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SiYASiYAT 

llizların kuvratterint dağıtmalan 

.. 

Milli Şefimizin dünkü hitabesi 
'~.... -

1 

• - ''V h d Ik . • :ı::.:.,~~~~-=-'=.:1 atanımızınselimeti, erşey enevve uvvetımıze 
,_ _ ~e Mwvet. Büfw_o1o1flor~n 'bljyk,,.ptt.. f d kA 1 V h im baJ:..lw..lw• 

lıldıığı. o!Ycıteji·~ ~ -:;a:-;, e a ar ıgımıza ve azır o amıza ~™™ ,, -YAZAN: HOs i 
- - EY N CAHiD YALÇIN A ~· Lıgılizlerin ku- y dö .• ... 

~hareketlerinden r::t!.d rt bir tarafındaki top
kuV\'etJerııu .. rken, onlann m ~ ~la~ elden çık
lnaJaıııu ote-ye beriye da - t- ası .~ ızzetine-!si u:Jn ağır 
'böyle v~t ediy<>rlar, ~e ~:de İngiliz adaları ta
~ır zaar &ebet a.rı kendileri ıcin ri h masun kaldıkc;a aske
BOy)er),pr. Har ~kil ettiğini son azırlı~an tamamlamak ve 
dtıı,'"U lf'&.da P •<'ınde bulunul- lurd zaf~ e~e etmek kabil o
lılŞ ~k duşmarun bir yan. ki t~:...~uphesiz bu mülaha?.adır 
d~ on:::U kendisin~ ıhtar e- dailfiıltere iptida hep İngiliz 
DJeyif.ttirtn atalannı auıtıltmcJ~ ~k~ muhafız kuvvetlerini 
~g<- ıınk eyı ınakul teld.kki ~t- m ve. temin ile meşgul ol
dot< A~ Yoktur. Bundan h uş ve filhakika en buhranlı 
bıı L nkide ların bu •arzda dea.rc aylaı:_nda İngiliz gö'kierin
&ııırıınu ve ... ~~ am etmı:>lerini ı sind ~ıp hav~ za.f~ri saye
•ıluYQr F ~ addetmf'k zor e ıngıltereyı taarruzdan 

"Dünyanın bugünkü halinde vatanımızın bir taarruza uğraması ihtimali için h' 
kimseden şüphe etmeğe hakkımız yoktur. Bu, bugünkü vaziyettir. Yarınki vaziyefi11 
~e olacağını kimse keşfedemez. Bu sözleri uyanık bulunmamız ~çin söylüyorum_, 

Btın, ~~t her ne o!urı~a ol- masun bir me".k.ie sokmıı~tur. 
tdi)~k i!M n bu tanıfı ih.nıaı RaB~ sonra, İngilterenin 
~~ degerıı ~l bt~1~ki'lt olun- da beşisş· tanda.it '!e Şarki Afrika-

.o.ugıljzJf. e ı ı:-. • ıma Afrilcada Yunanis-

insanllüm elam verici emsalsiz felaketini 
hüzünle ve ibretle· seyrediyoruz 

Samsun 25 CA.A.) - Cum 
hurreisim1z Milli Şef İsmet İn_ 
önü Samsun halkına a~ğıdaki 
hitabede bulunınul~ardır: 

Samsunlular, aziz vatandq 
lanm, 

.Aııka.radan beri dört beş vi • 

IS.yetimizin çalışkan halkı ara • 
sından geçerek Samsuna gel • 
dim. Sizi iyi gördüm. Sihhati _ 
niz, neş'eniz, çalışkanlıiuııs 
merkez.de ve kazalarda pek iyi 
idi. 

Samsuna gelinceye kadar 

köy enstitülerinden üçünü gör_ 
düm. Kız ve erkek köylU çocuk 
lanmız hem müesseselerini ko_ 
ruyorlar hem de ileride ifa ede_ 
cekleri yüksek vazifeleri içir. 
hazırlanıyorlardı. Yapıcı, çare 

(&onu ... a su. 1 de) 

------------------------------------
l"llkterlerı ~:ı e886t-n !11ı'li ka- ~a harp ettiğini' görüyoruz. 
illi Jnülfüı an na7.arı 'e umu- .ralarda harp etmesi İngiJtere
'f'rlnekten :;aıa~ ehenuniy<>t r ~ cepheleri ihma1e tıev
Jrn& efkarıu c;o _meneder. Da- e tştir denilemez. Çünkü esa-

~rek hiiltü;:uıru~;Ye istin~t ~ başka cephe yok gibiydi. C '2 4 1 t 1 ee •• 
~ itaat et ~t.-k pren- u başka cephe a~ılın<: a, yam s m e n onu 
IÇin etkinuınlllrl~ş oldı.kJarı ~~ ~leri Yunaııistau '' 
~11(>~ ~tıllln r.abzını 1 ~---~oe blşlayu.ca İngil-
bir hattı ~k mj.lar. Böylet tere Şimali Afrika4an a~ker a- -----------
._ ~et ngıJ z hiıkii- yırarak Yunanistanın ımdadına. 
:!.!~-- lt'dbirıerı:Z 1• 

0~1 ık1:~ ~!ıadian·. ~rikada ~lı ikE"n Reislcllmhuramuz, din Anlıarada •ubaglılılarının 89 uncu 
~ baraJnJ. ı <>r1 t-mege a-er &YJrm88lJlı belki 
takıp eder ılıi· ~~ \'ekayü ~erler bir hata IWdedebjJirler. gıldiJnllmDnil Jıutlıgan •ınıf arkadlJf/arının çelltllılerl 
=:d le.ri~ı:t J>r::.~ıe:i: bak~a:'e~~ a.:: I la%lm telgrafına "•nlllılerl ceoapta ba ıelıllde lat%• atlılar 
Yert>.Jt "- -ı;h teJiklti etmi Yoktur. Daha dnD-P ı..!.: ıe &-'--- 11« v · a-"-'- ili · · · · ç ,..R~ ~r ıortuğu w - düş.. k . ~e·USU, vuy ~ ~ (.1.enı ~> - Ki Şefın meziyetlen anıldı ve imden~ duyplandım. Sız ar 
k~ ~~e ıçınd: 2~~~ 1 rnıı:tır l~~ ~k~rf:- hakı- Killi Şefim!zin 319 lu Harbiye tıey~tte bulunan Milli Şefe, bdaş}a.rıına ifiyet ve muvüfa. 

B inak Çal"t6ını 8 1 ın 1 1n . <> a 1 • ve milbendiıdıane arka~ ı. JlleSlWar ll&mlna K~ kiJet1e uzun cimUrler dilerim ve 
)~ rufıf istıdat 0~ nr.d.. dı ~tere Yunanistanın jmda.- 39 uncu yıldöniimlerini ordue_ Rasim Artuğ tazim telgTafı çek sevgilerimle candan aelim1ar 

dort bLra!ınd ~~ un- n na.. oşm~ idi ~ütün dunya vinde kutladılar. Birçok komu_ ti. eöylerim ... ) 
~hlt>~ kuV'.etler r. 1d ~atı» ~dı~~ekl:i? İngılterenin ver- tanlar, Generaller toplantıda l:ıu Milli Şef cevabında, (39 uncu Demekte ve imza yerinde: 
Yaçı.:t tarafta 0 ha, aİ:ni n~~t~- ziindt-ıı hu~yet etmemesi yü... lundnJar. subaylık yılı dolayısile sınıf ar.. ''24 - lsmet İnönü,, bulun 
~.:;: dail"e8inde faalı, n 1 ~ı- v b·ta un müttefiklerinde Toplantıda aki hatır.alan. Jradqiarımın beni hatırlamala.. maktadır. 
~~e Sf>Vk~br rt gos- ~ 1 r:uıarda İngiliz hiiküme- --------------~--------~-~.;._..;;;.;.;.;..;;..~ .. ......,.,.._~~----

:n~:;.~~h~~::~.~]~~ ta:~e~~ıflU~k~~~j~e ~~~!:~ Brezilyada vaziyet Salomon lran va ırakta 
ı ... __. .... ""11 deruzı pa a, zay abnaz ve VRP~yal111., k ı 
~ dütıınaıııar.;f:\':~ ha\·a- bırakmaz mı~dı? - "' açı arında 

MOttefik kuvvetlerin Kaf· 

lr 

26Ağusto 
Tü.rkün karabahhnı yenip kara 

günden akgüne çıkhğı nurlu sabah 

~~ .... ~. ------ ' 26 ~ 1338 (1922) t;.ırıhi~ hkD• A.....ıı-ı.-

gi Türk unutabilir? Bu tarılıi tcslt dt:-

cek olan yahıız biz deği~, bütiııı f'"'leet'k 
'l"...ırk nesilleri bu mutlu günü ta~ •-d cı·Y.ler lir. 
Bundan taıııam 20 yıl evvel bugün Af yon K !"ah« a
nn yalçın kayalıklan arasından kurtuıuş g.i_'1 ~i 1 

doğmuştu. 20 sene evvel bu sabıth. şefak stökE>r· e-n >. 

~-. 

yu düşman istilasından kurtan:.n, İstanbulu ıkinci def fe1J, . 
Türkün "Sevr" de verilen idar..ı k rarllll tatbike memu ' , 
eellih kuvvetlcg 15 guıı içinde yokedE-n, Türk savlet Vf' t • ..:1 ,. 

zu ba§Jamıştı. <Sonu S•. 3 61.> - n-~etindedir. Eg,.;u1:~ ın:~~ İn;~Iter:e hUkiımetimn HOkllmet, bOtQn orduyu 
ıırlA .. ~l' Uıtenıiş ve hst be . mustakil meınleketler· fe be tt• M'h 
~--;jıuş bır de\•let olı:a vdı ~a- ~n mürekkep bir ımparatorluk se r r e ı. 1 ver 
oJ.ına erın ht>psinde \ . , >~ 0 uşu unutulmamalıdır. A~- bankaları kapatlldı 
teıdb Y1 dU.iuunüş U\ \ ellı 1 tralya Japon tebdıdi albn la Londra 25 (A.A.) - Brezil. 

BOyQk bir deniz muha· 
reb esi daha başladı 

kas harekitınaiştirak ede ··~-------------...-...... ---' 
cekleri şOpheli görOIOyor ------------------

=~~;~:~~~ Nesriyatımız doğruduı ~ ırl~riru alını :İm~~-a ~öre 1 kalınca, Şimali Afrikada.kı ~- yada ordu sefeııber edilmiştir. 
~idi. Fakat İngilt~rf' '" lazımı ;ustraly~lıla.r anavat8l\ toprak- MİHVER BANKALARI VE 
"~ .. ~ kadar harbe ~vn za- ~~na donmek istediler ve <ıön- VE G""'.n ~• Japonların kaybı 
k:... -P çıkın ı.'anmadı duler. İngiltere hükfım bu ~n.ı. 
~et Alına:ı~:ıı ıçın çalıE:_tı. olmaz diyemezdi. Eğ:r,tı har: Londra 25 (A.A.) - Brer.ıl. 
a-. nı kovaııyan .~ın!a bır- l~_ltere ba.~amış 'llsa,•rlı ta• yada Alınan ve İtalyan banka _ 
- ... ve uneıt•eı ını bi di ki ba .1 lan kapatılmıştır. Limanlarda 
ıı .... -_ ·~ arkaaı kes;ım ~· n .1 r şka bir Plan daire- ıimdi•e kadar tutulmu" bulu • 
~ re-tirıııce 8ililı?~egır.-, sınde dövüşürdü. Fakat bır ke- ., 'I 

l'et ~ "e bunlara kat'i bır s~- re harbe Almanya l'aşl:ı- nan gemilerin hepsine el konul _ 
t. .. _· ~~it Z&ruretıni du .;1 . - ddıktan ve hazırlıklanna istina- m~,r ~ilerin 5'1 si Alman ve 
~ ... ~adı. .) u 'e ~n !tet tarafta faaliyetini hisset 
~~ tırdıkte ı 17 si talyandır. 
~ lenelerce a•rmr her ktadn sonra ngiltere için Ar-....~ h.ükMmeta....ı .. 1car-'-da 'ı!~b hazırlıkla; k ı~, f no a kabil <>lan müda- ,......,. _.. ... • 
t.ia- d ...-uterenin ~ok ı za 8~ aaYI ve tecaviizU yapuak ha- Buenoa Aires 25 (A.A.) -
~~ olduğu çar<l~k !:1"~tkklar! ~aın oıw1caya ka- Arjantin bUkfuneti Brezilyayı 
~ti hÇ&ktı. Bahusus kara ~· ~~t ı bır mağUibiyete uğra- .. Gayri muharip., telakki etine. 
tıeı uaUSUnda Fransa a mam-. çareabıt dütünmekten fe karar vermi§tir. 
'6r ~olan İngiltere ieı ~!'! yapılacak bir şey kal- ( .. ttu •· ı Sil 7 th)' 
rw-..... - L..ı• IUkutuna ,..ı;..... ~ Taarruza ~i~ za- • r;ı :: s 
b;,l.Ull uutan Y&lnız "'b••yar;1k mandır ki bütün v ~· G • • • 
·ur!.~- lÇbıde ın:~:·· ~~ ~ toph~rak. d:n~r n~: azetecılenmız 
lrc.Yıp bl \llftUJni bir plan hazır- ak mümkün olur. lngil- • 
Pek ku~&Valıyı ıhmaı ede- ~~ d~undaki bir hakfunet Kabırede 
'-~ ni YaJınz b;r nok- :ın .~ ~yük muvaffakıyet, öl-
dı \reqYi tebif edebılir miy- v=':ı,~ ~ Y~medeo kuv
telr Oba, Cöre ~tan .~Ytedile- nız imkam:ı ve nihayet: taar
liJlıe da...ii..;.7 •. bir hUkum veri- tU la 1 .~~ etmektir. Bü
~ ~ ki İngilt(>re az n °w Yar ~~harenin böyle 
•e her ~4':~ çalı!;!mıştır ~aJ!Upnı ~:_!'~ kuvvetlen
~ ~ e\'\rel İngiliz ada- ~ gva~ten sonra takip 
~ etıneğe 1~ ernniye~~ ~1:1~aı ~=yi fena 
---..:.:_: V&l'dlt. DUn . BÜReyta Oaldd Y.'Lç.bf 

Kahire, 25 (A.A.) - lngil· 
tm'eye gitmekte olan Türk ga
ı.ıeteciler heyeti bugün Kahireye 
gelmielerdir. 

Heyet, Kahire bava Meyda
nında TUrk~ elçisi, İngiliz ~ 
fili ve sefaret heyeti ve Jılı1J1r 
matbuat mümessilleri tarafın
dan~. 

Pigiısa (Jenişligor 
Çlvi,-v-a-n-=·ı:---. _k ___ _:__ _________ _ 

Ç11val, de~• 0
• :•zı makinesi, makine yedekleri, 

kAtıtl , mu ••va ve kartonlarla amballj 
- arının •atııı •erbest bırakıldı 

--~i~~!şyası tİhdidatı da kaldmllyor 
t Ua, ~ Doktor Beh- T 
~~~ rende hırsızlıklar tı ~ ...,_t bırakıldı-
llaktal'da ID l ete ınühiı 
l''8arun :~ ithal olunarak .p"'f_ 
~ lr bo &.cağJnı ve bu 

ın da tama-
a •dal 

Bu seferde Sl1Jillngrad-Edlrne mar
fandlzlnde llıl lıangal t•l falındı 

Birkaç uçak gemisi, bir 
zırhlt, bir kruvazör alır 

hasara uiradı 
Kudüs, 25 (Radyo - S. 22,15) 

- V IL§İDgtODdan resınen bildi
rildiğine göre, Salomon :ıdaJarı 
civarında büyük bir deniz ve ha
va muharebesi devam etmekte
dir. 

Balıriye nezareti, bu muhare
(a.nu ea. ı au. 4 t•) 

KAFKASYADA 
Alman bayrağı 

Elbruz tepelerinde 
T emr;uk ev ev yapllan 
savaştan sonra zaptedildi 

StaHngrad 

Dolaylarında 
tehlike artıyor 

Berlin 2ts - (A.A.) -l Al 
man bqkwnandanllğımn teb 
liği: 

KoUban nehrinin mansabında 
Rumen kıt'alan, ev ev yapılan 

(8ollU 81, 1 80. 1 te) 

FIKRA 
~ 

Fazd Ahmede 
, açık mektup -
Yazan: Aka GOndOz 

o 

Bugun 2 nci sayfamızda 

mubarebesine iştiraki me~le<Ji. 
bilhaaea general Wilson'a tevdi 
edilmie olan yeni kumandanlı _ 
iın ıhda11111dan beri Londrada 
hararetle müzakeresine devam 
edilmektedir. 

Londracla her .amandan ziya 
'de kuvvetle Jlleftut olan kana _ 
ate göre reamt bir g{llıa maIU _ 
mat oJmamuına rağmen Kaf. 
kasyanın mildafası meselesi 
Moskova konferanaı esnasında 
herhalde nazan itibara alınmıı. 
tir. 

Bununla beraber LoDdrada -
ki·~ mttphitler, lncilia 
kıt'alanmn Katkuyada cen • 

(loDu la. 1 IO. t ti•) 

Hakikat olduğu tebeyyün eden 
Meraindeki kaçakçılık Ticaret 

Vekaletine bildirilmiıtir 
19 .Ağustos tarihli ııüshanuz

da Mersinli ithali.tçılardan bazı
la.rmın ithalAt birliklerinin ha
beri olmaksızın serıbcstc:e getirt
tiği manifatura eşyalarında, ih
ncatçı firmalarla anls.şarak 
Jtlbek fiyat üaerinden fatura 
alıp böylece döviz b;ııkÇJbğı 
yaptıldan anlqılarak halJarm
da tiıldbata geçildiğini YllZD118-
tık. Dün Me:rsin ithalat ve ibra-

ca~ı birlikleri umum; .tuttıı)tı
ğinden aldığımız bh ~el~·rııtıa 
me,·zuubahis döviz Ha<;;tı«• ılı
ğından haberleri olmad.ıgı bu
Jikler iza.sının şeref ve hay ıyc
tini ali.kadar eden bu ~Jt'de 
isim zikredilmtıBi iste-nrn,ktt. ve 
denimektedir ki: 

••Gtı.zeteıuzin 19 8 9t2 1 anlı 
ve 15'1 numaralı ı.iı8hau-ımda 

(&onu Sa. 3 Su. 2 d~) 

Bilinci Cihan harbine 
6=== nasil girdik?~ 

••••• 
Eski Maliye nazırı Cavit anlatıyor: 

Hatıralardan iktibaslar ve hOIAsalar yaparak yazan 

HOSEYiN CAHiD YALÇIN 
~~VY'......,..fV'VV'V'l.,,..__...,.._..,,.,,..,VV'V'A'V\;'VV'llV\~~~IVV 

Baımuhanirimiz diyor ki : 
''1914: - 18 Cihan Harbine, Türkiyenin nasıl girdiği bugün henW: hikaye edilmeml§ bir 

tarih eafhlsıdır. Eski Osmanlı Meclisi Mebusanının beşinci subesinde açılmış olan tahki
kat yanm kabnı§tır. Bunun hAr"cinde yapılan neşriyatm büyük bir kısmı uydurma ve ya
)Dştırmadır. Osmanlı İmparatorluğunun bir numaralı Cıhan Harbine nasıl girdiğini bilmek 
tMJ va.tan ~ için en büyük bir ihtiyaçtır. • 

Buna y maksadiyle, dostum Cavidin günü gününe yazmı olduğu hatıralardan 
iktil>asl&r ve ar yaparak Birinci Cihan Harbine na.s:l giıdiğunızı serı h !inde maka-
lelerle anlata m." 

----:>mc ,, 

Yakında "Yeni Sabah,, sütunlarında 



SiHiRBAZLAR KRALI 

EBU ALİ SİNA 
Yazan: Nakfl ve 

M. Zeki Korgunal 
No.18 lktrbaa hakkı mahfuzdur 

Hımeti Silleyman, öfkesin-- { da herkes istediği kitabı okn
'6cn küplere binmiş. Ad:ımm yahilir. 
EO.rla getirilmesini ıemretmı~ 2 - Kitap oknyanlam, ancak 
iFakat bu emri yerine getirmek o1mduklannı ezberlemek hakkı 
ilzere ihtıynr alimin ynnına gi- vcrlJmj~, Kitaplardan istimah 
denler, etnıtıarmın ansızın blıı- suretiyle .istifadeye kalkı~ak 
lerce nal.er ta.rafından ~cıntil· dışarıya. kıtap veya bir kitap 
dığın gôrmlişler. Ore.da.n canla- yaprağı çıkanmık ufddetle ya
rını guçbe!l kurtarıp geri ~ saktır. 
arlişkr; meseleyi Süleymaıı 3 - Mağn.ra.nm ~emesi 
Peygambere anlatmışlar. J.azım gel~ yerlerini gezmeğ'e 

Hazreti Süleyman hiddetin- veya iQerlda kaim.ağa. cürct edil
iien ne yapacağını 68Şll'I1U3. memeijdir. 
Gündilzleri bir yerde karar kı- 4 - Bu şartlara riayet etmi
lamaz, geceleri uyku uyuyamaz yenler; gerek içeride, gerek dı· 
ohnu.~. Nihayet o küstı:ı.h filime şanda olsunlar, giz}i bir el tn
kendi marifet, kuvvet ve kud- rafından derhal öldürülür!~. 
retinin derece.sini göstermeğe Ebu Ali Sina ile Ebü!harls, 
kar~ vermiş. Yer ve gök eh- mağara hakkında cidden ~ok 
linden binlerce asker toplıı.nuş. faydruı malUnıat veren ihtiytuı 
Arsl:ı.nlardan. kaplanlardan, fil seldınctlt..'<iiler. Şimdi ik4si baş
lerden ve diğer valışi hayrnn- ibaşa kalııw dı. Ebu Ali Sına., 
lardan ordular meydana grtir- bamın önüne (!bPJil~~ derin derin 
miş. HilZirlığlnı tamamladı!rtan düşünüyordu. 
sonra, cezasını vermek mnksa- EJJülhatis, kardeşinin omu-
diyle ihtiyar filim.in üzerine yü- zuna vurdu: 
rUmüş. - Gal'ba biz bu m~C!sraya 

G'zli il mler sayesinde her giremiyeccğiz? 
şeyi yapmağa muktedir olan 8.- Ebu Ali Sina, ya\"-aŞ yavaş 
llın bu tclılikeli vaziyet karsı- başını yukan kaldırdı. Ha~,·ctle 
rnnda iki eli iki bug"i!ründe durur kardeşiıı·n ylizüne baktı: 

- Niçin gırcmiyelim? 
mu? O da aynı şekilde ordulnr ö ... - _ ,_ . . H . - ylc ya ... '"lagara a:ır•u-. 
meydana getirmış ve ~"?'ı·ti üç saat açık kalırmış. Kitaplar-
Stileymana harp ilfLn etmiş. dan bir şey yazmak da ya::.ak-

tki tarafın akılları durduran mış. .. İnsan üç saatte knç sayfa 
müt!ıiş kuvvetleri, ucu buc:ığı okuyup ezberlıyeb. lir: . . 
belirsiz bir sahrada kar.:ıla.<>mış - lyi amma b z ıcerıde üç 
lar. Tar:f ve tasvir cdill'm ye- saat kalacak de~riliz ki .. 
cek kadar zorlu bir cenge tu- - Ya kac saat kalacağız... 1 
tuşmu lar. O gün almanın ka- - Sen hala saatle koouşu-1 
dar birbırlenni kınru lar. Ak~ yorsun. 1 'de üç vüz altmış 
~m olunca cenge ruh yet ve- ' ~ gun k:ılar::ığız demr7e dilin 
rilroiş. İki ordu yerli yerine çe- v~rrmyor ga.l'ba ... 
kilm's. Amma cenk esnasında -Sen çıldırdın mı ya Ebu A
kınla.nL::'U'lll ecsetleriyle duian 1 li Sına. .. fçeride kalma -a cüret 
mııharEfue meydanında, cc.--ıge 1 edenlerin g'zli b·r el tarafından 
nihayet venldikten sonra, bir öhliırüleceğini ne <:a1Juk unut-
tane ceset bulunamamış. Çım- twı. (Arkasa var) 
kü iiıtıyar da, Hazreti Süleynıın 
da mane'fııli kuvvetlerini kıılla
narak kendi öluler'nı cer k tı.la
nınclıı.n kaldırmışlar. 

Karne suiistimali 
.Alim, o ~ce Siileyman p y

pnlberiıı yanına gitmiş· "Bm Eylül- Birinci Teşrin kar
kulnnuzu af buyurun. Ma:;:sa- nelerini piyasaya sOren 
dımız siz devletli sultarımrn:la 
harp etmek değil; size marifet bir şebake yakalandı 
ve iktidarımızı göstermek, hu Zabıta büyük bir karne 
suretle ccru!:bı nübüvvet:nize hırsızlıgı meydana cıkarınış -
ya.kın olma i imkanını elde et- br. Tahkikata göre. Ankarada 
mekti." demiş. ekmek kam i işleıile u~'l"as:ın 

H1'zret' Silleym:ın, fc\·hll .Lde bir memur Eylfıl ve Tcşriniev _ 
y\ikf:"'k ilmine, marif •t rnlıasın- vel aylarına ah. mühim miktar1 
da.ki kuvet ve kudretine mağrur da karneyi burada bir tanıdığı_ 
olmıyal'nk gelip kendısımlc 1 ö- na göndererek sattu:mıştır. 
tür dilemek tcvazuunu gö~~ Bunlardan agır i"'Çi karneleri 3 
ren .ilıti)ar üstooı b"r daha ya- ve diğerleri ikiser liraya satıl _ 
nında.n avırmamıs. j mışlır. Bircok kimseler nezaret 

Alını, uzun yıllar Sül,.,yman altına alınmıştır. Mehmet ~bri 
Peygamberin hizmetinde tulun- öztürk ve Eyiip Sadi adında L 
mu . Gi li ilim! re dn: r pel cok ki kişi de bunlar arasındadır. 
kitap yazım .. llmı hiJ.."IIlet, ılmi Banbrdan 100 karne Beyazıtta 
kimya, ilıni s ma. ve ilmi simya bir lokantada bulunmuştur. 
yeryüzüne hep bu btivük fı.limin Tahkikat devam etmektedir. 
brkm8t!t yorulmak bilinez ı;:nlış- ... "'-'W-..----

ması saye inde yayıımı<>. Yagrn"" u dan za ·· 
Ü t dm b"r'cik gıı.yesi <ırnne r rar goren 

bir çar bulmakmış. o k~dar üzüm miktan 
çalu:ıtığı, dil.'}ündiiğü, ara..~ırdı- Geçen yağmurlardan Mene _ 
ğı halde buna hır türlü muvaf- men ve Manısa havalisinde ser_ 
fak olamanu.ş ve iltr d' rnııv.ıf
fak olacngmdan da ümidini kes gilerde bulunan ve ıslanan ü _ 
mış. Nihayet o nrünfüı c:on yıl- zümlcriıı rekolteye yüzde 1.20 

w b 1 <l - 'd ni betinde olduğu ve başkaca 
l:ırım y. cıamngn aş n ıgım ı - h' b' uk b 1 dıw 

OskOdarlılar1n 
kömür derdi 

Blr bu uk ııyd nberi gcrdt 
istnnbuldn ı; c gerekse Kndıküyun
de beyanname ile halka mütema
diyen kok kômürü tevzi cdlllrkcn 
ı;;iıncLyc kadro" nncnk iki yüz ton 
kadar kömür dağıtabilen 'O kU -
dar bayileri, herke n her yenie 
tontmU (2350) kurUŞa tcd rik ct
Uği kok l.ömürünü resın1 bayt ol
m:ıdı.kları için tt:kUd:ır hnll.-ma 
(253{)) ku~ S<ıtm:ili: suretile 
bankaca halkın sırtındml kendi -
luıne b~"Clilcn (180) kunış a
n az g ek bunun arttınJ.mru;mı 
temin gaycsile tr.till f ;:ı.liyet ve 
bir buçuk cıy evvel parasilc bir
ll-te SU'871l k.Onau bcyamırunele -
rimiZi. yine pa.ralarlle birlikte ta
rofımıza ı:ıdc ettiler. Bu stırcUe 
bir bu uk ııy zarfında kocn Uıı
k..ıdar ı· xası halkınd n nzamt 
ııcaıc ıki yüz alle kômliıilııil 

toz ve y ş ol:ırak zorla alabildl. 
A bk U Ud.:ır halkına hiç bir 
suretle komür U>vzi edilmiyor. 

Kadıkoy(indcn (hemen hemen 
tcd;:ırlki imk ız ol n) komtirun 
tonunu bcrmuc;,bl tarife 4 Uraya 
'Osküd ra taı;;ıması ıfızımgelcn a
rabacı (10) llr id:uı a ğı bu işe 
y a:;mıyor. V c on ıırn ı; erilme -
di 1 takd.ird ... de hlç bir nntbaCI
ya bu i' rd rulemlyor. 

Bu t teri bilmesi tt ltü ar h:d-
1,ının da Ilı yaçl ım tcmlnen 
l..{adıkby de <il utu gibi tonu 
nu (23:i0) kuru a atacak resmi 
bayi temin ctmcsl urctile halkm 
ihtiyacını las bastırm:ıdm evvel 
ha rması !C''lp eden (Etıbnnk), 

hemen bergun zctclcıie h::ıl -
kın yaş ve toz J,omür almnmruıı 
ve mu:-ıyyen fıyattnn yani (2350) 
kuru'ıt.an fazlı para vermemesi 
hum.-.--una nnznı ı dıkkati cclbet -
·ım ktedır • .tş·n f.; ytttUe l~blli 
telif olroıyan bu fayd sız ikaz, 
tt Ktıdar hal ile lıdeta istihza e
d.ldığine del let tmekten başk:ı 
bir muna ifade ctmıyor, 

Geçen kı yakacak yoksuzluğu 
y(ızunden çekılen kıntı herke-
sin malUınu oldu .. u için izah• 
1a·t gcirüyoru1~ Anc:ık bu ıztıra
bın bu ene tekrarına yer ve -
:t'Jm ycceğl \ e he şl'yfn b har -
d n ıtlbaı·cn teminine ça\lfılaca -

nı muhterem VuUmiz dnha ge
çen kış içuıde ı; fıdctm~ ohnnla
rına ragmcn Ağustos ayının so
na ermekte olduğu şu zııınana 
kadar binlerce Uskildnrlı aile 
hcnuz bır top k • kiimür almağn 
muvaffak olıınmmıştır. 

Fa tir, memur ı;e orta hallile
rin çokluk t<".". il ctti!i Usküdar 
h lkının maruz kaldığı ve kala
cagı mı ~'iillıt v~ nakdi znrann 
on ne ge< lm ı ve k.ışhk kömü
rUmuzün b r nn evvel temin e -
dilmesi hu u. una lt\ıJmgelenle -
nn dikkat ıuzrınnı çekmenizi 
saym ga~nlzden saygı. Uc nca 
ederiz, 

SELiM SIRRI OK 

Hırsız kadm yakalandı 
Unkapaıımda Kantarcılar cad 

desinde Demirtaş hanında çu _ 
valcılık yapan Ali Gür.enin ce_ 
binden 80 lirasını çalım Nttciye 
ismiııde bir kadın dün emniyet 
memurları tarafından yakal!ln.. 
mıştır. 

Hırsız çırak 

km ek k 
---~~------~--~----~---------------------------------'R-------

Dün Valinin reisliği altında yapılan toplantıda Behcet Uz'un 
direhtif lerl üzerinde görüşülerek yeni kararlar verildi 

Kamasız ekmek veren l~kantalarla frrmlar takip 
edi erek sahipleri ağ1r cezalara çarptmlacak 

Dün Toprak Malurulleri Ofi . 
sinde V dli ve &-lediye Reı!i 
Doktor L;itfı hırdann başkan. 

şa çıkarılan has mıdan ekmek _ 
lerin riitubet derecesi ile ran _ 
dıman miktarının tesbiti karar 
laştınlmış ve elde edilecek çeş_ 
ni tecrübesi ve tahlil netioclc _ 
rinden sonrıı belediye müfettiş_ 
lerile belediye zabıtasının fıı m_ 
lan kontrole başlaması karar _ 
la.şt.ırılımştır. 
Diğer taraftan kar.nesiz ek _ 

mck sa1lşuıı önlemek için de 

karnesiz ekmek mllşter.isi olan 
loka.n~ birahane ve benzerı 
yerlerin sık sık baslan tef. 
tişlerine maruz bırakılması m 
zumu kaymakamlara izalı cdi1 _ 
miştir. Karnesiz ekmek sattığı 
tcsbit edilen ürıncılar da hem 
dükkanlarını kapama cezasına 
çarpılacak, hem de korunma 
mahkemelerine sevkedılecek _ 
lerdir. 

lığında yarı 'an bır toplantıd3. 
şehriıı etme c ıhtiyacı ve ek . 
mek mesele.;~~ rılakah işleri et 
rafında u ·un gbrUf!melerde bll_ 
lunulmn~tur. Toplantıda Ofis 
Umum Miicıür Muavini, Beledi_ 
ye İkti 1t Mudürü ve Kayma _ 
kamlar ekmek işini muhteltf 
bakımdan incelemişlerdir. V.ali, -------------------------
Ticaret Vekili Behçet Uz'un 
son dir ktifi ile şehirde en az 
on gunltik un stoku yapılması 
Ifı.zırn geldiğini bildirmiş, bu _ 
nun ister fırınlarda ister Ofis 
depolo.rında yapılmasında bir 
beis olmadığını kaydetmiştir. 
Deroal faaliyete geçilerek ge _ 
birde un stoku yapılması iç\n 
alakalılarla tem.aslara geçilme_ 
st Toprak Mahaulleri Ofisi U _ 
mum Müdürüne izah edilmit ~ 
tir. 

Diin sabahtan itibaren satı _ 

Kok kömürü 
Mevcut stokları arf•r

mak maksadile 8 
motör temin edildi 

Bir yılan h ·kayesi -Mahrukat o/isi memar ve müstah
demlere yapacağı satışlara 

galıınd.a başlıgacakmışl 
Vali ve Belediye Reisi Dok _ 

tor Lfltfi Kırdar diln sabah 
Jıla1ıruka.t Ofisi Müdüı1l izzet 
Güney'den kömür ve odun işle_ 
ıi hakkında etrafh izahat al _ 
mıştır. Uzun görtlşmeler neti _ 
cesinde şimdilik yalnız memur 
ve müstahdemlere odun kömür 
tevziine, kış için da.iın:ı Beşik • 
ta§, Yenikapı ve Kasımpaşa gL 
bi bölgelerde stok buluudurul _ 
masına, umum memur ve müs_ 
tahdemleri kooperatifi azasına 
yapılacak tevziattaıı sonra hal. 
ka kömiir ve odun satılmasın& 
karar verilmiştir. 

Ofis temin ettiği keski ma . 
kinesile odun kest.irmeğe ba~ 
Iıyaca.ktır. 

Odun ~kisinin maliyet fiya. 
bnı mümkün olduğu kadar u . 
cuza temin içın Ofıs tarafında:1 
hazırlanan fiyathr bugün son 
bir ker~ daha Vnlı tarafııı..ı· n 

gözden gr.çirıle.Ci<tır. 
Umum memur ve mü..taıulc>rn 

lcr koope :utifı mutemedi kbı• 
yager Hu•kı dün Ofise gidereK 
Mildilrlc tcru~Jarda bulunmu"' 
azaya yapıla ... ak taksiUe sab-. 
için Ofisten almaca.le odun ve: 
kömür mı.ktımn.n ay başı.ıJn 
belli olacağı. . < i•nkü koopcra 
ti[e girec ... k '.tz. un ancak. bu 
ay sonunda a.· laşılacağım kay 
detmiştır. 
~ 

Camii soyan müezzin! 
Diin gece Şehreminınde Cafer 

ağn: camiinde bir hırsı1Jık vnk_ 
ası olmu:? ve crunıe ait 3 secca 
de calınmıştır. Z bıta. yaptı ,ı 
tahkikat neti~esinde hırsızı 
meydana çıkarmıştır. Fa liı. 
bundan bir müddet evvel ayııı 
cami müezzini olan Ahmet ol 
duğu anla~ılmıştır. Suçlu mü -
eı:zin yakalanmıştır. 

Kel.emdaşım ve dostıt' 
zıl .Alım.et Aykaç! 

gün "Ulus,, gazotcs~e bit 
ya.yduı. 

Yalovacian Konynva. 
vapurda mı, yokza r 
Büytikadaya gelen tre de 
birltaç tilrediye raslJ.mı rı. 
lar, kendi aralarında t 
tutturmuşlar, yarenlik 
larml§. Konıılan şu =ınis · 
ca:n mı, yoksa. carum mı': 

Anladı~'llil, dıı.ha doğı u u 
lrunağa ç:.ılıştığım su J;.i bll 
rediler, bu fuıkü dünya 
munU; ve onur. içindeki 
ycyi hiçe sayarak (önct 
diyip paçılarını sıvamıF-J~r 
lermi ağustostaki hamnl 
cuna döndurmüsler. 

Sayın dostum Aykac 1 

Sen onlara 1".ızrnışın. 8d': 
san:ı kızdım. Böyle kon~ 
le yarı anla.sılır. yarı 
maz bir if::.de ile yaztlrnn'
zim borcuru!.lz, vazüem·z 
ti aydınlatmaktır. Senin ~ 
yük sans..'Il varmıs ki ıwyı. 
kac oyımza r:ıslımışın · 
vat, n, de,,l t lıakkırıdaJci 
sızc::ı konuşmalarını <1 :. 
fm:' tını bulmusun da dU 
ve dosdoğru y~mışırı . .,. 
ka.c devnn zorbalru:ına !<JJ"'.: 

sar"tl kalem ovnatmU: 
Ahmett n böyle. b rka.lf 
kafaya \: e bizden olmn: sın 
diye karşı ihtiyatlı ,ja1' 

umma.T.dım doğrusu. 
Dostwn ! Dünyı.mn dörtte'. 

Mi b r kan deryasına nal 
Kalan dordüncü p::ı.rÇ~ 
gırm "e- başladı. Ti.ırki11t" 
b:ulmmın tam ortalık Y 
dır. B. rut \rnllaıunıyor, 
b3.ruttan başka bütün aıl 
le harp etmekteclır. Tih 
sından Galıçyaya ve çsrı 
'eden Kafkashm lmdar o 
hada bu milletin dökti.iğti 
lar, sadece müstakil 'f:\ır 
ol ınık a.yrurta kalmak 
Bugiınkü uğra§laıımız ~ 
rınıız da onun içindir. Va'l1 
tü..ıJ , tren içinde, soknl< 
.,ında bırkaç südü bozul< ., 
lam ın, ne duruyorsun . 1 
m te! Aydınlat m]letl 
ter devlete! 

ÇocuğUnuzu hangi ?~'~u~::~ ~:ı;~· 
bed l.ge ka~ tuttuğu Jl.l;Jtı --~---~~.~-~~----

Petrol tevziab r Okula vereceksiniz?'. ~~:,;~~:=::r~; 
Bu odan sonra datıtma ı em~ setıe8ı ya1ua.<ııym, ;ütün talebe v~'ilerini muhfr lıf 

• _ okullanta girme şortkınndan hiberdar etmek tczere lıer gıi.11 tm l<"''kir hürriyeti. kalcrll l 
..,.. ı.1-. 1 nc~c teslim e medin? 

vslay&t tarafindan 3"iUuNlama okuyuculanmıza bir.okulun kayıt 11t kalnd şeraitmi Y<'tı. dil hürr.yeti; anc:ı1t 
yapılacak bildirecegiı:. !ler"lttmgi bir o'kMun kayıt ve kabul şartlar-.m mıllt>t, ıntulap aleyhinde 

1 
!JOZIBfedıe ne,şnnden da.ha ~'"1 i:ğrewmek isfüıetıl<Jf", bize "01.ul dı~ı müddetçe vardır ,,,-e 

P.etrol 01:i8i ~ ait kon Servisi,, tıtınmtıfJ mektt~p1a miirJtaeıt ederler nı 8,5 J..-uru.şlu.ı.· dur. 
tenJanını vıUi.yet cınrıne ver - po3'U& pulu da gcnul.erirlerse ~m o.lırl.ar. Demek elin ne idülclt>11 

mpeitroştirl.tevBuzıand~u:nra ~~ E - Fen fakültesi [•] ~izler ni S:k.tlerCe duıl ~ 
z.ık 't.!ll tuttu ve nazik b 

miktarda olacağı viliyet tal'.& - i'en Fakiiltesi.: Riyazi.ye .. fi- enstitüsü, riyazıye tm ·tıtu ü, yazdın. &~ su.na Jcız!t 
fından tesbıt edilecektir. zilt, k:İmiY& ve tabii ilimler sa- kimya enstitüsü, ha~ nııt ve ncylcnnı? 

Hariçten Jıususi surette pet_ hasında ara.şbrmala.rd& bulu- nebatat enstıtü ü ve ~ezacı I~ız:mn.kh da pek 0 

rol getireceklere de yiDde ~ nacak veya bu ilimlerle nlikalı okulları. haklı deg~1. Çünkü se 
kir bırakılacaktır. meselelerde çalışacak ehliyetli '* 

Be.'iktaşta Has fırm cad _ -----------
lere ait birkaç ceketle beraber 
elbiselik kumaş çalarak kaçtt _ 
ğını bildirmiştir. Hırsız çırak 
aranmaktadır. 

wıaurları yetiştirir. Bu fa.kül- ıuın · r, Q<!Em.siz bir va ·rıJ! 
tede ecı:acıhk ve kimva mü- L •] Bu fakiiltenin knyı':. w yap Lmaırlın. Senin yet' JJ 
henıdisliği şubeleri vnrdır. kabul şartlan 19 8 942 hı.rıh o .ıydım, kaç kişi iseld• desinde 9 numaralı dükkinda 

terzilik yapan Nihat dün zabı_ 
taya müracaatla yanında çalış _ 
ttrdığı çırağı Tahirin mil§t.eri _ 

Bu fakülteye bağlı müeRSe- ve 1541 sayılı nüshanll7.rla in- ın de dişlerini söker, 
bi d n kazandıkları parala! 

seler şmılatihr: Teerii fizik tişar et.mi tiı-. vurl nna vcr..rdim. SoJlfll 
m·ı iumwniye tesliJJı 
d <m. I ava.dan ko 

nızın kacırılma1>1 ı;e N b b n ç kU İnönü aeki ıteJ:ıtO 
yaralanması ha.di$esı sW l~a _ gı. 
dar kendilerini de ala.kadar et _ S k yada.iti Melımet.Q e 

rik etnıiA. Bu ylıks k il'.lnlerj ıç . U: zar~r ~ v u u ma gı 
ka:}oolma ın di} e yazdığı bü- şehrımizd~ı aliik8:~ makam • 
tlın kitapl rı tılı ımlı bir n "'."3.- larca tesbıt edılmıştır. 
~} d durm . Br• m1 d.et ======::-=======::::==::::::::::::::::=!:.::::.=:=:=:======:.;::=============================================================================== 
ao rn da d nu u olmya.:• eb; ji- Bununla beraber yüksek ln.. 
yet yolcuJugun1 ç mı . 1. te ) a- gilız memurunun kendisini gör. 
nn a.çıla.c gı il n edılen m ğa- mek ıstediğini öğrenıncc kabu_ 
ra içinde o bUyiık fılim:n gitli le hazır olduğu cevabını ver _ rı =HİNT ESRA·RI= ~] ilimlere dair yazdığı k:taplar · mış. 

bulunruı mağn.ıııdır. lngiliz ve maiyeti ile misafir 
F:bu Ali Sina ıle Ebülharis, leri, Nızumın beklediği salona 

ifK.Jl saçma. sap n konuı;;an ih- saray memurlarının delwetile 
tiyarm çok m zbut bir ifade ile isal cdildıler. Bu salon tam 
anlattığı mağara hikayesini bü- şark usu!Unde, fakat son dere _ 
tün dıkka.tleriyle dinlemi~erdi. ce 1.eng,in mcfru tu. Kalın lıa • 
o mağnra, ilim a gı bu iki kar- lılar, kadifeler, sedef rnaso.lar, 
deı:ı için, içinde diınyarun tel~- sedirl rile bu büyük oda her 
mil servetini toplıyan bir hazi- mana.sile bir sark hükümdarına 

n daha kıymetliydi. Fak:ıt 15.yı tı. • j 
m.a daki kitaplardan scaba. Niüalll Hazretleri .geniş, sa _ 
nasıl ıstifade edebilirlerdi? .E- rı atlastan bir sedire uzanmış _, 
bu Ali Sina, ihtiyarın avucuna tı. Etrafında Hind ricalı vardı. 
bira..z daha dünyalık sıkım.ıra.- İngiliz yüksclt mcr.ıurunun içe_ 
rak sordu: ri geldiğini görünce ayağa kalk 

- B:ı mağarnda.11.i kit plan tı ve gerek Iııgilioo, gerek ya _ ı 
okumak serbest midir, yoksa nındaki Ceı:nşıtle arkadaşlarına. 
yasa.le mı? elini uza.ttı. 

lhtiyar, biraz dü Unüp hafı- Nizam uzun boylu, 7.arif "e 
ıasını yokladıktan sonrn cevap gençti. Otuz yaşından fazla gö_ 
verdi. rünrnüyordu. Donuk ve temiz 

- Bu mağaraya. bir defacık çizgili yüzünü kara \"e kıvırcık 
olsun girmiş insan değilim. Si- bir sakal çcrçeTdiyordu. Kısa _ 
ze anlattığım hikayeyi bJJkala- ca hal ve hatır sorulduktan son 
nndn.n dinlemiştim. Ilıma bu ra İngiliz elile arkadaşlarını gös 
hikayeyi anlatanlann söylediği- tcrerck: 
ne g 're, m, waranın içine girilin- - Zatı hibnayunlanna bu i1g 
ce insanın ba.kı.'}lan evvela kar- yabancıyı takdim etmeme mU _ 
dııki duvara çarpa~. Çün- saadcnizi dilerim. Bu yabancı _ 

klı bu duvarda, bcmneyn.z bir lar devleti f ehimenizin menfa _ 
m rmer taşı ü <!rinc altınla. ya- atıerıle alii.kadardırlar ve yük _ 
zı bir t:ıkım yazılar v:ı.rmış.. sek mn.kamını:7.dan yardım ve 
Bu } , ılnrın manası, a.~ yu- himaye istiyo!"lar. x ı im· : HUkiimda.r sert ve keskin bir 

ı ı ı blı:ımlı ro-ığara sene- sesle: 
d b d a mua.yycn günde ken- - Hoş geldiniz, safa geleli • 

• dıne a ılır ve ancs.k üç sa- niz. dileklerini öğrenebilir mi ~ 
ır. Bu uç F-a&t zal"fıa- yiln ! 

- Maruzatlannm mahrem ol 
rnasını dileyorlar. Onlan yal _ 
nızca dinlemenızi istirham ede_ 
rim. 

Ve Nizam elile ctrafmdakile_ 
re bir emir verdi. Bu emir hey 
etın clışan çılonasına. aitti. Son 
ra kendisi divana uzandığı gi.. 
bi misafirlerine de yer göster _ 
eli. Hepsi Nizamın yakınında 
bil'er yer aldılar. 

Genig ve yarı karanlık sa _ 
londa bir 18.hıa derın bir sükut 
hüküm sürem. Bu sırada Nl~m 
memleketinin tamamile yabaıı_ 
c1sı olan bu ecnebileri birer bL 
rer tetkik etti. Fakat ayni za _ 
manda karşısındakiler de yan 
gözle onu tetkik ediyorlardı ve 
bir tarafa bu inceleme ne ka 
dar merak uyandınyorsa, diğre 
taraf için de o derece hayret 
uyandırıyordu. Nizamın Ustün _ 
de inci ve prlantalarla süslü 
bir Hind koa ilmü, vardı. Ba _ 
şı sarıklı ıdl. :Ayaklarında ipek 
gibi parlıyan bir dizlik vardı. 

Nizam misafirlerini gö?.den 
geçiçrirkea bır eUie belindeki 
incilerle alil ve pınl pırıl par 
layan yatağanı okşuyordu. 

İngiliz yüksek memunı söz 
alarak: 

- Acaba zatı haşmctpenahi. 
leri Ramador Racasından ha .. 
ber aldılar mt? 

?liam ce"lait 'Yercli4 

- Hayri Senk sara.yda her 
aıı beklenilmektedir. Nerede iae 
gelecektir. Raca bana gönder_ 
diği bir haberde evliUığı M.e _ 
lika ile bazı misafirlerini kabul 
etmemi rica etmişti. 

Vali hemen· Ferhatıa arka • 
daşlarını g9stererek: 

- Mclikanın misafirleri işte. 
Şimdi size takdim ettiğim zat _ 
lar. Şimdi misafiriniz olmakla 
şerefyaptırlar. Prensea Meli _ 
kaya gelince maalesef bunu 
Hayri Senk Hazretleri de bil _ 
miyor. Prenses tren seyahatin _ 
de kaçmlmı!'jtır. Onu kimin ka_ 
çırdığı nereye kaççınldığı ma _ 
lfım değildir. Bwıdan bir kaç 
saat evvel bu hey'etin içinde 
bulunan Hayri Senk, Hazretle _ 
rinin torunu olduğu sf>ylenen 
diğer bir genci de Kuruburu _ 
lar, Naina kayalıkları civarın _ 
da> ve Bolaran yClll! fu.erinde ka. 
çırmışlar. Pren.:ıes1n khı;.ınlma.. 
sı bu yaba.ncı.la.t·ırı ıçinde bulun 
duğu bit- tıenJc vukua gelmiş. 
Fl .. yabancılar hem haberi ver _ 
mr.k. hem ke ,Ji işlcrile meşgul 
oLnak üzere c•'it ..ıVfl doğr•ı gider 
ken şimdıye kadar öldüğii sanı 
lan Hayri Senk'm torunuou 
kaptırmışlar. 

Nizam bu haberler kannsın _ 
da hiç bir hayt~e.: ve merak işa_ 
reti g~et :niyor, bililkia bquıı 
ıaılb!B4 '< "evet. bilıyOl'Wll. bu 

vak'alardıuı haberdar edildım,. 
demek istiy~:1u. 

Bu izahatı ağı...- bır sükut ta_ 
kip etti. Ferhadm arkada ·JarıJ 
heyecandan kmkırmızı kcsıl _ 
mi§ler, Nizarı.•n vereceği hük _ı 
mü, daha dojı unu gO.tercct•ği 
alakayı bckliy1Jrlardı. 

Neden som·& Nizam son de _ 
ıece derin bir sükiu: .. icinJe; 

- Tab1ın Nebabı bu hadis 
sırasında mı ağıl" bır surette ya 
ralandı? j 

Yali, biraz kendini toplıya _ 
rak: 

- Zatı ha§mcq>enahileri Ne... 
babın yaralandığından emin mi_ 
dirler? 

- Ekselans, ben bana veri _ 
len malfımata istinad ederek ko 
nuşuyorum. Devletüuay bir sa_ 
at evvel ikametgahına götürü _ 
lüp yatırıldı .. Ben onu görme _ 
dim. Henüz kendine gelemc.dıği 
söyleniyor. Konuşabilecek bir 
hale gelince bana haber veril _ 
mesini emrettim. · 

Yüksek İngiliz memuru bu 
muhavereyi tehalükle, telii{;l~ 
merakla dinleyen Can.git ve ar_ 
kadaşlanna dondft. Onlara is _ 
t.ifsarkar bakti: 

- GörUyorsunuz ki, dedi, za _ 
tı hqmetpenahileri her şeyd~ 
evvel Nebabı isticvap etmek ar. 
zuwndadır ve görülüyor ki ge_ 
rek lılelikanın. g,erek arkadnsı _ 

mektedir. lu daki Mchınctç.iği, !ıı 
Rab . kcl gun gam mnunda yaŞI~ ı> 

rıştı: 
mi bır ime ile soY.e k M 1 metçiği kendime av ılı 

Ev ti G .. nı· .. bıdım. .ıa - e . or uyor. -· D"" 

Rahmi bu b"r tek k i:re i Yazık sana .degı~, ~üt'l 
fransızca söylemi t.i. Halbulu o zık degil, böyle iliğı ç 
ana kadar görüşfilen dıl lngı -ı yazık! /.-
lizcc idi. Niz:ım yalnız lngifü:ce •' " '• ~ 
bıldiği için bu yaban~. dil ile CE V APLARJlli~ 
mesgul olamıyacak gıbı başım-------------~- ı 
çevir~işti. İngiliz. yüksek me -, * Adapu.arınü EreııJI". 
muru ıse meseleyı hem •n ke., . d ·lnd bakkal B AIUJ]t3i 
mekten de çekinerek sordu: ~s e · 

1, ' · · k" d ·· ı al a:: _,,ıt _ . - eKı, sız. ım en şup ıc e_ .. _ Mektubunuzu al~ 
dıyoı oU!lUZ ' _ ı b iindcrecatJtı.l 

B t' · 1 . cu..ıt ımwı m.,... t 
-tt ır cbı?aye ı ~-,)~~n, o cbı. - mak kab l olamadı. Ş k~~l . 

nuy: en ır ey. ı.n:..u.;en. l'" dalı açık bir sek.ilde b1 
menfa ıt u;rn n kımc_edır. Btnce . . lunu " 
Neba.b bı.zim e alav ediyor. Ben_ ruz 1 ıc 0 r. 
ce N b b Jıayyaruna bir malı 
muz v rdu ve h d e sır-as nUa. r 
hayH:uıla biılikte ~rere yuvarlau 
d1 ve zaten b:r narkotik ı<'ti,..,ri ı 
çin o andan beri uyuyor. Y ıı 
fikr:m cc .;ız ve ben ı:ııı sırada ne ----

13
-.-

1
-

kadı> r hasta isek Nebııb Hazret_ v 26 
leri tlc o derece rahatsızdır. Ş b 

Nizam anlamadıP,ı için cam a an Ağustos 

1942 
ÇARŞAMBA 

sıkılmış ve kaşlarını ~atmı.ştı. 13 
1uğiliz, 1ngili2.ce olarak izah et_ ...._ ____ , 
ti; 

- Bu Türk genci şu f'kir de 
dir ki bizim ir-in izahı kabil ot 
mamakl:ı. be~ber hfi.d s nin se_ 
bebi Nebab't.ır. Tabun Nebabı 
Melikayı kaçırtmış olduği glbi 
Ha.yri Senk H etl r· in t u 
nu olduğu sabit ol3.n ~r::ı ı ~ 
öldtirtmeğe kal 

<HDll «)ile .... 

ı 0.25 5.22 9.07 
6.wO 13.16 17.01 
~ '!' ......... 

12.00 ı. 8 8.38 
ı ( :)1 ~t ;}1 4.3'l ,,. 



Macen amelesi 

a eçı tı 

için liizum u teşkilat kurulacak 

Hususi nıuhabirimiz t lefonla bildiriyor: 

Bugünkü Resmi Gazeted çekirdeksiz üzüm ihrncatmın mü _ 
rakabesine dair ııizaıunumeyc bir madde eklenmesi içjn bir karar_ 
name çıkmıştır. Buna göre memleket içinde ve dı nda harp hali, 
ve seferberliğe hazırlık 'cyn tabii afetler gibi mü bir sebepler ai 
tında nizamnamede yazılı tolcrnns hadlerini iki mi line lmd r urt_ 
tırmaya ve ikinci defa yapılan kontrollere mahsus olmıık mare 
~iz::.mnamedo yazılı bulunmıyan ve fakat piyas ca kabul edilen 
o!çude toleranslar tanımağa, ambalaja müteallik hükümlerin tat_ 
bıkine hal icabına göre karar alm .Tn ve bu niı:ınnıno.menin mad. 
~~~ mahsusasmda yazılı 20 günlük kontrol vesikasının 60 gün _ 
luge kadar çıkannağ Ticaret V ckiline salQ.hiyet verilmektedir. 

Maden ocaklarında çalışanların sıhhi ihtiyaçları 
. ~ooğli kömür havz" ı mad n ocaklarında çalı§nn i cilerin sıhhi 
ıhtıyaçlarının teminine dair nizamname Resmi Gazetede inti3at' 
etmiştir. Buna göre bütün işcilerin hasta ve kazazede olanlannm 
muayene ve tedavileri idn !Uzu"I: lu olan sağlık teşkilatı kurula _ 
caRtır. Umumi hıfzıssıhha ve i'· knnunlarma göre havza dahilin_ 
de nerelerde ne miktar hast:ıhanc, dispanser, muayene evi, ecza_ 
ne açılacağı, ne miktar nerelerde hekim bulundurulacağı, hangi 
Yerlerde köy sağlık odnları kurul cağı havza müo lor.inin iş 
ve (:.alışma proğramlnrmda. göst erllecltlrtir. , _ , _ 

Valiler arasında yeni t yinler 
Gümüehane Vıılisı. Hasip Koylan Urfa valiliğine, Mnllrise mil_ 

fcttişi Nuri Atay Erzurum, Samsun eski vali muavini Edip Kuto.y 
OUmü§hane, Dahiliye VekAleti hukuk m.~vir muavini Salın H 
1.Jlr. ? • , •• • • • • 

a 
- Ba, t<ırafı 1 ıncldc -

men 011 oa.n kalknc. ııu sb:,; 
nili 1crdi. 

Beh et l' z p haklı gfüd u , 
- Baş tar.afı 1 ıncıde - bu m l yi incel miş ..,.e ~ 

çetin savaşlardan sonra Temr - raya avdetinde b:ı husust::ı 
juk şehir ve· limanını ele geçir_ lfık~darl..uu bir emirle toilig. 
mi ·ı rdiı·. yııpac:ı.ğııu sö)'l nıişti. 
Aşağı Kouban'ın cenubunda İlhalatc;.ı ve ihracatcı wmın. 

dl°smruun birçok kareı taarruz katipliği dlin ithlatçı tacirloı 
ları pUskiirtülmüş ve Sovyetlcrl birer tamim gönci rerek çfri 
mukabıl tnarruuar- s. ycsinde, çember, WU"ll, çinko. yazi ma'{i 
dağlat-da dnh ziyade geri ç.., _ I nc.'Si, makine y k aJ runı, cu 
itilme- icbal" edil i tit. Alman Y.~. ka11av e, ham \:C i.ılcnn · 
d - k7t•aıan, garbi Kafkas dağ deriler, muk vv~ k rtonln 
la.nnın boı!azlarını zorlanıışlar ambal j kuğıUarmın tamrun 
ve bir kı~ı hilcumla ele ge. ser b · kıldıgmı bi1dirm· 
çirmislerdir. . tir. Fılh · kn alfıkadarl~~n T 

21 Agustos giuni sabahl yın c ret Ve.kıl mıze arzett.ı,'1 s-ıb 
t 11 de dıığ kıt'ala :ındruı bir sab.1i serhestı"'i veı:'!ldi,'.;;i tnkd l 

grup, Alınan harp bayrağını de m nılek~ize mülıım mile · 
Elbruz dafuna dikmcğc muvaf - tanın mal ıthal olun clur. 
fok olmuştur. 5630 metre irti _ Nılckim bu li :her ?er1ıal pi 
faıncla olan bu dağ·, Kafkasya • yasaya akıs tmı \ 'C b ı kaç gür 
nın eıı vüksek dağıdır. eV\eline karlaı k~ borsada ~ 

Sta.ıitıgma aııwı c yüz kunı tun aşngı s tı_~nuy?ı 
Stnlingradın şimal b:ıtısı ilo ç:;;! 130 kuruşa hada.r duş.mü 

c nubunda yap ıs oldı~ftuml!zj t Bu nıühinı k rarın g~ni m'k 
t rruz, Bo ik M rln umit&!z ta.ki fayd ı JX4k .,, k•n ı 
müdafaalaı n r-agn ' yine hır r dini gf ter e Mı, a. 'itfırdıı. 
mılttur ar zi kazımın m~ m;- D ~er taraıtu:u itlı 1 olunaı 
dar olmu t;ur. ~o\ ~cı:teı n 52. manif:ıtura esya.sırun bir kı .. n 
tanlu tuhrıp edılrniştıı · serbest bırakuacaktır. Ticsı t 

Don Cephcstıufo Vokaı.ctiıun bu husustaki knr 
Dan cephesinde İtalyan kıt'a. n birk... gU e kadar ,ılfı.k:ıdar· 

ları dli§manın bir çok hücumla.. lara teblg edilecektir. 
nnı kısmen gö~-US gögtisc yapı. 
lan muhnrobeler netic.cslııde 
püskilr tmüşlerdir. 

Alman tayyarelerinin bilhns_ 
sa Stalingrad üzerinde diişn:~ -
nın gerisine karşı gere ve gun_ 
düz yapmış oldu~lan ~nr z -
Jnı la teslihat fabrıko.larıle askc_ 
ri t isler tahrip Qdilmi& ve bu 
te · lerde hiı-<;nk bUyük yangın 
ıar QJ.ktığJ görülm~ tür. 

r o ua. üz r.d 
Volgn üzcrind il'i ta ıt b tı. 

rılmı tlr. • 
Kaluga'nın cenup batısında. 

ve Modin'in şimal batısın~ dlü? 
manın yapmış olduğu şıduetlı 
lıUcumlur akamete uğramıitır. 

Rshevrelıeve çovrcs'nde .~ -
mnn kıt'o.ları dü§lllallln m~ım 
miktaroıı. Jliyade lnı:" U rı w.ve 
zmlılı te!'ıkillerile nctı~ ~i ~e 1 -
şık muhnrobelerc gırıemı lor_ 

dir. 1 . 
Sovyetlerin 63 t.a.nkl ta ırıp ~-

dilmiştir. Banlar ~a . lurkı bır 
piyade tiimcnin kesınııncl tah 
rip olunmu!':tur. 

nmcn golünün cenup d !!ti -

SUDda. ve Lcningrad önünde 
yalnız mcv.zü faaliyotl~r vuku 
bulduğu bildirilmektcdır. . 

Stali ıgı'Cı!l muhcucbe-sı 
80n saf1ıada 

- Stalin 

a 
- Bau tııİ·afı 1 ıncldc -

yan o.t:mel te oltın mulrnrebele _ 
re i tirak etmelerine ibtimn 
vemıemektedil'l r. 

Es a n Sovy Uer, m"itemadi 
yon ndamıı d ıl mnlz. m~ye . ih 
tiyaçlar olduklarını bıldi~~l§ 
lcrdır. Son zamanlarda fıkırl 
rini dev· tirn\i" olnın1::ırmı zar\ 
netti ecek hiç bir sebep d yo ' 
tur. 

lngiltereye reni bir 
Amerikan l<af ilesi geldi 
Loıı Ira, 2.., (A.A.) - Anl!'ri 
adıuı lngiltcreye yeni hır ı. 

filo gel.mi tir. N ryork ıı.iıdJO' ıl· 
na güre, bu kıı.filo 5;md Y k -
dar göntlcr'lenlcrııı C'n bııyüğü 
dür. 

Ugmanlar, uç ·la.~ tanklar 
knmyonlar bu ka.fil nin biiyiık 
kısmını foRkil etmekte lir. 

grad mubarcbe .. i son rnddesiıv· 
artık varmı§ bulunuyor. fuınan 
Inrııı taa.r:ruzıı iki t.-ır-a.fta geli 
mcktedir. Biri ~imal b tıd n. 
diğeri ise cenÜp batıdan. Rllh 
lar büttln kesimlerde ş dd 
mukavemet etmektedirler. 

fa ni bİ.nWt< b dbinli 
.cadc.<r zararhdır 

alk n.rasuıda: 
-H y uzlı; ae k! 

- Er bo~ cak! 
_ - Kara.köy fırını bo~ ça v~ 

Ç1 ••'"" b I) •\cak-J 
mın!. .. 

G unL:.rın : 
- Yağı hail~ or; 
- I"iy a.r ) al'! ) a diiş0i 

cek; 
- Anka.ı pırinç 69 kuJ 

nışa. . ; 
- Ekmek sade buğd y UUllll""İ 

dan yn.p caJr; 
- Yakı da bi3kiıiyc, .makar

naya kavusacağız. 
Evde ::ı.na kız arasında.: 
- Ac lıa mantarlı iskı:ırpın• 

l r de ucuzlıyacak mı oersin? 
Aile ba'bal n kendi a.rı:ılı:u·m

d:ı: 

- Ol ll olacak, bari su mek· 
t p kit.apl nnda lnr !enzı!at y -
pılı> !... 

* 

- Bıt Uır:fı 1 ine. de -

2G A ıı-. os 1388 (1922J d" 
\iyu dcı.glarını yıldırımhrdun 
aaha y kh.'I bı.r ate c k::ıvuran 
nıılı 'Furk topçusu, dw·m'l11 ı

perle.l'me wc.rdn e bıı ntılı l <ı 
saldıran ba:ba.yı.,it p y:>..dcruız 
v • dtisrmın kafilelerine ,,1 hınl ı· 
g"'bi s.ıldıra.ra.k onlurı allak bul
lnk eden levent süvar lerımız 
ilci hafta içu>.<le b:ışa.rdıklnı ı o 

aua.zzam ve paı lak zaferle butwı 
clüny yı hayn'ıtlcr içinde bıruk
nu')}ardır. 

20 en" e\ clki A - 1<-to~ •n 
' ncı abalıı, Türkün k.u g4n
l ı ·gün çıktığı sab h~ır. 

H r yıldonüuıü g kl '.c... !1u 
parlak enr. mubdıı Ebedi 
, ı.:f At.U.ark nıcrhwnu bu şanlı 
: bahtn büviik lmı tulu ı · n 

tlı c nlamÜ yurdu armn(. 1.n 
en üzız v. mubarck şeh:tıcl ı-

mı ~ lıu"u ve ralım tlc nnm:ı.vı 
b"r v z.if, bilirken Tilrl lmlu;.t:;
nun düşman.ı bu nihai darbeyi 
mdlr: bılmesi sobeplerini ve ı n
k ~llnrını hazırlı ruı Vf' orduvu 

l\J K al g bi dllhı 
> b kan :uı t'IJ ık ·nı 
tbık edı.b:lc ek çil .. ye im

\ turmuş olıuı büyu.k mm n
tl n Millı Ş f İsmet t ön'lııe ve 
kıyınetlı mesai nrkada~nrına 
da ınınnct ve şülmullarım ·zı ar
tmeyı bir borç sayarız. 
26 A u tos l~Pi de l:.ıı.şhyan 

z.a.fer!cr silsilroin"n hakiki nhı
deai l!ı"booi Şef Atatiırkk• Milli 
Şef tsı ı t lnfnü'nı.in d •luilnn 
ve ısinlstE E;ehitle:ı "mizin yuı.:e 
nıeı k:ıtlarıdır. 

O büyük şell'tleıi.n miİbarek 
kııııJundır ki, 'I'm k ·y yi J, ı.r' ar
mış, '!'ürk nunuru ebe-fil ştır
mıştır. Bizl<>r de onl nn rııhb
ruu scviııdınuck icın en büyiık 
\" :f t•mız, nurlu ku.b rlt r:n , <:>e
r in faz lct ve hakkın but.ün 
parlaklık! mylt> ışılıJ ıdıgı mı;><1e
nı, mamur ve muterııkkı bir 
'l"ürk \•atnrund. c dıyeıı muh -
f .. n c>tınek. onlaı n yuce l:ısıtı a
l rıoı d::u na ve d ·ma mir.n t!c, 

ukranl ve f ... tıhalaıla anmak 
ym ktır. 

v ziyef 
nı:ide -
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çalıitıralım ıı.4I 
7.40 A. Haberleri 

:Yakacıklı fevkalade düzgün gti- ı na kim olduğunu tebar:.ı.z ettir
reş çıkanyonlu. Me'bmet M<'lla., mişti. Molla, Yakacıkh Hasan da 
Yakacıklıhın oynak oldu~nu bu hale şahit olmuş!ardı. Kan
bildiği için kendisini idare ~C.:i- bur Osman, hasmının güres ta
yordu. Her iki pehlivan ara sı- biyesine tamamiyle kendisine 
ra Yörük Ali ile Kani>ur Osr.ıa- terke1mek meoburiyetind\! kal-
nın gür~ lerine göz atıyorlar- mıştı. 
"dı. Bundan şu anlaşılnus oluyor-

Molla, Yörük Alinin, hasmım du ki, Yörük Ali, hasıruna ha
boU!uğunu görüyordu. Ka.nbur kim olmuştu. Bundan sonra mey 
Osman, Yörüğü alta ahruı.k i<;in dan Yörüğündü. Kanbur 0.;ınıan 
aıkı bir çift dalış yaptı. Bu, ne yaparsa yapsın hep parazit 
dalı§ Uç döıt metreden idi. Ani hareketler olacaktı. Hatta Yö
ol::ı.n bu, dalış Yörüğün, yine 8.- rük Aliyi bile yenm~ olsa yine 
ııU olan kaı'Şılamasiylc bozuldu. para.z.it bir hareketle acık dü.~ür
:Yöriik Ali, hasmına tavuk ka.- müş olacaktı. CazJ!lr; vaziyeti 
nadı demlen oyunu vurdu. Kan- gördükten sonra Çalığa: 
bur Osman, tavuk ka11adına çar - Eh? .. ı:f mdi çocuğ. mı bak 
pmc;a bıı uen donJü. Az kalı 1n Gih eş kıvamına gır. fi. Bak, ne 
ısrtüstü dönüp yeniliyordu. Be- hale soktu güreşi.. l!ezil ve nıa::ı
rcket 'ersin oyun tam yt:rini kara etti Kan bur Osnıanı. Kan
bulmıadığı i<;in az bir parça dö- bur Osman, küçiık hasmını bo
ni'rek dizledi. Yörük Ali, bas- zayım derken hep kendi bozul
mımn tiLeı ine gitmedi. Çırp1na- du. Fakat yine gı.ire~c gmyor ... 
rak bir nılr~ savurdu: Müdafaada kalmıyoı. Ne de ol-

Hay maşallah hay!.. sa usta adamdır. Ölse karıştır-
Tn\ uk kanadı çarpması Yö- mağa çalışacak güre~) ... 

ru,gün k ndi katlarından bir o- - Evet... Hamdolsun... Ah, 
~ ıwdu. Hu, oyun o kadar ba;;tt, şu güreşi de bir çıkarsa ... 
o deı c {' kolaydı ki, herkes ya- Dcı.meğc kalmadı. Molla, Ya
p ro lııdı. Fakat böyle, olduğu kacıklı lfasanı tek paça süreıek 
balae kımf.ecikler yapamaz \'c, bastırdı, altma alat ~.k beklet
kım ·e<_· l,Jcı in de aklına gclmiz- nıeden künteledi. Bu hnrek ..!tler 
d.. o kadar çnbuk oldu ki, Yakacık-

y iiğ'ün tavuk kanach oyunu lı Hasan, gidiyordu. Birdc-'!'ıire 
Ş(> J r: Ha.-;ım çift dalmak i- kendini toparlıynmn.n.ış:ı. Se
ç n . la ellerini u.zabp hasını pa- yiı ciler de şaşırmıştı bu hale ... 
t; lan na gclirk-en, hasmın. Jza- Derken bağıımalar oldu: 
nıp pııc aln.ra doğru ~elen e!leri- - Haydi Molla-.. 
n n hır iizerinden ve diJ"sek iis- - Aşır künteyi bı:> : .. 
t ü ı<l<' bir de ic.<>ıi!iinden "" Molla, künteyi askı~ :ı alırken , 
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Her yemekten 

öğle ve akşam 
sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. --

7 .SS Radyo Salcı. 

orkestrası. 

8.35 Evin saati. 
12.30 Proğran\ 
12.33 Şarkılar. 
12.45 A. HaberJerl ıt 
13.30 Şarkı ve tür- 21Jt 

killer 2l 
18.00 ~am ıı 
18.03 Dans Orkes-

irası. 2' 1 - Gorul e)'ı:m unll' madde -
Buyük baba, 2 - Hesap, 3 - Ka -
lın cemi edau - Vazı!c - Bır Q01a,1 

11 
. ..... 

4 - Kfürnt - Kııl.ın belırtı 5 - Sn ~ 
.. 

SUM ER B AN K ' \ Maden Tetkik ve Arama numı (MA) gelır<=e menhus bır h; s
talık - Knfa l.udreti. ti - Güneşin 
akrnb."1Sınd<1n - Ruzgfır, 7 - S•nir
le" - K r, ı l \.a~;ııaJar rırl:ı l,,ı.

lunur, 8 - Go d, n uz, ~- - B ı n - ı 
ta, 9 - Çogu dc...,ıl - Goıya._q. 

YUKA RI DA N AŞAGIYA DOGRU 

1 - Otel - Volde, ? - Fns;Jnsıı., 1 
3 - Gıdı, t<J\·•r - Kari"" -t - Ki
lın, Çol, 5 - Dost - Kameı: - S.ı

al edat.1, 6 - Kapı . b ı.11mag1 7 _ 1 
Bır hay\ ım - Aydınlık, 3 - Sonu 
na Tık gt•l " ı. ıyı b ıhr.,ç malı -
mıL - gece, 9 - Mayt - Doş. 

Diiııkii bulm.-ı<mıın halli -

123 4 56 78 9 
l METANET•K 
2 0ZOŞ • FEDA 
3 H E M'E N. R A 1 F 
4 TITE• • us . l 
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1 l N N1CT• K •ı 
6 •• i. E ~T AF EIT 
7 E G E 8 • N • . ş--A 
8 FA RK• M A KIRj I 
9 ER •.JJS A , B , E , T ı 

Bu akşam ,ı 
Beşiktaş Bahçesinde 

MÜZEYYEN SENAR 

NECATİ TOKYAY 
ve arkadaşları 

1 tüsü Genel Direktörlüğü 
ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 - Mtic c rmiz1n D<:'rı Vt' Kundur..ı F:ıbrikcıl.ırına drıınıl 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin k3biliyet ve kudretine gore gtirıde 120 

kuruşton başl:ır, bu ucrettcn b:ışk .. fcvkal:lde zam:ınl.ıra mahsus % 25 

zam ödenel•ek, ayrıca öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Arzu edenlerın 24 Agustos Pazartesi gününden 8 Eylül Salı r,üıuine 

kadar her gun ve 10 E)ltıldcn 19 Eyll'ıle kadar Salı ve Çnrşamb:ı gün

leri Çarşıkapıda İstanbul Ayakkrıbıcılar Kooperntifi merkezinde r'abri

kamız mümessili Sinoplu Mchnı• t'c mw-aca::ıt etmelerı ıliın olunur. 

Nafia Vekaletinden 
EKSi L T M f; Y E K ON U LAN iŞ: 

1 - Su •>leri ııçiincti 511ue müdıırlügil bölgr..si iı,;irıde adııla rı-gtiliıtörü 1 
ikmfıli inşnntı. 

Yatılı ve paı :ısız olar:ık 7.onguldıkta :ıçılmı~ bulunan 
mckkbinin Birindtesrin 1942 de b:ı~Iıyncak devresi Jçin 
lebc alın:ıc:ıktır. 

Bu teknik mektebin biri n.ız;ıri, digeri ameli olm;ık u ~ 
ayrılmış dört senelik tahsili vardır. 

Maaıi! Vt•ktıletinc-e trısvip \ie kabul cdildığj ÜZ<'r<", bu l1l 

fa okul tnhsilini bUirmlş olıınfar nlındıgın:ı 'e mektel)n tah 
yıl olduguna göıe, mezunhı"ı 3656 s:ıyılı kanunun 3 •ne 
fıkrası hükmünden ıstifadc edece;: derecede tahsil ı;ciı ın' 

ve lise mcı:unlnrınd:ın bır sene fa,.J3 okuyanlmm h ki 
lardır. 

Aşağıdaki <;artları haız istcklılerın nihayet 23 Fyliıl 194 
dar Zonguldakt:ılı;j sözü edilen olan m<"ktcp m:id.ıı Jug ırıf 
biz.zat mlira<"natl. rı ıuzumu ilan oı ınur. 

1 - Tur kiye Cüınhm :ı t t. tchnn· ınd::ın ve Tiırk rk 
2 - D~ı.ı·uluk kfıgıdı go tcımek «1941 - 1942> d<:'r 

lıu 0 beıge nrnrımaz.~ 
3 - Bulrışıcı hastrılıkl:ıı ln mah'ıl ıılııınmi.ik, bünyı-sı ırı ıl 

amell çnlıfmağa miisait bulunn ak. «S.ıglık munyenl' ı ı .. ııı-:11 
caktır.> 

4 - En az, tireye g•nne h::ıkkını vt•ren oı t.a tn<' tep ) 
giinü sant ll!'i) de san'al mektebi diplomn ve~ o vf'~lk.ısını güstı•rmc ı·. 

Tuhmin edılen kc~if lıcodcli Ciy .. t vahidi es:ı!!ı liztrlnden (834.131) lirn 
(35) kurustur. 

2 - U.siltmc 14/9/942 tarihine rasUayan Pazartesi 
de Anknrod:ı Su işlcı 1 rcısligi bınası içinde toplanan su eksiltme komıs-

5 - 18 yaşına giııni "' 25 yaşını geçrnemış bt.ıııı•" 
6 - Dort adet \C: 1ka fotngnı!ı vermek, 
Bu şartları h:ılz ol:ın ıtıttld lı>r 2'iEvhi1 1942 dl' hf':':ıı' 

ri ge~1el 'ii.l :namesi,. umumı su işleri fenni şartn:ımesi ıle husu l ve ~e~nl 1 ve ttirkçcden yıı:r.ıh imt han li•bı tul 1 ı,;. , kl:ır \ e ınu\ ,1 t • 

~l'tn:ımeleu ve pN}(!l rı (41) 1,ra 71 kuruş kaq;ılıgında su ışlcri reı lıgın- kayıt ve kabul edıleccklerchr. c.6f. ı 

den rılabılirler. 1---
4 - F..ksiltmeye gırl'bilmck ·c:ın isteklilerfn (37115) lira (25) kuru - ar•••••• 

luk Ul"akk:ıt teminat \Crm<'~i \C eksiltmenin ynpılncağı gunden en :ız U'; " Kız ve Erkek 
gün ~"\el bir dilekçe He Narıa Ve\\.lletinc miıracnat eder• k bu ı..c m.ıh-ı B O (; A Z j Ç j L j S EL fi 
sus olm, k üzere ve ika .ılnırları Hl bu vesikayı göstermeleri şaı tur. 

Bu rnliddet içinde '\'esika i t~iftdc bulunmıyanlıı.r eksiltm('yc gire- Ana sınıfı - ilk - Orta --

yvnu oc'lasın<l .. k.ıp;ılı zıırf usulile yapıl:ıcaktu·. 

3 - istekliler ek iltmc şartnamesi , mukavele proje-si, bayındırlık lşk-

d ı"ö< • ovlugununn h~1•rnuna yak:ıcıkh içten dolanıp sağ aya
d.ıgı u t ·rs \urup çırpmak .. !ş- i:'Wl hasmının ikı ay2ğı Jrasına 
tc buna tın u' kanadı lakıi•ı ve- geçinli. Ve, desteklenerek paça 
ı lm ı-:t r. Şi>yl b r 1fü:•; .... nı'lôek I ile doğruldu. Mollanın l"ilnte-

1 1ur i;üıı l>u, oyunu sarw erdır. si ve srtı yanm kaıdı. YaJ·a
H · m, an n kmtıılmu:oı g< lıyor- cıktı Hasan, paça ile clr~ı ul<lu. 
dur. 1-.llcri pJt·aya dcı-7ı t1dıır. I Molla, paçasını kurtıı.rnıak içi'l 
Ri.!kü ı yatmLc; rnzıy~t.tcdir. Biiy boyunduruk yetiştirdı. V a.<s
lt ht..Y cn"llı ,.e. oıdukr~ mü• a- cıklı)ı fena halde boğdu. Yaka
z 11 't;i~ • ıkı biı hıtmkxle b'l' an- cıklı da b lmooburİ\ c paçayı bı
<l hl>m içten, hem fü;Uerı k1Jl- raktı. Molla, hasmını birn da
ları budayarak döndiirfü vı zi- ha boğduktan so.ıra bos:ı.lttı. 
y alnı k h'<c şiıphc yok1ı1r ki, 1 Usta Ye ağır baslı bir nc1'liv3.Jl 
h.1'.l. 1 diı. Yôriik Ah, bu, Vı- olduğu ic:in t.>clebsizlİ{{l: kaca-
' ı J "dı çaı pma OY'..l'h" la 1 nıazdı. Nihayet boyuı.dı:rukla Fevk.ıliıde z~ng.n bır p .ıf amin 
tı.11 ok h,.ı;ımlanm fml<iı k ?:bi mukabelesini yapmıştı. Artı'< m uhteşem bir gece 
oldı..ı,tı ye1 de dönclürC'rek S'' t- hasmını fazla boğmayıp bra ı·-

mezler. 
5 - tsteklılerin t<.'l\lı! mc:ktıml.ırını ikinci mnddede y:ızılı s:ınU.cm bir 

saat öncesme kadar su M<:'rı ıe· Uğiııe makbuz kıırsılıgında vermelm IA- l•""illlı• 
z_ımdır. t 

Yatılı ve yııtısıı: tale>be kllJ ılınn 'e I' ki t:ılebeı in k•n 
yc-mlenn l' 'il" L: lanmıştır. 

ARNAVUTKOV ÇIFTESARAVLAR - T elefon. 3 

11 l iı \'C' e \ urmuştur. t',tl' K211- mnsı li'tzımdı. Nitekim de bı- A~·rı<' · l6 k• .. ılık frı"ıl ıs .. z hcyetı 
hur Ösma: a bu, o.;;ıuıu t.ıtbik rakt1. Ba.~ka pehl'\'anı..tr gıbı ,_ Telefon: 42900 , 

Postada olan gecikmeler k.ıbul edilmez. · - (8800) (66993) 

l" n. t ı. BenkC't Y.ı-s;n O\',m 1 alab"ldiğine bırakmayıp bo:·n·a
t 111 yf'ı ı d~ olJrak ı. ··• a·.1a- dı. M.<Jamafih, üstüste paçava 
ır.• :tıı. Ka.nbnr. orunıın y .... ı hı- musallat olan pehll\·an vardır. 
7~\ ı, ıı.. b r puu:a di;neı c.>1' cltz- Boyunduruk vururs'Jn, bı> akı"
lt ı t r. K ıııbur, ~erl ııip to- sın, yıııe dalar ... Bu gıbi pehli-
1 J l.rn. ruk • l.ıı, Ue ayağ l kalk- Yanlara yapılac, k boyu-ıduı ıl~ll 
tl~ı z .. ııı 1« ı ı-:. ı.1da Yödiğ\in' aldıktan sonra bırakrr.:ı.yıp sı

BAHÇE MERAKLILARI 
[jstanbul Vakıflar } Jirektörli• . 

ı Eyupte c ıtı Şah Suıt •• n yı::n ~~ up mah.11!1•. i clf :H l 

1 eski 46 ;)ll''>i 60, 66 No. Ju mtı .ıı!du>". ı bır bap 

1 
c;ın 3.50 ın.ı ura mai le ı~in tiye:\ m , r anın 40, 540 tı 

lc.n 'akfı n.•mına entele nwrbut olup hi sedarl, rıl • , ._ 
gah.arı m• .;l.uI olm. ııı.ı 1"1ebn, tı.:bl ~. t ırası nıuı ı ı ı 0 

rıhi iliınd,ın ıtib. r ı 31 gun ıAıı Cın ,Jak .11 hi ı..: :.ı ıı.ı 

c ıı p. ı ı 1 r aı a ~ ıvı ı rluğtı> u kıca boğmaktır ve bu gıbı ha- , 
g(•ı du. /\.. lı b 'S ııd ın .~itml~ti. ~ımlar bu •. şeyler, fr,tihlt l. k~
Ne l .e m b r oylm,1 da c~;is· iiğii- betmiş demektir ve, yerir de
nıiı. t"ı kma \ armnrrıt!'ltı. Ç·t!)· dir. Yerinde olur bu bu. bı:>yun
ı' "' \'1 nas nda Yfü iiğ'iin IlC' duı ukl r. Yıldırır, bir C•>lh~ ual- 327 lirasını çarpbrmış! 
m •• c ra kulland•ğı u ... ,..7l1ıi1ti. masına mani olunur. 1 

lı\ıe mnlılul,ıt ı, l('ırıne n .ırr.c.ı.ıt r'ı>ı 1ıı·ıl'I ı w: .. cl ılı 
<'dılrrek m!'zl ıi nı' hl(ı! hı c:· ıı.o1ı t.ıl p u.ılun.ın ı •. "-d. I 
ılı nen tl'blıı.; olun ı·. 

I«ı. t bu scfu ld ovun ırı 1 in- J<.,aknt ı)yun icabı pa<""~l'll k•1) 1 
,. g n(; hıl P dircnıemı~: Kan mış oh .. n bir hasını gadd:uca '\'C ~ 
ı. O r ı ı b ı oyundnn \ c mu- dakıkalqrca boğmak U"b bir ı 
ı .. .., l ·den so u ,ı ha:.~F'"l a_la- plhl vana ya,kışmaz. Nihayet 1 
l · ı . 'e m '1u· cıl ıı;~u- hasmın künlesindeıı k•n1ulmal: 

l . b naen:ıl 'yh. oyunla ic;hı paça kapmıştır, i~1c Molla-
• l g dilnıcs'niıı 4 ~1'''lelı 1 nııı pehlivanlığı ve ustalı~ı btı

ı 1 krnırnt getırdı. -u~ ıc 1 ı ,cla idi. l'}i gaddaıhğa dC-.kmii
l'~ · ıd o •.ıu) la kcıı 11 ııiıı ye yoı du. T&rn ustaca ve efenılice 
1 <., 11 k. naat lıa'>ıl ı"'tt i. ?a- ı güresiyordu. Mollayı, Mvl'a ya-
l . \ orm,l kı ı ~ı nt.> y2 ııa< X'nl ı pan zekası ve ağır bar;lılığıydı 
d. ndı. Mud,ıfaa gfüc .ı yap- Ho~ onun kar~ısında giireşcn 
nı. 8yıpl. lnınu yapm~htan~a pehlivan da .. tam usta hir pehli
ıı l 1.1 .. n. b rahıp <;c>k ln:cl. ıyiy- Yandı. O da akıllı uslu idi. O da 
dı .t'..ı, l'<Jk f !1. idi. Kı nrisi i- böyle acmazlnr yıı.pnıa;.dı. Mol
{ .n • Jiinc> ohndıı. B"mu.::ı.ıleyh la ile YHkacıklı Basanın güre
~Hl: .'I: ı.;ı mc·ktcn ba1?l::.t ı(~irC şi duba belli değildi. Her :ki t a
yut .• ı. ı:; ı bonnnn kadaı ld.~:--<>~ raf ta deıık gidiyorlctrrlı. rakat 
ı; ıı. Lk. ~liı ı-; ka"ı1-1hımn;t... Yi:idiklc, Kanbur 03maımı ~ii
~ ,. ı ı Jı; ~ P • a!'p ~chn.~l., ya reşi, yukarıda yazdığını gibi 
,, .• !' ı .r.ıal·. .. rengini değiştirmişti. Yöriik A-

ı ı ·.uı Osınrn, b"ı lah:::ı n1ı1- li. hasmına hakim olmııştLJ. Yö
l.1h.ı.r.~d.uı om n Yörüı.~c •l·•ncn ıiik Ali, gü~ hakim .·~_ .iycte 
~ ıhll'tı) le ~irdi \"(', 0 Ürt:ı-;i C$k!- g<'lillce bel' Vakitki gibi ikide 
~ th 11 daha Zı'\ ade J,arıc:lırdı. birde çırpına.rak serbefit nfırala.
ı ~ r p ı .ı da c ~ıc gü• e. yar•ma- m başladı : 
,.;.ı .. c il etti. Fal:at Yôı iik, - Hayda be! .. 
t: c ~üre~e kat şı .. ezici ~ "! eke.t - Hayda Osman be! .. 
Jtı . mlıkabelede gre.!~mcd~. - Hayda maşallah he! ... 
ı .; )ıı Q;:.m, n, anlıj oı du kı, Osman, nihayet Yöı tik A liyi 
kl.c ıh ha mmın bu tanLrıan da tek paça kaparak hMtırabildi. 
, • ı iTı. O, ~vle kolay ko!uy e.zi- Üzerine çullandı ve, bunu fırs:ıt 
lem z ... ~ıe.:cıa; KanLur Os- bilerek >'Ürüdü. Lakin vaziyet o 
ı ,. n kı l'l eıı~c ve tıı pnnlaı la kadar tehlikeli değildi. Çünkü 
). .ıı r gli endeliyeı ek b ı:ımuığa Yörüğün alt~ıhğı mükemmeidi. 
kv) ııldu. YürUk iS{', bunlara sol Onu alttan bozuk diişihi.lp ycn
giı o..:lu le ımıkab{'le etti. Ve, her menin imkii.nı hemen hemen yok 
, m hı~ ı el <:nsP, tırpanla•· has- tu. Hatta Yöriık Ali, 2ltta da
ınm; ~ı. lı..d~ ve, savu:-Ju. Yörük ha tehlikeli pc'hlivandı. Nite
AJi, l .ı el rnc-c \'<' t~rpa:.l~ı üst kim Osman, bunu da anladı. Os
iı · l n, on be~ kcı e ynpb. Ya- man, oturak küntesi nlmı~tl. Us 
11 K.111 buı Oo:.man, be~ altı keı e ta bir pehlivan olduğund:l'!! say
~ .. ı tıy.,a Yöı·i.ik Ali, on beş kera vanta gcbnemek için ayağı bağ
;yaptı ve, hn"nll'ıa ders verdi. Iamağa çalışıyordu. Yörük o
l unbur, ezici güreşi de bmı.k- ralarda değildi. 
n.ağu. n ccbur oldu Eğer devam Yörüğtln bu bağlamaya kır
edr-rse Yöril1;: Ali, teı s girerler- fillığı vardı. Hasım tam oturak 
Jc· kend f.i.1i d:ıhı be!alıcasına e- küntcsini aşırırken hasmın aya
ZLe kti. '\: öı :.ı.;·;n babası, artık ğını eliyle b inle.n.bire iterek yhıe 
nefes almış bit· haldeydi. Çünkü sayvanta, girerdi. Osm:m bunu 
oğlu, e.'l bccerıkli, başaltının en bilmiyordu. ~1:1 cJ;ı. Yörü~ün i
açık gfü.leı'ı meyaP;mJ.a b~unan catlarndan bınydi. ~rhat ~a
l<anbur 0.,manı, sınd•rnuş bu· rekete geçen Osman b1-rdenb1!'e 
Iunuyordu. Kanbur Osm'ln gibi ayağının boşalıp sayvanta gPl
bir pehlhtın:n f.ôci güreş tntLik diğiıli anlayınca bemrn kendisi
etmekten ü •iz ~ular:ı.k hm:ıkma- ne gelerek otunlu. Ve, :..n.vvant
,.,ı pek mühimdi. Demek yuvas tan kurtuldu. Ji.,a.kat Yf.rü6oiin 
yav 1 Yörük Ali, güreşe hakim dalevcresiııi de anladı .. Az k:ıl
ol )Oldu. \'~, ıı'tc'·iın güreşı!1 S~ bir kere daha ~~ık;.~c di.i
bır r.l ı ~. t'nın sonlaıınch. gU- şUyordu.. Otur k kuntesım bo-

h kim.oldu. Sım plttı. 
K buı Osmıı-

Nafia Vekaletinden: 
EKSiL TM EYE KONUı..AN IS: 

hC' iT d lı hı :l\ bolg.:~i 

n.a ::ııt h • •ta ı t<'ı ı. 
T< hı ın ('(!ılcn k(.'Nlf beoeJ, ı 

c. 42/1316 

Şark Kromları ışletmfm z1n diplom.üı bir eczacıyn ihtiyııcı , rıı dır. 1 rn (CıO) l,uru~tur. 
Bu , rıufeyi deruhdc edecek 0•,ın znta ;ıydc.ı (200) Jıra ücret \'trık '<'ktir - 2 - E!.o;ıltıne 21 '9 !H2 t • ıl ne ı :ı tlay, n Pnzartc g 

1 

A .. knr:ıda Su ışleı i ret.,) hıncı~ ıç :ıae topl .. nan su el: 
lsteklllcrin, D•ploma sureUle şimdiye kadar ~.ılıştıfı yerlerden ·v· 

~ oda~ınd:> knp.ılı :toı'f \i ul.~ le ~. ı ,ı,wakt•r. 
kendisine "erilırıi~ bonservisin :ısıl veya suretlerinin b r dılekçe~ e il'ş-

tirerek bnnknmıza miirac:ıaUar:. •mR•••• I 3 - hıtek ı ler e'ksıhı. •' nı uı. ' esı, muk:I', ele prf ' Mılll Ko ·unmn lt .. nunun:l m~c- genel 5.wtı .ırıeci, umumı 'e su ı lt rı fenni şaı·tnaınf' ı ıc 
fctten suçlu Oıtakoyde D<rebııyu No

1,ll•••••••••••••••••••••••••••-' ş:ırl'rıaıneleıi \C ı>roıclı>1t l50) lıra (00) kuruş k:ıı:;ılıgııı 
97 .de kom üreli hık uc.ıretıle meşgul[ 1 I iigiııricn alııoilirlc-r. 
f)sm, n oglu N ıim Top~rık. 1 hrıkkı•:- Devlet Demı·ryollan ı·la"' nlarıı ' . 50 11 4 - Ek ıltmcyc gıı ~b imek için 'it<'klikrin (253.7. 
da İstanbul Aslb e ikjnq C. m.ıl - luk muv:ıkkut temin.at 't>tm 1 'c l"l.;'>illmrnin yapılııc-aı:ı 
kc:ml' inde cerc·;ı::m ed n mu~ı. k• n I"- • N fı _..ı rcl< 

1 
ı::iln C\' t'l bir dıld ı;c ıle !ıa Ye· kt ııc miiraca, t L." 

si nefü esinde suçlunun tıılı • bıt ol- · · Muhnmmen bedeli 12320 Jır:ı olan muhtelif puu·eı 8/l0/1942 Pcı!>-cmoe otın. k uzcıe \esil rı olmal •• ıı \'ı? lıu H-tikoyı gö.lermelt'l°l 
dugundan Mılli Korunn, .11.mıınu - . .,1 günü saat 15.30 da kapalı znr! usuiiı ile ~nkar:ıda irlarc bina ında top:ıı- 1 d'·t iı;mde \ esıkn ısteğı11dc bulunrı ı- unl. r ek. .ltme)e 
nun 31/2, 59/3 C. K. 55 maddelt-ri ı ı ki' · ... nan Merkez 9 uncu Komi yonca satın alınacaktır. 5 - si<' ılcl'ıu tlklı! mektu:..ılarını ikiııcI maddl<•e • 
ınucibinct: 330 kuru~ aı.;ır pnrn ccz..- - · ı el Bu ise gil'mck isteyenlerin 924 liralık mu,·akk.ıt trmlnot ile kanunun , .. ut oıu-csıı.c k drır • i lcı ı ı~l·ı; '<' nıakbuı kar.;ı g 
sı üderıes.nc \ e htıku:n k.:ıt'ileı;ti - 66'1 t) tnym cttl&i 'eslkalarj ve t.eklıflcrlni ayni .Un sant 14.30 a kad.w cıdı -~n zımdır. Postod:ı olan g('('ikrıwl• r Kil bul edilmez. ( · 
ginde u'"reti ıııu hı):ı .ı~ olmak u ... eıe .. ~~ ==============================:::::::~ Komisyon Reislıgıne "eııneleri lfı~ımdır. 

karar hula a~uun Yenı .. 1:ah gazc - -•••••••••••••••••••·-~: Şnrt.n:ımekr para ız olarak Ank~l'ada Malzeme Dairt> inden, Ha~d •• rpa- · ,. 
tt.:Siudc nt-şrcdılmc:Jne 18/3 942 t."ı- 11 
rihinde k:ırar 'crıldi, (!il 'i~) şada Tesclliım ve St'\k Şefligind~n lemin olunur. (9085) TÜRKiYE CÜMHURIYE 

* K ARAR HULA6A$1DIR 

c. 942/383 
Milli Korunma k.ınununf.! mu'b •• -

lefcHen suçlu K. Mu t:ıf;ıp .. şn Ber
beı· Şdik S. 26 numanıdn seyynr 
paznrcılık tıcııretne metgul Sülcy -
man oılu Huseyin Krul hr.kkmd:ı 
tst.<ınbul Mllll Korunma Mrıhkemc-
sinde cereyan eden muh: kem~'lf ne
ticesinde suçlunun fılli s: bit oldJ -
ğundan M lli Korunm:ı kar • .ınunun 
31 '2, 59/3. 63 \\m·u ır.. ddekr mu -

litanbul Defterdarlığından: 
Bı.i)iiknurı rıv vcıgilerl bin:ısınd:ı y:ıpıhıcak cl291,50 lirn ke!iif bedd-1 

li tamir i~l 7/9/942 P>ızartesi gıinü sant 15 de Milli Eınhlk MlirhırlugunclC'I 
miiteşckkil komısyonda ll\'lk eksi ltme ile ih:ıle edile( cktil'. l 

MU\ nkknt teminat 96 lira 86 kuruş.tur. ı 
isteklilerin en rız bir tanhhutt~ bın liralık bu işe benwr >. yaptıeına 

d:ıir idarelerinden alınış oldugu \'C iknlora istinndcn ı tmıbul Vdl\yctınl" 
mürac, :ıUa eksiltme taı·ıhlndcn tatil günleri hariç uç giın C\, ı•l rılııımış 
ehliyet 'e S.2 yılına ait Ticaret Od.-ı3ı vcsil~alıırmı ibraz etmeleri ınukte
zıdir. 

Mukm ele eksiltme Br)ınclırlık işleri genel ve huı;u 1 'e fenni :ırt
namelerl ve proje kcfıf hulasa ne bunı: miltelen1 diJ;cr c\ ı .ık .Mıll• Emln. 
Müdürlugunden gorulcbılir. c9080~ 

cib:nce 5 lira aıtır para cezacı öde-==========================--=-----
mcsine \'e hukum k:ıt11 tıgıilcıic uc lllİ•l!ll••••••••••ımı••••• .. •••••••• 
reli suçluya nit olm.ık UZ<'! c k, rar ı 

huUisa~ının Yerıi s.ıb:ıh r.a e1<: inde stanbul Be)Pdiyesı· 
n~"l'cdllmcsine 4/7 /942 - )anları 
kauır verı ldl. ( 9 ı 63 J 

* KARAR HULASASIDIR 

c. 942/2081 
ıı..h -

Umumi bnh~elcr için alınacnk (806) adet muhtclı! cins f'icl:ın aı,;ık ek
ı;lltmeye koııu·lım.ıştuı·. Mccmuunun tahmin bedeli (l 15!i) lira ve ilk temi
natı (86) lira (G3) kurur.tur. Şartname zabıt ve muamel:it ınüdürlugü ko
reminde gbrulebilfr. İhale 2/9/942 Çnrşamba günii saat ~14) de Daimi Eıı-

cilmendc ynpıl:ıcaktır. Tı.ıliplerin ıık teminat makbuz 'eya mektupları ka
nunen ibrazı lı1zun gell.'n dığcf vcsik::.alarile ıh:ıle gtınü muayyen 
inu Encilrrcnde bulunmaları. (8915) 

!nucibinee elli lira r i?ır p.-u-a cezası j 
ödemesine \e yed• gün muddcUc del 
dilkkt'tn n n k p. lıhna.;;ına ve hü -
k m k t'il ırde ucreti ~ 1 v 

nit olınak fizerc kor• 
Yeni s. bah gaz k ndc 
sine 25/2/94.2 taıi.hı d~ 
d. (9168\ 

ZİRAAT BANKA 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 190.800.000 

Şube ve Ajans Udi: 265 

Zirai ve icarl her türlii banka muamele~ 
Para biriktire nlere 2&800 lira ikramiye 

. Ziraat Bankasuıd:ı kumbarnh •e ktunbarasız tasarrııl jJI 
en az 50 Jirıı ı bulunanlara senetle 4 d€f.l çekilecek kur'9 
plana gere ıkı ı:ımiyc dagıtıl,ıc;ıktır. 

4 adM 1.000 Uralık 4.000 Lira 1100 adad 
4 • .. • &000 • '\lO • 
4 • llO • 1.000 • 11'0 • 

40 • 100 • 4.000 • 

........... 
40 • 

• • 
DiKKAT: Hc:c;ar~rınclnki p:ı nl~r bir sene i 'nde 50 

dı.ı~mıyenlere lkrami)C! çıl tı ı f ~ lırde "'lı 20 f 1, sı~~ 
Kuralar ~ di>rt de-fa 11 Mart, 11 B~::M. 

itil ve 11 Birincilıfınuo tarlhll'rinüe Ç4!~:.0. 

S:ıhıbi: A. C mal dd o 

E .. ıl(.lıgı -· 1-' E: 1 c: r 


