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Halayın 
kurtuluş 
bayramı 

Kahraman ordunun 
Hataya ayak basışının 

1 yıldönümü merasimle 
kutlandı 

Kahraman Orduya 
iltihak eden genç 
subaylarımız 

Piyade Atış Ökulunu bitiren 
subaylar merasimle and içti
ler ve diplomalarını aldılar Ceb Don • Kursk • 

Voronej • Biyelogorod 
arasında 

k.=~.~ ~::::~mü =y~~ Törene Milll Müdafaa Vekili riyaset etti 
~anlı teı:a.hüratıla kutlanmıştır. ... __ _ 

k Ka:hraman Türle ordusu 4 yıl e-vvel Çanıkırı. ? . (A.A,) - Piyade atlş Bwıu mütea:kib Milli Müdafaa 
____ ş_ima_ı_ı_A_f_n_ı _ad_a_b_ır_A_ıma_n_mo_._rö_r_lil_k_o._lıı_v_e_k_o_m_u.ı_a_n. _ __ bugün hailamnızn coşkun sevinç okulunu bııtırerek ordll;ya katıl&n Ve!kili Genera:l Ali Rıza Artun'kaJ 

Şark cephesi Leninıraddan 
Ro•tola kadar bir yanar dağ 

man.zaraıı gösteriyor Tebliğlere göre 
doğuda vaziyet 

/" ............................................. \ ve tezaürleri i\\inde Hatay t'>prak. ge.~ç ~ subayilarımız~. ~ı.plo~a ve subaylarım.ıza diplomalarını ve mü 

1 

St kh l b"ld• • 
1 

ıarına ayak basmıştı Bu mutlu gü. mukB.:fatlarınıı:. tevz:ı ıçın dun b~- kafatilarını vererek kendilerini 
O O m J ırıyor (Devamt 6 inci sayfada) ~~.da y~pılan tören .~1~. Çankırı bu- teıbrLk eı~ ve söz alan genç hır 

V.işi 6 (A.A.) - Havasın Stok. 
bolıJn muhabirinin biJ.dirdiğıine gö. 
re KuMic ve Biyelıgorodan hare -
ket eden A!Jırnıan oııduları Votoneje 
doğru süratle ilerlemektedirler. 
ALman ortlularının sol cenahı Vo
ronej yakininde Don nehrini geç. 
mişlerdir, Sağ cenah zırhlı k!t'a -
lar~Le bir1ilkte $imdiden OSkolun 
sol ıkııyısındıa StaryjoSkol ile Wa .. 
lu}ki arasındadır. 

ı ··-··---··· ............................... - yu'k bır bayram gunu yaşam1ştır. subay h l b' h't b ·ı 1 ) Milli M .. daf Vak'li G 1 Al" eyecan ı ır , a e ı e ar. 

Y k d R CM h 
• · u aa, .1 ent!r:ı- ı kadaşlannın duygularını ızhar ey. 

1 

a lh a us cep- ! ısır cep esı ~.ıza Arıtunkal ın rıyaset .. ettı~i b~ lemiıştir. 
1 törende genelkurmay müfottışlerı Ü . .. , 

hes• d h İ ve ordumuz illeri gelenleri Vali ezrınde Ataturfk ün süngüler 
ın en eyecan 1 • vilayet ve belediye ve parti erka~ v~ ~~i .~e::llderimizle çevreknm:ş ; d k h b ı lnglllzlerln nı ile kalabalı.ık lbir halık kütlesi ha bır 'bustunu taşıyan tank etrafın-

Almanlar 
: uyan ıraca a er. zır bulurunalkta idiler. ~a yer. alan genç mezu~ı~.rın and 
İ 1 k bil Komutanlık bahçesinde yapılan ıçmelerınden sonr~ da .b~tun hazır 

Don nehrine 
ulaştılar beklemek laAzım ma a Ve saat 14 de başlayan bu tören b~}Unar.ııarın t~kdırlefJilJ tıoplayan 

subaylarımızın söyledikleri İstik- bır geçıd resmı yapılmıştır. 

Bu suretle Sovyet kuvvetleri C" t t bl. . "K , s+_,_ıtA-.,"'1.- 5 (A.A.) - D un·· 
b .. '"k b' b ;ı,,,; - • l d" uovıye e zrlı: ıt a uvr.ı.ı.ııu.ıııu, bl 1 lM Marşı ile açılmış, okul komu- Törenden sonra Milli Müdafaa cam arı tanı Kunmay Tu~ay Ziya Karan Veki1imizle yanlarında bulunan 

okulu bitirenlere hitaben söylediği zevat şehrimizin görülec~k yerle~ uyu ır ce ..... ,ne gırmuş er ır. 5 saılıaıhlyeıCli Aılman mahfillerin. 
Bu ceb Don - Kurs~ • Voronej - larımız bı·r kesı·mde Biy-elıgorod arasındadır. de, şöyle denmekte idi: ı 
MoSkova 6 (A.A) - Röyterin geri çekildiler, , 1 - Alırnanlann Rus cephe .. 

de-am bir nutuikta mem1eket müda!aasın rini gezmlı?ler ve saat 17 de Anka.. 
W da ve himı.etinde !kendilerine dü- raya dönmek üzere buradan ayrıl. 

• şen ödevlerin önemini beHntmiştır. mışlardır. 
bi:lıdirdiğinıe göre Hitler bu yıl sinde ve ·bilıhassa bu cephenin 
Sovvetııere ~ı en şiddetli mey- doğu lkesiımıindeı'ki her türlü ha.. 1 
dan okuyuşunu yıapmalt üzeredir. Berlin, 5 (A.A.) - Alman ordu. reıkefilerinin gaeysi, tıoprak ka. l edlror 
Bütün şark cep'hesi, Leniıııgraddan ları başkomutıanlığmın tell>iği: zancından ziyade düşman kuv. 
Ros•:ofa kadar alev sacmcı.ğa hazır Sivastopol cenub batısında, son ıvetlerini yıok ttmeıkttir. Karure 5 (A.A.) - Qrtaşark 
bir yanar dağ halind~d.ir. kail:an düşman grupian, anudane 2 - Halen yapılan sav~ın İngiliz kuvvetleri umumi ka.rarga • 

---ıo bir müdafaadan sonra esıir veya sonu ha:k.ında pek yakında he. hının Pazar teb~iği: 

L d • • yok edillmi~lerdir. Böytlccc Sivasto y:eçan :uorandıre.cajt b.aber~r Kara vff"l. '\'a kuVfftleri El A!e. 
on ra vazıyetı pol muharebesi bitmiş bulunmakta ~= l~~nr.ın' mu''mey·yı·... meyın bö)gesind·e dün de düimana 

dır, Esir sayısı ve alınan genıi.met- ~ .. taarruza devam etmi~lertdir. Düı • 
nasıl görüyor? ler m'ktarı daha sonra bildirıilecek. vasfı, uçakların ve tankların manin zırhlı kuvvetleri birçok te.:-ık. 

• ti'r. {Devamı 5 inci sayfada) larının kullanılmaz hale getir:lmiı 
Lonıdra 6 (A.A.) _ Sovyet Rus- Rostof deniz bölgesinde Hırvat \. ................................ .... ......... ) dhn.alarından dolayı. EJ Alemeyn'in 

yıada geniş b:r sahada pek şiddetli o~usuna mensuıb av uçakları bir - ------------ {Devamı 5 inci sayfada) 
muharebeler cereyan etm~ktedir. duşman.hıi~~ botu batt.rr,ru.şlar. v~ AMER.IKANIN ---o--
Bütün ceph,e boyunca hemen her J?aıŞka birv du.şman genusım <:ıdcli B 1 d • · • 
dakiıka muharebelerin şiddeti arta- hasara ugratmış'lardır: . .. 150 K·ış ·ıL ·ıK DEV eıe ıge seçı-
cağı ı:;anı1maıktadır. . Kursk v~ H~r~of arasınclakı duş • b E ["' l' J 

En şiddetli nrnıhıarebeler KurSk, ma~ mevzılennın .. yar~lmasından mi ir Y U ae 
Biyelıgorod, VoLkamsk noktaların- soma Aranan ve m?-tt;filk k1Jvvet- TAYYARELERi. 
da cereyan etmektedir. Kurskda (Devamı ~ ıncı sayfada) başlıyor 
Ruslıar Almanların 4 tanlk, 2 mo.. M d · · 
törıze tümen ile bi111iıkte ıı ıu - ısır a Amarıkan asker lerı 
menle ıbfüi.fasıla h~C~l'."1'1~~ın~ ma- harbe iştirak ediyorlar ilk tayyare hizmete girdi, ay• 
ruz kalmışlar ve buyük oıiz' madla rıca 40 ton bomba tasıyan tay· 
tnulkaıvemct etımişlerdi~. Her. ne Budapeşte 5 {A.A.) - Buda _ l d k d ·hizmete 
kaıdar T.inwçenko yenı me"".k:lere peşte radyo•unun bil'dirdiğine gö _ yare er e ya ın a 
çekilmeğe mecbur kaı1mış ıse de re, Maıgyar Orsaag Macar gazetesi alınacaklar 

Parti genel sekre
terliği teşkilatına 

bir tamim gönderdi 
rnukabUl hücumlar yaıpmıştır. . Betlin muhabirinin iş'arına aLfen, 

Von Bodk. Biycllgorodda dar. ~ır şimal Afrikada Mihver ordularının Vaşington, 5 (A.A.) - 150 kişi Ankara, 5 (Hususi) - Kanuni 
ceph<'de üstünlii!k el?e etmışıtır. ilk, defa olarak Bir1eŞk Amerika taışıyıa'bilecek lkıabiliyette olan ilık müddetlerini önümüzdeki aylarda 
Ruıs ·hat1armda bır gooıık açın.ıştır. kıt a.lari1e temasa geçmiş bulunduk. dev ıtayyare hizmete girmiştir. Bu iikrrum edecek olan Belediye ve Vi.. 

Burada Rus ordusunun vazı~ - Iarı ha'berini vennekted~r. Birleşik münıasebetle ıbahriyıe nazrın Stim. layet Umumi Meclislerinin yenL 
binin güç olduğu ~anılıyor. . A merika kuvvetleTi El AJemeyn son motörsüz u~uş mektebinde ta- den yapılacaık olan seç1ınleri mü. 
VoUkcım.~da dahı Almaınlar mev cephesinde yer almışlardır. ' (Devamı S inci ıayfadal {Devamı 5 inci sayfada) 

zii bir ilerleyiş yapmağa muvaf - - ------------------------------------ -
faık olımuŞlardır. 

Röyıterin muiha'bi.dne göre Har • 
kofta d~hi Alıman1arın tıaarruzla
rı lhız almısıtır. 

CA.skeri vaziyet=ı 

Dünkü yelken yarışları 
dalgalı denizde yapıldı 
iki şampiy(\nun tekneleri devrildi 

güçlükle kurtarıldı, diğer iki 
tekne de yarışı terketti 

Dünka yelken yarı~artndan güzel bir gôrünh. 

ve 

Su çor!arı ajanlığının tertib et-ı demliler arasındaki şaıµ~ }arışı i . 
tiği birinci teşvik yclkeo yarışları di. Bu yarışa 17 tek.1:: ış~iıak ettiği 
dün Moda koyunda büyük bir müş. halıd.e şampiyonlard!ln M ... hmud ile 
külat ve tabiatle yapılan çetin bir Nedimin tekneleri dc.v;ı]Ji ve ajan. 
mücadele içinde icrcl t.diidi. Bt:tün lığın vesaitile kurtarılaıo.ları biıyülr 

---o-

lngilizler ~'Mısırda M h • dı k • l gün esen kuvvetli bir poyraı: den;zi bir muvaffakiyetle yapı1ıclı .Diğer ik. 

ısır Celn esın e l sava.~ ar adeta dağlara çı~~r~cak kada~ ~a- tekne de yarıJI terk7 ın.e~o~r oldu. r y ba.rqnış ve bu yuzeıen yarı.,a ıştı - lıar. bte bu agır şartıar :çrno~ y,.pl. 

vaziyet daha iyi,, 
diyorlar 

ra.k eden lbütün yelkencıieT deniz lan yarışlar bir d.: denizle miica 

iki tara 1tan birisine henüz kat'ı ~=~·~~~~~~"·'" ·"· b;, gününü 1:~tnd.k~: h:~::~!:~::~,b·n~;~~ J 1 _ Programın en zengın yall~ı kı • ( Devamı 2 ncı sayfada) 

bir üstünlük temin edemedi 
Rusyada Almanlar tarafından girişilen yeni taarruzun ağırlık merke· 
zinin Harkof - Kursk hattının şarkındaki sahada oldu'ğu anlaşılıyor 

Yazan: Emekli general K. D. 

Lonıdra 6 (AA.) - Mısırdalki 
harlb harekatını taıhllil eden Anna
liste göre vazi·ye<t ümid edıkiiğin
den da.ıha cesaret verici ve daha 
iyidir. Fa!kat hududsuz ümidlere 
kaptlimağa lüzum yoktur. Rommel 
hücumu gerçek bir akamete uğra.. 
rruış gözüküyor ise de çöl muha _ 
rebesinin sey;yal olduğu naz.ardan 
kaçmaımalıdır. Rommelı kat'i su. 1 - Mısır cephesinde: j ket ü~lerine daha yakın dlan 1ngi ~ 1 kürtwdüğünü bldirdikten .sonra mu. 
ratıte yenmeık için Auc;hinleckin El Alemeyn ile Katıtar~ ~zla ve lizlerin niSbi bir üstünlük temin o. hardbelerin El Alomeyn sahasında 
dedıği giıbi onu yok etmek lazım~ batakllık1an arasın1da lngıluleıle der gtbi oldukllartnı bi1ldiıım·ekted:r . müzminleşınlş ve mahalli bir şekil 
dır. Mihver kuvvdleri a.rası.ndaki ınuha ler. 5 tarihli bir LondTa tdgrafJ. da almış oduğunu kaydetmektedir. 

Londra 6 (AA.) - Mısırda El rebeler 4 Temmuz günü dahi şid • ·İngiliı!lerİn 2, 3 ve 4 Temmuz mu- Bü:tiln bu haberler mareşal Rom. 
Alemeyinin cenub ve garbinde mu. detle, fakat iki muhasım taraftan 'harelbelorinde a1dıkları esirlerin al- merin El Alemey.n mevzilerine kar~ 
ha.Tdbeler devam etmekted!r. Kat'i birisine kat'i bh· üsıbünlük temin e- tı yüze, ganimetlerin 88 milimetre - şı Temmuzun birinden itibaren gi. 
değişiklik vukuuna dair henüz ına. dem~mek suretile devam etmi,ıtir. lık 45 tank savar topa baliğ oklu - ri§:tiği yarma teşebbüslerinin akim 
Ium:ll gelimemiştir. İng"1iz ve Mihver kaynaklarından ğunu ve ayrıca 21 Mihve:r tankı - kaldığını oldukça sarih bir elırdte 

Yeni Zelanda kıtaatı Curr:artesi çıkan ha!berler, 4 TemmUıZ muhctrt!- nın dahi iğtinam veya tahrib edil. göstermekle beraber bu sahadaki 
BÜ'nü 22 tank ve 40 top zaptetmiş 'beierinin şiddeti gittikçe artan bir diğini ilave eylemekt~ir. mu'haTebelerin nasıl bir netice ile 
lardir. hava faaliye i arasında İngilizlerin 4 Temmuz tıı.rihli ltalyan Tesmi sona ereceğini kat'i olaırak tayine 

Lonıdra 6 (A.A.) - l\Iıs~rdnkı Hrer tal' ru:ilarının Miıhver kuv tebliği ise, El Alemeyn mJ.nta"ka - gene müsaid değildirler: Jnıgilizlerin 
ha:ılb cephesini .gezmiş olan gaze~ ~~!eri tarafı dan püııkürtiHmesi şek sında 4 Temmuzda -da ş~dctlı nıı . alacnğı takviyeler pek fazla olacak 
llluhabirleıri müttefiklere t~kvi}·e- lİhde, vukua geldi•ğini ve tcrrafeyn bare!bder olduğunu ve lngLlizlerin da lbuıtlar Mihver kuvvetlerı:ıe tam 
k:uvveclm geldiğini görmü;let.dfr. a~t"~daki takviye y .. rı~ında ht1re ~ mühim taa11ruz hareketlerinin pü' - (Devamı 5 inci sayfada). 

Radyoda idman '3 aati başlıyor - Gazetelerden -
Muhtekir - Kapa §U radyoyu, şinirime dokunuyor! 



Z :Sayfa 

Hergün 
-····-25 yıl em1el 

Yapılan hata 
,. ____ Ela'elD u_ . -- .. 

' 

Baama tevziatı bafladı 
Sümer Barıik Yerli Mallar Pa~ 

arlannd.aın dördüncü parti basma 
ve emsali merurucat tevzia.tın& bu 
saba:htıan iıtiıbaren baŞlanmıştır. Va 
tandaşlar tayin edi~n günle~e ~u 
maralarma göre muracaatl.a ıstih
kaıklannı al.acaıklardır. ................................................. _. 
TAKVİM 8 Temmuz 

SON POST~ 

Resimli Baka.le: Saadetinizi paylaşınız ... 

Antigon temsil edildi 
Eminönü H!aJk:eıvıi sosyal yar. 

dıım lkmu ımenfaatİIJıe tıeırmiller ver 

"'-' .. : 
J 

iSTER iNAN, 
ISTEft INANMAI 

me!k meer şehr.imiu..e gelen devlet Son zamanı...da :ır.eDIJİa olmut rından birinin pe,nir, domates 
konsel"V'atuvan san'aıtkitrları il'k khmelerden 'blılaaedillyorda. Bir ye zeytinden ibaret öile yemeği PAZABTBSİ 6/7/E942 

= = 

t.emsili dün gece Ses sinemasında arbdatımız fUDU aalattı: yediğini gÖl'mÜf ve birdenbire 'J.30: S• ~lll'ı, 7.3J: Vücaclumuzu 6 f Ardl -• vermişler ıve Anti.goın piyesini tem küplere binnıit: · Jeletelim, Uı5: AJam Jıa'ber!eri. 7.53: 

l 
ıllı sil etmiŞlerdir. Temsilrle şehrimi- «- Ben böylelerinden bialn.i ~o alon arkeatram, 8.29/1.35: Evin 

- Puart.1 - zin birçdk tanınmış şaheiyetleTi tanıyonun. Eskiden 2 Ura için - Be adam, böyle modern ve ati, lUI: Saat ~arı, 1z.ı3 : Şarlular, 
Haziraa R...t ••H Hasır hazır btıılumnu.şlardır. boyun eimecllil, JÜS aürmediii güzel bir binada peynir zeytin ye U.U: AJam ı.uerleri. 13/13.3&: Faaıl 

ııa t9'2 6" kimle yoktu. Buaün üç katlı, ci. nll' mi? Sen binanın teref ve gü.. heJltl. 18: .saa& ayan, 18.03: Blıd7o 
c;ONES c. ahır lMSAK Oai•eı1•.eden mezun olanlar ci1i bicili bir bina ,..,tınlı, Çalı1- aelliiini baleLlar ecliyonun. Çık, ..... GdleıııkMJ, 18.50: Faaıl heyeti, 
aı. I>. ı. o. ;6'ıin JDel'Uİm tırdıiı birçok da Mfaml TW. Ge seni kcmıyorum!--dlye- bai•rmaf. 19.3t: 8aa4 -an ?e aJana haberleri. 
6 BG 8 1'1 1t.nıenıi~ :mıtıMni.f ftıAruite. çenlenle ı,.. zat evinden müesae Gerçelden de bu küçilE memu- 19A5: KGmea&. 19.55: Şadı Ye Tiir. 

08 11 aa 81 M lePi.nde, Jlijlkselt tiısaıd ft *8ret H9ine pldlji zaman memurla • ru kOVlllUff» ktiler, it.IS: Ba41.fo pse&esıi, 2U5: Bir 
• Mebfaıde be.tün imtihaA1ar bit. 1 haik WIMlıırii öireııb'onas • Balba.m 

ll eie .._.. Al - Y-. 1 S T E R N A N tiftiİl9Ö, U: ZlraM t.blml. zı.ıo: Tek 1....::1:-1ı.=.;~~ .... .--~.... mflllr. 'Omveftıtteden bu cieftede 
•· ». 1. o. ı. D. L e. __. olan ıtaıelııelıeırin 'OmıveTsi- L ~ 1 1 .,. ..,..mu eaıtaıar. 21.30: <Glinün me. 

v. ıa J8 • ~ .... ~. M '8dıell ayı 11-ıekn dıoieylllle ÖllÜ. s TER NAN MA 1 •leleri), il.ti: Senfenllı ıırasram (Pi.), 
&. ~ • a ... n- - 1 01 • ., •"'1 c... tPiııü tııiwerstte bi ,.:. _______________________ ,.,JJ !Ut: Su& .... aJam bUerlerl -

.. ------------··· • ..... lıdır .._...,.,] ~. ... ..... ~ 

emmuz 

Sabeht~n Sabaha: 

Bu gıl imtihanlarda 
ikmale kalan 
Talebenin göze 
Çarpan çoklutu 

"'-·---Burhan CahiJ __ _ 

(TITATBOLABJ 
RAŞ1D RIZA TİYATROSU 

Halide Pişkin beTaber 
Harbiyede, Belvü bahç.esinin alatur. 

b kiıımmcla BU GECE 
BENl öPONOZ 
Kcmıe.ii 3 perde 



Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
smın·ın, meslekin:n, eserinin et. 1,meş'um bix mahiyet almıştır. Sen keıufi sesinle kül olumı-n e!}! 
:rafında pek <X>k şe) lcr söylen- Şatrı yalmz san'aıi \'e şıırı bakı. Kerem 

diğ ne va'kıf olmnkia beraber ken. mm:lan tctlkik edınce hiç tereddü- gibi 
nı tamma'.k !JJ'IS&tını, ?ulmak de düşrne<iaı hükmolunıır ki o tam yana. 

.. !kun ol ;oay an bu guzıde şaı. . . • yana. 
r, ha1.Üt t.dc.tuQ{, şurada burada m~ılc M; ~ır, ~e ~ atiı: bır 
gurülmüş manzumelerı istısna ed·. ş~irdıı:. San at çcşki ~şekiller Bu ~~··h~~··Myle devam 

h:dtbıuia bir htiküm verehL ~ır; bakat"Sın1%, abşılmı§ cdrym. Hare.ket1e dolu bir akış. 
kadar ererlerile de tanıya. tarr.da, ve mç yadırganmıı.ye.cak Kafi~ de ne gü.zeL Belli lti şaır 
mı. l nce o ı.un başlıca b!r lisan ile terennüm ederlten bir. kafiyelerin leıtrunu ınkfır ~nler 

bır es!'ri ola. a:k rB~erc. kendini den yenslilk ifratlanıun son mı>r. den değ.ildir. Ağır, bağır, sonra b:ı. 
~ n öldürdü• is.'1llndekı ki.tabilc halelerıni aşar~ meseli merdiven ğıreymıum kafiyes'.ne eş gelen ça. 
Yek nıdan ıınlamaı.~ mümkün o du. na.mu.na m.ıraeaat eder· fakat bu. ğı.n')urum kafiy sı... Bunlar ken-
Bu kita.b bana nasıl ~det, onu bil- dıı ~JT ... mehar..etle kullanır k. diliğinden gelen şeyler, öyle k: 
m )"Orum. herlıalde b r tesadüfle nu UJ·--.. şair onla..~ bUlmasnvdı biz kendı 
olae k ... ~at bu tt- dufe teşek. gene li-ı:i uıftcut.mez: . .. liğ'i'll'limen bulmuş olacaktık Ö 
kür b:>rç:luyum, o sa.yed dır kı şai. İşte bu tarzının bir iki nwnune. derece ta!b.i!. .. 
ri anlam.ağ~ ba.şlad • ve nnla~k. si: ' Bu, şairin san'at;n·n • tabır ca. 
ça., fildrlerınde .te:akk~. etmry.c. Dalga. bir dC1!)dır itme • mihanild bir tarafıdır. O her 
re'.k. ancak' s~n. a.tl ve şı rı bakı. Kayık bır geyik! zaman bu nevf'den f ozln yenilikler 
mıru:lan kcndısı1e ~~ ol<lum. Dolgo bw ku.yu müptelfist d~ldir. Aruz ile namıet 

Ha6dkmda bana . vertlen mal~ Kayık bfr koval tiğme raslaımadı.m. Gilnül ist r kı 
mattan anlıtdım ki o pek takdıı Çıkıyor ka.yık yen1 nesil, nazmın her nC'V'inde, 
ettığun b~ adnmın oğlu, ve yanın foi]IOT ka;yık her tar.zmda ~ve rüsuh sanib' 
asra yakın ~:ı- zaman .:?'-""Cl şahsın. Devrilen ohrun, wynile altında şuh bir rn k 
dan. so'h.'betin~ tat.lı hatıralar b r atm havası çalabildiği gibi hatln bit 
aldığını bir şaırın torumıdu.r. 1s.. s d . · _.. ....J:.J--:- d te -b::b ile bü k hah ımıı c.ı:n ınıp, q ~~ n ... ~,u=sı-ııe e rcuman 0 • 
~nt·n ~,,,__ ~ı..· deas:m:tbuır. f<lhlarnın labU n kemancllar k.abfünden. 
;,,va ını ö"'7"'"'"''nı l.tl[lA.=ı nu bi ata B '-= ".,,.,ıı..., • • 

ba.n dllha evvel kcşfett.ınnel ytl: . . r , u 1.1ır ~ bahlstır. Nazım 
Şu halde hemen hilkmetmeHydı ki Bınıyor ka.yık ~ibncte geUnce: Omın hece v~z. 
o me-vnıs b·r 1.akmn gti'zıde vasıf. Da)ıgalı bi:r deniı.7.de ını.p çıkan, ninde v~ ~ğır başl! mnmumelen~ 
\arla yetişmişt r. bir kuyuya dalan bır kova gibi i. de de goruyoruz'1ci, ne ~n aı:_u 

T hsilini nerede yapmıştrr? La. nerlken şahllanan bir ala binen ka. e<rerse, ~ tarzm da "" ~~l nu. 
yi'k e öğrenemedim, galiba jFköf\. yık. bu nımrun hareketile gözü. ~ne~i vemı_eğ" "knd ~ır. 
ce denize.Uğe ~es et.m!~. oonra müzün önüne geliyor. Bu, hiç şü.P- . n zıynde beni muteeıınr eden 
M ikova..da yü'ksek tahsil yapmış,. he yok, bir san'a:t eseridir. Yenili. bır ~ası~ 1 hcı al 
Nasıl bi:r rü~la Rusyaya sav. ~en ü1ilaneksizfn dinlemeli. c 4'Ta ı Y et, . 
rulmuş? Oradn ne ta:tısil etti, bunu Diğel' bir nümune. Oldu. Bunun muhtelıf sebehlt'r. 
da ~-~ faitat ~ııyatı ve Kere.11 gibi olmalı. Bu manzuı;ı.esir.de şair de 
mcsle'.k , sonra esıerıer:nden bir ço. Maıızmrıesinden: yurdun mu. heUcrıne karş· .ruhu. 
ru 1'a dundn malfmnal hfısıl ett!k. nun en dcrın yerlerınden bır sız. 
çe hiilame'~ mümkün oL~a. Ha.va kv.rşun gibi ağırl lay·şını gönneat 'Jlüm1ru:ndür. BcHı 
dı k.i oradan Tuı'ıc yurou için hiq Bağır ki o her şeyden zi ade yuorounu 
b zaman müf d olam:ıyacak fikir. bağır seven ~r adMndır. Bu bakımdan 
erin tohumlarını ~arak avdet ~r onunla beraber ben de inledim. 

·r. Bu noktada tevakt.uf e. bağırıl/oru.m. Sonra düşmanın hain kundaklari. 
değilim. ya ı.ı bföyük esef. Koşu.n; le yanım, lk.ül o1an Aydını ~rdüm 

!erle kaydet:meğe lü?.um g&i.iv-0. koşun O baft1tılkare şeh' ki ben de orava 
rum ki o filkirlenn neticesi ~·r' eritmeğe alaka taşırdmn, orada kaç kere bü. 

(Tür1k edıebiya.tına pek c;ıo'k eserle çağınyontm. yük la'Z 'ka~e misnfir ol. 
l\•Pr~en alııJo:wmuc; o1m.alda O diryor ilci (Devamı 5 inci aayfada) 

Monolog: 

Alışt rma Iaz m 
İnsanların, haıtıta hayvanların\ na ş mdid n al 

bıle der de rastlayacakları akla Bır ıgun b ..t:•-ışmış olmnsı lazım. 
lebileceik şeylere k rş alıştırıl a ad m ~u ...-~unc yhic kcdıyı ya-

"'.,., hnal da ıA-.--l ' ynıguna r ıp bağla. 
.._ o arı iU.U1N1r, l:zemdır. dun 'e ip ta'Vandan rka 
Bnkın sıze anlat.ayım: B z üç !un ucuna nshm. K dı ~ ~ 
~rdeş:.z 4uz .kard m b nden b • K n kurtıır.m k ıstcdi y~v ~ 

yük, bu sene alkm b btııd. ses n uvmuş, od a geldi. Kediyı 
Ortaoca be im, .. k.u u ~a d 1!1 o had ru c nnru ç t.tı: 
de daha ~k ikuçük, h nuz )uru. -Ne olu)or, utanmı}or musun? 
muyor. Yu umuyor. o dlll1 d a~ _ Hç roba, kedıyı nlıştınyo. 
lıma geld.ı. ~al ba o t mbcl ğ n. ru."ll. G n n b r nde ne olsa .kar. 
den yurumuyor. M n mm. cıv<:ıv J m uyıruğunu çek.ct:ektır. Şun. 
yumurtadan ç..kar çıkmaz., yurur d <1.en nll.Ş:>:n da canı yanma ın. 
de, 'benwn karele~ m ınsan olsun da Azarland rn. üstelık bır hafta 
d~D?ya gelclı, sekıı ay geçsın de ye-m.ş alrmadılar. 

Yeni 
bilmecemiz 

b:ala yuruyemcsı.n bu olacak şey Amma ben kolay kolay :Llikrim. Kan k.ed .• 
rm? • derı cayar mıyım? .!G'l b~ parça yapını~ 

Durun, ne di')'.Ordum; laf kanştı. Bu kışın sonunn doğru idı ba.. lar. Fakat 812 bu bcı parçayı birle~ 
Aklıma gekli. Uç karo ~ız. dem· har ol ak, :saz gelecekti. Bizım tir' P yeni haşt.an kara ked yi vueuda 
tınl. Ablam ... Bir ak:iam mekteb. b r kanarya var. Yaz n 5u-onk.ta kim .,...tird>ilinıiulz Parç"la d -. b' 
d 

...J::.-~• ...:ı n- d • ..._ D- • .. n ogıu ır. 
en uuuu)'Q!uU. .cx:nım a.kl ma b.lır ne hale gelecek, fa.nılfi.sı yok teştir'p kara ,ked. • d · 
~ldi. Ş'.mdı saçlnn kı...-rılm.amış, k. çıkartalım da b rn.z rahaUo.sın . . . - ryı mey ana getı. 
yüaunoc lboya Y:!1'-· Fa'kat ılcııde Alıştırana lazımdı. Bır gun sıcağ~ n~ ~ır kigıda yap ıtırıp bız.e 
b;?%'Ila~. Kuçukten a ış•1r lması alışsın diy kare le sobanın üstü. gondemm_ 
lazım ki, sonradan yıadırgnmasın. ne koydum. Bu sefer de ablam Doğm yapanlardan birinci c: 
Hemen bir şışc lkımuZJ mur kkeb gördü. O da beni hep döver. Kafe. Büyü\ bir Atatürk tab\oau Y 
ldım. Kapıdan gırer gırmez yü. sı sobanın üstünden aldı. Dayağı İkinciy • a· ı k So p 

zunc dD~m. Şaşırdı. Bağırdı: da yedlın. . ab . e. u ay ı n ° ta 

~ Ne oluyorsun, bu yaptığın Bcnım bır büyük ameam var. ODıCS4 
nooır? Pos my.ıı'klı bır adam, eve ıgel'nee Üçiincü:ye: Bir düzine kur§Un k -

- Sana iyıilik cdıyorum abla, beru aper, bıyıklan da yüztlme ba.. lem, diğer 35 k~ye ayrı ay.rı güzeL 
ded m., lbüyüdüJ:ııı.ın zaman, yüzüne tıp canımı yal<ar. Gene b ze gele.. lik:te hediyeler verilıecektir. 
rcn!k renk bo ar sürecek değil ceğını duryımuştum. Herlıtılde kar. 
misı.n, ştmd0dcn alış. dcşııru de öpecekti. Cımı yana~ 

Ben sanki on~ fenal k etm şim evvelden alışması lazım. Tahta Geçen Bilmecemizde 
'{;ı,ı~~ bır 1.e:miz d .. rmcz mi?. !fırçasını aldım. Birkaç de.fa karde.. kazananlar 

Dövdu amma aldırm dım, fik.. şimm )'ÜZÜne sürdum. Ağlamaya 
~n kolay ikolay cayar mıyım b3$1adı. Annem ko~u geldi. ~ bDmeoemlme lranna.nb_ 
hiç... - Ne yapıyorsun? 

Bi?im bir kedimiz <var. Ben artık - Amoa.m q>ecck.tir de ona a.. na IAmlert 7armki ~ıkacak 1&1U11ıs.. 
büyüğüm çe'kımiyoru~ Fakat k-ü. lışt.ınyorum. da ilin ~. Decll1e b.zanan_ 
nük !kardeş.im b'raı büvüyünce - Bırak o fırçayı elinden... lar&m *-mha'dıa bulwwıl&r, bedi. 
muhaldlrn~ t't'kecekti.r. KedWn bu. Bir patırtı, ibir gürüU:d.. bellli. yal. Jelcriııd Paartesl " Peqe:mbe &iin.. 
.................................................... nız bir oda)"'.B. k.n.padılaT. Tam, üç 1ed klarelıanemllll.en alal>tllrle:r. Taı 

J 

Bu\maca'llız saat hap~... na. ba1ıııııaa1ann be4betert "* 
G&iiyorsunuz ya ... Bizim evde. u. aıDcs1erine sôn4eril1r 

kilerin hiç biri belllm fikirlerimi L · 
takdr edeni~. -

Bugün 5 inci ıayfamtuladır 
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~~~~~.:.=A-..-..-.li .... -L ~t~~ği kadı o 
__. ıztıraı'b vermen, incitm.cn ceı. mamıştL iıhtiyar adam, eski saar~- HUS"~ET S'Af." e<J<'"KUN iYa ratır Dışarıda kapı ar:ılığmdan bakan 

köse A:hdülgani efendi diş!er.ni 
sıkıyordu. İbrahim Paşa 'koynun. 
da bulunan ıki !{ese dolusu altını 
çıkarıp u1attı: 

- Kabul eylen b~nim karında. 

şım, anan sütü gibi helal olsun: 
Cellad :keseleri bir hamlede ka. 

pınca. pa~anın umudları daha zi. 
yade avttı. Bir defa Sultan Ahme. 
de seın bir haber uçurmağa mu. 
vaffak olabilseydi. pad'.şahın pl~
man olacağını muhakkak sanıyor. 
du. Pıarmak1annı boğumlarından 
tırnak diblerine kadar dolduran 
kıymeıt1i yü.zükleri birer birer çı. 
karaak tit1"eye titreye uzattı: 

- A1 kanndaşım. 
Kara Veli bir avuc dolusu yü~ 

züğe gözleri kam.aşa kamaşa bak. 
tı: 

- Padişah istemedin biz huzuru 
~eriflcrine çıkamazuz sultanım. 

- Ya bu suale dahi doğru ce. 
vab vercbilür misiz? 

- Sorun efendim. 
- Yerim!ze kimi veziri azam ey 

Jediier? 
- Silalııtar .Mehmed Paşa haz. 

reUeri oldu. 
İbrahim paşanın kollan füturlu 

füturlu yanlarına sarktı. Şu firakL 
anında en büyük düşmanını sad
razam olduğunu da işitiyordu. 
Celladın yüzüne melül meltıl b:ık
tı: 

- Beni ihemen ihnak edecek 
misiz? 

Cellfıd b;ı.şını eğip içini çekti. 
Pa~'a yalvardı: 

- Bari inciıtmez mis:z? , 
- Elem cekmen devlctlu sulta. 

n·m, elimiz hafiiçed'r. 
- Ya çıok sürer mi? 
- Göz açıp yurnasıya dek olur 

sultanım. S zi incitmezüz. 
Foralhiın Paşa şa~ınlıkla sırtın.. 

can kaf:tanını çıkardı: 
- Bunu dahi ahn. 
- !. .. 
- Boynumuzu size doğru mu 

uz.adalım? 
C<:>Uad mırıldandı: 
- Diz çak'..ip uzatur iseniz ilmik 

kolaylaşurdu benim ~Iendim. 
:iıbralbim Paşa boynunu uzattı: 

lad başı! zamın boynuna atılan kemendın N 'I 
Cellad kemendi attı: iki ucundan birdenbire çekilip sı. 
- Elem çekmen sultanım. kıldığını gözlerile gördükten son. Bu akşam. genç kadının kolları. 
İşi<ni bitirdiği için yanında du. ra arıta kapıdan ,Alay köşkü • Sa. nı masaya dayayarak öne doğru 

ran yamağına işa.İ-et etti. İpin iki ğu:kçe~me> dış kapısına koştu. Sa. eğilmesinde hasıl olan manzara 
u.cunu yıld1rım hızile çektiler. bah olmıya daıha hayli vakit var. onu adamakıllı sarsıyor. Gözlerini 
Kapı dışında gözleyen köse dı. Hava serindi. Göıkyüzil bulut. !kaçırmak istedikçe yakalanıyor. 

adam mosmor kesildi, güzleri vah. lu olduğu için karanlık ağırcayciı. Saadet Hanımın dolgun göğsü ro. 
şi kedı .gözleri ziibi parladı, sürat. Soğu!kıçeşmeden Ayasofyaya çıkan bundan hafif yukarı çıkmış ve en 
le sabah karanlıklarına daldı. yokuş ortasında kaldırım ıkenarın. metin tbir erkeğin başını döndüre. 

- VllI - oo atlı bir .karaltı gördü. Karaltı. cek çizgileri dışarı vurmu..c:tur. 
İbrahim Fa.şanın verdiği açık ve nın yanında yedekte duran boş bir İkisi dıe, şüphesiz ayni hislerin 

si•ka ile sarayın kapısında:ı kolla. aıt daha vardı. Köse ihtiyar iht!. tesiri al.tında, mütemadiyen içi. 
rını sallaya sallaya çıkıp gir~n yaıtla ilerleyerek ya•vaşça ses1en<li: yorlar. 
kıooe Ahdüı1ganıi. Efendı~rı artrk ta. - Siz misiz Urla? Raikı, Vedada bu akşamki .kadar, 
nıımıyan kapıcı ve muhafız kal- (Arkası var) lhiç bir zaman h~ gel • 
==::...:.:.:_~:.........:.~_::_---------------------- memişti. Kendini unutmak istiyor, 

lzmit Deniz Satın alma Komisyanundan: sislere gömülen başmda t~tlı bir 
dönme hissed.İô'ordu. Öyle müste. Kuru· üzüm alınacak tilfü ki .bu a~am ... Sebebini biL 

1 - J9.S.H2 gününde yapılan pazarlığında bir kilosmıa teklif olunan GG ku. 
nış 34 aantim ti.Atı yiiılc~k ıörülen 25000 kilo kuru üzümün 1-ldncl pa.. 
zarlığı 9.Teuımm.!)4.2 Perşembe günü saat 15 d!e İz.mitte Tersane ka. 
plSllldak.ı komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bed-.:!si:ı olarak komisyondan alınabilir, İşbu üz.um bir par. 
ttcıe teslim edileeek.tfr. 

miyor. Yalnız ruhunda öyle bir 
sükun, öyle l>i.r huzur vardı ki, bu. 
na yııl.lardanberi muhtaçtı ve bu 
akşam, üzerinde bir hafiflik, için. 
de kabına sığamıyan bir neş'e bu. 
luyordu. 

- Sizi neş'eli gördükçe öyle se. 
3 - istdtlilerln bu işlerle ilıtill olduklarm:i. dair Ticaret Vesikalarını ve · · ki Ve<l d B ı D v:ınıyorum a ey.... e. 

251!.50 lira.dan ibaret temiıu.tlari~ birlikte belli ıüu ve saatte komisyo. k ~- · · 
na. m~tlart. «'7155» 

Maarif Vekilliği Devlet Kitabları Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden: 

:lstanbulda.n Anlclrada Cı-becideld .Mılarif·~ıa.tbaasına. bir sene zarfında pey. 
derpey tahnılnen 150 ton k&tad 8 Temnnız 19•2 Çarşamba ıiiıni saat «15.36 > 
on beş buçukta Sultaı:ı.ahmcıl Maarif l\lıtbaası dahilinde Devlet Kitapları :mi. 
dtwfüğündeJd Kom\sıyon tal'a.fında.ıı kapalı zarf usuJlle na.lr.li eiksntmeye so. 
nulDUJŞtUT. 

Eu işe g.lnntk is~e7enlcrln u675 ı altı ym yetmiş beş lira mo.vıı.ı.kat teminat 
ve ka.nunmı tasin ettiği vesilınlarla tek.liflerini muhtevi zarfları aynı cün saat 
14.30 oııı dört of.uu b.;lar komisyon reislitine vermeleri lizmıdJ!. 

Bu ~e ald şartnameyi l'Örmek steymler .Devlet IClt.apla.rı Müdiirlüiüne mü. 
ra~a.at tJCl.e.biHrler. •6754» 

me sıı.~111Jroruım 51zı .•. 
Genç kadmın elini avucu iç-in~ 

de buldu. O mu uzatmıştı, gayıri 
ihtiyari lren<li mi yakalamıştı hiç 
!arkmda dej{il! 

- Mfrtemadiyen bunu söylü. 
yorsunuz. Bir defa daha tekerrür 
ederse danlıırlJlrl. 

Saadet Hanım elin: çekmemişti. 
Bilakis Vedadın eli içine daha çok 
iltica etmişt~. 

- Hala piyanıonuzun tesiri al
tındayım Vedad Bey! Öyle güzel 
çalıyorsunurı ki... Hele kendı ese
riniz. İnsan dinlemekle doymuyor. 

- Ben de size doyuncaya kadar 
çalarım. 

1. . v·ı A t• D .· . Encu·· meninden: - Bunu zev!ksiz bir iş telakki 
zmır ı aye 1 aımı etmez misinıiz? 

İzmir mcmJekıet ha.st:ılı<ınesiııin 18000 kilo 21600 llralıJı: koyun eti ihtiyacı Genç kadının elini ikuvvetle 
22.6.942 tarfh:nden itibaren l'i' gün mü.ddetle ve k:ı.palı za.r-f usulile eksiltmeye sııkıtı: 

çıJı:arılmı.,-tır. El;siltme ve ihalesl 9.7.942 Pe~mbe ıünü sa.at 11 de İ:anlr vita. - Bu sizin için Varid olmaz. 
yeti öaimi euciimeni dairesinde yapılaca.ktll', TaUblerin şart.nameyi öğrenmek - Oh, çok teşekıkür .ederim. En 
iizeı'e t.tanbml sıhlıa.t ve içtimai mu3.venet müdürlüiüııe miir•caa.Uan ve ek ya.'kın bir zamanda sizi bir daha 
Siıtmeye iştirak ~eklerin 1620 lira :rnınatta.t temina.t akçelerile, teklif mel.

1 

diınlemek isıt.iyorum. 
tabıı alU'fmı 2490 sa.yılı artırma -.e eksiltme kaD1111u tarltatı dahilinde hazır. Kollarını yana açmışb: 
Jamaları Ye muyyen 6aattetı blr saat eTvel tmcümeıı r}Jasetlne talim et.mlş ~EmriniZ€ amadeyim. Ne zaman 
•imaları ilin oluc. «3519.G9l'b isteırseniz .•• 

Kadın küçük bir tereddüd vak. tu. Hafif bir meltemle bazan üt 
fesi geçirdi. Duda~larını ısırdı. Al. peren sularda, zaman zaman şirke 
çak bir sesle: vapurlannın beyaz köpilıkleri gi: 

- Hemen bu ak~m! rünüyor, sonra ilki sahil arasıil 
Dedt. daıki maviliği bölen bu yırt.'!la 
- Kabul... Fakat nerede? kayboluyor, der[n bir sükunet içir 
- Biz<le piyano olduğunu unu. de küçük dalgacııklar ayaklarmıı 

tuyur musunuz? ucuna kadar uzanıyordu. Karşıda~ 
- Vallahi. farkında bile değilim. koyu ye.şilliklere sak.lanmış ışık 
- Bu akşam gene bana ~eref lar denzide uzun çizgiler halindi 

verme'k istemez sinız? 'kıvranıyor, Boğazda nefis bir ge. 
Kadehini• bir yudum.da boşalttı: ce başlıyordu. Gü.zel bir 'kadın, sa· 
- Memnuniyetle. Bu akşam öy. rı yüzlü bir ay, sakin bır deniz ve. 

le .neş'eliyim, öyle çılgınım ki, bil. içlki insana neler söylemez, ne1 
mezsini'l Saad€t Hanım. Birçok un'l.l!ttumaz, ne arzular doğurmal 
deliliıkler yapmak, gezmek, dolaş.. ki.. 
mak, sabahlara ~adar sokaklarda - Ne güel değil mi Vedad Bey! 
kalmak istiyıorum. Bu yıllardan. Genç kadın elile karşı sırtlarırı 
beri duyduğum ilk arzu hesnbla. arasından fazla yorgunluıldan kı· 
madan., düşü-nımeden verdiğim il'k zarımı.ş bir Japon yüzüne benze
kararclır.. yen pemfoesile sarısı birbirine ka-

Genç kadm bir çncuk ~ibi Sl~~ nşınış ayı gösteriyordu. 
vin~le yerinden fırlıyarak ellenni - Haıkikaten hariku!Ade .. insa· 
vurdu: nın şair olacağı geliyor. 

- Ne güızel. ne güzel, ben de - Mutlaka şair olmak mı ]~ 
avni şevleri istivorum. Gece varı. zım? San'atıkar olmak kafi,. size 
sına kadar dola-salım, i.çelim.'. ilham verm1}'(lr mu bu manzara? 

- Haydi o halde ln kararır. şe. Vedad dalmıstı. Saadet Hanım, 
re fi ne... isteğini söyleme1ctcn çekinen in-

Kadellı1erini ka1dırd11a!". ~anlara has bir tereddüd1e: 
Güneş, lbir tavus kuyruğu gibi - Bilivor musunuz. dedi. öyle 

renkli ısılklarım Bô~az sırtla~ıı. bir esp .. m!>Vdana ızetirmenhi isti. 
dan süri.iyerek çelkilirkPn, karş1 ya vorum ki. benden de bir parça bu
rnaçlann arkasından da gece bir lunsun! 
av doğuruyortlu. Deniz durulmuş. 

Belediye Sular İdaresinden: 

(Arkasi var) 

1 - Hacı Osman mevki.inden başl&:rıp idare tara.fmda.n ırösterilecek güur. 
gfı.h Üzerind.en Kefeli kö1 sahil cadd~lne kadar 2500 metre tulünde ve tak .. 
riben 4000 md.re miki.b t.ranşe hafredl~e1..'1i:r. 

2 - Bu 14e aia prtıiame İdaremi-ı Levazım da.iresinden alına.bilir. 
3 - Ha.frlyat iıslw üeriıı.e almak Isteyenlerlo 10.Temmuz.!W'. Cuma l'dnU 

saa.t 12 ye kadar bir mektubla fiyatlarını Taksim Sıraservilerdekl İdare nıeT. 
k~ine göndermeleri. u7205» 

Belediye Sular 1 daresinden: 
1 - o~nıanbe7 • !Jscka a.rasında. Rumeli "' TeşvildJe caddeleri im.Uda .. 

dınca ta&ribeo 3200 metre miUb tra.qe b.alredlecek:tb'. 
2 - Bu işe aid S31"tn:ı.me idaftmiz Lenzım c'laimdndıen ;ı.lınabilir, 

3 _ Hafriyat işinJ herine aJma'& isteyenlerin 11/Temmuz/H2 Cumartesi 
rünü saat 12 ye klulA.Y bir mektubla. f\yatlamu T~ SıraaervUft'dekl idare 

meıkel'bıe &"Öndttnıelerl. «'123.Zt 

c 
' 



4/1 Sayfa 
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İstanbul Liseler Alım Sahm Komisyonu 
Reisliğinden : 

Cinsi Beher kU. tahmin Fi. 
Xuru.tJ 

219 47000 6161,50 

Toz şr:ker 95 83Sff ) 6S9Z 

XfSJDe .,eker 116 

Pirinç 62 

Reyaz peynir 121 

Ka ar ıte:rnlr lH 

Satı un 87 

F..ey1tnyağ ııt,5 

Nah• 33 
ltımı. çah fasısiye 25.5 
Bubunya kuru 19 
ı· etil :muclmdı u 
K ınn.ısı -.re1-tk 38,S 

Yolvrt ız 

Mansaı ıııömirii ıt.5 

Datıw; etf n• 
Kar&ıaa.n cU 16t 

Kuzu eti l5S 

Sıtır eti 135 

YınnUTfa 5 

Biit 31 

Bqıel 130 

Odun -- lif 
( Gu rg-f'll ft meşe) 

23000 ) 

56500 ) 

2.'J8H ) 
116") 

usoo ) 

16300 ) 

15280 ) 
3%001 ) 
ııooo ) 
JHH) 

5200 ) 

Sl"lff ) 

34000 ) 

S70I ) 
42GG ) 
5900 ) 
6900 ) 

881000 ) 

57000 ) 

8000 ) 

lSl'l ) 

2627,25 

3798 

900,50 

1485,50 

W3,50 

267.88 

2360.SO 

1428,75 

162(.511 

780 

MI 

KGmisyonamuza batlı alıtı yatılı llaenlıı l9ft mali yılı lhtl~ları ob.n .ru.. 
karıda yazılı 7iyccü :re y~!dınn t6, !9/VJ/1942 ,;inlerinde bıpa!ı -.rf 
91trlile yapılan dtsfıtmekrbıe talib ~mnadıtnctan bir Ali sarfmıla puarhp bı., 
laltılmışt.ır. Mt*frr maddeterln 9/Vfi/194% P~e ıünii ııaM 11 Cle Jt&9I' • 

'*1a 7apılacü eUmmeierlnde 11.Y&"tlll flaı Terene Uıalelet'l kıra elm~ 
'8tdcılilerin kanuni veııik.alar\le ibmlh~r Simi reeç.n ,;in 't'e ~ k..-,onda 
ltulıuımal:ıı-ı. a.rUıam'!'ler için Gı\la.las.lray 1besincle lıomi9,r.n kat!Wli(ne mi.. 
ru.aatıarı. (7182) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 

l - TaGtnhı e:IJıeu. beddi «10000• lira. olan, mevcml ena.fı mııc.iblnr-e alı. 

••eak olan bir adet Dlul dinamo çupanun 10/7/94% Cama rünu laa.t 15 ~ 
~ bulona.n neniz Levanın ı&&imalm:ı k<ımbo'onUDcla pUa.rJ.ıiı 7apı_ 
lac:aktu'. ~ 

Z - Ka.t'i Wımlnatı cl50h lnra ol~ f8l'ICnamesi her l'iiıı it ua&I 4lalaillncle 
..,...... ......,.....,. becklsla aluaabHlr., 

3 - bwtıi&erin l»dll cüıı Te au.Ue !490 _,ılı kaııUDU.D lsıecllli nsaltle 
birlikte adı &'f,ÇtD lııamlıı)'o:ıa müracaaU.ırı. oi269» 

Dinamo ı Daimi 
Volt 110 
Amı>Ui 80,,200 
Motör Dlıır.el qoksa bem:isııt 

Aclec11 elem A1pk devlrliler t.enıih elımnr. 
Y~ ~ı palı ı.ir ~~ PP• -.tı.ıı a4nacakta. V~ taUb 

SON POSTA 

Kırıkkale grup müdürlüğü sahn alma 
komisyon undan: 

68 ton et alınaeaktır. 
Cimi Hikdan M~ 11k teminatı :bıue 

ltede.Li 
Karae Lba Kanı, a-ün \'C saati 

Koyun eti ineynıklu 68 ten 90 4310 00 16.i.!142 15 
KO)'VD fl&l kU)Tuksaz 68 • ao 3970 00 16.7.9.S2 15 
Sıfır elti 68 • " 3060 00 16.7.942 15 
Keçi eı.i 68 • ':O 35'70 00 JG.'1.!>4% 15 

l - Cins mlkdarDe ihale cıiıdi, muhammen ltecteli 1'e mankta.t temJnatlan 
)'llkanda. yazılı etler ldzalarn:iıla risf,eril,.. cün ve saatte k&J>alı sarfia Krk_ 

lıale &Tap miicliirliitl' 'e ınutqe~ lıonıl9:.rooda l.baJesi yapılacakhr. Meüur 
~rden M. il. V • .ıa tıeaalp lııa:nlraeatı ~alnra bir tanesi olan 68 t.on et Joln 
st.11.HZ .fariıhiDe kMllır taUWle •alıaYele ~ dlter üç kale-mı ahn 
mQ~. -

2 - TallWerin iatlt mdııtolıluile ıt911 •Yılı lııanDDun 2.3 üneü madiı)e)e. 
rinckıki ~ri.Je ~lrllkie meüir ciinde Mat 14 de kadar komls,Jon:ı ver 
~. -

3 - Şa~ .bbra Ambri P&brlkalar Umam Müılüriüğü J.evaum şu,. 
besi müdialtifil, ısa..a1 Askeri Fabrikalar -.&m alması n Kırıkble P'llP 
müdürlütti sa.tın alma ~ciiriilıebllir. (6903) 

1 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Arttırmaya Konulan Emlakin 
Kıymeti 

m uka.yyrdesi 

--Llra~~K_r_. -;:.--Olnıııl_.;.....; veJ'a teri 
!60.00 i DUk. : l\I. ZMe 

Mutaum_ 
Badad Tfl Matu&rrı • fının hisae 

HS0.81 1 ..... E Şel&.ll 
120.ot Dik. p·enı Zen. 

3960.09 
1 i &in. 

: 26.11.U 
ŞarUar 

nsafı fm adı :ı mlJCiu 

ııı 

. . . . . . . . . . . . . . . • 

l - M. 7..ade m&laaltm Sert.ali aokatı Ma.niıllJs Andhtto::ra aıa ı5..31.13 
No. kı c-a)Ti menW ~D&, buhran, çop wırcfR ~nnd:ın dıolan ...u.ma 
llllf'Ctl l.e -.tıla<-akttr. 

2 - KcymeU maby1edesi (3980) lira Ot inırqt•. 
3 - İlk ih&le Teramm a:rmm 18 UDcu cilnu aa.ı 14 de Re::rotla busı 

idare heyetinde J'&ıKlacaktu. 
4 - Ka.t.i ihale ltİriDcl ihıüeden ıo C"li.n ıMJıma olan %117/942 ıünu ua& 

14 decWr. 

Bhilıd ihale Be lkbtei ihale an.smdalı:I mür'tiet ııarfmda ydlllc ı elen DOk_ 

-.n olmamaiı;ı p.rt.ile arttıroWar kabul olunur. 

Saıiuamelt.r herriin Be70itu ~ ~ cwillebllir. 
5 - TalQHerln mMaJ'J'fııl lı:.-ıeUn 1ibde ena olıaa (32G) lira 00 kuruş 

~inat maöllalarile !bale ırüntl Be)'otlu baaa ililııaft :tıe,-e&lnde bı&lunmaları. 
(6681) 

.ıa.ntann tekHnerlnı en ı-eç 10/TEL'ıBIUZ/9'2 tarihine tadar k.omls1ona ver. 
meleri. (7143) 

1 - Kom~ mevcod 'tMıf '1'C tarilarma uygun olarak '7500 ktlo 
petıı;İmd. imli eWrilecdd.ir. 

it -~ m reç '7.Temmm.942 Sal cinü akşanıına kadar ıtuım.,. 
....- bıalanaıı lromis.Yoaa tekliı&e bu)mwwları. «'2219• • 

Küçük Sıhhat Memurları mektebine talebe 
kabul ve şartları 

1 - 'l'üıti.l·e Cilınbun:veti 1ebaasınd:ın olmak ,; Ja.şı 18 den aşalı 2C dan 
1'Ulları bulunmamak tı%0 den yukan olaıı1ann askmiikle ~ tabna. 
ma.mış O~ır.D 

2 - Otia okuldan pek bi ve uı derecede mnan olmak cUse ıuuflarmda 
bir veya W sene iaüa okumııe olan.lal' 1.erclb ecUlece~Ur. Bunlarla 
kadro dolmıus:ı orta dereceliler de alınır.• 

3 - 1aıttlıııe.r. bütün eYmkını tamamlamıt oWutu halele cliletoclerhal ıs Ey. 
liU 19tı tarilune kadar uyli la.mu için Sdıha.& ve iı>Umııi Maaveruot 
\'eldlilğine, netuu'ı kısmı için isanbul Sıhlıa.t .-e Jotmai l\lMvenet Mü. 
dürlütü Taaıtasile Okul Miidilriutüıe göo.ıJereccklerdir, KQul muıı.me. 
Jea 1am eıTıLJı: ile mtıtacaaı sır.Hına c-ore yapıJJT. Evrakı duılk olanlar, 
bmaomladıUarı tarihe kadar miiraoaa.t etmemiş a:ualır ve Jıaklarında 
mu:uncle yapılmaz. 

GönderiJeodl Y~r fllnlardlT! 

A - Nifas hhlyet ciir.ıdanı allb ycya ta.Ji1ı1i sureti. 
B - 01'C.a oluml şehadetnam~ aaılı ._Daha :Cazla obnnut olanlann te. 

hadetname fle birlikle ta.h9U müdde&lednl 1aldolt eden resmi 
ftllibıt. 

~ C - ._.... örnej'lae llJ'PD Te iiıltiiınıde C&ıııl!kli I~tratı balunan 
~ slfıba.t raporu «Bu raporu hastane baJ&ablOleri sartlayank 
~li muhlirleJ"eeelı. ye Wekll &ara.tmıdan miihiirlu sarf' ha. 
linde olarak ~oııckrilec.ektır •• 
Mua,-eoeltr Ankua, Sn·as_ ~-artııaıtır. DaJcN.rp.sşa Nıimune 
hastanclcır:ile İsbnbıll Coe1* ha&lahanesıfnde ,. Jr.mfr, Bursa, 
Konya, Adıma. • llm!r'aft, Baiılc$r, A dwt Meml~et h:ı.stanl!'le., 
rinde upıl.M.-~k 'e 1 tekUler b:ı hastahant:leriu bulumlutu Ti. 
la~"t':Uerbı • ılıhıı.t n i~Um i l\lna\enet Mlldürlıi1derfne biaat 
muracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları okuldruı 1eya nuhallin polılsinclen alınmı i)"i hal 
k tıdı. 

E - 4,5 X 6 bo uı.da üc tane f<>toinf cccplaedca alınını, ve ince 
utıcb basılml$ oıac.atur • 

• - Leyli kısmına kaöul edild!ii knacıı.ine teblit olananlar oknia l ilhak 
ederken, ornett :ışaflda 1-a.zılı \'e noterlikten tuAlI bir ta:ıhhut •Dc. 
imi birlikte col.ürmde mecburaaıtar. ru.bhul. senedsl& \C)'a ömcgine 
.,...a1an IVledle miir.acA&i eclecdıler kabul olıpapaılar. 

Taahhüt 9toeıılıi ömeti 
Le,U KÜÇlık Sıhhat l\lt:mıırlar. mcktebine alınarak talı.sn edip mezun ol. 

ılalumda. 8.ıhhM ve 1ç1lmııi l\luavr"DP.t Veklletlnhı tayin edttıeti n111fedf' W. 
111 blunfıU kalılll etmedltbn n.ra bbul edip 1.e mu&YTCD mMl•U bltinn~n 
bır*ığan Uıkdll"de benim için sarfedlbniş olan pı:ırayı tam&men ödeme~ ·.e 
bu taahhüt senedi muc.blncı.- b lllicn istenecek para için ödemek merblll'i. 
Jetinde okkığum &arilı1.en lllltarc.-n <ö 9 fah >ilniUi1.mes!ni lralıul ve taallhüd 
eylerim. imu ,., sarllı lkame::ib acmsl 

'l.Ukanda adres \•e hiivlyetl yaulı olan bu taa.hhu'rua. 
me mndbhl(le ödrmt-.l< mecburiyet.inde bulundutu her den; yıb lçln Od Jih 
Lira olınak ilıcre bilt.ün tab 1 mu~tJ lç!n cem~ 400 liraya kadar ıw-ayı, 

fa.fdle beraber borr.lu birlikte mütl"Sdsil kef'H Ye müe. 
terek mlit~dsil borc!u sıfa.Ule ödeyecdim. 

KeltUn mrsletı "" sarih aih'eııl 
.. mssn 

Satılık Torna Tezgahı 
2 l 2 metre O:>')'unda mükemmdl ve iyi işler bir halde bir torna 

tea:gfıhı satılıktır. lstiyenlcrin lstanbul Rızapaşa yoku§unda Nasuhi. 
ye sokak No. 31 e müracaatkri. ' , 



İnşaat ilim· 
Sümer ank Umum MüdllrlDğUnden: 

1 - Ka.rabükte Japıbca.lı: ilk ok.ul blnasa iıışaa.ta ~ tmnenüca.tı nazan 
llılba.ra almmak ~ bpalı zad maıWıe ft T3lllcS ftat esasiyle *
slitnıeye konmuış~ur. 

2 - İı1bu iaıjaat ve a.mei)fıltın. ........._ k-etif lııedlt:l1 l'7&Jn3,06 lracls. 
3 - Ek:si&'me ftnalu Anlıar•dıa. Sümer Baak M melM fQbeslnikın 18 liıa 

nıllb~ .dmae!aktır. 

4 - MUV'IUtııat ~ıainat aülıdarı 9.9" ıiradr. 

5 - Ekmllt.ı:ıe 10 Temınmı 1H2 brlh1ne nMID*' ~ ,emi saat U ela 
.Aıılı:ıvMb Sümer Bank UınlLDl ~ ~ ~ ya.pıla.. 

oaktu'. 
6 - :ist.etiller ~eşi! eft'&kı 111e:ruııncla, ~e ..._. ,..._.. eid~ bıll 

&"liri ~~ .e lttı1llvm lt'de:teriae, drmanm ..-. ~ lıtım.ı 
1erıkın ~ eWl"iee n baa,.ı 1'ankala.ıta e:elme bu1aadnkla,. 
nna da.lr veailı:ala.r lııeyaca.kla.nhl'. 

7 - Tek.lif mel'.iu.b!a.nnı h.a.Yl zarl1ar b]ıalı ..,... n..&e ,;mtt 15 e kadar 
ma.kbuız m.ılkabWıaıde Anıkarada 8UıııDel' Ba.a trmmııııl Ei.Upldtine ta,. 
ılın O~•kiır. 

1 - Po.ia De rörıderil~ tıeklifleı- nlba,.e& llsale ..umleıı bir sa.1.t ene.. 

Mne kıa&aı- l't'!miş ve rnfın kanuni fekiide lrsıaatdmıs .mı:uı l&.z.ımdır, 

P~da. ...aJı.i olıbll~ rdkmeler a:uıarı Jtaua almımsı'ac&ıtlır. 
9 - Banlta. ikaleıt lora:ıt.ıı. eerbest.tir. ..t65ııı <t696e. 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tahmlal fl.,.atı 

İp balye Tel hlye 

.K:.rş. Krs. 

Kuru ot. 181.000 6.50 7 1890 
ı - Yabnlb. clus ve mütiu:. ya&ılı ltunı ot Dtr ıııadıYe e!mak üze.re paur. 

lık eludttmcsi 7/Teımmm/94~ Pa:aa.riesl ritnti saa4 15 ele :bmU.6e Tersane b,. 
puıı.ndakt lııomi e alllCb y&pll.aeaki.ı.r. 

2 - E-.f ve şarinamfti Jııom.isyondıan -.Imabilil'. 
3 - liilıısıll~ itUrak edecıek taıiblerin llgi:U ... 'f!elllUlarnlı ft hiz.a. 

IU1da Jll4Ül temhıat.lartJıe Dlrlllrie beUi rin .e saatte ---oııa müraeaatlan. 
«'11Sb 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Ha.va birlikleri ihtiyuı için aşajııda clDs ve sddaTlan yasılı tezdhlar 

-.tın ~ınaoaırıtır. Liste muhleviya.~ını tamamen veya lmmell verebileculderin 
teldiflıeri ile bl?'t'aber 9.'UW'! Perşembe ılilN aaat 11 de Yeni Post&haııe kartı.. 
ınnda. bü..vük Kınac17aıı Ban ikinci kaı Na. 9/11 d• b&va. Dtuıaluu komİSJ'o. 
nwııda. btılll!lm:a.Ja.n. 

2 - Evsal ve şarinamesl komlsyonda ~ 
5 adıed tlaiver.sal fl'e:ııe tezcatıı 

1 ıı llüfıa.p teıaıWıı 25 Mm. ye cıea; c1eler 
a ,, Demir pı&n,a teııg-ii.hı 

9 • Ta.Jwn taf!ama '4n.&'ahı 

5 ,. 'Sac m~l elle mütcb.a.rl'llrı 

9 ,. Takım bileme taşl sıılu 
J • Sena.c .komprMir 

6 ıt Rellde telrilaı 
ı :t Serit te.iere teı;ıi.hı 

5 ıt M.araııcon makkap ~:ıpm 

8 1) Zı..w. tıeqi.hı 

il • 18 ldlohıık bikli tqı 
8 •• Seri& ~ hlleme maklınelt 

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

l - isıt.eklllerbı, a.şatıda. yıwh '\"fsikala.r1 tama.mlaımı:ş oJ.dukları hald e v e 
Tıb -.e Ecucı klsmmdan h:ıngısine girmek fs'ı.eı.l.Jderıni, ve sab it \·e .ıçık ad. 
ttsleriııt bildirmek suretile dot rudan doı:"l"UıYa Slhlu,t ve i~·i.im.ai Mu:ıvenct 
Vdııifüji.ne b-üiLa lle müracaat etmeleri Ia.zundır. 

Tam evrak.la ;ra.pıla.n mü.racaa.tlar sayısı kadro ih1.işacııı:ıda.n fa.zla. olursa. 
Jı:eyfiyei cazeteler~ ilin olunacaAthr. 

2 - Kabul muamelesi dilekçentn alındığı ta.rilıe g()re değil veslka.lann ta. 
mamla.nd'ığı tarihe ı:-öre yıı.pW... Eksik evrak ile müra.ca.at edeni.er veslk.ala.ruıı 
t..maml.ıı.yaoakları ta.rihe k&d.ar müracaat etmemiş sa.yıh!rla.r. «Dilekçenin a. 
lllldıia :tsıe&lJ.ııi'n adl'esine bi!dlırileceğl gibi, kabul edilip edlimcdJği d~ za.ma.. 
nmda .,rıca yaabca.~ı.r ... Vesk:alan b:ığl.a~ d:ilek.ıpelae ceva.b verilmez • 
Ve ba dllelıçe.len üzerine hiç bir muamele yGJ>ı.lma.z. 

3 - F. K. B. ısını.fma li8e:t1 veya. lise d~eesf:nde oldluiıı Maı'.U'lf Vekilliğin,. 
ce tasdfiı ecWın..iş okulları en qa.ğı iyi derece ile b!1J.nn!'ş ola.nla.r almll'. F. K. 
B. den yukan fa.külte smı.fları için bulııniutıı sınıfı pek iyi veya. .iyi derece 
Oıe geçmiş. yaba.ucı dil ve askerlik imt.iruı.ıııar- ve.rmlş olmak «T•b Fakültesi 

3 üııcü s6mestri lçl.ıı F. K. B. sı:rulm.J iY'i der~ tle bitirmiş ve vizelerini en 
~ de~ l&e vermiş ohnalt •> l:lzrmfür. 

4 - Mür&caa.t edıeıı.ler, aşa.ğıd.ı ka.ydedild1i'i veçhile abu1 SH"ası.oa lronu. 
!urlar. 8 ıncı JWMl!dede yasılı vesikal:ı.n t.ıı.mam oJa.rak cöndıcnniş olınak şa.rt.Ue, 

1 ıt Olcunhi.ıı imtilııuı ve liM bitlrme d.erecelerJ «Pdc &iıı o!.a.nlar, 
il » O~ 1m.Uh9.IU «Pek tyiıt lise biUnne .,Jylı, oJa.nlar, 
m ıt <Mcıım~ im.Yha.!lt ~iyln lise bltinne «Pek Q>i.ı olanla.r, 

. V ıt Ttb Füıiilf.elinln rwıhtellıf' sınıflarma. d.eva.uı eıienJerden «Pek iyl ve l,rl 
ıleteceHier». 

5 - Yaşbn 2ı :Fi ftçkin olanlar, Yurdda olromaya Ye ileride mecburi hl:ı. 

metlttinl ya~ en;rel l)laoak blr ha<Jt.alıb veya. a.rııı.a.sı bakmanla.r ve evli. 
ler kabııl ed.llmezler. 

6 - Gö~ vıesı.iı:alar şo.nla.rdır. 

D~vlel Danizyolları 

MlldOrlUğü 

TemınilS 6 · 

işletme Umum 
ilanları 

6· 7-942 -12 .. 7 .. 942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurlann isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlar 

Kara.deniz ruı.ttı 

Ba.tı.d:ınna hattı 

- Salı & u fie, Coma t dıt Bautw Gıab.ta • b.la • 
mmdao. 

- CmJuriesl 18 de Kadef Sh1ııecıf nJatmıınııaD. 

- Persembe B de Ke.m.a.l Tophane rıhtunıudan. 
- Paı:art.esi, Çarşamba. "Cuma 9 se c1ıı .M1V'akM. ce.. 

martesı. 14 de Sus, Pazar 9.sf de Manbıl GaWa nJa,. 
tımmdan.. 

- Pazartesi, carşamba ve Omna 1 tlıl .. QaJaja 

rıhlunmdan. Aynca Çaqıamba 20 c)I An&al7a 11e 0-. 
martesl 20 de Henin Tophane nhhmınifaA. 

- Salı ve cama 19 da Bartm TophaDe rıhtımmdıım 
- Paza.r 9 da Kemal Tophane nhtunındau. 

- ear,a.mha U de Bursa.. Cumtırieıd 1S 419 ~ 8ir • 
ti!Cl nbtmuııdan. 

- Perşembe 13 de Tuban, P~ 13 de bmir Gaiata 
nlıbm.ııdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her ttırın ma11hn&t aşaflda telefon 
numaralan razılı aeentelerlmbıden otrenileb1lir. 

Galata Baş Acen telitl Galat. rıhtımı IJmanlv Umum 
MüdürlUğil binası tıltında 42381 

Galata Şube • - Galata nhtımı Mıntı.ta L'.man 
Rels1.iğ1 bdr:ıaa aılıtmda. 40135 

a > Tür~iye Ciimbunyeti tP,baa.sıııdan ofdutunu bildıl:rea nilfus hüviyet cüz,. Stneci eube s - Sirkeci, Yolcu Salona 22740 
danınvı G8h veya fotoğraflı ve !a.o,;dikli sureti, (7293) 

b > F. K. B. smıfı ipin 115" bitirme ve o~ tJChadetııa.melerln~n aı;.iı, ve. rü1dükü &ibd kefili tan.fmda.o liesa •7Deın ve UID•meu JamlMak Jmsahrna.cM. 
ya. şıebade1na.ml!lri henıiz us.likten ıelmem.bJ fıse Lise Mwl'ürlüğüniin bitirme br. 
ve olgımluık dereeee'.nl de rös?eren fotoğTaflı ve ta.c;dl;ııll bir ve.ilkası \•Bu wsl. Taabhilıt menec11 öımell 
k& talebe fr,uQ,f.ıadaıı doÇııdı.n do,,.ruya. Lise Müdürlüğünden dilekçe il.e iste. Leyli Tıb Talebe Yunkına k.al>ul eliUeııek her.bılael bir ft Faktütesindeu ta. 
nlr ve Müdiürllikten Sıbha.t v.e İçtimai Mu.ave-net Velııtllitf.ne gönderilir. Lise. bib olarak çıktığmıda :000 sa.yılı kanun mucibtoce Yardda l'eııırdl.timh zam&,. 
el.en biı' yıl veya daha önee mezun olanlar bu müıfldeti nerede ve ne IUretlc om «:taıtiıl.ler de dahil> ö~ ildaL kadıv bAr ınüddetle « X • Sıhhaı ve İçilmıd 
reçudılkl1'!'lni Mı- vesika. ile bildinneğe mecburdurlar.» Muavenet VekileUniıı lü.Jıuım ıörecelt ma.Jıallerd'e hbmd ltaaını ka.buJ etme,. 

c » Tıb Fa.kültesi birinci sınıfı iç.in F. K. B. i.mtıiba.n nottarım, ve üçilnf'ü dlıtim veya muayyen müddeti. bitlrmedea hlınnıetı terkeyledlğim ta.kd.trde 
aömıesh' içiın F. X. B. imtihan not.ile vize notla.n.nı blldlren Dı-k.anltk vrııl. Yurdda benim iplıı sarfobınan llM'&.mD ld lcatııu ödemeli ~ tılt ta.ıısfıTılml 
kası. 4CBu v~ istekli tar.ıfrnd:ın Dekan.lıkta.n aJıııa.rlllı: dllek.çcye bığb.nır.11 terketUi;bn veya sıhhi aebeblec clışnu1a Fa.lııii:Ueden claJmi olara.k çıkanldlğmı 

d » Ok~ lis~f"n veya. oranın eınn!Jıet f.dare!linılen a.Ltıunış i:ri h:ıl yahud Yunlda bir .e.neden u btr müdıJıet kalara.k Yunlu f.erkeyledlkim 1•k.. 
ıtatııb. ı1Urde benıi.m i9'n ıııa.rteıdllmiı olan parayı 1amamen ödemeğt ve bıı taahhtlli • 

nedi mucilblnoe beırı.ıJeııı istenecek pa.raıar için, öc1anek mecburl:vetnde oldu,. 
e » Ba.sdmış öme~ine doldurulm~ ve üstünde tasdikli fotoğra.rı bulunan b'ı- to:m tarihten i'tibaren % 9 fa.is yijırütülmesbıl wı 2000 sayıh ka.mınun cHğer 

s.ıhbat ra.pmu, «Basta.ne başta.bi·bl.ikleri bu ra.ponı mühiirlö ıarf içinde istek. oesai hii1ııüımlerinin ~ haü.nnib tathlldnt kabul ve taahhiid eyl~m. 
llye verir.11 imza ft sa.rllb. Owııet,-A.b. adresi 

Mw.ııyenelıer An'<ara, Diya;rbıkl'l', l'nurum. Ha.yda.rpaşa, Sıvas nümıme has. Yukarda adres ve büv~~ yaalı olan nın bu ta.. 
taneler'lle btanbul Çocuk hasta.nesinde ve Adana, Aydın, Ba.lık~sir, Bursa, iz. hühıame muclb!nce ödemek ırııetıbuıiyeUude lmluı~~ntu her a.crs yılı ıo:tn Öf 
ınir, ~onya, Samsun memleker haı.1ane!.etiınde ya.pııl.a.ca.ıdıır. Muayene için Is. yüz lira. olmak üzere bötıüıı ta.hsll milddeU tç:fn cem'an «::F +• llra.y'ı ve llııf 
~!er, bu h:ı&b.neler~n bulundıım vilayetlerin Sıhba.t ve İçl.ima.i Mu'lVenct 

kıa.tmı ödemek met•buri.yet.ı hasıl oldaiu talıdvde 3600 « + ~F··+ • Ura:ra kadar 
Müdllrlüklerine bir dile-kçe ille bizza.t mümca.at edleceklerdir. parayı, fa.iziyle bera.ber borolu ile birlikfıe mütesetsı.ı ketf1 ve müşteek müt41. 

f » Altı tane fotoğn.f «cepheden alınmış ve 4.5 X 1 ince kağıda ba.sılmış setsil borçlu sıfatdyle öde:reeetı.m. Kıelllln mesleli ve sarih ad:rest 
olaoaltt-ır.ıı « +. » Eczacı olmak ı.teyeıoled:n tanzim edeodı:Jerl senedler «Le7U Tlb Ta., 

'1 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ olun.anlar, Yurda Utiha.k ederken, lebe Yu:rdıuna kabıil edliıerek devlet hesabına oı1ııD1utJ e~ı 9tktığımı:ta 3989 
örneği aşa.tıllı. ya~ılt ve Noterllkçe la!!!dltüi bir taahhüd senedini birlikte ırö. •Yılı kanım mnclblnoe iiıo sene müddetle Slhlıa.t " iottmai Muvenet Vekaleti 
türmeğe met.'bunWI'lır. Taabhii:I senl'ds-:z ft')'a örn.eği.nıe •JYmayan ta:ıhnüd Dı1ıı .................. llAh• seklinde ~. 
lelM'ldf.yle Yoırıla müra.ca.a.t edeftler!Jl k.ibul uma.mel.esi )'&pılma:ı. «Bil sened ıs. «+ ~ ıı Eczacılar i.çin 1200 Ura. 
"1tli tarafmdıa.n aynen tanzim ve imR edllecek, ye alt.....-==-'-' !!!.Ç&ll911ıf:I.-: ~-- ...ı..:.ı.7:J..:'""-Ji:..,r::aaııl:u.__ı..t.._11.&Atl-1'---1L.--------~~--------

---=--=-~=-:..~~~~~~~~~__:~~~~-----:_____..:_____~~~~--'--'----'-
1 • Plinn blf&k bDemt ma.\ln~I' «1'793-... 



SON POSTA Sayfa 5 

( e e ] 
Almanlar 6 !Almanya~a 2 buçuk! Brezilyada Tebliğlere göre l Askeri az y t ::J 
gemi daha milyonda~ ~azla kar yağıyor doğuda vaziyet . (&,twolı 1 inci .. ,fada) mınıak .. ına ulapn.ıd• mm..,..ı TI. 

b d 
1 b f iŞÇi var Rio de Janeiro, 5 (A.A.) - Bre. (Ba,tan.fı 1 inci sayfada) manası1e ~ mi eurreceklea, moçereko ve mare§l31 Zukof ordu 

QflT lıQT ya anc zi,l:ya.'nınbaib ccnbunıdadti eyaletler leri kol ibaşıları geniş bir cephe ü. >'~~ El _Alemeyn - Kattare hattı. gruplarının arasına ginneği ve Don 
(AA ) _ St.oddwlm de şiddetli kar ~nalan esmiŞt.ir. zeninde Don nEhrine ula nışlar. n.ı tımdi'tik bu. Mihver bwvetleti i- ne'hrinin o kısmımı rniivazi gibi geç 

_BerHn, 5 (~.) -:- Resmi tebliğ: .~ 5 -~lıı Bttlin muha Bunılarda!ki evlerıde ısıtma terti. dır. Sovyet uıvvetlerinin zııtılı tcş çuı g~ez hır bale mi get;rnıek. mekte olan Mo kıova • Rostof çift 
Şiımaa burnu ıle SıpiÇberg ~dal~n T;ı<l:11ınge!:1 g~anyada şwndi. ilki batı bulnmadı:ğından halle, bu gö. kllJ.erle yaptı.k'lan ümi.dsiz karşılık le 

1 
:ilctıfa -edecekler, veyahud nuıre- hatlı ve doğru demiryolunu kes.. 

arasında yolda bulunan bır duş.. bırıne ~· nd fazla yabancı iş. rumıem?ş soğuikıtan dolayı çok sı. taan:u~ıar, ~?a .. ağ~ ~~yıplnr r- ~ommel a1acağı . tahıiyded kô. m ek«e de bu i'lci orduıyu birbirin • 
ln:ln ıka!il!esi dün denizaltılar ve buçuk mflıYO ıan lkmtı çeknı~clir. verdirıılerek puSkürtulmuştur. dis~rt"JC.dt d:e hedefi olan Nl! va. den ayınnağı ; ondan sonra bu or. 
Uça!ldarımızın taarruzuna uğran;ış çi vardır.. bu ~ çalışmakta V~a şehrinde kar tiahakası Önemli saı,-aş :ve tahrib tıeş'lUlle.. ı~e ~eınohal ufa,mak azm.ıle dufara karşı ve galib bir ihtiınnlle 
tır. Savaş . l!_Çaklanmız, ~yek~ Muhabir. bu~ mi!yon esırin bazı noktalarda bir buçu'k nıctreyi ri çarpışmalar esnasında, kuvvet- yem bi:r ya:ma teşebbüsünde mi i1könce cenubdnki Timoçenko OT. 

24.00<) .tonı:.ıato tu~rı.n<la dort d~ ~~lunan :;!si'n4 ~emekte ve iş.. 'bulmuştur. 1918 de'ki büyiik kar lerinizi dcsWkilemiŞ1€r ve düşmana bu'lunacalı:, bunlar bugiın dahi belli dular grupuna kaTŞt büyiı"'k hlr çe. 
!nan ti.en.re~ g~nı ~. e~ış- ılaıve edi 

1 
n e'Pir sayısı m daha fır.tınasından'beri bu kadar bol kar kan:lı ve ağır yeni' 'kayıplar vcrdir- ~~- 1~ ve be1ti olabilme _ virme hareketi yapmaiı iatitı<!aI et

ler ve ~n bır duşman gemiSlnı ha- te ıkuJilanı 8 a ha>yret etmekte. görfilrnemiŞt:i. San!ta Kitarina eya. miŞterdir. Haıvıı savaşlannda 51 len ıç ı.n bızı gene oJay}a.-a intizar tık! erini evvelce yazmıştık. Alınan.. 
sara ~atmışlardır. ~ obnamasın leti..nıJe birçok mıelktebler kapan.. So~ ~ağı düşürülmüştür. mrurenncle bırakmıştııılar. farla müttefikleri eğer aTn12 ha • 

Denı.zaltıl~rımız hasa:a uğratı- dir. . leri'n bir ıni.:lıyonu Fransız mıştır. Sao Yoafkıim şehri 40.50 Rjev Jtesimintle, düşmanın kuv. Jngiliz!erin bugünkü durumlatı • :rekeıieri.ni' biraz daha gcliıtirirler 
~n bu ıgemılenden Aanerııkan ~~n.. Bu ~illam da ekserisi ~lçL santimetre kalınl'illctn bir kar fa'ba- vetle Uıh!kim edilmiş sahra mevzile nın •. h.ardcet üslerinin ç~ yaicinind:? de Don nehrini geçebilirler ve ma.. 
r·rasını taşıyan ve ta~":-1arla Y~- ve

1 
gef anı; üz-ere Polonyıalılardan 1tasile örtülüdür. rine, inadlı muka:vemtine ve ge- yanı Iskcnderiyenin takr~ l l O rcşa.l Timoçenkıoınun §İma'F kanadını 

U b~l~nan 7.000 ton:ıamluk btr ~~~e~:r. Alınan re::ni. t_eıl)l i~leri~- --~o çjlmesi ~ güç olan mayın to.~la. kiılome~ garoı~a. ~ulunmaları ~:> d~a şar~a .atalbi'lir-le.ree bu hedef • 
~yı ':e. 5.000_ tıonfi:atolı.ıık başka ı millyıon1arla Rus esırı aJ.ındıgı StokhJlm bı.ldı·rı·yor l.armı:t rağmen. taarruzumuz bıraz 11.nyı!n"le kendrlıerıi ıçın çok müsrud Jennden ilkıne u1aşmış olac:ıklnr -
ır gemıyı t.orp2!!~ baıtırm.ışfardır. ~~iri'lanes5ne rağmen, Almanyada dah ilerJ~ bulnm~ktadtr... .. o!duğuJJU evvelce kaydetmışiik. Fa. dır; 

çalışan $o\~ ~~-erinin s~yısının (Baftarafı 1 İDcİ sayfada) .. ti.men gölu çevresınde _gundu~, kl!l, Alman - İtalyan kuvvetlerinin Bu büyük taarruib ilgil i olmak 
pek az oldugu guru1mekt.edır. muazzam kütleler halinde ktrlla. duşman oroulanna ve ta~ye kıta d~rum_,arın~ da son .~ t~eb • üzere Almanlar merkez mlnt ·a • Mısır ce hesi ---o--• nılmas.xiır. Gerçdkte Alımaıtlar, ln.rına V€ gece de demıryollari1le b~erinddci .mu:vaHikıy~tsiz.lj~~eri. sında~i Riyev kesimi~dc d: mühim 

(Bqtarafı 1 UM:I .ayfada) San'ate daır dün bir savaşta 200 tarlk ileri sür. ~~a ?atısmdaiki maıl:zeme ve nın husule g~~' ctlacagı .. taba O- cc G:>ır taamıza geçmıperdı. Hor -
Cenubunda.ki tepeden geri çekilmek m·•dler ve bu hal ı. ... _....,.1 d So ıaşe uslenne haıva aıkınlan yapıl- 1a:n manevi tesir ıstısnn ed.llmek ü. ihaTıde mar~cıal Zukof'un orduJarıni 
zo nd ıı.aı ..ı rdı '"-:l"" .....,,.,~ n a v • .....,,,... --L k-·.J__ . ~ .d 1 

ru a 1& mı!t.a r. (& t f 3/1 d ) yıetJer şaşırıp ikalmışlartlır. uu.s<~ır. .zıeTe ;ca. o i1U<l!f gayrımwaı o - bağlayıp mareşal Timoçen3tıoya yın 
Uçaldanmtz düımann karıl aza. 'ara 1 e T afsız ,;;...,....\, ;.,:ırı,,.. Topçunnız harlb b:ıkımından Le- madığınl kaydetmcK gorel.ı r Fil d m:l . k• b k 

nıi gayr. ..... ı· 
0 

.. rf-•-: .. EJdabba böl _ muştum; onun yanan, harab olan ar m~~r, taarruz baş . arlda tesis edilen önemli 81 hakik Milı ku tl .. · b - ı arına ım an ı ra mamak ga -
..... .,... ..uıu,.. •• ı --..ı-...:.........ı- mcs'ud g- I g tamış old11 liı 1ndan A'lman komuta nı~ ..... z'l . topa tutım·u .... ur • .. ·a.b ... _ nd~~:.~ ırve __ ~rı n.ı.ı., u.

1 
• yesi'e yapmakta o'ldu'kbrı bu tnar. 

8esindek.i inı'" al'anları iyı'den iyiye guze t:Vı.c.n:ı~ un er e. wa- ... naı ıne.lırı.C en ._.. gun UJU UKAıan :ı>a4l ı 
h • ç1rn'ııiş, üzerinden a1evlı harb bu. heyat'ini'n lbu savaş sırasında hiç So et t '-t:~ • ~---~'- '- • a. .. 1.-?g1ı ~ ;nı.ZlaTının da :lerlediğini, en ıimnl 

.Ücuma uiramıı ve ınittıalyöz ate- lutları geçen çüt1iğinde tatlı sa. bir .geyret:i esirg~l.ğini ve bu TY e~UIS• ~nuz.arlna &.n:rşı aynı KUÇ uk eI I de Murmansk yardım sa.has. ~tra -
§ln;._~u:~~~r::::ız, 

5 
Messe~chmit atler yıaşaımıştıım. Gene orada da. n.~ en az zaman içinde yapacağını M.oSk.ova, 5. (~.A.) - Sovyet ge g?.s~~ ~ v~ cen.uh C:.h-:~den fında faal" yet gösteren Atman tay. 

1 O 
-...- · M h 202 dılarımdan zavallı Kadem!-ıa}rın, soyleme!ktedhller. ce yansı ~-: .. . . büy f9ü ç.e: ılmes guc; hır an. yar~ ve denha1'tı1arının yeniden 

9• 3 Yunkc1'6 87• bır acc 1 
' kim bilir ne feci, şartlarla parç:ı.. Berlinde ooylendiğine göre, Vo. 4 _TemmU: gunu K~.rsk astiıka- ha <>!duktan . başka Sollu~a kadar 24000 tıon hacminde mütendd~ ge 

düşihmüşlcrdir. b u. lanmış hayalini görürüm., ondan 1"01lej'e !karşı yapıllmalkıta olan tıl- metinde kıt~~ duşman ~an~ da 'bl.J' demııyolu ve bıır toııe ile. mi tahrib dmi~ oldukların1 ve ay. 
ça'k~a~~ı!ı:ceE.;;{~,:e ~:: ~:;:n~dc sonra şairin ~ralı hayaleti: arruz, ileride yapılaca.Ot harekatın lanna Ye P yadcsıne ~~ şıdetli merouttu.r ve ç.ok ace:le . ~~n. gen nca Sıvasropo1un şarkındaki Kersun 

cAh ey S<ırı. Ze-ı1bcğlm, sen de ya. ba._~ngı~ıdır ve bu. hareıkiıtın iıki sa~aşlm: ve ~ni meıvz.ılcr ışgal et. çeb1lş.lerı ~lnda İngılızleıın bu yarımadasına i!1tica etmıi~ olan Sov 
d\i~nın motörlü bir taşıUırıa ~e ala d ? saflhası terwüm efıt.ni"' bulunma'k.ta mişlerdir. yoJ ve deıruıyo.Junu pek 0 kAdar , . . . 
Bi.ngazideki hedeflere hücum etmış. : r.ıı d v z ,t!J,..,.,J.,r ı.., n. ındrn,~. > dır. w•-ı;ı • Bielgorod ve Volşansk istfkame- tahri!b edemedildeıri gıhi l\:ıkomotif yet kıt a'larının ım!ıafarı ışı tamam 
ferdir. Gene 0 gece, düşmanın ka • dıye a&'bua ıgı erV<.;::v~nımt•tre .r:a. .00 k , 1 d- nla T h . k . lannralı.: Kırım yarıma<lnsı-nda. Sı • 

' 
i _ıı. d . bö'lgesinde yap. nım:da sarı zey,Ut:gın ı eyen Sovye't lku.vvmlcriru tecrid et. ti e ıt a arımız uşma savaşa ve vagon arın epsmı açımı..o.k ım. t 1 ba ··nJ.er1d wı k 

na ve s11.en eJJye • · · ? B··ı- b merk .;"'İD buni!ıan aş"~ V:olka 1·sti. Wıtuşınu::ftardır. Cephenin ba .. ı..a ke kfınıııı da bulamamış olat.kları ba _ vas opo u_n _ z .. ı mu s g na • 
-ış o•dug~u akıniar e-" •ında, av u- ha;bbele-rı mı var.. u .un u se- ....,.. "ti' ~ 1 d ıı_ --t- d f 11 

·"' d ... ............ H"·- ti b kametine 6ÜI1m...n. '\''"' Ro ~of ve ıinı!lerinde hiçbir önemli değ;,,,.,;:ı,.. zı bafhet!erden anla ılmn-:Ctadır. Bu. ~arın a nam mu a aaıarlllua e. vam 
ça"knarımız düşmanın 5 bo~ uça. be'bi.ede Nazım ~ııe n u par. =- · ~ ~ ek ol b pl h }. ~ı düciirmücl'erdir. çasını eıJber edercesınıc tekrar tek.. Kafkasya~ karşı ceı:tıeden bir ta- liat o'lmamıştır. na. göre Tod!:mık ve Sollum mevki- dm !e an az.ı gru ar a~ o 
0 -· ,,-A~ tebliği rar dkudum. arruz ya,pıma!k. Mosh,va 5 (AA.) _ Sovyet fer1ne gelecek Mihver takviyelerile mak uzere artık Sovyet Hken kaL 

Berlin. 
5 

(A.A.) _ Re&ıT.1 teb.. En sona bırakıyorum: 'Bu esnada Rus ceı:fıesnin başka eece yarısı tebliği ekimle denildiği. malzemesi bu yoilaT &dycsı.nde bin_ mad1ğını Ahnan1ar dünkii resmi tcb 
liğ: Mısırda, El Alemey,n. yakınıc. Şah-in ha'bShaneden karıs·na k~r~e sülkunat. hıüküm sü_r. ne ?öre? ATmanl~. Mosk.ov~nı~ b~- niı:lbe ~ola~hkla El. A!~eyn saha. Uğle~e bi'l:di~şlerclir. ~~ 
daki :tahkimat • eminde fngiliz~er yazclığı manzum me'kıtubları oku. mes:ne ihttimal verilmemekredır. tı şımalınde Knlının cepbes!nae hır sına. gıdd>kdlderı glbı bu &aha .. gene. 'CSlr ve gan1met adedı brklır -
tarafından yapılan lc.arşıltk taarruı;. malı. Bunlar da :merdiven usulün. Da~a şimdiden Moslrova cephesln- taarruza geçmeğe teşe!bbüs etmişler dakı Mihver ordusu da gene bu yol. medı\.-ierine göre bu yarımadadaki 
laı- püskürtülmüştür. Dü.,~n, hava de mammmeler fakat satırları bir .. de lbaş ışehri'n 160 ki1ometre batı. ve 2000 ölü vorm~ler, 27 tank kay \ardan istifade su.retile i aşe ve su Sovyet kuvvet1erinıd.en büyük bir 
çarpışmaTarında 19 uçak kaybet • leŞtirerclk onl~ı nesre çevirmeli, sında:ki Kurak .bölgesinde .Aılıman. betmişlerdir. Ertesi gün ayni teşeb. h~sum:la ~ek o kadar sık int~ çek. k lsmlnm deniz yolile kaçabiimi _ol 
ıni tir. bunda ~ oorluk çeki1ımez. Bu na. lar beş gündenıbeııi bir taaruza gi. büs tekrar edi'lmiş ise de bütür. hü- mıyecekllerdir. dukbrını kalbul etmek de zarun -

J 
~~ven kanalında, Efka.ntaıadaki zım o kadar selis, o kadar seyyal. rişmlşler, RuSlar da,.bugün Alınan cum'far p~~ürtülmüş~r. 5.nvnş\au ~ A'.~e~eyn mıntak:ıs:nda tara. dir. 

ngılız hava üssü bombalanmıttn. Daha doğrusu onları ö~rle, şa irin ların MoSkovanm şunal batısında devam edılıyıor. feyınm ıçind~ buluoougu şartlar Sov:ret cephesi.nde cereyan eden 
Maltaya yapıin.n bava akınlanR- tereih ettiği şeıkilde okumalı. Kaı'ldni'n k~nde bir gedia\. açmış Moskova 5 (AA.) - Başhcn Al arasında, lngıtızk:. lehınde ba~ ~~ak hadiseler arasında dikkate ~yan o-

<la dün 14 lng'liz uçağı düşürülmüş. ıBaifii3.n!başa ruhu sarsan satır. ol<iuklannı soyleme!kte bulunmuŞ- man gayıreti f.]mdi Kurrk. cephesi • tefek far~tıl~ muvazı;n.e ve musa. lan biT tanesi de Mumans'k ahasın. 
tür. larla dolu olan bu pnrçalarda şai. :landı:r. nin merkezine yönetihııŞ bulunu • vat var .gıbidu. Onun ~~m: b.u mın - da Sovyet'ler.in gösterdiği fazhı ha. 

Kahire 5 (A.A.) - Cumatteai ti, eşici teSkin etmeğe çalışan bir Londra, 5 A.A.) - Reytcrın yor. Almanlar esas tank kuvvetle.. takadaki ~durumun yenı ınk ışafı~ın yntiyet ve fazla faaliyet ve meta • 
günü E;l Alemeyn etrafında büyük koca heyecaınne p;ÖI'ÜiY'>t'UZ; fakat M~vada!iti hususi mlihabmn rini buraya yığmıı1ardır ve 48 sa. n7 ıoliacagını ?lay~a·cla~. ~~ hıç- nettir. Gerçekten, geçen seneden -
meydaın muharebesine tekrar ba~ _ kendisi de kendi halinden, akıbe. den: attenberi ehemmiyetli tın şehrin ele bır şey kntirem.ıyecegını soy!e - beri Finlcr1e b irlikte Almanlar Mur 
!andığı zaman cereyan eden sava+- tinden endi.şelerle çıııpınıyor. Mek- .Allmroılar, dün Sovyet kuıvvetle.. gcçin"'lmcsi içİın ç.ok ııicldetli muha • me~1e en doğru lbır ~) yııpmış ol • mans'k'ı atmak ve Munnanlcs'tan 
Jarda 8 ind ordu 600 d.en fazla Al- tublarmın şurasında burasında rinin ~ ınevzi'1er€ çeh-ildikleri rebeler oTma.'ktatllr. dugumuz luınaatindeyiz. cenuba inen demiryolunu zaptetmek 
ınan e~r etmiştir. Rommel, İngiliz gençliğine, mahrum hayatına kar- Kursk cephesi kesfulinde çok şid. Bie4togrod cephesinin bir keai - 2 - Sovyıet c-cphesind.e: için pek ço'k teşebbüsler yaomıs ol. 
müdafaa hatlarını yararak kendisi.. şı fı$cıran ye's sayhnlan var. de11lıi bir mukaıvemcte çarpıımşlar • .minde Sovyct L:M'alan Cwna günü Alına.n~ müttefikleri tnrafın. duklart halde netice itı"barile buna 
no Nile bdar yol ~ak i.çin 4 gü.R.. Merakından ölecek derecede dır. Alınaniliar buı-ad.a5ti. ka.zan~_l-.ı yeni müdafaa ~le~ çekilmiş.. dıan Sıvastopcıfun işgalindon bir muıvaffak dlamamıflar ve Sovyetler 
denbeıi 1büyük bit' gayret saıfet - mü~essir gö~n karısına tesli. rını h>tisrnar eden şıırndı rnnrnkun tiır. gün ooma yan" 1 Temmuzda girişi. bu limanla bu demiryohındım isti.. 
mektedir. Yapılım tiava,,lar başlıca y.et vermeğ.c> çalışırken anl~ılıyocr olanı y~ğa ça!l~aclırlar. len ve heıvün artan bh ilddetle fadede devam etmi en:Iir. 
topçular arasını&a düc~a inhisa.~ ki kendiai ele kendisinin akıbetine KurBk oc-phesinın bu kısın~, Alman üstünlüğü çok ez!cidir. Sıc>vıyet mü. devam eden yeni tanrru:zun ağıriık K. D, 
etmit ve ıbu hatdcotJ.er Cumaırtesı i<nliyor. Ona: lann kayıde değer tenrkıkiler elde daıfiler QOk yUkından sıkı.ştınlmı~ merke!Zinin HaTkof _ Kursk h.ııttı~·r, 
günü yapılan 68vaşların ce:reyan et- Ya.ştU"sın kancığım, edelb!klilkleri tdk kesimdir. . buJ.unnnalkta ve durum cKanşık> şarkındaki Sahada olkluğu artık te. 
tiği ayni bö1gedc yani: 60 ki:ome.tıe Kara 'biT du.man gi.bi dağılır hatt. Cum'artesl günü Kur9k ce+ı'h~sm Vi? güç gôrünm~~i'r. ~yyüdo cthıi~i.r. Almanlarla milt~e • 
genişliğindeld cephonia 11malıae ram 1-üzgarda; de yapilan çall'ışma sırasında Al. Büyük meskUn bir mahal terkedildi filJ:eri dana ~ hazırıhk taarruz 

Belediye seçinti bir 
EylOlde başllyor 

doğru olmuştur. Yıqarsın, kalbimi'!' J..."ıztl saçlı bacısı man :başkumandan! ~nm tatbik Alınan koımutanlı.ğı, Kumk cep.. ları ile İz.yum'dan şimale doğnı 0 • 

Hava akanlar• En ~la. ~r yıl .'1irer etıbii ta!kti.ğin en banz .. ~ı bu hesinin yan !kanadında dövüŞ'?n lan Doneç ve Osknl nehııileri gı<:çid. (BaJtarafı 1 inci sayfada) 
Rommd ta\:viye ~dilen mütt-ofik Yırmı.Jlci a:sır?ıla.Tda. 'kesi!rme beş piyade fümenıle 4 Afman kıt'alarile birl~cdt için şi krini şı:re e ~1e geçird 'kten ve bu- nasebetile yakın .günlerde ::iUrdun 

kıt' alarlnl~ şiddetl bir mu.kaveme. . Ôlüım acısı. . tanlk ve ~· mo.!&'l~ tümeni her bır mal ~dan vurınağa teeŞbüs et. raı1Iar<la ~rk.a doğru mukotazi köprü her t rafında hazırlılklara gPÇilC-
ti ile karııılaşntıtır. lng.aiz. ıeıce Dıyor. Bunda hem teslıyet var, arada sava~ surmuş olmasKl'lr. m~_;r. . başı mevz.i'lerini tes·s ettikten sonra ce'ktir. Cümhuriyct Halk Partisi 
bomba uçaklamı, Cuma gecer.ı Loplu hem de ~ kadar çabuk unutulaca. Va.zly~ ~ıtık Büıyü.k bir meS!tlin mahal, h~r ı d-efa çok büyük kuvvetlerle Os • TeŞkilatı da gereık bu scç;rnlı>r ve 
bir halde tekra.r Mitw.eır ku~etlc :- ğından bir acı... Bielgurod 'kesiıminde Alman ~ sınıfa mensuıb sillilftıllı kuvvetılerın kal ncbriM!en şarka doğru taamı. k 'k d" teşkilat kndemi · 
. h"' tmı·.J?er ve taarxuzları Blu :mekıtUıblarda yürekleri par. !kısı ar'l:ımıştrr. Kızıl Yıldız gazetosı iştirakile ~~n çok çetin bir çar za ba~ • .şlaN!ır Almanlarla müt g~relkse eln : d 1 ·ı .. · ebr~ 

ı:ıne ucwn e _.. al k . 
1 

. .. 
1 

d Alm sa'Vl ..ıı-ed·1_ • ...ı;; ~. • • • nm ongrc erı o ayısı e ., nış ır 
nı Eldaba !bölgesine ve ayni muha. çh"".:!~tc1a :~~1: erb\~a~-. ESk1ı Yun

1
an ne ıgore bazı yer er e an r plŞilladan sonra tıeıll\.' Iııuıl~~·r. tefi~e!fJnın bu büyü· taarruz hare. çalışmağa koyu[acruk!tır. 

_,_ . . d h iba.;ı..a Aokta. ~u~ ecuJIUR;."fJ lrı: < nsan ar ketı.ne iştirak ettirmekte olduklar - . · . 
recıe çewesının · ~ ad.i o;i ... rnanın kenıdi talilhılerinf kendileri yal'\t\r. ( - kuvvetin ibuy·· ü-kliix"rii hakk1nda bir Cümhu:ı~et Ha~ Parüsı Gen~l 
la.rbna teksif etmısuct r. ı;:-. lar' > d"yor Şair de kPndisini biv ''Son_ Posta,, nın bulmacası·.18 - (12) fiki.r ~3'-C~ ~ • • b h Sekreterl.iğı bu munasebctle ıteŞkı.. 
bir mühimmat kaiill:esi tam ır aa- 1€ ~;-z.IS'tan ·talihinin m"ucidi kendi- k "!e400110u~ . . ;çınd u kla • 1atına bir tamim göndereıek önü. 
b ti h 11.rmu .... tur · re etı tayyal'C he e e · e - müzd" ....J. · d · _,, ı 

e e ı avll!Ya ~ _!ı" .. vı__ si olduğunu hi'SSC."tımiş rnidlr ki ne k.t _ll, 'J .. d . h •- .J1 b t:'J\ı evrenın çcu1şma esas.arı 
ngllliı mev:uıen saguun - ' • BanlnrJan 30 taneıini hall.Jaelr bir atla yollrvan h me e o<rouguna an a:oeruer ~ - · ~• l ' +n..ıt. ı·t d'· B .. 'k'" da~ti andıran bir dilşüınü~le: • • • lund ~ " 1em ... kt . ru ışana ey emış ve ~ı an u. 

Lonıdra, 5 (A.A.) - ug~n ~ Yalın avak karlı .,0ııara du··~mu··~ , o~,,ucamuza bir h4t/rye takJrm .Jec fls ... ugunu S<>Y egı nfı addede • şen vazücleri hatırlatmıştır. 
P ·· ·· L d \n salahıyet " :ı: ~ C"""lZ. azar gunu on ran ~. •. El yetim bir ~ocıık oibi bu yiirek Solcta.D sata dol' _, • .. .. .. iBE.{ediye seçimi yurdun her ta. 
ma'hfellerinde söylendiğine gore, Mavi gözleri dolu nı: 1 2 3 4 S 6 7 8 g 10 AIPma.n. başkomu'tanlı~ı ~~ buyuk rafında ibiT Eylülde lbaş1nyarak 20 
Alemeyın çevresindeki lngiliz rnev- ]{ü~cük burnunu ç_ekerek 1 - Tırnakla kuvvet!lerı l:ıa~etc geç.ırdıgı sıra - Birinciteşrinde tamamlanacaktır. 
~eri halen sağlam durmakta ve Ağlıamak is~yor yaralamak (10). 1 d.a ~r~l T1;111oç.enkıomm, mutadı Vfüı.yetller umumi mcclisier"n 11 se 
karşı1ık lbiT taarruz devam etmekte. Diyor?.. 2 - .Merulekc • 2 - -- °'?ugu urzere bir karşı taarruza geç. çimi belediye seçimini müteakb 
diT: Durum İngilizler için. e1veri~iz ~amalk!.. İnsanlarn nasib olan blr ıer m!~; fakat mu":effak o ~.ıx.arak yapılacaıktır. Bu seçmin gününü 
d~:Yiaf. kanalına mayin dökiildÜ o teSH~·et yaş1an1e bu.tün hayatJn (6). Tersi bir mık 3 gen çdc~ck ısterlren mühımce Dalhil'ye Vektıletı 'tesb"ıt ederk vi-

k mmet a:teşle.rini sönrlüreb:Jmek. <2>. k.uvvet1ennı Ahnan çe~er v_~ lcıs. Jfryet~ere bildireaktir. 
Bmlim 5 (A.A.) - Alman uça - İ9te Ş8İf' de bayatlmn elemleri için 3 - Tem (3), 4 ÖCLna ka.pt~ı. O!dugunu dun kı. Cümhuııiyot Halk Parı1si kong. 

ları dün gece Süıven kı:ınalına ma- bunu araym-. BaştQ m. saca kay~etnuştık ... Almanıiar: bu relerine gelı'nce bu yıl ocak ve 
F dö'kmü lcr ve Sü.ven civarın\ Namn Hikmetin ooşlıca şi'r 4 - İsk il - 5 --- kuvvetllerı çemb~r -~ın~ ntm:ıkla be. na'hiye 'kıongr<f.eri Eylül ayı ıçinde 
ınfif'a:klı bombala& tesirli bir taar- mecmualarını kaydP<lelim: Gece de bir fslm (!), ra'ber ~on ne?n U'2ermd-ckı Moro. yapılıp ıtamalanacalk, kaza kong. 
ruza tutmuşlardı~. Daha başka saf .. g('len t€1graf, Varan 3, Ses+ni kay_ Bir işin bliyil. 6 il nez şehır ~e ısta~yorule on~n ce • reler~ ise t~n ayının on be. 
va~ uçakları 1ngi1izllerin şimali A ~ beden ~ir, 1 + 1 -= 1. Sim:ıvne fü <T>. __ __ __ __ nulbuna dogru i1en lıarekedenne d-e. şintfo \başlayıp 31 mci günü akşa. 
rika. sahilindeki geri ta'kıviye kı:vvet.. kadıs1 oğlu Şeyh Bedre~tin desta. s - Köy polisi 7 ~mli ~~işlerdir '~e 5 ;ı_ r_:~m~z ~k- mına kadar bitirmecdlotir. V lfıyet 
!etini 'bombalnm1 Tard· r. nı. v . s. pelk ziyade temenni etme- .(8~. - Cisf nr;: .. ~man resm~ te'~ngı m~.ttefi kongr~eıi' B'r'inci Ktinun a ında 

lid"r 'ki sair hG-vaıtımn buJuanlnrın1 • 8 ~~ş koTiarı~ın uclannı.n _dun ~e- yapı.!ıacaktlr. Bu kongrelerin hangi 
~ert'4c Türk edebivatına h"rc-o'k rin en tak ııarça. nış :Ocr cephe. il~ O~~ nehrıne vusı.1 günlere<' yap1lacağım Pat'i Genel 
eserlE-r daba versin. Herlıalrl,,, Na. lan m~ Ur4klık 9 olduk?arını 'b ldırmlştir. Sovyet ve Selkreterliği Uıyin edecektir. 
um Hibnet 90n nesU şairler;nin :nHlası (2). bLo~dradlroy.nnkfarıt-an çık~n ta -

(Bqtarnfı 1 inci aayfada) .. d ve en s çkinlrri '7 - IDsiki :roı. elner e mareşa ımoçen ·o uv. 
lian gören .gen~ere ve efrada geniş en an sır~sın .ıı ismini derin <s>. vetlerln;'n bu gerı·ş cepheli taarruz Hataym kurtulıış bayramı 
bir program mucröince . p:lot~a.rla a:a~nda şiıOO de~r 8 - Y-emln (3), Enfes (3). 5 - ~oe güneşi C2), Tem ocınl e. karş·s nda geri çekı1m · ş o!d ukları. 
efracbn planörle uçuş talmtlerı ya. ~.7.g1leı-le ya21111l H · z Usaklıail 9 - \'fliyet (2), Bir çlçe~ yetişti. datrdır (3), Ağ~ın kolu (3). nl rf raf ve kabu1 etmekte: fakdt (&§tarafı 1 inci ı.ayfnd ~ 
pacalklarını, bundan böy!e -~rdu- · ~ rlldlt yer m. 6 - Bir harfin okuhuşu (2), Gelir çember içine alınan Sovyet kuvvet- nün şerline şeh:r baştan baş:ı do. 
ların gitgide <lalın. ıfazla plfuıor kul gelince, bunun sürati 480 ikilomet. 10 - Ftkrin anası (4). isim (3). (4). leriooen biç lbahtttmemekted irler. nanmış, ~r yer zafer takları ku. 
lnna(!alklannı, bunun en modern reden :fmfiacbr . .Aıymi zamanda to:- Yukanc'kuı ~a ra: "I - Bir kadın ismi (5), Boyun zıddı Bugünkü telb1"ğılerinde Almanlar rulmu.ş~ur. Lise meydanında yapı. 
sistem Qldu.ğunu ve Ameri<kalıla. p:l ve bombalar taşı.m~tadır. Bır l - Bir ıı.Ja,ns (9). f2). da bundan bahsetmcm·~1crd·T ve bu 1nn merasim çok samımi olmuş ve 
rın bu usulde diğer milletleri çok 'kaç gün içinde lbu taıyyal':l€rden 2 - Tt-rsl l.~elrl mektlr m. ••o. 8 - Bir nehir balığı (3), Harç kil.. sel>db1e lbu kuvvetlerin miktMile ne. kahnımaın aSkerlerfaniz.in geçıd rcs 
fazla geçmiş olduklarını söYJ.emiş.. şa ılaaillt derecede fa.zl:a. miıktar~~ ta (2). reci <4>. reıde ve ne surette çevn1m'.ş olduk. mi süreı'kl!.i allkışlarla karsılanrnı , 
tir. hiıırrıetıe giTecektir. Aıyrıca her bırı 3 - ?ılotfakta ı.ıUanıhr (3), Numar.ı 9 - Xeticcsiz (4), Antremıın, öğren. 1arı henüz anla~ılamamı UT. iftiharla ~yrcdilmışUr. 
Büıtün teçtıi7.atile beraber 150 40 ton bomba taşıyabilen tayyar~ lamına celfr <2ı · mdi <5> • A)mantanla mütteıfi'klerinin yu • Gece şclııirde muazzam bir fener 

itişi taşıya'bi1ecek olan tayyareye !.er de hizmete alınacalctır. 4 - Nota (%). Antrenmanlı ''7). lO - Y&%ıp bcnmak (9), karı Don nd1T' nin bahsettiğimiz a1ayı yapılmıştır. 
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675 00 

75 00 
u 75 
60 00 
50 00 

5 00 
sı oa 
50 00 
57 00 

JZ'l 00 
!50 00 

92 '/IS 
12r; ce 
11~ 50 

'8 '15 
zs 00 
7"i 00 
70 00 
80 00 

'1') 00 

62 50 
93 '75 
83 '75 
6Z SO 
12 51 
ııs oo 
111 IS 

87 51) 

M H 

25 " sn tt 
t:! 50 

61 50 

13 " 
56 25 

'88 75 
18611 80 50 

Tarihi Saat 

1 - Dmek 11%5 " 
1 - D llH il 

H 
382 

31 .&o* eUiltııq j_ H/7/9'2 
17 K&Jl&h ' "&· H/7/Ua 

10 
11 

ı - itana 
enak 9188 Ol H 8'79 ti Jtaoab 1'/7/9fı 11 
4 - TiM eeb. 
me, meJ'V&, 
aııa, J'Oi'ar1 SSl' 5t 248 59 ~* ebllfalt H/7/H3 11 

18811 80 50 1395 89 
ı - lto!Q'a 1alebe pansiyonunun Jak&rtc1a aclla.rı Juah JiJecek lhtiraçlan 

elııllKme Şll'Cnameslne l'lre kıomisyonumuzca parti parti bpah zarf ve 1.oık ek. 
.atme nreUle, mlinaıraara konulmu, ve laer partfnba muvakkat teminat mi\,, 
tarı ıe ihale tarih ve saatleri karşürında yazılmıttar. 

! - t.teklller bir parti teşkil eden enalda.rın her ma&lestne a.nı a:rrı flat 
Wı1if edeceldenlir. Be,eı.ı amumireal Uzerlnden n.pılaoak kınzllatlı tekllCler 
kabul edllmiyecettlt. 

s - D.slltme Afyon Jedinci işletme lrinuında belli etin ft ıaatıeı'de yapıla. 

c*r. 
f - Kapalı partilere iştirak edecek tltek1ller teklllelrlol Ye kanunun tuybı 

etUtt vesikala.rlle birlikte tlıale ııaatinden bir aaa.ı enel Jııomlsyon relsllilne 
vennete mecbarchıriar. 

5 - EkSiltme pı1namelerln1 ıörmek llte1enler 1ec1lnd ıttetme komisy"on 
tei9lftlnde ve lton,a talebe pansiyoD. mildlkiQiine ~JDIWı ilin olu.nar, 

cutı. 

SOR POSTK Temmuz 1 

EVii bir genç 
bayan nasll 

GÜZELLEŞTi VE 
MES'UT OLDU? 

Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyatı 

Amerika Radyo Şirketleri Tllrkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca neşriyat saatlarını bildirirler 

Bayan G ... 
" Yıl•ız M ıı ewveııı .. kıdtr oulM· 
ılılı " kı,..tıiıdllll .. dlpr. 

Türtd,-e autl Proccam 

9:45-10:00 Haberler 
D 

11 :00-11 :15 Haberlerin tahlili 
., » 

15:00-15:15 Habetle1 
» 

l5:15--1S:30 Haberierln tahUll 

17 :30-17 :45 

18:00-18:15 

., » 
Haberler 

)) 

Haberler 
» 

18115-18:30 Haberlerin tALllll 
» • 

18130-18:45 Haberler 

T -

19:00-19:15 

J> 

• 

D 

Günler 

Salı ile Pazar 
Pazarteal 
Salı ile Pu.r 
Pazarte5' 
Her gün 

J) 

Her cün ,, 
Her sün 

)1 

Her ıün 
)) 

Her cün 
J) 

Her sün 
)) 

Pazartesi· ili Cumartesi 
,, » 

Pazarteel di Cuma 
)) • 

Radyo 
Merkezi 

Dalga 
Klloılkl 

9 .670 
11,890 
9,670 

11.390 
15.270 
17,830 
15.2'/0 
17,330 
15,250 
15,850 
15,210 
17,830 
15,270 
17,830 
15,250 
15,850 
15,350 
17,750 
15,150 

Uzunluiu 
Metre 

31 .02 
25.23 
31.02 
25.23 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19.8 

25 yaşında idim. cBlr anıra bı
rıkılmaktıııa kortunata b14lamıt

tuıı ... Sık aık dana salonlarma devam 
et.meıtı tecrübe ettim. Fakat hiç bir 
erkelin nazarı dikkatini celbedeml· 
:rordum. Henüz evlerunlf benden ıeno 
bir arkadaşım bana b1r 11.l' tevdi ettl: 
cErkeldertn t&kdlr naurlırın& oeken 
t.aze, nermln ve açık bir clld ve taJa
ıu penıst.14 blr tendir. Bu yeni ve ta
J'&ru hayret ıti.Mlllk reçetesini een de 
tecrübe eh dedi . flmdl zevclml tlk 
nazarda talr.dlr etııtı aöz kamaştıran 
blr tasellktekl geno •• nermln ten1m 
oldukunu itiraf ediyor. 

• ,, J) 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
WCBX 
wcw 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WB05 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WLWO 
wcw 

17,780 
15,210 
15,150 

16.08 
19.72 
19.8 
16.8 
19.72 
19,70 
1&.9 
19,56 
19.6 
16.8 
26.4 
30.9 
49.6 
1956 
19.6 
16.8 
19.56 
19.7 
189 
189 
19.56 
25.4 
30.9 
49.6 
19.7 
16.9 
25.4 
30.9 
49,6 

19.56 
31.02 
16.S 

19115--19:30 Müzik ve babl'tleria tahlili Pazartesi il& Cuma 

Yaptıtım fUdur: 
cHer ıqım, ,at.nıudın enel 

clld (ldaaı olan penbe renkteki To
kalon Kremini kullandım . Terkibin
de, butün dünyada meşhur bir clld 
mütehasaın t.a.ro.!ından U.1 •• clld 
hüceyrelerlnden latlhraç edllmlf lt1.Y· 
metli blr uıuur nrdır Sla uyurken 
o, cildi beller ve ıüaelleftlrir. Sabah
lan da yafsıs beyu renkteki Toka
loiı Kremini kullandım. Btrkao riln 
sarfında cildim, kadUe ılbl yumufak, 
rill yapratı ıtbl taze ve nermln blr 
bal aldı, açık mesamelerim ııık.Jattı 

ve siyah noktalarla ıayrt aaf madde· 
ler kayboldu, 

Erkekler sizt cazip n sehhır 
buluyorlar mı? A1'.l1 taktirde he· 
men bugünden clld gıduı olan To· 
kalon Kremini kullanarak. letafetl
nW arttırımı •• tenlnlıe bayat •e 
taravet verln1z. Tok.alon luemlerlnt, 
clld için bealey1cl hiç blr unauru lh
tiva etmlyen 6.dl güzellik kremleri lle 
lı:anştırmayınıı. 

AYYILDIZ 
Saat Sabm Evi 

llOllYIN BDDA 

20 :30-20 ;48 

21 ı00-21 :15 

• 
• • 

Haberi er 
» 

• 
• 
• 
• 
• 

21 :16-21 :30 Haberlel:ln tabUll 

21 ı30-21 :45 

21 :46-22 :00 
22 :30-22 :45 

J) 

• 
• 
• 

• 

Haberlerin tahllD 

• • 
• 

• • 
Haberler 

• 
22 :45-23 :00 Haberlerin tabliU 

23 :00-23 ;1 s 

• 
• 

• 
'O 

J) • 

Ha~rler 

.. 
23:15-23:30 Haberlerin tahlili 

» ,, 
23:15-23:30 Haberlerin tahlili 

23 :30-23 :45 

23 :30--23 :45 

D • 
• it 

Haberler 
Hab'erler 

'D 

1) 

Müök 
)) 

23 :45-24 :00 Haberlarln tahlili 

» 
J) 

Her aün 
)) 

Her sün 
J) 

• 

J) 

.D 

Pazartesi 111 Ct1martul 
» 
)) 

Her sün 
)) 

)) 

tfer cün 

» ,, 

Pazarteai ili Cumartesi 
)) 

Pazar 
Her gün 

Pazar 
» 
J) 

Her gün 
)) 

Pazar 
J) 

l) 

)) 

Her gün 
)) 

Her gün 

•. » 
Pazartesi Ui Cumarteıl 

)) 

» 
Her gün 

Her cün 

• 
J) 

• 

Sah ve Penemba 
» ~ 

WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 
WLWO 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WRCA 
WNBl 
WRC 
WNBI 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WGEA 

· 17,7SO 
15,210 
15,250 
15,850 
15,330 
15.270 
17,830 
11 ,790 

9,700 
6,040 

15,350 
15,270 
17,830 
15,330 
15.250 
15,850 
15,850 
15,300 
11,790 
9,700 
6,040 

15,250 
15,850 
11,790 
9,700 
6,040 

15,300 
9,670 

17.780 
9,670 
17,780 
11,790 

9,700 
6,040 

17.830 
15,300 
15.250 
15,850 

9.670 
17.780 
15,300 

31.02 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
16.6 
19.56 
19.7 
18.9 
31.02 
16.8 
19.56 M&laaımda her DHI 1&&tler te. 

mlaa.th olarak atılır Ye tembı..tıı 
eaat tamiri J'&pılır. Slırkeol: Bet"' 
ltemil Eounesl .,Ulfltlnde Tram. 
n.1 cluratmuı tam ~ınııla Ha. 

rım ottu ilan ~ inci kat. 
(Bu listeyi IQtfen kesip saklayınız) 

.................................................... 
Son Poet.a M.tbe.ul ı 

....,... llödlırilı Ollad ~ 
uatNı A. Dnm U8AKJ.ıotı. 

SÜMER BANK 
İstanbul Satınalma MUdUrlUğUnden 

MOBİLYA YAPTIRILACAK 
Karabük Demir ve Çelik Fabrilta1arl mUesaeseai için müdürlüğü. 

mi.İ'zdeki prtnam~ ve projesi mucihince 73 parça. mobitya yaptırı • 
lacaktır, 

Talib olanlarin 10/ 7 / 942 tannine !Jtadar müdüri>·ete müracaatları 

• 

A~}.~da ~~~.~!~~!~~~~~~~~!?~ pn.I 

Saçınız D6ktUiiyoru, Baııoızda Kepek Yaru ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---Kullanınız. teairlnl derhal K6rür•Dnüz ___ ,, 

lstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedeli HZ.200 lira olıuı mubteUf bakır malzeme mektubla, 
te\lff istemek suret.ile sa.tın alınacaktır. 

2 - l'fluvakkat teminat 10665 liradır. 

3 - Teklifin leva.zundAn parasız tedarik edilecek şartnamesindeki tarlrata. 
a11un olarak 14/8/942 Cuma rilnü saat 1 '1 ye kadar l\lct.ro Banıııırı ' 
üncü katında.ki Levazım l\IUdihlülilne imza mukabilinde verilmiş olma.u 

lAzımdır, c7063> 

Tabii Limon çiçeklerinden çıkarılan 

iLONKA 
Kolonyasile loıyonlannı her yerde arayınız 

tiye'le.i'de çalıımıı bir rnuhasebeeiy~ ihtiyaç vardır. }alib olanların 
hergün aaat 17 den aoo-:o. Galata Büyü'k. Tünel hanında 6 No. ya 

müracaatlari" f "-••••••••••••••••••••••••" 


