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PAZARTESİ 

Linkoln'ün hoş 
hikAgeleri 

Amerlkada esareti kaldıran Hopebbet devlet 
reisinin hoş bikiyeleriodeo birkaçını üçün. 
cıi sahfamızda ekuyunuz • 

Yıl: 2 - Sayı: 388 . SiYASi SABAH GAZETESi Fiyatı 5 Kuru§ ... 

G -z I i 
~man:ık 
~k nıilletl, kendi milli i. 
bı ~ni korletmek ve ecne. 
&atiıır eıneıı yuriıtmek mak· 
h e sarfedilen her gizli 
._:;etı dtişnıanca bir hareket 

r. 
t 
~:Ahmet Emin YALMAN 
• 11 .. unı~ bthyoruz ki, bu 
tı.ı,~ •..ırpte kullanılan en öldü· 
~ol>ıı •11cıh, tayyare ve tank dcğıl, 
'.'ıı &anda ve telkındir. Bu sı
~ın~hırıerine maruz olmak ba· 
' il harp halinde olup olma· 
~" hiç !arkı yoktur. Biribiri· 

barı ">iU§en memleketlerden her 
~ bır n: harp harici her memle· 'lt.i rrıocadele meydanıdır. o. 

n rarpı~mada ustlln gelmek 
~lil Pacağı maddi fcdakArlığa 
~ 1U:0 ktur. Bugünkü harbin 

>'1tft 1Gk rnalzeme sarfiyatı öy. 
~ lllar tutuyor ki, bu arada 
~ bir memlekette kendi c· 
~r UYıun istidaUar ve cere· 
~lb Uyandırmak için sözden 

Ot: lleceği en yüksek miktar· 
8on •lar blle bir hiç kalır. 
de 2aınanlarda memleketimiz. 

~,:er iki tarafın propaganda 
'tler ni arttırdığını gösteren C· 

'1.ı.~"'" eksik değildir. Bir harp 
~~ki propasandalarm mcş 
't ~kU ve derecesi vardır. Bu 

ta 01.duğu memleketin damga. 
>•ıı~1.Yarak radyo ile, neşriyat· 

'rıer an açık telkinlerdir. Bun
'· kes ister inanır, ister inan. 

·~ ~t bir de memleket halkının 
'- ,

1 
karışarak ve orada vası. 

~latde ederek memlekete ait 
~ ler Per~i alanda ve gü. 
~eket halkının lisanından 
ııı.~ dalar yapmak vardır. 
~d ll'laksat, milletin kendi 
ı..... 0 eratına hllklm olmasına 
~ eı1:;:k, kendi menfaatlerinin 
\ı.._tlitl ~ili yollarda yürümesi· 
L~ tnırınek, ecnebi emellerin 

löre utikamet tutmasını 
'),, ~•matem'? 
~~~: . 
._ ,

1h başka memleketlere 
'~. Geçirdi~imiz acı tcc. 

~neticesinde olgunla~akla 
~ k. Bir takım kötü mikrop
oıct'ı bünyemiz muafiyet sa· 

~· Uyanık ve basiretli bir 
tlı 1rnh: var. Türklük için 
~a taallyeUerl hiç teliışa ka· 
~etırı takip etmekte ve milli 

td \re emniyeti korumak için 
~il en tedbirleri almaktadır. 

01'-ttlar altında şu veya bu 

'~l'01laganda teşkilatının ken 

1 .. 
1~1ne uygun tesirler elde .. , . 
~ ırrıkltn yoktur. HattA bu· 

'
1
ni iddia etmek caizdir. 

'lteıı Propaganda bizim gö
• bir pusudur, bizim var. 

. ~Çekilmek istenen bir si. 

~I u itibarla, kendi milli i· 
ı rrıuattaı bırakmak, bir 

'ltıtllneıe uygun yol tutmamı· 
tttı etmek için sariedllen her 

btt :trudan doğruya düşman 
1 

eket sayarız. Böyle bir 
• tıı(i 1iı, ne taraftan gelirse gel. 

~llıahalı hislerle karşıla. 
~ l'l'lkAn yoktur. 

Clt it• 
CJt ı Türk milli iradesini 
ııı nıaksadile gWi gayret 

~lir er hem maksatlarına va· 
~1~· h~rn de kendi kendileri· 
oııır du§lnanımız diye teşhir 

~llt1t lar. 

':1U~eti üzerinde iyi tesir 
ıeı ıst1yenlcrln tutmaları 

'tl'r.en Yol, milli haysiyeti. 
lı.. 'il' 1 

iöstermek, takip etti 
~ \r •setin büllln insanlığın 
~ 01~ devamlı menfaatlerine 
~ Ilı Ukuna inanmak ve Tilr
ı,~~ Propaganda yapmak. 

Si!' ektir. 

~~"iandalar ne kadar giz. I 
>•ıııı. tutulsun, ne kad~r us. 
ti.~ ?'sa Yapılsın, kokusu el· 

ı \r Ve Propagandayı yap. 
tı-1r. e Yapanları muUaka e· 

r gerr: s 
•t4 
e

11 
tıbuıa gelir-

e 11111 lak ne ti
esı11de battı 

... ~l (Jı. 
la ll'ıU ..A.) D. N. B. Dün gece 
~ lsa leveccthen hareket et· 
t~ret bin tonluk bulgar cRn
~ geınıstnde iki lnfıl!k ol 

~ ~. l.t 1 birkaç dak ka zarfında 
• ·"ltıı lı Urettebattan 4 klşı eksık 

llnulesız olarak seyaJıat 

Uzakşarkta kopmak üzere bulunan büyük fırtınada mühim bir rol 
oynayacak olan Japonyanı n, imparatoru Hirobito or· 

dusuno teftiı ederken ... 

Mareşal 
Peten 
Jşgal altındaki 

Frans:zlara 
h.tab~n d.:di ki: 

Alman 
askerlerini 
öldürmeyin 
Vichy, 21 (A.A.) - Mareşal Peten 

6aat 18,30 da radyoda şu nutku söy· 
!emiştir: 

lşgal mıntakasında bulunan Fra.ı· 
ısı:ı:lar, 

Uzak 
Şarkt~ 
fırtına 

Sovyet-Japon 
hududunda 

musademeler 

Her iki taraf 
hududa takviye 
kıtaları gönderdi 

Bu aqam 5.lze bUyUk bir heyecan- MİKADO HARlctYE NAZIRI 
la ve bUUln samimiyetimle birkaç İLE GÖRÜŞTÜ 

haftadan beri işgal ordUBunun mUn· Ne ork 21 (AA) _ 1\-lilll 
:terlt unsmlanna karşı mUkerrerenl vy ' ' • • 
yapılan sUlkastıar hııkluııda dUşUn- radyonun Çunking nıuhabirı Ja. 
mekllğlmlz lfızım goldiğinl söyllycce-1 pon ve Sovyet kıtaları arasında 

U k ti can Ya cdl Y 1 
sık sık hudud hMlselerl çıktığını 

ğlm Bu s ıa s ar n r. en . . 
' 1 b lablllr Bun! bıldlrmcktcdlr. Muhabır muha. 

fela.ket ere sc ep 0 
• arı eo- l semfıtın günden güne vahamet 

nebi ajanlarına atfetmek lı1zımdır. k . . . 
esbettiğlru ve ıkı tarafın da 

ÇUnkti verilen emirlere itaat eden as· h d d tak . k tal .. d di u u a vıve ı arı gon er · 
kerlcre karanlıkta taarruz etmek 1 ğlnl UAve eyİemektedir. 
Fraruıız ananesine uygun bir hareket T . 
değildir. HUkQmetlrnlz bu hareketleri 1 okya. 21 CA.A. > -: Mıkado bu 

gün saat 14 de harlcıye nazırı fı. 
katlyc~le reddetmektedir. HUkQmct e mira! Toyoda'yı kabul etmiş ve 
llndekı bUtUn vesaitle mUcrımlcrl ara beynelmilel vaziyetin gösterdill 
makta ve sizi kendisine tamamlle mu 1 inkişM hakkında kendisinden iza. 
zahir olmağn davet etmek tedir. Bu hat almı•tı 

U " r. canıyane hareketlerin inkişafına m -
saade edecek olursak bunların önUne JAPONLAR İRANI 
geçmek ıçln alınacak tedbirlerden, TERKEDİYORLAR 

bUtUn gayretlerime rağmen masum· Londra, 21 CA.A. ) - !~iliz 

!arın da mutazarrır olmaları ihtlmall radyosunun bildirdiğine göre t. 
vardır. randakl Japon kolonisi kadınlar 

tşgal mıntakasında bulunan Fran-

1 

ve çocuklat da rlahil olmak üzere 
sızlar, hususi surette kiralanan bir vapur. 

<Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) la yakında İranı terkedeccklerdir. 

-SPOR 

Dün Fenerbahcıe ,·e Şeref stadlannd:ı mevsimin tik futbol çarpışmaları 
yapıldı. BUtun senenin deniz mevsimi de dUn kapandı. Resim dUn Şeref 
sahaaı11f.a yapılan futbol m~Jarından heyeranh bir anı götıterlyor. DUn· 
kü futbol nta4)1arı, deniz yarışları lıat>erJerlni ikinci uyfada bulacaksınız 

1 

zc:zz::z 

Dün Sabahki Yangın 
Fenerde Patrikhaneden çıkan bir 
yangın neticesinde 94 ev yandı 

?atrikhane kapısının g~ç açllması yang~nın büyüme~ine sebep oldu 
İstanbul. dün sabah yeni bir 

yanım Afetile daha sarsıldı. Fener 
patrikhaesinin büro ve ikame· 
te mahsus ahşap kısmından elek· 
trik kontatı neticesinde çıkan bir 
yangın neticesinde Sultansellm ca. 
mil iie Fener arasındaki sahada 94 
ev tamamen kül olmuş, 129 aile' 
467 vatandaşımız, sokak ortasında 
kalmı§lardır. 

Yangın, sabahın saat 4,48 inde 
Fener patrikhanesinin 10 odalı, 
dort katlı idare binasından çık. 
mııı ve alevler ilk olarak mahalle 
bekçisi Sı.ilcyınan tarafından go. 
rUlerek zabıtaya \'e itfaiyeye na· 
bcr verilmiştir. 

Fatih itfaiyesi üç dakika sonra 
vaka mahallıne yetişmiş ve hemen 
işe girişmiş ise de Patrikhanenin 
kapılarını kapalı bulmustur. Kapı 
uzun zaman çalınmış ve bir turlil 
açılamamıştır. Eğer kapı açılmı:ı 
olsaydı yangın hemen yerinde bas 
tırılabilccek ve bu büyiık felfike· 
tin önü alınabilecekti. 

Bu sırada saniyede 22 metre hız 
la esen poyraz rüzgarı ateşi derhal 
büyütmü.ıı ve kaldırıp attığı kıvıl· 
cımlar Camcı yokuşundaki evlere 
dtiıerek buralarda ekseriyeti ah. 
şap olan evleri hemen tutuştur. 
muıtur. (Devamı Sa: 4 SU: ı de) 

Dün aabıı.h FenP.r Rum Ortodoks patrikhanesinde çıkan bir yangın neticeı.lnde 04 e\' 2 canı! ''e birkaç mescit 

tamamen yarunı,tır. Yangının bii)Uın e ine Patrikhane kapısının geç ıtçılmaıu sebep olmuştur. Resmimiz ı•atrlk

banenln ahşap lusmını tııma111cn ) ıın dıktan sonra gô!itermektedJr. 

HARP VAZİYETİ 

Don havzasının müdafaası 
Cenup cephesinde Ruslar Kursk -
Harkof-Azak denizi hattında yeniden 
mukavemet cephesi kurabilecek n1i? 

1 Yazan: ihsan BORAN 1 

(Askeri muhe,.ririn yazısı 3 üncü sayfada) Yanıından bir kaç parça eşyalarını kaçırabilen halk, emin bir 
sokata &ıtınmıştı ••• 

Almanlara göre 
Az ak 

denizine 
inildi 

Ös'.31 adasında 

Orenburg 
şehri 

işgal edildi 
Kiye/le imha 

ç2mb3ri daralıyor 
Fiıhrerin umumi kararg!hı, 21 

(A.A.) - Alman orduları başku· 
mandanlığının tebliği: 
Şark cephesinin cenup cenahın· 

da Alman kıtaları Azak denizine 
kadar llerlemi5lerdir. 
Kırımın şimali garblsinde Al· 

man hava kuvvetleri bir karakol 
gemisUe bir gambotu ve ceman 10 
bin tonluk 3 ticaret gemisi batır. 
mışlardır. Ayrıca bir Sovyet tor· 
pitosuna da bir bomba isabet et. 
miştir. 

* Berlin, 21 (A.A.) - Neşredilen 
fcvka!Ade bir teblilde kaydedildi· 
ğine aöre, Alman kıtaları Eston· 
yaya ait Ösel adasının merkezi o· 
lan Erenburg şehrini işgal etmiş. 

•erdir. 
imha harbi devam ediyor 

Filhrerin umumi karargAhı, 21 
CA.A.) - Alman orduları başku· 
'llandanhğının tcbliğı: 

Klyefin şarkında cereyan eden 
"hata muharebesi general von 
Kleist ve Guderian'ın zırhlı ordu . 
ları çemberi içine alınan düşman 

ordusunun bazı kısımlarmı imha, 
<Devamı Sa: 3 Şü: 6 da) 

Rus ara gore 

KlY~F'TE 

700 bin· 
Alman 
OldD 
Sokak 

muharebeleri 
devam ediyor 
Merkezde 14 kası
ba istirdat edildi 

Londra, 21 (A.A.) - Mosko\-a. rad. 
yoau, Kızıl ordunun birkaç haftadan 
beri Almanların elinde bulunan Din· 
yeper nehri Uzerindekl Ho!Utza ada· 
ı;ını istirdat ettiğini bildirmektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter ajan· 
sının Moskovadakl dalml muhabln 
bildiriyor: 

Lord Bea\'erbrook 

Beaverbrook 
Moskovada 
Lord Sovyet1ere 

y' pılacak yardın1 
planını götürdü 

Sovyet ordusunun organı olan C'Kı· Amsterdam, 21 (A.A.) - Lord 
zıl Yıldız> gazetesi için Kiye! rnUda· Beaverbrook'un l\'Ioskovaya, Sov· 
filerı tara!ından radyo Ue neşredilen yetler bırliğine İngiltere ve Ame· 
rapora göre Kızılordu kıtaatı Ue ma- rika tarafından yapılacak yardımı 
haıli muhafızlar. Kıyef varo~lannd:ı en ince teferruatına kadar derpiş 
Alman ıleri hareketml kırmak tçln eden ve İngıliz kabinesi tarafın· 
yan yana harp etmektedırlcr. Söylen· dan tasdik edilen b ir plfın go~· 
dlğine göre Almanlar, zayıata ehem- ı dügü busun öğleden sonra i.ng_Uız 
mlyet vcrmeksfa:in ve şehri zaptctmlş radyosu tarafından bildirllmı5tır: 
olduklarını Ufı.n tç!n delicesine taarruz 3 Milyar 350 milyonluk vergı 
!arda .bulunmaktadırlar. Hayd Park, 21 (A.A.) - Roo· 

Moskovadan gelen d ğer telgrafla':", sevelt üç mılynr 350 mılyon 400 
merkezi mıntakada Sovyetlerln bır s i bin dolar vergi ihdasını derpiş e· 
IA.henda.z fırkasının Almanlardan on j den kanun Ifıyıhasını dün akşam 
dört kasaba ıstlrdat etmiş ve 20 kı· ımzalamıştır . 
ıometre kadar ılerlemış olduğunu Şimdiye kadar Birlesik Amcrı. 
bıldlrmektedır. knda tek kanun ile ihdas edilmi5 
Almanların meJdnalı kırkıncı ve vergilerin en büyüğü bu sonuncu. 

almış UçUncU sllft.hendaz fırkaları ve sudur. Bu kanun layıhası ile milli 
otuz dokUZ\lncu tank alayları Sovyet- müdafaa ıhtiyaçlarını ve ödünç 
lerln hUcumu emasmda bUy:Uk zayi· verme ve kıralama kanununun der 
ata uğratılmışlardır. pı5 ~ttısı masraflar karşılanmış O· 

Devamı Sa: 3 Sli: 6 da) lacJkhr. 

ı iranda 
Şehinşah, bugün 
Kordiplomaf ği 
kabul ed cek 
Müttefiklere 460 

A:man teslim edildi 
Tahran, 21 (A.A.) - Şah kordlp· 

lomaUğl pazartesi günU kışlık saray· 
da kabul edecektir. Bu kabul devlet
lerin ve bilhassa lngaterenln ,aııı ta· 
nımakta olduklarını gösterecektir. 
Başvekil Furugl Han, muha.sematJn 

tat:ıU emri verillr verilmez aleltıcelc 

teşkil etmiş olduğU kabinede tadıltı t 

yapmaktadır. 

Parlı\mento, her gUn lc;Lma edecek 

Ur. Haftada bir defa umumi ce!se ak. 

tedJleockUr . .Memleketin sabırsızlıkla 

beklemekte olduğu birçok ıslfıhat ya· 

pılacaktır. Şimdiki rcjlmln halkın te· 

veccUhUnU kazanması, geniş mikyas

ta, bu i.slAhatın \'Üsat ve ~UmulUne 

bağlıdır, Ceman 1ngılizlcre 400 kadar 

ve Ruslara da 60 Alman tcslım edu

mı,Ur. Memleket dahlllnde takriben 
1!10 Alman kalmı,tır. 

Bir kaç satırla: 

Yağ etiketleri 
l\luhteııf yatlara fiyat blçfldl. Bu 

fiyat eUketlt>rtııln alt olduğu yağ· 
lar Uzerlne korunası mecburiyeti de 
var. GUzel. Ancak bu kadarı kMI 
değildir. Muhtelif yağlann Uzerine 
«Urfa yafı:ıt, «Trabzon yatı» gibi 
yağ ne'11erlnJ gösteren etiketlerin 
konulm86ı da llzımdır ki Yatdaa 
anlamıyanlar aldannıaeın, anlıyan. 

tar da aldatılırlana farkına Tal'llll. 
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ngı ı 
Ankarada ucuzluk 

Patrikhane 221 sene evvel bir 
kere daha yanmışh ... 

"\ 
Pat r ikhanenin 262 inci patriği 

yanmaktan nasıl kurtarıldı ? 1 

« ••• Bu sahalı Kadıko) nün 
ı;-ezı;ln<'i \C dUkkfıncı ehzecilerl, 
5tınkt ittifak etmlo:lcr gibi, Ju r
mızı domııksl 25 kuru'}tan aş .. ğı 
'rrıne<Uler, l ırıııi kuruş olmaz 
mı : dl) en ınuşterilen yiız.lcrlac 

de alay eder ;ibl gülu\·crdUcr. 
l\le\ıılmlıı turfanda ebz.derl arn. 

ik maçlarına aş lan 1 

\._...,.....,__ __ _ _____ J 

Neriman Hikmet 

ın giren bu ınubarcktcn, ben de 
herke!! gibi bir ç<'yrck lira \ere· 
rck, hır kilo aldım. E\lnıc dönı>.r 

l<en Anknradaıı henüz ı;ckn ' e 
!odadaki tJ\lne giden lılr dostla 

Galatasaray Taksimi, 
Beşiktaş Perayı 

Fener Kasımpaşa.yı, 
mağlup ettiler 

Dun sabah, Istanbullular uyan· Bu patrikhanede bundan 221 karşılaştım. tık işim domatesin Llk maçları dUn F enerbahçe ve 
.Anlmradakl Iİ) atııu >iOrnı:ıl< ol· ı dıkları vakıt gozlerini şehrin ya. fene evvel yine bir yangın çıkmış, Şeref stadlarında başladı. Takını arın 

nan buyuk bır scmtıne çevirdiler: fa kat hafif bir hasarla geçmi~. git. du. Pıırcknıl<' 8 kuruşa satıldığı· daha henUz sezon& yeni girmeleri ve 
Eyvrıh yine yangın var di miş. Kıymetli eşya, tarihi eserler nı öğrenince, emin olunuz, olgun antrene bir vaziyette olmamaları do· 

lılr dom.ıtc gibi luzıırdım .. » 11 k ı t t yerek içın ıçin yandılar. yanmadı, onlar mahzende idiler. layı& c maçlar çok zev s z ve a sız 
Bu defakı senelcrdenberi gorül· Yalnız şimdiye kadar gelmiş pat. Bunu bir okuyucumuz lBZılor geçti. 

mcmış cm~ yaflGınlarından biri riklerin yağlı boya kıymetli tnb· 'e ı;orulor: GUnUn en alaka ile beklenen had.· 
Jdi. O meşhur Fatih yangınından loları bulunuyordu. İçlerinde Gre- - AUıkadarlar Ankarn ile sesi hiç şUphe yok ki, Fenerbahçe 
sonra, bu derece i vaki olmamış. kan'ın eserleri vardı. 300 senelik iı.tanbul ıırasındakl bu U<'uzluk ldUbilnde idare heyeti ile futbolcUlcr 
tı, i~te yıne kim bılir. ne kadar ev, Arabesk mobilya kürsü mevcut idi 'e pahalılık farkını nele hamle- arasındaki anlaşamamazlık netice,; 
ocak bir avuç kul haline geliyor· Onlar da gitti. Bunlar patriğin idi, deblllrkr ncab !.. sarı liclvertlllerin Kasımpaşa karşı· 
d u. Fokat bu gece esen rilzggr da ayinlerde kullanılıyordu. Kütllp· \. sına ne gtbi bir kadro ile çıkacağı 
nasıl dclıce hoyrat esmiş durmuş. hanemize de bir ııey olmadı. Pat. meselesi idi. DUn spor sayfamızda ha 
tu. riğin hususi dairesi, arşiv dairesi, AHABA iLE l{OMÜR SATISLARI ber verdiğimiz gibi hakikaten Fener. 

Bır adam, yannn evinin önün. kilise kurtuldu, Elbiseler de du· DA KONTUOL EDİLECEK bahçe sevgisini l&4ıyan futbolciller, 
de duruyor. Hisleri, :fıkirleri dar. ruyor,ıı Alemdağı, Ömerli ve Heciz ta. nokta! nazarlarını yine mUdafaadtı tlıı 
madaı;ın k olmu perişan bir va. Patrikhanenin tarihi çok eski.. raflarında arabalarla komUr geti· vam etmelt Uzcre çok sevdiklerı yu• 
zıyettc idı. 1456 ya kadar Ayasofyada idi. ren koylulerin, Uskudar ve Kadı· valarının mUşkUl vaziyeUnı ıdrak e· 

- Yandık, kul olduk .• diyor, bir Türkler İstanbulu zaptedip orasını köyundekı mahalle koınUrcUlerlne derek sahaya gelnıek samimiyetini 
aşagı bır ~ ukan dolaşıyordu. Ya cami yapınca Meryem Ana kılise muayyen nnrhtan !azla fiyatlarla gösterdiler. Ne yazıktır ki Fcnerbah· 
nına sokuldum: sine naklediliyor. 1486 da kuçlik komür sattıklarını ve bu suretle ı;ea idarecilerden bazıları çocukların 

- G miş olsun, dedim. kiliseye, oradan Loncaya ve Lon- hnlkı mahalle komurculcrlndcn ko bu samimiyetine ayni 'ekllde mukabıı 
Elını başımı goturdu, ne düşün· cadan 1600 da şimdiki binaya ta. mür almağa mecbur bıraktıklarını le edemem.şlerdlr. Buna da, hislerine 

du, ta ındı bılmlyorum. şınıyor. O zaman burası çok ufak nazarı dikkate alan Üsküdar kay. mağlCip olmaları sebep olıııak göste· 
- Tcsekkilr ederim, teşekkür e., Senjorj isminde bir kadın ma. makamlığı, bu arabaların yollar- rileb!lir. 

derim, dedi. nastırı imiş. Yıldnn yıla tamir e da satış yapmalarının menedilme- Fenerbahçeli rutbolciller renklerlnı 
Na ıl oldu bu? diliyor, senlşlctiliyor ve bugüne slnı ve bütun kömur arabalarının müde.faııye. hazır olduklıırını bıldirdı1< 
Bılmem, çoluk çocuk evde gellnclye kadar bu hali alıyor. no. Baglarbaşında küçuk çıftlik mey. lcrl halde, bilmiyoruz ne ı;-lbl bir dü. 

~oktu. Bi o 1 lumla yatıyorduk. O mada Sen Plyer kilisesi nnsıl ka danında toplu bir halde bulundu- şUııce ıdaı·ecıler ve çocuklann araııın· 
uyandı. B ba yanıyoruz,, dedi. toliklerln merkezi ise istanbulda ruldarak fıyat ve sntı lorının kon- dan tefrik ysparak sııhaya garıp bi: 
Oda duman içinde' idi Bakındık. da bugüne kadar burası ortodokc; trol cdılmc ını al kadarlara bil- takım çıkarmak hatasına dUştUler. 
Alev falan '\Oklu. Dı arı fırladım. !arın katedrali olarak bulunuyor ciirmiştır. Evvela. şunu kaydetmek mecburi· 
Bütun sokaı,:ı ba tnnba a duman du. Pek )erındc olan bu karar, pe- yetindcyiz ki, çocuklar bu ihtilafta 
kaplamış oz cozü görmüyordu, Artık donüyordum. Bu sokak· rakendecllerin fazla fiyat verme- blr l<Utlc halinde hareket etmişler ve 
Bari eşyaları kurtaralım dedik a. lar, bll caddeler çok fazla durula lerı yüzundC'n komur nlamı,Yan Us kırılan ızzetıne!ıslerı.nı müdafaa et· 
ma alev b"rdcnblre evi kapladı. cak, gorulecek yerler dcğıldi. Bir klidar halkını c dd 11 "C" indirmış. mtşlerdır. Eğer l"enerbahçell ıdareci-
Eski bir pantalonu guc alarak ca. cami avlusundan cecerkcn e yaları ur. ter takım teşkilinde bir duılplln 
nımızı kurtarabildik. RUzcar fena başında konaklamış yaşlı felAket. -o- dUşUnceslle hareket etmek ıstemlşlet. 
idi, ateş rastgele sıçrıyor, evleri zedeler acı acı düşünerek çoluk ço YA YA KALDIRIMLAR iÇiN 30 se, bir te!rik yapmamaları ıcap <'der· 
bir anda kavuruyor, kill ediyordu. euklarına ıar anlntmnğa çalışıyor- BiN LinA AYRILDI dl. 
Adamın ) uzune bnktım, Yanan !ardı. Bir ihtiyar kadın etrafına . . . 1 Dl~er bir noktaya da.ha işaret ede· 

evinin acısı ona evlat aeıs1 kadar birikenlere: sı:~oglu. Emınon~, Fatıh, Beıiık lım. Çok sevdiğimiz bu yuvada iki· 
dokunmu • ndetn eıgeri yanıyor. - Biz neler görduk, neler, di taı;'. U k~ıdar, Kadıkoy kazaları da. 'ı llğı ortadan kaldırmak ve samlınl. 
du. Mabetten sıçrayan ateş, onun yordu. Bu Oçilncü yangın. Muha hılındckı yolların. ~aya ka_Idır!m· yet! iade etmek fırsatı zuhur etmiş· 
içinin mabedini yıkmış .. . Ona «geç cir olduk kaçtık, bir iki partal e. Jorının yapılma ı ıçın 3o bın lıra- ı ken maalesef bundan lstıfadc edeme· 
mi~ olsun ~mek mecburiyetin- dindik. Yangın aldı götUrdiı, bir lık tahsis t ayrılmıştır. mişler, bl!Akls ikiliğin devamına so 
de kaldıgım iı:in mahcup oldum. daha, bir daha... Fakat Allah 1n ° j beblyet \'ermlı:ılcl'd r. 
Sıkıla sıkıla yanından ayrıldım. sana sıhhat versin, ömi.ir ihsan et TENEKE TE\'ZİATJ BVGÜN ı nuııun \eball de Fcncrbahçe idaıe· 

Ccınını kurtaran, çoluk çocuk, sin tatlı canlardan ctml:'sirı. her 5<-hrımize g<'lmi bulunan tene- cllerln1n omuzlarına. yUldenmil} bulun 
genç iht yar sokaklar ortasında pc ey yine csldsi gibi olur. Gön ı er kı:.< n n "tl Ub rerı maktadır. 
r·IO:an dol l) orlardı. şen olsun. Yeter ki, ortada ölüm ı oaslanacaktu·. Şimdi sırasilc maçlııı ın ta!sı!Atına 
Yangının çıktığı Ortodoks pat. perişanlığı bulunmasın. scı:olim: 

rl.khanesinı·n onil mahı::ere dön. Kendini mi teselli ediyor, yok· HAVA GAZI SAA1 i 
~ r. • i l ·E:\"1-:U&A llC, E _ liA.-::.DIP A!:iA müştu. Hlılk cıkan dumanları he sa etrafına mı teselli da,,,ıtıyordu. GE'l'IRTİL 'fOR 

nOz önmemi olduğunu sôsteriyor Acısını duğumlcmesini bilen mc Havn gazı saatlerinin muhim bir 
du. itfaiye, parca parça dağılmı tin buruşuk bir yüzle n~vc etti: kısmı bozulduğundan ve yeni ya. 
Se!crbcr bir halde etrafı tehdit e- - Hem, dedi, evvelce bir yangın 

pılara sant konulamamasından şir 
den ejderi J) lce oldurmlye çalışı- çıktı mı en az 24 saat sürerdi. Bu ket, Macari tandan çok miktarda 
yordu. 90 yaşında bulunan patrik, gün böyle mi oluyor yn? Eski za. saat getirmeyi kararla~tırmış, ilk 
Yakındaki. hem"ı·resı· Bayan Pe· manda olsa jdi bu yangının bir . " olarak 1000 adet saat sıparış edil· 
}eksenin evine patrikhane Diyok· haftada ancak önü alınırdı. Halbu mı tir. 
ları tarafından kaldırılmıu. kimse· ki aslan gibl ltüıiye dort buçuk -------------
) 1 kabul etmiyordu. Geçirdil:l üç saatte a~i yatıştırdı. Yoksa bu , 
baygınlık netice inde kendisine yangın nerelere gitmezdi, o ne rüz 
doktorlar istirahat. etmesini, sükü· ı::Ardı, var olsun aslan gibi kahra· 
net bulmasını soylemi~ler. Birinci man itfaiyemiz, a~k olSlln onlara .• 
Benjamcn, Ortodoks aleminin 5.7 Ah. ah, yangın çok fena şey ... 
senedcnb rl Patriklik mevkilni iş- İ~lmden sen de ne kahraman ka· 
sal eden patrik, patrikhanenin dınsın! dedim ve yangın yerinden 
262 incı patriği bulunuyordu. kaçarcasına uzakla~tım. 

Patrikhanenin enkazı arasında 

dolnscın papa !ardan birine: 
Nasıl oldu? d<'dım. 

Yüzunü ı;o:e kaldJrarak; 
Allaht n, dlye cevap verdi, 

her gelen ey Allahtan geliyor, 
dedi. Ba ka bır §ey söylemedi. 

Mabedin yalnız dort parçadan 
ıbaret olan ahşap kısmı yanmış. 

Burada kıli <'Ye bır şey olmamış. 

tı. 
Patn il vekılı B. Adamandios, 

bana pcıtrıkhane ve yangın hak· 
kında biraz malümat vererek de. 
dı kl 

HERGtH(~B:i R···1f 1 kRA . . l ... ' • 

FAZLA PARA j Tİl"EN ŞOFÖR· 
LERiN OTOMOBİLLERİNİN 
PLAKALARI SÖKÜLECEK 
Bazı §Oforlcr yapılan zammı da 

az bulduklarmdan yolculardan çok 
fazla fiyat istemekte ve benzin yok 
diye yolcuları kab ul etmemekte ıs. 
rar etmektedir. 

Bu ndan böyle bu gibi hareket
lere tevessül edil) te benzini bu 
lunduğu sabit olan şoförlerin oto. 
moblllerinln p!Akaları derhal soku 
lecek ve bu gibi şoforlerden, şe. 

hir dahilinde şoförlük etme hakkı 
kaldırılacaktır. 

- Otuz bin frank, madam. 
- Aman, l\Ielanl. 
Kolunu hizmetçiye uzatarak: 

Yarın 
Ramazan 

Yarın Ramazan nyırun ilk 
günüdür. Evkaf nıüdürliığü 

il Ramazan münas betile yapı l· 
ması laz ım gelen bütün hazır. 
lıkları ikmal etmi tir. Bu se. 
ne büyiık camilere o ldu,u ri· 
bi kuçuk camilere de va ızlar 

tayin edilmi.;tir. 
Geceleri şehrin büyük t.·a. 

milerindc mah:l atar k u rulacak 

ve bu ınıalı.) alard:ı güzel ''ecize. 
Icr tebaruz ettirilecektir. 

Bundan başka yarından iti· 
lı:ırcn Be) azıt canılinde bir 
nam:ızan ert;i i açılacaklar, 

.1 

EDEBİ BOMANr 

_ uU 1yanı ı1 oek.a 
sına ina:ısaydın -·· Cimdıkle beni bakayım. Şimdıkle ..• 

- Madam m iras mı yedi? 
- Hayır.. Melani hayır.. Bunun per-

şembe mi? 
- Evet, madam. 

GUnUn ilk bırincl küme karşılaşm 
sı Fenerballı;e • Kasımpaşa arasında 
idi. Sarı ıa.cıverUilerin sahaya nasıl 

bir kadro ile çıkacağı merakla bek· 
lenıyordu, ve takımlar sahada görtln· 
dUğU zaman Feneı·balıselılerın şu kad 
ı-o ile ortaya geldikleri ı;ôı'Uldü. 

C hat, Faruk, Murat, Ali Rıza, E
sıı.t, Ömer, Turan, Aydın, Melih, 1b. 
rahım, Cemıl. 

Saminin idaresindeki oyunun ilk 
devresinde sarı lacivertliler ba.ştan ı.ı 
hayete hllkim bir oyun oynam&lrına 
rağmen maç zevk verecek bir ecre· 
yan t.a!Up etmedi. Bu devrede ancnk 
bir gol kaydedebildiler. Ye devre l·O 
!•'ener k hlnc bitti. 

Fenerbnhçc hflkımlyctl ikincı dev· 
rede de devam etti. Sıraslle Esat frf. 
kllttcn ıktncl, Aydın fiçüncU, Alı R:. 
za dordUncü &-oHl yaptı ve maç ta 4 {l 
Feneı bahı;enln galiblyetilc sona erdi. 

GALA'fA::iARA \' • TAKSl:\J 

GllnUn ikinci karşılaşması Galata· 
saray • Taltslm arasında oldu. Sarı 
krrmızılılar ahada şu kadro ılc yer 
aldılar: 

Osman, Faruk, .Adnan, Musa, İsmıı 
il, Salim, Barbarcı5, Arıt, Mustafa, 
Eşfak, Mehmet Ali. Hakem Ahmet 

Ademdi. Daha ilk dakikadan oyun~ fırsnUar yakaladı ise de, istifade ede· 
sarı kırmızılıların hlklmlyeti allJna medl BUtUn -ı;ayreUere rağmen b!r 
girdi. Fakat antrenmansızlık hiç zevk ttırıu beraberliği bozacak gol kaydc;:· 
\'ermiyordu. Bu devrede Galatasaray demedi 'e maç ta ı · ı berabere net~ 
Uç gol kaydetti ve devre 3-<l sona cı· celendı. 
dl. 

İkinci devrede llk yirmi dakika gol 
süz; gcçtı. ve bundan sonra dört gtıl 
da.hcı. kaybeden sarı kırmızılılar ısaha
dan 1.0 gallr ayrıldılar. 

1STJ\1'B VL6POR • \'t:I•"A 
Fener stadında '1fnün en çctın kar 

şılaşması Vefa • 1stanbulspor nrasm. 
da idi. 

Tarık özerenı;ınin idaresindeki b:.ı 
oyuna her iki la

0

kı.m tam kadrolarıle 
çıktılar. 

MUsavı kuvvetler arasında cereyan 
eden bu maç çok seri batıladı. lstan· 
bulsporlular rUzgrlr altına. dUşmelerı· 
no rağme:ı daha canlı \"C daha kom

Şeref stadında : 
B l ' KOZ • SULEYMA+...,ll"E 

Şeref stadında gUnUn ilk bırincl kU. 
me maçı Beykoz • SUleymanıye aıa· 
eında oynanmıştır. lk mUsavl ku, .. 
vet arasında. cereyan eden bu maçıı 

1 
bırlncl devresinde Beykoz.ular saha-

1 dan ı · O galip ayrılmışlardır. !kinci 
de\•re karşılıklı hUcumlarla geçmış ve 

1 
Süleynıanıyenın yaptığı iki gole Bey
kozlular b.r golle mukabele cdebılmış 
!er ,.e maç ta 2 • 2 beıabere nctıce· 
lenm·şur. 

BEı;iİKTA.) • JlEl'OGLt"SP OR 

bine b r oyun çıkanyorlardı. Serı \"C GUnUn son kartııla~ması Beşiktaş 
canlı bir oyundan sonra nihayet lstan ı . Beyoğluspor arasında olmuş siyah 
bulspoı·ıuı r Ta.rığın ayağlle bir so. beyaz:lılar cezalı oyunculardan mah
kazandılar. Bu gol sarı siyahlıları d rum 0 ,uralt allaya şu ltadro ile çık 
ha ziyade canlandırdı. Bu arada tkı mışlardır. 
muh:r.kkak sol fır&.a tı da ltaçırılılar. 1 Mehmet Alı, Celil!, Fe~ı. Ahmet, 
Devre sonlarına doğru b;.ı· Vefa hil·ı Hllseyın, Yanı. Memduh, l"emal. Hak 
cumunda hakem İ&tanbulspor aleyhi· ıu, İbrahim, ŞUltrU. 
ne bir penaltı yarattı. Bu olmıyan Oyun çok seri -başlamış ve Beşıktaş 
penaltıyı ancak koyu bir Vefalı ha· derhal oyuna hfıkım olmuştur. Blrıncıl 
kem Vefa lehine olar k vcreb Jırdı. deHe sıyah beyaz ılar ı;ıraslle Hakkı, 
Tablatıle hakemin bu hareketi, &tadı tbrah ın. Hald~ı vnsıtaslle Uç gol kay 
dolduranların da protestolarına sebep detmlıılerdıl'. Ve de\re 3 ·O netlcelcn
oldu. Bır hlikim suı;suz bir maznunu mıştır. 
ma.hkQm eder gibi hakem de 1stanb1Jl lkıncl devre Haltkı lıç, 1brııhim lkı 
sporluları zorla beraberliğe mahkfım gol daha kıı.ydctmış ve maç S • O so· 
etti. Mevsimin daha ilk maçında h~· na ermiştır. 
dls olan bu bar z hak'3ızlıktan dolayı IKt~·(;i Kt :\lE i'L\ ÇLARI 
hakem komlteslnın nazarı dlkkathıı 

celbederiz. 1klnct kUme llk maçların& da Şe
ref v cFenerbahçe stadlarındıı. baş· 

lanıııış ı::yup • Hal..cl 2 • O Kurtulu~ 
Galata Gençleri 2 • ı Anadolu Demir. 
sporu 2 • l :MağlQp etmiştir. 

Vefalılar bu yaratı n penaltı ile 
berabcrlığl temin cttller. Ve devre do 
1 • 1 berabere bittı. 

İklnc1 devrede 1stanbulspor birçok 

Muhtekirler faaliyette 
Ka 
bl 

· yonun bastırdıijı llyat listelerini 
ön içinde cırı dan yok etmişler 

Fıyat murakabe komisyonu, son Komisyon yeniden bastıracağı Iis
gunlerde aldığı bir kararla, hutun ı tcleri kaldıranlar hakkında şid· 
duk kflnlara satılacak malların fı· detli tedbirler alınacağını bildir. 
yatlarını gösterir listeler asılması· miştir, 

nı bildirmişti. 1 Zannolunduguna göre, fiyatları 
On bınlcrcc basılan listeler ko· arttırmak istiycn bir kaç muhtekir 

misyon tarafından tlıcearlara be· t·· h · tt d t t uccar ususı sure e a am u a. 
dava olarak daığıtılıyor ve bu Jıs. . 
leleri asmıyanların şiddetle takip rak her gl\n komlsyondan yuzlcr· 
olunacakları bildirıliyordu. ce liste çekmiş ve bu suretle lls· 
Öğrendiğime göre, şimdhe ka· leleri bitirmi~lcrdir. 

dar mürncaat edip liste alanların Komisyon yeniden bastracağı lis 

sayısı oldukça mühim bir yek(ına telcri firmalara imza mukabilinde 

balig oldu{!u halde, eltın dukkan- verecek ve evvelce liste alıp ta 
larına bu listeden asmıyan bir çok hllen dlikkanına asmamış bulu. 

to d nanları da milli korunma kanunu 
ccar var ır. h" kO 1 • d 1 k ~· d . u m erın en o ma ... zere er. 
Bu tuccarlar komısyonn mUra· ı hal adliyeye sevkedeccktir. 

caat ederek kendilerinin liste ala· 
1 

---o---
madıklarını, mühlet tc bittiği lı;in ırıyat murakabe komlsyo11u huglln 
kontrol yapıldığı zaman kendileri· 
ne ecza .kesilmemesini komisyona 

t oıılanıyor 

l<'iyat murakabe ltomi.syonu busUn 
bildirmişlerdir. 

Murakabe burosu yaptıgı tetki· toplanarıık kaşar peyniri fıyatlarını 
kat neticesinde sayısı on blnlcri yeniden t etkik edecektir. Bundan baş 
a§an listelerin tuccar tarafından 1 ka son sUnlerde htlktr yaptıkları 
birer ikişer komisyondan ahndıı.;ı sabit olan birkaç müessesenin Adlı· 
ve neticede kimin alJp kimin aı.

1 
yrye vcrılmesl kararlaı;tırılacaktır bu 

madığı belli olmadığı için, bu mu müesseseler arasında tanınmı;ı bir iki 
racaatları nazarı dikkate almı:ı. bu 1 !lrma \'ardır . 

TEFRİKA No. 80 Madam Turpin gayet nazik bir tavırla: 
- Brindisl'dcn Rahayang'a giden tay. 

yarenin kaçta kalktığını ösrenmek isli· 
yorum? dedi. 

- Acele gidecek bir mektup mu var? 
- Hayır, ben gideceı:im. 
Bonvoisin gözlüklerinin üstünden diJı: 

katle Madam Turpine baktı ve duşundu: 

sır z:ııınaııl r, t tanbulda Ye<liku· 
lede Hıı<'ı E' haıl tekk nln ırnçük 
E fendi dJJ c a11dı:ı.n bir teYbl 'umu~. 
Bulundu ·u muhitte ı;ok t>e\ llcn \ C 

sayılan, tarikat chlli<'rl tanıfındau, 

tltln311dan rllnl ete~lnl çekmiş tam 
m na ile b r mltr~ld taru nıın bu r:at, 
bakkınıb bt'~cnU<·u k n Oer e re 
ıuen, p:u-a) ı blıal: fazlaca be\ er, 
batttı, öt beri "ut tırarul< ticaret bl· 
l<' cdcrn1lş. nırı;tln o zamanın ayılı 

bcl<hı';'11crlnden l rfun B aba lle soh
b t edeı'lerk n, d('rgtllı ~kn hcc.11. 

Hemen ~erinden fırlıyarak hizmetçiye 
emretti: 't azan: Franeis de Croiaet Çeviren: Rezzan A. t:. YALMAN 

Acaba kadın ı;ıldırdı mı? 

- Galiba soylcdiğlıni anlamadınız. Bon 
\'Oisin! Brindisi'den Rahayanc'a giden tay. 
yarenin hareket saatini sormu6t•un. 

c '\e ııez rJcrln, ı t 'e p(hrtekllcrın, 
arakl;ı <' \ <' 3 ıio llıiccc:ı.dclcrln çoklu. 
t:'undan b:ılıscttıkten onra: 

- Talıll hunların faır.lalnrını ehlen 
çıkartı)orum. Eh. çoluk ı·ocuk He 
bizim baCJ uJtan da boş oturmu}or 
Jıır hani. Dikl1. nakı~. ortu, ) eıncn i, 

ynznı ' Ola gibi l}el l<'r ) apı.)or 

\(' ıı tı1orlar ... G inme dertli- 1\c 
'aıı 1 nı /11ni dun3 işte .• 

l>t , kıh kıtına g indi •lıı l Mi.) l 
ter. lrfan Baba kıs Jo gtller 

\t:: 

l ıı ıltm.} anın bck~ınu inaıısay· 
dıo ne 3apae.akt ırı '1 >hlm ~ !. 

l>cr ' c muhatabını mahcup ede.r. 

- Şapkamı, kalın mantomu ve ş<'msi 
yemi ver. Sokağa .Gidiyorum. 

- Elmanm yemiyecck misiniz? 
Elmanın sırası mı artık! 

Hcyecımdan ve sevfaçten titriyordu. 
Sokağa iırladı. Tramvaylar dolu idi. Bir 
boş taksi geçiyordu, Hemen atladı, po 
tahaneye gitmesini söyledi. Yolda duşü 
nüyordu: 

İn allah nnmu luca kaz.anılmış p 
radır. 

Posta memuru Madam Turplne hayretle 
bakarak sordu: 

Hindi.standa zengin bir akrabanızdan 
miras mı yedinı:ı, madam? 

Madam Turpin cevap vermC'dl. Yalnız: 
Malaka Hındistanda degıldır. 

Diye memuru tersledi. Fakat memur 
kadına yan yan bakarak: 

- Bu kadar parayı Amirime sormadan 
"eremem, Gidip bir kere tcl~rafın aslına 
bakıruıh. 

D edi ~c ortadan kayboldu. Biraz sonr 

t rı gelerek ordu: 
- Muamele tamam oldu. Parayı nasıl 

ı ter iniz? Bınlik banknotlar olarak mı 
\ereyim? 

Mndam Turplnln heyecandan sesi çık· 
mıyordu, 

Binlik olsun, diyebilcii. 
Paraları s~ydıktan sonra çantasını sım 

ıkı tuttu: 
Şimdi l<>lgra!n cevap vermeli, diye 

duı::undu. 

Artık otuz bin frangı vard ı . Uzun bir 
telgraf çekcbilırdi. Hasislik etmenin mfı· 
ıı ı yoktu. 
Şu satırları ynzdı: 

H rfkultıde çomertıicinız sayesinde 
Allah kı met cdcrı;e kanallı bir vasıta ile 
gelecek pazar Rahayan ' vasıl olabilecc· 
fım. Chri tıane Turpin. » 

T lgı afı memura uzattı: 
Adı telgraf dcfıl mi, madam? 
Hayu·, en ~buk bir ~ekllde .:itsin. 

- Yani acele mi demek istiyorsunuz? 
- Acele, en acele .. 
- Beş yuz; doksan sekiz; frank eder. 
l\Iaaam Turpin bir binlik k~t;ıt çıkara. 

rak uzattı. 
Sokaga çıktısı zaman ~antasını ımsıkı 

tutuyordu. Kendi kend ine du~undü: 
- Evde bu kadar para varken bu gece 

rahat uyuyamıyacatım. Tayyare bileti de 
pahalıdJr. Kim bilir kaçadır. Tehlikeli 'bir 
yolculuk olacak. Fakat Allah kerim! ce· 
sur olmak lazım .• . Madem ki Odrcyin ba· 
na ihtiyacı var, her şeyi soze alacaı;ım. 

Çok mesut idi. Senclerd~nberl bu dere· 
ce; sevindıeini bilmiyordu. 

Seyahat acentasına .sltmeğe karar verdi: 
- inşallah Bonvoisln oradadır. Diye 

düşündü 

Dükkôna girdiği zaman pek memnun 
oldu. Bonvoisln onıda idi. Müstehzi bir 
t avırla kendisini kar~ıladı. Yirmi sene
denbcri hıncı vardı ve bunu unutmamı~ı. 

Pauırtesi gunü on ikıyl otuz seçe ... 
- Boş yer var mı acııba? 
-· Var, hem de bir kaı: tane ... 
- Tayyare ile insan kaç kiloluk eşya 

goturcbilir? 
- Madam Turpin, )'Ol parasının ne tut. 

tu;unu biliyor musunuz? On dört bin 
franktır. 

- O kadarcık mı? 
Bu söz al!zındnn ihtiyarı haricinde k"'ç 

mıştı, Sebebi de Od re> in çok fazla ı:ı ra 
göndermiş oldusunu dil Unmesiydi, 

O kadarcık! İliinlze geliyor mu? 
- 'Inbll, geliyor. Eşyalar için cev p 

vermediniz? Kaç kilo svturebilfrim? 
- O size t!ıbi. Kaç kilosunu z? 
- Küstahça bir sual soru yorsunuz. 
- Hiç de değil. Eğer yetmiş beş kilo. 

c!an eksik iseniz yirmi beş kiloluk eşya 
~ötürcbilirsiniz. Eğer yetmiş beşten fazla 
iseniz. . (Arkası var) 

Akıl ermiyor 
~ n utan'ın dlinkii por ,,-c 
W da goılııne Ul-:ti: oe<lCll 

biyesi wnwn müdürlü~uodt'll 
kndarlara gelen bir tnlin1o1tıı' 
göre IU· mas-l:ırı haşılatıod:ıD ) 
otuz. ' e~ n otu:r. h('ı;I 1c-,idlbt 

1 

olarak btanbul bolgc ınc ' 
1 b r 

nıiş. Aciz aklım, hu karar~ 
lü ermedi. Ermenıco;fnln 

ı;u: 

Maç hasılatından hllkODle~ 
ne,der~cm ) Uz.de l lnnl pi., rtı 
' ergi almaktadır. Heden tr 
uııııun nıiı<ltırhigiı, ıle' ıet bılııl ııı" 
g-innlş 'e blltçe5l de' tcttn 

11 

mli\'a:ıeııe ine dahil bir nıue 5 ~ 
Şu halde bu umum müdlırlufliJV 
ha ı latından bir miktarını •1~_, 
tcınesl, porun temaşa liı~ ıar~ 
lınan ' erglnln a"gari ) uuıc 'ıl_ 
.c çıkarılma5ı dc.ınektlr. Eferd '1 
terblye51 umum müdUrJüjl\, 
ten enedc bir ' eya bir bl!Çııl' 
yon lira tah lsat almaııa)dı, >"ti 
tarının yahut da kendllerinlo 
raflarını G'ÜC halle karşıl&Jşıı 1 

k lüplerlnln tcşkllAta bir hl ;ı 
rek )ıırdım ctmeısl belki ıu~ 
bilirdi. ı akat kJUrlerJmlt ) , 
meğo değil, yardım cdllınclC 
milhtaçtırlar. 

Ciiıınrük re nılnl, muameıl rt' 
zanç ' c diğer 'crgilcrlnl 'r 

1
_, 

taC'lrln yaııtığı h:ıı.ıl ttım dt' I! 
5ıl kcndblno ıı)Tıca bir ııısse ;/, 
l oraa, beden terbi) eal uınun1 
hiğU de, yüz.de ) lnnl n 

' CJl>llerJnl 'eren porcul:t~ 
rıca bir pay araınnnıalıdır. ılJ. 

den terbi) e l umum mUdilt1 ol 
tal cdet·eğlnl iınılt 'e tc.ınrıı~ 
iliğimiz bu 3 anlıı; JmrarıncJs 

11 
d~ck olur.ıa, iki 'akalandl 
ya ı;ctınnek lı;tn. blnblr "ı~I 
l>en por klUplerlnln blıtçrlt ı; 
ınulmaz. laralar açmıs oıar:> 

I\~ 
-.A-ŞE_l'_l_l_S_TE_·_:;;_A_R_l __ Şll-Hlti 

GELIYOll. 

Muhtelii viUıyetlerde 
sa Ese mıntnkaııında iaşe 

1
, 

\"e fı) at murakabe çaJııMl8 

rafında tetkiklerde bu1Ll11 

carct Vekaleti 1a§e Müstcd 
fik Soyerin bugunlerde e 
gclmesı beklenmektcdır. 

S orunu z ~ 
5öyliyefi 

ti. 

Telg.-af çiçeğ'J 
Ankara, HacJdoğan nuınııflJ ' 

ynn J'akl:r.c 'lczgoren ~ 
Telgraf ı;lceğlnln b:ı.,ku ,ı 
mıdır, banı;-1 rnc\l:i!Jnıle 

iiretJllr?. 

CEVLP 

de ısulnnmnsına dl <k t 

sölgcll '"c cenuba mU 
!erden haz edeı Çe 
slklaşt1kı;a. f'ıııa ı an 
dalları. yapr 1 " rı d 
lcıımelıdıı. 

tuıı yazan balana: 

Bahsetttğ nız mesele ııa 
lllkadar makamın n z 
tı eclbcd lmck ıç n hU\ :l 
r<'sınız ı b z <' n o:n 
zımdır. 

p o.Ş..ı \e9(\ ... g 
Kabuldarı çı l<urılıp ıyl~ 

lenmiş huğda' ı, ~enl'J~ tı ' 
de, parr:ılannıı~ .)uğlı 
gerdanı Uc, huğda.) lar P' 
ğılıncı.) a kadar ka.) ıcıtıfl ~ 
.ra bakıp, tektlkı;-e et uY11 ı' 
E tler dokülüp kenııkJC'f ıı 
lı ııra tcııcere3l atc~tcn 111 

ıniklcrı nı a3 ırınız.. Kul;ıfl 

dlkll,erek tel td )Dpınıı ' 
lcnml'} bir hule gelen bil~ 
katııırz.. kine az.ar aı::Jr d 
kutıp bir tahta lrnpçe ılı" ıl 
<'Zlnlz.. 1.t ile lıuğd113 J ötl 
m ur halJne getlılnl.ı . . Mt' 
cc rcıle ı.rıri mik tarda •0 

1 
ıc• l uğı ile ka\ uruıı penıbC 

ı;onra, biraz tuz.la birJIJitt' 
kıı t uıız.. Kepçe ile doğtl1r 
ile ko) u blr macun ııaıınt 
ye kadar ateşte bırııJoJJ.1~ 
tab:ığa alınız, u:ıerınc crl 
re.) il • ı ı;cz.dıdnlz, blrtıı ~ı 
ekiniz. \ C ~ıl'll k bJ 1;; ot 
ıılz. 



Linkoln 'ün hoş 
hikigeleri 

Amerikada esaı·eti kaltlırBn deolet reisi Lin k oln 
haz ırceoap oe hoşsohbet bir atiammtş . H lk l1-

kaçıııı anlatıyoruz. y e/erinden bir 
\ 

Biz fiımdıye k ...... , .ncsa!e bakı· ı caksa kulakları tme doğru eğllir. 

mından kendimıze yakın memle· - Alfı, öyle ise eşeği müneccim 
ketlerin tarihi ve edebiyatı ile meş başı yapıyorum. 

,uı olduk. Yeni dünya adamlarını Linkoln hikayeyi böylece anlat. 
tanımıyoruz. Halbuki bugünku A· tıktan sonra ilave etmiş: 
merikayı kuran insanlar arasında 
tetkike cidden !Ayık olanları -.ar. 
dır. Bunlardan bırı de Linkoln
dur. 

Abraham Llnkoln, zenci köle 
kullanmak usulu yuzunden Ame
rikada ~imalle cenup arnsın'\la çı. 

kan muharebe esnasında devlet 
reisi olan adamdır. Mücadeleyi şi. 

mal kuvvetleri namına idare et· 
miştir. Zaferi ıaycsındc Amerıka· 
daki ikiliği kaldırmış \·e milli bir· 
liği her vakit için kurmuştur. 

Linkoln, çok ince ve hassas bir 
adamdı. Kanlı bir kardeş muham 
besini kabul ,.e ilfına mecbur ol· 
masına rağmen insanca hislerini 

Y:z .. n: 
JJ/. H. Z AL 

De\ let reisi cevap vermiş: 
- Dü~manlarımı dost yaparsam 

kendilerini ortadan kaldırm1ş o 
!urum. 

2'AMUSA PASArORT 
Bir genç kız, dü§man tarafta bu. 

lunan kardeşini görmek üzere LJn. 
koln'den paı;aport istiyccckmiş. A. 
ra) a ı;:iren bir aile dostu kendisi. 
ne tembih etmiş: 

- Şimal tarafına sadık gibi gö. 
run. yok a pasaportu alamauın. 

Beraberce Linkoln'ün huzuruna 
çıkmıflar. De\•let reisi genç kızdan 
&ormuş: 

Sadakatinden §Üphe edile.nez 
clcğil mi kızım? 
Kız cevap vermiş: 

Evet, kalblmın en derinliği. 
ne kadar karşı tarafa sadıkım. 

Linkoln, hiç bir ~e) dcm"dcn 
IJir klıgıda bir şeyler yazıp ver· 

hiç bir zaman kaybetmiyor, nefret ıniş. Dışan ı;ıkınca aile dostu kıza 
yerine sevgiyi eeçirmek l!:in elin- çıkısmıs: 
den Geleni yapıyordu. Bu ruhla Sen deli mi oldun? Bak, her 
hareket etmeseydi şimalle cenup şe:> i berbat ettin. 
arasındaki düşmanlık belki de hıç Bir de kağıdı açıp okumuşlar. 
silinmiyecektl. • 

Bütlin bu yolda gayretlcrı"nc Şu sözlerin yazılı oldugunu hay. 
reli" gôrmüı•kr: 

r~l:men kendi tar~fının hezimeti· Bu kızı ;erbestçe geçiri:1iz ö 
nı affedemiyen bır cenuplunun Abraham Llnkoln 2ü sözU doğru bir insan olci·u~u 
kur~unile sulh ten sonra olmUşlür. ı . . . . , için kendisine emniyet edilebilir. 11 

Lınkoln tuhaflıktan anlar, ha· - Padı ahın 15tc bu harcketını Hass""s kız b 1 ü · . . .. . .. , u muame e terme 
zır cevap bır adamdı. Bır takım afCedcmıyorum. Li'lkoln'un temsil ettiği da • 
hoş hikayeleri vardır ki, son za. Hazır bulunanlar merakla sor· hağlıınmış \aya 

manlarda kitap halinde çıkmıştır. muşlar: DO~l'SUZl'~ DOST U 
Bu kitaptan scc;ilme bir kaç hi· - Nicin efendim? ' • 
kaycyc tesadüf ettim. Tctcumcsi- - Çünkü devlet kapısına eşek. Dlr adam memuriyet içine Lin· 

Japonya -
Amerika 
aız laşınas! 

(Ba~ı ı lndd~) 1 
Londr.:1, 21 (A.A.) - Altı gün 

devam eden çetin muharebekrdcn 
fonrn Alma kuvveılerınin Ki~ ef 
varo~l rınn 0 1 Jıklc · 111 R •slaı da 1 

--- --- 1 kabul etınt kt lır. I us kaynakla. 
Cordel Hul' e göre rmın lnhıninı e göıe Ki~c! ctra. 

_ _ J fında cereyan eden muharcbelcr-
JAro.sı·A UZAK:;ARKTA HU~U ı de Almanlar 700 bm telefat Yer. 

nlR STATt.:KOl"A .s .. UUP mı terdir. 
OLMA~IALIDJR l 6 yaşından 50 :>aşına kadar o 

Ncvyork. 21 <AA.) - Amerikan • 
Japon rnUnasebatmın tanzimi lç.n Ja 
ponya ıle yapılmalüa olan müzakere 
!erin inkıtaa uğramakla beraber bıl· 
kUV\'c tavakkuf etm.ş olduğunu Ne\· 
yorlt Tınıc.s gazetesinin Hayd • Park· 
dakl muhabiri bı!diımektr.dır. 

lan butun kadın ve erkekleri Ru 
ordusuna almak hu usunda Stalın 
yold3ı::ın V<'rdısi knrar Rusyaoın 
müdafaa kabili~ etine munzam bir 
kuvvet olarak ı;ırmcktc ,.e du!; 
mana her zamandan ziyade şid 

dctıe mukavemet etmek azmıni 
lsbat etmektedir. 

Bu nıunablr ı!A\"e edıyor: Bir kı~ muharebesi yapmaktan 
Japonyanın ÇJnde kendisine nıü bahseden .Almanlar, askerlerini 

him b,r kontrolü ıcrasını temin ede· Rusya karlıırı içinde bekliyen fl. 
cek bir tıtkım şerait elde etmek hu· kıbettcn endişe duyan Alman mil· 
susundakı ısrarının \'e M. Cord'l! !etini teskin etmeğe çalı~makta. 
Hull ın c:Japvnyıı, Şarki Asyada hus.ı dırlar. Almanlar son giınlerdc 
sı b..r statUye sahip olmamalıdır> su.·e şark cephesi muharebelerindeki 
tindeki nokta! nazarından feragat et. zayiatları miktarının 400 bin 0 1. 
memesinin mllzakerelcrln tevakkufu· dutunu resmen beyan etmişlerdir. 
nu intaç eden esbap olduğu ögrenı:·ı Halbuki bu rakamlar Almanların 
mi. t r. ağustos ayı zarfındaki kayıplarına 

stı·A.'1 BA~VEKlLTh"İZ\ ait olarak bildlrilmiı;ti Üzerinden 
l'ICHOI ~cTın· bir ay ı;crtiklen c;onra· yine ayni 

Banıtkok. ::ı CA.A.) - D!!n altşa n rakamın hiç fazlala madan sabit 
s yamlılara. hitaben burada radyo ne kalması cidden hayrete ııayandır. 
ncşredılen bır mesaJda Sıyıım Başve· Slokholm, 21 CA.A.) - i vcç 
idil Feldmareşal Luan; I31pul So ı· dili ile çıkan Titingen gazetesinin 
ıtram. şöyle demeltled.r: muhabirine göre, Ki>·efte sokak 

Vaziyet, gltııde ,ergınlcşmektedlr. muharebeleri devam etmektedir. 
Ve Siyamın sUrUklenebılcccği harbin 
günün b.dnde patlak \'ermesi ihtlnıail 
nıc,·cuttur. Bu ahv-.ı ve şerait dahi· 
lınde hükQmetın siyasetınl \'e talim& 
tını takip ctmelt, -.·aziCtmlzdlr. Siyam. 
lılar. kimseye taraftarlık etmemelıdlr 
ler. Eğer bunu yapacak \"e harp mu· 
hatarasını göze alacak olursanız me· 
sullyet, rıize ait olacaktır. O zaman ne 
ben ne de hUkQmet, nıemleketın emni 
yetini zaman altına aima~a muvnCCak 
olamıyacıığız. 

MUmkUn olduğu kadar ve herhe.n· 
ı;I bir hal vfıkt olmadıkça maddeten 
ve mfinen bitara! !tatmanızı ısterım. 

Çele muharebeleri 

Moskova, 21 (A.A.) - So\'yct 
tebliğine müzcyyel bir tebliğde 
şunlar knydedilmektcdir: 

Odesa civarında ibir topçu ha· 
zırlığını muteakıp Alman ve Ru· 
men kıtaları iki kere taarruz et. 
mişler e de sahada zabit ve nefer 
olmak üzere l50· olü ve :>aralı bı. 

rakarak geri çekilmek mecburiye. 
tinde kalmışlardır. 

ni a~a~ıya yazıyorum: lcrin girmesi ananesini bu hare· !·oln ün kfıtibine ba5vurmuş E· A' 8 •• 
. . ıketile her '\"akit için kurmu§tur. linı.!e hi.c bir tavsiye mektutu ~·ok-' ıman iC.. ra gore 

! EŞEKLE~I~. OF:VJ,E! .. HI~Mı·:. O zama ndanberi her eşek bir mc· muş. Lmkoln müracaattan hab.:r. 

Şimal cephesinin diğer bir mın 
takasında Sovyel istihkam kıtala. 

rının yardımile yapılan bir taar. 
ruz netlcesjnde Finler kendi mrı. 

yin tarlalarına atılmı&lar ve ağır 
za.rinta uğramışlardır. 

Beyaz Ru yanın Alınan işgali 

altında bulunan kı ımlarında çe. 
1e muharebeleri inkişaf etmekte. 
dlr. 

T l:'\ E GJRM füSI ı muriyet sahibi olmak iddiasında· d .. r edilince sormuş: (~ı l lncldr.) 
Bir gün bir takım adamlar me- dır. Görüyorum ki, sizde de me· Bu adamın hiç do lı..: yok mu şimdi;>e kadar 150 hinden fazla e· 

muriyet istemek için Llnkcln'e ınuriyete girmek hevesi var. Ad. hi, bana bir tek ta\ ive mektubu slr, 151 tank~ 602 top ve muhim 
1 müracaat ederler. Her birinin O· rcslcrinizi bırakın, sırası sel ince bile getirememiş. miktarda sair malzeme iğtinam et 

1 
Jinde tavsiyeler var. belki de bu· icabını yaparız. - Hayır, hic dostu ~ okn•uş Ken mışlcrdirö Dü mar~ n ı;eri kalan 

1 

nun için dc\·lct reisinin ~ozU bun· rı, •ARDA ISLA Mil.AT\" ALİl\I dı iktidarına 5!Ü • c J:~lmiş. t kkiıllcri 'n i abı a de\·am c 
ları tutmamıf Memuriyet taliple· L" k 1 • d Öyle ise o adamın •l'> .. •U De· dılmektedlr. . · ın o n un zamanın a mc hur 
rinı huzuruna aldıktan sonra de b t h fıl" 1 f k t h nım. Leninı-radda Bus yarnıa hareketi 

1 mi~ ki: ı ır ~rı ım varmış, a a şo 1 I.inkoln bu sözh•rden 'Sı:>nrn tav. akim bıra kıld ı 
_ Hatırıma bir hikfıyc seldi. r~ti :>nlancı imiş: ca~et dar kaf~lı c;iyo:.;sfz adamı çağırmış, lktidarın3 .Bcrlln. 21 CA.A.) - A~kcrJ bir 

Dinlcyfo, anlatayım: bı~ ~d~~rı;::t t Bı~ '~?. b~ ~lı~ın kanaat getirdikten sonra hiç bek· membadan öğrenildiğine göre. 

B. k' it ""\'!! şa sı ır os u en ısın soy ece i,.medisi derecede iyi bir memu. Ruslar dun bütün gün Leninrırad 
- ır es ı zaman su anı " methetmic:: . .. 

ide k · ,,~·· · b· .. rh·l t ,·crmıc: mıntakasında Alman k t l 
çırıp sormu§: .. FENA KOKU te§kil ctti&i demir kıskacı bir kaç 

liklerine dalmış bir adamdır. . . . 

Alınan ve henüz tamamlanmı 
~an malümata göre l\lohilof ve 
Mın k mıntakalarında çeteler 650 
Alman oldurmtlslcr, 12 tahta kop 
ru, iki slmcndifcr koprüsü, 23 tank 
benzin, cephane \ t'ya yi~ ecek ta 

ııı:> an 204 kamyon, 64 moto:.iklet 
tahrip etmisler ve 60 topu hasara 
u{:ratmı~lardır. 

Fransacia 
çarpışma ar 

Yeıarı · 'A. H. ZAL 
r r ı l ılı ılk ile j .. gnl kunet· 
U :• 1 ri ı .,ı ıcl.ı carı11,.nıalar ol· 

ılu,;lır!.ll dalı olan hah •r!C'r ıo•ttiktt' 

"ıl.h•ı.> o . Cuı ı da h • ., rd etme. 

ı • " lıızımdır. i:ugtınklı 1 ranı;ll. hü· 

kı metl, lııılkm .nlık hallnde bir kı · 

mını tem•ll cdı.} or 'r bizzat mJIU 

hi krden z~~ adc parti hl lerlnıı bağ

lı hulunu~ or. Bo' le bir hlıkOnıetln 

kı.,mcn zaruret, kısmen parti 111eıı. 

(ıı ti b liımındnn tem il ettiği nn 

la~ma uııcJlcrlnln umumi olınuılığı 

\C halkın blİ.)ltk kı mının l,ı;ııl kU\· 

'r.tlcrlııc ılo t bir goz.lc bakm•tlı~ı 

C15ikarılır. 

Belçika, llollaııda, NorHıç, Çckos. 

IO\ nh"')ıı, Lehi tan, l'unanJ tan, hat_ 

tı\ Roman.} udnkl 'azl.} et hundun 

pek farklı drğlldlr. 1-:ln içinde nılllı 

hislerin 'e i tikb 1 endişelerinin .) e· 
rl olduğu glbl a~lığ"ın, nınddı ıoıkıntı· 

!arın da 3 erl 'ardır. lsgal sahaların

daki hnlk gitgide kal bedccek blr 

"C.)1 J,aıınamış bir bale ;>akla~mak. 

hıdır. 

Alımın ku" etlerini Rwı3 a Uz.eri· 
ne yığmak lt'ır.ıın gelince 1 gal altın· 
dakl l erlerde miktarca az kun et 
kalmıştır. J.ğer l';'ln lçlııcle yılgınlıl, 

lıl si olma"a 'c Alnııınlıırın blr ınUd
dct onru ktn vet a~ ırıJl tedip tın_ 

rel>ctlnc glrl~klcri korkuı;u h!ı· 

kim olınll!ia mu halli isyanlar 'c 
harkten tn'.) urc rn parn~fıt~ıi şek· 
linde gcle<·ck ~ a rdınılarln ı-,gııl km. 
\etlcrlııln hakkından ı;ellncct'ğtnc 

';otıpbc r.dllemcz. 

Demek ı.ı lsı;al ı;ab lanndakl bli. 
Jdınl.) et, Alrnıın ana kun etıerlnJn 
Ru ~aı.lakl 'az.1 etini taldı) edecek· 
tir. Buradaki mUeadctt, her ı;ün lk· 
mali laı.ım gelen ku\\ etleri bağlı.,' a
('llk hale gdln;c Sapo13 onun Ru ~ıı. 
dun u\dctlnde A\TUpanın her tara· 
hnda knl"t'ılnşhkı lı.ıdl elerln &.) nen 
tckcrrllr etme 1 mUmklindur. Sapol-

yon Ru seferine çıktığı ı:ııman Ka
~ m baba ı olan A'u tu1"3a tmpara. 
toru dahli olduğu halde bUtun A' • 
rupa lılıküıııılarları 'e butiın .\\ ru· 
pa mlllctlt rl kol hbı.ilc karşı ında 

iki kat olıı.) orl rdı. Rus.) adan al det. 
le ba':ta Uıııanhır olmak uzerc blı. 
tiin AHup:ı hllrrl~et 'C Mlklalin 
kı.) metini kctfctml!> 'e ı.Jl:\Jıa arıl· 

llll';'f l. 

Ger!'k ı·run aclakl lnkl';'aflar \c 
gerek diğer ıo;gal sııhal ırındakl lı't· 

clh.clcr. nn:ı crphclcrılcn nkscdrn 
taz3lkln ınalıl.)tt \C derere ine göro 
~ıı ı;c' ,l~ccck \f';_\a art.ıraktır. g cc mı§. ıuuneccım cıı;ıyı ça. - Bil"'i pınarlarının en derin· ı . "· ı a arının 

- Hava nasıl olacak. Linkoln cevap vermiş: . Lıı~koln .. ~abı~csındekı ~za~an noktadan yarmağa teşebbüs etmi~ 
1 l\Iüneccimbaşı ter döktliktcn _ Evet, ama hiç ıslanmadan çık ; tını değıştırmış. Bunun uzerıne !erse de agır zayiatla geri püskür. 
ı sonra cc,·ap vermiş: manın yolunu bulmu~ur. c1yn; azası.nda~ bazıl.arı ~elerc~, ttilmil lcrdir. 

- Mükemmel olacak. ALLAH Kİ:\UX TARAFINDA .. b•ıtun kabınenın değı5mesı mu· Lening.rad cephe inde tcrakkiJer -~-----------iiiiiiliiii--~ Bunun uzerinc av tertip edilmiş, • • ı · na~ip olacağını söyJeml5ler. Lin· Bcrlın. 21 CA.A.) - 19 eylülde 
ı biıtün saray halkı atlara binerek Amcnka dahili harbi zamanın· koln şu cevabı \'ermış: Lcnlngrad onündc cereyan eden 
1 kırlara açılmı§. Yolda bir köylüye da bir P3pas, Lonkoln'lc konuşur. - Bakın size bir hikAyc anıa. ı muharebeler esnasında yeni tcrak 
tesaduf etmi§ler. Köylü demis ki: ken dcırJş ki: tayım: kiler kaydedilmiştir. Düşmanın 

- Ne diye ava c;ıktınız? Biraz. - • Müsterih olun, Allah bizim Bir köylunün kümesine kokar· topçu yardımilc yaptığı mukabil 

ldan sağnaklarla yağmur yağacak. tarafımızdadır. calar musallat olmuş. Tavuklarını t~orruzlar kırılmıştır. Sovyetler 
Sultan giJlmüş, çünkiı münec. Linkoln şu ce\•abı vermiş· ohp goturüyorlarmış. Köylu bir ağır u yiat \'ermişlerdir. 

cimbasısına emniyeti varmış. Blr - Allah her vakit hak tarafın. 1iıfek edinmiş ve bunların yolları· l\Iare a l Göring"iu Alman hancJla. 
de köylünün dcdilH sibi, biraz son dadır. Bunun için benim endişem, nı bcklıyerck hep:;ini vurmağa ka. rına telırafı 

J ra sa~naklarla yatmur boşanma. asıl bizim Allahın bulunduğu ta. rar vermiş. Bir gece hifeğinl aJrı. BerJln. 21 CA.A.) - l\Iarcş;I 
sın mı? rafla olup olmadı:ımızdadır. rak evden çıkmış. Bir müddet son Göring. hava filosuna bir telgraf 

1 Padişah ve adamları illkJerine DÜŞ.\IANLARI J\IAHYETMENJN ra dönünce karısı sormu:ı: göndererek l'.'lrk r,ephcsinde bin· 
kadar ıslanmışlar ve ı:azap içinde 1 USUL Ü Hepsini Yurdun mu? den fazla tayyare düşürdükleri 1· 
saraya dönmüfilcr. Müneccimbaşı. 1 Dahili harbin en kızsın bir za. Koylü şu cevabı vermiş: çin kendilerfoi tebrik etmiştir. 
nın hemen boynu vw.durulmuş ve 1 manmda Linkol n düşman tara! - Yedi tane idiler. Bir tane.sini lA'.nlngradıla 1011 hin e"· 
müneccimbaşı nasbcclllmek üzere 

1 
lıokkınrla dostane bir lisan kullan. vurunca ortalık o kadar fena kok tahkim edllmltı 

köylü aranmış ve bulunmu~. Sul· j mış Etrafında bulunanlardan bi· tu ki, dl~erlcrini vurmağıı elim Berlin, 21 (A.A.) D. N. B. İn· 
tan kendisine sormuş: , rı buna kızarak demiş ki. \'armadı. Hep~inin birden kokm;u. gillz radyosu cumarttSi akşamı, Le· 

- Yaimur yağacasını nereden 1 - Düfmnnlar hakkında do tluk na tahammül cdılemiyecekti ningradda 100 bin e\•in tahk m edile· 
bildin? (;o termck cU?:H. onları mahvet. O !:trada kabinede de yedi aza rek çlcrine mitralyözlerle bUyUk mlk 

bay .l ooseveıt'ın 

gezin t ileri 
B. Rooae\·elt, \'a'1n;-tonda bulun· 

duğu :r..aman Be3aı:. E'dcn hiç çık· 
ınaz.. .Fakat doktoru kendl .. lnc açık 
ha\"llyı löı.uınJu ;-ördüğiı için n. 
RooseH:lt bauın Jıafta ı.onlarını C5· 

k i bir a.hll muhafaza g('mfı;J olan 
' e Hattc ancak Ji nıJJ yapan l'oto 
ınak )'Bllle denizde ı;oçlrlr. l"nıumi· 
.)etlr, J'u l onıak .)at saatte kırk ıııll 
.rapaıı bir &;P . .ıni tfüahndan takip 
tdillr. Takip gemi inin yokuları 

ara ında '«Glı.11 ısc.n Is» iu en mahir 
adamları rla bulunur. Müı.tac:cl alı
ulde, B. l\oo C\clt kendi ini ı>lirat· 
le karaya gotürebUcccı. olan takip 
J;Cml ine ;eç~r. 

ın ele ınlııı:ıliu-:u edilmez. J• ııI at, 
hakikatle, R. Coo ('\ elt hcrgun bir 
knt aııtlııl mahrem miışa' lrlerllc 
g{'Çlrlr. 

B. ltoo e\clt 3ahnda müşınirle· 
rllc mc gul olmadı ı zııınunlar ya 
ııntlcrc e .) t:ır, > u balık tutar Hı 

~ ıılıul ela pul ı,oJll'l<"i~ onlurllc mcş· 
gul olur. 

B. noo C\ elt'lıı çok samimi bir 
kaç do~tu 'urc'lır ki hunlar el. erl3 a 
~atla krndlıolno refakat ederler. 
Bunlardan ba~lll"aı;ı Hopklm;'dir. 
İldnf'I 1 de ~Inlhc Nnzırı i\Jorgcn· 
tlıau'dır. Dıger ~akın ı1ostlnrı ::\lüd
delunıumi Jııl'l.son, Ne'~ ork Tem· 
;_\iz mahkemesi nzıısıııd::ın no .. en· 
nuın ile C!.l>J k!ltlbi Jıuo;u .. io;I 'c oğlu 
Jnıııe; lloosc' elt'Ur. 

__ Ben bilmedim. eşeğim bildi. mek ve ortadan kaldırmak la. \·armış, fıyan azası imayı kfıfi go tarda lnfılAk maddelerı konulduğunu ~-iİiiiİiiiİİiİİİİİİ~~=:::~t:;:~~~,İİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİ; 
Çünkü ne taman yal:mur ya~a· tınıdır. rcrck çekilmişler. b!ld rm ~ur. S ı·nutulmaı: :san ın Yıldız - ~ 

Bizim ceddimiz Norveçten sel· 
ınış, Kanadada ycrlcşmış. Babam 
bir fabrikada usta başıydı. 

Her cumartesi ak§amı haflalıgı· 
nı getirir, anneme tcslım cderdı. 

Annem bu p;ırayı k umelere ayrır· 
dı. 

- Bu ev kirasl jçin, b u bakkal 
için. bu kasap iÇin, bu Karenin a· 
yakkabılarına yarım aJL için ... dl· 
ye söylenirdi: 

İçimizden birimiz bir mektep ki· 
tabı veya bır defter lizım olduı;u. 
nu soylerı;e his; ses ı;ıkarmadan ıa. 
zım olan parayJ uzatırdı. 

Gittikı;c kuçUlen ana kiımeyi, 
hepimiz heyecanla takip ederdık. 
Babam sorardı: 

Hepsi tamam mı? 
Annem tebessüm ederek cc:, 

(Ba,ı ı incide) , tıp verdi: 
hlç b1rmc yabancı de· Ttımam, bankaya gltmJye ih· 

z mtıhanın acılarını tiyaç :>ok. 
Y 1Yorum. Fakat unut· Annemizin bankada bir hesabı 

Ilı l'lllck<'t.mızııı felflketl olduğundan dolayı hepimiz surur 1 
ete kar ı b !hassa nğır duycırdık. Eu bize bH" emniyet ve 
tn ulıy<'t tnhmll edı· Cerahlık hıssi verirdı. Tanıdıkları 

"
1

2:lf ız ah\ al ve şera t mızdan Jııç birinin bcnkalarda he 
){ F r n ız ıtUhadını mu- sabı yoktu. 

t r. nu ıttihadı lemin Bır giın komşularımızdan Jcn. 
~ Şartı, hepınızın de scns'Jeri ev hırasını ödemedi di· 
r veçhlle, n zam ve a· ye sokaia attılar Bayan Jensens 

il z dır. Nızam ve va· ı acı f.cı ~cluyaı·ak çocukiarilc be· 
g z nı ınlcKetın ıttiha.dı:ı: ,. ber yanımızdan ge~tı.Bız çok mü 

ere gl!venlyoruın. teessir cltiuk. Kaıdeşimc dedim 

Bır Baaada blki1eıı 

Annemin banka hesabı 

1 Yazan : K. FORDS ----

mamı i tl~orlardı. Ben rC"ddetmıs 
tim. Bu \•azıfe) i kabul ederim. 

Kuçuk kardeşim de seri kal. 
mak istemedi: 

Ben de gazete satarJm. 
Banka hesabına müracaat ctmf. 

ye liızum kalmadan mektep mc 
selesi halledıldi. 

Bir aralık fabrikada grev oldu. 
Babam açıkta kaldı. Küçuk banka 
bo kaldı. Banka hesabına başvur. 
mağa mecbur olmamak için hepi· ' 
miz ayaklandık. Annem her gün 
mahalle fırının ı temizliycrek uc· 
ret diye iki kilo bayat ekmek aldı. 
Babam bir yağ fabrikasında ayak 
J lerj gördü. K endisine ücret diye 
bir kilo sütle istediği kadar ayran 
verdiler. Annem bu ayranla bize 
peynir yaptı. Biz her birimiz bl 
rcr suretle çalı§tık. 

Fabrika yeniden as;ıldı~ı zaman: 
annemin bükük boynu dojruldu: 

- Oh, çok şlıkür. dedi, banka. 
ya bn~vurmadan bu bela) ı atlat. 
tJk. 

Annem ~:ildti. Sonra cevap \er. 
dı 

- Kızım, benım bankada 'hesa. 
bım ~rok. Bankanın yolunu \>ile 
bilmem. Tahsil günlerinizde ferah 
lık '\'C cmn<iyct duyt•n ve rahat 

CAMILLA H O RN 
Ye DANKO P i 'TA'nın me.,hur Ç.\J\DAŞ ŞAJ?KlCISI 

PA UL .J A VOR 
'Ndlı bir ~ahucrdo lııııu,tular 

SIN CAR DAS 
Bu Çarşnuıba ııkşaını 

MELEK Sinen1asında 
Senenin ilk Türkçe Filmi: 

DEN i Z 
Kahramanları 
VVALLACE BH:RY - CHESTER MORRIS 

VIRGI N I A GREY 
rahat okumakla mcşıul olun dıye ' 1

•••••••••••••••,.•••••••••••,_ banka masalını uydurdum. 1 '• 



Dünküyang ın mühim tafsilatı 
<Başı 1 incide) 1 kaklar, kadın, erkek, genç ıht.yar, t1.1, cı ıtahnL v"'nnıştır. 1 rı, polis mı.idtirü ve nöbetçi bele· ' 

Fatih itfaiyesı nihayet patrlkha· yüzlerce kışl ile dolmuş. bu zaval ı Vali Lütfi Kırdar, bılahare ken· diye mühendisi Şevket bulunmuş. 
nenin kapısını açtırmış ise de i:ı lıların feryatları ortalığı kaplamış disini gören bir muharrırimize !ardır. 

ic:tcn geçmiş bulunmaktaydı. tı. Sultanselım camiinin avlusu yangın hakkında şu beyanatta bu· Keşifte kati neticeye varılama· ı 

Rilzgôr. butiın gayretleri heba yanan evlerden kurtarılon eşya. lunmuştur: mılj, elektrik kontağından çıktığı 
etmiş, yangın bir ateş tufanı ha· !arla dolmuş bulunuyordu. a- Sabahleyin 4,55 te Patrik· ihtimali en kuvvetli gorülmıiştür. 
llnde gittikçe büyuyerek Camcı Şiddetle esen rüzgarın yangın. haneden çıkan yangın süratle ya. Vaka yerinde yeni bir keşif daha 
yokusundan Fıstıkdibi ı;olmğına, dan aldıgı kıvılcımları 150 - 200 yılmağa başlamıstır. Yangın çı 1 yapılacaktır. 
lneebel sokağına ve Cumhuriyet metre kadar ileriye, Çukurbostan kınca alakadarlar süratle yangın Patrikhanenin kapıları neden 
kız lisesine doğru genışlcmlştır. lçindekı evlcrın u zcrine attığ ı b il<' yerme g elip icap eden tedbirleri 1 açılmamış 

Fatih itfaiye ı bu vaziyet kar. gbrulmUştür. Bu arada Sultan e- almışlardır Yangın saniyede 22 I Pı:ıtrikhancnin kapılarının ne- •o 
şısında imdat istemiş ve Bcyoglu, lım camii ile Cumhuriyet kız lıse- metre gıbi süratlc esen poyraz yü. den hemen açılmadığı meselesi e· 11ı-+-f-
1Jsküdar, Bakırköy. Ka dıkoy is sı arasındaki bu.}' uk çınar agacı da zıınden manlese( büyumus ve 94 ı hcmmiyetıe tahkik edilmektedir. 
tlnye ltfniyeleri de 'angın yerı. tutuşmu~. tepcsı yandıktan sonra ev yanarak b ir çok vatanda~lar a. Muddeiumuml muavini tarafından 

yetışmlşlerpir. sondürUlmuştür. çıktn kalmışlardır. • sorguya çekilen patrikhane kapı· 
Yangının böyle korkunç bir sc· Ku: llsesı buyuk bır tesaduf c Zarar görenlerın iskan ve iaşe- cısı Dimitri demiştir ki: 

kılde bUyumcsl üzerine bütun bu seri olarak yanmadan kurtarıla. leri ıçin derhal icap eden tedbirler «- Birdenbire bir gürültü ile 
scmtlcrın çoğu ahşap evlerinde O· bilmistır. alınm:ışt• r. l~ 0lcdiyc bu ) 'l ken· uyandım. Her taraf duman için. 
turan halk, kurtardıkları eşya ılc Yangın esnasında. 23 numaralı dilerine yemek verecek, fcUıket- de idi. Koridorlardan şaşkın şaş. 
kendilerini sokaklara atmışlardır. , bir evdcs kaçnmıyan ıhtiyar bir zedeler muvakkaten camılere yer. kın koşmnğa başladım. Anahtarı 

Şıddetli poyraz. gittikçe büyut. kadıncağız alevler ıcındc kalarak le tirılecektir. bir türlU bulamıyordum. Nihayet 
tugü yangını bu sefer de Sultan bağırmağa başlamış, ve bunu go. Yangının neden çıktığı kati o. anahtarı bir koşede görerek aldım 

Sol!Jao Sağa: 1 - Başın kılların· 

dan; Uyandırma 2 - tnce kalbur· 
Birdenbire 3 - Fasıla; Hazırlam< 

4 - Daha önde 5 - İşaret edatı: A. 
fiş 6 - Hazır; Se!fl 7 - Alaturkada 
bir makam; İçtiklcrimlzden 8 - Ar 
9 - Bir şehrimiz; Verme 10 - Yarı; 

Yapı 11 - BU' deniz; Haydarpaşa · 
İzmit hattında bir mevki. 

selime, Fıstıkdibi gerilerine, Tah ren 46 numaralı komiser izzet bil· larnk teshil edilememekle bera· ve kapıyı açtım.» Yukurıdan Aşağıya: 1 _ Evlell
taminare ve Balat istikametlerine 1 yük bir ce aretle alevler arasın· brr, elektrik kontağından çıktığı Patrik Benjamin'in hususi kfıti. mez keşiş; Esas 2 _İnce ve sert top· 
doğru genı~ıetmiye başlamıştır. A· dakl eve girerek ihtıyarı kucağı. tahmin edilmektedir. Tahkikat de bi de :;unları söylemiştir: rak; Vücudlln kı"ımlarından 3 - İsim 
teş Kuburvcli mahallesıni bir an. na almış ve kurtarmıştır. vam etmektedir. «- Saat beş vardı ki. feryatlar İdrak 4 _ Taldrı ~ _ Yazılı karaı·: 
da alevler içinde bırakmış, kıile Yangın esnasında ıtfaıyenin ve Pasif korunma için hazırlanan ile uyandım. Her taraf alev ve du. Hane; Su 6 _ Tersi: Yama; Kalın 
Ç('virmiştir. halkın kurtarabildiği c~yalar polls 1500 ton su yangının söndilrillme· man içinde kalmıstı. Hemen arka· 

Biraz sonra vali ve belediye re. muhafazası allına alınmıştır. sinde büyük bir {ımil olmuştur. daşları uyandırarak Patriğin oda-
i ı Lütfi Kırdar, Emniyet direk· Yangın tahkikatına nobctçi müd İtfaiye yangında iyi çalışmıştır. sına koştuk. 
toru KAmran, belediye rei~ mun. dclumumi muavlnlerınden Tahsin Yapılan tahkikat neticesinde tes Kendisini uyandırdık. Giydir. 
vini LCıtfi Aksoy, Emniyet j)ube Okur el koymuş, sabahın ı lk saat bit edildiğine göre, yangın sonun· dik ve hemen dışarı çıktık. Paf.. 

Sicim. 7 - Beyan edatı; Bir nota; 
Göğüs 8 - tgtal eden 9 - KA.r; Xefl 
edatı 10 - Valide; Değnek 11 - Alt; 
Satmak (argo). 

mlıdı.irleri yangın yerine gelmiş. lerinden itibaren vaka yerine gi. da tam 94 ev tamamen yanmıştır. rik çok ihtiyar olduğundan bu hA· DONKO BULlIAOANIX HALLİ 
ler ve alınması icap eden tedbirle· derek tahkıkalla meşgul olmuştur. Yangının 'J)atrikhaneden ve elek· dıse kendisini çok sarstı ve rahat. 
ri yakından takip etmişlerdir. Müddeiumumt muavini patrik. trik kontağından çıkmış olduğu sa. sızlandı. Soldan Sıı.ğa: 1 - örseleme 2 -

Ateş, riızgtırın tesirlle ayrı ayrı hane memurlarını birer birer sor. nılmaktadır. Yangın, patrikhanedeki ruhani Ti (it): Cali 3 - Üzmeli: Hata 4 -
kollar halinde atlıya atlıya büyük guya çekmiş .. kapıyı vaktinde ni. 94 evde tam 129 aile ve 467 nil· salonu da yakmış, 300 senedenbe· Rai; EflMun 5 - Ne; Batın 6 -
bir fıfet halini almış ve nihayet, çin açmadıklarını sormuştur. fus oturmaktaydı. ri saklanan bütün patrik resimleri Kalkan 7 _ l{ere;'Gomeı 8 _ tnon: 
saat 9 a doğru amansız gayretler Patrikhanenin kilisesi ile patrl Ayrıca Umurbey camii ile Cam. kül olmuştur. Bunların bnşka kop Para 9 - Ra; Sia; Ev 10 - Erkek; 
sarfilc önu alınabilmişt1r. Saat 9 cin hususi dairesi kurtarılmış, dl· cı camii ve bir mescit te tamamen yelerinin de bulunmadığı söylen· 

Rahne 11 - Alfıka. ı dan sonra yangın sahası dahilinde ğer aksamı tamamen yanmıstır. yanmıştır. mektedlr, Ayrıca bütün azizlerin 
Yukandan Aşoğlya: ı ·- ÖtürU; 

Kireç 2 - Rıza; Kenar 3 - Mınart-; 1 
Ki 4 - Ece; Elense 5 - Ulle; İka 1 
6 - Elifba; Pa 7 - MI; Langa; Raı 
S - Hat; Ortak 9 - Katılma; Ha I 
(ah) 10 - Hatun; En 11 - Şan: İlfı· 

hlıld için için yanmakta olan ate. Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kır. Öğleden sonra da yangının çık. resimleri de kül olmuş. ruhani sa· 
şin söndürülmesine girişilmiştir. dar, yangının söndürülmesini mil- tıf!ı patrikham•nln idare kısmında· tondaki tah ta yanmıştır, 

Yangın sırasında Fener semti, tenkıp, Cümhuriyet kız lisesinden ki binanın enka1.1nda bir ke«if ya. Yangın neticesinde maddl zarar 
tam bir facıa halini almıştı. Yanan Ankara ile görüşmüş ve Dahiliye pılmıştır. Ke«iftc miidrlehımumi bir milyon liradan fazla tahmin e
blnaların etrafındaki çamurlu so· Vekili Faik Öztraka yangın etra. muavini Tahsin Okur, itfaiye Ami· dilmektedir. Yalnız patrikhanenin 

SON HABE 
Buenos - Ay- r 
reste Alman 
aleyhtarlığı 

Fransa da 
karışıklık 

Rehineler 
kurşuna 
dizi iyor 

Alınan sefaret n1üs-l 
teşarının evine 
taarruz olundu 

Buenos • Aires, 21 (A.A.) - Al
man sefareti müsteşarı \Vicdcmann'ın 
hareketinden evvel 11 genç mumalley 
hın oturduğu say!iyeye b r şişe ben
zın atmışlardır. 

Buna benzer bir tecavilz de <Göthe> 
Alman mektebine karşı yapılmış ve 
mektebin .kapısı atılan bir yangın 

bombaslle hasara uğramı tır. 

cAction ArgcnUne, gazetesi sokak 

Jara Alman setirlni memleketi terkct 

meğe da\'et eden bırçok UAnlar astır

mıştır. S~aklnrda sefır aleyhine teh· 
dltkA.r sö:lor söylenmiştir. 

Şehrin ortasında Plorıa sokıığındn 

nUmayişler yapılmış Almanyaya ve 

bu memleketin ArJantındeki diplom:ı 

tık mUmessıllerine karşı tehdıUer sav 

rutmuştur. üzerinde «Buradan gıl- ı 

sınler> kellmelerı yazılı tışler dağıtıi· 

mıştır. Nctıcede polıs mUdahalc ede

rek tahrıkçUerin cleba.şılnnnı tcvkıt 

e~i.ş~ 1 
Bunların arasında birçok Yahudi 

bulunmaktadır. 

ltalyan tebliği 

Maltada tayya- 1 

re meydan., arı 
bomba:andı 

Londra 21 (A.A) - Paris rad· 
yosu nazı taraftarı « Fran ıı: 

halkçı gt>nı;.Jlğl» tc.~kklilüniın top 
lantı ı esna ında pencere M1m1an 
kmlnu~tır. Hıldlse mutat olduğu 
uıere komunlst talırlklitınıı atfe
dilmiştir. 

Par! zabıta ının tedibi lcabe
den bir h~dhıe 'ukubulmadığl 

için harekete geçmek liızumu 

a;örillmedlğl yolundaki bryııruıtını 

ileri üren l'arls rndyosu; 7.abı

ta amlrkrl yu komUni ttlrler \e 
o takdJrdc tııhıışşüt kamplarına 

gönderllnlt'Jldlrler, ) ah ut becc

rJk lzdlı·ler 'e dt>ğlştırllnıelerl la
zımdır demektedir. 

Rehine olarak te' klf edilen· 
lerden üç gün zarfında on fülsl 
Parlste, iki 1 Cezalrde, diğer ikisi 
de Argenteull'de olmak üzere 16 
ki 1 kur una dlzllınişlerdlr. 

Bunlardan son ikisi Hıı;,nıoml

Gundou \C Louls Te~ler Alman 
ale~ htarı hir nfüıınl işte bulun
dukl:ı.rı lı,:ln öllim cez.mıına ı;arp
tırılmı,ınrılı.r. 

Diğer taraftım m:ıhalll mıı.tbu· 

at, «f ranı.ız: komUnlst gen!;'llb-1 
teı;;kllatının» e ki um•ımı kı\tlbl 

mebu Relmont Guyotun J>arJs 
de,·let mahkemesi turııfınılnıı lda 
rna mahküm edilerek ceza ıwn 
infaz 'e llumnnltc gazetesinin es 
ki başmuharriri !il. Perinin mil
t'-'>bcden hldenıatı ~kka ceı:ası

na mnhkQm edildiğini ynımnkt -
dır. Mamıı.flh Ou~ot,yn alt hııbc· 
rln doğru olmallığını zannedlyo-

LER 
Demokrat 
Partisi 

•• Şefine gore 
R Josevelt~n öne 
sürdüğü deliUer 

sakattır 
Nevyork. 21 tA.A.) - D. N. B. As

sociated Press Blrleşlk Amerikada. 
demokrat partisi şefinin aşağıdakı 

beyanatını neşretmektedir: 

Eğer Bırlcşik Amerıka devletleri 
M. Ruzveltl takip etmek istiyorlarsa 
lhtllıtfın dışında kalmaları lmkAnı 

yoktur. Alman gemilerine ateş aç· 
mak ıçln verdığl emirleri haklı gös
termek maksadlle Reis Ruzve!Un öne 
sUrdUğü deliller sa.kattır. Şimdiye ka· 
dar şimali Amerikaya. monsup ve ta
arruza. uğramış veya batınlınış oltın 
gemilerin hepsi garp nısıf kürreBi su· 
lnrının dışında bu \'Rkalarla karşılaş· 
mış oldukları glbl, bu .gemilerin ha 
mulclerJnln hepsi de kaçak eşyadan 
ibaret bulunmuştur. cDcnlzlerln ser· 
bcstlslnln> İngiltere ile birlikte har· 
bin sevk ve idaresi işinde hıç rahat· 
sız cdllmcksiztn Amerlkaya mesai iş
tiraki hakkını verdiğini iddia etmek 
çok uzağa gitmek demektir. 

B. A.Dev :etleri 
arasında 

'petrol tevziatı 

Hülıümet bu tev-
• . .. . 
zıatı nıusavı ola-
rak yapacak bir 
tı·öst nu~ ulmasıııı 

tekl .. f e,ı; 

zararının 300 bin lira kadar oldu. 
ğu söylenmektedir. Patrikhanenin 
gayet kıymetli kütüphanesi kurta· ve. 
rılabilmiştir. 

Yangının bir kasıt eseri olma. 
dığı katı olarak anlaşılmıştır. Ma. 
amafih tahkikata devam edilmek. 
tedir. 

Dr. Hafız L·eiııu. 
LOKMAN HF..KJM 
Dahiliye Mütehassısı 

RADYO Divanyolu 104 r -ı Muayene saatleri: Paza: 

ı_PRQGRAMI_ ilh•ıı-·ir·h·e·"'·Ünm2m5•. T.e.!:.2';.89·3· 

7.30 Program 19.30 Müzik 
7.33 Müzik: 19.45 Serbest 10 d. 
7.45 Ajans H. 19.55 MUzlk 
8 Müzik 20.16 Rad. Oııze-

g.S0/8.~ Eı.1n 20.4::5 • lllZlk 

12.30 Program 21 Ziraat T. 
12.33 Müzik 21.10 MUzik 
12.45 Ajans H. 21.30 Temsil 
13 MUzlk 21.45 MUzlk 
13.30/14 Müzik 

22.30 Mem. Saat 
ıs Program 
lS.03 MUzlk 22.45 Müzik 

ıs.3-0 'Mlizlk 22.55/23 Yarınki p 

TAKViM 
22 EYLÜL 9~1 
PAZARTE t 

o.uın.ı 1UBT•r.un •• 
Ti J .ll Jl 

TUııel Şalldefirmeııl Sol&. Na. • 
Tel. 4.fr:OS 

2 dea 5 e kadar 

~131-- DOKTOR 

ÇIPRUT 
cıı.ıra ".. ZIUlreT1j• ımtdıu
&mı Be70!?• Yerli JIIallQ: ::' -
un ~- Posta L~:Wtı 
ı ··-;~ı-ııo Heymeae~ ıı-- -: . ., · 1 

Tel: 03.i3 •••liil 
AY: 9 - otl:S: 265 - Hızır: 
RU.l'rll: 1M1 - t~YLtlL: 

140 
9 ,-Radyo Miilebas ısı 

so M,TEZEL HJCRİ: lSGe - ŞABAS: 
\ AK1 .r zı.ı; \ • .ı:ll.I EZ.L'\J 

GÜNEŞ: 5,47 11,39 

ôGLE. 12,07 5,:>9 

lK1N'Dİ: 15,33 9,23 

AKŞAM: 18,08 12,00 

YATSI: 19,41 1,31 

İMSAK: 4,07 9,59 

Asker~ik Lanları 

Şubeye davet: 
t'atUı A&kerllk ~ubestnılen: 

8. 7 He. .Me. Ömer Oğ. M. 
(327 • 2.)) 

Şubeye da\·et: 

Sabd 

Yd. P. As Tegm. Hasan oğ. MU· 
nür (40994) 

Her nevi Amerikan ve Avru
oa radyolarının tamiri, trans. 
i'ormatör v.s. fenni ve ehven 
surette yapılır. Bankalar A· 
~opyan han No. 7. 

,-- Kitapla:-ınızı ~ 
A81F 80Ll&T 1 

KlTAB IYINDJN 
alınız. BUtlln kitapları bulabL 
loocğlnlz gibi Ankara noşrıya

tının. Avrupanın model vesa' 
mecmualarının BabtAllde ye· 
gAne satış yeridir. 
Gnzctclere ilan tla kabul eder. 
Ankara caddes. 89 tııtanbul 

i~lan~CJul R "' ...J• , 
.ueıe-11; ~ 11 H.i~l-1rı 

Roma, 21 (A.A.) - ltalyan ordu-

tarı um"Um1 karargahının 474 nıımarı:ı_ 

lı tebllğı: 

L Buenos·Ayres 21 (A.A) _ Birlc-.. _____ , ________ J~ şık Amerika hUkümetı bütün Amerı-

ruz. İtfaiye teşkllAtı iç.n şöför ve numara eri alınacaktır. Ask~llğinl yap· 
mış olmak şartlle talip olanların nüfus hüviyet cüzdanlarUe beraber 
İL!ıılye MUdUr!Uğüne mUracaat etmeleri llAn olunur. (8396) 

20 Eyltli gecesı hava teşekkilllerl-

mız .Maltada düşmanın chcmıyetlt 

hava meydanlarını bombardıman et

miştir. 

Şımdi Afrika kara cephelerinde 

topçu faaliyet olmuştur. Bardıa mın 

Macaristan da 
ekmek bugün

den •t:baren 

kıı devletlerine ylrm, yedi Amerika 
cUmhurıycti arasıntla petrol istihsaıtı. 
tının mUsa.vi surette tcvziinl temın f· 
decek bır petrol tröstu kurmak mak· 
sadıle bir milli komisyon teşkil eyle· 
mclcrini tavsiye ve teklif etmiştir. 

lstcınbul Levazım Amiirıiginden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat İianları 

sarnıçlı gemi adedi miktarının gitgl 
1 

Beher kilosu 42 kuruştan 100,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
de azalması hascb.lc bu trösttin kurul ekslltmeye konmu§tur. !halesi 29 91941 Pazartesi gilnU saat 16 d.a 
ması bır zaruret halini almaktadır. Çanakkalcde askeri satın alma komisyonunda yııpılacaktır. Tahmin 

takasında dafl bataryalarımız bir d~ Ve Sl <aya. bind • Vaşington hUkiımetl daha şimdiden bedeli 42,000 lira, ilk teminatı 3150 lirı:ıti1r. Taliplerin kanuni vesi. 
man tayyaresini alevler içinde dUşUr- Birleşik Amerikanın murakabesi al- kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komfsyonı> 
muştur. Budapcşte, 21 (A.A.) Macaris. tında bulunan sarnıçlı gemiler tona- vermeleri. 0052-8083) 

Sollum'un cenubı şarkıs nde tayya- tan devlet merkezi ıle çok yakın jını dünyanın muhtelif mıntakaları "'- * 
1 1 1 il! 1 1 k 1 t bil civarlarında ekmeğın \'esiknya rasında taksim etmeğe memur bir «O Beher kilosu 40 kuruştan 490,000 kilo sı~ır eti kapalı zarfla ek· 

re erım z ng zer n as er 0 omo - tabi olması usulu vnrından itiba. sıltmeyc konmuştur. İhalesi 23.9.941 salı günü saat 15 te Yalovada 
t • mısyon teşkil eylemıştır. 

ler nl milessır suret e m.tralyôz ate·ı ren meriyet mevkııne gJre:cektir. Bu kom:syon Birleşik Amerika Ha· Tan otelindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
şıne tutmuşlardır. - • Taliplerin kanuni vesikaları He teklif mektuplarını ihale san· r clye Nezareti ile petrol işleri nazımı 
Dilşman yeniden Tıablus şehri üze. BULGAIUSTANDA SİYASI tinden bir saat evvel komisyona vermeleri, evsaf ve ~artnamesi 

nın emirleri altında bulunmaktadır. Ankara. İstanbul Lv. dmirliklerl satın alma komisyonunda da gR 
rmc bir ha\a akını ya-1 ıştır. Şarki l\tAHKÜl.\IELıt "AF EDİLECEK B k ta f dan... iki A ..... 

P{Tl U omısyon ra ın 'ucr me rulür. (1020 • 7915) 
Afrikada Uerı hatlarda knrşılıku fa- Sofya, 21 (A.A.) - Kre! Borı· rıkan kıtası arasında petrol naklıyatı 1f.. 

aliyeUer olmuştur. Akdenızde deniz sin Cülusunun yıl dönümu mUna- na ıahsis cdılecck sarnıçlı gemiler; Beher kilosuna tahmin edilen fiati 405 kuruş olan 10,000 kilo 

1 
LİRA 

i.ekor marka urtin yağının halisi yetlııln ahini upat edell!! verili1-

Alam ati 

Ba\:1.:allarınızdan marl:ı. isteyiniı 

Topıaıı satı1 reri: 
~&tanbul Tütün ı\imrUk Kemerli sokak No. 21 

Ucuz ~3 
eminatı 

sı 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.00D.OOO Türk ıir"' 

:;ıube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevı banka muameleleri· 

Para biriktirenlere 28,000 Uro lk.rnmiye veriı,or. 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 11 

larında en u 150 lirası bulunanlara senede 4 defa çe 
kur'a ile aşağıdaki ptana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık s,o<>D 
' ,. soo ,, 2,ooe • 120 ,, 40 ,, 4,s•o 
f ,, 250 » 1,800 • B ıol 

H » 1011 ,, f,Oot » 168 ,, 20 » • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 r 
apjı diışmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 

11 BlrlnclkAnunda çekilecektir. 

Dev'et Dem:ryoJJarı 
1zmlrde motörlll vagon deposunda motör tamir işlerinde çaiıf 

ve liyakat gösterenleri stajdan sonra motör!U tren maklnlstll~' 
ettirilmek üzere birinci sınıf tesvly ecl ve usta alınacaktır. uurıı 
ceklerin askeri h.zmctlerını ıfa etnl iş o!mnlıırı lılzımdır. sa.rı'~ 
mezunları tercih edılecektir. İstekli lerın 15/10/41 tarihine ıtııd 
istida ve çalı,tıkları yerleri ve işlerı gösteren b.r hnl terclln1e61 
zat veya tahriren Ankarada Devlet Demir Yollan Umum 1' 
zat lşlerl MUdUrlüğUne mUraca.at \"e adre lerır.e yazı ile öUdiril 
de imtllian için ıspatı \'Ücut etme!e ıi !Uzumu ılıln olunur. 

(6499) 

, . 
~ 

Kiiçük tasarruf 
hesapları 1941 a > 1000 > 

2 • 750 > 

iKRAMiYE PLANl ' > 
ısoo > 

8 > 250 > 
A.qlDı:.uı:B: ' ~ 1 ~ 86 > 100 > 
ı~·~~ 80 > 50 > 

t.MribkıırW&le 7apl&w. aoo > ~ > 
muharebe gemılerlm!zden biri b r tn· sebetilc 3 Birincı Tcşrııı 1941 de mevzuu bahis tröstU ıdareye memur siyah yağlı vnketc 23/9/941 Salı gCnü saat 11 de Ankarada M. M. 

bir çok hukuku umumıye mahkü· cd lecek olan c.L{ıtln Amerıkaya pet· v. satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Ta. 
ı;lllz bombardıman tayyaresini düşür · • hk·.. ff ı t i ı ı ı h k mu ve sıyosı me um a a maz. , ro em n tom syonunun> a kı ka· liplerin 6075 lira kati temlnatlarlle belli vakitte komisyona gel. 
mUştUr. har olacaktır. , zasına tabi olııc.:ıktır. meleri. cıoıo . 7827 ) 

~~--.... ----~~im:Jil:~--~ 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASı, Sahibi ve NeşrJy.ıt rJ 

AHMET El\IİN YALl\IAN 


