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Amerikanın 
t')arbe girmesin

den sonra 

Müttefikler, 
'ttı.ihvere karşı 

Uçkere daha çok 
tayyare 

iki kere 
daha fazla 

tank 
Ve altıkere 
daha ziyade 

• 
gemı 

yapacaklar 
.._ General Dögolun 

Beyanabndan -

ı....._ 11 (A.A.) - DQn akpm 
~ beyanatta bulunan aerbest 
~arın lideri general DögOl de. 
~ ki: 

''Amerikanm harbe girmesl kaU bir 
~ muadUdlr. Amerikanın daha 
"-diden yapmıığa başladığı yardım 
"hainde gelecek sene mUtte!llderln 
~kalan ve te:ı:gA.hları dUşman fab. 
~ ve tezgaJılarrndan Uç kere daha 
l}oJc tayyare, lkl !tere da.ha çok tank 
"• &Ilı kere daha. çok gt'ml inşa l!dc. 
~!(ıerdJr. 

l:>ögo1 ~wıları UA.,·e etmiştir: 
Ştındl vatandaşlarımızın ltatllııe bo. 

)\ııı, etmek mecburiyetinde bulumamı. 
~ l'&ğmen çok geçmeden dll§manm 
'nne kllstahlıı;ı dolayısne kanlı 
~ yaşlan dökeceğini blllyoruz. Bl • 
~ galip ,·e mUnta.klm sıfatJJe hare. 
·~ geçe::l'gimlz f;Un tnayyiln etml§. 
lr. 

AMERtK..\ \ 'tl FJ<ANSA 

\"a,ıngtou, 16 (A.A.) - Vi~I Fran. 
~llltrı vaziycUnı aydınlatabilecek be. 

'tta bulunup bulunamıyacağı so. 
"ıııan suale Ual §ÖYie deml§ttr: 

"lo'ra.nsız milleti, eskiden olduğu 
~bı holllıazırdaki \'a.ziyeUn mcsull • 

tl'1"i. • nasıl kar§t koymak tcabct . 
tını bllecektir .• , 

Sovyet mkerleri 

---- nuslar 
Bir ing;liz 60 mıntaka-
k; ova;ıörü dan daha 

Torpillenerek Almanları 
batırıldı çıkardı 

Be:rlln, 16 (AA.) - Bir Alman de. 
nizaltıaı lakenderiye açığında bir 1n • 
gillz te§klllnc taarruz etımıtır. Dlr 
lngllJz kru\•az6ril torp11lenerek batı • 
nl?Dlftır. 

Japon 
tebliği 
Borneo 
edasının 

ingilizlere ait 
kısnıı işgal 

edildi 
TokJO, 16 (A.:\.) - İmparatorluk 

kara.rgAJ11. BugUn saıı.t 14 df §unları 
blld!rml5Ur: 

Ş.ddetli bir fırtınaya rağmen $alı • 
gilnU sabahı erkenden Japon ku,·vet.. 1 

-- Devamı% Del sıt.yfHcfa ; 

MOlkova, 16 (A.A.) - Tula lstlka... 
metinde faaliyct.te bulunan Sovyct 
kıtalnn 60 kalabalık mahalli Almatı 
lardan temlzleml§lerdir. Dü~man ağır 
kayıplara uğranır§ ve blr çok mahal. 
Ierde fa§istler kaçmak mecbuıiyeUn • 
de kalmıglardır. Yalnız bir s11nde bu 
bölgede faallyette bulunan Sovyet ıu. 
taları 415 mahalll Almanıarda.n kurtar 
mI:§lardır. Aynı glln Sovyet Iotalan 
birçok dU§man piyade askerinl yok et 
ml§ierdlr. Bir Sovyet süvari mlltreze. 
si bu muharebeler esnasında bllhaAa 
yararlık g6stermi§Ur. Bu mutreze bir 
Alman garnizonuna baskın yaparak 
~arnl?.onu kısmen yolt etmi~, Uıt ta • 
rafmr da kaçırml§tır. 

ru1a cephesinde muharebeler devam 
c·tmektedir. Sovyet kıtalan gittikce 
geni§llyeıı cephede teşebbüs kablllye. 
1.ıni ellerinde bulundurmaktadırıar. 

---------------------------

Libya 
Harekat 
Sahası 

1 1 o 

.............. ~~~=~--~ ...... ~...a...J ~ 

1. Amerika- 1 Yeni ekmek 
'daumum& 1 

sefer- fiyatı 
berhk !Pazartesiye tertip 

r olunuyor' 21 ile 44 
yaş 

arasında 

Ünümüzdeki pazartesiye kadar İstanbul şehri için ekmek 
fiyatı te!bit oh.macaktır. Belediye bu hususta tetkiklere 

- ıbaılamıs buhınmaktadır. 

Japon 
Anknrnda ekmeğin tanesi 16, lzmir 

de 16,IS kuruşa satılacaktır. 

BOtiin 
erx:ekler 

Bu artmaya seoob hUkftmetln buğ. 

B aşv ek l· ı ı· n ·, n day fiyatını faz.lalaştırmasıdır. 
Belediye, ekmeği İsta.nbulda ya dl. 

beyanatı g-cr tıelı!rlerdcki ı;ibl sattıracak veya 
içine çavdar karL!ltırtı.rak daha uc:usa 
temin çarelerin! arayacaktır. 

.Askere 
alınacak 

"lngiltere ve 
Arnerika·vı 
yenmeden 

vtl§ington, 16, <A.A.> - Kıhcunızı kınına 
Parlamento harbiye encüme· 

n~~ ~8-65 Ytl§la~ ara•ınd":ki sokmtyacag"' iZ 

1 

butun erkeklerın kaydedıl · ı 
meleri mecburiyetine ve 21- -o--

44 yaıı~,·n_Jaki erke_klerin Ne Almanya 
1 
J e aakerı hızmete tabı ola· ' 
ccıkı~,,na ait kanun .P'~ie•ini ne /ta lya 

ı tarvıp ve kabul etmqtır. ı ' 
' Parl~ento, aynı zaman- nede Japonya 
da yemden tanlı, top, tayya· 
re ve mühimmat yapılma" i- B. b. 1 • d 
,in lüzumlu on müyar dolar ır ır.erın en 

' tah•İIKltın veril maine ait ka· Ih 
nun projesini kabul ve ayan ayrı su 
meclisine göndermiftlr. 

'!T;!·~ •+"'!' ·~~· """' u-aprmyacak in a aoz •öylıyen ptn amen· 1 ' 
to haTbiye encümeni reİ•İ 1 Tokyo, 16 (A.A.) - Japon diyet 
May §Öyle demİ§tir: mecllslnln fevkalllde !çUma devrea! 

Mal ez yada 
muharebe 
karıştı 
~ 

Ti~sahlarla dolu 
nehirlerini yüzerek 

geçen Japonlar 
Ormanlıklar 
arasından 

Kendilerine 
yoL açmılJa 
çaiışıgor 

on l A bu sabah 53.at 11 do imparatorun blr 
~ar amento 19·2~ YCl§ın: nutku ue açılmıştır. Şimal 

dakı genç erkeklen aakerı G"neral Tojo Japonyartuı harbe gir. bölgesinde 
antrenmana tabi tutulmala _ mcstnln scbcbler'.ııl anlatmış ve bll • 

rı hakkında harbiye nezareti hassa ş!Syıe dcnı!§tlr: J 1 -.; 
n· tal b' . dd t • ı· ç·· l ·•on günden daha az bir zamanı. apon ar agır 
~? . e ını re e mf.§ 1• un !: r •c Amerikan donanr.ıasmm ltısnu 

ku, bır ~ok devlet adamları kUlllsı tahrip edllml;, ve uzıı.k oarkta • 1 • t d · ı 
geçen harpte kabul edilen ld lnglliz deniz Iruvvetlerinin bUyUk zayıa ver 1 er 
YCI§ haddi olan 21 den Clfa- bir lasmı harp harici bırakılmıştır. 
ğıya inmeden lazım olduğu Dyşmıı.na göre Japon.yayı çember içi. 

kadar erkek bulunacağı ka· ne :ılncıık olan cephe bir ıco.ç no!tta. 
da:ı yarılmıştır. Biz uzun bir harbe ha 

naatindeydiler.,, 
tt.1/-it 

\'nşlngton, 16 (A.A.) - MUmessIL 
!er meclislntn deniz encUnrenı AtııerL 
itan hnrp filosunu 150 bin ton arttır. 
malt sallhlyetinl veren bir kanun 
lAylhasmı katrJl etmiştir. 

Bahriye nezareti kongreden 900 bin 
trlnluk bir arttırma l!lcm!§se de enen. 
men Amerikan denız tezgaJılarmın 
"imdik! halde bu !tadar bUyUk bir ı,.ı 
klll'fılanuyacatmı dikka.tc alarak bu 
talebi kabul etmemişUr. 

\'a!flngtoıı, 16 (A.A.) - Ayan mcc.. 
lıslnın adl!ye cncUmcnl harp zamanın 
da Ruzvelte fevka!Ade salaJılycUer 

veren lm.nun lAyihasmı tnsdlk ctnıl;, • 
tir. 
EncUınen reisi kanun IAyihaeının 

derhal kabulUnU Ayan rnecll.ıılndcn is. 
tiyeceğlnl beyan etml~tir. 

zrrız. 

Ge.nernl nctıce olaral( demıııur 1\1: 
"Japonyanın Amerika ve İngiltere. 

yı mağlfıp etmeden evvel kılıcını ıu. 
nına so'·mamalt huırusundaM katl ıı.z. 
mlrJ ifade <'tmek isterlm. lt.ıılyıı, Al. 
manya v-: J.ıponya nihfti zaferden ve 
dünya suihOnUn tahakkuı.undan ev • 
,·el sllAhı cllcrlnıkn bırakmnmağa ka. 
tıyctle azmetnıı§lerdır. Bu Uç devlet 
evvele.? aralarında tamamlyle ıınlaıı 
madan e""'·eı mUtarcko veya sulh ak 
detmcmcğl taahhUt ctml§lerdir. Bu Uç 
millet yen1 r.ızamm lmrulması için iş 
b.rliğl yapacaklıırdır. 

BaşYckll Çlrı • Japon lhtııa.tı hak. 
kındıı surıları söylemiştir: 

çunsking hill>fıroctı fııydasız mu • 
k:u·cınetlnd~ ısrar cJccck olursa, Ja. 
ponye. ona ltarşı tazyikin! azaltmıyo.. 
caktır. Çın meselesinin yakında hali<' 
d•tcc itin' z· 'l'l• dıvrıruı.ı 

ısiııgupur 16 ,(A.A.) - lngWz kı. 
taları \'C tayyareleri taratmda.n Ja. 
ponlara vcrdlrllen zayiatın ağırlılm& 
rağmen Japonlar Malezyanm pm,.Jl 
gıırbt köşesine doğru tazyikleriDl dar. 
madan arttırmıııtar ve lııgtıisıerlD Ok 
mUdaafa hatlanna gi.nnJflenUr. Par.ar 
tesl alt§amı nt!şredllen tebllfdc ,ıtJte 

denilmektedir: 
.- De1.-amı ı ad •yfllda 

Amerikan 
tebliöi 

MaııJlla, 16 (A.A.) - Salı gllnll Def 
redılcrı tebllğ kara cephelerJDde ebem 
mlyctıı faaliyet olmadığını ve general 
Gcrnrd \ilk; •ı .. onun Manllla umum! 
ı,arargıtbwa ta~ !.n edlldiğl.nJ blldlr • 
mektcdir, Mumaileyh, Amerika w İn. 
gtll7. kuV\"etlcri arasında irtibat iN • 

havı V'\Z f l vapacaktır. 

Tramvayrn ters tarafından 
binen iki adam 

·ı ki araba arO.sında 
kaburgaları ka.rıldı 

1 
Bugün s.rl\CL ı.l bır trnnn y ,; •. 

s o'mu tur. Ş<.lı~n·nıncc ı:rr"'lı m . 

1 

halles! Yuuuıı Emre '>Ok ğında oturan 
thı=an ile Saray Meydanı cadd 'nd. 
24 numnraıı evde oturan Recai 3!:! 

1 numaralı Topkepı • Slrlt!.'Ci trıımvayı 
nrn ters tarafın'.! ııtı. nı ı.ır \"e tı:ısa 

m·ılrta :ııt>yn.h t •m ,.. !>:\.!ll~mı"I " 

l 
dır. 

1"almt bu ~nra.da Ak'i.U'::.y !Jıtıuu •· 

n ı;dcn 216:1 numara.lı \"&blı n 
• ı!lhln idareslnd<;!ki tramvay arabeıoı 
ou ih! ihtiyatsız adama çarpmr§ ve 
~;n-nllılar lkJ tramvay araamda sır_ 
şıp kalmı.ıardır. 

lbrn.hl.mln kabulga kemlltleri Wü. 
ı~. ~de 11\Ütelit ~....., 

.ı""i!'ll\ll.'!'IM'~'l'. 

\ &r'&Jılar Cerr:ıJıp&flt ı.ut&aırııli.1c 

lul. (1.tPı!lnJl\'lıı.rdtr 
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1:. ı.r , 

en bunalan en .ura naslha 
Falıı.n daire müdürü, )'111ınt ralan memuru görUyorsmıll1',. ÖnlJııde 

ılr yığın evrnı.: 

- Uı. dJ:çor, bu işler; bo lşlcır heni blt.lrdl. Telefon, lmı.a. ınünı. 

ıat. ~irin ı:ağırm:t'51, seı ı;lt. lş fı:lhlpl rlnc ıocrnoı lkll.ı.t; run:ın a. 
dzlm yaınğa bir dllştl.Jorum Ki. ı,fü •• 

Bu ı:lk:i;\'l'f sahtb1th' liOn.tınrıı 

- Ka.rdı• im df"S•'ntz.. cıcdlr bu yupılnıı tnz1ıı ı kf, yatnğmı:za cir 
n"'1e.o ,..ızı bir 006C1 tıallne getiriyor" Uu ~nzJ:ı ~\'J"nl\tnrı mı ~H:öyennlr 

mr; 1)1! fükat tıunlnn b~ de rofikenımer IJlr tıısulfc tabJ uıtmıuruş. 
mı7.. Unnl ıda!!Örlerlnh:l' Uosynlıınnız'l Oolapda mı? olm:ız! Der ev. 
rakı gc>llr ı; ıme2 t:ıcmen do!!yıı!luın ko~ c::ılt!.!Dır.. ıııısuıızuı önilndc 
ocr blrlkt'n c\·r:ıı ihm:ıUnizc ayn s~ n birer şatılttlr •• ,!llrecaat ..a.IJJp. 
lcrtnd n ise hiçbir 5lkfıyete tıakltınu rolt. Qünlrtl bUradu oıurmann.oı 
en bilyill• tıJlcmt>tl ve ruauro on.tarm ~ldir. Yalnız ooııu tılr mı ve ~. 

t d:ıtılUnd• y&pac:ık. 'fBlıo1 yu.rdnucı Rrklld.."\Şmrr.l:ı bi51üşeoekslnl7 

fclefon IOC dmlrln cağınn:ısı d:ı aynı ~kfld{ mülılm ılef;'lfdlr. Çü.nkt} 

!'lmlrlnlzln sizlnfo tiila bir te.'11861 varsa r.ııt.cn ç:ılıtmıı odn~.ı;;ı tıemen 

yıınmızWı lullluıp tıtnıiı;tfr \'o:tııa ff'ld7 <m!ıtllli bh çalışnında bu, ni. 
.. .ayet uı: durt detn tekerrür eder t sil.in g1bl genı;: bıt lnsnn lçlrı ft<ıcta 
bir pordur. Hul:ı.s:ı, vnzflenlzl iyi nyarlndığmu: takdlrdt" btithn bu tı;Jt>r 

ğzc bir eğlence ve gllnfinU:ıü bJ ttiroı1J1crek ır~lrcOC'k bir mf'~tııle. 

dlr. 'fol-."$1 ••• ne l;endlruzc. n.e de mlUetR fnydalı o :tmlzsmız! 

EN O~ DAKİKA 

-Frans;da 
K ömürsüz lük 

y ü z ünd en 

Fabrikalar 
kapanıyor 

1."'mdra, 16 (A.A.) - vı.,ı resi Frnn 
mz, a;ıan. ı bildiriyor: 

Kömür bulunmaman ve elektrik 
ltudreltnin kAfl gelmeınoııl yUzUnden 
Fransıı; hllkClmeU, 21 Ukklmundnıı 4 
so:ıkAnuns kndnr Fransız fabrllrala. • 
nnm b0y11k bir ktsmmı kapatmak mee 
burlyctlndcdlr. Madenler, iC§e ıno.dde. 
!er! hazırlayan mllosselcr ve yüksek 
fmnla.r bu knrardan lııtlsmı. cdUm~. 

tir. 

100.000 kişi
lik nümayiş 
:Uekslko, 16 (A.A.) - Pazm· ı;tuıtı 

M"ksiko ~brlnılo 1'libver alcylılo.. 
1 :rnpılan nilmayl§lero 100 bin kişiden 

fazla iştlral: etmloUr. 

Universitede BAŞV E l\iL 
Cuma1iesi 

günü A n/,a-
1\_eclis Reis Vekili Şemsettin raya dönecek 

iktısat 
ee eo gunu 

Günaltay hitabede bulundu 
Ünlversile iktisat gUnU bugfiıı mer 

kez binamnm en büy111• ealonunda ha 
kuk faktiltesi bl.rlnc1 emtf denıane • 
sinde kutlanınıutrr. 

Mcruimc, ht?Zlt' bulunanların bep 
bJrden sCyıcdiğl 1stikW mnruDo baş. 

Japon 
tebliği 
lrili7' ~f<trdı ı ncl uyrad:ı 

ı"ı ı B:>:n(;O ndııaınm 1r.t"Ulzlcrc alt 
l\ısmms çıknnlml§ur. 

lamn~ b."11.rsüyo gelen rektör meclis 
reis veklll Şemsettin GUn&lt.ayın mllll 
lnlnımu temsilen toplantıda. bulunma... 
ımıdan dolayı tcııekltUr otınıuUr. , 

Her ecne bu luı!tıınm bc~ei gUnU 
ünlvuaitcde yapılan mernsimJcrde 
8Öylencn sBzlcrln grafiklerle bir brö 
gtlr baUndc in~ m<ı\'ZUUbabs c. 
d;:ın rcl:tör mıtlam istaUBtlk rakamla. 
rlle bı:glluUn düne göre muknyc -:sini 
yaptıitten sonra bugllnl.'11 rcfa.hınuzı 

te~rüz ettlrm!§tir. 
Buuctan m>m·a kl\rsUy-:: gelen :Mcc • 

tı:ı reis vck!ll rektörün kendim bak • 
km.da sö:,1cdl!tlc:ine t.e~okkUr otml§ 
ve dinlo~ieilerc zame;unııa. çıılı§tna<l3, 
iradede ~rrut zlhnlycllni esıııı tulul 
maımu tavciyc ~den 8özler e!Sytcmı,tır. 

AnJ..11ru., 16 (Tcfefonla) - ıfe• 
llZD btıluna.n ve aym 17 sinde achw 
rimize gelmesi beklenen B~vckll 
Dr. Refik Sayda.mm 20 ktuıunue\'' 
\CI cumartcri gi.lnU buraya dönece
ği hıı.bc'r nlınm·{:tır. B~ilin a:
detinin tehirine sebep, cenup viliı
yetlcrintlzdGld tetkiklerine birkBÇ 
gün da.ha de\•a.m arzusudur. 

BAŞ\ ~n:iLlMtz Stı.iF:Kın1 
Z1YAR F.T ETTİ 

!\lert.;in, 15 (A.A.) - B~eki~ 
Refil Saydam, bu sP.b nU>mob11' 
lo Silifkoye gitmi!}lcr ve kı:ıBll'I 
Mersine dönmU5lerdir. 

aıezyada mu ıarebeler 
Bıı{ıl.!ırafı l ncl sayfada 

Şimdi cenubi Kedabda muhsrebeıer 
cereyan etmektedir. Kcdalı devıeunuı 
cenup hududu Tayland hududuna ıak 
rlben 160 kllometrcll.k blr mesafede 
bulılnmııktadır k1 bu b!Slgeae Japon 
lar fSlmdl yeni bir taeylke Jı&§lam~ 
larcbr. 

a 
f ara musal

lan 3 gece soy· 

Tokyo, 16 (A.A.) - Kovtooııdan 
blldlrillyor: Honckongdalti Mohldng. 
Un ltalcs1 Japon taxuın. t.ıını.fmd:ın 
tahrip olunmu~ ve a.cbn•n doğU ucun. 
daki birçok a.ııkert wMcr ciddt su • 
rette bastım uğn\Wml§tlr. 

Tolcyo, 16 (A.A.) - 1n:p:ıratorluk 
umumt k.ararı;A.?:ımm dcnlz kımnı teb. 

llğl: 

Jap<>ll denJz tanareıert, dün l!anlla 
yakınında Vicbol$ hava. mcydıınma 

Uı.arruz ve yerde tıç tayyare tahrip 

Japonlıırm bu knldcıerc rlııyetlo yap 
tıkl"ln hamleleri örnek almış 'be.§la. 
lılilll kalmak ııı.rUle gıırbm ber ye • 
niliğtndcn i6Uf'ado ctnicği prenıı1p 

olarak öm? aflrmU~tnr. 

Son olarıı.k bugtlnlln rah!l.tlığmda 

bize ~ka.nlıltla iyillkler eden MiW 

Şefe f}Oknnıo.nm bUdlrınL' ve s6;t;O 
mUteba.ssls arkadı:ı.ıılıırmn btmkmışt.Ir. 

so,y ·et 
ebliRi 

M~lto'11, 16 (A.A.) - So\-yet P. 
ce tebll~: 

15 ilkkA.nun gtlnli, lnıvvctJerıın1' 
bUtUn cephelerde dU§Illanla tarp~· 
!ardır. Cephenin bnu \"C cenup b&tı 
kesimlerinin ba.2:Wmnda. kuvvctlerl • 
mlz dU§n:ı:mlı:ı. ııtddeUt muharebe)"" 
tutuonıu:ılar, ileri harekete devam ~. 
d'lrek Klin vo Tulıı cenubunda Y~ 
ya, Po!ODya ve gene Tulanm cenul' • 
doğusunda DedUovo, Bodgorodlt.el< Ş 
Wrlerlnl iııgnl etmlglerdlr. 

Japonlarm 6olinde ormanlık bir böl 
G9 vıırd:r ve resmi tebliğe ı;llre muhs.. 
reooler kar'I§Ik bir M!dO devam et 
mektedlr. Bunun maruu>ı §Udur: 
Bazı mUnferid birlikler t:ımsalılru'm 

kaytı~tığı ncblrleri yUrilyerek veya 
ytızcrek geçip dllşma.n lruvvetıerlnizı 

ctratmdan ve arkasmdan dolB§llrak 
ç:ıldann anısından kcndllcrmO b1r 
yol açmı§lnr \"O kan~ ağaçtarmm 

arkasından ntC!) ctmeğe başıaıru§lıır 

dır. Umum! ~rette maltlnelerln ve 
hava s11Ahlamun laUrakile ynpılan bU 
hareket harbi ce."~ bir yolla. ba yolu 
nadiren kCSCD dlğ-lr yoUamı. tek bir 
§hnendUer hattmm ve bir pJ&jm n.ra.. 
snıda ynpılm'll:la.dlr. 

lnglllz kıta.l:m muann!dane daya.n_ 
makta. toproğt kan§ akn§ mUdafaa 
ctmold:e i&cler de Japon kuvvotlorlnln 
UstUnlOğU, ı::ıylata ehemmiyet verme. 
melen, OstUn mnklnoll malzemeleri ve 
miktarı gok oınn tayyareleri tesirleri.. 
nı g6stermcktedir. 

Bunttnn b:ışkıı 1agWzıor kendi nrzu 
larlle bu ileri b61ge1erde kuvvetlerinin 
ancak bir kısmım kulltınmah.-ta ve e. 
eas kuvveUerint lhUyat ol:ını.k 1!1:1.kla... 
maktadrrlar. Malceyanm §imali §llrld 
~cslnde ve Kclantanm b6l~esJnde 

muharebeler §iddcUenmektedlr. 
l'dalczyanm §lm8llıı.de İngiliz k~aıa. 

rmm Japımlıın atır knytplara ut;'l'llt • 
:tıklan blldlrUmcktc !Be de bu btl8W!. 
'ta henllz tatsntı.t almamamıgtır. Bu. 
nuula beraber bu ktıyıplarm y(lzlercc 
olarak değil binlerce olıı.rak beMp e.. 

1.ınmetert IAzımgeldl~ zannedilmekte_ 
dir. 

E 

guiıcusu yakalandı etml§lcrCU'. 
Bir Japon dcnlznlttm 12. H Dldt!.DUD 

dan Fillpl.n kıyılıırmda lld dU§Jn&.n 
gemisi bntırmı,tır. Japon tayya.f'(l]eri. 
Fillpln bava nıcydanlartn!l tııanıız et. 
mlşlcrdir. 

Sırasiylc knrsUye gcl<"..nlor haftnnm 
ohemm!yetl bakkmda b!t.abclordc bu. 
hmmuşlar vo tutumlu olmanın ıozum. 
lu olduğunu tcbarOz cWrmla'llordir. 

Ko.dıköy z:ıbıtası bruıass:ı yalnız ba 
ııına sokakta gezen vcıyn mlsııtlrllkten 
dönen kndınlıırn dndanan Uç ynman 
gece soyguncusu yakalo.mııı, adllycyo 
teslim ctml~tir. • 

Orhan, Zaltir ve Iitıflm adlarmda 
olan bu soyguncuınr, son gtlnlorde, 
gcoe seç vak!Ucrd~, herhangi b!r ki>. 
~ b:ışmd:ı puau kurarak yalru:: b:ı,..cu. 

na e\-c d!:nmakte olan kndın veya genı; 
kızlann ağız!armı lınpatrp, ellerini, 
kollnrmı tutmak aırcuıe bağmnalan 
ıuı m&nl oldul~tan soura parn çanta _ 
lıınmı, mllcevherlcrlnl vesr.irclerinJ ça. 
lıp kııçmıglnrdır. 

Soygunculnr bu §Okilde o.yrr °"" 
Mellha, Muazzez, Müeyyed \'1! MU • 
zcyyen ııdınd:ı dört kndınıı:ı ()anla ,.e 
bllezlklcrlnl çn1mı~lardrr. Nihayet st. 
ıu blr tnkipt.e.n Gonra ele ı;eçlrUen go. 

r nde 
Uçlü pakt 
devleti.eri. 

mümessılleri 

iş birliğine ait 
mü im 

" m se e~erı 

incelediler 

ce royguncuları OskUdar adlly~ııln!ı 
teslim oıunm~lardır. , 

Oeklldar sorgu Mktmıınınet: tevkif 
o'tmıtn euçtular hakkmdakl ilk t.nhkt.. 
ıı lrilml§.muhaltemclcrl yapılm:).lt 
ı.:ı..:r.: lst.anbul ı.ıt'll' ceza mahkcmestne Sinppur, 16 (A.A.) - Kedab böl. 
g&ıderllmelerlno karar vcrilmışur. gesinde :tncUIZ rtcatma rçğmen. !m • 
Diğer tanı.ftan gene Kadıköyilndo pars.torluk kuvvctıertnln berzahı ge. 

Jrendlllinc "lektrili mcmrıru :ıüsO vere. ı;cn ve Singapunı mubntazıı Od<?D kuv 
relt Mediha adında blr kadrom evine vcUl lınttıı. DA.nlhaye tutunablleecıtıc. 
sınp Uzerlne atıldıktan ve ellerini ri karuıaU mowuttur. 
Jı:oll:umı cğr.m t>c.t;1ı:y&roll 1800 lira Gece cepheden gelen blr t.clde, Jo.. 
rJ.tm b!lezik ve ltllpclcrl ç:al.tp kaçan 1 pon tlflrt ha.rcketin!n Kednb eyaleU. 
soyguncu hcnQz ynkalnn.amnm~tır. nin §imal mUntclı:ısmda. devam et • 
Kadıköy mtlddelumumta! ve zabıta.. mekto olduğ'Unu blldlrlyor. Hilen bu 

sı bu soyguncuya f:lddctıe o.ramakt.ı. yerin şhnaı mUntehasmdıı. şiddetli 
dmnr. Bunun da yal:ında yakal.ıınaralı muhıırebcler olmaktadır. 

ndnlete tcııılm olunıı.cs.t;r muhakltak İngHız avC1 tı;.yyanHerl, Japon bo7l1. 
sayılmaktadır. ba ıayy:J.rclcriıı.tn Pcuang ıı.d:ıanı:ı ynp 

tı~ akırıt durd;.ırmu .. tur. 

J~uzveltin 
nutku 

; l i UkkA.nundn. 24 Alman to.yyard' 

1 
tahrip edfünL1tlr. Biz yedi tayyare 
kaybettik. 15 ilkklnunda Mo:ıkova '"" 

, kınında ıııtı Alman ıayyarcst d~~· 
mll.~tür. 

nı ko\ıt, 16 (A.A.l - Tas njsoS1 
bUdirlyor: 

ı..onan.. ı s (J\.A.) - ıu~.o. Kliıı ~hrlnin zabtı csnamıda, SO • 
Ameriluı. cumhurre!B1 Ruzvelt bu yet 1-."Uvvctlerl dllr_.m.andan 122 uınll 

sabah bir nutuk ısöylem!j} ve ko.-ıgrc. !000 1en fazla otomoh11, SO top., .Zll~ 
:;o ll:i rapor gönderml~tir. Raporlar • mitrnı:ı-oı: ve 10.'.)00 d"n ta.zl:ı obll1 

da Amerika • Jn.p~ rr.llnaııcbctlcrl mermlsi alınt§lardır. Şehrllı zabttııd3ll 
hakkmdu mtitalca bcy:ı.n edilmektedir. t.\"\'CI yapılan muharebede oo Atnı~ıı 
Ruzvclt diyor ki: piyade ttimennc bir talim Uvası ımll' 

" Jspontnrm Mançuriyc t.ıı.a.rruzla • edilmiştir. 
rım takip eden scntılcrdo i,a.ponya., MOtikO\'a. 16 (A.A.) _ MoekOfll 
Alma.zıya v 1tıııya, karfılıldı men • haberler bürosunun tebllği: 
faatlcrlnl temin etmek lçln arnlarm.. Bir aydan az btr z:anınn zarfın(li) 

DEVLET MOESSESELERiNDEN ::;;::,:~:r~;:~~:~ ::!~::.~~FE:;E:~ 
1 

bu ~klUler d:ılnla. cevap .. ız üldı. neslinden alt,ı milyondan fazla ı;:ıs311 

MAAŞ 1 
Jap0tılnr Hl.ndlçlntyc gh1nco ba§ta 61dürülmtış. yaralanmt§ ~ya e!ir a • 

blllunan {Hhıılyetlcrln doğrudan doğ •

1 
lmmllJUr. 

ruya gö~meıerlnl teklif ettim. B3y. --------------

] 
ı~ bir !11:1.ks..'l.t i"'in Jn.pon belşvekDile 

1 

y . b" 1 b L f 
, • g!S~mck Uzero btn'crco kilometre ~nı oto~ us.er u ı:a ta 

Anktı.radsn verilen bir habere çe m~un sa.y::.':.nılt ~y~az; ır:cr. rnesato letilctrocı"te hı~ı.ırdmı. J:o"'akat ışlemege başlıyor 
göre, b:ınk3l3r vo devlet mücı;Be • sup o.dııklan daire \ e müessese · evvcl!'L anınşmıının es:ıııları hcı.k. Tal'.slm • Em1n6n0 otobUslertı:ıit' 
5(.>leri memurbn aylıldarın:n se • lcrcc tn.m olıı!ıı.k nrtJecelttlr. 1Bıı lund:ı. teın!nnt elde ctlnclt isterdim. ücrc.~ ve scyrtı:<>..!er tariteleri tespit e-
f er~rlikte vcl'ilmeoini :rnUmklin ~e~ur v? ın~Ltnhdcmlcrdf'n ru;~c. Bôylo b•r anr.ıem:ı. olnıno.dı. dıl r 't beledi ·c cneUmenlo vcrU • 
lıılmıı.k üzere .Mocliso verilen ka .. rı rlithe•'l ba.a: olanların DW!~I tu• . 0 ~ 
nun lü.yiha.SI eneUme.ıılerdcn geç· tan m~nsup oldnkl:ırı dalJ'c \·e Bır.nc tetrtnin ylrmJ lkililnde ,Ja • rni;fü: . dZ 
miıı.fir. mr ~ 1 de ru M-ı ık pc;nlar Am:ı:-lkndnn ptıtrol vcrHması. OtobUslerln l§loı:nerl bu batta iç\11 

.. A.:...d~C f()?' } l'I l(UA,~J'l :lY [ ~Uı : nt \'e Çine ue.rôITIUO Jtc:ı•lmı.:flinl Jete_ kabU O!ne&kltr. Bu b&ttfl yı:ı.lnız )-e.trl Lıllyi!ıanın son Gckline söre ha • l..<LUU ..... ru: n o anuıra anıa.a .~ ., 
z~'l. muvazzaflık hizmeti haricin• farklar ve bö\'Te bir mas., ,.< ,.; diler. ti ı;ıln srınm bu teltl..te cc\·~ otobUsler kullnnılacakt~r. 
Ör> tnlim ve manevra. münascbetile ücr~ti olrnryazilnrm rütbe nıtı.a..5 ~e verdıl:; C..•vBpto. §UDla" ileri ı,"JrU~or. 
silih altma al.ınanfarda.'1 3fa56, n::uh~ssasnh Bilab altmda bulun - <lıık. l.a m~mı~ket PnıriClkte cmı.:ı. ·ri Bir Norveç gemisi batırıldı 

AS KERE ALINANLARIN 

3G59 Eaydt kanunlar hükümlerine duk'cn müddct<!c k-t'aya fllihakla- o•mııdığın. 3dy.iy<.:rclı, antle..nndn ti 
t!bi dalrc ve mü~clc1-dc \'eyıı rmdan itib:ıron MUlt Miidafıın v..... es.ret yapa.caklnr\llr. Ç!.n vo H!nd;çıw 

Berl1n, lö (A.A.) - Hariciye na. irr.it.'Rıj? filrket ve mfie:;(!eselC'rde kaletincc '-'M'il.!r. Seferberlikte m'IJoo deni Japon ınıuv,·.,;t;Jcri tcdrtceo çe 
%Irı fon Ribcntrop r )U paktı imza e. , zn.aaf) veya aylık ve ücret elnn.iar \'"azzeflili hizmeti harf.cinde tıil!ıh kilecckl"rdlr. Bu hu uıit nnlqılıı.. 

l7a~-ingto11 16 ( A.A.) - Ha\·~Y 
adalarmn yakl~n motörlU '!i' 
Norve<; s:emisinin batmldı~ Bıtİ 
le§ik devletler bahri) e nriza.ret 
tarafından bildirilmi~ir. 

n den Wy11k devlc>Utr mUmcssııtcrlnin sH&h altında bulundwdan milddet• altına alm.s.nb.rrn askeri rOtbeleri- nındr., 
btr toplnntı .. ma rlyn ı: ct.m~tır. J3u oe nid a~'lık ve tahsis:ıh Milli Uü. 1\fltıct r:ı.p.,r Amcrlkıuwı yaraıını.. 

da 16 
çı anldı 

toplantı csnaBmda. Angıo - Sakro:ı f H •• k " h dafüa Vekı\letiııce tediye olunur. na dairdir. nı:nda d"mllyor kL "Amc. 
memlckeUcrlne lw.r ı mUcadelc l~ln t. u u met 3656 :sa:plı kanuna til.bl d"i ·eler. rlk::nm le r ve le.re kı;n:ınu muclbin. iP._ ____________ ., 
taıya, Almanya ve Japonya araı;mda • • den ~ cla.nlo.:rl& 3659 S.'lyıh ka· ce de\'ll?ttiğl malzeme ve jiyoce~ ;;aıi; .. !),.,.,. 
7apılnctı.lt i~birllğtntı nlt m11blm rnese. pırınce nun hükümlerbıe tabi oiup mezlrl'ır l;symcti 80 sont.e~ln® 1 mUynr 250 .,._Aıirlı4ı~ 
leler tetkik odilml§llr. J rlaire ve r.ıüessesel~rden aylı'!i' ile- mUyon doları bUlmut;tur. Japon hU . il-.. • .11 

Ankara,, 16 - Yeni ekmek nıırtıı Bcrlln 16 (A.A..) - 'O's;lU paltt deT. e' koyuyor 1 ret alanlar :ıskcıi rUtbcyl b~İ?. ol. cıımundan s:ınrn da yn.rdnn devam c. . N-U.ttf.U.Caı,ı.fft 
:Ankarııda. bu ~ba.htan itibaren t.nt • ıctıerl mtlmcsslllertnlo yaptıkları top. g ırun olıru:ısın tıilah alt:nda tu1un • c.~ektjr, Bu mıpıı görtilroeml§ kadar V 

blke ba§IB.nnıı;,tn-. Ye.n! narh ekmek ınntıyn AJmım gcncllrurmQ.y 00.§kRnı :\nkaro.dan vrrilen malCımata. duklaı 1 mü<l<lot.çe m<'ZUn sa:plırlar. tınyült ıır.rpte ıntl§tcrck dUemrınımız ı•·-----
lG ve francıııa 88 kunı~ olıı.rak tcmrtt marc:;;aı Kaytel, doıınnnuı. kumaııdnnı L• ·n:ıd 1 nJd U ih tarnfı.ndan bllcuma %"ny:ın \'Cya. uğ. "UI:ısnun ~ıszı ft'ı c!Uteltme ı~ 
cdllm.lotlr. aırurn1 Rod r, hava. mll:ıte.,n.rı da iş • göre, fiyat yiiksekmes00i~i~...:01"n1üne dile::~ h~l~l a.rmda :~m~r· l'ama .. ı m•1htc.mel bulunnı:ı memleket. do caıı:;:ın e.rkadqlala llıımll_..ı 

t ......... -nYTT ... A tı-'· ct"'ı~. ti"lU p:ıltt dev1rtt rirln as. geı:ınek ve 53.rfiyatr ı LN mr- · • er eır · le-" , ...... ft, ,,d,,me~ ... Ç:OnltO bu h:ı...n - ..ııt 
'~'.uu44U' ''"" ... '" • ş:h.vacak miktarda pirinç bulun. Yedeı:ı: sub:ıy o;e 11Slcerl mernar ~ • ' 1 

.._."'"""' -1.., ••• ha!>cr Hl"(•llm: "J.:ıpouya da ~ 
Bllldlme~ buğdıty n1mı fiyatı:nnı k<rt vnzlyetl g8ril Ulm!IP.tUr. durulma.sııu temin etmek İçin Pl· ı~J.ıı'l\ian 1 iitbc m~;a.n, almak ... b!.&im k•!.n ölUrıı dlıim me5"ic 1dl.r. olmak ili:cre-,, l'Crine ''.IBpCIDJa 11 
~ilme 1 Uı:crlne <:kmek narhmm, Rlbcntrop b bJ ı;:rta Almanya.um rincc el konmaktadır M"vcut ta old·ıkhn memuriyet ma;ı.? tu • Taarnu:a karr,ıt k"Oya.nlara 'lr'l!ya kar§! lı;inde olmak Ozere..,, dıı'~ 
~o de arttmım:uıt icap et. g6rl1ırtlnQ ıuılntnmrt.ır, Dl.iter ecflr1er pirinçl'-'?' toµra.lt mahmillcri ofif!i. tarmcbn, ücrotlUerin alm~~ bu . koYJIM ~ huır bulun:ı.nlara m::htaç "'Mootur-l~ ,._._.. _ • • 

"JJ:ektcdir. Bal diye bu hn:rusta tetkik. de hUkClmPtl rlıün ~örUglcrinl bild!l" • ne satllmış eayılacaktıt' ıundukhı.n ficrct dCTCC$ifllD ilk olduktan :rn tzcmeyt gCnderm.cI: vazL ~,,cUr • 
.len ~ıaauatır. Nn.rhm cıı qa/;'I 16 ınllılerdir. üç d vlctın "'Ö~! rirfn ay • ~a;';r del"Ct'csindeki ücr et tutarın. femiT.dU. :Beyle blT yn.rdmı kudreti 
kurtiıı oJ.aca,ğı ve !SnUcıtlzdeki p:ızarto. nı .oldU(;'U nnl .rlmı tır. Ellerı·nde d:ı.n e'csi' ise a.""aaakj farlcm tama. :ral:ıa: \'e yalnız .J\merlkada. ı-ardrr. 
B!. gQnUndcn itibaren tatbikine baı.Jla.. mI ve gcdfl:li j 5 ctcr yukami fan.. Bunun lc!ıs ttıP tank. ta:ryarc imaıttı 
nıaeağJ tahmin edilmektedir. • 1 Jarm y:ı.rım mcnGup olduJdıu-ı da!. ü t kat a.rltınlınalıdtr. f}lmd1 hott.Ma 
Dlğer tllrıı.ft:ın ekmcğo yilr.de Y1nn1 ıngi iz ta areıeri bulgur :c ve .mties:ııesc-lerr.c kendilerine denize 2 9ftlli mdltVarıız. l9t2 eeno. 

· bctJndo Ç<?.vdnr kcı.n~k sure.. veya ailelerine vCTllir. c ortastDda ırunııo :ı genıI m<ilrectğiz.. 
tile dah.ıı. ueııuı eatılD.bilaıC!li mllmklln T • b 1 1 
oldugu da aUrıünWmcktcdir. Gcsen aranto ya u unan ar Orman Umum Müdiirlüğü J>cyJet Orman l9letmeıi Re-rir 
dofa ytılmz yladrı 20 çavdn.rla kıın.:Jık d ı. _ Anıirli g~inden : 
a!a.mk ya.p:ıan ekmek çeşnı.sı.nı da. hu·· Cl'tll ett"ı u~ ıün için e ucyanname 
h:.ı mugadlll ve l"ı:zcti bulunmug ve ~ verecekler Orman. d..waları iı;in ea.rt.ne.mesıı:ıe g6re nlU:bteSrt r;ıcltlıtlo J.850.000 
beğcnllmi:ıtı. Belediye s;oene böyle bir Buğday :flynll.a."'ınm yhluıeltümul. il.det ~ bamlm8$1 pu.srlikla açık eM!ltmeye konulmtıı5tur. 
ekmek ~knnlaralt ucuza. sstıımnmnı n! f~t ıın~n bazı tncbter cvveloc u. Bunltı.rm l!AğıUarµıt lducmtz tUAlly• ~leti krrtruı:tyo azıtıaruıd&n 
halkm d!l.h:ı lcllliıe bulursa bu mlital". cuz.ı. ına.ıetml§ olduldıı.n bu1gur fi • mlltr.a1ıhidino Wlim • edecektir. 
asmı hiUc<Jmere arzcdccclrtlr. yaUa.nm derhal arttın11r:'lılrorr. Tnb ve fOÇiltk mı:Jlıs.mmeıı bcdcll 97'6 liraıhr. Ektıtıtmıı %3.u.9'1 tart. 

Aari mezarlığn gül fidanı 
dikiliyor 

Belediye zlr.clrl! kuyu mezarlıf,"'!l& 

:lah ~tmeye v lrulle.ıı.t-'11
1 

b!.r !: ı 
kO) rr karer ~rm!,ıir E'J gıuu 
ean :il tmJ;ii ı:ıeor'tğa 1.0(IO ~1 
f daı:ıı., 150 ~am ve 200 aeJ'\1 n~A<:ı 

• i!ml"ltte~lr. 

t §e tqikUQ.tı ail'rb&l ıtmı •lu ıcd • blnı! ı:nt1ııad1f salı gilDQ eut 15 te AJıka.m. onnen um.um mndllrt1lğ1l merkez 
_ ı~ 1 z uıyy:.ı. bir'lerl almtıi vo mUraknbc kom~yonu revir lrnll'liğb:do lop~k kotıılsyooda Tctptlaclı.kt.rr. 
t rruz ettlkk·rl dUn yaptığı toplantıyı müb:altip bul~ Mu\'11.ltkat li'mln:ıtı (75) liradır. 1Btcklller prlnamcyt be:rg1ln ADI· re.. 

l',Ur mevcutlarmı bc:vannnmcso tııbf da. merkez revir lbn!rllğlndc ~İstanbul orman çevtrgc mlldilrt~ g6. 
tutmıya lt&ror •crm!.JUr. rçbillrler, Eks!ltmcye ~ mvraklmt wın!natııdan maada tcıHm 

Bu kuıira rı5re ~~ bul~ o. o?mıac:ı:.k ı~t mul:A-WJ Uilnd bir ı.nıtnat verecıMG:'dir. 
Wılaz bmılımn tl2$~ ma.ıt~ • Kanımı ika.!netcn " &az1 ~ • l'.t~ taıtbt !lattee trım.. 
:rta.i ve evntım glSateı-en tir bej"IW\.I. !uda.n be.fl:a. 'S90 u.y%1.ı kmumm 8 tmdl ıımdt'IMtn&ı 7Q1tı ~e 
meyi 1lç gön za.rfnu'lıı al~klldar ına • b!rtllrte yukarda. r;öeteril<ın ı;-Un ...e sattttc rn~r konı.fayonda bulunl'tıtı.larz 
kama. blldirccekic:rdlr. l~Jttl'l't~lrr. ('SlS.. ı 1~) 

i' 
"'Teberrll,, ka4ar aflWı ..... 

me fll.limfr..da kabm:sr.. ~ tıll'-
11 ı ~eriudedlr. Hecıt;re lcıla ..__. 
p.u., cf'ı;tMllT" 

~ 
•'Jt<:~m Mlı:1 fftlJnıı"ı...,,...-... ...,. • 

bğı .. t.abk.,tı:r, "N6"rJ'WkM -
btıUln Japonlar tota.k elanlE......," 
nalmu~tnr.,, ,.allat: " Sml mıSwelfrll 
mfsillemck bere, 1111'1' tutMIP ,.. 

3'lrmlsJ ~ dizJlnıılotb'. 

* A.p.n$ 'VO "Dla$o, )'aa ~ 
!,'31~ drlı2 "mn~.l mabnık., ~ 
:rfoo "'aknr ~ yakıt., ~ k'lll· 
lanm:ıyı dll~üni!Jler. Netddm .._.. 
~i.1 mabmk..un almancuı da "'fi• 
$1,p Brotı.WJ,,tar. Bun4aJd ~ 
kıt.. la ta1mle? kllaWJamda. "<ltd· 
btısttble., b?!Jhtı gll:::impm1k ""13· 
kaeak,, n~nı deifl«'l!r • 

utnıı(~l 



~ ~ h k·e me. 
§.alonlarında 

Şoförle kaçan 
zengin kız/ 

~ 

Aldalddıkfan ve sokakta bırakı;dıklan 
Sijnr a, sevgi sinin q i Uaijına sarıl niş, 

Kendisini hem dövmüş, .heın ds 
öidüreceğlni stiylen1iş ... 

Ur;un boylu, dilzgiln vücuttu çok 
~ı blr kadındı. Aneak 19.20 y&.§ln.. 

'ydı. Sade giyiı:ı~i güzelliğini btr 
~l d h& a.rttırnu~tt. Bluz yertne mr. 
'q, kapalı yılkalı koyu ~I bir fs... 
'1ıt C'CÇlrml§, siyah bir ctelillk tlzeri. 
le de kürk taklidi bir manto giy 

tL. Ytlztlndo ~ boya yol.-tu Uzun 
~ kirpiltleri ve kendinden lamıızı 
'ICl&klan zaten blJD& fhUyııç h1l!I • 
~ rdu. 
"-tıye d!Srd!lnctl ceza mahkemesin. 
~. ~çlu ~rinde oturuyordu. Mıılıcu. 
·~ilden yanaldan kttarmt§, g!izlc. 

~-llnUndeki masa.yn dlkmtş, boynu 
~ bcklemeğe 'b:lşlaml§tI. 
lıtı- erltnği, hskıı.rct ve ö!Umlc tehcilt 

ktıen ıınıçluyda. Aı:ılqıldığına gö. 
~ tılml§ ve tatlı b1r k.e.ç ay ga. 

Şoför mahkemeye gelmem~, ycrbıo 
bir avuI>at göndermişti. Nesrin hak.. 
Jandtıhl lddialıırr tıiddctle rf'ddctt!'r4.t>n 
sonrn, mahkemeye blr ilmühaber ver 
dl ve: 

- Bu kal;"rt, dedi, barul. bı:ı.luı.ca.k 
kimsem olmıı.dıtma, fakir bulunduğu. 
mn. d:ıirdlr. 'Bnrodan bir 8.TUka.t isti • 
yanım. 

Mahkeill() ı;e:ıç kadının bu talebini 
kabuı etti ~ duru!J?llayı ba§lw llir 
gilne bıraktı. N carln d~~" çıkarken 
yılolacak gib1yaı. KUı:tıcUk mcndllly. 
lo ar:ı.dıı. bir sildiği ya§lt glSzJerinl, 
belki ..'le fiO!"ôrllnU gtlrm:!k t'---~ etrnt. 

ta araştı• ı;ordu. IAltin are.dığuu gö • 
rcmedl ve ;'!f"tl.\'ll{I y&VR§ adımlarla. m E' 

dlvcnlcrl lndl, gitti. 
ADLfl'E MUJI '""tHt 

Dost ar!nızdan görd" · z . 
yaraım arı un m 1 z 

Çok Jefa bir dom, bir bankanın verdiği 
teminat mektubundan daha kıymetlidir. 
Bir dost r.zi, 00,kalanna tawiye edebilir; 
ba§kalannın nazarını size ~evirebilir, te. 
febbüılerinizt! yardım eclebüir, muht~ 
zarnanınıula maddi yardımda balunabi 
lir. Hula.o hakiki bir dost haz.inelerin en 
h"tymetliırld ir. 

Herkes bir başkaırımn yardımına muh. 

taç olduğunu d-ü§ünerek ona göre hareket. 
etmeli ve dost edinmeye çalı§malıdır. 

Çok kere, bir İnsanın ilerlemesi ve •1mı. 
va/lak olm"81 doıtlarımn )'ardımı -saye. 
sinde olnm§tur. Dostalrınızın yard!ımla. 
rını unutmayınız, onları st?uimli birer ha. 
tıra gibi, daima mukabele etmek, yardım 
etmek: ödiyebilmck ümiclile içinizde Wl
layınız. 

Tarihle Gizli Kalmış Sayfalar: 
• 

Bır Bar K z nın • a ta 

~.,_ .................... ..,,. 
I. fıkra 
r' & Ular 

m,yı a.nın.tb.: 

- Bl.r oohll, yoim ~ 
de bir takım yu1u giittlrm bir ad&. 
.ID3 raatlar. Ambnnda ıüylo Mr ko. 
nuşma geçer: 

O::ıhil; - Sen 
.ldlOI' ne4ir böyle? 

- &o ocyt:mmı: cl1mdekAor ,. -
lardır. 

il' ~ çilaLr::u.ı:k ls1ıcıcti.. 
ğlm BdllıUIL<ın.'1 boyrul)anna 1:iko.ıak 

ımlıı~ı dal~let C5Cmt1ue ~ göıti -
rlirilın. 

- i\.ıh:L: tJCJ"-· OO!nek ki bcr in • 
~ııc bir yu1art "'2lr:!' erı\mkt 

iı<ıab;ı lınııgl!ıl! 

Buraya lmd:ır ımahRTilrt"J'İ 
netla idnre c!bn f:E"yU:.n 
lanı.ta ;nll&dıktaıı ~: 

- Senin gibllerln yulnn _yoktur, 
~"O cı:wnp \'erir. ÇünkU yub.r .ta.k • 
madan aa l!Weri tsrodlğtm mram 
~ llrlm! 
Fıkrayı aııl:ıtaıı ba!ıG. hulD lıa:ıin 

Çıkardığı lmpa lılu: a o r i __ :ızı=.~SR:s::::::ıı:aıETT.lN-· 

Londra barının güzel hizmetcisi 8e8rl imparator ücüncü. 
Napolyona metreslik yapml§, akıl öğretmiş, para vermi.s 

r>e onu tahta oturtmuıtu. Fakat imparator meramına 
erdikten sonra her ~eyi unutmU§tu 

Besi Herbo, bir rençbcrln krzydı. kiıns:niD ona balanıyn.cağmı anlıyor 

• TANHOR i~n>AHA'l'OR 

Fakat. Besi bu ı:ıoktadıı. y~tı. 

• ~ten sonra sokak orta.ı:ımde. bı • m&1P11••11--~~~~~!!!!~:!!!!-~ Anası b:ıbnm, onun yıı.luıµklı ve eli a. du. Onun için bir an evvel zengin b1r 

Ü'~U Napolyon gerçi fmpıırator oı. 
nıu,;Jtu. Fakat onun tahtı saııa.nıyor • 
du. Bu tahtt muhn!azıı etmek için 
Frnruırzlan memnun edecek bir izdi • 
vııç yn.pmıılt zarureti vardı. Uçünc11 
Nııpolyon Avrupa sara.ytn.rmı dol~ 
:'ı'Or ve lrendlsine ZC\'CCl neyordu. Besi 
ilşlwım bu bareketıcruıdcn muztarlp 
o1uyor, lcendlsinl hiç'.>lr f!CY teskin et. 
ıanlyordu. Napolyonun onu Kontes yap 
:r..'lasr ve Kontes Blircgcr nnvanmı ver 
ır.ıc.S. smıaa seksen bln tııtmıık bir 
ımalikfuro nlı:ruım kederini a.zaltmıınuş
tı. CUnb.'11 onun emeli, Frallsa impanı
torl(;csı olmaktı. Napolyoruı. tahtını 

ikazaJ:ıdımn kendisiydi. N&polyon ona 
&onuna kn.dar s:ıdake.t g!S.:>termeğe ye. 
mtn etmtşti. O halde Napolyon onu 
kcndl.ııiJe bfrlikte tahta oturtmağa 

meoburdu. 

~ınış bir kadındı. 
0ıduı:ça zengin, ıçtımaı mcvldt yt.ilt 
~ bir allenln, yegAne lm~ıymııı. Bir 
~~t en-el, bir şoförle tanreml§. 
~~ atlll tııvırıarmıı.. bıçlan ba. 
~Nll1n& wrulmu!l ve lrendlsile ÇiL 

l!ICvfemt§, hem do nileslniıı keıı 
eotısre T&rmlyece~.nl, wrsc b1. 

hu adamla a.ralarmdıı.ld tnh!ılt, ter. 
~. gargn gibi uçunmılzır yUzUndcn 
ilznktın değil oLo.mıyıı.eağmı blldlğl 
lhltıe~. 
0

'Aşıc kmnın bir gömleltt1r. Yeden 
tlSrtınUr,, derler. Bu Dlt!.cerııda 

1 gibi ®dlkodwıu bol b1r muhitte 
>ilıkça fUyu bulmuş vo bittabi lm:m 

de haberdar olmu§tur. Derhal 
~ ocıcn tedbirler almmL'1·gmç kız, 

daha §oiÖrJe konıı§Xllasm diye bil. 
dada c;ıytiyoye çıkılmr;1, bnrel<ot.. 

"I g~ gt~ .xla bir kontrol al • 

atın.mış. 

~~ genç krZ, her r;ıeye rağmen 
.'QU.at olan 0ı.ırorıo bulu§JJUlta mu • 
~k oımuı ve mUnıı.scı>etlnl teınn.dı 
l'tıııtUr. Nihayet qlun alddotl1c 
~ o derece bUyWenmlgtir, ki b1r 

lotörtln evine Itagml§tıt'. 

~llııl kendisini lyl kn.rgıla.mrştır. 
' Y8ft d& nl.kAJü&nrnamD& mı:uıi 
~hcak deneede olduğundan blr • 

tUn y~"l&dıktan eonra: 
.;; li"r §ey O!UP blttl. Artık -0vlene. 

41! diye alle.sllıe hnber yoU:ı.~ler. 

;..°!6r bunu kendialnA hakaı ~ve blr 
''flo.n da nimet bilmış, kıza: 
' ~n:ı lti nl'en h-.ml latcmlyor. 

d «'Tl!nlo, yani kızlarllc !Jletl'e3 
)\tı :rııtııyaynn da. :ı.kıllıın ~lan. 
g isın. Gczdlll'tm her ycnb krzl:ı.. 
~ıC"ınu söyllycoeğim. Ta ki 

ltan ''nZgeçlp Allahın cmrfle IK"lli 
vcmnter .. demi~tir. 
arın butıe. JuırjiI sestnı çrkarnmn.. 

Vo böyleeo YS!irunnğtl b3~lıı.mI§txr. 
~k nreda.n birkaç ny goQ!MC ayltl< 
~tıa.n bir ıo!ör o!an delikanlı Ncs.. 
~ bo1, g ni' yaşa.nı:ıgn al~ blr 
k~"'Il ht"y"çJıı.n.n: karşılıynmıı. 

ltır. ı~w mı y\lz~ S1k stk kavga.. 
ba lamı.ı ve :nl"~Yot l; r r,11n rıoIBr 
~e. C\'lnc uğr.ımıamtfilIT. 
~a .. Ncmnt tirkaç gUn ookknıl§, 
l'lcc.1 • ı ı;öril.'ıoc atJ.ıtıldığım an.. 

:r • .Nearın artık nolınktg kalm~. 
C<ırunı nllcslnc mtırocaııtr da rcd 
~lldım bir mU~t ovl.nd~ ~rr 
.tt:&kue b:ı.flf. bahadn. n.ğlr cwaıarı 
t'ıık geçtnml~ vo nihayet bir glln 

a tide k~n §Oförlil laı~l mıgtır. 
~~ kaom bu t; ~:ıdllf Ur..crıne kcn. 

1 kayb t..m •, ki rfürlntn cırt 
yıqıı r k kC'ndıslnt tabktr et. 

\ . 

Siyamın aldığı Tavır 
Jnponynyn '\c rntittcfiklerine 

ttııılbn oln.nlar yalnız ~ref ve hay. 
siyctlerini fedn. ctmeldc dcğcrsb: 
(·ıutla.rmr kurtannış olmayorlar. 
Cçler bn türJO kullan hem bill,1im• 
leri altına alıyorlnr, Jıem kendi d·•. 
rnlan Ob'TUUda knn dlilaneğo mec
bnr bmıl:tyorla.r. 1cıtc ~imdi Siysm. 
lılar iı;tn bu fhnsı ne ktln;ılnşa. • 
eaklar ve ya1'..'tnnrdan lw:-arken do
luya tutulm..-ık ne demek olduğunu 
an lıyat'ıı.lı:hı.nlır ! 

Siyam vaJt'nsma biz peki'ıli nml 
erdlrlom1:.. 15Jyıun declifh'ub nedir 
mten !' Yerli bir lılikümet !d öteden 
heri Fran~~om ııufuzu altında 
mhsnz b;r zcvn.birden ba~lm bir 
kıymeti h&fz olnınmrstrr. Milliyet 
ve vnb!.n ıı: SlıuleJı ne dereceye kar 
dsr pay almış olcln6'll mıılüm değil. 
Clir. F.A!nebi hir nnf:ız ve hiılrimiyct 
:ıltmda ync:ama.ğn ııh~ş bir m~m.. 
lcketUı b:ı r,ibi yüksek '\'e mert bj ... 
Zerden l>t±s t~cğe hn!..ün olrn:ız. 

Ecnebi nufaı: '\e bbınycsi nltır
d.-ı ~1i~iş \CJ yn "m!lğn r.h~r;; 
hir memlekette bQ.,ka türlü bir 
fili ünre CSf'rine tcssdUf ef!';eydik 
.. ıış.'\rdık, HihTİ'\'et \'e istlklii.J nıcf. 
Jıillllmm nılıunda. doymuş bir mfl -
letin n:wrl hut"cl:ı~t cdeblll?('('i'inj b;. 
Y.e Srrp!"r ~ti"f oriyorbr. Sırbi tan. 
eh isAnl!lcn . onra canlal'.nn bir 
muJ.ı:ıxcmet hii.JA i ~al ordnlan tr
rnfmılan bn.stırılıım:ulr. Bilakis mü. 
cadele nrttr, :u1ı~·or. En !tiİdılctli 
cczuhm rıı~ıl"n tl<W8JU ediyor. 
Röniy~t rt>jirnl ile esnl'et rejimi 
anı.r;mdald farkfarclım biri icıte bu· 
11111'. 

_: Şarap gibi nefis, Ozilrn ko. 
kan bir konyak. 

Necmiye kocn.smm konyakla 
çabuk sarhoş olacn.ğmı umuyor. 
du; buna kesin bir inanı vnrdı. 
S!lbir kon;"nğm yansını bir yu. 
dumda içti. 

- Ne s~ıt •• Ne tahrip edici 
bir içl:i. Hek böyle çok kince 
insanın i~.iııi ynloyor. 

!\l'ecmiyc ıbir bonbon U7.a.ttı. 
Sahir ş ·keri aldı: 
- Nvct. İnsanın ciğerlerini 

ha.c;layan. yakan bir içki. Fal·ai, 
bir t:ı.l\ım. ;rır.aıılnr bundan Ç01

• 

daha tcrt irkiler içerek kendi 
vücutlunru yakıp mahvediyor_ 
lar, l§tc benim keşfine ç.tlış!:ı. 
ğırn bir madde herkes tarafm. 
d~m zarar rzca ve kolayca kul· 
lanılaca1: Ye ·ı,..ıicudunun hcrluı11 
gi bir mwu '\'tı.zifc~ini yaJ).'lladıfı 
taJ,dirde, bu madde o UZ}'ll der. 
bal . bahar ~ın ~ı görltnce to
murcuk '-eren çicekl r {! .... i 

13..:n ~ •ı.- rnnlı\"o. m. : nı el canla.nclır:u':tl:. ona yeniden eski 
&Jn ö.dürf'~·ıaı! ~ye b1ğı:'mrJ - bny, tını Yl'rccek. kuvvetl~ndire. 

cclt .• Hfl.fıh tam mf.nasiylc vcni-
b l curultü;ıı p ~ r d".'n dırilterıı>k. 
Ofor btivJ t bir st1{;-ubkıuuıı· Birnz sonra ba.rdal,t~ kala:ı 
llu ı.a.dm lıcni 00"',dU. U\h ır de- kony~ d::ı. içti: 

<.::ı<lu ve öldCrccı:u·rni de ;öyll c - • Alla.hım. sen bann o m" ut 
1thdıt etti. 04vaCJynn! demt~Ur. günü c:almk poster! 
~:n~ J\esrtn he.kböa ta!tftcta SAH!Rtl\· LABOR.4. TTTV ART?\'. 
f<.rn!;i Vl9 11'\'Ttlk tekemn:l!l eı!r-· : 1 P.4 TEHL1KE'Lt BiR 

a.s•;ye ceza. mahkeme~n• ve • DE.VEJl.!E 
1ltır. Nconµye o ~ kocasını iyloo 

yağı dU.r.giln olduğunu görerek biz- o.damla evlenmek llzımdL (Besi)nln 
mctçllite vermek i&Uyorıardı. B'ak11.t ilk f"JrSa.tta. yapma.it iBtcdlği buydu. 
kızrn altlı Londradaydı ve bir b:ırd& 
çalşnak emelinl besllyordu. En.bam llEitKESİN ALAY r:r.rıaı ADAM 
onun bu ctlretıııdaı Meta todehhtl§ et- Bir sün Besiye prons Lul Nıı)><>lyon 
ın16. !akııt Besi ses çıkarm8ml1', trles! takdim olundu. h!gillz lorUıırmdnn 
gün usulcacık evden ~kıp gttml§ ~ bir kaçı ment1 Prensle o.lııy etmek ve 
blr daha dönmcmi§U. &siy! gtlldUrmek için buraya getir • 

ml§lcrdl. Bu lortlnra ı;örc prens Lui 
LONDRA BAULAIUNDA :N'npolyon <'imründQ lmp~rıı.tor olncalt 

Bir lmç ha.!ta ısonrıı Bed, Londronm o.dam d·~dl. I<'aknt Be3i ona bu göz
b!r barında hizmet ediyor vo he.rkerı ıe ba.kmamt;1tl. 

mum gtızelll~le mcıguı oluyordu. Çok Lul Nrı.{)OlYon. bu arn.d.'l, nUfuzlu 
seçmeden bEuu dCVtUU eden Jatiler, l>lr ltadm tanrmlll-t ihtlyacmdaydL 0 
hatta. barın &alılp!eri ona. ilAnı 8.§k et.. nun i!:in her gece Be&y1 Ziyaret edl. 
rneğe tıqladılu.r. Ban büWn bu fı§Jk.. yor ve onun iltifa.Uarm.ı. nan oluyorı 
ıaruu idare ediyor ve onlan lt\tı.ıfkı. • du. 

:.ile memnun bırakıyordu. Bir gece Bir gece Lui Nc_."?Olyon, parasızlık 
!.§ değış~, genç cık \"e zengin Fit. tan §ikliyct et.mi§ ve bir miktar p:ı.ra 
yozi <JllUll çall8tı(il ~ıı. iği! alt temin ttıgt takdirde Fransaya. dön 
kendisini sovdıgtno yemüı cttikWn 801\ bllooeğlni, Fnınııayıı. dfutdUkten somn 
r& (Gcl ~ber ı;idcllm Besi!) de .. ı;erls.bıln kolay oldu~u al}ylenıftl, DC" 
mit;tt. Bi ona istod1ği p:ırayı bulmayı vna. 

(Besi)n!n bUtün emeli mistokratJo.• dctmiştl. 

rm muhit.ine girmek ve zcngtn bir a. O gllndcn !tırorcn Bc:ünin evi Bo.. 
damla evlenmekti, Fitzorl 1sc, gı·a.t'ton napartla.rt taııtıarma lıı.do etmek isti• 
dUkUniln ycğcnlydl. Besi, Fitzori)e yenJ<:rln ımrargllhı olmll§tu. Bcısi, bü. 

rafa.kat etnıifj fakat bu ada.mm onu tUn bu adamlara. 1·iyasct cdlyor vo on 
mtikellef' bir saraya. götürcoe~1ne bir ıara ne.sıl harch-ct odocekl rln! s!Sy!U. 
l:unınrhamyc göttlrmtl§tü. Onun cıvı yor ve hepsine tallmat veriyordu. 
burasıydı. Londnlda bu :l~cr yapılıyorken 

Bu kumarhaneye deı:Tfn bUtün bü. FrnnMda Lu! Napolyonl:ı alay edili • 
yUltleri, dcvum cd1yorıardı. Bunlann yo-, kaıikatürisller onun aslı fuslı 
blri Lord Çcstcr Filddi. .Bir aralılt meglıftl Mi blt' İngiliz Jnzınm yo.r • 
Lord ev sablbinln nı~tcıilcrinl al '" dımile hlsblt' vnklt l<"'r.ınsaya gireml • 
dattrğıw söyl•tnl1', tr..ı yUzdcn bir ks.\"• ycccğini söyıtlyorlazdı. 
ga olmtL,, :BcS1 bu !trısa.ttan taU!ade 
ederek buradan ayrılmı!j ve kendisini 
GCYdlğini ı:!SyUyen zengin bin~ Yar. 
tinle yaı;sm~ 

Onun b1ıı'b3.fil (MartJn)kı get.en he.
yatı son dcrcco pıırlal>lJ. Devrin en 
bfly!lk ıortl:ı.n onun ziynfctlerlnc de • 
vıım ediyor ve Bea1 bunl:ı.rm aram:nda. 
blr kraliçe gibi dolll{;tyordu. 

Fa.kat BeBt. gençliğini ve güzellir:;'i. 
nt kayixıttlğt ı;Undcn itibaren tel' blr 

ntmtAÇ S!!:NE GEÇMEDEN: 
Hnlbukl birkaç ııeno geçmeden bU

tnn bn adamlar, LuI Napolyona ~ 
ı·a.ret ctt1klert için birer blt"Cr nei',rc • 
dilnılşlcr vo Napolyon evvcll cumhur
rcls1 sonra Frnns:ı. fmpntt.tonı olmu"
tu. 

Bcsinln iblltnn bcltlodiğl, Lul Napo!
yonun ona Uiyık olduğu mUkAfatı vcr
mesl Ye onunla evlenmesiydi. • 

'ü91lNon .ı,;"Ai'OLl:O. 
Bir nraldt Napolyonun kendlslne 

bir zevce bulmak 1~ yapuğl seyn • 
hatlcrdoı '"·a.zg~'Uği haber verildi • 
Rt z:runan Bcs1 bir ara Om1dc dU.~u., 
faltnt çolt g çmcdcn Napolyonun dil. 
bcr tqı:ınyol O:ıen'yc n~dığl nan 
o ltaılll!J§tu. 

Be:!\, bu ıüş:mlıınmayı bllyilk bir 
bakıl.rot tcl4.lcltl edcrch hcmell Partso 
kotımu§ fakat Nıı.polyonun 
onu saraya sokmruınPIJ.rdr. 

l •7tKAM ACZULAm 

o.damları 

Besinin hlddetiııe ve ktnbo payan 
10oktu. Napolyon, madt!Jtlkl Mi bir ka• 
dınıa evlencockU, onu almMı lco.p e
derdi. Halbukl Na.polyon bayte yap -
m11.nu.", Ye ontı. hlyanct ctmflU. O bal• 
d Napol)'OlldAn lntfknm almak ~ 

ı. Bir nrnlık Besi Napo1yonlıı gezen 
bütün müno.nobeUerlnl h rkesc i!şa 

emek ve elindeki vesikayı nCBrCtmek 
istem!§, fakat No.polyon daha sUratlıı 
htı.rckct ederek on:.ın cvtnt b.ı.s;;nt-q ve 
bu >cslkıılıırı imha cttlrmt;;tı. 

No.polyon bundan ısonrı:ı. blldlC"i Sfbi 
ynşıı.mı~ ve Besiye yirmi bin altın ma.. 
aş ba.ğinmnı:ın iktifa. etmişti. 

Besi kııybettltl tacın hasrttllc 43 
ya.~d~ blmO!ı \'C son d:ıkfüa mda 

Yazan: ISKENDER F. SER'PELLt 

sarho=i ettiği haldi", h<Şinc uğ·. 
raştığı {ger.çlik maddesi) ha'c<· 
kınan ağzından fazla bir şey 
ka~a muvaffak olamadı. 

Sahir ertcru gün erkenden la. 
boratuvarına gitti. "'. "' - Aman Sinaı.ı, buı.tüolerd, 
srk lılk ağabeyinin yanına uğra •. 
mijmkünsc akş2Jnları oıııu:ıla bf' 
raber eve gclmeitc çalı~. Onu 
'alruz brrnkm2.l 

Diye }'ah•anyordu. 
Snbir o günlerde ılk denemey 

kendinde yapa.caiilllJ söylemi tı 
:!';ecmiyen·n nklı b:ışında :vol;tu. 
Kocasma 1 er r kad r: 

Bize ncrmn orsın. kendin~ 
de n1i acımryonmn? 

Di verek bir ~k ~evler sövle
miş. bu teh~ikeli tecrllbeve ~iri~ 
meım.,ini rica etmişse de Sahir 
bufü"l burJara baş sallayara ,~ 
ve omuz filk~k g~İ'P ~itmi.~ı. 

~ 

$ahir o gün akfjama kL1"r ı · 
boı. tuvarda dniı-csinin ı. G!'!Y t: 

meşguJ oldu. Ak~am paydosun. 
dan sonra her giin yediye ~J.;ı.r. 
lrndar kendJ ... raştırmnsmn d 
vam edd'dl 

Sahir o iun, çoktanberı ~u.:
aigi küçUk bir lcö~l~ yavrusunu 
J,af e:;teıı çıka.Mı. I~öpeğin sol 
bacağında bir ezik crbanı vardı. 
Bu ~ıba.n, kopeğin almdrğı gün. 
denberi gecmiyordu. 

Zaten ~ahir de onu bu çıbanı 
i in almıştı. tk önce köpeğin 
, nuu tahlil tmiş esaslı bir 

rn krop bulamayınca mevzii b1 
ya :ı oldu~unn hl' ~mcderek, 
l ndi a'2I">InI bu k''ıp{':Yfn i.izeıin
ae de tatbik etrniştı_ 

Sahir köpeğin ~w~ıru tetkik 
ederken. laboratuvarın kapISJ 
\'Uruldu 

;:laire tatil olalı bir .;aati geç_ 
miş~. Böyle geç vaı...;t laeoratu_ 
\'ara kim gcle::oilirdi? 

• 'nhir kapıyı yavnşçu nçtı: 
- \ ·av, sen miein Sınan? Gel 

ıak<ılım. 
$.inan korı.rnk sdımlarla yuru 

\\: ek laboratuvara ıtlrdı. 
- Rahatsız ettım ena. lnısu 

ıd b3krna :ı<!a~v: lera•amı 
renerne'O.im . <J<-1 iırr \ ~ sıı. sık 
da gelcccı::rıı"" 

Salıir l\aı ·v1 ı· P t .. 

- "ık I ' l. lC'C<'k m · iu . 
- Evet, Bu ~ z • t:rm · rm 

yakından ·'tadar c.ııo.cağım 
Dün geoc uvı n· k tı, Bu Va:, 
nofun (;:endık ru ISI )na bec1 .... 
miyor. Sen uzviye-t iwr;nde d 
rnvor r ! H u'.' o b.ı w< ..;.el \' 
kül hnlinde tetkik t-diyordı... 

Sahir. maL mn Ustu: e <lul"a 1 
köpek vavrusunu e-österdı: 

- Su hayvana bak. Sinan' 
Kırk bkinci denememi onun llV'. 
rınde yapton. B r av milzm .., 
hİI" halde ~ürüp giden yarası üc 

Babawrun oğlu! 
ÇocUir sınıfta kalnustr. Baha-

sı azarJndı: -
- y az!k değil mi eme:: iı:rime. 

harcadığın para.lam? ~ senin 
)'aşmdayken sınıfı hep birinci 
liklc geçerdim, • 

\rodan ~eneler ge~ti. Çoeuk 
büyüdü. Evlendi onun bir çocu. 
ğu ol<itı. Bu çocuk da mektebe 
bD.81adı ve bir sene :trnıt ka.1-
dr. 

- Bab::ısı Yani vaktiyle hı.. 
b~dnn azar i~iten zat - ç.o_ 
cugunu payladı: 

- Yazık değil m1 emeklerime, 
harcadığın :paralara? Ben senin 
yaşndaykcn smıftm.ı l1ep birin. 
ciliklc ~ rdlın ••. 

Verilmiş söz 
Erkek pastacıda oturuyordu. 

Kadın geldi. Saate baktı ve: 
- Sizi c-ıı n:;k"J·a bc-klcttim. 

dedi. 
Erkek la oı ımüyoı-du: 
- Ben "!lJ bclclemiyordum 

ki! 
K:ıdın lm:dı; 
- On dakika _geç kaldnn dive 

mi bu surat? 
- On dakika g .. ç kaldın ama 

yirmi dört ııaat te cabası var. 
seninle randevumuz salı günü sa
at üçte dl>ı{il, oazarlesi günü sa.. 
at ü~ydi B·ı~dn buraya ben 
tcsadüf~n geldim. 

dahi Napol~onln öJenty<ı ııınet oku • 
mu.:t.u. 

Besl, blr taQ 'ka) bctmcklc ltaldığ:ı 

b.ıl~ onan ra.ltibcsi olan Ojeni b"tflıı 
amrnntı ıstınıb içlndc geçtrdlkt('D 
b:ı§ka b m tnhtmı hem memleketini, 
bem kocacm h"m oğltmu knybetml§tl. 

un içınde biı) uk dcği~klfü gös.. 
terdi, vani iyiliğ-e yüz tuttu. Ar. 
nı zam:ında da, yine bir aydır 
sürükli}:emediği bacağmı şimdi 
c-rk tabii olarak lrullanıyor. 

- Yani b~ tnzelenıiı .• 
Esk1 hurda baç.ak yerine yepye 
ı.i, agJum bir bacak !!eldi dcmeı 
i. tiyorsun, öyle mi? 

- Evet .• Evet.. Bwıu en kc. 
Ei'n 'bir ifad ile iddia edebilirim 
Köpeğin yanına sokuldu: 
- Ona !'imdi il\inci bir aşı da. 

h yapacağım. İyi ki geldin .. 
B ~. bana yardım eden odacı. 
nın ı i ~ .. Gitti. Ben ası:yı 
' nrxırken rel d kb~n bacak· 
a. mı tutaı-s:n' 

- Bu k ~ 1 ... olacak..? 
- 1.kinci ... 
- B.r a. ı v._-tmiyor mu? 
- Dahti cuhuk nebce alabil. 

n ek. avru 1.ar .... ancta da aş mik
ta.nnı Vt: hayvanın tabe..ınmill 
d~mı tesbıt edclıtlmek ~ 
bunu vap:n.ıl-11 nx-cburum. 

Bir tü-p a.Jdı. şır~-a.ya <:ekti . 
lfrnen•n w:-unu köpek yııvrusu.. 
nun hn.sta b.'\Cafhr.n soktu. K~ 
pek havlaıruı.(;-n b~lndı. Fakat. 
kunyager Sn.bir bu ~~ o l:a.dnı 
<:abuk yaptı k!. köpek bile ~
adı. fazla b:.~nna.dJ .• 

Sahir köı:>C:Zi tekrar ut: ·,, 
ic:Jne soktu. 

( Dc:ııann ı • 


