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Lozan G ii nünü Andık 
GAZETESİ 

Almanya 
yıldırım • .. 

Uzak 
Şarkta 

Dün U niversitede Büvük · harbinde!' 
J vazgeçmış 

r 
Hindiçininin işgali Ja

ponya için başlı başına bir 
gaye değildir. Daha büyük 
lolcmalara intizaren bir ape
ratif sayılacaktır. Hindiçini 
Uzak şark hegemonyası için 
ciddi bir başlangıç teşkil 
edecektir. 

L 
Hüseyiu Cahid yALÇIN 

Ü 
ngiltere Hariciye Nazırı Mr. 
Eden, Japonyanın Hindiçi
nide kara ve deniz üsleri 

elde etmek için harekete geç -
nıek niyetinde bulunduğunu ha
ber alınış olduğunu bildirmişti . 
Bu haber İngiliz hariciyesi na
zarında mevsuk olmasaydı E
den tarafından bu ııekilde bildi
rilmezdi. Zaten ba.şka taraflar
dan gelen maliımat da İngiliz 
parlamentosundaki beyanatı 
teyit etmektedir. Japonya hü
kiımeti Vichy'ye müracaat et
ıniş ve iki hllkümet a:aııında 
müzakere cereyan etmege baş
lamıştır. 

Merasim Yapıldı 
~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

L ozan sulhünün yaratıcısı BüyükŞef 
inönü tazimleJ anıldı 

Bir rivayete göre 

Almanya bize 
taarruz için zırh 

lı fırkalarım 
geri almış 

Bir lngiliz gazetesi A 1-
manga'nın Türkiye üzerin
de bazı tazyikler yapmaya 
karar oerdiğini yazıyor. ___ J 

Berlin haberi 
1 tekzib ediyor 

Londra, 24 (a.a.) - Alman 1 
ileri hareketinin son günler zar- \ 
fınd.a pek ziyade yavaşladığı 
gıttıkçe daha sarih bir surette 
anla.~ılmaktadır. 

Bu hususta Alman başku
mandanlığı sözcüsünün radyo-

{ Sonu uyfa ~ sütun 2 de) j 
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Alınan - Rus cephesindeki son vaziyeti "österir harita 

Anlaşıldığına göre Japonya 
ile Vichy hükümetleri zevahir
leri bir dereceye kadar muhafa
ıa etmek istiyorlar. Bundan do
layıdır ki Hindiçinide, Japonya 
sadece kara ve deniz üsleri el
de etmek ister gibi davranmak
ta ve meseleye tam bir işgal ren 
gi verilmekten ictinap olunmak
tadır. Bu suretle Japonva Hin
d.içinide Fransız kuvYetlerinin 
ln•ıhtemel bir zayıf mukavemc -
tinden bile kurtulmuş olacaktır. 
Vichy hükümeti • de İngiltere 

r ., 
'ALMAN -RUS ı- F_ 

1 HARBİ ~ HARP VAZiYETi ı 

~ ';# , ,. ... hııııo..~n..;..,ou.rı:i.::.. 

! Moskova bildiriyor 1, ..... 

_ _ ! Alman ,Cephe gerilerinde 
inak keyfiyle gizli gizli ellerini 
ııı:uşturacak ve meselelerin inki
şafını bekleyecektir. 

Fransa geçen sene Hindiçini 
ile Siyam ara;ında zuhur edE!n 
ailRhlı ihtilafı hal hususunda 
llaponyanın tavassutunu kabul 
etmiş, Japonyanın Uzakşa~k
taki hegemonyasına nza gos
tenniş hatta Hindi<;inide J a -
l>on m'enfaatlerini ihlal edebil&
cek hareketlerden ictinap etme
Yi de ta:alıhüd eylenllifti. Şimdi 
llaponyaya karşı gösterilecek 
rnüınaşatı h~ .tı:lil<ki ettir
mek için Hindiçınının ve. dolayı-

Lozan hakkında iki 
Vekilimizin sözleri 

ıE-- ., ı .. MAN-Rus] ·I e eylŞI 
HARBİ durdu 

Berlin bildiriyor: 
Baltık denizin
de on Alman 

vapuru batırıldı 

Cephe gerilerindeki tehditler, taarruz 
ordusu üslerinden uzaklaştıkça bir 

kat daha ehemmiyet kazanır 

Emekli General Kemal Koçer 
~ YAZAN: 

Hariciye Vekili 
dedi ki: 

siyle Japdnyanın tehdit altın- "Lozaıı muahedesi bir ba§-
da kaldığı masalı ortaya atılı- langıç, bir tanel ve bir meş- 1 · 
Yor · alıedir. Em~irn ki 1'üıf< n&-

Mütearnz devletlerin tatbik silleri elden ele bu """''alevi 
ettikleri mahut usul Japonlar -J ··1 
tarafından gene kullanılmağa ebeıdi~te götürecektir.,, 
başlandı. Japonlar bir ~r~tan 
tecavüz hazırlıklarını gorurken Dün Üniversitede yapılan 

Maarif Vekili 
dedi ki: 

''i)ttedeııiyet iffmi ~de 
Türklere ve bugünkü Türk 

Stalin'in 
oğ ı u 
esir 

~=:ıı:;::: :ı::r Moskova yeni-
ına.smın açtığı lınkiıılardBn. • dd doğuyor.,, 1 den şı etle 
Dün Üniversitede yapılan i b b J d 

Lozan merasiminden sonra Ya Om a an ı 

Almanlar yüksek 
kumanda heyetle
rini değiştirdiler 

Moskova, 24 (a.a.) - Bu sa
bah neşredilen Sovyet tebliği : 

23 temmuz günü Polotsk, Ne-

Bu harbin büyük bir hususi-i 
yeti de cephe derinliklerinde ve 
gerilerindeki devamlı ve kanlı 
çarpışmalardır. 

Büyük harbin dar cepheleri
ne sürülen sayıslz kuvvet ve si-
18.bların derinliğe doğru bir ta

( &onu sayfa 5 ıiltun 1 de) 

Bir Türk kadınının 
yüksek hamiyeti 

ve Fransa ile pazarlığı ileri gö- Lo1.8.Il sulhü merasiminde bu
türürken diğer taraftan da In- lunan Hariciye Vekili Şükrü Sa 1 

gilizlerin ınndiçinide ve Si- ı racoğlu kendisine Lozan hak
Yamda gözleri olduğu şayiasını kında ihtisaslarını soran bir 
neşre kalkı!ııyorlar. .Japonlar, muharririmize bu mes'ud günı 

arif Vekili Hasan Ali Yücel 
kendisine ihtisaslarını soran bir 
arkad•şımız:a demiştir ki: Şark cephesinde 

harekat plan da
hilinde ilerliyor 

( Sonu aayfa 5 •Otun 4 de) B N • f d k aya~ acı~e ve at e er en yarım 
"- Ancak milli savll,'lların 

sonunda varılır bir barış vesi-liindiçiniyi işgal ettiklerı ~- · hakkında demiştir ki: 
illan oraya Japon emperyaliz- CSonu uyfa 5 ıUtun 5 del CSonu aayfa 5 ıUtun 6 da) 

Berlin, 24 (a.a.) - Resmi 
tebliğ: 

Bütün şark cephesinde Al
man ve müttefik kuvvetlerinin 

(Sonu sayfa 5 aütun a de) 

Japonya 

Yugoslavyada 
ihtil~I <;.ıktı 

Sırp çetelerinin geniş 
faaliyetlerini Alman 

ajansı da teyid ediyor 

mılyon lıraya varan servetini 
hastahanelere teberru etti 

Haber aldığımıza göre bir 
kaç gün evvel Alman hastaha
nesinde bir apandisit ameliyatı j 
neticesinde vefat eden Kapani-

zadelerden Bayan Naciye is
minde İzmirli hayırperver bir 
kadın menkul servetlerini 1s. 

ı Sonu uyfa 5 •iltun ı de) 

BALKANLARDA 
SON-· SEYAHAT 

Yazan: Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 13 Hindiçini'ye 
müman eatsız 
yerleşecek 

ininin yeni bir hamles.iyle gitmiş ...,.""!!!!!!'!~~~~~~~~!!'!!--!!!!'!!!!!'!~~~~~~~~!!!! 
olduklarını itiraf etınıyerek İn- hatime çekiliverdi. Fakat fır- liz yahut Felemenk arazisine 
gilterenin melhuz bir taarruzuna sattan behemehal istifade et- \ tecavüz etmemekle Amerika 
tekaddiim etmek istediklerini mek istiyen Japonyanın rahat ile İngilterenin bir dereceye ka
ilin edeceklerdir. İpliği pazara durmasına imkan yoktu. BU- 1 dar hatırlarına riayet zevahi
çıkmış bu kurnazlığa kim.senin tün sergüzeştler arasında Hin- rini muhafaza etmek istediği 
aldanmıyacağını Japonlar da diçini seferi ise Japonya için en ı@kardır. Japonlar, Amerika ve 
bilirler. Fakat dünyanın. en az tehlikelisi olabilir. Tehlikesi İngiltere ile hakiki ve resmi d&
ınuhafazakar insanları diplo- a:z olmakla beraber menfaati ğilse de zımni ve dolambaçlı 
ınatiardır. Bir kere Met olan ~k büyüktür. Çünkü Hindiçi- bir anlaşma yapmak istel' gibi
bir usulü kabil dei;'İI değiştire- nıye yerleşecek Japonya, Cava dirler. Amerikalıların İngiltere
ınezler. Bir kısım diplomatlar Adasından başlayarak Avust- ye harp levazımı göndermele -
riyakar davranmazlarsa ve bile ralyaya kadar önünde açık bir rine ve bu irsa!Atı istedikleri gi
bi!e hakikatin hilô.fı iddialarda saha bulabilir. Diğer taraftan bi himaye etmelerine aldırış et
bulunma.zlarsa şeref ve haysi - da Uza.kşarktaki İngiliz üs!&- miyecekler ve bunu bir harp se
Yetlerinden bir şeyin eksilmiş r~ muvaffakıyetle tehdide im- bebi teıakki eylemeyecekler. 
olacağından korkarlar. kan elde eder. Hindiçininin iş.. Hatta belki Amerika ile Alman-
Japonyanın Hindiçiniyi işgale gali Japoıfy:ı. için bll,'llı başına ya arasında bir harp çıkarsa J on çok g . 

Bulgaristanda Rus pa 
raşütcüleri tutuldu 

1 Ankar: Radyo Gueteıi 1 i k i sa r a y b o s n a 
Londra radyosunun verdiği 

maliımata göre Yugoslavyanın 
(Sonu ıayfa 5 eUtun 3 de) 

•"•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV"" 

teşebbüs edeceği Meta muhak- bir gaye değildir. Daha. büyük bile Üçler Misakını keyfi ap ya enış 
kak telfıkki edilmesine rağmen lokmalara intizaren bir apera- surette tefsir ederek harbe ka- mikyasda seferberlik 
bu şayiaların Sibiryaya karşı tif sayılacaktır. Hindiçini Uzak rışınıyacaklardır. İngilizlerin yapıyor 
hazırlanan bir taarruza dikkati şark hegemonyası için ciddi bir üslerine saldırmıyacaklar, mu-
Celbetmemek için kasten ortaya başlangıç teşkil edecektir. Ame- kabilinde de Hindiçiniye yerleş- ..1'?ndr~, 24 (a.a.) - Bri~y_a Alman zır hlıla-
Çıkarıldığını söyleyenler de ek- rik ile hıgiltere, Japonyayı böy- mek hususunda iz'aç edilmeme- hükumeti, Uzak şark vazıyeti-
aik değildir. Her halde mevcut le bir istilada serbest bıraka- !erini talep edecekler. Eğer A- ni en büyük bir alaka ile takibe rına yenı• hu"" -
tereddildün pek yakında zail caklar mı? Ja.ponyanın bir merika ile İngiltere Uzakşark - (Sonu ıayfa 5 ıUtun 5 del 

olacağı şüphesizdir. Çünkü Bir- harpten ictinap için her türlü taki Japon tehlikesini kökünden 
leşik Amerika Bahriye Nazın tedbiri ittihaz etmek istediği tas.fire et:ıneğe ~~sırada ken~- Eski Irak Başvekili cumlar 
'1aponyanın aWacağı maceranın meydandadır. Bir kere Hindiçi- lerını hazır gormezlerse hıç • • 
Pek yalan olduğunu bildirmiştir. ni istilfısına hakikl bir istila resmi bir müzakere cereyan et- memleketımızde 

Hindiçini üzerine bir Japon rengi vermemek ve muvakkat meden böyle fi'li bir uzlaşma- Erzurum, 24 (a.a.) _ Sabık 
taarruzü vukua gelmesi akla da- b1r ihtiyat tedbiri şeklinde gös- nın kendi kendine teessüs edi- Irak başvekili ~id Ali Gey
ha yakındır. Japotıyanın Uzak termek için elinden geleni yap- verdiğine şahit olacağız. Fakat ıa.nı, 4 kişiden mürekkep mai _ 
kl'h kta rahat durmıyacağı mu- makta., ~at?- Fransa~. mü- Amerika bahriye nazırının bir yetile dün akşam saat 19 da 
akkaktı. Son zamanlarda A- saa?esını bile almayı duşunmek cümlesi vaı:: - Irandan otomobillerle şehrimi -

lnerika, İngiltere ve Sovyetler tedir. - Amerikan d~n~ı u. ze g,elınişlerdir. 
il.rasında sıkı bir yakınlaşma Diğer taraftan Sovyetlere _hü- z:ıkııarkta ~~yı yapacak va- Dün geceyi burada geçiren 
\>ıılrua gelince Japonlar için u- cumdan vazgeçmek . ve doı;rıpf zıyeitedlr, diyor • misafirler, bu akşamki trenle 
Cllz ve kolay macera ümidine dan do~ya Amerikan, lngl- Jfüııeyiu Oahld YALÇIN Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Brestden çıkarak başka 
bir limana iltica eden 
Şarnhorst hasara 

uğratıldı 

Londra, 24 ( a.11..) - Son 24 
saat içinde bombardıman tay -

(6onu uyfa 5 ıQtun 2 de) 

Altı yaz yıldanberi Saraybosna'lılarla Anavatan 
Türkleri öyle kaynaşmıştır ki bugün bile onların 

milli adları Turçin "Türk,, dür. Ona bizim 
bilgisizlerimiz "Boşnak,, demişler 

Evet, bir yerde iki Saray -
Bosta vardır. Biri İslav Saray
Bosnası öteki lslam Saray -
Bosnası. 

Saray; Balkanların, belki de 
orta Avrupanın en pitoresk ve 
yapısı itibarile en orijinal bir 
şehridir. 

Sarayda Türklüğü, orman ha
linde yerden fışkırmış olarak 
görüyorum. 

Yem yeşil, dalgalı bir vadi. 
Ortasından berrak bir ırmak a
kıyor. Irmağın sol tarafına hil
kat minimini ve ayrı ayrı tepe-

cikler koymuş. Bunların bazıları 
bizim Anadoludaki höyükler ka
dar. küçük. Bu her boyda, yeın· 
yeşil tepecikler üzerleri anayurt 
mimarbnizin örneklerile dolu
dur. Bu sokaklardan geçerken 
kendimi eski Ankar:ı.nııı kale i
çinde veya eski b:ı.ğ evleri aı a.- 1 
sında, yahut Sivıwta sanıyorum. 

Bu evlerin aralarından daha 
yüksekleri, kuboolileri görünü -
yor ve yanlarında kınlarından 
sıyrılıp savlete hwrlamn1' par 
lak Türk kılıçları haşmetile mi-

(Sonu ıtayfa 1 .Otun 1 de) 
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mevhum muharriri' 
Yaza"n: ULUNAY GÜZELLER GOZELİ ZÜLEYHA 1 F~rıncılara 1 Çuval İŞİ nih lr-1 OKUYUCU L., 

DİYOR i: Agır cezalar Dilenciliğin olduğu gil11, de1" 
Jandıncılı.,"ın da envaı vardll'• 
Faltat her ikisinde de gaye ~ 1 Denizn lları ~tır. Dilenci eı-rır• 

- Kendisine hükmü o şekil-, nn yapabileceği bir işti. Rarısı- h • l,.saro./niun· ·nazari mvha.m.eti tahrik. eder. Qönill-
de tebliğ edeceğim iti zindana na 1carşı erkeklik V'!l.ZÜesini ya- ıKi defa cezalan· Bir müteahhit yüzde beş arla yüzbin .ı.u. .,.. don kopan akçenin avucunad~' 
girnıeğe ııevine sevine razı ola-

1 
ııaımyan Potlfar, namusunu dırılan fırıncılara 1 l • • difl t "ne Il"Psi için boynunu büker, Y8 caktır. kurtarabilmek için bu zulmü iş- çuva yapaıa' tes m etme~ kendine acındınr ve y:ıbnt va· 

Yazan: Muha_:e;j z_:ı KORGUNAL Verilecek ha 11 o d 

- Göreyim seni Yemliha! !emeğe mecbur kalmıştı. Yusuf verilen Ull mikta· teaJıhüt etti 1 Ifasırnpaş:ıcla. Uzuııyol Ha- tal:ı.k lıir anadan, verem döşek· 
Beni vicdan a.zabından kurtar! belki bıı ciheti düşünerek Poti- rı azaltılacak cı Şaban mahal'• de 12 nu- ler" inlf"'ell bır hemşircdcll 

- Bu işi ne zanıan yapayını? f&.n daha şi:uıdiden affetmişti. Fiyat mürah:ıbe komisyoau.r edeceğini bild' ır. B <;u· m:ı.rab e-;de otura B. Halil bahseder. Bu, doğru ise "mer~9" 
- Derhal yapabilirsin. ı .Mahcup ve müteessir bir ses 

1 
Belediye fırınların tefti~ino dün, "ali r"ua'iııi Ahmed Kı- valların beher adedinin bir Ta- Pamral:sızdan ~öyle bır m~k- mctf İtitismar., dT. Doğru de:c,'I~ 

Yemliha, ayağa kalktı. Poti- le: 1 ehemmiyetle devam ctmektcdiu. mkın reisliği altında topla" • ya mal o!ae:ığı tahmin edılmek· tup aldık· se Joland.rıcılı.oc; olur. Abbas-
fara da kıı:Jkmasını işaret et~: . - De.mek vicdanen müsterih Son günlerde bazı fırınlarda ek mıştır. Bu toplantıda komitiyo- tedir. Fakat, bu hususda henüz "Senelerce Denizyolları 1- i deninde ıncşhur dilenci ~~,.. 

- Sen Zuleyha:nın yanına gıt, sın, dedı. İnsan suç işlemediği- sik vezinli ve hamur ekmek ir nun bir rı;üddettenlı~ri üzerin -r kat'i bir rakam verilmcmi~lıt'. dare~f vapudarında projel<- yası "O~ı" isminde bir adam üeo-
ben de Yusufu görmeğe gide • ne emin olursa muvakkat sıkın-[ mal edildiği görülmüş ve bun- de durtlugu çnval İ.!1İ görüşül - tön:ü.lük e~l.inı. Vazifemden ret mukabilinde isteyene dile!>' 
yim! 1 tılara katlanmayı bilir; istikba.- lara oldukça ağır cezalar v~ril- müş ve müteahhide yüzde 5 kar Kepek i'llerind.e ıtllam~caJıı a.ynldığım son &<ne, nefeıı cilik talim edermiş. Kendimne 

Ded.L Odadan beraber çıktılar !inden endişe etmez. miııtır. l!'akat bu cezalara rağ - haddi verilmiştir. Müteahhid, olan bu çuvallar, yerli Adana darlığından projektör başın- bu :rmımat nı'.;'l'Unda müraı.-aaJ; 
ve kapının önünde ayrıldılar. Yusuf, yine güldü: men fırıncılann ekmeklerini lôı- 100 bin aded çuval yapıp teslim bezlerin<i>'n yapılaeaktır. da lıay;ldım kaldım VP l?emıci- eden t.or adama şn Jmrnazl!IP * - l\Iaksadın beni teselli et . zırn geldiği ~kilde. ıslih etme- !er tıarafindan baygın bir hal- ijğı ;tmiş.: 

Yusuf, hiç kimseyi bekleme- mck ıse bıına hlı; lüzum yok, dikkri görülmil.ştür. Bu fırın ·ı' de hekimliğe getirildim. Ve ar-diği bir zamanda ziyaretine ge- Zindana ne zaman gideceğimi cılara verilecek yeni ):ıir ceza avna İnşaab r Vali olla b!ı: 1;~yaeoğmt idar~ ta- - gı ş~klinde bir kağıd kell"· 
len Yemlihayı hürmetle karşı.le.· [ haber ver kı meraktan kurtula- şekli ild def:t ceza gören fınrır • rafından an1aşaldıığmdan ben Göğsüne yapıştır. Ve ~ıplak 

0

~ dı. Bu vakitsiz ziyaretin manası yım. cılara, verilen güııdclik wı. mik- ar hrılacak teftiş e 1 maliı.lea teı.-aoo o!ımmıımı mir gi'rne.5c uzan. Vücudönil11 nı derhal anlıyarak: . - Bugün gidecek.sin Yusuf, tarı bir parça kesilecektir. Bıı ~akalit Vekaleti mavna in- .Vali ve Belediye Reiaı Do bekledim- Fa.kat 6 ihtiyar ka· ~J:al~u~hlgu_ "F~ ~~;! 
- Hayrola, dedl. Bana zında ırk.µma do!('ru... mik,ar halkın ekmek sıkıntısı. şaatı=ı artırılması için aJaka,. Li'ıtfi Kırdar dün ııaiJah bera _ marotla kadro harici edildlm. ,-. 

na .. atıtacsğımı söylemeğe mi ı . - Gitmeden evvel Züleyha! çekmemesi i;ın ayni mmta.k:ıda darlar:ı emir vermiştir. Ma.Jüm berinde belediye lıey tir. nnıye Bıı YUiyet: ~ vazi. kalır. Bir köye giders;n, geceY' geıdin? 1 ıle helfillaş.ı.bilecek miyim? ki diğer fırıncılara. verilecektir. 1 olduğu fuıere mavnalar, tahmil ve uafia müıhirleri olduğu lemden malül - u ve ge<;irirsiA, sabahleyin uyıı:ndı~? 
Yemi. iha, bir şaşkınlık &nı ge - Bu, onun ar.ruıruna bag-ıı • ' Dün şehrin Anadolu ·~" ·~n - ve tahliye işlerinde mühim rol- vil" dah. de doırtor-...,....~- ve ida aaman rüyanda Hızın gördU· 

çirdikten sonra sordu: ·-· . dır. Fakat ~eninle helfıllaşmağa daki bir çok fırıncıla;;ı;;;· ı;e. !er cynamaktact.rlar. Bundan yo~i"~ tetk:~ em.: ,?~ ve re tahkikatiyı.;""~ e- ğ\iııii ve elini göğsüne koyduğu· 
-:- Bu maksatla geld.igıım ne l hakkı yok kt yanına gelebilsin. kilde cezalar verilmi~tir- · dolayı mevcut mavna. kadrosu- belediye reisi · tı devırm et- deoeğini iddia edi!!relt b · b..i- ~yelleı~, g~k,:S -~ 

bildin Ywruf? . - Ge!II!csine hacet yok. Sa- ~ na yakında mühim miktarda mekte olan yo. n süra ili- da ile idareye mür:ıcaat et- ~,,- - u•-~ -
Yusuf, acı acı güldü: dece hakkım helal ettiğine dair (İ yenilerinin iliı.vesi lüzumlu gö- mali için ali>Jcıdarlara itti!- tim. Tam d&t sene ve asga- barek bir adam diye Jıürnı,et e-
- Zule}hanın koridorda. beni bir haber vollaam. B~n hakkımı ara p b İ r rülmü.ştcr. !er vemriştir. ri lira masnf yaparak derler, para va-irler. 

Potifarn .~ikiyet ettiğini iı;it- çoktan bclil ettim. İstiyorum ki il il Limanlar Umum Müdürlüğü, uğnştım. Nil:ayet muayene- Şimdi bu kabil kurnazbldar 
tim. !Xriıkodu yapan bir deli • üzerimde hiç kimsen.in h:ıkkı tesa d u·. f bu maksad ile İzm.irdeki tesisat ye ~ e Cnra hpa- sölmıediği içm dileneiler bu saıı· kanlıyı elbette zindana atarlar, kRlma<;JO. ta bazı tedbirler alml.'f ve faali- PO US T E '3 ba.lltahaııesi...V.... vazifem- atı dolandıncılık}a mezcediyol'" 

- Neler konuştuklannı hepı Yemliha, bu sözler üzerine yete geçmiştir. dea maiiıl old - dair bir !ar. 
duydun mu? sadece Yusuf tan değil, kendi ---<>--- Bir yangın başlangıcı rapcll' aklmı. Rapor Sıhhiye '.Mesela bir sokak kapw ~ı-
~ Duymamak istedim, ku - insanlığından da utanmıştı. Ce- Tuz ruhu içerek ölen L' 'd . d I Yedikulede, Trandi _ _...._,__ Vekaletine tasiil:a r:-önderildi. myor, hizme•~: _,,_,_ bı·r _,,..,,,. lakla~-· tıkadım, fak t af • kt • ıman ı aresın e ça ışan -~ y,..•-~ ,._. • .- Id - k ""' .,,,,......, ... -·~ :ı muv • ı vap Yermcge mu ı:dir o.amadı. a-enç kız n · lı l da de M•zlimı adında.""'-'-'-'- e- ....._ m..,..~.a o ı:ıgum a hal veriyor. Bunda d-"-·A.o..ıı 

fak olamadım' Yüksek sesle ko- Hicbir 'i"Y '1Öylemedeıı Yusufun b I I ki I nTışan S h beden mükellefleri vinin altındaki ~~th- ciğer ve:-eminin vazifemden doğruya merhametiniz ""'~ıı 
nuştuklan için duymamak kabil edası.odan çıktı. Potifarın yanı- yan iŞ 1 a UZ ru U ileri '1Gığilıe dair vesikal:ı-değildi: Layık olduğum ceza.yıl . na döndü. içerek öldü lü::'deı::~;a~:umyap~~.!: ~~~~~~~~ t: ~a! :ı~~ğinden ~:~ r~refu~~: 
çe!<mege lıazırun. Mısır az!z> asabi bir hal- Evvelki gün Abarıı.yda ''"ft 1 ......,~ la ateş yalmu , bu yüııden bi- tan büküm yerleri yıpranıtl 1ş 

::- Sen ceza
1 

çekm~e lfıytk de odada dola~ır buldu. Züley- ...,.. Bu toplantıda Limanlar Umum rinci katın kaplamaları tutn~ Bugün ü:zerilllde mevcut •e d~ğ'i!sın Yu.suf .. Kısa bır zaman ha da sedirın üstüne kapanmış yerine yanlışlıkla tuzruhu ic;e- Müdürlüğündeki beden mükel -ı ""' hastalıklum vazifemden ild·i arzuhali geri veriyonıuıııız 
gonül nzasıle zınd~a yatacak J boğulurcaşına ilğlıynrdu. Kan rek ölen Fethiye adındaki genç mllŞtıır. Ateş fazla büyüme- geldiği muhakkaktır. Bu hu- l yalıut mürüvvet ne emredıel1"' 
sın'. Benlide.' efendi!! Pol;ifar da( koca arasında sinir bozucu bir tkwn nişanddl.ıın,. d 5Saınaty:ıdad' ~:eriı.':!:a:=~emeri gö~üş den itfaiyece söndürülınüştilr. ~ta .!~;:"~ından tahki- . yaY.Jl'YOrsun~le·ncil__, • --IA• senın m crını olduguııa ınanını- münakaşa cHeya:n ettiğini an _ ranıvay ca ~sın c numara a · ur ve mus - Binanın 5 bin liraya sigorta- .... t y...,~ için muhterem 'I ·lll?l37. • .,ı emen ııa--
y.oruz. Ne yapalım ki lı&kkında !adı; oturan şerif oğlu ;)5 ya.tında tabdemininin Sarayburnu arka- lı olduğu anlaı;ılmış. ııııçlu ya- gazeteniz vastaaiyle alakadar n da devair önünde dola,şırW°j 
şikayet var. $illiyetçi, zindana _ Yine ne oldu size? Ah Ycşilırmak da diin yanlı~- sınJak.i boş sahada idman yap- kalanarak tahkikata. başlruı- malı:aların ıı.azan dikkatini Ellerinde yazı.bnııı bir anuııa 
aWman: isti'~';· Hak yerini bul DiyP sormaktan kendisini a- hkla. ıliç yerme tuznıhu i~ıııiş-ı malan düşünülmektedir. mıştır. cclbetmenizi rica ederim.,. vardır: ~ dufeğil .mı. . - lam.adı. Potifar, sert sert cevap tir. Denize düşerek kazara - Affedersiniz. Şu ~le 

us , !stemiyerek agzından \'erdi: Sancılar içjndc Cerrahpa~a Limanlar Memurin ı· K ki pul yaptŞhr:'ıcağun. Param Jtifıı· kaçırıverd}: . _Şimdi de Yusufım zindana hastahanesine kaldın n genç boğulm pU yet etmedi. Bana bir pul parıı&
1 

. -:--- Beru'!' zın_dana ablınanıı ı atılmasını istemiyor; fikrinden 'çok ;rıı..ııaırıamu;, biraz sonTa öl- Nizamnamesi Diın sabah •. Yem.iııte. Sebze lütfeder nrisiniz ? ıstıyen şıkayetçı az evvel odam caymış' ınüştür. Vak'aya adliye el koy- Limnların yeni memurin ni _ lıillinin önündeki sahilde 35 . eh me Pul, hiç bir zaman yapı!jfii·il· 
da ~·. Kollan ~na atılma : _ B~ d;ı. ne demek? mu.ş, Alinin cesedi adliye dok- zımınamesi Limanlar Umum j yaşlarında kadar lıir erkek ce- maz. Fakat keşkül dolar. 
D?J- istivordu. ~ksı ~de senı _ Ne demek olduğunu ben toru Hık.met Tümer tarafından setli meydaıra c;ıka.nlmJE<tır. Tren g~ir::, de bijyı.a zından_a attırac~., diye teh- ne bileyim? ·muayene edilerek defnine ruh- Müdürfüğiine tebliğ edilmiştir.. Cesedin üzeriııdıe hüviyetini boynn bükük! _ t;:,sa.düf eJi• 
dıt edıyoı:_du., Zindanda çok m- _ Muhakkak ki yapılaca1" sat verilmiştir. Bugünden itibaren ta.tbikataı tesbite yarayacak herhangi Maktule söğüt dafile bir lir: 
hat edecegunı umuyorum. Allah f haksızlığa vicdaıu razı olmamış gecilecektir. bir evrak zuhur etmemiş ise de 1 dokunduğunu ve onun - Yeşilköye gideceğim. ~-
bana acıdı. Eminim ki kimse tır. · O k .. d H Ik llalüm olduğıı üzere bu ni _ yap1lan tahkilı:at sonunda bunun l'I öld • rıım çılnşmadı Bir bilet pefSl'ı 
kim!leyi ~ l~lemeğe daveti - Kendimizi aldatmıyalım S U ar a .

1 
il Bursalı Zeki adında bir tayfa- eca I e . ügünü iddia ina.•,.... ede~ miıııiniz•. 

etmez! 1 YPmliha~ Kadın kısmında vic- tramvayJannıtı zaınnanıe 1 e man memurları- ya ait olduğu anlaşılmıştır. ediyor .,~. ' ----
- Vicdanen müsterih misin dan aramak bir:ız apta!Wt olur. . • • , ,. . nın azilleri, tayinleri, ~:ı ~. ZeJti kazara denize düşerek Dilencilik kanunen meın

1111

• 
Yusuf?. . . Sana hıı••ı•i olarak birşey söyle va.zıyetı nelere ne gjbi şeraitt& ve nası~ boğul.mı.ıştur. Bir müddet evvel, K.adıkö- dur. Dolandırıcı ise ceza.!~ 
_ - .v.ıcd~nen müsterıh oldu - mi~ti:ıo. ~imdi o sözümü şu üç ü yatabilecekleri, terfileri hak - Arkadaşını bacag"ından ·yünde, Ga.zbane yolunda, karşr çarpılır. ı r ı zux.ıana a ı yo · ki!'i!;k m~liste tekrarlamak kındaki . bük' um·· !er --•sna· tile lad ' !aşan çoban Şaban ile Kopuk uıı ma aamrza. şöy <: gum 

ıc ndi k ~- -• t lı Kadıkoy, sküdar ve bavali- ı D.. tb l bir 

nım o-den -•cndını· p tif ' si halk tramvayları idaresi bal- ..... yara 1 h be ·ıd· 
• ıx:<> u . o arın mechatiyetindeyim: Kanın Zü- M h din sürüler' birb. · k a r ven ı; 

namusuna karşı bır hata sadır kylıa. Yusu!a {ışıktır! kın vesaiti nakliye ihtiyacma 1 bildirilmektedir. e me ı ırıne a- "Evvelkigün G:ı.lat.l!da. öınrl' 
müsterih ı o·lm~ı~ ar a VlC en Zillcyha, fırlayıp :ı.yağa kalk- tadır. İdare elinde mevcut bu· Yurttatıar; t~ ~eposunda :ı-melclik yapan tuşan çobanlardan Kopuk Meh ~idhaıu~d:ı. T"ıcaret veı.a.~ 

y . ır. _ tı. Sırtını duvara dayadı. Göz lıman 40 tramvay araba.ıİını da 5 liralık tasarruf 0 . olorı, hnlk- Mumın ile aynı yerde çalı~an . .•. tine mer~ut birliklerde n:ı.......-
olmamışt r p U d · dan 1 tekabül edecek tedbirler almaK -----· J Beşiktaş iskelesinde bir tü- rışmış ve bu yiWJ.en kavgaya. tu Je 

emlıha, nasıl konuşacagını yaıılan ile ıalanan güzel yüzünü · · " çı devletimizin halkçı tasarruf si- Ahmed dün bir meseleden dola- met eline geçırdıgı kalın bir so- sebeci Sahlhaddin beye gr.r.~ 
h k" t ·1c • ag r ı . " .. t art· · B . . Mr k_,ye elverişli olan bu ~<>- Kavga so~u~da ~ bı- , ra öldürmüştü. r racaa e llUJ}: . soz soyleımyordu. Bütun hal ve 

1 

b -
1 

d . muhj;elıf ı;ervıslerd~ . bu: teza. t t 
~şı.r~~tı .. YıısuI ~!~ kapaklı Yemli hadan tarafa çevirerek~ sefere çıkarmıştır. Bu _itibarla yaı;etinin bir eseridir. On.Ün için ı yı kavİ:aya mtuşmu.vfardrr. j pa ile Şabanı b:ı.şına vura. vu • gazete muh.birlerinden bll'i JPll· 

:ıre a 1 1 masum oldugunu - Bari bana sen acı 1 Yusu- • yu mıştır, · · u..,v~"tın ları nalkınuz kapı•ıyor. ' •·"la M~-'-' •ol bacagından I' uk M (Y · S '- '- '" •~d ha.ykınyordu. Hakkında bile bi- f . d ;,.im · • . ı alkın şikayetlerine gen1ş mik- • .,..... Ulllllu a _ ' ~op ehmedin muhakeme- - eru a.,,.,.) da ,.e,.... 
• lı'l zalim b' un zın aııa a.. asına mam ta - •• " . uıuaal Ekonomi ve yaralamış yaralı Beyoıı;lu has · iaınind b' L.. , ·[<' <;O' ıe ı. e _ ane ır ka. rar ver - ol'· O, kaballa' -'zdir. H:ıkkun- y·uı cpvap verccegı ,.....mm b . ' · · sine dün ikinci aihr cezada baş e ır arA4Ua~ 

1 1 

• _ p ...,._ l k dı Artt•m• Kurumu f ta anesıne kaldırılarak suçlu 10.....,.... • . " cuğı.ı ile bir refikasını sefalette 
me"..ınc ragmc!;l obf:U:a asla da hi<; bin;ey söylememiştir. 0 ~ ta r. 1 • yakalanm1şbr. .~~ .. _.ır' Katil, Şaha.ıra sopa . ~~,-mug~er olmad1gım_.bıld.inyordu. Ben ona iftira eltim! Diger taraftan Üsküdar traml ile vurmadığm.ı elindeki ..... t b~ak vefat etti. İane tOı::-. 
Hatta onun ve~cligı haksız ka- Yemliha haşin bir sesle sor- vaylannın İstanbul belediyesi ·-- . .. ' . ııogu maga karar v~rdik. Siz de giıfl 
rardan dola~ vıc?an azabı duy du: ' tramvay idaresine devri mua - . G R ,- p B 1 R o dalı ıle şoylece bir dokunuver- lünü:ıden kopanı verirseuiz flllJt· mamasını! mustenlı olmasını te- _ Niçin iftir:ı ettin? melesi için lazım gelen hazır • r , c di:;ini, biifıhare kendisiyle ba· buat Mmına teşekkür ed riı. 
:e!ın~ edı~o~u. ~dan~·=· - _ Çünkü. •. Evet, çünkü... lıklar süratle yapılmal:tadır. ' rıştığuu ve Şabanın evinde ece- (Yeni Salıab} da bu naınd~ de:ığilndi aııB 0d yı .,;~~ek b'.1' Züleyha, çünkülerin arkasını - - - ---- _ ~ _ liyl~ öldüğünü iddia etmiştir . bfr m~Iııırrir . olma.dığını . >'~ 

. · . u er.ec~ "~• ır getiremedi. Poti!ar. kansının değil... l'..tstelik, Züleyha tarafın- :..ı k • ·ı· L l 1 
Ne.ticede muhakeme şahitlerin çok şukur kımsenın de irtı!'~ 

fazilet .. tıJlli'.ıılinı ~danın bava- yüzüne hışımla. bakarak ilive dan yapılan visal talebi de Yu- ır.ı8h emenın l H. Ce Sesinde 6 Ç/UnUll çağınlıp dınlcniimesi için !:ı:ı•ka ~~ek fi~rinde _bul~mactıgını 
sız. gun ız, daıına yosun ko- etti su fa mal edilecektı·. Hakikatı l h • J ' r. [ J ~ h 1ı·.1 il:h eye !uzum gonnıyoruz 
k.an. rlltuhetli hiicrele.rin.de çü - _:_ Çünku" onu fenalı"a davet a ey tnue tJU Unuugu a ueiilinci ı bir güne bırakılrıışt-r. . . tm k ancak zalim 1 ,., bilmiyenler: • · " • Bu do!aru:lınnhğm en ~t ;ı_.;_ en ınsanla- ettin, o da kabul etmedi. Kabul - Yusuf, Züleyhaya göı'iiil _celseSiltde lehinde bulundu Eyüp cınayetinin bir klidir. Çünkü ınerhaııtcll 

.. etmeyince kızdın, "seni zindana kaptırnu~. beraber yatmak tek- mahkemasi 1 ist.ıam::ır eden dilene.ilikle JIV!1-' 

Yen• Sabah at~ınm,. (ledln. uradına yine lifinde bulunmuş, mücessem bir ı cedilmi~tir naıl olnmadııı ve nlha.ı<et yapa- ·namus tims&H olan Zülc)'ll:ı, ko· Davacı mahke~Me birden- bilin ön kısmına atlamıŞtır. Geçen p:u,aı;tesi aIDıanu Eyüp · P:mst. · atılı: 
' · · cağını yaı,i~ııı. "'t' yazık lci artık oasına ikayet etmiş, Potifıı.r da. bire d.eği§IIlİŞ ve adet:> ııuçliı):U - Bu vaziyet karşıSında Bah- ~ loonışusu Kut.;,iyi bıcaklıya- ~ kapı kapı dolıı.e • 

ABONE BEDELİ Yusufu kurtaraına.uıın. Namu - bu ırz· düşınanırlı zl!ı:daıl'ıi attır • müdafaa eder bir tavır takın- ri durmuş ve: nk. öldürep' Vı:Jinin m>.ılıakeme'- "mu:ıvenete muhtaç,. bır ~d!lll' 
Tiirklyo Ecnebi sumuza f!\ltV%\iu, ~~c,ı:ıin 1 te.. mış..... ··• I mı~tı. Okunan t.;ıhJdk?-t c;-ra- · _Ne istiyorsun, in. araba- sine dün de ikinçi a~r cezada ic;itıpara toplayan bir do!aı:ıdl1"~ 

mızıenme"I ,.,,,.nıncla Yusuf zı·n- z k d nı ld - ·· ı d - ·· devam edilm. ı·'-, fiıtilin .. ö&terdi- cı nıhayet yakiıyı ele ,.~re 

750 

• 

1450 

• d:ında • a.tacaktu·. Senin ihane - Jeyha halk ılazarınd,ı tıemet e- , davacıyı karnından hır ay has- Ahmet buna. küfürle moka- ği "'1ildaiaa eahitleıi dinleııil- m~ emeyc dökmüştü 1400 Kr~. 
2700 

Krı. f ' Diyeceklerdi. Bu suretle ü- ın a a aşı ıgın:ı g?re, suçu an a.şagı! diye bağrrrmştır. 9 " hk 
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tin ona mal edilecektir! decek. Ynsuf mahlrü:ın olacak, t:ı yatacak şekilde yaralaınu;- :bele etmiş ve yetr~rn arkacla/i- m~r. Rcı::;· 
~~~ : :~ : • Potifar caşmu tu. Mütema· muhterem Mısı azm de ı;eı-ef ve tı. Davacı ilk ce!Sdcrde pek le beraber şoförün ~fne u- Bu. müdafaa ·uerin' he- - Sen, muavenete mubtıC 

diyen sölyüv rdu. Zillcyha, ·kcnı !'am.~ ıısla h..~lel gel.ı'neden [ tabii olarak m~und un şiddedUe tılriıışlarchr. Babı; kavga ru- . :::ı,.he',t~k~~ ~r;_ıs,,;,.~~1. hlrad:ım ı~ın para toptıyorrıı'1' 
di•mde cevap .-ermek.· l!IG:ıilnü '·o'!'nıı:~ •ı•mn:ıa. kndar 11lın ak- j tecziye edilmcsın · e ısrar e ı- rasmda bunlardan bfr tanesini --. "" ~, sun. <>rt..ıda muhtar, adaın Y""' 

TAKVİM 
HIZIR 81 GÜN ~06 AY 7 

1360 25 1357 

Gem3zie!-1 E Mu z Temmuz 
ah;r 30 1941 l2 

kesmek cesaretini bulamıyor _ lıgı . . yuz paklığı ıle yaşıyacaktı. yordu. Şim<li ·ise hakimin de iki yumrukta yere sererek :;~~gı-· gı-~i b~~V~ny~~ua Bu dol rnd?rıeı'.ık•ır. 
dıı. J';vıcndi evleneli .. k~nın Ye'llliha, Potifar-a müzahir ol- hayretli bakı~an kıırşıaında: haklamış ise de Ahmet aradan u.uu hiddeUendlğı.ni görmem.işti, da- mal< niyetilc işe başlamıştı. Ta- - Hayır, dıyordu, yaralanm sıynlını'J ve bıçağı ile şo'.f5r bekletnİJJ old - ııöylemiiler- · ::.-J"<)(icn dolandırıcılık oJ.;llll 
ha yeni ı:fjruyordu. Ycmlı1ıa da bii, nihayet amcasının kızı .Zü- twıamiyle iyileşti. Arlık mun- Bahriyi knrınnda:n agır suret- dir. Bw:ıdan soora yine müda- cfenilim? &ın hakilmten mUll"c-
çolc nııışkü~ vaZJyete dıiımüştü. Ieyhayı da kayırmak mecburi _' ta.zaman işimde de çalışabiliyo- te yaralamıştır. Bilahare Ah- faa. şahidi olarak · leııiltn Ve- nete mu.h~ ·r adam için pı· 
Züleylıa.yı da, Potifarı d:ı hak· yetinde idi. •'e de olsa araların rum. Bu suçludan hiç bir iste- met yakalanarak tevkif edit- ı· linill kız kardeşi.Şaziye ise §U ra toplıyoruın.. 
lı "buluyordu. Seven bir kadına da sıkı bir akrabalık vard1. Bu- ğim yoktur. Davamdan vazge- mi'!, ve ~i asliye ceza mah- ~~~ ~ etm~. Genç kız - öyre ise bu muhtlıç 
"nicin se~iynrsun ?,. denemez • I na raf;'l'!len ilk fikrini değiştirdi. ~iyorum . ., kemesizk verilmi~ir. kim~ 
di. B husus ki Züleyha, koca _ İleride vicdan azabı çekmemek Davacı bir taksi şoförüdür. Böylece yar:ılanan şoförün - Ağabeyim ile K i Peri- _Kim olacak efendim. ı.rub· 
sında erkeklık ba:lamıyan bed-1 için Yusufa i~lemediği bir suçu Geçenlerde bir gece yuıaı Bey şimdi m ı-mede bu Rekilde ban adında bir kız yüzünden 

Gün•t ııoıo lkin~ı baht bır ı·, ındı. Potifar da na-ı isnat etmekten uzak bulunmağa oğlundan geçerken. kar!j!Sına ifade verTII"ıSi ve yaraİarııun k:ı.vga ettiler. KıZ> ikisi birden taç adam benim~ 
\J, 16 ~.47 8.44 Ezanı muslu bir_ a9nm olduğu icin bu karar veı:di. İçini boşalttıktan ı iki ki~i çıkmış, durması kin bir kaç gL'l1 içinde hemen iyile- seviyor -re lmbirlerini ani tmak Dolandır.cııun cevabı ııııalı ~ 

1 

4.Sa J2,~0 16.17 vosaı; ıhanete ~oz yumamazdı. İsyan sonra sesıni kesen Potifara: elleri kollariylc 1$aretler yap- şerek her.ren işe b::ısladığıru id- istiyorlardı. keı:neyi dinieyenleri güldü~ Akıam v.
1
., lmuk etmekte haklı idi. u halde hak - Ya aziz, dedi. Ben Yusuf- mağa ba.~lanuşlardır. Şoför dia etmesi pek haklı olarak Vak'a gecesi ağabeyim onunı fakat ceza)"\ tahfif etmeınişôt· 
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muy diu yupavü ıı; ımkan veri- amcamın kızı Züleyharun yanın dan kilm le . . . k v •• ,- Nilı or u. 1 kl!l!miştir. Hem ağabeyimin e- '5U1'l!. ------------·•l emez . er. ızün e Yusuftan da kalmağa tercih ediyor. Ken- çe e rı 1~ oma.,.... ayl't suç unun tahliye ta- imdeki yara drr eVt'e!cc yoktu. tJLtJNı\f' 

DiKKAT 
&Yeni S.balu • g&nderilen yazılat 

ve evrak nefl"OdiMtn etlltm•aln iade 
o'unM•Z ve bunların kavb•lmaaın .. 
dan dolayı hiç bir mn~'lyet kabul 

edi~mez. 

daha haklı bu-insan tasavvur e- disine hükmün bugün yerine ge mıştır. l'akat ıııe<:hul lnı!lar lebi rededildi ve Bahrinin ya- ·Kavga meydanda olmuştur. Eu dilemezdı . Ne garip tecellidir ki, tirilcceğini söyledim. Çok mem yoldan çekilmediği i~iıı de ya- r~ dol~yısiyle beden k:ı.bili- da Kutsinin kend!.-fne brçaltla l-;v;;';·;t;;d;~;;--;ar;;a;;su:;;;;in1a~tb;;;ir;-i;~;;;
Yusuf, bu derece haklı olmasına nun oldu. Fakat şu anda kendi- vaşlamağa mecbur olllluılt11r. ~eti.om ~ kaçmı lrayt>Pttı.·- ı taarru.z ettigı .. ni.!!östcrir .. , ruf':tnışzdır b;ışladı. Herl<V. ıJii; 
rağmen zindana ı?tılacaktı. Yem mi Yusııfa hiçbir ~ey söyleme • İ4te bu ıurada bu itti lı:Joı;iden ğtn.in bb_!ı< a.;ffıce "':ll'.lYl!ll.e edı- Şahıtlerden bı; tane!ti gelme- olm:ıaa s Iirulı.k bır ı:aaarruf bO""" 
lınarun kafeı. tın acayip man - miş add iyorum. Davanızı ken Ahmet adında olaru, aar k !erek ogre~~ IÇ1n dııraıı- r ~i~. Mahkeme bunu nçağlrıl- su :ıılı;ro•. 
tıkı bır türlti ltaill1J edemiyor- d.i aranızda halledin. aai.kaaiyle birdenbire otiımo- ma. ~ bir gune 'm'akıldı. 1 ması;ı,ıı, karar vererek duruşına-
du. Yalnız zmdana atılsa biro;ey Arkası var .Jı, yı talik eınıiştir. 

US...sal Ekotıoml "'• 
Arttıma Kurv~ 

• 



LKA~JL 
SON SEYAHAT 

(Bc:ş ı:ı:ro.fı 1 l"lc-i ı .. r 
ler .. rnnı.ırt.lE-r .. Ye nlinare-

ltınu;,t.ndnkıkri görmedim. 
~t Ar...,,tan \"iyanaya kadar 
1 ııı. m:narelcrin bile en gü

itli Ye en nıuhtescmiııi Türk 
·~>tır. -
Uıdları Sarayın miislüman 
fı,hr. Suyun sağ yakası; es
~~~•tıırya feodallerinin ~ift-

1hdt :ki ~tır.1anlıkJara benzi-
• ""' ı g<,tik ynrı rokoko -

il:~·ip 1,1;IT!aı·i ile süzde sUs 
... r. Carı;ıların c:n~u bu 1 

.... ,~1t:l1 .ı.. Ün'ın d1 b!r kısını ' 
MC'rıl r. 
·'- tcı~inı gibi bir \'ı,lcu -

" :•Jba.:t.:ı gtln1iyoı Sai'flY
:'\ lh_· b!}h~SSa S~-tl':ıV \'C 

L·•k,\ ile t~m ;ıltı yü'z sc-
l.ı l:JrdeR!iğinıi~ Ye sil:ih 

(ln~t,110112 ,•ar. D:rinci l{o
tr .• J-.ao.\.·br:;inden bir sene 

~ t'"hibii fetheden, Hiida
'"'~rlı '-'Crdarı Yiğ~t ~!eh
[ıc ":ı C.:l·nnete ai<lin('e yerine 

13P.-• ~e,;iyur. Oflu Sultan 
·e <lı• >erdaı-lık eden i,lıak 
ıı~- T~ olarak 8nra~yı fethe -

ı;e''l"C k;\Jan yerler ise 
~ !-.;<(·~·İn yerine .P:~C:lll L/'°lU 
.... Yır kılıcı ec;erıdıı·. Ondan 
altı yii?. yıl Saray - Bos

ithı rına·~·atan Türkleri bi
'lle övJt: ka~rnaşmı:::tır kı, 
'buı;liıı bile Ôradaki diı;<la..s 
1l~IJ n1iHi ve dini adları 
>.ı 11'ürk) Jiı-. Onlarn bizim 
tlı=-ı·;m~z (Bo~nak) demif~

ı\ l:·~ı Ull\'~ll glinüınüze ka
.irl;ı ı,.:·thniş. Bo~nak Bos
·~.ı;ı: ;.,t;ı·. Başka bir miına 
,cır, ,ez. Fakat onlara bü - ' 
'!ti,J;1 1 }lırYatlar Turçin 
~.tt:cl. r!f'I'. Bu dere-re bizim-

'tı.~.FJ,:.:.laı-. 1 

ııa . Heı-~cğin ı.P tarafına 
~·ııi· r!iclü1iz. ht:r huca -

h( r 'k'övündc zamanla 
ıltJ.ı."mı.-;ı, ·kiline küme öz 
'ı!c 'eri buluı·fıunuı. Demi
~~.:P. BtP,eı,·i Defteıda
~1t"iltH \·~saiı·e g·ibi eski 
ha.:;.1 \"r.~ı ,--ır \'C taşıdık -

\14.: i.ln\ c.ıııla.rınUan kim ol -r o>,le~ılıyor. 1 
at H~ıhsburg-lnr:&n tarihi 
t ıc rntrikalnrı bizi o ı:;ii
YJı-. ınl~r cliyarından ı·e 
'"f..l Cl<·n :;.v1rdıktan sonra 
l \ e i: l.İ(.-~~!-fiyor. Ti.irk ka 
· lB~avı • ..;;t1}.fa. \"eı ine ta. 
~· ı \;a},mrıziık · ~ökiiyor. 

J •• ,.u,";11 Yel'ıni softa s~· 
'(•~c·<1~ bıİ-nkrnı~n orada 
~tice g\irliln~ii~ti!r. J)o~. 
t'-lt·f; n hı--•r tr~rafın<la düş 

4 l:ar'I Tiirk ~ipahikrıle 
1•il•z. • ~drpı~an Turçin 

-.U-Jı.::ı, kapitanlarının, t·r 
~"Mıı I_~rı~a. te,;ndüf e~cr ı 
•'1'.hçııerımu oralartl.<kı ı 
trıc~(ri inrr:Icn~t:ıiclirler. 

· HN~ek Turcinleri val 
\:.ı1nız ~ı\asi b:lkımdan 
~:ı uc,.-:.lı°Üı· \·e nyni bakı
,ı, hir ~eyri olarak. Sıı ~

~O'iç~.(;~C r. Bu nlr·.v~u ~izt:·rı!'l 
'ılirn1ak gecH.:ı bıı· mı

,.,;_,~ıcaz. A•ıİ bahse do-

:.. ~ J-lertiek Tur<;i11leri 
l~ h müsliimnn olduk -

· · cı bdar bnkımsız, des 
-~•>lm;~iaıJır ki bu_g-ünkü 

tr.u:~sub:.ı Ye geriliği 
"'.,rı:. Jıdır. Hayat darlı-

' h;ı 1 .,mc·fendi cimrilik 
('f') in ı Harpagon) un_u 
l ın ı Baba Gıandc) sı
~ı ı~ı·s~h geride bırakı· 
."'t<mbulun en i"lek ye
..,ı.._ gibi hanlar, hamam
~trıı?.nlar Mısırda fed
ı:rtıııder 'Surivede bağ
h~el~ı· Amerikada tah-
1'ı·leı· yoktu Ye bii
ı·nııakiıı nridatı Sani
~cfcn<linin dolmak bil
,.'alarına Horhor ~eş • 
·ı altun akıtıyordu. 

i_ apartmanlarından bi: 
~~t katında kimseye kı 
(·nıt•tlii!i iki odalı bir da-

•I . tnz başına oturuyor -
•hlon eline bir ~uval a
h Ak!i.ıraya kadar gi-
1 bJo papates irin satı
r1;n uzadJya pazarlıklar 
1lll<Ja virmi para istıfa
'·•lıuyİ ikna edecek sö
ı·ıııca boyııtmu büke -

~, acı birader! Ben dul 
ın, bnşımda coluk co

. /\nlamıvor musun fa ki 
1 ~ 1 

.. diye gôcisünü yum 

~I: 
lı.• kadııı. Scnnayegin
llıi ı·ereyim? diye ba-

Olur, b;radcr. ver, ek-
~1!,,h ela sana lıerekC'lini 
1ı11a~ıyordu. 
~t~ pazarcıların sin!rine 

/\!]ah beliını vers;n ! 

ğı. y0kı:;:ıl~nk, ic;t.;ır.ai ~l ı alt:·L t1( 
btı yiif.dtndJr. ~t~ııe ü~iliık h1r 
de polıtik;·tt:ıhk b;,::;kın \'t~1·ı11~~. 

Bu gtiıel \'e mes'ul olmağa layık 
halk arnsınua p~k az olmakla 
beraber tesirleri pek büyük bir ı 
politikacı zlimresi türemi~. Bu 
işsiz güçsüz ı·e serveıs_ iz gafiller/ 
halkı her saniye isti>mar edi -
yorlar, ve bu "ayetle gen-H, mev \ 
ki, nüfuz elıle t-Jiyorlar. 

Sarayın mü.~Iürnan <:arşıları -
r: müs!üman nıuhitıerini gezi
yoı um. Yarabbi! Oıta Anupa
nııı cenup uPıında bulunan böyle ı 
bir halk nae>! dur da bu dere- ı 
ce µ-eri kalrna~a nıaPJ·lu:rı t•lıır. 

Ne Ue.ni::;tir,1: L~sküp b:&oinı bı 
ı a}.~~ırııız t ai ihten bı: ~ilnc ka
tLır l. ~·ka ; i. l't: aldnda ılt.:rlcme 1 
Sl;yle llV11:.Un, bclhi o turihlC;n el~ 
1i renE.. daha g(,_iyı.. ~itn1;~. Sa. 
r.:-_~ ic:i.1:1 le ~Unli diyt.hiJiriın: \ 
Yuz eilı .e:nc clc .• ha geriye g-it • 
}J) it!. 

Ga.hıtt!- .ır<ıYınclı ol:.·n;u!"' b;ı 
gcr:c:: '11urç:n İ:{-ni ~c:trayın y'c-ga
ne n1üsL'n~~ın l0l;uııta~:na hü • t 

türdü. P;.-rılo1~ 1 l..ok;1nL-~ titğiJdi 
o. Ah<.l dükl;;'rnı rhı <legil<li. Bir 
!'-<<") yrı,r !-:O~i~E(fli bılc: ı..leğı:: Tarif 1 
eclt•mı,yerr rjn.. Tar·ifc \ cJt('n.ı.;c 1 
bıl.: Gkuy~ı.ı rırr rc~&Y\:t.n edip 
ka\ r1.y:ımı,y~cakl<ır. 

Bur:ıd ~ bir ( ~r.yret) veya 
r~.:fkatı ccn,ıyeıı ı .. ı. Yeni nes 
h trn\'ir tlmtk i~in tt·k ,-,Jı~ı"or 
mu~. Şaplialı t·l<luğl.111) i!~in .:ı.:anı
ıne :--o~.uln1adılaı. I-lund:-r vt:ni 
nesli ne· dC>re<:e \'C'- n:ı<:ıl t1.:Trvir 
dl!kl<'rıni ~öyle bi•yic i•tirlliıl 
ettirrı ! ı 

Ruı.ıda gfrdüğiin·Li2. ı t-~ıın1cr 
ok>ıyaıılarıma hakil--,.ti (ani! bir 
sı.ı dt~ tPyıt ediyor. Taı ilin en I 
bt ı~i de budur. 

Bıırada ıla kimbilir h~nı:i ~öl-, 
df-n clü:-.ı11Üô bır h;1c. babJya 
ı ast!aclını ~ Stl kC'nr1J""!ld<1 l\f)fsa 
clc-nilen gainme cadd~Ei ıi~tün -
deki kalıyeJerdcn birmin (,"ünde 
oturuyorum. Hacı bata iki \erli 
ile yaiıımd3ki n1~.,sa~ .;. c.t.Urdu. 
l<:liııdc· ht•ııbııl gaztteltri Yar
rl . Ol:uyı.p tercih»< E-<1' ·onlu. 
Y ı rli !er üy le can ı.: t.ı~ı;ilı dinli
yı·,rınr ki bu i~ten •liı1'~)'3 ytire-

1 

~in1 ~ızl;.ch. Bo5n:ı . HC:l!-!f'k 
if:iıı Aııkm a. bir t"'"'lli Y•' h2lxl' 
k:ıyna~"ldTr. Bu sr·frrl:j l- .. c"i ba· 
b:ı ifr hacı baba idi, hc.-umn git
tı. Tert:iirnc·lt:ri sadıhtı \ c C~küp 
vil.ızı ~ibi ~l\nkaraııın aJtyjıJndc 
lıulunr.1~01. BiJf~j..-i~ Aft:rin ha 
cı nl('t~ bul?. 

Hctydarpa~t!.<lu.n lst;:tnb.ıl; ha~ 
kıldıj:ı •~·man r,asıl Ti:rl-;ii ı·<' 
'Türk isliunlığını ı:öriiı :>rnil:, bu 
diyaı ın her tarafını la da l:m ha
' ;ıyı. bu keık,ıyu, bu t;,"111<-ti 
Mekk~ılen ~ok bulabilirs·ııi~. 

Bir ndyona yakın TuHirı Yal'. 

Han"i dedet, hangi politik; o
hn ~a ol~un. kE"ft:ye :,~lr bc,s.an 
bir- v11.ı-hk. Ne- olur. ~imdıo•.11 :o:<ın 
ra olsun iHm ııamına n1etl~'t't-e -
dt-n. mE"4.lenive:t r.amıı:a. l.Hhta 
J •P.v krtlen, politika rınrrtıı, ="" par
•·:ı lık t~ n yakalarını >ıyıraı..ılse
kı. 

Yupros1u\yan111 iç iş1e1~uc rrıii
dahalc ("(]et:t·k dcğiHrr.. Bu ~iya. 
~t"t;n ne o1duf:unu zamdfi ~t.'iste
ı cçck tir. F.ırnla.ı:ın Lüy;;J· eı liıdı · 
Kı ol Alekeandr sağ olnıdıvdı. 
N(-vse, gec,elim .. 

\ .. arın Ban,-a. Lukrı)· a. ~idiyu • 
ruın. AKA Gt, D('Z ı 

Dt'fol ba~ımdan ... dİ\'P 2<-rzf·Yatı 
p;ıı·a·ı~ koparmak Ç;,recini bile 
lııılmu,tu. 

Bir il ı tlef.ı ielN·ine bakm:>.k 
üzt·ıe \'t"kil tutmllstu, ff!hat her 
kC',in krndisinden · para ~aldık
lrrını zPnnettF•i için bir harta 

b' "' s ııra '"kavga çıkararok l'eluli 
keı\·mu~ Ye emlakinin idare«ini 
yine ken.ıiFi iistiıne almı~tı. 

Bir 11kika huzur ı·e rahatı 
Yoktu. "~bahtan ahama kadar 
ökceler, Parpık ka1:~f i~i iskar
pinlerle apartmanları dolaşıyor; 
kapıcıl'·ı·la kiracılarla kav~a e
diyor. hazalı bıitün bir @nü 
bir t<.ck simitle ::;e.;irerek, gıda 
mahrumiyetin.i rastgeldi(;'İ çeş
melerden su ı~mek suretile te
Jiifi ediyor, yoı·gıınluktan bitap 
bir halde apartmanına donüvor
du. Kaloriferli apartman'ıara 
kömür aimak mevsimi gEldiği 
zaman bütün depolan d<ılaı;ıyor 
en ucuzunu sec:iyor YE kümürJe
ri tarttırdıktan sonra yı luo ça
Jınmaması i~in kamyonu!' üstü
ne binerek beraber getiriyordu. 
Bir kere arabadan düs~n iki par 
~n kömürü inip almak için kam 
vunu dıırdurmıı~. bu yüzJen ,o
für1e ~ac:~rıça ba~has;ı ka.Y~a ~t
nıh;ti. 

EYde kHhhve. ~ay gibi '<'yler 
yoktu. Bir tncer<' fasulye kaynı 
yor. Yağsız. olarak ekm~~inc o
nıı katık c.iıyordu. Anca!; scne
dP bir iki ctı·fa bıı ycm«:;e biı pi
laı· dfıl't rdu"<li. Yezın sıLak ha
,·aı. , da \"E'nıc·ğir bozulmrklı :1 e-
1" ınmi ·et \'Prmezcli. J{eP. flefa 
] <•krou~. yt-nıe}· _\ t·r'iV lı •n ze-

I . . '> ml'( t f4'1L •• 
1 A ~kc·r d(·f,ılin1, seYkulce)~ \ 

inl'C'l klerincieu, tabiye 
ustalıklarındıın anlamam. An= 
cak görünen köyün kılavuz iste
meyeceği de mııhakkak. 

Hm; askeri mütehassıs geçi-ı 
nen \'e g;azetelerde sütunlar do
lusu kehanetler sa,·man bir iki 
zatın, hikmeti huda, dedikleri-ı 
ıün tamamile aksi cıkıyor. Hele 
bu muharrirlerckn biri daha iki 
hafta en•d: 

- Şu tn; f aı tık hapı yut
tu! Bu h'.idişl"- bir ka~ güne kal
nııı.-.. fa~an tC1raf fi!f~n ııoktada
dır~ drmi~ti arııın. ht.r ncdcn~c 1 
bu hhcnt·tkı i J-:a!it tahakkuk 

İki büyük tarihci - Yaşanılan asırdan uzak bir devrin muhakemesi -
Köprülü ne şerait dairesinde iktidara geldi ? - O zamarı bir murakabe 
heyeti teşkil edilebliirmiydi? - Avrupadaki murakab3 heyetieri ve kJbbe 
vezırleri - KöprQ!üye isnad edi!en hatalar - Kan dökücülüğünün hn'{ ki 
sJb3pleri - IV!a·ma•<ı.'da donanmanın zaferi - Köprülü ya1 nız m::ıcazat,da 

edemcd;. 1 

değıl mükafat hususunda da ıtrat göst;rirdi - Daha kenjisinı şahısda 
değıl iş.de gösterir. 

- Sn-10;._.Lr~. dü~tU!.. Tarihi hikfıyecilik ~(·klinde 
- H;ı)ıt· ılih,medi !... çıkarıp vukuatı bir takım. ilmi 
- Bu:. 4Z4 tayyare kaybettik, idari, siyasi, esashll a ist:-

l<ar<ı t>:r,J'm zay·atı 7426 yı n'.lt ettirerek muhakeme eden 
iki müverrih vardır: 

baldu... Eskilerde ıneşhur "Naimn.,. _ ı-c ı .in~-,t\)(:t bilakis bi-, 
1 zim bi, t .. nnrcmize mukabil Ve sdn zaman arda "Tarihi :ı:;. 

dlİ"ıı:o.r tlN·t· !ayy re kaybet-! biilfaıuk,, selııbi ~furat Bey. 
Nalına on ikinci asııda vc:t;-

mistlr. !~fn n1cşhur Türk mü\·E·rrih-idir. 
~ Şı< >af.n ~t:ir, bu kadar 1 "Ravzat-ül Hüseyn fi Hülasatı 

l;•ııl· bir,kıı-ı . "•r a_ldlk. 1 Ahbar-ül Hafikin,, namındaki' 
- J,tfc-· cr~·1nız, dn~mana tek 1 meRhur eserinin bu uzun ismini 

esir. td. tı:nk Ye t(k tup vermiş kinise tahattur etmez: herkes 
clc·ğifü Bili> l:is şu kadar esir.. pek haklı olarak "Naima tarihi,.1 
ilh aldık. der, geçer. 1 

\' ı: biihin bl! t:rbirine zıd, Naıma 1065 de Haleptc: doğ-
birbirinı valanlayan tebliğler muş ve 1128 de (Patrssı da \'e- 1 
w n'u~:nbil tcblil'Jer: feykaladc H · dh ı " fat etmiştir. er ~<·yın mc .. e-

1 tebli;:ltr '"' muka Lil fcvk~laclc clılmesı ıcap eden o dene g0re. 
tebJiğlf'!' ı-ar ~ı~ında eğriyi do~ - t taklidi muhal olan o nlükemmeJ 
rt>daıı ve yalnm gerçekten ayır-\ iislübıle bütün halı.ikatkri öyle: 
nı~~rC). muvaffak oJana braYo. mahirane bir surette yazn1ıştır * ki, o sade fakat kapalı ifade•in-

Bu z'd haberler. birbirini nak uc de\Tin bütün müsaYisini an
zeden resmi tebliğler de göste- !atmak imkanını bulmu~tur. Na
ı iyoı· ki gırtlak gırtlağa cere - 1 ima tarihi, Osmanlı saltanatının 
yan ffifl, kanlı muharebelere , sukut ve inhitat de\'İı'l~rine ta

-müyazi folaak ıx·rdc arkasında allük eder. Büyük müdlifin ayni 
rn•si Ye ~e•,iz bir propaganda zamanda büyük bir müdekkik 
boğu~mı.'1 da rnku bulmakta-

1 

olmasında yaşadığı ılı:nın de 
dır· tc·:-;irini görüyoruz. 

K~1,a1:~H: \.:imdir? Hangi ta- 11Tarihi Ebü1faruk,, sahibi 
ıaf h' bı-cin>r 7 :vur:ı"ım ordu- .Murat Beye gelince "siyaset \e 

!arın hıJ'i~·f mevki l'C vaziyetle- medeniyet itıbarilc hikmdi as
tı ncdirn Bunı~rı ıayıkilc öğ- liyyc

11 
aramak maksatiill'. yazdı

ı·<-l rnt·ğe hi~ vlmaı.~a ~imdi1ik ğı eserde fikrjni söyleme:-k için 
in~ .;ıı n•l:tıır. Naima gibi ü~lüp Ye ifade oyun-

Bıtarı< ı)ırmm,ı ilim d miş ol- Jaıına girmeğe lüzum j!Öı me.rr.i~
chı;~rr"1L iıır hnpt" şu VC')'a bu tir. Osmanlı inhtitatını \C "ebep 
tarafln l'hUit~n~a~ını terrıenni et Jeı'ini çırçıplak ortayh atrrıı~ta, 
miyoruL, >lrf razctecilik ve o- 1 Bu itibarla eğer muhakrnıele -
kuvuı-.ı l·:1kımından Yazıyctın ıc: rinde, ,,ukuatın ge<;t3ği de\'iı-1e· 
yil~nü i>ğrenmek ve sadece ı in icap ettir<liği zaruretler de 
dnğıu~·<: !·fıiden ayırmak isti - \ na'.ldrl dikkate alıns~yclı Murat 
yo• uz. . Eeyin tariıi çok kuvYetli ,-e cok 

B r coklı . .:-ı aı agında, b.ır t~k , kıymetli bir eser olurdu. 
nıi~l '"" ?k r t:;ııu,Jensk) ın duş Halbuki merhum Murat Bey 
mı,s1 J;abfrı iize~inde durabili- il son asır zihniyeti ile o dcı·irleri 
r~' : l ı. I ~ b" haı L<: ewel ,1!,u şeh muhakeme etmiştir. 
rıı1 nıkııtu ı esını tcblıglerde Vaktile Paı~.ste ı,;r katolik 
la".il ~·~.dil bıldinlmiJl!. Hal • papa.~ı ile münakaşa etmiştim. 
bukı bnpııı bu ;ehrın lıala sa • Eski din taa.<;ı;ublarında katoUk 
hlJ,:eri elindl bulunduğu temin ]erin bir "mukaddes ı-nkizisyon,. 
ediliy0r. !arı vardır ki bunun hir,biı kita-

Bina<ıı,leyh dü~tü mü, düş- bın hasanat hane.sin< kayueclile-
nıedi mi' cek tarafı yoktur. Bu cihE:ti mu-

Tt.1• rn. t:ilt >ni? Oynar gibi arızıma söylediğim z~m2n ra-
bir .,.:·y. 1 hip: 

Bu l<ndar ml'<;hul karşısında 1 - Çok haklısınız! tledi. Fr.kat 
tahıni•ık.. ~•JJmanın kehanet yirminci asra göre dü~ünüyor
saı·urınadnı bir farkı kalma - sunuz. Acaba o devirde yaşasay 
mrrktadır. ZatEO Artıp saçından dıııız yine böyle mi dü~ünecek -
faıl:~'Z bir ı aziy<t hiç olmazsa tiniz? 
inJi td;minlc·r-le büsbütün i~in-' - Zannederim ki E\'et ! 
deı ~ıkılm•z bir hale sokıılma-ı - Ben zannederim ki hayır. 
sın! Çüııkü bugün idama mahkiım 

A. C. SARAÇOGL U edilen bir caninin Paris gibi me 

YAZAN 

ılcni bir ·ehrde, herkes>r ;:ciziı
nün önurıı:1t• J1U.~Usi bir iı~f'1iE ka
fac:.ınırJ J..ı$1lmesini )•f·-·- tab?i 
goruyoı1ız. .<\caba bun~an iki 1 
yüz sent- ... c•nra gcJenh:r ue hizler 
ic:in ~izin 't·nk1zisyon. h.ı.li J.: ın - 1 

cl~r. dü~lındngıinüz b-ribi ciu~iüı · 
mı)·eceJ.:Jt-ı !"'li? 

Murat f..,c·y tarihini t..ıı asrın 
pt:l°LC-YSi?.JfıfıCn bakarak ·azmı~
tıı". Eseı inın tenkit cd:Jc.Zı k nok 
taiarı burıl:u ılır. Buroı: büyük 
tarihçi d~ ü~üudüğü irin e!'leri· 
njn yE't.Lnc~ (·ild.Jnde ''.kı·nCHmizi 
1056 taııh'nJt·, o zam~..ı:;,n mu
hiti miıne~ısinde addedelim,, di
yor. j 
• BÖ\ le ,.ımalıla berd ~· Os -
m nlı "Larıt.ının tenkit tılılecek [ 
birçok \efayiini yine c.nc'."n öğ- 1 
renmiş o~Hyı_ı11JZ. t 

• • 
Her ~ilcli, muhtelif tar:hi rner

hallere eyrılan bu mülım <-Serin 
Y<'<lind dhli "Köprülü!(r, lıak-. 
kında Y'1?.!:m1ştır. ı 

E'eı: ~filnhı hu büyük :ülcye f 
tahsi~ ettiğ-1 dlde. mc-n,JeJ;etin 
muhtaç. e>ıılul{lı 15Jahat 1'!.~ıı ile 
ba~lıyoı H bu ıslahatırı tatbik 
edHmen1c:~ini Kôprülüleı nen bek 
lcnen ÜITJı;ırı kınlması cibi gös-
teri yor. 

• . 1 

O 2arru·:nk! tarihi vuh:ıatı ve 
deYletin bulunduğu ,-azıydı göz 
önüne gc·ıiıdim. A_yn; .tamamla 
ihtiyar kiôpüJilııün •~hh; yetini 
tetkik t-<lı•lırn. 

D0rdünc i_ Murat h~' 1t:ti zor 
1 

lı.ızo ilE ucurumun kN,arında 
tutmuş in} i."' ;.1z çukıtrun~. yuvar, 
lanmaktan dlıkoymlL~ti:. Eski 
Re\'an pı~nsi tMirgüne ranı ın 
kurt gib; ;.,inden yiye yiyE: yirmi 
$c-kiz ya~rnıla öldtirdf~'Ü gen~ 
padişahın tahtına otuıan lbra
himin iTh ~nltanat adımı isUkbal 
i~in b\ıyü)· ümitler Yen·H·l-- bir 
şı:kilde olmo~tu. 

- Ell:~mdıilillalı! Ynrab ki 
ben gibi hır aciz kulu hu maka
ma liıyıJ; pirdıin ! den,i~ ''€ tah- 1 
tına oturlınra ellerini a('ar:.ık: 

- \."",.;.ıc-1b. Eyyanumd<. ürnme· 1 

ti MuharnT1'Hli lıoş h <-Jk ,·e 1 

biı ibirimiıdt-n hoşnut ( t ! ık-1 
miş. 1 

İş diJ~ılrıc "Ye uymaı.-.:ı. i!Üa· 
nın, temenmnin ne faide: i ol.ur.!' 
O makama geçen ilci:; l<ııi pek 
aL. zaman ~·ınra bh hiı.... u.;in 

,----------------·--------------~ 
- :- KÖLE 1 

' Yazan: Ulunay Tefrika No. 31 J 
Jıirleım.ış, nE doktora, ne de ec
zacıya müracaat ctmiyerek a· 
partmanıııdıc saatlerce kıvrana 
kınana J;endini iyi etmişti. 
Sokağa ~ıktığı zaman elinde 

daima bir torbd. bulunudururdu. 
Yapı yeılerinden g~erken tah
ta par~aları toplardı. 

Yemi. Ye tatlı gibi >;eylerin 
lenetini taınamile unutmuştu. 
Onun i~in bunlar ancak manav
larda uzaktan seyredilen lüks 
Eşyadan sayrlıyordu. Gıtgide 
para hırsı o hale geliyordu ki, 
bir başkasının bile kendisine bir 
muhallebi ikram etmesini iste -
mi yordu. 

Herhangi bir mesele hakkın
da görüşülse biliı.ihtiyar ağzın
dan: 

- Kaç para bu? sözü çıkı • 
yordu. 

Daha sonrııları mutfak kay
natmamak i<;iıı yemeği büsbütün 
kaldırmış, bir kilo zeytin almış 
Ye zeytin tanelerini birer birer 
sayarak sabah ve akşam nafa
kasına beşer tane zeytin ayır
mıştı. Bu beş zeytini yanm kilo 
ekmeğe katık etmek için çekir
dekleri çürük dişlerile bir torna 
makinesi gibi cilciliyor, ondan 
sonra heı çeki, cle~i ayrı ayrı e
nıi\'ordu. 

A' ,Jn en a-;ıı)!ı on bin lira va-

ridatı olan bu k~dının bütün ay
lık masarifi beş lirayı geı;mi -
yordu. 

Biitüu hayatında gerek k(·ndi 
sine gerek bir ~oklarına müref
feh bir yaşayış temin edecek 
milyonlara rağmen dünyanın en 
felekzede bir dilencisi olan bu 
Qeclbaht kadının bir vak'ası \'ar 
dı ki dilere destan olmuştu. 

Saniye hanımefendi babası 
nın kendisine cihaz olarak ver· 
diği gümüş takımlarının üzerine 
isminin ilk harflerini kazıyan 
kuymcuya müracat ederek o
yulan harflerden çıkan gümüş 
kırıntılarının bedelini istemişti. 
Kuyumcu Boğos ağa, Saniye -
nin zenginliğini bildiği i ;in bunu 
evvela bir lii.life telakki etmiş: 

- Aman haınmefendi! Beni 
sarakaya alıyorsun? demi~, fa
kat muhatabının: 

- Neye sarakaya alacağını -
şım? Altun tozu para eder de 
gümüş tozu para etmez mi" O
nun da kendine göre bir kıyme
ti var. Haydi çok lıif etme. Ya 
gümüş kınntılarını ver, yahhut 
da parasını ver ... 

Deyince Boğos ağa gözlükle -
rinin üzerinden Saniyeyi bir 
müddet hayretle süzdükten 
sonra: 

- Amanın! d~miş. Bıınca se-

nedir şunun şurasında l<u,·um
culuk edenm, böylesine rast -
gcJmemişın1. Zo bent.sin, nesin? 

Saniye kameti azclırın(a ku
yumcunun: 

- )uradan edebinle defolur 
gidersin? Y nksa polis <;ağıra • 
yım mı? H;ç gümüşün al tun gi
l'i tozu toplanır? 

Diye mııkabelesinıo. 
- Poli~i •en değil ben çağıra

cağım. Seni hırsız seni! GCiriir· 
sün seni mahkemelerde süı·ündii 
receğim. Hakkımı vermedikten 
sonra şura<l0n şuraya gitmem, 
diye ayak diretmiş, Boğos ağa 
büsbütün ~i]('den çıkarak: 

Mahkemeye gideceksin. 
Ka herke' ~c-nin yüzüne tül<ü -
rür be! .. (,ıdersen irezil, rüsı'ay 
olduğun . ;;nına kıir kalır ... 

- or-~ı ~ana nit değil, para 
mı isterim ... 

- Hf.n~j paranı? 
-. GürıJüc... kırınt!l.-rınır para 

sını. 

Kuyum>'I. bu eıuııl;yetsizlik 
kar~ısmda söyliye<:ek !'IÖz bula
mamı~ ,., bu mil,yoner dHenci
nin suratına: 

- Haak tuu! 
Diye bir tiikürül< attıkt,ın <on 

ra: 
- Şimdi, elemiş. hte<lıı'."n ye

re git! 

öı•iinc gcJeni boğdurt=ın tıir ca· 
ı'aıar oldu. 

l{cndisinde ueyyamında hoş 
Jıal olmagını .• lemenni ett.ği mil. 
kti c~kiya reisi gibi haraca bağ. 

!adı. ı 
Jbrahim lıal' Ye katledildi. 

Memleket ağalann tagalübünr, 
l-- adınların saltanatına, harema· 
~" iarının tahakkümiine bırakıl· 
dı. Dördüncü Muradın inkıraz 
ııc·ıırumunun kenarında tuttuğu 
Türk imparatorluğu yal'aş ya
Yaş yavaş gidiyordu. ;';adarete 
getirilen vezirler, yalbsır Pa.~a 
gibi iktidarsız bir sürü cahiller- J 

den yeyalıut da Tarhuncu AJı- I 
met Paşa gibi namuslu, fa
kat tehd'dini yapmağa muk 
tedir olaınıyan zayıf adamlar • 
dan ibaretti. 

Köprülü Mehmet Pıt.~a kim
di? 

Hiçbir sah.~da muvaffakiyet 
gl•..,termemiş müflis bir vezirdi. 1 
;'\Iu\'affak olacağına dalı· de bir 
ümit yoktu. İktidar mevkiine 
getirilmesi ölüm halimle bulu - ' 
nan bir hastanın ölmeden ev\·el 
tavsiye edilen bir iliicı da yap
mış olmak tesellisinden başka 
birşey değildi. Olmazsa nihayet 
maktul sadıı-ıuaınlar te:;bihine 
bir kelle daha ilave erulmiş ola- 1 

caktı. 
Köprülüyü ı;adarele snkeden 

Mimar Kasını ağa, müflis vezi
rin konağına gider, dc\'letin pe
ı i~an hali hakkında dı-rtleşirdi. 
Büyük ihtiyar muhatabına öyle 
bır itimat telkin etmj•t'r ki Ka- \ 
ı,ım ağa - ne pahasına olursa ol- ı 
sıın - bu ndamı de\·letin başına 
ge<)rmok için bıkmadı. usanma- . 
dı, kuyularda hapsedildi, burnu
nu akrepler soktu, yin<' cesareti- l 
kınlnıadı ve nihayet Köprülü 
Mehmet pa..,«a, sadırazam oldu. 
Bir tarafta inkıraza doğnı giden 
bir memleket diğer tarafta val
dr sultanın ipini çekerek oynat-
t tığı bir bebek ! ı 

llk defa huzura girdığı zaman 
Fatihin, Ya\'UZun tahtında ma
şa kadar bebeği görünce seksen 
lik Yezir kendini tutamadı, ağla
mağa başladt. 

O zamanlar her kime sadaret 
tevcih edilirse arada bırtakım 
l>E-ylik lilkırılılar ge<;H<li: 

- Göreyim seni, ıaın ~ Şu iş
len L'lah edip yoluna koyasın! 

- Sayei şahanenizde ~yle 
yapanın ... böyle yaparım ... Tez 
zamanda düşmanı mafr'lüp ede
rım; İlah. 

Köprülü Mehmet Paşa, hiçbir 
(Sonu sayfa 6 BiUıtıı ·' de) 1 

Saniye hanımefendi saı,; baş 
dağınık polis karakollarına kos
muş, vak'ayi anlattığı zaman 
yardımını istediği pdislcti de 
kc:n<l.isine güldürmü~tü. Bunu 
hala anlıyamıyordu. 

- Hırsız herif! En aşağı on 
l>E-ş kuruşluk gümü~ümü çaidı l 
diyordu. 

Yemeklerini dört zeytinle sa
van bu kadnun nasıl ulnp da 
midesinin büzillmediı?iııe hayret 
etmcnıck kabil değildi. Zira ne 
zaman bir ziyafete da\ et edilse 
bütün mahrumiyetleri teliifi et
mek için ne bulursa obm·casına 
tıkıştınrdı. Yalnız bir defasında 
çiğnemeğe bile vakit bulamadan 
tıkıştırdığı y meklcri !'lofraya 
tekrar iade etmişti. 

Herkes onu bir gaı'ibe gibi 
seyretmek için davet erliyerlar, 
mahsus para lftkırdısı açıyorlar
clı. O zaman ağzında fukaralık 
tan başka söz bul ınmıvan Sa-
ni ve: • 

:_ Ah! Halim ne oiacak bil -
mem. Her şey atf'ş pahaı;ı ... 

Muhatapları: 
- Aman hanımefendi. Nasıl 

olur? Çok şükür Jfarıın kadar 
zenginsiniz, diye itiraz edince: 

- Aman siz: de! bana zengin 
denilir mi? Benim büyiik zan -
nettiğiniz servetim bir garhoı::a 
meze olmaz, diyr,:-du. 

i"aniye lıanımefendınin c-ski 
ipek perdelerden kesip diktiği 
~·nbanlık bir elbisesi rnrdı. Böy 
I<' lıüyük rnerasimlerc gid,·reğl 
f.8ınan bu cıb:seyi p_-iycrdi, ku 
lJ'l:lfiın ~Ül~CFC gC'"Jcn ~a" lı .f''•1 , 

Sayfa 3 

B eden Terb.yesi mükellefi. 
yeti k.ı.nunu derdesti ka

bul iken y.ı.zdığım bir ya.zıda bu 
};an unun gayı i kabilı tatbik ol
duğunu kaydetmiştim. Maksat 
güsteriş olmayıp fayda tem.i.ıı 
etmek olduğınıa göre tatbik im
kanı olmıyan böyle bir kanu 
nun kabulünde hiç bir menfaat 
yoktu. 

Buna rağmen kanun kaıı.l 
edildi ve tatbik mevkiine koodn. 
Bugün bir çok mües.eeselerd 
ieçilne !:eden terbiye.;i hare 
ketleri yaptırılıyor, bunlar içi, 
ünifoı·m~lar yaptınlıyor. 

Fakat bu işin zahiri cephet;i 
d;r_ Hakiki ceplıeeini görme 
isterseniz bir beden terbiy"' 
miikellefindLn aldığım . ğıdal 
mektuba göz gezdirmeniz k: 
fidir. 

Şa~anı dikkat bir mektu~ 
• 
Istanbul civarındaki büyü! 
fabı ikalardan birinde işe; 

olan okuyucum eliyor ki: 
"Üç dört aydanberi bizim d< 

fabrikaya bir beden terbi~· 
öğretmeni geldi. Fabnka müdü 
rü işçileı in haftada iki gün işdeı 
sonra ikişer saat müddetle be -
den terbiyesi hareketleri yapma 
sının mc<:buri olduğunu söyledı 
1lk gllnü işden sonra yorguı 
ergın iki saat kafa, kol salla
dık, koştuk. yüı·üdük. 

uunıer geç ıkçe 

F akı.t günler ge<;tilu:e lıu 

mümaı-eselere iştirak e
den mükelleflerin adedi gitgidı 
azal eli. Fa bı-ikada 200 kadaı 
is~i varken bu hareketlere işti
rak edenlerin sayısı 15 e kadaı 
indi. Daha da inecek 

Neden mi? 
İzah edeyim. Hepimiz fakiı 

ı·e muhtac insanlarız. Birer es
ki elbisemiz, birer çift yırtık pa 
bucumuz var. Beden terbiyes· 
yapmak uğrunda bunlar• yıp -
ra\mak ve daha çabuk eskitme. 
tehlikesiyle karşı kar:ııya bt' 
lunuyoruz. İşte arkaclaşlarııı b' 
lnsnu bu yiizden beden terbiye
t--i yapmağa yana~rnıyor. 

ı...ıo,,,ı:: m ;:ti ·ıe3i 

V alna !:.etlen terbiyesi i~ir 
hususi elbiseler yaptırı 

]atakmış. Fakat bütün bu elbiS< 
!erin, pabu~ların tutarı 20 !ı
ra kadar ediyor ki bunu hiç b". 
i~çi \.eremez. Gündcliklerimi> 
den zorla k""iliı e bu da he!J 
mizin belini büker. Hayat pc 
halılığı gittikçe artarken böy' 
bir para ödemek bizim içiıı so; 
derece gii<: olacaktır. l<;te b 
gibi i~lerden dol~yı broen teı 
biyesi haı ekatı yapamıyoru 
Üstelik bu hareketleri mesai sc 
atimizi bitirdikten sonra yap 
mak ır.ecburiyetinue bırakılıy< 
ruz ki esasen son derece yr.ı
gun bulundı.;ğumuz icin bıı c' 
bizim için giiç oluyflr. Ru k1n 
nun yarım yamalak tatbik " 
mesinden ise daha iyi bir tatt · 
şekli buhınuneıya kadar tchiı 
kabil değil midir?., 

Okuyucumun mektubuna he 
hangi bir ınütalea ila\'e etıneğ 
lüznm görmiyorum. 

.MIJRAV SERTOGLU 

duğu için elbisesinin önü ile a 
k :ısı ayn ayrı iki renk teşkil t 
diyordu. 

Odada kilerden hiç birio,;i mil . 
yoner dilenciye ayağa kalkma · 
dılar. Hele l\adire hanımın b, 
kadına karşı sonsuz bir kini var 
dı. Bir gün evine gitmiş saba 
ı e akşam yeıneklcrıni yedikte 
sonra "kedisine götüreceğin 
bahane ederek sofra kırıutılaı . 
nı bir kağıda doldurtmuş ve P" 
ra cüzdanını el'inde unuttıığun 
ilave ederek Nadire hanımda 
yol parasını koparmağı da l«, 
saymıştı. 

Fazılın aımesi bunu düşündi' 
ğü zaman: 

- Sanki çingene karının mi' 
sahabetindeıı sonsuz bir zev , 
cluyuyo"lllıışum gibi oıı Jıişili 
yemek yedikten başka bir d, 
~nd n di~ kirası kopardı. Boğa
zına kor düşsün kaltağın! <li . 
yordu. 

Salonun bir kenarında kakult 
gibi kara kuru bir hanunefend 
daha ı·ardı. Olanla bitenle, ge 
!enle gidenle kat'iyyen meşgu! 

lr!luyor. hcıı<line muhatap ola 
rak seçtiği gayet ~işman ve mii
tehammil bir kadına mütemadi 
yen anla tıyorılu. Sözlerini iyi a~ 
laması için oturduğu koltuğL 
karı;ısıııd ikiııe çevirmiş yalnv 
n.ğzile de~il ka~ı i1e, gözü ile, , 
lile .ayagilc hatta bütün l'İicu
rlile knnueuyordu. Uzun sözleri
ne sanki aldığı ,.a,iyetler, ta _ 
vı .... ıarla., nfıkta Yirgül. nicir• 
i·,tifhaın işaı·etleri koyuyordu. 

( JlrJ,-,,,..,, 1~ır J 
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~ABAH)IN BÜY ÜK SİYASI TEFRiKi 

Hergeleci, canlı ve keyifli ol-' _ Alalh bilir orasını. tirdiler. Üç defa ense baf,ila)~p nwml dohry:ısiyle dün memle - ç •• •• d ı ı · 
mal<laberabernedeolsaüzül-

1 
-lştedikkatel!.. l heliıllaŞtılar .. Güreşbaşlamıştı. kc.uıhertarafındaolduğu gibi , a a e onun e çe /.. 

müştü. Şaka değil büyük orta- - Er meydanı bu .. Tabii dik- İbram ve, Tosunu tanıyan se- İstanbul iı:ııivcrsitesinde de bü- 1 
nın en azılı nehlivanlanndan o- \ kat edecegim... yirciler, ca7.gınn kat'i ihtarına yük merasim yapılmıştır. 
lan Kandıralı ile Kızılcalıyı Benden g;unah kalksın diye rağmen güreşin oynaş olduğuna Mt'nıııimde bulunanlar k • r ı 
ihı üste meydandan çıkarmış - söylemıyordlllX1.. kani idiler.. :Merasimde, şehrimizde bulu- a r ş 1 1 m a n 1 n z a er 
tı. De<li. Hergeleci, helali.aşma biter nan Hariciye Vekili Şükrü Sa-

Fakat Hergeleci, muvaffak Adetiı iki pelılivan meycian bitmez hasmından bir kaç adım raçoğlu, Maarif Vekili Hasan 
olduğundan dolayı mağrurdu . yerine dargın ve kızgın bir hal- uzaklaşıp açıldı ve çırpınarak Ali Yücel, General Ali Rıza Nihayet gece, ateşler altında Yazan ·. iil 
Bütün yorgunluklanıu unut - de çıklılar. liergeieciyi. ustası- bir nara salladı: Artunkal, general İshak Avni kızaran harp sahasını karart - ( 
mu 1.u. nı ve Tosu~u truııy:ı.n.ar hPr iki _ Hayda Tosun h~!. Akd::ığ, Vali ve Belediye Reisi mıştı. 9 uncu kolordunan o gün 1 

lide. azılı Kız•lcaL; öy2c 1. ı · ıı ~ dıbiru: yilıiir l "- !; 11'trü.SI r.ı:ın·. LÜW.• Kıroı:ır, Parti mutdtiiji de tuttuıfo m"VZiler ilk ihraç gii • Ço.• rçi 1 
ko'•y kolay meyuaııd:ı.n çıkar - , .Ü ' ti - :171 u-.._, ·:. t;:._,; • "" !l-~ atıı - R • • ' • oi.;J:.ı. fjahrimlzıJe n..i eld<:> edilen m<:>vzi!er<.len fark 
m . ı Hergelecıye can-~ lar.ı ı.L ) r rıl ce!. n' fo. r;._ , r :xta \'<:r~t. .:; ~· ~ ır.nıasb ... l:ı.kUt' de- sı~dı ''C hiçbir jler!eyis kay:!et-
vcrmişti. Hundan sonra önün~ 'fauıaıklaıın hakları vtı.rili . B5,yle i!l~ cld-... g·~c~ b2..,1arken t:uıı~ı-. ııofe'.;fu·_er, linive~iLC roivord1_1. Bunı. rı:ı•kal~jl mu?.af- '---- ~81 
k, çıkarsa. çıksın muhakkak ı Çiınlrti, usta çırak meydana çı- nara atmak ta ne oluyordu? talebeleri cc çol: kalalıalık bır fer ve büyük Türk kııvwtli!rı vermek Iiızınıdı. Sovlaya çıkarı- J 

ona y nerdi. ı kıp da kozlannı pay edecek de- Hergeleci, Tosuna ihtarda bu halk kiıtlesi hazır bulunmuştur. 1 bütün kat'i mevzileri işgal etmiş lan 54 üncü fırka ile 10 uncu !r-
Kızılcalı, bi.:.." •. te Iler.,.ele- ğillerdi ya .. Her halde şöyle lunuyordu. Meraı.iın ba..';lıyor siper almıştı. 7 Ağustosta bizim landa fırkasının iki alayı, Sovla 

ciyi yormuştu. Y<>rmaktan zı- bir oynaş gibi görüşecekler. _ Hazır ol geliyorum... Merasime tam saat 15 de şe- zayiatımız 1000 kişiyi geçmiyor nın şİınal tarafında , Kire<;tepe 
yade üzmüştü. Hergeleci hasmı- Tosun da lbrahim de pes edip 

1 

Narayı atan Hergeleci, has _ bir bandosunun çaldığı İstik· du. 9 ve 10 Ağustos günleri ise sırtına hücum ettiler. Filonun 
na bir•türlü güre.,ini kabul ettı- alelüsul güreııi bırakacaktı. mının illerine hızla yürüdü ve lal Marsiyle başlanmış, mütea- Sovla koyunda 800 zabit ve ne- ateşi himayesinde v<ı General 
rememişli. Tam bir buçuk ssnt Tarudı.k.Iarın böyle dü.;ünme- ellerini kaldırdı. Ense bağlıya- kiben Rektör Cem.il Bilse! ha- ı fer ölmüş veya: yaralnaınıştır. J Mahon'un kumandasında, bu 
üzül ... mw"..+·u·. g"e haklan vardı. Çünkü Tosw1, zırlanan kürsüye gelerek şu Şimdi bu muharebenın" sonu-.,. ı cakmış veyahut hızla çapraza kuvvetler evvela mükemmel i-
K~calı , çok usta bir pehli- yorgun olan İbrahimi yenece • girecekmiş gibi yukarıdan gös- sözleri söylemiştir: nu anlatalım. 10 .Ağustosta gün 1 . F k h t uk / 

va.n oldugmıdın öyle kolay ko- i>'im diye ugr" aşmıyacaktı ya?.. t~r·'ı'. "- Sayın vekillerim, kıymet- dog' arken Anzak kıt'aları ken - erledıler. a at ni aye • m a-
l 

" ~ u ı· d ' ı · · J bil hücum ve boınbardımıuuar 
ıa:ı-· UBtalıklara, manevralara .!:>e - lki pehlivan, kazan dibine ~ n. yıık ı ın eyıcilerım; dilerine o kadar pahalıya mal 
mezdi. Çünkü. o ıia kendi gure- geldiler .. Yağlaruı1 tazelediler.. göst:r~~e ver:p~aza ~~ Bugün, Lozan barışını tes'it olan Conk bayırdaki mevzilerini vüzünden ~it ettikleri ~~uak-
..;ııı' '-·roma '-'--''-ek ve ka- , .. .,, d 1 ala . edi,,oruz. 18 yıl evvel Lozan ü- m··'--"--·a edı'yorlardı. 13 un" cü lann büyü ır kısmını ye-
- """' ""'"'"'"' ~""lr, avu ve zurn rı ışa- gı-·ne ".üvcnerek onP. göre topar- " w., ..... ...,. ye mecbur olmuşlardı Britan 
bul 

~tt'1- .... ıs· •-ui. d '· niversitesinin merasim salonun• fırkadan ı'kı' tabur, bu tepeyı· iş- · -

F • '-t '-'- çok "SWaştan son- .. •-ı· ul tak da stılh muahedesi bugun" imza· gal ederek yorulmuş olan ··•ker "" 
~ •=-= = ret edip sw;tuı u. lanır.<en birdenbire Hergeleci, 1 ı ya zabıtlan bu hare•-•ta pekaz 1 
...,. uu Ve pehlivanları ..,., us - daldı ve hıuınıının topuklarına - ehemmı'yet atfetmekte ve haki 

lıya -'"~~ •alarak kendi gur" eş edi Büyük Millet Meclisi Hariciye Bunlar tam yer ,.,...,.,.;rdikleri ki mahiyeti memleketimizde te-
ra Herg'E'leci, nihayet K.ır.:ılca- dim etlikten sonra kat'i bir e-

1 

ansızın indi. landı. Bu anlaşmayı Türkiye !erin yerine "eçmeye geldiler. -

s.-u' • da ile şunları eöyl : Hergeleci '---mının paçaları V k'li b ıf · ~6"'~ • hanız" ettirilmemektedir. Alman 
tabiyesiru Kızık.'llb}-a kabul et- ' """' e ı ve a§ murahhası s atı- ve mevzi aldıkları sırada müt-
~·- •,..;. Ve, bllI!dan sonra da. - Ey ahali!. ibrahim, Tosun ! nyılaa dneğıg·ı.lb,ı'tc:.g~~uarpını·nma kı.aşti~a.r Bibirrl le imza eden Milli Şefimiz yıır- hi• bir hücuma maruz k&ldılar. Generali Leyman Fon Sanders 
urnu·ı ~ her ikisi de Torlaklı Hafız ua - • ise diyor ki· 
lı.aımıını çok geçmeden mağlüp tanın ,...'aklarıdır. Büyük ortayı 1 da dönüşlerlnde Lozan muahe- M f K 1. h · etmcğe muvaffak olmuştu . • anclıı. olan bu hareket karşısında desini imzaladıkları kalemi an· usta a ema ın ücumu "Eğer 15 ve 16 Ağustos hü- , 

Şimdi ortad .. Tosun vardı. O, ayırd edeceklerdir. Güreş, kıran 1 Tosun neye uğradığını şaşınnış !aşmanın büyük mıina ve öne- ------------- cumlarında. İngiliz kıt' alan mu. 
Tosun ki, bir kere dahi olsun kıra~~r .. Aman yoktur. tı . O. lıaamını, gösterdiği gibi mini candan duyan büyük ilim Sovla koyunda 9 Ağustos mu- vaffak olup da Kireçtepeyi ele 
Hergeleciyi yanmiş değildi. yukarıdan hamt.o edecek zan - müessesemize hediye etmiştir. vaffakiyetini kazanan :Mustafa geçirseler ve buraslDl muha!ar.a 

.S"nra, Toııun, Hergelecinin Bunun üzerine seyircilerden netmisti. ı Lo:ıoan gi~'1iinü niçin ımttuyorm:? Kemal, bütün gece durup din- etselerdi 5 inci orduyu mevri-
çırağı gibi idi. Bütün güreşin ~n- bir kaçı bağırdı: Hergelecı , topuklara ıner ın- Lozan g!lnünü niçin kuUuyo- \ lenmeden hazırlanmış, ehemmi- !erinden ataoo.k ve bu da onlara 
eeliklerini ondan meşketmıştı . - Hiç güreşmeaeler daya me1: kavradı ve Tosunu kaide- 1 ruz? Üniversite devletler hu- yeti pek büyük olan .b~ tepeyi Jı:at'i, nihai muvaffakıyeti temin 
Lıikin, ne de ol&a Tosun ümid- iyi.. Ne de olsa. oyna.ııacaklıır.. J sınden bo:&arak çekti. Daha ilk kuku profesörü sıfatiyle bu sn· istirdada karar vennışti. \ edecekti. Kireçtepe ve onun ce
li buhınayordu. Çünkü Herge len~~r, bu sö-t.ler üz.erine ıoes- 1 elde sırtüstü yere 'fllrnyordu. ale cevap vereceğun. Lozan Munzam üç tabuda Asya sa.- nup sırtlan, şimalden bütün A-
l i yorulmuştu. lki azılı peh- Bereket versin Tosun birden- memlekete sağlam ve şerefli hillerinden getirilen 8 inci Türk nafartaya hikimdir. Onun şark 
livan pençeleşmişti. Onu bu - Hayır, ı;-üreş oynaıı değil- bire döne!'ek kendini yüzü ko- bir barşı getirdi, bu itibarla Lo- fırkası, kuvvetli bir topçu ile sırtından taarruz kolaylılda ida 
.rorgunluğundan istifade e.derı:_k dir. Ciddidir ve kıran kırana • yun yere attı. zan günü bıı:nş günüdür. Gene takviye edilerek bizsat Musta - me olunabilir, A kheşa kadar gi 

'Ye <:iirc:ı ıürlafaaya ve ezıcilıge dır .. Toaun, İhramı yeııınek için Seyirciler, bu hareket üzerine Lozan memlekete istiklıil ve hıi- fa Kemalin .kıım!l'ndasmda hücu deeek. bir tazyik bütün yarım 
döh~ek nıağlüp etmek kolay meydana çıkmıştır. Sözlerimin yarı inanır yan inanmaz bir ta- kimiyet getirdi; bn itibarla Lo- ma sevkedilmişti. Dar bir tepe-! adaya uzanarak kat'i neticeler 
olur,tu. doğrulı.ığunu şimdi meydanda ' l'lrla gözlerini dört açmışlardı. , zan Türk milletinin hıikimiyet de_rerleşmi~ o~!" bin İngiliz tii- temin edebilirdi. Hiç şüpheye 

Tül unun bütün ümidi Her- gö~~sin.. Acaba, güreıı ciddi mi idi? ve istikliıl günüdür, Lozan çe- fegı, bu ~ hucum .. ~~ .~- 1 mahal yok ki BritanyaIUll bü-
gel:ıcir.in yorgunluğunda idi. . . Toaun, derlenip toparlanıp tin bir savaştan sonra kopan- tında. boğulmuş ve supurülmuş- yük faikiyeti tam bir muvaffa-
Yoks~, diri olııa, Hergelecıyı Ve, pehlivanları meydana ıı:a- kaçayım derken Hergeleci, bir lıp alındı. Bunların her biri ü- tür. Taburlardan vaJnız birinden kiyeti milmkün kılmakta idi.,. 

ortadan çıkaramıyacağını bilir- lıverdi. Deli Hafız, yüzde yuz zerinde bir parça durayım: Lo- nek az adam kurtul.muş, diğer · . . • 
di. emindi. İbram nasıl olsa 'Tosun ,ahin gibi üzerine çullandı. za1ıı barış günüdür. Bütün dün- tabur olduğu gibi mahvolmuş- lkı tarafın zayıatı agır 

To~un, nergelecinin yorgun_ avanağ:ını bir çalımına getirip Ve deraal ıııırmaya girdi. yamn iki yıldır harp afetiyle tur. 
luğundan bilistifade güreşi u- kayırtacaktı. Kanaati yüzde Hasmının arka ayağından kös- kavrulduğu bu gfuı.lerde barışın Zaferlerinden nıeet olan Türk 
zltacıı.k, güreşe girip kendini yüzdü. tekledi. Tosun kıpırdamıyacak ne demek olduğunu daha iyi an- !er, teııeyi ele geçirdikten sonra 
k •ptırm:yacak ve hasmını eze _ Yalnız köy ağaları ne olur, bir halde olduğu yere ınıhla.n - lıyoruz.,, sahile de inerek ıniistevlileri de
rek muvaffak olmağa çalışa - ne olır.ıaz diye üzülüyorlardı. ml§lı. Bundan BOnra rektör, Loza. - nize dökmek istemişlerse de ba
caktı. Güresti bu .. Tosun, kavi ve ya- Hergeleci, şöyle bir etrafına nın diğer sulh muahedelerinden · rada filonun toplarile karşııaş- 1 

Her ne hal ize, güreş başla- pılı olduğundan ~e~i uza.ta : l bakındı. Gö:rJ.eri ustaııına ta - nasıl büyük bir mümtaziyetle 1 muılardır. Türklerin ilerleyişi 
mak üzere idi. Artık Hergele- bilir .. Ve, Hergeleciyı daha zı.- kılmıştı. Bir an için ustasi.J.e aynldığından ba.hsederek demiş burada kaJmııı, tepeden aşağı in 

· _'esi - · k d nefealen yade yo<gllll düşürebilir ve ye- göa göze konuşmu ul r.. tir ki· 
1 

mek ı..tiyen üç veya dört bin 
:·:ıı. enecegı ar - nebilirdi. Hergeleci, uatasına demek iomınn h118USİyetıeri Türkten ancak birkıM: yüzü ge- 1 

Tooun, bir yere biiziilmiiş hiç Httgelecı, meydan yerine yü- istiyordu ki: "- Osmanlı tarihinde bir çok ri dönehilmiştır. Fakat o tepeyi 
8e6 Çlkan,.ıyord.~. Hergeleciy~ rüdüğü zaman dişleri. hırsından - t te, bu avanak böyle bas- muahedeler vardır. Fak.at bun bu tarihin sonuna kadar mııha
bekliyonlıı. Hatta, ortaya dahi gıcırdıyordu_ Bütün yoı·gıınluk- tırılır .. Bak, daha neler olacak?. lan kutlamak aklımızdan geç- faııa etmişl.eroi. J 

olsun tek bir liif etmiyordu. !arı gitm~ti. Güreş meydanına r Arkası 007 J miyor. En atu" muhıı.rebelerden İşte 10 Ağu.stos ~Ü, Boğaz 
Meydına çıkacakları zaman yeni çıkıyor gibi idi. ============= sonra küçük, Kaynarca, Ayas- lann zaptı gibi büyük bir taııeıı-

ki, Cazgır gelip haber vermış- Hergeleci, canlı canlı çırpını- D O ;t., U M tafanos ve Bertin muahedeleri- hüsün ikinci safhası böyle bitti, 
ti. Hergeleci Tosuna dönerek: yor ve peıırev yapıyordı.ı. Tos~- \.> ni imzaladık, o zamanlo.n anleJ:an kat'! hiçbir netice almam~ 

_ Toııun, hazır mısın? uun yüzü eararmışlı. O, İbrahi.· tarih hocası Abdurralıman Şe- tı. 
Deyince, Tosun: min slnırlendiğinı semıiı;ti. Sılılıat Vekıileti İska11 Fen ref Meclis Künıüsünde gözle - Britanyanın faik kuvvet-

h • Tosun, nasıl sararmalı idi 7 Müfettişi Yüksek Mülıendllı rinden yıı.ş akıtarak demişti ki: 
- Hazırım, sen azıraı.ısııo · · Niha O k • Diye, mağrurane cevap ver- O, ibramın ne biçinı pelıliv~ 1 • t 1 enin bir erkek evlıidı "Bir gün yoğurtçudan yoğurt 

mişti. Tosunun bu cevabına hem olduğunu biliyordu. İnsanı ıkı dünyaya gelmiştir. İkinci oğul- alıyordum. (Yoğurt neden bu 
köy ağal'ln ve hem de Hergele- dirhemlik yerınden vuru verir- !arına k&v~an ana, babayı tel>- kadar pahalı?) dedim. Yoğurt - ı 
ci ice lemi ti. di. rik eder, yavruya uzun ömürler çu bana cevaben (efendim Si-

• !kı pehlıva.n, peıırevlerini bi· dileriz. (8oou: Salnfe " •ülun 5 de) 

Hatta, c;o1< dürüst bir pehli- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! van olan Deli Hafız bile kızımş- : 

leri eriyor 

Bununla beraber, taarruzun 
akim kaldığına hülanedebılmek 1 

için iki mühim muharebe daha 

tı. Aitalıırdan biri abldı: 
- Ne o, Tosun, !hnmıa mey 2 numaralı ınada da.ha bir 1 H i K A Y E • 

sürü deh vardı. fakat eczacı ya- ' 

mağı Mister Mürra.v bu binadan '' K o R K u E v 111 jl dan mı okuyorsun? 

- ~;i;,,didcn meydanı bırakıp 
kilsen iyi yaparsın 7 
- Neden çekilecekmi.~im a

ğam? 
- Utanmıyor musun, karşı 

koymağa!. 
Dedi... 
De•i Hafız da: 
- AifB m, sus güreştir bu ... 

H.r ı;ey c.lur .. 
Diye. fi!<rini zımnen olsun iz

hlır cttı. Deli Hafız, fena halde 
ainir' 0rrmişti. Hergeleci susu -
yordu. 

Yalnız Hergeleci, ayağa kalk
U;ı zaman Tosuna hitaben: 

- Tosun, bu güreşi ne kadar 
ÔITCI' n. ustamn el~nde UeH o-

o -yun gizlısi vardır. CaZ!(lr çagı-
nyor. haydi yürü meydana ba
knlım .. 

Dedi. 
Ve, ustası Deli Hafıza dö

nerek: 
Usta! Her ustan"n ıra~na 
çantnsınd.a gllll ve öğr<;.t:

mcdiğ ı beş oyunu vardır, degıl ., 
mı. 

Deyince, Deli Hafız: 
- EYct oğlllDl ! . 
- Usta, benim i~in de senin 

çıuıtanda gizli ve öğrelınediğın ı 
beş oyun var m1dır? 

SllUa lıeptıini öğrettim ... 
Yok ba.şka .... 

- Teşekkür ederim usta ! ... 
Fa.kat, benim çantamda Tosun 
için beş oyun var. 

dl.4lU'l çıkmıyordu, ve bu bina-
nın da yalnız alt katında çalış-

tırılıyordu. Bir giuı etrafı yal - ltııı-::::===-==================================J nız bularak yııkarı kata çıkmak 
istemiş, merdivenlerde önüne 
birdenbire Finç çı.Imuş: 

- N reye! diye bağırmıştı. 
- Beni yukarıdan çağırdılar 

zannettim .•. 
- Hayır kimse seni çağırma

dı, hem bır llaha yııkarıki kata 
cıkma ... 
. Dik : 

- :-lıçın •.. Yukarıda V'&lışi 
hayvanlar ını var• .. 

Finç bırdenbire C<?"Yan vere -
memi:;lı : 

- OraJa zır deliler var anlı· 
yor muaun? Onlara ya.kla.şmak 
doğru değıl, hiç görmedıkleri bi
rini gördüler mi kudurur'lar .. 
Anlıyorsun ya? .. 

- Tabıi .• tabii.. 
Dik bala Mıster Fergüsonun 

izine tesadüf edememişti. Finç
ıen bır maliımat ·ızdınna.ı:ıın im 
kam yoktu. zaten a,,Tzı altnn diş 
dolu bu budala birşey anlatacak 
kabılıyrtt.ı d$ldi. 1nsa.nla dost 
olr.ıak temıyorılu. 

Halbi.Lki Ha.rro\' ak~ıne daha 
yuınu ktı. Bu ohur herıf kna 
bir aJam değıldı. Bırgün yanı
na yakla,o..uı Dik ona birkaç sı
gara ikram etlince tabıi büslıü
tün yumuşa.ınıştı. 

- ~forhaba a.lılıap, dedı. Dı
şarı çıkı, •nım, belki bir isteğin 

sevdif'imi ? 
- Bilmem.. şöyle .bir aklıma 

geldı. 
- A yol bea şaraba bayılı -

rım.. amma bilsen ne pahalı .. 
- Nen ıazım ... Ben buraya 

gelmeden para biriktirmiştim. 
Sana vere:vım, bu akı;am benim 
odada bir iılem vapanz .. ne der
sin". 

- Peki canım .. Yallah Mür
ray lıani sen e.ı;i buluıımaz bir 
arkadıı..-;sın be! .. 

- O halde bu akşama benim 
odada buluşuruz.. Fa.kat Finçe 
bırşey söyliyeyim deme, hemen 
patrona haber verir baaa ! .. 

- Yok canınl, hem gelirse o 
da içer .. 

Her şev yerli yerinde gitti, 
akşam üstü Harrov Dikin oda
sına geldi. Tabıi Dik Harrova 
lüzumundan çok fazla. içirmeğe 
başlayınca, fazla içı~in neticesi 
Harrov yarım saat içinde kütük 
-ibi sarhoş olı.lu. Boyuna Dike: 

- Ne iyı adam.sın ya.hu, di-
yordu. Eşin bulunmaz vesae -
lıi.ın ! .. Şu budala Finç 86Dİ ade
ta fena bir adam sanıyordu .. 

- Demek Fınç oovle düşünü- • 
yordu. 

-S-
gelir gibi oldu. 

- Haaa.. Bak ora."1Jlı söyli
yemem işte .. 

- Ho.ydi canım .. Ben çekini
lecek bır adamınıymı... Hiç te 
kıbarlık etıniyorsıl!ı azı.zım Har 
rov .. Bir bardak daha ıç, boşuna 
konuşmaktan her halde daha 
iyidir. 

Dik kocaman kadehi ağzına 
kadar doldurdu. Harrov da o
nu midesine boııaltmaktan çe
kınmedi ve eöyleumeğe ~a
dı. 

- Sahiden .şu Fınç edepsiz 
hır herif .. Senin bir casus oldu
ğunu sanın.ak i~n inııa.n onun 
gibi aptal olmalı, bak ben ne a· 
kıllıyım görüyor un ya! .. O, se
nin Fırgüson hakkında malfı.
ma.t toplaınağa geldiğini zanne
diyordu .. 

- Fergün.ıı<n mu?.. O da 
kim? 

- Kım mi.. Ha.ata. Morfin -
manın biri.. Üçüncü katta, 'l:l 
numarada yatıyor... Haftalar
dır burada ... Patron onu burada 
niçin muhafua edi-yor biliyor 
musun? 

Dik büyük bir heyecanla sor-

madığını beklemek için biraz 
bekledi. Sonra Harrovun üzeri
ne eğilerek ceplerini karıştır -
mağa başladı. Nihayet pantalo
nunun sol cebine bir yığın analı 
tar buldu. Anahtarları cebine 
koyarak odadan çıktı. 

Koridorlar çok hafif aydınla
tılmıştı. İhtivatla yürüyordu_ 
Bir odanın önünden geçerken, 
kapının altından bir ışık sızdı
ğını gördü. Bu Finçin odası idi. 
Finç bir şarkı mırıldanıyordu. 
Birkaç dakika sonra üçüncü ka 
ta varmıştı bile ... 

Fergüsonun kapalı olduğu 27 
nwnaralı odayı bulmakta hiç de 
gliçlük çekmedi. Harrovdan çal 
dığl anahtarları kapıya uydur
mağa çalıştı. Bütün anahtarları 
kilide soktu.. boşuna.. hiç biri 
Mis Diyananın babaı.ının ka -
pandıı7ı bu odanın kapısını aç
mıyordu. 
Mağlup olmıı;;tu. .1''akat so -

ğnkkanlılığını kaybetmedi. 
Her kapıda olduğu gibi bu 

kapıda da dört köşe, ince bir 
tahta tabakasile örtlilü bir delik 
vardı. Dık ğzını b~ya dayı
yarak hafıf<:e bağırdı: 

- Mif'ler Fergiliıon.. Mister 
Fergüson .. 

21 Ağustosta bu &efer İsmail 
oğlll tepesini zaptetmek üzere 
diğer bir hücum yapıldı. Bu 
maksatla Hellezden 29 uncu fır
ka getirtilmiş, Sovla koyuna ~·
kanlmış olan 10, 11, 53 ve 5-1 
üncü fırkalar takviye edilmiş -
tir. 

Anzaltların sol canahta.ıci bü
yük kuvvetleri de işbirliği ya -
pıyorlardı. Fakat Türkler artık 
mükemmel bir surette tahkim 
ve takviye edilmiş, karşımızda 
korkunç bir düııman mahiyetini 
almışlardı. 

Bu hücuma ancak altmış top 
istinık edebiliyordu. Bın:ılardan 
da yalnız on altısı orta çapta 
idi ve mühimmat pek ıkıttı. Mu
harebe tutuşan çalılar arasında 
son derece kanlı oldu ve bu mem 
lekette pek nadir olduğu halde 
bir sis tabakası mühaci.mlerin 
topçu ateşini bozdu. Anzaklann 

sı değildi şimdi .. 
- Beni dinleyin Miater Fer

güson: ben sizin dostun=. 
Kızınız Mis Diyana beni buraya 
gönderdi. 

Mahpus kasta, halsiz bir çığ
lık attı: 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet size her şeyi anlata -

cağım. Fakat ben de sizi gör
mekle artık her şeyi anlıı.nıış bu 
lundum. Doktor Hendrik .. 

- O ne menhus herifmis ... 
İyi oluncıya kadar biı-şey söyle
medi. Tam çılraeağım gün, bana 
bir milyon liralık çek imzalat -
m:ak istedi. Tabii kabul etme -
dim. Bu imzadan sonra lıeııi .;er 
best bırakacağını söylüyor, bu
na ınanacak kadar da saf deği
lim ben .. Belki de beni öldüı·e
cek, çünkü o her şeyi yapabilir .. 

- Ben de ayni fikirdeyim .. 
Fakat artık nasıl hareket ede
ceğim malılm, merak etmeyin, 
burada çok kalmıyacaksınız, 
yarından tezi yok .. 

Birdenbire ı;bzıinü kesti. 
Bir gürültü işitmı ti. 
Hızlı adımlırla koridorun taş 

!arını çınlatıyordu. 
Dik; kaçma!< isledi .. Çok geç 

kalmıştı. Finç elıude bir rovel
verl;, karşısına çıktı: 

- Vay canına, dedi. Senin ca
sus olduğunu anlamıştim zaten .. 
Şüphelendim, oda.na gelip de, 
bizim serseriyi sızmış görünce 
işi anladım. lııtc karşındayım .. 
Sakın kıpırdaııayım deıne, mi
dene kurşun dolduı·urum haa ... 

sol cenaJlı bir ~ 
mühim bazı mevziler ı 
olmalanna rağmen b· 
ce elde edilemedi. 

Leyman Fon Sam 
ki: 

"Türkler bütün hücı 
kürttüler. Ancak ağı 
maruz kaldıkları için 
yatlar1D1 ve hatta I! 
kullanmaya mecbur c 

İngiliz zayiatı da P 
uncu fırka için son G. 
ve beyhude olmuşt> 
sis dalgası içindeki t 
smda alay kumandlll' 
ral, bir miralay ve cL; 
kahhramanlar ölmüş• 

Bu muharebe ya~ 
muharebelerin en mı 
muştur. Hem en müh 
de sonuncusu. Bu ye· 
!arın başlangıcından" 
zayiatı 45.000 kişiyi 
Daha 16 Ağustost. 
Homilton Lord Ki<;D' 
bir telgrafta, taarr"' 
niu devam edebilme!' 
disine 50,000 tüfeklL 
ker daha gönderilın• 
geldiğini bildirmişti 

Bu takviye kuvveti 
etmcğe İngiliz hiıkiu 
tedir değıldi ve bun<' 
bitmiş ve yıpranmış 
rafta da harekat ta. 
til edilmiştir. 

48 saatlik tea 

Mücade!enin bütü 
- hattiı şu 21 Ağusl> 
bile -- zaferle mağlı' 
sıl bir muvazene J, 
bir tarafa kah öte t< 
<lığını gösterir. Küçü 
ğişiklik bu kanlı hil' 
sında zaferi bizim ~ 
Iettirmeğe kafi geJer 
oa birincı kolordu S. 
sekiz saat geç kaim• 
dl en hayati noktalı 
rek kat'i harekatı• 
temin ederdi. 

Leyman Fon Ss' 
yazıyor: 

"Britanya kum-
6 Ağustosta başlıya· 
reketinden sonra he 
sına olursa olsun iÇ< 
kendilerine bir yol ~ .. 
de zaman kaybettik' 
diyorduk.,, 

O kadar talim ve ı 
müş olan 29 uueu f : 
sırdan getirilen ·, 
vaktinde ileri siirül< 
vaffakiyet elimizden 
-dı. Artık iş ışten g' 
ra kıymetli kumanci 
sadan hareket etti' 
hareketsizlikleri ve 
likleri yüzünden o • 
zi slirükliyenlerin ) 
ceklerdi. Bu gene• 
zaferi kazandıracağ. 
artık mağlübiyetimi 
tikten sonra iş bıış. 
!erdir. 

Fırsatları kaç 

Sovla koyundaki 
!erin teferrüatı ine 
tetkik ve tenkit ed• 
tarih bu hezimetin 
ruııadası üzednde t• 
diğinı kaydedecektı· 
tın iki defa zuhur <> 
derdir, bununla ber 
muharebelerıleki ft.. 
hatalara ra,,Oıncn fı• 
kere daha kendini 
Yalnız Ağustosta. cı 
mu sonunda., yahut 
başında da elimize b. 
mişti. Fakat hiçbir 
iken bu fırsa.llıın ks1 

İngilteredeki "Çil•' 
misyonu,, şöyle bir 1" 
ınıştır: 

- Onu bilmeırL. 
- Usta, dikkat et, To•unu 

bu öğretmediğim be~ oyundan 
biriyle yeneceğim. 

Ve, Tosuna dönerek: 
- Tosun, anladın mı bu, beş 

oyundan birile kapıp yeneceğ1ı;1 
seni.. 

vardır .. 
Dik derltal bu wözlerden isti -

fadeyi düşün.lü . 
- Eksik olma.. Acaba şarap 

sever miHin sen? 
Harrovun gozlerinde oburluk 

alevi Jıarladı. 

- Geçen "ün seni üçüncü ka
ta tırmanırken görm.tiş .. 

- Amma benı çağırdılar 
zannetmiştim de ... 

- lşte o bunu anlammnış, 
senin oraya çıkaoağını zan
se.ıdiyordıı .. 

- Amma nereye? 

du. 
-Niçin? 
- Çünkil ... Çünkü ... 
Haı:TOv fazla ııJiylemedi. Başı 

önüne sarktı, göğsü ileride ma
sanın kenarına düştü, kaldı. 
suını.ştı. 

Hasıa he:- 13 l<ie uyumuyordu. 
Odarla bir ayıtk seııi duyuldu. 
'Kapıdaki ılört köşe delik ara-

landı, sapsan bir ytiz göründü: 
- Yine benden ne istiyorsa -

nuz? Siz de kimsiniz? Bu kağl
dı asla jmzalamıyacağım ... 

Dik yerinden oynamamıştı. 
~'akat birdenbire sağ baca.ğı 

bütün kuvvetile Finçın barağı
na çarptı. Şimdi ikisi de yere 
yuvarlanmışlardı. Dik partivi 
kazanacağından emindi. 

"ilk ihracı takip_,. 
!arın akamete uğf 
sonra ileride nasıl !> 
Ieceği hususunda bit 
mek üzere uzun z:ı.111 

dilmiştir. General fJ 
hw;ustaki mütalea!' 
yısta göndermişti. 
tası ve kabine b" 
ancak 7 Hazirandr 
mütalea etmiştir. O 
böyle nazik, buhra 
hiikılmeti devirmek 
luyorduk. İşte geç " 
lıca amili bu oımu' 
General HamiltonU• 
için istediği kuv· 
haftalık bir teahh~ 
sına sebep oldu.,, 

(· - Ne diyorsun? Nasıl bildin Harrov birdeabire k.elullne Dik bunun bir hile olup ol • Uzun boylu konuşmanın sıra- ~011•· 'J:' r'" b. ;.,tun 1 deı 
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• ·---HARP 
VAZİYETİ -Son Ja ' elefon ve elgraf H er ı-

Bir Türk 
kadınının 
hamiyeti (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

~ sistemine yol açtığı malüm AI manya 
'"I'. Ge.U. ve zayıf müdafaa 
~heleri. hareket ve manevra 
"llUiyetinin azlığı yüzünden y ı I d 1 r 1 m 
~ üstiln bir darbe karşısında harbı·nden "liııir ve yanlırken, derinliğe 
~ tahkimata kıymet veren 

't"epelli kuvvete da sahip ola.o vazgeçmı·ş 
!tı>heler, her hamleyi, · zayiat 
IUtabilinde de olsa, karşılıya- (!l•t tarafı 1 ınoı soytada) 
'liyorlardı. Bu suretle, şark da 1ün yaptığı bir tahlil, dik

• ttkatı, mühim yarm lar kay- kati çekecek mahiyettedir. J 

<tıni~, garpte ise, taarruz te- Sözcü, Alman ordusunun yıl
~bbü&leri mev.U olmaktan öte-ı dırım harbi tabiyesini terkettı-
ı;eçememisti. ğini ve Hillerin şimdilik oldu· 

llu harp, yenı silô.lı, vasıta ğu yerdi! kalmağı tercih ettiği- 1 
e ınetodlarile, cephenin, hatta ni bıldirmiştir. Bu değışiklik 
ühtelif mıntaka\arında, hem nasıl tefsir edilebilir? Alman 
~.kati celbctmeksizin, yarma man makineli malzemesi, mo-ı 
""Plan tesisi ve taarrnzi cep- tör!erin tamiri ve depoların tek
lıııin çok ötelerine götürmek rar doldurulması için bir tevak 

P-\eri verdi. Alman yıldırım kuf devresini zaruri kılacak I 
derecede çetin bir imtihan kar

ı...reketleri, hasmınınkilerle nis 
"' d h şL~ında kalmıştır. 
· götürmeyen ku retile. er Keza yıldmm harbi usulü -
. l'\le muvaffak olmwıtu. Bütün 
.Jr ınüdafaa cephesinin çökme- nün tecrübelerden ders almış 

ı olan bir memlekete karşı insan 
için, bir iki yennden delinme- ve ve malzeme itibariyle pek 
hl!e kii.fi geliyordu. Piyade, pahalıya malolduğunu ve insan 

% ve tayyanmın. paraııütçü- zayiatının iatihfafı sisteminin 
lin şaşırtıcı akınlarını karsı • de tehlikeli bir noktaya kadar 
~acağı yerde, hezimet ve hic- gitmemesi lüzumundan Alman 

kafilelerine katılıyordu. E· tarca sabit olmuş bulunması 
1 n sililı ta, zırh\anan, hava- da mümkündü. 

dan da mil.zaheret gören mu- Fakat diğer bir tefsir de 
libe cevap vermekten fıriz mevcuttur: 
Unuyordu. Oynak bir siklet Daily Express'in, Stokholm 

, rkezinin yarattığı ve yaşat· muhabiri tarafından ileri sürü • 
~ ateş dalgalarma, klasik u- 1 len bir tahmine güre, Alnuın 
lere bağlanmaktan yakaları- zırhlı fırkalarının Türkiyeye 

' sıyıramamış olanlar hiç bir karşı bir taarruz için geri a
ıiyette eevap veremiyorlardı. lınıruş olması mümkündür. 
llu8 ordusunda yetiştirme e- Filhakika, Türkiye üzerine 
~lan, cephe deıinliklerinde Alman tazyikinin arrlığını gös-

h teren emare mevcuttur. 
" llrebenin asıl olduğunu zi. Hitler'in ekonomik işler için 
~!ere yerlestirmişti. Rus zırh- An 
Ve motörlü. kuvvetlerine malı- gözde müzakerecisi Clodius -

karaya gitmektedir. Alman he-
talimnameler bu inceliği te· defterini keşfetmek güç de-

liiz ettiriyordu. Rus manev- ğildir. Baku petrol kuyularma 
rı muharebenın bir cephe ister Türkiye yoliyle, isterse 

ltında cereyan ctmiyeceğini, I<aradcniz yoliyle olsun varabil-
1' Çok safhalar :ırzcden dene • dikleri takdirde ~k büyük bir 

er de canlandırıyordu. sevkulceyş avantajı elde etmiş 
~lüdafiin olduğu gibi mütear olacaklardır. Fa kat bu iki 
n da cephesi gerilerınde ce- şeklin her ikisinde de AJınan
an eden bugünkü musaraa- lann Türkiyenin te~riki mesai
' her iki ordunun da oynak sini elde etmeleri iü.zımdır. 
'harebeler verdiğini gösterı- Tür ki yenin Alman kıtalarının 
'~. Müstahkem veya mlistah - Türk topraklarından geçmesi -

bir müdafaa mıntaka~ında ne nasıl muhalefet etmete oldu -
. oynaklık artık esası teşkil ğu ise maliimdur. ltalyan filo
l'or. Bu dinamizme kuvvet su bakiyesinin Alman subay • 

· l"tıh veren. motördür. Derin· !arının idaresinde olarak Kara 
~· denize ge~mesi Rusya için .v.a_. 
1 Yiizlerce kilometreye varan hiın bır tehlike teşkil edcbilır. 
Uıarebe cephe,;inde bu temev Bu vaziyet, son günlerde Anka-

'':leri doğur:uı sebepler şun • ra hükümeti üzerine Alman 
'tılır · rttı ' tazyikinin neden dolayı a -
1,.1\) En metin ve. m.üstahkem ğuu izah etmektedir. . . 

cephede, çelik bır ırade kar- Salıihiyetli İngiliz ınal_ıfillerı 
,~da yanlmaya mahkumdur. T"ıirkiyenin evvelce muşkill za
t~r taraftan. ödevıni kaniyle, manlarda bir çok defalar ısb&t 
'Yle başaran bir müdafi de etti.Ti dürüst hattı hareketi 

11;,n gediği tıkayabilir ve mü- hakkında büyük bir it~ be«: 
•rı1Jn gerilerinde hedefler a- !emektedir. Fakat bu bolgedekı 

rabi!ir · Alman tasavvurları hakkında 
~ l lstlliiya maruz kal~n ~un- mevcut bazı endi~elerini de giz 

larda müdafi para.ı;ut.<;ille- liyememektedirler. 
~leleri, hayata da intibak Rrriin tekzib ediyor 
!"ek, oynama sah:ıları bulabi· Berlin, 21 (a.a.) - Yarı res-

mi bir mcnbadan bildiriliyor: 
~ı E:ldcki manzumelerden ve Alman el<;ilerinden M. Cladi
v~ yollarile bcslt'nen bu muf. usun halen Ankarada bulundu· 

ler, g-erllerde mühim işler !hı hakkında yabancı memleket-
1'-bi!irler· ferde dola.şan şayialar .. lıilafınal 
~!iitearrı~ gelince: olarak mumaileyhın Türk ~ev • 
\) Yıırma hareketlerini tev-j lct merkezinde bulunmadıgı ve 
\•e takviye ederek: teşebbüsü- coktan beri Ankaraya gitme • 
ıt~rilere götlirebılır; miş olduğu Hariciy~ Nezaı;-eti 

h,'.l Hava yollarile km.,.·etlcr mahfillerinde bildirılmektedir. 
ı f" l 1 l d 1 Buıırlan b••ka Alman siyasi , 
'r~rck ve hava ı o arı e e ...,. 
yurdımları yaparak. elde mahfillerinde bu münasebetle· 
~ ar:ızide tutunabilir; 1 yapılan bazı telmihlerin de na-
" zan dikkati ce!l;ıedecek mahı -
'J Komsu ınıntakalarda da 1 yette olduğu beyan edJmekte-
~ ve yanııa suretile. tarruz 1 dir. Bu imalara göre M. Olodı
~rilc iş birliği yapabılır. us. A."lkaradaki mevhum ikame-

11"-u:ıfi, müdahale kuvvetle • ti esnasında Alman kıtalarının. 

Stalin'in 
oğ 1 u 
esir 
(Baı tarafı 1 lnt:t gyfıda) 

harekatı, mühim bir mevzii mu
kavemete ve yolların fena olma 
sına rağm-.n, metotlu bir şeokil
de devam etmektedir. 

Savaş tayyarelerındeıı mürek 
kep mühim teşekküller, dün ge
ec de Moskovada mühim askeri 
ve iktisadi tesisata her çapta 
bomba atmışlardır. ı 

St:ılinin oğlu esir 
Berliıı, 2! (a.a.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Alman matbuatı Stalinin bü.I 

yük oğlunun şark cephesinde 
esir edildiğini haber vermekte-/ 
dir. 
Alma.nya.nın Rusya haklnndald 

niyeti / 

Alman 
ilerleyişi 
durdu 

(Baç tarafı 1 inci sayfada) 

vel, Smolensk ve Zitonıir isti• 
kametleriyle Bel'ıarabya mınta· 
kasında düıµnanlara karşı çok 
şiddetli muharebeler verilmiş
tir. 

Besarabya cephesinin bir ncik
tasmda kuvvetlcr;.,niz düşmanın 
bir motörlü alayını ınağlüp et
mişler, 400 otomobil, 300 moto
sıklet, 23 .zırhlı .otomobil, . _ 25 j 
top. 8 torpıl makınesi ve diger 
silahlar iğtinam olunmuştur. 

23 Temmuz günü Sovyet 
hava kuvvetleri düşmanın zırh
lı birliklerine ve tayyare mey -
danlarındaki tayyarelerine mü
temerkiz darbeler indirmiştir . 
Gen~ral Wal'el lUoskovaya 

gidecıelrnıi~ 
Şanghay, 24 (a.a.) - D. N. 

N. nin muhabiri yazıyor: 
Sinvam Pao gazetesinin ver

diği mal fımata göre general 
Wavel, pek yakında Moskovaya 
gidecektir. 

General Wavel, Almanların 
Sovyet Rusyada ilerlemesi do
layısile müşterek bir müdafaa 
cephP!ti tesis etmek için Sovyet
ler birli~ ile Hindistan arasın-, 
da askeri bir işbirliği temini 

Hariciye Vekili 
dediki: 

Maarif Vekili 
dediki: 

(Bat tarafı 1 lnct sıyfada)' 

tanbul Haseki ve Izmir Memle
iket hastahanelerine vasiyet et
mi§tir. Bu çok hayırperver ka• 

(Baf tarafı 1 inci sayfoda) (Baı tarafı 1 lncı aayfada) dın ölümünden bir kaç sa.at ev• 
"- Lozan muahede~i artık kası olarak tarihimize ve tarihe veı, kendisi yanında bulunan aivo 

bir münteha ve bir gaye değil- şerefle geçen Loza.n andl•ııması rabalarıııda.n .lctğıt ve kalem is-
dir. her anılışında onu yapana ve temiştir. 

Lozan muahedesi bir baı;lan· ha.zırlaya.nlar:ı. gönüllerde min Bayan Naciye derlıa.l vasiye. 
gıç bir temel ve bir meş"aledir. net ve şillriım duygUları uyan- tini yazma.ğa ba§l•mıştır. Ha.-1 

O bı·r başlangıot.ı - Çü"ı'ku·· an dırabilir. Medeniyet ıi.lemi için- b b . til , • - yırperver ıyan u vasıye e • 
cak o glindenbcri bugün burada de Türklere \'e bugünkü Türk lstanbulda bulunan g-ayri men· 
hatiplerin izah ettikleri esaret Ci.imhuriyetine düşen büyük kul servetini Ha.seki hastahane· 1 
zincirlerini kırarak kendimize sulh vazifesi Lozan andla.~ma · si:ıde Profesör Akil Muht.aJ 
ve benliğimize tam mana.sile sa sının açtığı im k3.nlardan doğu- paviyonıma ve İzmirde bulunaı.ı I 
hip bulunuyor ve mılletimizin yor. Bunun i~in de Lozan and- gayri menkul servetini de 1zmır 
bütün kabiliyetlerini ink~f el- !aşması Türklerin g5zl'nde ol- Memleket 00.stahanesine bın..k • 1 

tirmek imki'ınına malik bulunu- du~ ka.c'ar bizden ba.ııka millet mıştır. ı 

l lerin de ıı.azarlannda hususi bır 
yoruz. önc'111. taşımalıdır. Bugün İs- Bayan Naciye vasiyetini im· 

O bir baı;langı~tır. Çünkü an- tanbul üniversitesinin ~alonun- za ettikten sonra bir zarfa koy- ' 
halin asırları içinde kurmak da yaşlı ve genç hepinizi hal muş ve akrabasından bulunan~ 
azminde bulunduğumuz kudrct- ı hatta istikbale olan yahn bir Ankara Hukuk Fakültesi etıki ) 
li Türk abidelerini, sağlam ı·e 1 maziye sevgi ile ve alaka ile tek· dekanı profesör B. Bahaya. 
büyük Tiirk varhgı" nı ancak ı vermiştir. rar llıaktırdığı için doğru ve 
böyle bir temele dayanarak ku- güzel konuşan arkadaşlunma Baya.n Naciye bir kaç saat / 
rabilir. k · sonra öldügun··· den v00•yetinın" pe · müteşekkırim. -

O bir meş'aledir. Çünkü: İl- Hatırlamak, hatırlanmanın ilk muht~\~yatı aliladarlara. bildi-
mi ,asken, siyasi, içtimai, iktı· şartrlır. Bilnassa gençlenmizin rilm~r. • ı 
sadi hareketlerimizi müsbet yol bu hakikati heyecanla duymuş \i aııiyetmııne bugün Beyoğ-
da ve daima ileri istikamette olmalarnu görmek bugün ve lu sulh mahkemesinde ac;ıJa,. , 
nesilleri tenvir edecektir. yarın için büyük bir emniyet caktır. ' 

Eminim ki Türk nesilleri el- membaı oluyor.,, ôğrendi,,atınize göre Bayan 
den ele. bu meş'aleyi ebediyete !!!!""""!"!"!""""!""""!,;...,.;,-.""'!~:!!!!""""!!!!!'!! Naciyenin İstanbulda bulunan 
götürecektir. İ L A. N gayri menkullerinin kıymeti iki 

No. 71 yüz bin lira.dan fazladır. İzmir 

aponya 
Brd~k Asliye Hukuk Hıilcim.- Memleket hastahanesine terko
liğiııdcıı: lunan lzım.rdeki gayri menlml 

Londra, 24. (a.a.) - Time&ı· 
gazetesinin siyasi muharriri, 
Moskovadan memleketlerine dön 
mekte olan Alınan diplomatla
rın yaptıkları bazı beyanatı nak 
!etmektedir. Bu Almanlara. gö
re, Rusya doğrudan doğruya 
Alman idaresine t.i.bi bir müs- j 
temleke olacaktır. Bu hal, mem 
leketi Alman kontrolü altlııda 1 
idare edecek yeni bir Rus nesli. 
yetişinceye kadar devam ede -
cek, Ukranya o zaman dahi Al
man himayesi altında kalacak-[ 
trır. 

maksadile Sovyet askeri şefleri- (Bat torafı ı incide) 

Davacı Erdeğin Marmara na- serveti İstanbuldaki emliikin
h'ycsine bağlı Poyrazlı köyün-, den daha kıymetlidir. Vaziyet 
den Kara Mustafa kızı Emine lzmir belediyesine de bildirilm~ 
Mav~ tarafından ayni kö den/ tir. Vasiyetnamenin açılış mı>
müddeialeyh kocası Hü<cyin rasiminde Izmir ve İstanbul be· 
Talat oğlu Cclfılettin aleyhine lediyelerinin de miimessilleri ha 
açmış olduğu boşanma davası- zır bulunacaktır. 

le görfuımeler yapacaktır. C.Jvam etmektedir. Dün Hindiçi 
Jttlsiııki)-.ı hücum nideki gerginliğin arttığı anlaşı 

Y 1
"' d Berlin, 24 (a.a.) - Alman lıyordu. Japonya bu memleket

UgOS a vya a istihbarat ajansı, He!sinkinin teki deniz ve ha,•a üslerini 7.&P· 
evvelki gece en uzun bir hava ta fımade gözükmektedir. 

ihtı"Ja"'} çıktı hücumuna maruz kalmış oldu- Japon matbuatı, Hindiçlı;ia-. 
ğunu bildirmektedir. leyhine müteveccih İngiliz ve 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) lO Abııa.ıı Gemi~i battnldı Çin tehdidı hikayelerine devam 
Hersek ve Karadağ mıntakala- Moskova, 24 (a.a.) - Tass ediyor. 
nnda evvelce dag"lara oekı"lmiş ajansının bildirdiğine nazaran ~ s t bo b dı ta Bir taraftan yeni japon hari-
olan Sırp askerleri bir ihtilal' ovye m ar man yyare • ciye nazın amiral Toyoda, AJ-
oıkarmışlardıı·. Bu ı"h' 'la' ti oı -1 !eri ve destroyerleri bir düşman ! ~ ~ ' · · kaf" · t ed k man ve talyan sefirlerine üçlü 

. karan askerlerın· sayısı 5000 ~-1 gemı ııesıne aarruz ere k . ~ b t !ardır B k pa tın Japon dış siyasetinin e-
larak tahmı·n edı'lmektedır· . on vapur a ırmış . u a 

fil B !tık d · · d · al sasını teşkilde berdevam olaca-
Ynkalanıuı no.~·~u··""'"A .. r , j e a enızın e şıın e • .----. ......... d • "d k akal tı gını teyid ederken, dig"er taraf· 

Sofya, 24. (a.a.) _ Cenubi ogru gı er en y anmış r. Sovyet av tayyareleri düşman tan da Britanya ve Amerika 

nın Erdek asliye hukuk mah - ı 1 
kemesinde yapılmakta olan mu- ' Askerlik ;~[eri 
hakemesinde: İkametgahı me<;- •----------~----hu! bulunduğu anlaşılan Cela-
letUnin gıyabında muhakeme -
nin icrasına dair verilen kara -
nn ilanen tebliğine karar veril
miştir. Müddeialeyhin muha
kemenin bırakıldığı 17 9/1941 
çarşamba saat H/45 de muha
kemede bizzat hazır bulunma -
dığı veya bir vekil göndermedi
ği takdirde muhakemenin gıya
bıncla icra edileceği gıyap ka
rarı makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

t LA. N 
Beşik ta:} .Askerlik şubesin • 
den: 
Şubemizde kayıtlı Yedek 5. 

sınıf Hesap memuru 299 doğum. 
lu Erzurumlu Tufan Necati oğ. 
Mehmet Şevkinin pek kısa bir 
zamanda şubemize müracaati. 
Etmediği takdirde hakkında 
1076 sayılı kanunun maddei 
mahsusuna göre muamele ya.
pılacağı ilan olunur. 

Dobrucada bir çok paraşütçü 'ı gemilerini görüp haber vermiş- hükfimetleri vaziyetin inkişafı. 
tevkif edilmiştir. Bunların hep· !er ve bunun üzerine Sovyct nı devamlı bir alaka ile takip 
si Rumence konuşmaktadırlar. b b ta 1 · b 1 ·· ederek vaziyetin iki memleketin·! 
Hepsinın· u·· zerın· de !ev bulunmuş. om a yyare erı un ara mu ,, k t z1 da b ı ş ' müşterek menfaatleri ı;evresin-
tur. Bunlar Çernavoda civarm- errer aarru ar u unmu · ı d =========================== !ardır De troyerler de taarruza ı e mütalea ettikleri bu yeni I 
da, Tuna ü•A'"ndeki bazı ko··p . · s - • · t· ak ım· ı rd" D.. cephe sahilinde daima temas ,-
rölen. atmak vazı"fesı"le mük· el- ış ır e ış e ır. uşman ge- , · ·ı · ·nr·ı· k ım· b tını halinde bulunmaktadırlar. 

MOBiLYA MERAKLILARINA: 
lef bulunuyorlardı. mı erı ı ı a e ış ve a ş-

Ahmın ajansının ~rdİ!.'ıi. tır. Bu on gemiden beşini des- Japon seferberliği Sandalyeler. Karyolalar, Portmantolar vesair her 
roal&mat troyerler batırmıştır. Şanghay, 24 (a.a.) - Reuter nevi şık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

Zagreb 24 ( Alman kuma.ndaWıırı bildiriyor: ~;~ bildiriyo~: a.a.) - D. N. B. değl5tirilmiş mi? Şanghaya gelen malfımata gö J ASRİ M O 8 İl YA M A GAZA S 1 : Ahmet FelZİ 
Salahiyettar bir menbadan Londra, 24 (a.a.) - Moskova re japonlar emsali görülmedik 

radyosu N W Yorkta aldıgı• b" f be ı·k İstanbul Rızanooa yokuşu No. 66, Telefon: 234.07 
bildirildiğine göre Sırp çetccile- ' e • n 1 ır se er r 1 yapıyorlar. Ev- lmı••••••a••ımİ,,.....,.ıııİlllİİmlllİİııııl••ıııİıı•••••• .. 

· .. 1 d M"'sl"' haberleri zikrederek, Alman velce faal hizmete ehlivetsiz gö 
rı son gun er e u umanlara kuvvetleri tas.kumandanı ma-J , ve Hırvatlara karşı bir çok tet- rülen kura efradı ııimdi silah tadır. Şanghaydaki japon teba- Çunkinge gelen haberlere na.-
hiş hareketlerinde bulunmuş • reşal Brauchitsch ile genel kur- altına çağrılmaktadır. Keza ası da askerliğe davet olunınuıı- zara.n Uç sınıf i>,tiyıı.t :sililJı aıtı
lardır. Hırvatistan, Karadağ ve may başkanı mareşal Kcltelin [ Çinde askerlik edip de sonra.dan'. tur. Bunlar japonyaya hareket n:ı. alınmış ve otomobiller mü • 
eski Sırbistan arasında bulu· Alman kuvvetlerinin ilerleyişi, terhis edilenler de toplanmak • ı etmişlerdir. sadere edilmiştir. 
nan Yenipazar san~ağına bazı memmıniyet verici olmadığln -,----------------------------------=--------

dan dolayı şark cephesi hare • 
Müsliirru<nlar pek vahşiyane bir katı şefliği vazifelerinden af • 
surette öldürülmüştür. Beran fedildiklerini bildirmektedir. 
kasabasında bir Müslüman tam 
18 yerinden bıçakla vurulmak Moskova radyosu, bir Avru-
suretile katledilmiştir. Rojçe'de pa hükumet merkezindeki bi
bir <;nk Müslümanların tırnak • taraf diplomatik mahfillerin 
!arı sökiilmüş ve Klandic;ada 6 verdikleri bir haberden bahse
Müslüman muhtelü şekillerde diyor. Bu habere nazaran Afri-
öldürillmü,tür. kadaki Alman kıta.lan komuta-

z bd b 1 nı general Rommel, Sovyet cep-
agre e 11 hi'ıdiseler bu hıesindeki mareşal List ile be· 

memlekette emsali görülmemiş raber Sovyet cephesinde hare . 
vahşetler diye tavsü edilmekte 
dir. Mezklır vahşiyane hareket-' kiıtı idare etmek üzere Libya-
ler bütün Hırvatistand.ı• derin dan geri çağrılmıştır. 
bi rnefret doğurmuştur. ı 

Yenipazar sancağındaki Hır- Gazeteler dört 
vatlar askeri kuvvet gönderil - ı • • 
mesini istemişler ve bu talepleriısahifeyc ınıyorlar 
kabul edilmiştir. ı 

Salahiyetli mahfillere göre Anli:ara radyo l?:azete~!_nin ':er 
Hın•atistanda tam bir sükun diği maliimata gore kagıd fık
vardır. danından dolayı gazetelerin 4 

bu oynak te,cbbüsleri ka- Türkiyedcn geçmesini temin .. et' 
"ı ,.c havadan bcsliycbildiği mek maksadile bir tııkım muza Keşif tayyarelerimiz, 23 tem-
le,·cih edilen darbeler önün- kerelere girişmıştlr. Bu . ~bi muzda yaptılkarı bir uçuş 

sahifeye inmesi hakkındaki 
Koordinasyon kararı yarınki 
(Bugünkü) Resmi gazete ıle 
neJ;r~lunacak ve mer'iyete gire
cektir. Bu itibarla gazeteler ya
rından itibaren 4. sahife olarak 1 
çıkacaktır. 

c ·elclI'edıgı müddetçe bu müzakereler cereyan ettıgıne· nasında Schanhorst zırhlısıııın 
dair olan iddialar burada tek - Brest linıanından kalkaı-ak 380 

l'aliyeti devam ettirebilir. ı· h kilometre kadar daha cenupta 
k k ı hip edilm ktcdir. Ber ın ma · . ' '\da. kalaıı Baltı mem e- d Lapallice limanına. gır· ,.,;;;,;nı· .mr. 
· R ı tle i'illeri.ne göre bu ha.beri uy· u - ....,... .. -

~ uıde bir ~ok us mvve bi Mh mu··s,lcrdır· . ranlar Clodiııstın maruf r .,.,...-
liıııerden beri mübareze va • sivet olmasından istifade ede- Stirling tipinde bombardı - 1 ' • • 
lj dedirler. Rus tebliğlerine rek mezkur şayialara bir haki- man tayyarelerimiz mendirek L__! eDJ De!irıyat 
e ana kuvvetlerle irtibaU kat kokusu vermek istcmfşler . civannd:ı demirlemiş bulunan 
'hnyan bir ~ok birlikler, şe·ı d:.r. Tamaınile yalan olduğu.an- zırhlıya gün batmadan hüe;ım Ayten 
-ri. köyleri V<' ormanları !aşılan bu hıı.berleriıı bir tccrü . etmişler ve geminin_ zırhını dele B Bürh Cahidin AYTEN 

rd ':ı k cek rnpta çok agır bombalar ay .an _ _... 1 'k' · d. 
'-'lfaıı. etmek!<> taarruz o u- be balonu olduğuna şüp e yo •. t al"'"ıı· t . b t k d t romanı ycnı h;uuer e ı .ncı c-
ın muvasalası'lı tehclid et- tur. Londra, bu g;bı haberleri a arı 'd· ır Tam =

1 
e . . ay kae • fa basıldı 

k- k -~ 1 ak! k d' b ·yasi mış er ır. ayyare erımıze r- T . · . (İsta bul G t ~ e :ne!ll:ıaW olma tınıır ar. yaym a en ı azı sı 1 sı ljiddetli bir topçu dafı ateşi •.. ~vzı yerı n ııyre 
l~ı;,n parao[\t birliKl"rinin maksadlarına bir zemin hazır- 1 açılmL~ ve :Mcsserchmitt tipinde Kutüphanesı). 

'X)'eti ilk haftclarda duyul -ı lamak istemiştir. Bu suretle İn ..... ,_ ... _...,!""!'!!"!!!'!!!'-""'~~--
';ı. Bu birlikler, miidafaa gilizlcr, bazı niyetlerini daha bir miktar avcı tayyaresi hava-
' 1; d 

1 
· t 

1 
d tabi! göstereceklerini zannet . !anarak tayyarclerimizin yolla- yapılan akına avcı tayyarele -

''3 :ı en sarsın ı ar an. an- - rını kesmek teşebbüsünde bu • rinden mürekkep filolarııruz da 
1ıll'ıüa:ı.it vaziretlerde irtifade mişlcrdir. lunmuştur. müzaheret etmişlerdir. 
•lirler. Yo.r:ılan cephelerde · Bir sterlin Stirling tayyare • Blcnheim tipinde bir hava fi-

,ın:ı.d ve sebatla mukavemet Al hl 1 1 • · d"" ı d ·k· · · ıomuz da, avcı tayyarelerinin re-
?ii:ini Alman ajansları da man ZI 1 a ına yenı :r~~ürm~~~~ aG::c~"ı:'ğı~ :x::::~ fakatlnde olarak Cherbourg'a 
~1 '1rıel:te<lirkı~ Paraı;ütcü fa.' bardıman tayyarelerimiz tara _ hücum .. etmiştir. Dün akşamki 
\tI~r:nin d~ırgunluğuııu bu· h'u'cumlar tfı~r.dan hücuma devanı edilnllş - ve bugünkü harekat hakkında 
, aramak lazım gclır. alınan ilk raporlar yapılan hü-
·~l>lıc gerilerindeki tehditler, Saat 14 de bombardıman tay cumlann muvaffakıyetle neti -

'l'ı-ıı.ı., z orc'.usu üslerinden uzak· . . (Ba9 tarafı 1 incide) yarelerimizden mürekkep bir celendiğini ve zırhlılara mütead-
' Ça bir kat daha ehemmi-. yarelenmız,. ~charı:ıhorst ve teşekkill bugün Brcstte Gnei- dit tam isabetler vfıki olduğunu l 
'~~zanır Bir şartla ki müda-l Gneisenau ısmındek~ .. Alına_ıı{ senau, Lapallice'de Scharnhorst l ve her Uç 1imaru1a da doklann 
~Ordusunun mukavemet ru- zırhWarına kar1;ı buyük ol~u- w-lılılanna. ~ı yeni hücumlar ha.san uğradığım göstermek -
"llı:ulmasın. de harekat yapmışlard.ır. ya.pı:ıuş1ardır, Breııt üzerin.de tedir, 

; 1 



Sayfa : 8 YEN! SABAD 

T' ~ RIŞLARi'fl TARİHTEN BİR YAPRAK 

"Ebül Faruk Tarihi,, ve Köprülüler 
t Yarışları Programını tahmin- K.. ··r· Mehmed 

siz olarak bildiriyoruz opru u ? 

B b h .. 1 hk.k 1 paşa bir dahi midir. unun se e ını a ı a ımız 
(B•ı tarafı a u..ca uyfada) pıla.cak böyle mııauam ıslahat 

neticesinde kari/erimize. 
bildireceğiz 

Önümüzdeki p•zar günü at (190) liradır. :Koşuya kaydedi
yarı~larının üçüncüsü Ve!iefen- len taylar şunlardır: 
di koşu mahallinde yapılacaktır. Gülgeç (F. Atlı) 
Programın hususiyetlerinden Süieyk (Sedat), 
biri koşu adedinin altı olması Kuruş (Sevüt Kırgıç) 
diğeri de koşulara giren hay - ı Vçfüıcü koşu: (Centilmen 
van adedinin fazla bulunması- koşıı..m) 
dır. Bu sebepten yarıslara bu Kazançları 2500 lirayı geçmi-
hafta saat 15.30 da başlanarak \ yen üç ve oaha yukarı yaşta saf 
tır. Koşu ve hayvan adedinin kan İngiliz at ve kısraklanna 
fazlalığı meraklıların fazla he- mahsustur. Mesafesi 2000 met
yecanlanmasma vesile teşkil c- redir. İkramiyesi 310 liradır. 
decektir. İzhar olunan iki temen [ Ko..~uya üç hayvan girecektir. 
niye temas etmek istiyoruz. Mimoza (H. Eray) 

Birincisi binicilerin arzusu; Mis (Fikret Atlı) 
hayvan adedi fazla olan koşu - Roi (Kara Osman) 
!ardır yarış pistinin darlığı dola- Dördüncii koşu (Hattdikıt:qı) 
yısile hayvanlarla Rtada gırmek Dört ve daha yukan yaşta 
ve pistin dışına çıkmak mecbu- aaf kan Arap at ve kısraklarına 
riyetinde kalma.malan ıçin mahsustur. lkramiyesi 300 lira
start mahallerinin geni~letilme- ı dır. Mesafesi 1800 metredir. 
sidir. İkincisi meraklıların te- Koşuya giren hayvamlar: 
mennisidir. Kısmet (Muzaffer), Karakuş 
Meraklıl&nn gişelerden bahsi \ (H. Mutlu) Budak (Erturban) 

müşterek biletlerini alıp ceple- Isık, Sevim' CM. Turgut), SimM 
rine veya çantalarına yerleijtır- d. Küçük Mihrican (S. Ak -
dikten sonra rahat bir nefes a- t son). 
hp oturmalanııa yanşları sey- Beşinci ko!f!J>: 
retıJıel.erine mahsus ~ta bir üç ve daha yukan yaşta saf 
trıbunun y~ılmasıru ıstenıele- 1 kan lngiliz at ve kısrıı.klarına 
rıdır. mahsustur. Mesafesi 1800 met-

Al8.kadll".lann bunu cüz'i bir redir. İkramiyesi 390 liradır. 
m'."'rafla bır ~afta zarfınd';' te- 1 Koşuya şu hayvanlar iştirak 
mın edeceklerını kuvvetle unııt edeceklerdir: 
etmekteyiz. Geçen hafta adeta Karanfil (A. Ataman, Dandi 
meraklıların hücumuna uğTJyan (A. AJ;,kuş).Abim Pürb (Prens 
bahsi m~te~. giııel~rine .bu Hallın), Yatağan (Kara Os
hafta yenilen ılave edılerek on- man) Komisarj (A. Çırpan). 
~rinde. beklenmemesi teutln e- fl ltıncı koşu: 
dilmlştır. . j İki yaşında ve kazançlarının 

Bu husıısda gışe .. ve muhase- yekunu 1400 lirayı doldurma
llle memurlarının suratlc çalış- yan İngiliz tavlarına mahsus -
malan da aynca mueesJr ola - tur. İkramiyesi 500 lira mesafe-
caktır. si 1000 metredir. 

Resmi yanş pro~ Karabilin (A. Ataman) 
Birinci koşu (Gonk bayt. ı Buket (F. Simsaroğlu) 

lroşwıu) Gongadin (F. Atlı ) 
Üç ve daha yukan yaı;<la ya- Demet (Simsaroğlu) 

nın kan İngiliz at ve kısrakla- Çifte bahis: (2 _ 3) ünciL 
nna mahsustur. Mesafesı 1600 ( 4 _ 5) inci koşular ürerinedfr. 
metredir. İkramiyesi 920 lira- İkili bahis: 2 inci, 4 üncü, 6 
dır. KQ\IUy& üç hayvan kayde- ıncı kQ\lular ve üçlü bahis de: 
dllml.f!tir: 4 . ~ - 6 ıncı koşular üzerinedir. 

Poyraz (Prens Halim), Bu haftaki at yanşlannda talı 
Heves (S. Kara Oı;;znanl, minleri vermeyip karilerimize 
Elhan (Prens Halım). sadece müsabaka programını 

lkttıci Jııoıı'w: (Satış ~) bildirmekle iktifa ettiğimizin 
Üç yafındaki saf kan Arap sebebini yakında neticelenecek 

taylarına m&h ustur. Mesafesi olan tahkikatımız sonunda o-
(140) metnıdir. İkramiyesi lruyuculanmıza bildireceğiz. 

Hl.KAYE 

KO RK U EVi 
IB•• t•rof• 4 Uncu uyfodal l diğinden emindi. Doğrudan doğ 

Mister Fergüson tam bu sı- ruya dokt&r Hendrike çıkmağı 
rada hafif bir darbe işitti, ve iki ve vaziyeti anlamağı istedi, fa
kavgacıdan birinin halsiz bir şe- kat ona nasıl söyliyebilirdi .. 
kilde olduğu halde yerde boylu Bununla beraber aklına gel-
boyuna uzandığını farketti. ı di: Kapıcı Con, bu hayvana ben 

DORDONCü KISIM ziyen insandan her şey bekle -
Hayretten hayrete mek kabildi. 

Bu vak'adan birkaç saat son- Akşamüstü Riçmonda ::elı:ni.ş, 
ra, hastahanenin bahçe kapısı- Cona kendisini içeri bırakır ve 
na bir E:"ölge yaklaştı, takip edi- Fergüsonun kurtulu~una yar -
!ip edilmediğini anlamak için dım ederse büyük bir para vere 
etrafına bakındı, kimseyi göre- ceğini vadetmişti. 
meyince demir kapıya üç defa J Tabii Con evve!A: 
vurdu. - Ben hiç birşey bilıniyo -

Demir kapının üzerinde tok nım, demiş ... 
sesler çrkaran bu üç vuruş, ka- Fakat sonra yumuşıyarak: 
til yüzlü bekçi Conu uykusun -

1 
- Gece yansı gelin .. küçük 

dan uyandırdı. Con gözlerini pencereye üç kere vurun.. açar 
uğahyarak kapının dört köşe ve bildiğimi size söylerim... de
d~liğini açtı. Dışarıdaki gölgeyi mişti. 
iyice süzdü. Dışarıdaki ııahırsız 1 Görüldüğü gibi Diyaııa rande 
!anıyor, tuhaf tuhaf mırltılar - vıısuna tam vaktinde gelmişti. 
la konuşuyordu. Bu, büvük bir ihtiyatsızlıktı. 

Con bunıuı bir kadın olduğu-. Fakat gençler ihtiyatlı hareket 
nu anlayınca: j etmezler, M"ıs Diyana da daha 

- Haa .. sen misin? dedi. Pa- pek gençti ve babasının akıbeti 
rayı getirdin mi bakalım?.. ona bütün soğukkanlılıihnı ka.y-

z;yaretçi, çantasını açarak, bettiriyordu. 
epeyce ağır bir zarfı Cona uzat- - Peki, ne öğrendin baka -
tı. Con birkaç dakikada parala- 1ım ?. 
n sayma işini bi?r<ll. J . Dev Con parmağını dudaklan 

- Tamam .. gır... üzezine koyarak: 
Kapının kanadı, ağır ağır a- - Sus, dedi... Babanız bu -

ralandı, Diyana Fergüson has - rada .. 
tahanenin kapısından içeri giF- 1 - Ne burada mı?. 
di. - Evet, sizi onun yanına gô-

Zavallı Mis Diyana... türeceğim ... 
Dikten üç gündür ltiç bir ha- - Ne için onu buraya ,,.etir -

her alamayınca deU gibi olmuş miyorsunuz? 
ve kendi de mücadeleye atılmış Diyana korkmağa bruılanuş -

tı. Yalnız babasını mı merak e- tı. - Çünkü hasta!. Ye;'.nden 1 

diyordu? Ha'.i'r, çünkü getıç ha- kalkamaz. Size ne yapm:ı.k IA
fiyenin 011.:."'..n birdenbire yok zınıge!diğini söyler, s:z ct~ ona 
oluşu da onu meraka düşür - göre har!'ket edercİ'lh .. 
müştü. Niçin genç Diki anyor- Diyn.na fa>.la ıF•r - etı:1cdi. 
du, bu öyle bir histi ki, adını Babasını görmek, ona Diki şim
kendisi de bilemiyordu. Diyana dilik unutturmuştu. 
Dikin mutlaka hastahaneye gir rn i 

ı yı:.1n J 
1 

r;amah böyle vaidlerde bulun - ı:ıasıl beklenebilir? 
maınıştır. Terhan valde Sultan, Devleti demir gibi !daresile 
padişahın ağzından Köprülüye izmihlill uçurumundan geri çe
müşkülatı nasıl başarabileceğini viren bu d8.hinin bugün bile ar
sorduğu zaman: tık nazari prensipler sahasına 

- Memleketin ıslahı için el- dökülen inkılaptan tatbik etme
den gelen gayretler yapılır, in- di diye hakkını inkar etmek doğ 
şa.llah muvaffak olıınur ! demiş- ru değildir. 
tj_r. Tarihçiler, Köprülü Mehmet 

Ve kendisine sadaret teklif e- Pılş:ının kan dökmek husıısun
dilince de bu ağır mes'uliyeti da ifrat göstermesini zemme
ihtiyarlığına rağmen hırs ile ka- derler. Hatta. Abdurrahman Şe
bul etmemb,, şartlar koşmuş - ref bile: 
tur. - Siyaset itibarile fevkalAde 

Abdurrahman Şeref merhum: yüksekti fakat şahsen çok hun
- Köprülü işin başına geçin- riz bir adamdı, der. 

ce idarenin demir bir elo geçtiği Köprülü Mehmet Paşa, sadı-
derhal anlruııldı ! der. razam olunca, makamına geçtik 

Köprülü Mehmet Pruıanın tam !eri adamları idam ettiren selef
istikla.J ile memleketi idare ede- !eri gibi hareket etmedi. Hatta 
bilmesi yine vatan menfaatini Boynu eğri Mehmet Paşa hak
kendi ihtirasının fevkinde tut - kında saray idam fermanı ver-
ması sayesinde olabilmiştir. miş!.:en Köprülü padişahın bu 
İstikliiline ufak bir müdahale "teveccüh,, ve "iltifat,, ından 
edildiğini görünce hemen sada- şımarmadı, selefinin sekse
ret mühürünü saltanat makamı- ne varan yruıından bahse -
na tevdi etmiş ve: derek idamın nefye talı -

- Başka kulunuzu çırağ edi- vilini tavsiye ett' Malının musa
niz ! demek cesaretini göster - dere edilmesine müsaade etmiş
miştir. kcn kendisine birkaç hafta son

Köpriilü müvaffak oldu. Dev- ra bir sancak varidatı tahsis 
leti dahili ve harici düşmanların ettirdi. 
dan temizledi. Marmara denizini ' Köprülü, ilk hanrizliğ!ni Ve
tenezzüh havuzu haline koyan nedik ve müttefık devletler do
Vencdik ve müttefik devletler nanmasına hücum ettiği zaman 
donanmasını yaşına başına bak- harpten kaçanlar hakkında 1 
madı ve bizzat harpte hazır bu- göstermiştir. Donanmanın bir 
lunarak mahvetti. Türkün iti-

1 

kısmı Rumeli rahilinde "Kafir 
barını arttırdı. bucağı,, dedikleri bir körfeze 

Şedit olınakla beraber bütün iltica etıniş, muharebeyi uzak. 
icraatında isabet vardır. tan seyrediyordu. Köprülü mu-

Hatta. döktüğü kanlarda bile. harebeye iştiraJc etmeleri için 
o • • işaretler veriyor, davetler edi-

Murat Bey, tarihinde, bekle- yordu. İhtiyar vezir bizzat Ru
nen ilk ıslahat olarak Köprülü- meli tarafına geçti, türlü tehdit
nün şartlarına riayet ettirmekle !erle, vadlerle oradaki filoyu 
beraber padişahın zati mevcu- Yeniçeri ağalariyle güç bela har. 
diyetini gözden kaybettirmemek be sokabildi. 
18.ı:ım geldiğini ve hükümdan Yeniçeriler, ufak bir mukave
idareye müdahaleden ve halk ile met görünce gemilerini başt.1ın I 
temastan teb'it eylemek fakat . kara edip kendilerini denize a
anın namına olarak umurun ic- tıp kaçtılar. Köprülü bunlar
ra.sını bir mürakahe heyetine dan sekiz yüz kırk yeniçeriyi in
vermek icap eylediğini ileri sü- lıçtan geçirtmiştir. 
rüyor. Zira o iktidar müralrabe- Haksız mı idi? Milcazatta şe
siz bir surette gerek padişahta , dit olan koca vezir mükafatta 
ve gerek sadırazamda olursa.' da imsak göstermezdi. 
keyfi bir idare şekline girermiş. - Allahını seven benimle gel-

Büyük tarihçi da.ha o asırda. sin!. diye bir avuç lcalıramanla 
bir nevi "saltanatı meşruta,, ida bir mavnava atlayara:k düşma
resi düşünüyor ve bwıdaki fev- nı tepeleyen Ala.iye beyi küçük 
kaladeliği kendisi de takdir et- Mehmet beyi, huzuruna celbe-

1 
miş gibi: diyor, alnından, gözlerinden ö

"Mürakabe heyetinin tesis u- püyor, kendi arkasındaki samur I 
sulü o asra göre çok görülme - kürkü çıkarıp eliyle arkasına 
meli. Çünkü lngi!terede par!A- , gidiriyor, başına da iki "gazi çe
mento tamamile yerleşmişti. lengi,, takıyordu. 
Felmenkte, Fransa.da. (Et& ge- Amiral gemisini bir topla. ber
nerö) dedikleri ayan meclisleri hava eden Topçu Kara Mehme
hüküınet reislerinin keyiflerine de ihsanlarda bulwıuyordu. 
göre bir mümanaat seddi ma - Murad bey, Köprülü Mehmet 
kamında bulunuyorlardı!,, di- paşanın dehasına şu noktadan 
yor. dok 

Devletin o zamanki h&li, zih- unuyor: 
niyeti, başındaki gaileleri düşü- Bidayette Hacı Be~ Post 
nülünce Köprülü gı·bi ümmi bir nişini Kara Hasan oğlu koca 

Hüseyioı ağa, Köprülü ile bera
vezirin böyle bir inkılap yapma- bcrdi. Sonralan aralan açıl:ıruş
ması dehiisını inkar ettirecek 
bir sebep teşkil eder mi? tır. Bunu anlayan sadrazam 

1908 de ilan edilen meşrutiye- Hüsevin ağaya müracaat e<!_iyor 
tin inhitattan kurtarmadığı Os- ve onu niyetinin doğruluguna 

ikna ediyor, hatta ona biraz da 
mantı devletini bu idare üç yüz tabasbüs göııteriyor. 
sene evvel inhitattan kurtaracak 
mı idi? Köprülünün bu hareketini mü.. 

Ebülfaruk tarihinde temenni verrih: 
edilen saray ıslahatı, padişahla- "İptidayı emirde bu hareketi 
rın bıtihapla getirilmesi, vera - onun bir dahi olmadığını isbat 
set üzere saltanat niyabeti ih- eder. Çünkü dahiler kendi fıt,. 
dası gibi usulleri Köprülünün ratlannın cevher ve cilalanmı, 
tatbik etmemesi onun her şey- iişık bulunurlar. Hüseyin ağa
den evvel baJjaracağı muazzam !ara karşı o gibi tenezzüller ih
işlerle beraber y.;rüyecek şekil- tiyar etmezler.,, diyor. 
de değildi. Köprülü "ehemmi,, ; Köprülü, I'iç bir zaman kendi
"mühimıne,, takdim etmek mec- sinin bir dAlıi olduğunu iddia 
buriyetinde idi. etmemiştir. Onun dehasını ba

Snora bize misal olarak gös- §'ardığı muazzam iş meydana 
terilmek istenilen Avrupa dev- koymuştu.· 
Jetlerindeki Eta generö'ler, Fı:enkler: "Netice, tevessill 
Almanların, Macarların Çek- edilen çarelerin doğruluğunu is
lerin, Lehlerin Diyet meclis -1 bat eder.,, derler. Köprülü uh
leri, Venediğin senatos-.ı, yahut desine aldığı işi sonwıa erdir
"onlar encümeni,, o asıra göre mek jçin her fırsattan istifade 
tatbik edilen idare şeklini deşiğ- 1 e...,' 0 ve maksat ugru" nda bü-
"-ek bır· ii.mil' d.eg·ildi. Hüküm- ~ ._... ~ yük bir mülayemtt göstertıriş-
darlar yine istedikleri gibi asıp tir: "Çelik el, .kadife bir eldiven 
kesiyorlardı. Fransa.da Oettre içinde idi.,, 
de cachet) tesmiye edilen ve Tarihte idam ettirdiği adam
kralı~ mühürü ile mühürlenmiş lartlan en çok Seydi Ahmet pa
isim yerleri açık Marn fermanla. ııa ile Deli Hüseyin Paııav& acı
rı cayır cavır hüküınferma idi. nılır. Bu iki adamın çak değer

Bu meclisll!r hakiki müraka -
1 

H vezirlerden olduklannı kabul 
beyi temin edemiyeoek olduktan etmekle beraber Köprülüyü bun
sonra evveldenberi bizde mevcut dada haklı bulm 1< mecburiye -
olan "kubbealtı vüzerasında.n,, tindeyiz. Her ikisi de sarayın 
bir farkları yoktu. Bastil kalesi daima Köprülüye balef olarak 
büyük ihtilfile kadar siyasi müt- hazırladıkları iki mühim sahsi -
te.'lıimlerin mahbesi olmuştur. yet!eı di. Mesele, bu iki adamın 

Köprülü Mehmet Paşa gibi ifilası değildL Bütün entrika ço 
bir insan kellesinin bir tek ada- raplan onların üzerlerine örü
mın durlaklanndan çıkacak em- liiyordu. Köpcülünlin rakipsiz 
re mt•-3.llak bulunduğu bi, de-ı' ve tamamen müstakil kalması 
virdPn yet'şen devlet adam,ndan Jizımdı. Seydi Ahmet Paşa ile 
ancak zamanın tekamülü ile ya-, deli Hüseyin paşanın kanına gi-

Lozan zaferinin 
T 

Yıl dönümü 
(Bat tarafı 4 Uncu •Yfada) 

llvri artık bizim değil. Silivriden 
gelen yoğurda gümrük veriyo
ruz}. 

Lozan gününden evvel, Ege -
nin, Karadenizin birer incisi o
lan vilayetlerimiz her köyünde 
ve kasabasında mutlak bir kah
ramanın adı yaşayan Anadolu 
iki buçuk vilayete munhasır 
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İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

~ . - •. ~ .· - . 
bırakılmıştı. Sevr bile bile imza =======================::;::::~ 
edildi. Fakat Türk milleti dillıi 
evlfıdı eşsiz kahra~n Ata
türkün kumandasınd·ı kıyam e
derek kendisi için yazılmış ta
rih; yırttı ve kendi tarihiDi. 
kendi yazdı.,, 

Bundan sonra rektör Loza- ' 
nın bize kazandırdığı haklartlan 
teker teker bahsetmiş ve sözüne 
devamla demiştir ki : 

"Lozan imza edildiği gün ec
nebi bir gazete "Türkiye Mohaç 
dan büyük bir zafer kazandı.,, 
demişti. Daha Sakarya zaman
larında Milli Şef Fransız mümes 
siline bir münasebetle istikliU 
hakkında şunu demişti: "İstik
lal bizim üzerimize aldığımız 
vazifenin ifadesidir.,, 

Rektör sözlerini şöyle bitir -
miştir: 

1 Devlet Demiryolları hanları f 
Muhammen bedeli aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı kalörifcr tesisatı şe

beke malzemesi 8/9/1941 tarihinde saat 15 den itibaren sırasile ve kapall 
zart usulü ile An.karada tdare binasında satın alına«!akbJı. 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat iJe 
kanunun tayin ettiği vesikaları ': ~ tekhflcrini ayni gün saat 14 de kadat 
komisyon reisliline vermeleri ıa.zımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme DairesindGD, Haydarpa
şada Tesellüm ve sevk şc.fliğinden datıtılacakbr. 

Lirle 

No. 

1 
2 
~ 

Muhammen bedel 

Lira Kr. 

10950 
13800 

5400 

Muvakkat teminat 
Lira Kr, 

821.25 
1035.00 
405.00 

,(6022) 

"- Lozanda imza edilen vesi- ~-••a•••••••••m•••••••••••~ 
kanın 18 inci yıldönümü 18 mil- ı 
yon Türke ait üniversitenin 
sulhu bize temin eden İnönü
ne minnet ve şükran duyguları
m arzederim.,, 

Tahir Taner künıilde 
Rektörden sonra kürsüye ge

len ceza hukuku profesörü Ta
hir Taner sözlerine ~yle başlıı.
mıştır: 

Şirketi Hayriyeden 
Bilet Ücretlerinde Tenzilat 

1 - 1 Ağustos 19-41 Cu.ma sabahından itibaren üsh..-üdar Salac-ak ve 

Hattm iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskelelere yalnız gitme 

ikinci me .. ·ki bileti 60 para tenzilile 10, birinci mevki bileti 1 kuruş ten
zilile 13,5 kuruşa satılacaktır. 

' 
2 - Üsküdar, Salacak ve Harem iskelelerinden Beşiktaş, Kabataş 

ve Köprüye ve Köprüden Harem, Salacak ve Osküdara gidiş ve dönı.lş 

biletleri birer kuru;ı: tenıilile ikinci mevki biletin, 17, birinci mevki bi

letin 22 kuruşa satılacağı sayın yolcularımıza il~n olunur. 

"- Loııan muahedesinin im
za olunduğu gün çok hayırlı, 
çok miıbarek bir gündür. Türk 
istiklfil mücadelesinin ulaştığı 
zafer Türk milletine yeni bir 
devir açmıştı. Lozan muahede- h••••••mı•••::mımımı::m•mı:m•••nmın•-1:0 
si zaferimizi tescil etmiştir. ,, 

Bundan sonra profesör Loza
na takaddüm eden devirde ec
nebi imtiyazların ne kadar ile
riye kadar l!ötürüldüğiinden 
bahsederek bilhassa kapitülii.s -
yanların hukuki cephesini tahlil 
ederek demiştir ki: 

İnhisarlar !:!: Müdürlüğünden :f 
Cinai Muhammen S. Muv•k· Ekailtme GünU saati 

Lira Kr. kat T. ıckll 
Lira Kr. 

Ka~ımpaşa tuz amba-
"- Ceza işlerinde vaziyet da- rırun çatı tamiri 

ha feci idi. Memleketin sükun Maltepe T. eruıtilüsU 

1053.80 79.63 Pazarlık 29/7/941 10.45 

ve asayişini bozan suçlar iki ec- memur ev. tamiri 6~.60 46.92 Pazarhk 29r1194ı ıı.50 
nebi tarafından hil.dis olursa hiç l - Şartnamesi mucibince idarem •in Maltepede ve Kaınmpaşada yal" 
karışılmaz. İş konsoloshaneyi ve tttacaK• taınir ili pazaruğa konmUft.ur. 
mahkemesini aliilı:adar ederdi. 2 - Keşli bedellerıle % 7.5 teminatları hizalarında yazılıdır. 
Bir ecnebi, bir yerli aleyhine suç 3 - Pazarlık 29/7 / 941 Salı ııilnü Kabataıta Levazım :ıubemizdekl aJıJ" 
işleres kapitiilfuıyonlara göre komisyonunda yapılacaktır. 
mahalli mahkemeler salahiyetli, 4- Pezarlıta girecekler % 7 .5 güvenme paralarile birlikte yukarıda ya· 
am.ma, ha.zan konsoloshane zı1ı ~n ve saatte adı geçen şubeye müracaaUarı. 
maznwıu teslim etmez, tebliğat 5 - Şartnameler oözu geçen şubeden parasız alınabilir. (5836) 

yapmaz, Osmanlı zabıta.el tevkif!========================~ 
edemez, derhal sefaret müdaha-
le eder, Babıiillyi sıkıştırırdı.. 

O devirde yetiştim. Vazife do
layısiyle bizzat şahidi olurdum. 
Ecnebi mevkuf veya ına:b.küm 
musırran istenince nihayet Bıa
bıiill emsal teşkil etmemek ııar
tiyle teslimtni adliyeye bildirirdi. 
Fakat bu emsal teşkil etmemek 
kaydı her mevkuf teslim edilir
ken hiç unutulmıyan bir kaydi 
ihtiraz.i, öyle ki yapılan muame-
le bilakis yüzlerce emsaline uy-
maktan başka bir şey değildi. 

Atatlirlııe alt bir lıabra 

İstanbul B~lcdiyesi iıa;ı;;J 
Tahmin bedeli 'lk temlnau 

M0.00 42.00 

2042.50 153.19 

Yollar şubesi mütemadi tamirat iŞ"' 
çj.lerile şoförleri için 70 takını Jf 
elbisesi. 

-ilse~ Cerrahpaşa. ve Zührev1 ~&S~ 
talıklar haıstahanelerile ZeynepkWı'I 
doğum evinde 942 mey15 ayı son"'111 

kadar vefat ed~ek fakir ha.!:iı.aıar• 
ait cenazelerin defni i,ai. 

Gene böyle bir yıldönümünde 681.00 43.58 Karaköy ve Gazi köprusünde ç•b' 
Şükran hislerini arzebnek üze- şan işçi ve usta başılar için yaptıfl' 
re Atatürkün huzuruna kabul lacak 83 kat tulum elbise. 
edilmiştik. Büyük kurtancı bir t390.70 329.30 Yollar şubesi mütemadi tamirat W 
münasebetle Lozan zaferinin çıleri için alınacak malı.eme. 
mahjyeti etrafında çok değerli 
söz söyledikten sonra bilhassa Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ,yfl 
iki mühim tavsiyede bulundu . ayrı aç•k eksillmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuıımeHit M~4"1 
Birincisi "Lozanm kıymetini a:n- 1 lügü kalemıode görülebilir. ihale ll/8/ı94ı Pazartesi günü saat 14 de p,ı<T'1 

lam.ak için onu daima Sevr ile 1 Encümende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları .;e 
mukayese etmelidir.,, · 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saalte pai"ıl 

Bundan llOllra profesör Sevr l':ncümeıide bulunmaları. (623ı) "' 
muahedesinin 136 ıncı maddesi- ======================:=:;:
ni okumuş ve ı .ozanla mukayese bek kürsüye gelerek söze baş- aralarında bir de baro kurıııııi" 
ettikten sonra Atat ürkün ikinci laınış v ~ şöyle demiştir : ı !ardır. 
tavsiyesine geçerek demiştir ki: "-Sayın vekiller, sayın mil- (Societe de Baro de Co~v
"Lozan deyince dalına İsmet !et vekilleri, sayın komutanlar, tinople) adı verilen bu baro f>' 
İnönünü şükran ve i!tiharlar sayın dinleyiciler, sayın meslek- tanbuldaki ecnebi avukatlar -
anmak her Türk için bir vazife- daşlar, ı rasında kurulmuştu. . 
dir.,, Sevr muahedesi denilen idam Bu baronun 32 azasından l!S ı 

Bugün de başka. milletlere hükümnamesinin yırtıldığı bu- ı yabancı 5 i gayri müslimdi. 
gıpta ettıirecek surette milletimi- gün Lozan muahedesi denilen Bundan sonra kürsüye geJeV 
z!. sulh ve selii.met yolunda yü- 1 Türk vatan ve milletinin istihliuı Ordu mebusu Ahmet tııs·10 
ruk;-ı Lozan kahramanı Büyük beratının ımz· alandıgı· bugun·· . T k ·· t ·· · •• ııJ 
Şef o goz gaze eci gozıyle Lo..- " 

e sonsuz saygı ve şükranla- Türk devletinin kuruldugu· gu·· • I ani •~'° .. ~ıır ruru sunarak bu vazifeyi yapı_ .. 
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. ~.~·onu takiben de hur -e 
yorum. Sözlerime nihayet verir- nun ınci yıldönümüdür. fakültesınden Sabiha Ate.Ş ' 
!;en bize bu mes'ut günleri yar Bundan sonra hatip Osmanlı Muzaffer Erer (Gençlik göziY1~ 
şatmak için kanlannı, canlarını imparatorluğunwı son zamanla- Lozan) adlı birer söylev ver 
feda etmiş kahraman Türk ev nrun kısa bir tarihçesini yapmış mişlerdir. 
ııl.tlannın mübeccel lıatJralannı ve Lozanı avukat göziyle tahlil Jl&lkevlerind& 
minnetle anar ,hepinizin ba"'"a- ederek demi~-..ir ki: ,_;D 

~- Dün akşam Lozan zaferiv", 
mıru kutlarım.,, "- Osmanlı imparatorluğun - on sekizinci yıldöntimü ıııiill~ 

D!a...r hita'-'- da ecnebilerin istisnai ve müm- gJl .. ~ ....,r taz sebetiyle şehrimizde buJUll 
Pr muamelelere mazhar olına- j b' ıııJı 

ofesö~ Tahir Tanerden lan itibariyle avukatlık filemin- titün Halkevlerinde de paf 
sonra Baro Reisi Mekki Gelen- ! de birinci p!Anda yer almışlar 1 merasimler yapılmıştır. 

r~n.~er .. hakikatte saray ve Köp-I 
rulu clıışmanlandır. 

Böyle • ;mayıp da pek cesur 
?lduklarında şüphe olmıyan bu 
ikı adını Köprillünün yerine sa
darete getirilseler acaba siyaset 
kefesinde Köprülü kadar bü
yüklük gösterebileç~er mi idi ? J 

Burası tahakkukuna imkan 
ol"""a'.l bir noktadır. 

L • ıülünün tarihte yaslandı
ğı dc.ıa abidesi nazariyat vadi -
sinde yapılan münakaşalarla 
sarsıJamıyacak kadar kuYVetJi
d:r. 

lJLUNAY 

Bu merasimler ~nasında ı;:; 
zarun derin manasını izah ~ v 
konferanslar verilmiş ve ti)'~ 
ro eserleri oynanmıştır • 

Sahibi: A. CatTıaleddln &ır•ÇojlLI 
Neşriyat Mildilrtl: M •clt çetl~ 

, Basıldığı yer: (H. Bekir Gür.so)'I•' ) 
' ~ j A. Comaleddln Saraço61u mıtb•' 


