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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde S Kuraı 

Doğu cephesi 
münasebetile Demii-yollarımızda Bomba Hadisesi 

. k. f -
ın ışa ---=-vı Suikstçılar berhava olan Omeri 

Varidattahminedilenmiktar 1 nasıl aldatmışlar? 
dan 14,5 milyon lira fazla 

Hükumet Meclisten yani tahsisat istedi 
A MElRİKAN gauteleri ~~-v~~ 

Berlin ile Mos"ava ve, - Ankua, { (Yem Sabah Muhabirinden) - 1 ::terek Basra. Bag"d.:ı.t taıikile ticari eşye. ' Londra'ııın bir nokta 
11

1 
.. 

da birleı;tilderini müşahede OOi-, M.ecliain Par.artes günkü toplantısında Kars nakli, gerek kara nakliyatının tahminden çok 
yorlar. Bu da 1942 hene..iınde I Meb'usu Hii.srevin vefatı tezkeresile DeYIPC fn:ıJa artması dolayıaiyle işletme masrafları 
harbin ka.t'i bir mahiyet alaca- Hava yollan ve Demiryolları bütçelerinde!' ve ihtiyç olan malzeme fiatları buna göre 
ğı ve neticenin Doı;u<la kararla-. münakale icrasına dair layihalar konusula- fa7Jalaşmış. bunun i~in idan· 1941 b ütçesine 
ııacağı keyfi~ctidir. Bu m.ul·:;a-

1 
caktır. Demiryolları İdaresi 1941 senesinde . ( &on• Sa. 3, Bu 6 d• J ) 

ht-dc dulavı ·ıle ortaya Mu te-1 ' 
'fiklcr ic;:n'mühinı nlt."Se1clt.<-r ~lkla "' •usrw ................ .......,,., ...,._ AGA::••.- ,.....,........., '" .._._. ............. ..._.._ • .......-
yor. Çü.nkti ha.rp bu sene~ bıte ~ - -

'ehe Ye ger~ .. 1<1.-n bitmek ihti-I Japon - ' Uçan 
mali ,.a,.,..a bütlin ::;ayrelknn Hı·ndı'sfan aimdi sarfedilmesi lazın;gdir. _ 
Harbin n<"ticel'i g-elecek st-nPye d • K 1 1 
yahut daha wnı·ay_a_ kalaw~ enız 1 a e erin 
ta.nnile s."l.dt"t:e LE'!'kılat ve ıstıh -1 ı 1 

&al i~lerile mesgul olma·k Mut- mese ası 
~:~!~rk:t~ .. ~~;ü~~~;,~;ne~ın~:~ kudreti faaliyeti 
bu ~t·k,1dc mütalt.'>lL t.adihn<'t', ~ - 1 

Andaman adaları 

Sis çıkarma aleti diye verilen 
makinesi patlıgacak 

Cehennem 
hem suikastçı 

olacaktı hem de hedefi berhava 

Carşamba günü 
1 • 

mahkemenın 
heyecanh olacağı 

anlaşıhyor 

ı-- --· 
EGtR DOGRU iSE: Çok acı! 
Kasımpı..şa Nahiye müdürü, iaşe 

memuru ve Komiserinin inanılmıyacak 
suistimalleri meydana çıkarıldı 

Öğrendiğimize göre KaRımpa- Aynca, Kaı;ımpasa.da kah' f 
~ Nahiye Müdürü, iaşe memu- açmak istiyen bir kahveciden 

Ankarada Atatürk Bulvarın- ru ve bıuıkonıiseri suiıstimal su- nahiye müdürü ialle memunı \'a-
da Alman Bü)'iik Elçi•i Von Pa- çiyle tevkif olunmw;lardır. sıtasiyle 250 lira rüşvet istemıı-
pen 'e tevcih edilen suikast h&.di- Bu üç idare memuruna iımat tir. 
sesinin nedt-n muvaffak olama- olunan ~uiistimal sU<;u 3 nokta- Bir müddtttenberi suii~tirnale 
dığı ve ..a<l<-<·e Omeıin parça!~- dll toplllnmaktadır. devam eden bu şebekı-, kahw 
narak ölmesiyle vukubuldugu KaRımpaşa nahiye müdürü. açmak istiyen vatıı.ııda~ın rii~vet 
yavaı; yava• anlaşılmaktadır. ia<;e memuru ve ba~omiFeri vermemek i<;in vi layete yaptığı 

Suikasti tertip ettikleri zan- 2500 ağır i~~i karnesinı 250 l!(:ı.· bir ihbar neticesinde yakalan-
ıimdi,ye kadar takip edilrnı~ o-· 
lan hattı h.ıı .. .kl'lı bıt•knı:ık Ye 
y1:ni bir plan ıla[r sindl' hareket 
rtml-k zaruri göı.iliir. 

Donanma 
sözcüsü diyor ki: 

Sovyetlcr Hirlığinın Vn~ing-j ---
·ırın st:fin BJy Lıtvınov ıle Lan- " A 11ınik•n d•n•n1tıesı 10 

Kongre nıemle
ketin müdafaası 

1 içiıı tedbirler
alıgor 

nolunanlıı.r Bllyillı: Elçi ile j kuru~ mukabilinde halka sat- ~ardır. 

~ 
birli kte ömerı tamamen ortad~ mı~lardır. Cftrmüm~ut, nahiye müdü-

1 

Bnnılan ba~ka n~ika muka- rü nam~ hareket eden ia•c 
, (llını•ı Sa . • , .Sü. 1 ıle) bilinde vapıl .. n kömür tevziııtı memumun kahve a~mak istiycn 

•lra •Pfiıi Bay Mai"kY haklı ~ı- ı•ıte s•nra dahi bizinı kaJ•r 
k:ır·aklar demd< ıılııyor. Çünkü j . 
ı nlar Müttdı:kkrin bütiin hazır- ku.,.,•t/ı •lmıy•c•ktır,, 
1 klarını biyiııncyı b~klem<"kn 1 --<>-- ı 
tcLemchal b~ st'lıc Almanlan Langlc.-,· A.mel"lkan 
2 cephe<le bo~uşm k JU"<:b~nye-
tinde bır •• knı~l•rı lazımgddigi- tay yare gemisi 
ui müdafaa E1mı,lt•rdi. Son ne- balıraldı l 
ft ı rn son dü!:ınt.:~ı hazırln..nııH·a-

Cripps'in yeni 

müzakereleri 
. kadar bl.kliy' ek HJl2 s .e. Tokyo.·! (A.A.) - D. N. B.· 
· ı ·r 1 -• ·r · Japon donanması sözcli•ü M Ru ... velt, Hı"nd tın< c ı ru.ı c.ııp <.-ucn Va7~ eyı İto. Dom~ı aJ·ansına asa .. .,!hdaki .. 

jop•" inile filouına k•rıı 
y•pıl•ll büy ük bir hav• 

•kını r•nasıntl• 

l esnasında kömür vesiltalannı vaı.aşdaştan mten~'ll 250 lira riif 

T k - A-1 ) müdürü 125 ,.e polis komiseri mı~t.ır. 
Ü r - m an > 25 kunı., imza 1'3r'dRı almtı;lar- Hadise pek yakında Adliyeye I~
..-- - ·---• imzalayıp ta!l<bk için nahiye vetin 100 lirneını alırlcen yııpıl -

) dır. intikal ed~ektir. 
Japon g ... mııeı•l munasebetleri) - ----------------

a~;r::ı:~a ı ı • ş ' 
Yeni Ddıhi, 4 CA.A.) - Anıc- Alman Büyiik r IJ 
Uçan kaleler Andaman a a- , ~ _ 

hmnl l'tnıc·k bir hala tc~kil E'- Ş fi • b" 
1 c giıı" b f' l ti k demeçte bulunmuştur· e erıne ır ı ,. ~ ı ıı 'ıp um& •r ço 1 Amcrı·ka Birlesik devletlen 
k ıulırıcı tiı <.Ü ile aıılatmıya • •• d d• 
~ah•rr..şlaruır. :-'ınıdi Anıl'rikan fi!O•U, on yıl sonr~ dahi. Japon ' me~aJ gon er 1 

rikan ordusunun tel;ıliği: d 

1 

El••islne nazıu•;.n 

!arı açığmda Bengalc körfezin- ) fevkalade i:-t•ldh• 
1 

de Japon istila filosuna taarruz __ ..... __ 
ctmi~lcrdir. Tam isabetler alan 1 
bir knıvazörde yangın çıkmış- ! 

1 Havagazı Şirketleri 
fkoiıı ııımımfyesınııı bıı <1'mı filo~ıına kar~ı kal'i bir savaş 'i Yeni Dellıi, 4 {A.A.J - ' ISon• s a . ı, S ü 5 de) 

'' J unların tarafını tutuyor gi • ____ <;_·~_'<>_.,_,,_._8'_'-_3_S_ii_. _3_ı_e_J_ f Hint Birliği kongresi icra : , - ----- - -----
Fon P a pen'in ) f 1 

Rulgar gazete· >I sa ı n a ınıyor 
l>1<1ir. 1 1 ~ komitesi, bugünkü Cumar- 1 

At..ıila ger~""'" W 12 s..·ne- p AS F K 'TE 1 leı;i sabahı takriben iki "aat 
~ ıın k,lt'i bir ınalıi}~t ar1.cde-

11 
süren bir toplantı ya.pn11ştır. 

ro:ı !Jtklc. bilir mi'! ~ınıdilik · Toplantıdan sonra Azad. mu 
c.Ullil' miilahawlar, h.tta mü· harebelerin yaklaııınası "e-. 
va ıcdder Alnııırıyanın l:u• cep- 1 81' rmanya' da ı bebile Bengale ve Ası;am-
lııs.nd" l,ir n<>tıct· eld~ etn11·k daki durwnun ine-elendiğini 
" " izw·· 1 :ı g \'Jet 'drfede- f'kl • gazetecilere Böylemiştir. Cel-
C<ği kanootiııi w•ıiyor. Alınan- mütte 1 er g9 rı 

1 
~e. bu buhranlı anda kongre-

)",, ı ou t.u ı.da bir han· kete 1 1 ııin memlekete ne gibi direk-
~<:<·mesuıi makul g-udeıt-n ,.,·bep- c 1, kı'l1'yorlar 1 tifler verilmesi gerekli oldu-
ı .. ,. çoktur. Bir hı<:>, Almwya. • ğuııu münakaşa etmi~tir. 
k.,w bir harbt• lı.ızıı lanınışlı. ı ı ı (Son• Sa. 3, 80 3 de ) 
l>i11t beş RE>ııdı;. lı:ı J: ")1 ihli-
rnalı.nı Jüşüıııı:ıü:; rıl&<·ağı Ul';'İ- Fi/" • / d 
kaıdır. 1-'a",ıat bu yaz sonunda ıpın er c 
ııarp üç yaşını bi~irccekt~ı Al- kuvıı etli Amerikan 
.ııı ın stoklaıı tuk~ıınıege yu j 
'lııtmuş olmak ıcap eder. Cc-.;t•ı meı• zilerİ yarı/dl 1 
lıaziranllıuıhen drvaıu cd~n ı 
Hııs h•ıbinın lııı• tohmin c'llil- [.l.A. tdyraf/arınıla.ı 

JAPONYAMIN 
BERLIN ELÇiSi 
BALKANLARDA 

.• ııyen uzunlıığ:ıı ve ııdddi ile hııl<i;;a ('diltrıişlir] ' 
'lman >t1>klannda bü~ül< b<Jb- Budapeşte, 4 lA.A.J - Ofi: a. .,. J ~ Birman1at.la : 
lı!!\lar vüc·uda gı:tiıJig-inde şüp- ı Birnlanyadaki lngil iz umtuıti ı 
,, roilcnıez. lııg"iiız ablukası le-' kararg:i.hının bildirdiğine göre : 
''ini ancak ı.:ıınanla hissetti- Dün Promc selıri setir kıtalan -

ı .• koı kum; bir silahtır. Zaman nın çt•küınc har<"kcli mııvaffa -
~cçıyor ve bu tesir his~olunmı- kıyetle başarılmışt ı r. Düşman i 
v·ı b ş1ıyor Bunda azacık te- çetin çarpışmalarla takip etmiş 1 
ı·c-.Jdüılü olanlar Almanyadaki se de kuvvetlerimiz bu taarruz- ! 
lıayat Hartlanna göz ge:zdirir- lan durduı·muştur. 
lcı .. durıım ha:kkında kafi bir Filiı>iıılı>rde: J 
likir edinebilirler. Amsterdamdan O. N . B. ılİ'll 

Bund::n baı.ka, harbi uzat- ( Sonu Sa. 3, SU. 4 te) 1 

Berlindeki Japon Büyük Elçi
s• General Ütihima'nın Pazarte-, 
si giinli hususi surett e Budapeş- l 
teye vardığı iyi bir kaynaktan 1 

bildiriliyor. 
llfumaileyh, kısa bir ikamet

ten sonra Blikreş ve ~ofyaya 
gidecektir. 

Sofyada Japony~nı~ Ankara ı 
Elçisile buluşmak umıdındedır. 

RUSYA'DA 

Alman taarruzu 
Mayıs O rtala rında 

başlıyacakmış 
-

le rine beyanatı J Nafia Vek aleti, yanlış yazan saallerle 
Ankara, 4 <Radyo Gaı.ete-1 Jıalktan 11/ınarı faz la parala.1. ın İ<Iaesi 

si) - Alman Büyük Eki~i Von 
Papen Sofyadan ~eçerken Bul- için formül lıazırlayor 
gar basınına beyanatta buluna
rak Alman - Türk münasebetle
rinin fevkalade iyi olduğunu 
söylemiştir. 1 

Ankara. 4 ()'('ni S.ıhah) _ I 
Alrııaı: Sefiri Von Papcn bugün 
tayyare ile ~hrimiU> :n det et-
mi~tir 1 

Bırkaç gün e•nel An karaya 
ıı-itmiş bulunan &le-diye makine 
Ye ~anayi şub<.-81. müHürü B. Er
tnp-uı diin şrhrimize· avdet et
mi!';'tir. 

mağa ba<lamıl'tır. &lc·diyc ı.. .ı· 
kine •nbt~i müdürü B. Ert11;, 
rulla yapılan temaslan c ı:ıs 
noktaı;ını bu te~kil ctmı,. tedir. 

Ruslar iki ayda 
104 bin esir 

verdi 
[A .A. tdyrafl<ıııııdaıı 
hulıisa cdilmiştirl 

!Türk-Bulgar' 
dosluğu 1 

' ı 

B. Ertuğrul Aııkr,rada Nafia 
\' ckiıletiyle muhtelif temaslar 
)'flf•ınıfi ve bu arada şehriJllizde
ki havagazı şirketlerinin vazi
)"l-ti hakkında Yekalete izahat 
vermiştir. 

Öğrendiğimize göre havagazı 
~ırketlerinden, şıkiıyetl~rin ço
ğalması \'e bu arada şirketlerin 
yüzde be~ nisbetind<' fazla yazan 

Diğf'r taraftan \'ekiılet. H. 
vag•zı şirkı·tlcrinin fuzhı ya4 1 

saatlerle halkt.<.ıı a!üıgı paıal.1 
nn ideı<i idn bir fıırıııül hazırt~
maktanır. 

Çör çil t. vam 
kamarasında 
konuşacak 

İlkbahar taarruzu hazırlıkları 
öoemle öevam ediyor. Alınan 
haberlere göre. ltalyanlar 10 
piyade, 4 u•i": tümenini cepheye 
nakletmişlerdir. Umumi kanaa-1 
te göre. rnarruz, ma}'ls a}'lnm 1 

ortalan na doğru başlıyacaktır. 
Sovyetlcr de hazırlanmış olan 

yeni kuvyetl<"rini cepheye sevk
ediyor lar. So,-yet taarruzlarının 
hafiflemesi bir, bir buçuk ay 

(Sonu Sa. 3, SU. ;; de) 

Bir B11lgarGe11era· . 
' linin ıuühim ; 

n1a~llalesi 

saatlerle halktan i&-tihlak edilen Londra, 4 lA.A.l - Paskal) .. .._ 
miktardan zi\·ade para alması tatilinden soıu·a A\'am Kanrnm
N"Jia Vc·ka!etinin nıı.zarı dikka- sının r.ıpacağı ilk toplantıda, ~L 
tini celbetmiş ve Y ekiılet şirket Çörçilin Malezya •efori ve Singn
leri millileı;.tiı·mek maksadiyle purun dili;ml'Si hakkında d, 

Sof ya. 1 lA.A. ) _ Donıeı A- ,"« . ..,· "'tı"'n"'a"'l"'m~a=-k""'iı"'' z~"A:...,re-le=t=k=i k,.,1,,,er=y"'a p=-=m=e<:=te=b"'u"'l•u•nm..,.,as=-ı,,,m_u.,h.te .. n"'ı~e l"'d""i '...._' 
jansı bildiriyrır: /' ---·- -· 

gazetesinde ya7,dığı bir makale-

»akta. AJmanyanın zarardan -------------------------

Emekli general Lukof, Zora M 1 L L "I s E F 
de Türk - Bulgar mün:ısebetle_- ı ı 
rinin tarihinden bHbsederek dı
yor ki: 

lı,ışka bir faydası yoktur. Çok E •kı• 1 • k k •hı• 
:r~,~~~~sf~:~;~i;:an~:1: mzı ı anne erın e ıne ı ıyacı 
•umiyctlcre bır de bombardJ-

-"İ.ki memlclwt.. şimdiye ka
dar yabancı memleketler men -
faatlerine olarak ycridiğerine 
kargı kışkırtılmışlardır. Fakat 
şimdi birbirine riayet etmeyi 
öğrenmişlerdir. Son dünya Har
binin neticesi, bu iki millete mu
kauderallnrının müşterek oldu- ' 
ğı. •. ıu öğretmiştir. Bulgaristanın 1 

cenupta hiçbir isteği yoklıu-. 
Bilakis cenupta Türkiye için i
yi bir destek teşkil ediyor . İki 
milletin bu çevrede barışın mu- 1 

hafazasmda nıü.~terek tir taah

mrn foliıketlcı inin bindiğinj gö
r ünce ö&bırsı:ıJık göstermekten 
\cnclisini meıı~emiyecektir. 
.\iman hakkında tahammülün 
daha uzun müddet devam ede
ceği kabul olunsıa bile harbin 
11zaması ve S('nelerle uzayıp gi
,ıec~k gibı görünmesi kuwei 
mancviyeyi arttıracak bir amil 
Addedilemez. Almanya bekle
ını;kle ne kazanabilir? Hiç. Hal
buki hıgiliz ve Amerikalıların 
tiniinde zaman çok cazibeli lev
halar yaratıyor. 1943 senesi so
nunda şu kadar tayyareleri, 
tankları olacağını, zırhlıları ar
tacağını, nakliye gemileri çoğa
lacağını, orduları gelişeceğini ü
nııt ediyorlar. Bu ümitler ta
hakkuk edecek midir, etmiye
cek midir? Bu başka ha.his. 
Şimuiki halde burasını araştır -
makta ve üm;tlerin boşa çıka-

! .. .._ lllist'\ in Cahid \'AL~'IN 
rf ,, ıı Sa. 3, Si. 7) 

Alemdar Çocuk Yuvası Başkanı diyor ki: 

Emzikli anneler gıdalarını normal nılktard!' almalıdır 

1 
ıar ki ~oenklarını besllyebilsinler. Olnıadıgı takdirde 

yavrularda genük veremi baflgÖst~rlr 

Emzikli annelere hiç olınusa ağır iı)çile_re verilen. ınikt~ıla. 
kınek verilmesini alilluı.dar makamlardan bir t.emeonı şeklınde 
~ •--'•tik Son günlerde aldıgun" ız mektuplar da bu temeJıninıi· 
ı~""'°" . . _ ..... . ti tift t 
ziıı pek yerinde olduğunu gös~rmi. tir. Me....,.,..e .. n ~ ıs eme · 
1ini yakından ilgilendiren bu ehemmiyetli mevzu uzenn~e hem a
lllkadarlnn temir etmiş olmak, hem de çok ha_klı l·azıyette bu
Jonduldannı taktir ettiğimiz emzikli ~elere lu~e~ bo!c_ıımu~ 
ödemek nınksadile bu hususta. söz söylemek salnlııye_!.mı lıaız 
m.a.nıf şalu.iyetlere ınüracant et tik. Aldığımız , .e alacaı..'111nZ ee
yaplan sıra.sile neşredecfğiz: 

Çocuklara yardım mevzuu et-ı 
rafında senelerd~ııberi gayretli 
çalışmalarile tanınmış, Alemdar 

Çoculk Yuvası başkam ve Di
vanyolu Bakteriyoloji L§.lıora

tuvarı sahibi Dr. İhsan Sami 

hüt şuuru Yardır. ,. 

Gara.n kendisile gö:!iişeu bir ar- ------------

kadaşınuza bu huııusıa şu iza· Macar _ Rumen 
batı vermiştir·: 
"- Bu mesele, muhakkak ki 

mühim bir memleket meselesi- hududunda 
dir. Emzikli kadının gıdalandı-

nlıp gıdalandırılmaması • hiç malar oluyor şüphesiz ufak yavru ve dolayı- ca rpı~ 
sile nüfus üzerinde büyük n eti- ı Y 
celer hus~ıle getirecektir. Stokholm. 4. (A.A.) - Ta•s. 

Bir emzikli kadın, hem kendi- Ba•ın mümc.'Sll.illerine göre bü
sini, hem de çocuğunu besle- tün Macar, Romen lıududu bo
mek. zaruretindedir. Bilhassa yunca kıtalar ar~ında çarpış-

( Sonu : Sa. 2; Sii. 1 de) (Sonu Sa. 3 . ü. 5 de) 

Ankara Halkevinde B. Mithat Fehmi 
nin konserini şereflendirdiler 

--~- --... -~~-~-
Sadeyağ meselesi etüd ediliyor 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabir inden:! 

* Milli Şef dlin gece Halkevinde ver ilen MiUıat Fchmi'nin 
konserini '·ereflendinnişlerdir. Ayni konserde Milli Müdafaa 
Maarif Vekilleriyle Kordiplomatik hazır bulunmuşlardır. 

" deyağ !\I~ 1!,'tüd Edileee):<: 

* Zeytinyağmda olduğu gibi halkın mühim gıda maddele
rinden oiln sadeyağı meselesi de alakadarlardan ınütalca alın
mak suretiyle Ticaret Vekaletince incelcnmeğe başlandı. Sa- ,. 
deyağların tesbitle.otirılmesiyle beraber fiatlnn nisbcti de mev
zuu bahistir. İleride Dağıtm1. Ofisi rn•ıta<iyle kame ile veya 
karnesz dağıtılarak havayici,:e.ıuriye meyanı-ıda sadeyağlarır 
<la bulunması muhtemeldir. 

Ticaret \"<"kili ~rinıiz<lr 

* Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen bugilııkll ( dünlili) Ek. 1 
presle lstanbula hareket etmıştır 

'-= ........ =--==-~""-'"="'"--=~=-===-~·======-·_). 



B'llYPA 'I 

S t C 'd ( Ş E H 1 R H A E R L 
um~!~r !~ü!Ya a Fen Fakültesi BARO TOPLAND 

RI ) [ :~~:~: ~o~or~:::ı 
Tatan tiryakilerine 

müjdel 

vangını 

HAZIM 
JUBILESI 

Bir. Alman harp esiri anlutayor: - 2 • Allnkatların sigorta edilmesi hakkın
da Sigorla Şirketinin teklif lerl 

münasip giJrüldü 
Dan çıkan kıaının lıiilôaası 1 
Ohan Harbi -""" AlmMı 

..,,_ krawaörü Emden'in 
aıyir mJıitiyıaı. ID 1rftr ı;eoıi
JIİa batmaı;.i1e İ•ı;Rizlenı fJ9ir o-
larak Sing1'pllr -- lıanııP:. 
luna n•trleıdllea btr '' ._.. 
lıiti, sekiz arlaWz ~De benıher 
Xalezyıı.lı iki kayıkçıyı budı· 
ıaa1ı: Holbda miieQmh'N.ılıl 

l!mmira',.. ~ ..... 
lıanwlık bir cecedıı .... ~ 
~·dı. 

* Benim gfüı iyi bir deııIBci ı>ian 
Johan ise gayet iri burunlu, her 
denizci gibi, pek faal. bir iş yç
m:ıJ,ı.n yerinde duramaz bh- ar
l<a.1aştı. Tuhaftır ki oldukça 
lıünnclli bir bunma a.hip omn 
J<>h:-m. boy, bos cihetinden pek 
fakirdi. Kısacık boyu, ~ 
yapma vür.udunn rıı,.,ömen pak 
kuvvetliydi de. Kendi3i dafı:ı...zi
yaJe halk ço.:ugu olduğunJan 
avam diliyle konuşur ve ben 
de bu dile \•a.lof olJuğuından 
kendi.eıykl pek ıyi anln"1rdlk. 
Kendisi uzun muodel çark~ıbır 
şılıkt<ı bulunmuııtu. Esir edildi
ği zam n meşhur Alımın korııa
m "Markomanıa" türea.r Yal'<l
nınun bı,nuı.kinbtiydL Dığeı1ı>
ri gibi onu eııirler kamyımd!I. 
tammuı, kaçacakl>&r kafiliıoune 
&hnaJı:ta tereddüt etroemiştim. 

J ohan' dan ilOlll'8 Visbadıen
lı koyu bır Alınan ofan 

P..cinlıart geliyordu. Ç.rm yıır
m.ası gibı iri yım bir vücuda, 
ııivri ve uzun bir keçi ea.kalwa 
ııahip olan bu zat vekarlı. yjiı:i.i
yüııün~. ukali tavırlarına rağ ~ 
:nen pek iyi Joalbli bir insandı.. 

Nihayet, henüz 18 ya~ında bir 
genç olan ve bir vapurun .maki
ne dairesinde çıraklık ederkl:ın 
İngiliz.lt .. in eline esic dil~n 
Thomson. faal, ç;ı.lıRkan bi.C. de. 
li.kanlı olmasına ıı.ı.ğnmn, bit .ço
cuğun ımı.ruz kalac:Lğınu.ı. nı~
ııakkatlere ve yorgun.J'-'iı.l:u:a ta· 
hrunmill edebilo~cği ~ilpheliyıl(. 

Kayıkların <>tntinesinde, eaki 

1 
ağ ve yelken boz.lc.'Ti y\ğın\cı.rmın 
allına gizl.enmisf uyum:y ç8li• 
şıyorduk. Fakaıt. ne mıiınkliu! 
Heyecan ve kayı,ı göTlcrimizi. 
kapamamıza. mini oluyordıı~ 
Singapur kanalında. sıir'atli İn
giliz k:ır:ıJrol ınotörbotları lir
kil.<} kere bhim MalezyııJ1 -~
çılara scslenJilcr. Bizi:mkil de 
bal:fa ç.ıktıltlart cev&bını ~ 
!er. Berekd versin ki ligp!Z. 
bothnnın aklına kayıklan iyi. 
d&n iyiye araşt.ı.rmalk gelınııdi. 
Yoksa hapı yı1tmuş olac&ktık. 

Birçok hey<:eanlı saa.Uerden 
sonra nihayot sağ, salim aı;rlc 
d<"nıze açıklık. Kürelt çekme 
e!lerir..dz ştşınlıı, sırtımız ağrı
m ıştL Malaka boğazı tıııkriben 
70 mil genişliğindedir. Singa.-

Hollanda. miiStemlekelerini:ıı. tm-- fahklkatı neticetendi 
==ilme~ bu ~ mesuller Adliyeye verildi 
eaatte nt-Xlmiştik. ~yük Bundan bir mllddet evvel bir 
Karimon ad-mn koyuna ya. yaııgmla bmıameı; ~ Zey
naııbk aahildeki Malezyalı nep Hanım konagı ıı,ıunıle ma
bıab.kçı ~ miaıı.fir oidıık. rut Vniveaate fen fakülıesi bi-

nlllll hakkında. yapılan yangın * tahkikatı dün neticelendiı-ihniıt
tir. 
Yangına sebep olan ve yangı

nın ımhunmda dikkatsizlikleri 
tesbit ediloo bazı. hademelerle 
idare memurlan bak.kında Adli 
takibata başlandığını yazmıştık. 
Yangının çıkmasından dolayı 

mesul tutulan Mektep hademe. 
!erinden Salih Tan.ser'le Musta. 
fa haklanda icap eden kanuni 
muamelenin tatbikine başlan
mıştır. 

İstanbul Bo-, mna mensup Toplantı 80Ilunda. Doğan si-
Avukatlaı- sigorta meselesini' gorta. şirketinin ııerafünin daha. 
görüşmek tlzere diln Eminönll uygun olduğu, ve bunun Adliye 
Hatkevi salonunda fevka.Jade V ek.aletine bir müracaat şekliıı
mahlyettıe bir toplantı yapmış- de bildirilmesi lüzumu karaı'-
Jardıı-. ıaı,tırıimıştır. 

Toplılatı,. Avukat Jıı[ekkl HiJo.. Bunu müteakip ikim:i bir top. 
met Gelenbek'in riyasetinde ya- lantı yapılarak geçen sene büt
pılmıştır. Çok hararteli ve mil· çesine dair raporlar okunmuş ve 
na kn şah geçen toplantıda, A VU- ekseriyet tarafından iWfa.kla 
katlar Anadolu Sigorta şir\<eö. kabul edilmiştir. 
niıı ilttiyac;lannı karıplamedığı- ııc:----
m ileri sürmüşlerdir. Ve ayrıca 
şayet böyle bl:.· şey yapılsa dahi 
Doğan Sigorta '!irketinin şerai
tinin daha uygun olduğu iddia· 
sını ileri sürmüşlerdir. Toplan
tıda, İsmail, Burhan, Galip, Ve
dat, Abdullah Us gibi avukat· 
lar Wiz almışlar ve a.ynı zaman. 
da mütekabil sigorta. sistemi ile 
yardım sandığı meselesinin da
ha uygun olduğunu söylem.it
lerdlr. 

Hükümet Tabibleri 
arasında 

Ankara, (Yeni Sa.balı l - A
dapazarı hükılmet tabibi Sami 
Y 07,gat Sıhhat Mildlirlüğtine, 
YO?.gat sıhhat müdürü. KAzııxı 
Ömür Esk*hir Sıhhat ınildür
!liğüne ta.yiıı edilmi~r. 

lzmirde peynir fiyatları 

Ş u citııılt derhal ili"'! edelim 
ki bisim Ualecyııh kayık

çılar bu havalida "Kan İçici" 
deniloo. ve gırçelrten i.mıan !kam 
it;en ysınyaınla.rdı. Kayrklar sa.
hile yanaşın~,a herifler, bir nevi im k8madan başka bir şey ol
mıyan, milli sil&hlan ''Kri.ıa" 
ellcruıe alarak etrafa dağılmak 
istediler. Meğer bu kıyılara son 
gelişlerinde köyde bir iki İngiliz 
gömnişleımi.ş ve bize karşı ~
!ılıklarını ve doııtluklannı isbat 
için zavallı İngilizleri kıtır kıtır 
doğramak niyetlııdeymişl~r. &z 
bu fazla at.eşli d<ıstlaro rahat 
durmalarını ta.vsiye ettik. Zira 
her :ıeyden evvel istirahate ihti
yacımız v-.ı.rdı. Yıll:ıl'danberi alı
şık olmadığımız sürekli kürek 
çeleme hepimizi bibı.p dii.şürın.üıı
tu. Denize ginp iyioe y>kandık
tan sonra kuın,;ala uzandık ve 
kayıkçıların kôyrien tedarik et
tikleri pirinç ve tavuklaruı pış
mesine intizaren neiıs birer uy
ku çekıtik 

Ayrıca yangının ~uhuruna va
zife!erıni ihmal etmek suretiyle 
sebep olan b= idare memurla
rının ha.kkında da Memurini 
Muhakemat kanunu hükümleri 
tatbik edilecektir. Yangının içer 
den çtktiğı ve bır kontak neti- ""'""'""'~.-v-."""",..,,.,..,,.""""""""' 
cesiııde ııuhur etitği tesbit edil- Çivi istihsalatı 

İzmir, (Yeni Sabah) - Fiyat 
ıııı:ürakabe komisyonu toplıw.mış 
yeni mahsul peynir fiy&tlan ile 
nohut ve fasulye fiya.tl&nnı tet
kik eylemiştir. miştir. çoğaltılacak 

__ _. ......... w ..... ---- Ankara. (Yeni Sabah) - U-

Talebeler sinemalara 
ucuz girecek 

Haber aldığunıza göre, Üni
versite Talebe Bırliğinin taleb&
lere ilinemalarda teıızilRtla bilet 
vertlmesi hakkındaki talebi ka.
bnl edilmiş. bundan 110D ra taı... 
belerin sinemalara her zaman 25 
kuruııa girmeleri temin edilmi.
tir. 
~------11[4'•----

zun m\iddettenberi azlığı W-. 
dilmekW olan çi"ri istihalini 
memleket ihtiyacını karşılaya
cak bir hale sokmak için fırtı8at 
Vekaleti ba.21 hazırlıklara ~
mıştır. 

Bu makaatl& çivi fabrikalan: 
sahipleriyle teına.sl&r yapılacak 
ve istllıııa!i arttırmk için gerek
li tedbirler a.lmacaktır. 

Peynircilerin de işttrlk eyt&
d.lti bu toplantıda milta.lealar 
dinlenmi' ve yeni fiyatlar tesbit 
edilmiştir. Bu fiyatlar 'ncaret 
v ekaletlnin tuvilıine an.edil .. 
oektir. 

İzmird& meYCnt 2200 teneke 
peynirin hemen hemen piyasaya 
çıkarılması için yeniden Vekil
let ne*linde teş.ehhll•1- giriııll 
mi§tir. 

Barıştıktan Sıhhiye Müsteıan 
ld• r ge ı 

sonra! ...... _ 
' 

Sıhhiye Mlisteşan Doktor B. 
Lım dün sabah Ankaradan 
şehriıruze ı;elmistir. Müsteşar 
şehrimizde kalacağı bir kaı: gün 
içinde Vilayet ve Belediye Sılı
hat Mildllrlnklerile temaa edecek 
ve şehrin umumi sıhhl dııntınt1 
hakkında i.za.hat a.lacaktır. 

~-S_P_O_R_.t=-

iftira eden karı•ı aleyhinde açtığı 
davadan feragat etti, uzun uzan 
Kaynanasından filrayette bulundu. 
Kadın suçlulıı<-a ınalııaw• ....ııala 

• oWmıoştu. Yanında ...ıı:ı.u ima 
lunu:J'on:lu. Bu celııc ><;in lDllşteki1e Sııçhı veklli. tarallarıa bu yo.k'a, 
de davettye O'karılm.'5\a.. HAkimiM '811 80llft. ba:r.lpltf oldıııiııklarıı ve 
emri ~ine mObı.ı1ir davacı7.ı. ça- miQteltini.Q davMYldaa feragat et
jmh. Bu, uzun bo7ll~ Zll)'lf. bir tiğlni ııö,.ıedi. HAklm davacıya 

ıö•d aakat bir adamdL Vıılc'M llak· -du: 

Dün alqamKomedi 
kısmında kutlandı 

Tt1tit ııa.hııeeinde :?5 yıldanbe
ri komedi sahaslllda kazandığı 
büytik muvaffakiyetlerle halkı
mızın haklı takdirini kazanan 
sanatkar Hazmı KörmükçUntin 
jübilesi dün akşa.m. Şehiı- Tiyat. 
rosu Koıruıdl kısmuıd& lwl:lan
ımştır. 

JUbilede güzide bir halk klit
leei bulunmuştv. Jübileı.ri sah
nede kutlayan sııaatkirlar çoJı; 
muvaffak olmtlljla.r. ve sık sık 
alkışlanmıı,lardır. 

Neşelı ve samimi bir hava i
çnde kutlanan 25 nci sanat yılı 

• dolayıeiyle değerli sanatkarunı
zı hararetle tebrik ederiz. 
---->llıf:----

Arnavutların Milf Matemi 
Anıavutl«k Sefaretmden: 
Arnavutluğun İtalyanlar ta.

nıfından işgali yıl dönümüne 
tesadüf eden 7 N !san Milli Ma
tem münıuıebetiyle öniimüıdeki 
Salı günü saa.t on beşte Ayazpa
pdaki Arnavutluk Sefaretinde 
yurttaşlar beklenecelttir. 

iki kadın hırsız 
Halil adında biri evvelki gece 

Tepeba.qında Giileı: Birahanesi.
ne gitmiş ve orada Ma.kriıno ile 
V aeo isminde iki kadınla tanış
mUJtır. 

Kadınlar Halili içirdıkten son
ra cebindeki 140 hrasım çalarak 
lmçıruşlardır. Dün her iki suçlu
da yaka.lanan.k Adilyeye teslim 
edilmHıtlr. 

---->11:1•1----

lHTIKAR 
YAKALARI 

Sul.tanlıamamınJa Hıu;opulo 
Hanında Hatemi biraderler m&
ğazasında çalı.şan Aron, terzi 
Zekiye fazla fiaUa satış yapmış
tır. 

Arorı Milli Korunma Mahk&
mesi tarafından 25 lira para ce-
7.&llllla ve üç ay ~ mahküm 
edilmiştir. 

"Büyük Kıırmıon" adasının 

başhM ııehn \'~ merkezi ada.nın 
öbür t.arafmd:• ydı. Hollandalı 
vahnın d<' b>ı .,.-birde lbıılundu
ğunu işıtmıştını. Ertesı sabah 
erkenden, ııaın beşte kal:ktık, 
h&zırl:ıııdrlı:. KB.yıklarden bınsi 
kayaya çarparak delinmişti. 
Köhne telmemn tam.irine imkan 
ohnadığrru gönwce bir iuımu
mız denizden, diğerlerım~ de 
ka.ra.dan ""h"' varmıyıa çalış11r 
caktık . Ben kayıkla yola çıka
cıtlı:la.r ara.sıııd& ·bulunduğumaı 
aeviııiyordum. ömrüm demme 
geçnnı, olduğundan ba.ıta. gir
man;ş onnanl«rda dolaşmak i
şime gelıniyoı:du.. Meğer, beni i 
•korkutan bu OTimanlarda, hem 
de ne mii.şkill şartlar içinde, 
lııı.ftılarca dolaıııınak mukadder
miş! .. Almmm bu kara yazıııını 
o zınnanl&r hat.ınma. bile getir
mtodiğimden kayıkta neş'eli net' 
eli kürek qeke çeke saat sek~ 
de adanın idare merkezi ''Ta
juıg Baley" e vardık. Şehir aya
n t bizi 'ka.rı;tlam.tya çıkmışla.rdi. 
Kial"jıiayıcı.lal'ln ba$uıda. şehrin 
emnıyet &miri bulunuyordu. 

l ll1119ii:D.kü. LllA kında kenbındeıı uabat ısleodi. rn Öyie mi! 
... o, yanındaki ka<iıru ;rulı.arıa- •• rn Beli. ~. 

DlaÇlarl :ıaiı f(;yle btr >tıZdiL "" .-a - - DavaDdaa feragat ettm mı• 
tıaışl1>dı.: - E' 1& ıı. Lığ maçlannıı. bugün her iki _ ~ ~ .• , d --~ &r - Su 

stadda da devam edilecektir. 0~ .. -~· • ·- cı.u.uıı - ceı. adreslerini 
p~ Sl4tll: ohıp biz ruhatlık: Tlrmezdı.. Ye<diılf illhttlen! tebliiat yapı.ı..n.-

* Çenberlitaşta Piyer Loti 
cadde$inde kahvecilik yapan 
Bohor Di!Ara diikkltnıncia bulu-

1 
nan 63 kilo tuz, 30 kilo kesme 
şeker için beyanname verme
miştir. Bohor yapılan dunı.,qnıa
sı souund& 25 lira para cez88ına 
ma.hkum edil.m.iştir. 

( Ark118ı vıı.r) 

Pazar Sohbeti 

Solıı..t .. ••rin Paskelyogo 
ıieir ~· zuını haRiln iiçirreii 

••yfaılo haloeak•ınız. 

Saat l2 de Unltapanı • AJem.. - Suçlu senin karın aur • DUŞU. Kaduı ""1i adresM!rini ötre1t-
- Balı. Ncöli pı:mıdı. diliııi söyledi ve kendilerine da ve-dar. Hakem: Reşa.t. lıf.ilnir, Z&-

1 
k . - Şimdi aJTıldıalıı mı tiye çıkanlınas- isledi. V~ i· 

ı. ~-~ ~ .. 
Saat 14 de: Taksim • Sille)'- - Aynlmenu~hti. - ~ - irim Ve adNııle< - delaki zcva· 

maniye. Ha kem: :U:uzatfer, Rla n 11>adeı:hoe ~"il -ııılt. ta ali de~ HA kim ııebebini •ar-
za. Sait. - Nereye kaçmlilı. du. Kadı.ıı: 

Su.t 16 da: ~çe • Ve- - Hooei Jllldece. - Onlar, adreslerini ~-
- Peki sonra ne oklu? ler. Ben de 7'!llli şahiUer ikam.Mine 

i:üıeıı~: Feridwı, Nihat, Milftel<j örk.ıt bil' ıa-ıa cı.- mecbur oldum. 

* Yeııilı:öyde Narburluk ya
pan Haralambo fazla fiatla çi
meııt• satarken yakalanmış ve 
5 lira pra cezasiyle 7 gün müd· 
detle dükkiiıııııın kapatılmasına. 
mahkfım edilmiştir. 

purun kan. sulanndan Çlk.ıp ••••••••••- " f StuıK; VAiD. ·•l:ti: rn Böyle her celse 70fti phı.t dıı>-
.,ere • rn "'-. !foneı madere ııa- ~ . "'"' Saat 10 da: Anadolu _ Demir- ._,, . -uek ıçtıı _. affll'88I< bu. dil.., ne 

* Aylardan.beri elekb.·ik ida
resi -urluma 260 kuruştan 
mahlut yat satmıı.lct& olan sim· 
sar Avram Beaı.b&nasti cllnnü
meşhut halinde yakalanarak 
Adliyeye teshın ed~ir. 

Hake Selimi merdıll ıçln JunWıJı ~'8milllr de- zwnıuı biter'! r·. m: ' Fazıl., ~ ihbarda bul.UlUIWI olup boDOlll K.ocaıı- aiobelho ~•Mide bir 

Şimdiki (Cihan Harbi!) ndeq 
önce İngilizler ve Amerikaiılaı. 
en ylibek refah ve aaadetö erif 
milJlerdi_ He lrilı1 ve aliyl@li m&( 
deniyetln bütnn kola,yhklamı( 
elde etmişkirdi. 

Vücutlerine, sağ1ıkla.nııa -
rar verecek blltihı. r-•ıkları_ 
zararları yok etmeğe çe.l~ıyoı>o 
!ardı, • 

• • • 
İlim adam.l&nnın ca.ıılanoı sı

kan ve tlitilnün adını kötll çılar 
ran sigara dumanındaki (Niko-
tin ı i lı:aldırmak: için çıışıt çeşiv 
arqtıımal&r yapyorlardı. 
Aklı başında her aengimn 

keyfüı.l, neşesini kaçıran tll.tllıı 
dumanının zaranndan kurtul,. 
mağa gayt'et ediyorlardı. 

Siıı;ara dumanındaki (t.ıhna 
haııuasınıJ tırnıalanıak . füru
lükJ ünü kaldlrmak için tiı1ü 
türl\i tertipler yaptılar. 1'ütilne 
eczalar karu;ıtırdılar. 

Tütünün kuruma mı gı•kr
mcl<, yumuşak tutmak v~ dunı,ı
nın tırmalayıcı tesır ni gııler· 
mek i~in (Dietıkn gly•:oi ı ıM· 
mındaki ılacı karı~cır hlar. Son
ra bu tütünü nargılt>ye koy 'r> 
bir tiryakiye i<;ırttıler Tü1 ü•ılın 
dumanını (ng_J1? ı~ ~ ·ıy'J. l n•ı hC'· 
r;irttı ter. 

Bu Ruyu. hekimlerin t , , •• ,..,,. 
be tahtası) olan t Ada tııv...,u:ı) 
run gözlerine danıhttılnr G•'~n 
makalemde ya.zdı,;ım ı;:bt ı f,lı· 
serini ile karıstınlmu; tiitil••rfrn 
çıkan dumana nisbet''" clahd 
hafif olarak tttv.,anın gö7.lcrlnı 
tahriş ettiği anlaşıldı. 

Bu ecııa ile karıştırılan tü:wı · 
den yapılan sıgaratarın lP;, l.-1 i 
daha ho~ oluyormuş. ( Gli1'Arı ıı l 
ile karı.şmış tütünden daha ta · 
lı, daha. lezzetlı oluy•>nnUR. lıı· 
giltere ve Amerikaıiıl çok şöh
ret kuaıınuş. Fakat yapılan 
esaslı tetkiklerden anLrnıldı kJ 
gerek ( gliıım·in) le ve gerek yu· 
karıya ya1ld.ı.ğını. ecz.a ile kan~
mıs tütün dWIULDı da zehirler-
den, tahriş etmekten kurtulama. 
mıştır 

Böyı. tütünden yapılan siga
r&larıa dumanları da yıne al{ın 
yakıyor. Dili brıııalıyor. Boğaı:. 
örseliyor. Gırtlaıfı berbat edi· 
yor, neftm borularını zedeliyor. 
Oksürtüyor. 

Duman terı gittiği zaman gö3 
leri ka.tıındırıyor. Gıc~t.riyor. 
Göz yaşlarını akıtıyor. Burun 
nezlelerini a.rttırıyor, iştalu ke
siyor, tıknefeslik veriyor. Yürrk 
çarpıntısına ııebep oluyor. ' 

(Tansiyon) u_ ytik.seltıyor._[lilll 
dönmAlerını çoı;altıyar. (Aa,:nu 
iktidarı) hazırlı}'Or. Göğüs bal .. 
gamla dolunca, içındelıtini çıkar· 
tıyor. kusturtuyor! 

Emzik.i annelerin e mek ihtiyacı yn. ~ .. -~ tt--~., ·~,~- bınızlılı Saat 12 de: Hilftl • fBmW. ~ -· - 0
• -·-~--~~ tarzda Şile ıaa boyhı kadın ı•rip Bıçak şc;k;ısı 

Hakem ·. u . .,tafa, Halit, R- mal çıhmanuş ve bU ...,....... malt bir eda ile cev1111 -= 

Sözii.'1 kısası; Tütliııün, w si· 
gara. dumanının fena teRi rlerfo· 
den kurtulmak ( nikot.in) b(>l:i· 
sından yak•.y! sıyırma.k, ve :ı'. 
damakıllı keyi"lenmek için ilim 
adamlarının ve tiryaki doktor
ların ya.ptıkları tetldlder. ara~· 
tırma.lar hepsi glitırl gitmıştir. 
Boş olduğu a.nlaıplmıŞır Bu ci• 
betle lllgandan tamamiyle vaz.. 
geçmeli ve bu felaketlerden lı:ıır 
turmak! Sa.ğlam olmalı. 

Lelcm•• Helt:lrrı 
........, ..,...... .. ~...... - Eyüpte oturaa Haydarla ar- ,..,.,,.....,.,,.,,..,..,..,,...,"""""""""""~~ 
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bu.güıı bunun güç ü~ apaç Haber aldıgun' ıza göre, ''""''lı: edelin. anlai'lmıı;tll'. yenilerini bulmak ınecbunyeQnde 
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mey.ıan · Hekimleri Cemiyeti bıı mevzu Saat 16 da: Beykoz. Galata- - mal ~ ..... _ ... · ltaklım. aaplaımı,.tır. Suc;lu ~~a 

Çocuk Eeirg me Kuruırıumu- etrafında hükümet.e bir müra- saray. Hakem: Adnan, Şekip, - Elb!sedir, . Duruş1111& şahitlerin dinlenmeı; i- lanmış ve Adliyeye teslim edil-

za miitenddit def~ar, brr~ok ka· ~c;•;..t;t;·~buluı:ı.acakb;;;;;;;;;r~.!!!!!!!!!!!!!!!!~;M~U;e;yyet~~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;;Dem~~e~k;bo~~ılti.~·~ra;;;uzen;·;;;oe;;sen;;;~çm~·~b~•ı~k~a~bir~·~ııune~·~m~rala~ldl;;.;;;;;~~m~iş~tir~·~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı 
Bugl.ln Kırmtt.t Yumurta Pıı& 

kalyasıdıı-. Yortu dttn gece ya
rıatndan itibaren b8ıııltmıı, bulu. 
nuyor. Bu yıl Katolik vtt Orto· 

dınlaı· müracaat .tm.ıf, iyı gıda 
a.Jaııradıklarmı, dolayıoıile süt 
toplıyı;.madıklanoı Ye bu yiiz,
d yavrularını ~iy00ıedikle
riıu yana. yaıkıla aıılatmıo>Jardır. 

Yavrusunu emziren bir kıı. • 
dının unlu, .,.ekerli, alb~li ı· 
maddl'lere obn rtltiyacı. ı;uyi)k· 
tur. Emzikli kadıt>, bı.mlnrı hiı; 
olmaz."" saf olarak. ve noı m&I. 
m;ktarda almalıdır ki, ~t ya• 
p~biL"in ve çocuğunu t..ısliyo
biLo;in. Bu '«adınlan. evııat bıut· 
m mda u bol ve saf bir ektıı:elt 
verilmesi için alınacak bir tad· 
birn bu bakımdan bü~ fay
dalar vereceğini. &iiylıyebilirim. 

Emzikli kadın, tam .nkıaail'!ı 
tıesleunıe<liği taktirde süt yıı.pa.
maz ve ufaıt yavruda da !l"şio 
tizm baıgöst.erir ve kemik ve 
gudde veremi hastalıkl~ .~ 
ğa arız oJıır V& koca ~ ,ıayat. 
daha ~ım~yl<ett ea&>el'· 

Bu işe harpten evvel Sırb!5 • 
tanda çok ö..eın vorilm te ı<Jl 
Bu iş iç:U ırurula.n b r teıııkil6.t. 
hasta !ıkB!Z, ı;ıhhadi ve stlt.ci yav
rusur.un ihliyacı..,.iaın f::;oJa ~
!an en.zi!tli ı<ad•ıtlaz'dm fnl• 
sütü bedvl mukabilinde a1m.ı<ta 
süt yapa· ıyan kndınllll'lll ;ya,_ 
rulıınna gene bedel mtLlııa.bilin -
de ~-c:mekteydi. Gayet ıreniş 
hr s.ıluı üzerinde çocul<ları gı -

Çocugu Sf'Vindiren yurdu.mı t:ıeV.İ!lll

rurlr. 
Çocuk Eeirgeme Kttrl.NMI 

Genel MerkNI 

Akşam yemeğini yedi; mck
tubwıu yazdı.. Sonra gene kuru· 
maya biRerek ilk emrini tekrar
ladı: 

-Mogi. 
Yorucu yolculuklarda yapıl

dığı gibi, ikinci bir sürücü bi
rınciBine iltihak etti. Gece se
rindi; Felz.e dizlerinin üstüne 
idil renkli bir yün örtüyti ört
tü, yab-tıkla.ı:a gömüldü ve yıl
dızlara gözlerini diktL Araba 
çıplak, sarı ve adeleli bacakla
rın hızlı adıml&rına uyarak dış 
mahalleleri geçmiş, bombuş bir 
yol üzerinde &kınaya başlamuıtı. 

Hemen hemen tepede olan ay, 
gökte pırıldayordu. Ve etrafın
da inci renginde bulutlar, hafif 
bir ~arla da.J,,"'&lanıyor, dur
madan koğuluyor, dağıliyor. bi
çimlerici değiştiriyorlardı. Felze 
gözleriyle onlıı.rın değ~ik uçuş
larını ta.kip ediyordu. Bu, riiz.. 
g~rla çizilmiş, mehtapla. boyan
n.ış sihirlr.ir bir tablo idi. 

Kubbenin yıldızlı dekoru i<;in· 
de soluk ve müphem resimler 
~r ağır hareket ediyor ve on· 
lann kanşık hareketleri, diğer 
eoırarlı hPreketlerin, göklerin 
p;irı!.zs\lz ayıwıı altında v.. her 
hangi bir noktada yaşıyan ınah
lfıklann hiç şüphesiz yaptıklan 
:t..kilU ve jnaanlara mahsus ha· 
reketlerin rengine benziyordu.. 
Leyl~k, yahut Tt!rna kuşu, üç 
1<oea kara kuıı birdenbire doğu
daği dağdan batıdaki dağa doğ
ru gökten geçtiler. Fakat Felze 
onları görmedi. 

Felre, yatağa yatmış, yarı 
(IJ)lak mr kadın gibi uzanan bil-

SA AS 
~ Y<Ulln: Claude ll'llnİİlle "''Tliı1IXMIBIEiııE•iE118185118SIEiiiiiliEi. • Çeviren: tJı-ı 8lııfa -;;;;;;;:;ır, 

ylik bir bulutun garip manzara
sı teıririyle gözlerini kapamıştı. 
Birbirine yakın başka iki büyüle 
bulut, birinci kadınm yanına o
turmuş iki başka kadın gibi, 
fevkalide B'PDimi bir tavır w 
hareketle ayrıldılar ~ 

x 
Ceu-Pe-i, afyon içmeğe mah· 

sus kokulu odasının ortasındaki 
üç h&.\llra uzanmış, altmışıncı 
çubuğunu çekiyordıı iti, yuvar
lak bir kalpak giymiş bir Ufak 
kapının perdesini kaldırdı ve fi.. 
det olduğu gibi, başı eğilmiş, a
vuçları alnının üsiilnde birleşti.· 
rilmiş olarak seJAmladıktan son
ra bir yabancının getirdiği bir 
mesajı kabul etmek lfıtfunda 
bulunmasını istirham etti. 

Çe-Pe-i, diz çö1anüş olan ço
cuğun uzattığı çubuğu sol elin
de tutuyordu. Çeu-Pe-i, kımıl· 
danmadı ve elini oynatmadı. 
Fakat sessizco muvafık buldu
ğunu göstermek üzere gözlerini 
kapadı. 

Hemen kapının perdesi gene 
açıldı ve oymalı bağadan bir 
kalpak giymiş çok ihtiyar husu· 
susi k:1tip içeri girdi. Son dere
ce düsürt, önce diz çökmeğe ha.
zırlandı. Fa.kat Çeu-Pe.i, iltifat 
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ederek. derhal önledi. 

Hususi katip ayakta, mesajı 
takdm etti. Bu kapalı bir zarf 
içinde bir Avrupalı mektubu i· 
di. Çeu-Pe-i ona bir göz attı.: 
Nazikane: 

- Aç! dedı. Ve müsaade et 
de seni biraz sıka.yım ve yora
yım: Işığını bana ödünç ver. 

Orada bulunan uşaklar mutat 
ihtiyatla, derhal çekildiler. Yal
nız çubuklara bakan çocok ka.1-
mıştı. Çünkü afyon bütün kai
delerin ve nizamlann üstünd&
dir. 

Ve kamasııu çıkarmış olan 
katip saygılı ve çabuk bir ha 
reketle zarfı yırttı. Mırıldana,. 
rak: 

- Ta. - Jen'in emirlerine aci
zane imtsaI ediyorum. 

Mektubu açtı. Çekik gö•leri 
küçüld1 

- .un harfler, Fıı-Lang-&-
lerin konuştuğu dildendir. 

Diye haber verdi. Çeu-Pe-i: 
- Hüner ve ilminle oku! dedt 
Hususi ki.tip evvelce Avrupa.-

da yüksek: elçinin yanında bulun 
muı;tu. Fransızcası Çeu-Pe.i'nin 
Fransızcaııından ~ aşağı de. 
tildi. Gene: 

- Pek asil emirlere imtisal 
ediyorum! dedi. 

Ve garp seslerine pe.k uynn
yau kısık sesiyle okumaya baş
ladı: 

"Aııma.lı: Fenn'den büyük kar
deşi, çok ihtiyar ve çok akıl, bü
yük iilim, akademi aaııı. Kral 
naibi ve imparatorluk meclisi a
zasıııdanÇeu-Pe-i'ye mektup. 

"Küçüciik. adam, büyük kar
deşini yerlere kadar selil.mlar. 
Ondan, bin hürmetle sıhhati 
hakkında malilmat sı.ıra:r ve ooa 
bu kıymetsiz mektubu gönder
meye cür'et eder. 

Bundan sonra küçücük adam, 
büyük kardeşini, her ne kadar 
akai eWU. olııa. da ini bir tayin
den haberdar etmeye cür'et e
der. Liun İu'da şöyle yazı.lıdır: 
"İntparatorlu.k ayini idare edil
diği zaman mparator menuıimi 
ve musikiyi bizzat tanzim eder.,. 
Küçücük adam, bugün de, teşri
fatın unutulduğu bir prenslikte 
yaşamaktan mütevellit şerefsiz.. 
!iğ; acı bir surette farketmiştir. 
M"'1'.lg Çeu'nun kitabında şöyle 
~lıdır: "Kendisine bir iş ha
Yale edilen adam, eğer o i~te 
kusuru olmadığuıı isbat edemez.. 
se, çekilmek mecburiyetinde-

dir.,. Küçücük adam, yaşadığı doksların Paskalyalan Ryni gü 
prenslikte, henüz saf olan bir ne raııtındığından Rum, Ermen 
kadını bir güne kadar kötil mi- ve Katolik vatandaşlar ~yn 
sallerden ve kooasını da layık günde bıı.yraru. yapacaklürdır. 
olmadığı felaketten kurtarmaya -----------
çalı11tı. Fakat gayret boşa gitti. 
Ve küc;ücük ada.m işinde kuııur- "ı 
suz olduğunu isbat edemediğin- Ye 1- Sa b '2iı ı;;. 
den çekilmeye karar verdi. Bu O 1 ~ 
şehirden bi~ kat; mesafe ötede .,...,,..,,.,,,...,,..,..,,....~ "'" 
-merkezi milletiıı ölçüsiyle on ,\BONI: B~OELl 
beş Li ötede-- Mogi ismi veri
len bir yer vardır. Küçücülı a-

.. ,. ... , 
dam oraya gitmeyı ve orııd& bir KNCUK ,_ K,. ımıe Kr• 

çak günler kalmayı düşündü. : :~~~~ = : 1:: :: 
Kü~üciik adam, gayet il.lim ve 1 AYLIK 160 • 800 .. gayet ihtiyar büyük kardeşin-ıl: ___________ _._. 

den, bu müddet zarfında, üstün- T A K V 1 M 
de i\ç menekşe lambanın asılı 
olduğu hıı.yırlıah kapıyı çala- K ..... 149 GON 116 A. Y 4 
maı.sa mazur görülmek liıtfunda 11----. 

1361 
R.eY\*I 

18 

5 1358 
Mart 

23 

btılunulmasını istirham eder. 
Bu iimi t iledir ki, kü~ücük adam 
lıeceı iksiz kalemini aldı ve ihli
yar, meşhur kardeşine kaba, ıd
riikten mahrum cümlelerle hitap 

Niu;ııı 

ı-.ı12 etti. ~ dolayı. Oaı, eğerek 1----' 
a!fını nıyaz ediyor. P A 'l. A R 

K'üçikUk: adamın daha eöyli- "._.. ~ Wııııli 
yecek çok şeyleri var. Fakat çok 11.0Z b.41 ll.18 .._. 
ihtiyar karde§iui çok taciz etmiş 6.39 13.11 16.04 V..U ı 
oldllğuııdan em.in bulunduğu i- AQam Y- ._ 
çin ceearet edemiyor. KüçUw 12.~0 I.J<I 9.19 :zım 
adam böylece kalbini tekrar 19 31 21./,. 4.55 v-u 
kapıyor ve bu kalbin dolu oldu
ğu ihtisasları ifadeden vaqeçi
yor." 

Husuai k:&tip mektubu bitir
mişt!. 

( A.rkaM VW') 

- O l, K K.•. T-
au.t.nlze gönde !le;a 1Ullar 

oe:;redD.ın r.osr~ iade 
oluru'>H •e J.tı'!O<ndao ....nılbet 
kobul cd.lm~. - ~·- ·"'--·.,..---



-----=: __________________________ ..... I~ 

- Ulan 
ğim. 

- Bir daha vıı.ı·. 

-Çc9ir. 

Musa, ooet1e m salladı; 
- Burada kaJrıınyı çok ister

d' . F ~1: Firavunun eline <lüş
menwk icın dt.hcı. uzağa Jt..'\Çlluı~c 
uıeoouriyetindey' . ~ Y e 
ölmek istcme:ın;. 
Şuayp AJeyset 

n::..ııca. verii: 
E.mu hiç dUşünme ~l! 

F'ir.a\~ eli bura.ya uza:nacak 
kadcı.r ı.:.zun değildir. Gerekirse 
saYaşı ı,abul ederiz de seni Fi
l'a-:.'llllun adıı.mlnrına vermeyiz. 

-- Ekgjh oı.nn.vm Ya Rcsülal
la.h ! Beıim vıbünıden ilti. mmı
leket a,rnGtnda kavga. çlkmasmı 
iı;temc:r:ı. 

H:avga,fililn.çıkacağı vok o
gul! Gocckirse sava31 kabul ede
riz, divonmı. 

Firovun scn.İ1l bımıdaı olduğu
nu bilmez <bile ... 

- ~·ada biırsam ne ış y~ 
nahilirlm? 

iZ 

• 
<Bat tamı 1 lnDI ıatf •d•l 1 

W'eni Dclhi, ~ A. - Kon-
gve reisi Azroi ve Pantlit Nehını 
b~ saat 11.45 de er.al · 
Wavell'in iknınctg' luna ıgftm1ş
lerdir. Ctjpps'in gorüsme1erde 
ha.zır bulundUo""tı öğrooilmiştir. 

Gatuli. ıfS~WylYr 
Yeni Delhl, 4 (A.A.) - Del

hiden harelmtindcn:e'7V , Cripps 
ifı h rkın ı 'lIDl · çirı 

ne dil511netüğünii ı....~rla s~ 
g . Gani 
şöy: demlŞtir: 

ir sükUt 
leket da 

~e ka.niim. n bu 
ygı göstcrmcruzi lste-

Japon den1z 
kudreti 

• e <e 

E SK.1 Paıskalya.lal"d , :ga,y-
rimü&lim v • 1 

Z, ılk;on 

evlerinda; :k.ibarta.rın 
ten-.ilik: pan R v ~ i 
ka.dınla~ı Osmanlı unsurların
da-n dostlaı-, Qhbapla.r, dükkan 
idraa1an, ffaf iı li kl'epler, 
,b"!.Zboyamalnr.üe örtillü sepet
lerde, yemiş\~.r. çör.ekler, 'SU· 
mıırtalar gönderirlerdi.. .Bu hal, 
iyi g~inişin alame!ti sayıhr~ı. 

(13q t Tafı 1 '1ncl ytact.S 

verdiği tıir a:beı .. : Fili
pinloode .Japon\ar general Wa
inwrlg'ht~ia hatlarım yarmışlar
dır. Amerikan lcuvve'tleri §imdi 
tehlikede buluwnal.."ltadırlar. Di~ 
ğer clhelle:ı ton~run p& 
yakındı! düşmesi beklenmekte -
dir. 

*Yeni Adliye TCQldlit Ka
n u ha:ziran başında itıtfbiloo 
g~ .. Adliye Vekaıatince 

~ ......... .u:::u hazırlıklar y k-
• Zabıt li'fi in 

lonna bir m tU' zam y 1aca
ğı :gfbi işi çok olan mahkemele-
rin za'bıt 3•atıi lcri de goğaltı
tacnkb.r. Tcşkilılttıa ba.şk 'llJle -
rin va:ziyetled de gözönilııde 
tu'tnlmu~tur. 

RUSYA'DA 
(Baş :ı 1 üıoide) 

sonra 'başlaması uhtcme1 olan 
· kbahar taarnızunu bıazırlıklı 
bir ·kilde ıklll'§lla.ma'k için olsaı 
gerektir. ( ka.ra: Rady.o -Ga
ızet.csi) 

Aiman tcblığin® şöyle k y
dedilmclrtcdir: 

D'üşman, 'i sookünt n 31 
. y~ndan .. u rualüınat ve- mart 1942 arasındaki dcvr 

rılıyur: 'Bfı.bor 11. n ığına. gôr-0., 'tC1f>y~kfm 104 bin 2 • 
Bataan yıırmuı.dıumula Filipin miş, '2167 zırhlı arn'ba 
:ve Amerikan ~ileri .Ja,pon- top bu-akmıştır. 
~ b.~a~ . u g6t1 püs Ay ı .müd &rfmda S<)Vf 
urt.muşlerdır . ., j hava kuvvetlminm 'kayıpl 

Sydney Ot li 'r lgraF ~26 ~ir. 
ta denili~or ki: ı.Raimul'da Ja - .. Alman Ta:ırl'!1ztım 
ponlar ır çok çlfiklezile ar - Bü:kreşten ~u malu t verili .. 
ılaşma:ktadırlar. Japon1ann A· yor: .. A.lmanhır S · oya ta r-

vustralyay.a. tM.tTUz ıtta - .r.ıa.lar.ına devam etmektedirlor. 
zırla.ndıklanna dair hiçbir belir- Almaı11::mn maksadı, belki 
ti ydktnr. Bazı ~er JnJ>Oft- ce .&ast.of~ ~ek l 
lamı m "z ı arım,-diğ:or .Xrasniluçenıde dumnskbr ... 
'bazı kimSeler de •btı Uk~ tın Yeni So~ Orduları 
bfr fırtınayı hazırladığını cdrua Tas ajansının bildirdiğine gö-
~ekıtedirler.,, '.re, $o\tyatler Birli~nde uınun • 

askerıi hizmet devresinin ilk • 

Sin ma ı.ufa 

J 

tı rı içinde ilyon&aruı ask · ı 
talim göı:müştür~ 'Yeni omumr, 
Sovyetior Birliğinin bütiln böl_ge 
lerinden gelmektedir. 

:ra • aS1! · 8.l'dım Edite<.wr! 
H iN &pu 'c'itı yu 
ığına. göre, gel • ·ı - <A-

merikan taa.rnlzun Ras rdu. 
larına kuvvetli bir ya.ro.ım ~ -
11n<le mi olacağı .., yoksa bu -
anımın nıtistAldlcn A vru.pan 

lmıgi bir 'llr>h'ttısma mı. y -
pılacağı :malfun i . 

Ru y ;y. yalnız t.aY?areler 
ğil. pilotlar ve Jta.ra pemonclli 
tanlklarım~zla beraber ekipler 1 
ve sevkettiğim.iz toplnn k~ 
nacik 11Slrerlor de göndmooli· 
}iz. ı 

Uçan Kalelerin 
f aliyeti 

c ... 1ta._. a tneı ..,.ta4a.) 

br. A ~ı.y ir i ile 
iki iaşe ,gom· i ğır 
ratılmıştır. 

1 H~ Kim ld4re Etti 
V~-Hıgton.. 4 (A.A., - An -

~ıMoWJ aô&lnn IÜreriM ya.pıb.ı.n 
va a«ınını Hindistaudaki A- ı 
ör.ikau hav~ kuvvetleri l 

~encral Louis Drcrton idare ~
rniştir. 

Sen~nin en tıefis ve 
şt>hrefli filminin 

3 ÜNCÜ HAFTASI 
• 
• 
1 

'Renkli.. Zevk... Ne.~'«"., Musiki ... Şarkı... Yeni Dil.nHla.r 
Eğle eli bir ıe'V%t1 .. S ·n en Qnk beğenilen filıııi. llıi..ve 

<>lanwt: ren,dı oru di· Müz eki Maymunlar 
Bugün sa:at 11 de .temrllatlı matine. 

f ---- --------- --,,--=• -"'- --=-----w_._,., 

> [ ı::~~~ SA ~~1~; 1 KORGUN AL .......... -..:o~~ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ,,~ .,.,~ 
- Bu da kolay ... Maksat gc. 

çinmek, ko?'kusuz yaşamak de
ğil mi? Bwim 6zlai:m.i güdoı'
si:n. Saıraı k1zmı Saf .. ·xuyı da v&
ririm. Safora, gUzel ve tte:rbiye
li lıir kızdır. Dağ çiçekleri ku. -
dar siı.f ve temizdir. 

Musa, yine acın.ar.ak başım 
saJJııdı: 

- Ne yazık ki bu saadete 
mcil ola.mıyacağım. 

- Noden ey oğul? 
- mzımvı !klll'Şllık 

'Bğırhk · ersıniz. Benim · 
~ı..u::ov"'ll. h!ç 'bir şeyim 

- Kızını için v oocğin ağır-ı Musa, bu teklifi canına.minnet 
liğa kar.Şıhk bana on yıl çoban· j bildi. Frumt birdenbire "Paki!,, 
lık edersin. Bu milddet dol- diyemedi. Biraz düşünm için 
dukıtan. sonra iStcr bu.roda ka-1 lniihlct ~ _ · Çünkü ğı 
lırsm,, ıstersen karını alıp Mısı-

1 
kızın nı,oırlıguıa ıkarşılı:k olarak 

ra ~ Beıı. hıeır şeyi ince on sene çobanlık yapmak Qro.. 
deı:ı inceye dilşilnen blr adamım. lay dcğiliti. BiNz na.zlamna.k, 
lb3trda bıraktığın se gili can- dur.aksamak suret.ile bu müd
lard:a:ı her ha.ide ebediyyen ıay- deti aızaltmak hnkam vardı. 
n --=..şıyam2:1Jm1. O zamana k~ 'O ısırada Q.,.""~-
dar za:man tiirlü türlü kılığa gi- ~ ıkaıdis' kayn.t dnşı 
:rer~ Belki kOTktUo"'un ili'iravun oJa.r:ak teklif n gUzel kızı 
-ıür veya aradan h 1Yli vrurrt 8lhcı gözle tetkik etmcğo a. -

1 
geçtiği için seni unutur; batU. dı ve çak - di. Sa!ura ~ ...... 
affleder. • . ~J--

f 

eml'~ bir ay 
. tun Mlit' ıoofi!k' 

til!ô. ilnıide .. 
mnıı etmişlerdir. Bmaentıleyh, 
onlar f'CVk v-e itimat · inde bek
lonı&; kuwt)'tini bırdilerinde 
b~ır. ~ senl!ler 
~P de bu ftmitıerın bo_şa ~ 
b:gı .g&iilfi:rse o zanum tngıW. 
'lerde ve . ~erikalıw <la. yeis 
~. ttimat kınltt, kovvei 
mi\ne~ bozulur. 1şte Almn.n
:ıar., eımdi b:ı hnUl.cdit'ler. ln!!i -
1iz ve .AJmerikalıla.r ı ~ki 
blr iki 'Sene sonra. ~bu luı:l"' dUŞ&
billrler~ 

Bunda:n dôJ~yıdır ki AlmaQ 
!l'len bu sene hiç ohn~ Rua.

.Yl\Vl mutlaka ezmek ı~ e!lo
rmden e gelirse :yapacaldan:iır-. 
BOyle hir ihUma:1 luır '3tn& 
Anıerlka1ılarla ingılr.lfoı ıçin <"n 
akıllı harck<'t ı:ıımJ,_. " ı,ad!ll' 
ne kuvvet ha.zırLyat>.lıu.ıslcr ·o 
hepsim Alın. a'lı:ı.r..a kaı. ı Je.ı hal 
kullarunag ika'.lkm. ~ mıd r1 

y.oksa accl" etrntyer• k bca:k· 
mek nıidu ? Bu nül.t....ı rnzarla
rın ilnsmı de nıUd1.Uua mumkim
dür. ~'k ihtzya:tlı d:ıvramn ık 
ve Almanyanın tek ceplu:<le 
döviışmesıne imkan .lJ.I ıkm ı.k 
belhi melodik bfr &"Ui ol .r ve 
zaferi geç dl' olsa tcmın etP<>k· 
ten geri kalmaz . .FHat AJı. ~n 
saldın§! 19I2 f'nc ınd.., kmia· 
cak olursa son galebeyi •·· t·~ 
etmek için sarfı ic...p o11.: :< 
gayreflerdcn, milyarlardan V1' 

insan haya.tuıdnıı büytik bU" l ı· 
a.ı'l'Uf temin odihr. 
lngı1iz ve Amcrı!· n GM· 1 

Ku • yiaril.e vlct a aml u ı-
nın hangi şıkkı tercih rt 
~çekten çdk heycelkl v • . 

nci bır mu mm: dır. Rt ı 

yana.la ba.1.."lhrS!I. ikinri V" ıçiin· 

eti bir cep'he acmı.ru.cJ.klnrı "o
- ''J . Uf tafok ku.raya n.ı-r 

ıkatmta ıtccı ~ ıerin"' bakı· 

Ursa ~Yler' du. ı:mı.y rı iJ' 

veya bu zarını vcr.ırrek ı" ryor. 
lnr· denilebilir. B e 1 k i ıie 
Atman Genel Krrrnıayını l~l'\.-'<1 

düt içinde bırakmak içm m.ı.ı· 

sus böyle bulutlu <bit hattı lm 
rokt!t takip ildiyoıia.r. ':j' u da-ki• 
.k a. bütün düo.y~nın en ehcnı· 
miyetli meselesi lngiltere ve A· 
morika.ıun fa.km harp plH.nı 
mese "dir. 

ntt~ Olıııid v 

r------~ 
~ An absr:e.ri 

-------
Film birden 

Esrarengiz 
B kbsne 

F r,(l. ıı s ı Z' c a. 
EYECANLI ve MEEAJUJ 
N.EFJS HAGERA 111L1ı1 

mai ıe 

BUGON SARAY sinemasında 
JAOk OAJUE ve :u>1~E GRt:1· WOUD üo 

SHI LEY E PLE 
tnl"afınden yo:rntıl n ve artistlerin haya'.ttnnnı t:ıstrir eden 

ne-

CANDAN GtlLMEK _v• KElDERIERlNlZd: 'C1.NU'IMAK tçl:N 

Buaun s u M E R ın tıda 
ALLAN • E YL 

f1o gtn Ur.anuı.ştı~ 



BAWA4 

· YAZAN: M.S. Karagel 

ı•.--tam--&mlllRllmB ____________ m-. 
lngiltere Başvei<il W. ÇÖAÇIL'in Harp Nutukları 

1 

~ ~!!~akk~hfuzdur '~ BUHA BiNiÇYOZO 
1938 tarihinden 1940 yılı sonuna kadar söylıenmi~ muh

telif nutuklardır. Bugtinkii harbin, W. Çörçile göre ~ 
anlamak için bu mühim eseri okumak şarttır. 

Aslından Haldun Y aşaroğlu tercUme etmiştir, 
Ta.nesi 100 kmu§tur. - Oğhım bembere b1ırlana 

~ üç iki§i kabmnız.. Kur'a 
.nar. Bot1 dil§erse bir ı.aı. 
güreşir, meydam ahnm.. Biç al
llla7.Sa iki hammdan km'tnlmuo 
olursun? 

- İlibi babeı.. x.. de dli
ffbıüyorsu.n? Bir kS'e ~ 
'ebı soyunduk. lsteree ytıB ll:iai 
olsun, gilreşeceğiz.. l&eydana .. 
rtlyetle çıktık. .. 

- Öyle dilşftnme oğhmı.. IJılı.. 
ima kir obm ta.ratW:ı düPm
mell. •• 

- Ben, böyle dÜ§ÜDD:diyonmı. 
Meydana çıktığım zaman müte
madiyen güreşeceğim diye <;;ıln
yorum .. 

- E! .. Hakkın var.. Şimdi 
v.ençlik var .. Sana bunu söylotıeın 
g~:ıc.liktir. Hele, bir yol t"Sk:i 
,t.ııdllivanlıkta. o vakiıt bu, püf 
SK'--talan aramıya başlarsın ..• 

- Biç zannetmiyorum. 
- Hele, hele... İnşallah aağ 

ol unm.m görürüm. O va.kit so
rarım ı:ıana ! .. Bu kadar hızlı ol
mak iyi amma, Boşuna kuvvet 
tıa.rfotmekte mi.na vıu- mı? - ...... . 

- Bıra:k um.sın.. !~ rahat 
ı1lhat otunıyoTSun. 

Dedi. 
Cazgır, kulak misafu:i olu

yo-:du. 
Daya.nam.adı, lata kanŞı: 

Yörük Ali, makul söylü
yor. l>oğrudm·, Çalık Ağa. be! 

- &·n de ooa öğüt mü veri
yorı;un be? 

- Yoo .. Pehlivan dediği!l bir 
gi.i:r~ geldiği zaman adet say- ! 
maz .. Önüne kim gelirse ~tler- ' 
re, hatta gün}erce boğuşacağını 
göze aJara.k gelir, Ağa be? 

- Evet.. Böyledir. PehlivSll
lık bunu ioabettirir. Falkaıt ta.ını. 
bir fırsat verirse memnun olma
malı mıdır? 

- Olmalı .. 
- lşk ben de bllAtı söytüyo-

nırn. Hlismenin güreşi uzarsa 
berabere kalırlarsa !ens. mı? 

- Elbette iyi.. 
- lşte m~le bu ... 
Deyince. Yörük Ali, tt*r~ 

eöuı e.tıldı ye: 
Baba .. Ben söylediğini reci· 

ootroiyorum .. Çıkarsa çık.ar pdl 
&la... Ben. böyle düşünmiye ve, 
!lrıendimi bu, yola vermeyı iste
mem ... On tane de olsa güreşe
c::eğim !maniyle burada oturu
yoJ'\Wl. 

- Bak bele köfteho.ra... ElDet
(.e böyle oturacaksın! Pooli:van 
oed.iğ.in böyle olur. Faka.t sen. 
hiç dilşiinnıek ist.emivoraun ? .. 

- Evet, d~m. Böyie 
clilftioürBemM geqıerim. Hl dü
~ bızmı~ka-
hr ... 

Dedi. Bumm ti2Mine Çakğın 
IÖyliyeoeği bbnadı. Çimld1 y~ 
rük Ali, kiigUk &kliy)e ha!rik:e
t.en. babesmdan daha CM&ı. ve 
zyt düşi1:nöyordu. Qqw ... hak 
Yerdi: 

- Doğru ~ n.ttkl 
Pehliva.ulıık. badln'. 

Diye tasdiık etti. ÇelMI .zsy. 
tiyecek söz kalmun$. O da 
oğiuuu tasdik eder yoka: 

- Kabul ettim .. Doint. 
P'akat bu liflar konuşuluıtraı 

Hüsmen, hasmını altma a.1ın.ıfr 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde S defa muntazaman dişlerinizi fırçatayımz, 

. ~ f - • . ,; . ' . . . . . : . 

.-;:._ 

tı. Yenmek ic,in t!OD. kuvvetini 
sıar.fediyordu. NitEicim de mu· 
vaffak oldu . .Btr paça. :kaaıın:ıLk. ile 
h3t:aDllll Hüsmen yendi. Bu su
retle ük çarpışma davaaı biltmilj 
oldu. Ortada kala Dl& dört~ K A ş E L E R 1 
livan kaldı. Bunl&r da: Hüsmen, 

KAVGAM-ME/N HAMP/r 
Alman Devlet Reisi Adoıt Bitlerin bütün. dünyada. mil

yonlarca satılan ve HU.eeyiıı Cahit Yal«.;IJI tarafından terofi.. 
me edilerek az vakitte mevcudu U\kenen bu meşhur eserin 
yeni basmu çıkmıştır. Tanesi ciltn olarak 3 liradır. Taşradan 

posta para.al abnmu. 

AHMET HALiT KIT ABEVI -

l lstanlJul Valıı/lar DlrelttlJrlilğil ltAJJIUi 
- o 

50 

Pty akç•I 
Llrı 

4 

Gedıkpl!f'UdA K!ili~-...::ı H-.ı1 ll'ııiha.llellode eeir Kernaı e;.mıı ittısıı
llnde ınailj ınbıdam bir. vaziyette bulunan bir odalı ahşap meşrut.hanımlll 

(cami avlu paımaklı~ ı:~viyesine 1reear o4ın cephe duvarhın hariç olmak 
~rtiyle) <etıkau Cl/4/~2 Paı.a~i ilinit s~.ııt on bette J>61.<.urlıkla satila,·:ı
ğından ı,aliplerin pey ttkçt'lerile birlikte muayyen gün ve ..autten ev\ d 
Çenbt'rli~~ lsta.nbuJ V;.ıkıflar 'Başmiıdilrlliğ(i Maht6lit id~mısine mfü ınr-
atlan il.A.n olunuı'. <•202) ~~~·Yörük Aü. Ay-, BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP ROMA TIZMA 

id:;: ~b~!"!aı~~=~ ı Ve bOtün ağrılan derhal keser. 
kurtarmıya '3;a.netrıuşti. İçinde 1 Sı.hhiye Veklleti.ııin nıhsıa.bnı ha.izdir. İcabında günde 3 k&§e alına.bilir. 
en tehlikelifli A.ynalıydı. Aynalı, ı-----,----
büyükortayı kimseye vennemi- ~~~~~~!!~!!!!!!~~~~~~!!~~~ Kadm Hekim lert 

ayhk toplantıs' 

.1 Devlet _Demiryollan 
ye a:anet:mişıt.i. Z11.tıen böyle gü-
ret;ılerde A~alı. aa.yılı fırtınalar- t 
dandı. Büyük-0rtayı onun aJ.a- ı 
cağına h<>.rkesin kan&a.ti vardı. 

Fakat Yörük Alin.in güreşini 
deyretmU$ ola.nla.r başka t.Urlü 

1 
konuşuvorla.rdı. 
Onl~. büyükortanm Ycirük 

Ali ile A vnalı arasında. olduğu- 1 
rua \'e Yö

0

rük .Alinin öyle kolay 
kolay yenibniyeceğine kaniydi
ler. Hatta, Hüsmen, hMmını 
yendikteın sonra Caz.gırlıa Yö
rük AJi ar.i.Smda ~yle bir ko-
n.u.şma bile oklu: 1 

- Yörük, dMtDt et! Senin 
en telılikA-li hasmın Çoba.ıı ol
malda ~ Aynahdır. ~. 
herif ÇOJ.•arda.n oyua.k bir peb -
livan.dır. Copan.n güreşi ı:ıer.ttir 
ama Aynalırun güreşi incedir. 

Demişti. Yörük, AynaJının 
güreşini tıetkik e-tmişti. Cazgıra 
ha.le vere-rck: 

..,,_ Doğru söylüyorsun usta! 
Ayn.alı iyi bir pehli\·~n ... Bizi na-' 
sıl eş tuta~ksu:ı.? 

- Yo~.. bu, ~zgn· ıardır, 
söylenemez... 

- Abe usta!. Cugıt'. sır 
de var mıdır? 

- Elbet de bire remin et.mi
~. Söylemeyiz.. 

- Doğru mu llÖylüyunrun us-
ta! 

( Arkabt \'W') 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası Müiettiş Namzetliği 

ve Şet Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 

Türkiye Cümburiyeti Ziraat 
Bankasından 

1 - Baniıemaa ft'Ö'lıAblllıa iJe 'ft möı.ebıWsada. gCW.• 
r9eeek ~yet ~recesiDe göl'6 lüzum,:u lıadar .... 
t.Wş mımedl .,.... şef HllUJedi ıabaaealrtır. 

2 - Hüsabakaya gll"t!bilmdl ~·: 
A - TüJ'k olmak, 
B - Atiktıırllk .fiti bianıetini yaıpmış ._.-...ı.-> 
C - Yaıjl otuzd:ae yakan !olmamak, 
D - Ya.haaeJ ile evli bultmmamıtlı, 
E - H11kuk veya tkt.ad ı~, St.vMi BHgtler °" I 

kutu., \ 1iik4'ek Ticanıt w tkbsa.t Mekt,d,t ve yalmt Maarif 
V~dnce musa4dak Ja.ba.aı ~tle.rdeld ma&d.ilJe
rtm.ıı btria.df'n me-mn bulunmak, 

F - llerhıwgi bir bbmot taınb.hüdü altında ohmmak, 
G - Y1'pılacak ta.bkibt ~ sicil ve ~ 

h.tbaJi.3 ie ınesl~ğc a)ımpeıoa mini bir hali bulmımadlğı 
~k. ~-erelıür. 

l'ürk Ginekoln;fi kurumu bu ayın 
wplnntısım Dr. !uım Onııı"un ba.ş
kanlıiı altında yıtptı. Hu Cl•bede 308• 
tıdakı tebliğfor yapıt:.ırak tu konıt· j 
laı· ~trafında yapılan eönl:-mele~: 

Dr. Orhan Tahsin, Dr. Asım Onur, 
I>r. Ntıri Si.tleyman Canbııkıı.1. Dı'. 

Ziya 'Östtin, D1'. Kınkl·ıyaıı. Dr. 
ıre.ko ~tfrAk etmiffü. 

ı~OYO PROGRAM! 1 
! ~ MART 1942 
i 1.30 Prottrıtn:ı 

8.33 Halit 

P'rotıı'Nr< 
1.4:1 Ajam 

Haberlet-ı 

• Y.00 Mil7.ik: 

9.15 Evin saau 
12.30 Program. 
12.33 SHz e;erltti 
12.45 AjRnıı; 

Ha~rlt'ri 

JS.00 Türld.iler 
13.3-0 Salon 

Orkestrası 
l 8.00 Progr~ 
18.0'J Dan.-: 

Ork~<m 

18.4~ Zira;.ıt Sa:ıti 

18.6"5 Karı.şık 
Şarkll;;ıı• 

ı ıı.ao Ajan~ 

Haberi.eri 
19.41i Konu,şımı 
19.55 Muz.ik 
20.15 Kon~a 
20.SO Fasıl San 
21.15 Temsil 
21.45 iz.mir At 

Koşul:ın.nın 

Nctıeeleı·j 

21.55 Karışık 
Program 

22.30 Ajans 

22.4-5 Progl'am 

Bana__lnanınız.,, 

Sirkecı - Yeşlll\öy kumıı ıııtasyonbrıudan yQpılacak (tuz) n:ıkliyı1tımı 
mahsus l.ıril~ 1 O Mny:,,. 942 taı ihind1>n ilibw:·en ı:ne-riyetten lı.aldırıJacaktır. 
fıızln taf.!;iH!t ı('ın ı:-otMynnJ, ı ;ı mura<'aııt edilebilir, (23lUI - 4184) 

J1;t;ınbul Liseler Alım Satım 
Kt>nıisyonıı Reisliğinden: 

Kol\ti,.,;noııumuza b.tilı alll yatılı li~nin 1H2 M1o1yı:; sonuna kadaı· ilıu
yaç;l;ı rı ol;.n ; 7:.tmı 1:.ııoo kilo ~ıgır H t2~ı;o kılo karaı1><10 eUerl u.aıuır 

tut;ın olı1n 2li0l•O llı a 'l~hn ııı bt·d:--llt l· •• p.ılı ıad uı>ulile t-k:siltme,-e lı.n

muşı.ur. ilk h mın..ıt: ::;7~ !ıra ı-;; ı'iıı ~·· lx'tieli 14:i lı.ı.ırltstur. J!.bilt1ru•7e 
7/4/94:! ::.-;, lı gııul ıt<ıı•t 15.:jo ıt ı·t. r;bı 1 t.; Lı:-eler S:ıtın.ıJııı:ı Kom,ııyonu 

~ina>'ıııdı. ;, ap.l.ıl .. l<tır. r. t.-1dll ı·ııı 2~!i0 s .. yılı arttı. ırr.ı 't' ci..Sl.!hı1e krınu
nuııun t~r.l<.Tı d• :ıt ·ıı.dt- t.: .1. ı'. '"'"'' Jarı k.;ıp:ılı ,. ırtlı. .• nı t•t:lli güıı ve&· 
atten bir .. aı t•\ \ c.J nt' t.: ct, ~<' .t ı P'<'< n kımıl~.' mı nblı.?-ııC' mc.kbu. mu· 
kablhr:ııt \ ~ r,ı•lrn . Posı; • ., ın .. (<lk lı• t·ıknıdcr h l,;••I r:dılmev.. Şcırlu::ımc 

(32.68) 

B~~~~~·-ı ~an~~!~!~~~- 1 

~ - l'a:ı1h müsaa.b imüha.nla.rı 20, 21 "~ 22 Nisr.w 
da Ankara ~ lstan.bul Z6r~t ~ ya.palacak 
H~ ksızananlar yol pıacalan w•Pilerek Allkıaraya geürtilip 
sözlii iV inıtılıaaa. tibi ~tuıacaıda.rdır. 

4 - Aıtifet"üş USllYIJt'twri!te ı ..... ,.şıf'f ~ ııo 
ıtna.,'ll kadar aybk ,'ttfltr. 

5 - t~teldilerbı 13.4.M2 tarlhine kada.r Aıdramde. 
'hfUş Deydi :Bei8tiğlne bir m".ktupla. m~t eUneleri ~e: 

1 fı 

· Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde I 

1 50 r~ıındJ'ki birçok 1 
~adınlar; '<lnc:JE 30 

bld.ırarak bu suretle cinayet tır. 
i1.lerini örtmek için kurnazca Çorşam.Qa gi#ı.J.....,ı celse A -- T\irkiye Cümhlıriyet:i. zn.t 1'8ınlou.aN11 m&-

Mytoonh olacak morluk iıoıt4'3'oaleıre mahMI& beı)"Ulbmne. '1ki m:ıtbua bau-bir tertip kararlaştınmşlB.l' ve 
ömcre: 

Vou Papene yakla..~nnc~. 
~na 'erdiğimiz s :5 makinesinin 
diığmesine basacaksın. Bu ma
kıne derhal etı afı sise boğacak, 
sen de gayet yakında bulundtı
t:'un için tabnnı·n ile ate::ı ederek 
Alman elcisini öldür~ksin ve 
8(1, ra da sisten istifade ederek 
kae1p kurtu\acaksuı. 

Önıcı buna inanmıştır. Fak.at 
Ömer(' si~ nıakin&ıi diye verilen 
lii'Y çok yüksek infilak ku~e· 
ti'li ha\'İ bir cehennem makıne
sıdir. 

l}meı·. Bli\•ük Elçiye 15 metre 
yal ln"ınr,ı ;Ö7.de sis makinesi
nın dliğmesine basmış ve bom
ba mliHlk eder·ek ömeri havaya 
uı;urmu~tur. 

Suika.st suçluJ.a.n.nın Ç-al'ıja.m- kalarmuz~ almabilir.,, 
ba günii devam edilecek olan B - &-kMJn göMe~ ta.AN,,- ~ ~ 
muhakemel&ri heyC1.:anlı olacak ra.ponı, 
ve yeni yeni safhalar a..rzeclecek- c _ 'l'a.bSI diploma&ı, 
tir. Bilha~, Yorgi Pavla.f ile D _ Nötas ~' 
Leonid Komilofun wrgulannda 
ne diyecekleri merak ed.ilmffte- E - A.Sıkıerliı loWneı, 
dir. ı .... - HiiMnöbaJ vuakası, 

Suçlularııı sorgularından aıon· G - G X 9-.aöıneire ebadmda dört adet ka,rtoa8us fo-
n., doıııyada yer alan muhtelif U,ğra.fi t«1Tdi. etlnıeleri ~. ''.Ba ~ ~-1nıl ~ 
vesikalar ve :raporia.r okunacak- )'& hmir Zlnat Banl,Nruı. ~ dııe ttwcft edilebillr.,, 
tı r. 6 - lmtiban pl'Oj,,"nllDI ile eıair prtlan göstere& mat. 

Öğleden sonraki celaede de boalar Ankara, t~ ve bani:r Ziraat B&nkaJıllırnlclaa 
yulnız Aıikarada bulunan amme eldıf. todl1ebUir. (2264) / 
'4hitleri dinlenecektir. Şahitler ' , 
araşında isimleri geçen Bigün ıiiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i:iiiiiiiiiiii:iiiiimiiimii:i 
Tokgöz ile Gülizar Gökçek ha- 1 

ve.nın ~zeUiğinden istifade e- ~~ Halide Edib'in Şaheseri cı.. 
derek bir sabah gezintisine çı- ~,.· ,. 
kan ve Öıneı· Tokadın kolların- i 
da taşıdığı ma.dde infilak ettiği C. H. P. lk san'at mükafatını kazanan roman 

,yaılarınd~ görüne. 
l:kl" d ~ ,ce er irJ 

t· tc Ömerin Elçiye 15 metre
den tabanc!a ile ates ede-bileceği 
kanaati bu menfur cinayeti akim 
bırakan amil ohlmı:ıtuı·. 

.Me.tlıw bi1 kadıoı 4roM'!JUf' 

Di,;t•r uırattan, Ankara Müd
d.,111m11ıniliğı, Sitleyman Rağol, 
A bdliı rahman ~aymanın Ü ski.ip 
ttn getirdiği bavuldan evvel, bir 
ba ul daha getiren Adapaza.rh 
b. l l:;.ı ~ k.ı<lını şiddetle araştır
maktadır. Me ·hul kadının ~
h t:ı vin olunmuş yakala nm.aM i

anda bulvann yaya kaldırımın-, 
da Ömede iki metre gibi kısa 
bir mesafede bulunan iki genç 
kızdır. Ahmet F&hri Uçar: O sa 
bah yukardan arabası boşı ola-1 
rak ~..hre inerken kollarında ti- 1 
zeri örtülü ağırca bir eşya taşı
yan Ömerin yanıbaşında: "Ara
ba. lazım mı?,, diye otomobilini 
yavaşlatan ııJOförditr. 

Sinekli Bakkal 10k!arı.ı ~~~~! edir~"· r" . , 1 1 
Türkiyede satış rekorUDU kırmıştır. &}inci ba.stml bu ~erlere ~atliJ~ . ~~in~ Yenı Sabahın,, .. _A_s_k_e_r_ı_ık __ ı,_ı_e_.r_i_ 

'h.a.fta çıkıyor. Altın~ı ~asıma başla~k. Taşra siparişleri sıra- ~Onra ,(fa bütün. ~Üt 1 ı·la" n fı·yatları 

ç' n tertibat alınmıştır. 

Jlııtl.''lenin tk~;wi kadım 

Bu .dnn başka, hadisenin ha
zırlanışına karışan bir başka ka
dı!') d:ılJ.L \'a ı dıı ki, blı Abdhrralı 
m ı •1 i Fndesine göre, gö1.lü.klii. 
ort b >YIU, e~mer bir kadındır 
ve düzglin Ttirkçe konuşmakta
dır. Bu kadın Pavlof namına. 
taıt b • yunluııa telefon ederek 
.Abdün·ahmaııa randevular ver
miRllr. s:r defasında Abdürrah
man ile Pavlof bu kadına müla
ki olmuş ve Gcdikpaşa yolu üze-
rinde Azak sinemasının arka
r.ındaki dar sokaklarda buluşup 
konuşmuşlardır. Fakat şimdi 
ı0rtada yoktur. Bu kadın Pavlof 
ve Kornilofun hUviyetlerini sak 
lurınğa yardım etmiş "e ranJ . 

Adli Kanmaz resmi evrakı se
farethanelere dağıtmaya giden 
Hariciye Vekaletinin motosik
letli bir müvezziidir. Adli infi
lfıkı miiteakip biraz ilerlemiş ol 
duğu halde he.men hadise ma.ha.1 
line dönmüş, Ekselans Von Pa
penle refikasını sademenin şid
detinden yere diliµntiş görünce, 
onlarla alfiltada.r olmu§, yerden 
kalkmalarına yardım etmiş ve 
onları yakın olan sefarethane 
bin~ına kadar götürmü,tür. 

Toros otelinin katip, hademe 
ve kapıcısı ise Ömer Tokat An
karaya son gelişinde bu otele 
yerleşmiş bulunduğu iç~n dinle
neceklerdir. 1srnail, Süleyman 
çalıştığı berber saJonunun sahip 
}erindendir. 

E<lva:rd Rom::ı.m,ki, Sülcyına
nııı S, v t &>faretbanesir c Yu-

sıle y(}!lanacaktır. Cılth olarak tanesı 150 kuruştur. ~ 'IJ, ! 
AHMET HAi..İT KiTABEVi _, ~tfu.1 •• ~x~nuza 

u. unuz:. 
lst. Fivat Milrallabe Komisyonundan: ı ::nıa~~;d2 

1 

me bastı bir ~ır 
önct.; Pamrrewn?tı.'"f'&azm emnı 

184 N'o.lu i14na oktiı: ı t>u ,ını,lı:d-. .. ~tı-emasııe· a 
1 

A - Vılı mienie teühir edilen eşyalar üzedM: \&lik.i ~"MWt.ıacı ~ f~t dat ' ruwn_ıetn . ~~.ıe1ti.n1&i 
• anştlr.DU& ~· bwı.a~~m misli ta 

etiketleS"irun okunaklı. ve ıörün\ir ıtekilde vazolunmaları, !Ot kre~1il4vif·ecbnu~ Bl.ı .,. tertl 
B - Şapkıı, a1akkabı v~ emsali gibi sipal'iıı üzerine mal imal. eden ti- !ilıüJl.lzi _.besle~r• vet~na, ldeıa men 

carethanclerin vitrinlerinde t.fbir edilen mamuller üuriııe !iatla berttbeı· ~ca\ ıieJ' "''il& -

tilin No.<'U: 15' 

Kr. 

Başl~k maki• ._.. 740 
Birind aylada -ti:nü 600 

1kUaci • • soo 
• '00 

• ., 100 1 
ısmarlama kaydı koymaları linUMU ilAn olunur. (4210) tazelil& venrl ~ ~ _.,_ 

.!,Bu ·nıe~utrum.ı.~ marıııaııı P•- DOKTOR _ .. _ 
SUını •muhat.aza ve,.,ıdame ıç1n HAFIZ CEMAL 

gosla.vyadan gelen valizlerdeki 
evrakı tevdi etme& için gitme
sine delilet eden Polonyalı olsa 
gerektir. Zira bu zat Süleyma
nın bir aralık çahştıgı Hakkının 
berber salonunun bulunduğu 
And Apartımanının bir daire
sinde oturmaktadır. Ve Siiley
man kendisini tr..ş ederken ta
nımıştır. 

13 B.mme fj:ill idlnden geriye ka 
la.nlaı· hadise hakkında bir mü-

nasenetle nıalümatlanna. lllüra
oaa.t edilen kimseler-d.ir ki on1a-
11Jı da mahkeme huzurunda din
lenmelerinde işin aydınlanması 
bakımından fayda giSr.Ulmüştilr. 

Alıbra, 4 (Yeni Sabah Mu
habirinden) - Bomba hadisa;i 
münasebetile mahkeme An.ka
radaki şahitlerden. başka lsta.n
'bul ve Adapa.zarındiki şahitle
re de mUteakip coıseJ.,er k;in da
V-Otiyeler çıka..~. 

bui.t 'u.suıa talbııı f'!mış •ve· 70 

da oJınasına rat;men aene k.adııs roı Lokman He k 1• m 
lwtr..ı O)'Dttalltn'. kıacınıı da "1ıl h 
litayıf lbe flaaft. ıedebilir )Anc 
M\ıbt~Jfatı J.~ mik.daroajt.obnaıtt. 
beraber PllhallJ'a maroıw; ('Yapa. 
tıeyu renk1ekJ1' T<ııkalon\ rem 
temib1nde cildtni?J b~ek lç1Jli 
bam eti.l.rünı1$ z.eytbıyQtı Uıt·,~ rvvvvv .,. VVVVY'~ 
pemas.ı ll"~vcum.ır 1~u terk.Jp=ı 8ahlbl: A. C:emaıeddln SaraçoQlu 
~ ihtiyaç hissetUfp cıdamn ta k Ne,rlyat MUıHlrU: M. 8am! Karayel 
Wcldlr. Herhaldtt mcnınuniyet lauıld~ı yer· (H Bekir GUraoylar va 
'tc.mel'C!t garantilidir Aksi baht · · 

1 ;puanız ıkJ rnısl.i ıade edilecekt.b<J 'A. C-.a eddln Saraçcığlu matbaası) 

Fatih As. ttJbe.inden: 

Tbb. Tim. Necati Oğ, Ertut;rul 
43308 sayı. 

P. Tgm, Ahmet Falk Oi. Mu ..... ı
fer İstanbul 332 ( 5189). 

P. Tam. Sait EYtııı l.f.4376) 
Tbb. Tim. Halim Tüzıin (Ş2272). 

Şubeye miiraca:ıtları. 

ZAYİ 
Taksim Nüfus Metnurlugundan 

26/5/935 tarihinde almış olduı{um 

3827-iO numaralı nuru~ eii-ıdanırnla 

ekmek karnemi zayi ettinı Yenile• i
ni alacaiımdan eskill'!rınin iııilkmıı 
yoktur. 

Taksim: 2/1 numaralı Oto· Lb· 
tik ma6auıaında Ha.mal Zare· 
nkı Bolican keylinden 8üleym:ır. 
Akkaf. 

ZAYİ 
Adapazarı ortaokulund:ın 1939 ııe

nesinde :ıldıiım tasdiknamemi zay! 
ettim. Yenisini al1i1cağımdan esk!ııi· 

nin hükmi.ı yoh.-tur. 
3 D. Şubesinden &99 No. 

A Fethi Zabunofilıı. 


