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ovvet 
~OkQmeti 

veni kabınenin 
teşekkülünden 

sonra 

Japon 
siyasetinin 

kuvveti 
artacak 

--o--

İngiliz ve Amerikan 
kuşatmasına 
Ordu ve bahriyenin 

yardımile cevap vermek 
istiyorlar 

Tokyo, 21 (A.A.) (Oft:) 
G~neral Tojo, iktidarı ele alalI, 

Stokholmden gelen 
habere göre : 

·Stalin !vıoskovanın 
600 

KiLOMETRE 
Rus amelesinden bir grup muharebe talimleri yaparken 

reımıt ifadeler matbuatın liaanı hl.sac
dilir derecede yükselmiş olmakla bera. 

ber si~I mU~ltler Japon ba§§eh 
rinde siya.st havanın, ihtiyat ve iti • 
dalden mahrum olmadrğını kaydet • 
mektedirler. 

Bütün 
karargah ile Lenıngrad 

CENUBU muhasarası 

şARKiSiNDE Bir bekle
kvibisef me harbi 
Sehrir1de oldu 

---0---

1<>kholm, 21 (A.A.) Ofl 
,~et bUkt'.lmetlnln Moekovadan 

larak bu ~hrln takrlben 600 ki 
'tre cenubu şarkisinde Mln Kvl
~ · eakl ismiyle Snmnrayo. çekli • 

t 1tlmada §ayan bir membadan te .. 
~ tdılmektedlr. Bu şehirde aon zo. 
ı lrda. ku'lıvetıl bir telsiz istasyonu 

~imiştir. 

ıc 
lngıliz 

uçar kıta ları,, 
r enı bır hava 

kaLesiJe 

lakviye 
edildi 

~ 
~\>aCVYork. 21 (A. A.) - İngiliz 
~~! lt~vvetıeri tarafından ''Uçar 
~~ la yapılan tecrilbelerden 
'l!.17,,n~ticeler, 8 ton daha ağır 

la ıslmli yeni bir tip tayyare 
t~~r icap ettirmiştir, Bu model 
?n.o

00
en 30 ton nğrriığmdıuirr, ve 

llıa.ı 
1 
İngiliz Jirasmdan fazlaya 

~İl~ acnktrr. Bu tayyare, 10.000 
t\ı,b;t.re mesafeye kadar havada 

ia. CCek ve Amerikalı mlitehas. 
~~tın tnUtaleasına göre, Alman. 
trııcr elinde mevcut bUtUn tayyı:

lt ~~arşı kendisini korııyabile . 
~ıı l~e silahlanmış olacaktır. 
~cnı uçan kale, en bUyük A • 

u..,, ıı fabrikalıı.nnda, kUllivetli 
~rd . 
~!mat edilecektir. 

~orna elçirnız 
Sof yada 

Sot.t" 
' 21 (llıısuııl) 
ıttıll' BUytık Elç!mlz Ragıp Baydur 
~nreylc buraya gelmiştir. 

Şehrin Jüfeceğinden emin 
bulunan Almanlar 

Jnsan ve malzeden 
tasarru1 ediyor 

Bcrn, 21 (A.A.) 

La Sul.sse gazeteslnin Berlin muha. 
biri bildiriyor: 

Berllnin siyast mahfillerinde §Brk 
cepheeindc şlmdl yapılan harekAtta 
mazinin derslerinden istifade edildiği 
beyan olunmaktadır. Bilhassa cenup 
cephesinde yapılo.n ve doğrudan doğ .. 
ruya Rostotu tehdit eden ileri hareket 
hakkmda. tam bir ketumiyet muhı:ıfa. 
za edilmektedir. 
Aynı gazetenin aakert mubarrlrle • 

rlnin kanaatine göre Orelden Denetz 
nehri üzerinde k!ln Slaviaska kadar 
uzanan 500 kilometrelik cephenin Har 
kot fst!.kametinde yeni faaliyetlere 
sahne olması ihtimali vardır. ÇUnkU 
Alman ba§kumnndanlığı Orcl kesim. 
)erinden gelen takviye kıtalarmı bu 
harekAt için veya aynr derecede mll • 
hlm bir hedef olan Krnma karşı kut .. 
ıanmaktndır. 

Gazette de Lauaanne'ln Berlln mu. 
hablri de şlSyle diyor: 

"Lenlngrad etrafında cereyan eden 
giddetıl muharebeler bir bekleme har. 
bi §eklini almıştır. Bu ŞPhrin dUşccc
ğlnden emin bulunan Alman bıı~ku 
ma.ndanhğı insan ve malzemeden ta. 
aarru! etmek istemektedir. Bununla 
beraber Almanlar Sovyetıerin birçok 
· -rma teşebbUslerlnl geri pUskUrtmek 
mecburiyctı"rıde bulunmaktadırlar. Bu 
cümleden olarak geçenlerde Sovyet 
kıtalan Finltındlyn körfezinde, Le 
nlngrnd yolu uzunluğunda kCtln Oranı 
enbauma ıı.aker çıkararak Almanları 

yandan çevirmek istemiı:ılerdlr. Oranl
enbaum. Kronııtadt topçularının ve al 
çaktı:ın uçan tayyarelerin mitralyöz 
ateşi altındadır. 

tyicc tahkim edilmiş olan mevzilere 
çekilen Alman kıtaınrı tayyare dafl 

' ıaı.ııınwa! la.<11os GI! ı~a1v uım.ıuıdoı 
batırmı§lar ve çıplak sırtın eteğine il
tica eden Sovyet kıtalarmm bnklyc 
sini de bombalarla ltlo.f etmişlerdir. 
Bu teşebbüse iştirak eden Uç Sovyet 
taburundan anc:ık Uç asker kurtula
bilmiştir. 

ilk tahsil çocuk 
~ayımı yapılacak 
~~ ::ıe ilk tahslJ sayımı, memle sata dahil bUtUn okullar tatildir, 7 ile ti' 

8 
r tarafında. 2 ncl teşrin 16 yaş arasındaki okula devam eden 

llııu y lna tesadüf eden cumartesi ve etmiyen bUt1ln çocuklar yazıma ta· 
~ t~Pılll.caktrr. bl tutı;laca~ı gibi köylerde ayrıca 16 

' ilk, orta ve mesleki teurl W""De\'amı 2 ncl sayfada 

S'lrk cephesinde son vaziyeti gösterir harita ----

Filhakika, resmt kaynaklardan muı 
bem mahafile göre, Japonya, paııltik 
me~ıelerlnl askeri şekilde hallctm6k 
niyetinde katiyen değildir. Bu mah!il. 
ler, Japonyanın beynelmilel l!Ulh le 
hlndekl gayretlerine devam edeceği 
yolunda. hariciye nar.rrı Togo tara • 
rmdnn yapılan beyanatın sözden iba· 
ret olmayıp, Tojo kablneıı!nln Konoye 
tanıfmdan, ezcUmle Blrle~lk Amerika 
ile mevcut mllnasebetler bahsinde ya 
pılan te,tıebbüıılere devam edeceği hak 
kmda temina.t te§kll etUğfnl lldve ~y 
lemektedirler. 
Aynı mahfiller ~unu HA.ve ediyorlar. 
Bununla beraber Japon d\plomaslsi 

daha enerjik olacak V'C Japonyanın 
An,glo _ Sak.Ban devletler tamfmdtın 
kUtıa trlması neticesinde tahaddlls eden 
sevkulcey~ me!M!lelerin halll için Te 
ordunun ve bahrlyenln fikrlnden da • 
ha fazın ilham alacaktır. 

İyi haber alan Japon mahfilleri, 
yabancı cfk!rı umumlyenin Tojo ka· 
blnesinin askeri enerji.sini. mUnhası .. 
tan harlct siyasete hasredeceği :uı.nnm 
da bulunmakla hata" edcceğinlğ keza 
belirtmek tcdlrler. 

Kabinenin iktisadı aiyaııet ve milli 
siyaset sahatanndakl karışık mee • 
leleri halletmek üzere, gayretlerinin 
bir kı.<ımınt da.hill vaziyete sarfedeec· 
ğl söylenmekte ve general Tojonun, 
20 te§Slnievveldekl beyanatmda., umu.. 
ml asayişin mutlak surette kontroıu. 
nU temin ve maneviyatı yüksek dere· 
cede muhafaza gayeslle, memlekette, 
ittlhadr, demir gibi bir elle te81s a r.. 
mlnde olduğunu söylediği hatırlatıl • 
maktadır. 

..-ne\'amı ı nci sayfada 

. 
ZırhLı bir 
tı en içinde 

Moskovadan 
ayrıldı 

Stokholm, 21 ( A.A.) 
"Altonbladet,, gazete.i, 

Stalinin, umumi karargahını, 
içinde birle~tirdiği zırhlı bir 
trenle Moskovad.an amldı
ğ'ını söylemektedir. 

Moskova 
Alınamazsa 

vaziyet 
ne olacak? 

-o--

Alman 
ilerleyişi 
ağırlaştı 

Xovyorı. 21 (A.A.) - ~ 
0

C\'YOrlt 

ÇATALCADA AŞK YOZONDEN BiR CiNAYET 
Herald TrUınn gazetesi yazıyor: 

Hitlerln vuracak olduğu katı dar• 
benin hedc.flno varamadığı intibaı art8 
maktadır. Geçen pe!'§embe günll, ~ 
kovanm dış mUdataa. hatlarını kap ~ 
lıımak Uzcrc gibi görünen dalga, o • 
günden beri artık ilerlemiş halde 
görUlmemektedlr. Savaşm htılA giddet 
il olduğu muhakknktrr, sonra., Al • 
manların muvasala. yollıırmm tmldl.D.. 
verdiği a.znmt baddc varmış bulunmn.. 
lan muhtemeldir. Garip ve manidar 
bir nokta vnrsa., o da, Almnnlnrm, e
sirleri ve ganalmt. muntaznın rakam. 
larıa Dtın etmekteki ı.srarlarıdır, Mu. 
l!n.rebe, Moskova isUkamet!.ndc, kaıı.. 
lI birkaç kilometre daha yUrUyeb!Ur, 
fakat eğer olduğu yerde katması icap 
ederse vaziyet ne olacaktır. Moskove 
nihayet düşebilir. Fakat bu meydan 

Yaralı Cerrahpaşa hastane
sine getirildi, fakat öldü 

Evvelki gün Çatalcada kadın mese· 
lesi yUzUnden bir cinayet işlenmiştir. 
Havadls ııudur: 

Çatalcada. oturan 25 yaşlarında ü. 
zcyir ile aynı yerde orman koruculuğu 
yapan Hamdi, Ayşe lalmll bir kadını 
r"vmektedirler. 
Ayşe, yakışıklı bir genç olnn üze 

ylre daha <;ok guter yUz göstermekte 

Alman iktısat 
nazırının 

italyada 
faaliyeti 

----0-

Musolini ile 
mülakat 

Roma 21 (A.ı\.) 

Alman iktisat doktoru l<'unk !tal. 
yan mübadele ve dl:Svlz nazırı :r.t. Rcı. 

~Devamı 2 tıcl sn faılıı 

ve onunla altıkadar olmaktadır. Bu 
hal Ay§enln diğer Aşıkı Hamdiyi bltta 
bl kızdırmal•ta ve Uzeylre olan hırsı. 
nı arttırmaktadır. Bu rekabet bUllln 
şlddetlle devam ettiğı bir sırada vu· 
kua gelen bir hlıdlse Hamdiyi bllııbU _ 
Uln çileden çıkarmıştır. 

Nihayet Hamdi, üzeylre Ay~eden 

vazgeçmesini kaU bir ıts:ınla 86yleml§ 
Üzeyir bunu reddedince, tabancasını 
çekerek birkaç el ateş ctml!'tlr. 

Çıkan ku~nlardan bir tanesi ü. 
zeyirln kamına isabet ederek ağır 

surette yarı:ılanmasma sebeb olmuş • 
tur. 

En Son Dakika 
Okuyucularının Şeker 
bayramını tebrik eder 

Bayram mUnas-cbetlle gazetemiz 1 
çar~aba ve perşembe günleri ınt111ar 
ctmlyecektir. 

Bayram namazı: Saat 6,55 

Yaralı, bir otomobille ~rrahpaşa 

hastaneslne kaldırılmışsa da bu sa • 
bah ölmU§Ulr. 

Dcumı 2 ocl ayf ado 
~~----------~-----=:....::.---

Cesedi muayene eden adliye dokto. 
ru Enver Karan detnlne ruhsat ver .. 
mi~, suçlu yakalanarak mUddcJumumt 
llkçc tahkikata başlanılmıştır. 

3 yaşında bir yavru 
kamqon altında 

parçalandı 
Bugiln saat 13,30 da Aksarayda ff~ 

cı bir kamyon kazası olmuştur. 
Akse.rayda Çakırağa mahalle.sinin 

Manastırlı sokağında oturan lsmall 
Hııkkının 3 yal}ındaki çocuğu Günay, 
anneııile birlikte Valde camisi önünde 
kar§r tar&fa ~çerken kUçUklangadan 
gelmekte olan Ankara gazoz fabrika. 

sına alt şo!ör Zeynclin idaresindeki 
kamyon zavallı ya\TUya c;&rpDll§ TC 
tekerlekleri aıtma alml§tır. 

GUnay, tekerlekler &rasmdn. hurde.. 
ha§ olmuş ve derhal IS!mtl§Ulr. 

Suçlu şoför yakalanarak tabkikM& 
başlanm~tır. 



• i 

İ 
Ve:~ : ;aµon !mb;nssinin 
ı~s~ ıif4İ ii , ... 1 "oll ·ra 
• .,, • :.1 ..... ... ı... --· ..,...., . 
rr:- i? • a ;)fı 1 nd a~ fııdo. 

A e l 
rojo c.n lı gortilm ·mi;ı b·r h~ı 

olmak Uz re askeri ve mtl'kt z:ıbıta· ',71 :lın kendı ı ~are .. ! altmdıı tQpiruınuuıı 
ciolav:sUe sahip olduğu bUt•ın salô.hl. 
yctıerl kullanııcağm1 blldlrmı:t.1r. 

E debi mllne.kklıllertnıizdcn bir zat, bir a:tba.h gazete inde, Alxllıl· 

hak Şinasi ll1!ıanıı 41Fahlm bey ve biz,, Jdtabma d:ılr bir tctltllt ııcıırettl, 
Biıyiik lılldlyo :\'eyahut nomıın janrmd:ln ,hnngl'llne alt olduğu m\i

nclclddlcrimlzcc beoüz bUlnmJ)'('o bu ldtıı.p baklcmda, mu lll!ln y.:ı:ırt nr
ltad.'lslan, ,mll.rıaka~ ccllp duruyorlar. ()yle ld •'Fehim lwy ._.c t:lz,, Na • 
rctılıı bOC'.Onrn kuıı mu, de\·e mi hlld\yeslndeld meşhur deveku5una döndu, 

Bu birinci nolrtayı b ir tarntn bır.tlrolım: lr.ıhls m 'Y.uumıız olan 
yazıdaki un cUmlıı eeidllerlne ne dlyeccl{Sinlz: 

Bir kltoptıı. gündclU< b:ı,yatm lojlk (mıılml). ve reel (h:ıklld) l)e\TC-

1 Jrlnde gnrlp \'e foot:ısquo (malevka.ttab!3, mc\1ıwn} bir O.lem ya31 _ 
yor. Holman, Edgar Po gibi dinbollque (şeytani) muharrirler biliriz ki 
hlkA)elerl edebiyatın "gn.rabct,, nevine olttır. ll!ib.., 

Anlnyanndı~rm. ~ nolrta ou: Bn Fransızcn lmllmeler yanında bu o:r.. 
m:ınlıca Juıh; yahut bu osmanlıcn kelimeler yanında bu frlın!!IZCa. teker. 
lemelcr ne oluyor '! l:'tızı lisanımızı elli sencdenbcrl dUzcltmeğc ı:nlışıyo
ruz. fakat zUp;ıl'llkden hnıA da lmrtulamadığımrz anla,ılıyor. Lojll,, 
reel, clinbollque lı:ellmclerlnln tllrlcçe muknbW, omltale sonunda kUçUk 
birer haşiye lle bclkl izah olıınnbUlr. Fakat bu krll.mclerl biç bir lzah ız 
alm:ık ve yu.nyn.ıuı koymnlı: neye\' Aynca, mUellilln öz türl;;çc mukabll.. 
lcrl bulup koymaması da dlkknt.c değer? Bundan ba~laı. şunu da prl<dlA 

omblllriz: Niçin ••garabet,,, kelimesi karııılıksm bımkılını,! gnUb:ı, 
ı..anısun o yaprnğı yu1ılmı!J olacak t 

EN SON DAKİKA 

Kamyon asli ~i almak isr .'en b. r olel 
satub · n · n 3 bin irası nası gas~edifdi ? 

Evvelki akşam U7.eri Ortaköy 
sırtlarında Amerikanvari bir 
soygunculuk vakası olmuş, bir 
otel sahibinin 3 bin lirası kasbe
dilmiştir. İddiay~ göre hadise 
şöyle cereyan etmi§tir: 

Sirfcccide Hamam sokağında 
Güven otelinin sahibi Aslan Ah
met, kamyonuna tazım olan 4 
adet lastik bulmak üzere bazı 
şoförlere başvurmuş, bunlardan 
Haydar ve Mehmet ~mda iki 
kişi, tanıdıkları birisinde 4 kam
yon ldstiği bulunduğunu, yanına 
3 bin lira alarak Beşikta§tn bir 
gazinoya ~elmesini söylemişler. 
dir . I 

Aslan A.lımet, ertesi g;ı'n kam. 
zon rn.sti~i bulduğuna memnun, 

uzvelt 
Rusyaya gönde.r ilecek 

malzeme hakkında 

Hariman ve Ho;ıkinsle • 
Uç saat görüştü 

l.onc!ro, 21 (A. A.) - B. E. C: 
Moskova konferansına LIDralt 

etmi~ olan Amerika h~·cti rei:ı 
Harriman dün gece Cumhurreis' 
Ruzvcl }P ~"...r.ı;!PUştUr. Hnninıa: 
Rus vaziyetine büyük emniyetle 
b1kttwm1 söylcmi§t1 • 

Ruzv~lt, Rusyaya ~nderilece'\r 
malztır.e hakkında Harriman ve 
Hcp"insle 3 snnt mlizakercde bu. 

IJondra. 21 ( A.A. ) B.'S.O: 
Amerika hariciye nazırı Hul 

dün matbuat mümessillerine 
yaptığı beyanatta Kearney Ame. 
rika torpito muhribine yapılan 
taarnızun Alr.ııwyanm her tara_ 
fa ka~ı taarruz fikrine bir mi
sal teşkil ettiğini sövlemiştir. AI. 
manyaya bir protesto notası 
gonderfüp gönderilmiycccği hak. 
kında gazeteciler to.raf ından so. 
nılan suale cevaben Hul "bey. 
nelmil 1 hı.:dutlara d:;>lom;:.tik 
nota göndeı mek faydasızdır'' de
miştir. 

Konscrvat•tarın ikinci 
honseri 

İstanbul konscrvatua.rmın ve,.dlğl 
tari:ıt Türk muslki konserlerinin ikin_ 
cısı lltlnclteşrtnln ilk haftasmda ve -
rllccekUr. Bu prOtiTamd:ı Zekai dede, 
Mustıı!a Çavuş, EmJnıığa ve DcllD-1 
Zadenin 12 tane eseri bulunmakta.dır. 
Bu konserlerin de belediye s-azlnosun 
da. ver1lec·~ tahmin edilmektedir. 

1 rı r[ıtlet eqe 
Ve :dan ~{an tlah 

< ialar e d. 
J.onclrn, Zl (A. A.) - B. B. C: 

p.;ırayı yanma nlai'ak Bcşikta!'I 
ta.ki yazinoya gitmiştir, Şcfö'"; 
Haydar, Mehmet ve bir yabancı 
A.sJan Ahmedi beklemektedirler 
O gelir ~elmez hemen kendisine: 

- Derhnl gidelim. Lastikler 
OrUı.köx,dc saklıdır. Aman kimse 
du 'lnasm, yoksa yanarız di. 
yerek hep beraber Melunedin o.. 
tomobiline bimn1şler ve Ortaköy 
sırtlarına doğru gitmişlerdir. 

Haydar, Mehmet \'e diğer ar. 
kadaşı. alt§amm geç vaktinde 
kırda kimsenin bulunmamasın. 
dan istifade ederek tabar.calan 
nı çekerek Aslan Ahmedin şak~ 
ğma dayam·şl~r ve: 

- Derhal paraları çrkar! de
m.işlerdir. 

Aslan .Ahmet bu vaziyet kar. 
şısında cebindeki 3 bin lirayı 
vernıi§tir. 

İki şoförle arkadaşları Aslan 
Ahmedi burad:ı. bm~karak oto. 
m obille kaısm·. lardır. 

Zabıta, tahkikat sonunda, her 
fiç suçluyu da yalmlamıa. hak. 
larmda. takibata girişmiştir. 

ovyat tebliği 
Londra, 21 (R:ıdyo) - ''7,15" 

Geceyarısı Moskovndn neşredilen 
Sovyet tebl'ği: 

Birincitcşr:nin yirminci gUnU 
bütün cephe boyunca şiddetli mu
hn.rebeler devam etmi~tir. Muho.rc
beler Moj:ı.Sk, Malojaroslavesk vo 
Taganrok bölgelerinde bilha83a 
çok ~.ddetli olmuştur. Mcrk:zde 
Almanlnrm tankların bimayes·n ·~ 
Rus mildafasma hUcumlan oüskilr 
tUimUştUr. Pazar günU 7 Sovyct 
tayyares'ne mukabil 23 Alman tay 
ynresi dUşUliilmü tUr. 

.M lto\•a, 21 (A.A.) 
Moj:ı.lsk · istlkamcUnde ~ldde•u bir 

tank nıubarcbcsl olmuııtur. Almanlar 
muazzam fed:ıktırlıltlar b:ı.ha.smn bir 
lcaç kilometre kadar llerıemeğe rnu • 
vaflnk olmu9ln.rsa da yapılan cüret -
ktırano mukabil taıırruzlnrla durdurul 
muşlardır. 

l\IoskO\'ll, 21 (A.A.) 
Öğle üzeri nc1 rcdllen tebliğ: 
Gece kıtalarımız bUtUn cephe bo • 

yunda dllşmanla çarpışmağa devam 
etml ı rdir. :Muh rcbc:er bilhassa. ıca 
llnln, Mojals ve Msloyarolııvetz kesim 
!erinde r,ıltldetıı oımuııtur. 

Roma 21 (A.A.) Stctnn.ı njnn md:ı.n 
Bir lng!Uz askerl mUnckkidl, Al -

manlar!a mUtteflklcrln kaza.nmı§ ol • 
dukl:ırı zaferlerin Rus cephe;;inde ih_ 
dııs etm!§ olduğu vaziyeti tetkik ede 
rek oldulıçn nlltbin mUtnlcalar yUrUt· 
mcltle ve Rus ordusunun tekrar ken. 
dine geleceği fikrinde bulunmaktadır, 

Bu mUnckkld diyor ki: 
Tabii Rnsıar, vazlyeU kendi başla . 

ıma deği~tlrcmez.K?r. Rusyıınm asken 
satvetini yeniden vUcuda getirebilme. 
sı için birleşik Amerilm ile lnrrlltere· 
nin mesatıcrlnl tevhit etmeleri !.c:ıp 

eder. 
Rus nskerl s:ıtvetlııln ihynsı için 

Uc ~ey zaruridir. lruı:ı.n, malzeme, va.. 
kit. 

Bu münasebetle Stefanl diyor kt: 
lngtl~lerln b'.ı Uç r;eyl §U suratı tek 

sim etmelt mUtalcıı .nda bulunmnlıı.n 
çok kuV\"CUe muhtemeldir. 

Diğer taraftan, parlO.nıento mahfil. 
!eri, dc, kabineye kayıtsız şartısz za· 
htr olacaklardır. 

Yıırı resmi mahfiller, buna mukabil 
halkm arzul:ırmı ve ihtlyaçlnrmı tam 
surette gl:lrme vasıtası olarak mevcut 
tcyrll sistemden ~Ufadc hususunun 
hU~meUn ihmal göstermlyeceğtnl 

sl:lylcmektedlrler. 

• • • 
Tokyo, 21 (A.A..) 
Rc.mıt mahfiller, blrleşlk-Amenka· 

nm Japonya. ile mUzakerclere devama 
haz,r olduğunu bildiren V~gton ho. 
bcrlerlnl bUyUk bir nltıl<a ile kar~ıla. 
mış görünmektedirler. 

Matbuat toplantUJinda, bu husust.B., 
sorulan bir suale, İ§fl,I "mUzakeratm 
lnkıtaa uğramamL, olduğunu,, slSyle· 
ml' ve n~vo etmiştir: Hariciye no.zın 
Togonun 20 Ukte:rlnde söylediği nu • 
tuktan, bu hususta hUkümler çıkar. 
mak mUmkUndUr. İşbU Togonun bey
nelmllel sulhun mub.nlıwuıı Japon dlr. 
lomasislnin hedefi olmakta devam 
ettiC'l yolundakl beyanatım baurıat . 

mıat.ır. Matbuat, aynı bu mevzu fize· 
rindeki sUkQtunu bozarak açıkça. muıı. 
bet bir durum alrmşur. Asbııl ı;aze.. 

lesi diyor ki: HenUz lş işten geçme· 
ml§Ur. Hattıı., son beş dııklka da bile, 
sulh lehindeki gayretler yavnşlamıyıı. 
cnktır. Niııl Nl§l. gazetesi ''kabine, &:. 
yasetlnln tesblt ettiği hudutlar dahi· 
ll:ıde Vaşlngtonlıı mUzakerelerine d<',. 
vıım edeın~ckUr . ., 

Xolı:yo, 21 (A.A.) 
Hariciye nezaret!, Japonyanm Rur

yadakl elçisi general Tatekavanın1 
Kvtbl§eV'C - .Aamııra • dıı bulundufwıu 
haber vermektedir • 

Moskova alınamazsa 
Bs~tarnfı 1 ncl sayfada 

muharebelerinden sonra. daha §lddeUl 
muharebeler olurııa ve onlardan son· 
ra do.ha ba,ka sava§lar olursa ve Mos 
kova almmazsa ": Bittabi, n.azller, bu. 
nun da pl6.n muclblnco yııpudığmı ve 
Moskovanın znptmı blçblr zaman dU. 
ş1lnmedlltlerini söyliyeceklerdir. 

A!manl&r 

Loııdra, 21 (A.A.) - (ll.B.O,) 
Moskova muharebesi bUtUn §lclclı.-_ 

tlle dcvıım ediyor. Rus k ılaları Almnn 
motör:zc kuvvetlerini elAn §Chrc 100 
kilometre mesafede durdurmalctaclır • 
l:ı.r. Ş hrin ahnllsi Moskovnnm d~ kıs. 
mmdal;I her evi bir kale haline sok. 
m~ğa ç:ıl:;;ıyor, Yoskovayı tehdit e. 
den tehlike vahlredlr. Fakat mildafaa 
~:ırsılmamıştır. 

Rus tebl ğlertnde ilk defa olar:ık 

Moj:ısk, :Malojaroslaveslt ve Tagan. 
rokun isimleri geçiyor. llk iki şehir 
Moslcovayıı 100 kllo:nctrr, Taganrok 
Azak denizi Uzerlnde ve Rostoftıın 60 
kilometre mes:ı!ci:ledir. Bu son mm 
takada şlddeUi muharebeler olduğu 

Almanların cenuptan kuvvetli bir Uı. 
arn.ıza geçtikleri nnlaşıh:;or. 

I.cnlngradd:ı Rm:l:ır mulmbit bUcum 
'ar yapıyorlar. Boratla Alman ıuta • 
.arının zabitan zay!atmın yUzde 50_70 

derecesini bulduğunu Mosltova r:ıdyc. 
J.ı bildirmekte t'.! hava dıı!l topları 
'lID blrk:ıç gU:ı içinde takriben 2()0 

Almnn tayyaresi dU;ıUrdUğUnü ilfıve 

etmektedir. 

Hazin b:r teşek~ür 
Scvı;ill bab:ımrzm vukuu velııtı do. 
layıslle cenaze merasimine iştirak e. 
den ~rek b!.zzat ve gerek yaz.ile acı· 
larımıza tştırak etmek IQtfunda bulu. 
nan muhterem zev:ıta ve aziz dqstın. 
rınııza sonsuz mUkranlıırmıızı sunarız. 

Ame ik~ nın 
1 arafhk 

nu 

r 
yan azası 

Kayıtsız şarlsız 
tekliHere hazırlandı 

\"aalngton ıı (A.A.) 
Cumhuriyet partisine mcn5Up ayan 

dan Austln ve Gurney, meslcktıışlan 
Llndgcs!n eserine iktifa ederek, bita
raflık kanununun ceffelkalem llgaSIDI 
fstemcğe karaı- vermııııerdlr. 

i ık tahsil çocuk sayım ı 
yapılacak 
~tara.a.\ ı ncl eaylada 

ynşıcdan yukarı okuma. ve yazma bi • 
!enlerin tahsil d~re<:elerlne bakıJ.ıxu. 

yarıık mlktarlan tesbit edilecektir. 
Her sene snymı gUnU resmJ ve husuıd , 
tUtün okulların aynı zamanda 8Cllcba. 
şı ltıtatlstlk cctvellerlnin de tanzim ta 
rlhldir. 
Sayım işi Uk, orta, lise, öğretmen 

sanat ve ;ticaret okullıı.rilc kız ve kö\ 
e.nstitUJer1, eğitmen Jcursları, akşam 

cı-kek ve kız sanat, Ucaret okullıınnda 
bulunan ve Tilrk tabllyeUnl haiz kil 
tıp, memur, eğitmen, öğretmım ve 
ba.§öğretmenleri ve bu nevi o}tullanr 
son sınıflarındaki olsun ta1eooıer 
köy muhtarlan, aza ve kAtlplerl tıı 
rafından yapılır. B:mların kA.fi ge! 
medlği kalabalık yerlerde eo ibtlyt. 
idare ılmirl tarafından diğer okur y 
zarlardan lcabedcn yerl-;ıre sayım \ 
yazım ;memurlan gönderilir. 

Roslof işgal 
edrlirse 

·ran volLI 
kesilecel< 

-0--

A lman 
kuvvetleri 

Budyeni 
ordularını 

takip ediyor 
Fcvkaltıde haller müstesna oıarak \'fr:I. 21 (A.A,) H,O. ~ 

sayım ve yazım memurları vazl!cleri Rusyadaki harp vaziyeti bak 

Şarki UKray
nada Ruslar 

5() 0 kilometre 
gerı çekildi 

b:ı;,ından ayrılıı.madıltlan gibi, bunla· şu mUtalea serdedllmektedlr. T~ 
rn m~zunl~ette verilemez. Sayım me. :-ogun uıptından sonra harblll bl1 ır 
murl:ın tarafından 'l HA 16 ya§mda ' ıılllkaısı bu mmtakaya intikal edeet 
bulunan Türk tabilyctlndeki çocukları , tir. 0 
o gUn bulundukları mahallerde yazar Alman ordusunun h iç bektenaılfll' 
ve sayarlar. bir manevraya tevessuı etmesi ı:ıı0 

Yazım ve s~yım esnasında çocukla. te:neldlr. -~"4 
rm nUius cUzdanlarma bakılmaz ,.e Alman kumandanlığmm Ta~rıt 
nUfusa kayıtiı olup olmadığı dtı araş. körfezinden k&reıdakl Kuban s~ 
tırılmaz. Ailelerin ifa.delerine ve ço • asker çıkarmatıt bekleniyor. Bu ~ 
cuk ortada ise ~ahısiarma bakılarak ket tahakkuk ctUği takdirde lC ıcııJ 
)"8.§ı tay1n olunur. Tahsil dereceleri U. yaya karşı harekAt hemen tahnit 

Berlln, 2l (A .A,.) 
Gazeteler, §arl..1 Ul-:rayruıdıı Alman 

ve mUt.t.cfl~ kıtalarmm icarşı konul 
maz bir şeltllde llerıeyi~nl ve yakn 
dan kovaıan:ın dU§mnnın bir muka -
vcmet hazırlamak için boş yere uğ • 
raşuğını b·ıcıırmcktedlrler. 

12 Uhr Blatt gazetesi. bu muazzam 
yeni imha mtıh:\rcbcslnde, So\-yctlc 
rln -! UA r;oo kilometre geri çekildik· 
ler.lnl, bu sureUe, Donetz havza.sının 
eşiği diye tavsil edllebllccek bir böl. 
gcyl tcrkettiklerl.nl kaydeylcmektcdlr 

Vunantstan 
ve Girit 

harbirde 
Kıbrıs alaqı 
ne k al)bett1 ? 

8 23 kişi esir, 

1426 kayLp 
Lefltuşc (({ıbrıı:) 21 (A.A.) 
Yunan!standa ve Glrlddc cereyan 

eden muharebelerde, Kıbrıs nl:ıyının 

verdiği zayiatın. ceman 22156 kişiye 

baliğ olduğu resmen haber verilmek· 
tedir. 

Zıı.ylnl §U şekilde taksim edilmekte. 
dir: 

Ktıyıp 1426, eıılr 828, ölU 5, ynrai: 2. 
Bu alayın, dıı;~r ccpheler~e, ağlebi 

ihtimal Kercnde, Surlyede ''e L!b) nda 
verdlgi zayiat yckt'.lnu 161 kişiye bn. 
Uğ oımnktadır. 

Brem~n 
bombafdımanı 

Lonılra, 21 (A.A.) 
DUn geceki Dremen boml>arclımıı.nı 

İngiliz hava kuvvctıer'nln, Rurn hll
cum cttllılerl geçen perşembe gece. 
sindenberi yapılan ilk ı;ecc nlonıydı. 

Bremen, SOO tayyare tar:ıfıııdan 

bombalanalı yedi gece olmuştur. 
n~rll ı, 21 (A.A.) 
tn~lll:;: tııyyarelcr., dUn gece, Al • 

m:ınyanın cenup • batısm:ı. yangın ve 
tahrip bombaları atmıfilar, birkaç mev 
kide hamırlıır yapmışlardır. 1kamet • 
gtı.h mahallerine lsabeUer vaki ol • 
muıtur. Sivll allall nra.smd:ı. birkac; 
l:llU vardır. Tayyııro karııı koynıa 

topçuru ve gece ııveı tayyarelerl 3 
düşman tayyaresi dU§Urmuıııerdir. 

Veai bir haber 
l ..ondm, 21 (A. A.) - Tııymis 

g3::;etesinin Stoklıolm muba.bln ya 
.:ıyor: 

l!.usl:ı..r herlıalde yer.i takviye 
ıutsl'lrr alnu§lardır. Bu itiba'rla 
Moskova müdafilerinin manen ve 
maddeten halsit kıılnr~ teslim o:· 
malan ihtimali gittikıte zayıfla w 

~:ı.ktadır. Almanların bu vıızi.yet 

karşrs:nda J eiden §iddetli taarruz.. 
::ıra goçmeleri veya oldllklart yer 
de knlmalım lfızmıdır. Fn.kot Al -
m:ınlann oldı:klan yerde kalma.. 

zerinde tercddUt edilenlerin tahsil edebUecektlr, 
vesikalarına bakılır, kıı.naııt vereceği \'işi, 21 (A.A. ) 1'd 
izahat alınır. Sovyet Rusyadaki harp va.ıl r• 

OEZAl IIOKUl\lLER nııkkmda Havaa Ofi bil sabah a~· 
Okuma çağındald çocukların tesblt dakl ma!Qmntı vermektedir: pt' ı 

l§l devlet ıstattstllderi nrasma alın • Sovyet Rusyadakt muharebeler 1 
mı~ bulunduğundan bu işler ilzerlnde bUyUk bir _şiddetle devam etmctttl 
talimatname ile tahmil edilen vazı • dlr. ,. 
!eler! Jmbul ctmlycn ihmal :ve nltıka· Muharebelerin brzı biç yavaş~ 
sız!ık gösteren köy idare mecHsl a • mı~tır. Gerek Moskova ve gerell •er 
zaları ve bUQmum devlet memurlarUe netz havzasında Alman ileri hatıl1e 
sayım i§lnC muhalefet gösteren V() doğ ri devam ctmcktcdlr. • __,J, 

ru cevap vermlyen şahıslar ve işlere Moskova cephesinde Alman ~~ 
kar§ı muzaheret ve muavenetten Uı ,. ıeri derin bir surette Rus mOd 
UnkM eden mahalle mUmc'Sslllcrl ve mevzOerlnl yarmı§lardlt'. 
diğer alr.kalılar hakkında 1554 numa. Cenupta Alman ordulan 
rnlı ıstatlsUk ltanununun. 45 inci mad· ,ordularını durmadan takip euxıc 
desi tatbik edllecekUr, dlrJer. , 

Macartıırm blldlrdiklertne nal' , 
ran Denet~ cephesindeki Rus ınUd' 
Can haUan birçok noktalardan de~ Alman il<tisat 11azırı 

ıtalyada 
c::r- 1la.5tar:ıfı 1 nci sayfııdıı 

t c'lo Rlccnrdl Ue uzun uzadıya görUş 
mUştUr. 

Funk, Halya bankası fuUdUrU ta ~ 
rafından verilen ziyafette hazır bu • 
ıunduktan sonra, korporasyonlar na. 
zın Giuscffe Botta! tarafından kabul 
eclilmlştlr. 

ıtoinn, 21, (A.A.) - Alman iktisat 
nazın Funk bu sabah Vencdik .saraym 
da Dı.ıçe t:ırafından luıbul edllınlşUr. 
Funı. daha. cvvı:ıl harl.;iye ııa.zın kont 
Cl:ır..; ile 1;6rU~mU~tUr. 

Amerikada 
Veni bir ia 

1 
are 

aeı111s~ denize 
ı ndiriiUi 
----c -

Xorfo!k, "\'irjiny::ı,. 21 ( ı:\, A. ) 
Hormet adındaki tnyynre ger.1i~ 

sinin donnnmcyn iltihakı münase
betiyle bir nutuk irat eden bahri~ 
ye nazırı Albay Knoks, bu gemi
nin donanmnra tevdii merasim'nL• 
"den!zde zayiat vukuuna dair olnn 
haberlerin g(>lm'ş olduğu,, anda 
yap·Imış oldı:j;'Uilu beyan etmiş v~ 
şöyle demiştir: 
"Amerikanın Keanry muhribi ' 

nin l ı tayfası, hürriyet için canla.. ı 
nnı feda etm:şlerdir. 

!Icmlekelimizin bakasını zımıuı 
aıtın:ı alan, bu gibi fednkiırlıklnr 
olmuştur. 

Knoks, Keanry'de !'ıayatınnm 
feda etmiş olan her ferdin g-önül_ 
lU gibi kendilerine feda ve gerek 
Amerikadıı gerek dünyanın sair 
yerlerinde insanların ,insanlığın 
bUniyeti Umidini muhafaza edebli 
melcri için bu yüksek fedakıirl·ğn 
muvafalmt etmiş olduklanm ilave 
etmistir. 

Galatasaray Gençlik 
kulübünün da veti 

Galatasaray ~nc:Uk kulUbU umumi 
heyeti 8.11.041 cumartesi günU saat 
15 te ııeneılk adi top)antJsmı yapacak 
tır. Aza:ıın merkez HSknllndc bchem<'. 
bal bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 

ml§tlr. Moskovıı radyosu vazlll 
haber vcrmenıektedir. tf 

Kafkasya :ve Don havzasına J;J 
Alman tehllkc11l daha fazla bcUitıı' 
tedlr, 
n5ı, z <A.A.> on ti 
Maruf askeri muharriri gene 

Duval Jurnal gazetesinde Y~ 
makaİede d!yor ki; ":M'.oskova el" dl 
da çember gittikçe sıkıgmııkt.11 ur ' 
Murmansk limanı artık lstllade e~ 
n:ılyecek hale gelmektedir. Arlt 
Umanı ise buz tutmak üzeredir. f 

Cenupta. Rostofun ıııgali ya!Ull 11 
rU!llyor. Bu suretle Rusyanm Katıl \ 
nizle de alı\kası kalmıyacak, traıı ~ 
ıu da kesilecektir. Rusya hariçle .ı-
kası keslUp kendi baUne kalınca ~ ıJ.' ' 
be devam edemlyeeek hale dUşecc~ , 
Bu hususta ma!Qmatımız :vardır. d' 
dl Rusların harp sanayll için tstı!I, 
ettikleri Stalingrad ve Yarosıav JJ,, 

ı:ş"' man tebllkes!ndcn uzak bir mmta ,tf 
del;-illerdir. Bunlar esasen Ru9 il d' 
a3::ıaylir.ın ancak yUzdc ~irmlslnl 1 

kll ediyorlar ... 

A tlahtik te İngili:z. gemilerilf' 
taarruz 

nerllıı, 21 (A.A.) - D . '.B. 

dirİ)'or: -1 
Alman dımlzaıtılan atlanUkte -1 

lngillz kafil"slne taarruz cd"rcl< 
çok ticnret vapıırl':ırını bahrmıfl'f 
dır. 

Alman \ avvareıeri 
Dan gece , 

ingiltereve şiddetlı 
bir akın vapttar 
J.nndra, ff (A.A.) 
Hava ve dahili emniyet n~ 

retleri ~rafından bu sabah t 
!iğ edilmiştir: ·tıd~ 

raporlar m lan bir bez!metıc net celenebllc • ı _ 1940 • ıou mall 
ceğindcn reni gayretler sarfetme tetkik ve kabulU 
!eri liı.zmıgelnıektedlr. Bu gayret• 2 _ ldare beyeUerLnin ibraaı. 

Geçen gecenin ilk saatıcrı 9' 
düşman tayyareleri küçük gril_, 
lar halinde !ngilterenin f'ar1' s.Jı!ı. 
bilini aşmışlar ve Mersey :ı ~ 
leri mmtakası da dahil ol~';:;, 
halde İngiltcrenin muhtelif r:, 
leri~i .ve G~lles memleketini~1~, 
malını bombardıman etrnt!:'ti 
dir. Düşmanın hava fanfö'C f' 
gece yansır.dan evvel sona ~I 
miştir. Bir çok yerlerde hasa,,., 
vukua gelmiştir. Bir. miktar r 
ralı ve bir kaç ölü vardır. . ,,. . 

ierin kendilerini Kremlin sarayr • 3 _ Yeni idare heyet! intihabı • 
mn önUnc götilnneğc k!ifi gelip j - Yeni nizamnamenin kabuıU. 
geım·yeceJ1i meselesi başka bir hi 6 _ Kulub!ln spqrtlt faaliyeti hak. 

Kn.m:ıdn krtıı.lnrmdruı. mUrekkep 
bir grup d ·ıa s limen ı::r İngiliz 
lim n n:. v..sıl olmu"tur, Bu grup 
b n'erce a.d:erd .. n r.:ür~kkcptir. 
B nlnrıu a n h mo~ör!.:e fırkn. 
la?'(fu yer aın:~'; Uz e blr4aç bin 
asker i,; talim görmüş y:llzlerce 
tayyareci ve Polonyalı günUllüler 
vardır. B u kuvvetleri getiren '.\'a _ 
pur kafilesi, fllındiye kn.dar A tıan. 
tı~ aşan en büyUk knf:i.ledir. 

lnsnnca olan ihtiyacı Rusya teml.n 
edecek, Amerika, maızcıne, ln Utere 
de vakti verecektir. 

Oğulları: Radyolin Dlı.ı macunu sn.. 
hlplerl Necip va Cemil Akar kardeşler 

kayedir. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l kında umuml heyet azıısının dUştlnce. 

lerL 

Lomlra. S1 ( A .A.J ' tı 
tn,ınliz hava kuvvetleri, paıJ.,ı. 

tesi - sair gecesi Bremen iJe Jl" 
mali Almanyanm başka ye! t• 
rindeki ABkeri hedefler! ooınll' 
dıman etmişlerdir. 
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anıma kan isterım ! 

ALNINIZIN YAZISINI KENDiNiZ 
YAZABiliYOR MUSUNUZ? 

~adın dedikodusunun doiiurduğu 
kanh bir cinayetin hikayesi 

J 

y ALNIZ insanlarda değil, milletler 
arasında da lıala kadere inanan. 

lar vardır. Bu gibileri "alnımın yazısı ney 
se o olur,, derler; her neticeyi tevekkülle 
kabul ederler. 

terdir. Bu ne bir din, ne bir İmandır. Çün. 

kü her din her insanı çalışmakla mükel • 

lef kılar ve bu gibi sözler, mesuliyetlerden, 

rizikolardan k orkanlar, miskinler için tu-

tar yeri olmıyan zavallıca mazeretlerdir. 

, 

;:: Qlahkeıneai salonunun 
bı: ' kaşvet veren sUkünetinl 

• reıaı <! n YJpraklarını ı;evlrdl.. 
,~Yanın hı§ırtıııı ve b!r ka. 
l<ııı 1 lhltu ediyor ve muıız 
),.. tene eski sesaız11r.-lı1c av 
•vrııu. o . 

"ıı~:rıııde, rnabzun tavtrlı bir 
~ fOtdu. -.Siyah bıyıklı, ort:ı 
1 bıç bu genı; bir katildi. Ba • 
ıu &kla delik de§!k ederek 
~ Sebeb de kadın dedlko 

rtıucıı alle geçlmslzllğly. ı 

bı l'trındc de Blyah başörtUlü 
a;:dm oturuyor ve sessiz 

1~ Ol'du. 1btıyar kadının 
~l>!!ş olmuş ve kızarmıştl. 
'il il Sağa ııola sallanıyor 

ll!ıdıtı ile gözlerini sll\yor -

,.t 
\ra_teı. OkUduğu dosyadan bo. 

tak katile hltap etti: 
~!bacanağın HUsnüyU öl.. 
· >..ıııat bakalrm. naBII oldu 

,.,.,. 
·-ıı 't Yava~ doğruldu. Fakat 

d erıne bakamıyordu. Kaydır 
~ ~ bir noktaya dikerek: 
't. ıledı., <lldUrmel)lm 

-..~, kurtarmak için bıçak 
~ k bu etrada HUsnU kazara 

\ vldU 
~b, . 
ıı.. 
b 

- Demek başka bir şey b!lmlyorsur: 
- Hayır. 

Bundan sonra kahveci Mahmut din. 
lcnlldi, Mahmut1 o gece Htiseyin'n 
rndyo başm:la otururken HUımUoU'l 

Bu körü körüne inanç tenbellik ve bu. 
dalalıktan başka nedir? Bu bir iman de. 
ğil, çalı1mamak için uydurulmuı elsane-

insan odur ki alnının yazısını kendisi 

yazar, hayat yolunu kendisi çizer. 

ı;örUndtiğUnU ve Uzerlne doğru yUrl-

:.:B~:·:::~:::::J::•d:::• Garip vasiyetname 1 er 
Htl.$DU benim üzerime sandalye attı. ' 
sana yann göster!rlm, diye tebdil etti. 

Reis §ahide döndü: 
- Böyle bir ,eyler oldu mu 'f 
- Hayır ... 
Katil: 
- Ben vekil tutacağım, kcndırr •. ı 

mUdafaıı. edemiyorum. 
- Peki zaten ~ahltlerln bir kısmı 

gelmedi. Muhakemeyi b~ka bir güno 
bırakıyorum, sen de o gUne kadar 
avukatını tut. 

BUlUn muhakeme mllddelincc. sa _ 
dece ağlayıp ,duran mıı.ktuıun annes! 
dışarı çıkarken, katilrn arkasından 

beddua ediyor: 
- l{annna kan isterim! diye b:ığ·. 

rıp duruyordu. Etrafındakiler l::ıygrr. 
ltklar geçiren zavallı kadının kolları. 
na girdiler ve Adeta kendisini BUrUk. 
llycrelt götürılUler. 

A!>Ltl'E MUIIABtRJ 

'ile Viq,octar ? 

Bu vasiyetnameler arasında 
garip/erini mi ararsınız? 

Tanınmış bir Alim, insnn vücudunu 
teşkil eden kimyevi maddelerin topu 
topu bir lira kıymetinde olduğunu 

söylemi§tir. 
Bununla beraber, bu §ayanı dikkat 

ne.sap yapılmadan çok önce, kendi he. 
sabını çok iyi bilen bir Nevyorltlu, şu 
vasiyetnameyi yazml§tı: 

"Ren, herhangi §eyin ziyan olma· 
sma asla razı değilim. Onun için öl. 
dUkten sonra benim kemiklerimden yu 
varlak dilğmeıer yapınız. Derimi ku. 
rutup tUt!ln keseleri çıkartınız. Vü • 
cudumun l§e yarıyan cihetlerinden de 
keman telleri yapmız ve sonra bu 
keman tellerini, dUğmeler:l ve deri 

rama:r. şeyleri ba~ıp çağırıyor ve ''Oğluma, kendi hayatını kazanmak 
~lrer :kişiye satıyordu. Her pantalon zevklnl, U§ağnna, §imdiye kadar Ca.l.. 
birkaç liradan !azla etmiyordu. madığı elbiseıeriml ve §oförUme, elln. 

DeTken, pantalon alan mUşterller • dekl arabnlan adamakıllı tahrip et -
den birinin §Öyle baykrrdığı !şltlldl: mek fırsatını, ınlras olarak brrakıyc. 

- Yahu! Bu ne tali! Ben aldığım rum. 
pantaıonda 1000 dolarlık bir banltont Amerikalı bir akıl hıı.sta.ııı, vefatı 

buldum. Pantalonun kemerine dikil • 1 sırıılarmda çocuklara, ''oynamak Uze. 
mt,,tL re bütUn parkları ve yUzmek için btl. 

Bunun üzerine diğer paıı.talonları a· tun plljları terkett!ğlııl, yazıyordu. 
lan adamlar da 1lldıklan pantalo • Aynr adam, !şıklara "bUtun hayali 
nıın kemerlerin! karrt.,ırdrlar ve birer dUnyalarmr, yıldızları, semayı ve du· 
birer haykırmaya ba§ladılar: varlara ttrmanmış kırmw gUllerl, mu. 

- Ben de buldum! aikiyi, hUll.aa bUtUn arzu ettikleri şoy. 
-Benimkinde de var! len, terketmekteydl ... 

- Benimkinde de... Losanceıos §ehrlndt> olen Stratman 
aı~ lllç, HUsnUnUn karısı, kız 

kanın Seniha aleyhinde 
,. ' \~~ dedikodu yapıyordu. 
ıs' tnnı a'lç§amı eve gelince 
.Jlf" ~ııı, 

-- ~-- -- --------- keseleri yakm arkada§lanma tevzi e· Bu suretle 71 pantaloııdan 71 bin isimli bir diğer Amerikalı dokuz vası. 
dolar para çık:İn.qı ve bıı köhne pan. yetname bırakrnıştr. Bunlardan blrl, 
talonları alan adamlarnı !hepsi umuı. bir merdiven basamağının altına yn. -
madık bil' §Cktlde mesut olm\13laTdı. .zdıydt. Ve Elen tsımıt bir kadına 

~ ~~l l:>una ta.hammlllUın kal • 
1 tt.:. lıeıı de HUmtıye ka nsma 

J., -~lnt sBylcdlm. Bu yüzden 

1,1/ &( ttt~. Sonra ben kahveye 
~~llludun kahvestne. Blrnz 
~l°l U de geldi, eline bir san • 
·~k. Uzertme atıldı. Etraftan 

il& dılar. Giderken: . 
na yarın göaterlrim ! dedı. 

t ti Ilı. AYnı evde otunıyor 
'~p yattıın. Sabahleyin işe 

"'t!I başında Hllsnü ile 
t\ · llenı bekliyordu. Hemen 

İ'lldı· bt . 
ıl' )1 !la kUtur edersin ha? SE'. 
f \l'ıl ltı de gör, dedl. Elinde bir 
.; ~t~ Vazıyetln vahametini gö. 
Jfl' 'tıı lını toparladım, el!ndeki 
,ııt \ıı 'k. lııtet1ım. Bu sırada iki 
:~ l 8 ~ere yuvarlandık. Bıçak 
,,~ aıııandı. Ağır yarnlıındı, 
~. ~,~ 
. "'\l l 
sll · ~, l?ıa, yarası bir tane oısa. 
ısti ~ta~ı edelim. Halbuki ne; YE'· 
ttf' . 

' 
> huna ne dlyccl!ksin ... 

Ilı beıı Vekil tutacağım. Bu • 
'llhakemenin başka bir gU 
h~rrıı latıy9rum. 

1- ~I e \'ekil tut. Biz bugün şa. 
.... )elJrn ae 
'I ' • 

rl 

li 

~e~htt, HUenUnUn kansı Se. 
'ı!,,ıı.ı~ba Blen eni.§teSi, katil de 
'kııı lldan oahltllk etmedi, 
~ cı llabıt ka tltin kaynana.. 
~~1 llhıtuıc etmfyeceğlni sBy. 
~ ~ 'Oc;Uncu §ahit, ölUnUn kay 
~ .;:e§lydl. Ağzında bir tek 
' lınaını.t olı:ı.n bu tht!yar 
lıııa ~&hkemeye girerken bl. 
~ t ıe:vıer söy!UyOl', ellerlle 
q. l'erck bir takım garip ha. 
~!i 'lılııunuyordu. Hüviyetini 
l!ı:~~ 80J:ıra reis kendisine: 

r 1 , ~ llôyııyeceğine, namu,.··n. 
~~~fin Uzerlne yemin eder -
~ ce, ihtiyar kadm ellerini 

( 
11 

hu eaUıyarak: 
~~ ~'!'abbi! der gibi t-a~m· 
'\ıı;ııı Ve ellyle gö~ll I" 

'ıııu 'mı g&tererck: 
~ı~!'elt ~nde yalan söyler. ,.:it 1 dedi. 
~ ~~dl bunları ctınım Ye. 

~'~l ? •• lıı !Se, blllA.h~ de ... 

\ ~~~rtm. de canım. 4 
)._-· ı:ıı11 Cderlm. ı 
~ ~ 11 ..\nıat bakalım .. ım1i. 1 
~ ıı~ ley görmeıilm. 1 
~ ~ 41Ye tahitsın! ., 

~ ~ "1t~~aznııg1ar. Halbuki ben I 
L.>ıq ~~ • 
~ ile ını oturuyorsun? ~! 

~bıt ~&\'ga ~ttı mi o gece? i 
~ ~ tlseyıa, HUsnUye: ~ 
~-' 1ı:n• karını, aenl besllyo. ' 
".ı..' ~. llrtıadaıı kanma ll.f söy 1 
_ 'il\ ~ ı11ye bağırdı, kavga et,. 

ll~Yin, çıkıp gitti. 

dinlz ... 
l talyan öğünmelerine Harlyet Martino tslmll bir kadın öl. 
Dair dUkten sonra, başını bir tıbbl cemi.. 

Şimdiye kadar <'ereyan eden yete terketm~tt. Vasiyetnamesinde 
muharebe vakayiinin İtalyanlarda yazıldı~ınıı göre, ba§mı ccsedl.nden a. 
büyük bir neşe. Şevk ve beye . yıracak operatöre de 100 lira bIJ'akı -
can yaratmıutığl muhakkaktır. yordu. Fakat sonradan bu vaslyetna. 

Ratti ttalyadn derin bir memnu. menin değişmesi ıa.zııngcldL ÇllnkU 
oiyeU.lzllğln ve ştkiiyetin gh:Ji gb:- bilhassa kul&kıannı olr kfilak mUt.e • 
U kayna.şnıakta olduğunu işaret hassı.sına vaadetmlşti. Btnacnaıeyh, 

eden aliimetler eksik değildir. Al· başı, kulaklarından ayırdıktan sonra 
manlar ltalyan mlittefllderlni '!n-, tıbbi cemiyete wrmok Uzere vasiyet. 
mevsiminin mııhrumiyetlerine ve namesini tadil ettl . 
rcdakôrhklanna hanrlamak )üzu Amerikalı mllyon<ır Mllla.r, blr mll· 
ınunu hl sediyorla.r. Yalnız ha.1k yon liraya yakın rara bırakarak bu 
klltlelcri anısında değil, yUk-.ek si· paranın. kendi ölUmUnden sonra on 
ya.c;i mahfillerde de bazı dü5Unc.e- sene içinde en çok çocuk doğuracak 
lerln yol alnnıt olması kabildir. kadına verilmesini vasiyet etınişUr. 
ttalyanlar kendileri bir iş ~öre-- Reamyer isimli çok gUzeı bir Fran.. 
medikçe ve bütün mU\•affaJnyetler sız zengin kadınr, 1'50.4« lira ·kadar 
Almanlar tarafından temin edil· bir para bırakıp, bunun edebt bir mU. 
dikçe pek fena bir mevkie tlüştük k!.fat olarak .en gtlzel JBt,ırap yazısı.. 
)erini tnbiidir ki anla.maktadırlar. ru yazacak muharrire verilmesini is
l.lbya he:Limetinl Abnanlarm im- tcml§tlr, 
dada koşarak fomir ettiklerini ci· "Istırabın hastalık veya ölUme se • 
han gördü. l'uııanistana yaptıkla.rt beb olması Uzerlne,. en gUzel yazı ya. 
hücumun a~ır ncti"t>lerinden yine 7.acak insan arıyordu. 
Almanla.r sa}·esinde lrortuldular. Fakat en garip' vaslyetnamelerden 
Bu hakikatleri örtmek için n eler biri sanırım kl şudur: 
-.:iylen~e. neler :raınl n hiçbir kıy. Gene bir Amerikalı zengin 71 tane 
mcti olmıyııcai:~ı kendileri <le , . eski pantalon bırakml§tı. Vıısiyetna. 
Cakılir t.•clerler. Bınaenaleyh, hal-

1 

meslnde: "Bu pantalonlar mUzayede 
·anların zimamdar mahfilleri İ· ne satılacaktır. Fakat bir ndam yal· 
~inde d~ ke,~ul.iv• nefi-.~erinde bir. 1 nız bir pantalon alacaktır.,. diyoTdu. 
memnumyetsızhgın te ır yapmak. Vaktaki adam öldU. Pantalonlann 
ta olması ir~ eder. 

HUseyin Cahlt Yalçın (Haber) 
ıoatılmn.sı gUnil geldi. MUzayede me • 
muru, vasiyetnameye göre, bu ıııe ya 

BUNUN AKSI DE VAR 
20.000 lira bıraktı~ı bildirioyrau, 
Diğer blr vasiyetname İncil ldtallı. 

Vasiyetnameler, bazan tUrlU baka· nm ince yapraklarından biri nxerlnde 
retlerle doludur. MeaelA J.785 tarihin. okunuyordu. Öbürleri ise umuımadık 
de Londra.lı bir kitapçı kanııma ser. k&.ğıU:ı.ra, pencere kenarl&rma, ve 
'Velini terkederken §Öyle :razıyor: 

"50 İngiliz Jirumda.n ibaret olan 
servetlmi, evlenmek ahmaklığı göster 
dlğf m karım Ellzabete terkedlyorum. 
Onunla evlenmekle hem aile §Öhretlmt 
hem servetimi kaybettim. Buna mu • 
kabil beni htrmzhktan başka. her suç· 
la itham etti., 

Bazı vasiyetnamelerde ise gayet ın.. 
ce biT mizah göze çarpar. MeselA. bir 
vAsivetnamede ,,öyle denilml:;tir: 

banknotlar Uzerlne yazıbydı., 

Dlr ihtiyar adam, blr hastanede öl. 
mek llzereydi, Hemen hastabalacmnı 
!:ağra.rak, vasiyetnamesini yazdı, Bu. 
rade. diyordu kl: 

"Aceleye geldi, Fakat mira.mm terk 
edecek kimsem yok. Onun d.ı.;bı bana 
son gU:nler içinde bUytlk bir, itina ne 
balnnIJ otan genç ııastabakrcmıa mev
cut .eervetim olan 15000 lirayı iklUnl. 
len terkedlyorum ... 

- Dikicat et biraz? Şapka.nı doğnı giy, kıra,·atmnı dUzelt. Sonra, orknıı. 
t:an otomobil geliyor, oııa. da bak. 

Nezahet kahkahayla gülmeğc 
meğe başladı: 
Tabi Sizi, buna rağmen birleşti 
rirse, doğnısu ya, sizinle alay e 
debilmek için bu sözleriniz elim .. 
de ~l birer silah olarak kala_ 
caktır. 

-:- ~ay hay. Eğer ben iffet 
Melıh ıle evlenirsem Hatta. ev. 
lenmek değil, h.~rşı karşıya gelip 
kom\şursam, bu silahları bana 

yet ve kıymetlerinden bahset. 
tikçe, ruhumda ona karşı bir in
cizap hissetmiyor değildim. Fa_ 
kat, neye yarardı bu incizap? ! 

Son kararımı vermiştim. O
nunla evlenemezdim. ilk fikrim
de ısrar ettim: 

~f;iaiG;~~~~5~~~:~::. •• .a istediğiniz şekilde kullanabilir 
o::ı; ve 'beni mahcup edebilirsiniz. 

- Nezahet ha.mm, iben fikirle. 
rimi söyledim. Bu bir ruh, ibir 
semp:ıti meselesidir. Siz, hO§lan. 
mad • •mz bir erkekle evlenebilir 
misiniz? 

Perihan: 
-~------ Nezahet •birdenbire ciddi bir 

- Niçin .. Biz mektepten koyu - Tuhaf şey! 
milliyetçi ve muhafazakar ol~ - Neresi tuhaf? Sözlerimde 
rak çıkarız. Hepimiz b?yleyiz.: mantık bulmuyor musunuz? 
Uzaktan davulun sesi sıze belkı - Kendinize göre şüphesiz 
başka türlü aksetmiştir. Halbu. kuvvetli bir mantık. Fakat ben, 
ki biz her şeyi oldu~ gibi kabul sizi böyle ummuyordum, Leyla 
e<}en, hiç bir §eYİ inkar etmey~n hannn! 
bir terbiye aldık. fffet Melıh - Yani beni de onun gibi bü
bey ise bunun tamamiy]e zıddı tün kıymetleri inknr eden bir fi_ 
ir terbiye ve muhit içinde büyl.i. lezof taslağı mı sanıyordunuz? 

müş. Ona göre, filezof olma.yan Perihan atıldı: 
h ic olm;;ı.zsa f e 1 s c f e d e n - Çok ileri gitme, Ley lacı. 
ın\amayan ve haaytm felsefesi· ğım! Dünyanın bin türlü h~li 
ni bilmeyen insan, bir hiçtir, vardır, Bugün değilse yarın, bel· 
Göıi.işlerimiz taban tab<.:na zıd. ki anla~ırsınız •. Sonra söyledik
Ben, her zihayatı, bir varlık o- !erine pişman olursun! 
larak kabul ederim. O, bunu ta- - Yok canım. Birl~emiz, 
rnamiyle münkirdir. Şuursuz ve evlenmem.iz ve hele 2.11la§mamız 
~eısefenin cahili bir mevcudiyete için en ufak bir ihtimal bile 
afiyen kJY11let vermez. Görüş. • mevcut değildir. Biz. müsbet ve 

erimiz. düşüncelerimiz biri1bi. menfi iki kutup gibi. hic bir za. 
rine o derece aykın ki.. Birleş. rnan ibir araya gelemeyiz.. Yan _ 
memize değil, uzun !boylu konuş- gm çrkar, kavga çıkar, kan ~ı-
mamrza. bile imkan yoktur. çıkar. 

tavırla sordu: 
- Şakayı bırakalım. Leyla 

hanım! Bugün lstanbulda 1ffct 
Melihi yakından tanıyan münev
ver kızların hepsi de onu pek 
beğeniyor. O, bence dünyanın en 
makul ve yaşına göre çok olgun 
bir erkeğidir. Onu siz ibeğen. 
me~niz acaba kimi beğenecek. 
siniz ;veya b~~enirorsunuz diye 
merak ediyorum. Ne olur? Bana 
bu husustaki d~c;üncelerinizi 
biraz da.ha açık söyler misiniz? 
görüyorsunuz ki, aramızda ya_ 
bancı bir kimse yok .. Üçümüz de 
bir akran kızlarız. 

Nezahet makul bir teklifte 
bulunmuştu.. 

Üç arkadaş konuşuyorduk, 
Aramızda vabancı bir kimse 

de yok. ~ 
İyi ama, ben ha.kikati Nezahe

te nasıl söyliyebilirdim? Onlar 
bana İffet Melihin sonsuz mezi-

- Leyla doğru söylüyor. dedi, 
insan ancak Ç,Qk hoşlandığı bir 
erkekle evlenebilir 

Vakit epeyce geclkmişti. 
Günürrıü boş geçirmedı 

ğimden emindim Annemin yap
tığı dedi kodular~ Perihana uğ
ramakla öğrenmiştim. Aynı za. 
mada İffet Melihin neşrettiği 
mecmııada~i - güya benim 
için - yazmış olduğu şarkıyı da 
bu suretle öğrenmiş oluyordum. 

Akşt!~ iistü Perihanlardan ay. 
rıldım. 

* 
AN1\'El\1LE İLK KA VGA-M 

Eve döndüğüm 7.aman babam 
henüz gelmemişti. Annem c;o;< 
hiddetliydi. Ben bahceye Y,ircr 
~ yıemek odasmm ~e. 
sinden seslendi! 
_ - NeTeden geliyorsun, LeyHi.? 

- Sinemadan .• 

!!ATFA - ~ 

Fıkra 
::cu::::m:am 

Sünnet düğünleri 
I>üıı bilnnet <'dllmlıt iki çocuğu 

bir araba. ile ı;ötllrllyolbrdı. Aıimd.<ı 
da bl~ diğer a.ral>:t.,. Y~i 1.-l~fil; 
bir ı.ünnet alayı/ 

E!iokl deı;lrlerdc, ls-wtbul eğlen • 
cclerindı•n birinin do bu sUnnet a~· 
!arı oldu&'llllu bilirsiniz. Tıpkı kına 
gC4leleri, padir:ah ctiUislan gibi slk
nct düğüıılerlne do ltib:u olunur; lto 
c:ı bir ın:ıbnllell cğıeninJI. Aklrmrra 
,u fıkra geldl. 

l}çUncii Ahmet·aehzadelerinl siin • 
net ettlrdJğ'i vakit bü);ık bir dUR;l!n 
yaptırmış. Fakn.t tcaadlUo bakın kl 
ondıuı bir müddet en·cı d4!'. sadra • 
zam evlerunlş, bu mllnllf;Cbetıe ts • 
tanbul bir ~loooe gecesi dabı:ı. gctlr-ı 
mi~. 

eçüncü Ahmet düğün sonu sadra
zama ı;öyle elemiş:. Pa38 söyle baka 
lım, &enln dtll;'1inle benim dllğUııtlmU 
wısıI buluyorsua ! llruıgl ı dnha ımU.. 
kcmmel oldu! 

Sadrazam oovnp ,-ennıs: 
- Benim dilğOnlbn daha gUz.e1 oL 

clu bünkArrm! 

Padlşalı91 ooııı •ıkıl.mı ; ve bıclD.. 
mb bfr '\"Ulyette som1113: 

- Nt'den daha güttl! 
- Eh efendim, benim dtlğUııDmo 

zamanın koca bir padişahı celdl. 
Sizin dUğilnUnli7.e o rtıtbe bh- zaı 
geldi mi! 

11.·AsnET.rtN 

Yükseliş 
1htiyar adam kah\ede. fa'11a 

arkada.'1Jla öğtlndU: 
- Oğlumun ytikc;e)ijni gör. 

mek bcnhn ne kadar göğsiimU ka. 
barttı bilseniz? ••••• 
Muhatabı sonln: 
- Oğlunuz ne is yapa.r. 
- llir vakitler kunduracıydı 
Şimdi bel'.berlii{e başladı. 

Misal 
lçki dü~anı oenllyetinaen 

biri içkiye fazla düşkün olan bir 
arkad~ına itiyadını bırakmru;ı 
için nasihat ediyordu. 

öteki: 
- Niçin ibırakaYirn, dedi. Ben 

de si7.e yardım etmiş oluyorum. 
- ? ? ? 
- İçki ~nler olmasa. içfdnfn 

fenalığını gösterecek misali ne. 
reden bulabilirsiniz? 

Servet 

- !nan ki çocuğum, servet 
dahi insana saadet getinnez. 

- ıBiliyonım amoa.cığmı. & 
nim servet isteyişimin sebebi 
kendim için ne gibi bir sefalet 
seçmek Iazımgeldiğini tayin et. 
mek içindir. 

Renk 
Gördüğü birisini anlatıyordu: 
- Ayağmca ka.dif e bir panta. 

lon vardı, üzerinde de yine o 
renkte bir ceket .. 
Arkadaşı sordu: 
- Kadife ne zamandanberi 

bir renk ismidir? 

- lsta.nbula im11emlssin .. ? 
- Evet. İnmedim.. Kadtkö-

yündeki sinemaya gittim. 
- Babam niçin lbeklettin? 
- Ben 1babama söz vermemiş.. 

tim ki.. " , 
- Fakat o sana !haber lbrralr. 

rruştr: 
- ~k~ gelince konuşuruz 

dedim. Bu kadar acele miydi?!_ 
Adamcağızt beldetmenfn 

hic münasebeti yoktu. Kaç kere 
telefonla ~ordu, Ben indiğini 
söyledim. O gelmediğini söyledi. 
Böylece akşama kadar o da ben 
de merak içinde kaldık. Sofi 63• 
na. babanın seni bugün görmek 
ve konuşmak istediğini soyleme. 
miş olsavdr. bu kadar mer.ak et.. 
miyecektim. 

- Tuhaf §ey! Ortada merai( 
edilecek hiç bir şey yok. Ak-şama 
konu~urnz canım! 

· - Madem ki sinemaya gide
cektin .. Keşke evde otursaydın! 
Misafirimiz gelmişti, Seni evde 
bulamayınca canı sıkıldı. 

Gülerek cevap verdim: 
- !f f et :Melih beyefendi mi 

teşrif ettiler? 
- Evet. Neden böyle a.la.ylı 

konuşuyorsun?! 
- İçimdn geldi, Çtlnkü, -., 

Dimle alft.kası olmayan bir ada. 
mm hala evimize filtlip gelmesini 
çok garip buluyonnn da. 

(Dc\'BDU var) 



Ceviren: MUZAFFER ESEN 

'~ 
1 E~ç!~~D~~~~~~ 1 

(Ba lmpoıu eldeaıerell fOılderUeoett 

nrme UbJan Bit 80ll oU!"Na .,.. 
raımı a~. llCYteame &ekJIO 
&ikide.na olruJQCUl&ral -.lllla 1ıta1. 
mü ilsen urtJı acl....ıel1aı blU.lrm& 
leı111.am.) 
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de yapmadığım, doğrudan Muammanın anahtarını e. 
doğruya şifreli telgrafı yaz • le geçirdiğini dii§ünerek, çek 
dığını söyledi. Müfettifin le beraber derhal Skotland 
başka suallerine de cevap ve Yarddaki mütehassıslara koş 
rerek bu cevabı yazarken ne tu. Bunlar tifreyi ve çeki kar Evlenme teltlilleri 

Nevyork'~an San Fransisko. bir kitaba, ne de gazeteye §ılaştırarak biraz düşündük. 
kadar tayyare ile uçmu~ bakmadığım, para cüzdanını ten sonra neşe ile haykırdı • 

e Patridge (.keklik palazı) da çıkarmadığını söyledi. lar: 
Jmile seyahat etmişti. Fakat Halbuki Skotland Yarddaki -Anahtarı yakaladık, bu 

•Boy 176, yq 28, aall maaşı 20 lira 
olan, k!msesl.z bir genç, orta boylu 
§i§manca bir bayanla evlenmek iste. 
mektedlr. (Harika )remzine müra • 
caat. 

an Fransiskodan Tokyoya şifre mütehassısları hu ~ifre bir çocuk oyuncağı imif. 
iderken ve Tokyoda bulun. anaht~rının en azından iki On dakika sonra şifrenin / lı ve iıçi arıyanlar: 
luğu müddet içerisinde aynı yüz işareti ih'~iva etmesi la - çözülmüs şekilleri baş.müfe\. • 
.ıdam Heron (balıkçıl kuc:) zımgeldiğini tekrarlayıp du- tite verildi: ve d!"ı:~0v;a e:Uk11r1mtürkHçe-~~ur üyazar 

:r 1 d f' Ş · 22 'Jkt · Unua& m eaae. smini ta~ıyordu. ruyor ar ı. ınşten mıte. ı eş • selerde ve avukat yanında ve herhan 
Dönüş seyahati de aynı Bnzı çok tanınmış cümlele. rın. gi bir l§te olursa oı.un blr bayan ış 

uretle, fakat biraz daha sür rin, şarkı başlarının, hatta "Çok mahremdir. Mançu aramaktadır. Adre&1: NuruosmanJye 
<\tli yapılmı•tı. Mister Heron dualarının bu şekildeki şifre. mücevherinin elimde oldu. caddesinde 86 numarada M.H.K. rem. 

'.S' J • • k il ld zlne müracaat 
San Fransiskoya, mister Pat. er ıçın u anı ığı sık sık ğunu kadına haber verımz. * Yübek lktlaat va ticaret melı:. 
ridge Nevyorka, mister Dove vakidir; fakat bu şekilde bir On sekiz evliya. Bunun için tebine gtdecek 1yı blr genç. tahsiltıı 
Londraya gelmişti. Bu geliş şifre yazmak için harflerini ...... lira isterim. (Burada çok yapab~ek için, denı MAUeri haricin 
günü mis'Ler Havk Golders hesaplamak, esas metinlere yüksek bir rakam yazılıydı, ae ve tatil günlerinde fstenUdtğf ka 

Girndeki evinde görünmüş bakmak lazımdır. Halbuki bu rakamı okurken Pointer dar çal.ı§mak nzere hu.ııust mUeaaese 
· b hl telgraf memuru Havkın hiç mütehassısların aldanmı• ola ierde ehven tıcretıe lş aramaktadır ve ertesı gunu sa a eyin Y (Nurettin) adma mektupla mura 

yazıhanesine dönmüştü. bir seye bakmadığına ısrar e. hilece~ini düfündü. Fakat caatıan. 
Polisin elde ettiği malu. diyordu. Pointer bunun jm - sonradan mütehassısların • Herhangi bir ıntlH8eBede k&Up o. 

mata göre Tokyoda mister kansız olduğunu söyliyerek doğru okumuş olduklarmı tarak çalt§maıt i.atJ)orum. DakWo b!. 

Heron bir seyyah olarak bu. memura Havkm yaptığı ha. anladı. Esasen Skotland ,. ve seri .,azı YA ıı. Bonservtsıe 
lunmuş ve nazarı dikkati reketleri iyice hatırlamağa Yard müfettişleri kolay ko .. r1m vardır. lstıyenler <A. İlyas) rem. 
celbeden hiç bir harekette çalı!masını tavsiye etti. Me - lay aldanmazlar.) Kablo şu zine müracaat etsinler. 

OOGAN SiGORTA ANONiM ŞiRK 
MUESSISLER HEYETiNDEN: 

Türkiye CUmhurtyeti dalılllnde ve ecnebi memlekeUerdo '
vaı:ı. emv&l ve evya üzerinde hayat, kaza, nakilyat, yangın gibi ~ 
sigorta muameleleri yapmak ve bu ~lerl yapmakta olan TUr1' fi 
nebi §lrkeUerin mUmeıı.sllllk vo umum! acentellklerinl ıta etıııe1' 
tek mukabili ikrazatta bulunmak ve bu maksatlarla bile~ 
cart ve amat muamellt ile meogul diğer §lrketlerin lı.lsso ~d•t fi 
vlllerlle hazine tahvil ve taaarrut bonoları mübayaa etmek <it 

halinde 1'tig&l sabasma dahil ııirketler tesis eylemek ve 100 _,, 
detle devam etmek üzere beheri 100 lira kıymtinde ve b~ 
harrer 5000 hlmeye mUnkasem ceman :S00.000 Ura sermayeli 

Doğan Sigorta Anonim Şirke 
Adiyle bir Anonim Şirketi tedricen t~kllino 11.10.1941 

S025 sayılı vesika ile mezuniyet bt:Uısal cdl~ olduğu vo bU 
hasılatı aa!!yesindon yllzde 15 i ihtiyat akç-Osi tefrik edildlku' 
bakiyenin yllzde 25 nln Meclisi İdare !zalarile müdlran ve ıneJSI 
ve yüzde 75 nin de hiuedarlar muhassas bulunduğu ve te81S 
mumlyesinin aermayei §l.rketin ta.mammm taahhüt ve ytıııde 
tediyesiııden sonra 10 gün zar!mda gazetelerle tmılen yapııaca1' 
gösterilecek gün ve saatte İstanbul Yeni Postahane arka.aııııl' 
ye İmar Bankası: merkezinde toplanacağı ve bu içtıma. serrııa~ 
akal nısfı temsil edilmedikçe müzakerelere ba§lanamıyacağı "' 
hisae sahibinin bir reye sa.hlp ve ancak bir phsm ~ ml1tdst' 
!ursa ol.ewı azamı 10 reye malik ola.cağı ve kararıo.rm mevcut 
l&rm ekseriyeUe ittihaz edileceği. ve sermaye! §lrkete lşUrak • 
olanların 21-10.1941 tarihinden itibaren 27.10.1941 tarihi • 
kadar tatanbulda A§irefendi caddesiııde 35 numarada TtırJcb'f 
Bankıuıma mUracaaUa iki nUsha iştirak taahhütnamesi usulO ti' 
de tanzlm ve imza ve taahhütlerinin yüzde 60 mlkdarmdaki 
derhal peolnen ödemeleri lüzumunu mUbeyyin işbu hWAsa 
§lrket esas mukavelesinin 8, 9, 11 ve ticaret kanununun 281, ~ 
288 inci maddeleri hUkUmlerine tevfikan ilA.n olunur. 

Recai~ 
Emin TarP 

Mühendis Enver ,J.dJ# 
Mühendis Haydar Sal[b 

Mtihend!s Nlhnt GC 
• .. : . • : .> . . ~ : • • ' ' · ~. ..... ~· . - • -· '1111'' 

bul O mur Havkın yalnız çek •1 ef.. k l' 1 1 ·h ti • • • Llaenin 
9 wıcu sınıtma devam e. umnamıştı. nun madam u e ıme er e nı aye ennuştı: den bir genç, öı..ıeden sonra saat 1,so 

Oz k dd l · · ka '\. ·ı b' "T kl'f 0 bay, hu.sual veya resml müesscse•er a anın mütea it evle • erını çı rmış ve ı ına ı e ır e ı yapmayınız.,, dan 6 ya. kadar huııust veya reamı blr 
k ld h 

de kalorifercUlk 11.raı:ıaktadır. Sultan ·---_.,·' 1 
rinden birisine ugvradıgvını çe yazmıt o uğunu atır - (Devamı 't'&r) müessesede Çıtll§mak .Lstemektedir ahmette cezaevi ka~nda bakka. 
tesbit etmek imkansız olmuş. ladı. {Menekşe 86> remzine mQracaat. flüseytn eliyle (K.. flezere) müracaaı 
tu; bu zat Japon merkezinde Başmüfettiş sordu: ISTANBUL BZLIIDIYl:Sl * Yükaek iktisat ve ticaret mekte. * 19'-0.19U der- yw, eylW devre. 
oturduğu rnüdde\ içerisinde - Çeki defterden kopar. ı~~ binin ikinci ımutmda okuyan, muııa. si blth-me 1-:nUhıuımda ikmale kalaıı 
k 

dı mı? Ş E H 1 R sebeden anlayan ve tral18JZC&yı l.yi bl. bir genç, tatısillle mUt<ınastp ücreuı 
aptan Budge isminde hir 11 r t y A T R o s r len bir genç, herhangi blr müesseaede ,... I f · k blr iş aramaktadır. (S.S.J reınzlJM 

zattan hiç ayrılmamıştı; kap - ıe gra ı verınceye a • 1 r E p E B Aşı öğleden sonra çalışmak istemektedir müracaat. 
tan Budge Tokyoda hususi dar koparmadı. ORA!'t KI!ô'l\ITh"DA (B. 16.) remzine müracaat. • Ticaret llse&n!n !I01J ısuııfnıda, 2c 
hir istihbarat bürosunun şef. -Çekin arkasına bir şey~ lllU Akşam 20JIO da • Ticaret mektebinin eon mıı:fmda yaşında blr gen,,;, muhasebe, mubabe. 
1 • d b' • · d' ş· d' ler yazdı mı? HAMLET (5 p erde) okuyan bir geng öğleden sonraları, ti. rat hesap -.e dakWo ıyt billr; btr u. 
erın en ırısıy ı. ım ıye H cart btr müessesede r•l••mak istemek 

1 d h d'l h ,.... .,.. carethanede veya J1r mQeasesede aa 
ca ar mua eze e ı ecek ir - ayır. tedlr. (TlcaretU) remzine müracaat, ::ı- p · · ki b' bir ücretre çalışmal':. istemektedir 
İr i~ yapmamııtı; bir riva. oıntenn a ına ır fikir , ŞEKF..RCt ' • Bir 'Ontvenrite taleteııt bilhassa (H.D. 32) remzine mnracaat. 

marak Avrupaya gönderi _ ran mister Havkın, Vest • 1 türkçe riyaziye, !tzlk, kimya, v.s. ders yaziyesl go.ıvvc:.11, ilse ır.ezunu bir gene: 
len sanat eıyasının alım satı. munster bankasının mahalle Ç K O l AT C E M l L ~~~rmektedir. (Ders) remzine mu.. resmt veyıı. huııuat M" müessesede 

Kanije 
Mu hasar 

namık kemş!~ 
veııtlcştlrllen etP · 

tı.:ı.nrlayaıı· bak!n ~ 
kadın, erkek, ırtlC11\\ ııdl 
tttrk için tekf'Br t;ckrllf 

bl.r ldtab 

te~I yeri \'Al\11 
ber Jdtı\bcıda bOI 

ıete göre Japonyada satm a. geldi. Golders Grinde otu - ı H. :\IUSTAFA ve ~mıu 1 orta.mektep talebesine trarunzca ve • Askerlikle a:fLkuı oımıyan. rı. 

~ ki
. J • d b• h b Jd - S-:ıym mUştertlerlnln baynunmı kMlpllk gibi Dlr 1f aramaktadır. (N 

rnın "' ve a ınde tavassut §U ıesın e ır esa ı o ugu. * Ortaokulda muaı"-Uk yapmı• ~ "" b d H k\ıthilar ..... ,. rurk") rcınztiıc mt!racaat. 
~tmekle para kazanıyordu. nu iliyor u. avk bankaya taUUerde ikmalleri bihakkın yetl§t!r. • Lisenin 80n sz:ııtır.da bir gent raşraya gtdebUlr. fDcsır.t 
Japon polisi kaptanın ifade. katiyen borçlu vaziyete düş. m~ bir Universltell genç, !lzlk, kim. öğleden sonra çalı§.nak tstemektedlr zine müracaat. ~ 
sini aldığı vakit Budge Ja • memişti. Havkın Golders GÖZ HEKiMİ ya. allnanca dersleri vermek 1Btemek. lN.L. SS> remzine müracaat. • Scrl dHUlo Y8.2'.3Jl e$ 

k 
Grine geldigwi gündenberi ge. D M tedlr. (A.T.S.) remzine mUracaaL • sı yaşınd3 cldd! ve çalı§kan blr yazıları iyi bilen blr ge:ıç 

ponyayı germe üzere seya • T. urat R. A vdın * Eskl blr lllla.n muammı, hususl blr müessesede ratı•mak 1" 
L- d H b • • • d · genç, odacıllk, apartmıan kapıcılığı " ,.. 
na•, e en mister eronla be. çen eş sene ıçerısın e sı • ue,·o~ıu ParmskkapL rmam 10kalı okullarda ve bususl ders &lmak ıatt. <ôRZ> remzine ı:ı:ürac~"'· ., !i veya gece oekçlUğl aramaktadır. ea. .... 
raber bulunduğunu gizleme. gortacının bankaya yatırdığı No. ı. Tel: 41GM yen talebelere ders vermek arzusun ğaoğlu Zekibey ııpıırtıman maliye ltL • Erkek vspkacııığtr.<Jan 
miş, fakat mister Herona a. para iki yüz lirayı hiç geçme. dadır. (G. Kemal) remzine müracaat raz koın!ııyonunda 'Jdac.ı Ahmede meJ! işçiye ihtiyaç \'ardır. lsW 
felide rehberlik yapmaktan mitti. Hesabına sigortadan • 18 ya§mda, ortamcktep mezun"l1 tupıa mura::Mt. tikUU caddesinde 441 :cuIJl'tf' 

b kah
. h kazandıgwı ufak tefek para - •pn• •••••••••••• bir genç l§ aramaktadır. (Hesap ve • Fransızc'ldan tflrkçeye •e esk.ı caııtları. aı ıçhir izmette bulun. • cebir 1•lertnden anlar u.ıu. ta. Ya) • Orta - .. 1ı t:re.nBı:zc• ff 

1 d b 
.1, h' b' 9oco1' Heldıw "11 yazıyı t>Hen ~1r1.'!l ~ lstemcktedlı ,,...,. · 

madıg-ını ınusırran iddı·a et- ar an a~a ıç ır şey ya • remzine müracaat. H be bilen ... r bayan. ,...ı .. ı,.. ,.ıı• a r gazetesinde ('HııcUme) remzlnt '" 3 ' .,_ 

mişti. Mister Heronun Japon \ırmamıştı. Binaenaleyh mis. Ahmet Akkoyunlu :f. Ll.se biUrme imt1nanmda bir der• mUracaat. 6 yaşından iUkan ço:ruı:;s 

Y
aya JSeyahatten baska bir ter Havkın bankadaki hesa • ten muvaffak olamamı~ bir genç • sır üniversite tR!ebceı, orta ve dcnı verebilir Çocıık!ıa ııJt 

.. b k 1'nk&luı Tallınhane Pa1ae No. ı ı tlbanmı k d ,. _._ tJI maksatla geldiğine dair hiç- ı ço tahii görünüyordu, si. m veuncey~ adar, t&bslll Ue ilse talebesine !ıor tlhlU fen dersı yanın a orta "ileıu.ıe oe """ 

b gortacıya bu hesabından do. pa:ıardan maado be.rgtın aaat 16 mütenasip bir ış aramaktadır. A.aker. vermektedir. •Alkayaı remZiJ:le mUra. mektedir. ~Kibar l!l) re» 
İr fikri olmadığını da ilave ı ı teo aoora. 'l"eleton 40.U'J ilkle ilişiği Y•>k~· -r. oı-ıamektep ta.le. caat. :aat. 

eetmişti. layı hiçbir sual sorulamazdı. • ••••••••••••• besine ders verebilir. ıKadak) remzı. • 30 YLl§mda, ~stanbukla ve Aııa. • l'llrkçe, tranııızca. 1'1
11 

Pointerin fikrine göre kap Pointer derhal bu bankanın oe mUracaa.:. doluda. şoförıUk ve makinistlik yap. •emmeı okur yua.r n •°" 
tan Budge bildiklerini mut. en yakın şubesine gitti, ve 1 ~ Ortaokul öğretn1u.ııgı yapmış blJ mış, her nevi otomob!iden anlayan blJ :a biraz ingiUZ<.."'t bilir .., 
laka saklıyordu ve bunun i. polis kartını göstererek boş 1 OPEHATOıc yUksek tahsil talebesi ortaokul talebe l.şçl, e-ven ncreue he:- oevı ışı yııp •aka.al otmryan. ke!U 

• d bir çek aldı. Cebinden bir lı terine ve dışardan b'tıı me tmtihanı mak istemektedir. Ya:rıız iki sene ev. ıesaptan ve muhaaebedetı 
çın e şüphesiz çok para al. kA _ b' k k Halid Ziya Konuralp v"rccoeklere "'crıı vereMllr. E\•ıere de veı kaza neticesi kulnkıarı sağır ka.L oay ucm bir ücreUe lıf ı. 
mrştı. parça agıt ve ır urşun a. •.!UZliCt cımnAın OôÇr.:llıı'Tl ı;!deblllr. (A.B,) rcmz.ne mUracaııt. mıvtır. Matnaa ve kitap işlerinde de <M.T.V.) rem1:llle m~ 

Pointer 22 ilk'"eşrinde Lon lem çıkararak çek üzerinde. , .. voğlu lstıkla.J Caddesi Elhamra • Fransızc'L, t.ogfüzce. almanca ça.Jışııb!Jlr. c SE.Y.} rc:nıı.lne müracaat • Yubuet:ıede 26 senod" 
drada Fins isminde bir zatın ki harflerin sırasını saydz ve A.pıırtmanı ı Numıırad• ıtnıyanca ve tnıı:at""..avı mükemmel bl. • ttsıyada ı:absll gllrrnuş. mlmaM rtıber. .)l.l.n D1.r mllhU1P 

T okyoda Şmit isminde biri. çek üzerinde G ve Z harfle • ~ün oğleden sonra ., ye kadar len bir zat. floter dalre!erinde VP ter. l~lerdcn anııy:ın, ..ılA.ıı vo çlnl mürek. veye, 1lger tıcar1 ıııu 
. b . d b k b"" .. h fi . Telefon: &220-i cüme evle.rln<!e çalı~u . .ak tatemekte 1 keple mlnya~tlr resimler çizen bir sa. ramaktadır ti&!tada tılJ'~' 
sıne ir kablo telgrafı gön- rın en a!I a utun ar erın ı :ıır. ts.S. 61 re:nzln• muracaat. oirkaç u.aı ae caı·--tıüll-
d 1 ıd ... .. d"" ı ;.••••••••• •••rl .. 1 oatkAr bir şirkette veyıı buııuat bU .,-

erdig-ini ög"'rendi. Bu telgraf yazı ı o ugunu gor u. ıı: 30 ya•ında. ".alıc,kan t!'dd1 bir r•mzin• mllracaat. " -' müessesede çalışmak LBtemektedlr. 

şifreliydi; Skotland Yardın l•------------.,ı-------------------.. -------:~------------.'ı • 28 ya§ında.. aakerUltl• şifre mütehassısları bu telg • 1 ~ 1 unmıyan yenı ve eald 
1 

f d ı H 'k " N 1 ·ıekA.r bir genç, odacıWL ı' 1 

h:~~~nzd:~a~~rk~i~=~~i:~~ı---- l aye z a m Nak~~~.n: ::::a~maktadır. (S-~ 
Mister Şmit Tokyoda hulu • ---• • Fransız mektebi orU f 
nan bir anti cı dükkanında Çalışmakta olduğum b;ironun ğe acele ettiği için, belki de meş deceğim. _ Allo! nezwı. dakUlo bilen bir ll' 

memur olarak çalrsan bir ln- mUdürii çok titiz ve son derece hur prensibine sadakali.nl göster· - Blr dakika, Cemil Bey. Fa- _ Allo! Toptan satış müdürü naktadır. TllrkçeaJ tytdlt 
gilizdi. Ertesi gün Tokyodan prensiplerine sadık bir adamdrr. mek maksadiyle siparişi "Hububat sulye dediniz, değil mi? Şu halde ·emz!n~ mUracaat. 

S 
B Bedri. Ne arzu ediyorsunuz, Cemil • Yemekten ve yemeli 

1 
• mit imzalı, şifreli bir •,el. ,lhassa şu nokta üzerinde nazarı ışieri,, MüdUrii B. Fethiye yüklet sizi Hububat işleri müdürü eCv . Bey? 1.nlayan bir gene otel veY• -

graf yazılmıştı. Bu telgrafta dikk$itimizi eelbetmeğe çaJıı:;ır: meyi mUnasip gördü. Velhasıl, ba det Beyin bürosunu vereyim. _ Bedri Bey, biraz fasulye la· h ~ Lltemektedlr. (R. oı 
adres olarak Paddignton tel. Deruhte edeceğimiz is ne kadar şınızı nğırtmayayım sipariş B. Birkaç dakika geçti. Az mı, çok zım. Uı.kin yann sabaha kndnr gön "Oüracaat. 

grafhanesi gösteriliyordu, ve güç ve knnsık olurs:ı olsun ince Fethlden "Sipariş müdürii,, B. Ca· mu, bilmiyorum, e.ma sfnirlenmiyc dermellsiniz. Alclırınua 
telgraf mister Gul isminde bi bir dikkatle onu istf'diğimiz kadar vid'e, B. Cavid'den B. Vedata, B. başla.mıştnn. _ Yarın sabaha kadar mı de· - ~ 
risine verilecekti. Mister Gul basir bir hnle irca etmek müm· Vedat'tan da B. Hilsnüye ve niha - Allo! diniz, Cemil Bey? O halde biraz A,ağıda romhlerl ~ 
Paddiunton telgraflıanesin • kilnclUr. Yct<'r ki ncc>le etmek izin yet bana geldi. Derhal telefonu a· - Allo! Cevdet. Nasılsınız, Ce bekle)·in, size: Acei.e sipari§ler mü :~roııa.:-~ 
den bu şifreli telgrafı almış ve yalnız bize nit olan işle mesgul tarak ''Hububat ve rneyvn şirketi,, mIJ Bey? Çoktanberi görüştüğü . dürü Remzı Beyi Vt;t'Qyim. lan dahli) hergün ııaıııaJı"" 
ve derhal müstacel bir kablo olalım. Yani {A) yı aliıkadar eden bürosu.nu açtım: müz yok. Nihayet bizi hatırladı . "Şimdi çattık!,. diye söylendim. kadar ve snat l'1 den eoor' 
·1 · · B bir vazife.ve (B) knrııımamalrdır. Sı"z mıs" ı·n·z Rag B ? B ~ız Ne k h ı ı e cevnp vcrmıştı. u yıldı • ".l - • 1 • ıp ey· u " · var, ne yo • ayro a? Remzi Be}i eskiden tanmiım, Bir ları. 
rrm kablosu da şif reli olarak Geçen gün Jzmitteki şubemiz rası "Turan şirketi,, Cemil. Şube· - Size bir siparişimiz var, Cev çok meziyetleri arasında s:ı.ğrrlık (H.M.Z. 19) (Belkıs) cı6 .(f 
yazılmış ve T okvodn Şmit ad kendı hesaplarına "Hububat ve nıizin bir siparL~iylc sizi rahatsız det Bey: Beş yüz kilo fasulye. hassası da vardı. (Bay NuretUn) (Miı:nozS) (İ 
derisne yollanmıştı. moyva ~irkcti.,nden beş yUz kilo edeceğim. - F..Cendim? Beş yüz kilo mu't - Allo! (H. 99) '(7. O) (İngcl zrı, 

P 
. LJ fasulye sipariljinde bulunmamızı - Bir dakika, Cemil Bey. Ta§ Öyleyse bir dakika, Cnm·ı1 Bev. A es. Nesrin) (12 snndll') 

os4a memuruna ı: avkın '" " - Allo! eil siparişler mlidürü (F.G.D) es. A.) (NorU' 
fotoğrafı nösterildi, memur i. tedi. Ertesi güne kadar malı tcs ra H,Ieri mUdilrU Avni Beyte ko • Toptan satış müdürü Bedri Beyle Remzi. Emriniz liltfen? {Sümer) (Dil MQtehnS!ı-'1) 
kabloyu alan ve cevap V"'ren Jım alması lnzımdı. nusmnnrz ıcabedc<:ek. lrnnuşa.caksınız. - Beş yüz kiJo fasulye, Remzi ıı 

. G I d h Sıp:ııicı do~ıudnn doğruya mü . Birkaç dakika sonra: Bu arada saatime baktım. On Aşağıda remlzlcri >~ t mısler u u er al t'-\nıdı. Bey. birindte"rin tarihine knd& 

P . t I f dünimUze telefonla bildiril.mişti. -Allo! ikiye gelmişti. Telefonu elime al· İzm"tt k" ub · • b" "' ı<ıı'' oın er te gra memuruna ... 1 e ı § emızın ır hafta rmı almazlııraa yırtııaca 
. G l .. ıtidlir prensiplerine s:ıdrk kalarak - Allo! Avni. Emıinı"z Cemil dıgım- vakıt saat s kizd" Bed · ,-;; mıster u ün cevap yazma e 1

• rı sonra, ak~a saat yed.iye doğru l 16)(v-&ip:ıuııi "l'aşnı işlerı.,· . mildilrii B. Bev? B y h h ld dU k (R V) (İ") (5 126) (S dan evvel cebinden hir def • " e er a e meşgul 1, ancak hayırlısı ile teslim almağ f- · · y • ( 

Semih'e havale etti. Şimdi Semih - O, merhaba Avni Bev! Sizı" b"r " k t v a muva (Ticaret 46) (Hamdi) ıl' 
ter çıltnrıp çıkarmadtğmı ,, ı ,.eyre saa sonra telefonu fak oldugu emtia beş yüz çuval (GU1er • GUvcn) (Ncdirıl) ' ı 

belki bir nn ev\'el blirodan gitme- bir fasulye sipari§iyle rahatsız e· açtı sordu. Memur hu adamm · çividen terekküp ediyordu. (A. Yazrcıoğlu) (A.z.,.:l 

~~ftrrcık~~adı~ını müsved~~~~~-----~~~~~~~~-~-·~--~~--~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ (T~.~> CR.aT~ (~pJ 
{N.M,) ·(B.V.) (B.N.Ş.). 


