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Bu gibilerın yaptıkları, vatani 
hizmet sayıımadıği gıbi 

Dikkate de Alıamıyacak ı 
f:aalivete 

geçti 
S ARJH a.dressiz ve imzasız mektuplar üzerine hiçbir muamele yapılamıyacağı ev. 

velce ilan edilmi§ken gene bir kısım imz.a•ız mektuplar gelmekte ve bittabi yır. 
tılıp atılmaktadır. 

Adresli ve imzalı istida şeklinde pullu olarak gelen bir kısım mektupların da ad

'h ~dnı, ı7 (A.A ) - 5ovycl Ru;. 
~a Yardım lçl:ı gtııır.crlimlıı o!an tar! lıarp tay)ıırcıeıı \l!Z.l!clcrlnl 
"ilıı te baş:amı~ıarrt r. lc;lerındc ln
tııı layYareıeri dahi ı.;m.nan yüzler 
~ ta y ya r f' n n nıma)csı ııl
tıı.uda b u ı u n a n Lcnıngraa 
cıı.,.~IJcrı muva!fak!y~ t!I nU • 
:;;::-rda buıumnu~lıı.- \t' b~rçol• nok.. 
tıı. <1a. Alrnanıa.· ger• puskUrtmcge 
~"~tak olmuş:arun. Eon t>irknç 

11 lc;iııde Almıuuar ıAı J:ıgraaıı ltar 
11' lllUtıtın taarruzıaro:ı wıunmuşlarsa 
u... llluvaıra"lyet ı:ld"' \:('effiemlşlerdır. 
~Ytn yn?tık.an ı.s~·ruzınr da &.. 

res ve imzalarının uydurma ve sahte olduğu: gelen adres li mektuplar üzerine gerekli 

bıraktınımı~tır ._:::tp cephcnffı en :; o•ııllnde Alman 
""' :.ıurınan.eka kaT\• vuıımııı olduk 
.\!.._taarruz püslt1l.rtu.rr• _ı tllr. Burada 
~lar 2G kilor~ctrc ;erl:rc ntıımış. 

Cltr. 

·Atlantıkte 
bir mesele· 

Ameraı:an amiralı 
Stark liiyor ki : 

"Atlas 
denizinde 

batan gemiler 
Aınerikan tezgah

larının inşa 
ı....._~dıyadan gd ' ııbcrıcrc gın" kabı·ıı·yetı·nı· geçı·yor 
~ avcı tayyo.rclen /,Jman p!Ke 7' 
~elerlnt boz.,runr u~rntmı§laroır. Ya,.lngt.on 27 (A.A.J - DUn nıebu. 
~ ~kezı cephede M3" ~' Tlmoç:;' san ~ecıısın'ın .:cnl.7 ( ncUmenlnde be. 
' 

0~k civarında tn.ırtıızuna e. yanalla bulunan amlrn: Stnrk Atlan. 
~lınek:edir. Blrl~ııç noktnda Al. I tikte bailhazırdnkl \•az:yctl izah et. 
~gen atı!mışlı!r::hr. miştir. Bu vaziyet amirnlc göre 1n • 

lıa.l'tbe ~da: Kiyc!ir. ~t.rkıncl~ m~ • gtltercnln lehinde dc~dir, 
~lr. Ultııı §ldl'ttllf: d•,am e mc Amiral, Amcrlko.n Gonmlma81 tara. 

ft,,-ı b 1 n fından tertip edilen dt'vrlyeler saye • 
ı... '"4 ar D1ı.J.basara a•::• c.a u una 
"ll~eu k t la. sinde İnglltereyc hal? r..alzemcsl ta. 
ı.. erden b'rl-l t tı-kıın•n ur u 
~dikı · · ' ' §ıynn vapurlımn ııon 6r glln içinde daha 

!!u erını bildirnılşlcrd~. az batırıımıı.kta olr.uğuı•u söylcml§se de 

muameleye tevesaülden ev • , 
vel, yapılan husıısi. aramalar kabul edilmiyeceği gibi hiç. 
la anla§ılmaflta oiduğundan ~ bir mevki ve kıymeti de ola. 
bunlar da yırtılıp atılmakta- 1 mıyacağrndan bir daha tav. 
dır. Her iki tarzda yazılan zihan yazmakla bıı gibi mü. 
mektuplarda Ja vatani birer 'erecidit vatanda~larımı i. 
borç ve vazife yapıldığı e. manlı, azimli ve frdakar ol. 
hemmiye(/e yazılmaktadır.. mağa davet ede1im. 
Fakat hüviyetini gö•termek 
cesaretini haiz olmıyanların 
bu yaptıkları vazifelerin va
tani birer hizmet ve yardım 

Ruslar 
Kırımda 

Cepheden 
bir taarruza 

uğramamak için 
Anudane 
çarpışıyor 

Orfi f dnre komutam 
Korg 

A,R. Artunkal 
..:.....~-~~-~~~~~~~--

Bulgaristanın 
harbe girmek 

rivayeti 
Yeniden çıktı 

-0---

Londranın 
tahminlerine 

göre 

örfi ltlare l:omutnıımıız lrnrgenl·nıl 
Ali nna Artıınlml 

Alman 
tebliği 
KilJefin 

şarkındaki 
harbin 
Bittiğini 
bildiriyor 
Alınan esir 

miktarı 

665.000 
F ührerin umumi kararga • 

hı: 27 (A.A-) 
Alman orduları bCJ§ku -

madanlığının tebliğinde Ki. 
yelin §'Irkındaki muharebe
nin sonuna erdiği kaydedil -
mektedir. 

Ilı t:rıınta:to.dn Almaı:ınrm yarım 

1 
11~0 d k' lddl batan vnpurlıırın miktarı gene olduk. 

ları ~ esir aldık'&rı hct-.11.ır. ~l ı dil a ça bllyilk bir yek<ın:ı. h:ıliğ olmnkta .. 
Ilı -tted~akov:ı.da rıaçrr·~ te.flk c • dır. Bu yekOn Amcı'ikan tczgA.hla -

Oıı,,._ r. . k ~t nnın Yapur ın~a kalılllyellnl geç • 
--.da mUdnfller blı•.~ uv"" • • t:ı nıektedir. 

"e e muharebe etmckt<>dirlcr. Almnn --------------
Ilı ftuıncn kuvvcUerl Lurada son za 
ı. tnıatda 50 000 l;:ıdı>: zr.yla.t vcrml~. 

Roma, 2i (A.A ) - S tumpa. gaT.ete 

si Rusların Harkafa li:ı~r Ol•pheden 
bir taarruz ~·aı>ılllllMlma mani olmak 
tı:ln anudaaıe ~arpı::tıkl:ırını ;yazmakta ı 
dır. Bilhassa Yali:i '" Jubotin mınta ' 
kalarında ıtlddetli muharebeler cero 
yan etmektedir. 

Girerse veya 
girmezse neler 

kazanabilir ? 
Alınan esirlerin miktarı 

665.000 kİfİyc baliğ olmak -

1 
tadır. 

~-----~~~---

Amerika 
Bahri ve 
Nazırı 
BıTARAFLIK 
KANUNUNUN 
KALDIRllMA
SINI iSTiYOR 

''Bu siyaset 
Amerikanın 
zararına ol-, . 

j muştur,, dedi 
\'ııtıiıııgto 2i (.A,A.) - Amerika bah 

riyo nazırı albay Noks Ticaret mec
muasında yazdığı bl:- nıdkaledc, blt.a. 
raflık kanununun F.ll'l1ınlmal!'ını ve 
b3§lıca dcn!z ticaret yollrf,·ı civarın. 

dakl Ameri!m deniz es:crinin kuvvet .. 
lcndlr!lmeslnl tnv~iyL etmektedir • 

Amerika bahrlyE' nazın diyor ki: 

"Grocnıandı ve lzlımdayı mın·akka. 
ten lşgallml?. bUyUk Brı.tanyayn &i
den aUnntilt yoll ... nndıı. t>lze Usler te. 
mln etnilııtlr. İngiliz Guy:ı.nasmda ln. 
g'lltereden aldığınıız Umanlar ccnub1 
Amerika yolunun himayesine yara -
maktadır. Panama ka!'.lııhndakl 081eri. 
mü: de garp sahili boyunr.a, cenubt 
Amerika yolunun bir lm!mmı himaye 
etmektedir. Bur.unla bcrn.ber ,,arkl 
Hindistan ve Avustralya yollarmda 
tıca.reU hlm:ı.ye için daha b3.§ka 08le. 
re de lhUyacımız \-ardır.,. 

Noks bltara.Otk kar..ununun nlcyh!n 
de bulunmuş ve demlt$:ı: ki: 

"Bu kanun slyııset.i, h<'yetiumumt. 
ycsl 1Ub:ı.rlle muv?.f!ak oln.maml§br. 
ÇUnkU bu dUnyada gcmflcrlmiztn -.c 
mallarımızın himayeslnaen çok daha 
mühim şeyler olduğunu idrAk ettik. 
BUo..-unkll harbin bitnıes.ne bağlı mu
nzzıım meseleleri, nı tar. bir §Uurla 
müdrik bulunuyonız. Yanın ktlreml7.
de, başuca deniz devleU olan blrle§fk 
Amerika devleti, blltün Amerlkalıla_ 
nn vapurlannı deni:r. :Ctırrlyetint tc • 
min etmek yolunda başlıca vazltcyl 
Uzcrinc alml'.ğa, ve dcnizJ.cr.bl hllrri,.e 
tini ber tUrlU tecavUze hal'§I koruma
ğn hazırdır. 

;~ General Vavel 
1 ı 

Sovyet 
tebliQi 

Kunık, Harkof \"•) Jira nognıd an\ 

smda. bir ihata mıını:nası haz:ırla.n 

makta ılır. 

_.,.ne,anu 2 nd !'ta~1ada 

I..ondra, 2; (A.A.) - Bulgnrlstnnın 

vaziyeti hakkında ye:.1 bir haber ıılı
namnmıştrr. Almnnyanın, arzµ ettiği 

takdirde, Bıılgnrlstanda. huslam kar§ı 
duyulan .sempatileri ycncceğ'l. ve But_ 
garları kcnaılcrlne hl~iitr kazanç te. 
mln etmiye~lc olan b:..r hnrbe sllrllk. 
llyeceğl muhakkalc addedllll'!ektedlr. 

[QününRla~i;ı; 
Dil Hareketi ~ Tahrana 

~ gidiyor 
~'lı.1, 27 (A. A.) - Ofi: Tah
t.andan bildirildiğine göre Hindis. 
\ıa;ıc \'c 1randaki İngiliz kuvvetleri 
~~andanı general Vavel Tnh_ 
ıtlt!tı. ~lrnck için yolda bulunuyor. 
~\'\-lüleyh Tahrandaki So\•yet 
t~\ etleri kumandanile görüşe -
~U~ l3u miilakatta Kafkasynnm 
l!ı .. llası için müaterek bir lng·. 

l':.tıs planı tanzim edilecektir. 

TAHRANDAKi ALMAN ELÇiSi 
474 kişilik kafile arasında 

lstaabala geliyor 
Er-.ıunıın Z7 (ı\.A.) - Almanyanm 1 teb:ıllsından 4U '·i§il'k bir grup cu. 

Tahran büyült elçi.si ıl· aralarında bU. ma gecesi 6CÇ vak!t otomobWt\rle 
yük elçihk erl<O.OI d:ı oulunnn Alman buraya gclmtıılcr ve 'bk müddet lstJ .. 

rahntten sonra lstanbul:ı gitmek üu. 
.. 1 re trenle şc:ı.rlmlzdcıı ayrılmışlardır. -

.,.ne,·amı 2 nci ıoayfada 

• BOL ÇEŞtr ve 'l'ENl STll 

MOBiLYA 
atmak vt'ya görmek tııtlycnleı 

BARAÇÇI 
KARDEŞLER 

LtMtTED ~lRKEn 88.)0nlarmı bir 
det:ı gennckle tatmin edilirler. 

'stanbul, Fincancılar, Hızapap yo. 
ku,u No. 69-61--63 

TEl.EFOX: 22060 

1 
i • · ı 

Bu akşamdan itibaren 
tatbik edilecek olan 

Yeni otobls 
bareket tarllesl 

OtobUslc:-!n yen! h.ı.r-.kct tarifeleri 
bu akşamdan itibaren lııtb!lt mc,kıuıc 
girc~ktlr, Yeni .arlCcltT b"lcdiye t • 
rafından tasdik edil•nl~ıtr. Hu YOZ •

1 yete göre oto~Uslcrln yt'nl hareket 

ı;diınel..ııpı ~ Cih:uı:glr 

i den ıo , . .:: 16 dıın !!l· ye kstdar 
'irl,l'Cİ • ı: ımi 

7 <..~n 10 ve 1': den 21 kndar 

Gencrnı 'il\ eJ ir.ında Rus komutanlarilc lı\•rabcl' .ııaatlerl ıwııo.rdrr: ~DeVMU z nd ıJ&y[ı>.da 

Dolmz .s<'ne e\ \'el Dolmıı.balır,:c 
h.urultayınd:ı. baı:lıtynn r~-mi (111 
hareketi bu~üne kadar dilimize , 

ı·ar:an: Bir MuharriT 
Atık söylemek Iiz.ımdır ki doko1 

yıldanberi de,·leHn bü)iik masraf • 
larla \'C genls yaynn ,·a.1ntalarilc 
nıuvalfakıycilni temine r.alı h~'l 
dil Jınreketimlcn alınan neticeler, 
, ·erilen emeklere uygun bir dere. 
celi bulıuuadı. Kazanılan kclimele· 
rin hepsi resmi llsa.nmıııda kulla. 
nılnnlarılan olduğuna giire halkı 
mızın dil hareketine muhtaç oldu. 
~u alakayı göstermediği ,.e dın a· 
nm J ürümesini icap ettiren bütün 
hamle~ i cic,·Jctten belıledlğl anla. 
~ılır. 

'.Viizdcn fazla kelime kıızıınclırdı. 
Bunların hepsi değil<;c ı:oğu, resnıi 
Ji..,an '\·olundan geldiler. Edebi 
türl•c:c~bJn kazandığı yeni kelime. 
l<>r dilimizin hiçbir :t C'5\'U.n 'cyn 
taı~lka muhtnç olmıyan tabii ie. 
kamiiHinün mahsulleridir. Dil inkı. 
l:i.tn nasıl '\'Uk!ırJs.n a_şa~"' zir\'e<len 
et.c"ıilere cİoğru yayılan resmi bir 
hareket olmu~sa, onun dilimize ka · 
7.anıllrdı.i:'l kelimeler de resmi ma. 
hlvcttcdlrler. 

0

:\le cliı. ortlumuzun dili ''er, su. 
bay, ı:<"..neral, teb'llleD, mnreşnl ... " 
gibi reni kelimeler ka7.andı. 

lUnarif dilimiz "okul, (i~ret men, 
~·atı, eğitmen, ö~reUnı ... " gibi ~·c • 
ni kelimeler lmzandı. 

llnlhuki dil da\ aı., her se~ den 
i.iııcc hnlk tl!ı.' ruıuhr. llal'tm içi.ıdc.n 
rıskını.n hıımlC'\ 1 dc,·let tc.;·, it. •. 
ıl~r. Burada ise. te-.ı•hhüs ıle\ lel frıı 
çıkını~, halktım bcklerliği ta:- ı :ırn. 
im~ ı bnlamıunışl ır. Hunun schelıi 
lıaUmı kendi diline knr>:ı t~ s.'l .ı ··,;., 
llc~ildir. ~.ulcee, J:cıır1i h:ı::ıı:t l.'.l 
bllivcü..U :>r~:ın lıir be ·.,1.-l:ı ur ·•ı•• 
tiiırlıl<'r. ;,'('l'i Jtclirul'!<ıı-i çar~. 1 • ' 
bcllcme)i,c Ye .. ,.,mc~e l>ık!l lıli ... 
ınnnıa'>•dır. l':ılmt ı:iı J• \''el rt;uin 
7.aruri olıın ifü hı11 ve < jı!:tl ::.~\·. 

holdu~u İ\İlı, huııC:.:te S-Onra. •.1 Lha 

Adli;re dilimiz. ""'uı:lıı, ıluru~ma. 
bozma (nakız), İ<'abı dii-.;iiniilılii 

(icabı le<lelınüzakere)" glhi ~<'ili 

kelimeler \'e tabirler ı.aıandı. 
Umumiyetle resmi ılillınh: "n~ılc 

artınnn, ııı;:ıl< c'ksiltme, <1ilekçe ... " 
gibi lwllmclcr kıwındı. 

Mun-.erct <lilir.:ıizclc de "~nygıl. 
nnıı sunar:m'', "•,a~ ın b:ıy,, nitıi 
bir iltj veni kelim<' 'c l•bir ''lrdır. 
Ihm~ k:ırşılılc. rt'S'"İ lı-:.!1Alilaıı 

~clıtil,Jcri hnf,lc rn"ı~·:ı.:u~ an l•cTi 

1 
mclcrc lle ~tlQoruz. *ıtbay, i:.. 
p~ktör, yardirc'ktör... gilJi. 

• tctlrki bir mc.too!:.ı hil\in nıflıh,.•. 
,.t'rleriıı, ıiml•:ırrirk !."1, !Uln:ıl J~f.r· 
l.ırm \'(' bl)!iı:'; h:.am "ıı :~·ı;i-, 
~Jzel. aa.n:ri ı·.,rd:~tc t·~ıııl~ıı ..-. 
l .:ı .-~tl'l'lııel:.;-j lJr '°1l~'" t~. 
•ur. 
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ŞANLI TORK AMiRAU ' Alil HATIRASI 
BUGÜN BÜYÜK TÖRENLE ANILDI 

u Atatürkün Türk dili uürunda 

Bugün bllyük Türk amirali Ba.ı• 
bo.ros Hayreddinlıı ölümUnUn yıl 
dönUmüdUr. Bu nıUnasebetle her 

1 sene olduğu gibi bu..,<Tfuı de fi8ll]ı 
I'ürk nmirıılmm hatnıısmı tebci
len şehrimizde bir ihUfn.l töreni 
yapılmıştır. Törene, fJChrimizde 
bulunan mebuslar, vali ve beledL 
ye reisi Dr. L\ltfi Kırdar, askeri 
ve sivil erkB.nln denizciler müfre
zesi ve mektepliler iştirak c~c;.. 
tir. 

a cadı~ ı emekler boşa g itlnemiştir 
ve as.a oşa gitmiyecektir 

il çln son anma kadar bes ediği 
mit eri gerçe •leşt!recetiz 

Ani.ara, 26 (A.A.)- Dil ba~muun D uncıı ;pldoniımU mü~lle 
mm Ş<'fimlz lnönün\lı> Türk mllletlne hitabı: 

\'ııtnnd.iı~l~ • 
Dil royr.ınıını fôC".inste lrutıo·oruz Bu bayramın, \atmıdııcıL-ırnna. bir bU.. 

vtıı' d3vanm heyecanını tnttrrdığnu \."'fi ödcvlerlnl lıntırbttıı,.-ını dUo;llnlll omm. 

H ılm lnııncl.ğtmrz v~ baf:l:wdığmıız 
udı.r ld mllletlml:ıo ld) ık oldu.. 

ı;u kUltUr 7111 ıl aı ıaıımnda e&ğ• 
ta btlmelt ,çın dlllıni7lıı, mllll dil ola. 

ve )'Uk!Wlıni') oı- ı;e; 
roktlr. Bu :mıle.kctlıı nydmlıın, bel. 
td y yıld:wbl'ri cluılğl görmUşlcrdlr. 

Milli dilı antnuıam bu kadar uzan \"t! 

y \ ş Ur 1, d•n'nnn kendi zerl< 
lerlnd 90k lo .. kanç olmn.lanndan ve 
h rkrslo k~ndi ülçlisil!! aı llstlbı tot
mas ııctandır. l.!;er 'l'ürklcr, bilimin 

her dalında ynb·ınCJ dil.et: lçln ça!ıs. 
Uklnn kndıır ket1dl ih: dUJcrl l!,in e • 
mek Ç!'! ırıt.'lcrdl, 1'1ri· d Jl çok maıan 
d::moorı cksllilcriudcıı uwıamUe kur. 
tutmu \O roed nı:ret dl.lya81Dm ömek 
bir dJll olm11, bulunurJu. Aynı nlı ktuı 
lılt blı .. Un de bizi kolnHA elde ecıooe
glı:ııı. çol< U rlcyı .. ten alıkoynuı.ı.-tndır. 
musa ıwz tşıtti.rCJı ve okuta.bilen her 

l dm mız, eıil l lı.de b!ı \el• yab!wcJ 
k('Jlmentı:ı ck5lk clm:lıuDl, öze'nmcğo 
d ,.er bir :r.ll' ı. 6!ll lıl!' çnk lllkmtı:. 

Japo yanın 
Viyana 

konsolosu 
Bulgari.stana 
sefir gel yor 
Tolcyo 27 (A.A.) - Japonyanm 

Viyann ba§kansotosu Alma Yamajl, 
Bulgaristan t liğir. · t yın edllmlş .. 
Ur. Geçen sonbah rdn Hıı.vhiyanm 

geri çağrılması Uo Scıfyucbki Japon 
elç!llt;i m1ln?rı.l k ım ııtı. Yamajinin 
Sofyıı.ya tayüıl dalkar. nrda Butgarl.s
tanm siyasi 'o.ziyctm atfedilen ehem 
miyeU tcbnrllz ettirreektedlr. 

Merasime sa.at 1 O da Barba.ro • 
sun Beşl.kt.nr.;taki uıo.kbereSi öntın
de ve bando ml7J'kanm çnl,dığı is • 
tı"klAl marşı ile başlanmıatır. Ban.. 
do mızıka istikW DUU"§mI çalar -
kcn iki deni:ıcimiz, §8lllı Türk bas 
rağmı yavaş ya.v~ şeref direğine 
c;ekmi~tir. 

Bundan sonra ma.kbereye ~e -
ıenkler konulmu~ ve Beşik~ kay 
makamı Sabri Sözerle bir deniz su 
bayı ta.rofmdan söylenen nutuk • 
tarda ayni zamanda Preveze za • 
ferinin de yıldönUmn olan bu gü. 
niln TUrk denizcllfk tarihindeki 
mevki ve ehemmlyeti, Ba.rbaroemı 
Akdenizi nasıl bir Türk gölü lıa.• 
linc ge1irdiği bugünkü TUrk den.iz 
ellerinin Barba.rooun ah.fadmt tet:
kil ettikleri anla.Wmıştır. 

Nutuklan müteakip, bir deni-mi 
mUfrezcsi tarafmda.n hava.ya U~ 
el sil8.h a.tilınll;, bu haJ'cketin i . 
fade ettiği matem havnsı, mera • 
sim.de bulunanların Uzcrtne geril
miştir. 

Daha sonm, merasime tir:ıJt e
den a.skari ve sivil lntalarm g~t 
resmi başla.mJ§t,ır. • 

Beşlktaşta bu sabahki memsbn 
cereyan ederken limandnld va -
purlar düdük ~ :mretilc l.h.. 
tifale istirıık etmJBlerdir. 

J. t iç tarl•rtmOOan g'l.~rcblllrt&. 

on ır.ı mmı, bUyUk ve nlnw biı 
dı•\ lrulıı g r r:,ten !suretidir. Bu deV 

ı. in yolund:ı. n:!.llla 'lit' sevgi Ue yol 
ıma , e ) l.'l 'lldU'm:ı.ğ.ı ç;ıhıııunk M

,ıimiı lç n orçtur. Uı.;>1,ik bir millet 
ınlllctlcr aMlltında ken•ll dllhıl, yapma 
olmıyıuı uz ... ıırndt!ış l!ıı göstermek 

A KERLIK LAN 
~ .................... . 

Eimnönü Yerli As. Ş. 83k. 
Tbb. Tğm. HUscyin Oğ. l.rfan 816 

(837.20) 

Diğer taraftan bu gece Hıılkev. 

1 
lcrlnde de mel'Mlm yapılacaktn'. 
Şirketiba.yriye vapurları geceki se 
ferlerinde Be~kta!-} önlerinden ge. 
<;erken projektörlerini hep sahn 
tarafına ~ek denlmen de gö 
rlinen Barbaroo makberesiııi Ay -
clınlatacaklarôır. 

rundndır. :\llllr>ü ~ ıuasuaclald b«ı. 
~uşma ve 113\a.,, ,;ııtandaı;lanmm göz 

\crlnd n &.açm:ız ki, y Hı: demirle~ 
IL-.oı.'\ ı!eğıldlr. ntlUetJ ~ benUkJertD. 
ııe rt ~ ·, ) ıunat:ın ıcıu eıa sığlaDı 
ı 'll ,tır. iste bunda.:ı do yı ft milli 
benliğe do •rudlln o~nıy:ı dokandıığo 
nn dllşun • tt dlı ça~ruu vg.I 
\'e ilgi llı• goo.lşletmeU;l11. 

~eni blllm tcrlmlerinlo ol.-ullnrda 

Ecmcı Tğm. Ali thsc. oğ. Rıdvan 
818 (86967) 

Eczacı T :n. M. up:U oğ, Abdfilke.. 

dlr 819 (S 416) 
Levazım zabit na.mzea! Mehmet Re· ı 

şat oğ. Ismıı.n ~Ohtu 1'13 (20918) 
HUvlyet cüzdaxılarilc blrllkte acele 

oubcye mllra.caaUan Uf\n olunur. 
--o--

Emfnöntı \' rtı "" !'; Bil kantığm-
dan: 

1stihkAın A :.ğın. Mub rra:ıı '.revfik 
oğ. Ah. Rif.ııt 816 (240~6) 

Dz.. Makine ıso Yzb. All oğ. Meb. 
Adil 803 (1392) 

o vet 
tebliC,i 

lUosı.o, , 27 ( • ~) - Diln 
gece ncŞredilen Sovyct tebliğinde 
26 eylölde bütün cephede muha • 
rebelerin devam ettiği blldirilmek. 
tedir. 

24 Eyliılde 118 dtlşnuuı ta.yyı:ı. 
resi diişüıiilmilştür. So\"YC~ 29 
tayyare kaybet..ıni§lerofr. 

JJarhıtrOStın m<'rkncline knııulıuı sclcnl,;lcr 

Baltıkiaki 
Sovyet f i.losu 

Almanlara 
ciddi zayiat 

verdiriyor 
IA>ndra, 27 (A. A.) - Radyoda 

6Öylediği ve Leningraddan ?Joeko. 
va rndYoSU tarafmdan alman nut. 
.ktinda. Bnltrktald Sovyet filosu -
nun siyasi kwnmm müdilı il I..e -
hedef, "Teşrinievvel fbUlall., ve 
"Ma:ra.t., hıimleıindl'.'ki Sovyet 
zırhlıbı..r.mm dü.sman kuvvetlerine 
ciddi za.y:i.a t verdinneğe devanı 
ettiklerini söylemiştir. :Mumaileyh 
Hangoc ve Öscl adalo.rınm Jıenüz 
Sovyetlcrin elinde buhınduğunu, 
ÖSelde kara.ya t;ıkan 15 bin Al • 
marun imha edildiğini ilave eylP--

~-
Londra, tı (A.A.) -- Nev. Yereoy. 

de, "HambletoD., ve '"HC'.clman,, isim
lerinde iki muhrlp <kn!,.c iııcllrllınlşUr. 
Bu gemlJer. aöylelldi~r.e g6re, 16 kll.. 
nunueVYeJ lJK() da luZagıt konmuştur. 

-n------
Moskova konferan

sına gelecek 
ingiliz mümessih 

Kırım 
harbi 

Ba tarafı ı nt'i sayfada 
LOndra, 27 (A. A.) ~ Londrannı 

salAhl:>~ttar mat.teller!, Rus cephesi 
lmtidadmca :nub&...-ebenln §!ddoUe de. 
vam et.mekto olduğundan babcrdarclır. 
:Mnmaa.fih cephenin ~rhn.ngt bir nol<. 
tasında muharetw?nin inkl!ıafına alt 
asrih ma!Qmnt yoktur. 
Rusların ö~eı b.dasmın bir kı mını 

b:ılen ~ğal etmekte bulundulda.n 
zannediliyor. 
Kırıma mütev;?Cclhexı dll§man ta. I 

arruzu de\'&m edlyor. Gelen :muhtelif 
haberlero göre Alma.n1?ı':m bu mınta. 
kad& pal'S§Utçiller kullnndıkları söy. , 
lerumıkte ise de Londraıia bunu teyld 
edecek malCıma.t yoktu" 

Ukra.nyad& yağmur yainıI§tır. 

Rusyanın cenubunda. 'Ju me'lislmde bu 
kadar erken yağmur başıamadığma 

göre hldisenın bu ha\·alldeki n:ıutıare. 
belerdo bir aksi tesir t vllt eylemesi 
mUmldlndUr. 

Otobüs hareket tarifesi 
Ba tarafı l nci tııı.~ tada 

Çaşınba. t'eld.lyeköy 
7,15 ten J0,10 e ve lô.80 n :ı:o ye 

kadar. 

T'.ı.lislm • Yıldu. 
7,&0 dan 10 kıı.dar n• 17 dcrı "'l c 

lt:ı.dar. 

İ!:ereukhy • Kııdıkoy 
tçcrenköyden R,50 d~ , ll,5Q e ve 

Lon.trn, ~7 ( \, .) - Ha~a ncz..'lrc. ı t5,30 dan 19,20 Y'L ka:!lr. ı.-adrköydco 
tinin yüksek memurıar•.ndan Rov· ı tçcrc-nköyo: 7,SO daı 12,1::>. ve I(j lQ 
J.ands • roskovada toplaracak olan Uc-. :i.:1Jl 10.GS luıdrır 
ıer kon!era."lSIIl& 'ttirak cdccclt olan 1 
lngıllz heyetine hyJn e:hmlştir. Kocıunulitafnpu~ • 'ırkcl'i 

vcrdİw rl netleı-lrrdrn memnunum. 
Kllltür dlllUU:ı. lu2..lo ıtrınDlf\ yolunda • 
dır. ll Uz •kı;tk oluc tcırlmler de ta. 
nmmla..•ur d!Umlz blrdCb çok gellş
ın olacaktır. Bu möelclt>.rln ber tılrl 
btzim lçlıı yncs 8nemlldtr. 

L~ • .Astğm. Esa.t ~ublitı oğ. Osman 
Nazır 816 (1~124) 

HUvlyet cUzd:ın1ari1~ birlikte acele 
aubcye mllracaatlnrı .iAD olunur-

Bu1garistamn harbe 
girmek rıvayeti 

Koc:ı.mus:atıı.paşadan: ı ,80 ıo.so ve 

Otom Obl
., /aAstz•g"" 1· 1 ~~·!~ ~:\:~·;odn~r!t:.~~ :=d';o dan 

ı Kcr~lt'<'ll•'r ""' uıl. 
EyU1ı~n: ·,; <len ı.~n i' ~e ltl 30. 

tevzl·ı·ne ba landı 21

.so. n. :!

4 

' Kcr st cU rd n G,i.• erı ıt 3U ' 
J&.15 21 30 v "2,.4 . kur. r 

Harkol 
20 kilo· 
metre 

yaklastl 
l'ışi. 27' ( A.A) - Ofi: 
J..enin~d'da ve Ukraynnd3 

muharebeler §idcletlenmifltir P· 
N' B aj!d.nsına göre Leningrat 13 

R~sl~r, Alman ilerileyişini J11~1 
kahil taarruzlarla du.rdunnag 
c:afısıyorlar Alınan ağır topl;11 

su Rus SÖvyet itam gcmilerıı 
ve Kronştad miistabkem m '1''1· 
leıindeki Rus bataryala.nnt bon1

-

bardıman etmi ;tir. Kroru;tıı0 
Rus bataryaları· sustunılmuı)tur 

f;molensk mmtakasmda mnrC· 
§31 Timoçenkonun taarruııı 
mah,üs terakkiler kaydcdcn~el 
mistir. \Jm~m kuv.ıtctlcri ~.!ı 
schrin~ ya.klaşmışlardır, ~ 
bir telgrafa göre Alman kt""" 
leri. Harkoftan ~·iro1i Jtflometre 
uzakta bulunan Ljubotine \fflr 
mı~lardır. • c· 

TJoııdra, 2':' ( A.A.) - B.B. I 
Almanla.r büyük kuvvetler 

Kının y.ı.rımadasma ınarn.ı1Ji11 

buluyorlar Bu taarruzlarda P'' 
raşütcü k~\'vetlcr de kullanıyor 
lar. l.,:ırım muharebelerinin n. 
ticesi hakkında resmi kayrıak131 
dan ha.ber ge1meıniştir 

Ak~a.m 
ohbeti 
Mus1 kı 

sanatkarları n1n 
ımtihanı ve 

Bayan Safıye 

SO.\ gwıı .~e Oklı)UClllJU'.ıDll 1 

da. pek •;ol, ,,!Akada:r ctrtğ-fıl 
:taımct..'tlğlmlz. ~r uı.ıuın lıuılhıl 1 

biWiSeı>l cerc;}nn ediyor: ~lu iki ..ıı• 
ııııtldlrla.nnın wıtilınusl liwıa blllilf" 
tıa "umumi ınıtıtıan,, dJJOnu\). ılJl 
kil •·hususl"lerl, öteıWııbcrl b lli111 

:rcvkl kar ~uıda )• pı!d•. Onlarda 11 

~ 1 not ıl:ııılilrm bu lnıt!lıanda ınutl 
ı.,. mU\ aff&k oıs.o:ıl.lım tabii 141. 

;:\fu ıl.-1 sıınatlı:fırl:ırn ıo hu uı:ıı il1" 

tlhan 11otl3rını tuılt• \""erdi... hali;' 

~aklr ı;ôrmi;)CI m. Hııl!.ıııııı.m .,.ı) 1 

lll<'•! \ C ftdi! ohm zc\kı, ı. ıhneııılt 
"'.lfi~t' gihı, l\li\1.C) ~ ı l1 'llltr ,:iı.ıl 
,\lilnir 'li ım•ıldiıı gibi Wılt'leri, lıU" 
gllııl.ü ll'rtı Uc~ctı tuıtl1' ııında!l !:''" 
ınman c\ H~l dlkr.ıhtir. 

O halde bu hntihorıtlJlfl ~111 ~'"' ır• 
ıııı•li n i,.lıı ": 

Bıı u.ıli ueıh-ı• soı ıııaı. wrurct
111 

llU\ duğumuı.u t:ıluniıı cclı r,,lııi sı• 

nırmı, l urk musiki :lltnı•o;lııln ıı.•, 
li!~ mf!tli gfü. b~r~t ıJ, •a hJrl olıt 

Büyük A tatllr'ldiıı, Ttlrk dU1 atrun-
ch h..-ırc::ıdığı eınt!kler ~ gi~ 

tir la~ gltmlJi ktir . Oua:ı 

lmti:ıl adını, derin eım.ı;t ııı, anıyoruz. 

'rurl. dili tçb. soo am!J.1\ kadar besle. 
dl :1 limitleri ~t:löleştlrc:ceğlz. 

Bayramı ~ ha d 
ler ve duygu):vla kut.J~ cırum. 

Jı'akat Bulagıui n bar 
dirde bundan do acal mahzurların otomobil lAatiği Uvzıııtma bugün- lac.-ıktrr. Hıı ılk pnrU t \' ıa~tan son. 

den it.ibaren ~ıanmt tır. BU tevzı j ra y~h.mda ıı.ınci bir lifte ha?!rrl'1ntı. 
Usteslndo Uti yUz kada• JAırtik dağıtr- cağı hal r alınmı lı 

ba"ırı S:ıfh • niıı bu inıtibaıuı ırıu•" 
ı .. tNnı-dlğl rh n~ •t etilli) or. Uıı) ~ 1 

~atll. ııiıı ıUU~lld) I' \Ut.ııfıımJR ' 
':I' ık,.lın • ){ · ılmı.ıtı,ali , 'iC"inlıı güzclli;.;lrHh hı•rlı.:ı.ııı.;l lı 

·ı' ~ ıı ıun.hnll. . ı~u&Ur oıcıu,.;uııa ln:ımıı k "" ı.a~' Takı:ıımll·' ı '1 " 

tslılF. r LlliöNO 

HISVE 

"-"Sefalet .. Altm içinde yü
zülen o evde bu zavallı çocuğu 
racak bir ı:;ömlek. bir bohça bile 
yoktu. BUyllk annesi zavallı kUı;tk 

.,nmun mczo.n iMn binlerce lira 
sarfettJ, fakat kendi kanından ge. 
len bu masuma bir kuruşluk bile 
' ardrmda bulunmuyor. Çocuk yok 
!uktan öliip gitse de düşilnmiye .. 
ek bile ..... 

Peridun uyku.sunu d::ığrtmak, l 
viC'e dinlemek kin gözlC'ri.ni u~'l.~-
uruyor, iki kndmı mernkla tek -

rar tekrar dinliyor ve kalbinde 
~ t<ı b'r iıı, bir nefret hc>s -

·yordu ... 
~ .mdı d1> Juın; ı. aa h r<'-

iz duran, t tri' en Meliha Ce-
rr:ıli, bu.} anne 'ni .i.k bir te-

üsle lıd +a :ı:e .... 1 UzUyordu. 
- Benci n ne is orsuıiuz? 
wc Ml'li a C' mal te"'rar u:. 

Feridun gflldil 
- B n 1 !l :t: ka b!r ğiıo 11. -

r:z, d ıdl. B ·,, sızdeo lw·b r 
ele 'li lirn... 

Almanyunm elde ed ... _e~i meı!aatlcr 
den çok olm:ı.sı: ıhttmal. vardır, 
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yalnız sizi görmek ve sizinle ko • 
nuşma.k istedlın. 

- Fclta.t hiT d:ıha. 6elmiyece • 
ğim., 

- Oh .• bırakın bu sözü .. koşa • 
re.k gelecek.siniz.. ufak bir i!i=ıre • 
timle derhal hem de koşnra.k gc -
lecekBiııiz diyorum. 

- Hayır .. 
- Hayn- mı? di) c .lı'eridun ho.. 

murdındı.. Belki şimdi sizi bıraka 
cnğnnı rahn t rahat gkleceğintzi 
znnnt'diyorsunuz de<:>il mi': Belki 
de ''b~ z nr,inim, yarın istersem 
dünyanın öbUr ucur>..ıı. kadar gider 
ve sefil <'O kt n kn nr.m o da be. 
ni ltatiycn t ı l edemez .. " diye 
ı:iüşünebilirn'"UY. • Doğru ke~fetmi
\ or m•ıyum? F t i '1 düşünün ve 
Ünu :;ı.i l, iln ki bir mc'·tup Mah

mut Ata Be;i Qilın nnm dört kö. 
esinde takıp ed bilir. 

Me?·ha. Ccnı 1 cevap vermeaı. 
F idunun \1iZUn bakryor, onda 
:\azanm. hatıannı arıyor, fa.kat bu 
ddiknnlmm kendi kamndmı gcl-

~ olduğiıu bir turlü kabul ede -
miyordu. Fcridunun ~esi ince ve 
nnzi.kti, fakat çolt ağır ve acı bir 
gülüşfi vardı. Melilıa Cemal dU • 
ündü, içini çekti: 

- Birkrı.ç sene, hatta belki de 
irknç ay sonra. ihtiyarlık gelip 
ataenlı: •• işte o Z8JJl8Jl hsktkf SU. 
kWıa knVU§.1.Ca{;"Im.. tnbla.t mUcize
ler yara.ta.ınıy~ 8öre nihayet 
bir gün gelecek aıntta.n U5allacağmı 
l>ıkacağmı .. O Zll-"llan bu ~ ba
na eS1d bir hatıra olmryacak mı? 
Filhakil-.a. cok ka.baha.tli)im, fa • 
kat._ 

Meliha Cem.an kendi endine kar 
ŞT bile kusurunu itim! edemiym. 
du: 

- Fl\ka.t o ZlllJUlJl gençtim, ~ 
güzeld m, ha.yat beni ~ 
erkekler taratından gôrdüğilı;n 
rağbet vo ytı.6ad1ğnn atik hayııt: 
beni çileden Ç!kartmıştJ. 

Diye dü~ündü.. Meliha. Wtiln 
bunları Feridnna söylmıek, af di. 
temek istiyordu ama, k:ırım:mdal\i 
zayıf, renksiz. çirkin. f'lkat sert 
yüz, içi :ı:er.A ile p , ı .ı ko
kunç a.zimkar gfü•J r •. ·,,lcri du • 
d:?.klarında tutuyor, dI!lll"f'IYD. ctkar 
ı:ruyordu. 

~!eli!ıa Cemal bir kere dalla Fc
r~unun sefil odasına. boyalı ca,m. 
l:ıra, eski perdelere, kirli <'a.rşaf . 
' ra ve masanın Uz rinde durn.n 
·:ırıın resmine baJ..-tı. 

Sonra eoıırodu : 

- J{iın bu kndın? Metre 'n mi'! 
Peridı.ın ce' np vem1('d.i, MPl hrı. 

..ievam ti: 
- Ben senin tehditlerinden 

korkt-uğuı;n iC'in gelmi • değilim }i'e-

ridun.. Eğer öyle zannediyorsan 
'lldnmvorsun .. Seıı de benl. bE'nim 
dü;Jilnü !erimi imkanı )Ok anlrvn -
mazsn:ı Feridun.. Eğer kadro ol • 
.sayclııı bir hınnnın hayatmnı mii -
biın bir kısmını hem de tamam('n 
canlı oldu[:u günlerde unutularnk, 
herires t.aı'a.fmdruı terkeclilerek ge
çircmiyeceğuri pl'kfıla takdir e<lcf"" 
din. Ben bura.ya snna. <lilş:man ola
ıak gPJmedim Feridun.. Bılmem 
rıasrl anlatayım? 

lı~eridun Melihn Cemalin sözünü 
keet.i: • 

- Az evvel git.meğ.i, knçmağı 
ciii.,<.fln.liy9rdunuz d<>ifü ml? 

Diye 001 du. 
-- Evet ama. kaçmak ııe:r e .} n • 

nı.r:' B'r nıc'kauıı daim:ı io;ıkıma 
ye if'ebilir 

Gdrüvor. un \8. Feridun k n<lım 
mıl<iafaa etınivoı un 1'i b r 

kfır C'tmi.}orum. Y İnız "l'l 

taın ctro ·ı dU ünüv ıı. . 7. 
•ıim .. Ben zet: • ı ı rf' i 
na.~dc s n t'tlhnt ir ı ' t • 
eci c'bilirim. 

., I•'ıık t ~.; el.! 
• I...iiba Ceıtul mU 

"•:'> ti" b~rıduna 'b k•ı: 
- Yani ne dem i.{ ı i\. ı ,,. 

- &n.~ rıa?"n Arml'k 
0

!1tlı.·oı ıı. 

d n 7 ıl n 2d c '< dnı wn-ıa, lıııtıh:md ın <'•hit.dtıı.ı rh11'" 

nuz derı mi? Tabii eğer ı"tedıglm 
:ıdece paı jse .. 

M liha Cemal iı.dotn. fı~ıldar t;ibi: 
- Yalnız para değil.. seni bir 

mıne gibi flevmcğo de hn7.nım. 
Fendun buz gibi b!r se3~e J;iildU: 
- Sevmek mi? dedi. Senden 

im sevgi beldi) or ki? Sn na ih u. 
n.cx olan kim ki?. .Ancak ı;ı.:n 

ıigolalar aana muhtaçtır. ~l>ııden 
c:evgi bekler. Şu Ma-hmut A tn da 
h(>r bN.de yaman bir a\:ct. 

ıfeliha Cen&l sükunetle: 
Mahmut Ata namuslu bir er

kektir. 
Ded. Feridun gülerek t ... ı<ır • 

ladı: 

- Namuslu bır erkek \'c 1 n 
g • )f nltmııJJna. yakın bir ko.dmlrı. 
yaşıyor değil ml? Ac-ıha m· i h!<> 
nldntmryor mu:' 

Meliha Cemnl l>u ual ü • rin..-: 
fn\·knlfuic ızt..ımp duyciu, k ı ıi 
ve vah i b t am ~ıc e?..lı •·11 rlu \ • 
va a· 

- Muhakkak .. 

nıu? 

l lı1t• lıı.ı ııına.;: d.-ı o kua:ır ıord Jf 

O~lc tannedl~<ııtını Jd. hu rhn)rı 
z:ılt•ıı hl'\'""CaııJı olem lınlllınıı lı .~I"" 

• 1 ,, 
~ınc tıiı ı. !aba iıe''OOUJ l\ııtm ı • 

ıı "4 

aı,ııııt•ril.cıı ulr ı..~t(~'lll• tı:n 

\ "ı·mı-ı, hin ~ıluırılm. tır. 

Hu i ı• gPı-ç~ten ııl n11 r°'cn .,ır 
bıwa. '• rilııı".k i t cn yo~. 3 u1•1JJl-
1• k ""n-1111,• ı-. hır t".ıına. b: ııı. et' 

• b" - ıı 
l;:cııdcrı <'us ıl(•ğluıı:ı. ~f'liJı ınluııcJJ 
he~ eU kars11> da. ı:;urW dirül flJll -
haııını \.'Crerc?k en t.wı.i Jı.-ıld~• oı."" 
nıumffakh C>tlnl ad :ta ır.orla. ti! :it 61

' 

tlı'CD bir ' afi.}·cd n h::ıh tnu:I• ıi • 
1.ımdır. 

Ve blziru bildl~mfa ha~ ı: fi1 t • 

u1n z~ fiihır et?Ml• izin J-.P' 
msk ı .. t•·uiğl do budur şaıu) orual.>' 

i ::hı• ı olduğu l•ad:u zeı.ııı;.ı 6' 
S.eı;l~ııı 'o ı,u\'n'\l"'l' :ıldııunn.ın 11'' 
haııı.'i lıi r c.oobl., ~- ~önlitmüıdcıı 
olın..ıs:ı. lıih• - ~üzUıı.Uı.üen uın11ıt'• 
tıint ııaJ>ıl ıa~ı •lah•lı, ıı ': 

iıııtlJııuı olnll\ nıı 'ılı: ıu, c:.ılı" • 
• ıJ 1 

ııml; ınii.,.ıa lt•o;I ' r:tmı•\ rı:Pğln 

b:ıhs dili~ t'•· l n bıı t ••ı;ıl,ı.uh t"'i r· 
• J~ 

ııe. .. o 7'allUUt beUd • ı ri' •' degll. "' 
w .... ıı 

MM& blkınuı; kaybcdi'ttk \e .,.. 
tı)I• 

dlft2emek mımma. .}nlıııı: hlrliac P 
la, lmlakl3nnıml:l. ı •. ~mı bir ı.:ıı 
tattı al•I teil medPt uı ğıı 

ııı.ın' liııkl\\ı hUikl'I 

bflillJem ~i~. ,_ 
ocrı;ı rürl• c~ı ~ ı ı: ttı ı li J 

lcrdc yddrrL'ir gim ı: rt'.l ~ ı;o6"1" 
ııı. 

yor Fakat •'tl' .ıahn'.1. taıl.ı n' d111 

lnııııı. I• l ıı ııı.: .. .ı, Jıı~rtuıı! 
fl lKMl .1 MUNJR 



flhkem8 
lonıar1nda Çahşanın yolunda göze görün

miyen bin bir mü kat at vardtr 

Fıkra 

Arada. i fark 

411a, kızın geni 
tnarif etleri 

:ıekrinin randavuculuk ve. gizli. fuhuş 
•• 1 larına dair şahadette bulunan 

A KLI basınJa bi,. i.-rçi. kendi 'bert
Jine daima şunu telkin eder: 

kin eden biri hiçbir zaman aldanmaclığt. 
nı görecektir. Fakat lıunıı )alnız. sözde 
değil fiil haline aokmah da lôz1mdır. 1§
leri a.ıami derecede iyi yapanlar gerçi al
tın madalya kaz.anma:z, lahat yapılan is 
neolıırBa olsun çalışan her insanın yo • 
funda, göze görünmi}ıen IJir!bir mükafat 
varJır. 

nlllill"a ~ a.ıdı t ı r ıl' t-7.Wllf'.) i JD( .. 

htır Hıll\\ 1'3 S• "'''t'!'rC"&. mMıl bul • 
duğunıı onu. Bııalo: 

- t~frndlml;ı lçlı, tıPı 

olnıı~ unı rıııınıl.l\n mlıı.nk c11 KOLl~ 

"e~ ol!ı.<'Jtl,ıır, drr; ~u dtfa da kafi. 
~ t'!lh:, \'e~ın~l7. 'e miin'l'"ll'! bir nıa.ı•. 
:uıruc 'ÜClltie g tlnııl'I. arıu bu;rnr. 
ııııı ıunız: talıli ıırı.ı"lll7dn mınııf 

r:ır. da t•lnııı~ ı.nuı • 

ını sokak ortasında dövmüşler, 
Dbille kaçarken yakalanmışlar 
h.ıı bı.ı • 

"Kendimi altın maclalyeyi kazanmak 
i.iure müsabakaya giren bir adam .aya. 
cağım ve bu mükafah ilk lrrsatta ka:.an
mak için elimdeki isi en miil.emmel biJ 
fekilde yapacağım!,, 

Bunu söyliyen ve kendisine buna tel • 

• 

Hıı~iinkü .ıl~rrtrı !il• f11rkı \1lr t.1 
Y lnı1. eni r On Dör.:i'nrh Lul d!'-;ı. 
1 r... 'I\"\ ıt:~ 

Hiç bir §evin l.aşifi ~ 
Hakim, karsı mıı {Z'ctirilen a. 

aıı U<la 1a~ğımız raıı 
.ııı 1; tJiaU ~ yapmnk· 
~ın~~ lle ~ l'i y suıda 

tıce 21' eı l'l~l1 ır.titcaklp sa. 
t ıı b r bajka suç dllha 

llııQ c: tllden curmnm~hut 
~ 1DP .k· mPS!n \-Cr:il. 

i!ace ne göre, kö 
. r. 1 
t Or )rı!:ı hem ptlrhid. 
' !!ın de r:: drlvc kl»'§l 

l2ru '"rdu. 
~ -:.k!• :n cnk~oye Dlm 

\"ııkay1 g~l'Cll §ahitler 
ili 1, '' ı de şahadet e. 

Sa<!. 
tokatw 

az etmedi. Şiınd! 
" t '1' r. bizi mahkOnı 

Or •ğıt.: kıZllllt berbat 
t. K,.rıdlai de iftira 

ı;;ı d rke.n, 
~ıktı. Bize 

denemeler Bunlar ta.blaten lebJcrınd~ Ş~ha- • Fa d a I 
dette bulunGular Anc.ık Mebm t t.r V 1 
az bu<'lıı.la olduğundan ~ı karııııtırdı v -------------111!1-ıı-.!1!111-~~ll!lll-~l

dama. sordu: 
- Mesleğiniz nedir? 
- Kfişifim! 

• annesinln öğrettlkler1n1 biıilbrin < '• 
rl§tu'dı. BaUA bir aralık :lamct bilu 
oğlunu lrendiırt :ahit <''arak gf'ltirılığı 

halde: 
- Bu apW bir ç0cı:ktur, 

makbul dcglldir., (led.. 
hıı.d t J üçük bir inııihan 

- Rr..şif mi? Ne k~ııfettiniz? 
- Hio.bir ~ey! 

BeJ o"lu 8 linrU •ıltı htılrtık Jı. kim.. 
li rıch:n: 

9:f.l..n.38 

Bundıın sonra davac.: Sadr'., Cnvıd•. 
P.T .T. idar r t raf.cr..ıdıuı Şl§1iQe 

n!n İsmetin ! lZl ola:ııdıA'UU ıcı, 

etti. Mahkeme de bu c\hetin Ca.\id1:1 

nllfua kliğ_ıdmm &uıetl bulun J 

ğu birinci 6'.llh crza rıankcmcsinc. 

soruımasına VQ karııru.m bUdlr:lm 
111 lçtn duruşm.anm c~·te .. ı gUnc bırak. 

1 orkak · mısınız cesur mu ? • 
kodaman sokağ'uıda llıılis a,partmıa • 
:nmdı ;ı:nuklm Nihat Erbck aleyhine 
e.çılıın alacak davasmm muhakemesm 
de dava edılene l!A.nt'n yapılan tetıı~ 
gala rıığmen mnlılren.es-e gelmemi~ 

oı uğUndan mUti~l vekil! taratmdan 
beyıuuıtı.me ibraz ve dava teşrih Qhm.. 
duğundan be.hisle 10 S'Or. mQddetıe 

gıyap Jtanırmm llAne:t tebliğine karar 
Terilml§ mahkente gUcO olan 11.10. 
eu cuma gtınU n.at 11 ea nıahkemode 
bizzat veya blr veklı aöndcrmenm 
aksi tahdlrd davo.nxn gıyabmızda gö 
rUlcc g-ı gıyap lto.rıı.n makamma kaim 
olmak Umre il~ olunur. 

;no.smıt klLl'Br ' rdl. 
Muhak~meye dUn sat'r+h bakıldı. Ar ' 

cak Qn1dentn, İsmettn tazı olup ol
madığt bakmda gelen cevap sarih oı. 
tnadığmda.n bu cıbet ö2:rcnlkmadi. 

Sorduğumuz suallere cevap vererek 
bunu derhal öğrenebilirsiniz ? 

Bu suale belki siz de bird nblre ,. c 

:Muhakeme hlt:nf~ '"O tmnet ne c . ı: kendlnlZe cev.ıp vercmeul1n\ı. 
vldenin suçlan snbit s-urı:JmU~tu. M ı!ı nelkı cesu~unuzdur <ia, farlmıda dı:
ltcmc, tsmet!, Sadri~ L s• Jıa ortas:n 1 ğıi.aluladir. Belki kurl>.<ık.ııınızdn· d3 
da tıleren döı;"Ill0k ye htıltarct ct!lh.lı lıcndln z1 ce<>ur zanncdcrfilnı~ 
wçundnn l ay bapi · C<'zı:ısına mah • Onun için, kendinizi bir !nıUhnn n 
k(lm ~cehemen • \!.' et•ı: C:ıvid nlıı 1 mck ıtız.ım. Burada, bu maksaUa bir 
ise Ndcce hakaret ctt!gt sabit olmu~. sual Ustcst .• ~redıyonu.. Her a le 

8 gUn hapse mahkftm c lJ~• işti, Ancak "c\ct,, veya 'hayır,. cc.-... bı verdiğin .. 
fa§I kilçUk mduğundal Jıcndlsinln CC'.. • zc gore, ayrıı.:a göslcrc.if;lmiz J· tcdı.:ki 
zam ı gQne indlrllmiııU. rakamları ya ksın z. c m 'eya 

Iımıct hsldand:-.. tevk t mUzekl<ercsl tarhcdccckainiz. 

kesilmi§,' drşan ctka:-ı- \ <,ı du.· Kadın 
lıfo umm!l •ı ı bu !kararın yıldırımla 

vurulnm:a dönmUştU Fa o.t gcııe de 
ln&dmı kmnımıt , Saı!r' doğru ~yl 

bnğtrıyordu: 

- Ben! bununla korkuttun ı::ınmıı. 
Da.ba ba~m~ neler ~th-.:oeğfm. Neler 
Bu mahkemeye ğelfatn, onu, yirınt ve 
belki de ellivi bulııoa.k: 

ADJ.tvt; MHABtRt 

Proluyonellijje d ir 
llerli btılr .b'i, gi.li prof ~ ond .. 

liğfıı, ama türlüğUu \o h~r 111•\ 1 111t-n

f:ı t gözetca o:rwıculuğunun lmnbllniı 
bflm • - feçlmW.dc tc<tbiı!Prlnl tıu .. 
lan fnmlderln dahi acır- 111\ldılillırı lıu 

ıunııtilrluk, proff.'S:Yonelllı• i"I kııra.r. 

!urla lıalledlleco.k ka<\ıır bmılt dl'ğU -
dir. Prcnkler, ltıtbokıil• rl umafür ve 
profes~onel diye n'mm:ıyıır.ah1amıı 

anladık!:ırmılım bry11l•lml11-I k<Jn rc • 
<'ll••rımden 

&ad~ "lntho1cll,, dl~ l'bUir~r. Hıı ljf 
le:lt ~ frıınklerln <'W kn1dıl ınn 

glı:li profesyonellik lll\'S 1 lnl :tnllnınt 
aı:unt'ierdan e' eı td.'lt'Cclt~rto OJ'lıncıı. 
larrn hl\snl\nl\"'et1Prl t>nll~bmr larn:ı. 
otlnd im. 

Eşref ş ıık ıCunıhurtyct 

Ben: 
- Hakkın var, diy.ırdunl. i&te 

insan - ne kadar çclL~ yürekli 
olsa - yine ömründe bir kel'c 
olsun bocalnyor. 

Son de pekala bilir in k1. bırn 
nııneıni delice &CV"'rim. 

- Hem siz anr.L'nı · u lcta ar. 
kn.fü1B gi'bi r.ecinirsiniı a raıın.ı ! 
Kimse size ana kız dt mc?. ki .• 

• Teriman gibi, b'zi bc°yle arka 
daş gözüyle görenlerin he~i dr 
zaten bunw1 için aldanıvorlardı 
ya, 

1
1crimo.n: 

- KeQke lböyle olınasrırdık .. 
Ana kız nibi yaı-:ı Ydık . Ö 
görünsevdik 

Diyecektim. Bah~i kapamak 
daha muvafıktı. Fazl!ı bir şey 
öylemedinı, Buııu s5yles~ycli:n , 

Neriman i~tc o ?.aman ~üphrye 
dl'~ktı. 

Suall r bıttlktc::ı sonra. çıkan netle 
en fazla ıı~ olıicakUt. O zaman fe'li. 
kıı.l!'lde cesur bir insansınız de 1c.klir 
ao veya 80 den yukarl q(', gene cc ur 
sayılırsınız RO ile 60 Ettı.!.l ccs.u Un!?. 
orta dcrcced:ı demekt.:. W den G ağı 

ise cesaretinize hiı; gfivc·r.nıcyın. 

1 - Yolun ortasında il.en knn;ınızn 
birdenbire bir otomobi! çıkarsa t l'ı. -
ln.ııır mısınız? 

2 - Yllzrn"yi Sl.'VCr nılslnlz Y 
t - Dağd:ı. yolunuz.:ı kııybedrrscn z 
al G'lnqln i~lknn•.,tıı c do~ > ll 

tnymlne mi çalLo;Irst."U.: • 

b) Gellşigfizel bir Ul' 

siniz? 
c) Oturur ğlar ını5.ntz~ 

.ı 

4 - a) ({aç defa a,·lıJ!tnı~n ıl • 
dUlmc..'ll ı ~alıst ., n ~ere n ti -

racant ett :ıız: • 
J:>) Kız '< 3a erite' ar 

r isted kf tal< • si"iu f vır <l ;mı 
§CYi koç d a re.jı;l- tt 1 iz 

c) Ho.<ıa .ltmly cc:1t bir r lklk:ı.ti 
glzlc)1p kııc R(' ... krıla\ ı r yalan 

söy~d.1Di%? 
5 - 1ntıh:ıo filı~~e·ı mz...tc ol.sa 
a) Kt:ndinız uysun hfr !.ş roi " • 

dlulz! 
b) T 

ı nl? 
G 

8"'! 

b~Us ııh bl cır i.L.5an ı~uyen 

inm k te' ı~ cd ı. 

nJ 'Bııur !< ... tedl ·• z !~in ro 'I) • 

ncTPUii;:;? 

j{u'cnin dibindeki 
kenarına oturd Jk 

kn~~1lnrııı 

Nerimanla kolleJ ~ıraları da 
inmliz edebiyatı okm 1{en, ik . 
miz dl', meshur İngiliz fmir ve 
edibi "l..ong. Fcllo'• nun ıınıı.~.J. 
cok kıymet veren bir t)İil'uıi iyi 
C'7bet1emic;tik .. Bu ~iri ikimiz J<' 
C'ok severdik Ye dcı:,te kusur -
~uz. püriizsü~

0 

l)kur, prafesöıdC'rı 
d ima t.tkdir ı:;öriirduk. 

Bir gün edebiyat d rsiııde pro. 
f 'Or bana f r, 1e dcrnic;ti ! 

" - Biz Am riknlılı.ı.r, bu Rıiri 
C'Ok iyi ve cnnd U O llY31i l,Jz.' \ · 
nn istikb. !de ro!• ıyj lJir n: c 
yuvaET kuraca.ğırın ve müsfik. 
cemn 'le f:ı;rdn Jı hir ar~ o'<ır ...... i. 
na inanırız. Temr-nni cd rim ki. 
sen de bövlc mü .f •k n me. ut 
b ı· anrı olursun' . 

!'\eriman o guıı . imdi olınu 

b) Teklifi reddetmemek için mi? 
c) Yokım. red ml ederstrıiZ? 
7 - Yolunuza. bir ınck ~U bı;.. 

ıun~lllğu tana çtk&'i 

Cevaplara verilecek 
num~rafar 

- {E\et ) di~o.-ı.anııu (-4) 
~"B zmız. (H J ır, dil orsa.nn blr O")' 

'IU.1113~ 111, 

% - (~H:t) dİ~•.Jrl<fU\lı eti fa:ılft 

( +l>) ~"llJ'.alJilinılıllv-

8 - a) \+ 5) : bl hl<! bir ~·· 
~uzml\~m; c) C -10) 

oıl - ııı Bir kere \il5'1 claha fada 

lse ( +1 O): hiç ltıe sıhr, b) btr de.ın. 
daıı razla !şe ( +s) · tıiı· ™' (-5) o) 
bir dPfad:ın lnzta l"c (--.,) hh I"" 

<+JO> 
5 - •) .... ,fır, b) c+aJ 

1

6 - rt) <+H'> İ), <+5! 
10) 

l'j - 11) l+~>· hı (---'8) 

ı; - ) (-t5} b) (-S) 

"" ·-ı 
1

9 - a) (-SJ b) !+sı 
JO -ol <+6l bl <-6) 
11 - t~n f~I:\ ( +i>) 
12 - 8) <-t-20) b) (--10) 
13 - :ı} t+r.ı bl (-6), 

<t 10) 

r.) 

14 - ".El"et,. <lh vı·...:ı 11ıl <+ıtn 
"lıu~.r,, lse (-i>) 

ı.;- n) <+») b) (·-1) 

16 - a' c+10>, tı> (---4$) 
17 - ••E,et, <--C.). bayır, 611'u. 
1>1 - ··~n·t,, C·f-5), '•Hayır., 

(ıoı lfr. 

19 - "t~·et .. 

<+=» 
ıl'lındl ( +) lı-rl 

(-Ö) ..JJayrr,. 

1:1 rııı Yt>kiınunn ( +) k·rrten f'd<aryıız. 

gibi lrntırhyonım . Adcttı. beni 
],ıckanm·~ı. 

K · ke bu sözü profes<'.r ban:ı 
•;oylı>meıni~. ıbu iltifatı ona Sc'\· 
vm'Il'\UR ol:::;a:y<lı. ı 'erimruı bmıu 
hatn·Iayarak: 

Unutma ki, güni.in birinde 
müşf'k ve nıesut bir an? olacak. 
sın! dedi • profesörümüzün iltifa 
tım ha.tırladm mı. Leyla? O gün 
bütün sınıf talebesi seni kıskan
m,cıtık .. Müşfik ve mesut bir ana 
olmak, cemiyete favdolanmak .. 
Bu ne giizel bir emeldir. Hepimiz 
böyle olmak isterız. Fnkat1 pro· 
f~örümüzün bütün bir sınıf 
icinde bu kabiliyeti yalnız sende 
!:!Ö lll"Sİ de şayanı h~yret deği1 

midir? 
- Evet. Buna ben Cle şasıyo. 

rum, :Xerimnn! Profesör bu me· 
ziyeti bende - galatı rüyet 
seklinde görmüş o.1n.bili:. F;.ı\at 
b ... n. kE>ndimdc bö·•le b;r hask 
böy} biı istidat görmfiyanım. 
Belki h"rke-. ~il>i bir una ola.bili. 
riı•ı. J ... itldn, bunun fcvldne çıkı. 
b:l::!ceğimi, ~ir I.JO~ F llo'nu .. 
tacıavur ettiği mesut armlar.:lan 
biri olacağ1011 hiç de 1.annetmi· 
:vorum. 

- ~n F-On günl"rde çok bt· ~ 
l ;n ve n Uşhiilpe~nt olmuı:-suu: 
E kiden bö) le değildin! Demin 
dr:clim ya. sen dünyaıun en mrı. 
kul bır· ıns<ınıydm . Simdi ne ka. 

a) Tnrlada.ıı mı geııereiniz! 

b) 1'~t.rafında.n mı dola~1raımz? 

8 - a) Ci1di ;.,;r aır.e!iyatı mı göze 
n lırıım ız ? 

b) Yoksa omlilnl\z rudukça sak t 
kalmo.yı mı ? 

9 - Blriıtind<;:n bf- r.ey rica otm 'e 
~ecbur olsanız: ' 

a) En son nnı mı ~ıekJersiniZ? 
b) Yoks:ı. ilk tır.ııatı:ı uıter mı.,inlz? 
10 - l'aıı.ıyıra tt!giruz mıuı: 
a) saııncaı--... tayy.-.ııe ttcrUbC'si 0-ibi 

eğlenceleri ını tercih ~c.erı:!nlz? 
b) Yoksu t\lf• k a•mavı tombala 

~l;mt'yi mi? 

11 - Hı : gide:ı bir otomobilde 
forlln olind n d rckıııycnu nlrp ~n-

(lirlz ldero etmek stt'r ml~.nlz? 
12 S vdll'?lrı 1ı ~ .rıs': ya.nan blr 
.cıad ıs : 
o.) Ko;;ar " ndWm ı:rtıırm ğa te. 
l)blla eder misiniz" 
b) Yok ltfnly~·r- mi bırakl1'8l• 

rıız? 

18 Pl'lt ·..uıupadı~·mz bir muhit. 
te cı:mmızt ı;ıJuın b:r t;<>Y konu u UT'"".Mı: 

a) ~ı.tn> ı;idet' ınismiz? 

bi Sesinizi çıkarmıu· mısınız? 
c) Yoksa flkrlnlzl Q<'lltça öJ lt:r ml

ı:ıinlz-: 

14 rnu.dığmız k~:ır.elerle lxra 
ber konuşurken bab:ımzrn orta halll 
bir adalll oldqğunu Göylc: müı1nlz? 

lö - Kc:ı Un1zl hasts h'sacder ' 
sc~bl.tıi bllınc.z.senlz· 

;Be~ ııt;-io S ünce ıml 1 hukuk lıik'iro. 
11ğlnlloo.: 

94.1/1142 
P.T.T.fdares• tara!mu .ı: ışlide .Ab

dd hUniyct cadde :ı.nde 22<1 No d m.u 
.k aı Fikı-et Bilgi ııle~lıh açılan al ~ 
cak dııvaıwım muhaLcmcııinde d ,, 
eth'cne 116.nen yapılan tcblıgata rn((
mcn mah meye r: Jnı mlş old.ıt,ur r 

d.:ın mlldı.1 ı vekm tar:ıt.ndıın beyru:. 
nam lbms ve dava tı.: \'il! o!unduğur. 
~3.ll blllılıı!& ıo gı1n n: • .ı:ı t:e gı;> r 
ka.mrmm füln('n tcbll u-ır karar ve 
rilnılli ;muh. :rtn~ günü o an li.10 94. 
cuma gilnJ •• nt 9 da!." ah~eme •c b\4:. 
z:ıt VC)u b r vekD SÖI'O rmentz ake 
tııkdirı1c davanın gıyob:ru..da görUlr:. 
qcği gt.}"ap knnı.rt makaıuma ı ıı.lm ol. 
1nt1.k Uz l'1! ı la.n ol U."l • ... 

1-ı'atih blıinel ~ılh J•Ul\\lk 

ndcn: 
~1/462 

Mın\I • 

lstan'bul poıı!.n T.r. m' a \rlUğU t.ıı. 
n..fınd:ın Fer!t aleyilın& açtıgı 12 Ura 
aıs.cak davns:ndnn do'a;r. B yazıt ııo
vann~ cami sokak J7 numaralı bant. 
ye çıkanlan da\"a &rzunallnl bavi da-
eUycd-:ı m - i!ır hn ~·Jl tr.san Ddır 

iamlndc birine satarak aı::res bırak • 
• ) Doktora. gider rnle!nız" madnn bir a ne eV\·~l bir ı:-<!mtl mcch<l 

b) Yok ;a ı.nmaı. Dıi cd rsinl.z ! le gltUğinlzd<:n ro?ısl.!e bilA tebliğ 
JG - .MUlıLtıı loplantuard:ı. inde cdılml§tir. Bn h.~re PO.Stil. T.T. 
a.) NeııC'l.1 mi bulunuyorsunuz? mUdUtIUğtl vımru uı.ra.tmı!nn iltt"n 
b) Nıık suratlı mı·! le gl.ttlğinizd<-'n bnhi:ılc bila tcbl ıt 
17 - 'l'am~ıl sc\Tilcdiğiruz birJ,. yo UcrcU o\ıın yuka.rd:l yazılı 12 Jlnı 

sile evlenm-cyl bek9.r lta.'mağ3. tercih ı lncıık da\'lU!mm rüyeti ie'.a durufmn. 
eder misiniz.? nm bır&kıldı!tı 20.10.t>U saat 10 &ı 

ıs - 01Umı1 b ç :U:.t.ı:rmızn gctırdı. n1ahkcmeye tzmt ~elmeı;iz: wya ta-
nU: llll? rafınızdan bir ,:ekil gtlndermeniz b.. 

19 - Elllıitni eçcn ıııııanl r:ı acır ı ğ m:ıl{ammıı. kaim olm:ılt \cere 15 
nıısınızT gil.fl mUddeU 1U.n o~:mur. 

dar da değiş.mi., afabi, ve her 
~eyden 5üphe eden. hatta kendi 
ne bilo in.'\t1lllayan garip ruhlu 
bir mahluk olmuşsun! Sana n\' 
oldu, Leyla? Seni bu değisikliğ1,; 
sevkeden gidi bir sebep varsa. 
bunu bana. a ç ı k c a söyle. 
Düşiln ki. ben EEmin anandan ba .. 
handan çok daha vakın. ·ami!?'i 
bir arkada.'.Şmım. · 

! ~eriman rok doğru sö) lıiyor 
du. 

Ben kısa bir .7.am-n c•er~evesi 
içinde. tanınmayacak kadar de 
ğismiştinı. Fakat. Nerimana: 

c;lort kişi. enginlere açılıp saatle 
cc deniz ü,,,tünde kn~aydık. Ah 

en denizi ne kad~r sev"rlm ib 
t'n .• Çoktan beri d nizin hru 1' t · 

m çekiyorum. 
- O 110.ldc bıra~ soma b ı 

kayık ezintisi yapabiliriz. 
Hayır, en lx>nim özlfrim. 

mıiamamıs gib' gö,·i.m..ı~·onruı ' 
Ben dcnizd , biz il· ·m.z ve t.iz 
i ·niz. Yani dort ki. ı ol:.ırak f!l" 
zclim dedim. Şimdi yapar aımı,_ 
d niz gl ·dr.tis: benı me nnun bı 
'rakmaz. 

(l)C\amı \Rr) 

- Hayır, eledim. -recenlerd 
biraz ~atsızlanmı.,,~m. Kilonı- ı 
dan br mıktar kay:bcdıncc kansız 1 Rl'.)O ıu ~ ıınru ıı!'· bı.'kııl> tıııklm. 
kaldım, zayıf d~tüm, Ma1{1m:.n , llğlnll<'n: 
ben zayrflaymc:ı n ... abile irim 041 1 ... ıı 
işte, mesele bundan ibare·. 

Neriman dikkatr yüziime bal, 
tıysa da, bir şey .;:.ntamağa ını . 
vaffak olamadı. Duda~ıııı biık 
ı ?k, uzaktan r-cçen bir l\Oh'3nıı 
hafif çırpınt lnr üı •rındcn süzü 
lüı;ünü giird~ : 
• - Ah. ı;imdi seninle u katı 
nın içind ol<>aydık. LcyHi ! 

: Ko.dıH.i • 
"ındı. 21 No 
·. ah' hin 

- Yalnız. benimle o1mayı nıı 
ist rdın? lkinıiz ha,. ~ kalınc ... 
<iertle.rimiz debresirdi 'in ~ii 
lUp t!ğlene.mezdik! · bl.'. t '"~bir vekil r:~r.dcrmeıı!z: aı-. 

- Hayır canım. Benım \'n. ı ~ı t dlrdc d3.vanm g·~tl:mızd& görU-
nunda Turh:;ı..n, ~nin ~ anmdc:ı dn 1 • ( ırvnp kararı mr'·amııı ı 
tffct Mf'lıh olRaydı ~adt>C'e böyle J o mo • ızcrt' .~ olu . 
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t0Rı< TiCARl;T ~ANUASI ~ 
KUPONLU VAD~LI Mr;vou~ 

PARAM 1 BURADA,, 

32 

<.:eviren: MUZAFFER ESEN 
(60 ı.upona e.klcnere• (Ondertlt!Cal1 

onu müdafaadan Vt\Zgeçtim· suz olduğuna em;n olmaları 9'el'1De tlAoLan Ea Son •Nktl.al4a .,... 

Bu cinaye• .. ten sonrC\ §Öy)e dü çok kolaydır. FaLat hakikati raaa DC!llfttodil~. CTtcnım teldl1J 

Şünemez miv1'7 acaba?. 21 ı"lk d 1 • ·ı B 1 ı;önderuı okoyucoıaraı maııtu:J kal. 
J nere en Çıt~arma•.•. un arın mak 117..e.. ... .artb a.ııı-lerlıtı bildirme 

teşrin günü Sensburide villa. izahatını akd kRhuI ediyor. ıen ı&um.> 
nın civarmdavcJı, misters du; fakat söylivenler sözle- Evlenme teklifleri 
Gisbı·rnun villaj'a doğru git rini isbat edemiyorlar. lki ay • Ya§ 22, boy ı,so ki:o so, kumral 

Lnyng villane..ıı çıktıktan tiğini gör.:niiştü. Layngm o- evvel villaya telefon edilip ela gözııı. h.:ı.yata henfiz auımı~. ~ne. 
Sonra an::htarı mı.ster Aks- gün villaya geleceğini pek lik saf! irııdı 45~:) lira oınn bir genç; :: edilmediO-ini tevsik mümkün kolay öğrenebHirc.:li. Şu ha). ,, ns!l bir nllcyc mensup, U%UD boylu. 
horla gö~ürecekti, fakat u- d d.cğildiı ; zira o gun Layng sarışın veyn kumral, 7<'ngiııce bir ba-

nutmuştu. Bundan sonra has e... da villiidan ıirkaç defa tele. yanla evıcnınek !stem•·ktt>c!ir. Güzel 

1 · ·ı · k d Noter ciimlesi.li bitirmedi. olmnlt ıtızımdır. ladc cdı!mek şartile ta anmış. ıyı eşmccye a ar Pointer sordu: fen etmi~tir. Misters Mark • 
anahhır ~endisiııdc kalmıştı. . . . h blr totoğrnOa (R.M. 2.i) :cmzlno mu. 

S b b Vl tak am damadından şüphelen. rncnat. 343 
L .. yng ıle karı~ı müfettişin - e.ns .. un .. ut!. n ... 51 - k d' z G 

b ı d , me te ır. ,ira o gün An is. / l 
yanından çıktıktan . sonra 1 matını 1y1cı ı ır .my ı. ~ ve ışçı arıyan ar: 

E h A k d" · d burnun villada Layng ile yal • Oruıok· .. ı mc:runu <•l:- genç, husu. 
mister Akshort birkaç daki. - vct, ati:u en ısın e ld ~ b·ı p · sı bir uıUcsse:ı:ıde ve.~::. <!evlet işlerin.. 

·ııA b" 1 nız o ugunu ı ıyor. oınter im müfettişle beraber kaldı. vı anın ır an:\btr.rı oması de çatışmak :ste:ııek•cG•:-. ct.S.J rem. 
Noter müfotti~e: da mümkündür. Zıra kuzini vakanın ba~ından beri göz - zlno mUraC<lııt 
_ Cok ihtivats:z lıir hare. Edit, misters Sen&Luı i ib be- lerini M~rkham üzeri11e de • Orta yp..~lı, ırıın:P1.ca ve tUrkç( 

ket yaparak ~i•~teri]erimden rabcr bu villada senelerce o- çevirmiştir. K~y11ıbabadaıı bUeo oır b.lyıı.a. ,yı ':ıtr a:ıe nezdindt> 
t d 1 d B 1 d d da katil '>lıırak s.üı>helenınek 6 y~ıııdan ,-uımrı ço.·uı;:ı tıakabilir v~ 

birisinin söz.erine air sa- turmuş ar ı. u 'Tra ar a e ders vcrebi!lr Ço< uk!J': bir ailenin 
mimi fikrimi söybye<:eğim, likanlı villanır anf\htarların mümkündür. yanında orta işlE:r!nc 02 Lal>mal• !stt>. 

dedi. Layngm doğruyu söy. dan birisini kola) ca elde e- Karinin babacı elli ya~m- nıektedir. 1Klbaı Eı rcu.zıne mura. 

fediğine kaniim. Diğer taraf debilirdi. Dün vai~adan son. da olmasına rağmen gençli. cıınt. 
tan delikanlının çok müşkül ra beni ziyare'ı.e gelen eski ğini, sıhhatini tamamile mu. ·.Bir a\•ukat Y".ıunua s.~lı§rnış, mu. i%iNi 

nmcıc takip etmcslnı t.llcn. daktilc 
bir vaz:yet'ı.e olduğuna da İ- h:r arkadaş ile konuşuyor - hafoza e·~miş hır adamdır. kullnnan bir g 9q ı~ Pramaktndır 
nanıyorum. duk. Bu a'dam b:H.a Sencburi An niçin birdenbire Mark - ıR. vı rem::!nc ırıUracabt. 

Pointer sordu: nin Markhamı sevdiğine da- ham aile ındcn ı\yııldı, huna • On yedi yn~ıı d' ortamcktebıı ıen do anlar ($.B. 77. remzıne mu. 

- Neye dayanarak onun 1·r bazı dedikodıtlar is.'ıttig"'ini M kh k ... .,.1 bı"r aıı.k ıklnc! cınıf'ını oitlrm•, .:ıaktilo kur ·ac:ıat. 
l .J , ar amın va hn Z -s 1 sundıın m~n v.., ncı1.er da!re~inde ..,. TnkotaJ ı..U:ı: ve çn·n.rlı makine. 

suçsuz o ·..ıuguw nu cüşünüyor- ve delı"ka'nlının m.s Gı0sburna b b 1 ? K" 1 tt ~ - se e o amaz mı. ıra a ıgı be~ ay staj görmnş bı.r ı;'::".ı~ daktilc .:ıe ı:alışmış .,çı ıuzıara h•tıyaı: \•nrdır 

sunuz? a!Ik olduğunu s:k sık tekrar· evin anahtarını noterden ilk veya yazıcı o:ar:ı!c ç,ılıfmaıc ıstemek Beyoğlu scnıtın<k> ot•ıl'atııar tercih e. 
- Bana öyle geliyor ki bu lamasının ise bir masaldan aldığı günlerde crıu geri ver. tedlr. (!5. 126) ren • .ı:!.ıw ıııt:racaat. '.iil:r. lPosta kutu.su :mı:.!ı ye aıura. ! 

delikanlıyı da tıpkı benim ibaret oldugwunu söyledi. d b" . . • Ort.amektep sekizlncıl sırıı.t eleme. ·.aat. 

b 1 k · · de me en ır e~ını y;.ptırmış 0 • :;!nde 6nllmUzdck: ıserıcyc katmış lf * f.'ransız meıı.tebınl•ı ı.se ıusmın. 
aşıma ge en a;ra cınsın n - Egw er Layl"g aleyhine l b 1 G 'il bir ölümle ortadan kaldırma- a İ ir- enç kızırı Vl aya gİ· yaşmdıı bir gent. blm· 'f~ synk ~le. lan mezun c idcll bir s-cnç tıusuSl ola. 

hazırlanmış hir snikast varsa deccğini işitmiştn. Onunla rinde az bır Uc!etle c;ı>.lı~ab~llr. "1ı: •aıc az bir ucrctı.. r!y~ztvl' rızık ıdn. 
ğa uğraşacaklardır. b 5 b · h 1 k · · k d renıı:lle ı:.;n Son ,);ıkıkayJı bildirmeıerı ra ve trnnsızca dersıer• vercbi!tr Mister Akshoıt, adeti ol • unu ens urı l\Zır amış o- görüşme ıçm ar asın an 

la bilir. fakat b~ııu is hat et- • Harita ve bet-:ın a.:·n.e t:ıerlndf S.M.I<) remzine müroc:.at. 
mıyan bir şekade heyecanlı gitmesi veya An ,.j l!ada iken mtitebaaaıs A\nıpad~ t&..>sll görmü~ * Alaturka v<: aıatr:ı=sn mcşbur 
ve hareketli konuşuyordu. mek hiç de kola.y bir iş değil onu telefonla b:r yere çağır. bir yüksek müh.ındıs r..~r tUrlU plfuı yemekleri plşlreo bir kııc.m ış ara 

_Bu mesele Ü7.erinde dü- dir. dıktan sondc.. tP.kl ar villaya ! proje, ve hesaplar denıh:o ttmektedir maktadır. tsta.ıbuld:uı cı~arı da gide 

şüne düşüne, kısa kısa bir ta Noter gidince Poınter te- getirmesi mümk:.indür. Şu !Mühendis 14) rernzın · müracaat :ıillr. <KU~Uk parmakıuıpıoa 42 cuma. 

lom muhakcmemeler yapa razinin bir kefe,:,i:ıe sözleri, halde mister Markham da • Lise .:nczuniyct lmtibanmı gele- rada Bayan A. !'lı ve müracaat 

d. k f . h~ •· l . k cek sene var<?cek, askcrı.kle alfıkas. * Su ve m:ı~a Jactuıı:ıcn oucr 
Yapa Çok açık b 1••• netı"ceye ıgw er e esıne uuıse erı 0 - e.u'" phelı'ler l1°stesı0 1ıc sokulabı" b ı ı b • _ " • uıunınıynn .~ r ı;enç resm çeyn u. Kadın ocrb_r kaırası ~rıın.yoı Erkek 
vardım; mis Gisburn öldürül yarak bir hayli c!ü~ündü- Söz lir. Bu takdirde miifel'Liş ka - !us! mUesscselcrde az b!r ilcreue ı~ a. tercıb edlllr Verilece,. r.nt'alık on 11. 
müş ve Layng katil gibi gös- ler Layngın leh~ı.deydi. Fa • til hadisesinin birdenbire ramaktadır. CToltFöz) rea:.zınc ınUra. radır. (FaUh Poi>tanr ı<.ırşısı Kıztaşı 
terilmek istenmi!?ti. Bu ihti • kat hadiseler aleyhinde. parhyan bir öfkP.yi takip et . :sat. caddesi 22 .o:t<> R~t Mvuınnaı mura. * 18 yaşı.::ıda. ı&slw"lll<le 11!.fl~ri ol ftaa t 
mal ki lıir :ı§k cinayetidir, Mister Ak3hclt <.İelikanlı - tiğini, Markhall'lU geceyi k a ı:rayan, elinJen :ıer ~ i\'J.trı bir gen~ .. ..,. ·Bir genç bit mlle&1esc veya ner 
kıskançlık, yahut öfke yüzün yı seviyordu, bu yüzden şa- rısından gizli olar"k başka ı: arıımııktadır ii'abrı'ıa .ı.otörıerınd~ nangt b!r ticaret tvlnl;'.: t._,81,pınrını ev 

den işlenmişfir, genç kızın hadet edebiH .. di Karine ge • bir yerde geçirerniyeceği i. c;alışablllr. ,Hup. C -- 32) remzine de yapmak .stemt>lı:tetfü ıevı remzine 

hakaret eden, yc:-r~layan b ir lince, sev~n b ir kadının sev- çı'n ceaedı" or ..... c_,'-_ ta do··,eme- muracnatıa=:. ınura.caat. 
b b ı ~ * YUksek iktı:ı.ı.t ve tıcaret mekte * ıs d ı kaç sözü öl;imünc se e o • diği erkek hak' t""'rla söyledi- 1 1 d YB{ın a b r ~'.!tt' c;aıışmak ~ 

er altma koyc.u~.1:mu ü~ünü 

1 

oiıı!n \>!rıncı sınt!:na kayıUı bir gen" re-ekt.::d' F b k • ln 
muş olabilir. Fakat sebeb gwi sözlerin ne kıunıeti olahi. ~ .. ...... o:: 7 · n ~ı 8 n.o.:ı clertııder: 

1 l 
ı yor. :Sğleden sonralan çalı11nuık istemekte. ve otomobil stok pa,....8 ı3 r·ndan anlar 

bunların hangisi o ursa o - lir. ihtiyar dostuı~ 'e genr ha (Dc,·"mr ,·ar) dir. Fransızca bilir. ""ıttıto kullanu o ::;- .. ..... ı Kurt 1 ... 1 remzlrıe ml1rec:ı:at. 

sun, katil bu cinayeti daha ya~.: arkadaşının L< yngın suç \"e otano_grafiye vakıftı'" muhasebe • 32 vaıında ~ııc:-ı"ın• r 1~ ı:"eleıı 

işlemeden evvel nefret ettiği ı:--------------=:---------------------------.ııı------------· 
bir adamı da da-<0ğacına gön 1 
dermeksııretilebir intikam Hikaye Ad k •ı d l 
almnğı düşünr.:ı~~. ve buna a:g a ç e l en u 
göre hazırlanmıştır- ----• • 

Nakleden: 

Uc Yılııt2 

- Katil kimdir? · · k ·· d tın ı· t (Geçen 11W1hadan devam) yememişti. Bırdenbıre ap1 VU· musaa ~ e eme ıydi. rinde fe. c;abahlevin rröremivereı'?•n Hom. 
Noterin cc!Vabı çok ihtiyat Bu erkek Alber'di. m!du, Ve Beti: dakarhk hissi coşuyordu. Artık feri Al"alıa ısmarlad k. Bet• 

lıydı. Homferi. hemen dönmüş ve - Haydi! dedi. Homferi, de- ona. kar§r duydu~u sevR"i ölmüş.. · kalkmı-ı onu yan:ıl:larmda'n öp 
_Henüz isim verecek ka· ka<;mıştı. Az kaldı düşecekti. nizde oanyo yapa'ım ! Bu neşeli tü. Buna rağmen onunla evlen· mtiştü. Ert<'si ~abah Hom"cri er. 

dar düllünmüş dcuilim. Yaralı bir hayvan gibi ~oluyor- ses onun damarlarında çınlıva. mr,si lazımdı. Sinirli sinirli ı:rti 1• • kenden uvanmış Albert'in onu 
Pointer birdenbire sordu: du. O<lasınıı girdiği zaman ken- r.:.k dimağına aksetti. Kalktı. Ka- dü. Onunla evlenmekle ne müt. otomobille bekleıH<Yini qörmüc: 

disini sıkmış ve ~öğsü kuru. acı pırı açtı. hiş bir cclienneme ah1 aC'aktı! lü. Hnmferi emretti: 
- Bu sözünüz, "henüz be. hıçkırıklarl.Q. saraılmıştı. Artık - Affedersiniz. Bugün hiç te Fak.;ıt bunu yapmas• Jazımdt. - Bavullarımı ı::oförün var-ma 

ni devire,1 otomobilde mister her şeyi anlamıştt . Kadmın er- iyi değilim. Hareketinden iki r.ün evvel mi. konınuz ben 11eritie oturcıf"~a!m 
Sensburinin buluı:duğundan keğc yaslanması. crkeğn kadım B~ti dikkat etti· safirler gittikten sonra onunla Albert b;r Pev rlenHxli H"mfe 
emin değilim., r.:anasına da kuru•nmasr. yalnız hırsa dc~il. - .\man Homfcri'. Sana ne ol- basbnaa kalmıştı_ ri yerine oturmuş ve otomobilli' 

uzun ve mütemadi samimiy~tine du? - &:ti yarın ~·alnız ka1abile limana doı?ru i'erle?Y'i~ti Hoır-
gelir mi? delfi.lct ediyordu. Hele yatağın - Bilmiyorum. Belki de J!Ü· cek miyiz? feri otombılden indikt~n sıır-ı 

- Rtca ederim Nerdeyse yanındaki pipo, bunların karı nes çarptı, - Hav bay!.. Albert'e dnnnıü~: 
ben de mis'ı:er 111t~ .. kham gibi koCQ. gibi yaşadıklarım göster Sesi ölii ve gözleri m::tt:?m1iv<li. Homferi ertesi rnha.h erke'1den - Gemiye· ~elmenize hacet 
düşünmeğe başlıyacağım. miyor muydu? Demek bu erkek Beti ona daha vak·ndan baktı hareket edecekti. Eşvası bağ-J~n yok. Ben kendim gide!:ilirim. Al 
Agwzımdan kati bir söz almak Beti'nin yanında ~alışıyor. yata- Bir lah7.a bir ~ey demedi . Hom- mıştt. İki~\ yemek o'1ıu;rrr1ııvdr- şunu harcetl 

~ d · · • k · feri onun carar-t•P.mr hissetti. ı H f ı · · 1· d. c b" .l b ı J k k içı'n manevra yapı~. orsunuz. gın a grı7..ete mı oırnyor en pıpo_ ar. om er~ oo.ı: sın1r.ıy ı. c ır.~~n ecı ra ı et ·armıs 
d .ı.· rd H 1 ·· 1 Fakat birdenbire gözierinden B t' ı;:::: •• l" k b. tm t \11 t k .ı B 

MI.ster Ak•h""rl bı·yık altın sunu a c;e..hıyo u. e c o şova· - e ı ..• ana ı::oy ıyecc ır ve uza • ıs t. ı >er ızarl•I. u 
J ... velerin kaleleri yanındaki ev, müstehzi bir tebessüm uc:tu ve sözliın vnr. parnvt reddetmek istedı. Faknt 

dan gülüyordu. sırf bu iş için alı;ımı!=itI. Bnnlnr on.;ı.: __ Sövlc hknvrm. !~endi <le hissetmeksizin para\•r 
Noter bu sükiıtran sonra coktan ev·cruniş bir ciftten fark- - IIa.ydi oi?lum. Git yat c:nna Her zaır.nnki l!ibi 11€Felh·di. almış v2: 

müfettişe st1rdu · 811.dılar. Kim bilir bu işe kac se- bir n pirin r.öndcrcyim. Ü~levc Sakinni. :\favi 11özle·ri ~ülii\•ordu. - Teı::ekkUr ederim efendi. 
- Kadmiarm sözlerine nedenberi devam ediyordu? Kaç do~ru ivileşmeğe bak. dedi. - Bı1i"orsuntız ki Bizi 5cne1er miz! denıiştı. 

d b · ·? M h k'· k b Homferi odannda kaldı. On1ı bir d b · 1 · s· 1 kıymet verir mi«;. .:;.:. ? ·ene en erı mı. u .;:-. -,rn u c-n en cı g·nca ı:-evıyonırn • ı Hoı-nferi onu varım vatl'l!!. a!< 
· bl işe, hizmetçinin I...onclraya gel- daha trörmek is~mircrdu. Fa- zinle kac J.·tre izdivaca !a1in oı. st>!Sıml!ı..,.,rc; ve uiirümiiştü Nilı!1_ 

Pointer bu sunıe mü ıem mes!.ııdcn beri devam edivord•ı. lmt buna imkan yoktu. Rodostan . A k h dd" · 
b . 1 "k ·f • ı"lk lıare,·et ,.,decek olan ,..emi duıfonıu biPrsini7. A rhlr 1l<itni? yet Beti'nin aşı ·ına a mı 
ır cevap a ı. tı a E:l lı: Beti. bütün İn""ilt.ercnin prestiş · h "' "" rle eskisi nföj tov <le~iliz. S!ı.na ı · · · · b" ki 

O • tt·~· b" t ·ı b ı · t · anC'ak hafta sommd:ı. r.rnvasalat " Jıldirm 1ş ve ıçı acı ır zev · - nlarxn r;a CO<Jru dü • c ıgı ır pu ı ~en, u rnmıe "1 sornvorum .. Bann ,·arma;: mısın do1mu tu. 
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