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2 Sayfa SON POSTA 

Hergiin Resimli lll&kale : Meşgalenin değişmesi kafayı dinlendirir 

Japonya harbin 
Dönüm noktasındadır 

.,_ ___ El«em llpkhgil 

Japonya Hariciye Nazırı Togo 
istifasını veııdi. 

Bu istifa Japon hariciyesinin 
yüksek: memınla.rı arasında bazı 
deği~klikleri mucib oklu. 

Harb ha1inde bulunan bir dev 
Jette hükumetin dümenini elin
de tutanlardan bazılarının istifa 
etmeleri her şeyden önce işlerin 
istenildiği kadar iyi gitmediğini 
gösterir. 

J apon işleri ise son günlerde 
gerçekten iyi değildir. 

Japon donanması Mercan de
nizinde bir muvaffakıyetsizliğe 
uğradı. Bu muvaffakıyetsizliğin 

SON 

-

---
acısını Midvayda çıkaracaktı 0- EJi.ona aoruyorlar: Bir Alman pedagoji mütchauuı 12 çocuk merinde bir halta 
rada da aksilikle karşıll1ştı. Salo- - Üzerinde uğraştığınız bir len mueclele.sini halledemediği- müddetle tecrübe yaptıktan sonra şu kanaate varmıf: 
rnon adalarında İ!le acıkeri pres· niz :z.aman, halledebilmek için ne yapor•mız? - Bir çocuğa günün beş ders aaati içinde beş muhtelif deı·s 
tiji için açıktan açığa bir darbe Ediaon fU cec;abı ı1eriyor: göaterecek yerde fek 6ir ders öğretiniz. Çocuğun yeni bahuleri 
yedi. - O muadeleyi bir müddet için kafamın içinden tamamen öğrenecek yerde eskiden öğren mİf olduklarını da unuttuğuna 

•iler, 6ir bafAa meaeleyi diişün miye koyulıirum. görürsünüz. 
Deniz kuvvetlerinin durumu ............. - ...... - ........................ _ ... _ ................. -··········--· ......._ .......... _____ • 

bu haldeyken kara kuvvetleri- r 
nin durumu da bundan farklı 1 s .. h .; lfM\ 
de~ildir. • ..., ıılli .a. 

Japon ordusu Hindistan hu- '\,. "I 

~~~uı::.::ı:~:!:.,.:7::t;. R:'~ KnCasmın met~esin- .T0 vz1· mu-essesesı· eıı·nde 
yaya, yahud da Çihe tevcih ede· _ (j 

cektir. den olan çoougunun - -
Kımıldanma Çin sahasında gö kömurn yokken halka 

~:!~~~ ~~kiatp:~~a geı,ı;;ed:ıı:<l~ nesebini kurtaran 
eran ufak tefek kuvvetlerle iş k"dın garib ög· Odle m · ·yo ? =~~ı.::YR u~~:şm~~~~~~n~ ç;~;~'. Dün hukuk ~:........derinden bl. r 1 ·ver 1 r . 
di. Japon - Rus münasebetleri rinde garib bir bo§anma duasına 

h kk d Ç. k J.) d , bakılınıflır. 
al m av m aynaı~ arın an 1 8o§ann1ak teklifinde bulunan 

geıen dogru yanlış haberler ele kadın 35-40 yatlarında Mükerrem 
alındı. Japonların şu veya bu ta-, Yağoğlu isminde blrl.dir. 
rihte Mançuride harekete geçe-ı Hakimin «- Bayan! Neden ko. 
ceklerine drir yapılan kehanet- canı '3.lmniyorsun » ı;µa]ine ıu ce

ler üzerinde duruldu. Fak.at iş~e 1 vahı vermiştir: 

Bir gazetenin, beceriksizlik!e itham 
ederek, vazifeden çekilmesini istediği 
müess~se müdürü bu hususta ne divor? 

h ft I r aylar gecivor ve Ja- u- Bay Rela Burulan 15 sene 
a a a h' kc • ·k · 1 ' kt d kadar evvel ilk kocam ölı~, 

ponya are etsız a ma a e- b d ::-t..::ı • ett kald v . d en e m~.... va.zıy ~ ıgım 
vam edıyor. Tam bu sırad.a . a için İbrahimle yanı şimdi ayrılmak 
i~itiliyor ki harici.ye nazın ıstıfa ls~ediğim adamla evltındim. İlk za
etmiştir. manlar çok iyi geçiniyorduk. Sonra.. 

Acaba bu istifanın sebebi ne ları olur o•maz şeyleri haha.'1e ede-
] b·ı 1· r? rek benimle kavga ediyor hafta dö.. 

0 a ı ·· ' B" .. . bl k * vuyorcıu. ır gım yıne r avga. 

Japonyada işlerin yolunda gitl danı ~~a ~anal «- dBidr~z Bda sden 
t l d · · · 1 · ç• '' ~ yıycy m » e ı. en e 

meaiği, yo un a g1tx;1ı~•en 1~ e~:~ ccvab olarak «- Ben çalıştıktan 
ise askeri sahayı ılgılendırdıgı 80ll!'a sana ne diye bakayım?,, de-
mevdandadP·. diın. 

Gecici hadiselere bakarak ya- O gfulden sonra eve uğramaz 
nılmıyalım. oldu, ben de hiç uğrB.flll~ım. Son-

M d · · d Mı"dvay radan Cluydunı ki metresi!~ yqıyor. ercan enızın e, • 
1 d 1 muş. 

sularında ve Sa o~~n a a arın· >aadan 12 !ene ıeçtl, geçen gün 
da• cer~yan eden h~dıs,el~r .ha~be I fab::ikada çalışırk.m bir kadın geldi 
giriştiği gün.de~berı yenılgı şoy- 1 iki gözii .. iki ~~me ağ'ltyar~ bana 
le dursun, hıçhır dur~klama lcay- ı ıunları soyledı: «- Ben ..enin k~
detmenıiş olan Japon filaharının ı c~ ya,ıyorum 9 yaşında d• bır 

preıtııı ıcın ır ... r L _ '--- d k 
• _ı_ • '- tl o~n onun ruu-lsJyrm ne e çocu 

Dün bir sabah .rıuetesi, piya
sada biç kömür bulunmadığından 
bahiale kömür tevzi mües~si
ni bu yokluktan mes'ul tutmuş 
ıve mües6eaeyi idare edenlerden 
acizleri.ni itiraf ederek imıne 
menfaati namına işi ehillerine 
bırakmalarını istemi~tir. 

Bu gazete ayrıca, elinde kö· 
mür bulunmadığı balde, müesse
senin halka kömür alırken al
danmaması için garib öğüdler 
verdiğini ilave etmekte idi. 

Dün bu hususta kömür tevzi 
müeaaeseai müdürü Eyüb Sabri 
Konak, bir ınuharririmize §U i
zahatı vermi~tir: 

«- 1stanbulda kömür yoktur 
gibi bir iddia bugün için haki
katten uzak olduğu gibi yarın 
için de uzak bulunmaktadır. 
Çünkü ,imdiki halde müessesenin 

Yal ·n ·n !nönU gezisinin 
cçı' • ş törenine daveti · · · · · b" d"' be olsa bile 

1 

çocugwnuz var, fakat resmen ~ 

Japonyanın esa• cı<::DJZ Kuvve e- Ç v ü( k- ğ1dr kart 
rinde en kücük bir sarsıntı bile onWl. ocuga 0 

tt!. a • çt a.. lnönü Se-Lİsin.İ.n geçen llafta geri 
mıyoruz. Me~ebe gıdenııyor o !anır hın.kılan açılma lÖreni öDiiıniiz-

yapmamı~lardır. Çinde cereyan etmit sen ebne de ayrılın,, Benden d k" C .. .. saat 17,30 da 
eden hareketler ıse nihayet buln1ıu;n Allahtan hubrun dedim~ 8 :ıa=. .. gmuı 
mahdud kuv~·-etlerle yapılan ha- ayrılmeya karar veı-dim.n yap • • • • 

reketler<lir. Bu baktmdan ise uğ- Mü'..eakrben di-nlenen lbnıhim de Valının daoeti 
ranılaQ ~şansızlıklar mevzii kü <ı- Maalesef böyle, bir kere oldu)) Yağmur dolaytslle teblr edilen 

dernişHr. (İnönü gezisi) nin · açılı§ töreni 

K.uruçeımedeki depolarında 
IOO(X tondan fazla maden kömü• 
rü bulunınakta ve aynca d• teh
rimizdeki gazhaneler kok istih
sal etmektedirler. Diğer taraftan 
bugün <ıdün» Zonguldaktan ha
reket eden iki vapur da yarm 
«bugün» limanımıza 6700 ton 
kömür getirm~ bulunacaktır ki 
bu arada havzadan hareket e
den motörlerin getireceği kömür 
ler de mühim bir yeküna baliğ 
olmaktadır. Kri.ble könıiirü 'bu
lunmadığı iddiasına gelince; fil
va-ki bu cins kömür stoku henüz 
!Devcud değildir, !akat bu k~ 

muı.-un yerım tutacak 1118,SO' 
dediğimiz bir cins kömürle «tü
venanı> kömürü vardır ki mües
s~mix ihtiyacı olanlara bu kö
mürden her zaman verebilir.» 

Hariciye Vekili 
şehrimize ge~c~i 

Hariciye Vekili Numan Rıfat 
Menemencioğlu dün sabahki eki
presle Ankaradan tehrlmfze gelmi, 
tir. 

Hariciye Vekilimiz Haydarpa§ll 
garında Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lôtfi Kırdarla dodları ta. 
rafından kartılanmıtlır, -----çük şeylerdir. İcabını düşünen mahkeme hf'ye. 4 .9.942 Cuma günü saat 17,30 da 

Japon Hariciye Nazırının isti- ti tarafiarrn avrılmasına kal'ar •et'· yapılacaktır Büyük ,,ehlivan giir~i 
fa etmesinin sebebini daha esas- ml,!ir. fakat lbrahimin bir ~ne I-, __ L__1 .d' bulu 8 .. ük Millet s Eylül 194Z Pa.:ıı:a.r rönii üstii4ar K:J-

h, daha büyük. d!\h<ı sağlam sa- müddetle evlenmen1~l ~r~lle. Med:°:yı: ual:Üe :!veıce da. 1111'11. nalıiyetinln ümra.niye Hyilnıle ya._ 
halarda arumaklı~ımız İcab eder. o-·--- vetlye almıt olan zevaı.., tevlflet"I pılma\.ia olan lıiöy meUebleri n Çoeult 

Esasen devletin dümenini elinde ., tı•t ç·ıı•ık yapan nca olunur. :&*'ıeme Kmıımo mm.raatine 1.«t1b e., 

d J ı • · N dHen bu güreşe iştirak edecelc pcblivan-
t utan lar arasın an arıcıye a- /-'. Valı· v• B. R-:,,· 

1 d b• ı·~ d"" - ,.. '"'" Jara. ~rine l'iire miiTia.alb 111:~-<i. 
zırının istifa etmiş oması a ır uccar un Dr. Lutli Kırdar tat.iM Teril~<!ddir. 
gösterir, ki buhran siya~idir. An- ----------------------------
cak netice itibarile askeri ola- yakayı ela verdi 
ca'kt&r. 

* Emniyet MüdürJüiil kaçakçı-
A merika ~ecen ~din 45 bin hk lıürosu memurlar' dün sabah 

torıilato hacminde bi.ivük bir Sirkecide i•tifçilik yapan bir tüc
zı .. hlıvı denize indirdi. Bu zırhlı carı yakalamıılardır. 
düzineyi aşacak olan bir st-rinin Suçlu, Sirkecide Vezir iskeleıi 

([>,.~'"'"'' 6 ncı a1J vlacf<..) caddesinde 162 numaralı Anado 
·····•••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• la. tica.retlıanesi sahibi lran teha· 

TAKVlM Eylôl 8 da bir tüccardır. ı 
asından Ali Ekber T ebrizi adın-

----.----=---r----ıı Hakkındaki iddia ve ihbara 
3 Ar,,bl saı>o nazaran, Ali, Ekber muhtelif ta· ~.umi •~n• 

l8Ülj 

GÜNEŞ! s. o. 
lj t.9 

1(1 '" 

s.lo. 
1 ~· l 1~ l 13 L.::.LJ 88 

.. 

Per~mbe 
Re•mi • ~e 

19-42 

Şı~an 

21 
l..:ındi A :c~. " 1 
s. o. s.

1 

o. 
16 M 19 K9 
9 18 u -

~ r;hlerde gümrükten çektiği mü-
Hım bina miktardaki çay ve ftalay gi-
lZl bi ınaddeleri ardiyesinde sakla· 

lMS AK 

S. O· 
4 

o 03 

s. o. 
21 • 16 

ı 8<I 

mı,, bunları .. t14a &r:zetmemittir. 
Dün yapılan araştırma neti

cesinde, ardiyede 178 kilo çubuk 
kalay, 50 aded otomobil ve bi· 
aiklet iç Te dış llatikleri, 20 pa
ket çay ve diğer malzemelet' bu
lunm_uş, müsadere olunmu§tur. 

Ali Ekber, hakkındaki tahki
lu.t evrakile milli ke!"unma mab
kemui mUddeiu,snumiliiine tea
Htn eıılilıffltt.J!.,. _,__ .._.' -

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

«Zenı;in dilencilere yalnd 
Türlıiyede ranlandıjını •anır· 
dılı. 

M ejer Sur~e' de de fOk 
ungin dilenciler oarmıt: ge
çenlerde Berutta polu foralın
dan yapılan bir taramada, ak 
ıakallı bir ihtiyarın iizai arq
tırdmıf ve elbuelainin tutarı 
içinde 3000 franklıh küçük bir 
•ervet bulunmuf. 3000 frank 
bugünkü rayiçle bizim dilenci
lerin üzerinde bulunan paraya 
göre a2aa da, bir dilencinin ü
zerinde bulunması muhakkak 

verdiği haberin alakaya değer 
taralı tudarı 

Gaz.ete bıı paranın yolc.ul-
lara yardım idaresinin kasaaı
na yatırılma• muhakkak bu· 
lunclağunu yazıyor.» 

Ulus,un bunları yazan bir 
fıkra muharriri neticede diyor 
iti: 

,ıJıtanbuldaki yoksullar yur
duna gelir arandığı fU •ırada. 
dilencilerin üzerinde buluna~ 
paralar için de ayni usul tat
bik olunamaz mı?» 

-Bi~ bu likrin iıabetine İna-· 
iti hayrete defer. 

Fakat Suriye gazetesrmtı nıyoruz. Fakat ey okuyucu •en 

JSTER iNAN 
iSTER iN AN MAi 

l~iMii '.- .. A 
EL&&& iLW C uı 1•_) Uf .. 

---
1 

Tah,iye eciilen iki 
yurdu.1 talebesi 

.;okak.:ıa mı kalacaK? 

beya.ıd )'Ü/uek taiıail tale• 
be yuraunacı ouıunan BCnÇ
Leraen ~ mektubu aldık: 

uHeyazıd .c.mınbey Çefme 
aokall ,,o. 7 oe 11 de oulıı
nan kız ve erkek ;yuluek tah• 
ail totebe yurataTında bulu
nuyonız. Ayda 32 lira gıbi 
CI% bir para ile (yemek, yat
mak, çaımqır, te;wir, teshin) 
dahıl olmak üzae bütün ih
tiya~lanmızı temin eden bu 
talebe müe••eaen, itfaiye Mü
diu tüğiinün (binalar ah§ab
dır, yangın tehlikesi VCll', tah
liyeai dnhal lazımdır) diye 
verdiği bir rapor üzerine E
m.İnönü kaymakamlljı yurd
ları kapatmak isiedi. Ve po
li• mariietile bizleri yUTJdan 
dışarı attılar. Belediye Reia
liğine yaptığımız miiTacaat 
üzerine üç günlük müsaade 
verJilu. Yangın tehlikesi için 
laz.ım gelen tedbirlerin olın
maaı emri çok yeriıule bir ha
rekettir. Fakat yangın tehli
kesi var gibi mücerred bir 
mefhumla fimdilik 48 ve tam 
Aaclrom 140 ı bulan bir tale· 
be oe haya miieaaeaesinin ka
patılmaaı biz talebelerin r,,ok 
2:al'arını mucil:ıdir. Bilhaua 
bu aene ev buhrana dolayıaile 
oda 6ulmak mümkün değil
dir. Hem de ikmal imtihanla
rımıza çalrftığımız bu BÜn· 
lerde bi~i yUTddan dışan at• 
maları bir •eneük em;jimize 
11e hoyatunıza malolabilir ki 
bu iae, telci/isi kabil olmayan 
bir lıcıyıbdır. Bizim gibi fakir 
aileye menaub olan talebele
rin bin mütküJcit içinde ve bir 
çok zaruretine katlanarak 
tah•ile devamım kolaylaftı
ran bu gibi mües•eae!lerin ka
patılmaaı değil, himaye ve 
yardım görmeai daha ;yerinde 
bir harekettir. 

Bu hal karşısında alakadar 
makamların 6ahaettiiimi% bii 
tiin maddeleri gözönünde ta· 
tarak bU:i bulunduğumuz bu 
mü!kül vaziyetten kurtarma
lmını •aygılarımı%la dileriz.» 

C. H. P ocak kongreleri 
devam ediyor 

C. H. P. vilayet ocak kongre· 
!erine iki gündenberi devam e· 
dilmektedir. Kongrelerin bir. kıs· 
mında yeni Parti reisi Su.ad Hay
ri Ürgüplü bizzat bulunarak rnii
:ı:akereleri takib etmektedir. 

Dün aaat 19 da BakırkÖ)'ı 
Beyoğlu, Şile, aaat 14 de Yalo": 
kazaımın Y eniMahaUe, Çın.arcı t 
ve Haliç ocak kongreleri, ... 
21 de Eminönü, Fatih, Silivri ,,e 
Oa.küdar kazalarmm muhtelif o
~ ~...-eı..-i ır9ıl11)1~ ~ . 
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Sabahtan Sabaha: 

Masa başında emir 
Vern2ek, 
Komisyon!ara dosya 
Havale etmek( \ 
l-J as:a. ığı Q__ J 

-._.. ___ Burhan C.ılhid _ 

' 

B aşvekilin Erzincandan ge· 
len sesi idare adamlarımı

zın ku1aklarını çınlatmıştır: 
- C<Masa başlarında yazma 

ve yazışmanın uyku getirdiğini 
ve bi.rçok işlerin bu yüzden uy~ 
kuya daldtklarını görmüş ve ya
şamış bir nesiliz.>> 

Evet, biz de bu nesilden oldu
ğumuz için masa baslarının ve 
masa başı emirlerinin. memleket 
kalkınmasını ne ağır uykularla 
gerilettiğini biliriz. Yeni devleti 
kuranlar bu hastalığı çok iyi teş· 
his etmişler ve her İşi yerinde 
görüp anlamak ihtiyacı ile mem
leketin her köşesini gezmek, 
halkla konuşmak prensibini koy 
muşlar, hareketlerile de idare a
mirlerine örnek olmuslar-dır. Fa
kat bu teftiş ve tetkihler eski za
man idarecilerinin ( vali paşa 
devre çıktı ) manasında ve şek
linde değildir. İşin teşrifatla , göı 
terişle, mutad devir ve teftişle 
alakası yoltttu. Vekil, meb'us, 
vali her salahiyet l'ahibi ık.endi 
ihtisas şubesine aid karar ve ka· 
nunların nasıl işlediğini ve nasıl 
karşılandığını göriip anlamakla 
asıl ihtiyaca uygun olup olmadı
ğını kavramış olurlar: Atatürk 
Cümhuriyet ilanını bılc Inenıle
ket içinde uzun bir seyahatten 
sonraya bırakmıstı. J:1a1kın ihti
yacını ve kanaatlerinı !0kbnıak 
verilecek karardn t 3 rn ısabeti te
min eder: Milli Şef de .~azın en 
sıcak kısın en soğuk guıılerinde 

h · d'" .. ..-.iycrek en u.,...,k ra atını usun... d . ~ 

vatan köşel~rine k~ f~gıtnıişler 
ve şu buhranlı dev~r. b" e alınan 

· Jerını ızzat ·· kararların neuce d gor 
mek ihtiyacını uymuştur. O 

M.ll" c::. f k" bir nııtkunda: •<Va-
ı ı ~e ı tti "» .. 

zifemiz halka hizrne • 80~Ü ib 
1za ve hepı-. · idare adamlarıfll ... ıze 

.. keli .1 _ iş programını çiz 
uç • me ~ -

miştir. ·as.resi bu ın l 
Masa bası ı - em e-
. · llar felce ugratı-nı 

ketı uzun Y1 .. n uzak k ş-tantn - .. 
tı Bugün va .. 1·· .. bil oşe-
: . dağ koY usu e Yok 
sınde hır . .ı -t. leri sık aık • 

k. başın-u~1 Ya • 
tur 1 • ve ona ihr d ·· nıesın ıyacı-
nın a gor Jl. }-liikumet "e h Ik 
nı anlatması yilriirs<' h .. : 
böyle yanf''f;-vhkla baŞarı1ı~ıyuk 
hamleler . ~ f_rzjncandaki · 
B~ .. vekılın . .ı ·k ' .d nut-

c•· eoC 1 l art:; f 
k;t ikinci d:~ıdrr. Masa ;: leri 
icin der9 ~ek ve kağıd h şınl • 
d · ve:•··· l"V;:ı e 

a errıır zifelerini Yaprnıcı l 
t kle va • o -

e rne Verilen emnn nasıl v • 
mazlar .• ildi<Yinİ ve ne tesir - e 
• aetır e· •• •• 1 Yap. 
rıne et b·~at g:oruP an anH•vı d 
tığı~ı ~ilnıeliclirl~r. Mas;ı 'ba ~ 
vazıfe he""t bugijnün id ş • 
'kl')~.jsv~rı:ıeki!den ibaretfo·. are. 
r,ilı.-rınd -.ı8 vııoılır r B 

t . ba,ınu . 11 ~a!a 
ş. ış ·va!tP•ine ~<lİT bir h""t 

b ııı .. ·~ıra 
aşı anlntacagım. 

mı y9"111 /"11 I c 
f '1 "'11t~lta,.,, a ~lJ. 

····111•••······--·· ....... y;;·i .. İıarti reisi~İ~ .... -
. valiyi ziyaret etti 

• parti vilayet idal'e h 
'Ven• d Hayri Or.,ib..l .. e,eti .. su• Q-~u d .. 

re..-• Belediye Reisi o.. , ,._~n 
Vali .,e ınakam1nda :ti • ...a.n 
gırd•t'I Yaret et. 
rniştir· ~------

lst8nbul borsası _ .... __ 

Aoıııt Ye • 
ı SlerlUı 1 • f 

e1uılr• 
.,,.r. 'f'orlE 

eJJ~ 
1pdrl4 

t"klıollll 

J OV Dola, 

ı tO İnirre I'! 
ıeo rroeta .. 
ıoo İ,;no tu. 

s.22 
130.70 
30.365 

12.89 
31.16 

Esham •e 'r 
------~ lllll'i.fi* 
'falıvilat ti2.erine 1ıl 
:oıı..,hr. tıaıncıe olma.. 
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~M l· ~ ' ·M 1- 1 C: HARB İKTISADİYATI =:1 
0 t~e ntn °1~!~,~!~~ı Şark seferi in so anahtarı: Urallar 

~ oltke, asi Kürdleri tenkil Bu kaynaklar, mevcud stoklarla beraber Rus ordularını old k 
""dd .k 1 u ça uzun mu et ı ına edebilecek kudrette iseler şark seferinin 

için yapılan harekô.t 
esnasında neler gördü? 

tahminlerden daha çok devam etmesi mU.mkündür 

Bu Y1l% Almanlar taamıza geçip de 1 harblerin hususiyeti onLırcla 51\ha ve rin elde eöılmesi §U faydaları b 
Ruslar ıeri çe~ll~iye ~~layı~ca zaman. unsurlarını her yerde o.Jdu • zandırır: 
Don .~harebclcrınm kat 1 n:!tlcc ğundan daha müessir oluşundadır. - Rusyanın en zengin iktlsar 
~erdıgı ~ Tlmoçcnko ordu!:ı:-ının Almanların bu seneki hedefi · · k nakl d · lf d 
onha edildiği hakkında olduhça gü Doneç ve Kafkasya mınt k clrmın ay arın an i$l a e; 
rültül"" b beri 1 8 a arını Gerek şimale. gerek İran v 

- 8 - 1 tünden geçiyor, bin • iki bin ka-
Karsa.n Jağı . 4 H az..İrnn 1838 dem irtifaındaki tepelerden aşı· 
b ~ad. Bey~~. l~•ln1:' .oı~.uı yordu. Şu inkar edilemez ki Re~id 

umıd ettıgtmı~ gabı KUTd 1 Pata bu memleke tte çok iş ba
lerin mukavemetini bitirmiş ol- §&rmıthr. Böyle bir yoldı.n ilk 
mada. Muşla llaso arasında bir defa top geçireı:ı gen~ odur. Biz 
yüksek dağ vard1r ki §İmdiye ka- onun izlerini takıb ettik. Fakat 
dar biç bir Tlirk ordusu, hatta bunu hakiki bir yol sanmııma • 
Re~id Pa,anınlti bile, buraya gi- lısın. Her topa on kuvvetli bey· 
rememi,tir. Bu daiın yalçın ka· gir koştuk, ta~lat· ve kayalnl" Ü· 

yalıkları ilerinde bin, iki bin ka· zerinden ır•m•k yatakların~fan 
dem aşağılarm:ı kadar kar var· böyle ceçtik, Fakat yol hazan o 
dar. Bunlar Anadolunun en yük· kadar luvrıntrlı ve dikdi ki an • 
sek zirvelerinJendir. Bu mmta • cak ellerimizle tırmanabildik. Ru 
kaya Karsan diyorlar. Burada yüksek daida çadır kurmak için 
birçok köyler, tarlalar, ağaçl.lr yer bulmak mütl.üldi.i 
Ye ırmaklar v~u·dar. Buranın hal· Türkiyede ekilmis tarlaların 
kı vergi vermez ve askere ~it • çadır kurmaya miıni olabH'!cek
mez. Karsan dağını Babıili:ve ler;ni aklımdan geçirmemi~tim. 
muti hale getirmek için eh4!'mmİ· Bize sadık Tü:-k köylerinden ~e
yetli techizat hazırlandı. Meh • çiyorduk ve tarlalarına çiğneme· 
med Paşa kıt'alaril-e Kürdistanın meye dikkat ediy0tduk. Pa~• ha· 
merkezinden "eldici gibi bizzat zan bir saat bir köy\\n önünde 
kumandan da Diyarbakırdan on duruyor ve hiç lcimsenin tarla • 
dokuzuncu piyade alayı, iki sÜ· \arda hasar yapmamesını temin 
vari alayı, birkaç yüz sipahi ve ediyordu. Kürdler de korkma . 
birkaç yüz cayri muntazam aı • dan bizim kara~ıA.hlarımı7.~ ge· 
ker, üç top, yani ceman üç bin ki- liyorlar ve satmak iı\edikleri ·"ey 
fi ile harekete ıeçt.i. Buna ili · leri satıyorlardı. İnli.Lamı te~in 
veten Karııanın tarkında oturan etmek için bu mühim bir a<lım • 
Şirva~ Bey v~. maiyetindeki Kürd dır. Irmaklar yolumuzu güçle,ti
ler, bazzat Kurd .o!an Muş P•fası riyorlardı. Dojaıı suyu 150 adım 
•e Erzurum valısı de yardıma cenitliğindedir. Ve Dicleden da
memur edildiler. Fakat bu ıo • ha hazla ak.maktadır. Bazan sal
nunculannın yardımnu ~örme • lar karfı tarafa bin • bin bes yüz 
dik. Böylece Karsan her taraftan adım a,ağadan varabiliy~rlar. 
sanlacak ve taarTUZ;l uğra.yaca~: Bizim küçük orduyu ve ıürülerİ· 
tı. Muha•ım. kuY~c.t 30 bın k'P mizi kar4ıya ııeçi .. mck ıçın iki 
olarak tahmın edılryordu. Fakat ııün aman sarfettik. Bu esnada 
aralarında irtibat yoktu, umuıni yakında bulunan ve gü:ael bir 
kumandanlara yoktu. Kaleleri ve dai şehri olduğu halde aon harb
iıtihkimları yoktu, denberi bir harabe halini alımı 

Karsana do~ru !ol'!m~:r: ~~ele olan Siirtten ıcittim. Bir yürüyÜf 
ayakJ!!IJ!.A..,mUVUJ v~ıler US • maaaf.eein4eG ıonra (ene bir SU• 

ya vardık. Bu 300400 Adım ge- . u a er yayı mı~~· O v~ ele geçlmıek ıil>i mahdud olması 1 (Devamı 4 / J d e) 
nişliiinde, fakat ~ığ olan Yezit· kıl, Do? ve Kafkas harekatının Jl· muhtemeldir. Bu mabdud hedefle • Seyfi Kurt bek 
hane suyudur. Burad~ takılı ka.l· I maldckı Rus ordularını c~nub ve / _ ---
mamak iıtemiyol"duk. İik tecrü- f~~n ~ptacak büyük _bir laar • I 'S p ' 
bede adeta atım ·kıh gidec.ekti. nfz ıçın bar. baılangıç teşkıl ettiği Vf' t l o_n osta,, nın bulmac lSI : 17 -(14)) 
Akıntı o kadar şiddetliydi. fak 3 t bu harekel::in de hemen başlıyacağı '
bir saat yürüdükl••n soıırn daha sanılmııtı. Fakat muharebele.·in iki 
İyi bir yer bulduk: Burada pİya· ! aydan fazla sürme.si gö&terdl ki be- Bunlnrdan 30 tanc•ini hallaJerek bir arada yollıvan ,.,., 
de göğsüne kadar suya batarak ! nüz kat'i ~eticeli b~ imha ınf'yd.an "'"······r•mıa::a bir 1..Jiye takJim eJecelis 
ırmağı geçti. Şimdi bize düşman muharebesı vukubu ~~·~.mlft.ır. Tı • Solda.r. s::.ğa d oğ' l 2 3 S 
olan Hasso ~'!hrin .! bir yurijyüş moçenk~ ~~uları buyuk hır mu • rıı: 4 6 7 8 ~ 
mesafemiz kaldı. Ertesi sabah ik: lcııvenıe. gostererek adım aclıın çe.. 1 - y~ıa.,_ il 1 1 

t
kol halinde ihtiyatla ilerledik. , kllınk ltşleb~d~· Tfahmakatinlerhdle tü~sta lel- ~;~m eski ismi l "--- -- -~=-~ı---ı 
tittiğimize göre ıehirde yalnız e me 8 11 w; • zır 1 men ~r · il 

li silih tutmıyıın reaya kalmı~ muhareb~e ekscrrya muhaı:,l~~erın 2 Beraber 2 
müalüınanlar dağlara kaçmışlar. kalemJerinden ~aha yavaş yuıur_l«:r (l) , Başkıuı (ı). 
Biz nehrin önünde karargah kur- Muhare~~enn her iki ~~raf ıçın S - l\Je hur bir ' 
duk. Erteai ıünk:i karargah ye- de 904< zayaa~ı olduğuna fUphe yok m»arace ( lj), Bir 
rini tesbit etmek için paf& beni tur. Alman ord.llları Volgaya ve emir (3 ) . 

ileri gönderd;. Yanıma yalnız 1 KaAcas zlrvelet-me varmıı bulunu ,. i - Bir vil.\>~. 
mızrak, kılıç ''4!' kalkanla mür.eh· I yor1a.r. Bu llerleyif devAm ~t~?i t:"'- ttmiı; ( 7 ), otın 
hez birkaç dlizüne Kürd verdi. • dlrde kıftan evvel Hazer sahıllerı~ ıün (%). - -- . ·---

Gitmek iatedij:c(m ve vaziveti m:.i- varmaları ve Kafk.uy~yi'"' İfgal et.. 5 - Elektrik ıaid ıörünen köy 3,5 saat met\a· meleri mÜQlkündür. Şimaldeki Rus cıııgırağa (3), Yat 1 111 - - --
fede idi. YoldA dağlardan bir taarruzları hakkında gelen hn.berler, mar borusu ( 4 ) . ---- -- E 
öki- kur.un geline• bu•bozuk ı..nluın mevziö ı,ı, muvaffakiyeı ol o; - VU.uid• kl 8 iiı - 1 . -

diler. Ve ben de onlarla konu~a- l~r devam eder ve buyük zıı·hlı bir. Yapılan şry (2) . 
Kürdler ileri yfö·umekten . çekin- duğunu gÖ&temıeıkle~.ir:. Bu taarruz· tehlikeli ı)ş 12), -----~ -11----:--~'I 
madağam için tek başıma yola de- likler cenubdaki Alman ordularının 7 - J\lr "'m 
vamdan başk~ ç~rP. kalmadı. Ya! serilerine diifebllirl.~'! ancak o va- (.t), Tiıt.cıı lim .1(/ 
nız bir Kürd arkamdan geliyor· kit ~uharebelerin ricli,lne tesir e. bıubn çıkar l2 ı A •.m-:c..-...-ma..:.-.m-.==~======~==~=d:ıc:::~ 
du. Köyü metruk buldum. Fakat debı\irler. rab<'ada beraber l%1. 4 - Gramer bakunından içinde ya. 
karargah olmayıı çok elverişli Alınan ordutarı Hazer kıyılarına 8 - ~ota (2) , Şen (5 ). şadainııu zaman (3 1, İşçinin yaı>t ıfı 1? 1 

idi. Bunu paşay.t bildirirken fır· varır ve bütün Kafflasyayı itgal e- 9 - Ali (3) , Tcnı.i du unce mahsuhı 5 - Gelir (4), Duny.ı {Z). 

saltan istifad-e ederek şunu da derlerse vaziyet ne olc.caktır? Bu "" ne'.itt.si olan şey (5}. 6 - İtalJ'an ve i panyolcada lıa,Jıu! 
(9 ). söyledim ki hizde keşfe çıkan orduların, ek1ttiya tahmin edildiği 19 - Zavalh !:>l, Sıırhoş delil (4) . 

bir T.abitin :-efakatinc bir kıt•n gibi kı, baamadan evvel hemen ıi. Y•ara.ıtan aşağıya doj ru: 
l B

• _ _..L.:L. t ı • ı K • •- '1 - Bonı n1ıdası ('?), Bir ren'" (2 1 
piyade ve İcab ederse birkı.(' male dönerek Rus ordularının geri- - "' ....... ...,..e ~ • ur ana .. ...,. " 
t..-nl" mücehhP~ b ir tabur verilir. lerlne düfllleleri ve büyük bir imha r.imltı ~ndan biri (5) , Bank (f ). 

Ertesi sabah e-rkenden yeni ka meydan muharebesile .-rk tt.ferinin 2 - Kastamonuda l>ir d~ fS) , 1~ 8 - Bir Deri SOP1 (3), Drml~ 
rarl{iha gitti!,, Herke• gumu~ kat'i ne~lce.si.ni almaları iblimali za ( 4 ) . <

3
1. 

gibi berrak blr havuz yapım gü.- yıftır. Harita üzerinde çok caz.ı"b ve 3 - Bir fol~efe tariki, ~ilerbı ma\. 9 - B~ isim 151, Edad (2) . 

membaı, büyÜk ceviz aia~larını, tabii ıörünen bu hareket o kadar leiı.i h&kiklyun dedlkleri it>' ('1 ), Bir 10 - Ok a.tmıı.ya yarar (3), ~;ıbr~! 
(!2!!"!!" 6 n.cı aayfod") kolaylıkla • 7..,.JMPez. Rus,radaki emir (2). m. 
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- Ya, Çelebi. sorar İ$e bile -
zükleri kime teslim eyledük di
yeliın? 

Burada Abdülgani Efendi a
dını vermemesi için şehadet par. 
mağını dudaklarına c:.>türerek 
«ausı> if&J'eli verdi~ fakat Patro
na görmemişti. Kadına gülilmsi
yerekten cevab verdi: 

- Patrona Halile teslim eyle
dük dersiz! 

Kadının yüzündeki renk o an. 
da uçuvermi.Jti. Hiç bir şey söy
lemeden bilezikleri bırakh, Pat· 
rona ve yanındakiler yüksek ses 
le gülüıürlerken ardına bile dön
meden acele acele yürümeğe, 

Urlunun evi önünden uzaklaşma
ğa başladı. 'Sokağı döner dön • 
mez, alt başta bekliyen kapalı 
bir arabaya doğru koştu, araba
nın cam yerleri kafesli kapısını 
açtı: çabucak binerek kapıyı çek 
ti. Yukarıda köşe başından uza. 
nan köse bir adam başı Lakıyor· 
du. Kadın h;ç farkı.7.a ıarmadan 
arabacıya son süratle gitmesini 
emir verdi. 

Mükellef araba Kocamuslafa. 
paşada eairci Şüca Çelebinin ko· 
najı önünde durduğu :ı.aman, Çe
lebi üst katta, bahçe üzerindeki 
odada Halil pehlivanla konupa
yordu. ı• Daye.> kadın sevin~ için
de geldi, • kendisine verilen va. 
zifeyi ümid ettiğinden çok büyük 
muvffakiyetlerle başannıştı. Şü· 
ca Çelebi dikkatli dikkatli dinle· 
dikten sonra durumunu bozma 
dan ağır ağır sordu: 

- Urluyu gözlerinizle gör • 
dünüz mi? 

- Anı göremedük. 
Çelebi yerinden sıçradı: 
- Ya kimi gördünüz? 
- Patrona Haliii! 
- Patrona Halili mi? 
ihtiyar kadm başını saltadı: 
- Patronanın kendüsini. Ya 

nında dört kimesne dahi var idi, 
'bilezükler. •biz verirfa Villide 
dedi idi. 

Şüca Ç~lebi ağzı kulaklarına 
yınlaraktan ayai• kal'kli: 

- Kethüd_a beyin cariye m\L 

bayaasma geleceğini dahi Pat 
ronaya mı dediniz? 

- Anı dahi ana söyledük. 
- Nesne demedi mi? ' 
- Yok, bir köse ve gözlüklü 

adem var idi, bize kahve dahi ıs· 
marlıyacak idi. 

- Aferin, ekmeğimiz sana 
helal olsun! 

Daye kadın öteki odalordaki 
cariyelerin yanına gitmek ıçın 
izin alıp gitti. Esirci Şüca ile Ha
lil pehlivan gene yalnız kaldılar. 
Halil pehliYan bugün çok düşün· 
celi görünüyordu~ Öyie korkulu 
ve tehlikeli bir işe giri~n.ek isti • 
yordu ki, b~amadığı takdirde 
parça parça edili'Vermek qten 
bile değildi! Fakat, ~'J nudn bile 
ayni durumda değil mı idi? 

SON 

- Anı dahi göreceğiz karın· 
da:;ıım. 

- Bu gece gelecelt mi? Öğre. 
nur misiz? 

Şüca Çelebi sarık sarma işini 
bitirdiği için c;ıkmağa davrandı: 

- Sormak ikl\za değil sulla
nım. Deli Hasan ağa ile mutlak 
gelürler. 

- Nereden bilürziz? 

- Merak etmen, iyü bilürüz. 
f ki adam başka bir şey konuf

madılar. Esirci aşağıya inerek 
ayağına pek atlaı·ından birim is
tedi, yanına seyis filan abnağa 
lüzum görmeden almı sürdü, doğ 
ru sadrazam Mehmed Pnşanın o• 
turduğu vezir sarayı önüne gel. 
di. 

Esirci Şüca sedir üze.rinde du· 
ran sanğını yavaı yavn~ sarıp Sadrazamı görecek, kethüda 
sokağa çıkmağa ha-&ırlanıyordu Mustafa Beyin Kocamustafapa • 
ki,• Halil pehlivan başını ke,1d1 • şaya gelerek Halil pehlivanla 
rıp baktı: konuşmasında arbk mnhzur ol -

- Sarığınızı sarınıyon1z. taş- madığını haber verecekti. Ket -
ra mı çıkacaluız'l büdanın geldiğini göı·üp Patrona 

Şüca Çelebi sakin .akm cH·ab Halile yetiftirseler b"le. Pdtrona 
verdi: ziyaretten daha evvel malümat 

- Bel;, sahibi devlet M~hmed edinmii olacak, KYalide wltana 
Paıa hazretlerine varaC"Ağız. cariye satın almak meselesi ol -

- Yolunu-ı: sarayı hümayuna ı duiunuıı hatırlıyarak aldırmıya. 
düser İse birader;m Ali ağayı caktı. . 
dahi görür misiz? ( Arhası var) 

S:.imer Ba 1k ip~:k ve r'okuma fabrikaları 
müessesesin:le:ı ~ 

l\lüe emisc bağlı fabrikalardaki m'!nhallere müsabak:ı. imUh:ını ile mf' 

mur alınac. ktır. Taliblcrı::ı aµlula. ya"Z1lı el'S&fı hah olmalar Uzımdl!'. -
1 - En az orta meJtlt:b me-ıunu olmak. «Lise merana olanl.ır tercih liifle-

ctk:tir. 
2 - FJli a.skcrlik nU.me11n! yapmış bulunmak. 
3 - Çal~masına milli ılılıi bir b:ıH olmıımıı.Jc. 
4 - Uuııniibal s."lbtbi bulunmak. 
5 - Htt hancl bir m.. esede çalışanlar jçln bulun<luklan nıüt'sseseılen 

movııfa.u.t lsUhsal rlmek. 
Ta:rin eclilecdd~re 3859 sayılı barem kanunu m<!V2uatın" gorc maaş ~mi. 

lecdlllr. 
imtihan l!l Eylül !14:? Cnmarfo i ı;-ünü sa.at 14 de Ankarada Yenlsehir ismet 

İnünii ca'1desl • ·o. 15 müesses0 merk~ln:If' ve istanbulda a.rnl ı.arilıtt" D:ıkırJWY. 
Gf'..mlıiW.e Gemlik (altr~mıda. yapıl~a.kıi.lr. 

imt.ıhan neıkeslne ıöre ta:yln hallkı IJIÜHHMl"ız.e racWll'- "Hl'7• 
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NUSRET SA'fA eaş-~UN 
~arabbi ben ne alılıl.ksu, ne' riınden, ~orkunç makaadımı an- Semahat ffaı:ı•ı!ll yıllardanber 

cebın, ne korkunç bir adam ol • lınoıu.mdan çekiniyorum. sevd"· · · i biliroı·um. Onlar f 
dum. Karşımda a:z:ab içi!ıdc kıv· Bll nzablı sükUtu gene 0 boz.- tanb~ı::":eldiktcn sonra dokt~ 
ranan masum, zavalh bır çocuk du: ~; i heyecanlı h 

B d·ı· . d· .. d . run men!C'o ... , d a.yaı 
var. en onu ı ıırun on uğü Bir şey 5 öylemiyonunU%. b I B a Saa et Han 
kadar teselli edecek, ona lınyntta D . a~ adı. ~s .. adet Hanı-ı:n dı b .. 1 l 1 b ·ı • . . emek fikrime İftirak cdiyorsu· ıştır ak ett•· .. ...ı aev 

oy e f~Y ':~ 0 a . .' ecc~ını, fakat nuz Vedad Bey! Ben &itmeliyim. rnediğ.ini:Ü bi.liyorum· Hayat hal 
z.~ma~. .en~-~~- sunb ge1rın her şeyi Zaten karanm kat"idir. ısrar et- kınd biç bir tecriibem ve fik . 
s· ecegmı, utun un arın unutu· seniz de kalamam. Bana muka- • ~k· bu kadının l"nr 
brak, yeni bir saadeı p~rdesinin bele etseniz de bunu kabul ede- Y?k. · · La 

1~ n hayatını l'aln., aç.ılaeağını söyliyeceğim yerde, mem. Siz de takdir edenllıiz ki hıs bakımın ah in ed ~·ı. do) 
gözlerim yarı açık göğsünde çıp bunun bir sadaka.dan farkı ""ok-' durduğunu ta ~a birde hllır-dirn. 
l k b 

kl d ' .1 S h t J-lanun • en :.. 
a aca arın a dolaşıyor •. O - tur. Yalnız size bir itir•fta daha ema a d~ dug· ünü ·· e es ~ ki .. 1 re on zu. b k 
muzlarına dökülen dalgalı sar bulunmam lazım! Bunu duyd,,k- gun e b verd"·· u a 

1 be be 
~ - .. d . lStıra •.:ın· 

arı, m yaz geceliğile ıam • tan sonra benden büsbütün nef- ının 51~e. ı. ....betınek k ' gö b - d . - ..ı ka • F .. sızı ~a,, ork • arunbesarı_ıın ışbıgın a bır peri kı: ret euece ınız. akat, bunu size r~nedce: ""·1'ını:ı.ı kaybnı~. Usılt 
zına nzıyen u genç loz, simdı söylemek benim i;in bir meebu- titr ım· ~ s.ı.hb "":"~'lliın. 

h 
o e d •o • tt• s• • t-Ld" A • b" olın•Z.S ati121 ' n_ıer .•~etimı egıl, bayYan :,Ah· rıye ır. ızı ıc:n ıd edaı lehli • lakın ıç Çocukc;ıı bir- ~ ko 

ınyetım•n en korkunç duygulan • keyi haber vermek bir vazife • rumalıydım· F l t • d~ 
k l d

. b · · · ı•· · de- . a en ~ nı amçı ıyor. ır enım ıçın... nüş be ~1 
·c1· 1 • e o ka 

B 
•· h. A T hl"L- · d L-ıiılı ı dil u. n Ynpt • u mut ış ziif uçurumuna yu· e ııu:: mı? Benim ıçı" • ı ar --~ o'-.--,, nı d"' .'. 'ıtnı 

1 b
. ehlik n nası . n ne ı..a.L.G., u 

var anmamak için irademle çetin ır t e varid olabilir? netıcenı ~ ı · t b' ~e 
b. m.. d 1 · · · B Kıpırdanıyorum d ür'etkar ıır eşe u·· t ı. ırk ~ad.e eykae dıırıftim •• u ç~ • ' end c Saadet Hanuna ın au 
cu , §tm ıye ar benun u - Nasd bir tehlih:~ Füsun? buı wrn· k onun d '~le 
hislerime hiç hitab etmeınifti. A- Başı, büsbütun- .•• .. d"" .. yi anlatar• 

8 

Jat-dıırun nd 1 p gogsu~ uıu- • 
caba ,imdiye kadın·, farkı • 0 • yor .. armaklannı avuçlan içinde istedin1· ·· ı · 
:madan tahtenuunund~ yaşıyan asabı asabi sılny<>r. Hayretten, goz c-rnn bÜJrüın .. 
h

. l • ·•.:. ba•· • .- açık kalmı~tı ı:-.. uı ıs er, şuurumu istınaya Pli ,. Yok h ..,e a:V1
,._ b · • r\lsunuı 

d 
sa astaltğımdan mı bah· LJ nanı• t"llllD. ~ ~ lıyor? se ecek) B Sadet n~ •.• ~ . .r · • ~nı ~l 

B 
.. .. • . b·r ..,az·ı • d b • unu doktor Muhiddin d;;;rt-• soyıeıalK ı hıl ,.,. d asını onune egmış ı en k k. sev --·-- .1.. -. • ı,·· 8 t a ım bilebilir? b "uruhn __,, 

yette bulunduğundan, benı~ • U· K k Saadet unu "t" ~a Yed.ii hit 

t
.. .. d kucakhyan ıhh - lrl ' cesaretsiz bir sesle ko· _ı-..t .-)ta11na ı ırar e!mi t• 
un vucu unu nıquyor; ton• r- k d. · 

5 
• U raslı bakı•lanmın elbette farkm- 1c·n füsuDUD en ' Ilı) Yar• .... . . d B ffed • , • ~ oıınf 

da değildi. Fakat ben, JÇım en 
1 

7" en a ilme:z bir r.uç iı - - rdığından nwrocrirn 

g
eçenleri anlamı~ gibi, titriyor, edım Vedad Bey! l'\eni intihara çCagı retrni kırmamak İçin Yho'ktu 

. b. .. . d aevked L l . b l esa h f ' c bu zinmın ona yenı ır ı:mı , ya . . en ue li aş ı tıe~blerden 011 rnu a .ızaya r 1 ye 
. d d. hırı d b d O k d . canı • ,,,a ış rak 

hud tiksinti ..,erınesm en en ışe e u ur. a ar ünıidsız - -lciit ettırn. 
ediyordum. . ı:~e. düşmüştüm, öyle bedbinleıı· su_ fakat Saadet Han 

· ··kü t ınııı.tım ki t k b · · ·b· k d nn. um Boğucu bır ısıı ne . . . ... , ar ı enım sevgım d - rn gı ı çı ma ı. 1'> 

1 
d ·u . . ugu • • ou 1 .. d 

kimiz de susuyoruz. eg , aızın sıhhatini~1 haya.tınız. kunçtu ve sızın h ' ı 
• ·k b . b"" b""t•• ·• kor 8.Yafı:ı - ..ı Bu aessızh enı us a un ur- mevzuubahs olabilirdi. Çünkü , bir rol oyn,..... k 

1

'4.l 
• b" • d • L d k IJleJ UJll ~ua Ü "' küttü. Bırden ıre ıra emın ınrı- o torlarm si:ı.e neler söyledi - • .,&.J..ikanızı ka' betti.. t-ey 

. 1.arak, Füsunu kollarımın arası- ğini biliyordum. Hastalığınız.da dı. hayatınızın onca h"gl ~'\kdiı 
na çekmekten korkuyonım. Ooh, getirilen doktor da ayni feyleri de, • yoktu. ıç hı· kıy 
hayır biJ"!iyorum, hu ~af merha- söylemqti. Halbuki. six tavsiye • :rııetı ( Aı· . 
metten mı, karşımdakı genç v\i. lere asla riayet etmiyordWL~ ka.sı c.ıa-) 
cudun yaptığı ihsaslardan ını d t ' "' d ------=--ğuyor? o- lstanbul Deniz l{oınu an ıgın an: 

. Bir. ş~yler :söylemek, içimde Yaşı 32 dm fazb olmamak u-.ere ~\' ~b:ıylar'dan kabul ftntıtı dışlcrım gıcırdatan eaıuı.varı bo· er t11'5'D için h('sab \"e mu.ııneı ınd.ı 
mağa çalışmak istiyorum. Sesi g: :1..!!~~_:~rdanaJ ylrm~• ae:ı;.,J&,( 9.f:? tarihin(' kadar mıır.ıe;ı l'• l!I tn ıru 

• • • d •• k•• .r<>~wmnı1""' ''""'re tnae3lt•lt". 2., ~ hakkında. !" • C"d lmesi 
mm tıtremesm en ur uyorurn. lizımdır. btdllluin Nl ..-ı ş:ırtıar• m:ı ura.ıt alnut; 
Batanı kAldırıp bakarsa, srözle ,_ ka.y Ye 

11 
,.f3%h tUerc • aenmıtanhiı.-a ...._..uan. 





SON POSTA Eylul J -= ==z 

Askeri terfi listesi Bulmacalarımız -
Yüksek tasdika iktiran eden ı Apaydm,, Hüsnü Varlık, :\'uri A'.vur, Ta. 

30 Ağustos askeri terfi listesinin 1liit Ö7.ba.rut, )Juxatfcr l'ğ'ıır. ~lu;.1.afa 
ne~rine bugün de devanı ediyo· Çakır, Rahmi Tok:ıd. Ahmed A~dac. 
ruz. Hamdi Demir. Ali t'nel, Feı:-id Unlü. 

Üsteğmenliğe terli eden piyade Şaban Tüııkmenler, Ramiz Gürgene, 

12 inci devre bulmacalarını doğtu ~a~ledip 
hediye kazanan okuyucularımızın ısımleri 

' Bir polia memuru dört çocuğunu 
sünnet ettirirken dektrik 
cereyanına kapılarak ölclii 

Sebze fiatları bir hayli indi, 
fak.at bir türlü iatikrar temin 

edilemiyor 
teğmenleri Mehmed Ail Akar, -.;evkeı On:ll , Abdül. 

Birer albüm kazananlar 
[Dünkü nüshadan devam] 

İzmit ( Hu$Usi ) - Şehrlmhıde Samsun (Hususi) - Şehrimizde 
çok teessür uyandır~ fed bi_r kaza ı seb~e ~atlarınd.~ b~. hafta ehe~~i. 
obnut, çocuklarını S\lnnet ,t~ınnek- yetlı hır tenezzül mu~ahede edılmı~ 
t.e olan polis Kemal elektrik cereya- tir. Bugün sebze pazarında, peraken 
ntna kapılarak ölmiittiir. Facia fÖY-ı de olarak en ~ cins fasulyenin kL 
le olmuştur: losu 10 - 12, yerli ve Çarşamba pat 

Ömer Uygur, İ. Ethem Bınl, M. Şe- ka;l!ır Keha, idris füı.yhan, Lütf" Oral, 
fik Sağnak, l\luha.rrem Yu'!'der, Abidin Sılk.ı Orbay, Sucu.dl 'lü.rker, ~ecati Ark_ 
Alpa.y, Cavid Göksu, Said pirim, :\Iulıit_ man, Hürrem Erkan, Ali Akalın, Selim 
tin ~larulere. S. Ali R ı:lo. Reşad Er~an, ı Ortaç, Zeynel Kartal, Ahllll'd ;\-Ieüııer, 

47 - Balıkesir: P. T. T. meı·kez mü. 
:lüru oğlu Jlalük Engin. 

48 - Baba.eski: ı•anoa.r fen memuru 
oğlu A. Tunç 'l'a.rııncı. 

SWJJlıi Elillcn, Y. K<'nan Aşkın, Sami 
Küçük, Şükrü Erka.I. ;\le-hmed Ö:ıtürk, 

l\luza.ffer Yanardağ, Talat Özdoğa.n, E. 
min Derici, Vt>ysel Gülş:ın, Tevfik Ka.L 
'ka.n<"t, Ahmed Ertuna, mımid Girdiyan, 
HJlmi Aırma.n.. Oktay F.kmek(li, Süley_ 

Polis Kemal 4 çocuğu için sün. lıcanın beher adedi 2-4, dolmalık 
net düğünü yaparken gece en neş'e- blberhı kı1osu 1:-J, soğan 13.15. 
li bir zamanda bahçeye de elektrik ıarmısak 45-50 lruruı üzı=rlnden sa.. 

im ma.n Özdemi.r, Z1*1 Sı>ysal, J\luammer 
vermek ve ışıklandınna.k ist~iı tı ıftır. Meyvalardan Mürdüm Ak, Mazhar U1:el, Ziya Öz.er, Cemal 

bir arnpül alarak bahçeye alllllak Ü.. -Karaca erik.. 15.en nefis cins armud Gökalp, Sadettin A.kgüner, '.\lll7ll.ffer 

zere harekete. geçmiştir. İpe fada 15..20 kuru.fa Ml~l~~ttır. .. Fakat Yekta Önder, Oğuz Sükban; Nureltiıı 
b d vukuL • ...ı_... zavallı a - buna mukabıl sebze ıçm en luzumlu Ölfi>ek AbdulJ.ah Köker IIa.ydar Her-

danl :--~ır1 -rin ten bi:t 0 ece ya. r ma e 0 n oyun et al.Q k Ah & .. s E'-- D 1 L"t u esna a ~. bl dd la k 1 h" 1~ 80 ı · . 
• mLlMll ~ e • St" , m.,.,. oyer, A•enı o ma.y, u • 

ıatmak is~erken cereyana kapıla - klll"Uftan ve yemeklik yağ ise 300. fi Öner, Ahmed İlhan, H . .:Uehmc"j öz. 
rak pek feci §ek.İlde derhal ölmü§.- 3ıo kul"U§a satılıyor. Vilayetin se~·I can, ~a.'mJJ Yücel, Süleyman Koral, Ra
tür. Düğün evt lahzada mat~m evi- z~ ~1 ola~ Çarşambanın yeti.§. uf Sııba:sı, .:Secaıti Evişen. lUul'Stafa Er. 
ne dönmÜ§ ve feryaıdlar yüksehni§. tird1g1 ~r ?:vı sebzeden. civar ka~a doğan, .}luzaffer Doğt"uyol, Şaha,b E. 
..:.. ve hatta vıliyetlere de ıbracat lçm AL' D •---- L" tr· Ba"· t ilı ... b fi ,.,__ da · ı•- .. k . s-enıer, ı al4ll.ll>W•, u , ,;u W", _ 

H ze a~ın ~st Krar mum un 
san Gürsan, Ası:nı Söylrr, Sll'l"ı Tolga, 

olamıyor, Mehmed Gölııçe, fsmaU Gürel, Fahri 
~··--e---

Cm,gil, Mt'lı~ Yüksel, Sadık Bor, 

Adem DiııC<>r, Vehbi Erdem, "'""abettin 
.. 4.9 - Yalova.: Bursa ea.ddesi No. 75 
:uustara Gülen. 

50 - Çat.a.Jca: Ferhatpa.şa mahaUesi, 
Hamam sokak No. 49 Ferdi &!ar.er. 

5 ı _ Bursa: Çatalfırın, Şa.tıa.bettin
p.a.şa. nıa.h:ıllesi Çatal çıJuba!Zı No. 26 Mü 
veddet Uzel. 

52 - Alpullu.: Şek~r fa.brikası piŞıcıci 
ustası oıımaın Akıncı. 

53 - Merzifon, As. Pıı, 9204 Bl. !1, 
Od. pilot Vahid. 

55 - Adapazarı: Denıir ve tahta fıı.h
Tuğrul Tuğer. Salah(lttin Önder, Kadri rlkaları Türk A. ş. M. KIU"d. 
Bayn, Baha Kuru~t. H. Talib A'nn. 56 - Slnıav: Ögr~t.m.en Muhsin 

Dlncer, Rahmi ALı.lay, Fahri Onur, Fa
ruk Kırık, Mrlih Yiirüka.~la.n, Turhan 
Özer, !'lcşet Ebeoğlu, ibr .. lıiın Doğan, 
Celil Du:rnr, Suad Türkog-ıu. :\lt>bmed 
Ülkücü, Nı-cati Toros, Ne<"detlin Tunç_ 
ma.n. İhsan Dondurm:ı.t•ıol:'lu. İhsan 

Soyoca~. Ali Barın, Fikret Goknar. :naz. 

har Hekimoğlu, Muhittin Gölbey. Seyfi 
E'rkmen, Ha.san Erb;ık, H:ı..<;1b Öz.kay. 

na.k., Hilmi An1l. F~tl Şimşek, Hilmi 
Ka.rabı-1. Refi Kıranb:ıy. O, Nuri Yas:ıl, 

Süreyya Bozd'ağ, Şevket Ö7~iiıı. Bahat. öza.tıa. 
tin Bilget, Nazım AJ'erdem, Şevk~t ga. 57 - AnkatU: M. T. A. enstitü M. 

nad, Nurettin Ersa.va.:), Fa.~k Abba~ A. "grupundıa Sami Acun. 
Feyzullah Yüksel, Kemal Doı:arıaY, M a8 - llav-ıa; vilayet ja.nda.rına. alay 
meıl Koç, IIalll Çokyücc. Fethi ?~· :; 1 komutan nıua.vini binbaşı Ali Rıza. Al. 
yüb K.orgün, Zeki Ege, Aluned uon ' P1ll. 

Merhumun cenazesi töcenle kal
d ırtlmıt ve !törende vali muavini 
Vehbi Berk, emnİyel müdürü Hib:ıü 
Arı, ile emniyet müdür muavmi, po 
lis tefkilatı v~ birçok :ııeval bulun.. 

Bigadiçte ~ebze liatlCJTı 
ucuzlamadı 

HaJcicı Ka.r.at.e.kln N-et Taner, Kem.a.I lteınzi özto.kad, Ha.kkı A.vış ' .. - Ada.ııaun · Deta la.brikası b -
. ·ık Hayret., 59 

. ..., ...., t. ozçer . h . • 

m~hır. Bu feci kaza fdırimizde bü. 
yük teessür uyanıdınnıflır. 

Şa.lk, Mustafa Enlen. f)iakru Sünmezs1>y, tin Maııyak, Hüseyin Arlı, Ne<:_a 
1 

, . 1~ mır ane kı.<.;nıınWı AH Ya.tcıoflu. 
Ç . tano·•lu, ı.cş [ 60 · Bigadiç (Hususi) - Her sene j M.ebmed Akaıün, Muzaffer Kop_,;a.I, sa- Bald>ı Günay, Malkoç .ı ., 1 Refik - lznıir: Akbisa.nn ifası isha.k 

P azar yerinde birçok sebzeler balıa.tttn Erdeniz, Abdülkadir Sa.va.-,, Os. Mater, Cemil Kırdat. Sua<l go:la 1" Gu" hlaJıa.liesi No 22 Seda.el Sümer (bu o~ 
Ö 

. f"f" ) • \,..,... • • 
aayı ile satılmakta iken l:>u 6ene ms.n lli.sarcık, Celal Unırtma.z, Şevk~ YW'd&ever, Ha.Lid 7.ınınrr. . -ı·u:rdak-ul. "'~ucınnuz adreslıı.i doğ'ru olarak bil _ 

Tar,u. pam .. ık --•ı• kilo ile verilmeğe baılanmıştır. Grcin, Ahmed Ca.nsa.ran, Arif Koçak, müşa.ya.k, Osma.n Tıii, A.~bha~urdeş En.. dll".lnelldir.) 
• ~ ı:: F k fi tl ' l "-' N . S k ""ı·· ahid D ıml1~n-1u sall ' 6 · a at a ar .:avar pazar ara na vo:ı'"'l Bıı.run, • .e2:•h ::ı.vaş an, Hasan •• ur a.r ..,... • . İb_.._. l - Iznıi't· J>a.\•ç mahallesi Bahriye 

• 
kooperatifi çalıfmalan Al' Rıza n.ıb.mır. ,...,,ım · • 

zaran çok yüksektir. Patlıcan, Kar.a.ııslan, Basri Köymen, Alaetti,n Ka.. VCI' Eltutan, 1 t~l IIüsryin Kandeli, çtkmazı No. 22 i\1itııa.t Dwıir, 
Tarsus (Husu.si) - Mevsim do. biber 20, domates 10, fuu)ya tender, Lôt.fi (hen, Lutfi Tekeli, N. Zi.. Başar, Rem1ıl K~ · E 'ne. cemil Yücetin, 62 - Orhangazi: P. T. T. şefl Hlk.. 

layısite ıehrimlz Pamuk Tarım Sa. ıs, bamya 30 kuru~tan satılmak- ya. Pana.r, Abıiulla.lı T!lml.oğlu, Necati H~lil Al çar, ce:~li; f;rsoy. Sabahatti'll met Yü~ kızı Saliha "fiieel. 
tlf kooperatifi faaliyetini arl1ırmıı. tadır. Bolluğuna rağmen kavun Çotuk, Cemal illıer, Mln.affer Rut.ra, Saıın Harman. ıwuı uotan, Mutıterem 63 - Izmit: Hıwtha.san mahall~ Cu. 
tır. Kooperatif müdürü Nuri Aksak .-e karpuz fiatla.ı·ı da yüksektir. Kemal Dem~. Muanııner Büyüka.ğa.. Gürbin~öl, Suley . Ila.lil H' _.. kurçıeşme sokak No. ı:ı Orha.n Apaydın. 
kooperatifin ihtiva elliği 80 köyü Tereyağ 250-300, koyun peyniri hı, Se1am.i Al]IU, Salalıa.tUn Güııer, Seben, ~~~!:ı Eı:~ıa~;mas, l'ah::~ 64 - izmtt: K~ult, mahallesi Gül.is. 
bina~ gezerek ortaklarla görüpnÜf 140-150 kuru~tan satılmakta..dır. Şükın.i Kaya.arası, Mustafa Ertop, Asaf' mez, Bed•ı B . 'E-ı>n" Necdet o·· I 1ıan sokak No. 8 N1ya:el Ata.ma.n. 

al larl tr ı ı d lar traf . ~eca.tı • .. •• . gc , ve ç tfma e a. n a on a e o Alsan, Nail Ka.ra·k~u. ibra.Mm Ege, Sontna.I", ... .. "r Mrhmed Ertan Be 65 - Eskişehir: Tayyare fa.brikıtSl 
lıca izahat vermltlir. /zmirin Bornova suyu Sdettin Ba.ba.ca.n, Burhan Özerıten, İs- Tovf\~. Tunçoz~~ ·Erge:ı:en, Fuad ,,' k 

1
• meydan hıziba.t 5.ıWri Enver Şenler. 

H 1. haz .J_ d k d .. k" Gur~• SUP ı a"!f u 
a ı ıru.a mevcu orta a e- tznür (Hmusi) _ Bornova iç. mail Alnneri. Hü.<;:1.mclUn Uzgüner. Sa. ır · Mehmed Al ' 66 - An.ka.ra.: Radyo müdürlüiii me· 

di 573 tür. Bunun .ön.ümüzd4:_ki sene me anrunun damacana doldurma im Örer, Mur.ıaffer İlkC!len, Remzi Ata.y. HüSeYin Erdoka.DAk, F.·mı B ı>er, Hay_ ınurlarmd:an Latoif Şengel. . 
---L d hl k li - k -.1 ~ • • E e :ı-;ezibi ın, , n aysan, CL . MU"ıln a r aç mis art~ır;P ov. :_..ı_ ot tik t • 1 do) Bekir Avcı, Lü.tfi Altuğ, izzet AykW';i.. n c • Lu.·trı· B:ıyrakt·•r U 67 - Ankara: Ana.fa.rtalar cadde:>' 

ti :~! .ı edilrn _, .... ed. yeruJ.U.<C oma emız eme ve - • . .. N _,. Jıan şerıJıan, ·• , llındl ·H 
ve e l.U.l.UQ. ıcaı ır. durma cihazları bulunınadığı ma. Ki.mıl Gökçe. Muza.fft"r Dnru.k, • cvz .... I :Mustafa Yüksel llll . Konak sok..ı.k No. lR 1Jmid Bekata. 

Bu --L •.. ı rtak) 30 +.. • 1 d'k "'.rJUJ1MlilU. lt\L A] 68 a-•·- C '---1 "'-'· • 11uıuuw. zamanı o ara IUındur. Bu seheble suyun gayet le. Aymof.e, ı.o1'ahim Emek:, Emin El' ' , ın yfi Çelik, Hikmet Yürür • - .au. .. .-ra: e......, • ~arya ma • 
bl harar tev • t la ktı AH ...,_,_ B o·· S 1"-1 n-yman tay, Se ' J\luııed ._:a.l,__, Y"-tık sok-1• Nn 2 N Ton""'" D zıa 1 yapı ca ~- miz bir a..Lltde ve el degmw eden da. ..,,.IA, a.sa.n uner, eı.auı °"' . . "il R"'.'1il Ya.ına.ner u·ı . Ul. """' ~- -. ... • .. -· 

H b• ...a~ 158 ı· k~ d ~ ·· · · id Ka.ra.gu e, ~ ' ~1 mı Ak. ,,.._ .. h Sıb"-.. ııızı • 
1 
er ır 0

•""'4
8 ıra ar a. macanalara doldurulma,ı, daha ev- Şükrü Uzer, Mustafa Ks.ra.ma.n. N~ .. siileyma.n Keçrci. Durnı 69 - -ın an: .._memuru 

gıtı mı,tır. vel de damacanaların tem.İ71enme.. Yazı.cı, Jt.eşa.d İskender, Şükrü Alptur.k. gun, . Girid Hıfzı Orkan N .uş Erkan, Bij(met Aknur. 
Çiftçilerimiz bu vaz.İyeıaen çok si için otomatik tesisat yaptırılması, Fethl Yalka.n, Mehmcd Günöıgen, ş~ Necı;:; ~k., Mu't.a.ffer' e~atı Alt:an: 70 - Ça.n-a:k'kaJe: SıJıııa.t memuru ö. 

memnundur. İzmir belediye reMlği tarafından kir özer, Vasfi Oniir. }'ethi A!rer, Sa.ti. ~=ına.r Osman Aner, Tur;dın.'. Alı mer Teksöı km Seı-ap Tekst>z. 
Faaliyetinden dolayı B. Nuri Ak.. Bornova belediye reisliğine bildiril- ha.ttlıı İşçioğlu, Eınin Eren. M.ııva.kka.T • ( A ı.td Ozkan, 71 - .Ankara.: l\faltepe, Onur soka.le 

• mİfllr. ()Jıman, Ali Belet, llu,.t.ı.fa Tüzün, zeki rkaeı Vcır) Coşan Apr. No. 25, kat. 1 l\llne Altul'· 

72 - İzmit; yukarıpa.za.r Ne. 55 ~ 
'kal llasa.n eli ile )"ıWJ;ı Oııuç. 

73 - Ankara: J~ııdar ca.d.dc.~ Xo~ ~ 
Ba Faik .A kat z. j\ynu.r İzr;ını!lfl. 

y p. zır·ıııi B:.nk 
74 - Eskişebir: .. ' •l.Sı nıo 

ımuııla.rmdan ,Nej:ı.l Oz k_ı:11 Ben•ıı Öy, 
75 - J{iitaJU·S: 1{11çük ~I İçkJ ba, 

...,. .. rUn kızı Fet.hıl e ı-· .. 
yDi Abdullah su • . \U'llQ 

-n~ı· semercıler ""'"h 1 
76 - AilaP3 ,_. " . '"'" ~le. 

sı, Saraçlar sokak No. 17 Sabiha !\bi~ 

lebt jc.waıUh..-. 
77 ...-astııroonu: -llCJ rtıa'--• 

- ~ "'O lô Şiihl- -
lesi imaret sokak ·~ • - ..,.e Cark 

çıoğlu. 19 Ma. 
78 - samsun: 7JS nıa.haııe..ıı 

. ~'o 97 Sevim y 1111.,. .1 Gazi ca.ddeSI ... • .. u 
Gintepe: Çiftehantia.r 'l'. 

79 - • .., GaVhl Tura, eoa 
.. ok_ ... 1'0· .... 

&"OZ S - llJrijlf.esi 34.Se . 
80 - '1'JP F .\ı.ını 0ıa. 

ruınlu. • b k • 
B . r kıta a ... cmu11ıQr 
ıre A ,,.t .. 

üskıidal' "çıa Ul'be 7Qkn.,.. 
81 - ...... A. 

rif i.pteş. ~-~•ojla Orha.nbe,. •-
82 - t;Mi- _.t, ~Q. : 

BüJesııt }'bel"ova. 
veulı•'ya.t. sokak Ne. 

83 - .& ıı ~- r 

det can. --·•m'-----
8 

.. _ sarı1er ~I l'h•--h 
,. ü:nJl'iik mnh • ..__ ·~~ 

JtuııtCiifeDeri 1 --a Jll'tlul, 
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Telgraf, TeJ.ef'o:a Ve Telsiz lla 
.-,_ Askeri vaziyet B SABAHKİ HABERLER ! Ali2"ı~ro!~~ı:da 1 

Almanlar Voıga nehri dirsegw inde [Baı •iarleafr,l1edin~li~~yfad··] pa ~!.ı'! ';;af;m~nir:~i ,;;:~~~leriı:~;~i~y~i::ci:!:'~~üy~~y:~ 
& ~ ... .. 81°• ~rta Kafkasların ılmslinde merkeı ve ıimal nııutakaları için 

Z 
• ı tt • ı N taburlannı ihtiyat olarak elde ~:.:~:~t~' sahasına kaqı olan ehemmiye~ daha .ıly•de utmıt 0

• 

t 
e ...,. durdunnak maJ. .. dlle lan Volp nakliyatının da hem sıa. 

arep ayı ışga ı er, ovoro- =~~!':ı:e.!~::::ı:,"~1~.:!:~~:r~ ~ .. ~1:.:ı~~~~ .. :=~:: !i:":~~~Ö:-;ö,!·ek ~1~ :'ı:'~~;; 

k b ki 
aanılıncaya kadar bunlan mu- la karııık. muannidane müdafaa ha- talihsizliğe aha uğrayacak, ayni :za_ e ke • h r an su utu e en• hafazaya devam edeceği yolun- reketlerinı yer yer kırmafa da mu- manda \Voronez )ani yukarı Don 

sıs ının e ıyor dadır. Müttefiklerin 6 librelik vaffak obnqlardrr. mrntakıulle birlikte Moskova mırı.. 
topları 130 luk ve daha başka Almanlarla müUefikleri Anapa talcurndan bayii uzaJ.:Japnr} buluna-

~!:H~~r~~ ~=;~ ~y'°Tara ~~?t§~~~~E~ ~~:~~;:E?ı:~~ :?.~ .. ;t~: :::k.~~~k~~e~ 
Ja§mışlar ve Zareplıl .şeh'l'ını ış • mele Ye bu yarımadanın düıüıiilebil lerle Kafk"5yanrn lıgai ve istiliıını 
gal etmişlerdir. Alman kuvvet. - verı•ıen z ·yafette ded• k• çarp~~k yıplanmağa mecbur mesfni daha kolay bir hale gelir. ı t•mamla~ağa çalışırkco diğer ta. 
)erinin Volgaya vardıHarı yt-rın J ı• etme tır. f mek, Novor0&lslu"ye sahil yolile raftan Volga nehrine kıırıı sıkı bir 
Dcboska civanndc1 olduğu <anıl· J • d:::~~~~l ~~c~t':ı:ı:ı:n;:r; 35 K. Hk bir mesafeye yaklaım•ı ı örtü ve em11iyet tertibatı ahnıı ve 
mP.ktadır. H • ıı ı '"' 1 ~ olmak, ayni :ıamanda burasını &ahil Alman orddnrının y.ın ve gerileri. 

Vişi 3 (A.A.) - Stokholmden H 1 r e uz ası amaz tıkları taarruz püskürtülmÜf, boyunca da zorlamak imkanını elde ı ni bu suretle bu nehre dayamıı ola. 
biıldirildiiine söre An~panıı~ U _ ' 'J !':!ı::ı't:ı::~r ~~~:!:f .. t~~r:~~: etmek, ayrıca Kırım ve Kerç yarım. rak Von Bock orduları grupunun 
zcptından sonra Karadenızde?:ı -.,.. "" adası sahillerinden Anapaya deniz 1 bijyiik kısmını. diğ<:r Alman ordu-
Sovyet sahilleı·i Mihver kontrolu ~k.1~. il~~l~mlcğeAfb~,!~ddığı. idl~ yol.ile ve Sovyel Karadeniz filosun· larlJe İf bi.liv.i halinde ve Sovyet 

· · b lunmaktndır L d. 3 (A A ) l 'it H' '- • 1 1 •un aıt a an nı:ua a ""
1
m ı- k rd l l • lk • altına gırmış o • • on ra . . - ngı e!'e- ıb~re manılmaz, o, iki yüzlü '~-d b' .... im • :ırkild dan kaçamak yapmak suretlle bazı mer ez o u arını şar c ısl aınetin· 

Novorosisk fevkalade ağır bır de Amerikalı asker ve sübaylar bir siyaset takib etmiııtir. ye aa ar ıç goru emı~ şe e llı:mal nakl' den ayırmağı im 1 lsfk m t'n 

fi b
.• ··k b' • f, ~ •iddetli bir bombardımana tutul- ıyatı yapabilmek gibi bir bn y d d -:'e ~ ~- .. ı .. 

8

d etı te 
durumdadır. 

1 
ıere ıne uyu ır zıya et veril· Bundan iki üç gün evvel H!t· s- H d t b .... k bir çok mühim faydaları birden temin a agı a aıma gozonun e u -

Mihver kuvvetleri Varvar?s;ca mi}tir. lerin yapmıı olduğu demeçte §U muthtur.beava a gayf'tm. uy~O ta eylemit oluyorlar Mos.kovadaki Roy mak şartiJ .. Sovyot müdafaa kudre'll 
ve Kojevskayayı işgal etmışle~ Bu ziyafette bulunan General ~ual vardır: mu are cereyan e I§, • • d be · k 1 · 'mal 
ve buralardan derhal ileriye doı Lee tunları söylemittir: «- Eğer bugün in-"liz Ye A- ne Messerschmitt 109 un refakat iter muhabiri, 2 tarihli bir telgrafm- ne yson ar yı vurıı!a çan JI e 
ru hueket etmö~lerd;r. No•• • .mz buraya yalnız müdafaa için • •· ettiı;i 40 stuka tayyare.> El Ale- da Almant...la müttefiklerinin pnı.. d°""' _har-ek';'• ba;l•"''.'!'k~"· , 

1 t 
beklen - gelmedik. Har'·e katılmak ıçın merıkalıla.r .daha yeni bir dünya meyne taarruı: le""bhüsünde bu- dl Novorosisk ve Tu pıe'ye doğru Bu ~ gerçı kol., y degıldır. Bır dc-

r .... •i•kin her an su tu u u k k ti ı Al :r- :•--) f Stal d ı ınl k d M .,,.. .. geldik. Zaferi elde etmeden ev- h~rma •. ıs yor ar$i\ manyaya lunmuıtur. lıııil\z uçakları bu llCI" emek için ıayre1\er sarfettlklc.. ka ınrkgra ut 1 a as..nkand ı.°'-
mcktedi~osko~aya göre • lerimize dönmek istemiyoruz. ucum ıç~ ne sebeb var?» tayyareleri durdurmuılar ve bom rini bildirirken. denizden nakliyat ova ~ nı~n a .asına a ar o ~ 

Mosko
va 3 <.A.A.) ~ K.ı~~l Bundan sonra söz Alan har· Halbukı Avustın-yaya teminat baluım bırakmftğa mecbur et- yapmağa çalı§laklarını da açıkça m~safe ~duml 'v olaBrııkk SOdO]K. yı 

d 
- & 1 • veren b l k . • l rd' B ti b kıl k dedi or mutccavız r. on oc or v arını. 

Yıldız gazetesinin yaz ıgı~a o· ciye nazın Eden bilhassa şunla· .ve son~~ u. ~eme eti a • nııf e ır. u •~re e ıra an ay Y • •• • • bütün ikmal tertiba.lını bu tarafa 

re Stal·ıngradın cenub dogus

1

un· n söylemiıtir: lan Hıtler degıl mıdır? Çeko-Slo- bombalardan çogu Alnıan k•t'a· StaJlngrad bölseaıne gelmce: Al .. 'tm k 1•1 aır -ko ... ,,..rk . d fena aş· 1 ak h'" t d • . . .. r 1 •. • d.. .. t'" lar 'k. .. 1 b ehrin yone. e aure 1 e ıuo. v.... r.· 
da vaziyet daha zıya e · - Hitlcr ile bir uzlaşma yapı· v yaya. H'!7e de. ~lceg!Jn~ 

7
sopy ı- arının uzAerlıne u~l~! .ur. m~ ba 

1 1~. evv5 e u f h J ce- mıntaknsına kaydınnak, hiçbir arıza 
mı§lır. Almanlar büyük kuvvet· Jamaz. Sizler, Almanyaya harb yen a~ı ıt er egı mı ır o- . man te ıgı A nu tıaı 1 

ovyet at arını olmasa dahi mühim bir zamnn me-
lerle hücumlarda bulunmakta ilan eden bir memlekette bulu • lonkya ıle y~pmıt. ~lduğu dostluk b~rlın, 2 (A.A.ı - Resmı y::ak _125

d K. ~~-~~s~ne b k~d; selesidir. Kaldı, ki Sovyetlenn ınuh 
dırlar. ~- tlerı' nuyOl'ıunuz. Bütün dünya erkek pa tının muddetının ya'l'ısı geç • te ıg: Y • atmı:ar ı. 1

v guo en er u telif mıntakalardaki L ·ı .. n bu h ... uvve l . d p 1 h.. d Alman ve ha1yan motörlü kesimdekı daha dlger Sovyel bal- . . uvve. t> 
1 

e 
Büyük Atman o.va el ve kadın arı tam anla§ma halın- me en o onyaya ucum c en kıt'alarının Mısırdaki 1ngiliz lar d 1 1 2 .hli yenı Alınan ıleri hareketi ellerinden 

Sovyet hatlarJ üzerin
1
de utrma· de harekete geçerlerse hedefe gene o Hitlerdir. ili rnı ebal.!larmnd 

1
'Soar ve b ;_ tan geldıg·~ l kadar geciktlrm..öe ugv ra,,a· 

d 1 Aman ay - B" ı b. d 1 1 l mevzilerine kat"şı yaptıkları hü- ı ve t ıg e vyet aşt>omutan - :1 

dan uçmakta ır R~· t kıt•aları daha çabuk varıltr. oy e ır a am a u:ı. aşma o a- cum esnasında diişmanın 30 hü- I v d lf f 1 dtv• h'I caklarına şüphe olmadığı gibi Sov. 

Y
areleri uçarken ovye ~~ müttefikimiz Polonyaya maz. 5ıgının kua ıratl • ~be gık veçl dı e yet müdaflla ve mukaveme~inin ne 

k 
-akta tay .. 1 cum arabası tahrib edilmiıı.tir. 31 ovyet vve ennı lrço yer er e 

siperlerden çı m••·· sonr'a hu·· _ vermiş olduğumuz garantiyi ye· nsanlar arasında olduğu gibi :<' • •1 -'-!ilın k d b demek olduğu dil artık kafi derece. • ~·~ Ag" ustos ve 1 Eylfıl günleri yapı· yenı nlevzı ere çeau e zorun a ı 
yareler gıllıu.~end 

1 
rine getirmek için harekete geç· milletler arasında dahi esas olım •~- 1_ d de tecrübe edtlmi1tir. Halbuki, Sov tralkınakta ır ar. 'k lan bu aavaşlard:ı Alman ve ltal· raıunlfıar ır. R d d b h t.. 1 

v 

cuma "'T d '"n ak ma doğru ti .__ __ -.-. ___ -. ___ l_u~1.!_n~~d~r_:_ _ _ __ _ _ _ I h muharebeleri li yet usya a, o s. azı ana arı yag Alınanlar u ~ • ~~~~~....-.....--..-.-...~ yan avcı arı - ava Sta ngrad meydnn muharebesi mur1ar yüzünden duraklamaları 
Sovyet hatla~anda. deh~ açm~ş • ıng·ıt·ızler kral Faruktan hu""kOmetı" Sudana yaparak 51 lngiliz UÇP.ğını dü- her iki taraftan da çok büyük kuv. İcab ettiren ancak on haftalık bir 
lard.ır. Şmirnandı tvaaokzıyteu,.ımenaı.nb§u~·ytu·~rk. ~ürmüşlerdir. Uçnksavar topçu· v.etlcrln iıtiraküe.hakikate.n tn..!iht.n hareket mevsimi katmlş ve zaman 

B A
l ki tı su da 4 İngiliz tayyaresi düıür• dl •- d h k d d -ı h ıra ·raını~hr. Bu tümenden na otmos·ın" m"ı •ısted"le r mile.tür. ş~m ye ili.~ ar ıç ny e.ıne ıg ır bu suretle pek daralmı,tır ve Alman 

zarar ug nk kurtulabı'lmi .. tir. :; u 1 1 r . ~ ı ş,_ddet ve ınad ile cereyan etmekte. b"" komutanlıygının bu zalnnn 7.ar. 
ancak 22 ta ~ .... ~. 1 Akdenizde bir Alman deniza • dır ve A'mz.nlnrın bu mıntakaya .. ş ·- . • b '. '"k h 
Dün 32 Alman uçagı du~uru • • • • • tı gemisi b ir kafileye dahil 4 b in d d • L . l l l fında bahseUıgmız yem uyu B-
mü,tür. Vt§l ~ (A.A.) - K~ırcden ı Londra 3 (A.A.) - Kahıre • tonluk bir gemiyi batırmıştır. urma an yem ııuvve\ er e yen reketl intaç ettirebilnıl'.Sİ çok güç 

Sovyet filosu alın n hır habere göre, lngilizler den bildirild iğine göre Pazartesi ltalyan tebliği malzeme sevketmelde olduklarına bir bal almıştır. 
Viıi 3 (A.A.) -- So~y~t K~- kral Faruğu hükumeti Sudana g~Ü _şimal kesiminde muvaffa - Roma, 2 (A.A.) - ltalyan göre öyle görünüyor, ki ve kendisi. BWlunla beraber, Alman baıko-

radeniz filosunun 'JJl muhım cu- nakletmesi için taz)ik etntekte- kıyetlı çarpı~malar olmu§ ve bir orduları umumi karargahının ne tevdi edilmif olan va~ifeyi blhak mutanlığı , bü!ün . kudretile calış-
zülerinin Batumda oldukları ö~- dirler. miktar Alman· esiri alınmıştı'l'. 828 numaralı tebliği: kın ifa etmiş olmasına rağmen bu mak suretilc Stallngradı buı;ünler. 
renilmiştir. Zannedildiğine göre, Çörçil Cenub cephesinde zırhlı kuv- Dünkü gün motürlü-zırhlı f. muharebeden talihsiz olarak çıka· de düşürüp bu harekele baılatmak 

Londraya göre vetler muharebe ctmiçlerdir. talyan ve Alman müfrezeleri Mı· cak olan gene Marqal Tlmoçenko bu hareketi ne kadar mümkün olur. 
Londra 3 (A.A.) - Stalingrıt· son sey hatinde bizzat kral ya- .D~n u;-'u~iyetle sakin geç • sır cephesinde bir iki ileri hare- olacak ve şehir kısa 'bir zaman zar- sa o kadar ilerle~ınck ve ki! bastı-

dı müdafaa eden Ru3 kuvvetleri nında bu hususta teşebbüste bu· mıştır. Haç bır ~ırhlı kuvvet ç~ keti yapmıtln ve bu arada dü;· frnda Almanlarla müUeFiklerinin eli ğı zaman Sovyet ordularını hesab 
elan çarpıımaia devam etmek • lunmuıtur. pııması olmamıştır. mana 30 kadu zırhlı hArb vası• ne di•ıecdrtir. harici edemese bile yanları Uralla. 
tedirler. Tehlike büyüktür. M tası kaybı verd~rmişlerdir. Stalingradı terke mecbur kalacak ra ve arka.larJ ılınal<'l müteveccih 

Dün gece yarıın çıkan Sovyet k b • ıd • • ---o olan TLınoçenkonun ~-urtarabllcce. çok gayri müsald bir duruma dü-
tebliği Rusların Lı~tlarını ya~ıp o s ova ı 1 rıy or Japonya Rusya ya ii kuvvetlerini ilk evvel Volga fftr- fiirüp kışı o wretle geçirmek ve kıt 
geçen Alman tank kolları ıle kına geçinnesi mecburi ve zarurL mevsiminde İran ve Ortqark saba-
muharebe yapılmakta olduğunu dlr. Zira, dünkü Alman tebliğinde larınd.a hareketler yapmağa da İJn.. 
ve Sovyet askerlerinin y~ni !'11(.'V [Bc:g taralı 1 inci Sa.)latla] nıisini bombalayarak batırnu~tır. hücum mu edecek? bu ıehrln ,inıal kısmlnllaki seri Al. ki.n bularak önümüzdeki seneye ken 
:ı.ilere çekilmek mecburıyetmde da müthiı hir hücuına geçmişler Kalusanın batı cenubunda ve ınan birliklerinin Volgaya kadar diıl için daha müaaid prt!arla çı. 
kaldıklarını bildirmiştir. ve &iinlcrce süren ~iddctti ~:ır- Rjev bölgesinde Sovyetlel'İn mü- [Bat taralı 1 inci .ea)'fada] ilerlemiş olduitları bildirildiğine gü knbi'm~k •ırıbabını iıazırlamak mec. 

Teblifı, Alman tanklarının Rus pışmıılardan sonra Sovyet mev- teadd;d mev:ıii taarnı.zları püs- nazırlığı muavinliğine vekaleten re timale gidt-.n yollar kapanmış de- buriye~indedir. Almaı.ı devlet reisi. 
hatlarına derinliğine girdiklerin· zilerİJ\i yarmıtlardu. Bu müda· kürtillmüt ve topçu ateşi ile Al- tayin edilmiıtir. meldr.' Fakat, bu suT"etle Volga nln kı, hazırlığı hakkındnki yeni 
den dolayı hatların yarılmı§ ol- faayı fevkalade zor bir duruma man uçaklarının taarruzları top· Japonyanm eski Çin sefirle· tarktna geçecek Tr.moçenko, Kafkes nutkunun da bu düJiincelerin lesiri-
duğunu izah etmektedir. sokmaktadır. lulukları tahrib etmiştir. • rinden Higeru Kawago, hariciye yadaki kuvvetlerinden büsbütün ay rlle söylennıif olmuı melhuzdur. 

Ruslar Almanlara yanlardan Moskova, 2 (A.A.) - United Sovyet teblili nezaretindeki vazifesinden dün rılmıı olacağı gibi ı:mdiye kadar K. D. 
darbeler indirmekte ve onlara a- Preu'iıı muhal»iri bildiriyor: Moskova, 2 (A.A.) Sovyet ak9am istifa etmiştir. 

l ş ·mali lrlan1ada gizıi silAh 
deposu meydana çık rıldı 

iır zayiatlar verdirmektedirler. Stalin8'radın cenub bah civar- öğle te'bliğl ekinde deniliyor ki: imparatorun Togoyu ayan a-
Ruılar Novoroııske doiru ıtid- tarını müdafaa eden Sovyet kuv- StaJinsradtn ba!ı ılmalinde Rus. ırahğına tayin ettiği dün aktam 

detli ardcı muharebeleri yapma· vetleri 48 saatte dördün<;Ü defa ar Mihver hücumlarını püsküry. öğrenilmittir. 
i~ mecbu'l' edilmiılerılir. olarak yeni mevzilere çekilmek rnütlerdlr, Bir kesimde Almanlar Harici,yc ııa.z:ırlıiı 

zovuntla kalmıflardır. 5talingra- Rus müdafaa hatlarına derinliğine Tokyo, 2 {A.A:ı - Domei a· 
dı tehdid eden bayati tehlike sa- girml,ler fakat ilk mevzilerine çe.. jansının bildirdiğine aöre, baş• 
atten aaate fazlalaımaktadır. ki!mek mecburiyetinde kat.nıılar. vek.., Tojo ayni zamanda harbi· 
Sovyetlerin nevmida.ne gayretle- dir. Kleitakaya bölgesitıde Rus dev- ye ve hariciye nazırlığını da yap· 
rine raiınen büylik say1da Nazi riyeleri bir İtalyan plyat{e bölüğünü ımakta olduiunda.n harb içinde 
zırhlı kuvvetlerinin cenub bata yok e~mitlerdlr. Stalingradın doğu bu iki nazırliğın bir kiti üzerin-

/ • müdafaa hatlarını yarını§ oldu- cenubunda bir ıtedik açmış illan Al. de toplanması muvıııfık görülme· 
Eu yüzde l iki yenı ğu bildirilmektedir. man tankları ile ılddetll bir ıav&J miş ve haıidy~ '?azırhğına bir 

italy1da çelik 
buhranı v1rm1ş 

harb gemis~nin in.ş_1as .• n Stalingradın §İmal batısında- yapılmakta olduğu haber veriliyor. b11.şkasının. tayıı_:ı•. kararla~tırıl: 
ki cephede Almanlaı· Sovyet hat- Ruslar yeni müdafaa ınev:ıülctini mı~br. Yenı barıc.!~~ na~ı~~ ~y~ı 

da !l s lrfı 1azar e lıtmış lannı yarmak ihti.:nali ile hücum sağlamakta v~ mihver höcumlarını zamanda te~ckkulu duşunulc;r 
Kudüa 3 (Radyo) - lskende- ebnektedirler. püskürtnl~edlrler. büyük ruya nl\zırhğını da \i:z:erı· 

ı A •• •• •• Sovyet kuvvetleri Stalinıt"ad Ba•ı Kafk Kr od 1 ne alaca Ltır. 
riyedeki nsili:ıı: askerı ıoscuıu 1 b • • . b. b b l • aıya a:.m ar n ccnu.. 1!' 

Hayrcı bolu kaymak1mı 
sokak ortasmda 

öldürülmek istendi 
[Raf taralı 1 iı.d aaylada] 

kamın bu kanuni hareketine fena 
halde kızmış, ayni gün akfama doğ. 
ru kendlalni vurmak üzere fırsat 
kollamağa ba!laml(tır. Ak§am pay-
do.unun yaklaıtığı bir sırada mali
ye.ye eitmekte bulunan Kaymaka. 
ının arkasına düımüt ve çözülen is
karplninin baiını düzeltmek üzere 
eğilen Kaymakamımızın üzerine 
bıçakla atıbnıflır. Fakat lskarpinini 

[Ilaf tarafı 1 ınci say/oda] 
bulunduğu hapishanenin etra· 
fında toplanmı,br. 

Karanlık bastığı zaman genç 
kadınlardan mürekkeb gruplar 
hapi,ııhanenin etrafında toplana· 
rak nümayişler yapmı~la'l' ,.e f r
landa nıılli marşlarını söylemiı· 
!erdir. Polis nÜmAyi,çileri dağıt· 

Anadolu ajansının 
bir tavzih\ barlfn batındanberi Akdenizde muf~•re e!ınıı:ı yenı ır u ran ı bUDda Rıular lnadlı bir mukave. .Rusyaya laarruT. mu!' bağlamak üxere etilen Kaymakam 

50 000 d 
sa naya gırmıt olduğunu kabul ett k- b' h-u Va,inglon, Z (A.A.) - Ja- ayaklarının araımdan taarruza uğ· 

Mihvere aid 2,2 • ton an bn kted' 1 m en soll{a met un ır ma iUOen Y 

1 
d .. fala ticaret ıcınisinin bahnlmıı, e e ·~~an le1Jl;1'i ıeri çekilmiflerdir. ponyada göz hnpsİnf! almdıktan rıul:ğını ıörünce süratle ünnıı.ı ve Ankara, 2 (A.A.) - Anadolu 

haaara usvramıf, yahud ıraptedil- 5 B t h . d So et k t' l aonra Birleşik Amerikaya dönen bir taraf. fırlamıttır. Mütcarrız Ajansının 18 Am•ıtos 1942 tarihli 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman or· .. a 1 c~ ecıo .. 8 vy •• ·• a uı United Prc!s'in Tokyodaki mü- ikinci bir taarruz.a bnırlanırken ·-m;.::::•::; ~~~~~';~~:İ kruva· dulan batkumandanhğ.nm leh· mut~ m..ı.m ma~allı 'fi•l el- dürü, Shitenori ToRon•m iatl!~· ,.,..ı... etine geçi<diil hi< taıla vu· bülteninde Ste<ling • ...,.u dahli 

k .. liii: mlş!erdU'.. . . . sile Japon kabinesinden son aıv?· k "b' m~lckctlerden Türkiyeye sehven 
ör; beter topluk beş • ruva~or, Anapanın dogwu ccnuhımda Al Novnrosıskınm durumu na~ık 1. ..ı kl oldu::ı:.unu sliy· r3ca nııı gı ı y:ıpm19, ve Hasan t ./1/1942 tarihinden 30/6/19'12 

50 
k h ·b hm ye ııe- S kh im 2 (AA ) A ın ne uza nıımıo 5 

iki · d f .. ' l k ~ l ye ya ın mu rı • 1 a man ve Rumen kti'alc. .. ının ile\·İ ~o 0 • • • - napa. ı · t• B hadi•~ ')·akında Ja· ncı e 8 uzenne alı 1
' en ayııgl c tarihine kadar yapılmıt olduğu bil-

. · denı'•altı V"" dı' :ı.er ku'" .. ük ı t t' • d Aln1 1 emış ır. u · _.;ı __ L -'"' • • üt' • ınısı, - , ,_ • ,. hareketi tahkim edilm~ dali n n zan ı ne ıeesın e. .. •. an ar ve Rusya)':\ taarruz ede· nıuw.aJX>.ı~ e,mıı ve m earrızın ge. dirilen 76 milyon Türk hra1ık idha. 
harb ,emisi kaybetmiştir. Bu au• mevzilerinde kendini şiddetle Romenler Karadcnlzın bütun liman cepoint=~~aa.ına da .ae.lebilir. çır_· diği fqkınlıktnıa iıtl!n.d e ile ü:r:e.l '-'-tın 1/1/941 den 30/6/1942 ye 

ret
le talya deni kuvvetlerinden l ı bi 1-t' e a1 il ol kontrol 1 t "'-müdafaa eden düşmana karşı ar r -.,, ır n s .u Y unu Sbiseno.rı Tovo, ıkı sene evve rıne atı -rak bı~.aklı eltnı yakalan11! ı.....dar ....... en müddet zarfında yapıl. 

üçte biri batırılmıştır. de..,-- etmektedir. altına abnıt bulunuyorlar. Bunun 1 R d h tı -
0

--s El•evm tt'alyada bir çelik bub- ...... d A 40 l<il ~ Japo~Y~ ı e. ~uya arasın .a ı;r- r. 1 mıf olduğu anlafıldığından keyfi. 

ram 
:_ardır. Bu yüzden te:ıgah • Stalingrad iinünde taarruz ~id- sonun a napaya • 1 0.me. be m-.nı ol'?'nga çalııan hır dıp- Bu sırada mahı:.1.c arasın~a u~un yel lavi.iht!.n bii-lirfür. 
• detli sava8lardan sonra d,ha. mesafede bulunan No.,,·oroslskm du- lomat ııfatile tanınmı~tı. Onun bl·. '- -:r .... ma b .. cl,.nıı"' ır. Hasan ye.. 

larda bulunan 2 yeni büyük harb s tık derec e:r.aket pey Y ~ .. -:s' .. , - r 
f 

baııka toprak kazançları temin rumu &~ son • c ~ · • Japonya ile Rur.ya arasında bir d~ da..,..O.ın t~·l-"e n'ıbayet bıragvı-
g

cmisinin in .. asından sar • nazar d .J.. -+I Ye<nıne nıudafaa vası ·o· J- ~ .rn " S b k A • H il d ,. etmiıtir. Şehrin ,imalinde Vol· a .., ... m,. .• r. .... • • harb çıkmasına mani olduğu mu- nı da bırakarak kaçmak İllemiı, ft_ a l ıuenk• ve o )"'t'OO 

edilmiştir. gaya kadar ilerleyen hızlı teşkil- tası kendı ı:~m!~onundnn ıbaret ka. hakkakhr. kat etraf!an yapılan yardım üzeı ine • m:.ıhabi..nniz 
lngilizler Mısıra aid az ler dUşmanın çok büyiik kuvvet· lan Novorosıs~ Jn yakında suku'!u yakalanarak jandsrma katakcl.ır..a TURAN AZJZ BEL'F'n 

haber V6receklermiş lerle teşebbüs ettiği müteadclid beklenınektedır. Wi'kie Kah ·rede sevkedilmf:tir. na.yMd...n alıııcıe.. Wf!IQ\Mtt.u.a.ı:t -Yad 
w karJI taarruzlaı-ı püekürtülmüc; Haber virlldlğine eöre1 Alınanlar 

Londra 3 (A.A.) - Mısırda tür. Volga üeı·inde uçaksavar ha- yeni tip iki veya iiç motörlü Stuk~ [Ba~ taralı 1 ind sa)·Fa:la] Müteaarrız bu taarnı%a tch<'h <>- d•...-nlll• t~eY4m ._ f-1
2

nı o1U 

aakori atrntejik hedeflerde yapı· taryuı SOO tonluk bir motöı·lü 1ar kullanmaktadırlar. Bu uçaklar Witkie doğruca Amerikc.n sefa· laralc düğün alayı içinde kaymalıam S E V D .&, 
lan mühim bareketlerdım dolayı gemiyi batırmıştı.-. Aatagenm ce ıni.ttalyözleri ite ve ufak topları ile ret;ne gitmiş, bil' miidd«'t kaldık· kenduini dü·.•düğü:ıü göetermipe de 

------~--~-~~~~--~~~~-~~~~~~~·~·~~~·J~~~~~~~~ı~n~d~a~n~a~l~~t~u~t~Q~O!r~-ilta~n~!so!n~'l'~a~~~~c~mei~i1ngil~~~nd~~da~ct~~l''~~~~"w~ MıtA:oAı•tr ~· 



6 Sayfa 

SPOR 
Türkiye yüzme 

birincilikleri 
Beı ve alta EylUlde Adanada 

yapılacak Türkiye yüzme birin
ciliklerine iıtirak edecek olan İı· 
tanbul bölgesinden 12 yüzücü 
dün aktam Adanaya hareket et· 
mittir. 

Ankara - l~r bi•iklet y.,.tfl 

Ankara - İzmir araaancla iti.sik
let müıabakaaraın ikinci merha
lesinde lstanbuldan Muzaff« 
Kızalcahamamda birinci •larak 
yarııa bitirmiftir. 

Emniyet m[dlJr.lüjünUiJ 
lokantası açıldı 

Emniyet .Müdürlüiü memur· 
ları için Müdiriyet binaıında açı
lacağına ya:zdıiımız lokanta dün 
saat 12 de faaliyete aeçmiıtir. 
Zabıta memurları dün tatlı da 
dahil olmak Üzere üç kaptan mü 
rekkeb olan tabltlotu 40 kuruıa 
yemitlerdir. -----Parti genel sekreteri 9itti 

Bir müddettenberi tebrinmde bu 
lunan Parti Genel Sekreteri Mem. 
duh Şeweıt Eaendöll dün aktamki 
ekapreale Ankaraya hareket etmlt
tir. 

Hergün 

Moltke'nin 
mektupları 
(Devamı 3/1 de) 

geniı buğday tarlalarını ve yürü· 
nebilecek bir yol:ı görünce ae • 
vinç içinde kRld,. Köy derhal tu· 
tuıturuldu. Bundl\D vazgeçmele
rini ıöyledimse de nafile. Diyor· 
lardı ki kaÇanlara tiddet ve ka • 
lanlara af göstermeli. Yoksa ba· 
ıa çakılamaz. Yerimize gelir gel 
mez kumanda~1 paşanın kendi • 
aile birleımemi:ı. hakkındaki em· 
rini aldık. Piyade, topları bıra • 
karak emredilen ir.tikamette ha
reket etti. Yolda bet on köy ya· 
kılclı. Nilaayet derin bir vadide 
bulunan büyük bir köye vardık. 
Bunun halkı ka.çmamıılarda. Bi
lakiı baıak damları üstünde du • 
ruyorlar ve uzaklarda.1 bi:ı.e ate~ 
ediyorlardı. Dün Hafız P1qanın 
buradan zayiat vererelr çekildi
iini haber aldık. Köv 200 kadem 
irtifaında ve dik bir yamaç Üs· 
tünde idi. Suali üzerine Mahmud 
Beye ıu teklif\ yaptım: Köyün 
aol tarafından geçelim, burada 
bir ıart ve ağaçlar bizi ate,ten 
korur, sonra kayanın arka tara· 
f mdan tırmanalım ve böylece 
köye yukarıdan hücum edelim. 
Bu suretle ka~mal"-rına mani o • 
lahm. Bu ya::>:ldı. Az sonra k(iy 
llallunın tepesinde bulunuyor • 
tluk. Bir mermi yağmuru onları 
damlardan hradı. Arkalarının 
keailmi, oldugunu korku ile gÖt'· 
düler. Şlm.di artı'k Alll'.h Allah 
sedasile köye ıır.ldırdak, birçok • 
lara süncülendi, • bazıları da do· 
lambaçh yollardan kaçtılar. 

Ben bütün bu yolu bir katır 
üatünde katettim. Çünkü iki üı; 
ıündür yürüy~miyecek kadar 

( Baf taralı 2 aci aayfaJa) yorıun ve bitkin haldeyim. Kö • 
ilkidir. Öbürleri arkadan gele· yün evleri bftşka köylerden ge· 
cdttir. Yalnız biliyoruz ki, deni- tirilmi• e'ya İlo! tıklım taklım do· 
ze indirilen bir zırhlının tam o· lu idi. A.ıkerler gal'İmetle dön -
lacak bitirilmesi için daha en aşa düler, bir aüvari neferi atma ba
ğı iki yıllık bir uman ister. Bu na bırakarak ceplerini doldurdu. 
zırhlının yeni mürettebatı elinde Fakat köyde ikamet pek ho, bir 

4ey değildi. Çünk:.i yukarıdan 
ateş hattına girebilecek hale gel- hali kur,un geliyordu. Yanımda 
mesi ise büsbütün başka mese· bulunan kolaRıuı elinden vurul
ledir ve gene öğrendik ki, bu du. Ona benim ağanın katarını 
kadar emeklerle bu kadar uzun verdim. Duvarların kenr.rınıt sn· 
seneler sarfoclerek ateş hattına kulmamız icıı.1' edİvC\'"clu. K<>vde 

11 bir ev daha cfört bes Sl\l'l t nı,.,;~. 
yo anacak haline getirilen bir t • ıiz bir mukavemet göst~rdi. ıuı 
zırhlı üç bef tayarecinin kendi- reis bayraği!e bu evde buluttu· 
ferini ölüme atmaları ile üç beş yordu. Onun için 1t'l"•ık şel~r"l"t 
dakika içinde yok olabiliyor. voktu, cünkil "f bekli •emezdi. 

Amerika Japonya ic;in büyük, Onun icin hayAt•n· pahalıya aat· 
çok büyük, korkunç bir tehlike· ~ .. tc i•tiv,. .. .fn. 

!'.;.::k:~n~: •;;!~:ec:ı:;~; r;~ r··· .. n··A'·n··y .. o ........ l 
ponya bu tehlikeyi daha uzak PERŞEMRE 3/9/194:? 
bir zamana atabileceğini, yahud '1,38: saat ayan, 'J,3Z: Viirudumıızu 
bertaraf edebileceğini düşünebi· ..-1ıııııt.&ralmı, '7,40: Ajan~ haberleri, '7.55/ 
lir. 1,30: ıtacıısık proıram <Pl.l, 12,30: ~ 

Japonya için y*m tehlike, ıa4. ar<ln. 12.33: Kı.rı!;ık 'Pl'OCl'aDl (Pi.). 
tahakkuku halinde hiçbir zaman l.!?,45: Ajans h.a.berltri, 13/13.30: ita -

ttuatarclan r.&ııl pro;tl"anu, 18: Saat aya_ 
bertaraf edilemiyecdc olan bü- rı, 1a,o3 : Fıwnt htyetı, ıs.u: s- t>Mr. 

yük tehlike biri Rusya, diğeri teri, 19: (Zlraa.t saa.tlı. 19,15: Dans mti

Çin olmak üzere ikidir. sıtt (Pi.), 19,30: Saat s.,an n aJan!I 

Japonya bu iki tehlikeden bi· !haberler, 19,45: Serbest 10 tblılka. 
rincisi ile sulh halinde, zahiri 19,55: Beraber şarka Te semılltt, 20,15: 

bir dostluk içindedir. Ancak Rus Radyo gau-Wsl. '!0,4';: Romant~ pla~o 

A 
~.J Al k 'dlebiyaJmdan parçalar (Pi.), 21: Evm 

ya vruJR"o'ff ka lmd a~yayı ykı .mı- sutı), ~1,15: l\lüzli sohbeti ri, 211,43: 
ya muva a o ugu ta dırde Radyo senro~ orkestrası, 22 "O: Saat 
derhal zahiri dostluğu bıraka· ayan, aJan.9 haberlero n borsalar. 

rak Japonyaya dönmese bile Ja· 
pon düşmanlarının bütün kuv· 
vetlerile Uzakşarka dönmelerine 
imkan verecektir. 

Japonyanm bu iki tehlikeden 

Tokat Sulh Hukuk Hakimli-
ğinden: 

Tol<adın Akd ğlnnen maha1'ebtnden 
Mş:?.r otla İbrahim aarısı Ha.tunun ve. 
fa.t1 lberlnc terekesi 14/1/9-11 ıtarihhde 

Rusyayı bertaraf etmek ıçın m~ı ı~:;nı •e tahrir ve emlali mt'.tl. 
Rusya ile Almanya arasında bir lıııdffi satıılarak tutarı buluna.n 143 Jin 

uzlaştırma zemini aramakta ol· 91 kuruş Toka.d ZlrııU IU.nkasında mu-
hıtfaza edilme.it lizerc 7/10/941 tarih ve 

duğu defalarca söylenmiştir. Bu 43ç931 sal ılı makbu~la tevdi eclllm"ş, 
iddia ister doğru, i~ter yalan ol· 
sun uzlaşmanın tahakkuk etme· 
diği meydandadır. O halde Ja· 
ponya için yapılacak ı:ey, eğer 
elinden gelirse, kuvveti varsa 
Rusyayı devirmiye çalışmakt<ın 
ibaret olmak lazımdır . 

Çir. bahsine gelince, Japonya 
bu d vletle uyuşmıya çalıştı. fa
kat ı.ıuvaffak olamadı. silaha 
baş vurdu. Onda da muvaffak 
olamadı. simdi lazım ki, şu veya 
bu şekild~, fakat bilhA~sa azami 
fedakarlıklar yaparak, yapmayı 
göze alarak Çin nezclinde tekrar 
sulh teşebbüsünde hul•msun. 

Japonyadan gelen telgraflar 
Japon Hariciv~ Nazırının istif;-· 
sının şahsi sebeblerden ileri gel
diğini sövlemekte mu ırdirler. fa 
kat hiz övle samyorıız ki bu şGıh
sl !':,..ı..,,.blt-r de ae-ne Rns ve Ci'l 
icıle .. ıt- "H>hrla.rdır ve herhalde 
jopr"va harbiv döniim nok ta· 
smdN:ı 1 r. 

&k.,,lllH. Zl,,0-laug.i.l 

bu kere Tok.ad asliye hukuk mııhhenıe. 
stn1n 21/8/942 tarih ve 869/ 13'7 sa.yılı 
veraset namı mucibince mıi~·cffiye 
Ha.tunun 1<ard~ı Der"1ş km Ze-hrıı ile 
Faı1ma kw Hııyrl)'C terekeye istihkak 
!dt?i2 et•iğtndr.n ve tel"l"kcde mukaddema 
11an edilm~mls bulu.ııması dolayısı ile: 

1 - Ke!atdt~n dolayı atac:ıklı olan. 
lv da dlhH oımıtn hatde ilenin tekmil 
a.lıaokblım ile barçlnlaruım itan tarWıin. 
dm tttbaren en ~ bir ay sarfında al&,.. 
t"att ve ~!arını nn. ntılkaları ilt 
bt ...... e kaydıet.ttnnelerl. 

Z - Alacaklanrıı lna mid1kt sarftrul.a 
h,...ıthwneyenlerin nılra~ı eıtatt ~ 

nt !JlhSMı -n: ıv de terekeye lzaf~n •· 
Jcib demiy~lerl n t.fovdl f'Clf'ce~ler.f 

eYTak ft \'l'Sllo1ı:f' Jnu~nbl! makltıw. ltrıtt. 

me•ıeri ilin ohtnar. 28/8/9-12 

Z.A \ 'l - Crra nüfus nı.üdürlütUndıen 
aldığmı nüfus katıdı ık. t>Iıml"k karne.. 
mt ve ~inde el!I b!ır llra bulumn sıara 
ça.n4.ama z:ıyl r..t'lm. Y"ıiler:inl ab.c&.. 
t;ımtbn tskilerlnln hükmii yoktur. C&n. 
tamı bulup ta. aş-.ıtıd~i adrr.s1me ir""
neyet namına ge'lrene PIU'aYl helil e. 
clet'dlml ilan ederim. 

Gal:ı.tacb Arabcunl karakolu cfvann.. 
ta sıeyyar -.ıtograloı ( 13!«) clotmnlu 
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aranıyor 

ı - Sac.lak teP'1iı.& kilı zonıutdak :medle•hMlıe ~ak !bere ı.2'Z5ı Ura 
aylık ücretli -.ır 1edek hekim ile 225 .ıtra 1171* iiıereUl IUH1111l aın.&atMı 
ltia Wr hekl-. 

3 - Sa.ilik ~iı IaıulUtl ıa...-.aest lıfi9 dit• ttr. tioredl 1'11- dahiliye 

miteı.a-. 

3 - Sail* ~*' dılspa.nlfll'ieri ~hl ı~o eer- Hıra aırlıt ücre'U j tczaoı. 
t - Sat'* taıklıi.tı ıaae&ııı'lıı.ımesi toln lıiUı.ıuısıa Harici~, Nisa.i:re Te Dium 

~erinlle eahtmw;. La dlkff' 5t'll'Ylaler için de S ti oem'a.n 5 hcmtlre 
alıl\M'21atar. A.Yht liıere' '70 UNdır. Üc~r iiııleine aynca fevbadc sam 
dıılenmt*Wfr. 

TaUblf!rin adlha.t sicil numa.nWını bildirir ~ ~ciimel ı.atlerJlf! blrllkte 
llli~çelerini 15.9.9.ı:! Sah &ününe kadar Ha.na Baebeltlmlitlne 'önderm*ri. 

«9H1ıı 

Devlet Demiryolları lşletrrH~ U. fvi. de 

Muhammen bedeli 2404 Old bin dört 'Yiirı ~) lira 50 (elli) kuı'Uş ob.n 2100 
(iki bin yüz) kilo e.n.tcrLl.p metall {21.9.1942) PaT.M't.eısi ırünü şaa~ (14) on döa.. 

te Hayda.rıpaşada Gaf' bııı:ısı dahilindeki komisyoo tarafında.o açık eksiltme 

usullle satan alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 180 (yfü atksen) lira 34 (otuz dört) kunteluk 

mm'llkkai :teminat ve kanµnun tayin oltiii ~le birli.kte eksiltme giintl 
saa.füıe kadar k<>mi'Syona mütıı<'.a:ıt.bl'ı lizım:iır. 

Bu ise a"1 prtn:r.mcler komisyondan parasıı olarak datıtfunak,tachr. (9519) 

Wncıl işletme memur ve müstıahdcmlni için kumaşı ile :ıstaz ve :ıcır.a.lhıi 
idueden verilmek, teli. dfiğmc, sırma. ata.meli farika. vcsalr bıılün b:ırç ve 
•masrafları nı.:t«ıhhlde aid olmak Uzc:rc dik.tirliecek ~n ı 771 takım resmi 
c}bil;e, 910 ad~i palto Yr 1881 adej ka ketin lmM.iyeti 1.$1 kapalı zarf usull Ue 
~ve konulnııışhır. Eksllt.mc ıı Eyliıl 942 tarDılnde Paurtesi ıiınü fi2St 
16 ela AnkJu'a istasyonunda il.inci lşi(>tme Mnaswda toplana.c:W k.Omlt.-Yonıh 
yapılacatctır. Muhammen bodeli H914.30 yirmi dört bin doku yüz <>n dürt Ura 
ot.us kıtr1lt,i ve nıuvakkM Lemlna!ı 1868.58 bin sek.Is yüz aUmış ~klz lira elli 
&dl.Is kwWJf.ıır. Bu ite ılrmek isteyenleıtn unun ve ..,rtn.ameBln tayin et.tiki 
vatalJde 11uır.ııur.aıt teml:ıaL -.~ lekllfkrlnl ayni ıün saa4 15 e kadlM' kom~-:ron 
~e vennelerl il.zamdır, Şariuame ve muka?eie, projeleri A'1kar&, hmlr 

~ SiılMıri ..,.._. müjüriölJerioden JIM'ama almlıbl&lr. (1334-9415) 

Muhammen Uetlell 3H-O llif bin iki riııı km'.) ıra 9'Ml :ını>O (iki bin) Kt. 
lk.incıl mt deniz allı 1>o1a!1 (10.Eylil.1942) Perıtembe J'iinİİ »L-.t '14.30) on 
dirt e&mıı1a Ba.yclarpqıtck Gar bin»ı clahftindekl ıuaeıltf•D urafındıu &çık 
daılltmıe 118Ullle ısaioın alınaealııttr. 

Be işe ,.tnnet '9te1enh:rin 243 ilki ri:ı kııtt iıol ııra.lık muvakkat tetnJnat 
ve lı.anumnı tayin et.tlii nsalkle btrll~ eksiWme sdniı saatine kadar ko. 

misyona müraca:ıll.ın L\zımclır. 
Bu ile alıd .,.anna.ıne!er komiSJ'oDUla paruız olank dJ&tıt.llmaklMır. (91::9) 

,..DERMOJEN 
YA.'lfIK, CATLAK:. EK7,EMA Ye 

ciLD YARALARINA fevkalAde l7i 
rellr. Derinin taseleamealne n 

J'ealleame8lne biıımeı eıler, 

BD SCZAMD& IWLllNVIL 

Satılık emlak 
oımakJc,aleck nutaoıe ~yarı~, .Dtd". 

bwıı Yuıııul l'af& el'i, clıükkanl.;ır Ye ar. 
laaınndak.I aNfll ne blrllkt'! salı.lıJrt.ır. Al.. 
mak tsUJeDlerin Son PosUda, Tat.c .._ 
mi.De~ mirer•-'iah. 

Eylul 3 

ı~ ISTANBUL 
Kitabcılar, 

--~ ve TAŞRADA 

Gazeteciler 1 
1 

ve bilumum gazeteler bayilerine mahsLs 
ı• • e A 

MUBIM iLAN 
Badema: Almaaca l'linlilk ıazcteler, lıııftalık resimli harb mecmuaları, 

kadın ve moda mecmuaları 

S 1 G NAL: AL.'UANCA. İTALYA.VLA. FRANSIZCA 
İNGİLİZCE ,.e RUl\lC.\. 

Gazete ve mecmuawını, teslim şa.rtla.rını ve fiat Ustelerlnl ancak atai\da.kl 
Tiirklye trln umumi b:l.yl!nden ted:ırik ve temin fdebillrsınlı: 

Umumi bayii: JOHANN BAYER 
ESKİ GÜMRÜK SOKAK No. 38, GALATA - İSTANBL'"L 

Posta kutusu: 1580 • 1 

r 
1-

iı.K - Ol\TA - LİSE 

':ac istiklal Lisesi :.~:~ 
Talebe kaycll için her gün müracaat edilebilir. 

~be kayıcllarmııı ycnllenmeaiuıe 10 Eylule kadar de\am ediltcekt!r. 
ŞEHZADEBAŞJ, J'OLİS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: 2.2534 ... 
-----------·-- ---------

Nafıa Vekaletinden: 
EksiHmeye lııonıilan 1$: 
1 - Su .işleri altınÇJ şube :müdurliiiü bö~esl fçinde Styhau soi Rhll -.. 

1amıı ve ~J tebetteSlle sınaı ımaı.au Te lşlelme biııaları inşaatı Ye itam& 
a.id harita işleri. • 

Ta.bm.in edilen lııeflf IJedell ~ vahilli eı8M• uııerinden «8,000.too .. lira •Oh 
kuruştur. 

2 - Elt-sntme 21/9/9t2 ıarlhlııe ı-MtI.,.aa Pamr~ ıwıu saat .. 15., de An., 
karada su işleri relsllği binası içinde j,Oplıanan su eQil.ırue k.omisyonıa odaıııncla 
kapa.lı zarf usıalUe yapıbc4'ktl1'. 

3 - istek.iller eksııt.me prlnamesf, ın.-a.ve.le proje-si, bayındırlık lşlerj rene& 
p:rtnamaıl, umumi ve n ı~ri fenni şartnamesi i~ hu w;i ve fenni p.r~nanıe. 
!eri ve projeleri <ı50. lira «90» 1t11rll8 tarşahtında su işleri rclsUtin4eu ala • 

bilirler, 
4 - Eksiltmeye clrebllmek için fateklilerln u253750 Ura dO• kw111tlalt 

mu"flllldt:at ieminat vermesi Vı' ritsIHmeuln 7&1Jılacaiı c-ünden en &'I ÜÇ rÜD 

~I btr dll~e HeNarıa Veki.&eUne münM'aa.t ederek bn işe mllohsus otın11c 
iberc " s"ka almaluı ve Dil vcs\k11oyı rCi8terınelt". i ş:ır .. tar. 

Bu müddet içinde Tesilu. ls'eğ-hıdc bu'unınayanlar ekslltmeYe glnımezıer. 
5 - İs'et:!llerln teklif aıektublıırını fklııl"J madde-de yıuılı sast.·~n bir ıı:,;a.t 

önce lııt kııdar eu işi.eri rel"liğıne maltblJS ka.rşılığınila vermeleri lizırncı.r. 
P06tacla olan J'eclltmeler kabul edilmez. «665b «8793a 

Yüksek ziraat enstitüsüne talele leayıt 
ve· kabul şartları 

Yükaek slraaı enslltiı•iinlin rlraa.t, orman, veteriner fakulte:erlne 11aar.. 
. tül 91ı ;yatılı, parall ya.t.ı.h, ya:& talebe .&lınacaktır. ist.c-:klilerln :ıu t.> &kşarnı.. 

na kadar ensUtil rektörhitüne a~agudaki v'6iblarla T.nur.ıca.&t etıueleri ta.. 

nınd.ır. I' 
1 - ~ilen ve&lkalar: A - Kendi el vazı.site b:ıııı:-1 fıkiı eye, Ilaaıt •• 

" bit" -~be olarak cfrmek lsl.edltlni b•ldırcn bir d.flek~. B - Lise ırnıe, ottun_ 
luk diplOmaları vey.\. noterlikten tasdikli ııuretlcrl, c - Nılrııs1 tczkeresı, D -
Aşı Uğ-Mlı, E - Omttl enstPtüden \-ef& "4liyct onnıın. vetr.r 1~C'l", 

11"aat 1111,, 
dürliitlerindmı alınaoı\k sıhhat raporu, f' - Beledi.)c Teva P~ sten &lıl"taeak 
'71 hal kiiıdı, G - Alla adcd 4,5XG folıotTattır. E\"rau t.arn ° ma.nıı Takiin. 
de ı~7CJl pıılsuı dill!k~·e!er kabul edUmfr&. 

ıla.n buy ... 
S - Para.sız J&!ılı rln-.ıck isleyen talebelerin 25 yaııın 1 ti 11

" olma 
Sc •lan m iıant.,,_ • 

muı ~e seçlm lmtttıa.nıııda muvarr:ı-tt olması prt.tır. !>' y·· -o AL 
lıcara Yüksek Ziraat Enı;ti!.ilsünde, l!itanbulcla suı•anıı.hı:n.e" ükatıiE Tlcaı-e6 
Ye Bcttsad mf'kt.eblndc aş.ı~ıd1ki rllitlttcie ya.pll:ıcııktır. 

'7.10.942 Çarşamba 11-ı U,30 da tür\"oe kompozlsYoft· L!.:tf 
8.18.942 Pertemlae aaat 1.31) da mateaıatfk «Emı;:ılı lam r.• 
8.10.942 Perşembe ııa:ıt. U .31f dı& )'abaaoı dil cdransıı:ca, almanca, lnr9ı.. 

oe cımuindcn ilirl• 
9.10.942 Cuma saat 8,:;9 de. biyoloji. 
9.10.942 Cuma saat H ,SO da fülk, 
10.10.942 Cumartesi saat 8.30 da klm1L ta' d 
3 - panlı ya.Lılı , .c yatısız talebek-r ~ rmtrhllnına iJI e.tll4fr. Para 

lı yatılı talebtden tatlı miiddot.I hariç bir sene kin ılç aksi~te 3.IO Hra ttc~ 
almı.r. ~ 6'700.1189lo 

T. iŞ BANKA
K. TASARRUF 

BESABLAKI • 
% hincitefrin 

ttetMteslne unlu 
i1lramJ1eler: 

ı ad el ı 800 l iralılı 
1 ıo soe n 

z ,. 25t • 

14 " lH » 
10 • 51 • 
M • U ıı 

·······························-····-·· .. ····· ... -· ............................................. ....... 
... ,,.ıı:...n: M. Sami Karavel 

Sop P~ MetLa.11: Nqriyat ... .--- ' 

~ A.. ~ UŞA1WGIL 


