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1 Ş,,,/Iİttlann oe propaiaııda. 
Otııı biz; ııınlejünizJ.n oe 
~lıkfanmızdan a:gırabile. 
1 •ıuıe ihtimal vermek bizi 
~~'"'omaktan başka bir 

angın oldu ,,ga~:~~:~!b. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!! şı yapılan hareket-

~· delalet etmez. 

llllseylo (lahld YALÇIN 

it\~ acar radyosunun tuhaf 'W\I bir propagandası ile 
)o karşılaşıyoruz. Bu rad
tll~~ıı teminatına bakılırsa 1o
~re, Sovyetler Birliğinin yı-

İst2.nbuldan hare· 
ket eden bir Bul
gar gemisinde 

infilak oldu 

94 Ev, iki cami, bir mescit ve Fener 1::l::ğ~!:~~-
Vichy. 21 (a.a.) - Mareşali 

llla reşal "'et:ıln 

yecanla ve bütün samimiyetim
le bir kaç haftadan beri işgal 
ordusunun münferid unsurların 
a karşı mükerreren yapılan sui· 
kasdlar hakkında düşünmekli • Patrik hanesi kısmen yandı ~:4.~'~:~"':::: 

Bu akşam size büyük bir he-
4.ııi;ak üzere olduğunu görerek t, t 
~ .. an kuvvetıeriılln sonra ken- Bı'r Alman ıcare 
!ıaJı \lı.eı;ne hücum etmelerinden 

~ lı bir enelişeye düşmüş ve hey'etı· Sof yada ~ '<lbepıe Türkiye ile Alman-
lii 1~. arasını açmak için tür-
b,_~lü entrikalar çevirmeye Berlin, 21 (a.a.) - Stefani: 
~ştır. Sovvet Rusya ile Bulgaristan 
~ "'\llela bu fıkra üzerinde bi- arasın.da teati edilen notalar mil 
!•it du.~üneliım. Almanya ile İn- nasebetile Politische und Dip -
liıı-':.r~ iki senedenberi harp ha- Jomatische Carrespondance ga
~ ""<lirler. Ahnanya bir sene- zetesi Bulgaristanın, bolşevizme 
liı fazıa bir zamandır ki 1ogı· teslim olacağı yerde, Avrupada 
~~1ll<lalannın karşı sahillerine 

1 

yeni bir nizam kurmağı istiyen ı 
~~ıınıiş bulunmaktadır. Al- ve kuran memleketlerle birleş
Iaı:; devlet adamları ve radyo- mesinden dolayı, Moskovanın 
Ilı! İngilizlere ölüm sa.ati gel- duyduğu derin sukutu hayali 1 
~ \>e Çalmış olduğunu bir se- müsahcde etmektedir. 
ta;: llllberi ilan etmiş bulunuyor- Filhakika. Moskova, Bulgaris. , 
· l tanda. Baltık memleketlerindeki 1 

~~ek ıstiyonız ki lngilizler I gibi hareket edeceğini ummuş- 1 

~Un Alınan askeri kudret ve tu. Diğer taraftan, yarı resmi! 
l\Jıııltetinin kendi Üzerlerine çev- J ajans lngiliz\erle şimali Ameri-J 
~e CSini çoktanberi bekliyorlar kalıla.nn, Bulgaristanda yaptık- ı 
~l.llı.arebeyi bitirmek ister- Jarı manevraları ve tazyikleri 
~aı.,._,Alma.nların bu hücumu ı tebarüz ettirmekte bilhassa, Bir 
~İ""lt mecburiyetinde kala- ' !eşik. Amenim diploması. ~Hmes ı 
l~iıı arını biliyorlnr, bildikleri \ silinın Sofyada sarf ettıgı ga.y
dar de İngiliz adalarının mü-ı retleri mevzuu bahis ederek! 
~ltıl3~ için esaslı tC'dbirler itti- :Moskova.nın Avrupayı bolşevik: 
lıuc·ı~ıyorlar. Eğer böyle bir 

1 

!estirmek üzere Balkanlarda mu ı 
~ı;ııu düşünerek endişeye dü- kemmel bir üs tesis teşebbüsün- ' 
'l\1;~ 1ersc ve bundan dolayı at de, Londra ile V~ingtonun 
llı a 'Ye ile Ahnanyanın arası- ona müzaharet etmek arzusunu 
lUrı~~a çalışacaklarsa türlü bir kere daha gösterdikleri söy
ltıeıe .entrikalan çoktan ~evir- Jcnmekteelir. 
'ilıa l'i ıcap ederdi. Eğer bu ent- /atanlıuldarı hareket edetı bir 

DüııkU müdhlş yangın fa.ciasııun harap ettiği ~ sahalar 

ihtiyar bir müezin yanarak öldü lfiLMAN-Rus 
'et Ya Yeni b:uılamışla.rsa siya- gcmiil<ı infiW.k oldu 

Ilı . manevralarında o kadar Sof ya, 21 (a.a.) - D.N.B. : B 1 d . K 1 ay fe 1 a .... ~ aıı,r olduktan söylenen lngi- sıın1arını imha ederek şimdiye e e ıye ve iZi -
~devlet adamlarının çok geç kadar 150 binden fazla esir ve Bertin bidirigor 

HARBİ 

(Sonu sayfa 3 cUtun 3 de) 

f_H_A __ RP_ VAZiYE![J 
Günün mühim askeri ve siyasi meselesi: 

Rusyaya yardım 
l Emekli Gen;;~~NJ(emal Koçer J 

Rusya, harbin bu a.n<la en a- ı 
ğır yükünü y\iklenm ·ktedir; Al- ,-

1 
rnan ordusu, cephelerinden. <" AL M AN • R US 
min, bütün siklet merkezile $ar- 1 İ 
ka teveccüh etmiştir, hatta kış- --- HARB 
tan önce uzak hedeflerıne eri.ş
mek azmindedir. bloskov& bildiriyoı 

Kief onünde Alman 
zayiatı 

Büyük harpte Marne muvaf
fakiyetsizliğine uğrayan. Tt al
yanlarla, Amerikahlarlada. karşı 
la.şan, Roma.nyada bile bir ordu 
bulundurmak ıztırarında kalan 
bu ordu, bir kısım kuvvetterile, 
Çar ordusunu hezimetten hezi
m.,te aürlli<liyort!u. V akta. Rus 
ordusu bugünkü gibi mücehhez Merkez 
ve (muellem) değildi. Fakat, bu 
ordunun kuvveti bugünkünün 
dununda. değileli. İki ordu ara

cephesinde 14 kasaba 
ve OıiıJ .pJrde bi; ada 

geri a!ınıtı sındaki .fark, bir kelime ile, ba
şarışda ieli. O harpte Rusyaya 
yardım yolu, Arkanjel'den g<"çi
yordu ve bu yol, yılın mahdut 
aylarında işlek bir durumda itli. 
Gerçi, 1ran o zamanda iki büyük 

Moskova, 21 ( ... a.) - Sovyet 
istihbarat büms•mun 20 ·.·vliil 
akşamı tebliği 20 eylfil günü 'kıt
alarını bütün cephede ve bilha.s-~aı~~:n~a~~:m~ı:!ak~~: ~i~t=·~~!/~~e,::::e'!:: ketzedelere yardım iç_in K·efde 

etınek liizım gelir. almışlardır. 1 h k t t 1 
v lngilizlerin ne entrikalar çe - Alınan Tebliği def ha ar e e e geç 1 • • 1 d y b 1 
t~'<iikJerinden haberimiz yok- Fülırerin umumi l<arargfilu, 150 bın esır ra n a a ancı ar 
1ar. Fakat İngilizlerin Alman- (Sonu sayfa 3 •Otun ~ de) Dün sabah saat 4.48 geçe Fe- ~aiyenin bü.t~ gayretl~e · 
entaleyhinde bulu=aları bır ============"! nerde eşine az etsa.düf edilen ragmen Fıstıkdibı mahallesı ta- 1 d 
ı,tı'ika addedilecekse Alman- A .k d müdhiş bir yangın olmuş, 94 ev mamen yanmıştır._, - a 1 n 1 -

Sonu ıayfa 2 ıütun 3 do) (Sonu ıayfa a autun 3 de) 

ııı"~ _lngilizler aleyhinde bu- merı a a arak yüzlerce vatanda§lmız şiddetle esen ruzgar yangın- lrandan Hazer denizine kadar bü~!f:h 
qj"'Ul.lanm da entrika ç~virmek i~:Icta kalmıştır. Yangın evvela dan aldığı .kı~cımlan 200 __ 
ıııf'? tavsif etmek icap etmez Roosevelt 4 48 geçe Fenerdeki Rum Pat- metre kadar ilerı atıyordu. bir Türkiye kurulması istenig(Jrdu. 

rikhanesinin ahşap kısmının - Riizgiırın tesiriyle etrafa ~a- Alman orduları •·-----~ >.t~ela Macar radyosunun bu } ht l v yanması suretiyle baıılaml§ ve ğılan ateş parçalan Sultanselım A k d . . k 
lıı~:Vatı da ayni mantıka göre a ey ar ıgı saniyede 22 metre sür'atle esen cami~nin av~usund~ Çukııri>os- za enızıne a- Ali ihsan paşa Rauf beyin başladığı hareketi dahı. 
~ııa entrika değil midir? lngiliz ___ •0.,___ rüzgar l'.~.ünd.en a.teşmahbilyilkal .. leltıu: tanduşın" '~uş .. indtur·~ evlerin damlarına dar ilerlediler büyük çapta tekrar ediyor • Türk ordularının <:Jı Yosu da Macar radyosunun hızla buyumuş ve en · . . . . . . . . , 
iii lliYetini takip ederek faraza Reisicumhur Ame·ı sarmıştır. Bu sırada Cümh.unyet .!ru lı· Bertin, 21 (a.a.) _ Alınan ıranda ılerleyışı ve sonsuz rıc atı 

:Vle bir neşriyat yapamaz mı? Patrikha.nein idare binasın sesiyle Sultan Selim ~ı ara- fevkalfı.de tebligı"': "'.ı k N 23 Yazan: C. Syk<s ~ .4.lın;;nlar beş altı hafta için- rikayı harbe sÜ· dan çıkan alevler evveıa ~- (&onu .. yıa s ıutun 6 da) , e,ri a o. 
~- llı.aiıvedeceklerini sandıklan rın şiddetli esmesi yüzünden ~~ Kiyefin şarkında devam et- Alınanların karşıl:Lj;tıklan a-
~~~tlerle mücadelenin uzayıp rüklemekle itham müdhiş bir tehlike arzetıniş, J .. ~ I mekte olan imha. muharebesin- rızalar şunlardı: Türkler art.ık 
1" ıgın; ve kuvvetlerinin yıp- l nitekim çok az bir zaman zarfnı- Lg ndradan yu~se en ses de Mareşal Fon Reicheau or- Almanlardan hoşlanmıyorlardı 
~~ya başladığını görerek O unuyor da civarda bulunan evler de ar- J dula.n ve general Fon Cleist ile ve gayeleri, bir kere Çanakkale 
~ lı bir enelişeye düşmüşler ve Nevyork, 21 (a.a.)- D.N.B: kası arkasına yanmıya b8J]la • Amerikan general Guderian'ın zırhlı or- de izzeti nefisleri tatmin edıl-
~ ~~ple ~kiye ile milttefi- Associated Presse, Birleşik A- mışlardır. dulan çevrilmiş bulunan düş- :nıİ§ olduğu ve milli gururlan 

•ı~tı. türlü türlü entrikalar Çe- finin aşağıdaki beyana.tını neş- Patrikhanenin alı§ap kısmı ıstı sa a ı (Sonu aayfa 8 ıütun 4 de) torluk tesis etmekti. Türklerde 

şiddetli bir hissi milli uyanı
yordu. Onların plam Türk on.lu
sunun İrana g',rmesite tahakkuk 
edebilirdi. Çünkü onların fikrin
ce he.rp er geç !randa patlak 
verecekti. Yani iranda logitiz , 
Rus kuvvetleri hatta belki Ef-

(S.,nu uyf' 4 aütun 5 de) 

iç: giltererun arasını açmak merikada. demokrat partisi şe- Yımgın gen.işliyor 1 • "h l"t man kuvvetlerinin mühim kı- arttığı için büyük bir impara -ı 
ııı.~eye başlamışhrdır. Bu retmektedir: tamamen yandıktan ve cıvar-
l'a~ liatla dl~ri altınJa.ki Macar - Eğer Birleşik Amerika. daki yan.makta olan binalardan • ka" fı"dı·r ce c ~ ~o~ R =====~======== ~Yosunun zahiri bitaraflığın- devletleri Roosevelti takip et- yükselen alevler şiddetle "esen gayrı i;;;J) 
cı<Qı İ:rtifadc ederek onun a.ğzın- mek istiyorlarsa ihtilii.fın dışın- rüzgarın tesiriyle az bir zaman 1 
ııı· bir takım şayialar neşret - da kalmaları imkanı yoktur. Al· içinde Camcı yokuşunu da sar- - . k 
'~e ehemmiyet vermektedirler. man geımilerine ateş açmak için ıınış ve buradaki evler de yan- jjU vazıyet arşısında 

ı.ti: satırlar Macar radyosunu vereliği emirleri haklı göster- dıktan sonra y~ngın Fıst~~i- zaferin doğuşuna şahit 
t,eı; ha.ide beyhude bir zahmet• (Sonu .. yfa 3 aülun 5 de) bi mahallesine sıI'ayet etmıştir. olmak mümkün değidır 
cıb . k.urtarnııya beliti hizmet e- !!!'!'!!"!'!!!"!!!!~~~~~~!"!'!!!~~~~~~~!"!'!!!!"!'!!!~""'!"'~-
clo~'.!ir. Propaganda iyirlir, fay- -- -- Londra, 21 (a.a.) - J. 1. 
.""'llr k b ' yosu propaganda yapmak ına.k- le mUtaleamızı söylemeği &det Garvın·,. bugıın" Observer ga-

Dünkü maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galata
saray galip geldi, Vefa - İstanbul Spor, Süley· 

· maniye - Beykoz berab~re kaldılar l'a ' amma onu ya.pru- en ı- h di 1 edııımış· . izdir. Binaenaleyh şa- 'k . tih -clı ~ akıl ve muhakeme de lazım- saeliyle bir takım ava ser . daların biz' zetesinde Aınerı an ıs salat 
~r- l<andırm.ık istecliğim.iz kım- neşrediyor ve bir taraftan da yıaların ve propagan ı meselesini ve bunun harp ü
<l\ eıı. Çok saf ve ahmak zannet- bunların ihtimal verilmiyecek mesleğimizden ':.". do~l~annuz zerindeki tesirlerini münaka
\ ~k daJıa ziyade zekfı.daJı bizim şeyler olduğunu ilave ediyorsa dan a.Y'..rabileeegıne ihtimal ver- şa t ektedir 
ti~miyetimizi ve kabiliyet- değersizlikleri bizzat İngilizler ~ek bizi t:a:ınnamaktan 'lıa;<ıka G~in, şöyl~ diyor: 

"'lglmizj gösterir. tarafından itiraf edılen bu docli- bır şeye delalet etmez. .. Halihazırda Amerikada harp 
ı. çünkü ak..lsızca propaganda • kodularla nasıl olup da iki dev- Macar ~'.ldyosu so~r~ Türk - Jistihsalatıns tahsis edilmiş , 
"!' !etin dostane münasebetlerini Alman muna.sebetlerının tanu~l- 1 • kabiliyeti tasnif 
ga ancak temin edilmek isten.en ınıaı ed.eıbileceklP'l'ini Ma. ar rad- !erini tedkike geçerek ~ada ~ır ~arm~~ takclirde Atlas 
~:ettin almi neticeler vermek- yosunun anlatmasını ist~ı·dik. dostluk ınuaheden~esı.?ldu~- ıOkyanusu beyannamesı'nın· ·' \, h~ka bir şeye yaramaz. b elişi ı mır "lae.:r ad b" · .,._,_,_ Eg"er devletler arasındaki mü- nu ve ~un g guze derpiQ etmekte olduğu bir şe-
lıtı... r yoou . ızım '""'"'ı.ı- Is za1anm. ış bır şey olmayıp çok es. kilde~ve zaferın· ve hatta· her Ya""'a propaganda neşriya. tı nasebetler bu k.a.dar teme iz ki tarihlere dnyandıgını· teının 
ı,, l>aı-k.en biraz daha makul s0z- ve kıymetsiz şa.yia.larla. haleldar hangi bir zaferin tuluuna şa-l\ söylerse müteşekkir kalırız. olabilseydi devletler ..,.asında ediyor. Şu halde Macar radyo- bit olmak milmkiln değildir. 
lı 0P<l{\"andaya kapılınasak bile dostane münasebetler hiç bir su nasıl oluyor ?a bu kada: e- Rusya müthis bir tehlike-

llıııı zamruı teessüs edemedi ve <>tee s:ıslı bİ!alar~tluyıkıgunl behileceğine~yd::: ye maru~ ve derin bir ihtiyaç ~li .. n yanı.lışındaki hüner ve in- sız ııayı ... a. ~ .. d eli D" t hl'k ded' 
lıirg; görerek san'at namına de payıdar olamaW.. 'l'lırk d' d" k bu neşriyatı ıçın e r. unya., e • e ır. 

Zevk d H lbuki M matbuatının harp amıasındaki en ışeye .:ıııere .. . Moskova konferansından ya-

1 
ı 

~ uyarız. a a- yay;mya luzum gostenyor. dı hatıralarda kalacak bir ı ite .radyosunwı bahsettiğimiz neşriyatı meyda.ndatl·r. Bwıla- kıy 
1 

Alma 
tıı~l'ıyatında bu bakımdıan bir nn içinde bir cıev'et'n d~manı T!lr . e i ~. . nyanın e.r:ısı harekette bulunması istenili- ~ 

t \>affalnyet yoktur. devlet tarafından t;ılra.'llınış şa,- bo~gını tasa~ ettik- yor. Garp demokrasilerinin ( 
llt ngııterenin yapmakta olduğu yialar dolayısiyle meselenin ma- lerındon dolayı İngilizler:_ Ma- müşterek istihsalleri, Ameri- ( : 
ltı 0ı:ı:ıga.udanın ne ..ılduğu bel- hiyeti teemmül -,.e t:ıhlil edil- car ,-adyosunun kullandıgı ta- kanın "mutad çalışması" U· ı 
,.,, iller-ak edilebilir. Macar rad- meden hissedilmiş hir infi..: ve birlerle "sersem ve. budala,, _<>- \mumi surette "zafer çalışına
iJ &unıın sözlerine ı;örc Türkiye siddet eserine teıw!ü( ruunmuıı k.'Yorlarea aynı endişeye ıştirii.k }sı" haline gelmedikççe, harp 
~~lı.Ahltno.ny1 arasına nifak soka- mudur• Biz hav,.J.ıP'eri mıılı:ı- eden Macar radyosu da keneli malzemesi sahasında Alman· 
tıı l" aberl<'ri İngilizler yapmak keme ederken en evvel sadır ol- hareketi ha.k:kında .verilecek sı- yanın istihsalatını geçemez. '-~ -

' • 

- ... ..,_..,.. ·-

• 

---, 

ı ,. 

<l;k' 1_ ·~·.t bunlara ihtirrıal verme- duğu menba.ı göz önünde t ... tıııa.- 1'11.tları kendisı tayın etmiş olını- Bunun için yeni le§vikler ve ı -
ı. ~rı!lı de gı'ne kendileri söy- yı ve ona göre iptida• bir filir e- 'JW mı:? ıhız vermeler 18.zundır. Dün her iki Stadda yapılan fut bol ma~lan numı:ı.l netlcekr ve rdi. Yukandıı.ki re$İın Beşikta ~ 
"'J.il"'tt

0 -''l İn dindi"...__ son- a .... , •• '----"y· H"ilevin O:t.hid YM "iN - • - - - . Beyoğlu spor maçından bir g rünüştdr. SJ,ıor yazılarımızı ikın ri :ıalıi.fe;nıze(l. lıUlacıolrnill1" • "'1\.l.t.ı. er. Ege..:· ciliz :rad.. 1"A)U wa •. u.ı,,_ n-.,.w n .,._ "~......_..' um '9<ULU1eau 



F 
l'ayta: 2 

1 

pO§onoşler: 

Uçan1ıyan Leylek 
• 

Mevstmtcltr, ilk serlnllk1ertn tOylert !berine temntnı duyar duymaz ha· 
r-ekete geçtiler. D8n0yOl'lar. Nereye? Klr.ıblllr. Sıcak Ulkelero doğru gl· 
iıltyor&ar. Actıba glttlklerl yerlerl geçen baharda bıraktıkları gibi ml bulacak
lar? Yok .. bacalarında yuva kurdukları sıcak fehrln yerinde birtakım ha· 
rabelere ml raatlıyaoaklar? 

Bqımın O:ı:J'f'lnden akıp giden uzun .UrDye bakarak d&ıDntlyorum : 
Bu huzur ve sUkOn dlyannı bırakarak nereye gidiyorsunuz? Ateı ve C!IUm 
kuflannın havalarında uçmadıOı yeğlne Olkeden uza1dattrken alzl bekllyen 
Mclbetlerl tahUI edıblllyormusunuz? 

Uzun eOrO Y•Vllf y.vaı ufka doQru ıUzOIUp uzaklapyor. Birden, bak· 
ıttrrf, ta arkadan bir leylek daha arkadaılarını takibe ça1ı11yor. Fakat me
nlaıls olduOıı halinden belli. SOrDye nazaran çok daha apğıdan uçuyor • 
8onra onlar gibi kanatlannı fasılasız çırpamıyor. Bltka9 kanat darbesinden 
eonra ltlr mOddet ~ık kan11tllwtle hareketafz aGzQIUyor; ıt0nra yine bir 
•yret daha g8atertyor. 

Uzun 11t0d~et bu kup tkferlmle takip ettim. Aradaki me9afe git gide 
18f'1ıyordtl. 8lJrU ufukta bir nokta hallne cıetdl. Hallilz leylek, ınlhayet acz1-
nt lttraf ettl. olduğu yerde bir iki defa döndU, biraz alçaldı, tekrar tılr hamle 
yapmak l.tedl, tııkatl yetmemlı olacak ki vaz geçtı ve ümttalz, •Oır bir 

1 

u9uıla yere indi. 
UOradıAı uıudan dolayı belki bütOn bir kıtı benzerlerinden uzak, a

yazlarda ve karlar içinde, yapayalnı:ı: ge9'rme)'e mahkOm olıın bu tallhs!:ı: 
kuşun haztn lklbetlne lçfm burkuldu Vd düıündOm ki biz 1nunlar arasında 

._ nlcel~rimlzl bayle tılr .Ak\bet bekliyor. GOnUn birinde, ruh1.1muzun ve 
INıd.nılzJn kanatlaı-ınd.a duydui:jumuz bir ııclıı:. bizi, yerimizde .. yarken, 
llerıi tıfuklara doOru ai<z.ülüp gldetı arkadaılarımı:ı:ın ardından ayni acı ile 
ktvratıdtrmıyor mu 7 

Yaşar Nabi Nayır 

•ımmımHm11ınıımınllliDammE mmillıntı'tllm ınıııınııı ıııtilmu ınrnıınıımu 

ritham ediy rum!.~ 
[_Fransaya biyanet eden ad~ıj;'r I· 
Yazan: A. Simone -20- f'cvircn: H. Cahid Yalçın 

Bu sıradu Sol cenahın en miıfrit 1 
mensupları -Sosyıılistlerlc Jtomiınist

ler- birbirleri.le muzak.ere eoıyorlar
•ı. tik teşvik haml.ctıi 1934 sense! 

1934 senesı temmuzunun 27 sinde 
m sak imzalandı. Ertcst {.ilnil takri
ben elli bin kiliı buyı,1k l'ran.sı.ı. sos
yalisti jean jauı·cs'uı beyük harp 
patlak vcrecegı sır.ıda k ıtlcdıı• ,c_: -

nJl senci de ... riycsi cıilna::;ebetiyle 

Pnrist Pnntheonda toplnııdılıır . 1 

roKuYuou--, 
DiYOR Ki· 

elediye Rcisimizden bir ri~ 
Muhterem gaı.eten1zin okuyu

culraına tnhsis ctmls oldufu stı

tundan istifndc ederek nşnğıd&ıld
lcri yazrnıya ictisar eyledim. 
Beyoğlu ile Kasmıpas:ıyı blrleş

tlren iki yol vardır. Bu yollar ln
glliz sefarethanesi arkasında cllm
hur.iyet bahçesinin her iki tarafın
clıı bulunan yollardır. Bunlar Ka
sımpaşaya inmek ve Kasımpasa
dan Beyofluna çıkmak tçin en ya
kın yollardır. Bu iki yollardan Es
ki;esmcnln b~ yol btısırll
tiln kapanIJlll olct..ıtundan oradan 
inip cılonak milmkQn dct;ril. Cilm
huriyct bahçesinin n taratmda 
bulunan yol duhl o kadar pis, tq 
ve toprak ile kOpek -ve kedi leşle
riyle doladur kl oradan ceçmek. 
büşük c~..e mUhtattır. 

Muktedir, gnyyur ve lırtnnbul 

halkının rahat ve sıhhRtint konı

yan muhterem 1.ıelcdiye re1slmiz 
doktor Lütfi Kırdnr buralnn bir 
defa olsun ziyaret ederse hemen 
icabının -icrasına emir vcrcceğ'ne 
bu yollnnn tem!zlcncccğine v~ bu 
suretle Beyo~un Knsmıpoş.ıy:a 

ve Haliç vapurlariyle karşı yakny:a 
geçmek ve Knsımpac:adarı Beyo~

luna çıkmak isteyenlere büyük 
iyJfk etmiş olaca..,ına kavJyyen e
min olarak şimdiden teşekkürleri
mi sunuyorum. 

Üsküdar cezaevi-
• • 

nın pavıyonu 

ftsküdar ceza evine ilave oln
rsk yapılan paviyonun inşaatı 
bir .iki güne kadar bitirilecek , 
açılma merasimi yapılacaktır. 

Bu paviyon İstanbul ceza evi
nin yükünü hayli hafifletecek
tir. Diı'i-er taraftan 'Osklidar ha
pİslıanesine bu pavjyon1an daha 
başka ilaveler yapılması da dü
şünülmektedir. A vnc.a mclımun 
a~'yeleri de arttırılacaktır. 

YE'Nt SABA:a 

POR Acele edilmiş bir . 
Dünkü maçlarda Fener bahçe, Beşiktaş, Galata-
saray galip geldi, Vefa ile İstanb:ul Spor, Süley

rnaniye ile de Beykoz berabere kaldılar 

takdir 

941-42 lik maçlannın ilk haf-• 
tası karşılaşmaları dün Fener -
bahçe ve Şeref stadlannda. y&
pıldı. Her iki s:ı.hada. oldukça k:a.
W>alık bir seyirci kitle3i celbet
ti. Maçlar alika ile takip edil
di. 

Şeref Stadmda: 
S~j.T.1.:.::ı...~ : 2 - Deyl.."Oz: 2 
Şeref stadında günün ilk kar

şılaşmasını Beykozla Sülcyma -
niye takımları yaptılar. 

Takımlar: 

Süley• ıaniye: Hızır; Burhan, 
Ruhi; ı ıiın, .Melımet. Fuat ; 
Aziz, Abduş, Danış, lbralıim, 
Fethi. 

BeI3ykoz: Necmi; Bahadır, 
SadetLi; : .. ehmet, Kemal, Cahit 
lsa.k. Refii, Raci, Şabap, Fıkret. 

R ı-em: Feridun J{1Jıç 
0.{unn suı~ynıaniye b ladı . 

Topu l.apmağa muvaffak olan 
Beylrozlular Eiyah beyaz kaleyi 
tehdide koyuldular pek az süren 
bu üstünliık yerini Süleyınaniye ı 
lilc&e bıraktı. Danısın tecrübeli 
oyunu güzel paslarile sık sık 
lıücum:ı geçen Süleymaniyeliler I 
bir müdldet rakip kaleye yerleş 
mc~e muvaffak oldularsa da u
zaktan yakından savurul:ın top
ların bir tiirlü kaleyi tutmaması 
sayı yapmalarına mEı.ni oldu . 
Bu arada Sülcymaniye tazyikm 
dan kurtulmağa muvaffak olan 
Beykozlular Rcf.inin ayağile ilk 
gollerine kavuşbılar. Ve devre 

Yazan : ULUNA!, 

Kadroma taallfık etmesi ~ 
yısile dün matbaa.da. b~ ~ 
makale verdiler. Feyzull~ 

1-() san siyahlıla.nn üstünlüğü rak maçı pek rahat bir §ekilde cit Ülkü imza.sile ı;ön~ 
ile bitti. oyunun ilk devresinde iki ve i- makale giya;bi dostum 

İkinci devrede riiY.gin lehleri kinci devresindede beş sayı ya- Hnkm Balta.cıoğlunun 
ne alan Süleymaniyelilerin bU - parak 7-0 kazandılar. ''inruımn.k" adındaki bir 
tün gayretlerini sarfederek oy- Ve19.: ı _ lstanbuJspor: ı tcnkididir. Evvela bu 
:nadıklan görillilyordu. Oyunun Fenerbahçc stadının en çetin temsilinde hazır bulunma _ 
flk anlarda. Danışın savurduğu karşılaşması Vefa ile lstanbul çın müteessir oldum. Çün1cU 
,Util Necmi zorlukla tutabildi . spor arasındaki maç oldu. ellifin kudretli bir zat old--: .. ı1 
Hemen biraz sonrada lbrahiın m...ıa ı lbılinm. Fakat makaleyi oıcw-... ıı:ı m a.: · 
uza kta.-ı yollndıbı topu sarı sı- Vefa: Muvahhit; Vahit, En- ca anladun ki piyes h1t:ıJZ rJl • 
yalı aglann:ı takmaga muvaffak ver: Süleyman, Hakkı, Şükrü; neye vazedilnıemiştir. Ma1' ~ 
oldu. Bu syı her ıkı takıma da I•"erdi, Fikret, Lütfü, Nıyazi, nin ruuharriıi piyesi oyntaıcdi' 
hız verdi. Top kalelel' arasında Şukrli. dan tenkit daha doğı·usu 
c!urmadaıı mekik dokurken Ba- ebniştir. . ti' 
hap müsait bir pozisyoııdan is- fstanbulspor: Fikret Hayriq Bu it'barla makale~ btrol' 
tifode ederek ikinci Beykoz sayı Faruk; Faruk, P..iiştU. Cclfıl: yatro tenkidi demek doğrtl • 
sınıda yaptı. Süleymaniyeliler Tank, Süleyman, Mükerrem · maz. Zıra sahneye va.zcdi~. 
hemen bu sayıya mukabele et - Envl"r, A?lz. yen bır piyes hakkında talt~ 
mek hevesile san sıyah kaleye H:ıkem Tarık Özercngin. kar bulunmak henüz yeni 
çullandılar. Şiltleri kale d'rekle- Maç baştan sona kadar karşı- nıuş bir çocuğu: -~ 
ri kurtarıyor. Oyunun bitmesine lıl'lı ve çetin akınla geçti bi- "P~;a olur inşaallah. ~ 
iki dakika kala son bir hamle i~ mici devrede Tanğın sıkı şütü oğlum! ninni!" -~.t 
le rakip kalede belirnıeğe mu - ile attı golü yeşil beyazlılar pcn Diye tatlı temennilerle U)'"

vaf fak olan ~;yah beyazlılaı Bey altıdan kazandıklan sayı ile mu mağn benzer. 
koz müdafuasmı çok müşkül 'a- kab~le ctt'ler. İkindi devrede de Bütün tivatro tenkitleriJJI'! 
ziyete soktular Bahadır Necmi- lı_eı: iki t:akı~da bütün gayretle- Jıcr \'esile il~ tekrar ettiğilll ~ 
ye pas vererek tehlıkcyi savuş- ~·ını ~a.rf~ttıı:ıs~ rle şalibiy~t hile piyes yazmak, alelüde rOl!d. 
turmak isterken Drun.,. bir sıy- ıbrcsı~ı bır turlu lehlerıne çevı- hikaye yaz.mağa benzemez.-~ 
rılışla Necmiden cvveJ topu ya- ~cd~l.e~ Ye maç 1-1 beraber- bütün ayrı bir tekniğe ihlJJ~ 
kaladı. Ve takımı:ıı bcrab~rJi~·e lıkl,. bl tı. gösterir. Ve bunda muva.ffııl' 
ulaştırmağa muvaffak oldu. Ve k t üşküld-
ma" 2-2 beraberlikle bitti. Ha- K""r 1 ka t ma gaye m ur. ; " U P.Y mu V mo Okunduğu zaman, kırık, , 
kem Feridun Kılıç maçı çok ıyi un " Ü kiik cümlelerle bir te.sir b1r~_. 
ı]'darc etti yerinde miidahalP-lcr- ş~mpiyonos'ı mıyaıı birQOk eserler sab~ 
e zaman 7.aman sertleşmek is- il 1 t: ,·azedildiği zaman büsblitün ~ 
tidadını gösteren oyunu normal 1 

• • kalaşır. Yine okunduğu ~ 
~yrine sokmağa muvaffak ol- Susporları ajanlığı tarafından par.lak cümlelerle parlak ır, 

u. tertip edilen kürclı mukavemet lcr ifade eden eserlerinde 0~ 
Beşiktaş: 8 - BeyoWlusıK>r: O şampiyonası dün Bcykozla Mo- naııdığı 7,aman seyircileri b~ 

Beşiktaş stadında günün ikin- da.. aı·asında yapılmıştır. horul uyuttukları çok vakidit'' 

Sub::ıt.ınuı 12 sınde vukubnlnn 
mOttehid nümayiş'tcn gelmışti. Bunu 
müteokip, korııilıusUcr mtışterek su
rette hareket iı;ın sosyali<itlere mü
~ercn tekltflerde bulunmuşlardı. 
:9et ay mQı.akl!n'.:den sonra, ikı p:ır
• lıılr mütt.ebid hareket misakı nk'1ct
tBer. Bu anlaşmaya göre.,"bütl1n işçi 

JMlk demokratik bUrr yctıcrı mudzı
tu etmek, yeni harp tehlikesine kur-
11 koymak, ve Avusturya lle Abnan-
79da faşizm kurb:miannı kurtarmak 
Wlrunda blrUkte mücadele için a
terber edilecekti.,, Gene şubntm 12-
.&nde, Parlsln fnşist alcybtarlan V.n
cennes'de toplandıklan vnkit, Vıya

aada siperler yapılı,-ordu. 

Fransanın rudau h:ılkının ıçle -
rindeki hissiyat faşızme karsı kın vo 
nefretten ıbarctti. B.rleş cn:..n çımen 
tosu bıuat hayat idı. Şımdi Fransız 

"Siyasetinde roller tcrsuıe ~vrilmis -
u .. Versay muhadcıuınıesının u;;,za

sından beri Fransız &at cenahının 

ıayaseti muahedenamcyı hiç değlş

'!JM:Z ve el :sürulıncz bir halde muda
faa ctmkcti. Dı~er ıtll'a!~n Fransız 

Sol cenahı muahcdcnuınenın haksız-

H P VAZiYETi 
ci kan;ılaşmasını Beşiktnşla Bey Neticede: Dünyanın en büyük ro~ 
oğlusı1ur takımları yaptılar. larından biri olan Zola cllOJP~.;.. z f kib' k da k Kemal, TurP"Ut, Kesim, Reha, 

ayı ra ı arşısın en - Ha t d .. kk eser sahibi oldugu- halde y ' 

Avusturyada, amele kuvveUerl 
ne §WlSOlye Dol1uss'un ordusu ara-
9Dda C(lnlerce dah.ı.ll harp devam et
•. Vlyamının meşhur amele evine 
toplarla ve makineli tUieklerle ateş 
9dildi. Avusturyada klerlkal faşizm 

tahta çıkm~tı. : 
Vaktl.yle nilfuı. ve kudret sahibi 

elan Avusturyn ''Tradeunions,, la
rı ezllmJş, ~alistlerle komünist -
m kaıwn harici bırakılmışu. 

Bu vukunt Fransız balkı !lzerin
de deıtn b r tesir yaptı. Ahnanya
~ naz! tedhişi de Fmuayı mü
Jllln hakikaUerle karşılaştırdı. Bu 
91illluwılann müt~hid h1Areket 
anlsakının imzalanmasını t.Acil et
tlii aşikArdır. 

Fı ansız sosyalist liderleri ko-
mftniatlerle bu 7eni ittifakı isteye, 1 
lllteyc, şüphe ve tereddüt ile ka-
INıl ettfler 

Misak resmen imzalanmadan blr 
97 evvel,, sosynlist partisinin idare 
kamitai - ki bütün memleketin 
mosyalllt teşkilltmın mudilr heye
tidir - birleşme lehlndc'ki bir takri
ri sekize kar11 yirmı Dd rey ile 
reddetnılati. Bu yirmi iki kişj anı
mnda IOSyaliat pıırt.Wnin lideri Le
en Blum da dah11W.. Komtte, ko
Dıün~erle mUznkcJ·elere devam 
için 7~ın eayri müsaid ve gayri 
llWoaalp old~u hakkında bir karar 
Jıı:abuı etti. Fakat şüpheaiz ki bu 
karar aoeyallst Azadan bir ço#unun 
anuları hllUında idi. Sosyalist 
- komünbt nümayişleri bırbuini 
takiben <ieYam • edip durdu. Blum 
JIU'tisinin gazetesi olan Le Populalre 
de endi,eleı-inl IU sureUe ifade etti: 

1nsan kendisini bir yokus üzerin
de, aşağıya doğnı kendi arzusiyle 
41ıeiil de cazibe kuvvettyle kayıyor
muş gibi hissediyor ... Nereye do(?ru 
sltmelde oldutumuıu sarih suret
te bilmemek hlai gayet tabiidir." 

Tlrk1ya Ecınetıl 

l&N&LI~ 1400 Kr+ 1700 Kl'f-
t AYLIK 7H • 14H • 
1 AYLIK 400 • IOO • 
1 AYLIK 1H • IOO • 

TAKViM 
Hlmt 14'1 GON H6 AY tJ 

1360 

şuan 

~o 

Gllllf 

11.39 

22 
EYWL 
1941 

Pazartesi 
Ol•• fkla'I 

1357 

Eylil 
9 

5.59 9.25 hanı 
5.47 12.07 15.33 Vantf 

Ak.faM Yataı lanıc 

12.00 1.31 9.59 Eunl 

18.08 19.41 4 .07 Vaaalt 
1 

d. h t bi d t ya en mure - ep Gnlatasa-, ıne as empoyu r an a tu ~ i!ı üç tiyatroda muvaffak tıl' 
t • frak ı · r ay ekibi l saat 6 dakikada bi- .n urrna.ga muva o an sıyah mamış ve bundan hi,..te mil 
be 1 l Be vl k l · riııci, Fcnerbalıçe ikinci, Bey- " ya:ı: ı ar yog u spor a esı- sir oJmnn,,c+, ... 

· baş d k koz üçncü, Anadolu dördüncü ~........ .-.Jı 
nı '>yunun m an sonuna a- olmuşlardır. Ben bu sözümde t H.a.kkl ~ 

Güaün mühim askeri ve siyasi mss3lesi: 
lıklarına ve adaletsızılklcrıne hU- ( Baı tarafı 1 lnel sayfada) 1 

cı.ım etm şti. Şimdi ıse H Uemane müttefik ordunun cevelüngahı 
mukavemet edfimesuıi şiddetle ıste- idi. Fakat, bu ıneml ketin şd>e
yenler Frannz ame~erı ıdi. Haı-1 keleri 900 kilometrelik bir mer
bukı Fnmsanm büylık t:ı fıleminl halenin kat'ına imkiın veremi -
temsil eden p rtıler nazılere mu-t yordu. Bu salın biraz da dılten
saadekAr davranmak fiknni knbul li idi. Vi1Udivostok üzerinden ik
edıyorlardı. mal ise, tPmdiki kadar çapraşık 

Sosyalist - Komun.ısı mısakı ra- olmamakla beraber, bir maksat 
dikal sosyalistler arasında tcsır Y3P- üade edemiyordu. "Çnnakkale 
maktan hali lrolamaı:dı. Radikal muharebesı ·• adu bir eser ya
sosyalist parUsinın solcenalıı hare- zan (tarafımdan Türkçeye çcv-ı 
kete geçti. Muayyeo teşrlı devrenm rilıniştir) • !uhlmann di~ orki : 
yarısından ılyadesi geçnııştı. tntıha- ı.Müttefıkleri Rusyaya herşeyi 
bat yaklaşmıştı. Radikal sosyalıst vermeye amade idiler, ancak 
mebuslar sosyalist ve 'komünlsUerle yol vaziyeti bu irolWu baltala-
bir intihabnt itt f?llrt 1'ftpm yı kalo- makta idı.. •• 1 
tCll 111"ZU etmete ba;;.lndılnr. Ancak 1 
bu sayede tekrar mecll!!ı mebusaııa Müttefiklerin birbirlerine en 
lza olmayı garanti altına almış ola- iyi yardımlan, omuz omuza miif 
bılırlcr<l<. Müntehiplcıınd n Lır c,-ok terek düşmana karşı savaşma-! 
mektupnlr alıyorlarch. Erk. 11 umu- hırı sayesinde .azami faideler te
miye!tln Doumergue'Wl lehlndc hıç min eddbilir. İngiliz gazcteleri- 1 
bır tem:ıyül göstermiyordu. BıHlkıs nin şimdi isra:da talep ettikleri 
abi vukua geliyordu • de bu olmalr Jiızmı~elir. 1 

1934 senesi ~rinıevvcllnm son- Bu harbin ecphesini Baltık-
lannda Panste vnzıyet tekrar ger- Karadeniz arası ile çerçevele - 1 
&hık:şmiş "'e ortahtı bir elektri.lt mek. file:mşllmfil badireyi mcv
kQplrunıştı. At.eş Hotının yeni bır 7jleştirmck olur. Halbuki harp 
kn\iga fuı~ırladıtına dnlr EUYıJlrır ıs- ateşı kıt'elan sanm7ır v~ ne-' 
rar ne dolaşıyordu. J.lırnlay de la rede .olursa olsun ço.rpıPm~k ga
Docoque me{:rurnne, tehdıtkar nu- yeye ulaştırabilir. Rus ordusuna 
tuklnr irad c1ti. Ve "bllyflk v~tnn- müzahNet, yalnı:r. ıpırk ccphesı
perver D umergue'u dev.ırrnck için ni müttefik 'Ordularl:ı beslemek 
.komplo yapmış olanlnrı., tehdide değildir. 
kalktı. Yeniden tccrube mııhıyetin- Rus ordusunun kahramanca 
de ve buyuk nisbctte nsltcri s rcrber mukavemeti karşısında Alman 1 
lilller yapılması emrini v<'I'dı. <Ordusunun ımerke:t.dcn ve diğer ı 

illunlara mute:ıddıt tan reler de eeplıelerden taze ıkavvetler celp ' 
işıirlik ett ler. :Mtralay d Ja Bocqu", 1 et.tiklerinde şi.~e )"Oktur. Al-~ 
Mareşal PCtain tarnfındaıı ~abuı o- !!!!!~~~~~~~~~='!!'~~~- ı' 
lundu. Bu mulakatta neler konu- fa listedeki isi • lcr şunlnrdı: Dou
şulduğu sıkı bir sır olarok kaldı. 

merht1e. Petain, Lava!, Marquet ve 
Fabl bazı habE>.rler intişar etti ve 

general Weygand, Tardeieu 'listede 
gcrğınlığj arttırdı. Borsa şfddcUi bir 

değildi. Kendı.sml bu mutasavver 
aksülAmel gostcrdl. Paris gene da-

diktntbrle.ı· lıstcsındcn çıkardığından 
bili harp uçurumu kenarında bit' 
bayat ynşıyordu. dolayı de ıla Bocgue'ıı biç bu- zaman 

Doumergue klıki toplarııu faııll- afietmcmiştır. Bir kııç sene sonra 
yete .getırdılcr. Le Temps ;gi.lrletn~e miraliıydan intikonnnı .. lıyorclu. 

Sol cennh da hazıı-landL Parıs ga
başbdı: Doumergue doğru yol uze-

lcyan içinde idi. Resmi gcc:ıtlcr sür
riodediT. Btt ona yardm1 dmeli 

ntli bir hareket ile birbirlerini ta
ve arkasından yOnımeU,Yiz. Bizden 

kip edıyordu. 
oynamam1ZJ isteditı kiığıt en sonun-
cusu ve en iyisidir. F.J:cr de\ilct Dou- Sol cenah kuvvetlerinin en muaı.
mcrgue;ün teklil ettı&i gi.bı ıslııh edil zam nüm!\YİŞI radikal socyallst umu
mıyecclt olurs:ı bırkaç sene içinde,! mi toplantısının arifesinde vuku 
belki de bir kac ay ıç1nde lıberal bı.:ldu. Takıbcn yüz bin kadın. 
re.Jtmlrniz mahvolacaktır_, erkek Paris sokaklarım dolaşarak 
Yarı :resmi bir laıynaktan gelen bu Doumergue'un lstifasuu ve ~r et

tebdldin ciddiyetini kimse inkAr e- tiği şedidi meal karamamelerln ilga

demezdi. iyi haber alan mahCıllerde sını istedi. 
busus1 bir tarihten bahsedıliyordu , Yardun hiç beklenmedik taraftan 
Ateş Haçı mütareke .wıa olan ı ı eeldi. Goerges Mandel :aöze başladı. 
'Ieşrin.saniyf mfır ııaat olarak inti- Mebusan meclisinde ~il cQm
hap etmiştJ. Her mOtareke günü A- buriyetçi sıfatl;vle vazt)"et almı,u. 
teş ilaçınm ve salr eski mılharlpler Clemanceau'nun samimi ve 7akın ar
teşki.UUannın muazzam bir re:;mI kadası maliyle mecUate sal taaraf 
geçidi yapılmı~ ve meçbw Mkerin partileri anısında görülmemle den -
mezarı önünden geçmek an'anesi cede bir prestij sahibi idi. Sal cenah 
mtihafaı.a edilmif. Parlste takwlfer- grupuna mensup en nllfuzlu Azııla
de ebed1 a~ yanmıştır. Bu defa,. nn ekseriyetin! f'qlzmi sokak kav
resml geçide iftirlk edenlerin da- galan vasıtasiyle !'rmnn:va sokmak 
ğılm.ıyacaklan .söyleniyordu. Tay- teşebbQsilnün devamb ve kanlı bir 
yareleri Paris üzerinde goklerl ka- dahili harbe yol açaC1J:ına 1kn.a etti. 
rartacağı sırada, Ateş Haçı payıtaht-1 Faşizmin g:ılebe çalaca!ı da katl'y
ta e m t.e; ddlt vil yet m rkczlcrtn-

1 
yen muhakkak ddildi. Halk kitleleri 

de no ı ele geçırecekU. I ! ş1zm aleyhinde mGcadelc;vc aüla
So a, ~ rl.ımc o d nllcn o 'laf duk- ,.. blr ruhi hfılet içinde bulunuyor
kanı kapatılncal., mahut B ler di- lardı. 

re! varlığı tesis cdilec h-tı. Bu de- 1 (ArkaS't var) 

man ordusu, kontrol tesis ettik- dnr ıiıırnıadan hırpaladılar. ı lacı.ls"':Junun eserinin muv:~:aJJ":.. 
l · A k 1---~-- Ve birinc.i devrede iki ikinci --- - ·----- 0 

erı \Tupa ıyı cı.c-ı.u.wuı ve sı- olunınamış bir piyes old ..# 
~ d d' 1 1.. devrede de altı sayı yaparak ma A / f "'" k "' nır~a.rın an emın ır er, uzuımun a .~ .lir iddia etm;yorwn fa.kat ()JlUJ1 v 

da buralıudf.n diğer kuvvetler - çı 8-0 gibi mühim bir farkla u na.nacak bir piyes o~uğunll; , 
de çekcbihrler. Rusyaya fi'li yar kazandılar. b ha şimdiden hüküm edilenıi>" 
clıtnı ö~ menfaatlerine himıet. Fene1·ba1ıçe Stadııuia: U l Vü r lll fll ocğini ileri sürüyorum. 
bilenlerin Avrupa topraklarına r .:.ro~: 4 _ Altıntuğ: 0 Bir misil daha söyliyeyit.!~ 
bir çok yerlerde ihraçlar yap - Fenerbahçe Stadında günün f anzı·nı 1• Abdülhak HBmid'in piy~ 
malan, bahis ve münakaşa mev- mühim karşılaşmasını Fcneı balı ~in salıne için yazılmamış~~~ 
zuudur. Bir kere, en mUessir ·ı Altı t v tıl ·· 1 gu muhıı.kkaktır. Buna , 
daroenin şinıal denizi ve Akde- çe 1 e n ug yap ar gun er- 1stimlfik muameleleri hemen den beri devam eden dedikodu- hnliı. bu eserleri oynamak 
niz kıvılarında indiril ileceği lar efkarı umumiyede Fenc."ın ikmal edilmiş ve mühim bır kı- yen!er vardır. Bunu görünce ~ 
de düşünülebilir. Btlyü'k mer- çıkaracağı takım ve alacağı ne- sım binal:ı.rı yılolmış o1aıı Ata- Jann bu piyeslerdeki yükseJc-""' 
kez devleti or.dula.Y'l m l " -1 tice hakkında. bir merak uyan- Uiık bulvarında toprak tesviye- kirl~.ı·den, muhteşem üadel~ 
!tizdir, daima iç hatlardan isti- dırmışb. Nihayet Sa.rtlfı.civedi- 1 sı 1•c kaldırımlanmnsı işine baş- bir muvnffakiyet istiane e~ 
faı..ie etmek imkfı.runa maliktir- ler şu kadro ile giiriindüler. I lanmnsı tekarrur etmiştir. için ~ırp•ndiklanna lı\ikiil1l 
ler. Karaya çıkan ordu, kolay- Cihat; Faruk, Murat; Ali Ri- Ay b~ında ihalesi yapılıp in- mek icab eder. 
ca tevcih ve teksif edilecek kuv- · 1.. ı ı l b · ~ za, Esat, Ömer, Turhan, Aydın, .şa&m& \.aş anaca< o aıı u ansn- 'l'iyatro tenkidi yazın~~ 
vetlerc cevap ver®ilecek bir ke Melih, İbrahim, Cemil. at i~iııe cv\•elce bulvat-ın Yenil~a- böylccur. Görğüsüz, tetJ<1P' 
miyct ve kudrette bulunmalıdır. lık· anlarda güzel bir oyun pıı:iaıı I"~rtevniyal Iısesi önüue tenkit yazılamaz. Zira on~ 
Bir çok mıntakaJara çıkarmalar tutturan Altıııtuğlula.r ıSarı l" Cl· 1rndar ,relmis ve açılmış olan hirtakını me\'ZU tekniklere w 
yap:ı.nlar. her yerde zayıf kahr- vertlilere tehlikeli anlar geçirt- kıf-rnrncıan baslanarak Şehzade- nıası Jiızımdır. 
lar. Birkaç yerde gösteriş ha.re- tilcrsede bir neti'ce nldc cd"r·ı=- başına kadar olan p~ası ta - dl 

en. a 1 n1.:u 0 en dıler. Fnerbahr>J\ devrcnı'n \'·'"a· - mamlaııacaktır. -dit kctl · k :t'' ~ceye g"tür' .... ..,. .... - 1 Malrnle saluüinin bu v1tCl"' 
bö·ı · ·ı etı......:ı d ha Y" ~ t~aretini lnnnak istemiyor~ 

geve ısti tam t;nıe e - ne 6a'lnSllll 13 üncü dak1'kad
0 

a 'ee . Bu klsun yanm kilonı-'-~dne kiki te.~büsler lcrası 1cab e- - r Cl.H: Kendisine ıtirazım biraz 
eder. Ancak, burada muv8.f:fa _ milin ayağile yaptı. 

1 

bırnz ~azladır. Toprak tesviyesi M.miş olınası dola.yısiyJedll"·_.,. 
ır· .. ,.,,.. ::~ ...... h 1 - . İkinci devre~ müteakip makadam şosesi \'C be serin sahneye "V:a.zedil ıgı zaı~ 

ı_, ..... , m~ut::ı. esap ara lstinad İkinci det're Fenerin ba..;.,, us-" ton rr~f\Iür inı:ıa olunacaktır. ettirilmelidir. Taarruzu tasarla- •ıu· ,. 'f ru bcklcnıış olsııydı ..şüplıc 
yan ordu bu ııllkyast.ı. hazırlık- tünlüğü altında geçti ve sırnsile A tnllirk bulvarının orta.. .. ınd:ı iti- maka.lesi daha etı·atlı e '1' 
larım ilerletmiş midir? Vaziyet, ~sat, Ay~n ve Ali Ri1.anın nya- çifte ı·eflij bulunacak \'e rcfıij- ha kıymetli olureu! 
ib'u teşehbüsil okşiyac.a.k de~ gından bırcr sayı kazanan sarı lerin ıl'iaçJıh ve yeşillik kısımla- U!A'NJ\.'l' 
de olgun mudur'? 18.c.ivcrtliler maçı 4--0 ka.za.ndı-. rı bulu~> r-.ıJ.:tır. =============:::;:::::;.-

Alı N lar. At·.ıtüt"!{ \Julvanuın Şeh·1"'le - JI na..n ordusu. orveçte de ...... B ......_ h t 
her savleti önliyecek surette Galatasany; 7 -T-.ıl\:Sim: 4 b:ışınclan Uukapanma kadar ine- &Zl .... amvay 8 
yerleşmiştir. Deniz aşın sevki- Sahaya en kuvvetli kadroları n hısnımclıt da binaların vıkılma kaldı I • 
yattaki çapraşıklık, Norveç gar .ile çıkan san kırmızılılar ıhafif · sı bıter lıiımez yılbaşuıdan ev r1n111 rı aca 
ınizomınun takviyesini güçleşti_ rakipleri Taksim karşısında a- vel top~aı{ tksviyesi ve kaldırım baberJerİ asıJsıı 
re'bilir. Fakat, bu takviye :key- _ deta eksersiz yapar gibi oyniya lnına Jşıcrıne başlanacaJttır. 
fiyeti, hakim bir armada karşı
sında en tehlikeli ihraçlan ve is
tilfıları muvaffakiyetle sona er- ,,.._ 
diren ve bugün lsvec .kaynakla- ~ 

ırındnn ve hatlarından da istifa- ----------------------
Talihsiz muhtekir 

de eden bir ordu için Norv~ S " k b • 21 k t ... k 
cephesini kuvvetlendirmek ve o- ogu ırayı Uil illŞa Sa maga a-j 
rada tutunmnktn çetin bir i§ de- rar vermiş, lakin aksi tesadüf ilk 
ğildir. Esasen general Fiş, o di-
yarda harekata sed çekmek u- müıterisi miirakabe memuru o mu" 
zeredir. '$ 

lngilizlcr iç'n ka.t'i teşebbüs. ve yakayı ele v.ernrıiş 
lere imkan W en sah:ılar Sira- Bu hafta ldnde aslı'ye 'ıkı· ncl c .. •ft ı • " --..... aı a ıyoruz aen böyle it 
naik '.Vahaları oldugunu sanıyo- ı mahkemesi blr:ıyı ıoöutm.a parası bizım ekmt(ilmlze mani 
nım. Burada dökülen kan, ayni olarak 1 kuru§ fazlaslle 21 kurup Bıze yazık dcğtlmi? 
zamanda Büyük Britanyanın utan dört müskırat bayiini 20 ter Dediler. 

g!Srllroen 
oluraun. 

can de.nıarını korur, dolayısiyle lira para cezasına ve birer hafta o ü dü ve bir raddeye .kadar şark cep- d' ufl n m ki, eğer dedikle"i glbl 
hesi yükünü hafifletir. İWya , ı.ikkinlıırının- kapatılmasına nuıh· yaparsam, bana hepside kin bağlı-

kOm oldular. yacaklardı. Bende birayı 21 kuruı-
k&r§.1 yaka.dan elirıi çekmemek Ayni cumart~ı· gu-n" de l•·d ta t ı. k ı - u ""4Ç4, n ea ma11a arar verd m. Fakat 
için var kuvvetiyle O cepheye 8ıdkovlç adında bir genç tüUlnctl· akal ıeytan ilk mO§tcrılerlm, mü
koşmaya medburdur Ve bu mm- yll ayni auçtan mahkeme etti. rakabe kontrollSrlerı oldu. DükkA
takada birde güzide bir Alınan Oldukça az Türkçe bilen ve Yu· na gelıp bira istediler verdim ve 
ordusu vardır. Ötedenberi Orta aoatav tebaaı oıan izzet 8ıdkovtç 21 ktıruı ıı:tedlm. 
şarkta büyük bir onlu yığılm.- mahkemeye bır de avukatla gel- Memurlar parayı verdller, ama 
tır ve ona terettüp eden ilk va- mlftl. benide yakalayıp mahkemeye ge-
zife de bundan :l>arettir. Ana Kendlalne ilk bakıfta zeki bir tirdiler. 
yuroun aytı1p arttıracağı kuv - adım dlyeceğlnlz auçl11, mahkemede ~•lb11kl ben 21 kuru§tan k;m98• 

vetler orta.şarka yoilannuşlar - kendlırfnl tam bTr aptal yerine ko- ye bira a«tmııdnn. Zira 2~ kurut· 
dır. Bu kış içinde Avrupa yaJtaı. yuyordu. luk ilk mü§tcrilerim memurlardı, 
'BlJla yönelecek ıbir ordu hazırla.. - Bakınız ,efendim, diyordu. Si Ve kendllerı blı-ayı kontrol dolayı· 
nacak mı? Bunu mm.an g&ste.. n lfin aslını aöyliyeylm. aile aldıklarından da müfteri aayı· 
recektir. Şu kadar var ki Rusya- Ben dllk1<1nımı y•nl açtım. Sı· lamıyaçakları içinde ortada wuı; 
ya yardım yolunun §imdilik ha- ıara, kfbrlt au ve bira aaurım. yoktur.'' 
valardan ~t.iğine kailim. Bu BUtOn müftcrilerlme blrayı 20 Fakat izzet Sıdkovlç He avukatı 
yol, açıkbr, nlsbetle enıJıı kuruftan vulyordum. Bir gün kom iti bu tekilde her ne kadar tevıle 
dir ve hava kuvveUerlle Rus fU esnafından blrka9 klfl hlddetJo çalıf1b1arsada mahkeme d nlemedl 1 
orousunun bUyQk ölçüde takvi- dOkkAnıma geldller. ve auçtuyu 20 lira aljır para cezası· 
yeı;: ~rktaki buhranlı vazi- - Birayı neye 20 kurup &atı· na, beş gOnde diıkklnının kapatıl· .

1 
yetin ,,.:,Hilıına QOk yaıdımı ola- yonscın. Btz 40 para aoCutma para· mesına mahkOm etti, 
bilir \. . ~------~ ................................................... _. ............... JJ 

Diln bfr akşam gazetesi tr3' ı· 
vav ida.r(' ınin Ernınönu - V 
bek hattında tramvayla..""1 1' • 
dırmak için Şirketi Hayriye 1 

1 

tcır~st:ı bulunfüı,ğunu \'e j 1 
ederse Aksaray - Yedilmle trntı 
vay seferlerinin de tatil edile 
ğini yarnııştı. Bizim yaptı 
ımız tnh1dkata göre, tstaıı 
belediyem tramvay umum n 
dürlüğil ile Şirketi Hayriye 
sında bu yolda yapılmış bir 
mas mevcut değildir. rn~ 
ra.ft..'l.n Eminönü - Bebek · f"' 
lerinin de şimdilik kaldır1In1'· 
sına da luzum görülmemeı<te • 
dir. 
Diğer taraftan Aksaray - 'i.e' 

dikule u·amvay seferleri yo~ 
(tur. Yedikulc - Sir'.Jreci hattı ' 
dır. Dcmlryolu ve vapur sefet"' 
leri olan verlere müvazi ol:ı.n !!'" 
den tramvay ballarının icab1;: 
da. ikaldınhnası işi, evvelce d 
şünfılınüştür. 

Kardeş kavgası 
Fatihte Salma.tomrukta. otd' 

ran SaliJı oğlu Rıdv.8Jl paıil" 
.miiracaatla ayni evde oturan bi' 
raderi Osman tar.a.fıııdan ~ 
dalye ile başından. yaraJan~ 
iddia etmiş, suçlu yakainDıiıd" 
tır • 

Tramva.yda.ıı dii~ü 0 Bwıdan başka Fındıklıda .1 • 
yaı :ıııda Kenan asıldığı Be ,i), 
taı. 131 numaralı tramyaya ~"J. 
rılu önünde atladığı sırada 

.t ek başındnn h.ıfifçe y~ 
ıru~, tedavisi vapılmı.<;;tır. 

T 

i 
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•aş tarafı 1 inci sayfada) 

sında bulunan bilyiıı çınar a
g:ı.cının tcpcsı yandık-tın sonra 1 
sôndüriılm ti,.tür. 

J.::;trııftakı "Vlcr le otın.·2J1 halk 
yangının sür'atle genişlemesi 
yuztın n e.."J•nlar nı c leı mdeıı 
(:ı, nn çıkarmak sllretiyle kur - ı 
tanı~ is+..emi lcrsc de ctrnfa l 
y. b"Un ateş parçalan bu cşyala-, 
n d bulundukları yerde .kül ct-
nli~trr. 

1 
Abd:isu~ ~n .. eu.im 

\ c ti 

Ya.npn neticesinde 94: ~
şap ve - i!tr e ·le Patrikhnn~D;lll 
arıta ta.rai wda bulunan eski ıs-
mi Umurbey yeni ismi A~: 
başı camii ile CaL!"S'.zbaş canın 
taına.nıen yanmıştır. 

Bundanb 1 a Fı-~dibinde 
bulunan .Mismareı mescidi de 
yanmıştır. 

Abdisubaşı cnmiinin l";ie i
ni olup mezkur camide ) atan 
70 yaşında Me.hmedın cesedi Çl· 

karılnuştır. 

\ ali yn_n!!'ln • er '-4 ~e 
Vııli ve beledlye reı i doktor 

Lfıtfı Kırdar, belediye reis mu

Sayfa: 3 

h 
Zavallı Karagöz 

-ı-

ıama.za.n ya:ktaşl}'nr ya, 
yine gax.etelerde ~ 

bahsi tazelendi. Bereket versin 
bu sene mevsime: 

- Karagöz ya.53Jll1Ş mı idi 
yoksa hayali bir şahsi~ idif 
Kabiline gel'\'cliten h yal perde
sile aliı.kası meşki'ık ve beyhude. 
olduğu kadar d bo~ bir mfina
kaşa ile girmedik. Bir sa
bah g.azetesinde bir profeso
rümüz ece diğer bir pro -
f esörün K a r a g ö z'e dair 
yazmış olduğu bir eseri b 1 f..s 
mevzuu ederek hayıal peniesinin 
hayalciler arasında "taklit" di
ye nılan muht lif f pkrino eri 
bir beçit n?.$lUJ yaptırmak dır. 

Çok es i \"e pek genç nesıIIcr 
mils4-">Sna. her Türkün adeti ru
huna yerle. miş bir Ilill 

şamız olan Ktı.ragoz h kında 
yapıln.n bu ilmi ara.ştı:rmıüan. 
minn_t ve sülmuıla ~htnz . 
Yalnız şurasınıda derhal il5.ve 
ctmcJe lüzum görürüzki Kara
gö menşeı, tarihı, telıf a 
sırlar b~yuncn takıp ttiğı teka
mül veya tedenni seyri psik<> -
sosyal J ind n geçirile
rek tetkık edilirken at.alar yadi
garı bu güzel tenınşamız y 
tef., ini vermek üze r veya-
hutta vermı.7tır bile. 

H:tlbul i Karngôzün Yun ni -
leşı:ci§ bir nev•i olan " asulis" 
in hala ya.~?hnı ve canlılığım 
muh:ıfua tt ~ıni i:.itiyonız. 
F'ransadn çocuklara mahsu bir 
kukh oy nu o ğu h lde, tıp

arag&de old ru gibi 
zarif nükte ve cinnslartla.n ötü
rü büyüklerin zevk! takip 
ettikleri "Gin l" da canlılığını 
muhafaza etmektedir. }-.liıW~ıu 
h..1.yal perdesi hemen hemen ku
nılmn.z oldu. Neden, niçm ?._ 

İşte I~ırngözii. seven! r, bu 
atalar Y'ldigan milli oyunwnuzu 
d unek ıç · , ilmi tet riue 
de\: beraber, yukarıd:ıJ< is-
tif d ğiiml ini ço.zme-
ğe çalışmalıdırlar. 

Bu b::ıh:se v .. 
A. C. SAR.4ÇO~LU 

avıni I...Cıtfi Alksoy, J..:'.ınniyet a- CICl~ ...... ~!!!!'-~~~_ı=.=:.:!ô..~~~~ 
miri Kamuran Knratekin. kny
:ı ak:ı.m Rei>'i, itfaiye komutanı 
İhsan ve şube mfidürleri, s at 
..5.30 da yangın y. ıine gelmişler
dir. Valı ıcap eden her bir ü 
tcdbn·lerin a.lı.nm ı içın alfika
d:ırlıı· dtrektifler vermiş ve 
) aıı ını sonuna kadar takip et
miştir. 

(A ı '· r) 

a htan alarak kapıyı ~bm 
fakat iş, işten geçmıs a'evler ·cı. 
det lı esen rüzgarın tesir il etra.
f ı sarmıştı. 

Öğrendiğimize r··re Patrikh 
nenin ruhani S'.llonundn.ki muaz" 
zam Patrik ta til salond bu
lunan tarihi tablolar ) • umı tır. 
Yalnız p trikhanenin :r !"l 1. 
- 200 bin lira o arak tah 
dilmektedir. 

İtfa..~cnin ga) rcti 
Etafiyenin sıkı gayrttlcrl sa· 

yesınde ya ıgın sa t 11 e d • ı 
tamamen sdndüru mü tar. E 
fa ye . angını söndiırmck ı ·u 
I' UıiyL: Camii ve Sultnn Seli 
cam i A\lulnruıdaki yüu:r
luk sanuçlardan i ifa 
tir. Yan ını ondünnc 
edilen su tahminen 2000 
Yangın n tic sınde ... 

nı:;ıkta kalmış belediye b 
Fenerdeki bir Rwn " 
Tüı k o ak üzere iki ok 
1 irmiştir. 

Şimdilik bu \•a.taııdas " · 
tün ilıtiya~larmı belediye k 
Iıyacaktır. 

V: • lll beJ tı 

Vali ve belediye re · 
Kırdar yangın haberini 
lll!l.Z derhal 'ak'a yerine 
ve alımın tertibatla bizzat al· ka 
dar O!lllUŞtur. 
L-ın ~ırdar Koprünü a ı:. 

oı ası yüztlnd n B yo:'!lu etfni
yesınin bir saatten fazla b 
mesi ve köprünün fuzuli otar k 
bu şekilde normalden fa l 
kalmasının sebebintn ta.hhkikı i
çin emır vermı tır. 

Vali ynngın söndfirüldükktc 
sonra şıınlurı söylcmiştiı : 

- Ynııgın tam saat 4.48 dabı 
k Patrikhaned n çıkmı 
tır. Etf aiy ve alakadar zev t 
tmn zamanındn vak'a yerine g •l 
ır. 1 T"Se de sruıiycde 22 met :-e 
esen rUz.g·.ir yüzimden ate • ü
yük bir hızla derhal büyüye k 
etrafı sarmıc;br. 
Yangından za.raı görenler n 

ia .. cıe ve isldinhı:rı icin lazım g 
len bü ün tedbirler alınını tır 
Kendilerini muvakkat bir za
m için cami ve mekteplerde 
yerl tirmekteyiz. Bugün öğle 
yemem ofarak kendil rine bol
tahan helvası, peynir, soğuk et 
v ekme dağıt.aca.ğız. B k'<liye 
bn vntıtndaşl:ınn ia§esini tckef
fiı etm ttedir. Yangının nasıl 
çıktım henüz knt'i olarak tcsbit 
edı memı~ ısede elektrik kon

netic<>sindc çıktığı 7.annedıl 
ct.edır. fıısruıca zayiat yok -

t• r. 
Z:ırar bir miQ oıı 

-ıngınıu husule getu~ğı za
t ann bir milyon lira oldut,r-u tah
mi edılnıektedır . 



~ !!il\I HAC A H -
.., O,• • '•,. . ·, .. • • '>.~ ·_ •-. o# • ... -· 1 l ' •~• ... 

lranda ya hancılar r·H E R G E L E C 1 
-. Yazan: M. Sami Karayel -----•103~ 

• (Başı 1 incid6) 
gan ve 1ran kuvvetle~ile Tüılc 
ordusu anuunda . 

Nikola bizim Dic~. ~.t 
kuvvetlerimizden ~ . 

- Ezerçeli. 
Deyince, cazgır, biran dura -

ladı. Bu isim yaıbancı değildi . 
lılectbur baş altı pehlivanı Ezer
~ İibr~. 
Yarıcıya da bu :isim yabancı 

değildi.. O da. böyle bir pehlivar 
nı gıyd>en ta.ıuyordu. Hemde 
ak">Ş gibi bir pehlivaıa olarak bi
liyordu. 

Cazğtr bağırdı : 
- Ey ahali, buna da ~ 

li 1bnım derler .. 
- Ahali, bu ismi işitince do

na kaldılar .. Hemen hepsi bu is 
mi bilıyorlardı. 

Birbirierine fısıldemağa baş.-
lad ı lar: 

- H n, }t;zer<'Cti İbram im.iş.. 
- Deli Hafmn çtrağı. .. 
- Şu mf>Şhuı· Ezerçcli .. 
- Ya:. Denıek Yarıcıya mey 

dan okuyor .. 
- Bu, Aruavut oğlu gibi ya

man bir ~Jıhvan imiş .. 
- Öyle ise bugün iyi bir gü

ret seyredeceğiz .. 
- F..zerçeli ibram ha!. 
Yancı, biraz yadırğamıştı. 

ÇUnkU lWamı glyal>en işitmiş -
ö. FevkaJide usta ve, çevik bir 
pehlivan idi. Kendisinden çok 
ağır başaltı pehlivanları birer 
birer ortadan çıkarmıştı. 

Yancı, deıtuı.l alelacele bağla
dığı paçalannı toparlamağa ve, 
yeniden tuelemeğe koyuldu. Da 

1 ha sonra yağ kazanının başına 
g)derek yağını tazeleru. Yarıcı-

1 DlJl bu harekatı seyircilerin gö
sünden kaÇIIl81IllŞt.ı. 

Kahveci İsmail ağa, Ezerçell 
ibramın misafiri olduğunu anla
yınca şaşırmıştı. 

Kendi kendine söyleniyordu: 
- Bak hele, bana ustam de
~; 

--!r"' 
0

Tevekkeli değil.. Sabret a- ı 
ğam diyordu .. 

- Bakalım Yarıcıya ne yapa 
tilecek .. 

Hergeleci, stilün gibi adaleli 
vQcudile dikilmiş duruyordu. Çc 
tin ve, çelik eibi bir adam oldu
ğu belli idi. 

Nihayet gUrcş başladı. Her -
pleci ve Yancı pe§il'ev yapıyor
lardı. Her iki ta.rafta çok güzel 
çırpındılar. Yancı işi ciddiye al
mıştı. Karşısındaki hasmın teh
likeli olduğunu sezmişti. Güreşi 

1 benimsemek lazımdı. 
Hel8.lla.5Jnalar oldu. Denem<>

' 1er yaıpıldı. Yancı eski kurt oldu 
ğu için ne olur ne ohnaz diye l 

llamleyi hasmından lw.kliyordu? 
HCT'lelecide ba.mleyi Yarıcı

dan beklediği cihetle güreşin 
dört beş dakikası el enselerle 
'\ile yoklamalarla g~ti. Her iki 
tanı fında tetik davrandığı gö
rülüyordu. 

Hergeleci, el eMe bağlamı~ 
baJıını hasmından öbür tarafa 
çevirmiş sağ kollmu sallıyor du
ruyordu. 

Hergeleci, hasmını Rol tarafın 
dan bağlamıştı. Mahsustan sağ 
tarafı açık~. Sobebi 
vaı'<iı. Çünkü Yarıcı tek cepheli 
ve cağ güreşçi idi. ı 

Yani, Yarıcıda diğer arkad1* 
lan gibi sağdan gUretJCJı bir peb 
Hvandı. Fakat Hcr<"eleci her ta
raftan ayni kuvvetle güreşe gi
ren bir n.dam<lı. 

Yancı, hasmının çok çetin ve 
usta olduğunu hahe:r almıştı. La 
kin, onun her t:araftan bir gü- ı 
reşçi olduğunu bilmiyordu. 

Yorıcı, Hergelecinin öyle ulu 
orta. ve soldan tutarak dim dik 
karşısında el salladığını ve ba
şını da tersine çevirerek durdu
ğunu ~rünce bayıldı. Bundan 
do.ha btiyük fırsatını olurdu? 

Yancı, temkinıni bıraktı. Has 
mının hamlesini beklemeği dü
şünmedi. Fırsat bu, fıraa.ttır di
ye girdi. 

Yancı, hasmına Ci"lu dizgin 
bir çapraz gimıi.şti. ı r .:rgeleci -
ııin beklediği nihayet olmuştu. 
Körün istediği bir gözdü.. Allah 
ona iki göz vermişti. 

Yancı, rapraza girer gjrmez.. 
Her~eıeci. maha.retinl ortaya 
koynu. Yarıcı küçük hasmını 
hızla sürüyor ve bir yandanda 1 
çengelleyerek düşürmeğe çaba
lıyordu. 

Kurnaz H<'.rgelcci, balet ~ 
nevra.suıa ba.şlamıştı. Yarıcı,, 
sürdükçe oda belli etmeden btia.
bUtfin geri geriye hımıı art -
tınyord.u. 
Yan~ hasmını iyice silrü.Y'<>

rom kay~ habire da.yanı -
yor ye bir yand.1.Jl köstekliyeoo
ğim diye uğraşıyordu. 

Dimet.Okalılar ayqa fırlamış 
tı. 1lk elden Hergeleci. aırt. üstil 
gkliyordu. Bu, çapruda.n kur -
tuımasuı.a. imki.n yoktıı. Hemde 
okada.r hızlı gidiyordu ki, dil&
memesine çare yoktu. 

Y a.rı<:lnın eline Hergeleci ne 
kadar da ytanuşak gebni§t:L y &

ncı, hasmını umduğu gjbj bul
mamıştı. Ne kadar hafif ve~ 
yanıksuıdı. Adeti penavra tah
t:ası gi>i esneyf ... uçuyordu. 

Seyircileri heyeoan kaplamış
tı. Kahveci İsmail ağa, inkisarı 
hayale uğramışb. olduğu yerde 
bağıra bağıra söyleniyordu : 

- Hele bak Hele .. iWıi ~ I 
Ne senin bq güreş nene!. 

- Bir hamlede gitti. 
- Buna Yancı derler ... 
- Nene ıazım senin baş gU-

reş ?. 
Hemen llerkcs ba.ğınyordu: 
- Ifiı, Yarıcı!.. 
Uf değil Yancı idi bu. .. Ya,.. 

ncı, hasmını oka.dar sürdü ki, 
otuz adım kadar oldular .. 

Fakat Yancı bir türlil hasmı-

Baş, diş, nezle, erip, romatizma 
Nevralji, Kırılılılı ve Bütiin Ağrılarınızı derhal keser 

na. çengel yetiştirem!yord.u. Kur icabında gOnde 3 kaşe afmabilir, Her yerde pullu kutuları 
naz Hergeleci, hep manevra ha- ısrarla isteyiniz. 
linde idi. Hiç kösteğe gelirmiy· 
di? 

• •• ' • • 1 '! . t • • ' .... ~ ~... . • ~ 

~~ ~OYO PROGRAMI 1 
Yancı bütün okkaslle Uzcrine 22 EylCıl 1941 
çökerse muhakkak altında ka- · 
lacak ve k:ı.burga kemikleri kın 7.30 Program 18.03 Müzik 
lacaktı. 7.33 Müzik 18.30 Fasıl sazı 

lsmail ağa, ibağınnağa başla- 7 .45 Haberler 19.45 Serbest. 
d.ı: 8.00 Mı.izik 19.5~ Milz.ik 

- Ezerçeli, pes et!. 8.45 Evin saati 20.15 Konuşma 
- Çahuk pes et!. * 20.35 Halk t.urkU 
Hakikaten vaziyet korkunçtu. 12.30 Proeram 21.00 Zirnnt 

Yancınuı crelişi müthişti. Seyir- 12.33 Şarkılar Takvimi 
cilerden bir kısmı da bağırın.ağa 12.45 Haberler 21.10 Geçit pr. 
ba13ln.mıştı: 13.00 TürkUlel" 21.30 Temsil 

- Pes et!. , ~.ı.30 Müzık 21.45 Mü:ı!ik 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z İRAAT BANKASI 
Kurul111 wibt: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türlr: l1rua. Şube " 

Aianıı adedi: 28G 

Z frat Ye Ticari her nevi ba rtk• Muanıelelet'L 

Para biriktirenler• taeocı llr a ikra miye vertvw. 

handa Rusla.r 

Eğer Rus ihtilali kopmamış 
olsaydı.Bu oyun oynanacaktı.Da 
ha 1915 nihayetlerinde Fon der 
Golç paşa yanında. zabitlerinden 
miralay Bopp olduğu halde Ker
manşa.ha. gitmişti Fon der G<>lc; 
orada şu adamlarla buluştu: 
Kleln, Ka.niç, şair Sunemen ve 
hüktbnet.Jeri aleyhine kıyam et.
mi§ olan İran demokratlan. 
Fon der Golç'iin maksadı onlar-
la. birlikte !randa oynanacak o
yunun esaslarmı hazırlamaktı. 
Ruslar kuvvetlerini muhtelif 
yollara. sarlntarak bir hayli mu
vaffak olmuşlardı. Hemcdanda
ki jandarma. kuvvetlerini dağıt
mışlar, Tahrana yerleşmişler , 
Kum şehrine kadar sarkmışlardı 
Bu sonuncu muva.ffakiyet en 
mühimiydi. 
Alınan prensi Reuss ile mü

hinı miktarda Almanlar ve Al
man taraftarı İranlılar bu şe
hirde yerleşmişlerdi. Kavm Es
fahanla Tahran arasındaki varı 
yolda idi ve böylece İrandaki 
Almanların merkezi olmakta 
idi. - Haydi pes etl. * 22.30 Hnberler 

İşte bu gürültüler arasındsı 18.00 Program 22.45 Mi.ızik 
Hergelecinin meşhur çapraz mu 22,55 Ka~ 

ka'bclelerinden ve manevraların -_ -================== 
dan birlısi vücud buldu. B l 
~~Cl, bir.maninya ~l ana nanınız 

gibı birden bırc uçtu. Koca g<.ı t ~ 
desile dört elli yere dili}tü. Ve 
kedi gibi kaçayım derken oldu Bu Süt Kreması 

usulü sayesinde ' 

Dfflı!! Baokaaıada kUJnba.ralı ve ınl>llnlZ taaıarcıll hel8bbnft4a en 
a 60 Urası bulu;umlara ~nede 4 dda çekil~ kur*a Be .,.tıd.aJd 
plAnn ıöre ikramiye d&lıt...~tır 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 
4 • 600 • 2.000 

Lira 11100 aded 50 Ltralık 

• 120 • 40 

: 11160 • !O 

• 
• 

1.000 Llra 
4.100 • 
ı.ıoo • 

ı/ İşte bu merke? Rusların eline 
düşmüştü. IV?rmenşah istikame
tinde de Ruslar garp istikame -
tinde Revanşirc kadar hakimdi
ler. Böylece Alman nüfuzu al
tındaki İran kuvvetleı ide sultan 
aba.cklan Senfeye kadar U?..ana
biliyordu. 

ğuyerde takılıp kaldı. 
Bu hareketler okadar ::ıni ol

muştu ki, ayakta ve heyecan i
çinde çırpınan ve Hcrgelecinin 
mağlubiyetini be.kliyenleıi hay
rete ve galeti rüyete seV'k et
mişti. 

Ne oluyordu: . Ne olmuştu?. 
Yancı, nasıl alta düşmiiştü? 
Hergeleci, nasıl üstte bulunu -
yordu ?. 

Hergeleci, çaprazda iken hns
rnını hıza vermişti. Tam kıvamı
na gelince birden bire çaprazdan 
yılan gıöi sıyrılmıştı. 

Ve, şim.şek süratile sıyrılır 
sıynlmazda birden bire çörekle
nip oldueu yere oturmuştu . 
Yancı, hı?Ja giderken bir mani
aya ayaklnrı taımaı ak c .. ergcıe
cinin sırtından uçmuştu. Ber&
ket versin yenik düşmeyip dort 
elli düşmüştü. 

Yoksa, Hergelecinin bu ma -
nevrasındn birde kılçık manev
rası vardı ki, bu, müthişti. 

50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşf arında gorune-

ceklerdir. 

Meseli Hergeleci yere otur -
duğu zaman eğer biçimine ge
tirerek hasmınn birde kılçık ye-
tiştirebilirse muhakkaık mağlup Oklarla ic.aret edilen 
ederdi. 1' 

hnkat bu, kılçığı yetiştirmek yerlere tatbik ediniz. 
kolay değildi. Yere oturur otur
maz hasmı kendisine çarpıp ha Sonra da DÜtün yüz 
w.lanıp d~erken iki ayağının b 
arasına ve kıçına doğru kendi ve oynunuza 
ayağiyle bir kılçık yetiştirmek .. • .. •• •• 
Ve, bu suretle Jıasmı hızla u- SUrUnUZ. 
çup giderken çengelleyerek ha- B uru~uo. eolm~ ve ıevşem~ bir 
valandırmak ve taklak attıra - cildi, taz.eleyıp ıençlefl.irmek ıÇiD 
rak sırt üstü yere düşürmek.. tşte size buıt bir usul. 

Hergeleci, böyle kılçığını an- Onc~ Pankreaıtn Ue hazın ~rtl-
cak ,,.;,,.,:ı bi h ti..+;....,. ınıs 'lbu m.ıkdar süt kremasUe aynJ 

~ """""e ' r asmına ye ııw.1 ..,- mıkdar haim eıtu'ilmış uytinyaiile 
bilirdi. Fevkalade ani ve, slirat lı:.arışt.ırıruz ve buna uu mlsll ~z.e 
li olan böyle hareket içinde has si.ıt kreması tıAve ediniz. Bu tertip 
mının vaziyetini bulur ani suret cildinizi besler ve ona Adeta ınanıl
te kılçığı yerli yerine yetiştir - rruyacak derecede bir ıerıçlik v~ btr 
mek kolay değildi. ta~lik verir. 

Hergeleci, hasmını yere düşli- Bir me~ur arast genç!Uc mar:-•
rür düşürmez derhal olduğu yer tasını muhn1ua vv ldanıe için bU 

l basit usulil tatbik etmış ve 70 Yaflll· 
den fırl~ış .v~ ıasnıı knçıı:n~arı da olmasına rağmen t:enç kadm rol
evvel kıspetının arka kasnagın- lenni oynamıştır Eczacınız da bu ha
dan yapışmıştı. litayı sıı.e ihzaı edebilir. Ancak 

Koca Yarıcı, demir bir pençe- muhtevıyatı az mıkdarda olmakla 
nin sım sıkı kavrayı§l önünde beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) 
birden bire olduğu yere m.ı:hlan- beyaz renkteki Tokalon kreminin 
mıştı. Kaçamamıştı. tenk.ib~ cildınln beslemek tç~n 

Hergeleci hasmını okluğu yer hamı ettirilmiş zeyUnya~ı llıt aut 
d mıhla derhal üzerin lcrcnası mevcuttur. Bu tenup ell-

e ymca e din ihtiy~ hl.ssettlti grdanm ta ken-
çullandı. Ve, durmadan ikoca. • dJ.&idir Herhalde memnuniyet baht 
man hasnunı sarmaladı. aemer~ı garantilidlr Aksi rıalde 

Hergelccinin bu ani hareket- paranız lkt misli iade edilecektir 
leri herkesi hayrete düşürm~ 

4 • !50 • 1.000 
40 • 100 • 4.000 

DIKKA~ Hesaplanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan aflllı 
dQşmtyenlere ikramiye çıktılı toıkdlrde ~ 20 fazluiyle verile-:ektir. 

Kur'alar aenede <lürt defa 11 Mart, 11 Hazln.n, ll Ey-
lül ve 11 Birioclldi.nun tarinJerinde çekilecektir. 

Üsküdar Halkının Sayın 
Nazarı Dikkatine 

Sömikok ve Karnbi.ik koldan 22 tzy-ıru p:mı.rtır.si güııün<ku ltt
baren Üskiıdar(la BalalJao iskelesinde kain flıra.him Yol al'm 
m ahmkat depo..ı;;;tında ı~·rakcnde ~urotilc vo m~tNlniıı vas1tam
na ~lim şartilc fonu 23,5 lirada.o Mh~tır. 

K5m0rlerln satış ve tevzllne müteallik husu..~t hakkında vaki olacnk el
kAyellerin Galntnda yeni Yolcu salonwıun uçunciı katında TUrklyc kömur 1 
satış ve tevzi mi.ics scsesine bıldlrmsei rıca olunur. 

Tele.fon: 44760 (8398) 

Yüksek ziraat enstitüsii veteriner 
/alıültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitusü Veteriner takültesı askeri kısmın bu 

711 sıvıl tam devrcıı liselerde iyi ve pek ıyi derecede mezun olan ve olgun
luk imtihanlarını vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir. t.teklilerin 
apğıdaki şartları haiz olması !Azundır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaası.ndan bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - ~en teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her lkllmde faal hizmete 

IDilsatt olmak edil rekAketl, olanlar alııunaz.> 
D - Tavır ve hart:keti, ahl!ıkı kusur:<u:ı ve seciyesi sağlam olmak, 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun için de za-

bıta vesık&BJ ibraz etmek> 
2 - tsteklilerin müracaat istJdalanna 111 vesiknlan ballanıaları lbımcla. 
A - Nüfus cllzdanı veya musaddak wreti, 
B - Sıhhati hRkkındıı tam te$ekküllil askeri baaıabane raporu ve ap 

kAtıdı, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındılı takdirde askeri kanun\ nizam ve talimaUarı kabul 

ettllU hakkını'!a velisinin ve kendisınin ııoterlikten tasdikli taahhilt senedi. 
Talebe okuldan istifa etmek ist~ne okulca ·tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir \'e bu dn tanhhüd sencdhc kaydedilir. 

E - Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptel4 
olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi. cBu gibi 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel mahll oldukları sonradan anla-
111anlar okuldan çıkanlır ve okul masrnnnrı velilerine ödetilir. 

3 - tstekllltt bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat f!decekler ve şubelerince 2 inci maddf!de bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri 
tale~ Amlrlii!ine gönderilecektir. Müracaat mÜddeti eylillilr. 25 ine kadardır. 
Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve muracaat sıra
sı.na göredir. istekli adf!di tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul f!dilen 
lere müracaat ettlklcri askerlik subelerilc tebligat yapılır. (&933) 

tü. Şimdi de kocaman haanına ============== 
~!~'r~~llak olmuştu . DOKTOR ----- yatı Mekteplerine 
Neye uğra.dığını §aŞlrmıştı. Cin HAFIZ CEMAL 
<:arpmışa. OOn.müştü. 

Cocuk verecekseniz: Yatak, Yorgan ve Çarşaflarile Yntak örtüsü, 
Battanıyc, Havlu ve Borrıozlarıru ucuzca mn~azamızdan alırsınız. 

yo~:=veci İsmail ağa. eöyleni- Lokman Hekim 
- Vay canına! malın gözü i-

İstanbul Sultanhamam caddesi No. 4. Tel: 20625 

. ğ ' mış me erse ... 
- Ha.y maşa.allah! .. 
- Allah na.zardan saklasın .. 

Pehlivanmış bu, çocuk be!. 
Yancı, sarmayı yeyince has

mını üstünde hafü bulmuş gibi 
oldu. Şöyle dönüp bir kasnak 
baslraıile dönmek istedi 

Fakat daha dönerken ters bir 
gırtlak yedi. Az kalsın bozuk 
dWriip yeniliyordu. Derhal tehli
keyi gördü ve toplandı. 

Yancı, samıayı sökmek için 
bn seferde paça ile kalkmak is
tedi. Lllkin, kıskıvrak bağlan
dığını gördü. 

Yancı, sarmadan c;ıkanuyor
du. Sağa sola ıbaş vurdu. Fakat 
kllçük h88iDllllln altında.n değil 
kalkmak kıpırdamanın bile ka
bil olmadı/:'1l'll sezdi. 

Hergeleci, işinde berdevamdı. 
O, hasmının kolunu knptı. Ve, 
bastı . Ifoea Yancı, bir çocuk 
P>i uzanmıştı. 

Heıgelecl, ~ kalça.ya 1 

Bursa Pazarı : Sipahi oğlu HASAN HÜSNÜ 

İst. P. T. T. müdürlüğünden 
bindirerek ve ağırlığiyle öbür ta. ! . 
rafa basarak basınını çevirmeğe 1 - ldaremizde münhal maaşlı ve u c:rctli memuriyetlerle ücretli staj-
çalışıyordu . yerliklerc orta mektep mczunlnn mfı abakn ıle alıııncaktır. 

y t hliked idi k _ 2 - l\lusab::ıkndn 10, 9, 8, 7 numarrı almak suretile pek iyi dcrccdee 
ka da::~cn e enili ~rd~ P Ca::ı kn1.ananlar 15 lira maaşlı veya 60 Um üttctlı memuriyetlere, 6 ve 5 nu-

. i taıcfı ofuı k til marn almak suretile ortn derecede muvnffak olıınlarn dn takdır hakkı 

todiş arlne dı ·K 
1 

cakü ük1:1vvhe e idareye ait olmak üzer e 20, 25, 30 lira nylık ücretli stnjyerlıklerc Uıyin edi-
p an . o unu ç as- . 

1. d k rtardı V d - leceklerdır. 
mırun c ın en u . e og j . d fl k 1 ı . ld y · h lil H 1 3 -- Sta devresın e muvn n • o an nr m::ınşlı veya Ut."retli memurluk-
r~ . u. ıne can av e erge e- lıırn geçirilirler 

~lını~pa~ına y~pı~\ı:;e, paça ' 4 - Talipİerln 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 
ı elk. ra r ay~a a ı. ~artlon hnız olmakla hcrabcr devlet ınemuriyl'! t ne ilk defa girec.·cklcrln 

ı hasım ~~ğrulmustu. Fa - 30 yn,..ıru ııçnwmiş olmnsı lazımdır. 
kat ~erge~~.ımn paçası hasmı- 5 - Müsabakaya girmek isteyenler 29.9.941 pauırtesı günü akşnmınn 
nın .eıın~ ıdi. . . k;ıdnr dılcktc ve evrakı müsbitelcrlle beraber ts tanbuJ P.T.T. mUdilrluği.ı-

Şimdide Hergelecı tehlıkeye ne m Urncaa t etmelidirler. 
girmişti. Güreş o. ~ heye- 8 - Ml1sabaka 30.9.GU salı günü saat 10 da yapılacaktır. "8049" 

canlı safhalar geçınyordu ki, o- ======================-:=================== yundan oyuna tehlikeden tehli-
keye geçiyordu. 

(..trbıft mr) 
Sahibi: A. Cemaleddht 8al'aço§lu Neşriyat Müdürü: Maelt Çetl" 
Basıldıtı yer: (H. Bekir GUraoylar ve A. Cemaleddin sa,.aço§lu matbaası ) 

Fon der Golç Bağdada dön -
diikten sonra franda takip edil
mesi 13.zımge!en hattı hareketi 
bir raporla tesbit etti. Generalin 
fikrince lranı Alınan ve Tüı~ 
saflannıı ilhak etmek ümidini 
tcrketmek gerektir. Fakat bunn 
mukabil Küttülamara önün<lc 
taarruz ha linde bulunan 'J'fü•k 
kuvvetler ini serbest bırakarak 
Railh ismindeki Alman erkanı 
harp zabiti kumandasında lı uıı 
toprnğına ~öndennek lazımdır. 

Fon der Golç'Un fikrince gön- 1 
derilecck olan kuv\'etlcr iyi ta
lim ve teııbiye gönnüş bir aske
ri kıt'a olacak ve bunlar mükem 
mel bir idare altında Rauf bey in 
1ra.nda bıraktığı tı...>Siri izaleye 
de r,alı~aktı. 

l<'on c~ Goi(,"tin ''asiycti 

1916 lkincikanunu sonunda 
Kaniç yerli kıt'aların başında o
larak Hemedandaki Rusların ü
zerine atıldı. Fakat firar eden 
ve mağlup, münhcrim olan yine 
Kaniç oldu ; Bu Alman intihar 
etti. 

KUttülamara ve İngilizlerin in 
hi1 .. ama uğrayarak Türklerin e
line ge<..-mesi İranda her iki ta
raf icin bir şaşkınlık husule ge
tirdi. Bir kararsı?.hk devresi baş 
ladı. Fakat bundan on gün son
ra da Fon der Golç paşa hasta 
düşmüş ve ölmüştü. 

Fon <ler Golç'ün ölürken ha
lefi Von Gle:ich'e verdiği talimat 
şu olmuştur: 

Dicle üzerindeki Türk-Alınan 
mevzilerini tasfiye ebnek, !ran
da.ki harekatı şade bir cenah 
hareketi haline ifrağ eylemek. 

Fakat Fon der Golç'iin ölümü 
Almanya.da onun askeri tasnv
vurlannın, tahminlerinin kıy
metini de kavbettirdi. Fon der 
Golç, Türkiyedeki niifuzu saye
sinde sözlerini dinletebiliyordu . 
Halbuki halefi böyle bir itibar 
ve nüfuza da sahip değildi. 

Enw.r ıPa.,a Bağdatta 

Hankinde altı bin kişilik bir 
Türk kuvveti vardı. 7 mayısta 
general Barakof lrumandasın
daki Ruslar Kasrı şirini iş
gal ettiler. Fon Gleich, bu teh
didin Dicle üzerindeki Türk kuv 
vetlerinin va.zivetini değiştire : 
miyeceği hususunda Türkleri 
iknaa 1beyhude çalıştı. Pakat o
nun ileri sürdüğü deliller istih
faf ve şiinhe ıle karşılandı . 

19 mayısta J.:illver p~ Bağ
dada geldi. Oz.ı.man Ali İhsan 
PnJI& kumandasında iki fırka 
buradan aynlarak şark hududu
na sevk edildi. Türkler Rauf be
yin başladığı kii<~ük hareketi, 1-
randa daha büyük çapta tekrar 
ediyorlardı. Rus1'ır her çarpış
marla geri çekiJmeye başladılar. 
9 haziranda Tiirkler Kasrşirini 
rini geri aldılar. 26 haziranda 
Kerbende girdiler. 1 temmfür.da 
Kcrmenşaha \'ardılar ve bura -
sını da 7.apt ettiler . 

Rus ba.şkwnandanı Grandük 

r~~~ ~ 

"Y .ni Sabahtn,, 
ilan fiyatları 

Kr. --
na--hk maktu ofarıık 750 
Uirinci sayfada santimi 500 
ıı..;nd ,, ,, 3!">0 
tlçüncü " ,, 800 
Dördüncü " ,, 100 
Beşmci ,, " 75 
AltlDCI " " 50 

yordu. . . F 
Ruslar buradaki tngı~ 

kerlt'rinin ağır basar~ . 
lcı1ıı Irandaki tazyiltleriIU 
!etmemizi istiyorlardı .. -8~ 
bizim ku vvetlerinıizin DN"".; 
mandanı Türklerin bu · 
ni sakin ve emin takiP 
Jcttfa etti. Çttnldi bu Y 
Türkleri Uslerinden "'"""-~ 
cağına ve Diba.yet z.a.fa 
oeğlne kanidi. ıP 

Rus ba.8Jrumandaııı ceP 
randa İngilizlere karfl 
bulunan kabile!~ .._,11 
hücum et:t1rilmeslııi ~ 
Fakat buda kahil d.eğıldi-
kil İngilizlere karlı Jil 
olan bu kabileler Rusl 
hoşlanmıyoı lardı. Bu rı.ıı 
Türklerin Ruslara karşı h!l 
onları mi.idalıale ettirlllek 
Dl Olamazdı. 

''Büyük Türki)-e., J>-:i~ 
İşte böylece trandala 

ilerleyişine ka rşı sakıt kalll' 
mecbur olmuştuk. Mnal11 
Türklerin bu ?.ahiri m~' hıf 
kiyetleri er geç onların . ıfl ~ 
mile neticc!eneccğiue em.ıı1d ııı 

Alman ~biti I'on GIC'ıclı 
zaff er olan Türkleri tnıırilt , 
tCŞ\'İk elmC'kte idi. Artık btl~ 
bir Türkiye kurmak htily:ı: ~ 
nüne geçilemez bir vak'a l1 
de gibi g0sterfüyordu. 

15 ta:nmu:-..da 'l'ürklcr Jit 
danı da işgal ederek Ruslafl ._ 
Kazvinc kadar püskürttiiler.;. 
tık 'I'ahr.ın üzerine yürilrıl lı 
çin bir kaç gün 18.zımdı. Ta tf.. 
daki siyasi memurıa.rıınıı 1 
girlcri hazırladılar. Bir katı! 
filesi her ihtimale harşı d.:-;J 
olarak sr-farethane bahçet"" 
bekliyordu. 

I"nka t işte 07..anıan Ti~ 
bu kutla r üslerinden u7..akl "'Jıi 
nın ve yayılmanın kcndi_l~ 
verdiği zaafı hissetmeye ~ 
dılnr. Bir taraftan Hem~Bl~. 
lı: i ve civarındaki halkın hLsSl· 
tı bir taraftan Iran ve şa.rJc ' 
yetlerindeki ahalinin geJe) 
'l'ürk ordusunun gerilerini ,
hat!:lız cdıyordu. 

1nuı demokratları TUrlC1 

karşı başlunğıçt:ı müzahir jd 
ler. Fakat sonraları onlnr d~1 ditkfu· bir vaziyet almışJaıv-

Uağdat İngilizlerin t•lindt 

Bağdattan Hernedann Jclltıl 
uzanan bu geniş cepheyi 
mak için Cengiz hanın mı!" 
torluğu hülyasına kapılma!>~ 
rektir. Fakat 1916 sonbahl\ 
nı güç hal ile geçiren Türk 
d usu 1917 şubatında tnnı.ı..I 
saısılmıştı . Hastalıklar t 
ediyordu. 1917 scnQ;i marU 
2 inci günü Ruslar t aarruZ" 
tiler ve Türkleri Hemedıııt41 
çıkardılar. Böylece 1 ürk oı d 
sonu gclıncz uır vaziyete ~ 
m1ş b,1Junuy0rdu. Arkalaı11 
lııı · sefalet ve h:ı.rabideıı. ı.ııl'~ 
lelerın umunıl galeyanındaıı 
ka birşey k~lmamıştı. 

11 martta Keımeıışah• ti 
martta Kasnşiriııi teri« 
lcr. lrakta ise hczi.ınet da.h 
hiş olmuştur. 11 martta İn 
generali Ma.nde Bıagda<lı 'i> 
etmişti. 

1'iirklerin Hazer dc.nizi ıı:ı.' 
lisin:n zengin topraklarını ı .. 
için hazırladıkları müthiş r1 

böyle hezimetle netkelennıiŞ 
lranl:ların bütün ecnebılcı c 1' 
şı yenilmez bir kin duymaJaf 
intaç etmiştir. Bu kin bugün . 
le ayni şiddeti muhafaza etJ1i 
tcdır. Zavallı İran nıiklti gC(;l 
harbin bütün sefaletine ınıı!"f 
kalmış, Rusların ~ektiğini ~ 
n~üş olmakla beraber lngiliti 
rm hareketi yüzünden de ne 
rece mağdur v~ 1mazıum kaıJı larını unutmamışlardır. 

Plan tatbik olunabilir mi idi! 

Daha iyi tertip ve tabik eel1-e 
ntiş olan bir planla J{afkas)'G ' 
Hazer denizi havalisinin ele 
çerek Almanya ve nıilttcfiJd 
için mükcaıunel bir iaşe meı k• ~ 
olup olamıyacağını tayin euııe 
askeri mütehassıslan.1 d ü.şcT· ııl 

Yalnız hadiseler bizi iki sı\. 
karşısında bırakıyor: Harp hı.l)C' 
tının bu kadar uzaması Tiirl< 
re Bağdatla Mıısulu biiliin h ~ 
müddetince muhafaza etmek 
kanını veı·ebilir nti idi? J.11 1 

heı zafer Türklerde Ilüyük ı t 
kiye hülyasını canlandırr.ıııJc t 
idi. i~er taraftan 'I'ürkmen ı 1 

Türkistan vilayetlerinin tars!1c 
mızdan işgali bile Türkiye 1 .. 
Almanya ara.~ında inkıtaa se , 
bep olacak ve bu havalinin zeıl 
giııliklcrinden merkezi ilC"'lc~ 
yine istifade edemiyeceklerdi· t 

1915 den 1917 martırıa kv.d iC 
İran en şayanı hayret vektı}, 
sahne olmakla beraber bu sıı
nc tek dcJildi. Filhakikrı da.1

1 
.. 

şaı kta, İraıı ıu ' 'scrhad,, di liıdc' 
rind Buınc·staıı yakınların :ı. 
ki kubilekrde Zugma.;} Gr·ın f61;. 
liycti neticesi olarak kıyan1 ~ 
m~IPrdi. F a.kat burada bulUil 

11
• 

gP.~l. i D;} r bu kabile arıtS 111 
dnhayali orduhnn tcbd~i 
uyandırmay muvaffak oJdtl 

( A, l~ tXlf) 
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