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Halkevlerinin 
Yıldönümü 
B ugün bütün 

gurtta k utlanacak 
Bu kültür kaynağından faydalanan 

yurttaşların sayısı 
6 milyonu buluyor 

:Jcu aAşam : ' _ ___. 

Bulgar 
Mantığı 

r u.aa: HiUeyın Cahit Y tılçın 

l aponya ile Amerika ~ in~il
~re arasında ~ harbin mü 
Sebbibl ve mes'ulü kimdir? Ja~ 
Poayanm haber bile ,·ermeden 
hU'be 'bafladığı inklr kabul ctnıi. 
Yecek bir olay olduğu için, Bul· 
gar. radyGSll meseleli sonıyor ,·e 
tnes'allyeü Amerika ile tnrrlltere-
1e ytiklemek lsüyor. Burada çok 
eileaeeH ve ı.tlfadeli bir mantıt. 
O)'Uaa vardır. 

Bulpr ndyosu diyor ki : "Bit • 
t'Ok kimseler belld de ilk taarruz 
edeabı mtllebbip olcluğunu söy
ıener. Ba ı.t'Jnea doğru değiL. 
tllr. lapoaya ejer Uk olarak taar
l"Qz etmlfle ba, .Japonya tarafın 
ıı... vaktinde almmı!f ihtiyat ted
Wrtoden b&Şka bir ~y değildir. 
OUnkti Japonya zengin demokrat 
devletler tarafından dar bir sa
lıaya adaftmlmı!t• '\'e bu !'abada 
bofaımak isteniyordu. Ja1>0nya 
tkmek möcadelesi için ilk olarak 
~ etmıısc bu onun kabahat• 
fi olduğuna kat'iyyen bir delil o
larak Deri sürülemez.,, 

Birer kUltUr ve rfan kaynagt olan 
halkevlerlnln bugUn onuncu yıldônU. 

mUdür. Bu mUnascbetıe bugUn memle. / 
ketin her taratma yayılmıı olan halk 
evlerinde törenler yapılacak, halkevle. ı 
riııln kurulı;şunun mana ve ehemmi - ~~;.;.;.»:. • . .,.,,ı;;;,;:.,_; _ _ "-

yeti anlatılaeakbr. Eylerin her ıube. İngilizler paraşUt.çUIUğe gittik~ bUytlk~~·~;.;;ı;·~.~-i.U~~~;_;;ji• 
sinin çalıımalarından çok bUyUk isti. 1utçtt kıtalar yetltttlrmek Ur.ere tngllte~emmll't"t vermektedirler. Para· 

""' • .,..e yenld«-n bl-~•-
fadeler temin edlldleo• anlaşılmı§ bu. 11Uttır. Re8mlmlz yeni bava ordusunun kı ·a .,..,.. mekteplf"r ~ıl. 
ıunmaktadır. Tarlh, ve mUııe gubelerl l' fetler1nl gÖSf.el'Dlflktedlr. 
bir yandan m111etimizin tarihini aydın· 
!atacak araştırmalar yaparak milli ta 
rüıimlz fçin faydalı nqrlyatta bulun. 
makta diğer taraftan da milli kültür 
ve etnoloji ne ilgili belgeleri toplamak. 
tadır. 

Halkevlerinin muhtelif §Ubelerinln 
faaliyetinden edilen istifadeleri g&ıte· 
ren gırafiklere göre, umum! olarak 
faydalanan yurddaglann mikdan: 
6,000,000 dur . .ı\za mikdan 90,000 dir. 

Verllen konferanslann sayuıı 5000 
temsillerin 3000, konserlerin 1700, si. 
nema gösterilerinin 2000, aile toplan. 
tılarınm 2023, köy gezilerinin 1800, 

güzel .!!anatlar sergilerinin UiO, muh. 

(De\"amı S Uncıide) 

Koca Maıtalapaıada bir ev randı -

Alevler arasında 
kalan iki kadın 

Komşular tarafından kurtarı
larak hastahaneye yatırıldı 

Dün :ıkşam üzeri, Kocnmuslafapa. 1 
~ada Ali Fakıh tnahallesinin Benli 
lsm:til sok ğınd i 5 numarn°lı 

Okullarda izci 
og~ağı. kuruluyor 

T eşkılata gıren gençler zirai 
seferberlikte vazife alacak 

rlen bir yangın cıkmıştır. Komşu· 
hır bir patlama sesini müteakip e 
\in alevlerle s<>rıldığını gönnü§ler

0 

dir. • 

Ateşin birdenbire binayı sarma. 
sı üzerine evde bulunan kiracı Hü. 
seyinin karısı Hatice ile kaynanası 
Şerife ve kendisi ateş icinde kal• 
mışlardır. Ana kızın çajtrı~n 

feryatlarla yanmakta olduklarını 
sören komşulardan birlcnç cesaret 
li kimse itfaiye yetişmeden evveİ 
eve girmeğe mm·aHnk olarak ikisi 
ni ele kıırtarmışlardı r. Hatice il; 
Şerife yüzlerinden ve muhtel if yer. 
Jrrinrlcn ağı r suretle yanmışlardı r. 

Jlıı arada HiisnOrle ellerinden yan• 
mıştır. Yaralıltır haslahnneye kaldı• 

Ankaradan blldlrltdlğine göre mek· 
teplcrimizdeki lzcill!ln tegkilAtıandı _ 
rııması hususunda maarif vekAleti ye. 
ni ararlar almıştır. 

Bu kararlara göre kız ve erkek bU. 
rılmışlarrlır. 

KızılordUAun 
24üncü 

ylldönümü 1 
1 

Yarın ,ark ceplae-
ılne alt teblllde 

Son nünlerde ahnan 
yerlerin isimleri 
neşredilecek 

Kızıl Yıldız sıazeteıi ilkba. 
harda ve yazın anudane 
muharebeler olacağını 

yazıyor 

Moskova, 22 (A.A .) - Gece neş. 
redilen Sovyet tebliği: 

Cava ada91 
civarında 

BDr• 
deniz mu 
hare besi 

oluyor 
1 Japon kruvazör 

ile iki muhrip 
batırırdı 

D6rt Japon lrrava 
iri ile lkl ı••l 11 
fır baıara ••-.ıı.-

21 şubatla kıtalarımız fıışist Al. 
man kılalariyle şiddetli çarpışarak 

yeniden ilerlemişler 'c b irknç mes. 
kt\n mahalli i~~al etmişlerdir. Lonclra, 2~ (A..A.) - B.ll.C: 

20 ~ubatıa hava mulı:ırebclerinde Cava adası yakmmda Bali adam el 
14 ve yerde 11 olmnk iizerc 25 Al- ve.rmda pcr,embe akşamı bllyUk W 
man tayyaresi tahrip edilmiştir. deniz muharebesi b&§lam.qbr. lııluha • 
Üç alyyaremiz kayıptır. rebe eıan devam ediyor. KUtt.e!illJet. 

2 1 şubatta Moskova rivıırında ü~· Japonlara ağır darbeler iııd.lrml§ler, 
Alman tay)nresi clü 5 üriilmüştür. 1 kruvazör, ı nakliye gem.lal, 2 m~ 

T.ondra, 22 ( 11.A.) _ B.B.C: Sov- rip, 4 karaya çıkma lçln kullanılan. 
yel teob~i~inde geri alınun yerlerden ; ge'!1iyi batırml§lar, ( Japon tayyareet 
bah~edılırkrn ıncmlckr.t ismi sfö·· dUşUrmUıılerdir. 4 Japon kruvazörü De 
Jenmiyor. Bunların. Kızılordun~n 1 difer 2 gemi ağır hasara ug-ratılmJr 
kurulmasının 24 ünt·ü yıldöniimünr tır. MUtteflklerl.n kayıpları ı muhrip, 
raslı)'an y:ırınki pazartesi RÜnii 4 avcı, 2 Amerikan pike bombardunıuı 
ilôn edilcccfti anlaşılıyor. Sov.reı. tayyaresidl?'. 
ler Feodoı;ya)·a vcnideıı :ısker çı. Muharebe pergembe akıamı bafl&. 
knrmn.jt:ı leşebbiic; etmişlerdir. mıg, dUşman gemileri görUlUnce Ame.. 

Kızılordunun gazetesi yazdılh rfkan uçan kaleleri ve pike tayyarele_ 
makalede eliyor ki: ''Önümüzclcl<i ri hUcumıı. geçmişlerdir. Muharebeye 
ilkbahar ve yazda nnudanc muha. 6 Amerikan muhribi ile Felemenk kru 
rebeler olacaktır. İlkbahar sebnf'- vazörlerf ve muhrlplerl ve d~zalb • 
den daha ziyade ilcrliyecelliz laar. ıar iştirak etml§tir. 
ruza devam edecefiiı. ,, (De\.·amı S üncUde) 

Çubukluda bir kadın donarak öldü 
DUn Çubukluda Derearkası mahallinde 40 yaşlannda Katina adında 

bir kadmın ceaedi bulunm~tur. 
Yapılan :muayenede Katınanm 80ğuktan donarak öldUğü ıuı.l&fılınlf, 

defni.ne rulı$&t verllml§tir. 

V Cl§İngtonun 21 O uncu 

yıltlöniimii nıibHuelMtı1e 

Ruzvelt 
Ocak başı görüş

mesi yapacak 
Nevyork, 22 (A.A.) - Birleşik A. 

merlkada Corç Vaşingtonun 210 uncu 
yıldönUmU kutlanmaktadır. YıldönU • 
mu pazara lııabet etıtlfi fçln pazarte. 
si günU mektepler, bankalar, borsa ve 

mağazalar için bir tatil gUnU olacak 
aa da harp işleri ile ve mllll müdafaa 
Ue alAkadar hUkOmet .ııervialeıi her za. 

Japonlar 

Borneoda bir liman1 
zaptettiler 

1.ondra, 22 ( A.A.) - B.B.C: Bor
neo adasındaki Japon kuvvetleri a. 
danın cenubunda Bıınjermassin :M
manını zııplelmişlerdir. Du Jiman 
Ca\'adnn 450 kilometre mesafede. 
dir. Cclcbl's n<lasın ı111 Macassnr et_ 
rafında muharebeler oluyor. 

ı Şimdi azacık dU ünelim: Japon. 
hnm ilk taarruz etmesi ,·aıctinde 
lllllDUf bir ihtiyat tedbiri imi~. 
tier böyle kabul e<lileceksc artı'k 
llevletJer arasmclaki münasebet 
~ •'mllteamz" aramak zahrue
Uai ortadan tamamen kaldınnal·
drr .Kendisini ku'" etli hi scden 
haris bir de\ let daima kom usuna 
'-ldırabllir ve niçin bu hareketi 
)aptığnu sorabilecek olanlara da 
\'aktincle bir ihtlyat tedbiri almal • 
t._ b&.§ka bir şey yapmamıs oldu
hnu söyliycblHr. \'aktile B~ 
l\f\f.antı Bulgarlsta.na JuLrşı bö) 10 

iıl1' i htb"at tedbiri ittihaz etme. 
l'llekJe 'demek ki kabahat işle 
"ti,ttr? Çünkü Balkan misakı nk· 

Çankaqşek 

Hindlilere 

tUn orta ok ullarla llselerde, öfret· 
men okullarında, bölge sanat okutla -
nnda ve yapı usta okullarında olgun 
ve sıbhaUi talebeden mUrekkep birer 
izci oymafı te§kll edilecek; bu oyma. 
ğa men.ııup lzc[]er zlrat seferberllk kad 
rosunda vazife alacaklardır. 

Yangın bu e'' tamamen yandık 
tnn sonra söndürülmüştür. Zabıta· · ı mankl faaliyetlerine devam edecekler. 
ııtt'şın ne suret e cıktıJhnı aractır. 

v dir. 

ingiliz iktrsadl harp 
nazırının nutku 

inde bir tedbir almış olsaydı bu
lin 1 unanl!ltan topraklarım ~if. .. 

' ~rnlyecektl. Her halde Bulgar 
..-h-mıu et rafın<la.'ki komc;u lara 
'~di8j hakkında hasırlı bir akıl 
öfı.etmi5 sayılamu.. • 

olaponyanm zengin demokrat 
de, ll'tler tarafından dar bir s:ılııı· 
h sıkıştınlmış olduğu icldiası da 
~öklinden ~·anlıstır. Demokrasi 
t\ letıerinin Japdn~ ıı~ a hiçbir 

"ty yaptığını bllml~ oruz. Yani, dl'· 
llıo•cras•ler .Ja11onlann toprakla. 
'°ltı•tan kliı:t:c bir parça"\ ı bile :ıap.. 
~iıı onlan !lıkınh' a sokmuş de
ıuldirter. Her haris devlet dar 
~raklar üzcrincle kalıl ğını bchr· 
ile edr.rck etrafına alclınnak hak
loııı 1ıalz midir? Bulgari ·tan böy. 
le hl" fetva verecc-k olursa yarın 
l<otıı~annm anıl belıııneyi ileri 
~ kendisl;,e taarruz ctmlye 
~itlerine nasıl emin olabilir? 
laPftbyuıın ekmek mücndelesite ıeltnee, l'ğer AmerflnıJılarla 

ftgllizler mU!l&ade et elerdi Jc. 
~nn Çine saldıracaktı. 7..aten 
"-ldırnu"trr l'alnrz Cinlilere A• 
~l'İkan ,.e· tn~llz ' yardımı saye
"·llde Çinlllerd<'n muka\ emet gör
~liı,tür. Eğer .Japonlar demokrac;I 

11 
e\>letlerine knınnsalar W! onlar 

f'~'! t.ak,.tzlık gönnftslerse 7.a,·alh 
•nın kabahati n<'dlr? 
Bulpbr Bolşedkliğf emıck 

• 
mesaı 

neşretti 
Müttefıklerin yamnda 
yer almaı ı vız diyor ! 
ı.011dra, 22 fA.,U - ıı.ıı.c: iki 

hafla Hindislnnıla kaldıktan sonr:ı 
memleketine dönmek iizere olan 
Çin başkumand:ını mareşal S:ıng 
Kay Şek Jlindlilere hitaben bir 
mesaj neşreimiştir. Bunda diyor 

ki: 
''Hindistanda, teca\'lizc karşı 

koymak fcin büyük bir azim ve me. 
lanet gördüm. Bugün Hind ''C 

Cinin menfaatleri ve mukadderatı 
~ h 

aynıdır. Her iki millete tccavuz.:? 
karşı muka\'cmel edenlerin yanın• 
da yer almalıdır. Şimrliki yaziyetle 
bizim için bitıır::ıfl ık inıkiinsızdı r. 
Bugünkii miic:ıdele, hürriyetle esa. 
ret, ışıkla kııranlık arasındadır. Te. 
cııviize karşı carpışnnl:ır, Hindi~
tandnn bu mücadelerle hissesine 
diişene tahammül etmesini istiyor. 
hır .•• 

w;in mücadele lizon olduğundan 
bahsediyorlar. Halbuki mihverci
ler ve etra.fmdaki peykler Bolşc. 
\1kllğl beynelmilel mlhıuebetler 
ııahaıııma sokuyorlar. Ekmek eli.• 
,·ası, zengin mllletlere hUeam ar· 
zusu bundan ~kabir nılnl ifade 
etmez. 

Bu izcilerden 3000 tanesi bu yıl yaz 
mcvaimf hasat devresinde ekiın işlerin 
de çahşacakıardır. 

mnktaclır. Komşulardıın bir karı 
w _ 

1 
, n ın 

ı nlattıgına gorc, in tice sobaya 
(De,·amı S üncüde) 

Pazartesi ak§amı Ruzvelt bir ucak. 
ba§ı muııahabealle mim günU kapaya. 
caktır. 

Haberin Yeni tefrikası : 
- 2-2 ~ - - - -

ŞANGHA Y BATAKHANELERi 
. Yazan : ISKENDER F . SERTELLi 

otıunun Ruslar taratmc1an idama ımbkQm oldu 
{Amiralin eename meraetmın~ tunu du)'Ullea Tokyoda kederin . 

Pek yakında HABER sütunlarında 

Amerikan .1 ngüiz imalatın.. 
gölge•i ıimJiJen iıgal 

altındaki •ahilleri karart1701 

Londra, 22 (A.A.) - B..B.O: 
lktisadl harp nazın Daıton dOn .._ 

ce söylediği btr nutukta deml§Ur ki: 
"Zaferin bu sene kazanılması lçfn her 
zamandan ziyade Çalı§malıyız. AlmaD
lar §imdi bUtün kuvvetlerini harp il • 
tih.ııalAtına hasretml§lerdlr. Onlar bL 
Uyorlar ki bu sene muharebeyi kaza.. 
namazlarsa hiçbir zaman kazanıum

yacaklardır. Amerikan • İngiliz 1ma1.. 
lAtmın gölgesi §imdiden işgal &ltmdL 
k1 sahilleri karartıyor. Almanlar 6 ay 
sUrecek husust gayrete dave.t edil • 

~-

Kömür kaza .. 
nının içinde 
Mavnaya ı nen amele 

Zincir kopunca 
ağır yaralandı 

Kuruçe~mede Etibank kömUr depo 
su önUnde kömür başs.ltan yelkenci 
vapuru amelesl.nden şahin, kömUr ka. 
zanınm fÇlnde mavnaya inerken zincir 
kopmuı. amele kazanla beraber mav. 
naıım içine dü§mll§tUr. 

Şahin ba§mdan " vUcudunuıı. bazı 
yerlerinden ağır surette yaralanın!§, 

liman la&ttaneatne knldınlnuıt.ır. 
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Çoerzk Rulaigatı -• -2 - -

Çocuklarda cinsi 
terbiye ne zaman· 
başJamalı ve nasıl 

YBPllm&lldlr 1 
Yaza: Dr. Halis Ozgü 

- Anne dün büyük annem ya. ' 
• ındn küçük bir kardeşim olaca. 
mı söyledı, cloArumu? 
- Evet ~avrum. 
- Peki imdı nerededir o! 

lhı c nada büyuk baha işe ka
rıştı; 

- IJ:ıhıı dojmadı \a\·rwn. do. 
.(Unca görürsiin. 

- Nasıl ıloAacıık büyük baba? 
- Yok. o kadar uzun delij, SQ• 

ccenlerde de söylemiştim, seoid 
ı.ibi yumurcaklar böyle şeylerle 
11 ğratııaaılar. 

-Neden? 
- Ayıp olduğu icia. 
- Peki. bir daha sorm:ıru .. 
CQ<:uk. sustu ve biraz sonra da 

il} im bahane ede-rek odadan çıkıp 
• ; ıtl. 8üyük baba başını ~aAa sola 
lıirkaç defa salladı H': 

- Ne olacak z,amanc:. çocukları 
dedi. Orada hazır bulunanlar da bu 
fikirde olduklorrnı söylediler. Bu 
1.üç~ badlse bir ılaha gôsttrJlli.4-
tir kJ bir çok hususlarda oldu#u 
gibi çocukların cinsi lerbiyesi me. 
seleııin.de çok yanlı~ hareket olu. 
nuyor. Şüphesiz ki bu zararlı bir 
ıı~ydir. Her ebc,·eyin ve ölrtmen 
hu ı,ıe )akından utra,mahdır. 

Çünkil cinsi terbiye hUSU5Ullcht alı• 
nacak yanlı, bir durum ve gasterl. 
lecek ihmal biç beklenllmiyen so
nunçlnrın dolmasına sebebi ye 
'erir. 

Çocuklarda cinsi)·ete ait teceıı
"iısler tahlllt ruhiyatın kurucusu 
olan müı.vertıı doktor Freud'un 
ılediiU gibi çok erteadeP. battl 
1 azan da tlç yaşındnn enel başlar. 
Onun ıçindir lti kOçlk)w dlıiba ilk 

'ıışlardan illbaren durmadan bü. 
'uklerine cinsiyete dair !1e71er so
rnrlar. Fakot bunu bile bile değil 
farkında olmadıkları bir konet 
'e itişin telir.:b'I• ,....... Bu 
hakikatı hllmlyen Jtlrmeler toeü
arın bu hususa müleallık sorula. 

nna ~ail'leairlor ve ~ı uıullr. 
lar. Butllın da ya ...-~ 
'ermezler veyahut '8 1ı11dan° cevap. 
lurla karşılık verirl- Baa1ar çocu
ğu tatmin etmek şöyle dunun bi. 
Jakis ıner.akıııı, teceısOaüd arttı
rırlar. Esasen çoctıtllU" 18fça ne 
kadar kücilk olurlusa olsunlar zan. 
neltillmlz &Jbi ko}Qea aldanmaz. 
1ar. Ruhiyatçılardan F. Janes'nin 
~u sözilnü hiç unutmamalıdır: 

''Cccuk ıasanur etlilfnizdtn 
daha zekldJr.,, 

Bfttttn bun1ar çocoklarcht cinsi 
terbiyeye erkenden b .. 1-ama za• 
n1l't ~n11 afi* bir ~lklc 
söyMlyorler. Yalnız tunu da kaytle. 
delim kl 'ütün terbiyeciler ve ru
hiyatçılar• eJüq ~. 
Bazdan cinsi terbfyenin bul61dan 
5001'.ll b ...... uw• daba daim oJa. 
calını s6yl6JW\u'. Bllna Uı-şı 
tahlili ruhiyatın son ba~aı 
göla.litd• hıllundUNn dilet"- nt,. 

.hl,yatçılar ve t~ri>i> eciler ise bunu 
çok seç buluYorblr. Bunlar arasın
da a.. Odter (marazi tece.Qs) 
adlı serinde cinst ıterblyeye daha 
<-VTe1 bqlanmaınnı, 9. 12 ya'ındaki 
ı;ocuklara dolam haldrıQda esash 
ve tanı blWi vttilme&Jnfn zaruri 
oldutunn taydedl10r. Bu dOşftnOş 
zamumımda daha çok taraftar 
buJuJQI'. Clnlıift çocuk clnsı mese
lelerle çok erkenden ulraşma#a 
hatlar. Onu tMınin etmek Jlsınuhr
\ksi ba~tter heJ& şiddet göster. 
mek çok lehlfbUdJr. Zira bu du. 
rtım çoeukla suçluluk dUYIUMI yıı
rat•MW- 8-- • ...-.... pek 
l·üyültür. 

Cinsi 1"bi79 aaeseltei_. .-a. 
çıJcen .. 11ı1m QAktaı....-. biri et. 
hu terbiyenin ki.ırıler tarafından ve 
ne 1;tırelle yapılması lkım gel<liAi 
keyrinlldlr. Tert>becil~ Y• ruhi
yatçılar lMlracla da U)'Uf~. 
Bunlarııı bir kısmı cinsi teıi>lyenin 
e\·de .._ \"ti iltaiJalar ..., ........ 
)apılmasının daha dolru ve ._... 
oldutu.. ileri SÜllJ'Orltt. P • ....._. 
bu fikirdedir. O da cinai tecesstls. 
ltre ce~ YQ'Jlle t,;Dln n çocukta 
lnhiat ıw. u tut1 dun.bJtası 
gereken s-.suaın UJ'Jlllldırıhna5l 

ışinin mftnbuır.eo eee•eJlnJere aH 
old~~. 

Qiler taraftan bu idduuua dol. 
ru olmadJiııu, çilatil ...,...,tnle.. 
rin çoeotlan 1 .. Te dola'a ll&r- şe
kilde talmisı ed6cet ..,......,. bll
lunntad61annn banatl fota ~rt 
olan Mflllerdtll m-.. IMön· 
rlukJ...,.., M lcıJll ... 3*' 

öıdmn daha zinde ölretmenlerc 
'\:erilmesJnf s6J'Jborlar • 

Kanaatlmt• 861-e lnı iddJaların 
:tisi de dolnıdur fak.at dardır. Ter. 
biye hiç b!r aman tek taraflı ol. 
ıaamaJıdır. Şu halde burada da aile 
ile okul elele nrip çaJışm.alıdırlar. 
Jlyde clnal terbiye ferdi (anne 
.kız çoculm. ihlıhtı da erke çocuAa). 
okulda da .O.terek olmalubr. Yal • 
nız bu iş Ylt>ıhrilen ~ dikkatli 
w lhUyatlı hareket e•melidfr 
~yleMo sclller çocuklann anlıya. 
bilecekleri şekilde açık ?e sade ol• 
mehdular •e yalnız o andaki me. 
rakı sidereeek mahiyetini haiz 
bulunmalıdırlar. Fazla ileri gitmek 
veya kapalı geçmek dotnı delildir. 
<;ocakJar kendilerine söylenen 
şeyleri anlar gibi görünürler. Fa. 
kat bil'llll dikkat olununca onlann 
sözlerimize bMllt aı'k• mAnalar 'fler

diklerini g6rlrh SOJ>hesiı ki tiu. 
nun bir cıok sebepleri •ardır. ET
veIA oeceklar henillı her şeyi dQlio 
na .. ~ kanamat ~na 
uıa,m.mtı.l'<hr. Bunlar b6yatle
rin a6s1Mlııi talalarmda delil du
dalcluında tekrar ederler. 

DllW milhlrn bir sebep te ebeve
yinlerüt :Janl" hareketleriyle mey. 
d.... IJeJen ''TM.ti*" ft ""3nçlu. 
lak., dunuJandır. ÇôcaklU'lll cin• 
si meeeleler bqısında IJ&ferdik. 
leri anlayışsızlıkla bunlar çok bü
yük rol oynarlar. "Anne çocuklar 
nasıl dolarlar,.. deyince sus! Ayıp! 
myJe şey orulur mu? gibi bir 
cevapla karşılaşan çocukta "yasak. 
lık79 ''e ••suçluluk., duylJUSu yer 
yapar. Bu ise onun ruhunu cinsi 
111neitlet,e ka~ı d1J8rdan, )"BIU 

bqkgrı taırafındaq yapılacak 
izahlara .kQar ve dl.lYdulu ıeees
süJerj ken4ilerine ve IVİP. fanta. 
zilerle tatmine JıaJJmuıuwına ~ 
'.bl,.ı verir. Bu da cind terblyeıain 
ÇQS:uktL iMı dtıYP mo.y4ıuııa ..... 
.. ~ı ıtal"Url o1d111a1ta 
sösleriyor. 
Yaıılanma son ' 'erirken çocuk. 

larda cinsi terbiyelLio b-oluması 
itin hulul} çatını beklemenin do~ 
ru oll1UYaca4fını kaydedeeeğim. 
Cihıldl o zaaı.na kadar çocuk ar. 
kadatlarında ... bir ı;ok şeyler öi}re. 
nir. Soııra. <Uiw bir mahıur da bu 
yaştan yani hllltldan 80Dra oıaa 

::inst ~escleJcr ko1:ıyca nnlalı la• 
maa. 

HALiS 0~6(} 

Şeker aakhyan bakJi:al 
mahkuın oldu 

CitaJ~unda Nurosın:ıni)'c. qad.. 
desf.Dde bakkallık yapan Musta,la 
2~ '.kilo şeker için beyanname ,·er. 
ınjyerek bunlun tavan arasına ve 
bod&:IUQ:ı sakhuruşıı. Yakalanan 
bak~ clüıı asJlye ikinci ceza mah . 
kemeaı tarafından 30 lira para, 7 
.ıün dükkanının kaııal,ı.Jm,a.u ~~
sına çarpılmıştır. 250 kilo şeker 
m0sadere olunmuşhır. 

lhivalüWa ,.leri ~rildi 
~ w.118' Cavit Unvw Kay. 

Ml'l valll!ttne, Kayaer! valtal Halit Ak· 
aoy ~&1' vJlllfiiPıP na.kloluıımu'" 
tardır. 

-S...d&blllJİlleııı* ..... 
l1ya JMl ... - ~ .• 

- Mndl ••>tın? 
-lfet•nım? .. 
K,ı_.. • Jlllılml'CI ttılav 

l<&D<lea) m• _. .,_ ...... 
nnı-..: 

-O* pıbs'~ dd. .... bu 
iıtlv 'O •lwd'ı1ııt,.._.._ 
~W• uırıisı DM9'ul 
~ .. , .... a...ilia.. 

Bu +t ' 1 - h..w adim • 
lar, r ti Y '&Rıa ._. bile 
§iiı>be* ....., ..... Wf:ye ed.~ 
vereoeji Ola _, • ftt.tmı he. 
s~u! .• 

A .. : 
- Onun jçin, diye devam etti 

alUaPıı Ucret bir nevi. m .. 'ull : 
Y.ıtimi 8İ~ "9ıı bit ücret oJ .. 

m t' '• 

El tezgah dokuma
cılamnn toplantısı 

1kti1M mili memleket\e 150 

bUı tezgah büındujıanu 

töylecli 

AQıbradan bildiriJ«UDıle llre. 
memleketin muhtelif mıntakalann. 
rlan gelen el teqAh dokumac&lan 
mümeuillerinden mürekkep bir 
heyet Kıaılay salonlarında tgplala
mıştır. 

Toplantıya ri1aset eden lktısat 
,. ekili Sırrı Day şaolll'ı söylemit
tt r: 

''Buaünbiitün J111'da dalılmış o. 
lan el tezdblaruaıa adedi 150 bini 
bulmaktadır Bu tezdlılar mülem. 
mel bir şekilde faaUyele geçtiji 
takdirde Kayseri kombinalarının 

10 misli; memleketin gi,im ihtiya. 
cını t.min edebtlir . ., 

İk,bsat Vekili bundan sonra İR, 
lik buhranına işaret etmiş ve tek 
Up kuma, yapmak hususunda bu 
150 bin tez8Abın t~fkilAtlandırıl
masını mOmenillerden talep ıet. 
miştir. 

v....ı. miicaclele 
cemiyetinin toplantıaı 

v--a. DJkacWe ~ )'il. 
lak ....... dllD ~ CMleemda ya· 
pdmlttlr. 

KGDCN ~ _. ,_,.... Tev_ 

fik saataaııa ~ ...... - ~ 
teaör J!»l19bir toooarlanDdU ... ,. 
man ÇaJmaı ~ ıoo bin Ulıallk 
)'WdlmlıU ba!ıer ~-

JıılUteakllıen )'eııi tdare beyeU aeçll • 
mif ve BWıe:JJDQ Çakırm ceım.lyetin 
faJırl ~ k&bu1111~ ft al. 
lufl&rla kan.l'J.aa~txr. 

Cemiyet S1lleyman Çakırın teberru. 
ile fnfa Olwıacak Jl'.viyoD. 8CDe nilıaye

. tinden e\'Vll b!Urllecektlr. Paviyonda 
on ha.ata m.ccaneu d!IU'lerl da aa blr 
ücretle tech._'ft oın11111C11Atn'. 

Harp. okız.lana 
giren gençler 
Dün ada Utus 

meyd tören yapıldı 
...... , H (A.A) - B1ICÜJl A.Dlla. 
~ yqi gelen s.rb okıt.blawa blıtD.. 
ci 8lDlf gençleri, Ulue'dakl Atatark 
AlıtduiJıe ve ~ mUwiJldıt, 
Ebedl Şefin muYUJlat kabriae- töNllle 
çelakler koymuflarchr. <.leaç H&ıill • 
yeıtıer muııtuam kıtalar ı.ıancle uıua 

meyd&Qma gdmlfler " UıMle etrafm· 1 
da yer a.lnuflaı'du', llneıt. ber lr.elta: 
açı ile aöyliyerek ifttrak etutt iattlı:. 
IU :nuı.ı·11 çaımmıı ve Mıldeye Harb_ 

oluılu remizll <H. 0.) b8J'O bir çe.. 
lak ~tur. 

BuDu mllteüıb lldDcl ..-. b6r 
okur~ ar~ ''bot pldl. 
ma!,. ~ keDdtl«iDi t*'ill etaJt. 
okul ve aub&yllk ~ MO w 
~~ dolu geçlM9'Dl ~ ,,. &. 
lıecli Şet°le Jıllllt Şa(lıl bOyWı du'lıu 

Yarın 
Ekmek yeriR& YR 

atabilirsiniz t 
Vll&yetln tebllji: 

Karı umltlll. Dtllik edllıllt• IPbir 
ve ke=._b ta..._._ nıa.nı-

tıemlnl ...,_ oldafa teldld8 llanr. 

~-· 1 - Ekmek ... - ..... laflll7ea 
... • 1ııaıta.ı ıaWl ....... ... 

caygı !le anmlfbr. 
Bu nutka cevab vere~ yeni Harbi • 

yetilerden bir genç ecdattaı\ kaltıD mı· 
rurn ebedi varuğm• cula, ı..f1,ıt. mu· 
ha.faza eyliyeceklerine and içmlf ve 
insanlık feyiz, fazilet ve askerlik de111. 
!erini aldıkluı B:bedl şet AtaUITk'le 
MUll Şet t11111et tnöa.U'nUn a.dlaı'ııu 
saygı ile anarak aözlerinl bitirmiştir. 

Alay UluıJ ııı.aydaamdan ll8reket U. 
Atatürk'lia ~ ka)trlne geı.Jıt 
\"e her bölük ve her meslekten birer 
okurdan mürekkep bir kıta Wt& ko.. 
mutanları olduğu halde Etuoğrafya 

mUzeılne giderek Ebedi Şef AtalUrk' ~ 
Un mAnevl huzurunda arkadqlar'.I ve 
okul adına saygı ile eğil.mi§ w muvak 
kat kabl'e bir ~ ko)'muttur. Tö.. 
rene bu su·etıe llıOA VılrilallfMr. 

Ça, stoku gittiÇa 
yükseliyor 

:ıleın.lekelimizdeki çny stoku 
güıtden güne artmaktadır. Bilhassa 

son zamanlarda muhtelif ~naıe ... 
ketlerd.cn Yurd.um.uıa k.WliyeUl 
mikl~ çay, Mlnıişür. 

70 bin kilo 
&ümrii'klenmiş, 85 bin kilo da güm. 
rülı:Jenmemiş ÇU" buhınmakladı.r. 

.. 
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HAlliSELE~1 

'l'A-~ aH 
llulDt8 

bir PlewBe .. . 
.PasWk...... • ...... -

hirA•edMa ................ ... 
l'tttpin adalal"lllda ~ ota .e
kil blR .... blthınduiP. ..... 
dan çoğunun da yerli oldağa yua
Jıydı. Amerika domnmMJ PQI' 
Ha"'8rda bir ..... cı..wi ~ 
ii için .Japon19Ja l'ek ,.._ ve 
Japon dOIHUIDl8m•m h&ldm olda
ğu sahada bulanan F1ll_ein ad&Ja. 
rma yardqıa edemezdi; ... ~·i 
kafileleri -kil eierek Ol9Ja yeni 
ka~ler, slW. , .• cepı.ne gön-
dermek lmki.nsızdı. Bu §artları 
düşünerek Japonlarm Filipinler 
de çabuk lllQ\'&ffaln,et bana~ 
ealdarmı ...... liyordü., 

Buna muQbll Singapar ilakkm 
da senelenlenberl Ulmat ~ren 
INerlw abywdllls. ....... , ..... 

...,. ~· sell8dellbeıl ..... .. 
diyorlardı: altmq milyon lnglliı 
linıer. ~ oa be9 yilllll tane Mııt 
yQJc arlıll ,.,.Weetılr JııMar )laN 

hareandıjı ~ 

JIUt.eler g..,. '* stlrpris ha
!lnde bıld!af etti. Falipbuleld kti
çiik Ameıtkaa onlmA1 daha fena 
tartlar alt.lada bili dayuuyor; 
Sinppudald ea az yilı bia ldai
llk hgiltz imparatıorhja Oldma 
teaHm oldu. 

Majino içia dit neı. IÖy....., 
yazıldığını batubyalua. Bir defa 
daha anla§dıyor ki harbi k-unen 
ilk kuvvet cesm ve mulıaıip bir 
ordu ile mükemmel llU.Jeııa -.., 
manda heyetidir; banlar otwibJr 
~ isUhkimlann kQ"ı!ıtetl yoktur; 
~e<Wen paralar '"- &iıler. 

Harp tarihinde ana vatandan 
Vo wJ ordudu am cl.Wil'lrJeri 
halde bQyilk kahrunaııhk gkte
ıen ve ltel'lresl ı.,..tt. ...-.ıı 
._... ordelar da ftND'. aı.t- -. 
ne Tobrallta ........._ A'Nli 1 
yalılar ea ,.m. mluldb:, ..._ 
ise ..... .......,. llM&lşw-. 

v akıt ~ lmpoDlan ............ " 7ÜtlS Bunlar da ~~ :1toklerınt1 lal. 
usiyı. menılekeümiain uzun 1119d-

Gazi o..... ..... ... .. tel*' 
olu b• yet'de \' ........ n 'V9 a. 

Asım U• ''Modem Ttlr)d,)'• ve DL 0 dAD ....,...,.,.._ ....... _... 
mokratlk İngiltere,, baflıklı yalUID • da ~ ~ U llleN' DW • det ihli~ acııı ı ka~ılayacafı mu• 

ıhakhktır. da §fyle diyor: lerdlr. 
''llUttl bqgQ tAIW~ i.rqıaa~ t - 111 ~ ~ mııılılJW'• _,, __________ _ 

ed 1'711 ........ elmlele mabbU ... ~ 

~~,..;: ~na: t ,.un_:;-;.n:u:..-=lllMl=ı=~==::~=~;-:- f( İ İ. ~ ~ • ı :: 'D1 fi • - ...... , . • • ••• "' v 
düşünürse demokratik İngiltere • lalıacıılJrtır. Kararın tatblldnl pdkttr- HA BE R L E R 
nin )'IU"donlarnu i)'i hatırhyabiUr. memek ı~ ılmdWk b8 tıenla&m finL 

İt.a17ama milli bbfiği braWaP lwea yapol 1 • ~ s&N 741L 
slnlarda iN ~her -.. • 4 - llallla elanelE lmpoalan ......, 
tla U.dl '-'diai ld9- e&mell llUIDde batlama lıer p •Meal sb8 ...e 
preı 'ıbıi ~ l(üa.... ıee...., ............... {' asm 

• ~ .,,.,. ~bui @il uıerkez 

blaumda- lraymalramm da iftlraktyle 
bit" toplantı ~p11tır. Bu topla.ııtıda: 

l'...U.U.. YllltU!lllt.k. .. ~ 
1Wdlmmm. ıeliWffl etNt9ld& &öl41 -
1UlmtlftQr. 

t• ..... lldilW ~ idi. o ~ lwırldııla W.•bn ...... ....... 
muıA~w.._UW ..... 
lan let1ıik etaaftte l'Qeltlaat ....... 
FDQ9a bUıe lıatbia 80IUID4a A._vu. 
tQl'J9' ile ~ ...,.. .,... • .....,. 
ibtilil ile JıQvulaıı tt.ıyan ....... 
riai tekrar yerlerine göndererek 
ttalyaıım sadef'e o zamanki AJman. 
ya gibi k~Uk kllrtlk de,•letlerba 
bir~ bir kot1federuyoa 
~Unde idare obnma~ın• ı'teclt. 
~ B ..... lılll x.Vua ..... 
'Detlle. her 19re rajmeD hİl'lljlni 
~ ...... li.Va hagltterecıe. ~ 
bu lridiii Avıu...- ._..." e4eoek 
bir cltwlet ı-w···dı. . 

A • Dtt& • .R8§&4De ~ fi7Mı 38 
Ura-, 2+ .,_ kOlge aıtmm bir- pamı. 
ntn fiyatı iŞ(! 480 k~ta. 
• Fatflate bir JtöaQretl lle~• !lor. 
~rat!!inin ismUıl kullau.arak bıı.Usa. 

kömür daPtna.a.k büaM.ıyı. ma.kbua. 
Alı~ haber veriWlalAe ıöı:e. muka.l>Wnde PJLH, ~amıat.ır. Zaı.ta, 

bir nı'Wdetı.ıa....., ~ INl.UMa kömUrcUyil takib edM'ek mttbut ~ 
t1catıet cıtilll uıawa ~ 4.l:ı.ıMt. U•~ Y..ıs"-1e...,,,, ~ ver -. 
Cemil. COQ& 191\1,bıJ.tta TQrJW>e~e ®ıı. mifttr. 
mek tıare Al~ U.1'Wt ·~ 

' İııta.abul kosrısel'\·atuarı taratmdç ur. 
AJııQetı ~ ~ l\UDUY.._ tertib edllmekde olan Taribt mııaljrJ 

memlekeUınize daha fu.&a. IDM. OtU11. koınserleri.Q_den aj-• 3 ı:v..-t salı 
meal )"8klada bUI muhwllıl• ımur ıunu aktPIH Şelllllr 'ft~~ koıaedl 
!.amN:& ~ak olJDuıtur. Jutmında verilecektir. Programda 17· 

...,.... ~ cı•uet ....... 
blllyetleri •yeslallıt pek - • 
meşhar 'bir ıaakavemeöe bal_..; 
dlnyayı hayran blraktı. 
~ gön 'l'Dlpln ..... ..,, 

Aınerlbh geaeNI 1111111 ~ 

ftllml. ıa•ıhh'P\a Clllkt.= -
enerjllr bir adam ~ ı1ea 
okmt•yor.. Onan ınldalu. _,... 
yanmada~ ... ...... 
~tı. PMifillWıt ..... Yll8Ji 
h_..... tlM"Dıleli Wx• nhHe .. 
,. dohl ,JepenJer, - t.elldlf. ed-. 
ler. Net.Mm 'ks tlll'I W. Pı.-. 
)i fMdlp ~ 

KADIRCA!t K»lj 

Ywıaoletana ~ ~ 

götürecek o\an ~ ,..a"'"
dUn akf&m Ptn!'• b&Nket ·~ 
Vapur Uç gün aııma ~ ol&QUtg, 

Bin yunaaw 908U'1m .... lelleH .. 
getlrtlenk Jmdayı ~ bUal • 
maa.ı ttkrt Usuinda oalllllmü~ 

Bu bu.uta kaU bir karar Yel'llıDe • 
dltl igln ~ bu ..ıerillde y,..... 
tandan kimaeyl ptlrmlyeoektlr. 

Ecnebi ve elrallbet _._, • 
!erindeki 11»ı1-.lllndvin _. 

lllAtltıleü 

Ba~ cıllaıı hidlıleıeri içinde 
geçen aımn ba tarffll VlllllQmn mtL 
Jetler i(ln ,,.ret &1..-k bir &ev· 
hadır. Ve ha- öyle le'Yhadır ki yal
na kendi :lntparatorluklannm mu. 
!ıafuaıtt idil dejit, aynı zamuıda 
milletlerin biirriy~ l~ barhet
tiklerini söyHycn tngtUz devlet &• 

cluala1111m hMlalan MI ıa.o .. 1.. 
baret olmadığmı da göAtcrir.,, 

___ _._ __ ~ci ve 18 inci ._.. ~ nıueUn bes. E~ ve ~t ok'4Ue.ı:ı ~et. 

No:MM 
- CMum w ı.t~ ~ de 

ği)fm! .• Nihayet, ilitn DallUD&! .. 

Kır.ır.uu ~ me1.al'CI derital 
a&ıilmil keeti: 

- Btmun ne ıbai o.lııiuğu hak" 
..... da bir \ ilmim yok! dedi. 

- Peki, ne v~ iliz oau 
::öy:ıe,,iUl ! .. 

- Oa bin! .. 
- lla1'k ını?, 
-a.yrr! .. 
- ~a?. 
- Dolar! .• 
- o nioin?. 
- Çünkü, bugün ııiyui ahvale 
l~ ll&l'tWm on sağlamı A • 
•ellİllmt paı'MI görilDıüyc»!, 

1 tiraf ederim ki o eueda 2liıı.. 
ıWnde şöy.19 hi• dılYar- af~ti salla. 
:ı~ : ''Bttyl* ana.. yahııdi ctt 

J.n ve öWıaı fWLl üzerindeki ilmi 

...... .. •• 111._..,. .. , tokArlanndan (Hal• PMt; Tab'i Mua. ı me~ de,_ ~aJ.!J.tk ~ 1ÇIJ. 
ıs ~---t camarım tala erendi, Bel\U Haaan a{a. Eyubl mac it_l,a l.tu~ maar.11 JJllldQrlQllln 

nasın balosauıun verileceli •n• E~bektr at•. 'l"&oWıi Xueta(a çavu· ce ~ete ~t.trace.at e<UlJOl§tb'. 
dü~ CnutmaYJnız. BalMMtn Ostün. ~)un eserle.tile yarım uır ve daha «?4- O~•na ~rleri teüdk Oıluoaaak. 
Jüğiinü muhafaza tçin lerlip hey~. ki zaınaaılara ait- bir CJ9k ı~ar Yl,I\,. tadU\ Bu i§le vek~ ~ ~1'flepl~r 
tinin çalışmalart ilerlemiştir. dır. direktörlQtU. m~ o~tada'. 

~ tu ... Jf bWlUMUl ıai 
bondi9 1'lq tvd ıiıW ~ btt
pns got;bne 10.080 dolar ~ 
yev~!., 
~ ... ı.faıll& .... fJr 

rindea -..,eıelı: 1*' .._. 4lea 
;.v.en -. ~ _. •IMı: •'• 
~~yibielMI 1 -
hQl & .. teftıı:at ..... ıt 
ra. '*' ~ ms--. ı.ıo llilr
~ bi:1w ıtll vo belli ...., ~ 
yee~.._....ı.a-.b11t1r. 

~ doMtıJJ -~ lıılt~ 
!milat ~eeellsıl a•M-ta 

o tallclbde d. ..... NwM 
kanı ~ olu 1lll -... te
reddt1talb idııııaa wNdım .... • 
cekU. 

KlllPD ıu.ı. meıhWım ıılA ı ı.. ~ 
şifleri ~'"-. ...._ ~ a-
bat ~ l>tlWa ~ ·a.r.. 
l1le raimea •'41a1Ft ..... , .... ~ 
lia; bu - lMIU ~- .... 
şey olduju balde ... 

l.htı.aı ki b8l'p .. ••'*'* 
lerde. buciln, ilate•hr her ı rs 
kiııdea QCJt dalla. •ılh*lt 1ıri 1 da 
v:eya ~ haıellet ...,.. .. 
!ar; Balki mu. da ...,.. llllden
hirc ken6ıJ aıemye ih..._ıara 
v_,.a,_ ıiM ~e Malere bı>
t.Jrdılt ~ ıı.., ,_,.emeı•e ce-

v.ııp vermiyordu, 
Yabut da. Klug, halıidcatte, y'll• 

r.u; ibaQa aııneili değil, :tea• de 
u.m -. yal\~i. ~iti bwldan 
d•yı k~terin'c etJFBTIDI ele 
\ emıelr i&t.cmiyordu. 
Vdhuıl, bydctttğill) gitıi, b-.t 

c!bet meçhuldür. ~uı ktllll~ 
Ur. 

Fa.kat, netiee itit>arjyle, harp 
mNııitemeai ~ aA.n. v~ inadı 
~nda ~ oldu. Onu söy. 
.etemedt. 

11u.nun Ut.erine, ~k UııbJ.1 olarak, 
bu eerm""2tsb :ınühendtı casualqk 
"!ıçmıd9.4 ~ita.ya başı kesihnek 
~ idaıuıa mahkiun edildi. 

Ertesi -.balı Plrıltla beraber 
ickln ht1bnü harp nııabıkemeeinbı 
~ vlUMtada yerine getirildt ve ga. 
rlt mllhendi&le bütUn esran ~ 
~, ...... ~~ 

Klu(tun ;,cwn hUknıiinde ( cası.uı
Juk) ve (~ hu"t eaetjWl a • 
jeybiftde itırıl eabota~) <-.- . 
lMJa gi9t1 t:caıa8) giJıİ cilrlbnJede 
beraılırer it' lıayıt ~ 'ftrtti: 

"Kan'll8 Y"budi kw- ~ 
c~ ~ \10 ~,_,,,.._ 
Ktug .. ,. 
~ bnlı ..,,_bu ~ 

le lr.,- ...... -- ,...., Jıııuı 

kıı.t"JlllnJf keaik bir mübeadia ba-
1/I etrafnıda. hİl' hafta JlrilddeUe 
co,ku.z doğurdum. 

Bir hafta sonra, eerarengla mil. 
hoodie KI:ucun .kafMr, lllyah bir 
mupmbe.ya anb otarak, masamın 
iize~ydl 
Meareı - ilim bir mezarcı ol.. 
d~ iepa.t etmek için olacak~ 
kalayı anöecptik eczalarla mil -
.!.:emımel surette temizleyip öyle 
~. Bu kafayı, Jmnbllir bu 
giüı 'btltün dilnyayı at.ege ve~ 
clıa.n bu harbi bitirmek için ne ha
rikalar dü~tl' olanlar bu kafa
YI. ellerim ti.triyerck ve mtlthig 
tir merakla açbnı . 

Biçare m.Wıendisln gözleri be.~ , 
tA dari>e&lnın ~etiyle hail d:ıfa-
rı ftrlaDllf bir haldeydi. 

Onun atamı- açtım. 
Dişlerimn hiç elısiluıH:, tam biP 

di:ıı;. halinde olduğwıu gördüm, 
Htıadbten HUda, yahut yeni 

tsQite P'tav Krabt dotntyu~'le
m.lmtl K1Uıg'UD Bağ tarafındaki Uç 
~ taianaydt. BaMan hemen eök 
~ 

Bu talana d~ itina De IP!'tl
rU ~lemse baktım. 'Oçilnell dtıi 
IHl'arken sevinçle bafrnDairtan 
.., ........ ıhnrılBll. (lhlHllM _,., 



ABONE ŞA.RTLARJ 

Set..eı0ı 
8 nylıJı 
il aylık 
l aylık 

Tllrklye Ecnebi 
u.oo s.r. :n.oo ar. 
'UiO • 1'.00 • 
4.00 • 8.00 • 
LM • 8.00 • 

..., tdare l'elefono: ıta'10 

~"Jündpn 
uqünP -~'1tldoıu aja1&8mın verdiğı haber-

e '!Öre diin11a vazi11etine bakı.ş 

Şark cephe
bir bakış sine 

k Sark cephesinde harp yeniden _ 
l ızışınışa benziyor. Sovyetler Le
onyııya ya.km tepelere ynkhıştıkla. 
~ını bildirirlerken Almnn tebli~i 
e nıerkez .ı..--csiminde büyük mu• 

"arrakıyellcr elde edildiğıni bildir. 
llıektedir. TbliEıe göre dört h:ıfla 
&Gren muharebeler neticesinde bir 
~v:vei ordusunun külli kısmının 
tenber içine alınarak tamamen, di. 
Ger bir ordunun d:.l kısmının imh:ı 

' 'dildiğini bildirmektedir. So\·yel 
ıa)·i::ıtı 27,000 ölü, 5000 esjr, 187 
tank 615 top, 1150 bomba topu 
~nı:ıt~lunmuştur. 

))i~er tararton Fon Tiripic. ami. 
~.at Şer amiral Happer ismindeki 
uç Alman zırhlısı da Şim:ıl deni. 
tinde Norveç kıyılıırına doğru çık· 
ltlıştır. Bunlar şimnll Rusyaya )a. 
llılan İngiliz Ye Amerikan yardı
llıına mani olmaktır. Bu gemiler 
1'enıtenba_yındadır. 

Almanlar dün fevl>:ılıide bir teb
lığ neşretmişlerdir. Bunda Alınan 
deniznllılarının Atlanlikte ceman 
102 hin tonluk 17 gemi lıatı,rdıkla. 
rı. bu suretle Ahnan denizaltıla
rının Amerika snlıilleri açığınd:ı 
batırdıkları gemilerin, sekseni bul. 
<hığu bildirilmektedir. 

LIBYADA: 

İD8iliZ tebliğine göre Gnzala ba. 
.... ltsında harekat yapan muharip 

ll<üCrezeler yeniden Tjmimi - Me.. 
ltiu yolunun birçok noktalarına 
~Q\ışlardır. Tnnklar refakatinde 
lllih,·er müfrezelerine rastlanmış 
fakat bu Jmv,·etler muharebe ver. 
~den şimale çekilmişlerdir. Diiş· 
?\lan kısmıküllisinin Mekili ei\ a ... 
l'ında bulunduğu görülmüştür. Ha. 
~ şartlarının fenalığı yü;:iinden 
h"va hare.katı olmamıştır. 

UZAK ş,ıRKTA: 

.Vaşinglondnn hlldirildi!Un~ S~
'te Felem<'nk deniz barı> ı:temılerı. 

münaaebetile 

lletllur ing ·nz 
••iri 

MasfiJdin 
Rüştü Arasa 

mektubu 
Londra, 21 (A.A.) - Londra halk 

~evinin açılması mUnasebetile, lngiliZ 
şairi John Masefielıl, bUytik elçi dok -
tor Tevfik RU_ştu Arasa aşağıdaki 
dostluk mektubunu gönderml,ştir: 

Türk hUkıimctınin Londrıı.da bir 
hal!<cvi açmakta bulunduğunu duymak 
la bahtiyarım. Halkevlerinin kadm ve 
erkek, genç ve ihtiyar herkes için biı. 
gl, kUltUr, sosyal topla.nll. kitap, fikir 
mildaveıesi, konierans, tiyatro ve mu. 
zik bakmımda.n birer merkez olduğu· 
nu vatandaşlıı.rrm bilmiyebllirler. Halk 
evleri nereye gelmi§sc orıı.yıı bilgi, a. 
IAka, neşe, arkadaşlık, dostluk ve an • 
layın getirmiş ve bir çok dimağları 
M.tıı Jtiyatlardan kurtarmıştır . .Bun -
lann teınln ettığl iaydaları ben bizzat 
gördUı:n. Birkaç yıl önee o nefis yeni 
Tlirk ba§ ~ehrinl ziyaret t>tmek s:ı.ade· 
tuıe ermiş ve dört bir tarafınca yer.! 
bir hayatın ateşini sezmiştim. E:.ı y.ınl 
tesisin, "TUrkiye dışındaki bu lllt halk 

1 
evinin,. her iki halkın bir arad:ı. top. 
!anmasını, fikir ve kültUr orUıklığm_ 

da bulunma.smı, savaş sonu meselesi 
hakkında fikir teaU etmesini ve birL 
birini ceşaretlrztdlnnesini ltolaylaştıra 
bileceğini dU~Unmekle mesrurum. Her· 

necip şey nasrl muvaifak olursa bu 
mtiessesese de halkımıza :;izdeki en L 

yi şeyleri bilmeyi ve sevmeyi öğret->. 
cek mties.ııiı:ılerinin büyük llmltlerini 
tahakkuk ettil'ecektir. Bilgi ve anlayış 
teminl gibi temiz bir gaye için Lon. 
drada açılan bu yeni mUess~:ye her 
türlü muvaffakiyetler diler, iyi niyet· 
ıı bütün !ngillz kadın ve erkeğinin 

hissine tercüman olarak size lıoşgeldL 
nlz derim. 

Kimsesizlere iş bulma 

yurdu açıldı 

DUn_, Eötln.Ölıll Jİ4*9Yi ts.tmııla.n: 
Nuı;uosmanlye blna.tlnda "kimsesiz . 
leri kurta.ı:rna ve i§ bulma., Llimli bir 
yurt açılmı,,trr. 

Yurdun tesis makııaclı ıııkıntıya uğ. 
ramı§ vatandaşlara i§ bulmaktan iba· 

rettir. ı 
Yurt seven ze~ıerin yurdun inki. 

wma yardımları beklenmektedir . ı 

Alevler arasında 
kalan >ki kadın 

(Baş tarafı 1 ncide) 
pal'layıcı bir madde clökt'rck yak
mak isleıniştiı. Kndınların yaraları 
;ığır oldnğıında_n ifadeleri alınama. 
mıştır. Billıa1;sa · Jfoticcnin yarnst 
çvk ağır ve hayalı iehlikede görül· 
meklcdir. 

tıin refakatinde bulunan O Amcri• 
kan torpito muhribi Bali odası kı. 
l'ılarındn jJ<l Japon muhribini ba. 
1ınnıslır. Ameri.k:ın semilert hafif 
hllsur~ uğramıştır. Japonlar da So. 
llıatra sularında hususi llpte bir 
~i batırmışlar bir İngiliz deni• 
~l\tı gemisiyle bir mayın tarayıcı 
i~iyJ ye bir İngiliz ticaret v~u. 
l'ılnu zaptetmişlerdir. Surabya uze. 
t'illde yapılan hava muharehel~rin. 
~ Japon tayyareleri 31 Amerikan 
111Yya1'e6i düşürmüşlerdir, Lim~· 

Tahir ile Zühre 
lla bulunan bcs muhrip hasara us. 
ı·ıı.tılnııştır. C~marlesi gecesi ild 
~ı·uvazör ve üc mulıripten mürck. 
kep bir Iloll::ında filosuna karşı 
Lombon h-Oğaımdu iki Japon muh
~ibı 1arafındıın ynpılan hücumda 
~i Hollanda muhribi batırılmıştır. 
aşka bir muhrip tc ciddl hasara 

\ığratıırnıştır. 

l Müttefikler Somatra adasındaki 
llgiliz ve Hollanda kıtalıınnı tahll. 

~· ~Ye başlamışlardır. Bu kıtalar 
bet · I ı· lıt~ ro1 tesislerini tahrJp cıınış er~ ır. 
Uttefilı;Jer Cnvayı bir kale halıne 

•er a· B t\j 1tnıiye karar vermişler ır. u 
~ tetıc Cava Avustralyanın bir ön 
~leşi olacaktır. 

Yazan: tskcnder F. Serteıu 

-114-
- Alçak! • dile bağırdı . Sen her 

za,mıı.o blzim birletmcm.l:r.e mani oluA 
yorıııın ! Blzdwa ne .tstiyo1'8UD? 

At üııtönde duran cariyeler 1·e a.ta,. 
lıır korkudıul bir tarata çekllmlşlerdl 
(Karaçalı) keekln ve parlal!; kılıcım 
savarmağa baflamL,tı. 
"- Bu fcrS3t her zamaa ele geç . 

mez... şu çapkının kafumı kopara • 

yun.,, 
Diye söylellerek 'Iabirill UaeriDe yü. 

rildU. 
- AJlabmr, eeD berıl §U babıln .kar. 

şmmda mahcup etıno! 
Diyerek allratle Arabın blle~e ._ 

tııdı.~ şlcldetU bir ~ lalıcmı 
yere d~ürdtl ve hemen k&PIP saldır. Ilı .la.ı>onıar Malezyn.dı.t .~anl~kl:ırı 

11~rebelcrde 73,.000 ~~ır nl<ııkJn. dı: 
l'lı:ı 000 ··ı·· - Şlmdl een davranma? Görüyor. 

'- kendileri ise ancak 3 o u 
~7 l'araıı vertllkl ini bilclirmckte. f;un ya.. sllA.h da pam gibi, 1dDdD e. 
•rler. Japon tayyareleri Somalrıt- linc geı;erso onwı olur. 

llın şlınaiinde bnzı .keşif uçuşları Vo blr hamlede (Kar~Jyı aya. 
h1>rnışlardır Du nrada Cava :ııla- ğoım aıtma aldı: f Jdu 
sın 1 • d h~ - Şlmdt seni gebertmek arz o · 

n bir hava meyclanına :ı u- aldı 
curn edilmi basar vukua getiril •. " Tahlrl~ biranda kılıcı yerden • 
l'l:ıirnr. ş, ğıuı gören Ztıhre aevtnçle atmm eliz. 

h F'Uiı>inlcrdc son 24 a:ıt zarfında gin.Je .. ~l cekU~-•-· ..._._,_, _ 
cı:ıtaa J - \ur "n ._._..ın ba§mı, AAUU. "" 
ı n Yarımadasına kıırşı apon. 
ar ağır bir topcu nteşi açmış ve fırsat her mman ele geçmez. • 

~~ı:ıı şidd'eUo karşılık nlroışlnrdır. (l'=lı) 3~vanxıat:uı ha§~~ 
ç 

1
;.nde kuvvetle,ri arasrnd::ı dn lıir ' vin- I ~ ~n ett~=-· mıı:oo: Na: 

o,.. rnüsad J 1 t g o qyım. ""'- __, aen e • ... eme er o muş ur. _, __ ömrilmd b1 kere rıa.aa, oy. 
nırm:ınyad:ı rt:ı şlddctli Jt\u.li~- ......... e r te) 

beler olmaktndır B 1 ç· "UY• dwn.. benim &u!:wn yoktur. Bent bu. 

H A B E it - '.ı\kş8m ~ 
3 

J 

LER Babasının tanıdığını tehd t etnıiş ! 
Boğazlar meselesi Normandi çamurlar Bir mangada 'Köşeye 1000 lira bırakmaz. 
Tas ajansı yeni b r içinde yat ..., j san kendini ölmüş bil!,, 

tekzip na,retti _Vaşington, 2. 1 (,1..A.) _ıyN~orrmaıl. Jap,.onlar a. gırı .6eyazrtta Balaban sokağında otu. 
Moskow., 21 (A.A) - Tass ajansı d t 1 tan ~Iehruct Recai aılmda 15 ;,aşında 

bi.Jdiriyor: 
1 ı:ansatla~lık gemisi 4 metre ka. zayıa verıyor lılr çocult, Sabri adulda. bir kundura 

lınlJ.8ında hır "ılmur lnb"k .. T Pravda gazetesinin İstanbul nıuha_ . ~ ' .. ası uze. magau.sı sabibine şöyle bir mektup 
biri yazıyor: rınc yatmış bulunmakta ise de hu Rangoıı. 22 (.1.,t.) - İngiliz .kı. göndt:rn:ıi~tır: 
Alma.nyanın Türkiye büyük elçisi ıotcrniyi YiizılilnııC"k kabil olac:ık!ır. lalan Blin nehri bölgesinde Jııpon. Azizim! 

M. Von Papen M. Eden'in geçen ilk. Mareşal Peten Aınerib l:irı ağır zayfola uğratmnğa dnaın Bu mektubu altr alınıp; 3 gün için. 
k .. _ da ''oskovadakl görıı~ 1 f. · ctmektediflPr. Yazivellc ıuühim biı: de dUlddl.nırun !lwisindeki kö .. enln dl. 
i!Mıun = ~me eri se ın ile görü'ltii "' " 

hakkında Türkiye Cilmhurreisine hu. Londra, 
22 

(A. A. )'Y _""'_ İşvi,.re ıkjişikiik vukua, gelmediği zıımıe- bine bin lira koymazsan kendini ölmüş 
sust bir nı:ı.ruzatta bulunm4§tur. M. r d " dilınektedir. / l;ıD!,, 

<ı yosunun bildl™;;;.ine gö .. c, Me- R t ·ı· 
Von Papen bu görüşmeler esnasında. ret.al Petcn, dün''-CAmerikn "'sclır· ı·r..• anıton radyosuna qöre ngı ıı 1 Sabri mektubu alınca parayı koy · 
.... .- Ed 'in Sovuetıcr Birl'""- ı tan ... - havn kuvvetleri,·le ,\mcriken "Ö ınNt, üzere :nezkilr köce'-·~ gideee~nc 
..... en ., ~L>Ae s - kabul etmiş•ir. Mülakatta amiral ., "' J " ., .,. 
bul boğazını ve Basra körfezini vaa.. Darlan da bulu.ıunuştur. r.~llü lnyyarelcrindcn nıürekkıw tab.li polise müracaat etmiş ve para • 
ıletmiş olduğunu iddia eyleml§tiı:. bır ımıp Japon me,·zileıiııe şicldel. nm verUmesi icap ooen gtinde bütün 

Muhabirin aldığı haberlere göre Montevideoda parlamento le lnaruz etmişlerdir. Cunıı.rtcsi tedbirler alınmış, küçük ganı;ster is . 
TUrkiyedeki Japon büyüle elçisi Japon feshedildi hiitiin gün rnüllcfik kuvvetler düş. tedl~i parayı almak ilzere gelince ya. 
yanın bu mrı.l~ta. Almanyanııı kay· Montevidoo 22 (A.A.) _ Rels!cum. ıunnı ağır kayıplara u~rat:ın hir k n mqıbr. 
naklanndan başka kaynaklardan sa hur Boldonıir par!O.mentoyu feshet • 1 ornbardımam müteakip nakliy~ 1 hlehmet Recai, Sabrinin bir dostu • 
hı.b oldu.ıı., keyfiyetinin i!Av ... ~ı 1 · kuvvcllerine \'C depolara taarrıız nun oğludur, Sabrl bunun üzerine da. 

""' ....., Y e Ol.iştir. 1ntihıı.bat yıı.pılanuyıı.caktır. 
TUrlt hükumetine buna. benzer bir de. HUkü t ederek hircok yanı::ıınl:rr çıkarmış. ı vasından feragat etmişse de çocuk 3 

mc e mUı.a.hir partner parl!men ı ı "" U meçde bulunmağıı. memur ed.llmiştir. tonun . ıırr ır. ...,.,c aııUy~ ceza mahkemesine teslim 
yerıne geçecek olan bir meclis .Tapon av !a'''-·arcleri htı h"re"~•la oıunmuctur. Dtin yapılan muhakeme. Bu suretle Mihver devletleri mUmes teşkil edeceklerdir. 0 

J "' "" w 
sllleri sıkıcı bir ısrarla Türkiyeyi müt. ın;\ni olmak islenı işlerse de lııınlar. de, küı;Ult gangsterin vekili, çocuğun 
tefiklerin mevcut olmayan yalanıarına :s=::::================== don üçü Amerikan ~önüllül_cri t::ırn. Sabrinin eesıı.retl:ıi ölçmek üzere böy. 
inandırnıağa.. l!:naa gayret etmektedir. ovyet ve yabanct basmlar tarafından fıııd:ın düşürülmüştür. Gönüllüler le bir şaka yaptığını söylemiş, şahitler 

mahiyeti ortaya vurula.o kaba ve adi ı · b · ·• k d ler. o yalanlar ki uydurulması tama.. ııc ır kayba uğr:ım:ımışl:ırdır. ue en isıniıı bilhassa gangster filim· 
Yalanların tekrarından '-- "ka bir "ev J • dH~k''- d"~·- l t 1 miyle Hitlerc!lere aittir. BUtün bu ya.. 01 dı,.. ...... ,. " • 0::--r- - ::rıne - uıı 01 ~....,.u ana nµ,§ ar. 

ma sı herkes için açıktır. Bu yalan· 8 • dır 
lan uydurmaların Hltıer ile hempaları 1 ır •• eş . ann tahrikçi bir mahiyeti bulundu gun N ti ed hk kti ük R n•-'-tarafmdan işae edilen ve bir çok defa ğu e c c ına eme, · ~ · ec .......... 

nu anlamak gU_ç değildir. adllye dok.toruna muayene ~tUrilm.ı., 

••Bugün TAKSİM sinemasında-lil hadisesi 
Peruda radyo neşriyatını 

Ccıı:;iyetin ahlı\ki ve içtimai yaralarını ne§terllyen -
Kalb ve güntiUcri ateşIJyen, kl4sik Türk ~e Arap• ıııa.z d1.u·durdu 

rnhn ftftx-....ı nun en at~şll en Lima, 22 (A.A.J - DUnkU eumar. cvaz ·-----ertnı ~ineıııindo topın~an: 
., test günU bir gUne~ hltdlııesi cenubt 

Z EH i ~ .. l:,.i_~_ç_ i Ç E 
(Türk_çe AraPÇa. şarkılı) 

Senenin en bUyttk hlsei, içti~ beyl'<:an kaynafı, ölme1' ha.yat fnclası. 

1 
TARSlM SİNEMASININ 

Vllai ııalonunu bir battadaıaberi takdir ve alkı, 

.... ....... ~~~--~~-w-le~rl~le~inl~~~o~r.~-. .... ._..,,( 
BestekA.n: Kemani SADl ~ILAY 

TanbuJ:I: SALAllATT.tN, kemani NUBA.R ve 36 kişilik h.iime sa& heyeti: 
ka.dm. ve erkeklerden mürekkep büyük koro gnıpu 

IBuglkQe kada\r hiçbir film bu kadar muvaffaldyet kaza.ıunadı 
ve hiçbir filmde bıçkll'a hıçkıra. bıı kadar ağla.ıınuıdı 

--~~iiİiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiilii&~~~. 
En bliyill< 8.f)darı unutturan .. 

En korkunç cinayetlere Y,ol ~ •• 
En btıyttk heyecanlar yaı:at.an., 

PIRLANTALI KADI 
ISA MiRANDA - GEORGES BRENT'in 

YaratU&'ı en son !J8beser 
Heyecandan kudret alan en güzel filmidir. 

Bugün L A L E . Sinemasında 
Programa IUl.ve olarak 11U2 'lt'ııes1nin harlkalarmdan 

Renkli Miki: DENiZAl Ti REVüSU .. ••••••D-Jı,ıgluı !1&8t ıı de tcn:zUAtlı. matine ••••lmll••• 
ederiıp, 

Gaddar ve hllek.tr fellAJı o kadar 
çok yalv~ k.l.. 

Nihayet Tahlrin ~rbaıoot daman 
kabardı .. inJlafa geJdL: 

- Haydi, seni aUodlyorwn. Bi:ıiı.D 
Yakamız. baak ve defol git buradan. 

Tahir, bJr paçavra. pa~ası gibi yer. 
le.re se.rllcQ ~l\lllllDI ya.pmdan 
a.yrııcı... ~ • bindi., ZUhreye dün 
dil: 

- Haydi, glcleUaı artık. Bwulan 
&oo.ra bizi yolm~ hl& kimle çevL 
.l"lllDM; 

Tabi.r bundaa 8'IQ'a ~ye de ... 
lctl!dl: 

- Sea de ~ -· KWiyoruz. 
Kafileden aynldıJu,. Kaya.IM'ıP ar. 

k---. 88~ baM bir yol 1-lttuıar, 
atıarmı aürdWer. 

Zühre yolda.~: 

- '.l'Wıir? dedi - ellnıtW...t dÖ'1UÜf. 
ken neden !!IU b.mzır f~ canmı 
cıelıenaeme göadenaecH.ııp 

- Nasıl yalvardıtmı gürmedln JllSp 
ne yapayını..! ~ onu öldlil'· 
IDellMI man~ oldu. 

- tyı aa... bu beril tehro gtd~ 
meeeleyl babıı.ma apJ•tına.. nu saw 
l!RDI f yor 

- O anlatıncaya kadar biz yolumu. 
zu almış olıuıız. 

Balbokl blnz ~ llOIU'a at. 
]ar yavaşlacWar. 

Zöhl'&> ile dadıM b'1ıtba liınürlerbule 
belki ancak bir lk1 kCl'e ata binmiıt· 
lerdl. Tahir gibi hayvanları eU.remlyor 
ıar, korkuyorlanh. Bu yi1zden Ta.hk 
de onJ.a.ra uyarak yavae gldlyordo. 

dUşüyordo. 

Al:"RILm ÇEŞMEStNlN B.~ŞINDA 
Şeb1rden iki Uç ıııaa.t U:ı:akta bir te

penin kenarında bulunan (Ayrılık~
f0081) başwa gelml!Jlerdl. 

Tahlrln bU çeşme ba§mda bir çok 
ııa.tua.ıan vardı. Atnu yalağı>, ıılll'dü: 

_ :şurada biraz dura1ını, Zlilırocı . 

ğlnı! 

Ay~ ve ZillJrcınln atları: ÇCfmenln 
t:ı:ı~mda dıı:rml13tu· 

Tahir attan yere atladı ve ç~nın 
bir .ı;eoarındaki "Elveda Dl~rbakır •. 
senden ve sevgllln:ıden ayrılıyorum.,, 
climle5inl okudu. 

- Bak, banı.ıı ben Ma.rdJne ııllr~ 
giderken yazmııtun. Şu 9e!PQe, bir in. 
BŞ11dan daba vefal(dır •• &ıolgı ba~
la.nmı bAli\ aakJıYor. 

Zlihre çeııneden su lçU: 
_ Ne tatlı ve soğuk suyu va.r .. 

~: 
- Aman asıaıwn, dedi.. Ö:Q!'Ümde 

atla bu kadar uZUD yol yür\.Uneml,Ş • 
ttm. Hele şurada birııZ dlnloıı.ellm, 

Zillı.re de aynı arzuyıı izhar edince, 
Tahire söz dlişmedJ. O zaten Zlibı-enln 
a.nı:ularma nasıl kar:ıJı durabillrdl 'l 

- Böyle güzel bir yerde be3 on da.. 
IQka eğ'lenmekkll blr ~y çıkmaz. 
llaydi ininiz bakalım. 

De.dl.. ZiUıfeula elJDde.n tuttu.. yere 
lncltrdl. Tahir h!IA kadm elblse.lnl 
sırtından ç.ık&rmamıtft+ O, kendi hesa. 
bınca. üç saat soD.l'a bir köye va.rac4k 
tı .. Köye girerken, kadın clbl.scslnl sır. 
tm dan at84-Aktl. 
Z:Wı~ ~ l~rl:en, Tahir çejmeDln 

Y&ll davarmdıa yazılı olluı bir ~ ko. 
ııuşmalar, ~yltıeı- ve 8i"l'll.ık batırala 
n &ö.t:'llii. 

Peruda radyo n•şriya.tmm !şltilmeelne 
tamanıJ!e mani olmuı;ıtur. Hava nakil. 
yatı lrnmpanyaları mutad havaı rapor. 
ıarmt alamadıkları gibi uçuş halinde 
bulllJ1an ta~·areleri ile de muhawre 
c,dememişlerdir. 

1st.Uı.ba.ra t ajansla.rı hiçbir haber a-

Yeşilköyde bir adam 
Tren bileti alırken d~üp 

öldü 
45 YB§larmda kadar tahmin olwıan 

bir zat bu sabah, Yc§llköy tren ista.s. 
yonundan bilet alırken birdenbire dil. 
şUp Ö!mll§tUr. 
Adamın üzerinde yapılan aramada 

hliviyetini teshite yarar h~hangi bir 
evrak bulunamam~tır, Kendisin.in 
kalb durınıı.smdan öldüğü se.mJmakta
dtr. HUviyetf tahkik edil.IJMktedtl'. 

Suudi Arabistandaki ltalayn 
sefareti 

'I'enJ. • Delhl, 22 ( A.A.) - Hnber 
alındığına göre Suud! Arabistan bil • 
kOmetinin talebi veçhile Yceddadnkt 
İtalyıın sefa.rea, heyeti gel'! çagnımış_ 
tır. 

Almanqada 
Harp ihtiyaçları için yeni bir 

kararname neşredildi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ruzvelt, 

federal teşekkllilerdeki sivll lı!zmctıe
rin topyekün han> ihtiyaçlarına illtL 
bakınt tacil etmek maksadını güden 
bir kararname nejt'etmiştır. 

Bu ~rnamedc ezcUmlc alfı.kadar 

memurlaı:m mUJWJı harp i§lerıle m~. 
gul ola.n bürolara nakli tavsiye edil. 
mektedlr. 

-~---0 L " 

Balkevıerlata 
Y.•l dil!fimft 

(Baş t&rarı 1 nd<le) 
telif sergilerin 250 dlr. Sosyal yardım 
şube~rinden faydalanan vatancillşla. • 
rm say?sı 40,000 dlr. Halkevlerjnc!e 
419,250 kitab mevcuttur. Bu kitablaJ'
dan 2,461,813 vatandaş ıatifade etmiş 
tir. 

Şimdiye kadar 25,000 kurs açılmış 
45,000 vatandaş bu kurslara devam 
etmi_ştir. 

YENi AÇILACAK EVLER 
Londrada, Ağrı ve Doğu ~yazıtta. 

Balkevlne çevrüen O<Jslar 
Bursada. Karaeabey, Konyada. Boz. 

kır ve Hadtm halk odaları. 
YENi AÇIBA.N HALK ODALARI 

Sllec!k'dc Gölpazarı, B:.ırsa'da: Çel. 
tikçl, Dağ I{adl, UluabAt, Sultaniye, 
Çanaltkalede: Ezine, Çan.kında· Şa 
banözU, Bayraklr, Çorumda: Ll\çin, 
Denizlide: Ra..sköy, tstanbulda · Kar· 
tal, YeşUköy, !zmirde: Kirnz, Bey 
:'laf, Kara burun, mrşehlrde: Çiçek. 
dağ, Akpınar, .M:eraş'da Ar.dirin Mar
dln'de: Midyat, Tekirdağ'da: ;:;aray 
Tunçelide Muhı.ındu, Başvarta.nlk oku. 
ma odalandu". 

Yeni açtl:ı.ularıa hii.lkevlerinln sayı 
sı 389 halk Odalarınnı dıı. 2l 7 ye yülc 
selmıştir. . . .. 

ne karar vermi§tir. 
~ ........ 

BtlyOll deniz 
mallarebeSi 

(~ tarafı 1 neide) 
Amerika bahriye nezareti 2 Japon 

muhribinin ba.trrıldığmI ilAn etml§ttr. 
Bunun yukarda bildirilenlerden ml, 
yoksa ba§kş. mı olduğu belli değildir. 

Batavia.da neşredilen tebliğde bir 
Japon gen11slnin balınldığ'l, 1 knıva.. 

zör. 2 :ı+ıuhribe tam isabet olduğu, ka... 
raya çıkmş.k istlyen Japonlann pike 
tayyareler tarafından bombaıandığI 

blldirillyor. 

Sa:\·goo, 22 (A. A.) - 11k de· 
fa oliU'&k Cavada kara ve deniz 
kuv:veUeıi ara.smda mühim bir 
muharebe olmu.5tur. Buraya yer• 
~eşmiş olan Anglo - Sakson den.iz 
kuvvetleri Balj adasına. yapılan 
çıkma hareke-tim himaye eden Ja
pon birlrkl~ taarruz etmişler• 
dir. 

Jawn radyosunun bildirdiğıne 
C"i>re müttefiklerin i~i rnuhrihi 
00.tınlnuş, ilE} kr.uv~örle bir muh. 
tjp hasara uğratılm~tır. Bir Ja. 
pon muhribi hafifçe yaralaıµpıI
tır. 

Batavya radyosu iki Japon kru
vaz9ril ile iki muhribln ağrr hasa
r:-ı. uğradrklarmı bild~tedir. 

Deniz muharebesin<len evvel 
Beli etrafında bulunsn Japon ge• 
milerinc lıava ta.arruzla:n yapıl. 
m.rştrr. Ho 1 landa radyosu dikık.ıı.to 
&ayan neticeler elde edildiğini 
oildirmektedir. 

Diğer cihetten Tokyonun ver. 
üiğl blr ha.Qere göre Japon tayya. 
releri Surabaya limanında. b8!f 
Hollanda muhribini ağır hase.r~a 
uğra.tmı§lardır. •Fakat bir Ameri· 
k ·• n mçnl:ıarnda.n veri.len bİJI haı\)e. 
ıe gi:ire Holla.ndı. krtaıarmın a.nu. 
dane mukavemetine r:ı.ğmen Ja • 
po-n_.!şr. Bali adasında karaya. çlk • 
ı:ıağa devam etmektedirler. 

Anlaşıldığına göre Sumatr.d& 
fo.ponlar vaziyete h§.kimdir. Mat. 
b~t haberlerine göre İngill2 ve 
Hollandn kıtalarr bur.ulan gitmi§~ 
ler<llr. 

Askeri mU~ahitlcrin ka.naa.tiııe 
göre. Japonlar ~liyi tamamiylc 
ia_gale muvaffak oldukları takdir. 
:le Cnvaya d~rhal taatruz edecek• 
lerdir. Diğer cihetten aşağı Bir • 
ır.nya&fa .ıırhlt vasıtalarla milceh • 
hez 300 İngil zden mürekkep bir 
teşkil. Tolu-onun bildirdiğine gö " 
r~ BiHn ~ri civarında. bozguna 
uğramıştır Rangon radyosunda 
beyanatta bulunan vali Sir Regi .. 
ııald Dornıan Smith, Birmanyanm 
merkezini ve Birmanya yolunu mi\ 
dafaa. ı<;b her co;eyin yapıhca.ğmı 
~öyle~tir. 

Vn!i drçm·~tir ki: 
"l3iz bunu Çinli müttefiklerimi. 

ze va.ndctt.'k. Sözümüzü tutac~ 
t1rz.,, 

Biı ma.ny.:ı.nm şjmalinde Çin kıt. 
ahı.rı taraf nrlan Tayland Jnıvvet
lerine kar51 yapılan hareketin ge
nı,:, öl~Qde bl.r hareket olduğu Ye 
lıunun Jap,pnlar iç'n cıimd:idcn kcs
t:rilemiyecek neticeler veı;e'IJileC('• 
ğ Ameriken radyosu t~ndan 
blldirilmekte<l.ir. 

Münakalat vekaleti kara 
nakliyat daires.i reiai 

, . ur:ır :ı ın " ..... ÖAdordl. 8enJ 
\·cııeri hilylik faaliyet ..söstermeğe r&YI' ZWU'enla baW..• g 
lıaşl:ıını.ılardır, attedinJz! Size ölöıloeye kadar blzmet 

Hamam yolondao ve kafileden ay. 
rıldıktan sonra.. aradao li.ç saat ~ . 
ml§tL. Fakat gttt.lklerl yoJ ook kısay 
dJ. '!'aldı; ..aüer getW.198 .... ,. !.D~ Vlll') 

Halkevlerinin YildönUınü kutlama • 
la.rı saat on be3te pa!'ti genel sekrete. 
rl Filf,rl Tuzerin radyoda vereceği bir 
söylevle açılacaktır. 

Aıri<ara. 21 (Telefonla) - MU 
nakalfıt Vekaleti kanı nakliyat 
ffJirCG' reisli ff>n heyeti müdM 
I<'ı:ı.hrecldin Kölük.sllz ın~iır clıııiı'e 
rf is!iğine terfian t&yjn ol 11!>: 
tur. 



........................... m ... •'fl• 

\'lkıek Kıymette ''' 
Dcaz rtyat, 

Sarat ve Metan et 

Bütl.Jn 
Bu Vasıflan 

~şıerırıde 

Bulacaksınız 

Adres: Me .. ·can Yoku.su ÜnİrJersite kapm karsısında 

Fuad Ptua oaddai No. 50 Kahraman Barbaroı 

. ' . - . ... 

lıt,..,nbul Belediy,esinden 

Hevagazi .i8Wı1Ak~rl eakt aylara ı:ıaz&1'&D çoğalmadığı halde aaatıerintı: 
faz.la yudığmdan ıtk4yet~ olaJı abone lerln doğrudan doğruya belediyeml2 
ten if!ert makine gubeıl u\ildU.rlUğüne mUraıcaatıan ll!n olunur. (26i3) 

(Quetemlztn blrlDcl •)'t U1Dd8 

EVLE."llME TEIUJFLERl. lŞ ABA 
HA, lf VERME. ALDıL. SA TiM 
rllll tlcar1 mahiyeti ba1z 01mı7U ııtt. 
~Uk UAmar paraa12 "ft'Jrolanur. 
ballık yanmdald tarih oerçevell lmpo 
lllle blriJJıte C'GDderll~) 

Eolenme teklilleri: 
• Ya, 81, boy 1,7~, devlet defrele. 

rinin deniz kısmında 90 Ura. m.a.qlı, 

içki kullanmıytı.D hayatını kaz;a.nmıt 
kendisinden blafka ldmaea:l olı:ıuyan 

bir bay: orta bOylu, balık etı.nde, ah. 
lAkI güzel, temiz aileye mensup bir 
bayanla evlenmek iatemektedlr. ıro • 
toğratla (L. 01) remz.lne mtıracaat ue 

• Yq 32, uzun bOylu, iyi bir mevki 
sahibi, mU.ııevver tıU genç. 1S·2' ya. 
~ ııan§m veya kumral temb ba 
ane kw ile evlenmek ı.temektedir. 
( Emekli) remzine mUraca&t. 1rr 

• Yq 18, bOy 160, kilo 56, emıer 
Uae ı den çıkm.1§, mükemmel d1klf, 
ell§l ve ev ifl bilen blr bayan, 23.•o I 
y~larmda ciddi, devlet memuru blr 
bayla evıemnek Tat.emektedir. (K.U. 

M) rcımsıne mürac&at. 178 

l f arıyanlar 
• Piyango blleU, tutt.l:ı:ı ve pul gtbt 

eeyler satmak üzere, eli ayağı dllzgllD 
güzel bir bayana ihtlyaç va.rdn'. ~.so 
Ura mAa§ verilecektir. Bu miktar iler
de arttxnıır. Talibin namuslu olmam 
ve ketlı gOstermeai l&zmıdır. TOrk oL 
maın prttır. Babc;ekapı • U.ııcU Valaf 
han altmda MWt piyango bitl§lğinde 
Boru blrahancsı sahibine mnraca.at. 

• 17 yA§ında, ort& üçten çıkmll 
bir Türk genel, Nsmt veya huaus1 bir 
mUeaseaede ~rnak ı..temektedlr. 
Tqraya da gtdebUlr. (Alaf) remz;ine 
mUracaat. 

• Eaki yuıyı bilen bir hukuk t.aıe
beel günU.ıı her aaaUnde çalı§mak tıze. 
~ 1f aramaktadn'. (Toroa) remztne 
mUracaat. 

• Türk tab'aamda.n, u.e mezunu Ui 
fran.nzca bilen ve veznedarlık yapa • 
bilen btr bayan 1f aramaktadır. (Ec. 

!Ar) remzine müracaat.. 
• Yq 18, ort& 2 den tucııırnamel1 

tanmm'f bir mUeaseaede çalq:nnf A· 
nadolud& mbbayaatta bulunmU§ blr&z 

- Ben bh1mç defa gitmek ia • 
tc:dim. Fakat her defaamda da 
matmazel dö Belfor beni alıkoy. 
du, bu anı.da va.kada.n bir .iki ~ 
kika evvel mösyö Fantrop kalktı 
ve dışarıya çiklı. 

Fantrop da §U iz:l.hatt verdi: 
- Vaziyet çok can Blkıcı bir 

hal alıyordu, bu ıaebeple gU'riUtu. 
sUzce çekild.m. Dedi. Mabnazcı 
dö Belfor hakikaten bir aka.ndal 
çtkarmnğa uğra.,o;:-yordu, 

Komelia ifadcsfne §(>yle devam 
etti: 

- Nihayet matmazel Belfor 
w a.s:ı.bl buhran içinde ta.bancas!
nr çiknrdı, mösyö Doyl tabancayı 
genç kttm elinden nlma.k iı;in bir 
hamle yaptı, fakat tam o sırada 
ta.banca patladı ve bir kurşun 
Mösyö Doylun d ·z1ne iaa.bet etti. 
Bu vaka Uzerine nad!.m olan m:ı t. 
r.uızcl Bclfor hıçkrrarak ağhmağa 
başladı, Ben de korltu içinde mös 

daktiıo ve telefon aantraımdan anla • 
yan bir genç, az bir ücreUe herhangi 
bir yerde çalıfmak iatemektedlr. (Mu. 
ammer> remz!ne mUracaat. 

• Llae ıste okuyan, malt vaziyetinin 
bozukluğu yüzUnden çalışmak mecbu_ 
rtyetinde olan, riyaziyesi kuvvetli bir 
gen.ç bir hayır ııahibl müeaaeacde ı., a· 
ramaktadır. (Mücadele) remzine mu. 
raca.at. 

• Orta ikiden taadJ.kn&meU, tarun. 
mıı müeısaeaede Ç&l'finlf• bir bay ge. 
ee bekı;lllfi yapmak iatemektedir. 
(Gürhan) remzine müracaat. 

• 19 ygında ort& mektep mezunu 
bir genç, resmi veya busu.! bir müea 
aeaede if aram&kt&dır. (Korhan) rem. 
Zlne mUrac&&t. 

• Yazıhanede çalı§mak üzere iki 
bayan aranıyor, .A:.z yazın olanlar 
tercih edilir. (BUlend) remzine mU. 
raca.at. 
* Ll.ae 9 da okuyan, uki türkçeyı 

mükemmel bilen, heaap iflerinden an. 
ıayan bir genç, anevı vaziyeti dolayı_ 
alle berhan,l\i bir ifte ehven UcreUe 
l)gıedon eonra berııüzı <ı&lıtm..Ji tat.e • 

mektedlr. Divanyoıu No. 11 <H ırucu 
Kenan YeU,. mUracaat. 

* Kansı, mal aahlbiDiıı dalrestnde 
yemek. Ç&maflJ', üttl ve orta hizmetine 
bakmak kocaaı apa.rtıman kapıcJlığI 

yapmak Qzere çoeukauz bir aileye lh.. 
tlyaç vardır. Sirkeci gar ıetı bay Ze. 
kiye mQracnaı. 

Aldırınız: 
(M. ELKAR) (H.T. 8)(Ş.)(Vat&n 515) 
(E. Ş. 1202) (Zaran) (F.G.D.) 
(A. G) (F. K, M. 9) (18. Semai 
(İlk ve eon ıana> (Yedek denizci) 
(F.Z. 38) (0.P.K. 2072) (M..K.A) 
(A. ,Ahmet) (0.K.) (Aktatay) 

(T. R.B.) (Mehmet Mi) (G. M!ne) 

(P.t. 2') (S.B. 12) (Y. Akm) (Leman 
Y.) (Denk) (R.K. 1') (8.S.) (Bahar 
çlçefi 1) (Turgut) (Akyü.z) Clncl} 
(8G Aydoğan) (Göl) (İmren) <lfık> 
(GllneyllDtn denizcUıi) (N.El. 971 
(Y.Ş.) (R.P. 85) (Ciddi) (B.A. 32) 
(Çlıokan Akansel) (Çankaya Kemall 
(Nadide 19) Genç rehber) (H.T. 8) 
(S.C) (A,S, Tem1zkalp) (2l5 S.R.) 
(2t Melike) (Gal&taa&ray iO) (H.G.) 
(.Anlıgaırm) (N. 10) ('?4. E. D.) 
(Genç) (Semlramla) (Ferhunde) (E.C) 

Y~ Fa.ntropu çağtrdmı. Yaram pek 
l\g'.Jl' obruya.n mösyö Doyl vakaıı:rn 
yR.yılmaınasmı bizden rica etti ve 
bunun üzerine ml:SByö Fa.ntrop si _ 
J.lh sesine koşan bıf.r gıı.nıonu gU.. 
rUltünlln blr l6kadan ibe.rct oldu. 
ğunu söyliyerek beşmdan savdı, 
sonra ilk iş olarak ase.bl blr buh
ran içinde bulu.nan Jakelini ka • 
marasma naklettik ve ben mösyö 
Fnntropu, matmazel Jakellııin ya
nında brrakara.k hastabe.kıcı Mis 
Boveri ara.ın:ığa gi.ttim. 

BULUNMlfAN TABANCA 
Komelya nefes a.1m&k için dur· 

du_ Ras sordu: 
- SaaUn kaç olması ihtimali 

v:ı.rdl? 

- Vallahi ka.t'i surette aöyı :· 
yemiyeceğim, 

Fantrop atıldı: 
- Gcceyarmmı yirml dakika 

ka.da:r geçiyordu zannederim. Çün 
kil kamarama girdiğim zaman sa. 
at tamam yan:ındı. 
• . :-- Demek ki 88.londa dört kişi 
t-:ııniı. LO.tfen bir nokta.yr daha 
aydmlettr nmnuz? Madam Doyl 
gittikten !!IOnra ~ç'ıılzden herhangi 
l.ai salonu tcrketti mı? 

- Havır. 
- Mı:ı.tma.zel dö Belforun yerin 

den kallcnuıdığnın emin m.lsiniz? 
Fantrop: 

Sehir 

B }. B E R - Akııam oostaaı 

Tiyatrosunun 
UKA.M IUSMINT> .\ 
GUndUz 16.80 da 
ı\.kpm 'lO .30 ela ~i~I Rüzgar 

Esince 
Yakında PARA 

KOMEDi KISMINDA 
Buglln gündüz ı:ı.so ve akoam 20.80d11 

Bir muhasib aranıyor 

U O R 1 O lC 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM,, 

Baş, Diş, Nezıe, Grıp, Romatızm_a 
Nevralii, ırıkhk ve Bütün Ağrı arı Oer 1aı Keser 

ı lı\JllLl'Yg lrltJTEBA~ISJ 

Dln.nyola l04 
Muayene sııatıerı· 'Z.~ .8 Tel 2<!39 

icabında Günd' l Kate ı\ lına bi lir Her Yerde Pullu utulan lsrarla lstevinız. 

• .. • • ' : ,, , '.... • '# -~ ... ~"~ • , • 1,,:... 1 -l'J'i 
l • - .. -c- ,.. .. • .. ' •:r --

TURKiYE iS BANKASI 
• .. • " Küçük Tasarruf ı adet 2000 Ura1U • 2000.- Lira 

Hesaplan • .. 1000 • - 8000.- . 
1 • f&O • - uıoo..-

ı9U "tRAMtn: PLANI 1 • 300 • - uıoo..- . 
ttqb>ELER: ı ~bat., • 

10 .. ıoo .. - ttıOO.- . 
'° . 100 • - 4000.- . 

•laym. t Atuat.oe., ı IJdn. &O • l50 • - lGOO.- . 
DlWıfrbl tartblertndc 200 • 1& • - 0000.- . 

npıhr 200 ~ 10 - ıooo.- . 

Motörlü kara nakliyecileri 

Cerniyetimiziıı senelik blrtnci 
h e y e t i u m u m i y e top_ 
lnntısı kanunen hü!•ümsüz addedil. 
rulş olduğundan birinci defa olmak 
iızere yeniden 26 şubat 942 perşen
bc ~ünü saat (10) dan 12 ye kadar 
cemiyet merkezinde aktedileceAin
den bilumum Azanın hazır bulun. 
maları lüzumu tıan olunur. 

- Tam9.lllen eminim, diye c:e • 
vap verdi. Ne mösyö Doyl, ne 
matmazel Belfor, ne MJe Robson 
na de ben hlçblrimiz salondan çı:k. 
madık. 

- Gil.zcL Bundan çıkan netice 
ı;udur ki, matmazel dö Belfonın 

Madam Doyl'u 12.20 den evvel öl
dürmüş olmasma im.k3.n yoktur. 
MJB Robeon siz mja Boveri ara • 
mağa gittiğitı.izi söylemlştinlz. Si· 
zin gaybubeüüz csnaamda matma 
zel Bclfor kamarasında yıılnrz mı 
idi? 

- Ha.yır, yanında m&yö Fan.• 
trop kaJm·ştr. 

- Güzel. Bu li..nA kadar matma.. 
zel Belfor tam bir beraet ~ 
yor. Mis Roveri isticvap etmezden 
evvel size bir sual daha sonnak 
!.3terim: Mösyö Doylun mat~el 
Belforun yalıı.rz brra.kılmamasını 
lı:;.tediğini söylcm."l'Jtin:lz. Acaba M. 
Doyl genç kızm Um.it.sizlikle fena 
b!r hu-ekete bo.şvuraeağmı mı zan 
ne-diyordu?. 

- Ben bu fikirdeyim. 
Dedi. Hıı.fiye ~ordu: 
- Acaba madam Doyla bir şey 

yaJ)3ea~ıdıın mı korkuyordu? 
- Hnyır. mösyö Doy) matmazel 

Belfonın kendine btr şey yapm&SI 
ihtimalinden korkuyordu. 

- Yani in t.iluır etmesinden'? .. 
Kornelya 19Qzc k~: 

cemiyetinden: 
• 

Cemiyet merkezi: Taksim, Kura• 
biye sokak No. 12. 

Ruzn3mesi: 
1 - 1941 yılı çalışma raporu. 

2 - 1941 yılı besabahnın tetkl. 
ki ve idare heyetinin ibrası. 

3 - Nizamnamenin tadJU. 
4 - ldare heyeti azaıannın nı. 

sıf ~eçimi. 

- Benim fikr:mce m&yö Doyl, 
matmazel Ja.kelln hesabma a.za.p 
tekiyordu, dedi. Görseniz matma. 
zel Belfora karşı o kadar mtlşfki 
muamele ediyordu ki.. Mösyö 
Doyl genç kıza ka~ı fena ha.re • 
ket etmiş olduğu için kendi ken
rlin.i itiıam ediyordu. O andaki ha. 
rf.\keti haldka.ten çok nazikti. 

HC'l'g'iil P. .ıvaro: 
- Bütiln bunlar gilzcl, dedi. 

Ş4ndi bira.z da tabancadan bahae • 
delim. Tabanca ne oldu? . 

- Matmazel dö Belfor taban• 
cayı yere düştlrdU. 

Diye cevap verdi. Hafiye aor _ 
du: 

- Peki, sonra ne oldu? 
Bu sual fl.zerlne ınösyö Fantrop 

t.a.bencayı bulmak için salona tek. 
rnr gittiğim, fakat blltün ~tır
malara rağmen tabancayı bolama.
d·~ söyledi. 

Puvaro: 
- İşte ,aya.n.ı dikkat bir nok· 

ta.. 
Diye bağırmaktan ·kendini ala 

tna.dı Ye m~ö Fantropa dönerek~ 
- Sizden çok rica ederim, de• 

fil. O anda geçen !:ıAd 'eatı tam 
bir vuzuh ve en ince tefeı-rilatı 1.. 
le bann anl&tır mısınız! 

- Matmazel Belfor silA.hı elin 
ecn dllşUrdliktcn !IOllI'8 bir tekme 
vurarak •lonun bir köoesinc. me. . . . 

-, ·;,. .• • ..... -'< • ••• : ....... •• 

1 
·evazım ~aiınalma : 

________ ..-:ı _____ ı_An_ll_a __ r ______ i 
lGO aclet ~ın:ıriı cam 0.20X 0.20X4:5 
Yukarda. cins, miktar ve ebadı yazılı kereste 2i. şubat 942 aalı günll 

ı.ıaat 14.80 da pazarlıkla aıınacaktır. 
Şarlnn "T!Csinl görmek isti yenlerin bergün ve eksiltmeye lftlrak edecek.. 

~erin de bclll gUn ve saatte teklit edeceklri fiyatların yüzde 115 nisbetlndekl 
kaU temuı:ı.ua.rllo birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaaUarı. 

(2618) 

••• 
50 adet büyük kePÇ6 
50 küçlUc kePÇe 
50 ., Tava 
50 SUZgeç 
50 Kevgir 
10 Ufak yemek kazanı .J 

20 Büyük tencere 
ZO Orta tencere 
20 Küçilk tencere 

Yukarda cins ve mlktan yazılı dokuz kalem eşya 24 şubat H2 1&lt 

gllnü saat 15 te pazarııkla aldıacaktır. 
lateklllertn belli gün ve saatte teklit edecekleri fiyatların yüzdo 18 nl.a. 

betindeki kati temlnatlarlle birlikte Kumıpaşada bulunan komilyonda ha· 

zır bulunmaları. (2619) 

. ~ - . - . 
'l'ilrJE.ye 1;ambartyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kma.lat ıarthi: lM& - SermaJelll: l000.000.000 ııırtıı Una 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ticari her neoi banka muameleleri. 

. . 
ı.ıraat Bankıt.smda kUmbaralı •• lhban112 taaarruı tıeeapıarma. eıı u 

50 Uru:ı bulunanlara ıcnede 4 defa çeldlecek kur'a Ue &f&ğlda!U 
oı~ı gore lkramJye dağtttlacaktn . 

• • 500 ı.ooo • aıo • '° • UM • 
•.aoo • 
uoo • 

• • $()~ t,000 • 1.%0 • '° • 
• .. lso t,ooo • uıo • ı1 • 

ae • ıoo •.ooo • 
OlJCKM : tiuapıarmaaıu paralar blr HD• lçinde &O UradaD &fa.11 

ltl.ıjıntyeruere 1kramıye çıktığı t&k<Urde o/o 20 t~astyle 'f'Vllecektır. 
Keşldeler: U M.art. U Haz.ıran. U EylQJ., ll BlriDC!.kt.ıum t&rthla 

ruıdt yapılı1'. 

tııalarnı, sıralarm altma fırlattı. 
- Bir kin ve nedamet hiMilc 

de~ mi? Bu hlssi tahayyül cdi· 
Y-:>rum. Ve slliilı bir masan.-n altı
na gitti. Şimdi ıiea ederim. vere
ceğiniz cevaplara azami §ekilde 
dikkat edln:z. .Matmazel Belfor 
6alonu terketmedefı evvel ta.ban • 
ca:mu yerden almadı değil mi? , 

Bu nokta üzerinde möeyö Fail4 
t.rop ve Kornelya müspet cevap 
\'erdiler. 

- Demek .ki me.tmazel Belfor 
salondan ayrıld1ğı zaman tabanca.. 
sı hrua ma.sanın altmda dururor. 
du. Mademki mntmazel Belfor bi
lfilure yalruz kalmamıştır, taban • 
ca.sınt masanın altndan alını§ ol .. 
ına.ema maddeten lrnkA.n yoktur 
Tabancayı aramak üzere ne za : 
rr.an salona dönm~tUntiz mösyö 
Fantrop. 

. - Saat yarmıdaıı birkaç dakika 
evvel. 

- Doktor Bcsnerıe beraber m 
DOylu s::ı.lo"ldan çıkardığını za ~ 
manla tabancayı aranuiğa dö~dU 
ğünUz z:ı.man ara.smda kaç dald • 
lw. geçti?. • 

- E~ dakika kadar, belki bir 
a.z dn?:ıa fazla. · 

- Yan· beş dakika zarfında bl. 
rf&i ~nı altmdald tabancayı 
ahn:ş ve bu klıruıe kat'iyyen mat
muel dö Belfür değildir. Peki a-

ma şu halde kimdir? Bu her ldın" 
sc muhakkak madam Doylun kati"' 
lid ir. Bu k:imeenl.n o gece geçen 
h.iidiselerdı hepsini gördUğlinU ve~ 
ya işittiğini kabul etmemiz i084> 
eder. 

Fantrop: 
- Bu netice. Naal diyo:sı;n~ 

anlıyanuyorum, 

Diye itiraz etti. 
- Taba.nranm lD8MJ)m • altıntl 

gittiğini aöyliyen ıııbdinh:. Bmae 
naleyh bu tabancanın bir bafkB51 
tarafmdan tcsadilfcn .bulonmue ol" 
nwn ihtimali şayanı kabul değil • 
dir. Tabancayı alan kiınae ta.baJY 
csnın masanm altına dilşm.Uı ol · 
d uğunu bilen bh- Jdınscdp-, ha:ttı 
bunun evvelki sahnenin "6hltle ' 
r:nden biri olduğunu da kabul cdt 
billriz • 

Fantrop biç tereddllt ctmede1' 
!iU cevabı vel'di: 

- Ta.b!ı.nca sesinden biraz ev ' 
vel güverteye ç.,1d.ığnn zıımıın et" 
: afta hiç kimse yoktu. 

- Fakat size sa.ncalf tarafın • 
riakl kapıdan güverteye ~&.mıcı ot. 
duğunuzu hatırlatmak isterim. 

- Evet, çUnk tikamaııun o ti!' 
raftadır. 

(Devamı varJ 


