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8ah81 mUtterck blletleri ıılparı,ı lda· 
remttde, yalım. cuma glnlle cumar. 
teııl gtınil ııaat 16 e kadar kabul edllJr 
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Denizaltılara karşı J 

11111.;-,... Suikast davası 
macadele aıaııer 

~er aAşam: 
~ - --
,. ayyareciler 
Arasında 

~Useyın Cahid YALÇIN 
· ~U amlıl uçal. harbinin bü. 
~~ y\i'k bir ehemmi~ et l<esbct 
ftt: i bu hM , ,;1ıahınm faal l et 
~ ıına dildınti bllluı.r;;c;ıı ı;ekıncğc 
~la<J.,. Ha.,,a.eıhlrtıuı hah edilir • 
u.' en e\\el :ılda uı;nğa lıinip 
-.:l"re l Ukselen 'e mnbtelif \'B

~ler gören 11ilotınr gelir. Hıılbu. 
...._~\"acthk liihmm inklşafile 
~ bir sınıf daha te c'id li1 et 
~r ki bunlar g~endc bir maka. 
~ .• de hah etmls ol<lnğunıuz 
~ yerde hizmet eden tayyıı .. 
~~ir. Uı;aklanl:ı. ~arpı~n ,.c 
~ten sınıfın mu' ffakıyctini 
...._ ~ hus!lsunda bu 1 imleri ,.e 
~di) etleri bile birdenbire alnl 
'f, ~)'&le gelmiyen mıfm büyük 
~ ~ \'ard•r. Onun için bu iki 

:U-kaıJas nnısınclıı. büyük bir 
ve emni.)et lıU'kiim sü 

........ gl bir ta.yynrecl ken• 
llnln.ffakryetlnc fedııkira

...._ "1ftt ve dikkntlerlyle l!ıtirilk 
~ '-'-tui arlaulaoılanndan de 

lılt heyecanla bah1Jeder. 

~ _ t.ayfalann lanı &"Jta Lll)·ük 
~....._ llle\'Clıdi)etl rinc pek 
t\-1 lhwn his .. e<fllen bu kara 
6ı.L."-rı UÇaklann kn:rada bulun • 
~ sırada bütpn h znıetlerlle 
~rı·r1er Bu hlınıetlcr ise 
~Jetsh ·,e kolay d~ğfldir. 
~ ba kara fayfalan cloldu • 
~_, bombllan onlar yüklerle\'. 
~ iş ses b.cc, u~ak mey. 
~da gizlice cerc rnn ettiği 
lci ~ ba!ı~lonmaz. Jlalbu 
~~ fc\k ·:ıde gayr.etleri, 
~tlrrl fcdıılirnoc 
bf;"'ttlert olınua akınlardan i'i 
~ 'etle.., almaia hnklin yokt•·r. 
.._ Yileek bir alan 'tlpılma.sı hn ko· 
~Yfalarmm uzun s:ıntler ~ış
ı__ rnu, llilyilk bir rnesaliyet yük.. 
~,, .. , 'nl • ed 
'oıı erı ı" P er. lngilizlerin 
~ptıklırı f2d m~m akmı 
~ lanıaıc için bonlnr iki J:Un iki 
ı:;e hiç fıı"'ıl:ı iZ oret1e cahsmıs 
" , lstirnhat için arlmlanndan es
ı...~larrnı ~ıkarmağn. bile '\akıt bo
~ı tardır. 

11..l\lr akın için planln,. hazırlanır 
ıı"'lıınmaz, bombat'dıman ncaI< • 
~ t.esbit cclllmcğe b.ı.slnmr. Bo, 
'n· lc i'Jt:ı.'13 nnl:ırı ıır:;",n<~. akına 
ı:.'Iik husu unda bır mu .ııln'ka 
"'lltlk eder Hııtt:\ ııkmB gıreoek 
llflntı.r bik kendilerinin tercih 
:'hnesı ~in ynh-nrırlar. Akından 
~el. uçağın tepe<len tımBb"n ka 
ııı., her tru-afı tcchizatm en ufak 
~ tı:a!ı, nı:ıki~eler, hidrolik clli:ız. 
t.._' _tadyo ileti, topl:ır. bı>mba. a
~ cihazbr bUyiik bir itina ıle 
~ <1<.>n geç.trihneğc ınnbtatta. Ba.,.<ı. 
llıtl '.ttıliteJ...assl!llar kanatlan 'Tesalr 
~ t~ları tetkik r-dcrler. UçAk mıı. 
"'-lllııtteri mııldneJerle mess;nl olor• 
ttt ta.kincilerin taZ)iklerl, hara • 
ııı_ der.ecesi tecrübe edilir, uı: 
.._- lcontroııert yapılır. Modem bir 
~h:trdmınn tayyaresini te.rkib 
~trı binlerce kUı;Uk parça •Y· 
)\ 'Yrı teftiı olunmıı1< 1 ter. Rad· 
~l~tla birlikt1e, birbirleri aramı • 
'ırtlhat ve ltt.lfoal si tem1erl de 
t\ Yene edilmek U.1ha eder. Son 
t • toplan Jcnleleri hareke~ ıteti
~eıc. k~y:ruktaki ve bunındakl 

• 
0'lıinkleri dolduracak mUtebas-
~r varc1ır. Yilz okian mayt 
ı_~kattıın yüzleme galon tcuık 
t:ı.. l\ doldnru1rna.k i ter. Toplana
ı...lc llctro!Un mlktan taşınacak 
;;:ıhaıarm ağırlığmA ve katedlle
d Yolun uzunluf;"tlna göre pek 
~tle hesap edilir. Sonm uç.a • 
'! muayyen yerlerine, kanatbnn 
~a paUama \'C yangın bomba 
't Yüklenir. Nihayet uçmak sıra.. 
"-gelir. Uçaklarm hareketi esna .. 
~ da. bu yardımcı kara ta ·falan 
t ~ bnlur. A\'Clettc makineleri 
~Urn almak lı;in beklerler ve bun. 
b ınu:ıyycn yerlerine ~ekerler. 
.... ~thn.ı aynı muayene 1 i başlar ,.e 
~ldar tekmr ham.ete hazır bir 
,ille konur. U!;!lklar<bki hafif ha 
~~la.r Wnfr edilmek 1Blı1TI1dır. Bil · 
>_oq hll8ar1a.r ayn~ mUteha.ı srs1a. 

g~ ınuracaat olanma.sma llAm 
~erir. 

... ~~.~va l!Ahmm kullanılması 
~ ~ lılr ı.vtaa.. 

Alman dedet rdsl Hltler Mareşal lannerhaynım 75 ln<'I yıld&ıllmtı mU. 
JlM61>etlle FlnlAndlyayıı gltmtJtt. Jteslmde Wtıerlc Ma.reşnlJ ve Fin 

cnruhurttlsl Rltl görülüyor 

, ' ark cepbeılnde 
-<>--

Sivastopol 
muharebesi 

LIBYADA 
-0--

1 obruğun 
vaz ~eti 

Bütün şidde- T :hli~e ~i~di 
tile devam telakkı edıhyor 

ediyor 
---0-

Harkofta Alman taarruzu 
yorgun düfD1Üf haldedir 

deniyor 

Loındra, 18 (A.A.) - Llbyada •rob-
nığu hlınnye eden Akroma, Eı:ı.dem, 
Sldi Rezak mmtakalarmda muhare _ 
beler devam ediyor. Tayın!a, Sidi Re. 
zaka yapılan hUcum.Iann Tobruk ile 
Mıaırm arasını kesmek içln olduğunu 

''Tobrukun maruz bulunduğu tchlL 

baloaıar 
--0---

Alman denizaltılan lngiliz 
adaları sahillerine artık 

yanaıamıyorlar 

Londra. 18 (A.A.) - 1ngWzler de. 
nlzaltılarla mUcndele içln yeni wrul _ 
ler kuUanmağa ba§lamışlardrr. Bu 
metodlar o derece mUesalr olmuttur 
kl dll§man denlza.ıt.ııan Britanya a -
dalan kıyılarından tamaml)"le uzak _ 
la,şmışlardır. 

Bul garlstarıda 
--0--

Eş,,a 
fiatıarı 

Harp sonuna 
kadar değiş

miyecek 
-<>--

Muhtekirler hakkında çok 
!İddetli cezalar tatbik 

edilecek 

Londra, 18 (A.A.) - Rusya. 
dan gelen haberlere ~öre, Sivas
topol muharebesi şiddetle devam 
ediyor. Röyter ajansı dün öğle_ 

(Dcvanu 8 UncUde) 

sl!ylUyor ve diyor ki: 

1 ke c1ddt telAkkl edilmelidir. ırakat Bo/ycı, 18 ( A.A.) - Başvekil 
buruı çok kuvvetlidir. harekcıt tah. Filof iaşe, maaş, yevmiye mese
mtn edildiğinden ba§ka ıekilde çık - ı leleri hakkında radyoda halka 
makta beraber fazla bedbln olmata izahat vermiştir Başvekil demiş. 
lllzum yoktur . ., tir ki: "İktisadi hayatın sarsıl. 

------------------------- masına mani olmak için yerli ve 

Terbiye ve Maarif 
tarihi meselesi 

harıçten gelen eşya fiyatlarım 
har in sonuna kadar .değiştir_ 
memeğe karar verdik. Bunun 
için bir müvazcne ve takas ser
mayesi aynldı . Pamuklu, demir, 
tuz, köylü ayakkabı fiyatları u.. 
cuzlaştınlacaktır. Hükfunet, za. -
ruri maddelerin tedariki için bü_ 

• • • tün gayretiyle çalşaca..1<tır. 

Maarıf Vekıh dün bu hususta tek1%~r~.~ ~i:111:~~:ı:U: • • h t d• cadele ediccektir. lhtik.Ar vatana 
genış ıza a ver 1 hiyanetten başka bir şey deği]-

dir. Bunun için SOn derece şid. 
detli tedbir almak li.zırndır,,, 

ANKARA AGIRCEZA MAHKt
M ES i KARARINI VERDi 

Pavlof ve Kornilof 20 şer, Abdurrah
man Süleyman da 10 ar sene 
Ağır hapse mahkOm oldular 

Allkara 18 ('l'elefonla) - .AUnanya 
bUyUk elçisi von Papcn aleyhine ha • 
zırlanaıı aulkast davası hakkmdakl 
karar dUn Ankara ağırceza.smda suç. 
lulara tefhim edildi. Mahkeme salonu 
§imdiye kadar görUlmeml§ derecede, 
hıncahınç doluydu. Adllyenitı 5nU 
öğleden iUbaren meraklı kalabalığı 
ile çevrelenmişU. Boğucu bir sıcak 

vardı. Saat 16 da suçlular salona gc. 
tirildi, Bu Birada ağrrce.za heyeti mU. 
zakere odasında ıcirarı hazırlamakla 
meoguldll. saat tam ıs de heyet Sab. 

Amerika da 
--<>-

2,5 mııyon 
ton 

Barp gemisi 
yapıbyor 

-<>-
Hizmette iki milyon tona 

yakın gemi var 

'\"liflllctolı, 18 (A.A.) - M!lmeMll 
ıer mecllat bahriye encUmenl blrle,lk 
Amerikanın halen hlzmette bulun • 
mak ~artUe ı milyon 9245 tonllMoluk 
harp gemisine sahip bulunduğunu ve 
bunların 1934 denbcrl inşa edllmlg ol. 
duklarmı bugün ifşa etml§Ur. Bundan 
bqka lkf milyon 646 bin 606 t.onllA.. 
toluk harp gemial de halen 1np. edil· 
mektedir. 
Deniz mahfillerinde son t.ezgA.ha gir. 

me l§lnln 1940 da yapılacağı ve 8011 

geminin 1946 da den.lze lndirileceği 
talmıln olunmaktadır. 

rl Yolda,şm rosilğinde Rc§at Bayram· 
oğlu ve Emin Bökeden mUteoelckll 
olnrak salona girdi. Ankara Cllmhu • 
rlyct mUddelumum!si Cemil Altan ve 
ba§muavlnl Kemal Mora iddia maka... 
nunıı geçtiler. Yemlnll tcrcllm:ınlar 

Va.hap Tebı1zl ve Eşref Demircanla., 
Abdllrrahmaıım müdafaa avukatı Şa.. 
kir Ziya Karaçay yerlerinde idiler. 

Reis Sabri Yoldn§, muhakenumln 
bltm.I§ olduğunu, kararın olrunacağmı 
bildirdi. Ayağa kalkıldı. Esbabı mu • 

(Devamı 2 inci<ic) 

Yugoslav Krah 
Amerikaya gidiyor 

Kral terellne 
Nevyorkta ,enUkler 

yapılacak 
Vaolngton, 18 (A.A.J - Yugoslav 

ya kralı Piyer, pek yakında blrleplıc 
Amerlkaya yapacağı ziyaret emaam. 
da Va,iDgtona geldikten aoııra 1111 
gecea!nl, reis, Ruzveltln §etttine bir 
ıı.Jcfam zlya.fctl vereceği beyaz saray • 
dıı. geçireceld.1r. Nevyorkta kralm ,e.. 
rdine daha bnşka şenlikler yaprlmır 
m da dUşnnWmektedlr. Kral PJyet 
blltUn harp sanayii mUesseselerlnl de 
ziyaret edecektir, 

-o---- --

Orta ark!a 
28.000 kişılik 
ikinci bir Polonya Ankara, 18 (Hu usi) - Maarif 

Vekili Ha.s.'Ul Ali YUcel, Bllyük 
Mil !et Meclisinin dUnkil topla.nt:. 
cnıda Burs:ı mebusu N evzn.t AYo
suıı ~rbiyo ve ma.a.rif tarihlerinin 
telif cttirllmcsi yolunda bl.r taM\"

vur ve te..~bbils mevcut olup olma• 
dığı hakkmd:ıld sıınline cevaben 
uzun iuı.hıı.t vermiştir. 

Her i~ tnrlhl:ıe hizmet etme. 
nin bugtlnil iyi t.csbit etmekle baş. 
hya.cağma işaret eden vekil, Me.· 
arif Vekaletinin 3 buçuk seneden• 
beri ncşret.mekte olduğu haftalık 
"tebliğler dergisi" nde tamimler, 
tebliğler, talhnatna.mel~r. izahna. 
meler ve terfiler gibi :m38rifö ait 

Teyzeni. bana vermı· - ordasa teşekkll etti 
Londra, 18 (A.A.) - Ortap.rkda 

k • h ' D d • 28 btn ki§lden mllrekkep lkind bm Yece Sin a • e 1 Polonyıı kolordusu te§ckkül etmlfUQı 
Diğer taraftan yeni te,,ekkm eden 

Çekoslovak alayına da FillstiDdc me.. 

Fransada müdafaa 
hazırhkları ilerledi 

(Dcmunı S UncUde) 

Fransız halkının Amerikaya 
kartı büyük sempatisi 

dolayısile 

vetabancayıarkadaşı çoba-~~~m.Ie~~~~k~ve~~~ur~. ~ 

nın ağzına boşalttı Serbest Sütun: 
K Alin. w :.Oft'--t 1 

--0-- Amerika 
Kadıköy\ine bağlı. KUçU.'lcbakkal 

köyUnde, 1çercnköylii pehlivan Ah 
medin yn.nmd:ı. çobanlık yapan 18 

Vlşl ile mlauebet- yaşmda Ali, dUn akşam üzeri, köy 
haricinde karaman çiftliği civa • 

MaJtno battıaıa 
topları 

Batı istikametinde atef 
edecek vaziyete ge\irildi 

ıerlal idame rmda koyunılannr otlatırken, aynı 

ettirecek 
köyde ba.ldtal ŞerafetUnin yanın • 
da çobanltk yapan 19 yaemda Ah· 

LoDdra• 18 (A.A.J - Fraııaada met gelmiş ve: 
hUmmalı müdafaa hzırh~an var. Vaşlngt.on, 18 (A.A.J - Ayan ha. - HA1A bana teyzeni vermlyc-
Mllttdlklerln tsUlA hareketi tc~b - riclye encUmeni reisi, vı,ı, bUyUk el. cek mlsin? demiştir. 
bUslertne A}manyanın slnlrlendlği an· çisl amlral L1hlnin raporunu tetkik Ali, dul teyze$ni hiçbir zaman 
la,şıityor. HUr Fransız karargAlıma ettikten eonra, Fransız halkmm Ame. k~ndislne vermlyeccğini söylemiş, 
gelen haberlere göre, blnlerce ı,çı rikaya ka.roı olan btlytlk ııelıpattal buna kızan Ahm!'t, oobindekl ta • 
Majlno ha.ttmın toplarını batı latlka.. dolayı.sile Vi§l ile mUnaııebatm idame banca.<ınU çeker~k Alinin Uurlne 
metinde ate§ edecek oekle geUrmeğe etıttrneceğlnt aöylımıl§Ur. ateş e_t_mı_,:..u_·r..;... -------
çatı,,ıyor. Ren kıyılarında yeniden tah 11 

~:::ı~ı~:ıal çetelerle muharebe B ., R H 1Rs1 z BAKKAL D u K KA-
1çtn hususi te§kllAt ytıi>IDt§lardır. Bu 

:::~a~1;::r:kl y:~~e:~: NINDA ·çK· SOFRASı KURDU' ~!k~~:ı :~~m1:~0:U:;!1 :;~;: 1 1 I 
re uçaksavar toplan yerle.§tirllmesl 1 

buı:~;.;E~~1~ın:~· OEPllZ 
1 
sardalye ve dolmalarıa bir illi tl'8 rakı 

Londra, ~~~~1 Avnıpada lçU, sonra çekmeçedekl paralarla 
lkincl cephe açılması karan verllelL 10 şişe rakırı alıp savu,la 
denberl, mlltte!lklerln acele olarak 
bir çok gemilere lht1yaçlan meydana 
çıkml§ bulunmaktadır. Bu gemUerln 
ilerde mutad deniz mUnakalA.tmda ek· 
aDm1J olabllmeleri de lhUmaı dahllln. 
dedir. Bu iUbarla gemi aanayU denls 
ter.g&hlarma l§l;l TenDek kararım aL 
Ull§Ur. KaklnisUer federuyonu Bla • 

{Devamı 8 Un~). 

Galata.da iskele caddcsbıde 28 
numarada mezecilik ve tütünc\l • 
lük yapan Mihalm dUkkfınına, ev. 
velld akşam arita tanı.ftnki anılık• 
tan bir ıursu girıti~ ve dükkA.nda 
ufak bir sofra kurarok :ıardalya • 
lar, dolmaalr açml{j, bıi.r iki §işe 
Oc J."OıkI ~Ur .. 

Ehlikeyf Jıırsrz, milteakiben 10 
titre kadar l'3klyt da cebine dol • 
dunııuş. çekmecedeki paralan da 
alara.k aIVJŞmışt.Ir. 

Sabahleyin dUkkiıunm halini ,a 
ren Mihalm u.brtaya mllracaatl 
{:zerin~ zevk dlişkünU mcÇhul hrr. 
6lZ ua.st.Irılmah lıqlaıuxultır. 

u.rşun, ın agzxna .-..uç e • r,, • 
derek kendisini kanlar :içinde ye- n l m 
re scmtlş, Ahm.C't kaçmr§tır. Del.i· ? 
kanlı silah ses:e-.rhıi i§idcnlel" tara. kazanacak . 
fmdan baygın bir halde NUmune 
hastanesine kaldmlmış, carlh ya • 
kaJa.nnu,.qtcr. 

Şimalt 
Vugoslavyada 

--0--

Sabotaı ve çetecı-
llle karp 

koymak için 

32 köy 
qakıiaı 
~ 

ltalyanların kayıpları Rus 
cephesindeki kayıplardan 

çok fazla 

--<>-
la da b~r batk• 

itilir ... 
Tanıdık bir ımza ile yazılıyor: 

MUKADDER bir (kim kazn. 
nacak!) u:ıline ccup ' c • 

ren Peyami afa zafere on be::; 
5al't lmşmu • Kimi mü bet, kimi 
menfi on be kayıt \e ~art ••• Hal
bnkl, mUsbet , ·eya menfi olduğu. 
na giire, bütün bu ~rtlar o!:na. 
dan \'eya oldu~'ll halde bau zafer 
rııuhıırrlrln dediği tarafa def,-11 de 
ııkslne mal obbillr. Bakınız ne 
den? 

l - Muhanire göre ilk .,art §U: 

llangl tarnf 7.altlana <leğil~ kendi
ne ~,·enıyorsa. .. 

Jfalbuld znmıına g\h·enmek dtı 
kcncllnc gihenmek laı<lar ehem • 
miyctli bir 7afer anlilidir. 

Zoıruı.n, t-0pyek\ın, bir ferdin, biı 
millet.in iradcS\ dısmda kalan b\i· 
t l1n amllldrl binlen ifade eder ki 
btı amlller ken<llne güvenip duran 

Londra, 18 (A.A.) - Verilen ra. tarafı yıkmak için kıLr5t tanı.f1a !t1 
porlara nazaran glmall Yugosla.vya • birliği ctmt ohıbllirler, 
dakl Slovanya vilAyetlnde derin btr 2 - Hangi t:ıraf düşman me.-n. 
botnut.auzluk mevcut bulunmaktadır. leketlerfnde lhtllil çılmıasmı bek. 

Kart Te nJaan aylarında sabotaj n ı lemlyorsa. .. Maharr:lr.e g3re • & 
çeteciliğe kar§ı koymak ~ 38 köy zanacaktır. 

yakılmı§tır. (Devamı S llnctlde) ~'&iDi S Dnc&W' 
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~~;;-ı ı~~ Suikast davasında karar v rild~ 
~ ~ ~~lJ~ (Ba' tarafı 1 iıclde) drklan tüdll'de bu pa.ra Jı:eııdllerlDe lara'k o alvarda tıuıunauguna aınııı 

Şa in Sarayları 
Neler 06rmemlştlr 

(ııplak D n 

r tN tarihleri, milAttan ewel 
Y 2205 • 1766 tnrlhlerl nrn-

ınd !Ult Unnt: bir H a 

Yazan: R. Ç. 
- Benim I< yfimc ha.lk ne ka • 

n,ıyor!, Ben imp rntor değil mi· 
im, 1 fodl iınl l nm!! •• 

clbesi aonratiM yazılacak olan mu • ed!Hr. Fakat gene tekrar edl)'O. ...hldl toför Fahri Uçarm ,etıad~• 

A k " ah s ve raasaı karardan ayn ol.arak kwl ka. ııın. :Kendileri temyiz etmeseler, bu H Blgi).m TokgözUn bu hususu lal t s erı ş 1 rar teflı1m edlld1 ld: bwMI& Pnvlot U,. 10 J1ra,yı maliyeye yaımnaaalar dahi men teyit etmesi gibi delllterle eabl 

k 
Koml.lof 20 §tir, Abchırr&hm&n Sny ceza lG eeneyt peütl 1çin dosya tem oımuı ve ıxıablı:cmeee do ıııdfaeDISI mallara arşı men ile berber Stlleyman 10 ar acneye ylze gidecek ve tetkike tabi tutul& • bQ 701da cereyan etugtne vicdaD! ka. 
mahkQm edllmlşıerdl. caktıl'. naat h8Sl1 olm~tur. Her ııe k~ 

•ışlenecek suçlar Berber BQl yman dunlfED8o)'a ilk K4BAB.JN JDCnn maznunlardan Korııllot ile PaY1 çıktığı gUndekl hali ne Adeta lAkayt Mahkemenin ima kararını aJDen malttulUn Ömer olmadıfmı 1441& ef • 
---O-- ve LIUfin1 bozmuyon1u. bilcllrlyorum: !emekte ve bıı iddialar TDcut btıs.a. 

Asker mabkeme- Abdllrrahman mutadı Uzcre dudak. .._ İcabı dll§UntlldU: Esbabı mucl. )'UDU t.etklk eden ehllvuırutun ra~ 
d 

_.. k me lannı ıanıyordu. Fakat aakln, •otuk- bca1 ııonradan 7aztlacak mute.aaal ka.. larmdıı tahm.lne mQstcnıdcn te.tl ler e muua 8 knnlr ldL KonıUof uatt. PaTlot heye· rardn gtsaterllcccgt U%cre m:ıuıunl&r. ey1edlklerl ~lWlUn bQ.nyeai Uı ~ 
edııe~ek canlı VUlyelte karan dtnledller. dnn sovyet Rusya tebaaaından ceorgı ktlıAU. yaırı. 'b01U ve bcnz1 ba~ 

• aan mQtalealarB laUnat etme~ıcte 119-
.. _._ __ .ıft~ ha'--- vcrlldiğinc KARAR SO\'l'ET MAZNUNLAJl Pavlof ve Leonld KomJlofun memle. 

.tUl.Alfol.....,.._. 1.11:• ketleri olan UakUbaen esasen komU • r de mlıteb•S!1!91&rm bu 

u inden hah derler. ı,u tarih 
do~ hl •dur, CI ğil midir! blhni. 
ycruz. Yalnrz bildiğimiz bir e.) 

nrs."\ Honan h frlyııtındı\ (ikan 

To. • 1 de f tınn 1 tif d ko
<'1l.'i1Tlı koı 11~ ği unutm:ız.. 

,...__, _ _,, __ ..r ""m muhh.kenıelerl 1ZAB EDILt'f'OR •- tah •- -~-"n .,u'"' u.ı:ıAÇ.1• "" nlııtılk tlkrl v akld erile mUcehbez .... mame:ı zan -ve m ... e ıxıua-•ıstr U kanunund!l. t.n.dill\t yapılmı:ı.• KAUp MUnevver GWCU taraCınd n olup bunlard&ıı be.zılıınnm ~ 
m hnklnnd!lki lı\3 lha mecl rur.nıı. okunan karardan aonra Rclıı Sabri olarak TUrklyeye gelen ''9 tabtıyet.l • ı:tkrcdllen dellDerle mUnaltap ıd!lO" 

keMr.,.1.en'le bu hakanlnrm ı lmle
rin!n yıwh bulunma ıdır. 

Hnnbnn son hakanı, c.-et\'el tah
t sınm moıfüli olduğu üylen~ 

H!iin • minde deU bir ndaın 
' rdır. Ta:rih tam bir dell nilmu • 
n bunan 1;11.Jf blri~inl %Or g- te
rir. 

..ıb~na:ı~nllı hnk:uıa hlr ogttn, onnn 
"'' ı ı Cl' Wr 111allı: 

- Jlnlcruum, el r. İMan knlbln
de yedi fanc dNfk ' rdır. Eğ('r 
hir in."Wı bu i1elfklcri hnh1p göre.. 
bSllr DmrO tının olar! 

Ditlnln 1 i kann hım rir. He
men \"e'.drt Pi • Kan'ı (a 'hnr: 

- Cire lıerlf. aB. 1n o kal • 
hfndcki yedj dclP:-i ~lirenin 3mrU 
tmnı ol ~ dA bamın h:ı.n.'\ 
ne vl linT!. 

Vezir hıw:rct lcfnde: 
- Den bunu lıtlml ordum hıı • 

kl\nnn!. 
Dly<" ('('\ p \'Crlr. 

• at klZ!ln hC1'if hiç hu t'C\1lPo 

la ' n:ır mı? Avnn c:ıktıi:t kadar 
h::tı..;ınr: 

- Cd11t, bum' ı:;"el 
rtrlc U\ llı \e trtn ne l:l mJl 

r tıl' ~I mınsı panı ctnıC7 Oc-J. 
'At satın h'r s:uıİ\~Je kelle 1 \İl. 
~utt-:ın ucururl V<'Zirln 1 ııll 1 ctl.a· 
nlır. ""i • J nen t'I i!<l rln erinde 

<'11 r ...Jy ..ı .• 
"Me· tU h nm kalbi a . 

dnm'lk•'I• r·•' nt r.clfrl 
n ne nptnn 1 H O<'ıt 'E!Z.lri 

öldıir'1 ım ! 
ni, nr.ı •a ha 1ar. Onu vtı• 

ran e 111\{lın "lünrt, f'll rinl ke~. 
tfrlirl r:ı 'lm lnhhrlle, oflarll 
t;ml'\h1", 

Jl re et \ ers n, nnun dar " • 
kıllı" o'au Jmrısı Ta • J{I imda(lıı 
~eti iri 

- ılnlm 1.ot"nrığrm, d<'r. Ben 
eni len<llrir, 1 ederini J ok ede· 

rim' 
J> it:ıhtm neknılıı? clill er ı:cnt! 

'-nt'lmı f."l'kCi:i \':ll'!;tı lı<'p ini "nrn 
yın hnh(' io top) r. ~lar tım• 
ınrJa hin bir mec;~lt' yalrtmr! Ra'j 

t 1 n ı \e l!emll t 01<10 n halde 
l•Utlın clln-ctrfcrl ç~lnk &Ovar: 
Terbf in hullndn chhilln gtre 
mly<!relc \c s ~ l"nrml::vrtt'. ma<; • 
karn b"r !t m '.\n (ıkıırır. 

Bö lece J.-e<1crlj hnluın "~rl key 
fim ı;cJ,, <:e\~ll \C'llrl Pi • J\an'ı 
unntdr, F ' nt hu <'lnncım tndı <1ıı 
'1amafrn't:ı lm ohc'IJ J 1, ay • 
ls'tt!:I h~ Prc tt-mclt piJA rı ih!, 
tclmı.r l ?. ut ı~et11 1atmal< i . 
tA?T. 

TAt."t oo h:ıTI· ıu·a_qni!ft mut. 
b" bir dcdfkO!lnvu mucip ol . 
Bü bfr lwnn ~ösferlr. Ha .. 
kan fn.. nlri, orluh rı titret ti~ 
rete b:ı~'lnr: 

Ba ıcı v 
ıar za 

o a a•ı· 
istiyorlar 

- Do ru üylU) or un! Dur hen 
onlal'6 Ö) 1 tılr l't"Zn. tertip <'de im 
ki Bktlbn 1 m in!., der. 

Hemen, nlt famfı orok, ilzni 
çla lmplı geni bir meydıın yır.ı•· 

tınr. Altmı Bte 1 U·' DütUn n ~ 
lcrl yak bt nıl lmı:ın 'U(m ü7.c. 
rimle crp k bir hııldl' rtlrUme •e 
mecbur ecler. 

Fnlmt lmp nıtorlçc f<'1')1ltl r, c. 
ninler do ur, l 1 n rah t ız o
hır cli)c, bir t db'r :ılrnağt d:ı. ll• 

nntm • P it ht n bUtUn :ıı: 11 ... 
yetlerinl, <1 'olbrmı, tanburlnrmı 
bir m t.oı>l::ır n·ı;s~ler kızgın 
r1cmir rl n rl rl en m ıt-
hi bir t enlnl 
i ttiıir. 

YıılnM k b p ol n in anlamı 
ctlcrlnclen tıknn ., • koku~ , pi 
l lerirlc rnbe'r ortalığa d rılır• 
ken lmparat-Oriç d m1"5hor loo.dı 
olan dansı, dnH~tfllC'rf le bcrnhcr 
m t bir hnl le oyn r. '\ orgunluk• 
lar lçind rabm kunct \erfd ı. 
dehl~n<'ln~ nnlrm1nr ahr. Ku • 
cakUın 1 ue !;n bi' leee 1co1d:ın lto. 
la dfuJ r, tntikn.mını nMı tna tnıı· 
u. n anı impm~, r 'inç irin de 
)ine :r:e' k 'e hen~ne de?' m c-
11.el'. 

Yoğur ima'atı 
kesildi 

Hükfunetçc de mcmurlıı.nn ma- -<>-
a.sıannn. zam yapılmak surotiy·e Yog"urtrular narhın idare 
~ul cdilm"ş olan ih:ı.vnt pahalı_ ~ 
ğm kan;ı hi znm f!'Ormcdikle- etmediğini bildirdiler 
rind~ doı:ı.Yt çok m 

1 

ül vazi. Son iki hafta.danberl 1 tanbul 
ette knlnn bir ('Ol. ser t mes . 

lck erbabı .,.e mile ler mUs. civnr knzalardan rnc.kte olan 
tahdemleri arnsmd& han ve a- ve 'Silfvn yoğurdu,, i mini nlan 
oortıman kapıcıb.rı ilk u- ebbü.. voğurt gelmerneğr 'roşlam tır, 
sun giriQffiişlcr ve mmt lm ti Şimdiki h"'dc hir ic;'ndeki yo· 
ca.ret mildür'llğünc mürncnat et_ ('llrtçulard n b3.ZI1arı kendi ihtİ· 
m.iş v zam i cml 'erdil', vnçlan için )'oğurt ynpmaJ...1.adır. 

lar. Fakat lbu yoğurt nr "Yahudi 
Apartmınn, han kapıcı e voğurdu,. nnmını alan yoğurtlar· 

odn.b an esaBOl ötedenberi az dır ve yağı phnnu südden ya . 
Ucrct ald ki ı ı ha.yat pahalılı- mlmaktadı.r. T cnret Vekaleti bu 
i(ı al'tmr.J 01.nı •nn raı'imen nyru yajurtlnnı. 35 kuru nnriı koy. 
halin devam "ğini öne sürerek muş olmakla bc-rn.ber bunlar tam 
apartıman ve han sahipleri trı. vağ 1 yoğurtmu gibi 50 kuruş · 
rafmdn.n ücretlerinin artbnlma- tan sa.blmakta.dır 
smm teminini temenni etmek. 
tedirler. 

Bu tnl<'P haklı görillmü.<jtÜr 

Yalnız n.partrman ve ha.n kaoı 
crlarivl od ' nnm ld lnr 
Ocret lb r o Y-O]rtur A ·d 
ın lindnn 100 lira~"l'I. kadnr atan 
oda.başı ve ko.prcıl vardır. B 

Y $rthane sahipleri bu ay 
ba~ndn i must~ rhğma rn.J-

1 rncaatln silt fiyattan pahalı ol 
dut!und n vo" rt narhırım idn.r 
tm el ""nl b d"rmiş ve fivatla -

ra tı'\ i t m · lt'!'d
0

• Milste.<-"nr -
lik bu hu t t tkikJ(l>r yapıldL 
ğını ve bö' i m 1 r Uğiine 
vaziyetin b"ld'rl'm<' Uz re old•ı-

mize kabul edll n 1.11 er maznunlar ~ ... ·" 
meırlne nlmm11t.ır. Yoldaş terctımazı Vahab Tebrlzl vuı. mty cıe!t aereceae hOviyeU ta» .... ...... 

!Aylh:ıda. herhnnm bir sure~le tulle kanın Pav'lof ve Komllo! cUm suıe:rmnn S ğol v Abdurrahman eyllyen ömer Tokadın phalyeUn• uY 

k 
u-•-- ll .... -t o.ı • y Snymenl t maa ederek onlar vasıta. ~ . .AL mcınl CUıUULC et' P n<'........ le cUmle tercUme etilrı.1l. B brl ol • mamaaı 6lllnun Ömer Tokat oıııı-

tmda bulunan :ıh in'" askeri ceza 0~ dedi ki: sile Ömer Tokadı Alınnn bUytlk elçi. ğmı kabule kAt1 bir beyyine t.efk11 et. 
kanununu nlfı.kud r eden suc;lıutn• ··- Konıllof ve Pavıota eöyleylnlz. ıl Von Papcne knrıı aulkaııt yaptlr - mlycccği qUcArdir. Halin fU ~ • 

d 
,_ _. •--· n tAbi ola ma""' nzmetUrip onu mevkU tllle koy-dan O.ayı Nı r.~'l .,. " • AbdUrrahm n ve Sllleymanla bavul • ~.. yan tamna g6re mıhMoıe IJlAS%llı11 • 

ki lm tadJ 
!=; oJl lıı9" Ö mak tı;n 24 2 942 tarllılndo Atatllrk - ~-' 

ca an )"tl.'ı' r. • • vaaıtaııtıe taı.ııuktan sonra mert el. lardan Pavl«l& Konıflotun, Qıll"'"-
l:ı.rm kışla, k rnrg{ı.h, askeri mU • do oUlklerl an.bit oLmuot.ur. Ömerl el· bulvnnnda ltaly a sefareti yakınla.. ta.aa~ ft taam1m eJledlklerl tıa 
css selel"' ve mr>nınu mıntnkalnr do ett:iktcn sonra Von Popenl 6ldUr. rmda mııhlycU Uıinnmen tayln edile • tiW 1cray& amıetUlderl ve diğer ıııdo 
l 

• d k ~ _..... rn devriye k mlyen, sadece ·Mk!!Ck lnnl!k kabllL · -~-~ çın e '!n •uuo • • mek için yavaş, yavq lınZtrtı yapa. 3
.. nunıar Abdurrahm&D ve SWeyıu---_ 

... arak ı -"bel v --•·m tn!lllnra ö bu -unı haiz oldu,.,, nn1 ··1lıın mnddey1 ~ • .. o uu e ~ rak, bu fi l tasmim ederek men ,,~ "'y ~ do. b3zı TesaJk1 muht.6vl bavul ~ 
kar§ı 1o' yeceklcri bUtlln suçlar da kaUe m mur et.Uklerl de anl~ılmqı • to.krlbcn s at 10 srralnrında von Pa. lcBJle bwıl&rla tema• b3.fla.1JP• O• 
e kt'rl yo. tAbi o'tıenktır. ur. Yalnız l{omllof ile Pavlof ömerl penin evinden mndamııe ıernreth&ne- merlc ae ~ anl8.§Inal&nnr blll9 

o-- von Papcnl IUdUrmek lr;ln azmetUrl • ye gttUği ım'ada onu bldilrmek içln rek temin eJ1e:nek ve bunlardan -

V• a ı· te ı ·""' • a~ etmek s reUl bu aı b~ __ ...,. 

1 e n lg 1 yorl r. Kendilerine bunu d aöyleyl • dDrrahmanm auçua lkamdaA ~ 
nız. ctt1rdiklerl ve faknt bUyUk clçlnlII dııhl Pa'flofa lstanbulda ııtllıı ~ 

k l h ık S
......... b !Aesmdcn ,.

0
k evvel 1nfilik eden bu maddenin t.e81r saha. ,..•·--- ..... _ .. e ""P"' __ ... b __ ........ 

Agı .. r i•çi rt rı ve a "1A""~ .. ,.._..... k 11 d ,,lAUUU!• ............. ,,_ ............. ~~· -
':;" '-·-ııkt·"·a:ı bulunuyorlar, tedbir • 111 ......,_,.a ıumn 1 bcb an cc aa. ı k .... birl--' ı dağıtma birliklerine verile- ......,,.. .... demenin gldd Undcn y re dD.ş rck eoı amaca ...... ., .. tar 

--•- beyannameler lcr atqorlar, sllAh tallml yapt.ınyor • diz kapağından Y • lanmaanıı ve dok ve tem alannı dcvrun etttrmek~_.. 
~ la.r, bomba ,_,....,, vaptınyorlar. sn - Ule yn•dım -e m····"·-t• ... ..,... .... ,,- tor ro.porunıı "'Öre eol kula,.,,.m 1,şlt. ' • ..._....., .. , """ 

1 t nbul \lll.) llnd n: le""'•" •ıc AbdOrrahmıın da bavul ., b~ lan -Atlc·'""-e --•-·· .. -,,_ • me kablli""'llnln 0"tc blrlnl zayi ey. '"' _.. ,..,.._ı.u. ı - Mevafm dolaylJJlyle y!lyctcre ve Tesikal r vuıte8lle keııdllorllc ta. ,,_ " __ ,......... ~.-
rln fi l "me ... nl muc!n oldu""• \'8 bu aureUe Bu !Ubatla mam.............. 6~ 

göç edcnl r heyannam le 1 y ye. k ö rl d t.anışt.mnaya vesi· "' ... ·- 0
- .,.-

le
•lndekl muv•kkat lkametg .... la_..- nrıara ' m c _., dl flllln tam t.cşcbblliı dcrecuindo kaldı· lle KornUofun harek.u..tne ... 
• .. ..... '•M le olmak aur Ule bu 1•0 vıı..-..ım e • ""'•k '--- .,," ... ~ " - ,... ve ömerln de ınnlAk csnaımıda bulunan .. ... ceza ..... unWIUll -

dan d ğl1. a ikam ~azı ve 1 o• ~--yor ar. hOvtyetlnl v •ahılını tc§hlsc lmkAn c1 maddesinin 4 1lDCO beııdtDe ...... -
rerek o bir k re kaydolmalıı.1U'lar. Pıı.vlof ve Kornllafa aısytoylnlz ki w u ~-" •~-• r1 ._ .. .41' kalmıyacal< ""kilde ~nı.1UIM' va bu lld ka öl m ._. .. e ~yele --.-

2 - Halk dnğıtm blrtlklcrl nğtr l'··-t ._ :muvaffak olup da .,... "" tı9-au ~ '°mıımcn maznunun hMlse)'l atlkalan bulun.. 88 de fillln tamamlanma71P ~ 
t,çllerc do#rUdan ı.1oğruyn k rU rını Alman büyük clçlal von Papen mmUı b""· d __..._d k t ·-·-

rdi 
"''"''DA ve dl~ r maznuntarıa ömer te """ ere~ e a mıg o~ 

vcrmly kle r. Ellerinde Mayııı, o:.saydı cunıarı 41SO ncl mndı.1enln 4 "'"O- A.M •tnrn -• k ......... , ,.-
k 

Tokat. ve knyıp lıtepan n...o..-ıkJ ta.. ........ u a,U& anunun "' ...-
Hazi.rtlD ayına alt a r ııçt ekmek o nn...n benAı.ne t vt knn 61Um cezuı ........_... d d 1 .. ' ... ,_ 62 •-cı _ .... _ ... _ tll'· 

"u ... nımadık1armıı mut datr oııın lnklrla. esı .... e...... '" m .... Ulrlt ..... 

oanı b ıu an a ır IKll r bu koçtuıla. ldl, s bebi de ömert von p pen kar. tik k ı -'-rrnıı ra"'-'cn "bdUrr hma.n ve BWey. an yıı al&nJp nezaret • tına -
rı kayıtlı bulunduk! n b1rUkl nı lbıtn.Z ık t l"ln azm ttlr 1° olmal rı ı:o~ .n tllll'-Ll' IJU alJ " e m'11 • manın tahklkıı.tm h r ııatıııı.smda ecb- dıkları tarıııt.e.n muteber oımsk 
ed rek tahşmakta olı.1u!"!ıl mUoMCPC, dır kl 64 tıncil madde ••aı:mettlrcnler ..,.. dA&U -"" 
!abrlkn eya 

....... ı d re mUdOrltl. kcden ııe lckdlğcrlnl t.cylt ve itmam re •u cer sene mQ ...., e atır ........... suçu doğnıdıın &>ğnlya beraber ifle. --·" ___ , _ _._..,_, __ _ 
l?Une h taben yazılnlqı birer nıcktup <'yliyen bey olun ve bunların Komi. .. ~e c~""......-..... ,...,. mı, gibi ceza görürler,. diyor. JOfun ••Ulrkçe b len Ruıı,, ve Pnv1o1un SUleyma.nla AlıdllrTa.hmanA ~ 

l cak rdır. Böyle tna:ıvvur, ta.aınlm ve taam· ·"- 1_,.....,_... do. ••tUrk"" bllm1" n lhll""'r Rua., dL buııl!ınn da vwerl bu tın ,...,_.,.-
S Halk dağıtma btrUklerlnco L mQdle ndam 61dUnnek için bir ldmae. ,,,_ OJ ,,_ IJJG 

lhP •-u re verile k r mı A-tre, mil. ••1 b'···t :>' ısımıcncllrlp yaka nmalarmdan abtnetUrmll olmayıp ııa<Sece diğer "'~ .,..,, ..... yı azmet.Urmlye yahut kenClıa ........ ..aı--
- ve fabrfJ,aı ra g6nd·-"en mok evvel fotoğrtı.tlarmaıın teJhlS ve bazı tul.an\ yardan et.tikleri ırUbut.U '"" "' ,..u tO§ebbüs edip de fili lkUdıınnda Olmı. cıd .. bıplıır hakkınd n ldldc mu mele yıı.n bir scboble meydant\ gelm r.ııo hususl.ycUerlnl izah eylemclerlal ve bile gene bu kanunun 4t:O nlei ına iil' 

yaprlll<'.altı vll'l.yelte hazırlanıp baBll· ceza kanunu ö!Um cczrunna bedel ve makt.ullln Ömer olduğunu, motnıkA.. Sinin 4 tıncQ hetıd1 muclblJ\cc taY et 
ma

kta olan bir tnUmatnam de bQtUn tmd:uı ölenin a"akkablaUe elbl.le " !Astın &'elen oıaım eesaaına beM
1 

c:n u 20 t r nğır tı pu cezaaı ~ , .. 
tef rrUaUyl t b t cdllml tir. veriyor. Bu 8 beble mahkeme kendi. ıapka pnrçnlanndan kaUy Uo tayin lncl maM ne tayin edilen 20 tb' t 

H lk dağ:tma blrUklerlnln t.t~kktı !erine 20 §er sene ağır hapis cezMt ve tcşhl.9 eden, mUtevettanm Ankara. ne alttr bapla cezaısı bldlrUerek !! :a 
l"-- alt kn--ame sureU lıo bu ta. dJ ku ya lklnd ... eı••tnde rntıstemlrren knl· ııcno mQddet1e &ftt' h&pl.slertoe _.._. ....., _.,.... htıkmettlnnl§Ur. HUkmUn glol o • ., .., te'f'l>-, 
Umatnam den, alil.kah bulunan bUtUn nan c~bı muclbeal kıaadır., Kendi • l.1ığı Toros oteli mlllıtahdcmlerlnden Uye haro tarifcBI kanununa ~ 
rcs • d lr , nalk b!.rllkl ri ve husu&1 lerlne aynca latan lı bir urım tobllt Halll Unsal ne A1l Çeliğin phaı.1eUe. 6000 ~ d11l'UfDl& harcmm _ ___.., 
mtlesst! e ile rabrlkAlara gtlndcrlle _ rll elde edilen vtlcut bakaya.sı Om • nlııbetinde paylll§tmla.rl\k 2:0 rrıv-edll~kUr. ıo .,. 

Blı. de kendiınlrl tutnmadık. Tıi. 
U7nklnrdan J:C:l<'Il lıa nt'llltulu c • 
Jere, bir akSigıd gibi, hep birden 
cevap Yerdik: 
"- Ah bu in il)erl abiden 

ııe anla"frlnuu mnhl~klar!,, 
\'crs:ı mu:ılıedeslnden berl İn

giliz hl\ricl s!yasetfnılc görlllen p,u. 
nıhctlc.ıi Jıatrrladık. f ç!miz<1cn ı,ı. 
ri 17 nd ytiz yıl , ~k lirli! ili 
bir bUytı lngilir. :ıdnmmm, 14 Un. 
l'Ü Lul)c lıarşı bcrnb"rce harbet. 
Oklerl halde. mütfofildcrl llolan _ 
lln1ılnm onmdruı ili clavranmı
l n \llt.nncln lanıın hitnbcn ~"aZdı. 
b'1 o rlp cllmlcleri zikretti "mUt 
tcfUdcrlnizdcn :ı~ lıınl)or, dil.ıruııı 
lRntırr.la mlizakcreye gf rf iyorsu
nuz. nır yanann d tlnnnaın (',e. 

fla.retlnl lnrfyor, blr )ıınd::ı.n d:ı tn.c
kile.'"1n nıokmemetinl nrt.ırı)O u
nuz'" 1910 <l:ı.n}J(!rl ingill:r. • rnuı-
ız _ A lmnn mUnMıebot terinin bft

tün tart• i bu d ğil m.iydit 

Pakat 1919 dıın l9SO r. knd r 
t':ın ıkıcı bir oyun eklinde de\'am 
c<l n bn \'11.7.İyet 1931'! de muktul le 
mtı zo ı nn bJr h:ıl tıll\ ordu, Al
m n 11 ke~ gtttlkç h 'iı or, 
n:ıLI 11 mi i'ktid n eıe p!dığmClan 
beri mlit cruıl , mill'fç bir maN. 
)et nlryordu. 

Konıllof ve Pavlof kıırnn temyiz rinde tetkik ynpan mUteh8.8St8larm 40 Ura Pavlof TO Konıllattan. 
Ömcrl f'oto-nlis1nde de g!SrWen Ud dan 20 lira dıı AbdUrrahm&D '" 811 • 

etmeaeler do.hl Terny\JI mılhkemeaı 60 
OC

hunu rcl'Cn tetkik aecektlr. Zira h3 k k&fl nrasındakl et benlnl bulma1an ı ymandan ta.Milin& n tercDDld .,. 
ıarmdakt hUkUm on be~ acne ağır hep otelde ikameti esnaarnlb verdib htı.. reU rln1n KornlJof De PuıottAD 0• 

,1yet.ın hs.lltabtld ki ka'-·l.1lle tot.ofra.. diğer mamıflarm hu dtırdnıııdetl ısı al geçmektedir. Bununla bernbcr ay. J _ _ __ ., 

nca kendllerl de b1r hafta urtındıı flye aynen mutabık bulunmam ve t.uavlyen ve mOtesel.!Uen aııııma--_ 
n 

mnznunlnrdan Pavlofun lstAiıbulda, KomUof \'e Pav'lof hAklanndl rfllllllD 
bir temyiz arzuhaJ e temyiz edebilir. __... Beyazıtta. Az.ak atnemuı ynkmıt.nıl- tııbl W:nylz, SOleymanla AbdQ~ 
ler." ,,_,., •~ dıı AbdUrrahma.nın yanmda blr kadın man haklıı.rmda da kablll temflS ol " 

rAVJ.OF u•, Ilu. AIJ 
olduğu hl\ldo kOJı~tukıa.rmı. tauıııcu 

Pavıot tercUm n Vll.!ttaııUe soıdu: Yuautun vo ıcomııorun da Marecl 
"- tıAmı aldıktan bir ho.fta zarfm berber snıonunda mar.nunla.rdan SU -

da mıT,. ıcymanla bir ııabah btrıeıt1klel1ne, dL 
Re!Jt - Yarmd n itibaren bir hafta ğer Amme phldl berber çırağı Mol%ln 

r.artmda. Fakat ''ben bu karan aoğ. v hAdl çıktılfı urn n elinde bir teY 
nı bUlmadmı, lcmyb ediyorum,, dlye bulunmaı.1ığma adı geçen otel mu. • 
1ki satrThk b1r lsUdıı Uc de mOrncaat. tahd"mlerinden Halit ÜMalm ve va.. 

mak 1lzcre, f6 
Pavıor vo Konıllot hakl&nJMI& 

Uncu madde ile ceu taylnlncS&'" '°: 
leymanm mabkQmlyeUnde oofU!llU1' 

la ve cllğer bımıalarda oybtrll#l 0-
17.6,942 t.&rlhlnde karar verilerek • 
cıkta tefhlml iCra ııe Koml.ltıt T8 """ 
lo!A tercuman vaart.ulle anlatıııı> ..,.. 

k ..tldlr. Mut l l!Amm tebllClnd~n kııdnn biraZ evvel kuC3fuıda kırmw nun yollıln g«leterüdl... 
ltlbaren bir hafta içinde d temyiz ltUma,ıa sanlını.7 o mahnlde Çankaya 
lA~aaı ftrcblllrlcr. Temyiz l~ rtl'..nsı 1 18Ukam Une doğru glltlt;inc ve kua 
vercllklerl tarihten iUbanın bir haftn o sırada Komllorun Sovy t ae!aretııa· 
lçlnd 10 lira drpozlto zıırfmı maliye· ncslııe alt 820 numar&11 kırmızı oto. 
ye yatıracaklardır. Temytzd kazan • mob Un lçlnde ve OOfö" m!lhalilnd o. 

AVRUPANIN zıiiiiı'iföiıiııittiıiıiiıii~ 
~~~1ı~~~~1!lli!!illlllli~! M UA MM A SJ 

43 :ruaaı 

'JUL ROMEN 
Çe\11'f'D. 

LUTFI AY 

tiyati barp., aaullerine mUrnco:ı.tı 
ı.at'lyen doğra balmıyanbrla aym 
f1kirdeydlnt. Madenlki ilk r.aman. 
ınrda. bizim lı:ln pek zor bir 1 ol_ 
maclı.itı hııldc, Bitlerin iktidar mev 
kllnc yülcsehnC!llne mani olmamı , 
nı:ulcm kl bo bodnlnlığı .ctml<;ıtlk, 

kenclileriııe gore birer pa~ m '· 
uldllrler. 

ı t.e, böylece, 193!5 tc, kuv,;eto 
b:ı \'Ul11UUWlk için, nazlzmiıı iç 
\C 1115 zehlrlnl n t lıldı hlr !li.) &• 

setle tahfif etmcğt 'e erg~ çıkıı.. 
cnk b~r fırsattan istlfa<lc ~derele, 
bu bellyı bn diSkmcden ortaclan 
knldırm:ı.yıı hazırhlnmayı da kiri 
~örUyordu1'. fngflit.ler de bu nok
tni naz:ırs i!If.lrak edlyorlarclı; in. 
glltcre<le knç kisi bana ayni &eY· 
lerl 6yletliltt. Faknt rıa ıl olU)OTo 
clu da Ahnnn tehUkcsini ha \"1151. 

talıırl:ı dunlurabfleock yeglnc lruv 
'-etin Frn.ns3 ile ln~iltere aramn. 
<la çözUlmez, u ~ızmn bir bare • 
l<et le dü unu hcrnb rllğl olaca. 
·ını kimse ı;örcmlyonlnf 

tmular: 

Jldt: Sabri Yoldaf, azat Betat lfllll• 
nmo&hı, uaı l:mlJI B!Sk&o KAtlpt 

Mtınener GQk:Q 

amma ile ~onmı. 
Bu.nanla beraber Ud Mbeptl.• 

dolayı. az kalsm onu bu ki~ 
ltokmryaoaktmı. Birinci ı her fdf 
ckn t"V\'el, hnli tek başma aytJl
ta duran, dUnynnm &erefi 'YC bil,. 
riy::tlcri uğruna kahramanta ••""" 
tan tngllt('re için duyduium b•f• 
ran'ı .ı, se,·glyi silpheye dllftlHb6-
lece • en ldiçük bir sözden bile <*' 
ldn(li "dtndcn \"e bu kıtayı yeııp.ıw 
bir kitı hııJlnde ona b:ığlryaa ffflllJ 
pnti CMlmnluğunu azıcıli olnn "'1' 
iltmol: \!lt.cntedlğimdcndi. ~ 

nw1unkl lf.endi meıııleketlmln .._.. 
talarmcll\n ~,ık yürekle bab8et:tilll 
'c <laha d~ bahsedeceğim, o hal • 
de fogllkrcnin ya.km mu1a.Jti 
hat.alarmı, yanlı~ g6ril .lorinl -
lımıya da hakkım yok. llöJ le bit 
harchet \Ucnda getlmıek ist.ı11 • 
i~m tabloya bnştnn ba11& 00nnut 
olurdu. Sonra, bu hatala1' bn~ 
bizim omuil:ırmnza <la onlann o
moilanna da bUtUn a~tanle 
öyJe çöldlyo1' hl ne kild ~ 
edeceklerini henüı~ kaıdf kenmı. • 
rinc M>mıal.-to. clnıı lcllletl rce 'bdll 
lar Uzerlnrle ineeden inceye dUır;&
nUlmCsJ faydalı olablllriH. 

~ a.lrl inde kim~ ... n" 
Zf& fJlr eı:mm yaı;lfluSI 

bir ın.-. ~ ctm<!'ktcdir. Bu 
hmmta tıedcftrler yapılmaktadır. 

~ cevabını !grnfla vermiştir. 
Fnl<rıt hcnfiz btı.~n mOsbet bir 
cevap çıkım.mm, y~rtçulardıı. 
maıatı iioosmişlerdir. 

Jlrhe<ıtz bu tdıllkeyc mulıtellf 
tcklllcrde kal""'ı koymıık mUmkUr.
tlU. ilen _ ve liylc 11anryonım ki 
d'Onuesson da - ku\'lete ve "ih· 

imdi, bUHio Alm:ın milletini ar. 
ka'"11d:tn topla.ouy:ı muvaffak ol
duktan onm, o:ıun Uxe.rine çullan 
mnk İ)İ bir y olmazclı. 7..:ıtcn 
<'S!l lt:lb:ırt} le h:ırpt.cn iyi bir n.: · 
tice çıkrnıyaca~a ttunami7le ka. 
naat gctJnnt~uı-. DahA on iki !le
ne e\"\'el, Rur ba\-zasını i!tıtal et
tjğtmlz zamnn, A\nıp:ıclan, Amerf
lmdan yUk~Jen protestobn. aloy. 
hlmbc!e Uf!lll:ın ecreyıı.nl:ın unut 
ınrunı~hk. O Unl U hard<E-tlm"zl 
takbih eden nUmr.v~' etlerl lıiılii 
kulaklanmn<h çmlryordu. (1923 
de bu t Umayi l~rl y pan1nr. ama 
nın ki 19:l0 <la, o :r.aman ne ka
dar 11afça hareket etml~ ol<'lokl:m. 
nın farkına \'ıırmı lardır. Demok. 
rnsl!erln ku\'\'ettm dU5me inde, 
psikolojik b:dam<lan, onlan da 

O güzel Porfokir. tarar.asında 
"İngiliz mUMnmuı,. ndan hah~ 
tit<, Bn \'tldlde her lrimlrln an • 
IRtaea~ fıkralar. ö liyccelf sOz
ler l'U'dı. 

imdi, 5u feliketrl 1940 yazmm 
onunda, Ne\')'Orkta terekkUratı • 

mm yola üzerinde de )'İlle o m• 

TcreddUcfümUn :ililnd sebebi de 
olrorl-ımnı hsyaı sokutW11' uj?rat • 
m:ı'.tı. Bn sefer. •liğe.1' kt mılar • 
tlaki gibi. ne lmulflerine hlklye e
<leeek bentba"lı hidlseler. ııc ile 
o kaclar ~h Mhneler ,.,.,, 

<Dcoomı var) 
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Mihver devletlerine 
harp ilan eden Meksika 

V~~öD c§l0ton<6l 
. ' ifil lY ~ lUI nırn 

Meksika, 1519 dan 1925 senesine kadar Odun kömürü eıki. itibannı tekrar tekrar buldu - Odun. 
culuk deyip geçmemeli, iyibir oduncu olmak icin iki bu
cuk aylık bir tahsil lôzımdır. - Yeni siıtem kömürcülük 
- Duman bir servettir, dumandan ispirto, asetatlar ve 

lspan9ol gemıcisi f ernand l<ortez 
tarafından zabtedilmiş, kendisine teslim 

öldürmüştü 

katran cıkarılır . . 
oi.an hükümdar Montequmagı bırakılır, at~lenlr ve odunun tamatn 

olmıyam'k yanı§mdan kömUr hııaıl o. 
lur. Halbuki 1'"'ransada yeniden ku.. 
ruıan k6mUt san".'tında.n maksat yal. 
nız <><:unu yakarak kömUr yapmak 
değil, yani§ esnasında haul olo.n bU. 
tUn gazlardan lstl!adc etmcıctir. 

Meksika, Şimali Amerikanııı, 
~.rleşik devletler Amcrikasiy'ie 
:""la.tama.la devleti arasında bu
~an bir cllmhurlyettir. Mcsa. 
Lsı, 1,987,000 kilometre mura~ 
~. nUfusu 16,500,000 kişidir 
~crkczi Meksiko şehridir. Lisan ii7· ispanyolcadır. Gundalnjarn. 
~ <>nterrey, Püelba, Mericb .. Tan • 
iko, Vara.krUz, Mcksik rım h'i· 
~ ficlıirleridir 

ldeksikamn araz!si. (Pomka · 
~ı. Orizaba, Kolirna) gibi bir 
~k vanardağlarla örtfilil bulu .. 
~ Anatihak i:: rninde dnğlrk 
"'Q~ bir vayifldır. 
ile l'lu yaylA, şimalde Rfyo Gran 
\ del Nort.o'ya: kadar iner. Sar· 
1~. Meksika körfeziyle Yuka,. 
"."ll Yarımadası, garblnde, büvil'• 
~un den;zi (Pasifik) ile Kiıl"· 
~va, ocnubunda, Guahı.m 'fi 
>-1 lcti vardır. İklimi. sıcaJrt -
.,,~eket. zirnat ve sanat lnki· 
~etmiştir. Bilhassa, eümUs 
~· ba.ıor ve nctrol madenlerı 

E!tlh l.lrd ur. 
TARIIII 

~ ... ıtekeikada, vtı.ktivlc, merkc>Zi 
~<(ilet-ika yerlilerinden olan Mn • 
!)~kavmi akindi. Bu meydan··\ 

an sa.ray !harabelerinin ve clı· 
~arının şehadetine da.vanıla. 
"1 • bu kavmin. medeni bir de. 
'trıt Yaşadıi!ma 'inanılabilir. Bu 
ı ~iyet 6 ncı asırda, Toltok -· 
{4ia. arala.nnda. Aztek'lcr de bu
~~n diğer kavimlerle devam 
-.... rııeur 
~'ler, oldukra medeni, :zi. 

~tçi idiler. Dinleri. hurafelerle 
~ ll}·du. Bunlar, 1325 senesind"' 
~~Sikaya gelmlı:ıler ve lbir mi;r'~ 
~ra, oradnki kavimlere ta_ 
n~ 

1 
rdederek idareyi ellerine 

"""ll•ş a ı. 

~ ~~siko., l519da, İspanyol g<'• 
~ CiSı ~Cl'nn.n.d Kortez'in taan~ • 
u::a. uğradı. İl:ıpanyol gemicisi 
~ikayı feth~tnıecıen cckil · ' '{t-· Wo ,,. -ıvecegıne ~ bu uğurda. ha· 
il.la.tını f edp. ctmıye karar verdiği 
t'a gemicilerine anlatına.k için, ka· 
~ Ya çrka.r çıkmaz gemilerim 
alunıştı 
l{ortez: 1925 senesine kad·. 

~'.iti ve nihayet altı ae!ned" 
tün Meksikayı zaptctti. lspan. 

~. gemicisi, bu fetih işinde çok 
~•tnane hareket etti. Bir ÇQ't 
~Urn1arı, bu arada. kendisJ ..... 
:"'lr koyrnıyan ve büylik bir ta
~tarlık gösteren yerli hükfun 
~lardnn Montezunra ile Gunli· 
~·i öldUrmUştür. 
..._?\ıeksika, uzun zamanlar, 1·· 
""lll'anm zencin bir mUsternlcl ~. 
~ oldu. Nihayet. 1810 senesinde 
ı..._°l>an ve on sene devam eden 
~:~ neticesinde istiklfüine ka· 
ı,~u Bu kıya.mda Hidolıra: ve 
~los ismindo iki papasın bil· 
4

\ll( kahramanlrklan görlildü. 
"'~igel Hidnlıro, 1753 sen.esir.· 
~llltua gelen birinei istiklal kıyn• 
llıın reisiydi. Bu kıvam bastı 

~dığı için Hidalgo idama malı· 
~ olarak öldü. J07.e Marya 

0 reıos da isyan şeflerindendi. 
lh•Leyvelki kry~ da iştirak et .. 
~~ 1810 da kopan kıyanl('tte 
~Yak oldu. O da, vakalandı ve 

15 de kurşuna dizildi. 
, ti l!ıvam ve isvnn, yine devam .-•. 
~ nihayet 1820 senesinde 1s· 
~ nyollar ookilip gitti ve menıle. 
et istfklCi.line kawştu. 

li ~cksika.dn, cümhurivet idare . 
P.i. tı.ı, ilk defa olarak. 1822 scnn-

tlde, Santa • Anna iSlJ'if"de bir 
l\~ı ve politikacı kurdu. Bu 
~eral, 1822 de imparatorluğu_ 
1 tt. ilfı.n eden ,:reneral 02'iis!. 1 

.:~id'in hUkfımet darbesıd 
;=:taraf ettikten sonra.. cümhı•..
t~~ oldu. Hakikatte hir dikta • 
if'.~Ü 1824 senesinde, genera~ 
W\U"J>id'i idam ettirdi 

* * * 
ı~ ~eksikada, isvan. kıvam ale -
~: hadiselerdendi Generaller, 
hll'birinin alevhine kıynm edf"" 
~lk birbirine P'irerdi Bu yüz .. 
~· orada yerleşmiş olan ccne.bi 
""naru;ı olur, zarar ~örürdii. 
lık defa, Fransa hal'eKcte ge,.. 

tt. 1838 ~. btr Fransız -f;ı,....., 
lıteksiknya giderek tebaasının 

. 
tazminatını istedi. Meksika knfa. hükumetinin eline ızeçti ve şif
tuttu Fransız filosu, sahildek• re hollolunca, cümhurreisi Vilson 
şehirleri topa tuttu. . kliplere bindi. O zam.ana kadar. 

1846 da, Meksikanm, Biı' Amerika, harbe girmekte tcred. 
devletler Amcrfkasiyle arası açı:· 'dUt edivordu. Bu şifre, onun 
dı. Amerika, ordularını hudut . harbe girmesinde. son bir amil ol
tan geçirdi. O :r..arnanlar Mek.s·. du. 
kanıtı idaresinde bulunan. T~- Bu harpte i~. Almanya, Mekaı. 
sas, Yeni Meksika ve l{alifornı • kaya hiç bir teklifte bulunma -
va eyaetlerini znutettl. w ir~r oföi. t;ılıte'hn.hirleriv1~\ onun 

Bu kadar felfıketlere ragmen. vapurlarını da batrnvordu 
Meksikadn silkfın teessils edeme_ .i\fekt!ikanın harpe gi~esi, 
di. Mevki hırsı, part!zanlu., ... ,,. ktıwet cihetinden, mihver aley· 
litikacılık devam edıyordu. Bu hindıı bir rnC'SCle t !kil etmez 
vüzden, ecnebi tebaası ve menfa. nlinkli 70,000 me\•cullu imtizaır .. 
atleri büyük .~r görü~ordu, sız bir ordusu vardır. Yalnız ı:ıi. 
1861 de, bu yüzden, lngıltere , mali Amerika onun madenlerin· 
l panya ve Fransanm müşterek den netrolleri~den ve ticaret J?<'· 
bir hareketi vukun , ıte!di. ,,,p~ .. ınden jgtifa"" edecektir. Bi· 

Üç devlet, M~ksık.~:ya asker de, Almanvanm, Meksikaya mü_ 
ıkardı,. Harp, bır mud?et ce~c- him ihracatı vardı. Bunu da, A. /' 

van ettıkten. s?nrn 1ngılteı t ıh! mcrikaya kal'tırmıcı oluyor. 
tspanvn çekıldı Fransa val?,r-; M RASiM ôZGEN 

Bir bUytık kömür 

kaldı. O zamanlar. Fransada. u • • çüncü Napolyon impartordu. o. __ ........, ...... ..._ ........ .-,.._ ____ _ 
Sönbrön'dn doğmuş olan Arşidük 
d'Otrin unvanını haiz olan F ··• 
nand Jozef l\i(l;ksimilvcn'i lSf 1 
de, Meksika imparatoru yaptı. 
Sonra 1867 de, Fransız ordusu. 
nu, geriye aldı, 

lmoarator Maksimilyen, kenr · 
sini, halka saydıramamış, sevdi 
remcınişti Mc.k ika, zaten, ihti
ras, kıyam ve lsvan ıknynağı bi · 
verdi Fransrz ordusunun çekil. 
mesi üzerine, veni imparatora 
kamı ayaklandı İsvancılarm ba
şında. Meksikalı Juarcz vardı 
Bu adam, hir harp esnasmf'". 
imparatoru Kuertaro' mevkiinde 
ele geçirdi ve ciimhurivet idare • 
sini iade ettikten sonra, 'f\fav ·• 
milven'i, ıta.nftarları olan Mi .. ~. 
mon Ye Mejya ile birlikte idam 
etti. 

(Da§ tarafı 4 ünclicle) 

Hayvanlar ü7.erinde yanılan 
bu tecrübeleri, son seneler zar 
fında, cüretkAr lbir iki cerrahın in 
sanlar üzerinde yaptıkları t.at'bl. 
kat takip etmiştir. Bazı ur vn. 
kalannda, dimağ nısıflarmdan 
birinin tamamen ~ıkarılınası su
retiyle yapılan bu ameliyeler, 
son derece §ayanı dikkat n~tice_ 
ler vermiştir. 

Frıın:ınnm en btıy\l'k onnanlan Ga. 
tine yaylasında bulunur. Burada bU. 
tUn ufuklar ormandan bir perde !le 
örtUlUdUr. Blr ecncdenoori her gUn 
Fransruıın her tıi.rafından vagon va. 
gon buraya ınsan geliyor. Civar man 
znraauıı tamamen deği,§Urml.atir. sa.. 
lılplerlnln bırakıp gittikleri bUtUn 
kulübeler ycnlden dolmU§, asırlardan.. 
beri uyuyan eski ptolar uykusundıın 
uyanml§tır. Elinde baltası ile gelen 
bir yeıııı ordu aatoları dolduran ha. 
yalcticrl kovmU§, yerine ycrl~miştir. 
Yeni bir hUcum ko.raısındayız. Fakat 
bu hücum altına doğlJ, elmasa değil, 
karıı. altın denen maden ktiınilrUnc 

değil, ye31ı altınadır. Y(!Şll altın top. 
rağm dibinde yatmıyor, bu ormanın 
nğaçlo.rmda birikmiştir. 

Eski zamanlarda. "cskl zamanlar 
1939 harbinin b:ı.şlamadiğı mes'ut gUn 
terdir,, Fransa.da ağaç yalnız kereste 
lçlı\ kcsillrdl. HattA kesllmeZdl blle. 

oc:ı~'IDın tcıuell cıtılı,> or 

Bunun için l,ömUr muhtelif modeL 
!erde hususi mUlehnrrik yahut sa bit 
fırınlarda yapılır. Bu fırınlar tn\L 
hap edilen modele göre madenden ya. 
pılmış yahut luğlo.dan öf'Uımu.,tUr. 
Bunları.l:ın en meşhur olanı "siyah 
ork'.' ısml verilen fınndır. Bu fırının 
baco.!!ında hU!!USl terltlxı.t vardır. Du. 

man tıkarken muhtelif mcylllerdc yer 
Icıılirilmlş tnbılkaıarıı. çarpar, Dam. 
lalar hallnd-0 tekti.sili' ederek hususi 
kaplarda toplanır. Bu mayi alkol, 
asetat, hatuı. ka:tran bakımından çok 
zengindir. Duman bu maden tabaka. 
ıarmn carpınca garip bir ses ~ıka -
rır. 1ııte bu ııcs yUzUndcn tı.lel siyah 
ork isimini ~tır. 

Oduncuların mektebi olduğu gibi 
kömUrcWerln de mektebi vardır. Hem 

••• 
Meksika.da, ctlmhurivct, yer:· 

dentcessils etti. Arnn lbaşa tfre<'l'n 
t!ellıeraller, nolitikacılar, diktJ>. 
törlUkten avrılmr"orlar. Cümhu· 
riyet namım, hırslarını tatmin 
ııavelcrinde, bir iğfal bayrağı ,.,:_ 
bi kulanıyorardı. 

Mesela, Baltimor'lu do..\.1.or 
D ıtıdi'nin, snğ nısfı çıkarmak 
suretiyle yaptığı :bir ameliye, 
tah:ınin edildiğinden çok daha 
iyi nct.icelcmniş ve bir insanrn, 
kafasının icinde yarını bevin ta· 
şnnasına rağmen, ruhi teza.hUr
lere, normal ~ilde ke:biliyetli 
kalabildiği artrk tamamen sabit 
olmUŞtur. 

Zira Fransa kcndl1ılne lAzmı olan ke. Odunlar, ki.lmUr "tl ılmak üzere madeni ocalWıra ·eri tlrlll ·oJ' 
resteyi mUstemlekclerlndeıı, Mısırdan l p l ('Ş l 

hattA Romanyadan getirlrdl. BugUn ı 
bu yollar yine kısnıen açıktır. Fran.. rı öğrcnd kten sonra ormana gidlllr 1 de bu mektebin 'lahırtJ mQddctl öte 
sa mUstemlekeleri ne ticari mUnase. ve ağacın nasıl kesllecc(;'i öğrenilir, kiler gibi bir, bir buçuk ay değil to.n 
bötlnl tamamen kestni§ değildir Ke.. Ondan sonra talebe koluna bir §erit altı aydır. Ve muhtclif gubelere ay. 
restesııu yine A:frkadan getiriyor. Fa takarllk oduncu olur. Bunlar araBm.. rılnu§tır. Bu eubelerln ba§mda kö. 
kat Fran.Sız ormanlan asırlık haya. da istiyt-nler bir buçult aylık bir tnh. mUr yapma, gazojenler için odıın ve 
Uru artık devam ettiremiyor? sllden sonra gunıp başı olablllrler, kömür hazırlama, dumnnlann takdiri, 

Bir cllmhurreisi devriliyor. ye
rine diğeri ~çivordu Böylece 
halk, bir senesini ibile rahat geçi 
remivordu Memlekette, anarşi 
isyan. ıkıvrun •. Kan ve ölüm, n. 
sırlardan beri başladığı E,ribi de• 
vnm edivordu 

Sağ nısfm böylece tamamen 
cıkarılıp alınması, bittabi vücu.. 
dun sol kısmını tamamiyle kö· 
türilmle§thmekte ve azanın faıik 
·ve temyi~ kabiliyeti ıkil.lliyen zail 
olmaktadır. Fa.kat, hassa.tan çcl\· 
rede hisler bozulmamış. anesclll 
işitmek kabiliyeti, inceliğinden 
hiçbir şey kay'hct:merniştir. 

Zira Fransa kömUreWUğc ba§Ja _ Gurup başlan yalnız 1.§e nezaret eL ko.trancılık, kömUrün elemesi gelir. 
mez. kesilecek mmtakayı tahdit e.:. Bu kömUr ocaklarmm kurulmaal 
der, hangi uğnçlann tamamen devri. pek koıııy bir if değildir. BugUn ay. 
leceğlnl, hruıgllcrl.nin kısmen kesile. da ancak kırk ocak kurulabilmekte. 
ceğlnl, hangi ağaçlara dokunulo.mıya. clir. Fakat I§ tabll teklimUIUnU ta.. 
cağını tesbit eder. Bunlar bilhassa kip etuğl valdt Fransa için yeni blr 
bu servet mcmbaını tUkebncmck için sanat ve mUhlm bir servet kayna. 
ne yolda hareket etmek lAzun geldi. ğı yapacaktır, Nihayet, M~slka l?enerallerin. 

den Porfirvo Diya.z, 1884 de, cüm 
hurrcisliı?inc gccince, işler b;rr~ 
d~iıstl. Bu general, memlekette, 
sağıarn bir idare te.sis etti. Çı • 
kan isyanları bastırdı Bu azmi 
~ kudreti sayesinde i911 sene .. 
sıne ~~dar. 27 sene. gilya cüm. 
hurreısı. hakikatte diktatör ola• 
ra.k .M~sikayı idare etti. 
Dı~z un saltanat devrinde, 

~~sıkanı~ iktısadivatı epeyce 
ınkı~ ettı. NUıayct, 0 da, 1911 
senesmde, vukua gelen bir ihti. 
iatde. mev'kiindcn sukut etti ve 
kafasını kurtarablldilii için 1915 
de, kendi ecelivlc öldil. ....... 

llk bakışta, sol nısfın hazfi, 
konuşma hassasının o kısımda 
hulun.ması dolayı.siyle dalla kor 
kulu göriinmekle beraber, gene 
bir ur çıkannak için bir kadının 
beyninde vapılan bu şekilde bir 
sol nısıf ameliyesi, korlrulnn bu 
neticeyi vermemiştir Kadının, 
sağ tarafı tamamen rnefllıç ve 
dili tQtuktu. Ameliyattan eont'a 
t)n yedi gün yaşamış. bu müddet 
r.arfında, o .zamana kadar ibir 
kelime söylamcğe muktedir ola
mıyan dili çözülmUş, konuşmağa 
haşlamıştır. Amcliyatm üzerin· 
den üc; gün geçtikten sonra, kö
•üriiım kadın, ameliyattan evvel 
~laffuz edemediği bazı kelimelc" 
ri fasih surette söyliyebilivotdu. 

Ruhi tezahürlerin. dimağın bir 
Bundan sonra, Moksika, yine nısfmm hazfi neticesinde hicblr 

senelerce, huzur ve süknn yUzii anzava uğ-ramamasma mukabil, 
göremedi. {usların ikisi birden çıkarıldığı 

Meksikalıların ruhu. her za_ takdirde, bUyilk bir değişiklik 
man ateşlidir. Gil~lt~?z, mUna• müşahede edilmektedir. 
kaşasız. mUcadelesiZ ~n g~ire. lki fussu birden alınmış may
mez. Hic; umulınadık bir. giln ınun veya köpek, ameliyattan 
birisi ayaklanır. arkasına lbır Y1- Ronra daha mütecaviz, daha pa· 
ifın insan kntılır. !ş başında~~- hrdıcı ve dil.ha ko~kak bir lial 
!er karşı gelir ve böylece .k~ do- nlıvor 
kUlür ve 1ş ~~mda ycnı bır a_ İnsanlarda, fu~lan tahrip edici 
dam görünür. filetler •. Uinumiyetle mizacın şa· 

• ırı * * vanı dikkat bir derecede tahav-
M{'ıksika, ~en harnte, Alınan· vülile müterafik olarak görül· 

vaya kareı harp, ilan etmedi, a- ır.cktedir. Hasta çocuklaşıyor, 
ma Birleşik devletler Amerika - şrmarık, nevheves oluvor ve ifrat 
sının hnrbc giııınesine sebep ol .. derecede neş'e -gösteriyar 

mıııtır. 
Odun k!ımUrU Fransa medeniyetin. 

de çoktan tahttan indirilmiş, nctyc. 
dUml.§IU. Maden kömUrU, elektrik 
havagazı, kömUrU Fran.sıza tamamı. 
le unutturdu. Fakat bu harbin zaru_ 
retleri, pctrcıltln, mo.zotun, benzinin 
yokluğu k6mUrUn eski lt.ııarmı tekrar 
tade etti. O:ıttne ormanıarma yapı -
lan o.km kömUre akındır. Bu akın 
odunculann ve kömUrcUJerin akUU
dır.. Oduncu kesiyor ve kömUrcU ya. 
kıyor. 

Odun klmıürü yapmak Fransada ye 
nr bir san'at yaratmıştır. Çok işçi 
ı..sttycn bu iş blrcok işsiZlcrl bu ha. 
valiye topladı. Fakat bu ormanıo.r 
bU 1.şslzlerln cllne bırakılmııı olsny. 
dı, birkaç ny nihayet bir sene içeri. 
sinde bu gUzcl ormanlar memleketi 
ağaçsız, susuz, çorak blr c;öl olurdu. 
Ho.rpte hesapSlZ hareket eden Fransa 
bu fite hesaplı hareket etu. Evveli\ 
lki tane oduncu mektebi açtı. Bura.. 
ya gerek eski Oduncular gerekse odun 
cu olmak l.stiyen 111sızıcr almdı. l!ek. 
tepler!n yet~tırdlği l~i ekiplerinin 
~a mUbandlslcr, eski tayyare su. 
baylan, ustab:ı.§t olarak gcUrllcli.. Ve 
i§ hususunda asker1 disiplin kurul. 
du. 

Odunculuk mektcplerinln tahsll 
müddeti bir aydır. Dersler tamamen 
e.melldir, Fakat kısmen odatarda kıs.. 
men de açık havada verllir. Nazaı1 

olarak gösterilen dersler arasında a
ğaç kesme, !Slçme, hesaplama, kaznıa.. 
ra karşı tıbôt yardım, ormanlara da. 
ır kanunlar, oduncuların askeı1 ve 
sivil makamlarla ne 11ekilde temas edil 
lecet'1 hakkında maıtımatln'. Bunla. 

du. Dokt.or Dandv, bevin uruooan 
1917 senesinde, Zimmerman, muztarip bir hasta: Ü7.erinde fus· tini sanki hazfetmişti. 

Alman hariciye nezareti müste • !arı tamamen almak suretiy1e lblr Bu kabil müşaılıedelerin insan ı 
şan idi. Meksikadaki Alman se. amelivc vapmış ve ameliyeden "PSikolojisi ibahsinde ne kadnr 
firine bir telgraf ~kti. Bu telg • sonra. hastanın mi?.:ı.cmda~ his· mühim bir rol oynadığı izahtan 
rafta. Meksikayı ittifaka davet Pedilf'CCk değişiklikler husule gel· varestedir Operatörlerin ve a._ 
ediyor ve Birleşik devletler Am<'- diğini görmüştür. MCıSCla, hasta limlcrin bu saha.da sarfedecekle 
rikasınn: karşı harekete geçmcsL daha ca.btik müteessir oluyor, ri gnvretler sayesinde. hisleri v<.> 
ni ve onun kendisinden evvelce hissivatma daha lkolny kanılryor. fikirleri idare eden uzviyetin rne_ 
almış olduğu eyl\>1el1i:·rini istir- benliği ~k şiddetle tezahür edi. kanimlası ~tgide daha iyi görU· 
dat etmesini teklif ediyordu. vordu Ü7.erindc yupılan ameliye, leoek. daha esaslı surette esrarı_ 

Bu telgraf, nasılsa, Vaşington harekfüına sahip olma Jtabiliye· m meydana koyacaktır . 

• 

ğlnl öğrenirler, -,..-,.,:--:-'.,.,:-:-,.,~"'--"'-,..--,..-"'-,..--,.,-
Bu ağaçlar bilhassa kömUr yap. ~:. .., ""' "" """ "" ""' "" "" .., • .., •,. 

tnak1çln kuJlıı.nılıyor demııuk. Bu ı ~ Doktor Hılzı Bakım ~~ 
tfı.bir bLzlm kullandığımız manayo. gö. ~~ UAUlLlYE l\IUTEllASSISJ .. ~ 
nı yerinde değildir. Zira bizde ağaç.. 1 ~~ Takıılm: Tnllnıh&nooe GUDgUr ~ 
lo.r IsW edilir, Uzerl toprak tnb:ı.kası ~:. npnrtıman herg-Un llğleded sonra ~ 
lle örtWUr, hava alsın diyo bir delik .~"'" ,..., ,.. ,..., ,., ,.. "' "' ,.. ,.. ,. '4 

• ,... ~ ~ ;.ar.: ..... ;A: * :..: ~ ~ ~ rıeıı 

Kara Valiliğinden: 
l - Eksilt.meye konulan 1§: 5160:5 JlrB 82 kuruo ke§if bedelll vlltı.yet 

yollıırmdakl 14 köprll ah§ap aksamının yenilenmesi kapalı zarf usulllc 
18.G 942 gUnUndcn itibaren 15 gUn ınUlldcUe eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - .tba.le vıı.hlcli fiyat usuıu Uzeredlr. 
3 - Bu 1.§c ait evrak §UDlardır: 
4 - :Mukavcıe projesl,eklıilune gartnamesl husust ve fenni oamnamc 

kerılf bWAsa cetveli, bayındırlık lglerl genel şartnamesi. 
5 - Bu evrakı görmek lstlyenler nafia vckMeU şose ve köprWer re· 

l.ııllğinde ve Kars Nafia müdUrlllğilnde göreblllrlcr. 
6 - Muvakkat tcınlnat 3830 lira 29 kul"U§tur. 
7 - 1stekıııertn bu i~ girebilmeleri iı;ln bir defada en az 25000 liralık 

~at ve tamirat yapmış olmnlan ve lhnle gUnUnden en az 3 gll.n evveli. 
ne kadar vllAycte ınllracaatla vilAyet vesika komisyonundan alacaklan 
ehliyet veslkalarile 942 yılı Uearet odası vcsikaıannı ibraz etmeleri. 

8 - İhale .8.7.942 t.ıı.rUı1nc mUsadif cuma gUnU 88tıt 15 te Kars Nafia 
ınUdUrlUğU binasında mtltc§ckkll inşaat komisyonunda yapılııcaktır. 

9 - İstekliler 2490 numaralı kanuna teVfikan hazırlıyacııklıı.rı teklif 
mektupıarmı mczıror gUnde aaat 16 e kadar makbuz mukabilinde komis. 
yon reisliğine vermeleri l~mdır, 

Postada vukubulacnk gcclktneler kabul edilmez. '(6590) 

Zonguldak derJlet orman isletmesi revir 
amirliğinden: 

Zonguldak merkez kazruımın ayı ini, kaymıı.kdere ormanından (492,28) 
kcıı.tıı.ı kayın, gUrgcnı mc~e odun, tomruk ve kamalığı ne aynı ormandan 
(5000) kent.al oıman gWU odunu, sökme, kesme, toplama ve ~ıma Dev. 
rek _ Zonguldak ı.ıoseel kenarında göşterllecck istok yerlerine iBUfleme 1.§1 
o.çık eksiltmeye konulmuutur. 

~er kentalinin muhammen bedell 50 kuruştur. 
Eksiltme 3,7.942 tarihine rastlıyan cumo. gUnU saat 15 te devlet or 

man i§letmeai revir fı.mirllğinln Zonguldaktaki dairesinde yapılacaktır. 
tstcklllcrin eksiltmeye l§Urak için (2442) lira (69) Jaıruo teminatı 

muvıı.kka.telerlni eksiltme saatinden evvel revir veznesine yatırarak mak.. 
bu:: atmaları ve kanuni gnr tnamesl Ankan.da orman umum mlld1ltl6tQDdc 
ve ZoııgUldakta orman çc\1.rge mlldUrlllğllndc glSrUleblllr. 

Fazla izahat almak istiyeıılerln Mr ..... ~ _.... - &.. 
mlrllğine müracaat etmeleri. (66315) 



• 8-
Meri falclmn d dl lnl yaptı.. ' Kurbş,y, erl)c dôndıi: 
Geriye döndü. • - Bcnlrn çocukluk arkadıı~ıw .• o 
Ve blrnz yürüdükten sonra ilk rllbt n hnber gönd mü ve aratmıştrm. 

bdığı &O· parak bürrl)e\ Tn l,'ıC>k ce6Ur bir arlındııştır. 
caddmlne ~ktı, Mis Meri genç kızın elini &ıktı. 

lcı ODU uyMdıroırunış olsaydı, Bu, çok !MWlmU ~e zeki baJ.,,lı bir 
yoktan güpe gündüz bir hınm.m kızdı. 

kum dtl ııoyulıı.cnktı. Uur yın ~nnma oturdu: 
hı Meri bu tehllkcll 80kaklardıı - Çoktn.noorl Pcklndo, Teyzemin 

~n gllndu• bı:rsnl nnı d bu ııu. yanınlb)dıın. 

le tanımı~ oldu, - Dün •• 
Hurbayır.ı 8\ ine sevinçle döndü, --Şanghnyn ne uı.ın:uı geldin 'l 
.Japcm tk'aret ataıjesl ooıımlarmı - lilmlnlb geldln1' 
rokete getlrml , b r iki g\in li,'lode - Bnbaniliı •. 
~ ıuattımın netkıeslnl Meri.le - lblın'lı da Peklnc gltmi dhor. 
btldtrmaJ l \1U1detmlştl. lar. Acaba orada gördünüz mil T 

eri eve gelince Kurbaya gördük- - llııre.kettmlıdcn blr t tince 
Jrırint anlattı. babam yolda görmüş.. pek mllstııcel 

-Temuçlnin izini buhuıatrz.. Hiç bir Uzc.rlndeyml1' .• umn boylu görü. 
merak etme, lkl gö1.Um! ıememlş. 

Dedi, Kurbıı:v ferinin ne becerikli - Bu mlli.ta.ccl lş ne olabilir! 
bir kadm olduğunu kı znmn.nda - BıWam, birini tnklp ettiğini, h.J. 
anlaııuşh. Merlnln lzahatnu dlkkaÜe ol im) betmemPk için fadn komışı. -
cllnledJ •• ~indi. nıadıb'llll llÖ) ledl. 

- Bugün ben de gökte bir ),ldız - nır doJııı. rastlamanıı mı 'l 
6rdllnı. 1 lerlmlr. rMtgidoock - Hayır. Biz onıbo sonm Şangtuı. 

!feri ha) retle gtlk!U ya lı:ı.rcket ettlk. 
- GUndUz yılda; görülür mil tıs leri m ruıh bir gUIU.::ılcı Kor • 
- E t. Ş:lnghay ~ma ına dikkat. baya bn.ktı: 

le bnkananu., ra m gündüz de - Babıı.nı:z. Pekinde çok mUblm ti. 
7ddız görebUlrslnfı.. Gündüz yıldız c::ı.rct 111lerllo m gul. Hiç llX'nık et -

rmek çok b yırlıct.ır. tn n o meyin? 
:mutlaka sevinir. Kurbay burnundan soluyordu. O 

- O halde buglliı 86\inoocl in de. her fCYl nnlnnu tı_ b:ı.b:ısı, Bekta-
mek T yın emrUo memleketine blyıınetı ve 

- Tıııın ıstenıe ııcvlneeegim, bo yUı.den pan' kııznnm"yı. bir mcs • 
- Japon a b:ına llÖr. verdi: tek om k kabul ctm~ vatıvıııo: bir 

B iki gtln içinde TcmtJti,nln h:inl bu. adamn benziyordu. 

- Ta Bektay amcayı ne ynpa.ca • 
flz.'! 

- Onun bir Jtu& eMUMı olduğuna 

herkes blHyor. Bek y bıı eve girene, 
ben derh 1 otele giderim ve bir daha 

yardım <'tmem. ÇUnkU l>en, Te-

Olnbl m o masmn ça 
yorum. Bu herif sizin evinizde 
laıldı~ ben im )'ardmı edemem. 

- Onun için hiç etnlflytn, 
Bek y c:tvar 
Y taotn~r. Bentm sonJf1L 

8Cbobt şudur: Bu c.'lamm evde .e 
at omdaki pcuıslyoııda ,..tmıı8mm 

bir IGrkı yoktur. Bugttn den 
da ba ndlım, ,... 

nn kbnblllr nı'ler lcıGt edoock, iL 
Umhır ataeaktır, 

ele bir koro evtnhıden 
ıım. Yak Cb onunla Cb mllcadele et~ 
menin yoluna buhıru7., 

Kurbay o gün çok neocllydl • 
N*91nln bebl ınalöm doğU.dl •• 
Fakat, mi feri bu genç kıı.m ne.. 

Cfllndoo memnundu : 
- Mıı RC\ lyah dllzclnllo

etle konu blllrtr.. 
Dt)ordu, 

O halde 

113 Mert geniş blr nefes lnmlc bir 
bnsır kolfutra oturdu. 

- llnhçı""1mız evde mJ!' 
- Ilnkmadmı.. Bel ' odamıdııdrr. 

Belki de hen gehntml tir. 
~da Upbe 

mıı.dan llB -

vanıaz mt!mrz;'! 
vammn. O :r.GID!lD bnbıunm 

ndamlarınd:uı ur.ak kalmı o. 

- Zaten btr ız. bir oda blı.. 

Kurbayın gozlcri sul:ıodı. 

Kendi kendinden utıı.ndı.. 

ll"ıırJa bir §eY ııöylly<llDedl. 
Tnp h 7oo:uıh bir tnvırla sordu: 
- İhtiyar u~ıu öldürmü:sler, 

8yle mlT 
Ku y içini çekerek l.lotlne b:ıktı: 

- Yalnız o luıd..v mı duydun T O 
da blı.rnetçlml do ôldUrdUlcr. l'ck )"lll. 
mz kaldım, Tnşat 

Genç h-n: h yrett~ hayrete d tU: 
- Ne dlyo T evir.ize motlakn 

bir (Japon bo.ltnsı: lrnılş olmalı f 1 
- Ev t. Biz de öy'le QIU) oruz. 
- Zııbstaya lı:ı.ber ,·crmodlnlz mil' 
- Verdik.. katUlerinl anyOTl.tt.r, 

- Bir tz bolundu mu T T 

- Hayır .. 
- (J pon baltaaı)nın girdiği yerd 

h bulunmaz. BOj yere arırorlnı' öy. 
leyse.. 

l\t eri d" : 

- A ramağn ve anı tmaja mccbu -
nu.. Bana Ü)I gell)or ki. Şang ya 
geldiği l!ıÜ) 16\en (J~pon cellAdı) hlkA· 
7eeJ trunamHe U)durma.dır. 

- Bu da olabilir. Zlm Şnngbay blr 
fnMD ru<'lhedlne btmzcr.., Bumda her 
~it roııhUkk \"IU'drr. 

T etmfnm bnkr.ndı: 
Du\ıırdakl reslml ro güz.il takıldı. 

- Ne g1l7PI tablolar .. tın reelm 
tıopbııın mernkmd n \'37.g~I~ lıı, 

)cıtğım? 

- Başka bir cğlon<'.eıtı )Ok, Her &e
yin rcemlnl topl:ımsk benim için btr 
r.m·kdlr. 

Kurbo.J' bundan ııonrn keodl haya. 
tından b:ıhseclerok: 

- 1 l..~d e\ienccektlm, dedi • ta. 
llh )"lll'don <>tmedl. Söı.l~tlğbn o.dnm 
birdenbire omdan ko.)boldu. 

lrBiR 
1 KA l\.ıı;-. ... la7~.6a.94 ... 2•:M'tJ--•A.M--EI ... ..ES ... t ...... -lı () 

Londrn 1 Sterlin 5 24 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 Frank S0.865 
Madrit 100 
Stokho:.m :! O 

r:sı ı 

Pezeta 1-.9 7f. 
tsveç Kr. 30.12 
TAil\'11.A'I 

Evvelki.Bugün 
İkramiyeli %5, 398 21.- 21.50 
tı.,., Ergani %5 938 23,10 -.-

%7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.S:S-.- 1 

% T l/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu u.S 28.80 -.-
Rıvas • I' rzunım ı 19.90 -.
Sivas _ En:unım 2·7 10.90.19.93 

Birçok 1"' ncı dillere tercüme e. 
dilmiş olan bu eııcr, Nlywd Ahmet 
taratmdan do{rnldftn doğruya GUr
ctl dllinden tercUmc edilmiştir. Baf
tan eona kQd:i.r ~k, maccrn ve kah 
ram.anlık menkıbeleri ile dolu olan 
bu nefis eser 'n1rk matbuatında Uk , 
nllmunedir, 
f1yatı 40 eser, bu 

flAnı keslb gct.trenleftl \'akıt Klt.a.. 

bevlnde yli 60 t:tmzRA 20 ku. 

r~ verllmekt'ed1r. 
(Mevctıdn lmıştrr.) 

18 HAzrR:AN - 1942 

ımı 

r 
M üeuesesi M üdürlüğüncl en: 

semize lıoğlı mnğnzalann :ıtıı, lş]<!rl tçln: 

Memur 
...., 

a ınacagın 

r 

an 
DM<erllk blmıcttnı ynpmı:t lıuluıın.nlardıın talip olanlarm (ewclA mağ'B
ır.nlıırda satı t:ılcrtndc bultınmu ol:uılnr tl'rolh edlleoektlr.) Aoı:ığıcb 

yazılı \'Ctilknlıırla beraber Sultnnlııımıımmdıı. Kntırcıoğlu hn.ııının tısı 

katındn.kt m\le6seısemlz merketlnde 7..at\lleri • efllğl.ne mUrue:ı.n.t e)1e-
mclorl lift.o olunur. 

l - Nllfus hüviyet cllzdıını. 

2 - Askerlik "' ikası, 
8 - TM5Jl VMllcası, 
' - mT."Det ,,. ıkn ,, 

'7o 6, 93S Hnr..tah, 27 JiO -- --------------! 6 - ı a.det ,. lkalılt foto~f 

%7, 1941 D.Y. 1 20. ı ·--ll!C·---~IC!!c:Jiii::l::3!!nEDm:ıl~~~~-l!!l---%7, lDtı D. yoıu 2 19.50-.- _ 
Anadolu D. Y. Tlb 8 52,75-.-

Anadolu o. yolu %60 so.zo -- Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf. levha 
Anadolu D. yolu 12 152.- 52.25 

U "'2 Hacı ........ k" l:::un'ann herhangi birinden her dilde, eski veni. takrm veya....,.-· Anadolu D. Y. M m. u .--.- •-v- u _ ,; 1-"'6-

Merkez oonknsı 169.715 -.- nır 20 ocıa, 85 kende bütün mevcudunuzun - gerek satmak, gerek yalnız öğren· 
İ§ oonkaSt nama 15.10 -.- de ııobze bahçem, mek ıçın - bugunkü satış değE'rini öğrenmek şüphe.siz rnenfaatiıüz 
Iş tıankası bamlllne 115.- -.- ııe ormanı, 2 kuyu ve be" icabıdır. Bu hususta 
tş bankası Mllessl.8 160.--.- m:wmra Aydoe 8UY11 1 BEYAZITTA BA.HHAKLAR Ç RŞISINDA KİTAPÇI NİZAM 

tzmlr Esnaf • Ahali B. 6.lO köıık tıhkt.cr. M1b9caat yos-1: lı!zmeUnlzc hazırdır. Mııllnnruı baha blçttrenlcrln bunlan mutlAka ıı.atm9· 
lmar Bankam b1sao 22---- \'okıt ma&hııMmckı Orhan Te.. sı Uiu~~; fakat kitapçımız fiyat takdir ettlklerlnl yüzde on ek.Bipe 
Aslan çimento 

12
·
80 

-.- ~~mel.~~Saat~~l~O~~ll~~e~~~~~ı pefin para. almayı da mUteahhlttlr. Taksim veya borç için sa~ 
Asta:ı çimento mQessls 15·80 - m e m u r ı a r ı bu adresi hatırlrunalıdıtlar, 
Şatk değirmenleri 5.80.-.- ~" '"" ,.. 
İttihat değirmen. 28.50-- ~ "" "" "" "" .. ~:.'""a~~~ tı.tenlllrııe - mrtın li!!tllne (Kitap tahmln) kelimeleri yazılml\k prttıı.. -
T. k15mllr maden. ıs.-_. 1 ~~ D O K T O & bul posta kutusu 46 "Veya ıu Bdro&n de naı ve ndrealnlzl blldlrC-

ı;{ı 6 T. bonOl8M 94.--- • HAFIZ CEMA.L blllrôılz. 
TUrk U. Tiyatro 69.50. -- .. ~ "LOKMAN ffl::'.,, .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ist. Umum Sigorta 29.- -.- ~~ •.1U ~ 
Şırkotlbnyrlyc ~.--.- ~~ DAHILtYE MlJTlııBAS 
ŞlrketUıayriye temctttl 80.--- • Dlvan)"Olu lOI 
ruııtmı tabv:Dı 1'.SO -v-- ~~ nma~ 
t.st.. su tahvili 8.26 -.- ~ 
tst. Su lıtsse. 5.--.- .. ~jl':!..,~,..11!!""'~~~~~ 
Türk borcu Tr. 1 -.- 24.85 

Borsa harici altın liyalı 
DOoktl BogtinkU 

Reşadiye 33- 83.10 
KUlçc nıtın gramı 4.50 •.62 

T rklye ıyetı 

ZiRA T KASI 

mraat Bankamıcıa lrumboratJ ve tbbanm tasanıı.t ·ııe:sap.132'mc::a 
60 UraaJ bu1unanıı:ı..ra ede ' dem çoklleoea tnıra Ue ... ıaııaaıa 

• • • • ' . &e • 

plADa g0nı ikramiye dağıUJacaktır. 

500 • ı.ooo • ıso • .o • 
GOa. ı.ooo. uo •'°. 
ı:ıo • ı.ooo • 1eo • • 
100 • t.OGO • 

.,,... . 
l.IC8 • 

• 

I' 

•e-vlet DemiryoUan •e Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

ubammen bedeli 6116 (be§ bin yüz on oltı) lira 50 (elli) kuruş olnil 
muhtelif ebatta 63000 (altmış Uç bin) adet lrurtba flUU (25 haziran J9t2) 
perşembe gQnQ saat (16) on altıda Haydarpaşada Gar blnaııı dablllndeld 
kom•syon tarafından kapolı zaff usullJ sntm aımacaktrr. 

Bu işe girmek istlyc?Lcrin 88! (Ilı; yüz seksen Qç) Ura 74 (ye~ Mrt> 
lt1ml§luk muvahkat temma.t. kn.nunun tayin etUğl vesikalarla teldınertnf 
muhtevi zartıarmı aynı gQn saat (15) on be§e kadar kom!syon rei8U~ 
vermeleri l!zımdrr. 

Bu !§e a!t ııartnamelcr komlsyoı:dan parasız olarak dağıtılma)ttadır· 
(62S6) 

m~ UldürUlmftf, bir bahçıvıım • 
nu lmlımt.. o d:ı. 151:00 değil, Bektaya 

ı edtfor. 

- sngha)dn kAybolan lnsaıılıv OnatNl': Beıw.planıadak! panıar bir eone tçtnde GI) ıu.-.. .ıı 
çabuk çnbnk meydanu. çıkmaz ama, :lllomlye.n.ten Uuamlye c;ıktığl t&kdlrOe 90 20 fazlaıı1yle vm...,...ttı, 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
1IH% ~aa.ıı:.ıs.ı 

- Ban:ı l!Bdakat g&.ıterlr 
tlmnetfnt görmedim. 

1)'0 -

roylm de dlnJeykı: 

yı :ı. klndığıııı lnklf 

etrnlfti. ~O)tl birltkkı çıkbğırnız 

ı: , Bektayı gödimle mun odıı5ın 
cb llrdttm... al tnk r edeme
m.. tovtle çnhısıı. nu ynlancıbğı, ı~e 

kBrtr blyaoetten batkn. bir fi(IY de • 
ğl r. & bir. lklnofıdno gel l.Lm: t • 

yı nr çıkruı meşhur kutu),. 
o #;'l!tfl'IH. Bu, Eekta) m bir dolabıydı. 
Y rdmı istedi !imiz. h ldc krıçtı_ blı: 

rls cM>vU,ürkea ,o lı:ıhç.ede ı . 
aett M h ·or Vf• blTJmfo Udct fi y n. 

ordu. Sizi do beni d a ıtıı. Yı -
n ) n mlr.l g6rünoo, uta.nmn. 

n: ~I ulçJn ca ~nnrulınız'!., dedi. 
- H.ııkkınrı. '"ar. Benim zihnim o 

r perişan lcL bunlnnn hepsini u. 
mrtmmJ gibiyim. 

- Ben unutm:ıdım. \'o 1 te ize bL 
rfr lılrer tıııtırlatıyonım. O buradrı 

k('a, Btıktaym bir C'll bu evde 
kMMıak ~tir, 

Jlu Mrıı.dB odııdan içeriye bir ı;enç 
kadın girdi. 

Kurbay: 
- Tava.. n nerden çıktın! 
Dl)"" k ;Jertndoo frrfooı ve genç 

kız.ın t.~nunıı 

kıyor. 

du, 

bu daas.k !JCY doğrusu. Budala bir Klıeideler: U Mart, ll B.a.z1raD. 1l EytQl U Bl.rfnofkAmm rarnı.ıe 
c:r ğe mi benı.tyordıı f ı1Dde yapıl!r. 

_ H yır. BllAJds güı:U çok ~ktı .. IWı•maİll•••.-.m••••••••••••ımmm••~ 
~ zeki bir erkekti. 

- o h:ıldo hiç rucrnk etme.. mey-
dıınıı çıkıır. 

b ı rl bu 9Öı:U doğnladı: 
- .~ot •• evet_ çol yakında mey -

dnna rıkncaktır. 

Tn~a arkad;ışlıllB 80rdu: 

Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığından: 
l - Ankara musiki gedikli crba§ hazırlama ortaokulunun ı ncl sını:tına, 

deniz oandosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 

- J\:aç yaşınlın \'nr T 
- Otuz ynol nnıfa •. 

'2 - Kayıtlara 1 haZlran, 942 de OO§lruı!lro.k 20 ağustos 942 ye kooar de. 
vam eC:llecektır . 

' 3 
tstanb\!l ve clvanndıın müracaat cdecel-tlerln 1.ııtnnbul deniz komutan. 
lığına, Mersin ve cl\'armdan mUracaat edeceklerin Mer&lnde deniz - Çok mo gtizeldl '! 

- Çok akı ıklı' çok &e\1mll)di. 
- Toptndığııı kol '• iyonlar nrosın. 

da um ırım ki tıun d.l resmi \'&r ır. 

- L\ct.. ur .. akı ulbılnıUn için 1 

dıını '"· 
1 ıılbllmü kanştınrkcn, Kur _ 

ooy ktıçtlk bir r im liz.erlnd durdu: 
- işte_ Temuçln. Sevdiğim vo ev. 

lanmek hıt0<1lğlm ert ek. 
T8§a tuıyrctlnl gtzllyemedl_ 
Resme balnnC"a nğ:ı.ını bir kan 

çarak lıol!'ırdı: 
- N dl)onnın, Kur y? Sen bu a. 

damb mı e\·lenoockıılnP 
- Neden ş.ıışı) onrun T Çok namuslu 

bir ndmnilır o. 
Tnsa )B\ )B\'lllj kon mağn ha§. 

ladı: 

- Çok ruımu~u bir adam olabilir. 
Fllk t, bu cd!lmı Çinin her kö:ıesJnde 
ca ns dl.) o tamyorlar .. 

- Ne dedin.. o da mı T 
- Evet. Hom do bir Japon ca5UBU ... 

.t..1..u.ıo. ~17.) 

gedikli erbaş hazırlam!l ortaokul mUdürlUğllnc v bu mmt.akalar dı. 

§lnd:l JUlunruılnnn bulunC:uWan .ı:ıyıhallln askerlik §Ubelerine mllra. 
C'l8t Ct!n" ~ "l. f 6127, 

Devlet Demiryolları 9. l§letme Müclürlüğünden: 

Hllcn İstanbul ne UzunköprU arasında mütckabllen işlemekte ol&n 5/6 
''e 7/8 No. lu yolcu katarlannm seferleri Edirne ve Svllengrada kad r 
temdit edllml.vUr. İlk tren !stanbuldan 17.6.942 Ç&r§amba ve Edirneden 
18.G 942 Pel"§cmbe günü hareket edecektir. Bu trenlerin tarifelert aşağıda 
&ıym halka IUln olunur. (6569) 

8 No. lu kntlır 
letanbul K: 8.35 
Edirne V: 15,05 

7 No. katar 
Edirne r<:: s.oo 
1stanbUJ V: 17.50 

8 No. Ju katar 
lstanbul K: 21.00 
Edirne V: 7.50 

K: 7,158 
Svllengrnd V: 9.03 
15 •o. in kntnr 
Svllcngrad K: 16, 115 
Edirne V: 17.M 

K: 18.15" 

lstanbul V: 6.60 
1 

Kücük AR rnıf ı ad t 2IOOO LlnıJD - zooo- ı..ara 

Hesanlan • • 1000 • - llOOOt- • 
1 • 160 • - UM>O- .. 

lM! ~RAMl'YE PLANl a • 600 • - ıa>o.- • 
K.EŞtt>ELEH: 1 Şubsı. • .ıo • ı:ıo • -~. 

ttayıa. ı ~ğuatoa, ı lkb '° • 100 • - e-000.- • 
15() • GO • -~ . clteer:tn tartWertnde 2QO • za • - 0000.- • 

ftpıtır. ıoo • lO • - 2ooo- • 

stanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık hol kısmında mevcut (1670) adet boş teneke 29.6.942 ps-

zar l günü s:ıat 115 te Milli Emltut rnUdUrlUğünde mUtcşekkil koıııi8)'0ll" 
da kapalı zarf usum ı:;:ıtı:acaktır. 

Muhammen bedel (885) temlna.lı (63) liradır. tsteltlilerin 2490 eayt11 

kanunun hllkt:mlerl dairesinde hıızırıanmı.ş teklif mektuplarını ihale gill1U 
ı;;::.&t 14 e kada.r komisyon reisliğine tevdi elmclcrl muktnzldlr. Fazla iZ&. 
hat f.çtn mezkt'lr mUdürlU~ müracaat. (.6442) 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazlları 

llcJ'b• ttnt1! )'StmJ yaea.r - mltA~ - B KlB 
11 K.I &: UN'J 

t Seviyorum - Roman - 6UBIIAN UUHÇAR 
ıo Uenı\f> OazeıerJ,lll - SF..WL ALTUG 
611.K.ılb• 3lt b"u..aıı 1&71 tlllıı - UA.KKJ l'A.KIH US 
Keodl keı:ıdlne 1000 ı.ellmt' Ue otreUQS - P'nw.sı:r.cm ldtabt 
Keodl rt'Odlnt 1000 kellme ~ ttretfol - A.tmooc8 ldtab 
Kendi trendini' 1000 &uıUmr ır ~~d - tnırf117,ne ldtnbo 


