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Sovyet 
tebliği 

Kiye/ 
"1.ıntakasında 

Şiddetli 
muharebeler 
C!evam ediyor 

9 aca dil bayramı 
katlaaıoyr 

/1" ılNCI Türk dil kurultayının Ebedi Şef Atatürkün 

1 lıuzurile Dolmabahçe sarayında açılıJının doku
zuncu yıldönümü bütiin memlekette ve ıehrimizde layık ı 
olduğu ciddiyet ve IHıyeeanla kutlanmaktadır. 

1 

Birinci TUrk dil kurul:ayı bliyUk lmr 1 
ı•------------·• tarıcının huzurilc a.,;ı:c.•ğı gUn, onun 

g6stcrdip hedefe doğ"r'.ı istikamet a:-
R u s 1 a r a g ö re mı, ve Mııtt Şefimiz !S1rıet 1nönUnl\n 1 

ESRARENGiZ 
GORüLEN 
BiR OLUM 

---0--

Musolininin 
eski kô.tıbi 

Tayyare 
kazasına 
uğradı 

himayesinde bu ,yolda aynı hız, aynı 

enerji, aynı dlkka t ve itfr.n ile devam 
etmi§tir. 

Lisanımı:!:, kurultn:o."111 açıldığı 111< 
gilndcn bugUnc kadar ~q;en zaman 
zarfında yai.>ancı <!illerin tes!r ve ka!. 
delerinden ırtttlk,~e l<Urtulmuı,ı ve lcen
dl öz dilimiz tek:-ar doğr-.ıaya ba§lı:. 
mıştır. 

Bu yolda yaplığınıız hamlclcr:!e 
daima AtatUrkUn göst<:r<liği hedefi 
seçtik v~ Milli Şefin dlrc!<tiflerUe he. 
reket ettik. 

Dokuzuncu dil bnyrıtnn kutıanırkt>n 
Ebedi Şe!in mane,1 h:.ızur!armda lğ!I. 
meyi en bUyUk b!r bo'~ biliriz. 

· _.... Dc\11mı 2 incJ sayfada 

Eski İngiliz kral ı 

Vindsor 
dDkD 

siyaset 
sahne
sinde 

---0--

Almanya ile 
yaptığı 

Moskova, 26 (l~.A ) - 'l'aa ajan. 

Clt~Oa7'<>v3, !!6 ( A.A.) _ Kı;. 1 amm Cenevreden lSf'ı·endiğine göre anlaşma 
lilJ ta ~umi karargfi..hınrn 25 ey. Musolinlnin eski hu,ust kAtıbf Se., 

2S tıhli akşam tebliği: ba.ııtiant b!r tayyare l;azasuıda öl .. .. .. d 
Amerika 

Reisicumhu
rile yarım saat 

görüştü 

ın~· eylülde kıtalarımız dü~ mfi§tür. yuzun en 
~~la bütün cephe boyunca~ Tas ajansı, ıunu illlvc etmektedir. 
~§lardrr. 23eylülde138.d~ Romada dolll§an ~ylalara göre Se. • • ıt 
l:l~ taYY<ıresi tahrip cdilmıştır. , bastianl bir kaza. netlOCS:r.do dcğ'U fa.. 1ng1 ere 

arcJan 70 j hnva muharf>hf>IP.. kat pek çok §eyler bDdlği için tilıntı~ 
~ Devamı 2 tnd sayfada tur. 

4 şoför bir taciri, gece y~nsı v~5;'!~~~.;,, 
soymak istedi · kesivor 

1. ii de tevkif edildi 
t\'\-cık 1~ı1a..ıı 1 secc, dört cUrctkar tara. 

'l:ı tıı hır tüccar Bcyo~lu gibi §Ch • 
<\ b r kalabalık bir ca:!desinoo zor .. 
~~ '>lo:n-:ıbtı~ atılarak Mecldlyekö 

~~ _:::zın~~;ı SC'. 

"------._,_ ____ . 
itıgiliz askeri 
tnanevraları 

yulmuştur. H!disc §Öyle cereyan et • 
ml§tir: 

Yakub admda. bir tacir, evvelki gc 
ce Beyoğluno. eğlenmek Uzero çık • 
mış, ve lmıım sokağmda "Özdem,, 
biralıancshıdo içmcğc b8§laınt§tır. 

Nccmedclln adında bir ooför Yaku. 
bu görUncc, hem~n Aı.c7clya, Kemal 
ve Mehmet adındaki cafjer ııoför ar .. 
kadqlarmı bulmU8 ve l:akubun pa. .. 

_... J>o\.-amı : ind aayfada 

Berne, 26 (A. A.) -- Bund gu:P,. 
tesi şöyle yazmaktadı r: 

lngiltercnı.n tsviçreye iptidai mad. 
deler tedarik edebilmesi için yaptığı 
kolaylıklara nihayet vermesi ve sr. 
bep olarak da son Alman • lsvtçre 
ticaret anlııpnnsmı iler! sürmesi 1.r .. 
viçre efk~ umumlycs!nde derin blr 
hayreti mucip olaeakbr 

Bu karar bizim hayııtt haklanmıza 
o derecede tesir ctbıcktediJ' ki bu hu 
susta son sözU henüz söylememiş ol 
duğunun ve yeni m~ı-nkerelcr yoluy 
lıı İsviçre vaziyetinin dalla iyi an • 
latıablleceğinl ümit etın.tklcyiz. 

Beyneımueı mese
leler etrafında 

Hariciye 
Nazırile 
yapılan 

mülakat 
----0-

Vindsor dükü reisicumhunm 
huzuruna Amerikalı 

kar!si!c giı di 
l'nşl.ııgton, 26 (A.A.) - Dük d(l 

Vi!'ldsor dlln birleı,ıik Amerika harici. 
ye nazırı Kordct Hut ile cntcrnaııyo -
nal vaziyet hakk:nda lö dakika g6 • 
rUşmll§tUr. • 

_... Devamı ~ irıcl s:ıyfn.da 

Musiki Sanatkarları imtihanında heyecanh bir gün 
Birinci sınıf ses yıldızlarından 

Mize1yea Seaar lmtlban 
edildi 

Kazandığı not: 
10 numara 

---o--

Meşhur oku
yucu Hamiyet 
Yüceses de 

tam numara 
aldı 

iranda 
büyük ir 

m·hver 
kafii • 

ingiltereye 
yola çıkarıldı 

--o--
Araıarın da ?rak 

Polonvaıı ve ... 
Holandalı da var 

' 

24 saatfır 
devam edıyor 

Nl'\)Ol":., ZG (.\. \,., - Nc\"yoık 

Taymis g ?.etrııinin Bcrr muhabiri, 
Moskovn st>zcurrllnı- tf<'n, Kırım~ 

mut ,. cc.ıı uır Alın • n,>ınının, 24 
saatt" ıbrri cir>va!1. et •. ,,. soyı me ... 
trdir. Ru lar ,.a •. y<'t I:• sur ttc h~ 
kimdlrlrr. ' 

Ç.ırpı~ı ıal.ır şıdd l•! oımu tur. A • 
mımlnr az mUttar.,a , ru! uarruLa 
gcçebllmLslc::-dır. Hnr \ , t, çar :unl:a 
gece yarısı baş! •mı; bonıbnrdımıın. 

ı:ırdan s::ınr!l tank.ar.n ve makin •H 
piyade efradının yaı, . !I , Alman 
rU.zlltnmlanndan mut ı,· .1 1 ti\"\' • 

ıı bir dalgıı taarruza r,eçmı tir. Ay. 
ni zamanda geniş mU:y:ı::t.1 p.ıra lıtçU 
harcltltınn ı.ı tcşeb ü cd,lmlşt r. 
Gcni5 mayn tarl:ıları g<'ri.,tndc bek. 
J!ycn Sovyet kılelarınm. b ı h"rekA.tn. 
takaddüm ed~rclı:, Alm ı:: taburlarını 

olduğu gibi bcrhavıı r:.t· tlerl !!Ö\ _ 

lenmcktedlr 
Almanlar, sekiz .u ı b n , te .r.:ır 

nizama girm k tize:-~ ı, ı- çckılırl r • 
it n Ormya'lıık ve l{ 1 "nit '.i kör _ 

fczl cenup Sdh'llcrı h' ı'ı ı :. n l d 
tızun rnenzılll toı;ların • t '! n yn h •• 
lnnnwılı:ır ve k•ıı;:atılr ••• rdır. Al • 
mnnlar, vcruıı:•ı:-rl ço 111 •• ıa z yıat.ı 

rağmen, dün dğlcJ~n (' vcl, tekrar 
taan11z.ı s-ec:n:Şkrdir. ı iman il<'II 
ltollnrının, Sovyct ıın-: Eaflarmı yar. 
mağa muvaffak ol•Jp olmndıklnı ı 
rahaten ınnlüm dcği'rl.r. Fakat R: 
lara, sızıntı şel•lindc ı:- ı nüfuz ol • 
mu~sa da, Almanların o';: 
k ~ t--up · ...... ;') c 

mektedlrlcr. 

Amm 
te 

Filhrertn umur:ıt knmrgli.hı, 26 < A. 

A.) - Alman o,.dular ba§l:umnn • 
danlığıntn tebliği: 

Bir kısım 
kafileler 

Türk iyeye 
gelıgor Huı;ust t<ıbllğd~ t yc.cdılmiş ol • 

duğu vcçhile Kiyefiı. ~.ırkında mu • 
'.l'.lıhnın, 26 (AA.) •• Röytcr ajan. hasara eCIUen dil man ordusu baki. 

sının husus! mu.•!lbiri 1n1dlriyor: yesinin lmhasın:ı. blU!.mr r amet de -
Mihver ajanlarını ;ötilrcn dördür., \llm cdilnıclt'.cdlr. 

cü tren çnr~ambn nk~ıınıı Ahv&J.n ıuı. Gittikçe artan dUş n:.n esirlcruı. in 
ı>e-.-:ımı 2 hıcl tıııl rcıd:ı ., Dc\"nmı Z nci sayfndn 

-=-=""~;-~!::'!!!:~~ 

[Qününfilano ı] 
Ana Cadde err 

ve Dükkü ar 
B ESİl\I Atnl:ı.r, ı ıı~\"lrlrtlill rda, 

İstanbul \ 'all.;I 't• llcl"diye 
Helsl Do!ctor Lutfl Jiı.onra hitaben 
bir nr:ık ınn!<hılJ ııc~rı•ttl :s:ı~m !ıll. 
mlınlr.ln ye mrıbu"llmu:?.ı!r. h:ıklı ola. 
rak istediği şr.y, lolı::ıut:ı ' it rlnlPrln. 
de yemek icşlıirl fult'lll'.n, Ankornda 
\"C Ilıırsaıla olduğu gibi İstnnbuld.ı 

ıla ~ıısa'< "dilm~iıllr. 

J\' mp:ıırıo büyült "'eltlrlerindc \ e 
büyüle caddelerlndC' loltnntııl:ır ye. 
melt ~bir edemeJ:lcr: hele İJ!itlinıll 

ıılncklcr ' e tıı.tar<'ıl;;lar uçu&aıı pi. 
yazlar, i5e .;Ci'frllnılo; ! i~ ı.ottclcr, 

oğaııl:ır \ c tı:ırıııs:ıı.ııır teshiri hl«* 
bir medeni :ıchir:lc gi'rtl 111t'Z. Hıı ~u. 

tmiiın cbebı, ;\nlnız, lll''ilnı Atahı) rıı 

sandığı gibi, faldrlerln ,.,. omhtnçla. 
nn mahrunıl,> et ıstırrıt:ı dııymalnrııı:ı 

m ni olmak değllıllr. Çt.ıı1•U o zumun 
bakluıllnrtı ve mJJ.navlruıı vıınnro n 
ı.nd'.lr ;)lyccrk maddr~ı satan h<'ı 

dıikkfının runlını teşhif't' müsaade .. t. 

'uun: Bir Muharrir 
k"ınm.ı fe.'illdılr ı denıcz;.lrılı.. Çünl.ıi 

oml.ırd.ı nııı*:ız:ı nçın.m•ıı, !i hlr plJ. 
rınıd:ıkl nhe·ıl< n• güa l!ıl .. ll• m•ılın~. 

~et h.'llt şartları \Urdı. Hlr:blr diJl4 
J,üncı, tkarı t scrlK Ul,;l.m• d:ı~nıııı. 

mk caddı lerln ~tctl~lııi bornn ~lrl .. in 
§el.merde ı r:ır etml•k hnl,kın;ı m::ıııı, 
crğlldir. Hal!> ıı.ı en lıürUlı: lok:ıntu. 

larımızııı b!IC', eumelıd.ıal:ırında, bı • 
hınnıu:r. Hint ı.um:ış:~"ln•s s-lbl nlcU. 
dı• pll\kll<'r, tlı\"tild:ır •Q u meyvnlaı 
teşhir ı•ttlğlııi ~örü~ ,1.-cı7~ Hl'lc ı-ıı 

seı;me \ C 1 l~l• c.ıddrkri.nil.(IC Jnlıııı 

ınidı• bulıındırıcı kokııl:ır neı:;rcdeıı n• 
~·ı ve lciiric<'I diilddinl"ıı c!t'ğil, silplıı. 

gdcrinl lmpıya ,ısmı-: h:ıl.lml <1111'iln. 
lurı, gr:tmoıonlıırını c~r ear öıtiirı·n 
ııı:ığuzubr \ıırdır. Halkın ~fü.ilııiı 

ı.uıağını, burnunu hrr an rnhııtsıı 

ıfileıı bu tir.arcı yerleri ı;ebrln en g{ı. 
zel mcydıınlıırını, en isıtt• caddeleri, 
nl p:ııınJ,r yerine döndütmckt-Odlrler 

~1üzeyyen Senarın 
Anketiınize verdiüi 

lstanbııl bclcdiycsır.ı;ı vcrml§ oldu- memcl• llizııngelirdl. Sclıı•p, l~lml:rdc. 
ğu kar t mucibince n:u.!kl s:ınntltA.r kl h:ıymnırı fşta!ılnnnı knb:ırtnn tr. 
ınrrnın imtthanma de,·crr. cdlldl. Bu.. 1rlcrl lznlc · olmrı:kla ll'•raber, şehrin 

htnnbul IJelediJl'SI, hi~ d ğil nıı:ı 
cııddelerdekl rnağ :r.nlnrm '\C dükkfuı. 

l.ıırm \ ltrlnlcrlne, boyaı:tnıın, satı 

tnnbnnıı nırmcayıı lmd:ır mildah • 
le etmelidir. rnr cadılf!l<! !,leld d~ı 
ve güzcllU. \·ermek iı; :ı ynlnız nsfnlt 
yol 'o tcml1JUı: ;yeti nıe1.; fjChrln lıı. 

tlzıımında \ 'O estetığlr:!i" nıağnzab. 
rın Hl dılkktlnlann m:ınzarası, blrlıırl 

" 
şayanı dikkat 

bir cevap --
~ün yapılan lmt!.han !:llııUndc bfrln. f"5tetık mıınzanısıdır <!:. 
el sınır okuyucularıre!Z:!an mUzeyyen A Htıil:ıda bcled.iyelı r, l olnız auı • 
Scnar, Hamiyet Y:IC'!lSC" V( Suzan şs. dclcrdckl lokantnlarııı ,,-, trlnlerlnc d,ı. 

hin. Muuıffi!r G Jjcr. ımzcndelcrdcr ğll, bliliin blnnlann, nı:ığazalartr. 
de Zeki Duygub, udı H:rnnl, keman! renglııe, temlz.liğinr., ıılıı ııginc mllda. 
Haydar, ve gene 'l'nh:ı!n Ranıkuıı gibl hale ederler. Cadde U!otil11dc pis bir 

09"" Devamı "! ll'rl snyrada cııl,ld, piyazcı. hrrdn\'l\t!:ı U~h •• dili.. dır 
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- ~-------------- ı Dil bayrammm dokuzuncu 
yıldönümU 

Mu si sanatkar arınr r BQftart.l'I ı nCI p.yfa(t:t 
Dil b&yralnı ml\nıuıcbet.n& ytıoıl n 

• \'O yapılmalttn olım nııımslmleri bi!d -
rlyoruı&. 

ki kıymetini ııntınnn lı~yelinin takdir 
etli Bbyl'?d. Bıyıuı lk~UzeYYt";ll 8" 
nar mu evazı ne tc§eltkUt etU. EyU':\ 
Al' Rtzn n~ul, bnynn Ml~cyyend•n 
bir şarkı okum 'T\• \o pek takdır • 
d len scelnl bu kt!re de ı~tllian heye. 
Une dinlete~k musUd f: vklerlnl ı,,

mın ctıne~ nı :Sylc ı. 

Bayan MUZ. yycn S !'!ur klWk mu • 
r r d •n blrtru okumaya baı; 

X dlr o I•\' 1 r nc<UrT 
Nedir lh !er n dlrP 

• ık. 

,,t bul. 
b. L 

ııızı yo; 

t<:krıır Nl ,.. 
n ra o 

§ISIDda "\ılun ıyor. K'lllı: r 
yan Hamlye>J'! sordu: 

- Nota :.>llir mls•nlz. 1 

d 

tıl 111111 

h\I olo.ıyor. 

Haı:tın Bedre. dd-:.n V LGEN 

Miizeyyen S0nıır:ın 
Anketimize cevabı 

nıtgOn n .-ıı~rııı 

t Nııup kı•utlhı.. 

nw\"l'U Un·. 

I Mı IHOda 1 

Urı mııc:ın .. ır., •I. f ·• '. ı." ltll•HI ft• 
nııtkür u l'I!\ ııı 'ndı . 

- .Ptlo(b. ı.ndınhl. nknılıılıı Uzf-

tt-ll" •li olan ltadrnlnrııı b•ı .: zıp ~ oi
d:ın biran ırtıı ol"1ın \.ıkıtlı l oln in. 

l>lrlığı )llpmnlnrı ı. lır llu b:ıl.11•-
'.l!I ~ z 1 ıl n\ r h n ı. cır•ıH, t. , _ 

kimizi t.ı•m•n •tnU' ., •ırm <le ~ • .,_ 
noın k ,;; ırtl ır.ı ll\'11' h n1't' ' ıri\" -

tlnd"'yh:. 
;\I nl{ ı, tin dı!illlll ı-ıı "'l' krı\·ırırn• • 

m; k )Bnl yalnm'ı uı. llıır ln•'.lın: I• 

/-/IS VE ASK P.OTY1 ANI 

Meliha Cemal yanmtbk! odad 
ayak ıı slerı 1im mu tu: 

- H 'lT', ha.,;:r ... dedi. B.m se.. 
ni ~t ar"!'llll ... 

- Telefonla ero.ma6'1l kıılkuuı. 
ym, ll:P.-.~ t elin .. 

- Ha.yT! .. 
- S!z bil! ·!ti... Ha hnt.mma 

gelmişken ronı.yıın, n; mnılnnm, 
yani müstl'ık!Jcl bllyük tm.bamm is 
mi Mahmut Ata dc~l mi? 

Meliha Ccmnl mu !till bir va.zi 
yetteydi: 

- D nle· ·n beni, dedi. DoCTu 
olmıynn bi.. oyun oynu~ orsunuz. 
Bu y:ıntığmrı t--hlfü •· bir "'lL'\~
dan başka ?:- ' :;;ey d r;ıl . 

- Fak t • : de bi" •ornı•" z ki, 
bu fBV'k 111 "<,; h ı i mnhiyr-ti o • 
lan b!r nntaJ .. 

Me'liha Cemal t>rtesi gün rnec. 
lnıren Feridunun evıne gitti. Fc • 
ridun fa.klr bir pnnsiyonı n 'Y ı <;: k. 
fakir, iç S".!ncr, nl~a.k tavanlı ve 
pis bir odasında otmı.ıyordu. Ya • 

l4 

n .arı r klrliydi. 
r f rsuc'lelPş _ 

Meliha 

ıstedl • 

il \LKll\~ERlN&nıl 
Şchrlmlzd~kl bt\\.uı hail.ev! rı 11 

b-.!~'t-.ıınını ... utıa.ma.ktuu.rıar. 
fü!IJ1Nö:SÜ il \l,IUWl:SJ>lil 
EmınönU t iJ{"vlnci•ki meı .• m 

vo yeni • lr1< r. 
cakırır<1ıt 

Ht' 
UskUcl r kıır. 

ortam!ı.tc> ı muaıı m lmıen tem!ıll 
Hrıkkı lıtr h'. tıf rıını; vt!r 
d t pcrtl si., teinıtU edıl 
El t\p 11 \LKE\'JNDE 

ı- yUp bııl evlilJ dil rı ) re.mı mu 
na •betlle z;:ngtn blı \' ct-ının hnzır· 
ı nmıatır. 

Hıüke\l ed!!blyat. ko • .a bil lanı sacı. 
tl Sortı.:ı dll nH!\-ıtıu dr:Ltıflda bir kon 
:fcrah.s vt'tt!cek, b ınu n:.llt oklp Ua<ll. 
ye trırafl1ıd:ı.n ~Uı ıer okun~rnktır. 

'Davetlilere miizlk kolu "&rnflndnn bir 
lconsor verUecüUr. 
p ,\Tfll lIAl~ıtfl.l\tlNhl• 

Fatih halkevl. dil tı.tyr11mı mUnıı 
sebetııo ge."\\ş bir p~lll bıumınm~ 
t.ır. Bu proğt m btıh eJc tatbik edile
cekti. Hnvan•n muha.Jcfl\ll bunıı ntnnl 
olmuştur 

Mnanuı!lb ı.aat 20.ao da bl&iJbuı t 

n\vcrsitcs1 cdl'biyıı.t fC\\tl it~ lll!letanı 

Mehmet Kn;>taı\ofl ı \arafmd&n bir 
konferans verilecekt!ı. 
~EHf~E IİNİ ll \l.K'I•:;\ JNllF. 1 

Şehremini hP.lkovt CJ.l ~yrn.ını 

milnnscbetlle ha:ırlal.'l•t' rrognırr.ı 

tnm bir lntlz:ımla tntbll etmek için 
hrr tUrlU tedbirleri aımıglır. Snnt 
21,30 Jı lkevi rolsl ı!ltı:'\:m FJrteru b r 
konfcrnns verecek, ıı~ı, r okun!ıcııl;, 

bundan aonrn dn tnylı b~r da.ns nH., 
lt'C kt\r, 
trn oGLU Elı\LK't;\'t. Dll 

Beyoğlu halltcıvtnoo m nısiıtt 
at 17,SO 6a reşlrımış c thsa.n Ar~ıı:ı 
verdi~ lconf~tana ~ l•oıônun blr kon 
SC'rlnden ııonrft 90na <-rnı Ur • 
HA Dl:"OU.\ 

.Ankara r <1) OflUttd ~ da bu g~ c il 
bahsl emırrııi:ı kO!\f'cmrıııu- \erlk!ct!k 
tir. 

~il bl~.t'I ıneydıt.rı lı11hna hdı.r. fı~f't:ı 

öntlmllzdekl nJC\"!llftl ın .. ~lilu~•ua gU 
re ynptırıla<'ftk mııııtı.lara birer zıı. 

rlf bııp!so':J Ul\\>e etn.ı-kle kıırlı rn 
~ a.ğnıurlıı ha\'1!1lanb !fftp\m ttıs:ırnı. 

fııml ı bul•uunak lıııkAn dtıhiltııt• y,i.. 

rer. !liilt Mm ~aJ.an, k~hn 1<ıkarplnh
ıinılr' gordı i!iımUz d<~ljlldlkler nıı•m 

ı. ı.t \ rde me:ı,4laaa ir('ll'ıll df>rl '" 
ld:ıs 1 ~ cksıl.llı:-i..'ldrn ılı rl ~· lmemı • 
tir. 

HJgi\.'tkli -:anlaıt tl)-af'ak, ''"'· 
dr" l.abRI •''ine muhale.kale bıllolfü o.. 
tnıı 1 Ürı. k:ııJnıııın, N:tlllomlk lıulu• -
ı.. r \ •' ?ıcrkc in l.enai'lo ynptı~"t ŞC.} i 
otrutt an i;,tU ıtıa kArıılanu)ıM"ak • -

kDıJc ) ıını. .. tımıa"'• f1'1ni&tıını mey -
d:ına getlrı-rdrtlr ~n:-nltnl'lc~ iL 

H. B·O 

- f<'akat ... Dc\·am adl.n hnnı -
mefcntli. sizi dlhliyohı:m, 

Dedi ve \·tt· Mtcı'ettk Ulve et. 
ti: 

- Oturmak istemez misiniz'! 
Meliha Cemal mihaniki btr se • 

kılde bu gen(' ndtuna 1taat etti ve 
<> aııda clleriııin litreliiğini far • 
kettlği içln kollarını kmmen gliğ. 
sunun altına ~tu, sonMl V'<'rl -
duna dönerek: 

- Söyleyın bana, dedi. Nil in 
bir rezalet c;rltarm k it<thorsuntır.? 

- Fakat ho.nrm tcntlic'·im. :ı.n 
lamıvorsunuz ki. Si% hrılkı bı.:nim 
bir hak iddia ctmcg k lkaMğı ı 
ım.nhedlyorSunuz. O lınkı lrn malik 
o1macht'lm~ gntrinıc ı·u hir çocuk 
olduğum.u ben <:öle iyt lıiU~ orı.ım 
hnnrmefendlciğım. Mesele bu Cle -
ı'W. Ben daha bu is U1.e 'ııdc dur. 
mulj, dUşilnm~ bile d~ğilim. ~il'e 
garip görünecek nmnrn. bl.'n son 
zamanlarda sizin ha\ atmııı knr· .• 
tırmakt.an garlp bir zevk duyma -
&ı b<> dım. YalnıF.Ca sizin kh e 
bulundt•runuz geıiliJ hu~uru fh!CJ 
etmek ihtll aci ·le rnnı~ orum. B3. 
Jun bir kere. 'lla •::ı. Ht" .. • " 
dlln arkasına tt\lul.an ence y•u ı 
hi4det. yan istel-le bakan k n 
siz değilsiniz değil mi! Şlındl ·w
~ıntz ytıtUntlz4en alcryor bU ilk 
anne'. Haydi ,a.rt.rk k~ndiniıJ al .. 
datma) n. Bcnl de nafii~ yerC' 
reddetmeyin. Ne de olsn sirln eti 
r izdC'n, s izin knnmu:dnn gelmlP ele 

l htik ô.r ithamları 
Hırvaiyaaa_n 
Almangaya 

karşısında sovk~f~~uyor 
Eczacı l arı n , mürakabe

1 
:~:,::rı~~~:";,:rga' ~ 

Zıı.ğrep gazeteleri.ne atfen yerdll:I 

b • . b • b 1 haberde b1r çolu maJu ocaklat'lll u r o s u n a 1 r o ev a 1 ;~~m~~~a:~:-~~~g: !.:~: ·,~ 
Şehrlnrn:d ··u .ınunt~ııı cezan ıcrı..ı<' blr mahfaza .ı:ln\l konduğu taKdlr11c ğunu yazmaktadır. 
tııan aynı oıns illi.<'Laıın ıı~ııt bakı. mııliyetlnc .ı nısbelte •tırU yapılmaııı Bu t.edblre so'~b karı ·ıltlıklar 

ııından blribiı in! tutmııdıf.ını 118Zllrı Z8rurl olduğ ı nıa lhııattauır. l'akat z~nd n D'I a n t~ thııtol .lrıtn aza 
i'Y.ate nıan ft,rat murnl~btl bllroi!u. no oıuı-.m Olsun bllro, l<a.hn ft"YIJ\dfl\ \'e nnkıl va.ntala"lnın • hrlp e 

11 

tahkfüata ~lrişmlı:ıtl. ı<;sasen bu hu- dolaj-ı bir tliii: fiyo.Un•:ı y n yarıya olmnstdır. 
susta btlroya batı ı;it, ~etler dı> v&KI delflıarnlyecc.,i ıcana llıı! lzh r .mı, -.-----o- . 
atmaktadır. Şık yet M'JtHplerlnden bt. tıt. Diğer tar ,ftan u. Q ıhllk rt ve u Dört şoförün marıfetı 
rı. Sarıycrd '5 ::uru•tı. ~ apurdıA"ı b'r hı.uıusta açıl n • h .. ı tL' do1n )'Ul , t , 1 " ~ "J/IF"" h!lıı .ıruı. • ı ı'.1 "J 
oevi 111<.cm lstnnoulun rııuhtclif e<:.ım. mUrakal>~ lıUrô :.ına <-~~cilar ı.ıınu - ı - ldı.!t:•ı lu 0, il} 

nelerinde i0..100 J::urui riosında yap:ı. nunun 65 ınci m aoo• n..., illl.c !htik 1- ı:ılı b.r ada 
11 

t" t 1 1 0 
dı<"'IDI iddia etm11'tlr, t"l\rO keyfl)'l'!ti rı ta\ı\tlkR'lnl 11tnhl\'(> >• l'Ületın., hlJ.VUJ kcndlsını !!O:"nS < ızer, Dl p 

0 t · '} mu5lardır. 
•,c?.acılnr bh·ı ı0ıı-ınt2on u ıı1u t.ır Bit. le t !ğl lı.: ı: '11; h • " ııını. rır. l 1 ,_. k , 1 n 

Bıraz so:u•a • a ·ı.p p,r 
hkte>n blıroyn v rll~n \ bf.'n lll"Zn•.r F.:zacııar c 'mi' ·~t ıı 11 

• l lr.l.llası ltıı.. \ ~ 1 ,1 
il cın nuıhy" t f!yııtınıı " lmruet<ıo uı 1:ıdi\lr81.l •ı ~ ~lı\llt t ı lllıhlye ve s:ırhoş bir 'H 1 1.:ıln':lı .l4~ ; mrt< 1 

disinln kotun:ı g rerc : c r ıı 
aş'-'1 oldu!;ı,ı b!lt:litihıı., , r dalcı tar kli.I· tının llltl!lt('llllf t't'• uğr&fmn" ı::ı 

t '·"" l ····klcmc'- ., ·ıı""tı h-> ··! •·ıac3ktır larınnı yardınıısı ıı<h ı ~ğ'.tn 
kın ttıi;lnrın ltomılôu .... J ıwbın uev n- u~ " • •" - .... 

1 
f!·I At.rt?-i l'l\' 'J 1 p:ıtsrıık zorla bl:- ot.omohll<' 

dôn ve eru"K ınr n11a u 11er. r, < ·.; kencllstn! M.:ddı.. tC>:'> l'l ~ Tepe 
nıa!O'mata 8iıgtl41 de tıır ı:~tıı" "ıtnuıun bir tıır. tı. 

Alman tebliği 
~ füt..,t:~rıtfı l nci ... eyfıula 

adedi §tmcıı .ıı2,01 JQ vı !~" ballıt 
nıu~tur. 

H:ukOf ·ruı ı ~~ '!'' kO\ ır rn • 

daki nad:ı. htwt. "'' '" etıotlml:t ~ı .. 
mentllfor hnllsrını \'ti tlhıh fa.brtk3. 
t:ırmı tnlırlo etmt~lerc.!1•. 

DUn gece muhl\reb<! tAn'llrtları tn. 
Cllterentn uıgınd~ btl~ Ult bJr Uca • 
ret gemll!lıl<1 rangm c;.karmı .. ıar .. 
dır. 

otı nuuı n gll.'ldU:ı:. ı eı ae 6Ce Al 
ıunnya tl7.Crlne akın y .. pman\1111.Jr. 

~---

Vindsör doku siyaset 
saımesınde 

ı:.- 81\9t.:ıra1ı ' ıu·t •.l rıata 
Dlfü mUtc:ıkl~n gAz, tc.ctıer! kntıut 

etl11lg ve 1n~Ulettye ıtl.mıtdı olup o!. 
tıındığı hnlckınaa ııoruıııı~ lllllc karsı 
şu cevabı vermiştir: 

J{ati itlmMım vara. r 
DUk ve karısı b\ıtıl1an sonra beyaz 

aaraya ırid;,rek rel.lk'bmaı.ır ftu.zvelt. 

le 27 <!Rklktı görUpıUşlerdtr. Haık 
kcndilerlnl bilyijk teze.bUratlo. alkr3ıa. 
ınrştır, 

DUk d• Vm&Jo,. (l;)MS lflerl encU • 
meni r<!lsl Uuıdla b\':" ımwt kfti!tır ı;><
HlşmUı,ılUr. Bu konuma csnallndn 
Bahı:una *2'1arınm ifııtl,.uadeft baş

ka. cnternasyorlftl den\% mt>lletelen ~e 

ft~ atı 2;; li..,.. .. li kıı ..... u 

Sovyet tebliği 
ı.- Ba taralı l rwi 11a,ylada 

terinde ve t4'yyaı--e dafi batnı~ a
lnrı taı\lfJndan OU..,,..,·1mıl-. 68 i 
yeı<le ttı.hrip ooi1mi~tlr. Biz 32 
tavyare kaybettik. 

Tebliğde bundan sonra. 24 ey 
lül tatilıli Alman te'lliğ'incie Ki
yef mmtak:ı.ıı:ında 570 tank tcili
t·ip edi!diftne ve :'80 b;n • ir n
lındığmn. da1 verilen hab(>r tek 
sip edilmel\le \'e E:unku llıive e
di'mekteı:Ht-: 

Bu mmuıkada siddr>tli mulıcı. 
rcbeler dt."\ am etm~kted!r. Şüp
hesiz zavl~t var i e de bu aralı!. 
bu husu:~ta bir rokar aikretme' 
müfikiildür. 

-------<>-
CERR.i.Hl'AŞA 
HAST ANESINE 

Yeni hasta ~ı:e bul ediliyor 
Corralıpap hasttıncauıın ıröb~n ' 

be\•lij'C ııervialeri 1.evst nlllnil.Ur. °Yt>• 
ttl atılan 8 .yat&Klı .tıildlye M:t'Yt•tnc 
h ata kabul ec.ıllrnlye batlanınrtln-. 

hiıStabanen!l\ orta&md k: tahta bl .. 
nnlar ~·ıkUacak. ba.b~7t atao .e 
çıç~ dlktıecek. ... -epbeyo duvar gektıe,. 
t!ekUr. 

Vali ve betedhe Teitinin 
!eltı<ı:lerı 

tr.u ~ut ., ali ,: bt.l!dtfe reisi Dt. 
..,.........,._...__ Uilft Kırd&l' HaR'ltGJ' • Ka.stmptı§& a. 

1 d k• "h k ,., · rnsında ynP,t•t\'\akta oı.nr. yolu gezmııı 
ran a t ım ver a ııesı . \•e inşaa::.ın lmı b!lstır na,.aıı blllriln.e 

mllzakerıı edilmişti?. 

::wıF" )lftft araf'ı 1 Jtei P) f&M 11!1 l~in <'m!r veı miştl:. 
rı:lr1.;t ct.h\ljt\r. Bu !\,,t:ır. "' tng:ltct"*" o-------
hııp:ırrıtorluıtun•h b:r yt>ı e •öıvlcıılc • 
CekUr. Bunların (l!luır:ıı'n 150 Alm11ll 

lrnn ıtınnnıa.ı"Inüa ~'(l.}.:,ı~~an .lUıl\ 1n 
gc-nıil r!ncı it S0 bahtly .li. n~şlt Ali 
iS)•nnınıı i~Urok <ılmlş Olan !CO Jrn.ı ı 

Litvinofla 
GoHkef 

ile 16 knclm va <·ocu '· ı•vıony h ve M 1 ı .:ı 
Bolandıılı birer nazı \"UrGır. • os ' 0 '"' .on i ~ rar.sıncıa. • 

BU}1lk bir otornoblı amcsı d -0 Rus heyeti ar:ıiudarma 
ıünlUk yruıatteıı oonru Türkiye !Jı.ı- ~;Ja; 
uuduna vnrmııılı,. lll kQ Uedt Alman Mosko " ~ (:\, A.) - Sovyet 
Rumen v<ı Macar CJ;ı! ı.ıcrtııln mt.. 'ı\ikln'rıoti Utvinof ile GnUko!'u 
illUrlat'ile aUtlcrl vanıır. nunıar n.-.. Môsko\trı.dA toplanacak olan Jngi • 
ltfldeki mt.i~kUlAt d'J.E:) stlc kllç•ll< li'Z • Rus Aıncrf1tfln kon! mım. 
ruplıı.t hıılındc 'l'ürkiy~y~ glrmcı.•l'. 1 ıın i til'U edecek olan Sovyet he • 

dir. ··eti bihklarmn tn)in el.m~tir, 

ğil mi~;nı ':.. Kftrşı~ aka m zm lı . 
ğmdn .)'Bpt udığmııı mernı r eii • 
t'Undan ~ka hiçbir bi knlnıTVan 
ypgitne scwgili l:TZrnıv.L, size b1 
ıa.kt·.ğı en mukaddes hatıra ben 
lleğil miyim? Git.tim, anamın m~
zarmr gördiim. Hidayet hanrmt da 
görclüın. Za\'allı anacığımm Hidn • 
yet hanım denen o cadalo«u b:ıllt 
ucund:ı gtJ crc~ne öliımU l reih 
(' t '"mi cıc ö,pı.ndim. 

Meliha. CNnal sordu: 
- Sb.i k1m bUytlttll Hntle~ kı. 

dın l"li': •• 
- Ha~ır .. Yanıntz..\a.n çtkanl _ 

fül-lon soıını kendi hn atlnt ve be 
ı.im 'lıli\ nmnı tem~n l~ln ba5 • 
ka. bir knııı,·a ginn'l!ti. O ü.mAn 
bcnl de A \ ı;e kndrn isminde bl:r ak 
mbasma bıı'&lı:t.ı. Bu A~~ kadmm 
da AU l'avu~ iMnindc rıam$ltı bir 
koc:ı r vardı. Beni cvlAUon gibi 
bagırlar"n btırıhlnr. J .. Ii avuş be. 
r.irn babtıh~ımdı. NDfusn beni ten 
d : -nnın:ı ltnydcttirmckte hiç ma:!l 
zur görm~ll. li'ak&t 6mrU Vefa et. 
medi. da."ı:ı ben {'OCuitlten hayata 
~fö:lerinı ~umdu. Bent aml Ayıe 
ka l•n :ıtlvfittil. Ben ona ana di .. 
\'or, h klkntte t~damadığım Mlfl 
sefknUni. muhabbetJnl onun Pıtl • 
rr.1 ku~rıfmda 'bütuyor. lteırwumı ._ 
ı•utuyordum. 

Meliha Cemal ~>\ütıntı elltırlr1e 
ör tU :yordu : 

- Sıma he1· '- eyi 0\n l ıltıbr rnı? 
fıj\• ' "Or<ltt. 

Fcı idun cevap vermedi. ytılun
ca omuıdarmı silltmokle iktifa et. 
ti. lki kadın Ferldanmı doğdufu 
o mUthi: geceyi hiç unut.amam~ • 
ıamı. Ya.kir kimactler aaırtl keıı • 
dilttirıden da:ba ~enginlerin. d:ıhn 
kııwetlilcrin ba-smıı gelen fevka • 
IJ.de halleri uautma&laru., bu i.k1 
kadın da Ferldunuıa dolntu'le hu. 
ımlc getm faeill,,'"1 bir t1ırltl unu • 
tnmam:ısla.r ve her fırsatta tekrn'r 
tek:-ar an&atmll)ardı. ~ll iki 
kadm o mftth&t pced.- bahae 
<ler1kcn vaziyeti ~ocuktan saklı -
~·orlat~b. fa.kat Feridun zekllsınm 
bli tfin inoeliğinl Jt\ı11anll.rak i.ki k .. 
liml:!llk blr clli1lledcı, bh' ~ oek .. 
rneden, lıtr ba~. btr g&~ p.. 
t'İnncden manalar çtkanyor, .ı. 
kr.dmm ea \lfaık bir llareJretlade 
hakikati ôkUlft8la ~u. 
Ooğduğu geeenbı ht.bnLlan, Na • 
tunm ölümU, Meliha OelnaHn. vazi. 
~ eti, nihayet karakteri. ltidayet 
haınm bQtiln bunlar ya.._ Jaft1 
küçük. Feıidunun aklma ~lenmiş 
ti. Akşainlan Feridumı Ane b. 
dınla beraber' yatt*lan J&tal& 
yatırdıktan sonra iki kadm sofa. 
da sobaam ~ g~yar •ı JQ. 
nılrna.daa .. l9Ce blıtbltı.rtaıe 
&~'1li vak ayı anlattyOl'. fSdr yG.rtl • 
tüyorlardr. O bıdllo ti, r.fdun., 
artık söylcrtaaleri tıılr tek 1relfme 
atlanlada• ezberden telcrvhyab1. 
lirdi: 

ztnosunun hı.lera 

ı\1Uşlerdlr. 
Necmi ournda Yıı.ku JI 

sıkmıı;, dığeılert de tııv ıı: 

.uo Hrueını ~!mı lıı • v ) r.ı. 

oo maarartnı 'il ereı ~·· t<'krcır Y aıtıJ 
otomobil(' bin 11rr:ıl • .. .,,. nırt 1 

rui!jll:rdlr. 
Dıirt aucıu ıfa ım·a.ıı \\4'.rıle 

ı afa dağ:Iıp n~.ı.ı ...... 1.ol• 
Yakubun -;>Otlı-ıe eri y tı 

suçlular dtln yllkalanrr ur, • 
ycve trrnm c:'l!l.,rek u UneU ııwr 
h!il<lmllğince tcvlnI ul .. .t nı.ı 1 rdır 

Suçlul:ıı ın lı:&ıır1crı:o~e fıtO ıu 
:meale 250 ··r bulu ıı'n1lcıtır. 

A\kşant 
Sohbeti 

ŞOf uK 

KICllıiDl lı.& konnhl'üll)''l lı>'.ı 
K~• 0l(lhl0Öll6 b(jtdloo' 

1t1wu zaman giclfl,'()0 1111b )~ri ~· 

~:r:u:.: :~.:~ .:::.::-:: 
ooğtllııu wr:11-ken ek"".ıı3• )1İıuıt 
ttekllae bile baıonokıuıuı bUübd' 
u ldCt ve ~ckaUr gııJı rdlk... :;-< 1 

\-atanda~larla do&-ı-u;hn doğru3ıt •,;, 
be&•· k.İlrdet. o.mı Vf!fll oKr.ıtr.ı 

p!llP 
..,.." tı: JÜl;ı Rlılbl blMlllM'tll .. 
uw~ı yaın .. bundaa !Mft'*" t 
kıtt. ı;ün geldi; !liO(Ö:C".J ı;ündell" hl"' 

bllJJi 
J~ınla ......._ bU' rue' ki sıı 

.adalar. Paltalaua. b. mln df Tcc'"9
1 

dr, ı;öf1rlcrin itlbRr• l uksf'!ıli •• 
IJcı\ ~ofiirlo:-ri ~\'l'floı. Bir nıull~ 

rfr ulıı.r.ıı.I• ~rlmdc rP.· ıııunau ıı:_., 
1111;; duran ıocrnlc '\'e te..~HU~ 1118' 

lr, herhangi otoınllb\'e hinml~ 
ııoförle koı:ıuşınalrtau :t.P\ k ııtnu~ 
dır. Otılann kı\1.unç!annı ~"' JI 
s:tn1lty<'t1erindt'lı ttsart.t alırtı911' tıl1"' 
~ aU&nnr .va~tınrun . BakUI • 
bRrnrdl~ ınl.ı bir cl~ti Öl fQ•f!):,, 
Şolorler; -;ehrlml7:*-. ıtıatllftlar rJI 
stnda bir h:n il m~rn·tlert olıt• ,-ıJ 
l~mııl tab.ıt.ııdn. o ~bcblc t9"; 
ClkltAt \C b1')1'<'3nh rıı..;.c~" 
illr. Oale.n 4lnln: "ıı.ıt,.clertrOI! ,,f
r.• Pdlııiriın. Uu'l .. ım oıunnn, du;., 
)'t'rlıııih mti tt'ri Mkl~~. 4lll'f! 
yona l!ıQ"nd~ hertı.ın~I :;::::. 
r·iddl bir ta~ dtkka.tJ Uf! 
nnı g8rODC!f' .. ay.._ ti+.)~ 11 
rım. llu ~ ..,.._ MI _.ı ,,ıı, 
~111 Wr _,.,... ..._ ............ ,-

rlir. ~ 
l .. lııa ~ ....... -~ 

pe1* etdklerl e~mmutHt ....,,, 
lterımı. ~n bir alMUI -~ 
iki 'ftdJ-ct ....... lela. .. 
giillıermek. ....... ...,.,.......... 

•rtıınak ... ,... ..... ~ ~ "'~ 
ııaı ~ elmlfkea, -.alMel ~ 
llslta ~ ~ ldlNıMr .....-_ 
.fıika ............. ntet .... ,... 

,.o;:_ ......... toftblMl
0 

.. ~ 
t~ ...... ~ ... lıa,_ıta ......-;.,. 
....... ........ lılttDI' .. ? ... --~ 
...... ik~ , .. ~ 
~tpHtMtit'. ~-~ 
flnat .....,, ~ . .,.. ~ 

~ ......... ,.. ...... " 
mr . .. .......,...(1) ........... ., 

fJrwella ki;ymetllll """* -
lılr ..... flle ppıılJ"ldllllll ~ 
rek ~ 'ft ,....... ~ ............. 
...... l(!1tıllllıll ... ~ .................... -------, 

$,,.... .............. _. .. .... ............... ---...... ---...... .. ,... ........ , 
- 1n9a11 ... r111a.. .....-. 

HİKMET l'(t}ıdl' 

1 
2 



!Bic 1Ja4ifıa 5Başe.aşa 
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Tıda başka türlüsü 
ücret, iş i küçültmekle de~ · ı 

büyütmekle elde edilir 
B IR aylıkçı, bfr haftalıhçı1 b~r yev-b:•llıaca, mar-;;g;z, :varı çıplak bir ' 

e eUne keıerı a•••ı, gıiya kapıyı 
tamır etmeae ba,ıamış 

miyeci eline gerecek ÜC'reı:rt oe 

maaşın bir türlü gcnişlivememe~inJen :;i
kayetçidir. Bu §İkayetfileı· şayeı kendil<•. 
rini yok/arlarsa anlar!ar hi miist>bbib ken
dilcrirtd en bQ§kaları değildir. 

değil, ne k adar küçük ııt-. t-fıemmiye.tsiz 

olduğu düşür.üliir, bu dii~iinc1.: if P harek<!t 
edilirse ücretini yükseltmc-, ir.:kiinlarını 

da yıktığı un"tulmamalıclır.H ayalta i/er • 
lemek, ücretini yiikseitmek, kalıul ctti{:i 
i~i küçültme/de değil. iicrE:/j 1 ih;iik uc fren 
disinJen başkasının güç ba~nrabi' --;:; 
bir vaziyete sokmakla k abi! olıır. 

i~ ~ira ;;aşıı "bir çöpçü yalnız 
e.. lıra ev kirası nasıl verebilir? 
~~ lttıuırıı :.. r ;ra(UL değllin, - Kad~ ve urk~ıt ı-rıL nepsı u• 

ta~ Sadece m~anı:oz. Mum. yen çrplakti. Manıngo Mustr.ıJa d 
Cıııın aıe:ru mı:rr;ıwbctte bUlun uynl v&.ı:l)'ett~yı.li w e.11 -~k. keacıJE

' J:ı. karısı t>ı..!ada olmııd'"' ıe tgoıc kıı.pınnı ötesi'l• tıcı ı:ıın~ vu. 1
' g IUıCı.? r~y: ıc:k. Hl, ol,."'J, 

~~14ı 
""llıı lla tirada afclkY•P durııcağ._ 

tıır :\<. Yı.·cı Ji.ı.,GlılOp do:' ııll 
Ilı ıu, } t }&şd rıtl <.ın ya ... 
~ lıib •• ., 

)tıitı~ ceza ır.ııhkcm ın.ı 
~it " b-:Jıurı&, .ı vlerl doR'I _ 

il' • 
' antoıu '!ar: saçlı. ort •. 
lltı!ıı, lıı ag-ı m~: blı türıt• ı• I 

~ ·· heın 
"'fll ~ gfzıı f'l'.hll!- ) apmıı.k 

1'11.ııdovueu?ulr ctmekkı. l 
o"'lerııda':'t!.:ı, yArm~ :e:w•· 1 

tlb nun.ııra:. evm aJt Kat r. 
~ ltenöıs.ı c..ı~rd:ı t.uııN 
~ ~e Yaban111lfll gcttrm" ,c 

~a ~dınıarln e-rkPl:lerf l'vın ' 
th. "llflarn 
:'Qa \ • 
~ ~lfustata il .:noa bir mrua: 
Ilı.Un: tnl§ ve kf r.dtsl ile .LJ: 

lş~~bct toru ttmi~. 
~ t bu şeklMe ukınnt!a 17• 

' 'ıtıııuk olnıutr v<ı mar nl!':>' 
~~ eolucıa bıılunaıı Mı .._ 

lltıd'l •1r • W.ba~··ı • kMm ıt .... 
~ • bir geoo1erı V<ı gel • 
t.ıı~k Jpn ·~·;c..r ve l.nc~dM 
~ ederek ~ınm Na:t.. 
• ~rıı.':l b;ı kad..r.ln eğıendlğin1 
~ kala kO«j.._VCJl" 

~11.tı °' nıtn '<CKı·nu 1..-nrU.rm! 
~Or, 

'' ~:Ukoru vıü•a)'& eı koyu. 
b(! bt.t tarns ~~ r.omtnda Nat 
n.~ 1 hı •<'lik. l1ffln do ranaP .. 
o1a' 1ftını 6ğre:.erek bir cece 
'c 111k bamyormr. 

~~U:ıtia evd. Nazınl)Odm 
\ ~ • N11ıuıc dmda iki ka • 

<'? ' v~ t>'ar&ngoz. tus 
bı-!l!lll( yakalan .. 

rup duruyotdı.ı. 
Kcndlliine :ıc yaptı~ı" eordukı 
- Görmuvor musur "" ıuıpıyı tamtr 

öıdı~·orunı? dedt Ha.lhıJ, kapı sa~
ısağlamdı, ve diııtıc oi• 1.1 k ghi veya 
l~:otere yoktu ... 

lltl.nc:I şahit c:öpçll M.-•tu.faydı. Uzun 
l'oyıu, yaşh bir atfa n oı&D Cöpcu df 
ş~nıarı sl>ylcdl : 

· - Bız 2il\len NazmJ\f t.cn şUpbel~ 
o!yorduk. lt\• basııırıcP ıı.&rangoz M.:s 
tuta ve diğer ltadml.ari.a Yıtkulandı. 

h:endisı .:ıağlam t ı:- a~akk.ıbı değn. 

u:r. Evin yar;sını ken .. r..ı.nt kiraya 
~·· rdiğimı~ plı,;ın.ın o1,ou tuk. 

Nı:ız.ulye ÇöpçUrıur tı,ı.cf;ıı e dolı • 
~cı.ı ı slnirlcuııılftı. i-1.n.dlc nya~n 
< ıt>arak: 

Bay hfil.tun. dedi u &r.aıı. §U cöı • 
ı.ü )Juşta!e.um da evi • J.ll! sucuuı bn.. 
s1lmtş '/& mü?IUrlenmt;ı r"J.ınmnktad:r. 

B~rknç gtlnc ımdıır ev'"lf• SU:o ~ı • 
cekt1r. 

ABU randevucı,ıuğ' ~11pan kendile. 
nd1r. Ben 6nco de tl'~ .ro ğım r;ibı 

eadaoc nıanuıgoz Mu:unuı ııe müru.. 
ııcmıtte tıutıındum Ai!'" o da karısı 

Unceya IU\<üı.r. 

Bu ~fer hhld.ın ~CU~ e dörıctı: 
- Ne domn, ,_.d c;lıpı.-r. Musta r. 

dedl. . 
Çöpell Mustafa bero'uıyıuı oımuııtu 
- Evlm\n mithUrle::J<!i{sl doğrudur, 

ama., bir 1.ftlra yü.tt\ı.:ı·~ oğlum, 

kansmdsn ayıracaktı Karısı bu ltt\. 
rayı at\ı. 

- Alla.b, Allı.ıh? 
r\azıu\yc &"..ne at!ldı. 

. - Öyle ,se. ~ndıs• r.1•cıa 25 lira ev 
kirası na.mi vereblıı~t>r Çop<;UdUr ve 
aylığı 15 Uradır. 

(;Zpçtl ~IJ.,tara ge:v a l?'dı, yut • 
kumJu~ 

- Oğlum sağ o1ırunl tii,.,bildi. 
Fakat §ahll: polls ., ç6PÇU Muata.. 

ın.nm evi b:ısndıt:tnı ırıbl~Ylncc. tnnı':lll 
da aynı gn:~ d:ıhll oı6~~ ve Nazmı. 
yentn alt katta. Must.afenm da sokak. 
tan toplaYÇ> getirdiği Griıeklo.tlo üst. 
katta rı:uıdevaculuk ;.>ttiğl anla§ıldı. 

Nihayet btı.kim Reşit evrakı okuyup 
kararını bildirmek liw. e mub::ıkonıeyl 
ba.,ka. b!r cone bırakro:eıı. 

Nazmiye, htllA 4ilııirJ.ot ye.nc~mıe. 

ti. Bir mUddet dışar: cıkarkcn, keıı. 
dislnl çöpçQ Mtm.r.fllllm iri yan karı. 
m önledi, koridordıı şlddeU1 bir mUııa. 
k~ya ba§ladılar. Br..-ekct versin, 
çöpçU 'MU8Wa kan.."Inı. dşı.rda bekli. 
yen marangôll Musta.19 cm N zmlyeyi 
kollarından yc.kalaytp tı.ltsı lstlkıııncte 
doğru !tlrUk\.'>ylp götföanter, berhruı. 
s-t blr cnrm!im~ut vo.ıı.ıımım öntlnU 
aldılaı. OJ.1\1 ~ l 'H\BİRI 

• ı.::rıman: 
_ Gazo7. i~eıtm. ded~ - ıanne- · 

d rim Hepimiz susadık. 
<inr3ona hem ı;u. hern de bcs 

ı:uı..,·ı;: ~ipati~ ettiler. 
Hen ~şeler birderl nçılm1şt1 
( .azozu bardn~a bosalttım. 
Tam kecei?im s1ntdA. annemin 

•rn C!özle lffet ıfelihe adeta 
ıAAret "erir gibi b kt•ğmı srör 
d:irn. Bu. ~k mel'unanc. l)CI: 
'l?lıddnrane bir bnln$tı. , 

Ru bekrş181', hic ac:ılmamt$ 
•lir een~ erkeii mest :-tmes!e ka
fı ~c:>JebiJirdi. Ah o annemin ba· 
kı ıan vok mu ?l 

Bcrum niean)11anm1 veya ~v· 
diğim erkekleri buitan cıkarma. 
*3 iste bu bak1şla.r . . Bu kahredi. · 
d. btiyülevici bakn:ılar kl\fi 2eli. 
Yorlu. 

O dakikad btumndan bfr ka. 

Her iş sahibinin işini t~sbit etmesi ilk 
yapacağı şeylcrJch biridfr. lş f Psbit edilir 
edilmez ve işinin ne katlar [,i.iııiik olclup-u 

ŞEHR İN İÇ İ NDEN 

Ge«; n zamanlarda 
n ve istanbu Ra __ _ z 

Dtınyanm harn alC§•ıt: kavnılduğu 

bu son yıllarda ıremıe~etımlzitı çok 
r1Ükllr devamlı b1r sıfil\ V6 refah lçln. 
tıc bulunuşuyıe 19U ~ ıu Ramazanını 
da ldriık ctml' bulunı.•yoruz. I<eftarct 
ayı adı verilen r:tarna~aiım islll.m ce. 
m.lyeUerlnde apayrı !:ıh hususiyeti 
vardır. Bu ayda O'rUÇ mtlddoU içinde 
gUnU yemek \·e z~vk mc.biımiyctlcrlle 
geçirenler, iftar topunur. paUamn.sUc 
evvelA mid<ııerlnin scsın. dindirmek, 
flOnr& gUnUn hu11n ictnde geçlrllen sa. 
atlerlnln öcllnU aıinak yı.!unu tuttukla 
n herkesin oildiğ{ keyf.!yettlr. 

Eski Ramıızan.arm t:ııt.u ııntıralal'ı 

}ta.fes ve sank devrlnlrı Bl:l lstıpdaclı 

içinde l.n.sa.nlık hllviydtlerinl kAYbe. 
den n!Dcle.rtml7.ln bat..num•dn hıutı. ea.. 
ki rcnglle ~· Ranıaztın ayı, gece 
ğıencolerinln en revl\~ bulunduğu 

aylardır. Her Ramazan eskJ latruı.bu. 
lun Olreklerarasmda ş•ıhrİn iruınn meş 
bert sayılan "bUyUk plyasa,.sı kuru • 
ıur, sıra kahvelerde tt:Yakncr, çubult 
vo nargile ~ltljtirirk<'D Ulrlll süsler. 
ıe müzeyyen bir krua.balılt caddeyt 
doldurur, kaldinmlar.111rı tagardı •• 

Ramazan plyatalnr&TJM ancak genç 
kızlan bir kaldınm 1lM-r.ııde omuz. o. 
muza takip etmek frrsst ve lmldUımı 
bulan dcllkanlılar. kaş?a. gözlo anlas.. 

Mektep
ler a<;ıldı 

ilk . O rta· ve L1se 
kitaplannı 

VAKiT kitabevinden 
alınız 

zan suyun dökfildüiünü hisseder 
gibi -oldum. 

Ve elimdeki gazozu i<:erkon. 
snnki bir kadeh dolusu zehir i<:l· 
yorum sandım. 

İçtiğim gazozun her damla~ı 
viircğimden derhal damarlarıma 
geçti .. Kammı, bevnimi. bütil'l 
viicudumu bir anda tutuşturdu. 

Bu, UıJıammiıl edilir bir reza
let değildi. 

Bir ana. kızına bu derece kı. 
vabılir miydi"? 

Bunu en vicdansız bır ana bile 
yapamazdı. 

Acaba ar.nem bunu bnnn nıs
b·~t vermek. beni terbive etmek. 
ifıetinefsimi ,ince duvgu1anmı 
k'rn:ak 1c:in mi yapıyordu? 

ly! ama, ben artık (l()cuk deii· 
hm .. 

Annemin bunu yapınai!o hnkk1 
\'t!r m1ydT? 

trkıarı dildadclerle b&:n·amd:ı söz k~
eerlcr, kurbanda nl~&oır, daha so:ı 
rn da niklhbı. yen\ blr y'1n kurııııılı 

)'Olunu tutarlardı. 

Saraçhancb3§1Ilda. ~ır.anın en f;ll>Q• 
reUi pehllvanle.ruun 'şt:rakUo ~11111 

Yazan. 

J{ami 1./auUlL 

yqu gtlrqleıin ~6hroH tekm1J LE. 
taııbulu kaplar, nıeml~ıtetuı diğer Jı:ö. 
vcıerine ta.§ar, lıntt.l1 !ekn:I yabancı 
tnemlekctıcrden buraya 8ey1rd " fi 
rnllsabıkla.r gellrdı. 

Gl1reeleı1D ııeUctı131ııSDC ba§pehllvuı 

setllenler nıUkatat &ttne.kla kalmaa. 
ıar, gelecek Ramnzana kadar ''Tl1r. 
kiye gtll'C1' birincisi,, t:.n\'anmı da ka. 
2&nırlardı.. Bu gtlreglero fcvkalM 
rağbet g68t.erlli.r, zao,11.nm amatnr w 
pro!CftYoDt'l pehl!vanlan e:an ve bafla 
er meydanında birJbltaelilc karşıla§ır. 
ıar, çetin mUsabakalar savuştururlar. 
dı. 

Fııt1h ve Şehzade O*mileri evlııl'I~ 

rmda kurulan Ramazan sergileri, lı.dc. 
ta §ark pazarlarından kt~tuk bir ör • 
rıek halini ~ı 

Bu arada c.ı zact.ailln Teji tdAnısintn 

Ramazana mnh.cıus çeştı.ı sigaraları. 
rıefis tütünleri, baharatı, lftnrlık mc
klllA.t, boncult, 'te!llbih, 1D.e ve ağlzlık 
mc~erlcrl halka glls~er'.ılr, cami av. 
ıuıa,rı Ufak tertip bir~r çaş halinde 
abahtan tcran sonuna kadar a1q V... 
rl§ aahnelerlle ks.lab:ı.lık Lr balkın ih.. 
tıyaçlıırına cevap vcrirlt.ırdi. 

Gene o devrin,' Raıuuahlıınn4&, 
zengtn evlerinde, v11ket!\ konakların • 
cb halkn mahsus sofn'...rıs açılır, se • 
nenin on bir aymda çortaııı. eti taUm 
vo tuzlusuyla mUkelle1 bir yanek ye. 
mek lmkAımıdin maı1r..ım olan fakir
ınr, bir ay mUddetıe tıka ibaSa mk'I • 
lerinl doldurmnk fırsatını bulurlar, 
bundan istifada cdcrl""• Qstcllk "dlş 

Hayır,. Hayır .• 
.P...nnem bunları, beni c;ıldtrt. 

m<>k. nihayet lffet Melihi elim. 
den almak için yapıyordu. Bunu 
nekala biliyordum •. 

Annem artık bana karşı tam 
..,ir rakibe rolünli oynayor. beni 
c .ldırtmak istiyordu. 
Eğer lff et Melih muvazenesiz 

bir genç olsaydı da annemin bu 
5ilzgün ve ır.5.nah bakışına. mu· 
Jqı.belc cbneğc kalkışsaydı. Y~· 
hut bu bakışı süi tefsir etserdı, 
benim vaziyetim ne olaoaktl? 

Ailemin içine ilk defa giren bu 
delikanlının, ailem hakındn çok 
fenn bir intifala geri döneccfön 
den emindim. Hic olmazsa bunu 
tashihe ve böyle kötü bir inti. 
baa meydan '\;erm"'meifo qah~ı. 
yordum. 
Oturdu~nm verdP t:itrlvordum 

Neriman birdenbire fenalaştı 
ğımı sczmfı;ı olaca~ ki. ~4zozıınu 
içer icmez bana dt.'indü? 

- Haydi I..evıa. ~u Fener bur 
mma kadar be!3 dıık·l·acık o1sun 
~iôelim Ornda ·vaklivlc duvar 
ta.qına benirr. vazdiğtm bir tarihi 
- buraya gelmişke'1 - snna ~ös. 
termek isterim. 

Babam: 
- Hay ha~,. kızım .. 
Dedi . Ve ben. bir arıda mora· 

ran <}ehremderı kim~enin bir miı. 
na <-!karmasına meydan venne-

kira. ı., isnıile yemek sonunda aot 
s:ılıibinden bır de gez•J,P parası nllı. • 
ral• oradan ııynlırlar,ı:,, H.aınıızaniar. 
da tiyatrolar dolar, ta~ı:,r; her taraf. 
ta 'karagöz, mec1dah, ıJcıltknb:ı.z, oyun.. 
lan (;CStitcrUlr, tulCiat lllt.ncılcrl DUL • 

halle aralarına kadar t.okulur, htlnct 
icra ecrerlerdi. Htillsa: o~ bir ayı bo. 
c3.lar aaltanatı altınl1".l. kapıılı gcçil'Cll 
v~ her türlü eğlenceden mahrum ya • 
tııyan h?Jıbul halkı R.B.ırutr.anlal'lia 
ı;üııdlla tb&dot· ve gec~ eğlcnCf.l ile ö. 
ınUr atlrmek fırsatau. t.uıurlıırdı. 

Rtunazamn l!'OD gtmU olan arife gtı. 
ccsı topıaı · atılırken, eehlr gene on 
bir aylık blr malınım!yt>te ka.tlarttlca. 
gına OzWerck, ~ hazırla.Jlrr, 
bir ay devamlı gezmeler ve gcoo eey. 
rantarilc yorulan çocuklar bayram 
egıcncelerind~n sonra normal hayat. 
ıarmıı. dlhıci'terdl. 

· DUnyanm harp a~ll<' kavnılduğu 
bu son )'ıllamıı mcmP.ılretüniP. n çek 
şükür devamlı bir sulh ve Tefah tçlnde 
bulunu§Uyıa ldrQ.k ettiğimiz 1941 yılı 

RamtıUnnU ibadet ve kd'faret ayı dl. 
ye kar§'!larken bUtün t<-bllkelerin nrıı. 
smda ftl.kat hepsinde:n UDk buıunu,a-

us bu Rıı.llUWUlm ktyn; tini hepimi. 
ze takdir etUrlyor .. 

YENi BiR 
SiNEMA 
AÇILIYOR 

-O 

B<!ledlyc, repcbaiiuıJa it ndl malı 
• Olan 6llletna b!:.1.asınw ~lr fllll açıp 
gUzelleşUmı$ ~ara~ Vf'rml_şUr. Ha,. 

t>er aldığımaa ~öre tamır edilip bo

yı:mmB81 b~ınnan bu lll1I yenlckın 
döoonccelt ve pet yntr. :caa şehrlm1ı: 

yeni tilr stn ma k..'lZ.3.nau~tır, 

den yerimden fırladım .. llerle .. 
dim. 

Neriman. ~nnemin. lffct Meli. 
he adeta işaı;et verir veya göz 
kırpar gibi siizg-iin bir bakışla 
baktığınrn farkında değildi. Be· 
ni moraıınış bir ha'de görlincc: 

- Leylfi! Ne oldu sana birden. 
bire .. ? 

Diyerek koluma girdi. Fener. 
kulesine do~ru birJ.-a~ a<lnn ~ ü
rüdUk.. Ben fenalnşırordum .. 
Dizlerimin bağı bir kert:' c:özül
müştfi .. Yuriiyemiyordum. 

- Annemin mel'un~nc mak· 
satıarla !ffet :\Iclihe göz ka:>•drr
d'fhnr görmedin mi. .. 'criman? 

Dedim .. Başımı bir ağaca da. 
yadım. 

Zavallı Neriman O dakka 
deli f?ibi f!··zıerin: 'nrnrak hay
kırdı: 

- $ "" <'tldırdııı rrı. r ...e\•lfı.? 
Annen Mel'unD.r · 1ak~atlnr .. 
Gl1z ka~dırmaklar •. Amnn Alla. 
ll"'m. ne1er dııvııvorum?! 

Ben de b..ı«rrmak iFtedim 
İC'imi hor-:r.ltıvı~k. de1t erlmL 

ıztırau1ar•mr . F.\'et. . ..,.:;,,1Pl'clen· 
borl foirni vh en hu ı i . 
Nerim!trıa l'!lsıtrrı::ı 1\ i!':tedim. 

- Oh. sen bir ~i'v hilmh c-r. 
flun. N't>rirr•ıın 1 • 

Dl'ninı. \re kendimi tonl:H'""' ·ı. 
bA<-1irlım. 

Nel'im.111 halfı ~r:;;lun ~: ' •• 
,. ·ı:üm!' bakam•: 

. ı ·-----.,..--_,-·~ &C±!!!l'.W 

1 

1 

Fıkra 
:!::::.~:::·:ı: 

ts,<i zaman. 
yenı zaman i 

lııt•t \Jııllıı, tıı r 11. 1-t<.ı.Uıı ı.ırı ta. I 
rulırııın.ıı d:nct ol•ın~" -u -::ırllıırJ;.ı 
ı.nbııl ı•d.-.rıui-:: 1) (, oeı.ı.;11 tını ı•nııl• n 
1,:ıl.urıııı.1 ıı.ıı. '!) \ ı·ııır '.le itki ı \l 

ı-r:ır ctım•nıı.-k . .'Jı 0:1: u.;ı \1 r ı:u•

tı•rnırmrk •• 

Moll.ı)o sr:X•hinı .... :muşlar. ~· 
et•\ ıı tıı ı ı rrııl : 

- Çnmıi:uııu h:ırl'ltld• n \tl>nrır, 

~ııııını ı ı:ı tlrlr, cııı nnıa"ll\111 ı lıııl 

cJf!r, \'tlcuı, bıırnunıl.ın •ular ,ıl arnJ; 

l'l'rııl opm A•• l.alkıır: r•ıhtım i"kt>n. 
•'t' lçlndt' kıılır. \'rmekt nnd \ rrrrrJ. 
t ·ı,lirı• ba1lıır, tı 7n :e~rn l.Jroe~lrıı 
;or.~ 1 ri ~ ı•dıı1r, rnhlt'ml ~ouır, Odnd•ı 
nıliııııı .. t•b<·ı~tr. bir ~ ı•r • oturrıı:ılılı

ğııııı rlrıı rdrr, 'Ü<'nılıır·ı rrıhnt<.ır.lık. 

t n liırıhr, Clı, hıı ~nrt•nr dahilinde 
bir ılınl'ıt .ınsıı ı.nb,ıl C•~rbll!Ttm. 

izzet 31oll:ı ı.'1 ki bu~lin ynAl:ı• 
n bozuk lrnıı•klerlnc, dı-mlrden mob. 
lrlerlnr tı sıullıf ı•tn11•mıs. YokM o

d:ıo,1ndan clıoıarı ttk h! • ıı.ı'lrrn ntııeak 

ııdam:ı bl'.n:rnml~or 

.::>porcu i4ılt ! 
füz:ln delikanlı, parkta başba· 

§a vermişler, öpüşüp koklaşı
vorlar Bir aralık tekrar öpül ·n 
bz. fi ıldodı: 

- Sahiden sevivor musun be 
ni? 

Delikanlı. andla, ş.3rtla te.'llitı 
etti: 

- Hat.siz hudutsuz, derecede 1 

Bu kadarını kafi görmiyen 
kıv,, da.hn fazlasını oğronmek lS· 
tedi: 

- Geceli. gündüzlü beni düı:;ii 
nüyor musun? 

Delikanlı, son derecede dürii t 
hakikat everdi; hiç vatan söy
liyemedi. Bu sebeple cm'<lp ver 
mekte gccıkti. 

- Ey. neden soruyorsun? 
- Bilmem ki, nasıl söyliye-

yim? Eğer tamamfyle doğru söy· 
!emekten avnlmamamı hos gö
rU n. 

:... tt05 'görÜrüİn? Söyle! 
- Arada sırada. senden başka 

gelecek pazar yapılacak futıbol 
maçım da düşünüyorum! 

Centilmen 

Bir İngiliz. kansına anlatıyor· 
du: 

- Pek yazık, Miller bütün ser 
\•etini kayôettiiindenbcrl dost. 
'lannın yarı kendisinden yijz 
çevirdi! 
Kansı sordu: 
- Ya öteki yansı ne ,.azyeı 

a'dı? 
- Oteki yarısı mı! Ha. evet! 

Onlar kendisine ~ne eskisi gı'b: 
muamele ediyorlar! 

- Şu halde centilmen iman
lnıımı; ! 

- Sen deli misin? diyordu _ 
&liphe ettiğin kadın, yabancı biri 
de il.. Annendir. I~e:ıdine gel 
hele bnka1ım .. Bu bir nöbet JL 
~"rek 

- Evet. Korkunc. manasız bir 
nöbcıt. Beni mazur t:()r. Neriman ı 
Garin. yersisı: ı..:r k·r·~andık bu. 

•erimnn Milme~ bnşlayınC'D., 
bu gülüş izr,eHn('fcıime dokundu: 

- Hayır .. Hayır.. Kıskan~ 
hk da d ~I Ben bambaşka bir 
iı:; iC'in. baı-:ka b;r l:imseY€ hid
detlendim Annemi behnne ede
rek fcnalns;;hm. Hiç bir 5'"'. )'Ok. 
EYet. bir ~C''' yok. Her sey 

· l!ec-ti 
Ab"tan a\'Tıldmı .. 
AvR&a kal hm: 
- Oh • Bııı:ctin h2va n"' güzol. 

d<'.Yil mi Neriman? 
ZavA'lr kTz<'n~v. han·c•tlC' ~'i!-

1('•' .;,., i< 'n" ,.,;;,.leri'll ..a'• •; ~ 
- E;;,.1•. lffet MPlih bmrnı 

1-ıııı-fı,·sı ilk ~efö rreım,..tni" ol~av. 
dt bı-Hd annE'ndPn kıf!lt .. --ilnTJ'l 
b:r rn~..,nc:ı oh•rıfo. T .M·lf! Hem 
"l" bu clP"E'r.e lnc:kanr bir kı~ Je 
o:·ırl:n 'nii:ıvnr'l11 mRkfü lı<>r n..
\'Rf'<Z"l. 'en ~imdh·e ~fü:ır btınh 
,..,.,, h~nc:ini \0 R1TI'2 ~r).I~ rrnrmih 
~~t'Jin ı"' -3-. v-e metanetine in11.n
m·c-hl""I ~r>,.,i bir d"'~:ı bn ]':•'.: 
t!Ö'l"(>('I"· ı"lt·-«:-~ • ..,~ .. :'n ~ inıı. 
• w ı,...' 1 .,;• :.,,.,_ • m~~, ... ı, ... ,....._ 
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t:evıren: MUZAFFER ESEN 

yarak trenin t-ım geliş snati. 1 üc defa tclefon ... t ac-arak K:ı
ni öğrenmemi r:~:ı el'.i. An-1 ri;,i ara11m~. fa'<ô'l.i. • nisanlısı 
dan ayrılmak için bir vesile dı~arıyc\ ı;ıkttğı içiı. m~vaf • 
bulduğu.ma .;ok memnun - fak o!ama.mştr. Sonra bir 
d~m. ~ir tarıfe buiabilir m;. dostuna telPfc.n ehl"İ§ ve be
l tm dıye yemek odasına ka- !"aber yemek ven:elerini rica 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATIZ~ 
NEVRALJi. KtRl!<LIK 'it tSÜ ro~ Ali ULARINIZI ıJERH ,.\L ı<EStti 
lcahında günde 3 ka~e r.lmabilir. Her verde puJlu kutuları rsrarhı isteyirıtı 

B b 
.. f dar gittim. T f'krar odaya etmi~ti. · lLnU ?~ mu eUışe 'S' 

söylemeldt: çok i'alıet etli _ döndüğüm vakıt An telefo Karin, hazin ı,;r sesle fısıl 
niz. Zira deınin huş müfettiş ııun başında d:ıruyor, ve çok :bdı : - rıdl 

.ı-ı.~~ .:4~~~ .- _.. .,,~~~~:.:.ı 

l k ı , heyecanlı söz sö.;·liyen biri - A 'I b b . . 1 As'-eı· ' ı"'k ·,·ıa4 n· ıarı 1 l.J l'J , :. remzlle i'..:D .:ıull ..ınıtııtııP• b 
e onuşu:- :f'n1 cu yüzüğün . . .b. .. .. . - n a era t'" ı s.asyo - i\ ı · '. } -Ô '" · • -.· · • Harita ve tıeton a.ı·ıı:.e 

A d. w• • • ı sıne cevap verır ~· l gorunu. . . 1 •• 1 1 "' na sev ıgı nır C?rJ:e c tara - y d H tt . • _ı • , na gıtmcmış {'U:trnnrza oy.e mütehassıs Avrupad ... tıı1l·' 
tın an verı mı' o al)ı ecegı - yordu. esef ediyorum ti. Arkada . , ~ ., .. ·~ .,... bir yf.lksek mUhendl!! r.H • d .1 . l .1 - · or u. a a ar.ıe.~ yaıvarı. 1f·a-tih33,~1<1k1c0rğulil~.· 1!"1,u·u~·ö"'~~,.dno:ğuuılu ıl · 

1 

' 
ni ileri sürmtlştiim. Bu sami- ld · b. l ·· proje, ve beaaplar derui>:o t 
mi dü!!.Üncemcli. Ben bu hu- Layng bütün teferrüatı şım yo a. sıze ır ~ey er soy. iarla muam ... ıe trt':>! rı ııı r.·.:rmetini yao. I EN SON DAKı.KA tMUhcndls H) remzın· ı:ıil 

::ı: Jıatırlamağa cahı-.>.rak kaş __ liyebilirdi. Ban<'. t;yle geliyor mamış :;·ot<l:ı:na tfncaCı '•:.o b:lknya ve • Ltse mezunıyct ln!tıt 
susta Ana bi: şey sormuş ve larını rattı: ~ • ki zavallı kız KE'r.disini hu hava U:tıdllı eratm sw•~l"'"!e 24/Eyllltt ... .• •• _ cek 8.~nc vl!r-?c<'k, sskc.rl ıc!f 
izahat istemiş değilim. Şim - o:r "b ·ı·. k d 1 • d 9U tarihinde bs.51an•ı .. ı;•u 1 Kuçuk ıianıar liuponu OUl\lnınıvan ~lr ••('n,. reftı"o1 

- nun u defa bana vı ıaya ·a ar b .. iıi> e en eze J 
0 

" ı di za valh kızm vidaya gider. I 2 - Ş!Jbem!ze meıı.sup eratın hil • ı Hu ıcupnnıt ~ıcı.•ııdreıı ı;tınrtcrlle<'ejt• susı mUcsseselerd.: az b~ oe 
ken bu yüzüğü niçin takttgı· inanabilirsiniz'' dedeğini işit li bir tlü~mancb.'l kurtu mak vlyet cfiz~anlarlle ber"teı en gc~ top. \·ernK' ıııınıa.n t.ıı ~o ı.ı.ıcıkada ""' rnmaktadır. <Tol<•özı :":t 
nr anlıyorum. tim. Sonra içedye girdiğimi için villadan alF.'1<•C'ele kaç • !anma gü:ıllnün som• c>Iıtr. 30 E:yllll rı:ıım u ~rcdll"°"""tır ~\'ıeıımt- tt'klitı ~aat. 

rro'"r"'n e • eı'ef cl h k d t !Hl sıı.lı gUnU saııt d> .. ~z:. kadıtr ':';... , d * 5 d k ı•1<1t K"rı"nı"n dudakların·ıan o u c l on a ay ır t: mı§ ır. G"'•" <'r~'f· oımyu<'uı.trm ımd:ırıa Kal. ı ynşı:ı a, ııs 'l". · 
. " b" b u ''İşte bukadar-'' Sonra sert Layng karısı:-ul:' fikrini bede hazır oulunmal>'r: Ulzımdrr. WAlı 11.-ı>re .. u-tb S<ir ... ı.•rıru Olldlrrm- mıyan. clln.:ten oeı Lj w:lı; 

garıp ır te CSSÜl'l'. uçtu. b" h l l 3 - B•1 tarihten ~o.:..-a gelecek o.. ıerı •ALım.> iş nramal.tadrr. i!'ntırı 'tll .r..0 

Layng bu nokta hakkında tr are cet e telefonu kapa- tasdik et''"i: ıantar h kkruda ask"rlik kanunun·ır. Evl~nme tehliflerı çıılışabıllr •• Huo c . J.) 

b
. .. l d" .. .. dı. Bu hareketile karsısında- _Buna ben de k.,.n1•1·m. S9uncu maddesi nr:.:·~i~ Jr.cE- bakaya ır şey soy eyeme' ı, yuzu • k' d • ... • y6., 2.• boy • ~ 1 ,1 - 3 k mllrı1caatıa::. ,, 

· ı a ama artık oclada yal D l'k 1 k l muamelesi ı•apııa.:-a~ !ıi\tı olunur. "• ' • .. ,., • 1\ 
0 

" • açı tı('ll'' 
g~ ün genç kızın _parmagwmda · - e ı an ı gene ızın te e • 1 ırnmraı, temiz b•.r aı •·· y .ın kız. "'-"-"'·" * Yükseli ıktı ·mt .;~ - l d w I k · : *~ı;. ... '' "' oln.n blrıncı "-lnı.".na k,,..n:ıı 
olup olmadığına dikknt et - llız o ma ıgım au utma ıste fondan aldığ~ haberden ürk- Askerlik Oairı ... inıı ı1a,t-t: yaşlarında, tGhsi: f!Ö:-dmrı~ devlet me. r mi-:. ti sanırım- :ır•ıcden soı!rnıarı "al:;ınıı.-<.,, • t" f k ' ~ k ·ıı~ :ı:- - .. ld " 1 ·· d Bt ... 1 k ın t muru ı·eya ouba; ı;ı .. 1--J}ın evlenmek b ~ ,. memış ı. a aı: gen:: ız vı a Poı'nte .. •ordu·. muş o uguna v~ .:ıu yuz en r mese e ..., ~ m~" ma ma u:a dır. Frnnsızca oı:ır d3 •tl 

d 
"k J f l k • 0 11 il t ... 1. •· t· ''d p T :oı. lstemcktedlr. lC-:!yltuı Hı remzine ..., 

a 1 en te e on C' onuşmu§ - Yemek .-.dasında çok vi ada durmadı~u~a kani ol- m racon e_, ım'<',; ı::rte ı • • e__ müracaat • su ve stanograf!yo 1."3kJfUI'· ... 
ve telefon tozV. «'du_g"u irin .,.. - d .. b" d h t k 1 d meni M. Avni o~ 317 dt-ıh!mlu 30131 den de anl:ır. (S.D. 77. rt 

::ı:- kaldınız mı? ugunu tr C\ r e rar a I. kııyıt No. lu !br~nlm ~ccdetln ya t(".. * 27 yaşt.-ıd:t olı nı~mur , kalabalık 
ellerini ~-R~ gitmişti. L Pointer villa<l<"ki telefon lc!onla vcy.ıhut dair{'y.:ı !telmck SUN. olmıyan olr allcnlr y&\r.ınca. kendisine rııca.at. rP 

Deli.kanlıya g ... re yuzugu o ayng cevap Vl•rdi: do evl!\t gi"i b k•lm" ·' IJ til b • * rr,kotn] ı.Uz. \'e ç:ı"7&_..c 
v vaziyetine dı.ir birkaç sual tile VeznccJcrdck· Ttı·u askerlik d~i. .., a "" &r e u a... d ı ı ı rt\ pllJ'. 

sırada parmağıncian çıkar - - Mümkün oJduğu kz.dar resine 6948 No. ile ço~ r.celc müra. • lenin kız veya du: ola.!l t.lrlsile hayntı. e ça ışmış ı'ç ıuz n • ı 
1 b 

... d" fazla kalmag" a çalıştım. An daha sordu, ltapmtn kapa!ı caa.t ctlllCS~ ilin olum..... nr blrlegtirnıok istemi'lrmHr. (ı:> .s. 91 Beyo~ıu semtındt> ot•ıı1l:1'.: f 
mq o a ılır ı. h l..I aıl!r. lPosra kutUSlJ ııJ~ 1 

Pointer sordu: telefonu kapadıktan sonra veya ut açık o .... :ığunu öğ • *.Y.* rcmzme r:lUmcaat 342 c..:ıaL 
.,. l f ? birdenbire değişmitti. Benim remnek istedi· Bu ,,,rada bek &.yo~ıu l"'!rll A~k .. rUk ~uht!.,lnden: j / ş ue rşçı arı yanlar: pı' 

- & e e on mu etmişti• • k ' d d cl ·? 337 doğumlu !~.rım ve gayri l!ltım.. 1 * Ortaok'..1 me:ı:unı. N~ genç, husu. * Fransız me" tt?blllitı b 

- Ben bı·r dakı"ka ı"çı·n o- orada oldugwumu un t çı a m nere ey ı . :ıan mezun dddt bir .... eııı: u mus ıar eylill nyınm 24 ça .. ;:ır.ba, 25 pcr~ !!I bir ınUc.:ısescde ve~:: ~evlet lşlertn. " ~ 
dadan çıkmıştım. Bu sırada gibiydi. Bütün ı-.rzusu bura: Layng villaya gelirken, §enbe, 26 cuma, 27 ;:ur..·arte.~i ve 2~ de c;alı;mak ıste:ı:ıek•eaı::. (1.6.) rem. rak az bir tlcrcth. r.yazl~ 

1 d b . 1 · k · yahut vı· ııa~ dan "yrılırken ı • ı va ve transızca der,;ıerı birisi kentlisine te efon et • an ıran evve :;:ttme •,ı. .... pazar günler! as!<ere ı'levJ·edi ece~ er . zlne mUracclı\t. ~S.M K) remzlno mfir:ıC1'''° 
· 1 ak B t 1 f w _ Demek oı'uvor kı· bu Misters Nolanı gÖfmÜş müy; dtr. Pazar günll c;ube a~~ı.tır. • Orta ya~ıı, ırantı•.tcn \·e türkc;;e • mıf O a.c • U e t' ona çagı * Alaturka. ve: aıafre..~~ 

h 
· d'"? D l'k l b 1 2 - Eylülün ?f. in-en eonra ge·.m bllcn olr bcıyıı..-ı yJ 'Jtr a!1e nezdinde _.fi 

rI"Ill Anı rok korkutmu"' ol • eyecan yüzünd~u kendisi • u • e ı an ı " sua e meu. vemekıen ·.,. ı01re:ı bir ıu1"':, ::ı: :r ::ı: ler cezalı olarak bal<'ıtı·ır.da kanunl 6 yaşından /Ukan ço'uğ:o. uaknbillr ve " ~ ı· 
duğunu zannediyorum· Hat. ne telefon edildii::ni ve tele. fi ceva p ve:-d i. Vıllaya gele. muamt-le yapııa~ktır. ders vercbl!ir Çocuk~;ı: bir ailenin :naktactır. lstanbuldan dış' 
ta •&:ele fondan aldığı haberin fonu açanın l\1is Gisburn ol. ceği saati telef on etmiı oldu. s - Yukarda ;"&zıt: p.f.l??ıl'rdc <Je\"Ke.. yanında orta l§•cr:ne ııe tınkmak ~ste. blllr. lKllc;Ult pnrmakKapıOI 
ölümile alakadar olması ih • duğuna hükmediyorsunuz ğundan oraya E;eJdiği vakı~&: dilmek üzere §U~ye ır.ür;1caatıan illll1 mektedir. !Klbaı E) rcnı.Z1De müre. rada Bayan A. Nı ve aıO ıl 

h 
Akshotun. adamını kendisini olUDur. (14335) caat. * Su ve ms•a .>ncıuırf 

timalini da i dü~ür.üyorum. öyle mi? *"* kadın oerb:?r ka~ası ,.rBl'-
p ' b. L ı:. J b ki b l B d ... • Bir a\'1.lkat ~·P.nm.:in t:-.ılışmış, rn'l· -1' 
oınter yorgun ır tavır ~ ayng uaıını sal adı: e er u mu~tu. u a am Be.:;ikta, Askc rJlk ~ııbeı.indc: amele takip etmesını t.llcn, daktilo ~ercıb edlllr \'crıı .. ceı: 0 

• ..J 
la: - Evet .•• Çok heyecanlı kapıyı açtıktan sonra anah- Askerllğ!ne kn.raı vert:E'nlerden 337 kullanan bir rı:.~ ı-: aramaktadır rıı.dır. ıFatib p,_,,ınnc Kil';/ 

:- Daha açık i~tılıat veri • çok sıkıntılı gö1 ünüyordu. tarı kendisine vermiı, ve gi. doğumlu ve bunl rla n•..ıkmcıe gören.. ıR. vı reın::!nc mürı>caat. cacıdesı n j R~at ;l\ırıt 
niz, dedi. Anın bu kad&r heyecanlan - derken kapıyı kapamasını ri. ıer, tepdllha\•aJııı ultm !! muvov:ıır .,_ • On yedi yaşmda orıaınektcbln caat. 'il 

L 
.. • J d • k" h" d" k b d ler ııevkedileceklı.!rlnje:ı ~O cyıuı tHı !kine~ sınıfını r nu, Jaktllo kur. * Bır genç bir mlleS1f(' 

ayng soze naş ?. ı: ması ım ansız n· şey ı. ca etmiştir; çün Ü u sıra a satı gUn11 ~abah ı:nat !) rıa nf.lfus cıl:-. ! sundıın nvlun ., ... noıt:r dah-c!inde ~angl b!r ticaret c.vint:: t.<'~ 
- Benden E~thurn ~imen Karin bunu ta~ciik etmek evde hiç kimse bı~hmmuyor. danlarile sevke hazır 1>ir şekilde şıı·~. , ocş ay staj gönn:lş b·J &"••Ç dnkttıo de yapmak .stcmekt"ı!~ ıt 

diferlerinin hareket saatle - ister gibi birkaç rlefa başım du· mizde toplanmal.ın ei.w.:ıınlyeUc llRn 1 veya ya.zıCJ olan!< çıılıfmak istemek. mU::-ncant. 
rini gösteren bir tarife bul - salladı. (Devamı nr) olunur. :erlir. (5. 1261 remz!r.e ınüracaat. * ıs yaşında bir ~n" 
mamı rica etmi~tı. - Kendisine istasyona ka *~* • Ortamektep sekizine! mıtf eleme. temekted!r. Fnb.-ıka ıı;ıı.K 

Pointer delikanlının sözü. dar refakat edemiyeceğim Eminönü Yer11 Aı\t"rllk Şube'4:n ~.ndo önüm!lzdek: !e"lcye kalmış 16 ve otomobil stok pa,....,aı• "ı 
•
•••••••- den: vaşmda bir genı=. bürt' ç-c ayak işle. tl(urt 131 remzine nıt'ft' 

nü kesti: için arzı itizar ettim Bun • -- • ı - asi do~"mlu ""e tıu do~ım u. • 32 ~·a •ında. ·ııe_. .. (Jll 

K 
m bu u • · lnde az blr Uc!etle c;aıı~ab!.llr. ••tş, , • " ı»' 

- Bir dakika... onutma- dan sonra An alcı;acele vi1- ı Qof'ull Heklnt lıırıa muameleye tA.h! d!D-er doğ'Yııu ::nıışltnn olr ka::'I ıcocıı 
yı bu mevzu üzerine nasıl ladan aynldı. Ahmet Akkoyunlu erat acvkcdlleceklE'rdlr d!lntımıe saııt 9 ja şu~ ·c bulunncalt. kapıcılığı "mn·ttadrrlat 

getirdi? Pointer sordu: rnkıılm Tallınhanf' Pltlalı No. l 2 - Bu sevkiy:ıta 2;} Eyltil 94 
t ta nrdır den ııntarıar kefalet ~ı 

Layng: - Siz villadan telef on et~ oa7.ardan maadı1 be .... tın 'Ulat ı:ı rihlnde başlanıp en son tr.planma b'l· ıı 'l>' I!:ylUI p:ı.zar gHr.finı!en •mnra ı A ı B ı .-emzı:ıe mı.lr"" ~ 
- Mukaddı"me yapmagv a • • •? 1 . ,. nU olan 28 Eylül 941 ~ın:-ır günü sonıı gelcı .. er bnkııyıı mnıını.-lcslne tl\'bl * llı.ıkuk ~ak0ltı:ıs1 ,;..,,. f 

_ tınız mı. t.en eonra. Telefon 10121 arcceklir . t t ı ,, •· l l .,.. ~•' ..J d z " u u ara .. '1a ... ıurın' a ıt:ı:ıun muıını•.ı.. c.sıo •llrı<çeyı oillr ve - -J 
lüzum görmedi, "e i. ira Layng, An g;\ tikten sonra . 3 - Sevlt :çın !.!clccck1fr nüfus cüo;;_ ıc yapılacaktır zarını B•r ıvuımt varıııı 

art~konupakhi~~~~-~---------~-~~----------~~-------~··------~-~--~~~~----~· ~ro= ~wn ucr~k ~ 
miz kalmamı!tı. Beni gülünç 1 1 1 Haber 

1 
H :-: . F'ı rem" .rt 

;:p::i~i~erd~;:~:ün1i~~. ____ H_ ikay_e _____ Adaya çekilen dul ----.. !<;.:":.::;, ::t~!~~ ~;:::~~? 
mamiyle bo! ofa.:ağım ona - - ELM'.a ----.ı -ıımal:tadır ıı.tsar:ı '"":ti 

açıkça söylemi~tim. 
Karin. yanakları ateı içer. 

sinde, söze kar.ştı: 
- Bu i~te o, s;zden daha 

gülünç bir mekvie düşürü • 
yordu. 

Layng tekrar söze başla -
dı: 

- Konuşmayı bitirdikten 
sonra aramızda u7un bir ses· 
sizlik devam etti. Nihayet bu 
sessizlikten sıkılan An bü -
yük camlı kapıdnn bahçeye 
çıktı. Ben de arkasından yü. 
rüdüm· Kasap çırağı bizi bu 
sırada görmüş ıirıı.:aktır. 

Muf ettiş sor,]u ~ 
- Ba.hcede neler konuş • 

tunuz? 

(Geçen nüshadan denm) gülmüştü? du. Her işi yohıT'<l!.!.vdı. Hayatı sh!;ara t<ılw~· İGinde hır Dl~ -:ıt 
- Bunu kim iı;ıetivor? Homferi hemen clışarıya çık- munta7.amdı. Onu kazanmanın I3<.'ti. bu nİT\O i'e ne vana ı..ilird: · • ~ra ~a.şıı bir ':> n.r. 
- Herkesten fazla Albcr. m!Ş ve Beti le karşılaşmıştı: yolu, içinde huzursuzluk uvnn. İki~i f''"tıchn cık~rken. p~""'f" •v ~l<'ri ı;-örmelt n1<ş3nıt'1' 

Kendisi rnotörlerden iyi anlıyor. - Bir miSi>.firiniz nıi geldi? dırmaktı. Onun için ona Loridra ri, ,·at.r<iY·:ı lw1;ırJ;"cfakl rna".::.\" 'Tlck ~s'tt'mcl<tedlr Ycrll~~ 
Nedense bu adamın ismi, - Hayır. dan bahsetti. On'1. müşterek dost. bir keı·.'.! daha haı.ır.ış ve 1;,m· .,. •v tşıcrını 'yi b!llr ({ltıµ • 

Homferi'ye müphem bir sıkıntı - Gi!ıüyeırdunuz da. !arından, tan dıkları re~samlar. \'Ok d i·ı;ı;ıına <liklrat ı>tr,ıic.-ti "r bny:ı :1a !>a~:ab!.t' ' 
veriyordu. - Evet kPrıdi kendime! dan, musikişinnslardan, mu har (Beti) nirı odn•anrl"' bu pi Ar SE') ·PmzlM ınilracı' 

_ Ben bu Alber•i daha evvel Seneler Beti üzerinde tesirini rirlerden ona operalardan, halo.. ne diye bulunuvordu? Kim biJi.- * Fal<Ulte mezunu oiJ .~ 
gördüm mü, acaba? yapm·ştı. Kendisi gene güzeldi. 1ardan ve seyah~tlardan, oradaki belki hir J•q•m~dır bPlki tan·dıl· rtnmel«ep ~cbetı:rır.• 

- Her halde görmüş olacak- ~'akat gilzclliği olı.ı;tınlaşm1!;tı . haya.t·n zenginliğinden, viik~kl!. lnrınrl:ın "bir; onu hC'tli,·e l'tmiı:ıt -<ırnyn v.a.ı cıersıcrını ' :/ 
sın, teyzemin hizmetçilerinden Kendisi her vaı-itki kadar neşe- ğinden ve tcnevüünden bahsetti Homfari bir:ız diicıiindükten so nekt ... dır fY A.kml ~ 
di. liydi. Fnkat ciddileşmişti. Sonra Ona pek 1:.;sız ve du~unbir havat r::ı. m0<>e1CYİ unııttu •rıat 

Beti, misafirine odalarını gös. onun edebiyat merakı da. geçme- sürdügünü, he.lbı~ki diin,•anın O rrii'1 ı~·ra <.'Tkrı<'aklıp·dr Git • Yemekten ve )·eıJl·: 
terivordu Homferi bir ar~lık çe. rrıiş, fakat şiir yerine büyük bi~ her gün bir safb:ı<lan bir safhaya tiler. h;ıran kalpl!",.İ 7.İ"sıret ett'r t:-ııayan bir ı?en<: otel .,e•cıı' 
kilerek ü.Stünü ba.c;mı değiştir- tarih y~zm:ığa ba~lamıştı. Eserı atladığını söyledi. ıer. Da;;ı:ı .. R hr"'"''ıih1$lr ve alr 1 ia ~ ıstcm"?i<tcdlr (lt 
rniş, sonra Beti ile denize inmiş Ro<lostaki şövalyelerin hayatına n- nOrncnat 

t
. dairdı. Beti. Homfcriyc bunl<'- .octi onu dinliyor ve miisah~ .. .,,'"'1 oi)!'loiil"r Y"mr1rtPn CU\1'1r (Ct(J 
1• beterinden Z{;Vk ahyordu. Honıf'.!ri odac:l'ıa rPkildi \"e er • l'!cnret :ıs..,s!naen , 

Beti, evini, Rodostn, y~ıyb3;n rm yaşadıkları yerleri f4Ö~termi11 Artık fırsatı ganimet bi!meliv kcnden vattt. Fak.:ı.t uvııYamadı en an:ıır ve b:r mU!!ssıo~~ 
bir paşadan almış ·c ona ır ve onu ornıi<t satın aldi<rı eski bir d" ı:r f · k ed w - 1~ 1 • t w• k .:ı • • • ı )l!ccck ı:ıır ı.enc iş arsıt1 ı • · 1 ,.. ı. lOm crı, hare ·et ece<N .,.., ... "· \a cnın e et'ınc ıı.11ar uıd·n b·· r kanat ilave ctnıis.ti. Zeytın ;:oru. eve de götürmt"ı"stu··. Beti. bu evi, .... • . ' w ·nva ... ,d<'tıı•ır tııtıveoıe • cx> ona. al'ılmaira karar v""rd" O d"'nı". ban\•o,ıı vanm•"':ı knr,,..• J 1"' u • 
luğu onun eseriydi, Bahc:ede en taın eski haline in<le eden bir ' " "" " 1

• " d~· 1• 1 b' 1 """1 1 emz ne m rac!lat • . . . d rrecc 0 -ti m•'ı.zun olacaktı Ta ver ı .. o una ır ıa·v u atar", · • 0 bil t A .... ıı· güzel (iJı;ekler yellŞlYOI' U. S\lfC'tte tamir etmiş, burası kii• t.. U~ ' <..JI, " • • • w tOrnO , ayyar., "' 
_Fakat siz biitün hayatınızı c;ük, gizli ye ı::ı~kin tir vuva ol- bii değil mi? O gittikten sonra cıktı. Av. ortahn-ı '!=:tld::ıtı,·ordu ıoıayan eıektrllt morıt&1 

lf 
- Bana yabı:r: ni~anlımı burad.:ı. geçirecekmiş ~ibi konu- muştu. kimin'c konu.1acakt1? İkisi her Bu mehtarılı rrccedc vıkaıımat· ~ıerlnl bile:- bir maklnlft 

gorur görmez, ona bend:m euyorsunuz? - l\:ö~kümden b1ktıkr,n. bura· akşam t~rncadan rldızı. denizi isth·en v~inız l:Pndisi d,..,.i1rl; adır. ıU.29• remz!De ıı1 
bahsedeceğini, henim bir ha- - Be'ki öyle. ya geliyor, bir kaç ;:ünümü bu- seyrediyorlardı . Hava ılık, ve ~a.1ıildcn secılpr P"elh•ordu Zevt.;· ~ Eski ~ vcnı \'•~~ 
zine olduğumu cna söyliye • _ Nasıl olur? Sizin yaşınızda rada ı:::eçiriyorum. muatlardr. Son Pe<'.e '!;eno burada nğaç'arJ sah

1
ln kenarına kada• ıhslllt. orta ya~ıı oır !ti 

d S b 
bir kadın inzivayn c:ekilir nıi? Mb.afir odasma rirdikleri za• Homferi ona talin olncaktr Onun uza•ııvordu, Homferi. sahilde se •ne mllsıa.cı ıp bir ~ ar"rlil 

ceğini söyle i. onra enirr.. - Kırkıma basmak üzereyim! ımm Homfcri masanın Ü7..Crindı.: kabul c<iileeeğindcn zerre. kadar duv<luktan '<lıııa nk::ınm"'.tnn .... rı ve remel< ".le yaP" 
ie konuşaca!darmm henüz Güliiştüler. bir spor gazetesine dikkat etti: şünhesi yoktu. vaz...,arer P'ibi oldu. C Jrdu w -mzlnc mllracnnt :~ 
bitmediğini iPiive ederek içe- Ev çok iyi tcfris olunmuştu. _ Bu ne? Bir sabah Honıfori merdiven- etrafı dinle<li: 41 d 
riye girdi. içenle 'Lrenlere Odalarda lüzum::uz bir şey yok _ Alber'in gazetesi olacak! lcri çıkarken &tiye tesadüf _ Havlumu veriniz! rrrnr:: ,1 
dair izahat c..\lmai< ;htiya~ın . tu. Fakat her ,:;ey de muhteşem- . 1İ"afir odasınm yanında bir etti: Bu ses onu titretti. Dikka' "'"tıda rMıınwrt :ı 

di yatak odac:ı vardı. 1,.inrlc büyük - Kendi od~larmrzı bana gös-- oruyu<'ulanmn.ın •"',...-" 
da Oldu<Yunu .. nJ" ·tı Bunla ... ı · · h- " - kesilmiFti. Bir l:!!iltn sudan sıv. ·-·'· " "' ''· · • ll;i Ül' ızüıı sonra tuhaf bır a. bir k;ıryol:ıd~n baska bir feY termediniz Beti? Nil'in? ·~ mPktnpllln ldarf'baııc .... ıl 
·· l k • ti ~ ti t b ·· -< od ~ " rılm ı;ı. ve sahilde durmu~hı 1111 ,,..ıı soy er en ,a t ,a ı e es:-um <lise oldu Bom.feri a;;md;. ye. yoktu. _ Gdiniz de göstereyim. arı dA ) ıtergun ... _,-r' 

ediyordu. mek icin 'giviniyordu. Dışar daki - Bı.ı e\', c~kiden 'bizim vatan- Beti geri dönlimü.ı::ı,, Hoınferi Yalnız bacakları örtiHü bir adali' Kadar ve aut 17 d~ 
b

. k k · d • · · or.a yaklaştı. Bu kadın Beti idi f Kohuşmamızm nldığı koridorda ır er e · sesı u~- dMımıza aitti. Onun ıçm satın onu t:ıko etmişti. Oda. bu~ünfüı •an. ı 
neticeyi güJiir.ç v~ f!fllenceti du. Onun ne _dediğini, hangi li- aldım. yatak odaları ıı:ibi. daha fazla o- Çırıl cınlaktr l<Jrkek hav

1
uvu <"· \Hukuk 2) (22 Çnyıııı~) ıf 

l w ., • b sanla konuştugunu anlamamıştı. Kendisi en çok burada r.ah· tı..:rma odasına benziyordu. Ya. nıın s·rhna atmı!"ı, ve her tarafr. R.> (M.K.56> lK.H.l ('ı· 
bu muş oldugu f utrmdeyım. Faltat (Büil nin kahkMıası or· ş:yor ve eEerini ilerilctiyordu. tak c;ok rcnişti. Homfcrinin göz- nı kurulanı ağa basl~m1ıstı. Ka tSadık 27) ıA.O. ısOOJ ~ı 
Daha aonra hana Estburn -,t.ılığı çm'.;;:.tmıştı. Bu bir ı;:enç fHomferi) nin bütün düşiln- kri birdcnbfrc yataaın kenarın· dm avakkahısını ıı:iyiyorken er. <:aret46)(F.C.85!!)lr..t~·' 
dan saat be~c d•J?,tu gelecek kız knhkahası kndar şakr,ak. ve cesi bu kadını nas~l ka?.anacağı daki m~~ya kaydı. ÜU:rindc iki keğe dayanıyordu. (T.B.) (N. Knlpakçı> < f 
trenden ineeelc b!risile kar • müteheyyiçti. Acoıba Betı kımc idi. Beti. burada p1es'ut y~ıyor. Uç kitap, bir si~ara paketi ve bir (Dc,·:ımr ,·u) z:cıoğlu) <Hnmd!) (Tı·rt' 

l k .t d•w· •t k } ·~------------------~·----------------·---------------~ <~~n) (R~X> (İ~f şı aşma ıs e ıgmı e rar ı · - (M.K. Demir). (KB.) 


