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Milli Şef dün akşam 
şehrimizden Ankaraya 

avdet buyurdular 
Cumhurreisimiz Haydarpaşa garında 
hararetli tezahnratla uğurlandılar 

Almanlar Stalingrad 
bölgesinde yeniden bazı 
istihkô.mlar zaptettiler 
Sovyetler Rjev ve Leningrad 

l"~~P.~~!~~~~de taarruza geçtiler 
Maarif Vekili de Mil:i 
Ş~fin refakat:erinde 

hareket etti 
-

Milli Şef ismet Jnönü dlin ak· 
ıam saat 19,30 da Haydarpa§a• 
dan hususi trenle Ankaraya ha• 
reket buyurmutlardır. 

Milli Şef Floryadan Acar mo
törile dojruca Haydarpqaya. 
ceçmİf ve kendilerini teşyie sı~
len zevata iltifatlarda bulun• 
duktan sonra trenlerine biomiı· 

1 Stali grad Alman ve Sovyet tebliğleri 
1 muharebe 
l meydanı 
1 

Berlindeki İtalyan 
muhabirlerinin 

verdikleri tafsi! at 
: . 
i 
i . 
i 

Alman teb .'igi : "Novorosiskinin ce ıubi garbi
sinde yeniden bazı sırtlar işg ... l edildi,, 

Sovyet teb:iği : "Novorosiskinin dış mahalle· 
4erJnden duşm.ın tekrar creri atıldı 

6 '" 

Reisicümhurumuzu Haydarpa- i 
.. sarında Vali ve Belediye Rei- 1 "Ateş saça11: : 
lerdir. 

ai Dr. Lutfi Kırdar, Orareneral i İ 
F ahrettin Altay, Orseneral Salih ! k 1 

Omurtak Örfi idare Komutam . A • l ll ·ı d ı ~ ~u urlar 1 
K 

' 
1 

a b"t N p ~ Mıllı Şef tefyıe ge en z;ivara tı at e er erReft ! y " 1 
oraıenera .,a ı oyaÔ aru . 1 

Mületti,t Suad Hayri rpplii, te,yi etmitlerdir. Yücel de Reisicümhurumuzun 1 - ( 
tehrimizdeki meb'uslar ve kal•- Bir müddettenberi ,ehrimizde refakatl~rinde Ankaraya hare- !"Bazan askerler günlerce: 
'bahk bir halk kütlesi hararetle bulunan Maarif Vekili Hasan Ali ket ebnittir. 1 " i • 1 topraga yap1şmış ı ~ 

Viyana da 
Bitler 

1 Ankaradakl yüksek hakem heyeti ıvaziyaue d~aktadırıar,,j 

1
1 

1 1 b ık 1 ı ı 1 o 1 Roma 10 (A.A.) - Berlin. İ 

Massollnl 
mllikatı 

Roytere göre müla
katta ilk defa olarak 
müdafaa projelerin
den bahsedi:ecekmiş 

Londra, 10 (A.A.) - Royter: 

1 
Hitler ve Muaaolini ilk defa o-

zmır un a n a an ışçılenne I o ı ~;]!!F!E:Em! ! ı 
1 o zam yapı 1 mas m a karar ve rd il 

1 
5€~~~~~,;§ • Almanlar:.:;;:;;;:;: ;~.:,:t;~·~.:;:, s,-:::: ka•abam·•n 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman Novorosiakin cenubu sarkisin-
Ankara 10 (Hususi) 1 1 h t h l l v k d ı etmektedirler. Volga nehrinin °_-:_d_ulan ba. tkuman .. danhğmm. teb de yeniden bazı sırtlar j,.-gal edı"l-

. d b , f b 'k t"" 1--: uz· auhıan l'afya pa .• l ıgı ~rd§ISI~ ~ ; sağ kıyısında 40 kilometreden 1 - '" mır e azı un a rı a or erı e m te ı şanayı şubelerın e lfÇl i fa la uzunl . ıg1?de bılhassa toyle denılmek- mi~tir. Ağır topçunıuz Karade-
itçiler arasında ücret meselesin- ücretlerinin artmakta olduğu ~ ~~...;- fil akta bır yer kaplıyan tedır: (Devamı 5 inci 11ayfada) 
den dolayı vukubulan ihtilaf ü· malumdur. Bu üç un fabrikuına i """'"ı.u lyatta . çembet' valtı~a 
zerine it Ankarada yüksek ha• harbden" evvelki işçi ücretlerine ! halınnıasbeın_ın kabil ol~adıgı bıJ. 
k h t' • t"k ı • ti · d' k d ak M ı 8.Qa tirtllmektedır em eye ıne tn 1 a etmi§ • fllD ıye a ar vasati olar vıo i . . 
Devlet Şuraıı daire reisi Saffet 12, o/o 10 ve o/o 28 nisbetinde • (Devamı 5 ınci •aylada) • 
Tuncayın reiıliiindeki heyet ka· zamlar yapıldıiı dosyada mev- \... ............................................. / 
rarım vererek alakadarlara bil- cud yazılardan anlaşılmaktadır. 
dirmiştir •. Kararda ezcümle şöy- Bu nisbetler hayat pahahlığı ve 

Memleketin muhtelif 
yerlerinde sıhhat 

le denilmektedir: Hergün fazla- (Devamı 5 inci 11ayfada) 

Avam Kamarasında işçi 
ineb'nsların Başvekil 

Çörçile hncumları 

Sibiryaya merkezleri açılıyor 
saldıracak mı? 

Japonya 

Bir meb'us Çörçilin iktidar mevkiinde kalma
sını milli bir felaket olarak t~vsif elti 

--ı~ 

Merkezlere gönderilecek doktorlar tayin 
Amerikan gazetecilerinin suali· edi;di ve bir talimatname haz ı rlandı 
ne Litvinofun cevabı: «Harb 

mevsim tanımaz\> de henüz p~k yeni bir mevzu ol· 
duğu için bu tabiblerin Etirner.ut
taki sıhhat merkezinde iki, üç 
ay kadar staj görmeleri muvafık 
görülmü~tür. Tabibler staja baş· 
lamış bulunmaktadır. Stajları 

[Devcımı 5 inci •aylada] 

Vatington, 1 O ( A.A.) - Sov
yet büyük elçisi M. J..itvinof bu· 
gün hariciye nazırı M. Cordell 
Hull'ü ziyaret etmiştir. Doğu 
cepheıindeki son durum dolayı· 
sile b u göı·ü,me büyük bir alaka ---------------------------

uyandırmıttır. M. Litvinofmü- ou••n gu••neş tutuldu 
lakatın mevzuu hakkında de-
meçte bulunmaktan İçtinab et-

~ak taarruz projelerinden de· 
iıl, rnüd"afaa projelerinden bah· ~ 

miftir. 
.Gazeteciler, Japonyanın Sibir

yaya taarruza seçmesi için mev
simin ilerlemİf olup olmadıtı hu· 

(Devamı & mci •aylada) 

Hava bulutlu olduğundan k lisuf hadisesini 
ıehrimizJen görmek kabil o: aınad~ •edeceklerdir. Müzakere Viya

nada Yapılacaktır. Ayni zaman• 
:• Macarlarla Rumenler arasın· 

aki anla,rnazhklar da göriifU· 
~~ct~k1tir. Yuıroslavyadaki halyan 
aı a arının yerine Bulgar ve Ma· 
car kıt'aları konul .. •c kt y 

l d 
. ~ a ır. u-

cos avya akı İtalyan k t' l 
R .. d • ı a arı 

usyaya con er•lecektir. 

Tuna devletleri konlcranaı 

Sofya, 10 (A.A.) - Tuna sa
hil devletle r konferansı, yakın
da Viyanada top!anacaktır. Kon 
feransa, Romanya, Bulgaristan, 
Sırbistan, Slovakya, Macaristan 
ve Almanya delegeleri iştirak e
decektir. Altı alakalı devletin 
lllüıneaailleri, Tuna üzerinde nor
lllal gemi seferlerinin yeniden 
tesisi ile ilgili meseleleri tetkik 
•Yliyeceklerdir. 

Berline yeni bir 
hava akını yapllmış 

Stoldıol 1 O ( A .A.) - Svenzka 
Tqbladet'e göre, dün gece Berllne 
yeniden bir hava hücumu yapılmıt
tır. Hücwn ufak ölçüde olmuttur. 
Tahin edildiğine göre. hücum eden 
tayyarek.- Sovyet bomba uçakları. 

Alman denizaltıları tarafından rorpillenen ve ikiye ayrılan bir dır. 
ln~ili2 ~'lebi Berlin, 10 (A.A.) - Sovyet 

Londr · • . . uçakları d ün gece doğu Alınan-
a 10 (~-:- Dün A., MIDet. bızlm ıçm ne kadar ağır ya üzerinde iz'a,. uç vaın Kaınara.ında. ·• " Kin 1 ...__ L___ :~ .. f!' -leri ı_ ... uşu yapmıf-. ·;.w ıvı. P ey o--aa o.ı:aun. cesur mu14e uı: mu lardır. Birkaç uçak Berline ka-

Wood'dan .O~ •2_ alan f,1. Law. Raslaıra ilk fı~ yarclım hueuaun- dar relmlt ae de Berline hi bir 
M>Ce Wı..tiisa IO)'ie-~mlfll.ti (Devamı S ınci •aylada) bomlıa atılm.a.mıstı.r. ç 

I' ' - ,.. 

Bundan evvelki kiiaul hadiaesi eanaaında fehrimizde alrnan dört 
lotogral 

Günetin dün aktam yaz aaa
tile 18 i 66 geçe tutulacağını 
yazmıttak. Avrupanın timali şar· 
kiaile Amerikanın şimalinden 
~üfllhede edilen bu klisuf mem-
1-ketimizin bazı yerlerinden de 

kıamen görülmüştür. 
Rasadhaneden aldığımız ma

hJ.mata göre dün hava bulutlu ot
duğundan küsuf hadisesini teh· 
rimizde n görmek kabil olama· 
mıttır 



-- -
2 Sayfa 

( 
Hergün 

.Mu~yyen bir iktisad 
Poli.ikasında seb:ıt 
Etmeyi b:lme igiz 1 
~·--- Ekrem Uıaklıgil_J 

GONF.Ş 

s. o. 
(, 36 

Ş:1ban 

J1 09 

v. 11. ıı 16 

5 '" 
1 

9 ! 
L. 

29 
ndı Al~:: " 

lJ. s. o. 
46, 19 26 
19 \ lo11 --

lMSAK 

s. o-

' g 

Yatsı 

s. ..ı. 

.:ı Ol 
1 83 

esimli 1'1able : 

SON POST~ 

iSTER 
iSTER 

EyluJ l 1 

-----------------------------·,-----...----------' Fransız düşünceleri .. c:D 

= 

iNAN, 
iNANMA! 

CG% konffri 
lbalaiMl ~eu: 
12 l'.Jfil Cumarief4 Pııi Mpml .at 

(21) de Edaıh CM or1'esirası tanlan-
c1aın salonmnmda bir llollftl' Yerilecek. 
Ur. GflınQ an:u edenluiu rlrlı u.rtıa. 
r.wıı binnmmdan aJmalan rica olıuı11r. 

Mes'ud bir düğün 
Edremid f abrikatör)erinden 

, Mehmed Erginin kızı Nedime Er 
1 gm ile gene Edremid fabrikatör
j lerinden Agah Saracoğlunun dü-
iünleri dün «ece Taksim gazi -
noaa salonlarında ç.ok sü:aide bir 
davetli huzurunda yapılmııhr. 1 Yeni evlilere ~ıdetler ciileri:ı.. 

Mil'et 'eri : siyasi 
lddia!arı ne garip 
Yo '!ardan geçiyo -! 
~--- Bınhan Cah '--· 

~«.a.~4--r---------1 
0RHAN URAL 

Karikatar albUn:U 

• Oç renkli bir kapak 
içinde yüzden fazla 

karikatürle yakında 
çıkıyor. 

• Fiatı 25 Kuruş 
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• • 
SPOR ve iLiM 

. 

Ka n ve erkek vücudları 

C Davac1.l1.k ~ 
Havacılık bakımından geçen nç 
harb senesine kısa bir bakış 

' 

arasındaki farklar ( "Son Posta,, nın havacı muharriri yazıyor) 
Almanya Danzig ve.lle$11e Po ·ı tank kullanırsa neticeyi o kazanır.ı 1914 de olduğu gibi bu sefe: de 
~a saldaralı üç ııün olınu,:U Uçak nisbeti bu kadar farklı olan tekrar tatbik ~ek Holanda 'ft 

lıııi. İngiltere ve Fransa da Alman • Ahn:anya ilet müttefikler arasında Belçika üzerinde Fransı~ toprakl&-
V D ~ d k s d • l k ~a barb iı:iın ettiler. Bugüne ka - bl.r de ordunwı yet:1mc, talim ve rına girildi. ltte bu harekatta hava 
.1 QZQn : C-T0 es ör 0 tor Q l r ma d:w uzayan ve daha oe ka<W uzı • terbiye farkı vardı. Bunda da Al • kuvveti.eri ve tankla,. akıllara hay. 

yacağt kestirilemiyen bu harbin m«nlaır çok üs:.iindii." ret verecdc ba§artlM gös!erdiler, 

D oğumdan ol.-unluk deT • kitafından evvel tenasül gudde • 
rine kadar cinslerin aiır- leri çıkanlarsa tekamül durur. 

lak ve boy netvün~maııllln mü • Şahıs çocukluk halinde kalır. 
taleası kadan cin&inin eeri kal • 1) Kadının daha küç.ük olan 
dağını gösterir. iskeleti zayıf yapılmı,tar. Kemik-

Kız çocukları doillft& erken • ler, adale irtikazlannuı zayıfla • 
den 200 gram noksan olduktan dığında.n dolayı daha düzdür ve 
halde aradaki fark ilk yafda 500 vücud ain•lıiı daha azdır. 
grama vanr. Halbuki boy neşvÜ· 2) Adaleler daha zayıf, daha 
neması ancak bir iki santimetre yumu~~k ve daha soluktur. 
fark gösterir. Beşinci yıhn sonun 3) Yai ne.cinin inkişafı dahil 
da ağırhk nisbeti 17 /18 kilo • fazladır. Ve yağın adaleye nis· 
cranıdır. Yani fark bir kilogram· beti daha yüksektir. Bischoffa 
dır. cöre erkekte yag adaleye nis -

Bundan başka kızlarda siklet betle 41 ,8 • 1~, kadında 35,8 -
artı,ı 16 yaşında biter. Halbuki 28,2 dir. 
erkek çocukta siklet artımı 15 ile 4) Bu yağ inki~afı nisbetinde 
18 arasında bilhassa hızlıdır. Kız kadmın fOl"maları yuvarlak, er· 
larda boy büyümesi 15 yaş.anda kek fMmala~ı. adalenin hakimi
durduğu halde oğlanlarda 17 yeti dolayıaile köş~li olur. 
Yafına kadar devam eder. Öyle 5) Cild daha ince, daha şef· 
ki 17 Yaşında vasati boylar ara- fafbr. Onun için güle benziyen 
aındaki nisbet 168/161 Cm. olur. bir manzara gösterir. 
Yani kızlar 7 Cm. geri kalır. Ay· 6) Kafasında saç daha fazla
ni hali sıklette de görürüz. Sik • dır. Koltuk ve genitalden ~aşko 
let niaheti 56/52 aruındaki fark • .:~udda kıl bulunmaz. Tıenak· 
4 kilograrndır. y ...... 

T . lar daha zayıftır. eşrıhi cinsiyet farkları buluğ 
da bariz şeklini alır. Türkiyede 111 - Endam: 
12 ya.şmdan evvel nadir olan bu· 1) Endam heyeti umumiyesile 
luğda di,i cinste göğüsler neşvü- daha küçüktür. 
nema bulmaya başlar. Ve etraf. 2) Boyun ince uzundu.r. Er • 
ta gövdenin yai toplaması for· kekte Adem elması şeklınde o
tnaları yuvarlakla\lhnr. Havsala lan gırtlak, kadında tebarüz et • 
genisler velhasıl kadına has fi- mez. 
Kin- İıus~le gelir ki bu yafdakJ 3) Omuz hattı erkekte kaim 
oğlanlarm köteli formünden ay- olduğu halde, kadında daha a· 
l"ılır. çık bir zaviye te,kil eder. 

Birkaç kelimede pirimer ve 4) Kadm göğüs kafesi daha 
•ekonder denilen cinsiyet al& • kubbelidir. Fıçıya benzer. 
tneUeri için söyliyelim: Y alnııt 5) Kadında karın ho,luğu da 
tenasül uzuvlarında deiil ilkah ha uzundur. Ve daha mukavves· 
edilen yumurtada da her hüc' • dir. Doğum i§i için lazım geldiği 

El mafsalı kadında symphs ke • Uk at.eti ~ bugünlerde tutuımll§ - Polonyanın bir aydan çok az bir Ruslar tarafından senelerce evvel 
narının altından çekilen bir bat- Ilı. Biz t!mdi bu münasebetle her zamanda ta.siiyesi garbde pasif kal. manevralarda tatbik edilen paraşüt. 
ta kadar vardığı halde erkekte ikıi tarafın bu harbe girdikleri sıra. mış olan Ahnanlara orada da te - ÇÜ kıt'alar bu fllefcr Hola.nda. Bel · 
el mafsah yukarı symphys hat • daki bava kuvvetlerini g-özd.eo ge • tebbüsü ele almak imkanını verdi ç.ika ve Norveçin İJgallerindt: fanta-

9 

tının altında kalır. çire!im: ve kont (Şilifln) in ölmez planı (Devamı sayta 4/ I de) 
7) Kadında kalçalar ~ücudun Ahnanya bu harbi daha çok ev-

en geniş yeridir. Hal~~ı erkek- veldıen tasarladığı için devlet ve 
te omuzlar daha genıştır. ordu makine&ini ona göı-e organize 

111 - Baı: e~miş v«> hazırlanm:~~ ı. Bunun i · 
1) Kafatası mutlak olarak er· çind!ir ki en yeni silahları ve en ıa. 

ul Soldan ıo:lğa dot 
keğinlCnden küçüktür. flrtıcı barb fek.illerini evveli. o k ru: 

2) Akciğeri mutlak ularak kü- lanmıt ve müttefikleri 3 sene müd· 
1 

_ Türk doı.tu 
ük izafi olarak büyüktür. detle kendine tabi kıh1ıı1tı. Müt • meşhur bir Fra.n. 1! 1 

ç a') Kalb mutlak olarak daha ~~ ise, 0.iday~tte önliy~ekle. 6ıı; mııha.rrlri \9). ------ -----

küçük, fakat izafi olarak dahaj~1111 ~mlkn et~--bluak~larbır. do • 2 - Azm~den 2 ---------

11 
_____ _ 

b"" ""kt"" · guracagı ua K..........,. 1 ına ge.. (41, Bir nakil v.t. :l 

uyu ur. • ~ tl k l ak ı tirnıem.iıles- ve an.çak 1 Eylwde AL sılıl8ı 
151

. ..ı 
4) K~r~cıger mu. 8 

• 
0 ar manya Po'onyaya saldırınca onlar ---- ----·- - --__ ._ -

daha kucuk. ·fakat ızafı olarak d J E 1_._,..ı ka l .. k" 3 -· Tersi bir 4 il • 
h b .. ""k .• a y wıu.e çını masa mum un erJ,t'Ac adı laJ. • · 

da a uyu tur. ohnıyan bu badTeyt a.tıbnağı bir 4 - Bir ~mir ı ıı--·111==~--------.---- --
5) Mide daha ziyade çocukluk --C ve hayat m.e.-.elesi lıilm~1er - (21 • Yeni t:iırkçe. ... 1 1 1 

şeklini andırır. dLFakat ne ingil::et"e ne de Fransa de ak..«i ı,t'dtı. ısı. (; -- - --------------
6) Dalak nisbeteıı daha ağır- Abnanyaya karfr koyacak hazırlık. ,; _ J.\letJıet • m8 

dır. ta ve durumda değillerdi. Bu sözü mele (4), Deniz '4 --------ı---------
7) Böbrekler mutlak olarak ancak timdi söylüyoruz, çünkü ha• t~ıl '\."3.l;ıl:ılarıu • İİİİİİİ 

daha hafif, izafi olarak daha a- kkati cördük, o "ünlerde yazılan dan (3). b ----- -----
g-ırdır. yA~ıL- ve • ..:~..::..>;.Jen tahminler büs- G F.dad (2) D.a --ı 

8) Kadının izafi sikleti daha ~03.Jk::ıl.Bir çok mün:":kkld. Koc - {;), No·~ l ___ f _____ _ 

hafif, hemoğlobir.i daha az, su- )es- Ahnanyanın bu harbde 1914 (2). j 

1 
yu daha fazladır. Vücud hara • den çt>ık daha zayıf olduğunu, Al. 7 - Bir milletl(; ------, iÇ ------
reli ve ne.hız sayısı daha yük • man mille::inln bu harbe tahammül (:i), Bir nida (4). l!:::z:::!:::ı:=--=------ıı:=====:::ı:ı::ı..::=::ı::ıı:!::ı::.::=O::ıc:::::!I 
sektir. edemlyece(;ni. söylemişlerdir. Fa.- g _ AlkıJı (3), Iliia.b n•tl3~'1 m. 5 - Sevgili (5}. 
..................................... _..···-·•••••••• kat lıi.disat bumm aksini lsbat etti. 9 - Engel (4), And (5). 6 - Nota (!)., Şöhret (3), Nida (!). 

Suhunet dereC3Sİ düşüyor Şu ufacık mukayese bunu daha 10 - Valideme (5). 1\Iek.:;ıikıı.1' siiYa_ '1 - Bir' ziraat aleti (iL Dlr a.tanaıı 
ziyade takviye eder: rl (4). remzi (2), Bük (2). 

Bir iki günden beri şehrimizde sü. t 939 senesinde Almanyanın bi • 'l"uka.rıdan a.!i&kıya doğ'nı: 8 _ Uzaklık nfdaaı (2), Yeni tün.ti 
buneıt d~meğe baf°amııtır. Kandil- rincl bat uçak sayısı (6000) ve~- ı - Bir bes ciıı:ısl m, Arabc& be • • 
li Rasadhaneslndeo alınan ma~uma.. eleği ele (3000) iken Fransanın ti- ra.be.r c2ı. ile a.k.i m, Melmıedln bir söyleniş şet. 
ta göre dün sabah sühunet 13,6 de. mali Afrikadakiler de dahil ol?1ak 2 - Mnuniyet f.I), Bir er'kek IBnrl 111 (.\), 
receye kadar düşmü-.,tür. , üz.ere 1650 uçağı vardı. İngıltere (5). 9 - Tersi .,sız. ma.D;&.sJDa gelir (Z), 

Djğer taraftan evvelki gece ha§- i..,e bundaıt fazla dt!ğildi, Bugüne ka 3 - Tüfeğin namlıısu.nd-a bulunur Emnlya (6) · 

( "So~ Posta,, nm bulmacısı: 25~ 
1 2 3 5 4 6 1 8 10 

te)i cins itibarile farkh telakki tekilde. 
L_~~=~~e~r~i=z·:........=:C~ü:uı~2f~ar~k~larm~==,~n~t~~in ....... • __ .-...._Kadıwia 

lıyan yağmur dün sabah şiddetini dar göriilen tecrübeler bize isbat et. (3), Kelimenin dela1P.t et1 lği sey (.ll. 10 - Geçen smıelerde vefat eden kl.1'. 
;uittrm.IJ ve saat 8 e kadar 6,2 mi. ti ki asri barb, bir makine ve tek • i - Bir nevi cilalı tui'La. cbtsi (5), \nıdU !bir doktor ve alimim.izin Myadl 

kollar uzundur. limetre ili' ~ tır. · · ~a_ı:oki.&lsı.nıdlol~mcUi.l:...LJU..._~----LUU....Jııt.ı--. .... --.ı..ı..w----........ .J.-. __ 
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Aşağıda kupa arabası ha- cebimize bırağın!ı> denıekti•· yol· ğa başladı. Esirci Şüca hemen 
zırlanıp beygirler koşulduğu daşım. koıup sordu: 
için «Urlu .. yoldaşın göndermeği Yarı aydınlık sofa.da göz göze - Kimi ararst:z? 
vadettiği muhafızlanQ gelme - gelip istemiye istcmiyc gühiştü- Kapı önünden kaltn ve kaba, 
sinden başka eksik bir şey kal · ler. Dışarıda yağmur vardı. So - boğuk bir ses cevab verdi: 
mamıştı. Az sonra sokak büs .- kak tarafından at nalı sesleri gel· - Şüca Çelebi konağı burası 
bütün ıssız görünmeğe başladı. meğe başladıiı için Şüca Çelebi- mıdır? 
Gece yarısına kadar tek tük ge · nin yÜ.zü birdenbi.re ciddileşli, Şüca ~Çelebinin yÜrC'ğİ çarptı: 
Jip geçen yolcuların artlk ardı kulak kabartıp dinl~dikten son- - Beli, bura.:ııdır aslanım. 
kesilmişti. Bir saat kadar zaman ra: Urlu ağa efendimiz canibforin -
daha geçt>kten sonra Şüca Çele- - Anlar olacak! dtm mi gelürsiz? 
bi alt katta kapı üzerindeki pen- Diyerek cumbalı odaya seğirt· - Beli, bizi ağa gönderdi. 
cere cumbasında sabıra&zlanma- ti. Bir dakika sonra helecanlı Saraya bir emanet gidecek imiş! 
ğa başladı. Ya, Urlu ağa sö:z ver• helecanlı sofada göründü: - ! ... 
diği halde adamlarını gönderıa • - Anlar ka..-mdaşım, durman Şüca Çelebi sokak kapısım ar-
memişse? Bu takdirde beyhude ahıra seğirdip arabay1 çıkarın. dına kadar açar açm;lz karşısın
vakit geçirmiş olacak&ar, sadra- Halil pehlivanın yiizü sapsarı da iri yarı altı seliha3 gördü • .Sek 
zam Mehmed Paşa da yok yere kesilmişti. Ell~ri ve dudakları banlar tepeden tırnağa kadar si
kendilerini beklemiş olacaktı. titriyordu. Merdiven başından lahlı idiler. Bıışları olduğu an -

Daha akşamdan on yedinci dönerek yavaşça sordu: }aşılan iri gözlü ve bıyıkları ku-
orta odabaşısı Deli Hasan ağay3. - Cenabınız sokak kapuya laklarına dolanık bi,·i en önde du 
he.her gönderen Halii pehlivan mı ineceksiz? ruyor, yedeğe aldıkları beygir • 
da yukarıda sabırsızlanıyordu. Ö ı d ~ · D h t )er, tırnaklarile iri kaldırım ta"-. d" k d D r H - y e e ecegız. aye " un ... f ı:; ıye oa ~~ öl . as;;· ~: :) ile «mahı peykerı> dahi gelece-k- )arını kazımağa savaşıyorlardı. 

a aşı « ca Aun mer en ;;.• tir. Şüca Çelebi: 
alar:ık . sad

1
razamk 10

8 
slakr~ydınaH ı- - Ya, anlar hazır mı? - Az intizar eylen elmasım, 

le gıtmı§ o.aca tı. e ı e a - H 1 A , v 1 · ih ı· l" 
1.1 hl. l . d" d" .. - azır su tanJm. man eg- emanet erı zar ey ıye ım. 
ı pe ıvan ge sın ıye ort goz- l h · b 1 t D' k k k D 

1 
b kl . d 1 d t enmen, a ura şıta ey en. ı?te ıyere yu arıyl:f. O!!tu. nye 

e He r~yıp hl~uyohr ~ 1 
•• • kapu önünde durdular! kadın ve mahı peyker cariye ar-

a 1 peı ıvan a. çe uzerın- H l"l hl' n merd" ] e dında oldug-u halde taşlıg· a ineli. 
deki odada daha ziyade duramı· 8 1 pe :va k ıvlE'n er 

d .ş .. ç 
1 

b. . _ d kosarken cıçat <"at.> apı ça mma· ( Arka•ı 11ar) 
yor u. ı:ca e e ının aşagı a _.:..·------·-------------------------
olduğunu bj)d;ği için yavaş ya - D 1 H y ' U M -
Vl\S birinci kata indi, esirci. ayak ev et a Va Q a :1 .n l1 ffi t.l 

.. ı ,, .. ' u:,ugun_..en: 
ses.Jerine çıktığı zaman büyük bir 
,amdnnla avdmlanan .ıofad<l k.ıı:r 
'ıla~tılar. Pehlivanın rengi çok 
soluk görünüyordu. Yava§Ç8 fı· 
sıldadı: 
• - Bu adem kaç neft:r eönde

recek idi? 
- Altı nefer. 
- Ya, 11mutlak İrsal ederÜl. )) 

demiş miydi? 
- Beli, demez olur mı? Sedir 

ü~erine bir kese altın dahi hı i
rakmış idik. 

Halil pehlivan merakh merak-
lı sordu: 

- Altunları aldı mı idi? 
Süca Çelebi gülümsecH: 
-·- Eline vermemiş iJiik. Göz 

ucile bakup tınmadı sultanım. 
Halil pehlivan gülümsedi: 

ı - idaremiZ için E4izığ tayyare m eyda.nı.nda ya:ptmla.e:ı.k i!it.a..,.yon bina. 
sma. talib zuhur etmedi~inden, bu bhıa «keşti bedeli 112442 lira. 7~ kuru<;a. lb
li\,ğ eiilmek suretile "21\/liylül/9U Pazcu:t.esi günü saat 10 da. yenWten ka.palı 
z.a.rf wralile ebHuıı ye konulmuştur. 

2 - Muıva.'.doat temlnJ.t 6872 lira 14 kuruştur. 
3 - Eksiltme, Ankaratl.ı devlet ha.va yol arı umum müıliirlüğ'li binas•1dıı. 

me-ı.l<ür umum mudürliik alını sa1Jm komisyonu tarafından icra. olun;ı-CAıhııdan 
teklif meklıub1..uının eksil'me gün ve sa.tıt;aıden b!.r saat evveline kadar lll('T.kür 
1c.oın:syona ıtıevdii la1.ımıhr. 

Postalı va~d geci1meler nazarı itibua. alınmıız. 
4 _ Şa.rlnaane, plan vcsair evr~ 56'? kuruş mukabilinde mezkur komisyon. 

dan alınabilir. 
5 _ ü,ieklilerln eksiltmP tarihinıden en geç sekiz gün evvel .!\lüııa.Jmla.t Ve. 

kiıe~ıne bir istida ile nliır:.1caa.t ederek :r.ıfı!uz bu işe a.ld o'm1k üzt-.re ehliyet 
vesL'ıaS! alması lazımdır. 

6 _ 1\Iu-va.kkat teminatı n~den vcrm~ fsf.eyenleriın ,,fıfore hesabına gr~·irU. 
mi.'~ üzere .. bulundukları ın:ı.h:ıllcrde veya Ank:ı.ratfa i~ n:ı.nka .. ı !:'Ubelerine ya. 
tıra.r.ı.k al:ıeaJda.rı mkbuzları. sair şeklllrrde temina.t vereeeiderlnde bu hususa 
a.Pd me'.ı~b nya. U>otek scııcdlerinJ 2190 sııyılı kanunun 32 nci ve mütealdb 
maddelerinde ya.Wıı. sara.hat veçhlle teldiflerlJe birlikte umlı.yona tevdi etme. 

leri ilan olun'llr. d&25• «'1739» 

•Son Poıta» nın edebi romanı: 104 

Vapur rıhtımdan ayrılır • 
ken, gözlerimin yandığını 
duydum. Biraz sonra iki 
damla yaş yanaklarımdan yu
varlanmıştı. Artık onun yüzünü 
iyice göremiyordum. Fakat mu
hakkaktı ki, o bu ayrılık için iki 
damla göz yaşını kafi bulmamış· 
tır. 

Ablam hıçkıra hıçkıra ağlıyor
du. Teselli edecek söz bulamı • 
yordum. Hiç kolluşmadan, 'köp
rü başına kadar yürüdük. Köye 
dönmek arzusundaydı. Ayrıldık· 
tan sonra bir defa daha arkama 
dönüp baktım. Vapur, yuzunu 
çoktan Boğaza doğru çevirmişti. 

Rıhtımdan, manevra yaptığı 
yere kadar, arkasındaki beyaz 
köpüklü yol kayho!mamı~b da • 
ha .• Dalgın dalgın bu köpükten 
yola baktam. Birar. s"nra hiç bir 
iz kalmıyacaktı. Bizim gibi, ha· 
yat gibi •• 

Ders günüm olmadığı halde, 
Semahatlere gitmeğe karar ver· 
d:m. Ancak onun yanında bir 
parça oyalanabilirdi.m. Biraz e· 
niştemde dinlenmek İstedim. Saa 
detle karşıla~mak lı;:orkusile he· 
men vazgeçtim. Keşki, eniştemP. 
uğrasaydım, bu tevakkuf bana 
Semahate gitmek arzu5unu de · 
ği.ştirtseydi .. 

Kapıyı bana Semahat açtı. 
Yüzünde, beni her görqüğü 

zamanki mes'ud tebe$si.im. 
Ooh, onu görünce her ıeyi U· 

nutuyorum. 
-Yalnız mısın? 

Dedim. 
Yalnızdı. Gönül, arkadaşlarile 

sinemaya gitmi~; hizmetçi de 
izinli imiş .. 

Memnunum .. Rahat, kimse ta
rafından rahatsız edilmeden, 
ha• ba~a kalacak, derdleşebile -
ceğiz. Çok zaman oluyor hiç yal· 
nız kalmamıstık. Onunla içten 
konuşmağa öyle ihtiyacım var 
ki .. 

Misafir odasmda .kar~ıhklı 
koltuklara gömüldüğümüz za -
man söze sitemle başladım. Hak· 

kım olan, söylemek ıçın fırsat 
kolladığım bir sitemle •• 

- Nasılsın Vedad? 
Diye sormuıtu. 
Bir kelime ile halimi anlattım. 
-.Fenayım! 
Dedim. 
- Niçin? 
Sualini cevablandırmak ancak 

ona kırgınlığımı belli etmek'l.e 
kabildi. 

- Sebeb sensin Semahat! Be· 
ni çok ihmal ediyorsun! Bunu 
düşünmek bile istemiyor, kendi 
kendimi avutmağa çalışıyordum. 
Mademki, iyi «değilim!» i «ni • 
çin? » e muhatab tuttun. Şu hal
de, sitemlerimi dinlemeğe mec • 
bursun! Çok yalnız, türlü sebeb· 
lerle çok muz.tarihim. Eski ala -
kan yok bana karşı .• Hatta çe -
kingeıuin de diyebilirim. 

Sözümü kesti: 
- Buna nasıl ihtimal vere -

bilirsin çocuğum! - Bu <'ÇO • 

cuğum ! •> kelime»ifo titrediğimi 
tekrarlamalıyım • sana karşı o· 
lan alakamın zayıflamasına im • 
kan var mı? Düşiin ki, nazarı 
dikkati celbetmenıeğe mecbu • 
rum. Her zaman, ya kocamın, 
yahud kızımın yanında kEırşıla -
şıyoruz. Yanlarında bile, şikayet 
ett!rmiyecek bir yakınlık göster
mPdiğimi söyliyebilir misin? 

- O halde niçin, arasıra baş· 
ba§a kalmak, eski günleri dü . 
şünmek imkanlarını araştırını 
yoruz. 
Ba,mı çevirdi. Ancak işitiler 

bir sesle: 
- Korkuyorum! 
Dedi. 
- Kimden? 
- Evveli. kendimden, sonra 

senden .. 
- Çok tükür başkalarından 

deiil.. Söyler misin, niçin lcen • 
dinden ve benden lcorkuyorsun ! 

Yüzüne mahzun ve endişell 
hatlar çekilmişti: 

- İtiraf edeyim Vedad ! Kar· 
~mda kendimi kuvvetli hbset . 
miyorum. Öyle zayıfım ki, mnğ· 
lub olmaktan korkuyorum. Bana 
çola hakimsin, beni dilediğin ye· 
re sürükliyebilirain ! Bu İse iki . 
miz için de affedilmez ':>ir günan 
olur. Hayır, hayır Vedad! Bi2 
sadece iki dost kalal1m. 

Semahati bugünkü kadar kar· 
şımda hiç zayıf ve aciz gönne . 
miştim. Mücadeleyi bir tevehhüm 
le yarıda bırakmı~hm. Dem-k ıs· 
rar etaeymişim, onu eski günler~ 
götürebilecekmi,im. Hen;:z za . 
man kaybetmif değilim. Çı lgıncı 
sevdiğim ve arzuladığım bu ka 
dın gene benim olabilir. 

( Arka•ı var) 

1 Davle~emiryolları işletme U. M. den: 
1 _ 15.9.9~2 tarihinden lUbattn D.D/l No. lu Aııbra banllyö ta.rilutne 

Etimcsğud • SlncankÖY bölgesi eklenmiştir. 
2 _ 15.10.942 tarihinden itibaren ke})clt, 'mflJmOl, paspal ve bunlar gibi <le.. 

ğirmenlenle h3Bll ola.n dlieır zahire tışası ve elek üsıtii madc1ıeler D.D/209 
No. ıu taıritenin 11 ve 111 üncü kısunlanna Uıba,] edilmiş ve bmıla.ra ahi 
n.D/211 No. la ta.rlfe ile D.D/ı23 No. lu külçe bakır tarltesl kaldırılmıştır. 

3 _ Fazlı bilgi istasyonlardan istenilebilir. ('M:U - 9923) r İstanbul Belediyesj. lıinları 1 
Şimdiye kaıfar Paı:a.rtf,sl günleri rırınladan 600 gnı.mlık ekmek ka.nıeslne 

mu:ıabll verilmekte ola.n 4'!2 gram unun, badema. yine Pa.za.rtesi &ilnleri ka. 

za.la.rmca te5blt edilen baltka.11;\r T'..sııl.:ısiJe lıarne mubbillnde l& kuruşa "· 
rileceği ilin olunur. (9919) 
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C YENİ ESERLER :J HAVACILIK 
( Baf taralı 3/ l de) ili .. Domie 17 Z. - Junken 87 

z:I d:nden çıkmış. müessir bk Stub.. . 
tabiye bıdlne gir.mitti. Meseli Ro - Av uçakları: Uznk ke§lf Dor • 
terdamdııki Wnalhafen tayya~ mey nic 17 • Ordu ile ~birliği: Heinkel 

Doktor, Eczacı, Ebe, Dişçi ve Sıhhat 
memurları arasında yapılan tayinler 

Sıhhat memurları 
• . . . . 1 cb.nına yaı:ım ~lten _kısa bir. zn: 70 ve HencbeJ 126. uçakları .• 

Tagor un ( efes] IPrl Çev.ren : lbrahım Hoyı imanda hi&~ ve aglr makineli Deniz t&yyareclli;ıne bususı bir (Dünkü nüsıfıadan nıallaid) 
"' 1 tü!eklerinc varıncıyn kadar tam teç. eheımniyet veriliyordu, Nitekim har Arabsun m&ayene \e ıed.wi e\·i sıh. 

Dostum ve kapıyolda§!~ İbra. bir~ gibi hitab ettiğini duyuyOI'., bizatJı (800) erin indirilerek. bu bin ~ında Scapafow ve ShetlancL hat mtımuru l\lurad Atala.y Karahalli 
hlm Hoy:i. büyük Hind ırurı, Rabln-j fu mtdlaka, maddi, manevi var.

1 
meydanın iigal edlbnesi ve bili.ha.. da yapılan tannuzlar ve mıknatıs.' bcle:fil'e sılıhat memurlııı;una, ı-·eı.e e-1. 

dranath Tagorc'un <1Bahçıvan11, lığımızın en astlden en buitl~ ka.. re buraya Alınan uçakluının increk 1 lı maynlerin dökülmesı bu uçnklar- yar sıhJın.t memuru 11·" reddın ~ngıı 
<1Meyva zamanı» l bü;yt'yen ay» ın- 1 dar ~!fün kuvvetli ve zayif tuafla- ür.lenınesi bu harbin yeniliklerinden la yapılm19~ır. BlHllarda Blolun ve Arabsun mll:lJ'OOe ve teıl.ıvı sıhhat mc. 
dan ıonra bize «Gitanjali11 sini sun..lr dıakunduğunu hissediyoruz. Bu ohnUJtur. Gene Norveçtc 100-250 Vou 1 O ve Dornie ııçak!:ar: ~dl. mt!!'lttğuna., Pa.zaı- mUlyene ve ted u 
Jll"UŞ buhmuyor, Hoyinin tercüme nefeski- armında iiciz insan mah.. m~ yiila;eldilden atı Alman Yukarıda da söylediğimiz gilM evi sılıhııt memuru Ferid Akın Pas ııler 
hasında bize verdikleri yalnız Ta. lUk 4:~mızı ~muz kadar cskerleıi."Jin o arızalı ve soğuk meın bunların :mecmıw 6000 kadardı. SC)"Yll.r filhhat memurluğ"una, Birecik 

gor'dan ibaret deiildir. « Y arasau 1 ulubjyete yükselen hia.lıeri de ruhU.: lekeıtte büyiik müşkülata rağmen &.. Fransanın çeş.idlcrı ise daha fa:ı:Ia mu:ıyene ve ıect;wi evi sıhhat memuru 

mıı ınueadelcsinc 60 llnı ile, Cemal Piş. 
kin Maraş sıtma muca.de-lc sıhlı.i..t ınc. 
murhı!c:na. Kocaeli srtm mucadl'le 
sdıhat memuru Azmi Alla.y K•l' ~, sıt.. 
nııı mu le sıhhat. memnrlutuııa, .ın. 
kara 61'm:ı mu<'adele sılılııt m muru 
All l.'ılınaz Itocacll s.1tma mu .adr sıh 
hat memurlotun;ı, Mar~ sıtnı mUC3 : 

dele sıhhat memuru Ahmed lic) n Iğdır 
:ı muc:ulele sıhbıt mem rluğun:ı, 

E ışthtr sıtma mdcadele sıhh : me • 
muru ftf115Lafa Demırkol !lllh~h~ç k ,.:. 
ma mucndcle s!hha' memurluğun , l\lı. Üml alt.nda dünya edebiyatının -·-- ı_ -~ bu ğ·-_J _,__ deta çete harbi yaparcasına gün. idi. Fakat bi; bir tip üzerinde karar Abdttllah Erdoğan l\luş S<'yy.ı.- sılıh.ıt 

ı ~ aclyls1HOa, ca WJU& faJ\&• ...ı h k I d ,_:_ memurluğuna, Di.>arb&k bel d" 
&eçnıe hikayderini 1938 Nöbel byona zat T bü .. kl"'w .. lerce mik.a.~1.el!ri ve ancııı:ıt ava ı ınıp seri halinde or u teçuu e - ır e •>e sıJı. halı«ı1' sUıma mucıdcle sıhhı' me 
hliikafatını kazan~ Peui Budı:'un 1 IM.ıradadh' - qore un yu ugu kuvvetleri tarafındruı ikmal edilme- dl!:memlşti. h:ı& memuru l\lelımed K:ınber Maden muru Anıi saym . · Tlhis r ıh~ ı mıi: 
«Sarı ~> ve geme aynı yaztcı-j S' ond.. u _

1
_ • krl gene bu harbin yeni sevk ve Bomba: Farman 223 ve Bloch mual yene ve ted:ı.vf ~ı sıhhat memur. cıu1e.!t> sıhhat mnnurıu;un:ı Acık.an ge 

ıııe, an U'IJ' parça vernlc:x n.. ı..1__ .__ nd bi . 1 .+ 162 B ._ d"" .. l""'--d" uğlma, Kelktt mua.;><>ne ve ted.ıvı evi d"kJı ' • 
nın «Hak Yolcusu» nu temiz ve •-di !!l.,! defa h t• KRU~ tarzıarı m n ·> mu\T"ur. unaar ort n1otor UJ!el' ır. ay. ~• .. L- , • -üt 1 ıhhoyc memuru K.'imll i\lus u Kes-
• . . . 

1 
. ...,.. m, u.ı , arare .en yanntıı H"1 ,,._ bu .. '-d her cep rı ~ k -:~ t•·rı·· bo ba DuUY.t memuru !'la.dır kuhnn Tokad. nı .......... ücad 1 . 

ıtinalı bir tekilde dllima.c çe. rmıt- t bh- dud • bardağ ~ ib" w=a; gııne 1UJ. ar - ca ~ ço ~ .. rno o u m u- ile 1 ....... om m e esı sıhhat memur _ 
· Bu ki~ çeıvtirnıeltte buLm.. ı . I agın L....J • ...:... .. ' ~: ~ 1

' bede dWrıa teşebbüsü e!d-e tutmuş çakları vardı. frenm miit'a.dele smb ıt memurlut'U.. lıığuna, Kar.ıhalll beledl)c e >k• lıha.t 
.w • • iÇ~ ne ~~ ... m ne w e en 1 olan Almanlv harbi i ~edikleri tnee Avlar . e: Bloc.h 151 Dovatin na, Ceyhan ~yar sıhh:ıt meınnra İs - me.mımı Tcvıt.t l'~vuz Urfa tn:ıJ:ı "n 

dugu birçok ktymetlı eserleri de tııinnı ~ beyhude ugrnştım. __ ,_.._:•-~-' rdl Ancak b·- 520 M 40.. kla• u• mail Ilaklu Ozcan Birecik muare.ne ,-c mu··c- .. -ı h' ··:..ı_r An k, h ·u 1 . raya ıKJ&auum;ıt6e r. ....._ ve oran :> uça rı Kll. .ıuc üıa& memurlutuıııı. Ga.zf • 
. rr.e mu~tyor. ca er. mı e. I ddiamı kuvvetlendimıek için hep-ı d::m ad ki Amerikanın da in- İngilizler de 'f zlar "bl h ted3.l1 evi mıha.t memurlııl:unıı, Cizre antet> trahom miıcanele h tnn i sıh. 

tin edebiyatı~ .. el koyu~, dişe do- sini, büyük felsef-e.s!ni hemen kucak. ga:. ~;ılması ve ,C'eçınİf ha.rb ti-car.et 7.ihniyefle raı;~ıuh~ı ti ıC:.: beleiU) e ı;.hhat mrmııro Uıınr.Ii Kı'ıc hat memuru Mu.sıa.t1 Illl~klıı Ada.na 
lmnanJa.rını kütühhanemıze kozan.. l:ayıvermek bakımından zayıf bul- 1--..!._..J -• . ) tecrübe mal'.k::L~ 1.-~1 la p Rcldmhan seyrr S'.lıhst memorloğnn..'l, rahom muCJMlelesi sw"-• men1ur uzuna, 

.. mı oy' , d:um. Çünkü. hepsi birbirinden o de IB"e gör.e' bu müthiş samyiln çıı • Bomi:ıı.: Whlthfcy ve Welling • cı SClY r sıhhat memura mail t.;rfa t:ııhom m11t:adrlc h:ıstanr,,.ı şılıh:lt 
dıl"an İbralı" H 1 daha çok Ta.'I l!l-:meııennuen aıınmı~ o an • , ~ıca rı: AyTan k i ._, _ 
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113., Zongu~~k bele. t.ra.bom mıicad~~; sılıba.f mcnıuı·l:.ığu • 
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~eın:İ2de İb:-ahim Hoylnin rolü çok · - · · • m~oru Fetta.bı ~en~lerK oke l\~~ Ti ·dlevt :ı n w tcnasiıl di p uı 4 rl sıhlıııı mc • 

1 ye d06tmn Hoyiyi t$ likten ib4u-el 
kalıyor. 

0 Üyülct6. Bir kıa.ım müterclm1erm, L ,.. T T } b y d \C>lu.u t m12J1ttr ugım:ı, •. ~ n ""c ye 1 mıırtuğuna, Karaa.;.ı.ç goçm n e\ !eri 
bhak çdcirdeğl yer gibi, önümüze ey l ıp a e e r una silihat ınıemunı Envı-r Oberki Paı r l\I sıJıhıı.t nmıtUTU l\le-hmed. F.ro,:lu D'e~ll 
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Nusret Sala Coşkun 

r .... 

lr.tıverdilderi le- . girme i~in an ~onra mü• yu sthba.t memuru Arıf (,;akı.ıı Çatnlca Tavşanlı frengi miıc:ıdı-l' sıblıı.t mc. 
nln nıuvaffak~I f.anında Ho.yı. ,,., ".)'11.r s.Jıhnt rnernurlolhınıı, Gümu - muru Ralınıl Bn kan nıırra frengi mü. 

y~daşır. T.,or~:·~'!ıcerec:;: r caa e il emesi ha k il ft hane sennr srhhıı.t memuru Ahmed cadele ıhJı t ml"Jllurluğun:ı t:ılfn edil. 
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haneotnde ôtleden sonra ha.~ta-

\. ıa.nnı kabuı eder. 



4/2 Sayfa 

Tokatta 1 

Beden T erbiyeai bö~ge binCNonn 
açılıı töreni yapıldı, spor 
faııliyet inkifaf ediyor 

Jlazillide 
T iti ...Luncı • cetvellerinin 

Aazı:rlığı baılaJı, haritalar Tıirk 
müheıtdi.alerine ihale edildi 

Tobt (Hususi) - 30 .Ağmt~ H1a1i1i (H...a) Nebiıierl 
-"« bayramında 4Chrfmiz bölge f~ız vw bot yere akıtnııyan 
ldiip ve du,iartnt .iht.1 va eden bölge Ciimhuriyet rejmi memlekette su 
binasının açılma töreni devair ve ve eulıllm.a davasını önemle yüriit. 
müeaesat müdür ve memurlarilıe :rnelr.iıedılr. & cümleden olarak bü
blabıalık bir bıııtlk küt~ln h\IZ\I. yük Menderıes b.aıvzaııoda da birçok 
randa Valim.iz lzzeıttin Çağpartn ve- kanallar açdnMt. balkın ve köylü.. 
diz bir llltahesile yapıhnıt ve teh- nün Jslılf..dıes.ioe k.omılntllfhlr. Şim. 
tmıizde bulunan garnizon k~ di hiikUınet bıu ana lomallardan ge
Albay Faik Omurhanın elilıe korde- çeın llUyUil bütün avaziye yayılıp 
le kesilerek davetl&r bin.yı gez- tır1a 'ft b.hçeılerin muntazatn bir 
mlperdir. Üç ay gibi kla bir :ıa.. tekilde, kolawyca Çle9llleden .. alfr 
man içinde inf.ası sona eftll ve bü.. rthi mahsullerin Jıt.nilen anda su. 
tün konforu haiz bulunan bina da- l.nabllmımıi için gerekli olan tali 
v«liler tarafından çQk beğenlbnif. suama oetvelierni:n bazırlı.ıınmastna 
liir. çahıılıyor. Öğrendiğimize göre, 

Spor hareketl~ri Menıderes nehrilinin iki t..-afında ya.. 
Bölge ajanları ile merke& ve mili. ptmff 01-ı Burb.miye • Nazilli. Bm

halutt ldüp .murahhasları futbol a-~ Alqay lmanallarile bü.. 
~ı Tevfik DemİJ"Clin ~ığrn.. tün~ ha~a aid sulama 
da toplantı yaparak 6 Eylôlde ya. oetvdıertnin haritaları 60 hin liraya 
pılaca.k menim açdıı miisabUa· miitırıabb14i Avni Par ve aırkadasla
lfte 14 T~velde hafla~ rtna ihale edilnllptir. B.ı.ı Türk. ma_ 
lig maçlarına ald fiptürü tanznn hencDs beyeti yakında faaliyete ge. 
elnÜJlerdir. ~ kf11a z:amand!a iı.tenen barita-

30 Ağustos zafa- bayramı mü. w iknuıl edecektir. Bu • için lü.. 
nasebatlle §ehrinıi:z gençlik klübü ~ m*Jnelerm Huaril~ uğraşıL 
iie balkıevi spor kolunun ın.i.it.ebid ın.akhtıdır Haırita1artu ikm.atinden 
sporcuları arasında yapılan futbol ela· bu esasa göre cehıeUerin 
maçı heyecanla ve alaka ile taldb ~ ---3..w. • ecektlr 
edilmiftir. İkıi ikılye berberlikle ne... açıuıı.ı r"--.. .. ıy • 

ticeteınen bu maçtan. sonra yİDe ayni 
tıetekküllerin birinci t.akımları ara
•lnda yapılan ma.çl gençlik klübü 
2.5 kaza.nmıf1ır. 

Bahkesir mf b'uslarmm 
tetkik· eri 

B.lılııeııir D'Mbas.larmdan GeDeral 
Bir köy~u amcrmm Kazım Özalp, Fe,-zı Sözener, Hay. 

rettin Karan İsmail Hakkı U:ıun.. 
Og

1
UnU ö:d .irdü çatlılıoğl:u, Hilmi Seremetli. O. Ni-

SON POSTA 

SPOR -Bu hafta lik 
maçlarının ilk 

oyunları yapıhyor 

G. Saray ve F. Bahçe, 
Suleymaniye . ve 
Davudpaşa ile 
karşı aşıyor~ar 

Hergün. 
( Baf tarafı 2 nci sayfada) 

beklenen semerenin tabii olarak 
çıkmamış olmasından doğdu. 

Bir· memleket muayyen bir 
iktısad politikasını kabul ettik· 
ten sonra onda <:ebat etmeli, po
litikanın doğru olup olmadığını 
anlamak için eski usrıl hakkında 
yaptığımız gibi aradan kafi de
recede , zamanın geçmesini bek· 
!emelidir. 

Türkiye bugün rnevcud yol 
şebekeleri, teşkilatı, alışkanlık
lan, milli karakterleri ile iaşe 
bahsinde Almanyanın her şeye 
her iş için vesi!<a usulünü aynen 

ı t b l F tboı A
• 1 v d taklid edemezdi. Nitekim ede-

•an u u J&n ıgın an: _..ı• y d'v• • k 
13 Eylul 942 Pazar günü yapı- meaı. ~r. ı~ımız.. son. . arar 
lacak lig maçları. memleketımızın bunyesıne en 

Fener stadı: Saat 10: Hilal • uygl.l'n olan kaTardır. Tenkid e· 
Haliç. Hakemler: Nihad, Hayri dilecek bir nokta aradı~ımız tak. 
Ne§'et. dirde o noktayı kararda değil, o 

Saat 12: Fener· Süleymaniye. kararı desteklemek için alınması 
H~kemler: A. Adem, Muhtar, lazımgelen tedbirlere baş vur
Mueyyet. . maktrı ~österdiğimiz gecikmeler

Saat 14: Galataaaray • Da·ıd b 1 b"l' · e u a ı ırız: 

.udpafa. Hakemler: Şekib, Fa- H h · · · · 
l M

.. . er sa anın venmını ınsan 
zı, unır. . · k k b 

S t 16• B k . • j t s kuvvetını aşara artırma , ma -
aa • ey oz • . por. }"' . d."k"l ,_ k d 

H k mi !LA- ff Dr N ret su un sevgıye o ·u eceıc a ar 
a e er: n•uza er, • u • v l · · b ·· .. k 

tin Sadık. çoga masına ıntızaren uyu şe-

~ref ~tadı: Saat 10: Doğu • hirler için nakil kolaylıklarından 
İstiklal. Hakemler: Selimi, Sa- istifade etmeleri mümkiin ola
bahattin, Ziya. cak şekilde büyük şirketler kur-

Saat 12: Beyoğlu • Eyüb. Ha- mak ellerinde stok saklayan 
kemler: Bülend, Zeki, Said. tüc~rlara rakib yaratmak, bil-

Saat 16: Vefa - Al~ıntuğ. Ha- hassa ticareti milli\eştirmek, bu 
kemler, Retad, Hayatı, H. Ozer. d d . • l h · · d 

• ara a a para ıçm ma arıcın e 
Fenerbahçenm kır mahalli sarf bulmak söylemesi 

eg""lencesi kolay, yapması güç şeylerden ol 
sa bile ilk hamle hatıra gelen, 

Fenerbahçe klübü 12 Eylul yapılması mümkün tedbirler ara 
Cumartesi alqamı Suadiye plaj sında sayılabilir 3anınm. 
gazinosunda san'atki.r Münir 
Nurettinin ittirakil"? bir kır eğ- bkıu11H U.,akL'-9il 
lencesi tertib etmiştir. Toplanb 
saat 21 den üçe kadar devam 
edecektir. 

lznıir (Hususi) - Urla kaza. yazl Borucu 'ff Sami Selçuk fdır:İ.. 
sinin Köçükkaya köyiinden Meb - m.De ~ ka:r.alarda tetldklerde 
med otlu Ali İlhan evvelki 1abab bulunmakta ve nıüotehibleriie gö. 
.aat 7 de İzmire gelmek üzere Ur. riifettk dılek ve arzularını tabit 
tadan yola çıkmıştır. Ali hhan çam etmektedirler. Beden te .. biyasi hııcafarı 
lı tarla mevkiine geldiğıJ zaman ora =========:::::s=== 
da amcasının oğlu Mu~a Özelin tir. Yapılan tahkikatta. bundan iki Hakem idmanları başladı teka.mul kursu 
kurduğu pusuya di:iferek Mustafa ay önce maktul Ali İlhanın, suçlu t 
tarafından atılan üç mavur kurtu- Mwı~a Özelin ka'l"tsına yolda rast.. Futbol hakemleı·i geçen sene ~aarif Vekili H~·~ Ali Yücel 
nile yaralanmıt ve biraz sonra öl • hyarak saıis:ıntılık ettiği ve sarıldığı olduğu gibi bu sene de Çar.,am- bugün beden terbıyesı lıocaları
müftür. iddiasile karfılll!ılmı,tır. Suçlu. bu ba günleri saat 18 de Beyoğlu nın tekamül kursuna giderek, 

5 .. ..ıu bi.dUeyi müteakıb lı:açm lf- cinayeti naınuamıu temiz\ernek için 1 Halkev1nde çalı~ia bqlaunf- kapanıf mt!raıiminde hazır bu· 
........ · · larchr. lun•cakbrr 
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dI!IKaraAhme~, 
Ahmede kim rakib olacak? 

- Filibeli Mehmed •• 
- Dıramah Kula .• 
Bu, galib a-elen dört pehlivan 

da hemen hemen birbirlerinin 
dena-i idi. Her dördü de usta idi
ler. İçlerinde daha toy ve acemi 
olarak Kara Ahmed vardı. Fa· 
kat Kara Ahmedin Memoyu )'en 
mesi onun da bu, pehlivanlarla 
boy ölçüşebilecek gıradda oldu.. 
ğunu göstermitti. Kara Ahmed, 
evvela galib gelenlerden olduğu 
için bolca dinlenmisti. Sonra ha· 
sımlarmın güretini ~yrederek e
peyce ders almıftı. Güre, bitince 
cazgır ortaya çıkıp bağırdı: 

- Güreşler kıran kırana ol
duğundan galib olarak kalan 
dört kişi arasında musaraalara 
devam olunacaktır. Fakat en son 
galib gelen pehlivan çok güre~ 
yapt• ğından pehlivanlara on be~ 
dakika istirahat veriyoruz. On 
beş dak:ka sonra güretler başh· 
yacl',k. .. 

Pehlivanlarm dinlenme müd -
deti olan on beş dakika içinde 
epeyce dedikodular oldu. Birçok 
kişiler Dramalı Kulamn galib 
gelip meydana sahih olacağına 
hülanediyorlardı. Bazıları da Fi
libeli Mehmedin galib g~leceği ü 
zerinde durmuşlardı. 

de idi. Acaba kim kiminle eş ta
tacak diye gözlerini kazan dibi
ne dik.mit bakıyorlardı. E~leri 
cazgır bağhyacaktı. Cazgır, kim
lerin eş tutacağını keatirmi,ti. En 
çok yorgun olanları birbirlerile 
eılendirdi. Ve, doğrusu da böyle 
idi. Çok dinlenmiş olan ve, yor
gun olmıyan Kara Ah.medle, Ya
nık Hüseyini birbirine e' verdi. 
Güreş cazgırları ihtiyar eski bat· 
pehlivanlardan oldukları cihetle 
bu cihetlerin girdisini çlkhslm 
bilirlerdi. Cazgırın tuttuğ>.ı eşle· 
re kimsecikler tiriaz etmedi. Caz
gır, pehlivanları kıbleye çevırcli. 
Ve, e,leri takdim etti: 

Kara Ahmed, Yanık Hüseyin. 
Filibeli Mehmed, Dıramalı Ku 

la ... 
İsmail ağa memnun olmu~tu. 

Ne dramalı Kula ve ne de Fili
beli Mehnaed Kara Ahmede diif
memişti. Yanık Hüseyinin Kara 
Ahmede düşmesi fena değ:ldi. 
Filibeli Mehmedle, Dramah Ku
la birbirlerini yiyeceklerdi. Ba 
sebeble her hangi birisi galib 
gelse de faz laca yorgun düsmHı 
olacaktı. Kara Ahmcdin. Yamk 
Hüseyine güre§ uyd\Jracr.~ı asi • 
kardı. Çünkü Yamk ff ;i!\evin, 
Memo, ayarında b:r nehlivandı. 

( Arkaaı uar) İıin garibi şudur ki, hiç kimse 
Kara Ahmedin galib gelcc~ğini ------k------
düşünmüyordu. Çünkü bu, daha Sümer Ban umun n'iid I· 
yeni bir pehlivan demekti. Dra • rünün S8hrim Z"'0 tedk : f<l9rİ 
malı Kula ile, Filibeli Mehmedle ' . 
kolay kolay boy ölçüşemezdi. Bir kaç gündenbezi tehrlmi::de 
Çünkü ikisi de kurtlatJD•Ş pehli· bulunan Sümerbank ımıum müdü
van idiler. İsmail ağa da bunlar· rü Hulki Beykoz fabrikasından son. 
dan şüpheleniyordu. Boyuna Ah ra dün de Bakırköy mensucat fab • 
med nasihat veriyordu: rikasını gezmiş ve randımanın ne 

_ Oğlum, dikkat eti. Sakın fekilde art.ıtırılabileceği meselesi ü • . 
Dramalının kündesine gelme!. zerinde meşgul olmuş.tur. 

- Filibeli Mehmed, çok çap- Almanyadan ge'e11 vago'llar 
razcıdır .. Aman dikkat et! 

- Daİına açık güreş .• Kaptı • D. O.Yolları tarafından Alman. 
rırsın kendini!. yaya ımı.ııırl.ıı.ruın 750 vago 1 kı.ım 

Nihayet cazgır, kazan dibine kısım ,ehrimize gelmektedir. Ev -
gelerek bağırdı: veU:ci gün 10-15 kadar vagon daha 

- Büyük ortaya gÜreşecek gelmJlfllr. Yeni vagonlu bal ' n D. 
galibler meydana!. D. Yollarının elinde bulunanlardan 

Pehlivanlar, kazan dibine aı- daha modem olup y<>ni tip haYa te. 
ralandılar. Herkes merak icia • wetuıı !!avi bulurunak~adır. 
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GÖZEN KREM 
Heılciıki güzellik kr.mL 

GÔZEN'°PUDRA 
• inıoe tutaıft pudra yeni Tenlk.loır -
Gözen Briyantini 

KIİIMa.lize ve Hkrt 
Y .ğlı • Yapız -

Güzellik Sütü Cildf cenç\ettlrir. K.acUfe ılbi bir t• J'llnlll' 

GÖZEN ALLIGı cazio ~ Li'Vbla Çlçeii 
SEV BENİ 
OYA 

CöZEN'iıA dört kokulu losyonları ESMER 

. HOL YA 
GÖZEN'in Dudaktan Kalbe parfumu 

ltri,.at depoları Gözen mie1uuıl Bü,iik Poetıuıe ced._. No. 5 

Türkiye f ı Bankasi A. Ş. lsta:ıbul 
Şubesinde~ : 

15 EylUI 1942 Wı ıliaiincl• ~ ,.me wı 'ajantıhırtmı• 
site ...ıt.i ..-i•cf• röaıerlldiği ftl9lııi1e 41eiiftirlld'ijini .,.,,n müt· 
ht&imlllıe bildirlric. 

Adi ıünlerde: 9.30 • 12 ve 14 • 16 
Cunı.M1-i ıünleri: 9.30 • 11,30 

Nafıa Vekaletinden: 
Ebi~ lııDDu1aa it: 
1 - Sa ..-ı alt•tU ~ •iıi*liiti Wlceet ltbu&e Se7ıtaa llOl ...WI -. 

1- Te -..rJ ~ lllUi ı.wa&ı Ye _._ ~ i8taak we ~ 
.... ...... fıllerl. 

Tahmin MUen. -.., ltNell 11&1 •alildi eeMı tiılerbııılen .S.otl,IH» Hıra •ff• 
lnırut-. 

Z - m.Hfme Zl/9/9ff. 11U'lhlne rı-'layan Paıarf..esl l'önü Mat d5ı> de An.. 
karada Sil itleri niB:lti ı.iJlaet ifi8ıle toJ*ıDaıı MI elaıillıme kemisy911U oOıııncla 
kapalı zarf 115Uliiıe ,.apııtaeaklır. 

3 - t.teldikır eksiliae ~esi, mulrıM'ele Jll'OJesi, bıa.yıaclırlıık işleri reııel 
şartnamesi, umumi ft n iıtle.ri fenni p.rtnamııa llıe huıırusi ve fenni şa.r~name. 
lıerl ve ı-:-oJeleri «5b lira «il» k.rut k~ .. lfl«i rıe.islltln4.eu ala • 
blllrier'. 

4 - ElısiMmeye clrelJllmeık ~in ıst.ekli~rln ıı25375to h dtıı turuısluk 

muvaldalt W.ln.t verıne.i ... eJuıJU..,....la 11Qlılıaeatı ctin!ilft ea &'& ~ riin 
evvel bir dilekoe HeNa.fia. Veki.l.eUne miiracaa.t eılerek bu işe mahswı ebnak 
üeTe vesika almaları ve ~a veslbyı rötnemelerl şuttr, 

Bu m1iddd fıolnıde yfl8ib lstqinde buJ.anma.ya.nm euutıme:Ye &irememler. 
5 - iatıeldUerta tüUf •t*ıu~llLl'llll Jklncıi mııldeılıe 7uılı ıııaatıtıeın bir 5$.t 

inoeıhıe kadıııı' n ._. reWitme .-kbm bqllıtmıla0 'ftl1Deleı1 lizmıdr. 

Postada ollın aecik&aeler ı.ttaı .--. cı863b «8793» 

:::~~Yeni Kolej YATISIZ 
KIZ 

Jı.K - OBTA - J,İJ.IE Ta.ksfmcJe Sıra.ııervffer 18 
8119118İyeU.eri: YN&noı diller öiTeünıine öaem vermek, taıe~sinln sıbllat 

••••- ve flldıa.!lle yaltı.rulaa ll1J.lenmekıt4ır. Tel: U159 ·---~ 

Turk;ye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Jt11111l114 tarihi: 1188 

Sermeyesi: 100.000.000 TDrk Lirası 
Şüe ve Quıs 1Mle41: 265 

Zirai Ye ticari her neTt banka muameleleri 

PARA BiR~KTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraa& &aUa.sUMla ~ı " iWııuma tuarnlf ~ ee 
az 50 Uraaı hulıuaa.alara senede ' Wa 911kilıeoek Hr'a Ue aeatıdakl 
pli.na s9re lkraml7e atınıaeMkr. 

' Adod J.000 LiNWl 4,000 ~ 
4 • IOO • Z,000 • 
4 • 2&0 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • , ~-
100 • 60 • 1,000 • 
120 • 40 • 4.,800 • 
ıeo • ao • 1.280 • 

D.kkat: BN•l&ruııda&i paralar lıılr .... itilule il Hır.-. 
düeml1enlere Qı;ramlre ~~ iak ..... 1' il ,.,, .. ..,. ~ 

Kur'alar senecle 4 •era, il ~. ı.ı lluiraa, 11 -lfıl. 1'1 lliriael 
klnun tarfbl•rl!lıle oeklleeeırtlr. 

IOlt POST« E,111 il 

• 
1 1 

TOPTAN SATIŞ YBBi: t.f.aa .... -...... ....._ irfani1e Caddesi. 18 • ıt 8.ALAHAİ>DiN JtARAKAŞLI Miieueeesl MölJrelıerinde ıaem, ~ 'M 

~ ~ k6y.lti n IMilıer lt1a ,.....,. oWıdu elb'- ve palto çefltlerinl tiiccar • esnafa lopt..A llllllmata lıaflam ..... V!Ji.yt& •e kar.&· mewtsmf ızia• iM....__, m:amıuliMD& atmak ani& edeaJ.elıe llflll& lllı&ıeıll l'ÖDılerilb'. Şlmdllik MÜfl'JseSe maınel&tUll perakende olank Mtıa.o mağaAlar: 
.......,. • Hu.tala Til)'MI ......... E*se Maiazw Bursa 1 llaaaa Caatal& M&nifatuı. Blblae M·ta-
~ a Ahmet Tw ....._ Matazw Caakolrl ı Hilmi Bnuner Ma.nifat.ura Blb1ae MAP-
.Aqehlr 1 Necdet Giiler lkn'f,,,_ E8'i8e .Maia&aeı ~ Abdul'M Arelaııer MaııifalGra Elbiae "•iM• 
AlııseH ı Mm~a AnBoJ' e·tte'lıre Matuua OMıkm Osmall Armata.ocı Uanila&wa Elbise Map r 
.\1118 1 Osman Parlak Mınif.._ E~ l\'IAia.zaaı Camım Ethem J)al'ender.lıi Manifatura. Elbise Jbia•r 
""811 f arablm Ti~ Manita'- Ehıi1e Mataaw Ça1*.lra Abmeıi Kaı Man.ilaıt...,. El.blse Maiz-
AJ'89 Asal. BalJar' Manifa.tıu. El>lae Mağazaea Devrek Niyasl IeoHIMlf ManifaıkıA El.blee Mai•-
~ lltlnir Kalı&k lluif..am. Elıblse Mata&alll Devrek AMa1Wa 8e1mM Maııifaılıara Elbhe Hap-
~ Ömer Ba1'ram lludfaıı.u.. Elbise M.aiazw De'""1 Ballı Yee'U.. Maalf..._ ~ Mata-
~ MehmoıJ Ca.rdat llıurifa1ma EYııi&e n.taueı Dıe'1'dl Ali '!'..._ Ma.nU-.. Elblse 1ı1atMM1 
Aı1ılW Arif Tw .....,...._ BhNe lıfaiuw Mnc• Cem.al TiirQI Dı.e llai'MUI 
A7at t.eı N.U.. Men"..... Elblse Matuw Eıtısa NIJMI Qeüw llanlf..... EIJ»lse MaiW 
BacJrami9 Mesai Kacyoeee llaaılf.... Ellıise MataSMI ~ Jıfuıifa1-actıar Blrlitl 
~ MalaaıTem ~ Menif tma S~ Mata.. iıılıülp Jlımlla-.Cılar Blrlltt 
•• rnMlll Soknı hcem llsıdl..._ Bllıılse llaiuw iılbaWa ı BÖ!le7ia BlkWetla _. ,. llanlra&ma ... iP•• 
lle'JU.C iıııtilalilı: kooperaWI Jlerdfea ı Bekir ÖMl JIN!lf.... Rllıbe Msp-
liocıık Manifafımoacıllu' Blrlitl Polaı&h ı 8&llm Olıreaer Maail--. Eu.tae Mnlttw 
.........._. Vent Ye otlla aefllı: BllNe Mai._ SMmun ı M. G6rria N. Gtmner Camlıariye& Elbise ..,_ 
BGIWlllia AWiWradk K*-o ~ 1'fatuw 8'ıın1ıı9n ı J1Mi1t ._.. Dlee 
..,. Febmi Bllsea ... Mataaaea ~pril 1 Bileı,Jln Sr7ılmM llılılldf.... Blblae 
Bııh Duan .Demlrllsl' Jlhaf' t • E™ae Mafuaeı Tefenni ı Kadir Petıer Dise 

.._ ___________ (Yeni uhf mağazalan aynca halkımıza bildirilecektir.) ------------

( T l YAT il ULA it J / 
ANA.iLK 
OBTA • IJSE 1 

• 
1 KIZ VE ERKR 

YATILI. YAT181Z RAŞ1D RIZA TİYATROSU 
Halide Pitkin berabc 

Harhİ)«ede, Belvü bahçetiaia KURULtiŞ TARllii: 1185. TVmttYENtN EN zsıd eusust Jis.ES:b>tB 
.ı.turlta lc:smında bu gece ll'ıııl9ali.,.... teraW en ehven 1'e eab&i meaf.l:d beldemlyen bir ilim mtkaııırW•. Giillıide bir taHım la~ne 

HABlBE TEYZE maılikf..b:. Önümüzdeki ders yil.mda Lisan 11edr wtına blUıaıısa. .,heıruniyeı v~ lleıJ!ı -..Ueırt ~ 1tmm1 
Vodvil 3 perde Liılaıı kumları 84lılıa0ak. müzite laticlalılı alan çocuk1snn bu lwmstakl sell,&miae 4lıe önem TerilıecakUr. Bmkl We. 

1ııeleria lb'JfıHin on betine tadar ~la.nnt yftlilemesi. M.8i laıUde bir hM iddia ed~~ri ilin oı.._. 

Z&rt - tst.nbaı ıs tinoii ilk arL ~--•••••••••••••••Telefon: 80179 
lıe1ıııka IHt ıteneelnde alclıtun ıehlUlet.. --------------·------------....; 

nıaımeıml Mfl e:rledJm. Yentslnl o*8ıa- ·------.. 1111111·--· caPmdan eıııll.iıııtnln biik•nt yGoktu:r. 
OdılUy Maallim Nad cacldesl (115) 
n...,... '65 numaralı ülle Sllbqı 

·············································-·· ... · 
iŞLi T 

Son Posta matbusı ı Ana, ilk, Orta, ve Lise • Yatılı, Y etısız • Kız, Erkek 
Neşri7ai Müdürü: 1'ıL Sanal ıtarll,J'el 

8ABiBt: A. Ekrem UŞAXLIGlL 

Talebe kayıd itlerine bergün 9 dan 17 ye kadar bakılır. Talebemize den saatlerfne ilaveten iicret· 
aiz yabancı Jll kurları açılacaktır. Telefon: 80547 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve okula kayıt ve 

kabul şartları 
ı - Okulumuza lı»L.ıbak.ıcı ve beDllinı ye~mıek itlere An.karada M.M. 

V. tamimdan 1939 aenesuı.ıl~ a.4)ıılmış oı.a.a hula.,...ıcıı Ye Jıenışir., oku.kına 'bu 
aene de 45 talebe &lına.eıudı.r. Ok.ııla ıiroııe& arsu. edenler buıLundukları mabal
lln valiliiioe ve kıay.ma.u.mlı&ma veya. aaUrilk pelerine dilekçe Me müraca. 

a.tedec~. 
z - M33 sa.yılı kaaun mooilli•ce lna cı6:11Wscı mewı olacaldu, memur oluP 

ts&iMMıye ~. 
ı - MeZ'llD ola.nlar a.lıü aeneUk meobw.'i b.iıııımel4erlni ordu bastahaııelertn. 

ılıe yapaeaklar, endan IJ8IU'& arsa ederierıte llltllllf*ettdlıi büt.ön 8'bhi t~.ikiü. 
ler lııı!ocWertae a.4)1k oLaC>\lt '-· r. 

4 - Tam&l miiııldeU 6i4ı sene o&ap b• ~ 1çinde okurlara ay.ta beş Ura 

bu\! verileeddlr. laee •• ~ tamamen okula ald ol.acü.kr. 
5 - <Mlulıdan mene Gl&nlar barem bmılı.ana cöre ZO lılra asli muşt.a.n 

batlamak üzere maaş alacaklar, Ye bu m*llar' ciıt.tbıoe tıotalac.ııkıır. Bu • • 
man cJe.bi ~. giydi:rme Ye bannma or._.. aid olaealııtw. 

6 - Okul 15 Eyliıl 942 de ~ bsşl.ııJaoaktır. 
'1 - Okulıa kayıd ve taıbııı. şa.rUan flllBla.rdlr: 
A .;... Türkiye Oümh11n1eti tebaasından olmak. ve TüdJ; arkında.n bulunmak 
B - Sı.bhaıU yerimde olmaık Ye d1Jl'1UIMI her ıftı:Ilmde nzife g-örm.et~ mü.sa. 

id bukmn>M. «Bunun herb&nırl bir ba.Stah&ne Slhhi heyeti ra.ı>0rile tesbiı. et.. 
tlrmıek ve enaka batla.mat liRmdır.• 

c - ()korun talebe J"4t 16 dan allatı ft !& den 7Ukan olma.yaca.kf.ır. 
D - Kendisi ana. ve babMının iffet eblBlıılea obmık. ubu v.ulye& pollı!loe 
~ eturl.le\'M evraka batıau.acatır.» 

B - En u ortaok.lll hJısilmi blıtirınlt o~ «Eleme lmLlhanların4a mu. 
V&ffak olmak şa.r!tr.» ~ya. lna dereee t.ahlil rördtilönü lılba.i etmek •tasd.l:k.. 
na.me veya bunun W.dikll bir sureti. M•ıı.ndeli evrakına eklenecektir.» 

F - Evlıl veya nişa.olı bulunmamak, «eTYelce e"Vlenlp bn.şana.nlal'U. kocası öl_ 

müıt oı..nlaı' kabıd ediılir.ıı Bllfta a.14 medeni h&li blld!.rir mibbit evrak keza. 

eldenece'ıııt.ir. 
G - Okur sıhhi $&00bler cllşmda okahl kendlıl~ ierk eaiii, evlenme 

suretile veya diier inziba.ti sebeblerle ~ t*8l"ıklıtl. aJıt.ı senelll'. mecburi 
hizmetini yapmadıiı veya. tan\amla.ma4ıtı veyahtlll ıııııb.lli sebebler dışında. ~ 
kanldıiı iakdıiMe tahakkuk eU.irllecek me~ JDMl'&flsnDJ tamamen ödeyeee. 
tine ve risterdlil vesülarm ıamam.ea ılotra oldutana clatt noterlikten &as. 
Utll ve WOO ~ ta.ahbiidoame .ere<ıektlr. 

8 - Y1*al'lıdMi terıııı.U. b&ls olan olıur oUla fld&iha.ıMIM olank laıiıa1 edile. 

celdlr. 
9 - Yakanılaid JDMldeler mııcibhuıe ~ ••" rlııııllnl "UreıalenJen 'ri

li.yeı&. veya kaca. merkezlerinde olua.nlar .. mlbaalar •~a aııkerlik. tubelıert 
vasıtuile evra.kla.nm dl)ğtudan &ı~ Ankara 01* lluta.ltak&cı Bemşl.reler 
()kdu Mödürlüiüne ıöı.ıdereceklerdir. 

H - Müıraoaa.tlanu Atuatos lHZ al~ biar eean et'1llrllmesl Jl. 

ıımdS'. 
11 - OlıJu,rlann kabul edlidiltlert Te meWehe barebt etme tari.hled aJDI 

maJcanılat' Watmd&n kondherhıe bDılirilecellUr. 
12 - Kabul eclllecekledn okulun b11Jsncmı. A'*-ap. "kadar gelmek ve o. 

lmJda W&rar ~ &lhhi maayene Dtıleeal ~ tebeyyün edenlerin 

meml*eılfınıe rftmek ıı:ıta masraf eılecMleri .,.ı pMaları keadlltrlne al4 ola. 
~. «544.7802• 

lstaobul Deniz Komutanlığından: 
Yaşı 33 den fMI& .,ı..,.,...,. tiMN yeılM ~laı*n UilMll tm&lbanı:nda 

nuıva.ffak olaalıardaa yirml8i clıeD1a ~ loln ıa...ı. w m11a.1Dele memuna 
ye'ıff1'rilatt*. ösere alıa~. 2-1 Eylti HZ tarihine lradar mtir'Mı.a.at. edtlmesi 
ıazımcbr. ~i.Jıerin mywl ve k&IHıl taftlsr'ı lıalııklada aaliına& aJmıak ürıere 

Sumer Bank İplık ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi 

Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden 
Sepetli, sepefaia ve demir oembı.W'lı ol&l'tlk 725 aded damacana 14 .. Z,.IAL!Mt 

(Paııar1ıesi cünü saat 15 de Detlft'dardalri f..,lkıa blnasmda aoı.& arMlrm& ile 
at.ılacaıktıır. 

l:slıekılHerlın fakika idaresine münacaat.. d9Slıı 

Askeri Tıobiye oku un aa : . 
1 - Ok.ul111Dma •lrmeğe Jst.ekli eczact, cVlol. h'*'*- Ye ötreimea -.rtsrm 

imWıanla.n lo5JU42 tarih saat 18 da o.kıDJpmıwda ya.pllaca.Uır. 
2 - Tablb iki ve üçüncü sınıfa rirmeh ildekli olııurlar 20.9.942 larilliae u. 

dar vesaikioi l.lıımal etmlyenler ıı.lınma.Tacıskt.. 
3 - Bu yıl mezun olanlarda.n tablb ve kimya birinci sınıfa girmete lst.Sll 

olııul'lıarda.ıı ;va.ın. iftlhıw- listesine dahil olıuı ille meamta.rı lmtihaıws bbal e,. 
dDectık1enllr. Bu ctbl\er 20.9.94:! tarihine kadar okul kalemine mttracıaaıı& u.., 
;vıdlann&. ~ı verdl.reooklerdlr. Dlierlert tiıııMınıtede ~ak lmtllaanda m&. 
Ya.ff* olanbı.r içerlslnd,. yüksek not ab.nlar ııeçlleıreık a.lınaca.klar:br, Bmılarıa 

imtihan ciinJer1 ayrMJa p.zetelerde ilin ~Ur. (1127.3911) 

T. iŞ BANKA->t 
K.. TASABRUF 

11.ESABLABI 
ı :ikme~ 

&et111esın. ~ 
fkram17eJer; 

1....-1 ... Urablı 
1 • Hl • 

1 • IH • 
14 • 111 • 
H • il • 
.. • il • 

~~ •• ı. 
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