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Nizamettin Nazif 

Çarşamba 23 Temmuz 1941 
ldaı-ebane: Cajalojla, Nara· İ 

osmani,.e c:adde.i Noı 36 ı 

GünUn En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

.. 
c-.temiae cönderilen mek- 1 

tuplar 8apnuharrir adresine 1 
gönderilmelidir. 

Bugün Hatay bayramıdır. Bu bir milli bayramdırı - 1 Yakın Tarihten bir yaprak ,_ 

Suriye lf!luharebesinin faciaları, Antakya ile iskende- Krenılı"n'de geçı~rdı·g"'ı·m geceler ••• 
.L•• ~- ıt.•.,·., '.o ' ,· .... "• ' ı ' 

runu Turk hudutlarına sokmakla, ne doğru ne derece 
"zamanında bir iş,, yapmış olduğumuzu isbat etti •.. 

'- Bugün Hatayın anavatana bağ- ;"' 
Mll\dığı gündür. Hatay bayram ya. 
l>•Yor. Bütün Tiirk alemi bu bay
t•rna iştirak ediyor. 
I Zira Suriyeyi yakıp yıkan kan· t macera, cSancak. Türklerini 
ranaı.z mandaaı altından ve S1.ı-

r· l 1Ye tebaası olmaktan kurtarmat.-
l nelcadar doğru hareket etmiş 
olduğumuzu, bugün tam.amile • 
l>llt etmiş bulunuyor. Eğer, An-
1-ltya il'! Jskenderunu tam zama· 
llında·, anavatan hudutları içine 
'akmamış olsaydık, bugün Bcrut. 
~ gibi, Şamlı gibi Suriyen!n arap
L tı .Dürzüleri, Çerkeslerı, Rum
•rı, Yahudiler ve Suriye ile Lüb-
11•nda yaşamakta olan tali!ıio 
'tiirklcr gibi Hataylılar da birçok 
llhnıet çekmiş olacaklar, birçok 
~•rarlara uğramış bulunacaklardı. 

1 ::-

---------------------------•1----------------------------
Troçki, operanın çara mahsus olan locasında 

oturan diplomatlara haykırdı: 

Ayağa kalkınız efendi/er! Katlettiğiniz 
arkadaşlarımızın hatıralarını anıyoruz! 

- Yazan: 1 
~izamettin Nazif __.! 

Günün bu en mühim röportsjını okuyunuzl değil Türkiyede, 
ünyanın hiçbir tarafında hiç kimsenin bilmediği v 

Sovyetler birliğinde ancak üç beş kişinin hatlrhyabileceğı 
bu hadiseler, bugünü anlamak için bir anahtardır. 

Halebin, zaman zaman empcr
llllist garplı karşısında sinirli ha
telcetlere sahne olması bundan
~.': Halepli de, Suriyedeki. diğer 
\ırkler gibi, Antakya ve lsken. 

t.1:runun nasıl bir saadete kavuş
~nu zamanında ani~ ve bu 

Hatayın anavata.na bağlandığı gün Antakyada al ınan bir resim. Asya, Moskova 
bombardıma
nından alınan 

neticeler 

Roma da., 
İki güzel tchrimizin tal-iini k19kan
lııı§tır. 

Hatay vilayetimize. daima 
"tiirk kalmak. ve Türkiye hudut
~rı içinde bulunmak kaderi ile, 
llgün, idrak etmiş olduğu cİlhak 
rıdönümü bayramı• nı ec";nçle 
lltlarken tunu da söylemeliyiz: 

Bolivya ~us REsMi ı Moskova 
meselesi rEeLIGı -ı ikinci 
Berlin de, Bo- Ceph~de akı na 

A 

umumı 

harp 
arif esinde ... 

Bulgar Başvekili 
şerefine verilen 

ziyafetler 

Cümhuriyet Türkiyesi Şarki 
A.kdeniz kıyılarında ve Orta~ark
ı.: İnsanlığın sembolüdür. Ve, her 
~•ilet için, ayni derecede medeni 

livya sefirini hıçbır uğradı 
kovdu! değişiklik l 

mühimdir I 
Bütün gözler Birçok ta

0

nk tcıhrip l 
-~--oı----

~~le ve milli inkişaf temenni eden 
•r siyasi hüviyettir. 

NİZAMETI1N NAZİF 

Jf 

b· :<\rımksa. 23 (Hususi ımıha-
ırırnizden) - Bugün, Belenae

\i Şehitler Abidesi önünde mera
~ Yapılmış ve nutuklar söylen
~lftir. Hatayın hertarafı, Antak· 
t~· İskenderun, Belen ve bütün 
"8aba ve köyler donatılmı§tır. 

Belen Şehitler Abidesine bir
~lt Çelenkler konmu~tur. 
b· Suriye muharebesi esnasında 

1tc;ok kişiler Hataya iltica etmi§ 
~!d\ığu için hertaraf pek kalaba
'llttır. 

'tOMANVADA; 

~enç Kral bir 
tlutuk söyledi 

---o---
llQşvekilin zevcesi de 
tQt[z sözler söylemiş .•. 
ltıa Bil kreş, 2 3 ( A.A.) - Ro-

1\}'a ajansı bildiriyor: 
d f{ornanya Kralı Mihail, radyo
~ "<>ylediği bir nutukta, cEcdat 
~tllklarının kurtanlması için 
"\! ıılarını feda eden Romen ve 
~ ltlan kahramanlarına ~endi 
'lıt llrıettaylığile, Valide Kralıçe ~e 
d' btlelı:etin minnettarlığını> bıl-
~· B ıttir. 

lo ~vekilin zevcesi Bayan An· 
'ii 11j-co da harp yaralılarına tatlı 

&er aöylemi~tir. 
~il "tvekil Muavini, Mihail An
''h~o da cRomen ve Alman 
>~•tnanlarının menkıbesini hc
\o~ nlı oir lisanla tebcil etmiş> 
~t. derin minnettarlığını arzetmiş 

~~"ıvekil Muavini, cDevletin 
~ r•tnanlarla ve onların ailesi
~?. l'tı~gul olacağını> ilave etmiş 

Almanya, Ruzveltin 
"Cenubi A m er i k a 
memleketlerini esir/eş 

tirmek istedigini,, 
iddia ediyor. 

Berlio, 23 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Lapaz'dnki Alman elçisi, Bo. 
livya hiikftmctine Alman hü. 
kiimeti namına aşağıdaki nota. 
yı tevdi etmiştir: 

•Polonya hükümeti, 15 tem
muzda beni iyi görülen bir adam 
olarak telakki etmediğini ve 2% 
temmuza ,kadar Bolivya'dan ha
reket etmekliğimi bildirdi. 

Bolivya hükümeti, bu hattı 
hareketi muhik göstermek için 
hic bir sebep ileri sürmemiştir. 
Bu sebebi ne ben ne de Alman 
hükumeti bilmemektedir. Son
radan matbuata verilen izahat. 
tan sebebin tamanıile uydurma 
olduğu ve hiçbir esasa da~·an. 
madığı aşikar olarak gözükmek. 
tedir. 

Almanya hiikiımeti namına 
Bolivya hükümetinin her türlÜ 
enternasyonal kaideler hilafına 
olan bu hattı hareketini şiddetle 
protesto ederim. 

Almanyp .hükumeti de, Boliv. 
!."a'nın Berlın maslahatgiizarın:: 
istenilmeyen bir adam olduğu. 
nu ve üç gün içinde Almanya. 
dan c;ıkarılnıası lizımgeldiğin · 
tebliğ etmiştir.•~ 
ALMANYA. HADİSEDEN DO. 

LAYI RUZVET't İTHAM 
EDİYOR 

Berlin. 23 (A. A.) - Yarı res
ni bir kavnaktan bildirili~·or: 

Lapaz'daki ~lı_nan • ~lcisi~e 
lı;arsı Bolivya ~uku.met!nın ha~tı 
hareketi. Berlın sı~ası .mahfıl. 
lerinde Amerika Bırleşık ~ev. 
Jetlerinin ıncrke~ ve cenuba ~-

rikadaki küc;uk devletler u-
me (Or··"..,' iirH,.. .. ii-f,. 

~lnıanlar, Moskovayı 
bombardımana neden 

lüzum gördüler? 
Sovyet o.- C. A. ·:-taryaları, ihtiyacı 

karş~hyacak k·-drette midir? _ 

Yazan: Emekli Albay Sadık Duman J 
fY a.ıası 3 üncüde) 

Olmadll 50 Alman Singapurda.. edBmiş, trenler ~ 
--o---

37 Alman, 14 
Rus tay garesi 

düşdü 

tayyaresi dün 
gece, şehre 
hücum etti! 

Japonya bu ÜSSB !::~:ve~. ~~>mu!:00 1 
hu .. oum ederse hava kunctleri 21.22 temmuz 

l(ecesi. Moskovadnki askeri hc-

A • k h b defterden başka sark ccplıcsindc 
merı a ar e ric'at etmekte olan Sovyet koJ. 

ıarma, demir;\·ollarına. garlara Bul~ar BnşvekiJini ağ'ırlamnkl:ı 
meşgul olan Kont Ciano 

MoskCJVa 23 (A. A.} - Sov· 
yet resmi tebliği: 

---Oo----

Onbeş tayyare 
düşürüldü 1 

Dl. recek ve tank toplantılarına hi.icunı 
etmişlerdir. Bir ~ok tank ve her 
türfü nakil \•asıtalan tahrip c
di1mi~tir. Atılan bombalardan 

U.omn, 23 (A. A.) - İtalya 
Har;Cİ;\ e nnzırı Kont Ciano, Bul 
ı:ar haş\·ekHi B. FHof ile Bıılgaı 
llaricil·e nazırı H. Popof şerefi . 
ne bir ()ğlc ziyafeti vermiştir. 

Smolensk • P~kov • Jitomir a· 
rasında pek şi:ddetli muharebe 
ler devam -etmektedir. 

Cephf.nin hiç bir tarafında 
bir deği~iklik olmamıştır· Ha· 
va muharebelerinde 37 düş • 
man tayyaresi d~rdük. Kay· 
hımn 14 tayyaredir. 

Pazarteei akşamı Moskova • 
ya yapılan hava akında dü~en 
Alının tayyarelerinin Eoaısı 22 
dir. Bu rakam mühimdir. iZra 
bu muvaffaki-yet gece hücu • 
munda ekle edilmi.,ir. 

Almanlar 

TJT~al 
ed~gorl<!!_ 

. -
Bir kadın 
taburun·u 

im ha 
etmişler! 

Almanların bütün 
------------------mu va/ jakiyeti 
şudur: 

iki hastahane 
harap olmuştur 

Londra 23 (A. A.) - Mos· 
kıo,·a rady0tııu, §ehrin <liin gece 
tekrar hava hiicımmna uğra • 
dığını hilkJirmi~tir. 

150 Alınan tavvare i ı;dıre 
akın etmi~ ve bu~l~rın 15 .. ta • 
nesi düşürülınü':tür. 

D. C. A. bataryalarının ateşi 
gayet .şiddetli olmu~ ve diğer 
dfu.maıı teşekkülleri <le ehre .. . . 
,okulamanıı§tır· 

Hiç bir a~keri hedefe isabet 
vaki olmamı~tır. Bazı yangın· 
lar çfmn~ ve iki ha~tahane ha· 
ra polmu~tur. 

Japon gazeteleri 
tehdide sı11amı 

--------------=~----başladı! 

Avustralya hariciye 
nazırının beyanatı 

Japonyaya karşı bir harİ>e gıre
cc~i anla~ılan Ruzvelt 

Londra, 23 (A.A.) - Singa
pur radyosu, dün, İngiliz ve 
Fransız dillerile yaptığı ne!Jriyat
ta, İngilterenin Hindiçiniye bir 
taarruz hazırladığına dair olan 
Japon iddialımnı tekzip etmiştir. Zafer 

bizimdir! 
Londrnda, bu haberler, Japon 

y:ınm, Hindiçiniye karşı besledi
ği emelleri gizlemeğe matuf bir 
manevra suretinde tefsir edilmek 

Londra belediye reısı tedir. Japon gazeteleri bu Fran
sız müstemlekesine karşı, birkaç 

Moskova belediye gündenberi son derecede ~iddet1i 

b l ,/ yazılar neşretmekte ve askeri bir 
reisine ir le gra, müdahaleyi lüzumlu göstermeğe 

gönderdi ç:llışmaktadır. 

Berlin: 23 (A. A.) - D. N. B. 
ajansının öirendiğine göre 
Smolensk'in şimali şarkisindt' 
ihata edilen ve müteaddit httrtt~ 
teşebbüslerinden sonra taınami. 
le imha edilen bir Sovyet ala. 
1 ının yalnız üçte ikisinin Kızıl 
askerlerden mütebakisinin dt" 
a!'lker üniforması Jti:vdirHmif ka. 
dınlardan müteşekkil oJduğı· 
görülmüştür. Bulunan dos:valar. · 
dan ve •kadınların üzerinde <;ı. 
kan hüviyet cüzdanlarından an. 
]aşıldığına göre 18 temmuzda ht• 
alayı tak\·iye için Moginsk'den 
bir kadın taburu gönderilmiştir 

Japon gazeteleri Siyamın Ja-
Londra 23 (A. A.) - Londra ponya için bir tehlike olduğunu i

llelediye meclisi rei~i. Moskova leriye sürmektedir. 
Belediye reisine aşağıdaki tel. 
~rafı göndermş"tir: BİR AMERİKA GAZETECl-
•Mosko,•anın maruz kaldığı SİNİN SÖZLERi.. 

zarardan dolayı Londra halkı. ı (A A ) P 

Amerikayı 
düşündüren 

mesele nedir? 
(Yazısı ikincide) 

Singapur, 2 · · - · 
nın sempatilerini Moskova hal- M. adlı meşhur Amcri~a gazete-
kına bildirmenizi rica ederim. •İnin sahibi buraya gelınce şu be 
Bu gayri immni hücumların te-
sauüf ve tehlikelerine aynı zn- yanatta bulunmuştur: 
manda b'z de maruz bulunmak- c- Singapura karşı, herhangi 
tavız. l\luka\'f'metin verd '~j if- bir hıısmane hareket, Birleşik A 
tihar duygularıyla sizi selamla- merika tarafındün, kendisine ya
nz. Sonuna kadar birlikte daya. pılmış bir tecavüz gibi telakki e-
nacağız. Zafer bizimdir. dilecektir.> 

bazıları naklin trenlerine isa
bet ederek b~nlım tahrip ctmi• 
ve yoldan çıkarmıştır. Çcrka~ey Ziynfettc Kont Ciano ve mai. 
ve KrcmçunA? tren yolu kulla- yetinden başka Fa ist partisi gc
nılmaz bir hale getirilmiştir. Hii net ekrcteri, müteaddit nazır
cu01lar neticesinde Leninl!l"adla lar, itnlyan Genel kurmay reis:, 
Mosko\·a arasınrla işlemekte o. Bulg~ri taıluı Roma ataşemili
lan mi.itenddit trenler yoldan l'.1- ı teri ,.c diğer birçok zevat hazır 
karılmıştır. bulur.mu tur. 

.Birkaç 

Aradığımız 
"Şahsiyyet,, 

Hamid Refik 
nümde dört Tanzimat büyü
iünün fotoğrafları duruyor: 

Biri Şinaıi, biri Ziya Pata. biri 
Kernsl, biri de Hamid. Şinasi, 
zeki ve hazin çehresine pek ya
rapn, diifük ve uçları kırpık bı
yıkları, plastron boyunbağile 
«melib i canlandınyor. Ziya Pa
ta da, kır dü§mÜf sakalile hiddet
li güel çehresinde akıl müva:ze
nainin, aefahetin ve «harabati» 
lifin airift hatlarını birlqtiriyor. 
Kemal malum. Güzellerin güze
li bu ha,, zekilerin zekisi bu ceh
re, ulanlann aslanı . ~u Y_ele ~n
cak cvatan kaaidecJatlll nın o a-

bilir • nitekim ancak onundur. , s· -Hi.mide seJinc:e.. . D"~Ogumuz, 

muasırı olmak dolayısile, onu, 
sade fototraflanndan değil, as
lında da tanıyoruz. Gözünden 
hiç diiflnİYen tek gözlüğü, dai
ma itin• ile taranmq saçları, iti
na ile keailmit sakalı, zarif ve iti
na ile bağlanmlf boyunbağile 
Hamid, ıade edebiyatımızın de
iil, kıyafet saltanatımızın da ta
cid&rıdır. 

Eir de bugünküleri gözönüne 
getirelim. Danlınaımlar ama, 
hemen hiçbirinin ne çehrelerinde, 
ne kıyafetlerinde , böyle b~ h~· 
suaiyet bir kendıne maledil!111'· 
lik yok. Acaba .ni~? . Zamanın 
saddar eli, t•hnpkar bır ıaldınt
la, bütün mahrem hususiyetleri, 

Satırla ... ~ 
benlik tezahürlerini, acemi bir 
bahçıvan patavatsızlığile kesmif. 
biçmif, altüst etmiıtir de ondan 
mı? Eğer öyle olsaydı, sözü ge
çen dört Tanzimat büyüğün,ün de 
zamanlarının tazyikine mukave
met edememeleri; herhanci bir 
twezin veya «bala ricalinden» 
b:ri gibi, huşu ve buzu içinde sın. 
tan çehrelerle bize görünmeleri 
lizunc!ı. Halbuki aksine. . . Me
sela alınız Kemali! Devrinde ban
ai «.Osmanlı efendisi», Man°1 
andıran bir batla, feuiz, fotoğraf 
çektirmeğe cesaret edebihnittir ! 
Hamic:lin tek gö:dUğü -tek göz. 
Jükten nefret ederim!-, saltanat 
devrinde, enaşağı «alenen oruç 
yemek» kadar göze bata:ı bir 
şeydi!... Böyle olmakla berab-;: 
«Brüksel sefareti seniyyesine rne
ınur Hamid Bey», geldikçe gel-
dikçe «avrupai bid'atler» i de 
beraberinde getirmekten ve 
omuzlarına kadu tqan «Birinci 
Osmani ve Liyakat nİ§Anı zişanla. 
rı» arasında bunlan da ta,ımak
tan çekinmezdi. Hamidin tek-
gözlüğü ne sevilecek birıey, ne 
de münevverliğin bir remzidir; 
sadece zamanın tazyiklerine mu
kavemetin bir ifadesidir. Kema-
lin omuzlarını döğen saçlan, 
Ziya Patanın, te§rİfat hududunun 
dışına çıkan «sokakadamlığı», 
Şinasinin tevazuu ve hezarfenliği 
yarahcılığın sembolleridir. Halk 
bunu iy'i anlamıt da bu nevi 
kimselere bizde «feylesof!» der. 

Doğru: Felsefe - akıl = ya-
ratıcılık = şahsiyet! d· 

Hani! Nerede? Bunu anyo- ec 
olr ruz! ... 
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,..~~ Bir Hidrobiyolog B - Amerika, 

ve lzmir balıkları D E Demokrat 

Da in rengi bal 
·ı 

olduğu için 
ni naziliğin 

dii ıdır? 
---01----

Kurmay Yüzbaşı M u s t a f a 
Kemal, m ·· şir lbrahim paşa ile 

kon ş ak için S e r e z ' e 
gidiyordu 

Nazım bey, bird nbire ayağa kalktığı 
için beynine saplanacak kurşun 

ka ığına girmişti 

Bir Hidrvbiyolog, g& 
çe11 ak§am AnA-ara radyo 
sımda bi.r horı/ertııı.s ı·er· 

di· İ~nir kör/czirıdeki ba 
lıklardarı., köpek balıkla· 
ruıdcuh bıuılarm nasıl av 
kuulıklarından bahsetti. 
Karide:ılerin boylarını t.'e 
JJMU olu.p ta renkten ren· 
gc gircbiUf_ikleri.ni izah et 
ıi. Bu yıl /;:;mir Fuarına 
.,,Wkemnıel bir akuari· 
yom kurulacağ11u söyle · 
di. 

Nar ağaçları altında keçi sürüleri güden 
Davut, kim derdi ki bir gün hü.kmedece .... , va ·~r 8.f mi 

Bcııiisrail, pcyga::~~~ le r f :U!~n~Jece ki!~! ren'<lor yava. y .,..1 .r""'"'_Ş:......e_k..;!9'!B-~-a-iın"9!. n .... d'!""'iı_. z ...... 1-
I" 
1 A1üellif i : Nizamettin Nazif 

Yu uz Ziya he)in canı ıl<lı 
UJlF'tl: 

·_ Bu ii? te nereden çıktı? 
.diye SÖ)leıı<li- KoskQca bir 
binba§ıcln n tbu umulur muy· 
du? Aca1ha anhoş muydu? 

- Bunları düi?ünnıenin 61· 

ra::ıı değil. Ortada bir vak'a 
vardır. Bu vak'a)ı taHkikc 
kendi arkadaşlarımııxlan Mri· 
nin memur edilm ine ~..alış· 
tnah) ız. Serezcle Nazını-dan dn· 
ha kötü bir dfüıınanunız oldu
~unu da untrtnıayınız· Mareı;al 
Ibrahim paşa, araya ·yaran· 
mak için, bu fll"Sırt1.an kim. bi· 
lir nasıl j 

0 fade etmek ibtıye· 
eekllir l 

- ... 

he§er athyarak eokağa çık.ular; 
Mana.;,tır mcr.kezin'jn verdi

ği !karar ~ik cdi~t.i. 
Evet ,tiuikaıst yapılmış, kur

~n hedefe · :vbet etmi:.lİ. Fa. 
kat tesadif bu ~·a. · · Suikasti 
y pan subayın ~ağı tetiği 
çe1'erken Nhlm he>y, hlı-denbi
ııc ayağa kalkmı tl· Bunun ~
çin, yüzde yüz beynini parça
lt):acak olan kurşun kalı;a ına 
a plann-e.nni§ti. 

Maama.ü, heklcnen netice 
ha ıl olmuştu. Beş hin propa· 
gandacı çen nin bir ;yıkla ya
rat.anuy acağı derecede . iddet
dctli Lir heyecan, bir §İqışek 
~ürat'i ile jehr.i E>arıvermişti. 

_Binaenaleyh oraya hem MUSTAFA KEMAL SEREZE 
kendiııri2iten olan birini gön- GİDİYOR 
dermeliyjz, bem de hu arkada-
§ln çok ukıi, v.c diplomat tbir Bu lıadiacden bir gün son· 
aıikadaş olına ına dikkat etme- ra, :Mustaaf Kemal beyin emir
li: • heri, Var<lar istasyonundan kal 
ııyız. 

Demindenbern an Fahri -kan trenin birin<i mcvlrd kom 
hey, bu ırada söze karıştı: par:uuanlar~~an !birine ik.i 

_ Benee bu işi Mustafa Ke- vahz J!erl tınyorıdu. 

1 h Vale ---- 1idir O ne Tren kalkar,ken, pencere. ma e a ewJ.C1 • ' .. 
k d mesleğini seven ve bHen <len ikalkan &arl§ID ymbaşıya, 
b ~ ar ikerse 0 derece zeki tı-J ibir ka~ genç subay mendil sal-
ll' a: d A"'"'ft'\ada d~~ ladılar' Sertt.ddki hadi enin 

genqtır e, ·•.---.. "!l!f"~ L 1..!1.l! - :ı!.,ı l\f 
olsaydı ibüyük bir gar.etec!i, ) a· tauK.ı:ııane memur oouen.. u~ 
but bir diplomat olabilirdi. tafa Kema~ 6ara!ın ~n yuksek 

Sadık bey başı ile cısdik et· ma~a atın aLdıgı bir Mareşa· 
' li kii.n.<kden atmak ve devrin 

ti. II 1.!1. 1 d ··ıalea en hiiyük müstehitlerluden hi· auw 1ey e aynı mu • . . ı ____ da l -..lak· 
d b l 00 111ıun -.uıwtn ı a tıuu ı eu--

a yu u _J' zu: :ı.. • ibıry landan birini feci bir nıeır 
b -•!.'.1 ıya !uey, uzun çız· k k '{ · 

ı _ _.: · · d R-:ı:. k ı uliyett.e.n rurtanna vazı esı 
me.ııeııı ıçın e, V'ı5en ap atmıı; ·ı l d" üfu .irıt •. 
birer ütuna lıenzive-.n ibacakla· 1 e yo a uz n • u. 
rını hirlbiri üstüne atarak (Daha ı:ar) 

- Ö) le} e ... -dedi- Karar, ----------.---
ierlıal ·tatbik edilmeli· 

·•·········• ............ 
Dör;t gün sonra ibir öğle üze· 

ti... Selfuıikte merkez kuman· 
dımlığı dairesinin tam kar~ısın 
dalci hinnnın ikinci kaunda :Mr 
pencere açılıyordu. İki ndam, 

lmralı'da 
Sanatoryom 

İmralıda ağır hastalıklı mah
kumlar için 250 yataklı bir sa
natoryom yapılması dü ünülmek 
tcdir. Yatakların ellisi ayrı bir 
pavyon ıeklinde olacak ve bu
rası sanatoryomda yatmağa muh 

d a dayalı bir tüf el!in ya· uvaT " taç olup yer bulamıyan hasta ad 
nında ayakta .duru) orlnrdı. liye memurlanna tahsis edilecek-

Gözlerini merkez kuman- tir. 
danlığı daireainin ikindi kntı· 
na diknıi!<ler ,.bir ma 8 OO§Ulda 
meşgul olan başı açık, ık bir 
uhayı gözetli} orlardı. Bu su

Lav Selani;r..; titreten merkez 
J1 ~ ~A b 

kumandanı hinba~ı ı~uzım e-
yin tam keııd'i.si icTi. 

İki arknda~n biri: 
- Ha}<lıi doe um.. . -dedi• 

Fıı:ısat., bu fır al... Herif yazı 
L- • • l' 

Çimento satan 
müteahhitler 

Reami ve hususi müteahhitlerin 
aldıkları çimentolardan bir kıs
mını piyasada saUıklan görül
müştür. Bu gibi hareketlere mey
dan verilmemesi için sıkı kontrol. 
ler yapılması Belediyece alakadar 
lnra bildirilrniıth-. 

1 

Velhasıl H idrobiYolog 
Tadyonun kıymetli dahi • 

• ~lnndtın bir kısmını 
kendisine tahsis etmiş ol
ma.nnı haklı gösıeracek, 
faydalı bir konuşma yap· 
ıı. 

Evet, ciddt>n faydalı 
bir konu~ma yaptı. ll ele 
bilmem ne burnu civarın 
da, m•lan.cnı bi.J' hatyVanın 
d<miz üstüne çıkıırılıııca 

kurbağa gibi bağınnasın· 
Jaki sırrı o /ro4tU' acık, 
herkes ıara/ mdaıı anl~ı
lzr bir tarztla izah etti ki 

ısevirulim doğrwu.· F akal 
bu arkadas bir yerde, bir 
d6ııbire bir Çinli kesili · 
verdi He11ı 1Ul$ıl Çinü? On 
dokuzuncu a.~ırdn Y oon 
Şikay ilı.tilali ile cimi ve 
nev'i dünya ü::erirulen 
halkan eski im paralorluk 
Çinlui. 

İzmir Belediye reisin · 
den balısederl.en kendimi 
zi bir peygaınber ik kcrr· 
§' kar~ıya sanar gibi ol • 
duk. O ne oo::aket, o ne 
mahviyet! «Beni af/et· 
sin.U•r» ile karı.'iık «İzmiri 
ilı.ya eden.> ler 

Doğrusu, bir vatanda • 
şın diğer bir ı·aıandaş hak 
kında bu dert:ce büyük il 
ti/atlar savurmak için rad 
yonun bir vasıta ol.arah 
hullmıılma.~ına cevaz ve • 

rikme:. KaUı ki İzmir 
pek faydalı olmasına rağ 
men adı ge~eıı /::mir Be
lediye reisi, a.sla İzmiri ilı 
ya eımi~ değilJir. q çalış· 
ka1ı bir adunıdır· I~ıe bıı 
kadar. 

İzmiri ihyaya karar 
vermiı bir müessese var· 
dır adına Türkiye Cum· 
huriyeti denir. 

/:mirde büıün ileri 
h.areketl.erin e.sa.sıtıı kur· 
fflU§ bir muhterem adam 
t·tırdır ki, adına Kazım 
Dirik derlerdi. Bunun dı
ıuıda. Bay Hidrobiyowg 
ne derae bizim bir kulağı 

mızdan girer ötekinden 
çıkar, kaldı ki, Fuara ve 
iki ana caddeye ve yirmi 
otuz ağaca inlıi.scrr eden l: 
mir imarı, peh o liada:r te 
fe /;onup çalınacak bir 
mühim eser de te§kil et· 
mez. 

En.sari Bülent 

aır )etm' lik lhir hitk-iinıdar ı koyula~1r. gin'ıkçe kızıllnıoır ve 
kaybedeli iiç )ıl olmu~U· Ve - Ensari m . • li~e!'t,_ ıneçhul ulsnnlı bir ile gökle· 
Deni İet'aile )';ne hem peygaın· re siiriiliiyorımı§ zannını ve. 
her hem §air bir başka hüküm - 1 • ııeıı hu yai';lı ve güç silinir ho-
dar bulalı iiç -yıll <>lnıu;;otu. Gi • lanı efendimiz) de hu alemden ya. Jlır an o kudnr pnrlakla~ır 
elene DanLt derlerdi, gelene Sü ftJçiivenni:.lerdi. .ki, çöliin lıunnnları ) alıyan 
leynıan di)orhırdı. **"' kumlarına da akcıe-der; kum· 

Sesi giizcl, t•ndamı güzd. Kudü;te D:ı~ urluıı öliinıii ii larlar hin ken anın deHlerİ 
fnrkm ve rak güzel, yanık be zerinoon üç )11 gellllli§ti· Hnb · biranda, lıoğnzlanmış gfui kıp· 
nizli tatlı hir genç iken Davut run dağının ( • ) oğuk pı- l ızıl kesilir. 
) üzler.i ,e ibnğırlnrı ) anıl , göz narlarında dinlenen ) olcular İ§'te o zo.ınan yetın ·• bin top 
leri siyah, ze)tin rengi baldırlı görülii}<>r, ağızları yabani ~i • rakçı, etki ıbiıı 111 ~ı ve otuz hin 
kızların <Uyarında çok sevil • çeklerle, salkımlnrla örtiilii usta nnıel~ ve nimarla dökiiın· 
mi ti. Fakat Habrun dağınm c· kuytu mağaralarda -yine körpe cüyü lınkl.akı nıühendi 'e 
~ ·erindeki nar ağaçları altın çohanlar yarı çıplak doln§ıyor nakka ı kamtılatar 1· yep)eni 
da keçi sürüleri güderek haya- larclı ve... Keçiler otluyor! r· l>ir ~tlıir kurmtt' in, daha doğ· 
ta ilk adımlarını atuğı giin kim dı. ru :ın Allaha bir ev, l encline b' r 
dC'rdi ki, şu yırtık deri entıırili l{.enon ilinde, lımmalar or saray yapmakla giiıı ~eçircn 
Davut bir giin gelecek ki, eın· lo parmak bü) üklüğüııdc me) • lıükiiındar Süle}nrnn, Kudü· 
reı.J~ek, hükmed cek, bcldder valar 'crirkrdi. Kara kelıriLar ı::ün öte inde berisinde kı a bir 
retlıedccektir. gözlü 1-.ızlar uzun ısnçlarını rüz peygamber <lola~:tsı ynpıp 

i,.anın doğumundan 1086 garda dağıtmak, bu hurmalara hemen Danıt kaksine <löner, 
)ll önce Kcn'nn ilinde ya~ıyn~ )alımı) ak tırmanıyorlar 'e tc· f,"Urupun açlığı renkten dnha 
bin kcl'e lıin " c dört )"Üz ellı peııindcki dallara -doLgun i.butia kanlı kızıl olan hil'atini uçurn 
lıin İarail oğlu içimle biri çıkıp rını ili~tirip orta J>nrn1ak hi.i- uçura, ko:..a ko~a merdivenler· 
deseydi duyanlar mutlaka gii· > iiklüğündck!j, lllt')'\uları gii • dell çık:ır: giiler ) üzle ' e be· 
lcrlerdi. -Nctckim millet yolun lüıu İ) en .Judıf:,larla em'ıy-or • yiller €öyli)uek hu genç kıza 
da •ilk sefere çıktığı gün İsrail lurdı. yakla:lır. 
oğullarının :Lii)ük dii§manı O zaman bağrı yanık Kenan ili Pcmhe gömlekli genç kız 
Callıt da, onun elinde bir kı- ço~ıuılnrı hudukh a~:ılara da- lfr kedi U) Sallığı ile prı çıp· 
lörnıe !Lir 6ap:ınla kar§ısında yanıp l>n:..larıııı hnvaya kaldırı lak vüctulünü omm gö~üne 
h~lird:ifgin1, g"ôriince .snrı sivri yorlar ' 1e mezmur söylüy.orlar- yaslar, Davut oğ1u Siileyınanın 
dişlerini gıcırdatarak burnun· <lı. kolları arasında } ıunuşar } U· 

dan soluyarak bakını., bakını~ Kervanları kervanlar ko' n- mu::ar, keınilcs.izlesir t;ihi olur. 
tı da tkatıla ıya ı;iilrniiıtü· Fa· lıyordu. O ktıdar çok kenrau Bu~u. uzun hir.. kokla n takip 
kat ·Lu kahkahalı i~tihzanın ne v;ırclı hl ufu1klımla, göz, yumu. eder· Genç kızın pür ihtiras 
acı bir ödeıii i olmu§tu! Yarı şak ırllı tepeleri hitmiycn kR.r burnu Kuclü te anulığı K'()ku· 
çıplak c;o'han Da' ut apanı bir 'nnlurın develerinden kopmuı yu hulımıı.: gibi Süfoymanın 
ııllamı~. iki ~allamı~, iiçüncii birer hörgüç gibi görüyordu· gerdaıımcla ve :kollarında dola-
sallayı~ınclıı fırlayan eivri çakıl Sahyun dnğındit \k;e bir }ıa~· ı:;ır, 
dev c~cli CaJfıt"u boylu bo • kıı kız; yı~ını, 1'.r haı;kn tiirlü • Bu kız Siilcymnnın gözd-esi• 
yunca y.ere scrm'işti. ~akı) orchı. Etdcledııi ilci ) anla dir, adıua Cerrade elerler. 

Bu ilk zaferinde Dıı' ut on rındaıı ıkı ~ıkı kavrayıp dizle Gökte ... ou kızıllıklar kura. 
beş ya~ındaydı 'c sapanı ile rindcıı birer k:mş yukarıya ka rıncıya kadar gö:ole 'te Lüküın 
Culfıtu de,·innezı1en i.ince ına· dar ıyınnı§ <>lan Lu kızlar gür tlar hu hal<le lrnhrlıır. Sonra 
Leueki harpın t ellerinden çı· gen te:knelcrde zeyin ezip yağ Süleyman, -se' gilwlni ya' nş ya
kardığı nağmelerle 1 ro';I p ey· çıknrry·orlardı. va" merdivenlerden ıindirir, 
gaınber.in Şamuil"in sırtını ye· Gurup tanrının günü Küdii }ıi; kapısı ilah oda~llla, bir lrn 
re ~tirmi§ bulumıyor"hı. Son· !'.'ii bö) le bulurdu. Ve ·hatan gü pı.sı havuı:lu menncr !la§lığı:ı 
ra n•e kadar renkli, ne kadar neş ınavilik1ere toz pembe bir açılaıı kokulu lıir oclanın ) u
lıeyecaniı bir Jıayat geçirmiş J'.enk crperken toz pembe göm nıuşalk ~ediıiine <loğru l:.ürükr· 
ve ne muvnffak bir lıiikümdar lekeli J>ir kız, bir başka kız, ler. O znman saçları ıtopuklnrı 
olınu~tn. Sözü için sevilen, sazı başka tiirlii bir ıkız Davut kalır· na değen cariyeler altın buhur 

r. içi se"'.ilen, ,.arkı:ıı, t:ndamı, sinin lıürcleninde belirir; esen danları vnkarlar. Davut kaleJııil· 

1 

rak ı ve kılıcı ~çi nse,ilen bir lıiitiiıı yerleri içine çokecekmi~ nin görünmez ılJir yerinden a 
hükümdar. gilt.i açılan lhurıun delikleriyle fif ·hafif h arp s-cElerü yl- elir Cü 

Hahrun rlağının soğuk l\'e bavnyı lko!klar, gergi ngöğfulü leyman gözlorini Cerradcnin 
~.errak pınarları ile bağ kütiik. gövd~n'.i ınnzgallardan uzatır; kıvılcımlı gözlerine <laldırarak 
lerinin, iizüın salkımlarının ve ölçiiyc sığmaz hir ihtiras He, bir an dii~iinür giibi. olur· Son· 
yabani çiçcklcrfo güzden sakla hir pıırs .gibi. di~i bir kapl:ın ra: ziinırütlü parnrnklarını ka-
dısı kuytu mağaralar,Ia, dnha gibi Kudü·ü k-0klardı. ra ısakalının t ellerinde dola~ 
on heş ya~ındayken bü} ük ve _ Kudü~iin gtırupu . . • tıra d-olaştıra ya bir yeni ilah~-
tecrübeli lıiinerhazı olduğu nin te tesini, yalıut bahasının 
6C\'llle ve 9 v.ilmeye Kudiis ka- mezmurlarından ~>inini mırıl-
le.;in'in güzel l okulu nğaçlarla (1) Halil dağı. llabrun ~im· danır. Uının saçlı cal'liyıtlcr per 
~ü lii lıah cthanelerindc de 55 eli ( HalilürraTıman) kasaba ır deleri çekerek ortadan s1linir
yıl devam edehilmiii ve nilıart dır ki Kudwe 115 . 50 kilomet- ler. 
işte Davut alcyhüsselfıtü vcsse. re yakı nbir k<1%amerl.·ezidir. (Devamı ııcrr) yazı). ol', tanı "eynıne mşnn a · 

- Obiirü tek ~ellrne söyleme· --------------~-~----------------------------------------------
den dm ar da} alı mavzeri al· iki parı;a yeniden tekrarlattı· çılar vaveyll kopanyordu. Son- ı 
(lı: , .e göğsiine da) aması ile te- nldı. Çapkın edalı nertür valai ra, Nlon, usulca, yanyanya bo-

. ilablnrı cOfturmUftu. Köylil ka- p]dı. 
tiğe dOkaıınıa ı bir oldu. dın Juyafetindeki Jünon u eli. Lafaloi.: 

- Gra\I'\'"\' ! Gravvv! nin tersile tokatlıyordu. Veniis'ü - Gidip Kontu Muffat'ı &'Ö- 1 
Gad<leden tramvaylar .ara· Mars'a randevu verirken yaka. reyim, dedi. ll_ll 

balar geçiyor. Bir halk akını lı~ Dian, o:Ben ~imi 
1
bDirim!» Foıeri: ~ 1 

S IA ·k .... ddelerı'nı' her,.ünkü dıye, haykıran Vulken e yer ..-e - Tamam. Beni de takdim e- :==~~~Z:::==i:=::;:." 
e anı, "'" ' " • · b d • t'cal ·· · kkid h d aaat tayını ususun a ıs ı ıoe- dersin. Sonra aıağı ineriz.. zı dudaklı diğer müne ayır. 

gibi doldurup ta:.;ın}Or ~· teriyordu. Ondan ötesi yuıb de- Mukabelesinde bulundu. hahlık içinde yüzüyordu. 
İki arkadaş, biiyiik b'ır o- ğildi. Oyun, nihai bir hoplayıp Fakat balkon localarına vara- Foıeri, kapılan üstündeki yu. 

f,'Uk kanlıfı'kln ate§ ettikleri is- aıçrama sonunda, kulaçlamak· bilmek kolay değildi. Yukarı ııe- varlak çıkınlar arasından bir göz 
Ukaınctc baktılar· Sanki atış tan nefeai ulİlmif ve f>Mmdan çitte halk biribirini eziyordu. Ka- atmak suretile localuı taramak. 

ı · · l d O el ece ticı düpniif olan Jiipiter'in, Y•· labalıim arasmdan geçebilmek tey(Jı ki,• auallerine muhatab ol-
ta ~mı ) ;ı pı)<l~r a~ ı~. e~ yiizünün bütün J'Gamalan litif ye için eğilip bülıciihnek, dinekliye- duğu Kont Dövandövr'le kar§ı· 
ra at ve en I§C ız ır tavır .arı tekmil baksızhklann .-keklerde rek ıokulmak lazımdı. İçinde so- la;tı. Kont, beriki yeğenin Muf
var.(lı ki hunların ir dokikn oldui\ınu bildiren bir tekerleme- luk bir gaz ıulesi yallan bakır bir fat'la11 aramakta olduğunu anla. 
önce bir ıalnma at ettikleı'jni ai ile nihayet buluyOl'du. limbaya sırtını dayamq §İş- yınca, henüz çıkmakta olduğu 7 
pnlaınok imkansızdı. Perde inerken, bravo niclala. ınan milnekkid, dikkatli bir dinle numaralı locayı gösterdi. Sonra, 

Kur§lınlar i-.ahct etmi~. Nfı· 
zım hey ) mıarlarunı u. 

Silfıh atan adanı: 
- Kurşıum tam b.ey:ııin~n 

ymı!i olacak ... -dedi· 
Sonra ild:.i birden odadan 

tıktılar. lerıdfrenlf.ııi döııder 

rınm üstüne çıkan sesler, tiddet- yici topluluğlı kar1111nda piyesin gazetecinin kulağına eğilerek: 
le: terıkidini yapıyordu. Civarından - Canım, efendim, dedi. Bu 

- Hepsini isteriz! Hepıini! geçenler, yava§~ onun adını tek- Nana, mutlaka, bir akı:am Pro-
Diye haykırdı. rarlıyo::-lardL Piyesin devamı vans sokağının köşeııinde gördü-
0 zam:ın, perde yeniden açıl- müddetince gülmiif olınau, de· ğünıüz kadın olacak. 

dı, artiatler elele tutiı§mUf olar.il dikodu mevzuu tqkil etmektey- F~ri: 
tekrar göründüler. Ortalarında di; buna rajmen, o, gayet ciddi - Sahil diye haykırdı. Hak. 
bulunan ve fanyana duran Nana görünüyor, zevkten ve ahlaktan kınız var. Ben de onu tanıdığıma 
ve Ros Mİgnon, reveranslar ya- dem vuruyordu. Azötede ek~imif emindim! 
pıyorlardı. ADot yajıyor, plqak süt gibi mağıu~ zevkli ve müsteh- l..afolois, vereni1'i. Pnd0 sioe 

1 
Cevabını verdi. 
Fakat Kont ciddi aesile sözünü 

kesti: 
- Y etiftirilecek, dedi. fmpa. 

il 
Tür
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kçeye çeviren: ~ rator yeti}tirilmeaini istiyor. 
HAMiD RF..FiK 1 Foıeri, bir gün bir makale mev 

- ~ -- = '4 zuu yakalamak üzere &ittiii, he-
pek soğuk davranan Kont Muf- nüz İnfa halinde bulunan, ııkvar
fat Döbövil'e takdim etti. Fakat yomda fazlaca kalmak icap etti. 
Kontu, Foıeri'ye rici olmak ü- ğini neı•cli neı'eli anlattı. Kontes 
:&ere ba§mı ka1dırm11 ve muhar- tebe•üm ediyordu. Dirseğine 
riri, Fig~~'daki ınakalelerinden kadar beyaz eldivenli ellerinden 
dola,rı, ıht.ır~ınkar bir cümle ile birini kaldırarak ve hafif hafif 
tebKcil et';~~· k d' yelpazelenerek ikidebir salona 

enar a 1 o ıfe ıatha dirsek- • .. d. · d H 
leri dayalı oldut'U hald ·· el goz gez ırJyor u. emen he-
hif mua hareketi . . d e, guz men ho, olan salon, h~cketsiz
d .. ~li Bir san· ıçmk e, yaularun liğe gömülmü~tü; ön-sıralarda 

onc • ~ ıye onuşt r. . . • 
Bahis umumı sergiye intikal etti. bırkaç bey, gazetelorını açmış o-

Dört köşe ve muntazam yüzü kuyorlardı; kadınlar, sanki ev
resmi bir vııkl:U' ifadesi tc~!yan delenni, ı;ibi, biribirlerile senli 
Kont: benli görii§üyarlardı. Perde arası 

- Cok güzel olacak. dedi. husule gelen hareketten müte
But?lin Şandömars'a gittim, hay- vellid toz tabakasından sürüle-
r~n olnrak döndüm. rek ziyası tatJılaıan avizenin al-

Lafalois: tınd~ mahrem • dostluk fısıltıla-
- Yetiştirilemiyeceği söyleni. rından baıka bir§ey iıidilmiyordu. 

vor :~ karcrar8.1ıfi.~ .. ~•m:R... F..-kt"tl,lın,.. ;,... .. ~...ı.,..• • 1 .. ~ ' ~ ..., ,..., •. 

cAmerika harbe girecek ıni?' 
diye ı:ormağa artık lüzum yoJrtdl'' 
Ruzveltin radyo ile yayılan tol' 
mesajı, bu~ne kadaT karal~· 
d~n ynpılan tnhmmleri ~ 
kuvı,-etlendirmekle kalmam~; 
Amerikaya hakim olan RuP-, 
ek eriyetin, bir harbe katla~~
, n kat'i surette karar vemılf ! 
duf;unu da iı:ah etmi~tir. Jı4 b 

Kon~reden, y'ani Amerika e, 
uıılar Meclisinden karar ahnak91 

'1.2. ~-zın, kendi başına harp ı cıın 
mck ı:altıhiyetine malik ohnt1: 
bir Reisicumhur Ruzvclt, Antebif 
kanın hnrbc ~irmecine kafi hll 
lüzum gördüğünli bunda~ da I 
nçık bir dille söyliyemezdı. •"' 

Ruz.velt, kongreye gönderd:. 
mesajı radyoda okuyup he ; 

h b · · · koll ~ uym kla, mu .ate ~ ıtını, rcı 
erenin kararından zıyade ~ . 
umumi reyi ile b~rmak a:ırııtol 
göstereceğini izhar etmit bul~ 
~~ ·~ 

Ayan ve Meb'usan Mecid . 
rinde yani «Senato> ile c:Kol' 
grel) de ycptıZ, muhteli~ ":r~ 
malar Ruzvelte gösterml§tir k 

endi partisine mensup olan d.ıı 
yandan bazıları ile meb'uslar 
birçoğu da, kendilerini aeçsnİt; 
bnlımn knrgtsına hnrbi k-:bul ~
miş birer mümessil sıfatı ile sa' 
mayı kendi şahsi politikaları 
uyuun bulm:ımaktndnlar. 

Dnhrı bir hafta evvel. Ayaıı ~ 
zazı arasında yapılan bir ank.~,. 
co. kerlik hizmetini uzatma~ . \ 1 
tcdi~ i takdirde> Cumhurreı111,,ı; 

üYül: 'ZOt u darla karşıl~'lffl° 
ihtimalini ortaya atmıştı. ;te 

Ruzveltin, hu mesajı radyo ~ 
ol:umasından gnraz, lialkı, .f ~· 
}'akından, devlet iş.erine ilgı eı,e 
dirmcktir şüphesiz ... Bununlll ee' 
rnber bu ho.reket, icabında, 111 
yaz Sarayın umumi reye mür~'dtr 
etmek kanmnı vermeyi dü~üıt 
ğünü de hissettirmektedir. • )e' 

Eğer Ruzvelt, Amerikan rnıl 1i' 
tine «harbe girelim mih fll~İ' 
ni sorarsa na::ııl bir cevap alil 
fu} ,d 

Sanıyorum ki alaca~ı cf .. ,., 

müs~~-t ol~r: Zira m~saıda,, i:~ 
lcndıgı uıbı Amenka Sır tıli' 
Devletleri her an artan bir te 
ke içindedir. idi'' 

Bu tehlike, 2 3 ay önce,. J-1 be' 
rin Lehistnna hücum etmesıle 0p 
lirmiş değildir. Bı.ı tehlike, J11t,f 
yanın Mançurya.'yı alm~ ılC ıt'i 
lamııı ve Mareşal Çan-Kay· e 11,ı 
Nanl inden Çunking'e kaçırrıtbif 
ile iızcımi şiddetini bulmuf 
tehlikedir. Jı 

Mareşal Çnnk, Çin pa%a~ 
bir Amerikan bekçisidir. ~ 

Amerika Birleşik Devletle , . 
Avrupa muharebelcrile ola~; 
lakası, iddia edildiği gibi '~ 
lik - Demokratlık> dava 1,.,-· 
demokrat cepheyi haklı ~cJif• 
dan doğmuş bir alaka d . J•' 
Amerika Birleşik Devletlefl~ 
ponyn karşısında bir c./A pıf' 
devletleri ittifakı> kurularıı•defı· 
mndan muztnriptir. Onun tıe • ;le 
Avrupadan emin bir İngilt•' ,,JJ•' 
F ransaınn ve W nll Street b~ .,,1 

b•f; 
)arının arzulnnna uygun. ırıı'" 
tutabilecek Demokrat hır A ~ıt 
yanın Rusya ile birlikte ha;lİl'e
ederek Uzakşarktaki san t• 
yi ortadan kaldırmasıdır. daP' 

Böyle bir neticenin rne~i tt•.1 

gelebilmesi iç;in, Avrupadıt.~, 
bin Naz.i mağlubiyeti ile bı 1 of' 
l'ahut Naziliğin bir an e~ ,~ti" 
tndo.n kalkması lazımse rıı 
d• ,~ 

ır. . ,Alt1' 
Şu anda Japonya, Na.:z:) ik A' 

ya için bir oksijen ve Bır :fıt· 
merika için zehirli bir gaı rdır: 

Evet, Ruzveltin hnkk• ~::,e~il~ 
Rusyanın da harbe g~oŞ 1'~ 

Jnponyanın Asyada ba~ı Afllcfl' 
dığı bugünlerde, Birl~şık hct {;11• 
kayı tehdid eden tehlıke. dit'· 
bir pnrça daha biiyürnOeNk;;ot 

ŞEKİP G 
. o' • i]<ı1 

r tmek üzere kapılara b~ cfd• 
ve plArtronlannın iri beye !111P11'f 
ğümleri ara~dan bofCbir si' 
m:ntarcl; olduhfon yerded , l r ı. 
niye hareketsiz knhyor a 

Kontes, Lafalois'a: ' (.,., '· . .. 
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~---------------------1 Askerlik bahisleri 

Almanlar, .os ouay 
bombardıman 
neden lüzum 
gördüler? 

Nilıayet Moskovaya ilk bom
balar düştü. Gariptir ki Mosko
vaya bomba tıavumınk için de 
Hitler, xine bir dönüm günü seç
ti: 

Sovyetler Birliği hududuna tıı
•rruza başladığı günden tam bir 
•Y aonra, ilk Alman tayyareleri 
Moıkova üzerinde göründü. 

Sovyet kaynaklarından ve Lon 
<Iradan gelen haberlere göre, 
Sovyet ba§§ehrine taarruza me
tnur edilrniı olan Alman tayya· 
•eleri 200 kııda;mı§. Bunların 
'llühim bir kısmı, Moskova mın
takasını müdafaa eden D. C. A. 
bataryalarının baraj ateşlerini g 
Çernemiş, bir kısmı da Sovyet av
cı filoları tarafından kııroılonıırak 
muharebeye mecbur edildiği için 
Moekovo.ya ancak be§. on tayya 
re varabilmiş ... 

Fakat, Sovyet resmi tebl;g 
birçok yangınlar çıktığından vt 
birçok ölü ve yaralı bulundl!ğun 
dan bahsediyor. Acaba bu ha 
dar zararı be§, on tayyare m 
Verebilc!i? 

Bu cihet üzerinde durmağn lü. 
aunı yok. Esas, Almanların Mos 
~ovayı bombardımana b~lamı 
olrnalandır. 

Bunun iki sebebi olabilir: 
f - Almanların, -iddia ettik 

leri gibi- Stnlin hattını yanp Kı
tılordunun birçok hrkalannı im 
ba edebilecek bir vaziyet ka:z:.anl' 
•nanılf olmalaı-ı ve Moskovada u 
}'andırılaeak: bir memnuniyetsızli 
ğin, bir paniğin Rus cephesini sar 
tabileeeğini tahmin etmiş bulun 
trıalan. 

2 - Yahut, Stalin hattını ta 
tı\amile sarstıklorına emindirl .... r. 
Y aklatmıı} gördükleri muvaffaki
Y~tten azami istifade temin et
mek için, çözülecek Rus ordula 
tırıı, ıeıilerde, kolaylıkla ceph 
l11raıyııyacak bir vaziyete sol. 
~k. 

Eier Moskovanın bn~lıyım boır 
bardımanı boş bir jest değilse, 
tistemli bir mücadelenin ilk mer 
h,lcai ise, yakında, Moskovayr. 
~i.icum edecek filoların .200 y 
hreden ibaret kalmıyacaklarm 
~Öreceğiz. 

Evvelki gece akın eden tay
)•reler bir akm provası yapmı• 
t>lacaklar ve onların tecrübes"n
Q'ln istifade ederek Alman ku· 
~o.ndanlığı, Londrada olduğtt gi
~~ hücum dalgaların~ . a.rtt~racak. 

•n tayyarenin, belkı ıkı hın tay
l>aı-cnin Moskovaya ulaşmağa ç.n 
lı.. x. •• ~· --caa&nl aorecegız. 

Bir ay içinde Sovyet hava ktJv. 
\>etlerinin büyijk Alman akınla
tını kar~ılıyamıyacak derecede 
qyıflıt.dığı söylenebilir rni? Bu
hı.ı biıc aelecck hava akınları gös
tcr~ektir. 

Şimdiki halde cevap aranacak 
tııllt §Udur: 
1 Mosk.ova ikinci bir Londra o
lbilccek midir? 
~ İtiraf etmek lazımdır ki Mos
d?,'fa, pasif korunma bakımından 
1.ınyanın en k!lvvetli teşkilutına 

b'hip bir şehirdir. Akınların ha· 
~er alınması için birçok ahizeler 
/·demeli· kademeli yerle!itirilmiş-
1 'r. Mıntakanın D. C. A. batarya
lltı, tlvayete göre mebzuldlir. 
k Bu bataryalımn ateş ve ntııı 
~~~eti ne derecede olduğunu, 
ıı bıı, §İmdilik, kestiremeyiz. Yal
·,)°" bildiğimiz bir şeyi söylemeli-
ı~: 

l l 9 3 7 de, Türk ordusunun, Mıı 
)'~l Fevzi Çakmak idııresinde 
t11~k.y~da yaptığı büyük manev
~·ı a, Şakalan tepesinde teşhir e
~ trıiş bir D. C. A. topu başında, 
, 1 \'}'etler Birliğinin bütün 8,skcri 
,t''«=ltri lQplımmı§tı. Bunların 
t\ı ••1ncla hemen her eiliıha men
..,,~ dtnütehllssıı Sovyet subayları 
~-t ı. Bunlar, bir Alman mar-
"'lt\ • ltlllt 1 taşıyan bu topu, ancak 

ltıtq·.:':skeri murahhaslarının gös
~'tl 'iı derecede büyük bir dik
~!'\ - • eyrcıtmiylcrdi. Hatta bir 
1~~$4 dayanamamı~, ku~ıda ka
~tolti ~lltılıp Alman topunun bir 
~i)· ııırıi yapmıştı. Alman ntaşe 
"hlıteri albay da, bu sahneyi si-

~l\e1•l: tıı.kip ctmitıti. 
~11\ı ciba bu müteha sıs Sovyct 
<1J;1· a~~· neden bu dikkate lü
~ .. b· iormemi11lcrdi? Bunun se-
" ın· F • llnla 1 raneız-A!man harbinde 

lıat, lllı~tım. Zira Fransız D. C. A. 
t\jl\ 11ı•ları bolluklarına ve bü
h~" ı?a:ırretlerine rağmen Alman 
~- ~:k.ınlanna, faydalı bir tarz-

l:l· rıı olnmamıwlardı. 
ti.iph~acnaleyh, pek bol olduğuna 
~. Q c edilemiyecek olan Sovyet 
1hti}'~ A bataryalarının, bugünkü 
~ite~ karşılıyabilecek derecede 
lııı:ıhe .~~l olabileceklerinden 

""'ılcbiJir. 
SADIK DU ıf ~N 
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~SON HAVADiS 

0,, e geÇİrdiğİİ eceler Sarki Afrika B 1 i y uz ve in 
harbinin blincosu me mesa. ·ngil-

' o• ee asıl (Başı Di.rincide) 

20 bin lngiliz zeri_n~~ yaptığı tazyikin bir t~- Jr r ndı'). 
uhünı elarak telakki edilmek- :'Aı. K 1 •• 

~-o---

t 
ın Çara mahsus olan locasında 
an diplomatlara haykırdı: 

130000ltalyanı te~~· hususta Bolivya hükume-

1 
tinin giirültülü be}•anatı '\'e Wel magv i'ıp etti les'in rolü hatıdahlmaktadır. 

Almanya Hariciye nezre.tinclc 
şu cihet kaydedili:ror h:i, B'rle
"'İk Amel'ika c!evleti. Amm-il·a,]: 
harp baleit tuhiye i yarntmnl 
isti:ror. A\1rupa.nın Amc.rik~y 
tehdit ettigine dair Roosoveln 
fohriltitının yegtme sebebi - k 
bunun manasnı oldunu Alrnıın
ya tarafından daima bey&n edil
miştir • Birl2 i!t Ame~ika de-.:· 
Jetinin hudutları ötesindeki uc' 
~?tleri de harbe te~\.·ik etmektir 

"Almanya, Birleşik 
Am rikaya L tin 
Amerik sından 

hücum edecektir!,, 
Ayağa kalkınız I Katlettiğiniz arkailaş

larımızın hatıralarını anıyoruz 

400 top elde 
edUdi 

Nairobi, 2.3 (A. A.} - Resmen 
bildiriliyOf' - General Cuming
hanı tam Afrika muharebesini 
yirmi bin piyade -ve 68 t~pla za
fere ulaştrrmşıtır. Bu muharebe 
neti~inde 130,000 l&:i.7ilt-k bll" 
İtalyan oniıu:ı.u maj{l\ıp edilmiş 
ve 400 ton i~ edilmiştir. 

Londra, 23 (A.A.) - Ame
rika Cumhurreisi M. Ruzveltin 
askerlik müddetinin uzatılmnst 
.çin kongreye gönderdiği mesajı 
bııhis mev~uu odo-n Daily Tele-' 
graJlh g::u:et~:si diyQr ki: 

Troçki, kürsü başında ba
zırol vaziyetinde duruyor
du. Alkışlar şiddetlenince 
snğ elini alnı hiznsında ka1-
c1ırdı. Rus ordusunda ha
bul edilmiş olan şekilde bir 
askeri selam verdi. 
Başında, kendisi tarafın

dan icad edilmiş olun Kızıl. 
ordu kukuletası vardı. Bu 
l.ukuletnnın orfasına ol <'U· 
hadan altı köşeli biiyiik bir 
yıldız dikilmişti. Atlı Kml 
muhafız alaylarının •Kras
nilı:omnndir = Kızıl ku
mandan• rütbesine mahsus 
olan üniformesını giymişti . 
Dar ceketinin göi!sUnde, 
Macar Hüsarlarının sırma 
gnlonlnrına mukabil, iki 
parmak kalınlıihnda al çu. 
hadan boş sıra yama vardı. 

Allıışlnra, reislik diva
mnda (1) yer almış olanlar 
da iştirak ediyorlardı. zj. 
novlyef, gillümsiyordu. Ka-
1:nin, elinden hi~ nyırmadı
ğı, açılmamış bir kurşun 
kalem ile oyıuyordu. 

Stal'n, dalgın dagm ha· 
kıyordu. 

Nihayet, sükfuı avdet et. 
ti. O z man, Tı·o~ki, hezır 
ol vnziyetinden ayrıldı. Sağ 
clile başınd~ki kukuletayı 
çıkardı ve iki avucu ile kür
stiyü iki yanından kavra. 
yıp şöyle bir gerindi. Pü
nımuz. nezle görmemiş, 
gür, Davudi bir erlıe1t sesi, 
O erı:mm kubbesinde tok 
ıı:r <> 's yaptı: 

- Yoldaşler! 
Frnnsızca konuşuvordn. 

Ai?zındnn çılıon ilk fikiT şu 
oldu: 
•- Garp emperyalizmi. 

bütün g:ıyrctleriue rağmen 
Çarlık Rueyası topraHarı 

f:zerindc kurulan yeni dev
leti yıb:ımr.mışill'. Kızıl 
Kreml'ni devirmek ıçın, 
kira ile tutulm1,iş biitün Kı
zılhaçfar kırılmıştır. İşte, 
Oktiynbr inhlabı IH!şinci 
~-tlını, engin bir istikbale 
ncmıed olm'nk bitirmic; bu. 
lurmvor! 

Bı.-rayn gelince, yine bir 
ullııs tufanı l·optu. 

AU::ı~Ic\rı kısa kesmek i. 
dn dcvrmı etmek istlyen 
hatibin sı:-deri, •Bravo!• 
Dtızdır:ı tin iyet! (2) say. 

l:aları ile ve b\'l sırada ha
r.e ete geçip enı,"rnasyona
lın ıne hur nn ·anıtını tek. 
r .. ı?~nn fanfnnn rurüJtü. 
su ;ç.ı~~e boğuldu. 

. h ı.nın, Stalin ve Zino
vıyef. ny~~a' kalktılar. Bu
nım üzerine salonu doldu
rarı!ar dn derhal ovağa 
l;: r·tılıır ve hep bir ~ihz
c'an. fanfarın ç~ldığı par. 
çayı söylediler: 
Eta vest naş pashivetni 
irP ;teln "bov ... • 

Enterna.syonalorn, vas 
pırvanivet rudlutskoy .. <3) 

u güriiltü nra ında, ba. 
ıını ıt"riyo çevirdim Ro. 

ına•ıof hanedanının duvar-
• 1 J n kırmızı ıpe,t kumaş 

h•plı ve önü kartallı geııis 
loca"U .fa. diplo natltır son. 
c-arı l{ec-i1m"ş bir halde is
l.eml lerinc!e oturuyorlar. 

c!ı. • · l'k d. Biı- t·or.~enın, rcıs ı ı. 
""I l'Vr'~ kalkmışken mi. 

.. f'r ol~ralt t ~lunenforın 
f.u hn-reketi. biı- t:üplıesiz, 
lı'r :wr.' sıılıl· olurdu. 

fiti binden fazla ihtilalci, 
hunun farbna varmamış 
bulunuvorlardı. Fakat sa
l dakilcrden biri. bu hali 
l incl r bobşltırile tnkip e
<fö oıdı: 

Troc'ki: 
Marş bitince herkes ~-e

rine oturur ·en o. pek ateş
li b"r ~l' le asabi bir tnvurla 
ve ş· ddetli jestlerle devam 
etti: --( 1) P.residium. 

(2) Ypşnsın! 
(3) Tercümesi: ·Bu kav

ı!a en son kavga.dır. Birle
şelim. Yarın Enternasyonal 
irc:-ı>'Tılt;ftn ıırıı nlac~l<:tır -

1 
Yazan: ~ 

N izamettin Nazif ı 
•- Garp Emperyalizmi. 

nin istilasından kurtulmak, 
kızıl bayrağın zaferini te
min etmek asla ko!ay ol. 
mamı~tır. Müdahale hlll'ple 
ri yiiz binlerce insanın, 
Karpatlarda olduğu gibi 
kur~unlanarak, hırpalana· 
.ralt öldi.irülmesine mal ol
muştur. Yoldaşlar! Şimdi 
Sosyalist devleti ku.rnıak 
için canlarını feda etm:s O· 

lanları anacağız! Onların 
hatıralarına bir saygı gös. 
tereceğiz. Onlar için matem 
marşı c;alacnğız. Salonda 
bulunanların hep&inin der. 
hal ayaI?a kallunnsıın is
tiyorum? 

Opera kubbesinde b!r 
kasırga gibi uğuldayan, 
söz.den ziyade nbayı andı
ran bu hitap iizcrine salon
dakiler, yaylarına basılmtş 
,.ımma bebekler kutuların
dan nasıl fırlarlarsa öyle 
zıphyarak doğruldular. 

Romanof hanedanının lo. 
casında oturanlor, yani bii
yük el..:iler, elçiler, ataşc
militerler, maslahatgüzar
lar, müstesarlar, diplom••
lar, yine yerlerinden kıpır· 
donmamı tardı. 

Bn sırada fanfar Şopen' • 
in matem marşını ağır a. 
ğır çalmağa haşlamıştı. 

Troçki salonun her fara-
• fından ı:c;kıran elektrik ı
sıklarile camlan ''aksmoz
Janan gödüklcrini düzelte~ 
rck bir an diplomatlara
baktı. Sonra, ömründe bir 
e~ini daha ı:örrniyeceğjm 
ve unutmıyacağım bir ha
dise oldu. 

Harbiye Ualk Komiseri, 
bir işeretle fanfarı sustur· 
duktan sonra, hitabet 'kilr· 
süsünden fırladı, sahnenin 
ortasına geldi ve mahm~· 
lıırını 6lnK1rdnta şıngırdata 
topuklarını sahneye vura· 
rnk haykırdı: 
•- Hey sizler! Oturma· 

yınız! Aya~a kalkınız! siz· 
Ier ki burada müdahale 

harplerini yaptıılımız olan
lann mümessili ehmtk bu
lumnaktQJDD ... Nasıl unu. 
hdal>ilir ki sisler, s.,......t 
devleti. kurmak ~in öle:ale· 
rin katillerisiniz! 
Ha:rkmşı kesilince. .alo

na bir an, bi.r mezar sessiz. 
li~i çökttt. iki bin kitıi.nin 
dört bin gözü, şimdi n lo
caya c;evrilmhıti. 
Diplomatlardıtn ne bir 

ses çıktı, ne de bir kımıl. 
danış sezildi. O zantan 
Tro,.ki daha ııtddetli bir 
sesle şöyle haykırdı: 

- Katiller! Ayal{a kalk
kınır;! maidı1rlarınızın h:t
tıralarını ~nmak kin iyin 
yapıyoruz. Katiller! Aya
ğa kalkınız! 

Biç bir devirde, biç bir 
devlet mümessilinin, ne2-
dinde misafi.r bulunduiu 
devletin bir ileri nele.ni t~
raf mdan uğramasına im
kan ve ihtimal olmıyan 
böyle bir halun-etin netic#.t· 
si ne olauk diye beklerken, 
salondakiler hep birden ıkil
fürlcr s::ıvurmaiP ve Hlık
lar çalmağa basladılar. Bi
ri aya~ndaki keçe çizme
:vl çıkum )otaya fırlattı. 
Çizme, Graf Fon Brukdorf 
Rançnv'ın omumna vurdu. 
O zaman diplomatlarda tc
l!slı bir hareket oldu. Bir 
ikisi doğruldu. Doğrulnu
yanları dürterek, omuzla
rından c:ekerek do:ruıttıı. 
lar. 

Bunun üzerine ıslıklar 
kesildi. Bir ata$emiliter. 
kecc dzrneyi aşait ath. 
Sahibi bunu tekrar ayağı
na geçirirken fanfar, ma
tem marşına başladı. Dliıı
:vamn hemen butün devlet 
ve bitkiımetlerini temsil 
eden büyük ve orta elçilı-
rin saygıh nazarları kar. 
sısında dünyanın hemen 
her tarafından "'elip top. 
lnnmış olan ihtilalciler, iiç 
dört yıl önce ölmüş o!nn 
parti arkadaşlauna Fatiha 
gönderir gibi, Fanfara uya
rak mal'şı sö)•lemeie baş
ladılar. 

Almanlar ,niçin 
Moskovayı 

bombardıman 
etmişler? 

Bet linde ~u no~ta da kayclc
dilmektedir ki. Bolivynnın ka
lay kaynaklarından olan bıu:ı a
lakalar da Birleşik Amerikann 
bu icraatına bilhassa saik ol
muktndır. 

Bolivyadaki Alman clc;isiniı 
oradan hareketine dair Harici;\• 
n~za-rotine resmi malfır/ t g' 
nt~nıi!!tir. 

cM. Ruzvclt, milletitı hund~n 
.Jir şene evvel kendi11ine tevdi et 
1i~i vekaleti yapmağa azmetmek 
ı!::rinc!e olduğunu göstermekte

.:!lr.> 
Bu gazete, Amerika genc:\kur

ma:y refai general Marschııll'in 
cEğer Reisicumhurun istediği aı 
:terlik müddetinin temdidi olmaz 
:ı memleket bir milli fel~kete 

:naruz kıılabilin dediiini hatır
.~tmııkta ve şöyle demektedir: 

cBu mübalağalı dei'ildir. Ha-
A VUSTRALYA HARİCİYE .!i$elerin gidi§inden amlumatı o-

NAZIRINN BEYANATI anlar ve Uzakşarkta, Pasifikte 
M()j;m'I 23 (A. A.) -Al · Kanberra, 23 (AA.) - A- 7 e Atlantikte vaziyetin muhtc-

man hava kuvvetltri tarafın vııstralya hariciye nazırı M. Ste- neJ inkişaflnrını heıap edenler, 
dan Mo~vanm hOJn.Lnrdıma vart dün ıu beynnatta bulunmuş- :.:ıunu teslim edeceklerdir. Hıuu
nına dair S<>vyet resmi makam lur: !ıksızlığın tevlit ettiği tehlil;eleri, 

l 
ı. d" «- Biz, hiç kimseye tecavüz birçok ders alarak öğrendik. Bu 

' arı su iuhıt ,·erıne .. te :ır: • ~ ,. . niyet•nde değiliz. Fakat haklıın- ~'crslerden sonra, ;ıamanı celdiği 
- Ahnanlar, cephede h,r •. r.~ızı herkese karşı müdafaaya ha- vakit eğer Aroctikanın he.zıt ol~ 

bncıaramadıkları için. Ru fi! - :ınrız,:. madısını mü~hede edecek olıu
hi;lel'in1n ınuum }ınlkııu homj Bu ısözler, Japonyaya bir ih- s:ll.:, bu, büyük bir bedbahtlık o-

A k · · : tar mahiyetind~ telnkki edilmek- lacaktır.» 
halıyaralk n1anrn uvvetımı2 tedir. Yorkshire Post gazeteei de §&y 
azaltmak istiyorlar· ie yazıyor: 

Sovye tmaknınları, Kuıl ha ) ~ya yapılan devamlı akın.hırı cHitlerin, Birleşik Amerikaya 
;•a kuvvetlerinin elı.emnıiyeti- mi·:ıl ~ÖS1ererek Alman ceplıe- umuzu heme~ her:ıe~ muhakk~k 
:ıi teıbarü zettinnekte ~e Sov • siııin ardına para"'iit ii atıldı~ - olarak Cenubı A~rıka yolu ıle 

1 
. gı yapılacaktır. Belkı de bu taarruz 

yel tayyareler'inin repheddki nı ve atı araf,'lnı bıldiruıekte • ı · l:ı' · b t dahilind ·ı.~a-cenı~ ır nın e e ıı~ ...... -
ıııuvaff akıyetlerini ve Rotııan· dir. di sahada ha~ıyacaktır. Fak.at ııi 

---- hai hedef, büyük dünyanın ya-
A.d liye Doktoru bir ş:-yış tarımın Nazi ni:ıamma tabi 

k 
• d• clmasıdrr. Amerika için birinci 

aza geçtr ı ş:.rt, Hitlerin Avrupada mağlup 
edilmesidir. Akııi takdirde Ame
rika daha büyiik tehlikeli vazife
lcrle karşılaşmış olacaktır. 

Dün saba.ıh Edirnekapıda. bı: 
'ı.rnayeneden d~nen _Adliye do~:_
•oru Hikmet 'Fumerın otomobiu 

ol kenannda b:hr direlte çarp. 
nış, otomobil hasara u~ramıı.: 
loktara bir şev olmam~tır. 

Hikmet Tümere geçmiş olsun 
lcriz. 

_ _.,.....,......,o..__----

Büyük Sünnet 
düğllnü 

* AdliYe Vekfü bu akşamki 
trenle Ankara.va gidecclttir. * Pera'kende zeytinyağı satı
i h ı· ,ııün !kilo basına 5 kuruş 
viH~lmektedix. * Bir ağustostan itibaren tüy 
1ü derilerin ihracı kontrole ta
bi tutulacaktır. Üzberinde dört 
aantimden fa7la yapa~ı bulunan 
derilerin füracına müsaade edıil
ntlyecektir. * Dün bk altın fiah 25 lira 2E 
urustu. 
~ Yas derilere azamt fiyat 

~onulma.sına karar verilmiştir. 
3anavi bid~i, deri meseleleri 
hakkında istenil~ rawru Tica
~t Vekaletine ~ndetmişt.ir. 

.fi: İzmir fuarında Umum Ti
·aret odaları pavyonu atılacaı!i
hr. 

İşte, M. Rurvelt ile Wellos'in 
dün tekrarladıkları ihtarın esası. 

ReisH:umhu §U iki aözü de itıi 
ve etmittir: 

,Zaman, zamandır.:. 

Japonyada sansür 
Va~ington 23 (A. A.) - Ga 

z.eteciler toplantı ında Ruıwlt 
Japonyanın telgraf muhabera· 
tına eansör koyuu~nu lıal>~r 

ı~ı 
Temmuz sıca., ında 

Iraktan Bira istediler 

Kızılay Alemdaır nahiyesi ta
rafından 16-17 /8/941 cumartesı 
ve pazar gün ve geceleri Saray
burttu ~azl.ııosunda fe'V'kaliı.d< 
orogramlı bir sünnet dülünt" 
terti'p cdiilmiştiır. Çocuklarını 
kaydettkroek :is~iyen ve.liler!r 
ve bilet a:lmak istiyenlerın pa 
za.rdan mada her mn saM 15 . 
18 e ka.da.t"' Gülhane parkı met 
halinde Alay köşkü bi.na.sındak 
'n~mura müracaatları rica olu 

* Milano ka~ Ali Riza 
ava dün. M.ilanodım şeh

~m~e ~lmiştir. 
.+ Üsküdar Halkevi, kaza da

'üli-ndeki. köy~ • • ~ziler tertiı: 
lmistir. Il'k gezi bu pazaır yapı

' :ıcaktır. 

futbol oynanmaz ! 
lraka su da göndermelidir, Kızılayın bu 

işle meşgul olması lazımdır. 

nur. 

Bir çocuk kuyuya 
düşdü Şimdiye kadar İngiltereden 

Bira getirten Irak, son zarnan
lorda yolların kapanması yiizün 
r:!en bu ihtiyacı ıncmleketinıiz
den tedarik etmek istemiş ve 
İnhisarlar İdaresine milracaat 
edilmiştir. İdare, bu hususta tet. 
kikler yapmaktadır, 

En son havadis - Irak. tatlı 
~Ul'U ll1: de.i::il, adeta hiÇ olmıyan 
bir memlekettir. Kuyularından 
hen g-az çıkar. Sussuzluk ytiziin 
den bir kısım halk, bifüassa ıne. 
ınurlar ve zenginfor, Avrupa 
maden sularını ıtctirterek içer. 
lcr. !rakın bizden bira istedi_ği 
hugünleı-de, su meEe1csine de e. 
hemmiyet vermek lfıı:ımdır. Bir 
su memleketi olduğumuz ve 
:'\'urdun muhtelif :köşelerinde bil' 

Çocuk mahkemeleri 
Ankara. 22 (Telefonla) 

Mcmlelçetimizde cocuk mahke
meleri ac:ıhnası hakkmda, İstan 

Ö~'ıl ecza evi. basdoktoru Zati 
get tarafından Adfü.·e Vek8le-

ti?e verilen rapor et;afını!a Ve. 
kaletc-c tetkiklere ba!jlanmı hr. 

Vckilct tetkiklerini tamamla. 
dıktım ·onra, İstanbulda \'e da. 
h;ı bir iki mühim merJcczde ~o. 
cuk mah1'cmeleri kuracaktır. 

-k Belediye, ŞLşii - Büyükdere 
i\kinci asfalt Yolunun ipsası ic;ir. 
ke~fnamelerin·i hazırlamıştır. 
Bu yolun b"r ausmı toprak ola
cak ve iki yol arasında bisiklet
ler için ayrı bir kısım buluna
"~ 1-:tır 

çok maden suyu membalarımız 
bulunduğuna göre. bu sulıtl'ı in 
ka göndermenin çarelerini ara. 
nuıhyı~ .. Bu hususta Kızılayın 
nazarı dikkatini çekeriz • 

Şehremini Saitömer mahalle 
sinde Selvi meydanında altı mı 
maralı evde oturan dört }a~ı~ 
rında Halit arsada oynatken k;-

PO L/ S T}; bir kuyuya dü~ş ve vücudü 
• nün muhtelif yerlerinden yan 

Bır sarhoş ! ıaç:~:·Etfal hastanesine i<.ı' 
Rakı şişesile arka· ı-dı_rı_ım_ışt_ı ...... r . ..........,. ______ .......,... 

daşının başını ya.rdıJ . Yeni Neşr~qat: 
Ayvansarayda Mollaaıkı ma- D v • 

hallesinde oturan Nuri, arkadaıı egı~en 
Ahmetle rakı içerlerken, araların ~ 
da bir kavga çıkmıı. ve Ahmet dünya 
rakı şi~esini kaparak Nurinin ba
tına fırlatmıştır. Kafası patlıyan 
Nuri, hastahaneye kaldırılmı§ suç 
lu yakalanmıştır. 

Bir çocuk pence-
raden düştü 

Tepebaşında Mezarlık sokağın 
da oturan Belli adında bir çocuk 
tarasada oynarken, 1 O metre lr• 
tifadan düşmüş ve vüc;udünün 
bazı yerlerinden yaralanmıştır. 
Çocuk Etfol hastahanesine kaldı
ıılmı,tır. 

Otobüs çarptı 
Şoför Alinin idaresindeki 304 5 

numaralı otoLüs, Defterdar cad
desinden geçerken, o sırada yol
dan koşmakta olan Nihat Kaya 
adında bir ~ocuğa r;l\rpmı§tır. Ni
hat Kaya baccı3mdan ağır eun:tte 
yaralanmı~ ve hastahaneye kaldı
rılmı.,••". c:;.._r··~ - l·:-1-.,..-r-· •·T, 

Eski İstanbul Liman Şirketi U 
mum Müdürü Ahmet Hamdi pas: 
cDe~n dünyJn isminde kı)omef 
bir eser neşretmiştir. 200 sahife!'' 
yaklaşan w titiz bir ş~de ba~ı1 

mış olan bu eser 80 kuruşa ~tıl 
maktadır. cDfğ~n dünYJt> hepin 
zin kafasında ya§amıya, bir çol 
mühim ve günlUk ha~tı mevzlıla 
ra cevap veren v~ insnnı yeni lh'• 
·ıfukta dü~ünmiye sevk ~den oı f 
jinal bir eerdiı-. :;ser bir ön ve b'• 
son söz ile üç ~sımdnn mü~şckk!1 
rlir. Bu kısıml.aTda harpler, buhrar 
lar ve ihtilaller; Kapitalizmin do
ğuşu ve batışı; yeni dünya niz.arnı 
nın ana pı·ensıpl-eri etraflı şekildr 
tetkik ve Uıhlil olunmu~ur. 

Üttrinde çok münakaşa yıınıl:ı.
rak, çok söz söylenecek olan c!)rı. 
ğt.~n dünya> ki-tabının inıişa :·ın· 
mühim bir Cikir hadiseş! li~ll4"lc!· 
okuyucularımıza bildirir ve he:-~•P-

* Sürpagoptaki define araş
.ırmalarına bugün de devam e-
11lecektir. Bu iŞle Rus profesörü 
neşgul olacaktır. Profesör bu
ada yüzde altmış definenin 
nevcut okluğunu fddia et~k
edir. * Beledi~ asker ailelerinin 
cmmuz aylıklarını vennek ü
ere Beledıi~r bankasından 
>ir istikraz akt~ için müracaat 
tmişt;ır. * Şehir meclisi Nafıa oocü

n-eni son ,ı;;iıılerde Bel'ediye İ
mar müdürlü~ü büırosuında ,neş
c;ul olmaktadır. Şehir meclisine 
.revkedilecek. Ma.rmaranm Ancı
~olu ya!kası planları üzerinde 
ct':-.Jka:t yapmaktadır. * Mm:ı.ar Pro.st Bur.sanın ima 
nna ait tafsilat pl€mlan iizeı-in. 
'e meş~ul olmaktadır. Bu.f(Ün

rde BuTSaya giderek plank'l-ı 
:nahall.linde tP_mamlıyacaktır. * Şehrfrpizde bulunan Maar'f 
Vekfö Hasan Ali Yücel tetkik
'erln<: devam etmektedir. Dün 
ıe Devlet basımevinde ve mü
zelerde meşgul olmuştur. 

--k İstanbul Adliyesinde bir 
rıı:~başirlik imtihanı açılmıştı. 
Dnn sabah müracaat eden 6 ki
'iinin imtihanı yapılmıştıır. · Ne
t·:ce bir müddet sonra kendi'leri
ne bildh-ilec$tir. * İc Ticaret umum mildürü 
Celal Bannan şehrimizdek·i tet
kiklerine devam etmektedir. U
rn:u mmüdür şehrimizde daha 
bifr rnUddet kalacaı'kıtır. * iktısat V~aleti, İstanbul 
Beled:y.esi ihtiyacı icin 130 ve 
r-fiıpiyc - Taksim yolu inşaatı 
,..·n de 550 ton cimen1o tahsis 

Son senelerin futbolümiiz Ü
zerinde bıraktığı iki (irkin iz 
vardır ki bunlardan hiriacisi 
Demirapor - Galatasaray diğeri 
de Beşiktaş • Gen(lerbirliği tn
kımlan arasında olmuştur. Her 
iki hadise de yazın ~·akıcı giine
şi altında oyuncuların )'aptı<tı 
final maçında çıkmış ve her ~i 
hadisede de oyuncuların spqr 
terbiyelerinin dii!$Üklüğü kadnt 
yakıcı giincşin de dahli olmuş. 
tut. 

O halde bUyiik bir asnp bU. 
tiinlüiüne ihtiyaç göstereı\ final 
ınacları niçin mevsimin en st· 
cak günlerine talik ediliyor? 

Bunun sehebin\ biz de hala 
an 1 ıyamadık. 

Yaz mevsimi deniz mevsimi. 
dir, futbol oynanmaı, futh<Jlcq . 
lara yaz sıcaklarında fotbol oy. 
natmak spordan beklenen nıils. 
bet emereler yerine onları llft· 
rek bedenen '-'8 gerdkse rı1ban 
yıpratmak olu.r. Bu itibarla tiUÇ
lıı futbolculara ceza verilirken 
spor faalivetimizi kendi mevsi
minde yapılmasına ye hıidiıoeJe. 
rin harekatımıı tanzim etmesini 
beklemeden hıidışeJ~j önliyecclf 
Beden terbiyesi Umum müdür· 
Jüğünden bekleriz. 

ADİL YURDAKOL 
Tat: 
«Hiraz utanalım» başlığı al

tında yazd~ım bir yazıda 19 
M:ı~·ıs &tadı cümle i bir tel'tip 
hatası netic;esin~e 19 Temmu~ 
stadı şeklinde intişar etmir;ti.r. 
Vaki olan hatadan dolayı karl
lerimden özür dilerken gazete. 
lerde sık ık tesadiif edilebileP 
b~ 1kabil hatalan ilin etmek ne
:ınkctini? f}österen Stad mcc 
·nuasının ınezkU:r ··aıı s:ıhibtr 
de tı><>"?~'·Ur rrl rlm. 



r 
1, 
{ 

•j 

il 

e 
B'i 

. ( 

çr 

- ----~~ ...- - - ------ -- - ---~ 

. - _.._ __ --~ - -- - - - - -- -- -

Sayfa: 4 EN SON HAV ADfS ------------------- 23 Temmuz: 1941 ÇABSAMBA 

İstiklal • En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 20 

( ~ÖR·Ö--N M E Y E--·lll'"' A T 1 L 1 
m wvw• Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

iki polisin arasında geliyorlardı. Kendi-

f Parasız ilanlar • lmralı'da iki gece, bir gün: 3 
Bu sütunda iş arama, iş v-. 

me, evlenme teklifleri ve ticari 
mahiy.eti haiz obnıyan küçük 

ilanlar parasız neşrolunur. 

iş isti yenler: 

Karşıda, aksaçh bir feylosof 
başı az metile, buluttan 

yastl ra yaslanmışUludağ., 
lerini katillikle ittiham eden adama 

vakar ve azametle bakıyorlardı 
Thonı.on "un tetkikatı he • alırken de Metrdotıcliıı elini 

niiz .ona ermişti ki memur O· sıktı: 
tek şey öliinıihı 1bundan iki ila 
dört snat evvel vuku bulduğu, 
ani oldu{;,'ll ''e adamın ir han· 
r.crle öldürüldüğüdür· 

* Hemşire mektebi mezu • 
nuyum. Evimde her türlü en • 
jck~iyon yaparım. 

Maçka Ömer Rüştü paşa so· 
kak No. 34 RaMa· 

* * 17 ya .. ında orta mektep 

Hepsi de, büyük ruh sarsıntıları geçirdikten sonra tekrar 
muvazeneye kavuşmuş insanların ağır, temkinli ve boşa 

harcanmıyan kelimelerile cevap veriyorlardı ... 

da)a girdi. Kolunda açık ye;il - Dii:ıotiiğünüz Jrn vaziyet· 
renkte bir kadın paltosu vardı. te, l>eni hatırdan çfranna<lığı· 
Ü da kendinden memnun bir nız için çok nıeımıunum.· dedi. 
ta' ırla: Hiç mütec -İr olma)ınız. Her 

- Buna ne dcr.:iniz 1ö~ • ı;;cy yolıına girecekilir. Ben ~ah· 
) ö? <lcdi. Mu danı Lattirner'in san . irin masum oldur,'lın uzn İ· 
oda ında keı-.fettİm· nanıvorum ve hunu i hat ede· 

En pektör p:ıltoyu \;öyle bir hi1rn~ için de eNmden gelen 
açtı. Sol tarafında lıo) dan bo· her ~eyi yapacağıma foanabilir 
ya yaldızlı düğmeler dizili İtli. sınız. Tahmin cdecef,<inixd n 
Bunu göriince Thonı on arka- ziyade mlitccssir olduğuma e
da\:ınu ımızaff cr ihir lhakı~la ınin olunuz. 
süzdii ... Düb'lDcleri gö.tcre - f:Ieyecanıııı hclJıi clnıemck ·İ 

ttk: çin :hi~en arkasını döndü ' e 
- Bunlardan mı idi? Diye kcndi~İni ateşin karşı ında uu. 

sordu : lunan bir koltuğa attı. Az on 
Calrck on • Parry: ra da En llektör'ün hir i~arcti 
- Tamam~Ic ayni ... Tama- üzerine J,attimerler muhafaza 

"llile ayni... ıliyc cevap verdi. altında olarak ofadan çıl'tı· 
Muhakkak ayni diiikkiindaıı . a lar· 
tın a1ınmı!i:1ardır. Bunun ak_i- Te' kif edilenler oradan U· 

ne şaıı;arım doğrusu... Şu pal· zakla .. tdktan ... onra Thoın on 
lO)U hana uzatır mısınız To - doktora döndü. Doktor kısa 
D)?... lıo) lu, miinasız lıir adamdı. 

Her düğıney i teker teker Durmadan n'İ) or '~ müthiş 
«anının ~ıl ... ıldığını belli edi) or 
du. 

muayene etti. 

- Bunlardan birinin henüz 
dikilcliğfoi gö terir ]ı:iç IJ.ıir ema 
re )Ok. Çok ı;a)anı hayret bir· 
§ey değil mi? 

- Oh! clii:ıoiindüğüııiiz ~)C 

bakın ... Katil kullanılmıJ c~ki 
tire ile dikecek ka<lnr akıllı 
da' rannu~tır· le ele dı' hun • 
dan :ibarettir. Aferin Baker i} i 
ili gördüniiz. Alice Knight'e 
~elelim ... Onu buldunuz, kcn· 
di~ile g(irÜifiİnüz mü? 

,Adam: 

- Evet nıo ... ro, huldum. 
Yatağında uyuyordu. Yeni 
doğmus bir çocuk kadar nıa-

- Raporunuzu tetkike liİ· 
zum bile gönuüyonım doktor .. 
dedi. le ele o kadar a~ikfır ki· 
Sizin <lo!ktorlıık akımından 
bir öyl.eyeceğiniz 'ar mı? 

Öteki il>a~ı ilıe hayır i\:aret•j 
)aptı . .A<lctii ayalüa uyuyordu: 

- Hiç hir söyli)eceğim )Ok 

En pektör, dedi. Yatağımda da 
kaLayclıın size ancak l>u kadar 
Uıy<lah oldbilirdiın. Bütün ar· 
zum da bir an evvel yatağıma 
kavu~maktır. Diin gecede geç 
vakitlerıe kndnr ll)'iku uz knl· 
mı~. Size &Ö)l'l)cllilece.f;'m 

,. En pektör bası ile tıe§ekkür 
etti ve genç Brockleıban'k'a dö· 
ncrek: 

- Sir Raymond .. dedi. Bu 
radan a)rılımızdan evvel ufak 
tefek bir !kaç rtef-errüatı <la hal· 
letmeın lazım. Mümkiin mer· 
tehe izi iizmeıneğe ga)·ret ede· 
otğiın. Fakat korkarım ki 1ah· 
kik.at c~na-ında ~iı:in de bu· 
lunnıanız , e maktülü te;lıis et· 
meniz icap edecektir. Be~ ~u 
sabah nıiidde.imnuroiyi gorup 
ve sonra da izıinle görü§Ür~· 

. · · ~" a"'"""ı'ne gelm Ağa:neyımz.ın 'V" n .... " 
U rı. !"ece hırrada bırnkı· ce, mı "u c . ki . 

rız, a,ımla da b'ir polı he etı· 
. . Sı' z çalı ma odasının nnah· 

rız. s . • . O 
tarını hu poli~e verusmız· n· 
elan onra da, hundan bir k~ç 
hafta l'Vvel amcanıza yaptıgı. 
ımz mera imi ayııcn tekrarla-

rız. .. l . 
Clnrckson • Parry soy enı· 

imleri dinliyormu\; gihi duru· 
vordu. Sanki büti.in dikkatini 
içtiği eigaraya ''emıi~i. Bu on 
sözleri ılu) ar du) maz ba::ını 
!.aldırdı: 

_ O i)e de iz mi ıne~gııl 
olınu11tunuz Tony? diye ordu. 

n:omson ha~ını ~alladı. 
Ravmond dedi kii: 

_·_ Fakat d>enim amcamın 
ölümii hakkında hi~ b'ir nıalti· 
nın um 'o'k. O m iinascıbetle ne
ler yap;lchğını lfıtfcn hana söy 
h~r ınisnz? 

- Sir .Alfredin ce~~di, nıo· 
- Daha var -

un1du .. dedi. Kendi-'ine bir a·ı 
dam öl<lürdüğünii ı;;öyJ.ediğim lstanbul Belediyesi ilanları: 
zaman !korkudan adeta ha) ıl- Temizlik işH!ri hayvanatının ihtiyacı için nlınaoak 28000 kilo sa
dı Bu cihetten yana iiphc) e man kapalı zarf usulile cksıltmeye konuimuştur. Mccmuunun tahmin 

• .. .. • bedeli 14.000 lira ve ilk teminntı 1050 liradır. Şartname Zabıt ve 
nınl!al -yok .. ımo ) 

0
• Munmelıit Müdürlüğü kaleminde gorülcbilir. İhale ·1/8/941 Pazartesi 

En pek."'tor: gunü sant 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat 
- Pekala, ded'i. Jooılrinr; makuz wya mektupları ve 941 yılına aıt tıcaret odası vesfkalarilc 

alaeağı reısimleri ahııı~tır sanı· 2490 numaralı k~~~~un tnrifatr çen-esinde. ~z.ırla~~ncakları teklif :O~k 
.... di h' b dım tuplıırını ihale gunu saat H de kadnr Daımı Encumenc vermelcrı la-

rım. ~mı dı:az akna >ar . umdır. (6026) 
,.din de ce::e ı §ll ·anapenın • * • 
üz rine La:.ıyahm. Sonra gider Merkez hali taşıma işlerinde kıullanılmak üzere ·--+ırılacak 10 
ü-ıtiinii örtmt"k için Lir !,:ar::af adet el arabnsı açık eksiltmey-c konulmuştur. Tıahmin bedeli 2500 lira 
tedarik eder in•:z. ve Hk teminatı 187 lira 50 kuru.5tur. Şartname zabıt ve muamcliıt mü· 

\ e Clarck on • Parry') e yan dürlüğü kaleminde görulebilir. İhale 4/8/941 Pnzartcsi günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılncaktır. TnUplcrın ılk teminat makbuz veya 

} an lıakarak: mektuplan, ihale tarihinden snkiz. giın evvel Belediye fon işleri müdür 
-Şimdi de·. diye <le\ anı lüğünc müracaatla atacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret o· 

etti... (,idip do_tunuzu te,kif dası \•csikalarile ihakı günü muny en santtc Daimi Encümende bu-

d ' lunmalan. (6024) ~ eyıın ... 
Bir -Oakika ıo;oııra kalın ·C· 

-i !?fadan biz" r .. .ada~ r; l~yor· 1 Devlet Demir Voiları ilanları 1 
du. lcap eden cmırlen 'erı} or- - . 

u. ' 3
),llOJH : Muhammen bedeli (1798) lira olan muhtclıf eb'alta 680 adet Rakor 

mektep mezunuyum; az dakti
lo bilirim. Bu usi \'eya resmi 
müe·se5elerde 25 lira ücretle 
i:. arıyoP\ıııı. İstiyenlerin Uç -
ınan rümuzuna müracaatları. 

* F. K. B. li eve orta mektep 
talebelerine Türkçe veya Fran 
sıı-ca olmak üzere riyaziy<', fi
zik \'e li an dersleri verilir. 
.Mektupla şu adrese müracaat: 

Galata, Lüleci Hendek Pa· 
padopulo ap. 108 Zeki. 

* Eski cczayıcım, eczahanelerin bi 
rinde kalfa veya müdürü mes'ul o· 
!arak çalşıbilirim. Adresim: Bur· 
gnz adası Köykahya.c;ı sokak eczacı 
Miltiyadis AleJr<:iyadis. . .. 

• 
Türkçe, Almanca. Fransızca 

ve dak.tilo bilen bir ecnebi res
sam iş arıyor. Dışarıya .ı?ider 
Büro işleri veya yezne muame
latında çalışmak istiyor. 

Ressam adresine meıktuplr 
müracaat. 

Evlenme teklifleri: 
Genç, güz.el, temiz ahlaklı 

li.;e tahsilli, ıecnebi li anına da 
vakıf ve ailenin rahatça g~;u· 
ıucsine )arayacak hir mikta: 
para ~alıiLi. iyi hir aile kızı ile 
evlenmek için: 30 - 38 ya.,ın· 
da dürü:.t ahlaklı. en az föe 
tahsilli. İ§ ve meslek vt"ya mc· 
muriyet sahibi bir ha) İ:-tenil· 
mcktedir. Resimle ve yazı ile 
(aile) remzine miiracaat. Mii· 
na 1ihine resimle izahat verile· 
ccıktir· 

29 yaşında orta boylu. bir ~en
cim .. Va7lifem baş mürettiı:>liktir. 
Aylık ~e)iriım 100 liradır.. Yası 
yasıma uygun temiz bir aile kızi. 
le evJıenmek arz.usundayım .. 

Evlenmek arzu eden bayanlar. 
da aradı~ım şartlar şunlardtr .. 

1 Türk olması. 
2. Hiç olmazsa orta tahsili ol. 

ma.sı. 

3. Bir evi veyahut ylık bir gcli. 
ri olmasL. 

Talip olanların En Son Havadis 
~azetesi tAKSA) rumuzuna oir 
fotoğraf ve sarıh adreslerile bir
likte müracatları. 

• 17 ya~ın<layıın boyum 1, 70 
Lir. Kuıural, kestane gözlüyüm 
ve lisenin ikinci sınıfında oku. 
ıunktayını. Edebiyata, sinema
ya dü:;kiin çok hııı.sa ·, arkada~
larımın dediklerine göre güzel 
bir gencim. 

Y n:;ı 17 · 18 ara ,n<la sarı· 
fln veya kumral güzel Lir ha· 
yanla tanı~nııık i~tiyorum. 

Bir'biriıni2!İn karakterini 
anlayıp ileride kuracağımız 

d ı' ] ile hernlıcr '·a· ı . 
lı;ma odasından. dı.arı. ç_ı~.tıgı· §ı.rınga.ı;;ı ile 20 adet Foşcr tüpi.ı 3117/941 pcrşcmb.c giıniı saat (11) on 
mız zaman Lattımerlerı 'ıki po !birde Haydarpa,.c;ada Gar binası dahilindckı Komısyon tarafından açık 
r la ördük Sararını!o· eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

ı::ı ara lD( g .. · .1 } .~r Bu ise girmek istiycnlcrin (134) lirn (85) kuruşluk muvakkat te-
lardı. Fakat mute:ek~ı. ..Jl minat ve kanunun tayin etügı \'&aiklc birlıkt<: eksiltme günü saatine 

• yuva hakkında konu;;tuktnn 
sonra nitanlanınak :fikrinde
viın· l\1iiracaat ~dcceklerin: 

halleri 'ardı. Kendılerım toh- kadar Komisyona müracaatlcri lazımdır. 
mel altına alan adama ) iik ek- Bu iııc ait ~rtnnmeler Komisyondan parasız olarak daHıtılmak-
ıen Ö) le }/ır Jıakışları vardı .ki tadtr. (5Xlb) 

İlk tahsil ~art, orta tah~il de O· 

lahilir. Ciddi tekliflerin (ye
ten) rumzuna mür:ıcaatlur· 

İmralıda, bu ilk gece. sıkın
tılı '\'e uykusuz ge~ti. Adanın 
hava:.ı gilzel, )"1takl·ar bir, ce· 
zaevinde lü:los aranmıyacağma 
göre-, otmin<lcr ve kaha ) as· 
t~!..tan, fakat geniş 'e rahat ol· 
duğu haLde. odaların darlığı, 
fazla ıcak, Lir d.e tarif oluna· 
maz hir hcy-ecan ) Ü'Ziinden lfı· 
yılôlc uyku uyuyabilmek miiın 
'kün olmadı. Erte~i wahnlı kah· 
valtı rofra~ı ha ı;ında hulu~tn
ğtunuz arkadaşların yüzlerinde 
mücadele içimle geçınjş bir ge 
cenin izlerini , e yorgunlukları 
nı lml<lum. 

Sabaha ait işler bitirihi•,k • 
ten sonra, ceznc,inin müe e· 
~elerini hiıı'bir gezıııeğc çıktık . 
l:;:te bir <lokuma te:cgahı. .. Bin 
bir hirfotin inccliklcrin'İ, derin 
bir çalı:nıa ve ha arıcılık ru · .. 
hu içinde, <mahkum» lar bu-
rada göstermcğ .. çalı:ıyorfnr ... 
Hep a)nİ ruhun iınıidadı için· 
de, ~-ıe hir demirhane, hir mn· 
rango2:hane, bir dökiimJıane \'C 

daha §ll, hu ... Belki hayat hu 
rada daima hu fekilJ .. akıp git 
ınekte· Ue nıi hir teflii§ ziyare· 
ünin gö:derini hoyamal-. iizere 
alınını~ hi.ç.hir husu-i t dıb',re 
delalet edecek bir'ıicy )<>k. 
Cezaevi mensuplarına hiifaim 
mii~terek endi§e, ko1lcktif hir 
hayatın zanırctlerinde~ doğan 

ıuü:t<-rck çalı~ma, zamanında 
\·e miktarınca ha§nrma gayreti, 
Bu çalı:ı.mayı tanzim eden ~ev, 
sade itiyat değil, İ§lcrin hu tarz 
da yürüme-.•i lnzmıgeMiği inan 
cı. Şuur ... Koııu~u;;uınuz in· 
sanların hepsi d:, bii) iik ll ı 
~ar~ıntıları geçirdJkten sonra 
tıJkrar ;muvazene~ e kavu~an 
kiımse leriıı, ağır, d ii~ünce li, ve 
bo~a hareanınıyan kelimeleri
le oevaplar 'eriyorlar. Hepsi 
de ora<la doldurulacah günleri 
nin Faymnı, daki~nsı dakikası
na h•;lmel.."1.en ıniite·vellit bir j-. 

rarla hiç dü~iiıtmck~izin, ikeke
lenıeksizfo, bir eanive tereddiit 
ıetnıek-.izin eöylüyo~lnr. «Tam 
hiirriyet) i idrak edehilecekle· 
ri giiniin saadeti ve se,'ın<"İ i · 
çinde gözleri par lı) or ... 

Bu Lakı~ta, hu göz parlayı· 
:-ında saılki .unu demek i$lİycn 
bir mana var: 

«- Burada geçird•if,rimiz ça 
1ı ... uıa gün1erini11 cmcresi ola-

:ı; 

rak her L'irinıizin namınıza lıi· 
rikıniş bir para var. Burada bu 
luıııhı~umuz rniiddctçe ya c. a· 
sen hildiğiıuiz zaııaati ılalıa 
tok ilerlettik, yahut reni hir\:ey 
öğrendik. Pekaz sonra, ceıııiyc 
l'in )ıir lekıe halinde alınlarımı
za kondunnak i tediği suçlu • 
luk damgasından eser kalmıya 

cak-

•a uıniyetlerini bir kere daha 

LLat ediyordu. rkııda§ım dal _Bu ya§tan ~onra. derdi En Son Havadisin Cinayet ve ll1acera Tefrik~ısı: 59 
~:n c~ı~ıi~ı:::::• kat'iyyen :.ii~- i ~:~!:.k tebdili doğru bir ~ey de- 1 AN L 

1 
LO KA 

Biz ofa) a iner inmez Latti- ! Kacaiı:ile Fcti11ıı kanlı faali· mt•··~:... 
mcr )Üziiınüzc lıaktı. Ve ~-· yellerinin azald~ını gijrnıek, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pcktördcn Ra) ınond'la konu::-ı madam l\larteııi iizİİ) or, müte· ma::ıına rağmen, l'İne tanıdım. ı Filhakika. l\Iartcn 'e Ft ttİ; 
mak için mii.saade i tedi.' e ,.,jr olu) ordu. Şarlo. bizim ) anımızda ~alı:. • Çeviren : Şarloyu tanınııflardı. Ta ken-
'J!ıon~ ~n·m~n ı~m.afa~ati iiz:· Bir gün }İne hö}lc iki kufa~ mıştı. .'vf. ,5.., Çapanoğlu diı.i idi. Fakat, l>ilhas:ıa Mar-
rıne, J) ı yetı:.1111~ hır hızm tkar dar. ha:.ha::a vermiş, konu§ur- - Sen de tanıyor ımısun len wıııınamazhğa geli) ordu. 

·ı - Ya .. en Fet.i..! tanıdın y.,lnıı, isi )fadam .Martcn boz t:ını e: . .. darken, iki atlı jandarma geldi. bırha l\larten? uu? ın .. ıı,.,tu. O, Şarlo olclugw unda j • 
Sir füı)lllOnd. dcth. Sız' ••. ,_,, d il . b wlı il . b -1 ı n· . ıı; 

:1 • Ki atın ara ın a <' erı :ıg E erı ag ı aı aı · Feti:. ıne\ kufoıı ) anına b'1t· rar -oili)ordu. 
adamız ,bırakmak mecm_r.ı~e· l"ir aclam '"ı·<lı. BaJ a"ıktı bu \r ıııa' dedi Bun- tı", d'ıkkatl,. ,ı··ı··u··nc lıa'ktıktan 

d k ıd k t " • •• _ :ıo - ay can · · "" , .., 11ıar""n para ını r. .. almı .. <ıl • tin e ıı ığım ir.in ço mıı t'e~ d ki · ki b · J.~ •• · 

Qirim, dedi. l\Iaamafi Knight a .. amı~. ı~~a ~rını siiriİ)C -ii· lamı hcp~i tanıyaca ·ar eru. onra ağzından pipouunu çı • ınakla beraher, Şarloya kar:;ı 
}er 'arın ahalı gelecekler. U- ru}e pıru) or 11

• • ., Şarlo denilen adımıa çok hcnz'i karmadan: yine J,ir metlıaınet clu) U) or, a· 
' 1 d 1\1 ll l -ı li ·ı - Kat'i olarak ()dur, cliye-zun miidd~t 'rılnız knlınıya· a anı nrten <: en >ag 1 ~orum ga 'ha· cıyordu. 

,__ ..ı k"'"" En kı·· adamı giirünce ha)rotle lıa,kıı· Jandarma ter~ledi: ıııeın. Faknt ruenzi)'or. Martcıı para~ını çaLm .. ol • ca~ınız, ocme ,.ır. • pe or • . 
d · dı · - Su! ıfl'eHzelik etme... Bağlı aılam itirn:r. ettı: ınakln beraher, Şark\ya ıkar~ı mü~aade c erse, ıze ı;atonun · o ş 1 d oı· ı 

1 d ıı: 1 - A ! Şalilo !.. . Sonra l\farteııc dönerek ~or - Benim adım ar 0 eo; ) ine Lir merhamet d U) uyor, a-anahtar arını a tc:ımn cc c· s d 
· Jandarma onba~ıq gülerek gusı.ınu tekrar:ladı: ~awpar ır· eıvordtL 

yun. k d" ~ d ordu· _Tanır mı ınız bu adamı? Jandarma ~ert bir sesle: . E,ki Jıi,...urctçLiııe bir bar • 
Ra" ıııond en ı •1>a1.ının r 

1 

· "" l .. l T .1 .ı· Se d k t ı.. ll k 
J T d Ş l dc~il 1'f .. rtcıl tcrt•ll<lı··ıtle ce"RJl - utan .o) erne. ocuı. · a · ~araJı uza ı"tı.:rıı, usu acı·, dl.ne diimıü .. bir adamın efen· - anı ınız, ar o, !'." .u .. • _ 

.. .. verdi: 11in .ac:ıl adın Şaınpar değil. cfibine lıiı· ı;arı lira ko) ılu. Şar 
di ine gösterdiği bu bağlılık- mi'! . •• S J ,:ı • • d "''l p k Jd n· } er C\ i öl' JO da on:t !!a) et hafif bir S'f\Sle 

·· h · ld ·e o- K f t" k rrıc:nn \ll ... ar o i e çok ueğışmı§, cgı a~ a ır... ız~ ı :. . o • .... 
tan çok nmte as9ı 0 u, " - l)"a e 1 pe P ~ • • '" d'k ı:-unları s<hk<li: 
na te~ekkiir etti. Anahtarları zil falan giinc,.ten )aımıı'). ol • e çok 1ıcnziyor ona. ren ı ·. • 

Suçun cezasını çektikleri • 
ıui-zle ödedik; fakat ona muka· 
hil hilrriyetin tadını ve in,,an· 
lığın mana ını anladık. Bura· 
da geçirdiğimiz liirlik hayat ve 
bunun İcapları rtthmnuzu yı· 
kadı, vicdaııunızı tasfiye etti. 

Şimdi tertemiz. Cemi~etfo 
l ... urduğu disiplfoe kar-;ı gel· 
gelmek i tiyeceklerin bundan 
böyle candan dü,ımmı kesile· 
ccğinıize hiç tÜpheniz olma~m. 
llura<lan çıkar çıkmaz köyii· 
müze, yurdumuza <löneceğiz, 

'e hura<la öğrendiklerimizle 
orada sizi şaı.:ırtacak ytpyeni 
h'ir ha} at kuracağız!» 

Doğru öyliiyorlurdı. Onlar 
için yeni bir hayatın ha~lama· 
sı nu&addcr olduğunda fÜp· 
lıc yoktu. 

BÖ) le bir lıayntııı kuru· 
la'bilme~i için lazım olan çare· 
leriıı hepsi önceden cli.i~iin iil • 
mü~, gereken tediıir'ler almmı~
tı· Bi r. a:bah İıuralı öniinde de 
nıirlcye cck vapura yeti~iril -
mel ... üzere, tahti) e nurnbahata· 
Eıı nk,amdan hııwırlanmıı; ol~n 
-dünkü- t;mahküın'>, artık, hu 
)afıta bo)ııtıııdan çı'karılJığı an 
dan itibaren ~eni bir mıthkiı • 
ınİ) eLin, suç!arın \ c kötülük· 
lerfo 1,çincle kayna~tığı hayat 
,.e efalet ınahküıııiy·etinin e~i
ğine adım atmı§ olınıyacaktı ! 
bilakis, Jıayata yeniden doğ -
mu§ gibi fakat yaşamak için bu 
sefer asgari imkanlara malik O· 

larak, kö) iiııün, e\lııin yolunu 
tutacaktı. 

ya.;tıklara yaslanmı~ Uludağ dii 
!:Ünceli ve vakur, uydl<luyor · 

du ... 
Dağ },aşında, tek b~ıma btJ 

hiir \'e mana dolu havayı kok· 
ladıktan sonra, atımın ha;ınJ 
çevirdim ve saracoğluna indiJıı. 
Öküz arabalarından daha eser 
yoktu· Ba~nin ağaçlık ,ve ku)' 
tu ye~ıllikler arasındaki bit 
noktasında, f.U ha~ında, sofra 
hazırlanıyordu. Ser\'İ-o ) apll)8• 
ğa ııneınur olanlar bu i~i o ka· 
dar .kolaylıkla ve maharetle ba 
,,arı) orlardı ki, ha)Te~ e~iın· 
Bu vatandaşlar ,burada sade 
ha~it olan insanlığı değil, ıııe· 
deni icaplan da öğreni)orlar·· 
diye dii;iindiinı. 

Geceki U)11..-ı.ısuzluktan, yol 
yorgunluğundan, biraz da ha • 
'anın tatlılığından olacak, zaıı 
nediyorum ki ·hir miktar uyu· 
nıak fır~'ltını biıle bulahHdiJJJ· 

Nihayet öküz arabaları <SÖ • 

kün etti· Fakat Ö) le tıanıyoruJ1l 
ki arkada~lar alışmadlk.Iarı bal 
yolculuk ~evinden, yüriimiit 
olmaktan daha ço°' )"M"Uhnll9' 
lardı. 

Acele )·enen i~tihalı hir ye
mekten sonra tt>krar ayni ıuİJl' 
val üzere dönüldü. O gün a1'1 
~amüstü bir ikindi gün~i '.~ 
tında denizde yıkandık. Bır 
<voli> faaliyeti seyrettik. Ve 
pek iştilıasız yenen alk~am ye • 
meğinden sO'Jlra, ertet1i sabah 
dörtte /kalkmak \'e hemen }'1>18 

çıkmak kararı ve aceletili için· 
de, yattık. * O gece k'ifayetı.;z fakat de-

Öğlc yemeği «saracoğlu» -rin bir uyku uyuduk. 
halı~iıule yeııocekıi. Önce mo- Ertej giin harikulade inti 
tör1c cezaevinin bir kımu mü- baların tesiri altında adadaJJ 
e esel·eı•inin bulunduğu, ada- ayrıldı'k \ıe İstanbul yolunıl 
nın ~ar.k şimalindeki ccl\1etc"> tuttuk· . 
) e gid',lecek, ora~ı da gcizden Mudanya önlerin~ geldiğı · 
"'eçirildıikten sonra, t<"pl"<ie sa· miz za.man, uzaktan lmralı, a~· 
;acoğlu bahçesine çıkılacaktı. tık sırlar ve ıııiiphemiyetler 'J• 

l\lete ziyareti de birinci:.i . çinde değll, kü~ beyaz, 'ile .. • 

nin a' ni oldu. Bu i~ Lit~rildik- gümii~ nokta lıalinde parlıYot" 
ten ~~nra, adanın irtifalarına du. 
tırmanınak iizere öküz ara·bala HAMİD REFtJ' 
rına Linihli· Ben gaye ile vası· 
tayı uygun bulıııa<lığ.ınıdan, Emlak ahm satlf111 

kimsenin neden ... e rağbet etme 
diği 'al• ı tercih ett'im. A:-ker· 
likte sü' uril1ikLen /kalına bir iti
) ad ile kendime ve hineğiıne. 
)>iniciliğin krncline mahsus hii· 
nerlerini göstertmek imkanları 
nı nra:tırdığım ?.anıan. yol ar
kadıı :larım takdir, ıbiraz da gıp 
ta nazarlarile beni alkı )adılar. 
Atımı mahmuzladım ve tepeye 
hep inden önce çıktım. 

Marmara, lıaygın bir "evgili 
gibi. hii:tün güzell';k1erile göz· 
lcrimin ouiinde _erilmiş yatı . 
) ordu. Kar~ıda ak açlı bir fi· 
lozof ha~ı azaınct'.le. bu ottan 

- J akara eıunİ) et etmeyin. 
Her'if hafiye olınu:; !. .. Ben, hu 
ıııı size lıahcr \ ennek için gel
dim. muvacehe edilmek için se 
bepler araılun, hli\ i)etimi ~ak 
hıdım, Şarlo değilim dcdiııı. a· 
man ihtiyatlı harekd ed'iniz· 

Şarlo gittiktıen sıonTa, Mar • 

trn karısına ve Feti~c dedi 'ki: 
- Gördünüz ınii 1n an ç~u 

ğı.ı '! Jıa~1mızda dola .. an f elake· 
ti ha.her vermek İ!;_İll ne giizel 
hir plün hulnııı-.. lJc do::ıtluk 

lıunıı derler. Parnını ~l(h ama 
kıır~ılığını da yaptı. O zaman 
sizi diıııle)'ıp jandıırmaya ~i.ka
) et et eytliııı, Şarlo lnıraya kn· 
dıır gelip Ja'k:ırdan sakınmamı 
zı Ö) lcmez, bilakis bizi de ele 
verirdi. 

* Ja'kar. Şnrlo hakkında ı•I!· 
rl'.'n<lil~lcrini alakadarlara söy 
lrd'i. Fakat oıın ,ıakalamak içi!' 
elde sağlam deliller olmadı~ı 

ller muhitte satılık aparıı· 
man, ev, arsa ist'iyenler ve eııı· 
lak satmak diliyenlere yazıhll" 
nem.izde azami kolaylık göstt' 
rilir. 

Fatih parkı karşısında Dil~j 
gerzade Camii üstünde KiıP' 
Pa11a sokak No. 6 

.. ENVER GÜfü'1AN 

Sahip ve Ba$Dluhanirl: 
NİZAME'l'TIN NAZiF 
Neşriyat Direktörü: 

ŞÜKR'Ü SARAÇOliLU 
Vatan matbaası __.,-

ıçın, aranıp tevkif edilJJI~ 
hakkmda emir verilmedi· l' ·; 
nız, rivayetlerin daha ge~. 
bir ~el.ilde inoelenm~i JJJ~1 
fık görüldü. Jandarma ve d• 

. . . ş l p ' ta cınayet ı~me ar onu ıı 

k w • • uı "k ı o S arı':tıgı ıçın, ta11Kı atın 

retle yapıyordu. ., 
Şarl-0 ha~ bir sebepten ~ 

kalandı. Sıoak ıhir t~nınt~rtl 
nü, Ale yolun.dan Nııne ·efıtJ 
gidiyordu. Çok yorulduğu. J rll 

bir ağaç <l~ine oturd~, 6!gdii' 
sını tellcndırerek vazıyetı 

~iinmeğc ba~ladı. .. lditJ 
Bu ~ırada vanımla du~ _...14; 

• )aw ., 
kıyafrtli, ayakka·pları pat~ bir 
parmakları dı,:ırı fırlanı!~Ii 
adam peyda oldu· ve la 

bir sosl e: , dedi· 
- Merhaba Paı;kal · . 11;rı Şarlo ritredi. A:-ıl i:-Jlll ~(' 

. d l . h "'"caıı sö"·lennıcsın t'n ,ır e. . :ı 11 f. 
J iJZ .. 

ıkorku duy<lu. Aıfamıo Y 
ha'Vt'leÜc baktı. .-ıJ 

. (Oc-vaJll1 

~ -


