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Piyasaya çıkarılmı 
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• 

Ankaraya dönen 
Başvekilin sözleri 

"İaşe meselesile bilhassa 
alikadar oldum. Bu meselenin 

son safhası içindeyiz,, 
Foto malaa6irlmizin fayyar• n. •önderclili rutmla: Wilkie A tatiirltün maneoi huaurancia 

Wilkie bu sabah 
·Moskovaya gidiyor 

Bafuelrilin ıeyahatinden intı6alar: ŞüJrra Saracaf lu Karata aencrillni Jıarpıaya" naikın lnilnden 
•~fit' oe minımıni bir yavruya iltifat ederlııen 

Ankara 9 (Huuıt) - Yardda ı lel'dlr. Bapekil İltuyonda Mec1ia ül..tw aünı " kalabalık bir balı 
-. tedcic • _.,.abatine çtlmı4 olan R.W Abdülhalik Renda, Dahiliye kitleli waflllCha kaı'tılanmııtır. 
Ltveictı SanM:ot1u ba eirf8111 9,201 Vefdl Receb Peker, Maliye Vekili Trenden net'el olarak inen &.,. 
ele •yın rJlkuı Bayan Sancot .. I Fmd Ainlı. Gaıelkurmay Aabq- veldl l&ımclWni laırtılayanların ayrt 

Başvekil dün gece saat 23 te 
Wilkie'gi kabul etti 

Ruzveltin şahsi mumassili dün Ataturkun muvakkat kabrini 
ziyaret etti ve Hasanoğlan köy enstitusunu gezdi 

De birlide Anbraya avdet etmit- kanı 0,.eneral Aaım Gündü, Ve. (Deuamı 5 inci •aylada) [WILKIE'NIN "SON POSTA,, YA YENi BEYANATI) 

I .............. -···-··-· .. ·····••··········· 
Kok 

tevziatı 
istanbulda tevziat 
yeni şartlar dahi
linde yapllacak 

( Şark cephesi J 
Alman zırhlı kuvvetleri 
Stalingradın batısındaki 

tepeleri zaptettiler 
Alman tebliti: "Kaluganın cenub batısındaTOOO, 

Rjen kesiminda de 2126 tank tahrib edildi,, 

Aı*ara, 9 (Hmw! ıUt"ette ılden\Runeldn ..W mlhn..W hUkWne. \~ devletl.i Reisinin ,.ı.ai 
aıbclatımızc:l.ı) - Tetkik seyaha.. timİlıe an:eclilecek olan tifalıi meta. nıüme.Hi Wandel Wilkle bqün 
tinden dönen Baıveki1 Sa.racoğlu bu jı Blıfvdallmize badlrmlttiT. saat 11 de yan&nda Ameraa Büyük 
cece saat 23 de ikametgahında Wll Atatürkün muvakkat kabrinde Elçisi Steihaıtt ve refalu.t.indıt zevat 
iciie'7I buauai llU'eltıe kabul etmiflir. Aıüra, 9 (A.A.) - Amerika (Deuamt 6 İnci •a)'lada) 

Gebe bir \İki gün içinde gıda 
kadını dd I . . 

döverek • ma e erının 
öldOrdOler fıatları ç9k arttı 

Adli1'• ve zabıta dün eararb S d "" •d 20 k b• d• • .Xr 
bir cina7et tahkikahna el koy· a eyaga yenı en UrUf ın ı, zeytiny&5 
ınuı bulunmaktadırlar. Bu cina- bulunamıyor peynir tüccarları ise verdikleri 

R .. b ki • ki yetin kurbanı Be7koza baih fa- ?. _ k l fJeriücek. omaya gore e enen netıce ya aııyor haldı kö:ril halkından ~ yaııa- sozu ço tan unuttu ar 
- nnda Fatma adında bır kadınla r·-................ _ .. ___ .,., _____ .. ·----·-, 

Bir soba için en çok 
b,r ton kömür 

- I Lonc:lracla Novoroaiald deaia ülliinüa bir lounının RUllarua dotmak lizere kanunda bulunan ı /tla ı.=. ,..__ 6 • d b. ,., ~ L L-I b la t . .ı : 
Ankara 9 (A.A.) - ktı· ı • - tah • • çocutudur. 1 a - ~ ... -- .,. .,. .,.. • a11an ııııCIYPV ayor, a u•a• a f111• i 

aad Vekiİetinden bildirilmit- elinde bulunduiu _mı!. ediliyor Fatma dün bitkin bir halde detli mii•nül•lm ilatiocı -'.,. bir proi• lılml'landıfı biltliriliyur 1 
tir: 1 Berlia, t (A.A.) -Alman or-ltaarruzlan euıaıında düıman 18 Beykoz hükUmet doktorlutuna '--------·-- ............ _ .. .) 

lıtanbulda kok kömürii i- dulan umumi kararaibının teb- tank bybetmiftlr. celmit. doktora: Pi) ıacla ıöriilmeldıe olan faat N lllıtıtlıırlDCI. bariz bir tekilde 
çin vaki taleblerde sörUlen litiı Stalinsrad bleıi keıiminde «-Ben;, dövdiller, ölilyorum)) ~I 80D lld ıiln içinde çok l(Öıriİlmıeldedlr. Sade N dün 20 
büyük arhf ve koka ~ıı mü- 1 ~o•oroslakia cenub dotuauna zırhh kıt'alar, ı.iddetle müdafaa di!9!'ek ~~d~ğu yere yığıhver- had bir Mfbaıya .. nniftr. pjy .... laa-at dllha ~ 370 ma.,.. 
~~ede olunan tehacum Ye 1 hlknn bir tepeye yapılan bir ta· olunan mevzllerıni yarmıtlar •• mıttır. Huku~et dokto~ derhal dm bu amaml ,ük.elme bilbalM (Deoamı 5 ınci ıaylada) 
ihtıyacı olmayanların da k.>k arrua eanaaında binden fazla e- Stalinsradın • hemen batısında kad1n~ağız1n ı1k tedavmne baı-
~eyannameai vermek ve kok ·ir ahnmı,, 27 top. bir sırhlı tren kiin bulunan ~p ~inkte. tepe- ...... !!!.~.~!!?.!! .. !.!~~ .. ~?.~~~~!...... B n n t t l k 
ıstemek ve almakta ısrar et- = •• birçok malzeme saptedilmiı- lerini itcal etmı,lerdır. ug n g neş u u aca 
ınek suretile hakiki ihtiya~'J : tir. Dün aec• Stalinsrad tehri il• Mısır cephes·ınde 
de ıstanbul halkına kok kö- aava, uçaklan, aoo ton hacmin- yet uçak alanlan da hombard•- b·ır Alma ge 8 alı mürü tevziatının tanzimi için de bir tqıtı batırmıılardır. man edilmittlr. n n r 
tazyik etmeleri muvaceheain· ı· Karadeniz aahiU açıklannda tehrin dotuıunda bulunan SoY• 

(Deoamı 5 inci .aylada) Terek yakınında bota siden (Deuamı 1 ind sayfada) k 

'-··s:ık::i·:~:i':j Çemberlitaş sineması d~~~~~~-8~ 
engelleme cinayetinin muhakeme- :=-::.;:.::d:,1;! ·ya;: 

Şehrimizde küsuf hadisesi yarım saat 
görülebilecek, Ankarada ise güneş 

tutulduktan 12 dakika sonra batınış o!acak 

hareketleri sinde uarib bir safha S§:~u,;.:··: 
Bulsuütanda -~~L!_ bir !l.a.!--L .. _ -

1DU1U111 UUMa 831 aumarah teblitinden bir 
nolduı tabrib edildi ekinde fi'yle denllmekteclirı 

, _...._ - A•ıkıle sinemada yakalanan kadın maktülle Bir Alman tümeninin kuman-
~ 9 (A.A,) - l..onclır. r ,., • " . ' • dam olan General Geora Von 

.. 1 Y~v nıahfiD...lne ..... tanıştıgını ınkar etti, muhakemeyı Biamark IOD silnlerde Mısır cep- - Busiin yaz aaalile 18 • 66 seçe 
l'llpcıırfara core. Yusoalav çetecil.ri .. k•b d k ·ı b heaiade yapılan muharebeler e~- l'UDef tutulac.k, bava kapalı obna. 
........ ~ ~ ld miil.lın mutaa ı e ocası e arışb naaında maktUJ dU,müttür. Bu dıtı tadirde küaUf bidlaai mem. 
lb-.tej& demlryolunu kesmi,1-dir. suretle Libyada •• Mısırda müt- leketlmizln buı bö)celerinden kıs-
li~ Marov ad.ındaki Cuiall~ B~dan bir müddet en:el Çe~· ı lan bu .d~va entereaan bir ıafha tere~ dava için bayatlannı feda men ıörülebilecektir. 
el Y .. oslav gazeteaa Uaulil - Sp1it berlıtq ainemuında fecı bar cı· arzetmifür. etmıt olan ltalyan ve Alman ge- Bu bidİle etrafJnda ruathane 

, •e Z~ • Bel~ hattı ÜJıel'lnde nayet itlenmit, Cemil iıminde bir Duruıma baıladıtı zaman ilk nerallerine kıymetli bir ukerin müdürü Profesör Fatin bize fU lza-
Yolcu ve efYa nakliyatı durduruldu. delikanlı kansı Güzini bıçakla olarak Cemilin karıaı Güzin ta· İsmi daha kantmıttır. Afrikada- batı venniflıir: 
h ve mihver kuvvetlerinin tebdid yaralamıtı yanında bulunan doa- hid olarak dinlenmit ve ıunlan ki Mihver kuVYetleri parlak bir «- Basün Avrupanın tlmali fal 
;:-.::: hatlar lberinde iki istasyona tu Muzafferi de tabanca ile ya· aöylemittir: zaferle mUteveffanın bu feda· ktalle, Amerikanın timalinden ıö. 
\lllCld1ılak için vatanseverlere ka.._ı ral~_yarak ölüınUne ıebeb olmUf'" • «- Bundan 2,5 sene e~el C.- karlıiının intikamını alacaktan- riilecek olan ~ küaUf c~'i vu!'~ 

bir muharebe vermek sorun t mılle aevı.-.k eYlendık. Bir nı aHylemek auretile General bulactılr ve hadise Akdenllıde Fuu-
'{Deuamı 5 inci .aylada] ün :2 qaci Atırcezada bala· (D•otımı 1 indf<U'fadd Yoa Blun•rlo M1lmlam11lard1P. (Deoamı 5 1nci eaylada) 



Hergün 
Japon !ar bir kısım 
Çin topral. l ~ rznı 
Niç 1'n boşal. ıgorlar 
~·---- Ekrem Utakbgil_J 

TAKVlM • Eylôl 

l\uml Hu• 10 
J8li8 

Resimli lll&kale: 

I 

-
• 

iSTER 
iSTER 

INA~, 
iN AN MAI 

: Zaman bir hocadır = = 

Gümrükten mallarını 
çekmiyen tüccarlar 
Cüınriik1erden maDarını çekme.. 

1eri istenen tüccar1ardan bir kısmı 
tay.in edilen müddet zarfında mal
lar1111 çekmemitferdir. Bu hususta 
Tx:aret Vdciletinn karan mıntaka 
ticaret müdürlüğüne bildlrilmiıtir, 
Bu tüccarla mallaını güıniikten çı. 
~~r. 

S1ıbı.htan Sabaha: 

Fakirlik hırsızlık 
Etmek için sebeb 
O abilir mi? 
~--- Burhan Cahid----

Karikatür albDrrU 

• o~ renkli bir kapak 
içinde yü1!den fazla 
karikatürle yakında 

ÇJkıyor. 

• 
Fiatı 25 Kuruş 
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10 E1lil SON POST.&: Sayfa 3/f' 

[ Bir Anadolu seyahatinin notları ] 
Dil kurultayında 
ve Çankayada 

_TARİHTEN SAYFALAR-
• 

Padişah koçunun tosu 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

1890 da Avustury:ı ile sulh dığı gibi batıında ada'lll J11 ~ok· r le aürii !.alüıdo aidiflen prçell
yapmak iizere Zülhkar efendi tu. ten heybetli bir manzaraydı. O 
a~ın~a bir murahhaaımız ait- Kabul me.taaimjnde sıra ,.rni· kadar ki bu manzara koça ela 
nuıtı; fak~t uyuımak nıüınkün çeri ve aipc&lai ocakları ni'nlarına tesir etti; od.-. koıtu. Ce.ar .... ,.. 
o~nııştı. Murahhar.~mu hap"· gelmişti. ~alaba!ak oldukları İ· van bir kava• var aamyord111 
~ilmıf, bin tu.-lü zahmet ~ekmİf• çin hızlı hızlı ydriiyoı-Ja,., f'I öıtü· yahud oolanıı ke.ndiaine dofn 

- 3 - J nun düzeltildiii. bir .aaia bir so- Nutkunu, ağır ve vakur bir tı. Devlet me;.·kc:ı;İııu iiündcrdigi yorlar; aoıarıt. adeta koıarak balı- geldikleri vehmine dütmütll. 

T arih ve Dil Fakültesinin la bir vaziyet v-1lmege çahııl • sesle okuyor ve bitirdiii zaman, raporlar padi§Ahr kızdmyoNl..ı. çe kapıaına dt>ğru gidiyodardı. Birdenbi:-e yerinden fırladı; a• 
senit ve ayna gibi par • dıiı söze çarpıyor. Etyada bile, gözleri, karııya Şefin gözlerine r Matlub vıuiyette bulumna.kla Onlarm ar~alarında ağır k\ırk· ialarla b;rtıkıe o da koşmata 

Llk holü üstünde heyecanlı bir bugüne uysun bir şekil arandığı dikiliyor. Vücudunun eğıli,inde, beraber manevi ku•vetimi:a !a'· ler, baflannda iri P•'llkl .. r, ha- bafladı. O s;rada paditahın m.w
kalabahk kayna9ıyor. Bu, çaiı· sezilmekte... bütün Kurultayın, bütün burllda ..aıhnıt değildi. Ortalıkta bir la· caklarınd<1 bol talvıırlar C1ldq11 hafazasın;s. memur teberli vt' aa• 
rddıimız büyük davanın ruhlara Baflllll arkaya çeviriyorum. toplananlarm ve yui-dun her ta· kım tayi.alat' dolqıyordu. Nemae halde aa.-ı ve lurmıaı pahuçl11rİ• (Deoamı .ayla 4/1 d~) 
•erdıği heyecandır, değil mi ki

1 
Birdea, içim sevinç ve saygı 1ı: •• rafında çarpan on sekiz milyon Çaaarı ıuya elçimi&P. diyc.rmut 

d~I dava11, gittikçe senitfiyen lerile dolup taııyor. Varlığıma. kalbin aziz Milli Şefine duyduju ki: 'S p b 1 2g 
bar memleket davuı olmuıtur. Türldüiüme, J'W'duman, dillinin hürmet ve fÜkranan bir ifadesi - 0-ımımlı asketi oklanmıt • on QSta,, 810 U macası: •(14) 
Şiındi bu, bir mimarlık aan'at e· ve bütün mukaddes ve aziz duy· var. avımızdar. Ne sulh i,tt:.:lik, ne dl? 
•erinin bütün güzelliii, ferahbiı aulanmm ufkuna yayılan bir cü· O gün, diier günler gibi, Ku· adam murad ettik. t(ızıl }umu:-· •e <:4lzİbesile etrafımızda açılan net aıcaklıiile kartılatıyorum. raltaydan, bajnmı~ derin ve aon· tadan &Ynr\\l varacağımız yer. Bunlardan 30 taneaini hallederek bir arada yolhyan h. 
aydınlık salonda toplananlar, Atatürkün büyük arkadaıı Tür-- aaz bir gururla dolu çıkıyoruz. doğruca lstanbuldur. Eakhhın okuyucumuza bir hediye talrö1111 edeceiiz 
biraz evvel, Dördüncü Dil Ku • kün büyük fflrefi Ye aaad.;j Mil· Bet gün aonra, bir ak,am bü· aefer ba,lın~e" dçimizi Budı... _ S.· oldan sa.ta dol' l 2 3 4 

S 
6 7 

S ını 
rultayının ilk gününün ilk cel • li Şef, orada, kendi yüksek mev· tün kurultay üyeleri. Milli Şefin den koyuvfll.ı-ird:ni~. Ştmdi bı7. de a• 7 10 
•esine ittirak edecek olan üye • kimdedir. Bir zamanlai' zaferi Çankayadaki köaküne ça.ya da • seni Edimeden aahveririz. 1 - Bııne1'ia l 
lerdir. Tanıdıjım, tanımadığım yaratan, timdi de, gene kendi e- vetliyiz. Daha, otomobillerle o • Bu hakaret v111 mevdan o:<u· Anbrll.J'& l'inder 
bütün çehrelerde tatkın bir saa• seri olan Ye dünyanın kana .,.,: tobilslerin ilerledigi parktan iti- manm neticeısi Osm8°nh impara• aitt pbsl ıırilmt's. 
det manası okuyorum ve uzak· yandtiı bir devirde n1emleketio,i haren, sadelik içinde bir hapne- torluiund.- umumiyet!e bir ~· slU (5) • Beslemek, 2 
laıı aelamlqtığım dostlarla, ruh aulla ve aaaclet içindt! tutan elleri, tin, bir büyüklüğün ruhunu ae • yaklanmA Y"P~ı. Padifah üc-'-;ncü reçindirmek t4>. 11---ı--+---ı--
ruba, aöz göze konu~uyorum. Atatlirk&n kıymetli nıiraalarm • ziyoruz. Bu bahçe tam manaaile Süleyman Edirneda bulur.ııyor· 2 - İ5yan eden 
Sıktıiım en yqlı.ellerde bile, bir dan biri olan Türlı: dUi da•asını Türktür. Ankaranın kendi yüce .du, harb J.azırl.klar: yapılması· lnsanJ.:v (11). 

bahar sençliti •e ucakhğı hia· da ayni kuvvet Ye asaletle tut • ağaçlan, söke doğru serpilen nı emrett•. Tuğtar çıkarıldı; gö- S - Pabalıhlda 
•etınekteyim. Hakikaten ne p maktadır. O.un tuttutu her fflY heybetli gövdelenle bu bahçenin nüllü topianma,~a ba,lad:. T. 1- mileadele şek.ille • 

zel l'iin, ne mtihtetem cün ve ne sibi, bu dil Ye kültür Lazineai de en l'Üzel süsü, en derin manab )allar batmyor, zurnalar ve d"· rinden birisi ıtı. 
ııııutulmaz habrat gittikçe yücelecek, dirilecek ve manzarasıdır. Burada ne palmi- nallar ~lant)•l'I", her ta ... afla si- Nota \2). 

kalabalık, yavaı yave.ş, salona serpilecektir, Buna, 6trafımda yeler, ne sıcak memleket nebat· 18.hb yiğitle:-.~ctı mürckk~b renk 4 - Karı koca 
d~lınata bqladı. Ben de, iç.eriye heyecanla bekleten heıkea gibi, ları, ne Holinda laleleri arayın. renk elbiseli alayl11r d<ılatıvc·r; ve çocukla.rı (4). 

&~yorwn. BJıo tarafı bir uçtan bütün varbğımla, ruhumun bii • Burada yalnız, ilk ıröze çarpan halkın harb heve.,iui artırıyordu. Bir •11 (3). 

bır uca senit ve yükaek came • tün inanmak, sevmek ve teref hafmetlerile, Ankaranın ve Tür- Martı&ı üçü olmu,tu. Pftditab 5 - Zat M.Y• 8 
kanlı salon, thndiden yarı&ına ka duymak hialerile inanıyorum. O kUn bahçesine hayran olun. Bu • Ed•rne <tar1tyınd• bü)'l.ik bir me· sewe (2l, A:rüw 11--+--+--·l--.ı-~ 
dar dolu. Ortada, bir yerde ben batımızda iken muvaffak olmıya- raaı, fflrefli bir tarihin, ve- dün rasim tertib f!tmi,ti; Hzi,ı ... ae da Wanur (I). l 
oturuyorum.. r.ağımız hiç bir dava Y>klur, na· gibi bugün de en yüksek itianın ve ileri gelen b.•yJ,..rle ağ,.•ııra 8 - Söa (1), ıı--+--+---ı--

Kartıda, .,.Uluekte, clipteki ta- a·} ki en çetin, fakat en zencin,.. bahçeaidir. Lükaü iten, zarafet aamur kiarklc" ·~itiyor, bil'atlPr nı.,m •n m. lL 
•andan zanf bir açılı.ıa ta ap- renkli bir dil davası da, bu zafe- ve sadeliii en !fÜzel bir aüs ola· datıtalıyordn. Devlet ve ordu· 7 - Para clo • .__.__._ _.. __ 
lıya kadar sarkan büyiik per • re tam bir isabetle erişecektir. rak tarhlanna yerlest•ren bah • nun büyükleri birbiri ardından labı (4), Nam (SJ, 1 - TM ..... (4), Bir tllııek • 
delerin önünde maaalar hazır. Ri B.;..u, bütün salonda dall'alanan ~edir burası .•. Nıuıl ki, ayni asa· paditah ta"a··ındaa kabul olu. 8 - İnşa edea lnsaa (9). (1). • 
Jaaet maaaaı, hatiblerin maaau vGcudlarda, arkaya çevrilen bat- letli ruhla, kMklio i.;inde de kar· nuyor; sultanın oturduğu .<ele• ·ı 9 - &ti .. le J[eeif dalı (1) Dellllıl t - Bir-' ,.._ (1).. a. tt). 
"e kitiblerin masası... Vaaifqi larda ve famet lnönünün asil çeh şıl&fıyoruz. Bi1vük terasın Gs • rirll in riibine yüz aü.-üyor!ardı. ö~ (3). 1 - -- (1), Yeal tldııte Me -. 
ol~lar yerlerjni çoktan İfsal et- reaine aevgi aayıı ve hayranlık· tünden uzaktaki Ankara,.a da • O günJcrdC" s~drAznm HHr.~ 18 - camı....._ lılr 9lllılle m. llım (4). 
lllitler. Katibler kiiıdları ~f- la hakan ;özlerde okuyorum. J.,.n gözlerimi,.. sevinç ve huzur AH Paşa p:ı.d:~tı-ı bir koç heJi- Ort.da (5). t - Ac* (5), Bir b1U <-. 
~rı7or. Dil Kurumunun yorgun- Halruıaten ne bUyilk cün ve ne ile kanşık milli hir •unmın •u· ye etmi,t\: iri kmrcık tüvlı,ri, Ywlıarldaa .......,.. wra: 7 - Klmıre (1), Ablıle (t). 

u~ nedir bilmiyen genel aelcre • unutulmas habral lesile parlıvor •e Millt S-f. du • kalın aıt'tt yüksek boyu, iri kara ı - Solı1Mı sata 4otra •lla '-- 1 -•-* (D. 8art.,... ei1r (it, 
lert fbrahim Necmi Dilmenin bir Her f8Y tamam .• l,te reis, mn dakle.nnda baba tebeaaümii ve cözleri kıvıi' kıV1r boynuzlo.ıile d& '-1 ~•tına ilk acil (1), Çöller. Kör (1). • 
aralık anların yanına e.idip bir kine seldi. Sa)'ID Marif Vekili JP:Özlerinde en çetin müııküll•ri iri ve heybetli bir hayvandı. 5,.. 41e "9lunar (1). 1 - Tll'llm (1), 1Jmv.1ma (t). 
::ı... aöylediii ıörülüyor, bir Huan AH YUcel, ılmdi Dördiln· halleden zekl 18•klan1e b~n1mi- ray bah;eund., dolafayordu: boy 1 - Bir penuüv (1), Baııled '* 11- A1ker (la, Bir•- • ıe. 

-ıta. da, ortadaki mibofo " el Dil Kunakayuaı açacak... (0..,.,,.ı I 111e1 ~lada) nanda tasması • .,.a baiı olma· taltlr (1). AN•• aefr Jauf1 CI). 
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10 Eylt'h SON POSTA 

Doktor, Eczacı, Ebe, Dişçi ve Sıhhat 
memurları arasında y~ pılan tayinler 

Hergün 
(Ba~ taralı 2 nci say/ada) 

betlerinin atisi elan muallakta -
.. . dır ve çok mühim bir mesele ola-

[Evvelki günkü nushadan de-ız:ıcıta.rda.n Ta.hsln·Güneysu: Yalova kal>- k d d k d 
vam] lıca.ları i.şlelmt' idaresi cc:ı.acılıtma. nı orta a urrna ta ır. 

~ ha~ eski nlgiye hiıfnel Sıhhat memurları Japonya ile Rusya yekdiğeri -
mutehassısı ?lı~itr Pula.t Balıke.;,ir do ne düşman iki ayn zümreye 
f;\ıntevl dolhııın mıitcb2ssıslıkın:ı., Raşid Gtıdlklf sıltlılye zabiU Ahmed Akyaşa b., w]ı oldukları halde dost yahud 
FJtiz Hnyd:ı:-paşı nümuııc ha.<;!ancsl da.. Monkanılılsar seyyar sıhhat. mcınnr. d dd b 

ıutıı:na, Cc.ilmı.crik mu:ı.> ... ~ ve tedavi yarı ost kaldıkları mü etçe u 
lıil'lyc müte.ha.$ıtihğma., Y~a!i mem- ........ ... 
kket h!ısta.ncsi eski dis ta.bibi Ahter evi b"Ihh:ı.t mrmnru Mehmed Gfilt.ekln, iki devletin müstakbel münase -
YM"insoy AnUlı)"a hastanesi diş ta.bib_ Midyat ~nar Slhhat memurlulhına, betleri de bir mesele olarak ka -
liğinc ~in ve nııkilleri ya.pılm~l!". fflly,JDana i &eyya.r sıhhl\t memuru l k 

İlmıhl Er ıtoı · t aca ctır. 
Sımsun memleket hast.an!!..ıR göz mü; m ıı Y Iııeı-oı be!e:'liye sıhha1· Dayandıkları temel ve besle • 

t.ı.·lwiısısı Zihni Aykut 80 lraya trrfil, memurlu.tunıı, Tckat • Zile frcnı:-t e$ 

sam un m<·ın'e'ct hastanesi baktrriyo. Slh'h:tt mcmunı Zihni Büke Reşs.:1i)-e dikleri gaye itibarile yekdiğeri • 
lo ..... ı-emııl Ari'--r ·,o liraya ternı 8"J')ıır sıhb.a.t memurln!;ıııu, Gedikli • h )"f" J d l 1 . .. 

.... """"' " s:hh" nın mu a ı ı o an ev et erı muş 
ı:'\ııt emrazı akliye ha.dane i b:lşt:lbl. rye mektebi.ıMirn memn İmıail Sev 

ti arıta~ı sen:u sıhhat mrmıırlu : terek bir düşmana karşı devamı bi mı.kkt Gih1tıın birinci ~ntfa ve m:ıa-
ının so liraya terttine, Zile fren;i mu. C'unıı.. ı-edi.kll slhhfrc :mektebinden me. az çok kısa birer zümre halinde 

eallcle t bibi Necil> Moduk. Anbt;ra. ınt. ~ H . yln Doi:aıı Kanı.ca&11 f'el'l"arl l b h b" b" b ·ı 
6lhh-ıt memuri :una Çankaya ı;~.)arltop ıyan u ar ın ıze vere ı e-

rna mücıu'l.de şefi Asi% Ulkii, Ankara nü ı } 1 
sıhh::ıd, ım.emuru Ha.mld Vcliet Anlmm ceği sürprizıere ıenüz son ge -

mune hastanesi lbııı.ktrilolıı Ali Korur, 
la . kulak ü.1e- rn~eez ıhhat memnrlutuna. emrazı memis. tir. 

Konyn. maUlt*et bas nesı m s:ırQ-e senar lilhhat ln4!nrnrlarından İb. 
ısı Kiımll Sesli, Burilur mrmlrut Japon - Sovyct, Japon - Çin, r&hl,. Akw. ('..anby& !ttlıha& 

lınst!ınesl d..'llıiliye mütehassısı l\fu$1.afa. ri J Mih ·· be ] · . mı:mwı uğuna, Bulsnc:ık seyyar sıhhat 1 apon - ver munase t erı 
Sıdkı, Bıırdır memldı:et hast:ı.nesı 0~- mcnmnı Ki.um Biri" ıe ıreyya.r sıJı 
rat-Orü Bahir iıter, Ankara. nümu~e ~ hat 1Dennlrlutmıa. K , sıhhat nıe: bekliyebileceğimiz sürprizlerin 
tan. i mü•dlıll&Sıs mua,·lni Alaaddin 11rllliuinndan mütelcaid Uu'lüsi Savaş !ilk safında yer alabilirler. 

T arihtan sayfalar 
(Baf taraf r 3/ 1 de) 

rı elbiıeli solnkıarın saflar• ua 
doğru at.ldr; aı·knlar ınchm bir 
aııldırı§ yaph Kısmetine de ıhlı· 
yar biriai düştü; cfoh~etli bir tos 
vurmıısilc ado.mcağız.ın çakıllar 
üzerine yuvarlanması bir ol,~ı•. 
Eğer korun vurJu(;unu bilae e
hemmiyeti yoktu; pndi{alıın ko· 
çu tarafından tecn"·i!zc uğı·nmak 
iltifat sayıh .. dı ! Lakin hl\:r.nn i
damların:t ferman ç;knntera h.s
ber "Eerihnez, ar:ıaı:zm ark;ısın· 
4'1an kemend atılar, y.:ıhud ytım· 
rukla yere serilir, kafası k"ti!ir
di. İhtiyaı- so!nk ta hemen bunu 
hatırladı~ 

- Acab katlime f .. ..rmlin m1 
çıktı? Benı yıknn cellad mıdır~ 

Diye dü~tüğü ycrdtro ,.rluısına 
baktı. Zafeı·le mağrur olan koru 
görünce işi anladı. füı,ına ulh· 
yarak doi(rult1u; fülünü b11~ını 
düzeltti. Sağdan soldan ~\ilüs· 
meler oluyordu. Kapı ağası Ab
durrahman a[:a on•ı avuttu: 

- Günailınn:a kef arct öyle 
olur, baba ı. .. 

l<.odircan Katlı ---o----
Erkmen, Balıkesir memlelret hastıınt"Si Er.zarUN RYTtr 51hhat menıarluhnıa.. ı / "7 

1 
J 

b:ık!riloğu Nafi Vural, nota memlekei Sökoe muayene Ye tedavi l"Vi sılılıat ınc. bl.utP.m {.A,,fakf-UJi.l '" 
hıısfantsl opera!örü Kudret Öte. l'rfa mn:ru Xemaı En'kmir Bulıı.nrik seı·y:v 

Deri fabrikalarının 
Hava Kurumuna 

hüıtüm .. t tab1bl Enver Bırlas, Edremit s•hhat meımuı1ufuna, Maden mua)·ene ...... ~------------1111111111ıı. tebrrüleri 
l>e\e:llye tabibi Musta.fa Topuz. birer Te tedavi evi sıhhat memnru Hıliı A'L ' 1 b 1 8 
derece terfi ettirHmlştlr. FaUh belediye itan Ak~t seyyar sıhha.t nıemurlıığu. $ an 0 0f S8SI Son hafta i<ılndıe Tilrk ilan Kuru.. 
~besi tob bl yaş mı.Mini 4&k1unluğun. nll. Oankııı belediye sıhhat memunı Re_ -····- 1 muua 'k.i>cniide bulunan deri fa.brlka-
da.n tduıfüle sevkt'dilalş~r. kir SrAı Denh: Nııe.nıı belt'dlye sıJtbd , 9/9/1942 arıhş • kapanıt fiat.lan tör ve Ukıcarlarmın i&kn!ul a.şal:llbdJr: 

memUl'lu!una, Nizip seyyaı- sılıhat me_!l==-=-==========:::::::ıı:====I şan Deri Türk Anonim Şirketi na.. 

Tokat memle1..-"6t hastanesi opera.törü 
8eoıla<l Erman Antakya llıs!anesi b.ış 
ta-bıh ve opera.törlüğiine. ıı.ç.ıJd.a.n ope_ 

muru SHeı!dln Oeyhıııı klll'S gönnek \;hlJ.hK nuna B:Ly Ahmtıd Kara. 15.000, fıı.tırilın_ 
iht!"C :tnhmn miicaılekginc: Aeı~ re .ı ı >•, ı tör Aleko Dtdo 10.COO, Amram b!'rader. 

(••ıdra ı SlerU.n 5.22 lt-r 9.01)0, Sotoriyadis b\ra~r ':500, 
•w.Yorlr 119 Dolar 132.20 
nene . tot tn-le~ l':J. 30.::65 

:adrid J 00 reçel& 12.89 

nıiiiT N<'cat.i Duman Tokat meml<'.ket 1 1 
h;ı....tanesı OJ)t'.r.:ı.iarlüğüııe l.~yln cdjlmlş. 

1 
R A D Y O 

Lcrdir. ..._ ---=------' .kholın 100 İne, JıU. 31.16 

Eczacı1ar 
Çan\ırı meml~et ~tanes! ea:ıeısı 

S:dJu ırtımoğlu istıwbul emrazı aklil.: 
antsi eeu.cıltğ'tna, Band~ be!e. 

d.')-e hııslanesi reczaeı ı İsmaıı Özceı An. 

t:llya memleket hastanesi eCDcılığına, 
Sinop memleket hııstıınt'si ecuc1S1 Et • 
hem ö:ı:can Çankm memleket hasta~ 

'lt'7Jlcılığına, Antalya mrmlrluıL eeucısı 
lla.<ıan Tahsin Slnob memleket hastane_ 
Ei t':C2.a(:ıltima, 7,ekjye Yiıkscl Bandırma 

h~nest ccr.ı.cılığına, H:aya.ırpn.şıı nü. 
~ll haslanetl ~CllM'.IBl Hüserln nilnı! 
~'2kür hasta.neye veki.leıteıı. Askeri ec. 

PERŞE:'ımE 1019/1~12 Bir aıt.ın <Un. 33.%0 
2ı ayuhk bir gram külçe 

altın • 46% 
'Z,30: Sruııt ayan. 'Z,32: Y~odıumuzu 

çalıştıralım. '7,40: Ajıuıs haberforl, ;,55/ 
8,30: Karçk pt'OÇDm (l'I. \, 12.30: Sa:ı.t 
ayan, 12,33: ~ program IPI.), l-:ro:-:7=-,-=s-:l:-:9:-:3-3_Tü_r_k_bo_rc_u _____ -I 

12,45: ~ bal>cıicrl. ll:/13,ZO: ~ı. ..raDf 1 
/!Ar 18: Sa.a.t asarı, 18.03: Çirte fasıl, İk~ell % 5 1933 Er. 

!J.40 

19: (Zlr.it sa.:.U), 19,l:i: D:uıs milıitl !:' nl A. B. C. U.05 
(Pl.), 19.ZO: Sa:ıi ıı.yan :ve njı.ns ha. • "" 7 1934 Sn as • Enarıım Z.7 20-
berleı'l, 19,45: Oda mliz ğl • Alec Row. "' 'Z 1941 Demir.yolu 2 u.70 
ley Te C>-:rll Scol.t ıTrhl), %0.1.5: Radyo Tüııkllfe C'Aimburl,-et Merke3 
c:azeteg, 28,45: Güzel sesler (Pi.), Z1: Bankası 154.5t 
<E'llin • saaUı. 2 ı ,15: l\l ilzlk so~efürl, 
Zl,45: Ra~o aımfoıd orlu:.s.trası. 22,30: 
&aa.c. a;ya.n, aj:ı.rış ba.bcrleri ve borsa.!aT. 

ıo-

ıs:nıhıt vnmck i&temtyen btr z.:ıt '1000. 
5000. 
5000, 
1500. 

Kamhi btraderitır 5000, Daıwn 
l..\l'ı pann!lk 5000. Vamvokopolos 
Lcya.:-o ,.e D:ıviil 2500, Barukas 
f.ı!beniiat yekunu (72,soo> l.irad:lr. 
tıebe."Tiiler de\-a.m e!m&.ıt.edlr. 

Bn 

----·--o---
Bursa kız öğretmen 

okulunun resi;n sergisi 
F..mln-Onü llalkevlndcn: 

Bursa Ktt ötrelmt:ıı okulu talebele. 

1 
rlnin ha:urlJ.dıtı ($!11'Jer.:len miırdckeb 
resim ~ ll/Eylül/11142 Clltlla glinü 
saat 07.30) da fü·imlz.ln eski binası sa.. 
IDJıund:ı. açıl~ ve on C'ÜD dc'l'lUJl ede. 
ookt!:r. Ser&:-! b11 tarlbten UJbnrf'.n her -
gün saat (lf) d~n U8ı ze Juıd::ıı" aeık
w. Giriş suı.eswr. 

. . . . .. , ... 
Sayf p. 1/1 

-~ 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Mmtaıa &la Te Jıiiıneı 44S/H3U he684J :namaraslie saııdt,f1ı1IU:rıbn aklığı 

850 liraoıa k&riı Erö.lıde T•KQl.:ı.r mah~ıwlt: ltışb oa.ddest Te Bahçe ok:ı.. 
tında~ 46, ,8, 50, 2. yeni 50/J, S0/2, 5G/4, 52 numarah fuzlıı bahı;e ve ars:ı.yı 
hali bir kôşk 1le bir alur le bir duliıianı mü!i1':mil lı:ını blrlnel derecede lpo. 
ktt otmişlmllf'. 

• 
Do9yMb ımeveud t.aııu k:ıyıd SUl'eUnde (mezki.r pyrl me.nkulun ayni ~mt ve 

ıın:dın.tkı ve sobk!a ~ aynt, ) 'eni 51/1, 50/1, 50/Z. 52/2, 5013, 50/,t No. lu 
hududu sat taralı Cıımurlu ba.:n a.rsası ile \;ıkı! ars:ısı. kısmeu '.I'oSk.ı.l~ın w_ 
lası vo ~ ciheti Tosia\arıu lııei:'lik denilen bo6ta.zı mnJıaJU ile r.a.ıı~ ~ı 
sol ta.rafı Biisnü Ye ("aa.tib samans uata:ıası ile Anas:tasm ma.tıwısı , e Fat • 

ana hJUle61 :ve on tanlı Kl$1.ı o:ıddesile mabdu:ıl ot clepos.u \•e h&dl ve b:ıJa~ 
fa.z.1a&lll1 ml!ştemil koşk \C a.rs:ı \'e düllin olduğu beyan edlhnlştlr. 

Taıııu kaydında üçJinoo icradan lki, 'l ei le Fa.t.Jlı Alh krasından• ib'rtt Te 
Eyüb bina. ve arası mem!K'luğıııı&ın birer bach mevcud ise de bunla.r ~ı. 
im ve müşterilerin hukukuna muessir cltitııllr. 

İkn&a. esas olan mu.hlUlımlıı raporunda maam mesaha.sı 8 dönU.m 104 nıd. 
re murabba& olup buııda.ıı ı_ düoiinni aıısa ve 7. dıônum lei. metre ınımılJ. 
ba.I fıı&la. ~- Mificmilatı ıınl.'.1 aıorJ bir ~ ve a.Ja .. Te !Jir han ve bir 
dnailkkind&r. Köşk iiıı bııç.uk kat alaş~ıhr. l'e ~ lwıfu re elektrilı: tesisatı 
vardır, K• 94. Te ll:ın 3RS. ve 4iikkin 14. metre mıırabba, mesalı86ımlaıdır. 
KÖŞKTE: 8. oda, 2. sora, ı. mutlak, 2: hıa.mıun. J. ~ l~hk ve cııtı ıır:ıın 

va.nbr. Bina ve ııniiştmıilihu lıaJi ha.un lki ıc.ı il..tii ot decıosu olan ahırın 
plıfSahası 135, lkat alıırın mesalıası ZSS tuhveııhı ma&ah.a.ı., 37, arab2<!ı di!k. 
kimnırı ~ı 50. arnbalıtuı me.sabası 48, Uç bt evin mes:ıbası ıuı met. 
re murııbba.ıthr. İkJ tlükkiıı, 8. oda, 2. SOia., ı. mutfak. z. Jıdi \'ti aralı hk ve 
ha.um üae:rinde iki oh \"e oleitdk ~ı ve üç iaQ"u "'"'•r. Bl.n:ıla.r Ugir 
ve alışa.bdır. 

Vadesinde Jtorcun verllınemeslne mclıni h&kkmda yı:pllan tsklb ib.erl~ 3!92 
numanh kanunun -iG cı m:ıddesinbı matufa 40 et nııuldeslııe ;ore sa-tı1,uc51 icab 
eden J"llbnda yazılı g:ıyıi men'.ı;a-lün tamamı bir baç~ aş muddl'Uı: t:* 
artıtrm:t,) a konmuştur. S:üı:ş tapu sicil ka.ydına göre >ııvıhn&kt.A4.r. Ar.ı?t"ftla. 
7a glrm~ ~en (412) ora pey akç.er.! ~r. MUli ~nkalarmıJ,!.ln bi. 
rintn temlıı:ı.ı :mdctubn <la kabu' olunur. B!r;Jtmış biıhlu 'crı'11er bde.ü~ e re. 
stmleri \e \-ak.ıf icare.si vr ta~+ı: tutarı ve teımiıye ru u_ 

mu bo~uya ai&llr. Arttırmı. şartnıı.mesı 8/9/9'% brilıinde-n ittb3reu 
tetk"I: e!me1: fs'.r.)Mt'l'e ~~ndık B~ult işlerı crvlıdnde acık bA.lun:!,ı-u.aeAk_ 

tır. Tlupu sicil ka)dı \c sa1r Uizumlu .malimıat t~ Ş3rlnamede ve tııkıb dosl ıı ındı 
l'&l'd?r. A.f'Uırm:ıya ıirııı olaıılar, bunlaı'ı tcWk tdRrck silhlıp 1.l. Q~a 
ga.3Tlmcııkul lıa.t.lun!>:ı h r ~cyı otrenm!ş ad ve tel ki olunur. lil~ ne art. 
tı.rnn 9/11/912 ta.rilıinc miıs:.ıdif (Paz.:utesi) cfuıu Cata.to •lıııı.d k:Un 

Sandıkıım.tr:h sa.ııt 10 dan 12 ye ka~ :rai>ıbe:ıMır. Mu' kttal lh:ı'e );\1) 'ma_ 
aı için tıcld'f ed I~ bede.in t'"rcıhc.n ahn:ın!.'l feabec'ttm pyrfmeukul rnu.<ei. 

leli.Yelde Sandık ~atını tamamen &:-eom· olırnsı şa.rttr.-. Aks! lal.d r<I* 'i n 
arttmuun t.a.ahhuı!u baki kalmak şarlJe~S/11/942 tU'9ılne miis:MllI (Ç;i.rşaıubıı) 

rüııu a.ynı m:ı.lıalde ,,.. :ı,ynl s:utt.ıı. ııoıı a:.hrm:.sı 711flı1A üt ır. Bil ıortt rmıtıa 
ca.rrimenıal en Ç{)k arlhranın 'l!Slurr-Je bmıkllıw-.!lktır. Ha..ci.ı.n toıl\;ı s ı e 
sab~t obn:t)ıı:ı aliMcad!lr1ar ve lr it.ık h~k'ltı 53.b Wcrbıin bu lı kluını n Jıı:.,-u_ 

sil~ fntt ve mas:ırife flalr rıı.ı·:.•aruıı ilin t:ırllıl;wıden l.ti!ntt'll yirmJ gün ç"ndoe 

cvr:ı.kı musb~'ıerlle beraber da.lrc:nlzt: tııld"1"meltti lazımdır. nu sureltt- J nk. 
Ja.nnı bi'dlnneml:ı o!=.nlarla hak":ırı tapa sl.d luile b • oln :rıı.-:ılA-r ss " b • 
ddbıln p1Ylaşm1mod:ın hıı.r •' ibtttl:ır, D!lha fıı:r!:ı m fmnt alm:ı.k 1${~··nı ... 
rfn 9ıD/l64Z ~a num~rn.sne 5andıtımız Ilu!w!t ~lfri ~·siır.: murııca t et. 
ıneler.ı lüsmmu Ui.n o mıar. 

UiKKAT 

DINİlT.T • SA.'\'DJ(;ı: Sa.nıhUa.n nlınan g-ayrimrcllu~ b>o!ek ı:o eımt:1t 
~-teyenlere ımıh:ıınm!nleriınlı. ıı ko 'Dlll$ olChı!n lnynı"!tln "t 4;) m t<:( ., ı • t't. 

ınemek üzrr-c UıaJn b•4elinın yansına biar borr vermek ııuretile kot.ı.ylı:lı: 
c&krmddedtr. (9756) 
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4/2 Sayfa 

. 

Samsunda 1 .&khisard.a 
Karadenizin bu c:n gözde şehri,._ 
Je• apora ~ok büyük bir kıymet 

ve ehemmiyet oeriliyor 

Şehrin orta..ncl• H Tfirlc ~ 
ri tarzının en caıib önaelderin. • 
den biri olan Y eniccuni e.ıaalı f,ir 

5-nuıun (Hmosi) - Burası KL 
fekild.c tamir pr.lü 

radenlz kıyıJ..rıının Çot' itib6rile en Alltma.r ( Husni) _ s 
önde ~yılan vilayetleri arasında he111Jerilerimiz Or yeıtenrl A~ 
ırelir. iki . ..enedenberi ve bilbasM dürrabman Nafiz Ciürman'ın . isa
ı'.MI yil .ı~e sarfodilen gayretlerle ret ve ta•aaMıba ile bundan ~on 
spor t~ tam.anı~~·. ~1- beş · ay evvel tamirine bqlanan 
~ bir bale getirilmlftir. Bölge Yenkami, seçen berat aeceai 
binası temin ve muntazaman tef - yatııı namazmda cemaate tek
rlf edi~nıit. gençleri içine alabile - rar ~ılmıt "e mama~ bir hale 
cek iki salon ihtiyacı cevablamıtttr. getiril~tir. 
On yedi biın liraya kurul.ırı a1•t polL Y enicami ciort yti% e-l!i sene b . __. ___ :- .ı od . ey 
ırom.ı şe rm merxe".-ıoe m em ve vel İnşa edilmis Ye Ttirk mimari 
m.amı.a bir bina olup gençliği yurd tarzmın en ca:ıib eserlerinden bi
miidafı\:a~~ ~ırla.n~ ıibi milli ridir. Yap1htmdenhen hiç tamir 
ve ~r-e:ti hır V&Zİfeyı ifa etınto;k:edlr. görmediii için ha kıymetli eM"t' 
Geçende Ord_u. Sino?, Zo~uldak, adeta barah bir hale gelmiş ve 
Samsun Ye Swas vllay~ arasın- güzel çehre8ini kayhetmişti. Clim 
da yap.ılan atı, grup '?~' huriyet meydanile Parti binası • 
nd:le~~.ıakSmsunu1 1 

n bmncla iııı1 . al - nın• kar§tsında ve ~ehrimizin en 
ması . uı.l!l'au ça ıtma rın yı se. • 1 k • d b l mer-eler.mden biridir. 1f .e yerm. e u u?ması d.a <'& -

Spor sabası da ıslih edilmİft:İr. mıe a!"ı bır busu~•yet verıyordu. 
Futbol at!anı.alar. atletizm içıiıı ko. . Dosnıdan dogruya vakıflar 
~ ihU)'acı cevablıyacak hal" ge- ıdıu:esinin kendi malı bulunan, 
~tir. Bu ...m.ıın etıWı tama _ yanı. ma~but vakıflardan. olan 
men ~ Ye~ncamı bugünkii mamur çeh-

• Su lar • C!- :ı _ I re.ıle tekrar pek güzel bir Mer 
spor ı ..,.111«1111111 en uer h I' . . • 

spor vasıfleıranı betir~eu bir halck. a m• gı~mı,tar. Pencereleri; ka 
dir. Plaj, bu aahilhıriıı biricik eaerL P!~rı: .~ıhr~h: menber ve kürsü 
dlr. ıı&:ntazam b'.f · •--Lı--•-.: g:bı muştemı lah İltanbulda yap 

U eM, llUIO DC)h;;.a • , , 1 b } d ., ••} k 
dans yerleri ile bu eser' b.' yük hir brı mıt, un ar a goru e n ma -
binunetin mahsulü oldu"'-_: ilk .. rünaht ve tezyini san'atlıu· bil -

&........ ıı~ h b - ·ı . . rüfte anlataıbi\iyor. Plçjın yeınınd.a as.aa egenı mu~tır. 

SON POSTA 

Nüs..ıj- bi . Gumrük l\r1uhafaza Kıtası 
Satın alma Komisyonundan: 

)1L1tdıu'ı Tutarı İlk temhı&ıt 

ırno Lira. Lira 

7,000 

37 "" 'bG.OOD 
:ıoo .ooo 

93,000 
11 .000 

lJ.0(;8 
20.000 

G,000 

6;16.800 
r..oot 

H.000 

U'!O 
9.420 
oor. 
4-005 
7800 

·~ iıı,)İD ....... tbıöaı 8000 
İnsılll ioılıı 3GOO 

2450t 
31008 
18000 
HOOO 
7440 
6300 

8250 
'1008 
9680 

185M 
5400 
5851 

GGO 
%355 

801 
1201 
ıost 

4000 
1800 

1838 
2~5 

13&5 
1050 

558 
'17! 

619 
5t.') 

720 

1388 
' (05 

U9 

50 
1'7'7 
61 
90 
'19 

300 
246 

2ıU..MZ ı·üı'linden 24. !J.942 
günö.ue lı.acb.r ııaza.rl.ııkla 

26'8.912 dtın :U.9.942 rini· 
ne kadar pa.zarhlda 

29.8.94-2 otüniindcn 29.9.942 

&"~ kacb.r pa.sarl:ıkb. 

Y114ı:aırda. 1&'.Plı C1eşl ~n. msdde ler\n ııa.nı evv.ek.e yapılmış iM d.e l.allib 2lUhUT 
etmeıılftmilltın bial:ı.nnd~ rösteıikn ~uJenle pau.arl:dııla alınına.lı: üz.ere t8ra.r 

nan eıNlın~ 
Talihler a:1ımall it.tedikl.eri k.a.lıe:mi:rı Jıhrlsmch gösterilen teminat akcesiınl Nü.. 

~lıı Güm.!'Wıl BMJme-ıu.ıırhı.tu ...m.neısln.e )'lK'"P vezne msk.buzlle blrHkte Nü.. 
..,._ Glıimnik Muh&faa M'ası S&tm:ılm& kııaı~ mür-.ı.oaa.1. eı1ec*.. 
ldlMr. ~ # 

Kınkkale hususi muhtelit ortaokul 
müdürlüğünden: 

ı - Obl\w J 14-0 lira.yr. lt9dlır iicrıeW «Tarih..~ «Ala re&ır cJl!l.
w .. JUm~- «Mr.tema.U1l• qrcbllenHkl.ft'i &OJkhr, 

1 - o.ta 4*ıılbNa öir~lk Yl8ıflannı hah ilıPtSlllerin 15.9.KZ l'ÜJlÜM 

kadar cUpbııma, nüfUK cüsdaın. AıJke.J'liSı: vesikası, ıinulln kaclar bulun. 
..-1.arı nıılfelerl sös~ftıı 814ıll ö .. ii. 1.,'Vi bal kalıdı Ye 9 vesika tel.oğra.fi .. 
le birltki.e dlle~1cılnl oku!U2nııs Müdürlüğüne ırö.ndermeleri, 

hef bin traya bir de kayıkhane yap- Camiin bueünkü h alinde en 
tıırılmı, ve buraya hilen sekiz kik çok göze çarpan yenilik secde • 
temm edilmis~ir. liklerin yliksek ve marokenden --------------------------~ 

Samsun pli.;ı muhitin deniz ibtl. yapılmış olmasıdtr. Bu şekilde lstanbul Ticaret ve Sanayi 
yacmı bı:giinkü baJile pek güff1 ce.. ~ecdAe yerlerine ayakla bıumak 
vahla.yor. Bölgenin bu koluna .. ~ ımk•n• kalmamış, umumi ~·hha· Odasından,· 
yuılan bütün aileler öğleden evvel te uygun hale sokulmu~tur. 
ve &pOT t~üllıerine rnemub üy~ Vakıflar umum müdürlüiü - Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese 
ip- de öğleden sonra 'bunlyı hiç ha- n iin bu alakası halkımu:ı mem-ftlk~lz bıraknııyorlar. Bölge. plija nun etmiıtir. Umum müdürlüi:ü sahipleri. ile her nevi büyük ve küçük İma-
azahk kaydi:ni muhafaza e~ekte tems:ıen, binanın bugiinkü mü - latla iştigal eden' erin nazarı dikkatine: 
burada ne~ de mubaf.za etmiı kemmeliyeti almasında, evkaf 
ohnaktadır. . memuru Rumi Tayşmm da bü - o,dıMnS& k.a:.Y'ıiUl " ta.ylliBM rabrikaıLörl«" \"e sw11<ri müeuese ... hlblerl ne 

Şohırn meıı'ke%ınde b1r de teni.' vük R'&vreti görülmüstür. llıea lıer _.j imahWa l.şıtpl eden alöly>e uhiıblel'Iİ lıl8.n tarlblrıd.en Wba.ren 
kordu vücuda getin1nıittlr. Bu spor ====· ============ en c~ bir 8(f sartmcla Odamı:ı SQ.o.aıyl Şubesi Mödüırtiiğüne 11U<i<hen mütaca. 
üzerinde halen elliyi mütecam e.za ı aİndf: bölge aehaı\canİ kıynıetli ele. atla teni eılilmeılde ol.a.tı Sanayi aiclillne Pi bed.el:ıılz maıı.tu beyannaaıeltr
çahf'D8ıktachr. 1 man Muhiddin Kefelinin yarattığı- ilen akrak lıkma.I. ile 8lMl'<'-f1 Şubesi Miidıürlü,ğiiııe !mıra m.uka.bWnde iade et. 

Bütiin bu b-..eketlerl Samsunun 1 n1 bi1haua kaydetmek c:iddee ka - ~l ~ rlc.s. olwrur. werJJ vü..I F• TiireliD bimaye. dlqiır h~ ~ Mtttt t.i ur'8la ,_.. •ii=oe..t • .._ 9tmwt ....... ~ w &aı. 

• 

f.ylw ıo 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karula.ş ı&rihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajana a.ıi~i : 265 

Zirai ve Uca.ri her nevi banka umameıleıe,t 

Ziraa1. B&Pkaaıncla kumbaralı " Dıbıınuı ta.sarnlf beaa.blanaıta en 
u 50 lirası balwıa.nıa.ra ıeneıle 4 defa eekileeek ks'a Be 111&tıdakl 

pl&na röre IUanllre dairtılacaldll' • 

:t Aded 1-000 Lira .. 
4 • 500 • 
4 • 250 • 

40 • 100 • 
100 • so • 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

4.000 Lır. 
2,000 • . 
1,000 .. 
4,000 • 
5,000 .. 
4,800 • 
3.200 • 

DJ.Jtkat: Besa.blarmdald p,ı.ral.ar bir sene ~inde H llradıı.a ..,.iı 
clüısmlyenlere ikram'" çıJı:tıtı takdirde ~ ze fa.ııılaau. verileceidlr 

Kur'ala.r senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ba.ziruı, 11 "BJlfıl. ıı Blrlıı.· i 

kinun tarlhle-rln:le rek!lecKitr. 

f stanbul Giimrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale rüoo: 17 / 9/ 942 .. 

Mlkta.rı De1eJi 
M. K. N. KDo cra.ın Lira Kr· Eşya cinsi Anhan 

38 35!'7 tol 6651 00 Oı&o Şasi aksamı ı 

Yukarıdaki ewa 154.9 aarılı kanuıı mucibtnce 17/ 9/ 942 de saaı 11.11 da ka.. 

pa.lı sarf UL9D'ü ııe sa\J.la<ıa.ktı.r. Kanuni veslb.lıann lbra.ı&ı ve temlnM lle tekUI 
rneıııtublar111m sıı.tış trünü aaa.t. 12 ye kadaı- ~esi ün olunur. sat .. ReŞ&.. 
diye cadııksiııdekl Gümrdk Salt.'J Müdürlüiiinııkdlr. Şartnameler a.D&laa Glım.. 
düıktet'ı ,,ua.sn verilir. (9442) 

ııwyi ()daları lkao.ununun maddt;i ıualısuıMlllm. 4.evfbn tecziye edileceklerdir: 

Not: 
Oclaıy& k;a.ylllhJsr atdl YlU'3k&lal'IDI, k~Y ...... ise ÜJWUl te:ı'l.ereJerlni h lnl 

.-..oaı·u.,.,.... bb'UW. ~ ~'D'"k. d6ih 



U SABAHKi HAB RLER i Wıikie hu s~bah !Sark. cephesi 
loskovaya gıdiyor • ------= 

V·ı . b sabah Staıı·ne Ruzveltin • , ... ,..,,. ı illci ~ ~~i!.taralı J -- ..,,, .... ] ~·tı cfiltünnü,fercrll'. Almanla-

! 1 U -" a-.. Atıl f .. -o ti 91 kab- .. a-.•·"?I __. IM'a #e na _....... ~ıw. 
rini ~anıl e:vlemit ye . mnhtevm 4Ufmanın bırçok znevzii hücum- Sov•..& L -va ı_ ti • dün 

k 
a. --•--ı.. k afak bec:l" • ları püakürtülmliftth- 5 IMı ,_ - aUVYe en, • e •• ~ oy e ı pfan D:tA. l · · M 11 . • a._pn Alman ve Hırvat av uçaktan ve 

tahrl·rı me &J nı verme uzere :~i~~b~Ü .. • :::~.~~-=·= uçakaavar bataryaları ile yap· 
m. . ~. u unMUJ • •ine balii olmu tur llttf olduktan &aYatlar emaamda 

h k 
• AmerıArcı Hlirırı111. a1lıd& bbul R;.. l.eıi•i•~ı • ._ ...,,- 137' uçak ltayhetml,lerdir. Biz·m 

Moskovaya are et ettı -~~ (~-°;..~: ::S~;..-=~~'-r:: ::;.~rHao•dan dö.dü d-
~111• ... .Am.ikaa .., .... ....._ .-ela s-~..- zıas a.nkı o.- So~.ı Wlifi 

l ,, tt b l 17.•l' J_ • ':..-:- Wr • ~ 1 tertib e411- d• ile 1ııııa... b+vetlen tar.._. *.• •• a, t (A.A.) - Suwıet. L:lareketind en evv egana a u unan v ı lfrl ~ .:. ka1Mı"7'1'..-. UJ'e Ha.ic~ d• yok edilmi.l&ir. ~ • 1 »p 
04 J Mili Ti Leaml'l'•ılm çember nnntaka· __.. ... •r.._ •- 5 t " d .. "" .. hüsnü ka6ızlden ve temaslarınuan ... v~~·..: .... ;:: •nd&_diipnanın J&pmış oldutu din ba~ı ile ecaub hlıtıaında ve gor ugu . t - . ..k 1 b •td. J,• ...... Alay ........ ~ ...... ::;ı taarruzlar a1aaMete ...... =~ .::....~r~enamnle 

do 'agı memnUntge lftl Ve ŞU TQnıQTlRI l lTUl ~ .h'?-'""11,a...tw. Ladoga üzer;nde Sovyetlerin ~ cephelerde hml tıılçblP 
lj Wiliı ...... Sen ,,..,_,. h;v--" ü~ topçekeri boJllllbalarla dddi dı.,Ptlilı ,..... 

Aakan. 10 (Sureti mahausada dan aonra Ba~dada gi~cektir. kinin ~talin i~e. Çan:Ka1·Selte .Alıılr.a. 9 (Hmmi swette sklee swette hasara -trahhttttr. ._.,.,..,. ..tice yaklafıyor 
aid• arkadatımızdan) - Ruı:· Stalıne ~·"! Ru.zveı.in ta~rarı meıaJl•r•n bl· ......._,nnmlan) - Bepdil Sara- Ce laenin imal mUnteluanda Roma. 9 (A.A.) - ltal 
V l~s.... Luausi mümessili Vandel Ankara JO (Hususı) - Vil. mil bulundugu anla,ılmakta.tır. c:oilıa Willi. il& bir .... ••..:.a........_ ••a p ki f r __ , L.~ • ~'-...;-:... n___..._ nt • b". yan.~ e ..._ • ..... ..- ___ • ....... ......_ ........ _ __ _ __ ....... -- ......_ - -J"'~.,.._ --- --- ....... ......_...... ....,.._ ~· ' uça arı, ~vvı• ll'Vl"'S'"ezm-- ~~ .. DcrlBI' "-•-arın• gore. 
Vilkle bu aabah 7,15 de ta~re ~--'-+~'•n.•• 4 ~-4.7-..:wva~ --~~w ten 909a AJIMliluıo ..,....llı•nkı de bir uçak üasüna ,,.. Melll'- A"'-n .,._. mabfallerf Sta'inırad 

ile Ankaradan ayrıl~ı,~ır. yar· Rtıs' r o ce S'alınurad a ~· Wilile7e ... .,.... ... mansl: itmam aransini ......... lııe.umndelrf durum Rmlııırın çek. 
yare ... ,danında hüku~etımız 

4 
f e ~. dı- etm"ıh•dir. Alla .. .w _. iıU plj ~~ -ırzı 

nane• Hariciye Vekiı.ti pro • Wil4e S- Paıela •• t ıa• gaklan bu keaimde 26 düşman bddenen neticeye yaklafl'naktachr. -

2:,y6~!E:~=~~ meSkfıD iki mahalli ~=~= Ankarayı dönen Kok tewzlab 
harta .. rerıkuı, d·ı- tefaret· ~ teJnu etmek • ........ıa bu. 

~:ı.::-~:::.:d: ~=~!~ hıra.,, ıkiarıJı b]dirdiler =. ~ =t:ım .. ~ Başukinn sözleri ... ~a:.=..' '.=!.~:·1 .. 
tır. A dan Miyilt bir sevhıç duymi!ld~ım. (Baf taralı ı inci •a-1la.daJ yenıden miltemmım tedbırler a-

VDld tayyareye binmedeıı ev- Dema1 ilive etmeltylm ki Hariciye lllPl'f ........ " w...i.tnı aor. lmtnuında ............ b .... ~ 
veı tu t.eyanatta buıunmu,tur: N . k. . 1 eden A.man kuvvet:eri v--.mın ,...tnt1a m.ce bir clipıo- nıups • ı - ı.ıallbuı ı.-11rn_. ıMı 

«- Memleketinizde gördü • OVOrOSIS 1 ı.şga •• . • , • aıeı ı.nıdrm. lt&fvdilbltzln ,.ı..rn.. Bat~ Mecna ReWlaiıt Mr .. .._imi kolr •ömürü ihtiyacının 
iüm hüsnü kabulden ve pMllD• Tuaps~ limanına d'o}ru surat e ıler.ııyo,Jar da he,nıelmflel tölaltllini tMD.mlte .a.e ~- 41mıl181• lıit te-- içim kola i ...... -ı.ne-
karp paterilen alakadan dolayı ._ .. ..._ eden wif, olpo ve teaiılteli _ s.,.luıtim bmint lçt. çok~ ru.ct.. lllla:rıa/IM% tarilıııinden 
fec1-\lde mütehassis bulnuyor- Loncfra l'O (A.A.2., - Dün~ St • dd bir pharyet lmUmıı oluyorum.» .. ol3u. BAAena ı... m 1 hsile Ajıutoa 1942 sonuna kadar 
rum. Hikiımetiniz erkinile yap- a ~·• ~~·le :.._. • aungra a .ıV"ı.o..,,a hcrelıet • ec1 ... aldana. Telımiaı ectr7orum 54.000 ton kok kömürü. celb ve 
tığııa tıenaaslann bende btıakt• re~ w~tle ~ At 

1 
A+"' S. (H-i) _ Uı aa la ha meni cin son ..a.uı 'çilld~ te•zi edilmiıtir. Geçen aenenin 

intibaı ula un~tmı>:~~·i1m· .. ~ ted:~ h11d kıt t Stalinsra· man ar 7 Km. da beri .... bele ......... R..... Bw-,. ı<*enliiirıfz al'ika.. ayni müddetinde tevzi edilmiı 
dan delayı hıaaettasım )Mi7u• '/ e e:.;:•z b.... Yellin ...... wn...aı wıua. ,....... .. ~ çok ~· edaiın.)) elan Jıolt kömiiril 30.88& tO!Mlan 
lnema~~et ve t~kr~-· ... es::~ • .-.:: 111ah.. da a ileriediier saw. ..ı ,...liııle- ....... ,...u. Bqvelft istuyondan doğruca evi ibaret bu'tunmuttu. fatan~ula 
rnenlısı Wlbaua ~~ emtittlain· :beler veraiıtir. Dijer cepla-.. 1 • M d ı , .. ,. miiır.ıweccih• ._ .. ., • gltmiPr. 1942 .. ...._. içio -~kok 

Huaa Otlan 1,,.°ium gezinti- lerde tebecldUI )'oktur. Berlin 10 (Radyo) - Staliııııa- edecektir. Wilüe'nin T• ••• ~ Türk çocuklarcrulan .elam miktannın tam.,u1-unaaı için 
d~ can .,.pm~t od udaima ceall T.Wiie ela olıank +wsilı• ... ....,.._ at.an en &ooı ba"-e sa Wr müddıtt laıılm•t mulııtentel. Ankara, 9 (A.A.) - ş.4r 'ilL tedt>irler aJınmıt huhmmaktadar. 
nın •abra;;cak~ır~ Enstitii 111ü • liuaatta S&aliqnwl 1r8!'1ıünde- ~ii-o •!>8"• ~;retlerin muk~veanetle • dlr. . .. w w • • • :retleri ~~~ dönea B·ı~ a. il-.... kek tevziatı kema· 
0~~~~ b f f akiyeti ve ta le· yük Almaa tank ve pıyade hu. • ınne raımen tekrar bırçok ıa11 • WiJkie oğle yenıe,elal lngilız sefa. anız Şükri Saracoglu Anaııılela Qlll JUin devam edecek ancak dafıt
~~rilıaW. .muvave intizamı Jta'ki- cumJan ltartınnda meak6n iki vaffakiyetler elde edihniftir. re"fwıuMde sefiraı miuıflri oleıakı••ntn llendiJerlnden seyahatleri bak- ma bundan bavle : .. .ı.1UJU, ...... uelep nızam -L• --L Jl!- k-~1..IU" Stal" 4t-b 11..~11:· d"w • • lc-.ll.-.L' int-L-'-- bİr ·~ ..... ~-
k b "k ıayandııı-. se,..,.· -...a - ter ---·· •ırr• ~ re - .... ııer noktalar da yeıniftir. lnuf9\Z r-fftl 90l"an yan- lar dahilinde cereJ&D edecektir. 
ti:!: 3teaclı .;e,rin başlaqıc~da dın ~ l>a~~ .. ~~ ~: İffal e4'i1mittir. Stalinıradm ıH .. Bucün ~i~~~~ 90llra He~P~ rtna: ~.Seyahatlm.~~}!'emnuniyet. 2 _ Şimıdiye kadar par .... 

ıı:.'nı· ve ınenaleketıme cumlarının puskurtüldug&& bildı- mal babamda Rus ınüstableın koy emlttasunu leHn Wilkie gordu\le cfönüroram. CordUguhl "Ark ço. lınarak satı d' b ·ı eona •eıce5ı '- ecli ·rm k d" w- • • w ocukla t or ınoauna ag an· 
dönıaüt elacaiım• tahmm yo- rı e te ·~· • . ltatlar!nı yarmıt oian Alman kuv 11u intizamdan ~'O~ ı:ııü~ehassls ol· cu~arından ?ıger 1~ ç rına mq olaıı ev aobalarına aid kok 

No~orouakde şıdcletlı muha • vetlerı tehre doğru 7 kilometre ll\Ufl'm'. Talebeler ls;ik\al Marşrnı alam geıtirdım.1> clemi!ilr. kö ·· l · s· · •t • 1942 ruı:.:__L-tinıi Hindiatana uzat • rebeı.;'re devam edilmektedir. Al daha ilerlemeğe muvaffak ol hep bir ağızdan söylemııler ve buı:11, --- 0 m~-~rdı ırmcıde.irml da IO· 
_,- b. k yok· ı h · • 1 b • Bal'9 Ja ..a... ·ı... ııuna - ar ve or ano arın ya· mak için benils ar arar&m ~an ar• fe rın •ıma abamda Dlllflarmr. mili D1ıa1Jlar da t .Ja"b etınİflİr. ilin raa enge ıumt . , . 

tur.» bar cedik açmıflanhr. Alman çemberi içinde kal""f wtlkte m.tttüden aynld~an zılı tarilaı.Ne t_._ Milecek ~ 
ilk merhale Mozdok sahaaında d&tmen '8 ol.n ~et kuvvetlerini kurtu· .,.... Wr w;,.lhin elinde prclljii harekeUeri wek ~ .... kıMlıraol•• llıiw 

Asara 10 (Hususi) - Vil • kibneie mec~ur edilaiştir. mak için dıtandan yapılaa Sa.- )Jelli dOS- \emh 11 u kw,. Mf'e 111-. ,_ar. ı1 ... aqlotla) t....laa fa~• ~ ~1!-· 
kinin şehrimizden ayrılchktan Taapw• dofra yet hücumlan kimilen püaklr • ile olqemlıfl ... Wi11ri • llıQliiPleh da ..... olth+h•JA& p:gaMhdııı:. darlann talebane aore 1• Baruı-
sonra ilk merhalesi Berutblr. Oa Vifi 10 (lllMlyo) - N.., ... - tiilnriqtiıir. rik etmlt ve bö~le b~ Juırqn- Buı,,.n.t...ı. cikinua UMZ Y~ tehir olunacak 

-- --o ainki waıl ellDif, oltlD Aı-. ...,, lı.r aba ~eeial t.JIMlmi eL w,._ 9 (A.A.) _ Gehwo ._ ve7a bu kuma aıd para aahibJe. 

Ru 1 d .. t ayda vetleri Tuapae'ye doiru ilerle • lunmaktacl&r. Alman taarmau • mlftir. INJon•Mla bir infilik ,,..._ meJ.. rine iade edilecekth-. 
S ar or mektedirler. nun batıdan aelifmeaine ...,... Mat•aat v,,_,,. ltHcliirünün mİPI'· 3 - AlelUmum teehİD vautasa 

Al f k 
"' 

Vifi..1• •öre araainiaı laurada düa ol .. a • ...l te)i ....- EnıLazın tmmW..mesi .......... olarak k"Hanılmak tben kömür 7 3 man ır QSf 9ifi 19 (A.A.) - Almanlar chr. M&dafiler buraaını miidaf- Am11era, 9 (A.A.) - Ma!buat dDlt CHed meydana çıkarılmıttır. ihti»acı olup ta Jİmclbe kadar 
Stalinıradm ltablındıa J'eniden etmek için zorluk çekmektedis- Uınum müdürü. M. Wandel Wilkie BunlıerclMı lkbinln hüviyetleri tesblt beyannamelerini •ermemij olan· 

•ımLa etmişi Jr bir ileri hamlede bulunmutlar ,. ler. ala zi:t...ti miinUel»erffe ~rinli:ıe e:ltlııa,:ir. Ba •t kiti, azan müddet.. larm h)'annamelert ancak EylUl 
; 1 dır. Şehre bi.kim tepeler timdi Rua kartı taarruzlannan hepei selen ıaeteciler terefine A...._ tenb-rf _,,.. tmnftndan annılmak 1942 H•••• 1uw1aao kaMı Mi&e-

Barae ,_.,.,.,, 42 Rau. piyade fÜ• 

meni ile J4 tGDlı lıucuının da 
lta)'1MCIN ............. ~orlar 

Alman kuVYetlerinin elinde bu • ağır kayıblarla seri atalmqtlr. hla.'ta Mr koldıe71 partf •aımiıftir. ta idi. cektir. 
S.- Tak ~ '8llıı • •.-. tek wüli• Mır ..... 4 - E..elce !Mt)'annwelerlnl 

Gıda madde'eri Çe.nber itaş cinayaU •lwlar .. ...._ 1111nııı.mennı noldası o1.n -.,.onu te1ırib ebnek ._rmit o1m-•r1a beraber tatebıe-
( .... welı I islci wt7#..,) ( ... twnılı I itıft aqltlfloJ ..... bir _.... tar' O ili ., ld ,l ~=i iıltemit ,::Mvlcları 't'" bamm için ri henüz aabı ordinoaıma bai· 

at as•. ftf t aıt : mi ile r n•tıt .. ,_ 1,,1 •• f - fabt • ~ ..t:7;'..:. = ~__.J_ 7 L?_2._!:__ ~;:-as ~ lamnaauı olanlarla Gçüncü mad-
Londra 10 (A.A.) - Sovyet pek• buhm- bılr mal haline ıel· aonralan Cemilin 1aa&& ••Jri ala- ,..__ -.na .. _._• m eYT de mucibince beyanname vere-

haberler wır..unun •itaarcfiiine ......... ~ tiicc.-1.i - t.icMet liki hallerini aördüiümdea ken· IDUflar. ~ =:kat~· .--.. ...., .... ,.. d de ,. ... 
aa.. Ma79 • A..,_ ~~~ s••_.... ı..litellie ._11Wtir diai ••• Hi•rm .. .,,W _... ~ ... - a..a..ı.a.&. • ~ • ; imala blıtlm:•: talebler H)'annamelerin ,.ilit 
Almaa -.e Rm .ayiatllın laıldıril· •ıulnnt '" "-arlaftwlı.. a..ı.. dere ...... alarımdan Wrilüa ......_ p•. UllDllllim canllftlt ve !:--' OO d rulıa -·-· ,.. ,_.,1ıa.1ır tetkjlr ... 
nıektedir. B• maJUmata ıöre b• hiç l'f"7d etni.emektecfm•. Ev.ele. J'&n- sittim. Nila•)'et hl..- (B ,. al 1 • . ~ad :) =-~:-'hı~· • söre lkincitefrin 1942 iptidum· 
m.W.. sarfuada 73 ~ fu- 19 lııilo .._ ...._ tlarb! r bL Cemil l.eni )'Olda sWii ,,.ı ...._~na.,.....;... ---~ ... ilib-- ..._,. lcöm..._.. 
b. ......_ i..a.a etl~r. .. ... _. 14..lS lilo ...... lhliva «- Seni l:anin altileceiiml• alı Mr ...._ ...: •lllv J laaluı Gab 1. • L .. ..t.. .IK ... 1. den karıılanacaktır. Bunlann kö 

8!-- .. rtı 42. Bas P:;~r ~ .......... ..._, ....._... ~lu diye sorl~.. KaW e~~ ,.t.ct.. .. UI •lıcıelr ... ••-=- 8 il f DWIUllll wV&r.. miir fjedeli ta•ail ehmarak •llt 
nıenı, 14 P:°k lıvaa ' •o..._ b.lole 22 &r.-.. sa411· Fakat .Pepmt. ............. ıça_ııı tle lebd t aörii' ·yu: ltir. DltlllrdUler orclinoauna ne zaman bailana· 
ka)'lblara ugramıtbr. nnlmııdnr. •Sen aıt, ._. .. pııir Jm umre ,,_..__,11.-1..n--&. •-·11mcla • •ı ca&.. a.,..ıca bildirilecektir -o-- lll-L~ ...._,..._ • ..::ı. t• • l cli..--L L-.:&:-:-.~ ~ ., ... J ::a [B -L J • • yl el ] •• J. • -··· ~ IW'lnda da bir 7 ._. ıe ınm » !~ _,_ea Mf! .. ıç miiphede ..._.. ..... 1 af .tar-. .. cı •a a a 5 _ 29/&/l942. tarili Rumi 

Japonlar Port ::;. ·=. ~ ~.~s.56 ·~ ... ~., =::.,. ~~ ,... - ._. ......... ·~·ti lamı" ~.taraftan da mese)e- ...... .... , ,.. it olma kimür 
. t:ı:--rw• F-7e ve au •ı.. . ~ .. a ~ 0 en ı&I' m ima liillet ..... •d 4en adlı1eJ1 ve zabıtayı haber· _ te • ta~ 

• b 
' 70 pirlnf de ... )'iibeltn~e a,.k uy. Mu~ ptillll ..... ..- air- ı .tar etmiıtir. •-... '" Ym. res Y YB ............. Bitin huw'8r bir kıa1m düktea _. ~· ~ ... u&- cıek~. ltiWf, Aakmmııla ,_ wıtl. y ılan bütiia tMaTilen raj• m-d•t 17 ioecl macWael __... 

MiccıMW m lıilıirllele ._ halka ~ tat •-•-• .W-. lliru eoa• ~ son. il 1 il ..._ • .-,e ap • il k hince •lr _.. lçia ....ıtebltecek 
. oWd.t .... .i. da .....,,_. r....ta .W.. a-çe • 17 rı m 'zw. C.UI. wıı men hamıle bulunan sava ı •· kok köm&rü mikdan en çoll Mr Km. mes:.fede ::... el ....... ~=-de.. iuna .,, ..... ..,.,.,. -- Ni19 .......... 19. 10 dakike ........ chn lair ~- IOlll'& ifade ...................... lffa llheeen 

• • wm e1•M ial: söllu...._... Ali. tim"- •'&hT• &,e sonla-• fa ..... .......,.,_ 11 MI ıneclen olmuf~· d :- • en çok yanm ton kok kömlr& 
Vlfı 10 (A.A.) - ~neral lraclm'ler ..,....._ '111• ..... tevsi fum MmSS ı e- Sisi JaliıHz .... llTl .......... oleıelllW. . Fatmawn ...,..... ~-: ....mr. Sot.a adedi ne ohana el· 

~a-: .Arthur'ün kararsilwı~ ..._ iMliıt 8fJ ı•ıa Wr ...a. or. rakmak 111-•" b .... i Ye o ~ .... ....,, eçlk or.. ,._ dıd ;rara ,,. ~- • • '- aun YerDecek kok mikdarı iki to-
'b~dirilclijine ı i6.-e, J•ponlar 1~ ...,. lllııJlı ıı'-•• clıe ..._ teyld anda Wır ellAlıa .- ljittMt. Na- .. lıir ,..ı. ldiçiik Wr _... .._ •i.iilP .,..; .. ı W. ,..._ w.t-f nu ceçemez. Bu madde h&ınl 
clı Port M..Uy limanma 70 ki • ~'16, .. •••Fili flllwa ba- f b!iı ._ W. ~ ,....... 8 • ....... n .. hı• tarafından ablan da)'ak ne- evvelce beyanname vererek ta
lometre mesafede b'J'U1UD&kta • ria ft ,._. 8 d rilıı aatltdıiı ve d:.. -.:.:-..: .l;'m• ..: ::: ~ I S ıeiı ..._, 111 , r el a· ı tiee;.da wulaulsudtllli"• anlarl- leblerini aah ordineeuna baihııt· 
dırlar. LllllleB .. sini a'8ldnr halinde ö- be. ,, tiaw:cmtrn ....... stı• elaa ınıpr. Z.-. kad_..sın llllr· _,__ 1 k!!lm.uı....J •• L---

- ~- "'" aı ,. .. • 1 d • • 'I ..... L....a..- d ld d d k" mıt ve ... aat - ermr ..._. 

P tıecle -.,W. ..._~fit söylenmek. H••M CI k, S. ....... r 3 -=· F • • rp• ._...... mn. a nena a aaaaınm ~ •· allDam •'-iM• tla f91Dildir. 8°'9 Prag tedir. Son olenılr .,.,.....,. ç6.rıbın ..... _ •• il aafferi ........ ••c• .... ,.. ..... ı• 1 ~ .... ~ htme utram•t· ~ ... öt.lift... -"Teni olanan Umürlerin 
fl ' ' itil.at ef191Mlll __. '1 5 i lat.n.. tanı.,._ ,,. ..w .. bcbit ... 10 ..w,e ....ur. ~il• ..._. Vala'anaa tah'kibt* wp 6 Umt ~ lb. Br r si ha ... ..,.. F ıeda hlmrt. bir kısmı man .....,,..... ~nc-W. yat- .. .--ı 11 •. 26 ,.çe oldul-a olan Beykoz •faHıi•mırmiMii "!-' ~. ... : n.tiıac• 

11 ava va da ~Ü. 8!_!.le°!,~lt ~ biKıDI ~~I 's~~liel • d :::,!':6' ~ yarım l9nıt -.e jandkarm1daaı1 ceaedin
1
?.top,i ~ :..::... .. • Wlwlmua mec:. 

h .., flıp'a ,.,,........, __ ~ .._ ••-••• ., • _.. •Wlk• Gilııtet beıteakm, ölaenla bl,,lk- mor~a a • ın masına uzum .-- lımi ft ._ ldimilr'-la ~ıut Ve-Dcumuna Uflradılar wtL §b,lf*. L---L-al- fark ...... ..,._ınce .-Jıkf M- ımı.::. (!!":1.-~ı: -..!-~i) a_ı.......s.. __ termı,lerdır. ~·~ -·L - • I -'--m-L 
::1 ...._ .. wwwımca ~ beb ..,_ ... ••izia ilk if..te- ~.. - ---· ~.!'' Fatmanın kimin tarafı ..... ,.. ---~ _. .. 11 ---· 

Londra 10 (A.A.) -Din a~ ................ tldM"i e.l>lrler sini H•Jın ı\zb ~ llıl1I lO da lılr h.cwğu 11e makaadla bu feci a1dbele .. •••• b ılvı1aaMVli PIMf• . 
.._ edenden P91te, Prai, 11ra • ...... ..... - lı.imbtliı;lı dir. c..a ._ .-lan aö1lemiftir: •· .. ukten,.Ji~ ehemmiyetle ....... Bu mecl ü;at '" ,_.. ....._ 
tialiva radyolan netriPtlarml Hılııer .....,. __ ıh ~sa· «- "- Mllaı bu ip yap.. Tedsitı edeceklew kola,lık olmü darllırm his Ma U.. ...._na. 
tatll etmiflerdir. Keyfiyet bir .... tlt .... ....._. ..,.att. leftllılrn hw. tım.» • ibıere, kibUfun batJıana'ıç -art.t fll kabil olur.» arlerıntn çd;llmeei ft .__ .,turı 
•a alnanna atfedilmektedir. sW ... 11. tlccm- el •.ınden Mahakeme enaloa tetkiki için suretle teshil °'-abilir: GiiDefin * . . hnnkederm Vllkl olırp ohndlilDI 

R...ıann Pefl•Y• hücumu dmhe - bir tekilde ,..,ılmuı yo ba,ka süne kalmttbr• merbmdea afka mlr'azi bir -~ Birinci aayfamızdakı re~t."1ller- t.bh . . laıll ettiıçe mili ...,.._ 
Londra 10 (A.A.) - Dün &~ ı.n. aWlhwf dUtiniilmektedir. Bu HalMw aldljmnaa dre bu cel· çizilir ve bu hatttn günefistd kwı. ~e'!' .biri &ÜDaf tu:ulm3:w h~ıae • :na ••=•• Mlt&nlerine tw•' • 

e. Rua ta areleri Pe leye kaı- vaııll,elle. ,.,,,,, ... balrol inıUDI aeyi ıniitealab suçlu ne ....... ,. Dl tıiımıl tMaftaMlalııi wlıb. ile- sını ıza he~e~l~dit'. Dl~C!"L b;m. 
il 1eni h"{; hücumda tuıunmut- da .... r. elmlt e'-kt•r. Ba ı... aebe• olaa karw mıab•lunne Is. w .. , · ha d• ıa ~ yill- dan eYTelki kus"f .ezruı.:ı:~da .ra- N"&malar r~ılacafının lıatırt.fıbna 

ı_'-rdaa:, _ _.._ W. ml'Qİe Lazırlumıaktaclw. ridonmda banpnıtlardır. Mi• çılulına, küw lekeauıa ıörmek tanLulda alnımJJ bır fotoıra! .. ır. &1 liizıııımt. ı~. 



BICB SCBIOL ~ 
İngiliz Erkek Mektebi: Nişantaşı 
Leyli Yerlerimiz Dolmuştur. 
Mektep 23/9/942 Çarıamba günii açıl•cakbr. 

Yent talebelerin imtihanı 16/9/942 saat 9.30, İkmal imtihanlar} 

16. 17. 18. EylUl. 1942 de. Telefon: 81078 

Un ıversite rektörlüğünden: 
Geoen Jıl ultertik dersi denm mildde't.lnl dıold'armamış m talebe fo!n 

!1.Uylill.142 de başlaına.lr. özere 15 dnltik blr ltun ~ılac&kt.ır. Taltm tabura 
komut.DJ.ıima baş "turn.laıuı. , 8122) 

Bir Anadolu seya
hatinin notları 
(Bat taralı 3/1 de) 

ze yaklaııyor, hepimize iltifat e-
diyor ve biz, hepimiz bu 
saadetin neı'esile hayatımı· 
zın en aüzel aiiniinü vaşıyo• 

L E Y L 1 ve N E H A R 1 ••••-.. ruz. Şimdi ufuklar kararanağa ve 

SEN BENUA FRANSIZ ERl<EK LiSESi 
btanbul Galata posta kutuıu 1330 , 

ilk ve Orta mektebi bitirenler içm 
İhzari franıtzca kuraları vardır. 

KLASİK ve MODERN TEDRİSAT 
Ol~unluk imtihanlarına hazırlar 

Ka)"ld mwımeleıl Pazartesi ve Pertentbe aiinJeri au.t 9 dan 12 ye 
kadar J'apıLr. Okul 16 Eylül Çarıamba aünü açılacaktır. 

iLK - OJ\TA - LİSE 

:Sntt İstiklAl Lisesi !.:~: 
Talebe kaydı için her ıün müracaat edilebilir. 

Eeiııl talebe ka.J•d.larmın renilenmeslnıe lt Eylüle kadar devam edlleceldlr. 
ŞEHZADEBAŞI, POLİS KARAKOLU ARKASl 

Telefon: 12534 

Kız ve Ertc:ek kısımları (---
BOÖAZİÇI LiSELERi 

Ana aımfı - bk - Orta - Lise 
Yatıh ve yatısız talebe kaydına ve eaki talebenin kaydının 

yenllenme5İne bqlanmııtır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR-Telefon: 36.210 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

MııJı.aınme.n tutan ilk teminatı 
Lln. ltWUf Ura ltUl'tl.f Saati 

b1Jtı. claıiıreden verileoS 
'89' o1tt çoıra.ıı J.ma.:lıl 1811 .. 

128 15 12.9.HZ Cuma.Ti.esi .-at 
11 de 

lot kilo 11&ZeUa Pür 119'1 it 71 12.9.94.2 Cıımartul saa~ 
1Z de 

Yukanıla. Juıh rtın •• na~ ilet ı:,ın parı.a11lJiı ya.pıla.caktır. 
Çorap nömune ve prf.na.mesl ~yoııdachr. 1suklllel'in Dıımıl vcsDı-ala.n 

'fiil Dk 4emmat ma'kbulllrlle Gala.ta. • Mmnhane oadde!I H No. lu claiftdeld 
komisyona. relmeteri. .:9T'70n 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

M'lllıa..mmen ~ell (110000) lira obn 1000 l\13 ~i!ll terste 23/9/194Z 
Çaqamba &"ÜDÜ u.at 15 de kapalı zarf uııu.ltl ile Ank&racla. idare binasmda 
hpbna.n Merkez 9 uncu Komla;yonca. satın aluıaoaktır. 

Bu iee ıh"mek lsteyenl~rln (6750} llıalıiı: mlll'akkat tıemlna.t Ue ka.nmum 
~ eLtıtı w:s:lka.lıı.rı Te tekltflerlııl ..,.nı l"iin saat 14 e kada,r adı &"eoen ko 
m.h;Jon rrıfslt;fn.e vermeleri U.zımdır. ' • 

&rtnamel~ bir llTa. mukabilinde Ankarada Merkez Ye Hayc1.a.rpaşada., HaJ" • 
llupaea ~huincl.en temin olunur. (9615) 

Urfa gümrük muhafaza satınalma komisyonu 
başkan!ığından: 

Olııuıl Miktan Tahmin 1'tm!natı İhalenin şekli tıu le aihril Saati 
Kilo Lira. Kr. 

lılır etl 'JG,800 85000,00 2645,0o Kapalı za.rf 21/Eylül/9'2 11 
Pa.zartesl 

l'.071Ml eti 58,80G '1160,00 8087,00 Kapah zarf 24/Eyliıl/942 11 
Perşembe 

Saman 484,000 S38RO.OO 2389,0G ıta.palı za.d 25/Eylül/943 11 
Cuma 

Oduıı 140..000 67200.00 •seo,0o Kapah sari 80/E)'lul,1942 11 
Ca.rşa.m.bA 

5.sru ot 330,000 89600,00 2870,oo Kapalı sarf 6/1 .'feşrin 11 
942 Sa.lı 

A - Yukarıda. Jazth be~ k&lem insan ve ha.:rnn >#eceitle yakacağı hıza • 
... rıında C"ÖS~erlleıı rin l'e saatte Urfa ciimrtik muhafaza. sat.ınalma lı:omisYo. 
llllThia kapalı aa.rfla. ,.;a.lın abDMı.ıJdır. 

B - İste-killerin ihale saa.tinden bir saat evvel teklif r.a.rfarını lı:<>Mlsyona. 

ft!'Jnı. ohculardır. 

c - Şutn.a.meleri okunıa.lı: lstı1enler !IÖ'ıÜ &"tÇen komisyonda herırlin cöre. 
ltUlrltt. 

D - İıftdtliler a-f:rmek istedikleri ııalmntn hizasnda l'ÖSterUen teminat ıtkçe. 
llnt Urfa. cümrilk muharaza. kıt•ası vezneshıe ya.tırıp Tezne makbu'tlle n ban. 
b mek:tubtıl" tartnamenin t tlnoü m:ıddeslncle kendilerinden istenilen vesaikle 
Mrtiktıe ıelmelerl UAn olanur. <t9'6'1» 

Ankara Üniversitesi dil ve tarih - coğrafya 
fakültesi dekanlığından: 

Ankara. dil ve tarih • ooj'ra.fya fl\kültalae ial.ebe kaydına. Eylillün 15 l.ncl 
rttnü ba.şl'.a.ıı.auk ve Blrinciı.e,rilı tmıunda nlha.:ret Tcrilecek.ıtlr. 

hJtül:edıe tedris ohına.n sümieJ.er şunlaı"ıtr: 
TürV d!'ll l'e eıclebi.ya.tı Felsefe 
Fransız d.11 ve edsbly&ti Arkeoloji 
iııcilh dJll n edebiyatı Sumeroloji 
Alman dili "te edtıbl:ra.f& ettltolojl 

' Arap dılli Ye edebi:ra.tı Smolojl 
Pars dili ve edebtya.t\ Hindoloji 
Rus dID Te l!'llebıtya.tı Bu.D&"a.roloJI 

Klis!!k filoloji 4.n1ropoloJi 'fe Etnoloji 
Tarih Coiratya 

İstekJNıerin bir dilekoe ile lise n o~nl'Uk diploma.lıa.nnı ve 91lıha~ ra.porb. 

flnl batla:ra.raJı: Sa.Iı 'l'f) cıı:ına Jiliılerl -.a.t 9,30 clao 17 J"e kıa.da.r }'.i.killte mii.. 
ılıül'lütfuıe m:öroaa.t etmeleri Iiıımdır ('1366.9422) 

parkın üıtüne meıs'ud insanların 
ilahi akıamı inmeğe baılanııştır. 
Artık, Çankayadan dönütte, bü-
tün yüce bir taı-ihi ve o tarihin, 
kudreti kadar ıefkati de ıonsuz 
olan kahramanını :takından gör• 
menin, Onunla konuşmanın, O
nun ellerini öpmenin ve bu elle-
r-in yüzümüzde sevgi ve ,efkat 
olqayııını hissedip tabnanın haz• 
zmı ta ruhumuzun en derin kö-
~elerine kadar sindiriyoruz. E -
vet, bir akşamda bir tarih ya,a-
muı ve bir tarih kadar bb de en
ginletmişizdir. Başımızda esen 
aktam rilzgarı bu ıaadetin mu -
sikiıidir. 

Halid Fahri O.zan.oy 
............................ ·-···············-···· 
) Askerlilı işleri 1 

Şubeye davet 
Elizıt AahrUlı: Şubiealnde hJldlı n 

17171 _,.... numanll 7eclet 6oktor t.t
men Tevfik otla Azls Beırkkiktln he.. 
men Tabtm AabJÜk: ISubeatne miira,. 
caata alaııl lııaJc1e 1076 aUIUlıl'alı on•um 
ta.tik edııleeeö. 

( '11 ı YA ti MU LA il ) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Halide Pit1tin beraber 
Harb~de. BcMi hah~ 

alatu.rb. kısmında bu ~ece 
HABİBE TEYZE 

Vodvil 3 perde 

tıAtuR KOLTUK' 
ve MOBİLYANIZLA DİŞBUDAK 
AÖACINDAN B~UÇE KOLTUK.. 

LA.RINIZI HER Jrien U011S 

~ Rıza.pasa Jok-qanda 

86 No. AHMET FEVZİ'am 

Asri Mobilya 
Maiazaa ı ndan alınız. 

'.f. 1Ş BANKA.si 
J[. T4.SARRtw 

JDSABLABI 
ı ik.lnoitefriıı 

ketıdesin• ~ 
llı:raml:r elıer ı 

1 &4eL ltOI Ural* 
1 • 5ot :ıt 

1 • ıst • 
ıt • 100 • 
ıt • .. • 
fıO • il • 

Bu üç harf, bütün dünyada baş harflerile tanı: 
nan ve büyük bir lngiliz kimya sanayii ittihadı olanı 
tMPaRIAL CHEMICAL INDUSTRll!&•ın rümuzudur. 

BRUNNER UOND, NOBEL"S EXPLOSJVES, UNITtD ALKAU 
... 1liE BRJTJSH DYESTUFfS CORPORATION gibi bir kaç meş-
hur firman"ın birleşmesi ile 1926 senesinde tl!oekkül 
eden I. C. 1., Büyük Britanya adalarında bir çok fabrikalar 
işleten ve binlerce işçi kullanan bir teşekküldür. Yalnıa 
sılah altına alman 1. C. J. müstahClemini adedi bugün 

11.000 i geçmektedir. 1. C. Lnin bütün dünyaya ıamil 
bir satış teşkilatı vardır. 

1. C. 1. bütün dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçlan istih· 
sal eden firmalann belki de en büyüğüdilr. Boya 
ve uzvi kimya maddeleri imali hususunda dahi 1. C. 1. 
en büyük üç_ teşekkülden biri olup, demirden gayri' 
madenlerin istihsali sahasında ise bütün dünyada en 
başlarda gelir. 1. C. 1. müsta'hzaratınm miktan yüzle· 
ri bulur. I. C. 1. nin fenni araştırmalara tahsis ettiği 

meblağ senede 700.000 lngiliz lirası gibi yüksek bir 
yekündır. Bu rakkam, teşkilAtamızın daima rakip·· 
lerinden daha ileride oluşunu temin eden, büyük ke· 
oiAere yol açan ve semerelerini ancak uzun vide ilo 
veren derin fenni araştırmalarm hümmah surette ta• 
kibi hususunda 1. C. I. nin hiç bir zahmet ve masraf· 
tan çekinın.ediğine en bariz bir delildir. Bu rakkam, 
Jaboratuarlarda doğan en yüksek icat fikri ile ihtisa• 
sın, fabrikalarda İngiliz i~çiliğine has ustalıkla imtiıııç 
ettiğinin bir garantisidir. 

1. C. 1. alameti farikasına her nerede rast g~Iİr· 
seniz, bu rümuzlarm kimya sanayiinin istihsal edebi· 
leceği en iyi maddeleri temsil ettiğine emin olabilir., 
siniz. 
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jYüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısın1 !11n Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Ankara Yiikaek Zlr:ıa.t Ensliliı.sö Votenneır Faküliıesl A*f'ıi kwnıu 

bu J"ıl sivil tam devreli liselerden iTi -.. pek iyi derecede mesllll elan ve 
olcunluk tmtıııanlarım vennı, olnıalt f&l'tile talebe kabul tdllecektlr. 
ts.eklllerin aş.a.ğıda.ld o.art arı hah olm.aa li.1mıdır. 
A - Türkiye CiiınburıyeLi tebaasmdlm lnılwıma.L 
B - Y~ı ıs.ıı ol.ın.ı.k. «22 daJı.iWJ.r.:ıt 

C - Beden teşelık.iıll«ri ve sıhhati ordada. ve her iklimde faal hismtle 
nıiisald olnıı.k. d>il reki.keU ol.1.Dlar alınmaz.• 

D - Ta.vır ve b.ı.ı·ek')~. ııJıliJu k:mu:rı11n n aecjy~I ııatl.ım olma.il. 
E - AilesinLn hiç bir fena bal Te fi>hret.l olmamak «Bunun itin d9 

ııabrt.a nsikası lbra.z etnıek.:ıt 

1 - bıekUlerin müraca.&t bıtlda.lazma 511 1'fl&Utala.l'ı batlamala.rı ü.Mmıltr. 
A - Nüfus cii7.dan1 veya muaaddak llm'ell. 
B - Sıbhat.l ha.ltkınd.1. tsm teşelddUltl aüeri hastahane rapotıa Ye a.sı 

kiiıclı. 

C - Lise mezun~et ve olcunluk ~amflll. n:ra tasdikli auretL 
D - Okula ahndılı takdirde uke.-i kanun. niz&ın ve ı.aamaUa.rı ka,. 

bul ettiği baklund;ı nlislnln n kendlsinıfjn nc:rle«"Ultten tudtkU • 
&4LahhiM ııaıedl. T:ı.'ebr. o:-uld&D iıltlfa etmek Wel'9e okulea ta._ 
hü.kıak ettlrlleoek masrarıan blıdeıı verir ve bu da taa.hhöcl •e.. 
nedlne kl.Jdedlllr, 

il: - SU''alı, u1uıtum l't'.Zen, ıidikll, b&Yılnıa Ye çırpınma.ya IDilpt~li 
obnadıtı b.ııüaıda nltlerlnJn not.erlikten tasdruı ta.a.hhöd.name. 
leri. o:Bo rlbt bas1.a1klardan blri Ue okula clrmeır.den e"el marul 
okluJı:ları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkartılır ve olr1ll mu,. 
rafları velllertne ödehllr ... ıt 

ı - İatekJJler bulunduJdan malıa.ıl .. l':leki Aa. Ş. lerine lstJda 11e mtiJa.cıast 
edeceltl« ve iUbelertnce li:lnci maddede bildirilen ewakı .Bunal t'4 lktea 

~ sonta Ankarada Y~ Ziraa.t EnsUtüsü Veteriner Fa.kültesi &*eri Ta. 
Jebe .ı\mirli!"lne rendeı'il'!>CekU,., l\liiraca&t müddeti Eyl9Iün .U ine ka. 
dardll'. Bu tarihten sour.ı mür:ıcaa.1 k.11.bul edilmez. 

f - Okula kaYld Vl' &ablll şehadetname derecelerlne ve müra~u.t ...._~ına 
C'öredir. İ<;tekll adedi tamam oluoea ka.yıd işleri kapanır "~ bbnl fdt.. 
!enlere müracaat "'t11kl ... rl askeı-llk $U"l>elmle tl'blhnt yapıhl". •S591h ................................................. -. ...... __ __... ........ --........... -.-....-
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