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PAZARTDI 21 JKINCITEŞRIN 1942 

U SABAHKi HABERLER 

Almanlar Stalingradda 
hatlarının yarıldığını 

kabul ediyorlar 
Lıı,ra, • cep~ede lfıan kanederiıiı 
te~likeli vaziyette tılııdıklanıı ~ildiriyır 

&iıriklerden 
cekilıiyeı 

ıallar 
Bu mallar umumi 
mafazalar ıirketi 
tarafından sabıa 

çıkanlacak -

har il 

Cripps lıarb kabinesinden 
çekildi, Eden hükumet namına 

Kamarada mulıatab olacak 



2 Sayt& SON POSTA 

Hergün RESiMLi MAKALE • Hayat felsefeleri.. • Se.b.htan Sabaha ı 

Fransa - Almanya 

Tarihi tefrikamız: 17 Sifi YU'dı ki, haseki Mustafa a-

l Ki LE HA 11 iM ia~ .;.:ı ıı:-'::.!°:'.';ııah l Ne 

çıoldan haremden çıkmıı, &iindilz ce su&brlar. Mercan kapaklanıp 
leri wzirlet'i kabul ettiii «Arz» yer öptü: 
ocluma l'elmitti. Mus.taf a ata - Ol Sipahi saribi ıelmittir 
kapıda beıkleyea hadım «Merca· padifAham. 
na» sokuldu: «Şevketlu padi§&- Genç Oamanm kendinden kır· 

" rüzel hayvanınız •ar İmİf yolda. 
fHDl ve 

·•· 
SULTAN 

"GEHC,, OSMAN 
- r. .. 
Uıak Hamza Beyin ah Şahini 

getiriyordu. Hayvancıiın güzel -
lilde sahibinden alt kalır tarafı 
yoktu: Doru rengindeki tüyleri 
kadife ~biydi. Sevimli bir boy· 
nu, a~klannuı bilek yerlerinde 
kudretten seçirili "balhalle -
re» [2] benziyen hafif «allraıı» 
vardı. Gönül çalan hir kafa ka-

- 1 .•• 
Hayvanlara atladılar, Topka· 

pı sarayınm üçüncü kapıaı ı< Ba
büa ... ade » [ 3] önüne götüren iki 
~afı ağaçlıklı genif yolda indi· 
ler. Solda, <<Kubbealtı» [ 4] Ö • 
nünde ak aarıkh, kırmızı feraceli 
ve simsiyah yüzlü zenciler dola
, ••. "rdu. 

·~seki ağa Hamza Beyi kapı-
c Kara Ali ağanın odasına 
buy etti. F.ınderon hademeleri 
bu kadar izzet ve ikramla wraya 
getıirilen sipahi beyine kıskanç 
ln*anç bakıyorlardı. Haseki 
Mustafa aia padi.aha haber ver· 
mek i9İn kapıcı batılara mahsus 

han yanmda kimaeler olup olma. mızı yanak.lan al al oldu: 
dıiınrn sordu. - Haaeki. aia ıeldi mi? 

Mercan aklan kızatan gazle- -Beli benim ıevketlu efen· 
rini devire devire cevab yerdi: dim, kapı önündedir. 

- Vardır yoldaıım. . - Tez bunda relsiin. 
- Ya kimleT bulunur? Arab bostan korkuiuiu değ. 
Arab boium yerleri kararan neklerine benzeyen ayakları bir 

ince ince uzun parmaklarile ıay- Mnne clolataraktan çıktı, İçttiye 
ma~a başladı: Haseki Mmtaf a ağa girdi. Da· 

-Sahibi devlet Dilaver Pap vud Pa,a dördüncü vezir olduğu 
efenclıimiz, devletlu Davud Paşa için veziriazam Dilaver Patanın 
efendimiz ve Defterdar Paı• haz alt . yanında oturuyor, Ha!ekiyi 
retleri.. [Birden bire aklına gel- dikkatli bakışlarla takib ediyor· 
miş gibi gözlerini açtı] cenabrnız du. İkinci Oaman ayaklarına ka· 
«Topçulara» gİtmİf idüniz. Ya, paklandıktan sonra doğrulup re· 
teYketlu efendimizin is~edükleri ri geri çekilen Muataf a ağaya 
Sipahiye deetres oldunu'Z mı ağa sordu: 
karındatım) - Hamza Beyi getürmişıüz. 

(3] Bir lı:51m ekUY11COlar ~n: M•. Aaaeki Mu.tala baımı .. na• - Kapucu başı Kara Ali ağa 
odadan ayn'Mığı zaman padİfah ym..ça, Arab Sultan Oamamn hu. kulunuz nezdindedir padi.-him. 
berin kap•. IMelıler tarafı bpall. zuruna aeifrttf. Padifah Yezirle- - Ahsen. Az intizar eyleme. 

lf l ........... tDpllllltı _ra,t•lan •· riJe, gak nefret eıttiii ,eniçeriler tini sa,ten ala. 
1111 ,. ---.. ....... • • • ~.-... -ı .. ... ·-

Haaeki kap17a kadar yüzü pa
dipha dönük olarak seriledi, 
(<Mercanın» açtığı kapıdan ardı· 
na dönmeden çıktı. 

Genç Pad~h vezirlerile tek· 
rar bafbaıa kalınca, Haseki gel
mezden evvelki bahai tam kaldı. 
ğı noktadan tazeledi. Açıkça: 
ırCe~kte bir ite yaramadıklan, 
yani ölüme atılmaktan artık çe
kindikleri» anlatılan «Piyade 
yeniçeri ve aüvari apabi» askeri· 
ni ortadan kaldırma çarelerini 
dütünüyordu. Veziriazam Dila
ver Pata başını önüne eğmif 
bir teY söylemiyordu, ikinci Os
man çotC öfkeıliydt Dilaver Pa. 
taYaı baiJonadan gözlerini Davud 
Pafa'f'l çevirdi: 

- Ne diniz, Dilaver Paıa la· 
lam ''Maslahat emriasirdir» dir 
idi. Ya, bu «yaramazlar» yerine 
yeni letkel' derci ve dilhah üue 
tertib ve tanzimi mümkün olmaz 

Türk erkeği ve kadım 
Eski Türk evi 

Adetlerine dönmeli 
Fırsat bu fırsat 
~--- Burhan Cahid 

le çarpıyordu. İçinden: «Ey o ... 
maın ! İıte keodu ellerinle çuku.. 
rım kazacaksın!» diye dütündil. 
Dı,mdan ainllİ sinsi aıntıtı. Geri
len dudakları ve kirpilen.m ıakal 
ları yüzündeki çizgilere kan ko
kusu almıı kaplan aırtkaıihğı ve
riyordu: 

- Benim mehabetlu Padip· 
hfm. Bu devleti aline ınanı [ ı ] 
miıı"buek ellerinizde olup anı di. 
ledüğiniz tarafa aevkeyleyebilür 
siz. [ayağa ka.Jlkıp hızla genç 
Padip.hm ay~na kapandı, 
yalancıktan çevresini gözlerine 
tutarak hıçkınna taklidi yapa 
yapa kalktı] Kqiidevlet umma• 
nı felaket içre çalkanur padİf&• 
hami [2] Ecda.ch izammız ufak 
gördüıldeıftn J'&pmıtlar ve olMI'" 
retle umur «lannda» muvaffak 
olup zaf eT yıoluna gelmiller idi! 

• ( Arkcuı ucır) 

mı Ye olur ise ne den ili olur ve cı l Bit- u.n okUJUCulM' IPı: Diııılrln. 
bu devıl«ıi aliyye na11I zafel' bu· · C!J • km oU.yueaıar lohı: »-· 
tur? !fi& ı..w 1eJ1W tenktnıle c,...181'h 

Da'llllel. ·~· ~ ~ .. 111'· 
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' Sayta SON POSTA 

( Bul11acamız : 6 <17) ) i l
1

_R_A_D_Y_o_.I ' 
Jlrmlardan 3D tane•ini halleclaek 
1'ir arada yollıyan okuyucuları
, mızdan 80 kifiye hoflarına 

Sayın Halkımızın 
Mağazııanızıda her cinsten 

yeni saatler miifterilerinıizdea 
çalıştıralım. 7,40: Ajans h.aberıerı, 7,55/ az kar alınat1ak satılır. Tamir 
8,30: ~-.ton orke9tra&, 12,30: Saa.1 ıneccanidir, Sadece yedek par 
l.}'3l'l, lZ,33: iKamPt p~ra.m (PL). çanın parası alınır. 
12,45: Ajans baberterf, 13/13,30: Şarla 

Adre•f 

~~~5~~ ~ 1: Ayyıldız SAAT SATIMEVI 
19,30: Saat ~ l'll!I a.Jaııs hrı.berlerl, • 
lŞ,tO: ~ 1e dtıüdka, 19,55: Ka1'1'jık HOSEYJN RENDA 
~ıar. 20,15: Bad'.ro &'azetesl, 20,45: Sirkeci: Tramvay durak kar • 
Bir h1'IS ~ ôtreniJ"Ol'ıUZ, 21: ( Gii.. fltsında 8 No.Iu Ha. 
niin meee~ltti), 21,15: Şan Sol'olan, "*' oğlu Han t el 

gidecek hediyeler uereceğiz. 

12345678 

PAZARTESİ 23/11/1942 
7.30: Sa.alt ayarı, '7,32: Vöcvıdumuzu 

1 -• - - - -
- il • - ,_ 

• • ,_ 
,_ 

lldncitetrbı 23 

Dikkatine: 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 1 • -ı-ı- Zl,30: KOb'IJŞlma (Xitab8eve.uler l83Jfl), kat İSTANBUL 

21,'5: Bad:Y'o eenroa& orttestn.sı. 22,so: ~'------------·------·"- Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
8ad ~ aja.ns baberıerı n bon;ıa.I•"· o • A. E. komisyonu reisliğinden: 

-• Sıya iki buçık kuruş T R K 1 y E ı· s 8 n N K n s 1 Milbammen bedıefJ (195'75) tim tutan malıetit elı'atfa 135 ~il tere9C.e şart. 
· zaı yapıldı N N ~~=~ı~~u:=ıı:e:iiç~.~işe-:U~~~ 

ilolılan -ı:a. cloim: 

1 - Mettıar bir çöl ( 8). 
2 - Bfr enıJr (3), Tera Cbaa& de.-

KüçUk Cari Hesaplar iti> m. • ı •. Kömür fi.a.tlannm a,-tmlması 
3 - Bil- had (!), Bir f.Bllr (5). üzerine Sular idaresi suyun met· 
4 - Bıaer• •K.. ceunıe ~ o. re mükab fiaıtınıa iki buçuk kuruş • • A 

•5 <s>.~ (5), Nota <z>. ~ ~p~=ş=ıi~rzN:E.:ö~: 1943 iKRAMiYE PLANI 
6 - Olıııao (3), Bir meclis ((). letince kabul .edilmit ve tatbi'kı. 
' - Uuk.hk nfd!ıı..g c2>. na ba~ı.nmıştır. KEŞIDELER: 1 Şubat 3 Mayıs 2 Agw ustos 
8 - S~fan (6). , ' ' ' 

1.. lngilizce kursları 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. Y'll1ıııandan aşatr;ya. ootnıı 

ıl - Bir sıebZ'e (8). 

a - Beraber C3>, EcJıeıın.t ((), 
S - ~.u (2), Kör l3), 

ol - .llnıeribnm remzi (3), KMn u.. 
-.n (2). 

5 - Bomoıtıöre (8) . 

e - ~ <Yeni ttizkçe) <4>, Etra.t 
(&). 

'I - Eıtııelc diılıl'.ı&ar (7) • 

8 - Esılrlertn (8), 

4 sable ekmek karnesi 
bulundu 

Betikta§ Halcerinden. 
Evimime bu sene ae hafta.da. 2 giiD 

olmak ~ 1/12/ 1942 tarihtnılen w_ 
btl.ı'elı ingiJiııce lnırsıla.n &\' ıı acakiır. 

Ders!lere Sah w Perşembe giiD teri sa.. 
• -~ dan 19 sa kadar devam edlkıce-\ı

llr. Bu cJerslerıe İn«illzıce ötrefmeoi Bay 
lteyner Cıanlm<Ja.n verilecektir. 

( TIY ATROLAR J 

a ista.nbul Belediyesj 

Şebfr Tlya.1rolan 

Komedi kısmı 
Bu ak.sam .,.. 20,SO da 

ASRILF.ŞEN B A B A 
···--··············································· 

A.m..avudköyiiode köftecilik ya 
pan F eyzıinin üzerinde 4 adet 
sahte eknıek lc.anıeai çıkmııtır. 
Költeci inanları Küçükpazarda .,.. __ Takvim 
Mebımed Ali adancla birinden 2 inciteşrin 28 Pazartesi 1942 
650 ıer lc:uruıpa Mclığmı söylemi, Zilkade 18 • Kasım 16 
f'ab.la.nan Mehmed Ali de hadi. s. lm. Gtı. Öğ. İki. Ak. Yat. 
ıeyi in.kir etmittir. Milli Korun- E. 12,28 2,11 7,lts 9,45 12,00 01,86 
111& Müddeiumumiliğince t&lıki- Va. 6,18 7,57 18,00 15,81 17,45 19.22 

kat yapıbn.aktadır. 

Devlet demir yollan Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Mıııb.......,. ıbedıell 111171 llna 30 lııuruş kıymeCliıd;e olan 79J.08 metre.küp 
mmbt.eıtf d>'addla oam ket·este p.rtn3mesı ~le 8.U.H2 Salı &iinli saat 16 
da kapalı ..-t muliıe s.tı.ı aımacuw. 

Bu ite cirme& llffıe7eııMrin 6808 lira 56 k1lmrş mllVllcaıt teminat &tcelerJ ve 
n bDtınunaııda muadlll tarif ecIUJDiG olaA b.Tme'tli ew'llk lle nüfus cWııl:m. 
hu.!l ~ Odil6ı ft Jr.uunl Jbmet:'ih ft8ikalan ile 24-90 numaralı kaınmıın 
~ .-.ıe bacırta.yaca.klan teklif D1ektnb1a.rı tıe biri~ tha.)e sıaaAlnden 
bir saaC evvel kıomlsyona miirac.aatıan Jtcnnchr. 

Ş&rıtname " muita.Yele proJetel'! Adan&dan 6 ncı ~ Ankarada 2 ncl le. 
ı-.ıe ve~ birinci işletme Müdüriiikl«i vemelerinG 5S6 klll'UŞ 
mt*&bUl!ınde sa.tın l\lmbaltlr. (lW) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ila.nları 
Kartat Jı:azasma batlı S:.maııdıra nahiyestnde kilın Sultan beıyıik oiftriğt 

Wa.hOinde fO dönüm sa.hasında.ti tarla ve 10 dönüm m.lilı:ıbu'mda.k~ ~ i1'e 
8JJ1ır ahın ve bil- oda sıeneovi 120 Jlra bedeti icarla lııl:ratfa wrilmek iiuTe mü. 
ııaı:tedeJııe ı.ıiklmbnıştr. İAalesi 30/11/H2 Paa:a.riresl günü ııaaıt 15 cUdlr. btek.. 
Jllt:ri.n mtidllrlıölı: aJı:a.rat kalıemlne müra~ (1521) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kla'Oılıılş farthi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
8üe ve aJam adedi: Z65 

Zlr&I ve iioaıi her ne..,.t buııb m...-ı.,rı 

1943 İKRAMİYELERi 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) - 777.- )) 

1 )) 666 )) - 666.- )) -
1 )) 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 » - 666.- )~ 

10 » 222 ». - 2220.- ». 
30 )) 99 )) - 2640.- » -
60 )) 44 » - 2640.- )) 

250 » 22 ~ - 5500.- )) -
334 )) 11 )) = 3674.- )) 

T~kiye lı Banka•ına paTa )l«fırmakla yalnız para biriktirmif 
&1e lau alm11 olma:ıı, a)'ni :ııamanda talihinizi de denemiı olur • 
aunu.ı;. 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Falııriiwia yapııaca.lı: mıwaWc&t smdll'Dla i(ıin ~ı.da yazılı lıışaa.t ma.!. 

wm.esi. mütıa.yaa oı~a.ktır. 

a - Ma.lz;emenln cıiul Milııtıan Ö~iisü 

Keres&. 
Tuila 
.Kum 
(iıakıl 

Tq 

20,966 
ı8,350 

63,000 
70,000 

mS 
- adei 

m3 
ma 

it - Da mabemenın tabmlni J."qlf bedeli 632'7 Ura 17 lmraş o111p ISteklinbı 
riısil~ye gireblmesl için 474 Ura. 54 !kuruş muıvaöat ~ verecektıfr, 

2 - Bu işe a.id şa.rtnaıııe ve evıü fQDJ&rdırı 
A - EksQtm.e eartnameei, 
B - H'llSllSl şırtname. 
0-B'llSllSi,hnn.i ŞNltnam~ 
D - MaJzeme eb'ad listesi. 
E - Maheme ke~ defteri. 

3 - Eiln9U~ Z3/ll/942 rinü saat. l3 ete fa.brikada yaınlacalııtır, (1513) 

1 İstanbul Belediyesi llinları 1 
~oilu Nişan.taş Mesrıat..ıyet mahatııeslndıe 84ldııta alııbıalr.rta o.lan mecraların 

ta.mid Mılt ıekslltımeye koını\muştıur. Keşif bedeli 649 itra 6 ku.r~ ve tik t.e. 
miı:ıatı ıs ın. 6'1 1m1r:Qtur. 

XeŞif ve pıtname Zü>ı$ ve Mmmelit Müıtiirlüğü tatemiriıl~ &'öriilebWr. 
tha!e 26/11/942 Peqembe giin.ö. saat 1' de Da.bni Encümende yapılaca.'3!tır, 
Ta.llb'eriın ftık tıeımtna.t, :ma.kbm veya mdrtublan, fhaJ.e ta.rJJıtndon {il) gün 

evvel Beledl;,e Fen İ.jleri Mü.dürl\liÜD.e iJDÜ1'8.CGl8ıt.la alacaJtla.rı fenni ehliyet 
ve lııanuneın . lbratn li.zım .relen diker vesAııı.ıaıtlıe Jh.ale ıiiıDü ınu:ayyen Aaı1Jte 
Dıüml Encliımende bulmımalan. ' (1310) 

rin H68 lira. ıs lmruş muwJtbt ternlıı:ıt &ıtçeıertyie bfrit.lılte kanuni lkamefci.h 
WıS1lulsl. Ticıa.ret Odaısı realkul, nüfus ~ ve 2490 mmıa.rah tıaınmun 
~şekilde ha.nrtaınuş olıfuktarı teDt ~ ayni gün eJı:aıll!me sa. 
~ bfr saat en-eı komlsYOn reislfi'me' veftllete:ri IA.zmchr, 

Bu dısHtm.ete afd şarlna.meler Adan& 6. İşletme Müdüılüğiinden tıeda.rJk ye 
gc;Uıferilebilir. 1421 

' Türkiye Seker Fabrikalan 
Anonim Şirketinden: 

Fabrikalanmızdan ve lstanbuldan timdiye kadaı en az on 
bq tonluk bir vagon üzerinden feker sablmalrta idi. 

Fiab.n yükseltilmesi üzerine asgari sabf mıktarlan bir ton 
küp veya kristal olarak tesbit eclilmistir. ' . 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

sesesi Defterdar Fabrikası 
Fabrikaları Mües
Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye kona.n Jş fa.bl'lmda 7&111laıcak muvıU!kaıt slill!dııma lıJı;ıillit 
2647 Ura. 29 laruş oluıp vahidi fiat esası meıincfeıı taşalonl:ara vedteceMb-. 

2 - Bu işe ald şa.rtna.me ve evrak tunl.ardJr: 
A - Ek9Dtme şarl.n&mesl, 
B - Mukavele proJeısl . 
C - BlJSIJ6i, fenni fal'fname, 
D - Keşif 1'fJ metraj ~eıı. 
E - İsteyenler bu enakı Bakım Şelfiitnııle &'Öl'ebJllrler. 
S - DB'ıtme 23/11/942 gü.nüne mttsadlf Pııa.rtesl giinü aa.a.t 13 c1e fab. 
~ Ya.ı>lla.otlıktır. 

<l - F..bıiUmeye &"itebilmek lı!,14.n ıstsll 198 Ura. 55 ka.ruş muvakb.C ~ 
~. (1514) 

1 LAN 
Bii;fiik tıamfrat ~lyeıerl ola.n Anadolu'da bir müessese 

ATÖLYE USTABASISI ARAMAKTADIR 
~ şıazıtıan halız ola.nlarm A.. B. C. nmurı:.;~ıe :bt. 176 poet.a. laltuf,ıu. 

adresine YWıl. ile miirıa.caat1lu'ı: 

1 - Tüıtc olmaıkı. 

2 - Mühendis veya San'a.t mektebi me:mnu o lmak. 
3 - Büyük atölyelerde usta.başıbk yapını., otmak. 

4 - Yaşı 40 dan fasla obnamıık ve askıerliklıe alikıa.sı bul'lllllD&mak. 
5 - Sıhhıi ve a.hlW vazlyf/tıerini vesnala.rta. tevsik edebiJımelt. 

6 - Bllhaesa tıorına, trese tşl.eı:ıinda derin vıiknıf ve pratlt tecriibeal olmak. 
'I - Marangoz işleri, pik ve S&ı':& döküm, teneke ve sao işler.ile la7Dalı;4)ı... 

ll\Jtla., lşJerln UID.1bni takip ve ida.reslnd mümkün kılacak dereceile 
mmmıi mallllmatı o im.ak. 

Alırı;anca veya İngtJl.zce oJı.ıud'u.tmıu a.n11ıl~ derecede olanlar teroib 
eıımır. 

Elver.işli olanlar Jı:a.billyetine rire 250 Eira.ya kadar a.yhk ~ al.lbllect*. 
Jıa.yaıf; pahalılığı zammından istifade edeıcıeık "re fş kanununa &'Öre nP&caiı 
fada mesailcJen aynca. ücret a.ıabilecek. 3659 sayılı 'kanuna ü.bl oıma.1a.ıütır. 
~ çalışma, Uya.kat ve ıaşretine göre talıdir edUmek Ü'ıere leDede 

ik!i maaş niısbetlnde ikr.mılye de ver!Tebtreoelııtir. Miiessıese ta.rafından btı&.. 

bedel lıxmfflrln mesken temin edibnektedir. 

' EmJnönüın.cfe Oelıebtoflu Ali.eıldln ma.haJiesin.lın Ta.lım.fnönii &ok:ı.ğınd.ı. 185) ' 

PARA BiRiKTiRENLE~E 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
~ Banka8ında kamıhar&h ve ihbar&tz: 1aaamı1 besablanı:ıda en 

.. 50 llnBı bulunanlara. aenedıe ' defa sdd:Jecelı kur'a Ue 
pli.na ıöre ikramiye claimı.cakts', 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) ' 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
D!Jdı:a.t: Uesa.bları.nızd:a.i! paralar biz sene iofncle 50 llracJan &l3iı 

düıymlyenlere ikramiye pıktlfı ~ % 20 fazla.Jtle verlleıcdı:tlr. 

Kur'a.tua senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazlnw., 11 E.rluJ, 11 Bl~I 
kln'llll taıihlıe:rlnde Qekliecektir. 

lıapı No. ıu diWc\n teslim ta.r.lhhı.den ttibarıe.D bir sene mü!ildetıe ki.raya. ve. 
dım.ek trrere açıı. uttwma.ya konulmuştur. 

Yılhk kira bedeli ınuhamment '1200) J1ra ve ilk temi.na.il (90) lira.dır. 
Şıa.rıtınamest za.bttı ve Muamelat Müdürlüğü kateml~ görülebltl'r. 
İhale 4/ 12/ 942 Omna. günü saat H de Mllli Konmma. kanununa tevfikan 

mıiha.nımen bedeli tabo.1 edenler arasın<la tı:ur'a ~ sureUıe Dalmi En. 
ciimenıle yapılacaktır. 

TalilJJerln ilk 1ıeıml~, mıiılbuz veya ~ı.vı ve lı:a.ıumen ibrazt ı&.znn 
gelen. dJier vıes!blarDe llıa.le günü mua.,nen eaa.tte Da.lm.i Encümende bu 

tımma.111.n. (1553) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
MU1rammen beclell (46625) kırk altı bin ıı.ıu yüz ;rlnn.l beş Ura olan 19 M3 

mıihiıetif eb'atta çam veya kcillma.r cWme ile 3.54 M3 muhtellf eb'atla. oa.m ft3"& 

kök:naı' tahin (7 BirİO(ılUnwı 1942) Pa7Arlesi günü saaıt (16) on altı.da. Da.y. 
QQTpaşaıc1ıa Ga:r binası dah.LlindekJ kom!Byon üı.rafından ka.pah zart usuliıe sa. 
tm~. 

Bu 1ıJe giı'ınıt* isteyenlerin (3496) üç bin dört Yiiz dloksan altı llralık mu. 
vaırm:t ıtıemJna*, k:a.nu.mm tayin etili'? vesSkala.r'b ıllelditlerlnl mnht-eV'l zaa:f. 
ıa.rım ayni giin saaıt (15) on beşe lı::ıdar ~on re1sliğlne vermeler! lizmıd.ıS', · 

Bıa iıı1e a.id 19rbıa.meler komisyonbn ııa.tasız ola.rak ıbiıtılmaJttadır, (15'72) 

MUhaımmen bed-elt 23'750 llra. olan 25 t.on Moru ~ 3/ 12/ 19·\2 Perşembe 
gün.ii saat 15 de ka:pa.b zarf U!JUfil Ue A.nl;arada İdal'e blna.suıd.\ to::>lanan 
Meı1ke:z 9 unou Komisyonca sa.tın alm:a.calrtır. 

Bu Jte gtı:mel.1ıı isteyenlerin (1'781.25) liralık muvakkat temlııa.t ile k::ıntmun 
tayin elıtilğt veSka'11u'• ve tekli1lorinl &J"m gün sa.a.t 14 e ka.dar aclı ıreoen Ko. 
misyon Reislfitnıe verme leri llzım.dıır. 

şa.ıtmmeıer pa.1'8SJZ olarak A.nkarada ~ ~n. Ilayda.rpa.oa'da. 
Tıflliellöm v. 80wk Sefttllrıd.m Ciem1D ol11D.11J'. . _ (1483). 

40 Vatlık 
OSRAM • O • Ampu1Undekl 
Çift dönemeçli ışık telinin ımalln• 
de elde edil en hassasiyet 
e>/ıo.ooo milimetredir. Böyle cUz'f 
toıeranslarla ancak Optik Sana• 
vllnde • meseıa çok hassas ade• 

seler imalinde • çalısııır. ,,. 
şırlar. 

o s RAM bu gibi hassas örçu• 
lere riayet etmekle bu ampuller!• 
nın tam manasııe idareli olma. 

sına temin eder._ Sunun için.! 

ı OSRAM -[Q) • AMPÜLLERI 
1 

Az. cereyana mukabil bol ışık vcrır. · 
. ..... -... ··········-······· .... ---··-······ .. ·-·--·--··-·----·-·····------

Son Poeta Matbaası ı Nqriyaa ~idiiri ı M. Sami Kara.Jel 
====== 
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