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18Yiçre. ingilterenin 
nıüzahere.in ı 

bek.iyor 
--<>-

Bir mebus 
c ediLt: 

~I 
ltıaniar kadar, İngilizlerin 

de bizi 1 - ·· • 11.n eyacııgını u.~ıt .. 
ederi'l 

~ Öünyanzn en 
~ 

eski demok-

,.Qt1.ar ıy ız.,, 
~ ~ 29 (8 (A.A.) - Mllll Mt!Cll8 

'ltı 1'I Albert Ralı:c, lsviçrenln 
'~"1 llca~Und" zutur eden ve ye 
' ~1~rn gele:. mll~l;llllt hakkın· 
~ate nek meraklı beyanat~ 
~l §tur. 
~ ı._ hfldıaclert, mibYcr dcvlcUcri 
t ""'tlt -
' tolu ıııtır.d:ı bu.ur.ı:ın arazi ile 
)ttlııcı;evrı1mtş olan İ<::\>ıçrcnln vazı. 
~ bUyUk dcttı11•l!lJkler husule 
''l"ln r. tavlı;:ro 1ngUiz ablukasiyle 
'l§t !lı.Ukabl' ah11,!fası arasında 
~lı. ~r. Bu IUl.arla lı;,içre bUkfl. 
. "tlltee Uıverden rc!alBt vesikaaın, 
,ı. tclen ~ gçmiltor.n eerbest geç 
~ ~~ -~ 1nlllıaua vc.ılkıılar istemek 
.-,~Yctt'lde klllmttktadır. 

' ~ Alınanys ile lııvıçre arasında 
' illllarda aktedi!Pn itiltı! muci 
~ Alınanlar tarafıt>dan kontroİ 
~r. iavıçr.c m:ı.llann~ı Jhracma tn 

'\ '"lll -,1 ~ ile Uv11fakat etmcnıektedlr. ıs_ 
rfl \, bır lıaaden Aime:ıynya bağlı ise 
ti' ~ .., Yandan ns dcnlZJeri kontrol 

'ıı ne bu !Ubarla A\"rJ~ kıtasın 
'ttr ~ilan lhrac.:ıta o:auğu / kadar: 
~lta lalardan AvrııJJaya yapılan 
~"ttt da. m&nı o!alı·.c~lt bir va 
~~ buıunan 1ngılteıeye de bağl~ 

' 'ktaaır. 
\ııl'\ :t ~!s, bu izahatı verdikten 
·~ etıce olarıık şay:o cöyleml§Ur: 
~~cıun buırıısl l.lr \'llZlyette bu. 
"1.!'ıı1.ıı u l'llUdrik oıcn lngll~rcnln 
~~)' en eak. den.okraslslnc ka111 
~)'~~L dal.a a:; ~nlayı§lı dav. 
~ tın.it .,~enz.,, 

~uslar 
Merkez 

1~ıntakada 
"kasaba 
~~!~A .. \!ı~,~d•n 
~ hıtııı l!:venlng Sır.ndı.rd'' gazc~ 
ı...."'lcla rııı;vtır: • 
~t~ höyıe An•,•:ikalılar, kendi 
~ llıata 111 fa~ me\"sMna ve mU 

'l~11 Olan ibtıy•rlarını bizzat 
~ "11,r d~l".t3 edcc<': ıcrdlr. Ain.e 
~ ~~ ·g1ıız ııcy .ı.1atnlnln yu: 

~ tCU lt !!lın.,k ıçtn, lzlandadakl 
. \'\tetı rlt.ln ,, ut:taç oldukları 

'tı ·~lq lt filıı~rm~~·I de deruhte 
~'tıtl'lk l.llrl<'r. 

)ı '-tt .'tı ~e::rıı eri ile ,aprlacak o. 
~I!• h n:ı.kıı:;.o .. u .Am4!rt1ı:an 

~·- •ıııe•ı l "lir. nrafıı.c-an himaye e. 

1 ALMANLAR 
RUSYADA 
Yeni bir 
biivük 

taarruza 
hazır
lanıvor 

--0--

rakat her 
genııenen 

taaıruz 

Bir evvelkine 
nisbetle zayıf mı 

oluyor·? 
Röyter aJan~ı A! keri 

muhabirinin mutalaası 

Londra, 28 (A.A.) - H.öyter ajan 
srnm askeri muharrir' yazıyor: • 

Rusya harı..inde görC•<>n umumi ıU 
kQn, Almanların hiç c;Jmazsa muvak -
katen kuvv~Uerinl sartctmıo oldukta· 
'rını ve birkaç gi~ isUranata mubtaÇ 
bulunduklarına delildir. Almanlar tek 
rar taarruza geçmclt için de hnrekAta 
bir mUddct f sr.a vcrrı el:. mecburiye 
tlndedlrlcr. • 

Fakat tecrUbcyle ıj~ s:ıbıt olduğu 

vcçbUe her yenilenen lr.ı"'""'z. e.YY~l 
ce yapılmış oııın .taıırn.,'::.lıı.rdan py_ı!._ 
tır. Bidayett~ Uiatrı;rA. 'mukavemet 
etmi§ olan •:lilıtmnn kuvveUcrihi yeni. 
den tcaarruza {!'eçercktc:n !mba etmek 
mQ.mkUn değildir. > ın.on kuvvetleri 
mUtemadiycn yıpranmnl: üzeredir. 
Halbuki Rual.lrın zaafa. uğramakta 

olduklarını gösteren hiç bir a!Amet 
yoktur. 

Hali hazırda ka.t'i r.c~celcr aıınmak 
istenilen noktalar U..nlngrad ile ce. 
nubi Ukraynar:lır. Aln.nnlar, , ~nlng_ 
rad'ın birkaç gline kı.rlur E'llerine ge_ 
çeceğini ~!ahUrle v•; tehditle ııa.n et._ 
mcktedirler • 

Bitaraf mcnba.:..:,'an alınan 

haberlerde bu iddlaıa:-ı teyit edecek 
Dc,·amı 2 nci sayfada. 

Alman 
tebli2i 
.... 'Faz.ııı l lnd 11&yfada 

italvan 
tebliği 

Bardiya ve 
Bıngazi 
Üzerznde 
Şiddetli hava 

muharebeleri oluyor 
r~ma, 28 (,\ .A.,, - 1ta,ytm ordu. 

!arı umumi :.ararı;".hmın tebliği: 

Şarki Afrikada. kara cephesinde 
topçu faalıyetl olmur· ur. ' 

B!ngll"'' ve Bardla iıt'er!ne dllşnıan 
tarafından ynpıJ.ııı h•.r alun esnasın. 
da 3 tayyar() 11levJe,· ;~•1 ae t.IU§Urtıı. 

muıtur. Kutra nıınta· .. : nnda yapılan 
bir keşif uçuı;u c.rna.ıı:ııı.o dördüncü 
bi~ tayyıırc do tayyn:-e .... ılmlz tiıra . 
fın"n" dllşUrlllmUşlCr 

Şarki · 'frikRda, l" Lısandan .beri 
muhasara "Jtında bı..\•t..sn kahraman 
Nol§etild gamizon1' b rkaç gilndenbe_ 
rl yjyeceksiz kald:ğı lı;ln 26 eylUlden 
itibaren .t;slim olmaıı emrini almı~. 
trr. Bu 0arı:ılzon, c .·, •lcı: ,parlak ta. 
arruz ve te~hfUl hnrı;l:e:lerde bulun_ 
muı, aon xaman\ardn cvrctkAritl}e, bir 
çıkI§ hu.reketl yıı.p8.?'al.: ~detçe Ustun 
qll§man kuvvetlerini l:a(;ırmı§ ve oıı. 

:- ra eğır zayiat ve. ulrn 1,tir. 
Gondar'-tn diğer .'ltnknlarında dil!! 

manın muh~E':; tl'şchl 1l,.~eri müc--1r 
mu'rıbll hareketler ılzlo a.kamet!l u~
ratılmıştır. 

Düşman tayyn.rCjeri Agrigento, 
Marsala, Trapa;.ıl, C.ıgUnri \'C Porto 
Ampedoclc 'lzer•n tnun.ız nkınlan 

yapmışlardır. Bu t .-ınunı" eıhlrdc ııl. 
vilahnUden J kişi ölmr.;. ~ ki§l yara. 

Eski iran 
_ Şanı 

Alman zırhlı arabnları muvakat 
bir köprüden g~e:-· e'\ 

AKDENiZDE 
ESRARENGiZ 

BiR SESSiZLiK 
İngiliz 

filosunun 
dolaştığı 2 

~~~ün içinde 
1 Ne bir mihver 

den;z üsiü ne de 
denizaltı gemisine 

Tesadüf 
ediJmedi 

Londrn, 28 (A,,\ .) - Şarki Akd~ 
ni7.de bir İngiliz gerr.u;ındc bulun~ 
Röyter'!n h'.lsusi muhabl:i bildiriyor: 

"İngiliz ııark! Ak·k'nlz filosunun 
zırhlıları, r.-fakatlcrlııd .. ~troyerler 
olduğu hald~ denizde <!oıll::dıklarr son 
iki gUn içinde dU5manm ne bir deniz: 
Ustu, ne de bir tlt>ni.7.aıbsı gemisine 
tesadUf etm~mişlcrd!c... • 

Muhabir, tirka~ gU!ldcnb«!ri Mısıra 
karvı hiç bir bava akını· yapılmamış 
olduğunu i!D.vc etmckt"°~ir. Düşmanda 
görülen bu atalet, AJ:nan.arm başka 
yerlerde pei< meşgul bulunduklarını 

göstermektedir. GörGnu,c göre, Al_ 
man tayyareelrlnl.n rolktarı, Alman 
larm iddia ettikleri kaJnr çok dcğil
d!r. Filhakika A1mnnlıi'r UstUnıug-Ü 
muhaıaza etmek lçir. <:ilerinde mev 
cut tayyareleri bh muharebe sahasın· 
dan di~crin~ nakletmek mecburiye: 
tln<l<ıllrler. 

Sovvet 
tebli ~ ine 

göre 
7 günde 

Almanların 
zayiatı: 

18 bölük imha ·edildi 
2300 k4şi 
öldürüldü 

18 tank, 64 mitralyöz, 48 
sahra topu iğtinam edildi 
MMk0\"8- 28 (A.A.) - Öğle üzeri 

neşredilmiş olan tebliğin ~!besidir: 
Son yedi gUn zarfır"~ kızılordunun 

cilzUtamlan garp mmtnkasmda dÜ§. 
mania harp etmişler ve ona ağır ?A 

yiat vc.rdirer~k mWıtııhkem mcv.zUc -
rinden ç:kmışlardır D~man ıs 
tank, mühimmat dolu 41 kamy~n bı 
rakmı,şıardI". DUşmar.m lO siper ha · 
van topu bataryası tnbr:p cdllmi§ti;: 

Birçok Alman as'ke~! esir cdilml§t.i.r 
Alınan ganaim meyaıımda sağlam o 
larak 48 sahra. topu, 19 siper topu, 64 
mltzalyöz, iki radyo mUnile3i ve bir 
çok tUfek vardır. 

Cephenin §imali g~rl ı.s!.ndekl bir 
mmtakada ~Alman zabit ve neferi 
IUıı.t edilmiş, i> tank kul:nnılmayacak 
bir hale getirilmiş, 3 ıı:ıhrn topu ile 
20 mitrnlyöz ve 600 tüfek zapt ~ya 
tahrip olunmuştur. 

Bombard:man tayyarelerimlr.dcn 
mürekkep bir hava filosu, yUzbn§ı PJ 
eUyaklr'In ~mmandası l'ltlnda !aaliyc • 
te geçerek cenubu garbi mıntakala • 
rmdan birindı;ı takrib.:n asker yüklU 
'80 kamyonu ve crte~i ~n bir tayy;ı 
re meydanındaki 20 Alman tayyare!l 
rıi tahrip ctınlıtir. • 

Çete muharcbclerir.!·~. K Yoldaşın 

kumandasındaki müfreze, bir trene 
taarruz ctm:§,,,.çok m~ktnrda mUbim 
mat iğtinam etini§ ve tL"'Çok kamyon· 
lar ele geçlrilmlştir. Lokomotif, çıı: 
gın bir sUra'Ue yak1&c.1k! istasyona 
doğru atılmış \'C burnd.ı bulunan \'C 

Alman askerleriyle yUklll olan bir 
trene çarpmı1tır. B:ı r.ıtısademede en 
az 150 zabit ve aııker telef olmuştur . 

Londradan 
Moskovaya 

D o stluk ve 
muhabbet 

mesajı götüren 

lngiliz 
laygaıeleri 

I..ondrtl, :?S (r\.A.) - 1-ondra şchrJ_ 
nin av tııyy:ırelerin :r-n ır.Urckkcp bir 
filonun bugünkU pazar gUnU Mosko. 
vada ynpılac.ık olan g<':.çlik toplantı 
sına İngiliz naya kuvv •. Utorlylc Sovyet 
kuvvetleri arasındaki ba!{ı tebarüz et. 

n!.rcn bir mesaj L >tUr.ııtl~tUr. 

Cagliari'de tayyare dn!I bataryaları 
bir düşman tayya.'!l8ini oUşUrnıUşler. 
dlr. Diğer ol• t:ıy:•a-c d~ Marsnla mO. 
oe#·:ı te•ti ıtı •nrafın· :,n dllşUrUI. 

mllştUr. 

Cenubi 
Ameri-
kava 

qidivor 
iki kızı küçük 

oğlu da beraber 

Necib A!i Küçüka' 
Orta :Akd~'ll.:::ie hl!\'.ı h vvctıcrlmiz 

Ccbelüttarıktan çıkan hUvUk blr lngl_ 
lh don\z te.i}el:.kü!U:ıcı l : rşı şiddeti 

hücumlarda t-ıııluf\mnktnü•rlar. 

AMERiKA BAHRiYE 
NAZiRI 

Bitaraflık kam-:.- .;;un kaldı-
rılmasında ısrar edi}'or T ahran, 28 ( A.A) - Eski 

- B ormnde:., ızıı (A.,\ .) Ziyaret İran şahı, cün Benderab· 
maksadiylc lur:ıya fC' miş olan Ame. has' a hareke~ etmıştir. Salta· 
rika bahriye az:ırı aı :ıy Knox, Röy _ nat hanedanmd".n bir çoğu 
ter a3ar_ısı muhabirine beyı.natta bulu. 

nın vefatı 
Bütün ilim ve polit ika muhit

lerinde teessür uyandırd ı 

Cenazesi yarı , 
ka kac 

narak.fz'anda '"i: Tem: Neuvc usıe. kendisin~ refakat etmekte• 
rinden .-ıanra yer almı:.J> ta olan Bcr. dir. Eski hükii:nda? evvela Dcnizlı m~b"utı•ı, lc:yıııE'llı 1!ıın ad.l. Bu ani tııumu l:ar§ı.ı:-n.,. "°'1'1.u1 ta 
mudes Usl~:indeıi m~ı:tıtıun olduğı.inu Hindistana V" oradan da ce· mı. muharrır 3•clp Al: KUc:Uka'nın r:ıdfül:m bü)tik bir :.r .. ı.:.••- kapıl~-
söyıemi§tir. nubı" Amerı'k:>y."'. g·tdecektı'r. Iard:r. Aynı za.m-,.ür. b:r Wm adam~ - " dUn BUvUk:-ıoa 'ıı mt•nflr lıulunduğu 
Knoıc bitaraflık \oanunu•.un dlga edıl. İki kıziyle s.imdiki sahın kü· ı olıın Necip Alt Kı>cüx:ı'nın bıo.m& 
mesi lüzumu lıalıkınrlakl beyanatını .. bir dostunun cvındc scı:t~Jkalpten v.•. memleket ı-:uıde çuk ıı- l:ı'r k.ay:p9. 

tekrar eceı~I< bu ltaı "' ~ Amerika_ çük karde~~ ?!a~1 v~lialıt Ali !at 11q iD.1 1-.•Clrl• babıf-c udık. ll•rhumQll cetı•~cl\ DPftl:Qt."' ....,.._ 

nm aıcyhin!e olduğunu ~ynn elmiş_ Rıza, ke_ı~d1srne refakat et• , .Merhum, htrkrs t: ~1çmdan sr:vUl.ı· I nan validesi e-cllnce rucrı.alml!! kaldı_ 
tir. ı etmek\.edırler. ve b\lrm~t e~Un\l. rıl-.c•ktır. 
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Almanlar Rusy da yeni 

•r taarr za hazırlamyor 

rmd 
lııc. 

.............. .., • .c l 11: -r det 
~l ctm k munıı.tın clmalön bera. 
ber bu nôkta halrtkt !1' oo m lyetl 

r • .M , R s ()Td • umın b&hındu. 
jlJlll n:r;iy~U lduğu bl tut:rhalüadrr 
~ Alm nların bura/. ele geçirmek 

bt1slcriıil Rusiarm ak1m b akma_ 

HISVE 

Ve Feridun biraz dur 'kt:;;ıı 

- Fa ... at bunu Ulmir 
zaman eçm ştlr. 

ö~ le m zanned or:;unuz 
F'nkat bir kere du ünmek 

ı.,eridun 1:elih Cemalı 

ve dusünuyordu. 
- Koca htı}ar. mahe e 

d:i de kanormd .. ı o bilir 
rij; .. 

F 

• • uc 

3 e ash azası 
t rafından 

Tekrar teyit 
edildikten 

sonra 
italyan 

matbuatın n 
hara etli 

atı 
Duçe, b"Uhrcr 
~ teatı edil. 

· olıon ltı.uı:mıUl lillC.!Sjları ltaıyaıı 

gaut ~ btly1lk bl.• eU t 
~ 

om conup u 
t'Olu ile t.edricı b r 
olunmakt.a.dıı. F o rak Japon 
kuvvcU rı Hınd in 'n mUda nasını 
dc'rubte otml§lerdir. Nıh yel Tokyoda 
r 3m1 ma m t n söyl m • 
ğe t!Uılyettar Oian b r zat ınisnkın 
Japon ayasetinin tem ı tıı olduğunu 

bey 

Amerikada buğday stoku 
çok fa?fa 

Vo ıgltm, (A.A.) - Zraat 
neza.relt taraf'md n neşredilen 
bir raporda bıldırıldiğine göre 
1 temmuooa Amerika.da 1,344 
milyon lb ı ~ani geçen eneye 
n .. ran 246 milyon faz n buğday 
bulumn ktnvdı. 

ASK OMANI 

66 

merikalılar 

ingilizlere 
. 
ıaşe ve 

mülıimmat 

yaro1mın 

va ava 

v 

t tm 
çcnkonun k 

Almanların 

g tirdiklcri 

edDmb 

urivenin 
istiklili 
Bu istiklal 
şimdilik 

Bazı kayitlere 
bağh ise de 
Harpten 

sonra tam 
ser esti 

kazanacak 
Şam, 28 ( A.A.) - Orta 

§ark hür Fra.n z't kuvvetleri 
baıkumandanı general Car. 
toux, sırl harp vczfyetinden 
mütevellit bazı takyidat ile 
Suriyenin istiklal"ni ilan et. 
miştir. 

buk unu tulmru: dc"il mı! Takdir 
edın bunu. 

Mcıliha Cemnl ellerini kavu tur-
u: 
- Oh rıc:ı ederim z.,, dedi. 

\lo.ziden bah etmey n bana. 'için 
yle fenn. bruu o unuz .. nazarla -
'lll daki km ıkc okunUy(>r'. 

ROstof, 
Harkof ve 
Sivastopol 

Sovyet Sovyetler tarafın 
donanmasına dan şiddetle 

eş a·çlldı ~~!~~a~~·~dı~ı~~r 
B . k o·. r 1.-cningrad et:m.fmclakt taaınızlan

ı r ruvaz - nı şiddctlendinni'j olmalarına nğ. 
men Rusları mağllüp etmekten ı . 

e Yangın çıktı baret olan ~y~lerlni ~akkuk et-
t.ırmcnın muslml oldugı.ınu ıtıraf 

1 lıhrerln umumı ka.rn.rgitlu, 28 
( \. \.) Alman orduları Basku. 
ınandanlığının tebligı: 

Lenin radı ihal ooen phede 
"'rdunun ı bat ryn.Jarı Kroru tat 
oniınde ve bu hnn sahilinae bu
un n Sov ~t harp gcmil rıne mu

fakıy tle ntefl açnuş1~ rdır. 
26 cyliılde b ı kruvazordc ~ n. 

ı c rılmı tıı. Kharkof ve Mos. 
ova mıntakalaı ı ıle Vılnanın men 

bala.rm a t ~vnrclermnz nakliy 
emllennı v demir.}'olla11111 bom
rdıman ctmic:ılerdir. 

Kronstnt lımanmda l.ıombaı'dı. 
man t.a,,H"nr<:IC'r·mız 11ır Sovyet 
zırh! m:ı tam ısa.bet ka.ydetmlşle 

diı. A lma.n tayynreler:ııın gece ta. 
nrruzfarmın lıedefi Moskovanm as-
keri tc tr idı 

Ferro ndal.uımn bulundugu go1 
ifil< mıntakada t ı) ynı-clenmiz gun 
dilz cf'nı n 13.300 tonluk ik'ı silcp 
batmnı lnrdır. 

Du ma.n dun Manı; sahili ilzerin· 
den uçmak i n ) ptJğr teŞebbtls • 
ler csnasmd , 4 it tayyare da.fi ba. 
tarynlan tarufmdnn. ikısi ha.rp fi. 
!osunun cuzutnrnlnrı tarafmdan ~e 
17 si hn.v muharebe! n esnaısm • 
dn23 tayyn~ kııv'betrni6tır. 

Alınnnya uzerındE1 ne günduz n 
de gece hıç düsman ta~ arcın uç. 
maınıştır. 

Topkapıda Akgül 
sinemasında 

'ropkapıda tnı mv y caddeslnckld 
u W.. slnemaaında cUn ak§am bir 
1a.ngın olmu , filnıler tut.ulmll§tur. 

tef, gösterilen filmler maklno 
lasrnen yıındı~tan ~m. dllriilın~ 

Wi, 

etmekte<lirler. 
Diğer cihett{fn Har.kof ve Do -

rıetz havzası isi ikametinde taamı. 
Z.l henUz başlamanuşlnrsa da pek 
krsa bir .uunan.da Alınan orduları. 
nm hara.kete li:91'.l<:eccklerinc dair ba· 
zr emareler grırlllmektedir. Sovyet 
ler bilhassa ll'U'kof, Rostof ve Si-
va,.,topolda mukavemet etmek ta. • 
avvurunda:dıriar. Harkof ılc Ros. 

tof kuvvet.it · ihkamlam malik ol
makla tanrnmı:ttır. 

Sh"nSt.opol ı. > alınamaz bir kale
dir. 

Krmnda Alrrıan layyarelerinln 
iddctli hUcu arda bulunmaları 

;::,o~ t krtalacmm burada Alman. 
Itıra k ışı bir :mukavemet gösteı- • 
diki r 'ni j~t et.mektcdır, 

Diğer cihetten Alman askeri 
eksperleri Kınının zapt.mm Giıidin 
-ı.aptı kııda.r gilç olacağmı eekin • 
medcn itırnf etmektedirler. Çünkü 
Kırımdaki Alman ordwm dCllhden 
Sovyet filoeunun tehdidine maruz 
bulunmaktadır. 

Alman ıı.sterl ekspeT"leri tarafın
dan ileri süriilen bu iddia, Alman. 
la.mı Giritt.c ta:tblk ett!klerl usu • 
le Kmmda da mtiracaat edeceltle. 
rini ve büyük bir ihtJmalle kıta • 
laruu tayyarelerle indireceklerini 
akla get.irmeklcd:i.r. 

FinlAndiya cephesinde; gôrünWje 
göre; ciddi bir m.u.haZ'ebe cereyan 
etmemektedir. 

Leningradın 
ıztırabı 

evre, %8 (AA.,) - Tiınes 
ı:azetesinln bllail'dl~e gtSre, Le • 
ningrad halkı yalnız topgu ve ha-
va bonibardıma:nlaniıdan değil, ay. 
m zamıında SUSU%luktaıı ve eleıt • 
tıiksrzlDct.en de sıkmti çekinelcte • 

Hat yOlt bir tel de dirler. 

nca. bir zayıat lomaınıştır. 

Yangının makinist. Ncdl.mln dikkat,, 
Bizltgi yllzUn~ n ç.ıktrğl ıınl~ılıruş 

Uthkikata b lanmıştır, Yı.ruın mm 
3 bin liraya. ne d Cl()O Ur ya 
igortalıdır 

Fin topraldarında.ıı Leırtıtgra.da 

doğru bakıldığı zaman, bilhassa ge 
cc korkunç bir nıanara katştSm • 
da kaluuna1rtadır. <)UhkU o zaman 
blrblriDJ ti.kip eden irlf'fllltlardan 
hnsıl olan yangınlar g'örlltmckte 
Wr, 

Söylendiğine ~öre, Kronstadt 
Yunanistandaki Giritliler kalesi reçcn haftadanberl eskisi 

iş bürolarına çağrıldı kadar faafü"Ct göstermemektedir. 
Deyli Telgraf gnzeteı:;f b llııı$Sa 

Atina fS (A.A) - Teı'his e. Lcningrndda yivr""k mfktannm 
dilnuş o1an ve muvakkaten Ati- as~ri ha<lo~ indırildimni ya7.JJ1ıık· 
na civarında bulunan bUtiın Gi. tadır. !}elinn elekt.rlk ccrcYQnm • 
ıitlileıin Y başından evvel is dan mahnım olması ytlzilnden halk 
bürolanna. milracaat etmeleri Ja. odun yakarak yemek pisirmek mcc 
zmıdır. Bunlar Girit ad ınJa buriyetindo kalmıştn'. Fabtikala .. 
yapılacak işlerde kullanılmak u.. rın işçile"rlnc. günde h~ olıiınzsa bir 
Eere Alman makamları tarafın- kere sıcak ycnıck verebilmek iç"n 
dan' Giride evkcdileceklerdir. kış i~in birlktir1lmi!5 olan odunun 

Bu işler bit1ığı zaman Gıntli- biıyük bir kısmı şimdiden satfe • 
lcr evlerin donec&lerdir. d lmiştfr. 

Alman 
taraftan 
Slovak 

Başvekiline 

Suikast 
V8Dildı 

Kudüs, 28 ( .A.) ~ Çtkosloo,;akVS. 
ıııar mahafflında lbiyettar b r 
monbadan bildlrlldlğ r.(l gör Alnl • 
ln.nn davaama. tnrafto.r'ık eden Si • 
vakya ba§vekilı Dr. Tu va ka.rşt b 
suikast yapılmt.'1 ''C fn bu ~bb 
akim kalmı§tır, 

Slovak Unı:·>rmas.ı:ru 1 t-ıs b r b 
olan mUtnamz tevkif rnı Ur. 

~ ..... ~~--o-------~ 
Leningrad 

Tam olarak 
muhasarada 
değil mi? 

Mareşal adlyenııi 
orduıarını kurtardS 

Loud10, 2 ( A,A.) - B.B.C 
\imanların Lenin~rad'a karı; 

taan.ızlarına rağmen Ruslar ın 
dafaaya azim'e devam f'diyorl 
Slusselburg kalesi, 15 gun e\.., ,. 
iddia edildiği gibi Alm!1P~arı, 
elinde değildir. Bu hal u:ııı 
grad'ın muha.sa.ra edılrniş olrıl., 
dığını göstcnnektedır. Son " 
saat zarfında vaziyctt:e d -
lik yoktur. Bu vaziyet mert-e 
de Timoçenko ordusunun h tl 
katına <;ok ) ardım ctmekted!t t 

Diğer oophe1erd 1·1 vazı} 
gelince, İlmen gölü havaJisıııcJC 
şiddetli muharebeler oıur1'e 
merke?.de Timocenko ordı.ıl 
Smolensk'e doğru ilerliyorhı.r. 

Ukrayna.da Kiyef mmtakn 
daki büyük muharebe bitmis gı 
görünüyor. Budiycnni buradıı b 
kaç f ırka.yı kurtarmış ve mu 
saradan evvel <;ekılmi.cı fırknl ı1 
bırlıkte yer almıştır. Almanl 
aldıklanru bildirdikleri esır ıt 
tan Moskovada !~abul edılmı 
AJmanlann imha ettik erin 
dirdikleıi fırkalard n bır ~ 
Harkof cephesinde harp e 
tedir. 

Odesa müdafaası düsma111 
mali garbi istik m tınde P 
küt'tnıÜ§tür. 

Mo kO\'a, 28 ( • • ) - UJ'/P 
ki, gazetecilere beyanatta bultl 
ra.k Lenbıgrndla kara münnkııl 
nm kesilmem oldugunu sO: le> 
tir. Leningradd:ı vesika usulil 
ıias edılınisse de hiQbir gıôn rrı 
de i eksik değildır. 

I...ozovski Almnnlann ö e1 " 
sını zıı.ptetmediklerlnl t yit et 
tir. Mumaileyh Almanlaı 
bu adayı i:jgnl ettiklermı 
!erini fakat bunun dogru olın 
::ıı söylemiştir. Almanlar sonı 
ndn.nm kısmen ifınnl edildi ni 
d:müşlenlır la bu da doğru d 
dk. 

Loı:ovski 1n.gtıiz filosunun /. 
man filosuna z.-ıyint vcrdırd 
Almanlanrt Baltlktaki sevkU 
noktala.rtnı ele geçirmek ı fn ıı1 
riplctini ve küçük harp g nıil 
kullanma.lan kendilerine pek 

dunun sakin bir sesle ··ykdlğı 
sötler ta.kip etti: 

lrya mal oldugunu v bu bt 
o kada.r fena vıu:"l ate düşer, oka.. artık geri kalan gemlerini telı 
dar ç.abuk mahvolurum ki, bunu lteye N>kmağa cesaret edem 

- Haydi, diyoı'<:lu. Y lan söyl~ 
meyın .. Bir d karsımda ööyle ko 
m~dı oyna.mayın.. Benim Ha.tMC 
kadını çok yaklndan taıııdıgımı ve 
oda hızmctç:Ierinin bilhassa eski 
hizm~tÇiler· n bn'ÇOk şeyler bJldiği. 

senin anlaman ~in evvela benim rini söylemi ttr. Lozovski uP 
vazlycti:l'iil t.a.ltdir etmen Jizıinge • 118.ve etm'stir: 
Ur. Bir kere bu hakikati öğrendigi Şimdi Alınan filosu Balt "1 
zaman Mahmut Atanın yapacağı Sovyet filosundan ~ekinmeJ<t 

- B n Mahmut Ata Be e 
Jım etmek ist r oıısmiz? 

.• n unutuyorsunuz .. Sıze konıcdi oy 

Hk iş beni terketmektir. Bu da be- SOvyet deniz istilıkamlarmB Jfd 
nhn mahvolmam için kafi .. Eğer bu r:uza cesaret edememektediT. 
hakikati oğl'Cndikten sonra da yn. lltsa Almanlar bu denızde bl 
nnnda kalır, beni terketmease ba harp ve nakliye gemfl{'rf ka} tıt 
d:ı.ha miltlı.iş olur. Çiliı1cti 0 zaman uı..işlerdir. Şimdi ya.lnrz kUçillt 
beni param için sevmiş olduğunu Ulilerlnl kullanmaktadırlar. 

- Çıldırdm mı sen Niçın ta·
ede~ ? 

' ,_ 

n mayın diyorum, sız yalnız ıuıki· 
ki vaşmı1.ın meydana çrkn1asmdnn 
korku.}'orsunuz. 

M'elıhn Cemal boyalı ynruikla.rtn 
dan bcynL'\C dognı kan hucum t. 

lırı- tıgmı h setti. Fakat sa.dece şu 
ozlcrle mukabelede bulundu: 

e Me1ih Cemar mirıldandı. 
- Benım mevcudi.}' etim sc'rcli. 

rı e nakısa mı v ıiyor? 
Melıha Cemol vouveti kurtarn

a1 nı rıya'rak cevap vcrdı: 
- H )'lr.. dedi. Ben kendim • 

Ben üşiknnı her f:eyiıı fO\ ... 
kinde sevıyorum. 

- Aş:ıkımz mr? Sirin ya.şmızda 
ıı· kadmnı fıştkı ha... Sız Mil o ih. 

tıyar dudaklarınızla. bu sözü söy• 
IPmeğe ntanmalısmız. 

Meliha Cemal saldndi: 
Evet, sevhonım; diye tek ., 

rarladı. Eğer onu buglin yanımda 
aJrltoyuyorsanı bunun sebeplerini 
d henüz .siz a.n.lıyamazsmız. Çün • 
~u ınıuz. "Ben hlilii kadın 

ind en tik hisseden, h nü~ 
ıze tamamen kaybobnam.ııj 

· kadrn olduğum Sevilmek, hoş 
utulmak 8.l'ZWli!O ona yanımda a. 

Irkoyuyorum. Eğer benim y mu 
billınssa benin1 kendisine yaJan 

ğumt ~ime 

anlarnn .• Bu ise d81ia müthiş bir 
1 
___ _.._....., .............. _ ...... _,..,/ 

vazıyct.itt meydana c;tkaım:tır', Ve 
ben buna tahammül ~demez, mUoo 
hakkak ôllirUm. 
-Şu halde ne~~· 

nüyorsunu.z? 

- Ben aıizf8 i&Mıf metlfaatinlıii 
bıç dffij nmediğllilsi, t.8kdit etme
diğhilti dill!ilYıUyorum. Bir raa.Jet 
çrkaririaJd& hiçbh' fJC)' kaı&erı....,. 
sma .. ~ reııımen, mCŞM ~ 
te size ut.iyen borçlu deflüm •• 
Sizin de kanun muvacefieftiiide ha. 
ba.nra anııemz var. Ben sıse Dfiltun 
hanôüidc taMffUf Mltknıa mAllt 
oldugum yegtne Wrlıtt.ıiil, pa.m .. 
dan istediğim ltad&r m.u&-.enet e • 
deoIHrım.. si.&e §.imdilik yapatille • 
oeğ1m tiGftm feClaklıtıi 1ftıiı4ıal l. 
baiett.lr, DQa ~ Dd .... 
sonra ~taliut ltt~ ay .,.... ._ 
kmı beni 'ID1ibatltalc t~. 

~,,., 

Mektep1 

ler açdd' 
o 

ilk. Orta ve Li 
kitapıannı 

V AKIT klta evlll 
•"nız 



a;, e 
~lonıarında 

"ltiiiJODlak I' 
~eiıae blkiy8s 
ko yavrum, şimdi benim 
~İiceveraiı bulacaksınız 

sam üzerine bir hardal~ 
soğuk su içeyim?,, 

S5 
ilŞlnda bir ko.dmdı. 

a~ na daya.na ve krsa 
, J'e. • ata mahl.emc salonu. 
lllt ~e ı-eçti. Geçer geç • 'vzU su oldu: 
•ı hakım bey, benim 

b r buı ca.ksmız, yoksam 
bard k so ık u içe-

. 
ne bilirim, bir gUn mutfakta mn""· 
rapa ile su alırken, maşrapanın i· 
çinde bir beşibirl k r.-ordilm. Kü • 
pün içine bakınca ise hakiki bir de
fine ile ka!'§rlnr;ıtmı. Hiç kims.:>ye 
bir fiey sliylentiyerek bunları nl • 
drm. Bunların çok eskiden kimbllir 
kimin t:arafmdan saklandığını s:ı.n. 
'll ştnn. Madam Honıik'in olduğu • 
nu bilseydim, ·alır nuydnn. Ne ise 
bcş!birlllilcri bozdurdum, kUpeleri 
.;attnn ve bir tane bcşfüirllğf de 
evçilim Ahmede dUğUn masrnfı 
ınsm, diye verdim." 
Münevverln mubakE'mesI bugiln 

t:!Ullamıştı. Ancak, kendisi tevkif· 
~ anede olduf,undan ı.enliz getiril .. 
..... cm'<>ti. Nihayet h'.ikım k('ndisj • 
rin müteakıp celsede getlr:lJ11esl. 
"~ karar vermi3 ve muhakemeye 
r\•abında başlamum. 
A-.nca, Münevverin mücevher -

m teker teker sattığı tnm 9 ku· 
vumcu da h!Zirk malı bilerek satın 
almak suçundan mahkeml'yc geti
r ilmiı lerdi. 

Madam Homı'k komik ttıvırlnrla 
vakavr yukardaki Şek"Jdc anlattı 
ve ilk söze ba.şladrğı zaman söyle. 
1"ği su sözleri, ifadesini bitirirken 
dl' tekrarladı: 

- Kuzum h!kim bey, şiııdi be· 
nim milceveratJ bulacıksnıız yok· 
sam uzcrine bir soğuk su içeyim? 

- Bu kuyumcularda bulunanla. 
'n mahkeme bitince elbette alncak
sı:ıız. Sen mUcevhcrlcrinin hepsi 
ne kadar eder, lfJiyor musun? 

- Ne kadar eder de laftır, 
ınilyand~ fazladır 

- Bak. ama, po1ıs talıkikatnıda 
anca.k,... ı 000 liraya yakm deıni§ •• 

- Safsat.a etmisler .•. 
Hiiklın hafüÇc gülerek döndü ve 

kuyumcuları sorguya ç<'kti, bun -
!ardan kimisi, Mür.cvverin kendi .. 
lrrinf" lfr küpe, kim.isi bır gerdan
lık, kimisi be ibicy erde getirerek 
bozdurduğunu, sattığmı SÖ.}'lediler 
ve: 

- Eğer hırsızlık olduğunu bil. 
seyclik, elbette nlmazdrk. Bızc sı
kıldığını ve mecburen sattığım söy 
ledi. Biz de alıp parı:umn vord:k. 

Neticedo mahkeme, suçlu MU • 
nevvcrin tevkiflıaneden getiıilmc • 
Si ve ı,ahitlerin dınlenflmesi için 
muhakemeyi başka bir güne bı • 
rnktı. 

:Muhakeme.YJ dinleyen meraklı -
lardan bir muzip hemen drşan ftl'e 
!amış ve koridordan geçen bir kah. 
veciden bir bardak su al~rak. bas. 
tonuna dayann dayana VC' dakika -
d:ı bir ad.mı nta atn dLcıarı çıkan 
madama uı>.ntmıştı, 

- Analık. yorulmu.:sundur, blr 
brd:ık su iç. 

lhtivar madam Hamile iın nm 

Çünkü Turhancığm vanında 
olınavacak, dej!:il mı? 

- Öyle ya. İyi ki, anlayabil
din şu iııce noktayı. 

Sonra birden boynuma sarıla,. 
ra~'\: 

- Ha~di. biraz koşalım. Ley. 
lfı ! dedi - salan bugün bir daha 
somurtma! Vallahi, sı;eldiğime 
n·oman olurum Hem iffet Melih 
t'o't alıngnn bir. cocuktur. Faz'a 
avbubiyetimizden . üphelenir .. 

ısfiskal m~nası ~ıkanr. Haydı 
cfc'Plim onlarn. yanma. 

/' "'llJım ukQnet bulmustu. 
Onların yanma döndüfrilmüz 

z.:ı..."?lan ilk önce babam sordu: 
- Nerede kaldınız kızlar? 

Teriman! 
- Kuledibindc b·rn.z konu8-

·msan sev1yftsini tayin eden 
ölçü çalışma ta{zıdır 

A YiNESi İ§tir ki~nin Uıla bakıl. 
maz,, derler. Nf:! doğru sözdür. 

bir inaanıınız.. 

Elinize verilen herhangi bir iıi yüz 
Farkla yapmak taraflı mısınız? Süpheniz. Bir insanın kıymeti ancak yaptığı İ§le 

ölçülür. 
Elinize verilen herhangi bfr iti yüzde 

yüz muvallakiyetle yapabiliyor mum. 
nuz? şüpheniz olma~ın; ıİ'?., yüz.de yiU 

olmasın, siz, yüzde kırk bir insan•mız. 

ltUan •aJİyeaini ta)in eden ölçü, çalış
ma tanıdır. Aklınızda tutmanız icap eden 
en eaa.lı nokta tla budur. 

t 
Bri anyalı 
vv~recilerin 

Mihver havacılığına nazaran 
maruz kaldıkları güçlükler .. 

İngiliz havacııarmın mlhvcrcllere 
nazaran yapUklıın alnnJ&rda göz do. 

yuran, gönUl kandıran bir topluluk. 
ve bunun yanında d!L tldUn!Uk ifade 
edecek b!r t..sir yapı~dJğı manzara. 
eı g6zo çarpmakt.ıdır .. 

Alm::ı.n tnyyıı.recilcriLln kesif ve tc.. 
cirll oıarak göze çllr[l!lll hava alon • 
lan yanında Brltanya!IJarm eli kolu 
bağlı vaziyette kalmadıkla.rmı. &ym 
şiddette mukabele etUkJetini iddia o. 
den ajanslara karşı l:.a..."ŞI aksini ileri 
eUrccck değiliz. Ancak. her Ud ta • 
rnfm dl. ch~mmıyet vercliği ve olduk 
ça tesir elde edecek tocibir ve terU~ 
lerc başvurdnkları da m11hakka1ttir .. 

O halde; Alman havscılar:mm te • 
alrU ve topl:ı olıırak taa.rnı.z ettikleri 
kanaatinin doğmuf olmasına nazaran, 
1ngWz tayyarecllertntit. zay,ı:f mukabe. 
lelerde bulunduklan dllstınccsl neden 
ileri gelmektedir" İşte tıu nokta blt~ 

Qok klmselerin kafanmdn. y('l' etmitı 

ve sebebtnl kendi kenair..e belki de gün 
ıcrce aratıUJ durmu§tur, Bunun ceva
bını vermek pek o kad:ır koUıy olma. 
makla berab..."'?' meVC1Jt bAdiselerc ve 
delillere dayanarak fT.D.ha çalişmak 

fena olmıyacaktır. 

Her ııcyden evvel, BUytlk Britanya 
adalarmm Alman h:ıva tısıerlnc olan 
en uzak hcd~erinl aınıun .. Bunların 

ya.kın mesafeli bomba.r.!wlsn ta.yyarc. 
l"rlnin taarruz ka.blllyctl dahilinde ve 
gldlp geıme en tazl.'I. bın kUometre 
tuttuğu görUlUr. Bwıa ıı:.ukabll .Al • 
man toprakla:mm tamamllo §imal 

ve §ark mmtakalarmı ihmal ederek 
Bcrllnl ele alıı.cak olurs:-.k, Brltanya 

hava Oslcrlno olan uzı-kıığm sfdlp 
gclmo b1n bc1' yOz kllcmctttdcn fazla 
oıduğu t.ahm1n edilebilir. Demek olu
yor ki; mihver tayyat"Cefllğ1De naza • 

farkında değild§.: 
- Eerhi.idar ol, der isem inan 

ka yavııım yalan söylemeorum. 
d"yerek suyu yudum yudum içti. 
Delikanlı ve etrafındakiler ise kıs 
kıs giilüyorlardı. 

ADLİYE MURABIKt 

tuk. amcacğım! Malfunya benim 
bir mektep derdim vardır, Onu 
ancak Leyla bilir. SınıfımıZIIl 
birincisi o idi. 

- Nedir bu mektep derdi? 
- Mektepte bir sergi açıtacak 

da. Biraz işlenmiş clişleri teşhir 
etmek liızun. Bunu mektep ~da. 
resi rica etmişti benden. 

- Pekala Bunlar sizin bilece
ğiniz iBler •. Bizi alaka&t.r etmez. 

İçimden: 
- Aferin Neriman. dedim, 

vaziyeti ne güzel idare ettinl 
Yerlerimize oturmuştuk. 
Yanm saat kadar uzayan ~ 

luğumuman şüphe yok ki annem 
istifade etmi~ti. lffet Melih ile 
dostluğu ilerletmiş görülüyordu. 

lff et Melih, ben yerime otur
duğum halde, ann('mlc sohbeti 

ran Bıitanya bav~ ba§ta ce • 
len mil§kU!!L!r, mesafenin uzımıugµ • 
dur. Bu da.; rna.mmı. lllU'fiyatmı 90 • 
ğaltır, eleman :yorgunlUğuna sebeb 
olur, ve dolayuılle müdafaa tertlba • 
tının daha geni§ mik~ete mukabele. 
.Ue zayiatın artmuma ~ ol•bl.. 
lir ... r llllJllU111111111111 llllllllllll 1 1 
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l.ngtllz hedoa.rtzdlı; bhııok aanaytin 
Londra ve Tayml.s h:ılic:S etratmda 
aıralanmlf bu)ıınmNfle toplu bir man
zara arzetmeai ve blllıa mukalıU ı.. 
Alman san~yilnln bUt!ln Atmatya top;. 
rakları Uzerlnıe yapılıru~ oimur da 
taarruz tcsir.nin azltğ-.na ve bir nokta 
Uzerlndo olJı.cak kesa!ete mani ola • 
cak bir Jia.dlsedir. BL! da mihvercilcr 
leJlinde bir ci"'1 --.afal~ 

Mesafenin uzmıiutu kadar, bede.na 
rin dağmık bUIUDllf'J d.ôl mllemirdlr. 
Kuvveu dağlar, aeT.k ve. idSN)'l gtıç. 
leşUrh', bfı11k adedinlD !Ulal&ftırr • 
masma sebebiyet verit'. 

Bu 11ebebler altında yapılacaJc bom.. 
bardtnıan ta!lt'TUZlarmır. keııaf.eU hak. 
kında bir fikir verecek bazı rakam .. 
lar mralıyablllriz; Alman baftellan. 
nm yUz ta_vyarelJk bir grup halinde 
200 tonluk bcm.be. ytt.ktinU tqıyıp he,. 
define &el'pmesi için bin kllometnllk 

bir: DUIE.fa ftaeıinde ak8m ton1ulc 
bemln 'Ye )'af 8&?'flyabr.a katlanma. 
• .e en uzak la ı :n.. lı Nlanm 
abnuı bıü.lıu 'ral'drr. Buna mullalıQ. 
bıtlytlk Brltanya t&yyattctlerinbı aynı 

miktardaki ta;n.an U•, • u,.ır .t.ı • 
mazı hede.nni bombudtmaD •tmeai 
taJcdlriiıda 121 tm bma • N..,. 
fedıerek ancak yüz~ toıı bomı. it. 
ttınMlecektJr, X_,_ln uw tay 
yarelere ytt:tlelleCltll bf.l!Sin mlktarmı 
çoğaltmakta, dolaymUe ~ta. 

§I11IC8.«1 azllllll ytlkte."1 taarrut edl • 
terek bombıl mllr:tarmr ualtmak anı 

retini ~-KUnıer tana. 

kesmiyordu Bir ı ! ! ! •mm tablo. 
sundan b8ılı9ediyorJ.a~ -

Amıeı:n: 
- Ben bu portreyi hiç ~ 

rnedinı doğrum. diyordu, Galata. 
saray lieeanıie ~rlan sergide teş.. 
bir eıtiJmi§ti.. Gördüm. Fakat 
renkler o kadar imtizaçmz. o ka;. 
dar silikti kl 

Jffet Melih, i E mı methedL 
ymlu: 

- Banmıefencti! ~ Tur
gut Nevzat A"V1'UPBdan JfJOİ ~ 
di. Pariırte yapbğt ~olar~ 
tutulınuştur. O bilhamıa renklere 
çok itina eden istikbali parlak 
bir sana'tkardlr Onun eserleri. 
ni tenkit etmek kolay bir iş ol
masa gerek. 

Annem bir şeyler söylüyordu • 
Kulağıma girmiyordu söyledik
leri .. 

Babam nedense bu resim mü
nakaşa veya mübahase:lrine ka. 
rışmanuş görünüyordu. 

Ne olursa olsun, annem - bel .. 
Uydiki - bu müst.akhcl damadı. 
nı da avlamak ~in ortaya bir 
takım mevzular atmrş, dostluğu 
derinl~irmenin ~relerini bul.. 
muştu. 

Kendi bnctime: 
- Ah bu muht.eris kadın. di,. 

yordum. ne zaman uslanacak ..... 
caba.? Ötekini elimden aldı .. Da.. 
ha o hadi<:enin kalbimde aclı~ı 

rc!cnnln ıuacaıuarı .l:k;R•Jayı temin fi. 
debllmeleri lgin Britan~a!J tar,vare • 
ellerin Uçte blr niabetmde bir fazla. 
ı · • ,_,,,,, gııçmeler mecburiyeti 
vardır. Amclaıd yüzdt. otuz fark tek
nik çahşmaio.t'ı ve ikmal kaynaklan. 
n.ı da ayrô nlsbet dab!llndr arttırarak 
t.alııtırmayı te:ıp ettirir. 

itte bu sebebler daha bazı tAU d& 
recede.ki mU'41tUlitıa birleşerek Brl • 
tanya tayyare.:ilerinl mlbvercllere na
ranuı yormlJI bulı.muyor ,,.e fakat hl;. 
dtıteler g&rtWI ki, Br!tanya tayyare. 
elleri b&zı avaııtajlarm mlhverciler El. 

liDde bulunmasma ratnıcn. v-0 blrc on 
rıiııbetlndekl tayyare 'ldet farkı bulun 
dugu halde ':>ile nava lıAkimlyeUııi 
kaptırmadılar. An:ak zaman zaman 
muvazene bozukluğu göze çarpmak -
taydı .. bugUn lı;:t.n s. .. t:k bir bava ba., 
kimlyetlnin l1anş cephemde kurul • 
ma.sı ihtlrnall kalmamış gibidir. ÇUa,. 
kil bUyl\lc Britanya ımvaratomık ha. 
va kuvvetleri. billui&ı.. ı::ırk cephe8l • 
nın açıbimdan soma bergOD b!r parça 
daha zayıflamakta vıı bırpalamnakta 

bulunan mihver lılJ:'' mrşıam 

da palazlanmakta "c?:ı.ın edlyot'. Har 
bin bqmdaııbet'i oldtı~ . glbl buglln 
bile Britanyalı havacılarm taarnızıara 
devıuıı ederek basımiı ı ın:ı meydan 
venniyecek :..aıunıar- rarımııktnn u • 
zak gibidirler .• J.l'&k't lıer tnı111 muı. 

kWAtm altw"' ''inde. o 
kendi varlıklarmı ı.· .ı.r~ektedlr • 
ler.. Bu &Nda Britaı.yall hav&Cilarm. 
uzak§arka klidar e.! u1.atarak buralara 
bol sayı<!& tayyare ganderdlklerlnl 
ajaruı haberlerinde oı<wNıktayız. 

Harbin başlangıc g(lnlerlndo binler .. 
oe tayy_anlik kat•ı~ıe .. hllllnde bUyllk 
Britanya User.inde goı'<l.Uğllmllz Al • 
mnn haya akm1armm :ark cepb.elılıı. 
de.ki bankA.tm ba.{1.adığt devreler! de 
göze ç~ı bil!yor.ıZ; Bugilıı aıw 
tık lı&va kontrolOnfln kunılduğlı iddia 
edlldlği sıralarda ·~ cephelerde de 
hava barekAtı az çnk ı&v88DU§ gibi 
bir ma~ra almq~r • .Bu sükQnetfn. 
M~ cephelllnde ga~r. zaman hare. 
ltct eden tncınz akm!aıına mukabele 
etmek Qzere b!!' haz·>'!·~ dev:resl. oı.. 

derin yara.tar kapanma.rnışken, 
şimdi de evimize misafir sıfatiy. 
le gelen İffet MeHhi avlamağa 
kalkışıyor. Hem de bütün bunlar 
benim sırtımdan temin ediliyor. 
önde evlenecek ben varım Ana· 
amı; bahasını, yuvasını 

0

Seven. 
aile namusu ve haysiyet.ine hür
met eden. saygılı, sakin ve ha. 
zmıJc.a.r bir km orta.ya sürüp 
ejienmek ne gü?.el bir iş .• 

Fakat, bu rezalete niha\·et 
vermek zamanı gelmedi mi? · 

Bu suale, yine kendi kendime 
cevap veriyordum~ 

- Hayır. Bunun sırası değil. 
Elbette bir gün annem de ya P. 
tıklanndan utanacak, oişman o. 
taeak .• 

1ffet Melih oldukça ambale ol. 
-nuş bir vaziyetteydi. Adeta ha. 
Iinle "kızını mı sevsem, kendisini 
mi .• ?!" diyen f;Üpheli bir mfına 
vardı. 

\'c birden. karşısmd~ki kadı· 
nın arslan gibi bir kocası oldu. 
ğunu farlcetmiş olacak ki. ka.. 
bına giren bir kaplumbağa gibi 
büzüldü· 

- Fenerbahçeye stk sık gelir 
1llİlli1Ü, Ley!! ha.nmı ! 

Diyerek bana döndü ve gü. 
lilm~i. 

Bu. hakiki milnasiyle bir 
.. kendine geliş" den b.'lSka bir~ 

. 
Fıkra 

Repete 
Bir zat lokantaya sıaer; fasulye 

ister; !akat befcruuz! Yan masa. 
lurdan blrtnde l..'UW ı.ızartmuı yi 
lt'n birini görUr: • 

- ilah, der, işte yemekkn an 
!ayan biri! llarl ikinci poniyonı; 
onun istediği !iC,>den grtlrt.eyimt 

Blrlmç t;lllliye sonra l•uzu kızart. 
ması ytyl'n müşteri l;n.art.mayı lJi 
bulmuş olacak kt aynrıu lster, 
fran 17.ca ul:\rak: 

- Ucpete! dtt. 
Dt-rhal ıklncl bir ktıuı kwu1m&. 

ı ~lr. Uunu gören fa.su.iyeci do 
a~"Dı yome;tt 1&1-0diğ; lçlıı garsonu 
çağmr: 

- .Kcpet.e! diye emreder. Tabii 
kuzu knartınaın yertne fasull e ge_ 
Unee birdenbire doğmlm: 

- Buraya b.il< garııoa, der, ya 
nımdakl Bd!ımm IWpot~ knartma • 
da bcnimld nl~ln faınıl-re!-. • 

N.o\SREDDtN 

En çok bekJeyen ! 

Hekimin bekleme odası tıklm1 
tıklım dolu. Bir arcılık odaya gi· 
ren hemşire, sordu: 

- En QOk lbekliyen hanginiz? 

Biri yerinden f:rrladı"! 
- Ben! Çünkü ben 25 senedfın· 

beri bu meşhur beJ...;me gelebile. 
ceğim günü bekliyordum! 

Yeni açılacak 
• 

sınema 
Karılerimiz gösterilecek 

filmleri merak ediyorlar 

Geçen gUn l'cpobıı.§tndaki belediye 

malı alııema binumm tanzim edilerek 
ballul açılacağını yaz.-ı:.:ı.ıuk. Bu ha .. 

ber bUyWt bir aIAltıı. uyandırmış, alne.. 
ma sever balkmıw eevln<li~. 

Ancak 81nema eeverler'.mizi bir merak 
almıetzr: aca.ba bu yeni 11ÇTlecak ııioa. 

mada yeni flln\l(ır var ruı! 

Bu merak; A.vrupa ile yoUar kapelJ 

olduğU tçfn uyamng+.ır. İnsan bak.ika. 

ten dll§{lnUyor; yeni b4r ıılnemanm a
çılmaın iyi. eyi ama y«;j ftlm Dad 

getirilecek! Acaba tanar:e De fUm 

getlrmek kab!l midir! 

Herhalde Tepebqında yeni açılacak 

olan alDema mlldilr.lyetinL-ı gün ge • 

çimıeden bu haklı mer.slu halledece • 

ğtııe karıli%. 

ması ihtimali do yo c1eğildlr •• Fak.at 

bUWu mıı,kill1ere rağJnen mukavemet 

eden Britanyau hsvscııarm, .on ~ 

rlkan yardmılsımdan aonra basnnla. 
mııı. fır.sat verece!:lM"' oe §tlphclidir. 

\. ŞAJUD.l 

değildi. 
- Ha.yır, dedim, kollcjden 

çıktığını gündenberi ancak ikin
ci defa geliyoruz. Esasen fazla 
gezmeyi sevmem. 

- .Aman efendim, böyle bir 
yer sevilmez mi hiç •. ? Hele şu 
mama.raya bakın! Güneş gökten 
Manm.raya doğru iniyor.. Ve 
gnıpu buradan seyretmek kim-;,ı 
lir ne kadar ilıQ§ olacak. 

Bu konuşmaııma yalnız Neri
man istirak etti Yüzüme baka· 
rak: . 

- Leyla inzivayı çok sever. 
dedi. Fakat lböyle güzel yerlere 
geldiği zaman. bizim gördüğümüz 
ve sevdiğimiz güzelliklere de 
meftun olur. Hele şu uzaktan te· 
çen kotranın yan yatışma. benim 
gibi, o da bayılır, 

iffet Melih kotraya dalgın 
dalgın bakb: 

- Zenginlik ne iyi şey_ 1nsa. 
mn bir kotraSJ o'~a da ~yle en. 
ginlere doğru ~ılsa .. 

Sordum: 
- Kotra ile bir geı;inti yaptı 

ruz mı? 
- Hayır.. Ne gezer. Leyla 

hanım! Bizim gibi kimeelere böy. 
le saadetler nasip olur mu! Bu, 
zıengi.nleıitı. mi~ i.§i· 
dk. Biz. onları sadece uzaktan 
Je)Tetmektcn ho~lanırız. 

(Dı•\-ıtmt ,·ar) 
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şa"ırıp kalar 'Yrnı hiç sanmı· 
yordu. 

LaynP,ın sudu olduğu ka • 
bul edilirse bu ölüm hadise· 
sinin nasd vuk•.ıa geldiğini 
tahmin etmek ~C'1' kolaydır. 
B ı ·.akdirc\e l a).,~ bu hare. 

Marlthamın clamadından keti evvelderı hu:•:-lamadığı. 
;ok hoşlanmadığı muhak • m,katildi! taamn.üt olmadığı 

ti. Teessüf cdivm muş gibi 
lıaşını sallıyarak kE-ndi ken • 
dine konuşur g=bi mırıldan· 
dı. 

- Yaz•k, eğer bir gün vil· 
lada hul mmadığınrzı isba\: 
edebilseydiniz hı işte sızı 
hiç karıştırmamak mümkün 
olurdu • 

• taktır. Bi.l hoslanmamazlık nı, isba'i kola~.·dır takat ya. 
k • h" Mister5 Nolan kavga eder 
ızını ÇOK seven ve ona ıç Layng suçlu de:':{ilse !.. 

b. k w• l~ l .. . b" gibi bir sesle so·-c!u: 
ır er egı ayı ; gormıyen ır An Gisburn nnmına kulü· 

L b 1 k 1 - d d - Na5ıl müfetti•, ne de • ua anm us anç. ıgın an °· be yazılmış mehtuplar mü • :ı 
ğnbildiği gilıi başka sebeb • f . . .1 . . B k mek istediğinizi anlamadım. 
ten de doğabilır. Mesela ettışe getırı .m~~~i. u me • Niçin bu yokh!k beni bu işe 
Markham deJ:ke.nlıdan An t~pların heJJ:Sın yaza.n Ka ~ knrı.;ttrmıyac:ıkrnış ! 
G. b da kıskanabı·ıı·r. rın Layngdı, ve hcpsı sevgı 1 Bu kadar emniyetle söz 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ~ 
NEVRALJi. KIRll<LIK VE 80T0N AG,{ILARINIZI llERHAL t<ESEri 
lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutulan ısrarla iıtevini~ 

BEYAZIT SEMiHA ıLDENiZ 
Kayıtlara ba~lnnnuııtu. Her ~ta ve tah'Udc talebe &myıt "-~ 
ler kaimi olunur. Knyıt muameleleri bc.rgün sııb:ılımn akşauıa 

'Adres: Tnv,antaşı Yenldevlr sokak Rlfat Bey apartmııın• 

ıs urnu ve samimiyet g:.i• eren bir i. .. . • d k h. ıtso kupona eıd"'1eretı (ODdt"rtlooetf • Orta yaşlı, .raruıı.ıcn ve türkçe 
Fakat bu takdirde dahi baı:. f d ·ı l .. f · soyhyen hu kad•n eme ıç verme tlAııtan Eo Son •MJU.kada ı>a bilen bir b.ıya.n. •Y1 ':ı!r a!.ıe nezdlnde c:ant. 

~ a e ı e yazı m ı;, mu eltııte b" d k k • •. d _ _.,,_,..... .,. 1 klt b'-ı.' 61' 
müfettiş Pointer Markhamın h" b" . - .. w • ~ ır şey en or ı .. Hl;·Or u. rasız n('9.n:uı .,...,._wr • ..,.,. .ıııme ~ rı 6 yaşından 1ukan ço::uğs nakabillr ve * Fransız me11.te ıw-"' 

d · . ı ıç ır yenı şef ogretmıyen ıöndııreu okuyucolAroı aıahtu:ıı kal.. ders verebilir Çocnk!u:ı: bir ailenin :ııın mezun dddI bir geııç 
dama mı katıl suçuyla ıt - arkadaş mek'~uphr.ndan iha• Pointer sert bir sesle ce • ınU uzere aar1b aclr•lertaı blldJrm. yanında orta ışıer!ne ae t.ıııkmak !.ste. rak az bir l1crcUe riyazi>" 
ham ve tevkif ettirmek tasav retti vap verdi: ıerı ta:ııım.) mektedlr. (Kibar E> rnwzıııo müra- ya vo fransızca dcraıerı 
vurun~~ olduğuu::ı. i?ana?1! • P~inter tekrar bekçi kadı· - Çünkü o vr-.kit bu evde Evlenme teklifleri caat. <S.M.K) remzlno muracsJ~ 
yor. Dun Sensb;.:rıyı katı. ı.t. nı görmeğe gitti. Vlilada dö bulunmasına müsaade edil • • Yaş 26, boy J,7fi. I;llo72, serbest • Bir avukat vanını.'la !::-.lışmış, mu. * Alaturka vf: aıatrsD ~ 
ham Y?!':1nda susturmak !çın şeme altında bir ce!ıet ke~fe- memiıı;. olan bir s.c..hsı ister is· meslek sahibi. aylık kazancı 100 ile amele takip etmı;ısinl t,llen, daktilo yemekleri pl§lren bir ~ 

f tt - t b f ~ - 120 Ura ara.sınde olao;; bır bay; 18 iJG. kullanan bir g~r:.ı,. l~ aramaktadır maktadır. htanbuldan t 
s~r e. ıgı g_ayr_e n arazıye. dildiğini gazetelerde okuya· temez daha açık bir tabirle 25 yaşlarında kız ve:13 dut bir alle (R. V) rcm:ı!ne müracaııt. blllr. (Küçük parmakı<nP1"' 
nın bı! d~lılıdır. . . . . . rak öğrendiği anc~n itibaren söy}iyeyirn, kati!i tanımamış, kız!yle evle.ıınek :stemelttedlr. (H.M. • On yedi yaşıı d!l ortamektebln rada Bııyan A. S) ve ııı ti 

. M.aıye~ındcn bı.rısı ıçerı misters Nolan, ou ll'eseleye görmemiş olmamz imk.an i - z 19) rcmzıne mllracaat. Lklnc~ smı!mı blUrmı., .:ıaktilo kur. * Bir genç. bir müoaıtt 
g_ırdı. P~ı~t~.r, K~rı_n!e 0an~1e. dair görüşmek üzere bir de. çerisinde olurdu. • 35 yaşında, o•ta boylu, balık etin sundan me.ı;un V.! noter dairesinde rıangi b!r ticaret .. vını:: ııe~1 
sınden olun d ıtr ö ıu b ""d kll harf beş ay staj görm1ış b.r &"'.ıç daktilo de yapmak ~temektm11!" (t . . u~ _ ı::3'ısının ıs • fa bile mister AJrshorta uğ - Bu kadın ma~ edilmesi i • de, kara g z ' ub ay ren ' ı müracaat. 
mını ve adresmı almış ve bu ıu • b • kır karışmış kıvırcık saçlı, orta tah. veya yazıcı olarak ~ıırmak istemek. 

. . . ramamıştı. ınütettı~ u vazı• cap eden bı"r kad1ndı. tedir. (5. 126) r~ır.z'.nt' ır.Uracaat. * ıs ya .. ında olr ... ~nr d d kt d d h sllli, milke1'lmcı ev !ilerini bilir, iyi "$ ~ 1f 0 orunun a cese 1 ır yeti bir parca garip buluyor· • Ortamektep sekizinci sınıf cıeme. temekted'.r. Fab""'"a ~ı; 
d f • · • ~ k b• bir aılcden .ıam.;:ılu, ~erefll, lüks ha. , .,. 

e a görmesım ıstemı!tı. du. Bekçi kadın ,-apmacı ır yattan hoşlanmıyan bir nul, vaktlle 'J!nde önümUzdek: seneye kalmış 16 ve otomobil stok parr,allJ .p 
Çünkü dişlerinden birisinde Misters Nolan, müfe'dişi nc7.aketle mukab~le etti: musiki sanııtinda veya rndyoda çal~· yaşında bir genç, bUrc ve ayak ışıe. ıKurt 131 remzine mert'' 
pilatin dolgu vardı. Bu nok - güleryüzle karşıll'.dı. Pointer mı:ş bulun:ın ve uzun znmandanberi nnde az bır Ucı:etle çaııı;ab'Jlr. "İş, • Hukuk takllites1 3')Il sı 
\ada ölünün hüı. iyetini tesbi kadınla derhal rnE-seleye da· - lstediğin:z ~ekilde söz çalışmıyan, ya.şile mUtcıınııip yakl§ık. r.,mzile En Son iJnkılcarı-. bildirmeıen Eski türk<;ey1 blllr vt -"'~ ıı' 
t b . d ı·ı J b"I• söyliyemediğim i~En çok mü• ır, namus ve aere!lne ıtıınat edllir, • Harita ve bet?n a:-rce Lş!erinde ıanm Bir svukat yaıııtı 
e yarayan ır c ı o a ı ır. ir konu•magva ba•_ladl' Kadı- " ~ 

d. F k d. · b ·ı d 1 ~ .,. teessifim· Fakat tabii hatır devlet memuru, doktor veya. tüccar, mütehassıs Avrupad·• twısll görmU~ t>Uroas ehven Ocrt'le 
ı ı. a at iŞÇi U pı atin O nın gazetelerde okuduğu ha• evine merbut bir bayla evlenmek iste. bir yUksck .utih~dı.s ner türlü plO;n Haber (H,N.FI remz~ 

guyu kendisinin yapmadığı. vadisi kısac:ı ... ekrarladıktan için yalan söyliyP.mem değil mektedlr. Resim ve EZar'h adresle (Ç. proje, ve hesaplar dertt>ı:c t:tmektedlr * Tür.{<;e. lngilizce tr 
nr söyledi. Çiink"Ü böyle bir sonra söderini bitirdi: mi? 35) rernzlne mür:ı.caat. ıMUhcndis 14) rcm,ıin mtiracaat ca nglllz~ bilen otr ~rı'~ 
d 1 1 · ıt d k • Lise mezuniyet lmtlbanmı gele- k tercUmantıl! 

b
? _gu~u nftg: ehr.cke and~. - Mistera Nolan, şimdi Pointet" etra~ına bakma - iş ve İşçi arıyanlar: cek sene vcNcek, askc.rı.kıe aı&.kası ::ıa~;:;r. (Lisanı rc;p 
ırıncı sını an .ır aç ışçı hadisenin ne kadar ehemmi· rak sordu: • ao yaşında, lstanbuloa Ye Ana. buıunmıyan .>!r genç resmi veya tıu. at. 

yapabilirdi· Dolgu için kul • yetli o1duğt~r anladınız. _ Biraz oturmak için bir doluda şoförlük ve makinistlik yap. ~:.ısı müesseselerde az bir Ucretlc iş a. • Orta yaşlı bir oartL<ı 
lanılan amalgam hem çok Herhangi bir gün öteberi iskemle bulabilir miyim bu· mı:ş, her nevi otomobilJen anlayan bir ramaktadır. (Tolu>özı rP.rraıne mUra. ev lşlert görmek. aıtş'ilııtl~ 
yeni bir icat, hem de çok pa. almak Ve"a "ahsımza ait bir rada. işçi, ehven llcretıe her nevl işi yap • caat. mek iatemektedlr. ~eıııtJ 
halı bı·r terkiptı• J "' mak latemel~tedir. Ya:nız iki sene ev- * 18 yaşında . ııskıı~lll<!e 11!.§lğl oı. ev ·ı~.ıerlnl ,yı b1llr. f{lu>' 

·· i"le me"gul o!mak J·çin villa. 
P . t . . • d ~ ~ (DC'\-:ımı ,·ar) vel kaza neticesi kulnk:ıarı sağır kal. ır.ıyıın, elin.ten aeı ı~ go;.uı bir genç bir :)aya da oakabt.:lT 
oın er, ıçerıyr. gıren a a. dan ayrılmadığınıza emin • mıştır. Matbaa ve kitap işlerinde de le aramaktadır robn':!a .notör1erındt 1 Ar SC) reill%ine m.}racıı' 

ma lbu dolgunun fotoğrafla- misiniz? çahpblllr. ıs.1:<,.Y.) remzine mUracaıı.t çalı§ablllr .. Hup c - :J~) remzine * Fakülte mezunu -"' 
r.ımn alınmasını, bu fotoğraf _ Hayır m!ifrttiş, evimi. • ttaıyada tahsil gfünıüş, mimari mUracaatıa.":. ortamektep talcbele~: ·' 
ların bütün dişçi mecmuala. zin bütün i•ierirıi kızlarım • OPERATÖR işlerden anlıyan, plh> ve çini mUrek.. * Yüksek ıl<tıil\t ve tı<."eret aıekte.. kimya v.s.> derslerin! • 

d d ·ı . ~ Halı"d zı·ya Konuralp keple minyatilr resimler çizen blr sa. olnln blrlncı 8Jnli:na ımyı\lı bir genç ktedi fY Akın) ~ rın a neşre ı me;ı,·, ve gene dan biri~i yapı-r Ben evi me r 
b ı ı b d 1 natkiir bir gılrkette veyR husus! bir :>ğlcden sonraları <:al:~nı&.ı: ıstemekte. t 1 

u mecmua ar 4 u 0 guyu beMemekle ik~:fa ederim. UUNCl cıı;RRA.Dl DöÇENTl mUesscsede çalışmak istemektedir. dl~. Fransızca oılir daKtuo KWlanır ca: Yemekten ve yeıtıeJ 
yapan dişçinin clerhal Skot. Bu, heyecanlı ölüm haberi rleyoğlu İ.stlklAl Cac2d~ Elhamra Tll§raya gidebilir. (Desinatör rem • ve stanograf!yc vakıftır. munasebc anıayan t>!r een<: otcı ~~, 
land Yarda müracaat etme. kartısında ~aşırnuyan, he· Apartmanı 1 Numarac2a zlne mUraca3t. den de anlar. lS.B. 17. remzıne mu. da ış lstem'!:ttedlr l~ 
si icap ettiğinin ilan edilmesi yecana düşmiyen, soğukkan· Her t:lln öğJNeo soıı;:1~;~e: ~: • Ortaok·.ı mezunu blr genç, husu. racaat. müracaat. t 
hakkında emirler verdi. st bir müessesede vey::. C:evlet işlerin. * Tr:kota) 1-üz ve çav~rıı makine. • l'!caret usesinoen oı <f 

D . · · • "f d ı· l lılığını kaybetmiyen bu ka • ı ;..•••••••••••• de çalııımak iste:rıek•eG1:. (İ.S.) rem. de çalışmış ı~çl .ıı:ı:ztnr11 hıtıyaç \•ardır bl uessr,SI 
ışçının ıstı a e ı ma u • dmın hali hakikaten garip .. zlne müracaat. tbetınecanekıaı:ırtrv~en<:r m, .. araıı:~,• ma'ı: verememesine mukabil, Beyoğlu scmtlnC:<' ot•ırar.ıar tercih e. .. .,, 

·aya ~dO?bl!lr lstıvenıer 

Bond Ştrit çok lüks bir mü. r-----------~------------~----·---=---~---------11!1111----
j;::;~:~~~~srt~:"uka~~!s; Hikaye 1 HEYKELTRAŞ VE KARiSi 1 ~akled~n: :::a~:~~=?ı}i;y;:ı=~~ 
kendiliğinden c~sedi gör • f C Yılt(tz ~ıertnı rıtıen bir makı::l.!'ııı 
meğe gelerek bu saçların mis•·---· ·---• ·---- ta~r.e:~~;2~ r;;:111:~:,. 
Gishurnun saçları olduğunu Bu gibi maceralara sanat ale. si }\eykeltraşa müthiş ıztırap karşıl~mak fırsatını da bulut·· le g ... ~ı.ı meyi teklif e . . "' .a.. u ı" 

b ıninde daima rastgelinir. Meşhur verirdi. Fakat karısını susturma- lardı. evlerine kadar kendi arabalariy. dı:ıilU. orta y~ıı otr !il' 
ve u saçların başka bir kadı h k ı R · '1 k nın ı"mka' nı yoktu. Kocası kadar R · 1\1 J t t O ç·· k ı ı '!.-•• •ne müııaslp bl.r ~ ııı.r" ey e traş emı .ı\ agne genç en, cmı l agne ana mış ı: mı un ·ü ıeyke tı·~m otomoı.ı · r 
:na ait olmasına 7mkan olma. kendisine modellik eden kızla kendi::i de şöhret kaz.anm:.k is- o günkü toplantmın ehem_ yok~u. Sanat inc;ana şöhrc.' k~. ~IP.rl ve yemek 1' ya~~ 
dığını bildirdi. Bu biçimde evlenmişti. Çünkü gençlik, yirmi tiyordu. c;ağırıyorl~rdı. Saf kalpli bir a- zand1rabilir, fakat pek nadirer. •mzıne muraCAat uı' 
kesilen saçların istenilen te. yaşının sarhoşluğu içinde, istik· Bu vaziyet karşısında herkes: dam olduğu !c;in, onun gibi bütün zengin eder. • ')rtamektep taıeı:ıe' 
. . . . . l b k ı.."ı· h. d"" .. .. ı b" z ıı d ne kadar h k' 1 .. d"' ... n . !\I 1 ekl'fl rımsızca :lerslııır1 11erıııı ,,ı sırı vermest ıçın ay arca e Uft ı ıç uşu~ez, oy c ır şey - .ava ı a ama me9 ur ımse ere gor uru en mı emı . agne yam a:J L · ı ç nınr 'lnz.ırıauıır 1 pl'rv 

1 k I" ıd·v• · b b. hissetmez 1lile, .. Gençlik, daima yazık olmuş! derdi. vazifeyi hiç teredcliit etmeden nazik bir şekilde rerldPcfüınr. v~-
eme . azımge :gını, u 1• ı- Bununla beraber, Remı· M'"1 ne k b 1 tt· S k · · · nllracaııt 

1 h 
genç kalacağını düşünür ve ö u · "'t> a u e ı. onra, ·arısının <. a riiyc yürüy<"' gitmeyi kcndismın 

çimin, çok arma iç yakııma mün mevcut bulunduğunu bildi. evde kendisine sakin bir hayat yine her zamanki gibi silik bir de, k~rmnm da çok sevdiğin: • 19 ~·aşınoa tUri<c:e ıt' 
dığını, fakat Atı Gisburna ği için, olgun yaşa geleceğini temin etmiye muv~fak olmuş- mevkide kalacağını da biliyr du. sö~·lüyordu. ıaınuo oııen oır nay~ ot# 
çok yakıştığını ilave etti. hiç bilmiyormuş gibi davranır.. tu. Büyük bir eser üzerinde çalı- Çünkü karısı yeni bir muhite Bunun üzerine, diğerleri d. ·ır 'Narın) reı.ozınt 1l rl 

P · b d · 1\1 d ak h <>acag-ını so··,_··Jiyerek bir köşe'-·e -· d' -· 1 · · · k f ı cd"l h "' Orta yrışu ve eınıı1~ oınter un a,1 sonra yü _ Remı agne c anc m~ ur ~ ' J gır ıgı zaman 11ç sesını çı ·ar- az a ısrar etm ı er ve ey Jlr ailenin ynlnız .,erııe', 
··kı 1 ı.:ı G • · t olup saçları ag-arm:.<Ta başlaclıb;ı çekiliyordu. Çalışacağım deyince maz, otu~rdu. Sıkıldığından keltraşla karısı, yanyann ,şato- A' zu e meşgu o ou. rınvıç e " . ·ra aıek ıstemektedlr.Btı:>' ... A 

La zaman dü..~üncbildi, Fena bir iz.. akan sular durur. Bu zıncı en mı? Hayır, kunmzlıi{md.;ın bel· nun parmakl·kJı kapısına doı;rıı r'' 
yn.gın bu yüzüğü aldığı diva<: yapmı'7tı. j.'~ kat butm an- boımnma d,,li bile iı::e hürmet c. ki. Evvela tanımadığı bıı muhi- yürümeğe baş'aclılar. .u I rtnb3~1 Macar TU 

küçük dükkana bir adal)l Jamakta pek geç kalmıştı. Ifarısı derdi: Çünkü iş demek eve gc.. tin havasını koklar, sonradan İ§t'e, şatoda kal~n son misa nara 42• t 
gönderdi. Satıc: yüzüğü der. ıı· · ı ı· -· · d lecek para demekti. harekete ~e ... miye hazırlanırdı. firler o hiç unutmıyncakları • Orta 2 den nyrtı~~ - e ısıne yak aşmış. taze ıgını e k t " ıttmsesız o!: gene ııgı,,..· 
hal tanıdı. Bu yüzüğü kendi. güzelliğini de çoktan k:.ybelmiş· Karhı ondan bir: aç saat er- ışle, Remi .Magne'yi bir alay sahneye bahı:eve baka 1 pencere. .,v 

• d ken yattım için hey!>eltraş kitap. h~yra~·arı çevirmiş; heykellraş }erden şahit oldular. mncssesede lf ıı.ranıa~ •• sın en satın alan çifti hatır- ti. Onda kalan ya.1nız bi'"!İsizliı;i 
1 1 k f t . _ ıT.H. > remzine mur&C'>" 

1 d b .. ·· w.. k ku 1 ve yabancıhgyı idi Sonra, haki- .arıyle ba.şbaşa kama ırsa ını sanatıne, nasıl ~alı5tıj?'ına. fikir· 1\Tadam Remi Mngne, adımla. · 6,,, 
a 1 ; u yuzugu ço mra bulu~ ordu. lcrı"nc daı·r soı·ulan suallere cevap · · · · t k ·· ·· - • 17 ya~maa ıı.se 4 

., .. v 
-1 b. k d f k katen tahammül edilemiyccek ~ nı11 ırı ırı a ~ra yurumege <:a- k d ... 

s~-.ı 11' genç a ına re a at bir huy lla edinmişti. l{Iskanç_ Bu suretle, bir müddt'l sonra veriyor O:r.da bütün sanatkar. Jışıyor, fakat kocası daima ken (en<: l.ıJ arama tauı~r l 
e bir delikanlı almı~tı. !ık. kendisini tamamen tarihe verdi. hk istidadiyle 'beraber güzel bir di inden ileridedir. Onun icin. riyazıycsı ırnvve · 
Bu ifade Layng1,~ bu husus'la· Hat•ralar, fıkralar, vesikalar söz söyleme kudreti de vardır. ona söyliyeceklerini yüksek sc~ dne muracaat. Genç ve güzelken olduğu gibi d A • • h ~ 
ki ifadesinin d"ğruluğunu is· şimdı de ],arılık h~kkmdan çok arnsm a silnatkaı· mazının a~·a- .Honra neşeli ve zeki bir adamdır. le adeta bağıra bağıra söv1üyor: 
b d . d F k p !etleriyle bir arad~ yaşıyor, evın. em kendisi eğ1enir, hem başk~. - .Ne Q.damlarm·ş o Fransa 

at e ıyor u. ~ at ointer fazla talc-p!erde bulunuyordu. deki hayatın aeı:;ım umıtcı rak o_ larını eğlendirir... kralları! 
·· ·· ..... n k · · Bununla ber~ber, zavallı sanat-yuzugu ge Ç ızm nıçın par. kuyoı~ okuyordu. Bir aralık, konu~ma döndü de- Heykeltraş, bn<>ı o"'nu .. nde, 1·ıer-... d k d ... 1 kar kadından kurtulmağı, haya- . 1 • b" 1 t ~ magın an çı ar ıgt mese e· Fakat bır gün öve garıp ır aş r onun en hoşuna giden mev- !emesine devam ediyor. 

sinde henüz müteredditti· tındaki bu büyük hatnyı tamiri hacli.:e oldu ki ~örenler bütün zu fü>.erine ,ıtcldi. Herkes etrafma 
aklından gecirmiyordu. Onun gi- h h ı ı 1 - i\c çirkin şeyler! Utanma_ Acaba An yüzüğü parmağın- ömrünce atırlayıp. atır avı.1 top anmış onu din ivordu. Remi dm mı ~n bütün bunları beni~ 

d I k.k L d bi iyi bir adam boşanmanın ko· güleceklerdir. Mugııc tarihin muhtelif devirle. 
an la 1 aten ayngln "'• h · rd -·1d · vanımda anlatmıya? "' laylık!armdan aoe ar degı i.. O sene yaz için bir köye gıt. rind:m bahsedivordu. Son~:. J 

diği gibi ellerini yık'amak i· Bir t;u-afta.n ncmıası. bir taraf- mişler, giizcl bir kösk tutmncılar- Fransa krallarının metresleri a· Sonra yumruklarını sıkıyor: 
çin çıkarmış da sonradan u. tan 5Ikılganlı~ı. \'aktiyle hisleri. dı. Bir giin Remi 'M::ıı.ı;nı>vi (ta- rasmda bir hem.erlik bulunduğu. - Bir de evli adam o\.:?.caksın ! 
nutmuş muydu? Yoksa genç ne kap·laral< aldığı yanında iht:. bii karıı-ivle beraber) kövrl 0 ki nu ıF.;:.ret ederek si va setteki ro• Söylesene, pis moruk! 
kız öldürüleceğim hissedin - yar1avan ve onu kendisine giire şatosahipleri civara "elen Pa- !erini, havatlarındaki htıg1 ısi .. ct: Hevkeltraş hiç cevap vermi· 
ce arkasından katilini bulma seven bir kadını kovmasına mani rislilere her sene verdikleri c;ay. leri anlat:nuva başladı. yor. Ba~ıwönünc iğrniş, iri adım-

oluvordu. !ardan birine davet ettiler. Ileykeltraşm karısı da oturdu· !arla yoluna devam ediyor. Ka· 
ğa yarayan bir delil olsun di- Heykeltraş, şöhreti önünde Yüksek ter.biye.':. 7.evk sallibi ğu v2rden dohulmuş, ötekiler! rısı da arkasından. Bir~ sonra 
ye yüzüğii ka•den mi oraya bütün kcı. !arını acan E ;.t ha- kimseler olnn şato sahiplerinin beraber o <la k&asımn anlattık- şatodakiler sanatkarın akçıl sa. 
bırakmıştı? Zira Pointer •at na dalına karısını da sokar· ,h.vPtini k;b~r ı:m,ftıın in~., !arım dinliyordu. kalını da karanlıkta kaydediyor. 

8~ kızın foto~ rP.*ına b:ık - :"lr Herkes bilirdi ki rir zhrr" •e d~ima be'·lnlerdi. C'ünkii P.atola. VC1k;t i'"r1emic:ti Dı~rıda ".lir lar. Fakat k~rısı. sesini gittikçe 
i'ıkca, hu kadu .. scıh.i~, bu kn· ;cı'tat ca;;-rılnC'aih z..,m n kdrıı:iv. r·nın ve <'İvcırmm gii?-1'} man7"· iki otonıc-bi'in nıotörü iı:;lemiye yükselterek bağırıvor: 

... her her <' -ırm:ık Jaz'Jl'ln1r. r.'.1.S'nT, ıni ...... f"rl"r"ne nfü;tf'rclikle t-.:ı.-;1 rın"«fy Micıafirlerden belki - Ben namuslu bir kadm"lll! 
dar kendine hakim, Ye ctra • P.J ~füi tor,antı1 arcl.I\ kadının ~c1i ri iyi muameleyi bir tarafa bırz. yirmisi Remi Maırnc ile karıs-nı Anladın mı? - Lucie Dcterue -
fırvı. elıenmriyet ?erm:;ren bir Fıl,ırc••·-'n "f)N-ı11· so"ıık ,.,.ı: 1 ""e. !.ın onlarda değerli kimceler'e evlt>rine hırl~r lrf'ni'P ?·"'"'" lııriı•· ~lardus. 
i.ı 'nL1't t ".iih~ aam&a ı.ıı·.ı • --.-~--Kll!i---=--=-a::ms .. ..., _______ , _________________ , ________________ _ 
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