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cıbeşistan hududunda lngiliz 
vetlerinin muvallakiyetli bir 

hava kuv· 
•hücumu~ -

/tal• g~tmekte olan Sovyet seliri 
yaya gitmekten şimdilik vazgeçmiştir 

RP CEPHESiNDE 'KAYDE DEG R TEBEDDULAT ·YOKTUR 
rablusgarptaki İtalyan kuvvetlerı ;:::_:~'i.::~~uz 

\ • - ltalyanın harbe girişini 6ğrenir öğrenmez ln
~Y•recilerin Keniyad•ki kumaadanı derhaf Habeşis · 

."ela Ye Libyadaki ltalyan üslerinin bombardıman 
••i emretmiştir. Bu bembardıman çok müessir ol-

'-lır hiçbir makabelede bulunamamışlardır. Hiç bir 
'l''i çarpışmak iate•emiştir. Üılerde bulunan 10 ka-

)an tayyareai i•ha edilmiştir. 
• - Orta Şark lngiliz tayyare kavvetleri de faa

"-tererek Libyadaki ltalyan kararıirlarını bombala-
1t...: 3 l•ıiliz tayyareıi üılerine dinememişlerdir. Mal

\:"J•Dlar tarahndan bombardımanı eınasında, 1 Ital
..... ,,., •• i dlt6rlllm6şt6r. Maltada hasarat olmamıştır. 

ltılyanlar bombalarının çoğunu denize atmışlardır. 
• - Romaya gitmekte o)aa Sevyet ıefiri Sofyada 
tiı.dilik ltalyaya gitmekten vaza-eçmiştir. 
• - ltalyanın kuvveti 70 veya 90 fırkadan mürek-
8irçok tayyareleri vardır. Bir de filosu. Fakat Ital-
~l•ınyaya yardımı katiyen mllessir olamıyacaktır. 
~••yanın billreklerini teşkil eder.ti. Şimdi ikisi de 
İt kalacaklardır. 
.&.ki 20t.IOO kitilik Italyan ordasu susuz kalmıştır. 
0•1ıra biç bir fey yetiıtiremiyeçektir. . 

.._ Bir Franaıı ıazeteıine ıöre ltalya nereden ha
ltçecektir? Belki Tunus Ye belki de Mısıra karşı 
dt bulunur. Fakat bu iki yerde de knvvetli ordular
lteıktır ye mağl6p olacaktır. 

UKLAR LONDRADAN 
NAKLOLUNACAK ______ .. ___ _ 

~''• - llyllk lritanya adalarının Almanlar tara· 
•ılı ıık bombardıman edilmeğe başlanmış olaaıı 
"-tile laıiliı blklmeti 13 hazirandan itibaren Lon
~oe•lıları nakle lrarar Yermiştir. Yliz yirmi bia ço· 

~tı rln urfında naklini temin için tertibat alınmış-

~iijİIDAilteüiiit0SEFiRiERLlidir. 
)or)ı - Amerika radyosu Habeşistanda umumi se
" ·-_ ilb edildiiini bildiriyor. 

~. lmparPtoru Londrada 
- Jlabgiıtan im
' ltalyanın harp 

bildınlmesinden ev· 
tlıdaki ikametglhını 

' r~ Londraya gelmiı· 

ilk uızondın 
~ ilr 11111 
'-l - Geceleyin Kum-
~•kaaçlık ylbllnden 

Yaralama vak'ası 

• lir dairede vazi· 
'lata S.ctık adıada biriıi, 
'~erilıanın eYİDe (İt• 

raber ıezmek tek-
·~~l~aauqtur. Kız bu-

•
lcl11ıce Sadık Peri-
olc · , •ı yeriadea atır 
1•rala•ıtbr. 

- ~ 1 Moskova - Dün akşam Moskova radyosu Sovyet Ruıya
nıa noktai nazarını sert bir liHnla neşretti. Bu n .. riyat 
bi:ı:ıat Hariciye nazırı Molotof tarafından yapıldı. Molotef 
Sovyet Rusyanın Balkanların bitarafhğ. muhafaza için her 
t edbire müracaat edeceğini, bilhassa bMnların araııada bir 
kaçının Sovyet Rusyanın selameti için harbe girmemesinin 
muhakkak buluaduğuau söyledi. Bu yerlerde macera ara
yacak olacları men için Kızıl ordu hazırdır Ye kavYeti 
kifidir. 

Fransa ya Yeni Ingiliz Kuvvetleri Geldi 

AMER KALILARIN YENi BiR 
HARP MAKiNESi 

Vaşington -Amerikahuıo keşfedip kendi ordusu için bu
güne kadar gizli tuttuğu yeni bir hava harp makinesini 
müttefiklerin emrine vermeğe karar vermiştir. Bu makiae 
bir harikadır. Bu makine en büyük bombaları atmakta ve 
üç bin metre yüksekten şayanı hayret isabetler temin et
mektedir. 

Bornova askerlik dairesinden : 
1 - Geçen Eylül 939 ihtiyat celbinde olduğu gibi bu 

defa da ıırada bulunan 1327 doğumlu ihtiyat erlerin itil· 
tlln sınıfları atkerlik kanununun 58 inci maddesi milcibiace 
talim ve terbiye maksadiyle ıilih altına alınacaklardır. 

2 - Davete dahil bulunan erlerin menıup oldukları ıu· 
belerce namlarına davet puıulaları çıt arılmış ve usulen da• 

evetleri yapılmıştir. Ancak ayni doğumlu olupta davete da
hil bulunmıyanların dahi şubelerine müracaatı ile sevke da
hil bulunmadıklarını cüzdanlarına kaydettirmeleri meeburi· 
dir. Bu kaydı yaptırmıyanlar veya teciline clair bir vesika
yı hamil bulunmıyan ve böyle bir kaydı yaptırmıyan ayni 
doğumlu eratı daire veya müessese veya ticarethaneıinde 
istihdam edenler hakkında askerlik kanununun 18 inci 
maddesine tevfikat takibatı kanuniye yapılacaktır. 

3 - Herkesin davet edilen ve şubesince teıbit edilea 
içtima gününde mensup olduiu şubesinde ispatı vücut et
meai ve betahsis yapılacak r yoklamada hazır bulunmaıı 
elzemdir. Yoklamada hazır bulunmayaalar hakkıncla baka· 
ya muamelesinin yapılacaiının ve bu halin de mncibi aea
uliyet olduğunun bilinmesi lazımdır. 

4 - Meslek veya memuriyetleri tveya müstahdem bulun
dukları fabrika ve müeaseseler itibariyle dalla evvel tecille
rine karar verilerek tecil vesikası alan veya cüzdanına te
cili işaret edilenler bu davete dahil değildirler. 

5 - Y abancllar asıl mensup oldukJarı ı•belerden Yeri· 
lecek tertibata g6re muvakkaten ikamet ettikleri kaıaba 
ve şehirdeki şubelerce sevk edileceklerinden ikamet ettik
leri mahallelerin askerlik ıubelerinden emir telikki etme
leri ve sevki için henüz emir almıyanların da alacakları 

emirlere göre, ıubeleriyle teması muhafaza etmeleri lazımdır. 
6 - 327 doğumlu gayri müslimler de mensup oldukları 

ıubele~ince dahil b•luDdukları mlrettebata sevk edile~ek
lerdir. 

Paris - Gephe hakkında gelen haberler yaziyette dbe 
na?;aren çok milhim tebeddillit olmadıtıaı glstenaektedir. 

Nevyork - iki milyonluk Fransız orduları ltal1u ita· 
dutlarında yer almışlardır. 

Londra-lngiliz bahriye nezareti Venedik ve K•varaue 
körfed~riae ve Arnavutluk sahillerine maya d6kerek ba
raların tehlikeli bale konulduğunu bildirmittir. 

MiLLİ ŞEFİMİZ AllARAYA DÖIDULE' 
Istanbul - Milli Şefimiz İımet İ1a6nl dl• sabala Trak· 

yallaki .eyahatlarından avdet etmiı ve ıaat on '-•ç•kt• 
trenle Ankaraya hareket etmiılertlir. ____ .. ___ _ 

DÜN GECE MAL TA iKi 
KERRE BOMBALANDI 

Sefya - Maltadan alınan babarlera ıöre, d&a akpm 
ltalyanlar Maltayı bombardıman ettiler. Italyan tayyareleri 
pek yftkıekten uçtular, bir çok bomb• attılar. Fakat "••
ların çoğu denize dtıştii. Bir kaç 616 vardır. iki kene tek· 
rarlanan bu taarra:ıun birinciıinde 3, ikinciıinde ele 4 ltal
yaa tayyare1i dtış&rDldtı. ________ .. ________ __ 

BALKAN HüKOMETLERI 
VE SON VAZIYET 

Belgrad - Balkan hlküaetleri ltalyanıa ibdaa ettiti ••
:ıiyeti tetkik ettikten sonra kararlarını vereceklerdir. Ga-
zeteler ajansları vermekle iktifa ediyorlar m&tallada lta
lunmuyorlar. Gazeteler mtitalialarını ıerd iJiD Amerika 
Cumburreisi 8. Ruveltin sen s6ziDD bekliyorlar. 

-----···.------
ilk hamlede ltalyanlar 27 ti

caret 2emisi kaybettiler 
Londra - Portföyıllz Nazırı B. Atli Avam kamaruıncla, 

metrul balunan Başvekil B. Ç6rçil namına harp vaziyeti 
hakkında bazı beyanatta bulunarak demittir ki : 

İtalya tarahndan barbın illnıada• beri daha 24 aaat bi
le ğeçmemiıken, ltalya 27 ticaret gemiıini kaybetmittir. 
bunlardan 10 tanesi Britanya limanlannda demirli balana
yordu. 14 ü açık denizde mtisadere edilmiı ve içi Al•aa 
uıuliiae ayarak kendi kendini batırmııtır. ____ _.. ____ _ 
Trablusgrap Bombardıman 

Edildi 
Londra- Tayyarelerimiz bu gece Trabluııarp ve itaya· 

nın şimali Afrika mnstemlekelerini ıiddetle bombardı••• 
ederek pek çok tahribat yaptılar. Askeri kararıilalar, ele· 
polar, istihklmlar harap edildi. Y erosaleıa ve Yobane atllı 
iki ltalyan vapuru eıir olmamak için kendilerini uhrmıı· 
lardır. Bir Italyan nakliyesi de Malta lalacle tevkif edil· 
miıttr. 



SAHiFE 2 

Fransa hOkômetinin hi- ~ " ... w "'""'"'''""'-""'l 
mage ettiği çocuklar ~~~~IR H~~E~~ı J 

Fransız hükümeti, baba
ları cephede ölen liç Fran
sız çocuğunu himayesine al
mıştır. Çocuklar 18 yaşına 
varıncaya kadar hftkümet 
tarafından beslenecek, oku
tulacakşır. Yetim çocuklar 
annelerinin yanında kalacak 
ve hükf'ımetin mürakebesi 
altında bulunacaklardır. 

Parazitsiz 
Nihayet radyoların çok 

mfiziç olan parazitlerine 
karşı tedbir k~şfedildi. Bu 
keşfi yapan bir Amerikan 
ilimitlir. Yalnız bu ilim bu
luşunun şimdilik gizli tut
maktadır. Ancak harpten 
sonra bunu umuma bildire
ceğini söylemiştir. 

Bu usul bambaşka anten-
ler ile temin edilmektedir. 
Bu yeni tarz antenler üze
rinde bir gram derecesinde 
bile maden bulunmıyaciktır. 

Altın f igatı 
lstanbul -· Son günlerde 

23,50 kuruştan muamele gör
mekte olan altin dün tekrar 
yukselmiş ve 23,80 kuruşa 
kadar çıkmıştır. 

Bir kartpostalda 25 
bin kelime 

zabıta haberleri 
lkiçeşmelik 474cü sokakta 

Mehmet oğlu Ekrem bilase
bep Eşref oğlu 17 yaşında 
Kenanı bıçakla hafif suret
te llacağından yaraladığın
dan yakalanmıştır. 

§ rKeçeciler Anafartalar 
caddesinde Osman oğlu şö
för Mehmet idaresinde bu
lunan kamyonu Ki.mil oğlu 
13 yaşında Ahmede yaralan
masına sebebiyet verdiğin
den yakalanmıştır. 

§ Keçeciler imam hanın

da Mehmet oğlu Aslan Ha
san oğlu Muhittini hafif su
rette yoraladıiından yaka
lanmıştır. 

§ Kemer Gaziler cadde
sinde Himmet oğlu Osman 
Minire kızı 9 yaşında Aytene 
bindiği velospiti çarptırarak 
yaralamasına sebebiyet ver
diğinden yakalanmıştır. 

§ Keçeciler caddesinde 
Ziya oğlu soför Mahir ida
resindeki kamyonu Levi kızı 
Reşele çarhrarak yaralan
masına sebebiyet verdiğin-
den yakalanmıştır. • 

§ Keçeciler bitpazarmda 
Hasan oğlu Ali, Ali oğlu 
Mustafanıo çamaşırlarını ça
lıp bitpazarında sattığıi,tes
bit edilmiş ve suçlu yaka
lanmıştır. 

(Halkın •••I) 

TiJRK•YUNAN 
DOSTLUGU HAKKINDA 

Londra - Atina matbuata Türk-Yunan dostluğunun kıy
met ve ehemmiyetinden bahsetmekte ve Ankara - Atina 
anlaşmasının medeniyet tarihinde parlak bir aahlfe ve mn-
bia bir hadise olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Pariı - Bazı nezaretlerin içerilere nakledilmekte oldu
i11na dair olan haberler doğru deiildir. 

Nevyork - Amerika ordusunu takviye ediyor: Italyanın 
harbe rirmesiyle dün Akşam Amerika kamarası Amerika
nın l80 binden tbaret olan muyazzaf ordusunun miktarını 
400 bine iblAğına karar vermiştir. _____ .. _____ _ 

Buıaarıstanda seller devam edignr 
eller mabsulAtı, · 1111öylerl sUrlkllyor, lns•nca 

teletat var 
Sofya - GUnlerdenberi yağan yağmurlar devam ediyor. 

Düşnn doloların danesi yumurta kadardır. Bu yüzden pek 
çok yerlerde mahsuller mabvolmoştur. ~imdide mahvolan 
ahsulitın yerlerine yeniden dikilmek üzere 160 bin kilo 

tohumluk Mısır 74 bin kilo yblaf gönderilmiştir. 

Bütün dereler taşmıştır. Tuna Vidin civarında 92 santim 
yükselmiştir. Hükümet her tarafa muavenet heyetleri gön-

dermiştir. Bin kadar doktor faaliye geçmiştir. insanca te
lefat çok ise de henüz miktarı tesbit oluoam mıştır. Bir 
evdeki üç kardeş birbirine sarılmış elduğn halde boulmuş
lardır. _____ .. __ -· -

SEFARETH NELER MUHAFAZA ALTINDA 
Roma - Inıiltere ve F ran a sefarethauelerinin polis 

muhafazası altında bulundurulmaları tedbiri devam edi-
yor. 

Nevyorklu Ganşer bir k rt
postal Uzerine 25,0UO keli-
melik bir eser yazmıştır. Na
sıl yazdığını merak etmek 

""'-~""-""-""'-""'""""'-"''"'"""'"""""'"~~ .... ,,, ... """""""~~~ g ntuımamı' ag~ açtan BY DOKT R relerin süratle mikrop kap-
y J k d"bl ·ıtlh 1 . ması pek kolaydır. Bundan 

şöyle dursun, okumak isti
yenin ne kadar kuvvetJi bir 
pertavsıza ihtiyacı olacağmı 
düşünün. 

Kaliforoiyada çok şayanı ırna 1 1 iP arı maada eller kadar değilse 
dikkat bir ev vardır. Bu ey • bile 2'ene tab'an pis adde-
ahşapdır. inşasında kullanı- • PlllflS- dilen ağza parmakların so-
lan bütün tahta ~alze:e Tırnakların diplerinde şey- kulması çok tehlikeli neti-

lzmir Ttlcaret Mahkeme· 
sindan: 

yontulmamış orman an e- tan tırnağı denilen zaid kı- celere müncer olabilir. Tır-
sildiği şekilde kullanılmıştır. sımları elleri ile veyahud diş- oaklarla esaslı bir surette 

Istanbul limanına bağlı 
Döşemeler bile ayni tarzda- lerile koparanlar, tırnaklarını meşgul olmak lazımdır. Şey-
dır. Kabuğu .beya~ ve ~ili fena gayri ııhhi şekilde ma~ tan tırnağ'ı meydana gelme-

Türk bandıralı Adana vapu
runun lskenderun-lzmir se
ferini yaptığı sırada 7-6-940 
tarihinde zuhur eden fırtına 
yüzünden gemi ve hamule
de zarar vuku muhtemel bu
lunduğundan bahisle gemi 

kabul eden bır agaçtan ın- nikür yaptıranlarda sık sık sine mani olacak şekilde ha-
tihap edilmiştir. büyük ve ıztıraplı iltihaplara reket etmelidir. 

suvarisi tarafından tanzim 
kılınan raporun okunma gü-
nü o)arak 13·'·940 perşem
be günü saat 16 tayin edil
miş olduğundan o güu ve 
saatte rapor alınırken gemi 
ile aJikalı ve zararlı bulu
nanların mahkemede hazır 

bulunabilecekleri deniz ti -
caret kanununun 10'5 nci 
maddesi hükmUne tevfikan 
ilin olunur. (2179) 1 

Sigamıııar ve boks 
Siyamlılar arasında boks 

taammüm etmiştir. Fakat 
boks kaideleri beynelmilel 
boks kaidelerinden ayrıdır. 
Siyam boksörleri arasında 
en fazla kullanılan vuruş far
kı ayakla hasmın çenesine 
vurmaktır. 

r. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
ontkenveelektrik tedaoi• 
yapılır ıkinci Beıter So 
29 No. 1'ELEFO N 2542 

D. Demir Yollarından : 
9. İşletme ihtiyacı için Muratlıda Sutköy ocaklarından 15000 

ve ıkilometre 27 deki taş ocağından 4200 metre mikka~ı balast 
ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usullerile satın alınacaktır. 

Münakualar 27 Haziran 940 Perşenıbe günü sant 11 de 9. İş
letme binasında A. E. komisyonu tarafından sırası ile yapılacaktır. 

Her birinin muhammen bedeli ile muvakkat teminatı aşağıda 
yazılıdır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki ihtiva edecek olau 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 na dar komisyona vermeleri 
lazımdır. 15000 metre mikiibına ait olan şartnameler 27 kuruş 
mukabilinde Sirkeci 'eznesinden ve 4200 metre mi kabına ait olan
lar bilabedel komisyondan verilecektir. 

şabid olmaktayız. Eller ve Eğer her hangi bir suret-
parmaklar ne kadar sık yı- le bir küçük yara meydana 
kanılsa rene daima pis ad- gelmişse derhal tentirdiyod 

sürmelidir. dedilir. 
Bilhassa ellerin muhtelif Elleri asli ağıza götürme-

melidir. Mümkün mertebe 
yerlerinde açılan yara ve be- gı..nde birkaç defa elleri sa-

M • l ı• bunla bol bol yıkamalıdır. 
8DJS8 0 e 1 Tırnak dibi iltihapları birçok 

No. 76 defa ya ameliyat ile veyahud 
Keçeciler Liile sineması kar- pansumanlar ile iyi olursa 

şısında. 

K ...) 1 da baz n tırnakların düşme
UŞB•ftSI ote l sine sebeb olur ve yeaiden 

Keçeciler Salth ustanın gazos gelen tırnaklar da muot.aza-
fabrikası karşmnda. J Eli · · ıı· 

Bu oteller ızmirin en temiz man ge mez. erın gin:e ı· 
ve ucuz otelleridir. ğini ihlil edecek biçimsiz 

Müsteciri: Salih Zerer tırnaklmr neşvünema bulur. 
................................................. 0 ..... : T s· T e 1 e f o n ı 
ı ayyare 111.eması 36-46 : 
: Bugün iki büyük filim birden : 

i 1 - Tavsiye Mektubu i 
ı Oynıyan: Adolf Manjo Fransızca Sözlü ı 

i 2- Gülnaz Sultan i 
ı Türkçe sözlü ve şarkılı ı 
ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en Son dünya harp hadisatı: 
ı ve Fransadan yeni getirilen makinelerde çekilen milli : 

Multammea 
bedeli 
lira 

ı piyango ve teferruatı ı 
Muvakkat : Oyun saatleri: 3 - 6 - 9 da ı 
teminatı .............................. ++•• ...... •••• ~••• .... .. 

Muratlıda Sırtköy ocağından 15000 metre 3 
Kilometre 27 ocağından 4200 metre 3 

12-14-16-18 

27000 
6930 

lira 
2025 
519.75 

(4698/2136) ...... ~~ .... ~ .... ~~~ .............. ~~~ .. ~ 
ı LAMET GiŞESi ı 
f Birçok vatanda,ıarımızı selimet f 
f ve sadete kavu,ıurdu f 
f .Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf 

Di 
Prıfaıör z 

K KAT! •• 
Ti SUNGUR Tumsillerı 

Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGRAM 

Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, ialkon 49 kuruştur. 

ELHAMRA Gişesi Sabahtan itibaren 
Açıktır 

BAY ÇORÇIL 

NEL R SÖYLiYECEK? ,,} 
Atina - Londradan alınan haberlere g<Sre lngilter• b" \: 

•ekili bay Ç6rçil bugün ltalyanın barba girmesi mtlD~ti' 
ti ile mühim bir nut•k irad edecektir. lngiliz Baı•ekili I ~ 
bu nutkunda ltalyanın lngiltere ve Fransaya ilinıhatP 

mesinin manasını izah edeceii gibi bu hususta, alınan t 
birlerin ehemmiyet ve ciddiyetini tebarüz ettirecekdir? _ .. _____ _ 
HABEŞ -ITALYAN 

. LU KESiLDi 
Paris - Mısırda mühim müdafaa tedbirleri alınıyor.~ 

mi daireler kum torbalarile örttUmüştür. Fukaraya .~~r d' 
gaz maskesi Yerilecek, ltalyaaın lıarbe girdıt~•t,.. 
Süveyş kanalı kapattırılmıştır. Italyauın Halıt•t•• 
la olan yolu kesilmiştir. _____ .. _____ _ 
INGILIZ VE FRANSIZ EL" 

ÇILERI GiDiYORLAR 
Rema - lngiliz ve Fransız elçiliklerinin memurl~rılı f 

ziyadesi Romadao gitmişlerdir. Sefaretler.le yalnız ı,~r ( 
memur kalıyor. Birkaç lngiliz gazetecisi de hcntiz gıt
miştir. 

-----.. --·----
iN iTE T LYANL , 

Londra - ltalyanın hareketi lagilterdc günden gl~ 
bftyiiyen bir memnuniyetsizlik uyandırıyor. Londra, il•~ 
Italya gazeteleri de lisanlarını sertleştiriyor!ar. Haydpır ~ 
her ıün Mu:ısolini aleyhinde nutuklar slSyleniyor. Otelle;., ' 
lokantalarda ve mağazalardaki ltaly~nfar işten. ç~karıb;..at ~ 
lar. Bu suretle IngHterede birkaç bın ltalyan ışıız kal 
tır. Süvey4 kanalındaki ltalyan mühendisle ameley yel ' 
rilmiştir. 

------··------
Amerikalılar Müttefiklerle 

her savaşmağa hazırdırlat 
Paris (Radyo) - Vaşingtondan alınan haberlere ~ 

B. Ruzveltin ira.d ettiği son iki nutuk Amerikan 11~ ~ 
efkarında Müttefikler Icltinde büyük ve çok kuv•etlı ~ 
sempati uyandırmıştır. Bunlardan bahseden Amerikan ,,,. 
buatı fikirleri şu suretle hül.i~a edilebi~ir: . • .,_. 

"Amerikalıları bugünden ıtıbaren Muttefıklerın yanı 
şında ve elbirliği ile savaşa atılmış saymak mümkftndtlr·" 

~ 
'd 

~ 
d 
~ _____ .. __ ' 

Yoga ıavga Hudutlarına Tecavüz oıuıu~ 
Nevyork - Husule gelen yeni vaziyet dolayısile Yuf r' 

lavya hudutlarına herhangi bir şekilde taarruE olun° 
Sovyet Rusya derhal askeri müdahalede bulunacaktı~ 

Deniz Gedikli Erbaı 
Okul Müdürlüğünden: 
1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun her üç sıDıfı 

talebe alınacaktır. Istanbuldan istekliler doğruca Kaaımı;>•t•.,ı; 
mektep müdürlüğüne di~er mahallerde bulunanlar aakerl:k f 
)erine miiracaat edeceklerdir. j 

Istidaya şunlar batlanacaktır: "" 
A-Fotoğraflı nufus cüzdanı veya noterlikçe .muaaddak: dl 
"yaş düzeltenler veya tashih ettirilmiş nüfus cu• 

kabul edilmez.,, ~ 
B-Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi veya orta okul ta•~ 

namesi "doğrudan doğruya sınıf geçmek şahadetname veya 
diknamenin üzerinden bir seneden fa:ıla zaman geçmemif ol 
lazımdır. " 

C4-Ü.zerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı ltiğıdı. 
O-Gerek kendisinin gerekse ailesinin Tiirk ırkından ol~ 

köti ahlak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkiı1111 

leri bulunmadığına dair hüsnü.hal kağıdı. 
2-Birinci sıaıf için yaş 12yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemif I 

Iunmak ikinci ve üçüncü sınıflar içinde birer yaf farklı bll 

mak lazımdır. ' 
3-Bu yaşlara ait boy Ye ağı~h~ hadleri mektep müdir.ll~t 

ve askerlik şubelerindeki askerı hse ve orta okullar tahlll 
71 maddesi özlerine uygun olmalıdır. 

4-lsteklileria bu oartlardan mada deniz haatahaaeaintle 1•~ 
cak sıhhi maayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme •111 

da kazanmalarıda lazımdır. .ı 
5-Yukardaki şartları laaiz talebelerden birinci sınıfa kaft 

mak istiyenler 1 hazirandan itibaren ve ik:iaci üç6ncü •1111~ 
kayt olunmak istiyenler - bu sınıflarıe '40 tedrisatı erken ~ 
yacağından - hemen evrakile birlikte mektep müdürlüğüne • .,./JI 
caatlari ilan olunur. 7-12-14-19-21-~ / fbüyük ikramiyesi olan 50,000 Ih-ayı, Savel Tütün şirke·f 

fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 
ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400t 
f Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f Piyaneo Biletlerinizi ( SA D T ) Kişesinden Alınıı 

Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıin ÔnderTelcfoaS497 .... ~ .................................... . 


