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5 milyon liralık 

D yolu tahviller· 
ış (ıkarllıvor 

•'9'a~ 'n' ·~ . .· . . . : . .. . . -· ,. .. ,. ..... " 
1 •• ·:.1ı1 j ·~. • •ı 'f • • • ·~· .·,, 

. Tahviller oıo yedi fa izlidir ihraç 
fıyatı da 0;0 95 olarak tespit edilm iştir 
"YO 2·6·941 tarih ve 4057 numaralı kanun, hasılatı, Diyarbakır ve Elazığ ist:as
iıı. nlarından Irak ve İran hudutlarına kadar uzatılacak olan dcmiryollarının 
ti la.sına tahsis olunmak üzere 35.000.000 liralık bir istikraz akdine hüküme-

rtlezun kılmıştı. 

Maliye Vekaletinden öğrendiğimi
ze göre, bu kanuna istinaden, % 7 ge
lirli 1941 Demiryolu istikrazı tahvil
leri namı altında 5 milyon liralık bi -
rinci tertibinin satışı 7-11-941 tari -
hinde başlıyacak ve 15-11-941 akşa -
mına kadar devam edecektir. 

% 7 gelirli olan bu tehviller, 20, 
500 ve 1000 lira itibari kıymetlerle 

ihraç edilmekte ve ihraç fiyatı da 
% 95 olarak tcsbit edilmiş bulunmak
tadır. Buna nazaran, 20 liralık talı -
villerden beherinin bedeli yalnız 19 
lira, 500 lirahğın 475 ve binliğin de 
950 lira etmektedir. 

Satışa arzedilmekte olan bu tahvil
ler: 

Muvazcnci umumiyeye dahil dai
re ve müesseselerle hususi idare ve 
belediyelerce yapılacak müzayede, 
münakasa ve mukavelelerde teminat 
olarak kabul edileceklerdir. 

4f QJ Keza gerek faiz gerekse ita bedel-
iye V ckilimiz B. Fuat leri, tahvillerin tamamen itfasına ka-

.......... Ağralı dar her türlü vergi ve resimden muaf 
lvJı--:--- _ bulunacaklardır. 

. rllt müdafaa l r .............................................. .. 
ı4tısaclında 1 İ htikôra ll 
vQzif elerim iz 

1\1· Falih Rıfkı AT AY ıı k Q rs f 
~· ılti Şef • ..> 

•!ti 'k , 1 sonteşnn nutkunda d 1 
~İ}'et! h&at i~lerine en büyük ehe- m u·. c a e e 
Ilı 1 v~-· . B" ·11· k ti11 ~·uııtir. ız mı ı mu ave-
~ru:;anevi hiç bir unsurundan j 
~te.rlry değiliz. Birliğiz, cesuruz, 1: Mı'll"ı korunma kanununa daha 
1::ı!leyj ız, güven ve dayanışma ha-
~"' f~d kAOrduca ve halkça her tür- i 
~eti arlığa hazırız. Milli muka- l <t'ddcffl' hu"ku"mler konuyor 
d'%Yll n maddi unsurları başında • t 
~~ak her gün daha iyi cihazlan- j Milli Korunma Kanununun baır:ı 
~il ~ .. ~onra da ikhsat nizamını, i madde erinin değiştirilmesi hakkında 

le la u afaa isterlerine uydur- •• • hazırlanan kanun layihası Başvekile
Ord 2:ırndır. ~ 'llYu L ·.: te gönderilmiştir. Başvekilet, Il-

ı..·~~ s• .;n;uvetlendirmek, hükü- M"l ~ -.ıt b · . k d ı yihayı inceledikten sonra, Büyük t • 
tıld 'l>la ır lflir ve onun ne a ar i let Meclisine sevkedecektir. 
il l llğ\ln Ve dikkatle ba§anlmakta :t Diğer taraftan Ticaret Vekaleti, 
~~ ahihıt u Yakından biliyoruz. Ya-
1,,!)rdiıı;··ek?. nlınabilmek imkanını : ihtikarla mücadele mevzuunda daha 

"Unı h geniş bir şekilde faaliyette bulunmak 
"· v ..... 1 u::z er silah, ordunun e-
-.... '"'•1 lll k d l için İstanbul'da ve diğer büyük ~e-
\> ~~li.. c le ir. ktısat niznmı-
d '~•fc .. ce, bu bahiste hükümetin hirlerdeki fiyat murakabe teşkilatını 
~~la~c tn~suliyetleri ile vatan- cenişleUnefc karar vermi~tir. 
d ~ h... "azıfc ve mesuliyetlcri he- Salahiyetli makamlardan aldıitmız 
~ "lllen b" ma!Umata nazaran, ihtikann önüne 

ı:ı 1 !ı-la.. I . ır tartıda ve bir ayar- • 
""!\ ı_ • • st h 1 l · geçmek tamamiyle mümkün olamıya- İ d llıı: ... ı sa , a nn sntrm ve ıs-
l...,~11.le~:·~elelerindc hükümet mü- ı cağma göre, mlicadeleyi genişletmek 
d:t! fı.t~ l{I adar halkın bu müdnha- i ve şiddetlendirmek suretiyle ihtikarı i 
d:'l'\t)l\d r U ~ardnnmın değeri mey- i en son haddine indirmek mümkün o- t 
~? li~ .Bı::zden istenen şey ne- i lacaktır. i 

fa~ı gı ıra::zife başmda isek da- i Bu maksatla büyük şehirlerin nüfu- i 
~. lt "e k c;1nlışmal· her türlü yiye- i siyle mütenasip olarak teşkilSt re· j 
İt!)~ltıd U !anına maddelerinde ve ! nişletilecek ve bu arada mevcut fiyat i 
d. .. ~}'eJi da ntfunkün oldueu kadar i murakabe memur ve kontrolörleri j 
~<l dıtr avı-anmak ve hükümetin İ birkaç misline &ıkarılacaktır. ı 
~ tl~ 2:amanlar iç.in stoklar bu· \.. .......... , .................. , .... , ............. ...1 >,;:• ile as~a Yardım etmek, ihti
~~f.f'lrlcıs rnucadelesinde hükümctin 
~ ~ h olmak! ilk düşüneceği
,~~lt, '" Uhların bizim faydamıza 
()l.:'ı litizf erk~ tarafmdan ayrı 
~IQ\~ll.ı ik ırc kıskançlıkla tatbik 
l ll:tltı~\. tnilll müdp.faa davası
\ •otı.t fl'!i almacağıdır. Milli Şef 
>e" liUk·· n nutkunda diyor ki: 
1 . ')1'et, ihtikarla mücadele
h·ı '~d , 

0 
• n fiyat tesbiti muamele-

1,1~•itıiıı aracıya, tüccara emeğinin, 
\'ltlt hakk Ve &erınay~sinin kar§ılığı 
>,~ •11 hu~ vernın.'lctedir. Fakat bu 
~~ttıa1 b ~du, fevkalade hallerin 

• 
1 "elird u aruk hava ile değil, 

• ll en bu ::zümreye dÜ§c~c'k 
0 1"rna1 :>Jçüsü ile tayin 

l Sonu S inci sayfada l 

Amerika 

Finlerden 
sulh 

istiyor! 
[Buna alt haberlerimiz 3. ilncil saytamız· 

dadır.1 

Japon Başvekili 

nutkunda 
neler 

1 söyliyecek? 
Amerika Japonyo'yı 

zayıflatmak istiyormuş 
ToKyo, 4 a a. - Gazetclc>r Jnpon;,a'nın, 

kendisine karşı hasmanc bir tavır alan 
memleketlere karşı .koymaga kati surette 
karar \"ermls olduğunu yazmaktadırlar. 

Asahı şimbun gazetesi bu hususta yazdıl:ı 

bir yazıda ezcilmle &<>yle d yor: 
Bnsvekll general Tojo'nun Dlyct ME"cU .. 

sı önünde ~npaeağı bt"yannt Uç es:ıslı nok
tan lhtıva edece'ktlr. 

Ba§vekilimiz Basın Birliği aza! ariylc bir arada 
l - Ba&\ ekil japon p0lltlknsını daha 

enerjik bir hale getirecek olan yeni yol
ları ifşa edecektir. Japon siyasetinin snrih 
gayelerini tahakkuk ettirmek için Japon
ya'mn mUttll'fHtlerl ile olan tcmnsını daha 
lilkı bir haltı getirmek llızımdır. Dah.'lde 
hUkUmetle ordu arasında tam blr btrl k 
~arntmak zarureti vardır. Dahilde mUtte.. 
bit bir cepheye dayanan japon htikiımeU 
düşmanca bir vaziyet almı1i olan bütıin 

Türk Basın Birliği Kongresi 
, o • • ······ t •• • •••• .. ••••• ,,, •• tt t t' ...... .... .. • .. .. 

Dün gece Matbuat Umum Müdü 
murahhaslara bir yemek verdi 

Ü 
memleketlere karaı koyma a muklC"dır ~ 
lacaktır. 

2 - Bıı.svckil Bırlcslk Amc-rlkn De-.ı t• 
lerl ne yapılan müzakerptenn acık bir 
hulAsasım ynpacıı.k ve Prens Konoye'nln 
Mister Ruzve.ıt'e göndnrdl ı mrsajdan bah• 
sedecektlr. Bıı.svE>kil Japonya'mn Pnsıfik 

buhranını sonıı. t>rdırmek stedlğlnl faknt 
Birleşik Devletlerin Jnııonya Oz rlndekt 
tazyıkını arttırdığını ve milz.akereleri ge

riye bırakıı.rıı.k Japonya'yı s yas!, asker! v• 
lktısacll bakımlardan za)'ıf dtışUrmeğe le-o 
fiCbbils ettiğini beyan ("dt>t't>ktlr. 

Başveki li miz toplantıya şeref verdiler 

Kong re encümenleri bugün de toplanaca klar 

ve kongre yarın çalışmalarına son ve recektir 3 - HükUmct Dlypt Mec ıs ne ordunun 

Başvekilimiz Doktor Relik Saydam, Türk Basın Birliği reı•ı 
Hasan Retit Tankut ve Türk Basın Birliği reiıi Falih Rıfkı 

A atay'la beraber 

Ankara Hukuk Fakültesi 

Bugün onyedinci yıl 
dönümünü kuthyacak 

Fakülte geçen ydlar içinde 2146 

mezun vermiştir bunun 180 i kızdır 
Bugün Ankara Hukuk Fakültesi l Büsbütün yeni kanunlar vücuda ge

Cebeci'de yeni binasında 17 inci yıl- j tirerek eski hukuk esaslarını teme -
dönümünü kutlıyacaktır. !inden ortadan kaldırmak yolundaki 

5 ikinci teşrin 1925 perşembe gunu çalışmalarda esas unsuru teşkil ede
saat 15 te şimdiki Halk Partisi bina - cek yeni bir hukuk nesli yetiştirmek 
sında, Ebedi Şef Atatürk'ün: üzere açılan bu müessesenin bugU-

"Cümhuriyetin müeyy.idesi olacak ne kadar vazifesini ifada muvaffak 
bu büyük müessesenin küşadında olduğunu memnuniyetle kaydet -

hissettiğim saadeti hiç bir teşebbüs - mek lazımdır. 
te duymadım; ve bunu izhar ve ifade Ankara Hukuk Fakültesinin iler -

etmekle memnunum." 
Cümleleriyle temelini attıkları 

(Adliye Hukuk Mektebi) bugün 16 
yaşını doldurmu~ ve on yedi yılına 
basmış olacaktır. O zaman Ebedi Şe
fimizin tedris heyeti fahri reisliğini 
ve Milli Şef lnönü'nün de hukuk ta
rihi fah.ıi profesörlüğünü kabul bu -
yurdukları Adliye Hukuk Mektebi, 
16 yılı bulan tedris hayatında yıldan 
yıla tekamüle ulaşarak hakiki bir 
ilim yuvası haline gelmiştir. 

Geçen yıl bir kanunla idaresi Ad -
liyc Vekilliğinden Maarif Vekilliği
ne devredilmiş olan fakülte geçen 
yıllar içinde 2146 mezun vermiştir. 
Bu mezunlardan 180 i ktz ve 1966 sı 
e-ııkektir. 

deki çalışmalarının da yurt ve .mille

timiz için verimli ve hayırlı olması
nı dileriz. 

f:•• 
Bugün Fakülte binasında saat 16 

da Maarif Vekili Hasan • Ali Yüce
lin reisliğik edeceği bir kutlama tö
reni yapılacaktır. 

Maarif Vekilimizin bu törende bir 
açış nutku söylemeleri muhtemeldir. 
Bundan sonra Fakülte dekanı ve me
deni hukuk profesörü B. Esat Arse
bük de bir nutuk söyliyecekler ve 
medeni kanunumuzun kabulünün 15 
inci yıldönüymü münasebetiyle bu 
kanunun esas ruh ve prensipi hakkın
da da lt'Onuıacaklardır. 

Türk Dasın Birliği umumi kongre
si dün öğleden önce reis Hasan Re -
şit Tankut'un başkanlığında ikinci 
toplantısını yapmıştır. Kongre bu 
toplantısında birlik merkez heyeti -

munzam masrnflanna mutealllk hlr proje 

ile vergilerin arttıntmnsınn daır dllter bir 
proje verecektir. Bundan başka pirinç ıs-o 

[ Sonu 5 inci sayfada ] 

. ., ••.•.••..•............................. _ 
nin iki yıllık hesabatına ait hesap ko- ._ 
misyonu raporu okunarak ta::vip edil- i _ Bugün İkinci Sayfada _ ; 

~~~i~c g~~;~~i~0:~~;~~~as~a~:~~~:~ : : 
daki temennilerin dilek ve nizamna - ~ Lisan bahisleri 
me komisyonlarına gönderilmesine :---------

İstihsôl istihlôk karar verilmiştir. : . 
Gündeminde görüşecek başka bir : 

konu bulunmaması dolayısiyle kon- : - Yazan: Falih Rıfkı ATAY . 
[ Sonu 4 üncü sayfada ] ........................... , ............• ,. 

Moskova'daki yeni mahallelerden biri 

MOSKOVA'DA 
A lmanlar 

baskıyı 
daha çok 
arttırdılar 

Moskova havadan 

ıiddefle 

KIRIM'DA 

A lmanlar 

Teodozia 
sehrini 
..3 

zaptettiler 

Ker~ istikametinde 

ilerleyi~ 

bombardıman edildi devam ediyor 
( Dünkü alman tebliği, Moskova cephe-] [ Dünkü alman tebliği, Kırım ya
&indcki harcJrattan bahsetmekte yat. rımadasında alman ve ru'men kıtal&• 

.< Sonu S. Un~ •11.Yfa<ta l; ~ sonu s. Uncll saytııdn l 



-t-

lisan bahlslerl 

u c u s 

'Yabancı dil imtihanlan 
hangi tarihlerde 

Tütün takasına 
ait kontenjanlar 

İstihsôl -lstihlôk yapllacak? 
Ticaret Veklletinden tehlil ec!ll

mi,tir: 
Adar•:"· •·•· - ••aril VallliliDda ı - Tütün tamı çerçevem daire-

.teblil olUıunqtur : sinde ithalatta bulunmak için Veki· 
ri", "topr• üriialeri", •sanat il- Devlet memurları tle bankalar ve dn- Jete müracaatlar tevali etmekte ol • 
riinleri" cliye tümallenclirebi4iriz. let mlleueaelert memurlarınm 88M .,.. duğundan, •iıda verilen maUlmat 
Elimizcle "çok" .,. "çoiütmak" 8839 aayıh kanunlara söre icra olunaD ile alikadarlann teavlr edilmeai ltl
ftdı- '',ojahmak" lııiç tüPheeia ;,abaDcı& dil lmUhanlan 19'1 )'ılı aont..- zumlu g&UlmUtt\Lr. 
"İ91ihlik etmek"Mn daha kolay ria ~ devreııtnde Ankara ve htanbul'da Tütün akasma alt kıontenjanlar 
yerJetec.., .,. ula yaclq....,.aca- 111 tarihlerde yapılacaktır: tamam dol tu B: _____ ,.....,. 
1-.. Wr T1ktl keltmeaiclir. Zaten Talnıs bir ;yabuıcl dilden lmtuuma si· en mut r. umauu .. ,,. .. , 
"ietiblak" .,. "mieteh•" tı.birleri recekter için 11 aolltetı1JJ )'Ul1ı, H aoıa- yeniden ithal mUaaadeal verilmiye • 

w ••aile cliline sirmit deiildirlerı 'birin aözlO, Ud yabacı dlldeo tmtlb&Da ce=en bu nevi ithallbn tiltiltı ta. 
•dece ay .... ar dilinde ft kitapta strecekler için 11 ve 12 aon•--a- --ıı. 
~ "letihllk etmek" -- #- bamdan geg.irilmeai için zaruret de 
"i9tıihlak" "mfutehlik" • ' H ve 15 aontepin de a6sltı tmtlbaD sin- kalmamıttır. Zira, 9-x-941 tarihinde 
kupl•IMI .. lellııit ..w..~!: lert olarak teablt olUDlllUfbır. imlalanan anllıpnalar mucibince it -
ttıltnwk, ,....... :ı-ialbnMl ~·- ...!:ı~~ara •bahlan mt 

1 
da 1ıe1ı~ ballt yapıuk imkinlan elde edilmit 

hat :ı-taltaa." İmtlb~ar Anlıal'a'da Db ve Tarllı-Cot· bulunmaktadır. 
M..... "htilual" kelimea•m raf)'& l'akmteatDde, İatabul'da ttmver • Binaenaleyh, tütün takaıı hü.ldim -

brpht- "üretmek" "7• "türet- ııttede yapılacaktır. leri dairesinde ithali iıtenen mad -
mek"t.a alauııktadll'. U..,t mina· deler yeni anla,ma1ar hükümleri da-
lama söre bana "iNtmek" da.ha ireairiıde ithal edilebilirler. Allka-

~~ ... =i ·:~-=.:.~, • ...... ~ l lk okul ça§ındaki darlann bu yola müracaat etmeleri 
.-- ..-&•-- a •unı- tavatye olunu'l'. 
t .. nya ÜNtmmleri aracılal'a kar- 2 - Yerıi Tilrk ·Alman ticaret an-
P lrormaak", "bu yJi toprllllıta n- "°OCUklafln Sayımı ya fabrikada daha çok ürün türet- >' laf11189ı hUkUmleri dairesinde itha -

mek" diy .. iüia. Falrıat "Grüa" as- tik 6kama çatındaki SoCQklarm Bntimils- ~itıbalbul~hilzere ~i~bı.verilmfe: 
hm lra~ ilt....- pek p. deki c:umarteaı sini J'apılacak sa)'Jllllan ıı, veya ı. racat ı~ın ısse te rı-
zel, "ietiıhaal = Gretim", ••müstah- için valilii~çe :yapılan hazırlıklar ikmal ki yolunda müracaatlar alınmakta -
lil = Üretlıam ~ tiiretmm, i.tih- edilmiıtir. dır. 
..ı etmek = iinıtmek" de .U,.ebili- Şebır anntablara Ql'llmıt ve ber mm- Bu arılatmalar hakkında Vekilet 
riz. Elimizde "çoialtmak", "arttır- tabya birer komrol memura •e 7etecek tarafından mıntaka ticaret müdür -
maık" siW kelimeler •arlMD "üret- miktarda AJ'llft memanı verilmlıtlr. Sa11m lUklerine, birHklere, başlıca ticaret 
mek"i bqiin kutt.nclıfllDIZ mina- iılerinde ıebrimizdeld liıe, orta okul, mn- oda ve borsalarına gönderilmiş olan 
larda hiç bir botluk olmaz. Zaten lek okıulları ve ilk okullar öiretmenleriyle sirkülerlerde alakadarlarca bilinmesi 
kelıimeılere bir deiil, bnaç mi.na lise son sınıf talebeleri klmilen vazife al- Jizımgelcn her ,ey ıöylenmis, anlaş
eldenmit oldut- da misali 1'•1- mıılardır. Sayımı yapacak memurlar kol- malar hükümleri tafsilith surette i
mz bu kıelime dejilclir. larına beJ'az, kontrollar dıt kırmızı - be~u zah edilmiştir. Binaenaleyh, bu sirkü

kordela takauklar ve bu euretle kendıle- lerin okunması suretiyle hem mev -Terimleri t..bit ec1en mma• •· 
cl&mluı hanaiaine karar verseler 
de, f1ll'UI dojradar iri ••iıathal" ft 
... tiihlü" tlbirlwiıni dilimirzden 
kolayca at•ilıiris. Bu lrart.a.lar 
"proclactioa" • "COD10D1Datıion"un 
iktDM terimi olarak mbalanm ela 
ekailub kapamaktadır. - F. R. 
ATAY. 

rine tahsis edilen yerlerde it ıöreceklerdir. t .. tl 1 d lmı h 
Say1111 ıflnil olan cumarteal S(ilıii ıebri~ c~ muracaa ar cevap an ırı ş em 

mfMekt bütün okullar tatil edilecektir. de yeni müracaatlara mahal kalma -
Dlln akıam sayım ışi için Ankara Halk- mı' olacaıktır. • • • • 

l .lstan~ul belediyesinin çalışmala 

lstanbul'da şimdiye kod 
yapılan belediye işleri 
Dr. LQtfi Kırdar dünkü Şehir Meclisi 
toplantısında etrafh malumat verdi 

ı.tanbul, 4 a.a. - tehir mecHsl bu.Un 61· 
lMen 1e>nra nat ıs te toı>lanmttbr. Bu top· 
lantıda vali ve beledlye reı.ı Dr. Lllut Kır· 
dar bir ıenellk leraa&a ile bu MH ba1&nlırla
sı muta1avver iller balttancla senit tabllAtı 
muhtevi bir nutuk Irat eı.nı. ve tehrlmlzdekl 
umran hareketleri hakkında ezcllml"11nlan 
IQ)'l<"ITll tir: 

lııtlmlllk itlerinin Adi blltceye mevsu bu -
lunan mlktnr barlclnde daha ztyade ı.tak

razdan temin edilen para ile batanldıll 1& • 

yın me<'llılnlzce mahlmdur. 
btıkrn7. edilen bea milyon liradan busllne 

kadar alınan para 4.445.000 Mradır. Bu pa -
raılan 4 milyon llraaı lıtlmlAke ayrılmıttır. 

Ancnk tnhıı.lıı edilen bu meballtln aarfb1e 
pnr11mı7. bit.mit. lltlmWc ltlerl ye blmıeUce 

ımnr harl'ketlerl durmuı ve duracak delil• 
dlr. tstım'tlk kanununun beledtyemlse babt
ettııtı haklardan blc blrı.I llımal edllmemll • 
tir. btımllk yolu ile t.emellWC edilip malı:· 

sadı lııtlmlAJce tabaı. " kalp suretiyle acalan 
>-oll:ırın ve me~danlann tarafeynlnde lı:alan 

kıııımlan, terenenmıı ve cok ~etlelllnll 

olarak. ırene Htllıp paraya tahvil eclJlmelr 
Uzere ellmlıı:de bulunmaktadır. 

tmar ve lıtımllıc. paralal'MDIZ, aynca 1&• 

tılnn enkazdan elde edilen paralarla tabak. 
kuk ettirilen •eretlyelerden alınacak mebaH· 
itin de llAveslyle mllatakbel eallllll& lın*ln. 
lanmızı dalma teml!J edecek bir .-ııde 

devvnr sermaye halinde sene elimizde bir 
kıymet olarak mevcut bulunmaktadır. 

lsUmll\lc isleri bu ıuretle yUrUtUUlrtten a
ı:ıtnn ınhaları plAn dahilinde imar edllmete 
batlamıe ve peyderpev devam etmek~lr . 

Simdi yapılan leleri lı:aaalara ayırarak 

tatallen izah edeyim: 

Eminönü lrcncuı: 

llOkak ve cadde 1.407 metre munl 
makadam eoae. 298 metremtk&b& 
ııı.aat. 12.000 metremurabbaı parke, 
metremunıbbaı idi kaldınm ve 123 
uzunhıtunda mecra :vaPlhml ve ya 
ta bulunrnuttur. Bu illere 47.MO 
fedileceMlr. 

K.atlılıö7 -.....: 
Bu kazada ceman H cadıle ft 

evinde sayım memur ve kontrollarmın it- 3 - Yukardaki ıkı maddede ven -
tlrlkteri11e bir topl&Db :vapdmq. •lll;,et len iz?Jo.at, ifbu ilanın mevzuunu teş
maarlf müdürliiiilnce nzifeleri hakkında kil eden bütün müracaatlara cevap 
kendilerine izahat verilmiı ve sayım fitleri teşkil etmektedir. Ayrıca, teker te • 
ile sayım talimatnamesinin kendilerini ali· ker cevap verilmiyecektir. 

----------------------------- kadar eden kısımlArmı ihtiva eden talimat-

EınlnonU kazası dahilinde eeınan 29 adet 
t'adde ve 10kakta 8000 metre murabbaı a• 
fail trottuar, 11.4R3 metre murabbaı parke. 
4 493 metre murabbaı Adi kaldırım, 730 met
re makadam 101e, 81 metre mecra ve 2SO 
metre mUcAbı duvar kısmen lnea etUrlbrHe 
ve hAlen edilmektedir. 

Oalıiidar hsaa: 

.... ~· ...... co

..adlnads Acı stlnlerimbde lmidl--~· 
Çod Beirpme lturama 

G..ı Kerkesl 

11k okullara dewam 
ndekl 

"'8kların sayımı 
~ V.UBiinden : 

laJlll Ankara balkının nazarı dik· 
.. dae: 

1 - 1 eoatetria 1941 cumarteei gtl· 
al lllııokullaN deftln mecburiyetin • 
de olm 7·18 ~dakl toeuklann •
Jlllll ,.pılaedlnr. 

2 - Sayım. bit ite memur edilen • 
leria nltrl W. l»lrer ıezmeleri ııı
ntiyle a,m aeocıe bitirilecektir. 
s-Çoca-- Ayım gtlntınde n

ie otaımaJan.,. memurlan belde • 
metni ...-ut delildir. 

Konya'da pasif korunma 
ekiplerinin tôlimi 

Konya, (Hmuıt) - Pasif korun • 
ma tefkilltım ballı olan bet ytız mü
.kellef ten iki yüz kiti pazar günleri 
tatbiıkat yapmakadırlar. Para,ütçtl 
ekiplerin ne ıuretle it görecekleri ü
zerinde talimler tekrar tıekrar yapıl
maktadır. 

nameler ve diğer lüzumlu evrak tevzi olun· 
muıtur. 

C. H. P. lşkale kongresi 

Emniyet mensuplar1 arasında 

yapll111 deiiJiklikler F atilt lıcwuı : 
lstantıuı vllAyell emniyet mildilrlila"U U· Fatih kazasında ceman 14 sakat. 10kalc ve 

C. H. P. İ9kale nahiyesi yıllık kon- eQncU ıube mildilrll Tevtık Borıu·nun mez· caddede 2 030 metre murabbaı beton rerUJ, 
grni dün saat 10 da merkez kaza bi· kQr vllAyet emniyet 'lludilrlilılll dordüncll 3.044 metre makadam eoee, 1.471 metre mu· 
nasında Ankara mebuıu Efref De • ıube mlldUrlıUfıllne, latanbul vUAyeU lklncl rabbaı parke, ıooo metre murab"aı Adi kal -
ınirel ye kaza idare laıından Sabri 1111ır emniyet Amirlerinden Milat Atıln'ln dırım yaptırılmnıına batlıınmıe, bir kıamı bl· 

Vlrarıteblr Kemal Artuc ca•ırı, H. lbrahlm tlrllmlı ve bltlrllmeılne devam edllllıekte o
ÇeJllrkoJ'un husurlariyle açılmıftır. Atac Akblaar, ,.. 11. Ali Ozkuı•un emnb'et u- lup bu lelere &ıman 141.819 lira nrrec11ımı1 
Nahiye idare heyeti reisi Mullilıittin m- mlldllrllllünde acık bulmıan ikinci ıı • .,ulunmnktadır. Ayrıt'a bu1Ull idare bütce
Tunca k~eyi açımı ve kongre re- ruı emnb'et &mlrllJclerlne. Teklrdal vl~tl ılnden 11.418 lira ııtrtedllerek Topkapı-Çek-

~ 8llbri Çellkkol · ~ttir• blrlllcl .mı ~ amtrl Hlclal'eı Kacak, mece rolunun :ıoo metrelik mebde lı:ılmının 

Ege•-cte k11 ekimi ~~ ~ .. ....._.~ n;~~::. aft~~ Zi! ~ _teve_ıı_.,_apaıau.tar. 
İzmir, (Hususi) - Bütün Ege böl- edilmiş ve hesap, bütçe encümeni ıe- nıt emniyet Amiri Nail Ozata ile KiltalıYa vı- Eyüp lıtUIUI : 

çilmittir. Sonra dilekle~ geçna. ve lbeU birinci auuı emniyet Amiri M. Ali Kon· 
~sinde kı.t ekimine baflanmııtır. Va- koncre reisi Said Çelikkol tarafm • F&l"ın ı.tanbul, vıraneeblr kUal1 t>ırtncı ". 
Jı, bir beyanmme netrederek, çok e- dan bu dileklen çak yerinde ve eaaı· ruı emn1"' &m1r1 Tabir Oalı:an1ı Nazllll, Na
,ldm tarnfye etmit ve çok ve bol ekme· 1 bir hlaıbe il cenp ftri1ml ve ıdlU 1ı:asa11 lldnel aruı emll1'et 1ını1rt !imali 

Jıin bir milli borç oldupnu belirt • c:-ııı.nn ae~ yıl bltıçel.J de = ..:.-:r =· =: a:: 
mfttık. bbul edilmlttılr• Banda aoma yeni Xırlllalr TUbetl Ddncıl ımuı ~ 1m1r1 

Zalpua, Bo)acı. Bahrin v• Kalendeıtaane 
IOkaklarına ceman 9.679 metre murabbaı 

A41 kaldırım ınea edllmlt vı bu dört-*ata 
9.7M lira earrecııımı.ur. 

Balrırlıö7 hza9I: 

'081dldar kezwnda wn 10 
aokakta 35 metre demir JrorJıuluıJr. 
metre murabbu ldl kaldım, 210 
tul makadam IQ9e ;yaptm]mq w 
lira aarfedllmlttlr. 
Anıca vlltyet bunal ldar91bıdd 

lira aarflle 'Uaklldar meJdanmm 
parke olM'&k tallllml ve 'UakQd 
tJakOdar-Beykos yolundJ l5.2SO 
Hinde yeniden makadam ,... bıtla 
rnlratı ;,apılntJllbr. 

Atlalar--.: 
Adalarda ceman ,..cU 701da 

murabbaı adi bldınm 550 metre 
•• 1.704 metre nnıt'abbu betoa 
auı •• 15.152 Ura urfedilmiıtlr • 
Halhaı beledi,.. lıaduda dab1 ldan heyeti tetllmlt w Jrıongre,e lffket llr....ıt 'Ndlül. lnedl lı:asall 'birin· 

cıl mart emnl1'1t lmll'l ll'h.D Yalcın Kınehlr 
IOll verilmı.tılr. ,,. All'l vllbetl Ddnal •nf emn1"et &miri lb-P. T. T. de iki tayin 

Balı:ırlıöy kuaıında 8 sokak ve caddede 
1.&18 metrı tulUnde makadam IOH vapılma• 
sına ballanmı,ebr. B• ı.ıer ıoaa lT.1'1'4 ura kazadan cemuı 115 701, cadcle 'N 

l.tanbul telefon müdürlüğii rek • 
tör imirliğin'de çalıpıı B. ~krem Ay· 
tar lfynı müdUırlllk aantra11er lmirli
fiııe tayin edilmı., Edime P.T.T. 
me~ez mOdtlrtl Aml Demirkayaı bir 
derece terfi ettirilmi1tk. 

Açık teıekkür 

ralılrn Jıtem Yaıınat'un .Adapaaar lı:uuı ftdft· 
Türk Hava Kurumuna yardım el sınıf emniYet Amlrllklerln• natden tuın 

edenler edltmıtlerdılr. 

anıımıı ve earfedllmlıtır. 
Ayrıca vllAyet hu1111l idare bOle•lnde 

6.939 Ura sarflyle rııorya-KtleOkcekmece 
8000 met.re murabbaı katran lraltlama tamı· 

AbarlY"da: Hatapotlu lı:öyllınden Omer ratı yapılnııttır. murabbaı adi bldmm, 1.494 
,A)1elün, saratlı'd&D HU.eyin Kapta. HU..- Pivango talihlileri B· yo.X.la L----.· dnar, 651 mett. tal mecra. 115 
)'1rl Celin (100) er, F.Kll kO)'tl (4.000), Bul• J · ... 5 llCUillR 

tanıuuıı (102), Etmekua (ll01), BadP (116), Mili! Piyarıconun 29 Uktetrin feıv- lnönll sezlal ;yollan, toprak ı.vlyesi, .. korblak, 1.704 metre lllllnhbu 
Atacll (302), Demirel (2N), KwDcap <221>. bllde ... tr:M-=-de btlyWıc ikramiyeyi falt kaplanmau, iltinat daftrlan •• kortıll- •• 2.030 metre manb'bıu betıoa 
KJrkal, Tupmar (200) er, Atceııent (1815>, ~· .,.... luklan ln1&atına bNlanıJDUI. yollar tama- cleD 78Pllaut ft malltellf eolı:SI ... 
ArmuUu. ınceeu (1'18) .. r. MamanD (lSI), Kayaerill bir ntandaıf kazanm1ttı. k1mn kllW 
AJa)'banı (tOO>, Cardak <ı:ı&>, .ACJbana, Ge • OğrendiCHmize ..wwe, bu ..... ,..u;- ait mı:vle duvar " lı:oı1nrluklanD - Ud Uprll .,. 1.419 metre amrab1ıll 4 - •emar .ı dyaret ettlil sa • 

mm .,_ ,spılacak ~klar, ora-
.. olaml al ın memurun 10racalt Oeçlrcllllm tehlikeli ameliyatı mu
...ıtna .,._ lla111nanlar tarafından vaffalriyetle yapan " bayabml kur· 
laztablı ftrbecelrtlr. tmm Anı.. Nlimaae baltmai ha • 

S _. EYieri slyaret edecek olan me· ricfye eerTl&i telli ayın Melchiat' ile 
1nmtua ~ ae-terilmeabıin, ıu- tef operat&r lerlf Korkut'a, operatar 
.ıı.re tim enap nrllmealnin •11 • Nimet Tqbran'a, ve baltalanna kafıı 
.. Jrolayhlda n llyı1dyle bapnl • candan alllla ,a.teren J>oktOl' Nezihe 
... Mlımnndan prekli oldufunu Yeaer'e, dok'tor 1bnı1ıim Ata Garle • 
.... Aabra llalkımn nuan dlkb· yik'e, ııhl clmıımumJa yaJımea lıWra
'tllle ......,_ dar olm aetıt:llıılp •)'111 lltlftl ç.pçı. 

a· ..... ~ .,- lert bltırltmll ve blUrllmalne cleTam edll- ,._ 
70 

tal 
ı..ın. Gözllllnlp <tııo> ..... Y&Jll'alılılMr, se- 20 bln liralık llaramfye Eskişehir'de mekte bulunm ...... -. uınm •• l metn mecra 
Ume (125) •· UlUIDtla, Karaca.ıran. Y•va. -'--..-.! • ald ğ ·· k ..... ... eunmvıran <120> ..... ııı.u (111), Lefkere on Un taı-nın ı ı muştere BeYoilu kazalmda ceman 35 cadde " mlıtlr • 
(llS>, Nüratıa (110>, BUket (101), BUmıl. bilete, oa bin liralık ikramiye Ada • ııolk&kta 12,177 metre murabbaı ufalt Bu itler için beledlyedea 700 
Bapmu, Atatıkabakulalı:, smua. Gine, Bal - na' da Eılrihamam mahalleeinde Ay • 4.518 m8tre makadam woee, ıı.m metre bmual idareden 272.024 lira o 
vadara. Karaıcuu. Karan•• <100> er, Bu• te •e Nazmiye adında iki bayana, bet parke kaldırım ve 217 metre murabbaı &- 971.024 lira sarf.Ulmlı balm
obuı (97), Göveler, Y~ Salmanb ('15) bin linlık ikramiye fzmir'de Güzel- dt kaldınm ve 900 metre mMclıbt klrltr in-
er, Yenlpınar (85>, Daduun, Man4an, Eıııld • k •••t ve 200 met.re tul koıttuluk ve ı.sıs Ba itler için 111.645 lira 

80 -lı'da Cami 90kağında oturan eme - ..... 
nız. satırkaraca. C.nkıllı, Bo7alı, < > ar, ı - metre tuınncle mecra ıraııdmll •• 7111111- lanmıttır kl beledl;ye ile birlikte 
Cavdarlılar <SS>, eerıı. BoatanbJr. DUOz. 1l ythıbatl 061qezm:e ve kısı Peri • ~ 
Ya'lm._n, DeıtllebU. .Aılıllıeael', CHne4ala. Boru• ı.n•a çılmııftır. makta bulunmuttur. Bu ille hıelııdn• auai7ece :raınlall ve ,.apııma-a 
cu. Bebek. OölUrizel. YenlJdl:r (ISO> .... A• 237.720 lira aarfedilecektlr. dilen 701 iDIUt " tamiratı 
lall)'urt (49>. Parmelı:ler, Kalettalta. Yataa. . a. da bel d• 1· • Aynca vlllyet huauel idare b14ıcMlnclea 1.117.000 Ura earfedilmlı bal-911111 
G6deler, Ceklcler (45) er, Tol, Yalnısenla A n& e ıye mec lll 11.303 lira aarftyle }.bldel Rlttl)'et • X.. e"9t 
<«>>ar, oey1ı, Taptık. ~er <•> er, cıo- Admıa. (Huauai) - Beledil(F mec • llttıane yolanun 13.1100 metnmurabbaı :Anıca beledl7dll• m 'ya ve hemfk'elere tefelaldlr ve mm • 

nettarlıpm aaet:meyl bk bors ili.il· talEllftl <IO>, 11acarıı, ratmaUIAll <•>er, liei iıt tophmbııhı yaplDlf, riyuet ıcatran kaplamaa )'miden ppd.....,., tnana7 ve tlnel ltletmeleri Tilrk Hukuk Kurumunün rım. SltleJlmanhU)'Glr, Buladı, sanatall <:ac>> .. r. di'ftllı, enctımerıler baları eeçilmit lQtmceı 
T. C. Zlmat Benhn Umam Kuak <11>. Karacam (12> Ura ki 01111&D lilr _ 1 b BetilıfGf -...: 

serbest kürsüleri 
S'IWk B11kuk Kurumu Batkanh • 

l,andlm: 
ııtmumtllllllS tarafından bu 11ene dt 

qılacak olan eerbett ldlmlln (Ttırk 
Hukuk Tarihi, Hukuk •• lkbaat, 
ltriminoloji) dir. Bmılardlaıı: 

Tiirk Hukuk Tarihini: Piofetar 
l"uat DpriiHl, Hukuk •e lktıaadı: 
~rofeaör Şevket Mehmet AH Bilgi • 
tin. Krimin.olojiyi: Temyis bqmild
deiumuml muavinlerinden Mehmet 
Ali Sebtık okutacakbr. 

Bit denlerden herhangi birine de • 
Yam etmek istlyenler Vakıflar Ap. 
~Hk parla nr,11ındaki dairede 
-ı'iirk Hukuk Kurumu• ndan 30 • 
lkineitetrin - 1941 pazar gtlnii saat 
ne kam bir vesika almalıdırlar. Ve
rilecek denler baltınlacak ft mali· 
79t bedeliyle kayıtlılata verilecektir. 

Devam edecekler, deıram prtlannı 
Ye temin edilen menfaatleri kurum 
blıwandan 81reneblllrler. 

-(BU GECE)

NölJetd Eczane 
ldan6al ıa-..ı 

MtldllrlUlil Mubaberat Şefi (12.Tll> Ura Hava KUnumma Nbiirlcla M- bir Mile ralfllW. raporu o nmut- Bellkt8I lta-nda :reıcta cı1anı1c altı llarbbe • Teblm 70la ile B 
H.o.ıU ()ney ıum1111ar4ıl'. t11L dam ufalt olarak, lhtrecl ft 
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"Bilmeceler ue maniler" 

Gazeteciler toplantlsı 

'#~N 1~11 IL7'R 

r. L 

•• asfalt trottaar tamiratı ft 
Topkapl'da tramft1' trafU 
amdan ltlnmlu istiml&kler 
itler için cmıan 111.082 Ura 
ki bu euretle belediye idaNI 
celeri;,le tnmv&)' idareal 
701 inpat •• tamiratıaa earf 
mn 1ııa aeukl 7ektna un Od 
olnmt b$nmaktadır. 
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Almanya'nın 
Amerika' ya 

cevabı 
CenubiOrta Amerika'ya 

dair bir alman 

haritası mevcut değildir 

AHantık'le torpilleme 
illeri nasıl olmuş ! 
~ra, 4 a.a. - Alman Büyük Elclll~i 
)1 .2.e Vektlllğlne ll$Blıdaki 11lfahl nota
~ etmıstır: 

"1t He Devletler Relıl, 28 Ukteıırln ta
l. llUtkunda ıu ldd alarda bulunmuştur: 

.....,-_ - B rleı k Devletler hUkUmetlnln e
~ lankl, alman hükilmetl tarafından 
"- 'da basıtmıı sizli bir harta mev -
~unmaktadır. Bahis mevzuu olan 
~lr merkez ve Cenup Amerlkası 
...... ~· Ve bu haritada merkez ve Ce
~encaaı, Führer'in tanzim etmek 
~ tan.da sôsterlhnittlr. Bu sahada 
... 1' memleket boyunduruk: altında 
~Jet hlllne setlrll:nlf ve Filhrer bu 
S bCltQn Cenup Amerlkıısı kıtasını 
' tahakkümü altına koymak: istemle -
~ bee devletten bir tanesine, Panama 
~Yeti ve Panama kanalı da dah11 

t Uflur. 
~ - Amerikan hükilmetinln elinde, 
~ IJınan hUkümeU tarafından tanzim 
~ lklncı bir \eslka mevcut bulunmak
~·. Bu Ve.ika Almanya nın harbi ka
..._~ sonra dünyadaki bütün dinleri 
~il hakkındaki p!Aıu ihtiva eyle
'- r. Katolık, proteııtan, lslam, budlst 
~lldi d nleri latvedllecek, klllselerın 
"- ert müsadere olunacak, hac ve bü
~r dlnl ııemboller menedilecek, din 
~ taıuışııUt kamptan tehdidi ile 
~ caktır. Klllselertn yerine, enter
lıa ~ bir nasyonal-ııosyaUst kilisesi zor
~ etUrUecek ve bu kiliselerde al
~ llasyonallst hukümetl ta.rahndan gön
" ~•tipler vazife görecektir. MukadS Yerine, Führer'in "Meln Kampf" 
~ .,~acaktır: Meılhln hacı yerine ga
ft h~ ve kılıç ve nihayet Allahın yerine 

- 'llll'er aetlrllecektlr. 
~ h1lldlmetl, bu hUı1USat beklnnda 

IDGtahedelerde bulunur: 
- ~a'da, merkez ve Cenııp A

Bir amerikan 

gazetesine göre 

Amerikan tayyareleri 
İngiltere' de 

üsler temin etmeli 
Nev~ork, 4 a.a. - Nevyork Post aazeteııl 

~azıyor: 

Amerika ancak Reuben James'ln torplllen
n.eaı net ceaı olarak yaın~ bu de.ııtro>erl ba
tıran denizaltıyı detıı, keıtedllecek bütün 
denizaltı ve denla Ustu ııemllerı batırıld ğı 

zaman rahat edecektir. Denizin UstünU alman 
deniz kuvet n n baklyes nden temizlemek tein 
amerikan, lnııtllz ve Afrika üsleriyle Cebe -
IUttarık'ı ve emrimize verilecek bUtUn baska 
Uılerl kullanmalıyız. D nlzlerl kokutan al
man dcnlz<\ltılarını bularak amerikan harp 
aemllerı tarafından tahrip edilmek üzere 
haber vem1ek tein Us!erı tnırlltere'de otan 
amerikan bomba tayyarelerını ku ıanmalı
yı&. 

Kuvetın h kim oldutu ılmdlkl dünyada, 
herhanaı bir yer<!., h rhanııı bir sebeple olur
aa obun bir amerikan harp aem stne hlc bir 
kimsenin taarruz ed mlyecdl pren tbtnt tat
bik mecburtyeUncteylz. Hlc bir kimsenin, ne 
ılmdl, ne de ba•ka bir zaman h r amer kan 
vapurunu batırmR&ına mUşaade etmemek 
IAzımdır. Eter memleketimizi iyi tanıyorsak 

öyle zannedly0ruz ki, bu prensibi llerlııl ıcın 

daimi olarak teaıı etmek zamanı aelmtıtır. 

Vichy albay Collet'nin 

servetini müsadere etti 
Vichy, 4 a.a. - Reımi gazete yar

bay Phi1ibert Collet'nin bütün ser
vetı nin hükümct tarafından müsa
dere edildiğini bildirmektedir. 

Doğu ordu•unda yüksek bir ku -
manda vazifesinde bulunan Collet 
Suriye harbinden az evel, teşekkül -
terinden bir kısmı i1e .kaçarak ingiliz 
ve de Gaulle kıtalarına iltihak et -
mişti. 

Esasen Collet, fransız vatandaşlı -
ğından da iskat edilmifti. 

Almanya'da yere 

inmek zorunda kalan 
İngiliz pilotla rı 

Amerika Hariciye Nazırı 
B. Hr.ı!l 

Amerika 

Finlerden 
sulh 

istiyor ! 
Finlôndiya sonuna 

kadar horbedecek 

takslml hakkında alman hU-
111 ._ tunt i a YIUJl'oul..JlL-.ıı;~_..,·~+...e;;L.,...o-=nd:-r~a; 4. a.a. - Berlln'den Stok _ 
ı.t,,. ~nyadakl dinlerin ıatvı bak.kında • plen e a re, A mu • 
~ teeıoc. mevcut detildlr. Bunlann her ya'da mecburi lniıler yapan İngtllz pt • 

te, en Adi ve en küstahça sahteklr- !otlarında kaçmalarını temine yarıyacalt 

Vqlngton; 4. a.a. - M. Cordell Hull'un 
Finlflndlya hakkında yaptığı beyanat açık 
ve tamdır. İyi haber alan mahfiller, yakın 
bir mazide dUııyanın hayranlığını kazan
mıı olan bir mlJlettn hükümetlne karıı 

gösterilen sabrın tUkenmege baıtadığını 

biliyordu. FinlA.ndlya namına söz ııöyJe -
meğe mezun kimseler pek çok söylediler. 
Fakat Amerika hariciye nezareti artık 

filiyatı istiyor . .Mister Hull'un tenkitleri 
çok clddJ., bir ihtar olarak telAkki edil -
mektedir. Zira, bu tenkitler, Finllndlya 
bqveldU M. Rlıto Rytı'nin verdl&1 bir 
mWAkatıD Nevyork-Timea guetealnde 
netrinden blr iki saat sonra yapılrmıı bu
lunuyor. Malam oldutu üzere K. Rytl, bu 
mUIAkatta, Finllndiya'nın Nazilere batlı 

olduğunu reddetmiştir. 

uuL---%Ullut .eUJiJ.,ıa.ml_n, 
1'1JıJaııd17a'DıD RU7& Ue aullı 6-&pmak ı.
tememıı olmuı, resmi mabfUJerde fena 
bir teıılr yapmııtır. J'lnllndlyalılara kartı 
vaziyet almak hususunda tabii bir çekin
genlik mevcut olmaııına rağmen, birçok 
müşahitler, Cordell Hull'un beyanatını 

Fin hUkUmeU Hull tarafından istenilen 
temlnati vermediği takdirde, İnglltere'nln 
FlnlA.ndiya'ya harp illn et.meal lehinde 
aöylenmiı sözler olarak tefsir etmekte -
diri er. 

denizaltıları kuman
Vel'dlJI haberlıtr ve Amerikan 

:aıcamıarının reıml beyanallarma 
'1 dlftler ıöyle cereyan etmııtır: 

h&cı •eılnde bahtı mevzuu ol&n 
Creer torpido muhribi, 17 llktesrln 

lae Amerikan Kearny otrpldo 

bır 

Aletler bulunmaktadır. Bunların üzerin -
de küçük bir destre ile Fransa'nın şimal 

kısımlannı gösteren bir harita ve Alman
ya'nın deniz bölgelerine Ait diğer bir ha
rita ve gıda komprimeleri ihtiva eden bir 
çanta bulunmuııtur. 

lenmiftir. HAdise lzlanda'nın cenup 
batısında vukubulmuştur. "Salina&' 
gemisi cidal hasara uğramışa& da aa
limea bir limana varabihnittir. Hü -
cum, amerikan "Reuben J ames" dest
royerinin batırıldığı geceye tekad • 
düm eden gecede yapılmııtır. Habe
rin neşri için "Salinas" gemisinin li
mana gelmesi beklenmiştir. 

Gemide insanca zayiat yoktur. 

Bahriye nazırlığının bildirdiğine 
göre, "Salinn" gemisi hücuma uğ -
radığı zaman bir gemi kafilesine da
hil idi • Bahriye nazırlığı gemideki 
hasar hakkında tafsilat vermekten 
imtina etmiştir. "Salinas" gemisi, i
ki ay zarfında torpillenen dördüncü 
amerikan harp gemisidir. 

16.800 tonilato hacminde olan "Sa
linas" 125 milimetrelik iki top ve bir 

Cordell Hull'tın beyanatı, tngiıtere'nln 

FIDIAndlya'ya harp tıA.n etmesine mlnl ol
mak makııadiyle Blrleıık Devletlerin İn

giliz hUkUmeti Uzerinde tesir yapacatı 
hakkında V&fington'da dolaııan ıayiaları 
tekzip etmıı bulunmaktadır. 

Finler ne tliyorlar '! 
Heı.tnkl, 4 a.a. - Finlandiya haberler bQ

roııunun blldlrdltlne aöre, 90vyeUere kar11 
aıkerı taarruz harek!tının durdurulmuı hu
ıuaunda Amerika Blrleılk Devletleri tara
fından teaebbUılerde bulunuldutu hakkında -
ki haberler Fllı ıalAhlyeW kaynakları tara -
tından hakikate u:vııun ııörUlmemıtktedlr. 

Fin hUktlmetlntıı bu ııuıuıtakl cevabı bu 
ite alt tat.ııuıın halka blldlrllm•lnl müte
akip aonderllecektlr. 

Almanlar ne tli)'Orlar 1 
Berlln, 4 a.a. - Yarı remıı bir kaynak· 

tan blldltlllyor: 

KIRIM'DA 
Almanlar 

Teodozia 
şehrini 

zaptettiler 

Kere islikamelind\} 
ilerleyi~ 

devam ediyor 
( Batı 1. l!l<"I sayfada ) 

rının düşmanı takip ederek münferit 
dü,rrı.an teşkillerinin mahalli muka
vemetini kırdıklarını ve Teodozia'yı 
iş :ti ettiklerini bildirmektedir. Al -
man hava kuvetleri, Kırım sularında 
Sovyet gemilerine hücumlarına dun 
de devam etmiştir. Alm'ln tebli - ini, 
tebliğler sütunumuzda bulacaksınız.] 

Rı:ı•lar ne Jiyorlar ? 
Moskova, 4 a.a. - Sovyet ordusu -

nun organı olan Kraanaya Zvezda 
gazetet1inin bildirdiğine göre, alman
lar Kırım'ın bir kısmını ele geçir -
miflerse de ağır zayiat vermişlerdir. 
Almanların bu hücumda 90.000 ölü 
veya yaralı verdikleri 15 tayyare ve 
205 top kaybettikleri tahmin edil -
melctcdir. Almanlar bu hücumda sov
yet biriklcrini imha etmiye muvaf -
fak olamadıkları gibi sovyet muka -
vemetini de kır:nıya muvaffak ola -
mamışlardır. 

Kırım'daki vaziyet güç ise de Kı -
rım henüz fethedilmiş değildir. Mü -
cadele devam etmektedir ve edecek-
tir. 

T aymia muhabirine göre 
Kınm' Ja tlurum 

Nilcolayel'in bugünlcü durumu 

MOSKOVA'DA 
Almanlar 

baskıyı 
daha çok 
arttırdı lar 

Moskova havadan 
ıiddetle 

bombardıman edildi 

dan ~ir köyü almak ıçın Yapılan teıebb&
ıün akim kaldıiını ilive etmektedir. 

Almanların ileri yiirüyüfü 
akamete uğradı 

Londra; i. a.a. - Moakova radyosu bu 
sabahki neıırlyatında ıiddetli mulıar b 
lerden ve Moakova cephe.inde Moja k 
ile Volokolamsk kesimlerinde Alman ıle 
y(lrüyilfünün akamete ufradıtından bıpı 
aetmektedır. 

Ayni radyo, (K) mev'kltDiD zaptı lçlıa 

bir tank muharebesinin bütlln ılddetiyle 
devam etmekte oldutunu bildirmekte ve 
Almanların a&'ır kayıplara uğrıyarak çe
kilmek mecburiyetinde kaldıfuıı ilAve ey. 
!emektedir. 

(H) ıehrl mıntaJcuuıda Almaıılar Neva 
nehrini geçmek tçlıa mükerrer tepbbO .. 
lerde bulumnutıaraa da her detuuıda 
Sovyet kıtaıan taratındaa sert atı1ımf • 
!ardır. 

(F) ıehri bölgesinde ScwyeUer muvd
fakıyeUl bir mukabıl taarrus Y&pnuflu.. 
dır. Almanlara atır kayıplar verdirea 
Sovyet kıtaları ilerllyerek yeni atratejUıt 

noktalar ele geçirmişlerdir. 2 aontep-iade 
< Baıı ı. inci sayfada ) Sovyet tayyare tqkllleri tarafından ~ 

nız Moskova'nın alman ha'Ya 1ravetleri man kıtaların1n toplanma noktalaruaa ve 
tarafından bombardmıan edildiiiDi bil- moUSrlU blrlıkleriııe yapılan pike hUc\ua. 
dirmektedir. Alman teblitine •öre, Le- lan eıınaaında 12 tank, 80 kamyon n ı 
ningrad cephesinde ise ıovyetlerin iki tayyareye kartıkoyma bataı'J'aa ~ 
eaıırtma teıebbüıü geri pütkürtülmüı ve edllmlıtlr. 
Leningrad da hava kuvttlerl tarafından (N) ıehrlnl ele seçtrmek için yaptlaa 
bombalanmııtır. Alman teblifiDi teblit- bir mubaret>ede bir &ov79t blif kıtaa 
ler ailtunuımuda bulacalnınız. ] dllfmıuı hatları &rMIU stftrek. tuzak 

Londra, 4 a.a. - Taymis gazetesi- kunrlaaa munttü olmuftur. Sovyet kıtaa 
nin Storholm muhabiri yazıyor : Mo•lrova 6ölgeantle lanDUl sızJendtti mnlde 2 Alma piyade 

Cenuyta Kırım'da, büyük bir al - M k taburu yaklqtı- sırada blr So""'et t--
011 ova, 4 a.a. - Pravda cazeteainia •• .,, _,,. 

man tank ku'Veti Perelcop berzahının b" h h b' 1 ~ :varesi cörWmiiıtilr. AJmeet-· ..., ___ 
ır arp mu a ır, moskova böl•esinde c:e- •• ..,, .. ._,, .. 

geçidmi zorladıktan sonra cenup is- reyan eden muharebeler halrlrmda l(Syle ,,._ bakmak için durmutlardır. Tam bu ....,. 
tikametinde Simfcropol'a giden yol _ zıyor: da Sovyet mitralyözleri 1D8a RH•a.fedea 

da bir hamle yapmıştır. Bu kuvetleri 2 ve 3 sonte,rin tarihlerinde almanlar Tu- ate, açarak Almanları bozguna uğratın., 
mot&-Jfi piyade kıtaJan 7aJtındaa ta- la bölc•llldelrf mnııflerimlse 1118teHclft lar ve 800 den fazla Almu öldUrmll§ler • 
kip etmekteydi. hücumlar npmıtlana ela. bettin 1Ma h&cum- dlr. 

Almanlar, Yayladağ tepelerinin e- lar tardedflmfı "'e d&eman tetltilleriDt alır HiicUmlar ~ fiJ'1edentl" 
teklerine vardıktan sonra yelpaze kayıplar verdirilmiıtir. Bü,.Uk Orel Yolun- Londra, 4 a a. - Time. suet.shıfn ~t 
şeklinde açılmıılardır. Diğer bir kol da cereyan eden muharebeler bilhassa ıid- holm muhabiri almanlann R119n•4 k" .1• 
Zaukoy iltisak noktasına giden de - detli olmuştur. 2 aon~eırinde baıhyan bu lemeai hakkında ıöyle yaayorı • ı ı .._ 
miryolu boyunca Kerç istikametinde muharebeler 3 aonteırın saat 11 e kadar fa- j Moakova etrafında, Ye bflha ... hiiktimet 
ilerlemiştir. İkinci kolunun nereye ııılasız devam etmiıtir. Almanlar •eneral merkezinin cenubUDıda almanlar nıalara ~ 
ka Zukof birliklerine kartı iki zırhlı piyade detli aurette hilcum et:ınltie dttanı edl:JM
d' dar ilerlerdiği henüz belli değil - taburu ve 20 tank kullanmıılarsa da ruslar, lar. Tula'nın zaptı icfn muharebeler dev-
ı~. Berlin'den gelen haberlere göre topçulariyle sıkı iıbirliii Japarü düpnaıu etmektedir. Mamafila ....ıann lersıaıror. 

mıhver kuvetleri Simferopol'a gir - durdurmağa muvaffak olmuılardır , ıikretmiı olmalan ılm•lann lllllbtemel .,. 
dikleri zaman yalnız aovyet artcı Pravda • •azeteainln diler bir muhabiri c• 1arft Tula'mn batnıoda JCalap htfbıne. 
k~vetlcriyle karşılaşımşlardır. Çün- nup cephesinde Doneu bölıeaindeki muha- tinde barı teralddler ıı.,dettUderiDI l'h
~u. başlıca ruı kuvetleri Sivastopol rebeler hakkmda IÖYle yuıyorı tennelrtedir. BuııUDla beraber 6yle anlatıh-
ı~ıkametindeki dağlık araziye çekil- 3 sonteırinde cenup cephesinin mfiteaddit j yor lı:i bu teralddler, alman iddialarmm hl-
mıılerdir. kesimlerinde ıiddetli muharebeler bütün lifma olarak afır iDllllaf etmektedir. h 
Almanların Rostof istikametinde _ siin devam etmiıtir. Raalar, aimaa taarnıı- kesimin ortasında, almanlar müdafaa va. 

ki ilerlemesine ruslar ve hava prtla- !arını ölllemekle kalmıyarak müteaddit nok- ziyetine seçmitlerdlr. Kallnin'de muazzMa 
rı mani olmaktadır. Bu bölgede yag~ _ talardan düwawu •eri atmata muaffak ol- alman birlikleri çevriltnelr tehlıkesine m• 

1 muılardır. ruzdur. Ruılar Arui seri almıılardır. 
mur ar ıeller meydana getirmiştir. Leninsrad bölseainde almnlar llakikt bir 

Almanlar, Stalino'nun ötesinde ve Mo•kova bombardımanı tumuı yapmaktan acizdirler. Ruala~ taar-
hatti daha ıimalde Ukrayna'nın sa _ ruz ıanetlerine devam etmelrle beraber 
nayi bölgesinde ilerlediklerini iddia Moekova, 4 a.a. - Tuı aJansnun rami j ıimdiye kadar mevzilerini kayde deler bir 
ediyorlar. Maamafih, bu hareket hak- bir tebliiine ctire, müteaddit alman tayyare tarzda detiıtirmeie muvaffak olımamıt-
k ıruplan 3 ıonteırin ıündürin MoılroY&'ya tardı 
ında henüz tafsilat mevcut değildir. hücum etmftlerdir. lnıancı saylat 'Yardır. r. 

yalnız ıurası malQmdur ki ruslar, Bu tayyarelerden bazdan hlilrilmet merlre- M. Kalinin Kııibifel'e •el4i 
faydalı olan ve götürmelerine imkan sinin çenesi flzerinde uçarak ikametdb- Nevyork: ' .LL - D. N. B. : IJ,!lfo -
bulunmıyan her ıeyi tahrip eylemek- lara ve viranelere birkac infll&k bombalan ctated-Pr9.aıin bllcllıdiliae s6ft;- ıL 'Ka
tedirler. atautlardır. linin n hariciye halk lı:omı... m...ml 

Tula'tla yapdan ltiieamlar tayyare k&r§ı koyma top bataryası ile 
mücehhezdir. Mürettebatı 107 kiti • 
dir. 

Robin M oor gemi.inin 
torpillenmeıinden çıkan hadiıe 

BuııUn harlctye nezaretindeki auetecller 
konteraMınd&, bllhun, Flftlandlya'nuı bol
tevlzme kar11 kahramanca mllcaclelest ve 
Blrlealk Devletler politikacılarının Avrupa 
lılerıne oanl.)'ane mlldahalealne kar11 Avrupa 
Vicdanının llyanı bahla mevauu olmuatur. 
Vatlnl'ton. Fin hilkümetlnden So177et Ru-.ya'
)'a kar11 muhaaamata nihayet vermeli ve bir 
mUnter!L auı.ıı lmzaıını lıtemlatır. 

Amerika lngiltereye iki 
Moıkova, 4 a.a. - Pravda cazetesinin 

harp muhabiri, almanlann son iki ıün lçln
de Tula'ya karıı muteaddit hücumlar yap. 
tığını fakat hepsinin pliıkflrttlldlililnfl ve 
düısmanın çok bliyük kayıplar verdiiinf bil
dirmektedir. Muhabir, almanlarm diln ce
nup cephesinin müteaddit kesimlerinde ce
reyan eden tiddetli muharebeler neticesin
de de püıkiırllildüiünli ve dillftWI tarafın-

K. Vtıınıkl de Kulbltef'e s lmlıllel~ 
K. Molotof, daha eYel Kwllı.tef'e selnalf 
bulunuyordu. 

Vaşington, 4 a.a. - Birle,ik dev -
Jetler hariciye nazırlığının bugün if
şa ettiğine göre, Amerika, Robin 
Moor gemisinin tahribi neticesinde 
doğan hadisenin üç milyon dolar ka
dar tazminat verilmesi ile kapatıl -
masını teklif etmiştir. 

Vaşington'daki alman maşlahatgü
zarı, 26 eylQl tarihli notasında, M. 
Ruzvelt'in Robin Moor'un tahribi 
hakkındaki mesajının metnini ihti
va eden ilk amerikan protesto nota
sını ve M. Hull' in bu tazminat tekli
fini ihtiva eden müteakip notasını 
bahis mevzuu eyliyerek bu iki nota 
da hükümetimin bir cevap vermesini 
icabettirecek mahiyette değildir, de
miştir. 

Bu bahisle allkadar olarak ameri -
kan hariciyesinin bildirdiğine göre, 
20 haziranda, M. Ruzvelt'in kongre

m• b~tunmakta - ye gönderdiği mesajın bir sureti, al

°'1terikart petrol gemi.i 
lor pili eneli 

man hükümetme bi1dirilmck üzere, 
alman büyük elçisine tevdi olunmu•
tu. Buna cevaben alman maslahatgü
zarı M. Thomsen, 24 haziranda M. 

~· 4 a.a. - Bahriye nazır- Summer Welles'e "kendimi arzunuz 
ldirditine göre, donanma - mucibince bu metni hükümetime 

.. Balinaa" petrol ıemı11 pnderecelı: aallhiyette tetlkki et -
""" ... .ı-. leceai ihtanu torpil- ,mlyorum" cewıbmı •ermiftıl. 

Alman hariciye nazırlıtının ıözclllll orta 
elci M. Schmldt'ln beyanatı eanuında bu a
klr, •lkııl&rla kendlalnl aöıtermııtlr. 

M. Schmld.t demlıtır ki: 
Namuaıu blır imanın vicdanı, ceurette. 

kararda ve tedakl.rlık hlalnde mlalıl bulun -
mıyan kilelik Fin milletine 1tar1ı Blrletllı: 
Devletler POlltlkacılarının ;vapmatıa calılUll 
ıu kaaıt kar111ında tııyan etmelldlr. Avrupa 
bakımından, Blrleelk Devletlerin sanpter u
ıuıtı ile Avrupa itlerine mlldahaletlne, nn 
milleti albl idealist bir millete blnat kencH
lerlne karıı kullandıklan ahltuız bir tarzda 
hitabına milsaade edileme&. Böyle bir utan -
maz >'ahudlLlte kartı. Avrupa ılhnl~11U ve 
vicdanı !ayan eyllyecektu. 

Blrleılk Devletlerin Flnlandl.)'a'n yaptıll 
•IYul tarihte mı.il sörlllmıtmlı harekıtt hak
kında Flnlandlya'nın alacalı vaziyetten e
vel bir ıey ıöylemek istemem. Buııunla bera
ber, M. Hull'un kü•tahlıtın.ı pek tabii bir 
sarahatle ılmdlden cevap vermlt olan Fin 
hUkllmetının hattı hareketini bılfütmemezllk 
edemem. Fin hllkümetl, Blrletlk 'DevleUerln 
bu müracaatına cevabını, ıerıtlt halka bir 
tehllt neırlne lmlC'An verir v11rmez. Vaılns
ton•a bildirecektir. Fin hükOmetl. bu cevabın 
ne zaman ve ne ıılbl 1&rtlar altında aönderl
lecetlne kendlılnln karar verecetı tıkrlnde -
dlr ve Alman alyaat maıınııerlnde, bunun :ve
al.ne m&kul hattı hareketi teeldl e~ttllne Jııa
naat mevcuttur. 

Blrleellr Devletlerin ileri ıQrdQH m .. ı.
lertn madd(yetıne ••lince, ıtunım ebemlyetl 
HıJl!MnmamabdJr. Qlnldl <*ranua otealallea 

denizaltl veriyor 
V&flngton; f. La. - tkl Amerikan de

nlzaltıııı BUY11k Brltanya•ya verilecektir. 
Bu ikt gemlDin teslim alınması Jçln ingl-
11• 'f'e Polonyalı mürettebat gönderil -
miştir, 

Plen bu &dl sallSllter uııHertne kartı ak
•Ullmeı. artık yalnız Flnl&ndlya'nın ve ya _ 
hut Almanya'nın detU. takat tablallyte bil _ 
t.Un Avrupa'nın olacaktır. Amerikan hUkü
metının Jo'lnlandlya'ya urıı hattı hareketini 
icap ettttı elbl tald>lh edecek ve tlmal Ame
rika J>Olltlkacılannın bArlz vaarını teıktı e,y
llyen ıl:raaı ahlü ve ı!YUI olcU nok.ııanlıtı _ 
nı bellrtebllecN kellme mevcut detlldlr. Bu 
meıele ile ali.kadar olarak ıunu hatırlatalıın 
ki, ıon aamantarda bellrUldttı albl, kllcük 
Finlandiya ıcomıuıu SOvyetler B!rlltı tara
fından hücuma utradıtı ve AlmanJ'a'nın 
bizzat kendlllnln ılyaıt ve alkert durumu 
sebebiyle o saman müdahale edecek vaziyet
te bulunmadıtı zamanda, Blrletlk Devletlerin 
bahriye nazırı M. Knoıc alili polltıkacılarmm 
infial netretl ıon haddini bulmuı albl ııözO -
küyordu. O zaman M. Knoıc, bu mücadelede 
bitaraf klllabllen veyıı Kalmak lıttyen her a
mMlkatıyı tahrik ediyordu. Fakat buırOn 
Finlandiya, Aknanya'nın yardımlYlıt bolıevlk 
hücumunun neticelerini ortadan kaldıracak 
ve kendi milletine ebecUyen bir hayat 1&ha11 
temin edecek vaziyette bulunduh bir anda, 
bir denıoltraal hUkümetı, nihai ;,ok eclllltl ve 
Avrupa 1Dta11 tarihinden Jratt ,91aralı: ılllnlll 

aneaJt bir aman meaeı•I t.ıllktl eden IOVl'et 
reJlmlDt muaaharıt etmelc\eclll', 

Britanya avcılan ıimali 
Franaa'ya hücum ettiler 

Lonclra; f a a. - Brttanya a 
mal Fraııaası üzerinde taarruzl 
bulunarak müteaddit askeri lıedeflerl 11111-
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Muharebe kışa 

kadar bitmezse ... 
Rusya topraklarında • iki ay içeri· Almanya'da da pek mükemmel enı • 

•inde biteceği bildirildiği halde • titüler vardır. Fakat Polonya'da, le -
garba, beş aydanberi ıürüp giden keli humma ıal&ınının çıktığı mem -
muharebe kıt mevsimine kadar biti • leketin merkezinde hazırda bulunan 
rilemediği takdirde, iki tarafın da bir emtitüniln verdiği kolaylık pek 
sa lık makamları bii'yük ve pek çetin 

1 
bil'yük olmuttu. 

bir imtihanla karşılaşacaklardır, zan- Orada, lekeli hummaya karşı, 1934 
nederim. yılında Faa'taki Kuablanka enstitü -

Rusya toprakları, ötedenberi, leke- sünde yapılan usulde, farelerin tutul
li humma hastalığının en methut' duğu lekeli tifonun virüslerini, safra 
kaynaklarından biridir. Vaktiyle, içinden geçirerek elde edilen aşıdan 
bizim yurdumuza da o hastalığın büyük miktarda ve kolayca hazırlan· 
aıalgınları, hemen her defaaında, mıttı. Bu usulde lekeli hummaya kar
Ruıya'dan gelirdi. Geçen seferki bU- tı qı pek ucuz olur, çünkü bir tek 
yük muharebede de. lekeli humma kobaydan 2000 ki,iye yeti~cek kadar 
salgını en ziyade tark viliyetlerimi • atı çıkarılabilir. Fakat aşının, salgın 
.ze yayılmıştı. yeriııde günü gününe yapılması şart-

Lekeli humma salgınlarının yayıl • tır. Oraya uzak bir laboratuvarda ya
muına en müsait mevsimin kıt mev - pılıp getirilinciyt kadar aşı bozulur, 
aimi ve en miiaait iklimin soğuk iklim muhafaza edilemez ••• var,ova'da böy
olduğunu herkes bilir. Bir kere bu le kolayca hazırl~an aşı ile üç yüz 
hastalık bitlerle bulqtıtı içicı, kıtın elli bin kişi aşılanınca, Polonya'da 
insanlar daha kolay bitlenirler.- An - lekeli humma salgınının arkası bir
cak bitlerden bafka. hastalığı yaymak denbire kesilmişti. 
lçın aoğuk iklimin de ayrıca tesiri ol- Rusya topraklarında muharebelerin 
• serektir: geçen seferki büyük .şimdi devam ettiği ve kışın devam e
harpte, Medine'de bulunduğumuz ıı- deceği yerlerde öyle mükemmel ens
n.dıa, o iklimde de bitler eksik olma • titüler bulunup bulunmadığını bile -
.S.jı halde, lekeli humma hastalan miyoruz. Bulunsa bile ruılar düş -
oraya kadar gelirler, fakat bu hasta - manlarına bıraktıkları yerlerde her 
lılı: orada~ kimseye bula,mamı1tı... şeyi tahrip ederek çekildiklerinden 
t.ekeli humma hastalığının }"ayılma- o Jlboratuvarlardan da eser kalma -
ama pek mikait olarak. bir de, içtimai mıt olu gerektir. 
W bulunduğunu gene herkes bilir: Şu halde, kıtın Rll'lya toprakların
... da harp ve içtimai sefalet halidir... da lelcıeli humma •lgını çıkarsa iki 

Demek ki, bu muharebe kıt meni- tarafın sağlık makamları ne yapacak
tnine Jraam- bitmezse, artık pek yalda- tardır? Almanların AJmanya'dan ay
fltıa o mevsimde, Rusya toprakların • nı usulde qı bazırhyarak getirmcle
da. lekeli humma salgınını meydana rinden bir fayda olamıyacaktır. Baş
~kanıbileoek tutların hepli buluna- ka uıullerde de lekeli humma aşısı 
cıak demektk: 10ğuk ildim. soğuk yaptı.biline de onların tesiri pek de 
ID9"IUD, harp w eefalet, ulam çıkar· iyi aabit olamamıttır. Muharebe edi-
89k için birleteceklerdir. len yerlerde, o kadar çok mikdarda 

A1nlan ordusu, bu aeferıld bilyiik atı huırlamıya müsait olacak surette 
JalliWn befmcla, Polonya'yı aldıfı yı· yeniden liboratuvarlar kurmak da el
hn ~ menimhide de, onda büıyilk .bette kolay bir iş değildir. 
1Jıir Je~li humma -1gmı çılamftı. Onun için, Rusya'daki muharebe 
Jfdat Potonya-ı.ın baftehri Varıova· kıt mewiminde devam ed~rse, orada 
'da, nııhmetli iller yfisltl Profeeör çıkmlılı ihtimali çok olan lekeli hum-
1otko'nun 1nmD11f olduğu mükennnel ma salgını bütiln dünvay1 şimdiden 
'-kteriyoloji ... tltlstt ftl'dt. Vakıa, dütiindürecek bir fCydir. G. A. 

jlelerle yapllan 
mahilReler 

Befırad, 4 a.a. - Memleket içinde 
hmllllUt teteleri11e 7Çılatı muha • 
nbelerde çok ebemiyetli muvaffaki
yetler elde edilmiftlr. Mtıteaddit mu· 
harebelerde bli bbll ~ter imha e
dilmit ve Mrçok komtlniıt öldürlll • 
miittlr. Buıı*1A anmnda tethitçi 
Bom Luit de. vardır. 

AJeban tebrl Jle civan kıomUınilt
lerden t.......,..teıilidenmittir. 

~ Sa6Wtan'tla 46 
lıc 1linUti lıa7ıana tliztliler 

ı.-... ok .. ıan 

illly•• ... 

Allltlllfı fransada bulunan 
Jlwn malı hisse senetlerini 

YIHI llmlJI plıpyor 

A • 
rı 

TANK 
imalôtı 

Amerlkılll• bunda 
Almanya hnalihnı 

~iklerini söyliyorl• 
NCYfork, 4 a.a. - "Amerikan BiT· 

lqHr devletlerinin kütle baliadeki si
lih lsihulitı timdiden o raddeye 
gelmiftir ki bunu alman hezimetinin 
ba!langıcını bildiren bir allmet te
llk.Jd etmek mlimküqdiir. "Ameri -
kan harp iatihaalltınfn umumi idare
siyle vazifelendirilmiş olan M. Do -
nald Nelaon'un amerikan mecmuala
rından birinde "ıiz daha bir tey g6r
mediniz" batlıtı altında yazdığı bir 
makalede ballıca söylediği itte budur. 

M. NellıOft töyle devam ediyor: 
Almanya Polonya'yı istili ettiği 

zaımn, tankJarımuın Hitlerinkiler 
ile boy ölçlitmiye klfi gelemiyeceği • 
ni bir kaç saat içinde anladık, ve Hit
ler, bb tank imali husU11undaki plin
ları hazırlamak için aarfettiğimiz sa
mandan daha çabuk bir zamanda 
tanklarında yeni ıslahat yaptı. O za
manlar Bitler biı:e göre çok ilerde 
idi. Pabt timdi daha fU satırlanm 
bnılırken, kütle halinde miktarlarda 
ıdaha btlıytik, daha mükemmel, daha 
eeri ve yeryüzünde mevcut olanlann 
en metliai olan tanklar yapıyoruz. 
§imdi dönüm noktasını geçmif bulu
auyonıs. Çok geçmeden, silah iıtih • 
..ıttlm bizim derecemize çıkarmak 
ve,a bu hususta bizi geçmek maku • 
di:rle pJanlannı yeni baştan düzelt -
enek ...-..rednde kalacak olanlar al • 
mantar olilcalr:tır. Hatti elimizde tim
di balla ~ fhere olduklannı 
bildiren lmltbnat da vardır. Fakat 
itte bu. alman iahlnmınm bit bat -
Iangıcıchr. Zira bir defta it bqına 
geçtik mi .... iti canda yapmıya bat

...... SUYen ırauıı 1ı1ae aeneUerlld tadık mı yeryildnde bbe Uıtiltt gele

.._ almak içtıı tınatıan U'afbrmalcta - ıcek bir millet veya milletler grupu 
m. Boa samanlarda, GOrbtc'm retaU~ IMılmıamıyacaktır. 
deki 1dt grup İCiD ça1Jltılt .aml&D lPrlts 
Keller, l'ralalı• aana)ictlerinden de Weıa
delJ'den ve balrer Octaae Bomers'ln 
veznealncleD il bla adet 8tıven blue .. 
...U satın ~. Londra'cla. llilBe .._ Ollo. 4 a.L - Alman askeri mah • 
mtleriDID ldm11fta .U.. balundal1l UF- kemeaıi 3 noneçliyi dllfmuı lehinde 
ft7•ttae Jıir,btr ~ 'Hri,l:nemekte - hareketlerinden dolayı idama mah -
At 811 ,.......,. Wlll ircmtnl .ı kGm ~ ve hıtlk6m taı1Wk edilmi~ 
...._ 'tr-:·~-~ ...._ 
....... w -· 

Türk Basın Blrliğl 

Kongresi 
(Başı l inci HYl•tl•) 

Urallardaki büyük 
sanayi nasıl kuruldu ? 

fmaae'da 
gre gelecek toplantısını yanna bı • 
rakmıştır. BiWln tabii atıçlUklere ve enaelılere rat-ı lardı. Onnanlan knb'orlardı. Tatlan cdcan. 

men Ural datlannda Slblrya kömllründen ve yorlardı ve yan bellerine kadar donm111 ını-
Komisyonlar dün öğleden aon.ra Ural demirinden latlfade eden )'Wraek tınn - :vun içine aırerek çalıtı)'Orlar bir barajı sat· 

toplanarak akfam geç vakte kadar lar Kımıesk ve Maanıtoaork'ta kuruldular. ıamıaıtınycırlardL Her sabah aazete, )'eni 
müzakerelerine devam etmiılerdir. Ural dallarında 10vyet end\latrlalnln kuru- maden tuızıerl, bir yer altı tııneıı. blr Mor -
Komisyonların bütün çalıtmalarmı 1 luıu l.deU. bir maıalı andırır. Fakat bunu ıran vincinin kudreti hakkında teblltler neer-

b
. • 1 • L ediyordu. Baaannın muhakkak oldutu anla -
ı tırme erı ve ~ongrenin yarın son dtrenmedea önce, bu azaın tabiat ortaaında cl&t ıılıyordu. Burada lnıanlann yenl rekorlar 

toplantısını yapması muhtemeldir. vaktl>'le uiatıımaz ıar arasında kalan bu ıtazanmadıklan aon )'Oktu. Bir keE>rbtr ytık-
D ·· k M b U M .. 1 kadar uzak blr bölaede, 10vyetıerln nloıln un a şam at uat mum U • höyle blr endUatrl bölaesl kurdukları IOrUla• ııek tınnıa lllk&lelerl eöktU, laçller yapılmak· 

dürü Selim Sarper tarafından kon - bWr. ta olan tırınnı lclne dllttüler, içindeki saz -

gre münas-'Letiyle Gar gazı·noaunda !ardan botuldular. oı:ıu Acaba IOvY•t idarecileri. aeleeektekl bir 
bir davet yapılmıt ve bu divette kon- barbl d11t11nereıc mı endU.trl pll.nl&rı hazır- T opkeyiin luap 
gre izalariyle yabancı basın mensup- lu'orlardı.T Y'*8& bu tam uaatı aörllr bir 11-

ları da bulun.muştur. Sayın Batveki- naeun neticell m1YdlT 
timiz Doktor Refik Saydam saat 22 Bu meaeleye menn cevap vermellcUr. sı.r 

Tabiatın bu sert bölaeıılnde topyekQn bir 
harp batlam11lı. iklim ılddeUDe karlı harp, 
Jutın ı.ermometre ııtınn altında :ıo derece.ye 
iniyor ve orada kalıyordu. Bil t1n ova don -
muı bir çamur denlzlydl. Aynı zamanda ka -
rın doyurmak da atlotü. Ct1nkll Kuzneıık mın
takaaı blr bozkırdı. Tuıtlar arasında bir 

barıı 1bumau. Urallarda böyle dev yapılı bir 
de bu toplantıya gelerek basın men- endüıtrtnln yaratıı11ının tek aebebl detlldlr. 
suplariyle ayrı ayrı görüşmüş ve ba- Dah• mWıtm dlter Amiller de heaap edllmlt· 
sın kong:-esinin mesaisiyle yakından tılr. Hl.dllelerl menl8lerıne aııre lnceııyeıtm: 

alakada= C'larak izahat almışlar ve ba- 1U"J9 ela bet yıllık endilstrl plAnının ilk mucııdele vardı. n re<* yerlerde yalnız blr 
sın mensupları!la iltifatta bulunmUf· aatıı.uının tatblkına ıı:eçUd tı zaman çellJc tek Yol vardı. 
tardır. ıanayll meselesi rus idarecilerince dUtünül - Buıı:Un dahi harp vardır. Bu harpte bUtOn 

B dü. SovyeUer derhal anladılar ki bu bil)11k sov>et tabrlkalarını nul lıtUAlı kaı;ııamıı-
asın kongresi izaları sayın Baı- proıı: ~mı meydana aetırmek, vaıı:onlar, de- tır. 

vekilimizi alıkıı,larla kaqılamışlar ve m rııen y pılm ı ta ıuar ve aanaylde kulla. 1931 den itibaren maden ka)'n mata, ak -
mata ve külce hal nde çe lkhanewre ı ke -bu buluşmayı candan tezahiirJer)e nılan ı;ıoırelll borular, raylar yapmak ıc n 

karşılamışl.ırdır. onlara çok miktarda çelik ırı.ıımdı. Bunu ıı - dllnwte bawlamıstı. Bir ııene aonra Novo Kuz
nesk te haddehaneler ve .Marten ocaklan ku-

Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak 
da dun akfamki toplantıda bulun -
muştur. Toplantı geç vakte kadar 

muva n ini bozacatından bir hal çar~ ı o- rulm\lftur. maden burada kalmamaktadır. 

laı dı Elbette 1' n eper ve Dontez ooLıı:ele- Böylece on yılda batakhklar orta ında bUyOk 
rlnd •ki ııtılı.oial arttırıJab lirdi. Fakat bu bir endüstri kuruldu. Şimdi bu yUkaek tı ın· 

çok samimi bir hava içinde devam et- bülıreı ıde ıstı•ısalln en yüksek nokta ına va- ların kesit dumanları elvan kaplamaktadır. 
mi,, muhtelif bölgelerden gelen mu- rıımıılı. JJa a bir bötıı:e bulm k 
rahhaalar yerli ve mim oyunlar oy _ Uraı arın /~>a'ya b kan sırll rında b >tik Magnitogor•k ve milınatiai tlağ 

bir olc:Ude ltlet tmemlı b r h ld bulun n 
nıyarak bu güzel akşamın zevk ve d ır cevheri akla seldi. ou bölııede, elmall 
heyecanını arttırmışlardır. Zeybek Türklst n'dak Karakanda'dakl kaJar oıma

Maıı:nıtoııorsk çelik fabrikaları kuruhtrken 
Novo Kuznesk te de aynı zamanda kurulma
ta baaladı. Bu tabrlkıılar Ural nebrlnln yu -
karı vadı.lnln aoı ıahll nde bulunan "Maıı: -
nitnala" yahut m knatlıll datın adma lzafe-

oyunlan. Karadeniz oyunları uzun 
uzun alkışlanmıslardır. Bugün on al
tı buçukta CUmhuriyet Halk Parti'si 
Genel Sekreteri Doktor Fikri Tuzer 

mak.a beraber oldukc:a bol maden kömü a 
d vardı. Bu maden k mUrü m rk zl s b rya· 
da 1 Novo · Kuznetsk adını tatlyan bölıı:e ile 
kıyaslanınıa çok azdı. Fakat Uralların neye 
>a adıtı ıorulablllr. Eveıce mümkün olmı-

ten adlanan yerded rler. 
MUmatlsll dat uzun zamandanberl bllln-

tarafından Şehir lokantasında bir yan proJelerı meydana aetırmek zoru vardı. 
çay ziyafeti verilecektir. Uralların demir cevherleri ııe Kuzbaı"takl 

maden kQpıürlerı arasındaki uzaklık iki bin 

mektedlr. Ytlzde 80 nlabetlnde demlrl vardır, 

bu bölaenln buttln aaatlerlnl ve pusulalarını 
mlknatlsllyerek bOzar. 

Rehineler idam 
edildiler 

Londra; '· a.a. - t,gaı altındaki Av
rupa'da rehineler ida!Jl edildiği hakkında 

haberler plmektedlr. Belgrad'da bir Al· 
man aakerine yapılan taarruz üzerine 100 
rehine idam edilmlıtlr. 

fransada milli konseyde 

deliıikllkler yapal1<1k 
Vl.dt.y; 4. -.., bi haber al&D kapak

...,.._~.,_.,__.. ......... 
mare al Petaln".:ı t ·sebh lsl. ile yakın~a 
milli konseyde değişlldlkler olacaktır. 

Konaeyln bazı lzalanna, ııiyas! mazlleriD· 
den veya mason locl\lanna mensubiyet • 
terinden dolayı, lıten el çelctirilecektir. 

İııtlfa etmek nlyntinl göstermtı ol&D 

birkaç konaey lzaaı da deıtıtlrllecektlr. 

Tunus sahillerinde inglliz 

tayyareleri bir fransıı plebine 
bütum ettiler 

Viohy; 4. a.a. - OFİ ajaD.llna Tunwı
tan bildlrildlttne söre, bir Fr&IWll torpl

tosu refakatinde ve ka1ıle içinde aeyre -
den Senneville FrUWll ıtıebl Tunu kara 
sulan dahilinde altı hıclıtıs tanaruillln 

kilometre oldutundan sovyet pIAnını tatbik 
Birkaç yılda Maanltoaorsk'un JatlbııaU bü-

yUk mikyasta artmalar ka~detınlttır. Busun, 
yalnız bu tehlr 4 milyon ton tont latllısal e
der ki bu miktar bütlln Rusya nın 1914 ten 1

1 etmek ook aile: ve aynı zamanda da tebllkell 
idi. Fakat bailc:a çare deyoktu. Aynı zaman
da Stalln kllA bir zamanda kendlılne 11.zun 
olan fontun unaurlannı te'kll eden bütün eveHtl verllJ\lne tekabl.11 eder. 

SovyeUer böyle muazzam rakamlara, ook 
vaattaıarı elde etmete çok kıymet verlycırdu. 

l1Ualllar 6a Jevleri naal 
meytlana getirdiler 

1929 71bnın baalanaıcında kllırarlar alındı: 

Slbleya maden kömtlrlerl)'le ltlb'ecek olan 
yükaek ıınnıar Kuzneak'te aurulacaklardı. 

D ter )1iUek fırınlar da Maanuoıı:onk ta 
Ural demlr cevherleri yanında me)'dana aetl
rııeceklerdl. Bu demirlerin bir kıımı da Kuz
neak'ten aetlrllen kömür madenlnl taııyacak 
vaaonıann ve lokomotınerln yapıanıaıına 

harcanacaktı. Bu blb'Uk çal11maların ballndı
tı zamanda Kuzbaı takl durum nuıldıT Şu· 

rada burada lıletmeye acılm11 kömür made
ninde eahtan altm11 bin kadar bir nütua v.ıu-· 
• '1'1'U•lHl1ı• ~ ~ ır. 
~ -"'Ve'bm!irta )ıulU!tan kil~-1Tı'ftiAttıa-
nelerde pek azı harcanan, bu havzadan elde 
edilen maden kömürü. Almanya ile 1naııtere
nln latlhlal mecmuulldan daha fazla bir mlk· 
tan ihtiva ebnektecllr. 

Obl nehri vuıtutyle bua denizine akan 
bll)'6k Tom nehrlnln yakınında kurulan mu
auaın tabrflı:aya Hollen :verdekl 8*I Kua
n..ıc JdbtQnilD cJnn evelce blr bataklıktan 

batka bir ter dellktl. 
Buatln adı Novokuznetılc olan Kuzn811c"ln 

llellerı 1930 kılını hatırladıktan zaman, bir 
barp hlkl.Yeal ltlttlklerlnl zannederler. "1n -
unlar Gar a4ı verilen kUçük barakalara 
trenle sell:rorlardı. ROzaAr lnaanın )'lzflne 
l'11Ul kan. naın da tozu aavuruyordu. tnean· 
lar dalaah blr arazide ıı;özlerlnl bu aert ha
vada lnl'PlltıraraJc bliYllk bir lnıaatın aQrQI· 
l'!ls1I olan tarafa dotru atdl)'Ol'lardı. 

k111a bir zamanda nasıl uıaıarak baaardılar7 
Onların en bü)'tlk ıervetlerını bllhıuıaa ma -
Hn filizleri tetkll ediyordu. Buralarda demir 
yalnız hudutsuz bir e<*h* ıı:li9termlyor haUA 
ayakların altında bile bulunuyordu. \lurııda 

maden ocatı ıralerlıl kazmata lüzum )"Oıktu. 

Dinamitle dolduruıaeak blr delik ac:llltllt ve 
tepeyi dlnamıue atmakla orada nihayet bu -
lan demlf')'oıuna bu ce,;bert taıımak ıctn kAtl 
idi. Bekllyen treni otomatik kUrekıt vinç! r 
birkaç dıtklkada doldurmaktadır. hte Slblr -
ya•ya. bilhassa Kuzneak'e tevkolunan maden 
cevheri, bunlnr maden ocakları lle )'tlJaıek fı
rınlar aarıında blr taıınıa vasıtası olan ve 
maden cevherini temlzllyen lmalAlhanelere 
yollanır. ,Lmd, Maıı:nltoıroıwlc'ta Nida yllloalc fırın 

~-~~ ..... 
modern tiplerden >alnız Amerlka'da on tano 
bulunan ve dünyanın hlc bir yerinde benzeri 
bulunmıyan mua~m yWcııek tınnlardır. 

Her biri 24 aa;ıtte 1300 ton font latlhaal eder. 
Eter bu bölırenln vaktb1e bir çalılık ve 

çölden ibaret olduıtu düaün\llQre alınan ne -
tlcelerln hayret verlcl oldutunu anlrunak 
atlı: detlldlr. Sonra Ural nebrl alatı düzırtın 
olan blr nelllr dellldlr. Bu nehir bO:vurıda 
yapılan iki bO)'Ok barajla bQyQk ıu r r 
vuarlan elde etmete muvattak olundu. Baı· 
lra bir aucı111ı: de, Maanıtoırorsk'ta btrcok 
A8ya ıridarma menıup lnaanların a)"Jll Pota 
lçlncle 1\ltnllmUl)'dL 

lbırp ikh.diyatı 
Ural • Kuznetdc kombinasının en b(lrik e

lımıb'etl harp lktıaadb"atınuı en "1ll bir Or-
neti oJmaaldır. 

Bu lntaat yerine aelen herıcee derhal ba • itte Ural devleri GJrle talırikalardır ki bu-
nnaeatı :veri hazırlama ta batlU'OrdU. Bura - rada herkft bQ)'Qk tabll atıcUlklerıe aavaı 
da t«11>ru kannca nvaıannı andıran )'Uzler- hallndecllr ve bu aavae b&Zan YILbtl bir bal 
ce utak lculilbe ile doldu. 1 alır ve Btalln ılnııetlnln ııllr&t prenslplerl -

Bllt1ln IDaanlar barpte imli slbl :vuı:vor - ntn blr l.bldell olaralc )'laellrler. 

bilcumuna maruıs kalmııtır. Bombalar se- --------------------------------
mlyt hafifçe hasara utratmııtır. Yaralı 

yoktur FrlUMll:z vapur kafileel yoluna de
vam edebt1n ittir. 

Alman maliye nazın 

Sofyaya geldi 
Sofya; 4. LL - Bulgar a,janaı bildiri· 

yor : Almanya maliye nazın JI. SchverlD 
von Kroalg, Bulgar hOkUmetiııln ve m• 
liye D&ll1rlll1D mtuf"ırl olarak dOn Sofya
ya gelmifUr. Alman maliye nazın, Do s0n 
ıtırecek olan styaretl emasında, maliye 
meaeleleri hakkında bir konferana vere
cek ve iki memleket aruındaki ekono • 
mile mOnuebeUer tlzerinde Bulgar maU
ye nuın Ue sörUfmelerde 1'alunacaktır. 

İngiliz hata •nelleri ba aii• 
kadar• katlar uyıp Hnlll 

Berlln; 4. a.a. - D. N. B. aj&D8UI& U• 

kerl bir kaynakt&D blldirllditlıuı söre. 
İllC'llbı hava kuvetlerl, 28 ayda 1 T.000 Jdfi 
kaybebnlıtir. Bu, ayda vuatl 6GO tana. 
reci elemektir. 
İDCIU. olmıyan pek ook tanancllv, 

bu arada Poloeyalılar ve AmerUcalıJar 
da Almanya'da e81r bulunmaktadır. Buıa· 
lar, bu 11.000 rakamına dabil dettldlr. 

Timor adaamcla japonlar 
aleyhine nüma)'İtler 

Batavya, 4 a.a. - Batavya•ya ıeten 
haberlere göre, Timor'un idare met • 
kezi Dilli'de japnnlar aleyhinde ya -
pılan nümayif1er esnMmda portelds
liler 17 çinllyl nıldf emitlerdir. Bu 
nUmayiflere yeni bk j8JlOll kcııa9oJo -
--. plme8l llbeP. o•.-. 

Arkan jel' e İngiliz 

tayyare malzemesi geldi 
Londra; 4. LL - DUn LoDdra ve Stok

holm'da anı umanda U&ıı edildltine gö
re, Rws;ya'ya mahsue İlıgUlz tayyare mel
zemeai Arkanjel'e gelmlı bulunmaktadır. 

Jlurabhu olarak göndertımı. oldulu 
Ruqa'dan dönen İngiliz llÇi birlikleri 
daimi meclia umumi kAUbl Bir Walter 
Cltrbae, beyanatta bulwıarak, rekor tet
kil eclecek blr 8Urata malik İqillıs Hlll'
rlcaııe .. .,., tQnrelerballl kar.,._ çıka
nldıtım gGrdlltUAU eöylemittır. in99 
gıuıeteıeri, birçok bUytlk ingtliz nakliye 
gemialnln Ark&Djel llmanuıa ingtlfıs kıta
lan çıbrdıtım yumaktadırlar. Bu kıta
lar bl1ıuı.a İııgllls hava ilalerlne mell811P 
ta1'7U'fl mUrettebatmdaD ve maklnllltler
den terekkUp etmektedir. 

tneo suetelfti Ru eelrlerinln ııracte
ıerine atfen ~·ıoa blQ'P malııemealnbl 
çıkanldıltm ve bu malsaneıdıı derhal 
cenup S.tlkametlae •vkedlldltlni haber 
vermektedir. 

Bir Walter Cltriae, Rua •ndlkaları tef· 
leri ile 7epılaıa sörllpıelerba tam bir uı-
18fDU7& mtmcer oklulmau ve YU17et mD
ait Qlur o1mu 1ılr Rm be)retiD1D bU7tlk 
Brltan'n l'elecetlai ele l07lemlftlr. 

Paria yalnnlarmda bir tren 
kaauı olda 

ANKARA BELEDiYESi 

Motorin almacak 
Ankara Beledl.Vnlnden: 

ı - Belediye lhttyaca için (=o-800> ton 
motörln pazarlıkla alınacaktır. 

ı - Muiıamınen bedell ('168llO) ııracbr. 

8 - Teminatı (l5092) llra UIO> kul'llltur. 

4 - eartnam•lnl drmelc .. (885) kurut 
mukabUlncle almak ı.tb'enlerln ller aQn en
etımen kalemine ve lateklllerln de 11.UJHl 
ıalı aOnQ Kat ıo.ao da belediye da!r•lnde 
müteaeldül encllmene müraa.aUarı. 

(8183) 

Tat ve ıilindiraj itleri 
Am&ra Beleclln9lnclen: 
1 - Hacett.epe dalı!U YOilarına e.enecek 

kırma tal Ye alllndlr&J ltlerl puarllkla J'&ll
tınlacalı:br. 

2 - Mubammen bedeli (2868> Ura4ıl'. 

a - Teminatı (21:1) Ura (10) kunııtar. 
4 - eartnamaını drmek letlyenJerln taer 

aQıı enc1laıen JcalemlDe ve ıneıuuerıa de 
_11. 11. 9U salı &'UnQ Aat 10.IG da belediye 
dalreslnde müteteklell encom.n. mtiraeaat-
ıarı. (SlM) l8UID 

Satılık la.tikler 
Makara Beled11'111DdeD: 
ı - Otobl9 ..,_ Jevaaa &JDbannda 

balwwa MxT ........ (808) &Gel 4llld ot. 
bll 411 11.1ta:ıer\ ,_14en Oll bel aQn mOd.w.. 
le ... lrapal& Mrf ~ı. arıtarmua ..... 
nlauetlr. 

3 - ........... bedel1 .... (911D) llra· 
dlr. 

8 - Teminatı (888) lira (llO) lmnıltar. 
Pu18; '- LL - DOll Ulam Orleana • ' - Dıaleal 21. u. 9U c:wna atana aaat u 

.A.uterllts i8taQ'on11llda bir tren kuuı de papılacatından aartnMDatnl aönnek ı.tı 
olmuttur. 20 OUl ve U yaralı vardır. Bun- yealerln ber aOn eneaımea lralemlne ve JAa. 
lana ootu Parla'lldb. Uklerl aönnek arzu edenlerin de otoblla mü -

dllrllltü levuım ambaruıa mQracaaııan w 
Orleaila'daa plmekte olu trenin bet ıateldllertn de 1bale sona oıu 21. u. Mı cu

ftComl battan Ollamt ,,. mOl8demeDiD ma dal aaat ıo a Jracl&r ,_ a111D&l'&lı b• 
lkldeUnda JJd ,,.._ da ~. mua 12 illet •• ..... 8d9Jd ıaru.& d&INllD-

1ıe tulllm 9dMMlerl telillf JMlmplanu .... 
Bmdlmet ··ıramı.n. ......... baW • ~ da~ mıCltwJdd1 •llllW ft&" -,. ,.. 11mM-.. PllM .... 'il sa:. ..-.. .-... _. 

R A D Y 
Türkiye Rad7o Difüsyon 
Türlciye Racbosa - Ankara Ra 

- ( Dalsa Uzunlutu ) 
1648 Jıl. 182 Kc/ .. 120 Kw. 

3L7 JıL 9'66 KC/L 20 Kw. T. A. P. 

7.30 Program ve .Memleket Saat 
7.33 .Mlizi.k : Hafif Parçalar (Pl 
7.4S AJANS HABERLERt, 
8.00 .MUztk : Hafı.f Par alar Pr 

mının devamı. 

8.1~ EViN SAATİ. 
8.30/8.45 Müzikı hafif parçalar 

ramının son kı mı (Pi), 
12.30 Program ve Memleket Saat 
12.33 Müzik : Şarkı ve TUrkWer, 
12.45 AJANS HABERLERİ. 
13.00 MUzik : Ş rkı ve TUrkWer 

mıııuı devamı. 
13.30 lf 00 MUzlk : K&n§ık Progralll 
ıs 00 Program v Memleket Saat 
18.03 Muzik: karııık earkılar. 
18.25 KONUŞMA. : ( Dıı Politur.a 

dlaeleri ), 
18.45 RADYO ÇOCUK KULUBU, 
19.30 Memleket Saat Ayarı, 

HABERLERİ, 
19.45 Serbest 10 dakika, 
19 M MUzlk : Saz E rler11 

20 15 RADYO GAZETESİ, 
20.45 MUzlk : Bir Halk tUrkU.0 

nlyoruıı - Haftanın tUrldld 
pUr&'eai yoncadan. 

21.00 ZİRAAT TAKVtKt, 
21.10 MUztk : Fuıl BeyeU, 
21.30 KONUŞMA. : ( Posta Ku 
21.,:S Mllzik : RlyueUcllmhur 

<Şet : thaan Kilnçer > ı 
1-Nr"İl Kblm Ak8U : J1 
2 F. Ch pi : Polonez, 

3- G. Ro11iniı TankHdi U 
4-- Salnt - Saeııa : Javotte ( 
ı>- J. :Mayan : Uzak mem 
de ıenlikler. 

22.30 Memleket Saat Ayan, AJ 
BERLEDİ; Ziraat, Eabam

lAt, Kambiyo-Nukut BonlUl 
yat). 
M lzik : Cazbant (Pl), 

22 55 23.00 Yannki Program ve 

Çocuk Esirgeme Kuruma aılni 
yoksullara kıı 1ard1mma hazır 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııı -5 Bu muharebe!« nud 
5 Dünyanın yeni nizamı nuıl 
5 malı? Bunun cevabını, 
5 Nahit Er-Bil'i<n: -§ (Avrupa ---s psikolojik sebeple 
i · tabll)~ buluraunu.. = yen : . aa& A1r.S:t bi 
5 da lkıbal Kit:apevlericlk. -"'111111111111111111111111111111111 

Sellzelerin günlük f 

Sebzelerin gUıılUk Aaaml 
ve perakende aatıt fi 

(5 Sontqrin 1940 
Toptan 
Vuatl 

CiDal ve mentel Fiyata 

Ispanak (M) 12 
Lahana (A) 6 

Plrua (A) ' 
Yerelmaaı (A) U 
Kereviz (B) 16 
Pat&t• aan (U) 10 
Patates beyaz <U) 8 
Kabak (T) 16 
Ayte fasulye (T) 22 
Barbunya " (JI) 16 
Domatee (A) T 
Kemer 
patlıcan (Jılek.) 20 
Yuvarlak ,, (Ad.) 20 
Bamya (Ad.) " 
Dolmalık biber (B) 20 
Sivri biber (B.) 21 
Kuru aotan (K) 7 
(A) Ankara, (Ad.) Ad&DA. 
aa, (8'y.) Beypazarı. CM) 
(Kek.) Kekece, (T) T-
UrgOp, meDtell mallardır· 

BUGON 

llUS s· 

EBEDi 
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lngiliz hava tebliği 
t :LoMra, 4 a.a. - Hava nezaretinin tebll-1 

b Dün ııece dü$manın ıahU Uzerlnde hafit 
tt-r c:..r 'te kaydedilen faaU.yeU esnasında 
~ •ıı~rıt bir tayyare 1nııııterc'nln almal ba-
a 1 ı:u. l ne boMba atmı.stır. Bir m.ktar hıı • 

• az ve yaralı vardır. . 
lngiliz bahriyesinin tebliği 

~~n ra, 4 a a. - Bahriye Nazırlığının 

l D n iPce l\lanş kıyılannda devriye ge
d ~ ıaıı,ı muhafazasına bağlı kuveUC'r!mlz 
b" ınanın ku., etli blr hlma~ e altında gldc>n 

r laş vapurunu görmüşlerdir. ~mlleri· 
11'..z..ı n b rl tarafından atıltın iki torpil 
b il v ı>uruna lsatıct etmiştir. Vapurun 
attı :ı ve~ a n ır hasara u •nyarak karaya 

0 
Urda u znnn:.>d lmcktcdir. •.rorıılllerl atan 

: rn.ınızde h c bir hasar ve !ne: ınca h C 

r kaşıp olmamıştır. DUsmanın himaye 
& it' lrrı bu arada dığcr de\•ıiyelerlmlz ta· 
~illdan ş ddetll bir hücuma u •ramıştır. 
bı ltntzın trsırll olduğu görUlmilştUr. 
ca ll'lana muhtemel olarak hMar ve insan· 
b l.ay at verd r im.ıştır. Gcmllc>rlmlzdcn 
~ nde \ r miktar hasar vardır. Bir su • 

1 \"c 4 as 'ı-rımlz ynrnlıınm:ştır. 

İngiliz hava naurhğmm tebliği 
ıı .. ~ndra, 4 a.a. - Ha\·a Nazırlığının tcb-

F' 
llrı er.-ı h:ıvanın devam etmesine rağmen 
~ l.anya bomba tayyıırelcrl diln gece Frl
t a aları acıı;ındn b r düşman \'apur ka
.,.,.:es nı bulmuşlar \'c hücuma gecmlşlcrdlr. 
~'IYllk 
t bir iaşe ,•apurunn !sabt't olduğu 
1-'rtulınüştUr. Diğer bazı tayyareler de 
il :;sa·nın işgal altındn bulunıın bölgesin· 

S limanlara Mkum ctmlşUr. 
te a1ııı tnuhafnza tesklltıtınn bn •lı tnyya
h 1 rırn z dun akşam gcc vnk.t Norvcc sa
bo llde Bcrgso'dakl bnlıkyağı fabrikıısını 
ı.: 1~alarnıslar ve ynkmıslardır. A)"?\1 teı;
~ ta bağlı başka ta)-ynreler de Snlnt Nn-

~I' dokhrına hücum etınlştlr. 
ti!} ..ıt n bu harekMa iştirak eden tayya

l!rtın:zın h"psi üslerine donmıüşlcrd r. 

Ortaşark tebliği 
~~lı.ıre, 4 a.a. - Ortaıarktakl B:ltanya 

l.~~e~ umuını karar~!!.hının tebl!C:I: 
l\l:J ~ada: Tobruk c:cvrcslnde düaman hava 
ıo:ııı;~ett hatıt ıurette artmı.stır. Bir pike 
'-~ lfe.t<lı::ınanı olmus ve mitralyözle hUcum· 
llıt11111 tı lmıua da ne insanca za>1at ne de 
il 11 haııar olmamıştır. DUsman topcusu-

lt ate,ı ile hatif ıurette azalm11tır. 
b<r ~t c:evres.nde blldlrllmete dcC:er hlc: 
>tı 'se cereyan etmemlı ve normal taall

Olnıuul.ir. 

Sovyet tebliği 
),ı 

lıt °'ıco,a, 4 a.a. - Bu ııabahki sovyet teb-

ıı" 'i:ece kıtalarımız bUtün cephcle:-cıe Clü&· 
llluharebe etmlalerdlr. 

lı **"' ~ Cıakova.: 4. a.a. - Bu gece ne§l'edilen 
a tt tebliği : 

ııı~nteşrtnde, bUtUn cephe boyunca 
l~r l(ıebeler devam etmiştir. Muharebe • 
' rıtn'da ve Kalinin çevresinde bil • 
~ tiddetıı olmuştur. 

~~~et havE kuvetlerl dll,,'llllann nğır 
lllar verdirmiştir. 

~ *** t-ıı, ~va, 4 a.a. _ nui:UnkU aovyet tebll· 
t ....... . Ctr. .. . 

'aııııı "D c Pheslnde bir SovYet Birli~! düa -
~ı t Uc ıı Yade taburunu imha ve 20 tan· 
~'>t~hrııı etmısttr. Kareli cephesinde blr 
lıı;ı \' 13. l'llft'! düımanın KOrl hatlanna ııtr • 
'ı: ııı:l'ı Fınıancııya kıtalarlyle yapılan kısa 

rebedc ıkl bôlllC:ü imha etmlıtır. 

a. Alman tebliği 
rı~ 

• 4 a.a. - Alman orduları buku-
lt 111~•nın tcbllf:I· 

1- •it:ı, >'urunadı.ısın~ nlmnn ve rumen kı· 
ııu 

ıır anı takli>C devam ediyorlar. 
~\> erıt ba.:ı dU,mnn tosklllcrlnln mevzıı 
~ elt'~tı kırılmısur. Kınm ııahlllnde To · 
~lıı llrnıını zaptcdllmlstır. 

trnt•takı mllhlnı düsman tcsklllert 

u ı; u s _s-

Japon Başvekili 

nutkunda 
Afrika'dan 

Fransa'ya 
gelen 

gemiler 

I Milli müdafaa 
iktısadında 
vazifelerimiz 

f Sıhi bahisler : 

Kanserin sebebi ve tedavisi 
neler 

söyliyecek? 
(Başı 1 inci sayfada) 

tlhsalltmın arttırılması hakkında da blr 
proje verilecektir. Hükümet iktısadi i~ler
le iaşe lşlennl tek bir idare altında topla
mağa kati surette karar vermiştir. Mille
tin mllncvlyatı blr buhran devresini kar
şılıyacak tarzda hazırlanacaktır. 

Japonya - Amerika 
müna6ebetl eri 

Tokyo, 4 a.a. - Bugün yapılan basın 

toplantısında hilkümct sözcüsü, Japenya 
lle Amc>rlka arasındaki müzakerelerin ke· 
silmemiş olduf:una da işaret etmiş ve &U· 
mı llfıve eylemiştir: 

Fakat Japonya son sözünll söylemiştir. 

Japonya'da lngiltcre ve 
Amerika aleyhinde nümayişler 

Tokyo, 4 a.a. - D.N.B.: Japon lhli)&t· 
lan birliği tarafından tertip eclilt'n bir a
layda nümayişçiler İngiliz ve amerikan a
leyhtan 5erLUer tnsımıst.ır. Bılhnssa Ruz
V<'lt'lo Ciircll istllıuıh tczahilrata vesile 
tcskil eUnlşlerdlr. P.e>uter ajansının muha· 
biri gazeteciler toplantısınrlıı japoıı resmi 
sözcUsilnden izahat istemesi üzerine sözcü 
şu cevabı vc>rmlştlr: 

"- Bu heyecanlı bazı kimselerin hare
ketidir. Bu kabı! harekC'tlerc diğer mem
leketlerde de rnsllnnılabillr." 

Rcutcr'ln muhabiri ce>rC'yan edrn hfldl· 
sc>ler arasında "bir bilyllk elcilik" önünde 
nUmayl&lc>r yapıldığı hususunda sözcllntln 
dikknlım cckmls,' sözel\ de böyle bir hMI· 
sedcn habc>rl olmadıkını söylemekle iktifa 
et.mis ve japon makamlannın nümayl~ler 
hususunda mC'SelA AmC?rlka makamları 

kndnr ihtiyatlı bulunduğunu sö)·lcnıirtlr. 

tarafından tankların ynrdımlylc yapılan iki 
ııııırtma hareklı.tı tcsebbUsU dJ.&man dalla 
alman haUnrına varmaıtan kanlı zayiat \er
dirilerek pü kUrtU!mlııtür. 

Alman hava kuvctlerl Kırım kaar suların· 
d sovyet vapurlarına kanı hUcumlarınıı de· 
vam etrnlslcr 1000 tonllAtoluk bir ticaret \ a
purunu batırmıalar ve bes büyük nakliye va
purunu bombıılamıılardır. 

GUndüz Moskovn boınbalanmıstır. Lenin -
grat üzerine yapılan eecc hücumunda 6ehrln 
mUtcaddıt mahallerinde bUyilk yıınııınlar c:ı

knrılmıstır. 

Donanma ve hava kuveuerl Brltanya inse 
vapurlarına yeniden aıtır darbeler lndlrmb • 
tir. Denlı:aıtılar Atlantlkte bir torpido muh • 
rlbl llıe topyckô.n 153.000 tonllUoluk l1 tlca • 
ret vnı;ıuru batırmıılardır. Ayrıca üc \'apur 
ve bir torpido muhribi torpil isabetiyle ciddi 
hasara u~ramıstır. 

Şlmall Atrtka'da alman Stuka'lan Tobruk 
yakınında Brltanya toı>eu mcvzllerlnl ve be
ton aı~ınakları bombalamıııardır. Bir dUı
mnn tayyare meydanına tahrip ve yanıtın 

bombalrı atılmak ıuretlyle hUcum edllmlı· 

Ur. 
Düil!lanın kUc:ük havn te.$klllcrl dUn eece 

Almanya'nın &imal dotuıu üzerine bir akın 

yapmıılardır. taıaı altında bulunan toprak
lar üzerine yapılan dlter bir akın esnasında 
bir Drltanya bomba tayyaresi düıürülmllı • 
tür. 

İtalyan tebliği 
Roma, 4 a . - ltal)'an orduları umumi 

kararı;ıtıhının teblltt: 
lnı;ııllz tayyareleri Slcllyn'da dün ~ndUz 

ve iıCCe Slraeüza ile Llcota arasınrla blrk.ıc 

yere hücum etmlılerdlr. Evlerde hasar ol -
muştur. Slv111cr arasında blrkac yaralı var
dır. Av tayyarelerimiz sahile blrk'lO mil mc • 
&atede, Welllni'ton tipinde bir tayyareyi de • 
nıze dUıUrmUılerdlr. 

Şimali Arrlkn'da, teskll1ert.nlz t.l~afındnn 

blrkac esir alınmı,tır. Alm:.ın ta)·yueıert 

dUsman topluluklarına ve kamyonlarına htl· 

İngiliz filosu tarafından 

çevrildi ve yakalandı 

İngilizler ne diyor! 

Fransızlar ne diyor ! 
Londra. 4 a.a. - Bahriye nazırlığı bu1:ün 

öğleden sonra aşağıdaki tebliği neşretmis
tir: 

Vichy hükumeti ıon zamanlarda himaye 
altındaki kafilelerle ve Almanya'ya gönde
rilmek iizere Fransa'ya doğudan kaçak mal 
&:etirmeğe teşebbüs ctmi~tir. 

Son günlerde devriyelerimiz bir fransız 
harp gemisinin himayesi altında seyreden 
bu kafilelerden birinin yerini tayin etrniş. 
tir. Bu yere icabeclen kuvetler gonderilmiş 
ve bunlar cenup Afrikası açıklarında kafi
lenin yolunu kesmiştir. Britanya gemileri 
muhariplik hakları mucibince kafilenin a
raştırılmak üzere bir limana gitme~i için 
emir vermesini fransız harp gemisinden is
temiştir. Bu talep reddedildif.inden vapur. 
!arı aramak üzere tedbirler alınmış fakat 
beş vapurdan üçü kati bir sabotaj teşebbü
sü yapmışlardır ki buna ancak almanların 
emri dolayısiyle teşebbüs et:nişlerdir. Ma
lum olduğu üzere almanlar fransız gemile· 
rine böyle bir ha!dc yü:tlerinin mahiyetini 
bilrlirmekt ense sabotajda bulunmaları husu· 
ıunda talimat \'ermhtir. Hare:Cat devam 
etmektedir • 

Fran6ızlar nP. divorlar ? 
Vichy. 4 a.a. - Ofi bildiriyor: Fransız 

Afrikası ve anavatan için yiyecek yüklü 
olarak Madagasgar'dan gelen ve İberville 
Avizosu himayesinde beş fransız ticaret ge. 
misinden mürekkep bulunan bir kafile, Du
ban'ın 200 mil cenubunda ı.!ört kruva7.Ör ve 
altı torpido muhribinden mürekkep bir İn
giliz filosu tarafından karşılanmıştır. lber
ville Avizosunun faaliyetine ragmen, tica
ret gemileri kuvcte karşı baş eğmek mec
buriyetinde kalmış ve müsadere edilmiştir. 

Bahis mev7UU olan şilepler, fransız batı 
Afrikası yerlileri ve anavatanda iegal al
tında bulunmıyan bölge fransııları için bü
yük miktarda iaşe malzemesi getirmekte 

idi. 
Fransız hükümeti, bu tecavüzü İngiliz hü

kilmeti nezdinde protesto etmiıtir. 
İngiliz amirallık dairesi, bu kafilenin al

manlardan alınan talimat üzerine ''e al
man harp ka!;ağına yardım maksat.liyle ya
pılrlıfını bildirmi5tir. Bu yalan iddia asıl
sızdır. Madagasgar'dan gelmekte olan bu 
kafile, yalnız fransıı halkı için ia,e madde

si getinpekıe idi. 

Memurlar kanununda yapılacl\k 
değişiklikler 

Memurlar kanunun bazı maddelerinin de
ği~tirilmesi hakkında hazırlanan kanun pro
jesinin önümiızeki gilnlerde alakalı komis
yonlarda müzakeresine başlanacaktır. Pro
jede askerliğini yapmıyanların memuriyete 
alınamıyacağı ve askerliğini yapmadan me
mur olanların dahi muvazzaf hizmetlerini 
ifa sırasında memuriyetle bir alakaları kal· 
rnıyacağı gibi memuriyetin verdiği hak ve 
salihiyetlerden de istifade edemiyecekleri 
hakkında hükümler vardır. 

cum etmlitlr. K l 'ld' 
Trablus~nrp cevreslne karıı. yapılan bir Adana ızı ay komitesi seçı 1 

hava hücumunda av tayyarelcrlmlzdcn biri Adana,, (Hususi) - Kızılay mer • 
blr düsman bomba tayyaresi cıU5ümıUı;tür. kez heyeti toplanarak askerlerimize 

Şarkı Afrlkıı'da Gondnr cephesinin bUtUn K 
kcıılmlcrlnde ileri karakollanmı.ı:ııı ılddetll kışlık hediye toplamak üzere " ızı • 
tıı~llyetl olmUJtUr. lay yardımcı komitesini" sesmiştir 

Orta Akdenlzde denlzıııtılııra ımreı r,11lrn· 1 Komite derhal çalışmalarına başla • 
cıeıe taallyetınde bulunan hnn> vasıt:ıl.ırımız mıştır. 
bir lnglllz dentzaltıııı bntınnıstır ·----

{ Başı 1 inci say/ada } 

edilmelidir ve Öyle ta.yin edilmek
tedir." 

Hükümetin tesbit ettiği fiyatla 
satan tüccar, kendi kazancını, ha

hakkında yeni araştırmalar 
Prol. Dr. Sacli IRMAK 

nı devrinde olduğu kadar almak- Son istatistikler, insanların yüzde doku- 'serin sari olması ihtimalini doğuruyordu. 
tadır. Mücadele ettiğimiz ~ey, onun zunun kanserden oldügunu gösteriyorlar. Fakat bu tavukdaki hususi kanser müstesna 
bu kazancı, ne kendi aklının, ne Veremle at başı giden bu afet, son yirmi olmak üzere diger uzviyetlerin kanser ma
kendi fedakarlığmın eseri, yani aı- senelik tıbbi araştırmaların en onemlı mev- teryelini 1.51lamak suretiyle iı:anser yarat
]a hakkı olmaksızın arttırmağa zuunu teşkil etmiştir. Hemen her büyuk mak kabil olamamıştır. Kanserin sari bir 
kalkmasrdır. lhtikarcı demek, ya- üniversitede bir kanser enstitusu açılmış hastalık olup olmadığı meselesi bugün de 
rryarıva mal satanın hırsı ve hilesi, oldugu gibi ayrıca hayır sahiplerinin vakıf-ıhalledilmi~ bir mesele degıldir. 
yarıyarıya da müfterinin hoHÖrÜr- lariyle de kanser muessescleri kurulmuş- Tedavi sahasında tecriıbi devrin en mü
lüğü demektir. Bugün tüccar, eğ~r tur. Yalnız kanser mevzuu uzerinde neşrı- him verimi rontgen ve radyum şualarının 
halk menfaatine hareket eden hu- yat yapan muteaddit ilim mecmuaları var·ıkaııser hücrelerini tahrip edebilmsidir. 
kümet, memleketten ~ıkar.dığımız dır. Amerika, nlmaıı. japon kanser mccmua-

1 

Gerçekten münasip doz bulunabilirse bu şu
veya memlekete soktugumuz eşyl\· !arı bunların başında gelır alar uzviyete ehemiye!li b)r zarar vermeden 
ya pazar bulmak, yahut, e§yayı Kanserin oluşu ve tedavi tecrubeleri üze- kanser hücrelerini erıtiyorlar. 
getirebilmek im~anlarmı ara?'asn 1 rinde sayısı on bini geçen ılmi travay var-ı Yalnız her kanserin tahribine yarıyan 
ve bulmasa, ne ~ır n?_hut tane~ı yol- dır. doz tamamen tesbıt edılememiştir, ve bu 
lamak'. ne de -~ır. ıgne •. ge_t.ır~.ek Cidden azame~li olan bu hummalı araştır-ldoz bünyeler arasında esaslı farklar göste
kudretmde degıldır. Bu~ünku ?.u~- malar. hastalı&ın oluşunu daha tamamen rir Bundan başka tam doz bulun3~azsa 
kan, ~ükü~et Y.!'r~1mı ıle, huku- ı avdınlatamamışlardır, Fakat hedefe o kallar fa;da yerine zarar vermeleri ve kan

5
erin 

met ugrası ıle, hukumet tarafında!'• çok cephelerden yuninmektedir ki umdu- .1 1 icini hızlandırmaları da mumkiındtir 
1• h 'k f ret mes•eğı • · . · l' ı er ey v • eve a a. ı, sonra ıca • • gumuz aydınlığa varılabıleceğıne daır e ı· B h da varılan en mlıhim netice şudurı 

ni korumak için doldurulmakt~~.ır: mizde ipuçları vardır. ~sa a • kabil olduğu kadar erken bir de-
Memlekete maim nasıl g~l~!gını Kanser üzerinde ilk ilmi faaliyet sadece . dan:ıer~. t k ameliyat yaparak çıka-
b·ı· B • k hukumct h d 1 d k 'd' U 11 vır e tc~ ıs eme • ı ıyoruz. u ış, an~?' • • . muşa c e ere ayanma ta ı ı. zun yı ar rılması kabil olan kanser nescini vucuttarı 
tl\rafından başanlabıl ır b!r ıştır. süren bu muııahedcler bazı kıymetli neti- k b d rontgen tedavisini 
Hükümet, ticaret mesleğinı k<;>r~ı- celer vermekle beraber bu yoldan tam bir ~1:ma • unak yra 

1
yumd vde k kanseri gibı sah-

ak ·· ·· cının . _, d 1 ı .. ve etme • anız u a m uzere, tuccara sermay~ vuzuha varmanın kabıl olma·.Jıgı a gorlı • • 
1 

b kl . dahaleye ihtiyaç 
hakkını vermektedir. Bundan bir dü. Müşahede devrinin verdiği belli ba)lı tı. kanserke~ . ıça da mu ·ıe tedavi edile-

·ı d b. ] •• d 1 gosterme sızın sa, ece şua ı adım ı er e ız er tuccar an a a- neticeler şunlardır: • . 
11 b 1 d w ·ı· c· 1· 1 . . . . k 1 bılmektedırler. 

ca r ıyız; . orç u egı ız. ız.ı ma 1 _ Tam bir ırsıyet t~sbıt edılememe • Şimdi kanser hakkındaki araşırmaların en 
r.atışrm, bızler, zabıtadan daha ko· le beraber kanser bazı aılclerde daha sık . fh . H h kl:n 
il! dahi\ emniyetli olarak mene- ı 

1 
' ye~ı sa asına geçıyoruz: anover e • 

y,. . . zuhur e mektedır. . . lcrınden Josser Viyana haftalık tıp mecmu-
dcbılırız. H ı k Ilı yaşının otesınde • • 

2 - asta ı • çogun e asının son nushasındakı enteresan bır ma-
Daha çok istihsal etmek, daha az baş gostermektedir. < lstısna~ vakalarda .ç~k kalesinde yepyeni bir fikir ileri sürmekte

harcamak, ve ihtikara karşı savaş- ı genç yaıılarda da görı.iiebilır) .onun ~ın dir. Bu muellıfe gore kanser, sinirlerden 
tn hükümetle beraber olmak: milli uzun ömürlu milietlede <İsve~lılerde, a- mahrum bir nesic olduğu için kendisi gibi 
müdafaa iktısat nizamında Milli nimarkalılarda, Almanlarda) nısbeten daha sinirsiz bir nesicden husule gelebilir. Vü
Şef'in vatandaşlarından istedikleri fazla tesadüf edilmektedir. 

1 
cudun sinirsiz nesiclerl &unlardırı gozde a

vazifeler bunlardır •• Nutkun bu 3 _ Kadınlarda kanser erkeklere naza- dese. gozde cam cisim, kıkırdaklar. rahim
cümlelerine yalnız hayran kalmı- ran yüzde elli nisbetinde fazladır. de ceninin beslenmesine yarıyan son ve 
y lım; onları nefsimizde tatbik e- 4 - İptidai kavimlerde nisbeten azdır. göbek nesci. 
delim ve bütün. m.emlekette. ~~tbik Hatta vahşi kabilelerde hiç tesadi.ıf edilme- Müellif her kanııerin bu son ve gobc.k 
olunmalarına elımızden geldıgı ka- diği iddia edil'ılcktcdir. lnescinden meydana geldiğıni suylüyor. Ona 
dar çalışalım. • 5 _ Hastalıkta bazı devamlı tahrişlerin gbre kanser daha cenint hayatta iken insa-

F af ıh Rı/ kı ATAY rolü vardır. ı na bula,.an bir sari hastalıktır. Kadınlarda 
6 - Kanser tabıi nescin bir ~ekil def'.ş· fazla olması kanseri bulastıran .nesci~ ka-

tirmesinden (metoplasi) meydana getır- dm vucudunda meydana gelmesındendır. 

Mektupçular arasında 
değİ§İklikler 

yapılan mektedir. Bu marazi ve tptidai nesiç hucre-ı Jo&Scr kanserin oıueu h kkındn bu hükme 
leri çok süratle çogalırlar. Saı;lam nesci vardıktan sonra ted:ıvlls ıcın de >ePYMll bir 
bir tarafa iterler. İfrazları uzviyete zehir teklif >·apmaktadır. O s ylc dılJ1inU>or 

Lice kaymakamı Cemal Dincin Ke

şan kaymakamlığına, Aşkale kayma • 

kamı Müştak Dikermanın Çarşamba 

kaymakamlığına, Reşadiye kaymaka

mı Hayri Dişlioğlu'nun Aşkale kay

makamlığına, Diyadin kaymakamı 
Süleyman Onur'un Reşadiye kayma • 
kamlığına, Kare mektupçusu Hüseyin 
Hilmi Uluğ'un da Zonguldak mck· 
tupçuluğuna na.klen tayinleri tensip 

edilmiştir. 

Telgraflar hiç kimseye 
gösterilmiyecek 

G önderen ve gönderilen veya bun

ların vekalet veya mezuniyetini haiz 

olanlarla mahkemelerden başka hiç 

kimseye telgrafların asıl ve suretle -
rin'İn gösterilmemesi Dahiliye Veka
letince valiliklere bildirilmiştir. 

gibi tesir eder. Kendilerinden kopan bazı KaMcr m'ldemkl son ve K 'k ı: bl ra.
hiıcrcler vücudun başka uzuvlarına girerek 1 hlmle al~kalı b r ncslcten mcyd na gelmek· 
oralarda aynı süratle çoı::almaı a başlarlar. ıccıır. O halde rahim ııd ılesln tesir eden 

d ) B .. ı · t' b'ırkaç cep ııtıc:ların kansere de mu ssh· oması ll'lzımdır. (Metns as. oy ece uzvıve ı • 
k "lume sürıiklerler Rahim Uzerln!! en çok tC' ır eıl n ve onu ıle-

herlen vurara ergeç o amı. tnkallils ere 11 vk d n nc:>b ıtl IL'\c cıw· 
Mü~ahede devrinin başlıca vrrimi bunlar- ~ar mahmuzudur. onun ıc n m:.lel'I! c:ııvd:ır 

dır. Göriılüyor ki bu devir. hastalıgın ma· mahmuzu hUltısnsındnn > ptm'I ı t bl('tlert 
hiyeti ve sebebi hakkında hiçbir ipuC1l kanserli hastalara vcrmlşt.r K 11 m J11 >ıc • 
vermemi~tir. dde~ıne nazaran bu 11Ac ynln•:ı kı'lscr nraz-

Kanser araıtırmalarının ikinci ve daha ınrını hat cıetm k c k lmarnli n k v ka· 
feyizli safhası tecrlıbi devridir. İlk olarn.k ıanıa amell)·ntııız o ırak ıuu ' r >'1 tcMll\ 
japon kanscrcileri saı::lam hayvanların cı.ldı- etmlıtır :MUtlllt bu rıct oeyl ıı duktcn son• 

ne devamlı surette katran surmek suretıyle ril iptidai m•Uetl r.:te kan rın az olmasını 
ln .. ıtdn)ın tastlye t1 lmeden ''<' kaba olarnk 

suni olarak kanser meydana getirmeiö;e mu- ı::ut.ıtmeslne atft.'dlyor C::ıv ı r mahmuzu 
vaffak oldular. Bu tecrübe bazı eski müşa.. uull:day tarlasında biter. 'l::ıhsu ayıklılnma • 
hedelcre yeni bir ışık serpmiş oldu. Çunku dan oğüt'ı!Urse ıcıne ca\d<ır mahmuzu da kn· 
baca temizliyenlerin husyelerinde. pipo rısır Beyle un kan1'!'"1n husul.ıne m:ı.nl olur. 
içenlerin dudağında, ağır çanta taşıyanla- 1 Se'11rlll<'rln yedi~! \ne~ un tsc bunll n mııh· 
rın omuzlarında sık sık göriılen kanserle~- rumdur 

d
• devamlı tahri~lerin roliı bu suretle tcyıt Joı;ser'ln bu buluşluı tama'llcn veya ıcıı· 
'· mt'n doliru mudur~ Yok!ın ılmd Ye kadar •c-

ediliyordu. 'k' • I rl atı"ükn ceıltU kanı r Til\Z rb lerl ırlbl bir 
TecrUbi kanser araştırmalarının ı ıncı llr'J.s hatası mıdı•' Bunu anrak t('rrUb ll'r 

safhası Amerikalı "Rous" un bir tavukta :. 'f'rcccktlr Fakat ıura~ı muh kknktır 'ki 

h • bir kanser keşfetmesiyle başlar. Ru lnsanm beslenls terziyle hı"co"k hastnlı~nr n 
ususı . t' ba• ı d so müellifin bulduğu kanserin ~us.usıy.e ı. ~- olueu arasında münn betler var ır. · z ııe-

ka hayvanlara aşılanabilmesındeydı. O ka ıııt etmall Avrup3lıtı.1."dn amel!yatlardıııt 
dar ki viıcudunda bu neviden bir ur taşıy.an sonra sık c!lrillen "damarda knn pıhtılnı'lla• 

Dahiliye vekaletinin bir kararı bir hayvandan alınan ka"'lı şırınga etmek 1 sı.. Ctromboz\ b!zde ı;ıaY t Ae)'T ktlr. k n;:!" 
Dahiliye Vekaleti, fü;tün memur - suretiyle sağlam bir hayvanda kanser yarat. da beslenl.$ fııl'kının rol oynaması co • 

ların madun memurlara vekalet ede- malt kabil oluyordu. Bu araşurmalar kan- temeldir. 

mc meler ini kararlaştırmıştır. 

Gümrük vekaleti hususi 
kalem müdürlüğü 

Açık bulunan Gümrük ve İnhisar
lar Vekilliği hususi kalem müdürlü
ğüne tarife şubesi ikinci müdürü B. 
Sabahattin Tanınan tayin edilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ço
cuk davasını elinde tutan bir 
Cümhuriyet kuruludur. 

Yurttaş sen de aza ol ve bu 

davaya katıl!. 
t t ''t'ııllıil*' e 't 

YENİ ÇIKTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 
Naki Tezel 

Kıo secelerlnde hoo vakit geçirmek 
için yeg!De kitap. 815 bilmece, 458 

mtuıl. Fiyatı 50 kuru~. Berkalp ve 
HR§et kltapeYleriyle bayilerde 

bulunur. 

~'-------------------_/ 

Doktor - Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
Dahlll ve nrt butalıklar 

Anatartaıar caddeel Koc ban No. 4 (11· 
tanbul eeaan•I t&r1ıamd&). Her s1lD 
saat ıs · 19 a lı:ad&r. Muayenebane ı.. 

lefon :a621. Ev telefon S8G 

~--~~---------
11111il •• 111. _,........................... ~ 

Herkes çocuğunu sever. Türk mil-·"\J 1 
Jetinin çocuk sevgisinin semboliı Ço- ' 

cuk Esirgeme Kurumudur. Bu kuru-

ma iza olmak bir milli vazifedir. 1 
\...~~----..... --------~~---.--------

P. T. T. Umum müdürlüğü 

yeni binasına ta~ınıyor 

P.T.T. Umum Müdürlüğü binası • • . . . 

ANADOLU 

SELÇUKi 
TARİHİ 

tbni Bibi'dcn çeviren 

M. Nuri GENCOSMAN 

32g sayfa • 200 ırunış 

Her kitapçıda bulunur nın inşası sona ermiştir. Umum mü -

dürlük önümüzdeki günlerde yeni 

binaya taşınmıya başlıyacaktır. 

• r .._ ••..•......•.....•....•.••.•....•....• , 
~1111111111 YENi ÇIKTI 1111111111~ 1 § 
E_ H. HALiS SUNGUR E= ı· : 

---( Haşlyell )--- ----- Türk kanunu medenisi -- - -

• 
AKSA KlT ABEVI 

ANKARA 
••••••••••••••••••••• 

' Gayrimenkul mülkiyet 
hakları 

Tcıır. - Fi. 200 Kra. 

-- : :;: Yeni ve eski Türk resimlerinde 
: Meriyet kanunu. vclA.yet, vesayet, : : Ayni Haklar 

--( VE)--

-----------------------: miras nızamnamesl ve bunlarlıı ılgill : -
: hususı ıcanunlar ve eski bUkUmler. : : 
: Fiyatı: 800 kuruş. : : 

Bu eser Lo .. n ünıverı1tesl ta .. atından : 
nurettırlıcrek l\11111 Şef tnunu ye -

E Satı.s eri: P. K 143. Kltııpt4 en son : : 
: temyiz lc:tlhatlan. devlet ~Qra&ı ve !e· : : 
: deraı mahkeme kararlan vardır. : : 
- S5 - -- - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' = ---

lthat edllmtstır. 
Fl)lı.tı 100 Kra. 

Münferit ve müçtemi 
hakimli mahkemeler 
fayda ve mahzurları 

-------------: Bu tercüme eser. ncyııelmllcl ceza bir· : 

Dahiliye Mntehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Haatalannı her gUo 3 ten 7 ye ıtndar 
Anafartalar Caddesi Hanef Ap. No: 

: ııı::ı konııreııne, hukuk A.llml('r!nln 
: verd.tı raporlardan mürekkeı;ıtır -
---
IE=_ 

Yakındli c•lı:!:!.caktır. 

Bu eserlerin müellif ve 
mütercimi 

------------------
'Şehirler dahilinde cereyan eden harekata iftirak eden alman zırlalı twıklan 

j ••ıo•d•a•ki•m•.':ı•~.~~.~.e~•;'°•ı~.~~.nd•e•ıt•a•bu•ı- 1 ~ Avukat Şakir Ziy.ı Karatay j 
..................... ...._ .................... _~ 
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C1a11 bablele bUmıall&kem• bet F11a adet H- : oJacatı:r = Taltplerta • ICbl W a&Ue bani .,.. • Beller 51ftine tahmJa edilen fiyatı 150 
MUI TllJtr Ul'Ul>'le llo F11a Ura 9melr IMldeU -

0 

-'-- oJnn : lralal'SFle bltlJJDte mClracaaUUI. kanat olm 500 Gift furanlanmıt cürsendea 
ld oem&D IOO 1l1'&DID m .. ruı mubalı:eme .. = Otus )'9lllldla ı-· .,.,, = Poltaela nk1a tıaı.c&lı: ......... lıalRll mam6l Hdye kola. Udıacitetrin 941 camv-
lereU velrAletle iL allFblerclla tallatU dan· S caktır. S edila& <SHO> 18121 tesl dntl 1a&t 11 de Anbra'da K. K. V. 
8UUll ırapııma.ıcıa ol&D mıııwremflllDde: bua· : 111"9Uef Mkerlik hianetiaf : uba alma Ko. da puarbJda ihale edilec.-
lard&D Bur1JıeDID m&llalll ID8Cll"1 bldılı i yapmıf oı.caktu'. S ------------- - tinden lateldilerin 112 lira 50 lnınııluk b· 
.. vaCllUll 1-anatı ve namına CllEanlaD ela • : (Ticaret liıleled 1llUURJ8n ile : ASKERLiK iŞLERi ti ~tlari:rle birltkte puarbk sin •e 
'"""" nrllen Nrbten anlaealclıtmdan il&· : -..&.--.. • : tlDd da bol lan. 
nea ,...ıan tebllte ratmea muanen o1&D : bir mB.-ne ua~linde ça • : IU • X'9 anma Nimıme "" 
l'f, 10. M1 tarnunde 1aat 9 e1a ,.lmedlltnclen : lıtmıt olmlar tercih edilectk • : ŞubeJe dl Yet 1&rtnamesl tıer sin 6ileden aoara mezktr 
lııblnnela llnP karan ftrllmlttlr. Ba defa S tir.) 5 Ankara Yabancı Allı:erlllı: '®eelndell: Ko. da sörilliir. (8087) 18097 

.. & 12. Mı PU&rteeı stınll 1aat 9ela malı&· : MUracaatlılann ikincftefrin : OD nc1tnc1 ve .ikinci ttımen ...urıa dal- Kilele, --in alınacak 
lrem• IClD nlm9Gttt vua lı:&DUDI bir m11m.. 5 on ---'laine kadar Jı:ıaa hal ter • 5 r.lerlDe balh amrlllr ntıemi llallımdall o- --T 
ail dndennedllt talı:dlrde bir dalla bbal •. - ıvv i i a -'-- 'da . • - lup Ankara letnd• ve lrıltFlerlnde oturan 128, K. il. Veklleti Sa. AL Ko. danı 
Clllmlnrlllr nrtıaumıa 11Fabn Ua edllecell : cUmeler n ,..~a YemfCbır· : ıra. aao dotumıu yabancı llltlJtlt ert•le Ha· Puarhkia 100 kilo un 1abmıl11 k61ele 
llb olunur. 1122 i de Kızılay umumi merkedne S tu vllbetıne balb uır.eruıı: eubelerıne men- Ue elli adet bens meıiıı o ikiııcitetrin 941 

G. .Yltep AaUn Jlak1* llalıır.m.tndaı 
G. .&at.ebba CJGDdoldu mabalı.tnden olup 

IDıluıa maba.n.tnde otaraa ll&mo otıu 
~ ~ umma veldll aV111ııat l'eall 
Tala ıuatlndan ıD&1llrıemen mllrae&&& otu· 

= c&ıdermeleri l&zımdır. = IUP 3.'12 dotumıu ;vabanc:ı DıU;vat erler llat1- pertembe sünil uat 11 de Ankara'da M. il. 
5 Talepler fazla olduğu takdirde S >'&t hizmetin• •vlr edllecelrlerdtr. v. satın alma Ko. da pazarlıkla aatm atı. 
i mUubaka imtihanı yapılacaktır. S Bu ıubelerln ve :vaınıa bu dotumıu nban· nacaktır. Taliplerin verecekleri kösele ve 

cı lhtt;vat erlertııln; ikamet kltıUan ve nll • 
';hlllllll llllllllUlllllllllllllllllllF tua cUrdanlarlyle birlikte bir hatta sarfında metinlerden birer nilmune ile birlikte pa-

ıubemlze muracattlan uızumu. seımı:venler zarlık ııün ve saatinde adı seçen Ko. da 
llU'9k ............,.. llaleban •naıı.1n11a 

An illa J:Ut ... llılluDe& ima aanııııe ile mu
lllllrl 8arb9 acutecllerlndea AllCltlrraak. 
............ linin bar1ce •tan aldıll mettcı 

... laa4ad1a malQm lld a&rlQa bal dlUrelt 
~ -im•• ratm• diler borcla· 
....... dolaFI •••• •UlıD&IE tllere olclu
._.. .. ~ ela lmtlD& edildlllD· 
.... ~ 6lerek El1tıe Hurl:ve7t 
~ balllele bllmllbalı:eme c!Ort :vtıa 
... ,a&ll lıedellFle :reeli Ftla Ura emek bedeli 
ili -- (UllO) llr&DJD iL ale:vlllerdell talı· 
... ~e acılan davanın F&Pılmakıa olu 
adle'ıR ılndeı bwılarclan Hanl:veDJD m&• 

aauı IMClb'ld lıaMllı elavacmm -...ıı ve 
--- .-nlaa elaftU.V• veril• eeıtıtea 
r'NI'*..,.• Jllıl• JUalaa &etillle ralmen 
....,. .... iT. ıo. Mı tarllllnd9 l&&t • ela 
............. laalıtanda ... lraran veril· 
lllltlll .... ela .. U. Ml ~ stlDG 
aaı •da ..,.......,. lcla ..ımec1111 ..,. Jıa. 
.-. w ... sse llıldlnDedlll tüıllrde bir ......................... ~.,.. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
haklarında bakaya muamelesi tatbllc edile. balmunalan. (8088) 18098 

.. .mı1111 ... olamlr. 11121 

celi llAn olunur. (8158> 18109 - -- -~------------------§ NEOSTERIN § M. M. V. Hava Müsteıarlıtı 
: BıbatU olmak IGln laaanm atız. : ------ --------$ banın, botu •e bademciklerini sıhhi S Sedye almacak 
: bir tarda temia balandarman 1&- C 
- : il. IC VekAı.U Hava Sa. Al. Ko. dan: 
S sımdır. • : ı - 2S adet ıed)'e pazarlıkla utın alına -
- Ba :rollarla siren anjinler. srıp, : caktır. Muhammen bedeli 7llO lira olup kati 
S lrıaıl, lrısamdr. difteri. kabakulak, i teminatı 11!1 lira ııo kuruıt\ll'. Pazarlıtı 12. 
: çlGek 111GiGetl. menenjit • • • illh : ıı. M1 oar1&mba stınll 1&at 10.ao da AD.icara· 
S b1alqıcı hastalıklarda : ela bava 1atın alma koml•onunda yapıla· : = cakbr. e&rtnam..ı lrıomll)'Onela Sitrllleolllr. 
: NEOSTERIN S fat*lllerln muanren alln ve .. alt• 1Doml1-
: : :voncla buıhınınalan. (8161) ~ 
: pfUYeriza~ Ti,. P,.praa : 
S tlfan JUdllD eder. : ------------------

TiCARET VEKALETi : Be~ lmtalar Ue temasta baha- : 
: nan1an bnar, wahd ihtiyat Ye ted- S 
S biri aldmr. Bcsanelrde teçeteaia : --------------
$ satılır. S Mütercim • daktilo an.DIJOt - -~•1111111111111111111111111111111111111,. Ticaret VetcAleUnden: 

Muhasebe müdürü ah nacak 

Ticaret VekUetlDde ıramızea lisanım IFI· 
ce bilen ve bu llaanı daktiloda dotnı ve •il• 
raUe :vazan bir mlltereım daktllaya llltbract 
vardır. Framızea aıı.ı olmak llzere, Jnalllzce 
w almaaca llaanl&nnd&D blrlllnl de muuam 
olarak bilmek ı.rcua ııetıebl IJ&Flhr, Barem 
lıanununun 8 ıneı maddeal muelblDce bu b· 
Dunun ta:vıUarına tMıl olmı;varak 1'10 Jlra;va 
kadar lleret verilecektir. 

Mtllt PiJWaO lclareaiaden ı 
lh8 •l1111ıllınle mahuehecl olarak çal.-.,, mMleiinde 

llrletlll8 - '~ ile ......... tecriilteli hir - - ·-- mü
.... elmacıl tw. MahMebe Mildiirltili bclroR (300) lirMhr. 
........................ yeridir. Lteldilerin talYil ... 
•• , ... •rr'llllkdıılw --..ı teadiawi laall..W pwmak ... 

,, , ifK....... ·~~c"c.' 

YENi TAHViLLER 
Maliye Vekaletinden : 

Yalnıs ı.tenUen vuıtıan llaJıld1lle bala • 
lanl&nn Ticaret VekAleUnde dıt Ucaret dal• 
real retalltlne (mUamelAt m1ldllrllltll) mllra• 
cu.t etın.l•rt llln olunur. (8180) ıaıaı 

BiRA 

lııblaarl&r Anara Bira rabrllrMtnc1uı 
Arpalarua filisleadirllmealndm elde ecll

leıa fillıler fmncla l:rlce lnınmılmat Ye a
._ mtlddet mabafUQa elYeritll bir hal
~ •tıJmaktacbr. 
•• mıslerla ba1"ftD Jl9llll olarak tnına

aılmpma llsllileri alıetırın* Ye ba 7emln 
laJmetlnt tanıtmak tlıere tlmclllik banla· 
rm ac:u olarak kilota otu pu"adaa .. 
tılmaaı karvtaıtırılmııbr. 

Dizel pompa pupu 
JL il. VekAlell Sa. Al. Ko. dan: 
Polatlı laale ıu teallab ıcın 402:i lira ke • 

ılı bedelli dizel pompa snıpunun 31. 10. 941 
.Unll :ve,pılan ekıılltmeılne talip cılcmadıl'n -
elan aeık eblltmeal 10 .Un uzatılalartc 10. 
11. 941 pazarteal .unu saat 14 te ;vapalacalı:. 
tır. Taliplerin 301 ll• 89 kuruıluk ilk temi • 
natlarl>'l• blrlWrte M. M. v. sa. Al. Ko. na 
mUracaauarı. (8184) 18127 

Cetitli itler yapbrılacak 
M. M. VekAletl Sa. AL Ko. dan: 
Muhabere p'\rkı bo)'ahane, tamirhane, ve 

demlrhane11lnde ceman 3-1:55 llra ~ kuruı ke· 
ılf bedelli lı 10. 11. 941 pazarteıl stınll uat 
18 ela puarlıtcla ihale edilecektir. Katı temi· 
natı 018 lira 38 kımıttur. Keılf ve .. rınaıneaı 
17 .ıcuruı mukabilinde alınabilir. ı.teıdllerın 

kati temlDatlarl)tle birlikte pazarlık ııun v• 
aaatınde M. M. V. Sa. AL Ko. na mUracant • 
lan. (8~) 1812'J 

Yapı malzemesi alınacak 
il. il. Veklletl Sa. Al Ko. dan: 
Xınlılcalede :vaptınlacu ID .. at leln aısr 

Ura IO lllııııt keeU bedelU malnm.e ıo. ıı. Mı 
P&l&l'teel aQnll l&&t 11 ele PU&rlllda .. tın a • 
lına~. Taliplerin 778 Ura 69 lllınıe!Ulr 
bU temlDatlarl;vle birlikte pazarlık aun ve 
aaatlnde M. M. V. Sa. AL Ko. na müracaatla· 
n. (8188) 18129 

Yapı malzemesi alınacak 
iL iL Velc&leU sa. Al. Ko. dan: 

saat.inde M. M. V • .Sa. AL Ko. na müracaat· 
lan. (8181) 18130 

Yapı malzemesi almacak 
il. iL Velr&ıetı sa. Al JCo. dan: 
Klr*1ı:alede pptınlacü lnlaat lcl• IWS7 

Hra IO nne ll..U bedelll maıa.me a. ıı. Mı 
cumarı.ı allntl 1&at U de pazarlıkla aatın 
almacalı:tır, TaRplerlD Tr8 Ura 89 lcun111U1E 
kaU t.emlnatlal'SFI• •blrlllr:te puarlık stın ve 
aaatlDde JııL JııL v. 8a. Al JCo. na mllracaat-
l&n. (8113) ısım. 

M-lMl _. w 4817 .......ıs kan• mDClaince ihw ..ıai
J'et -..l• w ..... 11 .... ._ Diy ........ Te Elbıi ~ 
lnk • ha ı..\a.....,_ kadar ppılaclıık deaür,ohmma int•_... tıaia
ele ıMıu•-..,. 7 plirii 1941 demir,.,111 ilti1mrw 20 wde it· lıtekliler her ıUn Gazi Orman Çiftli- ------------- -, ........... ..,.. ..... •irillci twllhne ait bıiaTil-- ... 
7·11·1141 .. \ ••• 11-ll-1941 ....... lraclar TAP...._.bl'. 

T ... ..._ ta Waı mı ' awer olap IMh.-i 20, IOO w 1000 lira itil.
ti ..,_ ... Wriir, Jit ..... llE ._ eMllldir. Talaftlhria lant fiatr % • a1.- l9lllJt' ..._.,tir. Yani IO lira'* hirlik tahYil bedeli 19, IOO 
.... ı171._ 1000 linLk talnil ...... 9IO liNchr. 
....... _i ................ Ware olnnan Pire ...... 

11111111~ ~ lawi Wanleri •• ~leree T..,faak mılsa
~ 11 1 \iıın• Ye --.Telewclıe teminet o&.nk w HasinHe 9'1bl· 
- w Ml11 N .a.. lllilli emlak ı.edelleriaia tetlirrrincle -... ... ı.. 
W dp, ,..,_. PM tahil itfa heclelleri w fmı.l tahftll•ia ..... . 
.... llf .... aMr Mr lÜlfi Teqİ 'N NIİIBdeD ... , •alanacald.ardır. 

11 a8r lalaTila. Tilfri1e Cimhari,.t Mefkn, Tlridye Cimhwi· 
zm.t, Tlltsı,. .. Emlik Y• Eıtam, Halk, Tilts ,........, ..... 

JiilMI 8-"alM"r le Siimer w Eti Bank tanfadaa Nıblacaiı siW cliiw 
J 1 •'-~ de t.ain ohmaltilir. (8111) 18149 

Gişe memuru ahnacak 

tinde tnhlurtar bira ıür11raama m1raca- DEVLET DEMIRYOLLARI 
9ı1 ederek bedeli malrabllinde derhal h- ----- --- -----
ratalmq fUlslerl alabllirl•. 

(7952) 17911 

MARMARA OSSOBAHRI K. 

Kundura ilanı 
Karmara uaau Bahri &. SatıD Alma 

KomlqommdaD : 
1 - Bir ciftln (HiS) kurut fl:rat talı • 

mın olUD&D 4000 eift kulldura, UdDct defa 
..._lıkla elıailtmeye konulmqtur. 

J - Puarlıtı 6 • 1 tetrın • lH1 p6qem
be sQDll aat H te bm.it'te tenane bpl
auıdald komla)'on blnanDda 7Çllacaktıl'. 

1 - Nllmuull komiqonda ımmnlt ~ 
lap prtuınut 111 kurut 11111kaNUDde 
alul&blllr. 

Pamuk yalı almacak 
Devlet Demtr:voııan Sa. Al Ko. dallı 
111ıbammeD bedeli 24.000 (:vtmııt dört bin) 

lira olan IO ton pamuk :vatı 12. 11. 11Nl ear
IMftba dnll sut 11 te JraP&lı art uauıt:vıe 
AJIJraraela idare ldnuıncla •tın alınacaktır. 

lla ... slnD* lltlftnlerln llOO (blD •idi 
FGa> Uralılr muval*at temin&& ile bnunan 
ta:vln •ttlll vealbJan ve tekliflerini a:vnı .Un 
IU& H • lı:adar lııomllFOD rellllllne venneı .. 
rl llmmdır. 

lartllameler P&l'Ula oıarü ADkara'da 
malum• datrealnden. Ha;vdarpata'da teeeıl -
lQm ve ın'lt fffllllnden datıtılacaktır • 

('nlOl) 1'7900 

YaDı isleri 
Devlet Demlryollan Sa. AL Xo. clmı 
D.D. :rollan Ankara ha.tane biııuı mfl· 

tebald tesisat Ye ln1Utı miiteabhit nam n 
helabına kapalı sarf anlf:rl• '" Yablcll 6 - bteklllertn belli stba ft aatte 

ticaret Ye.ncatannı n IS'MO ltndan lbent fl7at IHriDcl• •lralltme:r• komımttar. 
temfnatlarl7le birllkt9 Jroml97ou mira • 1 - Ba itin mah•'""*1 bedeli 
caatlan. (9412-8122) t80'l8 (270151.40) liradır. 

1 - tlteklUer ba ... alt wartnam• " 

TÜRKiYE IS BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar1 

1942 ikramiye planı 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Ma,.., 3 Aiuatolo 2 umııcatA1~ 

1 Adet 
3 Aclet 
2 Adet 
3 Act. 

10 Adet 
40 Adet 
SO Adet 

200 Adet 
200 Adet 

tarihlerinde ~apılır. 

t94ZIKRAMIYELERI ---. ....... ~ 
2000 Liralık =- 2000.-
1000 Liralık=- 3000.-
750 Liralık =- 1500.-
500 Liralık =- 1500.-
250 Liralık - 2500.-
100 Liralık .. 4000.-
SO Liralık .. 2500.-
25 Lirabk == 5000.-
10 Liralık = -000.-

u.. 
Ln 
Lba 
Lira 
Lba 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Elbiselik ve paltoluk kumas ahna 
Aabra Ziraat Allt .. llaldıneled thtlat -~ lllldlrlQtlnct.H 

• .. metre flJata Tmn 
Cimi lletn Lira K. Ura K. 

Talebe harici elbı .. lnımqs 111 ı 75 lOIS 50 
Talebe harici palto kwDqı 121,SO 1 IO IOll Si 
Talebe dahlU elblM IL9ıaall 111 l 71 18 M 
Talebe lı tuhun• lLımlap N 54 121 to 
Hademe 1&111k elbke •• palto bmqı 41 4 05 170 ıo 

iMi ti 
1 - Olralumas talebe Ye hademelerlne 111pbrlaelk elblMler lı;bı 7Ubftda 

tarlar iiseriDden açlk ebiltme ..U:rle lıamat milbQaa eclllecektlr. ti: 
2- 20. 11. MI tarllüne rutll)'llll cıama del .. t il te Aallara ....... 

bec:llilinde ibatesi 78Pllacalmr. 
S - Talipler nlw w .,,. wartnw..ı.ı atSl'IMk bere lwr da mlıkt• 

ncaat edebilirler. 
4 - Talipler lllale dnllade tmalaat makban O.. bnnl •...al-' 

tepi• llalauebeclllilnch ...,,_ IUtte toplanacak koınlQoDa mira-' 
(1141) 

MJll ,..,...., idaresinden : ulr .-nab D. D. Yollan Ankara Yene- --.----------------------------.---, 

................... .n ... ,.. .............. ,........ ...,. 
.... ·-·· ....... plqmlf ............ ,. ...., iki life ---almacalmr ........... hıUil ... ...,.. y~ ..., ... 
..ı tereümei hal-W 1azmak 8111".tiJ'le ida...,. mlraeuıtlan. 

• 1121 

Gaz, Benzin, Motorin fiyatları 
Belediye Reialiiinden: 

4109 •)'Ilı kanaa maciltince •• ~· Lal mm 12-9-
lMl tarih Ye 2461 ıa)'lb karan yefhile 1·10.lMl t.rilüacl• .. ı.._ olmak fiHN mütt•lil maclcleleria .... rıı ! l ıriDe 
% ele elli sam J•Pdaut olmw itl.ariyle .... l•'m•e ...,..... 
...... •• motvriniın aswi laıllt flpdan ....... alılJH'L'ıtir. 

,. 

&.,.. 
ili 

ll49 
771 
28.20 
31.U 
IUO 

11111 

ANKARA V ALILIQI 

Çadır alınacak 
Aabra VaUHllDdeD: 
1 - Natıa mGdllrltıtllne alt IDUbUaa ... 

JecelE (40) adet mUceddet mallrutl G&4ıı'la ile· 
111-.ı e. u. Mı sıenmı• aan• .. , us> " 
"1ll7et daJml enctlmenlnd9 npıJmak ..... 
acııt a'cllltmen lrıoDuıau11tur. 

9 - ........ bedeli (2800) llra ...... 
valılıat teminatı (210) llnıdır. 

8 - TaUplertn; IDU\'lllrJrat temiM.t mKtQ 
..,. malrb1111a11Fle. Tlcant Odul Teellralal'lo 
m llamUen :vubncla adı aecaı stıa " aatıe 
clalmS eneom.n nt11111oe maracaatıan. 

4 - Buna aft blU '" eartaaınen bel' dD 
ufla Dlldllrllltllnde aOrebDecelderL 

('l'IN) 1"11Sf 

Çadır tamiri 

l - Kafi& mtıclllrıttane d (100) adi& 
mabrd ...,... tualrt ıetnıa ........., 
.. 11. Hl ................ (11) .. vDlplı& 
daimi -.:Gmlllılnde npıbü ...... at* .... 
ıll...,. lııımlllmuaıur. 

2 - llabM!!m• bedeK (1000) .. w -· 
valdrat tmdnatı ('115) llhdlr. 

1 - Tallplerln; teminat mllctUp "7& .... 
bmlan ile Tlcatet odMı 'nlllmlanlll ...... 

FUlrancla adi ..... - ..... u. daJml •· 
elma NllllttM ......... uan. ,_ ........... ~--
9haatldt1rı ...... ~ 

~ 1-

ıslnclea (1150) kalwt 11111kablllnde alabilir- ,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

· ıe;· - Bblltm• ı .. ıı. Mı tarihi• .. § 100 lira ücretle daktilo ahnac 
ma ıBıal eaat (il) da Anbra'da D. D. : 
Yollan ~l clalr•ID4e toplanacak merku S Milli PİJUllO idaresinden ı 
blrbıcl koml•1'01lmac:a yapılacaktır. = 

4 - Bblltmqe slrebilınek lçbt lat• ! 
ll1erla teklif IDllrtaplan Ue birlikte .... : -lıda 7Ull• teminat .. ....Ud um dıl : 
ll&t (15) • kadar lııoml~ reldllfne i 
....ı.ı llnadır. = 

•> (14551.50) llnl* ıma'fakbt temhlat = 
b) l4IO ta1llı b••• taPa ettllf "• ,111111111111 IUlllllllllllHlllllllllllllllUllll lllllllllllll 

ellralar ile ba ite môtaa olmak tlnre MI- -----.-...-----------------~ aab11t Vekil...._ aluumt ellll7et '"' 
...... ellıt;,et ftlllruı lçia lbale tarllllrte 

- - u .... .... ..... bir istida Da 
lltlaabllt VelrlletlıM ııdlracut oı...., 

(7tn) ıı.e 

Çimento almecak 
D. D, '!'. laba Alma Koml8)'ommdaa : 
Jlabamlll• 'be4eU (IO'l.000) Ura olu 

ıeooo ıoa olmrmo ır Ud1Mıl'811'1ıı lM1 ,.. 
...tMl sGatl ... (1UO) ela laıpalı arı 
-1171• A.Dkara'cla tdan blnuDda lllbD 
ünao-lttlr. 

Ba ile stnnfl1ı: tatl79Dierln CUIOO) Un.
lak 1llUftklait taılnat ile lıamıınm ta:rln 
ett111 ...akalan .. tdluıer1n1 QDI cnn 
.-& (H.IO) a Jaıdu' lıoml8)'on rel8lltlne 
~ ,...,.,.,,.., 
..-..ı- (200) Jmrqa AnbN .. 
~._. ...... ~. 

<ftlll iMi 

U-. ... S ISTANBUL' 
merkezi Ttlrldye Ya.vtıMn 

lnmlnıı. Aılllıara caddetl s6 
llLUS'an eakl 8711anm da burada bultıbillninlse 

cGnJ(llr ayılan aptıdül mnkilerde daimi utıcılarda 

Dprilnlla Kaclıkly, Bofulçl ft Adalar lıkel.teda,_:.-, 
letl ft OelMa meydmlanatla - Kada'ldS)'lncle .apar 
Rayclarplp'da prw llbledi - B.,..at. Takalm w a.lllllfllJ 
........ ftklrlaJud&. 
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ANKARA Lv. AMlRLlGlNE 
GELEN iLANLAR ........ 

günü saat 10 da Yerlisu (Keşan) Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin mezk<lr 
gün ve saatten bir 1aat evel teklif mek
tuplarını Ko. na vermeleri. 

cama ctlııtl -.at 14 de Ezine Sa. Al. Ko. da 
puarlrkla ubıı alınacaktır. İsteklilerin 

mezk<lr &"Ün ve saatte teminalariyle birlik
te Ko. na müracaatları. 

Gazyağı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. danı 
1 - SS.000 kilo pzyağmm tenekesi ka

palı rarfla yapılan mllnakasasına talip çık
madığından pazarlıkla kilosu 31 kuruştan 
alınacaktır • 

ViLAYETLER 

Yapı itleri 

İstanbul Nafıa MUdllrlUğllnden 

Otomobil alınacak 
KQtaııya VllAyetlnd<'n. 
VllAYet makamı ıcın ıııtın alınııc 'k hlz. 

enet otomoblllnln temdlden lhnleaı ıı..ı 
Saman alınacak 

... 
lialkaıı zirnat mektebl bahc;csl lolndekl 

.Al. Ko. dıın : 
ta 1 - Tahminen beher kilosu 4 kuruı 25 

1 
nttınden 800 ton tel balyalı saman kapalı 

~rt. tısul!y!e satın alınacaktır. Muhammen 

11 deU 34,000 lira. muvakkat teminat 2550 
zıl'adır. lhalesl 7.1L941 saat 15 de Halkalı 
ltıraat mc-ktebl bahc;csl lc;inde komisyonu· 
S Uıun bulunducu mahalde yapılacaktır. 
~rtnamc>sı Ko. da varilmektedlr Istekllle
\ellJ mezktlr gün ve saatten bir saat evel 

ıf mektuplarını Ko na vermeleri. 
(7746> 17813 

Kuru ot alınacak 
a._ liaikaıı Ziraat mektebi b:ıhcesı ıc!ndekl 

Al. Ko. dan : 

._: - Tahminen beher kllosu 5 kuruş 50 
kl timden 1000 ton tel balyalı kuru ot kn· 
in 

1 
zart usulble satın alınacnıctır. Muham

·~ bedeli 55,000 llrn muvakkat teminat 
t.1ı liradır. İhalesi 7.11.941 saat 12 de Hnl
lco Ziraat mektebi bahc;csl lc;lndo Sa. Al. 
~da Yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da ve
t. •ektedir. lsteklllerın bc111 giln ve saat-

rı bir t ' saa eve! tekııt mektuplnnnı Ko. nn 
elerı. (7747' 17814 

~ Sığır eti alınacak 
l Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
-~ Kapab zar:ı usullyle 90 ton kesllmla 
411 kıı abnacaktır. Beher kilosunun tutan 
llıııı\' l'lıatur. Muhammen bedeli 40:500 lira olup 

2 llıkat temLnııt 8037 lira flO kuruatur. 
eı. ~ihalesi 7. 11. 941 cuma ırQnU saat 15 
~ Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
"'t.ı rtn mezktlr ıran ve eaatten bir saat 

tekııı rnektuplannı Ko. na vermeler!. 
(7878) 17844 

1 Patates alınacak 
tnir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

~oıı - Kapalı zarf usulü ile münakasaya 
~~lan 90 ton patates salın alınacaktır. 
'-ııı·lltnrnen bedeli 9000 liradır. Muvakkat 

2
10a.t 67 S liradır. 

t. 1 - İhalesı 7-11-94ı sair gıinU saat ıs 
tır ;ınir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak • 
tt · Bteklilerin belli gün ve saatten bir sa
ltr~'V'el teklif mektuplarını Ko. na verme· 

Şartnamesi her gun Ko. da gorülür. 
(7890) 17853 

b:rn Toz şeker alınacak 
1 tr Lv. A. Sıı.. AL Ko. dan: 
'l - KapııJı zart usul!Yle mUnaknsnya ko· 

'lııı n ıı:ı 000 on sekiz bln kilo toz aeker ııa ttn 
.._ta~a.ktır. F.kalltme«I 7. 11. 941 ealı günü 
t\1ttı 14 de t:z:mır Lv. A. Sa. AL Ko. da yapıla· 
il, ınr li~pstnın tahmin edilen tutan 0000 ll· 
~r t~Vaklcat teminat 67!1 Uradır. Şartnamesi 

n Ko. da görUIUr. 
(7S'.l1) 178:;.ı 

lıt s Kuru ot alınacak 
l ını Sa. Al. Ko. dan: 

lııtııı.,. - 2191 ton kuru ot acık eksiltme ile 
-lıı:ı kaıaya konmııştur. Otun beller k1losu
t"ıa~Uhaınmen bedeli 15 kurus !50 santimdir. 
lt.ı 13 ve husus1 aarUnr Ko. da corülür. lha· 
lıı.l'tıı lJ. 941 per5embe znnu ınat 11 dc 
"Oıı...C:e Yedek ıubay okulu sa. Al. Ko. da Ya· 
t bı 

6 
ktır. Otun ihalesi toptan yapı.abllecetı 

~ıı tı 22s ve 8052 ve 5911 ton ı:lbl üc kısım· 
>tııu. erha.ngt birine talip olanlara da ihalesi 
bır Ilı ca.ınır. Taliplerin alacakları hcrhnnır\ 
llı.Q1

1lctar üzer1nden temlnatınrlyle Ko. na 
Ca.ıtlan. (7880> 178Sl 

lta.r Bulgur alınacak 
l aı sa. Al. Ko. dan: 

~lo ";; :Kııpnıı zarna ntınacak olan 39 000 
"rıııııı uıııura talip cılannctıtından 11. 10. 941 "r lıtıı t1cn itibaren 80 ırtın !cinde 11.11.941 
~ e kadar pazarlıkla alınacaktır. 
~~ lıtuhammcn bedeli S5SO liradır. Mu
~rııı teınınat 643 lira 50 kurustur. tstek -

ltarnı Sa. Al. Ko. na müracantlan. 
(7883) 17S!r.:! 

lıtar!uru fasulye alınacak 
ı...._ Sa. Al. Ko. dan • 

Cinsiı kuru ot, miktanı 532.000 kilo, 
muhammen fiyatı 5 Kr. 50 Snt., teminatı: 
4449 lira, tutanı 29660 lira. 

(7961) ı792ı 

Kuru fasulye alınacak 
Maraş Sa. Al. Ko. dnn: 
. - Kapalı za.r!la 110 ton kunı 1a.sulyo a· 

lıruıcaktır. Muhnmmen bedeli 17.SOO l:lra ve 
muvakkat teminat 1403 Uradır. 

2 - lhnlcs1 13. 11. 941 peracı:nbe günü anat 
16 dır. lJıteklllertn teklif mcktuplannı lhale 
r Und<!n blr saat evci Ko. nn vermeleri. 
Snrtncune ve evsar her zaman Ankara, l&ta.n· 
bul Lv. A. &ı. Al. Ko tarında ırurüleblllr. 

(5015) 17037 

Pirinç alınacak 
Manı& Sa. Al. l(o. dnn: 
1 - Kapalı zarrıa 100 ton ııırtnc alınacak

tır. Muhnnunen bed il 28 000 llm ve mu vak· 
kat t(!;JJ;nat 2100 Urallır. 

2 - lhnle ı 13. 1l 941 ı>eraembe ı.:ünU sa. 
at 17 dlr lıteklller.n lekllr ml'k"tuplarını iha
le &aaUnden bir ıuat e\e Ko. mt \'cımeıerı. 

Şartn.ıme ve C\'ı;at hl.'r g'yn Ankara, lstanbul 
Lv. A. Sa. Al Ko. ı rır<ln ı:or..ı.ur. 

lS018) 17060 

(8ı53) 

Sığır eti alınacak 
Ezine Sa. Al, Ko. danı 

1810S 

1 - Cınsl sığır eti. miktarı 110 ton, 
muhammen bedelı 462{)0, kati teminat 4930 
lira. Yu!tarıda cins ve miktarı yazılı sığırcti 
7, 11. 941 cuma günü saat 15 'te Ezine Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. Js
tcklilerin belli saatte teminalarıyle birlik
te Ko. na mıiracaatlan. 

(8154) 18106 

Sade yağı alınacak 
Ist. Şlıll Sıı. AL :Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 10 ton sadeynC ııntın alı. 

nncaktır. E\'saf ve hususi &artlar Ko. da l'Ö· 

rülür. Beher kilosunun muhammen bcdelt 
175 kuruı;tur. fhalcsı 10. 11. 941 paznrtcsı cU· 
nü ııaat 10 da yapılacaktır. Taıı..,ıerın katı 

tl'mlnatları:vıe Ko. na muracanuarı. 
(810!1) 

Kuru ot alınacak 
fst. ŞJıll &a Al J>:o. dan: 

1sıı5 

l - l'azıırlııtla 800 ton kuru ot satın alı. 
nacaktır. 400 tonu Istanbul ıctndc dl~er 400 

Pirinç alınacak edilecektir. Bu miktarların yarısına da talip 

1 

t'lnu Sirkeci <Stnsyunundıı 'agon!l.1 teslim 

Erzurum Sa. Al. Ko.d.ı.n : ı:ıkaru ihalesi >nııılablllr. Evı t \'c tıususı 

1 - Kılosu 48 kul'u. tan 44 ton pirincin tinrtıar Ko. dn ı:orUIUr. OUnr b ıl)alı ol .. rak 
20·1().J!i41 tnl'ihınde kapalı zartla mun 1 nlınucaktır. Teli kumls>onı.l.ın ve.il bilir. Bu 
kasasına istekli çıkmadıgından tekrar ka • 1.ı::.kdlrde tlynt tekllfı teli mllll'.ılıhldc alt \'c· 

Palı Znl fi ~ n u ak k Ya kom yondan olm k s.ırl'tlYlc y pıl bilir 
"' ı n as.ıyu oıın.uştur • · 

2 ~ıu ak 20 11 10 J<uru otun Anado.ud n ~etırm k ~.ırt >le be-- ... n nsıısı - • 41 perşemb 
...fj U t 11 30 (1 1'' , !ll'r kllo~unun m;,ıhıımmcn bed il b·5 kuruı-
ı;• n 

1 
sa;: ·M ha ,rzurum :::;ıı. Al. Ko.d 1 tur. lhalcsl ıo. ıı. 941 p:ıznrtcaı s ıut 11 de 

yapı aca tır. u ammen bedeli 21120 li · >aPılacnktır. Tallplerın kati temin ti ı ı 'lk • .ı ~r Ye 
ra ı temınat 1S84 liradır. Pirince ait ev- Ko. na mllracantlan. (8114J l8119 
saf ve şartn.ı.mc J<:o.dıı ı;örulllr. lsteklılc· 
rln teklif mektuplarını ihale saatind'?:ı bir 
saat evci Ko.na vcmıelerl. (8050J 18007 

Kuru İncir alınacak 
İst. Ş şli Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Kapalı znrf usuliylc 200 ton kuru 
incir satın alınacaktır. Beher kllosunuıı 

muhammen bedeli :m ımnıştur. Evsaf ve 
husust şartlar Koda görülür. İhalesi 1&-
1l-l!J4l sah gllnU saat 11 de Ko.da yapı. 
lııcn.ktır. İsteklilerin muvakltn.t teminat 
mnkbuzlarlylc teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir s:ı..:ı.t evci Ko.na vermeleri. 

(8051) 18008 

Sabun alınacak 
El'Zllruın Sıı. Al. Ko.dan : 
1 - Kilosu 66 kuruştan Hasankale tcs· 

limi 13.000 kilo sabun 25-10 941 munaka • 
sasında talip olmadıgnrlan yeniden kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasası ıS-11-941 cumartesi gÜ· 
nü saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. Muhammen bedeli 8580 lira ilk 
teminat 644 liradır. Sabuna ait evsaf ve 
şartname Ko. da görülür. İsteklilerin tek· 
lif nıckıuplnrmı ihale s:ıatinclen bir saat 
evel Ko. na vermeleri. (8057) 18010 

Arpa şehriyesi alınacak 
Ezine Sa. Al. Kv. dan ı 
Cinsi arpa şehriyesi miktarı kilo 10.000 

ı:nuhamll)en bedeli lı.ra 5900 kıti teminat 
lira 393 kuruş 33 Yukarıda cins ve mik
tariyle muhammen bedeli ve kati temi
natı yazılı arpa ııehrıyesi 7-11-941 cuma 
gtinıi saat 15 tc Ezine Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla sa•ın alınacaktır. İsteklilerin mez
kQr gün ve saatte teminatlariyle Ko. na 
müracaatları. (8061) 18014 

Makarna alınacak 
Ezine Sa. Al .Ko. dan ı 

ı - Cinsi makarna kilo miktarı 10.000 
muhammen bedeli lira 5900 kati teminat 
393 lira kuruş 33. 

2 - Yukarıda cins ve miktariyle mu -
hanunen bedeli ve kati teminatı yazılı ma
kama 7-11-941 cuma günü saat 15 te Ezine 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 
İstcklilerın mezkur gwı ve saatte temi 
natlariyle birlikte Ko. na müracaatları. 

(8068) ı8019 

Sığıreti alınacak 
lllllnı Sn Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı z.ırrıa ek itmeye konulan 102 

ton ın~ır etine tckı.r edilen rıııat bedelden 
Yllksck GOrüld C-Undcn pazarlık sureti) ıe a • 
lınnasına karar Vl'rllmııt r Beher lctloounn 
tnh'l11n olunan fiyat 30 kuruı olup tahmın 
olun n b Cici 30600 :ıra, mu\a 'lt kmlnat 
24!);> liradır. Şartnamesi Mllıas Sa Al Ko. da 
görülür. isteklilerin belli ırtın \ e santte Ko. 
nn müra antları. 

2 - Paznrtıcı 15.1~ 911 cumartesi günü 
aaat 11 de llhlas Sn. Al. Ko. dıı )apı'ııraktır. 

(8112) 18122 

Meşe odunu alınacak 
\'an Sa. Al. Ko. d.ın: 

l - Beher kıkısunn 5 kuruş tahmin edilen 
700 ton mlte odunu kapalı z.ırtın eıallt neye 
konulmuştur. .Muhammen bedeli 3..ı.000 ltrıı 
olup llk teminat 2u25 liradır. Evsnr ve ıart· 
nnıııcsl Ko. dıı vcrıtmektcdır. 

2 - lhnlcsl 2;;. U. 041 s.ı.ı •ünü saat 16 
da mez:k(lr Ku. da )apılacnktır. Isle :1111.'rln 
belli ııün ve saatten bır s.ıat evci tekli! mek· 
tuplarını Ko. na vermderl. lSU4J 16123 

Çadır kolan şeridi alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. danı 
ı - Beher metresine 17,5 kuru$ tahmin 

edilen 200000 metre çadır kolan ~eridi alı
nacaktır. Müteahhit nam ve hesabına ek
siltmesi 11. 11. 941 sair günü saat lS,30 da 
Tophane İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. İlk teminatı 2625 lf. 
radır. Nümunesi Ko. <la görülur. İsteklile
rin belli vakitte Ko. na gelmeleri. 

(8146) 18124 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. danı 
l - Beher kilosuna 4 kuruş tahmin edi

len 900 °lon meşe odunu kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
36.000 lira olup ilk teminat 2700 liradır. 
Evsaf ve şartname Ko. da verilmektedir. 

2 - İhalesi 26. ıı. 94ı çarşamba günü 
saat 16 da komisyonumuzun bulunduğu ma
halde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evcl teklif mektuplarını 

Ko. na vermeleri. (815S) 18125 

Sığıreti alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. danı 

2 - Pazarlığı 22. 11. 94ı cumartesi günü 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Muhammen bedeli 17050 lira ilk 
teminat 1279 liradır. Gazyağma ait evsaf 
ve şartname Ko. da göriılür. İsteklilerin 
muayyen 
ları. 

gün ve saatte Ko. na müracaat-
(8194) l8ı42 

Sade yağı alınacak 

Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 175 kuruş tahmin 

edilen ıs ton kadar sadeyağı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 7. 11. 941 cuma günu 
saat 15,30 da Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır . Kati teminat 3937 lıra 
SO kuruştur. İstcklılerın belli vakitte Ko. 
na gelmeleri. (8195) 18ı43 

Çeltik kömürü alınacak 

20-11-1941 pel'§embe günU aant ıs tc 
lstıınbul'da Nafıa MUdUrlllğü Eksiltme 
Komisyonu odasında (1120:1,16) lira kcolf 
bedelli İstanbul Teknik Okulu makine la
boratuvarı inoaatı kapalı ze.rt usullyle ek
sll tmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ielerl 
gPncl, hu,, ısi ve fenni ııartnamcleri, proje 
ke~ıt hUlllsaslyle buna müteferrJ dl:er evrak 
dairesinde görUlı.-cektlr. 

Muvakkat teminat (841) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 

bir tı.-ahhUtte (10.000) liralık bu ıee ben • 
zer iş yaptığına dair idarelerinden almıe 

olduğu vesikalara istinaden İstanbul vllA
yetıne mtırııraatln ekııııtme tarihinden ta
til günleri hariç (8) gün evel alınmıı eh
liye ve 1941 yılına ait Ticaret Odası vel!İ· 
kale.rını havi kapalı zarflarını 20-11-19!1 
perşembe gllnU saat 14 de kadar Nafıa 
MUdUrlUğUne vermeleri. (9430-8036) 18002 

!ip cılrnıadııtından 24!Xl numaralı a tıı a· 
eJaılltme kanununun 43 Uncu ma d 5 'l t ": 
rıknn mezkQr oıomobllln 21. ıo ıı.ıı tnrll' n· 
den lltbaren bir ay znrtında pazıırlıkln ha • 
lesine karar vl'rllmlst.r. 

Muhammen bedeli 2500 liradır. 

Snrtnamesl her ı:Un vllJl.yet daimi l.''1r m<n 
kaleminde ırörUleblllr. 

bteklllerln bu müddet zarfında paz 'rlık 
Y&tmıak Uzere muvakkat teminatı >il' vt
lA.yet daimi encümenine ml.lraraatla ı 11 n 
orunur. (8131) ıs 20 

MALİYE VEKALETi 

Maliye müfettiş 

muavinliği imtihanı 
Maliye Tefti~ Heyetinden: 
35 lira maaşlı Malıye mıifettiş muavın

lifi için 15 Bırincıki.nun 1941pa:ı:artesı gıi-
Erzurum Sn. Al Ko. dan: Yapı işleri nil musabal:a ımtihanı yapılacaktır. 
ı - Hasankalede teslim 750 ton <:eltlk ko· Arana tl ı d Hatay Natıa MUılUrlU"Unden·. n ııar ar şun ar ır: A ) Memurin 

mürU tonu >lrml liradan pazarlıkla alına- • k d' d 
caktır. 1 - SUve>'dl.ye, Fatlkll, Scnköy, Sıcanlı. GU· anununun or uncü maddesinde yazılı ev. 

2 - Pazarlı~ı 21.11. 941 cuma günü sant zelce, Cengen, Erzın ve Sarıkll)a me\'kllerlnde aafı haiz olmak, B) İmtihanın açıldıgı ta-
10.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak. yapılacak sekiz adet Jandarma karakoıtannın rihte yaşı BO dan fazla olmamak, C) Siya
tır. ikmali ına.ıatı ıtaı:ıatı zarı usullyle )'t!nlden ek· sal Bilgiler Okulu, Hukuk veya fktısat 

3 - '.!'atımın bedeli 13500 lira o up kntl tc· l 'lltmeye konulmn&tur. Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat 
mlnatı 2025 liradır. Ş:ı.rtnnmcsı Ko. da görU· 2 - Ekıılltme. ıo. II. Tcırtn. 941 Pazarte.st mektebinden veya bunlara muadil derece-
leblllr. ı.:danu dsaat 

0
1t5 t~ .. ~nktakn natıa mUdtırıutu deki ecnebi mekteplerden mezun olmak 

4 - 1steklılerın mua)yen gllnde Ko. na 0 asın a m C'fe,.....,. omıayonca yapılacaktır D r. • • • 
müracaa Lları. (81~ ... ı 18144 3 - l&tıyenler, hususl eıırtname ile proJ~ ) Malıye Vekaleti te5kılatında mlıstah-

Pirinç alınacak 
.,.e evrakı ıı:estıyeY1 nıırıa müdUrlUtUnde ırö· ~dem bulunmak, E) 3656 numaralı teadül 
rebt.ırıer. kanununa göre devlet lisan imtihanını da 

4 - Bu 151n keşıt bcdeıt, (110!11) ura (97) ge&irerek onuncu dereceye tayin şartını 
Dlyarbnkır Sn. AL Ko. dan: kurusıur. haiz olmak, F) yapılacak tahkikat netice-
ı - Beher kllosu 83 kuruştnn 60 ton pi. 5 - l\tuvak:ko.t teminat. <828> Ura (90) ku· sinde karakter itibariyle müfettiş olabilc-

rınc pazarlık suretiyle sntın alınaC'nktır. Ka· ru&ıur. cek vasıfları haiz bulnduğu anlaşılmalı:. 
ti terntnat 2970 lira olu" pazar.ı:;ı 10.11.9.tl 1 6 - Tallpleı1n. ihaleden en az Uç ıran eveJ lmt'h İ 

ı ana talip olanlar ıs kinciteşria 
pazartesi ı.:Unü liııat 11 de Diyarbakır Sa Al bu ıu l>e112!er ınıaatı 1>a.ardıklanna dair ev· 94ı tarihıne kadar Ankara'da Maliye V~ 
Ko. da )apılacıı.ktır. IsteKlllerın belli vak tte rııkı mUsbltelertyle oırUkte vllAyete müracaat k! ~-
temınatloırl)Je Ko. na m.ıracaatıarı. ederek aıacaklan ehliyet vesikasını (2490J aa· leti Teftiş heyeti reisliğine arzuhal ile 

lS19i) 16145 yılı kanuna uygun olarak nazırlıyacaklan müracaat edeceklerdir. 

Saman alınacak 
Topanc Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ls1anbulela istasyon veya rıhtı'Tlda tes· 

llm beher kilosuna 4 kuruı ~!! sanum t.l)nt 
tahmin edilen 1270 ton saman 10. ll. 9U Pil• 

zartcı;I ı.:unU saat 10.30 da pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şarın ımcsı her ı.:Un ko. d gorU· 
lür. Muhnmml'n bedeli 6032.:> Ura olup kati 
teminat EıJ32 lira 50 kuruştur. lst<.>kll.erl:ı 

belli vaı..;ue r:'ı~lı Sa. Al Ko. na mura~a· 

tcklU mektuplarını, ıtıale ırünU saat 14 de kn· Arzuhala §U evrakın raptı lazımdır: A) 
dar kornıtyon riyasetine makbuz mukablllnde Nüfus cuzdanının aslı veya tasdikli sureti 
verect'klerdır. Postada otan gecikmeler kabul \'e adresi, B) kendi el yazısı ile tercumei
c<Ll~mez. (7S2GJ 17828 hal hulasası, C) Askerligini yaptığına ve

Cezaevi yaptırılacak 
Tokat Nafıa MUdürlOıtünden: 

Res,ıd ye kazıısındn yeniden ln8a edilecek 
olan (6000) lira bedeli keşt!U ceza evi Jma· 
atı 2S. 10. 941 tarihinden IUbaren 20 stın 
müddet: ncık eksiltmeye konutmuıtur. 

İhalesi 17. ll. 9-ıl pazartesi ıtünU saat 111 

ya tecil edilmiıı olduguna dair resmi Ve!" 

sika, D) Mektep &ahadetnamesi veya tas
diknamesi, E) Sağlam ve yolculuğa müte
hammil olduklarına dair resmi rapor. 

Taliplerde.1 aranılan şartlan haiz olanlar 
tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtıhana 
tabi tulacaklardır. Tahriri imtihan An· 
kara da ve İstanbul'da ve bunda muvaffak 

te Tokat nnrıa dalrcal binasında yapılacak· olanların şifahi imtihanı Ankara'da yapıla· 
tır. caktır. 

atları. C ıu:;' 18146 

Kundura alınacak 
Dbarbakır Sn. Al. Ko. dan: Tal.ıılerln ehliyet veslkalartyJe Ucaret o· İmtihan programı ı 

dası vesikasının ve )11zde 7.5 nlsbetınde 
1 - Kapalı zarfla münakasada bulunan 

10 bln cırt er kundurası tckl.f edilen t!Yat 
ııahnlı ı:oruımuş oldutı ırıdaıı bir ay zarfın<1n 
paznrltk sureti)' le satın alınnc,,.ktır. Ilk pıı. 

zarlıtıı 10. 11. o.ıı pazartesi gunü uat 10 dn 
)npılacnktır. Umum tahmin tutarı 100.000 
llrnrıır. llk teminat s:ı .. o liradır . .tatcklllerln 
bildirilen vakitte Ko. na muracnııUan. 

(45ÔJ liralık muvakkat teminatının mal aan- 1 - Maliye A) Butçe (ihzarr, ta•bikı, 
dı{:ına :vutırıuııcına dair makbuzunu ihale tasdik ve kontroliı), muhal!!'bei ıı.mumiye 
k n s>onur,a ıbraz edeceklerdir. kanunu hükümleri, BJ vergi nazariyeleri 

Du hususa alt proJe ve keıırıerl E'llnnek ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler 
1stbrnldln Tokat natıa dairesine müracaat- (scdıillü vergiler. veraset ve intikal ver
ları ııan olunur. (8023) 17993 gileri, istıhlak üzerinden alınan vergiler, 

(8199) 18147 
Cezaevi yaptırılacak 

Tokat Nafıa ?.lüdUrlüfıUnden: 

Sadeyağ alınacak Tokat merkezinde mUceddeden 111$11 edilecek 
Yıuısıvlran Sa. Al. Ko. dan: ôl~n 100 klllllk ceza evinin blllhare ~'llPılan 

tad IAt netle sinde (~9) lira ( 48) kuruı 
ı - Aıntıda cins ve miktarı yazıtı l5 ka • hed.ı keaıt \!zerinden 28. 10. 941 tarihinden 

lem sadeyat a)Tı ayrr ıartnamelere istinaden itibaren 20 gUn müddetle kapalı zart usu-
ve pazarlık suretiyle alınacaktır. lble eblltmeye konutmuıtur. 

2 - Ekıslltmclerı 7.11. 941 cuma ırUnü la- lhalcsl 17.11. 941 pazartesi ırtınü ıaat 15 
tanbul Ayaza:adnkl Sa. Al. Ko. da ynpılacak- ı te Tokat nafıa dairesi binasında )apıl'acalt· 
tır. Şartnamesi her ııün Ko. da ııorUIUr. lı • tır. 

teklllerln aynı ı.:Unde Ko. nıı müracantlnrı. t&teklllerln 2490 sayılı kanımun hükümleri 
Cinsi Kilo Sa. Da. dnlrcslnde icap eden veılkalarlyle birlikte 

Sadeyağı 10.000 14 - tekllt mektuplarının ihale saatinden bir ıaat 

.. 
" .. 
" (8052) 

14.000 ı4 30 evellne kad:ır ihale komlıYQnuna teslim ede· 

14.000 
14.000 
14.000 

ıs - ceklerdlr. 
ı 5 30 Bu hususa alt proje ve keıltler1 ..Onnek 

16 
lstlyenlerln Tokat natıa dairesine müracaat. 

18090 
lan llAn olunur. (8030), 17994 

..1ı111111111111111111111111111111111111ı1.. 
Cezaevi yaptırılacak 

------
- Tokat Natıa MüdürlUC'tlnden: 

Dahili hastalıklar mütehassısı : Nlkaar kazasında yeniden lnıa edilecek o
- lan (6000) lira bedeli kesını ceza evi ınıaatı 

gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiye'deki 
vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye 
Vekaletinin merkez ve vilayetler teskila
tı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvili d yun, 
amortisman, Türkiye Dıiyunuumumi)'esi 
ve tarihçesi; 

2 - İktısat: (İktrsadimesleklcr, istih
sill, tedavül, "nakit ve itibar,, inkısam ve 
istihllk bahisleri). 

3 - Mali ve ticari hesap, (basit ve mü
rekkep faiz, iskonto, faizli hesabı cariler) 
hendese (satıh ve hacim mesahaları). 

4 - Usulü defteri: (ticari ve sınai mu
hasebelerle devlet muhasebesi hakkında 
nazari ve tatbiki ma!Umat). 

S - Hukukı idare hukuku ve bu meyGn
da idari kaza ve mercılcri, memurin mıı.
hakematı ve 1609 numaralı kanunlar, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun esasları ve 
tahkikata müteallik h!ikıimleri, ceza kanu
nunun memur suçlanna ait kısmı, kanunu 
medeni, borçlar, icra ve Hlas kanunları ve 
ticaret kanununun Maliyeyi alakadar eden 
hilkümleri. ~o ltul(apaJı zarfla alınacak olnn 58500 

lo.10 ru fasulyeye talip çıkmadığından 
~, 1~194J. tarihinden ıtlbaren 30 gUn için· 
'1ıllt • ll, 941 tarıhlne kader pazarlıkla 
'~tır. Muhammen bedeli 9945 Ura 
laıtltı ltat teminat 745 lirn 87,5 kuruştur. 
llı11t- II~rın h r gün :Ma:-aş Sa. Al. Ko. nn 

Zeytin yağ alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko dan : 
1 - Beher kilosu 105 kuruştan 7000 ki

lo zeytin yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 21-11-941 cuma günü saat 11 de 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 7350 lira olup teminatı ka
tiyesi 1102 liradır. Şartnamesi Ko. da gö
rillür. İsteklilerin teminatlariyle birlikte 

1 - 160.000 kilo sığıreti kapalı zarfla _ 
eksiltmeye konulmu~tur. Tutarı 16800 lira : 
olup ilk teminat 1260 liradır. İhalesi 21. : 
11. 941 cuma günü saat ı 1 de Adana Sa. : 

Dr. Şakir Çobanlı 
Evi eski yerinde kalmak 

üzere muayenehanesini 

Ankara Anafartalar 

caddesinde E M E K 
apartımanına nakletmiştir. 

- 28. 10. 941 tarihinden itibaren 20 ırün mild· 
: deUe acık eksilt.meye konulrnustur. 
: lhlılcsl 17. ıı. 941 po.zartesı günQ 11aat 15 
: te Tokat narıa dalresı blnasında yapılacak. 
: tır. 

6 - Ecnebi lisanı (Fransızca. Almanca 
ve İngilizce ve İtalyancadan biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş muavinliği

ne alınanlar 3 sene sonra yapılacak e'11iyet 

lcaatıarı. (7006) 17887 

l(~ Pirinç alınacak 
l...._ 8§ Sa. Al. Ko. dan -

~la l(a,Pnlı zarfla almnco.k olan 55.500 Ko. na 

~ ~rınee talip çıkmadığından 13. 10. 
l. Q~ •hinden itibaren sa gün içinde ıs. 'it 1 

tarihine kadar pazarlıkla alına -

müracaatları. (8069) 18020 

ı.,,. 

l.tıı-v lrtıhammen bı.-dell 16.SSO liradır. 
4ıı.:1tkat tcmln:ıt 1228 lira 50 kuruştur. 

111 erın mezkfir Ko. na mUraenntları. 
(7909) 17890 

lat ş Makarna yaptırılacak 
.__t ..., ~· sa Al Ko dan: 

Kereste alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 8 metre mlkAbı Dursunbey kereste 

fabrikasından blcllmek Qzere pazarlıkla 
olınacııktır. Beher metre mlkAbının btcme 
muhammen bedeli 16:ıcl kuruıtur. Muvakkat 
teminat 1316 lira 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 7. 11. 941 CU".llB gUnU saat 16 
da Balıkeııır sa Al. Ko. dn yapılaı-aktır. 'J'a• 
llplerın tlıııle gOnUno kadar ŞartnıımcYI K<ı. 

do ıröreblllrlcr. 1.stcklllerln ihale BA'ltlndcn 
blr sııat cveı tckllt mektuplarını Ko. na \er· 
mclcrl. Tclı:rnrıa müracaat muteber değ 1-
dlr. (80S2) 18051 

·~~I r. lı zart uıullyle 14 ıo. 941 cUnU ' ' ıe:11I>ılan 500 ton undan makarna imh· 

, ~ ıı:.-rı~ıt Olunan fiyat pahalı ı;:örUldUitUn· 
( •1tı ıtıtkıar makarna ımaııyesı tekrar Kuru ot alınacak 

1(1 r 
11 

1lıne ile mOn~kaııaya konmuetur. Ezine Sa. Al. Ko. danı 
t ~~ru.. Unun mutıamme'l bedeli ımally:-sl 1 1 - Cinsi kuru ot, 200.000 kilo, muham
lt ~r 1ur. Evsat .,.e hus•ısı ııırtl'.lr Ko dl men bedeli 12.500, kati teminat 1.875 lira. 
it t~ ~rı h lcsı 14 11 !Hl cUMo s::UnU ıant Yukarıda cins ve miktııriylc muhammen ve 

' I< «h. Y pıta~nktır. Tallpl<'rln teminat· kati teminatı yazılı kuru ot 7. 11. 941 cuma 0 re m r ıı tınn (7911) 17691 

l' "li~ An bar tamiri 
~ l n .. S.ı. Al. ({o dan : 

iı:ıı1 111 ı:>az'i\rındnki anb rın tamiratı 
'\ :;rıı 1 rkslltmcye konulmu,,.tur. İ· 
> 'l',,llh 11 941 ç r a;nba giımı s:ınt 15 
~ h ~ ltı 'dı> ht Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
~ ' r. ~lır. Krşlf b deli 2776 lira 8 ku
• ~ k t mln<tt 205B llrn '20 kuruştur. 
'1 İltaı'l ıı dn gor !Ur. Taliplerin kanun, 

ll1.11 rıvıc teklif mcktııpl:ırını ihale sn· 
bir saat cvel Ko. n!l vermeleri. 

(70'38) 17898 

'ttrı J\ur•J nt alınacak 
ı 1ıu s 

ıtünü sııat 14 de Ezine Sa. Al, Ko. da pa-
zarlıkla alınacaktır. İsteUilerln teminatla
riyle birlikte Ko. na müracaatları. 

(8147) 18100 

SrP,ır eti alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsı eığırcti. miktarı 245 ton, mu

hammen bedeli 98.000 lira, katı teminat 
7350 lira 

2 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı sı
ğırcti 7. 11. 941 tarihinde saat IS te Ezine 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte teminatla· 
riyle beraber Ko. na müracaatları. 

(8148) 18101 
~' ~ a Al Ko. danı 

~. ,,c ther kilosunun muhammen fiyatı Sığır eti alınacak 
'~ltru tem naıı a ağıda gosterilen S32 Ezine Sa. Al. Ko. danı 

•:,011 ot e\•ı;.af ve ;artnamesine göre 1 - Cinsi sığırcti, miktarı 60 ton, mu-
~t' '1111 Côstereeeğı yerlere teslim e· ı h:ımmen bedeli 25200 lira, kati teminat 
~~rtiyle kapalı zarf usuliyle satın 3780 liradır. Yukarıda cins ve miktariyle 

r, İhalesi 15. 11. 941 cumartesi muhammen bedeli yazılı sığıreti 7. 11. 941 

Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli -
gün ve saatten bir saat e\•cl teklif mektup- : 
larını Ko. na vermeleri. (8ı89) 18137 :; 

_ Taliplerin ehliyet veslkalart.yıe tJcaret 0 • 

: dnsı veslkaaının ve yüzde T.fi nlabetlnde 450 
!: llrnlık muvakkat teminatının rnalaandıtına 
: yatırıldıQ'lna dıtr makbuzunu ihale komtsyo
: nuna ibraz edeceklerdir. Bulgur alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kilosu 28 kuruştan 70.000 kilo bul

gur pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 25. 11. 941 salı günü saat 

10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 19500 lira olup 

lıati teminatı 2940 lirııdır. 
4 - Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte 

Ko. na müracaatları. (8190) 18138 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Sa. Al . Ko. dan: 
1 - Kapalr zarf usuliyle 116.840 kilo 

sadeyağı alınacaktır. Muhammen bedeli 
186.944 lira olup ilk teminat 14020 lira 80 
kuruııt'llr. İhalesi 28. 11. 941 saat 15 tir. 
Şerait ve evsaf Ankara, İstanbul Lv. A. 
Sa. Al. Ko. lariyle Çorlu ve Kırklareli Sa. 
Al. Ko. larında görülür. İsteklilerin betli! 
gün ve saatten bir saat evel teklif mektup-
larını Ko. na vermeleri. (8191) 18139 

Toz şeker alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. danı 
ı - Kapalı zarf usuliyle ıS .000 kilo toz 

şeker alınacaktır. Muhammen bedeli 7200 
lira olup muvakkat teminat 540 liradır. 
İhalesi 27. 11. 94ı perşembe gilnU saat 15 
te yapılacaktır. Şartname her giln Ko. da 
görülür. Taliplerin ihale günü ve saatin
den bir saat evci teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8192) 18140 

Sığıreti alınacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 270.000 kilo sı

ğıreti alınacaktır. Muhammen bedeli 
ıo8000 lira muvakkat teminat 8100 liradır. 
İhalesi 25. ll'. 941 salı günü saat ıo da 
Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktr. İstekli
ler her gün şartnameyi Ko. da görebilirler. 
Taliplerin ihale gün ve saatinden bir saat 
eve! teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

~8193~ )1141 

-: Muayenehane Tel: 2243 
- Ev Telı 5395 

, ı 111ı11111111111111111111111111111111 ı r 

Toplantı 
Anknr"- Birinci Mıntaka Etıbba Odası 

Reisliğinden: 

Oda ldnre heyeti \"e haysiyet divanı Aza· 
lnnnın m!lddeU bitmek !lzere oldu~undan 
nlzıımnıımcrnlzln 4 QncU maddesi mucibince 
yeniden intihap yapılacağından sayın aza • 
!arın 6 lklncıtesrln 1941 pel'$eınbe günü sa
at 17,30 dıı Yenişehir Kızılay merkezi salo
nunda reylerini kullanmak üzere celmelcrl 
lllzumu ıırın olunur. (7368) 17395 

Sayın halka 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kavae1k menba ·suyu 

sallı bürosundan : 
Kavacık memba suyunun 

mühürlü 3 litrelik şişeleri
nin satış fiyatı 10 kuruş -

tur. Bazı bayilerin bunları 
15 kuruşa sattıkları haber 

alınmıştır. Hiç bir suretle 

10 kuruştan fazla verilme -

mesi, 10 kuruşa satmak is

temiyen bayilerin 1643 nu

maralı telefona haber ve -

rilmesi halkımızın menfa -

ati iktizasıdır. 5121 ' , 

nu hususa alt proja ve ketıtlerl sönnek 
111t1.yenlerln Tokat narıa dairesine müracaat. 
lan il.An olunur. (8031) 'l '1'99:1 

Tat hazırlama itleri 
Antalya Natıa l\lüdUrlütünden: 
27 ıtılrlncıtearlnde kapalı zart uıullyle lha· 

lesi yapılmak üzere tlln ec1Uen Antalys 
Burdur YOiu rnebdelndekt parke kaldırım ta· 
eı tıızar l&ınc istekli cık:namaaından •1111 lha· 
lcel tesrtnlsanının 20 inci perıembe sUnü ıa· 
at 10 da yapılmak üzere pazarlıta bırakıl· 
mıetır. 

(961.ll-8202) 18148 

Çeşitli tesisat 

Erzurum C.H.P. Baıkanhğından: 
Kapalı zarf usullyle eksiltmlye konu • 

lan i§ : Erzurum'da yapılmııı olan Halk· 
cvl'nin bina elektrik, kalutifer Vf! sıhl le· 
sisat noksanlarının ikmali in§aatıdır. 

1- Bu işlerin bedeli kc§fi lS.233 lira 
78 kuruııtur. 

2- Tallpler bu igin evrakı fennlyeslni 
j Erzurum Parti reisliğinde mUte&ıekkil ko-

misyonda okuyabilirler. 

1 
3- Bu i§in muvakkat teminatı 1867 lira 

53 kuruştur. 
4-- Eksiltmesi 25. 11. 941 salı gllnU sa· 

at 1:1 de Erzurum'da Parti Başkanlığında 
mUteı,ıekkll komisyonda yapılacaktır. 
~ İstekliler eksiltme gUnUnden sekiz 

ı;Un evel vilcıyct makamına mUrace.atla 
alacakları vcl!lka ile 941 yılı ticaret od:ı
sın:'I. mukayyet bulundııklannıı dair vesi-

\ kn)'I dördılneli maddede yazılı eksiltme 
1 gününde muayyen saatten bir saat evel 

teklit mektuplariyle birlikte makbuz mu
kabili komisyona vermeleri IAzımdır. Bu 
saatten 80nra verilen mektuplar kabul e. 
dilmediği gibi poeta geçlkmeleri de kabul 
edJlmez. (9536/8136). 18115 

ımtihanında muvaffak olurlarsa Maliye 
müfettişliğine tayin e1ilecekler ve staj 
için Avrupa'ya gönderileceklerdir. 

(7646) 17G28 

Matbaacılara 
Mall)'e VekAletınden: 
1 - VekAlet ihtiyacı tein mııızrm•qı v.kı· 

!etten verilmek diğer m narı ırı m de 
alt olmak üzere muhtelif ebH v n.ı ı ı de 
292500 cilt kocanın tııb \e te ıı:ıı ka,., 
la eksılt.meye konuımuıtur. 

rr-

2 - .Mutıammen bedeli on beş nın y dı yüz 
liradır. 

3 - Mu\'s.kkat teminatı l>IQ HIZ ;y lm 1 

yedi lira elll kur;,ıstur. 
4 - Sartnıımesı 11"'1<ılıı z oıa•ak A'1 

levazım m;,ıd'llr!J~ılnd<'n h•11nn ı.d Uo 
bahcede mall>e evrakı matb:.ııı. anllı 

verilir. 

n ıı 
n-

ı n 

~ - Eksııtme 11 tl'gr nlnnl !Hl ııılı g.111U 

saat 15.30 da vckAlet levuım muılı.lrlü unde 
müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılaı:ak· 
tır. 

lsteklllcrln 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 QncU mnddeler.ndrkl bt' ıreler muv kkat 
teminat mnkhu:ı:u \!'Ya tıankıı kı>hlN mek
tubu ile birlikte tayin olunan g'1n ve untte 
kanunun tartratı d ı 1reslnd~ k ı:n mü. 
raeaıı.tıan. (7tı20) 17<)( ı 

Matbaacılara 
Mnllye Vck!letınden: 
l - \'ekr&let lhlı>ncı tcın m~lz mr~ı , k1'l· 

!etten verılmck d ter m:ısrarları 'Ti Jt ı ı ıe 
aıt olmak üz re muhtcıu ebat ve nUm J ede 
SO bin adet dc!terın tnb ve tecUdl k palı 
zarcıa eksılt.meyc konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on )Cd b n yet
miş llradır. 

3 - llıU\'nkkat tcmınn•ı bin iki yUz sek• 
ıen llra Yirmi bee kuruıtur. 

4 - Şnrtnnmesl bedelsız olarak Anknra'• 
da levaz•m mJdürlüğilnd n btanbul'da Dol
mnbahccde maliye evrakı matbua amb.ırın • 
dan verilir. 

~ - Eksiltme 11 tesrlnlunı 941 sa ı trUntl 
saat 14.30 da levazım mıldürlılıtün:ıe mü e • 
eekkll ekıılltme kom.sy0nunca yapılı. .ur. 

lsteklllerln 2490 numaralı kanun ı'l :.ı ve 
3 Uncü maddelerindeki brlı:eler mu~ 

teminat makbuzJ veya bank!! k<.>!ıle' 

bl:vle birlikte tayla olunan ırun v s:ı 

nunun tarltatı dairesinde komisyona 
eaatlan. L(7921>. 17002 
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TAL EBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisasları tahsil etmek ve yÜk -

&ek mühendi11 yetiıtirilmek üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin hususi sınıfma müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- lmtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi • 
linde en az dokuz ay çahıtrrılacak ve yevmiye 150 kurut alacak
lardır. 

3- Talebe akşamları yabancı dil dersi görecek ve dokuz aym 
hitamında ameli çalıımadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tahsil için Av
rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek anca~ fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5- Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek· 
tebinin ikinci smıfına imtihansız alınarak ayni ders senesi sonun
da iki sınıfın imtihanını birden verip dördüncü smıfa terfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile "Maden Teknisiyeni" ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maaşla 
İşe başlattırılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe aıağıdaki 

haiz olmalıdır : 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan ve Türk ırkından bulun -

mak, 
b) 18 yaşını bitirmiş, 25 yaımı geçmemiş olmak, 
c) iyi hal ve ahlak sahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek

tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 
d) Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, &ağlığı tam olmak, 

bünyeei madenciliğe ve maden ocaklarında çalıtmağa müsait bu
lunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasmı göstermek yahut bu derecede tah
sil görduğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek. 
7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle lktiaat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahsil maaraflarmı defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 
kefilli bır teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. 11. 1941 akpmma kadar i&tida ve evrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
Ankara'da sağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
aıağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yaprlacaktır : 

a) Cebir, b) Hendeee, c) Fizik, d) Kimya, e) Ecnebi dil, 
f) Nazari heaap, g) Müaelleaat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

(7945) 17874 

DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil araı,maz. Memurlar Kooperatifi 
karııaı No. 3 Tel: 3714 5038 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi.: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı•• ihbarsız Tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a 
ale aıagıdakı plana göre ikramiye datıtdacakbr: 

4 Adet l 000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 ,, 2000 " 
4 ,, 250 ,, 1000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4000 " 
100 " 50 " 5000 " 
120 " 40 " 4800 ,, 
160 ,, 20 " 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
iradan Qfağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/n20 
'az/asiyle verilecektir. 

u c u s 

DEVLET ORMAN lŞLETMESl 

Saflhk (am ye köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Ka -

rabük Revir Amirliğinden : 
l - Biıyiık düz bölgesi emvalinden olup 

Uzun Govec rampasından mevcut 457 ade
'j de muadil 211.294 metre mlkAbı köknar ve 

606 adede muadil 339,874 metre m!k!ı;ı cam 
tcnnrukııln acık arıtınn:ı suretiyle satıhta 
cıkarılmıstır. 

2 - Tomrukların kabuklan soyulmuı 
olup hacim orta kutur üzerinden hesaplan
mıstır. 

3 - Tomruklara ait şartname Ankara 
orman umum müdıirliığü İstanbul ve Zon
guldak çevirge müdürlükleriyle Karabük 
devlet orman ısıetmcsl revir Amlrllf:lnde 

1 

gorulebilir. 
4 - Tomruklardan, köknarın beher metre 

mikabı 14 lira 50 kuruı çamın beher met
re mikabı 17 liradır • 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 11-11-941 tarihine rastlayan aa
lı günü ıaat 14 te Karabük devlet orman 
i~letmesi binasında revir amirliği riyase
tinde teşekkül edecek komisyona müraca-
atları. (9491/8090) 18024 

Sallhk (am Ye köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Ka -

rabük Revir Amirliğinden : 
ı - Bilyilk düz bölgC"Sl emvalinden o

lup Satak ba ı deposunda mevcut 1498 
adet mu ad il 9Q.i rnl'tre m· ktıp 443 desi met
re mıkllp köknar tomruf;u acık arttırma 

suret ylc satıh a çıkanlmıstır. 

2 - Tomruklnnn kabuklan soyulmuş 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerin • 
d<'n hesaplanmı lır. 

3 - Tomruklara alt satış şartnamesi 

Ankara orman umum mUdilrHif:ü İstanbul 
ve Zonı:ulılnk ccvlrı:c müdürlükleriyle ve 
dl'vlct orman işletmesi KnrabUk revlr ıunır-

ASKERi F ABRlKALAR 

8600 adet bqlık ve 7420 adet 
İspit alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko.dan : 
Tahmin edilen bedeli (45530) lira olan 

8600 adet başlık ile 7420 adet ispit Askeri 
Fabrikalar Umum MüdUrlilğU Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca 12-11-1941 çar -
samba ııünU saat 14 te pauırlıkla ihale e-
dilecektir. Şartname (2) lira (28) kuruş -
tur. 
Katı teminat(6829} liradır. (7828) 17989 

3000 Kg. asfalt lak alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko.dan : 
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 

3000 Kg. asfalt lAk Askeri Fabrikalar U
mum Müdür!Uğü Merkez Satın Alma Ko
misyonunca 12-11-1941 çarşamba gUnU sa
at 14.30 da pazarlıkla ih:ıle edilecektir. 
Şartname parasızdır. Katı teminat 540 

liradır. (7829) 17990 

69000 kilo sığır eti alınacak 
Askeri Fabrlkalaı· Kırıkkale Grup Mil

dUrlllğU Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (20700) liradan 

ibaret bulunan (69000) kilo sığıretinin sa
tın alınmıısı lçln Kırıkkale Grup mlidür
IUğUnde mUleşckkll satın alma komisyonu 
marifetiyle yollama binasında 14. 2.Te11rin. 
1941 cuma gilnti saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. SığıreU defaten alınma
yıp ihtiyaca göre ııartnamesi dahillnde a
lınacaktır. Şartnamesi mezkur satın alma 
komisyonu tarafından parasız verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat miktarı olan 
(1552) lira (50) kuruşu hnvl teklif mek
tuplarını ihale gllnil snnt 14 de kadar 2490 
No.lu kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ya
zılı vesikalariyle birlikte komisyonumuza 
mUrncaıı.tları. (8028) 18081 

310.000 kilo ekmek pişirtilecek 
Askc'rı 1'~abrlkalar Kırıkknlo Grup MU

dUrluğU &tın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6200) liradan lba-

llKlndc &orülür. ret bulunan 310.000 kilo ekmek unu aynen 
4 - Tomruklnnn beher metre mikabı- verılmck ıınrtlyle tuz ve mahrukatı milte

nın muhnmme-n bedeli 14 lira SO kuruştur. ahhlde ait olmak fartlyle 6 aylık rrat 
5 - f teklllerın <"o 7.5 muvakkat pcv akce-

sl,yle b te ıı.ıı 911 tarihine rastlayan sa-
h gUnu at M te Karabük devlet orman 
ısıctmC"SI binasında revir Amirliği rt:rase • 
tinde teşekkül edecek komisyona müraca-
ntlan. C9484 '8091> 18025 

Sahhk ~am ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Ka -

rabük Revir Amirliğinden : 
ı - Bıiylik dıiz bölgesi emvalinden o

lup Kasap kıran ve Tekir düzü rampala 
nnda mevcut 577 adet muadili 265 metre 
mlktıı;ı 913 desimetre mlkllı;ı cıım 1921 adet 
muadili 694 metre mikap 414 desimetre 
mikap köknar tomruğu açık arttırma sure-

1 tiyle satılıga çıkarılmıııtır. 
2 - Tomrukların kabuklan soyulmı11 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden 
hesaplanmıştır. 

3 -Tomruklara ait aatıı ıartnameai 
Ankara orman umum mlldtlrHlta tatanlıal 
ve Zonguldak orman çevirge müdürlükle
·iyle Karabuk devlet orman işletmesi re
vir amirliıı;inde göriılebilir. 

4 - Tomruklardan, koknarın muhammen 
bedeli 14 lira 50 kuruş ve çamın muham • 
men bedeli 17 liradır. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat pey 
akçesiyle 11-11-941 tarihine rastlayan sa
lı günü saat 14 te Karabük devlet orman 
i~letmesi binasında revir lmirliği riyase
tinde teşekkill edecek komisyona müraca-
atları. (9484/809Z) 18026 

Profesör Doktor 

NAZIMŞAKİR 
Asabiye ve Akliye MUteba.sıııı 

Yeniıehir Atatürk Bulvarı And Ap. 
No. 149 Daire 7. Muayene için evel
den randevu alınmalıdır. Telı 6767. 

ONlVERSlTE 

Madeni eıya alınacak 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7274 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdilrll 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaaese Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-
Gazetemıze ıonderııen ner nevı n· 
zılar. nesredll8ln edllmeıın cerı ve
rilmez ve kaybotusundan dolayı nıc 

ııır mnullyet kat>ııl olunma& 

Lahana 
Ispanak 
Patatee 
Sof an 

Yektlıı 

30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
10.000 

Lira K. 
225 -
225 -
337 l50 
337 l50 
112 l50 

.aıııııı ııııı ıııı ı ııı ıı ııııııııı ı ı ı ıı ı ı ı a.. - --------- Mevsimin her nevi - --Kürk Mantolannı : -----5 ve garnitür kürklerini 5 
5 Abdürrahman Baıardı kürk maiaza- 5 ı - -: sında bulacaksınız. Ankara Anafar- : 
: talar caddesi yeni açılan postane : 1 - -: kartııındald sokak basında. 5074 : 1 
'=iıııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

YENi Sinemada 
Bu.Un bu seca 

llD IOD caa parealarbl• canlan4ınl&n 

ten ve •llenceıı llıomedl bir ner 

SAHTE YILDIZ 
Yaratanlar. 

Lana Tumer - Rlehard Caroon 
seanslar: 

14 30 • 16.30 • 18.30 aece 21 de 
Saat: 12.115 te ucuz matın• 

MADAM BUTrERFt,'\' 
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MEMUR ALINACAK 
T. C. lıraaf Bankası Umum Müdürlüğünden : 
İstanbul haricindeki ıube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere 

lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından ADANA, 
ANKARA, DİYARBAKIR, İST ANBUL, lZMİR, KARS, KONYA, 
MERSİN, SAMSUN, SİVAS ve TRABZON şubelerimizde müsa
baka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakanın ana şartları : 

! -Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma-
mış olmak, 

2 - En az lise mezunu veya muadili me1cteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, 
5- İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya imade olmak. 
Diğer şartlar : 

1-Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezu 
ları da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve lzmir'de orta müsa
bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene 
veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan
lar imtihansız kabul edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hil
klimlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil 
derecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile• 
cektir. 

4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca. ingilizce) yi bihakkın 
bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören .. 
ler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde t ... 
·aütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade 
Jeceklerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imli-

hanı 11 - 12 ıkinci teşrin ve daha yukarı tahsili olanların imtihanı 
13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır. 

Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlükleri-

ne ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat 
etmesi lazımdır. 4788 

"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

EMNiYET UMUM Md. 
...................................... 

Çeıitli yiyecek ahnacık 

nur. (8130) 

1 KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, )"o'rr.an, yatak kullanmak hem kesenize ve helll el• 

sf~;~~!::r Bir kuştüyü yastık bir liradı 
Yastık yorganları da pek ucuzdur. Adres: latanbul Ç&Jana 

Omer Bah oğlu Kuı Tüyü Fabrikası. Telefon: 23021 

Sus Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

Avrupa'nrn en ıık yıldızı, sinemanın 

en tatlı ve aevimll sesli aık filimleri 
kraliçesi 

krah Leander'ln Yarattıtı 

Mavi Tilki 
Seansları 

14. 16. 18. gece 20.30 da 
Fiyatlar: Salon 20, balkon 35 kunıt 

SOMER Sinemosıll 
BuaUn 12.ı:ı ten ıubarıtll 

kamastıran dekorlar ar~ 
renklHle cevrııen 

DÜŞMAN çocUKIJll 

Sean lar: 12 1 

ıı c 2ı de 

Sayın Ankara halkına 
y mi ...... oı.. 

• • Bursa Mobilya Pazan nda ehven fiyatla her çefİt mobilyalannızı tedarik edebilininiz. Salonumuzu bir de~ 
mmfutmn i~ıcbr. ikinci Anafartalar cacldeei No. 198 (em müzayede alom) ~ : 


