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~ener'in Büyük Bir Kısmını Küle Çeviren Bu 
Sabah i Yangının Bütün Tafsil8tını Veriyoruz 
"Yangın saat 4,55teFener Patrikhanesinin ah.şap yazı dairesinden çıktı 
~şiddetli poyrazdan derhal genişligerek üç güz kadar e_vi yaktı 
!1>~azlar ve Sarfedilen biiyOk gayretler neticesinde, sa- V ALiNiN BEYANATI 
"':kele çıkatr: at 9 da tehlikenin onD alınmış bulunuyordu 
~gayre ı 
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• 

. • 

r 
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F otavai nmlıahirimisin ba eobaJı """6111 yerlntle çektiJi rnimleftlen 

Yangın sabah beşe be' kala başladı 
- itfaiye vaktinde yetişti, köprü açık 

ne memurları sorguya çekildi-Yangın 
esnasında bazı infi'iklar işitildi. Bun

olduğu için Beyoğlu itfaiyesi gecikti 
1 

ıarın Petrol teneke?erl olduğu tahmin 
• Patrikhane kilisesi ve Patriğin ika-

1 
ediliyor - Son dakikada Camcı yoku

metgihı kurtuldu - Vali ve Emniyet tunda yangının önü ahnmakla, Çar
direktörü yangın yerinde - Müddei- tamba semti kurtu!du - Açıkta kalan 
umumt tahkikata el koydu, Patrikha- bin 1 erce kişi derhal yerleştiriliyor 

Zarar bir milyondan fazla tahmin ediliyor 
d'l!ner .. Su- ~Um yam;ro<I .> 
htanbul. buciln nadir li!riiletı fell

ltetlerden birinin ma~I lçmdedlr. 
SabahJey;,, menden uyanıp ta dışlln
J'll Clltl'IUI ol&Dlann iJlı: ı.ıwıı .töz ru 
olmuıtur: 

.BalM~ .. 

Twı: l ı den ııolırln bu kıomma ı.. 
blıllır, Balattan Sultan ~lune •• cö
lor l.otll<ametlere dotnı Iı:ol Jı:ol ayn
lıoralı: bütün bu r.niJ yamacı .ıevle. 1 
rilı )'lllJımlll<t. olduluzıu ıöriinct, is-
-- bQma ~ naaıı blifÜlt bir 
lıoW<eüa ıııeliıı çMmJt oldutunu Mrtıal 
anıam.,ıanın. 

'l'.&JWGIN KASJL ÇPtTI? 

YIDllD, sabaha ®'>,._ 4,48 d• 
hner PatrikhMOlllllden çtlrnılfıat
Y.uı&ıııın nasıl çıktılı henüz ıııtııı:ıkaı 
•bM•nda ı.e de, ilk beliren tehmiM, 

,ıı,.,. yancm ~in .ı.,,.p ya
zı daltt«inden, atlebl ihtimal elekV'llı 
lı:onlalından Çlkmlstır. 

Patrikhaneden yangın çılı:tıtını !Ilı: 
olarak 728 numaralı Süleyman lımıin
.. bir belııçl Cönnüf "" derhal Fener 
tarakolunu, hnıtl>J da it:taıyey! ha. 
berdar etm.lftlr. 

trf'Ain:LD YAN<ml YlllbrJ>t: 

Yanıını haber illan İstanbul ittal
,.,.ı derhal yetişnılf iııe de, Beyothı 
İU..!yesl Köprii acık oldutundan bi
raz gecikmie ve :ranıının geni,lemiye 
bas1aması üzerine Bakırköy, Kadıköy, 
tlsküdu, İstinye İtfaiyeleri de yaııcuı 
yerine gelmiştir. 

tlskildırdan da :ıotmlnra:ı ıelmlfllr. • 

fhıll&TIJ J'O'l'UZ lll8İYOll 

Jlu ......ı. emııMtoe olan ııidderli ı>07-
nz. mHl-1 yan«mın ılir'a~ lı<lyli
BWSlnde mühim bir Amil olınuflur, 

Patrik:haııeden baflryan ,...,,.n, iı
falyeniJt !Ilı: -.örudımde Patrllı:hane 
111uha!ıılannm k&ı>ılarf açm&ması "' 
rttıııArın siddeti yOzünden evveli PM
rikhar.enin ahşap 1cısmını ııannlŞ ve 
bi15h:ıre düt. bir hat hallnde ve ikl ta
raflı Camcı )'rinı4unu takip ebniye 
baflam14 ve buradan kollara ayTılarak, 
incebel 'e F.-tılı<lıbl mahallel<!ıin• 111-
rayet etmı.,U.. 

lDevaml 3 Unı·U Sah.ıfede) 

, · ALMAN TBBLIGI 

1 Kigef'te imha 
muharebesi 
bitmek Üzere 

• 

Alevler içinJ e tliier bir 6üıa 

1 Kiye/ te sokak 
muharebeleri 
Stoıdıobn 21 (A.A.) - ı.v~ 

dih ıle çıkan Titningen gazetıe.i • 

nin mu-habirine göre Kiyeftıe -
kak ınuharebeleı-i devam t1mek. 
tedİL 

• 
Biga lllrlazlnde illi 
ada ııgal •~ildi 

Berlin 20 (A.A.) - Alman or. 
cinları Başkuma1*Uınlığının teb... 
iiği: 

Fevkaliıdi! bir tebliğle bildi • 
- dlmiş olduğu ..,-.ıçhile hava kuv. 

vet lerınin yardımile hareket e • 
~n Alınan piyadç tümenleri 
günlerce 8ÜrEfl mücadeleden son. 

(Devamı 3 llncil Sahifede) 

1 KISACA 

bııııae de allbm 
ermez •• 

Bit.im IMhul Htı:adalla Uo1JIU7-
- da benden aordu: 

- Bu1p.r 1lmanlarından Karade-
ııııbdeld bucQalı:ü Bııl&W n Alman 
tlaıiz vuılalM'ı ilo Xatlı:ao,117& ~ 
,....,.ıabllil' mi?. 

I>üııünınedesı: 
- Mtimlnın del!! .. 
cevabım wrdlın. S-ra. - ... c11n 

eonum: 
- Ruolar donanmanın hlm&yesin

.. ve muAlelıt mlWıaıalarla Bul
pristan ııabilleriDe bir ihraç yap.J>i
]Orie,- mi?. 

o da. düfünmedeıı ceva.p -.erdi: 
- Mümkün detlJ, 
ve .. ıııve etıı: 
- Boşuna konuı\llu;yor, her ikisine t 

d.r akhm ermeJJ.. l 
A. aıııııda 

AlmU • IOYJlt 

BABBINI 
a 111 BAS.il 

MI. Budiyeni 
vazifesinden 
azledilmiş 

\ 

ITALYAN 
kuvvetleri Kı -
rımda Danko 
kasabasına 

girdiler 

B.lyelte dlrt SOY· 
yet ordUIUD11D 
imha ı, ı netıce-

ıenmell ızere 
(Yuıaı 3 O..cü Sahifede) 

J 

SOVYET TEBLIÖI 

Kiye/ le şiddet· 
li muharebeler 

:Moskova. 21 (A.A.) - Bu sa -
bı\hki Sovyet tebliği: 

Bütün cephelerde w bilhassa 
Kiydte çok ş.ıddetli muharebeler 

c;c.vam dmektedir. 

300 ev ganmıştır. Zarar gö
renler muvakkaten camilere 
yerleştirilecek ve kendile
rine yemek verilecektir. 

Nü/ usca zayiat yoktur 
Bu sa~ yangın yerpıde hn • 

di.<ile görüştüğümüz Vali ve Be • 
lediye Reisi Doktor Lfitfi Kırdar 
Jlınlan söylemiştir: 

- Sabahleyin 4,55 de Patrikha.. 
r... den çıkan yangın sür'atle yayıl. 
mağa ba§lamıştır . Yangın çıkınca 

(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Şarki Ukrayna ve Kırım yarım 
adasının istilasına doğru .. 
(Yazan: EMEB.LI B.DB AY SUBAY) 

C<>nup rephesınde Dnyeper netı. 
ri prkında talbınin ettiğimiz mü
him ..rıkişaflar belirrntj;e başla -
mı:ştır. Alman ordı.ılan şarkt Uk. 
raynayı ve Kırım yanmad86ını 
!stili. maksadile Harlu:ı<f ve Kı • 
rım berzahı istikametinde taar • 
ruz ediyorlar. Bu hedeflere var -
malı )Çin Budi~ o:rdulannın 
mağlüp ve inWıa edilmesi lazım. 
Alıınanlar Kiyef şarkmda 4 Rus 
ordusunun lhata edildiğini ve 
imhaya b~la.n.dığını dün bildir. 
diler. Bugün de, Rusları ı;emberi 
yarıp çıkmak teşebbüslerinin a. 
'kim bırakılıd.ığıru haber wriyoı
:ı..r. 

Alınanlann iddiasına bakılır • 
a, iki ordu Çern.igru'tan ve Kre. 
mençug'dan Harhcf umınnt isti. 

(Devamı 3 üncU Sa!ı.l!ede) 

ÇERÇEVE 

Kiyef önünde 
Almanlar 700 
bin ölü bıraktı 

Rus kaynakları Al
manların Kiyefe gir
diğini lastik ediyor 

L<ındra 21 (A.A.) - Donl'lz Sl

.ııal mıntakasına karşı yapılan Al
man tehdidi gittikçe daha ziyaıle 
ıeı..ellür ediyor. Diğer larö.ltan, 
altı gün devam eden bir muhare
beden oonra Alman kuvvetkrinin 

(Devanu 3 üncu Sahlfede) 

Yüksek Teknika Mektebi 

Maarif cephesinden devlet, 
IMID günlerde zanaat mektep • 
)eri ve mesleki öğretim üzerin.. 
de hararet \'e f~akarlılda ça • 
lışmakta ... 

Faaliyetin başında Türk U. 
Jus Başı İsmet İnönü ve genç 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel.. 

Bundan evvel kaleme aldı • 
iınuz (Günün Maarif Deh8Sl) 
isimli çerçevemizde, hadiçenin 
ıubunu aydmlatmağa çalıl'l"ış 
ve bütün devlet bütçelennin 
harp canavarına yem yetiştir • 
mekle mükellef olduğu b;r za
man ve mekanda, teknika öğ • 
relim saha'1na milyonlar Pyır. 
maktan çekinmiyen Türk Dev. 
Jet hamlesini bilhassa alkı~la -
mıştık. Bn hamle, günün ruhu
nu ve en acele ihtiyacını kav • 
ramak bakımından harikulade 
bir buluş ve dananıştı. 

Bütün tatbik sahalarını kad.. 
rolaştıraeak mik3 .ı•da memle -
Jıetimizde müsbel bilgiler ikli
mini inşa vuifemiz. bugün, ar
tık 24 ııaat tehiri imkiım;ıı biT 
•orç halinde ... Hem 24 saat te
hiri imkiıısız bir borç, hem de 
ae kadar geç kalınmış olsa g~ 
kalınması mümkün değil ... 

Davamn derin ve girift fol • 
&efe ve ideol6"ya cephesini bir 
yana bırakarak ka•katı iş ze • 
ıninİDff konuşalını: 

NECİP FAZIL KISAKCıtEK 

Teneffüs ettiğimiz ha\'"dan 
daha muhtaç olduğmnuı bu 
müsbct bilgiler ikliminin, mah. 
ıut şeklinde bir (Ha\·a.3 i n _ 
!İmi) kütlesi g;bi, kaidc•iı 

bin bir zanaat ve tatbikat ög • 
retim ocağı, zirvesind(' de ) ük.. 
ı;ek fenler mektebi var. 

Yüksek fenler n~ a l üksek 
tekııika, yahut P.ılitcknika ınek. 
tehi. .. Bunlar bizim şahsi i:.-inı .. 
f(•ndirişleriıniz ... l\Iektcbin is ... 
mi Almanlarda (Tckııişe hoh 
~ule), Fran ızlarda da (Ekol 
•iipcriyör dl' politeknik) ... 

Bu mektebi elmas \C al • 
tın sr-rına~·c halinde ~laarii \ 1 t> .. 

kiılctine bağlamadıkçu, hiç bir 
maarif meselesini konu~abil .. 
memize, medeniyet dün~·a~ın • 
ela bir talıayı iiz hakkı iddia el
meıni2e in1kan görrnü)-·orum. 

Nnfıaya bağlı (Yüksek Mü -
bendis Mektebi) ni, (Yüksek 
Fenler mektebi) nin bir """'
~cdi kabul etsem de aslı l-abul 
t.den1eın. 

Bu mektebi hemen Maa • 
rife de\ retnıek \·c bütün ~ubc. 
!erile ikmal \C ihp edip (\ uk.. 
•ek Fenler, ~ah ut \"iikSt•k Tek
nika \'eya Polileknikn Mrldebi) 
bnline getirmek, 24 saat ~onra. 
~ • tehir edilenıeı borçlarımı;ı. 
dan.~ 
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HALK FiLOZOFU 

İYE JURNALi 
•• 

TU 

Bü~ük sinemaların yeni mev. 
~ım reklamlarını ta .. ıyan ilim • 
formdan anlıyoruz ki l\fotbuat 
Umum Müdiirliiğü «Türkiye 
Jurnalı• ve •Havadis gazetesi• 
himleri altında enteresan film. 
ler hazırlatmaktadır. Bu tcşcb. 
biıs, şimdiye kadar re~mi ağız. 
Jıırdan da ifşa edilmediğine gö. 
re, yerinde ~ir sürpriz olacak. 
ur. 

Dünya aktüalitesini !>eyas 
perdede meraklı hareketler ha. 
linde görmeğe alışmış olan se. 
yirciler, sinemanın bu güzel 
lıizmeti ile, günlük gazeteleri 
kı kandıracak kadar muvaffak 
oluyorlar. Al'tık, iilmden evvel 
o.Junınhı seyretmek hakiki bir 
ihliya~ olmuştur. 

Matbuat Uınum Müdürlüğü, 
l1üyük sinema sanayiinin yap. 
tığı bu işi, ycrlilcştirmckte ve 
dolayısile millilcştirmcktedir. 
Gittikçe daha yaman bir gün. 
lük gazete rakibi olan Sinema 

REŞAT FEYZi 

gazete i, yalnız bizde dei:ril, bü. 
tiin dünyada rağbet gören bir 
içtimai hadisedir. Denilebilir 
ki, Jurnal kordeliiları, bir ta • 
kun macera filmlerinin güna. 
lunı aff cttirmeğc uğraşan bü • 
) ük bir hayır hizmetidir. 

Matbuat Umum l\iüdürlüğü • 
ıılin, «Türkiye Jurnalı .. oda ve 
•Havadis gazetesi• nde muvaL 
fak olmasını temenni ederjz. 
Yurdun, hareketsiz olduğu id. 
dia edilemez. Binaenaleyh, be. 
3 az perdeye aksettirecek ha • 
ıckct ve hadiseleri seçmek, da
'\anıo asıl bam telini teşkil et
mektedir. l\latbuat Umum lü.. 
dürlliğü salahiyetli gazeteci ih
tisasilc, elbette bu işi efradını 

cami, ağyarını mini bir şekiL 
de yapacaktır. 

Bu film parçaları, yalnız bir 
neşir vasıtası olm:ıkla knlmı • 
) acak, ayni zamanda yeni bir 
propaganda aleti olarak i lüa. 
deye §iİyan bulunacaktır. 

r=:;;::;:=;;:;:;m· ı M İ O P 

I , N 

\'I:: Hı\TA 

Bır a~am gazetesi muharriri, 
ti~ nd Necip l•azıl Kı:saklirck'in 
bir lisan hatası üzerinde duru • 
) or. Bu hadnaşinaslık karşısında, 
l.ısakürck'in no düşündüğünü biL 
nıiyoruz. Fakat, biz, arkadaşlar a
rm mda konuşuyorduk. Biri dedi 
k:: 

L- in nn hatadan salim olmaz, 
foht, Necip Fazıla da hata tah • 
mil olunamaz. Bunlar iki meşhur 
miıtcarifcdir.-

FİRAVUN'UN 

ı:u .. 'ESİ 
Gazetelerin )'azdığına göre, hin.. I 

h.rt.e ) ıl evvel yaşamış İl' Ffra • 
Yl n"tın kıymetli bir kolyesi, Kahire 
ınıiz.<. inden çalınmış. Firavun'un 
ııhfndı ~imdi dava ikame eder mi, 
c~ıncz mi, bilmem? Fakat, Fira • 
\'un, kolyenin gittii:'İno razı .olswı. 

Yn, hava bombardımanlarile 

büf ün tnrihi batvaları harap ol • 
t.aydı? 

Jll\VUZ VE 

l;'J~KİYE 

Ynı ıl n tetkikler sonunda, şe • 
l.i lın~clcrindo hn\'uz ve fı kiye. 
~1: 1 in arttırılması kararlaştınl -
Jı.ı~ .. havuz ve fıskiye deyince, ha. 
t a, rahmetli Ahmet Haşim geli. 
l G~. Merhum, havuz \'C fı kiycyi 
pek sc\crdi. Kim bilir, belediye. 
:ııizin bu hareketi karşısında onun 
rl J u ne kadar şad olacaktır! 

Hı\REKET 

n \ LADI 

I ıat .•llirnkabu K•Jmisyonu dör-
11 .. <. i Vakıf Hanındaki daire in. 
den çıkurnk başka bir binaya ta. 
şu m .. Biz, bu lıadisel i !alihaw 
td.ık i ediyoruz. Anlaşılıyor ki, 
I{ onı l on artık hnrekcte geçmek 
ihı ~ ııcını duymaktadır. Bu ener
jıckn dolayı memnun olmak la • 
zsm değil mi? İnşnallah daha ha.. 
l ırlı hareketler de olur .. 

AHMET RAUF 

yuvaları! 
Sokaklardan toplanan 
kapsüller gazoz şişe-
1 eri ne konuyormuş! 
s~n günlerde bazı gB.'.W'L şişe. 

ler:ndeki kapsüllerin paslı, pis ve 
kirh olduğu nazan dikkati cel • 
belm•o'itir. 

Bunların kullanılarak atılmış 

kapc:üllcr olduğu ve kilosunun 40 
kurt:. a satın alındı:ğı anlaşılmış
tır Halbuki geçenlerde Belediye 
R~isl ği gazoz imaliltıhanelerinde 
yap• .'-'>'1 bir ani .kontrolle bulduğu 
eSki ırnpsülleri imha etmişti. 
Y0~terden toplanan ve mikrop 

yuwısı haline gelmesi pek tabii 
olar. kapsüllerin şişelerin ağzına 
konıı 1ması sıhhate ııararlı bulun.. 
du~undan bu hususta tekrar sıkı 
ibir , .. mir verilerek kullanıbn~ 
kapc;ul!ü gazozların imha olun -
ması \: e cez.a kesılmesı tebl ğ o
lunmuştur. 

iaşe Müdürü geliyor 
Mt.h~lif vilajetlerdeki iaşe 

te ilatları ve Fiat Miiraka'be Ko. 
misyonunun çalışmalan hakkında 
tetkikler yapmakta olan Tıcaret 
Vekfı!eti İaşe U:m.ım Müdüru Şe
fik Soy~in bugunlcrdc şohri -
mize getmesi muhtemeklır. Şefik 
Soyer 'burada bir rniıddet kalarak 
tetkikl(:r vapacaktır 

Eskl yaz yı bJıB.kkm bilen ve or
ta derece t h ili olan, ayni zamanda 
Akşam Ktı: San'at Mektebinden d plo
malı bult nıın d'.ktşi duzgun. n utevazi 
temiz b r aı1cnın genç kızı k naatkar 
blr ucrelle dairn1 b r is nramaktadır. 
Hnlk Sütununda cErzur.ımlu• n.ımu

zuııa yaulması. 

Bir Genç i§ Arıyor 
1336 dogumlu, Ortaınektep mezunu

yum. Halen Guzel Snn'atler Akadcmi
shıe devam ediyorum. Yazım, hesabım, 
resmim dilzgündur. Tahsilıme medar 
olak ,. e saat 13 ten gece saat 23 e ka
dar çalışmak üzer-: herhangı münasip 
bir iş arcyorum. En kanaatklir bir üc
rete nızıyım. Son Telgraf Halle Sütu
nunda el$> rumuzuna yazılmasını ri
ca edcrım. 

1 (MAHKEMELERDE! utısırrı!·~~cE"r) -rı 
! 

· Gazeteler e t rt p 
b taları 

Galele erin tash:.lı hatalarından be
nim çını yanıktır. Dostumuz Sellıml 
İzzet SeJc de, g~\tn gun o der e sı
nlrlenml, kı, bu b:ıhsc dair koskoca 
bir bent t:ıhrırine mecbur kalmış. Bır 
gazele, cNcsebt meçhul çocuklar> ye
rhıe, cmezhe:bi meçhul çocuklar> yaz
mış. Ne ep ıle mezhep arasındakı dağ
lar kadıır farkı idrak edeıniyen ha~i 
mureltip ~·eya rr .. sahhilıtir, bilmlyo -
TUm. Fakat, ben, sıze geçen gi.ın bir 
akşam gazetesinde gördilğilm daha a
cıklı bir tertip schvindcn bahscdece
tım. 

Bir gazete, ku .tk ansiklopedi sutu
nwıda şaır Faiz.i hakkında iz.abat \'e
rirken diyor ki: 

c- Bu şairin mureıtıp divanı var
dır.• 

Yazıyı dizen m;.ırettip, zannetmiş -
tir kı, bu şain:ı c inde mUrcttıplcr1n 
istirahn~ etme ..ne mıılısus bir dıvnn, 
bir ko~.J mindcn vaya sedir vardU'. 
Tabii' şimdı, gazeıeıerde tasluh işleri 

umum yctle ulema elinde kaldığından 
musahhıh arkada~ da milrettibin bu 
tcliıkk.ıs..ni ycruıde bulmuvtur. Ve yazı 
da oylcce ~Lkmıştır. 

Söyleme •c luzum yok ki, yukarıda
ki murctUp dc.,:ıı, mürettep olacaktU .. 
Malümu ıhsanınız, edcb'yat tarihimiz.. 
de dıvan sahibi olmıyan şaır adde
dilmezdi. F aızlnln de bir divanı, yani 
şUrlerlnı toplndıgı bir kitabı vardı. 
Dıvana neden mürettep deniyor!. Bu 
noktaya gellnce: Eskıden, bilirsiniz, 
matbaa yoktu. Kıtııplar basılamazdı. 

Şaıncr dlvanlannı kendi el yazılarile 
yazarlar, bır tertibe koyarlardı. Bu di
vanlar, hilfıhnre, meşhur hattatlar ta -
rafından tabil yl.ae el yazısile temize 
çckllırdl, Bızim edebiyat tarıhırnlzde 
pek az şarın dıvan. tabedllmiştir. He -
men hep ı bu ş<>kilde el yıwruısı ile 
kalm1$ olup yam murettcptır. Eğer, 
şairuı dh·anı m<ttbaada bas~ ise, 
aııst klopedl sutunlnnnda izahat ve _ 
rlrkeıı: 

c- Bu şairin matbu divanı var -
dır> denır. 

Görüliıyoı ki, Faizl'nhı, bizim mat
baa· mürettıpleri ıle bır alfıka"ı olma
dısı gıbı. 'ııçbir güna akrabalığı da 
yoktur. Faknt, cc; gelelim, bunu, mU
rettıp ve: ınusahhi!ılere na ıl anlata -
caksıruz'>.:. 

Bır k~m mus<ıhhih arkudaşlur ha
kikaten kıymetli çocuklardır. İçlerin
de öylelcrı vnrd·r ki, umumt kultür 
itibarile nıce mulııırdrleri doksan do
kuz defa ceb nden r;tkanr. r'akat, ma
alesef boy c'cri pek azdır. 

Lisan meselelerinde ve bilhassa gra
merde, so=ı yılların ıhmali, I:ıkaydisl, 
lluballll •i ışte boy.e bir netice ver -
mlştır. Son on yılda mekteplerde o-
kuyan nesil, ı san bilgisi itibanle çok 
zayıftır. En basil kelimeler dahi, arap_ 
ca, farsç.1, ad<lCdf.eıek üzerıne dilşül
rnuyor \'& öğrcnııır •• yor. 

Ne di)elım?. İnşallah düzelir. Fa
kat, maJe n kull.ı ıyoruz, herkes, ne
st-p, mcz.1ep, murettcp kelimelerini ve 
mana 'aı·•ı•ı b1lr:!Clıdlr. Bu kellmc!erl 
b'lmek ılım de.;ılJir amma, bilmemek 
de pek , y:ptır. 

R. SABiT 

Fatih medresesi 

Talebe yurdu olarak 
yakında 

merasimle açı 1 a ca k 
Bt'lc dıye tarafından esaslı şe • 

kHdf' tamir ecrI:.>n ve talebe yur
du lıdıne sokuı:ı l Fatih medre. 
5":.İ ynk nda merasımle açıla -
cakt1r. Va.ı ve Bı 1edi~ Reisi B. 
Luti. Kırdar bu münasebetle bir 
nut:ık söyliyeceKt:r. 

Yıktırılacak kulübeler 
füıy<iarpaşa Lisesinin yanında 

buh:nan baraka dükkanlar Bele. 
diye tarafından istimlak edilip 
burasının açılması kararlaştınl • 
mışt:r. 

"Bıro. k şu mezar havasını.. o 
kebabi zade/ere yarar! .. ,, 
Ç.-tlak, nezleli, berbat bir sesi 

''.lrd .. Bed bcd, adeta hayvani al.. 
çalıp yıikselişlerile. insan scsıle 
niç bir güna alakası yoktu. Öyle 
dı.. kötü kötü şarkılar seçip söylü. 
S· rdu ki... Ynnmda üç dört tane 
de l:endi gibi, kendi kategorWn. 
den. ayak takımından genç vardı. 
Adliyenın öğle paj·dosunda, Ye. 

m po:;tanenın arka tarafındaki 

te:1ha rokağın bir köşesinde otur. 
muşlardı. Bir müddet sonra, bu 
çatlak, nezleli, berbat sesi dinle. 
yenlerden biri tutturdu: 

- Mehmetciğım.. hani şu şey 
vrıdı. Neydi o? Hani canım bü • 
~ ük bir adamın ... Hani canım .. 

• Her yer karanlık .. 
<Bir nurl mevtin ... 
(Bu, herhalde "Pür nur o mev. 

ki. olacaktı.) 
Diğeri nazlanmağa başladı: 
- Dur! Şu c Yalnız m bu yaz 

harman yerinde .. yi okuyup biti. 
re~1m de, ondan sonra onu söyle.. 
riz. 
Başka birisi müdahale etti: 
- Bırak canım şu ~z.ar havıa

.,1ı11 ••• Ölü kaldırılıyor gibi bir 
şey ne ibc .. insanın içi~ kasvet 'ba
s.yor dinlerken ... O bize değil, 
bre sevdaWara, bağırları yanık 

hbabi zadelcre yarar. Sen ~byle 
nt;"Ş eli, kıvrak havalardan oku bir 
tnııc! .. • 

Hani şu şey var ya! .. 
«Sana da yaptıray.m Naciyem 

aman fü dişi tarak. 
Onu oku Mehmet... 
Aralarında ihtilaf ç:ktı .. bir kıs

mı •Fil dişi tarak .. şarkt:>ını, bil' 
l, ı-mı da .Makber• ı istiyorlar • 
dt. İhtilaf gittikçe dallamp bu • 
c!aklanmağ~ başladı. EVV'Cla :~ak.. 
c··ri iste) en, kıvrak havalardan 
i.".lzz.eden delikanlıya: 

-Bal kabağı, de:li. Sen zaten 
ue snlarsın ağır şarkılardan ... Bu 

I
• a: k~yı beyler, paşalar dinliyor. 
yi bir şey olmasa dinlerler mi? 

- Ağzını bozma! Bal kapağı 
SE:.nin gibi olur. 

- Şimdi yanına gelirsem, yır • 
tr.ıı·lJil ağzını! 

- Düüüt! Ağız yırtacak adama 
ba~ ın! 

Pırdenbire, «Makl:1er. i söylet • 
n ek is~y-cn, diğerine bir yumruk 
salladı. Bu yumruk işi alevlen • 
cı.ircil. Dört beş kişi birbirlerine 
ghdiJer. 

Şı:ırkı okuyruı çatlak, nezMtli, 
berbat sesli delikanlı herhalde 

(Devamı 4 üncü Sahifede) 

Alh semt halkına yaka silkti
ren 12 yaşında bir hırsız 

Hasan oğlu Ali adında 12 yaşın. 
<la hır çocuk, uzun zamandanberl 
Bc>yoğlu, Şişli, Fatih ve diğer bir. 
ç:>k semUer halkına yaka silk • 
t;rmiş, bir 90k apartıman, ev ve 
eı.:ikkiın soym~r. 

Kiıçiık hırsız niha~t dün ya • 
k-ılanmış, hemen adliyeye Eevke.. 
c'!ilcrek yaşı dolayısile gizli ya • 

1 
ı. ·lan duruşması sonunda tevkif 
011.mmuştur. 

Bundan başka 12 yaşında İs • 
met adında bir çocuk hırsız da. 
ha yakalanmıştır. Yersiz yurd • 
suz birisi olan İsmet de geçen 
g<"ce Aznk apartımcırurun ikinci 
kat balkonuna tırmanmış ve ku. 
rutulmak üzere serilen 8 kilo 
fındığı çalmıştır. 

İsmet de birinci sulh ceza 
nı:Jıkemesi tarafından tevkif o-
lı...ı muştur. 

-~~~~~~~-... ~~~~~~~~-
Kış mevsiminde seyru· 

sefer işleri nasıl 
tanzim o 1 una c ak ? 
Kı~ mevsiminde şdhrJmizin 

seyruscfer işlerini kıolayla~ır • 
mak ve tanzim etmek üzere ya • 
kında Beledryede, altıncı şube 
erkanının, Tramvay İdaresi mü
tehassıslarının ve otdbüsçülerin 
iştir<:kile bir top:antı yapılacak. 

tır Yağmurıda, karda halkın ko
layca vesait bulması için alın • 
ması ıcabe<len tedbirler karar • 
laştı:ı ılacaktır. 

nza yol 

Leyli ve meccani 
maden 

talebeleri ahnacak 
Ze;nguldağın Kozlu nahiyesinde 

açılmış olan madenciler tatbikat 
kurslarına 16 • 25 yaş arasında 
i~k m~ktep mezunlarından leyli 
ve ;neccani talebe alınacaktır. 
Müı aı·aat müddeti 29 eylül pazar. 
tesı akşamına kadardır. 

Bcr.lar talebeliklerinin birinci 
ve ik~nci yıllannda ikişer aylık 
bir =:taj da göreceklerdir. Staj 
müddetlerinde birinci yılda yev
miye l 00 kuruş 2 inci yılda 120 
kurus alacaklardır. 

Mektebi ikmal edenler de en 
az yt•vmive 230 kuruş ile maden 
çavuşu oıarak ç11lıştırılacaklardır. 

EDEBi 

Fazla para isti yenle
rin plakaları alınacak 

Ekf-<'rı ~ofödcrin, Bele:liye ta. 
rafından yapıhm fakat heniiz 
tathild için emri verilmiycn yuz~ 
otuz bc-.ş zamdar. da fazla para 
alın.sığa başladıkları Bel-ediyeye 
'Şikfıyet olunmuştur. Bu şikayet • 
lerC' göre mesel:a !hava biroz yağ. 
murlu ol.du.ğu takdirde Sirkeci
den Taksime ikı liradan aşağıya 
taksi bulmak mümkün olama -
maktadır.!.. Böylece şoförrer taksi 
saa~ini nazarı itibare hiç alma • 
makta<lırlar. Belediye Reisliği 
ve Emniyet Müdürlüğü sıkı kon. 
troller yapılmasını tekrar alaka
darlara bildirmiştir. Halkın bu 
husustaki şikfıyetini derhal polis 
memurları tahkik edeceklerdir . 
Fa-:lıt para istiycn bu şoförlerin 
takf:1lerinin plakaları ıheme.n sö.. 
külı'cektir. 

Yapılacak yollar 
Yeniden 30 bin lira
lık tahsisat verildi 
Bcj·oğlu, Eminönü, iFati:h. Be

şiktaş, Üsküdar, Kadıköy kaızale.n 
dah!lındcki yollann tretuan -
nm yapılması için Beı.ediye Re .. 
isliği 30,000 liralık tahsisat ver. 
miştir. 

&t)ÇfJK BABEBLD 

ViLAYET ve BELEDiYE: - -+ Yerebatnn Sarayı etrafındaki bi
naların l ıkılmnsı işi önümüzdeki ay 
içinde bıUrilecckUr. Cadde asfalta 
ı;-evrllecek, burası küçük bir park haU.. 
ne konacaktır. 

+ Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Be
şiktaş, Üsküdar, Kadıköy kaldırımla
rının tamiri için 30 bin liralık tahsisat 
daha verilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Üsküdar Ceza Evine ilave olarak 

yapılnn pavyonWl inşası bitmİ$tir. Bir 
iki gilne kadar nçı!acaktır. 

+ Evkaf Müdürlüğü camilerde Ra
mazan nnzırlıkl:ırını bitirmiş, muh~ 

lif camilere vAızlnr tayin etmlşUr. Bu 
sene de ınahynlaı· kurulacak, Beya
zıt camil avlusundaki sergi ~ıla~ 
tır. 

MES'UT 

BlB İZDiVAÇ 
Gazetemiz tevzi memuru Ha. 
san Kazna ile Muteber Ar • 
malörlerimizdcn Kalkavan 
Zade Bay Tahsin'in k:zı Mih
rişah Kalkavan'ın düğünleri 

dün akşam Taksim Belediye 
Gazinosu salonunda güzide 
davetlılcri huzurunda res'id 
edilmiştir. Genç evlilere sa. 
adetler dileriz. 

İstanbulun imar hareketlerinin baş.. 
langıeı Gazi bulvarıdır, dcnebillr. Bu 
.geı ı 1;c uz ın yol, yıllarca evv•'l ta -
sarlanmı , proJesi yapılmış, guzergıl.hı 
tayin edılmış, ve inşaat içın isllmltık
ıere ba-ıl:ınmı;ıt•r. r'aknt, göruyorsnnuz; 
ki hill!ı, Gazi bulvnn nzerlnde uğra -
şılıyor. Mfihim istimlak işleri henüz 
yeni taınamlanabiımi:;fü. Bu yolun u
zun yıllar lıiClle geçmılmiştir. J<'illyat 
çok ağır gitmiştir. Filvaki, bu yol 
için, Gaz~ Köprilsü;ıiln inşaatı beklen
miştir amma, ynl. dalıa evvel pcktılA 
başlıyabıUrdi. 

Bir Cinayet Davası 

Bu bulvıır, İ:ıTar.buıun eski im:ır zih
niyetinin çok canlı bir misalidir. 

BURHAN CEVAT 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

- Ferdiden başka soracağınız 
bir şey var mı? 

Diyerek cevap istedi . .Muza! • 
fer, 

- Suallerime cevap Yermek i.s
temıyor. Maamafih, bir iki şey 
daha sormak isterim .. 

Su ' la "!stUılAllJ 
•!l-:i t:Srd Yazan: Ahmet Şuıu.. t • 

ıeıte 
Suriye, Yakınşark a:n:n\an Jıif 

leri arasında en az talıhı 0 Ol. 
memlekettir. Mukadtter~ti~ 
manlı İ~aratorlu.ğile ibır 11ı ~ !bulunduğu zamanlarda. J1lCS' bit IJI 
müreffeh olan Surlyelıleı:·nıet1>1' 
kım politikacıların tellt

1 rıii' 
kapılarak ve yabaneılarıtl ~ 
lerire kanarak ~arator Jııl~ 
ayrılmak iıçin çalıştılar. JJ~~ 
Osmanlı idat"ooi Suriyeı)'~· 
bir themmiyet venmiş, al edi • 
ketin diğer kısımlan iıill bÜ~ 
lirken, Suriyenin i:mannl 
~emmiyet atfedilmişti. serıt-

Umumi Harbi takiıp edef ~ 
ler, Suriyeliler için ha~#ıı> • 
tund<!n başka biTşey getı ıe1'el· 
tir. Gerçi diğer Arap Ul~tıııı' 
fori de az çok bu hayal su 5,r.ıl 
uğr~mı~lardır. Fakat ~11-e 10 

idaresine terkcdilmek s~ ol ' 
hususi bir talihSizlik ~ fl .~ 
muştur. İngilizler, man~,:~ · 
tına ııldıkları diğer ırneııı;,er bİ1 
!eri. herkesi memnun ~it' 
tarz h değ lise de vaziy~t ve rı;e<f 
lan müsait olduğu cır <f#' 
içinde tıınzim ederken. frtıı·.ıf 
lar Suriyeyi anarşi içine 8 

lard·r. ·rı 
Fransızlar, Suriyede~ .tt'J~~~ 

yetlerini idame <:tmek iç11l ıııVS 
1 

avuç memleketi <lört ,b('Ş 'rv' 
takıl~ devlete ayırmışlar. ·ıts t• 
her birinin de istıkl:ili kBrıı.ıb ~ 
den !baret kalmıştır. ~ ı}fl 
cdevleti., Suriye c.devlct;"ıe'' 
kıye "devleti:.., Dürzü. 'b~ı.ııd' 
bu miistakil dev1'etıerııı liSi! ff 
da bır Fransız umumn v~ 

8
fC51 ~ 

kat Suriyedeki Fransız ıd tiıl t" 

nin kötülüğü yalnız de\::ıe )-c ~ 
te~ılahnda değildi. suro'~ ııırll 
len Fransız memurları, be aıırıl~ 
idarP kaıbiliyetin<Ien ~ il 
kirr.selerdi. Bunlann lb' ıoPısd 
kısa b;r zamanda servet 

11 
~ 

mem 1elretlerine dörunclct~ı 
ka bır şey düşünmüyorla t/J\J 

Frans:ı.lar Suriyelilere ~ v 
defa istiklal va1inde bulu ıı6 ı'ı 
Sonı.ıncu vait de 1936 ~ş .,rt ı 
verilmişti. Hatta bu . . eı'ıcr t 
sözde de kalmadı, surı~, ~ ı 
Fransız hükUmeti ara51 fs~1 

mukavele bile irrrıal~~· bı.I ~ 
her .:1efa sözde kalan vaı }(iı. 1L1v 
fa da kağıt üzerinde ıcıı ısW 
mukavelesi hiçbir zamB11 

edilmedi. :P'_rf' 
Fr ansanın yıkılışınd3.fl 6 i, ~ 

Vişi hükümetinin, S~1Y oflısf1 ı1 
yük politika komhıneı i:ıte4 , 
me\'Zu olarak kullanJ1181' tıı t 
anla~tl1yor. Bunu antı1ııı> et 
}izler, derhal müdnha~~ f'' 
ve neticede Suriye, hur 

1 
~ 

ve İngiliz işgali altına 8 ı 
tng;lizler ve hür rrs; ı 

Suriyeye girerken, ınernl . 11 kına istiklfıl vadetrnişle~~ ıı , 
General Katru beyan~~ısı' t
redPrek SuriyelilE>re 1sU c~~ 
rirken, bu vadi yerine g 8 
tedir. Bugünkü şart.lıı;. 1 iJl 
Suriy~ye verilecek istı~;r. Ç ellf 
kayye1. olması pc.-k taıbl1 ~\ 1 
kü müstakil bir suriYe00,f'~~. 
her şeyden evvel, Jil ~ 1 

,, 

muhtaçtır. Suriyenin, g vııı' r,o 

c:;.: ~-=====================================================================================================================~I I edi, devam etti: 

zahür ve kestirme bir yol tutul • 
muş olmak için hatta yalnız bu 
y~zleştirmenin yapılmasını değil. 
bütün şahitlerin bir arada bulun.. 
durulmasını muvafık buluyor ve 
bu teklifimin kabulünü vüksek 
hPy'eti hakimeden ısrarla· rica e
diyorum. 

baharda istilaya uğrıııil ~·11 t~ ~ 
mak kalmıştı. Binaenal .~91 1. 
nih:ıyetleninciye kadar ~~ı ı 
vetle:'inin memleketten ı. ı;~ 
leri bahlı5 mevzuu ola!l1~ıl ( 
Sur·yelitt?rin de limit ış:ıl ~~ 
lerini Can.ıetmiyortıZ· de ı: 
vetleri çekilmedik.çt 5ıı r) 
lal tam olamıyacağı~ıırı8ı • 't/; 
ye verilecek istikHil. ~ete ~ · 
alınmış bazı meınlelce gef of 
zer bir vaziyet olmak Jtlt19fl , 

Tefrika No : 63 

•• ru Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUit 

böccklerlnın dut yuprağım yerken çı
kardıkları St' Pre bcnı:cyen hı ırtılar
ıa kar yn •acak. Çam dalları agır be
y z yuklcrln n altında ezılecek, kapı
mızın hnllA pcncerelerlmnın onlliıll 
kar k p'ıyacak. <Şıp Şıpı> nın :yeşil 
yapr, 'dan kuruyacak. Kalan mercaA 
dallarda elmns d.,mlalar donacak ... 

- Du;,ündun Fıgcn •. 
- Ev t Recep duşundum ... 
Ve ya· :ış sesle duşundüklerlmi ke

llme kcl.me tekrorfadım. O, yüzü sa
adetten i'r yerek dınledt, dinledi. Son.
ra, t tre b r ~le 

-· Çoh. cuzel, dedı. Fakat eksikleri 
vaı 

- Taı mıa:. 
Götl ri gö-1.ledmde devam elti· 

B r rü.muz ol c k . Yuzlerce, 
binlerce koyun, ı..eı;; . .. Her bınnin 
b ) n nd , bllyüklu, kuçüklil çıngırak-
\ r la c k. 

- Onlar gezdıkçe, dola l.ıkça, k:ı-
pıı-d dık ı ık ı r rı du.. 
yulac ık Oyle rl g ı mı., . 

- E\ et' .. So şurdd buyuk bir 

ağılımız bulwıacııs:. Kı.ıı gel:nce, sfirü
mUz onun ıçındc, kard n, oğuktan, 
tıpıden l:orunacak .•• Bazan kış o kadar 
fazla b:ı tıracak k .. evimızl, ağılımlZl 
kurtlar sarııcak. 

O zaman ağllımıza gitmek, aç, susuz 
kalan davarlarımızı doyurup, sulamak 
için, kar kurekler ni ve sıl.ihlarımw 
omuzlıy:ırak, evin ızdcn çıkacağız .. 

Dal ın bir gQhmıscy~le onu dinli • 
10rdum. 

. - Korktun mu? 
Dedı. B:ışınu s:ıllıyarak: 

- H > ır dcdfr.ı. Sen o kadar mü
kemmel bir avcı ve nlşancısın ki, ya.. 
nında korkulmaz .. 

Côzler min ön•me kann ağırlı.ğlı. 
sarkan dallar, guneş altında kristal 
gibı p rı y n beyıızlık 'rlıı örtülü cbe
yaz kcb ı giyer. Zorb:ıcan» geld.l. 
Ocakta kuru küt.tıkler yanan, ilcak 
odada gececck gurler, geceler. 

- Du i.ndun 1-'ıgen! .. 
Sc ı c.'u;uncelc tmi !Jölelek dur -

duıdu. Gulaunı. 

- Bu.r.ıda eecEcek hayatı, günleri, 
geceleri dllşunuymlum ... 
Başımı ona uı&tarak, sıcak bronz 

sütuna dayar gibi, ytizUmü onun kalın 
boynunu yaslndım: 

- Buı-aya gelelim Recep! .. 
- Amma ihtiyarlığa. 
Sözilnu kestim. 
- Ölume kadar ... 
O zaman Ani bır hareketle dönerek, 

yUzumU a\'UÇlan arasına aklı. Gozlc
rın n deruıliklcrıne b:ıktı. Sonra du
daklıırı ynkl::ıştı. Bır ya:ıgtn gibı du -
dııklarımı sardı. 

Slslerc gömOle!l şuurumda aydınlık 
bir his parlıyor: cltecepten nyrılamı _ 
yacağım. Bir daha şehre doncmiye -
ce !im.> 
Başımı dönduren dudaklarından ya. 

vaşça sı:ynlarnk, <imrumün sonuna ka
dar yaşaını:ıg::ı karar verdiğ m d ğım,ı, 
gezmek ı,tedığımı Recebe .soyledım. 

EırfmJzin dah.:ı yukarılarına, karlı kı
sıml::ırn dogru tırmanmağa başladık. 
Elim Recebin a"\iı ı:-.mdn saklıydı. Du
daklannda güfte z bir melodi var. 
Sıcak, yumusak, tıülı bir ses. Bazı sa
dal.:ır \'ardır ki, o ahenk kclımelerle 
Unde cd 1emez. KalblmdekJ huzur da. 

, tıpkı Rccebm şarkır gibi, onu keıt
melerın kısır, dar hududu içine sok
rn"lk, nbll değil. Yalnız, bu ylık ek 
d ıı tepcsuıdP ruhu un. dunyanın 

fiinl zevklerinden üstün, crijilmcz sa
nılan bir duygu Lcnginligine kavuştu
ğunu his::edlyorum. 

Recebe bakarak: 
- Bundan son• ası yok Rec<w! 
Dedim. O, sol elite cZorbaban> ın 

dik tc~lenni gösterdi: 
- D!ll\a çok y·ı!:seleblUrlz! .. 
Sorduğum suale bundan mükemmel 

bir cevap olabılir mıydi? Doğru söy -
luyordu. Duyduğumuz ruh beraber _ 
liği, bı dnha cok ytikseklerc, şimdi 
bilmedi .m17., bizce meçhul hislcrın 
güzcllıgıne gotüreL!lecck kudı ette. 

Recep, elimden tutarak, boşlukl.ıra 
fırlıyacak his'lini veren yuk C'k sivri 
bir kaya parçasını:ı tepesine çıktık. 

Duradnn cZorbc.han> ın eteklerı us
tünde y .... yılan ovnva, köylere, derele _ 
re. d:ıha dnha aşagılardaki d('n ze hn
kin z . Xoyler biıcr kerpiç kalıbı g bi 
görunUyor. ttstleıind~ ince, siyah dü
manlar tillen kerpiç kalıplan ova -
nın muhtelit kö,..rlurine serpilmiş. Kil
çUk b r ayna Cibi parlıyan denizin 
kıyı ında bl yük S"hir oyuncak evleri 
kalt-ın g "bl minarelcrile, bana haki ~ 
katen uzak Ncı·eden kopup geld"ğ.t 
belli olmıyan sert bir r!lzg5r bızı uçu
racak blr kuvvcfü: esıyor. Ç1y bir ny
dınlk her tarafı Silrmı.ş. 

Kayndan, bizi yukarılara göturecek 
p:ıtıkaya aUudık. Yuk eldlkçl' ~· mlnr 

(Devamı \ nr\ 

- Cinayetin yapıldığı odanın 
penceresine kadar erişen merdi • 
V(;n: sizin emrinizle yapmışlar. 

Ş:ı!..arun bu ifadesini tasdik celi -
yor İnusunuz? 

rerdi titrek sesle: 
- Şahan yalan söylemiş. Böy. 

le bir merdiven yapıldığından ha. 
be: im bile yok. 

Ledi. Muzaffer hakime: 
- Müsaade ederseniz yüzleşti

l'elim. Esasen Şaban ifadesine 
müracaat edilmek üzere dav-et e.. 
d lmışti. Kendisini burada gör -
düm .. 

,D;ye bir teklif yaptL 
Hakim müddeiumuminin fik • 

riui sordu. Müddeiumumi: 
- Şaban şahadetine müracaat 

erli!mek üzere buraya çağmlmJ§. 
ı...-. Belki biraz sonra kendısini 

dinlemek mümkün olacaktır. O 
arada suçlu vekilinın sorduğu su
al de kendisinden sorulur. Bence 
yüıleştirmeğe lüzum yok .. 

Dedi. Muzaffer, hemen söı ala. 
r~1{ şu teklıfi yaptı: 

- Hakikatin i) iden ıyi) e te -

Bundan sonra hakimler sağlı 
sollu bir fısıldaşma yaptılar ve 
k .. rarlarını verdiler: 

- Bir defa daha tetkik ve tah. 
ı...:ke ihtiyaç kalmamak ve muha
kernenin de sür'atle intacına yar. 
~m etmek üzere şahit Şabanın 
da çağırılmasına karar verilm~ 
tır 

Bu karar üzerine müb~ir ses
lt:ndi: 

- Şaban .. Şaban ... 
Bir kaç dakika sonra Şaban gel. 

di ,.c ... yerini aldı. 

Hakim bizzat kendisi sordu: 
- Cinayet gecesi Şükriyenın o

dc.~ına dayanan merdiveni Fer _ 
din;n elile yaptırdığını daha f!V • 

velki ifaden arasında söylemiş -
ı.n. Ferdi bu ifadeyi kabul etmi
yor. Ne diyorsun? .. 
Şaban bir Iahza .:l~ündüktcn 

sc: ra: 
- Biz bahçeye bir merdıven 

Ie:c.ım oldugunu söylemiştik. Bey
eforıdi de müsaade etti, yaptıırdı:k. ı 
aFmıştım. l 

(Devamı var) 1 

Aske.:-i işgal altı~d~ bU,ıt>t' ~ • 
memleketlere istıkla.l ııııılı't ' 
sinin sebebi, asayişın. ı. e' ti' 
zasına yerlireri de ış~ı::;e. tf> ~ ' 
mek ve hatta !llilinkUııcııııtl 51' • 
d€1ede o memleket ~8 -yeııı ~ ~ 
!iğini temin etmcktır#rıe:re' 
riyc Cumhurreisi, }te ,.11'7 

ru tarafından veriletl ııgiill ~ 1 
kabul eder etmez. "~11 t 
tef:k demoktasilcr a rı 

~ı ı1l 
bulunuyoruz• dedıg . 0 sc I.,' 
işbirliğini murat etJ11~1ı ' 
Fakat İngiliz ve !1"~11 erder~ 
ku•. vetlerinin surı)'~efl'I) ce,c 
tif h::r ışbirliğ bCk sı.rfl\ l) \ 

aşikard1r. Bunların erı ttf.t' 
&r. hekli')'C<!ill'{elder~ıııı e~ 
yardım, asayişi rouhD urııı 
leri !lden ·1e 'hnrb;n s0"1 s:iJ 
istfr ti mcseles'nde >' 9ı 
göstı rmerrekr·ncıcn. dıı.rı 
m ilr. pasü ka 1'Qil!l1:ır 11 

tir 



Sovyetlerin Dohriceye 
parll§Ütçii indirmeleri 
badiıeaini müteakip, 

.. ,.,,. --- -· ' . -- f ı · .. -.·-<>: 

S "' 'T l .. · · · ... ·' --- ar . o~~ .e {!r~.--.#' -~ ........ i 
!l!ıı YlZUUn meUnleri Anadolu 

tılJu .\Jan,, biillenleruıden &lınmıltır> 
•eden: Muammer Alatıu 

Soıl'ada .. 
~~l n gelen haberlere gore, 
lan:ar Baışvelr.ili dün Buigaris -
_, ~ fevkalade ahval ilan etmiş
~ Cl<ııeteler, Bulgar menfaat • 
~ ~orunması. için bu gibi 
'1 l~ alınması& çok lü -
"'" u görmektedirler. Rus - Bul. .., ırı· 
~ •Unasebetleri çok gergin • 
~'Ştır. İki devlet araııında bir 
"'11: en ciddi surette bahsedil -
~~i.r. Fakat harp ill1inınm 
l,.. •. &ıtanc1an ziyade, Sovyet 
'Ilı~ tarafından ge l~ği!M! de 
&;ıı~ eOiımektedir. 
'ıtt} l'oLs Müdürlüğü dilıı neş.. 
~,, g~ bir tebliğde, yabancı bir 
~ ~rcllin Dabrice bölgesi üze. 
,~ Uçarak yere birçok para • 
~0~ll<lirdığinı bildirm~tı r. 
~. l:ıt'alan halkın yardı mile 

.ı ~\çilleri çevirmiştir. Bu pa· 

Bulgar Bqvekili dün 
bütün Bulgariatanda fev
kalade kanun ahvalini 
ilan etm,itir. 

İRANDA VAZİYET 
Ankara Radyo gazetesinin ver. 

di.ği malumata göre, İran tama -

mile İngiliz - Rus i.şgah altına 
girJ'UŞ bulunmaktadır. Beııderşah 

ile Benderşahpur arasındaki de

miryolundan azami istifade için 
çalışılınaktadır. 

Yeni Şehinşah Fiirugi Hanı 
Başvekil olarak alıkoymuştur. Ye.. 

ni kabine teşekkül etmek üze -

redir. Şehinşah ı.ımumt af ilan 

et1"!(i için, bazı siyasi ma ':kum.. 
lar serbest bırakılmışlardtr. 

Eski Şahın hazineden bazı el • 
ma~lorı hari<:e göndermiş olma. 
sından korkulmaktadır. 

Yenı Şah, sabık Şehinşahın bü
tün mallarını hükümete terk-et. 
m-eğ ~ karar venn•.ş!ir, 

Pariste idam 
edilenler 

on altıyı buldu 
Loodra, 21 (.AA.) _ Pariı Radyo-

au Nazi taraftarı c:Fransız Halkçı Genç_ 
li&i> te~kkülünün toplantısı esnasın
da pencere camlat ı kınl~tır. IUdise 
nuıtat olduğu üz.ere komi.ini.at tahriki-
tına atfedilmiştir. 

Relılne olarak !Aovkl! edilenlerden 
üç gün zarfında on ildii Pariste ilti.A 
Ceza!r'de diğer ikısl de Aqenteull'de 
olma.k. üzere 16 kl.Q\i kurşuna d iz.ilnU.i .. 
!erdir. 

Bunlardan son ikisi Raymond Gwı
dou ve Lo· ılıi Te!<::..ier Alman aleyh ta
n bir niıma.yl.şte bulundu.klan için ö· 
lilm cezasına tarotlnlnıı1.$1ardır. 
Diğer taraftan ınahallt matbuat, 

c:Fransız Komünı::ı.t Gençliği Teşkll.A
tmın> eski Umumi K!ıtlbi Mebus Ray
nıund Guyol'nun Paris Devlet Mah
kemesi tarafınd:.ın idaına mahkU.m e
dllerek cez:)nın irıtaz ve Humanite ga
zetesinin e;ki başmuharriri M. Perl'
nin ıuiieobeden ı .ıdamtı şakka ceza
sına n1ahküm ediiolğinl yazın:ııktadır. 
J\laaınarih Guy :..t'ya ait haberler'.n 

r,\ıler öldürülmü~tür. Bul -
••~arı hir polıs ve bir subay 

l • lir. 
<)y 

"ıtı"da arcnın attıı;"l malzeme a -

Alman-Sovyet 1 Ki;;f;ıt~ru~;;ber 
harbine bir bakış I . . I R 

L infilak rnaddelerı, <tına
~ .. , . 

'ııı;: nutralyözler, tabancalar, 
e ~er, yiyecek, giy~ek, tel9iz 
;

1
• B<ıbotaj talımatnameleri, 

Mihver kaynakla,ından verilen ma- JÇJile a ınan us 
:umaıa j!Öre, Rı.ır.lcn kıt.'aları Kırıma 1 l • 
girmişler ve Smurropol - Melltapol k U V Ve t er J 
deınıryolu Uz<'rın,ıt! b.r merkez olan 

t a ar, Bulgar ve yabancı pa

'ı. lahte Bulgar hüviyet cüz • 
Gi ,l'ı bulunmuştur. 

'lıtı bunların Sovyct merrşeli 
;:u kati surette t .. >Sbil edil _ 

c • 
il ?! ay bir Sovyet denizal • 
iJııar toprağının bir yerine 

Ve kal)Çc;uk sandallarile 
~t _Şahsı karaya çıkarmıştır. 
~.,, aı ll'.ıaksadile gelen bu a -
'a~.tevkif edilmiştir. 
~iç\; Jansı ~. Bulgaristana pa
~ttdr.ndırildi.i:<iıli tekzıp et _ 

:ı ~ ll.ANSADA TEDHİŞ 
eyı • ı 4ıı:1;ı U de bir Alınan askerine 

;ı<ı ~n te.:avii2e mukabele ol • 
, 13~. Fransadaki işgal or. 

'~ d aşkumandanının 12 rehi
~ oır iltıa id.tm "iklığim bildi
~ 'ı r beyanname neşrettiğini 
t il<lyosu haber vermekte -
~ 

~ ~~1 ~.t"1ıinenin idamı Vlşide 
ır heyecan uyandırmış • 

~o 
• 'ntııı.-t 
~de • propagandası faalı -
"de bulunup cürmümeşhut 

to,. "'akalanan h ~angi kim-
J te~darnla cezalandırııa~a~"lnı 

'it ılı- 18 ağustos tarihli emir • 
1' 0~ bugüne kadar 7 &i Ya. 

~- üzere 32 kişi idam 

Danko'y.:ı girınişlı::-d!r. 
Alman tebliği Kiyef'teki So\•yet 

kıt'alarının en b'.ıyük kumandanının 

ka(,"trğıııı, Ruslaruı mukavemete de
vamdan vazge(,"crek :silahlarını bırak

tığını yazınuktadı:-. 

15 Ey'ülde R!g.:ı koyunda Vornıcs ve 
Maan ada!arı işg.1 ed.lmiştir. Bu son 
adadan Ru!:ların Jı.ısıııen tahrip ettiği 

mendirek.ten Öıeı odaiının Ş;_ırk klS-
mına ilerlemi.şlerdiı. • 
Budapeştenin g".'yri resınl mahfille

rine gQre, Mare$Cll Budıyeni Dnyeper 

hattının kesilme:;i üzerine \"azHesin· 
den azled:lmiştir :b.fareşalin halefi ta
yin edilıncıye karlar. Cenup orduları 

Basku.mandonlığın, Mare~al T!n1oçen
ko ifa edecektir 

Alınanlar Kiye{ bölgt>sinde çevril. 
miş olan dôrt Soçyet ordusunun im
ha işinin neliC'elPrlT'"k üzere oh1ugunu 
ve bu çevirme hareketinin harp tari
hinde en bUyük bir hareket olduğunt,ı 
bildiriyorlar. 4 

Leningradda vazı.yet gittikçe vaha
met keshetınektedlı'. Sovyet Başku
mandanhğlndan t.:ıkviye ku\·veUeri is
tenmiştir 

Sovyet tebliği ıse, K~yef'te şiddetli 

muhare-~le:" oldu.ıtunu :;oy!eınf'kle :Jc
tl!a elmektedi_:__.~ _ 1 

Kral Boris'in cülus 1 

ylldönümü 
Solya 21 (A.A.) - Kral Bo 

risin cülusunun yıldönümü mü. 
nase'JPtile 3 birincit~rin 1941 de 
birço'< hukuku un'umiye nıah • 
kılMu w siyasi mahkürr al[~ 
mazhar olacaktır. 

.1 

San'at Bahç.,,.inin en güzel L A L E S İ 

boaö;&Y'EJ.Ş:MoüR ı:ı alNo oaosıv 
SiNGAiPüRğ·YOLU 

LALE Sinemasının 
~------İlk zaferi olacaktır. •••••••••llııll 
'----=~~~~~~~~~ 

~ll~~ksck Mühendis Mektebi Satınalma 
lıt~ ısyonundan: 

~"' ~lrııi.ı için ..--ı mucibince ve depoda teslim edilmek üze~ 500 
it ı., litü ltapah zarf uııuJ.iyle alınacaktır Beher tonun muhammen bedeli 

\.._~lııı tııinatı 91% liradır. 
'-:."*'tıe ~~ 2/10/94.l saat 14,30 da 7ap1lacaktır. Fazla mahinıat için mektep 

llrocaat. c819~> 

........ _••Böyle olacağı tah:nin edilmişti..••---... 

ŞARK SİNEMASI 
~f İlk parlak filmi ile muzaffer oir:aktadır. 

LDA SCHNEIDER- MARTA TERNU 
\re dchakar HEİNZ RUHMANN 

KATRAN HAKKI [KR[M 

'B E K AR'LA R"'"CE N N E T 1 
~ 1 '-...,~lı, son derece m .:lorn ve glizel filn"ie hararet!~ 

~~ alkışlanmakladtr. • 

l\soRENLERE 

Şişti TERAKKİ LİSESİ 
ÜDÜRLÜGÜNDEN 

v., Lıse kıs• l•rtmız .5 Eylülde İlk k.smımız , 
29 Eylfıldc tedrisata başlıHc~ktır. •••"' 

Sovyet Hududu: 21 (A.A.ı - Of!: 
Almanların sar:f~e Kiyef'tc kazan

mış olduklart muvarCakiyet!erin bu 
şehrin Ş1rk111da çember lc;a1e alınmıt 
olan Rus kt.\•vellı:rinln imhasını intaç 
etn1esi muh.temeldır, fakat bu mııvat
faklyetle •. yalnız bununla kalmıya
rak Sovvet Rusyanın harp iktisadi
yat~ üzeı:inde de ~ık ler hasıl edecek.
tir. 

FilYakl Ki:,ret, Tcharkof'lan sonra 
Ukrayn3n!n en mühiın sınai :;>ehridir. 
Diğer tar.ı.ftan K:yef. mühim bir 

münakalı.t mekre'..!.d:r, oradan Donetz 
havzasına \'e Kırım'a doğru giden ve
yahut p,")Jonya ve Rômanya huduUa ... 
rından ııelcn şiıııendi!crlerle iltisak 
peyda eden bi.iyUk denıiryolları var
dır. 

Nihayet K:yer, Avnıpantn hububat 
anbart oıan UkrJynanın ;ı. nahtarıdl.r. 1 

Şehirde bu harpı.en t>\•vel 600 bin 
nüfu.<> va1·dı. Bu ~ehir, hemen hemen 
Mo:,kova kadar hiir~net edılt'n en eskl 
Sla\· şehridir 

İkinci asırda bina edilmi.:stir. Suku
tu. hiç şupl'.esiz Rus halkının manevi
yatı üzerinde büyük bir tesir yapa... 
caktır. 

Lenlngradda vaziyet 
B,·rlin 21 (A.A.) - 19 eylulde 

Leıı',,grad önünde cereyan eden 
muh"rc-belrr esnasında yeni te.. 
rakk•ler kayd di!m.iştir. Dü~ma
nın trıpçu yard.ım~le yaptığı mu .. 
kabıl taanuzlar kırılmışltr. Sov. 
yeUc.r a~ır zayia. \'erm:şlerdir. ---
Harp Vaziyeti 

l nci Sahıfecten De\'am) 
karı •t n<:te .ıerlemişlcr ve Kı • 
ye["i,, '.'.00 kilometre şarkında 4 
R , . .ınu ,ki crnahın~an ku. 
ca'"""lardır. Yanı şu m!'Ş!ı.ur 
Kont Slhf'p';,.. tavsiye ettiği şe -
kj 1de tam bır imha mu~ 3rc·be:)i 

yapmı~?ardır. 
AlnıanLr Şark ceı>hesiııde har. 

be br. ladıklan 90 günd~nbcri 
böde imha muharebcl-criııdcn 4.5 
defa bahsettiler; fakat her defa • 
sın<la Rus ordularının büyük kt· 
sıml:ırının muntazam çekildik • 
!er' \0qa ancak motörlü birlik • 
lrrile yapılan Alman çenberini 
yar:p çıktıkları ve tekrar muka

veMet ettikleri görüldü. Alrr:.n
lar }'alnız şehirleri müdafaa eden 
&ah;t kuvvetleri veya geriye bt. 
rakılmıs artçı ktt'alarıru esir e
debildiler. 

Mı>reşal Budiyeni emriı>deki 

orduların büyük kuırnım da Ki
ye( külesi şarkında yığtlmış bir 
vaziy-ette tasavvur etmek, sev -
kuJc,•yş kaidelerine uyar bir fi-

kir değildir. İşte bu sebepler do
layıs;le Kiyef şarkında 4 RU6 or
dus~nun ihata edildi.ğine ihtimal 
vermyoruz. 

n:ç şüphe y.ok ki böyle tam bir 
imha muharebesi olmasa bile AL 
man mu\·affakiycti büyüktür. 
Bu(l:~·eni orduları bu scler ga~bi 
l!kı-ayııa'caki aıukav!'met 1 gös -

terrmem~ demektır. Artık Don 
havz3s:n 1 kao.ır Alınanları kar. 
sısınrl..ı Dnreper gıbi aşılması güç 
~ar. a yoktur .. Nehri aşmakla 
haı~ekıet ve ınanevra serbestisini 
tekrar ele alın~ bulunuyor!ar 

Eıic·r Ruslar Harkof bölgC"sinde 
!ahi. m&t yapm ar ve kuvvet 
hu'uııdurrr laröa bu lena vazi
yetı araı:i \erkile rlüzelkbilirler. 
Kır:m artık tecrit edilmış dem<>k
tir . .-\imanların buraya kara kuv
vetl<rinden başka denz \'C hava 
yol.1e taarruz!anla bulunmaları 

da m.ıhteıneld.r, 

Yeni Şehinşah 
Elçileri 

kabul edecek 
Tahran. 21 (A.A.) - Şah.. kordipl<>

matiği ~zartesi gUnü kı~lık sarayda 
kabul edecektir. Bu kabul, devletlerin 
ve bilhaqa İngilterenin $ahı tanuna.k
ta olduklarını gÖiterecektir. 

Btı,:;veltil Fürui!t Han. muhasamatın 
tatili emri verilic verilmez alelit.cele
teşlr.il etı:otı oldulu kabinede tadilat 
yapmaktadır. 

Cema., Alnı.anLırı 400 kadar ve Rus
lara da 60 Alman teslim edilmiştir. 
.Memleket dahilinde takriben 150 Al
maırkalmıştır. 

Alman taar
ruz planı 

Berlın 21 (A.A.) - Umumiyet. 
le iyi haber alan bir kaynaktan 
c:;. cnildiğine göre şark cephe -
:;"nrJeki muharebenin esasını teş.. 
hil eden ana fikirlere nazaran 
ı\ll'l"an genelkurmayının as:l he. 
dd nisbcten hafif zayiatla ~im. 
.:ı:drn elde edilmişti. Bu hedef 
d'' ,rr:an kuvvetlerinin imhası i.. 
di. Bu hedefe varmak için ta -
h3l kuku icap eden beş şart ye -
ı.ne getiıllecekti. Bu şartlar şun. 
~. ıo.r: 

J - Sovyetlerin sahip olduk. 
!arı tükenmez insan kuvveti ta. 
lım görme.. büWn askerler esir 
vlılinceye kadar veya harp ha -
rici btrakılıncaya kadar, yavaş 

~-J' aş azalUacaktır. 
2 - Düşman elindeki malze • 

me !ğtinam edilecek yahut im -
J..i.n nisbetinde tahrip olunacak. 
l•;· 

3 - Düşmanın sanayı istıhsal 
n.sbeti, malzeme fıkadanı karşı. 
s· nda geniş ölçüde taarruz hare. 
},, tlerine girişmeği dü~ünemiye -
ceğ; derecede azaltılacaktır. 

4 - Düşmanın muvasala ve 
r "' a yolları tahrip edilecek ve 
horp sanayii ile ordu ileri hat -
~n.! ı arasında her türlü munta • 
zam temas imkıinı selbedılecek -
tir. 

5 - Sovyetlerin müfrit mC'r
ktziyet sistemi gerek kuşatma 
gc:: ek bombardıman yolu ile mü. 
L r .. idari merkezlerin tahribi 
ret.resinde felce uğratılacaktır. 

Bulinin iyi haber alan bazı 
ı.1~l·fillerinde bu plan:n en mü. 
1 '"' kısımlarının tahakkuk etti.. 
ğ"'e ,da:r müteaddit alametler 
n.e, cut olduğu kanaati vardır. 

Kiyef sun'i sis 
sayesinde ahndı 
Londra, 21 (A.ı\.) - Sovyct Rus

yadaki harp vaziyeti hakkında alınan 
haberlere ~cire haro boydan buycı ş:ıd
detle dc"'nın etmPkteriır. 

Kiyefte ıidcietll muharebeler vuku
bu!ınakt:ıdır, 

DUn ;\~:;:,:"'n rndvflSu Kiyef muhare
bcler:n;;ı çok şıddetli ve ağır z.ayıatı 
muc:p oJduı;:unu br dlrmı~ ve h.:ım meli ... 
ılerin:n teker teker zaptı 1.Azım geldi-

ğini, n~ildatilcrin ron deınlcrıne kadar 
mukaveınet ettiklt"'rint, nih:ıt taarru
zun sun'i br sis sdyes nde yaµılınış ol
duğunu bildirmişhr * Hayd Park 21 (A.A.) - Reis 
Ruzvclt üç milyar 350 rnılyon 400 
bin dolar vergi ihdasım derp~ e. 
den kanun layihasını dün ak§am 
imzalamıştır. * Stokholm 21 (A.A.) - İsveç 
hü!: ·,meti iki bin tonluk •Scamia• 
isimli ticaret gemisinin battıi';ınt 
ve 24 kişiden mürekkep tayfasının 
!ar.lamen kurtanldığıru haber ver
mekll'dir. * Tokyo 21 (A.A.) - Mikado 
bugıin saat 14 de Hariciye Nazırı 
Amiral Toyoda'yt kabul e:miş ve 
bey::elmilel vaziyetin gösterdiği 
ink!şaf hakkında kendoi.sind~n iza. 
hat ,'lmıştır. ;...... __ ..,.... __ _ 
Valinin Beyana'ı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
dl~.k&darlar sür'atle yangın yeri
ne gelip icap eden tedbirleri al _ 
,-,. ;lard.r. Yangın saniyede 22 
ıodre gibi sür'atle esen poyraz 
:· :i;ünden maalesef büyumuş \"e 

2N ev yanarak bir ';Ok vatandaş. 
la, açıkta kalmışlardır. 

2.arar görenlerin iskan \'e ia .. 
~clrri için derhal icap eden ted _ 
l·" 'Pr alınmtşt:r. Delc<Lye bugün 
i<~rıdilerine yemek verecek, felB.
ı-tzfo<leler rr.u\'akkaten eamıkre 

; t rl!'ştirilecektir. 

Yc.ngıııın neden ç:ktığt kat'i o. 
ı ! 'k t,,_,bit edilememekle bera -
cer elektrik kontağından çıkt·ğı 
tnhmm edilmektedir. Tahkıkat 

devam etmektedir. 
T<sif korunma için haz:rıanan 

1:;ru ton su yangın n söndüri.ıltre. 
> •.de büyüK bir amil ıl ~tur 
i•1<2•) e yü.ng:ında ıyı çalışn1~şt.iI. 

! -SON TELGRAF- 21 EYL°OL tın 

Boğazlar ve 1Bu sabahki yangın 
mes'ele çıkar- :ı inci Sahifeden Devam) 

mak gayreti \ALİ ';_;;~~ .. i:at~~TÖ ... tt 
Yangının böyle korkunç bır ~ek.ilde 

(Başmakaleden Devam) buyüır.esi üzerine. bıltün bu semUer-
rn!sj bile Boğazlardan geçmek ve dek! çotu ahşap e\lerde ot.uran aile-
yaıdım görmek fırsatını bulama.. ler kurt.ırablldiklorl eşyalart ile km-
m·~J..en Bulgar bandırası altında dilerini dar sokağa atmıı;lardır. 

Bir taraftan itfaiye bütün gayretile 
--Bulgaristana satılmış harp ge. çalışırken, bir taraftan da rüzgar alev. 
n~ilcri hud'ası ile- İtalyan do - ıeri Sultan Selime, 1''ıstıkdibi gerilerl-
nanmasının Boğazlardan geçme .. ne, Camcıyokuşu başına Tahtanıinare, 
si nasıl akla getirilebilir?. Ve böy. Balat istlkaınetlerme doğru •ürültle-

miye baslamı.ştır. :Yangın Kanbur v~ 
le bir babisde Türkiyenin duru - li mahalles'nı bir 1nda alevle< içinde 
mtJnun ne olacağı nasıl münaka.. k.Ule çevirm~ıtir. 
şa veya tefekkür mevzuu olabilir? Vali ve Bele< 1 e Reisi Doktor LQtfl 
j\ itekim, Beri in de Bofazlar mev. Kırdar, Emniyet Direktörü KAmraa. 
nıu etrafında yapılan tahminleri, Belediye Reia Muavini Lutti Abay, 

Emniyet Şııbe Mitdürled derhal alın-
ıJeriye sürülen miitaleaları yeni MM.l icap eden tetbirleri t.:ıkit> etmek 
ve toptan bir tek2ibe tıibi tutma. üzere yangın mahalline ıeJmişlerdır . 
yı uygun bulmuş ı·c bu yalanla • Beyoğlu ittaiyei::rıin KöprU.nun açık 
ınıyı yapmıştır. Bu tekzibe -İ . olmasından dolayı. ba;ka tedbirler a-
la!) an donanmasının Karadenize ıınması düşUnülmıyerE-k orada bek.).~ 

mesJ. yürunden ~ç lt&lmaın ttzerin• 
ı;eçirilmesi düşünülmediği nok • Vali Doktor Lütfı Kırdar allkadarlan 
tıı~ından- inanmak yerinde o .. §iddetle muahaze etmiştir 
iur. Çünkü, hem İtalya kendı sa. YAl'OGI1' NASil. GESİŞLEDİ! 
hillerini ve kendi menfaatlerini Yancıcın çıktıll Patrlkh.anenin ah-

•ap yazt dairesi '>n odalı bir binadll'.., 
mgiliz doııann1asının tehdidine .,.... t Bu bina k3milen yanmış ise de Pa -
a~•k bırakarak zaten ağır zayiat rikhancn1n kôgir mmı olan ltilise.d 
vermiş olan donanmasının Ak • ile Patriğın husu:;! ik.ametglhı yan-
drn~zden '\'e İtalyan sahillerinden gından kurtulmuştur. 
kıpırdanıasına razı olmaz, hem de yangın bu binalardan, ark_a tarafın-

. daki ahşıı.p Kubur VeJl camlı yanmıya 
Almanya i~in bir kaç Jtnlyan ge. 1 başlamı• ve yangın bu •urelle yukarı-
n1"sini, Karadenizde hi.h.im mev .. ya doğru sirayet etmiye b3..$lam.11 ve 
ki \'f" adette bulunan Rus donan_ Cümhuriyet Kız. Lisesinin önune ka-
uta.C'ının karşısına geçirmek ta .. dar gelmiştir. Mektebe bir şey olma.. 

l '( d mı$tır. Bundan son:-a ate~ Rt>!i Cafer 
541\'\"uru Tiirki)·e ile ihti a a i.iş.. mahaleslne ve oradan Fıstık dibine, o-
ırırlı: pah.:::sına dü~üncr' mevzuu radan İncebele, enrebelden Camcı yo-

1 

hô.ltı yamnakt.a olan evi-erin söı. 
dürülmesile uğraşılmağa başla11. 
m>Ş ve yeni sıçramalar olmama 
sı ıc:•ıı tedbirler alınm>Ştır. 
BİR KAGİR BİNA ATEŞİ 

DURDURDU 
Kıvnlı _,,ti yanarken mat. 

baacı Zamir'in kıigir ibinası yan
gının civara sirayetine mani ol
muştur. Kıvnlı camii ile birlikt.e 
bu civardaki bütün evltt tam,_ 
mer. yanmıştır. 

FECİ MANZARA 
Ya::ıgm sırası:ıca Fener semti 

tam bir fada halim almıştır. Ya.. 
nan b.nalann ciıva.rındalti çamur
lu ı;.:ıuklar çoluk, çocuk, kadın, 
erkek binleree çı.plak halk ile dol
mus, yanan evler'.nden kendi -
lerın' zorla sokağa atan bu zava!. 
ltla• ın göz y~lan ve feryntlan 
civarı inlet.miştir. Yanmak .lan 
ve :~hlikeli vaziyete diışrn ev -
lerrlen çıkarılan parça parça ey 
yalar, yalak yor-:anlar esuen dar 
olar. sokakları kapa• mı.ş, itfai ·e
nin geo;m<>si de da:ha güç bır 1-ıale 
gelnıişliı. 

Yanan evlerde bulunan hasta. 
!ar kucaklarda "'" yn' 0 klarile rt. 
karılarak çamurlar ie'ne atılmış, 
Şaşkınlıktan bunlarla k · ~e 'TCŞ

gul elmağı akıl edem<'m· :ır. ~''
hayet diğer tm"l' akalardan d e. 
len polisler bunları hastanelere 
gön<lumişlH, eşyala ın mura -

dahi ittihaz edilcınez. Alman)-·a i... kuşuna <;.:-ayet eLmlşlir. ı fazt. altına ahnı-1;1ardır 

\ n Boğazların ehenınıiyeti bita... Sult<.ı.n Scrm cJ."T.iln~n avlusu yan-
ıaflığanın ınahfuz olmasındadır. gından k•.ırtanlan eşya ile dı.>lmuştur. 

Yangının ilk iinlarda bilyümeşine 
Almanya Rusyaya taarruza baş... en mühım amil, ateşin ba.ş1adıitt Pat-

loımadan önce Girit ve Ege adala.. rikhaneye yetişen iUaiyeler burada 
rını istila ederek Boğazlar yoluna calı<ırken rüzg3rın şiddetiyle kopan 
~apacak donanmaları karşılamayı al~vli tahtaların 150 - 200 n:ıetre ~ j 
.1 .. • ·• b" d da Tu'"rk: karıda bulunan vt? Su1tan Selım camı-uu!,unmus, ır yan an ... 

.. .. inin allınd.:ıki CamC'ı Çeşmesi yokuşu 
l-rnin izami bitaraflığına ve dü. ba:;;nda e~:ki Toohane Muha.toC'bt..."Cisi.)o 
ıii";f}iiğüne, açık. gıltügışsız siya • nın oğlunun e ... -in~n damına duşmesi ve 
~~tine itin·at hasıl etmiştir. Tür • burada cıa ikinci bir yangının cık-
k;yenin bütün dünya millet ve masıdır. 

Denizlı: Sultan Selim ara:.ındaki so-
de' Jetlerine karşı her türlü te "' kakJarın dar olması y\izünden &$3A:ıda 
ır:.ddütten azade bulunnn dürüst çalı::)makta olan iUaıye yukarıda~ 
siyo~eti yine bütün dün~·a devlet yl'ni yangın yerine yrtişemeınbs. \"C dl-
\'C: milletleri tarafından izami itL ~('r gruplann Ş~tız.adcbaşt tarikiyle 
r..ıatla karşılanmamış ve talliidik e... buraya lf,itn1esi r.arureU h&sıl olmu-i-

dilmcmiş bulunsn~·dı belki AI - tutıe bu yüzden ar:ı.lan geçen ı o -
ın:-ınya Rusyaya saldırmazdan ÖD- 15 dak;ka sultan se1ım canıilnin alt 
te gerisini, &oğazları, İngiliz • Rus tarafındaki Camcı yokuşu senıtni ~e 
donanmasının teşriki mesai ede ... alevler i(;i:ıde bırakmıya k~!i gelmıı-
bilmcsi ihtimallerini göz önünde Ur. Ayni 7.amandd. gerek Patrikhane.. 

nin bulundi'U sahil kı~mında ve e~-
(l it.bilirdi. Binaenaleyh ~ugün i.. rek..se Sultan Seli 1 taraf.ında su sıkın-
çin Sovyet • Alman harbi müna.. tısı da ba~östenı ı~tir. Istinyeden ge-
sebr:tile Alman~·anın kafası için • len deni~ itfayiSC.! sahtı kısmında ça.-
cle bir Boğaı1ar mevzuu bulun • lışırken denizden de motörl<!'r vasıta-
ı.,ımak Jizımdır, siyle su temin ed! mlş, >ukarı kısımda 

ise bir iki terkos muslu~ kılfi ı.eı. 
}u hakikati herkesin ve tered.. mediğlnden Sultan selim ve Fethıye 

~i;tsüz bilmesi lizlmdır ki: Bo • camilerinin samıçl:\r1 Ue civarda~ dı .. 
gaziar en emin, en dürüst, en ğcr sarnıçlar ve daha son.ra Daru:;ş_&-
l;itaraf eldedir ve o el de kendi. taka Mektebi srn•cından ıstıtade e<lıl-

d b k k mlye başlanmıştır. 
f\i-:ıe her bakım an yan a aca • Fakat ,·üzg5.rın ı.iddeti, \'e dar so-
lara karşı tuttuğunu koparacak kaklar yüzünden ıtıalyenin ayrı ayn 
kn\;vcttcdir. ı yerlerde \'e irtiba\.SlZ olara~ cah.şmıya 
---~-----------! n1ecbur kalınası, yangının bır kaç kol-

Alman tebligi dan gittıkce genişlemesine sebep 01-
mustur. _. 

(1 inci Sahifeden De,·am) Ate~ bilhassa ayni kollar uze -
ra Kiycfin ve Dinyeper nehri - r:nrle değil, rüzgarla atlıya athya 
n.n garp k:yısında kuvvetli su - sahasını gen.işletmi.,; ve orn~ıa.. 
r~'.te tahkim edilm:~ çemberi burada birkaıç yüz metre ılerısmd~ 
,·.ıı mağa muvaffak olmuştur. Bu ani olarak yer yer yeni yangın-
Almzn tümenleri, cüı'etkar bir lar ç:kmağa ve evler tut~mağa 
hticumla, dün, geri çekilen düş.. ba:;laınıştır. Bu vaziyet gece kı -
rr.&nla beraber şe\ıre girmış ve yafetlerile sokaklara fırlamış (). 
kaleye Alman harp bayrağını lan h'nlerce halkı büsbütün he -
c l<mişt'r. _ 

vecana ve korkuya diişürmuş ve 
Bııradaki Sovyet kıl'alarının )·angın sahasından çok uzak '!"r-

en büyük kumandanının kaçma.. lerde bulunan evlerde oturanlar 
;ır.dan sonra, Kiyefi işgal eden bih derhal ell~ ne geçirdi -
k. :•atar mukaverr.ele devamdan ·" IersE: civardaki arsalara taşLm...,a 
va•geçerek silahlannı bırakmış - ve evlerini boşallmağa l:ıaşla.rn1f
i:.ıL t!tr. 

Yine bir fevkalade tebliğle bH.. lardır. 
c'r"lmiş olduğu veçhile, Hark.o _ SAAT 7 SIRALARINDA 
tc.n 120 kilometre cenubu garbL Saat yedi sıralarında yangın 
~'nde Poltava şehri, 18 Eylükle sahası, sahil.den Fener Patnıma.. 
~af-ledilmiştir. nesi, yukarı kısımdan Sullamıe -

Kara ordusuna mensup kı~'a • lim camii ve ~ tarafı.nda.n d.a 
!ar donanma ve hava kuvv~tle • k:ırmı:ı:ı ıı:,yah Rum mcl<tebine 
ri teşekkülerile işbirliği halinde kadar g~iştir. İtıfaiye Su}-
15 Eylülde Riga koyunun ağzın. tanselim camii önlerindeki kxılu 
di. Wormes ve Maan adalarllll bastınnağa çalışmış ve büyilk 
i~gal ebnişlerdir. fedakarhklardan ııorır& bu kol 

16 Eylıllde zati teşebbüsü ile saat ıı de bastırılmıştır. Fakat bu 
ııar •ket eden yüzbaşt Dankov keıı. sırada yangnı Çarşantıaya doA' -
di bölüğü ile Maan adasından ru birdenbire yeni bir kol ha -
dü.şm&nın kısmen tafırip ettiği !inde ilerloemeğe başlamış ve bu 
w ndirek yolu ile Ö:ıel adasının tarafıa Saraylı hanımın evi Ani 
~a:k kısm:na ilerlemiştir. Bu bas. olarak tutuşmuştur. Bütün Çar. 
km ile Ösel adasınuı zaptı yo • şa.ıt'ba semtini tehlike~ d'üşil. -
!unda muvaffakiyetle deavm e • ren bu veni t:E'hlikeli vaciyet üze.-
cerı harekat için lazım gelen va. rine ~hal itfaiyenin gayreh bu-
z' yet yaratımlışt:r. rada toplanmıştK". Esasen rüzgar 

Kiyef önünde 
(1 inci Sahifeden Devam) 

çok çetin muharebelcrın devam 
~\!'nekte olduğu Kiyef varoşlar.na 
,;irdiklerini Ruslar da kabul et -
.- cktedirler. 

Rus kaynaklarının tahminine 
;('ro Kiyef etrafında cereyan e -
ddt muharebelerde Almanlar 700 
oin telefat vermişlerdir. 

Do!l'et.z mıntakas:nın terki icap 
e•tiği takdirde Rusların buraları 
t.!hr;p et:nege muvaffak olup ola. 
ı: ).ca~ları meselesi teemmüle 
;:i) ondır. 

alevleri daima bu tarafa doğru 

savurduğun.dan daha ~!den 
bu rirnrdaki evler kordon altına 
alıPm:ştı. Saat 8 den sonra sa • 
hi!d€ki kollar tamamen 'bast•nl
mı.• \•e Balat tarafında da bir teh
lik~ kalmamıştır. Bunun üzerine 
bütü.ı gruplar yangının Çarşaın.. 
ba s"mtıni tehlikeye k~van en 
büyük kolu üzerin~ çalı:şmağa 

b~amı.şlarchr. 
N.hayet büyük gayrellerdrn 

!IOlll''- saat 9 da bu kıs:.mda da 
U>hi>kenin önü alınmı · ve böyl-e<:C 
yanpın bastırılmş.t.r. Bunadn son. 
ra a ~ saha.sının ıçmde bı.&lunan 

VALi ANKARA İLE KO fUŞTU 
Vali ve Belediye Rci.si LutEi 

Kırdar, Sultanseli.ın Camii ya -
nındaki Cumhuriyet Kız lisesin. 
den telefonla va..-,'veti Dab !iye 
Veki.: Faik Öztraka bildi~ ve 
maliımat vermştir. 

Yanan binaların heosi a!ıı'ap ve 
eskid;r. Kiımilen de ~~ortasız bu. 
lunn••ktadtrlar. 

\,. cngın sırasında pas!f }<urun.. 

ma teşkilah da vazife görmüş -
!er ve bunlar itfaiyeye yardtm e\ 
mışlt>r, evlerde:ı bazı ihth·ar ve 
çocukları kurtarmışlardır 

Yımgın arasında bir ara Sul
tan,eıım camiinin avlusundık a. 
ğaç-!nrdan ·bazıları da rü 'tt ır'ıı Je
l~n 2teş parçalarilC' tu~urmı <"lar. 
dtr. Derhal dallar kırılmak sure -
tile bunlar söndürülmüştür. 

Yang.nda nüfusca bir zayi tol. 
ır:amıştır. Ufak tefek yaralanma 
olduğu sanılmakta isı> de bunlar 
da henüz tesbit edilmemi tir. 
Ytngın saat 9,30 da tarr men 

b•tırılmıştır. Fakat iç:n iç " yan.. 
mekta olan binalara hala itfa\)"1! 

l' raf.ndan su sıkıln:aktadır. 
Yangın sırasında Fenerde sey. 

ı iısefer tamamen inkitaa uğra -
:n.ş, sahildeki yoldan otomobil ve 
ol~büsler işliyemediği gibi Fc er 
ı ;hlesine vapurlar da yana arr.a.. 
rc:ştır. Vapur y<l'lcuları Balata 
çıkar .lmışlardır. 

Bu yangın uzun senelcrdenberi 
:St.nbıılda eşi gorülrniyen bir fa.. 
üa teliıkki edilmektE•<Lr. Bill>assa 
yanan semtin tamam<:n fakirıer.n 
barındığı mahallelerden müte~k. 
kil olması, kış başlangıc nda yiır
lerce fakır ve muhtaç vatanda~ -
m.zı yersiz yurdsuz o-okakta bı -
r:ıkmışb. Alakadarlar bu zavaı
hlcra yardmı etmek ürere teJbir
ıer alacaklardır. 

MtlnDEhJMUM1 TAHKİKATA 
EL KOYDU 

Müddeiumumi muaviru TahsUı. 
Oku~ derhal tahkikata el koy • 
muş ve bu sabahtan itibaren Fe
ner patrik'lıanesindeki kapıcı ve 
memJrlan ııorguya çekm~lir. 

Tahakkuk etı:ı:ıemi.:; olmakla be 
raber. Petrikhane müstahdemle -
tinin gelenlere vaktlnde kapryı 
~adtklan da söylenmek"ctir. 
BlR FEDAKARLIK LEVHASI 
Yangın bütün şiddetile de·vam 

ederken, 46 numaralı lromiser rn ... 
avini Fıstrkıdibinde alevler için
de yanan bir eve girmiş ve ihti. 
yar bir kadını diri dir yanmak • 
tan kurtumıştır. 

N unn isminde b!r çocuk yan.. 
gın arasmdan geçerkıet\ başınıı 
demır düşettk yaralanmıştır. 

ZARAR BİR :M:tLYON 
LİRADAN FAZLA 

İlk tahminlere gör~. bu büyük 
yangında husule gelen zarar bir 
milyon liradan fazladır. 

Lealngrad'da bir 
Sowyet akını 

Londra 21 (A.A.) - M06kova 
radyoou. dün a.k§am Lcnirgı ada 
taarruz edc-n Alman k JV\e•!crine 
karsı. Sov;·et te.ekkül1er' ın mu
vaffaklyetli bir ~kın yapmış~ ~•ık. 
lar:nı bildırm~kter!ir. Dl4,-.nar.ın 
21 q~ır avcı tayyarclerüı n 9 h2fil 
tankının biiYük rr:ktarda \agon, 
ara ha 'e c tomobıli-n tahr > <>dil. 
mis o lul!ı.ın..ı ıL'rce etmektedir. 
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r<o· pa~a Nalçalı Hasan sok ~,bel' 
w mülk sahibi bulunduğu 

2 
e~ı 

oğlu Şahbaz yokuşu ~o: 5 1gıtıı 
mukim iken halen ııcaıı-:. 114 
mPÇhul olan mütekait t;:ırii" 
Lutfi Erçetinin tesisatı _ele 0~ 
ye Türk Anonim Şirketine afİÇ 'fJ 
n>asraf ve ücreti vekalet b_ içiP 
l'.ra 5-0 kuruşun öde~esı 'j9/&I 
l.kametgiihınıza gönderilefl gaJıJP" 
No. }u ödeme emri i~et i).8teb' 
ııın meçhuliyeti hasebıle bbePteil 
liğ iade edilmiş ve bu ~ ~ 
11iııen tebliğat ifasına k rıl' 
ıilmiş olduğundan işbu ilaıı: il' 
,ir tarihinden itibaren b<l'~yı • 
:ıumına v-eya bir kısm~a bir ıı 
hı;t it~nız varsa. yıne dBiJ1 
ıçır.de ıstıda veya şıfahen bil 
mir.n 39/88 No. lu dosy_asııı; ııil
~hmeniz ve bildi.rmedığıııddedl , 
dirtk borcu kabul etmiş a bfİ ~ 
.kN'ğin.izden hakkınızda c~ ,J
raya devam edileceği t~~jjğ ol~ ' 
M! kalın olmak üzere ılan 

• • l ' .. -...·· 1 • ~ 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

----------- No.117 ..J 
Çeviren: l~ F. SERT:fW 

' 

Müddeiumumi dedi ki: "Evet, o bir Japon 
casusudur ve ıen de onun şerikisin ! ,, 

Arabacı lıalll rolllnl1 ~ ı.ıı,.~ 
lıuırine &ldıiı vuirqi ımutacat ıu. -
...,. senıomlemlf\1. 

.BeJli7di Jd, blnzı eYftl 7"'mw'lın 

lı:ıırlu.lmalı: loçiın, aabırmlı.kla ııabahl 
lıeklfyordu. 

Öyle 7L. Otuzda!; fazla Fraııoanuı. 
meşblll' zenııaı......ı Gldüre:n .e bil
lıas&a Kont Rober dö :ıtuı:bey ılbi ıad
.ıar bir a.alzadenuı kanını içen (Kızıl 
jak) ile bic a.rada yatmak kol.ııy bir 4 
cleğildi. 

Ben horuldarksn, o sözünün oralı • 
tından mütemadiyen kapı.ya bakıyor. 
du. Kitııiıllir ,belki de ben farkına var. 
ırıadan, prdi;yanlara ainyal bile ver -
aı.iı;ti. 

Tahminimde aldanma.nuştım. Gece 
7arısınd:m bir saat sonra, höcereml:.ıin 
k.apısı açıldı. Bir ıarcilyan: 

- Mişel hanginiz? 
Diye sordu. Mtşel d""haJ ,.-eriDden 

fırlad1' 

- Ne var? Gece yarısı olsun beni 
rahat buakmıyacak mısınız? 

- Haydi yürü. Yeni bir pblt reı. 
.m.lş .. Onunla yüzl~eceksinl 

Ve ~ ensesınden çeltlp b.akt • 
reUe yanımdan Çlk,ardılar. 

Kendi kend.une (Ülmeğe b,.1ad1a 
Höeeremde yalnız kalmıştım. 
On<l;ın IOlU'a beni rahatsız etme -

djJ.er .• 
Sabaha tadar u;yudum. 

+ 
YENİDEN SOllGUYA CEKİLDİM.. 
Ertesi sabah teknr ~ ı;eki -

lecegiml tahm.tn edqordum. 
Tahminimde ya.ru.lmam.ışıın .. Bir ıar

diyan beni aldı, polis üdürünün oda
sıruı götürdü. 

Yine bir taban! lı:omlserl.. Po~ 
müdürü .. ve bir gür. ~vvelki müddeiu
mumi beni bekliyorl.ıırdı. 

Fransız istıntak usulünce, 90rıuJ.a,r 

ek.seriya başka kanallardan tekerrüı' 

eder. Yine eski sorguların b~ çe • 
ıitlcri başladı. 

Polis müdürü, Madam Gastonya ile 
mılnasebetimin derecesini araştırdı. 

- Bu sefer hakikati liiyli,..,.,.iiıı -
den emınimf 

Dedi. Milddeiumuml pürosunu 7ak· 
tı .. 

İlk önce liddeUi bir tavırlıı. yüzll.. 
me baktı: 

- Demek Jd Madam Ga~ ..
.,;yorsun, öyle mi? 

- Evet. Hem de delict .. 
Müddeiınnuml biraz dalıa aalı:.lnle. 

mlşti. 
Artık bana takma baraktan ve kili

.., faciahınndan bahsetmiyor, ona dair 
sualler r.ormuyordu. 

Milddeiumumlı 
et:ü: 

- Kapıcı lan aenıerinin bki idi; o· 
mm ~dığı bir kadınla naaıl ev
lıeııebilecfttiıı? 

- jan aerserl clabllir. Fa.kat, bana 
tanırtı&ı lıı:adırı.ın aklı tamamile ba • 
fUlda J4i, Ve onun jan!a f(iylece bir 
aathl ahbaplıktan başka münasebeti 

- Madam Gastoeyarun mütlı.iş bir 
Japon casusu olduiunu öğreı:ı.mem!.ıı 
miydiı>? 

CAii bir ha-rrelle ka§la.nnu lı:ald:ır
clım: 

- Ne dedlniz mösyö .. o &üze! ka
dın, bir casus olabilir mi? 

- Evet, o, bir japon casusud~ ve 
ııen onun ıeriklerlnden birisin! 

GUldiun: 
- Biraz önce beni Senpol facia -

BlDin faili olarak itt.l'H'lm ediyordu -
nuz. Şimdi de jap-Jn casusluğu ile .. Fa
kat, bunda da bir yanlıı;lık olacak 
mö~Jö! ' 

- Hayır. Elim!.7de vesikalar var. 
Sen b:r japon casususun! 

- Böyle kuru bir ittihamla hısan 
lekelenernez.. Bana bu vesikalanp. ma
hiJ>•lini söyler mlsin!z? 

- Onlan mahkemede teşhir ede -
ceğiz. Bunun hesabını orad:ı verirsin! 

- O gün hepiniz mahcup olacak -
ıınız! Çünkü bea, Sen PoJ taclasuun 
faili olmadJğım g1 b~ japon casusu da 
değilim. 

- İngiUzce- güz.el konl.1$uyorsunl 

- Bu, casusluk yapmama bJr delil 
teşkil ediyorsa, o halde yabancı mem
JıekeUerde i.ngiljzc1;1 konuşanların hepsi 
alz.in naz.annızda casu.stur 

- Hemen hemen böyle .. 
- Şu ha1de siz de bir casu:srunuzl 

ÇüııJr:ü benden güzel ingillzce Jı:onu • 
ıuyorsunuz! 

Arkamdaki komiser ensemden sars
tı: 

- Kendine gel mösyö! Kim.inle k:.o· 
nuıtueunu billyo.r musun? 

(Devamı Var) 

e TAKVİM e 
Rumi 1357 

EYLUL 
8 

7Jl 941 ay 8 

EYlOL 

Hu.ır 

139 
Hicri 1380 

·~ 29 
Vasati . Ezanı 
S. D. VAKlT S. D 

Polis müdlirünün odasına Oı:incl ri.. , 
rişirnde marangoz Antuvaru &öreme -
dlm. 

21 
PAZAR 

5 46 
l2 07 
15 34 
18 09 
19 ~3 

Günq 

Ötl• 
İkindi 

Akıam 

Yatsı 

İm.sn 

11 36 
'57 
'24 

12 00 
1 31 

Kapıcı Jımın pansiyonuna nasıl ılr
diğlınl de anlatmıştım . 

4 06 9 56 

ONUN 
Yatanmıt Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum!.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 85 
Blrşey anlamamıştım. Sordum: 

c- Nasıl? .. • 
Tereddüt ediyo.rd'u. Yaşlı bakış

laı'ım gözlerinde i<li. O benim 
ınazlum gözlerimden kaçmak is
ter gibi gôz kaıpaklannı ind'ird•: 

•- Nasıl ol~ak camın! .. Altl·. 
rınz. Kürtaj yaptırırırı:! .. > 

Bt>ynimde şimşekler, yıldırım. 
lar ~13kt1. Teklifinin dehşetinden 
tüyıerim diken diken olmuştu. Bu 
cevap, bu alçaklık bana öyle bir 
hayret ve nefret veırım.işti iti her 
tarafım zangtr zangır titriyordu. 
Ondan her şeyi lbekliyebihrdim. 
Fakat bu canav.a.rlJ€ı, e-v!it cel
liıtl•ğını QS]a! .. 

B ilmem nasıl olıdu. Bir Bani~ 

avdet etmiş buldum. Sevgi \'e ü. 
mit \.iç ay evvel nasıl çılgın bir 
hücumla gönlüme, varlığıma d~~. 

mıu;•a a<yni şiddetle bir anda çe. 
kilırnişti. Şimdi; sinirlerme ve 
kıal'l:ime yerleşen o büyük aşkın 
köklerinde beni nefretle titr~ter. 
kuvvetli bir kin ve infial filizle· 
n ·yordu. 

Tdh.kir etmek isterken öklüriicii 
kudretini gözlerinde Uııplıyan bir 
katlın hırsile ona baktım ve hay. 
kıta haykıra cevap verdim: 

- Hayır .. Hayır ... Asla! ... Ve 
sonra inHdedim, - Sizinl>e be • 
rııber gelmeği kıabul ediyorum. 
Yavrum için evimden kaçacağım.• 

* 

ISTANBUL DEFTERDAR Ll61 N DAN: MABBEIDLEBDB 
il. N, Jh.tr.ıh Jtcanç D'*ran Ceza Mabalesl Senesi iııııarna. - (2 inci Sahl1edeıı Devam) 

1.ınla.nıı en .açık ııözleriydi Ara. 
uınna girip ne yumruk lllllladı; 
ne yumruk yedi.. sade, 

1 Zaveıııt To-
2 Yusuf AJıpınar 
3 Şükrü Hod Kunduracı 

f Nihat KiPD1111 T&lbhll.t Tica:ret 
• > > > 
1 Vabe MardJroo Kundura esldclsl 
' Cen:is ÇaJ.ıııır 

Bodoıı Calıı;ır 
1 Rober! Toledo 

Kahveci 

• 10 
• • • 

A. Apel Tabelk& 
lJ Atanaş Mandelidiı Dimoş.. 

tokli Dimilri )ı!an.ıııoıı " . , 
13 Yorgi Grigor 

14 i.steıan Küı1ı:~lu. 

Qeçe,Jan 1ı1ın 18/22 H
Çöplülı: lakeleııl ..._. 450-
Derlc! s. 7. 13-
"1ner Han 2/8. 10-
ömer Han 2/7. to.-
!:SI<! Borsa H. 33/11. 18.-
Alemdar Han 18-ll-20, f20.-

, , 
Havyar H . 11-3/5 

.Hwnlıane c. n. , 
ıtllçülı: ı.n:ıeı Han 
lllerd!veıı altı. 

Jılwnlıane c. 175, 

H.-
84 -
87.50 

120.-
120.-

60~ 

2ao~ 

15 > > • • 135_ 
16 Anastas Vasilyadla 
l7 Adil Yenici 

Jl:ımdW11"2 >..kça Sokak 18/l. g_ 
Kahveci Ada Han ınerdi.venalb, 24.-

l& Danye: Fıçıcı otlu. 
19 Hayriye Bulutgeçti. 
ıo Osman Ahmet 

Jtunduracı K. Keş Cad. 50. 135~ 
Kab veci Necati Bey cad 37S, l 80.-

> Ağaçtuluınba Solı:. S. 152.-
21 Neliye Arıç > :Necati Bey cad. 303, 72.-

İnlaat Mühendisi MuradJye Han J7. llllı-22 jan Bakuil 
2J Mehmet Çevik ltahvec! Itıhtım C. 19. 50ı-
2i 
25 
2e 
27 
28 
29 

. , 
Anastas İslataki 

> > 6'J~.-
Mezeci K. Keş. C. 217ı1. 90.-, , 

Yasef Nesim 
İsak Nawn 
İsrail İyizümrllt 

• , 9, __ 
Terzi Ağaçtulumba So. 13/5. 80.-

Çanlacı Havyan Han 81/3-3/5. 0.66 
Manav K. Kes. C. 4. 50.-

20 > > > > 50_ 
31 Ligos <>ğlu istatı Ligoryadls. > Karadut C. 30/1. 132.-
32 > > > > 132.-
33 Yani Kutroğlu Oymacı Uiur H. 12/3. 70.-
34 , , , , 70.-
85 Nubar Narsesyan M:ohrukat Meb'usan C. 113. 180.-

Depo sahibi 
36 Habil Harilkol Zahire ticareU 
87 Hatlce Börekçi ve tatlıcı 
S~ Recep Halil KuUu Helvacı tatlıcı 

29 Ahmet Sarıkaya Kundura tamiri 
40 Ali Kahveci 
41 Necati Büyük Pulat Terzi 
42 > > 
43 Temel ömer 
44 Celil A. Bunar 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
ı;2 

, > 
Nuri Temel , , 
Kulaks1z oğlu Hasan 
Ahmet Sagırlar 
Mahmut 
Pandeli liirlst!dis 
Mehmet Sonnu ve Az. 

> 
Kahveci 

> , 
:ıtöCU.ci 

> 
.Kahveci 
Sa.raciye 

Aşçı 

Sebıeci 

daş Leventoğlu Marangoz 
ra Pandeli Tirgaz Bakkal 
H Kurken Baydan Kahıycı 

~5 İbrahim Temel Çamaşırcı 
~6 Ahmet Zenci Tanı;u Kabvec1 
57 Kerim Seyhun Bakkal 
68 Yusui Akıskali Ses Mecmuası İd. 
b9 Muharrem Güven Kasap 
60 Movses Demici K1..r~durac1 

fıl Rifat Muslu Kahveci 
62 Silkrü Diçel > 
e3 Halil Kınlkal Zahlre Ticareti 
64 Temel Aydın Yorgancı 

65 Kasım Öztürk Kundura esk!cisi 

68 Yusuf Alnskalı 
67 Recep A$ 

Kavaf 
Ses Mecmuası İd. 

~8 Mehmet Bayraklar 
(9 Kostantin Karamo-

Aşçı 

Kahveci 
Kibrit mu .. 

hafazası imali nopolo. 

Havyarhanİçl 14D.5. 
Demirciler S . 35. 
Necat!bey C. 290. 

, 166. 
Alipaşa medresesi S. 9. 
lialil Pa~a S. 7 /2/2. 

, 7/1-1 
Mumhane Cad. 16. 
Meb'usan cad. 115-117. , 
Necatlbey C. 168/4. 

> 16B/2. 
lleytü lmalci S. 2 . 
Necatibey C. 489. 

, 320/320/l. 
Havyar H. S. 11. 
Sıra Selviler. 16. 

108.-
45.-

189.-
96.-

225.-
100-
100-
108.-
144.-
144.-
96.-
96.-

102.-
72.-

126.-
120.-
45.-

Necatibey c. 246. 132-
Beylülmalcl S. 24. 54-
Gümüş Hallı:a S. 8. 54-
Meb'usan C. 86. 270.-
Mumhane C. 152. 45.-
K. Keş. C. 101. 60.-
Xaradut c. 11-58/l. 156.-
Necatibey C. 264. 51 .-
Çtracı S, il. 45~ 

Alipaşa medrese S. 88. 36.
Havyar Haniçl ve D.14. 108.-
Meb'usan Yokuşu Sf. 24-
Necatıhey Cad. 268 72-

K. Keş. C. 101. 
Alipaşa medresesi s.ı. 
Tophane Kasaplan 10. 
Yodan Han 8. 

60.-
60.-

135.-
56.-

1.25 
Sll.22 
17.67 
~.31 
32.55 
30.39 

102.70 

00.19 
6.34 
1.00 

18.61 
U6 

0.46 
6.7' 

67.62 
2.25 
4.35 

33.01 
32.57 
32.97 
12.74 
77.94 
00.27 
Oü.48 
9.74 

22.50 
7.B9 
0.24 
5.22 
3.34 
3.34 
1.26 
6.33 
9.20 

25.50 

10.15 
11.35 
34.95 

1.63 
40.72 

9.25 
9.25 

19.41 
63.00 

2.07 
14.87 
14.87 
22.15 
27.00 
7.68 

12.74 
6.18 

15.36 
2.37 
6 .97 

86.74 
2.04 

26.25 
11.89 

6.76 
12.63 
15.75 
10.15 
6.74 
?.84 

26.25 
00.78 

2.42 
4.75 

---l.H 
1.84 
2.83 
4.06 
1.21 
0.06 

1M3 

00.04 
1.07 
1.20 

0.09 
0.92 

9.22 
0.36 
0.70 
5.28 
6.21 
5.28 
2.07 

15.59 
0.05 
0.10 
1.95 
4.50 
1.58 
0.05 
0.84 
0.53 
0.67 
0.25 
1.27 
1.84 
4.08 

l.62 
1.82 
6.59 
0.33 
6.52 
l.48 
1.48 
3.11 

10.08 
0.33 
2.38 
2.38 
2.95 
4.32 
1.54 
2.04 
1.24 

2.46 
0.47 
1.12 

13.88 
0.33 
4.20 
1.90 
l.08 
2.02 
2.52 
1.62 
1.08 
1.79 

4.20 
0,16 
0.99 
0.76 

----

0.07 

0.06 

3.23 

-
0.76 

5.67 
5.71 
2.26 

1.42 

0.23 

1.98 
6.28 
0.29 
7.08 
1.60 
1.60 
3.48 

2.59 
2.59 

1.11 

1.20 

0.36 

2.07 

0.!4 
0.42 
0.83 

, 
• • , , , 
• • , 
• • 
, 
) 

• , 
, , 

K.Ali 
K. Keş. 
K . Ali 
K.Kq 

941 
940 
940 
a•o 
940 
940 
940 

939 
939 
940 

140 
939 

539 
840 

940 
941 
940 
940 
940 
940 
94Q 
939 

> 939 
, 939 
, 939 
, 939 
• 940 
> 940 
, 941 
• 941 

K. Ali 938 
• 9a8 

K. Keı 939 
, 939 

Ömtr A vn1 941 

K. Keıı 941 
940 
940 
940 
940 
940 
940 

• , 
, , 
, , 

, 940 
Ömer Avn: 941 

, 941 
K . Keş 940 

, 910 
Ömer Avni 941 
K. Ali 941 
Jt. Keı 940 
K . Ali 941 

• 939 

K. K., 941 
Ömer Avni 940 
K. Keş 940 
Ömer Avni 940 
K. Keş 941 

, 941 
K. Ali 941 
K . Keş 941 

• 941 
, 941 
, 941 

Ömer Avni 941 
K Keş 941 

, 
, 
, , 

940 
940 
941 
940 

27/38 
I0/13, 
33/33 
83/18 
33/17• 
U/34° 
30/4 ı 
13/22 
13/23 
31/22 1 

113/35 
13/17 

13/5 1 

31/J!7 I 
81/28 
/J/5 

33/13 
28/30 
32/23 
33/28 
32/20 
53/19 
53/40 
53/41 
52/18 
52/19 
33/27 
34/9 
31/20 
31/21 
51/37 
51/38 
52/45 
52/46 
23/12 

- Yapmayın be! Ayıptır ya1ıu! 
gibi bir iki beylik cilml>e savurdulı:
U.n sonra yürüyüp ortadan kay , 
ooklu. Diğerleri bir müddet bir • 
Luolerme yumruk salliıdılı:tan 10n. 
ra :ıçlerincren bir tanesi: 

- Yahu, Mehmet kaçtı! eledi. 
Biz onun yüzünden kavga ediyo.. 
roz. Bak, o cizlaını çekti. Öbür • 
;eri: 

- Sahi yahu! 
-Doğru be! 
- Haydi gidip şu lıeresl yaka. 

J.ıyalım da el bi:rliğile oııu ıslata.. 
lmı ! dediler. nur. 20/9/941 ~ 

Hep birden, Mehmed.i yakala • 
y•p ıslatmak üzere yürüdüler! .. 

Eğer Mehmet bunların eline 
geçtiyse, vay haline ... 

ııı" 
Sablp ve B~muharrl: ~"';'ı;til 

Benice - Neşriyat Dırek 
o...evdet KARABiLGİl'I. _.s! 

SON TELGRAF MJ\~ 

YENİGARDEN 
(Eski Pariziyana) • Galatasaray l~ 

!ayan MUZAFFER O'ÖLER 
in iştiraki ve 16 kişilik Saz Heye\Ge 

DÜN AKŞAM AÇILDI 
SAZ - CAZ - VARYETE 

15/l 1 
33/31 
33/5 1-·-----------------------•• 
H~~i Sayın Usküdar Halkınıtı 
::j!~ Nazarı Dikkatine , 
20/18 • ..~~ 

23/13 Sömikok ve Karabük kok )arı 22 Eylul pazarte&I gıl bİ 
i~j:~ den itibaren Osküdarda Balaban i~kelesinde kain t~r:d' 
3112 1 Y olaJ ın mahrukat deposunda teslim §artile tonu 23,5 tır 
19/33, 1 k ! 
29/21 satı aca tır. ~ ,ıı· 
28/28 1 Kömürlerin satış ve tevzilne müteallik hususa\ hakkında v~ki ol•'~ 551 

54/371 yeUerın _Gııl~la<la yeni Yolcu. Salonunun 3 üncü katında Türkiye :&ö"' ,sı9i1 

\e Te\'21 Muessesesine bıldirilı:nesi rica clunw- Tele1on· 44766 
27/34 . . 
28/39 --
33/44 
29/17 
12/46 
18/49 
31/34 
27/35 
16/3 
16/15 
13/50 
22/14 
26/13 

34/26 
33/47 

8/34 
33/22 

Kız ve 

Erkek 

ANA - İLK - ORTA ve LİSE 

Hayriye Lisesi Yatılı ~e yatısı' 

FATİH: SARAÇBANEBAŞI 
Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe rr.üracaa 1·0e~ 

Arzu eden talebe mektebin husUS' vesaitle sabah 
alınır. Akşam evlerine bırakılır. Telefon: 20530. 

derslere ta~ianacaktır. 

r=- ~!~ YENi KOLEJ N~ı:ıi 
11
,,,, 

70 > , , , 6. 36.- 4.75 0.76 0.83 , 940 33/21 
ad
oJ... 

inci 

fl İlk-Or!a__Llse Taksimdo sırs•I"' ' 

~ Müdür: Sabık Şişli Ter.ıklı:.! Direktörü M. Ali Haşmet J{ır~· s,ı}" Tophane Maliye Şubesi mfilı.elle!ler! ıden yukarıda adı ve ticaretgA!ı adresleri YazJlı ~ahısbır terki ticareUe yeni 
reslerinl bildirmemişler ve tebliğe salA '11yetli bir kimse göstermemişler ve yapı ·an araştırmalarda bulunamamış 
duklarından ihbarnameler bizzat kendiltrine tebliği mümkün olmamıştır. Keyfi :, et 3692 No. lu kanunun 10 ve 11 
maddelerine teviikaıı tebli! yerlne kaim olmak üzere ilan olunur. •9379) 

Ömrumün en sıkıntılı, ıztı:raplı 
anlarını ben şüphe yok ki 'bu bir 
ay iç•nde ya~adım. Hayatımda 

bu kadar reel bir sadmeye uğra. 
yacağımı l.a.ıım.in etmezdim. Bü
tün genç kızlık arzularımın en 

heyecanlı tezahürlerile sıevrneğe 
ve mls'ut etrneğe çalıştığım in • 
~anır. bu kıadar şefaat dü"Şkünü 

olınası sevgimi 'bir zel2ele gibi 
sarsmıştı. Ona verdiğim içli, te. 
miz aşkm, şen bir kuş cıvıl.da -
yışile kunnağa ha.zırlandığun yu · 
vanın böyle bir «miras> a deği. 

şilt'('eğini nasıl ınna bilirdim? .. 
Daha 'hen.üz karrumdla y.aşıyan 

masum yavrumuzım kaltısiz ba.. 
bası tarafından bir niştere kur • 
bln edilebileceğini. nereden aklıma 
llt tirebilirdim? Asıl içime doku • 
nll'll ~eyleT bunla:rdı. Bu acıların 
üotüne; evimden nasıl ayrılacağı. 

mı, babasız, annESiız, karde{Giz yad 
ellerde ne yapacağımı düşündük.. 
çe korku. üzüntü asalbımı kam 

y<ll'.cum. Bazı geceler yatakta 
gö~lerimi kapıyor bir daha bu 
döşekte yatmıyacağum, odam1, 
eviır.i. ailemi !hiç görmiyeceği ha. 
tırlıy;,rak çılgın gibi karyoLadan 
fırhyordum. 

Bôy!ece günler geçiyor ve ben 
bin e\·ham, bin korku, bin hayal 
arası'Jda parçalanarak eriyor, sa. 
rarıyor, soluyordum. 

Çok :ııayıl ve çaresiz kakhğım 
saatlerde kaç kereler bu sefil öm. 
rü oüı üklemektense kendimi fe
t.iy; düşündüm. Ölümü aradım. 
Fakat kaırnımda kımıldamaya 

başlıyan yavrunun hayatı için 
yaşamam liızundı. Yaşamanın tek 
çaresi de anını a.tızUlannı kabul. 
den ibaretti. Bu beni tehliıkcye, 
sukuta da götiiTı;e seve seve ko. 
şacnktım. 

Çünkü kurtanlll(!ak şey sade 
ben değil bir maınmt'Un hayatı 

idi. Bu 'hayat uğruna kendimi, e. 
Wnı: feda etmek bir va.zire değil, 
en mukaddes bir borçtu. 

den ifa ettim. Yu'V.amdan, içiıııde 

on yedi mes'ut yıl geç;rdiğim e
vimdt>n onunla, 8şıkımla kaçtım: 

Evd bir akşamdı .. Durgun, öl. 
gün mehtaplı soluk bir eylul ak
şamı. .A11ahtan babam yioo bir 
tefüş seyahatine çıkm1ş, gelme
mişti. Yemekten kalkınca yatma 
zamanına kadar minderde geçır. 
diği:n saatlerin heyecanını, 12tı • 
rabır.ı 'bütün öınriimde ·duyma -
dı.ın. Annem örgüsile uğraşıyor, 

kard<'~im roman okuyordu. Göz· 
lıerim hep saatte kil. 

•- Ah dakikalar hiç geçmese .. 
Bu rece hiç saat 12 olııruısa!..> dl. 
yordum. Onunla günd'ilzden ıoöı

leşm'şti.k. Tamam gece ya.rlfil arka 
IK>kakta bir otomobilde beni bek. 
liyecekti. Od:anın içinde tek çıt 

bile yoktu. Gaızete okuyor gibi 
yapar2k üıpeıriyord'um. Arasıra 

gözler:mi anneme ç~or, hae
retlc bı.kıyordum. 

O vakit önümde gurbet :yol • 
!arı uzayor, a~am karanlıklann. 

.. , k Ilı: 

~~ Hususlyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet vermek talebeslJ'I 
~ inzlbatiyle yakından alakadar olmaktır. 
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neciğimin benden nasıl ayrı ya. 
şıyacağım. ne yapll(!ağını kendi 
kendime ııoruyCJl'dum. Bu gece, 
o, kardeşim ve odam hana dıaha 

munis geliyorou. Bu temiz yu • 

vayı. karşmırııda yeşil dualar gi. 
bi ı:treyen güzel sırtları, mahal· 
lerr.. biraz sonra ka)ıbedeceğimi, 
belki bir daha hiç göırnıiyeceğimi 
akh.>r.a getirdikıçe gözlerime yaş. 
lar doluyordu. 

Nihayet ıyatma zamanı gclıı:li. 

Annem odasına indi. Şükran da 
kap:dan çıkıyordu. Her gecek.i 

g>bi. •- Haydi Alliıh nı'hatllk 
ve-sin atıla! .. • Dedi. Titreye tit.. 
reye yavıışça çağırdım: 

- Şükran kard!eşim! .. 
Geri döı:ıdü. Bi•y söyliyeeeği. 

mli zannetmişti. Bir hamlede ye· 
rim.den doğruldum. Yanına gid'ip 
kıu:.kladmı. Ya·n.aklarından öper. 
ker, &1 tık yaşl.ar görderimden a. 
ilı:ıyordu . Zwvallı kı21Cağıız bu ha. 
bn<len birşey anlamamıştı. Hay

tlP 6(JJ'(tu : 

- b'' 
J) 8 

- Ne var, ne oluyorsu 

cığıın ?.. arF' 
11111'1 1 ' 

Onu son defa kolları ıe i~ 1 

da Fıkarken sönük bir ses 
dedinı· 

1 
- Hiç ... Hiç kardeşiJ11"' 
Giildü: 5C~ 
•-- Deli mi oluyorsuıı 8b:9 

,re 1 Haydi uyu bakalun!.• ıı1rı' 
. •. ene r• 

sının arasıra geçirdıgı ,8ıılD 
yetsiz sinir, sevin.ç ııuJı 58 ııD1 
dan tirine tutuJd'UığunU e1I ille! 
uzaklaştı. Merdiveıılerıl _.,,, 

ı:ıew- · 
ken hala gülii(Y()!'Clu. .uC1 

oeııv .. 
boğula ağlıyordum· .. Jl'lril 
güz<'lliğime, ziyan °1""1_: i"v 
. . 1<• ~·· ( 
değil, arkada benstZ 8cıf8 . :ııı e 
ma, ~nneme, kardeŞ' ,. 
hıçhırıyoırdum!... ata d9· 

du" er Bu haki€ başımı ge' 
bird"" of1' 1n.L'i kıvranırke'll bil 1< . 

sükiınetini bir oıortl~ ;ııJl'l,ı 1 ] tJJ vıb .hl.• 
yırt. ı Bu karar aŞ lif'r'r 
rett:. O gelıni§li. ll•~...,ı 


