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RelSicünlhur Samsunlulara 
beş yil3yetteki gayretli çalış-

··· · · maları anlattı 

I 

-
insanhüın ·elem verici emsalsiz felaketini 

hüzünle ve ibretle seyrediyoruz 

, Milli Set Diyor ki-.. 
Dlayanın bagilblll ballade vatanımızın bir 
taarruza utraması ı~ımııı için biç kimseden 
şiipbe etmeıe hakkımız yoktur.. Ancak ba, 
bagiinkl vazlyetur. Yarınki vazıyeUa ne 

oıacaftını kimse keşleilemez ......... ____________________ ~ 

ISamson, !15 (A.A.) - Cilmul'l'elslmtz Mllll Şef tıımet 1oünU 
balkma a,&tt:lakl blt,a~dc bnlnnmnşlardır: 

Sıı.mawı nı<>kten pek memnun old11DI, pek UmltUYim. Tfi:rk kızlarmm mlllıteıma. bay. 
sjyctı ,.e dddl vazife ae~erlJğl bUttln mekteplerimh:de olduğu gibi köy cna 
titUlerlDde de göze ı;a.rpmııkta.dır. Öğretmenler ve emtttll mtidUrıerı Türk 
köy~ün geıleceğ!,:ıJ sağın:n temellere ııtlD{lt ettirmek için qk ile çaıı,ı. 
yor.Iar. iktıl'Wlı ledakAr ve vatansever köy öğret,meııleri yeUştlrmek ena. 
tJtUierin mukMdcs emellerldlr. Şllphe yoktnr ki enstltll öğretmculerlne 

ve müdUrlerlne dll,en ve.ııre bep1m.lz lıtln, her va.tamıever için mırenUecek, 
heves edileee1t bir va.zlfeillr.Şlmdlltl tatwnlan iyi netice alacağun12 llınldlnl 
bruc1e ~ok lUlVVfıtlbUdh:ıJ.1. Köf enstttt\lerı hakkındaki bu ınlisbet görü,me. 
Jl!'r.mı vatanchııJanma. IKSylemekten zevk alıyorıı.m." 

Sam~uıluıar, azız vatan~aşlarım. . 
Ankarı.ı.dılnberl dürt be! \•DAyetinılzin çaltşkan balkı araemdan geçerek 

Saıntıuns. gelıl'm. Sl:r.l iyl gördUm. Sıbhat).nlı;, neoeniL, ~lı~kn.nhğmız mer. 
k.,.de ve ka7ıılard:ı pek iyi idi. 

Samsuna geljnceye knılar köy enstftülerlnden Uçllnll gördüm.. Kız ve 
Hktk köylu çocuklarımrz bem mtiesseselerlnl koruyorlar hem de llerid~ 
Uıs edecclderl ~ üksek \·ıııifelerj i!;ln Iıazırlanıyorlardı. Yapıcı, çare bulucu, 
çabf)ıan bir ruh ba «ıııalltlllt"rln hayatına bAklm obııoıhır. Bo jlwıuno sör. 

(Devamı S ibıclide) .. 
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Brezilya 
ordusu 

seferber edildi 
Ruen şehrini 
bombaladılar 

z laglllz av açalı 
dinmedi 

Loodra. 25 (A.A.) - Avrupa 
harp s3.lı.a!mıda bulunan Amerikan 
umunıt kara.rga.~..ı bil~yor: 

Amerikan uçan kal~kri, !ngLlz 
U!,.a.k!a.'"Inl.."l refakatinde Ruen şe'h· 
r-;niıı tesislerine taa..-rıız etmişler
dir. Uçaklar bombalanm yüksek • 
ten etmışlar ve tam i.:ıabetlcr kay 
öetmi§terdir. Hiçbir w:ağınıu ka• 
yıp değildir. 2 lngillz av uçağı kay 
hedilm;~tir. 

2 Almn.n usağı ta.hıip edilmiştir. 
Londra, 25 (A.A.) - BiI"kaç 

oü!:ma.n uçağı dtin tngilterenin 
cenup sa.bilinde hir nokt:ıya bonı
bR.lar atmışlardrr. Ya:-alı ve hasar 
vardır. 

Çlalllerın yeaı 
muvallaklyetı 

-0---

20.000 Japon tarafından 
müdafaa edilen 

Llnçea:ı şebrl 
zaptedUdl 

Londra, 2o (A.A.) - Resm1 Çin 

Sandıklardan çahnan yeni 
karneleri satmak için 
bir şebeke kurulmuş 

lstanbul eYlfil ve birlncite§rin açıla.rak i~den bir miktar kart 
i aylarma ait ekmek kartları -~ııJı:a• çalmdığı ve bu i:;ıi yapnn adamm 
rada.n 1stanbu1a seV'kedillrkeo sıın• kartları: !stanbulda bu!urıarı Ra· 
dıkla.rdan ba.zılarmm kmk olduğu mil e.dında bir akrabasına gönder
görülmüş ve bunlann iç:..ndeld fi~· diği, KB.milin bu kartları satılmak 
ler sayılarak bir miktnr fişin ça.. üzere başk:alarma. verdiği, Mehmet 
hndığı a.nlaşılnuştr. Bunun iueri '" Sabri Öztiirk ile Eyüp Sadiı:iliı de 
ne zabıta giriştiği t:ı.hkik:ıt sonun· hu arada. i.se ka.rıştıkl3.n, ağır i~çi 
da Sabri ve Eyüp adında iiti kişi• kartlarmrn 6, büyüklerin Uçer 1i• 
.nin y~i elkınclt kartr sattığını tesa 1 raya to.trldığı öğr.enilnıiştiT. 
t.it etmi,tlr, T~ikat d~rlnleşti• Çalınmrş kartlar. bır tesadüf eo 
ril ince Mehmet Saıbri ve Eyli bün ee-l'i ol:ıra.k evvel! Beyazıt ta büyük 
ancak dokuzuncu el oldukları an• j bir lokantada görülmü,, tahkika. 
laştlm:Iştır. Sa.nd.tldarm Ankarada ta lbu cepheden girişilmiştir. 

LOKANTALARDA YEMEK 
ÇEŞiTLERi TAHDiT EDiLECEK 

~-----~,~~----

Makarna ve bisküvi fabrikaları 
yakında faaliyete başhyor 

Anlt:ıradan bildirildiğioe göre, 
hükumetin lokantalarda fazla ye
mek pi~irihnesi suretilc hr::ı.fa gi· 
(:iJdiğini g5zönü.n.e alarak bazı ka
rarlar vermek üzere olduğıı söy .. 
ler,mektedir. 
Alınacık bu kanıralal'.'a g<:Sre, 

lokantalarda tabildot şeklinde ye• 
nıek piş'rilecektir. Her lokanta • 

Japon tayyare!erJ daki yemek çeşidi tatlı da dahil 
Port Darvine yeniden olduğu halele ilç ~eı,idi geçnliyc

cektir. Loknnta!:ır her glin üç çc-

tı;bli~c g'!Sre, Çin kunetıeri 2Cı.OOO 
lii§i ta.ra!mc!an müdafaa edilmekte 0 . 

lan Linçuım §ehrjni zaptetmi.§ler . 
ıJır. Bu şehir Kiang-sinin doğwıwıda 

01Jlunmaktadn', 

larmtn faaliyete geçmesi bir giin 
ırıeselt>&i haline gclml§tir. Teferru· 
ata ait bazı: karar!ar, pek yakın
da almacak ve bu fabrikalar bir 
iki gün iç\nde makarna. ve bisküvi 
yapmzya başlıyaca.klardtr. Fabrika• 
lar, vesikaya dahil olan İstanbul, 
!z:mir ve An.kan vil~yetleri lıudut• 
lıırı h3.ri.cinden serbestÇe un ve buğ 
day getirtebileoeklcr ve getirttik• 
leri buğdaylan bir beyanname ile 
lıükıimete bildir~cekler ve bunları 
değirmenlc?"de öğütebileeeklerdir. hücum ettiler ~it Yemek pişirmek s:1retile hazır-

-
Alman ve italyan 
bankaları kapatlldı 
25 mlbver gamı. 

sine elkonda 
Loudl'a, 25 ( A.A.) - Brezilya• 

da ordu ~eferıber ed,jgnıifitir. 
Londra., 25 ( A.A.) - Brezilya. 

da Alınan ve İtalyan bankala.n 
kapatılmıştır. Liınanlard.ı t.timd.iye 
kadar tutulmuş bulunan gcınile • 
rin hepsine el konulmu~tur. 

Bu gem.il:rln 7 si Alınan ve 18 i 
!talr..ndır., 

Londra, 25 (A.A.) - Peru, Şili 
ve Uruguvay memleketleri, Bre • 
z~lyayı bitnra.f bir millet olarak 
tannncıyr kara.rla'ittnnışlardır. Bu 
demektir ki. Brezilya gemileri bu 
memlt".ketlcrdcn herhanı:,1 birisi • 
nin Jimanma glrebilecok ve bu il· 
manlard.a.n istediği tarzda istifade 
edebilecektir. 

Vaşington, 2~ (A.A.) - •Brezilya. 
heyetinin talebi üzerine huıuııt bir 
celse ile toplanan Amerı"lı:alıle.r arası 
müda!a.a mecllst askert :rnün:ıe11slllerl, 
Ekvatör murahhası albay BoıJanm 
teklifile meclisin, Brezllyanm mibver 
memleketlerine harp 11Anı münasebe • 
tlle bu karara l§t.Jrak ettlğ'ini'vc doet. 
luklarmm blldlrllmestnı istiyen ta.krlr 
suretinı ittifakla kabuı etmi,tir. 

Batı çlltlade ıaallyet 

Siiôrı~ 
arın O!ifverıHe~a ~ 

imtihan e&ilccekier ı 
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Stalingrad 
muharebesi 

Son raddesine vardı 
Alman ·taarruzu iki 

istikamette gelişiyor 
Novoroslsk lsUkametlnde Ruslar 

biraz daba çekildiler 
Londr&, 25 (A.A.) - Stallngr&d 

muha.rebesı son raddesine artık var. 
mııı bulunuyor. Alınanların taa.rruzu 
iki taratta gell§mektedir. Bl,tj ıtmaı 
batıdan. diğeri ise cenup batıdan. Rua. 
Ja.r bUtUn kesimlerde ;iddetle muka. 
vcmet etmektedirler. 

Vlşl, 25 (A.A.) - StaUngrad 'ehrl 
lçln tehlike artmaktadır. Klet,sksya... 

Orta şarkta 
askeri bölge 

--o--

Rusyaya icabında 
yardım edl!ecek 
Londra, 25 (A.A.) - Doğuda 

ş:ındi 3 askeri bölge vardır. Birin• 
c~i general Vaveliı.ı emrinde bulu• 
nan Hindistan cölgesi, ikincisi ge· 
Leral Vilsonun idaresinde Iran • 
Irak 'bölg~ ve üçünclisü de gene• 
raJ Alekss.nderin idaresinde Mı• 
tıır • Suriye • Filistin bölgeııicli.r. 

Bu üçken Ruslara herhangi bir 
a.nda yardım eclr~ktir. 

Londra, 25 (A.A.) - Orta. Ş~l'k 
ta yeni bir askeri bölge teşkil e
ri.ilmiştir. Bu bölge lran ve Irak 
bölgesidir. Tayin eaıl.'en ba.şkuman 
dan gf'ner~l Vilsonclur. O·•taşark 
kumandanlığmclan ta:namen ayn 
olarak bu kumandanlığın tesiıd 
başvekilin Rusyaya yaptığı ~eya • 
hatin ilk verim\<Hr. 

Sooyel uçaklarının faaliyeti 

nın doğusllllda Don 11ehrl mot.6rU1 
hjr Alman birliği ta.ratnıda.n geÇill:D.1§. 
tir. Rostof _ Stallngrad yolu llze?iılde 
bir Rus müstahkem mevkii hUcu.ml& 
zaptedilnı!§tir. 
Alın&n hava kuvvetleri Volg11o nehri 

tızennae ta.şrtıara taarruz ederek 
bunlarda.n 3 petrol gemisini b&tırmı~
lardır. 

Şimali Kafkasyada. Alma.ıılar tepe. 
lerde buluna.n bir §ehre taarruz et • 
mi§ler ve yapılan çarpı;ımalar netice. 

(Devamı 3 üncllde) 

lnglllz denıza!tııa. 
rının mavaUakiyetl 

Londra., 25 (A.A.) - İngi iz deoı 
ı;~alttları ~tdenizde yeni ınuva{• 
fakzyctler elde etmişlerdir. Fçak• 
larmıızx."l belledi~i ve ha.sara uğ
rattığı orta. t-onajcta bir taşıtı bir 
dcnizaltmu:z tam bir isabetle batırıı 
mI<;tn' 
No~·eç kıytttı a.çtklarında bir 

b:ı.şka !ng:J.:z denizaltrst kuvvetle 
muhafaza edilmi'.i olan bir gemi 
kafilesinin başrnda gitmekte olan 
ticaret gemisini torpillemiştir. 

Amerikadan 
ingilteye 

En buylk aslrer 
kafilesi ge:dl 

ı.ondra, 25 (A.A.) - Jepon uçr.k. Jıyacakiarı haftalık yemek fütel~ 
la.n Port Darvjne yaptıkları taarruz rinj rn:ı.hnlli belediyelere tasdik et 
emasmda. 13 uı;:&k kaybetmişlerdir 1 tirmek mecburiyetinde kalacaklar 
Taarruz eden dtışman uçaklarının a- ,.e hfçbir ?:il.retle bu listelerin ha• 

Tahranda •ililh la§ıyan idam 
edilecek 

Londra, 25 (A.A.) - Batı çCSIUnde Londra, 25 (A.A.) - Bir Rus teblL 
kara faaliyeti ole.rak yalnız devriye 

1 
~ine göre, pazar gUnU Sovyet uçakla.. 

hareketi zikredilmektedir. rJ 6000 tonllA.toluk bir gemJyi batır • 

Loıodra, 25 (A..A.) - Aınerlk&dan 

!ngiltereye Yelli bir ka!Ue gelınl.ştlr. 
Nevyork radyosuna. göre, bu kafiltı 

§imdiye kadar gönderilenlerin en lıCl
yüğlldUr. 

dedi •7 idi. rieitı: çrkamzyarakl:ırdır. 
Mntt.e!lk ur:aklardan hicbirı kavbo1 .:°iğer taraft3n, . B~!~di~imize 

uı~trr. gol'e ırı.akarna ve bıskuvı fabrika• 

~ı, 25 (A.A.) - Tahrandan alı. 
na.n bj,r habere göre, orada. sllA.!ı t&. 
şıyan hE:r kimse ölüme malıkl}m edl
lecektlr 1 , 

Mllttefik uça.klan Tobruk Umanm.' Dll§lardır. Ru.a denis kuvvetleri de 
da tesislere, Rodos a.dasmda Marıtza 7000 tonlla.tolu.k bjr sllebl torpille · 
ha.va a.la.nnıa. taarruz etmişlerdir, mi§lerdjr. 

Uçmanlar, u~.akl&r, ta.nklu, ıwa • 
yontar l>u :btllttı.4ı bQ)illt Jı:maı.n:J 

t .. ~'ldl l)!;müt;zdlr. 
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so 
Milll efin bitabesi 

1a ı.stilt il~ l&y~rac. 

rasf)'le hük6mete. mah uıaa )'flıde 
25 ini teslim ettikten sonra tuı .. 
sını serbHt salabilmek gibi mfts
teıma f>Jr kolaylJlın kadrini bilme
JH ba ılklyetlerl derlwl tasrih et• 
tlrdhn. Vatandaılı h0k6met n kar• 
plıkJ,ı •ulfelerinln b1 •• dolnı 
:rtlrekle ciddi oleralr ,.pılması ll
Slllllelclllhıl atretmele eabıtım. 
86yle hatalı zihniyetlere aıpılmaı 
olan pek mahdllt y~rlerde yanlıt 
dU Oncelerl dfiıeltlrken vatandaıı
lanmın y(lrekılen bana 1*dmı el 

~ ..,. ...... dal .. 
hal'ebeci Alma ıruplin iclD hat
tA Ba"Yel'm Ye '1'lrol ... birl~ 
lert tein çok oetiD bir ~ ıa.! 
tcımektedlr. 
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• 

4 HA BE R-Aktam Postası 25AGUS'fOS-1942 
} !!! 

Tarihin büyük davaları 
..,.,_.., - - ,_, -~ ~ ~ --- --. - (Gazetemiz.in birinci eayfaamda 

A vapurunda • başlık ~·anındaki tarih ı;.e.~'·eaını ek . 
llyerek gönderecek okuyncu'la.runızm 

tk:nrl mahlletl haiz olmıyan küçük I· 
tt.llla.rı paraaız uecırohınur..) 

Evlenme teklillm: Hükônıetln sesi 
F I.RSAT ve iınku. bul<!ukça. bUtUn Türk guetelerj: ••Memıe. 

ketle vurgunculı..k aldı yürlldU, Adeta blr wıuı halini aldı. ~casuslu ~~ 

* 35 ya~mda, 30 Ura asU mUfJ o 
ıan bir devlet memuru cvj bı.ılun&n 

; Ozel, sarııın ve nam\Ullu b1r ba";'&JılJ 
rvlenmek latcmektealr. (Balı}. remz1. 
cc müracaat. Muhteklri:ı ka!n.mu ~eli, konlröle ehemmiyet vermeli hali< aoyu. 

layor., dly~ ya.zıla.r )aıcMar, feryat ettiler. ' 
Kömll rcUlerden e!ktı.yet ettik, kıı.aaplardan dert yandık, lokanta. 

<'rlıı.r da b:leka.rlık ynp:yor, fiyatlan yükeclt!.Jer, fakat poratyonıar 

uaıaı, bu r'.a ı:oyguncul\:ğU?ı bit b~ka nevi, dedik. 

.s. 
DOKTOC GRiBL ORTADAN' 

l\:AYBOI..DU HUk~ı:ıct, içinde lrU!ıınduğumuz şartlara göre baZı tedbirler aldı, 

l."119 vazIYc~ıml:r:t dllzclt:rıeğe çalı§tı. Alınan tedbirlerden bolkt bekle
tı,ı.cn fayd?lar toemln ed:ıcmeııı, bazı yanltılıklar oldu. Bu yanıı§lıkları, 
l<.Crllbclcruı doğurdu~.ır:u kabu1 etmek lAzımdır. Fakat, asrı durumu, 
POSy&l ntza.r.ı bozanlar, bir takım VUfi'UDCulardır. Daha doğrusu, tUc. 
cr.rlarda, '-:matta,. ruerick dürilııtıUğUnUn, tıcaret ahlAkmın kaltnama. 
sı. bırtaieı:n kara vledhnlılann milli bUnyemızı zehirlemclerı bu duru. 
mu doğu~.aıuştur. 

Arn.~tmn:ılar bi\rosu fefi rapor • 
nında anlntm:ıkta. dcvnın edb·or: 

"11 mayıs J 9S8 günü snbahm 
aat sckiııı\llc l\li ltluğ bıına tele· 

fon etti. Ses i çok hcyecnnl1yllr. "X c 
'l.ıtr~" diye son1nf;,'1Utl ,·a.kit hey~ 
canin ce\'tıp verdi: Harp f>konrımlsi:ıl kurmak blr mesele." Bu, öyıe kolay kolay ku

•ulamo.z. :Fakat. artık tıu ışı cihazlandırmak lAzımdır, Artık bu kadar 
ttcrtlbc, t>;?~ktk kMI. lkfı::.cı dllnya sav&§mın hemen başındanberı tec. 
rObeler ytı}Jıyoruz. Artık yeter, sôzdcıı z1ya:!e, i~ önem vermellytz. 

- ~oktor ort.ıı<la:ı lmyboldu. 
Her halde ltcndi~ini kaçrrdılar. Al· 

, man~"B.yıı. götür(!('ckler. 01<\tlrecrk. 
ter. Yı:t.l\'anrım ~ize dokt.onı kurta
rınız. 

Sayın ticaret Vl\KUI son telltlkleıi etrafında beyanatta bulunur. 
ken: "GUzel t<'cb!r1er1 bı.ııa.ndrrmak istlyen kara vicdanlıllll' çıkarsa 
t•unların ı\kıbetferl QOk ıığır Olacaktır., diyor. Ne kadar gllzel bir ıöz. 
lnaaıı.ııı gfj:ılll, ıçı fer .. hlıyor. Genç kadına Yenliğirı u•vnptl\ 

derhal bürova ı:?;elme.sini Ye hiç kim 
!:<:ye bir ~ey s-Oylcmeruesini tt"nbih 
dtim. 

Bcllgııt. sU!lll cUn1Jeler ı.nsanı mosteder; hayran blrakır. Fııkat 
t:.nmle, en'!rjjk harexot. muhakkak ki .sözden daha iyidir, daha fayda. 
lıdır. Semo:ro!l gl5rU1Ur. 

"Yut.aktan knlktıın, 'Zihnim<le hir 
t:ıkım şuıthcler dolao:ıyordu. no'k • 
tor kendisi mi sa\'Uştnllı:\U, yoks& 
lı~ırmı~la.r mıydı! Parn-.mm bu • 
lunduğu bankaya sordum, bunka • 
dnn pnm çekmetııi5ti. Otonıohilint 
<le ısatmn.mtşlı. Sonra "is Mıığu 
rrık c:e,·cHğin: <iP. hiliyordunı Ka · 
c.;ııcak olsa herhnl<le s.e\'~ilt<.i ile he 
ra.her ltaçarl1t. Bu deliller dokto • 
run knçırılmı solclnğu ~rini nyan. 
dırı.h. Hele kansı ile \'e ~Iİ'- M:ığ :
le J:onu!tukt:Ln sonra bu filtir tn. 
mnmjyJe knvvetlen6i . 

Flk:-lı.nızce a.ıma.ı tecbirler sağlam olınııtr, faaliyete geçmeli, aıı. 
r.acıı.k teı!blrler de, bu:unacak formUUcr de biran evvel alınıp bulun. 
malıdır V-' her aeyden CV\11:\ inandırmak gcrekUr. 

İnandırmak lçtn de, hU~mctın acatni duyurmuı, ulusun hayatı. 

le a!Alt&lı i§lcre fesat karı:ıtıra.ıııann. vurgunculuk ,yapmaya kalkı. 
,.uııanıı kbfalarmt ur:ıeııı llzttndır •. 

En ceıı blkmet eımıeyen ezWr. 

Bütün müeıaeıeler, defterle
rini arapça yazacaklar 

Mıaır hUkCUncti, yeni bit kanun nea 
retti. Bu ka.tıuna göre, Mıaırda 11 gl5-
reıı bUtUn ecnebi mUcaacaelcr, (lefler. 
ıeıını arapça tutmaya m~bur bulu_ 
neyorlar. Kanun, bir aenc aoııra tat. 
bile edilecek • 
Mısır lctimal me.ııni nazın Abdt11 • 

ııam.ıt Abdllllıak, gazcıecllere ıu be • 
yanatta bulunınuştur: 

"Biii, a.rapçayı mecburi kılmaya 

aevkeden sebebi anlaınak kolaydır. 
Blllyorııunuz kl, arapı;a, bugüne kadar 
Mmrın re.sml lisanı idi ~ylc fken. 
bUtUn ecnebt muameleler, kendi dil. 
!erile yapıüyordu. Bundan b~ bir 
kan§ıklık doğuyordu. Mwrda, bl .. .stı. 
rll 11.!an kullanılıyor: lııgtll%ce. fran
aızca, jtalyanca, nımca, altna.nc:ı, ja-

ponca, Çince, hlntçe, lbranlce, ... bunla.. 
rın hepsi, hesap de!tcr~rini kendi dil. 
!erinde tutuyorlar. Halbuki kanunun, 
bunların mali muameleleri kontrol .. 
dilmek llzım. BlltUn bu ııaanıarı tri. 
len mutettl§ler kull&nmamıaa iaıkl.ı:ı 

yok, Bir t&r&!t.a.n bu mahzuru ~rta. 
rııt ediyoruz, Bu suretle vugimlzi ko 
!ayca alacağlz. 

"Sonra 10.000 kadar tahsllllıi bitlr
mlş genç ıısrz bulunuyor, Bwıa, bu 
mlktnram yUzde onu kadar Eihcr, 
Amtrlkan vcaajre Univcr.sltelerlnden 
diplomalı oııuııarı da Ulvc ediniz. Bu 
i~iz gençliğe, ısı bulmak lAzım. Yeni 
kanun, l>lı gocııçlcrin tı bulma\&rma 
yardım edecektir. 

LAEDRİ 

''Mis lUıığ büroya ~elı1H;i ,·akıt 
İngiliz adliyesi gözleri kıpkırmızı ''e yii1~l mo•nıor 

lngllterenln, yazılı k:ınun~arııP\! tlu! Bütü:\ gece uyumadığı her hn.· 
yoktur. Onun ndıılct .,istem•. "~kı ıin<len hcl!i oluyorılu. Ulr glin e\' • 
ycrlcşmı, h.ul.ukl ndeUerden nıOı'l'I<· \'el GrilıJ ile bembemıi<ı.ler. 
keplir. Bunların ~ot;u da kaydedil· "Mis !\tıtğdan onra mıı.danı Gribi 
mcınlştlr, yıılnn:, umumi bir şekil· ile ~örü tüm. O da <loJ..toran kny• 
de bir anane olarak fntlktıl etmiş.. boldıı~una dair miihlm bir sey hil
tir. B6ylece kanun mahiyetini hniz· miyorc1u. Son geceyi bcrab~r ge • 
dlr. Bunun 'çiıı, hnkimlcr, nvuk:ıt- j tirmi~ti. Gece beraber hir gezinti 
lıır, hukultcular iş görmekle güe - ~ ııpnuşlnr, Xe,._,·or~< nhtnııı.nıı ka. • 
lllk ~c\icrll!r ve tl 16 ncı l\"r k:.ı· ı ~l:~r bnrahcr gıtmı le~·~· I.ımanda 
rarnıımclerine haşvunı~ııkla dnva~'.I ık.i Alman transatlantıgı, Cremen 
ı.dlce verebilirler ve Hansa \'&.purlan ''armış. Dcktor 

Eskiden 6yle h
0

ükfiınlcr Vl'rılmic bizzat id:ırc ettiği otomobiliai ikin 
ki, bu kanunlar Ilga edıl•nedi~l ci < •cldedc b!r kah\'en.in • öniio~e 
i('ln bugün bile tatbik edıtmcklı• durdunnu~. l\nhveye ;,;ınnı, ,.e bır 
gar::hctlerc sebep oluyorlar. çeyrek saat 5?ura ClönmUş. liar!sı

İşiP-, son zıımnnlarılıı, ı.ınkıı'n na ,-~purdr_ı bır mnclernsu ?lduı;~: 
kontlıı~u dahilinde cereyan eclen n? .s?ylemı. , blra.ı sonra d<.necegı. 
bir muhakemenin neliccsi huna lıir tıı ıla\·e ederek Ilremen. vapnnmn 
misaldir: ' doğru yütUmU~. tiı..erin1e her gün . r:;.· lb" • K 1 • Dir ndama. pek az mıklnrdn bir gıyc ıı;ı e 1 .esı \•amu~. :ı~ m ya 
,·ergi yükletilmiş. Bu adam, hu nm :ınt, bır n:ıt bc!demı,,. gere 
vergiden hoşlanmamış. Yergisini ynnsına lindnr dolıtonhn bı~ SC5 
côtürüp vermiş, nma tahsil nıemu. rıkmamı f!ece yn.rıc;.ında gc~ı yol 
nına dn aAır sözkr söylemiş. rulannı uğiırla?NYa. gclenlerıı:ı ııl 

Tahsil m uru lngillz 'ezu knııu• larlıklnrı mcndıllcr :ırıımu'lıt lın:an 
nunun 170Se nci

1 maddc~inc istın:ı- clnn nynl~'?- Kndın ° vıı.kit :ıir Ju; 
den h:ıknr l 1, n 1 ı.ançlı'l< hıı;~ırı.e kapılmr.;ı, knenc:ının 

• e ı .. vası açmış. u maı • ·-· .. • 
deye Eöte: 'Her osker, bahriyeli '·npu~ .• gittigınden ~nphelennws, 

.,, · d ı·•· · 1 ~"» ,, 1 l•cndısını aldatarnk Mıs Muğnn yn. ve .,,uıı <' ı..:cı ame c. ~er svı c • . • • 'il.il'• ,... .. t 
h k 

• . nına gıtta nnı nmış. .nıs ... n•,:ı c 
a arcUe bulunmuşs3, ftZ:ıml hır ( f • kcıd 'c1d 1 şiJinse kadar n:ıkdi cexa vertr. te ond clml ı 1• m ı et ed p~teo;-

. o e ere c c~ınm ,·anm n o.mn· 
Eğer lahkır eden tıdam d:ıha yuka· • ,;. ~ l • ,.1_,; G 'b 
':':. sınıflardan ve fakat crn•i'ınen • cıı,..mı oy emış. ~· ::·ua~ •rı 1 o ':· 

l d ı.. • ''k" 11. 1.1 ralık do1't.or.ın lıçttn('lı lıfr se\'~lı-
eı· en ıışaıtı ıse • ·ı ş ıns, Ct'n ı - • • ....ıtı·ır.· • t l smm yanma .,, ısını ~anne m ş. 
men ise üc şilinR ''erir . ., 

Memuru tahkir eden "danı, orrlu 
~önüllülerinden biriymiş. Hundan 

"Biz, arapçayı tam resmi b1r hale I dolayı, centilmen sayılnıası • icabe

geUrmck fstlyonız. De!t.erlerlnı baııka diyormuş; · fakat haklın, onu manr
dilde tutanl&ra dA. l9t3 aencsı illtkl- ı \ • 11 1• :·;ayn d:ı ca1ın,,ak .çin, iki 
nunu nihayetine kadar mUııude edi • şilinlt ceza vermiş. Bu suretle onun 
yoruz. Bu müddet .zarfında, lat\yenler 1 ct>nlilmcn olmai:h~ını g5ı.iermlş. 
uapça öğrenir, yahut arapea biıen kl Anglo • Sakson zihniyeti, snra• 

0tlıi kaı'lmı '1inlcdiktcn cıonrı:. ne 
rapaea~nn dUcı\inmive baslnmış. 
!:00 mil nc;ılrtn. olan Brf'mcn '''-PD· 
ronıt bir tel iz ı;önılerdik Ve cltfı<"" 
tor Orihlin ' 'apurcla oluu olma.<lı:r:."L. 
nı S<>rdnli, Aldığımız CC\"llll u oldu: 

''Doktor Orlbl \'npurclıı.tlır. arzu· 
su ile binmiştir ve Alnınnyııyt" eli;. 
n\lyor." tıp tutarlar.. 1 b=t lmmkuması. bunda şüphP. yok. 

tlmit, gözy:ışlnn aras.n<h ttözU. 
nü bitirdi: 

- Pena. bir çocuk değildir .. l~e
nıin ederim ki değildir. 

Sabri, llkayt bir ta,·ırla omuz • 
lnnnı IUrti: 

Toplayan: Muzaffer ESEN ., Attlınmsı 
••Sahil muhafaza te,.kiliatmdan ı ınir ahJıl:mı ve TI>lr.ıı nnu .\iman - A~ğıda remlzlert yum taa 0 

emrimiıe bi rtnyyare verilmesini ~aya. kıı.dar götÜrmek mecburiy.; · 1 ıuyucularımrzın naml&ruıa ;eler 
İ&tedik. Gemi <ı.üvariııine de bir tinde olduğunu kati olarnk hiHt. ı ıııektuplnrı ldarehanemjzdea (pazar. 
telgraf yazarak hareket etmek Ü• di. . lun hnrlt) herıün a&bahtan ö~e ' 
l':ere old11j:.'Umuru blldirdil<. Kaptnn ''Bu faslı l<npıuna!t için dolwır kad:ır ve StUlt 

1 ıacn aonra o.ldırtua 
bite \erdiği OO\'nııtıı denizin çok Griblin Şerburg limnnın<'lun ş~lı"'~ !arı. 
clnlgn.h ol<ln~ınu ve hu ~r.ı;t aı • ına gönderdiği bir tc!gnıfı da W tAtcş 6) <A. 21> <A..G.) <5 F.ı 
tında. sey:ıbatimi7.in tehlikeli oln • \"e ediyorum: (Bulunmaz) <Ciddl kız} (Of.t'erl 
<'.Jlğmr bildirdi. t..ımr ettik. Tekrar "1'.e\'yorlıta araşUrmnlnr bürosu <Dokumacıı <Dql.rmen) {E.~E.' 
:razdığı t.elı:ıııfta bizi "·npu.ra aloın1> ~etlJğine: ıF.D.K.> (H. 450) <1.S. Sert-eat} 
için 1300 ~·olcusunun hay!lttn1 t,.h. "D:wam görUH\rlte:t <\merika~· ı <lNG) (1.D. 2t!> <Klm) (ı.tle ll! 
tikeye koy:ınuyacağmr, rnln1:t. Gribl tWneccğlmdcn emin olabjljr-;jniı.. IM.E. <69) (N.C.D.) (ôkl (P.A..) 

nlcyhinıle kanuna uy~n olarak Pasaportumu f:imc1illen neriin A • (TUrkAnl cUmlt> • 
yuı.ılmış bir te\'klf müzel(keresi merilmn sefnrcthnn~ine ~tinrler • 
g(inderilebilirse doktonı Ş'!rhurg menizi rica ederim. Zira Ne\1·orl\ ,,
limanma u~radddan \'akit Franıın hın pek :ıccle ayrıldıj;;'UD içJıı pa.<;s.. f 
:ıdliyeııinc teslim edebileceğini hn· tM>rt alamaını,tnn." O SA ber nrdi. 

"Parj tc'ki !-\merikan ~faret11e 
muhabere ettik. Ben de do:>1<tnrun 
Şerbargn vapurdan almık üzere 
Fransaya gltmtye haztrlnndun. 

"Fak.at ert~i ~n su,·:uiden baıt 
ka bir telgraf aldık. Sü,-ari hı1 t41· 
grafta hi'le <lof•tnr Gnbli_vi Şer • 
bnrgda Frsn ızJnra te linı etme • 
mek için Alman hükfımetlnden e. 

Haber'in bulmacası 

'ı--.._t-t:-=:ı--
3 ~,.._+-+-iııı 

Soldan ~ağa: 

9~to 

1 - Küçük bir uayiş merkezi, 
alfabede bir harfin okunu~u. 2 -
Allüst olma, fikir, 3 - ziyade~ile, 

bir şehir, memleketimizde bir tr
ınak, '4 - E~lence. eski Türk hü· 
kfimdarlan, 5 - Sır, !\asrC!ltin ho· 
ca, onun hcl\'asını yapardı, bir s~ • 
rat cdall, 6 - Cariye, 7 - Spor o 
yunu, ltalyada bir liman. 8 - Ay, 
kimse o tt'llnc basmamalı, 9 -
Kere, nçık. 10 - Minnredc oku 
nan, put. 

Yııl..-orıdttn aın.61: 
l - Vapurda odacı, dahinin l\ı

saltılmışı, 2 - Tabii şekilde, h''" 
emir, 3 - Mülıarck hir ay, ~\Dta, 

4 - Büyük erkek kardeş, gemilerin 
sı~ındığı yer, 5 - Uz.uvlarımızd.rn 
biri, uzun değil, '6 - Fransızca 
(allın), herkesin kendisinde oldu· 
l!unu zannelti~i şey, hnlı~, 7 -
Eski Sırp ktrall:ırındnn biri, hay 
ret ed1tı, 8 - Bir renk. lrny:ın ~ıu
dücüsü, 9 - Ayııl!ı saknt. yuva, 
10 - Çallırma cdntı, ikıınun . 

Dünkii bulnıacanıı:rn halli: 
ı - Fita\"Un, Şu, 2 - Anıansır, 

Naz, 3 - Rey, z. G:ıkn, 4 - Acele 
ci, An, 5 - Dctclen, G - l, Dlr:ı • 
yel, 7 - At, fykc, 8 - 1rad, De
ve. 9 - Lil, l\'cl, l, 10 - Ezine. 
Yaş. · 

M..\HKmlE KARAHI 

20 H:ızirtln 1!'38 g\lnli Amerikan 
feıler:ı.t Jüri heyeti 18 l•işiyi nske
ri -;:ifrıele:rl ,.e orduya nit gizli \'e

ikelan ~alm.'\k "uçuyla itham ecle-
rek mald.u~mey,. ' 'erdi. Suçluların 
listesi a,a.ğrclailır: 

Berllni:le Harbiye neınretincle 
~ ilzbaşı Oodo Fon Donen 

B~rlind~ hatbiye ne:r.nretinde yüı 
l•nşı Hermnn l\lenzel 
Bıemende Marin ~·nlırinten Stel 

ı.irketinde dol•tor Erih J>itayfer 
(De\'Rmı var) 

12.SO Program ve meı:nltket ııan.t a• 
:ran 12.33 Oyun hava:arı. 12.45 A 
Jans haberleri.. 18.00 Progru.o ve 
memleket saat ayan. ı 03 Radyo 
u.ıon orkestrası. 18.45 TUrkU\er, ıs 
00 K011u&1ma. 19.15 Şarkılar. l9.8C 
memleket aaat oyan ve Ajana ho bel' 

lcrl 19.45 Serbest 10 dakika. 19.55 
lrasıı heyeti. 20.15 Radyo ~az~te61 
20.llS Film parçalan (Pi.) 21.00 ZI· 
raat takvimi. 21.10 17 • lncı asır mU
Z!ğindcn (Pl.) 21.30 Konugm!l ~1.4!'> 

Kil.sik TUrk mUzlği programı. 22.SO 
Memleket saat ayarı, Ajans h~berle• 
ri ve borsalar. 22.45. 22.50 Y3rmkı 
program ve karanı§. 

R AS 1 D RIZA 
rlYATJ<08ll Hailde l'lşktn ı>erııbcr 

YUMUROAK 
\'odvll - 8 - Perde 

29.8.942 MU.AMEI..Est 

Londra ı Stcrlln ~.20 
Nevyork ıoo Dolar 12Y.21 
Cenevre 100 Frank 80.~0 

Madrtt ıoo Pezcta 12. • 
Stokbolm 100 ıırv.Kr. 31.16 

C::;UAl\1 U~ TAH\'u...A~· 
Muııme..Muame. 

kili leat& 

lkramlycll % 6, 038 
!kr. Ergnni % 5, 938 
%7 1/2 T. borcu 1,2,8 
sıval!I - Erzurum 1 
Sivas. Erzurum 2.7 
%2. 1932 Hı. tah. 
%7, 19"1 D.Y. 1 
so i , ıen D. yo:u :ı 

Ana.dolu D. yolu % 66 
" D. yolu l.2 

A.tıadolu D,Y. Talı.. S 
Anadolu M.Umea, 
Merkez Bankası 
l~ Bankası nama 
lı bCUlkuı Mm(line 
ı~ bankası mnessıs 

T. 'l'. B. naına 
Aslan çlme::ıto 

-.- JO.lf; 

~ı..- -.-
-.- 23.ISO 
20.- ---.-
:ro.os -.-
._.- 51.-
--20.-
--- 19.70 
-- sı.-
-.- ~2.f, 

--- 61.!50 
-- lS.:.?:ı 
-.-l:it. 
-.- U ,00 

-.- ı~-

-.-~-
--- 3.l>O 
-.- ıo.111 

,. .. mUeuis -.- l:l..-
Şark dcgtrmenlcr -.- 6 31J 
lttlbat değirmen. -.- 2&.~ 
<1ı6 T bOnolan -.- 04..-
'l'clcton ~irk( ti -.- 11.CiG 
lst. Umum Sigorta -.- :zc.-
!at. Rıhtım Dok -.- l0.60 
lst. Su T. ş!rlcetl --.- 5.10 

UOKSA li.A'Hll't ALTIN Fll'ATl 

Reşadiye 

Rülı;c a.ıun &Tamı 

tsvıçrc &1tını 

l>ünl•ll Bugtlakf 
33.- 33.50 
4.61 4.f'>6 

2 .45 2S~ 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
1 - Askeri liselerle, Kırıkkale sanat, Ankara mu. 

siki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarının kayıt ve 
kabul işleri "Konya askeri orta okul hariç,. 15 eylül 942 
tarihine kadar !12a~ılmıştır. 

il - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kAdar bütüdeme sınavlarını kendi okullarıncla 
muvaffc..ffiyetle veren istekliler de askeri liselere alına. 
caklard!r. 

Bu ~ibilrin namzet kaydolunmak üzere timdiden 
b.irer diiekçc ile bulundukları yerlerin askerlik tubele. 
rıne veya doğnıd~n doğruya okul müdürlüklerine mü. 
':"acaat etmeleri :ıa.11 olunur. (9070) 

lıir lunlet salonuna iliserc'k lıir 
nıiit.ldet durdu. • 

Ümit. 
Burası annenıln oda .. ıydı 

hiscsinden kokulu, cak, "l'llkla· 
~nnlnrı r :Lrhns edt>n bir ha,·a d~ 
ğılı.ror, nrhn eden bir buhurdan 
r,ihi genç krrlık kolrnsu tlltii.yordu. 

- Mesut olmanız lr.in lıiltUn 
kuwetJmi sarfedece~mıi 'aadedi • 
~ onnn... artı':• ağlamanızı is trnıi • 
yonım.. minimini yavrum. niraz 
e\"\'e) ne kadın ha.,c;in \'e hır~1n oL 
mu tum ... bu '\'l\hsiJIAiml hiçbir ,·n· 
ı.,t mazur göriip nffctmly~ğinı. 

Şimdi görtiyorsunuz ki fn nnhj:,'111ln 
iyiliğime, lta\ U":'<ıYonını. %d temin 
e<lerim ki hııyntmrza .. saadetinize 
ait mese~Icrde sizterin •udmıeı. 
nız o'laağnn. 

- Onun için Uzülmt'~·iuiı •• :..a~ 
ka bir &Un J;lderim ,·eya hiç git • 
mem., 1.at~n bu seyahat mer.buri 
uejildi kit. 

Sabri, dil linılü ıferin hır çi.tSI 
•Jnıoı knplnmt'I, buru~tarmuştu. 
Sonra hirtl~n bntırlnıııı~ gibi: 

.45. Nakleden: Muzal!er ESEN 
- (lyle ntl? .. Ben"'e sizin stın

nıı~ uıülmi.iştliın. Hele ~Ulriir, "'İzi 
alı.,tığınrz yeritcn lt7.1'kla5hrma
mı~rm flemek. 

f Yi !::ılpli \'nsı ita3tli \'e tatlı bir 
tnHrlıı tekrarl:ıclı: 

Sabri, u uncn Om!t onıı ı~ht.!\ 
bulotla.r altmdruı lıenüz c:ıkau hir 
gün~ gibi naa:h nazlı baktı ,.e ı:-enc; 
selamın gözlerinin dolu dolu olitu. 
ğunu gonınre, gayet yıı\'115, pek 
muhforiz blr se J.e Meta \'a'iisinin 
kt1lnğr içine fr.ııldndı: 

- Sizi ~ok 5e'\ iyonım. 
Artık ağbnuyordu ... biraz e\"nl 

,·nsfslnin elinden aldı"'.:" e yasını 
anuna.ğ3 Jmyuldu. 

- Haf. Gitm.t-k mi? .. Artık bey 
bn<le ~ eotmeyiniz. \"akıt geçti. 

- Ya seyabatiniz ne olarak? 

- Borada kalmanız mznnr:cli • 
yor, dedi. Blı' d:ıkika heni belde • 
ylnb: ben, giclip :ı:ınıri birtaknn e· 
mirleri \'erece~im. 

O çık:uken Vmit durdu: 
- \'asiciğim, bu itirnrım l·ek 

husust ,.e pe1' mukaddes birtnkını 
chlo;;ünceJcrim ,.e hi leorimrlir. Bun. 
l:ırın bir ır olarak ka!mn · ı l:"tzım
<lır. Bahsetti~ sc,ylerden ftlnı c. 
ye hatti anneme, bilhno;;s:ı oo:ı .. 
Bl.yıın l'lı"aimeye bunlan acmwntınl"' 
ı:ı rica ederim, olmrız mıY .. 

- Nedeon? .. diye sordu, bilii.ki" 
~n y:ıkın hir jc;tjkba!de bn bahsi 
tazelememiz , .• meseleyi Jıail"ltme
miz Jimmgclmez mi! .. Saadetiniz • 
den daha urun zruna.n uzak kıılmak 
izi mütees!'ir e~z mir •• 

- Şimdilik siz4en ist~dlğinı ~r. 
l>u aluıaoıki \'ukubul:ın itiraflurı. 

mm hiç olnınnıış fnr1.cıJH:nesicllr. 
Eir mUddd tein c\'lenmemden bab· 
Ecdilmeme1i. Bu beni fena halde 
&inirlcndiriyor. Bay:ın Nnime, i\lu. 
1;.srremin teklifini reddettiifüıı !$;iD 
~jddetlt bir teesstir idndeılir. Ona 
bt•nim tcr<·ih ettiğim, onun ıtrzu -
uuıı, ümidine rıı.ğmen lcenıllmi 

\'ermek istediğim bls l>nfikll ındım 
boh~tmek i~·i bir teı;ir yapmıya • 
caktır, Dnlı:ı onralnrı, ortndnki 
buhmn gcçUkten onrn bugün'kii 
hahsjmjz üzerine tekrar konusmak 
zurnanı gclcccl.'tir. Olar ~eğil mi? 
.Bir ırrr, nilınyet bir n~· l~in MtJ.;
lnm:ıktnı:ı 1!.ciz k11lmıız ınız Mnınm. 

Sabri, bü ·ük bir teslimiyetle: 
- P~l•ulı'l. .• pelculii.. istediğiniz 

Aİbi ol un.. bir ny u~:ıcağım. llit
tnbi nursayn gid~ksiniz değil 
ml1',. 

- Selciz J:{lnl!! kadar. 
- Cu geııı: or.ı.) ıı gelmeı sn.nr 

rım?. 
Gen<,> kız ~iddetle temin etti: 
- Jfayrr. hAyır ~elmi)ecektlr, 
- O halde peUIA... Anla:ttık. 

llir :ıy beldiyeceğim. 
Biraz c;onra Sabri, Vmldi ken~ 

dİ!>i İçin ha7.ırlanun odaya ~ötii· 
ıUp bıraktı. 

- tJmit e<lerin1 ki boratla hiç 
bir şeyınız el~"'ik olmıyacıı.ktır. 
Mn.anıafih her ihtimale kar~ı bu 
:rJle basmca a'1Çı kadın ıemlrlr.r:nizi 
nlmağa gelercktir. evkiye de bu 
ot.laya biti.ik tm"n.lct oda. ındn, 
yatık yaptmlmıc;trr. On<la <in is-· 
tif&cfo e:.l~bilirsiniz.. Haydi y:ı\'• 
nım ge~nlz h:ıyırlı ol un. 

- TeşekUr ederim Va iciğim, 
lıurn.cla rahat \"c pek lyt bir gct'c 
geçireceğim, Bu oda SOn derece cü 
zcl Ye zarif... Zaten htitlln evin 
rteresincle bir noks2.11 \ın· ki,., 

Gözl~i buluıduğu odaya biti~ik 

- Hayır. hayır ben bu tm·alct 
s 'onunun iite tıı.rnfmdnki ~ıaba· 
nıın odasmda otururum. 

- Babanızm odnsı mı? •. Demek 
o~'Unumuı; hli.l!i d.;>\"ll.m Nliyor ..• 

- llAnAi oyun, ıae oynnn ~ •• 
- Evlenme oyunu ..• Kan koca 

oyunu .•• 
Hemen n:.uikii.ne ve ciddi hir ta

\'lrln ilfwe etti: 
- Geceniz hayrrlı o1snn kocacı. 

b'lm! \'e alnını uzattı. 
Sabri reııksi1 dnclaklarirle gUl

nıeğe calışarak re,·np 't·erıli: 

- Geceni7. hnyroJ un 'ümit! 
- Hnyır benim iyı n<.ciğim 

hayır, böyle l\a~ılık ''erilme1~ 
Şimdi siz bana "~cce:ıiı hnyrol
un mini mini knncı~ !'' <leyi 

DİZ. 
tlmit r:iizleri blr:11: ver~ ei:llmi 

oluubı ha.ide l!Ülilm;..,,.nrıln "F.1-

- Geceniz hnyrotsun mini mini 
knnrrğım! 

Bu t~miz alının sıcak. ipdc <le~ 
risj ür.erinc'le duClaklnnnı 1'isse.
dincc kıs:t bir r.pr:ımtı ~et'irıli. na 
1,okn • ..-e lnı.ilm dolu havanın bıış 
clöndilrcn mtılıiti l!:lnrtt" kcııdhti 
kayherlcr ~bi oMu \'e bunn bir 
cyon<la.n ziya.ele bir halciknt ı:'fbi 
~ônncfe b:ı'iln<lı. l:.~el, tlmidl 
kendi ltnnc;ı li:P.ndl "mini mini mu· 
tı77("7. k:ın., ı C."llnryor. Kalbi U!>
tlinöe, ruhu iı;lntle a,.lnmak is· 
tİyOf(lU. 

- Çnbucnlc \'<! rahat OJ'Uyunaz: 
en UT.un heyccanh ı:nın ı;iıi yo,... 
uwı;ı. Afrım17. ateş gibi yanıyor ,.e 
elleriniz bütUn kanı c:ekilmi' gıöi 
c:o;;'tlk. 

- Sb:inldler de öfle. 
G~ im, bu <'e''tl.1>t wim bJr 

tebes üm ir;inde hr.:r kelimenin 
manıısnu ~iylc, hareket\e:riyte 
•0maın}ayarak söylemisti. 
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YAZAN: 

c:nsı 
ıAmertkıı.n 1.akkıı.bı ıs de'1 16 m/m kutra. kadar) 

Galvani?.!• Lı.ce dem~r tel takribi (1 m/m kutrunda). 
Çatal Pirim ( 3 ve 2,5 nvm kutrunda) 
tngillz 'lr:·xm. 

Bursa Pazarıl 

Ha~~~~~~~~"~ip:,~~?lui 
1 

ı . 
ISK.ENDER F. SERTELLi 

• 4. 
Cıva ta n'nd~lbı ( H nı/m lik) 
Telefon teli (4 m/m kutrunda galvanizli) 
Tutya. çı:bult ( teıetor. pil!e?'j için) 

9 adet 
~50 klol 

1000 adet 
10 kilo 

~000 adet 
500 m'.!tre 

10 aJet 

ı 

' 

11 

l.aı••Y•a•t•ı Cnl!!ıe•kltelpllCeraln•eA;;lrldcce•lk•çocuiııiiiiltilarmii:!:Bız11m.Y11aliit&k,iiıımYıoliirip.niaiiı•ıBa•tta•anlC;,l·e..~ çart&f, Havlu, Pll<o ört,Usll, Çama~ır ve bUCinıu.m tubııfJye e§y11.&ıoı r l O ı:ece bu f'ğlenceye Hacer de işli
- l'urdumun her ke§Minde ,en- rak etmek ı11temb ve Selim, gözdeı;I. 

tikler 1apılsın.. nln bu arzusunu reddellememtııu. 
Diye emretti. Azerbayc:ı.nm ber llacer kad111lar tarafmda oturuyor. 

ku,esinde ~onUkler yapıldı. Bilhasııa du. 
Tebrizcle yedi gün, y·edl ı:ece halk bu Selim, Prensjn yanında yer almı' 

a~ayı kutladı. Memleket sevinç tı. Mi8afirler de ha·rnzun etrafında 
''e ne,e içlnde yUzu~·or, herJcesin yit. sıralanmıştı. 

zil gUlUJordu. Prens Özbek bu toplantıdan pek 
İhtiyar özbekin yurdu Mogol lstllA_ memnundu. Davf'tlllere muvattalq • 

&ından kurtulmu'1tu. yetinden bahsediyor n Ceogi:ıln ordu. 
Özbek ııı[lAlıa sarılma.dan bu tehlL sunu Azerba.ydan na!ııl uzaldaııtudığı. 

keyf atlattığuıı gördi.lk~e ııevincJ.nden nı anlatıyordu. 

ne yapacağını bilmiyordu. l Dalkavuklukta pek Uerı giden vezit 
HedJye ve paralan alan Mogol or. Selim: 

dularınm Hazer kıyılarına doğru in_ - Dünyayı )·erinde tutan ve yere. 
diklerini gorenler bu haberi Oı.beke iöke hakim olan sl.Lı.julz, sultanım! 
ulattırma.kta ı;ecikmediler. Dlyor, pruısln gurur ve neı:esinı 

Mogol orduları o kııııı Mukan o\•ala._ arttırmalc için ne milmldimıe .)·apıyor 
rmda geçirecekti, ve ıöyJüyordu. 

1 - Yu11.ırda cl.ruı vı> miktarı yazılı malzeme p:ıza.rlık 
almacaktır. 

usuıne 8&tıD 

2 - PazarbJr 1.9.942 :ıalı gUnU saat 9,30 da Kabataşta. levazım 17ubelıln 
de.kı merkez &lım koıniayonunda yapılacaktır. 

3 - 1ste'.G1lerln p8.2a?'lık için taYin olunan gün ve saatte tekli.t ede. 
cek1er1 fiyat CrerL11den yUzde 7,5 güvenme parasile birlikle mezkür komie 
yons mtln.ca•:tıt'n tlA.n olunur. (8753) 

Cora? iscisi araJ?IYOY • 

Eyüp.'!Ult.l.ndıı. bir N0: Iu ukerl dikim evind~ çorıı.p lşçl11i ıı.IIl't\caktır. 

tstf:k1Uerin ır.e:;;ktlı dikim H1 müdürlüğüne bcm~n müracaatları g77-9034. 

Antalya 1 No. h satınalma komisyonundan: 

1 - Aııker1 ihtiyaç için (6000) kflo erimi~ eıı.deyağ'mın kapalr zartla tba. 
lesi 3. e~m· 942 per~embe giinU saat 115 te Antalyada Topçu kışlaam
dakı k:>mlsyonda yapı!acaktır. 

Cengi;ı; şimdi ~Atabekler) yurdun_ Bu toplantıdan davetıjler de uıem 
2 

da.ıı uzaklaııımı, ve yol tistlindekı gt.ir. nuodu. Çü.nkü, pren9 düşman ordula. 
Jıfuhıı.mmen bedelj (lOC.20) llradır. Muvak'tcat teminatı (7151) llr& (50) 
lrnruştür. cil eyaletlerine akınlı" yaparak, gtir. rmı defetmeğe muva!lak olmasaydı, 

ciı>tanı ele geçirmeğe karar vermı,tt. Tebrlzde bJr tek zlngin Ye eıtraf kaL 
Gürcistan beyi, Azerbaycan be.) 1 gJ. mıya.caktı; hepsi de (Cebe)nJ,o kılıcın 

bi uyıul ve sııl5seveJ' bir insan değtl. da.n geçerelc mahvolacaktı. 
dl. Onlar ıoyca. dö~üşçü, kavgacı kim_ O ~ece bir yandan veziri, bir yan. 
tıelerdl dı.ı.n da davetlileri bin bJr medhlyeler 

Gürcistan beyi: ve tamtırakh sözlerle prens Özbeld ı. 

- Ordumun bir kısmı peripn oL 
makla bütün OOrclııtan m&h"·oln\o.,. 
sayılmaz. Ceingtze toprağrmı:zm bir 
karı, yerini çlğnetmemeğe and l~k. 
Hepbntz çarpışaca~ 

IJtyordu. 
(Oebe)nln blr Gürcistan ordueunu 

perfpn otmesl ytlzlinden. Cengiz biL 
yük ümitlere dii5erek: 

- Şu Gll.rcl~tanı baftaıı ~ log&I 
edelln:ı, demlştl. 

Gllrcl!!;ım beyi bu tehlike kar,ısm. 
da A.Frba.ycan ve Elcezlre beylerine 
elçiler göndert'!rek: 

"Şu tehlikeyi elbil'littJe defedeollm. 
Btrleşelim.,. 

Teklllinde bulundlL Onlar, Oengiz 
ordularuıın o kıo mevalmlni (Mukam) 
e.aamda geçlreceğlnl eanryo.rdu. 

Azerbaycan prensi, Gllrciltana ver. 
dltl cevapta: 

''Ben ~imdi Cengizle ııulh yaptım. 

Verdiğim tm:ı.a beolnı kurumadan, sö. 
zömden dönemem. Hele ilkbahara ka. 
dfw bekllyellm. Bnhalde .ıze yardım 

f'deceğim." 
Tanmda h\ıııtlkli cümleler kullan

.,,., ve GürcletlUll oyala.mata çalıf -

tlJtlt.I. 

••• 
Bu nmha.bereler geçerkenı Ve'Zir 

t;eltm kendinden ve yenJ ka.vuıtuğu 

lleYgillslnden başka bir teY mqünmü.. 
yordu. 

o ır.a&en büyük babaaı haklı blr de. 
ğiımencinln oğluydu. Azerbaycanla 

• bir jlgial yoktlL Sadece prense yakın
lık ve candan bağlılık göstermek sa. 
re-tile gözüne glrmiıtJ. 

Bir yaıulflı[l Gür0ista111 atlat;map 
çalqrrh:en, bir yandan da kendl :r.ev. 
kine bakım vedr Selim, clünyad& bir 
gtin dahR meeut ve mllreUeb yaşa. 

mağa. oalı§ıyordo. Vatan mefhumu 
onun için manasız bir aözd~ lbarı>t;tl 
Taptığı, ve •1dığı bir tek &dam var. 
ık: Prena Özbek. 

Seüm ya.lııız ona kend}nJ .evdir. 
mek, yalnrı: ona dalkavukluk yapa.. 
l'Sk, günöntl bot geçirme-le istiyordu. 

Selim, Hacere kavu,-muııtıı. 
Her gece Balda.t dllbf'rlnlıı koynun. 

cb yat;ıyor, onun sıcak nefesini ve 
taflı seslnl dinllyerek uyuyordu. 

Tebrlzde onlJJl kadar ka.JglSız, 1.1nan 
kada.r meeut bir ktmee yoktu. 

"DnNYAYI YERİNDE TUT~ 
stzSINtZ, !iluLTAI'ııı'l:M!,, 

t,ıt-r yolnD& girmiş, mogollar ı,gaı 
ettA.klC'J'j yerffrri bo,ıltarak çekilip 
gUnıittl Selim bun11 kendiııi Jç\n bü
)'Wı: btr muvatfaktyet sayıyor ve prcn 
Wı karp dahna l".ekl .. neo, kabiliyet.ile 

i:rvüniiyordu. 

Bir aıı:,am prens Özbek ııara.yınm 

b&hçetıj,nde bir ekkmce tertip et~ 
~e bu eğlenceye Tebrlz}n ileri gelenle_ 
rintten yüz ktşt davet etmı,tt, 

Prms, Öüekin sarayında yetmlş~n 
fazla. e&J'lye>sl va.rdı. Bunların bir ço_ 
~ Gürcü, Çerke~ ktzlanydı, İçlerinde 
Rus kızları da vardı ama, bunlar 
pek küçük alındıktan için milllyeı 

terini ve dlnlMinl unutmuşlardı. 

liice §işlrmişler, g·ururunu okµmak
t& lldt-ta yarışa çıkmışlardı. 

Prens ÖZbcl< cahil bir adamdı; ve. 
ziri kadar zeki ve kurnaz değlldl. Bu 
ııözlerden \'C bu parlak medhiyclerden 
ırururlanarak, Adeta kendinde bir mu 
cb:e ve keramet t,el·ebhllm etmeğe 
baı,lamıştı. Bilhassa vezirin sözleri o_ 
nu çıldırtıyordu. 

Prens Özbek bir aralık çok IÇti ve 
bütlin mlsnClrlertl de tçkl ikram ede. 
rek: 

- Niçin heplnlz benlm gibi tçml. 
yorınmu:ı::? dedi • İçjnizde p.rap içme_ 
yj haram sayanlar varsa, ben müsa
ade edlyorum.. Azerba.ycanm kurt.ulu_ 
şu ,erenıı.e lçlnlz. GUnııhı varsa, ba. 
na yıızıl81D .• 

Sellin derhal kadehini kaldırdı: 
- Pren81.ınlzin sözlerlnl duymadık 

demeyin! haydi, fçellm \'e neşelene. 

l{m. 
Hep birden içtiler. Softa ruhlu da

vetlilerden bazıları ıçer gibi görüne _ 
rek, ellnoleld kadehleri tekr11r dolu o. 

larak 1ofran111 ürerine bıraltt:I:ır. 
Selim bu dolu kadehleri saydı: 
- Yüz kişiden on be'! Azerbayca 

nın kurtuluşunu kutlam~·or, Bunun 
eebeblni sorabilir miyim'! 

Deyince, prens Özbf'l< ka,larını ça-t 
tı: 

- Demek ki, aramızda Cengiı.ln 

gelmes~nl bekllyenlcr de varnıı'! O 
halde Tebrlz kııpı.ları bunlara açıktır. 
Hemen yarın sabah çolu.!ı: çocuğile 

'elıri terkedebilirler • 
Prensin bu sözleri misafirler ara. 

ıaında heyecan uyand.ırdc. t~'ki içmi _ 

1enlerdeıı biri ayağa kalktı: 
- Btz, şarııbı, haram olduğu için 

içmiyoruz. Yoksa, yurdumuzun kurtu. 
l°' gUnllnll teııtt etmek borcumuzdur. 
Y8'11ış anla,ılmasm. Bl.r; de bu ruem. 
leketln çocuklarıyız .. hı.ırada d<ıfduk .. 
bnrada öleceğiz;, dedi. 

İçenler ve Jçmlyeııler heop bir ağız. 
dan bağn,tılar: 

- Ya,asm prens Özbek.. yaşasın 
Azerbaycan ..• . "'. 

Prens Ör.bek nedlmelerlndı>n birinin 
kulağıııa bir ~eyler fısıldadı. Prensin 
nedimesi biraz sonra. Ha<ıerin yanına 
gltti: 

- Prenı bazretlerı seni çağırıyor. 
Jiacerin kalbi çarpma~ ba,ladı. 
- Ne dedin .• beni ml çağırıyor? 
Ve hemen oturduğu yerden a.yağa 

kalktı •• 
Sedimenln peşirıe taloldı.. 

Bir ta\'us kuyn1ğ'u glbl, uzun ete. 
~fol arkada ıııüruyerek y1lrlldü .. pren 
sin ön\ine gelince yere lğlldl.. selılm 
verdi. 

Selim birdenbire ea,aladı: 
Ilacerl kendillgjnden gelmi' ıandı, 
Öz;bel< )·er ı;österdi: 

- otur bakalım, has bahÇM.ln · c~. 

11iz gülü .• 
Hacer prensin ı!lzintn dibine otur. 

du, 
Selim burnunılan hı:ı:lı hı:ılı ıoluma . 

ğa başladı. 
Davetlllcr Becere hayretle baka . 

rak: 
- Aman ne güul kız ne 

bnkışlan \'ar 
Diye funldııştılar 
Selim hiddetinden yıırlnde 

mı yordu 

aehhar 

otura. 

(De,·amr ,·ar) 

3 - Şartnau:eleı hergi:n sıı.tmalma kom~yonunda g!Srilleblllr. 
4 - !stcJ,llicrln şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektuplarmı !ba. 
le saat;ndcn bir sı:ı.at evveline kadar komtııyona vermeleri UAn olu. 
nur. (6954) 

lstanbul Janda-.·mn ıatınalma komisyonundan: 
Bir kilo.m (3) kuruş 8 santim hesabile ihale edilen (372.500) kilo odu. 

na aıt tas.h!:n:diın ifade e~ilmemesl dolayısile aynı miktar şartnamesine uy_ 
gun mllte!Lhclt ııam ve bc~e.bma '5 eylül 942 cumartesı günU saat 11 de 
tstaııbul Tıı.kı•inıde komisyonumuzun bulunduğu mahalde açık ekı!Utme ile 
al nacaktır, Muvııkkat tcmır.at (860) lira ( 48) kuru11tur. Şartname.si lıer
gUn komisyru.•unıuzda görtılUr veya parasız alınır. !steklllerin veııika. ve 
teminat m~i.:tup v~ya makbuzla.n ile eksiltme gün ve ııaatinde kombyo_ 
numuza. gelmeleri. (8969), 

BESAPLARI 
! tklnclteşrtn 

Ke§tdesine ayrılan 
ikramiyeler: 

1 e. det 1000 lira.lI k 

1 • 500 • 
2 • 260 • 

H • 100 • 
LO • 50 ., 
tO • 25 • 
IO 10 

lstanbu: D~fterdarlığından: 
Dosya !\o, Cinsi Muhammen 

bedel teminat 
521~6/48 

K.3/ 4 

81/8856 

Tnpkapıda eski Beyazıtağa yeni I"atmasultan 
mzl.baUesini:ı e~kl mektep yenı Fedai sokağın. 
da eski 12 yeı:ı• 16 No. lT 71 metre murabbaı 

a·sanm tan.arm. 
Orlakbyde Mecidiye mahalleslnde dere soka.. 
ğında 189 Ne.}; arsa • 
Yeciikulede lmrR.hor !ıyaıı bey mahalleıılnde 

e:ıki kı.yulu yeni tattı kaynak sokağındı!" eski 16 

100 

150 

52153/379 
y,·ni 2() No. Iı 105 metı'e murabbaı arsanın tamamı 155 
1:1<-yoc'\"lund:ı Fıruzağa mahnJtcsinde TUrl.:çU 
scıltağında ;m pafta, 49 ada, 24 parsel eski 
v1:; yeıt: 33_3~. iı.ı.px No. lı ve 75,75 metre mura b. 
bu ııtsanm tamamı. 

51:l:ı!"i/907 H.ıcıomnanbayırı civarında( kroklsl mucibince) 
ık; p::rçad•l (2&3900) metre murabbaı araziden 

1200 

8 

12 

12 

90 

ıı teş t•ığla:ı: inıallne elverişli toprak alınma iŞL seneliği 

n·n ıl~ senr. müddetle icarı (senelik klrast peşlrı) 1400 315 
i'ukarda yazıtr gayı lJl\Enkuller 7.9.942 pazartesi gilnll ııaat H te Millt 

E:n'~k mtidıir!Uğünde n.il:.c:;ckkiı komjsyonda ayrı ayrı açık arttırma ile 
s.ı'J!acak ve ki•aya vcr'.leccktir. lı;teklllerin nu!us hüviyet cüzdanları ve te
min~t mai<buz::ırile blrlll,te thalc saatinde komisyona ve fazla izahat için 
nı;llı enılii.lt mlldilrıUğUn-> re.iıracaattarı .. (0051) 

bfut!tütiin durdurama.sa bile, ~\İÇ* 
leştiril' \'ıe geeilrtirir. Eir d~ ma· 
deb>nnın tenı tarafı ur: Timo. 
~ ordııla.n, Stalin~radd:ı. faz· 
Jıa da.ya.namaz, \'olga nehrinin gc* 
ı"İ'9ine atılm;a, !'tfo€0kova.da tehlil•e~ 
~e girer. Bu l!a nihai zaferi tt:mi,1 
eder; çünkü ı:u;;.!arın, petrol sa· 
halarmda.n, smai mmtakalanntltt<:ı 
''<e dıtmiryoUanndnn mahJ: .ını bir 
1lozkao ordusu, Almanlar ~m. pd• 
• d9şl:nceye dçfer bir ~Y olmaz. 
Hdı= aıe.dM Japon frl<ar.,:ı ... 

ZAYİ - İ'ltanbul ııümerbıınl< top- 1 
tan l·er)j pazıınndan aldığım 483 ı,a_ 

3 ıt numa rah manifatura kısmında 

lrnllandığım eiizd:ınımı myj ettim. 
ıe1118lni alacağnnda.=ı eskl.,lnln hilkmU 

1 

2 

İstanb!rl Deniz Komutanlığından: 

Deniz !•ı.csı ve decl:z gedildl okulunun kayıt ve kabtiT'tnüddeli 25.8 
942 gü•ıu aiqamıT\a kadar uzatılmıştır. 
Deniz •j:ıcs,ne kaytlo'.unan okurların 27.8.9-42 pe?'şembe ve ;;-edl.kU o. 
kulUlla !;ay 1o1unan ckurların 28.8.942 cuma gUnU noksan vesika.la.. 

AI.R.0 

1 yoktur. 
ICocaell v!H!..ye ti Karasu kazas~. 
da ma.ıı!fatu..'1\cı Halll Tat(168001 

rw; tamaıruı 1 a.r.-..iı. saat 9 da Kasımpa~e.da Gedikli okulunıia bulun.malan. 
f,9009• 

ehven fl;vatlarla 1ttağazamızda bul&blllr'Jlnlz. 

G 1 - =--7 f 

Deniz Levazım iaı&bnalma -! 
._.. ___ K_o_m_ı_s_v_o_n_u_?_ıa_n=ı:nrıa_rı=--.......,,.-== _J 

6 }t().::'a 12 Burgı.ıt<Hlk lif balat 
1000 ad~•Abdest.tıane fırça3ı. 

500 ,, Tahta fırçııl'l 
1000 1, Bura.nıi'l fırçam 

1000 ,, Borda ftrçll-eı 
3000 ,. Çaınaştr tırvas.ı . 

5000 ,. GUvert~ tırça.ıııı 

52 ., BuJi güvı,rte klavuzunun dl§ kutru 18 Mim 
288 Buji gUvcrtc, kılavuztuı dit kutru 241 mim 

1078 ., Bujı nor.cı.ıtl ebadda 
Yukarda cına ve mlkta.rları ya.zılı 10 kalem muh~Uf .cina m.e.tuı:ı:ıenfa 

27.8 942 perşe:ı::be günü 1!1U•t 14 te Kaemıpaşada. bUluna.n ~nlz levazım 

sat.nalına koiıı•syonundn pazarlığı yapılacağından isteklilerlıı bcllı gün ve 
sa~tte mezkılr komlsyo!ıa mUracaatlarL (9100) 

1 . ' lıtanbul Belediyesi ilanlan • : 1 
Karakoy köpı·UaU lc;ln s.lma.cak (3006) kilo boya kapalı zarf wıumı 

ck•~ltmeye kC'nulmuştur. Mt-cmuunun tahmin bedeli (10050) Ura ve ilk 
teıı.1natı (753J llr:ı. (76) kuruştur. 

Şartııaıne zabıL ve ınuamelAt mUdUrltlğü. kalemlDde garUlebUlr. İhale 
28.B.942 cuma ı;1lnU saa; (15) de da.imt encümende yapılacaktır, 

Taliplerlı: !lk teminat makbuz veya mektuplan ve ka.nunen ibrazı 

llzr.n gelen diğer vesiluJatlle birlikte (2490) No. lı kanunun tulfatı çev_ 
rl'alııde bazırbyacakla.rı teklif mektuplarını iha.ıe gUnU saat U e kadal' 
d;r~;nJ encümene vermelerl 14ztmdır. {8790) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

l -.- lıılill1 ııarayların Dolmabahçe ııa.rayınm arka cephe duvarlannda 
yaptırılacak iUV&, bade.ı.a ve: kımnen yağlı boya tamira.tJ açık ekaütmeye 
konullnll§tur. 

2 - Yapr!acak tamiratır tahmini bedelleri (~IJ~3) Ura (50} kuruştur 

S - Bu t.amiral& nıUte.allık ke§lf cetveli ile tartnameleri!l bırer ıu • 
retleri Dolmabo.bçede mUl! saraylar mlldllrlUğU kaleminden almabWr, 

4 - Eksiltme ağustosun yirmi aıtmcı çarşamba güllü aaat on ~Jte 
mill1 sa.raylar mUdürlUtU b~nasında yapılacaktır. 

15 - Mu_nl<kat teroinaı (341) lira (152) kuruştur. 

Bu para~·rı mal.;aodığına. yatınlar&1' makbuzunun e.k.ııiltmenlıı yapı.. 

13.C.'.'ğı saat on be~e ka·'lar eksillme beyeUne verilmiş bulunmam IAzı:mdtr. 
6 - Eksıltmeye gi~eçck oJanlar ticaret odUUl& kayıtlı bulunıı.e&ktar 

ve ~imdjye ks.c!ar başka rcr:E"rde yaptıkları tamırat va ıxışa.at ~!.erine da.ll' 
eldf> ettıklerı veıı!kalarld. bu ve8ikaları göstermek mretile mını ııarayw 

ml.:...:.<ı.rmda.ı:ı eksiltme gününden evvel aynca alaca.kJarı fennl l.kUdar ~ah&;. 
detna.mcırini vt. teminat para.ııı makbuzu.rıu muayyen saate kadar e.kailtme 
beyeUne tevd1 ı:deet:klerriir. (E.554) 

l stanbul hava. mıntaka depo amirliğinden: 

Hava blrlikl•ri ihtiy&c! için 1000 adet gemıcı fener.! pazarlıkla aatm 
alınacaktır. rallpl~rin t~klli ve numuneleri lle blrlikte 27.8.94.2 sah günQ 

saat 1'l te Yenlpostane kar§ısında büyük Kınacıyan ban No, 9.10 da hav• 
satmalma komiııyonuna ır.Uracaatıarı. (9016) 

ls~anbul Hava Mrnbka Depo Am,rliğinden: 
1 - 3317 lira 80 kur:.ış keşif bedelli Yeşllköy. Kalitaryada bina 

'tamiri işi ;!~'ık eksiltmeye konnıuşlur. 1.halesi 27.8.942 pcrşenbe günii 
~ant 14 de fsl:.ınlıul Ycnipo.'>t:.ıhane karşısında Büyük Kınacıyan han 
ikincı kal No. 0/10 da Hava S:ılınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat tutarı olan 263 lira 84 kuruşu Bakırköy Malıuüw 
dürlüğü:ıc y::ılırnrak makbuzlariyle komisyona müracaatları. 
2 - Keşif ve şartname komisyonda görülebilir. (8430) 

,,mm ..... -.::mm.-............ ı.-.... ~ 
Tlrkl:;"e Clmbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
• 

B.arwıae tıtrlbl: lX83. - Sermayeah 100.000.000 Tt1J'k Unm 
Şubt! ve •Jam adedi: ı83. 

Ztraı n. t1car1 ber nevl ba.nka muaıneleterl. 
Para blrtktUe.ıılel'~ 2$1,000 Ura ikramiye vertyor. 

Ziraat Bankaıwıda lrumbaraJJ ve ibb&raa u.aarru:t tıesapıarmda 

en az f><i !iraaı buıurııır.Jara senede • de1'a ~kUacek kur'a tıe a.;aCJd&kt 
;.>!Ati& göre ıkramJye dağrtılace.kttt. 
.t adet 1,000 UralıJI 4,000 Ura 100 •del 50 Un.Wı 5,000 Ura 
4 • 600 • le,000 • 1..2() .. ıo • &.IOO • 
t ., ıso • ı.ooo " t 60 • Z9 • U00 • 

40 • 100 • l,000 • 

DİK.KAT: Hesaptarmdakl pa.:oa1a.r bir sene lçhıdr 50 liradan ataıı 
~Cşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f8%laslle HrtJecelrtb'. 

Kuralar eenede • det&, 11 Mart, U Hulran. U ıı:yıaı. 
t1 BırlnclkA.nunda C:f!l<llecektir. 


