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· Ankarada dUnkü 
Reisicümhur yarışı 
çok heyecanlı oldu 
Milli Şef yarışları büyük biı 

, alaka ile takib ettiler 

limail Af.rikaia ı,ir :Alman alır tank koi• 
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Halk dün 
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akın elti 

teslim li ıablllne 
ettlll.

• . I Vapur I •a.rdılar vaımz Bogaziçine .- •·arbı 1 • gidenlerin sayısı 70 
A bin kişiyi buldu 

1 

Almanlar T obrukta 1 . miıelesl Lenin istihkamı ~ dün do mwsimin Cll aı _ 

birçok generallerle : b 1 da Almanların ~~=::tak~:n~~:~~ Yarı,tarı heyecanla takib eden bqenfardan bir grup 

= Londra atırı an dPCCeısi 35 'i bulmu~. eııcaıkıtan hu. Anıkma. 21 (H'{'SUs.l) - Bugün Birinci koıu. 2 5 bin esir aldılar • 7 ellerine geçti nıallaıolla:ıı ~i1Leıııo elkıın etmiıleTdiır. i!Ec.baha.r alt ya.'t'ışl.ı.ırının en heyecan_ 1 - Niyazı Kuırtayıon Bo:ı.kurrd• 
ler Yapılanlar A<dallara, Boğaziçine, Floryaya lım ~ Rdmciımhur ltOŞUIN yapıL 2 - Nııri !üırner'in Ceylantek'i. -- gemi • vıe dliığdr saıyfiye yeıllıerine ıiılcyeın mı1ur. M1U't Şefimiz lamet lnönii 3 - J.m.iI Haik.kı Te'k.çem'in Sa 

Bardlya ve Bir Elgo- d f f d d. 6öftUs göGUsa vapuır ve ıttrcınıer dU.n çok .ka.Iahalık yarıştaırı şeıreırıeındirmişter ve ıtoşu- va's1. . . . . 10 iZ 8 lr ıyor obnAQ. hemev.ı hütün İs'1aınhul hat - L-ıırı alaka ilie- taki:b buyurmuŞ!aırdır. İkinci kotu \Reisicümhur kc 
bı de ışgal edildi t 1 muharebeler oluyor kl bu yerleııe tqmmı,tıır. Şirketi Yar.ıı, ~aısı çok kalabalık olmuş §USU) : 

- _ H~~ id.aresl dün fazla kaltaha - ve lb.aClk büyüık bir clilcluLtle yaTışları 1 - Haılim Said'in RomaneL 

Al 
·ı . "Harb durumu c b-' ~ yützıi.lındıen mutad tıa.riıfe haric'~ - takih etmiştir. 2 - Sal~ Temel'in Çoban Kızı . man 1 erı enu aa de Köprüden Boğaza miükeaıdd:'.ld Bu büyi.& koşu~ üçüncü defa O- 3 - Fikret Atlı'run Umacı'eı. 

azami derecede ~iira:t postaları kıald1ırmıom. Dün laıra'.k.Ha.Jim Sa'°ın Romaıns'ı ke. - O~ kotu (İkinci lnönil ko . 

hareketi. "k hu-cum 'ar yalnı11; Boğıa,zlçine 70 biın kiş.i ııit • zanmlJtln. Hümayun da iki.net lnö. fUSU) : 
ft8ZI n tı mİftm nü ık.oşuısunıun biri·nciıwi ol"llıuştur. 1 - Hallim Said'iın Hümayun'u. - k •• / •• ıJ.. Fıoryaya d:a ilav~ m-~teri k.a.Mı - Dii-erleıı'ille beraber bu k:oşuların 2 _ Fdhmi Snlrnısa~ Deıa devam ediyor. wUdra, 21 (A.A.) - L~a p US UT U U ........... Ç!-?.~!~! .•. ~ .. !!!~~--~~!.'!?.~? .... r= ıneticesi ~unlard11·: (Devamı 2 nci sayfada) 

ha.relkitı buı,g(ln de ikinci plllll.. , 

Çarşambada- bir genç 
hapishaneden çıkan 

da lkalmı~liI". Günün en ehem. " 
Bemtiın 21 (A.A.) - APrnaın on. ımıiıyıetl!i M.dlsesin.i M. Oh.ur. Beriittı 21 (A.A) - Al'rnıan oT. ' 

duları baŞ!romuta.nlııfrı te·bliii: cllıil'in M. Rooseıvelt'e yaptığıı dluifarı ~a.ııdan·lığ11na.n tdbJliğiı 
Genıeııall Rommel ıkomuta:sı.nd.ıa.1c:L .ziya.ret te'°l etmekte devam SıtvaıstopO} k:alesinin ııiım.'ail ke111i .. 

Alman _ lva.Iya.n dc.uvvelt.lıeıi <!ün Tob edlyor. Birçok gaz&telerin mü m!İınıcie Lenin istihkamı da dün eli.. 
ruk müıStıah'kem k'aletiaııiın büyUk kıa rt.aleasına tör~ Lfüya mesele-le. mU.e <l~tür. Bu suıricltle sah.in is. 
rnım.ı hücıuın!bı zaptetm!t buhJınuy~.. ri~ iki devlet &damı arasıındaki tıihık.8ımfl'amı. hariç olmak üzeıre Sıvaa.. 
L. • . .Mr;iı<3T11Plttrde .ikiru:i cephe me- •opolun limal kesimlndeıki bütüın 
ICllll<1!. •-.....,....- ~-J!!Ln .... _n __ 

Bu eaı'baıh biir lne-i:&z müzaokeNJOl .!lelesindleını .ıcmra tetkik edile- :İşa.ıll&AUJJUllr Alma.nla.rı.n ell.ne ıııeç -
GU!ba,y.ı. İta.'Iya.nı kıt' ..TaTlilcaın biir.iııin cektir. ~ bulwıuyord\ı. Buınla.rıın aTaBlın • 
~ hey~ttne ~fu~'a. kale h (Devamı 5 inci sayfada) ~ S1ıaftltn. Malt.sim Gorua, Molotof 

1 babasının katilini öldürdn 
~ tosıBıın:inJ tek.lif etıniıflıl'r· ~ \... ............................................ ../ (Devaını 5 inci ıayfada) 
~e liıman in'al ecHPm.Wtlır. Şiın'Wye 
lc'.eıdaır Sımçok generııllerle beıreber D •• ş f h d 
2s.ooo t:=. -~~=:~z> un ere sa asın a 

ı 18 yaşında. bulun~n katil, cinayeti · müteakib 
tabancasıle birlıkte zabıtaya . teslim oldu 

Avrapada muhtelif atletizm 
2 lacl oıpbe müsabakaları yapıldı 

Sa~ (~us;ı~i) - İki sene f!!V'. mmiş buhman ma'ktül Çolak Hafı . 
v.ı bir ıtaırla ıhtılafin<!Qn Çaırşamba_ zın oğ1u Kazım da çaırş.ıda dola,ır. 
~ıın .. Ul~ k.öyünd&n Çolak Hafızı ken Köpri.ilbıLŞıudaıld cami öniind, 
oklunnlllf ve .2'4 &eneye mahkum e. l:ıial'oaısıınıın kaıtüi 35 )'afinda Tepe . 

ı dilnı.1ıf o8-.a.n, fakat bu cezası billaha- altılı Kazima. te-sadüf eıtmi.ş ve c 
ırıe t~!roe, 2 yıb. incli.rilen gene aınJa. birdcın'bire şuıurunu kaybedie. 
~ba.mn Tepealtı köy&ı.den ırdk talbaınıcasını çdcmfiış ve baba ka 
Kazım Sa!~ gi.inü. ce~a.aını ikmal c • tillırıi nwlhtel:lf yerlerinden ywrala • 
derck tahliye eıd.amıı ve ayn~ gün maık suretJ!le öldiinnü!ltÜr. Vak'aıv 
Ça.ıışa:ınıba.ya gelmi ştir. müteaikıtb karakola ~d~n 18 yatı~. llazırlılı 

lngil tereai her 
t rafında Anıerikaa 
askarleri 'bulunduğu 

açığa vuruldu 

A~ 21 (AA.) - Dün~ .. 
tanı açtığa vuınıılduiun.a göre, 91oıai 
~cllaıcfu ıol!duiu eiı'bi lncı1teredle 
de Amor.ilooın ~lt'Qhı.ırı vardır. Ve 
bUJn'kır mamle!kıetinı hCT taır..'l.fıında yeır 
~. Bu kıt:all'aT Atla.ntilk!ten 
l:ıdiyılfk. lkJildl!eıde ge?miış'l'drd'ir. Mü .. 
klc:rnmell eunette sı"Ta'hta:namş ve teç
bizahllaıncfLlr.::hn.1ş bulunuyor1oaır. Ge -
len Am~rlikan kıt'alar! Sonkanunuın 

Can • Kay • Şeli 

ÇiNDE JAPON 
TAARRUZU 

DURDURULDU 
Japoalar doğuya 
doğru çekiliyorlar 

Çurnızlkıiıng 2 l ( A.A.) - Japon 
miihaıkale hat1arı.nı.n zayıf noktala. 
ıruıa İ!nıdtRl.en. bizli da.rı'l>eıleır aaye .. 
aiınHe, Çaın..Kay..Şek kuvvetleaıi do. 
ğu 'Çinıde Ja.pon tıaaırruzunu dı'.ıırdur 
mu~lr 

Tche911dia.ng'cla Japonllllıl', 15 sı{in 
~e:ı iı,gal elbtikleri Oıuhsi!en nti -
kfa.metliındle doiuya. doğnı çelkilmok. 
ted5r1eır • 

..ı;ıı.. ___ •.rıı • d ... ..ı:-.al lrlancla • 
·-~ıııeırım.e ogru '!I'•·· ... _ _ -··· _ .. ·-· 
da lb1aı Inmıınaı çıkmtşla.rdır: O ta - Kli~e de Japonlar, Man _ 
lfl~cım kı;t'ahutn cdmesu devam B~ktaş Ha1~evin~n .. ~e!tib et Atletizmde alınan derec-Ter şun.. ~ astıı"k:ametiınde ha.tıya doğru, 
etırnıiıştıı-.. . ı· ğ' atletizm şıenlııklerı cUiın Şeref lard~r : çel<iliyor!laır. 

Ameııtki:a.n hu'b 4:'emilerlnını me-v- ~asında ieniş bir .programla ya~ Kızlar arasında· · · Japonl!ıaırm, buralara gll'C'bilme • 
cnıld.litydti ceçcııcle Krall. tanıfı~daın ya ıkh. İ:sıtilklal Marşı, bayrak çekme . . · . . te111iı i~ ilwlıandı>kraı~ı an~ yol olan 
Pılıa.n :zJi!yıaırot esnaıı.nd·a,..açıga vu .. P . 'd' esmin' mütea- 80 - Inıcı 11.l, Ç.anı, Hadıye 700 k!illomdtırd!lik Kiıa:npL • Tche • 
l'lilmuışııu, Bıı et111ad1a A.nı.erikıaın har'b merasiımiı ve g: r v~ :mulhte Gülle atma - Nermin 10,19, lk.ilaırııg demıiryo?unu k,olıışca kontrol 
'«ıntlehfu 0 paui.l sulannda.10 hıgil\z a.. ~ö balaıt, ba~ tly~t: boks gtis;. Papacl.1Qpulos. Fatma. ıe;dleımboe!eddeirw -*idlllduiQ tüP-
na. ~ donumaa.\ a'ftlı&!inda IDu • lif ·bed~ ha. ld e e · (Dev...ı 2 nci .-yfada) bo ~ 
~ tet!şlen yapı ı. 

Ertdli gün ÇarŞilmba.nlcn pazan daki katil taıbanca~ile biırlilcte ko • 
o!rruıık doJayıısile ıehre hİr it ~ıçin nıiseırlaığe teslim oLmuştur. 

~ çöpçülere dtı tahta. aya!klkd>ı~ar giiYdflırecek -Ga~eteieT<le.n
- Haydi balı kızım, çöpçünün sesi geliyor. Mutlaktaki 

Wıclıelfrf'i kapıJ.a indir. 
- AnMciilm ıclan çöpçü Jeğil, ablam! •• 



· ! Sayfa • ffa:lll'an zz 

Dün Şsref sahasın
da mu te if a ·zm 

müsabakaları 
yapıldı 

• • = Her makul talebin bir ölçüsü vardır = r 
Sabahtan Sabaha: 

Bu harbin gidişi ve 
Neticesi üstünde 
Tahminler yapmak 
Ukala/ık olur 

(BqtaıWı 1 inci ..,.fada) 
Yıülme!k atlama - Striyato 1.21, 

Daran 1.1'5. 
Erkekler anmnd4: 
100 - 11.6, Nejad 1L7; 
800 - A!mıed 2. .2, Adnan 

e.06.a. 
1500 - Raitf 4.29.7, Almıed 

l.35.4 
Gülle atma -

na§tis 10.22. 
a ıo:m .. Kısı-

Y.ükse'k atlama - G:ü:rıer 1.70, 
Si.nan l 
Uzurı :atlama -

Halid .12. 
Cncd 1ltnYcı - K'eJIMll 59,49 ile 

yeni bir rekor yaıpmıştır~ 

lstanbu~ tenis birincilikleri 

, --

'- Burhan Cahi J _J 

··~~~~~ lk~ yıkılıyOT, toplaTı 
6'0A.w.u;yur. 

Ha.rba:ı itk yılı:nd1.a, Aim.an O'l'du.. 
1a~ı henüız Polonyada'?lı dönmeden 
Fmns.:ıy.ı zİıYaıret eden mesle!ktfüşh:ı .. 
ra bir cemile ohnak ;;7~ "'•ıa·· 
• A ..._ .... IY Jlll!O 

':~kamLn·ı gezdirilmişti. Bu ge.. 
zmtiye ntd görüş ~ <h.ıyu§'ihı :nı an. 
~ ~ ittifak ettikleri 
nıo~-ıa !lU idi: 

«- Bu çelik is".ihkfunla.T aş!t!a • 
ma.z.» 

A Hakikatt te böyle oklu, stih -
kt'.ım!a.:r eş;ılmad;ı. fakat Çt!vrikliL 
~riSt'of Ko1b.mhun yumurta hikaye. 

Ba§kalartııd&n, bizim en aziz dodlarımız olsalar ltlle, kendileri için insan kabiliyetinin vicuda getirebüeceğl en ıyı eser evvela kendi sı ta.zdleıni:lt Fimınsızla;ın Majino 
~tanbul ten:s birmcilikleri dün yapamadıkbn teYi bizim için yapmalannı btemek 11Lnhali temenni nefsi üzerinde, sonra yakın muhitinde, daha aoma da dostları ara .. hattını Bdç~ güvenerct\ Ye pa. 

Taksim .kortlarında yapılan maç. ~~-~ smda göriilür. m~~.ı esfl!l:eylerodk Manş k:yb-ı1na 
larla sona e.rdi. r ·---.. ·-·-.... ..-·-.. ---·--·--.. -· - . kadaJ" ~1.Ş olnıalnr1 Al • 

Tek kadın: Bayan CrodeSki ra.. l • • ] manJaı:r:n iş111ıe y&md.ı. Mafaıoyn 
kib: gelmediği için bir'nci oldu. ceplhetd!em yUk!k.ıip ağır zay.Qıt ver. 

Telk ezıkek: Nişan • Holmes .ara- meık.tcnse açtk olaın so. cenah ndan 
smd:a yapıldı. IJ ~ B~ ~9iP .a-dtada.n ~ 

N~ 10.ıl,c;~y~ ~~~ fo:eı~ Kaz nç vergisi - ı ~m a b1" rıı· klerı· 1 Maltepede hediye ~~ aır~ ~:~n:~r. 
Telk ericek küçükler: Suzan. _ e BlllnUı& beraber y.eni dahhrı:n 

:~isi ilk maçında mağlüb idema müddeti bu j olarak gönderi;en ~~ ~~:\!::err~:d:ak~:1~ 
6.2~i~~oefı:K~ai11~!'ıd~js çifti 

6
.4. ay sonunda bitiyor faaliyet artıyor -.· rakı ita zehirlenen:er ~ .. ~~z=ütt.,:....--:ı;'t: 

Muhtel't maçında: Mualli. Ha. _, l~ede saımn, Dtıilh:kUm haıfur.:ının a. 
san 9'f'ti 6.2, 6...2 bu maçta gal"lb -- B ğ~r ~ hiiıcmnlarile birer bi>Tcır 
geldiler. ilk taksitlerini vermeyenler eyannameler alınırken nüfus tezkereleri Zabıta iki hadınla iki erkeği düş~ü~ ibaı~ııre.a Mnji.norm:n <fa 

B"r:ncilik alanlara bölgenin ku.
1 Temmuzdan itibaren cezalı kontrÖJ enildiği için bundan sonra ekmek zan altında bulundurarak aıyını ~e ugramtısı beklenirdi. 

palan verildi. .larak vergilerini verecekleT • • • • · tahkikata devam ediyor -::~:!k ~: ~törlü ~lah~aır 
Yüzme h1z · r:ı:c karnelerı ve ıaşe maddelerı tevzıatında - yt!lrU ibır ~011 ~ıyo~. & stra'tejj. 

• Kazaınç vıorglsinin ym~ sene i1'k k t ··ı 1 k Maıltcpeıde meyhanecilik yapan ~kı bfiırbcl ~lvtıJ'fal~ret ŞöiJ'tI dıa. 
mü;abakaları t iıni ödeme müddeti bu ay 90 - on ro yapıımıyaca Tevfü!k1e mlknda,ı Sefeıin ~endileri.. SU'lla/t offln~~lk Wı:lmgelir. Almaın oır-

_ __J_ n... :ı. ..ı_ • V • bo hed ·· ı_ ·ı ,_ dlıf.:ı.ırı Dıınk.etttk bol.'gunuınrlla ka _ • ~t,.,.,.,,d ııunau "U1.1.CCodır. mogı rcunu ay ne Jl)"'e gonaoen en raıt:ıdan ze • . 
Su sporları ajanlığının ,~ a ~ kcıldıa r _ı._.t___:_ ·- tlallk dağıtma birlikleri milm€S- tında da ,j...aı> cü.7.danlan esas tutu- lıi!rl ---"- '""d"' 1 . . 1 zaındıf<ll'aTI m:fic;rim. nzame'tıinden o.. • .. l ruıda h r mn ye ~......, ....... .11 . ~ .. "'Y"" cınc:maK 01 UK crını ve yapı- an dle A • cJ>L :u.__,. ı:m . de.k.. 

yapacagı ~.uzme. y~rış a , 3- dlye etmİlyeın!CT Temmuzdan itiba. S:. _ ~n vu~n _mınıaka faşe müdür. lacakıtır. ta'Mci&arta rak!ya i~i g~ düşmrnn .. t~ apn ~e 0~8:"· -:-ıı~rm 1 
zırl.k tec.rüıbelerı dün Moda havu ln--L !1 __ • lugunde '-"•~..r.n. bir toplantr yapa H ilk .ı..~ 1:,1.1 • im 1 a, 1 t f d k---1 h' k buyük lhaıvıaı lkuvwıılteın~ lngı4tc:ıre-Je 
z~ )apı · .. .. .. oelciler<lılr. Ceza mikta.rı vergi tı&ısi.. r~l.{ 'bı:dilklerın iaahyeti et.ııafında ve bu cüıxlanları alınryanlar iaşe tıri?dığı anlışılaıği.ni ~veice yaz • . m ~ kuç.ı.rdılnı., Hp~ 

i'a • 1dı ıran oeızz: o nuı; veırguenru vere • , .. ""'"".>''."""'" • - a ,..,.r !ı!Uerıne aza o byan ar laır ara .n an ı;ışaen ze ır aırış. badkr f • 

Ahnan dereceler: (BuyüldeI) .:. ._....___ .. d' _!.ı..-~: _ __] diroktli;f alacaklardır. K.a'-ımakam m-'..J'..J 1 . _,_...:ı_ k . t . tk o ~d.:: ı:n,,ai'.teıre ana v:wuı m~ 
: au m ' dir. Karemç ,-.etg· si mlikc!LoR.eı:i.ne ve nahiye mudürleri de Vilfiyette ziatınd'an .iStifade edezn:yecekler- HudiBerun tahkikatına Üsküd'nr ans·ınıın ·~ oaıe guıvmu;ır haf';dc 100 Seıibest R f (Taksi· ) u .. l.llUl!l .... ::.ı )".iz c; onu ~JIKle - . _ J 1 ~~ en ve t:!h.lm."l\. arnesı ev. nı..ş ı . d'af L:... _11_ •• ,-r 

~~nS ~~~~ d' (Haydarp._, a:İ!d 'k.ıımneler de DefterdaTlık tara • ~a!ı ve B:lediıy~Reisi. Dr. Liitfi di.r. Müddefümumi~:ii,ı ve Kaırta.1 janıchıT. ~1t ~~n . ~~~sılcl:. 1.~.~ 
şa) Gü;teiun (Be~z.) ~-, f·ındıam m3J1iye tahsil şubele,rirıe ve. ı ar~ ~y~:a ;. ı~tir ~lantı Dağıtma birliıkleri mi,imessilleri ması dıemmiyetlr. devam et - t~ ~ m~ ;~ .stt·~·~eJ~ 

100 KuraOO.ğalama· T;v.fik (Bey rl!Im~ ve ;ıJbelerde tC'Vz.fota b~ • Y.ap~:a. .. ~-?ı :kl'~' ~n: dva ş'lunıdiıye ~adar beyanname vcrm'ş meheqiı:ile1r. Cinayete biır kad.n g W• s IJ!d: IXıgün :::ın b~ ~ 
koz) Afıımed (Be~) lammşt'.ır. lrod'lı mükellefler yanın. ~~ınb~~~e k··~· • a 3

- olaın 'Vatandaşların evlerin5 dola- ıneselesiaıiln ve kıııka.ııçllğ:ın scıbcb ~egı .~°,. · ~ ~. 'c; .. nkü 
40Ü Serbest· İb:rah:ın· (Beykoz) da ça!lışam mü!ltahdemler ve seyyar gima'k _ır er.ıl rtlu lenne esas şarak niifus ciimanlarını kon'tro'a oilduğu artık kat'i ş tesbi!t c - b~~ .. 1 J~~ ... 1~ 1'\· uMa.. 

Turgut (Be~ .oz) • eısna:f·ın bu ay .sonuna i.adar nuiliye o ~r: ~!r e~ toplanan lbe bnşlamışlardlr İa~ cüudanları da dPlmiş gı1bMir. Ş'.mdf.ıllk, Maltepcde .• utun \J~t ~IA"ı1e r 
T ürk bayrak· Be"'koz tnkımı bi şdbetıc.tıne rnürncaatia ko-rnc:L....wıi by~::,::,,,.ermB teır ere lkay~~a aıtıldııktan ~ nüfu~ te7.lkcrele oturan Çalk:ınn karısı nam.tr~ maruf JmoNo _..r(\. ıı__,. ._ ..JL ttıı:·n__ 'ıd' kıi 

• J - lma? Tfu:• <I _ V ktı!nd k ' "'*~~·....._...ıır. eyıannameler onu- ~ " • H ~fi -rI lk ıı. d . A e ı;..ıı:uıu ıı:nr ua:ııo dlıves ır 
rinc Haydarpaşa ikinC:. n mı ım ı.. n e nııne ınü:zdekıl p ....,,~ - - .,_ d rilc fkıcmtrola lü.zuım kalmıyacaktır. aı l:..C e lz""ar eşı y.şe ve CT • D'"-l-•--~- F . • k a Al 

~: .. · a!Jmayaın iııacl'lı mükel'lefl.ericı •n. e'ıi=""""" gunu?? ~a ar . . . . . lcdk IJc0rdCŞ". RMimlc Ay-şenin kocn. ı.mı<ırınc 7.a "'r'mn nnmmanı -
Küçüddcr: cJ al _ hd 1 • tamamen defterlere geçırılm•ş ola Hallk dağıtıma bı:rliklerı reısı ve 5 tlkı lt d :bul'un.mn!ktad ma1ıtva lbu<Yü.n !~rttd~ !lelecek 
100 - Lam (Beytmz), Cenkiz a ç :alk~ .m.u!t.~ e~ı,_~r:rıı. 1e ~~

1 caiotl'I'. Ay b<ışma kadar da iaşe azalan mınta'kalanndaki b rliğe ~ B j1° a h~d~ :! ıa:ıc r. !!?. b~'r ~Ua ha'l'ekettlne karrş1 Ma 0 i.'ll"> • 

(Beykoz). ~t ~~~~ :.ıJiI m~L ma e'ti!~ at - cümanları hazırhmacak ~e evlere dahH aileler efradından ölüm, do- ı~~- ın_ı;~n .... 15:00 e 
8 ~;,:rı mm ('oplıır~ hira.dle mn·k zo. 

200 - Leon (Beyko). B;Jfil (Bey d?'lJ ,_:n ~S e m f. S'Ua'. .e 1
:' tevzi ine lbşlanacaktır. ğum, naaci1; seyahat; askerlik; mev ~- uı.q;u ŞUp•~esd ~1 '1'.YF k 1~ •• d·· d. rundh hihn1~tıı.-. 

"' ) naca.nltr eyyar esnn tan ne V.eırgtl. 1 t~ıAt t f d .. k f' .b ••tus ..J_w• kl .. ,1ıer mdV'cua' \!T. a at, aol' u e Ik" lI -11' JL" r b _}' lk. 
oz . w tıUt , • •• de id>etind eza aşe "'~' a ı ara ın an tevzıı- u ıyet ıgı i rıu \n:gı.şik1i crını eor.gula-rı:ınd vak"a "k hiçb' a]:<ka •' Y' evvaıı uöy:e ir eme- •• ~ı. 
Kurbagalama - Suad (Beykoz) aı·:C~tı~ onu n e c ne !karar verilen maddeler bu cüz taıkib ~decek ve ~n ıeç üç gün 2ar lafl1ı olmaıd;:m: ısra~la &Öv'~mi;eır: mh .v"' haıng~ bımraınd'am•ın R11<lına 

Mustafa (Beytk-oz) 1 danlara ıg61"e aağıttl:acaktır. Bun. fmda ıaşe teŞkilatma haber vere. di · gellm sti:> 
Bayrak - Beyiooz takımı. Üçu··ncu.. fert.ıh dan sona e'kmc'k :karnelen tevzia- ce!Jdtic. , rT.alılQkaı. d~vnm ctmıeklcdir Htı~ 'bütüın tahmmle:-' M~'ır. 

--o-- · ta'l'l b~ır süm1'Jc ~ılt·voT. Bu ı•l.,..ik. 

Ankaradı dünk] Reisi- mensucat tevziahna 11 yaşında bir çocuk Şarapçılığın teşviki bu sii'rot d~IV" ohho ~ı:Jc sür -Banliyö treninde priıJDm lcmışts"..ındh h:ımkabil"rı 
Cil hlr yarışı çok bu_n'Ün başlanıyor Küçükçekmece için esaslı tedbirler yangın çıktı m ı C ı , 

5 c-4 J ur it a.ı-ı. n lı: rL 
keyeClnh Oldu Sümerbank Yerli fallar Pazar. gölünde boğuldu alınıyor EVV1elki akşam saaıt 20,30 <ia ................................................... . 

la d b .n:;--ı · ib h Y "'ydeın Yed"ituleye gekın ban. 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) nn 'a uı:> ........... en ıt aren alka B.ıblköyüne tabi Sa!fıra "öyün İınilrisarlar idaresi şara'bçılığın Uyö trondıiın a.rka vagonla'l'ındo.n Yanani•tandan hayvan nalı 

teıgilf ü,. üç.üıncü ıparti mensoıcat tevziatına den 1 J yıışıaıda HÜ9eyin aenıirn:l~ ıslahı için bazı nıühim tedbirler birinde yanıgıın zuhur ctmişnır. ve mıh kaçırmaiin kalkı1an 
3 - F'tk.ret Atlı'nın Varen"ı. başlanac~ır. ÜQÜ.ncii parti men. bi:r çocuk c:Ilün aabah ball:tc tutnınk almıştır. Şaraıb amJUerine, modern Hadise halk arals?oda tditş uynrı. kaçakçılar 
l?önfüncü k~ (4 üncü Hatay sucat t€'VZlab ~ Temmuza kad;ır üz.are Küçükçekmecc gölüne gitmiş. şadalbcılıJk tclkıniğini ve usullerin: dtrmış, t~em istasyona gdl'aıce d:eT • • 

k<>JUIO) • dc:ı-am edecektir. N~.maraları ila:n tir. Göl k~nde baHt av1ımıağa &ğratımek ~n istihsal mınıtalrala.. ba:I oc&edJeın şC)nd'ümıc dcipi tam- Ediıme (H~sı) - Evvelld 
1 Zel:i Sertol'un Mihrace'ei. edılen vatam:laşlar nufus teıfkerele L-L- bir ral:'k l>!-_ı __ a_r._ mü ·-~- 'ku-....,lar ı:ır"] kt İ n..· L.ı__'I _... L - t• 1 1..,ı.,, gece Yunan Tark hududunda gene 

- • • • ,. • • • • • .. ~aaıag,. ':UUCSJ:U''""" - r1t11AU1 ,..., -r aca. ır. nııJsar- rıııw•aın ...,.eş ,D<lS ıTI m ~rr. . , • } 
2 - Kemal OclaOOş 1~ ÖJm~z."" nl.~ birlikte tayın eclılen gundt:? vııı:zeıneainli kaybederek göle düı • lar İdaresi bu !kurslara fazla mik- Yıııng:ınıı.ı zuhur •e!>d>i zahı!taca bır 'ka.çıakçı~:k vak n~~ 0 muş:ur. 
J _ Ri'fat Karabuc an 1nci sı. muracaatla mensucat alacaklar. müştüıı. t d d am tem· . . ··~ '1.-'l talh.'ki1k ecLhnekıcdir, Lo'komotifteo All'd·ığ·m ha.bere gore Mer~ kazn 
B 

• • k ( 4 .. .. B , k dır y,·----•- . d d w .. L-- ar a eJV. ı.ın ıçın mu::.~amsı :ı__::ıı S ,_ •. _ ka .. d 
efm<:l oşu uncu aıayır o.. • ~1IUC4MC mı a ç.ag.~ UOf?" arasında teşvik edici neşriyat yapa 991'&yıan bir ~ıvılc1mdan çıkmış ol. sma <u<ı.O•ı ~~em Koy~ • .,. ,. n a 

fWU) : bm·şeıa: da. ctrahan ydışıl'DCıye ka ca:kıt A iyi b . 1 ede maal ihtimalli varid görülmektedir. Y'lm'lan o.nı:zısınden getnden havvan 
J - Suad Ka:nı.osman"ın Mene- BqiktaJ 19 uncu okul tale- dlır göl:in :babklrklartna 'Ba'planıp 

1 
~- ~~~lif şar~.k~mf atl n. -- o nalı ve ırmh1arı:n keyıkln Mene neh 

vjş"i. ~ ere u'l! m mu a a ar ve. M 1. V k"J" h . • d . d1'n b d d k ld w 1 

2 
aır h _ _ı .ıı.m:. Yalnn·ıın helerinin müsameresi u-,,~:..'. bk"k-... 

8
_.._ _._.. rillmesi ikıırarlaştınlmıştır. a ıye e I I Şe rtmlZ 0 rın_-'"'· __::_;t_u_r.umuuı. çrl· a·• 

1~ 
- nı= mea /"\lllJI • s-loila;ıı::ıııc:ın...,. ta ı aıuna aııd.q;;oy ~ ~· gÜYJIYUA nıuıuuaza meıınu aT' tara 

Pdh%vıaın • J.. Beşll\aş 19 uncu ı ~ taılebe- 1• ı el koymu' Hüs.....U.m .l\fafı}'e V dk.ilii Fuad Agrah dun f• .:ı •• rülm' •• k k J ·ı 
~ <!- -wled E . - _ • -~-· •1 d "f eall:ı 11'.k' e'ksp 1 A k d seh '?l-aan go uş ve aça ecv •Bil c 

3 - Hüseyin Emıiş"icı Soyıclain'ı L)l_m___~ .... ~g b. en .. son.rn mm~nu baıtc&lıkt&n ç~an4mı ı... Müşterı er en tarı e ... : ........ ~-- 1 
__ , __ • res e p n d~~at ant ~d...:. biı:ıt kte kaçakçıbr yakalanarak tev 

Alt 1 k • rıwK>CV&lDCle ll' musamerc VerrDJ§ _ ""''ııw.c li~uliŞ ve en ıK -e ren ....... 12r. -"---·-"- d 
ınc O§U· 1 h • • J 55 __ 1_ • • • M..ft:..- y KU uıumuu:;uar tr 

1 - Do.ktor .5cfcıres·İ!n Kon:ttık'ı 4eır ve (uı.arnnaJc.) pİyesioıııi tc.-nıd Askeri kamplar ne zaman arıcı para a an lln~TCK ~ sptm!şbr. .~·yç e - ---<· >----
2 - llhami Aytaç"ın HeybeTI"si. e~iır. Talebeler tet11EN.oe çok bitecek? şofo··r cez-:ı}and1r1Jd1 ~iti ş~Tirdlzde 1;iırkaç gun kahrafc. 
3 _ Sabrt Yı.kıTmnz·ıaı Y.avuz'u. muıvaffıtlc o1mutılar ve o\dir ediO .. T ,· 

1 2 
.f 1 _,'-

1 
. " mt~ edıeıcek.tır. Kandırada sünnet cdilerı 2 

,_..;.--,o -r.ı~ı._._ı· M"' _ı. _-'iL ulı9e ve ncı stnı ta.1e.oe cın - _ ----o--- k ··ıa·· 
~ıurr. U53mcreue mıaıaw er _ . ~ - b I ı l{ıı ek Zahıta ımüŞterilenlen tarife bari y ks il y d çocu O U 

Siva.ta at yanılan kanıı ve talebe velilen fua.z.k bulun .. ~~~ L;; Soın mp ~~ı{ar~cbel:~ini~ cici P3:3 _isli~n soförlere karşı Beykoz 0 u ara. a~ ım Kandıra (Husuısi) - Kas-abamı. 
SivaJs (Hususi) - Yüksek yarlş muştur, bmı>larl 3 Temmuzda Üniversite şiddetlı bII' mucadele açmıştır. Kunnnumın faalıyetı z~n Karadurak maha es'nde mor • 
~ -onciiınC'lli::ıcc teıtib cd;Jen biriınci' :dewe 1tampları da (, Tem.. EvveEd gün bu şekilde fazla pa.. Bey.lroz Yokwl~aT~_ Yaırd~ır:?. Kf u - hum lsmailin oğlu için yap•lan aün-

ve V!.___I__ •tb-1.!!t l biri.... O · · 55 ..... ~ ı-.ı.·ı dil · nnmı, Beylkoz mlnhııır.a~tndmıu a k -ıi'.Ildba:har alt yıa'l'l~larl büyük kalaba. hlllllel" ı aıa Çl ar ıgıne :muzd'a 'ba~ayacnkttT. n1versite ra .istiycn ~ur ~ı e mış 1ci.ıhıc b kil f ly ile" k•: ne't düğününde 20 çı<>"ll • sunnet 
l :ik ö.nünıcle ~:lm1Dl.1'r. Koşulu çok girmcğe mecbm değil? laımplan ya't11ı ota-Tak Peındia-te ya.. ve bunlar derhal yıldırım ce7asına lo . ~ > ba:"1 ~·-ı:L !Şer _'- edi1mirtir. Sünneti ya:pan da 60 ya. 

____ _nı rck ~ ~ çarptıırılmışlardlr zeytıınyagı ve 1rer ~•'W zeytıın h __ L!_ • ,_..ı b" 'h. 
he~ul vıe muntaz."lm geçe Son an bir kanar iizerine, p b ac . • tmıesi t . e'!ır:n le ~ aırcbm:d şında ıoronun 111mlllUC ır ı tıyar-
ha!Pk tumfı:ndan e.lf&a ~ t&kib c- miinh~ kendi ~ için eV2JI e su e y a dır. Çocukarclan ikisi -sünn~t ed.'J • 
dihnif}tiT. gmdCeın ~ai madde ve i§letıne ~ ~: .................................. dikten sonra fazla kan zayı ettık -
......................................... - ......... ~ ithal eden ve serm~ 1 STER 1 N AN, 1 1 leri.nde.n öhnüştür. Üçü de lzmit 

T AKVIM • Hama• · )'Ull'dan fazla devlet qtiraki 15 T ER 1 N A N M A 1 R A D Y O _ mem1eket hastanesine kaldır ~mış • 
----r--=--:=--.----ii cfıın mf~fer, Mıalats;ı!ur bitli .. PAZARTESİ, !Z/G/lD4Z tır. Sünnetçi hak-kında Kandım 

22 Ardl .... cİlmı;eğe ımecbaT tııtdmamıı - Bir dedamuz anlatll: • ı mükemmel - W-,q lııalurlar: '7..30: Saat. a,yan, '1.33: R:ıdyo tMlon müddeiunurmfüği tahkikata ba,,cııla -
PaaırtMl ~ - Bilirsiniz belediye her yaz 'I Ba kazinolardan birine giden olbstrası, 'J.4.5: Ajans haberleri, 8: mıştır. 
R-i .. :ı• Hır.ır kazlno tirifeılerlni tımzfm ve tas. müfteri cazoz istediği zaman yok Radyo Dlon ~ 8.15: Evin saati. 

Rııml -• 

-Hmsiraıı 
~42 4i Çocuk sayımlan be§ senede dik oder. Meicli bir kuinonun tur, kahve aTZD ederse o da yok. u.ıo: sa:ıı ayar.ı ıuı Türküler. ıus: Sivasta hayvan ;yemlerinin 

11-~~..-~----.,-~~:-R bir yapılacak tarif-.lnde bbve, gazoz onar, ya.. tur. Buna mukabil meseli vipıe AJans ~ ıuo: Ş2:rttlar, 18: arttırılmasına çalışılıyor 
C. ahır lık had on 'befer kuru~ mudur? Ka.. §Unlbu vardır ve fiatı 30 kuru§tur. Saat ayan. ııs.03 Radyo da.ns orkestrası. V°"~ . • 

9 

b. IJ. Her · ,.aplm4ta ofa.n ~ • :ı:fnocular buna karşı derhal ted. Çünkü belediyenin tarifesinde 18.50: Fasıl heyt'U, lD.30 Saat a.)a.rı ,.c SMın (Hımtsı) -. d ymmf. 
08 aıyllDaı tC9aıılliif cd51 çoook sa.. bir alırlar. Fazla lawmmak ar • vİ§ne '1l"lbuna aid bir ka_yld kon aıpns lıabeı'leri, 19.45: Serbest 10 dalı!. de ttor.-an ~ n oe aTtt T1 ~ 

08 28 cri.inü \>undan her ben .ailarına kapılırlar, kendilerince mı:uıu§lır. ka, 19.55: Smidil mııkamından şarnılıır, mBıs.'l tçı.n şimdilye kD<I~ 2500 lci1o 
-..J---=:-0-:----:-----::.--~-,1 .ıned.c Lir vıo t~reiha.n wımml nüfus ıe.15: Raf:ty-0 ~ 20.45: Bir halk yoncıa, 300 k:.Jo vrurinka. 50 kil<> 

v. 
E. 

.....,_:~~-;--+~~+-~;;:....-tısaıymı'[ 2tamallb.iiıoda yap~. 1 STER 1 NAN türii:~ ~ öğren~ _ Hartanaı türkü.. ~an pancaırl tohumu köyıümüze 
MeL!t. çziği!ndnati ~ eayJL aü, ıt: Ziraat 1ııJ.."Viml, 21.10: Kanşık meccancın t>evzi edi.!ımistiT, Bu seım 
rilalıl tıPndc, UPVJm nüfus qımaııihı. 1 STER 1 N AN MA 1 ş:ırinbr, 21..ZO: (GünUn meseleleri), ça.y.ır ve Qıj.ğer hayvan yem1erin!n 
~ ~en ..Vade e - l 

3 
J Zl.45: Radyo ısenfoni orkestrası. 2230: y.ı{:'llU.ılrlfartn•al> berek.cth yağ.nuf.ın • 

~ r' Sa.at '1Y&n. ajans haberleri 'f'e borsalar. s nda.n dolayı çok r.i olmu2tur. j 
• 



22 Haziran 

Yazan: 

, s o re P u 5 rA:-=---------------------~ 

• 
ş 

J 
mbardıma ı ı 

h İ 'U f i 

4 - isim (I), Vaiı:U g eren al t 4) 

5 - Ka!Jmı:uım aksi m. 
6 - Has:U.ı manasınıı gel oz t.ilrl çe 

btr kelime (ceb k.ılanuu) 16), ota (2l. 
7 - 'Dns1kl (5). Mikyas (4). 
8 - Nota (2), Siyah (4). 

9 - ~ ni m, TOk d 11 (2) 

!O - 'l'eadür etmek (7). Nota (.z)~ 

------------------------------~~ 



2~ Hazıre.11 

,,s,,n Poua» nın ıarilti telriAaaı: 142 

insan 
tığım 
di: 

SON f»OSTA: 
ı··············--·····-·-··········-····-·······-··-············ .. -..... _········· ... ··············· .. ···········································" 
! «Son Posta» nın edebi romanı: 32 



7 
7 llazi'rıuı t:uihli blın:ecemfr.xla 

kaz::ı.nıuı okuyııc~ lsim1Crl a. 
ta!ıda clJ:1tr. ıstanbU1da bul o.. 
lnıyuculıu-ımauı hcdlyııleriııi Pıı=ri , 
Perşembe ı:~l ôlleıi= iOlU'a dır 
idarclıancwııtdcn al~ l1:tm U: 
Taşrada b la ~ ~ 
Ue a.drcshruıc pndcrillr. 

Bir Atatürk t loaı 
~ 4 ~ !uz orta ViUI.......,_ 

396 Ayşe C:n'a. 

Bir file kolonya 
:i.&bnbuı Fa.Uıı .ıo ind 1 

ten Hl Sahavet. 
Bir düzüne 

Sivas fl'kcl; 

z nanlar 

SON POSTA 

an'ate air : Tekni ke ·mesi 
(Bqtnrafı 3/1 de) J de şüı1}ıe edilem.iyen NaŞ:d, ve son 

}Vıierce y.ü~ muharririıı s:ıh.-1 yıllaırda vclntınd'an evvel Ye ıl -
ne zarurotlerme tebri~ettcn hlili köyde göriıp cSurp.k dıtdu> ve 
1uılmıyao eserileri için hep temap c.ESki saraıyflı hanını> kı~ afet ';ndc 

Hazira 22 

edebı!~ıtınm te.."miık kaideleri na - ve şaıhfilyetindc al!loşladığım F~ılu·j . (&§tarafı 3/l de) ldbecdlitk biır mv'yc Je - diri 
2part MeraZ Giinill', zarilc baılı:ım.'.-.ık mecburiyeti vardır. g~. ~ymetli san'~tı~rlar ve. em.. eıı!'an avi&lı1er ve hastıaa tıpnlılnır. F~t pa:rça tcs " .! insan agaç ~; 

........,....,,LU en~~ 4.G de 684 Necat! Yc:ı'lımz lbu kel!imenin şümnıliilnü sali, .işte bu.n1ar mıllı sanhenm en .. Tn~ l:foımbalar hcdde bi:raz bıruı dech ye:·c Ji L: 1 rl . un 
b!:raız d2ha ileriıyc götürenleri din- güzide ve ~ balmmdan degerli nüfuz ett Jkltan sonra i.nfilak eden _ r:e'hdbi .IDfil'iı..'lcmı hu.sule gcıti~ı he.. 

Kok.ala taban led~e beni tereddüde düşüren lllÜm(Bil1leridir. Milli sahne c er- krd . H as tapalı!ıı.-r · e yere t-e _ va ihtımztıd r. 
(Son osla Hatırclı) şeyfler v::ır: Deniliiyor :ki cbiz bir }eri ~ bunların oynadıkları ~e~·- ı:ntm ed~ etmez deriıal lınfiTük eden Bu . fek dnlgası.nın ıd . 

AmJırora • ~ battı Kan.. mil!li ~ yarataımz m:ı ? Ve }er ~ac~. Bu n~~v'c ~'1su6 bır ~ kı bunlar zeııicı üze. k ıı.m lhayrct '\erecek ~ede: ,:; 
'"-:t:::m.ı~mt.a ÖIDft' ~ astatıı. bu ....,.&.__ Tr.;... m;lli bir teknik ka- tc!kırUik .icadına gelınce uun'.ıda du- wrııuuu caaıh bedd-Iere ~wr.;ı kuJ!a Tattır 20 m~"- d b 1 b b 
m • ~.wıe -.-· " .ı...- l · l lı o__ L _ • • • ~e 'C u wnıı.n ır na. 

yeni 1ın:ıret En*. bul edemez miyiz?> rtJf}~ ve '11.öya._ urun o anca> ~v- n:ı r. DU ~mibn.ı<ı.T ma • ada göte nıln d nl':.ıırt üzerinde 1000 kilo. 
m2.bd.!U!l Itıt.lıve soıw. No. 5 de Ttiııa.i ederim kiı bu sualin kar _ V'f.'t!rri sa.....fed€<reıc a.raştınyorum. mu'htıdl 'i nğndıkhrda of......biVi le:r. lı& b:ir bo-m!ha.n n infilak tk . 
hıbdı. 49 uncu şısında anfomadc kabil'yetleTlmin dnı ınnsıJ. mr teknik ohnalıd ?. . Buın:a ıiHivc edı!ecek d.iğeT b'r ~e getird$ ;az 'k 

1 t.ıre ın-e CS1 

ısı Meön 'J.'O:röy. donduğuınu g&üyorum. Miill sah- diye kendl kend'~ soruşt..ırutiken ~'113 bon1ba d1n yang'n bomha odıır ~ı üzerine 1 oci'~o::U.. mu • 
Aliiminyom bardak ne ne deımekti'r? Şu nrllli tabirini ~ v~ bır cevab bula - ~bu fu'Ibde en çok lrulian.ı!iaın oa Te:s ;vvur ctmel'dir ki o binanın 
(Son Posta H ınılı) de isra fedi~ruız. cMilli terzi> aya mıyorum. v • dlır. hor m~ üzeriıne 1 00 tonl ~ bir 

~~~ ı n. d!:'o..:bt t:ı.ıb!bt ırunı rmda şeviere rasln ınca i!1S3!1 lren- U~ ~yaria'rı~tn,. Japon - Yıaaııgıın bombalan 1 /2 k 'Codan da lbe inince yerinde anc k hi en-
H~ ~. kmtr Al. di mtdis'ıne sormaktan geri dur - lann, 9D'1lıl:rn1 kc;1, lılcr nce bIT 5 lkil'? ıuia acadar hattd. d .. lın büyü'k ka~ ve ozdEll'l b~.ı.. bir şey lk maz. 

:mt:ır No. !S de llaliık muyor Milli berber arkasız y.er lS.. s<ı!mesi olduf.."l;ID;u b 1 ~"Oruz ve .bu olafüi1 'r, bunl eksc.r'yetle tnhnö Bu hacfi ~e gıırıL şe;}' de · JA k 
~tdJU'l ~ ı ind kenles!ıne oturta....-ak, ·bovnzma brr saJı:ne escrlennı~ tarzına, mahı - bol-mlha.hr a:t dıkt.:uı eonra seı?'pl1İır. ~'ces dı.rvu n b.>mba tarofıaı yı. 

ilkd"lıl szıuf 1 den $31 Malıfre. Ieğem ıf.akaca:k sakak 0:-t nda tır ı:: yetme az ~ va1t•f1z. Onlar bu ~ ve 1500.4000 <lcr e haTaT~ k hnas ~. bu .Jn vukubul:ın 'nflak 
Ayna eden betbcr mi dem 'r? Milli sahnelerin'in U9Ulünü, şartlarını, ~·a:parla-r, söndürüıimeleri ı::ııyet güç. d aG ·ın doğurclu~ eıks:i dr be • 

(Snn Post Hntrralı) terzi 11:Yir zaman Vezn c-,"lero"' s ra nev.ile · i bi!r teoknik dil turu şcik. tiiT; en an·ı ir ça"e üz rn • kum d:en dlclıı.yıd!:ır. 

e 

· BalA.oı b:ık.. ile dfj~ a..-ı d;z·ıen, şa1var, ("('p. lin~ teSbl.te lüzum görmüşle-r mi- Veya mpral!dn İ;"·cc Örtmd, • r. H ta.palı bomıb 
"'• isfan ul ken, ım:ntan dfıken terzôJer mi de. mr, l}ı a ~ WV ~ bu !l'l ·m O. İnfilak 'bom a 'a Dl l 't ~r':ne ge. sa C 11 nc.-c:Jl fi ıe J1 ik_ • 60 

me-ktir? yunlaTı asri b!r şekle sokm ğa te.. linci"; b lar h d<' n c · ·.ne göre dereıod.Jc ölü za' 13 emin be".rtaraf c.. 
M.lli sahm~e orla. oyunlan. y.ı.. oobbüs edC'l'.f'k g rb ıt-E;Inaşa ede- 1 O lkliloluktan 2000 ikil'oh:v hd :r dilmesi :çın 60Tl z manda b '1aın 

}nıd onlarım ist'ih.alesi ve sahneye bya.tıırn kabtrJ ve ta.t'b'k ebn<->ğel ollalbl::i er. T'. · le:i ha" da ufa• çaTe çol" hiiyıGk h r f yda tem ·n eı:. 
iınlkılCi.bı d~k olan tuluat temaş:ı.. ba~aırn:l$ia:T m dıı? Bunu b"lm' ro.. b1ır mir vemı·.ş o'abilmek içMı mı ni t-iır. Buımm1a b,..mbalann ucuına 
g&hlım olacak Onlar da ~endi!e - ~m. Bilrrl<'diğim v: öğreınm_ v,C' de 1 ufak 1?1.ı:ıali görel'.ru. ?~ eaınt1ını:ıtre boytmda bia çuhuk 
ri.."l'e malhsuıs usu1 ve terbb da-:rc- m!!üin bulaımıyacarrıma zahıb ol - S::ı..n yıecL 1-00.200 m~ llaw- edıncr.e'k 'LPnıban n :zeminden 

Gad s!fnde peJk güzel şe-yk~··di. Çocuk - duğum ~i~ ~ va.rs_:ı o da Tii rk ı sürat~oe z~-c; ıs<'lhet eden ~. bd<'.lr yübel..tc ·nfi:l~ki temim c.. 
lulk haıtıro.1annu ~rlar'ken orta sı:-lınesj ~ ü.r m Ilı temasa ed('. kSfl .. .ıı.~ mm " bom.bal ın':n par. di.liyo:r V>e ba ~ret.1c da ·;.ın pn;• 
oyıuınlarmdaaı halli tadı dimağım - b:lyatı 1ha~lcetimeik ve bunun i.ç.in ça tetl'.11' salJınları 250 - 1000 metre lnr ı:eıt1 ıne muvaz:ı olaa~ yayılı _ 
da kalmış lezzetler buluyorum. He bir terkııı..-'l':t te<>bH'ne muvaffJk ol- aımsınclaıd;r. Mesela ilnf :'ık ıno'kta. Y~ • 
le tuıltta.tçıfard0ın Abdi ile Hasmı. ma'k lkeyıfiyetidir. Slilldıaın b!:'r buçuk m trc mesafed.c B Whı:ssa son mnıa.cdia lkı.: anıl _ 
daha oonr.a san·atı:nm yükse'kliğ:n- H. Z. Uşaklı!]il nyak\ıı. d\ııran b' İın an, gttıe bu dı"• bi:ld.rilen 2000 kJolu.k 

• r er a ır 

lzmir N fia Müdürlüğünden 
İrmfr Dc:ı!adarl:k bfnasır:da ,.ap~ttk blörlter tesisatı dO 417» dO:t 11. 

n:ş 4iurinden J.D.G.1942 iıırihbıde.n n b:ıren 20 gün mfiihlct!e ha. 
p3h ye UlmııştUl'. 

~me 9.Temm:r&.194'? Pc günü 11 de İzmir Na.eh Müdiırlıi_ 
müteşdddl ila>misy yııpı.lac.llııtıT. 

Bu işe aid k tr ced\ eli, eks!l me ş rhı:ımesf, mukavele projesi. ı 

!eri umu:nü ve fcırni ş:ırtn:ınıcsini An ara. bul v~ İzmlr Naiu 
1.iik1erlnt1:e gijri\ıı tneelen !lir. 

tstddileTln ı2 90 yılı yasa hükünllcrhıe ~ore hazırlıy ııkbn 3 32 Hralık 
Jm?:mk!:ta& t Uc en z 25000 liraltk kıılorlfer t . :atını muvaff~eUe 
·~:;u-cırt;ını ~ rir elıl;yct e 1942 yılın:ı nJd Tk.aret Od ı V<' 'kahrile b·r_ 
ıU.-te t.ekftr mc' .ul>Uırını e' sil.tmc giınü mU3yyen saa. te-n blr saat evveline ka_ 
Cbr kmnlsyon rc1sl!iine 1.e\d'i lle m.ıkbuz nlmnb.rı 1 xmıdır. 

rostacb \'ılki c:-eclkm ~er kabul edlimez. d38'h> ı6C49ı 

nd! t o n 15 mct:-e 'l171lkta b'r a':. <' ve haltta claha büyük bom _ 
\"C 30 metre y\ikıt1e-kl'.. de ve 2 l b n ı: pa -:. te ·• d ü: fuıü.. 
mdıre ıuzakta b · r b · hu h ı ~e'k olursa hava ix nT'Cb _ 
pa:lı bomlbem•m hi~ bir pa nd cı1m n•n n h"'r tü•l' he<l'('fll · 'n • 
rnü'N': O. olmaz, nm ~fi. A'k <"tif'n deki müthiş t h 'b ikU'dıreti k ndili-
60..-nlbamn parçahr! zemind'e.n 60 ğinclerı meytllan;ı ç ar. H. U: 

Şaı11.:ı.r 

y 

v 
h 
!k 

Liyakate gore l&O liraya k.ıdu l ayıı.t pa.bıWlığı 
b raberJ. 
Lise tahsil, r.rsıni veya. h 

s n de B! arı ~ tıene 
m:ık, Asker v;utrcstnı lbit!nnlş o 
l~falet vernı k. 

l: 35 den fa:r:I olmamak. 

wsika!An. 
Tah ı ves l>oı;servl !er, hal tercum~i. tbhat ve hwnuhal 

l\f unl<'.:!M 'erl: K. B :C m yle ist. 176 P 

Murııcaat. 



"f,-& ~ayra 
>= 

nyada. Ada a a 
Atletizm bölge miiscıbakala • Çiltçiye çaoal Jağıtı/.ıycw, 
rında Kaleli lue.i atletleri .ağlık İfleri.ne ehemmiyet 

bölge birincisi oldular verili.yor 
Kony~. ~~usu.si) - 7 Haziran A.d111r111 (1-luı;;uşt) _ Çiftçıi:lmiJ _ 

~azar ~nUı ~.apılan Konya, atle rm:iı:Z ~ beıdıe}i m'\Aı;albüi ~ 
~bölge mu6abakalarında. Kıt1ıe-ı~ 5000 c;ıoval gcıfd'ii' 
ıı .. l·l5€Gi a.tıe'"~eri, b~~ ?ir ene.rjr 1O.000 ~ da M~;e ~::~ 
göSte'I"erdk böl;ge bır1ıneısı olmuş Ü2lelıe yıo1a ~dı{tı :haber ntlı:nmlŞ-
larıcbr. Dereceler şunlar<lirr: tııır Buı ~'la.r ı 05 ;ı 145 lru 

100 metre: 1 - Niyazi Kı.rik.bi:T · . e . ~ 
11,1 Kı.ileli, 2 - Milo.:r 11 3 Kul b ~mdlaı ~ veır:ttec:.dk.t.x. Çı.ft.. 
3 K ı L' ' e: ' çdr.a.n g~ buhub tını ve gerek pa.. 

- ema . ıse. . " bıı1a-ytıkla nelk.le:d~illlle1f. 
400 :mıetre. 1 - Recep cKulehıı · . _]L ..:~ ı..ıın· t 1_ • _2 

55 6. 2 · . = .r ..-. D me re Kail'laV"..çe ge:ı-• , - Na!!m 56,3, 3 - Nazmı J~ _!il.;~ _ _,.,~ r ınıd · 
cKudeli> 58. ı~ ~ ~· ma ıat aırae;1 a ~ı.. 

1500 metr . 1 Kost ti 
4 37

. clnl ele nwJYcuc:fch.ır, Merkez ve mu!. 
., e · - tan n ' 'haht ~ı ~ eıc!Wmiış blup 
~ - Kenan. · 

Ü<> -..ı·-· l R·~ K ,_1. çuva!llm ~ çıkanlmıştır. 
ır a.u.ıı:ıa. - U'lU " U.ro;; J> Sağl k ' l ' 

13,35; 2 - Kemal cKı..deH1> 12,75; ö~.;ı-~- 1 .~t enM 
3 _ İ:hsn l 1,.93 ~"""...,,"l?''""' gore, ayla . ayı 

?OO ..,....,., rı . 1 ~ K ] 23 3 Li içi!n.dle bölgemizde y<apı',ırun sıbhi 
~ .. =.r~. ema . ıse. f ı:.. ....... Qdk .. . ı· I B 

2 - Niya:Li Kır'kı!lı.~ 24 Kuleli, 3 - -~~';~~-"'" • onem 
1 01~b':~hn'T 8· k"u 

Münir 24,5 Kulcli, ~ vmuyet seyyar t21:0 ı !· o~ 

800 metre: 1 - Kostan&jyu geçıeııdk 1 3 2 h~~!1 mu~~ re 
2,12,8; 2 - Rıza 2,13; 3 - Dursun~- ve ~~en ,;ı_JÇlrn.h. ~;rla~~~ 
kweli. ll.Jlllllltnaını _..,. ve s;ın. ı ma zemC!U'eil 

5000 ımetre: ı __ Kostautin 17 a4 T~ tröııd'üklerıoı puaeız da • 
2 _ Fe:hmi 17 37· 3 _ Meh~ ğı/tme~ At1ı sıhhat ~ırl da 
17 50.4. ' ' 143 köyiin sffıi ~ tıetld.k. 

Telk ad;ım: ı _Ruhi Ku:l:e.U 6,l2; eod1cn:dk 55~8 ~i.Pye de tifu atJeı 
2 - Ali 5,BG; 3 - Alı !:i,4ğ. tal!bık dtmıişdb-dır. 

6 Haziran Kuleli spor bayramın.. 
da a~e aşağklaki dereceler Siva.ta köyliiye dağıtılan 
elde ıedi.1miştiır: ziTaat aletleri 

100 metre: 1 - Niya7.i 11, 2 -- ~ (1-Iıuau.si) - &ı ıııen.e m.uh 
Müınir 11,3; 3 - Turgut 11 ,5. ldt1i 1 00 pu~, 4 orak mralci.rıesi~ 

Yüiksed.: atlama: 1 - Rasim 2000 tr:mpeın, ucuz becleliıe 'köytüye 
1,70; 2 - Hüseyin 1,66; 3 - Etham ,; ot·.ıdS!lmfbıtir. 
1,62. --------------

Üç ad.ıım: 1 - Ruhi 13,5; 2 - 2,70...2,76 ımüsabaka harıci; 2 -
Kaınai 12. 95; 3 - Mehmcd 12,05. Hl1miı Kui!eli 2,C0.2.76 müsabaka 

100 M. 3 mania: 1 -- Mı.ı.aınmer harici; 3 - MelL'"ı Kuleli 2,5o-2,78. 
13,5; 2 - Temel 14; 3 -- Receb. Gülle: 1 -Arat 14,66. 

Smk: 1 - Melih 2. 78; 2 - Hıl- Ci.T.t: 1 - Hasan Kuleli 36,75; 
mi 2,60; 3 - Muzaffer 2,50. 2 - M~ar 35,85; 3 - Abdulla:.lı 

Tek a.&ım: 1 - Ruıhi 6. l<r, 2 - 35.55. 
Kemal 6,08; 3 - Mehmed 5,98. Balkan ba:y.ı-a:'k koşusu: 1 - Ku-

4X100 M. Bayrak yaillf?ı: 1 - leli A ıtalrnnı 4,13; 2 - Kuleli B 

:SU N Po:s ·ı A 

Küçük Sıhhat Memurları mektebine talebe 
kabul ve şartları 

l - 'l'ii:Mcaye Cümhunyeti tebaasıniiıı.u olmak ve yaşı 18 den aşa.ğı 26 da.n 

J'Uka.."'l bmwımam&k «!?O den 11*arı ol.a.nla.nn ~llldl! ltişiği kalml~ 
maııuş ola.caJrlır.» 

2 - Orta o"..aılda.n Pek tJ:i Ye iYi dereoede mezmı olmak «Lise ımufla.rmd:ı. 
bir veya ilQ sene lazla olromıış ohnhr te1"clJı edilece;ıtfr. Buuiıırla 
ka.dr.o dt)'tm:ı.rsa orta dcreccLıler /;le akn'll".» 

3- - İst.e.k'Her, bütiln cvr.ıkuıı tam:ı.mla.mış ~ ha.ide dilekçelerini 15 Ey. 
ılill 1942 tar.:Jılne kada.r Leyli kısmı i~nn SııbJıa.t ve İçtimai Muavenet 
VeıkUlltine. 1111."h'.lri kısmı ictn isa.nıbul Sılıhm.t \'C İiltm:ı.i ~ıua.veııet Mü 
~rl~ü vastiasıle Okul :Müdiirlüğibe gö.ııderoocldeııd'ir. Ibbuıl mu:ı.mc • 
its! tam evrak il~ mür.ıca..ı.t srr:ısına göre yıapllır. Evntn f."Jislk ola.nlar: 
ta.11111.ınbdıkJ:ın tarihe ka.dcır mürao:ı.a.t etmemlıJ aaytlır ve hn.kla.rmda 
muamele yopılm:-ı.s. 

Gönd.erllecek vesılralar şun lfl.rdıır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı .aslı veya tasdtkli sureti. 
B - Ol"ta. '.l!;.:ıl şelıa.;le'na.mesi aslı <•Daha f:ızla okumuş ola.nların şe. 

hadetıname ile birlilde tahsil müiltletler'-n ta ~ ede.ı.ı resmi 
vesı!ka... • 

t c - ~iŞ örnei"lne uygun ve üstünde t.asa:ıı.ıı rotorrrafı bulwuın 
b!'r srhbat r;:ıporu «Bn nporu ııastane başiabibleri zarflayarak 
ti.~ü miıhürleyecck ve i.stddl t.a.ralmdan mifüiirlü zarf ha 
.tinde ol.arak gomlcril.e<,ektfr.,, • 

Mu:ı.y~lar Ankar.ı, Sıvas, D~.yarbakrr, lla.vd:ı.rpaşa Niimune 
ihıısta.neleritc İstanbul Coeuk has!a:hanesh:ıde VA hnılr, Bu.rsıı., 
Konya, Ada.na. Sa.msun, Ba.lıJresıtr. Aydm Memleket hastan<"le. 
rinde ;vapıla.c;.ı,k ve istekfJ{l"1" bu hMtnha.rw!Ierin bulunduğu vi. 
layetlerin Sııhha.t ve İçtıma.i J\fu:ı.venet l\oliictilThi:klerinc bi·aat 
nıfirıı.caa.t edeceklerdir. 

D - Çıktıkları oltuldıan \eya. maJııa.l!l.i:o. ı>Olilsfnden alınmt5 iyi hal 
kAtıda. 

E - 4,:5 X 6 boyruıda üç tane f~ ceeı>lıcde:ıı a.lınm" ve lnoo 
tağıda. basılmış olacaktır. 

4 - Leyli kısmına lı:&Dul edlld&Ci kendisine teb1it olmıanl:ı.r okula iltihak 
edorl.-aı. örneği :ışo.tıda yazılı l'!e noterlild.en t3.~'kli b!r ta.alıhüt senr. 
din! birlikte &"ötürmete mecbuı-d:ur.1ar. Taa.hhüt senoosfa veya. örnegi:ne 
ıomıı,ya.n seoedle ruiirac.ıa.t cdecek.16 kabu1 olmrmazıar. 

Taahhüt senedi önıeği 

Leyli Küı;ıök! Sı:hha.t ıuemv.rla.rı mektebine a.hn.-ı.rak talısiı eıJhı mezun oL 
iflutmııda., Sıbha.t ve İçtimai l\Iuııvenet Vekaletinin tayfa edec-eğ'i vazlredc brş 
yıl bb:metıl ka.bıiT e'JnedJğlm ''e:va kabul edip te muayyen miMUcti bitirmeden 
bır:ıJııbiıın ~rde benim fçi.n sarfeılHıniş olan parayı tam:ımı.m ödemef.i ve 
bn ta.ahhiiıt. renedt m:Jeıbince b~nden ıstooeeek para 'İ1)1n ıidemclc m<>Cbırrl. 
ytf.hıd:e olduğum tl:'iht.en !Uba:ren % !l fa.iz yii~llnesim k11.buı ve ta.ı.hhü.d 

eylerim. 1ıma. ve sarlh lkamegih adrt si 
Y~ adrea ve hilvi1et.i yanı ola.n bu laalıhütna_ 

mo ımuoibinoe ödemek mcebmiyet.lnde buJıımtuğu her der:s yılı için ilci yüz 

lira. obwı!i üzere bUl.iin tahsil ınü:'ldeti için ceın':uı 400 lira.ya. Jrad:ır p;ı.ra.yı, 

fahile beraber borçlu birlik:te müteselsil keli! ve müş. 
teııek müteselsll borçlu sıfııtile ö:kyeeeğim. 

Kefilin ınesleli ""' sanlı adresi 
116758» 

III iiııcii e!ITlııf taJCınu 48 cNiyazi, tak'mıı 3,17; 3 - Lıse takımı. 4,24. 
Cemal. Tl.L'rlg'Uf.; Kemal,,, 2 - I inci D~: 1 -ATat 40,86: 2 - Haszn İstanbul Hava Mıntıka Depo Anıirliğinden: 
m.ııf fa:kımı; 3 - lI nci ~ıınıf talb. Kuleli-, 3 - Receb Ktııl·eli. lla.l"a Birlikleri rıı•ıyaeı için iki yüz bin kaput, iki ~iiı. b!ıı <•eket, üç yüz bin 

rm. Bu miitsalbaıkalardn bılhassa 20<1 iocılmı ve tki yüz bin re:.et ceıı di.ığnwsl pazarlıkla satın altna.ca.ktı.r. istekli • 
Yül:sdk atlama: 1 - Rasim Ku. ve 100 ltll'€1t:redle Kuleliden Niyazi 1er k.M'i teminat tut.arı ola.n bin yüz yetmiş Iira.yı Bakırköy M.llmiidürlii • 

l€'li 1,66-1.68; 2 ·- Hüseyin 1,68; Kıırkıbir, 400 de Recep cKl..1'J.efü tclk ğö:nıe yatırarak ma.kbnzlan ile birlikte 26/6/9<12 Cuma günti saat ıt de Yeni 
3 - YJ1maz 1;63. ve üç adıım.dJa R·uhi cKulefü ileri-~ 

C:::. • Postahane ~sıma Rüyiik Kımıcıyan han ikinci ka.t. No: 9/10 da. Ha.va. Sa~ 
---~··· ... :.. .... .,':rılki ...... ~ ... ~ ..... '';.,•ii ... k•!'ıı..k .. -.,a .... :_.,ı a ... ~ • .a ... -,.: ... ı .. _......,_.AI .... -•: .... s;.,111• ... i~ .. ı ... ·ın .... -•odlc .... _....,~---··i<ll ....... ! .. e ... ~.· c .... !_..,d~i~-· ..... ---... -....... -~!-. ·ıma caa.Uar llBG4l»---------

Haziran 22 

İki Şef Ahnacak 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 

Müdürlüğünden: 
lUünbal bulunan muhasebe ve ayniyat şefliklerine aşa.ğıdaJd saırtıan Jıahı 

taliblerden en ehil görüleni alwaca.khr. Tailb olanbrm Sııll.a.n:ıhı:necl Mııarlf 
l\laiba.ası içer.!s!'nde Devlet Kita.phı.rı miit.cda.vil sermayesi müdıirlü,lii.De mBra.. 
ca.a.tları. 

1 - M~murJn Ka.nunmıd.'l yazılı şartta.n ha.iz ohnak. 
2 - Eı"Vcloe mwh;ı.seıbe ve ayni'ya.t işlerh:ılie ça~ bu.Lırnmak. 
3 - A.s'ierUğini T<l'ı>m11$ Qlma.k.. ~7lJ6» 

· Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden: 

1. - Bu yıl doğrıııbn doı;nıya Doınamnaya sevk ecfiınek üuırc ortaokul me.. 
zımla.nnda.n talebe ka.ytledil.ect'kUr, 

2. - is'.aubw ve ch-ıırmd~n müracaat ede-celder İstanbul deniz komuta.nhğ'J 
na, Mersin ve ci\'a.tlnı!an müracaat edecekler de Merslndcld olı.ul müdtirlüğıine 

3. - İstanbul ve Menin mw.takası haricinde buhına.nla.rın bulundukhn 
aslı:eTlik şubelerine dilekQC ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir nüshası da. is 
i.anbul dlenh kıomut:ınlı~ına veya. Mershıdelı:i okul.3. g-öndereceklerdlr. • 

4. - Kayıllllar 1/6/91~ tarihinden 30/9/942 tarihine kadar devam ede • 
oe~ttr. <<6576» 

~z Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
Tarafımrır.Ian temin edilecek 1000 kilo bakınn 1,5 nıilimelı:-e ka. nlığınd:ııı 

6,40 mi!.iaMire kalınlığuu kad:ı.r levha. haıiDe getirihne işi J>asl\rlığa konu.! • 

muştJUT. Paz.arlı:k 23/6/91.2 Salı günü ~ 11 de ya.pılacaktır, Taliblerbı ve şe,. 
r:ı..iü anlamak lı.~enlerin Kıısunpa.ş3da bulunan Jrom.isyonum~ müraca.a.& 
etmelerL (<6687» 

8011 lli.n 1000 ar.led devirli 20:25 beygir lı:ınveCindle &imi hareket dvnanımh 
olma.k şartlle bir adcd d~niı t.l:pi Dizel Te besızin motörii pa.zarlıltla atm alı,. 
nacaktır. Elinde bu evsafı Jıal:ıı mot.örü buhma.nlaım Haziran 942 sonuna lıa,. 
dar teklif mclrtublarmı komlsyonu.muza vermeleri, a6689• 

250 • 300 bı.-ygir kııvvetlndc yeni bb- Dizel motörii satın a.bnacakiır. 

mevcud ola.n isteklilerle bu motörü ha.r:içf.en gethtebileceklerin motöTÜİı cJlfer 
evsafını anlama.k üzere komisyoııımnuza müra.cıaatıla !hemen tl!Cliiflerl:ıri bd'-' 
dhnıeleri. «6645» 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
Tahmin edilen bedeli «3730» lira «50» lı:u.ııuş oıa.n Zeytinburnu slUJı ta.mır. 

h:ınesinde mevoıid 13 aded kazanın bWUndukları yerlerden sökölerek 300.608 
metre mesafeden iskeleye f.ıışınmala.rı ve iskelede alganıa Ue duba.lan riklen • 

meleıi işi Sal.ıımzannıh askeri fabrikalar yolla.masmıdak.1 sa.tm alma. komisyo .Jll 
nmıda. 3/Temmus/942 Cuma günü saa.t 14 de açık eksiltme ile ihale cdllecelttlr. 
İskklisi o ırün ve s:ı.at.te 280 liralık tcmina~ ıııakbırıu ile komlsYonda bulun,. 
malan. «6G31ıı 

Üsküdar As. Ş. Bşk. lığından: 
31/12/941 ta.ıihlnde kıt'asından t erhJs edilen 14/4/942 tarihinde fQl»emlse 

müracaat eodıerek 71103 sırasına bydıedilmiş ve Selim.iye Ha.rem Melesi C3d., 
d~ No. 28 olarak adres vermiş olan Yd. P. Tğm. (51488) ka.nd numaralı Oa,. 

man oğlu İrf:ı.nm şubeye ıvernıiş oldu~u .meste mülreneren Geanma.&UI& rat. 
men bulwıama.mıtJ oldıığunda.ı:ı İstanbulda :ise del'hal, taşrada ise ilk naııta O. 
ınPkiuh ve telırrafb. beh~ehal ııoheve hllilllnlv.oıfı iliiııaann na. ... nı.-_ ıı1.1tM• 
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[~----~-:-:--=-=~'-:--~--~-:::-:---=~~~e~~-..--:~~·~·---fitd~--~a __ ~ _______ ) 
-B;;.;•-.. .... ..-.... ~-a-b_e_r_ı~ İngiliz.er Tobruku 1 Vaşingtonda görüşülecek Ankarada bayan I Amerikan uçakları 
- tesıı·m ett·ııer oıan en mühim meseıe S H 

(lla§taraf• ı inci sayfada) arar ava iki Ruman şehrini 
Almanlar 
Mısr 

ba a ana 

"Alman ordusu 
artık .bir taarruz 
ordusu değildir,, 

CBattarafı 1 !nci sayfada) _Sunıday Timcs'i'Il yazdığı gibi K 5 500 
Çok büyük m.rktaırda silah, b.arb Libya zaıten ötcdcnberı ikinci bir urumuna . bombaladılar 

.mıa1zemıesi, mühim.mat ve iaşe mad cephe teŞk.il etmektedir. M. Gar- 1 b >J 1 d 
de1-eııi Mrhver kuvvetlerinin e.Jine vin'in Suınıday Exprcss'de bcl5xtti- ı"ra agış a f V . ği gL'bi en mühim ~esele gemi ika- aşıngton. 2

1 (A.A.) - Scliıhi. 
geç~. yıbı aneselesf:cfilr. Içınde bulundu.. ADkaır.a, 21 (A.A) _ An~a.rada yetli askeri mahfillerde, 12 Hazi. 

Y en'trrm. İngiliz kurvvet'leri dogv u- y ıl ·1k ran .gecesi Rumanyaya taarruz e. _ı; gumuz y ın ı yansınd~ bat.ıırı- oturan bayan Sarar Tür!k Hava Ku. d 00 Harbin yıldÖnÜmÜ ya o:oğru şiddetle takib edılmekte • lan gcımiler yapılanlardan faz.h,dır. nrrm.ma 5.500 Ema bağıslamıstıır en rt motôrlü Amenkan uçak. 

-Wıiilra r d'iır. Buna karşı ise dÜ§man ka) bettığin Ku:rum şükrankıırıru bJ'd.mfyor. larının Ploest'teki petrol tasfiye. 
mÜnasebetile Ba.r<Iia ve Bittl Gobi' de taTa den fazla denizaltı yapanağa mu- - · hanelerine hücum içın havalandık 

Vişi bildiriyor: 

Kalininin beyanah frm11zc1aın aılınmışur. vaffalk oımuştur. Mareşal Peten Fransanm ıarı. fakat arazi durumu bakımı~ 
İngiliz tebliği Gemi kayıbı hakknıda gösteri.. A k , .. .. .. dan takriben ay:nl mahiyetı göste. 

Moskova, 22 (A.A.) - Alrn~nıya len .ka)~gı .Libyadaki muvaffakı- O ara Sef .rı!e QOrUŞIU ren baştka bir şe.hri yanlışlıkla 
"Süveyş kaJalı 

teh~ikedelir!,, 

Ka'hire, 21 (A.A.) - İngiliz teb tsilil. kl - bombalad!lklan tasrih edilmekte. 
ile ·Sovyet Rusya arasmdakı har- liği: Düşmamn dün büyilk k-.ıv\ret ye 1

' erm. yaptıgı te:sirfo ~de- Vişi, 21 (A.A.) _ Mareşal Pe- d" 
bin il'k yıklönümü münasebetilc Jerle Tobruğa taarruz et-tinini bil- ta tezad t_eŞkıl etmeıktcdır. Lıbya ta.in dün Fransanın Ankara tıüyfrk ır. . Kalininı şu beyanatta buluırmuş.. ••"fi muvaffa'k.tıyesizliklerinden doğan elıçjs· M. G sto Be . kab l Ploesfı 0 kııdar mebaretle mas. 
tur: dirmektedir. Gösterilen şiddetli neticeler gi.zlenmcmeıkle beraber tmil e ö w~ n ;,gery{~ u kelenıı:n.u~tir ki, geçen sene burada. 

T b ulk
t H'tl ~;.,..,..ı• d w nd mukavemete rağmen, düşman mü bu bölgede cereyan eden askeri et ışB~ .. kg el ~eb~~kgınc ~ ı J"IllUŞ ki tasfiyehaneleri bombalamak te-

Lontlra, 22 (AA.) - o r an - ı er ~......... ogu cephesi e dafaa hatlanl!a girmeğe ve iç mü- , · ur. uyu e çı ıı
1 

aç gıun sonra bbü .. 
çekilen motorize ~mvvetlerin M~- umumi .ı.ir taarruza ~eçecek b;.!' dafaa kuşaklanndan mühim bir harekat bir fuL'bol maçına bt•nze. vazifesi başına hareket eecekt;r şe sunıde bulu·nan Sovyet pilot. 
E>ıra gönderilrnıiş olması muhtemel- duruımrla değildir. Fakat mevzji böl tilmekte ve bunlara bir maç kay- ----o--- · · ' lan da bu isteklerinde akamete u.~ 

d aff k tl ld 
ge:r"'1 J~ale muvaifak olmuştur. bedı'ld·•ö-ı" zaman duyu,,an teessu"·r- D .. k .. ki ramıslardır. 

dir. Kuvvetlerimız Bardia ar.. çe. muv a ıye er e e edebilir. "'b _ - • kllmişlerdir. Ric'at.lerını pek ya- Alınan ordusunun maneviyatı Çarpışma devam etmektedir. den fazla bir &ıemm;yet verilme. UD U SICa ar Bu harekete dair olarak alınan 
kınıdan örtımüşleriLır. düşülktür. Artık bir taarruz ordu-. İtalyan !ıususi tel.liğl ~ektedir. Ha1buki gemi ikayıbı (Baştan\fı ı inci ~yfada) rapor, Ploesti'nin 90 lkilom~tre şL 

Bu murvaffakıyctinden cesaret su değild[r.:ıı Roma, 21 (A.A.) _ İtalyan or. !ngil..izle.ri en .. ~. d:üş~ndüren bir ~ış, bütün plajlarda .kadın erkek mal doğusunda bulunan Buzau şeb 
alarak Romımelin Yısıra doğru Kaliıniın İngiliz - Rus ittifakrnı duları umumi karargahının 754 n;ıesele~ır ... ~~ı: .. Ingıhzle~. zafe- b.ı'n2erc~ ~ı'i denize girmiŞıiı. rinin Amerika bomba uçakları ta
yürümek iste.rnes:ı muhtemeldir. selamlamış v.e bunun !kudretini numarah hususi tebliği: rı~ denız u~u:nlugune ve :111uttef;k Şehnmı'Ze gelen haberle'l!e göre rafından bomalannırak vahim ha. 
Fakat !burada İngilizler çok kuv- belirtLlıkten sonra Sovyet Rusya. Düşman mukavemetiru kıran mııı:tlerin ı~al kudretıne baglı mem!eık~tm ~uh.telif m'Lnta1.alaırın. sara ll'ğratıldığm1 bildirmektedir. 
vetlidirler. nın daha fazla harb malzemesi al- dünıkü şiddetli çarpışmalardan oon oldugınıa ka~dir. da da şidd~h sıcak.laır dev~m et ~ Petrol tasfiyehanelen bulunan 

Muvaffakıyctsizliğin sebebi makta olduğunu söylemiş ve ra bu sabaıh 21 Haziran saat 7 de Sund'ııy Tımes gazetesine göre mıekltedir. ve Köstence ile liman bağlantlSl 
Vişi, 22 (AA.) - Lontlranın.sL son zafere itimadı olduğunu ilave müzaıkereci bir İngiliz subayı 21 in ya~nırz vapu.r ımcs~.ıc.7i ibile .c~~r- . İz~tte • . o1an Yaş şehrine de taarruz ed L 

yasi mahlellerinıde, Vbyadaki fe. etmiştir. ci lkolordumuız komutanlığına mü- chıll • ı:toosev:lt goruşmelerını Jn- hımrt (Huwsı) - Şdı.rırmızd-e mişse de, burada yapılan tahriba-
na vaziyetin, iaşe güc:;J.ü.ğünd'en i- 0 racaaıt etmiş ve keruL komutanı taç etmiş olahılir. . han.aıhieı Sl'C'&1dar !baı.,~amt-ştıT. Ha - tın de~~cesi hakk nda henüz bir 
leri• geldiği söylenmel\.tedir. Almanlar namına Tobruık ml.i9tahkem mev- Harb dorumu azami derecede rıaıret göl!gıede 34 tür. haber bulunma.rna'tttadlr. 

Bu güçlüklerl ortaya atan ~a ge- ki1ni teslim teıklifi.nde bulunmuş.. nazik 1 
mi noksanlığı olmuştur. s· t 1 h. tuc. Ottawa 21 (A.A.) - Ofi: stanbul Elektrik, Tramvay Ve 1ünel 

.. Vişiye göı-e ~zlyet ıvas opoı sa ı- Mihver kuvvetleri müstaihikem Çörçil'in Birleşiık Amarilka ~eya.. işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Vı~ı. 22 (AA} - Liıbyada Rom.. • mevlkii, şehri ve limanı !ışgal etf?.i.ş hau!ı haıkk:ıında. tefsiı,Jer-dc bulunan ı - Muhammen 'bedeli ':50 lira oWı ~ Tra.m.Vll.7 cleııosa Ocamet.gahı 

nın tamiri lşi (malzeme İdaremiz tarafından temin edilmek tiz:re .Jal: 
nız işçiUk pazarını usulü ile eksiltmeye kıonmu.<>tıır. 

mel kuv:veıtlen Mısır hududu~a lıne vardılar 1erdir. Aralarında birçok general- Kaınıa.da baıı:m1, buınu.nı ba.Şlıca ııebe-
dayanımış bulunuyorlar.~ Geneı al ı d bulunan 25.000 esir alın.. l:ılİlnıi eısıaıs cephelerdeki duırumun na. 
R'toh" • · ~ d ğ agır kayıb.. er e 

1 ıemn ugrba 1d1 'b' b'r (&,tarafı ı inci sayfada) mıştir. Elde edilen ganimetler çdk zikHğmde görmektedir. 
lardan oonra wura.a. ne gı ı 1 • • • • • • • • • mühimdir. Ortawa Journaıl şöyle d'İyoc: 
kuvıvet topladıgı bılinmemektedir. icıtihkamJa.rı gıbt kuvvetli .ısbhkam. Dün Lo d' d' • Ub 

2 - Pazarlık 25/6/942 l't"rşembe g-iinü saat 10 d:a. :\letro Hanının 5 inci ka 
tındaki Komisyon odasmd;ı. .,..ınlaeaktır. • 

3 - Muval.bt teminat 56.25 liradır. Rommel kuvvetlerıniL1 bu :ler- laı11a. bi'rçıolk e&ki kakler ve topçu İngilizlerin bava akınları L • _J _ ,_. n _J ra ıra ) osu _,L1~. cdep-
ehl'k ·ı · d rd H ·· d" . !neısuıoeııw. oıuııuınıuın nıa~ ıgl'Tl en leyişi Süveyiş kanalını t ı eye me~~- e.dvda 1 ır. ..e.nıud fz uşdi~'ıan Kiahlre 21 (AA.) - lngiw ha.. ve Rusyad.laın gelen nazilk haberleT- '4 - biekl.Uerin pa.r:ı.-.ız o\a.rak verfün~ olan fenni ve nazarlık prtname. 

dıüşüıımüş <>luyor. t~WJ'(l.illl• !1 ete mu a.aa.e en va kuvvetleri umumi ka.raırgahının : . . · lerinl. Levazundın alınalan ve kanuni vcsiltalan ve mu·vakka.t teminat 
v· . 22 (AA ) - Li-bıyada :Mısır sıabiıl istlh'kamLa;tna da gırrmş olıın ~-1'-'. w. den açııkfüda. bahsetm~tı.r. Bu şaTt.. IariJe ilin ediJen ıün ve saatte" Komisyoom hazır bulun.malan. (G(l"3~. ışı, · · ı_ ... •_1L_ b el' _ı_ı.. b' UOD"1ııgt: Jaır altı.nda bıırcok kimselar Çö-rçi " hududuına doğru çeldlmc-'kte olan Alman ~ a:ı:ıul uıra a v.;ana ıT • Diiill Cumaııtesıi günü, bomba u~ ,,_ · h "· ıl--- d · · • ----------------------------

. · · · · ,T'h hll ık lb"-1..I'- ' "d f edeın cl.. • · l!llJ. yooı: cep enın "1.Çlılmı:u:slın an zt • D l t d • }} Y d" • İ l l Lngılız kuvıvetlermı 1\lı.ı ver zır aç ııoıır>.ııavs 1 mu a aa uş - ,..~kiIJaırı.nuz Tohruk dolayllairıınd.akı -•-. .ı d h . k . • ev C emıryo arı C ıncı Ş e me 
k 

· · k d' · ' ·· ~ ·· ·· iTü ar ı maid.a r- . y-...1e mc>vcu cep em:ı. ta. ·vıy~ uvvetlerı taıkıb etme te ır. maırua gogus go., &e ç P ş - clüşmıaın mevzilerine hücum etmıış, Lalkık-u ·· •· .... · _, .... ·· M d • l • d --o •. ır. . .,, . b""l .. p lllTIIOa goruııeceı,,'l>nl• uuşunuyor - Ü iır tlg"' Ün en: 

T 
. d \J M" n.. ,_ h . b k a:v uıça-k1arımı.z ıse, ııerı o ge uze- iaır Çö,....,il\iın ziıyarelı b İ:ze harb du 

b 
\J •• tügü Udiııaru.em cep eını.n cenu e - • d. f _ı::... b l . ·~ . , _ n rugu~ UŞ . . d· A!l R k ı•"aB mn e ao.myefte u umnuştuır. . rurnuınw:ıı azami dıerecede :rıazıik dev 

\I .1 aıırntıD :e marı ve umen ı.. aırı D B" . . _:ıı h"" ~ nücuml.ırı püıskürtmüşlerdi-r. ü.n ~ . lJ)gazıy~ ~;ru'O.·~ u- resiıne giırdiğini göste1mdkıted'ir. 

Londrada resmen Yapt:k'1arı kar~ı hücum·l-aııda düşma cum cıd~mıış~lr •. Tmımı.cl~ ha'"a. Beyaz saray bir ,ey bildirmiyor 
~.•~ ~_...,.ı...ı.A ....:.,t • d . d'ık alamı.na }~ bıır akın yapli'rrllştJT. V ·..,....ı. 21 (AA ) Ofi 

d 
"""' ıs=ıKam .,..., emım e yeına ge • C" 'dd aşıııt,"Oll, . - : . , ,., ed•ll ·ı i r """ffi11c.1'--d1 Gece ha;relkau esnasında tn e n·· ~- rtll... ..,..ı. .. 1·· 'k t• . 

1 an it 
e. """ ~= r. . dl h.. -.l~l-;~.: un a~şam vııu~~ıı Lln !' anıe mın 

Hava kuvvetlenmiz diin de ~sti~ ilci lh.eıc:l.e:flere e u.cu~ ~~ıır. .. iıkinıci güınü -de tamamlandığı hal-
Londra, 22 (A.A.) - Dün Lem- lc.amlaır etyafında. y;;ı.pııhuı muharebe- Uç~ımı:zl!n hepsı. üslerine don de, beyaz saray haı·bin güdümü 

drada Tobruğun düştüğü reQnen Ieri destelkıkırni~ ve şehiı:ıd~kd ia... ~. hakikında Roosevelt'le Chu-rohill 
bildirilmi~tir. Resmi ve etraDı ma. şe tes}~leırlınL ve li.mana gjrmiş oLln Alman tebliği arasın.da yapılan görüşmeler ıhak-
lunıat henüz elde edilmemiştir.· düşman g-emiJ.erİni l>ombaaamllş'lar- Ber'~iın 21 (AA.) _Resmi ıı:eb- kında hiçbir şey bildirmemiştir. 
Düşman .kuvvetli bir tanık bi:- dLT. Yalta l~nı.rıa 4'.a'f~IA yapıla=ı li!ğ: İngifu ha.va kuvvetl:eri• Manş HükU.me~~ ~z:cü'Sü •w:=;te~~.n 

liği ile hü<:uma geçmiş ve ağır bır bir hıi.iıcuımda bı,r Sovyet serı botu sa 'kıa.'Il.a!lı sahillerine k~ı eı'kıın t~- E~ly, ':~~z -~çlbm: t~blıgın duşu. 
hava oombardımanıot ımüteakı'b bil lbatıaıryaJ~ız tarafıın~an o de- büısüırı,de buhmmuşlil'rdır. Bu teşe~ mılm~dıgım soylemışt::-. .. .. 
tstihkaım ve piyade kıt'aları :ınayn 'J'CIC.e hatseıra ugra•tılimıştır kıı batmış büıSler ei111'la:sıında yapılalıı hava mu.. .. Vaşıng~onda sanıldıgı:ıa gore go 
t 1 

1 
bo l lcl ndan nüfuz et.. ol!mıaısı tanımi.n .edil1ebi.J.:<r. Ros1:1olka hıaıreA:ıel 'ınd lın.gilizler 9 uçaık ika!Y .. ruşmelerm konusunu Ltbya muha 

a! la adr~ ş uı an ik,,,_, aıeoelleyiın yapılan hava hü ~ b....,...,~" ,eı-:d.ı ı· .eB. b ı__ inn<iıTiı:ı av u rebefilnden ziyade i'klrn!i ceı:tıenin 
miş er 1r. _ • .,.. • ., . . ih 11 1 """'...,.ıreT l<r. ır a:şoıuı to• • 1ma . I . teşk"l t n .... 

T'-· ı- • ın•n..A.arll _11arı .,-ıt. -'- bır ... o-k mıa a e e - w .ı... __ :uı· -'- f __ ::ı-.,.,;,....;7 açı sı mcse esı ı e mc~~e-
~ı.ner ıve ganaım ,,:ı.,, c:uıınıı ~~' ;$ • çag aa .rııe:a:ır muırıa aza ~>ca•"'.': .... ""'~ • 

için bild:rilen rakamlar hakkm .. mndıe büyük yrungınJa.r çıkma.sı.na ıt.aıraıfıınd.aın düşiüülmüştür. Dun gun dir. . .... 
.iılıtiyatlı davranmak kah etmek.. se'beb olnuııştll1': . .w k . .__" _ düz İnıgiıliz uıç.aJdarı Afma:nyanı;n şi - 1 <?hur~~ull .k- Roo:eksveeklt gobruşme-
ted

. Doguw oephesının d\geT esıu~ıe - 1 11.. t... d '-' __ ı.. •1 hud:ud 81 _ erı11e .nımerı an yu su aylan 
ıT. d _

1
,t . nııa va: ı .. ıın. alıu l!Wlfll ve d . .,,.. _,_ tt•w• i "st h" --o- _.._ .ı m'"',..,.,;.t faaliyet kay eCllll1'1llrş .. • • .__ • • h"" lar yap nın a ı.,...ırM\o. e ıgın gr> eren ıç 

nıuoae ç•~ :r.a.zıısııne lU:l!I'Şl teslTS.lZ ucum - . b r . 'kt B 1 

B b hk• s yet t.-. m~laırdır İngilliı.ı bomb-a uçakları - ~ır : ı.:t.i f /rd. unurn akubera-U sa a 1 OV Sovyet tebliği n!ın Eıncl~.e yaptıkları gece hücum er goru~f er. e,.,,1 onanma man 
\J • Mosıkovaı 21 (A.A.) -.~~u sa- }a.t'lnda bilhassa ikametgah semtle - dam amıra Kını; e ordu kuman.. 

resm"'I tebı·ıg·ı Wı - ----liJen Sovyeıt teblıgı: . d. 1 d ·ıı_ • 1 ha danı general Marsball hazır bulu .. ~ . tli 'I!llll ·e yamıgı.n aT a11 Ja.cn ge en • lard 
Dü.n gece cephede ~e:ıııın.ıye saıılb.T olmu...qtuT. Hücum eden uçaık.- nuyor l·. 

ı...:._ı.. iır d -~;1,l'j,k olmamı~t.ı.r. 11'-rda·n ~nn~u du"' şuınn·· u·· ~. lerd~r. -----. -_-,--------ııı~ cg~ waı ""' Ulll ~ _. .... ._. .. ...-... • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Teblii ek • 
Mos1roVa. 21 (.:..A.) - Sovıyet Londraya göre ( T 1 YA T BOLA B) 

ek tebliği şöyle demektedir: · Londra 2 1 (AA.) - Reuteır a. -
Hava :kuvvetlerimiz Toıpil a~~~ ja.nısıınıın -eri muhani:ri Tobn;k RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Muhammen bedeli «62,000» lira olan ve «6200» metre mura.bb:ı.ı yün keçe 

Ue «1000• çift keçe çlune 3/Tem.muz/9U Cuma giiİıü saat 15 de Afyon Ye • 
dinci işletme ınü!:lürlüğiı lıina!.mda. k.lpalı :za.rf uı:ulile eksıllml'sl yapılac.aktrr. 
Bu işe girmek isteyenlerin d350,00 ~ lira muva.kka.t tem.inat ve mahsus kanunda 
tayin edilen 'VCSik~\arile tcklıf mektubiarmı ayni gün saat 14 de kadar komis • 

yon reisliğine vermeleri litzımdtr. 
Şartnameler işletme lmmisyonunılan <1314h kuru') bedelle alına.bilir. 116534» 

Devlet Demiryolları İşletme t;. av1. oe. •: 
İşletmemiz dlıtiyacı I~in ka.pa.lı zart usulile 350,000 üç yw elli bln adcd adi 

kıerpiç tuğ'la. alınaca.ktır. Bf'her bln tuğlanın Rayda.roaşada 1.esl\aı muham • 
men bedeli 28 lira G5 kuru'itur. 

Eksıillımıı Z9/6/9f2 tarihine nıÜ6ıUlif Pazartesi günü saat 15 de Haydarpa. 
şada. ı inci işlet.ine komı.yonunila yapılacaktır. 

Eksiltmeye g'irecekleriıı ını.ıayyen smıUen bir saat evveline kaar k.a.mmi 
tem.inat akçel.erini ihtiva eden teklif zarflarını komisyona verın.1$ obn11an ıa. 
zundır. • 

Eksilmeden ik.i etin evveline kadar W:klif edecekleri tııığlalarda.n iki ad~l 
ntimune olank komiıyona vererek mühürleteceklerdir. Fa:c.la izahat ve ~a.rt • 

name a.Jmak istiyeınlerin komh.~ona. müracaa.tlarL ((62'79ı> 

Muha.mmen bedeli Ut6 r .. iıı iki yüz k..~ altı) lll"a olıı.n 10 (on) aded 
muhtelif tipte muzayya.\.ı hava kalem ve perçin çekici (29.Ha,,;iran.19,12) Pa,. 
zarlesi günü sut (15) on be!1te Uaydarpa.şada. Gar alnası. 3.ahiUndeki komls 
yon tara.fmda.n açık e1'sitlme usullle satın alınaeakbr. • 

Bu işe girmek ~yenlerin 93 (doksan üç) lira. 45 (klliı: be<i) kuruşlt* 

muvakXat temlnat ve kanmwı ta.ybı e\tiğ'i vesa.ikle birlkte eksiltme gii:ıü saa. 
üne kadar komisyona miıracaa.lla.rı 13.zLmd•. 

Bu işe a.id şartnameler komisyondan parasrz; olarak clağıtılm.3.k.tadır. 
(6461) 

Tebliğ Sivastopolda 
mü lafaa hattının bir 
noktada yarıldığını 

bildiriyor 

iki seri tııücumotla bir :romorkorı.t .k.alle!llimn bu sabah teıslım ol~gu Harbiyede, Belvi.ı bahçesinin alatur. 
'b'atmmı.ş.tır. .. halk.kında~ Mihver id<li~sının. şım.. ika klılıtnıll\da. her gece sa.at 21,30 da Muhammen bedeli t90730) liı"a olan 78 u•em me>bicya ve e~yn. 7/7/1942 

s· astopol müdafiler! gece gun. d.1iye lk&claır Londrada 1teyıd edilme. BU GECE Salı günü saa.t 15 de ka.pah z:ı.rf usulü ile Anka.ııı.da. idare bin&imda ıoıııa.nan 
. düzıv iddletli düşman taarruızlannı miış dlduğuınu öğrenmiştir. B~ - BENl ÖPÜNÜZ Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

MoSkova, 22 (A.A.) -: Roy!:':.· ~~..a,.;~-ı-.-~~eclir. Kıyı bataryaları 1a beraber bu keyfJyet 'tamame:n 1~ Bu işe gi.mıc1ı. tsteyenlerln (57116.50) lira.hk mu.vakıkat teminat De kanunun 

B 
teblıgı J:'l.L"""~~·ı.:uıt:m.• S KomeJi 3 perde u sabahki Sovyet resmı · krib b"r tabur dfü:man topçu.. tima.l d~ımıda görülmekted:ir. on tayin ettiği vesikalıı.n v.ı tekllflerini ayni g-ü.n sa.at 14 de kadar adı geçen 

Sivastopolda ngır muharebeler ta E!'r'lk eı tmişlerdir ~ A'hna.n tel>~nde Tobru.ktakj gar. Yazaın: Bedia Flon .Ştaltzer Komisyon Reisliğine vcmıelerl liızmıdır. 
"ereyan e mc ır. u . \ Masko'\•a 2ı (A.A.) - Sovyet n.zt:ın mevcudunun 35 1n a<Uar - u a çesın e $arlnameler (4) lira. muk:ıbilinde Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinden temin "' t kted' n· şman aihr sunu yo . . - b" k-.] Heyet her gt!CC Belv" b h . d 

zay at verm~kle beraber bır no - bl·-· _;..~;... olduğu talbmin edilmekte idi. Bu .-~ temsIT verınekteod.i.r olunur. (6695) 
te ıgme \::11'>~~· • • • • --~--~---~~--------------------~----~-~---

tadan hattunız.ı yar.n strr. w• st l kahra-nıan müdafa kama :ı.nıanıilımak lazım gelııse ga'r - Bu Akşamdan itibaren: n·gv ~~ 1 de esaslı deg:şik- Sıva opo un .. . w kad 
1 er '-"'.t'"'<' er l •eni Alman hucumlannı nı,zonıun geçen ı:.ene oldugu ar 

l'lkl r olmamıştı;. • likeli a~~1.fm.uşlerdir. BLr Sovyet top. kurvvet.lli olm:adığı düşünüle?ili: .Mih 
Londra vazıyeti teh .P 9 gu .. nl'\k muharebe ver, 25.000 esir a1dığın'İ bıUd:nyor, 

•• •• çu bataryası u ~ w b .JJ_~ • • goruyor . 
1 00 7 

Alman tarrkını tahrib IEger u aıugru ısc garnızon mevcu-
Londra. 22 (AA) - Sıvastoı:o esn~s~ a e düşmanın 3 pivad-e ta. duınnıın azalmış olduğu teeyyüd e -

muhasarası şidtlet kesbe~ektedd1•r. betrnış ~r hvezimete uğnı.tm1ştır. d'er. 
liamofta Alman hamlelerı dwr ıı- urun -------------------
:rulmuştur. Almanlar Sivastopola 
karşı ibüy.ük hamleler yapıına'kta
dırlar. Alman ta.zy k: arın:-akia
dır Vaziyet çok telhlikel dir. Bu
nunla beraber Ruslar anudane 
nıüdafuada bulunma1dadırlar. 

-o 
Çukurovada sıcaklardan 

4 kisi öldü 
' !Mersinden lh.aber verildiği?e 

göre Mersin ve Atlana bölgelerın
de üç ıgünd'enJberi görülme~~ ~('
recede boğucu sıcaklar.. hııkuın 
sih-mefkteıcL:r. Hararet golgedc 44 
d\ür ve öğleleri• sokakta gezmek 
İirrilclnsız bir hale ~elntl.ştir. Sıcak 
dal~as1 bütün Çukurovayı kav~'.r
nıa:ktadır Üç gün içinde' bu yuz
dcn 4 ölü~ va'k'ası kaydedilmiştir. 

Devlet Oenizyolları 

Müdürlüğü 

lşletme Umum 
ilanları 

. u1 ir ııııU.ırı vapu;rlarındıl parasız se.yaııa.t hakkı verilen pasolarla. 
jstanb şeb .... _ serb$t ııe~abat )ta.rtıarının değiş trllmcsin:: b1şlanmışhr. 

bütün ıı:ı.tlara ma=u=.o .. .. .• • 
rl · d itib:ıren eldeld pasolar hukuımruz a.idulunacağmdaıı ala. 

11'1 /9'2 ta hı~= ten evvel tş!e'~iz yolcu, yük sen<lsinc ikişer fotogt"a.fia 
kadıı.rlanD ~u . l . u· 1 668-. aso'·•rını a~g·ı .. ürme erı an o unur. « aı> 
nıw-acaa.t cıliP P w • ..,. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında -ı 
.-A• _ft ... 

5 
r alacakl.an ·bulunop lıu a.laca.kl:ıırııu Türkiycyc havale 

Alma.ıtJ-..- DA' ... u · · a· d b 1 d ğ . . . ı--'- malhılılarının mıkta.rm.uı, ıkımlıı n!"Z m c u un u unu, 
eltırmck 'iıslc3cn cıuı • U ·· etti •. ı bir an evvel 'l'üt1iiye Cü:mlıuıiyeL l\lerlu.·z I~n.k.ası • 
neden ~vellud ğtll • . ., .. 

b
"ld" ~~1 n vn -u' ... a··ı fonnalıtelerl ı.tın~I eılilınek uzere 

Müdürlüğüne ı ır .. ~ e ' ... Hı• •d •• 

!D1lilll .. "llC C" ... akın şelıirde-:ıi .Merkez Bankası şubelenııe ımuraCll. 
buluııdukbrı m.ıliı..... . •· " 

a,ttan ilin olunur. ıı631?.> 

TEPEBAŞ/ Belediye BAHÇESİNDE 

AL.&BA. .a. 
22 Tabloluk revü • 22 Bale - 14 Orijinal Milli oyun • 10 

Koro - 20 Müzik - 10 Artist· şimdiye kadar görül
memiş yenilikler. 

Yazan: EKREM REŞİT • Müzik: CEMAL REŞİT 
Bu akşam, GALA şerefine orkestrayı CEMAL RESİT 

bizzat Dirije edecektir. ~ 
Oynıyanlar: • 

F 1 
UAMMER Karac 

SAFİYE' nin okudıuğu e!ııerler: SADETIİN K;\ YNAK tawfındun bc;stelenmiıŞtir. Senelerdeınbeıri sahne_ 
m.iızde Takibsiz sesrni dinlediğimız san'aıtkar SAFlYE.'nin bu REVÜ de da.ha üstün ~ımı dil. göre-

celkısiniz. 
DiK.KA T: Sıuı:ı: 19,30 dan 21.30 a kaıda,r bahçıernh.:in muhteliem SAZ IIEYE.Tl, REVÜ tam 

~ı--·~-----mm~ sa.at 21.30 da ba11ıar. Te!efon: 42690 



son POSTA 

Vücud için Vitaminin ne kaclar lazım olduiunu herkes bilir. Cild için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın itriyat ve güzellik enstitüleri vitaminıı 
kremi istimal etm'eğe baılamıılar ve aiizel neticeler elde etmiılerdir. Cildlerini beslemek ve rayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhassa kadınlar arasında müthit bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müıtahzeratı ilemıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaile istihzar edilebil • 
miı ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzdeki sivilcelerle erienlikler ve buruıuklukları izale eden, ihtiyarları gençleştiren, gençleri güzellestiren bu 
kremleri derhal ve bil& tereddüd istimal ediniz Hasan Deposu ve ıubelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuruştur. -

TESİRi KAT 'i 

• 
KAŞELERi 

;TAZE MEYV ALARDAN iSTİHSAL EDİLMiŞ 

idris Müshil 
(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
1 

lezzeti Hoş •• içimi Kolay 
MARKASINA DIKKA T: F"ıatı 60 kuru,. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdiT. • Sıhhiye Vekaletinin rubu.tını haizdir. icabında günde 3 kate alınabilir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurunnunuz talebe TC müsUhclembtfn 1H2 ma.ti yılı soauna kadar btr 

senelik iaşeleri irin lur.umlu çeşl.11U erzak CTu.ı>ıir lıallıoAie ~mı.şiir. Ma.. 
lıa.mınen ltecle~r iiz,erlnd"n lhale6l 7apı.J.acatctır. 

2 - Bü1rümetçe fiya.tla.r, tesbi edilen erzak ~liri mütea.hblde öc1.e.nfr. 
et kanuni vttC'iler, b.Uç ve reslnıler Uiveten müeme.&e tarafmtlan mlitealı. 
idile te&iye e4Uecektir. 

3 - İhale 29.i.942 Pa.za.rtesi ıünil rt'Qlar hfzalaıırutald saa.tlenle rektörlük 
wııasmau. müteşekkil kom1's;ro~ tara.tından ;rapıla.caktll". 

4 - İhaleye ~-tirak edeceklerin kanuni evsafl hah ol.malan ve gerekli n. 

-.ilıi ibraz etmeleri. 
5 - Şartnameslnl rörmek •e Uh& fada izahat &laa&k ı.teyenleri.Jı enatit'G 

.atm alma işlerine miıracaatla.rı. 

ctııSi Mikdıın 

Gnıs> 1 ı Ekmek 

Grup a Koyun eti 
Kum et4 
Sli'r eti 
Karaolie.r 
Beyin 
~cmbe 

117.00t ad~ 
"10.200 K&'. 

4.000 Ki'• 
8.000 • 

&7 .ooı ıtUG 

1511 • 
soot • 

~ko1ua~ 1011 adecl 
750 • 
110 • 

Tutar 
Lira 

H. i 5 ltm:'llf 12.577 
1
50 cBelediye 

r&ylci ü:ı.erl.nd.euu 

11'7.50 
87. 

uo 
110 .. 
15 
ıo 

H 

• 
JI 

• 
• 
• 
• • 
1 

470ıl 

5820 

105%0 
37.000 

1500 
%'00 

150 
151 
60 

'1500 . ııs • 
• 

4lt60 
16815 
10125 '1501 Elarli'a lı5 

Ol'VP 1 Süt IHI 
YOlurl cıtam 1.ıtu toto 
Tcreµi 3IO 

Yumurta IOOOO 
Beya.ı; peynh 3000 
Kaşat peyniri 2000 
Ze7tl'n ta.nesi 3000 

lteçel 20H 
Pdaınez 40110 
Tahan 2001 
Taban 11.clTUJ 2000 

Grq 6 İhlamur 
CaJ' 
Kanl>iber 
Kırmm. 1ıılbe' 
Baharıat 

GW su:JU 
Kuru üzüm o-.ı.. 

ddaıis 

E.'lllJI istimi 
Xanalı;af'dP 

Jtanl e* 
Kuru laolır 

CeTİs lıııi 
Fıstık iÇ) .. 

V~a..W 

l'lrin9 
Kuııa f~e 

~ balla1• 
aöl'Wce 
Ta.rlaana 
lturD •iaQ 
Sanıuiıak 

Sirlaı 

Tuz 
Salça 

Seke konserve!!& 
ıu.-ofinek 

Kırmızı mercimek 
N•htıt 

Bulpr 

..,,. Karı>wı 

Kavun 
Port.a.kal 
Ltmoo 
Elma 
Armıd 

Ayva 

Ka;rı5ı 

itiraz 
KJilek 
Taze üJ6m 

• f~ 
it bllm;ra 

8hri lllter 
»eliıiiıır. .... 

200 
200 
101 
25 
25 
20 

2001 
100 
6ot 
600 
680 

HO 
151 
400 

156H 

IOto 
501 

20t0 
5t0 

15000 
200 

1500 
4000 
25\9 

200«> beher 
200 
100 

5000 
400 

5000 
4000 
'1000 a4ed 
L5000 D 

2000 K&'· 
500 
200 

200 
309 
125 • 

aooo • 
4000 • 
1000 • 
(00 • .. . 

ao 
liO 

400 

8 
lt5 
195 

88 

ıy 

fit 
120 
120 

500 • 
1800 
158 .. 
490 
200 

as 
80 

115 
it 
51 

ı.ıo 

120 
15 
61 
21 

aoo 
35 

100 
ıs 

60 
30 
11 

100 

80 
u 
25 
H 
20,1 

• a 
10 
10 
50 
40 
20 

" H 
50 

J5 
20 

" it 
il 

• • • 

27000 
1800 
4ı;oo 

1200 

3000 
3150 
3900 
HOO 
3000 
2400 
2400 
2t00 

301:>0 
1000 
360C) 
350 
20 

100 

'° 
1'700 

81 
875 
800 
250 

600 
830 
60 

1959 

1680 
1500 
700 
500 

3750 
180 

4500 
440 

2500 

1600 
48 
25 

1%0 
sz 

s.ıssa 

400 
320 
'100 

1500 
1000 

200 
40 

120 
90 
62.1 

'750 
800 
(01 .. 
w 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

A.9bıi ıı.eıue, E.onn askeri ort.a okuluna ve ıred.lkll hamlama aria 
okullarma talebe alıw.yor. 

1 - 1.Eylfıl.942 de b&.$~ııcak :rcn.I den clevreal toin Kon7ada Kuleli. 
AJ.,ehlrde Maltepe n Blll'Ba ulı.fli liıwılıedle Ko~a aakerl or'a oktılunun 
ve ][&J'Mlri cedikll ~ baurlamlı orta mıhmım her ilo sınıfına, Mend • 
fon sMikli okulunun btrlııcf, lldnd, iiçü:nctı ımutıa.ruıa, Kırıkkale ııan'a.t 
okulu ve Ankara muslk! .,edi.k.H olnllunun 7alnu: Wrlncl ınnıflarma maarif 
lisetena.clen, maarif o:ta okulla.rmdan Ye ilk okul aıemıılanndao talebe 
alınacü:tır. 

2 - Alınacak 4&W>enın Tilrtl rtından o1ması. sıhhi muayenede satlam 
çEkmaa. ve lstekll adedi bıttyaotan fa&la oldata takdirde 1&11dacak ııeçme 

smavmcb t.u.annuı.~ı earttır. 

S - Ta.Jı.slll ttft.ıedetıler, Jııer ne ıebeble olura olsan :ratmı bil:rtUmilt 
ve,-a ~tlımüş o~. INılandaltları olaıllarm IOl1 ıınavluında. amıft.a 

ve,-a Wltürilimere bbnış olanlar, yllflArı, bo1Ian Ye ~arlıklatı uıkerl l19e. 
lw taılmatmdaJd hadlere Q&'UD ol.au:ranl&r kabul olunma.r.lar. Yalnu ff'. 

dikli erbaş hazırlama ~ okull&nna ltlr Ul üo .eue ıa.tı.siU terkel.ıni:f olan. 
lar allll.&blllr. 

1 - Bu prLluı taeı:ran Wekltleı4n lndundtfiları 7erlerio uke'llJı: fllbe. 
lerinc1.on d1ter lı.a.Jdl lrabııl prtlann.ı öfNınmelft't Ye okullarca istekliler 
baldıwıch yapıbn&k1'4 ola.o tahklkd neUcelertnin eepme aına.vlanna kadıa.r 

ta.mamlan.arak ~'k"'m bu ..,.ytara clttıb~lednl temin loln 15.Ma. 
:rıs.94.2 6tın :tlba.reın birer dil~ &le .e tailı1l lbmet a.drMlerlııl Ye nilf
kayııllı buhmduklan 7erleri dikıi~lerinde sö.stermek ÜHI',, clerhal clrmek 
tı.~eri okul nıüdilrlüklerlne mtraoaa.ı etmeleri ve maa.rlf oluıllarmda 

suuf J~e IUl&Vla.rı bfttlkten IOIU'a da dlier kaJı'dl UOııl tliıdlarnu ha • 
zırlı;ran.k aaertik pbelcri 7olu ile en l'ee 10~.Hı tarihine kadar 
okul müdürlüklerine röndermeleri Uln olımur. otS26'7 .!iSSi• 

,,.. Saçınız D6k6lüyorsa, Baıınızda Kepek Yarsa ? 

~~1~.~ .. ~~~.ı ~~~iRi 
'iKi ŞEF ŞANTiYE ARANIYOR' 

Anaıdoluda inşaat işlerinde çaltşaca.'k ,ant.iye idare otmi~ tecrübe 
görmüş bhiiiyctli iki mühendise ihtiyaç wırcbr. Talihlerin nf e

ra.nslaril:e istedikleri maaş ha'kkındıa (Mülhıendis) TÜmuziyle İstaın 
bul l 76 posta kutuaıma mcı1ctdbla mür.ıcaıı.tla.rı. I 

Domat.G!I 
Tue kabak 
PMılıcaa 

Taze bak.la 
~ 
LUııaıı.a 

Pıra.sa 

ıterevt. 

Havuç 
iç • t>esel;re 
Semiz otu 
Salamu.r& 1apralı: 

T. 7apra.k 
Taze soia.n 
Enctnu 
Karnebalıar 

Hıyar 

Ma.ydanom 

Dere otu 
Nane 
K. turp 

Marul 
Pata.ta 

Gru,p 8 Soda 
Yeşil sa.bun 
Beyaz s:ıbıın 

5000 • 
5000 • 
6000 • 
1000 • 

•oeo • 
(000 • 
4000 • 
2000 • 
2000 • 

500 • 
. 2000 • 

1000 • 
1000 • 
500 • 

1001 adca 

1500 Kr. 
6000 ade4 

13000 demet 

15000 D 

15000 demet 
250 • 
300 aded 

16000 Kc. 

3000 
3000 
3000 

15 
15 
zo 
il 
15 
H 
10 
H 

15 
liO 
20 .. 
2t 
15 
20 

30 
1t 
1 
ll 
~ 

:a 
ıt 

25 

l'7 
'11 
95 

Grup 1 aut 11 de bp:ılı Drf 
• 2 » 11.30 • > 
• 8 • 14.30 • • 
• ' • u . .u • • 
• 5 • 
• 8 • 
• '1 • 
• 8 • 

u 
15.30 
18 
18,30 

• 
• 
• 
• 

• • 
• 
• 

'750 
750 

1000 
200 
CiOO 

'" 400 
400 

aoo 
251 
409 

100 
200 

'11 
200 

450 
~00 

2GO 
30 
31 

5 
50 

400G 

18837.50 
510 

2100 
2850 

54GO 

K.--1 •errtler h~. •e relllmler 11&~ mle••e 1ai'iııtmt1aD m6teabhlı1ıe 
{6''11 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 
Kısmına Alınacak Talebenin Kabul Şartlan 

1 - bteklllerln, aşağıda yazılı '~lkab.n tama.mbimıs oklııldar.ı halde tve 
Tıb ve Ec~ı kJSJDından hııngtsine girmek istediklerini, ve sablt ve açık ad. 
r~lerw bilcllrımek 'iUl'etile dotnıdan dolr1.J1a Sdıha.t ve i~tim.ai l\lwı\'rncl 
Veldlllğine .ıst.lda. lle mUl':ı.caat etmeleri lazundr. 

Tam evrakla ~apıla.n mü.rac:ıatlar ıaym kadro iht.lşa.cmd:1.n fazla olursa. 
Jııeyflyet pzetelerle ilan olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dilekoenln alm&ta 4.a.rilıe göre değil ve lkalann ta. 
ınamla.nchğı tarihe ci>re JM>ıhr. Eksik evrak Ue müraoaat oıUnıt'r \•csika.lıvını 
t:a.maml&yacakları tarihe kadar miiracaat etmemi.ş sayllıl"lar. •Dllekçe.uln a. 
lındıta Istekllntn aıdreslne bllill:'ilece:ı &ibl, kabul edilip edtlınediti de ı.ama,. 
nıncla. ayt'ıoa yanlaca.:ctır~. Veska.lan batlımmam., dıllekçelere ceva.b vrrllme:ıı, 
Ve bu dflok9Clerl üzerine biç bir mua.mele ya.pdmaz. 

a - F. K. B. sınıfına liseyi veya 11.e derecellruie olduiıı ltaarlf Vek.llliğin. 
ce t.asdilıı edUmiı.ı okulları en cışakı l:vJ derece ile bltlr.mtı, olanlar almır. F. K. 
B. den )'ukan fa.külte sınıfla.rı için bulUıidutu 61Dıfı pek iri veya. lyt derece 
lk ceçmiş, yaba.ncı ıtıı ve alkerlilr. tmtltıanlanıu ve.rmlş olmak uTlb Fakiıltes! 
s üncü sömCBtrl ~in F. K. B. smıfmı iti derece t1e bitirmiş ve vizelerini CJJ 

ly.I dereu De verm14 olmalu liıımdı.r. 

4 - l\Iii:ra-Oaa.t edenler, aşağıda ka.ydedil.clffl veçhile lıabul ıırasına lııono. 
hııtlar. 6 ıncı.ı inaAlilcde 7a.zılı vtslkaları tamam ola.ra.k cöndennlş olmak prUle, 

ı • Ola"unlmr imtihanı ve Use blUnne ~ri <ıP.ek ilclıı ola.ıılıır, 
il 11 Otgunhık imtihanı a:Pek lyb lise bitirme tdyi» olanlar, 
m • Ola'unhık lmtllıa.m olylo lise b1Urme d'ek iyi» obnlar, 
V • Tıb Fakültesinin muhteUf sınıflarma cleva.m tt.lenlerden «Pek b'I .e iyi 

ilereoeWer». 
5 - Yaşlan 22 ;ri lf~kln obnlar, Yurdda ok':mna1a ve Uerlıle mecbwi hlz. 

pı.etlerinl :rapmıya en;rel olacak bir ha.sta.ııtı VQ& anzaaı bulunanla.r Ye evli • 
ler kabul edilmezler. 

8 - Göruktllecek vesıkalar şnnla.nhr. 
a » Türk•ye Cüımhuriyeti tebaasından oldutanu blıctlren niifwa hüvl:ret cüıı. 

danının ash veya tototranı \'e tasdikli sureti, 
b • F. x. B. sınıfı lQln lise bitirme ve olcmık* echadetnıı.melerlntn astı. ve. 

Ja şehadetnAmesi henüz ta.9ıliktcn gelmeımlş ise Lise ~lüdürlülünün bttlnn' 
ve olgvnluk der~nl de rösleren fotoğraflı ve tasdtloll bir vesıkası ... Bu wsl. 
ka. talebe tara.rından dotrUdan doğnı:ra Lise l\lüd'iir'lütiinden clflekçe ile ~. 
alr ve Müdürlü.iden Sıhhat ve İçtimai .l\IWLftftet Vekilliilne gömlerllir. Lise. 
cıen bir y11 veya !daha önce mezun olanlar bu müd'deti nerede ve ne ıuretıc 
&eçlzdilclerinı! 'btr vesika ile bildirmde mecburdurlar.• 

c 11 Tıb Fakültesi birinci sm.ı.fı iç!n F. K. B. imtihan noilannı. ve üçüncü 
IÖDIA!:Stl' lofn F. K. B. imtihan nottıe wize notlarım bildiren Dekanhk vrsl. 
ka4ı. uıu vesika istekli taratma:uı Deka.nlllııtan alınarak dilekçeye bıtlanır.• 

d 1> Okuılulı!ları ı~en ve:ra oranın emniyet ldareStnden alınmış iyi hal 

ldtıd1. 
e » Basılmış önneğine doldurulmuş ve tisıünde tasdlkıll fototrau bulunan b'r 

s:ıhhat rapOTU. cıHastane başta.blblilderl bu raporu mühürfü gr:f ipinde tstek,. 

l'iy e verir·• 
l\foayeneler Ankara, Diya.rbakrr, Erzunnn, Uayda.rpaşa, Slvas nümune has. 

tanelerlle İs(anbul Çocuk hasta.ııesinıle ve AdanA, Mdın, Balıkesir, Bursa, b. 
mir, Konya, Samsun memleket haslaneLerJnde yapılacaktır. Muayene loln Is. 
tddller. bu hastanelerı.rt bulunduğu vlliyetıcrln Sdıhat ve İçUmal Muavenet 
l'tliictiirlüklerlne bir dilekçe ıle blzıa.t mümcaat ecl'eceltlerdtr. 

f » Altı tane totetraf «ocı>heden ahrımıı.ı ve 4.5 X 1 &noe kağıda baülmıe 
olu.aktr.11 

'7 _ Kabul ecllldMerl keodilertııe kbUl' olurıanlar, Ywı!a iltihak eckften. 
örneii aşağıda. yaLılı ve Noıterllıtoe taacli'kll 1ıılr taahbii4 ıenedhü lJlnilde rl. 
türmeie mecburdurlar. Taahhüd senedsiz yeya önıeiine 111mayan taahnM 
seneıH1ıe Yurd~ miiı'a.cAaot edenlerin kabul muamelesi 1a.'Pılma.z. tıBa ıened ta. 
l.t-Jdl tarar111dsıı a,ynen tanzim ve hnza edilecek. ve alt kmm örnetınden rö. 
rüldüiü ribi ıı.efill iara.Imdan keza ayn"'n 'fe tamamen yuılank lmmlanacak.. 

tır. 
Taahhüt ~nedi örndi 

Leyli Tıb Talebe Yurduna. kabul edilerek her~ bir T•b F:ıkWteılAdea ta.. 
blb olarak çıktlimıdıı 2000 sayıh kanun mucılbhıce Yurdda reQU'dltimh sama.. 
nm «tatiller de da.bil• üçt.e jkl JL:ıd:ı.r bir müddeUe « X > Sıhhat TC içdmAl 
Muavenet Vc'k:aletJnin Jiiı.ımı ıörecetl mahallerde b.fzmet itasını kabul etme. 
d.lğim veya. muayyen müddeti bitirmeden b.izmeU teriteyledltlm takdirde 
Yurdda benim ipin sa.rfoluua.n paranın iki .ııatmı öclemett ve tıb tablılllm& 
terkettlibn veya stlıhi ııebebler dışında Fıılrlilteden d&lmi olarak oık.anldılım 
yahud Yurdda bil- seneden az bir mıiddet olarak Yunlu terlteylediibn tü,. 

ıllrde benim lcln s:ı.rfedllmlş olan parayı tamamen ödemeli ve bu taabhi15 M 
nedi mucibhıce benden istenecek p.ıraıar ıoıtn. ödf'mek meoourlyetndc oldıa... 
fımı tarihten ttL'baren % 9 f'a.iz yiirüt.ülmesbıl ve 2000 &a.Yllı klLDUD'lln l'Hter 
oezai hükümlerinin de hakkımda tat.bikini kabul ve ıaahhüıl eylerim. 

İm7.a ve aarib lkametıi\.h a.Ckrsl 
Yukarıda adres Te hüvb'cd yazdı obn nm bu ta.. 

bi.if.name mudtb'nce ödemek mecbnrlyetind.e bul~ilutu her dars }'ılı lçtn Ut 
yüz lira. olm:ık üzere bütün tahsil müddeU i9bı cem'an «~ +• ~ ve lld 
ka.tmı ödemek met'burlyet.ı hasıl olduğu takdirde 3600 «+~-+•liraya bdal 
parayı, falzlY'le beraber borçlu ile birlikte mü~elsi1 kefil ve nıUsteretr. mtite,, 
se~l borçlu sıfaUyle ödeyecelim. Kcl'ilin m eli Ye sarih ~ 

«+» E~cı olmak isteyenlerin tanzim edecekleri senedler cıLeyH H T&. 
Iebe Ymduruı. kabUI tdi~ttk devlet he §.bma okUfup e~ı oık.tılunı'k 8989 
sayılı kanun mucibince tt.ç sene mildde tıe Sfhhat ve fothnai Muavent* Veü.WI 

nbı .................. lliilı• teklinde yaııılaca.W. 
•+~+» Eczacılar Içln 1200 Ura. 
« + + ':f-.,. Eczacılar l!)ln 24.00 lira. d'751• 
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