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ve Bqı'luharriri: ETEM İZZET BENİCE EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLBRI VIBEN AKŞAll GAZETESi -
• 
ikinci cephe 

-----
ÇÖRÇİL'İN 
NUTKU -

İngiliz gazeteleri ikinci 
bir cephe açılmasında 
Israr ediyorlar, İngiliz 
Ba§vekili de Rusyaya 
behemahal yardım te • 
ınin edileceğini söylü -
Yor, İkinci c~phe nerede 
Ve nasıl açılacak? .. 

~ --
~:ETEM iZZET BENiCE 

, İngiliz Başvekili Çörçil dün ge
~ e radyoda Ruzvelt mülakatın • 
~n Sonra hakiki bir merakla 
t ~•nen ilk nutkunu söyledi. Nu
g~ • Demokrasilerin harp ve sulh 

1 
ayes; bakımından bize yeni bir 
~~ öğretmiyor, bildiğimizi teyit 

·~or; 

t - l\lazizm ve Faşi:tm yıkılın • 
,:~a kadar harbe devam ve an. 
la. nıilletlerin Demokrasyanın 
_, &avvur ettiği hürriyet ve yaşa-
1-0 a hakkına kavuşmalarından 

nra sulh 
t a~ıve)t ·~ Çürçil mülakatı bu 
bez llzerinde bir kere daha nihai 
e~'~beriik ve muvafakatini teyit 

•rııştir, 

n ~<irçil'in nutkunda en yeni bir 
tıı~· ta Amerikanın Japonya ile 
h ~>a~ereyc girişmiş bulunduğu 
ı~ıı.•tıdir. Uzak~ark ve Pasifik'de 
d.a \'e i~tikrarın mnhalaıasın -
ha' daha doğrusu Japonyarun 
ln '?• girişmesinde Amerika ve 
dı ~ıl~rcnin büyük menfaati var. 
Ilı~ fakat, Japonya ile başlıyan 
b; ıaı.erenin bu yolda müsbet 
dir netice vermesi çok şüpheli • 
,,'· Çünkü, Japonyayı Uzakşark, 
ııı·nup Asya~ı ve Pasifik'de tat • 
ıa.'n eylemek, Çin bahsi üzerinde 
tdrıı · •rbesti ine terketmek icap 
te,''•.ktir ki, Amerika ve İngil • 
ıııu~nın ınenfaatlcri bu tatmine 
ğ1 n •za~dır, Bunun böyle olaca • 
1-0n"' hır delili de Vaşington'dan 
tiq dakikada gelen ve Japon el • 
tıı 1 e Amerika Hariciye N a•ın a
ııı.'nda •ereyan eden miilakatın 
\ahnıı netice verdiğini bildiren 

•rdir 
ı, l'-iutku~da, Bitlerin bir devlet
ilt;rıı~cadelesini bitirdikten sonra 
iıııncıye başlıyacağı kanaatini da. 
kı a "1uhafaza ve bu arada Tür • 

ı·. ') 
de . 1 

• akdettiği dostluk muahe-
••rıe d · b' ·ı ·ı t td e yıne ır vesı e ı e emas 

ııı:n İngiliz Ba~vekili Sovyet-AI. 
de ~ llıiicadelesi mevzuu üzerin • 
~av e bilhassa durmakta, Rus m'.ı. 
likt•ıııetinden sitayişle bahset • 
d~rı tt:a sonra yardım mevzuuna 
l~n "1ektedir. Çörçil bu noktada 

u söylüyor: 
.._ 1\1" 

)atdı utecaviz devlet. Rus;aya 
tUçt"ın hususunda ugradıgımız 
tU 1ı"~leri biliyor. Fakat, biz her 
tııan~g~ galebe ~alacağız ve bir 
\~.~ ıle karşılaşmadan birlikte 

· et edece~ia.• 
lnn· 

~'tııd 1 12 Başvekili Rusyaya yar. 
~a111 an ve birlikte hareket im -
det~ 111 

temin ey )emekten bahse
liı ;n hemen umumiyetle İngi. 
>ard atbuatı da Sovyet Rusyaya 
lııı~rıı edilmesi, ikinci bir cephe 
lııe.; ~•ı, avc.ı tayyaresi gönderil. 
dılar, :•usunda neşriyata başla. 
lıı; v u neşriyat kuvvetli, umu
.\nca~ a~,~ talep mahiyetindedir. 
11aı 1 ı ' ıkınei cephenin nerede, 
h,, ·, açılacağı yolunda en küçük 
~ tna · ••e g" Ve ifşa dahi yoktur. Sa-
~llt iti oıönüne çıkan hakikat şu. 
1'~ı. inlt~~ müdafaası devam et. 
Ilı bit gılıılerin yardım ve ye -
)•tt•n ••ııbe açmak fikri de kuv· 

llıekte ve yavaş yavaş fiil 
<Devamı 3 üncü Sahifede) 

' ~-...,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,. 

'f.Cl.tır İçin 
Oidü.rdüler I 

1 

Büyük edip Aka
glindiiz'ün S O N 

TELGR ı\F için 
baaırladığı roman 

ı.-soVYET TEBLIÖI -

Beşinci ve ye
dinci Rumen 

1 fırka/arı ağır 
zayiat. verdi ) 

1 
Odesada makat'&· 

1
. 

1 met devam ediyor ı 

Moskova, 25 (AA.) - Sovyet Teb. 
lıgı: Dün bütün gün, cephenin hey'etl 
umumiyesinde muharebeler soo dere
ce şiddetli olarak, devam etmiştir. 

Ke ,holm. Smo1ensk, Gomel. Dinyeper 
(Devamı 3 üncO Sahifede) 

ALMAN TEBLIUI 

Atlantikte 28 
r 

Makabil Taarruz 

161 nci Alman 
piyade fırka
s ı bozguna 
uğratıldı 

160 Tanlı ve blrçoll 
top lmba edildi 

Londra, 25 (A.A.) - tB. B. C.> 
5molensk mıntakasında Sovyet Or
dusunun girişügi mukabil taarruz 

•• hakkında tafsilat gelmişl.ir. Bu muka
bil taarruzda 161 inci Alman piyade 
fırkası boz.guna ugratılmıştır. Bu fır

ka binden fazla ölü bıraJcmışUr. 
C:umar!esj günkü muharebelerde Al. 

manların 160 tankı, 100 den fazla oto
mobBi ve bir çok sahra toplan tahrip 
edilmlrtir. 

Tlllt:ÇE:sKO ORDUYU 
TEBRİK ETTİ 

ticaret gemisi Lenmgradın czna 'caddelerinden biri 
Moskova, 25 (A.A.)- •B. B. C.> Ma

reşal Timuc;enko fevkaliıde bir emrl 
yevmi neşrederek. düşmanı hezimete 
uğrattık1arından dolayı ordusunu teb
rik etmi~tir. daha batırıldı 1 Göbels Vene-

Berıın, 25 (Radyo) - Alman Baı;-
kumandanlığı tebliği: 

Alman denizaltıları ve donanması 
Atlant ikte İngiltereye doğru seyret.. 
mekte olan bir İngiliz gemi ka1Jlesine 
hücum ederek kafileyi tamamiyle im
ha eylemişlerdir. 148.200 ton mecmu
unc!a 28 gemi batırılmı)$tır. 
Ka!ıleye refakat eden harp gemile

rinden bir muhrip, bir korvet, bir ka
rakol gemisi dahi bahrılmıştır. Taar
ruzdan kurtulmıya muvaffak olan 8 
ge ı i bir Portekiz limanına iltica eyli
yebilml;ılerdir. 

Malskl'nln nutka 
Londra, 25 (A.A.) - Sovyet Sefiri 

M· bltl dün s6ylediğl bir nutukta, İn· 
cnı:z tayyare?'erjnin Ali'n.anya "ftttrin
de, Sovyetlere müessir bir yardım teıı
.kll eden mu,·affakıyetli lıareketlerin

dtn dolayı teşekkürde bulunmuştur. 

Ankaradaki 
kavgalı 

maçın neticesi 
Beşiktaşll oyuncu
lar hakkında ceza 
kararları verildi 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 
Ankarada yapılan Türkiye Birinciliği 
Final Maçında Beşiktaş ve Gençlerbir-
11ği oyuncuları arasında çıkan kavga 
dolayıs:iyle verilecek cezalan karar
la~tınnıştır. Beşiktaı takımı santrhafı 

(Devamı 3 lin~li Sahifede) 

dik' e geliyor 
Bertin, 25 (A.A.J - «D. N. B.> İ

talyan Maarif Nazın M. Pavolinl'nin 
daveti üzerine, Alınan Propaganda Na
zın Dr. Göbels, beynelmilel sinemacı
lık. kongresinde hazır bulunmak üzere 
bu ayın sonlarına doğru Venediğe &i
decektir. 

Çör ç i l'i n nutku 
• 
lngiltereden 
sonra Ameri
kadan da he
sap istenecek ---· Fakat Razveıt teh-

likeyi daha 
çoll evvelden girdi 

Londra, 25 (A.A.) - Çörçil'in dün 
akşam söylediği nutuktan bir pasaj: 
.Amerikanın harbe yaklaşıp yaklaş

madığı meselesi bir tek adama bağ. 

lıdır: Hitler. 
Hiller &imdiye kadar neden Ame .. ı 

rikaya hücwn etmedi? Çünkü bir ve .. 
aile bulamadı. Hitler kendi usulünü 

(Devamı 3 üncü Sahi1ede) 
(Çörçilin dün a~am söylediği 

nutuk 3 iincü sahifemizdedir.) 

Geceyarısı Beylerbe
yinde üç kişi bir bah
çıvanı boğuyorlardı 

~------~· .. -------~ 
Adamcatızı öldl zannederell, kalftbedelll 
paralarını alıp kaçtılar ve yakalandılar 

Karşıdan sür'- 1 

atle gelen 
. bir otomobil 
Arabaya çarptı, ara
bacı ağırca yaralandı 
Bakırköy(ine bağlı Safra köyUnde o

turan Hasa noğlu Recep bu sabaha 
karaı İstanbuldan arabasiyle köyüne 
dönerken, birdenbire karşıdan sür'at
le gelen bir otomobil arabaya çarpmıa 
ve parçalamıştır. Recep muhtelit yer
lerinden ağır surette yaralanmış, Gu
reba Hastanesine kaldınlm!Jtır, 

jandarma teşkil~tı kaııtaya sebep o
lan &<>förü aran1aktadır. 

----u-·--· 

Acele vapura 
binmek isterken 
Galatada Küçült Hendek sokağında, 

Yalova apartımanında oturan Morotof 
ile kardeşi Orele1 Bebek iskelesinden 

İstanbu1a hareket eden vapura bin
mek !.::terlerken, iki i de denize düş.

m\l~lerse de kurtarılmışlardır. 

Evvelki gece yarısı Bey lerbe • 
)"İnde hır bahçivan, kulübesinde 
uyurken üç kişinin taarruzuna 
uğramış ve 2500 liradan fazla pa. 
rası çalınmı~tır. Hadise şudur: 

Beylerbeyindeki sebze bahçe • 
!erinden birini işleten Arnavut 
tebaasın-ian jozef hayli :rengin -
dir. Bunu kendisini tanıyanlar da 
biJmektPdir. 

J ozef ayni zamanda parasının 
bir kısır.mı bankada, bir kısmmı 
da yanında bulundurmaktadır. 
Evvelki gece bahçe içindeki ku. 
li.fbesinde uyurken, bi.rdcnbire 
kapı açılmış ve Jozef daha ken • 

(Devamı 3 Wıcü Sahifede) 

Nişantaşında Karakol karşı.sında 

IŞIK LİSESİ 
ANA, İLK, ORTA, LİSE 
(Yatılı. Yatısız), (Kız - Erkek) 
Türkiyenin en eski hususi lisesi
dir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her 
gün n1üracaat olunabilir. Trıri!
nnı ıe isteyiniz. Telefon: 80879 

Leningrad' a 
hava akınları 

Moskava, 25 (A.A.) - General Pro
tesvetkin c.Krasniya Svsesda• gazete
sinde yazdığl bir makalede diyor ki: 

Alman hava kuvveUeri Leningrad'a 
yaptık.lan hücum teşebbüsleri esnasın
da yüzden fazla tayyare kaybetmlşler

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

(, 

Bir Sovyet lokomotifinin 
üzerinde Alman askerleri 

MI. Bu diyeni 
yarım milyon 
askeri çekti] 
Ukraynada A ı m an 
taarruzu darmaı 
gibi görlnlyor 

Stokholm 25 (A.A.) - Ofi: Söy. 
Icndiğine göı:e Mareşal Budyen -
ni muhtemel olarak cehennemi 
muharebe saflarından 500 bin ki

ş.i. kadar kurtarmağa muvaffak 
olmuştur. 

Bazı müşahitler, temizleme ha. 
rekatının haricinde, Ukraynada 
harbin bilfiil tevakkuf etmiş olup 
olmadığ,nı sormaktadır. 

(Devamı üçUncQ sahifede) 

Bir kadın merdiven
den dl,erek ildi 
Balatta Yargı sokağında Vik.. 

torya apartımanında oturan Efta 

isminde bir Musevi kdını merdi

ven araıığından düşerek, beyni 
parçalarıp ölmüştür. 

ispanya İmparatorluğu 
Madrid, 25 (A.A.) - OfL Escurial'

da toplanan Falanj Gençlik Kongre
sinde söylediği bir nutukta milli dele. 
gelerden julian Penmart:n demistir ki: 

İc:.panya bugün her :ı~mandan da
ha z. yade bir İn1pnratorluk siyaseti 
t.:.k-p etnıelidiı. Ak l takdirde İspan
ya ölmeCe mahJt"fı ld:ır. 

----<>---

Amerika gemilerinde 
lnglllz kaptanları 
Vaşington, 25 (AA.) - •B. B. C.> 

Ruzvelt bir emirname ile İngiliz kap
tan ve tayfalarının Amerikan ticaret 
gemılerinde çalışmalarına müsaade et
miştir. Bu emim::ıme bf.ıyük bir al~ka 
uyandınnışUr 

"Pravda,, yazıyor 

Bitler, üç mil
yon asker fe
da edeceğini 
s ö y ı e .m i ş t i r 
Alman zayiatı ilk 2 

1 ayda 2,5 
milyondu laz!adır 1 

J\olo.skova, 25 (A.A.) - Tass Ajansı 
bildiriyor: 

Pravda gazetesi, Hıtler Almanyası 

ile Sovyet Rusya arasLndaki harbin 
iki aylık bilfı.nçosuna tah~ ettiği baş.
tr'akalesinde ezcümle diyor ki: 

•İki aydunberl, Buz denizinden Ka
radenize kadar uzanan muazzam bir 
cephede. kahraman Kızılordu toprak
larımızı halnane bir surette istilA et
mi.e olan Alman - Faşist sürüleri a-

• 

(Devamı 3 üncü Sahıfede) 

' Alman • SoYyet 

BA DiNE 
BiR BAKIŞ 

limen gölü 
cenubundaki 
muharebeler 
ehemmiyetli 
r- Almanlar 
bu bölgede Rus
ları Lovat ne h-
r inin ötesine 

attılar 

Smoıensk'de Baı
ıar bir &iman pı. 
yad e lırkaıını 
bozguna atrattı 
ALMANLARA 
GÖRE 

Ahnan kıt'alan Dinyeper ilıe

rinde1 Sovyetıer tarafından şim

diye kadar muanntdane müdafaa 
edilen Çerkasi köprü başını ele 
geçumlşlerdlr. 

Kiyef'in Şimali Garblsinde ve 
Dinycper'in ötesinde mağlüp edi

(De\·urrıı 3 üncü Sahifede) 

Alman ıstihkdmcdarının 
i?ı§B ettikleri 

bir nehir üzerinde siir'at'e 
köprülerden 

" 

H.ARP VAZİYE .. Ti 
• 

limen gölü cenubunda başlıyan 
Alman taarruzunun hedefi ? 
(Yazan: EllEBLI •UallAY SUBAY) 
Şimalde Fin kıt'aları, Alman • ı 

ların verdikleri muhtemel tali • 
mat mucibince, mütemadiyen ta
arruz ediyorlar. Bu sürekli taar· ı 
ruzdan maksat. karşılarında bu. 
lunan Rıı ~ kuncetlerini teshil 
etmek ve Leningrad muharebe • 
sine istirak için mu\·nkkaten ce. 
Duba alınnıasına miini olınnktır. 

Leningrad ile Seliger gölü ara
sında Alman taarruzu No,·gorod 
,.c Boroviç İ!-tİkametlerindc de -

(Devamı 3 uncü Sahif@de) 
--<>---

Lord Biverbrok 
Londraya döndü 
Londra, 25 (A.A.) - •B. B. C.> Lord 

Biverbrok Amcıjkadakl temas1anndan 
sonra, tayayre ile IngUtereye dönmiif 
ve Ba:;vekıl Cön;il ile gonışmliştilr, .., __ 

Gaz h rbi 
Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet ordu

larının ,&az '1arbine ba.'şlamak üzere 

hazırlıkla yaptıkları hakkında Stefa
nl Ajansı \ e ı1:ac;ır Radyosu tarafın
dan tah ık r. aK.$8.diy le neşredilen ha
berlerı Tass Ajansı kat'i surette tekzip 
etmişt ir 

EN SON 
DAKiKA 

İngiliz kıt'ala
rı bu sabah • 
Iran hududun-
dan içeri gidi 

Londra 25 (A.A.) - Bu sabah 
Londrada intişar eden bir habere 
nazaran İngiliz kıt'alan İran hu • 
dudunu geçmişlerdir. 

Beygir örkünce 
Beykoz teınizllk ameleslnden AU 

Küçük.suda Saray caddesini temlzler
ken beycir ürkm!iş ve araba devrile
rek altında kalm!J ve aal baldınndllll 
yaralanmıştır. 

Silahdarağa Jabrim 
kasında/ eci bir kaza 
lk_i amele çahştıkları binanın üzerin
den düşerek parçalanıp öldüler 

Evvelki gün Sllibtarağa Elektrik 1 
Fabrikasında iki amelenin ölilmüyle 
neticelenen feci bir kaza olmuştur. 

Fabrika tesh•atına U:ive edilen yeni 
binayı boyamakta olan Ferhat ve Ferit 
isminde iki genç, çalıştıkları yüksek 
duvarın üzerinden birdenbire aşalı 

düşmüşlerdir. Sukut neticesinde iki. 
sinin de vücudil feci bir şekilde hur
dehas olmuştur. 

HALK FiLOZOFU 

Ferhat kafası partalandJğuıdan der. 
hal ölmüş, F.erit te etraftan yetişenler 
tarafından kaldırıldığı hastanede bir 
müddet sonra gözlerini dünyaya ka
pamJştır. 

·, ak:'a hakkında Müddt•iumumlı k ,.e 
jandarma derhal tahkikata ba~'..<.lrıış
tır. Kzanın sebebi henüz kat'ı ~-kilde 
tesbit edilmemiştir. Ö?en ameleler, 
fabrikadaki inşaatı ilzerı.ne alan mü-. 
teahhidin adamlarıdır 

BİR KARA SEVDA 

Bir meclisde, genç, zeki, cev. 
val bir delikanlı ile tanıştırdı.. 
!ar, hoş beş ettik. Askere gidi • 
yormuş. Bir zat, hayıilanaril 

§Öyle dedi: 
•-Yedek subay olacaktı, e

lımadı, şimdi nefer olarak gi • 
di~·or.• 

Bir başka 2at sordu: 
•- Neden, beyefendi?• 
"- Futbol, azizim, futbol. 

senelerini futbol peşinde, o me. 
§İn top peşinde harudı. Oku • 
madı, okuyamadı, vesseliim. 
Stadlarda şöhret alkış topladı, 
şöhrel yaptı, fakat, olruyaıruı • 
dı, diploma alamadı.• 

Bu zat, sonra, daha umumi 
menulu bir kısa konferansa 
girişti: 

•- Bizde hep bö) le oluyor, 
azizim.. maalesef böyle .. bir 

REŞAT FEYZi 

çocuk, sporun delbi oldu mu, 
ondan ha) ır bekleme .. okuya -
maz. Okusa da, şöyle böyle .• 
kafa ile sporu )·an) ana getire • 
medik, vesselam! Çok okuyan 
da, spor nedir bilmez, bir garlp 
haldir. Sağlam kafa sağlam vü. 
cudda deriz .. bu sözü yıllardır 
doyarız; fakat ikisini birleşti • 
rebildiğimiz pek enderdir. , 

Bu konferans, 3dcta, müna • 
kaşalı konferans oldu. Fikir -
!er, mütalealar devam et!i. 
Herkes bir şey söylüyordu. Be
nim edindiğim kanaat şu oldu: 

Talebe velileri, çocuklarmın 
sporla uğraşmasıru istemiyor • 
!ar, çünkü, çocuğun, bir gün 
kara sevda gibi, spora tutula • 
cağından korkuyorlar. 

Ne zaman, sporu korlrulmı • 
•acak bale sokacağız?, ~ 



2 - SON TELGRAF 

i\II:sELELERl 

btanbulda bir de saka derdi mi 
, ·ar? Hir gazete böyle yazıyordu . 
B u saka derdine, saka meselesi de 
diyebilisiniz .. her şey in m~ele 
olduğu bu şehirde. bir, saka me -
selesi eksikti. O da başlayınca, 

i~ tamamlandı ! 

Ne olur, şu İstanbulun m esele
lerini halledecek bir erbabı riya. 
2iye bulunsa! 

GÖKSU'NUN 

GÜZELLİGİ 

Göksu da, müstakbel İstanbu -
lun zarif bir köşesi olacak. Bura. 
sı i~in, proje ve planlarda neler 
ouşünülüyor, neler Evveli, talı.. 
min edeceğiniz gibi bir gazino 
)apılacak. Gazinosuz yer kaldı 

nıı? 

Fakat, şu farkla ki, bu gazino 
alaturkadır ve adı da Şark kah • 
ve-,idir. 

Galiba, Şark kahvesi diye, di
ye, bir zamanlar kah"·eye hasret 
çekmiştik. Nazar mı deidi, der -
~,.nlZ·:. 

ACABA NE 

Y.'\PILIR? 

Bir meclisde, birkaç avukatın 
İstanbul belediyesine temin ede. 
reği 16 milyon liralık varidattan 
l.ahsediliyordu. Acaba, bu para 
ile neler yapılır, diye miinakaşa • 
!ara girişiliyordu. 

Bir zat: 

- Hiç merak etmeyin, dedi. 16 
mil)·on lira ile 16 tane &Uino ya. 
pılır. 

İHTİKAR 

YOK MU? 

Bir yerde konuşuyorlar, me -
rakla soruyorlardı: 

•- Fiat Mü.rakabc Komisyo • 
nu bir çok telefon nnmaraları ilin 
etti. İhtikar vak'aşı haber veren 
vatanda~ sayısı ta hmi n edildiği 

gibi çok değil .. acaba, b u şehirde 
ihtikar yok mu? 

Bir başka zat şöyle cevap ver • 
di: 
•- Muhtekirin elinde, kimin 

haber vermeğe hali kaldı?. 

AHMET RA.UF 

Karpuz kaba§a 
İ tanbulun temizliği uzun bİr mese

ledir Şu nokta anlaşılmı>tır ki bugün
k.u kadro, teJkilat v~ bütçe ile İstan -
b !u tamamen ıemlz tutmak mümkün 
de~lilir. Bu da\·ada, balkın terbiyesi ve 

sokakların inşa tarzı da bittabı mLie ~ 
sirdir .. 

SU.prunti.i v-e pisliğin arttığı mevsim. 
ka·ıun. karpuz mevsimidir. Sokaklar, 
nıahz.. e içler[. arsalar, kenar semtlerin 
vapı:.r ıskeleleri, hatta tramvay Ista.s
ycLJarı, çaı,:ılar, pazarlar kavun, kar _ 
poz kabuğu içindedir. • 

Bu halin önüne ıeçmek, yukarıda işa
r-€" ett gLniz şartlar altında müm.k:l.Ul 
dCKildir. 
Şehnn tem.iilitinde vatandaşların bil

yuk h~ı vardır. Biz, temlzliile ilina 
edenk m"""len!n en az 7\W1e ellisini 
baUedebı ıriz. 

BURHAN CEV A.T 
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iKMA L 
sınavları 
O rta okul ve Liseler

de bu sabah 
imtihanlar ba ş ladı 

Bugü11den itibaren şehr.iıniz -
deki or•a okul ve liselerle kız 
san'at mekteplerinde yeni talebe 
kayıt vtı kabulüne başlanılmıştır. 
Eyliıl cievresi ikmal imtihanlan 
da bu ..abah başlamıştır. İkmal 
kurslar. cumartesi günü nihayet.. 
lenmiş, talebeler çok istifade et.. 
mişlerd r. 

8000 Tezgah 
İkbsat Vekaleti yeni 

dokuma 
tezgahları ısmarladı 

İstanbul Marangozları Koope. 
ratifine vaptınlan 3 bin dört yüz 
adet iplik bükme çıkrığının ya -
pılan te~rübe!erde çok kullanılışlı 
oldukları anlaşılmışt.ır. İktısat 
Vekaletı yeniden 4000 adet çıkrık 
ile 4000 adet el tezgiliı yap • 
tırınağı kararlaştırmış ve bunun 
için büto;esinde bir tahsisat ayır. 
ıruş ve faaliyete geçilır14tir. Bun.. 
!ardan Istanbul koylerine de tev
~i olunacaktı• 

KfJÇ'OK HABERLER 

MÜTEFERRiK: 
* Has..n isminde 13 ya;ıında bir 

çncuk bısikeltıe Mercan yokuşundan 
inerken polis kulübesine çarpmış, ya
ıalanarak h.u~aneye kaldlrılmı.ştıl. 

+ Sümer .dank Umum MuJ.Urü 
Bürhan Zihni 5anus'un vazifesinden 
istl!a etrnedi;ı. anlaşılmıştır. 

+ l\olütekait Eytam ve Eramili11 üç 
aylıklarının te~zline bir Ey1ıllde tJŞ
lanrı:cak.tır. 

+ Matbuat Umum Müdürlüğ:J rad
yu ıtin yeni b!r Spiker alacakt r B•l
ııun ıçin 5 Eylülde bir imtihan y1pıla
C'aktır. 

+ Ticaret '(.'kili l\o1ümtaz Ökmen 
d~n akşam . .\.nı...araya dörunilşlti.,.. 

+ Bir müddettenberi §ehrimizde 
buulnan Tapu ve Kadastro Umum 
Müdwii Halit Ziya Türkkan di.in İz
mire &itmiştir. 

+ Lise ve ortamekteplerle meşle
ki tedrisat mekteple:rinde bu !;aba.h 
kayıtlara ve ikmal imtihanl~rınc.ı baş.. 

lanmıştır. 

+ Müstakil RC'ssam \e Heykeıtra~
lar Birligi azasından Sım ÖZbay ya
nn Beyoğlu Halkevinde bır resim ser
gisi açacaktır. 

( HALK SÜTU 'U ) 
E11ki türkçeyi de bilen genç 

bir kız if arıyor 
Ortamekt.ep mtzunu eskı Türkçe

yi de mükemmelen bilen genç bir kız 
müesse;e veya ticarethanelerde ka. 
naatk<ir bir ticretle ı;alışJp hayatını 
kendi yapınak, istikbalini hazırlamak 
anusw1d.:ıdır. Şimdiye kadar h.ıç bir 
yerde çalışmamış, dürüst. t~miz bir 
ailenin bu mahcup kızını hayat yolu
na attığı ilk adımda yanlarında vaz..i. 
fe vermek suretiyle teşci etmek isti
yen muhterem iş sahiplerınin Son 
Telgraf Halk Sütununda H. Y. Z. ye 
yaır1ıaları rica olunur. 

J, arayan bir genç 
Orta Derece tah. >.l!rn vardır. İnhl. 

sarlar İdaresı Depoalrında veklleten 
katiplik yaptım. Yeı·ime asilin gelme_ 
•i üzerıne açıkta kaldım. Askerlikle 
a.IAkam yoktur. Resml ve hususi mü
esseselerde kfitipUk veya buna ben
zer iş arayorum. Bana ~efka.t ve mer
hameUe el uzatacak muhterem iş sa
hlplerinin Unkapanı Zeyrek caddesi 
No. 132 de Şaban Karamana yazma
larını hürmetle rica ederim. 

Tefrika No: 36 

f Sürü Çıngırakları 1 
\., Yazan: CAHİT ı.;çUK .J 

Recep, orada işçilere nezaret edl -
yor, beceriksiz (Spa yapanlara tarif 
ediyordu.. Kızıl pırlltılarla yanan saç
ları kaUa~, yüzu bakır gibi, fakat 
&:iJtieri bana bakarken, iki serin mem- 1 
ba &ibi, ruhuma sükün akıtıyordu. 

Bir fırsat bulup yanıma ıetd!. 

i el.ile, uzun ı;aplı çapaya dayana
rak, gc»:.Jeri gt zlttimdf' dlnleniı·ken; 

- Senin ıeh.l.rli olduğunu unutuyo. 
rum ... 

Ded. Gülilmsed<111: 
- Ben d.e oyle Recep!.. Kenc:!..mi 

kuyUl sa.c..yor, boylı!hk.le me$'ut olu
yorwn .• 
Dedım ..• 

Şimdi sabat:... Biraz evvel karşı sır
tm tepe:nnden ı:un doidu. Ortalığa 
Uk once pembe ışuı: sonra altın 

renkler yoıyıldı. 1Ioroz. .c..-. t yük.-,e
ly-or. Arur ... koyun sesJeı._r.u ıy•ce bi ... 
Uyorum. 1!3vlayan kopeklerm hanei 
evler :ıı !• ohışung ayırd@diyor. ayva
nın önunden seçen k ylülerin sesle
rinden lunı olduklarını tan;.yorum. 

ra.ıinıen kı.>.Y 

şihrinl kaybetmiyor, billkls cazibesi 
artıyor .. , 

ilk geldiğim ıunler ;remyeşiI gö
rünen karıı sırt'ard<Jtl tarlalaru1, üs
tüne sarı bir bugu çöktü. Kar~lk e
sen rüz&5r1arla dt nlz e:ıbi. da!gala -
nan, yalnız bir yandan vuran ruz -
carla tıpkı b;r yeşil dere gıbl akan 
tarlaların hasat zamanı yaklaşıyor. 
İçlmde şundlden bir heve.:ı c;a·•lıyanı 
coşuyor. Giıneşin yanaını altında o
rak biçec ğ'm, du en ctôğcce.ğim, har
man E-a.vuractığım. Harman sonu köyde. 
dUğı.lnJer başlıyacaka:ı.,. Dug".ın!erin 
en güzel tar.ılı koy oyunlarını ·ey -
ret.mek olacak. 

- Figen aba!_ Figen aba ... 
Neı.ikın se.1, beni dilsünccle.rimden 

a;rırdı. 

- Ne var Nezık•. 

- Uyadı:n kalQıo: .. Hant lnek sa-
tacaktın"? Ahırda ni bekliyoruz ..• 

Hemen fırladım. Yıkandın , kahval
tı yapmadan, ahıra koştum. Çiftluı:: on
dan bO"' da.k.ka ilcrıde, babannn bir 
~ne e~ \'Cl yavtıı·u.t.,? oldu;::u, UHx.lenı: l 

Dostuın Osman CeH~aı K .aye:ıl.dan 
şu mektubu aldım: 

cAziz dostum R, Sabit, 
Dünkü yazını okudum. Yurd kO:;ı:ele

rinden, oralarda ) apılacak veya ya -
pılnLası lazım gelen tetktk seyahatle -
rinden bam.ediyorsun! Hakikaten, bi -
lim yazılarımızda yalnız latanbuldan 
~ahis vardır. Memleket yallll2 istan -
>ul mudur? Anadolunun güzel yerle
dnden şiiirane bir surette ve sadece 

bir rüya, bir hayal halinde bab.sede -
riz. 

Fakat, bazı nıuharrirler yanılıyorlar. 
Meselii, şoyle iddialar var: 

BU.tün Ttirk edebjyatında hep bü • 
yük.adadan, Boğaziçinden, Çarnhcadan 
bahsedilir. 

Hata .. Edimekapıdan, Topkapıdan, 
.:\.le\.·l.inckapıda.n, Sıvrikzıpıdan, Azap .. 
kapıdan ~ık sık ben bahsederim. Son _ 
ra, diğer yerlere gelince: 

Edebi.yatı cedide ştıirleri ve roman -
cıları daima Büyükadadan bahseder -
Ierdi. Onların Sevgilileri Büyükada -
lıdır. Abdülhak Him.d sık sık Çamlı -
cadan bah!'ieder. Yahya Kemal, Faruk 
Na1iz Boğaziçindekl koylardan. meh -
taplardan bahsederler. Fakat, yeni 
Bob - Sitil şairler, eehirde mahalli ika
meti değiştirdiler. Şimdi, Suadiyeden, 
Caddebostandan bahsedill;yor. Binaen • 
aleyh edebiyaUmızda, dalma ayni yer -

!erden bahsedilir, tarzındaki iddialar 
doğru değ:iJdir. Görülüyor k Z30lan za
man değişiklikler oluyor. 

Kimbillr, yann, öburgün, Mecidiye -
köyunden, F'lo.ryadan, Taksim gazıno -
sundan bah:seden şairler de yetişecek -
tir. Taksim gaLinosu. henüz yapılma -
dan oradan bahsedJlemezdi ya .. m~ -
ld, Halid z;yanın bir kahramanını sev
gilisi ile birlikte Tak3im gazinosunda o
turtup yemek yedirebilir misiniz? 

Fakat, büyük söylemiyeyin1: Bazı 
eski romanlar ındele~sin, diye, bugün. 
kü. dile çevriliyor. Bakarsınız, kitapçı 
tazyik eder, kahranıan.ları Tak!;;un g& _ 

z.lııosunda da dola§tlrabilırler. Olmaz, 

olmaz. Madeınki eser, modern bir hale 
sokuluyor, kahramanıar neden modern 
hayat yaşamasın?. 

Zaten. ben, eski eserlerin sadeleşti. 
rilme~ine bir türlü akıl erdiremiyorum. 
Eser. yazıldığı zamanın şartları ile mü
talea ve tetkik edil r. 

Bu. kahve micLr ki, sadesini arzulu
yoı:uz? 

Ho~ca kal, kardeş!ın .. > 

R. SABiT 

Dinkl at Yarışları 
Yedinci hafta at koşulan dün 

büyük bir kalabalık önünde yapıl
nuş ve çok heyecanlı olmuştur. 

BİRİNCİ K~U: 
1 - Tarzan. 2 - Melike. 3 -

Kuruş,.. Ganyan 203, plise 125, 
100. İkili bahis 250 kuruş. 
İKİNCİ KOŞU: 
1 - Neriman, 2 - Cesur, 3 -

Cemile. Ganyan 125 kuruş. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
1 - Pardon 2 - Saron, 3 -

Bomba. Ganyan 16.50 lira. Plase 
500, 100 kuruş. Çifte bahis 22.50 
lira, ikili bahis 42 lira. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 
1 - Dındi. 2 - Komisarj . 3 -

Gonca. Ganyan 200 kuruş. 
BEŞİNCİ KOŞU: 
1 - Tomurcuk. 2 - Sevim.3 -

Işık. Ganyan 225. plase 120, 250, 
125 kuruş. Çifte bahis 4.74, ikili 
bahis 9, üçlü bahis 74 lira. 

Kışa hazırhk 
İstanbulun kışlık kok kömür 

ihtiyacının ~mınine alakadarlar 
tarafından çalışılmaktadır. Halen 
şehrimizde kıı k bin tondan fazla 
kok körr.l.rü bulunmakta ve bu
nun 70 oin tona ibUiğı için icabe
den tedbirler alınmaktadır 

ahırlarıınız var. Orada inekloer buyü.t. 
bir itina ile bakı!ıyorlar. Beş kilodan 
ba.şlıyarak, on beş kiloya kadar sü.t 
veren inekler, çiftliğin varidat mem
balarından birint teşkil ediyor. 

Ahı.ra ıılrdim. Muntazam yapılmış 
beton yemliklerde ıenç inekler yem 
yiyerek, yavrularını çaf)rıyorlar. Bu..
zağılann hepsi bir odaya hapis edil
mişler. Sağma sırası ge-ic-n ineğin bu
zagı.:: ı hapisten çıkarılıyor. Annesi
nin h<'r memesinden birer yudum ıçe. 
rek ıağılınatı kola7laştırdıklan sonra 
onlan bağlıyor, kendi hakları memede 
bırakılarcı~ sağılıyortar. 

Ben de bir tahta koga alarak, en 
uslu incı:i!ı yan tar;.ı!ına g"çtim. Ko
tayı bacaklarunın arasında sık.arak 
tutmak blraz müşkUt oluyor. Fakat 
madeınkj yapmaga karar vermi;tim. 

Nezik, Zehra kadın yanımda duru
yor, mutemadiyen taril ediyorlar. 

Nihayet menıcleıe yapı~arak ng -
mağa b<.ışladıın. Beniın sut a.ğmagı 
becerişim köyluJer ıçi harik· lad~ bir 
hidıse oldu. Bilftin işc;ilcı·, işleı·uıl bı
rakarak. başıına Ü;jüştı..iler. lf:ıyret, 
takdir karışık na.zarlarla bakıyorlar.. J 

Büyük lhta kovayı sütle doldurwıca., 
Mezik~ 

- Figen bacı. dedi. Yeter arlık .•• 
Hani bahçe yapacaktık seninle ••• 

- Yapahm Nezik ..• 
Beraber ahıı:dan r;'1ktık. Bir ı:Un ev-

[MAHKEMELE~! ... mımı!;':.":;.c ... 
"Sa.kın sevip de dostuna, sakın 
ayrılıp da k ocana varma!,, 

Hukuk mahkemeleri korido -
rundayız .. yanJnda, gayet merak
lı. titiz, sinirli ·bir dostum var. Ço. 
cuğuna, evvela •İllian. dıye isım 
koymuş .. ondan sonra beğenme • 
miş .. çevirmiş •İlham. diye tas • 
hih ettirmiş .. sonra bir arkadaşı, 

- Yahu, demiş .. İlham diye i
sim işittin mi sen hiç~ Şuna •İl
hami. deyi verseydin .. 

Bu sefer de tutmuş .. •İlham. ı 
•İlhami. diye tashih ettirmek ü. 
zere hukuk mahkemesine bir is
tida vermiş. Ona sokakta rast • 
ladığım zaman bunları bana an
lattı .. hayli güldüm .. 

- Birader, dedim.. değer mi 
bir isim üzerinde bu kadar uğ -
raşmak .. kendini beyhude yoru • 
yorsun ... 

- Yoook! dedi. Çocuk, ömrü 
oldukça bu ismi taşıyacak .. onun 
için, biraz düşünmek lazım! .. 

- Beğenmezse, sonra kendisi 
değiştirir .. dedim. 

- Olmaz; dedi. Ben babalık 

vazifemi yapayım da ... 

Ne yalan söyliyeyim? Hiç de 
böyle babalık vazifesı görme -
dimdi. Her ne ise ... İşle bu arka. 
da~la hukuk mahkemeleri kori -
dorunda dolaşıyoruz. 

Yine eski arkadaşlarımdan bi -
rine rastladım: 

- Ne o? dedim .. senin ne işin 
var burada? 

- Bizim dayızade .. dedi, ne ga. 
r ip çocuk .. genç bir kızla sev.~ıp 
ev lendi.. amma ne sevişme... Ya. 
nıp tutuşuyordu .. in·itiharlara kal 
~tı. Neyse, evlendiler. Bir sene 
sonra geçimsizlik .başladı .. mah • 
kemelere düştüler .. ayrıldılar. A
radan altı ay geçmedi.. tekrar ev
lendiler. Dokuz ay kadar geçti .. 
yine mahkemeye düştüler . Mah • 
keme bir sene ayrılmak kararı 

verdi. İşte, sene doldu. Bugün ga. 
liba mahkeme boşanma karan 
verecek. Onu bekliyorum şimdi... 

- Meşhur sözdür .. dedim. Se. 
vip de dostuna, ayrılıp da koca -
na varma! Kadın, evveli sevip 

(Devamı 4 üncü Salılfedt) 

Ekmek bıçağile arkadaşını 
kalçasından ağırca yaraladı 

Yaralı hastahaneye kaldırıldı. Suçlu 
Pastacı çırağı yakalandı 

Yeşilköyde İstasyon caddesin • 
de 51 numaralı evde oturan Pet
rodiyepolos, yine ayni semtte 
Halka caddesinde 1 numaralı pas. 
tacı dükkanında çırak Dıramalı 

Aıdle kavga etro4tir. Arif eline 
geçirdiği ekmek bıçağını Petro -
nun kalças:na saplamıştır Yara.. 
lı hastaneye kaldırılmış ve suçlu 
yakalanmıştır. 

BERAET ETI'İ FA.KAT ... 

Remzi isminde biri. bir suçtan 
dolayı adliyeye verilmiş, muha -
kemesi neticesinde heraet etmiş.. 

tir. Anc.ok polisin kendisini Ad • 

Yeni san'at 
mektepleri 

Yeni 3an'at mektepleri açıl • 
ması ve Ankarada yüksek Tek -

nik okulu kurulması hakkında 
Maarif r ekaleti tarafından pro. 

jeler haztrlaıımaktadır. Bu tah -
sisatın 15 milyonu önümüzdeki 
sene idnde sarf olunacaktır. 

Hariciye Vekaletine 
alınacak memUTlar 

Haric ye Vekaleti için •YÜZ 
yetmiş 1;,.a. ücretle ve müsabaka 
ile bir ~lman~a mütercim aran -
maktadıc İmtihan 1 eyliıl pazar. 

tesi gürü saat onda Hariciye Ve. 
kıiletindc yapılacaktır. 

Yüksek mektep mezunu olan
lar terc'h olunacaktır. 

Di[ler taraftan Vekaletin ka -
lemleri ı~in memur almak ıizere 
yakında bir imtihan açıla~•ktır. 

- --<>--

Bur gaz adaaı.nda yeni 
rıhtım yapılacak 

Burga' adasında 7 bin lira sar
file yen; bir rıhtım inşa olun -
ması kurarlaştırılmıştır. İnşaat 
bugün h'r müteahhide ihale olu. 
nacaktır. 

veı evin önünu ı;apalayan, muntazam 
bölun1lere ayıran Nezlk, benim .fikir
lerimden istifade etmek, ve bahçe -
sini her yll oldutundan daha güzel 
yapmak istiyor. 

Ögleye kadar Nezi.kin bahçe.ile uğ· 
raştık. «Haci Bek ta~ pahla• .::iını, • i
rcyhan•, ,-Gavur gülü•, cSÜS kaba.
ğ)• tohumlarını ekdilc. 
İçimde büytik, beni atei gıbı yakan 

bir Sil' gizli olu;:ı;u, beni büsbütün de
ğişlk bir insan yaptı. Bitme--l bir e
nerJi ile yüklüyüm. Bir iırtlna gibi 
çittligin bir başından öbür başına esi
yorum. Hergün değilse bile gün aşın, 
saatlerce ata biniyorum. Recep, çok 
ıueşgul olduğu için, benimle uğra -
mıyor. Yalnız ögtltlcrini veriyın:. Ben 
de, artık hayvanımın huylarını ve 
k~tugu zan\an dizginleri k.uvvcUe çe
kince d.ıracağuu &grendim. En dar 
yo1larda. dere kunısallannda. ona ar
ka<la!5:ı·;\. edeceğim. 

Ögleden ~nra yayık yaptılar Ahır. 
lar nt>kadar nıod._rn be yaj? çıkarma 

usulü o kadar :pUdal. Keç-i derisi tu
lurnların ön ve arka ayakları arasına 
ge<:iriln1tş birer sopaya merbut kalın 
iplerle, içi ayran doldurulııluş tulum 
yük.-;ek bir çcng~le asılıyor. İki tara -
fına birer iru;an geçerek, bUtun kuv
vellerile sallıyorlar. Ayran benek be
nek yai habbecklerile doluyor, ı;onra 
bunlar birbirine yapıı;.ıyor, böylelikle 

(Devamı var) 

!iyeye sevki .ırasında umumun 
istirahatini bozacak şekilde sar
hoş olduğu ·iç;n, 2 gün hapse malı. 
kô.m olmuştur. 

MERDİVENDEN DÜŞTÜ 
Alemdarda Sinan sokağında 22 

numaralı evde oturan Kemal, e • 
vinin merdıveninden düşerek a -
ğırca yaralanmış. Cerrahpaşa has. 
tanesine gönderilmiştir. 

PENCEREDEN DÜŞTÜ 
Halıcıoğlunda oturan 3 yaşında 

Agop. dün üç metre yükseklikte.. 
ki pencereden dü.şmüş, ha:;taneye 
kaldırılmıştır. 

Y erebatan Sarayı 
civarının imarı 

Belediye Yerebatan Sarayı ci -
varında yapılan istimlakleri ta • 
mamlamıştır. Burada istimlak o
lunan .binalar birkaç gündenberi 
yıkılmaktadır. 

Yıkılma şi bitirildikten sonra 
Belediye bu saha için Prost tara.. 
tından hazırlanan imar planını 
tatbik edecektir. 

Şehrimizde de bir ç:rak 
mektebi açılıyor 

Sümerhank tarafından Kay -
seri doımma fabrikasında veni 
açılan çırak mektebi gibi ş~hri.. 
mizde <le bir çırak mektebi te • 
sisi için hazırlıklara başlanılmış.. 
tır. Leyli ve meccani olan Y.ay
seri çırak mektebine ilk mekt~p 
mezunlarının kabul olunmasına 
başlanılmıştır -
AVRUPA HARBİNİN· 
YENİ- ME.SELELERi" 

Nikolayefe dair .• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN ! 

O kadar severek binasını kurduğu 
bir yerin bir gün celerek Almanların 
eline geçeceğini acaba Potemkin ha
tırına getirmiş mi idi?. Pru..cıya Krah 
meşhur İkinci l"rederik devrinin. Al
manlarını Rusyo.nın bu taıun~l:j do~t 
adamı. bilıniyor değildi. Fakat bir gün 
Almanların Nikolayet'i alacaklarım 

düşOnmU. mü idi?. Kimbilir .. Nlkola.. 
yet ile Potemkin biriblrınden ayrı l
mıyan isin1lcr olsa gerek. MuUaka 
yekdiğcr:ni hatırlatıyor. Ukraynarun 
iskelelerinden olan Nikolayef kurul
dugu 1789 danberı gitgide ehemmiyet 
kazanmış. hele hububat ii"M"acatiyle 
1862 dcnberi daha tan~tır. 

Tersanesi daha az meşhur değil
di. Herhalde Potemkin i.stikbaJ için 
')usların çok şeyler d~ünmüş adan:ı.
larından sayılıyor, 

Gencllı:ınde Darül!ünu0 iahoıilin.i 
tembelliği yılzünden bitire~iş olan 
Potemkin'n bir gün gelerek Ru~ya
nı,n birincj derecede d"''°let adamların
dan olacağını tab.ıııin etmek o z:ıman 
müşkiildü. B\lllunla beraber yakışık
lı bir delikanlı olınası, ata b:nmekte .. 
ki mehareti. ona İmparatoriçe İklnci 
Katerlna'nın teveccühünü kazandır

mışhr. Ne çare ki tali;n lU.tuflarlnda 
çok defa acılıklar da vardır. Çok geç.. 
meden Pot.emkın bir gözünü kaybet
miş oldu. Fakat Katerina sevdi~i bır 
genı; erkeğin tek gözlu kalmasınl bü
yük bir ktısur saymanıı tır. O.$manh 
İmparatorluğuna k.:-.r.iı İkinci Kalerl-

Sirkeci, Kabataş ve 
Üsküdarda üç mo

dern iskele yapılıyor 
Üsküdar ve Kabataş araba va. 

puru iskelelerinin tevsi edilerek 
yeni modern ı ki iskele inşa olun. 
ması kararlaştınlmıştır. 

Ayrıc < Sirkecide de bir vapur 
iskelesi .. apılacaktır. 
Diğer tarattan Üsküdar mey

danı eht>ınmiyetle mütenasip bir 
bale konacaktır. Belediyenin bu 
alakasmJan :nemnun kalan Üs -
küdarlılardan bir heyet Belediye. 
ye gelerek reis muavinlerinden 
B. Liılfi Aksoydan bu memn u • 
niyetlerı ni Valiye bildirmelerini 
rica etmişlen:lir . 

Orman yangını 

Eğitmenler ve ha 1 k 
büyük bir yangını 

nasıl söndürdüler ? 
Balık~~ır (Hususi) - Balıke -

sirin Sa,:aştepe, Danişrnent, Tav. 
şancık arasındaki ormanlarda bir 

yangın çıfmış, esen şiddetli rüz.. 
garın tenrile de az zaman .içinde 
büyümü~tür. 

Saat 18,55 de yangın haberini 
alan eğitmen kursu grup şefi, 

derhal eğitmen namzetlerini top

lamış v·• dört dakika içinde lil
zım vesdt hazırlanarak yola çı

kılmıştı:. Başlarında öğretmen • 
!eri oldnğu halde 108 eğ.itmen 
namzedi bir buçuk saatlik bir 
mesafeyı 20 dakikada katetmek 
suret·ile yangın yerine varmış -
!ardır. 

Ateş b,ır kilometre kadar saba. 
yı kaplamış bulunuyordu. Nam. 
zetler VP öğı etmenleri ellerinde.. 

ki kazma, kürek, baltalarla ateşe 
atılmışlar, bir taraftan sirayetini 
önlemei< için fundalıklar temiz -

lenirken diğer taraftan kazılan 

toprak!~" kes;f ateşlerin üstüne 
atılmış·.ır. Geceniıı on una kadar 
devam -den fasılasız bir çalış • 
madan sc,nra yangın tamamen 
önlenml~t ir. 

Müze önündeki hafriyatta 
bir harabe bı:lundu 

Topk .. pı saı ayının silah mü • 
zesi ön;inde yapılan kazılarda 35 
metre azunl~ğunda bir bazilika 
harabesi bult·nmW§lur. Bunun Ü

zerinde 1182 tarihi mevcuttur. 
Müzeler İdaresi tedkikler yap • 
maktad:,. 

Y erebatan sarayı önü 
asfalt olacak 

Belediye, Yerebatan sarayının 
üzerine tesadiif eden sahadaki 

binaların istimlaki muamelesini 
neticele~dirmiştir. Ekserisi harap 
bir halde bulunan bu binaların 

mütebak•leri de lıemen yıktırı • 
lacaktır. Yol da asfalta çevrile • 
cektir. 

Karadenizde Rusların 
bir donanması olması 
laLım geldiği fikrile ha
reket eden meşhur Po • 
temkin hahra geliyor. 

na·nın açtığı muharebelere gönder
mekle gözdesini bir müddet saraydan 
uzak laşt.ırmış oldu. 

Acaba Katerina onu hAli sev iyor 
muydu?. Karadeniz.den IIazar d enizi.. 
ne kadar Rusyanın bütün Cenup ta.
rafı bu adaınm idaresine veriliyor
du. İmparatoriçeye karşı tahakküm 
eden, onun zatından i.stifade ile çok 
defa her dediğini yaptımış olan Po
temkın --f:ionradan Kont oluyor- beL 
ki de şu hakikati unutmuştu: Hüküm
darlık me\'kiinde olan b ir kadın sev
diği bir erkeğe karşı neada r zayıf o... 
lursa olsun bir gün kendlnin taç ve 
taht sahibi olduğunu. hatırlıy&caktır. 
Onun için gönlilnü bir erkekten ala.
rak. başka biribine verecek.tir. 

Fakat Katerinin bir zamanlar te.. 
vecühünü pek ziyade kazanmış olmak 
ona birçok da dii§manlar hazırlamış.. 
tı. Sonradan Potemkinin mezarından 
kemikled bile çıkarılm.1§, bir tarafa 
atılmış, kendisine yattığı yerde rahat 
verilmemiştir. Daha sonra kemikleri 
toplanmı.ştıt. Dünyada bıraktıgğı şeref 
ve şöhrete göre yapılnıJ:f bir kabrin 
içine konmuş. 

N ıkolayefin teslılnde ona verilen 
isim Çar Nikolaların adı i1e müna
sebettar olmadıgı anlaşılıyor. Olsa ol
sa Rus klll~csinin azizlerinden biri _ 
nin adını vermeği Potemkin daha 
muvafık bulmuş. Rus Çaı·larından 
her iki Nikola da zaten Katerinden de 
:sE:-vgilisi Potcmklnden de çok sonra .. 
dırlar. 1Icr ne lse .• Nikolayef ismi 
hem Katerinay ı , hem Pof.eınklni ha -
tıra rctirtn4 oluyor. 

ftl Bundan 2 ıene et rd~ 
Yazan : Ahmet SükrÜ ES • 

J sc1
•· 

Bundan .iki sene e\·vel 2 k fi 

tosta Alınan - Sovyet d~tluısn • 
ademite~avüz paktının ırııZll tle , 
ması, beynelmilel mün"".ebe~ bl" 
rin tarihinde <'hemmiyetı ~ rı)ıl 
yük ola ı bir hadıse olarak 18

81u 
geçmiştir. Beynelmilel h3Y1 ,~ 
bir icraat ve faaliyetin ~ürıııl8ra· 
ehemmiyetini anlamak ıçııı ..< 

çrıı<'" 
dan uzunca bir zaman ge oaO 
lazımclıc. Bir devlet taraf~ ıffe< 
takip e<tlen politika, isabet ~rı· 
isabetsiz mi? Bu hüküın. ek·j(iltl 
ya, kararı verenlerin de Jıa el'' 
olmadıkları bi.r inkişafa ve 

11 

ceye bağlıdır. . tif 
Beyncırnilel münaseııe tıerııı 2) 

dönüm noktasını teşkil ede"·oi! 
ağustoslan evvel vaziyet ~e ~ • 
Hitler rejiminin kuruldugu ·i' 
rihtenberi, Almanya ile H~;~ 
arasındaki rtıünasebetler gıtt ıııt" 
gerginleşiyordu. Rusya. 1914 ~ 
binden :ıonra, kabul ettiği. :\ıe~ 
ve iktısadl rt>jimin hususı)e e . 
dolayısilE:, siyasi inzivaya ç .• 
kilmiş, fakat Hitler rei~ . 
nin tatbiki dolayısile bU 1 ıJt . 
vadan ayrılarak garp de,.Je0,ır 
rile lşb'rliğine yana§Jllıştı· gıl, 
demokrasilerı ve bilhassa iıı ııı • 
tere bu müddet, zarfında. bıFıP' 
r ine düşman olan komün.ıst ~ 
ya ile mılli sosyalist A]ınJIJI~ • 
rasında hakem vaziyetinde 

1 ır 
!er. Binaenaleyh Rusyanın ııu ~~ 
ınayülüne karşı ihtiyatlı har;,• 
ettiler. Bir taraftan Rusya 1 ~c~ 
fından l'zatıl~n eli alıp sık•~ • 
diğer taraftan da Rusyayı · ı.> 

"'tıet vadan Hıran kuvvetin ,,ı . er 
manyas; olduğunu bildikı er•e~!I 
hetle, bı devieti takviye etıı' 
fayda gordüler. ;11 

B .. l "k· t f ·d etııı· oy e ı ı ara ı ı are o'' 
çalışırk~n. Hitler AlınanyaSI# • 
mokrat devletlerin tahrrıi ıı 

1
, :!I 

bilecekleri bir hadden çok 
siliıhlandı. cıl'rl 

Çekoslovak hadisesindcll 5 JlıP' 
İngilterp ve Fransa, nihayel el' . ·e 
yanın senelerdenberi ta".5ıy ~ı ' 
tiği politıkayı takip etınıye ııoP' 
rar verdiler. Rusyayı da 1'gft 
·iştirake davet ettiler . işte ,ııı:• 
Senesi j.ızında vaziyet bV f 
kezdeyd>. İngiltere ve Fr•ll:urıf 
lonya'ya, R<ırnanya'ya ve 0; '. 

nistan'a garanti verdiler. ı< ~e9 
yayı da o zaman sulh ce~çiJll 
adı veri:en kombinezonıtll i,4' 
almak '.çin m üzakereler t>Ş ııJ' 
Müttehit bir Avrupa karŞısJJI · 
kalacağını gören AJınanY8• :Jı.ıı' 
yaya elini uz2ttı ve b ir tat ıı'''' 
sulh cephesini kurmak içJ11 dit. 
zakerele: devam ederkel\tııı'~ 
taraftan da 21 ağustos .. P" rıı' 
imzasiyl~ ne' kelenen goı ii.j~iİ 
ler baş:adı. Muvazi olarak ;ııcıı' 
yen bu nıüzaıcerelerin bır;,I' 
neticesiz kal<l. ve Rusya A~ı. 
ya ile meşhur paktı iınzala ,.}' 

d"' . Rusya, Alınanyanın ve pıf 
rat dev.etlerin garpte çar JI'~ 
caklarır.ı ve çıırpışırlarken 11 · 
yanın ek şarkta kendisine "e~G 
seleleri t alle(J.eceğini iiJlllt 
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ti. Nasıl ki Baltık deniZJ ~ 
Besaraoyaya ;.;t davalar•· ,ıl'JI 
devletleriyle Almanya a.rD<~ 1;11 

ı;arpışın~dan istifade eder
11

, ıı: 
r er birer kendı maksatlafl ,nl. 
gun şek ıde halletti. ö yle ,dd' 

1 lıyor ki SovyPtler , müsa>"1,ii~ 
tikleri ik.: k uvvetin uzun ları 1. 
gibi görinen bu çarpışJ1l8d3 ,,ı 
t icesinde her iki tarafı n . il1 
düşecek.l'rini ve kendil~f~ıdel 
ziyelten daha büyük l> ,.e 
temin edebileceklerini zJIJI ft " 
min et.ın:şlerdi r. Ve eğer Ol;
yıkılınaPıış olsaydı , ı,eJkı ~ 
yetlerin ıal=.ıınleri doğru 1~ 
cak, 193~ ağ;;stos paktınıt I" 
lamakla da büyük jsalJedcJ:l 
rilmiş olacaktı. Fakat e' ı1'1 ~ 
saplar çarşıya uymadı- Ş• ııa 
niyet al ~.na alan .AJma!l>'8.~11 

. v ;. 
kuvvetile garp cep beSl . ııall . 
dayandı . Orada mesele}"! eP 
tikten S'lnra da şark : 1111111 

d .. d"" t t P. ba" ~ on u. . ş e .usya tLl' 
isabetli göriiııen hareke ıcJı· 1 
betsizliği o zaman ıınJ•Şl s~· . 
ağustos paletiyle başlıY311 fl~ı 
t in tam iflası karşısıııd~ı ~o 
tekrar fldrbe döndü. f a b~,;ıl' 
rada Fransa kaybolınu.şl'ı il 
yor. İngiltere de RuSl'9f.İl'i ı~ 
eden Alman ku,,..etle Jıif ~: 
ayırabilmek için garpte ıfe~1 

kete girişecek vaziyette rrı•l ·~ 
Demek ki Rt»ya. kaç•~ c~ 
lışlığı bır mücadeleY:rrıe~ 
şartlar ultında kabul \1~vr· 
buriyetinde kalmıs 0 



lngaiz BqTekili Çörçil, 
dün akıam Ruı.velt'le 

yapbiı mülikattan bah
setmif, İngiltere ve A • 
merikanm harp ve ıulh 

hzuuıı metinleri Anadolu 1 • · l 
bultenlerinden alınmıstır) ::::•:a:y:e:enn::ı:a:n:a:bn::•':b:r:·= 
: Muammer Alatur 

Baş·. ekili Mister Çorçil, 
Amerika Cumhur Re

lt ile yaptıgı mulakat 
rad) oda beyanatta bu. 
. Mister Çörçil bu be
l;.i~ııassa şunları söy • 

t 

n :şgali altındaki me~ 

kur· arılması için nıu • 
"-vvetler hazırlanmak -

'üzce konuşan bütün 
Sovyetl~re daha . ziyade 
llazırlanmaktadırlar. Mos. 
tepıanack konfernsın mö
°'1n.yacağına eminim. 
llrefy milletler, bir ca • 

ında yere serildi. Biı' 
lerlc beraber büyük 

lbilleti ayni ft!lAkete uğ
fta1ya, Macaristan, Ru -
le Bulgaristan kaplanın 

kurbanı oldular. is -
Ya ve Türkiye. daha 

t.....--::n vurulacağını düşü. 
~eş:yorlar. Bütün Av

Ueri feci bir haldedir. 
da kiı[i gelmedi ve ca

to1Urmadı. Türkiye ile 
Rusva ile de bir ademı 

lltiaakı ;-apan Hitler, mil. 
lskerj teçhiz ederek dost 
l.ir millete karşı yürüttü 

parçalamak istedi, fa.. 
ıya vuku bulan teca • 

tecavüzler gibi olmadı. 
Rusyaya tecavüz yü -

lair- bucuk veya iki mil • 
kaybetti. Çünkü Rus • 
bel.esi müthişti. Mü -

11.ı savede ilk defa sarsıl
~ır~la vurulmuşa dön. 
'~ .karşı Rus vatanper -

irnh-. etmek yolunu 
4~pa on altıncı asırda 

Mongol istilhından
görmediği bir vaziyetle 

ı. 

~ulamıyacak denıcede 
lıir cinayet karşısında -

ANIN V AZ1YE'l1 
bundan sonra. Uıalqart. 

erek demiştir ki: 
bukariarla kalmıyor. Hit-

llıasoliniyi taklide (;2enen 
beş senedir be§ yüz mil

Olr ınilltt olan Çini istill 
--ldür ve bu yüzden Çi. 

ve tereddi yayılmak -

llati değilmif gibi japon-
. uzanıyor, sefil ve pe. 

tiden Hindıiçiniyi ah -
~~a ı leri gitmek Fele -
'llQistanını w Filipini al

r. Bunları durdurmak 
\re bunları durdurmak 
~ '7apılacaktır.• 
• !!i SULH GAYELDİ 
bundan llOllra ifgal al • 

nan memleketlere hi
'bunların hepsinin de 

ne kavupcajını söy -
bu milletlere tahakkü. 
eğmemelerini tavsiye 
~demiştir ki: 
t....~tilo:te milletlere ver • 
~ budur. Harp, N,_ 
l.~ına kadar devam 

Rusyayı vurmak iste
hl, onu mahwderek, 

~rmak istemesidir. 
~rika ve Britanyayı 

tehlikeJi vaktinden 
ıştır. Ruzvelt şimdi 
!kan donmmuuu. 
tl\ektedlr ve muaz • 
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zam kucrvetleri seferber etmek • 
tedir. B•z İngııizlc.r.e Amt:r .m. 
lar ayni imanı taşıyoruz. Ayni 
ideale bağlanmışız. 

Ruzv~ltle görüştükten sonra 
g~ri dönerke;ı yetmiş, seksen ge
milik bl: kafilenin, destroyerle -
rin mu • afazası altında İngilte • 
reye ile?"iediğıni gördüm. Uyanık 
tayyareier faaliyet halinde idi ve 
biz son;ına kadar vazifemizi bu 
şekilde ifa ed~iz.• 
İRANIN CEVABI HENÜZ 

TETKİK EDİLİYOR 
İngifü • Sovyet müşterek teb

liğine karşı hanın verdiği ceva. 
bın metni hakkında henüz mallı. 
mat gelmemi~tir. Cevabın tetk.i -
kine de\'am ~ilmektedir. Ancak 
İngiliz 5azetr·lerinin neşriya.tına 
bakılırsa, bu cevabın m<>mnuni -
yete şay.m olmac\·ğı ve bazı mu. 
kabil tedbirler alınacağı hakkın. 
daki şayialar Almanlar tarafın -
dan çıkarılmıştır. Bll suretle ted. 
birlerin mahıyetini öğrenmek ü. 
zere Almanlar bir sondaj yapmak 
lstemişl~rdir. 

Yine Londra gazetelerine göre, 
İrandak: İngiliz tebaasının bir. 
kısmı Hindli, bir kısmı da İngiliz. 
iran ce.niyet.: azasıdır ve bunlar 
toplu b:Z. ha1de bulunmaktadır -
lar. Nezaret altına alınmaları kaı. 
laydır. Fakat Almanlar memle • 
ketin içine yayılmışlardır ve ku. 
manda ınevkiini ele alarak, iste
dikleri gibi hareket etmek~edir. 
ler. 

iRAN GAZETELERİNİN 
DOSTM"E NŞERİY ATI 

İran >;azeteıeri, Türk gaze~e • 
lerinin İran hakkındaki yazıla • 
rına dostane neşriyatla mukabe
lede bulunmaktadırlar. Hulasa • 
tan diy"'rlar ki: 

cTürk matbuatının samimi ve 
dostane neşriyatt, asil, Türk mil. 
letinin İran r.lıilletine karıı olan 
halis himyatJndan başka bir ha. 
kikati diılha ifade etmektedir: Bu 
da Türk gazetecilerinin memle • 
ket.imiZtn vaziyetini vuzuh ve 
kemali dikkat~e takip etmeleri ve 
İran milletinin zihniyeti hak.kın. 
da çok esaslı malUmat sahibi oL 
maland•.r. Bu düşünceler hakika. 
tin ta kendisidir.• 
EFGAN KRALININ BİR NUTKU 

Efganistanı'l istiklal yıldönümü 
münaseeet.ile, Efgan Kralı Zahir 
Şah söylediği bir nutukta, Efgan
hlann .. cnebi hakimiyetini asla 
kabul etmediklerini, istiklal ve 
menfaa~1erini korumağa azmet • 
tiklerini, memleket istiklali teh. 
dit edilmedikçe, haklarile men • 
faatlerine halel getlrilmedıkçe 
1.ıitaraflık siyuetinden aynlma
caklarım sö)4!emştr. 

Çorçil'in nutku 
C1 inci Sahifeden Devam) 

takibe deyam ediyor. Birer birer ve 
hepsini blriblrl arkasına vurarak ,.a
nın düzüne kadar milleti öldüril7or. 
Şimdi Amerlka7& hücumdan ve alllh
lari71e kal'fWD& dikllmit olanların 
çolalmasmdan korkuyor. inıiltereniıı 
hakkından gelirse, Amerika ile de he
sap ıarmek lstlyecelf ınphesizdir. Bir
letilıt Amerikanın mukadderatını ida
re eden büyük adamın, Birleşik Ame
l'İb71 ve inciltel"e)"i tebdU eden teh
likeyi vaktinde ıarmu, olmasından 
memnunum. Bu llllam, sekiz sene ev
vel, Amerika babriyesinl kuvveUen
dlrmiye başlamak dürbinllilni ıöster
miştir. Öyle olmua.Ydı. Amerika bu
&.ün dilı:tat6derln emirlerine bo7UD 
etmek mecburf7etlnde kalacaktı.• 

Cinaget. Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

laepai sevplisi 
:t ... ~ •• ~ babamı katli 

•ttlnaek ip 111••· 

rulmut pylertllr. SiyWikleri her 
halde avubtıa verdiii plia için
de IU&J• Uamllf liderdir ve.. 
bütüa plaitleria ifa4eleriadeki 
vehamet buna te7it edi1or. 

Giisia lt11 liderini hiWinliktea 
IOlll'a tekru eusa ı~ti: 

- Ayte altı aydır FeNiye met
reslik ediyor. Annemin laer yok. 
lulaHa Ao'te 1'.nlala U,nun
daclır. Fakat, ae 7Ulk ki ltir halı: 
sahibi olatak delil ,ta••Mile .. 
mir kulu bir cariye sibL Zavallı 
kıs bu laayata urf içiae ltir kere 
tliifmüt oltluja •• l'enlhaia Dtiil. 
te verdili ileriye ait tewiuta P.. 
vendiii için katlallllllftlr. Benim 
nmimi7ethne ve SDTDU •naem
dea saklıyacafnna slveaerek ma. 
cerUDU laer vQit ıiz7qlarl tp... 

Son Te\Qraflar 
Fransız Dahili
ye· Nazın beya
natta bulundu 

Vişi 25 (A.A.) - Gaz.etecileri 
kabul e1en Dahiliye Nazırı Puc. 
heu, demişa~ ki: • 

c- B.•zı ecnebi radyoları bir 
kaç gündenberi Fransanın karı • 
şıklık vı? karfaşalıklara sahne ol-
d t nu ,.e bunları kitk? halinde 
tevkıfat.n takip ettigini bildir • 
mektedirler. 

Bu sa,·ialan Fransız gazeteci -
!erine t;Kzip etmeğe hacet yok -
tur. Fransanın şehirle.rinde ol -
duğu gibi kö~ terinde de kanşık • 
lık ve k:ırgaşalık yoktur. Her ta. 
raita ;ıizam ve asayiş hüküm 
sürmektedir.• 
Nazır bun::ian sonra komünist 

partisinin yeııi faaliyetlerinden 
bahsederek şunları söylemiştir: 
•- Hükiımet harekete geçmek 

için sili.'"ıl:anmıştır. Kanunıar ve 
polis nizamnameleri bana ruza. 
mı muhafua etmek. mücrimleri 
aramak -..e onl~ı zarar vermiyecek 
bale getirmelt imkanlarını ver • 
mektedir. 

Mareşalin kanun kıymeti ver. 
miş old.ığu dün neşredilen metin 
bu gibi mücrimlerin sür'atle ve 
misal t<?ıkil edecek bir tarzda 
cezalan<i.rılmalannı mümkün kı

lacaktır.• 

Nazır icomünist ve anarşist faa. 
liyetleri hakkında bir karar itti. 
haz edecek va icabettiği takdirde 
-idam hukmü verebilecek huku.. 
ki kısımıann teşkil edildiğini ha. 
tırlatm;;tır. Yeni bir cemiyet te. 
tekkül Pdebilmesi -için nizam ve 
asayişin hüküm sürmesi lazım • 
dır. Nazır, mııhkfım edilecekleri 
zaman merhımeti celbedebilme. 
leri için komünistler.in pek genç 
yaşta oı.anları ileri sürdüklerini 
ilave eylemiştir. 

--~---

Alman - Sovyet 
harbine bir bakıı 

{1 inci Sahifeden Devam) 
len Rus kUvvetltrlnln tak 'bine 
devam edilmektedir . 

bmen aiililniln Cenubunda Rus
lar Lovat nehrinin ötesınc aWmı.tlar
dır. 10,000 den fazla esr alınmıştır. 

Estonyadakl kıt'alan temerküz! blr 
hareketle Reval üzerine yürilmelde
clir. İlmen ıölil ile Peypu.s ıölü ara-
sında muharebeler devam etmektedir. 
Yeniden bazı iatihkAmlar eıe aeçiril
miştir. Binlerce esir alınm11tır. Başka 
bir kısımda ise, 170 tank ve 210 top 
tahrip edilmiştir. 

Alman kaynaklan, Sovyet teblifle
rl:nin iınha edildltinden baMettilderi 
fırkaların, mevcut olmı~n fırkalar 
olduğunu beyan etmektedir. 

Helsinki'den gelen baberelere ıöre, 
Fin kuvvetleri Vlpuri'nin 15 kilomet
re mesafesine gelmişlerdir. 

cenupta Odesa feci şekilde bom
bardıman edilmeldeclir. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Bütan cephede muharebeler bQtGD 
şiddetiyle devam etmektedir. Sovyet 
kvnakları Voroşllot"un beyannamele
rinin hariçte yanl11 anlqıldıtını ve 
Leoingrad'm düpnelı: üzere oldulu 
,eklinde tefsir edlldltlnl bildirmek
tedir. Lenlncra4a karp Alman taarru
zu henüz inkipf edememlşUr. Muka
vemet 90D derece ıiddetlldir. Almaa· 
!ar tehirden uzaktadırlar ve devam 
eden taarruzlarında ~ ~ wr
IMldedirler. 

Smolenak'le Ruslar, yaptdı:lan mu
kabil taarruzda 111 inci Alman pl)oa
de fııbsını bo7.guna utratm.qlardır. 
Bu fırka binden fazla ölü bırakmıftlr. 

de anlatırdL Ne yapaıayua ki, ... 
.amaktaa 1tatka .um•- hiçbir 
PY plmezii. 

Çapkua bir örilmcek ıQal kona
tm içhae Iİl'Baİf phnt •ilanaı her 
odadaki &'~ kadam karyolnına 
b-mak iateaaiş, belki de kurabiL 
nıiştl. Beni ie bil atı• içine al
mak iatiyonlu.. Amma, buna mu
yaffaJı: elamadı. o.- konakta an. 
nemtlea ve AJtedea fırsat 1tul
ftk~ tbermtle lıayvant ihtlsarla
rmı tatmia ettitl hir btlna da 
Matmael. demjimis n •aklbtte 
'benim mtlrebhl7em olarak ev• 
hulau blhadı. Onlan llkönee 
Mr pee unemln yatak oduıda " 
7 ... 7abz öpltlrlerkea eörmlif, 
fakat, sirmemesllktea ıebaiştlıa. 
Bunu takip edea ıöriiflerba oWu. 

Dikim, •u arada bir sual ıorda: 
(Devamı var) 

OKUYUCVLABDllZA 
(Yarın ... ltibarea h Wrl • 
kaaın lleqUa Z ad n7fa • 
nmıU 1D11Dbu••• ~ 
e .. eebialz l 

LENINGRADI 
Moskovaya bağ· 
lıyan demiryolu 

Moskova 25 (A.A.) - Röyte • 
rin ·husu~i muhabirinden: 
Mareşal Voroşilof'un beyanna-

mesi yanlış tefsir edilmittir. Bu 
beyannameden Leningradın mu-
hasara edildiği manası çıkarıldı. 
Bu, yanl~ bir fikirdir. Leningrad 
ile Moskovayı bağlıyan demıryo. 
!unun mukadderatı hakkında bir 
şey bilinmiyorsa da, Almanların 
iki şetıir arasındaki rnünakaleyi 
kesmeleri muhtemel değildir. 

Şapka ve kıya-
fet inkılabı

nın dönüm yılı •.. , ........... ,., 
•erasiaale • atıaadl 

Kastamonu, 25 (Hususi Muhabiri-
. mlz Bildiriyor)- Ebedi Şef Atatürkün 

Kastamonuda yaptığı şapka ve k17afet 
inkıliı.bı ile Kastamonu kışlaauıda irat 
ettiği nutukta: cBir Turk dün:ra7a 
bedeldir> veci.zesin · n söyle niş yll dö
nümü bugün büyük merasimle kut
lanmıştır. 

Ata'nın tarihi nutku ve vecizeyi irat 
elmiş olduğu saatte yapılan merasım
de on binlerce kiti Halkevi meyda
nında toplatımll, Büyük Ata'nın ha
yatı ve inkılApları hakkında nutuklar 
söyleıuniştir. 

Bu meyıı,ntta bilhusa Belediye Re
isi zeki, nutkunda halkın hissiyatına 
tercüman olmuş, ruhumuzun ve ener
jimizin kaynağı ve bugtinkil saadeti
miz ile Ata'nın vecizesini bir kere da
ha ispat edea Buyük Milli Şefe Kas
tamonuluların tazim ve ıukran his
lerini ifade etmiş ve bu nutuk muaz
zam tezah\irata vealle olmuıtur. 

ae,vekllet 
Müstetarı geldi 
.Bqvekllet Müsteşan Vehbi Demi

rel bu sabah Ankaradan şehrimize 
ıelmlt. Haydarpapda Vali Muavinleri, 
Bmnlyet Mlldüril ve dfter erkln tara
fından karşılanmıştır. Vehbi Demirel 
Park Oteline inmiştir. 

"Pravda,, yazıyor 
cı inci Sablleaen Devam) 

ruında tarihte m1aU ıörüimemil bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Bu8i1n bütün dün7a ıunu açıkça 
tesbit etmiştir ki, Hitler'in beş veya 
altı hafta içinde Kızılordunun hakkın
dan gelmek planı itlls etmiştir. 

Alman Faşistlerinin cephenin muh
telif bölgelerinde kaydetmeğe muvaf
fak oldukları ilerlemeler kendilerine 
en ağır ve kanlı Z&J'iala mal olmuştur. 

IDtler, SoVJ'et Rusyanın fethi icın 
3 milyon Almanın tanını dökturmek 
hususunda hiç tereddüt etmiyece;ini 
söylemekle vaktiyle t.cfahür etmlftlr. 
Harbin ilJı: iki ayı içinde, Alman or
dusu ölü, 7arah ve esır olarak 2 mil.-
7ondan fazla aaker kaybetmıştir 

Kızılordunun kuvveti ve mukave
met kudreti gittikçe artmaldadır. Bl
penaleyh Alman FaşiaUerinin zayiab. 
da ayni nisbette büyiımektedir. 

Sovyet istihbarat daireabıin bildir
diği ıtbi, müteaddit mıntaka ve ıe
hirlerin kaybı. ciddi olmakla beraber 
dilfmana kaql yapılan mücadelenin 
ilıldş&fl balmnmdan katı bir ehemmi
yeti haiz değildir.• __ ,._ __ 
Marepl Budyenl 

(llllei~Denm) 
Atfon Bladet gazetesi Almu 

ordularının Rua kıt'alannı takl>e 
devam ettiklerini iddia etmesine 

ve Axelbladet gazetesinin de 
bunu müeyyid nepiyat yap • 
makta olmasına rağmen etkin u. 
mumiyede Alınan kuvveUerinin 
bir tevakkuf d~ geçirmekte 
olduğu mütaleasının mevcudiyeti 
§Ayanı dikkattir. 
Diğer taraftan Alamnlar tara -

fından kontrol edilen matbuatta 
münteşir raporlar bir çok gün -
!erden beri münakale ve muva • 
sala işinde Almanlann karşılaş • 
tıklan muazzam müşkülitm vü. 
cudunda ısrar .ımektedirler. 

Umumiyetle emin membalar -
dan alınan haberler Almanlann 
yaralılan nakil ve sıhhiye servis-
lerini tanzim için müşkülat için. 
de kaldıklarını tahmin ettirmek. 
ted.lr. 

Lenlngrad'a hava 
akın lan 
(llllellalalf .... Deftm) 

dir. BOUln bu hOewnlar aldm kabmt· 
tir. Temmuz Q1DJD IOll battala içinde 
Alman ı.nare1ert ~·a 17 
Micura ~ bulUJUDUftu.r. 

ikinci cephe G<ce yarısı 
Beylerbeyinde 

(1 inci Sahifeden Devam) 

disine gdeme®n üç kişi üzerine 
atılrnışt1r. Bunlar zavallının bo
ğazıru sılanağa başlamışlar ve 
Jozef de kendisinden geçmiştir. 

Üç meçhJl mütecaviz Jozefin kı
mıldam~z bi,J- hale geldiğini gö • 
rünce. öldüğüne kanaat getirmiş
ler ve derhal kulübenin ötesini 
ebrisini karıştırarak 1500 lira pa. 
ra ile lf.OO liralık" lrlr banka he • 
aabı ciri defteri ve birkaç kıy • 
metli eşya alıp kaçmqlardır. Bo. 

Ankaradakl kav
galı maç 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Halll mflebbet boykot ile eesalandı• 
rılmı,tır. Bu oyuncu bir daha biç bJw 
klüple spor müsabakalarına giremiy• 
ceJdir. Yine Beşilttq ıakımırıdan Hali 
kı, HümQ, Şükrll ile Gençlerbirlitl tll' 
kımından Mustafa altqar 87, BelilD. 
taştan Rlfat, Hüaeyin, Şakir ikı,er &7, 
Seref bir 87 ımwakkat boykot ~ 
na çarptırılmışlardır. 

Jlaçlla babml Uıt Gençlerblrlltl .... 
kımmJn 901 bekine birer ihtar ve. 
rllmiftlr. ~ talmnmclaa ceza.. 
lanmlpD 0711DCU1ar Yavur,, Jllt..awa 
ve 11...,,,. Alidir. 

Sovyet Tebllll 

(Bapnakaleden Devam~ 
sahasına doğru gitmek meyil ve 
istidadını almaktadır. Rus mu • 
kavemetinin uzamasında, Alman 
ordusunun yıpraamasıa•a ve çok 
zayiat vermesin•e tqilterenin 
büyük menfaati var•ır. Bas har. 
iti falnık tasfiye edilir ve Alman. 
ya kıştan önce serbestisini ele 
alırsa 114% büyümü" bayat ve 
maden sahalarını cenifletmiş, 
mtlyonlarca halkı yenidt'n orp • 
aize etıniş bir Almaayaaıa As • 
ya•a, Garp yamnadumda, Ak -
•enizde İngiliz lmparato•latu -
nun karşısına dikilmesini ve Ja • 
,_,_ .. da hart.e bnpauau 
teshil ve intaç eder. 

· ğazının sıkılmasile kendinden g~ 
çen, fakat ölmiyen Jozef sabaha 

(1 inci Sablfedea Denm) 
PWbuı• W>lıaıı.,..lııııle :nmı..ebe

ler IOll derece anudane obm ...... 
CUma ve Cmnartllll ıoaı.t A Al. 

man tanarmi ~. • ao... 
)'et tanaresi kQ'lptır. 

Bau mbi elmak. .ı,ilikia mü.. 
ufaa plinmı tahakkuk ettirmek, 
114% hazırlıklarını ve mukaMI 
hücum tedbirlerini almak 1ngil • 
tere için hayati bir uman kaua
cı olacaktır. Bu ise Jıer fflYİD ba. 
p1ula Sevyet Busyanın ayakta 
•urmauna ve Almanyayı yıprat. 
masına ve ağır zayiata sevk.etme. 
sine bağlıtbr. Binaeaaleyh bu 
maksada vasıl olmak, Rusya.. • 
ki harbi idame etmek, Sovyet 
kuvvetlerini takviye eylemek İn
gilizler için müstacel bir mahiyet 
almıshr. Bu ilıöarla yakuı bir is. 
tikbal içinde İngilizlerin ikinci bir 
cephe açmaları kendi hayati men 
faatleri Nkımnulaa pyrikaMli 
ictinap görüaiyor, sadece, merak 
menua yukarıda u işaret etti -
ğimis gilti ikinci cephenia 11erede 
ve uasıl açılacağıdır?. 

ihtimaller pnlardır: 
A - No"eç veya Dm deni. 

zinden. 
B - Balkanlardan. 
C - Garbi Fransa, Holaa .. , 

Belçika dan. 
Almanyayı gerisi ile megal e

edebilecek. şarktan bvnt aJll' -
maya mecbıu e4eeek cepheler an 
cak bu hilslenle a~bilir. Aksi 
halde ve İraaua Sov7et Rusya ile 
benberlik teminini m&mküa kı. 
lacak bir yol açmak ikinci cephe 
açmak dejil, muvasala ve yar • 
dım yolu açmaktan iharet el111'. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
( l Jnei Sablfed• Denm) 

vam etmektetir. Bis LeailalrH • 
un siya•e Bmlarm Şimal " Mar 
kez ordularının ara hattı \lan ve 
İlmen gölü ile Seliger gölü ara. 
smda kalan mıatakaya ellemmi -
7et venniftik. Ahnanlana bir kol 
ile •e k iki ıöl arumdaa ._ -
.kova - LeQİaplMI Mmir7..._ 
41oina u.ti7eeejiai ve V.,..n.f 
ordus1lll• cenuptan kananuıla 
çalışacağom tahmin etmiştik. Al. 
mantar, çok mühim bir .... ,ı 
t?erkni olan Leningradın cazl • 
besine kapılmakla t.eralter ud 
hedefleri olaa Voroşllof onlma. 
na imha etmeyi -•tıaadddan 
muhakkaktır. 

Alman tebliiia4e ~ t• ..... 
ber mühimdir: bmea gölü eeaa· 
buada çok IMiJÜ Sov7et kunet. 
leri maiUip edilmq ve Lovat neh 
rinln ötesi11e abhaıştır. ti bimlen 
fula esir abamıt •• ldilli7etll 
miktarda harp malzemesi iiti -
nam edilmiştir. Ba Ahua taar. 
nma, apğla Gomel'•e ya,.ı.. 
taarruzun tekrandır. Eler a..ıar 
tlmen gölü ile Seliger liffi ara -
smcla Alman taarnnunu lan • 
ınazlarsa Meskova • Lenia,..ad 
•emiryolu kesilecek ve ılaJaa fe -
nası Vorofilof ordusunun cenap 
cenahı tehlikeye diişeeektiT. E • 
fer ba istikutette ~ mev
kilae kaür iledemele muvaffak 
olurlarsa. Vorotflof orduu Fin • 
lancliya ködai ile tlmea file a
raunda kaJamn ı..m..n.wa Wr 
•ticlafaa bneti •akarak .... 
bvvetıerile prka çeldmeie mee 
bur kalır. 

bmen lilii eeaabuadald Almaa· 
muvaffalı:iyeti laeoilz laüyilk •• • 
iiWr ve orau bir ............ 
luiu yoktur. Fakat bmea gidil • 
Seliger gölü arama fimalden bv· 
vet kaytbrarak clalıa kuvvetli bir 
taama yapmalan ~k muhtemeL 
dir. O zaman Vöroşı1of onhuu ti
men gölil fimalln•e bliytlk kıum. 
larile hoşuna yerleşmiı olur. Za. 
ten Leningrad garp ve ceaa'baa • 
daki arazi :nrhb motirltl birlik -
lerin çok miktarda bDaadman
na müsait dejildir. Ancak hafif pi 
7acle bvetler i~n muhattb.,-e eL 
verişlidir. Bu hakmulan da Alman 
)arın motörlii ve zırhlı fırkalan. 
ni İlmen pli emultuaa .b1dır • 
malan n Borovi~ iatikuaetinde 
taarna1I tabi7e etmeleri mail -
temel&. Ba tak.tirM, ~lamı 
Boroviç iatikametial ••"•kka• 
kapamaları -. eıier. ADI tak. 

~.....--~ .... ---
relu W ~-

h1ll kendis!ne gelmif ft derhal 
soluğu .karakolda almıştır. Bey
koz müddeiumumiliği de vak'aya 
el koymuş ve kısa bir müddet 
sonra J c.zefin karanlıkta tanıya.. 
madığı ~uçluıann Dursun, Hü • 
seyin ve Mehmet isimlerinde J o. 
zefin bahçesinde plıjan üç kiti 
olduğu anla.c;. larak bunlar yaka
lanmıştır. Paralar meydana çı -
kar.ılamanı>§SQ da araştırmalara 
devam . -dilm~ktedir. 

Şimal Sovyet filosu Dd ~ nak
liyesini batarmqbr. 

Odesa mJDtalmmda 1 lnıcl .. ' ... 
Rumen ftrkaJanna atır ~iat ftl'di., 

rilmiflir. 
(DbıJııepeqoetıov&l milWm Wr 

Sovyet sanayi meritezldir. Genit bir 
......ı mıntaka71 ~ eleldrik ... 
tralı ile meşhur bir şehirdir.) 

SoVJ'et teblijinde Smolemk'tıea ..... 
9edilmesi, Rus mukabil taamızlaıtDm 
bu böl&ede bütün fiddeti7le devaa 
etmekte olduiunu ,&deı mektedir. 

[ fsT ANBUL BEl.EDIYF.st it.ANLARI 1 
il 

Tahmin B . İlk T. 

15,M 1,11 l'at!bte Müftü Ali mahallesioJa Alta
botça aokaimda 2'1 inci adada 21/l 
numaralı ve 1 ,7' metre murabbaı .._ 
hah arsa. 

93,00 8,M Aksaray4a İnebey mahalleahı1ıı 1toel 
Bey sakatında 14 Qncil adada J'l .ıt 
metı-e murabbaı sabah arsanın satıp. 

!58,00 19,31 Aksarayda İnebey mahlleslnin Tiryald 
!lbmıs>-.a ve Koçi Bey sokaldannda 
il iindl adada 42, '15 metn: murabbM 
abalı ana. 

Tahmin bedelleri ile ilk temJnat aıiktarlan yukaru:la yazılı 3 parça arsa 
atılmak üzere &7rt 8711 llÇlk arltumlıp konulmuştur. Şartnamleri Zabıt ve 
lluamellt llüdürUllü kaleminde clhillelalllr. İhale 5/9/Hl Cuma gQnü mut 
H de Dalrnl Encümende ,.apWıcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle lbaJe IOııü .at 14 te Daimi End1mende bulunınalan. (7339) .. ... 

Tabaıha B. İJk T. 

1576,90 

411,51 

18'11,M 

3277.U 

1190,H 

$00,0I 

1795,tO 

HH,00 

111,2'1 Haseki, Cerı-ahpqa, Beyoğlu ve Züh
revi Hastalıklar Hastaneleriyle Ze-r
nepklmil Doğum Evinin yılbk lht yae9 
icin alınacak 2427 kllo reçe i. 

-il Haııeki, Cerrahpaşa, Be)'ollu ve Züb. 
revl Hutalıklar Hastaneleriyle 7.ey
nepkimll Dolum Evinin yıllık ihtiy• 
es için alınacak ııiı ldlo beyaz pe)'nir, 

Sl,17 Haseki, Cerrahpaşa ve Beyotlu Has. 
taneleri için alınacak 410 kilo ır.,.. 
peyniri. 

HO,l'I Haseki, Cerrahpaşa ve Beybilıa ve 
Zührevi Hastalıklar Hastaneler 71& 
Zeynepklmil Dolum Evinin yıllık ın.. 
tlyacı için alınacak "89 1tllo k~ 
i!züm. 

IH,11 Haseki, Cerrahpqa, Be)'ollu ve Züh
revi Hastalıklar Haataneleri)-le Ze7-
nepklmil Doğum Evinin 71llık ihtiya
cı için alınacak 1530 kilo çekird~ 
kuru ka.,.m. 

Ml,IO Haseki. Cerrahpqa, Beş-otlu " Zilb
revl Hastalıklar Hutaneleri7le Ze7• 
nepkAmil Dolum Evinin yılbk ihtiyac9 
için alınacak makarna, pirlnç unu, tel 
~riye ve nişasta. u.- Jlasekt, Cerrahpap, Be)'ollu Zührevi 
Hastallklar Hastanele~ ~ 
mll Dolum Evinin )'ı.llık ihtiyacı içb. 
alınacak 59517 adet 71111Hırta. 

IT,11 Bahçeler Mildürlüiü için alınacsk lOf 
adet bflyilk ve H adet küçük aı ko
nu. 

2".• ıtaraataç müeaesatı Jçin aımacak bo-
7a levazımı vesaire. 

109,31 Be~iye matbaumda buılacak ekmek 
etikeUeri için almaealt 150 top 2 IJıd 
hamur liilt. 

Tahmin bedelleri ile Dk temlnat • iktarları yukarda yazılı ı,ler a)'11 ayn 
açlk elailtme,e lamuhnl,lftur. ~rt Zabit ve Muamellt MGdGrlOjü kale
minde törülebillr. ih&ıe D/8/Ml Cuma ıaacı aat 14 de Daimi Endimende 
T&JH).acaktır. 'J'&Uplertn i11ı: Wnhıat -*buz veya mektuplan we MI )'lbna aif 
Ticaret Odan veetnıasvıe lbale dlllll IDU&7)'en uatte Daimi Encümende b& 
lunmaları lh11whr. ('IOSI) 

lstanbul Deftercl•rhiından : 
Doqa 1'o. aı Nev'i Muhammen B. Temm. 

1-121 KMmpapda 8Grud •1un1ıt ma. 119-
ıe.tbane ca. ı:. to Y. a No. ıı tf. 11 IU ... 

1 .a Be:ıottu BYll7a Çelebi •ahaHeatnla X.. 
1e 8cık. &. D Y. U ayılı lU 112. aıa. 

124-10391 Bakırk~Qnde ıtartaltepe ma. Ballar ci
heti So. Y. 48, 41 No. il 14933,75 M2 ana. 

52J01-Z031 l'enerde Tevkil caıer mahallesinin ~ 
hane IQlrııl!Dda ı 10 Y. 11 kAlir dükkA
nm 4/12 hlaeal. 

12311-130 Beyotlu eski Kameı- Hatun 7fti Çukur 
ma. E. Elen1 )'filli ÇalcmaJc So. E. ve Y. a 
No. 1u evin t/t4 bimeaL 

51111-4810 tt.kGdar AJbmlud• ma. E. Kapı 70lu ,.e. 
TDpb&nell ollu So. E. 48 Y. ıo No. lı 22 
ar. 12 MZ. tarla. 

11100-11'12 Karqi1nuGlı: Atik Allpaşa ma. Yetllcedi
rek So. 50 No. b IO lıU. ana. 

1-1117 Bil7Qk Ca11ıda Karamanlı otlu llO. to No. 
b kAsir dilkkAn. 

1-llU .Bü7ük Carlıda Yajlıkçılar So. E. 111. Y. 
S5 No. lı ki&ir oda. 

'J'5-l320 F.dimekapı Avcıbey mahallesinıt Turbe 
So. <z. ı. Y. 1 No. h 110 MI, arsa. 

92301-2413 AksarılTda Gu.reba Hilleyln Ağa ma. i
mam Murat So. E. 2t taj 21 kapı No. b 
121 MI. arsa. 

11151- 2586 Beyoğlunda Bülbül aıa. Vlple So. 1 No. 
lı 21, 21 ıo. arsa. 

a 1121 Gala&ada Camii cedit ma. Sinin ömer AP 
So. ı ve Y. 17, 11 No. lı matazanm 1/2 
hlaed. 

IO T 

llO 45 

150 12 

158 12 

222 1T 

IOI 1,S. 

1'10 11 

ıuo 1u 

HO 11 

100 • 

280 • 

4389 DO 
Yukarıda yazl1ı p)'rimenkuler 1/1/Ml Pmrtesi saat il df' llfilll Er. 16~ 

llGdürlOIQnde mGteı kkll komiQ'onda a)'rt ayn w açık arttı a ile ııaUta. 

Olktlr. l'Ula lulW Jcta JılWI a.llk ' üDCG kalemlne mürtACUt. ('11001 
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Bir · Casusun 
Gizli Defteri 

No. 94 
Yazan; FTancis Machard Çeviren: lskcrıder F. SERTELL1 

İlk bakışta kil~senin muazzam kubbesinin 
çöktüğünü gördüm. Ortalık karıştı 

• Bu dilenci He kouü.)uyordum. 
BU.im mösyö pek müteassıpbr. 

Beniın burada beklememi emretti. 
Çiınkü ben katollk değilim. 

- liangi m.ı.ehepdensln? 
_ Ortodo .. 
Öteden kolu çolak bir dilenci yanı

mıza yakla:.tı: 

- B<'n de Ortodoks'uın. Fakat, Or • 
todo ı kiliselerinde insana fazla sa -
da.k.ı veriyorlar Büyük killseleri,n 
mü;terisi daha fazla. 

Uzun boylu konuşamadık. Birden ... 
bire müthl4 blr gürültu koptu. İlk ba. 
in~ kilisenin muazzam kubbesinin 
çöklüğü.nü aördtim .• bundan sonra ha
vada uçan insan kollarını \·t baca.le ... 
larını. 

• Daha soD.J'a kendimi sokakta bul -
dum. 

'• Ortalık karmakarışık oldu. 
Nereden ve nasıl atıldığı belli olmı

yan bir bombanm paUadıiını berk•• 
Ci bi ben de du:ırmuştum. 

Eğer kilise bahçesinde önüme bir •· 
jaç rastlamamıı olsaydı, ben de par
çalanacaktım. Zira, karşımda konuşan 
çolak dilencinin kafasına büyük bir ta, 
duşmüş ve ı.avallı adamcağız derhal 
~aruız olarak yere serilmi~ti. önünde 

' durduğum ağaç beni ölümden klll'Uır
ınıştı. Bu henııiımede sokağa Imıdlml 
maınl attığımı bilmiyorum. 
Müthiş bir sersemlik içinde etrafı

ma bakmıyordum. Polisler, iU:alye a -
zaba1an .tak1m takım kQtUYor, yaralı 
~a baflıyorlardl. 

Hadile pek biıyüktil .. Pek fecıdi. 
Pollain birisi; 

- GazeteJer Jn .. a •e ·erdiği anar
şbt1 Fr;,ınsız mıDetine ılk selamını 
gönderdi!> 

Diye alay edıyordu. Çünkü, poli~ 
ler, bir cephane fabrikasının bomba
lanacağını haber almışlardı. Kil.ise he
sapta yoktu. 

Bir başka polis rr.emuru da: 
- İstihbarat yanlış ımiş. Heri1 za

bıtayı şaşırtmak ıstcmiş. Cephane 
fabrıkası derkco:, feliket nerede oldu? 

Diye söyleniyordu. Dt!IDek kl, o gün
lerde bir fcLlJ..:cun vukw bulacağını 
zabıta haber alnıı,tı. 

Garip ~~ydı bu.. Bır anarşist, yapa.
cağı iş_ nasıl olur da haber verirdi? 

Elbette ki şaşırtma harckellle zabı
tayı işgal edeclf'kti. Nıtekim de öyle 
oldu. Polis cephane /abrikasını taras
sut ederken, m-eçhul anarşistin attıp 
bomba büyük katolilc kilisesinde pat.. 
!adı. 

Hem de ne müt.hi& patlaylih bu .. 
Kiliseden yütlerce ölü ve yaralı 

çık.anlıyordu. 

Herkes birbirine girmiş, lnsa.nJar so
kaklarda birbirini çiğnercesine ko -
fUŞmağa, bağrışmağa başlanııştı. 

Bir aralık benimle ilk konu~n di
Ieıciyi gördüm. Sokakta yatıyordu .. 
O da yaralıydı. Bana: 

- İyi ki. mezhebin ayn imiş .. Efen
dine dua et ki, seni kiliseye sokma
mış. Bu vesile ile kurtuldun, talihli 
adam! 

Diyordu. Yere ejildim_ Biçare be
linden ve kollarınddn yaral~tı. 

(Devamı Var) 

Detlat Denizyolları İ;letmı Umum Müdürlüğü İlanları 
25 AQuıtoıtan ı EylGle kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıı 
gün ve ıaatleri "Ye kalkacakları rıhtımlar. 

Pazartesi 17 de (Eie), Perşembe 17 
de (Cumhuriyet) Galata rıhtınundan. 
Ça,amba 18 de (A,..!art.ı) Sirkeci rıh
tımından. 

...• _....._. 

İzmir il.A\'e ıür-'at 

(NOT: Bu po~ta gidiş ve dönü~te 

i!Aveten Akçakocay:ı uğrıyacaktır.) 
Salı 8 de {h<lerln). PeJ1;e'Tibe 8 de 
(Bartın.) Toph.,De rıhtımından. 

Sah, PeQembe ve Cumartesi 9 da 
(Çan>kkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Posta~ar Galata ı ıhtımından kalkarlar. 

(NOT: Salı, Per cmbe ve Cumartesi 
ıunlerl esas postalara ıI:heten saat 
l O da Galata rıhtanındar. il5..ve birer 
vapur kaldırılac~ktır. iıave vapurlar 
ayn) gün Mudanyadan 18.30 da İstan
bı_1a döneceklerdir Bu suretle Mu
danyadan !stanbu?a her gti.n vapur 
\'ardır.) 

Pazartesi, Sah Çcı'!'ŞD.mba ve Cuma 
8 de {Marakaı). Galata rıhtımından. 

Ayrıca Ça11amba ve Cumartesi 20 de 
{Konya). Tophane rıhtımından. 
saıı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha. 
ne rıhtımından. 

Pazar 9 da ( BartıP ). Tophane rıbtı

m.ndan. 

Çarşamoa 12 de (Ü 6<'1), Cumartesi 12 
de (Mersin). Sirkecı nhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rıbtunın
dan. 
Salı 13 de (Tırhan) Galata rıhtımın.. 
dan. ~ 

Perşembe 13 de (KodeJ). Galata nh· 
tımından. 1 

I· 

NOT ı 
Vapur ıeferlerl balı:ltında her türlü mal<lmat apğıda telefon nu

ınaralan yazılı .A.centelerimUden ötrenilebilir. 
~ 8"' Aoecıteliil Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında. 42362 
0.- 81lbe • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis-

liği binası altında. •0133 
!llftecl ·- • Sirkeci, Yolcu Salonu. 227'0 

(7459) 

1 o N u N ı YllfaDmıf Aşk ve Macera Hatıraları 

f Hayatını Anlatıyorum! •• 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 65 
Burası en mutena mefruşatla 

en müzeyyen bir ,eltilde d~ıı.. 
mişti. 

Yerde kırmızı siyah yollu bü
yük bir halı .. Ayni renkte kadi
feden ağır, alçak koltuklar .. Kö
§ede zar;f, lake bir karyola .. Baş 
ucunda yuvarlak, birote ayna • 
larla mükellef bir tuvalet takımı. 

Önün•le al<;ak ipek işlemeli bir 
yer kanepesinin bulunduğu tu -
valet masasının üstü pırıl pırıl 
parlıya.a kolonya, levanta şişe • 
leri, pudralıklar, .ipek başlıklı 
küçük sionlar ve daha bir sürü 
i.~mlni bilmediğim şık şeylerle 

d<ılu idi 
Kary.J'anın öbür tarafında k. · 

bartma motifler~ muhteşem b 
arr..cor~ Renlt rEnk mecmua • 

!arın, kitapların, gazetelerin itina 
ile serp·ştirildiği bir etajer ve 
yanıbaşında gramofonlu, büyük 
bir radyo varC!l. Kadının örttüğü 
masamı: beya keten örtülerinin 
ortasında nadide bir vazoda en 
güzel krizan:emler gülümsiyor • 
du. Yağ:ıboya duvarlar sarı, yal. 
dızlı çerçeveler içinde yer yer 
resimlerle süslenmi5ti. Tavanda 
abajürü;,ün üstüne kızıl bir pom
pador geçirilmiş elektrik avizesi 
sönükke_ı bile ne güzel, hulyalı 
duruyordu!.. 

Her e~-yasile sevimli ve gönül 
alıcı görünen bu oda benim gibi 
ömrü ta:ıta bir evin isli duvarları 
arasında geçen bir kız için öyle 
caz:pti xi... Bılhassa tuvalet ma. 
&asının .htişamı gözlerimi büyü-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİ'ıLERİNDEN SAKIN iNiZ. H<>r yerde pullu kutuları 

1srarla isteyiniz. 

İstanbul Polis Mekebi Müdürlüğünden : 
Cinai Keşif Bedeli İlk Teminatı ?.fil na kasanın 

Tarıh ve Saati Lira Kr. Lira Kr. 

Spor mahallinin inşası 3478 00 260 85 4.-11-9!1 14 

1 - Mektebimlzde açık eksiltme ne yaptırılacak Spor mahallinin keşif 
bedeliyle ilk teminatı ve eksiltme günü yukarıda yazılıdır. 

2 - Buna ait Şartname ve Keşi!na meyi ıörmek istiycnlerin Yıldızda Po
lis Mektebıne müracaaUan. 

3 - Taliplerin mezkur günde teıru nat makbuzlariyle birlikte Beyoğlu İs
tildfil caddesi Liseler Muhasebeciliği binasında toplanacak Komisyona ıeıme4 

lerL 
• - İsıeklilerin en az (3000) Lira !ık bu işe benzer iş yaptığına dair İda. 

relerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul V115ıyetine müracaatla 

eksiltme tarihinden sekll ıün evvel alın mıı ehll:ıret ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalariyle gelmeleri. (7171) 

Şişli Terakki Lisesi ~: 
ı - Yuva, İlk, Orta ve Llse sınıflarına Hergün yeni talebe 

dına devam edilmektedir. 

2 - Eski talebenin 5 Ey!Qle kadar kayıtlarını yenılemelerl 
mu bildirilir. 

._:ıııı~!:!ll Tarifname gönderilir. Tel: 80547 

kay-

llizu-

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
idaremiz. nakı vasıtalarından «5> No. lu motörbot kcşifnamest dahi inde 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ek~Etnıe 8/9/941 Pazarte~i saat 15 te Büyük Postane bina~ı karşısında Va

lide Hanı itinci katında 23 No. lu odadatoplanacak alım. satım komisyonund3 
yapılacaktır. 

Ke:ıt Bedeli .1607> Ura muvakkat teminat cl20> lira c53> kuruştur. 

İsteklilerin olbaptak.i keşit ve eksiltme şartnamesini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere cahşma günlerinde mezk.Or Mrtdürlük idnrt kalem 
levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu ile ko-
misyona müracaatlan. «7254> 

Devlet lle11iryıllırı te lil!anlırı isletme U. Mıresi lrnluı 
Muhammen bedeıt (313.000) lira olan takriben 5000 m3 Cam kereste 

(2.9.941 Sa'ı) günü saat (15) de kapalı zarf usuH ile Ankarada İdare bina
sında saUn abnacaktır. 

Bu işe girmek ı.stiyenlerin (16270) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiğ, vesikaları ve tekli.!lerini ayni gün snat (H) de kadar Komis
yon Reisliğine vemıeleri llııımdır. 

Şartnarr~eıer ( 100) kuruşa Ankara. Haydarpa~a. Eski~ehir, İzmir vezne .. 
!erinde &atılmaktadır, (7127) 

iıtaabal deniz kom11tanlı1'1ndan : 
Bu ,.ıı Deniz Lisesine kayıt ve kabul için müracaat eden okurların müsa

baka !'mevlan 1 Eyhll 941 Pazartesi günü saat 9 da İstanbul Deniz Komu
tanlığına müracaat edeceklerin mez.kllr komutanlıkta ve Mersinde Den.iz 
Harp Okulu ve Li!'e~ine müracaat edeceklerin de mezkür okulda yapılacaktır. 

Sınava iştirak edeceklerin kurşun ve mürekkepli kalemleriyle yazı ~ 
tiklerini beraberlerinde ıetirıoelert IAzımdır, •7079> 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 ------ı - Son akdolunrn anlaşma mucibince Almanyadan da getlrtilebileceği 
ve pazarlıkla alınacağı evvelce 1lAn edilmiş olan c 133> kalem malzemeden 
mühim bir kısmı için henüz teklif alınmadığından bu i:;iin pazarlık müddeti 
temdit edllmjştir, 

2 - Bu malzemenin. mü.!redat listesiyle 15artnameleri Kabataşta Levazım 
şubesindeki alım komisyonunda Salı ve Cumadan gayri her &ün öğleden 1<>n.. 
ra görülebilir. 

3 - Tal!plerin % 7,5 temlnatlarlyle birlikte bu husustaki tek.il11erin1 15/9/ 
941 ııününe kadar mezkür komls:ırona tevdi etmeleri. •7356> 

SAHİi' VE BAŞMUHARRiRİ 
NEŞRİVA'I' DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

1üyor, içimi titretiyordu. 
Yavaşça yerimden kalkarak 

oraya doğru ilerledim. Bu çok 
şık, pahalı güzellikleri kalbimi 

• sızlatan bir hasretle seyrettim. 
Zaten böyle şeylere çok mera. 

kını vardı. Bazan annemle çar • 
şıya çıkt:ğımız zamanlar, Sultan. 
hamamı '.!dan, Bahçkapıdan ge -
çerken tuvalet eşyası satılan ma. 

ğazalaron önünde durarak vit • 
rinlere öksüı, öksüz bakard1m. 
Hiç unutmam bir arife günü si
yah gögüslüğüm için seten almış 
dönerk~n cOı-ozdibak> m cam -
kanından pırlanta taşlı bir tarak. 

la yine pırlantalı bir masa saati gör. 
müştüm. Kaqısında dakikalarca 
hayran ~aldığım o nfis san'at ese. 
rinin eşi şimdi önümde idi ve 
kim bilir kaç liraya alınnuştı? ... 

Titreyerek elimi uzattım. Ba • 
şıma götürmek, bir kerecik ol • 
sun saclarımı zengin, bahtiyar 

kadınla: gibi şu süslü tarakla 
taramak için kuvvetli bir arzu 
duyuyo.•dum. Tam parmaklarım 
değdiği zaman d~rıda bir gü -

ETEM İZZET BE.,iCE 
CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

rültü oHu. Hemen geri çekildim. 
Bir kabahat işlerken yakalan • 
maktan korkan günahsız masum. 
!ar gibi iırpere ürpere oradan u.. 
zaklaştım. 

Merdh•enlerden biri aşağıya 
iniyordu. Odaya kimse gelmedi. 
Hikmet Beyin madamla konuş -
malan uzamı;tı. Canım sıkılma. 
ğa başladı. ı'.çık pencerelerden 
birmın tııüne gittim. Karşıda hep 
yüksek apa7tunanlar ve büyük 
bir kilis ~ vardı. Aralanndan de • 
ruz gör:inüycr, apartımanlardan 
birinden derin derın piyano ses. 
!eri geU yoro u Bu sesler ve hele 
karşıdaki kilisenin çan kulesi içi
ne girdığim tleme büsbütün ya. 
bancı olduğumu anlatıyordu. 

İçerisi g!bi dışarının da garip. 
lıik, acemilik veren hali ürkek 
hislerimi arttırdı. Oradan da çe • 
kildim. Adımlarım gayri ihtiyari 
beni yaiağa götürdü. Baktım: İyi 
yıkanmış, temiz, hatta hiç yatıl
nuınuş gibi.. Kimbilir belki bu 
sabah hayır belki de demin ben 
otomobilde beklerken değiştirildi. 

(Deı.:anu var) 

25Ağustos1941 
18.00 Program 
18.03 Dans Mil. 

(PL) 
18.40 Mandolin 
19.00 Fasıl Sazı 
19.30 Haberler 
19.45 Fasıl Sazı 
20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
21.25 Hoşbeş 
21.45 Müzik 

(Pi.) 

22.30 Haberler 
22.45 Dans MJl. 

(Pi.) 
küsü 23.00 Kapanış. 

DEVREDİLF.cEK İHTİRA BERATI 

cGöz kaçıklarını tamire mah
sus iyne hamilli sap• hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 30/7/937 ta
rih ve 2425 numaralı ihtira bera. 
tının lhtiva ettiği hukuk bu lı.er. 
re başkasına devir veyahut icadın 
Türkiyede mevkii fille konması 
için icara dahi verilebileceği tek
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla maltı.mat edinmek istiyen -
!erin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1 • & numaralara ır.üracaat 

eylemeleri ilan olunur. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 
WKMAN BEKİM 

DAHİLİYE MtlTEUASSISI 
Divanyolu 104 

\fı1a.frne natlerl: Z,5. 6. Tel: %1311 

MAHKEMELERDE 
(2 inci sahifeden devam) 

dostuna, sonra da boşamp koca -
sına varmış .. bununkisi katmer • 
lisi artık ... Eski sözlerin birer 
hikmeti vardır. Bu herhalde if • 
liih olmaz ... 

Biz kon~rken, karşıdan, kol. 
kola gelen bir kadınla bir erkek 
göründü. Bizim arkadaş, 

- A, a, a! dedi. Gözlerime ina
namıyorum. Bizimki geliyor .. ko
lundaki da boşanacağı kadın ..• 

Delikanlı ile g-enç kadın yanı • 
mıza yaklaştılar. Delikanlı: 

- Bonjur ağabey .. dedi. Biz ko. 
nuşııp anlaştık.. kararımızı ver • 
dik .. birbirimizden ayrı yaşaya -
mıyacağımızı anladık. Boşanmı -
yacağız. Şimdi hakime, tekrar bir. 
leşeceğiınizi söy liyeceğiz. Dur ibiz 
şuraya kaleme kadar gidip lba • 
kalım .. şimdi geliriz ... Onlar yü. 
rüdüler. Bizim arkadaş: 

- Vallahi, dedi, senin dediğin 
doğru ... Bunların ikisi de iflah 
olmaz.. Biri>irlerinin başını ye -
yirİceye kadar uğraşırlar. İkisi de 
kafadan gayri müsellfulı. çünkü ..• 
Haydi allahaısmarladık .. şunlara 
bir bakayım ... 

Yanundaki meraklı, sinirli, ti • 
tiz dıostum: 

- Hiç, dedi, 'böyle garip iş gör. 
medim. Bir defa boşanmışlar .. 
tekrar evlenmişler.. tekrar bir 
sene aytı yaşaınışlar .. tekrar bir
leşiyorlar. 

Bir müddet evvel mahkemede 
birisinin söylediği ve zannederim 
o azman yazdığun ibir beyti ha • 
tırl.ad.ım ve dostuma okudum: 

.Akil isen deme Ley la ile 
Mecnuna deli• 

.Şu cihan halkını gör her 
biri bir güne deli> 

- Aman, dedi; enfes!. Bir daha 
söyle de şunu yazayım ... 

Cebinden çıkardığı küçük bir 
deftere bu beyti yazdıktan sonra, 
tekrar tekrar okumağa başladı. 

e TAKV M e 
Rumi 1357 Hızır Hicri 1360 

AGı:;STOS 

112 
SABAN 

12 2 

ıltU-'YI Vasati ..... , 
A~USTOS 

S. D. Va.kit S. D 

6 20 Güneş 10 25 

25 
13 16 Öğle '22 
17 01 İkindi 9 07 
19 54 Akşam 12 00 

Pazartesi 21 33 Yatsı 1 381 
'4 30 İmsAk 8 36 

,. 

30 Zafer Ağustos 1941 
Bayramına ma~sus fevh:a1~ 
PIY ANGO PLANI 

·• 
İkramiye İkramıye br.,.ıı 

Tutarı Adedi Miktarı 

Lira vr• -- -- ~ 
l 40.000 4e.oc<l 
2 10.000 20.0Co 

• 5.000 ~0 .ooo 

40 2.000 so.ooo 
40 1.000 40 oo~ 

80 500 4ooOO 

400 100 40.00C 

4.000 10 40000 

80.000 2 100.00° 
~ 

84.567 Yek ün ~ 

1 

çekiliş 30. Ağustos lzmir ~tı 
ternasyonal Fuarında yaptlacs". 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığııı0' 

Benzin alınacak 
~ 

l - Havacılık Dairesi motörlü vasıt alarının senelik ihtiyacı j('İJ10tııV1 

çotu 75.000 litre dökme benzin, kapalı zarf usuliyle ekslltm•Ye ~ !<" ~ 
2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 1473 lira 75 ., 
3 - Eksiltmesi 25/8/941 Pazartesi flÜJlÜ saat 15 de Türk ıı•' 

Genel Merkez binasında yapılacaktır. ,e ~ 
4 - istekliler lüzumlu vesika ve te mlnaUannı bav! kapalı 

zarflarını saat 14 de kadar komisyona vermelidirler. •676:._,.,, 

' Teknik Okulu Müdürlüğündel1 ~ 
Okulumuzun mühendis ve fen memu-luğu k:ısımlannın i*3at ~~ '{! 

belerine yeni talebe kaydına .1 Eylül 941 tarihlnde başlanaca~ 
Cilnil akşamı saat 17 de nihayet verilecektir. 

Kayıt muamelesi her gün saat 9 dan12 ye kadar yopılı:r. fl"'',ı 
Orta mektep mezunları imtihanla, ll se olıunluk imtihanında 

lanıar imtihansız kabül olunurlar. ıl•~ 
Teşrinlevvelin ilk Cllnlerinde her iki kısım için ayrı ayn 1•P 01 

imtihanları fünleri İstanbul faze\elerile Ey!Cılün 25 inci günii il•;,y 
Fazla tafsil5t almak lstiyenlerin bizzat veya mektupla İstanbul 
dızdak.i idarem.ize m!lracaaUarı. (7320) _,/ 

• 
lstanbul Nafia Müdürlüğünde~·. 

· · üdurıu.- c1 28.8.941 Perşembe günü saat 15 de Istanbulda Nafıa !\il ııı 

komisyonu odasında (1470.65) ika keşli bedelll Kadıköy 3 uncıi ot 

r! açık eksiltmeye konulmuştur. · f 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık. işleri genel~ husust ve fellfl~~ı 

proje keşi.f hulAsasiyle buna müteferrl oığer evrak dairesinde 

Muvakkat ~inat (llQ) lira (30) kuruştur. 
1 

P 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe ben"et 
11 

etil'' 
· l · Vil:I' e tr ıdareler nden almı~ olduğu vesikalara i:ttinaden Jst.anbul f 

· atla eksiltme tarihjnden tatil günleri ha r!ç (3) ııün evvel sıuır'>' 
»U yılına ait Tıcareı Odası ve.kalariyl• ıelmeleri. (6785) 


