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1 Sl'ANYA ihtil&ll ba§ladığı 

gündcnbcd mütbiıi bir te-
zad içindedir. İsııanyanm polit:k 
menfaatler~ ideolojik tasavvurları 
nıihverin yanımla yer tutmayı icap 
ettlrdi~-i halde ekonomik l)&rtları 
onu miitefiklerc doğru sevketmek. 
tedir. 
İspanya ilıtlliılin tahrip ettJğ.i 

bir memlekettir, her §eyden önr.e 
sennaycyc muhtaçtır. Bu sermaye. 
yl ne İtalya, ne de Almanya temin 
eder. Uiğer tarnftan laı:e politika.. 
sı bakımından İspanya dcnizaşın 
memleketlere bnğhdır. 

İspanyanın derli toplu halde 
mih,·crJe işbirliği ~ıı.pması için, bü. 
tün menfaatlerde mihverle bir t;e.. 
tabak husule gelmelidir. l'anj hiç 
olına1.sa tsııanyanın deniza,ın ruem 
J<ı;.etlerle olan irtibatı mihver ta
rafmdnn kesilmiş olmalıdır. Yalıut 
tspan~·anın ihtiya!:lan onlar tare. 
fındıın temin edilmelidir, 

İspanya için ~'D!lrelllttarık"ı a1. 
ınak hııtti\ mümkün olursa Fransa. 
al"'yhine Afrlkada İspanya impara. 
torlu.L;'tlnn kumıak Jspanyayı mih • 
'er dcvlctlerile birlikte harekete 
sc' clekc<'ek kuvvctJI limillerdcmlir. 

Scraııo, &e\ioerck dediği gibi 
komünlzm ile ilk defa silibh blr 
ıteldlde mücadele eden memleket 
ispanyadır. İspanya cla,·asını mih _ 
,·er devletıcrinln yardunllc temin 
etti, İspanyanın o günkii dlişmaoı 

bugün Almanya 1'e İtalyanın ılüı?· 
maıudır. Şarkta hareket ba!!laınak 
Uzeredlr. İspanya bir şark cephe. 
sine blr lejyon giindndi. Fakat 
ba mlktann bir milyona çıkabil<>or. 
ii de İspa.n)'ol dc,·let reisi tararın.. 
elan ileri sürüldü. ispanya bu su. 
retle ekonomik ve politik ihtiyaç. 
lann vüeude get irdlği tezadın or 

• lumda clunnaktadır. Bunun netf..
cesidlr ki İspanya henüz muharip 
hakkını alamadı, Mnamafih onun 
bilhassa CcbelüUanl< üzerine ya • 
pacağı tazyik \'e Fransayı mih,·ere 
doğru çekmek \'azİf e§j her zaman 
gözönUnde tutulacak bir hadisedir. 

DabjH harpta.n yt'ni ~ıkmıj olan 
loıpanyaum mihvere filli harp vıui. 
yetinden hatkıı hizmetleri tle ola. 
bilir. Bilhassa bn hizmet liitfn Ame 
tilıaya teveccüb eUiği zaman çok 
taymetli bir mahiyet alır. Latin A. 
merika kültür ve anane bakımın
dan büyilk ı;nlkyaşta bpnnyol tesl 
ti altrncladır, İspanyanın cenubi A. 
tnerlka~ ıı yapacağı tesirler hiçbir 
~man lnkir edilebilecek bir do. 
l'Umda cleğildir. Cenubi Amerika • 
1tın kültür vatanı olan İspanyaya 
irtibatını ku,·vetlendlrecek birt.a • 
kını siyfti i, iktısadi bünye miiDa&e 
betleri <le \'&r'dır. Arjantln ve Şili 
bilhaASa iktrsadi \'C ukerl sebep. 
lerden ılQlayı mih\'erc ~ daha 
İllU7atlı, dalia sempatlk görünmek 
~buriyetJndcllirler. Bunlar tize. 
l'hıde Jspan~m yapacağı telkin • 
ler ehl'mmiyetll olacaktır. 

1989 harbi İspanyanm birçotı 
hrlerinde olduiu gibi cenap Ame.. 
ltkası ile Şl:mıal Amerlkası arum. 
daJd mUnascbetferi ele yeni teldi· 
lere soktu. Şimal Amerikaıııı Ue ce 
11"P Alnerllruı arasmda endUstri 
~allerl De ham madcle mtlbade. 
~l ~ ba~ntln ortaya attı. 
1§1 an.retlerden biridir. 

J11p..,ya otoriteli oldata mftddet. 
~ lhnaı ve cenap Amerikalannm 
~hasebetlPrj Uzerincle mtleMlr o. 

118 
hR~~k bir mihver propaganda 
'iti \'aziff"91nl ~irecekffr. 
a. _..,. kuvvetlerini Mpttr • 

Şark cephe.inde 
~ 

Cenup bölgesine 
Büyük Aıman 

kıta/arı 
yığılıyor 

--<>-
Çember içindeki 16 ıncı 
Alman ordusu kurtuldu 

rraaıa mıstemıe
lleler devlet 

sekreteri dedi ki: 

Fransız müs
temlekeleri 
Aaavataaa daba 

11111 batıaaacaklar 
vıaı, !4 (A.A.) - Yeni mllatem.Je. 

keler devlet sekreteri, Brevle dUn 
vazifeaine ba§laml§ ve Fra.naız mili. 

MİLLİ ŞEF 
Yeni llAbll elçlmlzf 

kabal bayarda 
Ankara 24 ( A.A.) - Rei. 

•icumhur lımet lnönü yeni 
Kabil büyült elçili Kemal 
Köprülüyü kabul buyarmUf. 
lar ve yemeğe alıko.)'mllflar. 
dır. 

Bern, U (A.A.) - lsvlçre Telgraf 
ajansı Rus cepheainde huausile cenup 
bölgestııe büytık Alman kıtalarınm 

yığılmakta. olduğunu blldlrmektedlr. 

I temlelrelerlne aıağrdakl söylevde bu. 

l lunmuıtur: 
ruoıtaa ıaracot
ıaa gelen telgral 

mlauelletlle S&okholm, U (A.A.) - Stokholm 
Tidningeıı gazetesinin ·Berlliı mubabl. 
ri bildiriyor: 

Selahiyettar bir Alman menbamdan 
bildirildiğine göre Şrak cephesinde 
Sta.rajar(n cenubu prklainde "çem-

Çocuk haftasının 
ikinci . günü 

ber içine,, alman on altmcı Alman or. 
Bugün çocuk hattaamm ikinci günü dusunun birlikleri Sovyet hatıannı k 

1 yararak Alman cephealnln U.t tarafı idi. Bu 01UnasebeUe blr çok me tep er 
ile temUI temin elmeğe muvaffak Ol. ' de mfisamereler tertip etmt,ler, bazı 

ı sinemalarda hususi matineler yapıl. 
muşlardır . 

Alman tellllftl 1 

mıştır. Fra!lBız tiyatrosunda verilen 
mUsamere de çok gUzel olmuştur. BiL 
hassa ı:ehlr tiyatroau sanatkArlarının 

Berlln, U (A.A.) - Alman ordula. temsil ettikleri çocuk oyunu, yavrular 
n 1-§kumandanlıtmm tebliği: ı taraıından beğenilmiş ve bazı danslı 

Dolu cephesi cenup kesiminde, Al. • sahneler çocuklann ıaran He tekrar. 
man hücum kuvvetlerinin Doneç hav. 1 lanm~tır. 
zumda yaptıkları taarruz harekeUe. j Halkevlerinde tertip edilen oyun. 
rl muvaffaklyetıe bltml§Ur. lar ve temsil edilen piyesleri binlerce 
~ Devamı ı net .. ytada çocuk seyretmlftir. Hatta bUyUk bir 

neşe içinde devam etmektedir. Hava • 
nm gtızel olmuı ba.ııeblle çocuklarm 
bir kısmı, öğretmenlerinin nezaretin. 
de kırlara götllrWmllf ve ,ehrin muh
telit yerlerinde gezdirUmlftlr. 

••• 
Deyazıttakl be§lnCi ilkokulda çocuk 

bayramı mUnaaebetlle dün bir müsa. 
mcre veriımiştlr. Bu mUsamere bugün 
talebe velllerine tekrar edilmiştir, 

Yavrular ıilrler okumU§lar, mllU pr. 
kılar eöylemiflerdlr. Yukardakl reaml. 
mlz küçüklerin rol aldıklan canlı tab. 
loyu gö.stermektedlr. 

llareıaı llaaner
laaplm gladeUll NORVEÇTE AtY·erika de-

1500 öğretmen nizaltılarınm emri 

Sovget 
taarruz .. arı 

sürgüne gönderildi T:! :=,.!'° 
S&okbolm, M (AA.) - Norveç kay 

naklannclan öğrenildiğine göre timdi. 

K t l mızın Parlak ki milli mecllse muhali! olan 1500 ka. 1 a arı dar Nor'\'eçll öğ'retmen ı;imale giinde. 

dayanışı önünde r :=E~:j=::ı ~1=:d~ 
kırıldı haymdan §imale dotru hareket etml§ 

tir. Bunlar orada na.tia işlerinde kulla. 
• • nılaca.ktır. Bundan 1-§ka iki 1lç yUz 

Sovyet :zayiatı 14000 binı kadar öğretmen de Oalo yakınında 
geçmeltteJir. \ Grini kampında göz altına alınm11 • 

HeJalDkl. M (A.A.) - Karep.l Kan , tır. 
nerb&)'m dllD akp.m ordu.ya n91rettlll 1 BttrtlN PAPAZLAR JSTIF ETTi 
bir g11Ddellk emirde 2 Dlandan 21 ni. 
aana kadar suar cepheaiDde yapılan Bem, 24 (A.A.) - Basler 
muharebeye alt dünkü Flnl&ndlya hu. Naclıric.?ten gazetesinin Stokholm 
ausı tebllğinl naklettikten aonra diyor muhabiri yazıyor: 
ki: Kislingin Norveçte _ kiliseye ve 

Büttın Sovyet taarruzları • ki bun. mekteplere ka,r:.ı açtıgı ıvllcadclc 
J.ardan b1r kraıı gtbıde müteaddit Finia.nıdeda biJ.e açıkça tenkid edil 
defalar tekrarl&llJDJftır _ kıtalanmızm ınektcdir. Paek..cı.lyada pazar gilnU 
parlak daY8Dlfl önllnde ıanlml§tır. hemen bUtUn p:ıpasla'l'Dl rcsncıı 
Dtl§m&Dn kayıpları pek btlyQktür. H ;stjfa etmeleri Avrupa memleket • 

V Qfington, 24 ( A.A.) 
Ayan meclisinin deniz encü. I 
meni bahriye nezaretine de. 
nizaltıların mecmu tonilato.. 
aınu 200 bine çıkarmak .ala 
hiyetini veren kanuna ta.dik 
ebnİftİr. 

Stokholm üzerinde 
Bir lngiliz tayyaresi uçtu 
Stokholm, U (A.A.) - Dlln Stok. 

holm dolaylannda çok yllkaeklerde 
bir lnglllz tayyaresi gözUkmllftllr. I 
Karşıkoyma topları faaliyete geçml§ 
ve tayyare h&men uzaklB§mI§tJr. 

Fransanm mU.temleko alyıuıeti §im 
diye kadar biraz da teeadute uymllf-
tur. Yeni Fransız devleti ile beraber 
Fransız mllatemleke memurlan birle. 
şlk bir millt dU§llnceye baflı kalacak 
Jardrr. Deniz qm FraDaız topraluan 
araamda maddl ve manevı aahal&rda 
daha sıkı bir temas olmasına ve bun. 
!arın anavatanla daha sıkı be.l\anma. 
ama dikkat edilecektir. 

# 

laglllz tarrareıert 
Almanyanın 

Baltık sahilinde 
Boıtoll ıaaarı 

merkezine lllcam 
ettiler 

Londra, 24 (A.A.) - AJıkerf bir 
kaynaktan bildlrlldlğlne göre, İngill:Z 
bomba tayyareleri, dlln gece Rostoka 
hücum etmi§lerdir, 

Amiral Rader 

Bir Bulgar 
gazetesinin 

,,azısı 
8olJ'll. M (A.A.) - Bulpı' blıpe. 

kil ve harici;,e nuın B'UoıD& 'l'Ol'JtVe 
bark:l,.e '9'8klll Se.r&çol\11 .,....,.Sa, 

g&sderllen telgraflar h&lr1rmdıı. blUı;C. 

met guetesl oJaa Veoer dl10I' ki: 
Yeni Bulgar hlllttllrıet.lnln 'l'Qrk ı... 

8IDI ve etkA.n taratmdan k&r'flS8mlC 
TUrldyeııin Bulgari.stana g&ltıerdlll 

anlaYifDl ne kadar büyük oldutunu • 
Fllotun sözl.erlDhı Ankarada D&lld ha. 
rareUi bir kabul buldutunu lblr kere 
daha Sab&t eder, 

lJd memlelrıet a.rumdaki pna.,..S 

d09tln#U dıabı& ziyade ~ 
olan bu kM'flbkll anlaYl§ çok ~ 
dir. ÇOnkü Ski memlelaııtln u.nııetle -
riııe uygundur. 

Amiral Reder 
66 1Jaşında 

Gazeteler bu müna.ebetle 
Alman donanmtUUttlan 

aitayifle bala.etliyor 
Berlln, 2' (A.A.) - Bu abahk1 

Almaıı basmı: 
Alman donanmam bafmm&ndanı 

amiral Rederln 66 mcı yıld&ıtlmU 

mllnuebeWe Berlin besını amiralin 
bllyWt btl§arılarmı belirtmektedir. 

BOraen Çaytnug gazeteaı diyor 1 i 
Alman dorıanm•ar Raderin idaresi 

altında bUtUn imkAnları kullanmıştır. 
Alman donanmam dU§maıu olan ln • 
giltere donanmulle aavqmakla kal • 

mamrş, harbin llçllncü senesinden iti. 
ba.ren SovyeUer birliğine kartı Baltık 
ta ve buz denizinde ve Atlanttk<le de 
Amerika birle§lk devleUerine kar§t 
harp etmete bqlamıştır. 

bini buımaktadır. Y:'rinin tarihinde görlllmlliJ bir §CY 

lılarepl Kamıerhaym B'!DlAndiya değildir. KisUngin gösterdiği fa· 
ıataıarmm ertmele ba§~ıyan karların &liyetlerm tamamiylc Norvcçin • 
tçinde aavqmak sorunda kaldıkla.rmJ aleyhinde olduğu burada milşahe. 
bellrt1yor ve fÖYle diyor: de edilmektedir. 

BUtOD •V8f ve lafe kıtalanmız bu 

Çocuğa 
verdiğimiz mana 

Völkifer Beobahter gazetesi >.Jman 
d008nmaamrıı lnglltereye karfı elde 
etuıt bqardan hatıl'latlJ'OI' ve §Öyle 
diyor: ., 

Büyük amiral Rederin eıı büyük 
meziyeti bu kuneUi aillhı yapabllml§ 
ve FUhrerin emrine verebUmif olma. 
mdır. 

muharebede yüluek aakerllk 'cıeterle. 
rini lab&t etm1flerdlr, General Oııche 
ve sube.ylarile ukerlerine kazandık.. 

ıan bl1y11k muvattaıdyetlerderı dola
yı takdir ve ,U~ı blldlrlrlm. 

Kareli benahmda nl8aıı 19'2 ye ka. 
dar yapılan mtldafaa muharebeleri 
harp tarlhlmlsin §&Dlı btr fubm ve 
FlnlADdlya aakerinln eeb&t ve aavq 
kudretinin yeni bir delWni tefkU e. 
der, 

Norveç 11a,veldll 
N orve~te ikinci cephe 
açılmaanı tavsiye etti 

Nevyork, U (A.A.) - Nevyork'a 
gelen Norveç 'ba§veklll Norveçte 
ikinci bir cephe açılmasmı tavsiye 
etm.l§Ur. BqvekiJ Norveç'ln Jan Ma 
yen adalanna kal'§ı derhal taarruza 
geçllmealni tavsiye etmektedir, 

istanbulun yakacak meselesi 
Deniz taşıma 
mükellef iget 

vastalarına 
usulü konau 

Bira-; gtlnd1lr Ankarlıda bulunan ı de ilgili makamlarla. koDUfDl&lar yap. 
vali ve belediye reı.t Latfl Kırdar maktadır. 

fehriD odun ve köm1lr muelelll Uzertn Temularm. nıüabet netıceleriDdeD 
olmak Dzenı llk partide Biılgaristana 
on yedi bllt1lk yelkenli ile 80 er ton 

ken tdm"" 1ı1m,_,.., fisild kadreı.- hacminde bet motör hareket et.mi§tir. 

teri •• _._ -:... __ ._a kad Bu vaaıtalar ilk parti odun kö , pDnt, ıcıaOD---,,., __.yr 
ro haricinde telüld et.medjl gı"ln mUrü getırecektlr. 
propagandayı da bulıln ...,. • Difer tarattan ötrendiğimiJıe göre 
l&lılanndaa biri 8&JID8Jda tereci • ı yarmd&n itibaren deniz nakil vuıta. 
cltlt etmemelrtedlr. tapuya tngilis Iarmd& odun ve kömür t:qmıa için 

ahlaka llattı tmnuneıı kınlchiı mWrelleftyet mulll ba§layacaktır. 
g1n mDaverle beınhl' Jıarbe gire. Liman relAltt bu itlerin muntazam 
oektlr. Fakat onclall evvel ~ pn. ! bir rnınıtte devam etmeli lçtn llzmıge. 
pagancla lhstbldeB mDaYtt istifa. len tarife w programı teabtt etmekte. 

deden iat.lm ~Cl[Qeldlr. ! dir. 

ÇOCUOA veıdiiia'lz mana 
Me,nıtlyettea llOllra deill·· 

miye başladı. O zamana kadar ter 
biye denilen bir •nattan, pedagoji 
denl\f"..n bir .~ haberimiz yok. 
tu, Terbiyeyi fabıka değnr-ğinde, 
tedrisi de ezberclHkt.e hali.sa edl • 
'.\'ordok. Dtlnyanm o tarihte ytb: 
'yıldanberi geçirdi~· terbiye lok·. 
lilplarmdan Jıiçblrinbı farkında de. 
ğlldlk. M~rutlyetten lld He J1l 
1ı0nra. birdenbire uyandık. tçlmb. 
ıte çoeulu keşfetmenin btlyUk bay
rctf ve heyecanı vardı. Elektriğin 
keşfi Jrlbl bir hirlka önünde aydın 
hp bolalma~ gibi olduk. Her ta. 
ftlta: Dartllfünanda, DarillmualU. 
mlnde. Tnrkocaklannda, yeni melf. 
tepte. tıılllı talim ve terbiye cemi. 
retinde çocup ve pedagojiye dair 
konff"ran~ tlstUne konferanslar ve. 
rtHyor, telif Vf' tA-~e birçok e-
11erlcr çıkıyordu. Halk ve mtlnev _ 
\'er, bu yeni t.erblye eereyanQU ta.. 
Gıumımız, htly\Hl bir ıMWgl ve heye. 
«'::nla kar,,rladı. AhJlkm tlf'llnet ve 
cehennem korko.'!11ndan, zekinrn 
hifmutan, frad"8ln emir kala ol. 
maktan ibaret olmadrfr söyleniyor 
\'c yazılıyordu. Ezbercilik, clayak 
çılık ve ya~al&, hUkftmet tan . 
fmdan da bir terbiye gttnahı ola
rak ilin edikli. 

O gttnde-n bogtlne, ('om~ kar~' 
l''\Y~ı7. arttıkça artıyor. Çocuk 
ba)'l"llmı &det" ÇOC'O~n l'ltfklAI bay 
1'81DJC111'. Fakat ba tekimldtbl, uaah. 

Yuaa: BiR MUHARRiR 
taç olduiu ~ur ve kültürle bir hl. 
zada gitmesi de lazımdır. Evet, 
!:N!Uğu eskisi gibi boynuna taama 
1 akılmış ehli bir hay\'&n t.elikki et. 
~iyonız. Fakat, otuz bu kadar yıl. 
<lanberl terbiye ilminin geclrdlif 
terakki safhala.rmı adım adım ta
kip ediyor muyuz'! Meseli buglln 
eski neeiDerfn Satı Bey'I ve İsmail 
HaklJm ayanD49 bttylik terbiyeci 
)erimiz yoktur; Üniversitede, yük. 
sa muallim mekteplerlncle ve 
lfalkevlerinde o zanuuaJd pedago. 
;t •eyecanmı gönnttyoraz. Çocuk 
bir nttmaylş me\"ZUU ballni abm§ • 
tar. rerbiyeye ait köklü meselele. 
ri lmıa radyo hasbllhallttl \'e gün .. 

General Mihailov~
çin Ailesi 

Nezaret aıtınf 
alındı 

Londra, !4 (A.A.) - Londranır 

Yugoelav mahfillerine gelen h&berıc. 
re göre Harbiye Nazırı ve b&§lnmlan. 
dan Klhallovlçln refikası ve çocukla. 
n Almanlar tarafından rehine olarak 

lllk l{uete maka~lerlle ~l,tlriyo larak muhafaza altına almacaklannı 
m7.. Maarif"ı.n çıkardığı "İlk 'öğret. blldirml§lerdir. Bu Wtimatomda bil. 
men" dergisi mtbt.esna, belllbaşh, dlrlıen mWıletin sona erml§ olma.ima 
tam llml haysiyette bir pedago)i rağmen, Londrada, Kihalloviç'JD t.ea. 
mecmaumz bile yoktur, um olmaamm bahis mevzuu olmadığı 

Çocuğa verdiğimiz mana çopl • söylenmektedir. 

muhafaza altına almml§Ur.. Bu ayır 
be.§langıcmda Almanlar, Mihalloviç \"l 

çete muharebeleri yapan Yugoslav 11\1.. 

bayları bet gllne kadar teslim olma. 
dıkları takdirde ailelerinin rehine o. 

mrttır ama terbiyeye verdljbnlıı ------------
önem aubmş görünüyor. Dibddl 7 d b • k 
baynmcla 

1şehrin yüksek yer1er1n,, yaşın a ır ÇOCU 
çıkıp bağırasmırz geldi : 

_ Nerecleslnb:, ey terbiyeciler·:". Apartıman penceresinden 
Blru gayret, ti.stadlar! Çocuk, düterek öldü 

anıı.lııabe, öğretmen ve eğitmen T&'ksimde Tariıııba.şı caddıeısind 
kitap ve mecmua bekliyorlar. Halk Urfa apartun&mnda oturan Orbaıı 
için kitap, miltehusn için kitap, admda bir zatm 7 yaşlanndald oğ. 
teUf ve tercöme. sade ''e ilmi, her lu Alkan bu eaJ:ıah apa.rtımamn b(. 
çeflt ve her seviyede eser, eeer, 1 §inci kat daire9inhı peaeere •'erı 
eser_. Çf'Ctlk ~ hak~~i baynm, sokağı !Cyrederkcn muvazeneeini 
bn terbiye fQaru \'e cO§kunlajunun kaybederek dil§müş, beyni ~.3 -

dolıM-iı gtln olaeaktır. 1anarak ölımüftilr. ~ 
• 
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H ıtler J~r ene't't~ına- ıl la!!!ı!! .. ~.~r~~~"!!~! M::~:.·:.:''.'.: .. Frnn•~ u,,.,M_ " 15 y ş n da y 1m1 3 o 1 u k bir 

n1 e '.eşr bulundukla.rr sırada 4 bin kilsur Jj. sunıla )latbuat 'hk.nl'Jy~~·eri Birliği • ı t. 1 (') 1 1 . . 
Kırtcuiyecilige harrıı bfr nevi 

1 = n:::=~ ~c!~~e~; ~'::~~tıne unı;ın bir musanınerc ,-e. 11 1 yar a ı as 1 ev 9n1r1mı9' 
harp ilan edildi bugiln öğleden sonra da devam Ti)atro ııalonunıı dolduranlımn 131 

»erlin, U (A.A.) - 1'~ührerln elllı.h edJmiştir Aranmakta olan maz • bir gece geçirecekleri muhakkak. ---o----

cndUStrislnln korunması hakkmdo.. nunlarda1~ Xecatl de mahkeımedt' Uatbuat Teknisyenleri Birliğinin ı "Bel:.,ı· de geceleyic1 bo11·1 gaf.,, avlıyacak-
ki yeni emirnameyi Alman ağır en • bulunmuş, ki tevkif mUzekkere • kendi ar.alnrı lçl.n çol< faydalı oldu. k\ 1 • C O 
dUstrfııi ve umum ckonoml kaynakla. sinin infaz: eclildiği a.nla.ı;ıtlmca der. ğunu, haata anılam "'C ontann aile- ı 1 d H . a • 'b. 1 . . b h 
rınd:ı. tam b r anlayı, bulmuı,ı ve bU. hal yeni bir tevkif müzekkeresi ~c:- le.rine ynrdımdan geri kalm.'\.dığml sık 1 ar '• emengız11ce eı ıse erın11 o caya 
yUk bir memnuniyet uy.andırnuştır. .,J.Jcrck mevkufe-o muhakemesın~ sık dllynr ve bundan memnun oluruz.. ~ 

Bu kaynaluardnr. dt.ılldlğlne göre b!lŞ!Etnm~.ır Bugünkü Birlikte matbuatın rolU doldurdun1 euden kaçtıtn 
bu emln1ame kırt&B',7ecntğo kargı blr Diğt'I' ~a~un Necnıl henilz ibl·- ı mnlı'lm .• Şllphııııtz bu mühim uzyun ' VJ· '' 
nevi harp UA.nıdır. MUnhasıran harp Iunam:un~tır. Maznunlardan Nazif,! teknisyenleri de her turlU tı:ıkdlr ve 
i§lerlle uğraş:ı.n bir cnc.Iilstrısinın sta. C vat Resm· v Necati bu su.iisti. hllrmet.l lAyık ldmsclerdlr. Ffürln ,·e Simsiyah, lr:I, boncuk g'ibl güzlnc, 1 demi . Iluccr de &.;abul etmiş 'llC Ah. 
tistiklcr:e, sual kô. ıU rlle i§i yoktur. m:l ~inde ~ıçs~ olduklarım sö3• ılüşlincenln ko~unln§ması, sabitleşme. ufacık bir ağıza, güzel bir yllzc ı~~lil< ınctt~ı ~na elbise, ötetK!rı almak ü

Hıı.rp cındUatrlSi trwıc'an böyle şlmdl- !emişler ve tahJdyelerlni istemi§lcr. ı 81 matbuat tcknlı;ycnlerlnfn ellcrllr 1 ti. Ilenllz 15 YB§lllda olduğunu öyle. J zere vO lira ıılmı,. 
ye kad r olduğundan da fazla haklkt f dir. Mahkeme kısa lbir müzakere .ı almıyor om? mlştl. BapıdA renkli bir başilrtil ır. B·ıntlan sonra Hacer ban~: 
i§lne koyulabUecektlr,. den e;onr:ı delillerin topkınm.nm:ş Fikir hareketleri, sanat hnrelu-:t!erl, tında yıknna yıkana ha~Url rcng~nl - Haydi, iki% gel ~I blrı~.n~ ,·er<.'. 

Ham madde d ~ttmı ve el emeği Ve ı;alıillerin din'enmemiş olme.sı içtimai Te edebi hnreketlrrln mubar. j ım~btıtmlş eski bir pnrdoııU ,·arılı. l"a. .)iıu, ıle ratuıt et artılt. dl~·ıı soJ.rnmr.. 
bakmmıdan .Alman cndUStrlslntn art. ~bebile tahliye talebmin reddine rlrin kaleminden ıruıııuıı lmlıplara, rln ,11cutıo, mııheop w,·ırtı~dı ğe başladı. \"e beni o gUn alıp çn~ıla 
tırıl n muhtarlyeUndAn dolnyı memnu mcvkufiyr t haHn 'n de'\ıunoıa ve kurşun knlrplıırdnn <:t'1lk ı:arklara. çe. llAklm: ı;ütürdü. Elbiseler, ı:.ynkknbdar, !! n. 
niyet güııterlımektedir. Bu mUhtari - tluruşmıı.run 6 ma~·ıs ~arşamta gi'. ilk çarklardan on lılnlcrCI' n~ı:ı. gıı- :..... Anlat bakalım Mah:dc, nele ç~I. tıılar aldı. Ben bunlardan bir !Jl'Y an. 
yet yenl eminuımcde esas tutulmakta 1 ·ıne talikine kn.ror vermiştir. 7.ete veya ltltap ııayfcı..-nıa gcçmcıPndr.. dın buntnrı1' der demez b.>şnnmı • lamndım. 
ve naayonal !O!lyallll• ' •• ı . 1 o onların emc-ğl, onlnrvt gö:ı nuru yok. 1 hUongUr hUnı;Ur atlamağa başlnmı,tı. - ~e:ı:r, hunlar Hn<'cr nbln ! <le~ ln-
ğl zaman 1033 de açtı.,'1 yeni iktisat B f r t d mudur'! j lllklm do bu teess•\rtınr. h'lrmPt cılc- oo bann: 
mefhumun U\'Vetlendlğı.nl gllstcrcn uıgarıs an a Blrlblrlne uymıyan, her an ba§ka ı rclc );:endi.sine gr.lml'slnl l>elılemJı;.tl. - t,te, lralı,·eci Ahnıe~ ~nl çok 
yenl blr ~lldir. bir flekil alan dünya bML~Ierl, njamı Gcnı: kız, nlbn)ct kcndiıılnl toparla. beğe~, pnra~ ı o 'erc.11. Setli istiyor 

Vergile: h1L--u3U:ldıı nasıl bUlUn atta 2 ~ Ç I! ft telgraflann.a·.r. MDa.Dabır SazJlarırı. ~~~ dı ve bıckıra b.ac'~ım: r. • dedi. 
Alman mı11etlnin namusuna mUrncnat gene aıı.larm emeğllc aynı şekilde tn 1 - Beni zorla birisine nlk.ıbsız \'er. - Ana:ı, !::lr g-Undc nasıl olur, bu ab. 
edillyc.rsn.yent cmfrlınnc endU!!t?I ede !!miyeC9k ayağınıza kadar g-e.lmlyor mu!' mek lııtedi. F:ılmt bıı .~nim kanımda 111! d~dim. fal•at sonnı tan Rnbnl et. 
öyle ıı.ltı.kalrlarnı namusun:ı. mUracaat . . Biz, onların herkes tatlı uykusnn.

1 

yol;:tur. Şimdi de lıu ıt.ırn~ı ntıyor dr. tim. 
_ • . .. tU ıu 

1 

:sotya, U (,A.A.) - Otl. Gıda mad. dl d c\.h t lıl idi y 
etmek dl •. 'i çnl • "' r r deleri yeı:ıiden tahdide t.Abl tutulmuıı- ı dnyken makine ba,mda sabahlara ka. . .. Akşıım n • mc ı.c ge . e. 
ay.m't füır 't ~ 1! rn 1 ih • dar göz nuru diikerek na ıl ,.ıı.lı"tıkla.- - Peki nasıl oldu, bu iş. mekler ynpıldı, ofralnr kurulilıı. r.ıı. 

u.ır. Nisan ayının ba'llangıcmdanberl ,. ,, • . 
IA.l suretinde telQkkl etmektedir. • run ..,,k ı.,. blJc!l51iJılı. l"ln mcn.taat Se!ıt neye Hacr.rl.n P\'ıtıdl" oturulor. lnlar alındı. Alırııt"lll·, JIİ;rn~t\lk, ta. 

1 

Bulgarlstanda ve bilhassa. Sofyada "" .r• "6 "' • -
Sulh z.:ımnmndrı: ult fJ.JJr K.1 n Us. ıertue yapıla<-ak ollim bn mU~mere- sun, eenin kimsen yok mu T nı tık. Ga!ttım bana karşı vnzlyell bir hissedilen et darlığına karşı konmak J-

tün ihtiyaçlar blldlrmesl ~.ıni o r ta. ~lkm gV tentlğt alMtadan onlarm - Var, var ııına, Uvey imhadan kim tuhaftı. llu'!cr de: 
lb ..... " ••t blllr Uzere 22 ile 2G nls:ın arasında et sa. • • ... m-na ki d tuttu '-ha - l•tn bir kB" ı.~fta heruber olıınır, 

ımla.,ırıımn:. Sonra da ııll<fıhıııu:ı ya. 
pnrız, derneğe b:ışlndı. 

rafta Uya...,.r ayırmn.sı .,, ene , 1 nammn 4'e\1nç duyuyoruıı:. 6~- · , annem e , uu m _, " ,, .... 
harp %Alllanmda. ~:fle b!r ~yl k "& tışı ve lstıhlft.kl yasak edllm ştlr. Di.. GAZETEOI ölılllkteu sonra Mehmet amcama var-
edlliımcz; Ma!ZCme ve el emeği liakHU ğcr clhettc:n 2'. nisandan itibaren ha.f. - • • w s w••ıcı dı. Annem e ldden &t.erime tıtrerlten, 

d 
tada ancnl< dört gUn et satı§ına ve ı: ::ncıı:::::a::ea 

ibUya.Çlırra. uymalı ır. 1 1 lfı.' 1 US d ed!l kU E cvloodlkten ııoııra değl,tl Amramın 
Yenı emımame Uz.etine önUmtadekl st !l ·< ne m ruı e ece r. t, A il• A doğmelerınc aldırmadı, kendisi de be 

aylarda ıııfüı.hlıı.nmaga: yarryııcak p •k zeytin yağı \'C peynir lstihlAkl de tah_ merana Cilyaa nl bırP-lıımağa batladı. 
....,.yU lktn d ""'U ,._ nln ditnıre tlb! tutulacakhr. Bundan~- m clisft'"" uu le m r il vı .. mau.eme _ Artık bu bayata tnhammül edeml-
kulianıltrnm beklenmektcdlr. F"azla rl~·alecpell~ltnlr.ç •• şeker ve tuz vesika ile ve. :rnceğlmı anladım "·e lr.rdrdekl akra. 

in f "-'k • · Harp taluisatı olarak m Izem!l stp:ırtş eden ya ız a ..... il. Sor n 2 l A .. A. _ Bir ok sokak. bnlanma ~itmek üzere evden kaçtım. 
cı değil memur da cez:nlar.dırıl:ıcaktır. iı. ~ ' < 

1 
) . ç 19 müyar dolar kabul eUi Yaltat 0 Kfin vapur yoktu. Blrkaı: 

Her ihtimale k"""t tedbirli bulunmak 1 rın ve meydan ann iSıcılcrl değişti. \'a~ngt«Vl, 'M (A. .) - Ayan nıcc ı ... un duh .. lstnııbnlda ka•--- IAnm 
-,.. rllmlştir " ... ......... -

fıltrılc sipariş yapan herttanı;t bir şa. · . .. 11.sl harp taabslsatı olarak 19.000,000 1 dı Hııcer hannna gittim Kendisi bl· 
Aleks.-ındcr Nevskl kllfscsınln onun ı .· · · 

hlS d:ı ecza gti'rcccltt1r. 1 000 dolar Ve! tlmesl haakkında bir zlm eski kO"'*umozdu de bulunan vo şimdiye kadat ''Çar A- . . • ._ · -----o k:ı.nun Hl.ylsası kabul etm~Ur .• HUkU - 'e olur Jbcer nbln birkaç .. un 
lck.sandr .. meydanı diye anılan meyda ı.A ı il ı , • • "' 

al a ah .. CLIITT~ıar . .. met aşırı bir ~r c !do cd d ğlnder.. ... '7.dc kııl:ıy•m! ""·e vaıvardnn. o <fa 
nn. Kral Borfsln ş<ırcflne Çar Osvo. ı §Uphclendlğl takdlrdc birle~lt mlllet . • 
boditel., meydanı denilecektir. ~ 1 knbul etti. 

. !er tarnf:ınc.lan fabrlkalnm ynpıt:ı.n F.:rtcııı güııli Hnccrlc ııc'utıı.a "CZm" 

lıtt anlamıştım. 
- Ben böyle ~y yapamam, ~Pdlm 

vo odama çekildim. nelltl dl• gcctleyin 
tı~-urken beni gafil ın:lııyacnldaraf. 
llemen. gb:lloe elbiselerimi bohçaya 
doldurdum ve 1.-ıı<:tım. Herhıt.lde Alı. 

met ı.:endislnı çok sıkı,tınnı':!. olacıalt 
ki, ~imdi bt'nlrn hakhmda hırsızlık 

sucundan iftira ediyorlar. Halbnld l><'n 
onun clMsesini çalmadım. 

- ı;;ı '"'tli nı-rc:lc oturuyors•ımız ! . 
- U;ır:ıdıı., h:ıl:ımın ~ anmdit, hnlllo 

;\"Dlnızdır, bl'DI luı:ı lbt bakıyor, !,;n. 

dı'itırmıycr, bUr. Gn.zctclcr, üı;UncU Borısln Bulgııt ,. kl ki • ' 0 • 
harp malzcm:ısi slp:ıri,şlcrl h:ı tındn to çıktık l'olda h!ın:ı knhVl'<'I Ahmet - Dt"ml"<. çnlMndım, ırtlradır, dl. rue!ltCrclcrinl gcrçcklegtlrdiğinl ve · 
mllzııkerelcre tekrar başlamak sald d•yo birisini Ulllıttı Sonra da i;ğren yors::n. kurtancr kral ndma hak kazandığını . j · • . 

belirtiyorlar. hiyetini ~ir. • • • • <llğfme ı;öre, bu Ahmet beni görUl1<'c - Tamnın11e. ı,ıc hepsini lze an. 
Ruzveltın annesı bır mılyon ı;cvmı, ,.e ıııonrn Hıır.crı ı;-ürllp: lnttım. 

dolar miras lnraktt - Aman Hact'r hanım, b&D~ ııu kı. - Pdd, Ahmedin paraı;ile Mna. Ha. 

re. 
küçiık f lanl : 

(P ırnpoua eklenenJt 
ıs ara n lif ttrme lJAiun 
Dakikada para ız. neırecUlec.eMtr. Ev
lenme teklifi s&ndettn okUyucultmn 
oı.tıtur kalma!( üze.re sarUı adrealetl 
nl bllıtJrmelerl lft:tmı,J 

Eolenme teklifleri: 
• Yaş 47, boy 1,71, kilo 65 memur 

bir bay; 35.40 y~larmda bir bayan. 
Iıı evlenmek istemektedir. (R.R.G.) 
remzine mUracaat • .290 

• 45 yaııında, buğday benizli.. ... ç. 
ıannda <:okçe ak bUlunım bir sanat~ 
ki1r; duygulu, !edakdr, ve yqile mUtc. 
nasip bir kadınl& evıenmek lstem~k
tedlr. (Ressam) remzine mUraca -
aL 291 

• Yaş 23, boy 170, kumral beya.z. 
oyda ııo lira maa§ı oıan, sanat mck. 
tebi elektrik şubcainden me%1lll, telaiz 
makinisti blr bay; 18.20 yaşlannda, 
kUmral, sarı ı:açlı, orta tahsllll, daruı 
bllen, ev i§lerlnc vAktf bir bayanla 
evlenmek istemektedir. {M.D) rcm:ıl. 

ne müracaat • 292 

lı ar:ıyonlar 
• lngillzce4eı:l sayıt not alaıı orta 

okUl ve ııae talebelerine (Laurence 
Faucctt) programlarma göre, uygı.n 
blr fiyatla tnglllzce denı verilmekte 
cılr. lmlthlna olgun bir ııekllde na 
zırıatııır. (Everyday Engll.ııh) remz.~ 
mUracaat. 

• nkmektep mezunu, ltalyanca ve 
rr:ınsızca bilen, askerlikle ilgisi olmı 

yan bir genç l§ aramaktadır. (M.D 
lll5> remzine mllracaat. 

• S3a "ilik Ye kuyumculukta mu 
ke.ıxımel sanatkAr b!r bay: namustu 
doı!ru. zeki, klmsesı.z bir çocuğu çalış 
tırmak ve yetiştirmek I.ııteınekted r 

10.lS yaşlannda istekli olan çocukla 
nn ru adrese mUracaaUan. Bcştkta 
Hasfmn cad. No. S9 Saatçi ve kuyum 
cu Sadık özkar. 

• 2S yaşında, llkmektep meZ"'Jnu 
IUıan bilen bir genç iş aramaktartn 
ıtş vnr mı?) remzine mnra.caat. 

Aldınmz.: 
(Ayyıldız) (Pembe glll) (Kimsesiz) 
(E. Ural) (Pembe zarf} (Y.Ş.)(Oran) 
(M.U.N.) {2.2,44) {.F,F,) (KUtpane) 
(HJ{.) (C.M.) (A.L) (B.Y, Kaya) 
(Tek Can) (.Aslan) {Emekli) {El) 

(Anispaıım) {Clddt) <I. Şeııkan) 
{Sezen 26) (Nadide 79) (Tunalı ı 

Londra, 24 (A.A.J - Malta mUda
tilerl dUn altı Alman tayyaresi dUşUr. 
mllşlerdfT, Bazı sivll emlA.ke hasar 
verdirllmt,, blrknç ld"l yarnlanmı§Ur. 
Pa.zartc!i gllnkil akında 20 si bombar
dıman o~maıt tızcre 30 Alman tayya. 
resinin dil.,UrUldilğü tcsblt edilmiştir .• 
HiUer'ln do0'\l..lD gilnU .mUnasebcUyle 
pazartesi gUnU 100 bombardrmo.n tay_ 
yaresl adaya taarruz etnılştlr. 

Japonyada büyük Asya 
nazırlığı 

Navyork, :U (A.A'.) - Ne\•york zı yap, sana. Si• kadar par& veririm, 
Vcrıo:..._sct dairesinin blldird~ g-örc 

(AyyılcllZ) {Ciddi ll) (27 S. R. {E.0) 
ct>rln ıtJılığı !'Unları. (Semlramil) (Liman 2) (Nq'e) (N. 

- Onb~ cm "'de bıralıhm. Bb T. 279). 

00.- llnıJtnrafı l net sıı.yf!ıda 
Novoromk sularmda blr Sovyet 

petrol gemlslle iki Sovyct ticaret ge. 
mlsl, bomb3larmuzla hasarn Uğmml§. 
ur. 

Ccphc:nln ulmal kesiminde, dll§man 
k•ıv\·ııtıerfnln irtibatı kesilen bir grupu 
Volkof, üzerinde gllDlerce süren bir 
muharebeden sonra yok edilmlgtır. 

.,~ovyet te UDi 
. J..oll(lrıı., 24. (Radyo saat '7,1S)

Dün gece Moskovnda neşredil n 
Rus resmt tebliği: 

Dün cephede işara. değer bir ha. 
dise olmadı. 

Kalinin cephesinde . tanklarla 
desteklenen. bir Alınan piyade til. 
meni p~lirtülmüs, Almanlara 
900 kayıp verdirilmiş, 3 tank işe 
yaramaz hale getirilmiştir. Aym 
ocphcnin başka bir kes!.minde A'. 
manlar 200 ki~i kaybetmişlerdir. 
Çeteler, bir Alman garnizonuna. 
y:ıptıklan muvaffakıyetli bir bas.. 
bn netlcotinde 170 Alınanı öldür. 
müşlerdir. 

isveçten kaçmak 
isteyen gemiler 

lngilizler tarafından 
&ilahlandınldığı anlllflldı 
stokholm, 24 (A.A.) - Bugün 

yan resmi bir kayn:ı!c tan ôğrenil • 
d.iğinc göre bir nisanda Goteborg 
rtm.ı:uımda.n 1ngiltereye kaçmak te
f;cbbtlsllnd.e bulunan Norveç vapur 
lan 1ngilfz n.ja.nhn ta.rafından giz. 
tice silrıl.I:r.ndınlmrştı. Bu şileplere 
gi?lice yirmi mitralyöz nnklediJ • 

:...t; m~. 

Dikto ve Liyonel gemileri İsveç 
mımruğii tarafından yaprlnn nıua. 
yenocfon SO!lra iki nis:ı.nda Gote • 
borgn döndtıklerl uman bu silfilı. 
lıır m~ydana çıkanlmıştır. 

İsveÇ sularından çıkarken Al • 
man ib:ılikçı gemileri tar.s.fmdan 
tcvfdf edilen şileplerin miirette • 
batı bu h dh!eyl teyit etmektedir· 
lcr. 

Bu gizli ııfüıhlanm.a tarafsızlığa. 
aykırı bU haz-eket olduğu için Al • 
nıa.n hllkfuneti lsv~ hiikf.ımetine 
&iddMJi bir protesto notası gön • 
~ hıec ~de Lond 
a mr.Qf.nt!e ~en bu husW!tn. 
lCSbedp tcaebbüelcrdc bulunmu•. 

& tur. 

Tokyo, 2-l (J\.A.) - Japo.n Ucaret. 
odası .:ıUktlmetc bir .. bUyUlt doğu Aa. 
ya nazırlığı , kurmasını tekille karar 
vcrml§tir. 

cilmbttrrelsi Ruzvc'ı.Un anne i bıı:,"tl.n ~ili~•-•••••••••••••J 
Sarah Dcllano Ruzveltin bıraktığı 

ğnm t: l~ r.lıun:Jrm vr.llRblo .. HNbukl :r----------------
bunl.ır h"Jl~c;;·uL Ab:ırn no !Azım ge. 

Bu nazırlık blltUn bu saha fÇ!n tek 
bir iktisadi teşkilA.t ptAnı yapacak ve 
bunu tatbik edecektir • 

Almanya ü%erinde 
I..ondra, 2-i (A.A.) - Londrada 

... .alahfyelli bir menbadnn öğreniJ • 
diğ'nc göre! ~be • cuma gece· 
ı;ıi İngiliz 00mba tayyareleri Al • 

miras bir mlyon dolar kııdtı.rdrr. 

Bir lsveç şilebi 
b tırıldı 

Bcr.mude, H (A.A.) - Blr Alınan 
denizaltısı ıerafın:!an batırılan bir İs. 
vcç şilebinin mUrctt:ehatmdnn .rnğ ka
lanlar bcrmude adalarına sclml§lerdir. 
Kaptan öa dahil olmak üzere altı kişi 
eksiktir. 

ma.nyn_Uz_c._ıin_d_c 0b,_u_ı_mı_m_akta __ YdI. Meyhanede kavga 

Nazilli bez fabTikası Dün gece Eminönün<le bi!- mey • 
müdürü hanede b!r kavı;a olmuş, Uç ki§i 

lir kişiyi dövmüşler, başından da 
Nazilli bez fabrikası miıdürlliğü.. nğrr surette yaralancşlnrdır. 

n" tayin edi1en Toprak fahsullcıi Vak:ı., EmlnönUndc Madam Ele. 
Ofisi müdür muavinlerinden Bay oinin meyhanesinde cereyan et • 
Adnıın, yeni vazifesine b:ı..~!amnk miştrr. DUn gece burada içmekte 
üzere önümlizdcld pazar veya. P"• o!nn Ahmet, Doğan ve Behçet a. 
zartesi gUnü l""z;lliYe hareket c. dın:fa. Uç kişi, komşu masada otu. 1 

ad•e<.>-ekl!::d11:ir:::.ı:ı:a.:ııım-1mmı:ı----.~ı ran Süley:nan adında b'r müşteri 
ile sarhQ§luk yüzılndcn kavgayıı 
tutuşmuşlardır. Kavga. sonunda U~ 
arkadaş Süleyıruı.ru bir hayli döv _ 
müş, Behcet de şişe ile brujmdan 
ağır !nlrette yara.lanmıştır. 

"Zevcim 
Gözlerine 

İnanamıyor!"., 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

z ~cıın 'bu cld· eaıunıı ""'' 
drP bır harl· nıuwatfalt 

kaıGa. dıYOr. An· ollhtlll? 
r&lı ık ı &J il Mlar '°""et ainlaıdt .,. 
co~enmıe •ı?zmıın ~ OllCI· 
ler v .. buruşıAklu&J.;uun •~4i. Ha· 
IUluıt.eto 'Y•Jlı, ıııoı-<•ntl,J'ordlma. 
Bugu,, ıse. ouıun ıı... ,ız:cıı~ k.1:1-
1>old11 '"' otrJlıtdQlauın bll CeDC 
ıuzm c:ıld • cibı p:ırtıı.k acımm " 
Y\1D'I~ oıaı. -ıJduı.., caacdi.ı .aaıA• 
rııc: b:ıtı.ryurlaı t:teı ~ 1atznaı.. 
darı evv•I c~ çıııııa.ı olan pembe 
ren1'U:kl 1'oıuıoı• ıuıınunt iWlant
ronın. l'ertdbiıuı• ViJma tinivıer-. 
•ıtıesı preresı>r leruuıcn bin &arafm• 
cıaJ ıtqtedUe.ıı. ıençliglD Joymctıı 
~• '!lUtp ~"1~ olan '"Blocel.. "22'· 
dır GüooUzlen de cıldl ~ 
ruıınuıa~ ayalı ~ gideren 

ile açık ınc:samekn ·~ -
)"U rcnıaekl Tokaloft kreminJ ltulla-
ru:rorum. 

Suçlular ynlc11Janmıs. yara!ı ta • 
dnvi eltın:ı ~:r. 

- Uywalmı bulursan, ondan da ça. 
bak btkarsm? Uyaal koca, her r.aman 
lstıenlldlft eekllde katlanan bir kuma, 
ıuu·çuına benzer. 

- Sen ne dtmlell de. Ben \'~at l'I· 
bl bıry9m, ıııert erlrdderden nefret em. 
yorum. 

- Ekrem oaa llfç benzemiyor. Eğer 
buysıttlnk ta.rafı olsaydı, onu ben llu
&iln muh~kkak kcofedenlfm. 
Şahika gtllclti! 
- Erkefdcr ilk gördül;:lerl kndına 

ka~ kendi htıyıruz ve fena tarnflan. 
nr göstcmıemekte öyle mahlnllrler ki.. 
Vcclat d& bunlardan. btrldtr. Evleııflee. 
ıflml:ı: zaman bu.na ne 1md:ır Dl'Ml ve 
yım:nı,ak, hatta. ne kadar terlıiy il gö. 
rünmlltti. mntz l!IODJ'O. biltl\n foyası 

meydana çıktı. Ne ya:r:ıl• kloomı ı, ı,. 

tm ~~tikten aonm anladım. 

Neclllnm n~ L;a~ıraıı Şahika 
çok mııztnrlp görUnUyordu. NC<.'11\nın 

nnoıı•lf bu sırada kıznıL !;3ğtrmallllı; ol
eaydı, belki de Şahika gJzleıneğıı t:ı.. 

lıı;tıS;ı hisleri.ol ınr)·dan:ı nmıeak ye 
bu yiizden Mmblllr nııaıl bir ka,·ı;a 
Ctkıı.cnktL 

Bereket Vcl"lln ki XccIA fazla kal. 
madı .. pe.ıı~redcn: 

- Geliyomm ıtnne .• 
Diye cevap ''ereli \'O l'}ahllmıun boy. 

1 ouna !Dnldıı -

Soma macleninde çalıımak 
için amele aranıyor 

Bedava yemek 
iy günd ik 

MUracan~ yeri: 
Yük~k kaldırım No. 50 P..ad)'0<·11 

Ziya Şenler 

llrill, ı'.ly~ dUşüno1edlm. Yl!reğlm ur. 
lnnt!ldcn t:!r ıı-.:ııı bile nlnıadun, aadece 
kendi ~~·aı:ırımı bohça.ya, koyarak 
namusumu l:nrtannak 1~11 gece yan. 
sı e\·d~ luıçtım. 

l!'"rn ben ı ~ y:ıfmdııyun. 30 YllflJlda 
bir l!ıtl~ arla p) n:ı$l evlcneh1llrlm ! 

11il'tl~c:fo, !'ıJ hldenln muayyen Uta.. 
mctı;tıhı bu!undu~d.an serbe"t bıra • 
kılın:ıınnn ve dn,·:ıcı Hacerln mahıte. 
meye ~nğrıl.masına laırıır verilerek 
duruı,ımıı. tıa,ka blr s-unc bırakıldı 

ADLU"E l\fUHABlltl 

Baş, i,, li ezle, Grip. Romatizma. 
Nenalji. Kn .lthk Ye Bülilo Agrılanoııı Oeıbal Keser 
fcabı!'lda ııoncs~ 3 kaşe a!ıc.abıtı . T AKttn.ERINDEN SAKININIZ. 

HER 'YERDE,, PULLU KUiUt.:.Ant ıSRARtA iSTEYINIZ 

Mukadd~ .......... 
·14· Yazan: [SKENDER F. SERTELLi 

- Haydi bmlca yat, Şablb! Sm 
bugb ~ok sbalıib1n. Yann ;'lrllalllüz. 

Opu,tuıer ve aynldılar. 

TALtusızLtOty KAN sız 
PEL.9:FESI. .. 

Şahika tallbsl:ı:Ilğlno o lr:Bdar inan. 
mıştr kf .• 

NC<'Jf, gittlktoo sonra, yatağının 

l<e.nıırma nzıuub: 

llh!l dottmu,-, etine toprak aLcn aı. 
tın olur .. her lfl kolayca görUlUr. ve 
hayatt:ı. kar§lSill& hiçbir engel çıkmaz. 
Talihli bir insan her zorluğu yı'.!ner!,. 

Şah.lkD INlbMsa bu vooıı;ey ~ J1l:ıan 
nıub:ımrfn ldtıı.brıu başının u!'uııdan 

hl!;blr u.mnn ayırmaz, on:ı d.::lma o. 

l<ur '"' okullulcı:a: - Ç.ok ~. ı:.ok 
ınnlml bir Uz.. diye tasdik cderdJ. 

Omm im feb..."'fr.L"!tn fri aJUnda 
- Urnl lmnnntlrrlmden • lımldan tm~da:ı lle hnba&nııu bnberl qr_ 

sonr.a • 1dmae ~evlremer.. IMllı•- gl1. 
nlbı btrlblrlnl !•ovala ~n lllWlwlert:.. 

hl ·:ı,.-ı C2:Cll ve ilzc:rı btıe bu lna
nı::ttı. o bir takım ~.9z felsefelere 
l<eııdlnl ı,ao••nm!'tı. 

l'ılese !ı, sık ııı!t olruduğ'ca prp nı • 
zoD!lrmın fi 11\izlerlno çok tnanmqtu 

"GUnooln büyüyüp kUçUldllğUn11 gö. 
rllyor muyuz? Dll:ıya. l<urulduğu gün. 
dcnbcrı gllncgln nnsıl bı:ıcmi vt şekli 
dc~emL.~. insanların t&llhlı!ri de 
tıpkı öyledir. Bir 1.o.san tallhsl.z doğar 
Sl'., ölUnc-cye kadaı: tallhslzlilt lclııde 
yu\·arltı.nıp gider. Eğer bir kimse ta. 

dı, mı do annea'mn. 
Onun birçok gizil dU,unc.eleri "·e gıı_ 

rlıı gör~lerl "'llrdL 
Ş.:ılılka htçlılr za.ıxıan bıı d~UnU. ve 

göZ',U~ rlwJCD alle&lne ba.hsetme.oııştl. 
O,ıw Pınenk Necla. aalam1t1tı. 
"t"·U onun <'6Jii hl.ti dert '"'O f1klr 

arl•ı:d"..)JYdı. İldsl do 'kWtllrlil ku.. 
lardJ. Çocı,tlili.ililarındıuıbc.rı en mab.. 
rf' & rlıu'ını blrblrlcrlno aı:ar.ıar. elen 
l~lr.Iez:dL 

Ş:ıJıfüa kmdJ ken.d.lne: 
- Artık .ı.1.od.S,-ı da 1'8;rtıocılyeTUJD.. 

dt:·ordıJ. E:u~ ulayıp e1·J.caJrı;c, o. 

Fıkra 

ihtikar 
Vaktlle bir tı:rmoı .,._ dmleklerl 

eksik. ktc.,ekle lmrqdl çıkanr, llııalk 

uırara 90karmq. llakkDlda flkAyet 
lcr ynğmaya bao)aymea tdamma btuı 
ınoıunmuş. Fakat eebpaya ıtf:medeıı 
evvel btr kCl'e dalla dfH•Hncm ırk • 
m~I< lstemft, llüılaade ftflD1ller 
Knllıısımn yanma lldklılmat& 

- Buraya bak, ~. illa Mddlk 
tnn ııonra ekmek~ yoluna gtrdl ır.aı:: 
nedcrek mcmarbr btr n:ıtlıddet brnttr. 
St'mtlne uğrıum.ıhr. Sen ba aradft 
tt.rsatı kaçırma; ne kadar k~ vaı 
sa allrmcğe pyrıet et! 

Mnbt.ellf maddt!ler be.rlnddtt lbtt 
klr işi de pHba ba sallMM2a-. ()yt 
ııııla~ıbyor kJ bUtiln yakalanan 
!ular kal!alanıu bulup: 

- Aman dikkat, diyorlar, ae :fil 
pabUtnrn tam bu •n-9a ,apal'llDI. 
Ben mahk6m olduktan ll01lJ'& me. 
murlarm dftkkAn 9CQJtlne ut.,,acn 
gmı bt" u.unetme. . 

NA8BETl'IN 

nun yUztlııll lllk n göremeaı. Hım 

onu o zaman •ık ın.k &'Örmlye de ta.. 
hnmmuınm kalmaz. Oyle ,.... KOCIUllm 
rondıın arkadaftyle evlenen "it arkıt. 

cti~mıın mc.'ut oldufunu görllnern, 
bnn~ nası:l taııammQI edeblUrimT 

Sonra yumnıklar:ıoı bqıtıa TDnLrak 
51,, iMlyordıı: 
·- Ab, boo..ı._ senıem kadm? lıer 

mm.-ın gilzllnlin ilnllude duraa, 81.k sık 
C'\1nc ı;dlp ~den böyle bir erkcfl keu. 
dJ dtnle arkadaşma kaptırdm.. timdi 
tcııadütüıı bu cilvesi kılrell!llDda nodcn 
kı7.ıp ltcndlnı J"~Ol"IRUI T Nec:lAıım bu 
işte IJl' ~u varl mc-. ıravallı knı 

P.lircmlo evlcnmlye f.eovlk eden an. 
1!0 mle b .. bam değil mi f Bu 111 Nec. 
!!ya cllıirli~iylo onlar hazırbunadılar 
llJI f Öyle>· e ntodon kızıp &ayknlyor .. 
tın! 

A,rnıuun karşuııııa seçti.. 
Solgun ,) üz;llne dikkatle lmkh: 

- Aptal! becerlkıdüliialn cczaeuu 
tll>ctte t.ıeimcek11ln! ımkı.ıı bu klskaıı"
lıl;-uı .srbctilnl Ncc:JAya bl&ııettirm •• 
ııonra bir Jl8ÇAYnL p~ glbi ~ r. 
den ye.re vwıılu.r, lwyıd~otııtz, ~· ı. 
ıılı:. bir ı.sa. dcre.ccı>bı i:ıcn;ln: 

6.~ yumruklan \."Urdn.. 
Ö~uden ne 6Ü)Hyeu~"11 bllrıl. 

ynrdu. 


