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Bakırköyünde evvelki 
geceki hadise 
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Çocuk Esirgeme Karama ile 
Yardımsevenler Cemlgellne 
dDşen milhlm bir oazlf e .. , ____ _ 

Çocuk mamalarını 
teşkil eden unlar 

bulunamıyor 
-·----

Bir ıehirde vitrinler dolusu pasta, kek ve 
saire görülürken yavrulanmızın esas 
gıdalar:ından biri olan irmiğin yoklu

iandan 1>ahsolanmaaım akıl atmu 
YIDI : Prlflslr MIDr .... lilmi Alllllr 

( y ........ 1 inci eq/111111 w,.,.,,..,. .. , 
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Rus topraklarında '---
Görülen iki cepheli 
Ç"alzşma 
~ Ekrem Uıaklı;il _.) 

«Antıkomintern> anlaşmn Ber • 
lınde beş sene İçin ycn:lenerek yenı 
de, letlerın de katılmaları ile geni§.. 
leyıp kuvvetlenirken, 

1\lmanyanıın rk topraklarında 
ıkı cephelı bir çalışmaya hız ver. 
me .... te olduğu göriıhiyor. 

Bu çalı§!nanın cir cephesinde 
h d t kus köylüsüne komun ti ğ 
unutturarak normal hayat tartları. 
nı öğretmek, ikincisinde yenı bir 
ıdare t~.JcıLitı yap:ırak , ıktl adi 
faalıyeti canlandırmaktır. 

Guç. çok ~üç bir iş olduğunu 
kabul etmek lazım. 

Burn 11 Cahid _ 

on zamanlarda yüksek t"h_il 
merakı genç kızları pek .. ar. 

dı. Kadın hfıkıınler, kadın avuı..nt.. 
lar batta mulkıyede yetıvmİ§ ka;ıın 
dıvan murakıbları, polıs rnLıdÜ1' 
muavinleri ılii görüıluyor. Bu genç 
hanımlar vazifelerlnl pek güzel ) a~ 
pıyorlar. Şimdiye kadar aksac;l~ 
ları i~itilmedi. Yalnız serbest avu. 
katlık yapmak istıycnlerın bu ışte 
pek tutunıımadıklan görulüyor. l>ô~ 
nüp dolaşıp gene resmi bir vaz fc 
al.yorıar. Seıbeat mesJ te ya re a~ 
bete, ya mücadeleye yahud da her
hangı sebeble karşılaştıkları ra 

betsızliğe mukavnnet ed mi~r.dr· 
Resmi vaz.ife alanlara gel nce bu 
vazifeler miışterek ve rnüt selsıl 
rncs'uliyete dayandığı ıçin pek ba~ 
şarıfmıyacak işler değildir. 

Rus köylüsü komünist idaresi aL 
tında Kolhoz adını taşıyan çift1 k 
teşkiJJNine veya doğrudan doğru. 

ya de" f.et idaresine bağlanmı~r, 
b'r nihayet ikı odalı küçük bir köy 
ev nde oturur. küçük bir toprağı 
l"lemek suretıle yiyeceğini oradan 
ç kar•r, uç beş tavukla bir iki ko
lYUO veya domuz beslemek h<lkkına 
da malıktir, buna mukabıl vaktinin 
bıiyük kıamile çiftlik te§killc.rinin 
toprağında, çifdik te,killcrl nam ve 
hesabına çalrşm.ak mecburiyet'n • 
dedir, buna kar~ılık olarak da her 
ny Kolhoz teşkillcrinden muayyen 
mik arda vesika ve Ruble alarnk 
bunlarla devlet kooperatiflerinden 
giyecek ıhtiync:lannı temin eder. 

Siliı.h büyük bir kuvvettir, f:ıkat mukabil bir silib.la ka11ılanal:il!.r, 
pro]l3"anda daha mühim bir kuvvettir. fakat J"lllilmesı dalma. milmkiın. 
cillr. 

İnsanlar ye.nılmesi mümkün olmJ7an tek bir Jtavvct taıurlar, adına •dil. 
çünme ve tefrkkUrı> kuvveti deriz. ona 7ıılnız ayni kuvvetle knrşı konubbl.. 
lir. 

Resen mes'uliyetli ıtazife kabul 
eden yüksek tahcl.l görmüş hanımlar 
olsa bile bunların da vazife ve sa
lfıhiyetforini tayin eden talimatna
meler ve kendilerine yardım ede-cek 
memurlar olduğu için gene çekip 
çevrilir işlerdir. Buna rai:'l'Ilen ha. 
kim1ik, avukatlık, resmi daire ômir 
ve mcmurlugu- hatta doktorluk, kim 

Rus köylüsü komünist idare.,inin 
ilk zamanlarında oturduğu evle Ü.. 
zer nde ça tığı toprağın kendisL 
ne aid ohnamasına, hele müıterek 

[ 
E ihtikarindan 
beş ayda 10 bin 
lira kazanmış 

DiğeT bir toptancı kasab da 
et liatlarını yükselterek lahi§ 
ktir temin ederken suçüstü 

yakalandı 

a 
ın 
ı r· 

ı 
Şehirdeki odun stokları yeni .:len tesbit edi1~
yor, mangal kömürü de bulunamaz hale gel\.6i, 

bir kömJr buhranı yaratmıya ça.ışıiıyor 
ç ftl kte müşterek rncımi ile: temin Toptancı kasablardan Hayrı a. 
ett"ği mahsulden hissesine İsabet dnda birinin deficrleri üzerinde ya 
edeni alıp evine getirememe ine. pılan tetkikat, et fia.tlnrlni yükseh
b ğe.dıği gibi kuH nmamaslna bır ek suretile beş buçuk ay zarfında 
türlü akıl erdiremedi baz.an isyan m, o 'b' k" . l' f h' kA . F' .. .. L d n-1- k" .... d b l . b k k. k• l . . ın usır ıra a il! ar temin ıat murakabe burosu, ~un an manga = odun ·omu.ru e u una. 
etti, azan or tu, ço zaman ar ışı v• · d ık 1 tı b" .dd I L-' • d k' d 1 k d B l d k'· · · nl d'"k _ b .. d <l h""k.. ettıgını mey ana Ç arm Ş r. ır miı et eve §eıuımız e ı o un rna ta ır. azı semt r e omurcu. 
at ~t~. ~ tıı.d fu ~z en e . ~ u.. Gene Hasan isninde d · ğcr bir tacil'lerini ve depo aahiblerini be. ler ise kömür ohnadığını söyli) e
de_t~ . ır ·a; c ~ sı.ste~ d ve bl a~e toptancı kasabın da et fiatlarını yannameye tabi tutmuş.tu. Bu be. rek dükkunlar:m kapamakta satış 
egt~rme ~cc urıyetın e ıraıS yükseltm('k suretile ihtıkiır yaptığı yannameler yalnız odun mıktarla. Y.apmnmaktadırlar. Bu vaziyet odun 

t' ~ a• a;: an .. ~~en z~m~n haber alı'nrnl§, maznun cürmümeş. nna göre değil, a.rni uımanda cins ve kömür toptancılarının, fiatların 

J 
/_ ............................................... \. yagerl'ik, eczactlık kadın için tabii 

: Evle e k k : bir meslek olamaz. Hayatla hiç bir 
~ r e me i şey tabiat kanunlarının baskısın -• • f dan kurtulamaz. Vahşi kabilelerde 
E İÇln ı·şıor bile kadın önce ana l'Onra çadırı .. 
1 . U nın. obas•nn kııdmıdtr.. Tabiatin 

~.=: f P.yzı"ı"ne başlandı dişi mahluka verdiği vazife budur. 
- Medeniyet, kadına birçok hakl.:ır 

kazandırrnHmr. Bütün meslek ktı:ı
p'larını açmıştır. Kadın tayynTeci 
bile o1mu~ uzun mesafe rekorları 
bile kırrn1ştır. Fakat bütün bu harc-

Mıntakaların nüluw tesbit 
edildikten sonra ekmek 
darlığı görülürse bundan 

Fırıncılar mes'ul 
tutulacaklar 

VUJ.yetin ekmek lşlnl tanzim 

ı 
ketleri fantezi olmaktan ileri g itme 
diği ve gidemiyeceği de hnkiknt 
olarnk kabnıştır. Madam Curie g bi 
kadın aEameler İse gene tabi tin 
kadınla erkek arasında me,.'lkuk bı .. 
raktığı aksak mahluklardır. 

Fakat yüksek tahsil kapıları açı~ 
dıktan sonra ona bedeni, cinsi. ruhı 
knbiliyetine göre bir meslek ser .. 
mek mut1aka lazımse b:.ı ancak ede
biyat ve musiki şubeleri ola'°' lir. 
Koleji, lis('yi bitiren hanım kızlı-.~a 

aene. r ive u '!Tl
1 

ub :dt zar ~n a !e- hud halinde yakalanmıştır. 1 ve nevi ve malların kesılip k~iL yükseltilmesi için hazırladıkları bir 
t şmış o an nesı u ı are a.stemıne 1 H k' .. d ·h 'kA. i 1 - · · · ı 
1 ('r ı tuccar a ' ti a.ı suçun. mem ı omasına gore d~ tanzım e .. vaziyet o1nrak ızah edılmektedır. 

a 
1~B ışltırd. 1• dan adliyeye verilerek rr.üddeiumu- dilmitıti. Fint müraknbe bürosu son Bundan evvel yaprlan tahminlere 

er in ('n s z n ma umattan an. 1:.._ h kl d hk"k t ba" ·· 1 ~-_ı b _ı_ I ' d ı 

ma.ks.'ldlle nüfusun f"Sbitl ıein fiş. 
ler h:ıurbnmaJda olduğunu :raz.. 
mıştık. Ba tlşleruı tab•ı lşl bltmİŞ 
ve dunden i ibaren miııb:ıkatta 
tenilnc başlanmıştır. DUn iJ6kü.. 
dar, Kııdıköy ve Beykoz lazab 
rında fi ler poli ve lıekçller va: 
lilt.:ı&le m•lere dağıtılın ·ftır. Bııgün 
de Emlnonü, Fıı& b, 8,.y·ıııu ve 
diğer karalar nıtnta.kıısınd:ıkl ev 
lere fişler aatrııl c:ıkiır. -

1 
ünive"rSit('nin aneak edebiyat f ~~u!~ 
tes;ni Güzel san'atlar akııdem1• nı. 
konse'rvatuvarl tavsiye ederim. Öte .. 

11.::i mt"Slek şube-lE'rİ kad 'n için id ra1 la ld - na "';;... f\ "' nl r 45 a ı. mı uo...,.e a arın a ta l n a ... gun croe __azı m!n~~a nroa o un göre ıehirdeki kömür stokunun, ye. 
g • Y .ş lan....-ur. bulunrnadıgını gozcmunde bulundu. . h' ki 1 bil adar olan Ruslara bıldıklerın.. ···-. 0 k b h I . utıt nıden iç na ıyat yapı mnsn e 

.ien ~rı."kn b r hnyat eı1Jtemi mev • p \' kaza kongre1eri ara u hl eyann=e ~r!n nı .. e\ü Şubata kadar ~c-hri idare edeceği j 
d ola ·ı eğ;ni övrctmck, 4.S ten ar ~~trn8ın "

1 :ncıı k ıdgını 8h0

1
• rırnd k anlaşılmıştı. Kaldı ki istih~al mın. 

Y~ah olanlara da eskıdcn ı p Cümhurıyet auı; artısı aza od okl 'd t-ıitı" taka arın an şe e sev yat urmuş cu . b'lf • H "- p . . k tur. u vazıyet arşı.sın a şe r t' 

1 

) d hr ki d 
..... · · · · · · 'k• itk un st arının yeni e::ı =o ne 

bilahare unuttu • h~yat eıst('mtnı kongrelerlne Bırıncı ununun k ·ım · d"nd "t'b değildir. Havalamı bir iki günden. 
h tırlntmnk İçin İşt' çıftlik teşkı11e. haftasından itibaren başlanacaktır. f a~~r vexı ı?I v~- . u ~d 1 \ 2i:ıen lberi gayrimüsaid ohnası sevkıyat 
r· ni snf idare 1:-akımından muhafıı., 4 Birincikunund Çatalca, 7 Bi- a ıyetbe. geçdı m~ktıolar. kunt s ,~ in. işine fu.ızi olarak tesir etmektedir a b Ad ı B k rını tes ıt e ece n on re>10T er • 
za etmekle bnş!am ~ .:ır, una. mu. r T'ctkanunda da a .ar ve a ır: y 'k K k F ndıklı ibı Havı:.lar düzelince sevkıyatın yeni. 
kabil köylüye oturduklan evin ve köy kazalıı.nnın Partı kongrelerı 1 denı adpı, laum a~ı.,I ıd gu- s!nt den başhyacağı §Üphcsizdir Bi a 
. . d 1 .. t'\darı toprağın ken.. ı.'1 kt o un epe> rınn u un u • . • n -
tı7.erın e c;4' .., • _ • • • yap aca ır. lere iderek teebit iııile meşgı.•l ol enaleyh bu tekılde sun'i olarak ha.. 
d.i ~~!ll~ı oldu~~nu :~an d e_t;nışl~r- 28 Biri'™:iki~una :adar 

1 
d~v~m mus'I:rdır. Tes'bit işinin bugün so .. 11 zırlanan kömür aıkıntıııının aıkı bir 

d r. oy udtopkıa anbc; ar lıg. rna a edecek Partl ~za o~~~c ~;ın e, na ~ermesi mubtemldir. kontrol neticesinde ortadan kalka-
tasarruf e ece Ve U ma 1 !Sterse nahiye kongrelerinde tC:ııolt ornnan 

0
. r._ b ti d v Ümid ecl'ıL- kt d' 

k b 'li d k Al k ı__ ığr taran.u.n azı sem er e cagı smc e ır. 
1 ara mu a ı n e ıa!aca tir. - dilekler görüşülece , mınta~nın 

mnn · dnre a1:~~rİşİnde ku1lnnı1 • ihtiyaçlan tdbit olunacak ve villL 
n ak üzere, sırf ı~.al cd}~c;.n top "'lyet kongresinde. bulunacak murah.. 
ınl..larda geçect'k bır kagıd para hn 1ar scçilecektır. 
bastırm•ştlr, mal bu para ile alıp 

sat lacnktır. Kayıb korucu bir türlü 
Kö~lünün eve, toprağa, emeğinin bulunamıyor 

karıırlıgınıı kavu•mak bak•mtndan , __ ,.ft +n"'"~"'b ttJ 
b . . . ,_ Esrareng:z bır -..-........ _,,J.. c .. 

u yc-nı yaşama sistemine çnbu" ;ıı.· • dün --ı.11. K----•- ba"'lı 
a 1,acaı:;ı tanmın e ı e ı 111 ızım y ı.üar köyU koruc~-u BUscy!nlıı 1 " '- . d 1 b'I' b' . 1 &Illi ,,...,..14;;mıız ... _.... & 

e;öTdüğümü:z. güdük, büyük ~üçlük ıdc~ hakkında diln de milsbct biz 
köylunün tı:ıttığt mahsule mukabil hoo~r al.ınamJımış~r. 
ııldığı parn He bithas':ı giyecek 1 Blr clna;yeıt, lhttnı.allle üzerinde du. 
sahasında satın n1nacak mal bulup ruhın bu hAdlae etrafında Kartal Jan. 
bulamıyacağı noktne•nd toplanl • dnrmn.sı t.ahk!tıı.tıa. ohemmtyetle de'V8Ul 
yor. ('ğer Ahnanlar köy pİyasastna eu:!~lhr. '-a-'-'-" 

1 d k b T 1 b .. n.u.., tiyar heyatı nam ve u.c......,.ı:u .. 
"'1· ~?.'u enrba'l' 1" f" ı ı rke;se ukd~udç.. kü!l\YeCl!i nılktarda pz almak Uzere 
ugu yene ı 'r .. r, a -sı trı ır e Ka.l";ala. riluıElk üzere Yaylalardan &Y-

kövl 'nlin !?'den ~ıı' ule mukabil nl:uı korucunun Kn.rttı.la lıiıt-mıuı.dığı 
gclt"n ktı ! d pnrad n bir mlina çıka. anl'aŞ?lınJŞtır. 
rab"lrcr-ini ıı:ınm•yoruz. ---<>----

idari tt"qkil•ta ~ı.-l;rce: Satiyc davası gene talik 
edildi 

Gazi köprüsünün gözlerini kapayan vapur) 

~ Den1:ııbe.nk erltA.oı al~eki 
B:ı.t.Iyc suliı>t4mıüi dıı.&muı. btr nd A. 
Cırcıez:ı.da. dün de devam edilm~. du_ Dünkü tehir tab.ımızda Haliçte kapa~ a~retHe Haliç vap;rları. 
~ ..... ~~d Vek~~ Saruıyt Umum I tamir edilmekte ohn Süuıer vapu.. nın ıglemeaıne mani olduğunu y 
P<UUUUU~unden DQzt cihctterln sorul d • • • k la tılı: y k d k' • 8Z.. - runun emırını tara-.rnra su rın rruş · u arı a ı rcsıın vapurun 
nwn ıQ:n ~ hır güne bırak• mı.ııw. "rll G i k.ö ~ ! ' b" ı 1 

nu fi~'erin :bğıtılm.ı ve toplan_ 
ma i$I bir hafta sarfında ikmal 
olnnM-aktır . 

Flşlcrclc her C\'de kaç nlifus ol. 
duğu, yaşları ve me.şgıı.Jiyctlerl 
gös1erf lecektir. · 

Flslrr toplnndıldan sonra ta.emir 
edilecek ve mütcaltıben h"r mın_ 
takııd:ıki nüfusa. göre fınnlann un 
ibti)'acı temJn olunacaktır. Nllfu_ 
sun teııbitJncJcn sonrn elmıek sı.. 

tuntası ırörtildllğü takdirde buna 
dotnıd:uı dotrııya tınncılann se. 
beb olduklan kabnl edilecek ve 
buna göre ceza. kararlan vrrı1e"' 
ooldlr. 

'-. ............................................ ./ 
Pasta ve tatlıcılar 

kendilerine un veril
mesini isteyecekler 

Y eşilay gençlik şubesinin 
toplantısı 

Y eşllay Gençlik fUbeslnden: 
Cemlyetim:Zi:n, SOill/1941 Pazar gtL 

nü s:ıa.t 10,15 te Bmin1lnü Halkevfnde 
Y.tı.Pıa.<:ıağı ıı :fıncl kongre6ine bütün aza.. 
mızın gelmeler! rica olunur. 

ohnamahdır. Kadın okuyunca dcık
toT da olur. mühendi& tc olur, b11-
kim, avukat da olabilir. Fakat ne 
ol!a bu mes1eklerde ylldız olama~· 
Bakın geçen gün hukuk talebe!İ bır 
hım'm kız katabalık bir mahkerne 
cel!ıesinde bayılıverdi. Halbuki ka• 
},..m. kağıd, fırça ve nihayet ta~iat~ 
en yakın 'bir fikir ve san'at kat?~tl 
ola-n musiki ve edebiyat kadın ıçın 
ne müsald ve ne münasib bir dün .. 

yadır. 

!Bıu!han. Cahid, ....................................................... 
Bacağı kesilen çocuk 
~ O!..W'Ull 13 ynşl:ınnd9 

Mebmed adında blr çocuk dUn, Edirı 
nelklllP'dan Fatihe gelmekte ol.an va.t .. 
man Alinin ldareslııd~i ı.nımvoya a.(.. 

t~ iSteriten mu•taf!ak olamam:.ş, ıw 
rnbanm altına d~mUşUl.r. 

Bu ~ netlces nde sağ lr.ıca •ı kC .. 
silen M.ehmoo, baygır. b1r haldn ııas; 
tıan~e llcıaldtrılm1$. vu'.a etrafınd 
t.ııltfkn.1a bEı-jlaıım ıştır. 

PERŞEMBE 2'7/11/!IU 

Alm nya bu maksadb şark idn. 
re i namı altında yeni bir nezaret 
teıık'l dmit ve bu nn.areltn başına 
da katıks'z kom ön'zm düşmanı o. 
larnk tnnınm'" olan Her Rosen -
berv;İ getirrTl · !f ir, yalnız Ukrayna 
vr "beyaz Ru-ya tnprakları deği~. 
ayni zamanda Estonya, Letonya ve 
Litvanva adlan alt•nda tanlnan 

========='====~;;;;;;,;;; tcsı e az pnJBUne çarp g n Gazi köp'rii:.sünü ne tcilde kapadığı 
be~az Ru~a llloprııklan doğrudan ve köprünün giriş .. çıkı~ gözlerini nı tesbit etmektedir. - Vali Limanlar idaresinde 
dognzy"n eıllıhlı ~lınan polisinin ----------------........ ------------ Va11 ve Beled~e Re!si Dr. L1ltfi Kır. 

7JIO: Saat. ayarı, '1.33. Hafif ın~ 
CPl.>, 7.45: ~ns b.abcr.er1, 8; M~ 
<Pl.>, 8.15: Evin sa;:ı.tı, 3.30: M r? 
(P!), 12.30. Sn.e.t ayarı. 12.33: Kıı : 
ş:ı.rtk~. 12.45: Ajans haberleri, ıs(}.. 
Karışık şnı11olar. 13.30: Karışık ~ 
z.:k <Pı.>, ıs: saat ayıı..rı, 1s.os: ~ 
tellf makamlardan farkılar. 19: C;nlat1 
lcşıne sa.at•>. 19.i5. Çigan h&" ~ 
<Pl.), 19.30: Saaıt ayarı ve a;PnS 15: 
berle.rl, 19.45: Yurddan sesler, 2°;;ıııı 
Radyo gazetesi. 20.45: TilrkCC : 
şaı1k::ünn, 21: zıroat takvimi:. 21.ıotı,. 
Şal'ltl ve tUrkWef". 21.30: <S11r sn3 3o: 
21.45: Radyo r.aı!onı orkcs7n.sı. 22~. 
s:ı.nt. ~. ajans haberleri. bO 
22.45: Dans müziği CPU. 

küçü 3 t1 e t't. erin n ırnu ' 
idnrelrri d(' bu ,., .... R,. .. te bağlan . 
mlftlr, fU fark ile de Ukrnynıı ve 

k B l 'k d vt 1 . i "Ik~ 

.................................................... 
TAKVİM n 2i ci T rin 

Rumi M;QO 27 An\n uae 
1857 

Pcrş.r,mbe 
lMO - -ı iııcı T ewrln Rcı-ni ano Kuı 1, 1941 20 

GONF.Ş Zilı.tade 
lM->AK 

s. o. s. o. 
7 01 fj 17 

2 18 12 81 

ÔRlc iki udi Akşam Yataı 

~ D. s .J. .1. o. s. u . 
v. 12 01 ı.ı r9 16 48 18 20 
E. 7 18 8 46 lA - 1 87 

miızahareti ile yarı askeri Alman ( '"" -dıftr dün liman l'daı·es:n.e gLtm'ş, den12: 
idaresi tarafından teakili,tl ndırıla. 1 5 T E R 1 N A N, l ~ h&adkınd::ı, eJ~a.darlardan bnsı 
cak olmalarına mukabil Baltık dev. ~tbat 8.!mışttr. 
letlerinin idareleri tefler müsteımn 1 S T E R 1 N A N M A 1 Vali, Geh1r oOı>lerinb denize dökül.. 
olmak üzere Rus idııresi altından = tı;<n Vesait tenini hususunda. aU\_ 

urtulabilmio olan kendi memurla. BCr ""'zetenln evlen""• te• .. •ır•--ı bil ız. ! rl:ıı.na. g(ırüşmtıştür, 
E 1 .. - ..... ... ..,. ma mey Olsa bile o kadar DA ..... 

rı ~S:r~nt;;r!~~ şf:~~~r~n İşe baf. :~ı:: şu Ulnı gurdük. Aynen :::: !~~ ~ ~;iD~~u:u~:; 1 ··~;k·~;·i~k···,::·,··e···r ... i ...... . 
Jnmıı bulunmakta ve ekim aahacıın. «Yas 27, boy l,GZ, kilo 53, kumral a.nla.t.ıl.ıı.na ttwa.fuku bir tesadüfe de Y 
da §İmdiden mühim ilerlemeler kıı. saçlı, ela güzlil, Yilzil h!.'r türliı s:ıca J;•il, adeta bir mucluye bağlıdır de. 
zandıcı söYlenmektedir, giden, bllhııssa aece hail çoı< rüıel nebillr. llaşdi bu macize)•e in~ 

Bazı Avrupalı! r Almanya tara. bir ceno kız, doktor, mllhendıs gibi Fakat bö>lc bir cz'keltfn cazetecıc 
f d 1 b dbi l b 

bir meslek s:ı.hlbt, X0.35 yıışlarında, kendisini gece ve ır\mduz halile ~ .. 
ın an a ınan u te r ere aka - kırçıl sa.eh bir ba7l:ı evlenmek iste_ latarak iullvnç teklif eden bir k~ 

rak. ıark muharebesini kat'i ~ekiL rndttcdir. (B:ıh:ıl' ç\çct;l ı) remılııe i;, emesi gene çok şüphelidir. 
de kazandığı takdirde gark toprak. mllrncaa.t.:ıt O halde bu genç k1un arzu eUII:f 
farının idaresine aid kararlannın 30 )'aŞllld:ı kırçıl soıçlı erkek olar lzdiv.l.(:m hakikat olac:ıtına.: 
ıirndiden verilmiş olduğunu iddia S T E 
ediyorlar. Hakikati gösterecek olan R 
zamandır. j $ T E R 
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Şubeye çağınlanlar 
Be7otıu Yerli As. Subı:stl\dcn: 
~ sını.t, rütbe!ert YAZılı Yd. 

slibtcyların ıı.cele Ş'ı.lbeye müracaa.tıarı 
n&ı olunur. 

Yd. Tol>. Tim. Neca.ti Og. İhf::m 
Arım.an 44&65. 

Yd. Top, Tfm. Habib Oğ. Nazmi 
~ 43201. 

Yd. ~e 'l'em. zısa <Paşa> Oi. 
Pertev 16148. 
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Sil! Y4ı1>ası 14589. 
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~"v'" 1 lf 

Çocuklarımız ve şimdiki 
ekonomik durum 

Fransadan gelen gazeteci 
bugünkü Parisi anlatıyor 

"Paris~eu··nyiyecek bollaşıyor. Fakat odun kömür yok. 
döndü., 

Ç 
yok. Fransrz kadını 

Ocuk Esl·rgeme Kurum· U ı·ıe · '""'.., ..... , ..... , ..... , p- ""'""hak• yuvasına ~!19~ı~lik sualleı-ım.e ce\"ab verme_ pauça malünı&t '11'.!l't:.::ı~a size parça Sebzel.er çoktur. Bu kış pa ııı..tes bol 

Ya rd 1 m Sevenler Cem l·yetı• ne -Sey~~t.:nır; nasıl ııe9t.l? y:=fı. m!JJ:r:e d~ıı b hıt>deyım· ~:·E~~~~ ::~~;~~~:;1d~~ ;~!/!L 
- Fr.aır..sad.an ıı.ıre.ket ettıJ.::.P.n .wn ı b l11Gı" ·da ıı. ır. ~ .k.~t ~-on ş.na günde 275 gr.am ve" 1_ ....... _ ... ır-

""-'·· 
1 

- "' a} nberı bo .a:jflıı , ır şı::hrı.n t 1' ı •••"""""' 
ra ... _adan, Hırvat s1.nnd.ın, s rb.ıs. ia..şes ne Jfı,ıJm olr cct · "" c~ gündı-. 350 grn.rn a!rn.akt.:ıdır.lar: 
tandan, Bulga.T'.sta4ıdan it çt rn. lia.va_ munıtaı.'.Ull .br sur~~t. ~em; e~ .da!"' Odün kom Ur. h ç Y?k. g b'd r A le 

d U 
.• şen mu·· h ,· m hı· r vazı·ıe ~~= ::ı~ Jr,~pa:~nJ1Şa~~aırecı2t·~-~ . .m ti{_ ~~.a ~:v~~:asy:ea !~~~t.rk.llko ~!~ek..u

1

"' 
tihmm.a.suı. yn.ı~.: .~~tirdseü.yttlha.ti~ iYı g .ç= 1 ~;~veda ~<ıa~:tım~;~.t1~~~ı r ~, m k'!ruda i:st mal ed !m~;t,ed r ..... ıru v .-ıı.... .......~ .. " 3 günde ge.;e sad ,. Halik ooğıı tan fazla mllteess -"r 

• ;, ıcı.:m l Trenler ~rasın.da lurb \-az yeti --~!"y.tiınyağ bulu mam,lkt.&dı= (Deva.ını 4/ l de>) J'\.U 

Yazan: Profesör doktor Ihsan Hilmi Alanlar :eı.:=.:':!..:'.:;'-,~ :.7'~?..e:.~- ( " · p t b J 
.&. vr,,.,. h&rl>I, cihan hart>! ne i>a>l'1"hl,.,.ı, ,..ın .. vltam:nler glbi,';ı, kanşlınblian oon<A bl< ''" icln,)ao'&'!::'~~' ;"!~ın!'-ı:::'::: \.,. \J on os a., nın ulm :ıcası : ıa_ • 5 

ıSe... ~Le bu iiCJ seneyi geçen baJlk:Yai'ı ı!bi cocıa Hacları noktasın_ iX>'YUI> yarım sıı.a.t ka.da.r çaiJc.nm.a ~ B l d b., ...._.,, Avnıp~ı" da. Al< kaYı ~ dan o.ta. """uk ..,....,...mdan da ""'· ., çWn ""' .,.,,....,,an .. ,.,.,;: ;l'U~•>" OilportaJ •"-" m1•sa. un ar an 30 lan••' •İ lmll-.d•.ek bir mud" 
""'" .. -• "'"" "" ı.attO çok ,.rıuk """""'"'"'· ,...., """"' aynnı ,.,,., .. "'""'""'' d"' g,!en ''"'""" •"" '°'' n• rom"m' okuyucamu:a İ>ir hedive takdim 
dcŞ.llldi dei;lse de belı.ld. bir müd..j şehrlmı0de ~i ve çocuk .sü:ü vaıı_ tav&iye ettım. ruz? Tüı'kıive ha.kunda.ıct ihts.ns'an. Soldan sıığa: 1 2 3 4 5 6 

flt son.na _ Ameriık..ıH da gerck.fına J.ayı.k: bı.r &üt bulma« kabil de - Anne ertesi gün bana tekrar geldi· · .. . ı ı - R11ı ya. _ b.lfıU ve ııeroıt b.l.kuvve içine alacak ğıidir; eocı.rkların ll.l.3halleibiler:ni, em- <Yoğurdu y.arım di!ğıi, blr saa.t çal'ka · let- Tfufıder ~elle büyu~ b1" m~t pan C6), Teık:n~ l 
o.a.n a.fıeıt ş{ikür memle-ket.inıı.ze uza·~ z.ıklerinl ııazırln.ınalt içm Avrı.ıp&nın la.dmı, bır gram ya\İ çıkma.dı. Ne ya- d vlıeot ~~uğ Türt ye p.eıx•.ı ~' yUk (3), kaldı; ma.amat:h haı·l>deıı. uzak b!a;,, kutu sütleri.n.e muhtacız; şt.iıi.rde halis ~yım?I d;yordu. Kendls'ne o y0 : y~ bba.t Mı.::1i.5':ır a.n;l.::;'~~ e ~- t~~a. 2 Bulunan 2 llıeınlek.etımtııdt n.ı..lı n dDguı\" g p.ı_ süt buıa:n.aAt luıb!.l; zaten siH~'Ü güğQ. ~dun esasen - y:ıJ~nz bulunduğunu ve dlirtlıst s·ya.o;eti • heı· :.ar~ft~m u:;_~ ırk~ <4>, Musa.nın so_ 

b.alılıklar ve yolclultlaı· ~ı.angıçts münün üzerinde auca.11'. bi>Yle levha!a. ~~aenaleyh boy!ece veri.lmesnl !'lijy -ı<'elıb::tmek.too.r Bugün dUnyailıı Tür pçı.sı <
3

>. 3 

d;vatva.ş yava.s da ol.sa ş.ruJı artık ş;d_ ra tesadlif oıunmak adır; yalnız her b '1!1'· Demğek ıt~ .. kdse Y\Jğurdlannın ki'~€"Il ım.ııads hemen h'1iııen t.a.n\ 3 - llatırıa• -
e L hi.58edılmektedır ı azuan ya sız &~ <te:ı yapılma:ıct.ad . · mak dürcmeıı: 

· !halis süt mutl.ak.a çocıık silt.ü demek bu 1 iht!kıir ve 1 ır • ma.rıa6'1.e csunı ut!Suı-u11 ola.Iı b.r dev ' 

d P"""".t h« """ ..ıımın kobu! •-d;t-; bu oOWn .. ,.,.,. ..,.. .,.._ -'~ yalonc hk detil d• !ot """'"' d '""-"' m. - <" · 4 
eccgi bır haddi a.şuıca ihtıkar adını kadır ı 0::'9€41 s"'ne hı a:ıbülll gclm'şt'm B"r ~ - Kadınla 8.lır; Y<*luk ta. eğer makul olın.az..<.al • . . . ' • Buııünlerde anneıer bh" de innlr: sene içinde şeMn..;zi çok ~~'Jlı rı.a tı~la ya.p ığı •liıc.d;"1orm hüsnü nly•Lt.,. .,. bilgi_ Kutu. "".''"":~~"!,!~tı:ı;~.!~~ bu!amadOdann~ . "1vlemok"d" e<; •~ • gfud!im. Be ki '"'" ,.,.,!ı.n,,,.,ın .'. « " °"P , d..,! (3) 

den avnl<l·""~a delı!d'r Me.,eıl menı nın ter.:.b. b.U • . • ,. m.emlokf'tte vıtrııılcr oolusu pııst.:ı. ş ... iU bal.kını yolla.<da .... lln"""'·"'·t ~ 5 - B.r hasta. 

her 

l ..., ... , · - • • kutula.r içıııd.e tam YF.1';'1 ~a.ı.:ıı '\:l'IS 1• '"tibör kek Ö üldüğil ' ' ·" "'"~ •~ '""· 1 k (4) ekette ruJ ~ksik olabilir. Bunun ya sUt~r d e başka po , • g r . b ir 1.a.mancla sııta!-arınd.a çok da.ha disip!;rıu bu'dum. 1, • • M:çhul 

r::::,:aı»lu\ v.,ohud da h. c lruL =. ':'.:Y..!'\cn "'"l~•M çe_ı;,':.ı"""~ .. ":m :~aı;,';?;::,.~ ı • "';,';!?;..:.::.: ~;,:"' n:''k~ fr,~- °'';;'"'". 
15 

;; JA.vet 7 
hl< kad,:• ,~~' •;m" ~' - """'dud şd "'°"' •Ütlu vanh; va<& OO!lm. """°ıurunu1 h~ de doOru bi< ..,,. 0 bar """'" '"'"··· ' - "'· P""' konu _ --
üzere as m ~ 'ı~rnk Çünkü bunları şlmdı m001:1e.k:et~~e lam.az; acaıbe. bu d:ı del!1r:n ncller;~ - Fn\.-ısa.dan ne haberler getird!_, ıur (4) • 8 iil •· tu..ş • b bun~la Ogll""m.•., mesoı•,>u!m.ok h<men """"" kal> 1 d<iild~; 1vey"100 ••do m•dd,le<i 8'tan tilocar nı.? 7 

- ""''' tu. ------ı -----------ı · 
h•·•·,. ~u ulmal< ."M olmaz, o bu!unaalar d• "'"'"" boyw.tlwn,. ."· ı.m bi< ı,.Cl>.ad>li• m•drr? - - .,.,_ """' """"'! P't<ne 1nnl ,tulur (2), L=et 9 im 
"" - Türi< :"bunu ao nrao olm.t Bunlar itler•••<. tak.,, dovlz V<'8a• Bir m"""1<e·re bUy il'1r.ln '"'"' =U• ""'' oulunnıa •· .. ,,.. p.,n_ "'· . lllZI ;,:;ı• mClm.tiln ohu. O.da modd•le<ilg~! -1 .,.ıı ·"'dbi<le< """''si tıhdld edilebil>: !.Sat çoeuk ıann .,_ ,,.:~. - P '-'•< Wm • d otmek. , 

3 
-;- t.g·t"":' -! O 

lü de böyl•. B"" •'"" maddelm memı.coUm;ze rehn >O<, gınn!yor. BU ..,,., k,...ek. on•.,.,n ""'"'on tl"rine Wdlrt&. Çünkil onun Fronsay• knr .,_ 
0

1 b T m<mle<d 
Y kstür; bu olmaymca dünya.da kı _ taaruırn.en devlıeıt l.ş dl': buı a b r ş Y iht\kN.' Y'Slllln11Jt on.arı "11.ltlıımır.~ h'çJm.ııill., oıııa t."Sk mevkiinl verd rmek ç!ın <

3 
· Aç de~l ;3) l l 

, '""" knpmaz: o, va h ç kul!anlimil, _,.,,.,,_ P'abt son ......,lorda an. !ili- v ·cdan1' ada mm aklllU' .,,.,., _ h.' ""'' ,...,.,..g,u bllmekl<d~:". _ 

9 
-: T•·•• eY.'.lıhud da o madd~yl ara.yanlar çolL nelerden işittJtımız b:~ şkı\~tlermoJidir. Fra.n.sl2i.ıı.r büyü:C bir s:ıbırsızlıkki bu (;,ı, Anane '

41

· 12 ~ b T para mu>ab'!'nd• el• • ..,,..,. _ vu. Et ,uyuıu b"'Uvl, ıu,ı,, bi&Ovi,
1 

CO<uk .,.,.aı.,uu teşka eden P lwi>m """"'n beklem•kh•d""'· ,.,..,,_ 10 - Ac:sitln 
lirler. Bundan hiç klm~ zarsr etmee. her a.nneYe gtlnde ancak .l.k tane ve_ rlnçunu, m?Slr unu, yulaf unu, ıroı.·k. s~ tı:ı.:.ıu ı.:u~l!l"3b ç •iınıckı~ed.ir. F:ıkat yap~ıı-t (3). U:::=~:=:;=::======='=====~~~=:b=dl 
:;'"'at ha" 01da madd•!e'1 vanl" Jd ,ıı1y.,muş; bu =•!bi< t'"'5'm ., tev. n -· hallo bey., un gib m odd•le_ buna ~mnal<'2tl.<. • 11 - ,.,__,, "-"hın "'' kule j Bir nota C2), BO nolo f2l . 
• "'1la<a ""' ev mutlak ""'ette mub.. •'.di<? ~!e<le b>Yl• b<T Uln yaptl.. r'.n pa"""'ılil• "rl'm"i ~ak edil _ - Par'.s'."'1 bugllnkü ha,.,, anlat>r C5 l, T.,.:ndeo oku<=" • • ıabonln Ck • - ey, yuva» '' ı, Em•!, bekle • 

"'>trr; - ..,ı, ot ıibi, yatla< g.bl, nındltına gö<e bu 1• bak!raU..,. """ moli. re tal<At bu g :bl un!ann <:<'CUk """""'' harl.d~ m. ! nen f41. "" af C2>. 
<eboe ve ...,...aı.r ılbl. . ı.te bu ,.,. -""tlar tanıtından m•. b<lıYle dU,U..'ı., ;,·n h" waıı. bulunm"' enmı: - Par'..,. ~y&t "1= •>'t' yınan 12 - tgi "'- Bi• renk C2l. 6 - SUri!len ''" ısı . 
.....,.,!_ rotıutu mm"""'1>u 

01 
"""""' •• tanun e.C1m ''"' """ olmahd,,, .,,,_ evve:kl "''""· Par..ıe >""'- r.-..ı.n """'' 6 - M•,,..dan '°"'" gelen ''""" 

......,, vo bunlann pahaltl*lar• da a.çen ırttn başlu. b~ annenin anlAt.[ Qoeuk EoilTı"'"' Kurumu ae Ye M;u hlssed'I"' yalnı> b'nleree W<sl. ı - TiYAtrn "n'aı.kln C5<, BU)'lik b!rLk csı. H'1" n!Oa" C2l. -uı bl< badd• .. lma!Ul>r. '*""" hweUe dlnlenecol< m-r ,....._,,"""""'""'"" """'""''"'" b" m<'hl,,; ı..-dlr. M.e1<0 ı.ı.-..nek.'..ıi<. E<k'.ınden """"" (6). 7 - Püskül CSl • Usladm om!. c:ı. 
Bizim bUl'ada bah.setm9ilt ıat..edif;ım:2 dır: Ben kendiS1ne yavrunun labaline lşcle önayak oım.aık için gerekli teşeb :;t:/i.. fatila k.alıa.ba.lı.k olma~.adır, o•o. 2 - Sonuna ıı:Y> ko:ra~anız demir. rakıta.n sonra (51. de-lıer, ~i'lllaıma çocuklara mahsus lca.rşl: cYail eıı.ıımış, yoA'urıt rertJt.;1i.,bi.lsl.erde buluna.cakla.rma. ı.n.a.nclı ola= \Jiir,l.er de vardır .. ~akil va.sı•ta'lannda yo1u olur (2), Es'en (6), 8 - Temizlik, diırüst~tik f7). 

"'!!:.i ~~- hddm!erC baxb n'.Z• -- '"" ,..ıunıu bir,. su'°".,...,,,, bWr.,.im. .U•'""'"' "* ...... lak&t ona da alL 3 - Bi< bom nid.M• O, Tm'ndon 9 - Meyva ""'' C5i, Bl' not• "1. ~~~~_...,.....,--,~~,,,,,,,...~- ~anız yoleyb-:ıl.dA Jrnllanılır C2), 10-Pişman!ı.k ('l),Blrmv ~>. 1 



9if.llll liı..4.DW ... 'I' w:il;UUJL!a DWWwım A mera· an ırdın. Alım:d ağa ey 
~ ff' ..... _... ..... ..., ..... ~ benden gizli ne İşi olabilir? 
~ M SJE:VB - Size söyliyemiyeceğimdeni 

Ba,r '!'t'MI ~g"' ~Si ud meskedi ııi!OJ: voleybol maç~arı mın tenbihi var. i .IY&Aıl ~ 
111 

J - Pek. tuhaf ... Canım ben Ah-5 
" - 1 Mektebıer arası ve voleybol maç YAZAN : CEVAD FEHMi med ağabeye söylemem. ! 

- lH - - mirlik) biıı.al;ı kurulacak, nizam_ !arına dün Beyoğfo Halkevi ealo. İ fldNd KISIM - jlar beliriyordu. Uzun ve ince idi.~· - Hem bu sır yeni bir şey de,5 
Demıştlm yn kom.ıK sn.n'atk.Ar CNa.. name yapılacak. binaya eşya, telefon nunda devam edilmiştir. Birinci ı· Yirmi sene sonra Siyaha yakın koyu kumral saçları. gıl ... Senelerdenberi .mcvcud... ! 

ş.d> Bey benim c.skı dost.u-ıuıd •. ıı.ur. ~.er, en a.z lı ;;; yüz :ıra lazım. maçta Erkek Muallim ile Taksim • . nın parlakhğı göze çarpıyordu. - Se?ellerdenberı, ha!.. St"ne, i 
Beni sevenlerd-endır. Ben de ko11.€horu - Beş yilz üra ile olur mu? takımları kali•ll 1 ... , N ti d E yirmı sone .ıo_nra. bir kurban Güzel yuz.·· ü, sevgi ve hürmet ifa. leroenberı benden saklıyorsunuz, •• : 
&evenm ba. Ger~l hapJS olduııum za.. ı "" apn Y"ır. . e ce. e : b d d k ı.a.r blr def .• . cti - Beş yüz Ura olursa bunlaıın hep 5,7_ 15.6 sayılarla Taksım galıb: a~ı a~ıfesı ... Yağ., e eden. bır tebessümle aydınlandı: eme.. . İ 
~un d& aJ.a.ca.ğ~ o~'.,,.E~~te ~~n:ikf Sı en 9ok üç gtlnde olur. Dörclü.'1CÜ, gelmiştir. Hay.riye 15.5, 15~2 ile ;murlu ve _ao~ hır kı~ sabahı... - Sız bu meraktan kurtulamı _ - Evet. .B.I.mem hatırlıyacak u:ıısjı 
~a'h•r H.sôazı) E!end! oibı Nn.<1Jd :Be - rün de m~i lfı.z;mwi alırız. Be_ Pertevniyali, Haydarpac:ıa 15-4, :Iv_laçkadakı yeoı apart_ımanlar.ın bLYa.cak_ sıruz.. _Ayşe tey_ze. Kendim!ln_ız~ H~nı ?ır şeker bayr.amı .ar,fe-
9""'"' • ..., ş!ncl gUn (birlik> açık'ır. 15 " ı d J -• ld b d b l b yım..ze mukab~.e çın bır atin ,tı.r !.ı.rsa.t. -2 sayılarla San' at okulunu, Js .. ~r n e DumarlLll daırede bır ya.. J lm ılelı daha hır sabah yatak !'in e sız ır yere posta 1 e ır şe • 
elme geQeee«ıiı.r. !şi pohı:;xıd'ı.:ac.lım! Or.ada bulunr.n tar.bul Lisesi de 15.5, 1 "-5 1·ıe J ... k :.t~k oda8l ... Tek kifilik bir yatak, odanızın kapl&ınl açık bulmadım. yoflamıya teşebbüs etmi~tiniz d~ 

ha.ranağa.ları.nd:ı.n birini reis iııtlhab "" ,.. b h ö d h b lm k 1 Naş.dl.n oyunl.lrını sever..m ... Hele lisesi tıı.kmnını ........ ~ı.-.ı_ etmı' •le-..ıı·r. •.' lr aıyna dolab, iki koltuk, bir kü- - yle ahşmısım, kızım. ayım a er a ı~. canı sl ı anı 
et.tim. Blrkaç tanesin. reis vekıll, aza, ---...nm .. rn k • · ta.klıdl.1. oyunlarım .. Insa.n bir ıkı saat f . . ~çü yazı masası ... Yerde bir acenı Ge...- '- oc:lan•- ı'çın· de ı'lerled"ı. ıze «Senin bu iıi yapman doğru 

ol.sun ı...~ .. a-tuı ın .. ,,ıc.!atlcruı! unu·~ux. veznedar tılan ya.ptıın. Arablı:ırdı.t kcyJ ngılız maçı hakemi .h J --.- .ıs.u. ... ·ı D 
.u.a.J ·- fı sormayın!. : a ısı serili ... Her ıey en İyi cin Koltuklardan birine iliıti. değı . uyulursa ne söylerlerlıı De-

0 ıece <Huemııouı ud me$too ;yor> Beş yüz Ltra.ııın atalar arasında Ônümirzdcld hafta Ankarada ya. ;ten, fak.at sade. Yazı masasının ha_ - Bu sabah otomobil size li - ~i~i. İşte ~ günde:n~eri ... ken~isi~ 
oyun~u oynuyordu. B.7.J.m blı' ha .. - ....., .ı~~-G~ ,........, .... _ .. il ,_,. pı}acak İngiliz maçlarından birisini :.şında hır kadın var. Koyu l""cı·v-d zıro mı Ay ..... teyze"' nın bunu sızden nıçın sakla<lıgınl 
remaırası <Ram zı .a.;a vardı. Kc:ndıaı_ ...,p___.,. ,.,.... «~ı gun ... uçti~ bir tanınmı• bak ml . i d Ih. 1 a .... ~ ' ue soy.edim: taht.& sandık aldık. üç Jc1lld taktım. . v • e erım z en san ~göz ii. .. Mahmur, saf ve biraz ;t·or- Galiba lazım olacak kızım. bilmiyorum. Herhalde bir kapris o-! 

- Ramiz ağa.. sen bu oyunu gl>rm6k Anahtarlarını re.s ve a7.a. h1tfhab et ıdare edecektıT. ~~n bak~ş~ar bu gözleri daha fazla Niçin sordun? acak. Manasız h!r ~ey... w 1 
Jsylrodun. Bu alc~ .. m Na.şıd Beye 3Ş - tifkn k'.msel-ere verdim. Bandığm üs: :guzelıleştırıyıor. Kumral saçlanna ha - Felal.et, peki ben timdi ne - . E madenıkı manaııız oldugu-: 
delim dedım. tünden para. ahlnırı~ı !ç.n bir delik tu:a.ooaı:. Aııtıık iş3 baş!ıyoruz. .:fıf kır düsmüş ... 40A; ya•lar1n-'a yapacag"ım l. na kan isin. söyle öyle ise... ! 

Aman A B z1m bü•Un ruı a.çılması iaı.b e<iıyordu. Demi5ler. • "" u ı .~taları 'bu ~~ı;~u ıstyorl~r. B~ Kerı<li kendime: - SandlAı açın!.. !tahmin edilebilir. K.en~ini ç?k da.. - Münim bir işin mi vardı~ . -.-.B.eni ~ap~n.a !.yi sıkıştırdınız.: 
e,,..~11-e, Be•lk'.a"J g d- ·m, b z Jllli..ıe. B d Reis anaıhtarı eline alaraı.: keııdı k!. ~ha yaııl_ı göstennek ıstıyen hır hali _ oıdukra mühim... Bılırsınız kı sızı uzm. ckte~s. e her; 
<>t:ıU<:e .., ' · J - "'Jl g :p mııra~ıza yap!ıra - l'"' El d l T 1 s·· 1 - F • ~ı tophyayım, d dl. Yalnız ıece dl) ~ ymı! dedim. Deliği hem ils"llnden açJ :u ni açmış. DJğer ilri aza dıı h;;knıa :var. ın e tuttuğu yazı ka eminin - Bana 'ısöylenmiyecek kadar şeye :azı o urum. oy ıyecegım j 
ı1ü~e nerede .ııı:a..ır!aı-? tırır. hrm de altmdz.n pa:raıan çe~elı: kllldler ~ıŞlar. Büyü!t ma~nın üs • Bll.pl beyazla açık mavi arasın-da, a... mı) kat sız de bundan dayıma bahset..1 

Bizdel. jç;n kilı;i.l.k bir tshtayı Ol':"a.+tırırnn. Lene sandı~ı bo~ı1l'mış1ar ve hep b!; ;deta feffafmış gibi duran dialerininl _ Galib k.ad A m1yece~inize söz veriyorsunuz, YEl··ı 
- Y•I'lllı kıci geleoeılt? ı Bu s•....,."e '"'""a--'"n atı•·- a./İt2ldan be.,lfnşmışlar: :aras•nd o·· ·· ·· a o ar yşe teyze... Sö v ı"y ru .,. ..., .... .., 3 .....,. ıru.. ..,..... p'lra ya _ • • a... uşunuy.or. K dı !Ak .1 d w ld .k. - z er o m. 
- İsterse otıı~ k.~ı gelsin. Eizim vaşca a.şr.jldan a.iın'billr. - Bu ne? .. Ga:ıet.e parçaları?. : ö .. d kA" d d w•ı 'b 'b" a o a a a ı e o~u U, aş. d•w• 'b" b . d taıtaJı:lar yeıt.ışmezse komşulardan ya _ Böyle ye,ptun. - Bu ne N!2a.let? ~ •i ~un e agı e~ ' e:az . ırllarını hafifçe çattı. k-;;- De ıgım gı b: unu r;z enı 

\aılt alırız - Bu nedir yahu?. ra-.~ ka··zpahl'Ç&Sflt var .. ~nun u_zıerı~e - İffet beni meraldandınyor - sa ·ıamak mana~ız ır şey... ııkyı 
_ All.: . 'ttç ha.reıı:na.ğ1l&ile blitihı harem'lta_ Harnıal!a.lannı:o b 4'r , ,. tah :ma1us u ar er ve ırı yazı l c hır 11\ln dedi Bend tıia.lda<lığı Jbu 0 zamandanberı her seker ve ur .. 
RıAmiz ata harb" a.<ıkf'r toplar ır:bi lııl"llll dolıaıjlt.~. ~kş-ımlan bu üç k'~i veci tra<r.t Hüseyi:ı ~!~~~~a kar:ı=••: I :.:adres yazılmış: . iş ~e "? ••• • en n b~n bayramlari arife.sinde bir mah, 

baremağalannı p".ş.ne takmış, ge'.d'. b'z!m eove ırel~.ardı. ~e sandık - .N ..,.~..., ,,. k- il -raan yirmi 1k1 klş\. taın pua.J~~ı ç...ok·yordu..'ll ve ie·n,. ga_ ' . e "'11!" ağalar?. B.rölr:ni~ öidti S Hasan Ret• • Genç kız mütereddid ve korkak uma para ve çama~u. yo uyor. 
. . ıııete ~rı dolduruyor<Jum. 

7
_
8 

_..D r !"5iın*? Nem('Dedlr? C ins.yet olur? : 1 it C i ld d Bunları postaya ben verıyonım. 
1$ hza.debaşında Mıll~t tiyn.tr~unda lir nara ıt......ıtft ... cl Artık ı . 1 ;r ...... Mt'd'ır? • zm eza.ev ffill'I an 1: . A 

tana ı k ld N d ha a. .,.... .. y ........ ı. • ışın an.cşı Hs~ !=liJ1 : lzmiı - Si.zıdon saklaınıyorum, Ayşe - Bır mahkuma mı) 
ln pe ere uru uır. aş. .. - laıcat!ını h ssedeom~ ~nd:!tı h.:itt na • e'J?DJln af.a mesele_ : E 1 · C · d reın.a#~ınm .s.ımlandtld~ını. ac>run: ia.l&'"IT'.ı:ı tesllım e~t~!n. .s·z b.rt..a~ Yi HÜ!l!S'in Dada.,a anle.tmıe. : Birdenbire kap1 vuruldu. Tok. teyze... - vet, zmıt. e~ae"'.'ın e_. .. 
::lb~ı d.de ÇO.( ılerı glınıedı. Belki glin daha k-mdln~ toıı'ayın. SOll"N. bir~ eyled'~i!. Bu :S.."'\dl~l size kim icad fme.k hafifçe çevrildi, fakat kilidli 'd-. o hal~e ı:nesele yok. Beraber A~ı da. ra~~~eııı. Kımdır, kı • 

e. 
1 1 

._,_ k'şira. a.çwmUl!J!h ded!;n 1 :olan kapı a l dı Dı rıd ı. 1· gı erız. Senın ı.tin ne tarafta} m n nesı ır, ı tyorum. 
- Ne o ur ne o mnz. Haremag__ . · - Mahmud &im Bey• : ı ?'dma ld. şa an ° r _ Emı"no .. nünde - Va ... Demek benden •akla.-

-:-ınm ceplerinde olur ki taş yardır. 'ttç döı;. gün daha 001r:·"11J.Şlıa,r. N°L ·· ·ı;-enç xız sesı uyu u: · · • w • • ~·-.. ır-~ ... ba"'"'!t i!: "''"-rl d ye' h.ayet b rkaç c'..e.fil benı c;R.tmilleır, - Mıı·~Ylnnd Sam!. Şu sa!ta.Jlı Mah. ; - A t b ı· ı 1 - Tesadüfe bak tffet ben:m d~ dıgıwız bu ıdı.? ··• c~J.ZA.l .. ., • .,_.. .,.... • ..,.....,. 1n't1ıd Sıı;m olm.asm' : yşe eyze, en m, aç n . . , ı. _,_ I b"l" A 
dil Unım~ olmalı. g :m. m. Sıındığı .ac;nağ:ı kalkmıtiar. - Evet!. • Kadın bariz bir telişla yazı ma- o tarafta lşlm var. - Ba~a ne o a ı ır y~e tey-

Oyundan cıktlk, eve geldik. Bu İı'3- - Mnıhmud Efend. g"lm'yece.k. - Evln!ız: V".ndı? S~ln bu kad.a:r asasının gözünü açtı ve önündeki - Fakat ben oraya ıizinle ekle- ze? . . . 1 
dm b1r yağlı ~ çı'.ar d.ye ha _ - Sandığı aça.lmı. ~1ı:nı-z ılnsı:.cıdır? ff? g<ız"te olmmır _ ~yazılL patislta parçasını bunun içL mem Ayşe teyze... , Kadı.11 göz:lerı .. d.~varda ubıt hırı 
rmıağ~ıo etrafmdtı d!müyorwn. - .Aça.!lım ya. 6'.n~? . M 'h.niUd s.rnn'n kim ol<!uğıın .ne tıktı. Bir dakika sus•ul"lr Genç kı .. noktaya takth, du~urıceye daklı. Bu. 

- Y'1.hu, dedım; s Zınkıier neden - B.z i~ ze ook:alım. Onun Yli ~ l)l1!1ıl~11 ·7? • • • z OJ •• l b. ab k 1 bır b.ııl~ ya;ı:ımıyor'ar. Bak me&ela wdu şart değil ya, _ Yok. li - Geliyorum, İffet, bir dakika! nüne bakıyordu. g_oz er !avaş yavat ır yaş t a a-

Nft...ıd da.VA edreek olsanız H-... : Kap; aç•lınca e<>ikte bir genr - İffet, b b b d-ı...; b "1\(' hugulanıyorlardı. 
AQ' ayn ayrı Demi(ller - wu ..• Xull~ınız bata:v.dı? O ki • '" ··y u sa a ecn ~ u B b'll km k 

m h!lrer!M!ye istida venneniıı Ilzım. · M~.ıı.m~ı Sı:'md B'"m 1;Jtn<h bile ~kız göründ.ü. ~~asına beyaz bir sa. garabet ne böyıleL .. Hiç ahtma • - . en otomo ı e Çl a ~:~n 
Halbuki her işde bJ" <b rlik) olursa Bir cuma günü Hareıruığ'aları Be - reıs•mleti ve.rdı. n ~m tr.anda b·ıe ~- •• bahlrk __ geçımııştı. Bahar sabahlar dım. Benden eakladı..t.10 su da. var. vaz:geçtı.m, ~ff.et: · · Sen istedtgın. 
bAŞka tttrlU olmaz ını? ~ 'kahvesinde top1anmışlaT. ki "" b - 1 al k d l'i d b 1 k 

K k 
AYftı... A"I b" ln ; -•·•-14ııı.ı B!ır reis ik ~" Ct"Ple.r:nden &nah_ z y.aşı.."l'datı cocıı'i onun is.TUnı bilti1> .nın ugu u me,v an a ar taze, rmş demek ... Bi~·iyor musun beni saatte gl e ı ırsJn ızım. 

< ın n..ı-.o ...,,. ı ll' c r ç......,.c_ iıarları çıka.Tmışla.r. hn.?. Al.l':h'l dua f>din'z ki yalnız sazı. ~üze] ve diri görünüyordu. 20 yaş. güccndirecebin. Genç kız yerinden fırladı. Tey. 
do1duunaz> diJ'e eski b r .az vardır. _ A'rlcadaşla.r, sandığı açıyon.ı2. ~;!~- ,J;ın:._~:rı nıenenıeı:ı. götü mi.iş .• Jarında idi. Fakat yirmi yaşın taş.. Genç kız birden tela .. Jandi tey- zesinin yanına koftu ve boynuna 
B iman yalan, bilmem sahi. P'aka.t ben .. ı....-ııwlr..ı -=lal b..'>v1° kl.s<clr k' öz f"V k k • · h · al ,,. ' ld lı:.,.,."ını d"ğil amma, ~u 29 •ill! tecı'tibe İçi~ p.a.ra.ları hesa.b edeceğiz. Ilı!''!">., ·or.ı &~+ı h ı · 1 

- • ln, şımarı neş eıııne onun ıa sın. zesıne y varan gözlerle baktı sarı ı. 
... ,,.. ~ .., n f'lntn n!7.l bu küMlli :d b · ı_ - ı· ld ~ l B b . A " 

ettim ve beş d:a.ltit:aıı. k:a!lciıl'ıc1mı. Dem~ler. ıı.aındıhn iç!ne tU:sr ha'· R~nm·ın·.z : a Jr n.ıı.:>:' ı ~eı:ı vuru u~ _an atı.. - u aır ana aid <!eğil Ane _ Ne oluyorsunuz ne. teyze r • 
- Bır Cb!rtLk) kural ! d diler. Dört kişi J>&X• .saymafa anemur e - bu sardılhn .icln.. gr.ersinlz. blı'brin'z.. :hyordu. lrı . kırpıkl~k çevrıh koyu teyze... Sizi ben mi rnüteea&i.r ettım) Bul 
- Evvelt& bunun için cpar~) lfwml dilrnlş. Bır tane.sı de liğıdı kalemi a. den ha.beNıirı: olmazı... iJ,:ahve rengi gözlerınce zaman za- - Ya kime aidmi-) göz yarlaruıa eebeb ne> 

ded1111. l.anlk yaa:nağa Iıazala.n.mış. (Arkası var) 'rnan lüzumundan fazla ciddi ba.ltlf.. - Dayıma aid... (ABaA TU') 

- X.ac lira ı&zım? - Y8iMl:I. aaJ>a.h de. !>irliılt b.ıı.a& tu... llahmııd Saim AJtlDdal \. .. __ --- _ -·· .. -· ... .. .... ___ ·---- -= .. -·-=•·wreuuo.-·---""•""·-· .... .J 





HİKAYE Memleket Haberleri USUf <Bat tarafı 4/ ı de) 
Yaz, kış ne yaıpıp yapıp bu masaya 

Yurdda 
Bir vatandaı muzun yalancı 
gövde.inden gayet ori/inal ip 
imal 11e İ•tİh•aline mu11allalıı 

İslahiye hergün biraz ~1i#:;.~~=;;; .. ;;.;; 
d h 

o1gun blT görüşle mahrumiyetlerin te. •• · ı ı • selli tara.tını da bulurdu. Yazın kAPL 

Güreşte Yusu:fun şartları 
a a . guze eşıyor dan girer Frme2 b:>dnımun seı-.:n Deyince; Yusu! zıvanadan çıkmıştı. 

mahzen havasını ıc.nrısına şö:vle öğerdi: Bağırarak.: 

- Amaırı Le:YIA, 11$al'l adım atayım - Bre kefere! .. Sana ne oluyor? .. 
oldu 

Ç Jrk • ı· • k• f d• deme. Ortalık fırın ıı b i yanıyor. Ya. Alla.lıtan, Peyg&mberden haya etnıez e 1 zıraa 1 ın ışa e ıyor ~ız:: ~n::ı:~~ .. g'bl so~ 1 :; .. d~= z:.~::r.!~ ~u:ıe~ 
Iııdahiye (Hususi) _ Anavata.. tuna da ya.hancı kalan yer katını ten? Ben, zorladıkça; güreşten kaç. 

nın cenub hududiarı üzerinde ku.. ' lJe'y'].Acığına şöyie hoş gestermiye ca - ma.lı: mı i;tiyor ı.annedlyorsun be? dl. 
rulmu;p olan Ldahiye henüz 70 aen- lı~rdı: ,yerek, hem Hergelcc yl, hem de Reşad 

....- - Am:ın Ley!Acık. tn!lan dönüyor, Beyl reZıl ediYOrdu. 
ik bir kaza mericezidir, 1289 da d&:ıüYor. B'z'.m ksıtta. san'.ti kalor:rer M~ö Piyer; ağ1z ds.laş:nın sonu 
Derviı Pa1& tedip kuvvetleri ile bir var. belki, yumruğa mlincer o'ur llraydile 
Jik.te 'buraya gelmi, ve İeya.n halin. Ley'll Hanım bu h:ç d"tişm'yen tatlı derhal Yusu!un onfüı.e geçerek: 
de o!an halkı tetfttin eyliyerek dön.. J ıt.eselllyıe taıtıı ta.tlt J;Ulerdl. Oü'emlye. - .A8lanun; oırak e mdl bu atız 
müftilr. l•'labİye adı, Derviı Paıa ce1t kadar dolu olduğu gilnler kocası dalaşını olan o!du Kozumuzu mey_ 
ordusuna izafeten verilmittir. tablırdı: dan yerinde paylaşalım... dedi. 

Cümhuriyetten .anra bü-..::.ı. bı·1' - Ne o, ldlç!Hc sultan. Y11ks.a ha_ Yusuf; hlddetıni alamam~tı. Cor -
~-- tinden memmm d<>ğ11 ml.gin? bacının iki omuz:a•ınd4ln eilerile tu _ 

nüfus artlfl kaydedilen lslahiyede 'fJr o ve«ü !Jevl~nın dudıı.!cfan o lç~n :.aı'8lt sarstı: 
alakadarların himmet ve gaYTetleri t tcbe-ssümile açılırdı. Nçln. ııasıl mem. _ Oorbacı; tehcl .. Bu meydan ye. 
ile birçok güzel eserler yer alımı a( 1 nun olmazdı. Ne kndar sevt~'şlf'rdl, rinde onu Hüsmen!n çırt ölttlz!l gib! 
Ve wnumİ ihf j açlarda.n ÇO~'U gİde- bU yuvacJtı kurmak İÇ!:ı ne hru;reteyundurukra silre:eic harm.azı.Jıyaca -
rilmi,tir. Bu meyanda; içme ıuyu, c"'kmişlerdi. ... F\aıLat; izzeti netslme dokunan 
mez!bahası, gaııhanesi, parkı, kıraat. Bodl"UDl katında b1Syle 3'1l'la.r geçti. şey; milli ve dini şererıma. payimal · ı d' b. Ya.Z:a.r luşla.rı., ııpıı.t, pat> ~ar «bebek, edıcı') bu adamlera utanmaları için bir 
hanelerı, be e ıye ına.sı, fidanlığı. bebek• ~r! 1tovaladt. Ev aahib'run to. 91:! lAf etmekti. 
nümüne evi, şclıir ldülXi temin o. Jslahiye bJmalı&m• CcW Deler run?arı, mlsa!lr oocuklan yavaş yavaş Dedi. Mi\na.kaşa kesilmi$ti. GürttJe 
!unmuş, caddeler açılarak tanzim 1 . . . bllj'\lyorlardı. LeıYlll.nın min!cik, nazlı on beş d.a:kikalı.k b'r zaman ltalmıştı. 
edilmiş. elektrik işi ele alınrm çenılmııtır. Bureda kurulacak ke.. bebeli ne yazıtc ki bu.n!ara kanşama_ Yusuf, hem soyımuvor, hem de eu 

B!!ıde muz yet!ştlrlleı:. mın:.aka•arda Gümrük ve Lnhiearlar Vekaletine~ rC9te fabr~uı it.aza iktısadiyatı Ü. mı.ştı. suretle durmadan söyleniyordu: 
muz meyvası &lwdıktan sonra muzun · bo nd b. · d üh' • __ ı lttı D'kiş dJcerken. iş i5~Urkm. hattA - Hepten, kırllcağım kemiklerini 
gvvde erl tcsllerek •·ılmak:.a ve bunun ıst~n yu a ır sıra memur :teTln e m ım Ivt oynıyac.t r. ""' t ,._ 

_ı ılm ••ı ldtab oktmrf'.n d&ldıı; • o t.a lı hayal1bu herifin! .. Tehel.. Su~k a!t'.z1ı . gu•. 
Ç n muz .,...ı~ı.ıı eller:m z bu tcm.z.e ,,erı yap •:r r. ı • t 

,J~~ • I lah. . b ' hi . 1 T g rçeklemern ~. naz ı yavrusu opre. w! 
ne i$nde b:.r hayli zahmet w masraf • ıyenln ır na yeaı oran Fev Mersin ve arsus l!"tn koynundRkl kafesten sım'ıp yerY.ıllıar ve yı.Ua.r geQmŞ, Leylll. H.anun 
~dırlar. zipaşada da ayni tekilde İmar eser. yUzündeıki eşlerine katılamıımıo•1 . B!r1iıçıo ıcn ç6kt.ığl ıe'sn ağı.ragı al.ında 
TADUlm.J.5 z:ra.a.tcllerım.z~er.ı Mıı.h jleri göze çarpmaktadır. Dahiliye. çiftçileri ne 1000 ton kıs hastalığa dıı.van::m."lrnış, ö1rnUştü. vaıktillden çok e·/\'el çôkmüştü, Ev sa_ 

ÖG'üdctl O.kçuoğlunun yaptığ'ı iııcele. mizin kıymetli elemanlarından bi. ı.... 1\cisi de genQti1eT. fakat bir daha h bi va.kit vakit Jt.a.pu;ı ile öte ber!s1ni 
me'er r.onur.ı.d.ı muzun ya ancı glhd ri olan Cclrll Değerin lslahiye ka.y buğday VerileC81\ çocUklan olmadı. Olm!ı.d1, çUnkil ilk aldırıyor, tışın odun .kBmürUnU al • 

dm mühl.m ve ııayct sağlam ıp is '- 1- ~ • • • h k 1 acmı:n "~Qndl'll ç.>k geçmeden ı,eyıA ınıı.sına, vazın ~ooanın &!kil.ip k&ldınl. • ma~8.lllll'glna tayını ımar arc et e. ..... _A (H'"'U&l) _ Ald•ıı.ım mal1>. w "' J h.a.llne muvn.ffa.lt olmuş•ur. . . ' ........__ - 96 hanımı b~r ba~ ve hiç iyi o!mu acımasına yanlım ot,tirıyordu. 
B me muzwı ı:.a.rihJ pek 7t'D d r rını hı..zla.ndırmı, ve kazanın umu. mata. göıre, MeNin mcrk.cz:le Tarsus ge?'p bııldu. Ko~sını yakın k6Yle:r.ı Böyle kim b4lir kaç kış, kaç yas 

CU:mhuri)at devri.nd nber d r ki rııı.z mi yol ve t<>Selerinden çoğu tamiT lrazıuımın muhtaç çiftçilerine huku - dıen b'ri.ndıP b=r kul"S iı;'ne venni-\1 ... roi . geçtı. Merdıvende:.ti (llJ>a.t, pat. lar hl. 
meyvas;na kıymet ver l:neğe başlan_ gôr.düğii gibi yenileri de açrlmı1- me'tGizoe 100 ton buğda.y tahs1s edil. o vaz st('.aır·nda moto<dlı:l~le g1tl1p ge. lA devam ediyoniu. l•'ab.t artık kU. 
m ır. Muz nebat.in :ı yeı şeb.!d ~ı Ak t r. Genç kaymakam, lcuaba ve köy miştir. Bu buğdayların b!T kısmı ~- Ilı1!oen bir gtln glL-ıeş Q0.:Ttıl1$ ölıntlşttl.,çWcle- yet!şn~ti. Ev sahibinin kızının 
d n1z lcyı.!.arımda kuytu olan m~ lerin noksanları üzerinde durmakıta nasız. b!r la.smı d& asgaı1 fia.tla. dalı- Ley'IA }fanını a.r'ılc diln:vadıı yapa. yerlnl kızlan tutmuştu. Onlar da an. 
er!n suyu ve toııra~ mllsa d yerlt"M_ bunların giderilmesi yolunda tıl.acaJctı:r. zı.ra.a.t Baoka..-;ı, bug{hılade y:ı."nru'h . Sevd 'l!:i iki ?nfand.an ona neleri. glbı nazlı nazlı a.ya.lt 6ilkelıyor. 
e ha sene bu m...••yvarun zita.a.tl ~ ve . E le 1 buğda.y ~ 1 aoa.kt duıırna.rla:n sı?.lıyan . yanan birer "8.ra1ııaroı. Evet (pat, p1t. lar hAIA o .pat, 
alt.ılmaktadır. takdıre şayan gaıyreter aar etme • o.as ıy ır. ııuıJmı.,t.ı. Ne o'u"dU on1Rnn Yerine pat..> la.rdı. Fa.kat yazın pencereye h ç 
Muz.dan G' ı.ıtlhsaU ne bu meyvanın tedlT. . . . . . lt~ndi ölseydi. LevıA Hanım bunu, h~ blır 90cuk ba.şı. cğı:mlyor, h!ç bir tatlı 
ıncl bir fay-Uı.ınm tem nl mem eke ı leiahiycde çekıkçılık çok ılerıde Manisada bir köylü kadın bunu 1tAC 11y, kaç yıl dllşUnllp fAndı. sea: cBebeb, bebak.• diye seslenmiyor. 

• n b1r kazanQtır. Resmimiz Türk.lye.dir. Ekim ve İ•tihgal her yıl art.. tecavüze uğradr Aynh!t övıe b'r ~l'hfrdl ki onun Pn du. 
dt> llk defa olarak muz nebatımn ya makta ve yapılan ihraca!tan kazaya ll4&ıı.& <Husus!> Manlsarım net vı.ı<lU'tnunU ı~t~ten sonra daha'ı Kı.e günü Leyll H.ıımm sotukt.a.n 
tancı rO\-deslnden iP imal edilmeın büyük mik:yaeta para gitmektedir. Cu u kCi.Y'lkıdt- çır.o: 'n bir h:ldse oL ook ha!flerine b

0

lf' dayıınamaz ol .mı, yorgunluktan mı, kahırdan mı 
!Remı6'.ı:tedlr. B l ... _ 'l!• k b ketl'ı oL m·--·~. Bu .. Jlo.M .. " Alı' ı·sm•-"e ... ,_. _ muştu. Sevg!ln<'rlnden ayni.an kadınlkim bilir h&&ta dllştU. Yattı~mın U.. ---o U yl ffian:5Uıun rrı ere ..,...u A.VJ'U<04& aJ.U uı.ı_ 1a- -1 "" nn'.arla yıısndı~ı yer' erden ayrı,..ııadı. çüncU 88.bahı idl Taıt.lı b:r iilneş JD. 

Tokada mevsimin ilk karı duğu ve geçen .ene rekolresindcn nln iuzı. ve Melmıed ismi~ ~rln n B!ldnım kıatını bırakm.aclı. Larda.nberi yaptığı g.b bUyllk odarun 
J'" 1- fazla randıman alınacağı anlaşıl. de Jca.nsı Zeyneb ba.hçeierden kôye Fv sah~1 bu '~s1z sadasız k!racm duva..-ında «Ce. d'ye b r ~5r.0.ndU. tn'. 

ut f U maktadır. Hububat ziraati, kaza ih. dönmen Ail Osman ve Cemal p'n den ka~ınnam<ık !:;in her sene kLllA. Haaıım ona dalmıştı. B'.rden bu r1L 
Tobd, (HUSUS) - M'enmlhı ilk . iL• • d ı_ • d• ı.ı.ı 11 f d t ..... ....,. ...,..,A . eld'JW red k _ ... dll(ımU.,. ller t.anı.f b . bü ı yacına 111;a.fı g «eıı. vazıy.ett~ ır. KöylU adında. iki Jti'ı kend!sıne teca. _ r:ı.d!ı.n br "" ra. e a e .... ~ ~ 1'El.., .... neş111 ıı >&• pence en ren n:ı-. 

s. 
t'y&Z1an,. o .. "Jü•1_ davarcılı'- ılerıdir ..:ı- .. ı-t..•erdir. Bucl•••A-ın ····-· de nıyordu. Ço1uk çocuk ooyramd.an bav.çocuk ba.ol&rı.nın errt\d ğinl. •bebek. be_ rün.m.tıı,tür. HıaRa bOzut olJJMU!JD& raı. zu:mcu ıt ve ,. • yu...o .. ~ OUAl ........ 

.,,"'" riu'lc (de ıh~ dlr. lslahiyenin et-rafı büyük onnanlarla ra.rn.a lnlp hatırını soruyorlar, eıtn:bekı> diye seslendiğin! duydu. 
1M11111ıııııı"'..-.-~~-..,~~~~~~~~~~""~.,..lıııl' öpUyorlardl. Evet elini öptıyc:-··-dı. Fakat wır işte t)ftl. o eiDldİYC 

sütı güreş ne demet~? Ölıdiln nıtl !1 
GUree meydanına elfeler iÇinde_.~ 

t.ınyatı. kovalarla su toymı.-:.. 
Meydan& evvelA; Hergeleci euu. ilt' 
Hergeleclyi alkışladı. 

Bıraz wnra: Yusuf göıluttn. Y~~ 
ve şa.k!n bir tavırla yürüyüp meYa-o"'
geld.. Ahali Yusufu Bersetecl ~ 
alk~lamamıştı. Sanki; ııerııeleci r-
sız, Yusu! başka bir mllletten idi. 
Reşad Bey, Pol Pons. tontee ve ~ 

b.daşlan ha.kem heyetine yakUl 
yerde mevti almışiıırdı. 

Filiz Nurullah; Kara Osmıuı, ıı~ 
Pi.yer hakem masasının 11>. t.a~ 
oturuyorlardı. 

M~yö Dubliye, Pol Ponaun 
da idi. Hemen, bütün Fransız ve 
nebı pehlivanları güreşe gelmlf~ 

Kontesin loe&&ında bir buket v 
Her halde Herge!ec!nin Yuaufu 1 
oeğine kanaat getlrdltl lç4n buketi 
ha, evvelinden hu.ırlamı.ıtt. Y 
tut.an az olduğu gbrüUiyordu. il 
heıikea Hergeleci tar6ftan idi. Y: 
Pariste bulunan Jöntilrkler Yusuf 
raftan bulum.ıyorlal'dı. Hatt.t.; Ji!ll 
tUrltler<n neşrettllcleri ııauıteıer 
Beyin yaptığı milli sltand&lt acı bir 
&anla yamnlf.llardı. 

kadar kıpı ne ~n goC\Ki&rın 
o00e oYD&dıtmı aonııüştu?. Kıttı. 
de ne tış ... Sobıııat yandJAı ba.lde 
ıercıe kadar buz aıbi biT hav& i4l 
du. Dişleri blrt>irıne vuru;vordu. 
kemlti.nin Ustll.n.dö ~er 
du. Kıştı, hem de kışların en 1' 
nı... 4t.e meırdivenaen ııene bir 
i>M•... Biri nazlı, nulı ayak 
kanııı s J:lrellyor. Ev sa.h b!nin m 
kızı olmalı. Dtm~ öğle ohmıe. 'V 
ne çabuk geçqor. Koşmalı, küçük 
dadaki kUcilk maaayı çiçekle su.si• 
meli. Nerede ı.se :tocası ~ecek. 
bıle kalmıştı. ~ soka.it kapısında 
t ıwı:ı Tamam . O .. Kocası. b r 
sevaiilsi... OülO.Yor: 

- Ne o, tttvor, küçült sult.a.rı, 
haıii.nden memnun değil m!s'n? 

KUçlilt sultan tA eski gUnlerde1tl 
tatlı tat.ıı gillUmsUYor. kw.llannı 
yor. F6kat bu lro\\ar sevgili erkek 
cudunu sa.nı.m.adMı bombOş 
şllyOI', 

* ErOOsi tıünü onu y:>!rlarnı.y'l gel 
çoktan ölmÜ'I bu1dul.ar. Dudı>ld.a 
hAlA y&rwn ~ bl.r i'ilHlfUa 
~~ Md.ı. 
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Bu~gar işgali 
altındaki yer'.erde 

ölüm cezai .:rı 
~!Ya.. 26 CA.A.l - D. N B : 

ı 1941 bn çesine munzam ı 
tahsisat l'onu~masına aid 

, kanun kabul e i1di 

Von Ribbentrop 
harbden İngiltere 
mes'u:dür, diyor 

~J'lln, 26 (A.A.l - S.danı: Avrupa sulhu har hafau için kullanılmak kayıd \e ş:ırtı 
Komun..stlıA'e urşı ko~m..ı p.•utını ile 800,000 klşilik bır ku\'T<'t lsteırü:J, 

bonı <><Ub asıt"ı1 m.:ıhkem ., mltra yöz, 
cıııyaba ve t!dek erl"' a Ahlı olarak or. 
ha.ıı lltenS'Ub o r mutrc ~ taarna..a 
kUzıt anan beş komUn ır.. ohımc ~ 

dIWl eden 12 d \1 " ı:ı:\Ui~ ı şe. haide daha epey fakat Fr.uısa çokluk itı im 1 ıle bo le 
:rcr.ne yapı.an •• at>uı rcsm....,de Von Uzak 1 bir ,anlaşm.-ıdan .ince doıh.ı unıuıru bir 
Ribben.trop. b r nutuk say.1yerek mu. sulh anla.şmasuıın y.ınıi. ı sı icab edı-. 

.. _ ... o.,.., 26 (A.A) - B U M elim nununun ikı.nci maddesıne bir fıkra ~ sebei:>!erını b l.r tik en ve c ğt mullh ı::ısı Ue bJ t l fi r dclr-t 
& etnı ota. 

tı:ı-ll'~ askeri nuhltan~. bıT d•. 
ta ·ll tünelloi havny ucıı~ta 
~ n Uç komun a ö Um c :ısına 

~u.--. K omüıılstllte kıt~ ruuc .. drle an. m:.. v kom • L • 
k>-iln a.-....tı.in Gllna yın başltan. eltf.enmmlne aJCf J,Lyiha.lar ile Vdof. ha.ron b daveL nM.nbe:i cerı:~-sn roen . .,. .., e unızme " r-sı muc ıd l > e 
..,_ ...........-- "' l.:ışmru.;mı.n .> ;yıl ıçın ycnilenm • 1•· '-a. UP·'nl ...,. bolık I k t 
·--~- '-'lan.anut onnan Umum MU. tar U'mımı Müdürl~ü ~ ı~ t.a.nu baş.ıca s.yası 'le B.5kerf bici se rl göz a.;ı u- e &• .... m 

0 nı ıo: er" .....,......... ......., h - den ,_ d .,. k si münn betile B rlınde yaı.oıl.ın me. mek 1çin birkaç al!ll a k r > olum:ı.yı 
dür:üğfi 1941 bil ç::!.lll mu:ı.z..ıı a [UOA e=-t ka.nJI! !ay h ı.mın b\Nlcl m1L geçTd ..... ten 60• ra em 9 .. r : rastın komunıstl tw )amu ~\ucpartın kafi bulmuştur a ı i ım ıor N r 

p~tır. 
s:s:ııt. tonlli.ma.sr.u .ı :.! kanun ;Av.lıa. crclerıni yapmış!ır Enternet>Yanol komUrı ti ve d ğ değil, Asyada;n d kal ın ac:ı.tı :ıam:ı.. ,. 0 ve Felı-m•~k 1ı lkın he' l"!I h • 

.._ .... ,, ""leın ~ ı Mecl b u ...,, " ,_ Ydıud l>eya dcm:ıplutokrn mtE>r_ I k_ .. __ -
ı:ısı e m ma.hmnes d t.omu. 

sun ~ ... ~,, .,. .. ıs, gene ug no.u ,op,..n'tısıncla n,-.n na ...._- uğraşıl.ıLlltı karan lle Du men lıüt.tiıılıi""" lt b.ırlle, B lçika b'·wük 
Mec&. miibeakı.b:-n devlet memur. Milıl MUda!aa mlik,. lt"fıyot kanunu ıuısyol r.ne k.a.:"'11 d ;a b r ;, ,_ sür k l d d "'M u,, ıan aylıklarının V'h d ve te:ıdU ü - AV!l.tJ)a mıll t'erı Akd 7..d '1 Kara.. ~un en muza ere l'r en ronra ün j coklntu ile komlmluıı &I l htan ol. b~ ~anda mı pvapan ık tA• b{') 

ene hapse D'Wllkfun ek.ııiş: r. hakk'lld.akı kanunun Mill! Mtid !a.a ntm altıncı maıi t..rne b r fıkra ~len. d .. n u kadar u ınan b r sep~ t<'Ş!dl sona udl malda bl'rabt'r komu'liztn ale) hf rlılil., 
Veki eıt llli':mrJd\ değ k yapı:masıjm..• ~dc'\k lranmıun lkınc-- mu_ et.mmtedir"er. l\luz:ıkrrclerde cldc cdile.n ilk neti<:e. nı ı.hver sa.narında ~ tl'rmey.- >&.. 

Te b I • ""'I •• ve d.y:ı.net iŞlerl relsl ii teşlcilM ka.. mkıeresmi yap.ı:u.k lı:abul eylemiışt r. Von R..bbefrt.rop h!ırb n ı;ebeb er ni nln' pakta dahil devle ~er arasında nasm:ımış'anhr, Yapı1nn soml.ıJ1ar ne. 
ıg ere gore - - - ta.h]J ~rek, harb 11 dar :.> r hodprest. WC\CUd milnasebMleri bir kat dalıa ı "Cl'.sinde ıılına.n (;('Vabm t'S'.ISI hrth 1. 

l 
. t :::ı 

artırmış oldutuııd n l>'UPhe cd lıımez, de Fran..'ladan abnm.., ol n cev bın .J c A k e hk zihn~e t.n t"k"1!t eden ve her • r.amıınd R k lşU ~ 
1 Y d • t s e •azı1 tUrltl t.a.dfie muhal f...t azm n taşıyan a~ı a U!ı:iilYl\ r<;t g ı- en 1 esasınıı. çok ya1<m ulo;a l!'ercldlr. a a vazıye • ufak blT milletler iStmt'lıTC'ISl sınıf ta. ~;~::el~~!~: :ı:a:r d~sı ~~:ıı~ Avrupada ko~~nlzme kar~ teşktl 

1 
raf ndnn ç.ıtanldığını sayleın!ş v de_ lk·~ ... ft _ _.. eJll si • t 1 t 1 cdıleıı cepheye ourun Arruıunın UU. 

h,._ • ttllll ta 
1 1 

ln m ., _.,,_ Yunıım ıne nı em n e • Ik 1 ~E!JCnin ,.;,_a '..,_ı l'Uı ~~~'a ı d l8a• tarafı t lcc-1 1<ıyfada1 l Şark cephesınde hnva hareketle. miştıır ki: mfş olması da çok mümkilnclur. Bu hak C'tmrsl be ·' ınuıı uın olab lir, fa. 
""'lll ........ .... ı n ... ".., z:ıp e - b · d Al I d Daha b.dayc- .n 1"nberı bu s.dımı:nr. okta D 1 , il N k" kat gonılüyor kı bu, h r şeydl''l r\vd ""'n- ....... -'-·- •- d"kl 1• haberlerı· b;r kenara ı. rı e man aT tara ın an bu""yuk n yı ve an m ır .. 'l c , ı:ı.tı ın ıaı-k ._ ....,.;vzal ~•.ıuu.\ tedrce .. , ..... _ ver ı er PUlırer aıe oucro n dil y k.wn. kJıı.rı. • ' . • AlTUpada hakka d0&vıman makul bir 
l\ı . Bu kuvve-t şmdı. a:.ın.ıın e.r.e. ra.kalım, bızıat Sovyetlerın 2 3 ta. bir ölçü dahılinde devam cttırıl mn matw ŞC'k1lde ı.sL1tılmrs D", kf'fldl :::;!'um~t.~~:~r~ 1::k~atıgf~mlış ol,m:ı.. sulhun akdi ile mumJ.un obb"let'<' Ur. 
11 ~ u-tı .mnış, 8U'nı z;ımaudıı. rıhlı Tesmi tebliğleri de cereyan e. mcktedir. Ve Sivaatopol hart> lıma. milletlerııı n d ıŞ r:ık n1 tem.n bu.c;u_ ru uç u • ev en ıes:ı~ına Bu )Olda yapılacak ilk i İSt' Fransa 
~a topu &!mıı,tır. den muharcbeler•n Ktin, W oloko- nına ha\ adan hücumlar devam et. ımndalti bUt.ün teşebbüslerıne mı ha e. ~uvarbfakıJetlmh&ne.wıll' c kD)lmdetmr-._i ıcabı· ıle anlaşınak"..ır, halbukı 1-'rans:ı ile 

ıı..:"'""4U<:a muha.rellc ~ ..... "Si o DlÜ d b lL k fd ~ 1-L. b _ı_. L-uer, nn.01 rsı en ,\ "ln !::~ 1 ~1n~-nk A'-n- .. . 1 _.. it l ~ Sld ... __.... lamsk Tula bölgelerin e .mas.. me te o ugu gı.uı u §enir ayrıca fert ett.iler. altında bulunan .li'rnns:ı, Belçika. Fe. a • ...._. ... • ııuıuıyııu..n z:.> .... e al&. 
~urna.xıa.ııı~~ta.k~y:~ıS:~ aa ıiddetli olduğunu bildi.nnek au. Ahnan ağ.T topçuaunun da atc§i al S rf D:ı.nZ:g tarıht ş h n.11 ana\11i4_ lcmenk, Danimarka, Sırbistan ve '\u. nm ceıırş emcllerınden v.ug-pÇme 1 lJe 
~<Q;f ili " ek cd una alınmış bulunmaktadır. na p•ebıs:tlc avdetınln teıın 11 ne ve nanJs'..an aibi devletlerden hiç bırinin olabilir. Belçlm me elesl nilıayt't bir 
"' olduğund~ bı.ırad."L. bugün l:>ü. .retile bunu teyid etm t . ~~· . Polonva koridorundan g cecc« b r o. pakta alınmamalan, Vt'J'n alınamama. Fransa me9clesi olacaktır, ı eı~nıenk 
Git b.r carp~ o.ması b:Jt.Lenm~t.te. Klin ismi Sovyet teblıgınde ılk 2 -. Libya cephesindeki yani tomob ı yolunun yapılnusma mlin1 lan Mihvı-r dcvlrtlerl bPSabm:ı mu. ile aııln.şm ~ ta Bel\.lk ıııın akıb linin 
~ defa zihcdildiğine göre Almanla.. §arki Siren ika mıntakıuıındaki mey dJlm&I iÇtn ~ lteren n A qıanyaya vaff:ı.Juyctsizlik hanesine t:"ci--ileeek taayyıjn etmesine bMtlıdır. Bu du ün_ 
~ ft' tuvvetle!"_i e~ mubattbe rın bu fC'hrı Wok>kolamsk timal n. dan muharobesi yedinci giınüne a. k&n;ı hnrbe &ebeb"yet, verdlğı düşün(L bir bid~lr, bu h!iılls:: a,-nl zaıuan. ce ile Bforlln menı.sırninde pakt hf'Sll,. 

llıııııtı Gaba aııSal~~~umtıg,my~ver\d.~= den. yaptııkl.arı .yen, bır bam'euhtıJe..c yak basm:ş olmasna rağmen SoL Hince. onsan rüya g rd ığlınü sanır. da da bu devletler tk Mihver devlet bma bir munffakıyct, bir de mulaf. 
""-~ _ .... "- ...., uo.u 1m l ı m ıum. !:ııdı Ônıer _ Bır el gobi _ Tob Rı.'kttt bu. hart>. açmak ıen İnt:Utrrc. !eri arasında mil!;tahbd sulh 7olund; Cakı)etslzlik cördüiümiızü haklamaya. 
~~ca ve ~ta S!dl ömerın ce. ellerine geçlmıl_I 0 a ::ıı SO nin karşl6ına çıkan h r bahar<dro herhangi bir anla~m~ zemininin bulu. <'a"'u. Anglo.S!lltson ik!mlu>n çok en_ 
~Wısd bududwı dlkenh te!rerin.. mc-klir. Bu ,clıır, Moskova?ın ruk dört geni dahilinde Mım büyük ba:;t:n btr 1!8:1 elet khr. Z.ra. F!UyUk namachtmı «östcrir. dişe ile bahset.Uii ve mütemadi son. 
~ geçen geniş mikynsta b!r akın kilometre batı ~imalinde yan. Mos... bir §tddet ve tehevvürle de\ am et. B • snya münhasıran kendi dUnyn hll. Avrupa gawtelerlııc akseden rhıı. dnjlar ile mümkün olup olanın;) aralı. 
ta:. 't> ~r. Alnın.n son haberlere kova • Kalenin yolunun tam orta. mcktedir. lngiliz kuvvetlerinin mey kwı:yethıi müdafna hedefi gUımektc yetlcre ina.nıhrsa Almıı.nya Frıınııaya nı anlŞtırdığt Avrupa sulhu herhalde 
~e bu aıklncı ju)lu Halfaya. lir S dl ıncl bulunduğu cihetle Ahan la. dan muharebesinin ilk giinünde .. d müTM".aat ederek münhasıran şark daha epey('.e uzak olsa l:'l'n'Jrtlr. 
~ a.rasmda yarı yolda bir bo'ga:le 

5 b ıru zaptetmek suretile ka. yaptkları baskın sayesinde elde et. Von fübben:tJ"f\P. FUhrerln ° zama... topraklarında nizam ve inUzamı mu. ** 
"'-...:...truıkt.a id ~·~ Balcmde bu tol rın uras ff k. . na ita.dar Büyük Br ta.ny<ıva ka~ı eok 
~ UQQ.n ~b u-dıınruı ve &V zanml§ oldukları nıuva a ıyc-tln e. miş oklukları ~l~ nıuvaffakiy~tleri!1 al4<:ıenab b'r siyaset ta.t.b k ett'ğlni, ta_ 
~~ matemadı hUcı.nnJa. hemmiycti aşikardır. Gerçekten. bazı semCielerını toplayabildıklerı. kat tndtl'renkı Alman mii'etlnin sn. Po~onya Başvekili 
~ lltrazru:etır. Hududu a.ımıak Uure Almanlar Klin'i elde etmokle·hem ne. lbu meyanda Alman - ltalyan h:b olduğu en lpt:dat hak1a..'"l tanıma. R "d 
~ t.bu a&:ıncı kom ı.:ı.hr:ı topJanm?ZlD Kalenin ile Moskova ansına gir. kuvvetlerinin birkaç bölg de ayrı ı ~ ısrar ıırısteroıt.nı bel.rtnrlşt.rr. usyaya gı İyor 

lngirzler zaferi nasıl 
kazanlııayı dUşUnüyor:ar ? 

\it nlı:lannııwı ha.: ek e geçme& ne_ rniş, hem de Moskovayı şimal ve ayrı gerilc-rine düş"~k b~nları hem Kahire, 26 CA A.> - Polon,ya baş_ 
ıı..~e f.aJı:Jrla.tın:n üç!e blrlnı kas. ş"mal dog"u yakınlarndan d.a kuşa. lcuşattık1arına, hem de ağır surette Polonualıların kmnandaru gcnerel Sikrook, Ki.hırt. 

r & tanılı ı ıııcı .ı.vr.aa ı 

rupa krf asına asla ayak basmıya. 
caktır, ~~· lna~ s~n kolla:rı 11e 1 b d 

.... ~ şimd bu şa~t tın\ h'1.rezetıle tabi imek üzere çok e~8 ı ır a •m 1 hırpaladıklanna şi.iohe yoktur. Ke.. D •• •• d ••h / • den tayyare ile meçhal b",. ~"m~ ha. 
~ olac.ai.k ~ıo· ~rtlbai alınış. atrnıı oldukluı gi.bi ayr~ca. Mos.. zali~, Tobnık ile Bardiya arasın. UŞUr U erl reltet e!miŞt.ir. General ha.re-keti 6tra. 
~ • kovaya giren on bır demıryolundan dakı yolun yarısınd" bulunup AL tayga re fer smda 1ncuız başkuma.ndanlı#ı mWııes. 

Her iki taraf iddialarıru müda
faa etmeğe uğraşma ... t11dır. 

~~ olarak bulurutımıla~ milh1m beşini de keem.İf bulunmak~d~t!.ar. I man _ ltalyanl~rın ehemmiyetli biT • _ s'Ucrl selAmlanıışlardır. Kah,ren'n Po. 
~~ İng'l!z tank.an S.d R.ezeg ı Fakat. Alınan kuvvetleri Klını • ia~. merke:r.lerı olan Gıı~but me.v.. Lorıdrn, 26 CA.A.) -, ~ndrad.a.ld :ıonya mah!ellef'nde general Sikrofıki. 

Bu cümleden olnrak Kahirede 
Fransız Iısanile inıLİşur etmrkte o. 
lan bir mecmua İngilizlerin A' ru. 
pa kıt'asına ne suretle a;ak basa. 
caklarına dair bir makale nesretmİş 
ve mecmuanın kapağ na da bu "h. 
raç hareketinın tem.slli bir resm r · 
koymuştur. 

t.~~ ~a.nl edt.'Db,.
1 
e~slı h::~e- bu suretle atdı.ktan :ıt0nra daha da kiını de 23 akşam: ellerine geçır. askeri lta?'argMlt:.ınn blldBr'~~~-'ll~~· nm ynltında Sovyc.t Rnsyayı zya1-et e_ 

~· 1 e..-ı u,gf"el:"' fCJUI Ş. •ı 1 k Mosk. ili kilomet • 1 d•• ___ __ ) • d Polooyalı mşyarec el°, Ll,JU.'I. .D.l•"<ln. -.J.· sö l '·tcd cı.,_ ~. Bura.da btıŞ ııUn mUt:..'tlladıyt>n 1 er eyere ovanın e mış er ve u=ıuuarıntn umumı u ~ d ha.valanmnğa b8şlndık.. dt:ı..-=;~ı Y enmcr> ır. 
~~ eden mubarcbrlerden sonra. re ıimal bat~sına tesadüf eden Sol. rumu~u ~akik~ten daha güç bİT ha 1 f:rı ;;:,tiba,ren, k~t'i olarak ~10 
t-;~ ~ m.z sfir ... tlıe yen den ncçno Gorskı kasabas~nı da zaptet. le: getırmışlerdtr. ve muhtemel :>~rak ta. ıoa dUsmruı Amerika Çine 500 
ı:..ll~ edllmddroır. .. . 1 lem işler. bununla aynı zamanda ol Bununla beraber, Alman _ !tul ta.yyam;i düşilnnüşler, 52 Alman tay. 
"'l ~ ceoubda lllnd kı. alsr'l0 1şbir. mak üzere Wolokolamsk • Moskova k 1 · · ıı_ 1 •· b nı ne... res:.ni hasar uğ~l.ı.rdl7 pil o gönderdi 
~ llQan :lneil"z v ct'fJU°'l1 ACrlta ma • d r h yan u~·et eri ı ı;;; nglllz l'I • 
tt:~l.ı tıt•aıan Jı oyu z:ıcte m şı '!r ve 1 yolu boyunca da ~ıd et .. ı .mu au·- ticeııinde ve büyük lng. liz kuvvet Nevyoıık, 26 <AA.) ·- Stefani: . Resimde görüld;!~~,. ç ·ıe İngi

lız Genelkurmay, i'l"ansa sahi Jnd 
birkaç köpru başı yeri lntihab et: 
tikten sonra, buralaırda hava h<ııkı
miyctini mutlak bir aureUe cJde et.. 
ınek için bınlerce tanare uçuracak. 
ve donanmasının kuvvetli topları. 
nln hİma)"Csİ akJnda hususi talim 
görmüş güzide piyade kıt' al'arın1 
karaya çıkaracak ~~bu ~etle k~p 
rü başları tesis cdı'tir edilmez çe:tık 
ve demirden dubalar vesair na~iye 
vasıtaları ile tanik ve zırhlı klt a'lar 
karaya ihraç edilecektir. 

~arcla.n 200 es!r alın ş aTdır B r b~ler yapmak .•wetıle huhıml tekk üstünlüğü karşıaındn maruz kalmış Lübnana istik'al verildi Manil:ıdan blldlrildltne gtire ~aıı 
~r erzak ve teçh:n• tf ell.m'D'l 1 kıler kaydetmıfler ve u yo u ~ oldukları bu çok gayrimüsaid du. lı>ndra 27 <A.A.l _ Suriye Fransız Amer'lca as'kerl kuvvetlerine mensul> 
~· Bu bö gede h rekat IL"'lll_ pnmağa uğraRan Sovyet kuv:vetlerı- ruma Tağmen çok büyük bir ~icklet. b:ışt:orniscr1 Genero.l Cat.roux dün :res. 500 pilot Can Kay CEE!n l.."\lJDruldR:mı. 
~ şayan b r çeklld," l.nk1şaf et. ni mütevali bir tarzda ger letne~ le mukabde ve muka" emele başla. m1:'11 IJWmıı.nm lstıAlalınl tlfı.n etm!şt.ir. da!kı C!nlllarle Japoolara karşı harbet. 

· bu istikamettten. Moskovanın 30 kı mı~lar, güç durumların en iyi hal Na.li:lkaş rclslcümlıur ola.ra«. ~yı.n e. mek ııÇin Uzaksarka geimış.t.r. 
\ı.~1,_ Alman tebtlti lometTe mesafcsıne kadar yana§- çaresi o1an ta.aruz ıre mukahi] taar. dilmtşt{r. 
~~·- 26 CA.A.> ·- Alman ordU!an '--.""'1ldanlıtınm tebll.ğ1· m•şlaTdir. . ruzlarl birbirini takiben fasılasız p b k 
~~ A!rikada A marı. İ!alyan T ula bölgesine gelınce: Bu~ada İcTa etmitler 'f'C bu meyanda zııblı asta v 8 öre 
'9~ın karşı 'taamız:ı yen~ mu. tam manaaile bir meydl\n ~k. arc. birliklerinin toplayabildikleri bü. 
_ ~Jer elde etm ş!A". besi cereyan etmekte, heT. 1 1d ta- yükçe bir ltısmile lııgİİİz zırhlı bir. h kk d k• k 
~ ta&rru:ılarm~ rağmen nf bu mc>'.dan ~u~arebesıne ul- liklerine de. !Jiddetlc taarruz e~er~k a ın a 1 arar 
~ ~ oeııheıı.:ıdeki mevsiltt ml!ha. madan yenı ve buyük kuvvetl<'r ş onlara rnirnım kayıblaT verdınnış.. b 

t~.şt.IT. n;oı;ııc garnizonunun tirak ettiTrrıektedirler ve Afma.nl~ lerdiT. Ayrıca esirle.r de alm1~lar. ugu·· n neşreo' ı·ıecek 
ı;.--q teşebbüs erı ak!m kalmıştilr. b" taraftan Moıskova çevre'lın•n d 

.11ııı._- ;:"tiJı donaıım&. .. mın zayiatı ın~ ır . kt bir eki]de ır 
i."'lu....- do:nanın.ı.& bu eo..-ı gUn!~ dığer bö~elerınde 51 ki ş · Biz bun<ian evvelkı bir yazımıza, Ankara. 26 (HUfillSi> - B ıtday u. 
~' .~ d t" ekte oldu aTl ta11rru7. 1 1 l . 1· Af "k ound ~<4n ,...,_ bö ...ı. ~ ~ a/cır rıa,yl.ata uııramıı;t.ır. Diln_ evam et ımn L-. I i : Alman • ta yan arın flma ı rı a. &n ....--. ...~. paça.. r .... , 

1111 ~!tde de bild -:-:ıd ğ, üze-• bilyük !arla müblm Sovıyet vuvve; er 
01 

da ki mü~kül durumlarını GiTid ada bak>ava, ga.to ve.;.aa iüks maddelıeıin 
Ilı. it llız ha:rb gmı e btr hava tor_ tesbite ve mağ:lüb etmege. up;~aşır. sından ve cenubi Yunanistandan yaıpı;Jm65lllJil yM:JJt edilmesi hakkın. 
t..~l\cı~~lha&ı.r3 uı;tamıştı. B.r AL larken Moıskovayl cnhdt~hdlıkedh yak. ·u··ratl• ••vkedeceklr-r· büyüle hava da k.ooırd1ıı.asyon heyet.in.n venHı. ka... 
::''t' -~ t.tı6 s 'l u-.. b... - L ece a ~ ..... rar yarın Onı~Ü.'1) ınt.şar edecekUr. 
Gt;111. .,_ı h&~ ~~ .. nnhU....,' • ni kuşat?eı olar~ leb .. 

1
1 _ı e l .. kuvetlerile ve lbunlua zamimeten ~ ı.."" b_,, •u .,~~ .. ne cunı e. 1 _ı rını bu o ~r-oc-n t'•- f"} 1 ·ı .. d ve evlerde y.apıla~ ha • 

. , ~~ iemlyt torpUle:1e dır h&Sa o an taarruT.•.• . td ki nakliye tayare ı o arı c gon ere. mur işleri bu t.anı.nia.n ııt.lma edll. 
?S'QnlJlt.Jr. o ~r bı~ A'mM de. cih etm-ek nıyet!1'de 0 " arı an. cekleri takviye birlikler il,. ıs]aha m.ı.s+..r. Yalnız hastsla:- ıçın ya.pılacak 
~~ b <lıa Atlan' lt"• Dl'. ıı~ı smı. laşılmaktachT. k te!;f'b'büs etmeleri melhuz olduguna trancaıa.lann tevıınnı T'JOliLı°f:t Vl'l:Aletl 

lrıır. :r tnguıZ :t·u.·a.z rüı1U b tır_ SovyetleT, Mo,.kovav\~onu~ı'ı ~ dair bir ka~d na.,·~ etmi~tik. Dün- ~:o~:::.:kt~~pılması m~en 
daT mudafaa hususunda ·ı . a:r.ım n ku·· lnO'ı·ı·ız haberleri Alman - ltat 

b ltaı ebl 1 h r vre- . ...., ma.d.delerı imal edenlere evvrlce veril. 
l\o,.,_ yan t li nln kat'i olduğunu ve dııe h~,1~ -wde yanlaTln buna t-ebbüıt etmiş olduk tıı -.. a 26 · l b"l ı:ı 1 ın e ev ..... . B miş o:a.n wılann hltıromete satımuısı 

\uni k' (A.A.) -- ltalyan u. sini kaybet&e er 1 e b d larından ba'hsetmektedırler. u a- tı\zım gelece:k.tır. Ellerinde bu g.b llll. 
fil. Siten::k~d~'1ının tebliği: ev, sokak sokak n•uharc- ey~ evn7 caba bİT hakikat midir) Bunu bile. tar btüunanlar yarır. (b1J8tln) den it.1. 
l ·~l d e bir haftadan fazlad•r edeceklerini her f1r5atta te Tnr e - .,...viz. Fakat hakilrnt ;,.e ve ibunl~r ba.ren üç gün 1.nrfında mahalli ma. 
P.;tlı bı.ı~;~vam etmekte olan hare- mektedirler. lngiliz hava munialaTlnı yaramk knmlam b rer bey nnn.nı• vercreit el. 
•vı h ~,..... d h M L 8 çeVTesiı•de 1 l !ertndt'kı un m ~nnı b:.ld rec'.'Wr. 
" Verın L llıl'y an mu uebesinde Kı~ın. os"-0 ' • u SiTenaika'ya zamanında vaııı oba. ... _.._,,_n .... '-''yük mil'k ye ...-..uru 

et) . ııq,,__ • l k . tak"ıb eden ufu~:-ı- k .-~ ....... ,, ...., ""' .u ..... 
d erı 'll "'"ıetı ve yoru mnz uv. biTbirinı ı örttü;;.u bil:~ene orada ct .. •c-yan etme te .. u da o yerde veya ~ yakm yerde bu. 
erı Çetin llvaffakiyetle tetevvüç e. rtn geniş sah"llaTln •. · ~ hıDl'ln biivi;\_. mf'ydan muhuTebe~•nın luna.n Tapra1t \)( S<" bı1 unlan teslim 
ı . ıa.v -' l _ _J ,_ t h knla•l uzeT n " .. .. • .. . 1 ... ·vı~lt a.,ar yapmıı arur. beyaz 'ıo;ar a a w kT"ı ve talıı uzer•nc mues.'llT 0 a. •C'deoekt1r. 

'""'il h C:( le . • h. boguf!llanın se . d w ·1 
d. lı Unr Jc• caırnınde S d. Rezeg"ın yeniden korkunç ır k bilmeleri ihtimal haricınde C$?1.- ----------

t:~~arı ha. 1

1
.<:epte çevrllmi§ olan ('ok kanlı in1d~flarının u~• ktnn se di Bakalım ve hadiselerin tf'valı. 

\ll'tlcf· it iki . h d"I . . l_ı v .. vleme yan- T. K D 
f:(i iye ltad crı ım a e ı m ştır • ..,;..,.i .. j o eotı .... umunı so ıini bekliyelim. . · 
a ~eril ar sayılar. ve kamplara ]lııtı:_!b~i:T_:~~y~o~1m~ııv:_a~c~a~lc~t~ır~.-----~::-~~==--=:::--:::~ 
d
1
:d .. bİ:n'2:.5 000 den f~zla esir ara. ·:.. I"'' Moc:kovaya nöre vaz:yet 

r rıı Ce ldı)ı tugay lnln kuman- Al an teb ıg1 ... n 
lııci c neral Sperlins' den bafkn bi ma.starafı ı lnrl 1-A:rf...uı 

~la.y lı:ı.ıenub A rika tümeninin tu.. rna" .1arnrı i~t'f b•'ıı.lv~•·~,_ .. n muvaffak o'tdukları KJin i•tikıune. 
1 t ., llland C So- fi.106Unun ik• ır .,.., ~- . k k i d" l ıd Anı ~nı eneral A.nnstrong .,,...,..vnnenne ç.ı.rpara.lı: şiddetli in. tinde vazıyet arışı ve gerg n .ır .. 
'ddıQ 1 .e.rıkalı müşahid ve müte. ~~ sonra ba,.mıştır. 1 Mojask ve Maloyaroslavetz ıstı-
C,fer de ~ılız ve Amerıkan gazete. M.oelto ıa etzafında ya ılma.kta olan kametlerinde dü~"llan taarruzları ge 
. Sonu VardıT. . ....... _.....::.._ ~llnc~. komll!list ael:er. ı ri püskürtülmüştür. Di.;şmanın Tula. 

tı · rn ce h · mw .... ..,.,....,- hı kl k · · d .rıın hı ~ eaınde, Savona tüme lerıu!n hatlaırWl.llQ arta.l m kfaTlarda 1 Moekova yo ns ya aşma ıçın 
~~~an t~gu ınev%.ilere k.a~ı üç geı;mdk!te QMuğu h.ıber atı~. Bu yaptığı teşebbüsle~ akim kalını, ve 
1 licı.ıntı ıı::n~ninin yaptıiı bütün 1 buhranı önlemdt .çın St.ı.ı.n hllkummt.' ağLT zayiata uğramıştır. 
ıt"" ar llQt ala nl 1 A1Jruı.n ~ennın So\yot esi"r!enne . . .. t ellleti ._ rtmızın C'a ı mu- b Stalıngorsk ist•lcametıne duşrnan 
~r ıtllll1&1nd k lm ...tı M.. zulüm yapnalcıta old k a ın da.. r' . d k k ~ t ~lar lı: 

1 
a. iri !v• r. u ,,_,., 

1
..... [,. ..-.... m.ek zorundn tal. pek büyük pıyn e ve tan uvveL 

~ 111-'L • an ı '2:.ayıatıı. ug:ramıtJar g""""e ... 511 .......... ~ ] • •• d k ·· d" N ·ı ~ı ıroır ınuvaf . ır Alman on!':.ISU ve onun!.ı bern_ eri gon erme uzere ır. azı '"T 

~l~etdir. 20 d fak?zıet clde,_ed~~ ~ ~ eden mim !ik kıt'a.la, Sov. 150 tankla Rus hattını yarmağa 
't "'lliı.ı Ve d"w en 8 a tan" ta 1 ~ sürWıerlnin cana.va.rc."L- h~- muvaffalc obnuşlaTdlr. 
r ta lığı. lgcr bir ç.oklarıda ha.. dni gdemeti ~ oola.rın harbC'llır zih. Moskova, 26 (A.A.) - lzvestia 1~ı~ d anıb:ttır. Kar•ı koyma topla- ...._ ,..i h-.L.' tut-!lll bu 
ti;,__ - a ır d.. " . d. niyet!ni tesvfk "'"'"e• ~ gazetesinin lın.rb muhnbhi yazıyor: 
ttı~'ll\littiir a· Uf~an tayyaresi Ü.- gibL yala.n ha:beı1er luı;rş~dıı. derin 
d 1~ ~ • lr hafıflt"tme harcketı.. b:ır tstJtrn.'1 duya.rla.r. R<>t!tıof <:epheııinin bazı noktala. 
ttıllhll tl~?detımekt~dir ve neticeler rında ilk mevzilerinden hareketle 

"tır. 1 en 'barız bir ~kil nl- tahkcm mevkiinc yaklnşmış olan 100 kilometre kadar ilerlemiş olan 
25 So . dü~an müfrezeleri vahim zayiatla lcıt'aları dün de 6 kilometTelik 'bir 

lltetrın ııeceai, Bardia müs- püakürtülınügtllr. ilerleyi§ kay<ictmiılerdir. 

HİLDE 
KRAHL'ın 

F.n son çevirdıği 

MUKADDES 
YAL A N 

Ban'at ... Macera. ve aşk şaheserı 

ŞARK Sinemasında 
&önfü1'U fevkalAde rağbet 

hascbıle 

BiR HAFTA DAHA 
GÖSTERİLECEK TiR. 

Paris bir milyon frank 
para cezasına 
mahkum oldu 

Paris, 26 (A.A.) - Birkaç gün 
evvel Alman makamatı tarafından 
musadCTe edilmiş olen bir lokan.. 
te.da vukua eclen infilaktan dolayı 
Paris imal bölgesi kıt•aları kuman. 
danı, Paris ıebrinin bir milyon 
frank para cezaııı vereceğini halka 
ilan etmittir. 

Eti gürühniyen, benzeri yapıbnıyan. f&}ıeaerler 
A 

,ah eseri 

Bu Akşam LALE Sinenıasında 

Morisson - Akim Tamiroff Ray Mi lanj • Patricia 
un yarnttığı 

Tamamlle renkli 

VAHŞİA!.ŞK 
Bütün kalb1eri en derin yerinden kanatan... Bütün ıöz.lerı en sı. 
cak yaılarla yıkayan.,. bütün gönüllere aşkı. iztirabı, saadeti dol. 

duran eşsiz fi'bndir. 
Numaralı ycrlcr;n ]utfen evvelden kapablmaaı rica olunur. 

Telefon: 43595 

Bu akşam saat 9 da 

ELBAMBA Sinemasında 

PERİ KIZI 
Nilüferle D·enıiragın Aşkı 

Herkesi hayran edecek dillere destan olarak Şaık filmi 

Türkçe sözlü ve şarkılı . .•. heyeti 
E.n meşhur musiki üstndlarımızdım mürekkeb 20 kışııık saz 

Besteler: Bestekar üstad kanuni .Afuned 
1 Şarkılar: Cüzın Arkin - CazeUer: Nadir Duygu user • aksı 

İlaveten: 50 kişilik mehter musiki heyeti tarafından Mev evı r 
Biletlerinizi r-vvelden al n•z. Telefon: 41341 ____ _, 




