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Jl&rkof cepbealnde blr 8o'V)'et l111tJhklmma 1aarnız. .. 

Anltıraff aa Adan ara: ı o Dotl• ceplleıtade 

Adanadaki devlet 
ilretme çiftliği 

Harkofta 
Sovyet ordusunun iki 

cenahına ka111 

Alman taarruzu 
genişliyor 

Vazan AsUH Us 
Adanada Del"let tlretme Çiftli. 

ğl \'al'. Burada Zlrnt Vekiletlne 
bağb bir ~kilit devlet hesabrna 
dra&t yapıyor. Çiftçiler Birliii 
reisi Fazlı .Meto Ye Adananın bil· 
Jllk draatçllerlnden H 'okı Bo8na
mn yardımı De Adanatla de\'let İ§
lctmelerlnfn Kuzueu oğhı denilen 
mevlddo ektiği tarlalarda batöz 
maldneei lle .., .. ı haeat eclildlğiol 
gördüm. 

Buradaki ı.ws, ~r&M. v eki.le. 
tinin Ameribdan getiıtttli llOll 

mtcm maklnelerden bJridlr: Rem 
orak, hem 1ıarman makinesi vazi
feı;nl birden yapıyor. ~lakinenln 
yere yatmış bir ~ıJmğa benzeyen 
ve orak hlsmt"tinl gören bir par. 
pst arpalarm sap1anm topluyor, 
içerisine alıyor, keflkisi ile bi~iyor, 
IOIU"& balaklsrla bcrnber nplano. 
11amaıt Jmmmı ıtan'1k bir ha.ide har 
mua maJıl•esi kSDIDA veriyor. Ba
nda 8&1D81llarla taMler bi1"'1in. 
den aynlıyor, samanlar makinenin 
arka.<1mdan dökUltlyor, taneler ma
JdlMID.İD 119tllnde huniye ben7.eyeıı 
bir :yerinden döldileıek aynca top. 
lanıyor. 

Öyle kt ta.,ıt işinde kağnı nasd 
fbneadiferle yant eıdenezse rira. 
ıa& sahumcta da eski sjc;tem orak 
ve döven ne de ba modı>ro ziraat 
makinelerine Tekabet. etmek lm
Mnsudır, 

Acl&D&htsr bono pek iyi takdir 
etmiştir. Bu sayede Çıd."Urova ba. 
gtın memlekethnizin Amen"ka ka
dar maldnelepnlş bir pal'Ç8llı lrali
lle gelml~r. Adam.da her ttirlll 
mttt.ek1mil dmat maldnP-lıerfnin 
nihnuneleri vardır. 

'Yalnız ba makinelerin yed.ek par
çalanncı,.n kmlanlann l'e bozulaıi. 
Jann yerlerille yenilerini getlre
miyorlar. Bu~ memlelretl. 
milde tsmlr etmek de mttrdklio 
obnuyor. Aibnada bugtin büyük zi
raat !lahlplerlnin en çok sıkıldığı 
~badar. 

Dedet ı,ıetmelertnln Kuzat11 ot
Jandald fasffyetlerfııl tctkik eder
ken Userinde durduğum bir nok
ta l'I oldu: .Buradaki 11at6z maki
nesinin traktörU (80) beygir kuv-

A~b:ı devlet lıletmelerl ba ma
kineleri kullanmak için (-Mt) bey. 
gir kuwetinde bir traktör balu
namacbğr f~ln mi ( 60) beygir kal'• 
l'etinde bir traktöre bağlamak nıec 
buriyetİllde kslmJJtırT BDDa oğr.e
Demedim. Ancsk (ZO) beygir de. 
receslnde fazla bir kavvetln fay
da.srz yere her gün •rfedltmek. 
te olmauna, yirmi beygir W\'vetl
nin karşılrğı ola.o bensin Yeya ma. 
a'-8 beyhude ,...... pkıhp dur -
maımaa ...ı• Devlll& .... bma 
o~a da lktmadt ıe,ei>btl'llerde yjr. 
mi değll, bir beygir kuvvetinin 
fayclasn olarak •rfedllmls olması 
bUytlk bir israftır. 

Adanadaki devlet işletmelerin
de gözüme ~rpan zayıf eoktalar. 
dan biri de '° oldu: Devi3t teş
ldlitı fertlere nisbeüe daha iyi 
tartlarla işçi tutabilecek bir mev
kide olmak lbnn gelirken Adana 
devlet l§letmesinde tenılne olarak 
daha fena. :tartlarla amele kalla -
nıhyor. ll11S11sl ziraat yapan çlft
~1er kulJandıklan işçilere- yemek 
''eriyorlar; devlet l!Jletmesi usul
lerin imkansızlığı yllzündf'D. bunu 
1~eremi7or; !l&deee bu eebept.en 
l)i kabillyet.11 lgiltt dvlet lşletme
leıinılen k114:1yor, çah!Jtınlamqor. 
Sonra Adanada devlet l,ıetmeleri 
tuttuğu l~Jerl -haftada bir ba.. 
~ gönlük daha fazla ''ermek 
palıa'llJI& da olsa- h&ftaam her 
gttntınde ı,ıetmek ~ Jle tutaLl
lirken o da {KHerl haftayı bet ba
çuk gün •ymak idetinl kabul edi
yor; ha Mll'etle iKİier buat mev
shnbıln bir gUn clejll, saat kaybet· 
mıemek icap ettiği bir amanında 
baltanın en kıymetH iki gllnUnü 
bot ve l§Siz geçiriyor. bçller böyle 
haftanm iki gününde tatil ecllııee 
maltlnelerin İıJletmesl iti ile alika
lı olan makinistler 1•0 saire de Uc~ 
retlerini gllndeHJ' değil, aylık ola. 
rak •lnıa.Ianna rafmen l~m kalı
yor! Ve itte böyle Ul\f'te kin bir 
kaç ytlz 1lrabk bir fed&klrlı.~' et
lllt"md< ytlzttndea tarlada malmı
lün yal'l"Jıru kaybetmek tehllkeel 
hqgösterlyort 

- iki taTal da acele 
takviye getiTtiyoT 

.llıloekova, J8 (A.A) - BUC11D Det
rolunan Sovyet tebliği: 

27 haziran geceal krtalarlllllZ SL 
vutopol kealmlnde dll§mana taarruz 
etm.l§lerdir. 

Cephenin diğer kesimi\>. ıle chem
mlyetıı bir değişiklik 0 1 • n• tır. 

.lıl09ko\la, 28 (A.A) - s.:ı~yct teb. 
uttne ektir: 

Harkot kesiminde bir dUfman ta
arruzunda. 800 den fazla Alman öldll 
rWmU§ ve 7 tank SBV&f dqı bırakıl.. 
miflır. Bu taamıa pU.skUrtlllmll§ • 
tur. 

Volkot oepheai.nde taarruz yapan 
68 Alman tayyareslnden 15 1 tahrip 
edilmlftlr. 

Barkot cıepbe9lnde 
Moekova, 28 (A.A) - 1zveatta ga. 

zeteslnln yazdıtına göre, Ha.rkof cep 
he.slnln bir kesiminde Almanlarm 
Sovyet aol ltanadma k&rfI yaptıklan 
taarruz Uzerine göğUs götüae tid -
detll muharebeler olmU§tur. Alman 
tankları eheınmlyeUi bir Sovyet haL 
tma k&rfl iierlemi§lerae de bu hattı 

(Devamı Sa. !, Sii. 4 de) 

Almaa te 1111 

Sivastopolda bir 
kısım istihkamlar 

daha ahndı 
Bremen üzerinde 14 lngiliz 

tayyaresi dütürüldü 
Bertin, 28 (A.A)- Alman baJ ko-

mutanlrtınm tebHA'f: 
Sivutopolun doğu keaiminde, Al • 

man ve Romen kıtaıan tiddeUl iatlb.. 
klm muharebelerinde dtl§manı tepe_ 
lerdeki birçok kuvvetli mevzilerden 
çıkarıp atml§lardır. Bu taarruzun 

(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

vetindeymit. Ba makineyi ( 40) bey l • d •• ı l 
f:!":.:·::-:ıa;:r!~1;:,e1cı:;; zmıt un KUrtu uş 
kuvveti fazla irnlı. 

Kadıköyünde bayramını kutladı 
Yan in 1 blm&, ıs (A.A) - lzmltio kurtu-

0

giderek AtatUrklln heykeline çelenk.. g lll§unun 22 ncl yıldönllmU bugUn COf ler konulmll§ v~ ll6s alan hatipler 

Acıbademde bir ev yandı kun teza.bllr:ıtıa kullanmaktadır. Şe. bayramın mlnaamı tıebarUz ettlrmit
hlr baıtan D8f& bayraklarla ve cad_ lerdir. Bu aırada meydan, mllll birli. 

DUn gece nat 22,25 de Kadıköyün.. 
de Acıbo.demde Çifte cevizlerde bir 
7ııııgaı olm:.ııtur. Yangın bakkal İb. 
.sana alt lkl katlı ve alt katı k~, 
ü.etU ah§ap evden çıkmıı. bu ev ta.. 
mamen yan:lıktan aoııra etrafa llL. 
rayetine meydan verilmeden söndll. 
1'lllmll§tUr. Bina bot bulunma.kta idi. 
Yangmm aebebl hakkmda t&hkikat 
yapılmaktadır. 

deler taklarla& llO.alenmJıUtir, Sabah tın yeni btr tez&hllril ma.nza.rumı 

aaat 9 da mllla t91ldlltmı tıemall e.. g6aterlyordu. Töreni mUteakip bir 
den 600 kl§Ulk bir gurup şehrin ke_ gurup ıebltllğe giderek celenkler koy 
narmda toplanan binlerce halkın al- DUlf ve uiz §8hldlerin hatıraıarmı 

kıflan arasında §ebre dahil olmU§ ve sanı ne &nml§tır. 
onlan kahraman ordumuz takip et • Gece btlyUk bir fener alayı JllP~ 
ınlttir. Bu cr&da bukeUer ffl'illyor, caktır. Halkevinde de bir temlll ve • 
yollara çl~ckler aerpW)'Ol"du. Geçid I rllecekUr, 
aıa:yı do&ruca CUmlı.ur1fet alamna ı 

Mısır mu
harebesi 
başladı 

Mar.a MatrulaJalri lngiliz 
mevzilerinin bir kumı 

çevrildi 

Mihver botun 
kuvvetler ile 

taarruza geçti 
lngilizler eau mevzilerinin 

henüz çevrilmediiini 
bildiriyorlar 

Kahire, 28 ( A.A.) - Mısır için 
büyük meydan m~arebesi dün ~ 
leden l!K>nnı esaslı iki savaş halinde 
ba~lamıştır, Bu savaşlardan birinde 
düşmanın zırhlı kuvvetleri Marsa 
Matruh cenubundakf muharebe ırrup 
lanmızla karşılaşmış, ikinci savaşta 
zırhlı kuvvetlerimiz daha batıda 

bDy(Hc bir dOşırnan lrmvetine taar • 
ruz etmiftir. 

lNGlLtz TEBLlGt 
Kalılu, 28 (A.A.) - Ortaşark tn.. 

giliz tebliği: 
Dün kuvvetlerimiz düşmanla sav:ı 

şa tutuşmuş ve bütün B(ln şiddetli 
mtriıarc !\eler olmUftur. 

Marsa .M:ıtnııhun b8'tısındaki mev. 
zilerimiıi çeviren dümlan zırhlı 
kuvvetleri esas muharebe ırruplan • 
mızla karşıia,ınıştır. 

( DewMt Sa. !. Sil. 5 tJe) 

Alman aakerl mütehu.ıa
laıma söre 

Mısırdaki İngiliz 
kuvvetleri 

imha edilen 8 nci orduya 
mabetle 

Harp kabiliyeti 
itibarile zayıfllr 

lngilizler Sllriyedeki ordu. 
larım tamamen Filiıtindeki 

kuvvetleı1ni de kımıen 
çekmitler 

Berlin, 28 ( A.A.) - D.N.B. ajan
sının askeri muharriri yazıyor: 

Alman askerl mahl'illerinin dik • 
kati bilhassa Maraa Malru.b cephesi 
He 9 uncu ve 10 uncu İngfli1: ordu.. 
tarının savaş· kudreti therinde top. 
lanmıştır. Bıı hususta Surlyeden a
lınan haberlere büyük bir ehM1111J. 
yet atfedilmektedir. Bu haberlere 
göre, ortaşsrktaki lngillı orduları 

(Devamı Sa. !, Sü. 8 dt) 

Mihverin bir 
maksadı da 

Bir lngiliz •aetaine •öre 

Türki1Jeqi 
Akdeniz tarafından 

Tecrit etmektir 1 
Almanlar Kafkuyaya ve 

Orta f&l'ka yeni yollar 
açmak Utiyorlar 

Lollclra. Z8 (A.A.) - Ubya ye. 
nil~ ve Mmmiald duruanm ge
Lviml İqtlis buınlnJn dikkatini 
tutmokta devam ediyor: 

Sandey Tayım• gueteai diyor 
ki: 

••BLr1et1ıt mili tre harbi toptan 
göz örıllnde tutmahdır. çnmu bO
tün lıup .9R.hnelerinln 1*1Jlrl üae
rine te* etm8tedir. 

Avrupada harbin bllttln yWdlnll 
Rmlann çSteme olduğunu unu • 
tamsyız. Bu, Avrupada zamanı 
geılince ildnd b r cephe açmak J'O· 
lundıııild d~ hnklı g&lterlr. 
lUrmı ve Ubyadaıki taamlllArlll 

aynı vakte rastlam381 stratejik ba 
knndan şu intibsı vermeırted'r, Al
manlar Ksrsdcn:.2'X!i: hi.ldm olmak 
Töıtiyeyi Akdeniz tarafmdan teo. 
rtt etmek, KafkuyaYB, anadaki 
petrol kuyulamı& ve kcu. orta pr 
ka yeni :YOilar açmak iltiyodar. 

Eler dü.,man Mlftrdt yea..lil"lıe 
bu hedeflere ~tır.,, 

2 inci sayfamızda 

Harbiye !llazu 11t1ıtan çekllme6i 
lstenlll'D Çö,Pl 

Çör çil 
Çal'f&Dlba aünü 

Tenkitlere cevap 
verecek 

Müttefiklerin merkezi bir 
komutanlık kurmuı 
lüzumlu görülüyor 

LoDdra, ıs (AA.) - Bafvekll 
ÇISrçU harbin ldarutne ka!'fl bir la.. 
amı mebualar tarafından verilen g11. 
venalzllk taltrirlne bizzat cevap ve. 
recek, uzun ve fiddeW bir nutuk 81Sy. 
Uyecektir. Libya lıAdi.lelerl mllnaae. 
beUle Avam kama.ra.ııma htlkfimetiD 
leh ve aleyhinde 12 takrir verflmlf. 
tir. 

Mlb&kereler ne zaman t 
Lledra, il (A.A) - K. Ç6q;IUa 

(Devamı Stı. ı, Sü. 8 dı) 

Japon elçisi 
Sovyet hariciye komiser 

muaviniyle 

Mühim meseleler 
görUşmUş 

Tokyo, 28 (A.A) - Domei ajan_ 
sının Kuybişeften öitrendilinıe göre, 
Japon elcisi Sato Sovyet hariciye 
komiser muavini Vklıinsklyl ziya • 
ret ederek ehemımfyeUI müzakere • 
lerde bulunmuştur. 

, ' Yugoslavy .. da 
General Mihailoviç 

kuvvetleri tarahndan 

iki ltalyan 
tümeni 

perışan edild. 
İtalyanlardan 4000 

kişi öldü 
LoDdra, 2.S (A.~.) - Meı.o~ova 

ad)'O!IUnun bild!rdiğ'ne göre, Yu. 
goelaıYyuda, general Miailovıç'in 
vatıaoseverler ordUBU, cenup Ka
raılağmda. iki İtalyan tümenini 
Pmi!fllll etmlft;r. ~lar yal. 
mB all. ola."'Sk 4000 atıbay ~ er ,...,.... ... 

Mareşal. 
Mannerlıa!J• 
Hitleri mwJli ............. 

~etti 
BuUn, 28 (A~ - PloMncUeıa 

M«retalı ~. Alıınaa umu. 
mi karargfıhma gelereıt Alman dev. 
Jet BelsiQ.iq bwıdan bir mlddet ıav. 
Tel )'81>mıı oldeltı zbımıti lede eJ. 
mltşir. 

FinlAndba onlaılan bafikomHdll• 
nı yanında ıeneral Puonpo, pneJ • 
kunoay başkanı ve diler sui>Qlar. 
la Flnllndiya urmmal lı:enuwlhı _., 
dine menaar Alman twınerall Sar 

(DeVUK Sa. !, Sii. 3 cleJ 

Sovyet 
paraşütçüleri 
Küçük guruplar halinde 
Finlandiyada faaliyette 

Heblnkl, 28 (A.A.) - Finllnda 
makamlan din hOtlln gazetel~e 
)lllPhklan nepi,.&ta haltı nOtusu 
&ılı•* Mlplere loer, dlırdeı- kiti• 
it '"1P balinde inen Rm paraşüt • 
çfllerfle mftctıdeley.e dnet etmişler. 
dlr. Bu paraşOteOler, amamlyet iti. 
bariyle FJnlanda ünifomuın giymek 
tedirler. Bunlar, tüfek, J'Ot'elver ft 
elbombasile mncetıhedıtrler "le için
de yiyecek, harita, pmla, Jnfilik 
maddeleri ve hazan da rad,o clha. 
11 bulanan bir çanta tllfllDÜtadlT' • 
\ar. 

Dünkü güzme 
teşvik müsabakası 

Beykozlu yuzuculer birincHiği 
kazandılar ve kupayı aldllar 





ve 

Liby:ı. h:ulıinin Mısır hııdutlarım 
a.samk, kanala do~-nı ym•laşııınsı 
Mısırda muhtelif h:ı.lmnlardan en
tlişeJer dnğunnu~tur. Bu eR(l'şe. 
ler hükfıml't siyaseti bakımmdan, 
f.osyal n.iızam b:ıkmımdan, muhare
benin Mısır topraklamıa intika.ı 
ıe1rnesmin ortay çıkardığı psikolo
iik durum ookımmdan ayr, ayn 
Uikka.te l8.ytktır. 
Mısır hiikfunctl harbi kendi hıı

dathrr lı:ı.ricinde iken İngiltere ile 
olan mun.he<le hükümlerine göre 
hareket ediyor, kendine göre ta-
5aV\'Ul" ettiği tarafsızlığım mulıa.. 
faıa ediyordu. Fnlı:ıt bu~ mihver 
l uvvetıeri Mısır lıududundan HiO 
t.ııometre k:ıclnr içeri girmiş ve 
~ark l<ıtilmmetinde iler~miı; bu
ltınmaktadırlar. 

Rmlut 'V:llZ4yeti bu şe4dlde ol. 
'lllikb. beraber Mısrr hükfımetl l\lı. 
ı.ırm hlUümlyetinJn Mersa Matnı
lıun lş~a.llmlen ı;ool'& dil~Unıilece6.J 
l<:tnaatindl'dir. Fnı.usımm inhllilU. 
ni takip eden günlerde yapılan ı:öl 
fı:u.eıretıerl bugünkü gibi şarka 
~ bir inki~nf şeyri gösterrllği 
~ ML'ın' hükfrmeti gene stkıı:;ık 
'aziyet.e düşmüs, lıilkfımet !Wersıı. 
~truh hattı yanldığı takdlr<lc 
ltıiidafaays geçeceğini bilclirntlştl 
llaşv~ Ns.h3s Paşı da son vazl
~·etıer dols.yısi1e söylediği nutukta 
lngüterenin mildsfna jc:in teminat 
\'~Sini f:ıkıı.t icııp ed.e~e .. ynrım 
llıilyon askerle ~fısın mudafaa 
~<leceğlııi ıın1atmıstır. Sözle.rine 
llazaran Nah.'\S Pa~ i'ltikbal hak
~ lvimser göriinmekt.edir. 
Mısır~ ikticlar mevkfi tngillı itti

fakına ve İngiliz dostluğuna. istl
llat ettiği i<;in müttclildnin zaferi 
•e mağlubiyeti onu sıkı bir suret
te alalcular eder. 
Mısmla Nahas PaŞO. hUkfunetl-

llin me,"'ıdini y:ılnız politika. oyun
ları, siynsi ~ö.rii§Ier beslcmemekte
diı-. Bu siyasi görüşlere mesnet ,.a,.. 
).ireıı;lnl gören bugilııkü Mr:mn Ik. 
~ ve mali bünye4ine hakim o
lan zümrıeJerin tngiltere ile olan 
~ııa fşbtrıiğidll'. Mısmrı hlkhn, 
~ghı züır ·e<;i Mer.JB. Matruhtan 
eıq.b. do;ı;.ru yol aJacak bir dll"
tı\an. ord~un hareketim endişe-
~ takip edemez. • . 

satışı 
kalıba 

Buz satışınm bir mUteahhlde veril• 
mesi için ye.rm daimt encümende 
ihale yapılacaktır. Talip çıkmadığı 

takdirde belediye, buz satl§ı talimat• 
namesinde değişmeler yapa.caktrr. 
Talimatne.menın ilk maddesi olan "3 
defe. ceza gören mütea·hbidln mukave 
lesi feshedilerek yatırmış olduğu 20 
bin liralık tem!nat akçesi irad kabul 
olunur,. kısmı tadil cdllerek yeni şek
le sokulacaktır. Talimatnamede yapı• 

Çocuk kampları 
açılmıyacak 

Talebeler için çocuk 
bahçeleri temin edildi 
1.stanbul Jtıa.arif müdürlUğUnUn her 

yıl açmakt.s olduğu. çocuk ve öğret. 
men kampları bu yıl açılmaya.taktır. 

Çocukları yaz günleri sokakta toz_ 
larm içinde oynamakta.ıı kurtarmak 
makııadiyle şehrin muhtelif semtlerin 
de 11 "Yazlık çocUk balıç.asi., açıla... 

caktır. 

Bn.hçaler bir temmuzdan itibaren 
faaliyete geçecektir. Bahçelerde 20 
öğretmen vazife a.III1I§txr. Ayrıca vL 
!Ayet ta.rafından buralara oyuncak 
temin edilmiş ve birer çocuk kUtüp. 
hıı.nesl vtıcude getirilmiştir. 

ği bir salında tecriibe~iz Mısır kov 
,·etlerinin ne yapacaklan malü.m 
<leğlldil'. Nahas Pa~anm halka kar 
§1 iyimser görünmesi <le ayrıca 
bir zarurettir. Çünkü ~ölde Rom. 
mel hakkmda öyJ~ .~fsanevi hika
yeler nydunılmuştur iti bu ef99.De
ler Mmmla da muhayyileleri bes
lemekte, kulaktan kulağa intikal 
etmektedir. Mesela ~ Bom
melln Ml'iltr içlndeld hMtanelere 
kııdar ghllce gelip, yaralı Alımn 
a9kf."r1eri fle görüştüğünü "Merak 
etmeyin gelip sizi kurt.&racağım,, 
dediğini bUe iddia edenler vardrr. 
Dlr kere ürpermiş olan lı.B.ktl m
hiyeleri tekrar normal haline ge. 
tlrınek kolay dıöğildir. 

Bir kısmı halkın ümitsizlikten, 
talihsizlikten psikolojisi bozulmuş. 
tur. Onlar bn büyük hadiseleri ta.. 
lilıleri için bir dönüm ıw'ktuı ola
rak fena karşılamak isterler. 

Bir Jasnn halk hô.diı;ıelerin inki
şaf ~yrinden dolayı muzta.riptlr
ler. İstikbali tehlikeli görmekte. 
dlrlP.r. Binııenaleyh bonlarm ela 
J1alet1 rohlyeleri bo1uktur. 

Böylece ~irazf."Slnden çıkını' olan 
in..o;a.n ruhlannı mAlml hadde irca 
etmek ~tür. 

N ahas Pa.53 nufüunu garpta.o bir 
ıüz~ar gih: gcfo1elite olan hiidise
Jer önünde söylemiştir. Me~a Mat 
ruh lıattı müılafiler tar.:ıfmdıı.n tu
tulduğu t:ı.l<dirde Mı .. ırm l>Sikolo· 
ji cephesi el~ bir mH.dclet için geniş 
bir ™!fes a.laeftlttll'. 

Sadri Ertem 

Mrsırda İngiliz sennaycsinın nü
t~llD~ tabi olarnk ~siyet peyda 
tden zümreler Mısırda bazı şaJıst 
lı<ılitllt:.ı takip eden in.'Wllar i•~s
lla ediliNe lngilterenln ı;a!'armi 
nı-ıu etmektedirler. BU arzu ln~
füleri p&i çok scnnekkn değil, 1n
!ı;İlh ekoncmıik büııyes:nln seneler. 
\lenberi onlara. bir nevi yaşam& \is. 
liinlüğü tmin ctmi'.5 oınınsıdır. İn· 
~Uz tefevvulmdor ki, tir çok in
~ mevcut lmdretlorlni tarsln 
(ltıni,, bir çoklamın bu sayede knv • 
tetli olmak birinci pli.na geÇmek 
İlrlkiı.nmı ,:ermi~tlr. :Mersa. Ma.t· 
lııhtu. y:ınl:ı.('3.k, ,.c ıauıııla. daya
il<lcak bir t.:ıarruz hare1<eti bun
ltın üstünlüklerine dayanan Clahili 
'rısır rejimine lmr'.jl da ister ist.e
ltıez bir J:ıs.rekct olacaktır. Birinci 
lılanda '>lıln ios.ınhlr dü~an •lıır
lıesının l{cnclilerinl, meddlerini, ile 
lt'nldi bünyelerini yıkncaP ka· Her Birman kasa.be. ve şehri gi
lıldirler. lı.t!dar me,'ldi f\iphesiz bu bi ye~il yuvaya benzeyen burada 
ltaclronun içlnflcdir. Diğer taraf- l>ir -,;ok Türk muhihbi. yerli zevatla 
~n Umırıh öieılenberl tnglliz a... görUştük. Harp sebebile, dlişman 
le:rhtarlrf.ı muhtelif baktmlardan muhibbi sıfatile mahalli hUkiımct . "' Wrilmis zümreler vardır. ta:rafmdan enıtetme edilmelerine 

nu ziimreler :ırasmd.a bily\tk ta- !Uzum görUlen bunlar arasında. 
lıavvtiller oldu!:'ll falullrde mukad· .Abdilşşekfır nammda. bir de fahri 
(}era.tmm sağln.ın bir ~kilde tan- koD.90losumuz vardt. Bizleri. gör-
~ cdil~ğlne in:ı.nanlar bulun- mekten memnun oldularsa da. ma
llıığu gibi iktidar mevklnini de ele halli hükfımetin · tenkidinden çe. 
t:eçirec<?ğint saıınn eleba,ılım mev- kindiıkleri de hissediliyordu. 
Ctıttur. Bunlann bu~iinclerı h:ızrrbk Osrrada. orada ticaretle meşgul 
lr oldolclarmı k:ı.bnl etmek lazmıdrr. bir de B:ıhai mezhc!bi misyoneri
~ eteıôm Mahir pllş.ıı.nm tevkifi se- ne tesadüf ederek telkinlerinden 
lıepleri am!'mch i'\IL'flrm harp ·{ar- zor yakayı kurt.adtk. Otomobille ild. 
~l'iln<fa~ıi durumunun da dahli var- buçuk saat kadar süre'll yolda, av. 
tlrr ' dette akşam serinliğinde çok gü-

• !\'h"ırcln. btr krsnn politiltacı- zel tabii ma.nz:ı.raları temaşa ed-e, 
lar tw•iliı.lerin muhtelif memle- ede döndük: 
l;~t.Jeıdc ynptıklan gibi Mı- Avngbanda. bulunduğumuz miid 
"rrd" dil r!rat esnnsmda mcmlcl<eti det za.rfmda (1918) şubat ayı içlıı.. 
tahrip ctme..;ine bükfunetin nıüsa- de olmamıza rağmen bura.1ara malı 
l\tfe edin etmiycceghıl daha. füi ü~ su.s rltk hav:ı.lar hi.ilküan sürüyor -
ıı~ e\ d bir mı;elc olarak ortaya. du. Bu smı.ıi.'1 ye-rlilerin bir nevi 
"fmıc;l:ı.rdı. Bu cin" inc;anla.r ir.ln fuarı kuruldu. Bu her sene aym 
1 :\d;.,Jcr dahıı. müsait fırsatlar bnh ı zamanda açılan ve ATngbana. ikin
~-"tmelit"dir. ci bir Avngban ekleyen s:ıl.5.şlı pa.. 

/,[ısırın hfı'•İm zihnrderinin men- , nay1rd:ı pagodalarmı andrran ci. 
fa"tıeri fu 0 'itlcre ile murnzi git- cm, bicili kule ve boynuzlu krum.!j 
il'> ,. l dir. Ennun için 1ngilterenin · 1ıiııa.l1tr b'r kaç gün :iıçincle yerden 
•. ın mfül:ıfan eclec.egne hfılü ka- bilmiı; gibi ortalığı doldurdu. 

ı · .. ı br. Aynı zam:ında l\frı:irrm mil- Gündüzleri alelacle her nevi eş-
11 ""Smm kPnidi'erl i~in hayati ya ve mahsulat alışveriş yeri olan 
'"r clıemmiyeti haiz bulundub'Una bu pa.z:ı.rlı!.r, geceleri sabahlara~ 

• ·ran'l1T5 görünmekteıl"rler. Yil- dar bir nevi eğlence ve türlii ku
, ' bu m~nfa:ıtler için dfüii~'!Cek mer yerleri teşkil ediyordu. Birke 
r 'Vetleri mewut nıuclnr? Naltas nam. dayalı bah!:e merdiveni gibi 
' -anın işaret ettiği lmv,·etıı·r bu beş on kademenin ön t.arafmd:ı. 
\avı l•c"tl; Jınmvl:ı miiclafa~ et. yere ~erili büyük murabba.i bir mu-

1 ;-,: lmrar Yermi~ midir? şambanm üzerine, yirmi santimct. 
lliritanya ordu~unun eriyh·erdi· relik kareler içinde te~im edilmiş 
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günde 
ç ktı 

2500 , Komisere hakaret Tan n n l k r 

ıa.cak değişmelerden sonra yine talip 
çıkmadığı takdirde belediye buz. sa. • 
l!flllI doğrudan doğruya. kendisi ya
pacaktır. !stanbulda havaların sıcak 
gitmesi dolayisiyle gU.nde 2500 kalıp 
buz sarfedilmektedir. 

Belediye tren, vapur gibi nakil va• 
sıtalarmdan istifade ederek şehrin 

muhtelif istika.metlerine buz gönde
recektir. 

Lise bitirme 
imtihanları 
Hazırlanan rapor 
Maarif vekaletine 

gönderildi 
Lise bitirme imUhaııla.rma. giren 

talebenin muva!faldyet derecesi hak.. 

kmdaki rapor maarif müdUriüğU ta.. 
ra!mdan vekilliğe gönderilmiştir. Bu 
rapora göre; olgunluk iıntlha.nla.nn& 
890 talebe girmiştir. Halbuki lise 
bitirme imtllia.nma 1500 den fa.zla. 
talebe iştirak etmiştir. B11 yrlki ran. 
dıman nisbeti yarıyadır. 

Öğrendiğlın1ze göre; maarif vekil. 
llğl her vii.A.yetten gelecek rakıunıa.

rı tesbit ~ttiktıen ııonra umum1 ola
rak liselerlıl r.AJlıd.ımaa .nillbetıııl aı.;e_ 
cektir. Talebenin munttaldyet.slzlig-1. 
nin se hepleri etr&fmd& allkadarlar 
tarafından anket açllac&ktır. Olgun. 
luk imt:1banl&n blr lkt gUDe kadar 
to.mamıanacaktır, 

Hırnzlıktan 50 gün hapİ• 
yataaık 

Ali islınll bir geoç evelld gece Sirke 
eldeki otellerden blriD.de yatarm:ı, 
gece yarım yımmd& bulwıan kal')'O" 

la.da uyuyan b&§ka bir pJı.ıım ceJteıt 
tinln cebinden 35 lira parayı çalmış. 
.~.a.kat kapıdan çıkarken yakale.nml§" 
tır. 

Ali, hırSIZlık SUıÇUDdan 60 gQn b.aP" 
ee mahlctUıı olmuş ve tevkif edilmiş· 
Ur. 

Bir çocuk pencereden 
düttü 

Kurtulu§ta. Barut.hane caddesinde 
52 numara.cfa. kapıcı Abrahamm Uç 
buçuk yqındald kızı Ayga ftçllncü 
kattan dıprıyı seyrederken muvaze. 
nesini kaybetıni§ ve M>ka#& dtıpıtış.. 
tur. Çocuk yaralanarak Şişli Et:fal 
hıı.stahanesL'le na.k.ledilmiştlr. 

Denize gireyim 
derken ... 

Beyoğlunda Mis sokağında. Times 
apartmıanmda oturan Ali oğlu Feh
mi admda. biri, HAıybeliada Çam !ima 
mnda. denize girmek ısterkeu dtış • 
mi.iş, başı ka.yala.ra çarparak yara. 
lanmıştır. Yaralı hastahaneye kaldı. 
nlmrştır. 

eden sarhoş 
Bir ay bapse 
malı ôm olda 

Evvelkl gece Kerim isimli biri Yeni 
kapı:.la. bir meyhanede geç vakte ka• 
dar içmt~. adamakıllı sarhoıı olunca 
rezalet çtke.'!'mu,tı:r. 

Kerim. götUrllldüğU Yenik.apı ka • 
re.kolunda da. komiser muavini.ne ha• 
karet ettiğinden mahkemeye veril • 
miş, dün yapılan dunışma.St so • 
nunda bir ay hapse ve bir lira pıı.ra 
cea:z.sma. çarptırılınışLır. 

ahalle birlikleri 
Kayıt işine dün de 

devam edildi 
Mahalle ulr!lkleri, dün pazar olma. 

sma rağmen faaliyetlerine ~vıı.nı et
mişlerdir. Halka. verilen mU.hlet ya. 
rnı tamam olacaktır. Ya.rm akşama. 

kadar birliklere ye.z:rlm.aya.n ve.tan -
cla~arm ~kleri zlyıı.nıarm me. 
suliyeti doğrudan doğruya kendileri. 
ne alt. olacaktır. 

Vil~yet birliklare bir emir gönde
rerek birllklerlD Drl gihı içinde devam 
lı surette ~alarmı blldirmiştir. 

Blr11kler temmuzun Uk haftasında 
iaşe tevzlatma. da baflıyacaklardır. 

Şehir fİ7alrosancl a 
htuırlılılar 

ônUmUzdekl meT.slmdeıı itibaren 
§ehlr Uya~u komedi kLsmmm tem 
Biller verece.ğl Tepel>B.§mdakl eski 
Sea stnamaaı .eahnesi ve dalım tiyatro 
y& elve.ri§ll ,ekilde tıı.dll edllecektlr. 
Tiyatronun sahnem derbıllğine ve 
yllkaekllğine 12 metreye ibl1\.ğ edile. 
eekt1r, Sahnenin arka.smda. artı.st 

kablDeıerı hazırlanacaktır. 

Dram ve komedi kıannlan yanya.. 
na gelm.lş olacağmdan eTVelce ayn 
ayn balun&n dekor, a.kaeıru.ar, artist 
ga.rdrobu ile bunlara alt kadrolar ve 
&tlnyeler biı1eftlı1lmektedir, Bu 11e • 

beble kadro ldlıçnltf11miyeoek fakat ay 
n1 kadrocla.n her iltl taraf için de 1&. 
tifade edilebilecektir. 

Elektrik direğine .çıkan bir 
haşan dü~rek ağır 

yaralandı 

Fatihte, feci bir ka.za olmU§, bir 
çocuk: nğlr .surette yaral.&nm.Jştn-. 

Bu. Kars.gümrükte Denişall ma _ 
ballesinde arı sok.ıı.ğmda oturan Ca.. 
vidin 10 yaşındaki oğlu ErcümeııWr. 
Ercllment tramvay caddesin<Se 
oynarken. arkadqlarUe iddiaya gir. 
miş 838 numaralJ elektrik direğine 

tırrnaıımağa başlamıştır. ETC1lment 
buraya çıkmakla kalm.&ını§ ve elek. 
trik teline tutunarak karşıya geç
mek istemiştir. Fakat da.ha. elini değ. 
dirir değdirınez yüksek kudrelli 
cereyanın çarpmaslle birlikte ba§a§a• 
ğı kaldırıma. dUşmtıştur. Ercüment 
böylece be.şmd&n ve muhtellf yerle _ 
rinden tehlikeli surette ya.ra.l&nnu§, 

lfade veremez bir halde Şf311 çoeuk 
hastanesine kaldırılUll'§tır. 

Yazan: isbak ıerıer 
fil, b:ı.llk, kaz, ördek gıöi ha)van (Şan) lıla.r ve bunlarm ka.dınlar:ı 
resiıı:ılerlnin birer bcmeri de yine oldu.kça. tem.iz laya.fetlerinin 8Usü
tahtada.n ylımi se.ntimetrelik altı nil temin eden bellerine geçtrll
cephcsiıne tm9l:ı:n edilmesile hasıl miş müteaddit hezal'2.D. kamışm. 
olan üç bllyilk tavlaza.rınm, ınnhut dan çembe:rleri.te ve envaı buncuk 
merdivenin yuka.nsı.:nOa.n yuvar - ;pUSktlllerile diğer Cins Birmanla.rm 
lanmasilc :r.ıemine düştüğü zaman al'88mda tema.yüz ediyor, çıplak 
oyuna. girenlerin yerdeki muşam. ayaklı ve fa.kast san madeni teller 
bada. bulunan hayvan resimlerin - ~ le örillmüş tozlu:k t~ eden gay 
den hangisine ne kadar para koy- ta.nlıı.rla b:ı.ldulıart dizden ayak bi
mn.'Jıa.rsa düşen :zarm üst tarafına leğine kader ~i!ulmış, kuru esmer 
tesadüf eden resme göre ka~an- yüzlıU, uzunca boylu perişan krya. 
masr şartma tertip edilmiş bi.r ta- fetli diğer dağlı lk.:ı.bi.leler efradı 
lih oyunu o kada.r rağbette idi ki zıd görünüşler a.rzediyorlardr. Bu 
bu fuııı.I'3. i~tlri.k edener.iın çokları- duğW3.l'Dl bir de galiba diğer türlü 
nm paralarmı bul'ad:ı kaybedip çı. süs diye buoyunfa.rmdan ta. çene 
kıp gittikleri çok valldydi. Bunla- altlarına kac.nr ~dikselen ve baldır
rm. küçük tertipler.ini de bir takım larmda.ki. aynı aa:rı: telli gaytan • 
genç güzel ktt:lar oturdukları min lardan müteşekkil halkala.nla.n bi
derlerdc bir nevi finc:ın oyunu gi- rer liı.le vey:ı c~ndere gibi zrrhlar
bi id::ı:re ederek cilveli ince bil' ecla la nasıl rahat edebildiklerine §a.. 

ile (fevi !) diye bu oyuna gi'ren,. ~mlrlı. Ru d::ığlI'uın yan1nda. diğer 
leıfu kaybettiklerini hildirlp bir Birm:ı.n halik daha muni<> V"! metle. 
-,;ok avanak yerHleri ba'krr paraya ni hiss'ni beriyordu. Şa.nlılarm kı· 
ır.uhtaç bırakırlardı. yafeti, Ru.meljnin Ka"rak~an i:.mile 

Epeyce uzun zaman süren bu amlan ve htıristi.yan Türk oldukla
fua.rl.:ı.rda Bi.rm3.tıyan.m buraya ci- rı söylenen h:ılkm giyinme şekil. 
var muhtelif yerlerindC".n gelmiş erlini and!n\"ordu. 
çok garip krys.:fe-tli ve şark etnog. Hasılı bu fuarlar Birmanyanm 
ra.fyastn3. bir f',Ok elemanlar bah- muhtel:! kabilelerinin bir meşheri 
&ro~n değişik böLgelerin türlü fi. denilmeğ·e seza acarlp ve garip kı. 
z..iyonomi nümunelerini tema!3a et- yafetl•r ve <:ehrelerin mecma• idi. 
m<'k mümkündü. Beyoz renkli, Fuar on beş ~:inni gün kadar 
güzc:l çehreli ge~ vücutlu f.ürdü, Kış mı, yaz nu olduğu bel-

Dtinkü gazetelerde, sö~ le bir 
polis va!':ı~ı okudum: 'i'nmıımış 
lı.admJa.r<lan on a.ltı yaşında bir 
yosma, Fatihte bir lüZI h!m OÖ\'. 
miiş, hem de jiletle kolundan ~·a. 
l'alamı~. Şimdi, im: haqtnnroe, ko
dın c!a ceza.evindedir. 

Her gün bir sUrii polis \"&k:ı.sile 
1uır!7ı}qmz. K:ınık~adığmm; olay. 
Jar, dikkatimizi çelantll. l".e bizde, 
cemiyet bozukhığunan bt>lirtilerin. 
den ~yıla.n, marazi vak:ılnr da çok 
tükür yoktur, 

Faka.t oon, bu haberin iki ye. 
rinde, durarak tc!icrar tekrar olru
dmn. Bunmrm biri, "tanınmış Jm. 
<lm", ötctd de "on altı yaşında,, 
BÖYleridir. 

"T3.nmmrş ka•Jm,, terkibini, ka. 
fıunda, kendi telakkilcrime giite 
cieğll, gazeteye yazan muhbirin 
.knmu-.unn. göre fartıyonun. Anh
yoı:mn, ki bu "t:ınınmış,, sözii "po-
11~ belli,, yel'incle J,ullanılmış. 
tır. 

Polisç.e mimlenmiş bir çok talih. 
~iz mahlfık bulunabilir, Ahfük za
lııtasmın bir rnziresi ele, i~te bu 
türlü teshislerdir. Yalnız, aCJtba 
bir döşl,ün. ne luıd:ır zamllOda po
lisin göziine çarpar? tık ahlak suc
larmm muhiti, tabii gizlidir. Kıyı
cla, köşede isl<'nfr. Pollsre mimli 
olmak için aradan ~ünler, aylar de
idi, yılfar ~eçer. O halde su on al. 
tı ya.51Ddald "tanınmış kadm", hu 
tıöhrete ~ahlp olm:ık için pİ<ı i~tn.e 
ne vakit başlamıştır? Bu mel'un 

şhhretin altında nasıl <lcrl;ı bir yır 
ra. vnr? 

Yul.:ırıd:ı, haberin ilıi noktnsmı 
döne döne olmdtı<;un:.!l s "yirmi~ 
ı 'ty!c sanırım, ld ! ir ÇOJ:;'lnmz da, 
bu no!t1:3.lıırda lı ıı ir:ı bibi clorac'.ık 
,.c 0 cinfzln sı:zJadığmr .luyacııl(~ı

nrz. 
1ııinci nokta !iudur: 
Gv..zctcci, im satılı't •'et" e, ka

<lın demi~. "mı.öm,, söı. "y!e bu tür
lü m.-ılt ukbrın nrnsm l:ı. Jü,ç bir 
yakm1ık yo1'tur. "Knhbe", bir ha. 
~ mı.,, bir tnb~ meze gibi para 
iLt! ahrur. Rakı, lın.dcl e n.ıı.sıl ~ 
mc~:ık, uyc;::ı.l bir niu la db'lm , 
kendine nınhsııs hiç bir ir:ıtle, h~ 
lıir benlik ta. .. nnaz!'>ll., J.ahbe <te ~ 
mğa öyle d""Şer. H:ılbnJd. J,atfm, 
~r.'''!'..il1, kan, ana., h_msil'e Jılhi
yetk?rinln her birine ayrı a.:vn de
ğer ve önem ''eren uı,i bir \'l\I°"" 
hktır. "Ka.dm,, a L•ytlr oldu~ ımy .. 
gıyı göstf'rmeli Ye bu özü h_r yer. 
~ get~i gilzel lmllanınal<tıı.n oe-
ldnmeHyiz. Bu gibi Jınberleri ~ 
nrken c§hiler "tanınmış ü üfte., 
Jerden, derlı&di. Şimdi biz ıı ta
nınmış yosma d'yclim, \'(' karlın sö
ı.ünü nslft bunlsrla yanyıına gctit'
tniyelim. 

Zaten dil balmnmclan da bu, ynn.. 
lıştrr, "Ta.runrmş kadın,, terkibi, 
ilime s:uın.t, tlim şnbelerin<len bi
rinde yükselerek Jı!fnalnra adım 
işlemit'. bir hanını ha.yalini getirir. 

HAK.K.l SrJ'll A GE~GIN 

Havagazı ve elektrik m_ü•: ı Alman teni~il~i Ankaraya 
tehliklerinden kömür pnm1 gıttiler 

alınacak .Aimannnın meşhur tenis ş.:ı.m.pl. 

Bugün kömür fiyMlarile alii.ka· 
dar yeni bir KooroiI12.Syon karan 
~llmr.a.'ldir, Buına göre kömtirii..ı vo.
tıaU Jrompozi:r;on fiyatına 437,5 
iımış zam ya.p1lma.ktadır. Ancaık 
bu zam, lıa.lktan çı1muynca..1c, Bıs.şM 
vekll:etin tasvibiyle tayin edilecek 
o!a.n ımüstehliklere tatbil<: oluna. • 
caktır. 

Ka:ra ve deniz nakil V8!S1tal:::ı.n 
~inin muhtaç oldukları 
kömii'rler için zam tatbik edildiği 
takdride bu müesseselerin tesbı:t 
c>ttfkleri ıın.kliye ücretlerinde bir 
artlş olmıyaca.ktrr. 

Diğer taırafta.n kdk lkömitrll fl. 
ya.t.lamı.a. herb:angi bi:r mm. yapıl • 
mtyaca.k.tır. 

Kararda kömür istihla.lc eden 
bazı viJ;ü.ytlerde ruUstt>hliklerden 
kömilr pdıni alınmasma dair bir 
hWdim va.Mtr. Bu ara.da Ankara, 
fmıir. tst.:amııı, Buma., Eskişehir, 
Mersin, !zım.lt ve Zoogul.dıak şehir
lcmde ha.va.gazı kuD:manlard.an, 
lrolla.ndlklart lbeher m<E>tre mikabı 
gaız b:ışma. 30 ve umumi şebekeden 
alarak elektrik kutJ,a;nanla.rd.a 'be
her kilovat başına. 20 pa.m prim 
almacalttxr. Ancak nakil vasrta.I.a
rmda. istihlfilt olunan elektriğe 
kömli'r primi ta.tbik olunmryacak. 
tır. Kok fiyabna ve umumi ola
rak halk& sa.trl.an kömüre hiç bir 
mıretıe zam ya.pılnuş değildir. 

li olm.21.ya.n bu ha.valide teşrinler -
den sonra. m yağmurlar yağdığı 
günlerde biraz :son balı.ar serinlıği 
gö.st:el".lr. Yani hararet z:ıid on de
receden aşağı düşmeyen bir se:r.in. 
lik. Buna rağmen lrra.vadinin mün 
hat ta.rafl!ı.rından gelen Birmalt ve 
Hintliler (Bot tendahi ! = Çok ı:>o
ğuk) diye şikayetlerini 2bar edC'r 
!er, Netekim bu fuar 2.a.m.a.nmda 
biraz yağmurla.u yağdığından hep
si ımtla:rı:na. şunu bunu ge~rerek 
(bu şiddetli ooğuiklarda.n) ta.haf -
fuz ediyorb.n:lı. 

Şanlılar ve diğer tağlı kabileler 
B.i.rms.nya.nm garp ve cenubuna dil. 
şen bö1ge1erdeıki halktan müstcs
r:a ve (sovba) denilen yerli rilc
samn idarl müdahalemle nim muh
tar bir rejim altında bulunuyor
Iamnş. Bu eovrolard:ın bir ta.ne
sinin Kalavdan renle geçtiğini gör 
mü~ük. Kalavlr ahalinin güzel klz 
]arından mürekl~en bir düzUne ka
dar bakirenin figüran ~ibi ipdcli 
enJiseler Ve ~ic'ekJerle S\WenPrt>k 
refa.hat ettiği Yerli bir heyetin 
hilrmtler:n ismımak üzere Kalav 
Etruryonunda bu zata mülfild oldu
ğu va!dt tesadi.ifrn omdan bir kaç 
nrka<l1..c;la beraber bulunuyorduk. 
B•ı zat ipekli entari Ye mintan M.bi 
list J:ibaelıır giymi"'. bmun.<ı da k;
b.'lr Birmnlrlann ipekli mendilini 
sarmts, Konfilç\'usun resmi"e ben. 
zeı- lreraktPı•.lsttk t"pte bir c;al•~i
vetti. R•c:ı, on iln:Vika, isHkbı:ı.1 lıe
\·ctile miic;!lfahııda bıılunamk ki 
b<:ırea iltifatlar 'Jxıh.5~t.i. lngil zler 
tarafmda nd.a. bir °k'P.c z:ı.t :ıvrıc:ı 
lıilnnet göııt~rmek ii:;-arc i~ta'3."<.~n 

... - · · -· (Devamı var) 

yonlanndan Koh fle Dr. Kadlııer 
d!ln akşam Ankaraya gitmi§lerdlr. 
Ora.da 2, 3, 4 ve 5 Temmuzda 

birer maç yapncn.klardır. 10, ll, 12 
temmuzda da şehrimizde oynaya • 
cakJardır. 

Şc'hrimir<leki maçlar Tafil.ımde 
Dağcıhk !klü.lıii korllannda olaea.k 
ve .Almmı tenisçilere kar§I !sta.nbul 
ekibi Suad, Hasan Fehmi, Nişan. 
dan müteışcliliil olacaıctır. 

K.angrreye davet 
EmhıVn.n D.alkovlndcn: 
1 - EYimlz spor, gtlzel sa.natıa.r. 

halk denıhaneleri ve kurs1an şubele;. 
rhıin senelilı:: umuntl topl.a.ntılan 29 
haziran 1942 pazartesi gllnU saat 
(18) de ynpılacağındo.n bu aubelenı 

kayrtıı Aza.tarın., 
2 - Evimizin yıllık umumt toplan. 

tısı: 30 Haziran 1942 Salı gQ.nll srud 
(18) de yapılaca.ğmdım bntun O.Zaıa.. 
rımızı:ıı taşri!leri saygı ııe rica olaı. 

nur. 

Mada o 

Mekico City (28 (A.A.) - Ro
ma.nya Kıralı Karolım ref-alm.tinde 
buluna..-ı. Madam Lupesko ölmüs
tür. Krral ile Madsm Lupes'ko bir 
terzih.'.ı.ne 3~'1.k tasavvınımdaydı. 
lal'. 

Y unanistana 4500 ton 
un gönderiliyor 

Londm ~8 (A. A.) - İçinde 
4.500 ton un bulunan bir İsveç 
vapuru, Hayfad:ın YuııaniBtana h:ı
reket etmiştir, 

_2s_,_,,_e_vv_e_ık_, v_a_kıt_I 
29 Haziran 918 

lngilterenin Rus 
notasına cevabı 

İn.gllterenin Rusya. sefaretl taı-a. 

fından gönderilen notnya verdiği ce_ 
vapt.a. Savyet l1Ukfımeti, gerek RU5-
yanm ve gerek lUUtfm mena!i1ni mu 
ha!aza. cdemlyecek bir balde bulllll
dukça İngiliz ku~i nskeriyeslnln ve 
sefaini harbiyesinin Rus arazisinden 
geri nlrnması için Rusya h!lkQmeti 
tara!mdıın vukubula.n mUra.caatm is... 
ıı.f edilcmi~eğini bildirmiştir. 

~ 
Pazarte!I SALI 

> 
29 Iln7lran SO Haz.Iran 

:ıt! 
c::r C. l\hrr: ı ,C. ü.l:ır: 16 
~ I Hızır: ü5 1 Hızır: 56 

VllKlthıı \u!!ııll tı;zıı.nı \'asa o tr.zam 

GUneşln 
4.29 8.H 4.29 LM 

<1oı::-tı~ı 

Öğle 12.17 4.82 u.n '.12 
tkLndl l6.18 8.88 16.18 8.83 
Akşam 19.45 12.00 19.45 ıs.oo 

Yatsı ~l.48 %.08 ~uo 1.03 
İmSl\k 2.12 6.27 2.U o.:r 
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DUşUncele.ri ibu isim üzerinde zlm nihayet muhakkak muzaff.er o. 
durunca derhaıl Kelemene döne • lur. Bilhassa insanı tutacak birisi 
rek: oldu'l<tnn sonra •. 

- Yoli ne yı;:pıyor iyi mi? dl- Ve sonra Kndnr b:ışk:ı şeylerden 
ye oordu. 1sLtkba.1 i~m hiçbi:r pro- b:ı.hsctmeğc haşladı. Fnknt Kelen1t•. 
jcsi ~.mu? Btr işle mşgul ols~, J ııin hirnz yorgun ve düşiinceli yü • 
nasıl ~ hütün genç kızlar sırf bır züne renk gelme~ bnşlnrlığınh gfü• 
mef;.gale olcrun diye çallŞlyorlarsa krınin parladığını hissetti. Az son. 
Yoli de ç:ı.)rşs:ı da.ha iyi değil mi? ra Kelemen bir insanın istikbal 

Gföi mı:ı.ller eor.mnğa. başladı. gördüğü bir işi bırakmnqnın doğru 
!\elemen buıı.l:lnn !hepsine çok he. olamıyacnğını ancak gösterdiği gay 
raplı, ıihtiyalh cevuplar vereli. relinin karşılığını nr:ımıık her z:ı. 

Kadar :ıli1kno:ı karşısında Kelemr. nıan h:ıkkı oldu~unu söyledi ve kcn 
nin bu ricntini görünce: "Alçak, disinin yonında çalışanlara korşı 
diye düşündü .. kardeşinin beni aıa. d:ıim:ı bu ölçii ü7.e.rine hareket et • 
kadar etli"'ini farkettin, onun için tiğini fJôvc etti.. Sözün burnsınn 
şimdi teslim olmuyor, t:ım randman gelince Kelcmenln artık konuşma • 
nlmağ:ı, bu znfımı istismar etmei;c sı, Kndare ne teklif e<lcrckse etme. 
bakıyorsun.. si ve ne istiyorsa istemesi lazımdı. 

İki mu.hi'j nazar çarpıştı, sonra Fakat Kelemcn sustu. Nedense st:c. 
iki nrkad:ış el sıkıştılar ve aynldı.. m:ığı tercih etti. 
l:ır .. hiç şliplıesi1 Kelemen de erte- Knd:ır: 

si nkşmn için... "Evv.ela henim konuşmamı, tek .. 
F:ıknt ne yazık ki .ertesi m.şam lif avantajını ka7.nnm:ı[iı istiyor .• " 

için mukarrer ziynfot olrnnrlı. O yün diye duşiindfi. Fakat [~elemenin göz 
1la Mad:ım Simon He birlikte sahalı lerinl im gözlerde yanan müthiş 11• 

sııot sekizde tenis oynamak üzere !evi göriince kenrli kendine: "Hiç 
M:ırgnrit adnsın:ı gitmişti. iizülme dostum, dedi. Sen de oçıl;ı_ 
Yarım s:ınt sonra Budanın bir hu cak, sen rle b:ıkl:ıyı ağzınd:ın çıkı>. 

su.c;u Kliniğinden telefon etmiş, M:ı. rnra'ksın .• nen hu t:ıktiği, bu sükülıı 
daın Sinıonun henüz tamamen kuru bu fhliynlk&rane hnr.cketi senden 
m1U1115 olan ~ahada kayarok düştü. çok iyi bilirim. 
ğünü ve sa~ ayağının kırıldı~ını, Karşı korşıya oturup sig:ıra du • 
telefon ettiği hostaney.e kaldırılclı. m:ınlıırının arkasmd:ın konynk k:ı· 
ğını bildiriyordu. Simon llclgradd:ı dehlcrinJ kaldırırlarken, Kadar böy 
v~re kabı bulunuyordu. Bu sebep .lebfr snhneyl Londr:ı .':ılonlorındnn 
Je Kndnr deriıııl bir ta~tsfyc atladı birln<le görür gibi olein •• kendisi al 
ve öğleye dqgru ameliyat yapılıp cak bir kolluijn, siyah giizlü, siy:ıh 
l\lo.ılnm Simon kurtuluncaya kadar s:ıçlı ve siyalı cllıis<>li bir :rahnnrı 
hostnne:dc k:ıldı. Sonra lelefonJ:ı kadının k:ırşısınılu oturuyordu. O 
yüz.b~ı Simonu buldu. Hastanenin ela bütfin kuvvetlerini kayhedip yal. 
sertabibi :kendisini temin etmek için varma~:ı, ricaya, h:ıtti\ dilcnmive 
hfl' Jı'.I~ U uğraştı. boşJıyacıığı bir sırada kendisini 

tın arkadıışının yanında kaldı, toplamasıno ,.e sonra mıwaffnkıyc • 
l\3dar döndü.. le, şöhrete doğnı yükselmesini ibil· 

Otelde yalnız .bnşımı öğle yeme • miştlr. Ucuıa anJo..,mnmosının ye • 
sini l~dikten sonra odasına cıktı. sAne sebebi bu sükütn, ihtiyatı ol • 
Kelem"n ile kızkardeşini o gece için muştu .. 
davet etml~ oldtıklarmı hatırladı.. "O do henden cok şr.yler kopar. 
:Vaziyeti hnbcr vermek ltızım mıy • mnk isliyor .. do.ltm düşfınmüşüm .. 
dı? içine hir kararsızll'\\ bfı1dm ol.. dedi,. İlk mücadeleleri artık bütün 
muştu. O gecenin programını de - lefcrnıatına kadar nihnyet lmlmu~· 
~ştinneğe karnr \•erinceye kadar hı. Bir daho ne Port Eliznbellen, 
çok \tzun düşündü. Nasıl hareke~ ne de Voliden bahsC'lliler.. Yalnız 
etmesı liızımg.rldiğini lrlr türlü kes. Kadar geçireccllcri mükemmel bir 
örcmiyordu. gecenin ziyan olm:ısından müteve! .. 

Ke1enıene mi yoksa Yoliye mi bir rıt teessürlerini bildirdi ve en yıı .. 
tezlcere göndermesi 1tızımdı1 Yoksa kın bir zamanda oonıı telı"ıfi etmek 
bir.zat cdtıp Yolinin evine lkadar j<1tc<liklerini s11yl.e<II. 
gitmesi do~ru olur muydu'! Nihayet Oğleye ıfo/jru Kador hastaneye 
ba61aneye teleıl'on ederek lıanın fik· gitti. Madam Simon uyuduğu için 
rini sonn:ığ:ı karar Terdi: odnsın:ı gfnne<li ,.e karısı ile birin~ 

- Pek tnbil ld dedi, benim bu ci J::ıtın salonunda konuştu. Z:ıvnl. 
ziyafette lıulunmam:ı imltiın yok.. lı rAtitl1 l{eceyi ntc.şler içinde ge -
fakat sen lıu ziyafetin geri bırakıl· çlmıiş hic d" iyi uyumamıştı. 
mamasını bu kadnr isti~·orsnn, bu 
işin ben lOkken yapılmasında hiç 
bir mnhzıır yoktur. 

- Sen olmadıktan sonra tabii ki 
bu iş olamaz. 

Diye Kadnr cevap verdi ve bir 
kartvizit tizerinc birkaç kelime yıı .. 
znrn1' kn:ı:ııdşn l\clernen ve Yuliyi 
h:ıhercl:ır ederek nf rlilcıli ve Ke .. 
lcmendcn ertesi 8Üll ~abahlcyin ken 
dislni o!eldc görmesini rica elli. 
Tezkereyi otelin uş:ıl!ı ile yolladı. 

Az sonra tekrar hastaneye gitti. 

Kocnsı sııbn11leyin telefon etmiş 
nihayet iki giinc k:ıdor ınuhakknk 
nın sıhhMI hnkkında m:ıliimat nl . 
Peşlcdc olncnğını bildirmiş karısı • 
mıştı. Tam bu sırndn uzun boylu 
şl,man hir Jı:ısl:ılı:ıkıcı sıılondnn neç 
ti .. kapHl:ın cıJrnnkl'n hir cl:ıki':, 
dıırthı. ıW.l.atle kendi! rini sıızdii, 
sonra ~ohırııı ılevnııı elli. Çıknrkcn 
Kadar koridorda yeniılen hu şiş • 
man hast:ıhakırı ile kıırşılaştı. Has
fabakıcı gfıldii, durdu ve seliim ver_ 
di: 

-Bonsll\•ar Mösyö Kadar .. beni 
fanıınadınız değil mi? 

Hu rnütches im.. hu büyük göz • 
ler.. ınunlazanı hatlar.. beyaz şap
Jrnsınclıııı fırlayan bir tutam slyolı 
snc •• üç hunların hiçbirine ynh:ıncı 
değildi. Bu şişı\ı:ın hastal>nkıeı hic 
Üı>hcsi7. Ogııtla idi. 

' nP1ıam., uar)} 

Akşnnıa do1ıru Madam Simon çok 
müUıiş s:ıncılnr içinde kıvrnnmağ.1 
haşladı. IJ:ı do fc,·kalilde sinirliydi. 
Akşam olunca iki kadını ynlnız br. 
r:ıktı ve otonıolıille otele döndü .. 
Bir müddet orodn aş:ığı yukarı do • 
J::ıştı .. hır çckmcdc tren tarifesini 
ve Port Eliz:ıhcllen gelen lıiıık:ıç 
trJgrnf lnıldu, şöyle hir göz gezdir
di, .sorır:ı h:ılkonn çıkarnk Tuna sn_ 
Jıillerini scyr," daldı .. sıı:ıt dokuza - -:_·_ · ______ _ 

doğru yrmC'k snlonuıı:ı indi. t,li • 'Bugünkü radyo 
Iınsı lıiı; yohtu, i!Ü~·lüklc birk:ıç lok. '~----------' 
ına 1ılr şry yeıli. r:ırınt s:ın t kad.1r 

7.30 Program 7,33 Rndyo salon or. olelin tor ç:ısınrln kaldı. Sonra yn• .. 
m:ık ii:zcr od:ısınn indi. Gece fc,.. kestrMr 7,4fi ajar.s q,00 Radyo !':ılon 

orkestrası devamı 8,15 • !l,BO Evin kol.ide sırrıktı, yan<lı ve derhal u • 
santi. 12,SO Program 12,33 Saz eser. yuclu, fo' 01 uy:ııınwkla gecikmedi 
lerl 12,45 ajnns 13,00.13,.30 Kanşık ve hemen lıeın .. n hütün gece uytı·. 
makamlardan şarkdnr. 18,00 Prog. 

!.UZ knldıklıın ">Onrn s:ıat sobahın ii. 
ram 18,03 Radyo dans orkestrası ıs, rune ılo8rıı tekrır clnldı. 

Ertesi ~ııbnh :l\ ukat Zende kcn • :;o Fasıl heyeti 19,SO Haberler 19,4:> 
Serbest 10 dnklkaa 19,55 Ra.a mak..rı.disini g\irmeğr gelmişti .. fnkot Kıı. 
mr 20.15 Radyo gazetesi 20,45 Ilir 

dar hu ldlı:ır ılolandırırıdan çııhıık ,........... 1 21 00 zı t t k 1 
1 1 1 k . . d _._ 1 marş "8• .. n yoruz , raa a v. mr u m:ı • ıçın enın : 

Afr de · l J" ll J • ml 21,JO Şorkr ve tUrkUier 21,30 ko. 
. - . .e rsın, 1 ec 1: u rn~a sı • 1 nuşmn 21,45 Radyo senfoni orkestra. 

nırlcrımı bozdu. Yerdığın '"e~ıkııları ..,. 30 H be 
1 

'>"> ,,
0 

k 
1 tkik .ı c1 · h" k .. l!t s-c., a r er _ .. a apııntı1. c <•uemc ım.. ır ·nç gıııı sonra 
hirH'ktc gi<ter mc,"Zııh:ıh~ ol:ın bıı 
:rerlerı blrlil. le güzden geriririz. 

Zende sukııtuhayııliııi gizlcmeğe 
ç:ı!ışlı, miileh~!1ın bir ç('lıre gös • 
'erdi Ye n-dn ederek ayrıldı. Zende 
den sonra J\clemen 1ıeldi. Nihayet 
o Aıın ilk defa olarnk Krleınen ile 
il) 1, rdnnhe>rı flİı:!ie>e nr:ıl:ırıncl:ı do
lrış:ın mevzun d.ıir dalın yol:ından 
temas cttil r. Konuşurlarken her f. 
ki'ii <le 'nı llC'defin etrııfındo do ... 
laşı or fnkı t gayeye kııtiyen tema-; 
rlmi)orl ır. bllh:ıssa Kelemen büyük 
bir ilıli~ ll;ı lııırcket ediyordu. 

l\a•hr: 
- C:enuht Afrik:ıda lınyat b:ım • 

',n '""· •'" nr<l•ı . J(nl1IJiyct ve a• 

Çocuklu bir ailede ev işle
rine ba.linbllccek 30 - 35 yaş 
laraııia bir l..aynna ihtiyaç 
\'ardır. Talip o'anların Vakıt 
matbaa~ v-znednn Behrarr. 

Uzcan':ı mür:lcaat PVlem ... si. 

Tam bilet f, Yanm !JUet 2 Um.dır. , 
TOrklye Cambur ıtetı.ı 

'ZiRAA T BA KASI 
lianılUf ı.ar!bl: 188M.. - Serm'.ly'81: 1000.000,000 l'ürk Ura&. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari he7 nevi banka maameleleii. 
Para btrtktırenlere tR.~00 On lkram!:v• nnyor. 

un.at BankaGDda ICWDbar&l.ı ve lbbarsu ta.aıı.rcw aea!lpı..e.nncıa ön u 
00 ttrNJ Wlı.mtllllara eenede f det& çekilecek lmr'a ııe qağı<S&JD 

ptADa sere ikramı,. dagıtıtacaktır. 
• • • • • • • • • • • • 

1.000 • 
1.000 • 

ı.ooo • 
&.008 • 

• •• 
'° • ıt 

• 
• 
• 

O!KKNI': Beııaplanndaki paralar bir eme tç!nde il'> Uracıao -.arı 
(!~ere OU&miJ• çıktığı takdlrde cır, 20 razıus:rıe rerUecektıı. 

Kefideler: 1l Mart. ll Hazlr&ıı. U EylQJ. ll BtrlocUWıwı u.rthle 
ı1Dde yapıla. 

istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
1'Ukda11 Tahmin bedeli llk tomtnM 

udot Cinsi Llra Ku. Lira .Ku. 
776 Bel kayı;;ıı 2522 00 
776 Palil.Ska vmuz kayı,ı llG! 00 
776 SUngülUk 620 80 

YekQn 4800 80 328 1 
Cinsi, mlkdnrt ve tahmin bedellcrlle ilk temlnatı yukarda yazıb Uç 

kalem ma.lume 10.7.942 cuma günU saat 115 de İstanbul Taksimde Komls. 
yonı.muzun bulundıığu malıa.loo acık ekslltme ile alınacaktır. 

NUmunelcri her gUn komlsyonumUZda görUlUr, §artnamesi parasız 

nıınır. 

tsteklUerin teminat mektup veya ı:ıakbuzlarno okslltme gün ve san. 
tind(" komisyonumuza gelmeleri. (6858) 

Eşkişehir Belediye Reisliğinden: 
Be!edlyemlz tnrafmdarı alınacak beher adedi on kuru§ muhammen be. 

dtlll yü:ı: bin adet parke to.~ı ile beheı adedi onbe!J kuruş muhammen be. 
d'!ıll on bin a.<let uç parke taşına talip çıkmadrğınrlan oks!ltmc kapalı zarf 
\:.suillc> 30.6.3:!2 tnrlbine r:ı.,Uııyc.n ~nlı günU saat onbe§te yapılacaktır 

Munammen be<!ol 11500 lira muvakkat teminatı 862 ltra 50 kuru,tur. Şart. 
narneler bedelsiz olarak ml\hendlslfüten verilir. •ralip olanların şeraiti öğ. 
renmek üzere belediye mUlıendlsliğine ve mUnadlliğlnc mUracaıı.tlan \•c 
!!490 No. ıu kanunun tarifau dairesinde hazırlayaenklnn tekılf lilektupJ:ı. 
rUe mezkur gün \ 'C saatte belediyede bulunmaltı.rı llln olunur. (6797) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhamm" bedell (:-i!"•640) lira olup cksı'tmcdclı ruUtcvelUt masarU 
ve VP.rgllerl ııynca tediye olunmak Uz:ır.1 2000 ~on ç ınulıl S-7-1942 
,;arşttmba gl\:ıU sıı'nt 16.80 da kapalı ztırf usulU lle Ankarada l6are bina. 
•nnJa toplanan merkez 9 uncu koml.syoncıı satın aıınııcaktır. 

Bu l§O g!rmek lsteyerıerln (3882) liralık muvakkat teminat ile ka.. 
"ur.t:ıı tayin cttl(l'" vealkalıırr ve teklltlerinl aynı gUn saat 14,80 kadar 
<\dJ geçen kom!.'fyc.n rei~llğine vermelerı IA.zmıdır. 

Şartnaınel{'r (1) lira mukablllnde Ankara ve Haydarpa§a veznele, 
rlı:den temin olunur. (6/6~) 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM .. 

OAHtLtVE MlJTEHASSISJ 

RAŞiD RIZA 
Halide TtYATH.O~U Pişkin bt'raber 
Harbiyede, BelvU bahçeslnltı alaturka 
kısmmd:ı. her gece saat (21,SO) da 

Beni öpünüz 
Komedi - 3 - Perde 

SA HlRt : A.\IM lJS 
Ra~ıldıih l"Pr· VA"t·ı \IATJlAA~l 

l'mumt l"\eşrlyalı lı'lnrr l"den 
Rt!il< Ahmet ~tı:engll 

•-•-1111 
KIZILAY ----1· 

lstaobul Sattş Deposu Direktör,llğtlnden 
KIZILAY Hanındaki Mağazamızda da 

Perakende Oyun kağıdı 
Satışı Yapılmaktadır 

Devlet Deniz Yolları 
Müdürlüğü 

tşıetm;-umaml] 
}anları ;: 

~ .,: 
29.6.942 - 5.7.942 tarihlerine lıcu:lar malatelil 
hatlarımıza kalkacak vapurların iaimleri oe 
kalkış gün ve saatler;. L•~ kalkacakları rıhtımlar 

KARADE:Stz HA'ITI 

BARTIS HA.Tl'l 

lZMIT HA Tl'I 

MUDA~YA HATI"f 

8.-\NDIRMA HATTI 

' KAJU\Bti}A HATTI 

L){ROZ IIA.Tl'l 

AYVALIK BAT'l'I 

&lr 4.00 de OOmhtnVwt, Olma 6,00 
de Tan Gala.ta nhtnnmdan 
Cumartesi ıs.oo de IGadet llU'kec:1 nb 
trmmdan. 
Per§embe 8,00da K.-.tıl '1'rıplaaQe ~ 
tımmdnn. 

Pa tartest, Ç&ıfamba 99 CWD& l.IO 
de Sus Cum&rte.ııl. lı&,00 de K&rüu. 
Pazar 9,00 de 8ull Q&ltııt& ı+tnzıım 

dan. 
Paz.arteai. Çupm'b& ve Cuma 1.00 
de Marakaz o.lata nhtımmiu. A1. 
rtca Çarp.roba J0,00 de Keıılbl Te 
Cumartesi 20,00 de Antaıy& Toıpbazıe 
nhtmımdan. 

Salr ve Cuma 19,00 da Bartın Top_ 
hane rrhtmımdan. 
Pa.za.r 9,00 da Kem.62 Toph&D.e nhtı
mmdan. 
Ça!"§amba 12.00 de Bun&, CUmarteel 
12,00 de Mcnıbı 8lı'kecl nhtunmdan 
Pe~cmbo 11,00 de Tlr!Jlm, Pazar 
ıs,oo de 1zm1r Galata nhtmımdan.. 
Cuma. 18,00 de Ç&n&kkale vapuru 
Sirkecl rrhtmamdan. 

Not: S Temam& Mt taddaclea SU. 
barm Meram pos' hn t.._ıe.,.._ 

Jcad&r t.emdlt edllmlt&lr. 

NOT: Yaplll' tıe.fer1erl ballkmcla he1' ttırıu m:ııam.& atal1da tıeıeroa 

numıaraları yazdı acente!• ml7Aen Utr-f'+"r. 

Ba4f Acente Galata 

Şubo aoentelltl Galata 

Şube ~nte.Uğl Sirkeci 

Gamta nlltma UnmaJar trmam 
MlldllrlllfU lılllur...... 4.a 
Galat& nhtum ... laka Llm&a 

Reb1Jtt blDMI altmhı ülll 
Slrl{ecl yolom -.lcıml .,., 

(TOOf) 

İnhisarlar ·U. Müdürlüğünden: 

1 - Şaı-tnameal mucll:lnce .. 2 .. adet kamyon :ııı:u-ta aadt elallttmıe 
uauıoe satm ahnı\~klır. 

2 - Mu::ıammen bedeli 1910 lira % 1,15 muvübt teminatı -t'8" .... 
"2~,. kuruştur. 

8 - Ek.s!ltme 3.7,942 cuma gU.ııtı a&&t 9,80 da Kaw..t& Lnuım fDo 
bc!'il'dekl Merkez Alım kombyonunda yap.lacaktlr. 

4 - Şartname her gUn öğleden eonra aözl1 geçen f1lbede ı&'tDebOlr. 
5 - 1stcklllerln eksiltme için tayin olunan gibi .,.. a&tte tel&:Ut ede. 

ceklrrl flat ilze.rlnden % 'i,lS gilvenme pa.ras!;y1e 1llrtl'kt9 ıraalıer lıamlıl.. 

yona mUracaatları. {iMi) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Kamp:ı. iotlrak ede<:ek talebentn ekmek ve9lkal&ra lllmp 1ı r h 

lrğmo. tevdi etmeleri. •(6992) 

TURKiYE iŞ BANK ASI 
T~ ... ...,.._,f l adet ~· u.raı.ı. • IGOI.- Ura 

He~jt"1.ııın • • ıooc • - IOOI.- • 
1 • 16(; • - llOO- • ı94% ,...,RAMlTE Pt.AN1 • • 'WJ(i • - UMJG.- • 

tO • ıM • ---- • tC • lt't • 
_....,.__. 

!nym. t "~~ r lkın. :Kl ~ • - moo.-• • ~""J"lD tariblertDdt 2'I() • = • - IOIO.- -ftptltt. ~ • UI • -....._ • 


