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A Ll\IA?'lı"'LABIN Kerpde, So~ 
lerta Harkof clvarmdald ha -

ketleri muharip ve taraflıl& memle
keı.lerde ciddi blr alAka ne kal'fılaa-
dı. Uzun blr mevalm ;µykuııuna dalmıf 
olan b&reket baharın parlak gUneıl 
1Je blrUkte &"öz.lerinJ açtı.,.. Fakat bir 
tlrlü faaliyet Mtlamadı. 

Muharipler aşlardıuaberl cepbedeld 
lıaı'eketıılz.lltf kıf111 zaruretleri ile L 
zab ettlkleıt tçla bahar ytlzüall gM
terir sötıtermez büyük hareketlerin 
batlayacağ'ma lnanm1' bulunuyotlar. 
eli. Şark cephe8lıı.de taarruzun başla
ID&8ı Meta 1abata muhtaç olmıyan 

bir dava halinde telAkkl edillyordu. 
Kcrç ,.e llarkof etrafmda batla • 

)'a.ı '\e kıı JUnlerlnde emaalloe te -
ııadlif edllmlyen llai;.eketler 11erıuı.e 

beklenilen glinün g~mlıt olduj'u hla. 

.ını verdi. 
Bu ha.bara insanlar bu haleti ruhi

ye ile do1u olarak çıktıklun tı;ln Uk 
hattketıerkı pek mübalAğah bir su • 
rette te.talr oollmelliine gene kendllerl 
aebeb oldular. O.tt& bo hareketler 
ı»ropaganda faaUyeU olmak11zm eba
dın~ telkln kudreU kaU.ncb. 
ilkbahar taarruzlarını mubayyueıe • 
rinde tevkıılUe tilr ,ekllde tuanur 
ve taba~")1ll eden lnsanlann bu pel
koloJlk hall ortaya çıktıktan eonra 
Kerç, ve Harkof taarruzlan askeri 
hareketlerden ziyade propaganda fa. 
allyetlnln mali oluverdi. 

Ne Kerç, ne ele Barkof taarnızlan 
ilk anlarda Deri .Urillen mahiyeti ha· 
izdir. Bu itibarla bu hareketten mlb. 
ver de, mllttefik devletler de azami 
aurette istifade etmeye çah,,tılar. 

Mihver bakımından Kerç hareke
ti kıtın Roı taarruzu ile b:ııtlayan ve 
h&JA devam etmeke olan mfttteftkler 
propapndaama mukabil bir telkin 
nmuru olmoıttnr. Mftttetlklerln Al. 
illan rlcatl bqlıulıtı &i}ndenberl llerl 
aürdllklf'rl prensipler 111nlarcbr: 

A) Almanya taarruzda muvaffak 
olamadı, 

B) Almanya lnslyatlft kaybetıl. 
O) Hltler prk 9eferlnde Napolyo

nun Akıbetine uğnyacak, 
D) Almanyada FWırerle ordunun 

•raıu açıktır. Taarrw1 bunun için 
geri kalıyor. 

E) Mihver oi'taldan Almanyad&n 
ıUpbe edlyol'lar. Bunun tçln prk cep. 
heaıne aaker g&ıdennlyorlar. Buaun 
için prk .taarruzu yapılanuyacaktır. 

Mütte.ftlıla bu lddlalannı takviye 
etınek için birçok llldı.elerl mlaal o. 
larak alıyorlardı. MeııelA Alman or. 
CIQIU batkµı:aaaclaıııam deA'lfUrllmMI 
•e Führerln Baylftağdan •IUılyet 

latlyen nutku bunlara bir ömek bla
tak Uerl allJ'Wiyordu, Mlitte.ftk 
Propagandnsı bÜ noktalar Uzertnde 
lararla durdu ve maneviyatı bozmak 
lolıı her ~ye b&fvurdu. 

Mlltte.ftk propaganclaaınm yşrat • 
lbak lııtedlğl ruhi ~rayı defletlr
Qıek itinde Kerç taarruzu bir müneb. 
hıb vazifesini gördtL Taarruz yapıla
btıecetı, ve düşmanrıı kuvvetli men.1-
1erınden aöklUUp atılabUecetl hl1111I 
~raıneıc istendi . 

Taarruz ,1nnı kllometreUk bir -
lıada yapıhyordn. Men.llydl, Mlltte • 
titr propagandası da Almanyanm ta
&t'11zun baflangıcı ıekllnıJe göster • 
ltı~k lıtedltf vaziyeti olduğu gibi ka
buı etti. Batu Amf'rlluın ve İft&'lllı: 
Ptopagıuıdaaı Kerç taarrıızu Alıpan. 
>'aıun ileri hareketi tekUnde tefsir 
e4111dı. Bunan man~ı atlklnlL Bu 
~I hareket naaıl olaa durdurul& -
-ktı. Bunu durdurmaya da p!lko1o. 
Jı bakımından bir kıymet izafe etmek 
ll&amc1ı. 

ıuıttellk proparanda me.rkedeıt 

Alman kuvvetleri 
Kerç 

şehrine 
girdi 
-0--

Har kofta 
Ruslar 

püskürtüldü 
--<>--

Geri ile irtibatı ke.ilen bir 
tqkil yok edildi 

Bertin., 16 (A.A.) - Alman ordu. 
ları ba§kumand:ı.nlıAnım teblııt: 

DU§marun anudane mukaveme • 
tini klran Alman kıtalan dOn Kerç 
,ehrlne ctrmiflerdlr. Şehir Ye lilDan 
timdi elimizde bulunmuılardır, 

Harkof kesiminde dllfman tur
ruzlarma devam etmi§tir. Bu taar. 
ruzıar çeUn bir muharebe neUce • 
sinde geri pllskürtülmtl§tUr. llluka. 
bil taarruzlıınmı.z muvaf!akiyeUl 
-tloeier ..naıttır. Döpnan flmdl-
79 ki.dar ıso tıi!ilt ıtaybiiünlfW' • 

Laponyada Alınan • ırın kuvnt.. 
leri onnaıılardan geçerek yapt.Jkla. 
rı çeUn muharebeler leUceslnde 
<IÜP.ft&Jlı nfi p~mllfler ve geri 
Ue, lrti}>atı nallen bir tefklll yok 
etm~lerdJr. 

Alman kıtalan 26 nisan ile 11 ma
YJ• arasında Kurman ceph•lnde ..._ 

-- Devamı ' ncıt _,.,... 

Vişide 
Mühim bir toplantı 

yapılacak 
vı,ı, 18 (AA) - Reımen lıUdlrtl

dlğlne göre Laval bugünkü cumarteal 
.tabahı Parlaten Vl§lye gelml,Ur La. 
v&l mareıaı PeteDin rtyaaetlnde ya • 
pılacak mühim bir toplantiya i§Urak 
edeoekUr 

Japonlar 
Mühim bir 

stratejik noktayı 
ele geçirdi:er 

Tokio, 18 (A.A.) - İmparatorluk 
umumi karargAhı Japon kıta.larmın 
Çin topraklannda B!rmaııya yolu U· 

zunıuğunca iıert hareketleri eaııaam
da Yunnan eyaletinde mllhlm bir 
stratejik tehir olan Tanagçuııgu 1tıal 
ettiklerini blldJrmektedlr. JaponlaJ' 
birçok ganimetler almlflardrr. 

&ISLINI 
Şarktaki gönüllü kıtalan 

tef\i ,etti 
Oslo, 16 (A.A.) - Şark eepbeafılde 

Norveç glSnWIU kıtaıarmı tetU, eden 
Kiallng Oaloya dönmllftUr. 

bu nokta üzerinde l~dller. Diler bir 
noktayı Nadııadan fa&la bllyUtmep 
çalqtılar. Harkof üaerlne yapılaa 

bareketl prba dotnı bir taarruz telr. 
llilde sötıtt-nlllfor. 

Hakikat ıudur: T-rnız propasan. 
duı taarnıs barekeUııla öallncleD )'Ö· 

rtbllekıedlr • -

Barkor bllcumuno idare edeıa• 
Marepl ~ko 

Alman 
tayyare-

leri 
Koneçtea llallap 

Amerikayı 
bombardıman 

edecek 

Sovyet tebliği 

1 imoçenko 
Harkof bölgesinde. 

muva1fakiyetle 
ilerliyor 

Merkezde 
Almanlar 

ağır zayiata 
uğradılar 

ı.oac1ra, ıı <AA.> - a.a.o.: 
DllD Kerç tıofumd&ld harekltta 

tUI& deflflkllk o!mam11tır. 
Dün ceceld Rua tebllll, mula&rebe

lerln ..,._... devam etUf.ln.l lllıcliri
,... ~Wl'Gl .k&.1Dak1ara göre fid • 
~ Jeisllukr ~ barekAt 
lılru nT&IJgılftır. 

Harkot cepbeetnde Rualar, ilerle. 
mefe devanı etml§ler, ıtratejik ehem 
~ ~ lııiM lro6~ri. ltPe}eri 
zaptıetQılflerdiJ'. Ke11kova radya.o. 
Rıuı uJterlerinde taarruz ruhunun 
her an ~ektıe !ıulun.dufunu .ısy 
JU)'Of~ 

..uma~· tanklarla Rwı Uerleyl • 
JhU durdurmap C&lıiJmllaı'dır. 86 
Alman ta.nıu tahrip edJimlf Ur. 

Harkof bölge8bıde öç g11nltık mu
harebelerde Alml.nlarm 26Ci topu 250 
den fazla ~ tahrtp veya akat • 
l&ndırılmlf 40 dO,man tayyaresi dtL 
f1lrO.lmü.§tUr. 

H ül<:iimet geni 
m~hsule el kogdll; 

Ankar..ı, 16 CHıısusi) - Dun Resmi gazetede ne,redllen bir 
karam:une~·e göre, !Uilli Korunma J{anununa mils~niden memleket 
cL'W ilin,fo gerı:k :J11 yılı mahsuliinden olup hMlizı el konalmunlt 
bnluı:uı ve gerek 942 yıh zarfında istihsal edi(('O ,.e möCJtehHJda 
)'emekl ı.·, tol~umluk ,.r. yemlik ihtiyacından gayn b&ttbı bağday ta•· 
d:v, malıhit, mısır her ne\i cLt.rı, l<aplıca, yulaf ,.e arpa mah.:ılüae 
hiikfunetçe el konulmuştur. Tir.aret Vekilcti lüzum gördiiğtl ~lert 
bil.um görd\iğii zaman elkoynıa Jıiikmünden istisna f'ldeblllr • 

Ayda beher nllfusa ııatUste vasatı 

olarak 20 kilo ekmeklik ve yemeklik 
bububat müstahsilin veaalUne ve lk. 
tidarına göre alablleceA'I tohmumluk 
hububat: bUyUk kUı;Uk ba§ hayvan 
sayısına göre Ticaret vekAleUnce tea
blt edilecek aenelik yemlik hububat 
verilir • 

Hububat rekoltesinin ve el koyma 
hükmüne tabi hu.bubat mlktarmm 
t&lımlnl tarla.da ve tesbltı harmanda 
yapılır. Tahmin ve teabit işi ticaret 
ve zlraat vekAleUerl tarafmdn mil§. 
tereken hazırlanacak talimatname 
eaaalarma göre valilerin nezaret ve 
mesullyetleri altında yapııır. Diğer 

maddeler de bu clheUe.rtn köylerde 
hangi eaalara göre tesblt edlleceğtne 
dalrdlr. 

-- Devamı 1 ncl .,.,... 

Marlinikte 
iki kruvazörün 
silah.arı ahnıyor 
Bueaoe Ayre._ 18 (A..A.) - KarU., 

n1k adam Fraııaıs vaıı.t amiral Ro • 
bert ile blrl.e§lk ~ka hükQmetl 
arasmda imzalanan anıaımaya g&ıe 
orada mevcut Bearne uçak geml.ıle 

iki knıvu&1hı •llAhaı&landınkııuı

na bql.amnlfhı'. 
MarUnlkte bulunan Franmz ticaret 

gemilerinin blrle!L'lk Amerika.ya veril
me.it müzakerelerine devam edlliyor. 

Harp ekonomisinin tatbikatı 

Deri ve köse/esiz 
agakkabi 

.ı . 
ArkkeJıendar cıead)etl, ~ " ... 
...... apblıl J"lll"!MM illa .... aıL 
9alıüa ~ Bu, harp eluıaoadml. 
nla tatlılkatulrr .... yml lılr up ayıık. 
kabl ....... edlleblleoellae .... :rok
au / 

İktlaat vekAleU, tek tip ayakkabı mevzuu 11Jl8!1ne ~Ue oabf • 
maktadır. Öğrendiğimize göre veklletm bu mevzua, .aııı sUnlerde feTJııa. 

V811qton, 11 (AA.) - ".Amer:lkan 
hava .alateml., direkUSrü J'amu Lalı.. 
dla. bOtOn Anıetlkan alvil müdafaa • 
amın Alman bomba tayyarelerinin 
NOl'Yeç üslerinden hareketle yapma • 
lan muhtemel hUcumlara kal'fl koy. 
mak lcln dalmt teyakkuz halinde bu.. 
lundutunu lfp etmektedir. J'amea bir 
k&ç Alman bomba tayyarealnln Anıe· 
rilwl harp fabrikalarını TUJ'JD&k için 

feda edllmeal muhtemel old~u 

16ylemi§tlr. Bu tayyarelerln Ualerlne 
d&ıemellrne imkln ~amakla bera; 
beraber Almanlar Anıerikanm gittik 
çe artan harp Jmalltmı baltalaamğa 
muvaffak olduktan takdirde zararla. 
rını teıo.tı edllmlı uyacaklardır • 

SovyeUer, Barenk denizinde ftd dllı 
man nakllye ve Un abli mubataza 1 
gemlalnl b&tırmqlardır. ı 

Stokholnıdan celen haberlere g6re 1 
_.. J>eoramı 1 ad •)'fada lAde ebemmlyet verl§inln eebebl, bWıaua kadlıı ayakkabm ~U&n. ___ ,,;._________________________ um gittikçe ytıkaelmekt.e }ılıJnnma -

Japonlar 
Avustraly~ya 

şiddetli hücumlar 
yapıyor 

Yeni 
Silahlar 

Yasan: BiR MUHARRiR 

K ERÇ t.aamaandanberi tngi. 
lizler ve lıltan.rlar, Alınan. 

lana yeni yeni ve nt ı:e§lt silah. 
lanndan lıeh9edlyorl&r: eweli ye. 
iıl •tem blr havu topunun adı 
g~ti •. K~ bölgesini etıbenneme 
çevirdiği rivayet oluaa ba slta-

Sldney, 18 (A. A.) - P~ hm ne biçim ~Y olduiu an1qı. 
be gUnU Port Moreeblye kup ya• lamadı. Petiaden bizim radyo p.. 
pılan Japon hava akını her za • ~ctM', Bldlann ~ meydanları. 
ma.u.kindea fula uçakJiB yapılmJf.. nı dumana bofup kk bir tayyare
br .. Bu, Japon~ ileri USJerine nin hany~ kalınHru hnkb ver. 
bomba ve avcı us:.k an · göndere• nılyea yeni Almu bombalarından 
bilecek vaziyette olduğtınu gti8te bahsetti. Buna · aalamsk biru da 
rir. 13 av uçalmdan mUrekkep· o- ha koby. OlahQir ki ~ mey. 
Jıan.ilJt dalga 3.000 metrelik bir danmr uzun zaman ka1m bir sis 
irtifada ka.r§ıla.nmııJ, fakat arka - tabn.kut altında hrrU:u ha yeni 
dan gelen 26 boinb8 uçağı 6.000 bombal&r tayyareclafn gar&, a~u
metredell UÇJllUıtlardır. Bomba u- nu karartıyor ve en ktlçük manev
çaldan yab.Janmeda.n bombalan. raya lmkin bırakmıyor. Bunun 
m hedeflerden ook uzaklan. ata • pe!)inden de Almanlann SOOO ha
nı& kçJlllflardır. raret dereeesincle lılr fanbavar 

Louisade takıma.dalarmda Ja • lcad ettikle-rı haber verildi. Şfm
ponlann işgalinde bulunan Deboy dl ele halıa tuyikli Alman menni. 
ne k!.l"llıl mUttetlk uçaklarm ya.p. terinden hahRelUllyor. Bu mermi. 
tıklan hava akmmda Japon deniz lerden blrl vüNtlun neresine ha. 
uçaklan mitralyöz a.!efine tutul. bet ederse etsin, içindfokı ıtiddet'l 
muş ve biri b&tırUınıştır. Sahilde bava tazyikinia lntiı}an ytlrlinden 
binalara ~betler olmuıtur. cıllcrterl det!k cleflk ecll7or ve mat 

MMteflt uça.itan Yeni Ginede laka ölcUlrUyonnut. 
Lae'ye de taarruz etmişler ve bir Snrablll"1niz: 
çıkJI yolu ile bir binaya iısabeUeır ı - AlınanJar niçin ba yeni sl
U.Y,detm,iolıeldir. IUalanm bl1tk bir cePhe t.uma. 

aı, bazı matazaıarda 40 llrQ& kadar 
kadm lakarplnl •tııdılmm s6rtUmQf 
Olm&.IJdır. VumafUı, bu arada erlrıeJt 
Uıkarpinleri ~tları da bir çok ..,... 
lerde 80 DA «> lira arumd& detti • 

ınma saklamadılar da Kerç 
aitbeten ktlçük bir bölgede 
landılar? 

gibi mektedil'. Haber aldığımıza nazaraa 
kul- tktlaat vekAleU, bllhaua ka.dm ayak. 

Bu sual makuldür. Çttnldi her 
yeni sll&ha karşı bir ~are buluna. 
biliyor. İngilizler mıknatı 1ı ma
)'hılcre k&J'3!, suyun altından ge. 
minin yaklqtığmı işitip kendi 
lrendine ps.tlıyan torpillere kar,ı 
tedbir alabildilor. Gerçi bugün Al. 
man denlzaltılamım 250 metreye 
kadar dalabl'diklert, halbuki bun
lan batıracak su bombalannm 100 
metreden daha derine te8ir etme 
dlil CJöyleniyor. İngilizler ,.e A
merikalılar henüz buna karp bir 
.,are bulamamlJ olacaklar ki t.lca
ret gemisi lrayıplan endişe nre
f'.ek bir ha'e gelml~tir. Fakat böy. 
le de elsa Almanlann yeni silib. 
lannı daha bllyllk bir t"ephc taar. 
truzanda kullanmsl:ın icap ederdi. 

Bunun iki mani!'lı olabilir: ya 
ı\lmanlar bu yeni sUihlannı küçük 
bir cephede t~rübe etmek mecbu
riyet ini bls!tetmlılenlir, yahut da 
bü~·llk cephe taarruzlarında daha 
'aHv\ik slllhlar tf.ımracaklradır ''e 
ılüŞmanlanaı ~dilik hunlarla p.. 
rprtmak, oyabmak istiyorlar. 

Herhalde büttin bir kı!f Ahnan 
tekniğinin, b:ırp meka~lzmuım 
tekimill cttinncJ, lçJn ()urup din. 
lenrdeiJen ~lıftığı an1qall)or. Bu 
ı.ilahlamı tesir derecelerini, uğn. 
yacağr mukavemetleri, ıcaaına se
bep olaeaiı yeni ve mu'kabll sl
lllalart girmek ırın, tecrübeni• 
verdiği bUlnnü belclemek Ji7.1m ge. 
Jet-ek. Dünya bu tecrübenin pek 
yaknıında, batı& 1!:1n<le balanu
J'Or. 

kabılarmm atandardlse edllmea ftlı. 
ri ü&crinde durmaktadır. Vew.t. 
İstanbul kunduracdar cemlyeUndeQ. 
erkek ,kadın ve çocuk ~ a;,akka
bıları içlıı nUmuneler gliııderllmeıdııl 

-- Denmı 1 Del .. )'fa. 

Çine 
Hava yoluyla 

yardım edilmeğe 
başlandı 

Londra, 16 (A.A.) - Çine hava 
yollyle yardım edllmektedlr.Çlıı elçla 
hava yoluyla Çine yapılmakta olan 
nakllyatın, B!rmaya yoluyla yapıl • 
rnış olan ııevklyat derece.sine yUkaele. 
ceği günün uzak olmadıfmı .Oylemff. 
Ur. Yeni kara yolu da yapılmaktadır. 
Ruzvdt. Birleşik Amerikanın ordu 
ihtıyaçlan lçln nakliye tayyareleriDi 
kontrolll altına aldığını beyan _,ıe. 
ml§Ur. 

Libya harekatı 
Kablrt", J6 ( A.A.) - <>riqutt 

lııgillz kuvveUert umum! laı.nrırDL 
nuı tebliği: 

ToPçu kuvvet1erlnln faall79ti dGD 
bllhaasıı. cenup kealmlnde uaım11trr. 

Şimal kesiminde ktıflt kollar.
' faallyeUerinıe dıevam et.mJflılr .,.. tılr 

miktar eeir alnuflardJr. 



o is a ı azminin idam 
mazba as mecliste 

Ankaradan bil· bıçaklamra. diğer birinin de bur 

EN SON DAKİA - 18 l'rtA YIS 194% OUMARTESl 

ko u u Misisipi nehri 
ağzında 

BI 
uırildiğmc göre, nunu ısırmıştı. 
ı.stanbu!da Diz· Nihayet yakalanarak birinci a· Japonlar 

Tengue 
şelırıni 

zaptett ler-

ayra 
rıne 

Tokat atletle
eslim edildi 

bir Amerı. 
n eml i atlr , 

lariyedl", hırsız • ğır ceza mahkemesine verilen ka-
lık maksadiyle ' til 24 sene hapse rnahküm edil. 
irdiği evinde po· miş, la.kin temyiz mahkeme~inin 
is ~muru Ha_ nakzı üzerine görülen ikinci mu· 
san Basriyi öl- hakemesi neticesinde idama mah 
lüren ve kaçar- kfım edilmişti. 
ten de bckr."yi IZMIRDE !Ki MAZ/l.7JNUN DA 
varalayan kun_ !DAMI iSTENDi 
ınracı Yu uf oğ- lzmirden bildirilditine göre. 
u Nazımın icfam Çeşrnenın Ovacık köyünde aşı-
rnrı hakkında· kiyle evlenmek için kocası Rıd_ 

i ad iye encüml'_ \'anı iple boğarak öldürmekten 
mazbatası mec· Katil Na:::ım maznun 3 oocırk anası Vecahet 

sı nıznamesine alınmıştır. Altın adlı 22 ya.-ımdaki ka.dmla 
Bilind"ği iızere, N zım, araba ona cinayette yardnndnn suçlu 

·ı Salimin gözcülüğüyle Hasan fışrkı Hasan Şayanın ağırrezada 
asrinin evine pencereden girrnLc; muhakemelerine devam edilmiş· 

;.fasan Ba<:ri de gürültü uzeritıe tir. Çok kalabalrk olan mahke
vukan kos:ırak ·azımı ynknla- me salonunu ıst1Snasız kadın 
mL'], tnbancn.yı göğsfuıe dayaya· dinleyic"lcr doldurmuştur. 
rak: Müddeiumumi Rüştü serdetti. 

Davranma! diye bağırmıştı, ği ıddianamesinde iki suçlunun 

Yeni Dclbt, lG (A.A.) - Hindis. 

tan başkumandanı Vavel yeni Delhl· 
deki karnrgAlıını terkederck Seyl!na 
gitmiştir. 

Yeni Dt'IJıi, 16 (A.A.) - Blrmanya 
da Çmdvny vadisinde fena vazıyette 
bulunan İngilizler ııtmdl daha iyi 
prt.lar içinde bulunmaktadırlar. 

Rlcat hareketlerini dağlık mmta • 
kada. yapan bu kuvvetler ağır techl • 
zaUannı imha etmek ınecbi.irlyetınde 
kalmışlardır. 

Tokat, 16 (A.A.) - Hususi mu. 
lınblrimlzden: 

Sa.balım alaca kara.nlığmda, sa. 
atın erken oLmasma rağmen sokak 
larn do1dllcn yUzlcrce Turlı:ı.Umm 
co.,lrun tczahtirleri arasında ilk 
atlet Ebedi Şeften Milli Şefe~ 
bollinU ta:ııynn bayrağı aldıktnn 
sonra yolumtız.'l devnma bnşlad.tk. 
<:lnlcrinde davul ve zurnalarla yo. 
l\ımuzun ilzerine ~ köylil yurd-
dıışlann içten tezahtirieıiyle kar
şılaşıyoruz. 

S.-ıa.t 8 de Tq1mtn. lk giren atlet 
§ehrin. giriş :rıoktasnidan iki kilo. 
metreyi aşan çlkış noktasına ka
dar iki tarafa s.ıralıınnn halkın 

&raSmda.n geçti. Cilmhuıiyet ala
omdn Atn:türk a.n.ıtmm bulunduğu 
yerde başta. vali İzzettin Cağpar ve 
şehrimizde ibuluruın ~ij müfet
tişi Kars meb'usu Zihni Orhun ol. 
duğu halde yllzlerce genç ihtiy:ı.'r, 
kadm ve erkeğin içten ve coş. 
kun tezahtlrleri göz alıcı bir man
zara arzediyordu. Heyecandan göz 
leri yaşaran hnlkm Milli Şefin et
rnfmdn ve emrinde knnlannll} son 
damlasına ve son nefeslerine ka
dar beraber olduk.la.mu belirten 
avazeleri bu teznhtirleri btr kat da.. 
ha şahlandmlı. Küçük yavrularm 
demet demet etrafa serpiştirdik -
lerl çiçek yağmuııı bu manzara.ya 
başka bir 'l'evr..a.k veriyordu. 

V~toıı, 16 CA..A.) - Bahriye 
nezareti, Mlss1ssipl nehri &gzmdo.n z 
bir mesafede ve yeni Orleanın tak • 
rlben 160 ~tre cenubunda salı 

günU öğleden ııonra büyük bir Amc· 
rikan ticaret gcmlslnln torplllenlp 
batırıldığını cuma gflnll ifııa ctmt, . 
tir. 

Bahriye nezareti, salı sabahı erken. 
den Mississlpiye giden cenup batı ge. 
çidl.n doğu rıhtmımm blr in!illı.k nc
Uoestnde sarsıldığını ııa.ve etmiştir. 

Basar nlBbeten hafit olmuş vo deniz 
nakllyatm.ı tehlikeye sokmaml§tır. 

lnfllAkm sobcbl benUz anıqııama. 
mı,,tır. 

Der ve köseıesiz 
aya a 

1.şte bu sırada ellerini yukarı- evlenebilmek için Rıdvanm boy 
ya kaldıran NaZ'_m ceketinin ko· nuna b"r ip takarak birer tara. 
lu içine snidndığı bıçağını ya. fından çekfjikl:rini bu suretle 
vn.şça avuçln.)'arak Hasan Bas· öldürdükten sonra huzuru kalble 

Çunklog, 16 (A.A.) - Birmanyada 
Japon 11eri hareketi devam etmekte_ 
dlr. Japonlar Te.nı;uc §Chrinl :ıaptet· 
mişlerdlr. Bu şehir hududun 80 ki • 
lometre içerisindedir. Japonlnr iki kol 
balinde ilerlemektedirler. 

~·~~~~,...,,..·---~-·~ ~~-ı;:;;;;;; 

(Bqtıırafı l incide) 
istemiştir. Cemiyet. ayakkabıcı es • 
natı anısmd& blr anket açmıştU". Bu 
ankette, kösele ve deri yerine kulla. 
wlacak herha.Dgi malzeme Ue yapı • 
laca.k tip ayakkabılardan b~ğenUen· 
lerln yapısma mUkA!at vnadedil • 
mektedir. Bu hususta, bu sabalı, ce. 
miyet Dıunına sa!Alılycttar bir :zat, 
bir muharrlrim1ze şunları söyıemıour. 

inın grrtlnğma sap lamı :ı. ken- seviştiklerini, katilin ve maktu. 
disini öldimıükten sonra knçmıq· lün 9 ya.~ındaki çocuğu Haiilin 
tı. Nazım dışarıda kendisini ya_ bunları gördüğünü söyliyerek 
kalamak istiyen bir bekçiyi de idamlarını talep €tmi~ir. 

iman tebJği 
~rafı ı ncı saytada 

yrea tıstün dllşman kuvvetleri ttuıı _ 
fmdan yapılan b1r Ç-Ok taarruzları 

geri pUskUrtmli.şler ve bu suretle ya. 
ptlnn ku,şatma mancvre.smı a.ka.me • 
te uğrııtm ardır. Bu mıtııarebeler 

esnasmda d\Şnruı 8 binden fazla ö.. 
1U vermlş, bir çok e5lr ve mll.hlm 
mlktarda m lzcmo bırnlcm§tlr. Bu 
cidc2l kayıplar kar§ıstnda: dllşmn.n ta. 
o.rruzlarmaan vaz geçerok Dk mevzL 
• erine çeklJmtştlr. 

Kola. koyunda .Alm3D ha.v:ı. kuvvet
' eri 8 biıı tonlıık lbir nalUtyc ı;emist-

1 batrrm~ııı:rdn". B8Şk& bilytlk b!r 
mi de boı:ı:ibalarln haım"a uğ:ratıl • 
ıştır. 

Akdenizdo ..A1l:mm ~ 2ıb:' 
iliz .knrakol gcmki!lo 'bir den1ml.. 
avcı gotnllerl gniptmda bulmmu 
kafıle gemisini batmDJila.ı"dlr. 

Malta bava meydan!n.rmm :tıoin -
.4rdmmnma devam cdllm.i;}ttr. lJo -
..rub eehlli ön1lndo ör .Alm:ı.n knft.. 

ı sine knr§ı yap?lıın bir lngnlz ba?D. 
hUcuınu ean&IJmM ka.rakot gemileri 
lıuır.nız o:1e:ıı 8 tayyarC',Y1 de dilşQr.. 
m~dlr. Bundan 00,,ka mııyn tnra· 
yıcı gaınflerl bmı.ldv. vo Ho1anda sa.. 
hlllnde lııg:mzlerin blr lbomba ve bir 
av uçağım dl1Jürm!Jşlerdlr. Bahriye 
tqpçnlnn da nynca ik1. bomba uçıı.ğL 
m tnbrip etmişlerdir. Bıı mtı?:ıa?'ebelcr 
MDM!Dda mayn tarayıcı gemilerimiz. 
den 'biri ve 'bir kara.kol gemimiz ağır 
hasa.rlua. uğram.ışl:arda'. 

DQn gece .Arman koyunun cenubun
da ve Danbnarkll sahntn1n garbrnda 
Jıaftt blr".lngruz hava !llosunun do • 
lıı.şt?ğı g(SrfilmüştOr. Gece &vcılan • 
mm:ı. hava bntaryalıı.r:ı ~ lngtllz 
bomba tayyaresi d~Q§lcrdlr. 

YOzb:ı§ı Lont, 16 mayıs gooesl gece 
aııam stt'ntno 30 uncu :r.aforlni ka _ 
:m;ımııştır. 

Baıfln, 16 (A.A.) - Alman lba§.. 
kumnnc!:u1lığr .Atman h:ıvn kuvveUc. 
rtnbı Sovyet cephe.<ıtnln merkez kesi. 
.mJndo Hlbama dllşmnnın m1)daJıale 

hatlm:ı ~ lbOy11k bil- tnn.lly0t 
~ b!ldlzmoktcdir. 1k1 
y1Ik treni ateşe verilmış. lbf.r çok cep
hane, bcmm w )'tyecıek depolan talı. 
rtp edilmf§t1r 

tlmen gmn tıı:ertnde .Alman bomba 
tayyardcrl ~ kıtnla.rma ağır 

ka}'lPtm' ~erdir Sovyetıer 
~ biralmrak giırl çeknmek 
zo:ımıda ~ Dlln 120 den 
faZb dlJş!nan ~ talırip edilm1f 
v~ &sam uğrat:ılıruştır Ha.va mu. 
h~e bc;:ı d!Şnım aVCIBı dil • 
lh1l1:mtlş:tnr !ki avcı: da hava batar· 
·nla:rı taro.tmdan tnıhrip edll~tlr 

AmlANLAB KEBÇ ~İNE 
Gln.Dtı.ER 

~ 16 (AA) - .Alman motör. 
u latn.lan Kerç clv8.rmdaki m-tlnrda 

::>ovyet kıtaln.rmm mukllvemQUni Jcır. 
diktan vo aehrin dış mahallelerinde 
dD:pnnmn son vnsrtaııırmı yok ettik _ 
ten aonm dUn akşı.m Kerç r:ehrine 
slr:mJ:lcrdtr Bu suretle taarruzun se
kJztnc1 gQnil Kerç yarmındnsı tama. 
mno işgal <:dfim~ oluyor 

Yüzdürülen lngiliz 
denizalbsı 

Loodra, lG (A.A.) - Üç sene evvcl 
Live?'P"Jl k!Srfezlnde batmı ken tek • 
rar ytlzdUrWcn Thcıs deniz ıtısı, 
Thunder~ıt i:ıml ne 1 ltercye g ı 
miştir. Bu gemi oon yaptı ı seter es. 
nasında. iki denlr.J.ltı tahrıp etmi ve 
d~anm 4 iR§e gemisini b:ıtırmı-ıtır. 

Sov et tebliği 
Baııtarafı ı ncl snyfada 

Kerç berzahı muluırebclerine Kam.. 
deniz Rus fllosu, ımllc.sAir bir surette 
mUdalınle etmL,Ur. 

llfosko,-a, lG (A.A.) - Brltanova, 
Ha.rkof cephesinde, Alm::ı.n hatJa.rmm 
60-65 knomctrelik ıbir cephede yanl. 
mıı.sı Sovyet topçusuyla tıı.nklnrm 

.Alman tppçusu ve tanklarm:ı. üstün. 
lQğtl ve Almanlann sUng11 muharebe
sinden çekindiğini. gösterir. Almanlar 
lh~yat kuvvetlerini ileri sürmllş!erse 
do SovyeUe.ri durouramllllll§lardır. 

Moskova, 16 (A.A.) - Kerç yarım 
adasmc:Sa to.zlo. bir ~ ohnn. 
mzştır. :Mlhvcr kayıuı.klo.n yağmurlnr 
dlln dOlny.ı harekAbn ağtrlaştığmı iU
n4 .etmektedir. 

Harkot kestminde Timoçenko or • 
duları muva.ttaldyeUc ilerleıınektedlr· 
ıer. Dtt ficrl hareketinde Sovyct tank 
ıarmm milhlm rolü olm~tur. Ruslar 
bo. :Jı:cshnde otomatik sll.tıhlarla mu • 
cclıhcz seçme aata.o.t kullanmaktadır
lar. B!r Alman mukabil taarruzunda 

.Ruslnr SG tank tnhrlP et.ı:nl,şlcrdlr. 14 
:mnymta Altnıı.nıar 100 tank 3 zırhlı 

otamobll, 300 laımyon ve 25 Vllg'On 
laı.y'betml§lerdir. 

Lenhıgrad J..-esimlnde mabalH çnr
pı;,malardan btı§kn mllhlm .bir §CY ol. 
mamıştır. Almanlar bu kC3imde 2000 
ölU vermişlerdir. 

Merkez cep.bede .Almnnlar muka. 
bil taarruza. geçınlye tcşebbUs etmiş· 
ler fa.kat ağır zayiat vermişlerdir . 
Bıırentz denizinde Rus gemnerı iki 

dll§man la§ıtmı ve iki sahil muhafa. 
.za. gem1slıı1 lbatırmI§lnrdır. 

Ru.slarm 11 uç:ı.k kayıbıruı. karşı 

Almanlar 25 uçak kaybetmişlerdir. 
Bu ibareketlere kızıl ha.va. kuvvet • 

Jıerl tam iştirak etmişlerdir. 

Fin tebliği -Ilclı;lılki 16 (A.A.) - Fın askeri 
tobllğ:l: 

Ji'1n :topçusu buglln Kareli bcrzıılım 
da. dllşman mevzilerine ika.1"§1 mUessir 
b1r. ate;, açlilf§ tır. 

Jumus berzahında keşif !88.ll:yeUcrl 
Qlmuştur. 

!Cephenin cenup uımmda kayda 
değer lıAdlse olmaml§t.ır. 

Alman ve Fin blı1iklerl Loub1 ke. 
.s1m1nde 'birçok noktalara girml§ler. 
dJr. Buradaki dü§man hntla.n ve ~ 
naldan tahrip o1unmuşb.ır. 
~ uçaklarmdan biri tıatian· 

mıza. taamıza. te§ebbUs et:mişso de 
Lo.doga göltı buzlan üzerine inmeğe 

labar ve tahrip edllmcyt:ır. YaıMz bir 
dUşm.an uçağı Heıstn.ıdn1n cenup 
kumu üzerinde yangın ve :ln!ilA.k 
bombalan atabUmJııtır. 4 kl§i ôlmllş, 
6 kişi yaralanmı;ı • ''e 3 bina yıkılmı§. 
tır. 

Cenup lteslml.ndeki ho.rekctıer hak. 
~ında hiçbir malOmat almmanuııtır. 

* * * 
Çunktng, 16 (A.A.) - Cuma ak. 

şamı ne~redllen tebliğde §Öyle denll· 
mektedir: 

Hankovun 176 kilometre cenup ba. 
tısında Yochov ya.kmlarmda Japon ı 

lıava alallla taarruz eden Çin kuv • 
veUerl petrol ve mllhlmmat de:polarm 
d& 24 aaa.t .§lddeUe devam eden yan. 
gmlar çıkannI§lardır. 
B&şka Çin kuvvetleri, batı Hupeh 

eyaletinde Yangtse limanı ile tchang 
yakınla.rmda stratejik ehemmiyette 
blr t'epeye taarnı:r: etmlııler ve zaylnt 
verdirmlşlerdlr. 

A a 
100,000 kişi sivil tayyareci • 

lik dersi alacak 

Vaşington, 16 (A.A.) - Birlcş.M: 
Jla.rabcyc döndüğü bildirilen Mal tanm harpten evvelki. görUoüşU 

"- .İat&nbuld.a ayakkabı ~ile uğ • 
r~ bu yUzden h&yatuu kar-0nan 
otuz bine yakıı:ı esnaf Tardır. Tabi!, 
bu rakama u.sta, k&lta. Qrak dah.lldlr. 
Aı;tığımız mUeabakaya bunların hep· 
8lniıı i§tirak etmlyeceği. ancak ~ 
bir bulUJ -.hlplerinJD l§Urak edeceği 
meydandadır. Vekalet. bizden Btlrat. 
le nUmwıe ~ lçbı. mllsıı.baka 

mQddctim 30 ma~ kndar temdit 
etUk, Tip &7&kkabı fikri )'elli değil. 
dlr. Köaele n deri 1WiDe kullanda _ 
bilecek malr.eZJM do,ünOldllğü vakit, 

ilk ıı.lüa gelen ~. U> " tahtadır. An· 
e&k, tahtaların tırmJandırılmuı lA • 
zmıdır. Bu takdirde tahtanın randı • 
maxn yUzdo 75 nillbetmdc artar, Bu, 
sade kundura. için değil. her mevzu. 
da kull&nılazı tahtalar Sı;ln böyledir. 
Aksi takdirde, tahtalar ça.buk çaUar, 
loa ya.ramaz; «ur. flıwıbulda ise b6y· 
lıe b1r fabrika yoktur. Yalıuz, Adapn. 
zar:mda Tardu. Bwııuı IJıUyaca kAt.i 
gelip gelmiyeceğt meydıındadir. 

Amerika Ha.ti>i)ıl Nazırlığı, Ordu
nun, motörsUz planör uçağında ça.
lışma.1c ilzere sUr'atle l>Uy(Ht &yı. 
da pilot yctJştireeeğıni bildfmıc:k,.. 
tedir. Ta.krihcn 100.000 :ru tay. 
Ylll"eCi talim ı;ö.recekth'. Bu bsbcr 
Btrleşik Aınerilmnm ıruimtil :ıtJad;. 
delerden kitJe h:ı.lin.de p1anör ya.. 
pılmam lşini :tet1tiJ§.tla.ndrrdığı ha
berile aynı z:ıı.mmıi 'tJ. ra.<Jtlornalda _ 

dır. Yeni planörlerin gövddl~ 
de vida ve ~vi bulunm:ımnkta • 
dır. 

alta üzerinde 
n beş tayyare 
uw.ıı.ımıuı.r •• " .... 
-0-

15 günde düşürülen tayyare. 
lerin sayısı 74 ü buldu 

Malt.'\, 16 (A.A.) - Pe~mbe gU. 
nU, Malta adası Qzerln& 6 bombe. ve 
15 tı.T uçağı tahrip cdllmi§t1r. 10 uçak 
hasara uğrattbxu§txr. Tahrip edilen 
w hasara uğr:ıyan uçakların adedi 
böylelikle 21 1 bulmuştur. Mayıs ayı
nın bidayeUndenberl tahrip edlldlğl 
muhakkak olan uçakların mıyım 7 4 n 
bulmuştur. Harbin ba§lnngıcmdnnbe. 
rt 527 uçak tahrip edilmfştlr. 

.ltl&lta. 16 (A.A.) - Cuma günU 
Malta adasına karşı yapılan hava 
aJanlarmda fi dU~an uçağı tahrip 
edDml§ w 6 sı hasara uğratılml§tır. 
D~an faaliyeti avcııarla yapılan 
keşif uçuşlanndan ibaretti. lngili:r: 
hava kuvvetleri hiçbir pilot kaybet • 
memlşlerdlr, 1 

Mnltn 16 (A.A.) - l\rııltaya tııar. 
nız eden Alman hava 1kuv~Uerl ge
çen hafta sonunda ağır kayıplara 

$n.ml§lardır. Almanlar, hava aıan. 
ıannı bomba.almak nlyetlle az mlk • 
tarda bom'lxı ve Ç<>k sayıda savaş 
uçaldıın göndermi§lerdir, 4 vey& r; 1 

bomb& uçağı koruyucu olara.k 50 kn
dar sa.vq uçağı refakatinde buluna· 
blllr. Fakat bu teknik pek az muva!. 
faklyot tıulmııktaatt. Dt1nktl cuma 
gtıntınc kadar, .Alnıa.nJarm Malta u.1 
r.crindek1 lı:ayıpııın katı surotte taıı:.. 

r1:P ~ '14. ~a yWrselmlg bu -
ıunuyorıdu . 

e sıkanın Mlbver 
evlet erine şiddeW 

·bır otası 
Haıptezı eVYeJ. bir anatkAr, altı 

t:nhta, 11.stQ oeriUerdc:n ~ln yap. 
~t:ı. O zaman bu upta. JA.stlk ve 
mu:kanad&D Y~ tibri denilen 
pWuı. b&lindekl maır.emeyt kullana • 
rak: ıı.yakkabılara elJl.BWd.yot temin 
edebllml§tL Fibıi o zaman Avrupa.. 
dan got1rllmckte 141. Şimdi bu da yok 
tur. Mesele, altı tahtadan )'a:Pılınlf 
ayakkabılara,~ temin et _ 
mektlr. Zira, aJak mQteban1ktir, 
tahta mütea.ıı.rıik: değUdlr, Altı man. 
tar ayakkabılarda da &Jlll molızur 
vardır. Gerek: mantar ayakkabı giyen 
lert, gerekse altı tahtadan ayakkabı 
giyecek ol.anları, dev. yllrQy11ştıne 

benzer yorucu bir yilı11y!l§ta kur . 
tarmak llzımdır. Mantar utruna 
kadmlarunız, bu mkmtıya katlanıyor 
lar, fnkat bakaJ.mı. tahta uğruna bu 
zahmete katlnnacaklar mı?. 

Vaş~gtoa. 16 (A.A.) - Portez Del 
Llano petrol gemls1.nl.n tofpUlenmesi 
Uzertnc M'.okslkann mihvere baıp llAn 
etmesi ihUmal dahlllnde göı"lllmekte. 
dlr. Bu gcm!nin harbin ba§l.nnp:m _ 
danberl Meksikanm kaybettJği ilk 
gemidir. Bu torpllleme blldleesinden 
sonra Meksika hllkQmeU Berl!De, Ro 
maya ve Tokyoya §iddeW bil' protes. 
to notası gllndermı,,Ur, Ültlıııatom 

mahiyetinde olan bu notadıı 21 ma -
yıstan evvel batan vapur için tazmL 
nat verilmesi tlstenmektcdlr. lıleksl
kanm bazı mahfilkırinde hasıl olan 
kaanate göre bu nota Moksl.kanm 
mihver dev1eUerino hnrp illn etmctc 
hazır bulunduğıınu gösterm<ıktedlr. 

Haber Gazeten 
Müdürlüğünden: 

B. serisinden ıso numaralısı. 
pariş kuponanu ıılnn okuyucuya: 
Yukarıda numarası yazılı sı,. 

pariı,ı kuponunun dip koçaruıuı 
i?.diham dolaya'Je hangi atlar 
:i.çin. çif'te ibamse jşti.rak ettiğiniz 
yazr!aıruıd:rğr için sipaıişmlz yeri. 
ne ~etizilememi§ilr. 

Bu kupon mubbiUnde tediye 
ettiğiniz ~ tlcre&:i idm'eıb,a. 
nemi2Jden almanızı riCa ederiz. 

Haber MttdUrlüğü 

İst&nbulda gUnde 3-' bUı. çift kun. 
ı duro yapılmaktadır. Bwı1arm maliyet 
fiyatını vaaaU 10 lira kabul etsek 
§ehirde hcrgUn ayakkabı llzerlne 40 
bin Ura dönUyor demektir • ., 

Darülacezede 
Bugün Halil Rıfat paşanın 

büstü açılıyor 
Bugün saat 115,30 dtı. DarUJAceudc 

ıırl)es M n1n baDilıl HaUl Rıfat paşa 
namına dlld1mf1 olan bU8ttbı rcsml 

k11pdı yapuacaktır. Heru1mde vali 
TO belediye rejlıl Lattl Kırd&ı1a. f'h1r 
mecl1al aza.lan ,. DvW&caae79 yar. 
dım Ccm..lyett m1\oeıı1•1eft bahmacak • 
tır. 

Saat 2,6 da da yardım oemQr_eU ııo.. 
ııelDı: kongrubıi yapacaktır. 

.... 
.... 

.... 
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~ah keme 
§alonlarında 

He;B:, v~1uı ~aş~~ •• - 1-NE ~~fi 
y can ve eess r . =---·-·- ........... . 

leri idare ediniz ! 
Sürmeneli tacirin 
"aşına gelenler 

Maslaktaki " Çiçek Tepe,, gazinosunda 
kadınlı erkekli bir gece Aleminin sonu 

Herke• teeHlire oe heyecana kapıla. 
bilir. Fakat unutmamalı ki, teenür ve he. 
yecanlanmızı idare etmek zaruretincle
yiz. Sizi her zaman öfkeli, her .zaman 
meyus 6ÖTenler hiç de mesut olmadığını
za hükmederler. Hayalla belki ele hiçbir 
eksiğiniz yok. Sıhhatlisiniz· Namerde 
muhtaç olmaJan ekmek paranızı kaza -
nabiliyormnuz, ortada ıerelinizi kıracak 

bir ıebeb ele ~k. Dünyada bundan bü
yük ıaaclet olur mu? O halde en küçük 
hacliıeleri büyütüp boı yere üzülmenize 
ıebeb ne? Ya bCJ§ınıza gunun birinde 
hakikaten liiiyük bir lelaket gelecek olsa 
ne yapacaksınu? Mesut olmak için biraz 
geniş olmak llhım, ulak telek zarar ve zi
yanlara aldırmayınız! 

t <\Jınıet adsıda Sllrmenell blr iaclr, Urf.lmJşt.L Bu \'&kadan 90nra tamamı. 
~~ rde mal almak ~ eehrlml. kı ayılmış bulunan l\nneneD tadr, 
tin r~1aıı~tır. Ahmet, ı~erlııl birkaç lıa§mı iki yana alhyarak: 
latıı, ~inde bltirml::; ve gitmeden evvel - Ben bu kadar ııarhot olmaz.4ım 
h 11buıda blr Beyoğlu Meml yapma. enıme, bllemlyonım ne oldum. Geçen. 
~ti lasarııyarnk eı.-velkl Bkşa.m Bey. ld dQfüııde dart kUo içtim de, aha 

Fransız tarihindeki 
lUıa Cıkmı~tı.r. gene r.abahın beninde yataktan kalk.. 

ıı,.~lr ötede be.rlde birkaç ka4eh tını, Dün aşanı kodmlarrn cazlbcı8tne 
~hrdıktaıı aowu hem yemek, mi kapıldım, bilmiyorum! diye etra • 
~k, hem de 1Cklslne devam ebuek .tmdakflere dert ynnıyordo. Kral Lôi'lere dair 
kır: Takslmdekl Rumeli köftectslne Netloede suçlunun ~ız ,oför mu. 

4ttr. avfnl Bedri olduğu anlaşılarak aorgu 
t 4.bınet bornd:ı da ld\çUk bl.r 3fse lılJdmllğfnc sevk ve buraM. tevkif o. 
~ınlş, fı;erken ı· rııı ınasada otu. toııdn. 
~ ~e.Iruıııt adında bir kndlııla da Paralan kmdlslne 'ttrllm Sürme. 

P~lrrneğc bıı5lıımıştır. ncll tacir, gene eski 'Deşeslnf bulmUJ· 
~ güz lşıırctı. dc.rken gülümse • tu. MolUhllt Ue Servetin orbmna ~· 

h3§1amııı rn Ahmedlıı: :rerck gillU!je l<onuşa adliyeden çıkıp 
' Buyunın? !,rlblle.rden bir l,areU gitti, 8-0ylece, Bedrlden lrurt.ardıfı 

Onbeşinci Lui'nin mürettipliği - Şahane bir 
taktir- Doğru söz-gerinde bir hazır cevap
Onsekizinci Lui'IJe ders - Sen-Lui'qe dai'r 

e l\lelAJı:ıt kalkmı~ tnclrln ma. paralanın, gene mcmlckttlne göttıre. ONBE:)l."'iCt LUt, l\fl)'RETl1Pı.tK 

1
• gelmlııU.r. mlyeceğl belll,l dl • ETrl 
tııfden .rtlkıbr söylenml:J. bu ısı. • ADLll'E l'tlUHABlRt Franaızlarm "pek acvgıl,, diye ta.. 

l'\l lAb:ıUn &n·ct adında bir nılnn ve garnbeUerl yazılıne.kla biti· 
ı:ı da .>wilnrına gelmlııtır. Böy. Samatyada yangın rilemlyen kralı on be§lnct Lul. 1752 

glilU:te oynaşn '°~ vakte ltad:ır t ~~lcrdir. ıenesinde, elli y8.§lne. yak~&§ml§ ı. 
llı Bu sabah saat 5,5 sıralarında sa • Artık hiçbir şeyden zevk almıyor, 

r arıılık Sen'et: 
t d b. ı H HU can sıkmtIBmdan bunalıyordu, Va.kit 

'Uaydl, diye teklif etmiştir, bu A. maya a ır yangın o mu§, acı • .,.erı'rmek Irın' mar"""'ozluk ediyor, 
seyln ağa mahallesinde 69 numı:ı.rada • " ,. ..._ 

tauuınlıynlnn. enfiye kutuları yapıyordu. '- 1'a ıl ': sucu ve tutüncU Nazarın dUkklrıı 
...... tut"'""'""tur. Beri tarafta, gözdesi :ına.dam dö 

l\Iııslııl:'B gidelim? -Y--Y 

.... 1, edml de. Vaka itfaiyeye haber verilmlJ he. Pompadur, S:ldık doktoru Fransuıı 
.... Gllzcl. men yetişen itfnlye de yangını geni§· Kczncy'ln yardımlle kralı eğlendir • 
b - lemeğe meydan vermeden s!SndUr • mek, hiç olmazsa oyalayıı.c:ık, ttlrlU 

l 
ışan,>a çıkılmı& ve :MelAhnt tanı. ttir!U ,..,.,.l.ere baıvunıyordıi. Ne mtıın 

tı f müştUr. Bu sırada dllkkCının 11stUn • --~ 
!fo or llallll !.'-:l&"lrmıştır. Tacirle kUn, "pek ııevgill T "', can sıkmtısın 

1 kadı deki odadn yatıp kalkan saka Meh. ..,.... 
n 2j75 mım:ırnh takıılyo ku • dan kurtulamıyordu. 

lıbı:ı la met Yılmaz, o telA:la uykudan fır • 
,Ş r vo anrJ.llar okuyamk Mas. Bu aı:ralarda, doktor Kezne,,, n lamqı ve 6 metre yükaekten kendlBl..: " 
lOl~dır. "'l'ablean Economlk,, lamlndeki lkti· 

l:laı- &f&ğiya atml§'t.ır. Saka bu suret.1e ba. 
J' ilin )anında, moavlnl Bedr:l de sadl eııerlnl ...... muatı. Bunu :ııaaıı bas 
~lıı §Uldan atır surette yaralanmq, bay· ,,_ ..,.. 

~ 
IUnal,tadır. Bodr:l :U-25 )'U§laruı.. tıra"• ....... d'l.UJlUyordu, Aklma bu gm bir halde Cerrahp&Ja hutaneslne -o~ -
esmer ı.-e :macezapereet bir deU. mesele ne kralı aı&Jtadar ~ek ve 

ı kaldrrıl.ını§tır. 
•dır. Gnıpun n~\ne o da kan..,. kabil olursa ona bir meagale yarat. it Yangının dUkkft.nda açık btralulan 
\'I) tenha l\laslak yoluncla, yawlı: mak geldl: Eserini, krala tertip et. 

sobadan Çlktığı anl&§lml§, tahkikata 
~. e bir lınylJ gazel okumuştur • tirecek ve ba.stıro.cakıtı. 
''Ilı ,_, .... _ ba.§lanmştır. 

ayet Maıı~ ... kl "Çiııektcpe,, Lul, doktorun tasavvurunu boğen. 

~na. gtdllınlş, burada da çiçek. U C U Z E R Z A K - dl. Derhal hUkUmdıınn dairesine &• 

'rasmda bir mıısa ıııeıçlhult ve içi! -...,. kajudan bir bulu maklnea!, gUl nğo... 
e başlanmıştır. Bakkallara. ve halka toptan ve cmdan barl kua1&n kondu. 

l\Jıınet, ooför moıwlDl Bedrinin perakende ve de.lml ve kaUyen Kral, mürettiplik bilmiyordu; ta • 
lııı cok beğoodlğtnden: hilesiz ve mutlaka da ucuz olmak kat öğrenecek, öğrezılrken d~ eaeri 
,' lfaydl ııen do gcl, ~ kadeh §arWe halla ve nefb KaJBeri pu. tertip edecektı. 
· diye kendisini muaya davet et. tırması: ve ııucuğu, Anadolu, te~. Lul, kaaanm b&§ma geçU. Ellnde al 
;;r. kuyruk, iç ve nebat yağlan, fa • tın kumpas harf dizmeye ba§la.dı. Tu 
t fi.ır naııı. lçmemlıtUr. Otomoblllo sulye, mercimek, nohut, ~rWce. hattır k1 bu işten bUyl1k b1r zevk all. 
leıneğtni yemı., ve mlişterllerlni yumurta, pekmez, taban, auaam yor, eııcrl t&k başma terUp edip ba. 

l<ıenıete ~tı.r. ve salre gibi her nevi erzak ita .sıyordu. 
~ladaki Atem do sabahın ııınat s ve temin edlunekte olduğundan is. ''Pek sevgili,. aylarca çall§tı ve ese. 

kadar" ııUrm~, Bir aralık, ıt:CL. tıyenlerln Beyoğlunda, lstlklAl cad ri kitap haline getirdi. 
\f\·eJoe de l~ğl rakılann tcslrlle desinde, BekAr .ııokağı k!!ı§'eslnde Fran."anm mall kalkınmasnı hedef 
ı~ ve biraz d& hava 44 No lr bakkaliye vasıtaslle Şefik tutan bu eeer, 0 zaman, ~emlekete 

e.rablamak maksacllle gezinme. iilY•as•a•y•a•m•U•ra1ca•ıı.il~•a.•n•••••li l dağıtılmlf ve satılınl§tı. Muharnrler 
~lam~tır. ve matbaacılar mürettip kralm vUcu. 
~ kadmlarla beraber kalnıı l ACI BiR K.A YIP de getirdiği bu kltabm §Ckllni glSrme-

de tır.ttan istifade: Gaybubetlle blır.Jerl derlJl elemlere yl çok merak ediyorlar, ama bir tane 
ft.._~Jdl sh:l.,le bir lş yapalım. garkeden e,lm ve kıymeUI babamız bile ele geçiremiyorlar. 
("'ltl.r. &rU adamakıllı zwn oldu. Fatihte fabrikatör 

~eüs4aamı çalın, beraber AVNi PARS 
ıı._;_ -:--- dlln gecıe Allahm ralımeUne kavu5 • 

~
~. SerTet be.r ne kadar bl

etlenee kndmı beler do bu ta.- muştur. Oenaz.e me.rastmı yarınki pa. 
zar gllnU evinden kaldı.rılarak Patlh 

ber.leri yoktur • 
..._ O.misinde ötıe namıw eda edlleoett 
~4 Sea ~dırdm mı'I' snkm hn!... kendJılJl.I tanıyan ve sevenlere ma1Qm 

~ 1'edrtıı1ııı ~I ~lerdir olmak llı:ere bildiririz. 
' lbayet .... t dörde doğnı, dö111De-
~rar verllml5 ve Ahmet yıkıla Ailesi Tevhide Panı, Evla.tlan: 

Ferhunde Pars, Namık '.ParB, Ayten 
otomobile ~derken, Bcd.rl keıı. Pars. 
7ardım maksadDo koluna gir. 

lir. Böyteoe, elini yaWff& Ahme· 

Ş~'l\l'E BlR TAKDİR 

Meşhur Sene!, Konde hac'blnl ka. 
u.ndıktan sonra altcı,,lar ara.emda Pa 
riae döndü ve doğrUca, on dördUncll 
Lulnin ikamet etmekte bulunduğU 

Verııay sarayına ııttı . 
On dördUncU Lui, bcr fazilet ve me. 

zlyeti takd:r eden bir hUkUmdar ol. 
duğU için, bu zafer ka.tıramamnıt. da 
teveccUhUnU göstermek mıı.kl&dile 

lıı ~bine eolanuş, clhdııarnı çc:kerck 
\ı llel(ı 200 llradan 180 Ura mı almış 

ile 20 llnMmı bırakarak tekrar 

~e aokmu,tur. Ama lnı hareketi. 
Mukaddes Uçurum 

..... t-ll\hat görmut: 
'1ınan Servet ne.yapacağı:&. Ka. 

b!üm ba§muz.a pathyacak onra? 
!ı 
•tkada§mıı an latmı:stır. 
~ be, hlc telAş etmemesini 
~Ye dön~te Zinciri! kıı)ıı kn. 
111tı 6nUne geldikleri sımdo oto· 

..._ dtırdorarak : 
tt,.~etı,ln hınıız var! d,·e bıığ-ır • 

..... 
<landarmalar ko§u,,muş ve im . 
• IOför muavini Bedrı,ı gö tc • 

..... 
>., ı\Juncdın parMmı ~ldı, \'akala-.... ~ . 
~t Bedri lr~ddetlo lnkAr etmiş: 
~C!aııun hnllne bakın yahu, nynk 

' .... 'lbiyor, klmblllr, parasını nı>. 
'~rmfü~tllr, diye .kendisini mü. 
lt ~l tir. 
~ ::-- herine, otomobil arllı'JIDJ~ 

l"ıllar olduğu gibi otomnbllln 
~t l altında J:mlunnııı~t.ı.ır. Bu nı. 

~-lqtıırsınds, Bedri fn7.l ı lnkfır 
~. suçunu IUraf etıulııtlr. 

~.. . .. 
"llQ 

"'rı l"lııadan pollııt~ tt>11llm Nmen 
111lrı Uğledcn ı.Mra ııdllycye ge-

.34. Yazan . iSKEN DER F. SERTELLi 

Şimdi eodl§eye d~ Bay Sedat, 
tel~rar dllftlnceye dalmıştı, 

O, \'E'dadm aacıl bir oeu.reUe 
-henüz davası bitmeyen bir aynllft 
unutarak- yeniden evlenme tefOObll
siinde bulunabildiğine pşıyordu • 

Ekrem kanaatlınl anlattıktan 900 • 

ra: 
- Pek merak edlyoraantt, dedi, 

ben yann bu iti samimi dostum olan 
bir tnharrl mrmuru va'!lıtıuılyle lylre 
tahkik ettırlrlm. 

Sedat UC.}1n gözleri gilldU: 
- Çok f.>I olur, oğlum! HJr olmar. 

'18. bu "esne lle d:ıvnmı7. Çt\buk biter. 
Bl1.den uzaklftŞıın da kiminle e-.·lenlr
se evlrnstn. 

- Kerim Pıı~ atleslnl ta,ııyor mo 
sunuz? 

ı:iarnylı hanım ba§uu salladı: 
- Kırk yıllık k001fUDJU:ıı ve çok 

l~i dostnmo7.dur. Fakat, onlara bu ı,ı 
b:r türlil anlatmak mllmktln olama -
tir. \'edadın bl:ı:lm damadUDJZ oldu • 
funıı. tnanınıyorlar. 

Biraz eoıua Ekreml, NeclAıım e\'ln 
do cörüyoru:ıı. 

Sedat beylerde yfllUCk yedlkt<ıu 
aonra, Nech\: 

- Bet dakikacık annemi zlyaret 
etmemlır:e milAade eder mlı;lnlz, Se. 
dnt bey amca! 

Dedi. Sedat: 
- Evet. Biz bunu dü'}tinemedlk .. 

\·aıde hanımı fazla bckletınlyellm~ 

tıaydl 4fldlnlz, bb; halı~ede otu.cacaf11.. 
Saraylı hanım da: 
- Oclıuus gltndilUlcn har.ırlaodı, 

Ekrem bey •• 
Demekten kendini alamadı. 

Şimdi Nedflnm liöhirüm annesinin 
yatıı{;'I dibinde otuı'tlyo..ıar. 

NeclAnın annesi o~-ııın1llj, ynııl tah· 
MU cörmnı bir kadındır. ntüznıin blr 
romıı.tızmanın tedı:.vl iz bırakıloıaııı 

ylizUoden yafatıı dil milfıt.j.ir. Ekreml 
gördUtfuıden ve kızına hllyle makul, 
yakıfıklı bir gencin talip oluşwıd6n 

pekllM!llUlan. ---

saraym merdtvenl. b8.§ın& çılaxııotı. 
Konde, ı,,raz lbtıyarllğmda.n bir 

çok da ba.Sta.)Jğmdan dolayı, merdi • 
ven \:>asamaklarmı pek atır ve g'\lç 
lllkle çıkıp da son buamağa geldl'1 
zs.man ppkaamı çıkardı ve: 

- Haşmelpena.tılan, benim ağır 
yUrUyUşUmU mazur göreceklerini.. 

Diye aöz söylemeye ba.§layınca, 

Kral ıı>zünU kesti ve: 
- Mazeret beyan etmeyiniz! üze. 

rlnizde bu kadar ibUyUk bir pn ve oe. 
tt! ağırlığı varken, bana doğru, daha 
çabuk gelmenizin imkAm yoktu. cSedl. 

l>OORU SÖZ 

On beşlnci Lui, Pariate yeni inşa 

olunan ha.rblye neza.retl blnullll tet. 
klke gitm.l§tl. Her taralı gözden ge. 
çlrirken, bir maaanın Ur.erinde bir 
gözlUk gördU: 

- Ba.k.alım, benimki kadar güzel 
gösteriyor mu? 

Diyerek gözlliğll taktıktan sonra 
aynı manda., §Upbestz gene lltızamı 
olnra.k blrakılm.lş ola.il bir _kllğtdı a. 
ltp göz gczdlrlnce, mUnderlcatmın 
dalluı.vuklukt.an ibaret olduğunu ve 
buDd& kendislle na.z.ın dUk dö Şuva. 
zölUn medhllılena eatldlğinl anladı ve 
gözlüğü yerine koyarak: 

- Beğenmedim. Bu da, benim göz. 
lllğtım gibi ber şcyl çok büyUıtUyor. 
dedi, 

YERİNDE BlR CJEVAP 

On dördllncü Lul, bl.r gUn nedimle • 
rile tavla oynuyordu. Bir detaamda, 
karşısmdaklnl attığı un. itıraz etU. 
Bunun llzerine münakqa brı.§ladı. 

Ora.da b\iluna.n sa.ray erk.Anı, haklıyı 
haksızı bildikleri halde afıı: açı:p l!HIS 

çık&ramıyorla.rdı. 

O esnada, salona kont dö Gramon 
girdi. 0ıı dördUnCU Lul, OllU görtın • 
ca: 

- Tam ıaırasmda geldl.nlı:. Biz, ha.. 

kem olunuz. 
Deyince, kont. blr ıey eormadan: 
- Slz balwr.çnrz, ha.omeUlm, dl. 

yerek cevabı bUtırdı. 
Lui: 
- lyi ama, meae1e.>1 a.atamadan 

benl nıı.aıl haksIZ çtb.ra\:>lltyorswıuz 7 
Diye !Uru etU: tnkat kont, orada 

bulunan daıkavul< ııa.riı.y erUnma dö· 
nerck ve onları göstererek: 

- Haldı değil ya. pek az da haklı 

SGz ke8ll.mlttl.r .. 
Neclft :nihayet bek)edlğl ltecUyenln, 

oe olduğunu öğrelldl. :Ekrem.ln clilule 
bir ıteY yoktu. Fakat bu, ODUR tııçblr 

!tCY getımıemlt oldnğuna deWet et· 
ınezdl. NeolA mU.tak'bel kocaamdan 
çok emindi. 

Net'lAam anaell: 
- Sl%1 mt'l9Ut gördük~ ıen 1e9lnizl 

duyduk~ ben de sevlnl,>orwn.. 
Diyordu . 
Ekrem bu ~da bediyeflal NecJA. 

~ a "-erınek :tırı;:ıtını buldu .. cllDl yele. 
kinin cf'blnr. attı .. bir ktlç\lk mabfaza 
çıkardı. · 
Mahfazayı açarken mırdadandı: 
- lledlycml unuttuğumu zannet 

meyin! 
Diyerf'k, kUcllcUlc kutuyu açtı .. 
içinden lPmlz taşlı bir pırlandA 

yUzUk çıkararak, kendi eliyle NeclA • 
nın sağ elinin orta parmağına taktı, 

NeclAnın yliıU lm.al'dL. 
\ 'e UnUoe hıkarak, sadece iki keli 

me ile cevap \'erdi: 
-l'esekkUr ederim •• 
N~l~nın ıınncs'ı.oln gödorl 11Ulnndı. 
Ekrem sordu: 
- Hıınım valde.. DedM mOWıe•lr 

uldtınuzt 

KadmCftğu: içini 9(lkettık: 
- lfemmmlyetlmclM shledm ya. 

olmak lhttmaumz o1A7dı, bu efendL 
ler, b!Syle su.sar mıydı, muhakkak 
lehinlııde yaygarayı koparırlardt. T 
dedi. 

ONSEK1ZtN01 LUlYE DJ!:BS 

Franaız bUyUk ihtlllllnden sonraki 
devirde, on eeklzlncl Lul zamanmda, 
mösyö dö ICurbyer dahiliye nazırıydı. 
Bu zat, değerli bir devlet adamı ol. 
makla beraber saray muaşeret usul
lerine bir turlü akıl erdiremiyordu. 
S&raya men.sup olanlar, onun he~ha· 
reketinl taklp eaerler, blr becer:l.kslz. 
lıgtn1 görünce alay ~rlerdi. HllttA 
kral bile, onun merasime aykırı bir 
harekeUni görUnoo g'\llerdi. N~ ise, 
pek buır cevap olduğu içln, yanlJ§. 
lıklarına daima mazeretler bulur, 
l§in içinden çıkardı. 

Kurbyer, blr gün gene kralın kar
fısmda oturuyor, memleket f§lerl.nl 
görtl§Uyordu. ıı:ntiye kutusunu çıkar
dı, ve entlye çekUkten sonra kutuyu 
kr&lm masa.sınm üzerine koydu. Jı.x. 

kumdan ııUmkllrdll Te sonra :mendi. 
linl de en.ftye kutusunun yanma bı
raktı. 

On eeklzlncl Lui, na.urmı tıt\zdl1. 

Onun bu defakl mUDnsebetsızll#ine 

canı sıkılır gibf oldu, ama gene g1H.. 
dtl ve ışı tA.ti!eye d!SktU: 

- MösyO Kurbyer, zannedelim 
ccplerln!zl bO~altıyorsunuz. 

Deyince, nazır, hiç tereddüt etme. 
den: 

- Bir nazırm, ceplerini doldurma. 
smdan Ziyade boşaltma.ısı daha iyl 
değil mldlr! dedi. 

SEN-LU1'YE DAİR 

Sen· Lul diye de anılan Fransız 

kralı dok\1%.uncu Lui, 12i9 scneııtnde, 
haç takmış ve bir ordu ile Mı.etr& 

çı.k.ınIJ, bimyatl zaptetml§tl. Sonra 
12~1 senCBlnde "Mahrl18e,, harblnde 
mağlQp olarak M.ısırWa.ra esir dU§ • 
müştll. O umanın Metince kurtul • 
mak 1çlıı fidye vermeai tca.p ediyordu. 

- Kral, malyetllWı ve kendleinln 
necat 11dyeşlD1 pazarlığa gelen mu • 
.rahhaalara: 

- AdamlArım iGliı. 1st.edlğlD1.z beş. 
yüa bln lirayı veririm; fa'kat :kendim 
için paha blçUmesinl.ı.stcmem. An • 
cıık ,htllft. askerlerimin ~gall altmda 
bulunan Dimyatı verebWrim. 

Bunu haber alan l41.11r Mellki: 

uardı, otluml dedi • Kmm eııkJ iko • 
euıııdan çok ·çekti de. Bunun tersini 
~'8pa.rılı hep.. y~ tll.rkÇCıJSI, eski da
ruadon, laumm )aymeUI DCtll var, ne 
'il )"oksa satıp .avdı • 

Ek.rem: 
- Müteeealr olmayın, dedl • Dün· 

}'a dalma lyllerlndlr. Kötlllere kal • 
88)"'1 Jı.allmlz haraptı. ne& parınnlr 
bir olmaz ya, anneciğim? lnı>Rllah 
bundan 1<>nra o acı gUulcrl unııtursu . 

DUL • 
Sonra limit w•ricl bir tavırla lll\\'(' 

t'ttl : 
- Hele biraz daha :ııunan geçsin .. 

blrlbirlnılzl daha iyi anlıyahm. Ben 
o zaman alzl de ayağa kaldırDl!llt ıcın 
ne m11mktln~ yapacağım. 

- Alla?ı razı olsun senden evUi· 
dım ! Bu ııö1.lt'r blle bana ~ifa \'erecel, 
kadar kıyntetlldfr. nundan ötesini 
latemem. sır mesut olunuı .. Ben slıio 
ııaadetlnlzl göreyim. Bana bu ~eter. 

Ne<-IAnm annesi bunlnn sli~Jerlreıı 
eslnde tatlı bir iihen!c vardı .• klb:ırlı. 

ğı, temiz ~ilrekllllğl nsaıou ylıı.Un. 

den o!mnuyordu. 
NcclA: 
.- Artık eski 3eylerl knpıyalım, an 

•1 *411. ŞlmdJ yeni blr kitap nçıyo· 
nım. Bu yeni kitaptan Myfalnr olru. 
yalım. hUklıaldm 'b&IMıedellm. 

Hissemizi yedik ve hissenizi 
bıraktık 

Domuz Fransada hemen he
men hiç bulunamryan laymetli 
bir hayvan olmu§tur. Genç bir 
Fransız şniri (Domuza hasret) 
isimli bir sone yazmış ve bu so. 
nesinde aslanın hayvanlar tah· 
tından indirildiğini, yerine do
muzun kral nasbedildiğini anlat_ 
mıştır. aŞiri hakkı var, 1942 yı 
lmda sevgiliye bir dizi hinci he
diye etmektense bir kilo Jambon 
hediye etmek daha ki!ba.rca bir 
hareket olur. Fakat domuzun 
böyle yük.sek bir mevki ka.zanIŞI 
yeni bir hadise değildir. 1896 da 
bUtUn Parise gün.leroe dedikodu 
mevzuu olan bir omuz hMisesi 
de vardır. 

Paristcki Bisetr Jroleji leyli 
talebesi yılbaşında kesip ziyafet 
çekmek üzere !bir domuz besJi· 
yorlardı. Tıb fakültesi talebesi 
bunu kıskandılar. .Aral.arından 
bir heyet seçtiler ve domuzu a.
şmnıya karar verdiler. Mehtap_ 
sız bir gecede 7 trb talebesi iki 
araba ile Bistro geldi. Bahçenin 
duvarını aştılar, 7.a.Vallı domuzu 
bağırmasın diye kloroformla tr 
yuttular, sonra ibir yatak çarşa
fına sararak götürdüler. Bu m.. 
rada :mclct.ebin balıçivam uyan· 
mış ve bunu bir hırsızlık sana.
rak bağır:mıya baŞJamıştı. Fakat 
tıbbiyeliler lbahçivana. bunun 
bir talebe şakası olduğunu an.. 
)attılar ve ibalıçivanı sii.kftt ettir 
diler. Yalnız Bisetr koleji Parisin 
turva memurları araba.lan ınua.. 
yene ederler. Bu ihrrsızlığı mey 
dana çıkarmamak içi ntalebe işe 
bir talebe nümayişi şeklini ver
miyc karar vermişti. Yolda bekli.. 
yen diğer arkadaşları da t."'Cndi· 
lerine katıldı, · miizika çala çala 
ve şarla söyliye söyli:ye Par.ise 
girdiler. Yalnız Parise girerken 
bir Mdise oldu: Domuz bu ka.daı 
gürültüden uyammş ve bağnmı
ya başlamrştı. Hayvanı sustur. 
mak için ağ:mıı !burnunu bağla 
dılar falmt aradan bir müddet 
geçtikten sonra ilıayvanm nefesi. 
nin kcsilm;ş olduğunu gördüler. 

Doktor namretleri derhal faa. 
liyete geçti, sun'i teneffüs yaptı 
la.r, !hayvanın dılini çektiler fa 
kat bütün btı tedavi bir ~ ya. 
ramadı, domuz öldü. 

Domuzun ölümünden soİır 
tıbbiyeliler lh.a.yva.ıım cesedim 
"maalesef tedavi edemediğimiz 
sevgı1i evIMmmn n.aşini en de· 
rin tcssürlcrimiz içerisinde si.re 
iade ediyoruz" ibaresini taşıyan 
bir mektupla lbcraber Bisctr ko
lejine gönderdiler ve Fransada 
H.det olduğu gı'bi o ak.~ ölü ye_ 
meğinde hazır bulunma.k üzere 
koleje geleceklerini de na.ve et; 
tiler. 

Fakat davetliler ertesi ıtkşam 
koleje gittikleri vakit yemek sa
lonunda siyah bayraklar ve ye_ 
mok masasının üzerinde de bi:r 
sU.rü kemikler bulsiular. Sofra. it 
rerinde ise (bir kartvizit ÜA!t'İnde 
şu satırlar ynztlıydı. . •. 

"Hissemizi yclı"k ve hıs«ma 
bıraktık.H I 

- Kralm ~parayı puar. 
Jılmı% kabul etmestnı. Jtencrııdn1 pen. 
mukabl.ılnde ımtm almamasmt taktTir 
ettim. KendlBlne sliyleytniz: Omm IMl

ca t !ldyesl tçtn 'ben yUz b!n Jtnı. veri· 
yorum. dcml.ştlr. 

l\Llı. OZOEN 

-rckl , .. vnım.. lstlkklldcn balı. 
sedcllm Fakat, bcınlm ııentn r.ddina, 
senin ldrAk ve kablllyeflne o kadar 
güvenim va.r kL. bu hwımta hiçbir 
!jtly ııö31cmel;re dillin vanmyor. NDm
hmtzı, lstlkOOllnlzl ıı1z Ekrem beylr· 
glirllşUp karnrla§tırmız. Zaten ben 
yatalak bir insanım. Elimden bir ti"~ 
gelmez., Ancak bir seylret vaziyetin· 
dcyJm. 

Ekrem tekrar Necl:ının annesini 
teselliye r.nl13t: 

- 1llç mllt-Oesslr olmayın, valdc 
hnnrm? Görecek iniz ki, çok kısa 7.tt. 

ınnn ııonrn l;tileşlp ııynğn kalkncak • 
smız. Benim büyült doktorle.rdan çok 
~nmlmt dostlarım vıır., Onlara .rlcn 
cdccc>ğim,. ısh:lnlc yalDndan mcııgul 
olııcnğım. Sizi hiçbir zamno ~atakta 
bırakmıyacnğım 

Necl~oın ıınneısl miistakbel damadı . 

n:ı teşrkklir etti -.·e bir nezaket eseri 
göı;tcrml olmak için, ge~leri lDlnıı. • 
bırnlmı:ıl• ist<'dl: 

- Jlı'nlm U.} ~,ı zamıvıım gelml tir, 
~mrum! h:ı.)dl ı;lz öteh-t odaya çelfl. 
UJl gWe gUlı' ı.o:ıuşunuz.. ye ~kın 
bı n rahntsn: oloc>.:ığı diye Qeklnlll('yl· 
nlı.! 

Elrtreru, Jı:ıstaaın elini öperek <*
dan ~lktı \l' kapının dısın~ Ni!clAya: 

(Drrnnn T&r) 



A vustra lqa'nın m Ü daf aasını yük [enen 

er l Mak Artür 
• • bir askeridir 

1 LE SABAH · O G LE VE AKSAM 

anın en ıyı ller yemelrt.en sonra ctlnde ftç defa muntammaa clltlerlnlzt ~ymd· 

D UGLAS Mnlc ArtUr, Jm ün dar haklı olduklarını şu hadise lamadıklarını söylüyorlardı. Sa- Harpten •onra .. ı 
dikkati illerine çeken bir anlatmaktadır: atler geçiyordu, alaydan bir ha. General Mak Arthur. -hiİ-pteıı 

generaldir; çUnkll bfr tarnrtıuı General Duğlas M.a.k Artür, ber gelmiyordu. Mak Artür'ün sonra Amerikaya döndü. Güzide 
A' asfralyaıım muk:ıclderuh, lliğer 1918 senesinde L-Oren mıntaka· canı sıkıldıb_;a sıkılıyordu. Pek bir kumandandı. Göstcrdiğı 
tar:ıfüı.ıı Birle~• clcvfetler Ame_ smda, kendisine verilen cephe inziba.tçı ve sert bir kumandan gayretler, 1929 da cümhurreisli_ l 
rikasmııı biiliik c.:nl!p clooizin<le kısmının gcriside bir kasabadaki olduğu için, eline geçecek olan a· ğine seçilen Huver'in dikkatini 
kınlan h:ıhimiyct ve nüfuzunun fırka kararg8.hında öğle yemeği_ lay kumandanını şiddetle ceza- oelbetti. Amerikada bir ordu ye 
iadesi, onun mu\'nffnkıyctiııc bağ- ne otuımuştu. Sofrada, erkan landırmıya karar vermişti. tiştirilmesine taraftar olduğu 
hdır. 1ıarpler, Fransız zabitleri vardı. !kindi zamanı, g-eneral, sinir_ 1 için bu vazifeyi, general Ma.k 

Amerika ,.c iııgf!tere, Genemi Konuşu.luyor,. ~ülüşülüyor~u._ Sa· Ii sinirli karargahmda oturuyor· Artür'e verdi. . 1 
Mak Artüre büyük ümitler bağla· lona ,bır za.bıt telaşla gırdi ve 1 du Uzaktan bir nnızika, boru se- General, harbıye nazırı sıfa
roal:ta, bir derece;) e knılar haklı_ generale 101 inci A~a ala_ si 'gelmiye ba§ladı. ·Biraz sonra, tiyle bir teşkilat planı hazırladı. 
dırlnr; zira, generalin, safha safha ymı~ o~adan kayboldugunu ha· gürültü arttı. Avaz avaz bir A- v_c mebusan meclis.ine ~rdi. Mcc_ 

SATILIKEV 
üskUdarda Şematpaga civarında 
Ruhi Mehmet paşa mahallesfııde 
çe~mel cedit sokağında dört odalı 
be§ numaralı hane sntılıktrr. Ta
liplerin Mirahorda klreççl Salt'e 
müracaatları. Elektrik, ve kuyu. 
su vardır. Denize nazırdır. 

EN SON DAKiKA ' 
Küçük llinlar Kuponu 

(Bu kupona ekJeoerek sönd~ 
1f arama ft ı, verme U1.n1an l:ırı ~ 
Dakikada p3l'IWZ ~. ~ 
ıenme tekllt1 gönderen okuyucuıafif 
oıbfu% kalmak tlzere aar1b ~ 
nı blldlrmelcrl IAmD.) olgunlaşmış bir asiteri lmb!Uyet.1, iber ~erd\ .. . merika marşı yükseldi. General lıs. Azasmm da!erıyetını sul~ ve mu.:ı gibiydi. Artık, gazeteler, ne 

tecrübelerden gc~m:., lılr kıımım- Gcnera. Mak Artur, pek garıp d d k'Je d re. mü.sa.lemet taraftarlan teşkil et- kendisinden bahsediyor, rıc de 
<la. kudreti, bliylik bir cesareti ' 'ar olan bu ha.here inanmadı ve ke, t ~anmB~ 1 

; e ~~ l)e tiği için, 18.yib.a. istihza ile karşı- resimlerini neşrediyorlardı. lı •rıyanlm 
dır. Onun bu m('1iyetlcri, son li'il\_ kahkahalarla güldü. Cephede, ih_ O§ 1: a~. ır e ne gors_un er, landı: Bu defak umumi harp başla-
pinin miidn.fM•nnda ~tcrdiği mc tiyatta bulunan ve ertesi günü lOl ıncı alay ~om~tanı mıralay Amerı1ca bir daha Avrupa işle y:ınca, Ruzvelt de, adım adım • Tanmınl§ blr hastanede yazı 1f 
baretilıc de iBbat o1mu'.j~r. ilk müdafaa hattına girecek olan LoganA, atını~ ~rınde ve kılıcı- rine karışmıyacaktı. »arp iste_ harbe sürüklendikçe, general Ma.k. ldaro iflerlnde t!crcUe çalı§an, dakı:: 

Mnk ArtUr'iln, bir makine gibi koskoca bir alay nasıl kaybola- ~ı selam vazıyetınde tutarak ge- miyord;;, o halde bu ontı tc!r Artür hatırlandı, Büyük Cenup ve eski türkçeyi mUkemmel bilen 
ff.leyen, çoo iyi idare cıJJlcn mun- bilirdi? Binlerce asker, zabitten . lıyor,. ar~asmcı:ın ?.& alay, her kilatILın fa.j·dasmd.wı ziyad~ dcniziı•deld üslere ehemmiyet bay; mUbrcm aile 1hUyaçlarmı ıuıra;, 
taza.m, fedal.f~r bir J:1.pon ordusu -Ye lbir sürü ağırlrklardnn mürek ~fc:rın elı.nde ibır kttçük. ba~Tak, z:ı.r:ın olabilir, deniyordu, verm"k ica'bcdiyordu, General, ıamak için ak§8JD.l.an saat ıs d 
önlindeld 'aziyeti ~ol· naziktir. kep olan nlavın ortadan sır ol· geçıtresmı admılanyle ılerlıyor, Mak Artür Jl"t ar ettikçe, gü- tam, bu vazifenin ehliydi. 24,80 a 'kadar her tUrlU itte çalJ§Jil~ 
BonclAn dolııyı ooun lısiyeU, bu masına imkan var mıydı? Alay, Alay, fırka kumandanını selam- rültü başladı. Mebuslar, layiha_ Mak Artür, büyük Cenup de. istemektedir. (A. Tepcdelen) reınz 
gllnUn, en dlkk&ti çeken DlC\"ZUm_ yerinde değiise bile, muhakkak, lıyordu. }'I müzakereye koymamıya mu· nizi mUdnf aasını hazırlamak ü-- müracaaL 
r.wıdan b'rldlr. civ~larda bir yerdeydi, General Mak Artür, alayı dur_ vaffak oldular ve Mak Artür'ü zere Filipinlcre gönderildi. o, • Tecrübeli blr fen memuru ~ arf 
Generalin genflİği Gelen zabit ısrar ediyordu. O durdu ve miralayı odasına ça· de istifaya mecbur ettiitr burada, bir ordu yetiştire<!eh"ti. maktadır. lM.C.) remzine müraca&~ 

Duğhı.cı, 1888 scnoolnde dof;'nttış, civarlar aranmış, alay buluna· ğırdı, Yaptığı ist.içvaptan anla- Dik kalalı · Tasavvuruna göre, bu ordunun • ıs ya§mda, bu sene ortaınekte~ 
çooob.1tıtı: senelerinin tıi~mı J'i. manuııtı. Bu alayın kumandanı, dı ki, miralay Logan, alayını Şimdiki cümhurreisi Ruzvelt mevcudu 500.000 olacak, Japon_ den mezun olacak bir genç, mektel' 
Ji]in foplu ad:llarmm merkezi olan evvelce Amerika.da ayak satıcılı- ilk hatta sokmazdan evvel vaf_ de birinci intihabında Mak Ar- lara karşı dehşetli bir kale va ter ta.Ul oluncaya kadar öğleden sd 
LÜ on ndnsmd:ı. gcçmi tir. Bunıın •ğı.yapmış ol~ b!r al~dı. ~imdi ~iz. ~tti~. i~ ve (_Jand~r tür,'ün askerlik zihniyetim ~n_ zifesi görecekti. Gelgelelirn, Ja- tatilde bUtUn gUn çalıpak Uzero 
wbcbl, İ5pa.nyolbrla Birleşik A- mıralaydı .ve ısmı de Ugan dı. &)'.mı) ne goturc~ takdıs ettir ıniyordu. General kendisine ha· ponya, bu tasavvurun tahakku_ l§ aramakt.tıdır. Eski tUrkçe bilir 
mcrilm arıısmda 1896 senesinde Generalın, bu ın~r karşrsmda, mı~. ı tırlatıldıkça gülüyor: kuna mevdan vermedi ve Gene muhasebeden anlar. (Ünaldı) remzı1 
rnl.."113 gelen harpte, hpanya do_ keyfi kaçtı, Yemeğine deva~ General alay kumandanını ce- - İyi. kalbli b~ adam, ama rali, I.ü~n adasmda, üç bin A- müracaa. 
n:mnuı.smm m:&ğlüp ol'm:ı.sı netJco. etmekle beraber, emirler verdı, zalandırmıya hazırlanırken, al_ dik kafalı merikah ve on bin yerliden mü. • ABkerllkıe lli§lğ olmıyaıı. trl1 
&inde. l<'iHpinlcrin, 1898 sendlnde, alayın aranması için süvariler dığı bu hiç batırma gelmiyecek Diyor, 'onun kanaatlerindeki rekkep küçük bir kuvvetin ba- l5IZC& tıılen ilse mezunu bir genç; ııe-' 
Amrrilcaıun idaresine gctmesi ve :koşturdu. cevap üzerine gillmUş, Ve hadi· JSra.nnı yersiz buluyordu şmda yakaladı. hıın~ bir müosscsede il nnı.maktadf 
bu idBr::>nin başında, bnbası gene- Gidenler, birer birer dönüyor, senin garipliğinrlen dolayı mira- Crl:neral Mak Artür y~m se· Netice malCım. (Ar. 9) remzine müracaat. 
mı Malı Artür'ün lınffii. nnnesi LU_ alayı, btiyük bir saha içinde bu· layı affetmiş. nelere kadar, Amerik~da unutul- M. RASiM ÔZGEN • 18 Ya§ında, orta.mcktebtn ~ 
&on ndasmds. ölmüş ''c orada der. r-...,eı-----------,--.... -----------------··------~.-------------... aınıfma kııdnr okumll§ bir Türk gef nedilmlştır. • • el, remn1 veya hıısWıt bir mUesse~ 

Duj;lls MnJc Artür,' tahsilini A- Hıkaye M f e tt , .. ş Yazan~ A. Çehov çall§In&k istemektedir. (A.ry11D) ttJfı 
meriJ.m askeri m ~nele yapmış Rusçadan ""viren: Servet L'ilnel z1ne mltrncnnt. 
\'e mlillWnı olduldc.n sonra, ha_ .,.~ • 18 ya§lannda biraz daktilo bil~ 
basmm bo.lumluğu Filipinlerc go. ortamcktcbin blrlncl smıfından ay•~ 
lerek bir müddet ora.da \lWfc Petr Petroviç Posudin, aldığı bir tek söz söylemeden o, he. kağmda otunıyÖr, •• Kepaz.elik! sustur. Yat~a da kendi usulüne mı,ş bir genç kız; huBUB1 veya re~ 
ı;örıİıüştUr. imzasız mektuıba dayanarak N. men: "ArabaYı lıa:mlasınlar!" Posudin, ıktza.rarak: göre yatar ... Mensilde kana.peye bir mUessc.sede, yahut telefon~ 

Genç zabit, ıı5kcrllğlnln daha kasabasına gitmeilc üzere köy yol· diye bağırmrş ve doğru buran... "Hatta. ad.lannı biliyor, diye uzanır, etrafına lavanta ~erper ve ımda çalr~mak Lstcmektedlr. !stıy 
Hk scnc1etln'1c, dikkati Uzcrjne Ianndan Troyka ile mütenekld- Geldi ve her şeyi yaptı ••• Bir düşündil. Hem de kim biliyor? yastığın yanma üç tane mum lcrtn IAlell Tayyare apıı~ 
ı;;eken mC'Lfyetlar göstcmılye baş_ ren seyahate çıkmıştı. ltapjk bile almadı. :Eeldsinden şehre bile inmiyen bir mujik, koymalarını emreder. Yatar ve dördUncU daire 12 nÜmarada cnıref. 
.börğı ir;ln1 1004 oıenc~inde \'Ukua Yüzünü ya:kasma .gizliyerek: daha iyid.iT! Ta.bit, öteki de arabacı! .. Ne rezalet... Pislik... kağıtları okumağa ba§lar ••. Ar remzine mürıı.cııat. _, • .,. 
gelen Rus • Jnpon hnrbini takip "Kar gibi tepeden ineceğim, adamdı. Gösterişli, azametli, Adilik!,, ı tık bunun nasıl bir adam olduğu_ • Gtızel sıı.ııaUnr akademfal '"""! 
etmi.re memur edilmiş olan heye_ diye hutya kurµ:yordu. »ir süril '"tiln vilAyctte ondan daha Us. O, asa.biyetle : nu menzil nmiri değil kedi bile mlmarl gube.sinden bir talebe, herS1 
te uzR scçilmi.,tlr. yolsuzluklar yapnu.:ılar, bayuız Un bir sesle hiç kimse ba~a· _ Bütün lbunlan sen nereden n1 sabahtan ak§ama kadar fllDtlyede,' 

Mnk Artür, Rus - .Japon Jıarbln_ herifler, !?imdi de her şeyin gizli mazdı... Bir yere ~ gittifi biliyorsun? diye sordu. a ar... '7"··· İ teahhlt. mllhendia yanında nya l~ 
elen sonra Amerika.ya clönilııoc, kapaklı ıkalacağını sanıyorlar... zaman on Jdlometrcden işitilir. _ Söylüyorlar ... Ben kendim Posudin: büroarmda çalı§mıık latemekteı> 
lıarpt.on edindi&rf bUğilerindcn Ha _ ha ... Tam zaferlerini tes'id di; fakat g&rteriş ve çalışkanlık görmedim, fakat .işittim, Hem "Sahi, sahi ... diye düşündü. non.eervialeri vardır, tnşaatlaD an11 
nıeınlel•etJ fnyd..'l.la.nılrnmya. h:ış_ ettikleri bir sırada: ",Çağırın ba· itibariyle şimdiki ötekinden çe>k öğrenmek güç mü?f kla seyi_ Nasıl oldu da bunu daha evvel (Mim Ar) remzine mUracaaL ~ 
lamış ve kUı;Uk fasılalarla rütbe- hayır buraya falanla filanla!,, daha üstün! Şimdikinin kafa- sin dilini keserncırıS· ... Belki farket.mediml,, • lıluhtellf ortamektcplcrde 6ğrf1 

den riitbcye ylikselml,Ştlr. dediğim zaman duyacakları deh".. smdaki akıl ötek.ininkinden yüz Nastasya kendisi/d,,.ı sokakjSO· - Onu tanımak istiyen adam menlik ynpmı§, hwnıs1 birçok taıec 
Ge~en büyük harpte şet ve hayreti tasavvur cdiy(\ misli fazla... ;yalnız bir tarafı kak dolaşıyor ve t iinden,16ah- işin içinde meyva ve piliç ol· yet1flirmll bir bay. ehven bir 1lcrcıt 
Dttğ'~ Mak Artür, geçen bü~ rum. Kim bilir nasıl afallıy fena... Her hwusta iyi ad~m. sederek öğünüyor, İnsanların gö_ masa da tanır. Telgrafla her şe_ almanca ve riyaziye dereleri vcl'J1) 

yük harp başladığı vakit, 33 ya caklar! Ha • ha _ ha..... fakat bir şeyi fena: Ayyaşın z;ünden hiç bir yere kaçamazsın. yi öğrenmek mümkündilr ••. Sen istemektedir. Clyt öğretir). remıJ!I 
ı;ında bir liva kumandanı ve genç Doyuncaya kadar hulya ku biri! ttıte mesela. bu Posudin yeni bir istediğin kndar suratını sarma· mllra.caat. 
bir generaldi. duldan sonra Posudin arabacı e Posudin~ Adet daha çılsirdı. Tefti.5ıere giz· la, istediğin kadar kendini belli • 17 ya§mda. orta.mektep m4 

Amerika, nihayet, Avrupadaki konuşmağa ba.§ladı. Şöhret _ "Hoppa.la!,, diye d~dü. li gitmek .•. tsıdSl, bir yere git- etınemeğe çalış, burada senin yo_ bir genç remn1 veyn h\18US1 .blr mtl 
h:ırbe ıştir.ı.k ctmeğe ve Frnnsaya §İnde koşan bir insan olmak · i. - Sen nereden biliyorsun, di· mek istedi mi, bir ay evvel ha. la çıktığını ~oktan öğrenmişler sescde iıı aramaktadır. Daktilo ~ 
kuvvet göndermiye karar verdiğı lbariyle her şeyden önce k di ye sordu, benim •.• ~Y onun ay_ ber verirdi, yola çıktığı zaman ve seni bekliyorlar ... Posudin bel· nrr. Usklldıır SclAmmz caddesi 
?.amnn, sevkcdilen iki livanın şahsından bahsetti: yaş olduğunu? da öyle bir gürültü kopardı ki, ki daha evinden çıkmamıştır. bahçe soko.k ıo numarada Mellhe ııı 

t biri, Mak Artür'Un kumandası - Sen, Posudn'i tari,Tyor r· -Tabii, baymı, ben kend:m O.. Allah göstermesin! Onden de at- halbuki burada çoktan her şey racaaL 1 altında bulunuyordu. sun? nu sarhoş görmedim, yalan uy- lılar, yandan da atlılar, arka.dan hazır. lütfen boyunın! O, onları • Alman llıte.sinden mezun, A.Jıı"' 
l\1ak Artür, 1917 senesinde, Arabacı gülümsiyerek· duracak değilim, fakat söylüyor_ da atlılar koştururdu. Gideceği suç üstünde yakalamağa, malı_ muhaberatı ticariye ve Steno dak~ 

Francıaya geldi. Kendisinin as- - Naml tanımam, d i. 1\ını. lar. Onlar da onu earhoş görme- yere gider, uyur, yer, içer ve kemeye evrmeğe, yahut işten el ya bihakkın v&.kıf, tecrübell bir g 
keri bilgisi vardı, ama maiyetin. rız onu! mifler ama tôyle ıbir rivayet do- haydi bakalım iş ti.zerinde çene çektirmeğe gelir, halbuki gene de bUtUn gUn veya günde birkaç aaatj 
deki zabitlerin ve bilhassa, iic· - Peki niçin gülüyo laşıyor ... Ul'mllilİ yerlerde yahut patla~... Çene patlatır, te- onunla alay ederler, Gerçi sen, çln 1§ aramaktadır. (1stanbuı Po'' 

t.rctli efrattan teşekkül etmiş o- - Tuhaf şey! En k.. ti- misafirlik veya toplantılarda pinir, gene uyur ve aynı ızekilde müfettiş beyefendi, gizlice gel kutusu No. 2150) ye müracaaL 
lan kıtaların askerlikleri pek be vannca.ya kadar he esi nr katiyen içmez, Kendi evinde c;e., geri döner... Şimdi ise bir §CY din, ama bak: Bizim her şeyimiz • uzun müddet Franaada. bul·-~ 

1 ?.ayırtı. Bundan dolayı, Ameri_ yonız da Posudin'i tan az mı. kiyor.,. Şa.bah yatağından ka.J- işitti mi, gizlice ve çabucak tertemiz! .. O, sağma bakar, so_ rransu.cam kuvvcuı. eakl ve y~l 
kadan gelen iki liva, Fransada, yız? Onu buraya herk kar, göilerini oğuşturur oğulf oraya gitmeğe yeltenir. kimse luna bakar ve geldiği gibi dönüp teri mUltemmeı b1ten, ucarctten ~ 
kam.'Rlarda askeri stajına tabi diye tayin etmişler. tunna.z vodka! Uşak, 4bir bardak görmı...~in ve anlamasın tiye... gider •.. Üstelik takdir eder, hep· yan bir bay tş aramaktadır. Bonf'j 
tutuldu ve ondan sonra. cepheye - Orası öyle... E, vodka getirir, bunu yuvarlar yu. M a a k a r a l ı lk ! Me - sinin ollerini sıkar, rahatsız et_ vüılcrl vardır, (Pendik Rtfat TetıF: 
gönderild. rinoe o nasrl bir ad varlamaz bir i>ardak. daha iSter. murlardan gizli evden çıkar ve tiği için özür diler ... İşte böyle! sokak 10 numarada Ali Yerhıına) J. 

Ma.k Artür'ün livasına, Turen Arabacı esnedi: Böylece bütün· gün <:eker. ~er haydi trene ... Gideceği yere ka- Sen ne zannettin ya? Bayım! racaaL • 
mmtakasrnda, bir müdafaa kıs· - Zararsrz ... İyi ama hİ(( belli etmez! Demek ki daı:_gi@.r ve posta arabası yahut Buradakilerin hep$i biribirindcr • Acnt l§lere blhnltkm vll.lat~ 
mı verilmişti, General, burada, bilir... Buraya ta n edil 1i iki kendini tutmasını biliyor. Hal- kibarca ;·r şey değil de bir mü_ üstün!.. Şeytana külahını ters 
b . k ti' f d 1 h ek t b"l l ad jlbuk' · buki b'ız'ım Hoh....::ı~. i"tigıw· za• geudirirler! Ustalıklarına baka- tecrUbell bir genç; bir nvukat Y ır ço cesare ı, ay a ı ar e - sene ı c om I, · ·ı ne ~· lWloUV ~ jik a!ab ı tutar. J{adın gibi J I§ aramııktadır. (Tn§cr). renWııe 
lcrde bulur.du. l&ni, sık sık, yev_ ler becerdi. man yalnız insanlar değil köpek. başını sarar, ve yolda, sesinden rak hayretinden parmağını ısr.. racaııL 
mi teblij!lerde zik!olunuyor. _Mühim bir ı,e mi y ptı? ler bile ulurdu! Posudinin bumu tanımasınlar diye, kart köpek: rırsın! Mesela bugünh-U vakayı • 
takdirnameler, nişanlar alıyordu. _ Birçok iyilikfer ya~ Al_ kızarsa. bari! Çalışma odasına. ka.- gibi hrrla.r, tsunlro-ı .anlattıkla- ele alalım. .. Aldınna: 
Harp nilıayctine kadar kazan· lah ona selame versin. mir panır ve ~k baham çek ... Baş. n zaman gülmekten katılırsın. Bu sabah müştersz dönüyor. 
dığı takdirlerin c::ayısı kırkı geç- yolunu iburao'an ~irtti/ Hoh- kalan bunu -görmesin di~ yazı Gider budala, ve zanneder ki dum, karşıma Yahuli istas· (M.0.32> (Pembe gül) (S.S.) <0~ 
m~ ''e on devletten de niızan al_ rükov'un işi~ son verdi... Bu ma~sınm bir gözüne bir boru onu hiç kimse tanıyamıyacak. von büfecisi çıktı, koşa koşa ge· (E. Ural) lK.N. Mebtap) f~·· 
mıştır. Hohrükovun cu bueağı yoktu... uydunnuŞ, .,Bu göme her vakit Halbu.1<i bu işlerin eıbabı <leıhal İivordu "Nereye .böyle, çıfıt cıc_ tDevıet ku~u> c2: 2• U) CF. R. Güıı 

Amerikalı generalin, değeri, Kcraelenin iriydi, rnadfabazdı, vodka var ..• Bocuya eğilip eil;'- ~nıyabilir, napları
0

?,. diye sordum. "N. Ka· ı H.K.) (C.M .) lA.L) (B.Y, Kii 

çok geçmeden, fırka kumandan· evvelkiler ep onun su+una gi· din mi, sarhoş oldun gitti ... A- - Peki, nasıl tanırlar? sabasına şarap ve meze götürü_ lOrıı.n) (N. 2~· T) (A.G) (EmeJ 
lığına yükseltmesine meydan d l rdi p d' r ı rabaya bindiği zaman da rt_ - Basbayağı , Eskiden bizJm vorum. dedi. Orada bugiin Posu· ' Ania~aırm) <Ctddt) <l ŞeııK •·er .... ;'...+ ı'r. O, Amen'kada, .,. .. m ..... r_ ere ' osu ın ge ır ge mez • sezen 26) (Nadide 7n> .......... 
v """1" ""1 .......... Hoh -ı~ 'd ib'le <>lmad föyu"nde taşır Hohrükov, gizli seyahat ettiği din'i bekliyorlar •. , Nasıl, ha? Po_ " ' • ..-
nın bir kahramanı sa''llıyor, A ru~v an eser 1 

... 
1

• ... •.El) (Tercüman) (E,0) (S.U) (Ş " ""' !Böyle · e' Pisudin ....::l.vet "'e Posudin, dehı;et i"inde kal zaman biz onu yumruğunun a- sudin, belki henüz yola çıkmağa merika. gazeteleri, onun. hakkın- · ' 'Wf " - - ~ - d k E- (Rr U) (H.B. sssı R.R.G) mez, rader, hayır! ~n ona "Nereden biliyorlar? gır vuruşundan anlar ı • ger hazırlanıyor. yahut tanınmamak 
da siltun sütun yazılar yazıyor, }u,·· hle, bin nib~e ver, almaz, Allah, bu bile malfur}! Ne mUşteri, çene kemiğine indirirse için yüzünü sarıp sarmalıyor. (Ciddi söz ver) CN.C.K.> 
boy boy :resimlerini neşrediyor_ ~ · ..ı. • te H 1 t• anlardık ki bu Hohrükoydur. Po. Belki yola da "ıkmıı::tır, ve bunu (S.C.K.) (Yolda§) (Tekcan) 
]ardı. gµna a gımı~ ıs mez .. a • e · .... k "" '!I (A M) (302) (Bana ne mutlu) 
Bir Amerika alayı ~ır! - Kadın hususunda ayni şc sudin'i ise bir bakışta tanıma hiç kimsenin bilmediğini zanne· · · 

POsudin, neşelenerek~ Köftehor! (arabacı güldü ve b · mümkün ... Bayağı bir yQlCU gi_ diyor, halbuki onun için şarap 
kaybolmug "Allaha şüküT, hiç olmazsa şını çevirdi,) Rezalet, wssela bi hareket eder, habuki Po· ta, balık ta. peynir de, çeşitli 

Mak Artür'ün Fran-cıada bu· beni bu cihetten anlam~lar, di· Yedekte on tane kadar bulund sudin, sadeliğe uyacak adam1ar. mezeler de hazır... Ne buyuru_ 
hındugu vı.mnruıu rut, gar:p bir ye düşündü. Bu <_;.ok iyi,,, ruyor .. . iki tanesi onun evind dan değildir. Faraza. bir posta lur? O, herhalde yolda gidiyor 

ESKi 
SAGLA.\I • BOZUK 

RADYOLARI Teı : 4oıv 
ALIR vaka n\n)'\:t c-di1'l1e~d.;dir. Arabacı, devam ederek: oturur •• . Birsi şu Na.ortasya tvl menziline gelir ve söylcnrneğe ve düşünüvor: 'lşiniz bitiktir, 

Geoora.'. fırka kumandanıdır. - Okumuş bir adamdır ... de_ novna. vekilharç gibi 'bir şe b~lar! .• Pis kokuyor, ama sıcak, baylar!,, Halbuki bayların umu· 
l ki Arı::,.· ı .. livac;ı emri altırdn_ di, mağrur değildir,.. Biz:rnkı- öteki - kahrolasının adı neydi? of soğuk ... Piliç getir, meyva runda bile değil! Varsın gelsin! 
dır. Bu l.i\a' ı:-Ja, b:rer de Fran· ler ona şikayete gitmişlerdi, e- Lüdmila Semionovna, k~tip Y • etir ve her ~it reçel hazırla... Onlar, bütün ipuçlarını ~oktan 

PARÇASI BULUNMITA:N' 
TAM1Rl iMKANSIZ RADYOL.4 
GARANTİLi OIARAK 'YAP/\,; 

Pilli, Pilsiz RADYOLARI 
DİNLETİP SATAR 

Geri ( IARLAMA HER ÇEŞiT nAJ1 
ı·APAR 

s z alayı '~!'dır. Bu al:ıyl::ı.rm fendi'erle konuşuyormuş gibi rine ... Ama Nastasya ba-sta ~}- Menzillerde artık öğrenmişler: gizlediler! • 
vazifeı"i, harpte, Amerika livnla_ muamele etmiş, hepsinin elini lir Bu ne derse o olur ... P~u- Eğer birisi k1şm, piliç ve mey· 
rına cl;ı;iplin ve v~ifc, örneği sıkmış, "oturun, demi§... Ateş din'i kukla gibi oynatıyor, Ha.- va isterse bilki bu Posudindir. Posudin, kısrk bir scsie; 
olma.k<t dır. Iiransızla.r, ne de ol- gibi bir a,dam, çalışkan .• Doğru kimiyet onun elinde. Ondan Eğer birisi menzil amirine: "A- - Geri! diye bağırdı, 
"'°'· Amer ~:ı. i.-ıtalanna itimat dUrüst konuşmaz, hep fırt! fırt! korktukları kadar Posudinden zizim,, derse bunun Posudin ol_ dön, hay - van! 

• • hare_ ~nra hiç yavaş yürümez, hep· bile korknruyorlar.. . Ha - ha... duğuna yemin edebilirsin, Hem Ve şaşıran arabacı, arabayı 
tleri eydurmak mecburiye· koşıır, hep koşar! Bizimkiler ona Üçüncü a.,üfte de Kaçalniy eo. onun kokusu da kendine mah· geri döndürdil. 

de bulunn~orlaF<lı. 1 ·-----------111111!'-----------------------------------------Du idrna: armda ne ka.. ' 
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