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Yeni Mitil Müdafaa tahvilleri piyasaya çıkarken 

eaz, ecnebi bankalar vur-
f/Unculuğa hizmet ediyor 
~~I ınukabılinde açılan. krediler mahdut o\an istih. 
~ llladdelerin>n piyas~dan çekilmesine, böylelikle 
d rguncularm eşya fiyallarını yükıcltmelerine yar. 
b ıtn etınek'ı:edir Hükumet, vakit geçirmekııizin bu 

llauata. bir kar.1r vermelidir. 

Milli Müdafaa 
tahv!lleri 

Yazan: 
lta~lh~ 

Asım Bugün 
satmşa 

btıs ol t;ı ~lllli !lüdafnaya malı-,. lln y • 
ııı~li b .... ~nı d:ıhili lt;tı'kraz tah-

~tıı.u, lloUn ~abahtan itibaren 
ı\J"'ı.1ı tlkarıınu::! buhınmnl<tııdır. 
~ J: .. ınnkarnıarca verilen mı-hi
~ % ;re ~tı,tıı.JnilJerden bir kı!>
• 6 faj f~ızlidir; diğer bfr kısmı 
~~~r· ~ '.e n~'nı x:ıman llrrn.mi
~ ~ lanı % 7 fnizli trun iller 
..,. Stııtı &arrnf ahibine IMıctln hiç 
~' ~U :ı~c!1in hiç bir bankada 'e-
~kı 'e ıktıo;l\dj te~ebbfü,~ bn
~ td' crn111yefü bir ;:;eliri te. 
tt)j 01 •Yor. % 5 fııh~H \e ikrami-
~ lln tahvillPr ise mali nıiles
:tti .. ctikt buıunamryan bir ı.ıızunı.; 
1 tt a:v ~n bıı,Jıa te.llh! olruılarn 
~~ hlht~cı~a Çek1lccelı Jcc~icle
"'1ltt .. • ... hır sen·et nıadindc .. Yor 

~~~lll; inıpuatorluğu ile .l'ür
.~~htıriyeti arnsın<la mali 
~İtt fark arayanlar bunu bi
~lıı, ~ü~y& yUzfinde en çok 
1t'~k emin bilAlds hiç yok 
ı..!~ derecede nz borçhı bir dev 
~lltittt tnda görürler. }"akat cum. 
h ııl'\ t ~litrıi Lor.an t;ulhunihm 
~t Jlıaı~P ettiği t:.0k basiretli 
ti "!:~ siyasetle yalnız harici 
ı •: bit ı:ı. h\ fiy~ etmekle kalr,•a. 
.~ ~ it !'aftan rla devlet !-erma. 
"' ~ rn-.ınleketi lıa.5t.an ba.
~ı, ~ feorlcr ~bcke11i ic:erisine 
'-~ bir çok "rni fabrikahu 
~ l""2t 0 ~r kr Yatnı7. bu fahri· 

11~ ~~e !Sırncndiferlerin huITT!n
t l't\h •-- kıynıeH ytidrrce mHyon 
ltt, ~uıı:;, be-lkj milyan bolmu~-

ı,~ 
~~ .. ı- • ~UriYct hiiMunetinin 
q "-ı( ıterid . , •t Oldu e, gerek dı~arıı1ıı maz 
~ bit b İ't~barda bu ,.,.~iyctin 
.~ t ~evkfı vardır ve hıç ~iıp
~ı.:.' tı'kacak milli müdafaa 
~ tı..ıJnnı de bundan e\"\·elkiler gt. 11Se rı; tarafmılan bUyiik bir 
~'ll ~tlıınacaktır. Bo ba
ıı;.' ttierıı rnjlJi mUdafaa t&hvil
) ~ • ~ tarafından raJ;heti cel 
"\~ •ı:ırı fazla söylemeğe ha.cet 

~ili 
~ ~~kalarımızrn da hazine
~ lsti~'fl tasat'ruf bonolıı.nna. 
tiıı· tt ~ tabvillerine :;ifürana 
~·' biıil''ecede alika gösterdikle. 
ı ~ t 0tıız. 1':ılıuz memleketi
~ ~~lı38n bazı een::lıi banku. 
ı..:.~ bı ltıukabiJlnde ~-aptı!ilan 
~ n~~elerinin son uman. 
4ıı ~den ziyade vurguncu. 
~ ~ nıa hizmet etmekte ol. lh..,.' ch:ıydu~muz itin bo nok
...... ~ de bir fodbl"r almrna'lt lü-

n-ı olıln mall:ı.rm buy!e deJ)1llua 
drip srr~st s:ı.tır: ı).'.lntrmıla.n lmlk. 
rmısı, fiyat:ann ı;ılgıııca anııasmu. 
~eb::?p o!uyor. 

H:ı.yn.ti ihtiy:ıc ruıulcelerintn her 
banı;i b'r k1m~e tarafıurlan topln
narn.k depo!.ara sak·nnması \e fi
~ utlnrm yüb-selm{'siı1i bef.,lenıcsi 

~Men bir su!:tar; fakat esaaın

cl ı böyJe suı; te5kil ed:n bir h:ıre
ket yerli \eya ~·aba.nrı bankalar 
tar:ıfın<l:rn ve:rjlmiş krediler yu 
dımr ;ı,. depo'arda tııtulun;ıı hnna 
im~' süküt etrnel< nn ... ıl mlimlıaln 
olnr? 

Demete i~tiyorıız 1'I hanlmlısr ta. 
r:ı fınd~n m!\1 nııı1'nbllinde ~·apı]mış 
olan lcrcdilerin l•C!'il me~i liiıımchr. 
Hıillfı.met ,·a.l<it ge~inn~ıc~Mn bu 
lıusasu bir karar nr.:ııeliclir. ı;ğer 
bonka1anb gc~ı:-kt.:?n Jmllan'1Rnıı. 
ynn fa-zl:ı l<T't'dilt>r 'ıırşa bıınlnn 
milli müdafa.'\ ?stlkraz tah\'İlleri. 
ne ,·eyahut hazinece ı:ık1lrı)an ta-
6nrrof bonolal'ma yatırnbil:rekle
ri iç;n kendi hcsaılln.mu\ herhıın
ge Şe]<il<le bir z~r.\r gelmesi bahis 
nıe,~uu değildir. 

çıkıyor 
AnJ.:ara, H (.-t .. \.) - Milli mlkla· 

fan tahvlllcrlnin 15 eylOI ı;nJı a • 
lıahından itibaren salı~a ı;ıknrılmı• 
sı mukarrerdir, Bütün milli da,·a • 
lnrdn çok hassas ,.c şuurlu olan ha. 
kımızın mllli müdafaa ihtiyaclarıot 
karşılamak üzer<ı çıkarılmakta ol:ın 
lıu de\·Jct istikraıına da lıiilün ıiiğer 
dahili i.&Likr:ızlar ve tasarruf bon:ıe 
!arına knrşı gösterdiği rağbet 'e all
kayı gö-;tcreceğlne ~üphe yoJ...iur. 

Bu münasebetle burada allkadar 
makamlar, halktm1%tl1 milli bir ~ 
zife Ha ederken tasarnırian ıçtn de 
ç.ok iyi ve ihraç ş:ırtlanna göre çok 
mlisait bir plAmıan bıılncakl:ırı ?',u 
yeni mUU miidafaa istikrazı tahvl:· 
leri hakkında bilhassa şu noktaları 
tebarüz ettirmektedirler: 

( ne··rımt '\n ~ ~,,_ 6 ifa) 

Meçhul tayyareler 
Bulgaristanı bombaladılar 

bir m ktar yarah var 
Bremenı bombardıman eden laglllz 

tayyareıeriadea 19 a dinmedi 
Sotya: H, <A.A.) - 18 Eyl!ıl ak- ı Uclncl alarm ;la 20 daika ırürmU§tür, 

p.mı milliyeti mecbul tayyareler Bw Hava bata.ryaları f&allyete gcçmIJ _ 
gar ar&Zisi U2:erindtı uçmU§lar ve Bul . tir. İkinci tehlike i§areti ilkinden 20 
gar topra.klarına tecavüz etm}§lerdlr, dakika sonr3 verUıni§Ur. 
Birçok §ebirlerde hava tebllkul ifa. BREMEN BOl\IBA.RDDIANil 
reti verilmiştir, Bir mlktcr yaralı var Londra: l'- (A..A.) - Pazar-Pazar 
dır. teaı. gecesi İngiliz bomba. tayyareıe. 
BtJKREŞTE HA \'A TEHLlK.Est tjnden mürekkep bjtyük bir te&1kll Al~ 

Londra: 14, (A.A,). - Vlşl radyo_ manyanm 9imali ~arblkuımı Uzerln. 
aunun bildirdiğine göre dün gece Bük· de uçmuştur. Başlıca hedt! olan Bre 
re§te lkl de!a hava tehlikesi lş&ret.i men §Chrı ağır surette bombalan~ 
verUmi§tlr, Birinci alcrm goeec yamı tır, 19 bomba. tayyaremlz dönmemi§. 
dan birkaç ııanlye evvel sona ermi§, tlr. 

Ticaret Vekili mahsul vaziyeti 
erafmda valilerle görüşüvor 
Kayseri, 14 (A.A.) -- Tlc!iret 

,.,kili doktor Behçet Uz. dün Yah. 
§ihsn, Balköy, Çe"ikli, Yerköy, 
ŞefM.tli, Fakılı v~ Kayseri JStas. 
yonla.rmı toprak mP.hsnlleri ofisi
nin alım mcm.ırlanndan devlet 
hi!'!!elerinin a)tm vaziyetleri hak
kında izahat n1m~. l:urnlardaki 
depo ve silolan da gömıü5tfir. Yer 

:Köy ~stasyonnnda Burgaz, Kayse. 
ri, ve Niğde valileri ile görüşen 
vekil, borçlandınldığı miktarı tes
lanindeki ağnI~ğm sebeplerini so. 
rarak verdikleri i-Lahatı dinlcm&ş 
ve devlet hifsel~..in süratle tes-
1.m all!llnaS! hususunda tavsiye • 
lerde buhınarak Konynyn doğru 
eeye.hatinıe devam etml!jtir. 

ı-
1 Aksi Sada 

-, 

Mark Tüven'dm nef s hır hıkAye 
Bugün 4 iincü sahifemizde 

L _J 
' 

--- ----

Bazer denlzJne lnmcl' ı~ın Alnı!Ul kuwetlennln tal.-ip ettiği )'Ola ı;oııteren hartta 

Stallagrad •lstabkem 
mevkllne girildi 

Ruslar, imha muharebesi şeklini alan mu
azzam mücadeleye karşı koymaga çalışıyor 
Novorosisk'te 10500 esir alındı 

.~-......._- ~ "'t --~ ~ 
Kafkasya l olunda Almanlar taratın da ıı 

izmitte su baskını 
Kağll fabrikası, fidanhk ve iz mit 

ovası sel baskınına uğradı 
lzmıt ve .,havalı.ine Nan §lddetıı l lamıotır. 

yağmt.rlar yll2:Unden tren zıe!erleri in. Dün akpm saat 18 de Ankara aka
tızamını kll'tbctmi§ ve evvelki gün presUe yalnız yataklı vııı;on Yolcular 
saat 18 de kalm88ı icap eden gıtmı,ıerdlr. 

Ankara. ekspresilc 19 da hare · Saat 19 da yatakSir. yolcularo mah. 
ket etmesi ıazımgelen Diyar . sue bir katar lahrlk ~dilm~tir. Dj. 
La.kar katan Haydarpaşa l.staayonun. ,rarbalnr • Erzurum kata:ı da Hııy • 
da ka.lnuşlardı. İznı.iUe • Yarımca ara. ı!arpnşndun saat 19.80 da hareket ct-
ııındalq demiryo!unun boZ'Jlna kl81Dl mıştır. "' 
lan tamir edildiğinden seferler b8§ • (De\'nmr 3 iinciıdt:) 

BcrliD: U, {A.A,) - Alman ordu· 
ları B&§kumandanlığuı.ın tebllğind~ 
bllhusa §Öyl-e denilmektedir: 

Novorosiak'in §arkmda bir tepede 
bulunan blr dUgman iatihklmı iııgal 
edllmftıtir. 

Terek nehri üzerinde Alman kıt. 
aııırı dU"m.anm müdafaa llaUarmı )d:" 

uıışlar ıı'e Sovyctlcrl kanu kayıp~a.ı ıı 
tığr&tlnlflardır. 

Stallngrad muharebe meydanın. 
da taarruz eden Alman lru\•vetlcı 
topçunun yardnnlle dl.1.§manm gö.;. 
terdlğt mukavemete rağm~n mllst:ıh 

kem bölgeye girerek Staljngradın 

merkez kIBmının Vimall tarbisindekl 
tcpdetj bUcumla z.aptetmlşlerdlr. Mu 
kabn taarruzlar esnasm,•a Sc\'yctİ"': 
29 tank kaybetml§lerdir 

Kuvvet,11 hava te§ldt:erl muhatt'. 
belere iı,;tjrl\k ederek Vo:ı::arun şa r· 
kmdan yenı gelm~ olan <:ovYi)t kuv. 
vetıerıne müe.ssir taarruz!llrda bulun 
muşlardır, Şehrin §irnal!r.de ve §8 r· 
kmda bulunan hava !jmanıan g!lc .. 
bombalanmıştır, 

Don ceph"8lnde Alman ve Macar 
teşkilleri muvaffaklyetll oir taarrw: 
yapmışlardır. Dtl§ma.nın mükerrer ta 
arruzları hava kuvveUeri::.tn yardı:ırıı 

le çcUn muharebelerden sonra gerı 

püskUrtUlmüıUJr, 

Rljev bölgesinde l:iovyetıenn dUn 
topçu ve tank kuvvetleri1f' yaptıkıa 
n hücumlar akim kalmı;-tıı. 

Ladoga ~ölünOn cenııbunda dü~. 
manm mcvzıı taarruzlan ayni suret· 
le akamete uğratılmt§tır. 

(Deram1 Sa. ~. Sü " dt) ,, r· F·ı· K' ; .. R .... ·~ ~ ......... ,;,. ö"s ~ .. E. T E ı 
Bulgar is tan . ......... ..... ................ ........ ..... . ... .. ............... 1 

Finlandiya, Romanya, Tür
kiye ile ticaret anlaşması Etkan umumiyenin temsili 

~ kanı bulonoyomı. 
il.~~ blr:s.z aydmlat.-ıhm: 
\~ ~ 7..&ma~larda yerli ve ya. 
t ~\alarm mal mukabilin. 
~ ''Yda ~i açnıaJarr umumi. 
'"'1a~ 1r bir mmmeledir. Bun
~ ~ . edilemez, Fakat bugün 
' ~ı\i fevk:L.Jldc ~lar için
~~ilt!lli "'~ ikttsadi rekabetI~rin 
lıı.-~" "erahnt ~ çok azaldı
:r,.'"""ı. l\lal'da mal mubbilimle 
,~t't!ıl ftttlan krediler istibo:a. 
t~ t, ~: edecek, mtl!ltalısili hi
\ ~i :ec!ek, merulekıetin milli 
tı"S" '1dJ.eti'ni artıracak y~r
ltilll ~ t olan lstihs,,J maddele
! itıı, ,,:'•dan tekilmes!ne, böy. 
~l\ı ~ t'gtanetllamı ~ya fiyat
~"'· ~()~ıiltınelerine yardtm e. 
ıı,11 lld, be ~ son 1J1Unanlarda pi . 
~ni ~ır ve pirinç fiyntlnrı. 
~~~ b hl olmasına mal moka. 
ııı,~ btt~ka.lardftn alınan kredi-

Mısır cephesinde 

ingilizler 

1 
ynpıyo1 

Sofya, J.t (A.A.) - Bulgar 
it] .. g~~~ milll i:Jın.:sıt naurlığmt'on b.1ylik 

bir faaliyet göz~ sa.rpmn.ktndır. 
füı faal:iyet sonbahara kadar !>Urc

Yazan : Sadri BBTEM 

n..~ir. lesiıi olduğu söylen· 
~ .:-~tl 
~ ~ ~1~ ait istihMll ''e te\:
l'l.~ ~~~ olarRk piya..'la. 
~ ~ .._ tlda maddderi mem
~ .. ---~l e~cnt ihtiyaana nishet. 
~it 11 ~ eor~eden azdl1', Fiyat
~.~ten YÜkselmeM bum!a.:ı
~ ;u~ 'Vtı'1?unculııkta biiyli'k 
~~ l'arırnnğa ahS1t11Ş olan 
t°tlı..ı:_ ~ld ll<larntar şo ,·eya hu 
ı,-:~ '~nı gUrünr.e bunhm 
ıtı~ö.lf ~,.gı7.li \'e ~ık <lepolarn 

: ltı'k "-~ıtd3n ~1?kmeğe bn~lr. 
1 ta... za~n ibtiya~tan 

'i't1bruta 1 braç 
yaıımak istedi 

Roma, 1' (A,A.) - ltalyıuı ordu. 
ları umum ksrargtlhmtıı 450 numaralı 
tebliği: 

Dün gece düşman, birçok tayyare • 
lertn t1tiraldle yaptıtı usun btr t• . 
arruzdaıı sonra pan.fütçW.rin yardı • 
mı ile ve hafi! deniz vuıtal&rjle Tob
ruk bölgesinde clSker çıka.-rıııa te,eb • 
hllaterlnde bulunmuştur. Kruvazörler 
ve muhrlplerden mUrekkep 6 harp 
birliği bu hareketi himaye etmlşler:Ur 
ltelyan ve Alman mUda!aumm aerl 
müdahalesi ııayesfnde dllo~a.r.m bu ıe. 
şebbUsU akiuı kalmı§tar. tld harp 
gemisine ısabet kaydedihr.i: ve bu ıre. 

(Devamı Sa. ! .. Sü. 6 aaJ 

Viıkl tahranda 
Talımn, t• (A.A) -Vındel ''llkie 

buraya gelmi!}tir 
/\ evyork, 19 ( A.A.) - Nasyon:ıl 

lkrald yazıyor: 
Lonııra, H (A.A.) - Halen Bağ 

c!.ıtta bulunmakta olan reis Ruzveltln 
ph!f mümeısıli Vendel Vllkf, dUn sa. 
rayda kral nali.:ıi tnrafmdıuı §Crefıne 

verilen bir zlyaCettc hazır bulunmu§ • 
tur. 

Vendel Vllld, ba§vekll Nuri ıte de 
uzun uadıya görU§mügıtür. 

cckt.ir. 
Sof.ranm doğru haber :ılen mah 

fiılıcrinden öğrenildiğine göre Bııl 
gllrist:ı.nla Finlandiya nrasında ye. 
ni ticaret a~şm:ıhn yııpmak nıak
Pndile yakmd:ı. müzakel'elne baş. 
l:ınacak t.ır. 

Diğer tuaftnn Alman millt ik
tısat na.zzrlığı mfiste,.cınrı doktor 
l..anrh·chanın rei!'!!iğ!:ırle bıı!unau 
resmi bir heyetin önümüzdeki ay
b:ı.~nda Sofya.ya gelme~ beklen • 
sr.~kt~r. Bu h~yct Bul~istanla 
Almanya aruında 6 ayL-k bir te· 
<!iye onla.şması yanacaktrr. 

Romanvp_ i'e Bult"llr:~tan anıııtn
da hafta~:ınb"!rl devam eden ti
car-'!t mür.ı.kereleri sona ermiş ve 
c.nlaşma.l:ı.~ bu S?.bh imzalanmış. 
tır, 

Diğer tarnrtan bir Bulgar tiraret 
ht>Y~ti"'• ı Tıirkiyeve şıitti~i ha • 
her V<' "'tekted:r. Başka bir heyet 
de ye•1:rla ltalyaye gidecektir. 

"Efkfın umumiye bö~Je i ti- ı ;re)İ fertlerin müt.:ıle:ıları, serbest 
)Or, Bu itı dkan umumiyedc ga tefelıkür telikki!erı ~!dinde nu. 
yet kötü al<is bıraktı. zarı itibıır.ı a!:ı::ıl:ı.r mut:akıı elhi 

Efkarı umunıb·eyi memnun et- rı umumiye)1 )"\b;de yüz ifade et. 
mc:c luwndır.,, ını~ olrırlar mı'? 

Bu !'Özleri djnlemege kulakla. Efkan unıumi~·nnın ferdi miıt.a. 
rımız o kad:ır a1 ı~mıı;tır ki onlurın lealıır şehlind~ izııhı hakikatte C4'· 

nıuhte,·n-.mı isbnta !iizom bile hi!>· aıiyctin ar.ml:ırrıırn, j~tiya.klaruıın 
setme:riz, Hatta ef'kun umamive ~ üzdl' yiiz mHme,.si i dcğHdir. Jli
dcınen şeyi ~rif bile etmek akİı. lüfcis bu, efkirı umumiyenin hn 
mız.dnn gecmez O ezeli, eh'!di mu- rnretlni indiren, ona claha zly:ıd. 
Jfuıılıırdıın biridir. ferdi bir ~nj Yeren bir şe.kildir. 

Fakat bizim l\ıendisini tarif etle- • • • 
mi3·eceğiml2, anlabnakta mUşkU- EfJ."in nmumiye teker, tcl•er 
lita düı)ltiğürcüz tek menu ~ıı in!-1\nlarla y:ıpd:\:ı bır anketle ~ !l1 

denebilir ki, eridin umumirrdir. nız kendisi hakkında takribi lıi• 
Efüiın tımumiyeyi terif etme. fikir sahibi ohn:-rnmı imkln ha· 

yip de, ona fert!eri'n teker teker zırlar, Çiinkü. teker. fc.fier ferU.. 
mütnlealan reyleri seklinde an. rin neylerini snvnr:ık, "'"'-rdL!!"" 
lnmıı':\ mUşküliih nrtmııakt:lll ha'j h:tC31; ,.a,.ati bj.,. tiJlle bit ıwır'~· 
iti' fıir ŞcVe ~1'8!llM. rct;n ynnnkj .!l,\'8t ~<t1't1A'1 Ju.~ 

Bir <'einiyct içinde nlop bhetı kmdft hir Pikir bcı-11" rlmH" h' ,.· 
me<>eJeler lınkkın<l:ı cenıivetin \•er. cli~in:iz zam:ın bu dtı .• yanra crı .. (. 
eliği -:.~'Tlıet hü'J.;iirnleriıin yekü. yiik y:ılanı h:tlint' gi"'r•. 
nıın<Jan ib:ıret olnn efkarı onıomi- (De\famr S ön-
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.Jurnal dö .ı~ nev•ın ~fr makalesi c phesinde durum r 
[ Şehır ve şehirlinin dl 

''Biz pul 
' satmayız, 

ırvat müslumanıarı 
''Jurna! d·~ Ccncıe,, gazetesi son nushalarından birinde "Şarki 

Avrupod:ı M:isluı·ıanl'•',, ba;lrğı altında bir makale ya:ı:rnıı~r •• Bu ma. 
ltolcde Romen hükO:net merkezin:n en ehemmıyetli neıir vasıtası olan 
Tempr,;I guzetesinden nuklen Hırvat Müslümarıları hakkında ıu satırları 

oku:Jukı 
··vamıy muahedesini imza edenlerin kullandıkları prensiplere aykı. 

r. prcn~iplcrıe Balkanları yeniden tanzime c;alı~an bugünün efendileri 
ou mır:takcıcordaki Müslümanları nazarı dıkkate almağo mecburdur; bil· 
hassa Hırvat dıyarındu Muhammedin dinine inanan insanların sayısı 

900 binden aı değild·ı. 
Geçen yıl, Yugoslavya bozgunundan, ve müstakil Hırvamtanın ku. 

rulu,undan sonra bu yeni hükumetin reisi Müslüman hey~tinln reisini 
kollu! ederken ene şu beyanatta bulunmu$1ur: "Bosna Müslü:nanları, kan 
bokımıl'd:ı ı, IJiı:ınıle aını kanı ta~ırlor, Hırvat milletinin heyeti umumi. 
yesi ıc;erisıı·dc bir incidir. Müslümanlar yeni Hırvat devleti içerisinde 
mevk::oi alr,caktır . ., 

'# *I 

Hırvat Müslümanlr.ırı Bosnalıların ve Türklerin halitasıdır. Bir kısmı 

lslômiyctı kubu. otmiı Hırvatlardır; Türkler ise on altıncı asııdald Türk 
kolooıs":ıdcn doğ~uıtur. Hırvatistan Müslümanları yeni Hırvat devletinde 
muhinı bir .·nsur teşkil etmektedir. MC:lüman U. S. K. ismini taııyan Ko. 
mônler ku•Muş:Cırdır. KomÖnün baıında bir reis ve bir ôlim b.ulunur. 

tarafmdan ffgal edllen Novoroslskten bJr görilnU~. 

LADOGA GÖI.UNDE 

Bunlardan tırisi "tiırvatistan Müslüman Komönlerlnln ruhani reisi ismi. (Da~tarafı 1 inci ıaıl/ada} 1 eylW 19f2 de neşredilen tebliğlerde 
ni taı:r. l'!ııvat topraklarında yapılan camiler Müslümanların malıdır. Dlln gece Sovyet taayy:ırelerl şıırk gösterilen rakamlara nieooUe artmı~ 

Muslii111an:ar, blôm huku:.una uygun olarak hareket ederler, Hır bölgeleri Uı:crinde uçarak ra.sgcle bir tır. 21 ağustostan 11 eylOlc kadnr. duıı 
vot medeni kanununa tôbi dcğilditler. Bunu da ilôve etmek 15xımdır. Ke. kaç bomba ntml§lardır, .aaaarıar o. I manın kayıpları pek ağıı· oldllğu için 
zaıik Saray 6osnada Balkanlardaki islôm azlığının müstakbel avukatla· temml~-.ıtsizdlr. 10.500 esir n.lmml§tır. İki zırhlı tren, 
rını yetiıtiron bir Müslümap Hukuk Fakültesi de vardır. l4 Eyluı geccsı İllglll .. tayyarele- 16 tank. 184 kamyon. bjrçok ağır 

Şark milletleri Balkanların tarihinde mühim bir rol oyoıamı1lardır. ri bllhaıss:ı Bremcn şehrine taarruz ve hafif pjyadc silAhlıın ve mUhlm 
Asırlara rağmen Müslümanlar dini, edebi ve hukuki ananelerini diger ctr.oıı1erdlr. Slvll halk Icayıp!ara ug-_ mlktard:ı harp mııızcmest iğtinam ve. 
ırk gurupları orasında muhafaza etmektedirler. l~te bunun :c,ın Balkan ramış~ır. Ynngınlar çıkını~ ve ınad.ıı yıı. tahrip edilml§tlr, 'ropçumuzun ~ 
nıeselelerile uğratırken Müslüman mahafili mutlaka göz6nÜ"de tutmolc r.lyanlar kaydedilmiştir.· Baı evler de l le§lle 6 geml batırılmı~tır. 
lôzımdır. Jıasara uğramı;.ıtır. l\iilseı~rc, hnstaha ,_..,, .... _..,. ________________________ ,,.l nelere ve t:ırlhl !bideler!' bombalar 

' sırtlara kar§ı yapt,ıklan hUcumlar ge:! 
pUskUrtUlmUş n 6 Alıxuın tankı tah.' 
rlp edilmlştlr. 

Baeka bir kesimde bir Alma.D tabt.ı · 
ru fmlıa cdllmigtir. 

Sinynvlno bötgesjnde mes'!ron bir 
mnhnl Sovyet kıtıı.lan tamfmdan lş 
gal edllmı,ur. 20 dUşmDL b!okhavz: 
tnhrlp oıunmuutur. '.Mukabil taarruu 
geçen düşman nğır ltaYJ!llara uğramı: 
tJr. 

Ruzveltin ödünç verme ve 
kiralama hakkındaki raporu 

isabet etmiııtir. Alınan ilk raporlar
aa h dll,1man bomba ..ayyareııın!u 

dUşilrUldliğll te3blt cdllnuştir . 

Bcrlln, 14 ( A.A.) -
kaynaktan bildiriliyor: 

A3keri bjr Lenlngrad cephesinde 'ke§if faali • 
yeti olmuş, bu arada 200 Alman öl

Ya~fngton~ 14 (A.A.) - Ruz- f takıib".n yUzdc 35, i lngiltereyc. 
velt ibug\ın kongırcye tevdi cdi- 3~ i Ru.sy~ya. vUzdc 80 da orta 
len ödünç ve ltlra hakkındaki at. ı:arkn, AvUıSt.uralynya ve diğer 
tıncı Uç :ıylrk rnponındn diyor Jti: ! bölgelere gitmektedir. Ç!r.e yapı-
Birk~ik Amerika harp potanst- len yardnn nakliye gfü;lUklıerin • 

yelinin ancak yüzde ellisinden bir den dolayı tahdit edilmişse de da
nz; fazl:ısım istihsal etmektedir. ha başka nr..kiJ vasıtnlannrn geliş. 
Büyük B?itallya ile Rusya ellerin· me-N sayesinde bu durumn c;:ıre 
dıeki lı:a.ynakJ:ırıa. nisbetle Blrle§ik bulunacaktır. Dirlcşmi;ı milletler, 
Anıerilmdan daha fazla ililı imal biz az:ımf h!ldde ulaştrkc;s muhak
Hmiı,Jerdi:;o ve Rusya muharebe )tak bir zafere doğru müştereken 
sahası olınasma, büyUk Britanya. yürUvcmiyeceklerdir. Muhakkak o. 
da bir tanmız U~U tcı;ı..il etmesi- lnrak zafori kazanmamız ancak 
ne raı?nıen so•1 lud1e lmdar si- müttefiklerimizi kuvvetlendirmek 
ıah imaline devam etmektedirler. ve onların kuvvetilc kendi kuv
H:ı.t.en ödünç ve kira ihracatının vctimizi birleştirmekle kabilclir. 

Birmanyada Hindlilerin uğradığı zayiat 
}'eni JJcllıl, 14 ( ıl.A.) - llirnıan) 

efcri haklnndR hükCımelin tcşrı! 
meclise \l:rdlği c.-,·nh gelen raporl:·· 
nı gurc Rııngon üzerine yııpılan J<ı· 

pon akını csnnsındn 1102 kişin:n 
oldlilliiii ve 1650 kişinin ynr:ılanll -
l?ını göstermektedir. l\lıılmnin'r!c 

:ıs kişi örmüş 80 kiı;i yarnlanmışlır. 

Madagaskarda 
ingiliz kuvvetleri 

ilerliyor 
Mad~ard& bir mahal, 14 

(A. \.) - Ba.tı iayısı boyunca cc· 
ııuba <loğıru ·ıerliyen bıışlrca kolu
muz~ sabahı ttlkenden bir 
ıba~lr teşkille temasa girmiştir. 
Bu te~~dl CW'nartc.9i günU Manam. 
bno ırmağı Uzcr:nde mUhim bir 
köprürü almıştır. lstihkim ve ııi· 
yade böltilrl..--ri ~l çevresinde ba. 
taklık arazi üzerl:ıdc :mfitcaddit 
köprüler yc.p:'Ilışla'r<lır. Bunun Uze
rine başlıca !kol pazar glinü iler
lemiştir. 

Bunların ek eri i Hindli<lir. Uirman 
yııdn ıleniz yolu ile 75 bin lift 85 
lıln Hındli lahliyf! cdılmişlir. Ha\"':ı 

yolu ile tnhlire cdilc•ılcr takriben 
4 bin kişiciir. ZonncdildiSinc göre 
kıırn yollarındn Tilrnuınyndıın Hin• 
ılishınn takriben 400 bin Hindli git· 
ınlşlir. 

06 Gol 
zaferden 

emin 
Re.yrul, 14 ( A.A.) - !:<.'ncrnl rlc 

Ga ııll burada basın lop]ontısm<la 
soz '-Öl1cycrek dcıaiştir ki: 

12 - 18 Eyl1.\l geccsl r; subay blr 
deniz ve bir kı:ırıı. askerinden mUrek 
kep bir 1ngi!tz ihraç lcolu cherburg•uıi' I 
prkınd:ı. l ııınsanın Man:t sahilinde • 
karaya çıkmnK teşebbU .. tınde bulun
muştur, Snhll mUdafaosı olr gemi ba 
tırm19 ır. Oç lngillz ıru~yı ııc bir do 
Gaulle'ci deniz subayı esir cdjlml§tlr. 
Bir blnba§t b!r Astegmeıı ve bir aa. 
ker öldürtıımU§tUr. 

DUn gel.o dUııman deniz ve ha va 
kuvveUennin yardunile Tobnık kesi
minde l<arayn çıkmağa te§ebbUıı et. 
mıştir. Bu teşebi>Us '.İtalyan ve Al • 
man kıtalnrmın selj müdahale/Jl sa.. 
yesjnde Akim kalmIBtır. • lki dllşmu.ıı 

Ladoga gölünün cenubunda bolııe

vlklcrin yapmııı olduklan blr çok hU. 
cumUır, kendilerine kD.ıılı zayiat ııerc1L 
rilmek surctlle, pUskUrtumıUııtUr, 

Sa vaıı ve pike uçaklarımızdan mu -
rekkep mUhim hava teııkllleri, ordu • 
nun mUdnfıı.a harbine işUrıtk ederek 
btı.klm tepelere yerıe.,tirllml.§ olıın 

Sovyet bat,aryalarma hUcum etmi§ • 
!erdir. Birçok toplar austunılmuştur. 
Cephe yakmındakl yo! Uı:erlnde dil§· 
menın ia~ ve ikmal mUnııkalAtı Al. 
man av ve ta.hrfp uçakları tarafından 
o.lçak irtifadan yapılan hllcumtarlt\ 
clddi sarette j~kOJ edilmektedir. 

SO\TYET TP.:BJ..JGt 

gcmislnde yangın çıkarılır..1§ vo blr l\loeko\•a, 1-l (A.A.) - S-Ovyct teb.. 
kok esir olınınıgtır. liğlnln ekinde ııı>yJe denUmektedlr: 

A?man avcıları ikı düşman tayya Stalingradın garbında Sovyet kıta. 
rest dilşUrmüılcrdlr. 4 Tayyare de ları Alman tank ve piyade kuvveUerl 
Tobrukt.a hava "b:ıtaryalnn tarafın - ne k&l'§I müdafaa. muha.rc~ıerı yap • 

dUrUlmU§tUr. 

ltÖYTERİN l'tlUHABtntNE GÖRE 

Moskova 14, (A.A .• ) - Reuter'ID 
husus1 muhabiri bildiriyor: 

StAl.ingrad kapılarında müdafaaya 
knt'J .surette azmctml§ bulunan Sov. 
yet kıtnıan bir imha muha.rebcııi §ek 
llnl alan muazzam müc3.:!eledc Ma.r~ 
§8.l Von Bock•un bUtUn ltudreUne kar. 
şı koymaktadır. 

Yuknnda, Volga Uzermde müdafi· 
ler Uç haftndanberf mukavemet et.ı 

ınektc ve mihver kuvvetleri de gllu 
ı;cçtikçc ı;oğalmaktadJr. 

Şehrin batı ve cenup batısmda. 

yay eklindeki Alman l:Ucumu bu 

son hafta içinde düııınnnı şehre yak· 
lııgtmn~t.ır. Bu ilerleme k&n§ karzgı 

yapılmış ve Almanlara çok bahaııya 
mnlo\mll§tur. 

dan dU§ilrUlmUotUr. maktadırlar Burada 7 tank tahrip e- Kafluısyanm iki ucundaki muha-
.N U!Af TEBLIG dılml" ve 200 Alman öldilrillmU§tür. rebelmıc gelince bunlar da yav:ııJ-

nerlln, 14 (A.A.) - Alman ordula. Dllşmnnın Sovyet mevzllctjndc blr ı:ı. I Iamı~'i. lbenzem.iy"or. Alınan mana
n başkumandanlığı Novrosiskl harp kmtı husule getirmeye muvaftak oL lı llıaberlcrdcn biri de A!manlarm 
lımanının zaptı tçln cereynn ed~ mu. duğu bir ke.slmde §iddetıı bir muho,.. Mozdokun ötesinde ilk karların 
hnrcbcfor h:ıkkm<la. a~ağıda.ki nihn1 rebc cereyan etmekte ise de vazlye!. J )'3.ğmnğa ba..sla.chğı en ~üksek dnğ 
tebljğı ncşretmjştlr: Jslııh edllmlştlr. Bir Alm1U1 bölilğll hk çcvrıclerdcki jl:-.ri mevzilerin -

Esir sayısı fle ganimetlerin mllttnrı ı yok cdj!mlgtir. d~n kıtn.cl.rınr çdmıiş olmaJarıclır. 
basl:umnndanıık te.rafmdan 8 ve 9 "Moı:dok bölgesinde Almanlarm baz: x-~-- K d . U ...: 

• w.A"-"'yanın ara elllz ze ... n-

Stalingrad muharebesi Ahnan orduları
na verilen en ağır bir vazifedir 

Stokbolm, 14 (A.A.) - Ofi. 
Bir Alınan birliği dlln Sta.llngrad 

§Chrinln mühim !abrikala.."ln bulundu. 
ğu cenup kısmına glrmiye muvaffak 
olmuştur. Bu fabrjkıı.lan bomba .,.., 
sUngU hUcumlarile znptetınek mccbu
rlycU hasıl olmugtur. Askeri Alman 
mahfillerinde söylendiğine fÖrc ilk AL 
man kıtn.larmın şehrin lıu kısmına 

glrme1erlle Stallngrad muharelıeslnln 
nihai kalması başlamı§tır Fakat bu 
fehrjn yarm veya öbUr gfJn düşeceği 
maııasma gelmez. 

En yüksek Alınan mıı.kamlarmın 

kanaatine göre Stalingr~ zaptı bu 
tal'pte §imdiye kadar A1ını.n ordulan. 
na verilen vazttclerin en llğırmı tCI • 
kll etmektedir. Bunun ~a dört 

m&nla hattının ~r ne ba.haııma olursa 
olsun tutulmam llzımdu-. 

deki !llcunds Novrosi!':'kinin stıku -
tundan ~ .A.Jnnnlnr hfı.1€\ de
:nize doğru ibir nrezi parç:ı.smı geç 
2neğc çalışmaktadır. Aynı Zl'.m:ındn 
da Almanlar müst:?.khc! lhe<leflıeri 
olan Tua.pse limanına doğru dar 
bir İJ?..hil bölgesini takiben ilerle
ırektedir. 

Te~k limanı ü~rindc, Alman. 
Jnr d'Jn cenup ;ı?e.hilindel<- mcvzi
krir.dcn çüanağa t~tbtis etmiş. 
lcrdir, etlerindeki blltUn tanktan 
kullanan Alınaı:l:>.r Sovyet te:niz-
leme h:ırcktleri e0 nasmda ateşi al
tmci:ı bulundukları Rw; topçu mev
~ilerinc hUcum eunişlernir Fa.kat 
bu zırhlı l:ol 26 tankı tahrip edl
]mce d:ı.ğı1nınk zorur.da kalmıştrr. 
En yiilu!e~ dağltk çevrelerde bir 
lıaç :rolctada Alm:tnlar rieat yolla. 
nnı maynlıynrak 'Şimnle ~ekilmek
tedir. 

Peıte radyosu birdenbire 
neden sustu'! 

Almnnyn ''C nıiittcfiklcri nınğiuh 
odılmoınişierdir. 'lcnüı: kunctli hi· 
cuml:ır yap:ıcırk kudrelindcılirl ::-. 
Fnkat iki senedcnberl yaptıklnrı h :. 
yük Stı~Tr.llerc rnE:rnen orta ş:ırk ıı ... 
nü7. lanrrpza uğramamıştır ve lıo 
durumun gerek ~iındi gerek ileride 
<lt'~işeccl,:inl tahmin elli ren lılr ı.. 
J>clı yoktur. Savaşnn Fransa gt!rtck 
dünya için illifak muahe<lc~rirc 

eebebl vardır: sadnknlin Limsıılfılir ve bize zafer 
l - Ruıuarın tevkaıtlde mu!tave • 

Halbuki Rua!nr hergUn taze kuvvet 
ıcrle ve §imıı.Jden getirdikleri malzeme 
ile bu hatta şiddetle taarruz etmekt'3-
dirler. İhUmamla hıızırlanllll§ olıın 

bu taarruz.'!ıırd&n sonuncwıu Alınan 

topçusunun \"C tanklara k4rııı kul!o.nt. 
lan ha va müdafaa balaryalarmın mu. 
cssir nteşile durdurulabllmi~tlr. Şim
diki halde muharebelerin sJklct mor. 
kezi henüz ~hrln cenubunda ve eenu. 
bu garbi.sinde bu1unmaktn1ır. Alman. 
lar buradan cumartelll ve pazar gün. 
ler1 ao veya 40 hücumda bulunmuş -
latdır. Bunlardan bazılan son derece 
dar olan bir cephede kealf bir klltle 
hallnde ileriye atılan 100 veya 150 
tanklA yapılmı§tır. 

Muharebeler ayni zamanda bUyü:t 
blr §iddetıe Turok nehri Uz.erinde ya. 
pılmaı..tadır. Almanlar l:S gün evvel 
Mozdok civarında bu nclui geı;ml§ler. 
&e de Alman köprU ba,,rnı çember içi. 
ne alan Sovyet kıtalan tarafından 

durduruım.u§lardır. Daha ;,arkta Al
man ve ltalyan kuvvcUert Sovyet mü. 
dafaalannı yarml§lardır. Bu kuvvet
ler §imdi 40 kilometre uzaeıncıa bulun 
duklan Grozn!Y'i tehdit etmektedirler 

Alman hususi tebl'gi 
,\'c1.1yor/.:, 111 ( A.A.) - Budap~lc 

radyosu, cumrtec;i gecesi Gren\· ç 
saatiyle saat 23 ıe bir ı;üna u:ahııt 
vermeksizin birdenbire n~rlyatır.ı 
'kesmiştir 

F ransada hakimi 
ölaürenler yakalandı 

Vişi, 14 ( A.A.) - Turs'dan alı• 
nan bir h::ıber, ~antlı iki knıirn 
sııkl:ınrlıkl:ırı otelde bir baskın ne
tff!c<;İnılı- y:ıkal mdıklarmı bildir" 
ln~ktr>dlr. 

Bunlar şchriıı h"ıkiminl 1ildii.
mokten suçlu idiler. 

hakkında teminat '~ren o kiynsc.i 
muhafoza edecckt;r. 

Evvela 
Japonya 

liirkşik milletler ünce .laponr:ı• 
nın mnğlrtlıl~·elini lemin elnıCllc sn• 
retile gayelerine ılalıa ç:>huk Ye d::ıh.ı 
enıııı hlr şekilde yııroyabilirler. A'• 
nııııılar bir larnrt:ın Sovyc~ ınuknn:• 
metini kırmakla \'O:: ikinci ceplıe ol&• 

~ , cok da "'""la me"'"' ikon Japonya 
ı Brilanya imparatorlııljunn ve ilirl!'" ~ "AZ "'t • ~ ,.'f.., \ şlk Aıncriknya hücum 1(-in hııur 

A#~'.#1,.C.L"IL 'E. IO'IJftŞı • bııJunınamaktadır. 
.Y. Susuzluk ecza ve ıınnsınn hart!. 

luıtleriy!e gklerU!yor, açlık da öyle! ı 
te!tkkürler .kanımızın hareketleriy!e Al 1. 
temin edj.llyor, turıu renkler ihtizaz. manyaya al\ın 
!ar sayealnde hluolunuvor: İ§ har~
kette! Yine de hareketi lnkı\r ede ı 
bir felsefe sistem! vat! 

4 İstlmltı.k edilmiş gı~alar çoktarı 
uful ettikleri halde mahırullerl olan 
mrı•enevvı hatıratnnız pl'iyldar olaıııtt 
devam ermektedir. Ycııilen fasulyeler 

YctcnAhl cevherıerc mt teboddW et. 
il ı,: 

Londra, 14 (A.A.) - Pazar • pıı. 
zartesı geceııl İngfll.Z bomba tayyare _ 
!erinden mürekkep bOytlk bir teşkil 

Almanyanın şlmo.11 go.rbl kıB!nı Uzc. 

rinde uçmuştur. Başlıca bedef olaı:ı 
Bremen şehri atır .surette bombalan 
mıştrr. 19 bomba tayyare.tuJz dönme • 
m~ur. 

metleri. Cephede bulunnrı bir Alman 
mubnblrl ''aakerlerln kuduz fllcUııe 

uğramış hayva.nlan andıran bir vah • 
§etle çarpıştık!annı,. yaz111aktadJr, 

2 - Stalingrada. hl!cuuı eden Al-
man ıutaıarı durmada.n ,:arpıştıktan 

.sonra 700 kilometrcllk bir m~e 
katederek buraya kadar O'~lml§Jerdlr. 
Berllnde bu sebeble Slvastopol Ue Sta. 
Ungrad muharebesi arasında bir mu. 
kayese yapılamıyacağı söylenmekte • 
dlr. 

3 - Topografya bakımından Stnlln. 
grad şehri ııle!O.de bir me.r.kez değil • 
dir. Bu §ehlr birbl.r!nden a;TI ve Volg:ı 
sablll uzunluğunca 40 kllowetro genjg. 
llğlnde uzanmış bir kalııballk mahal. 
lolcr silsilesi tC§kll etmektedlı.Bu ma. 
hallelerdcn bazuan bo§ topraklar orta 
sında bulunduğl.!.ndan dolııy; Almanlar 
her mahalleyı hücumla ayTI ayrı zap 
tetmek mrundadJrlar. Bu mahallele • 
rin her bin ise hakiki biur kale hali. 
ne getlrllmiııtır. Bunlar sonuna kadar 
Sovyet kltalan ve sivil &halı tarafın. 
dan mOdafaa edlleeektir. 

4 - Stnllngradın tlmallnde Don :ile 
Volga arasında Alman mania hattı 

nazik bir vaziyettedir. Volg-a. §Chrc 

kl\l'f! yapılan hareketler lçln bir kal. 
kar. .,ılZltcslnı görmektedir. Alman 

Merkez cephcııine gelince aalAhlyet
tar Alman aözcillerl 81 temmuzda ilk 
defa olarak Rljev kmminde ba§lıye.n 
ve o zamandanbert VJyazına. lılediıı 

ve Kloaza kesimlerine yayılmq olan 
Sovyet taarruzunun bQy11k kuvvetle. 
r1n lşUraklle geçen caJ1:ı.mba günU 
tekrar edildiğin! dUn tey!t etmişler. 
dlr. Ruslar merkezdeki Alman cephe
atnı yarmak için muazzam bir gayret 
sa.rfetmlşlerse de general Yükofun 
kumandasında yapılan bu taarruz ge. 
ne atı.· kayıplarla geri pOskUrtlll • 
mtl§tür. 

Leningrad cephesinde .Alman mu • 
kabil taarruzıan geçen h~fta Ruslan 
bir nıiktar ilerlemeye muvaffak ol • 
duktan Slnavjono kesiminde yapılmış. 
tır. Sınavlpono, Schlusselburgun ha -
fitçe cenubu şartrudnde ve m1lhlm blr 
dcmiryolu kavuşak nokta~ olan Mo. 
gıınm §imo.11 şarktsjnded,ir. 

122 bin tonluk 
19 gemi 
batırıldı 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman or
clula."'1 txı.şiruman&ınhğmm hususi 
te'bliği: 

13 eYjfıl tarihli hususi tebliğde 
de t'.ilcHrlldiği gibi 9 eylul 1942 
tarihinde Alnınn denizaltı gemıle
ri şir.ı:ı.l atlantrktc lııgiltereden 
gdmt-kte olan kuvıı!th himaye al
tında bir !kafileye :rnstl~lardır. 
Yapıl.an şiddetli ve devanllı savaş. 
lar ~mısıud:ı. eserlsi genç olan de
ı.izaltı g-eın1leri tayfam l:aileyi bu
güne kadar taki!> etmiş ve yaptı
ğı tas.rruzl:ı.r neticesinde topye • 
k\ın 122 bin tonilatoluk 19 gemi 
batrrnıış, ayrıca dUşmnn himaye. 
fi!OSU!l.'.!. mer.sup iki muharlplc bir 
korveti de lxıtınruşur. Aynca alb 
gemi torpiller' e ciddi surete hasa
ra uğrat1lm~tır. Kafilenin pek e-
1•<-m.miyetsiz ve dağınık kısnnları 
Jn,rtulabilm~tir. 

ıı.ır Dün bu s1l t uıılardc. ıe 
1 telgraflarda sllrat ıemı.ııl 

dan bahsetmiştik. Bu yazııııı' 
gtin, bir tnnıdı~ınıu: bl~t Fi 
geçen bir hAdl.seyı anlattı. 
daş dlln a!tşam bir meıttııP 
aimak i!zere H:araköy postB 
gltml§, klşedeki ır.emuria1 

almakl11. meşgul oldukl•rf fi' 
bir müddet beklenıl11, ııl~ 
munın ellndekı i§ bitin~-~ 
mıııtır. Memur cevıı.p verııı"" 

- Biz pul satmayız. 
- Kim 68tar? 
Memur etrafına ooıu:nJn ~ 

vcrmjyerek bn§ını öntınc e!I"~, 
bntnbı bjraz dah~ bektedi1't~ 
ııabrı kalmayınca söylcnıı1 ~ 
le.mı§. Bunun Uzerlne ttlf'r. 
sindeki memur 1%&..hat ve 

- Haklısmız. Fakat ~ 
pabWrlm? Saat yi.nnlye 
tnhanede pul aat.ııması 

Şjmdi saat yjnnlye on ,-ar. 
aloyh §U anda pul satıınıafl 
LaJdn memur gttt,l. 

Bu ızahat karşuımd& •.,r 
duracağı için, c.rkad~tı:ıJS 
hak VCrtn(lkte.n ba§ka ~ 
ml§tir. Yalnız bu vazıyet 
d3 akla şöyle blr auaı . p _,, 

mümkün değil: Poata.bP" , 
m.urların ge!jş ve gid~fiOI 
kontrol edecek mesul bit 
yok mudur? 

'(Ba~taratı ı ınçl 

Bu tahvillerden yüzde 1 
olanlnnn kupürleri 20,1 6 
1,000 ve lkraımiycsl :1ii:r.de1111 ., 
olanlann Jmp{ldcri ise 20.1 ttfl 
lirnlıktır. lkramiycli tah_"ıı ıtri 
ke idcdc çıkacak ikramıye d 
ikOnu l00,000 Uraya ya~1~ 
tnlıvillerc yfıule 5 iniz \'erı! ft 
slire f.ıizll tahvillerle fııiıl1,., 
miyell tahviJler arasında f 
olan yfü:de iki 20. Um ki 
bir tuhvil lçln 40 kunış tulıtl 
bu 40 ~mnış lnbvil hamili11e 
iki defa çekilen f'knmılyrie'; 
ha1\kını ver.mcktedir. Yıın1 
ha göre, hamil her ikr:ınllY~ 
rıık için 2'> kuru5 miJdıırı 
faizden .ferngnt eylemel.tedif• 

\'eni tahvillerin sotirect~ 
gelince bunların lhrac fjall 5 
rinde yazılı kıl'lllellen ·yiiJ.d: ~ 
son olduğımo nnxaran. Y-" 

1 
rnhk bir thııvil 95 lirn:rıı ~ 
göre 05 liraya 7 lira faiz ı 
ve blnncticc faiz nisbell b~ 
yüı:dc 7,368'i hulmakta .,e 
yeli tnh\"lllcrin hakiki raiıl dl 
5,2G3'c vnrmnktadır. 

o __,,., 

Mısır ceu1ıeıtll 

Alman nvcılan hava nı 
de 2 tayyare dU§Urm~Jerdit· 
yer!e~Urilm!ı olan ııava .,; 
top!armın ateşlle • tanar' 
,şUrültnU§tür. 

10 cylUI geceal Arno ııa.s•aıı' 
yaralılan yUkleınek ~re ' 
bulunduğu Tobruğun t&kıiııet' 
açığında torpilli bir tngi1iS ~~ 
nin hllcumu neticesinde b&~ •~ 
minin bUt.lln 131k1arı ~..ıs. Y 

niza.mı işaretler.! ayd~ ı .J 
rett.eba.tın bUytlk bir ~ •• ti J", 
sa bfitün lazılhaç hem~~ 
nlmıştrr. Ölenlerin aile~ 
rllmlşUr. . . . -

Kahire, H (A.A.) - ~ d 
Z&rte&f netredlleıı mu,t.,... 
ortqark tebli#i: 

CumartcSi gecesi ke§ll 
taaılyetı devam etmı,tJr. I 

Şimal ve merkez k~/ 
man mevzllerı ve lşÇt ekf.Pletl t 
larla hırpalanmışt,rr. ~ 

Cenup keslm.lııde topÇU ' 
muştur. .dl '..I 

Muharebe ~es} U~_.,ll"jl 
l! ehemmiyette 4 hava ,,-~ 
olmU§, bu arada avcıianillll fl'-

~~an tayyaresini .h~ 

izzet Molla'clan /, 

Van.m Sabba. gibi hem~ 1 
rtı:cH d'~ 

<Hırmedlk varsa araJuı::;,,, ıı' 

Ra'§e geldi eline, ız.zet- ~ 
BArt sev köhncsinj, tSS€ : 
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lo':ıJtat\t.e ekseriyeti te~il etlc:r. 

~:~~ ;~~~~~~:~e. ~~~;~ ~:~~; Vallve 1anlış 
llltıı) ıkı defa nyr.ı suyun ıcl'- J 
lıa.ııi;~~~~t h:ıyntınm tabii mu. ı • t ı• dl 
3·~an. ~N:cr \e "OSyete cla:nıa IS e '"'8 1' sme b·"' JMer W ., ....... . 
1 ~.·v t' · · 'l'f" r • e ı:t 11l!ıtisınl "an'ane. 
t.ı. ' •kat halin i "örf tcskı'l -..:r. ,, ... 

lıtil<b 
lt1~'.\., al, anane ve örftin reali-
t uı.c .. -
-~~ .... ore kttrulnn bir hesapla 

tilttı.ı int< eaebiJir. Hayals;v. bir i~
de 1ıQ iı/8 etnıek f1:in 1-llJll nuul. 
• ltalbn~ tıncurr'!ur, 
'lttt 1 l, fertlerjn teker, teker 
.....: ·,llrdtikle-Ji· mlitalenhır P.fkan 
t ;··"bı)f'll' d 
'>lu~ ın aJma tnri?-ı o1mut i-
~ r ~krardır. 

>'\t k e~YJ idare eden ~·eni fın. 
~"!t!!lıinrtla.nd"'· Binaenn le;) h, sos. 
il" ~ &l'ztllarmr, iıtlyaklarn ifa. 
~~e hakiki efitlrı imıumiyeyi 
"'1 tl gerçekten tC'msil eden 
l!ilt~~ ınUtnlealarmda kendini t r, 

'ıı~ tınıumI ·e:vi bu manadn 
l' l'ealj°teye 'lnha yakından 
' ~tnıeı.ur. ÇilnI<ü ola,.atı an
~~ltla ()lnn1. hildiren bu 
'lııl\ . il, ıster polit·Jcada, bter 
"ııtıı_' ~ter ırfiz ... J sanatlar ı1aha
~ı11ll<t0 !_~n, hUl<Umlerinin malces 
~ tıl!'>"llb görtir. 

"ı) ,J:n "'~Yete;ı·i ~·llz<le yliz tem
~. ~ da~.i <lNll;'.;'imiı: 11ns11rlar. 
'111~ l kul hnlinıle sor:ıyetc~•i 
~Ütley:ı~r ''e bn ifrule ~·Uzdc yliz 
f,~i \'aı ra.ı.ı olur. E(lkfm umıımi
~lıt~ Jıa Sa,tf tipte öl~ek sanııtr, 
~ tlj~ (Jl·~~!lık t~liltkisir.i' se,·iye-

U~tırebılir. 

~ SADRI ERTEM 

Partiden yardım 
gören talebeler 

. .\ılJtıı. 
t'Yet l,_ra, lıl (A.A.) - Cilmhu-
ı· '14llk l~,ıı~ Pnrtisi genel seltrcter-

l>arı· teb iğ olunmuştur: 
!lııirac ıcc ~'ardım yapılması için 
t<.ıcı,.!~tlnrda bulunan yllzlerce 1
tlif ·~ ancak pek azınrn ımuh-
~ s:.ı 
ili! hı.ıı ?'etlerde hfr.ıayelt'rioe im. 
~~abilmi5tir. 
ıgllt l'ııı.. ... "'Ylfıl sonuoo doğru tel;.. 
~Ut -'l"lacaktır 

lrı.L - Çcnın g" • d·.ı:.: • k' 
"'Glt ı.>U .. :._ :'vstcr 15 , ım ansız· 
~""lt ~.-.uı.u.en yardım göremi
~ıh, larıı:ırın ~ Ye'Z'e oevap in-
llt tıda bulunmamaları ilıin olu-. . 

~. 

liüaeyin Rağıp;- · 
Ankal'aya giitİ 

ı"'' ~ hU n Şehrimizde bulunan 
~ ~l' YUk elçinüz Hüseyin Ra. 
ı~ur dün akşam Ankaraya 

&uıg~r Yahudileri 
~ t' "e dükkanlanna 

""()• e\'halar asacaklar 
' •)'a· 

bıı."le,.1 1; 14, (A.A.) - Yahudi me. 
bıı e~rı e ntl!§gul olan kon:iscrlltfn 

11,lıııt nJı lnuUbince yarından ttfbaren 
l\ lttlıılft ucı evlerinin ve tlcaretha. 
t-..)11.ııu ltal>ılanna: "ya.hudl evt .. ve 
....._"'1\ıı dı tic:ıretbanesl., ibareainl 

llıadenı levhalar uılacaktır .. 
1tııııı1e ıa llaslııaı 
~ ltl:tJ.ı~?oştarafı 1 nci aaııfada; 
ı~ lı)'li.ıl · 14, - Çar:r.mba g{bU 
\ llııt Oh~dıiew yağmurıar yüzünde •. 
~ '1ı bıı-lllt •u basmıııtır. Yatmurlar 
~ ıe,:bah l:esllml§ ve zarar zi. 
' l' .,<1 1ıı lhıe b&§lanmışlır. lzmlttt 
:t 

1 bata ll:lnc:a zaY:fat 7oktur. Nor. 
~~d: avdet etml:ıt.fr. HRydarbey 
lıı. 'h~ıa. lltılann yUluıeL'llesllc bere 
lcJl'tal'ııatıı ta trrınannn :5 ı,.1ftçl henUz 

'lıttıletı b aınııtır. Gönderilen imdat 
lcttdtr 'Urılann kurtarıırunsma çalış 
~· 1 ~ ·it: ı 

t ft~1latı f {A.A.) - .ClıkR.ç gün_ 
ill... dUıı Y&tı:ıakta oh.o yağmur • 
~ ISUte llcldetıenmif, sağnak ba _ 

'"ı.ıe, il Yatnıurlıı.rdaa husule ge
t~ı:ı:-zı evlerle klfıt fabrika. 

, ~. Sı.ıı 1~ \•e ~it ovasmı bıu
• tela a.r lznııt ,.e bOyUk Derbent 
~ birdernıt:roıunda huar yaptı. 
~. ı 1nUddet tlrftl seferleri 

ı '·r :a 1 ~UQi UgUn bava A(mtf ve rı· 
nı IJlt ~ '~Ur. 

Bazı gezetcler, belediye iktısnt ' hı;zır"anz_ Bu, vazifemizdir. O 
mi.!dürliiğlinUn ~da mnd<.l~l·ri gün, vnli ve belediye reisi doktor 
lıukkında vnliye verdiği listenin Uit!i Kmlar, bir liste emrettiler. 
kast~n dU~llk tertip edildiğini, bu 12 eyliHe ait ı:ste:i tnkdim ~tlik. 
halin piya~a ha.Jckmda vnliye ynn· Yapılan neşriyat üzerine ticaret o. 
Jış fJtlr vcrrıesi ihtimdi bulunuu- c.!asınm 12 ~ylfıl tarihli sayısını 
!:'unu vnzmış1a:rörr. tu'dıırduk, tetkik ettik. lı'iyatlar 

Dün, belediye :iktıSat müdürü r.rasrnda mi:?ay.-nct görmedik. Bi
Saffct S~..t"n, kendisiloe görüşen lakis Jr.ızı ~yn içi!l verd·ğimiz fi. 
hir muharririmize bu hUSl'.Sta ŞU rntlar, ticaret oda.sının tesbit et
izahatı vermiştir: ti2'i fiyııtl::!.rdan 20 para, 40 para 
"- Biz her giin fiyat l'stesi fnzla iı:?i .. , 

Parti Ocak kongreleri 
devam ediyor 

Anıavutltöy p:ırti ocak kongıre- yeni idare 'heyeti ~lerck toplantı 
si ewdki el<şnm büyük bit· kahı.- yu son verilnıiııtir. 
balrğm iştlrakile ya.prlnnştJr. İda- 1 Snrıyer kazasm::ı Büyiik<1erc 
re heyetinin bir yıllık çrılı!}ma ~ra· ' ocağı kongrrcs.i de evveli akşam 
poru okunmu5 ve ekseriyetle kı- yapıl.nu.5trr. Ko:ıgrede dilekl6:" a
t.ul edildikten f'.onra. dileklerin rasmda bilhassa Ş~eti Hnyri.ye 
miiz:ı.keresine &eı:Hmiı;tir. idar.csinin yeni tn:rifO".ıi mevzu c1. 
Kuruçeşmc k'imUr deposunun k6 muş, h'l.l!im gece boğo.m dönmc-k

mür tevzii !iUbel~rı açm:ı.sı ve di- te mfi~kiil:ltn duçar o.'dnklarr. jıilf
ğtr k:ı.z:ılarea.ıı ıburay:ı kömür a'. tad:ı. !bir defa yn.pılnn geçe ya.rı:;ı 
rnak üzere müracant yapı:ması yU poc,t:ısının l;o:ıldrrıldığını, bunun 
;.ünden l>u f;!Dltin ihtiyacı karşıla- lt<ınm::ısı Ye seferlc:-in iht.iyacn gö
u~nındı<i-ı bi!dirilm:s ve tc!kiHi.tın re t::nz.im edilmesi ~stemn~ti. 
gcniı:lctil:nesi iste:~tir. Bilô..irre 

Dil bayramı 
Beyoğlu Halkevi bir tören 

programı hazırladı 

26 eylül dil bayromıdır. Bu Dlil
nasebetlc bütün balkevleri bu gun'i 
kutlamak Uzerc bir tören p.rogra. 
:rr.ı hutrJ.a.nuıtır. 

Beyoğlu ha.lkevi töreni Tepeb;:ı. 
ı,;t bahçesinde yapa.ca.kıtır. 'l'ôrene 
Beyoğlu milli oyunla.r fostivali .r!..ı:ı 
iştir.ık edc<.'cktir, 

Zeytin yağına azami 
fiyat kondu 

Zcytlnyağcdn,. dlln kendi arnia. 
nn1a toplanarak zeytinyağma :ıza. 
mi fiyat koymtı5lardtr. Bu fiyat 
gızli tutulmuştur. 

Huıuaiden taksi olan 
otomahiller 

Evvelce husus~ otomobil o'.nxak 
~ull:ırulan ve b'iAlure tPksiyc çev
rilt>n otomobillerin ktıldırı'l:ma:•ma 

iktisat VekHinin 
tetkikleri 

Şehrimizde buluna.o 1k't1ss.t Ve. 
kili Sım Day, diln tetkiklerine 
ba~·am:c;t.I?-. Vekil, Eti Bn.nk k5-
milr tevzl şubesine gitmiş, çalış -
ma vaziyetini görm1.işttlr. Vekil, 
bımda.n sonrn. sa:ıt yatıma kadar 
üevam oden Sümer Bnnk top.!Atı. 
sında .bulunr.ıuştu:-, 

Bulgcıristandan gelecek 
kömür 

Bcl~?ye maJıruknt 1şlerI ofisi 
Bulg:uistn.:ıdan $dırimıze gelen 
ticaret heyet.ile temaslarda. bulu-

' Jtamk ın:uı~al !kömürü gönderi~
si jşindc anlrum.rştır. Bulgaristan. 
dan 6000 ton mangal GrömUrii. ıc..e
J.ect'ktir , 

Albn fiyatı 

karar verilmiştir. Bu sureti~ mü- Dün, bir altmrn fiyatı 33 lirn, 
him miktarda benzin tasanufıı ya. 1 killçe- ıa'tmın bir gıram fiyatı ise 
ı;rlaenktır. 461 kuru~tu. 

Hasan Çavuıun babası da sırtında bir yorğan ile yarıl" csır evvel 
bu yolu Ayd:n isti~ametinde a1mııtı .• 

x 
' . 

Mustafc.: idadinin son sınıflarına gelinc'eye kadar, devlet, millet ve 
idare mefhumlarına ait vôzih bilgiler ve kanaatler sahibi olc.mamıJh. O 
zamanlar, mekteplerde vatandaJlık vazifelerine dair bir§ey ok~tulm~z: . 
birşey söyiler.mexdi •• Vatan ve millet kelimelerinin bile tereddüt ıle ~~Y' 

lendiği bir clcvirde başka ıürlü olmasına irnkôn •yoktu .• Onun için, dıg~r 
bürün talebe gibi Mustafa da devlet ve devlet idaresi hakkında ne nazarı, 
ne de ameli malOmata sahipti .• 

Muhaıe ve mekteple öğrenilen Jey evvela Allah, sonra da Padi~ôhtı .. 
VcıtandoJ ci..- ancak müslümandı .. Vatan ise Padiıôhın hükmü gecen y~r. 
!erdi .• Bunun da nereleri olduğu Mus~afanın az çok coğrafya okudugu 
zo:ııaı lar da bile belli değildi •• Mektep, haritası, Cezayiri, Tuı"!USU, Bosna. 
lierseği, bu yerler arasında gösteriyor, fakat Mustafa onların PadiJôhın 
hü~münden çıkmı~ olduğunu, platonun gösterdiği baıka bir haritadan an 
liyordu., Demek ki, mekteplerde bile, her~ey çocuklara doğru olarak 
öğ: etilmiyor, onl~rdan bazı ıeyler saklanıyordu .. 

Padiıôh hakkında söylenen şeyler de, hemen Allah hcıHındakilef 
kadar müphem, muğtôk, ve havsalaya, hususile çocuk havscılasına kolaf 
sığmayc:n. feylerdi.. Mustafa daha ilk çoculduğu devresinde hıltbelerdwe 
Paclişôhın tamlıraklı ünvanlarını işitif ve onları iyi anlayamamasına rog. 
men, büyük ;eyler ifade ettiklerini sezerdi.. Dünya yüzünün H~lifesi, ka. 
raların, denızlerln Hôkanı.. Peygamberin vekili .. Bu hôle göre, Allahtan 
ve Peygoml>crden sonra ancak Podiıah gelirdi.. Muhitinde de koç defo· 
lor zamcnın JU vecizesini iıltmiıti .• Arz Padiıahındır .. Arz gibi, müslüman. 
larır. en kıymetli telakki ettikleri, birşey de Padişahın olunca, onları mal. 
ları, c.ar.ları da Padiıahın olmak lôzımgelirdi •. 

Ne:ic.e itıbarile "::>evleti Osmaniye,, denilen ıey Padi;ahtı •• "Y.e• 
môliki 0$m"::~iye,, de Padiıahındı .• Mustafa tarih derslerinde Podiıahlc., 
rın iyi, kotü hikayelerini okumuş, ve onların da nihayet bir insan olduğu 
kanaatine vormııtı .• insanların iyisi, kötüsü, ôlimi, cahili olduğu gibi Pa. 
dişafıiarrn do olabilirdi •. Kotü çıkan bir Padişaha, bütün bir milleti, büfün 
bir memleketi bağlamaic, ve ona bunlar üzerinde mutlôk tasarruf hakkı 
vermek doğru olur muydu? •• Köt:i Padişahların ;ıkmaması tein de millelin 
elinde teminat yoktu .. iyi bir babanın, oğlunun da mutlaka iyi olacağı beı 
li değildi .. Torihte görüldüğü veçhile anaları da iyi seçilmediği için, Şehı'2 
delerin daha ziyade kötü terbiye aldıkları, ve kendilerine veıilec!'!k va'l;. 
u xe "'e!Jlli,ıetm ağıtlıjınt tak.dit: ed~ek kadar ,!)bun_ bir düJGnf;eye JOhlp 

Üzerinde bıçak yaraları ile 
bulundu 

Dün sabah, Tophanede, eski 
.Fort fabri.ka.smın öni\nde, denime 
klSa b:r zmn:ın kaldığı anlnsılaıı 
1 ıir c:-c-...ct bulunmı:ştur. 

Yapılan tahkı'kıt sonunda ~'!Se· 
din Tr3.1P..onlu Ali Can ad•nda bi
rı.<:ine 2it o"duğu öğrenilm.i:--tir. 
Cesedin üzerinde brçak ya:ralıın ve 
bereler vardır. 

Valt:ıru:n t:ı~kikııt:na nl5betçi 
mliddt"".;wnı.mıi muavini Orhan Ha
ın:ımi el koymuştur. Ct-set morga 
koldırılmıştır. Morg raponı nlın -
dıktan sonra vaziyet aydınlana
caktır. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali \•e bel~e :reisi Lütfı 

Kırdar dün akşam Ank:ırayn git
miştir. 

Vn.'i An.lt:ırada belediyenin büt~ 
çedoki aç·I;.,nı ka.p:ıtmak uzerc alı 
nacak tedbirleri, hubnbatln t<:S· 
lim &!mma işi ve şch1imizin ınşe 
vaziyeti eL'":lfında. alnkadar:aria. 
temas edecek. ~ giln sonra şcJı. 
rimize dön';'ceik.tir, 

Zingal Şirketinin 
muhasebecisi 

15 bin lirayı müdüriin emri. 
le mi zimmetine geçirdi? 

Zing31 ~irlretinin muhasebecisi 
Faik muhtelif zamanlarda çekler 
uzetin<Ie tahrifat y:ırparak şiritetın 
Osm:ınlı ibanka.sında bulunan para
br:nclaıı 15 lbi 1'Ü9Ur lirayı ümme
tine g.c-çirn•.i3tir. 

Bir kıç glin süren yağmurtllın 
Jıayli lirkmü~tiik. ırcm de heııi. 
m:Z ona uzun b:ısretler.den ı.oııru 
ka,?uştuj;'"llmuz halele bu iirl<irntü
yıi duyduk. Çür(.tü onda bir kıı;; 
hu\"8s11ırn mUzıııiıı kapanıklığı , ·ar. 
oı. l'az yağn~rhın s~rt olur, de-
1-i~men -0lnr; fa!mt 6Urek izdir. l'a 
lu\•racı knb:ıdnyıl:ırı an<lır:ın ku. 
na sıla gUrleme!er, çakıntl!;ır, pa
rıltılarla A'elirl'!r, Orlalığr !:nkmnk 
taşı koku~u knplnr. ı; rıf.ı{l:ır, bur. 
numı.ızun U<.'Una kııdar ) akl:ı~ır. 
Ruhlar, darlığı derin derin du. 
yarlar, hay-;.-anlard:ı bile ic sıkın
tısı baı;br, Ama biltlin bu gilrlil
tU, pntınh çok az sür"!r. l\nldır:rn. 
larda henliz y.ıığmur §11kırdarken, 
cfkw.ı ansıznı geni,lcdiğini, bu
lut tavanının delir.<l~ğini , .e gök. 
te bir ışık yelpaze.sinin açıldığını 
gi.irUrsUnüz. Yarmı saat jçinrte her 
r:ey olup biter. 

S:ığanaldnn 1;:~1'in gUn~ler J..o. 
, ·alnr •. rsınan kiremltlercle ince. 
titrek buğular tötmcğc ba..,tar. 

Evet yıı.z y.ığmuıian böyledir. 
Fabt bir kaç ~n, hır hafta SÜ· 

ren son yıığmordn. bir damla ~!
ne.' göremedik. Ufol<lar, k&nu:ı 
a\'IRnna mahso• ıtUrekli b1r l<a. 
Jı~nma ile duman ke!pe~klerini in-

Milli Piyangonun 15 Eyliil 
çekili fi 

Mitli Piyangosunun 15 EylCll. Ç&o 
kilı,t Salı gUnU 1588.l 15 te Ankara.da 
19 Mayıs stadında yapıla=aktır, Tek. 
Dik bazı 81lbepler dolayulle Milll Pi 
yangonun bu çeklll§i de radyo ile 
nakledJlmtyecektir. 

İkramiye kazanan :ı.um&ralar ak
ıam saat 19,30 da Ajans habf>rlııtlni 
müteakip nl?§rcdllecektlr . 

llinnl~lerdl. Her yerde ,.e her şr~·· 
de ı.,~, andıran b:r h.'\l \"ardı. Dt'• 
zj osıl tlzen, ne~emizi "nrır.uı da 
galilıa boydu. l'a.ıa <~ymn~an, 
l ıır.dnn umduğ11moz dinfen<.lirkı 
t:ifnyı almadan kıı;a glmıek bbj 
urktitüyordo. 

Sonra <l:ı.ha bsş!m ı-ebepler ele 
J;nfamıza irademiz o:m.ıdan gir. 
mi'> bulunuyor. 

Bu kıJ, eski -ıenelerin kr§lanna 
bcrız•nıiyor, Onn bir ejderha ağzı
u a ~i:-cr gibi gir:lyoruz. Eskiler. 

KU5 geldi krl!ç gibi 
Biz" bu1<!u piliç gibi 
D .. rfoı,ni~ • .A<.'nba atıtlarn bunu 

"-iiyl.oıt.en ihangi kıştı, hilnıiyoruz. 
Fnknt şunu bfü'yorıı.z ki geride 
ılilnyanın bu k:ıtls.r fen,:, bu <lcrece 
korkunı: kı~lnr ~irdiğini h1c; bir 
tn rlh ynzmadl. 

(ieı:en sene, "erkeu geldi!,, di
yordnft.. Ha!huki son yağmurla::-, 
hize, hrldrrcfan da beter hir kışa 
g-iriyormus lcoricu.,;ı:r.u , .erili. ı~, et 
kı~tnn korJn~yonı:r. Topr:ıaın don
üağu, berel!ct :n J·4ltr.adığr. t.an ·a. 
tın lusır::ıştı:,. bu <'ağda ,·nşa. 
mak :r.or1ıv•ıyor. Yiyeeeı, t~:-hğmın 
~·nıu başında yn'k:ıcak ı,ıuı~r cı" 
CJekecelderin \ay ha.lir.el 

Hakkı Stiha Gezgin 

Belediye meclis secimi 
Yeni belediye rn.ec j"i :: eçimi ha-

2ırıkhklamıa devam euilım.:.Cte -
oir. İntihap dcfterle~ın a~~ ın.A 
mUddcti dUn tık,.~ tarunrnfanmış. 
tır. HugUnden itilxırcn ~egımi:ı di
ğer foaliyotine haşla.nacr.ktı:r. Nam 
zct~rin ilô.nı 20 eyJUldcn eonra Y"\
ı.ıı aca.ktır. 

Çirkin bir iftira .Fa.iğin mÜhak~mesine dilıı Hun
cı ağır oezacl:ı. başlanmıştır. 
F~. şunları söylemiştir. 

Yeni Defterdaı Beykozda YalıköyOnd(I motörcU so. 
, kağnıda 10 aayılı evde oturan Tevfl. 

- Ben ne rnnkbuzlarda. ne de 
<'!eklerde t~fat ynptım. MUılUr 
Tevfik A;i Çınar ~kTi böyl.c yım 
lı~ yn.zdıre.ra.k paralP.rı aldm:lr, bi
ze Gaklattı ve arada. sırada ikişer, 
ilçer bin lira olarok aldı. 

!fitanbul deft.C'rdarlığına tayin tin kamı .Ane, !ılilddelumumı 
edilen Faa: Ökde dilnden itibaren llA'e mUracaat ederek 11) yaıır.dutd 
yei vazifesine bnşla.rnt§tır, kızı Saadetin !iz babntı ~anı koca• 

_.._ tarafından kirletlldiğini f~dJa etmtJ, 
Takaim - Yeni mahalle bu iddia Uıerine tahkikata gtri§UmlJ 

Otobüsleri ve kız muayeneye aevkeclilmf§tlr. Fa. 
Bu işleri müdüTUn eınrile ya.p.. 

ı tık. V.eznedar da bunu b lir.,, 
Bundiin eonra tnhkihtı yapan 

ıni1fet~le:- •lin'ıeni:r.ıi" vıe muha. 
keme diğ('r fW:ıitlerin celbi için 
b~a lbir gün~ bıra.k:r1mıf3trr. 

Bir amele ezilerek 
öldü 

ŞI5lid:ki bir inş.-ıatta çal:ışan Kıi.
nm Balcıro~lu actmda bi:r amele, 
t•st kata tuğla tn.<m1ken "kalastan 
dtlşrn~. tuğlalarm nıtında kala • 
rak b.ldl'!'.Ildığı ~yoğlu hastant'. 
ı:..inde ölırı.U,tür. 

Taksim ....ı.. Yenimahalle arasm 
da isliyen otobüslerin h~et &a
a tleri görlilcn lüzwn ilzeria.e de
tlf!Uri!mi..,tir. Akşamlan saat 10. 
30 dan sonra otobüs iBlemiyecck. 
tir. 

Hallan bu saatten ~nraki na
' kil v:ısıtası ihtiyacını Şirketi Hay 

riyıe idaresi ka't'Şüıyacalttrr 
~--

F'it~ ; 
(Fitre) lerlmizl TUrk Rava K'°tıru_ 

muna vermekle Uç milll cemiyet.in 
gayelerine bir anda yardnn etmek 
imkı\nını elde etmi§ o1acağız. 

olarak yeliımediklerl daha çok vakiydi .. 
O zamanki devlet mefhumunu ifade eden Padiıahın bu vmiyeti kar 

ıısında millet mefhumu da ancak tebaalık ifade ediyordu., Millet yok, cm. 
ccık Padi,ahın febaası vardı .. Bu tebaa evvela müslümcn ve miitlümr:ı!I ol. 
mayan diye ikiye ayrılırdı .. Sonra bunlar da kendi aralarında Türk, Arap, 
Arnavut, Çerkeı, Rum, Ermeni, Yahudi, gibi türlü ırk ve millet farkları g5s· 
terirlerdi .. Pudiıah kendi hiı ve temayüllerine göre bunlara ayrı ayrı mu. 
ameleler de yapabilirdi .. Padiıahın iradesi kanun ~clı~ ir.in. ,h.,......, .Aııü 
ne geçecek baıka bir kuvvet yoktu.. · 

" .. 

kat yapılan muayene sonunda Su.de.. 
te babası tarafmdan ta.sal.Ot edilme. 
dllt anlllfllmııtrr. 

"APONLAB 
Çinde mühim lelefa\ verdiler 

Çunking, 1' (A,A.) - Çin umu. 
:rtd karargalu, bir Çin birJiğinin bl.I' 
eylftlde Kouangtoung'un "8licında 
ve Sama Pcou'nun §imal doğusun. 
da 60 kilometre mesıı.fecle kiiıı 
Tohao Tcb,ou yakininde Ja.ponla. 
nn ileri mevzilui olan Te.itig ve 
Hona.Koung'a hUcum etmiş o duk 
lnrnu bildirmektedir. 

Japonlar mühim miktarda tcl"
fat v~nnişlcrdir. 

Nlakedonvadafsvan 
'lazı Bulgar memuriarı 

öldürüldii 

Si(Jkholm, H (A.A.) - United 
Prtss bildiriyor: Sofy:ı<lan gelen "Osmanlı Devleti,, kendini teıkil eden unsunar ıçın oııe l}'1 anıoıır 

mıJ, sevilmiJ, ve inanılmış bir mefhum teşkil etmiyordu. "Osmcnlı nıem. 
leketi,, onun üstünde oturanlar tarafından ayni derecede sevilen, ve ica. 
bında ay1>i fedakôrlklar ile müdafaa edilen bir vatan değildi.. Bunlnrın 
başında bulunan Padişah da, tebaasının muhtelif sınrflrı tararıoıdan muh· 
telif telôkkiler ile karJrlanıyor, ve nihayet gösterdiği kuvvet, kudret ve fe. 
tanet derecesinde itaat ve saygı görüyordu.. Hic; bir sınıf OsmCtnlı Dev. 
ı~tinden, Osmanlı Padi1ahından, daha fazla bir ıey bekiemiyor, bir sey 
istemiyordu .. 

I haberlere göre, Maltedonyada mtt. 
teaddit 3ehirlerde isyan hartkct. 
leri olmuş, Bulgar ınemurlan µ.a.. 
kedonyalı bil.er t.a.rafmdan öldU. 
ri.ılmü§tlir, Bulgarlar, isyanın mer 
kezi olduğu anfaşılan ÜskUp Şeb.. 

. rinde örfi idare ilan etmişlerd.ir. 

istemiyordı:.. Daha do§rusu istenilen ıeyler menfl mahiyette idl-
Tl!rk miıslünıanlar, Padiıahın en itaatli, en yumuıak baılı, ve baıka 

dayanacak yerleri olmayan tebaasını te$kit ettiği için, Pdiıah ve onu:'lla 
beraber hareket eden ;stısmarcı zümre en çok onlara yüklenıyordu .. Ya· 
bancı devletl~re karıı müslüman ülkesini korumak, isyanlaıc; korıı Padiıa. 
hı müdafaa elmek için asker onlardan alınıyordu.. Sarayın lıesabı bllin. 
meyen israflarını ve masraflarını, vezirlerin, pa~oların, ve bütün yükselt 
memurİarın maaılarını karıılamok için en çok vergi, onlarc: yük~etiliyordu .• 

Cuna mukabil onlara ne temin ediliyordı:?. Mevcut vaz yete ba~ı· 
lınca hemen hiç bir' şey .. • Asayiıi muhafaz:a ıtmek ic;in, gönderilen polis, 
jandarma daha ziyade halka zulüm ycpmok temayülünü g5st.,riyordu .. 
Adaleti ı:mir. etmek için kurulan mahkemeler, rüşvet ile i1 görüı.::ırlar, odô. 
letsizliği artırıyorlardı •• Yol parası alınır, yol yapılmaz:~ı.. Bi:tün bunlar. 
bilmeyen bunlardan ıikôyet etmeyen kimse yoktu .. Hatla Mustafa bunları 
bir gün ~ek'ep yolunda rastladığı bir köylüden bile d:ıymuş ve vaziyeti 
on:.ın oğxındcın daha iyi anlamıştı •• 

Bu ~öylü önünde, odun yüklü bir eşele sürüyordu •• Odunların üsaün. 
de de ayakları bağlı birkaç tavuk vardı .. Köylü Mustafayı geriinc..a kuıo· 
ğının arasından bir kôğıt parçası çıkardı .• Ona uzatıp, efendi, ıunu bo. 
na okuyu ver, dedi .. Mustafa okuduı 

AkbolrJır mahallesinde, Çeıme sokağında. nüfus kôtihl ...2.iva mru:!; 
Köylü Mustofonın yüzüne bakarak: 

Acep hangi semtte?. diye sordu. 
Mustafa mahallenin semtini tarif ettikten sonra o da k5yı:;y., sordu .• 

- Gcliba, odunları, tavukları Ziya efendinin eYine gölütiiforsun .. lıin 
lltİ var ki? .• 

- Öyle efendi, oğlumun nüfus kağıdı yanlış yazılmış.. Kendiıi 'ln 
beş yaıında, kô'ğıtta yirmi bir görünüyor .. Geçen gün jandorma geldi •• 
ille askere r,ideceksin di')·or .. Yumruk kadar çocuk nasıl asker o1ur?.. B" 
iıi Ziya efenc!i dijıeltirmiş .• Elimiz boı gitmiyelim de::ik .• Çam sakııı, ço. 
ban armağanı .• Elimiıd.!n baıka ne gelir ki.?. 

- Deva• '°' -

1 
25 ytl evve kı Vak·t 1 1---

16 EyHU 1917 

- JDR"llızrer Bakuvü 
takviye ediyot lnl' 

Gazetelerin Ejderhancl".J: aldıklnrr 

malümat.ma nazaran tııg-,llzler Bl\S'· 
dRttar. tak\'1yc kuvveU g"'ı.dermj~Jer_ 
clir. 

:E SALI Ç.a,.,amba - EylQI: 115 Eyfül: Hl > 
~ 

er Ramaz.:uı: 4 R:ıı:wı.ı.a.n: 5 - Hızır: 183 1 Hıur: ııu 
-

Vald".iorr 'a.au t:r.am \'aaatı t:zaDi 

61 .... 41.S8 11.11 ... 11.20 

Oğh ı .... 5.48 .ta.09 ö .... 
tıc~ :a.u •:w l .... il ::c 
ı\kş.Ja ·ı_:en noo 19.lA rı.«· 

Yat!lr .:o.~ .. 1 ...,., '!\ı.:lO l.'..:i ··-• ..=.silk 4.61 il 33 5.Cit 91 



~tjii K ~Yi"JS 
ı-s :;;;nim rad~ ll'l' v A K I r · ıı f". -· Kız v~ l:.r.kcK ~ısıml2--
7.~0 Pro~ran ~c mer.:I kd saat s. • BOGAZ 1Ç1 LI S L-ı_E 

yr.rı. 7.3:: \ Ucu:lunll'zu ça!.ııtıraiım üııe:1:de :;ıı;.a rı cıunı.n y!Ul •• 

7.40 Ajö.tS hııbcrl rl. 7.55. 8.30 Sen- ,.. re~ mıert.n ııu~·J)ru mah."1%!1ı;ı 

Aksisada satıcısı fonik patçı. a r. l 2,ZO Program \ ' C ' 4.t~o,_ ft T-' fUJ'l~MI 
a.teırııt-11eı 1ı1en:ı!~keı 

memleket ıua l aynrı. 12 33 mı: t~ılı 1 • ..___ ,çır..:e aı:mca 
l'ro3 ram. 12 45 Ajans h'lberlerl 13.0C 1 °' ,-tıtı ~ l~ IU 

Z3vallı adamın hal ve ttl\"rında. tırıı bir keç bin do~:ırla yapabile- 13.::o Oyun hcva:arı, 'l'c' . .ı.m \e 1'Ur. ı .. rn" c.:o 4:!.\ • 

büyük bir bezgiulik gfüe c:.arpı. ccğlni diL<1iiııdü . Hatta kayalığın kU\?r. 13.00 Pco"rnm H! ınt·mlckct " ·~·1114 "" ~• • 

yordu. E11'iseleri par<:a parc:a idı t :ıııı nıim:ı.ıisini değ1~f irer-ek sa. saat ayJıı. 18.0~ Rau~ o rıalon o•l:r$. • "Uı.ı VU(ı tıwv • 
ı al'U~•l!.'ll Bıııkan 8ırl!;1 l<;.r.. 

l<~ndiAine !'Cid::.ı. E!iı clckt r·anta- da~'l otuz defa tekrar cttirebiicce- tnr~ı. 18,15 F.!"11 heye~!. :i9i!O M.>m· " \y:1a ot:a ku:-u~ atı:tıııır. t>oı;ı.a 
yı görilr fiırmez f!:iyl~ Ur dü~ün- ğ .nj ümit edhofdıt. Bu ir;i Uz~rine leltPt •r..ıı.t nyarı ve Ajans tı~bc:-ıeri. 1 :nrllğtne t;\I uı:y~D yer ı~r• ıye1ıı 
di.ını: ''Cen:toı H"k!.. gene kuıu. ı H nn miınnr hnyatın :b a.ks! salla 19.1..> Halltu!eıi Folklor c:a.nıı. 20.13 ve•mı~ ne er Kuru~ "taııım,.duır . 
uu kÖ) leri do:af'aU S<:rs~ri cir srı- f ıı::leriJe uğrnşmı.s bir kimse d~f;il- P.:ıd,YO gaze sı. 20,45 v l ~m el ::o!cı_ I ""''M 18 •emı 011 ·~•n.-D W"Kluı, 

I '" ı ~• ıeı~ra! Ucıe:!ru l">Olıl p...rası. 
tıcı 1' .. ~nrc:. 1 ıstırd!n.,, < ı. d er se)i berbat edip isin için- !arı. 21.00 K .. muııı:11n. 21. 1 1.i Lp:ınyo! ' • · nrn po.uı ve~ il oar. .. a Ue vo.ıı.ma 

Kuyieri ::0 a.,.<cn bır ı·~\'İ $'\tl"l· ôen ı;ııttı. K,..y:ı ıi a e! sürülmeden rJli::i.,ir.'J"n lı·n .kr ı Pl.l :::1 20 ı~o. 1 ucre•ıru lı"hr~ K"rıa• 111.er.nt aıır. 
ıa .. sizi :ıla\nd:ır e<le~ilmek ir::n t n •el ııksi sacla b r kaynana ka- nu~nıa. 21.fo mU:ik TUu n ... z:~. 22. ı Ur1;ı,·111.ıı tıl'I o ''D rot'r11•-uo0t 
mclıakka.k b:r P.C\' icat ederler. dar gev~ze idi. Llkin, tamire ba:ı- ::o ?.fomlekct ııa": a;ı- ar: , Aj:ır.ıı bnhcr '.\l\U'a aıhııır ur.ıtır 

• • • dils" • Adr,., cıe~ı~~trme ı:crtU 2:1 Krt 
E\c na.su girdin'ini d\:.siinmcktey. ırınınca, s.ııgır.. ıze yar~acaıt lerl ~ı! Eor nıar. 22.~j. 2~ :lO Yar.nn: ti-.\·' llCl;tCTl.LK• 
kcıı, 53.tıcı hik.i.\·esini anl:ıtmağa bir m~h::ıl oldu. . program \·c knp:ın"" r:c11reı ıuınıarının ~num • •" 
koyu!dı:: Bund.'.ln tonra. amct>m Amerika- nn suncı:ın tUMrto ıtAn ~ll\'fıtıa 

-''ÖlU!Uz kaldıi!-m vakit, l~ü- da bil' par:~_akli sada adı. ~un-JPAŞID RlZA TiYATROSU rın•i" • .., ı1. .ayır.u•r".a ~Hun., 
çilk ,.:: tıaf bir {.!OCUktum. Amcam Jar !'itd:l) 1 lill cefa tekrar edıyor- " ı20rdll•,cO saytı&Ga 1: lllUICI it 

l 1 
Uı:1ınctıı!e :1: 111nncıcıe t; Cıaflu' 

beni ı:efkııtle bağrımı batsı; ve arur, Aka; r:nclaların kıymeti de H.\I.IU!: l'l!)KiN !.:<>r:r":rr YS".J ı<trırıe,,_ e Uradu, 
ke:ı.ai evlidı gii.ıi bUyi:.ttü. Du cliln e1mashrd~ o1dnğu gibi kırat lıeı:ıa- , l!t!r ııı.şnm ~~t ııı.~oı <!ol H:lyflk; ~oıı oe,·amb ~ıt~~u. 
~:a1a amcan:drn bas;ka kimsem bi;>''Jedir. Dahn doğrusu aynı t... üvey Baba renK!I u.qo '"'"''"Ht ayn a;n ın· 
yoıktu. Zen~indi; ve aynı zaman- bir kullP..nrlrr. B'r kıntırk aksi \'od\11 - s - l'•mt~ '11raıf'l!!ı rııt>:ıır tte41ınt tJA.-u.aroıı 

IML.'.:tlm s:ı:.ın 'l(J kur~tur. 
da gayet yuınu:<'.k k:ı.lp:i bir in- sa danın kryıneti on dolardır. Ta- 1 ...... ~ &lıuııy"a.e Olloııaa 
•andı. Beni bUyUk bir liiks icin<le t-ii arazinin e.sas k:~ıncti bu hcsa- Yenı Eserler : t1.uo;Lili nanıar 
büyüttü. Patanın tenWl cclel;ilece· brı clalıil değildir. 1kı kıratlık c.z acıa .:ıu, uu ocı&S> ~ ile; 
ii b.!tün uvkleıi tattım. yani sndayı iki defa tekrar e1.:n :1eı..&ı ~. o<ırt oeruı 16 •• oo 

Kendimi id!ire ede::ek bir yaşa 
gtli!lce, ye.nmuı. ııki uFak alarak 
11ey:ıhate c1ktım. Di:irt Rene h ç 
durm elan, tıp1u bir kelC'bek gibi 
pilAj ve c"lence yerlerine kona
r.-k dolMttm durdum. Se}nlıatim 
e,ı;nas•rıda z.engin i~1nlann vücu
cie getirdik" eri nadide kol1eksi
;?:onlar bilhassa n?.ıart dikka~ımı 
celbetti. Ve mel"un bir ı;aatte ltu
ri~l :ı.rr.c=..-nı kolleks.iyon merakı
na silrUkledim. 

tir aksi SJ<lanrn kıymeti otıa do- YJ~N'l ESERLER n1nL tYO"' r.AF. :ıetUt ı~o Kuruıtı.ır. 
Jnrclrr. Beş :ıoratl k, dokuz yüz el· Yt.sı - Her ny çıkan c .. crlcre dair 
li dolar; on kı:~tırı:, ou üç •bin mıı.!Cımat \'eren \'e bunları.lan mühim· 
colardır. Oregonda aınc.a.mın aksi leri hakkında saıfı.hiyetıi valemlcr ta. Fatih blrjnc:ı .aullı hu~ıa "•ı..ımn. 
s.ıdası ) inni i' 'I ''!Tı"3.tlıktı. Bu y,r rafından yıı.zılmış krltlklcr neşreden ğiDdcn: 
cna iki yiiz on dltı bin dolara mal Ayin BlbUyog"r:ıfyası dergi~lnin altın. UU/ i'H3 
cJmuştu. cı sayısı zengin mUndrrecatl:ı lnt;· T<:bli~ ettl,.en: uasan Uz. 

Bundan sonra al?"<'am a tm~ fa.r ctr.:ılşUr. Bu .sııyıd:ı. "yııca TUrk TcbJığ olunacak tııra.'lar: Slllcy-ı 
knatl•'- bı'r nks'ı soda. bulclu. Bu Hukuk Kurumunun hul>ukçulara açı!> A 

4\ .- man 1-'aık, :F'ntma Aııye, Cc)tıl, n.ı:~ .. , 
<:'dden nadide Lir §eydi. Dü§Unü. m~ktubu ve Terclime HPtnları a,lıı tli; Naiia ve Meliha. 
nUz bir ker: sakin havada bu yer, bir yazı blitlln okuyucularımıza hara_ 
ağzınızdan rıkan bir lı:e!imeyi tam ret!e tn"siye ederi.:. 

Ke:Jt!ic;ine m':lktup yazdım; ve 
ndef kollelt.siyonu y;.1.pan 'bir zat
tan bah.'Cttim. Sonra, diğer bir 
mcrakl•nm pipo kol'eks'yonu ile 
\ ~ "' tığını bildirdim. Gen~ bi-:
J>lıl kolleks'.;,;oncıısu hakkında ba
zı m'\lWn'lt \•erdim. 

C.H.P. Eminönü Halk~i lıbulma. 
Kurtarma yurdu: 

A,ağıdal:i işlerde ça'ı~mak iııte. 

ycnlcr.n Nuruoııme.nlye i·v,-ırct bina· 
smdakl yurdn hüsnUhal kfı.;1 ıdı ve ik~ 

Mektupl~nm. e.mcamı pek alil.
ita dar etmiş; ve bir kolleksiyon 
,.U~ude getirmeği aklına koymuş. 
J ... akin, top'aya.cağı şevi bir türlil 
kararla.5t.rmm:ı.mıs. 'fub i, l:u uv. 
kın ne büyük bir cıuratıe insana 
gjrayet ettiğini bilirsiniz. Liıkin, 
o. bu işln adete. dıelisi olmuŞt•ı. De 

ııltmış becı defn te~trnr ediyordu. 
LAk.in gene mes~Je vahirnleşm!şti. 
Bu a.ksj endnyı ele ge~irmek için 
lkinci bir kolleks.iyoncu tUremi§· 
ti. Bu mUhim iı:.j halletmek için 
ikisi de koşmıtular. Bıı ak.ei s:ıda 
Nevyorkta idi vo çok detin olma
yan bir vad 'nin ilzeıinde- karşılı~
h iki tepecilct.en ibaretti. 1ki me- rcııim'e mU.acnatı: 
raklt da aynı zaman :ıraziyi gör- Ayda 80 - ıoo lira llcretle ehli. 
meğe geldiler. Biri, diğerin'n mev yelli bir Elektrikc,:I, 
cudiyetinckn lıa'-erclar de&-ikü, Bahçlvan, Marııngoz,Tcnelccci, Teıı. 
~kııi sa da bir ad nmın n.a.lı el eğil. vlyeclı Tornacı. 
c!i. P-e!)ecil:lerden b'ri Vilya.msun -------------
Bu!iv:ır Jtll'Oysa; diğeri de Harbi
son Jeble?'soya. aitti. 

ri tic:netiııi ihnınl etmeğe ba.,la- AnıC'am Ja.roysa ait olan tepeyi 
dı, ve çok geçme-den bu gelirli iıi liç milyon iki yüz g~{ısen be5 bin 
tama.mile terketti. dolara satın aldı. Öte ki de Jcb-

Ticaretten çekldikt:n sonra k!S- le\l'90ya Rıi.t olftn tepe_·i t1g mieyon 
~·sine C1eıki l ip istim.hat edeceği küsur dolara satın almış. 
) erde garip eş~ a nr top lam:ık me- !cıte, me!'ele burada çatalla.~
rakrn<ı. tut.ull\u Mcazzam bir .ser. Yor. Böyl<<'~ diınvanm en me§hur 
''eti vardı. Arzusunu tnlıakkuk et· al.si o:ıdnsı ebediyen ikiye ayni. 
tirınek lnu:usunda paradan kati- ını,c; bulunuyordu. İki lkoU.eksiyon 
Yen cekiıımirordu. EVV1C!ı\ inek cu dn bu vaz!}etten memnun de
<"-nl.a.: nı aradı. Be~ salonu doldu- ii!dHer; ve Jıiç biri kendisine a
J, n mühm bir kollcic.si)on vür.ude it olan tc-nt'yi diğerine fıatm~k ftk
ı;:~tirdi; bu !kollfiksiyoncla muhte- rinde deği di. Bu ~·ılzi<'n bir <'Ok 
lif za.mnnlara alt inek çanları nnhoş vnzi:-·etler oldu. lki kol!~k
:ıı-evcuttu. }ı"a.kat ko'J~iyonu ta. siyoncu b:rbirine ~n bnğlarlı. Ni. 
r .... aml~)a.T\ladı; bir çan eksikti. Bu lınyet öteki adam, dünyada yal. 
vn. g:ı~·et e&!li bir devre ait oll!p, nız bir kollcltsiyoncunun bir insn
yıılırn: bir adet vnr>-ımıı:tt. o da. nn karsı yapacağı en i>Uyük fcna
b· ~kn b:r kolleksiYoncııııun elinıl~ lığı ~'n.Ptt, ~;:endio..ine P.it ol9. n te
ıtıulunuyortlu. Amcam bu ç:ı.nı ele peyi ortnı:b.n k:ıldtl'<lı, Ve bu im
gc"'irme'lt ir.ln },ü\iilt bir nıeb'ag lıa iqin3 yapabilmek lç'n de epey. 
t ~ klif etti. Ökki kol' e-ksiyoncu, ce Pl!.1'll sal'fetti. 
t•anı katiyt;!l utnuyacağmı bildir- Bu vn~yc-t Jrn~mda hiç bir 
fli. h i bi.r koılek'J'voncu nii.tamall" kim~in :ıksi ı:::ıdadan istifade 
h "r kol e'< lvona .hi~ bir kıymet ede'bi ırıcs:ne 'rnkan kalmnm~tı. 

~~~ .. 
~ OOll'IOK ~ 

HAFIZ CEMAU 
"LOKMAN HEKiM,, 

eiinlzde bUytı.k Lir alc8i sa.da kol
k-ksiyonu mevcut. Eğer buna da 
servet diyebilinten. Çünkıi bir kol
lck.siyon Amerikanın dört tara. 
fında miiphem baz: a.razilcı'Clen çı- j 
kan seslerdir. Sonrc:. gırtıe.ğınıza 
iiadar borçlusur.uz. İpotek edilme
miş bir tek aksi ııadanız bile yc;,lı:. 
Efer..diın. ben fena bir adam ~
ği!im; fnkn.t biraz da krzımrn r.e
fa.h ve ı68.iı..detini ~~nm.cC mec
buri)•ffindeyi:m. Ko:ı:mt bir dilen
ciye veremem. ipotekli a:k.9i s:ı.da
lanntzh b'.ırddan bir an evvel de
folup «itseniz hjç de fena oinu
)~cak. Ve. snk'n bir daha !buraya 
ayak baaayım demeyiniz. 

,.t':mı eceği as\k:lrdtr. Bövicce, Amc"- h ı d f • 
J u.ıu, • er n~ ::- ar tıraz et- JContun '.km :ı,enim!e ;cvlenmeğe 

Falih: Sofular Mab, Molla Hüsrev 
So. 16 sayı.la ikamet ed~ı lcrkc:ı lıa. 

len ikamctglhları meçbfil: 1 

Hasan Uz tara fmdan aleyhinize 
il<ame editmı, olan tza!ei şuyu davt. • 
Blndan dolayı ikamctgAhıl•ı=a gönde .. 
rUen zabtı davayı ikfın.e!,g!hmıun 

meçhQliyctine binaen posta adll teb. 
liğ memurunun iade eyled.ti zabtı dS· 
vadan ve zabıta tahkikatından anla. 
~ılmakla bu kerre hakkınızda Ulnen 
lebllğıı.t icra edilmesjne karar veril • 
mı~ olduğundan muhakemenın mu!l
lak bulanduğu 16,10.9'2 gUn saat 
10 da mahlt~me;e blzza: gelmeniz v~ 
ya muteber bir vekU göncrrmcnlz i,. 
çin tebliğ makamına l•alm olmak ü. 
zere i§bu davetiye lllnı oir af müll· 
detle il!nen t~bllğ olunur, ( 41100). 

IKAYiPi:AI' 
Buraa Sanat okulu ilı.incJ sınıfın • 

dan 1987 yılında alml§ olfüığum ııs: 
4. 940 tarih ve 884 numrolu tastikna. 
meyi üyl ettim, Yenisini alacağım

dan eakiainin hükmü yok~. 

nur• Sanat okulu talt>beıılndtn: 

6_10 aamrolu Mehmet ollu Ferhat 
Özphla. 

• * * 
0~7-9::8 senealnde Kabata, li~ 

sinden alını~ olduğum oıta mektep 
ehllyetlıamcmi kayip ett!m. Yenisin: 
!:lltaraca~dan eakiBinin hUkmü yo!<. 
tu.-. 

Hatİan of. 1'Joz~ffer 
Tevellü.& : a.ıe 

• • • 
Beyoğlu lcaymakamlığm!ian i.lmal;-

ta olduğumuz asker aileai maqrma a.
it ciizdanlanmw kaybettim. Yeniainl 
çıkartncağıııuzdan eııkllerınln hUkmU 
olmadığı jlAn olunur, 

Hmcam•"l pek fazla cıınl srk!!dı: tiy~ <'le öt*i nd'lm: ''aksi ı::ıcin- :nzı ~.Fakat babası bir türlü mü. 
ve <'.'l.lllan s:ıtt.ı. BU\ ük hir para n!n y:ırıısı bana ınittir Ne istersem eımde etmiyordu, Nihayet, kadın 
F~rrettikten aorıra )--:>k pahasına c,nu yn.parnn. Sen :·:ılnız :r.en<line cir S#:ne sonra. öJctti, Ben d~ her 
ıratfe.n l"all ardan eonı-n. amcnm. •· "t ola !k • •sa· _,,. '"il k -ı el n prarçays. al't§abılir.;i. • ~rün, bi~ olmazo:ı öbür dünya.da "' ' : ,,, .... v 4. • anııı .... ma: 
! im:..:-n;n merclc etmed ği bir şeyi dedı. ' T 1 !bul Muharrem b&baaı Hü:ıcl in; 

ıopla'•na.:;P.. kar.ır verdi. N hayct me~le IJl"altkemeye in- ~~:ı~ ~iy~ c~~~~~::e J:a":~ ıı: • * 
Kh~·nılt a;.,,n~ksiyonuna ba"la. tikaJ etti. Amerlkada <'~revan e- cl~rek tee.ullr dolu ~.r hayat geçi. lialtıl aylığı alırlten kullandığım 

cıı. Bu uğcrci.ı pe!c rok pal'a ııar- ri e'n mı•ha.k-eanc czn,..snırla. iki ha- n~·on.•m. mUbrllnıU zAyi ettim. Yenislnı a!aca-
!etti. F'ak:ıt bu iş de t.ir netice ~m ::.1-:.<:j :-adz:n tir mal <'!arak Lütfm c;a.nt'l.mdııl~i harita ve ğıı;1dan eskisinin hükmü yoktur. 
,.'!. n~di. Kollekr,iyonu:ıu tamamla .. !Cflhal et..,.,~cli. D"f.er i~i hfıkim de p~l:i.n1~ bir defa ;8'<>zden geçiri- ' 
y:.birmek .i":n lbir kiremit eksikti ak~ini idd 'c cttile". nihavet u- ı.ız. Size gavct ehven bir fiyaıtla _ı 
f kat, o cln. b::ı'"k1C1n;n elinde bu: ?.un n:üııeka'l:ı.lard::ı n E:onra. ~ksi bir akfi ctıda sat:ıbilıeceğim.i zanne
lunuyor:hı, Kiremit koı'e'.siyonun. sade grn-i~er::lıt olnr:ı.k kalın' diyorum. lııte nıe~~ıa bıı ot11z sene 
aan sonr:ı y::ni ko' leksivonlar il- ediMt. F"1

ta• isth·en l·endisinc n.it evvel a.mc:una on dolıım maı ol
zerinde tc .. ebbiıs?..tta h··h•ndu}s~ olnn t~p~); imim et."l'lekte le!'best mu..q, Tckll.'!~JD en İ\ i alı;.ai a:ı.da
da bunl::ırdnn da t-ir !':ey <':kmadı. 01dıığu: ''"lnrz böde hare3<ct et- lari°ncl:ın biridir. Si1~ ... 
Bır tUrlU e~ilt ol:ını tı:rnamhya. ti3i tıı'lc<Hı-d~ alr.ır; !lnda\"J orta l"n - Arttk, Yeter; diye hnykırdun 
ı.ıı\ordtı. kıwb•ttiii'i i"in d·:·~n,,. za:-ıır "e Şimdir.:: kr.rfar r.ustul!!. Fakat ar. 

Şile alllprllt kllytlndt>n 
Vdma& Sıddık 

• ılı. 

Ş~bekeml kaybettim Vf'nl"inl çık'.l 
raca~mdan e.sklıılain hlllc;nU yoktui 

tat. Vnlversltf'ttl Rak119' FakWteal 
8ı91 Vedls Oy:aa 

İZ7.ettln Mollaclaı&: 
Bu ~cfer a.m~.m uzun uzun dfi.. zi.,.,n ''er.:l'e-'"i "'e'd'-"! !·ıırn:1.ı cıu . t!k sabrım tiike..-ıdi. Sc:lin gibi ~r. 

tt:ndü. Cünkil, i'erlde te'ltrn.:- 'nki- rıldı. Ve :zr~rr l'İ\·0 n ela i; ıo n~·'•'l)r H·ri ~:ıticr'ar<hn bir deltika o'. teı-
ean hayale uğrnm::m mUmlı:ünciU. i• ~er:nrl"n h =;;. >:>laıı1ı. I.-a.kin. aın- tın r:ıhat ""k. Bir diki§ makine-I~ uu· Kafkas 
bu sefer, katiycfe, h!<' bir itimse. cam. di <!-r ko 'Iekeh·onrunÜn ırz."- si P.l,clnn. ffiılb•ıki dikiR rnl\kine- . Roma.e 
nin a'\tlına eclmiyen bir şeyi ara. s·. oımrırla.!l h:r tene ;nF>a ett:::-e- Einc a c;Ja ihtiyacını yo:ctu. Gı:çcn 1 NI 
yat'aktı. Ç'-0k düRi.indi.ı ; ve buldu. mı\"f'C•kti. H"'r ne hrlar bu ~.;,rt gUn <le bir harit'l n'dım. Tama- 1 Trrrcıı1< ı· - ' ""•rr rWler,. tu:-.il':' 
J~kS& saclA lw! eltsiyonu vapa- 1 taht·~d~ r.1;~; ruıd-ı. 'ü Ut bulm:-.z. m:ıe ?ıata'ı. P.ir f'an aldım· <'Rlmt· ' ttlilmfş olan f.a tıru, ~'iyn:I Alı 
caktt. • ı ı:a ela, rnahk•"lle t>u lıu::t' 0 ta bir yor. B 'n bir ti.irlü ıJeV alc1~: Hep ; mtl tarnfrnrfrın fi<ı6mdan doğ,.,,. 

Ne kolle:ksiyonu:' diye ada - .. ,..~ ı.:ıın ımry '!'<'ıı. AlcFili";· rak:nız Sl de dalnvere'i imiş, Artık :re-1 ua Gı1t"C'Ü dilind~n (ercnm, edi' 
ma t:ordum. :kı kcıUe' sh·oncu da Yeni bir tepe tr-r. Ak.!i sndnnı:za ihti' acını v<ık I mfşlir. Bastan ıono kadar a#k 

ınF:ıs•nn rn7ı 01m~dıt"r. Bu vüz. Hatta lıec1rxa hiJe verdec:k ~m~ ınC'era "" lmhrnma11lrk mrnkıtır. 
Adam hil.'li.y~ne devam ede . C:en diinvanın en bUyilk a.ksi ~<la- n·z gene ce =atemem. Bu a ıaııı gi>- ı lul ile dola olan ba n.fl• rttr 

rek: sı rla bi>"·'ece k:ıxhoJdu riiyor musunı!J! ? .. Eğer karı cmar- Tı1r!t matbnatında llFt n/Jmanetllr. 
''- Ak•: sada kollcksivonu, e- 1~e bu "n:ılard:ı. >ben de ":ıyet nı .k :ı.rzl15U.'1da de~it~niz mcı;urr. ı •ıyatı tG kun'f olu '9 ..... 1ııa 

!eııd.im: dedi. Evvela Güreiı:ıtan . zcn;:(n ~"'ir kontun k:zwla e\•len- kolle!tPhnnun~a dcı hal buradan 1 llloı kNlp Jetfrf'nh:ı. \'&Jnt Klta. 
oa bir akıJ! .s.ıda satm ~ıaı. Bura- melr P1"revd;m. A'ııi o'ara·, bir ha- c1f roı.:'l'iz. bt>\1nclf' "1ı.;Je 50 teaz.llAtla ıo ıru 
• 1 M!.d:ı.:,, dört d~fa tekrar ediyc,r- he-r a-•Idi. }'ll<''lm. öl .... li~. v~ vn. .. i- Ac: ~m. mah?.•m b'r halrle tebcs- ru,a wrtı:ın•ktedlr. 
<lu. Sonıa, Mnrllcndde a'tı defı , ... tn"me c;urcti d,. r,önd.~ri!mi ti. ı>iim etti: ve b!r ta.kı.m fza!ınt:ar f (ft1ev ... udu aznlmıstır) 
tc kra~ eden iY>..r.Jm bir aksi sada O Y.:ı l:ır Mi;ter"•ir l'}l:mn- t .. m Vi, """Y'!"•kt~c. geri Ju:."T!ladı. zat~n b~ - '" 
bJIJu. Daha •o .. ra Cln u-e defa 'as"\""U -·1 • • \T ·• .. " ·' r ~ .... crıır.Z'"rı.ı::. <' !liyetna- rribi s-ıt1cıl .. rn kapı~ı ar.hn mı .. Ya 
tA lu-ar eden bi.r yer b:ılundu: ve me' 1 kont~ V('ı·d;,..,, r;ın ı.ü r"u~ :ı. kavı kUitanııak me!:'~lcdir. 
lıı.ıayet, Tenesde on iki defa tc1

t- <'::ık ''tızivettc <l .. <ilrlim. Kont \ ' il- Bir !'ant konuqtuktan ~nra il· 
l"".;.r edc-n hır a!<~ı· .... rt .. , bul"u L'I. •i\ •'n • ' .. • ~- .. •ı ~ " ·nne"ı o .• t'ı .. : " .:tan sonr.ı o'!- örım ı-jJ: .. yet bana ik! defn tekrar 
kin. bunun t<ıM1re muht'll't·. '5:;. yl!k ~tr e:ddiYctl•• Cfİ!n Nr r.ift tı.bi t11ıfıl satma&ı:o IJ~tfdıAı yer: VAKtr MATR.\AS1 

~ HtfR1 : A '>1.V (JS 

Ana sınıfı - tllc - Orb - Lise 
Yat:.: ve yausız t~l·bc lmyaına ve eakı tnlcbenjn kaydır.ıJI 

yt'mıenmestne b:ı.ıan:nı. tır. -- ARSA \'UTtJ.0\' (,,İl"EE8.\R.\ YLAlt - 1'cll"fon: 

r. iŞ BANllASI 
iL l ' ı\ ~ A H 1C U f 

B 1: S A P L A B l. 
ı l~•lnclıetrtn 

K.eff deaıoe aynlan 
lkra :nlyeler: 

1 adet 1000 Urau' 

1 • CIOO • 
1 • 

l4 • 

lO • '° •. 

260 • 

Muham::-.cn bedeli 3;)75 (Uç bin bc3 )Uz yctml~ beş) lira o aıı 
Havagazı ile jgler mutta•< sobaııı (lG. E;>IUI. 1Di2) Çar~amba guııO 
(14) ondön te Haydıı.rp:;ı .ada Gar binası dıı.hilindekl komlııyon 
pazarltkla ES trn alınacak.ır. 

Bu ışe ı;irmck ı.,tcy,.nlcrln 536 (beş yüz otuz nltı) Hra 25 f~·I 
kurut;lo.ık kat'ı teminat ve kanunun taytn ettiği vcsalkle btrliklt 
gilnU saatlı:e kadar komisyona mllracaatları lc\zımdır. 

B~ i~e a1t rJarı,namclcr kou:Jsyondan parasız olarak 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

..ftıha:::ı:nc.:. 

bedeli ·' 
Mü\'akkat teminatı ./\ ımaeak malın cin 1 "'' 

IJra 
S40 

K, 
cc 

Lira 
63 

K. 
00 60 ac!et a;:uıya c10 y ru ac1'ır 

bir taı-zda. hu usl ç .lk y:., t 

.ı\1btim ebıı.dr 30 x 40 

Yuknrüa ı .. ~hmnım klyme tı. ttmlnnt rnfüdarı \'c cvs&U 
ıv'ct Allı ım :;nlM alının ılı Uzcrc ı:; g .ln m.ı::ı !etle nçık cluılltı!!t • 
muş'.u., Al :ımıerin cv.ıaf ve raitlnt gös t rir :ırt-n :ne ile nu:ıı• 
rede mevcuttı.r. İhalesi 17 !l; Da Pcr c::ıoo s:ı:ıt ıs de B yos-•u 
mUdürlOğUr.•~c mUteıekkil kom yo:ı1:ı yapılacaktır. 

f;iartnan:~yi \'C numur.ryl görmc'lt 1 lt'Y cnlerjn her gün ,.e e 
~·ıra.k edcceı:ıcrin de muayyen glln ve saatte MUdilrlıl~c mUracaa 
olunur. ı 94!;9). , 

'iii!'ItiJe C!!!!!!i~if3tJ 

ZiRAAT BP.NI< ASI 
llorıdUf tarUıl: IR8" - ~rll'?R\'Cftl: 100 000.00G \UJ'll ~ 

Şube ve ır.Jaı:a1t ıuli'ıll: <:ı;3. 

~!ra• •tı ticari ber nevt banka muameleten.. 
Para blrlktu enlere 28.000 Ura ıkramıyr v.ariyor • 

ar.at llukumıta hm'tıanlJ •• Ulbanm ıasamıt b• 
!!ı u IO 'lrul lıahanu:Jare 1eDtde t defa ~~ -.·a U• 
pana göre ULtaml:J• da'1tılacakr ..... 

•&det ı,ooo ttnım e.ooo ııra , no •det sa 11r.ı1ı• 
• • 6" • 1.000 • 120 .. 40 • 
• • 1JO • ı.ooo • 180 • ı~ • 

fO • 100 • t.OGO • 

DfKKAT: Reeapıarmdl!kl paralar 'tlt: 9')D! ttlndt ~O l!r"-t•' 
~!yenler• lıkramlJt çıktıtı takdirde: % 20 tıuıasııe ~eruece""" 

Kuralar aetadA f d~fa. 11 Yarı. ll Haztran, ıı Ey101. 
11 Bırtncik&nutlda çeltUecekUr. 

(' .ı 1 ahe~li::-en k"~':'.IJ~In bi~ kıs. : - Zf'n-;inli1< decJ;;;.iniz h•ı mc- ı mm-.ıffak oldu. 
0 

O mum! NPŞrf79b ldaN ede9 
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