, kraliçe ve binlerce bende,, 
ıdam seh.!'~nı boyluyor; zalim ve mütereddi bir rcjırn, eııkaı 1 
tında kalıp tozu, dumanı dünyayı sarıyor. Ve nihayet, o tıyı tro 
içinde tecrübe tahtası yerine kullanılmak istenen halk da 90 se 
bekleyip eline geçen ilk müsait fırsatta binayı ateşe verıyor! 

Antoine'ın iki cilde sığdırdığı binlerce piyes arasında benı en 
fazla heyecana getireni işte bu, henüz yalancı sahneye konmamı . 
fakat hakikat sahnesinde kan ve alev dalgalariyle oynanmış ;bre 
verici dramdır 

'· 
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[~)! w:ıı (Teknik ö9retime o;;·ir Rapo;ı Barôarosun Büyü.ki imar 

-.. ~ ····-.. - .. -
Faaliyeti 

Dair Dakar'a 

Şayialar Yıldönümü Bay Proot'Un bnar pl3ııı mucibince 
sehrimizdek.i imar faall:retine yer yer 
ve semt semt Pf<>ll'ama uyularak d,;. 
vam edılmektedir, Tepebaşmda Şehtr 
Tiyatrosu binasından !Onra gelen 
Belediye malı Sinema btnaı:mm gü
zell~ştirilrnesine de başlanmıştır. BU 
b!nanm yanındaki dükkAnlar yıkıl· 
makta, sinema binası tamir edillp bo
~anmaktadır, 

f'! gön evvel Ingiliz krtalannm 
Vichy'ye tibi olan Cibutiye cir

dilr.ıertoe, Dakarın da Amerikalılar 
taralmdao işgal edildiğine da'..r haber
le< p:lmiştir. Faı..t bu fSyialar 1nıP
Ü& 9e Amerikan makamla.n tarafm
dan tekzip edllmittır. Almanyanın 
Vid:Jp bilkilnıetl ile İng'ltere ,.. Ame
rikaam araamı boaaralı:, kendiai için 
birinci derecede chemnıiyet.i haiz olan 
Oakar'ı bu devletlerin muhtemel ta
arruzlarına karşı müdafaa etmek ~
silcsiyle iwale teıtebböa etmek iste
tneBi ihtimalden uzak olm&dıtı gibi 
bu i9te İngiliz ve Amerikalılann te
$0bbiisü ellerine almaları da müm
kün ııötilnmektedir 

Tahsil Meselesi Büyük Türk Denizcisi Barbaros Hayrettin, 403 
Yıl Önce Bugün Preveze Za.ferini Kazanmıştı 

Bir Vic.hy telgrafma eöre: D ıpann 
lhgıqffalayetli mfldafaaamm yıldvnll -
n>il Vkhy'de, Amiral Darlan'ın da 
ıştirak ettiği bir ıcom-ı- muaııimle 
lnat!Mmıqt>r, 

.Pl'Ml88 mütaa ' Jcdwa :ilı:i .., son
ra, General dö O 18 ,_ ldm-esindeki 
kwoederlD İnpllo dpoanmıısmın yar 
dum Ao ~ ete ceı;lrmelr için, 
rn..a~ neticelena bir 
t-1>1Miıı yaptıWııın malilmdur. 

tiri humı ~ da Dakar'a bu de-

; ":""'s"ra•tıı•= -ıerı ;; 

,:!tOaft,..• Cl:'.:1:::" .:::: 
b4flı --~ bir de-
.. - .... lı,.S mil-
- ..... ._garp 
Aı67 ..... -ktedir, 

llıoAıW'I • .... ' 7 - denini-
-., lills> .. ...... • Aıı<oo ile 
Loedı:a arHmda .._ yapan İngiliz 
itemi. kafilelerine mu Hakıyetli bü
~da. b-t ......... 

26 - bir ..._ Wpah: Garbi 
.\hftı:a ımblll....... .... 78,000 ton 
hacmiDde 11 ı.,... e ' · Wı Abnan 
dcnizakdıan tanfJD4u, batırıldığını 
bildirôpodıor. a. babm, çok milba
illah da olea, Alman donbaltılarımo 
.\lr-n ııM>lndıılııl -..ıardan ve 
&dıııttarda - ..ti,.le dahi -
lsttfade .etikleri U 1 ai V"ermekte-
iir. Akıwıııwu 1>31car'a yerleşmesi, 
cenubi A t1antiktıe İngiliz •e Amer "ka 
rernileriım WJ ı kcleatwi için ciddi 
ttfıliRler - ede<... lllbİ cenubi 
Anıerika3'1 da ioilli MWi4i - ko
l'acaktır. 

Alınan~ıının c..,.ır, ,.,,_ _.. .... 
iııcali, Kuablankadan 3,200 idi.,._ 
kadar uzakta buhman Dakar'a ctae
&arkmMrm mukaddemesini tetkil ecJe.. 
c:ekf:tr Mütchas!lrslarm kanaatlerine 
ırdıre: Tankları, tank dafi topları, ltJ'
Yarelcri olmıyan Dakar garnizoma., ka
radan gelecek bir taarruza karşı: bu 
tnıevltii müdafaa cdemiyecektir Da
ltar'm denizden işgali daha İüçtir, 
CÖnkti aıahil bataryalan kuvvetlidir. 
Fakat bu limana karşı sıkı bir abluka 
tatbik etmek suretiyle teslim almalr 
rnümkiin göt'ünmekted.ir. Çünkü he

ınen bütila ırıda -- Dokar"ı 
deni• 70lu ile ~ten ııelmektedir 

Bütün bu sebeplerden dolayı Da
kar'ın ve diğer At1antik hmanlariyle 
adalarının mühim har,.k,.tJtte sahne 
• .._.__. ı...ı.ar edilebilir. 

M. ANTEN 

"Bir milletin nisvanı derecei te-
rakkisinin mizanıdır," cibi söz

lerle kızların tahsile te,vik edildiji 
ikinci meşrutiyet günlerinden çok u
zatı~. Ciimhuriyet devrinin tuzları 
mektepleri doldurup taırrma.kta. bet
ti bazı faaliyet şubesinde erkeklerle 

r - ·- yazan: ""' 
1 N • : ! asuhı BAYDAR ! 
ı ___________ ....... _,; 

ideta müsabakaya &irişmektedirler, çocuk anası .. kadınlarımızın yekünu 
Fakat, rej.im onlar i!:in bunu da klfi o kadar kalabalıktır ki bunları, bir 
görmemekte ve kendilerini resmi ve- çok ya.hancı memleketlerde olduğu 
ya yan resmi möeaıeeeleı' kadrolann- cibi, "Akpm Kı.ıı: Sanat Okulları., 
da çalı'ır vatandaşlar vaziyetinde bı- nda toplayıp müstahsil unsurlar ba
rakmaia razı olmıyarak evlerinde ve tine ıetirmeie tetebbüı olunmot Ye 
umumi hayatta bit-er istihsal anamı.ı evveli Ankara ve İstanbuldan baıla
olmağa sevketmelı:: istemektedir. U- narak Antakya, Antalya, Balıkesir, 
mumi hatlariyle telb.iaine devam etti- Diyarıbakır, Erzurom, Es.ki.tehir, lz
iim.iz teknik ötretim hakkında rapor mir, lzmit, Iıpana, Kara, K.as*"Onu, 
un ''kadar için orta teknik tahsil,ı bah Konya Samsun ve Ueakta müstakil 
ainde onlara, bu sebeple, geniş bir wc kız enstitüleri buhınan mcrke:ıler
yer ayrılmıştır de de bunlara mülhak okullar te• e-

Raporda de.;iliyor iri: '"Ev ve aile dilmiştir. 
hayatının nizımı olan kadınlarunızın Müda..tnUmi ....- 1'080 kadar o
hu .azifelerinde muvaaa. olmaları i- lan bu okullar bük ' ', ; yerlerin 
çin onlara bütün dün,._.. lr&bul et- kadın ı...a üerinde o dwece be· 
tiği iyi usulleri öiretmek vıe banan yırlı bir teeir icra eıtmİıftir ki her 
icap ettirdiği vasıtalan b• 2 bf'e viliyet t , Al:tNns n .• •ilmdr
cek hale gelmelerini temin etmek Ji- tedlr, h ... ilmdllik her 
znndır. Bir taraftan, k:af'rıı • 1 vıliyet df ıte n9ıaa 15.000 ve 
evlerine ve çocuklarına mert.&. ..t- kız sanat okallıl: lttıa eıplmae diitü
ni iyi tanzim eden, çoculdarmı iıfi. ,.. , nülmektıedlr. ~ ..._ uıllıip ola
tlştiren bir ev kadını yapmakla be,..... cak vl!IJoet ı ' ' · Oodıı, Nafia, 
ber bu rolünü ifa ederloen kendi el Çanakkale, A-. Niide, !Cırıtelıir, 
emeği ile aile iktisacliyatına yardım Giresun, Çoruh, Rize, Aydın, Sürt, 
edecek bir bale sokmak ve mıemleke- Er%incaıı, Burdw, Yoapt •e ka.ıa. mer 
tin kazanc.ıoa bir miistab.al olarak iı- kesleri de Toın1 Tire, Develi, Cey• 
tirakini temia malasadi.,... bir takım han, Bafra, Adı)'anıan, Akşehir, Bay
bilgi •e maharetlerle Mçbiz etmek ıa- burt. İskilip, SO~e. LüJcbur&az, Çor
zımdır, Bu vazife memleketimiadc, hı, Nazilli, Edremit, Meratfon, lnea(ll, 
ecnebi memleketlerde olduiu eibiı. kız A_yvalık, Bandrrına, lıfenem~ Nevıe
enstitüleri ve akşam tıa ıan'at obl- hir, Mustafakemaipqa, Bcrcama,. Si-
larına verilmit bu~,' verek. ZUeclir. Bu swetle 95 1 Ws-
K ız emtitüleri · cak olan bu o~larda talebe .. ,...ımn 

30,000 den aşagı olmı;Jacaiı hesap 
edilmelrtedir. 

Köy gezici kurslart 
--~ 

Bizde, Milat Pa- """'""tu kız 
ıslahaneleciyle baflaauıt olan 

luzlarm •an'at tahıiJl, Maarif Vekil-
liği mesleki tedriıe el IDoyduğu zaman, A ncak, kız enstitüleriyle alqam 
mileısese olarak SO - 150 mevcutla .., sanat okullarının tesisine bikim 
iki mektebe istinat ediyordu. Tanzim olmue obın fikir, büyük kütleyi ıi
ve tefti i9ine • ' ada '1-net Pap nainde 7qatan köyleri ihmal ede
.. a.chii96,, ; ' - bllflıonmış, mesel!, Nltelılm, lı6plli lr&dınlan-•ı 
Mıq 'v bir st* lt~h setir- kadınlık itl«inde temizllti, çocn&una 
tMmıİI. A..,..,. ı.. ...t IQbemi, için ıdıhat lcaidelerioin eaırettifj vecihle 
ayn Qn tat.be ..enderilmiıt ft )'elli ba~ait, .b~sat •e ailesi fertlerini 
enıtitülcr meydana cetlrilmeei ıçın ~ıut ~.e ık~ı~a~t. tarzda giyinip giy
Jüıumlu muallimler yetittirilmit, ve .d1rme13, evını ıyıce idare etmeği öi
dııba .....,. açılan "Xn M .. Wı: Ot- r~tmek maksadiyle Maarif V ekilliti -
retmeo Okulu,, nda da muallim sa1181 oın. Burs~ köylerinde tecrübe mahl -
fulalattınlmlttır. Baaün,. A•m. Af- 1~tın~e hır, ve daha sonra, diier on 
yon, Ankara, Bursa, Edirne, Etlzıf, 1.s U.:ı viliyet:te de birer kurs acnut Ye 

nıir, Kayseri, Kütahya, Mania&, Sivas bu lrunlann çok fa)'dalı oldaiunu tes
Trabzoala Iatanbulda Xadıltö,ı, Mi~ bit etmiştir. 
ıantaeı, Selçuk, Uakiidar olmak üure Köy kadınları ırezici lnarsl.-~ bulun 
ka enıtitiileri on altıyı bulmaktadır dukları viliyetlerin akşam okuJuna ve
Talebe 1ayısı ıs~ dir Fakat bi; n kı:z enstitüsüne baih, ötretmen
Jasm.ı yeni olan bu ensİitülerin' bütün leri iıe kız enstitüleri mezunlarıdır. 
sınıflan teşekkül edince bu miktar Bu kurslarda tedris müddeti beş bu-
5000 olacaktır. çulı: ıydır. Kun ötretmenleri bu müd 

Llkin, ne entıtiiltil •e ne de talebe deli tamamladıktan sonra vill1etın di 
ny!8ı tatminkir delildir. Niifınlan ıter bir kö7'!ne ıı<Snderilmektedir ... 
ııözöniinde tutulmak ıuretlyle daha ~Cip kadınlıtr lıalılandıı yeni yeni ma 
23 merkezde üç tip üzerine enstitü a- lumat toplıyan öiretmenlc.rin müta -
olacaktır. Yeni enatJtülerin mer- bedeleri bir çok nokaanlann merkuce 

UMANDA : kezleri şunJarhr: Adapaz11.rt, Akhisar, izalesini temin eden tedbirler almma-
Balıkesir, Diyarbakır, Denizli Çorum erna da Jı:nktn •ermek ıuretiyle ay-

Batan Geml"le-rıı. Erzurum, E•kişehir, Gaziant~p. Kll!s: nca faydalı olmalrtadır. 
nlıı MalatJ'a, Maraıt, Mersin, Mardin lllemleketimisde 1* tnarılartn açıla .. 

Enk 
Konya1 Ödemiş, Tekirdatı, Tokat~ c~iı köyJer miktarı 20.000 olarak tes

GZI Çıkardacak Turgutlu, Tarsuı, Samsun, Urla, Kırk bıt Ye her kurııun bir köyde on ... 
lareli, nede bir açlldııjlıı be9ııp e<lllne mab

Eaidenberi lstanbal, ÇanakkaJe, Bu enstitüler &Qlıp bütün aınıfları taç olduiam• "1167 kadınlan 1U!c:I 
'-mu:- ve Mersin limanlarında batnu'$ teşekkül ettikten sonra eskilerle bir- kunu,. M719ırun 1000 den atab ol
'-'--ıı vapurların enkazı çıkanla - Jikte talebe sayısı 12150 yi bulacalrbr mıyacağı anlaşılır. 
c:.Sbr. Bu İşe ait kararın tatblk:i için Bu eMtitüler, bilindiği üzere, henü; 1941 - 42 1'ılrnda SO kurı daha açı
~ teşkilitı ile göriifülmelr:tedir tahsil çaiında bulunan kızlara meslek larak her birinin iki kö,.de faıli7ette 
Calı:ardacak dcmirluin kilo!una alt~ tahsili vermekle beraber orta okulları bulunacaiına ve beherine deYam ede
.... da.loc iwtti 1 ektir. umumi ki:iltür dersleri proe:ramını da cek olanlann da 30 olacaiına göre 
pıı:wtz!'OLLARINDA TKJtAtlT- aynen tatbik ederler. .....,.tlarla bir- 112 kunta bu se-
~ - Deni%yollan memurlarmm Akfam llaNlt okulları ne 3no lııadm ~oııtfrihıtit olacak-
lojllıılit aandığl kanunouıda bazı defi- ------------- tır. 
ıQılilder yapdacaktır. Bu aanruğln da L ikin, tahsil çaimı geçJrmif, na- Meslek öğretmen okulu 
~ için Devlet Demiryollan t~ zari tahsile karşı heves duyma .. 
- wndtit hükümlerini! g&e mm.o- ntıf on fakat ber hangi bir mealeie 
~!=:in edecek tdtle ııetlrilmelol lıa- intisap ederek hayatlarını kazanmak 
~ıh:nıştrr. sarureünde buluna"n - hatti evli ve 

Kız omtitüleri7l4t akşam kı~ sanat 
kullarına meslek ve atölye ders 

1eri öfretmenıeri,.ıe kız orta okulla-

~ 

·ı NUMAAALI ODA 
~ __ YA Z AN : €d9ar W.alLace 

-ındiDıle 1ıJıap .. m re - -
....,., "J!:wt 1 •-ı, ... 
<il. -o----..- .... l!lbı. bir sörü insan hep Johnny'yi 
6-ek: istediler. Bunlarm ilkini içe
~ aldıktan sonra J.Jolınny, Pat-keri 
"i!toık. Ona: 

.... -....... 
.,.... _ı.. 
"'buıs,..,... lir.- her 

bıııld9. ·== ordtualda bir lhjÖr 
olduğunu duydum. Peteri her ne ka
dar az tanıyorsam da, kurnaz bir a
dam olılulltmu b!llrim. Bittabi hte
diği adamı bulmuştur.,, 

Tefrika No. 7 
?" diye merak etti. Manor Hill 

iti evlerden daha yüksekti. Kır
mızı tuğla duvarlarmı mor salknnhır 
sarmıştı, Johnny ön kapıdan girmek 
istemJyordu. Bahcenin yan patlka
sır.ıdan yürüdü. Evi tanıyordu, bu yol 
evin ırka!\ındakl avluya çıkardı. Ve 
alelekser Peter o saatte orada güneş
lerdi. 

rınm ev idaresi •e biçki - dikit ci
bl deraler:nin öiretmenlerint ,etiıtir
mek için Ankaradaki laınet Pqa Kıı 
Enstitüsünde !ahsil müddeti ÜÇ sene 
olmak üzere açdmq olan kız meslek 
öiretmen okulu yedi ,.,.-; faa
liyette bulunmaktadır. 

Okul, içinde yerleşmiş buJunduiu 
kız ensUtijsünün nıutalarından isti· 
lade etmektedir. Buc&nkü kadrosa 175 
Citiliktir. Busüaün ötretmea. ihtin· 
cmı temin edebilen ba okul kadrosu
nun, her viliyctte bir kız enatitüaü 
ve akısam sanat okulları açılacağl dik
kate ahnaralıı:, en az 300 kitilik ol
ması düşünülmektedir. 100 talebe ley
li ve geri kalan 200 talebe de - Anka
ra ku:lar.ının cösterdiii rajbet dola
yisiyle - nehari olacaktır. 

Köy enstitüler! için huauıi bir şu
besi, ve ayni zamanda, münhssufan 
bir ev idaresi ve sanat öğretmeni kul
lanabilecek kadar kalabahk olıarı ilk 
okullu merkezler için bu vasıflarda öt 
retmen yetiştiren ayrı bic tu:b.i daha 
olacak olan kız meslek öğretmeo o
kulu için ismet Paıa Kra Enst:tü•ü 
yanında yeni bir binanın intMJ aariri 
görülmektedir. LA.kin, bu binanın kuru 
lup tamamlanmasına kadar ealli kadro 
ile iktifa edilemiyecejindem bu den 
yılı içinde nehari talebe kaydolunmak 
suretiyle kadronun genişletilmesi mu
vafdr: görlilmektedir. 

* * * B"raya kadar böyteee MlliN ett!-
i,imiz raponm "kızlar için teknik 

taıı.11, -~ sla;ol~ çalışıla
cak olan gayeler, ba buillllta konal
muı tMa.-vur edikn pre..ipler M 

bu aayelerle ;w lfileri certek:I ct!ıcaw 
yolunda kuJlandabileceği ümit edilen 
vaııta ve tmkinlar, ktıaca, bunlardır. 
Raporwı son parçası "ticaret tahsili,. 

ne tahsis edilmiı, ve en niheyete de, 
mevcut olan ve yeniden açılması ka
rarlaştırılan milesıeselerin 1940 - 1941 
yılında •e gelecek yıllar&ki mesan 
adedi, mevcut bina ve tesieatm ikmali 
ile ycnJden yapılacak intaat için lü
zuınlu tahıiut miktarmı sö.terea 
cetveller il&ve olunmuttar. 

Yalnız. şimdiden ip.ret edelim ki, 
a1lkah müesseselerin mUtaletllan alı
narak mütehassıs bir heyet tarafından 
hazırlanmış olan ba rapor, bİf' kaç 
gün evYel Büyük Millet Meclisince 
kabul olunan dört kanuuo hükümle
rine göre Maarif Vekilliii teskilitın
da icra edilecek tadiJlerden, yioi tek
nik öğretim müdqarlıiı ile ona bailı 
dairelrin fiilen işe ba•lamaıından 
sonra yine alikıh müesseıelerle ih
tisas erbabının fikirferj öfTcnilmek 
suretiyle kat'i .,eklini alacak ve daha 
sonra tatbikine başlanacaktır. 

Uçüncü bir yuımızda "ticar~t tah
siliu ile programın tahakkukunu te
min için konulmuı mulr.:tazi tahıisat
tan bahsedecek, •e ıon yanmada de 
teknik öğretim mevzauna dair dü4iin
dük1erimizi ifadeye çalışacağız, 

Bu ehemmiyetli davayı tetrlh ~n 
i•ıat ettiğimiz bir kaç siltunu., zan
netme,.;. ki, ~nmu çolı ııilr
aünler. 

B UCilD bllyilk Türk _,,isi Bü· 
yük Amiral Barbarot Hayreltl

nin k:azandıtı Pn!veu Uıferintn -&03 
üncü yı1d6ntimüdür Midilli adıı.ı mu 
hafızlarmdan Sceoftl1 Tffltt:t admds 
bir sipahinin dert ot>undan biri o
lan Barbarosun asıl adı Hızırdır Dl· 
ğer üç kırdeıp!nden 1- ve lty.._ 
deniz sav14lanndı ttenftE l'IDC' yaşta 
ölmüş ve Oruç ela Rodoo oll"111vele
rlnden biri tarafmdan esir edll•rek. 
~emilerde konan olaralı lı:O- ook· 
mlşt!r. 

Bir aralık f•crp Tunu• giden O
ruç, orada l!leni Hatn hülrütndarmın 
himayt11ine mazhar olmuş YI! 1ıı:l1°ftftff 
Hnır (Barbarog Hayrettin) de Tunu
sa giderelı: konanJıja devam .ant.tit'. 

İki kardeş Cezayir! İspenyoDardan 
alm11 ve bir hük'Oırnet kurmuşlaMır. 
Oruç Reisin 1534 yılmda ölümünden 
sonra Ceuyir hük6mıtm Hınr rcl~e 

kalmış ve Rınr da, Yavuzun hüküm 
dar bulunduğu sınılarda, Tunus Os
manlı imparatorlutana iltihak etmls· 
tir. 

Bundan sonra Barbaros Osmanlı 
tmparatorlujunun Ceze:rır valisi ola
rak görüyorm. 

Barbarosun bu lAkapMı anılması 
biiyük kardeşi Baba Orucun adiyle 
kanştırılmasmdan -.eya ukalanın kır
m rzı olm.ınclan tleri. ecl&""1ed:ir iti. 
birinci ihtimal deha lfllltpıa:ir, 

* * * y wk - Nwl ı jol;j a-
daları birer btlw .ıo ııwçlrenk 

bu denizi bir (Türk ııaıı> tı.ııne ııe
tirmiye l>lıflaymca, 1'- Cılmhu
riyeti, geri kalan adıUıan nnahafa:ıa 
kaygusuna dfitm6ş • ... , de bir 
korsan yuvası oları C.-- Mlewn 
edip burasını teuıllllltınek ....._.na 
kaprlmıştı. 

İspanyollar, Venedikliler, Papa. 
Malta, Cenova ve SicUyılılar 90 bin 
asker ve 2500 top tawan · 301 parça 
gemi toplamış ve Türk donanmasını 
katı bir mailübiyete utratmak az
ml1te ,..,ı. çokmıflardt. M8t'811k do
nanmaya Amiral Anderya Dorya ku
manda ediyordu. Türk donanması ise, 
Firkate. JCadtraa •e · Başıarde olmak 
üzere 122 gemiden mürekkepti. Bun
ların 30 paroaa1111 Turgut Re.isin ku
mllJldaaındakl 116nllllü kormtnlat teş
kil ediyordu. 

Müttefik clonanma51 ıeını ııdedJ i
tibariyle Türk Cilosunun ücmisli, top 
adedi ~unmdan Dil aUa misli kuv .. 
veıe malikti. Tilrk donanmasmdaki 
8000 mtlharibe kM"fl mltlel!k donan
mada - muharip vareı. 

* * * E yHlliln 26 met günü sabah• batı 
rüzgBın düştü ve h2fif bir şi· 

mal rilz(ıfln .....,ı,.., beeladı, 
Müttefik kumandanlar, 21 l!:y!lll 

sabahı Anderya Doryanın reisliğinde 
bir harp mecllııl toph)'arak, Pren
zeye hücum etmek ve Palamar ü~
rinde bulunan TUrk kadirpl...mıı 
top ate'1 altında bulanan sıj sular
daki dar geçide hücum etmek fik
rindeydiler. 

Türkler ise gemilerinin dlrelderinl 

t(ıbk*•'arı du~ ..,......ı """'°r ntMMNIVSf 

'lıkı t••)'OIP'Mltl• ...._ ......._._ "atc:llılf Mr 
..... .,.,.,.......... yateıtaft: 

LALE Siaımast*· 

DOROTHY LAMOUR -
BiNG GROSSBY'nin Yarattığı 

SiNGAPUR 
Y o L u 

Şaheseri aonıuz bir hayr .. lık.. alk•ı~r, 

bu Meı'utlara katılına.. 

Bugün aaat 1 de tenzlllth mıtlne 

atı de 

~- Resmi Küıatlı : Öniimüzdeki Sah Akfamı ---

5 0 M ER SINEMASl'nda 
İcra edilecek olan 

OTEL SAH ER 
de yemek ve dansetmek için sofranızı temin ediniz Fransızca s&ı:lil 

olan bu güzel filmin Baş Rollertncİe "non buradruı eksilelidenberl, her-
ıı,.ı bir sinema çılgınlığı tuttuİ!\Jnu 
,dUm.,, dedi. 

Jobnny azıC'ık k:aşlarrıı çattı: '"Pe
ter o sarulığm taknndan delfldlı' ... 
dedi. Yürüye yürüye avluya vardı, orada SYBtllE SCHMIDT WILL Y BIRGEL 

ıc..bwt efendin1, batta kendkn de s1-
lltm3Y" pek beğenirim ... 

"Ö)lleyse saşt on bir buçtıi& kadar 
lılınıeyen bir filmi &eJ'N git, 

''Yani?,, 
"Yani bu ak..,cqı,m burada bulunma

Qe lllzum yok demek istiyorum." 
Pat"ker'in yüzü asıldı: Ama iyi bir 
~idi hal 

"SrakAla efendim!, dedi, Ve 11Aca::tzrm efendi kimbilir ne çılgınca 
kuruyor!,. di7e düşüne düşü

Dıı dııtan çıktı. 
._ on bı.ı<;ukta sorı misafir ele a
~andan ayrılıyordu. 

Johnny: "Yarın Pelet'I ııldlp gatt
~im! .. dedi. Biten sigar t mı şömi
fteye fırlattı. "DemE'k: sentn bu dfiıtün
~ ve nf' ı:an11n diiCün o1ncağmdan 

Parker, apartımana dönünce efen
disini yanmış kapkara kAğıtlarla dol
muş şöminenin önünde bacaklarını 
vzatmış, düşünüyor buldu, 

hizmetçi kı:yatl!tlttde ıtylnmli iri ya-· a... WOMFF _. rı adamın bir! 1>aımı ekmiş hizmetçi 1 ALBACl-1 REffi • r 

Ertesı günU öğle yemeğini alelace
le tıkıştırdıktan sonra Johnny doğru 
Horsham'a vardı. Horsham sokağını, 
emin adımlarla tepip geçen, o atletik 
vücudil görenlerin hiç biri, bu insa
nın daha lki gün evvel bir hapishane 
hücresinde mahpus olduğunu habr ve 
hayalden bile geçiremezlerd.i 
Kaçırmakta olduğu saadeönl kazan

mak ve yine elde etmek itin o ak

kızm s<lylediklerlne kulak veriyordu, 
Fakat kız o kadar yüksek sesle ko
nuŞUyordu ki, herifin böyle eğilmesi
ne hiç Jüzum yoktu. Ses uzaklardan 
bile adamakıllı işitilebiliyordu. 

"Senin şimdiye kadar ne biçim ev .. 
lerde c;ahştığmı bilmiyorum, ama eğer 
seni bir daha odamm içinde şunu bu
nu karıştırırken &örürsem emin ol ki 
Miater Fon! ilk itim gidip MU.ter 
Kane'a haber vermek olacaktır • 

şam büyük bir effor yapmaya haı:Ir- "Hayır, bir daha kanştırmam" dl· 
tanıyordu. Bu efforun ne netice ve- yen herifin sesi pek kısıktı. Bu ses 
recetinl, bilmiyordu. kısıklığı, heyecan ve helecandan de--

Dowl\ Road 90kaialtlam dönünceı ğild.i, Adamın sesi kendlliğlnden kı
kend!!lnln ıttnyacatı kaponın önünde sıktı. RattA ihttmal bt>şikteyk@n bile 

inıousine'nin beklf"nıck~c i böyle fısıldıyormuş gibi nglam~ı. 

• 

Akçadağ Köy 
Cinsi Mikdan 

azam! asgsr! 

Enstitüsü 
Beherinin f!yab 

Lira kuruş 

Müdürlüğünden 
Tutan 

L. K, 
Teminat 
L, K. 

Asker postalı (700) (550) 9 50 6650 498 75 
l - Yoıkarda clrıal, mlkdarı tutan ve teminatı yazdı bulunan azami 

(700), asgari (550) çüt asker postalı kapalı zarf usuHyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Milnakasa 30-9-941 Sab günü saat 15 tıe Malatya Maarif 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - İstekliler 2490 numaralı kanunun hükümlerine gl!re getirtilme
si icap eden betıelerle birlikte yukardaki meldtrplarnu en geç saat 
14 e kadar Maarif müdürlüğündeki alım satım komisyonuna vermelerl 
l.Azımdrr. 

4 - Bu almı - alt ,artnsmeler İstarıbtol mearlt ıtllıi.iırlntıın-
do ~on.ıı~bilir · , .. "' 

Haber aldığımıza göre bu blnaı:la 
pek yakında yeni bir sinemanm açı
lış töreni yapılacak, şehrbnlz yeııJ bir 
o;;inema daha kazanmış olacaktır. 

Belediyece yıkılan dükkinlarm ,... 
rı tanzim edilecek. kö~dekl apartı • 
marun albndakJ kahve yola kalbedJ· 
lip sinema binası bütün güzelliğiyle 

t, 1'1"1Pvdana Clk&cakttr. 

Barbaros Bayrettiı 

aı•ıı almq, muJıarebeye. bam- bir 
halde Prevue ka.laalnln &elinde _.. 
k.i almııı. dÜflllanm ,_c11tı hareke
ti bekliyorlardı. 

, _____ , 
Bugün : 1 PEK 'te 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DEN i Z 
KAHRAMANLAR! 
Vaılfı • Atk • Kahramınbk 
muızıam ve milthlt sahneler 

Aynea : MATBUAT U. M. 

Memleket Jurnalı No. 1 
Müttefik -- Jl/27 lllylftl 

gecesi Ayamavro ıubındı Sftola a- BUlllln - 1 de temllAtlı matine 
dası önünde demirledi. O gece tıop- TÜl'tKÇE 8ÖZL0 

!anan harp ıne<>lisi t-htı kale6ine '-ı••••••••••:••ııııl' 
hOcum edlı> Barbar-.ıı muharebeye ======~=-========o 
icbar edllmeolne karar ftmtlftl. Fa
kat Nbalım ilk ıttldlln Akdenh sa
hillerine :ra'*'1ıen, Türk donamı•· 
smın - ııçılmıt oldatu g(lr!lldü. 
Bu ıı.retı:et. tarafeyn kuvveuerı mu
kayese e-1'' e teYkaMde etlretklın• 
ne idi. .. .. 
T.,..... ...... .. ___ ._ıaı1ı,.ııt1 

gönüllü frrkası !inde ilerliyor, 
TOrk donanması hafifçe muakkar bir 
hillıl şeklinde ve tek bir bat üzerin
de :rayılarak, düfm&D 1<al3'onlarma 
doinı yol alıyordu, 

Barbaros, Ander)'a Doryanm ıale
rileri 1etışıneden milttetik kalyonla
nnı temizlemek i~tiyordu. Türk ge-
milerl kuvvetli k- -.ılelmiyle 
bey02 köpftklt!r ~ Derliyor ve 
mültellk kalyonlar arMma dalmrya 
cal.lflyordu, Nihayet oalYO at.ti ba&
ladı. Ve savnılan ıillleler sulara dü
eerek denizde yer ,,_,, lolSpllklil dal
galar yaratırlarken, t.ekfük isabet
ler de gemilerde yaneınlar çı!ammk 
sum;yle 911V&f sabııeelne hafif bir 
duman pe!'de9I ,...Ydt. 

Öğlt!J'e kadar hal'Sit ınabdDt ma
hi7ette oldu ve kısa fası!alı ateş te
atisi guruba kadar devam ..UI. H.... l
iri taralın ıremllıırhıde ~ ,.._ 
lı:!'or. coo@ller gllverl@lerde lftllı:çe 
artıyor, ,..,.. :ıoer :rıııı:oeıen ı..ııı a?ev 
ve ııiyıılı dtlmMı etıtmılan her • taz
Jala!llJ'Ol'dıı. Fakat ııtlı>el lmanp af
ka dalarken, l;ı değişti "" dÜf'D8.n 
pmlltırinln birer birer dinisin dlbt
ni.boyladrkları ııörülmi7a ba§ladı, 

Dorya, vaz.lyethı aittıkp vahamet 
kesbettlğinl &örünce, ka~•ktasl ba;ı
ka bir çare kalmadtlmı .,ıamlflt. 

Türk donanmasından hic;bir ge"' 
mi batmamıştı, Yalnız ~ 

birkaçına gOlle isabet oderek basar~ 
!ar hU!Ule gelmiş, 800 er "S 
400 Tllrlı: denizci!! ~ olm 
Mııttefilderin ise yalım 'l'lll'lı: 
nun eline 29 parça tekneııl ~ 
2775 de esir almmıştı. Haım!ttin ~ 
şanın bu muharebede kı 7 "lı tfo1 
biye, uzalı: nıeaıı1eden top ~ ~ 
dU$!Daıu tahrip etmekti. COnldl ~ 
bireri yilce birer lı:ale gibi SU1U!I ~ 
tünde yilkselen Venedlk, lıop...,.,ı ve 
Porteklz gemflerlne raınpa - WI 
lçlerlrıdokl bbıl&ce mOııellı\h aolı:er1-
ıı61Qa ı&tlloe Ç&tll*Oiııak lmldlmmd!ıil 
Yelltenleri parçalanmıış, serenleri cıe-. 
rflmJş küpefte1erinde btbri)k rebmeJ-.. 
ıcrlmıt olan psipıı mOtlell< danım~ 
muı dannadoıjjıımk "- haşlıadj 
... zalMI Tilrlı: daniuıı.me bı ........ 

Bu mubarebe Tl!tldedu :Wt -
vetlerle dahi deai:ııde mailllıı> edi1me"I 
lerlne lmkAn o~ dolıt ..., ~ 
man blitiin milletlere ıı&lmnlıı 1'4( 
Prwae .-mden - .,.. tıılı:lp= 
den ıa&· uılka dmk m ' 
........ ..w. Alalelı1z .... 1 v 
cleDi3CDorleln kcntıdli aıt..:::J 
Ur, Bu-....--· 
vuluıbulan iıll1'fllt del* _...,_ .. 

en ınühlmnli ve Tllrk ıad!Wn ~ 
detıili ;ıollce ve eplz zatereııım birioıı 

dir ' 
M. 'S..t f'ail 

.....__..... o ... -· b 4 Fitre vo Zelr.itını Tilrk Hava X~ 
"'· B• pıra (Han. Kı....,_ Çoc•lr: ~ 
..,..) ICDnDl•n arannda brdetc• ~ 
1•11hf. 1 , ........... ........ 

Beleclye Salar lcka esir.elen: 
Aşağıda yazdı be~ mevi malzerllll kapalı zadlıı Ye Jı•11+ı:ıoıılmıı.,'ll 

lerileıı tar!hlıırde ayn f1r1 tılcsilbneJ'e koıımlJltıır. 
1 - Kızıl ve san ı.,.'"ıdorı dillı:Olecek S8)"aÇ --

13,10,INl p fhal ..t oı>da 
2 - Satın a!..-ak ,.....ııdak. attı Ne&·-~-llHllllİlll' 

lar l!& demir .,,.ta ve samını 
13.10.941 pazaftesl saat 11 de 

9 - Ytttftuplı: madlnden dlldltecel< ıc, " 1 
14.10,INl ııaJı •t 10 da 

4 - İmli olmıııealr lı:aupılc: tr.apalt « ' hn:ı ile cM ..,.. ....... -... 
tikleri, 
14,10,941 sah - M- de 

5 - İmAI olunacak emaıııe ssyaç ~art 
15,10.JKl Çaqamba •at 10 da " 

Eksiltnıeleri ıöoterilen tarliılude Takstmdeld idari! W '6-1 
sında :yapllacaktır, Şartname almak Te nü.mUDelerl tetl<lk eaneır..-,- 1 

ler her cün mesai saati içinde ....., Merkezinde Levaznn sdo-.S mil• ' 
racaat edebilirler, (8551) 1 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürffiit"" den 
Giriş mllsabaka lmtlbanlan fil tariblerd" -.anılacaktır 

1 " T..,.ınlovvol ç.,.....ba gUnD 
Saat doku7.da Cebir ve ~ıetrl 
SU! OD dörtte Jemıetri 

2 TOfl'lilılew Yel 1M1 ••-•ıJıba gl!ll' -t dokıızda nzllı: • 
• OD dörtte .Klm,J'a 

3 Tevlnlevvel 1941 - gDnD 
Saıt dokuzda ecnebi dil 
Vaktinde imtihan yerinde butr bulunmıyan, kayıt lı:ameslnl ,,_ 1 

da bulundurmıJ'&D talebe lmtllıanlara kabul edilmez, İmtihanlar ,...._ 
dır, Yazı için ancak kopya kalemi, yahut mavl m~klı:epH kalesn lı:lll-
lanılmaımıa mftnade edlllT. (8228) 

Km Ensfftüsü Miicliirliiğincl 
1 " Okulumıu.da 7aptl11C1lt otan tamirat ve tııdlllt açık e>:d ır..,a 

ltonulmuetur. 
2 - ihalesi 1941 Birinci teşrinin 7 inci Sah cQnil - 14 tıe 1'l7aıııt 

mektepler muhasebeclliğl binaaında toplanacak olan komisJ'on taraf;n. 
rlan yaptlacaktır. 

3 - K8flf bedeli 9993 Ura 32, muvakkat -t 'Mil lllw. il ~ 
4 - lateklllerin eııı az bir taabbOttc 10000 l!ralık btı ı.ıı btımer ~ 

yaptıtma dair idarelerinden almıı; olduğu vesikalara tmııodt.ll tstanbtıl 
V!IAyetır.e milracaatla el<siltme tarihinden 3 '°" .,,..el alınnıQ eltllyet 
ve 1941 yılma alt Ticaret Odaııt veslsakalari)'le belli cQn ve saatte ııo
mlsyona ve bu bapt.lk! keşif, şartname ve mukaveleyi ıllrmek isteyen• 
!erin de okul idaresine müracaatlan, (8425) 

Üniversite Rektörlüğünden •. 
Yalıancı dDler otnıltı Danll lmtlhanlan 2.10.941 perft!lllbe lilnd saat 

9 da bqlayıp T.10,INl aa1ı lflnü bitecektir. İmtihan gilnQ ve yerini 61• 
remnek Uzere !lııl1I talebenin m!lncaatıan. (85341 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüflünden 
lMl - 1942 den ııeDffl talebe bJ'lt maameı..ı 1/ Ey161d..., 

SO/ g,.tlle bolar aabahlan :papdacaktır, 
• •r'- +ııtf.ıınlt '"'" '""'"" .. ""' ;""""1111ıne miiracut edHmf'WI 

itibar" 1 

'J ,j 
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,-BOEM ~ 
İçkili Lokanta ve Birahane 

açılmıştır. 

MAESTRO TIANO 
İdaresinde 

Muzlk ve Oukuyucular 
Adres: B"'yoğlu İş B"nkası ya

nındaki sokakta. 

,. Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

T ~ N 

Umumt kan tahli1Atı, frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahrı teamülleri) kan kürey
vab sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıktan teşhisi, idrar, cera
hat. balgam, kazurat ve su tah
lllAtı, illtra mikroskop!, hususi 
aşdar istıhzart, kanda Qre, şe
ker, Klorür, Kollesterln miktar
lannm tayini. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGl-ROMATIZMA. NEVRALJi 
Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 , Ve Bütün Ağrıları Derhaf Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEYROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Usts başı Aranıyor ~ 
karlı havlu makınelerinde Us- ı 
başılık yapabilecek bir Usta

başı aranıyor. 
:leyoGlu Parmakkapı Telgraf 

.__., Sokak No. 9 - 13 ••' 

lstanbul leva11m • . ı· -· nmır 191 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Kamyon ve moto iklet yedek par
aları satm alınacaktır Pazarlıkla 

itmesi 29/9 941 Paz~rtesi gunU 
t 14 30 da Tophanede Lv. Amir

i il satın alma komisyonunda yapıla-
ktır. V leleri komisyonda görUlür. 

r liplenn yuzde on beş teminatlariy
... b<Plll v.ıılcltte komisyona gP.lmPlerİ. 

'Z61 - 8386) -2050 adet bir numara, 1025 adet iki 
numara ve 1025 adet ilç numara 
demir soba alınacaktır. Pazarlıkla 

ıltmesı 30-9-941 Sah günü saat 
l4 30 da Tophanede İst. Lv, Amirli

satın alma komi yonunda yapıla
• ktır. Tal pler ihaleden bir gün e\: -
el verecekleri sobaların nümunelc
nden birer adedini komisyona teti

:oecekler ve işbu numunelerden be
enilmek suretıyle pazarlığı yapıla

• ktır, Takarrür edecek 1ıyat üzerin
len yüzde yedi buçuk teminat alın -
·aktır. (262-8435) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
!d len 15 ton kunduralık vakete alı

cakt r. Pazarlıkla eks ltmt'SI 29/9/ 
Hl Pazartesi günü saat 15 de Topha-
ede lst. Lv. Amirlığı satln alma ko

yonunda yapılacaktır. Ayrı ayrı 
.rUerden de almabllır. fsteklllerin 

erebılecekleri mıkt:ır uzerinden ka
k tl temin tlariyle belll vakitte 

romls7ona gelmeleri. (264 - 8496) -1240 metre gergi ipi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 211 9/941 Pa
cartesl ~nü saat 15,30 da Tophane
h Lv. Amirliği satm alma komlsyo
unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

ıeo lira 70 kuruş, kati temin tı 24 
ll kuruştur Nümunesf komls -

da görülür. Talıpler n belli va -
t1tte komisyona gelmeleri. 

(266 - 8498) -15 adet bakır çay ibriği alınacak-
tır. B kır bulunamadığı takdirde e

ye çay ibriği de almabılir. Pazar-
ı 3/10 941 Cuma guniı saat 15,30 
Tophanede Lv. Amirlıği ~tm al
kom yonunda yapılacaktır. Talip

ın numune ve teminatlariyle bellı 
ak.itte komisyona gelmeleri 

(272 - 8644) • -MOceddet veya az kullanılmış bir 
ıdet torna tezgAhı alınacaktır. Pazar

la e siltmesi 3/10 941 Cuma gunü 
at 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
tın alma komisyonunda yapılacak

tı . Tahmin bedeli 2500 lira, kati te
tnlnatı 375 liradır. Mevcut malı o
lanların belli vakitte komiSY,ona gel-
meleri. ((273 - 8645) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
edilen 21,079 kılo pençeiilt kösele a
lm•caktır. Puarlıkla eksiltmesi 2/ 
10 941 Perşembe günil saat 15 de 
Te>phanede 1st. Lv. Amirliği satın 
alma kom syonunda yapılacaktır. Ta
Jlplertn belli vakitte komiPyona gel-
meleri. (288 - 8640) -2000 kilo bal mumu alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30/9/941 Salı 
stınü saat 15 de Tophanede- Lv A 

rliği satm alma komisyonunda· ya
pılacaktır. isteklilerin numune ve 
tem n tlariyle belil vakitte komisyo-
na gelmeleri, (271 -:- 8643) 

Pazarhk Usulile Eksiltme lliinı 
Antalya llbayllğından 

l - Pazarlığa konulan iş: "Antalyada mektep lnaaatı olup keşif 
bedcll (25 485) lira (84) kuruştur. 

2 - Bu işe alt şartname ve evrak sunlardır: 
A - Proje 
B - Silsllei fivat cetveli 
C - Keşif cetveli 
D - K~lf hüUlsa cetveli 
E - Kaplama nevilerini gösterir cetvel 
F - Husust, fcnnt sartname 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
H - Yrıpı işleri umumi fennt sartname
t - E itme şartnamesi 
J - Mukavele projesi 
Şartname! r ve evrak Antalya Nafia müdUrlOğünde ıörüleblljr. 
3 - İhale 10.J0.941 Cuma gı.inil saat 15 te hususi muhasebe binasın

da v'ldyet encümenince yapılacaktr. 

~ - Ek iltme pazarlıkla ve vahidi fiyat 11zerinden yapılacaktır. 
Teklıfier 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre yapılmalıdır 

5 - Pazarlık ek !itmesine girebilmek için isteklilerin °3822 lira 88 
kuruşluk kat't teminat yatırmalan ve bundan başka asaJıdakı vesikaları 
ibraz etmeleri şarttır 

1 .- Bu işe glrebliece.ıtlne dair ehliyet vesikası. 
2 - Cart seneye ait Ticaret Odası vesikası. 

6 - BilOmum resmi masraflar isteklive aittir. (11336) 
, ................... llİllİ ... ..-ı ..... lliıli.. 

TÜRKiYE KIZILAY 
CEMiYETi U. MERKEZiNDEN: 

Lastik Levha Münakasası 
Cemiyetimiz Gaz maske Fabrikası ihtiyacı için yaptırılacak 

(150.000) adet ili tik levha veya top halinde lAstlk kapalı z.arf ı.ısu
llylc münaka aya konulmuştur, 

1 - 30.000 den asağı olmamak üzere yapılacak teklifler kabul 
edilir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
mukabilinde Ccmlyetimizcc verilecektir. 

3 - İhale Bırıncl Te in ayınm 20 inci Pazartesi günU Ankıırada 
yapılacaktır. 

4 - Teklif veren Mü~seseler nümunelerinl 15 Birinci Tesrlnde 
teslim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler CemlyeUmiz İstanbul Deposundan ve Ankara
da Umumi Merkezimizden betlelslz olarak almır 

8 - Muhammen bedel bir levha için bir liradır. Muvakkat te
minat mektubu tek!il edecekleri mikdar üzerinden 3 7,5 hesabile
dır. 

i LAN 

ÇADIR ALI NACAK 
Kızllay Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Tek direkli ve çift direkli beşer :yQz adet çadn- alınacaktır. Talip
lerin kısım kısım ve her kısımdan elliden aşağı olmamak üzere teklifi 
kabul edilir. Teslim mOddetleri ve fiyatlarını ve mallarmm evsafı
nı bir mektupla 18 Birinciteşrln 1941 tarihine kadar Ankara'da U
mum! Merkezimize bildirmeleri. , ______________ , 

Ankara M. M. Y. Sahn Alma 

Komisyonundan~ 
Aşatıda muhta ar \'acıflım yazılı elektrojen grubu satm alınacaktır. 

Bu husu ta görüşmek ve fennt şartnamesi bilAhare tekemmül ettirilmek 
üzere alAkadar firmaların 10 Birinciteşrln 941 gününe kadar Ankarada 
M. M. V. Harbiye Dairesi riyasetine muracaatlan. 

A - Tanınmış bir fabrikanın mıımuH\tı olması ve yeni bulunması, 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve santte 45 Km. süratle yürliyÔşe mU ait 
C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3,9 kilovat takatli ve diğer dört 

adedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli din3molu ve tevzi tablolu. 
D - 4 - 8 silindirli 4 zamanlı benzin veya Dizel motörlü l{rUP alı

nacaktır. 
E - Grubun Qzerl ve yanları saç evli ve yanlan çalışırken yukar1 

kaldmlabılir ve mail çatı halinde şekilde kapalı olacaktır. 

Ramaza1ı geceleri için ailelerin en nezih eğlence mahali 

MAKSIM SALONLARIDIR . 
Tepebaşı Bahçesnin Güzide SAZ HEYETJ 

Bayanlar: Suzan Güven - Nevzat - Semiha - Birsen 
Süeda - Güzin - Saniye - İhsan 

Bir Mehtap Gecesi 40 Kişilik Büyük Revü 
Yazan : Ziya Şakir • BHte : Şefik Gürmerlç • RejlalSr: 8. Attlll, 

~ Telofon ' 42633 11 
,- ••••••• Nisantaşında Karakol karşısında 

Yatılı 

Yatısız IŞIK LİSESİ 
Ana, İlk, Orta, Lise 

Kız 

Erkek 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir, Kayıt için her gün müracaat o-

•••• lunabllir. Tarifname isteyiniz. Telelon: 80879. 1 

B E L S A M 1 T O L .-.. 
idrar yolları iltlhabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar zorluğu, 
Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere. Böbrek rahatsrz
lıklarına karşı en mükemmel ilAç BELSAMiTOL'dur. BELSAMiTOL 
kullananlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Ecza
nelerde bulunur. Satıı Depoau: Sami Akau Bahçekapı ı, Ban1<ası ar· 

~------- kaaında Rahvancılar •okak No. r , 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
l 15 No. lu llfm: 
Bu llAnda markası ve numar .. ı tesblt edllmle olan kasar peynirleri 

toptan 120 kuruş, perakende 145 kurustan satılac~tır. 
H. H. 372 
H. H. 287 - 286 
M. B. Çuv~lda 301 H. A. Peynir üzerindeki marka 
C. Y. 
U. D. Şakir SUı..... 
~ A, 3~ 
M. A. 295 - :ıt1U 
S. Y. L 581 
H. Y. 30 
s. 243 

NOT : Yukanda numarası bulunmıyan markalar Anadolu mamölAtı 
kaşarlardır. Uludağ U. D. markalarından yalnız Şakir SUter'irı kaşarla.-ı 
yağlıdır. Diğer U. D. markalar yukarıda zikredilen peynirler meyanında 
değildir. 26/9 941 günlü gazetelerde Komisyonun 25/ 9/941 trırihll toplan
tısında kaşar peynirlerine toptan 120 perakende 145 kuruş narh konul
duğu tarzında neşriyat yapılmıştır. 

Mezkur neşriyat Komisyonun resmi ilAnı olmadığı ve kaşar peynir
leri hakkmda 115 numaralı iltın cari olup yukarıda inUşar eden 115 nu
maralı lltınm ise yalnız işaret edilen markalanna alt olduğu tasrih olu-
nur <BR~4' 

Dt•niz Lt. < • 

Boru Allnacak 
4 S/m kutrunda ve 80 metre boyunda (pirinç veya bakır) muha

bere porusu alınacaktır. Bu boruyu imal edebilecek veya verebilecek is
teklilerin 30 EylOI 941 Salı günü saat 13,30 da komisyonda haı:ır bulun-
malan. (8624) 

tJtNW 

1 - Tahmin edilen bedeli (9539,60) lira olan 4 ton sabit solilsyon ı 
numara ve 5 ton sabit Enamelin 29,9,941 Pazartesi günil sut 14 de Ka
sımpaşada bulunan Deniz Levazım satm alma komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Katı teminatı 1430,94 lira olup sartnamesi her gün lı saati da
hilinde mezkôr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklllerln belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunun lstedil! ve-
saikle birlikte adı gecen komisyo:..:üracaaUarı llAn olunur. (8625) 

10 adet tam takım pz llmbaat 
4 adet ıetnicl feneri 

2500 kilo yataklık kuru o 
Yukanda cins ve mllı:tarlan yazılı Qç kalem eo-a 29 E1lQt 941 pa

zartesi rQnO Alt lf de m,zarhkla alınacaktır 
İsteklilerin belli lfln'\Je saatte Kasımpapda bulunan komiayonda ha-

F - Her grubun bir komple yedek tekerleği, 4 tonluk krikosu, di
namo ve motör iç n 7edekleri ve lüzumlu avadanlık ve takımları ola
caktır, 

G - Grup Mkt renkte bir kat astar ve iki kat yallı boya ile boyalı .__ 
zır bulunmalan. (8539) 

olacaktır, 
30 İpek elek bezi No 

5 
H - Takımlar ve yedekler münasip bir sandıla yerleştirilmiş ola- 1 - İhtiyacımız olan 154,79 metre mikAbı rıürıen, meşe, çırah çam, 

ao ı1 " ,. ., ' e caktır. (8546) dışbudak, ke.:;tane Karaaıtz.ç köknarın 29.9,941 Pazartes! günü saat 15 de 
60 • • " • 

7 
Kasunpaşada bulunan Deniz Levaıım "atınalma kor:ılsyonunda pazarlıl!ı 

"10 • • • • 8 , - ' vapılacaktır. 
Yukarıda yazılı dlSrt kalem lpelı: e- Demirhane için soAuk l~lerde 1 TERZi SACIT ÖZIEY 1 2 - Şartnamesi her gün lf saati dr.h!linde mez.kılr komisyondan be-

lek bezi 30/9/941 Sah günü saat 15,30 ve makasta calısmış Terzı'haneslni İstiklAl Cad. Ap- delsiz almabilır. Mezk\lr keresteler ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
da Tophanede Lv. Amirl ti satm al- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istedlji vesaikle ve teklif ede-
ma komisyonunda pazarlıkla satın a- Bir Ustabafıya dullah Ef. lokantası kareısında cekleH fiyatlann yüzde on beı katt teminatları lle birlikte belli gün ve 
Jınacaktır. Hepsinin tahmin bed"li İ saatte adı gecen knmlsyona mOral'aatları ilAn olunur (8480) 
1398 lira 50 kuruş, kati teminatı 209 tıkbal Apt. No. l e naklettiğini ____ _. _______________ ..;._ __ _;..;_.;.;;.:: __ _ 

Jf a 77 kuruştur. Taliplerin belli va- lilzum vardır. Ref~anslan ve sayın müşterilerine bildirir • ~~ 
kitte komisyona ~etmeleri. ~~::!,~~sita~~k!~dt~~~:ı;;~ ~~ ı' . ,

1 

(t~l!laıeırjlrJb~~--i"g5d.)1&1jl C;ı! - 8646) muziyle İstanbul 176 Posta ku- -~- -- ~--
50 000 metre cadır kolanı müteah- • tusu adresine yazmaları J Muhammen be<Selı l787!ı ııra oıan 27 ıcaıem Ankara ba•tananesı ma-

hlt nam ve hesabına pazarlıkla satın OSANLI BANKASI i Khecfivıal Maıl L•ıne deni e17a ve mobilyası 10.10.941 Cama ırttn.t .. at 15,IO da kapalı zarf 
a)macaktır. İhalesi 30/9/941 Salı gü- aıuliyle ı\nkarada idare binasında tatın aluaacakttr 

Q saat 15 de Tophanede Lv. Amir- ı L A N l j A . ş· k . Bu ite r!rmek iıteyenlerin 2090.63 liralık muvakkat teminat ne bnu-
ltli satın alma komisyonunda yapı- "AiLE SANDlGI,. PiYANGOSU: IVllSlr ft0ftlm lr atı nan tayin ettfji vesikalan 'ff tekliflerini ayni ıf1n uat 14.30 a kadar 

lacaktır. Tahmm
. bedeli ,.

000 
lira, ılk "Aile Sandifı., Piyancoııınun ıs ey!Ql 194ı komia70n reialijine vermeleri lbımdır, 

., tarihinde icra edileceıtl ltlldlrilmıt olan lıetlde- t-'- d ri p _._A'd H _. a-
tıeminat( 375 llradn-. Nümunest ko- •inin. ı llkt•trin ıt4ı tarihine mlludıf C.uıaa .... en e ye, oc~ • a,,~a. ~- $artnameler 159 lnuııta Ankara •e Haydarpata nanelerinde tatılmalı:-
1ft48YOnda görlllllr. (269 _ 8641) ıri!nllne toıiır edll'11i!I ilin olunur. rot veya Famaıosta, Mersin veya İs- tadır (l562) 

.J'eher kilosuna 330 kuruş tahmin KAYIP: 1136 aenes•nde batan ,andalı na aıı kenderun limanlanna uğrayarak ve 

-- ---
ıncl Tertip 3. i.ıncU çeklllt Pı; 

'u Piyango 7.10.1941 de Afyondr 

ramiye 
ıdedl 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1,200 
1,200 
8,000 

160,000 

170,731 

m bilet 

çekllecektlr. 
ikramiye 
miktarı 

Lira 

30,000 
10,000 
5,000 
2,000 
l,000 

500 
100 

50 
10 
2 

Yek On 

lkramly• 
tutar 
Lira 

30,00( 
40,00( 
30,00C 
80,00f 

120.001 
80,00 

120.001 
110,001 
80,000 

320,000 

960,000 

<arım bile 
•ıra 2 llra 
Yilz bllette 42,68 bllet kaz.anaca 
Hasılatın % 60 ı ikramiye olar 
•tılacaktır. 

."\ ~~~~'"ri ·Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlan lan 

IOO<ı - 1bUO meıre mıl<lıbı CevıJ: Tomruğu .ıunaca1< 

Kealm mevılmlnden evvel kt'lyata mDaaade ahnmıftıı 
Tahmin edilen !;>edeli (82500) lira olan yukarıda yazılı 1000 - 150tı 

metre mık:lbı ceviz tomruğıı Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUtfl Mer· 
kez satınalma komisyonunca 3,10.941 Cuma ıünü saat 14,30 da pazarlıkb 
ihale edilecektir. Şartname (4) lira (13) kuruştur. Katı teminat (10750) 
liradır. 

Hey'eti umumlyesinl birden vermek mümkün obnadıtı takdirde ki· 
sım k»ım da ihale edilebilir. (8419} 

20 tan 0,8 - 1 mm. Galvanizli demir uç levha 
4 " 2.5 mm. O galvanizli demir tel 
2.1 ton 2 mm. o 11 11 

,, 

alınacak 
Tahmin edllen bedeli (28,500) Ura olan yukanda yaınr :s .ıtaıem ue

mlr malzemenin Askeri Fabrikalar Umum MudllrlUtu merkez satınalma 
komlısyonunca 6/10/941 Pazartesi gUn saat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (33) kuruştur 

Katı teminat (3975) liradır. (8420> ---29-9-941 Puartesl rilnil uat 14,30 da Puarlılda ihale eclteceii 20 
ve 22-9-941 tarihlerinde newredilen 1000 - 1500 metre mikibı eniz tom
ruiu illru hükiimılizdlir. (8459) 

Mersin Liman lıleri lnhisan Türk Anonim 
Şirketi Umum Müdürlüğünden 

1 - 15 - 30 beygir kuvveUnde oturulabilecek mahfuz. 'Yeri olan ve 
limanda servis motörlOlil yapabilecek evsafta bir hazır motör satın alı
nacaktır. 

2 - 15 - 30 beygir kuvvetinde yeni bir Dır.el deniz motörO alına .. 
calctır. 

AlAkadarlann Şirket Umum 'MQdOrlOlilne mOracaat etmeleri rica 
olunur. 

oeyazn - ~os.ka yoıunun :!d& taı aıınaa ıı>tımıaıı. c:aııeıı oınaUil'da .ı
.kan molozların nakli işi açık eksiltmeye konulmu.ıur. Keolf bedelı 935 
lira 3 kurus ve ilk teminatı 670 lira 13 kuruştur. Keşif ve &artnam~ za .. 
bıt ve MuamelAt MUdUrUılü kaleminde ıörOiebillr. İhale 13/9/941 Pa• 
zarteai günO saat H de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin lk: 
teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 3 gün evvel Beledıye 
Fen İşleri MUdUrlilğüne mUracaatla alacaktan fenni ehliyet ve Ml yılı
na ait Ticaret Odası vesikalarlyle ihale l(lnü muayyen saatte Dahnt En-
cümende bulunmalan. (8639) 

Sanatlar Akademisine Güzel 
Girmek isteyenlere 

Güzezl Sanatlar Akademisi Müdürlüğünd~n 
Akademi eubelertnin kabul muamelesi 29 Eylıll akşamı nihayet bu 

lacaktır. Geciken müracaatlar nazan itibara almmıyacak ve batOn sut>e
lerin evvelce tarihleri llln edilen lı:Jbul lmtlhanlan blllhare telırarlan· 
mıTBcaktlr. hin olunur. (8588) 

ed
ilen 1050 kılo ham <!eri alınacak- 4158 we 940 senealnde parcalanan diler un- yolcu ve eşyayı ticariye alarak Mı- Tıp Faku••1tesl DekanllfJvlll.1-n: dalıma alt 4157 numaralı pllkalar hyltoı . sır n Tü ki d 15 ..:ı d bl uu 

tır. Pazarlıkla eks ltmesl 3/10/941 mutı•r. HOlrOmlerı lralmamıttır. Bebelı i~lre· e r ye arııam a 6"n e :' 

Cu 
'""nü saat 14 .. 0 d T h ed lesinde sandalcı Mustafa otlu Şemuttin posta. TafsUAt için Galatada Karakfty 1 t -L ı D iz K...... ela ma 5u •• ~ a op an e Ku"ulut- Yeni Handa 2 ncl kattaki Fak01temlı1n "Cerrah! İç, Kulak - Bolu - Burun, Deri, Flrenıt. 1 anuu en n n 

.... Annrliğı satın alma komisyonun- Gılchrıet Wal'·er ve Co. Ltd. Göz. Üroloji hastalık lan kllnllı:lert aılstanldı:larlyle !'akOltemlze ballı Dil 
yapılacak1ır. İlk teminatı 280 ll- a Ta~ metteblnde aıılstadtık 'mQnhal olduıtundan tarihi ilAndan ttlba- Denbı QeclikH orta ..... 1t;1a 1ler Dd mllalıilb lmtilwuna riren «> 

...... __,:..........--~~.-...___._~-----...... ~-1......&iial~..U:.__G~;;,_;jui~~Neııd;;.d,_J~....Umuml=....._~A~cen=.:..:te~l~l...::.:n~e~m~Qra~caat.~~__.--=ren==._tll=.,::ll~p~ola:,:::n:la~nn:.:..~Y~lrnı:.:::,i~gQ:::n_za:::rf:ın::da~F~a:kOl:::tem:::b~De~k~a~n~lı~lırt:_:•_"'::n~"'=r=•:·_!._;kar~la1nn~~ka~b~a~l~ll~•~td:eri~~se;;;la;ı~lı~tlr~.~A:•:ka::c!ar::..~o=lmı4arm:::::.:_~ac=e:J:e_ı:1t:an:::b:al~D~e-~_J .. ı .. l(nmutııntıhnıı mftracatlt1an (8468\ 


