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Kurskda 
Ruslar geri 

çekildiler 

Almanlar Tim Elalemeyn'de 
şehrini durum 

zaptettiler değişmedi 
""'1mca Almanya ve İtalya kiıiye yemeli verilecektir 

~ra tstikl!l adadılar, <ıMısır, Moakova tebliğine göre 
~t~nndm. bayrağını açtılar. Milyonlarca asker 

arasında kanlı 
muharebeler oluyor 

Almanların dün yap
tıkları taarruz da 

tardedildi, 600 esir alindl 
;-ıdt de Mısır Mısırlıların oldu- Aakara 4 (T~lef~!'la) -::-. . ~atan• muı mu,tasavnr olup ilk hamlede Kalinin mintakasinda da 

halde, içinde bir tele :Mısırlı b~.} ve me~lekel1n luzum .~orulecek ~ğ~~leri ocı bin .fıkara!'a günd~ bir bir miktar çekilmitlerdir 
iter buıunnuyan İngiliz ordula- ~ıger yerlıt~ınde aşevlerl '\lucuda ge- oğun yemek verılecektır. Bu mıkdar 
P.rısır i fn k d"k yi lüzwn- tırerek fakır halka p~raaız yemek tedricen günde otuz bin klıiye ka
görür~ nn ° me l ak datılmaın etrafmdakı hazırlıklar dar ç.kanlacaktır. Bunun için 500 

Jliı;rer den, Mısırı zorla a ac. ilerlemektedir, Bu huauata tedkikat bin lira kadar .arfedil~ği anlatılı .. 
~llıl ~vlctlerlnln, bu zengın için fetanbula giden Kmlay kurumu yor. Alınacak neticelere göre bu te
~lereketı ne dereceye kada r sa- genel direktörü Jl Ziya ıehrlmize şebbüe daha geniı tutulabilecek, 

~ 
bi~ne bırakacakları hatıra ge- dönmü~tür. Anla,tldığına göre fakir icaheclerse yaz meveiminde de aynı 

in sorgudur. Çekoslovakya halka para.sız yemek vermek huıJu- ı1ekilde yemek dağıtılmasına devam 
b Çeklerin olmuyor, yahut aunda Kızılay ile evkaf idareai it- olunacaktır. 

Jtn l!şlstan neden Habeşlerin sa- birliği yapabilecektir. Eıvkaf idare- A.ıkarada mevcut aşevi büyütü
n anıış da Süveyş kanalı ve sinin Eyüp, Üsküdar ve H~~ekidelti lerek buradaki günde 2 ·· 3 bin ki
ı~ıldisi, İngilizlerin elinaen gürıde 600 övünlük yemelı: dağıtan şiye yemelı: verebilecek" hale soku-
~1l1lıp bol keseden Mısırlılara imarethaneler aüratle geni~letile- lacaktır. 
tini anacak, bu sistem değişik- cektir. Ayrıca Çapa. T oplcapı, Ka· Evkaf idareei latanl>uldaki fakir 
Jte anlamak güçtür. sımpap. Be,ik.taı havalisinde de halka oclun ve kömür dağı.ttlmuı 
tl'e ~ Salgıncı devlet, her gittiği yeniden aşevleri açılacaktır. Şimdi- içiıı do tertibat almaktadır. Kml~ 
lt(i Yilik sağlık, dirlik düzenlik den bu iı için lüzumlu gıda madde>- cemÖ'etİ geçen sene olduğ\ı gibi 
l'd.llnek iddiasındadır. Oraya leri, kömUr, odun vesaire gibi mal- Karadeniz ub.illeri fakir halkına 
a •kten sonra kurulup kurduğu zeme lı:ıamen temin edllmişlir. Bir masır dağıtmağa karar vermittir, Bu 
're ·~Ckli kendi bakımından en taraftan da teminiM devam edil- sene bu ci.'Ver halkına dağılacak mısır 
a~rtşlisidlr. İngiltere için Hin- mektcdir. Teşrinievvelin on l)eiine mikdan bin bet yüz ton olarak tah
e arı. Yahut Mısır idareleri bu doğru yemek dağıtılmasına l;aşlan- min edllmelı:tedir. 
~leketıerin rahat etmelerine ------------------------

~ erıemelerine ne kadar uygun B k • ı • t tk •ki • 
hı ~~anya ve İtalyanın Mısır a ŞV e J ) 0 e J erJ 
lph ~rladıklan şekil de hiç 
kiltl~S~z blr Alman, veya İtalyan 
·~ hne lıenzemlyecek, böyle D" p . b• d J b J J" hıi~ işlere yatkın olmayan yer- un artı ınasın a stan u u a aka-
lir garp rnedenlyettnln sö- · 

~
ucu terakkilerine yava.ş ya- landıran meselelerle meşgul oldu 
1~1Ştırrn.ak zahmet ve feda..-
ı;ına katlanacaktır! 
lStr önünde dövüşülilrken ile- l.t.nw .f (A.A.) - Baf"IEil ıitli meedelerle Halk birlikleri faa· 

sttruıen bu lstiklA.1 propagan- Dr. B. Refik Saydam bugün öğleden llyeti üzerinde izahat almııtır. 
Maarif Vekili ısının derin blr gebebl olmak evvel h~ral>erinde Ticaret Vekili 

teıttır. 'Bize övle geliyor ki bu ve iate müıteprı olduğu halde 
~nameslle Mihver Mısıraa Cümhuriyet Halk Partisi binasında Sına 4 (A.A.) - Maarif Ve• 

ft:oster~n bir hareket\ saltla- lsta~bul. idare heyeti balarila kaza kili B. Hasan AH YUcel buradaki 
i: • deibsime azçok hazır olan Parti reaaleri toplanlvında hulun- tetkiklerini bitirerek ıehrinıiı:den 

8str efkA.nnı büsbiltün J.Oştart- muı ve letanbulu alalcadar eden çe- aynlmııtır. 
~ lırtiyor. ---------------------

hl n zamanlarda Mısırın icln- Bursa _ Mudanya yolu Prağ' da kurıuna 
lte gelen bazı eksik haberler in- ld 
~~enin Mısır hükö.metine, bu · açi İ dizilenler 
ıa eketı sonuna kadar rnüda- Anka1' • (A.A.> - aeı MU&.sı. Jii- Londra S (A.A.) - Budap~te 
h'dt edeceği hakkında teminat zUnden iki gfindenberl aeyıhefed raCJyosunun bildirdiiine göre, Prag
t.Yeı~ni bildiriyordu. Mısın, harb duran Bursa - Mudafl7& hattındaki da yeniden 86 ki.ti. kurtuna dwlmit
l~ert bakımından ve kendi tahribat silra.tle tamir edllerc:ıc bu tir. Heidricb' e yapılan ıuikuttanberl 
rG<ta~ menfaatleri için zaten gün sıat 15,30 dan itlbaren trenler lturıwıa dizilenlerln. milctan ı JOO u 
it\ ~ aa zorunda olan İngiltere- tekrar işlem.eğe b&şlaD1Jif,ır, · bulmuttur. 

~lda ısır hükö.mettne neden bu Jlj•••••••n========-•••••••' 
!çtu te~inat verdlğint ıınJamak 
hi hr. Ctinkü Kfl.hire hükO.metl
HJ.:t er~alde, İnglltere Mısın 
hın:nudafaa ctmc7. diye bir 
~1 1 ~oktur. 
fsır ~arbt başladıktan sonra 
~n arrn.mentosunda ve halk 
~l:lacıa .. büvük heyecan oldu~. 
~ ~~ oncekt BagvekiU CJ.evire-

BiLLOR ŞiŞE 
Aşk ve macera romanı 

Yazan: (V ci - Na) 
Bu çok giızel ve ç<>k heyecanlı romanın . neşrine bir kaç 
gtine kadar bqhyorus. 

' 
Londra 5 ·(A.A.) - Ruıyada Stokbolm S (A.A.) - Havas: Londra 5 (A.A.) - M1B1rda mu· 

Harkof Üe Kurak araaında 250 kilo- Kur.ak ve Volcanalc - Bielgorod harebe şiddetini kaybetmeden de
metrelilc bir cephe üzerinde kanJ. mıntakasında Almanların iki hücu- vam ediyor. Dün daha ziyade top
muharebeler oluyor. Ruslar Kur&kun mu gelişmektedir. Buralarda milyon• çu düellosu olmuştur. Muharebe ea
şarkında şiddetli muharebelerden larca ask.er dövüşüyor . • Har'bin ha- hası eskisi gibi Elalenıt"yn ile Kat.tara 
sonra çekilmişlerdir. Reuter muha- şındanberi ilk defa bu kadar zırhlı bataklıkları arasıdır. Burada lngiliz 
lbirine göre, Almanlar mühim kayıp- malzeme, topçu kuvveti ve uçak mevzilerini yarmak teıebbüsü neti
lara uğramışlardır. Son ikj gün için- muharebeye iştirak etmektedir. Al- ccsiz kalmıştır. Düşmamn birçok 
de bir gün 1 19, diğer gün 1 70 taı:ık manlar Sovyet cephesinin zayıf nok- tankı tahribedilmiştir. Sekizinci Bri
tahril>edilmi§tir. Bir hafta • içinde tasım anyorlu. tanya ordusu, mühim kısmı Alma• 
t~ribedilen tankların miktan 700 - Kursk'un doğusundil Almanlar bir piyadesi olmakü zere 600 esir almıt-
600 dür. gedik açmışlar, Voronez' e 140 kilo- tu. Dünkü muharebe kati netico 
· Almanlar tanklarla evvelce cena- metre Tim ıehrini ele geçirmişlerdir. v~rmemif, düıman mühim kayıba 
h ld ı: un' di merkeze hü- Mabatları Moskova - Roatof de- ugramııhr. 

a sa ınr.&:en ş . ) k k · K k' C ·· ·· d.. b' · al-d' 1 K'" J dunnadan el mıryo ımu esme tır. ura un ce• uma gunu uşman ır tepeyı 

cdum el ıyor ~r. ocy erleri kısa oldu- nubunda Seym nehri kı.ymnda şid- mağa çalışmış, fakat bunda muvaf.. 
en e e geçl'Jor, ece - k l B d 21 L 

" d h 24 t çarpıama de- detli muharebeler oluyor. Ruslar fa o amamıştır. u esna a tan ... 
gun an, emen aaa v 1 h " h')' 88 ·ı· l"k 45 k · tın kt d" münferit grup arın ne rin şa" sa ı ı· mı ımetre ı tan savar top11 
vam e e e ır. k ak k tl h l' d 1. b · · O .. d" 

• w ne geçti lerini, f at ü e a ın e lr'&Y etmıştır. gun uımanın, ço-
Harkof un şımal doguı1unda Vol- hücumların püskürtüldüğünü söylü- ğu pike olmak üzere 24 uçağı tahri-

cansk mıntakasında ;\imanlar adet- yorlar. bedilmi:ıtir. 
çe ~tün. buluı~uyorlar. Al~.nlar, Timoçenko mühim tak.viye lutala- İRgiliz bombardıman tayareled 
~llerındekı demıryollarınd~n .. ıstıfade rı almıştır. cuma günkü uçuşlarile rökor yapmır 
ıle Şarki Almanyadan buyuk kuv- )ardır. Gündüzün yüzlerce ton bom-
vetler getirmişlerdir. Sivastopol' da b. atılmı,. geceleyin daha ağır bom-

Kalinin kesiminde mahalli mahi- bardıman tayyareleri harekete geç-
yette muharebeler başlamıştır. Mos- durum miılerdir. EJalemey'in 40 kilometre 
kovanın tebliğine göre, Almanlar garbında Dabaa'ya çok bomba atd-
burada mühim hava kuvveti hima- mıf, birçok yangınlar çıkmııbr. Bir 
yeainde olarak tanklarla taarruz et· düşman milhimat trenine tam iaabot 
mitlerdir. Ruslt\r bir miktar geri çe- Liman batan gemilerle o~~uttur:~;8-!vekil, hava mar~ı~ 
kOmiılerdir. Ertesi günü• Almanlar gonderdıgı bır telgrafta bu faalıyeli 
bu taarruzu geliftirmelı: için uğraı- dolu, tehirde sağlam takdir ile demiıtir ki: c:Her tarafta 
~uşlarsa da hu ça1ııma neticesiz kal- bina kalmadt subay ve erlerinizin oynadıklan ro-
mıştır. lürı hayati ehemmiyetini anladığına 

goruyorum. Britanya muharebetl 
Stokholm ı> CA.A.) - Slvastopol 1\- günlerindeld çarpıımalar ıimdi ana 

manı batırılnuf kruvaror. muhl'lp ve Almanların 
hedefi 

Arazi almak değil 
mühim Rus ordusunu 

imha etmekmit 

di~e ha b gemllerl enkazile doludur vatanm uzağında oluyor.> 
şehl~de ~asara uğramamlf bin& yok~ Lonclra S (AA) Sekizinci ordu
tur. Yalnız büyük kilise ve bazı ma- ya malze01e yağdmlmaktadır. Kahi-
taz&la.r saıtlam kalmışt.ır. rede tam bir sükunet vardu. • 
Alınan hava kuvvetinin NOYoro&Lsk Vicby 5 (A. A.) - EJaleme~ 

l'e Anape llmanlanna akınlan, Al- de muharebe devam ediyor. lngiliz. 
m.anlann Kerç boğazını geçmeRe baş- ler mühim takviye kıtalan ahnlflar 
lamazdan evvel Rus donanmaamı '9'e karıı hücumlara geçmİflMdir, 
dagıtmak istediklerini göstermekte- ltalyan donanması Filistin ile M.
dlr. aruında esefer eden gemilere taaı

Uçan zırhh 
Amerika'da büyÜk bir 

uçak yapıldı' 

ruz etmektedir. 

İngiliz ~azeteleri 
daha ·ümitli 

Vicby 5 (A.A.) - Doiu cep
beıinde Moakova ile Rostof arasın
da geniş bir cep\ıe üzerinde tiddetli 
muharebeler oluyor. Burada mühim 
Sovıyet kuvvetleri çember içine alın
mıthr. Alman gazeteleri Alman hat
lmmandanlıi-ımn hedefi RUI kuvvet- NeV)'ork 5 (A.A.) - . A~•rika-o 
lerini geri sürmek değil, imha etmek. da 70 ton ağırlığında büyük bir 
olduğunu yazıyorlar. Gazetelerin uçak. yapılmışhr. Bu uçağın kanat
verdikleri malfunata göre, Almanlar lan aras'7tdak.i meaafe 60 metre tu· 
Kursk'un ıarkında çekilmekte olan tuyor. Uça1\ zırhlı adı verilen bu 
Rus kuvvetlerine nefea aldırmıyor- uçak Amerikadan Avrupaya gidip 
lar. Ruslar büyüle kayıplara uğra- yere inmeden geri dönebilir, 
maktadırlar. Ruı kuvvetleri Bielgo-

Londra 5 (A.A.) - (Reuter) E~Je
meyn'de İnglllz mev7.llerl sıkı mıı• 
kavemet gösteriyor. Bu sabeh gazete. 
lerin yazılan daha cesaret vericld.lr. 
Mihver kuvvetıerin~n 4 - 5 ltltometrt 
gıerl atıldıtı bUdirtlnl&kle ~ 
tehlikenin geçmedlti, daha şiddetli 
hücumlar beklendi~i, ElAlemeyn'ia 
tu~tılmat: tehllkesl karşısında bu• 
lunduğu blldirillyor. 

T.imes diyor ki: 

~t as J>a§ayı İnı?ilizlerin zor
'lU.r~a kabul ettirdikleri düşil
•'ktı1I> • memleketlerlntn boşyere 
\sını, '9lktlmıuundan korkan bir 
)E!l:le efkô.nn İngilizleri İskende
:eıt lst harbetmckten vazgeçlr
:nııı cı ernfa olmaları ve İngittc
lÜ<tar e Mısırı sonuna kadar 
linaı ~:ve. karar verdi~! - te
!l'an dıye değil - buna sert bir 
ıu~1ij1arak biidirdt~1. tahmin 
antla r. Mihverin tstlkl§.1 be
l ~~e::ıı, Mısırdaki bu cereya-

••••••••••=========-••••••••~ rod'da da geri çelmmişlerdir. Mozambik kiyılarinda 
denizaltı 

11Durum memnuniyet verici olmalc .. 
)Jl beraber Roınmeı letebbüsii elinde 
tutmaktadır ve bunu geri almalc 
1.ol' görünü;vor. FAı büyük tehlike SC7"" 
1ar blrll.lderdlr. Bunlann, hava yaı-
dımı görürlerse, durdurulmıW gll9. 

Bütu etıendirnıek içindir. 
! cıı.ş n bu içerdeld kaynaşma 
llÜtı1:1ea~daki avutmalar, Mısır 

l'lel;i evam eden muharebe-
aıttan cesıne bağlıdır. Mihverin, 
~ 

1 
'Mısırı Mısırlılara ba~ 

fı
rt\ıtu çerdekt bazı cerevanlan 
f~ Yebntr, fakat İnıtiİlz mü
lizlc:~a t~slr edemez. Eğer İn· 
Yb!!(t Cephede cözülür ve Mısın 
nıc:af tlerşe Mihverin tstikllU 

rln tı :Yahut vermemesi hMlse
il 01 erki gidişi itzerlnde artık 

da b~nıa.z. Mısırın rnukaddera
Zlltı:ı.a harbin sonuna bağlıdır. 
Şka " na kadar Mısırlılar aa 
dı~ t:~~efer ciftc> bir işgalliı 
Bır n\i~~ olacaklardır. 
~rcıe ~let tein acı olan şey, 
ber..ıetk 1 onu, kimi bunu özler 

n ttıUcıain baskalan tarafın
sı önund aa edilen vatanın ka· 
bu artt e, Vabancılar arasında-

dır. ~iç ~1rnaca. istfülAl pazarlı
ncııar ~etır vatana istikldlı ya

t...rn<'miştır. 
~eetued.dln S~dak 

[Bir geııç edebiyat dokl\)ru oldu} - Gazctıı!l<erclen -
Modem edebiyat ·- .<Aman. doktor, canı°"' . ci®:ı>, d<.lXt9k_ ~~ 

diıne ~iı çare ••• ~ 

Moskova, Kurslt'un ıarlunda ve 
V olcansk mıntakaaında Sovyet kıta
larının yeni mevzilere çekildiğini bil· 
diriyor. 

Çin'de Japon 
hareketi 

Mogolistan' da Rus 
hududuna doğru 

ilerlemeğe çalııiyorlar 

Londra .S (A.A.) - Çinden ge
len haberlere göre, Japon kuvvetleri 
Mogoliatanda Ruı hududuna doiru 
ilerlemeğe çalışıyorlar. Bu hareket 
dün durdurulmuştur. 

Vichr 5 CA.A.) - Afrlkaıun cenup tür. ParlAment.oda.kl tntlıbaa gör9 
dotusunda ve Madagaskar adasının yenl muvafaloyetslzllkler ihtimali ol
ka.rş:ısında bulunan Mozambik: kıyıla- makla beraber ikinci bir Tobrut: ııt,. 
nnda bit denizaltı 1kl vapura. taarruz dlsesi görülmiyeeektlr.• 
etml§, bınılaroan blı1sl batınlmıştır, 

••• r 

Fransa'nm Ankara elçiıi 
Vlchr 5 (A.AJ - Fransanın yeni 

An.kara. elçlsl, Budapeştecıen geçmiş
tir. Vati!esinin başına gelmekte olan 
elçlyl Fransanın Budapeşte elçisi 
garda ka~tamı.ştır. 

Amerikan 
uçakları 

Amerika'nın 

istiklal günü 

B. Rooaevelt ve Hull'wc 
meaajlari 

V&fİnlrtOA 5 ( A.A.) - B. Rooeo
velt letiklal bayramı münuebetil• 
bir meaaj neşretmiş, bu yıldönümii
nün kara günlerde sarsılmaz aziınl• 

Almanyaya yapılan hava hürriyet için dövüşen milletlere i.l-
akinlarına iıtirake ham kaynağı olacağını bildirmiıtir. 

l dıl Hariciye Nazırı Hull der demittir 
Şimali pasifikte durum baş a ar ki: cBu milletin doğmasını vo geÜf-

Londra S (A.A.)-i\merika Bah- meaini temin eden ruh, harbin kaza-
riye Nezareti tebliği: Şimali Pasifikte Londra 4 (A.A) Birleşik nılmasını da temin edecektir.> 
Aleoutienne adalarının batt ucunda Amerika ordusu Avrupa harbi ha-
Japonlann ele geçirdik.ter noktalar reketleri sahası umumi karargahı, Y unanistanda açlık 
uçaklar tarafından tara9ı8Ut ve bom- il~ neşrettiği tebliğde diyor ki: ~ L·ı 

A ile ki 
Londra 4 (A.A.) - Müstıuüı. 

bardıman ediliyor. Uçaklar Kiska- c mer' an uça arı bugünkü F . Be h 
0 

. . 
d h ') · 1 · 3 kl" · · · ·· ·· J ·ı· h d · ransız a1anaınm yrut n1u a ın• a sa ı tes11 erın, na ıye genusı- cumarteaı gunu ngı ı.z: ava or u- . . . •w• •• • 

ne ve punu himeye eden gemilere suna mensup hafif bomba uçaklari- nlll bıl~ırdıgıne gore, Yunanıatandaa 
hücum etınittir. Kiaka' da J büyük le birlikte hareket yaparak Alman- kaçmaga muvaffak olan Fransızlar 
k'ruvazör, 3 muhrip batırılmıt. bir ıYlln\n İl}gali altında bulunan arazi- burada yiyecek durumunun çoli 
naldi;re ~emitinin enka%1 ıörülm~~ deki hedeflere taarruz etmişlerdir. acıklı olduğunu, halkın ot kaynata• 
~... ~ AmorW t.uyı"etl Aoktandar. rak yediKini ıöylemiılerdir. 



Sahile 2 

Son n1uharebe 
Fransada olacak 

General de Gaulle'ün 
dün akşamki nutlW 

Almanlar 
Don nehri 

istikametinde 
ilerliyorlar 

HARB DURUMU 

Eıaıemeyn'de muharebe 
henüz bit medl Londra '4 (AA.) - General de 

C.ulle, dün aktam radyoda aöyle<li-
11 bir nutukta demiıtir ki: Harkof ve Kurak Al I H k d!'-1 · 

Alemeyn'de 
muharebe 

devam ediyor 
İngilizler düımana 

hücum ederek 40 top ve 
yüzlerce esir aldılar 

_ilk muharebeyi kaz.anmak gü- cephelerinde Rus kuvvet- 1 man ar, ar of, Kurakta Rualari yen JX erı- , 
zcl ~ydir. Fakat netice aon muhare- )eri mag"lup edildi. 

1

1

1 
nİ Ve Don neJirine yürüdüklerini bildiriyorlar 11

;

1

• KahiJ-e f (A,A.) _ ingWz Orta 
heye bağlıdır. Son muharebe Fran• ~ .Şark umumi kanrgft.,hının tebliği: 
uda olacaktır. Dü:marun zaferleri- • Mısu'da: Doia cephesinde Dtinlı.:'1 cuma gfuıü EJ.a.lemeyn böl-
ne Tağmen Fransa meydan muhare· Bertin 4 (A.A.) _ Alman or- geslndo ~ doğru bir baskın 
besinin her gün biraz daha muhte- dulan Ba§kumandanlıgı" nııı bugu" nkü J k d . . '-. - Harkof ve bilh.a.ssa Kur•k cep- yapma~ te§ebbüs eden düşmana 

I h 1 dd.,. .• ,_. • k"' ed b" s en enyerıın uaWında Flile- kuvvetlerimiz hücum etmı•ıerdlr. 
DlC n e g 1 •ını :ıum ın or e l• tebliğinde l>iJhaasa ~öyle denilmek- meynde ibaıJnran muhare'L'e henÜ:r: nelerinde Alman taarruzu devam ~ 
.. _"\ d. v 0 Hava kuvvetlerlmlz Otta Şarkta olm--
ur< te ır: bitme .... : ... :r. Dün ö~leyı"n n••redı·- etmektedir. EYVolki gÜn rece ya-G J d G JJ •· 1 d K r • ....._. • ...... diye lidar mLsll g6rülınamlf blr öl-

• ~era e au e ıoy e evam erzones yarımadasında Bolıevik ' len Orta Şati lnıiliz tebliğine gö- neı neıredilen Rus tebJiii gerek çiide kam kuvvetlerimizle 41>1rliği 
rtmıştır : lkıtalarının bakiyeleri tarafından El"l 1_ b. d.k v :urak'ta ve gerek. Bjelgorod cep- ""'""''""'it dümn"nı b'uün .,..,., hı"'•· 

B h b • F b" re a eınıeyne .ıtar~ı ır ge ı aç- ,...; ,, ..... -- ,....... - •-· .... 
- u mu are eyı ·ransa ızzat gösterilen mukavemet kmlmı~tır. . L 1 Llerinde Alınan · taarruzlarıaın ]"""'ll"rdır. Kı•Al"'"'""lZ bir takım k V h b d k • ı v ma.ıt için e.u kuvvetleri e hücum '"' ...... .... - ........ 

yapaca tır. e mu are e e atı ro Beton •ığınaldarda çember içine ederken yandan lngiliz •eyyar düşmana büyük zayiat ver<lirile- dll,lman tanklannı lt)lllanılmaz blı' 
oynıyacaktır. Her Fransız hazırlan- alınmış olan mlinferit küçük gurup• relc püakürtüld.üjünü bildirdiği 

1 
bale getlnnlşlerdlr. 40 top ganimet 

em. Bu, her Fraruızın yegane vaz.i- lann imhası tıımamlanmak üzeredir zırhlı luvvetlerinin mukabil hü- halde dün Moakovadan gelen öğ- ve yt'ı:ı:lerce esir almışlardır. Avcıla-
:f • ~ a 'd" K • ' c.umuna ux...yarak 7 kilometre bt " h b ı l6 y k 97 7 •~- M ı, yegane ç rcsı ır. ımn ın cenubunda muharebe 1 1511 le vakti Rue le iııi mu are e e- nmız un ers ve -..ıe es-

Son 12 ay zarfında düşman geçen tayyareleri bir karakol gemisini ba- ıerilmeğe mecl:iur kalan mareıol rin devam ettiğini bildirmekle ik- sorschmldt 100, l 'Mn.cchl 202 uçatı 
·"- ~· yıl "ç" d k' d · ı· f zl • la d Rommel, müstahkem İngı'liz mev- dU•ürmfü•lerdlr. uu 1 ın e ın en on mıs ı a a ın- bnnış r ır. tifa ediyor. .. ...,. 

n kaybetmiJtir. Her üç ayda müt- Harkof ve Kuısk hsimlerinde zilerine karıı bir bulun yapmıı.ğa Halbuki Alman rcşmi tebliği, Bldi Bnmı.nlde inlş alanlan. <>Xdu-
filler Alman topraklan üzerine üç Alman ve Müttefik kıtalan bütün ı teıebbüa etml} ve İngiliz kuvvet· Müttefiklerin Harkof ve Kurak.' ta gtı.h.lnr ve yollar t.aarru~a uğramıt ve 
• )" d ha f z1a bo ba la !erinin t!:arnızuna uğraml}tır. ...-1.. • d R 1 • Me r&chmldt 109 yerde tahrlbe· 
ıs ı a ~ " m " .abyor r. taar:ru:z cephesinde düımanı mağlup blitün tanrru.c c .. pncaın e m arı dllmi§tir, Düşman Maıtaya yaptığı 

Uzayan ~a~ın do~rdugu ıaşe, nak- etmiılerdir. Bir çevirme taarru:ı.u lngiliz tcbliii "diifmandan -40 mağlup ederek blr çevirme hare- hücumlara. dün devam etmiftlr. Bir 
İfiye ':e. ı~çı. t~dariki zorluktan d~ neticesinde mühim Sovyet kuvvet· top ve yüzlerce eair alındığını bil- keti neticesinde mühim düoman M erschmldt düşfırülın~tür. 
man ıçın gıtgıde daha sürat1e art• Jeri çembeT içine alınmı§tır. Seri teo- dirdiğine g8re İngilizlerin mevzi- kuYVetlerinin çembere alındığını, ı.ondra 4 (A,A.) - Reu~r aJansı-
rnaktadır. Hatta nıızi idarecileri bile h1ler Don istikametinde ilerlemek:- lerinde tutunduklanna bükmedi- •ori Alman kuvvetlerinin de Don run diplomatik muhabırt yazıyor : 
lm hali gizlemeğe uğra~mıyorlar. tedirler. Muharebe, tahrip ve av lebilir. nehri iltikametinde ilerlemekte Lfbyadan alınan haberler s:ı.raha-

tayyuelerinden mürekkep filolar E.asen Alman tebliii de Elale- 'bulunduğunu kaydediyor. ten daha iyidir. Saizincl ordu dün-

5 Temmuz 194' 

Erzurumda 
İki büy6k ve şerefli 
günün yıldönümü 

kutlandı 

Erzurum 4 ( A A ) - Erzttruın 

iki büyük ve ~r~ıi günün 23 liJlC~ 
65 inci yıldönuml~rtnl 1tnak et 
Ur. Bnnl&rdan b1rısı Ebedi şer ~ 
türkun kurtuluş ve tnkılrtp sa 
ba.şlamıYt 6ıere Erzl1ruma. ilk 1) 

bastı'ğı günl\n 23 fuleli yıldönO: 
cıf~ert de 1877 harbinde Aziziye Jf 
ramanlıRtnın e5 incl yıldönümUd 

Birinci tören at 9,30 da 
Şefin blistilnü ta§ıyan ot.omobUi:J 
a..~ ilerl&inde bir subay kuınaP 
aındakl maOfanın Istnnh•ıl ki 
methallne ı;erflen siyah perdeyi 1 
gil ile parçalayarak iı;erlye glııır 
lle başlamışbr. 

Bu aı~da eehlrdcki fnbrik:ı.Jat 
komoU11u ve bütün kamyonlar 
dük ve komnlannı, bando da is 
marşını çalmağn başlamış ve 21 
atılmıştır. 
Öğleden sonraki tören şehrin dı:i 

da:kl lt<>f\l meydanında 83at l~ 
olınu.ttur. Tören sahamndakl 
manganın havaya. 3 defa. yaylWl 11 
file Aziziye tabya ma. hayrat çr:" ı 
miş v tstlklAI marşı soylcnmi.flil' 

Ba ıbüyük 
köyü cinayeti 

Liselere alınacak parasız taarruz hareketlerine dcsteltliyerek meyn mevziine kar_,ı müCll.delenin lld tarafın bu birbirine ~t ııı"bi kü mu'ka1>1I tenmızundo. muvartat 
düpnanı inıan ııe malzemece mah- inatla devam ettiğini, İngiliz mu- görünen tebliğlerinden Ha:rkofta olmuştur. Fakat flmdi bir mukabil , 

bl t l b 1 Alm taamız dCTre.slne girmiş oldutu için İb h' ·ı S hah tl ya 1 a e e er 8\JS kayıplara uiratmt~lardn. kabil taarruılarinın §iddetli çar- ve Kurak cephelerinde an ta- evvelden acvlnınek doğru değildir. ra ım l e a a 
Ankara 4 (Telefonla) - Maarif Sovyet tebliği pııımalar neticesinde püskürtüldü- arruzunun gcliımekte bulun"duğu Tey!bblis henüz RommeJden alınma- on be.fer geneye mahk" 

Vek~leti her yl olduğu gibi bu sene Moakova -4 (A.A.) _ Sovyet ğ\inü ve yeniden bir kaç mukave- anlaşılmaktadır. Almanların gö- mııtır. Bununla. bera.ber U](eıi bir oldular 
de lıselere parasız yatılı talebe ka- gece yansı tebliği: ' met yuvulftın ;yokedildiğini kay- rünüşe gare bu taarruzda, hedef- s&cü bugün Rommel'ln ilerleme~e 
b11l edecektir. Bunun için yapılacak 3 temmuz günü lutalanmız Kur•k detmdc:te ·.c lakcnderiyenin bah- 1eri, merkez ile cenup Rus ordu- muvaffak olamadığını söylcml,tlr. 
müsabaka imtihanlannın hazırlıkla- iıtikametinde düflllan tan1dannın aında k!in bu müatahkem dar cep• lan araaında irtibatı kesmek, Ros- de 
Tına başlanmıştır. Parft!ız yatılı ta- büyük ölçüde yaptıklan ıiddetli bede çarp'i,malann henüz bitme- to:f'u tecridetmek Te Moalı:ova- Mücadele inatla vam 
lehe olmak isteyenler 1 - 20 ağus- lıücı;mlan püskürtmütler n dü11na· diğini teyit etmektedir. yı cenuptan sarmaktır. ediyor 
tos içinde Vekalete müracaat ede- na gayet büyük kayıplar verdirmiı- ... _ .,. __ _ __ 1 Berlln 4 fA.A.) - Alman b&fku-
ttlt1crdir. Eylulün birinci ve 2 nci ]erdir, mandanlılJDJn tebUli: 

wünl~ri mü'8bab imtihanlan yapı- Bir gün aüren •vatlar eanuında Tababet ve 'ıht•ısas ves·ıkaları Mısırda kunetıe tahklın edi.lm1ş ().. laeaktır. Bu sene 1500 paruız ya- dü§man 250 den fazla tank kay· lan EJalemern ınenttne ta111 müca-
tı1ı hılebe kabul edilecektir. betmİf, 15,000 subay Te er ölU.ü del~ inatla de.am ~ektedir. D1* 

.,-ermiftir. Bielgorot -.e Vo\tamk i.. • • manm gön~ takviyelerle ya,ptı-
Y angım söndürmek tikametinde Jutalanmız düpnanın n 1 Z a m n a m e S 1 tı muJtat>tı w.arrusıar elıddetıı çarpış-

• • uh }'f hücumlannı püakürtmüılerdir. malar netice.inde geri piiskUrtül-ııtiyen i•çim·n m te ı mn•tü Ye ......... blr~.... mukavemet -s Sekiz ay aüren kahramanca mU- '"" r. n....... ..-.. 
ı • d D 1 t Ş .... t d 1 k 1 yuvası Yoked.1lml§tır. yer erı yan 1 dafaadan sonra kıııtalarımız Sivuto· ev 0 UraSlnC8 as ed len Yapılan hava. c;a.ıı>MJmalarmda Al-

8amatya civarında bir lmalatha- pol'u bopltnuflardır. • k.. ( Ü . man 'H italya.n 1'veıl&n 211 ingtliz 
necte dnn yangın 4=lkmış. ora.da ça.ıı- lıkenderiyedeki Franaiz yeni hU um er y rurlUQe girdi tanaresı. d~rmtio!erdit'. 
:Ur!~k:e~:~~da ~~h~~!f a~~ı:O: filosu Ankara -4 (Telefonla) - Vekil-• ha şub~i için ihtiaa!I müddeti dört Franaada bir fabrika 
*'1 yanmak su~tue ağır yaralan- l.oııdra 4 <A.A.> - HA.len İskende- Jcr heyeti kararile tababette ihtisat senedir. yandi, zarar 20-30 
mınır. Yangını ha.bel' al:ın itfaiye riyede muattal bir halde bulunan "k 1 h k'-- d-L· . la k 

1 
,_

1 ~erek yangını söndürmüş, yaralı Fran 1 hali> gemileri hakkındaki V~9ı ~. a~. .a .ıun ax.ı nız .. amdakn8;111e• Fahrt uistan o ra ça ı§aetut ar, milyon frank 
.. A .. _t Cerrh"'"" .. hasta: ... ~-e k_.., +--mz tekllllcrlnln Blrle•l.k Amerika nın dorduncü :maddesı aşagı 1 oe- yukarıdaki müddetlerden bir aene 
-...ı)U ..,,,,_ .. ..qıouı ..... .uıg " k 1 b · · d ı_ Clermont - fer,raud 4 (A.A.) 
chnlmJQt.ır lfgüderl va.sıtaslle Vichy buk.Qmetlnc i de d~ğiştiriJmi§ ve eşıncı ma - fula çalı§ftcakuı.rdır. Hooer alındı~a göre, BonnevUle'de 

· tebliğ edlldl~e da.lr olan haber. cu- deai kaldınlarak bir muvakkat Yeni larara ıöre bu nizamna- eheınmtyetll bir fabrikada oüyük blr 
Ot b "l ma akşamı Londranın aa.IA.hlyetll madde ilAve adilmiıtir. menin ne§rinden eV'.Yel muva:z.zaf yangın çıkmı.,tü'. su kast neticesinde 

Bir mudd t evvel Kaı t:ıla t.M:ıi 
tıbüJ{ik köyünde Murat adında Jj 
çot>Ap, başı taş Ue ezilmek ve bOB'ı 
na da tel aanımak ı;urctlle old"':l 
rnıa,tü. O zıunan yapıl~n tabkYI 
neticepndıe aynı köyden Ibrablın 
bahattln ve bekçl Halil adla 
üç kişi çoban Muradı öldtirmcı 
çunda.n, köy muhtarı Mustafl\J 
bunları cinayete «"-tVlk etmtf~ 
maznunen yakalanarak mahkerfı 
verUmlperdir, 

Bu dört maznunun muh::.kt>ıtı~ 
dün ikinci ağır c w. nıahk~~ 
bitlrllmiftlr, 

Yapıla.o muhakeme <>onunda 
nunlardan İbrahim ile Sabahadd 
Muradı boğup başını ta~ıa ezereJ 
dürd lderl bit goruldu~ünd<'J'\ 
sinin de on beşer sene müddetle 
hap3C konulmalarına, muhtar 
tafa ile bekçi HgJılln bu uçta nl 
lan göıulm.ıedlğinden beı::u etıe 
ka.rnr verilmiş ve bcraet ed<'n 
nunlar derhal .-:ert>cs bırakı!m ~ı:ı 

omo 1 çarptı maJıflllerlnde teyldedllmemekte 1di. Yeni tadilata göre, dahili, harici veya fahri olarak uiatanlığa tayin çıkan bu yangmda t~ihlar harap 
14 ynşlannd::ı. btr ÇQCUk dün sabah şubelerinde ihtisa. sahibi olmak için edilmio bulunanlardan arzu edenler olmuş. bl«ok otomobil ve fabrika.da. Raf• k 

Bey0ğlunda Istlklfü ca.ddCslndc hızla Sivil telsizci kursu l:>u ıubelere ait •eririyat ve .IJbora- k&f' b 1 k yapılan dl~r eşya yanmıştır. Zarar e pamu ya 
giden blr tramvayın basamağına 81vil telslT.Ci yel.l§tirmek üzere kurs tuarlarda en az üç sene ve dıger ou- ve 

1 i gi azandıklan da çalış· 20-'30 milyon frank tahmin ediliyor. 
twlmış, bu sırada arkadan gelen bir a.çılmasına ktı.i'ar verllın!.ştl, Birinci beler için en az iki sene çalışmak tıkları seririyat ve laboratuar ıefleri 
otomobil çocuğa çarparak. yere dUşü- kurs, bir müddet evvel açılnu.ş ve 

0 
rt ko~ulmo.ktadır. tarafından ta•dik edilenlerin aaia- Yeni İngiliz uçakları 

r-Dp başınd:ı.n tehlikeli surette yara- mesa.lstnl bitirerek kapanmıştır. Şlm- Kulnk, boiaz. burun, kadın has· tnnlık müddetleri eaki şartlar ve Londra 4 (AA.) _ Gazeteler 
lnmı tır. dl, lklncl kursun ha.zırlıklatına b~- tal ki bevlnre aubelerinde hümümlere göre hesap olunacalt- ilk del 1 L • • d 

ACJr ynrnlı olan Ç<>cuk ş ıı Etıal lanmıştır Ancak kursu bitlrmtık ı an ve .• ,,k "· . br. a o ara~ :f!nJ t}ı;t ört mot~I 
rumuneslne ~dın~. ifadesi alıncı- tclslzcl oİmaf'a Wi d~dlr. Aync~ mü~e~n.uıs ol~bılme . ıçın ayrı~ . - . Ht ~n.caa er omb'.a tayyaresinin ı 
m,!ldıipnda.n huvl~etl te blt edileme- p T T de imttha,1L!enne'k l!zımdır hancıye tubeaınde bır ıeno ~ltg _Devlet .Ura ınca da. taııdık edil- reamına n retrnektedirler. Bu tay-
mJstır. Zabıfu ve mUcidCiumuınffi""k 'Blrl'iitı-t.ur;. ıoktJ İştırt."k etin~ malt mec'burly~ti ko~~ktndır, Ça- mış .hu hüküml~~ bugünden itibaren yare şimdi geni§ ölçüde Jrnllanıl
lll?.:ı etnlfında tnhkllmtn ba~lıı.m!f - muvaffak olanlardan blr t~l 1mtJhan 11.§ılacak ycrlerın tlyını Sıhhat Ve- merıyet mevltııne girmiş bulun- malc:tadır. Augaburg' daki Diesel 
tır. -.ererek nzife almıştır. J:!!etine bırak~l_!.Jlaktadır. Hıfzıssıh- maktadır. motör fabrikalarını bu tayyareler 

bombalamı~hr. * Ziya adında biri gece sa.rhot ~ 
larat evine giderken Unka.panı ci
Tannda bir evin önunde swp kaldı
tm1 ve evden çıkıp ba§ma bakraç
larla su döken lltl tadın tan.tından 
yllz llraamın çalmdılını ileri sllr
müştur. Bu hırsızlıktan maznunen 
Dayrlye ve Satı adlarında lkl kadın 
ynta.Janarak tahklkata. glrl~llm~Ur. 

Hıraız kadinlar 
Ka<ht6ytinde otman Tevtık Mlın

da blrl gece Tapurda tanıfıp beraber
ce Beoltt.a§ta blr e'\'de kaldJ.#ı Oadi
ye adında bir kadın tara.tından cllz
danlle pe.i."alrumln çalmdılını iddia 
et.mliUr. Zabıta tahkikata ba§lamış
ın. 

Zeytinyağinin istihlak . . 
vergısı 

1stıhl~k verglsine yapılan ı;am 

dolayısı ile zeytinyağı tıatlerlne de 
k1loda 3,~ kurµ§ zam yap1Jml§t1r~ 
Fıat Murakabe Komisyonu, alAka
darlara tebligat yapmıştır. 

Tiftik nümuneleri 
a-en yapa" tı ~ 

1 
Amerika günde 3 vapur 

.,,,. ır.l p numune eri tes- -
bit edUml:Jtl. Şimdi tlftlk etandard yapıyor 
nümunclerl ~lt edllnıittir. Fakat Va,ington -4 (A.A.) - Baılıriye 
esas tiftik tipleri biraz ~k bu- nezareti Amerikan tezgahlarında 
l~~ra~ ~lak ~allahnın evsnfı dü- ıimdi günde t.iç gemi inp. edildiğin! 
şurulmuştur. Numune tipler mÜhUr- blldirmekteJir. Bu •uretle Rooıe-
lcnmiştir. · vclt'in arzusu yerine getirilmiştir. 

İktis t Vekaleti toptD 
,. • ·1 .~- ..:ı. • , 
-:.«tı -~ "C~\ı 

Ankara 4 (/\,A.) - Iktı • t ycJ 
Unden blldlrllmlştir: 

117/ 942 tnrlhlnden ı aline pıı 

yağının muamele vergi~i dııhll çJ 
olarak toptan fnbrlkad:ı teslim 
natı t.llo başına 77 kuru., olara1' 
bit edllmifUr. Toptan asgari ~ 
Mk.edlr. 

Fabrikalar art be4 tenekeye 
daıı satL' yapmn a mecburdur. ~ 
ne pamuit yağının ikinci ve u 
ellerde A.zami ııatı,s fiatl<'ri zey 
A"Jndakl esaslara göre Fiat Murv 
tomlsyonlannca tesbit olunaca~I 

Ankarada tenis 
itinde parmağı l:iulunduğuna ~anaat keden yılmaz bir haydut olduğunu da çok büyük bir ehemmiyeti vardı. 
getirdikten 90nra, herifin gelır Jcıey- Londranın °rtaaında avucumuzun Stapletonun bir cürüm ortaiı olma- müsabakaları 
naklannı ara,tırmağa koyuldum. it~ içinden uynlıp kaçmam Ye bindiği aa bile bir emia§ı 11ulundu~ mu- Ankara >i (A.A.) - Ankara PERili KONAK 
ara,tınnalanm, Stapletonun ma~ı arabanın koıucuauna benim iamlmi haltkaktır. Mamafih fUl\U iJ&ve ede- tuaıuvatına. buafuı devam edllI1111 

Tefrika: No. 110 Çıeyiren: AHMET Htı.ALt vaz'retinin iyi olmadığı ve gelır vcrmeaile bize ispat etmedi mi} yim: Haydut. bGtün projelerini bu ı. erkeklerde Alman şarnpi~ 
Scotland Yard bu hınız.lılı: vaka- - O ı..lde Stapleton'u Sir kaynaklarının, ya,ad~iı . hıcyatı~ . - Üıtat, ~pletonun, eir Henry- •ırd .. ına, 'bUtGn -tefem.ıatına kadar ~enıt ve Koah, ~lft eı-keklerde 

'-nna el.koydu~ en mahir ve açıkgöz Henry'nin ha)'atını tehlikeye diitiir· mu~~~Jan~ı ~a.patm~ııa kıfayet e~ yı, Londrada oldürınek iatediğini hl- ifp etmcmittir. :Hjn @01.plyonlarlle Hasan '#e 
hafiyelerini bunlan tahkike memur mcdm niçin tevkii etmediniz~ medagı netıcceını ınırdL ru evvel aö>:lemittiniz. Halbulıd - Acaba, herifın 11rdaıı kimdi> ç ftl, tek bayanlat'da MualIA "6 
etti falta bü .. k . i St ı ı... t J ktan para Londrada bu cm.ayete tqebbüa et- _ B lk" ı.. cı· ·_ı •• • • ka~arda Bgel'l!lt - ouµ 

' t tun pyret rıne ra - - Bu ıuali M>nnağa ~erden ıöie - ap eton, ·~era ÇI ı taedi. Bu çekinı~nliiini neye atfedi- dü·r· St e 1 ıt ır.en ın ande a?~titlün- Jtödı - 'ftıne çirtı finale kalrll 
men bir n~'- yaramadı. Bu hır· k.a<l.r hak1on Yar Wae.onl Fakat kazanmıyor muydu> . . , ap c onun yanı a ID"Far bir dir_ 
912Lk.lan.!1 .~aılleri de meçhul. kaldı vereceifm ce'HP ta pek basittir. Ben - Hayı azizim: bozkırda nadır yonunuz. Ufftk nrdı. Adı Anth~ idi. tlltlki- -&on m~r yann yapı 
'Ye bır turlu yakalanamadı. yapbğırr. ara.ttırmalar neticesinde kelebekler toplamak ve bunlann v.-:- s~~leton, keadi~ tllıı.ilietti- katıma glSre, Stapletonla uplı ara- '-" Tutnha Adi'i.rada ınitli , 

Bu dört hı?ızlık vakuanın ıonun- Stapleton'un bu dart hınızlığı iole- kolleluiyonunu yapmalı:, hateratçıy.a vımı görunce, maalı:cainı lcaldmnıı •ındakl mlinatebet yeni dei'ldL Ha- -1.f tAt alMı:a u:yandıl'WllfW". 
c usu ve en e~ctliıi aeçen mayı•ta diğine 'Ve konak up~ını öldürdüğü- muhtaç olduğu parayı temin etmı- olduiumu ve Londrada yapacaft te- ıeratçı ııenelerce e-n-el Yorkd.ir 
Fol~eaton ıehnnde işlendi . Faili bit- ne kani olmakla beraber mücrimi- yordu. Bu, aörünüıte bir zevk ve ıe'bbüıte mun!fak olam'!a.cai~nı an- tebrin~e otururken, bu Aniılıony il: Anllarada Karadenil. 
tabı me~hul kalan bu son hırsızlık yetini kati bir ıurette ~pat edecek eğlence İ§İ, halcikatte İ9e tuar)adığı lanatfh: Bu aet>ehe mehnidır lı:ı, boz- tuııpnıı "~ OllU o zafuanCianl>eri hi%-
da p~ıl~.-ak b~r ~oiullanlılık ve me- delilleri elde edememiotim. Bu se- cinayetl~i . i~lemelc için bozkırda 1'ırClakı evine dönmuf, ve eir Henry- metine almııtı. lla vuzunda yüzme 
~aretle ı~lenmışti. Bu cüretkar hırau, hepten dolayı, hay<ludu daha evvel ~evcudıyeti~ı .mas~elemeie m~s.~• ~~tad-~~ kaldı~ ~.münasip - Anthony, ınİM Berryl'in. b.ate- müsabakaları 
~ başında kendisini yakalamak ati- tevkif edemezdim. bır bahane ıdı. BınaCl\aleyh bilyuk n "::""mllılm~ vıc&.Jemıotır. ra~ karası olduiunu bniyor mu Ankara .ıf (Telefonla) - A 

en konak u .. a<Ytnı b"r t bft k H B k ·ıı . proj ·ni tatbik ederek BukerviTie- - Muaadenızle bir •ual daha idO ra v - ra _Jenız' havu•unda 12 
" o· 

1 a unca ur- - n~atçının as ervı erın • ") nl ı _ d A.a a ... ·1 be · d k . ' • • nn rnı yo anna konuncaya ıta ar aornyım. H&disderi tarlb sıra.sile ve 1 d k t" 111 e ynın en vurara yere acr- muazzam •ervctıne konmak ıçın ev- it . . . . d b .. ti f ti] - htiyi\1 uşağın Stapleton ile mı,ız a bölge yüzme te§vi 
n ekte tereddiıt etmemi çaldı:-:ı vclii ,· Cha l • -1d·· . . ya ama >çın paraya ıhtıyacı var ı. ut n te ernıa • e bana a.-.lattını:r:. ı __ B 1•· k ,~ lla'-al•rı yapılacak~ır. B•-a bit 

• ., r csı o urmesını, sonra B l la · y l ·L • " b muı:ı eny ın an ıı:oca olduklarını a: " " -· '--d b d ,. . • u parayı, meşru vasıta ar temın a nız zınnzmae ir uktc kaldı Bir iL ·1 l k ~ 
sırra ıı;n em ~~ı§tı. a en ycgenını ortadan kalJmnak V"' ted rik etm k imkansızdı Bu sc- noktayı henüz d 1 l d ·oı memesine imk!n yoktur. Bu ihti- zır ı olmak üzere yarın ayrı d 

7.tnfında isteınea i anlarını. Fakat 1 1;.de bir h l('n d~I yı hnş .. ratrı muht:ıç ol- Stapldon Lo d day ikın a mBa ıknız. yar uşak, ıon zamanlarda bozkırdan t~ik müsabakası yapılmaktıı 
b ld - ib. Ba 1 1 d ' y ' l n ra a en, :ıs er- sır olup .t . t" y ... b u u ı, tı ngi terede oy un- uyu para n tedarik etmek için bu viJ ailesıne karşı · tl . . . 8 1 mış ır. aptıgım ütün 
idip Eel r Y pma n v~ büyük proje- h r lıklan ig}emckte tereddudet- dahrı evvel satın al~:na!e hrtl ı~n !r&§tı~mnlara ıağmc.n, ihtiyar uşa- Demir siparişleri 

d l 1 • ıke: e ~ii tır m cer 1 rn medi ve ~ nı hayret cesareti zekil ıaltlamı.ş olduğu dev ~r= k:pe~ : :~ bır türhi izini bulnmadım. Eğ~~ 1 Demir it.hail için demir ıtııl 
. ıl ne hız m ~ } meh retı a Y s nde yakasın poli- sıral rda ne yaptı} hak bulsaydım, haşerntç~nın mazı~ı clrleri emrine nkreditlr tı.Ç1 

hı ı B ktayı d:ı. şım sana izah ede kap rmadı, _ n k d d l kı~da dnhn fazla malumat alabı- Muhlm m kt, rdn olem :ı.krcdi 
d ,.. . . uu no tayı n ay ın nttım dos- lecekt m 

,. oo . Hnşeratçmın Pcrılı konak Bunun n :yaman ve hiçbir tehli- tuml Bu nokta b • d • dayanılarak mubtcllf m 
nm enım nazanm " (Arka:oı va.r) lparl,.lcr vcrlldll'ri haber aiuıJlV 
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Tefrika: No. U3 Yasan: lsKENDER F. SERTELLİ 
... anw fethinin soo _.yıla~ Usküdar Çocuk ~ Zehirli 

• ..._ 1913 te erltec~ - Öylt'pe doiııldur~ .Jıa.lan bu ~ gellnoe ~ı. k:ılı~ı = :.::'.: h defa or• tramvayları bahçeleri gazozlar ~=-·Jal~ .. bt. tjap -&~ :.m~::ro~en:C1:~ 
lııtp atmca amıımi Wr allbı'la kar- - WRiilll :c.n ._,, ioötJ&n. o, Ti - P.l t1bl bdm ~ü blr er~ 
....... Pek çok ..-....s-Ws ila- Bel ·~! ·...ı -' G..-.t:-.!_ nı.:: _1.:._11--=-·~a O ı.: 1 nm n - P1 Cftll oMD...,. kek detlldl. Y-.ı llDıt:ı ~ lb&ld( 
~ .fikMer JllrltilJ'orı JDltaMıbn· ewyeye UOYT.t ljllDlll"lll ua vı\UI ArQJg. l1ta at aaldile gazoz 1Uva kurmak, 90luk to<:Uk aabibl ol· 
• pzetelerde oku:rorm. Bense muamelesi 2 aya kaelu. ~0cuklar terbiyevi yapanlar 3 <len 1 O seneye sa~y muba.tııı bu ton~a.ıan ma.t gibi emeller®n daJma uzat ya. 
'W'A..Luu.ıo- L... ~L --l!J.~.· .... _1 .... _..,_ dlkb.tle c11nl1yordu. f&l'dl . 
.. ----- - ~- _ _,_ -... hitirilecell "Oyunlar oyniyacaldar adar liapla yatacaklar Sama, T1 - Pinhı. ~ bl1 &rtad&- ea~ lblr weye dt\fkiirilütft ıvar-
....... fÖYM lmtlum'= !ha l!ldi· 111dl .• o da korsandı. darfn tbr- cıı: fokl. o, %._ldOOn v~eçememı 
l'li dlt.U,.onım. .-:ilar h&klnnd&kl l&:>erl biraz oanı.. ~ten Y.amadaya göcenllcllğinhl .... 

••• ~ ~ dnt ~ um'QJJlll it- i\faarlf m11dt1rltl0. -e -~ eahhiY• V•kA.lett, guıoo 1mal eden nı llltmlfb. Fakat, ne de 01'& bun- bebl de bu ıcıı. Bir gün eeferde Ya-
WRJNCt MADD ~ ~*'ıtar -~ trapı""1 oocttıann eokatlarda vak1t ıeçirmt- bazı :ktmaeleıtu ıımon tuzu n asıt 1lar ~ll:ıes1.z :t:ıstardı .. :ye SUnA mı mada orıun fada :sarhot olduğ'lmu 

E: ffı'kdhı1n t.asttyeclııe tarar "milmlf- ,ertlc ıllbtıl tartlar altında. teıi>l~ 1artıu1lc yerine asit ot.salat imılnde.. btr c:ıenıs turdu ldl. BöJ!e f87)fl'den g~fm{}jf: .sama! J11r daha ış bqmdt\ 
Ne yapılacak•, timıdiden ~lan· ti. İnt1hap edilen tesr1n MyeV ~ 1"tml&? oyna.yablbMlerl tçlJ>. e&hrln tı:1 l!ll!!b1r'll Te musır maddeyi kullan- lDoh.y: t:o1ay '1U1lııUi ~. lçkl ~ görtMem l>oe'ufunm! 11 

...._ Aradüi on kibar MMilik za. ~a baflamılb.t. Tasfiye })ıeıyet.t mllht.ellf aemtıerlndekl ~ktepleroe dıklarını h&ber a1ımf Tit bıt ftZt- -6amanm canını ~ .~ fil .Demi§tt. ~ anma 0 ıttndentıerf 

...-dan istifade edilerek ctSte cede 1k1 aya tadar "1n1 bıtırece.k Te be- çoeuJı: bahçeleri ~. Bu ~ yet ilr§isında h9lbn mhhatını m.. kll: Kızlardan blrJ, 'l1 - Pldefı ti8b9e- YIJll&dayı sevmezdi. zaten o, 1~ 
lanal ol\lDDlASı. Banmı için de Bel• ledJ.1eye delir muamelesini tamam- ltf\n yerleri fUD}udır: rmna.k: matsadlle aJAkadar bflt1ln derken: .o. g1mleree Qliıı. - Pmıun aley'.hlnde bulunt\Jllann düşmanıydı. 
llİJ• bütçesinin kafi ıeJmi7eceii- layaca'ktır. EminönU kaza.mıda Kac1ırga.de. 1l- ma.bml&ra mt1h1m bir emır yerm1§- koymında:n Çıkmı1'0rmllfl• denılfU. ••• 
DeYıetm, bütün Tiiridük namına bu ~ıt.ırüctar vamva.1ıan. devtr mu- çttnctt, Ba,.ezıtte beıfhıcı, :ratnı ta- tır. itte sama t>u SÖ'1Je ıen.a halde tçer- Bi ku l k I ~ ? 
lurk yüce itine. tlraki. (•) ıneleslnden Pl1'& 1stanbul mmny 21U1Dda untapaııında em döfdünc11, Sıhhiye VekAıet.ı~ ~ l.mlllednln Jeml§tl. · r rt, nası uzu atır 

..,.... " umum mtldtırlfıR'Qne ballanmakla. J'atlhte on 1lçUnc11, Ka.ragi1Jxırfttte nmon tun ve buna. m1hna.sil aıdtleir! Demek ki herkes Tl - P1y1 kadın Sama ~rtest gUn Ti - Piyi görmek 
•Aınd MADDE: beraber yine eııtk1s1 gibi ~& yirmi blrlncl, T0ı>kapıda. otuz d&'- hDkftmet Jeya belediye JAboratuv&r- dttşküntl bir adam .anıyordU. iaWdl, Oarfyelerden biri: 
1953 için ha:mlıyauiımlz her ne B&tlarbatındakl btruı.da. bir lfllbe dfıııctl, Eyüpte otuz altıncı. Be,lktıaş larmda tahltl ettlrmeden ga.zoz ıma.. Sama bJr bqka. gün dt ıene biı - EfendunJz nı.hat.mdıt. Bugün 

ile. baımulıarririmizln de pek süzel m11dittl111ü ta.rafmda.n idare tdlle- bzamnda. on dokuzuncu. Usküdar llnde kullanmamalarını blldt~ ...e )tadın ağ'nnda~ şöyle bfr ı6z duy- ~dan dlfllil çıkmıyacak, dedi. 
~Jİrttiği gibi, latanbulun umunı1 pli· cetttr. Memur Te 1'!:1 kadroları bir- kazasında İll$aniyede dokwronıeu, bu tahllllerln meccani olarak yapıla- muştu: Bama 8eStrıl çıkarmadı. Kerıdl oda-
mma dahil bulunmamalıdtr. Onunla leştlrllecek ve tA.ylııler umum m(l,. Xadıköy Jrazasmda Kadıköyünde o- catını llA.ve etmiştir. cTl - Plnln "'aryıa.n da teııd.Lıd mıa döntlııce : 
tenakuz tqkil eb:nem8kle beraber dilrHlJı: tarafmdan yapılacaktır. tuz beşinci, Balnrköy kazasında on Bu emre ra~en dı3ı.lat asldlle de bayatı ve za.llm ldrn8ell?'. Ben on- - Dbn ııtıeek1. kıZların hakkı ve.rı-; 
8ıp&J1'1 bir teY olmalıd~ Büyük ~ Bundan bqke. biletlerin - aktar- üçthıcü ilkokullar. gallOZ yapanlar hattmda. kanunı t&- lara memleketi detll, UyUZ ~in mlf. Tl - Pi r~desinln koynundan: 
silerin hatıran olarak • hirlere bazı ma BU?etlle - blrle§füilınesl de dil- Bu mekteplerde açılacak ~ıer- ldbat yapılacak '"~ ııen&den on ı:e- ahırmı bile teslim edemem.• ~yor. Bu adam ıdyogo.n~saltana;., 
__.. ·rı kal .. ___ ~ p • _u §'ftntumekbedlr. Meeel~ Fatıht.en köp.- de civar çocuklan 18.bahlan saat o neye tadar ha.pb cezası vet1lP.eeok:ttr. Bama bunları b\r aray:;ı. WJ)lıyarak_, tinı devirdiğine inanıyorsa n danıyqr. 
7-..ıga ar . ır •• ınc.e-, anateau rt1ye ceıen btr tıranıvay yolcu.su, ve.- dan ltlbaren bir ötretmenln nezareti bahÇentn k'e:mnDdA düştUıil1efe baf:. OeataWaı gttnün blrlnde ib1zl. del'l-
E,fel kule11 gı1n. İtle. 1953 anıtı o purla 1"skildara ~tikten 80'.Dra. Fa- altında. terblyevf oyunlatta vakit ge- JadJ: recekler, dlx.e söylendi. 
t.rzda, fakat daha mUAuam çapta tuıte aldığı bir blletle tl'sktıdarda C}lrcceklerdlr. ikmal kurslari bu sene - Her tanıttll, he,ı'ke$n; ~da ,, - P1 t1d gftn eonra ııamyın balı-
.imalı. tn.mvaya b1nebllecekt.U'. Maarif mtldürl6ğ11 bu işle meşgul a.çilmivacak' bizim ac:lımJz dıolafıYor. Hme3 bls- oestne çıktı. 

Oç0NC0 MADDE: Tramvay lda.tesl, ııerlde l}lrketı olacak kırk muallim ayır?nlftır. Bun- 3 ®n Şliyet ediyor, 'n - P1 OPbh- eama. korsanın :nwma sokuldu. O 
T&\biatıı F'. lilıin lllaıihul • d. Hayriye ile anlaştıtı takdirde tra.mva.y ıara. maaşlarmdı:uı b1ı4ka aynca °ie,en ııcne büttın mektepler er- lara kendini ıevdiremem)f. Ô1I& ki hAil ona korsan g&zilc ba.kıyordll. 

ii 1 
___ ~!1 aF tih •• • .~b 1: blletçller1nln kesabllecetlerl, aktar- maktu blr 11cret vcrııecektir. ten k.t ~ ;c1lldltl lıçtn lls&lerle otta ben vo arkndaflanm, .on muelUden Tı - Piye gelince, sama onun yanın-

~ •umue a canusı. ~ esı malı biletler vapurlarda. da. :mutd>er me ep er ekl ders progrnmll\n tıa- sonra. bt\tt1n Os:ı.ka balkinın ona da. bir u~ltı. Ti - Pi çok kı.6a zaınan-
w cıvan. bu kutlama hareketıne ze- olabilecektir Dolmabaliçe yaya mamlanamaı:xıı.ş ve ıt:maı imtihanla- ta.ptıeını mnıyorduk. Mete! aldan- da u.14n, ~ıı.<\dıır btr 61yoeon ruhunu 
mİn olacağı için, evveli oralarmm · rma girecek olanlar 1ç1n ikmal kur8- DllflZ... )'&fam~ ffildadını ~. ea.-
91ahı ile ife girişilmeli. Bilmem ki kaJdirİm)ari asfalt lan açılmıştı, Bu sene ders Jl}ı nor- anma. o gece du7du):lazmı ~ ma: 
ecaba herkes. o tarlht hitıralar kay- Kız kaçırma olacak moal mmanda. blttlğt lıçln ftmal kurs- anla.tmaıa tarar venniştt . - Merak ettim, dedi, nıhntsız mı-
-.ğı ıur gediğini ziyaret ~ mi- Dolmabaihçcden Akaretlere ı tadar ==lfl~ılmasına lQzum ~rlllme- Gene t1.mseye gtırbnmeden bahçe- amuı? 
dir? Edenlerin ve bakma.& ı, gör- uzann.'l trrunvay caddes:l.nJn her ru n1n ön11nden uzakla.§tı. - H&y}l'. Raha~ değ!Um. Bevgi-
mcsini bilenlerin yÜrekleri sızlamış· N ·1 z hr - ka - a~ taratındakı raya ta1dırmı.lan toprak t tanb 1 .. ük' l . • o gece so.ma.nın zlhnını ırurcalıyan ıhnle ~aşa ta1dım. 
br. (VaktiJe röportajlarımda fotoğ· aı ' e ayı çırma l• halinde ldJ Yaya taldınmlann as- 1 , .u gu~ erının bir takmı şti;pheler beU~t: bu~ HaVllZ baJUlda bir hnsır t.oıt.u~ 
nf'larla da te hit ettiğim, uzun uzun ğini iddia ediyor falt olarak 1n.şa.sı :tararıa.,tınJmıttır. llazıran ayı varidafi eonu nereye vııracak? Osakalılaı uzun oturdu: 
pzdığım sihi) Bizans ve Omıanlı Bu hmusta. bir proje haıarl&ntlllf- . 1stanbul rtbnrlıkıerJnın hazln.n ımmuı Tl - Pinin ~ a.ıt:m. - 8erl muhf.tlslann başında ~ 
lmparatorlukL.nnın ---''·add-atını Çatalcanın ikitelll köyünde 18 yq- tır. Projeye göre yakında ~ varidatı 2 mU:vorı ZO Mn lirayı bul- da. yapynblleetkler mi? lund'4~· ~ de od2mda hUzurl& 

..- ... bqlanaca.Jctır. m.ı'IO'. Bama hem sotnttanıı. :tıeın cıe an- ya~~ 
"yin e.ttiği için, yerli, yalMacı her lannd& Zehra adındaki kızı r.orla. 1a,yıflı bir adamdı. Kendllıl l'OtJoda Bu p ~ auıwıınu 0~ 
lirlü ffyyaha çeken o nokta1ann ~ırmaktan maznun ıcynı köyden 

17 Dev.Jet Konservatuvarı talebesı· du··n dQlınut. YokdWD•da blf6mQf .,.. tabi, hic ~ ll!!ırıQnt eısttgemt-
.. aeneler içindeki hali cidden yü- Y8flllda Nail ile arıwıa.,t Recebin J1,rm1 ,...uıd& ıaor.nhta bafl•mıttı. Pil 8MJa ~ bflumı va• 
llilmüzii lmartaeek möiy uec1· mobakfmeletbıe dün blrlncl atır ce- T k Yamada.3'& rftei!nlkti. J'ab.- '11-PlYt rv.. -A.~ aıeeesb ctu:rcıutıannı btJıel' 
larlarm ko...-ı-a ıaimaa ~ bi;: 7.& ::::ııre.~-=~§t~aıa.. a sim abidesine çelenk koydular ~.eyer, Oll1m bir ~tııd~- '**' ..ıa.: 
.. ,,..u.,Jar ı-.dadır. Gafil ~ö-ü- _ ... bir -- .. ~.anı n-rı tendlsl ar- ] Bir &ra.lık Çan - J"1a Gpt\ ~ Mlllııı .,~. &Qp 
L.._!_ ,.. ...... nJL .-.. - uı,ç r:: .. ·~ ·. rıı cD>t olm'Dfl& 4P-. .unr bu 1ıf- ~ a..ıt ıc.ıar tııo. .enin -m ....&aıar. bo.tbldan yerler kadaşlarlle birlikte tarlada:rı "• dil- l,:,; i .._, 1 ~ .,. ten çabuk Qe]çmlf n: c'fl - hwı •v- ... cQdulanu ~renm)f. 
llaruıdll". Kulak kabarta.Dl& Sulu· netken NalUn bir ara.ba ne JO}u } • 4111 bir bdm9. p t.~ ertekllte didt. 
imle kavıalannm kelime kelime ifİ· kestı~ı ve arkadaşı Recebln de yar- lllmU.> diyerek, btr dalı& Çan • ,, _ Pl. lltmtıduı bunl8lı du:1ac&-
llec:eii yer, rene bura11dır. Hulisa dım.ı ile kendJslnl zorla araba.ya ahp J'oı1I, 1&.n gôde be.anamlfb. IJm. 1ıtlıimtp. ~u. BlrdeqbW 
._.,, Türk İıtanbuhın manen en kaçırdığını, sonra Jandarmalar sellp Sama gıueı klz1a.rlle metbur o.sa.. faM:ln fllttın aıbdqmın y'htme 
...aıi yui iıen maddeten en peri- kendlslnl kurtardııtmı .söylemiştir. :tada. bekAr yaflyordu, ,, - P1 caı11. battı: 
fiil yakasıdır. Daha tinıdiden iJk ıs· Maznun Nail ise bu iddiayı tama.- muhatll ol&rak san.ya ~ Sama (ArkaR var) 

ltlaata buralardan ba§Jamalı. Ukin, mile 1nUr ederek: ---=--=------ıııı11ıı:ııı::ı===ıı:-==------=-=-==--
l9S3 kutlama pJinını .. eciktirmeme- - Zehra Ue sevişi.yorduk. VM.t. K d k" o p ERA s· d 
1 ki. ulahat onunla t"nal.uz l""kil gUnü ben araba lle giderken Zehra.ya 

1 619• a 1 oy ınemasın a-.. 
~ tesadü! etUm. Zebra; ibenl kaçın 

etmesin. dedl. Kendi nzaslle ara.bama blndl, z ATI su N G u R DÖRDÜNCÜ MADDE: ben de alıp eve götürdO:m. eonra . 
Bir Frammn yanında cTürlJerin annesi jandarmaya müracaat e~, 

Galatayı fethi• diye bir tabir kul- gelip k.ıZı evden aldılar. Ben Zehta.yı 
~hm. Frenlik gayretine kapılıp zorla kaçırmadım. 
msıl kötü bir nükteyle bana cevap DemlştJ.r. Diğer maznun Recep de 
wrdi. aöylemclden utanırun. fakat bu suçl:ı alil.kası oıma.dııtmı &öyl&m.lş
t.m=ada tam yeridir! Kala~ eğil- tir. ll!klm. Zehra lle Ne.ll'e evlenme 

di Gal T .. ki fethed teklifinde bulunmUŞSn da Zehra ~ 
: c atayı W' er eme· lif• ............. =-~ şa.ııı~ d-inb _ 
• (' ub ed. 1-·-·, .. ~ .~ • ...,.... werın ""'n 
~ ır, m asara !e. ~~tlP, mesl için muhakeme başka güne btı· 
To~~~Ha liirliktc buradaki mah· rakı1mıştır. 
Rlrlar bır çıkma hareketi yaparak Os- -----
manlı devletini tô kaJb~ihmdan fet- Tedbirsizlikle ölüme 
1ııetm• lerd. deci. B ·· 1--1 
. .lf ır.» · u acı ao~ cınıe sebebiyet veren sandalci-

l»elkı llZICık da hakikat neb~ı var· ,.. • • 
thr. Esasen. Calatanın devamı olan nın mahkô.mıyetı 
Beyoğluna kartı tarilıimiı.in en feci Ha.san adında blr kayıkçı Bir-On 
.levrelerinddci iafialler bu yüzden- adında bir müoten:tı alarak HalJçte 
6. Gerçi, Ciimlnıriyet zamanında karşı sahile ii>türürken bir H~ l'&

Halicin kartı yikumda kozmopolit purlle çarpJ,f3.111.k sandal batnll4 yolcu 
brakter bozuim.am.Jda beraber (ki, Blfon boğ~lmu.,ıur. Ölüme ,sebebiyet 
Wr bü-::L d • ti -L • d bu vermek suçundan yakalanan sanda.1-

yua. en12 .. caret .'aırın e • cı Hasan mahkemeye verllıırlftlr. 
-.. tamamile 11Jmmesı de gerek· D"- .,_,_ 1 .. ık.. alık .... _ 

) burad • . L!... ,....!__. . ....%..-. wı UUllC -q, ceza m em ........ -
~ • • • a esıcı Dil" ı. w:. ,..,. ..... - de yapılan muhakeme neticesinde 
laiu gelınp · Sitlilere. Maçkalara ka- sandalcı Ha.sanın tedblrslzllk ve dllc
dar yayıJmııtır. Amma, uıl Tlirlc ls- Jtatmzllkle ııanda.lın batmasına ve Bl
lanbul- batta Bizansm da hatıra- ronun ölümüne sebebiyet verdiği aa. 
larile dolu olan hakiki letanbul - btt gölilldütünden sekiz ay müddetle 
Haliçle Mannara anuıdır. 1953 için he.pslne ktırar verilmiştir. 

Antigone piyesini tem.sil için oehrim1ze gcldi~bıi yazmış olduğu
muz Devlet konservatuvarı taletiest <!ün Taksim A.btdestne gide
rek çelenk koymuşlardır. Yukandald klişe Abideye çelenk koy
"duktan sonra ta.ıeooyt lstikl!l marşını Sijylerken gösteriyor. 

._G_u_ .. n_Iü_k_Bo_rs_a_.11 R AD Y O 1 
Buıiinkü program İstanbul Bon&.!UUD. "17/1942 flatlerl 

12.IO Pl'Ogl'am, 12,IS X:tl.rdlllhlcu
tAll makamı, 12,-llS Ajans ha.berlerl, 
11,00 Şaı1cı ~ tuı1dller, 13,!0 Salon 

ao.w orkeetruı, 18,0S Dans orteıstra.sı, 18,tO 
12.9376 l"aml heyeti, 10,so Ajans halıerlerl, 

Sl.111 19,!SılS ea:n konseri, 20,111 KonUfUU!., 
JO,IO Kılrışık farkı 'fl! ttıtküler, 21,00 

62.&0 Ziraat 89.&tl, 21,10 Tem.!ll, ?1,SO Mil· 
S0.50 zik (Pl.), 22,30 Ajans ha.b6rlerl. 

Londra 1lzer1ne 1 sterlin D.24 
Nevyork üzerine 100 dolar 1~.20 
oeınevre tizer1ne 100 
imçre fnı.nkı 
Ma~d üzerine 100 pe!eta. 
Btokholm tlzerine 100.~211 

ESHAM VE TAllY.....,..T 
Anadolu ~lu I ve n 
Anadolu Demiryolu % 60 
-------------- Yann sabahki program 

temsilleri ~akıyetle devanı !Cliut- _ - - - -
P=-aza~;;...r .s:::;::;.e.-rln..0-::e.m.a~ cim* ttien eaat 16 da Matine yapllacaJ.:· 

• tır. Her ak,am ı .... slar ıaat 9.30 da hatlar. 
..._ Y etlerinizi hemen te'darik edi~lz. Tel: 60821 

Devlet Demiryollari 1ıletme Umum müdürlü
iünden: 

Devlet D<mı.lryollan hateket .ervls1nt\e mfınha1 bulunan müfet~ 
muavlnllklerlne ynpıfacak mt\se.balca ııe yt\ksek tahsil mczunlan aJma, 
caktır. 

Mfisabnkn lmUhanı Anka.tada 25 Temmuz D4ı2 •cunınrteslıt günü S38ıt 
H de yapılacattu. 

MU.bakaya gUynek iç1n: 
1 - 311 y9.finı ceçm1f olmama.}[ 
2 - Türk olmak 
ı - Ecnebi lle nll olmamak 
f - idare heklm1111nce hlmıete elver1~n oldutu tasdik e-dllmlş bu-

lmımak. 
D - Flll aenrllk b}ıımıetful ,epmıt olmak 'Ye lhtıyatl* ceblle 1lglsi bu-

lunmamak, 
e - atı.mil hallnl :pcııı.ten Wld1kll ~ka ne tevsik etmek prttlr. 
T - Fasla tafsillt almak ısiiYenıer İşletme MMilrlMtlerlne mt\racaat 

ederek ıstrenebillrler. 
Tallpletin veslknlarlle 20 Temmuz 042 cpazart.esb günt1 ~· 

kadar mıntalrolannda1d ltletme Mftdftrlfıtıertne mliracae.t etmeleri llln 
olunur. •'760• '103!• '7,30 Program, '1,32 Vücudumuzu ~ 

letellm, '1,tO Aj&n.1 habetlerl, '1,!16 Sa
lon odoettrası, 8.20 Ev1n saati. iMi yapılacaksa burada yapılmalıdır. Hasan, ölen Blronun kansı Katı- Avukat merhum aasan Hayri M •f M b M ••d.. 1 ·· v •• d 

Fatihin toplannı KeÇircliği aüzerci· naya. S5-0 lJnı. ölüm tazminatı ve 68 Tan'ın ruhuna. ltha! ohmacak aarı at aası u ur ugun en: 
._ bir ana yol halinde tanzim edil- ltra da para c<ızası ödeyecektir. meTlAdü ,erit temmusun 6 mel A "' 7 .5 PeY 
-.i ilk dQYUfta iman& ..,ek par- pazar günü öğle namazını mü- J LAN B1r lilo Tut.an akçeı!ll 
lak bir fSir geliyona da, o süzer· Bir top kumaı çalmİf teakip Nlf&ntqında. _ ':~~e t cınst Mlktah TaıhmlJ1 beMll L1ra K. L. K. 
-L o zaman :r;.. de bir - .. e de~., Züleyha ve Hikmet a·.,A--da ı~• camii f81'1l~ oırun~dan ııtanbulda büyük bir fİrketin Fran-•- -.- .. -... •u uu.ı.u.ı ıu tm Siyah İllüstrasyon baya 1100 Ite. 2" Jnmı§ 14'7~ - 111 -
Mdefe Yarmak için 1'9Çittİ. $imdi kadın Kadıtöyftnde tem Oabrlyelln tan~ n seven uva ve t.r- ıaca, Almanca ve lngilizce liaanla· 
tle bedel, yüzde )'Üz !ark -1ı dftttAnma. gld&rek elbı.e yaptıracak- ısu edenlerin bulunmal&n -n~ 11ııdan ikieinl i)'l• konn .. n TUrk l>a- Evafı şarlnameısinde 1U1lı ~ ytm kilo aif8,h W~on boya 
Mliade Mhman t.t.nhal semti· ıarmı 86Jlemlfler Te paauiık.ta uyu- olınıur. Herrtı1111laa .._ -y- 20/'7/1M2 peartell aa.t 11 .. Maartf tıa*b'M!nda !lromiQonda •Çllı: n-
A. Bunlar. en beUibath tarihi lhi· tamO"ll"Ü T&18GÇmlşlerdtr. Kadınlar yanı bir Telefoıı memuruna ilıtiyuı .ntme u. aJma.e.tmdmı ~ pey ~le birlikte ye.mJı gün ,. 
.t.1er:1miz1e n Bizans Grek Ja.yab dft»Ande.n çıb.rken G&bri,el blr top M E V L l D varda. Alakadarlara kabil~etfoe aaıte komı.,on& ınlr'MUtlan. 
4a dahil iô bin~ )'J}1ık hibra· kwıı&fln b.yboldutunun f&mma. var- etı hı.- sıöre, 125 liraya ltadar rnaq veril~ __ eartıı;_.....,ıMne:;;_...;..,para&IS ___ o1aıwı1c..._ __ M_tı_d_ü_rl_ttten __ ı.ten __ et>U __ ır_. ____ ._1_1_14_•_ 

...._ dol~ olcl~ halde, çösJiik. ba· ::ı;ı ~~le':~taı: t:r ;;:_: sc~~ m':~e=~t firk '*'-tir. Talip olanla~ın •n ııeç 1? Maarif Vekilliii Devlet Kitapları Mütedavil 

..- halindedir. 1953 kutlaman, se- llUllDl§, terzı diUckAnmdan oa.ıman REMZİ ERGODER'in temmuz 19_.2 t.rilune kadar mes- Sermayeal mlldürlü.ğün'den: 
~ ~~~ı;'k 011~d 'i"8 ~ bir top tumq bunlardan Züleyhanm öUlmtinün yı]ıdönümtıne tesadilf eden tup]a ' 99 No. lu poata ~utueuna ml~ htanbuJdan Ankarnda Cebecideki Ma.aHf matbauın& bl.11 .sene r.aı1ın<Sa 

• e:mu ?o un an ~. •• çarp.tının altında. bulunmuştur, Hır- 5/'7/l9il pazar gttnü Erenköy\lnde Tacaatlan lAzımdır. Müracaat m - peyderpey tahminen 150 ton kltıt 8 temmuz 1~2 çarpmba gtinfi aad 
~ bile •• s~~~ kadr~ ıoa- m kaıduılar adliyeye te!llın edllınl§- Baidat caddesi fuoıerlndekl Caddebos- tuplanna el yazw ile hal tercilme9i clll.3011 on beş bu~ukte. 8taltanahmet Maarif matbaası dahilinde Devlet Kl-
terir •• ~a.ıl ~Yl• .. bir aıy~et Iazımdır. lerdl.t. tanı camllnde otle namazını müte- yazıhnalı ve nllfue hliv1-fet cüzdanı tapları Müdilrltıltındekl komisyon tar atından kapalı mrt usull1e naltli ek-
~-1~~~"...... Süleymua,ye, Apaol- akip ruhuna. Jtııaf edllro&k: 11zerc ile var i.e releranelannın auretleri slltmeye ltonulmu~ur. 
,., '7WUUJU1R1et, Co:nberlitat. Ku- mevlldl ~ okunacaktır. ın;tirilmelidir Bu ife girmek ı.teyenı.rln .. e75ı altı yüz yet.mi§ beş llnı. muvakkat teml-
lap ilh gibi emsalsiz anıtlar bir yan.o Fatihin ndı0t fethin 600 üncü yıldö· Merbumwı ailesi, tendLslnl seven ' nnt ve kanunun tayin ettiği ves1kalatla tekllfiettnı muhtevi T.arflan aynı 
._ berbat dekorlar ortasında kal- niimiinde lstanbulu böyle bir kere dost ve atraba.Jan ııe amı edenlerin ------------- gün gaat H.30 on dört otuza kadar komisyon rclsllğlnc vermeleri lft.mndlr . 
... ; ümran hareketi. abidesiz, m.. daha fetbetın1t oıur. te§rlflcrtnı tica ederıer. ,,_ ELHAMRA Bu ışe aıı §art.nam.eyi görmek ısteyen1er ncv1cı kltaplnn mudurıo~nn· 
brasız, çıplak Pera tepelerine intikal •n- ------------- mün.:caat edeblUrler. ıı.(6'154) 
dmİ§tİr. Belediyecilik mihekkine vu· Azametli 600 Gndi yıl hakkında SinemA.'llllda BUGtlN 
l"Cftanız, bunu cgan"be» söz.ile dahi benim de aciz & düşüncem bunlar· VE FA T ALI BABA ve 40 HARAMİLER 
nillflandınnak imk&nsızdır. dır. BAY SERKiS TAŞÇIYA."IJ (Mimar) 'I'ilrltçe s&ı:lü·ve ~arkılı büyük 
BEŞt ı (VA - Nu) Volatı otnıtş oldultlmdan ccnare mc.. 

• ~~~· ~DDE: • . ms1m1nın bugün paz:ı.r 6n/042 saat 
Sehircilıgı musvedde halinde Be- c•> «Yilce Tüm ifl> Ue •Türk yüce ~ de li'ertkOy varın ntil Ermcn1 k:i-

J'Oihmda öğrendik. Onllar artık va· 1Bl• ayn ayn mlnalal'da: oldutu ~. lbcshıdc icra: oıun~ teessfule 11An 

Okuyanlar: New.at Altınok -
Suzan Gt1ven - Semiha - Gtlzin 

Atkın • Numnn İçllscs. 
iıo.veton; Camba.Z'lar. l'Of ıUJ'etinde kalmalıdll'. Aııl imar a.llQkanlı~ iıeı61ııQ ~ ~ot ollUl-ur. 

ınerke:d Jı.aldki fı;tanbul 0olmalıdll'. ıekll tullandım.. Oenue l1!Vn2ımatı B!(lklya.n :reı: 41225 •••••••••lıll•lliil 

San' atkir Aranıyor 
Ortaköy Othaniycdckl motörlü vasıtalar tnmlrhnnesl 1çln ücret.ıer 

tmtihruıln tnyln edilecek ehliyetlerine gorc tesbit cdllmck ve nzami yev
miye 5 llm olmak üzere, b1r tesviyeci, iki tomo.cı, b1r frezeci, b 
marnncoz, bit boyacı, dbrt ot-0 makinisti, b1r bobinaj ck:ktrikçl b .r 
nkümlntör trunlrclsl, blr d6km"rl r~:ıyn lhtlync vnrdır. 

İsteklllcrln ellerlndcki vcs1kalartıc t.un!.1 ı ... mudu.ıueuıı" rr.uraoa 
ntlan. <327 - 7096) 



IS Temmuz 1941 

-------- Biltün llalk, Ratlyo yildlzi 
*z 

NEVZ Amerlkadan Fransızca Radyo Neşriyatı 

AKAY'ı 
Amerika Ratlyo Şlrliet leri Türldyedekl dinleyi ellere 

J!ranıizca: rıeırlyat ıaatlarini bildirirler 
Radyo Dalga uzuniutu 

Merkezi Klloıdlllı Metre 

Herkes Taksim'dı KR 
Yer bulm.k için IUtfes erk• ..... ............. telefCJDla eYY.W.. teclariı: edelMlininiz. Tel ı 40099 

R p AZAR s..a ıs,_.,. w. SARA YBURNU Park Gazinosund 

Tü.ıtif• Saati 

9,0 -11,M 

11,0I- 11,11 

15,N - 11,11' 

OUnler 

Haberler 

• 

e,e10 sı.oı 

ıı,890 ıs.u 

9,6'70 :U.M . 

~------ T-..a Protr-1a ICKlslZ AiLE MATiNE.Si 
H,11 - 11,11 Büerlerln Tahllll 

WRCA 
WNBI 
WBCA 
WNBI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCRX 
WCRO 

11,890 25.ıı 

15,!10 19.8 
11,8SO 18.I 
15,!'10 19.8 
11,830 16.8 
15,t50 19.T 
15,850 18.9 
15,!'18 19.6 
1'7,830 16.8 
15,210 19.6 
17,830 16.8 

15,250 19.1 

Sarıyer 

Canlı balık lokanta 
açılmıştır. 

Her gün saat 17 den itibaren ORKESTRA 
Cumartesi ve Pazar günleri MA TiNE DANSA 

69-• Şişli Marmara Kliniği--~ 
sahibl ye müdürü 

Dr. 

KiMYAGER 
HUsameddin 
İdrar, tan ve aalr tahllller. 

Emlnön1l, !lmlAk n Eytam Ban
kası karşısında İzzet Be Hanı 

2 el tat No. 8 

Armutlu 
kaphcalarına 
Yemetlerlnl kendileri temın 

.edenler aeteblllrler. İkamet üc
reti 8 liradır. (Banyo dahildir>. 
Allelerlle gelenlere 2,5 llradlr. 

l'r,h - 11,U Ha be .... 

18, .. - il.ti 

18,11- 18,11 

18,31- 13,'I Haberler 

19,88 - 19,lJ Pazartıesl lil Cuma· 

•• -
19,15 - 19,SO MWi n haberin talalJH Puartesl lll Cuma 

20,30 - 20,H 

~ 

it 

Haberler 
• ıc 

Her gUa 

• 

WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRCı\ 

WNBI 
WBQS 
WRCı\ 

WNBI 
WB08 
WLWO 
wcw adık Çağla 

askeri vazifesinden dönmflf ve idareyi bl.zza.t eline almıştır. lzalel şüyu sure
tile arsa satlşı 

H,ot ·- 21,11 • 
• 
• 

WGEA 
WCBX 

WCRO 
WRUL 
WRUW 
WRU8 

WGEA. 

15,850 18.9 
15,350 19.5 
11,'15(} 19.6 
15,150 19.8 
1'1,180 16.8 
15,210 19.72 
15,150 19.8 
1'7,180 16.8 
15,210 19.1t 
15,250 19.1 
15,850 18.t 
15,330 19.58 
15,270 19.6 
1'7 ,830 16.8 
11,190 25., SÜMER BANK 

ve Kundura Sanayii Müessesesinden 
Beykozda k&in Fabrikama& araziai dalıillnde metrak 3S metre 

yükıekliiindek.i bacada tuğlalar yıkma iıi müıteriye ait olmak üzere 
pazarlıkla aahlıkbr. 

Talip olanlann baca.yı göıvaek ve pazarlak etmek üzere l O tem· 
muz 942 cuma günil aaat 11 de Becrkozdaki merkezimize müracaat-

lan. 

tt&kll.darda Altuni zade mahallesin
de 8elAmsızda TophaneU~lu cadde
sinde ve tramvay gilzerglhında. 
(10700) al'flll miktarında büyüt ve 
denize nazır blr arsa, ttsküdar sulh 
hukuk mahkemesi baştAtlpllğlne lzt\
let ıuyu auretlle satılacağından ve 
son satışın 8 Temmuz 942 pazartesi 
gilnil saat H de icrası mukarrer bu
lun.mut oldutundan talip olmalı: ve 
fazla malftmat almak ıstıyenlerln 942/ 

21,'Y - !1,31 

ıı,so - !l,41 t 

Haberlerin Tah1lll 

• 
• 

Haberler 

Pazartesi nl cumarW 
• 
it 

Her gfuı . 

9,'700 S0.9 
6,MO 49.6 

15,350 19.58 
15,!'10 19.6 

p••••••••••••lm!!l!~•-••ll!!ll~~llll!PI ı; No. h dosya.sına ve baştAt\pUie Ünnet düğünü müracaat eylemeleri. 
• 

Puar 

WCBX 
WCRC 
WGEA 

WLWO 
wcw 
\VCW 

11 ,830 16,8 
15,330 19.56 
15,250 19.T 
15,850 18.9 
15,850 18.9 

yapacaklara 
MUU ~ tem.apıa 
Tarthl Kara&O. 
A.arl elektrlkll kukla 
Bolı:lı:abu 
Banatkt.r YOl'l&DCl otıu Mehmet 

,.. arkaclafl&rı aJ1U samanda dl\Pn 
ahr.ıııtmı da derulıte eder. Arzu eden 
Mttbı ahlplerl qatıdatl adrese 
müracaat: 

BtlJtk Qatpd& Yorgancılar cidde
llnde baf Petblntn • numaralı 
dfttklnmcla. 

• Adıed: Ban,erdıe natıklı Bal
lar oıntllndt O numarada Yorgancı 
otlu Menmet. 

Aakert U&elere, Konya t.Slı:eı1 orta okuluna ve gedlkll hazırlama 
orta otullanna talebe aluufor. 

1 - 1 EJU\l M2 de bqlıJacat :venı dera devtell için Konyada Ku
len. Akfeblrde Maltepe n Bura Mbrt lllelerlle Konra askert orta 
owıunun le Kayaert ııedltll fmae hazırlama o~ okulunun her tıç 
lllllfına, Metzlfon cedltll obhamiı birinci, ıtıncl, 11çllnctl 1mıfianna, 
Kmtkale aanat okulu n Anbd. mu.sltl ged1tll okulunun yalnız bi
rinci ıınıtıanna MaarU llleledaden, Maatlf orta otullanndan ve ilk 
otuı mezunlanndan talebe aluıacatm. 

2 - Alınacak talebenin ~ ıtkından olmuı, 8lbhl muayenede 
lallam oıtman. " lltet1l aded,l lhtlfaçtan fazla oldµtu tıakttrdıt ıa

Pılacat seçme 8lll&'9lllda kaza~ p.rttır, 
a - Tahslll terk edenler, her ne eebeple olursa ollun yaşını bil

rQtmtış veya kilc;1llm0ş olanlar, b.tundutıan okullann son aınavlann
da sınıfta veya btlttlnlemeye tahnlf olanlar, :vqlan, boylan ve atırlık
lan utert llleler tallmatmdakl hadlere unun olmı7anlar kabul oıun
mular. Yalnız gedlkll erbaf hamlama orta okullanna blr lll ilç aene 
tahalll terketmıf olanlar ahnabWr. 

.4 - Bu oartlan taşıyan lstetlllerln bulundutıan yerlerin asterllt 
oubelerlnden dlter ka1dı kabul tartlannı 61fenmelert ve okullarca 
!$tekiller bakkıiıda yapılmakta olan tahlı:lkat netlcelerlnln seçme 11-
navlanna lı:a.dar tam•mltzıan.k lat.etlllerln bu mıavıan. glrebllmele
rlr ı temin için 11 Ma:vıs M2 d- itibaren bll'er dilekçe ne ve açık lta-
met adreslerlnl n nlfula lı:a.Jıtilı bulundutl&n rerlerl dllelı:çtlerlnde 
g6atermet tzere deıt.1 ıtrme1ı: l!tedlk!ııırt okul mtltttlrl~e mtıra
caat etmeleri ve Kaartr o1ı:ullumd& amt ıeome sınavları blttltten 
IOllrt. da diler lı:a.:vdı kabul tllıtlalmı bamlıJt.ralc uterllk fQbelerl 
yola llı en ~ 10 Altıstos 942 tarlhlne tadar olı:ul mildtlrlllklertne 
ırlhıdermelerl llln olunur. <neı _ 5138) 

7.ayt - Şebekeml kaybettlm. Yenl
sinl alacatımdan esklslnln htıımıii 
yoktur. 

621 Ho da İktlaat faklUtesl 
Taqa\ Eron 

11,tl - !!, .. 

n.•-n.u 

H,45-!S,OI 

H,91-11.11 

• 
• 

». 

• . •. 
Haberler 

• ,. 
• 

. ,. 
• 

Haberler ,. 

Her gtla 
Puar 

lf 

• 
Her gUa 

it 

p~ 

• 
• 
• 

Her gtla. 

• 

WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRU8 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 

WRUS 
WGEA. 

15,330 
11,190 
9,100 
6,MO 

15,250 

19.56 
25., 
30.9 
4:9.6 
19.1 

H,850 18.9 
11,'190 25.4 
9,'100 30.9 
6,MO 4:9.8 

15,330 19.56 

ıs,ıs - ıs.se Haberlerin Tahlill Her gtla. 

WRCA. 
WNBI 
WRCA 
WBNI 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCDA 

9,6'10 ıı.02 

11,'180 18.8 
9,6'70 31.02 
1'1,'180 18.8 

11,190 t5.4 
9,100 36.9 
8,MO 49.8 

1 '1,830 16.8 

H,11-U,lt 

!3,30 - H,41 

%3,30 ·- !S,H 

,. 
• 
• ,. •. 

Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Mf.izlk 
it 

• 

• 
Her gün 

... 
Her gtla. 

lf 

WGEA 15,330 19.56 
15,250 19.1 
15,859 18.9 

Pansiyon aranıyor !3,H- U,OI Haberlerin Tabibi 

8ah '" Peqemhe 
Salı ft PtıqemM 

Her gön 

WLWO 
wcw 
WRCı\ 

WNBI 
WOEA 

9,610 Sl.02 
1'7,'180 16.8 
15,330 19.56 

Senelik olarak mobilyalı 2 yatak 
odası aranıyor. Tallplertn 751 nu- (B~ llsteyl lütfen kesip saklayınız.) 
maralı posta tutusuna mektupla ----••••••••••••••••••••••••••••••••.ıııllll' müracaatları. "il 

Devlet Demiryollan ve Limanl~ri lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Memur alınacak 
ı - Devlet Demlryollan istasyon aınıtınd& ı.stUıd&m. tdllmet bert 

müaa.balı:a ile orta melı:tep mezunlanndan ııa?Ket memQf ~ alına
caktır. 

ı - Müsabakada kazananlara 80 llra 1lcıoet verllece1ı:tlr. 
3 - Milaabaka lmtlhanı 1811/942 cumartesl gtınt1 aa\ H de BaJd,ar

paşa., Ankara, Balıkealr. Kayaerl, Malatya, Adalla, Afyon, tmıır, Blrkecl. 
Erzurum ve Esklfehlr İfletme merkezlerinde, sıva.s cer atöly~ yapıla
caktır. Mllra.caatlar bu tşletmeler ve atölye mtıdllrlllatl ~· ~ tet.Wt
lerlnce kabul olunur. 

t - Mtlsabaltaya iftlrlk oerait.t şunlardır: 
ı - Ttlrk olmat 
ı - J:cnebl blr kimse ile evll olma mü 
ı - 18 yquıı bitinnlt ve 30 u geçmemlf olmak cto 1'&1 dahlb 
t - AakerUtt yapmıı veya uterlltln1 yapma !Dl• tn U btr eene za

man lı:al.mı4 olmak .emsalleri sU1h altınd3 bulunan Veyi}. ~lbe tlbt olan
lardan tah&U "8ya &ıhht sebeplerle ertesi aener• bırakılanlaP iltlrlk ede
mezler.• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Kat'i temlnatl 
Clnel Azı Qo1u Muhammen fiyatı Llra Kurut 

Sıhhl mlle&eeaelerln 1942 malt Jlh odım ve mangal köınürO. blr ~ 
mtıddetle Yt pazarlitla etalltmeye konulmuştur. 

1 - Ekalltme her çarşamba ııtlnil catalotlu Sıhhat v& İotlmal Mua-
venet 1AlldUrlQ1l blnaaında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

t - Muhammen tlat ff kat'l teminattan lı:a.rşılannda ıö;t.erllınlftll', 
ı - İ.Ktetlller tartnameskıl her can komlayond& göreblllrlpr. 
fı - 1ıııtetıuer 1"2 Jı1ı Tlıcue' odua Teatlı:a8lle 2490 aayılt kammda 

JUlh vtlltalar Ut belli ırtın -.. ..,,ti lcoml&Jona mtlracaatlan. c'1m. 

İstanbul Mıntaka Ticaret müdürlüiündenı 

Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara 
5 - A.skerllRtnl yapmış ve ihtiyata aeçmlt olanlat aynı dertcede lı:a

t:ananlara tercih edt~ktlr. 
S - İdare doktOrlan tarafından yapılacak muayen~ sıhhi dul:'WD.

lan DemitTOl işlerinde vazife görme~e elverloll bulunmak 

Doktor ,Eczacı Hemşire, Eczacı 
kalfası aranıyor 

Ereğli Kömür Havzaai ıağlık teşkili.b 
komisyonu reisliğinden ı 

G - Müracaat lstldalanno. ballanacak vesikalar fUlllardır: 
Ellerinde 941 ve daha evvelki seneler mahsulll suaam. keten tohumu, Nüfus clU,cianı, diploma veya tasdllı:name, askerlik veeikatll n aakerWı: 

ay çlçe~l tohumu, Araşit ve kendir tohumlan bulunanlar, çu lladıklan 7<>kJanıe.lan, pou.sten tasd1kli lyl huy tARıdı, çlçell aşa Jı:ltıdı cevll 1sl 
ve fındık çuvallarında oldutu glbi usulQ veçhlle dlklp kurşun annı tat,. ~lenme cll7.danı. altı adet vesikalık fototraf. 

1 - Zonguldakta aatlık wfklll.tı hastahanesinde çallflIIAk U?JCre 
<300) Ura ncreuı blr kulak. t>otaz. burun muteıhasmsı 

tıklan mallarının cins, evsaf ve mlktarMe bulunduktan mah ileri ayn 8 _ Daha fazla malftınat almak lsteytnlerln t,ıetme Mltdllrlliklertne 
ayn bUdlren birer beyanname Ue İHRACAT BAŞ KONTROLÖRLttöttNB veya lltasyon şefiHderhıe blmıat mllracaat etmelldlrler, 
müracaatla en geç 1517/942 tarihine kadar muayenelerin\ ptırdıklan '1 - İstldalar •en eon 1417/942 gtıntı saat 12 ye kadar kabul olunur. 
ve mübürleUlrdlklerl takdirde bu mallar 942 w 943 senesi. hsulü yaıt- ------:r"-------------•41_'f_N_•_•_7o_ı_2,_ 
lı tohumlann tabi tutulacağı ihraç fiyatı rejimine mtıtealllk G6 No. 1ı Ünt•Yersı"te rekto"rlu••ğu"nden 
alrltüler ahltlmından istisna edllecettır. 

NOT: Daha fazla izahat ve beyanname formülleri Slrkecld& Llman Kaqıpa çıkacak talebenin ı Tem.mm paarteel lbl ııu t ~ \\nl.. 
hanında thracat Bat Kontrolörlötonden atmabUlr. <899'1> veralt& ~bam IMIJanmaJın.. -.ırwt• 

t - Aynı oeratt n ücretle blr bakterlyoloıt ml\t.eha.CJSL<ıı llll bir rönt.. 
ıen mütehtt.<>sm, 

3 - Sattık teşkll&tı hasta.hanesi için (100) Ura ücretle blr baş hem .. 
ı1je ile ('10> ter Ura tıcretu (4) hemşire, 

4 - Batlık te~Iltı dispanserleri lçln (150> şer Ura tıcrtell (5> ~zac1 
1 - Keza tefklllt dispanserleri için 80 ıar Ura ücreuı yetişken lkl 

eczacı kalfası alınacaktır 
~ - Ö'oretıer 9zertne' ayrıca fevkallde zam eklenmektedir 
Taliplerin 201'1/Hı pazartesi gllnUne kadar Zonguldakta ·Havza ba.t 

hetlmllikıt mOracaatıarı. ('12'0) 


