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B r .. R - r · , . Fiat Yiikselişine _er ıne uore1 emme ın ne atı mini olmak için 
ıl~ _ka~andıgı muvaffa~ıy~tler yeni tedbirler alındı 

keOdlDI 00Slerıekle geClkmıyecekJ icra Vekilleri Heyeti kararile teşekkül eden "Ticari kredileri 
T unusta Almanların tanklarla yaptıkları bir hücum 

püskürtüldü, Berlin "iki hafta geçtiği halde müttefikler 
stratejik hedeflerine varamadılar!,, diyor 

Milli 
Şef 

Devlet Konservatuvarım 
şereflendirdiler 

tanzim komitesi,, günün ihtiyaçlanna uygun kararlar verdi 
Gayrimenkul ipotek mukabilinde kredi açan müesseseler ipotek 

edilecek gayrimenkul kıymeti ne olursa olsun 10 bin liradan 
fazla kredi açamıyacaklardır 

Ankara, 21 (Huauai) - Fi. 
at tereffüüne mini olmak için 
biUmmetçe almmıı türlü ted· 
birler araunda piya .. larunız· 
da çallf&G milli Ye yabancı 
bankaların açbldarı kredilerin 
tandmi Ye mürakabesi de Yar
dır. la. Vekilleri Heyeti ka· 
ırarile tetekldll eden «ticari 
lllreclileri tanzim komitesi• a\1-
nüın fhtiyaçlanna uygun ka· 
nrlarmcl... 'birinci.ini vermit 
ve bu karar e ... lan dahilinde 
hareket· edilme.i al&kab IDÜ• 
eıaaeaelere teblii olunmuıtur. 

Derhal tat!Mkine ıeçilen bu 
... ı..,. röre iakonto, veeikaaız 
itlfr.a, Wl6mam kefalet, tene
... mlıteawnl temlnat ve ka
Wtl ........ ..._.. .. ......... 
................ makaWU .. 
plmıf ..,.a açılacak c...ı kre
diler __. 1940 takvim :yab 
içinde muayyen banka ile 1nı 
nen muamelelerde bulunmut 

olanlara inbiaar edecek ve ı 1940 yılı içinde bankalarla 
miktarları alakadariarm mez· bu türlü muameleler yapma
kUr yıl içinde filen kullandık· mıı ol.anlara kredi açılmaaı 
lan en yüluek riak yekUnunu ticari kredileri tanzim komite
tecavüz etmiyecektir. Bu rİak· aince verilecek mezuniyete 
lerin tayininde kefil, kefalet baih tutubnuttur. EndU.tri ve 
mektubu ve yeddieminlikten maden müeueaelerine 1941 t. 
doian kredi rialderi rözönün. kincikanunu ile 1942 31 Birin. 
ele tutulmayacaktır. cit~rini araaında Cilen kullan-

Mukabilincle avana verilme· daldarı en yükaek miktar lc.a· 
Iİ meneclilen emtia vtı menkul dar kredi açılabilecektir. Ban
kaymetler de teabit eclilmiı bu- kalarca altm mukabilinde ya. 
lunmaktadır. İthal edilmiı ve pılacak avanalar Cümhuriyet 
edilecek emtia, yerli aanayi Merkez Bankıaaının teabit ey• 
mamulatı, her ne ri hububat lem.it bulunduiu 925 k111'11f
'" b.kliyat, bilumum yemeklik luk fiatın fevkinde olmaya• 
yatlar, nebati ve hayvani yai· caktır • 
lar, pe:ynirler, aaban, teker, Yekunu 1000 liraya kadar 
,.Un Ye 7apata, devlet tabri olan İftira, i.koato, altın Ye 
ltonolarile taaarraf honolan kabulü meneclilmemit emtia 
m8l1 .. .,._,ana h1ue aeneclle- llzer=ne avana muamelelen 
rile tamnllerf hariç olmak fi. tahdidat dıtıncla bırakıl"'ıatır. 
:ıı:ere bil6ınmn menkul kıym«- Dahili ve harici veaikalar 
ler &serine avana verilemiye- aenedler imraaı, malın 
cektir. (Deoomı 3 üncü sayloda) 

Viliyetin tebliği .. , ____ _ 
Subay, erbaş, yetim ve dullarla mütekaidler 
fotografl. memur karnelerini nasıl al9caklar? ____ .. , ___ _ 

Vilayetin teblifi: 
l - Şehir hududu dahi

lindeki ukeri birlik ve mü. 
eMeM1-e menauh aubay ve 
erbqlarla aakeri memurlar 
ekmek b.rtlannı almak &.. 
zere ikamet ettikleri nahiye 
ve kaymakamlıklara enel· 
ce venniı olduklan beyan. 
namelerini geri alarak men• 

aub oldukları aakeri birlik
lere götüreceklerdir. 

Bu beyannameleri topla. 
yan ukeri birlik ve müesae
aeler hükiımetçe ekmek ve 
ekmeklik hububat -veaair et
ya ve maddelerin datıtıı. 
maaına daiT talimatnamenin 
3 üncü maddeainin 2 incl 
(Deuomı 2 ind eayloda) 
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Hergün 
-····-

Anglo-Sakson ôleminin 
Hedefi zaman ômifinin 
Almanyaya el 
Vermesinin önüne 
Geçmektir 
--· Ekr•m V taklı,,il ..J 

A frlbda Ilı& taraflı Anslo • 
Sabon Mftıketi befLadıiı za

man verilen ilk büküm, Geıeral 
Smuth'un Londrada yapmlf olduğu 
demece uya-un olarak, An&lo _ 
Sabon alemİllin artık taamıza geç
mek h~inl iı:azanmtf olduğu 
bübnü oldu. 

RESIML·I MAKALE 

-

-= insan hayatında mônevi kuvvetler .. Sabahtan Sah.ha ı 

Generaf Frankonun 
T om realist bir devlet 
Adamı olduğu bir 
Daha anlaşıldı 

spanya devlet .ıreisi general 
Franko ııçık, aanıimi bir 

cümle ile aiyasetini dan etti: 

\.. ___ Burhan Co.AUJ _J 

i 
- «Hangi tarafın hücumuna 

uğrar.sam karşı tarafa iltihak 
edeceğim!» 

Htç ıüphe yok, büyük ölçüde va-
sttalara dayandanWı: yapılan nıuvaf- Amerika cumhıırreialiii •arayının çalıfma odannda Liıacoln'in anlatırken fÖyle der: 
fa bir taarruz büyük hamle kuvve.. büyük bir portre.C varmıt- - Fena bir adım atmalı ü~qclim. Sert, vohfİ, merhametai% 

Harıbin dördüncü yılında iki 
tarafın da taze düşman p eyda 
etmek niyetinde olmiyacağı a§i
kirdır. General Franko sefer -
berliğini yapmakla da bu fikrini 
blkviye etmiftir. Bugün Cebelüt. 
tarakla Pirene dağlarmı ayıran 
İspanya bu herbi.n en can alacak 
devrinde İngiltere •le Almanya • 
nm arasma sıkışmı~ olduiuna gö 
re pyed İngiliz hücumuna ui
rana Almanyaya, Alman baskı· 
oma uğrarsa İngiltere ve Ameri. 
kaya iltihak kararındadır. Bu • 
günkü vaziyette her iki tarafın 
da düpanına taze kuvvet kazan 
dırmak ve kendine hatırı sayılır 
bir düpnan peyda etmek arzu • 
şunda olmadıklarını da kabul et
mek doğru olut'. Çünkü İspanya 
yolu daha ziyade Almanyanın 
Cebelüttarıkı vurabilmesi için en 
ke9tinne yol olmakla beraber 
Kutub denizinden Giı-id adasına 
kadar yayıldriı ve bütün lrıt'anın 
kıyılannı korumak mecburiyetin 

tinin toplanmlf oldufunu cö.terir E.lli cumhurreİ•İ Theodore RoOHvelt ne ZatrJan lıarııı~ birbi- bir adam oluyordum. Birdenbire elim durdu. Karıımda annemin 
fakat An.:k&da yapılan Jki taraflt rine zıcl menfaatlerle dolu bir m•aele iUerinde bir karur ;ermek hayalini giirdüm. Gözü yaflı, teeuür içinde bana balııyordrı. 
Anglo..Sa:kson aıaidırısının delalet. zorunda kat.a bu portreye bakar, acaha o ııe yapardı? diye dü- Derhal adımımı çektim, hakilıi benliğime döndüm .. rı 
eetiii daha esa.~ı bir mana vanlır fÜnÜr ve bu dü,ünceden ilham alırmıf.. iman lıayatmda maddi kuooetleT lıaaar mcinevi kuwetlerin 
ki 0 da Anılo-S.kson aleminin ~ Bir ,arb muharriri hatıralan araaında bir çoculrlak •af hasını de yeri vardır. 
yıldaıı.berl bir zafer ma~lveli.sı ha- ···: .. •••••••••• ............ ----·-·-...... .-.... ._. __ ...... - ........... -•••••••••••••••••• .. -· .. ···-.. •••••••••·-- ···-... -·----····---·-·· ...... ···--··· ...... ··-... ·-····-.. :·· 

linde ketıdi elinde tuUugu zaman r s h . B b i . l 
i.ml:nln ıbndi mihvere el verme. ., e 1. r ... e r e r • 
sinden korktuğu ve böyle bir ibti - c;w 
maUn önüne keçmek istediğidir. 

lneütere .ba.Pana-ıçtıt Almanyayı • 

yalnız Polonya ve Fratısa kuvvet· ltalyaya 150 bı•n v·ı A t• t hl• v e 
lerile yıkabileceğıl' zannındaydı, ay. 1 aye ın e ıgı 
nl zıamanda da ablukanın Alman. ı• ı k b ı k 

Evvelki günkü 
fırtınadan iki 
motör battı 

yayı aç bırakarak içinden çöktiire- ıra 1 a 1 
c~ı:!a;:;:;'°~,kınca lnciltere gönderiyoruz Subay, erbaş, yetim ve dullarla mütekaidler 
Almanyanın önüne ufak tefek ma.. fotograflı memur karnelerini nasıl alacaklar? 
nlalar dökerek vakit kuanmıY\l ça_ ~ Re t.aku yolile 150 bin 1ki ııündenberi tebrimizd d de olduiu iç~n Almanyanın bu 

lıffı . U'rlılllk ballk ibrectna T4caret Veka- [B 1 f 1 · · · 
fTk ve &hıcl harb aenelerfnde in.. lelinıce veriletı m&uıdle ~ "f ar~ ı . ıncı ~.?'ıada] 

~a_ ,__,!.......!"' ..!_ ..ı .. le faıkr.asındaki tarif.ata ıore 3 nu· 
g11"' ~emwaen ıoy nmit olan piy .... lllıd« mıiilbet tıe.irler yapllllfo. maralı L __ ..ı_ t · d k 
natuk'tar d"" ·· 1 b' __ ,_, ___ ..ı 8 ..._ L-' ._ .. _..ı_~~- lll'Ul'UrOyu a.nzım e ere 

UfUl'teıey iÇ -r&ma.al• tır. ıa tw.e uaıla ronu.auu.1e. foto--flı m ,__ ı . . -'t 
lar . in' • '1t ı.· T~ v-•-H-1.: ··- emur a.arnt: erını .u-

: • • w. • • ~ in teminiı •• .,~m caret ___.. mak üzere çok acele Qİarak Be-
- Şiındı hazar degıli:z, dıyorlar- tarafından ııoat.erh tak.. kolaylı- ledıy" e İktuad ı 1 · M'"d"' ı··-··. 

dı. Fakat J.er ·· ._ __ ... . v !!..-~- ~~!.-~-•...! L-'tk tacir- . • • f erı u ur ~u seçen a-un -.uvv!IKIOJI. gı ~ ~ ... llillllKlU U&I ne getirmelıdirier 
zl artıracaktır, hıtati&tiklere bakı •

1 
leri met:kur ~te 150 bin 1i.. 2 _ İstanbul f~h· h dud il 

nıı:, İnNn ve madde k.aynaklarımı:zı ralık ~ claba fazı.. sönderile - hariç vilay-... ıerdeki ır '-~ A b~ l'ke 
öL..::.....::- örecıek.l · ki k bl L.:.:.t-.......:ı:.:-ı •• lemSied.iHer .. '<iA--' aa~rı ır ı 
...-.-., lr üııt'" ~ b" la r ~·· soy · ve mueNe&elerde çalışan subay 
z:ı aonra un ıze geçe • askeri memur Te erbaılarm İs-
e · .. .. v Hukuk talebe cemiyetinin tıanbulda ikamet eden aiıeıerine 

Bu duflDloe. ~l"\I muydu? Al • • • .. .. buradan fotosrafh ~emur br-
man devlet ~ ~n. nutukların. yerınde ~ır teşebb~su neferi verihniyecektir. Bunların 
dan bıll"ln~~ .~ene Mta.tutıklere daya. Hukuk Fakültes.i Talebe Cemi. karneleri memur bulundukları 
nılarak, bütün Avru~anın Ahnanya yeti, bu'kuk talebelerinin mesleki yerlet'lden verilecektir. 
emri~. A~ya için çalttmakta b"l .1 . . · 1..:. f r t'" d 3 Ş h · · b 1 d" h d 
o•duru ileri eıüriilerek akslı iddia ı gl en_n~ m~a. ve ahın~ ı. e ud· d dah.iliednmikız e e dı~e u u-
eclihl" ler temını ıayeııle fe rımız a • 'u n e amet e ıp maaş• 
B~ K 1 tah' . idi fakat lıiyeainde mühim davalar gören la:rını da şehir dahili emvaller• 

A
l :.~- ID't yen r,_~._ tecrübeli hak:iırilerle gene bu ka· ı den alan mütekaid, dul, yetim-

b 
~anyh a 1~~ n kzbaanıb~lnwııd .. . ? · bilden büyük hukuki meselelerin lerle hidematı vataniye veya ma-

en ep -.ısa surece r ı UfUD· •• 1 Ali et ı ı f t flı d .. be d" ·· d"-·· .. tatbik mudafaalarını yapmış tanınmı§ u Y mıa-..ı a an ar o ogra 
1 u, ı! d 7u~ urnu h ?bine ~ - avlikatlarımızın bir seri konfe- memur karnelerini maaş dmak-
ıftı, _ ı·~· •. a ·~- . B.ed' yı ı. rans vermeleri buausunda teşeb. ta oldukları malmüdilrlüklerin· 
rım surat :smı yapm-. ıııt ı. büalerde bulwımuıtur. den, Belediye, Evkaf vesaire gi-

Pollonyayı, Fransayı, ufak tefek ö:c.... d'ıı.· · ·· Hukuk bi müeasesat mütekaidleri de 
L!!l-A ti l ı'- h ld 15 • en ı15ımıze ıore 
-u~e ~ • Y 11.an. ep yı ırırn Talebe Cemiyetinin bu müraca• mensub oldukları dairelerden a-
harblnın ruz.garıdır. Fakat Avrupa- tı- ---~- kati lacaklardw 

k ınd A 
a .. rı &'ere'K avu arımı:z ve ge- • 

nın enar an ~nın sonu • ~-- h"k"-ı · · t f d Bu va·~yette bulun.anlar ~k da bucH R reııue a: unaerımı:z ara ın an .... ... -
~~.: !~ ~ h .._ ~ızA • uskme. memnuniyetle kabul edilmiştir. mek kartlarını almak için beyan-
.-:esmıue ylııol't'lm ar17I acız a - namelerini evvelce verdikleri na-
hnca Almanyanm diiJmanlarına G 1 kl"b" d" hiye ve kaymakamlıklardan ala-

eden f .rt dün tiitc:" e e.vem yolu da zoırlama11 batıra gelmez. 
ederek fotognıflı memur karne- ~ 1 1~ • un butrnut, Hatıra gelmez, çünkü Almanya 
lerini Belediye İktısad İtleri Mli- yaığmur k~. Fakat. har~ müdafaasım üzerine aldığı kıt'a
dürılüğünclen alacaklardır derecesJ diifiidiiı'. Emsaline nad .. nın her noktasmda kendisini em-

4 - İsbmbul ıehir h~i ile teeadüf edılen ~ fırt_ın~nın deniz- niyette görmemesi tabiidir. Al
t&,p'lll emyalinden maaş alan dul, lerde aebeb oldugu bidıo&eler yavq manya kıt'ayı korumak zorunda• 
yetimlerle b.idematı vataniye ve- yavaı belH ohnakta4ır. Bu meyan· dır. Fakıat bu lnt'anın sahiblerin
ya maluliyet maaıı alanlar fo. da Ereğli limıanNla bağlı 22 tonluk den yanm düzüne devlet tekrar 
tograflı memur kanıelerini ika- &eğ?i motörü keraıte yükü ile ev. yerlerine dönmek için Londrada 
met ettikleri yerin malmüdürlük- velki aiJqaln limandan hareket et • harbin &onunu beklemekte, hatta 
leriDden alacaldardır. mit. Şadl:öy açaldarında fırtınaya şimdiden aralarında mütareke 

5 - Henüz maaş tahsis mua- yakalaınar.&l NıtmıtıttT Kapbınla 3 ~rtları haz•rlamaktadırlar. 
mele.s.i iİanal edilmemi, olanlar- tmyi-a boiWmUL diierier. yüzerek Rus orduları yaz -ve kış dövü.. 
la eli ifden çektirilenler ve kad. aahile çııkrnı.,tanf iT. feeek vaziyette olduklarına ve 
ro&u ilga edilenlerle Vekalet em- 10 tonluk Zafer motörii de Ge- gelecek yaz Alman müdafaa böl-
r~e alınan memurlar fotograflı gelerine karşı altlı Üallü lrr ha· 

libolu açıklarında balık yW:ile bat- k b ı v •• Al memur karnelerini mensub oldu- re et aş ıyacagına gore man-
mıı, mürettebatı kurtarıhn ıştır. · b k ı bal k d"' ğu daire müdürlüklerinden ala- yanın u a a ı uşman gru• 

caklardır. 0 bwıa bir yeniaini katmak iste -
Ecnebi liman!ara hangi mesi mantığa sığmaz. şu halde 

6 - Taşrada bulunan merrhr- İspanya devlet reisinin ı.ırf ihti· 
lanın 'tstanbµlda ikamet eden a.i. 'I "d b'I k? gemı er gı e 1 ece mal içinde bir tecavüze karşı se· 
lelerine buradan fotoırafla me- ferberlik yaptığına inanmak la• 
mur ,karnesi verilmiyecektir. Ecnebi limanlara ıridecek gemi. zımdır. Amer"ka ve İngiltere ta-

Bunlara aid karneler memu- lerin rasgeıle tayin olunmaması ve rafından daha Afrika hadiseleri 
run bulunduğu vilayet ve ka:za- İfİn .~ ~ bağlanmaaı için .ar. başlarken İapanyaya verilen te. 
}ardan verilecektir. matörler birliğince hazırlanan IU.te ıninata kartı general Frankonun 

7 - Gecikmeye tahammülü MüınMa.lit Vekalebl tarafından ta&· da bu seferberliğin yalnız nıüda
olmayan bu ~lerin bir an evvel elik olurmıllfhu". Ecnebi Umanlara faa kaatile yapıldığına dair ver• 
intacı içi4t bu tebliğle alakalı va- gidecek gemiler bundan ıonra bu diği teminat vaziyeti aydınlat • 
tandıatloaruı muamelelerini sürat. }Lst.eye gör.e hareket edlceılderdir. mıJtır • 
h ikmal etmeleri ehemmiyetle spanr- tarihi Amerika ile o--

tebliğ olunur. lst11ıftbU!a ayrı'.aD Çl"meDIO lan mün.asebetle-rle doludur. Or. 
il ta çaij'm büyük devletlerinde biri 

olan ispanyayı bugünldl haline 
aokan Amerika olmuftur. lapan• 
yanın Amerika ile daima dost 
kalması hayati menf aatlen i.kti· 
za11iıdandır. Memleketini imar 
etmek için 1nsiket"en.İn parasına, 
halkını beslemek için de Ameri· 
kanın buğdayına muhtac olan fı 
panya ufak tef~ deni:s a•ın nıüt 
temlekeleT"inıi korumak ~in de 
rene bu iki deniz devletinin doa• 
luğuna mu.hachr. Bu ),akımdan 
ll'eneral FT&llkonun realist bu 
rle-vlet adamı oldufuna aon ver
~: :;; 'k ........ 1,. : ...... - .. le dn..,_,, olur. 

kmö• .;~ı~.,~~ ~"'' koymıya ka- a atasaray ll u un rak malmüdürlük!erine veya dai-

rar A:::~:ı t=:.OOırmak, en- klOgreSİDİ yapfl ~=!~e derıhal tevdi ebnelidir- Jop~apıda bUl~DIO CeSed Ticaret Vekaleti İstanbul ihti
~cı için 900 ton çimento konten. 
jan venniştir. di kendine yeter bir bale ıetlrmek, Galataaa.ray klübünün senelik Malmiidiirlülderi ve daiTeler Topkapı dı,mda bir duvar di-

Anaio-Sabon alemini muharebe • konsreai dün yapılmıt ve i•tifa kend:lerine ıelen bu beyanna. binde henüz hüviyeti teabit edıi
den balı.tırmak, zaman ....una diif- eden idue heyetinin yerine yeni meleri toıplayarak bu tebliğin lem.iyen bir insan cesedi bulun
mmı ftii, mütlteFik yapmıya çalıt- bir heyet seçihniştir. Yapılan in. 1 inci madde-sinin 2 inci fıkrasın· muftur. C.ed morga kaldınl-
mak bu kararın neticesidir. tihabat neticea:nde riyasete Ga- daki tarif veçlıile bordro tanzim mıtbr. 

Anc'lo-Sabon &lemi buaün Af - la:t:a İş Bankası Müdürü Osman, --------------.,....------------
riuda ID tarafh olarak taarruza umumi k&tibliğe lha3.n Belor,, ~------~----------------------.... 
cec;lİYM, bu hareket yalnız taarruza muhasebeciliğe Lütfi, veznedar· 
1reçdı6ntık kudretmi kaaodıiı için lığa Turgud, baakaptanlıta Va- İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
dejUdtr. ale '--- mık Gezen, doktorluğa Şefik ae- «Balaçekapıdcı adam llağırı· maia~lannın önünde keten 

Anrlo-Srıbon A mi A •• _..,.anın çil~leTdir. yor: dağıtıldığı ~amanki kalabalı-
Avrapayı bejendfii ıibi tanzim e- ----c>----

Y arm vilayette yapılacak bir 
toplantıda resmi dairelerin ihti
J'&CI teabit olunduktan sonra ar
tan miktar buausi inşaat aahible
rine tev:zi olunmak üzeıre Beledi
ye fee heyeti müdürlüiüne veri. 
lecektir. 

$ijpheii bir iliı 
t..! _a_ - Varlık kanunu. • • Yeni iı hatırlatan bir mon.zara . .. 

deNlı: zanıan umurunu °'' mıiİtteı-• Ha$la11arak o"'ea ç•cık v Teocto. ..tında ---l·ca bir adam haline setlrmeeini önlemlıye çalııı. · ı J u çıkan Varlık lıanrınu .. . • 10 ka- Zaten « arlıh. 11ergisi kanunu)> uLte6f lerlnd .,..,..., al 
yoıt. Beyoiluncla oturan Güney adın· ruıa. .. Varlık vergisi kanu.. •atan aclamın yiisünü &'Ören m '1'• en yar ı olarak 

Roiler aıJık cHığlpnlflir. da 4 YBflncla bir kız evde o,nar· nu. . . yok. . . Yalnız oe .ad ece •eai iti- Beyoğlu b_,.Mleline müracaat et -
Muharebethn bqlangıcınc:la kısa ken mangalın \tlıef'fnde bulunan kay Ve hafi mahıer .. · Beyoğlu tiliyorl .. » mit ve biraz SOllnl ölmüttür. Yaralı 

harb yaıpmavı ist-lyen Almanyaydı, nar llU koveısmı dev.imıif ve muıbte. iSTER iNAN, iSTER iNANMA!. b~~~ı~> d..-.-=idkeecn:~lmbuu 
ıimd; A.nclo.Sakson alemidir. lif y«krinden aiır surette .,.. - W\1111 -~ 

ı:;; / "7 ı / ralı olarak ka)dırıtdıiı Sitli Çocuk ""'·--- ~ ayene eden adliye tıabiblıMorga L:al 
Gkf!p,11ı f.A-.1,rakl.u;,il hutanesınd~ ölrnüstür. ----------------------' dırılasına lüzum görmilftür. 

Tarihi tefrikamaz: 16 

iKiLE HAHIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GEHC,, OSMAN 
Ondaki «salaş ıı kahve önün• 

de kahveci, sırmalı çepkenli ve 
telli ihküllü [ 1] aaray hasekis!
ni görür görmez seğirdip atını 
almak istemitti. Haseki aia hay
vandan inmeie IUzum görmedi: 

- Baka, kahvecibaşı, bunda 
Hamza Bey adl!ot bir sipahi ola. 
caktır, kande bulunur bilü1' mi
aiz? 

rtJ Umn ft prlll Wr lııil&ll. Talı: -
aıeı_, • ...., 

Dedi, tabii, semtte Hamza Be
yi biJilp tanımıyan kimae olmadı
ğı için kahveci hemen cevab VM"· 

di: 
- Beli aja efendimiz, tanu • 

rız. Bunda dahi gelür. 
- Bımda gelüp gelmediğini 

aormazuz. Nerede bulunabilür 
d~mit idille.. 

- Konaiında bulabilürsiz. 
- Ya konatı nerededir? 
Kahveci aalaş kapısından ba· 

kan çira ğa dönüp çağırdı: 
- Baka, «Kahraman» ağa e

fendimizi Hamza Bey konağına 
götür. [Hasekiye döndü] «Kah
ramann cenabınızı götürecektir 
sulta~ım. 

Salatçının çirağı Kahraman 
düz yola çıkmış bekliyordu. Ha
seki Mustafa ağa beygh-in ba • 
flnl çeviTirken kahveciye sordu: 

- Cok «İTağıı mıdır? 
- Yok, yok sultanım. Şunda· 

dır. [Elile fleriıde 'büyôk ağaçlar 
ardında görinen evi ifa ret etti] '°' <lnıetcere» içindeki hanecik-
ttr. -

- ı. .. 
Büyük bahçe önünde durdu .. 

lar. Haseki gene attan inmiyor • 
du. Çırak acele acele kapıyı çaL 
dı. İçeriden aert köpek sesleri 
ıeliyordu. Yukarıdan pencere -
den bir bat uzandı ı 

- Kimi isteraiz? [Salat çıra· 
ğını görünce ıülümsedi] ne var 
Kahn.man, ne istersiz? 

Çn-ak da gülümsedi, elile l ol 
boyunda duran hasekiyi göster
di: 

- Bu çavuf ağa cenabınızı so
rar idt 

Haseki de dikkatli dikkatli 
pencereye bakıyordu. Hamza 
Bey tatlı bir sesle sordu: 

- Bizi mi ister idiniz ağa yol. 
dat? 

- Cenabınız Hamza Bey mi
siz? 

- Beli, 'bizü:z. 
- Az kapuya tetrif eyler mL 

siz? 
Ha!ll2a Bey hasekinin lnyafe

tıinden <csaraylın oldutunu anla
makta ıectkmemif.ti. Fakat, ken• 

ctiainin sarayla ve earaylılarla 
bir iti yıoktu. Gece, ikinci Oama· 
na veırdiji aözü unuttuğu ıçın 
biraz tatırdı. Soğukkanlılığını 
muhafaza ederek afağıya indi. 
Haseki Mustafa timdi atından 
inmif, kapu önünde kılıcına da
yanarak duruyordu. Hamza Bey 
ardından gelen iki hizmetçisine: 
«Ağanın abnı almalarmrn emret. 
tikten sonra Musatafa ağaya el 
verdi: 

- Evimize hoş geldiniz. Yu· 
karıya buyurmaz mısız ve bir 
kahvo ve ıerbet alup bizleri se -
vindirmez misiz 7 

- Vakit tenktir sultanım. He
men kerem buyurup bizimle bile 
sa.rayı hümayuna tefrİ{ eylen. 

Hamza Bey taşırdı, bir adım 
geriliyerek swtını kapı pervazına 
verdi: 

- Slll'&yı hiimayuna mı der. 
siz? 

- Beli ıultanım. Paditaliı za
man tevketlU. mehabetlu Sultan 
Osman Efendimiz fermanı f81"İf· 
)eri -..rdır_f 

- ! ... 
Genç aipabinin yüzü sararmıf· 

t ... Sesi pes ve titrek çıkıyordu: 
- Ya, ne içün olduğun-ı bilür 

misiz ağa yoldaı 7 
Haaeki pldü: 
- Padİfablar ferman ettikle. 

rinde aebeb söylemezler ve anı 
aoırabilmek kul kısmının haddi 
değildir! 

- !. .. 
- Hemen hazırlanın sultanım. 
Hamza Bey hiç düşünmeden 

ardındaki uıaklardan genç ola
nana döndü: 

- «Şah.iniıı eierlen. [Baıını ha 
sekiye çevirdi] selamlığa buyu
rup b;r kahve nuf eylemez misiz? 
[Sesini alçalttı] valideciğimi:zi 
görmek istet' idük. 
· Mustafa ağa padi,ahın Hamza 

Beyi ne için istediğini bilmedi • 
ğinden ilkin tereddüd etti: Ya, 
ıı va1ideciğimizi görelim>) derken 
arka taraftan kaçıp gidene? •• 

Gözlerini kaldınp sipahi ~en· 
emin yUzGne dikkatli dikkatli 
balrtı-ı Hayw, 1nı deliıkanladan er-

m••:~~h:::·~::::•""j~u 
edendller 

21-11.942 

kekliğe yara§lllıyacak bir hare• 
ket beklenemezdi: 

- Siz buyurun. Yukarı ç1kı • 
lacak zaman yoikt\D'. Cenabmız 
valideniz hanım nezdinden dö
neaiyedek kahveyi bunda dahi 
içebı"lüriz [gülümsedi] bir ayak 
safaşı yapmış olur idük. Güzel 
konağınız ve hot bahçeniz vardı!' 
Hamza Bey. 

Hamza Bey kızararak içeı-iye 
daldı, çok geçmeden döndü. Ye
ni elbiselerini giymiş, Çerkea aU• 
varisi iti gümüş kabzalı, l)Zun ye 
az kıYrrk krlıcını hamailYari hoy. 
nuna asmışta: Mermenlen kesil • 
mit insan heykeli gibi duruyordu. 
Haseki llğa haY"an hayran baktı: 

- Sili.bmızı dahi almışsız ! 
Genç adam N.rardı: 
- Kılıcımızı yanımızdan bı • 

rıalmn,hğımız yoktur. 
- Padi'8h1al' huzuru ,erine• 

rine kılıç ve pala ite çık,lmaz! 
[Az düı~ündU] mademki almıf • 
sız, sarayı hümayunda kapucıha• 
sı ağaya teslim eylersiz. VHiı-1-. 
dahi &yle ederler! (Arkan 1.•ar). 
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Telefon Ve elsiz Haberleri 

Müttefikler Türk kara suları 8 inci ordunun 1 Tunusta çarpışmalar 
ileri hareketi 

hariç Akdenizde seyrüseferin devam ediyor gittikçe şiddet eniyor 
tehlikeli olduğunu bildiriyor ~::;.?:.:..~:E ~~-:~!...':~::~~ ·~ ~·~d~.~~ 

. . . . . ver kaynakları El Aae1la yolu üs. tank bab~•~.• .. ~.~ h.arb Fra~ıa ıanıizoau müttefiklerin in 
Loaclr•, 21 (A.A.) _Amiral· en'elkı ibbulannı ıenı~letmek dan ;lıbarcn İapanJ~l kara aul.~ .. tünde Cebeidaya civarında fiddetli m&l~~~N yükN uç ltuyiik t&41t Girdılkleri pan,ütçiilerle ifbirliği yaJ 

lık raakamı tarafıadan bu•ünkü zorunda kalınatlardw. Bınaena· rbmın kenarı ~:ır1 vnlugufndca K.roll ÇCUl>lpna.lar ıolduianu ..c;~e- g~tamtı batırm15 ·~~:ı:~~rın to- o.kt.d
1 

ırlar. 
C\Unarte.i ne.,-edllen teblij: 1.,-h bu hUkumetl•, Tiirk kara urnuna 3. mı meaa e e ve 90 dlr. Bö,lece Ronımet kvYYederine n~ua o ~\Arı ~ıı.uı-. Dördimcii A ınan ıon baberter~ söre Ame. 

A 1 _ it 1 n hükumetl.,ri 1 h.ri .. olmak üere a .. ag~ı- derecede bır noktaya kadar (tak '--ı .. ~ .. m• '*'- beıhmak üze- btı" aema ee tarpılle yaralanmıı· r~al.lar Tunuaa 30 mil mesafede 
uuan "e a ya ıu arı T ' ,.. "b 42 d 19 d k'lr.a • l -~ ~-r-- t Al ' la 191 

Fransa ile aktettikleri mütareke· de tarif edilen hatbn tarkıncla " en erece . a 1 4ıma redir. flDlculn'ln itcali Mlib:lnci or. ır. • nıanaar 8 denb.i yaptıld#ı 
• bo A'-ı--: ••hilini işıal '--- büt" •• Akd . il -we 3 derece 19 dakilm p.rk) o- dUDun ...ı..me ve L--La llatôvaçla. Alman hava kuvvetlen Ceza. ilk çarpıtmada muvaffak olmutlar-

'Y'I zup •ueuaz - • 1"&..-n un enız au arı- d 39 d Aa el k'k =--ı _,. ·J- • Filirville kl __ ..1 !t-! d -. et "kl . . • B" leıik Amerika • • • • • ra an ere-ee ._ A 1 a fuaw, rnu kola,rlqt11111ek.d1r P.k yakın yır .... açı armua uu lr. 
tı ı er!lt çm hnametleri Akde. ~ _,,W:-ı~ açıa telllikelı .,ı. 4 derece 50 dakika tark Ye or"' ela birinci ve seldzind .;..... ordu. büyiik dü+mao ticaret ıenaiaine Frw~ Ol'clu .. 

~. nf:. et"e Nla ı.rini MJTİsefain ducuınu b•ldirirle-r. dan itibaren 180 derece Cezayir lıarı ~trlerUe bidetmit oMıcaklar. ve laer iki fe)airde-ki linaa.n tesis- Gen.al Giraud Am.Nkan ~ene• 
~~~hlTJ:e'li :ddeden \tundan Fransız • İ.panyol hududa- aahiline kadar. dır. lel'İne ~mba~arla tam isabet1er kurmayana, ~ ıaa... olan teç 
IÇ1D K.blre 21 (A.A.) _ Miifterek elde etmıtlenbr. blzatla ki.fi mıll&tuda N1ib ve cep· 

Fiat yUkselisine ma- Batırılan .mü.ttefikl Müttefi.kler Giride ==-=-:ıt~~~~ ,...ı..:.i~7~:ı~~r::!~·ı::: S!~ .::.~:-:;: 
n •ı olmak ı•cı•n yeni gemılert karşı hır harekete ordunun ıfleft 9NW'lart Asedabya yolu i'9 gelen Ahnan takviyeleri Amiral Darlan ile müttefik yük-

cllvvtnda d~anla \emaa Winde- ve tanklar Bizerte inmql ... dir. sek kumanda hey~ arasındaki mü· 

tedbl•rıer 'alındı Berlin 21 (A.A.) - Re.mi teb- oecmelerı• muhtemel clirler. F- y,,. ,...t)arı din gene Fran•ız tebliği D&Sebetler pek iyıdir. 
li: ~um ~ıları ,imal Atlan Sbwilı :ııii•iıule laa.a faaliyetine N --'- 21 (AA ) F ltalyan tebliii 
tikte bit bfİ1eye taarruz etmltl« ' t obnUflu' evyoı"A, ' · - aa R (A ha 

_ 1 1 
· · ıa.J.aJ • • Ankara, 21 (Radyo gazete- enge • radyosu, ıimali Afrika Fransız oma 21 ~ .A.) - lyan or. 

(Baf terw;ı ın.cı a4Y k •• ..h. ve birçıc* günler aüren çetin aa"8§- •i) - AJmanlu Yunan aalarile kuvvetleri umumi kara-.. h n n d.t.u-ı ımıumı karargihınns 910 na 
15 ·· • "1\4M taluil etsae ,.-- larclm yekUn ~ b" ' M b' • " ' 1 1 

al eb ·· gmı .ıç• ahi wtulmaımfbr. aonra tıop • m to: tar.ki Akdenizde bulunan bilU. e US seçım 1 numaralı aıaiıdaki t.,i),igini :tnar 
1 

t .gı: .. • 
le tahdide • . . . türlü nla'"lıo tatarttacla 15 dÜflnan gemisi. 11u111t MilaYer ~. 111eçhw nefJ"elmittir: C~ylr - "ı1111ıU8 buclud bölge.An 
Hariçten mal Mlaalı ııç~ .._A k le 2 muhııft> ve ı kornt batırmıt- ietikamete doiru Limanlarını terk kanunu 18-19 Sonte,rin gecesi Tunus- de lcefİf ... ......,, arasında Y~~·-
••krMıitif açı~ihce~:~l aciti. Jardır. Batka 4 cemi torpille basan etmemelerini t.Wit •U.iflenlir. U.ki lut'alanmızın kwnaadanlı. prpı~ mllt_v~ k~derinirı ı. 
enlllıia sümriik_l':'°edeıel ian e:kre- uiratahıftır. hal,.. t&one_.uıuo da y_. Ankara 2J (Huauai) _Halen ğına bir ültimatom tevdi edildik- ~~e netıce~iftir~~~ ::-.. 
bana 21 siia llC18 ~çı d"l k •ularına doğru yaklatmıt olduğu mer'iyet ~inde .,ıılunaa inti-- ten aonra Alman k~etleri Tu.· -- ve m~o~.-ı..;~~. ...,""'"'t ten 
...l.!.o.!..L! k ltili tahaıl e 'ece • H • d ~ldirilmekted" b b""l · d k" • aallr& gen .,.~.--~tir. 11HOTin mu a ırvatıstan a çete ır. habı meb'UMn kanununun 1eri- nuaun gu o geaın e 1 nıevzı- F ~ AI. lk o.d 1 1 
tir. . . Alm~nlar. tarafıaduı a}m~ ne seçmek üzere hUINmetçe ha· lerinaiae tauruz ederek ~uha~e- ram&& r ası a. ta • 

lthkalııian..le ava» v..._'UI harbi genişledi k tedbırlerın batlıca sayeaı, Gi· zırlanıp Meclise tevdi eclilmiı o- matı açmıtlardır. Müttefık bır. ~_;e tmaıı.:.::. t~~e~hava 
ın..... .-llia ._. ..ı.auıat ile ride kartı muhteınıel bir denia ve lan meb'ua aeçim kaaunu. projeai liklerJ tarafandan desteklenen 11"V~•.n arına, , ... e e ve 
meninll kı,...tler •u•ntİ ol~ Beme, 21 (A.A.) - Belırad- .. va h&re.~~i ~em~~tir. Al· alakalı encümende tetkik • ediL ~t•aJanmı:s .,undib • d~anm .!emirli remilıııre turrua ~t~r • 
kalHıt eck"lmemelr prtite t~t dan bildirildiğine göre Hırva- manlar, muttefikleran Gınde kar· meğe ba,lanmııtır. bnaç hticumuaa wen piaalıiht· cN~. On ta17~etJ tahıib 'edıl • 
ve kefalet mektubu aerbeat bıra· ti.tanda çete harbi ve i~yan ha· t• böyle bir hareketiııdeıa kork· m~dir. Meva.ilviuüz eaki hal-~~ ~ '--- ır .. ~ va~ 
k ..___ __:L 1 • d . 1 ·..:.. maktadırlu. Romanyada 1000 terini muhafaza etmektedir. r ...-.r DU)'U vapur • ı._,,.... .

1 
• nraet en o erece ren•ş emı'.!.... M d "d - ağb' ı...aıtara uiratılmııtır. 

Açılmıt Ye açıla~ak kr~d! erı ki, Almanlar buralara uilerle a rı e 6ore 

m ..... 'ft taWi411ered . tabı·~ mücadele için bir tümen asker İngilizler Norveçe k·ış·ı tevk·ıı ed·ııd·ı ~a 2~!1<!_~) - .. Madrld Cuayir rad.voıuna ııöre • 
tulıınayan muayyen aıre, mu- öıDd.ermelıı d kalmıJl •• • • • radyoumun umnrvıruıe ,ore, Bl • Londta 21 (A.A) - c_,.. 
e-.e ye teşekküller ~ararda 1 :soran • ar· paraşutçu ındırdıler 7Mt'fn 40mll cenubu garbi.inde bu.. radyosu C\IDWteel .:.-.ı p habe-
ga.teriWıik)eri g;bi laanaı tetek· dw. Belin 21 (AA.) _ Reami seo&ıholm 21 (A.A.) - .AftGn lunn Bej& ile tt.M cenahda W.. r'I vam ... : 
kilere, IHıtiki ye hükmi tahıs. • • 1 bli .r. ' ' BJıadet dweç ,.._.. .. ~&i.. naa K• lınaılw.rin .... ı~ Mıiiıtblf• zllfalı Wrlidel'i .utk b 
lan açılm1t olan kredilerin tas- Yardım sentter CetllJtti • ı11'ho Sont~ ıeceei her bi· ..... p..,..., + PLwd' JMb'ol .. li!r. Biıtlnci ı..- ordee;-m eol ce- inde,....... Mıdwdwıu ~tedaı 
fi,.,. talü elınachll da kararda .. rinin refakatinde W.. planör .... ..-. tleu...U. ,,.....-. ~ • • ....,., bnhman AmeribD. Fna • ler. 
itaret otanıııtl(ltaı. .A.11a.., 21 O:J~> - Y~ ... buluaaa iki ...... ...,., atala ........ 1.000 d• fule t.vWıf# 

Mukabilinde aYan• itaM ate· dımMn_.._. C~yetmıa b~gun cenub Norvqe Wır alu.a ,. • ...,.. ~ılmlftlC". ~llda .......... "'-------------------------. 

:ıe;:::~k::::t~~hi~=k:~ ::;:n ·~:~;:-~:e~~::n~~ ~:~; ;:~;::::ıt~:r-:0'1:~.!: ~=-~~=:-~o:::. 8 ft G D ft T H 1 R s 1 Z 1 
• . erilm" avanslar en çok mumı merkeze ilhakı ve umumı kılmıt ye engelleme . hareketlet'İ ı;end lmıma1ı .le ı..tapo j_eıtıo) ~ 

~!luwle ·\w1.e ~afiye edilecektir. merkez idare heyeti a.za adedi- yapmak üzen indirilmiı kuVYet· )"ki ~afıdvını t~e IÇSI 

1~ 1;...fiyMİ mümkün olma· nin yirmi ltete çakarılmaıı karar· l~ ~ neferine k•dar yok edil· ~et sonderm'1leıodlr. 
__ L:... a_1_1i laeıoalllar vade. )&flDlfbr· mıttir. 

yan -- v CiCi • 
ıerm,m aona ermeaiade iar..fıye o- ııııılar &O yasııı ka~ır 

bütün frans1Zlan tahkiııt 
isleriıie kıllıııyll'llf 

ARTiSTLERi 
CONRAD VEIDT- SABU 

JUNE DUPREZ 
lunacaklardır· Diier kı edı mua· 
ıneMlerinde koa:ıite kararına gö
re tenzilt ioab edenlerden bu 
t • • k--- : ... tiwa JJ\a&amaı.. 
••:ır- ıe _ _, ~ • 

leftnde aen~ vadelerinin bita.. 
ınmda, a1ba ,,. mukaltilind• •· :., ______ .-.a:ı.emiı mahaul vaaa - ...--. __ • 
ve emtia kartrfıtında venılD'lf o-

. içiıade .e lan • ...._._ .la 'b• •Y • lte-

Hedy Lamur ın rakibi JOAN BENNETI 
ideal jönpriimiye FRAHCHOT TONE 

Mevsimin en parlak komedisi 

İZDİVAÇ CİLVELERİ 
Filminin kahTap>anlerf ol.c.t4ıir. 

Bu Salı ...... 

Somer Sinemasında 

a-.., 21 (A.A) - Almu· 
lann c.....a. Fraa .. da kıYtlann 
tahkiın&bnJa lalllanmak üee 
i8 ,..pnd&n &O 7af1A8 ka4ar M. 
tüa erkeklen Mferber ettikleri 
bitdirilmelrtedir. 

Es~i Ceıı.r lfrlkı 
Basvum lldl 

Bu meıvlimia en W,iik haıiluı... Ea hü7ilı .ı -......ında 
Wrd• ... 1 MJ muv~et haftut ..• 

MELEK 
.se.n.lar: 10,30.12,30-14,30. 

l 8,30 • 18,30 ve 21 ele 

iPEK 
11,30 • 14 • 16,lS • 18,30 '" 

21 cH diter J,illiınunt ~hı can 
aablar da ilri ay iç~• y~pıla· 
caktır. Gayri meak•l ıpoteii mu
k&Wincle )a-ecl1 açan ~ije.-eae· 

1 
: _ _..-1,. ec1iJecek s•Jr• 111eabl ~=======================: er ..,_.- bin 

kıymeti ne eluna ol..ı• on 
liradan f a:ırla kredi açaınıyacak-

~. 21 (A.A.) - !alci 
cenubi Afrika batvekili Hertzor 
ölmüflür. 

ı-ı.tta ... Dofruluiun ... S..'.t• ..ı.rı ol. 

CiHAN HAKiMi lartlar. 

Yüksek sı~bat Sirasr. 
çallııalanna son verdı 

Ankara 21 (A.A.) - 19 5ontet 
rlndenberi tıoplanmakta ou Yiik • 
Hık SdıhM ŞUrUI baeün ça1.-ıa • 

-~-:...:. Yiibek Sıhhat rtna IOD va-.u--r-" 
~- ı umumi aağlJk dunsnunun 
yuı.. 'lele oı. 
m • ıwwwıl,eıli maci> bir ,.k'-
duğu netl!celine varmıttır. 

Edebi romM'IDIZ: 14 

Bu Hafta S Ü M E R Sinemasında 
Feci lair •ayalin rom...., tu.ir .._ 

BiR AŞK F ACIASI 
8ii,yük qk filmi takdir nazarlarile ff)'Ndilmektecllr. 

Bat Rollerdit : 

Charles Laııghton-Carole Lombard 
ihtiras - Kıskançlık - Bütün Bir Hayat 

6JIJ-• ICADIKÖY --1 .. 
OPERA 
sa~ 

IRJllTİNA 
Em..:.b fUnıin lıOO ........ 

den istifade ile mutlaka 
ıörünüz. 

Bugün L A L E Sinemasında 
Günün .• Haftanın.. Aar1tı • bQük heyecanını yaratacaktır. Dahi 
rejieör FRANK GAPRA'nıa yarattıiı epia )'tlclız GA.RY COO 
PERln hayat verdiği kudretli aanatkir Barbara SlanwyQ"İD tiialed~· 

CiHAN HAKiMi 
Sİnemlıntn yeni bir muvaffakiyetl... Hayatın korkwıç m\içadelesi.. 
Afk1a uı-1 ... San'ahn ,...ftdir. 

,-_Ne zaman bu koıuia siraem kikaten wuk dedim. Dialeami- ta lüzum kalmadı. Dadı her ıeyi hatta eaaah bir kakia•ti INle hiç koaufllUKfan yartid.ak. BiP 
içimde sarih ltir sacıklanma, .... Je ihtiyacm Y{lr. bili1ormUfo yok. ..... Necla birdenbire dUPCI~ 
ıımda tuhaf ltir clöame hiaeedi • - AW..ıa ıimdi aeçer Bu Olup laitealeri bütün taf&ilitı Necla doğru dütünüyordu. Bu Gözlerini sözlerime clikenk ı 
yorum. Ensemde bir ajTı laatle • l.al •encle ~.:gün bir nöbo; ol~ ile -.aklettia. Beni dikkatle fa· kaduıdan alacaiun niha7et. 1ar- - Sana iM.deki habwl · ·· 
JO'• ~ ÖJ'le '~~ki ·~hm ~or: Şimdi aaa?iye kojıaf'IDıllaa kat fazla~ d6fmleden dıin· clııncı maliamattı. Zate~ • iz~! lem.ii unuttum! dedi bu ~u7: 
as•• laıir at... Di~sialeri biraz ı•lı~rum. Calıba bu .butaaeden ledi. Her vwe•ld ~i ayak ayak cler~ede bozuk olan aınırlerı~ı yaman kaltalmut dotruau. Bili. 
rev,.uıeın anık. bir d&h;-a . «m• ayn)malıı. llzım relecek. üatiiııe abaıfb. Ve l>ir a1Ajını yeniden bot yere aaramaia lu· yor mu.ım yalnı • L-

ede • iım. ~en.lımı u zum yoktu :ı MlllQ ·-tına 
zapt mı,.ce l iınd • Sicu.....ıan uzun 'bir ... ,_ mlltemacti79a aalh~u. Dadı. Bu 6• id b T . . ., çorap örmekle kalmanu,. 0nQll 
kıyoruın. aaluy«wa. ç e avaz çelrd. Dumanını tavana dotru mn aalatbldaruu Wtiriaceı - g n g e 1 ır mıauı • bin tarakta beai vu ••liba Bi-

y • c uad Felami avas bapaYk U&~arı uyanı • ilfl&ii. - c·· ....... •atüıı talulliın- - Evet, dedJ, hemen! Zaten zi.m Efeııdi . ele rba-Z. • 1 
a~an. e " B _1arı &Ol' yenıyor\Pa. 0 

• daha fazla çalıtmıyacaktım. Ser. !' . Al'~. -• ça ı. 
Kanıyı , ____ .... _. yO/lt. \llU s·ık· k .. - Arbk bunlan INl"akabm. lerlm tah&kbk etti! chdi. Bemrn tab"ıbden ·ız·ın alm t ı . 1 flYOr. Sanki benun ıçın d.- bü .. ük 

... -~ • y ·d n ıust11. ı ınere ıı.a- d d" . • akt b ri •Uct•a.• llph '' ım. zın er r 
- Hastaneler insanı beyaz .. enı .• e e ı. Ceaaae siina.deaberi ilk ~. • aa ~ • • ..... •• f • e et de bugünlenle pek aıklaıtı. Sor- !a.aal <.O l»er-:~r yata~bğı e.-kelr 

renkten nefret ettiriyor dedi. İm· lumaed~~r&ll hastane, çocuiwn! dl-~a~~:.~:~h"ldae~ tdıibla lllb~~ hll~:s:~ kenl~ınbaf-r~ tabib «Kız, şen mutlaka aşık ol. JÇtn daıma «bızım efendll> derdi) 
kiıı oı b • d'" ya yüzün- - nl k d rd cnı.....-uen ---r••·IDl• a e - m •• "'aun. ~ uır po ıa a ı- d k • i i b k d yok ean d. ld 
denk ';'d ':.cı ~1 ş':1 aördüiün dedi. Geleol.erin İ a~cad. d:rı· ni ıörmek üzere de ilk defa •aa- ye.i olacabm. $imdi n• )'apmayı sı~~:l Y;i sa 

11ş~ d'! b a ~ umkz. Bu~inlri w..:::'daıka a:ı ı;n· 
•=-• ~ bın • '!"d·_.,_ bolftavor. 1lk leri ;rıksa bız on a.rMa teln,_ ı b.b'· taneye ıeliyorıun. Her halde be- düşiinüyonwı? r·z· Senybor •. ımJdiı be~". er çı da- ealı. senin efendiy"ı ne nıdn u ~.!ili•· 
.-.ea enı a - .-.. l . • • aDlalırı&. u a•• • üak"T' b • · enı g p ızun ev e re en uı l• 
faraatta boyataeaiun· Ne tuh~f er.aııu: t:mak lazım. Halbuki ıe. nım mısır .. p !" une • • en.zel'f!"' - Dad•ın ö:irendiği adreale beklenin. Ben de İti görüp der- yor 'iri ayarbnafa çalıııın ! 
4~iil nü inaanlaruı bir kıı~ bın ~y ~ de var ya ... Seni da· aavJrımı ;j•rı;•t ~etı~aın~r. ~~ bu 1b~ını, aahte .metresimi ara- hal ccUrim. Kad"' nerede oturu- - Biliyor, J,f,liyor, hir defa 
bir türlü illetle ıztırab çekıyor • aaı batka tiirlü karşılamam li . aa o sa ae e ev a a • r a Y!P u ac~.iım. Dır kere de onu yormuı? •tzımdan kaçırmııtnn. Benirn al 
lar. bir k1111ıı da ayda muayy~n ba md Bilm~m piçin böyle hare• ber nr. . • dınleyecegım. - Şehzadehatmda. s.m dlll'Ur nıu? Geçen aün onl 
ltlr lcretle bu ıatırab çekenlenn ~1 t ~fm Kuaura bakma, bugün· - Öyle ııbı. - Fena ftJ.:ir değil.. Fakııt Necliy. gelirken dadıdan ad Bllbçe~apıda uzaktan hera~ 
arasa.fa yaf&m&J• katlanarak 1~ 

1ek ainirliyim. Bana hir ıL - Sahi mi? Aman anlat. Be- acaba fazla heyecana kap.tınaz resi öğrenmiş.tim. Söyledim, Nec· bir otomobile binerlerke cır. 
•a.tı.-..ı. çekiyorlar. . • . P ! nim de aaııa verec•k millaim ha· mıaın? Dadı ıeçen ıUn iteni fe. la ıömletini çı1ıardı. Elini yUza- clUm. Koıtum fakat, y ~· 8 

Bir llhza autu. Alnı aınaı;. ıaK . .,:rı: ~akarken aiguayı tu· yadiılerim var. Fakat eYYeli aen na korkuttu ela... lıterMft onun- nü yıkadı. Mantosunu l'iydi ve diın. • l§Ctn• 
endife De buruf11'Uttu. K ti ' 1 ~1darıaua titrediğini tÖyle ... Dadı ile hizmetçileri eor- lll 1tea koau .. yna. Bu k•clın her hastaneden aYTıldık. _ Onlar oltl iuna . -! 

lteftcline ~lr rihi O&w et 1 tan P suya çektin mi? h.lde para ile tutulmuı Wr sa· Koeamuataf •pa.-'dan Alraara u emu. -
- Biıt.u.a .. ualtiye W-'8· ıwa.;:. L-t MDİD aioiı&eria ... • - Hı.netcllw ile -..... •alb .taeak. aı, kukla... Beace ya .... ,.Wa ~ı. mUddet he1n9n '""L- _, 

"" d.,l .... ya .. .......... - ~ "' ---



4 Sayta 

( Bol11acam1Z : 5 (17)) 

B•nlardan 30 tane•ini halledneh 
6ir arada yollıyan okuyucuları-

mızdan 80 kifiye hatlarına 
fIİdecek hediyeler verecefi1'. 

12345678 

--- . 

8odıuı ... doim: 
l - Piılımanl* ('7). 
! - iıclli (8). 

3 - b* (4) , F.ıttei'e (3). 
4 - Mamur eiımıdt (4). Blır san (3). 

ı - Son.ona. (L) roıtrse kıöl.e olıııır 

(9), E9'dl alfaıbede bir harf ı 4). 
~ - Felikdt (5), ayni (2) . 

'1 - &'ltl tıır harf (3), Ekmel• konan 
idi' madde (t). 

8 - Yab!a.ta.n (8). 

Y:u:lta.tıcbn aşatıya d.ofnl: 
ı - Neaa;t dallıeSnae (8). 

2 - Acı ~b (8) . 
a - Bir~ (t>, Gfınl1llie <S>. 
4 - Btr nelt mtilk (6). 

6 - AnılK'A 'bembel' (2) , 1ıci dıefa 
~nauıslie ~a uaı'<Oa. olur 1.4). 

6 - GtiRI ,.ası (5), San'a.t (2). 
'1 - Fl&t ~ (8). 

8 - A'fT'Ul>llh b&r nehlr 13), Şeref 

(S). .................................................... 
..... Takvim 
2 inclteşrln 22 Paı:ar 194:2 

Zilkade 12 - Kasım 15 

S . Jm. Gll.. Öğ. İki. Ak. Yat. 
B. 12,26 2,10 7,14 !ı,45 12,00 01,86 
Va. 6,12 7,66 18,00 15,81 17,46 19.22 

1 RADYO 
1.-------ı 

PAZA:R 2:2/11/19'! 
8.30: Saaıt. a:yarı, 8.32: Marşlar (Pi.), 

1.40: AjaDs haberleri, 8.55.9.30: Uverılür 
ve nııaql• (Pi,), 12.30: Saat ~ 
12..&3: Sinema Ora''u n.e parç.aJu (Pl,) , 
ıı.45: Ajaııs baber'kıri. 13: }"a&ıl şaıCm.. 

lan, ıs.30:..1'-3t Racl10 sıwon ot.'kıa!llra.. 

51, 18: Saat qarı, 18.03: Radyo dans 

~. 18..t.5: Sa& eserleri, 19: (Zl. 

raM. ....at, 19.lö: Şu'kJ ve Cıiiıtriiler. 
19.30: 8aM _.., ve a.jaaıı blııberled. 

19.45: 8ert>eıııt ıt dalıtka, 19.55: BiiL 
..._ mplıpmınta.n .. mıu, ıo.ıs: <Deri. 
lrJsıne saati), ti: (ETin u.atl), ıı.15: 

ltanıJ* ~ p.dnla.r. 21.50: 
A--.. SoaWıar M koşalarına -*'· 
cetfri, !ı: Verdi'ııin ~U'lndiaa par. 
eelaı' (Pi.), ıt.30: Saat <l.JVI ve •Jadl 
hıııl>erl ... 

( TIY ATROLAR J 
i.tsta.nbal Be'edl~ m ~~,,= 

'ltill Bu &Qam ıs&ai ZG,30 ela 

KOLLEGE KRAMOTON 
Gerhart Hauptmann 

KOUKclt kısmı 

Bu ak$alrl saa.t 20.SO da 
ASRİLEŞEN B A B A 

OumAr&fst ft Puar sünleri 15,SO aa 
mıaüne 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

942/448 

ı.c....ı APr eteneli caddeel Al~-anaiı; 

hl.ide maıMmııeoe lfıkıanna brar n.. 
ICeD A ........... Biraderier KoMJll 

~ ile orillkW'I Meıbm~ wı t)ııe.ylt 

ve llııed '" Rami ve Şevket ._ Balılr.I 

( Yeni neşriyat ) A...undak1ann altıelılıblıan il• aMıetıcllıled 
"-----------" ~ .._.. wmlcoe 14/!/H! 

SON POSTA 

ikramiye lıcra .. i19 
111ikt•rı bıtan 

Ura Lin 

1 2ö.OOO 26.000 
8 10.000 IO.OOC 
5 S.000 2&.000 
~ 2.000 4.0.000 
60 1.000 I0,000 
ı:ıo l500 60.000 
800 100 80.0<IO 
800 60 4,•).000 

2.000 ıo 40.000 
8.000 10 80.0'.>0 

80.000 8 240.000 

91.8v9 YekGn 'ilt() .000 

Tam bilet 8 yarım 

bilet l,W liradır. 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mü~s-

• 
sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
l - Fabribda y&f,)&lacak m~ ııaiidıl'ma ~in aflli* yuılı &ntaM mal. 

...- müb&:yaa oluıı.a.cakta, 

• - Malıııeme.nln c:ıinsl Milatıan Öloiisü. 
KertW&e !0,966 mS 
Tutla U,350 aclet 
Kum 63,000 m3 
Oabl H,000 •• 
Tat 

b - Ba ma.bemenın ~bd n.tf lteclelt 631'1 Hra 17 lm1'G4 o1ap lııı&ekUDIB 
tılml.._.,e airebbaesi lçla '7' lira 54 lluraıt aMnalıbt '-lıaa& Yettııocılı*. 
ı - Ba ite a1c1 tarimııui .,. emik ........,._, - · 

A - l!lı:ııılllme ~ 
B - ....... (IUinamıe, 
O - D-'. hDD1 ......... 

• 

A 1 L 
Müıe~ daima kadın ve erkek 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatleri, Al
tın ve plathı Nifan yüzükleri, kıymet. 
li taflarla aü.slü çiçek ve 
piildar ve yeni tövaliye 
yiDıülderılnin zengin çetid 
letWı bulmdurduğımıu.. 
zu bl1dıtmıekle §et'ef du • 
yarrz. 

SAAT MAGAZALARI 
~; Eminönü 

caddesi No. 8 

i LAN 

ATOLYE USTABAŞISI ARAMAKTADIR 
Aşatıdaki prıtıan hala ola.nıarm A. B. C. romuzj.;ylıe ısı. 176 ~ lwiıuıRl 

adresine J'Ul i le miiı'aea&Uarı: 

1 - Türll oımar.. 
2 - Mühendls veya San'a.t mdctebl mezunu olmak. 
3 - Bii;yilk atölyelerde astabaşıhk ~ olmak. 

4 - Ya.şt 40 dan fa&la olınamak -ve aSeı"lik'fıe aJıa.lıMı bulunmamak. 
5 - Sıbhıi ve a.blW vaıl.tetlerinl velllkalarla (evsllt edebilmek.. 

6 - Bllbama. ~ trttıc ~ derin v.mut ve praUk tecrilbe.I olmak. 
'7 - Mar&Dl'oz işleri, pilr. ve Slll'J döküm. ~ellıe ve saç Sflierile lr.a~ıuık4:~ 

11'.Jııta, ~ umıamJ ıutp ve tııareııınıl mümkün kıla.cak derecede 

amuml m&lfimatı olmak. 
Almanca veya in«IJlaee okuitotmıu anlt.yacaiıı dttecede olMılM' e..'Olb 

edllllr. 

Ehoeritll oıamıar lıabll'7tı&ine röre 250 11.ra.Ja bdar ~ tiıeıret a'.tıbllecS. 
Jıa.;yaıtı pahalılJtı dmmmd&o lstifadle ecJecS " tıs kaıımıona sön ~· 
fada. mıcaalılıen aynca ücret alabilecek. Ml59 -.:yıh Ununa tibl olm&Ja.ıüta. 
~ çahşma, ll;ralıat. ft ~ret.ine l'ift Wıdtr ec1Umflk tDere lleMde 

tıaı 1DM11 nl;bıetlııııh iknml,._, de~. M~ tarahn4an bllL 
bedel lı:onforıu ıneeRn ıemtn edilmektedir. 

~me:yva 1'1eraklılarına---. 
Ya-..atma•ı n AYnlpanın ıteÇlıtia nıetllerin4en ta.sır e.:lllmlt 

KAYISI • FJ...MA • ARMUT ve AYVA fidanlanm 
IHtıa:TLt .e lzAHATLI ollıQk bu 711 dıı. llMıea aneMlilaıisl Psldıe ılttıLACOA.a N& 7AMAN VE NASIL ~ ...._._ brar ftl'l1eırek ılalJa 

bWııilım alAbiladar tıaraltndıan tıe1117ı. (1513) 1llfftlldıl&nr. 'IAn eıleriıl.. TABLİYE EDiLta - B..tne lora mıe. 
11n111a Oemll Atac.ı ian.tından ~ 
ı.ı «KV.0... 11e saman n JUUıl taııB:re 
~:tıtıın menaıu kitlab tenl.e r.•kmıştır. 
~ ~ıaruıı lıbUYa ede11 ba e. 
..-1 ~ tavsiye ederiz, 

t:dhmS~ t.mıJ'ls mah~lotn S/'1/H -----------------,---------- ııııııı•--- Alyonı ÖMER LOTFt TiRYAKi o<'a.u----~ 

.................................................... 
Son Poeta matbaast ı 

NfJılrl1ai lliidilrll: il. sam: ~ 
UB1Bt ı A. Jl:lı:ftm USAKLIG!ı. 

tal"Uı Te 15M /!.f 7 4 N o. Iu lııararı i 1 f' 

tıascJilıc " l'8lıl olan fulıUı ialıeblnln cıa.. 
hl ttııliledi ldltl a.nlaş~ icra ve 
lflie bnmMman 182 lnol maddesine 

te'J.ftbn UliBmı blJıma..snu. ve bort:IU.. 

nan ~ ~ ~in nıa.ılannm 

lııellıllerl~ iadesine ve l6fıu branı:ı u. 
BUkın lli.nJ.na 21/11/IJU tarihiıncJe b. 

rac vertıım, olduiv .ıı&ıı olunur. (6945) 

Fatih Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemeainclen: 
K~ Keıresteoııer caddesin. 

de 49 No. ela. Baeıaıı Sari 1'&nlllda otu. 
ran lııiiçıülıı ömenı da..Yıa 1mluıııa.n mu.. 
maıll~ llMa.ıı Saranm 20/11/94.'? tart. 
hlıncle vuııl t&Tln ec1lhnlş old.ukundbo a.. 
liı'lıaıbri'ann malümu atma«. U:&ere ııan 
oımrar. (942/56t) 

ZAYİ - 8/12/12.93 1arib ve U2«ı 
ı633 numaralı pasa.poı!lııwuu zayi etüım. 

YenWni ç~n es&lsltrln bük. 
mü J'(idt.ur. 

İran 1.ebaaanctuı Mehmed İbmlıim 

ZAYİ - ~ nüfus memurla. 
tandan aöiım DÜl'118 ~ zayt 
ettim. YenilıııinJ •l~tmda.ıi esUsıbıln 
bii1ıım8 oQımadıiJ l».n olunur. 

Allııeri posta 359 ~ 
Ballıl Gökfe 

Puantör ve Anbar Memuru alınacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İfletme Umum Müdür

Jüjiinden: 
Kadı>ommda münhal bulunan pm.ntôıiük wı anb&r memarlıuiıı ı9ı0 3 BJıtn. 

etimin 94! &iinü saat (15) de Um11m Müıllirttlk Merbıı bimaıı>da ,.apıla. 
ilk ~·n lle liiuımu kadaı' memıa al~. 

NaıulUI ,..Car: 

1 - Mftlllll' oı.bll~ek lıanani nBafı hai& obü Te 85 ı-tmı l'eome.met. 
1 - ,... U'lıerlli*d yapmış 1Mıı19ımıaık. 

1 -~ mıesunu olmak. 

t - ,Sıhhi darumıı bu vaaifeltft IDÜsald bulanmak. 
1 - Y.m..nd& yu.alı ft911ıaları ftı dantıer adet~ fil- olarak bir 

dlldıoe ile Umam Müdürliite 1. Blrlntıt .anım. Hl a\pmına. kadar 
möracut etinlt oknak llzım4•. (16U) 

İzmir Defterdarlığından : 
ı -ıZ'7978 tir& 9 '8n11Mflif \"e muhammen bedıelll İmıiı' BilkılıQet Konalı 

......,.. lıap&ll Wf mullle elııd~ bmılmcJI•. 

Z - Movakbt eenıınat akçesi 2099 lira olıaıp tbahJt müieaklb illa.le bedeli 
tiıılertnclen % 15 te lblll' eclıtec~. 

8 - FJırdttme '1 /1Z/H2 iarilılnıdlt P'r.ar.Cali cVnil aat 15 ile hmlr ~ 
clıutıiı MllU Emli.k müzayede ınlonanda )'llPtlacıalıcilr. • 

4 - Tftilf melıtubbrının msııtme&'ÖDÜ 8&&t H de lıladar bmlr Deftd'. 
c1ıııiıimdıa ~ ıwmlsrona. 4cMli olmımaeı veı.ra slloc1«11meaı lca.bedıer. 

~ Ce(:ibneter ita.bul eclfmea. 
5 - hitıdtlileır keelf tacslli.t ft büllııa oe*vdl ne husu.st fenni l'Lriaame:rl 

beır sün meeal saa.it daJıltlnde İzmir, Aı*aır& w 9laDbDJ Detteniuhklan Mil. 
u Eım!lk Müılllrıtiıkıflrinae sörebııtrler. 
ı - mal ıt.neıe lflbak edeoelı: olan ıar. 2498 ...,.. hnuM.n 2 ve 3 ünıcll 

ımMdılelerlıule ,-aaılı 6vsal ve teın*i SÖlıerir ............ lııDmlelroaa tl»re. eQDeie 

~- (1191) 

· ,';~4~~'1~~~~'.7:ö .. ksi.iru .t<:~-e.ciJrô-ri~!tid.EL;!.i.,~.::~~·,:·: \~.··: ',. 
~~~.~~T· ~J,~.2'~"'}·•,:-lJ· .. ,,,~:'"'""'':'·~.'1'.R"·"'.;<· o.l!f'ı'.c -> .. ~ .. · -"' ·',~j·~:t;;~~,~:f" 

' ! . . . :., '. ·.. . . . ·.. . . . .. -; :.:~<?:'. ·: 
• . • ' ' ~. • • i• 

Komprimeleri derhal geçir.ir. : · 
Kuiu:;u 35 kuru .. tur. 

Muhasebeci aranıyor 
Gölcök'lıe bıu.l•man Denlz Fa.brikalan Umum Müd'Ü!'liitll emrindıe lsWıdam 

o~mmuılt ve lıanuni dtmmıuna göre 260 1ira7a kadar ücrdi verilmek üzere btr 
"'111bNebecl allJl&('aktır. 

ilıııtekıtMrln Ankanlda M. M. V. Deni• Mii9tcşarlıfına ve İManbulıda da I>enb 
Lova&mı Amirllilnit hemen müracaatları. (1568) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Mu.ı.amınen bediell (2484) iki bin OOri yüz alta11111 dônt llra ~ (800) Belılıl 

yüı wıo ftiDt Jl'iı (1. BITlnclkinun. 19'2) Sah &1inü su& .14) on dörtte R~
da.rpaead>. Ga.r bklMI cbıbilhıdelri komlayon tıaraluuJıan ~* ~e mıuliıe 

Baim alıDAC'""'· 
Bu ile air,mdt ısttyenıertn (184) yüıı Mıaen dıöıııt. lir& (80) lııuııuflalıı mınak. 

1ııM ~ ve bnmı1111 t.Jln etcılil vesaikle l>iıtUe elmlllme SÜDÜ ~ 
ne lııadar ..,.....,ıou& mii.r&aaatları li.Sl.aıdıı'. 

Ba ite aJd priaameıer komlByolldan pa.rıl9S olualıı dıliıUJmaldMır, (1638) 

• • • • • 
/STllCaALIAllZIN. YARUGINIZIN 

6AI lltlİM SlGINAGI aAN~~IR. 
o g • 

@JJfl30 {?§ lb~C:Sfl'ilfl/1/;(} /Jıel1}{!!Jt:; o 

lzmir ·Defterdarhğından: 
SSil zade Mabmuılan Jtri ee~ milli emli.lı: ut)f bedelinden mevcml 

18250 lira 9 Dı'UŞ amam borolınuD temini tabslll lıphı ba&lnqe blıtncl cıere. 
oe.dıe ~ bulun.an bmlrde Kasap Jlmr ıınaııı..tlesltılo AHpap ft t>&tictiıer 

ldkal'mda Wn 248 kliWlı:. sıo ada. 28 parseı saylda mt*a.nflll C7'1, 79. 81, 83, 
U. 24/1..2, 67, 69, '11. IS, 20) 1ıapt ımmanJan ve HOOO Ura laymdl mokay. 
yedeli a.vıu nı dükkanları müştemll Büyük Leblebld otlu h&ııJ 1abslll emval 
kanuna hükümlerine tevfikan 21 ~~le mümifede'J'e ~~D'. 

Taıliblerin 7/12/ 9'2 tlliblnde saat 16 ela. :tzmh. Vlllbel ibre heyetine mil. 
raca.atlar i1A.n oıanar. (1426 

Saçınız dökülüyorsa, bafmızda kepek varsa 7 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---•Kullanınız. Teıirini derhal görününüz. ___ ,,, 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalar. Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Eluıtıtmeye konan .lf fa.brlkada ,...,ııaca muvaöa.i sıodmna f«'llit 

264'7 Ura 29 luınıt olıap 'Vahidi fJat esası tberinden &.ean>nlara verilecektir. 
ı - Bu ite ald eartname ve ewak tımlanbrı 
A - EUlltme prtna.mesl, 
B - Mubvele proJe:sl 
C - Bl8118i, fenni prtnaıu, 
D - KePI "metr.ıJ oeıtveu. 
E - ~eni« bu enakı Balım ŞdHjtnde l'Öl'eblllrıer. 
3 - Elılstıfme 23/11/IM2 süniine mllsadil P&zarteL'iıl ıiinil 8aM 13 de fab

rikada 7apılaoakt.ar. 
4 - l!lıBIMmeye &'lttbllmek ~ Wd:• 198 lira 55 k1irue mavakb& teminat 
~. (15lt) 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - Ankara B(,Jse Sana& Okola Eldı.i:ıtl A~ bin.asa lnpaiı Cel~ 
~ hariç) lıapab sarf usaı~ ile vahidi ftM esası ÜRl'fnden elrsl~ .._ 

nu'lmılıJs • 
ı - Bu "'f"etıııı tıalmılo ectlleıll bıl'f bedelJ, ('92.156) lira '15 ~. 
3 - F.lmil\mııe Sl.Xl.190 Puar1at &iinti llUlt 15 file Allbrada bU>1ik :bbl 
a~ Mesleki 11t T~ Ötret.lm M~ıtınııııa &opı&llMak Ve 
lddılk 1haıe .. ~ 1-.ıı.Iac1Mw. 

4 - Ba lnfMilla alıl proje ve prt.nam eler. CU) lira < 60) k1ıırwJ mmabl ılnııJe 
V~ Yapı t.1«1 Miiıdllrliitiinden a.hoabll'k'. 

5 - Bu 11ıŞllM lıııt• llbıamlıı oıuı cllemlr ft ~ VeWll'lqe 1ıemln otuı.a.. 
eüıt.r. 

6 -~ ~imek f9ln, 

a) 2U:Mi Ura !'1 IEıııratian lbareı muvalds:M ~ 2490 •~ lıaDa 
hükiimleri clılJıl(lnıJe Tf.rilmiı olması, 

' b) Eliaıl (300.000) Dralsık beDZl!tt ln$&atm iıeabhüd edhcl1iine w teaııbiidün 
ifa okmdu.lwıa ctalr -.aılt& chtf':rilmesl. 

c) :tııaıe ~n s ,.an en-el (taUl ıiiolerl ~> Nalla VeklllliılDıSen 1w 
IJDJnlS dııt;,8 ~...._ lbru eıttimell, 

d) - 11M2 senesine ald Ticu'et Od'asmdan 't'aAa alınmış olmam ~. 
'7 - fslldılUıerfın, tdtllf mektoblannı ihale gibııll olan 30.XI.194% P1lllll.riaA 

cönü aaat H e bdlar ıtomlıryona YerilmJş o1mıaJaı'J liamd1r. Postada Taba. 
bula.c* ~ler bbGI edlhnez. (1'351 

Belediye Sular idaresinden: 
Suyun mdl'e mtip ftp.tm& Nafia Vell'ilakaıtn *-vtblıe •ı batak .... 

- ..._.. eldal'D ...... aboneledmlmm .,... ,. amolmiar, une. 


