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Cephe üçe 
bölünmüş. 

~ Birisine Tımoçenko 
kumandan olmuşlur 

Loadm., 24 (A...A.) 

-
ha .. 1Jata 
vedaı· 
nın 

3 acı 
Jlldö· 
nimi 

Benim na~iz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. 
Faltıat Türk milleti ebecliyyen payidar kalacaktır. 

Kubicber, 24 (A.A.) 

Son alınan haberlere göre, aalı ve 
çaıpmba günü ~rkezi cepheye yeni 
BoYTet ihtiyat kuvvetleri sevkedilm!ş 

... ~'8.llU 2 Jncl ll8Şfada 

Rud&Pe>tte, 24 (A.A.) 

Yanreamı Novo Vreme Saıp ..-. 
test 18 ilkte§rln ak§amı blr Alman M 

ker:tne yapılan suikast Qzerlne Alamı 

makamlarmm emme rebiDe olarak 
alıkonulan 200 komtbıl.st1n .lmrpna 
dlzilmlı olduklannı blldlrmektecnr, 

( Qününfil~nası] 
lhrdç 
Şart 
Dejil 

rasilerin bu harpte ısrar etmeleri
ne mina \'ermek r.or olur. Fakat 
zaferin ihraca bağlı olduğu mtbıa· 
b§a edllebılir. 

Yunanlılar bu vapurun 
resmini gaptırıp 

vuan. Bir Muharr"i,. 
A ı ... ~AN tktma.t Naun Dr. 

• Funk son nutkunda, İngiliz 
abluluısmm lflis ettJğİnl l'C Al
manyanm lkt.w.di harbi kuandığı · 
nı söyledi. 

İngiliz ve Ameıibn onh kn 
irin Ahnan ordularmm kuıana 
ı:ıkmak imki.oısız bir t;eY cJeiilı1lr, 
Banan için A vnıpıa kı1a8mıa lıir 

ihraç yapma.ğa da Jfimm ~
Amerika iki senedenberl devam e. 
den acaip tereddüdüne bir niba -
~·et nrseydt ' 'e öz kardeŞI 1ngjı. 
terenin yanında yer a.19aydı, 1ng1 • 
liz - Amerikan ordulan, 80ll Bas 
mağHibiyet.Jerinden to1< eınel 
So\-yct topraklarma yeti~
dl O 1.amaıı Alman ordasa ~
smda bir yerine üç düşman bala. 
cak ve "teker teker" mağlftp et
mek planını tatblka lmkin bola • 
mryaca1rtı, En büyük fırsatl.an kıl. 
çıran d~krasiler için, kızdordu 
nun yarubeşmda yer almak jmJdi. 
111 hili \-anlrr. Fakat Amerika ha~ 
Jii ~·erinden kımıldamak nlyetlndl' 
değil l'e İngiltere tek be§ma böy. 
le bir hamle yapmağa naımet gö
rönmllyor. 

Pire limanına asacaklar 
lktısadi h&rbi kim b.zamnı~ o. 

tursa olsun, iki taraftan birinin 
yalnız abluka sili.hile zafere b
\'upblleceğlne ben hl~blr g-Un 
inanma.dnn. Demo'.-rasiler de, geç 

Kwlay.uı YunaııiBtana yardımını 

götüren KurtulUJ vapuru dün saat 15 
to limanımıza dönmu,tUr. Harp a&hA 
ımıdan geçerek, !elAketaede bir mem 
leekUn telAketzede tertkırlne yardıma 
koşan Kızılkym bu hareketi bUt.tın dOn 
yada takdir -re hayranlıkla ka?Jilan.. 
mifUr, 

Dün gelen Kurtuluf vapurunun Yu· 
nanlatanda namı k&rfıl&ncııtmı ve ilk 
yardanm natJil yapıldığını vapur mu. 
retteb&tmm a.ğzmdan dinUyeUm: 

- Buradan aym blrinde hareket et 
tl#imizl billyonunuz. İki g1ln 80DJ'a 

yant aym 15 lnde, :rahat bir yolculuk.. 
t&n sonra Pire llmanma vardık. Va· 
pur, Tahir Gene& kaptanm kumanda. 
.amdaydı. Kızılay ~a~an Sıı._ 

mi ve Feridun da gemide bulunuyor. ~tine 8ClAmmı d& getiriyoruz. bile olsa bu hakikati itiraf e~. 
l&rdI, Yunanistanda.n buraya aym 12 in 1 i:e ba§lannşlanlır, Daha birk&fj 

Rrlıtıma yanaştıktan aonra vapurda de hareket ettik ve geM lki günde ~ı gtin evvel, Amerika Dahiliye Naz1. 
bulunan 1100 tan yumurta, taauıya, dik. Ya.kında tekrar Kızılaym yardı.. n §Öyle diyordu: 
nohut, soğan ve çocuklar .t.çbı lı&ztrla· mnu götUrmclt için hazrrlanryonız i ''- Amerika ordll80 Avnıpa 
nan plrinçunlarmm çık&nl.muı .sQrat- • j .latasoıa bir ihraç yapmadı~ za.. 
le yapıldı. Rıhtımda Kızıllıa.çm kam. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı feri kazanmak mtlmkün değildir. 
yonıan bekliyordu. Çıkarılan m&llar, I Fakat bu zattan ~k evvel, Çör. 
bu ka oıııarı icap ed 1 ö.. B çil, İngiliz ord118111lun AlTUpıa kı-

::ı.::-:~~na~=:~ ~: ayranı nasıl geçti ı= .:ı. ~..: 
dnndan çok memnun oldular. Temas ğinl açık söylemişti. İngiljz ordu· 
etUğimiz Yunanlılar "Kurtul il§., va.. Yazan: j su için mümkün olaıruyan şey, oa. 
ı>uııınun bir resml.nJn yapılarak, Pi • KADRi KA y AıBAL dan daha sonra tensik edilen ve 
n!nin en kıymeUi blr yerinde muba· Atlantİğln ti. öbör uctmdan ~ 
!aza edileceğln1 ve Yunan halkmm bU iki eek bir Amerflıa ordasa ~ blls. 
iyl.lfğl hiçbir zaman unutamıyacağmı - "nci .aylada - bütün lmkimız değlJ m.idir! 
ıtöylediler. Yunan halkmnı. TOrk :mu.. Eğer zafer Bırac. haih ise ve 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 1 ~ - ......... ~ ~ 

• 

Alman orduJarma, ba harbin be .. 
şmda.nberi bir kere blle ~ 
etmedllderi hezimetin ne olduğunu 
anlatmak için, Rns • İngiliz - Ame
rikan ordulanm blrleŞtlreeek 3"e • 
~ine saha So\')·et topratdandır ve 
bunan ~ de Avrupa kıt.asma ih.. 
~ §ari değlldir. Km:lorda da 11111,, 

daa ~ğı gtlıı. Amerib -
glnfı bl'le, bftyftk bil' mltteflk 
kaybedllmi5 olmaz mı ve Amed . 
kan ordusu, ~ bu:lll iu
nw tıefWi ..,.... nr. 



z - g_~ so~ DARİKA - :?I tLKTEŞRbi' 1on OtJMA 

malarda memfeket 
haber erı 

Sl~larcb fllmlerdtm cv,ıel gösterilen dünya haberkrl keııııLdlır. 
ten s:ınra l~ll ~crlmtz4en b:l.Zllnrı bu ho1lutu doldur ~ 
h:ıreJcnte &~· Yeni ı;tr.enn ımıevsJmhı(len itibaren &eyrettığlmJz yurt 
ın:ınuıralnn 'b())1 bir !:1!lrşnın ve gayret neıtlcl!ı'Jldir. 

~at be.z.ı t~btlslerlmb.e An:r: olan ucn7 ı, \'"'çabuk ı, hasbllığı 
na:ı.l ef bn hayırlı f ~Uyette da kendini gö tcrtyor. Mcsel!ı, Toros 
hattı tıu.>rinde nlmmı~ totoğm!lar sllsllmılnd<•n Jıiı; kimsenin bir ~Y' nn-
1:>~ ~ lml>!Ln yo!rtur. Ohj"'!ktltl trenin horhnngt blr yerine koynn o.. 

l r:ıtar,1 nznnılan trenin ııllra.tlln mlltenaslp öyle bir hıı.ln filmo ~J; 
ınlştlr ld, g{izlerimtz.ln Cintinde, tnblatin bOttln ~ilk \'C lhttımmı biri.. 
birine luır~ıştır. EYet, lnf.'IIl'mda m:uo bir yoleulnğun röport:ıjı ynpl.
lnblllr. Fnkat c;imdlllk pyemlz bu değildir. Gayemtz, muhtollf yun 

ltl) l'lerlnl,gözlerlmlzl yorm:ı.ktıvı,tccCS511sUmUzU daim:ı. ruıroltetto bulun
duranı?;: tJıe t nıtm:ı!c \"O onıı biltful bu'Jllslyetlerll ya,ııtmnktır. B<•lld 

bu dnlıa !uzla p:ı.ra, dalın t'Rzb mman, bll da.ha f.ııl:la çalışmB i 
ter,., Fa!mt beldoıll!lml:ı: vo görmek tstodl~m!:r ~~I btro vcrlr \"C M',. 
t:ın s~\'1113 olmıı7ft! E • SON DAUIK 

? • !11~ 
-------------------.... --------------------------------..--.... ya yerinde 5 uruşa 

taşıyan arabala 
evazıttan Bn ' iti , na 250 

uruşa volcu gö ·· füvor 
Unutulan bir adet 

dil ve mek 
v azan:· Kadri Kavabal 

Bugün bayram bitti. Otuz gUn o.. 
ruç tııtaclar, bu ctuz gDn aç lmlmlı. 
nm acısmt, 1lç G1ln bayram, yemek 
içmek, gezme "" c.ğlcnmck sureUle 
çıkardr'lar. B,ı ara.da, oruç tutınıyan

la.r öıı.., ore: tutıınlnrm yapt.tl;'l şeyi, 

yapmakt.ın ger! kalmadılar. Ozılıır do. 
gezdllcr. onlar da cğle:ıd!Jer, yediler, 
çtiler \"'C b yram ynptıl!ll'. 

Her bayrn.,. ertesi, gazetelerimizin 
••ı:.m b::ı.yrnm :E:ı.Sll J;CÇll,, dlye yazı 
azmaları Ad t olm ı,ştur. Ben de, lru 

:ı 't m nihayete ermiş oııin şeker bay 

ı ammm nas::l geçtiğin! nnlatacsğım. 
f' ':ti b yraml"ra naz:ıran, bu hayra· 
mm ck..'1k ve fazlıı. ta:raflo.rmı m:ıale.. 
et aöyUyc:nlyeceğtm. ÇUnkU, c.skl 

z.'lmıına r.lt b3yramlan yo.şamo.dığım 
Lbl, ynkm zamana ait bayramlnrm 

da l:ı~n do ancak, zorla bııtırlıyabll • 
n blrk:ıç hatınırı var •• 

Y lnız au muhakkak ki, çocultlıırm 
• 'c bır krnmmın eğlenme tnrzlnrı 

tamıınıcn değişmt, bulunuyor. Dolll{
t "' l:; tUn bayram ycrleruıc!c gör • 
l ""l"Il çocu t knJnb::ılr~ı ile, stnemo .. 
la ı d.ıld-.ll"'~ ço::ult knlab11ığt ara • 
~ın 1 '.l bll t t.lr farlt vardı .. 

Pnra•C'ın b!raz fazla o'duğunu ge
r n r1>0u'c T.ı..'ı'ZnDt seyretmeyi, nUı 
b.rmr:ıya b!r.meye tcr.::llı ediyor. 

I3unun ıı. bcra~r Bayram yerlerin· 
deki allı, y~ ·m, morlu. pembeli, sa.. 
rılı çocu t V'"tplarmm n~ıl çığlıkln. 
n. buralnrn olan ro./fb:-Un tnmaı:r.cn 

ölm"d lnl ı;Usterlyor . 
Altsaroyd3, Fatihte, BC';lkta§ta, Kn 

smıp:ı.~ndo. w di"'er cemtıerde kuru • 
lıın bayram yerleri bir il.lem. 

Atlı 1:o.rmcayıı. binen ~k, üze
rinde, durdu~ tahta attruı, etrafı blr 
futıh. bir N"~olyon gibl görllycr .. Fe. 
knt bu hc~·cc:ın pek kma bir znmnn 
somıı. nlh!tyeto eriyor. ÇUnlttı aUı 

knrmc:ıyx d~clilron ıı.dıı.mm: 

- Tnmıım, yn ın~llm, yn yl1z10klcrl 
tekrar toka cd"'lim! 

Diye bıı.ğtrm:ıın, çocuklıırm tatlı 

b yccanıarmı b!ranlb ııl:Sndtlrtlverlyor. 

terdlğlnl l'!Öylcmlı;tfnı. Fakat bayram 
do. sln<!malara ko§nnlar yalnız çocuk .. 
tar değil.. Üç gün bayn."11 btltJn sl • 
nemaları ~ra Ue dola~-ın bUyUklt>r de 
pekçolt.,. 

Bu bayram az tcsadilf 
şey dalııı vo.r: 
MClıdU vermek. 

edilen bir 

El öpmeye gelen çocukların cepleri. 
n.e §imdi eaklsi gibi cicili bicili, ipekli 
mendil sılaştmın bil>1lklcrc tcsııdllf c. 
dllmlyor. 

Sonra bayramıaaınaıar da, çok kısa, 
bir zamana kadar yaprldığt s-lbi· yapıl 
mıyor. 

J<:skldeıı: 

- Bayramın mubarek olırun! 
Denirdi. 
Bugiln: 
- B yramın kuUu olsun! 
Dcnıyor. !Biraz daha modern olan _ 

la.r. 
-Ban Fct 
Diylp işin içinden ç•kıyorlıır. Sonra 

bUyUkler: 
- Nice bayramlara evlAdım! 
Demiyorlar. ÇUnkU böylece ihtiyar

lığı kabul ctmi~ olncakıarmı dD§tlnt' .. 
yorlıır. 

Bu bayram, po3tanel re de btlyUk 
bir e.km vardı. Mektup ve bııyrnm teb 
rilt kartı r,~ndermck için postaneler de 
sıra beltllyenlcr pek çoktu, Bu ıstar. 
buldan yapılan göçten llerl ı;cllyordu. 
Anndoludo. annesi, babam wyıı. altrıı • 
bnsİ bulunıml:ı.r onların b:ıyrnmlarmı 

mektupta tebrik etmek için postancie· 
ro kOilJyOrlıırdr •. 
Şu nnda ba~Tam bltmi§ bulunuyor. 

Kendinizi şöyle bir yoltlnym. Bu b:l~·
nı.mdan sizde kalan en ba,lrca iZ 
bcrh:ılde hnflt" bir mide rahatııız\ığ•. 

drr. 
Öyleya, her gittiğiniz yerde, ba§kn 

b!r çeşit ~el{er yediniz. Bu Uç gün dr. 
vam etti. 1nsnnm mldcslnde hayır lto.· 
lır mı ya! .. 

KADRİ fü\YAUAL 

lnf!iıte~e 
üzerınde 
Alman 

ta lJ lJarelet i 
Bcrlin, :?i (A.A.) D.XB. 

e 

Almıuı savaş tayyareleri dUn ge· 
ce 1~ıterc Uzerlndc ynptıl<tarı bir 
kc~if tnarruzu esnasında Dundel il 
manı tcsisabnı bombalnmı~lnrdır. MU 
lcaddlt bDyUk yan:;ınıur çıkt.q;'t gö _ 
rUlmUııtur. 

Şlmıı.ıt .A.frikada Alman ftvcı ~yya· 
releri 23 Ukt.cşrinde Brlston Blenhclm 
tipindo bir tn~i\lz bo'IJlbnrdıman ,.e 
Harikan tipinde b r avcı tayyaresini 
dllşUrmUşlerdir. G~nc aynı gUn zarfın 
dil I'urtls tlpinde diğer bır d(lşmnn 

bombn.rdınıan tayyaresin!ıı de dU:ıU 

.rUldUğU öğr()nllml§Ur. 

Şark cephes!nde 
ftar mevsımi yaklaşıyor 

B~h l inci t;&.~·fad.'l. 
tir. Bu ihtiyat kuvvetleri, Almaııla.n 
endişeye dCl.,.Urmeğc oo,ıamıB olan kar 
Ja.rm ynğmıısmdan C\'vcl harp hattına 
muntnzaman sevk<x1'1ml§tır. 

l.Ioskovo. bllyilk yolu FinlD.ndiya. har 
binde ~UhAr etmiş o!nn Rus t'ırkıw 
tara.tından mUdıı.faa edilmektedir. Bu 
fırka, kanı ka~ mUdafaada bulun. 
makta.dır. Hnrckll.t. sah:ı.smdaki kn • 
sabalar, gtıh Almanların. gAh nuııır
rın eline goçmekt.cdlr, Dil§mıımn elde 
c.tml§ olduğu bUtlln kazançlar, adet 
tal.kiyeU sayesinde aımu:ıtur. 

BUtUn bunlardan çıkan netice §ll • 

dur: 
SoV)'CL zab!Ucrl, ahval ve şeraite 

lntıbak ve mUda!tuı. etmeğc memur 
01dulüarı arn.zlyl mUdBlaa cttlltleri 
to.kdirdıe dl\_.-manı durd;ırmak mum • 
kUn olacaktır. 

Merkczl ccphed son t;"Unlcrde ıı.lı • 
nan Alman er.irlcrin<ı (;Öre Alman 00.:
kumandaıılığı, haUhs.zırda kıtaatı !Pm 
diltl vaziyette bir mola vermcnJn bir 
inhlumo. muadil ol cağına ikna et. 
mck ııuret.ilo ileriye so••kctmek t~b. 
bllsUndı: bulunmakta.dır. 

aydanA 
·· ndü 

Büyü inön "'nün Hataylılara 
hitab ndan bir parça : 

"Büyük Atatürlı, Hatay için çok hası·et ve ıstırap 
çekmİ§fİr. Şimdi. bir bayram sevinci içinde onun 
kahraman ve kut•al adını ta yüreklerimizin içinden 

gelen clerin duygularla anıyoruz,, 

Arıkara, tıS ( A.A. I. , tin bünyesinde yaratıcı tesirini 
Cumhurrisi t~et İnönü, bu- ~rhal göstermeğe h~~lamıstır. 

gün şehrimixe dönmüslerdir. Hataylıların vatar.sevı•ıiik duy. 
Şef, Ankara garında Büyük gulnnndan c:,ok scvincl!m. Hata. 

Millet Meclisi Reisi Abdülhalik ym bütün Türk vatnnır.da kahra
Renda Ba.5Vekil Dr Refik Say_ manlık, f edakarhı:: misalleriyle 
<iam, Genel Kurma.v Ba.5kanı adını andrraca.k b.fr uımımda ol
Mare.~ Fevzi Çakımık. vekiller, duğunu bütün memlekete bildi. 
Cumhuriyet Halk Partisi umu.. rebi!irim. 
mi idare heyeti §.~ları, .Ill~· Sevgili Antakyalıiar, 
lar, genel }rnı:may ı~: mıllı :nu- Büyük Atatürk, Hatay için 
dafaa vekaletı ve d_:g~r. vekfile~- çok hasret ve ıztımp çekmiştir. 
le!" c~~m, Ankara \:alı 'ile bek"(İı. Şimdi bir bayram sc·JiLci içinde 
:V~ rcısı •. m~~ez kol"'mtanı ve c~· yasarken AtatürkUn Jıa.hraman 
:nıyet milduru tarafından lmrş • ve kutsal adını ta vürt'.klcrimizin 
lanmıştır. içinden gelen aziz dııy~ulaı la a .. 
M1LL! ŞEFh. HATAYLII..AHA myoruz. Vicdani ~ygrlnrımız ve 

H!TABESI derin sevgilerimiz onunla bera

A.nl«u'a, 22 ( A.:t.) 
Doğu vilayetlerinde bir tetkik 

gezisine çıkan rcis!,cu.mhunımuz 
lsmet !nönü. dönü'3le;:i11de Hata
yı do. ziyaret etmiş. ''o ayrıhr
ken kendilerini uğnriıyan binler
ce Hataylıya hitebe-n şu nutku 
söylemişlerdir: 

"- Antakyalılar, 
Şimdi sizinl ke:nuşurkcn 

berdir. 
Antakyalılar, 
Cumhuriyet hüku'11<;)tinin t.Pt 

bik edilm~te olan progrnmlarr, 
her sene deniz kıyısından uzak 
köşelere kadar feyizli tesirlerini 
göstereceklerdir. Bu eserleri, 
ben de yal.,ndan gôrilp takip c
dec...."'ğim. Şimdilik tire ·veda cdi. 
yorum. Sizden de vatanın öteki 
bölgelerine selam ve ı:evgiler gö. 
türüyonım .•. 

ingiHz hava 
l<uvvelleri emrin e 

a ya 
--oı:= ~ 

Yeni lngiliz. 
paraşüt çüierı 

qetişıqor 
Londm, 2f (A.A.) 
Halihazırda 1ngntere, mruıını ııılJCil• 

tarda. 1yi talim g6rmUş ve tech\Z·~"" 
Jnlş pa~tçlllcre mnUktır. Her ~~ 
yeni bir takmı pnraftltçUlere tali 
yaptırılmaktadır. 

Bu suretle yctl§tlrilcn•tnglllz ps::; 
şiltçUleri, rcvölvcr, ttıfek. mitral~ 
\"e ha\'an toplarile mUcchhezdLrle::_... 

italyan 
uçakları 
Maltayı 
tekrar 

bombaladı 
Hoır.:ı 21 (A.A.) 
Stcfnnl nj1Lnsmm haVOC'ıhk rınıll!l 

biri blldlriyor: e<' 
İt.o.lynn ha.va l-"UvvcUerl dUn & fC 

yenldr.n Maltadııkl asker1 h<!dcfle ,$ 

taarruz ctml§lerdir. Birinci ı.1ıır1"1' 
gece yarısınn doğru yapılmış ve p 

_ • ..ıh t, 
cabbo. deni:; tayyare Ussllne teV<>-
dllmiştl:-. KUçUk çnptA birçok 1ı0ııı;: • 
lnr ntılmı!jttr. Blrkaç s:ı.at sonnı !' 
val,.tte df!nl.z fuısU de bUyUk ve ot 
çapta bombalarlıı. bombardıman e(i:' 

mtııUr. fl 
French Grcek llmnn te.s1$1cri 

demir Uzcrlııdc bulunan ,.emiıcre ?ıC 
o ıı 

balar ntılmışltr. PlloUsnmu:. bil 11 Ilı• 
cl:ın sonra yangınlar çıktığını glirııı t , 
!erdir. Ad!l. üzerinde ko.rnkol ,,.ıi! 
;ile uçmakta olan dlŞ\n tayyıırC1c 
hn\•a t ı:ltfll<'rimlzi da~ıtınnk -.·et' 
hUcum etıneğe muvaffak oiaml\~ 
la~~ ~ 

'l'ııyyarclerimlzln hepsi Uslertne • 
det etml§lerdlr. ./ 
~~~~-~~~~--....-' 

Atatürk ihtifali 

bütün mem1ekette 
Hatay hakkında ci.ı~duklarımı 
söylemek imyorum. Bir iki giir
dür Hat.ayın her buc:ığını gör 
meğc çalıştım. Her yerde vatan
daşlarnnı ana. vatam kavuştuk. 
lanndan'beri geçen iki sene zar. 
fmdn, QOk ilerlemiş buldum. 
Cumhuriyetin halk icin ça1ı~n 
idaresi ve vatanın Hataya gös
terdiği ~.efkat ve sev~i mcmleke. 

-------------------------------------- Amerikatı 
müşahztleri 

'"" Bııtıtn.rah 1 tncl r.a~"' 1 

Vincin zirıciri koparak 

B ·r a elenin b Şl 

i~ ton köm 0• r 
iildii PO f .1 ç.' te · 

Toplanılan yer..n nıür:asiP ... Jll ot1 

halline Atatürkün bir büstU~~ 
Lo •• ) ya fotoğrafı .Konacııktır. - .;,~ 

ındra, ""' CA.A. tam 9,05 de bir hatip Atatrıri•;:, 
Hava ne7.8.l'eti bildiriyor:· 0 gün, 0 saatte öldüğünü anlll~ 
TccrDbe ve salfthl;>~Ucrine btnnen ıak hazır bulunanları ayakta tıt ... 

intihap edilin~ olıtn altı lıııva zabltl, ak dıl'<' 
do!mıdnn doğruya tıkır teatis:ini ko. d ·ika saygı S!laırı:ısına Jış. 

edecektir. Bunda.-ı sunra bir ·t 
ıayltı§ttrmo.k m:ıksadile bir :ıuOddet 1· tip Atatürkün ha.yatı, memlcİ' 
çln Amcrllra hnva cllztltRmlnrma ve ve millet için yaptJ~'l b{i}lf 
rllml§tir. hizmetler ve lrnhramanlJl< ~· 

Amerikan h:ırn ku\'ı:etıerlne men h:ıkkında bir hitabede bu!ııtı 
sup mUfB.hiUer, son Rylarda bir mue. cak, bunu müteak;r Milh "'~· 
det lçln İngiliz havn kuvvcUerl emri· İsmet !nönünün Afatürlc lı~, 

Tophan de kıısaplnr sokağında ın Merdivenden dü~tü ı ne vcrllmlşttr. kmdaki bcyann3mesi okun~ tC 
n ıııın.nJ.ı oturan llmnn kömUr am~ .. I Galata.da ZUra!a. ııo::.a :ır.~.ı-'.": ... _ <> tır. Toplantı bu :..•metle bfttilt1 
lesinden Hasan Uı'.;'llr, dUn sab::ı:ı N~. mnrad3. oturan Osman, diln C\•lnln sonra Atatürkün heykeli ı~• 
j:ı.t vapurun~ kbmUr boş:ıttırken vin. merdivenlerinden incrl.c:ı dUıır:ıU • b6l Tımo~enkomm değişmesi 1 meydana ~idilcce:. \'e he)' 
cin z:nciri l<esilmtş Ye dolaptaki bir kemi@ kırılarak baygın b.r hcıldo ı bil' c:elenk konacnkttr . o5 i-
t 1 " u ı ın b d ""' -• Mekteplerde de saat 9, .ır on tom r &m:! en "§m an §tlr.• Beyc"'lu hestane.unc kaldınlmıştır. ~ ~te.rnfı J inci &a;\ fndıı. 1 v 

" • u nym ı-,clrild" top!antıl&r Y~"' dökfilm,. • r. ,.ARALA "-"'l\•,. ı k. imse.tere iki dc!::ı nmk:avcmet ctnti!! • Si' 
Ha nn l.' ur, oa.,md:ın ve muhtelif H "" _. "k ı ~:-~" 'I\ "' d tır. Çörçll, bu hu tnl•I fikrini değiş· Cdk; 5 da!dka ay:ıkta eaygı pli 

yerlcı1nden ıı!tır suretto )'llrelanmır., abv)·.,c, ·ıı aycı <HU'~ 60 3 -n a tirMe:nl§tlr.•çunkU Tal m's azct.!s;- ma mı müteakip ö~rct.JXll! 
ıos numarndn oturan A'lnln 9 y~r..n.. g tarafından AtaUirkür. hayatJ~ 

bıı.ygı:ı \·c i!l leyo gnyrimulttc'Jlr bir <lak! o~ıu S\lleyman, dUn ellnc lı'r ·ku· ne ~dn17.aran dahlll kontrol, !;:>le mUk<'m rd v· 
halde denizyolları hastnn9Sln~ kaldı - ı "' mc. r. serleri ha.hkında hıtabf'le e .g'I' 

nlmı~ur. tu kibrit geçimıl§ ve lıunlaruı bt\,hı. ., ~ d , i k 
1

•.. d 
1 

lunulace.k \'C Mılli Ft'fin be' ~.· 
~ .. u .. )'n ıııt umandan ı.;: eğ :oıik · k l :11 

---o rmt lcopnrnmlt esl\f b r idilde dol, • I!ğindcn bruıscdcn Ta rmts azctc~ıruı"; namesı o ·unaca tl'r. ·r.f'l \ 
durmuştur. Çocuk bHA.hıre bir Ç!71 ıle 1 ... h ~ g Hadyod.a o gün yalnız aJ·:.,ı. 

Bayram yerinde biı· kaza vurmu:i ,.e kibrit ım,,tnrı ne dolu o as te.-. mu arrlri diyor ki: haberleri vertlecek, f. bah ııe;'M 'ıı 
FcrlkDy 'I'Olip sok$ 6 nıımn.rnda lan kilit §ld'lctll bir infih\lt ile pat!a . Timoçenkonun yerine Zuhkot gel! - yatında Miili Şefin 't:~yann~ 

oturan A.~lz kızı Fikrlye o cl\'nrJ:ıkl 1 mı:ştır. Patlama sonun:!a çocuk par. yor. Bunun mıınıısr, bir kum:ındnnlık si okunacaktır. 0, bnyrnm yerinde telden kaynrltcn, tel 1 :naltlnrındo.n ve mnhtell! ycr~:lnd:m tcbdIU dcğitdlr. Cephe, iki kesime tak· Radyonun öğle ı.<>sriyatı~!'İ' >ı, 
kopmu1' küçUk laz dUDCrek muhtcli! 1 oğ'ır surette yarnlanmrş, Balat Muse_ sim edilmiştir. Bu ikt keaimdl'n biri da yalnız ajans haoorleri ~ r 
yerlerinden yarolan~tır. Çocuk hıır. vl hnstnneslne kaldırılmıştır. Moslrovn dıı dah!l o1mak Q7.cnı oimal lecek ve radyo milletin büyil1' d' 
taneye lcaldırılmı~ tnhldlmt.o. b:ı,1rur j cephesidir. Halbulcl evvelce cephe Uç lemine katılarak tazimen sıY 
mıştır. oro1Monıı. KAZASI 

1 
k~:ınc tııltslm edilmiş bulunuyordu. caktır. • 

Cumhur yet caddes!nde Hıwapa as 1 ı\k ... _.,.,.. n<>.,n"yatı·.·,da 1·~c e~,..;· ltl lıcstm, Zuhlmfun kumandası a'- <KWu. ...,, :: 

i:bUnde manevra :rapa:ı şoför Jtısanın :Milli Şefim beyaımam~"i ~ 
l<l!lrcsl:ıdckl 2590 nınnnrnlt taksiye, tındıı.dır. Ocnup kcshnl ise mareşal Ti. ...., 

ı tl:ı ld 1 d 
, 

1 57 ır:oçcnkonun kumandası aıtmdadır. cak, müteakiben :ız.iz At ~~ 
v:ıtmıın s."Ilc ıı.ros n eıc mı cwnlıurİ'"etin 15 ir.ci •"ıııı;·~ 
maralr tramvay §iddetle ÇalJ•mı~lır. l\Inrcşal Voro~llof ile Mnrc~ıı.1 Budyent ., ,, ~ 

IVJ,yık s::ı.lıncnklnı·n olan rnğlıat t.e 
az değil. Beş nltı çocuğun doldurduğu, 
kayık !)Ckllnd l:i so.lıncak aşağı yı.·. 

karı inip kı:!.llct:lı:ça., çocuklar sevinçle 
haykırıyor ve enertnl çırpıyorlar. 

B~yrıu:ıı yerlı>rindc e~l nen &ı.çlı sıı
katlı çocuklar da. mevcut. Ancalt on· 
lıı.r t\tll karmCA \•t:ı ltnyık .Stılmcalılıı. 

ra ruğmadıl<lnrı Jc;ln, 'C:ıckn eğlcneeler 

Gece ar Otomobil ıı.ğir hıı..sara uğ-nı.mışsa dıı. cephe arkasmda ba§ka vazl!elere ta,. yaptığı tarihi hitabe lt~ 
yln edUmta'crdlr. Bu iki mareşal, ora. riyle nakledilccel:tir. Yn:- ~ 

tnsnne:ı ~lr ::.nyiat ohnıımrş, tRhkiknt ~ l k 1 · · e! ·ıUt lıırdan yeni milda!nıı. hatınrmr te!Uş meme ·et erdek1 mitiin ~ı i" 
bnşl:ım:ştır. ve ihtiyat ıcuwcU:ırlnl tc.:uılk edecek.. konsolosluklarda GJ. !ihtifnl 

so ıerotr. lnntılan yapılacalltll'. J,if 
General Zulıko!un son :r.amanlardn İhtifal günü Ankara.da. f~ 

nnyorl&r. 
MescUı. ctuz be§ y~larmda., çobıın 1stiklfil cad:1e'sindc geoıı saat 3 au. açmış \"C lı: perıgln nrkıu:ı:ıd:ı bulun:ın 

Sovve tebliijj Moskovaya 60 fit\, 70 kllometrc mcs::ı. türkün muvakkat lı'2birle~ 
fede bulunan !ırkalanı. kumanda et • bulunduğu bL,a ':.lllıumun zi~ 

tine açık lbUlundmııl&.C'akttt'. Mehmet kadar bir ı;ih•dııye a:ı.blp o. lnrında bir hxnnuık hlldisesl o'muş, SO.;'.ıkhnva dolabıuın arlw. kap:ı.,_."mı r.ıoslio\•n 21 (A.A.) mL, o!<luğu hat.ırlardadı:r. 
lan o.damın; ı..-uvvctuıi denemek lçln, mcçht'ıl b!r htr31%, polis nolrtasına ve nçtıl.tau sonra dolnb:ı cirmıi ve do Sovyct öğle val<ti t.ebllğl: DcyU Telgrntm ba§mnkaıeslnde gc.. 
d mirden mamul, uCalt bir top ar:ıb::- bek!llnin dole.~tığI yere c;ok yak•n bu. !n'bzn ön tnral'ındM dilkkQnm içine 1 23 1lkt~ı·Jn gcusı btitlln cephe bo nerıı.1 Zuhkofun kıymeti hakhmdn Lon Budapeşle radyosuna 

nı, Qç metre u.."'Unluktııkl meyilli hat lunnn bir dUkkAııı soymuı1tur. dalnuşt.ır. Bumda çekmcce\1 kırdık • 1 yllllcn d~omıtın!a hube devnm edil drado. kd!1 derecede nuılı}mat mevcut BUk • b 
Uzerlnde bUtlln lruvvetllc lttlJ11nl ve Tok"Utıtyan otellilln karŞtııında ve su tan eour~ 15'.> lir:ıyı almıg ve ge!diğ'i 

1 
mi;;tJr. Muhnrob:?ler bilhassa Mojalsk oldugu beyan edilmekte ve mı:ımnllcY- reştn CSVa 1 

tapun ha.tttn öbUr ucUJ)dn patlamasile terıızlal soknğınm başmdn bulunan yerden d"ıu·ı çıkarak knçmı;~. ,.~ Mnloyarosın,·ets ı Ukametk?rinde bin phınna. itimat mevcut o!duCU llO... B'lk 
24 

( :\ A ) B dJI.~ 
bir çocuk glbl sevindiğini ve gurur • tUtüncQ ve kırta.sıycci Dlkran, d!fü· Hırsız :ıranmnkt:ı·lrr. 1 ç0•, tıtddetu olınustur. \"o olunnınktadır. t 

1 ~re ' 21 lJ~ .-gli uil ~. 
lıı.n1:.ğ't gurDyorsunuz. kanmı t:ap:ı.ttıkta.n so:ıra evine sf tmf;}, Mumıı.1loFh, merkczt kesimin m1lda· 

2
c
1 4

ra
0 

yosu _.._d · nnOd ,, n<e?I~ 
·'·- lkl bn la d . r.eşrh u.uu a e~a --.»-B!:r.._ç sene evve yram r ıı.. ııab:ıhlcyl!l dUkJı".fuıına. d!Snı!llğü zamnn tıınsmı teın1."l cdebUc..."'ekUr. Kcındıst ı 1 uh · •~~ tedi'-tt. ~~ 

b1 ~l~-' A-'"· _ _. . ,,,,...,..,.n....,,-.,.._,_,. n n ın nrellt."'""' zap J.UJiŞ _.,. J 
cocuklıınn r c., ~~eri~ ..... ur, çekrı .. oede bınıkb~ı 11'10 Uranın yok ~~ .,,,._.,,-,.._ ... ~~I Almanlarla. SovyetıGr arasmd&1d har. 1 ğunn bildi~tir. Bilkrcş ~ 
atlı nrab:ı. De cez;mek... oldug-unu Ye b:ızı nınllann karı:tınldı 1 f), li~ bin tik sa!hasnııSa StaUn ile hcmfiL..'ir' bu ncmiyatn. f.Ttl suretle m~ıf 

Bu bııynun. çocuklar bu eğ'}enceden ğau g6rm~ ve bMlııeyt zabrtnya blı. ~ ~ ~~ olaralt hareket etm~tir. etmişt:ır: "'Mareşal Anton~~,Jı 
ı tifo.de etmediler. Sebebi, ntlt ara.btı. dlrmi§tiı". I "~ o ti fj ~ l rn . e _.. iJ ~ Aynı gııute, emin bir membadan tcbli;lerl, Rumen askerlcritdn P" 
ınnn, tramvıı.y, otobt\a w taksilerle L"u ~kdnın ilt1 cep~csi ,·ardır. Bir ~ , • • - , • A ~ aldlğt mıılQmata atfen kumand&nlılr. ı-amanl~larr eenebt devldleıitl t"' 
l'Mabete • cephesi tı::n.1ıu cnddcsi tarafınila. ,.e ~ ~-Ier pazar s:ıat !4 ten 18 e kal"lwr k!yme~lı sanntJ(ar ~ takl tebdilin Timoçenkoya ~ blr :ilk efl . ~ R orctasıı ~ 

lbyrnm yerlnd~ be~ 'kuru§ll. ÇOCl1k Ga1atasnray tramvay durağmm he • ~~ bny ve bayanlardan müteşekkil (saz heyetini) clinic. ~ tevbih mllhlyetındo olmnyrp bi\Akls ~ın:d:ld ~~~~eM.jları ~ 
ıyıın ara.bal r bugU:ı Bcyazrt.tan 

1 

men kar9ISJndadir. lldncı cephesi 1s?·ı~ mek fırse.lmı ke.çn·mayınız. I'ıı».nt!mn~~iz içkisiz ve ~~ mareşalin krymctının t."\kdlr edilmek. sözle ve p:ızıı.rl~brla .Y,,~ 
~yoğluna 250 ktlnışa. Yolcu taşıyor. su terazisi sokağının bnşmdadır. ~~ nezih ailelerin sa!o,rndur. Tel 2~..308 ~~ ı' te olduğuna deU\let eylemekte bulun· j mümkün olduğunu ~ 

·klıtnn ııtnenı.ııya fazla n\ğ'bot gQ9 Hırstz sokak cephesindeki kepengi ı '4..,,...~ ... .-.......... ,..,..-. ............ ,.,,""' ........ .,..-r-.. ........ ..,,......,...,.,., . ...,,...~...--.,..,...,.,....,.., "" ... ,., ,., .,. ~ duğunu yazmnktadrr. veril,J.:,.~c--'· ,,--.. ---"t",,. 
~ "'"•~~"•"W".a.""A"'•"'..a."..tr.."".a..'-"""•"".AW'".&"'"'4"'•.,,•"A-..,,.._.,._,.,.,,,,,.;.. ~ :..a.: :..:: ~ :....: J .; cuı.1 UCA .,,~~'~ ~,u.ı,.....- · 
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~ah kem 
§.aıonlarında ç 
~AMADI PAYL 

• lÇ • 
l IŞLAR 

~Bu kız nişa lımı kan ırd sinema loca-
1 rına. Boğaziçi geziı~ ilerine it i, der-
~ benden avırdı ken isi e nişanlandı,, 

HAYAT, ucaaz bucaksız ve çok güç 
bir meılcktir. Gerek sporda,ge. 

rek işte ha-yat macera değildir veba ma .. 
nada anlaşılmamalıclır. Hayat hazırlr.k, 
terbiye ve bilgi mesel et:i.clir. Tali !..."TtŞU :var. 

leneceklere inanmayınız, hepsi de yakın-
ı 

dır. 

T aliini herkes kendi yaratır, yaratmak 
elimle ve iktidarındadır. 

~ fak. ikiBi de gllzel lld.ııi de 
''h...._ bıddctıiydiler. Siyah tay • 
\ı e ""'na bluzlu olanı, bir kaç 

~ ~ yaptmnrş olc!utu 
~)! ~ bozulmaması ı-;ın 
'~e buıtıetertnl kula.klan tızortn. 
~ u,... 1lle bafmI bir ktJğ1J .ltu§u 

~~ uzun •tlanm omuz
'-.._.l'ttıe .tı,.ordu. Mtltealdbm de 
-~ ~maklı bir sesle: 
""~ oiBQD ..-U G6z!.n, diye 
~· Aı..o.tm cıl8un, hayat1. 
~ •Bayru gQnünll zchlr, beni 

~dl de kend1n1 de el!leme re 
~ ~tın. 

ta.'11.f1a1ti gnıpım arasında 
~ -.ı;lan karmakanşrk, 
~ dudak boya& yanak • 
~ nYJk olan diğeri ken -'daha hiddetli ve yaptığın -''it. tavırlıydı. o battn"dıkçn., 

~. tı h.\mryordu: .,e• 
1 

'··· He! .. be.km Allah aşkına 
h "<1ltt naneye!_ .Aa:J. sen benim 

' l.Jatnnı zcbfr ettin. Aml ııcn 
'lıtebnıedı, Jıerlrette k~paze et. 
-. ili de {;'Elle, r.eytln yağı glbl 
~~ha! .• 

ot, ~ ne alLlkıı.SI olan tkl 

~- n doatlrı.n ile dolmua, 
· lier iki tarar da birlbirlertne 
~ ~ otm" olmaz JIUardı.. 
~ ,._ C1!llÇ kJzlan gMı, Amtra· 

~-ı,,.?'Mı elSzler'!I! teskine l',a.. 
:t. 

llıı '1 haç kn, kardfıa çocuklany. 
~e\ l.:ı.t't!tuı Gtızm olıı.m btr mlld. 

llllJ. ~hııwA:. adml\a bir genç Ue 

ntn ne "mal olduğunu öğrcndJ ve tııbr. 
ayrdd1. Sonra bana geldi: 

- Ayten, ben seni &"viyonım, ev -
lcnefun. dedi, e.h Mehmot tcna bir ço. 
cuk değil. yakışıklı bir gcııçt.ir. 1at1k_ 
bnll de parlıtk kabul 'ttlm. 

Fakat bu kendisine yedlrcmem.lr., 
luska~lrçta.n ne yapacağmı §tlŞlmı~ •• 
Nlh:ıyet L,te görtıyorsunuz, ntMh gtı. 
nu, meraıflm1 1"zdu, bent de, a1Ieml 
de ele g{me karşı kUr,Uk dD.,tlrdU. 
C'~~niz hAkim bey, o kalab."lıkta 

barın. ne tokatlar vurdu, neler yap • 
madı. Baıkm, &vuçları hlU!'ı. cn.çlanmla 
dom. Omuzıanm ynmruk1armdan a _ 
tı"mP dunıyor. Kendl.-4.nden dnvıı.cıyım. 
Oırt.E'llk de b!n linı. f.ru';minat Termn ( ! ) 

- Bız ynL"ln: döğmek -n haknret 
muhakeme rıl görUyoruz. Tazmemt 
için hukuk mahkemesin" mOracMt r. 
d nrtntz. Sabitleri çağtrmız. 

Bundan .sonra § bitler dinlenildi, 
Bunlardnn bir kimıır Ayten, bir lmmn 
da Oilzine: §ahadet etti. Fakat asu 
ııııht•, güv('y ortada yoktu. Mahkeme, 
k~isinln buldunılr1rıtk malıke~ye 

celbi için mulınkemov1 lx\ ka bir gtıne 
btralctı. 

Gth:m TaZlyettcn fevkGltıde mem • 
nundu. Dt,.'l3.n çıkar~n, bnşma gclen
len'len ~layacak gibi olan Ayten<:' 
kar§t gttH!yor, ynnındakflerle bentber 
hızlı hl'!:'!t sfdiyordu. 

ADLİYE Ml.'llABtRt -&- WEWWI 

'ne 1Jig.o.clac-' ? 
-=-- .,._,, -- ,_ .. ~ ~ .nikblanacafı m • 

:'h.:_..., 90CUta olalı dlğcrl. ki Moskovaya yapılan Alman 
~~ lhbmet De il' ~ 
"-~ eotutarak kcmdHıl De nı. Hücamıma dair 

tttt_ Oftzm bana~ aldil'. 

, ' e11k1 ntşanJısmın Aybtm 
lt~ · !l1fan :menııSimlne de g1 • 
~~nortnı tı?br11t etmt~tı. •. Fa· 

MoskOt"a ~ü ıez demiyoru. Bu • 
mı Eusln.r söylüyorbr ve böyle 

,.!eri de tahliılir. Fn!mt 
ı:piı c k&C'..ar ocreys.n eden 
yfo ~ M081roYan111 dUıııııdl-..r-lelll• 

ihtlmsl h!Uicfndc görillemes. Yal
nız 1'-:0<:>1 ova ne r.aman dil~ ve 

llanan Gtlzln, bu emeline A ordu~ nelere mel oh,. 
tıı..._~acağmı anıııymea, cakf 
:~ 9l1enme memurlutmı& gl. 74.t.cn bti.tiin Rus harbi hep bn iki 
-.._~det çdc~m ve noktnio dan muhakeme edil-

-... ~ .aıaraıı:: mclldl:-. Alman kaynnklnn ~ 
~· l'eZ!l, ldımblllr, nıe bQyU.. oophesinde harbeden o~ 
~ ~ da JÜff'l'lnnı lamdır.. kışlık C8w.p vıe ~enbı U.Uiıı o. 
~ben aıtzı rahat brmkml)'R • lundtı~ i!iın ederken Ruslana 

llt ' ~ ~ b&§lam~.. bu h~ geri .laıldıklamu Ye kıJ 
'~iııine mukabeleye girl. mevsımınln s:lddetlerinden Ahnarı· 

latta~m boculmuo. gth-cy lu.rrı. nispetle dal ?!yade ıstırap 
llıl. lllk1. ml nfD3Jllmnm tnra- ! cekeeetlerinl bfülin11ler. Bu, ltm
~ kestiremediğinden yad ı,,; harbin ı-~1.ruı C\--Vel bHmj.. 
,_,.ne blrıurte ortalıktıo 1 yeoe{;bc Alm....nlnnn da kaaaıat 

• 1 ı;et rdik:lerlnin btr if.ir:ıfJ <leğij mi-
~ ~ tuz. nlıltAh ~rMi. '11r! ~aslar lııstan doI:ı.yı Alman 
~an '" doeöarı füı lam nıspetle dnhıa. gol< mo y<ıh. 
~ etb'milıntıfhUt nuı!ıke· dar..a az mı uhmet çe!~l'-Ce ı .... r, ı,. 
'lfl~. Hı:r ikim de biri. raı r harp b..~mdn.n bi~nci <1ere-

d6tmek hak.aıoet. et cede elıcmnuycti hah bir mesele 
dav ~ BiFU _::: değildir. Aml mesele lıa!bin ıa, 

a.czy • mcvslmlndc de'\."alD cdebtlmestair 
\ alı:ndı1a.r. EV'Mil\ 

00 Son bfiyQk ve mtıtldı; Alman h~ ''::tarak, f".iYle d~ mn da, ıu-, btitt!n ~dC:ettyle baM:rr-
"-, hır 7W :mumımıs. ba rnad&n evvcl, ha!bj bitirme~ htlt 
,, • :tmml di~, ~ gclqıemlştiT TC "'elmlyeeeli ~j 
~··· gör~nınclctedir. 
~ n bn'&tams. da eııtMRll ~ Cahtt Yalçm (Haber) 

~ ~· 1* kız Mil adı Selma
~ llOEttm OD& OZJa kRMLr· 

\~~· i..)'tecı Jcoym~lar. Be. 
~ kaoorrdı. Ben®n ayır

t lliııcına, ıocaıarma, Bota
~rtııc talan, gitti, derken 
~ l.ndt. .Ama, bmı.n. ne T 1s
~t Ue, isterse ~h-asilo ev. 
~lllcd de beni dc~'11 onu, 
~,~ 'beııım kısmetimi elbette 

11 l, llaıl kızdığım şey: S geı.,ın de hayatınım en 1 
>.ıtı~•U ~Wzlertle gorctln! dtyo (;]~~~~~~~~ 
~dır. Aklı sıra b\!nlmle 

' ltıııkaJıdmyor. Ben de ni 
tııtrıe gtttım. Nll"lh mc_ 

)\\ ll:ıercnvenıerlnl Çtkark ıı 

1~ trın .. M:aJ,sadım kcnd!
~rtık u~mamruımı söy 

\ıs. t beni görUnce, yanın -
~ tlıı:nedi dDrtUkUyerek: 

."!ıı ;:lt, lrıehmot, gene gel -
"'t '1.ın Ça~ı ılmad:ın Allnh aa • 

'ttıı u ! dOdi. 
!fb. Ben söyll'diın, o ııöy 

'ti! '°'et beni bcrlte::rtn orta -
~ ltendiııindcn dnvacrynn. 

' 1'.oa1· en sol~"u mah • 
• gı:ııtn hanmı ise ak!i i<.1. 

'bey, ah d!yordu. Bu 
~ ttb r ltu: ki. mn.hlremede 
b,. l 'lt\ektcn çek1nmly0r. 

~'\ kandırmndnn, :Mcllmet 
an~ıktan .sonra kendi5i • 

- Ayol, seni gôrmcğe, sana 
özür dilemeğe gelmiş. Turhan.m 
bütün söyledikleri bir sürpnz_ 
mic;. O seni deneyormu~ •• Baka
lım sen ötekinin berikinin lf.ı:fma 
kapılan bir insan mısın diye se
ni tecriibe cdiyornnı.cı. 

- İyi ama. biz henUz beyle 
bir tecrübe dt>vresi geçirecek va
ziyette değiliz. ! nsan bir kere 
kom tuihı bir kIZI hemen böyle 
tecıiib ye kalkJŞIT mı? Ona. 00. 
nim namus ve şerefimle oyn3. 
mak hakkını kim veriyor? Son
ra, ben, ron knramnı da size 
söyledim. 

- Hala b vaz saçlı ve yaı:lı 
bir er\t>l\lt> evlenmek fi.J..-ıind"' 
muı;ır mısın? 

- Şüphesiz.. Bunu on def.a 

11a, bu vas;ı/larr kendinde toplıyanlara 
/:onar. Tali hakkında bundan bCL§ka söy. 

Tali çalıfan insanın auuçlmı içine! dir 

ve bu muh!Zkkak böyledir. 

' -
Ş~HRIN İÇİNDEN 

Beyazrtta, kitapçılar çıı.rlJı3min bo. 
yunca uzanan bir talebe JCl\lnba.lrğı 

lıd ta bir lzdthnm halinde g1lnlerdlr 
halkm nıı.za.n dikkatini celbe&yor .• 
Daha bu çarııı kısnmın. ayak basar • 
ken h.-ulağımza çarptın se.sıcr şunlar. 

drr: 
- Yedinin coğrafya.et, ~n ta -

rihl .. 

- Dokuzun rfyruıl.,e ve ıDzlğl var .• 
- IAıJe blrtn ma'tıeımatııınl ıstfyen 

var mı? 
Ve ... kalabal:ıkia .ma. !lerlemcğtı 

11ıtra,mten talebeler areımzıda bam 
değiştirme bnı:an dA panı. ne mu • 
bayan suretnc hani, hani, bir kiUı.p 

alış V'Crl~ln\n alb1lp citUt1ııl gartır • 
.stınllz .•. 

Mektep ld.taplanmn ıJl(llxılı otaau. 
bir kr.mımm da :ııctt.apç:lardan tcdarl _ 
k1n!n · gftçHif,11 eel>eb!!e, orta mC'kQl 
ve Hee ta lebeiıııdlıia ba ııeoe .bulı.'tall'lur 
bn ıun:ıM"' l\.1taıpıiJdKr lltı; do ~1111 
değU.. 

Sl!!ıat'.aro& b!rt:ttapcı abbalımı Tm. 

Om:ml& ~ Kalnbalığı t;ıa.rcılc: 
- Eh, ~ ~ )'Olunda.~ bu 

toıebe ~nme ~ert -
niT.tn yDırı11 ·-aıııt•·ı 

Dec!hn! 
AlıılMıl>Rn ....xk b&r J'Oz tladlst 'ft 

engtn btr ~eot: edınt!l"e kııqı!J'k YeT 

dl: 

- Banı;i-.-ı yGl:I.~ Til!)m 

gftecıelr; 8*1.m! dedi., mTe ettı~ 
- ~ Jmıııı lııalılhdı'k ·detlHll'k!l"I 

mıırtıemm ta bld!ıt bu! ~; 

eelttl!ıft 8lnrt pgtneT mi ~ 
getıı1p ~ ı::ıabu:l9to!ı o flilme de kitap 

hır <1f4!1şnedl mt )"1!11 d'M'lll yJ!m& G"
J"e!"ken preda ~ ~ 
~ ~. a'tar, işte o-
:ıam:m da b!nlz ,.azttmUz ~t. Fa
kat ~ ~ ml ,.a? onlB.r dit. 1':ttıı.. 

bm d~. ~!tl'dalrt ateş pa -
he.eımdan ~~ olP.eak!M". . ~ 
get!rtp ~tıanna tat1!de ~C'l'fn
de ~. tpe ba wwwıshıı& de 
~ btnm • mr&tilbid!A. dn'!t. 
kftntrın:mrzm ~ btthtj011M', ki • 

ta:planm ~~Şor ~ m.t:ıym1ar. 
m:: bil alış ~ ~ btr hrl

tııı.dtr 1:8tşıınn f::m'hrt ~t'\flk . .Ars.. 

mtzttıı.: 

- Jatet> beck9ten1 
AdmI ~ •• 'Bıı ihat tam btr haf... 

ı:adir deTttm edtI> gidt)"Or.. TnJebdlerl 
~!'t dhıft\t ~ ... ~ 
t:emb: "Yttrh!lerlft; neı,!r :nıt\eese:ı;ı'lcrl-

si?.C söyledim. Davul çalarak 
dünyaya. ilan edecek değilim ya, 

- Çol~ f cna lbir tarzda konu· 
şuy.orsun, LcyHl! Sen teıibiyel; 
bir kızdnn. Ne oldu sana böyle? 

- Sen de çok ağır ~lT, ma 
h-ul ve nezı'b. bir kadındın... &n 
de ne kadar d~ştin ibugtil'o 
lerde?! 

Annem k~dı: 
- Haddini b"l, Leyla' Ben, e.e. 

nin annen d ğil rrıJyıın? 
- Evet .. Annemsin .. Bunu i~ 

kar ede.cek kadar tıyn('t · . k 
raktersiz, aklaksız bir kız det..i.. 
Ilın. Fakat. kalblcrimtzin nyrr ol 
duğunu, herkesin kalbi kendine 
ait bulunduğunu bi1m niz l zım
dır. 

- Ne demek istiwm,m? 

rv r? 
nln mllşterUerld1r. Her deni yılı nlhıı. 

tl'k. Bu kalaoolrl: yU~den ki ki • 
t ı.p arayan ~lı m~..(ıt"f}criml de 

kklnlo.nınmr. u~az oldu. Kıta.p 
mtıştt.r1s1 a.p,nyn bir {i:ı.bsiyettır. G<>. 
lir, dtll.1tô.nda :soot.k!roe ot:unır. Kitap. 

f""""'""'""'y~~?;;:"' il il ......... i 
: 1tcum 1.Jaı.tu,1.ı İ 
1 ................................................ : 
lnr l:ak.kmda k~ •.. raflara ~z 
gezdlrlr, BCQtlği klt:\br alır, b:ıkn.r. 

Sonra. işfnc gellnrfl p.oı:mı1rta giru r . 
Blrlıaltadn": Sa.b:ıhm eı. e:rk~ ln":t o 
de bunl1a toplana:ı ~er blr n 
ğnıct.m ellerlndeld ~ fsmfnl 

B6~c ~ar .ı:m g&illtll a~-u.. 
ita çrkıyo:r •. ~ğfl m~tn bu şart 
k"..nde arı.atı~ da~ ot ırm~ 
bl'Z1m bfle burnd:ı dUrmam.:z blr ba;; 

n~ mal okeyor. Sen t;e1 de ~ 
~.n c;zkl 

• -ıı: * 
ll~riar'.mıde.~t.Qpçt ah. 

:mm en de.rtll tuntrm kurcala • 

~lk! ~ 
..tntar, c:tbnl~ ,,._ ııır. :maka~}e 
n. oradıdcl talebe k&I~ bMo. 
~ bm1m S\ açık cldlldtr. lıla· 

tdih, omm f}ild.,-et!ne 1'8ğmea ben.. 

do tnlebe ~ da bu - y.em ismi. • 
ı • kitap ~ memnlt" 

Qnıt'ktl ate;J pehastna otan k1t:o.p 
1*nn tıed8'rfk ~ fakir 
tııılabo 'tl'Cdilcrl bu ~ heT ;rd Teır 
mak meetıuttyetttde ~ kitap 
ftoretlııt ha7ll t:cuzlııbmf -,.orıu. 

Gcı:te ~ j8DI ~ atacak ha.. 

1'-<>aMr - Gme ae illftb~ 

11 vakti yerin~ ~beler Clm.8en çar. 
IJllllII bu (sahaflar) dedtklcri knlla 
nrlmuı kitap kısmmm oemUne bile uğ 
r.ı.maz1nr. Onıa.r Ankara ondd indeki 
yl't bulunc.ı. smr! ı;eçfp Jdtaplannı ırı 

fiyıı.t:ma eski kilapçılnra satan yenı 
ders .ı;cnesl b!1Şmda. da nynı yerden 
bir smır Ustllndoki bir talebo.nhı aynı 
fiyata ııııtttğl kıtnbı !azla !iyatJ te • 
d:ı.rlk etmek mecbUrlyeUn~n kendi
lerini iyi bı.r buluşla kurtaran genç 
mektopinM" dertlerini halletml.§ olu
yorlru'. 

lDdi-,c ınUnasebetile IT.ı m<:'ll:Zuu ele 
:ılchğtmı gören Ankara caddes!ntn 
en 1 1 lt kitap l'l"rırl Iertnd n ''Vakit 
k tap yurdu,.nun sal:! \"C l "l'C me _ 
muru .Bcitımm om'!I!:'.ım:ı. dokal:ıdu .. 
Bıümnt kaldırdım. Baktrm: konuqtu: 

Sanki omd:ı.ki kal tın ıkla .kttap 
mQ§terllerl dıı'!'rlmr~ l' nl kltep satan 
m~~~ slll()k avlııme.ğn bftşlıı _ 

mTŞtrr. 

"!'QzUnde, apaçı:k bir yorgunluğun 

l.ztm ~eı ~ve ~: 

~ Saba.hm yedtsind n aqa ye-
dislne kadar mektep kltab? satt,ı ytı. 
zllnden bir dakika ohmtuf\ı,ımu haltl' _ 
ıamryoruıa. • 

Ratttlrmds. ıher çeşit kitap balalı • 
dumıı, m6,.<ıtıeı11er1ne fUnalı a 
1~1arla :mtlbnyn.ıı!amı? takd m ed 
Vakit ldbtb ymdamm tdarc m mı:mı_ 
rr:ı nncı?.k: 

~ Allıı!ı yardrmoın -e!~ 

Ama, baDu .ıı6~en f!iftbıM'tı;ırC:dl:l 

l~tme kftspçl?al'& da: 

- Tanrı: ~a keder vern~ln 
denıe:ctmı lı!endtmi nhmadım! 

Kan!ır - ~! Bo k1ıfr gw ı;-eçıerı l"!enflkl klirld~ ~rl omm. 

- Biç bir şey demek istemiyo 
rum. Bemm haysiyetimle, ~re
fimle, viodanmıla oynayorsun, 
anne! Bu kome>dya bumda bitsin 
isti)'Onım. 

- Han('ri kcmıedyadan hasedi. 
yorsun? 

- Aynı sahnede rollerimiz o. 
lan komedya.dan .. 
Aruıem irdenbire rasnl ıiı. 
1'J~r ~ f ı imdadına. :V<!tisme. 

miM o1saydı ,pencereden neredey 
ı;e b:ıh~ ye dü.,c;{i... lıayılacaktı. 

O kadar se.t mnl'"m;s, o derece 
iradesıni kaybetmişti ki •. 

Sofi telaşla koştu: 
- H nımefendi. yemek ta ı. 

yor .. Bir kerE' de siz 'haknr mı. ı. 
mz ElU tencereye .•• 

Annem irkild': 
- Gt'iyorurr 
D"u·.. mınld. narnk ic:eriy<' 

··ndü 
Ben· de odama cıkmP.k fırsat·. 

nı bu'dum. 
Soyunuyorum. 
ı\nn min fena hcld ... sarsıldı w • 

Hn f kmdnyım. Fakat o h ~la 
benim bır §eY bilmedi~ni sam
')Or •. Beni aptal, çocuk fn.17.efü. 
yOT_ 

"A.<m- a~rt cevresı.ni duvar sa 
nırm.ış. Kencl"si sev~ilisiy1e o~· 
~arp~ı, kirnlıenin g6nnedin.;.mc 

kani olunm.ı.ş!" deri.Er. A.nnen.1 
dr tıpkı öyle. Onunla bununla 
ônül c~lendinrk{'n, benim köı 

ve sağır olduğumu sa ıyor ~li
ba! 

Ve muha!,lrnk ki .K>yle sanıyor. 
E,:: r böyle olmasaydı, biraz sa 
ğ:mı so'unu gfi 'me!'I: lazımdı, 
Sadi ile aralarında gc n rezale 
ti ruratma vursam. L'C' b::ı. ıı.;nim 
ht>r "Yİ bilip görd: ~'iin e, bu cir- · 
kh h.ıdise bır d,...lil tetkil etm<'. 
mi? 

'Kendi elimle ördüğüm vfinltı 
rohumu iydim .. Odnmın pence. 
resi önünde oturuyonun. 

Ortalık alaca kır •nltk. 
. \nncm baygın'ıkl3r geçird" a

ma.. l Teredeysc ., "1ec.<.k olan ba
bama b r Fcylcr e. zcrrmeme~ ... 
ı •ın. ~rayı düzeltm kle meı;_ 
guldt". Sofi ıle koıı nalarını v w 

arn ~ıra gü'ii Je •ni uyu,·orum 

Annemle - bUtür crrırümdc 
bu akr. mki ibi , t '"mam ~, l:ıu 
scf rhi gibi S<'rt v rr.?ınalı ko
nusm:ımıştmı. F,:: r biraz d 
ileri gitse~di Sadi 1!C gC{!lrdi Wİ 
gece~ gözümle nasıl gordU ;üm·1 
söyliyerek kendi.,ini utandmı... 
caktrm Bereket '\"'l"rsjn ki. &lfi 
!mdatiına yctô.şti cb ?;f t ı1di 
Bçn de od'9ma ÇJktnn. 

r e? 

- ~ aydmı.brrl Jdrn ~ 
ortıtı: ldnK'J olarak kDbw! ( ~ 

- 0 b r ~T mi'? 'f)c ~1 
vorcl ~edt lm ı-.. ld OOın mrı:1 
~~ Tte mtmry mr. 

Tedbir 
Ymi ~frı epartmamn 

b.ptcısmı! sıkı kı tenbih etti: 
- &na r,t:ıen m • ia. 

nma bc:li ctm-:den bam "V 
sen eana. a..)~d:ı. 't1.ir l · · 
riri . R4'.l"mla ~ten 

• mun'ltı.rmı ona. vetttnı:!m'" 
etin irin~ :ııvl"lr.~~ıw 

Kara: - yl; n 
Altıya on ~r. EtllU· .. .., ............ 
OT'Ü.i.,' i t atC' d~ ll:Y.t'rtt~ 
trya on var! 

- Hayr t! droi. Df ~ 
m .. Vor u acaba.? 

Frr"-ı d ha yürüdü Geri d&ı. 
du. s ... 'n öbür tarafm 

-Nihmıet! d"'1İ, Rym 1t':'/ 
ol:ın iki snat 'buldum! 

Ortalı' ı arardığı h ıae baıtııaın 
hali meydanda yok. Balhuki. te 
J onl r a ılrp k panıru'>,. Ber!İm 

tmeyi · de-n meraka duş:müş .. 
rı: ken ~etme · l ı .. nn de;:;.;ı miy
di? 

Ann min cali gill%leri alt kat 
tan di: i bir ba.yku2 ~esi gibi kıı· 
l tarıma aksediyor. 
Artık ondan nefret ediyorum 
Bu. ommla ilk kav(Tamız .• 
&ıkahm bu babam gclir. 
• ban ı neler so) liyecek ! A 
m, 7.a\ Ih adamcağıZT kimb · 

n 1 ad r doldurdu. 
Ht>le bu.<n.in İffet ME. ilun ib" 

di: ·, 1rfıya benden özür dilem<' 
" · ı gıbi s w k ldf ar .. 
\man bunları bir dnhn düşü 

m ı. hatırlamak b"le i temİ"i 
rum. l\nneme son cevabınu ve -
a·m: 

- Be!l eski lmrarıırui::ı. m 
ı ım Beyaz saclı bir talibim. ~ 
'<m • yr k r hi" lrimscyl~m-
' ~·\ c ğim. 

"'~. 
u almısmı. 

B b ~ 1 , ..• Yemek odaml 
<1 h:T:i bekliyornıu~. 

Sofi odama :!'el~fü 
- "em k )"İyece:'lrmniz, 

• r.n:o. 



Ceviren: MUZ AFFER ESEN 

Havkın yaşayış tanını h!ç de •

1 
Pointer Havkın hangi esraren. 

ö-iı:;tirmcdcn evinde ya§amasmı i- b'iı sebepler yüzünden hüviyetini 
b ~ • d' 
zah etmek müşkül olacaktı. H:t\•k gizlemiyc ~bur olduğunu şım ı 
polisin mücevherin bulur.uşun . anlıyordu, h:ıtta Mis Gisbum da 

57 dan ve satılışındatı haberdar ol. sigort..acıyla olan dostluğunu bu 
. .. . !?una göre oturduğu yerden çı. sebepten dolayı gizlemek mecbu 

Ertcsı gun Tokyoda ~mıtten "' ' . · · d k ı d Zi b . ı . " karak ba9k:ı bı" yere tr . ·nmak • nyetın e a ıyor u. ra aş 

BAŞ, DiŞ, Z Ep GRiP1 
NEVRALJl. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG,llLARINIZI OERHAL ı<ESER 
icabında ~ünde 3 kase alınabilir. Her venle 1'ultu kutulan fS!'al'b istevini~ 

Paddıngton postahancsınde Gu. k d' . . d k 1 · b' ..... 1·u·fett•ış etenç kızın gölgede kalan . . . . tan ·en ısını mene ece uç ır .. "' 
~: !~zı:; '§ü;e. ıse şu kelımelcrı sebep yoktu. Fakat Havk, ;ıkba- bir büyük koleksiyoncu hes~bına j E I hl"fl 

I 

En ldarelı 
ı ~~Çak ı::ı, ohr u. d' ı~ d ı· harda Kanatlara gitmekten bah- ~nat e~erleri arar:ıak vczıfe - v cnmc te ı erı 

o ma rem ır. -.a.ı~ a.a. sederek hala sigorta acenteHgı-·n. sıyle mukellcf oldugunu sanmak 
kad 1 F h k k- •Boy 176, yaş 28, asli mna.şı 20 Ura 

ar o_ uyor. :;ser a ·ı ~ . ı~e ı de dc\'am ediyordu. Acaba niçin? taydı. E\'lerc girebilm~k için bul: olan, k!mscsiz bir genç, orta bC'ylu 
parayı aerha.'. Tok~o.y~ 6Ctırını7.. I Pointer, kara dü .u11celerinin dukları zahiri vesile bu işte ken: şişmanca bir bayanla evlenmek lste. 
Mahrem. Ge~ış tarıhını telgraf - 1 arasında bir ışık görür gibi ~du. dilerine çok yardım ediyordu. Sı mektedlr. (Harika )rcmzln<ı mUra -

]ayınız. Gemıde yahut tayyarede , Basit ve :mlaşıhr bir sc~ep. gorta aramak vesi.lesiyle girdik _ caat. 

ka~ıla..5alım." . Mi<:;ter Davidson içeriye döne.r leri evlerde kıymetli şeyler olup 
Bu tel~af~ .Mıster Gul §u ce. dönmez müfettişin bir sualilc olmadığını aramak kolay bir i§ / ş ve işçi arıyanlar: 

va~ı '\'Crm~ştı:. ,. .• ka.r§ılaştı: oluyordu. Bu su~etle bulduk~a.n • Yemekten •e yemeıc sen11rtnden 
Heron ısmındekı adam mu - - Demin Mister Smitin Ma - eserleri ucın:ca. almak tft daıma &Dle.yan blr !enç otel nvıı ıokıuıt.Rlar. 

cevherle hemen hareket cdiyor.
1 
dam Ozaka.' hesabın; mübayaa.t. mümkündü. da 11 ı.tem.,l<tedlr. (R r:>)m remzl.tıt 

~unı~. ~~]aşmayınız .. Ner:yc ta. bulunduğunu bilenlerin yalnız ~ointer Skotl~n~ Y_aı:t'a dön - aıtıracaat. 
gıdeccgımı Kok acentesıne ugrı·j b. k k .. oldug-unu so··,·led" . dügü vakıt ycnı fikrını kuvvet . • Yeni ve eı.kt türkc;e okur yu.ar 

w - ır aç ışı J ınız. iri H ust mUesse 
yarak. ögreneccgim." t Şimdi öğrenmek istediğim bir lend.rien bir delil buldu. ve daktilo da bil t m. : ve berhan .. 

Her halde Kok acentesinde, • .. MUfetti§i,n verdiği talimata 1 aelerdo ve avuka yanın 
• 1 şey var; Koleksyoncular, muba. .. . . . gl bir !§te oıuraa ol.8un bir bayan iş 

kaptan Budge ışc karışmış ola. yaa i~i icin daima gizli memur _ gore, Mıs Gısbumun defterınde ktadır. Adrest: Nuruosmaniye 

caktı. Orada Mister Heron ile lar kulla~ırl~r mı? görünen yerlere en yakın poliG ::S~cıe 86 numarada. M.H.K. rem.. 
karşılaşmış ve Hcronun Japon • _ Hayır. Her t kullanm&z merkezlerinden mal\lmat istenmiş zine mllracaat 

yadan aynhşına kadar onu bir da 
1 

fak t . 1 . d bu . ve bu. evlerde oturanlann Havk • Ticaret mektebinin son sıntfmda 
ldka. bile terketme.m~. ar, a 1~ enn e ~t me. vasıtasi:vle sigorta oİup olmadıkM okuyan bir genç l$ğleden sonralo.rı. tı. 

p....:nter Mist,,. .. Da-Tidsonu •or mur kullananlar da vardır. B:.ı 1 : w •1 . . . .J- : cart b'r mUe!Se.rıede çalışmak ıatcmck 
~ """ • • ., annm ogreru memnı nca ÇYLUş • t. 

O'lt'IM çekti ve Şmitin zümrüd suali niçir. sordunuz. F.aka.t? . •edlr <Ticaretli) remz1.ne mllnıcaa ,,,-.,- I B ad 1 1 ve ilave olarak da bu ad&mlann - • B· ı- .. "nlverıdte talebesi bUhassa 
Buda heykelini Madam Ozaka - u. am ar el enne geçen • -ı k. • u . h ki çim, yv ..... en veya. . es ı eeer 88. - orta.mektep talcbe8ine transızca ve 
heeabma satın alan zat olduğu-ı her _:~eyı, esabına ça~ştı an ko tıp satmadıklannm da bildiri! • ttırkçe riyaziye, fizik, kimya, V.S. ders 
nu öğrendi. Fakat ne bu zat, ne leksi.yonculara vermege mecbur memni istemişti. lflrl -yermektedir. (Ders) remzine mu.. 
de en tehlikeli işlere yılmadan 1 mudur~~? . An Gisbumun not defterinde racu.t. 
girebilen Kaptan Budge alelade 1 - Şupbesız... · işaret edilen bütün evler kır * Ortaokutdıt. muatılnıllk yapm~ 
yoleulann tanıdığı şahıslar ola . Mister Davitson bir antikacı - ortuında. etrafında komşu bulun ıawıerde ıkmaııert, blbakkm yetl.ştlr. 
ma.zdı. Pointerin ricası üzerine nın hizmetine gircr!::n namus - mlf bir nnıversitell genç, fizik, kim. 

1 

nııya.n. binalardı; telefonlnn ve ya, almanca. dersleri vermek isteme~ 
Davidson Hovkın fotoğrafını bu karane çalışmanın en esaslı Bart radyoları olmıyan ve dünya ha. _ tedtr. (A.T.S.) remzine muracaat. 
işlerle uğraşan bazı mutavassıt. 1 olduğunu izah etti. Antikacılar vad.isl.a:inden haftada. iki defa bir * JCeld btr I18an rouaııımı. busus1 
lara gösterdi. Hiç birisi bu ada- vasıta olarak kullandıklan adam tesadüf eaeri olarak aJdıklan ga - okullarda "° bu.suııt dera aımak ıstı. 
mı tanıyamadı. lara çok yüksek bir aylık verir. r;etelerden öğrenen yerlerdir, Bu "tn talebelere ders vermek arzuS'l" 

Davidson hala eski fikrinde lerdi. Fakat ellerine geçen her evlerde oturanlar henftz döşeme l'l ur. (G. Kemal> remzine mnracı.:ı.t 
ısrar roiyordu: eski eseri m utlaka hesaplarına altındaki ceeet macensm işit . • 18 ya~d&, ortamektep mezunu 

- Bu i<>+"' aklımın ermedigı-· ç.,,,,...,,..1an adama vermek mec. bir geııç 1' &ramaktadn. {Hesap ve 
s>""" cw.&q\.UU memi§ olabilirlerdi. cebir ~terinden anlar (Mu. ta. Ya) 

bir sır var. Bu iain ne k&dar es. buriyetinde<lirler. (Deftmr Tar) remmne mUracaal 
rarlı olduğunu siz bile tahmin Pointer kuyumcuya teşekkür • IA.ııe bit1nrıe lmt'.llanmda blr ~n 
edemezsiniz. ).{adam -Ozakaya b ir etti ve gitti. Havkın da X mit gibi ten muvaffalıt olamam~ tıtr genç 
müc~her satmanın ne demek ol. ~lr ~ntikacı hesabına ~alı§an ~z Kani1· e lmtlhanml •eılncey .. 'kadar, tatuıUl Ue 

duğunu yalnız biz kuyumcular li bır ~emur o:ması ve buldugu mtıtenutp bir ~ aramaktadır. Asker. 

anlanz. Bu mücevherin elimiz - her ~yı ko1eks.ıyoncuya vermek Muhasarası lilde lliş~ğt y•>kt·:.r. Ol-tamektep tale. 
be.si.ne ders verebilir. ıKııdak) remz.ı. 

den kaçması şaşılacak şey... Bu hususunda biı ukavele ile bağ. ne mllr8ca&~ 
adam bu işi nasıl becerdi? Ben 1ı. bulunması "~!• .... ıhtemeldir. • Orlaoiı:ul ~ğretme:Jlğt )"D.PDllŞ bir 
bile doğrudan doğruya Madam Bınaenaleyh bu .m~kave~ bitin. y'.lkııek talrnl taıebeei ortaokul talebe 
Ozakava bir şey satamazken 0 ceye k~d2r çok ıhtıyatl~ hareket ı~rlne n dtş.1.rdan b.tııme tmtnıanı 

. et . . cd ' ·ı·ro· H' .. la&&Uiaya11 : ı.klsı tardı _. vereC1?klere "en vercbnlr. Evıcre de 
nam! buna muvaffak oldu? mesı ıcap ei3ı 1 1• ıç şup· &oadna, ernk, ~ bl,ak ber 

hesiz iş meydana çıkarsa 18 l' UUk lçlD tıekrer '8lnoar oına.ca.k g!debil\r. {A.B,) rcm2ine mllrııcaat.. 
Baş miif etti~ bu i~te mutlak w .. ev 1• • Fransıze&. in~llzce, almanca 

surette sükutu muhafaza etme . yayı satarak aldıgı yuksek parayı btr tdtab. ıtaıynıı.ca ve bulı;arcayı mUkcmmel bi. 

sini kuvumcudan rica etti. Zira hesabına çalı~tığı antikacıya ö - n.t. ._,.. ıen bir zat, n::ıter dalrdcrtndc 9c ter. 
bu mes;lenin adalet noktaı:;ından ldem.e.k :m. ecburiyeti.ıe de karşıla • • -nı ~ert VAKn ldtabevt cnme evlerln(le çal~ nk tstemckte 

her kl~da boJmnıı. 
çok ehemmiyeti vardı. Bu yüz • şabılırdı. l.lr. ($.9, 5ı re:n"!.n'! mllracant 

, Uu tıupoııl\ ıo>ldooettll (Önderllttetı 

W'enDe l!Aıılan ita Son Oaktka4.a pa. 

rı>An O<'ttredll~Jrtlı. Enenme ıckllD 

~ilodereaı okuyucolarm malıfb Kal.. 
uıak ft7.ett "'lLl'l1J ~ bllillr.
~rı IAT.tm.) 

"' 30 yaşında, çal~knn, ciddi bir 
bay,thusust veya resmt mU~scseler, 
de kalori!crc!Jik araı:ınktadır. Sultan_ 
a11metto cezaevi kruııımnda bakkaı 

Hllseytn eliyle (K. Sczere) mnmcaa.t 
* 1040,.19 ll dera yılı, eyıuı devre. 

si bitirme ! ntıhanmı'.a tkmalc kalB.ll 
bir genç, tahsDfie mUrenasip llcretl! 
bir iş ar~ma.::adIT. ($.S.) reınzill~ 

mUracaııt. 

• Ticaret ııse..~n!n son smrfmda, 2C 
Yll.§Inda bir genı;, muhasebe, muhabe. 
rat hesap Ye daktilo lyj bilir: btr ti 
carethancde veya iJtr müessesede 8.2 

bir llcretıe çalişmah ıstemekted!ı 

(H.D. 32) remzine mUracaat. 
• Askerlikle a!llkam olmıyan, n. 

yazlyesl ı<·.ıvve~. ll3P. ~czunu btr genç 
resmı veya husu.st tıtr mUe.s.sesede 
kı'.\tlplik gibi btr iş anı.maktadtr. (N 
TUrk) remztne ml!mcaat. 

• Lt.Gcn!n son st:ııtı ı da bir gene; 
öğleden sonra çalı"~!; Lııtemcktedlr 
(N.L. 88) remzine mürncnat. 

• 31 yl\§tnd:ı. cld:li n çalL,kan bir 
genç, odacll.llt, apa.rtımaı:ı kapıcılığı 

vcyn gece oekçmğt arnmaktadir. Ca. 

LAM BA 

ğaoğlu Zek.1.ıey apartıman maliye ıtt. zıne mUraca.at. 
raz komisyonunda odı.().l Ahmede mel!: • • Seri daltttıo ynz:uı 
tupla. mUrao;:Mt. • yazılan 1)1 bilen bir genç, 

• Franmzc'.\dan tnrkçe)"C ve eskJ bir mUessesedo çalışmak ısıcı:ıı' 
yaz:yı tıllen tılrlsl ış ıstcmckted.lr. (ÔRZ) TeinZlDe mUracaat. ..,J 

Haber ı:;aze~cEinde { J c.1cllmeJ remzine • Erkek şapkacılığır..ôan aıı»~ 
müracaat. tşçlye ihUyaç vardn. ı.u~ıı 

• BI:" Onl;;crsit.o ta!ebcsi. orta ve Ukllll caddesınde 441 numarŞf' 
itse tal bcsL-ıe ler ttlrlU fen dersı caaUan. 
verm ktcdtr. ( Afü'\yaı remzlDe mUra. • Ortn y&.§11, traruıl2C& •e 
mıştır. Matbaa ve kitap işlerinde de bilen blr bayan, •'1 b1r aUe / 
çalışab'llr. (S.F.Y.) 16!itt.ine mümcaat 6 ynşmdan yuknn ÇO.."Uğ5 tıS1'11 

• ltalyada ı.ahs!I g~rmUş, mimarı ders vereblar Ç-OCnk!a.ı. bir ,J 
ı~ıerden aa.ıynn, ı>llllı ve çini mUrek- yanmdn orta iı;ıterine ~e bılıcıı' 
keple mtnyat•lr rcslmleı çizen ~.r sa. mektedlr. {Kibar El) ~ 
nntkı'.1.l' bir ~trkette veya busus! bir caat. İ 
mDes ede caıışmak ll!temektcdlr. • 1'flrkçe, traru!I%C&, yun~• 
'1'8 ray:ı •nd tı!ılr. ' ir) rem. <cmınel okur ya.r.ar Ye lrOD~ 

en biraz ingUlı:cc blllr. ~e 
aka.aı oln:uye.ıı. kefil ~ den Ha.vkın hiçbir ı,eyden şüp -

helcnmemesi muhakkak lazımdı. 
Ba~ müfettiş Havk hakkır..da. 

ki fikrini hulasa etti: 
Hikaye 

Nakieden: •esapt.an •e muh&ııeboderı 

Otoj;n O bı• ... '1 Ve Yıüıız .,a, ucuz bt.r uenıue ~ a..1ııı• e < .M.T.V.) remune mnrauaı..~ 
• lluh&a bede 26 seJMdd 

- Bu herif çok yaman bir a. 
dam ... Kendisile çok &ğır mevzu· 
larda konu~um. Ne heye<:a.nlan. 
dığını, ne de sinirlendiğini göre. 
bildim. 

rtıbc.S .:>!.a.ıl btr muh&l1p 4 

.Meşhur bir film yıldızının gr. ••ıd •• ••ı'N e~i~ olmak k·n, ö·1ce tcşhirh ~ vey• 1:ger tscarl mtı~~ 
lecc,ği ilan olunmuştu, .Ben Buda. O ur U en a 1 ncnın avlu .. una v,icl<'~k. şüphe ramaktacırr f:l.a.tt&da oıruç tf 
peştenin şark istasyonunda bek. uyandır::ı.cak bir şıtlısm cenaze '>iTkaç a&&t ese c;alqatı11tr. 
liyor ve ~\·dikleri yıldızı karşı. Şoför, şöyle dedi: sa gerekti! mcrasi''llindc hazır bulunup bu. ·emzme mllracaaL ... r.-' 
lamak için toplanmış olan 'bir - Uuyınnuyor, mahsustan öy_ Yakada. en •foire dokunan c'· lunmadığım kontrol ettim. Pa. • 28 yaomda, ukerllkie .....-

Bu sırada da Mistel' Davidso· çok kiBiyi gözden ~cçiriyorduın. le uyur gibi yapıyor! het, öldürii.lcnin hüviyetini bil, w?.la mucsse .. ,<•nin adamlarından unımyan yeni n cılkı ys~ 
nu dı~ardan cıağırdılar. Pointcr Ansızın, az uzağımda duran - Yok, öyle değil; mü.~ri teshit ederneyişimi7.di. Bir ta- başka kimse, yoktu. Ştal sokağı oek!U' b!.r ı:cnç, od.acılık. k.aP 
oturduğu yerde kunduralannm c.a.mlan snn .sıkı perdelenmiş bir öldüriilml.iş!, riı.ftan da gaz.delerin bu sır dolu da, her z.anrnnki gi:bi. bomboştu. nı bir ıı, aramaktadır. <S>> 
ucuna bal:a baka. dii§üncelerine teksi otomobili r.özüme ilişti. - Öldürülmü.q mü?! .. Hey Al· cin.;oyete dair sütun sütun mallı- Su ha.le görC', büsbütün indiril. mllracaat. 
devam etti. Tahkikat bir h:ıylı Şoför, arabanın i<:inde döıımii,s, !ahını! .. Onu kim öldürmüş o!. mat ve kunbanın görünüşü hah. m~miş olan perdenin aralığından • Frarunz mektebi orta il 

heyecanlı bir halde bir şeyler biiir? kında izahat \'Crmelcrine rağ- fo~rive s,ÖPln bir a(J'z "'tlVCnllek •nezun, dakWo bilen blr tıa~l'l'o 
ilcrlem~i, fakat hangi i ·tika . .. 1.. d ,.ak! t .. k " ~ "' u ,. soyuyor u. ı · af: ım, muna ·a· _ 1«+ ... ben de bunu siz.den r.iP_ men ben, bütün otelleri ;:,iihJ.SSn cndişcsivl ., tn.k&ınin st:ı~ taraf naktadır. 'J'Urkcem lyl.dl.r. 
mette ilerlediiliııi müfetti13 bil~ canın sebebinı· .sordum .q""' ~ Of d k" · af' h ı J "' ~ _. 11 t ~ - :J • .. renme!.; isterdim. ÇünkU, bu bet· en e ·ı mıs ır ane ere m - • kö esinde siyah peçe ile örtül- ~~m ... ne m rncaa 
farkedemiyordu. Meselenin .sim • Şoför, o!?ÖYlc anlattı: ba'ht n· .. h · ·1 • • b. haneleri ar~iırdm1. Şoförün deM · M "t I 'k ~ 
diki şekline göre Budanın on sc· - Bir saatten beri şehrin dört mü t • · 1 ~1 beşup bcesız b~Kı~ı 1

1r yişine 'bakılırsa, kızıl sa<·lı adam, mlbii.~ blırlka.dd m kcl:.fezdttim. Siyah u e errı : _.. ~· 
bl·r ta,._afını doln.,tın1·, f'-'·at. ş erı ı e ra r ınmış o<'• .. ..ıı.. • 1 • .• e se ı rn m, y..:. nı ı. D.-\KTlLO ARANIYOR v 

kiz evli,·asını saklı'van porslen -.. ~ aı b ' kw·uanıy c ber.::ı:lıcr otomo· ı."' o- ıte11 
J " taksi para.c;ı ödenmedik<:e, attık c. ·' ara. -?.ya. radan binnıi~ti. Fakat, lJutün ü_ Kendimi (!ÖSlermeksir.in, otc. yeni ynzt oltuma, yazma b ıt ~ 

'mahfazayı An Gisburn keşfede. tıuradan 5uraya kımlldamam.. - Ah, hele de bak! .Şimdi far. zerine dü.5tilcn iz!cr, yaıılr!'} :yola mobili.1 arkasına sokuldum ve yan aranıyor. Dalttllo olar& 
bilirdi ve bunun i11incle kıymetli Halbuki. müşteri. ba hususta <'• kına varıvorum ! Öteki ortadan saptırdı. bekledim. Bır l·a<" da'nka sonra, nla~nıttrr. DakUloyu ı~yııdl'~ 
bir ,,,,..y oldu!?unu aı1layacak ka • g-ız bile a"mı.vor,· 0 tar~ftan ,.~na kaybolmuŞ!,. Yamnda kızıl sac:- lmra araba, ölüler tcşhirhanesi. rınccyc ltadar kendisine nyd" 

:.-v ~ -:.; " - ı b' d rd IJ ·r O aralık, öl<lürülcnin gcmiilme ı1 
1 b · t ı d - b' ı '·an"ı... mıvor hi"! 1• genç ıra am va ı. crı • · · .. -ı nin a.vlusunu tcrkcttı' ve mezarM rn ''crlleccl::tlr. -·""~ c a.r u ış en ana ıgı. sa ıt o • " """' "' ld h t · · . b't' · işının og eden sonra ~nat i'"te rr. lsi yoluna l:oymak maksadh.·Ie yo a ra 3 ça ışını ı ırmış ve " lık istil::-~metine yollandı , A'-·ak. llmrae::ıııt: Fntih J\fAC9 
muştu. Bu miicc\'hcrin satlhı-:,il'} h' ·· h · ~-· kt d :yapılacağım ve cczedin $tat !:-O. ,, --"'" aı·,""an·,n ı;er<leRinı· kaldırdım. l~- ıc sup esız lHolla r.a · ınna an I:ırımın beni ll'Ötu··r"bı'l"'oP<~ k" No. :ıs. 40 '"UôUlt" cmw-· 
d -c:r l ru· k d .. .. .. _, ...... . b <l , k kağmdaki öliilrr tec:ıhirınc m?h· .., .., ~- ~r.• ... 

c c: av t ' a ·a nr g-orunuyoıuu. sasen. bu buncitrcı sıcakta, inik ara a an ~l\'IRmlŞ oıacn · ! dar siıra'tle ,arabanın arkası "'• .Aldırııtrz.· 1. sus yerden k..,,ldınıa.c:ı.ğmı ha.tırM .,. f'l 
Ha\'k ve An Gisburn arasındaki pcr<ieler nr:ı.smd~ saklanan kim. Şoförün yanımı olurdum, doğ. iadım .. Her hartı!İ b:r scvkitabii ra ko.;.tum. En yakın sokağın Aşağıda renılzlcrl ynzıl• 
rabıta ise çok sag·ıamdı. J<~"knt ~r:niıı kim oldu,c'fnnu <la merak nıca polis direktörlüi:iinc ~it· · · ı · · J·ö."'.('".~de bı'r otomobı'l be'•le'nıc ı.~·"uc<ılarum:ı:m o:ımınrıu9 ( 

- u 0 1 tesınr c, oonaze tör"'nınc {!;ıttim ... ' ... ., 
ceset niçin döı;emc n.ltınd:ı oldu . ediyordum. f ceride. viliiyC't aha. tik. 111< a meydana «rkan cirı:. Ştfıl sokağıy;c Perlhuı. }'okağı: yeri bulunuyordu. En yakmım" mclttuııt'ln ld:ıreltnnemizdefl 
_ 'b' b k 1 ? ,... • t h li~inden oldu~u anlaşrlan birinin yeti hn.~r verdim. İstintak haki 0 b' 1 t··· 1 .. ,. • .. 1.. da duran ar"'lı~,,a atladını. So_· ro-·· l3rı dahli) hl't'•rtin rıntxıntıııD gu gı ı ıra ı ınıı:tı. ••lÇ:n a • · f" .. k k b nı ır ~ •gı KO:J.." ıxıc.maa, o u_ ·.ı -" ~ "' 

gÖ?;lcri !rn.ralr ve ark(!sma da- mı şo onı so~ya qe eı en ~n ter te5hirhaııe::ı'ı1den l"'hmı'ıv.n re i 'l\·ı· , .:;ı.t t<>kc;ı' u"crctı' ,·aad "tlim ı rbr ,.c "l\Ut 17 den tK>nrıt 
talar tekrar çh ileıımcmişti ': N!· yan u ı" , tıırdufuınu .. arab;ı,nm idni tekrar ,.e esaslı - - "" ~ "' " '" 

· n 5 0 ... ra.~ 0 ,.., ~or· SE'ks•"n, yüz adım kadcır u~kta. \C l.akip olunan omotobilın mut_ lan. 
çin Havk derhal Goldcrs Grinde. <liim. Scglen<lim, Sarstım. fakat sun~tte tctkfü ettim. Kurbanın k • lı' b''' 1 • lal~" 1·..,,,1 u""'"rı· , • .:ıe su"ı....,esı· V·"' bu <H . ..J:.Z. 19) (Belkıs) (16 ,,.1 • k • ı d" ~· t" •-ı t · k" lt -.:ıft • ı , ·apaıı ır otomo .. ın c ur ugu , .. " ...,,, .ıu ...... _ ('J ki evine dönmfüı. ve 0 !?tinden nare ·c~c ge ıne ı '"ır urıu. ç"rı- aya ıarı a !.ı.u~ yepyenı o an ı:J- · · k t · k . (Bay Nurettin) (Mlmozn) ./ 

':J ~ <l - r 1. b' k b' ı b ld k ı!Öziime carptı. A"Ik {!6.z tir.de 1zı a ıyen a}"betmemesı ıa. P.-1" 
sonra bir daha ııc "illa-ua, ne A,1 en, agır. oo es tıırnyıcı ır ·o. zıi ır 'P{'rur:a u um .. Peru a. tekt"f CH. 09> c7• O) (lngel 27> C 1.ı · • " ı ı ·· · a · t af nd"ı..· b ı · ı , sıcak yaz Rünlerincle kap., zım geldiğini anlattım. Takip ,r 
G

. b . . . m. ge <ıı mıınunı ... nın ıç ar ı. ,..,,:ı a mumun. , ıf), Nesrin) (12 sundUıı) 
1
y 

ıs. urnun evine gıtmemıstı? D < · _ Ifay sert.an. bl!rada kloro. elan ı.-ısmı. hic i~iinc dokur.ı;'. !• otomc".:i.lle giden miı~t"r•ler" o unan otomobil. lling ... okağına ) 
hareket ornda kcndis.ini ele vere. form rol o~~&.mlfı! mamış haldc:,-di; yap~tmcr bir daima ilı:;ilcn1r: benim tcc('SSÜ. .,a, lı, rnma !\faı areten köpri.i. I'.G.D> {S. A.) <Narin 
cck bir iz bıraktığı neticesini veı· Uyuyan adama~ <lah.:J. y<!kınr.Jan mi\ddcn;n zerresini bile ibulm.;ı,k. ~üm, her ild yandaki pcrcicl,.,rin SÜ sütıin,dC'n -geçti ve Ofcn yolu. (SUm r) (DH MUtebassıst) ~ 

b 't - '· · d uf" · '· 1 B a · tt k t' tamamivlc iııik YC !'"Ofn .. iin b ı- nu tuttu. Ofrnl", ha!. Aşağıd::ı. rcmizlerl ya%Ilı 0
...,e miyo:-du. l\luh:::kkak •>'mnmakla al\ ım \'~ :::a~ 5a~agın a, ·~ ımh, nsıı• t. u \' zıre e.n ·a 1• - bırinc!tc rln tarihine ksdsr ... 

. . ' cı'' bir kan lck" i sectim Kan !in ııeru.'rn\'l mes...liı. z:ıdımnm h.mdu~:ı Ö'l taraftı:ı~i per<Aen·n T· ,j • r otC'lin · unu .. duıı.iu. · . .s 
beraber An Gısburmın elındel lee!..sı'ııı'n t m ort". verı·n'de u•n • .:ı d 1 d 1.. rmı nlmcı.zları;a yırtılncaıttıt\-IT 
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