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Beyannamelerin verdll l ilk netice 

BAKKALLARDA BULUNAN 
ZEYTiNYAGI MiKTARI 

Bitin tihmlnlerden lazla çılctı, balba kJ 
Uyat ylllseUlfne ya ~ getlrllemedltı 

nebep g6sterlllyorda 
Evveliki akşam veril~ . müddet bite~ek t.amame:n • topla.runış 01 , 

>.eyUnyağt beyannamelen~~ dün tas!11fıne başlanmışt.Jr. Bu beyan • 
nameleı'.n tetkik ve ta.mıfı bugUr. bitecek. lstıınbulda mevcut Ze \ 

t.inyağı stoku anlaşılmll! olacaktır. Fakat dün varılan ilk netice ıs' 

General 
Smuts 

diyor ki : 

Amerikan gazetelerinden biri J. 
taıyanlaruı on iki ada müna&ebc. 
uıe gösterdlklert iki )iizlülitkten 
bahsediyor. Amerikan gazetrt>inlo 
teıninatına göre, 1taJyanla.r 'rii.rk
lerin ellnd~ıı on iki adayı aldJkları 
~nan orada çok terakki etmiş bir 
~uın halkı bulmuşlardır, kl bunlar 
lllltiyazh bir muhtar idareden bt:. 
'ade edlyorlannıı: \ 'e Türk hfili l'·. 
ltıet ine scne\i pc'k ctiz'i bir \"ergı 
'"erlyorlannış. Adalar ahalisi ver. 
gl(}en mua.fm13; a..<>kerllk hizmeti 
YOkmuş; halkın din islerine karşı 
da hiçbir müdahale \"Uku bulmu. 
Yormuş. Yine aynı Amerikan ga • 
1-etosı idare, adliye \'C te!. ri fü·. 
Yet.lertni ha.llrnı, cebir , .e taz)ik. 
l.erı uzak bir surette serbestçe in· 
Uhap ettiğini t.ernin (}diyor \ 'e hr. , - ? -

•11 söylerken ı52s tarihindenberi 1 Almanya Rus
l'ttrk1~rın bu istisnai haklara rla. 

•.anbulda toptancı ve bakkallar· 
ljnde bulunan zeytinyağı mikt.a; 
nm her türlü taJıminin fevkiod • 
l)}duğunu meydana ç·karmıştır Ha~ 
!nıJt; şimdiye kadar mUl.drnadıyeıı 
.Ceytinyağ: fzyatıa.rmm yiik.scllş.ine 
~ebep ~!arak i.stih...~l mıntaknlanıı. 
wm yag getirtilemediği ve şehirde 
Jtok la.rrn az olduğu bo.hanesi ilcrı 
eÜrülmekteydl. Hatta son defa ba. 
zı tacirler alakad1r makamlara mü 
r:ıcaatla tedbır :ı.tın.ınaııını dahi ~ .. 
'emişlerdi. 

Yet giistennl~ oldu'ldnnnı ila,·e e~ ._ I " 
hıekten geri kalmıyor. yayı mag up 

İtalyan işgal kuwctlerl yerli 
ııaıkın bu haklarına r1ayet edecek· demez 
•ertni \'8.adeyledlklcrl halde sözk. e se 

Bir &ene az ve bir ırıcne fazla re· .. 
ltolte veren zeytinJiklerin bu sene 
çok rekolte yrlıdtr. Bu sebeple hic: 
tir s?kmh ihtimali mevzubalıs de. 
ğ-iidir. 

"İni tutmanmdar ıta.h•anlar on iki 
adayı Türklyeye

0 

gerl
0 

, ·ermek için 
l"llptıklan taahhüde cJe .riayet. et. 
l'nernJsler; çünkü TiirJder ]'mblus. 
t;arpten Q{!',dlir ı;eld!mcz adaları 
bırakacaklarmı Tiirklere karı:;ı ta
ahhüt etml~ bulunuyorlnrdı. Tilrf.·. 
ler sözlerinde dunnu5'ar, fakat f. 

~endisi mağ- Sofyada muhalif 
lup otacaklu mebuslar faaliyette 

talyan1ar, hayır. 
Mavallu olarsa 
Bladlstana llarp 

blJiik bir taarraza 

l .ondra, %8 (A.A.) - B.B.C. 
Stokholmdan b~.9ıildiğine göre, 

dUn Sofyada muhalif Bulgar me • 
L-ns1arı Ud defa topla.nnın;•ardır 
Kabine de bir toplantı ya~ır: 

Şark cephuslnıle bir Alman tankı 

Kalininde 
Alman hatları 

yarıldı 
~ 

almanla,-2450 
ölü verdıier 

Biat llıyllarıaı 
korumak için 

Bir lnglUz filosu 
---O-

iki kruvazörle iki tayyare 
gemiai ve birçok haf il 
gem ilerden mürekkep 

Bir lnglUz llloıa 
Amerika cenaban

da balanayor 
Saygon 28 (A.A.) - Kripsln bUytık 

siyasi partiler idarecilerfle görUşme. 
ler yaptığı Hindlstanda, mUdafaa ba· 
zırlıklarma faaliyetle devam edllmek. 
tedlr. Hindistan radyosu. harp tat.Ilı • 
salAtında faal yeri olmıyan KalkUta. 
lılann §ebri terketmelerl tavslyealn • 
de bulunan Blngale vallalnln bir deme. 
çini yaymıştır. 

Hint kıyılarını ve Kaptan geçen 
deniz yolunu mUdafaa lçliı halen, iki 
zırhlı, iki tayyare gemisi blrc;ok ha. 
flf kruvazörler ve birliklerden mUrek. 
kep bir İngiliz filosunun Amerika ce . 
nubunda bulunduğu söylenmektedir. 

Japon ileri hareketinin bir tevak • 
ku! devresi geçlrdlti sanılan Yeni Gl· 

15 
-----<>- nede durum değişikliğe uğramamı§ • 

~iman tayyaresi tır. 
dlşlrildl 

Moslim?'!! 28 ( A.A.) _ Sovyc~ 
gece teblıgı: 

27 mart günü cephede önerrJ: 
hiç bir değişiklik olmamıştır • 

26 martta 15 düşman tayy~resi 
ı:iüşürülmüştür. Biz 9 tayyare 
kaybettik. 

27 martta Moskova civarınd.
iki Alman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. (De\'Brnı 3 ünciıde) 

Krips görüş
melerinden 
merrınun! 

-<>--
''Sarih olmıyan bazı telılil

leri yeniden te•bit 
ediyoruz,, 

Bir caıas ,ebelleıf 
şeU yakalandı 

lluenos..!'\ires, 28 (A.A.) - Rio. 
Saopaolo ve Santoeda na.d radyo 
n:er'.ıcczleri keşf cdi.ldiğ:i peroemb~ 
~ü Bueno ... ~iresde i lA.n edildik. 
ten 80nra, polis cwna akgamı bir 
tebliğ neşl'C'tmiştir. Bu tebliğde, 
yanında 30 bin dolar ve gizli tali. 
mat ile geçen nlsan ayında IUo'ya 
ı:elen Estonya.Jı Alınan tcbaasm .. 
dan Nils Christiansenin c:eeuııWuk 
şebekesi ~fi olduğu Ü§& edilmek· 
tedir. Bu adam Bre1lilyadakiD<' 
benur iblr casusluk §ebeıkesini Nev 
yorkta teşkil için mart aymda ken 
disine 50 ib!.n dolar gönderiüneeini 
beklemekteydi 

General Romel 
Orduana tenllll 

ediyor 
Kahire, 28 (A.A.) - Son mu. 

ha.rc'->ele'l'de kuvvetlerinin yanmu 
kay;betımş olan General Rommel, 
<Wusunu tenaikle m~ldUr. ltal . 
yanlarla Alma.rue.r a.raandıaıki nis 
bet ayındır. Yani 2 ttıtlyana kar§ı 
bir Almııı.n vardır. 

Rommelin dcni1:den başka ha.Ya 
yolıiyle tıı:kviye kuvvetleri almaık • 
ta bulunduğu snlepbnalııtadlt'. Çöl 
de hareklt )'3pmak iıçin mUstakil 
bir gnıp t.eŞkil cdD.rniştir. 

Ortqarlltald 
Avutraıya 
llaneOel'I 

Bir kımıı memleketlerine 
dönecek 

Biz bu fıkrayı otuırken hafifçe 
l!"lilüm~edlk; çUnlıli aklımıza Türk. 
ler aleyhinde l apılan propa.gan<la. 
lar ve entrt;,alar geldi. Türk dü •. 
lrıanlannm sözlerine Avnıpada ,.e 
hilba'!l'!la Amerll<ada bir \'akıtlar 
rok kıymet 'crillyor(Ju, Hatta bak. 
&anıza.ırk bakimından kendimize 
lral"(Jeş telakki ctUğimiz Macarlar 
bile Tllrklf'rin hırt tiyan kal·imle. 
l'e ka~ı gösterdikleri taz)ikterden 
ıı.ıı_<;ediyorlar \ "e idaremiz altında 
kaınuı:ı ka\ imlerin llsanlannı, din. 
1et1nı. ırklarmı muhafa1.a 'e(lcrek 
tekrar dlrilebllmelerlnf kenrli bir. 

geçecektir 
Lonata, il ( A .A.) - Cenubi Ahi. 

ka devlet rel.ll general Smuta bir be· 
yanatta bulunarak demJıUr kJ: 

- Almanya bu defa Bovyet Rusya. 
yı mağlQp etmediği takdirde tamam\. 
le mağlQp olacaktır. Japonlar tara • 
tından §lnıdJye kadar kazanilmlf olan 

Yeni Delhi, 28 (A.A.) - ' Kri~ 
vuma eababr bfllml toplentıaıM!a, 
~diye kadar ys.ptığı görllşmeler . 
den çok memnun olduğunu söyle. 

ANNESiNiN 100 tiRASINI ÇALIP 
KONYAYA KA ÇAN çoc rr K 

1 ıniştir . .Mumaileyh, sarahaten uzak 
bulunan bazı teklifleri yeniden ka .. 
1eme ald'ğmı fa.kat bunlarda hic 
bir tacın vapılmanuş olduğunu ibi!: 
ıl~il'tir. 

~ 28 (A,A.) - ATWrtralya 
harbiye nazırınm beyanatına göre mUı 

tetikler aruında hazırlanan plA.n mu 
clblnce ort&§arkta bulunan Avuıstral· 
.)'&kuvvetlerinden bir kıamı, Avuatrı 
ya~ döneceklerdir. 

=o 

Coe Lui7 
Yalladl boblr 
limona altıncı 

ravantta nakavt etti 
(Devamı 3 üncüde) 

l'lletJerine borçlu görllyorlar. 

ISugün ha.kiuun bir Amerikan Bı'rmanı,ada 

Bıraktılı mektupta = ••merak etme anne, 
ticaret yapıp zeaglu oıacatım ı .. dlror 

Sir Kri!lS şöyle demiştir. 
Tekliflerin kabul edilip edil.mi • 

> eceğini öğrenmeden Hindiataıı • 
rlan ayrılmak tasavvurunda deği .. 
Um. On gUn i~inde bu hususta bir 
fikir edinebi ıeeeğim. 

k~ct.esl ağımdan bu suretle tl&n ':7 
Cdl1tne51 \'e Türklerin 1523 sene.. 
filndenberl adalarda.ki Hum haYın. 1 J t 
lltn inıtlyazlarma. Jisanlanna, muh- ı apon aarru· 
tar idarelerine, dinlcrfne kanljllla. 
lltklannın itiraf olunma.cır bilhassa j u şı·ddetlendı· 
ectıebi memleket lerln 1ıaklkaU sc. 
'er lnsanlan tarafmdan ibretle j --<>--
0klınmağa li.~'lk bir Mha<lct teşkil Berlinden bildirildiğine 
~er. Türkl~ kadar iftiraya uğ. 1 
~"'nr, ,.e haklannda yanlı' kanaat-

göre 

tr beslenml!ll bir mllletc nadir tC'., ........ .aJarl lapoa 
~tif olunur. Aleyhimizdeki sl!ı-te.. 'r' 
~tik ne rlyat \ "C iftiralann ya\'aŞ lar taralından 
~ ... '"·~ ortadan kalktığını görmek zaptedlldl 
t:ıleri bittabi mf"mnun ediyor; fa. 
l' isteriz ki harici dünya da 

Üf'kJere karşı mazide yapılmış si- Londra, fB ( A.A. ) - B. B. C. 
~i-hak rzlıklara kanaat getirsin. Birmanyada Mandalaya doğııı 
"'llJlin görlllen hallerde bunların Japon taaruztı şiddetlenmektedu. 
~irini istediğimiz nrnan bize Çin kuvvetleri, bu ~rin 350 k! 
ll'ıUzaharet göstennek tcenclllcrl i. loınetre cenubunda, Tung.u şehrJ· 
!;IJı hir \1cda.n borcu teşkil ettiğini nin şimal, garp ve cenup varo~Ia· 1 
'ttlaıım. 1 rmda Japonlara mukav~me~ e.dı 1 
Y:\ On iki ada mUna ebetllc hal • ycrlar. Ja~n tayrarelerı , _Çınlı it: 
lı ." 1arın riayet t'tmedlklcri taah.. r e mütemadıyen hücum ediyorlar. 
1ı:liere gelince: Bugün bu ta.ah· 1 l';-§i, !8 ( A:.A,.2_- O:. F. İ: Ber 
lca tlertn tutulmamı olduğu haki. linden bildinldigme gorc JaJX?•~. 
lıt. llnı~ ortftya konması kilidir. , lar Birma.ny~da ~ng-u şehrı~! 
"'e~bı. muallik mesrJclerden bah- zaptetmişlerdır. Bınn~~ada.~ı 
~ın sırası elbette gelecektir. ıoevarnı 3 unciideJ 

iki şDpheli ölOm 
Boş bir evde bu sabah bir erkek 

cesedi bulundu. Bir amelede 
fabrikadaki odasında ölmUş 

Oltinıl\iÜddeiumurnilik iki şüpheı. 
it() va.kasının tahkikatrna el 
~~uş bulunuyor. Beyoğlunda 
ita.. oın mahallesinde Gillbo ba SO" 
ot't~nda metruk 28 numaralı r vde 
Olıı.ra~a.şlı bir erkek bu sabah : lü 
\"l~eti ~ulwunuştur. 'Cumndc hü· 
snı tespite yarayacak ht!r 
c.eSet bir Vetıika buluıırnamı~ v.? 
tıı>he::1°rga ~aldırılını;.;tır. ölum 

1 goıülınekteJ : . B:r cina· 

yet olması ıhtımalı \·ardır. 
Bundan başka Samatyada biı 

vern;k boya fabrikasında çalışa:-:. 
Hüseyin oğlu Osman adında biri 
de dün gece fabrikada ölü ola ra!, 
bulun.rtıU§tur. Boyaların vemikic· 
rin bulunduğu odada yatbğı ci· 
hetle ecza kokularından .zehir le· 
nip öldüğü tatımm editlyonıa t°L". 
tahkikat çıkmak tamik edilmek 
üı2re ceset morga kaldırılmJttır. 

1 

l 

Beyoğlunda yeniçal'fı caddealndekl 
llya apartımanmda kapıcı Ay,enln 16 
yaıındakl oğlu İhsan geçen gün anne. 
al evde yokken 100 Ura para çalarak 
ortadan kaybolmuıtur. 

Delikanlı brraktrğ'ı mektupta: 

t'raMIZ MlllUerlnl müdaf- eden 

bir Alman hava daft tcıpu 

ingiliz tayyareleri 
Par ise 

beyanname 
attılar 

:P~•, 28 (A.A.) - Dlin akşam 
•2.Bt 21,50 ~egece yansı arasında 
paris çevresinde hava tehlike jşa· 
re-ti verilmiştir. lngiln tayyare • 
leri beyannameler atmışlardır. 

Para piyesi 
Medp FuıJ Kl8&kUrek'ln para )Mpl. 

al bUg(ln üniversitelilere parasız tem. 

• edilecektir. 

- Anne merak etme, arkadaoım 
Salamonla Konyaya gidiyorum. Tica. 
ret yapıp zengin olacağım! demekte 
olduğundan, zabıta her iki kUçUk 8ey 
yahm yakalanarak gönderllmesl iı;:ln 

Konya pollsiDe mUracaat etml§tlr . 

Mumaileyh, Gandiyi gijnn~ .. 
Jt1idinde bul•mduğunu ilave et.ınj~. 
tir. 

ı _ Bulgarlarla ticaret 
anlaşması imzalandı 

Türk Alman ihrac mallarının llyatlarının teabiti 

/\·e~k, !S \A.A.) - Bol!. 
şampıyonu Coe Luis dün akşam 
18,000 seyircinin hazır olduğu biı 
maçta rakibi Simonu altıncı ra· 
vundda naJcavt ile yenmiştir. A· 
merikah bir Yahudi olan Abe Sr 
mon bmıda.n. evvel Coe Luis a:. 
yaptığı maçta 13 ravunt dayan· 
ım.J§b. 

Bu maçın 50,000 dolara yükse· 
len !ıa.sılatı O~'B. yardım kaı;a: 
sma te9!.im ediiecıektir 

Coe Luis ıbununhı 28 inci dttc 
olarak gampiyon~ ünvanmı ınU· 
haf aza etmektedir. 

1 rneıeleıi halledildi Küçük bGf hayıJan 

ı Demiryolu malzemesi almak üzere bu c1erilerinin ihracı meneclilôi k Al Şimdiye ıkada.r sel'beet dövizle 

a şam ~anyaya bir heyet gidiyor ~:~n~u =e~~ 
~.\nkaraıda.n gelen bl.r emre uyuJa. 

Bir. miioid.ettenberi Anka.rada milzaJcerc edılmekte olan Türk.iye. rak menedilmiıjtir. 
Pu~~arıs~~ t•tıc.aret anl~ı bu ı:: ün hariciye vcil<aletinde Türkiye Bu gibi, d~rilcr, badema, hUl9USİ 
C~un~.e 1 ~ına Türk heyeti ınurahhasas1 reisi hariciye ve.kii· tnkaıı ile ihraç olııırıabilccektir. 

lcti umunn katibi birimci muavini ------------------.....;... _ _ ___ _ 
b:rlncl ısın? orta elçi Cevat AÇJ
;11.lm ı.•e tıcuet vekUeti mlist.cşa 
•ekili Cahit Zamangil ile Bulgari.E~ 

•ıı.n nam~na .Bulgaristan maslahat. 
glizarı doeyö Vonçef ve ticaret h 
yoti reisi Bu'gar milli bankası ~ 
<iürlerinden Mfü~yö Toşef rasınüa 
imza cdilın.i§tir. 

Son gıl içinde şeker · 
istihlaki arttı 

ısvtçt•: İLE MfJZAK•~R .. ~LER 
Diğer. tara.fi.an Anka:radan bl.ld '. 

!ildiğine göre, ı~vıçre ticaret he 
1 

:!- eti ile yapılan müzakereler n U: 
ccsinde yeni ticaret anla§mata~ 
mühim kısmı parafe edilmişti y 
ni anlaşma takas ve serbest dö~ 

Şelıer ,1r11et1 amaml 11.,eu din toplandı. 
Onlmtlzdekl Jd llltlyacın tamamen 

daldlden temini için tedbirler abadı 
~ma dayanmaktadır. lia\cn kar TUrkiye §eker fabrikalan anonim 
§Ilıklı e9ki J:.o~ kapanması . • §irketı umum! heyeti, idare meclisi 
çın bir formül a~ta.dtr ı reı.aı Faik GUnaydınm riyasetinde dUn 

TURK • AIMAN İHRAÇ Ankarada merkez binasında toplan . 

MALI,ARININ F lYATl,ARI ınıştır. 
Toplantıda 9U yılı faaliyet ve mu. 

Diğer taraftan Tü.rk • Alman ih. amelelerine alt bilAnço, kAr ve zarar 
raç mallarının fiyatlanrun te&biti heaapıan tetkik edilmiş ~ ortaklara 
için yapılan konuşmalar da bitmi~ dalrtılacak kazanç miktan t.eeblt e • 
~·Bunun ~n bu ak§am demiry~ dltmiftlr. 
.u malzcmesı mü.bayaa etınek eze_ --et lda re mecı• ... - t mı .... D le D • )la "r"' • .. uı D umu .... 
?'C ev t enııry~ nrı<lan bir he. 1 yete verdlgi raporda §eker aaııayliml. 
~t, A~)IQ gidecektir. ~n umumt durumu w gelecek gtlnler 

:için alınan tedbirler hak.kmd& dikka • 
te değer malQmat bulunmakta.dır. 

Bu nı.pora göre, 1941 yılınca ff,218 
hektar araz.iye pancar ekilmif Ye 

M.100.469 ton mahsul elde edllmiftlr 
Dört şeker fabrikamız 19'1 ydında 

87,028 ton ,eker elde et:aUtUr. Aynca 
Eskl§e.b.lr tabrlkaamda 2,ül,708 Ut· 
... laplrto yapıtmııtır. 
ıHı eenemnde ıoe . .eo ıcma bMit' 

olan ,eker 18tlbWd dfter -~ M. 
zaran en yUuek yekCnu t.e§kU otm.ııı 

' (0...- l-......ı 



HAtA11 Alv PARÇALAR 

Dinlenebilmek Marifeti r .d .. , 
ramvay ı arasının\ Askeri işlerde 

;:~,."jee;:;t-;i~ ~=b:=;:;,~;,::!U:ar°!J. !:. ihtiyaçları rüşvet Y8 irtikap 
yet Jiifiinebilen bir aasdır. 811 sa daima yıpranma ve \ 
k~nlmaya n~ettir .. Ancalı meılefin~ ';°'1•!tifi . .zeWn!" Baa••• n llaYal tal Teal llMU JI--••. 
bir kısmını istirahatine d• haaretrnelülır. Zıra dınlenebil. --. ~.,... 

melı de calumalı gibi bir marilettir.,, temlll etlldl 81Jl8 Çel& alır 

Yazan: DOKTOR RASJM ADASAL R<llmDJS. htlk6.meti 'aptİI ettJfi. 
miz 800 bandajm g6oderilmeaine 
mü9aade etmİI ve evvelce gelen 

Hazı ecı.ıanelerde veya ılim llel'9 

'ilerinde gördllğümüz reklim ma. 
hiyeUodeld temlili viicı.ıdU bqer 
1°vhalan veya mUıhtelif maddeler. 
len yapılma molajlar inaauı bir 

.na.kine gibi gösterir er. Temailde 
kaba müba.liğalar bulunmakla be. 
ı-a.be'r hakikaten inaaıı uzviyeti ic 
iılotleri ve bwıle.rm ya.ratmıı oldl; 
~ zenfPıı ve mütenevvi makaniz • 
malan iUbe.rilc bir makineden 
rıırkJı değildir, lJMlaıll da mUkem • 
mel ve teferrüatlı bir me&ine ve. 
: abut bir ~ gibi yıpranıp a-
rnıncaya ik3dar çall§ır ve hatta lI· 

lu Taanmb Ve)'& ytlce f.aNMpı O. 

n.a. ~Iettifi gai biT otomat.Jzma 
ile Uf*ı kunıhı ~mat intlaamllc 
işler. Çarldarmda ve:ya vidaların -
rla; herhangl 1ılr a.ylarrbk da de· 
r<:>cesine &'Öre ufak veya mfllUaı bir 
rıastahfrn ifadeatir. BUt.On iç A. • 
!.:.tlertn mUnferld veya toplu ole. 
mk aynı abe'* ve lllrort ile çalıe
ınalan da shh&tt.eın. :ll>aZ'ettir. Uz.o. 
vıyet.3izde her ilet ve hatta her 
ru!Blc ve h&re kendi yapı h'IBJAL. 
veti dııhilinde ve aynı zamanda ur. 
\ iyatin sıhha.ti Ve bayatı için ça -
l:~. B6brek icbvmı aUızer, 
c:ılb l(iDdıeıı ~en kanı dağıtır, iç 
ku19k dışardan l'elen muhtelif per. 
cı~deki ses'.erl alır ve byiın de fi· 
kirve~~g&. 
tcrirken bntün bulllann camiası 
olaın ~ de daba yllalet ve 
fur.uHü 1* teuhür p.tair: Ha _ 

':ıt ! lifte bu ı.,.at !lhllatlf ve iş 
:ılinde mvl ..... » ....... ~ 

<lıir. Bu makanizma ,,..,a.ıder ot.o
ımöanasile :ifle:nekte iken fuda. 
:n olanlt harellet halinde defıı ~ 
dil'. Daimi 1*' ~ ba11nde vaı. 
cudmutaun blttUn bmm bntJ1*11. 
nnııllm geçirerek etnta t...a .._ 
ka1b flledl~ mMdeıt kada.r da bir 
vaıfe gcçlrir yani dhılet*. Demet 
!d a1tmJt Y8'1Dcla 8!en bir U-. 
y1lreği ot.us .eeDe ifl F '&ta. Dimi. 

ğın faaliyet.i de birkaç saat devam 
eden uı:ku csn:ısmda durur. Eğer 
uzuv~:ır ve blr camı olarak bütün 
nzvıyet fll!tfatpıı bir !Jdd)de çalış -
Myd: nayatın da o nisbcttc daha 
Y.ISa o~acağı tabildtr. O halde bir 
t.'l.bi!lt kııi<le<Ji olarak her uzuv ve 
dola~ile her insan aynı samenM 
!btirahate muhtaçtır. Esasen hıfz·s 
ııhhanaı 1Q1't1arma riayet ederek 
munt-ızam bir hayat ya~yan ve sof 
nada, uykuda, mektepte, büroda blr 
Cdıı!iplin ve 3heDk altında çallf'Ul 
bir illllall ni8beten gün.delik işiyl•' 
.!.Z )'Ol'Ulur. llaatteeııellf zamana 
ve icaba göre buı mealckler veya• 
hut uzun aeyabat, m:ınavre, harp 
ı.ibi bazı oleylar nonnalm fevkinde 
de bir •yi iea!> ettirir Binaena • 
leyh :imtihanlardan sonra ta.ıebede 
veya hoca:a.rd&, bayramlardan aor. 
ra teni veya kunduracı "vinden 
l:;r.zı ilçilcnle, umn yürüyüt1erdıer. 
soma da uıtede!Ue, ldtap yasan 
.m.uba.nirierde türHl tUr!U etlrme .. 
.ııajla.r ıöriilebilir . .Bunlarm bil'ço. 
ğuna bJr hekim ım-.tile lıatiraha~r 
veya hava tebdil~ri tav•be edi
vor ve çok defa ı1Lporla.rla. da te\'. 
ı.ik ediyorcız. GUndelik işiyle mq.. 
mıl olaralt kih bir büroda yazı İ"• 
lc:riyle ve gib htr fabrikada veya 
tarlada elleri 'Ye ba.caldariyte çal•. 
~ her inenm nlhayet. o l!JJ he. 
r;,cinde bot bir mman.1 vardır. 1ıı.. 
t.e bu mmN4Mı liyjtiylıe i•tifade 
etmek ve dinleneobilmek de kolay 
bir iş detlLclir. Ztliaı ve eeerlerii<> 
en iruvvetlt bir mahl61ı olan Jn&an 
Paıwıal'm dediğı gı'bi tsbii mukad
deınııtma gön de niha.;vet. dötün~ 
bilen bir azd1r. Bu az daima yır. 
:rammya ve kJn1mıya namzettir. 
Jm8n meph ... e a.ıfettlli sekAa .. 
...................... 4ehu 
:-etmelidir. Zira dinlenebilmek C:e 
çe'9nalr giıi bir marifettir. Ma
a.tıtee..nl her~ ieimisden 10r1-

11P. golumm IDdklitmi*' Yol'IUDe 

Bomba hadisesi 

lı•ğuııa bir m.ısli ycqunluk d6ha "'77 adetlik pMtiden bqlra 90 ban 
kit-tarak gikya neteleJıiYonız. 8ekb dajlk bir ııuti cJalıa 1* çılıtarıl .. 
~aatlik bi,. kafa veya kol yorsun. rna.k üzere hazırlenmağa başlan • 
luğuMa.n IOlll'8 bet -.at mil~ mrştır. 
•llyen ıçmek ve dansetmek, yahut lngilte~e.."1 de 15 kik>:ne~e~ 
da içerken poker oynamak bir isti. , 8 ton hr..vaı bakır tel ~eımı.::tır. 
rahat değı1 bilikia btr·.ftitencedir. 'J'ramn.y idueafıain f!Jıinde bulu • 
ı, fazlalıtı, lUsumeu zm fulak. nan hurda bakır tellerden 12 tonu 
~ i~ ta'vtz edi1cmes. İti olciqfu ye~li fabrikalarımmda işlenmek • 
ôbl ıet.ira.h.'1ti de makul bit' metoda t~ Bu sureUe tramvay sere:ı~. 
ve ı:\ialplio.e uydurmak lAzmıdır. t':~ın munb.zaman yap~~ı ıçın 
~ilzel bir ilkba.hsr gUnUnde itin .. b:ındaj ve havat tel mUŞkUlat.ı or. 
'*en çıkan yorgun btr iıı!l8Jt bir paric t.ndan kJ!.lkmJ3trr .. t~are, şimdi 
k,.nannda bir deniz Joyamda ka. tramvay rayı te-:larik ıçin teşebbil& 
taba.sının ~açhklı bir vo1und~ bi. lerinl :ırltrm•§tır. Almllll firmala
raz yürilyerdt ve ~ yemekten r!yle yapılan •. t~m~larm milsbet 
sonra biraz musiki dinlemek yahut netice ~e~cce~ Umıt edilmektedir: 
da ne§eli bir Iiılm gönD.ck suret.ile Şehn~d:ki tramvay seferlerı 
dinlenebilir. Bil:hasea. u)'kll yorwun lı:ıl.knı ;,htlyacmı ka~ya.cak 6u • 

1ı:ğun en faydalı gtdastdrr. Sene sc. n"'tte devam edecektir. 
ı~unda veya herhangi mevsimde 
alman izinde veva verilen sıhhi bir 
i6tirahat.te de hcY.'J ve dinlendirici 
vnkrt geçkmek de bir mes:.>ıledir. 
Ve her m.lzaca glk-e de ietirahat çe 
şitlerl vardır. Bu gibi insa.nlar bi • 
:ı-tı% da heldmlerin taV!İ.yelerinc 
muhtaı.;tırhr. 'J'olesU>y ve J. J. 
.~ousseau gibi ~bin mütefekkir • 
ler yorgunluk ifratının huSulln.<k 
medeniyetJ i~ etmi!Ilerd!r. Bu 
iddia.Dm Jwmen doğnllufu inlir 
edilemez. Gütel Ayvalığm zeytin 
\'C çam kokulu ıbavamıdan istin. 
hat maksadile lstanbula lı:otan bir 
inan muhakkak ki jfine dinlen -
ıniş olmak değtıl, yorgım ve bitkin. 
bir halde d&ıer • .Ancak bugtlniin 
l::üytiık şehiTlerinde de aıç• tabi&~ 
halinde ~bşmak ve dumanlı fab • 
ribdan, dar boluduı fariğ olmak 
in*ı\ıWzcbr. Flllıılt tabU lcanaalan 
~ ıııocma.l •Wkre ga.)'l'l 

li".-.4tıa-..ı!r..,W 
bUmek da.ima mümkilndUr. İngil!z 
edibi Bacon çok ~ IÖylsnittir: 
Ta.ıatc iiıkönc!'.l itaat etmek ve onu 
Bevmeide Mldm olabi1iriL 

inhisar varidatı 
Çay ve lıalıveJen Zl milyon 

lir• temin etlUeeelı 
Aııb.radaıı babcl' veril-:tıtilne 

göre, yeniden inhisar altma .ı.. 
111881 ~ edilen kahve ve gp.)' 
hariç olmak tıure difer lnllİIU' 
madde~en iç.inde buı1undalu
mm malt yNıı ;A eekiz ayında 30 
nınyoo 492 ,. eoo lir& 1-d&t ta.. 
hsttırlc etmlştir. MaJI yıl .._. 
hdar hav'Mıa 4ı5 ...,_ Jlra.yı 

buluajı Mfnı8 n· Wlr. K.ın. ve 
caym da inb6lıar ..._ e.llllı'Di1U1. 
dna aynca 21 ...,_ lila ...... 
du.c.t1 lteı.-... cıılılala.
yenı bil tçe projtande İnhJaarlar 
Nff badatı 67,3'5,000 Jılra olarak 
tahmiD cdl"niltir, TlltUD, ta ve 
iPi]erden alman müdafaa vcrgiel 
tabal8B.tı, te'Ybllde maanfln.ra 
karphk tatutn.ll oıdujundan ... 
bfttceye •-• ... _.. 

Ceyhamn taşması
nın zararları 
~ 

Don yibürulen de elıim 
muhtelif mabetlercle zarar 

gördü 
Adanadan bildirildiğine nazaran 6 

metreden fazla yükaelercı.: 100 bin de. 
kar araziyi w altında bınlmUf olan 
Ceyııan aelıri tabu NYl,....e ddfmlf. 
tur. 

Fakat bu mmtaka el1D au altmda • 
drr. Bllha.ssa bOyük Mangit, KUçtlk 
Jıılanglt, gibi bazı köyler arazl.11 mez • 
nıatı, nehrin getlrd!li kumlarm al • 
tında. kalnııftu'. Adan& z.lraat mUd11r. 

ıuıunon hazu'ladıfı rapora söre PcL 
deUl J&lmurlan mUtıeütıp .._ il • 
1111111 ~ tıeıllrUe --- ..... "°" ~ •. .,~ ....... ~ 
tardaiı ekllmtı uıtlı&har iı?ibİerlne 
çok ziyan yapmıttir. Pamuk, fuulye. 
mrsrr ve kumdan gibi m&haull!r en 
QOk müteessir olanlardır. Domuı tesiri 
lıUhllJI& Adana, Kcmn, OlllD&DIJ9 ft 

Oeyllıuıda ht•e1'bdtf'-. Aclaad& ,_ 
tık zertyat, pamiık, eeı.e, meyn w 
balfar, OeJU,nda ~ ..-IJat w 
pundr. Oma...,. w ıraıı lldll ..,__ 
ıar )'b!e ao o, so aramda anır ........ 

'I' ......... 
llnlldl Reltewl 

........ MlltlPq...._: 
30 Kut 942 ~ gtmll Rf. 

~vvel e.ymm CJll fkJaine mOıla
cUf cıllalaDt1an &ıllmüıdeld pulr 
glal'*'8"n (~SeotWI) 
118VB Nebevi alılıliu illa cıı.v. 

""""', ...... ,,.,, .. ...,.....,,,. 
J'atllate O 1& ı •11 M ntndt 

)ilbek fiJatJa .... --ilik . 
meta ........ bdlıa,4tla,JalıtDI> 

ımrümllll- • -~··· ıı.aoın ,...,. ~ 
~ D 2 •I VM11N tııt'Jr. 

........ 11 •• .,.. 
.A.akerl cea kaıumuN ek kanun pro
jul allk&dar enc8malerden geçerek 
Jaeelis naA&mMlDe alımıı~Ur. Adli. 
ye encümeni hUld~meUn hazırladığı 

cezalan §lddeUendirec .. maddeleri fU 
llkUOe d8glfUrmlft1r: Fevkal&de ha. 
lln, seferberliğin veya harb halinin 
dnaaı mlddctbıeıe askcı1 bir ldamet 
ya.parken mllll mUda.faa vasıtalanna 
"Ya wıker1 lbtfyaçlara taalluk eden 
mUteahhlt, imAl, inııa, alım aatım, 

teslim, teaeUUm, nakil, mul.ı.afaza wyıı. 
tevzi gibi l!ilude zimmet, DıtilU, lr
UkAb, ril§vct veya hırsızlık &Uçıarın· 
dan blrlDi ifleyenler on ııeneden apft 
olmamak Uzere ağır hapls veya mU
ebbed alır bapia cnuı ile birlikte 
be§yQz lll'adan &f&tı olmamak bere 
ağır para cezaaı ile ceulandınlacak. 
lardır. Şa kadar ki para cc.uıblç blr 
halde temin oıunan menfaatin lkl mlıs 
Unden az olmayacaktır. Vahim haller. 
de ölüm cesuı JıWmıohmacaktir. Bu 
maddede yuılt .uçlardan 'hWIUle ge.. 
len veya husulükaatolunan zarar ha· 
tıt ille hükmedilmesi llznngelen mu· 
vakkat aflr hapr Ti! pua cıızaaı y&

rıy&, az ise Uçte bire indirilecektir. 
Fevb.llde h.aün, aıeferberlllin veya 

harb haUıı.lD devamı mUddetln<:e mlllt 
mUdafa:ı. vasıtalarına veya aaker1 ih
tiyaçlara taalluk ede iflerde 1msua1 
kanunlara gare kendilerine tevdi edL 
len vazifeleri yaparken bu kanunda 
yazdı ~ i§leyen uker olmayan 
plmlar bakkmda da umuml mabke. 
melen:e ,aZllr bu cezalar tatbik oıuaa 
caktır. 

Yaz saati 
Dairelerde maoi .aatinin 
~ .. ,, ..... 

lle!llmt .............. 
saatleri taatlm 

edildi 
.......... Mırm tMMk eıllle -

eell .... ,.. -- 1 
1 

3 
7 

..-... 

......... _. uz [' • ,... 

-- d .... ....... ._....,......._, .... 
19 aAlqll&dıelı:I ftldt eelftll .. .............. , ,,., 

D1n1er 9.IO c1a bqlaJIP ıa.11 da 
11tıı1ae. ~ ...... ,.... o1m1 -
--. c1en1ere ı,so da ... 11mıp ıı.a 
tt 11011 nrllecektlr. Oi1ed9D .-nıld 
...... ..._.._tıllrhlWlleU 
.. mı: 4fıl'lle giret'ıekls ... 1'1,11 te -
..... p\;Mt'He .... 

'l'nlrr• lllprllırl 
ao 1MJ11ta ldtecelı 
.Ankandılll bilılıı+!di~ine göre, 
~ köpriterin iD11&S.· foa • 
lfyeti dcVU!l ~ted!ir. Sö~len -
dlğtne g&rıı, yeni bir lnza Te fev. 
kalidelik okm:rM Anla köprilsiı 
Ui ma}~ll Me-ri~ kı5pr06tı de :o 
ıaayıeta b!tccektir. Hadnuı batm· 
da da Avrupa Ue dofnıdan dojru. 
ya mtbıeıkatlt başhyacütrr, 

YAZAN: CUl'f'Oltf'D HOOIC Noı 1~8 

tarihi bir rol olaıcaima- IJaamyor. 
C"T8UIJ& ylıle ..... Jalndlr ki Al -
ırwıJar tngtlt& ldaJann.T lfpl plln 
tarını her glln tazeliyor, hl!' yen\-
11lni yapıyorlar. 

ihtimal yhıc aynı !'tebepledir ki, 
muhıı.rip milletler kA.b ölün~ IU&!
na, k8Ja dl\f'Nm bir uda caeelk 
muclıre kuvvetinde ~ keeifler 
!Untdine aaal.ıp clw s 1 w:ırı.r. 

Her halde ibioare denlllütı mtl • 
hm<lisi İavaçli Mcılhen de. ıle)stro. 
t~n mOst.ald>el Bd-... W • 
baht mtllıerutiıl Klas da, ta&tta 
lf&biJcadalrl mealalmda 4~ 
~ıttrmek emen.tndea nmJe. 
ır.tY'IJI Tl'OC}kl de a&11DGfo JMD • 
!'&il, aynı~ bltıenlDn oL 
tluv. 

Btllıuıla ~ feci alQmlo. 
dc-kl ee.rar ~ 8.jdlnJaqmam(fbr. 

Onu lleklikadaki menfumd" 
•loettufunu ve ~iyetmi kazan • 

HA~iiE~ 
•A~ilH 
Devlet adamıan 

we tenkit! .. 
N-avefenıa.._.ı .... 11 

IMflftda ~ devlet ..tamia. 
n için tukmull bfıo i!i değildir. Fa. 
kat yiiklcndlil nıeaalb'etin l9IJl)I.. 
lüğünü Jravrımus olan bir devlet 
adamı, sıkıntılı günlerin bUtôn 81• 
kmtdannı kendi kalbinin üstlne 
bir Cli gibi~ görür. Bu alır• 
J;ğm altında zeki, irade ''e kud • 
r<'tinl muhefua. edelıllmeJI, dik 
durmayı aca!-8 Do ..._ylift bf' 
cercbilir! 
in~ BafNrll Çörçll ha hu .. 

..-- belki ....U.te gelip ı~.mi' 
büWn rckorlo.rı kırdı; c.ğer İm":ı. 
ratorhağa lıagtınkil halden ''e ya. 
nn burlarmm mnnGttllderl zor \'ll• 
zlyetten rıe'~.lll!!te rİ:anrsa kaza .. 
mcap neref o n.kbeMe bUytik ol& .. 
caktrr. 

Sıkıntrı. r.unaabrda btttun miY. 
Jetin gmlert de\'let &eflerlne 'Çe'"• 
rilml~r; omm her har~cti, her 
hallnl inceden IDceye tetkfk eder. 
ler; her ar.,ı.n 'bir Se!' c:ıkar, bir 
~ tenJddler yapılır. Bu tenkidi • 
rln çofa halk ansmda ,.e kcnal) 
<t. kÖ§ecle olar; aylı tttrkiller uy. 
daralar. En biiJDk ve kudretll a
damlar bile handan tnırtulamaz • 
Jar. 

Birçok hallerde banJann hiç kıy 
metl yokt.ar. İyi devlet ada.mi o. 
dar ki kendisi hakkında yapdaD 
tenkicllere kl'Dnaz; onlara ebem .. 
miyet vermes; fakat hiçbir zaman 
onlara Jmlaklarmı tıkamaz; ha'klı 
ve bine yanynn noktalar berfm1e 
«iurar; yaıılrıhk yapıyorsa, yallut 
kendisinin yardımcdan arıunn<la 
yanlış hareket edenler balununa 
onlan dofrq yola çeker, yalıat a
tarak yerlerine daha iyllerbıi alır. 
Zira herkes herkeıile akran değil. 
cllr; bir devlet a4amı da ancak keD. 
di akranlarmm siidcrlne ehemml
yet \'ermelidir, 

f'rang. kıralı Dokm11DCU Ş&1'} 

:ı:amanmda. ana ~ Katrin 
dö Medi(.l tle, daha sonra Dördiincll 
11.anıi diye Frans& tahtma çıkan 
Savar Kınlı &U'aJlll alt odalaım • 
dan birİDde koaaıPQ"Orlaıdl. Ba 51. 

nia P••_.. cı......- Od mu 
....,. ~ lılr ... ........,....., 
kırallçcnin aleyhhıde ağır klifür • 
1:er ,.e alaylara dala IU'kılar .a,. 
lilyodudı. Kuallge ~ a1dmm • 
yor4a. Naww lmalnua ubn tö • 
kcDdi. .bkerlerl eealudumak .. 
• ~ kaDd.r. Fakat. lmalCe 
oa lllAai okla: 

- BlnlmDl 8-1- blailrı hlcl. 
cı.•w .. _. edemJıw dejlller • 
clir. 

Sonra lreadlli tlllldl; ..._._. 
girilllcll ve del9 M: 

- Knlloe .. - ,..a .. f9 
.... aleJ'WBlle h' 911)0 ........ ~ o. 
nan ~·~ ._ .......,._ • .... 
..... _.... .., .a,t.laedi ve 

" ...... Balbül ba.....,.. lmdna, d.......,_ ............ adar m..._h, &Waw ıD. l'w •• 

ıthllıl• - ..,. ,.. bn.
1

Ull~·· 
ftirl olsa metlnn· ft balı Son Bar. 
'e1cal geeftbd o ,.Uta. 

Zllte-n llMm dtwlct • .._.,. 
lıııkkmda ,.. tealddlel'la c;o .. 
he t.nkicllarill llnlttab birer ... 
b,W .ıduğa lıdll tleilldlr ' hw te• 
ideli•• o lııathr blrlülne ıad :91!Y1el'• 

ılir ki ....,.. eı..m.lvet '•rfl• 
bfoWr 18Y yaınü imklm yallt9r. 

KADIRCAN KAFLI 
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LONDRA ŞEYTANI J 
l'azaa: Çevlrell: 

EDGAR V ALLAS VElllP TAYLAN 
.14. 

- Sizin bUtün bu i§lerle alakz. kcllef bir şubemiz vardır. Bizi kar 
ruz yok mu? İkinci yardnncı S1Z şılayan memur bittabi 7.abıtaya 
değil misiniz? mensup olduğumuzu bllmiyordu. 

- Ben mı? Allah s:1dasın! Bız O gün Cclf ve Daney hakkmda 
den arlık geçmiş! Hem rahatın malümat istemi~niz. Si?.e hemen 
da yerinde. Mister Led!J~tten.len bu baptaki dosyalan getirteyim 
iyi bir ~a?-on .ta~.avvur. eclilemcz. Bir k~ğrt üzerine bir §eYl~r 
Bu m~1kanenın ldare:.ı~d.e b<ı.~c1 yazdı ve kapıdaki menmnı istih· 
tam b~r. hareket se_:bestısı verı harat daire9ine gönderdi. 
yor, Sızın anl_ıy~ca~nız, tekrar • - Mahalli zabıta teş.1<Mtı bizl 
d~ s~thı rnaıl U:Dennde ~.aynı.a~ı (~enç Havs cinayetini aydınlat 
ne ıhhyacun, ne de nıye.ıın var. - henuz·· davet tmedi Ed . 
Burad hak .. a.· b' ~ k . 0 maga e • e 

a ~mı ır va::ana a\ ~ • ceklerinden de süt>he ediyorum 
tmı Y~. halımden memnunum. Sı. P.u m~ele gayet kanşık Celf Ga: 
ze btitun bunları... a. 'l ber be 1 rd eeır· 

- Bütün bunları gayet se.rı ve ney e a r ça ışıyo. '?· ı~ 
1 'ik d;;., .. d" w.. .. • • 1 tt Glaskov soygununa ıştırak ettı· OJ • ..şun ugunuz ıçın an a ı - -;.· den e · · ld G , 
nız Bir kere parmak izlerinizi a ın . mınım. Şu ha e an.e~ 
bp ·almadtğundan şüphe ediyorsu de 0 .. c!.va:ıa.~da ~.ir yerde karısıy· 
nuz Saniven bütün bu malumatı k; goru.~~nu.~ mu? 
Skodlant Yard arşivlerinden ala. - Göruşt~m. 
bileceğimi de düşündünüz. Kovley güldü: 

Stoker güldü. Fakat hemen yü- --: Bu kadının n.ra sıra verdiğı 
zünü buıı.ışturdu. Elini sargıya nalun_ıat başmıım ne belalar ~tı 
gatürdü. Anlaşılan yaras1 acımış bllsenız! Hiç bir zaman vaktinde 
tr. bir şey bildirmez, Ancak. Lev kay· 

- Beni bu hale sokan herifi bır bolup karısının aklınca yeni bit 
yakalıyabil:Jern. aşk macerasına gi~ti mi, Bayan 

- Daney miydi? Ganey öfkelenip İf§a etmeğe baş· 
-- Bilmiyorum ki, onu seneler· far. Tabii bu ifşaat hiç bir işe ya· 

denberi görmedim. Fakat zannet• cunaz. 
miyorum, Daney Mis Griri böy!c. Polis müdürü Lev Daney'in izı-.. 
korkutmar.dı. batını hü18.sa. etti: 

.. Bird~~. s .. ustu. Hiddetten fazla _ Lev, tahsilli ve mn!Uınath 
aoyl~naıgım anlamıştı, . caniler sınıfındandır. Üç se:ıc 

'I'im, hemen kancayı taktı· Volverhampton'da bir kasa fa.bri 
- Neden korkutmazdı kilitl · 
Stoker bir lihza düşündü: k~sın~a ç~ışmış ve k~ ~~~-
- Mis Griri eSkiden ölümden nm künhune varmış. Söylendıl:?'·· 

kurtamuış. Tesadüf olacak, Celi. ne göre: malzeme. ve za~ verıl~ 
le ikisi genç kızın yakınındaymış.. ee kendı başına 'h!.r ~IU!a. ınşa ede 
lar yetişebilmişler. cek kadar rneslekı bilgısı vam1ış, 
~-Bütün bu hadiselerde çok - Jşlemeciliği de var mı? 

fazla tesadüfler olmuş! - En büyü:: zevki işlemecilik. 
Uşak düşünceli bir tavır takın· Koskocaman tablolar işlemiş. Bu. 

dı: nunla çok para kazanabilirdi. Fa· 
-Öyle, haklısınız! . ~üsaade kat, 0 işin kolayına gitmeyi ter 

buyurursan1z .. u~ak ,...1s~ıyorum. cih etm~i. Şu dakika eminim ki, 
- Dancy sızc, Mıs \.:lr_ırc ııeza· Daney Kleııç Havs'm çok yakr 

~t c~mek hususunda tnl1mat ver· nmdadır. 
dı mı5?. d ecı· . L 0 - Şeklini tarif edebilir misi· - 1ze em ım mı, ev an('. . ~ 

yi senelerdcnberi görmedim. nlz · . . 
Stoker öbür yana döndi!, ve . - ~ar gelsın, o zaman ta 

gözlerıni yumdu: nf edecegını, 
Ertesi sabah Tim Londradak1 Dosyalar geldi, fakat içinden 

avukatından bir telgraf aldı. Bu maalesef işe yarayacak mal\lınat 
telgrafta Londraya gelmesi ernr~ çıkmadı. Lev'in hiç bir resmi mev 
lwıuyordu. cut değildi, Ele geçmediği için e§'" 

Tim ev halJ:ına veda etti, ve kfili de tarit edi1mem1~ti. Dosya· 
trenle döndü. Karlton otelindek: tarda bazı izahtan başka bir fJf!:Y 
dairesine ''e• '~i. Bir 1iÜTÜ mek • •roktu. 
tup ~irikr 4 · • .. Kovley inkisarı hayale uğra. 

Bıraz r,.. .. ;:ı. a\'Ukatiml buro· mıştr 

sunda ziya.ret .etti.. . . • _ İ::>aney hakmda bu kadar az 
.,Avu!rn.t malı .. vaz!~·~tin.~ ~zah c"'.: bilgimiz oldu~u zannetmenn§· 
tıxten sonra sözlerını §o)le bat:;~ tim Size yalnız şunu söyliyeyim 
lad·: ki • · di Y · b" ..:ık b. 

- l\bster Okvrayt paranızı iyi • çok ~.ın. r. anı .u} u ı: 
idare e~miı:; Mister Landon. ~rvet sahıb1ç11r. ~m~ınıyette bu 

Bugüne bu""ün zen"'in bir adam tıp adamlar meteliksız olur. Da· 
sınız! ,:J ... ney istisna teşkil ediyor, Bu sene 

- Para iyi şeydir, Bruk ~~ıt C<-,r.ub~ Afrikasmda olmasına rnğ" 
de g&~.anc banyolu ve lüks rnobıl• men 817.e rastııı:mayışı tuhaf! O. 
yalı lbir ev satın almağı düşü • nun kadar ~mnıyetle tabanca k~ 
nüyordu. l~~'J;nı bılen ~ktu ~~ caıı;-

Korkanm daha bir veya iki SC• dir. lı.;ger fevkalade bır al.l:kanız 
ne Karlton 'otelinde kalmak mec- yoksa, I}aney'den sakmmanrzı 
buriyetinde olacak"1ıruz: tavsiye c<lt ı rn. Bilha.ss~ karısın· 

Birden Timin akhna bir şey dan kaçmJI'S8.nrz iyi etmış olursı:-
geldi: uuz. 

- Skocllant Yarttan kimseyi 
tanır mısınız? 
Avukatın epey tanıdıkları var. 

dı. Tesadüfen polis müdürü Mis -
ter Kovley de çok samirnı ahbat1 
idi. Müşterisine hemen bir taYsı· 
ye mektubu yazdı. H,ao RlyueticUmbur bandosu. 18,00 

Tim, bu mektubu gösterine.".! po· 
lis müdürü tarafından kabul c • 
dıldi. Mister Koviey kıca boylu 
melankolik çehreli bir adamdı. 
Kalıbından hiç kimse onun lııgı:• 
terenin en mahir mblla memuru 

program, aaat ayan 18,03 Radyo ço. 
cuk kuinbll 18,45 Ziraat takvimi 18, 
55 Raclyo dana orkeat.raamm her tel. 
den programı 19,30 saat ayan, ajana 
19,45 kahramanlık dcatanlan 19,55 
Rumeli türküleri 20,15 Radyo Guete. 
.ııl 20,45 KO§ma ve aemauer 21,00 Ko. 
nu§ma (tayyareci konuşuyor) 21,15 
Dinleyici istekleri 21,45 konuşma (kah 
ramanhk menkıbeleri) 22,00 Radyo 
salon orkestram 22,30 Saat ayarı a· 
jan.ıı ve borsalar 22,•5·22,50 kapanı§. 

olduğunu ummazdı. 
- Sizi gördüğümden dolayı 

memnunmn, binbaşı Landon. Kor 
karım ki ilk Skotland Ya.rd'a geli· 
~nizde pek hoş karşılanmadmız. 

• Amatör hafiyeleri savma] la mü 

- Hayır. Ben eözümdc ctunıyor • 
dum. Fakat. otele gelir gcılını'z bcıy. 
nama bir sancı girdi •• başım birdenbi
re dönmefe baolııdı. l)(o.rfıal yataA"n 
attım kendlmL tylltllJhim diyerek bek· 
ledlm, Saatler geçti, bl rtriUD kalka • 
madım, Ve sızı btldetmemek için bir 
...,_ gö~yl, kür dilemeyi de 
düşl'lt(ltmJ ana, ba haberi g&ttbecek 
bir '°"rta boJamedım 

Mlft Reci MideftblJ'e delfkanhyı mer. 

bantıeat '* --* .... : 

- Vab vab,. J'Mlk o1mat. Mutlaka 
Çin.Nanın sıtmalı 9UJ1Ulclan l~· 
dlr. Kamlmura: 

- Nf! diyorsunuz, bal'lllUD IAIJU art.. 
malı nudır'? 

- E\<et. Hiç duynmdm DDP' 
- Hayır. Şehre ginır strmea Uk 

yuptıfım 1~ buranm suyundan ~ 

oımuotu. 
- Bunun kolayı YU: Bir m8ıtar ka 

bnldll kallve kaynatmf7.. nnnıınla 8( 

11mttmıa aıaymıu ıçınız.. bir ee11riJz 

Şehir 

• 

B A B E it - AQam l><)St.ası 

Tiyatrosunun 
ORAK KISMINDA 
Llq&m 20,80 da P & R & 
KOHED! IaS!ıılINDA 

GUnatız 1!5,80 da 

(8oD Batta) 

ÇOCUK OYUNU 
AJqam 20.30 da 

sOZVN KISASI 
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. . . .,.~· .. 

Beyoğlu Halk Sinemaaı ı • 

::1EfE:!1~.nn .. ; Baş, Dış, Nezl~, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

' . . ,.,. ~ '_.\ . : - . - - ' 

Türkiye Kızllay Cemjyeti Menfaatine 
Berlin Filarmonik 

Orkestrası 

''şiRKETi HA YRiYE 

Profesör Hana Von Benda'nın idaresinde 
latanbulda yalnız iKi KONSER verecektir 
KONSERLER: 

Sl Mart &U Sah &1lntt akpmı aat %1 ele 

1 N19an 9d Çarpmlııa gtintl .... ı l'7 de 
ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISMI (FRANSIZ TİYATROSU) NDA 

'VER.tLECEKTlR. 
BOMleır: Şeblr Tlyatroeu Jdtelerlnde ııaidmaktadır. 

Dealz Levazım ıatmaıma 
Komllyoaa dbları 

1000 metre ka)'DAklı çelik boru ı Pua 
1000 .. ,. " .. .. 1 1/4' .. 
2000 • .. .. 1 1/2 .. 
2000 ,. " .,ı V4',. 

5~ " " " "2 " 
Yukarda miktar ve ebadı yazılı borular ııatm alınacaktır. 
Taı.lp olaıılarm 10 nisan 942 gününe kadar tekli! mektuplannı Ka.ııiuı. 

pafada bulunan komlByonumuza getlrrİıelert ilAn olunur, (3915) 

••• 
9000 adet dew boynu imaline ld:fayet edecek miktarda. 16X3X6000 mi· 

limet:re ebatta. hava çeliği aatın aımacaktır. latekWerin 10.t.9{2 günUne 
kadar teklif mektupl&nnı Kuımpqada. bulunan deniz levazım aatmalma 
koml.lyonuna söndermeleri ilAn olunur. (89H) 

••• 
~ .... -,,ek 

AkümillAtörle çalışır ve ik~ci oparlörle birlikte (7) adet radyo alıize!i 
alm.acaktır. 

lateklllerin 2 nl.ııan 942 &qamma kadar Kaaımpqada bulunan komJ.ıı. 
yona teklitlerini vermeleri. (3913) 

••• 
thUyacımız olan 2500 kilo aait .ulfriğln 30.S.9•2 pazarteai g11nll -.at 

11,SO da Kunnpa§ada bulurı&n deniz levazım satm&1ma komisyonunda pa. 
zarlığı yapılacaktır. tııteklllerln belli giln ve saatte :mezk~ komlayona mil. ı 

racaaUan il&ıı olunur. (3916) 

Bu ııManlarcla olmyuculanmmn p. 1 mütenasip vücutlu, lyl bir aileye men. 
zet.emldn batlık yanmdald kupon.la 1 sup kimsesiz, kocaıımm öıümü ile dul 
birlikte sönclereeeldel'l 1 kalan blr bayan, emekU veya memur, 
E~"LENME TEKLiFLERi, iŞ ABA • evine bağlı, çocuksuz zir bayla evlen· 
MA, iŞ VE.llMJ:, ALIM, SATIM mek latemclttcdir, (M. 6) remzine mü 

ı 

1 

1 

&1bl ticari ~ti haiz olmıJaa ldL racaat • 226 ~ 
çU.k UAnlar p&nlllZ Defl'Oluaur. 
Evlenme teklillm: 

• Ya§ 18, boy 160, kilo ~ esmer 
kıVlrcık saçlı, kahverengi gö&IQ mnte. 
naalp vücuUu b&Uhazırda. Uca.ret mel<.. 
teblnde okumakta Olan bir Ttırk ıen.. 
et; 16·18 yaıl&rmda ıtt boyunda, elA 
gözlü, siyah •çlı en apğt orta mek. 
tep mezunu, kendlıılni tahsiline devam 
ettlreblleczek ııervete malik bir bayan. 
ıa evlenmek tatemektedtr. (S. Kıvıl. 
cım) rcınz!ne müracaat • 22f 

c: Yaş 29, içki ve kuman olmıyan 
50 lira maa§lı bir devlet memuru, ufak 
bir geliri veya, evi bulunan bir aile 
kızı ile evlenmel< istemektedir. (Nere. 
desin) remzlrıe müracaat. • 225 

• Yll§ 43, boy 163, kilo 65. sihhatll 

kalma7, 
- Tewekkllr eJP.rlnı. B.J gece yatar. 

l<en derhal yapaca~ım. 
- Hanlya, karımı: nerede T 
- O kendi evinde yn!1:·or .. 
- Slı: ele otelde, öyle nü~ 
- E\·et. Bir lkl ~dür dargınız 

da. l"akııt, yann banşacap, 
tnglllı. lmtlrnı manalı bir b&lutla 

Kanılmurayı aüzdtl: 

- Yarm lıanf9C&k mıınnızP 
- Evet. 
- O halde bu tıan,mayı bir gUn 

ııonra IKrakm da yann akpm ıılzlnle 
blrllkre a~·ıu otelde yemek yiyelim. 
Size ıııöyUytt;eklerbn nr. 

- Nankln otelinde ~A"ll mi T 
- Evet. Orayı ıdz münulp g-örmüıJ. 

tünlü:, Mahzur vana. bafka f)lr lo. 
kMıtaya gtderlz. 

- Hayır., ba)'ll',. h~blr mahzur 
yok, Yann alqam aynı .aa&te (Nan· 
kin otelt) lokalltaamcla lııahlfuruz. 

Kamlmva hstHs lıa4auna lıılr .aile 

Altlırına: 
Atatıcla nımlzlerl yaınb 

kuyuculanmızm namlarına 

. mektuplan ldattbanemlzden 

lan barlc) hergün aababtan ötleye. 
kadar ve aaat 1 '7 den aoara aldırma· 

ıan. 

(Tpnalı) (Deniz 18) CM 42) (M. 6) 
(Ciddi) (Uygun) (Y.Ş.) (M.K.A.) 
(H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anlaşa. 
hm) (N,U,N,) (El> (Ayla) (C.M.) 
(A.L.I (M,Z,E,) Nadide 79) 
(26 Sezen) (M,Z,N,) (30 Perihan) 
(Emekli) (S,S.J (Pembe .zartı (C.M) 
(Ad. (İ, İ§kan) (B,t, Kaya) (inanç) 
(Sezer) IH.R.K.) <Mesut) (GörgUlU) 

(S,H,G,) <Merih) (İyi öğretir) 

ıkra.m tıttl: 

- Hava 11erı.ı, Bir kadeh içki alır. 
11&111z içiniz ısmır .. 

- Te,ekkür ederim. Beni ~·arın ak. 
,anı bt>kletmlyrcekslnlz sanırım. 

- BJç 11Uphe•iz. Bu sı>ee t.anlye 
ettiğiniz lla<ı dtı ıçenıem, yarına ka. 
dar tyUe~lrlm. 

- Kahve ııınyunn kaynatıp tçenıe • 
nlz, muh:ıl<l<nk l<I, sıtma nöb<'tlndea 
kurtulacaknıız! Ulnjjıtanm ve ÇI • 
nln sıtmnb ;rerlcrlnde r.ıllyonlıırca ID. 
ııan bu lllcı l;: ıllanır ,.e fifa bulurlar. 

Kaminwra, nılıı ltede oteli n-ıl bul 
duğuna sorm. ,. , dil Hıma! etmedi: 

- Size r.1'1 a1ı~ım zaman teli§la 
h&ngf Ole!:JP 'ntttğtml sijyllyememı.
tlr, Buraııın n:ısıl buldunuz. ınll' ! 

r.ııs R~ lrn'tkahS)L'I gWdü: 
- Ben hayatta tanıdığnn bOtün 

dostlarımın bı-r eeyden önce oturduk. 
lan ~·r.rl öğrenirim. Bn benim için ye. 
ntlmtt btr meraktır. Siz bunu belki 
prJp bulAcakamı:ı: aıJ\ILı biraz derin 

Yaz aaatmm tatbiki dohll1!!lle 1 Nlaan 9"2 Çarpmba gilnlllıclen 

iUbaren: 

GhterUen lüzum üzerine seferden kaJdınlmrt olan Dk ve son Ru.. 

meU ve Anadolu postalarının kemıı.kAn 21,10 ve ıı,ış de ktiprOden ba. 

reket ettlrtlet"ejtl lliWı olunur, 

"....... ~. <... ... '. - .. - ·.;\.·. ' . . . 

TURKiVE iŞ BANKASI 
Kü~ük T.---na?"ruf 

Hesapları 
ıuu • 'l JtAHn·mı: t>LAM 

ı adet 100Cı Llratık • 2000- Lira 
a .. 1000 • - aooo.- • 
ı • 111() • -1600..-
a • 50(] • -ı~ • 

10 23G .. - 2600- • 
40 100 • - 4000.- • 
50 • ~ • - l&\0.- • 

~~tuı-:r.ı~K: 2 Şııhat. • 

•lıt ,.,... t ~ ğ"uııtM. ı lkln

~11·-şrırı rarlblcrlnd" 

'11Pılır. 

21.X) ~ • - 0000.- • 
:ıot . 10 • - ıooo.- • 

Türk T c!~:z T elclon Anonim Şirketi T afiye 
M emurluf;&.ından: 

Tasfiye h3llnde bulunan Türk Tele!z Telefon Anonim Şlrketlnln tutıyt 
vaziyeti ile sen blltı.nço.sunun tetklid için ılrket hissedarlarının 1942 yıll 

nisanının 17 inci cuma gUnU saat 15 te fcvkalA.de toplantıya çağnJ.nıal' 
kararla~tmlmı.,tır. Sayın hissedarların muayyen gUn ve saatte mUnfeslJı 

şirketin csld merkezi Ankarada lstikllı.1 caddesindeki binaya gelmeleri ric• 
olunur • 

l\fUZAKERE RUZNAMESJ 
1 - Tasfiye memurlar: raporunun okunmaaı. 
2 - Son bllllnçonun tetkik ve tasdiki 
~ - Tasfiye memurlarının lbrnsı. 
t - Kntıunen bir mUreklp tayin ve ücretinin tesbltl. 

dü11!?..'lürııenlT~ Jı!~ dn garip bu1maz ve 
bt-nl haı.tı görUTSllnUz. 

- Bu im.dar derin düşlinl'Cek halde 
drğtllm, mis Red l Sizi tebrik ederim. 
Mı. Red tatla oturmadı: 

- Bir h:ıııtayı bundan fazla rahat. 
91z etını:l< Jt:ıbnlık olur. Beu gidlyo • 
runı. 

Ayağa kalktL, 

K&mlmur:ın:n elini hararetle sıktı: 

- Yann al<~am eaat yedide.. de • 
ğll mi~ 

- ~·et. Tnm ııaat , edlde 

tngUlz kadmr odııcıa~ çıka
0

r çıkmaz 
l\ımılmara sun \'C ltatı karnrı.nı ver • 
cıı: Ertesi glln Qj·l'fandan uzakla,ınak 

&Ilı Redln çok zeki bir r.asu"' ol • 
duğuna inanan Kamlmura bu tehJI. 
keli echlrdo bundan farla kalamazdı. 

Bu kadın lca.blrıda Kamlmurayı Roıı 
lara yakalıı.tabillrdl. Zira şehirde 81 • 
vtl gezen ~ok Rua vardı, Buıılann bir 
kısmuım da zabit oldukları yörtly1l • 

11ünden, tavırlanndan belUydl. 
Kamlmurn o gece hemen yaU 
Uyudu .. 

KA1'11MURA. NANKlN 

YOLUNDA 
Kamlmura her adımını ihtiyatlı atı• 

yordu, 

\'nttıfl oteli öğrenmeğe muvaff!ll' 
olan bJr kadın, belki de onun ~ 
masına da dikkat edooektl. 

Japon genci her ha~etlnl gtzJI cıı· 
tuyordu, 

Ertal eabM Nanklne gidecek yol 
<'U knfllCfll tam saat dokuzda cıehlr "t· 
nannd:ıkl büyük bir bllbge önUJıctel' 
kalkacaktı. 

Kamlnıurn: 

- l\JJs ltedln buraya gelmek fbtl· 
maU vardır. 

Dlyt"rek, ktruladığt hayvanı bir ur 
.. ı 

nara çekmiş, kendlfıl de bir a~"' 
per alarak otunnu,tu. 

(De\'allll ,,.r> 


