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Suikast Davası Yarın rMilii- ieiiin;i -PBri~ 
lf ad el erin Tercümesi Rus Genel Merkezinde! 
Teb S 1 1 V •ıd• Cümhurreisimiz, istanbulda İnşa Edilecek Olani 
_ 88SJ UÇ ll ara eri } Talebe Yurdu Etrafında Tetkiklerde Bulundu 1 

1 L 
-, Ankara, 6 <A.A.) - Aziz Reisicümhurumuz, de tctkikJerde bulunarak direktifler ''er • 1 

KBAHAR Milli Şefimiz bugün öğleden sonra C. H. P. ge.. ~ş~erdi~. Sayın . Milli Şefimiz . geliş ,e 
Toros Oteli Müstahdemleri. infilak Tass Bomba ! nel ıneı:kPzini şereflendirerek geç va.kite kadar gıdışlerınde Partı Genel Sekreterı ve er-

TAARRUZU 
i meşı?ul olmuşlar ve Parl.i tarafından İstanbul- kanı tarafından kar_şılanmı~ ve uğuı-lan -

Sırasında Parçalanan Ömerin Ankarada 1 da yaptırılacak oıan talebe yurdu üzerin- m•şlardır . 

. B~ŞLAMIŞ Geçirdiği Günlere Ait Tafsilat Veriyorlar Davasını ,_.................... ------ - ---

GIBiDiR Tenkit Ediyor DünküMecliste PASifiK HARBi 
B .. 

Ugunkü haberlere bakarak Alman 
t~arruzunun iki istikamette dah1 
~~diden başlamış bulunduğuna 
b~~cdilebllir. Bu taarruzlardan 
ınom hedefi Mısrr ve Orta Şark

i;;"· Fakat Malta işgal edilmedikç' 
ısıra yapılacak taarruzun da mu

~affak olmaması lhtimli vardır. İlk 
.~har taarruzunun en müh.im sahaı;ı 

~uphcsiz şark cephesi olacaktıt'. 

İki Sovyet Tebaası 
Mahkemeye Keyfi 

Olarak Verirmiş! 

Ayni Aians "Bunların 
tıe Karıımadıkları Bir 

Hakikattir.. Diyor 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Bütçesini Değiştiren 

Lôyiha Kabul Olundu 

Filipinlerde 
Durum 

Ciddileşti 

urada da şark cephesinde bekle
n~°.. biiyijk taarruzun ilk emareleri 
roruı:mcktedir. Anlaşılan Alman
lar "lmd' b'· ··k " ı, uyu taarruz başlayın-

Ankara, 6 (Telefonla) - Bugün man dükkilnlann kapalı olmasın
B. M. Meclisi saat_ 15 de toplan- dan dolayı yiyecek bir şey bula
~ış ve • ı:ıznamesmd~. bulun.a~ mıyorlar. Bunun için diğer işçile 

Moskova, 6 <A. A.) - Reuter bırçok layıhaların muzakcresuıı re de yemek verilmesi çok doğru 
ajansı bildiriyor: Resmi Sovyet yapmıştır. olur.,, 

Japon Tazyiki Artıyor 
Amerikalılar ihraç 
Hareketini Önledi c~ya kadar kış esnasında kaybet

tı~lerini kazanmıya ve hatlarını 
duıeltmiye çalı:iacaklardır. 

• ajansı pazar akşamı neşrettiği Devlet Demiryolları ve lıman- Müteaddit defalar söz alan tz-
bir demeçte, Almanyanın Türki- lan işletme umum müdürlüğü zet Ar~an bu fikri müdafaa et

Abdttr"taıımanın sevgilisi P erihsn, Haseki h astanesinde dünyaya ye Büyük Elçisi Von Papen'in 941 mali yılı bütçesinde değişik. ti. Ve bu meselenin yeniden tct-

M. Zekeriya SERTEL getirdiği çoo uğu ile beraber kurtulduğu bomba infilakı hadi- tik yapılmasına dair kanun iayi- kiki için layihanın naba encü -

l 
Ank 6 (TAN) 

_ Alın sesinde iki Sovyet vatandaşile iki hası konuşulurken bazı münaka- menine verilmesini istedi. 

Japon Deniz Kuvvetleri 
Bengale Körfezinde 
Harekata Başladr Bü~ün ~ün.ya merakla ve en

Cih dışe ı~e ılkbaharı bekliyor. 
mı an harbınin en büyük dıra. 

ara, anya. T"" k'' rt klığ'l ··t h" şalar olmustur nın Ankara Büyük El isi Von ur un suç o a ı e mu te ım • • t1fr Sonu; Sa; 2; Sü: 3 

P 
ç .. · bulundukları Ankara davasını Bu arada, Eskişehir mebusu İz. ~ 

k Fın başla~asına bir kaç hafta 
~ rruştır. Şımdi herkesin halline 

ça _ıştığı muamma şudur: 

SA·RK·: CEPHESi ~~en~ ~apılan.kve tteşebbus ha • tenkit ediyor ve divor ki: zet Arukan, işçiler gibi ateşçilc - -----<>----
e a an suı as maznunhrı "İstanb ld ki S • t ·· re, gardöfrenlere de yemek ve - A d 

arasında bulunan Sovyet tabaa· . u a . _ovye muesse -

d ;lkbahar Alman taarruzu bu .... Cephenin 
sından Kornilofla Pavlof Anka· sesınde çalışan ıkı Sovyet .vatan- rilmesini istemiş ve sözlerine şu . Y r U p a a 
ra ağtr ceza mahkcmesin'.ce naip daş~nın,. Pavlof ve Kornıkofun, suretle devam etmiştir: 

e a muvaffak olacak mıdır? Al 
~an".a bu yaz Avrupa harbini bi
dır;bılecek midir? Sovyetler bu Merkez 

Kesiminde 

olarak tayin edilen sulh hakimi bu ışe hıç karışmamış olmalarına "-Bunlar günde hazan 15.16 Baltalama saat ç.alışan adamlardır. Gece geç 
~ Sonu. Sa: 2; S{l: 1 ..-......_ Sonu: sa: 2: Sü: 7 tl d b" d kl ü.-!!S a.'!'? saa er e ır yere var ı arı zn-

r eb~lda Alman taarruzunu durdu '
a 1 ecekler midir? 

---o-

AlBugünkü haberlere bakarak 
rnan taarruzunun iki istika • ' 

mette daha şimdiden başlamış 
bulunduğuna hükmedilebilir. Sovyetler Yeniden 1 bl 

MahalJi Geri Ardı 
---o-

• f" Bu taarruzlardan birinin hede
} 1 Mısır ve _Orta Şarktır. Alınan
i ar ~ısırı ışgal edebilmek için 
i~. once Maltayı ele geçirmek 

. tıyacını duymuşlardır. Bu va
~if~y~ 1t~lyanlar başaramadıkla - Almanlar da Burada 

1 ıçın, uç aydan beri Alnnnlar 69 M h 1 
maltaya karşı hava taarruzuna a allin şgal 
başlaı:nışlardır. Maltayı aldıktan Ed-ıd·-. • a·ıd· • 
sonra Şarki Akdenizde üstün bir 1 ıgını 1 ırıyor 
vaziyet elde edecek ve İngiliz do Berlin, 6 (A.A.) - Alman u-
nanınasının tazyikinden kurtula mumi karargahı tebliğinde ez -
C~klardı. O vakit Sicilyadan, Gi- cümle deniliyor ki: Düşmanın do 
Llklt ve Yunan sahillerinden kolay. ğu cephesinde yaptığı mevzii hü 

. a Mısır sahlllerine akın yapa- c~~· püs~ürtülmüştür. Birkaç 
bılecek ve hedeflerine varm.:.aa gun suren Aırnan taarruzunun so 
~uktedir olacaklardı. Fakat şi~ nunda merkez kesiminne 69 ma
dıye kadar Maltayı almağa değil, hal işgal edi~miştir. Yüzlerce esir 
susturmağa bile muvaffak olama alınmış ve duşmı.ın 47 top, 27 ha
~ı!ar ... Bir Alman hava generali, v8:n ~opu •.. 132 ~i.trn lyöz kaybet : 
kı gun evvel Berlin radyosunda mışt~. Dun 46 Sovyct tayyaresı 
b.~ ı:nuvaffakiyetsizliğin sebebini tahrıp olunmuştur. . , 

İngilizlerin yeni bir baskın hı.ueketlne maruz kalan Norve~in Narvik limanından bir görfüıüş: 
'Evvelki sene yapılan askeri hare kat sırasında karaya çıkarılan Alman askerleri 

şoyle izah etti: "Maltanın hava Alman hava ordusu Rıbınsk te 
t~arruzlarına karşı müdafaa ter- ki tayyare fabrikalarına ve Mos
tıbatı fevkalade kuvvetlidir. Ha. kovadaki askeri hedeflere tesirli 
Va ~a.fi topları öyle yerlere yer - surette hÜCU_?1 etmiştir. • w• 

le§tırılmiştir ki, bunları havadan Hususı Rus teblıgı 
b?.mbardımanla susturmak müm- Moskova, 6 (A.A. ı - Hususi 
k~n ohnuyor. Halk kayalıklar i - bir tebliğde şöyle dcnilınekteclir: 
çınde oyulan derin sığınaklarda 23 marttan 4 nisana kadar geçen 
Yaşamaktadır. Bombalar bu sığı- zaman içinde merkez cephesinde 
~aklara kadar inemediği için hal faaliyette bulunan Sovyet kıta -
ın maneviyatını sarsmak müm- tarı 161 mah:ılli geri almışlar, tak 

k~n olmuyor. Sonra Maltayı de riben 40 bin düşmın askeri öl -
~ı_zden zaptetmek imkansızdır. dürmü~ler ve pek çok miktarda 
ır kaç ay evvel Valetta limanı. malzeme iğtinam etmişlerdir. 

na girıneğe teşebbüs eden bir I- * 
taly~n hafif filosundan hiç bir Moskova, 6 <A.A.) - Bugünkü 

Avrupaya 
Geniş Hava 
Akınları 

Şimali Fransada Bir 
Çok Fabrikalar 

Şiddetle Bombalandı 
teını. geri dönmemiştir. Bütün Sovyet tebliği ekınde, cephenin 
d~ sebeplerle Malta, gece gün - şimal kesimlerinde muharebenm lnnı·ıı·zıer Norvel!!.te Bı"r 

' 

General 
Daskalof 

-o-

.. Bulgaristanın Tek 
Düşüncesi Elindekini 
Muhafaza Etmektir .. 

uz Yapılan hava hücumlarına 1:1fr s.rnu; Sa: 2; Sü: 3 '=ıtı 3' 

mukavemete muvaffak olmuş, ;;u Baskın Yap+., Malta Sofya, 6 (A.A.ı - Harbıye Nazı 
Alınanlar bir çok tayyare kaybet B'" I • d B k tı• F 1 D" "I'' n ro~neral Daskalo' "a-ına şu 
mekten başka hiç bir netice elde Ene o nesın e ere e ı ası asız ovu uyor ~ L, .., :. d ':ll ':ll Lo deme:;te bulunmu~tu; · 
e e~emişlerdir. Malta işgal edil. Yağmurlar Ba!ladı . . -~dra, ~ (A.A.ı - Haber ve: "Bulgar milletinin bugün bir 
nıedikçe Mısıra yapılacak taarru- ı . 6 (TAN') s lk' h ... _ rıldıgı~e gore, Pazar Pazartesı zrnır - on ı aıı.a. . h tek düşüncesi vardır: Bulgaris 
zun da muvaffak olınaması ihti- .. d ' t k d b ı· ku. kl k gecesı Ingiliz ava kuvvetlerl Re -mali ıçın e mın a nmıı ı. e ıren ı a ı ., 'dd ti" b' h.. tana iade edilen tonrakları mu ha 
M V!lrdır. Onun için Almanlar .tehlikesi bugün yağan bol ya~murla nanı ye şı ~ 1 ır u~uın yap - faza etmek, Eğer Bul~ar mille • 

ısır ıstikametindeki taarruzları ortadan kalkınr•tır Gelen haberlere mışlardır. Hucum uh.en daha ti, si'iıha sarılm:tğa davet edile· 
nı i1:11tişaf ettirememişlerdir. Hal. gfüc, bütün mtntak.;.<ia mahsul duru- başka hedefle~ anısında llavre cek olursa bu, münhasıran mem 
hulu Mısırda askeri harekat icin mu çok ümit \'el'icidir. dokları, Gnone - R.'Nre fabrikası leketin ve memleket evlatlarının 
mevsim sona ermek üzeredir. Al- vardır. Bu fabrika düşmana ait istikbali için 1>1a<'aktır. 
ın1 a?lann Mısır taarruzu için ön- İzmir Elektrik ve Tramvay tayyare yedek parçaları ve daha erınd General şu -li?.!eri ilıive etmi~tir: 

e az zaman kalmıştır. Şirketi Satın Alınıyor başka harp malzemeleri imali k · 1 p · k "Millet, imkan olursa şlmciki mu-* * * İzmir, 6 (TAN) - Nafia VekAleti mer ezı 0 an arıs ya inınde harebeden insanca fedakarlıklar yap-

ln~bah İzmir su ve elektrik ve tramvay ~ı·r- Gennevilliers de bulunmaktadır. d Ty ·'-a'" bili K 1 . ~ ar .. A_ lman t aarruzu.. nu_n " P azar-Pazartesi gecesi yapılan ma an s rrını .,. r. ram sıya-h ketleri mümessillerini Ankaraya da- seti şimdiye kadar olduğu gibi, bun-
Şark :n nıU?ıın sahası şup esız vet etmiştir. hareketlere İngiliz hava kuvvetle dan sonra da bu fedakarlıklara mey-
nn b:phesı olac~tır. Alınanla-: Hükümetçe her ıki şirketin satm a- rine men.sup 300 den ~az~a bomba dan vermemiye muvaffak olabilecek
tniih' cepheye bır aydan. beı; tmması husuı;ımd<kl hazırlıklar ve tayyaresı refakat etmıştır. Bom - tir. Fakat millet, ~unu da bilir ki, 
~• b1:' kuvvetı:r se~kett~lerı, müzakerel.?r _çok ilerlemiştir. Bu şir- b: tayy~releri.nden ? i üslerin_e mukadderatmı taha~kuk ettirmesine 

defa yemden dort roı1yon ketler ht~kuın~tçc s.atrn alındıktan donmemışlerdır. Aynı gece 1ngı. mani olmak içın dışarıdan ve içeriden 
sonra hmır beıeoıyf'sıne dcvı edile- her kim teşebbüs ~decck olursa onu 

it~. Sonu·, Sa: 2·, Sil: 5 ~ .So u· Sn· " s1ı· .. n ;;:u- ~ ccktir. .ı6 · n • · ~; ~ · "' cznıiyc ham· bulunması lftzımdrr ... 

Hintlilere 
Yapılan 

Son Teklif 
lngiltere, Müdafaaya 
Ait Salahiyetlerini 
Bırakmak İstemiyor 

Hint Kongresine Yeni 
Bir Mühlet Verildi 

Müzakere Devam Ediyor 
Yeni Delhi, 6 (A.A.) - Kongre 

başkanı Azad \'e Pandud Nehru 
öğleden sonra bir saat Roosevel
tin hususi mümessili albay John 
son ile göruşmüşlcrdir. Albay bu 
mülakattan sonra S. Cripps ile 
uzun bir müzakere yapmıştır. 

Son mühlet verildi 

* Yeni Delhi, 6 (A.A.) - Cripps. 
in beyannamesi, herhalde gecik • 
cektir. Filhakika yarın yapılacak 
olan basın toplantısı, lağvedilmiş 
tir. 

Stokholm, 6 CA.A.) - Londra
dan bildiriliyor: Crips'in teklif -
lerinin kabul veya reddi için kon 
greye yeni bir mühlet verdlgi 
~ So!"u; Sa: 2: Sü: 6 

H are k e f 1 er İ 
Londraya Göre 

Harp için Lüzumlu 
Tesisler, Fabrikalar 
Çok Zarar Gördü 

Londra, 6 {A. A.) - Alman - G al ll;I A h • 
d Alın . aı· lt d b ı ener: •1 ac rt ur un mU8\'JJ 

ya a ve an ı.şg ı a ın a u- G 1 B 
lunan memleketlerde yapılan bal enera rette 
talama hareketleri hakkında aşa- FILIPINLERDE 
ğıdaki tafsilat alınmıştır: 

Forbach'da büyük elektrik fab I Vaşington, 6 (A.A.) - Harbiye 
rikası bir "kaza,, neticesinde kul Nazırlığı tebliği: Filipinler: Dl.in 
lanılamaz bir hale gelmiş, Göring 1 kü pazar günü akşama kadar Ba 
fabrikasının atölyı;leri bir infi - ı taan'daki hattımızın sağ merkez 
lak ve arkasından çıkan bir yan- boyunca şiddetli bir savaş olmuş 
gm neticesinde ciddi hasarlara tur. Bataan'da ve Corregidor'da 

l
uğramıştır. Berlin civarında, için b_ulıı_n~n kıta~ar!mızın y durumu 
de bir çok ecnebi amelenin çalış- cıddıdır. Ve cıddı olmaga devam 
tığı büyük bir cephane fabrika -1 ediyor. _D~şman şid~eili ~ir top • 
sında infilaklar olmuştur. çu ateşının yardımıyle bıze kar· 

Çekoslovakyada bir grev esna- şı yığılmış fazla miktarda hücum 
sında 19 işçi kurşuna dizilmiştir. kıtalarılll ileri sürerek şiddetli 
Bu hadisenin cereyan ettiği Sko- bir piyade hücumuna kalkmıştır. 
da fabrikalarında baltalama hare· Düşman bazı ufak, tefek kazanç 
ketleri gittikçe çoğalmaktadır. lar elde etmiş ise de bu kazanç • 

Brno'da elektrik fabrikası ile ların kendisine ağır insan kayıp
silah fabrikası bir infilak netice larına malolduğu zannediliyor. 
sinde hasara uğramıştır. Geceleyin düşman kıtaları Ba. 

taan'ın doğu kıyısına asker çıknr 
~ Sonu; Sa: 2: Sü: 6 \mağa teşebbüs etmişlerdir. Asker 

l:lif' Sonu; Sa: 2: Sil: 7 

KalkÜ~a 
• • 

HiNDiSTAN 
Kultak 

Mssulibs~sm 

Japon tayyarelerinin taarruzuna uğrayan Seylan adası ile gecen. 
lcrde Japonlar tarafından i~gal edilen Andaman adnlnrı 



1 dLHmr;>EN BETER 1 
No. 8 Yazan; MAHMUT YESARl 

Guler gibı aizıru açtı, durda, yum- sırmalı "arnavut milli kıyafeti,, ile bir 
rugunu dizine vurdu, ağzını ağn ağır çok fotoğraflarım çekildi. Eşe dosta 
kapadı; tok sesle söylemiye başladı: dai'Jtıldr, Arnavutluğa da gönderildi. 

- Çalışmadan kazanılan para; ba- Babam, sırtımı okşuyor; 
ba, ana parasr, akraba mirası. bunlar, - İnşallah, sen, Arnavutların yeni 
ınsanı adam etmiyor. Kanlarını, beyin "İskender,, i olursun. Diyordu 
!erini sulandırıyor, cıvıklaotınyor. Zen Ahliiksızhğa bakın! Beni, ekmeğini 
iİn çocuğu, grotesk bir mahluktur. yedıği memlekete ihanete hazırlıyor. 
Onda, duygu yoktur, vicdan yoktur, ı O zaman ben, farkında değilim. Ayna
innnlık yoktur. Cemiyetin yakasına nın karşısına piştov gösteriyor mar-
gizlıce girmış, tavlanmış bitin sıirfe- tinle nişan alıyordum. ' 
sidir. Nedense, bu siırfeler tavlana- Meşrutiyette hük\ımet silahlan top
mıyor!ar. Hele bil' devir deii§ikliği ol- ladığı zaman piştovu almadı. Antika 
du mu, iki gün ayakta duramıyorlar. imi~. Külüstür, eski kırık martini gö
Kustahhkları, zillete; arsız arsız gül- rünce de güldüler, bıraktılar. 
meler! ailamıya dönüveriyor. Zengin Iatanbulda, hiç bir şey zayi olmaz. 
çocuiu, arkadaş olamaz, dost olamaz. Antikacı, plştova iyi b.r fiyat verdi. 
Ancak onun kör, toy nohvetin.i bcs- Hemen sattım. Bir silah kolleksiyonu 
lıyenle-re karsı sempati duyar. Zengin meraklrsı da paslı, kırık martini aldı. 
çocuiunu tanımak, gayet kolaydır. Ama, ben bunlarla gençliğimde, si
Daima, her yerde, vesilesiz, bahanesiz, lilıııor oluyordum. Bir yeni Arnavut 
kustahtır. Istıraplara lakayıttır. Dai- beyzadesi yetişiyordu. 
ma arsız arsız güler. Onun kör Babamın aslı nereden &'elmıo? İki 
nohvetini, dalkavukluk, yaltaklanmak göbek karr,tmnıya gelmiyor. O, ts
bile doyuramaz. Etrafındaki kini, nef- tanbulda doğmuş büyümüş. Şöyle se
reti duymıyacak kadar hayvanlaşmıştır. yahat maksadiyle dahi Arnavutluğa 
Fakat, kabahati yoktur, :.ı:avallının! O gitmemiş l 
da, bol paranin kurbanıdır. Arnavut beyi tanınıyor ya, ona b:ı-
uzun uzun içini çekti: km. Büyük babamın mevkii, pek par-

- Bu tipler, şimdi pek kalmadı. lak değılmiş, Babam, cahil adamdı. 
Fakat eskiden pek çoktu, İgte ben, on- Fakat kurnazdı. Bir kolayını bulup 
!ardan biriyim. saraya sokulmuş. Küçük rütbelerden 

Bacaklarını gererek dik durdu, kol- geçerek nihayet mülkiye paşası ot
larını kabartarak yumruklarım sıktı, muş. Meclıs, komisyon çok. Birine a
kaşlarmın arasından, sert baktı: zaJ Aylık çıktığı zamanlar, gidip ay

- Ben cıvataları bozuk, sarsak, çıt lıfmı alacak. 
kırıldım bir züppe icilm. Ama, şimdi Bana öyle geliyor ki, babamın zen-
goniyonunuz, sırım gibiyim. ginliği paşalığından ziyade, dışarda 

Bacaklarını topladı, sesi canlandı: çevirdiği dalaverelerle kabarıyordu. 
- Hayat, insanı, döve döve kalıba Hepsi de döşeli dayah, kurulu dü-

koyuyor. Bu, nasıl böyle oldu? Anla- zen konak, yalı, kö§k. Bahkpazannd:ı 
tayım: dükkanlar, Beyoğlunda apartmanlar, 

'f- hanlar, arsalar ... Fukara Karada& kra

Ben, Arnavut beylerinden ve Ab
dulhamidin mülkiye paşalarından İs
kender paşanın oğluyum. Annem, i
kınci karısı idi. O da Çerkeslikle <:>
vıinurdü. Babamm süt besıit Arnavut 
olduğunu zannetmiyorum. Arnavutlu
gu haritada bulamaz. Ne dillerinden, 
ne adetlerinden haberi var 

Gelgelelim, konağa Abdülhamid.in 
arnavut tüfekçileri, ~ıkır şıkır nişan
lar, sırmalar ic;inde arnavut yaverler; 
arnavut şehler, babalar, dedeler, der
vı!ller celiyor; canı istiyen, postu se
rıp günlerce, hatta aylarca kalıyor
du. 

Annem de, saraylılarla düşüp kal
kıyord-. 

Bu trk koklaşması, neden? 
Neden sonra öfrendim, babam, bü

yük babasının. ana tarafından arnaftıt 
oluyormuı. Annemin. de Adapazarh 
b,r Tiirk kızı olduiunu anladım. 

Devirlerin insanların ahliklarr ü
zerindeki tesirini hiç münakaşasız 
kabul etmelidir. 

Babam arnavut beyi 1 Ben de ama
vut beyzadesif On be11 yaşına cirdiiim 
zaman, belimde pi~tov, elimde martin, 

Iınm tahsisatından fazla evimize para 
giriyordu. Ama, masraf da ona göre 
idi. 

Ben, bu nimetleri inkar edeceiim; 
ekmek yediğim eli 1S1racağım. Belki 
babamınki de laftı. Çünkü, hep lafta 
kalıyor, beni, Arnavut beyzadesi o
larak hazırlamıyordu. 

(Arkası var) 
~~~~~o--- -

Son Tarihi Konser 
Tarihi konM.rlerın ıonuncu•u bu akıam U· 

at .2 ı de. Şehir tiyatrosu komedi kıamında 
nrıleccktır. Proıram muhtelif devirlere ait 
çok nadide eserlerı ihtiva etmektedir. 

BUGONKU PROGRA~ 
7.30 Proırım 
7.3S Milıik 
7 .45 Haberler 
8.DDM!lzik 
8.ı5 Evin uaıi 

12 30 Proıram 
ı:z.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13,JO Devam 
18.00 ll(otrram 
ı 8.03 Orkestra 

11.45 Ziraat tıkvimı 
18.55 Fasıl 
ı 9.30 Haberler 
19.45 Konuıma 
19.55 Faul 
20.15 Radyo ıaıetesi 
20.45 Müzik 
2t.15 Konuıma 
21.30 Müdk 
aı.45 Müzik 
ı.;ı 30 Haberler 
22.45 Kapanıs 

[ G'C' G'L'M H~B~RLER 1 

Suikast Davası Yarın 
~ Ba~arafı 1 incide 

Hayrünnisa'run huzuruna getıril 
mışlerdir. Dava dosyası arasında 
bulunan lüzumlu evrak ve vesa
ıkle Kornilof ve Pavlofu ittiham 
eden diğer maznunlardan Süley
man ve Abdurrahmanın ifadeleri 
kendilerine okunmuş ve tercü -
man Vehap tarafından Rusçaya 
tercüme edilmiştir. 

Maznun bulunan Kornilof ve 
Pavlof, satır satır tercüme edi
len bu ifadeleri büyük bir dik
katle dinlemişler ve bu arada bir 
c:ok not almışlardır. 

Toros oteli müstahdemleri 
neler anlatıyorlar? 

Bu münasebetle çarşamba gü
nu dinlenecek olan amme şahitle 
rinden, bugün görüştüğümüz Ta 
ros oteli katibi Bekir Seyfettin 
Sarıoglu ile ayni otelde müstah
dem Halit ve kapıcı Ali Çeliğin 
söylediklerine nazaran Ömer, To 
ros otelinde tam 23 gün kalmıştır 
Ömer bu müddet zarfında gerek 
müstahdemlerle, gerek otel mi.t~
terilerile gayet iyi geçinmiştir. 
Haddi zatinde neşeli bir adam o. 
lan Ömer, otel komşularile gayet 
az konuşmuş, daha çok gazeteler 
deki bilmeceleri halletmekle meş 
gul olmuştur. Bazan tavla, iskam 
bil oynamış, bilhassa kendisinden 
büyük yaşta olan otel sakinlerine 
büyk hürmet göstermiştir. Niçın 
Ankaraya geldiğine dair sorulan 
suallere Ömer, daima şu iki sebe
bi cevap olar.ak ileri sürmüştür: 

J - Hastayım. Burada tedavi edl· 
liyorum. 

2 - Ankara hukuk fakültesine ya
zılmak için evrakımı takibe ıeldim. 

Bilhassa bomba patladıktan sonra 
Ömerln hüviyetini tasvip i'inde otel 
katibi Beklr Seyfettin Sarıoilunun mü 
hlm bir rolü olmuştur. 

Bekir Seyfettine bu ro111, küçük ol
duğu nisbette bilthare kıymetlenen şu 
tesaduf vermiştir: 

ömer, otelde kalmıya başladıir gÜn 
larin başlangıcında ayak kabıamın a
yafını sıktıiimı, yeni aldıiı ayakkabı
ları eksik fiyatla birisine satmak is · 
tedığ nden bahsetmi:ıtlr. O günlerd~ 
bır ayakkabı almak istİYen Bekır, bun 
11rı kendisine göstermesini istemiş v~ 
btt ayakkapları bit müşteri ~ıfatlyle 

uıun uzun tc~ik etmiş ve sonra al-

maktan vaz geçmiştir. 
Malum olduğu üzere. bomb:ı patla

dılı:tan sonra Ömer parça parça olmuıı, 
yalnız ayakkabdarı, katiyyen bozul
mamış bir şekilde kaldırımın Uzerin
de kalmıştı. Zabıta, otellere avdet 
etmemiş bfr müşter.ileri olup olmadı
ğım sorduiu zaman Toros oteli müs
bet cevap vermiş. ve zabıtaya celbe
dilen otel katibi Bekir, kendisine gös
terilen ve evvelce almak istediği bu 
iskarpinleri tanımak suretiyle vakarun 
bir an evvel aydınlanmasını temin e
den en büyük İp ucunu polisimize ver
miştir. 

Abdurı·hmanın bir erkek 
çocuğu oldu 

Yarınki duruşmada Ankarada din
lenilecek olan on üç §ahidfn daha zi
yade suçluların Ankarada geçirdikleri 
günlere ait bilgilerini ve infi!Akın 
ne suretle vukubulduğu hakkındaki 
müşahedelerini an lataceklart anlaşıl
m~ktadır. Fakat İstanbulda dinlene
cek on beş şahidin suikast plfınının 
hazırlanmasına ve ondan evvel bu işe 
Abdürrahmıın ve Si.ileymanm nasıl 
ikna edildiklerine c!c:ir çok mühim ve 
gizli kalmış noktaları aydtnlatacak 
malumatı verecekleri şüphesizdir 

Bu arada üç :renedenberi A bd
0

iir -
rahman Sııyman ile bırllkte yaştyan 
Perihanm ıınlatncr.kları, AbdUrrah
ınanın ve dolayısiylc bu işle alAkalı 
olan diier suçluların vaz.iyetlerın öğ
renmiye yardnn edecektir. Perihan, 
Beyazıtta Tabanca sokağmda 15 nu
maraı evde otımın bi!· ailenin evllit
lığıdir, Perlhanla bu sokaktaki erkek 
talebe yurdunda yatan Abdürrahman 
sokakta birbirine sık sık rastlıyaruk 
tanrşmı5lardır. Bu tanışmayı buluş
malar takip etmiş ve sevlşmişlerdir. 
Bir aralık Perihan bir gün Abdür
rahmana baba olacıığmf ınüjdelemiş 
ve o zaman Abdilrrahman Perfhanı 

Yedikulede bir ermeni evinde tuttu
ğu odaya götümıil~tilr. 

Perihan, Abdürr&bmanın sık sık: 
- Ah bir o#lum olsa, dolacak ço

euk erkek olsa .. dediğin! s8ylemiştir. 
Filhakika Abdi.lrı-ahman Saymanm 

istedi~i olmuştur. 
Perihan evvelki gün Haseki has

tanesinde bir erkek çocuk dünyaya 
getlrml:ıtlr. Fakat bu çocuğa Kenan 
adını babası verememİ{tir. 

Genç kız, Abdürr::hmanm kendi
sine, idaresıne y<?tecek kadar par.-ı 

verdiğı ve suık st ::ııraslnda parçala
n;:ın Ömer Tokadı tnnıdığını söylemi.
tir. 

ıPe~rol ve 
Benzin Fiyatlarr. 

- -o-
Ten eke Başına 1 O 
Kuruş Zam Edildi 

Petrol ve benzin şirketleri hüku
mete müracatitla, bu maddelerin nak
liye, doldurma ve boşaltma masraf
larının arttığını söyliyerek, fiyatların 
da bir miktar yiik<::elmeslnin zaruri 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılıın incelemt'lerde şirketlerin 
ileri sürdükleri istekler mu\•afık gö-
1·ülmü~tür. 

Bugünden itibaren benzin, petrol, 
mazot fiyatlarrna terıeke başına 5 -
10 kuruş arasında bir zam yapflarnk 
satılacaktır. Bu ıam perakendeye te
ı:ir etmiyecek karlar hafif olacaktır. 

Un fiyatları 
Toprak Ofisinin piyasaya vermekte 

olduğu unlarm her çuvalına yedi ku
ruş zam edilmiştır Düne k:ıdıır 1440 
kuruşa satılan 72 kiloluk bir çuval 
un bugUnden itibaren 1447 kuruşa 

\·eritecektir. 
Bu zam, ekmek fiyatlarmn tesir 

etmiyecek ve ekmek narhı olrluğu gi
bi kalacaJdır. 

Bugünden başlıyarak yeni bir ka
rara kadar unlara karısttnlmakta o
lan yüzde kırk ıılsbetinde mısır unu. 
yüzde yirmiye indirilmiştir. 

Ofis tarafından hastanelere makar-
na. şehriye ve bı~küvi dağılmMma 

devam edilmektedir. 
Yemlik arpa verildi 

Toprak Ofisi. aldığf emir üzerine 
İstanbul Viliıyeii emrine üç yüz ton 
yemlik arpa vermı~tir. Bu arpalara 
bir miktar kepek dahi ilave edilerek 
verilecektir. Bu suretlE' vi15.yet hu
dutları içindeki hayvanların uzunca 
bir müddet yemler; temin edilmiş 

olacaktır. 

;- K {1 (Tı°K
11

H A0H;:;i{", ~·~; Ji ... , . . 
* FILIBE PANAYIRI - Filibede açılın 

paırayıra hükllmetlmirl temsil etmek d~ere " 
nayi umum mlidilrü Re,at Butrad;taııa 1.it· 
miştir. Bu panayıra y:olmz Almanv~. ltalya, 
Maca.ristan iştirlk etmi~tir. 

... DENJZE: DUŞEN SANDALCI - 2 sun 
evvel Maltepe vapuru Sarayburna önlerinde 
bir sand:ola çaraprak parçalamtt ve sandalcı 
Mustafa denize d!l,mfittll. Muuafa l•ald.rrl· 
dıjı Beyoıflu haataneainde dün ölmüttilr. 

• MANGALA DUSEN ÇOCUK - Knım 
pa,ada Kulakaızd.• oturan Nlyuinin 5 Y•tm 
ki kızı Solmaa mangala dli~müı ve muhtelif 
yerleri yanmı,tır. Solma7. kaldırıldıfı Şi li 
haatancsinde dlln aımo,tıır. 

MUHTELiS TAHSTLDAR - 68ı lira ih 
tillı etmekten suçlu Kadrköy belediye tahsil· 
ıubeıi tıhsildarlarından Muıtara ikinci ıil'ıı 
ceza mahkemuindc 5 .ene 1 O ay 'uı-se 1"a'ı· 
k'1m edilmiştir. 

• YANAN FAKULTE BlNSINDA TED· 
KJKLER - Vali Kırdır d!ln sa!>ah ede'>iyaı 
ve Fen falriılteleri yerinde kurulacak tılebc 
vurdu sahasında incelemeler vapmııtır. 

n 

Milli Piyango Bugün 
Çekiliyor 

Kült Piyanıonun 7 nisan çekiliıı\ buqUn 
11at ı S te An karada Serıievi binasında ya. 
pılacakttr. ikramiye kazanan numaral.tr ~k· 
şıım aut 19,SO da ajns habcrelrini müteakip 
neşredilecek tir. 

SA.RK CEPHESi 
Kifj" B.ı:ı1arafı 1 incide 

şiddeti artmakta olduğu söylen -
mektedir. Kalintn cephesinde ha 
reket yapan bir Sovyet bırliği, is.. 
tihkamlara taan-uzla 4 top, 7 mit 
ralyöz, 1600 mermi, 472 gaz mas 
kesi ve daha l-.,ışka askeri tcçhi -
zat ganimet almı~tır. 

Ayni cephenin bir başka kesiminde 
bir Sovyet süvari birliii mukabil ta
arruzları muvaffakıyetle püskürtıpüş 
ve bir gün zarfında subaylar da dahil 
olmak üzere 780 Almanı imha ve 5 
tank tahrip etmiştir. Batı şimal cep
hesinin bir başka kesiminde Almanlar 
tankların yardımiyle piyade birlikle
rini mukabil taarruza geçirmişlerdir. 

Sovyet topçusu ıddetli ve seri ateıs 
açmıştır. 5 Alman tankı dağılmıştır. 

Sovyet kıtalarr düşmanı dağıtmııılar 
ve kısmen imhıı etmişlerdir. 

Rumen G.Kurmay Başkanı 
Berlin. 6 (A.A.) - Führer Rumen 

orduları kurmay başkanı General 
Steftea'yı kabul etmiştir .• _____ ,. 

Dünkü Mecliste 
l:lfj'" Ba~tarafı 1 incide 

İzzet Arukan'dan sonra Hi.ısnü 
Kitapçı ve İsmet Eker söz alarak 
meselenin bugün Meclısin görüşü 
len kanun layihasının şümulüne 
giremiyeceğini, bununla beraber 
Devlet Demiryollarının i~çi!ere 
her türlü yardımda bulunduğu -
nu söylediler. 

... 
Bundan sonra kürsüye gelen Mü

nakalat Vekili Amiral Fahri Engin şun 
ları söylerniııtır: 

"- Muhterem Reisicumhürumuz. 
Zonguldak seyahatinde işçilere yeme!t 
verilmesini tasvip buyurdular. Çok 
yerinde olan bu arzu derhal yapıldı. 
Devlet demiryolları idaresi de bu hu
susta elinden geleni yapıyor ve yapa
caktır. İşçilere ve bu meyanda ateşe;!, 
makinist, makasçı vesaireye yemek ve -
rilmek için evvela yer ve .imkan bul
mak mecbu.riyeti vardır Gelecek se
ne bütçesinde bu meseleyi ehemmiyet
le göz önünde bulunduracağım. Za
ten Devlet demiryollan idaresi işçile
re elbise, ayakkabı, ve bir kısmına da 
yemek vermekte ve her türlü yardımı 
yapmıya çalıtmaktadır. Blnaenaley}• 
bueün ıörüşülen kanunun aynen ka
bulünü rica ederim ... 

İzzet Arukan da, Vekilin beyanatın
dan sonra itirazlarından vaz geçtiğini 
söyledj ve kanun aynen kabul olun
du. 

Bundan sonra beden terbiyesi umum 
müdürlüğü, devlet hava yolları umur:ı 
müdürlüiü, hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdilrlüğü 939 mali y1lı hesabı 
kat'i!'öine :ıit mutabakat beyannaıııel ı!-

'fAN 

Büyükadada _Sevgilisini Tobrako 

O.· ıd·· G 0 .. Vurgu"cuları 
Uren enç Un Üçer s;.--; Hapse 

Tevkif Edildi M~~~~~~ruş9n'~~r~rgibi 
Katil Ukdei Haya+ınt 

Oraya Saplamış 

Katil Sedat. Adliyeye götürülliyor. Aşağıda köş~dc, cinayete kur
ban giden Fatmayı eöriiyonunuz 

Pazar günü ögle vakti Büyükada
da Güvercinlikte kayalar üstünde 
sevgilisi Fatma Kılıcı öldilren Sedat 
Argan dün adliyeye verilmiş ve 3 
üncü sulh ceza mahkemesine sevke
dilmi~tir. 

Sedat Argan heni.ıı 26 yaşına bas
mıştır. Vefa lisesinin dokuzuncu ı;ı
nifına kadar tahsiline devam etrni§
tir. Fatihte itfaiye caddeslnde Güven 
apaı·tımanında otuı an Emniyet San
dığı eski veznedarl&rından Ali Rıza 
Arganm oğludur. Üç ay evvel Yerli 
Mallar Pazarı muamelAt şefliğine ta
yin edileı·ek MersinE gitmiştir. Sedat 
orada barda çalışan 24 yaşında bulu
nan Fatma ile tanışmııı ve münase -
betlerini ilcrlctmijtir. Sedat bundan 
sonraki m~cerastnı şöyle anlatmakta
dır: 

"İstifa edip İstanbula geldim. Ar
tık bu' kadrodan kurtulmak istiyor
dum. On beş g!ln sonra o da !stan
bula geldi ve tekrar buluştuk. Sakı
zacağında Kilise apartnnanında bir 
daire tuttum ve beraber yaşamıya 

başladık. Her giln aramızda kıskanç
lıktan doğan hadiseler oluyordu. İki 
hafta evvel bir gün Adaya götürdlim. 
Aday! çok beğendi, geçen Perşembe 
günü "beni yine Adaya götür., dedi, 
gittik. Ertesi glin donmek istedim, 
fakat o kalmakta ısrar etti. Cuma ve 
Cumartesi günü de Adada Akasya o
telinde kaldık, Pazar sabahı saat 10 
da araba He BQvük turda bir gezinti 
yapmak istedik. Araba bulamayınca, 
Nizam caddesini takiben Dil istika-

Avrupaya Geniş 
Hava Akınları 

lt§j"' Ba~tarafı 1 incide 

liz tayyarelerinin hücumuna baş 
lıca hedef teşkil eden yerlerden 
birinin de Kolonya olduğu haber 
veriliyor 

Narvik'e bir baskın 

metinde yürüdük, eski bağa geldik; 
biraz dinlenelim dedim. Yürümekte 
ısrar etti. Yalçm kayalıkların bulun
duğu yere gelmiştik. O kayaların en 
yiikseğine çıktı, ben altı metre a~a
ğida kaldnn. Saçlarını koyuverdi ve 
bana: 

- Kel oğlan filmindeki gibi değil 
mi? •• 

Dedi ve sonra: 
- Sana söyliyeeeklerim var, bu

güne kadar söylemedim, iyi dinle; be
nim için çok fedakar bir sevgili ol
dun. Beni yaşadığun kirli hayattan 
kurtardın. Fakat beni buraya kadar 
takip edenler var, istiyorlar ve ısrar 
ediyorlar... Senden Ryrılmam lazım
dır, böyle IAzrm geliyor, dedi. 

Ben bu ııözleri ba~un dönerek din
liyordum. Çünkü onu çok seviyordum 
ve tamamen onun tesiri altında ya
şamaktaydım, sonra dedi ki: 

- Benden ayrıldlktan sonra, beni 
yabancıların kolları arasında nasıl ta
savvur edebilirsin? Bu kadar sevdi
ğin vlicut ba~ka erkeklerin kolların
da ve kucağında iken, senin hayatta 
mesut olmana im.kan var mıdır? 

O zaman, caketirnin cebindeki ta
bancayt çıkardım ve ona ateş ettim, 
fakat ate~ almadı, tab<:ncayı fırlat
tmı. O esnada benden yüksekte olan 
Fatma büyük bir kaya parçasını alıp 
var kuvvetiyle bı:na attı. Cebimdeki 
karaca ayağı saplı av bıçağın! çrkar
drm ve olduğu yere tn·manıp üzerine 
atıldım, geri geri birkaç adım kaçtı. 
Ses çkarmasm diye ilk darbeyi uk-

ilkbahar Taarruzu 
Başlamış Gibidir 

l2if' Ba~tarafı 1 incide 

kişilik bir kuvvet hazırladıkları 
bildiriliyor. Şark cephesinde iki 
haftadanberi Almanların her ta· 
rafta mukabil hücumlara başla
mış olmaları, burada da ilkbahar 
taarruzunun bir başlangıcı ola • 

Stokholm, 6 (A.A.) - Afton rak alınabilir. Berlin radyosu da 
Bladett ve Afton Tidningen gaze dün şark cephesindeki bu muka
telerine göre, İngilizler Cumarte bil Alman hücumlarından ba..1ıse
si - Pazar gecesi Nor:veç'in Nar- derken, k~ mevsiminin bittiğini, 
vik bölgesindeki limanlar üzerine üç ay içinde Sovyetlerin hiç bir 
bir akın yapmışlardır. Bu akının şey kazanamadıklarını, büyük 
deniz tayyareleri ve deniz birlik müdafaa üslerinden hiç birini a
leri tarafından yapıldığı söyleni. lamadıklarını ve şimdi Alman 
yor. kuvvetlerinin tekrar teşebbüsü 

jfaltaya yeni akınlar ele aldıklannı söylemiştir. De -
mek ki şark cephesinde bekl~nen 
büyük taarruzun ilk emareleri 
görünmektedir. Anlaşılan Alman 
lar şimdi, büyük taarruza başla -
yıncaya kadar, kış esnasında kay 
bettiklerini kazanmağa ve hatla
rını düzeltmeğe çalışacaklardır. 

Valetta, 6 (A.A.) - Mihver hava 
kuvvetleri ara vermeden üç günden. 
beri Malta adasına büyük bir ş.iddetle 
taarruz etmektedir. Kullanılan taby~
de bir değişiklik yapılmamıştır. Ta
arruz dalgaları airr v~ pike bomba 
tayyarelerinden murekkeptir. En mü 
him taarruz öğleden sonra bir çoit 
Yunkers 88 ve Yunker;; 87 lerin işt:
rakiyle yapılmıştır. 

Son 24 saat içindeki düşman kayıp
ları, avcılar ve hava bataryaları ta
rafından muhakkak olarak düşürülen 
6, muhtemel olarak düşürülen 1 v~ 
hasara uğratılan 5 tayyareden ibaret
tir. Adanın muhtelif mevzilerine kar
şı yapılan bombardımanın neticeleri 
hakkında henüz tafsilat alınamamıştı .. -----

lzmirde Yapllacak 
Yarall Mübadelesi 
Londra, 6 A.A.) - Londra siyas! 

mahfilleri İngiliz ve İtalyan esirleri
nin müb::ıdelesinde Türkiyenin yar
dımtndan takdirle bı:hEediyor. Brl
tanya Hariciye Naıırh~ınm bir söz
ciisil demiştir ki: 

"Memnuniyetle öğrendik ki. esir
ler değişimi İngilterenin derin dost
lukla bağlı bulunduğu bir devletin 
kara sulartnda yaprlaraktrr ... 

Kttıl Haçm bir mümessili de söyle 
demiı:tir: 

"Müzakereleri kolaylaştırdığmdan 

dolay1 Türkiyeye minnettar olmalr
yız. Büyük Brit:nıya bu haberi se
vincle karşılRmllitır ... 

* * * i ngilizlerin son günlerde işgal 
1 altındaki ft~ransız toprakla -

rına ve Alman sanayi ve deniz 
üslerine yaptıkları hava hücum -
ları da müttefiklerin ilkbahar 
karşılık taarruzları olarak telak. 
ki edilebilir. İngiliz hava nazırı 
şimdi havalar diızelmeğe oa~ladı
ğı içın, garbi Avrupaya yapı~an 
hava taarruzlarının sıklaşıp şid -
detleneceğini haber vermekte . 
dir. İngiliz amirali geniş bir üs 
olarak kullanılmak suretile her 
gün yüzlerce tayyare Almanya -
nın sanayi merkezlerini dövecek, 
münakalat merkezlerini tah.rıp e
decek, ve hıç olmazsa garpte bü
yük bir Alınan hava kuvvetı bu 
lundurulmasını tem·ne çalışacak
tır. 

Bu arada lngilizlerın karaya 
asker çıkarıp çıkarmıyacakla1·1 
meselesi henüz aydınlanmamıştır 
Evvelki gün İngiliz harbiye nazı
rı İngilterede günün meselesini 
teşkil eden bu suale şu cevabı 
vermiştir: 

"Avrupaya asker çıkarıp çıkar
mıyacağmuz meselesi İngiliz hal 

fatura gösterrek ll5 kuruıştan 43 top 
tobrako satan ve 614 lira 20 kuruş 
fazla k&r temin ederek v.urgunculuk 
yapan; Kapalıçarşrda toptan mani!a-

ı turacr Armenak, Agop ve tellAI A
ram bir numaralı MIIU Korunma 
mahkemesine ve-rilmlştl. Suçlul;ırm 
mevkufen yapılan duru~maları dün 
bitmiştir. 

Mahkeme Agobu"'I suçunu sabit gör 
mediğinden beraetine, Armenak ile 
Aramtn da biner lira para cezasına 

ve üçer sene ağrr hapse mahkılm e
dilmesine karar \'Nmiştlr. 

Yine bir numaralı Millf Korunma 
mahkemesi dün, elinde 100 kilo toz 
şeker ve 174 kilo pirinç olduğu hal
de satmıyan Car~ıkapıda bakkal İs
faniyi de üç ay hapse. yüz lire pa
ra cezasına mahküm etml~tir. 

İzrnirde Bir Genci 
Biçakladılar 

İzınir. 6 (TAN) - Dün gece geç 
\•akit Konak tramvay durağında bir 
vaka olmuş, bir genci bıcaklıı yara
lamışlardrr. 
Yanında iki kadm olduğu halde 

tramvaya binen İzmir Toprak Ofisi 
ınemurlarmdan Ertuğrul Ezginer ar
kadan koşup gelen dört mntecaviz 
tarafından kandırılarak tramvaydan 
lndirilmlş ve derhal etrafmı saran
ların bıçak darbelE'riyle ağır surette 
yaralanmıştır. 

del hayatına indirdim. Bıçak vazife
sini gördü, hiç ses çıkarmadan yere 
düştU. Bu anda bütün hissimi kay
betmlstim ve hatt~ onu görmiyerek. 
bıçağın ucu eğilinciye kadar muhtelif 
yerlerine 20 - 3C' defa vurdum. Ta
mamen cansız bir hal almca ve bir 
daha ona bakmıyarak otele geldim, 
yüzümü, ellerimi yıkadım; traş oldum 
ve aşağıda yemeğimi yedim ve sonra 
karakola gidip te~lim oldum.,. 
Hfıklm Sedada §Unu sormuştur: 
- Ukdei .aayat noktasınm nerede 

olduğunu biliyor musun? 
- Biyoloji okudum, biliyorum; uk

dei hayatm en hassa~ nokta olduğu
nu bildiğim için, o noktayt tercih et
tim, 
Hıikim, Sedadın tevkifine karar 

vermiştir. Katil Mersinden 1stanbu1a 
geldikten sonra babaı::ma, Bursaya ta
yin edildiğini s<ıylemis ve eşyaları a
lrp bunları satmıştır. Fatma ile bera
ber geçirdiği günler zarfında bu pa
rayı sarf etmiştir. İçinde 117 lira bu
lunan para cüzdanmm cinayet yerin
de düştUjünü söyiemektedir. Bu se
beple otelde kaldrklart gilnler zar
fındaki 90 liralık hesnbını da ödeme
mişitr. 

Hintlilere Y apdan 
Son Teklif 
U" Baştarafı 1 incide 

hakkındaki haberler, Britanya 
basınında heyecanlı tefsirlere 
vol açmaktadır. İngiliz basrnı bu 
kadar karışık ve nazik bir mese. 
lenin hallinde kullanılan usulün 
büyük Britanyıı için tehlikeli o
labileceğini kaydetmektedir. 

Amerika gazeteleı·inde 
Nevyork, 6 (A.A.) -- Va§oingto;ı 

Post gazetesi diyor ki: 
"Hint siyasi şeflerinin omuzları ü

ı:erine çok büyük bir meauliyet yük
lenmiş bulunuyor. Eğer Hint siyasi 
şefleri, kendilerinin hakimiyeti altu;ıa 
girmek bahsinde hiçbir arzusu bulun· 
mıyan geniş azlıklara hAk m olmak 
hakkını İngiltercden ıatemekte ısrat 
ederlerse, bütün dünya onUndeki kre
dilerin! ve Birteı;ik Devletlerde rasla
dıkları hüsnü niyetin son artığını mu 
hakkak surette kaybedeceklerdir. Hin
distanm mudafaası, bütün bir1eşmı1 
milletleri ilgileyen bir davadır. Ve 
Amerlkada birleşmış milletler arasın
da bulunmaktadır. Bugünkü şartlar al. 
tında Hindlstanm müdafaasını Hint
lilere bırakmak bahis mevzuu olmal 
Çünkü bu suretle bütün memleketin 
Japonlara teslim edilmesi neticesine 
varılır Bunun içindir ki Sir Stafford 
Crlpps gibi bir Hindistan dostu, bu
günkü askeri teşkilatta hiç bir deiişik 
lik yapılmamasında ısrar etmekteilir 

-~-~~o~~~~~ 

Avrupada Balta
lama Hareketleri 

3.:15'" Bcıştarafı 1 incide 

Fransada 1941 senesln!n son ayla 
rında 74 dökümhanede baltalama h3-
rekeUerl yapılmış, harp malzemesı 

yı.iklü 18 bin vaıon tahrip edilmiş, 30 
cephane deposu havaya ıtÇUrulmuş ve 
184 tren yoldan c;ılı:arılmıştır. 

Rouen'de bir cephane treni h~vnya 
uçurulmuıı. istasyon ve hat ciddi ha 
'!arlara uğratılmıştır. 

Macaristanda en biiylik fabrikalııı 
dan altısı baltalama hareketleri netı 
eesınde ciddi zararlara uiranuş Te 
renya cephane depolarında lnfilakl • 
vuku bulmuştur. 

rinin sunuldupna dair Divanı Muha
sebat riyaseti te:r:keresi ile bu umum 
müdürlüklerin 939 mali yılı kat'i he
sabı hakkmdaki kanun layihaları ve 
Devlet hava yolları umum müdürlü
ğü 941 mali yrlı biitı;esinde münakah: 
yapılmasına dair kanun layıhsı da mü 
7akere edilerek kabul olunmuş ve Çar . 
~amba gUnü toplanılmak üzere celse
ye son verilm'ştir 

Romanya.da Krayova civarında vukı. 
bulan bir şimendüfer kazaımda 7'i 
Alman askeri ölmiiştUr İtalyadı C.u 
telvetrano ile Aleamo arumda vuku 
bulan buna benzer bir kaza neticesin 
de 135 Alman askeri ölmiiştür. 

kı kadar Almanları da meraka 
düşürmüştür. Fakat şimdilik iki 
tarafın da merakını tatmin ede -
cek bir cevap vermek miimkün 
değildir. Yalnız ordumuz taarruz 22 

zihniyetile yetiştirilmıştir. Ken - Bunu da ancak müttefik genel 
dısine düşen vazifeyi zaman ge. kurmayı tayin edeceği için -bu -
lince yapacaktır.,, günden tahminde bulunmak 

Bu zaman ne vakit gelecektir? nıümkiin değildir. 
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r -- DiKKAT: ... - .. , 
Kumaşlara Yüzde 7Uİ 

Zam Yapılacak 1 

1 
Kumaıı satışları yasak edilme• 

di. Fakat dün birçok mağazalar
da kumaı yoktu. Birçok dukkln· 
far da keoenklerine: "Bayram 
milnaaebetlyle kapalıdır" levhaaı 
asmıılradı, Diğer bütün mağaza• 
far açık olduğu halde, kuma11çı 

mağazalarının bayram yapmaal 
nazarı dikkati çekiyordu, 

Piyasada kuma§ .rnı kalma· 
dı'l 

Hayır. Kumaş çok ve yeril 
fabrikaların iatilısalı biltOn mem• 
leketin ihtiyacını karııladtktan 

sonra artacak nfsbette., 
- Ya kumıı neye yok7 
- Yüzde yetmiı zam gelecek• 

mi, de, bu zammı bekliyorlar. 
Mağaza sahibine sorulursa: 

M Uıteriler yüzde• yetmlt 
zam geleceğlnl duydular. Mevcut 
kumaı atokunu iki gUnde bftlrdl
fer, diyorlar. M Uıterilere gelince: 

- Malları 1akladılar fiyat zam 
mı Ue satacaklar tddlaaında bu• 
lunuyorlar. 

Hangi söze, hangi iddiaya i
nanmalı, Kumaıtar zaten Ozerlne 
konmuştu, Geçen sene 6 liraya 
beğenip alinmıyan kuma§. 1S -
14 liraya alınıyordu. Bir de yüz• 
de yetmlı :zam gelince, bizim 
yerll yünlü kumaşlar bulunmaz 
Hint kumaıına dönecek, 

Zam mı yapılacak, tip mt Cle-
ğiştirilecek, ne yapılacaksa yapıl· 
sa da halk her gittiği yerden: 
"yok, kalmadı!,, cevabını almak-

' 

tan kurtulsa ve bu rivayetlerin 
de önü alınaal 

············-----------
Et Fiyatları 
Yükseldi -B u n a S e b e p, 'A 1. 

Hayvan G ef mesi imiş! 
Et narhı kalrlmldJktan sonra et fi"' 

yatlarının alab!ldiğlne yükselmekte 
olduğu görülmektedir. Bu yükseli e 
sebep olllrak az hayvan getirilmekte 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Dun me.zbah:ıda kesilen kuzularm 
toptan sattşları hararetli olmuş \'e ki .. 
tosu 215 kuruştan 230 kuruşa kadat 
satılmtştır. Dağlıç 200 kuru5tan ve 
sığır eti 160 kuru~tan toptan veril"' 
miştir. 

Dün akşam peraltecde olarak ku .. 
zunun 230 - 250 arasında, dağlıcm 
220 - 225, sığır etinin de 180 ku .. 
ruştan satıldtğı görülmüştilr, 

n 

Altın Fiyattan 
Dün bir nltın 3590 kuruştan ve btr 

gram ki.ilçe 490 kuruştan satıhnıstır. 

PASiFiK HARBi 
it"! 1:5vstarafı ı melde 

yüklü ve 75 milimetrelik toplarla 
silahlı Japon tekneleri karanlık 
tan istifade ederek sahile yaklas• 
nuşlar ise de topçumuz açtığı a .. 
teşle dubalardan birçoğunu batır 
mış, ötekileri yan yoldan dön .. 
miye mecbur etmiştir. 
BI R1JIANY ADA: 

Vaşington, 6 (A.A.) - Ameri. 
kan bomba tayyareleri Ranguna 
taarruz ederek üç büyük yangm 
çıkarmışlardır. Bütün tayyareler 
salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Ha biye Nazırlığı Andaman adası• 

n yapılan Amuikc;n hava tan.rruztı 
esna da 2 Nisanda bir Japon kru .. 
vaz 1 b Japon taşıtma doğruaaıı 
doğruya i abetl,,r kaydedlldl~ini teyifı 
t'ylemt'kterlir. 

Bengale körfezindı 
Yeni Delhi, 6 CA.A.) - Reuterlft 

bildirdiğine göre, Eralarmd tayyare 
gemisi bulunan Japon deniz kuvvet. 
leri halen Bengale körfezınde hare• 
ket yapmaktadır. Dü~man harp ge • 
miler! ve tayyareleri müttefik tlca• 
ret gemilerine karşı mü~terek taar• 
ruzlar yapmı~lardır. 

Kolombo'ya yapllan akın 
Londra, 6 (A.A.) - Kolomba'ya 

yapılan Japon hücumuna dair Lon
draya gelen haberler, tahrip edilen 27 
Japon tayyar("sinin elde edilen büyük 
zaferın bir kısmını teşkil ettiğini a
çıkca göstermlye kafidir. Evvelce de 
haber VE'rllrli~f glbt. 25 ,Tapon tayya
reı::i daha hasara u~ramt" ve IJ dilş
man tayyaresi muhtemel olarak tah· 
rip edilml5tir, ------
...... ss Bomba Davasını 

Tenkit Ediyor 
1:1fr Baş-tarafı 1 incide 

rağmen keyfi olarak muhakeme • 
ye sevkedilmış olmaları mazeret 
kabul etmez bir harekettir. 

Bu Sovyet vatandaşlarının "su 
ikast,, işine kanşmadıklan bir 
hakikattir ve Sovyet vatandatla· 
rile temasda bulunduklanna daır 
iki müttehim Türkün iddialan da 
pek hakikata uygun değildir. 

Ne Ankara mahkemesinin tarafgir
liği, ne de herhangi bir sebeple hakiki 
mücrimleri ıizllyen ve baıka mücrim· 
ter icat eden ıiklyetçinin gsyretleıi 
biç bir kıymet ifade etrres. 

Ankara davasında. mesela tahk kat 
dosyasmrn Rusça tercümesini almalı 
gibi Sovyet müttehemlerin en iptida• 
haklarının ıhlAI edilmiş olmasının d:ı 
keza hiç bir kıymeti olmıyacaktır . ., 
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',~!~NE~.D~~.~.' Okuma Harekeli 1 Bir Hindi an 
J~!_.mJI.E_~~- ve Kitap Salısları 
':llICIIJ~I f(.:;dumuzda si~d·iy. e Kadar Esine" 
Bır Ylldönümü IR I ' . ' 
D··· • .,~::::-;:7:.:._ as anmamış Bır Mertebeye Vardı 

t h kı lı:anın muttefıkler cephesine il- \. • • • • • • J 
: 

1

z ara~~: 2:e ~!t~~cı:n:ı:n~!s!~: En Çok Okuyanlar Köylü ve işçi Sınıfı, Sonra Lise Talebesidir, En 

e Amerikanın barbın kazanılmasınch Ç k Ok E 1 d T •• T ı•f R 0Ynadı1ı muhım roıu tebariız ettır- o unan ser er e ercume, e ı oman ve Hikayelerdir 
md ekte ve buıun oldugu glbı o ııaman Z ı a Al aman zaman gazete sutun arı Telif Romanların Kl''metı" 
L 11\anyayı ıdare edcnlenn Ameri- y J &atıuı L kitap meVZUUn3 tahSll edilir. r azan ° ' 
da &udret n mucssıriyeti hakkın- Kah b. · elrf d. ı i ' 

t 
ne kadar çok yanıldıklannı gös- . ta ı, mü ı ld ıa .arı. k h te- 1 SAiD KESLER 1 İnkar Kabul Etmez 

erınıc1rt lıf ve tercüme bahıslerı, kah kitap 
harb .~irler. Fıilhakika Amerika yüzıinden doğan davalar gunlerce ı 
gaz e lştirak ettikten sonra Alman sütunları ve bu sutunları okuyanla- --------------- sadece telif romanlar basıp I&· 
larıet::i. bu mcseAmle h~kında yaptık- rın kafalarını İHal eder. Bu anket- tan kıtapçıya cellnce, o, top-
/\v rıntta. erıka bazırlanll) ler, bu yazılar içersınde Turkıycde zannr kısmen tasd k ettikten sonra yekOn bıihin soylenilenleri cerhetti: 
b rupa cephcsınde harc-kita müessir kitap satı,ının, Turk munevverinin dedi kı: - Dini kıtaplarla ders kıtaplan 
nı r surette iftırak edınceye kadar AJ. ve topyekun Turk halkının okuma - Bu bahsi muhtelif kategorilere harıç en çok okun n kıtap, roman-
anYanın du'c:manlannı maı-lQp ede- ayırmak l"zımd H d 1 dır dedı· Hem d t l f ro T cegı " hevesinin azlıiından da bahsedıldıgi • " 11 er şey en evv,. • • · e e man. er· 

h bnı iddia etmışlerdi. O zamanın halde bızde hanıl çeşit eserın daha şunu söylıyl'yim kt roman da dahıl cume romanlara tebf romanlar ka-
s:;! ıye nazm Von Kappcl şu sözleri fazla raibet &orduğunden bahsedıl· oldugu halde topyekiin k tapların dar rağbet yok. Ben buyuklü ku-

k cntışti: •Denizaltılarımız Amerllı:a memi:ıtir. hepsinde tcrcwne eserler rağbet gor. çuklu butun mliell flerımizı topla-
~~~rle~nl cetırecek olan gemileri Blzde en çok satılan eser, ne çeşıt mektedır. mış ve hepsının yazdıkları ve yaza-
t cm tedırlcr. Onların hepsini ba- eserdir?. Şımdi telif eserlen ele alalım: En c klan butiın eserler n tabı hakları· 
ıraca1cıardır çok okunanlar tanınmış ve olgun nı almış bulunuyorum. Eger bunla-a· d .... Roman mı, mevzular: gayet cıddi 

t 
ttl enbıırg da 2 Eyl\H 1918 de yap- muharr rlerdir. Ben ıkı muharrirı- rm yazdıkları ve yazacakları tehi 

ıiı b. olan ilmı, edebı, fen ll, zıraı, tarihi, ır beyanatta Amerikan yardımı f" • mizin ıki eserini 12 ve ıs bin nush:ı eserlerin satılmaması mev:ı:uu bahıs 
Yet~ cocra ı, rıyazı eserler mi, hlkiye 
k nıeden evvel Almanyanın zaferi kitapları mı, halka hitap eden eski olarak sattım. Bunda'1 sonra ikın'1 olsa hiç boyle bır taahhüde girışn 
rtı;:anacatını 9Öylemlıti. Fakat bu ta- usul Aııık Kerem, Seyit Battal Gazı, derecedeki muharrırlcrin eserlerı ve bu kitaplarını basmak suretlyk 

ten tam iki ay sonra yani 2 Tec:. gelir. Bunlardan da genr nesle, bıl- altmdan kalkamıyacaiım buyuk bi-: 
rın • Y Hayber ccnei kabilinden uydurma " lanı 1918 de Alman murahhaslan hassa 1.iıe talebesine hıtap edenle• riske gırer miyim? 
ınut aşk ve kahramanlık menkıbeler! mi, 'V areke 1Utlarmı kabul etml§lerdi. hangileri? çok satılıyor. On bın taneye kadar Tercıime roman çok satılıyor, de-
n~ 0 zaman Frnnsada 2 milyon Amc- Bu sorunun cevabı hiç munakaşa satılanı vardır, bu nesil içinde oku- niliyor. Bu iddiayı kabul edemeyiz. 

V 
~ lllı:eri bulunuyordu. Ludendorf yanlardan en c;oiunun ds kızlar oldu İkinci, üçuncu veya dordüncü tabı 

e n! edilmiş değildir. Buna en doğru ce-
h ndenburg gibi askeri ııefler vahı da pek tabii olarak bu kitaplan iu ıörülüyor. Bunlar daha ziyade bir lieY ifade etmez Her tabı Uç 
~~Pten s~nra neıırettikleri hatıraların- basanlar ve satanlar verırlerdi. Bu aşk romanlarıdır. Bu ikl sınıf istis- b ndlr. Dört tabı 12 bin eder. Bu çok 
""·t·f Anıerıkanın kudreti ve müessiri- k 

1 
na edilirse diier telıf romanların en satılmak demek delildir, Benim, e-

"~ ha ma sat a kitapçılarla bir konuıma " lı:Janda ;yandmıc olduklarını ve kabadaym üç binle altı bin arasında scrinın ilk tabmı 10 b·n nusha ola-
"hl riJc " yaptım. Aldığım cevaplan kaydeder-
Y e anın harbe girmesinin Alman- ken -işin ıahııiyat vidiıine dökiılmc- satılmaktadır. rak yaptığım miıellıf vardır. Bu e· 

llJ
anl!l bütün pllnlarmı alt üst ettii1- Uç senedenberi kitap satıılan çolc serin ikinci tabı yırmı bınıncl tabı 
ıu- mcsi için- eser ve müellif ismi yaz-

t 
~&f etmıclerdir. Bunları hatırla- artmış bulunmaktadır Ür sene evvel olur ki, bir tercume eserın dordıin-

an Lo " mamayı muvafık buldum " sc ndra radyosu Mareşal Brau- Her Kitap Satılıyor miıthiı bir satış ;yelı:Qnu arzeden halle cu tabını fersah fersah ıeçmiş de-
b :tch ve Keitel de hatıralarını yaza- kitaplarının satııı Uç ıenedenberl mektir. Sonra neıredilen tercume ro-
I>i CCelı: kadar yaııyabılecekler midırl durmuş, bunlann yerini o sayıda ol- man sayısı ile nqredılen 'telıf roman 

Ye llOnıyor. Konu~tuium kitapçılardan sadece mamalı:la beraber terdime ve telıf e- sayısı karşılaştırılınca en çok rai-
t ~rneı:llranın harbe girmesiyle müt- üzerinde müellif ismi taşımı- serler tutmıya baılamıştır. bette olanın telif roman mı, yokn 
e ıkler cepbes:nın çok kuvvetlendii ne yan halk kitaptan basan ve satan Hele son uç ıenedenberı tercumc terc:Ume roman mı olduiu meydan1 

bUPbe edilemez. Amerik bu cepheye kıtapçı diyor ki: eserlere kaf'fı buyuk bir allka ıos- çıkar. Bır yılda on tane tercume ro-
~ ıcne içinde 60.000 tayyare 45.000 - Bizde hanıı çeıit eser okunu- terilmi;ye başlamııtrr, Tercume ro- man neşredılmışse, mutlaka yırml 
le k.. 8 milyon tonluk nakliye gemisi yor, sualinden evvel bizde hangi &ı· mantar içinde her tabı üçer bin ol- tane telif roman ne5redılmi1tır. He
d azandıracaktrr. En zencin ham mad- nıf halk okuyor? Sııalıne cevap ver- maJı: üzere 3 - 4 defa basılanlar var- le telıf romanlarda ser hıılinde neş-

e lı:aYn~darma ve en mütekamil tek- mek lazımdır, Benim elli yıla yak· dır redilcnler ıim!din fevk nde bır ragb .. t 
nıre aahıp olan Amerikanın fabrikala. !aşan kitapçılık hayatımda vardıiım 'Öı; sene evvel dah:ı c;ok cinai ro- gormektedir. 
~1• hhaava taarruzlarından masun olarak netice okuyabileceği eser bulunc:ı mantara raibet caıteriliyordu. Şlm- Netice 
t u rp vasıtalarını zamanında yeti§- her çe,itı balkın, her çeıit eseri oku- di daha çok edebı romanlııra rağbet 
ırccelderdir Buna mukabil Almanya- duludur. Nufus tutarımız goz oniıne var. Benim, mutılealannr yazdıcım ıu 

Federasyonu 
Olabilir mi? 

r 
İngiliz Idaresi - Müstakil Gibi Görünen Prenslikler -
Prenslerin Federasyonu - Milli Kongrenin Düşünceleri 

- İngilizlerin Bugünkü Teklifleri 

1 ngllterenln H ındlatını yıptıilı 
teklifin mana11nı, anlamak için bu 
memleket hakkında bazl bilgilere 
ihtiyacımız vardır, Zaman zaman 
bu makaatla Hındıatın hakkında 
yazdıilımıa yıızılar gibi, apilıdakl 
yazı da bu ~uıllat• ılıre bllmedlilL 
nlz bir çok ıeyler aııretecektlr. ..... 

Bir bakışta miıstakıl gıbı gorünen 
Hint prenslıkleri aslında yine 

lngllizlerin kontroliı altındadır. Del· 
hide sıyasi şube den len buyuk bır 
idari bünye vardır Bunun hır kolu da 
doirudan doğruya prensi klerin iıle
riyle meşgul olur. Kral vekili bu 
şube mmsupları arasından memurlar 
seçer ve bunları kendı murahhası ııı
fatıyle prensliklere gcmdenr lncilız 
İmparatorluğunun bu adamları yerine 
gore mıhrac~ veya nızamın eyaletin
de yerleşır, İngihz hukümetıni bu ha
valide olup bitenlerden haberdar e
der. 

Hemen her mihracenin (dlvnn) de
nilen bırer batvek·li vardır Bu dı -
vanlar Hlndistanm her hangi bir ta
rafından ve her hanıı bir meslekten 
olabilirler Hatti batvc-ldllerin aecll
diklerl ~yaletin ye lisi olmalın da 
prt detlldır Yalnı7. mıbraceler, se
çecekleri dıvan hakk nda siyasi tube
nln muvafakatini almak mecburıyetın
dedirler. 

Butün bu kayıtlann Hınt pr~.nsle
rinl İngilızlerin vasatı haline düıur
düiü fikrine saplanan hır kaç divan 
birlepnişler ve bundan kurtulmak ıç n 
ortaya bir Federasyon fikri atmıılıır
dır. Eier tnciliz •e prenslik Hindis
tanları b'rlcşirse, o zaman prensler 
hem idare işlerinde İngılizlerle ortak 
olacaklar, hem de siyasi ıubenin mü-
ziç takiplerinden kurtulncaklardı. 

* * * Bir kaç prenslik tarafmdan yapılan 

dı;ye kadar eyaletlerinde bir kayıt ve 
ıarta tlbl olmadan bükum sürerler -
ken, ıımdl merk~I meclısın kanun -
!arı onların dıyarlanna da ıimıl ola
caktL 

Sonra bu mihracelerin, hususi ordu 
kurmak, pul ve para bastırmak rfbi 
imtiyazları vardı. Federuyona cire
rek bunlan kaybetmek onlar için bü
yuk hır fedakarlık1tr. 

Hem bu federasyon onlara, ıktisa
den de zarar verecekti. Z ra bu prens 
Liklcrin bir çok busuııi vergi ve re
llrlerl vardı ki, federasyona cirildifi 
takdirde, bunların Hgası; yinı huıuai 
gelirlerin azalması ıcap edecektir. 

Bazı prensler, daha ileri ııdiyorlar, 
bu federasyona girmenin, t ncıllzlerin 
elinde hır kukla mertebesine düıme
lerlne şahsiyet ve preıtiılerinl tama
mıyle kaybetmelerine sebep olacafını 
açıkça ve hiddetle söyluyorlardı 

* * * . fede rasyon taraftan olan prenıler 
ortaya şu noktaları stirüyorlar

dı: Evet, prenslerin bazı ımtlyazları
nın yok olacafı doğru idı, fakat bana 
mukabil b6ylelikle H nı prenslikleri
nın varlıtı ve devamı ıarantl edili
yordu. Hem sonra federasyon. prens 
l klere, merkezi mecl ste nüfus nls
betlerlnin onlara verdtıt haktan daha 
buyuk hır temsıl Jmkinı verıyorda, 

Prensler arasında b r ekscnyet elde 
edild:ci glb ;proje ımulanacak ve 
federa&yon kurulacaktı Q ı prensle
rin bu ışe yana,mamas • Llnım bir 
mesele defildı. Fakat ortaya daha 
biıyuk ve daha kuvvetlı bır mini çık
tı: 

Mılli koncıel 
O, bu fedcraıyona tamam yle mu

halıftı. Koncreciler katıyyen bir an
laşmıya yan şmryo lar ve ortaya şu 
sebepleri atıyorlarlı: 

1 - Bu federasyonu kabul etmek 
demek, 1935 ıeneıunde çıkarılan "Hin
d.stan huktlmeti Jcanununu,. kabul de
mekıı. Halbuki lroncre hunun hır çok 
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Bir Kciğıt Parçasının 
Tılsnnı 

Yazan: ULUNAY 

ozerınde bir parmaıı cök yüziınu 
ıöıterir ıek:ilde bir el resmı 

bulunan üçe bükülmllı bıiyiık bir yap
rak lrliıttan ibaret bir 5lir mecmuaar 
aldım. Bu tılsımlı elin altındaki Suat 
Tqer 1&lrin mi, yoksa mecmuanın 
adı mıl Bilmiyorum. Bazı gençler, be
ni yeni edebiyat bahsinde çok "septik , 
yani inanmamakta inat edici sanıyor
lar: bana ratmen beni duşunmclı: ka· 
clir tanırhimda bulunanlar ftr; ba 
lnaa şiır mecınuaıınm bir k!Stesınde 
duıüniıldüiilmu gösteren bir iki ke
lime yazılml§, 

Biıklümiın birini açtım: İlk ııır 
Dante'nin Uihi kom~di&inden alman 
ilham ile -terennüm edilen demiyorum. 
yana yakıla anlatılan bir dunya ko
medyası ... Fakat bu bizdeki manasmm 
zıddmı anlatan bir komedyadır! İn· 
aanlıfın haline güldüren deill. a~la.· 
tan blr komedya. İlk ılir beni sardı 
İkincisi "Sofokl" ün torunlanna ıt
haf edilen dıier bir komedyanın A
tinaya hitap eden şu parçalarını tek
rar edelim: 

Sen ki 
Eyi A,lılın 11ltanat kurduiu teblrl 
Eyi OIOmOn kendındcn uaandıft ıthır 
Ey! Kaldınm taılırını ktmıren ıaua ar 

E:ırl Atını! 

Okurken aiızda paslı bir zakkum ta'
mı bırakan bu kuvvetlı realist mısra 
!arın hepsi zehir zemberek... Ve Su 
Tater'ln ıilrlerindeld hususiyet Bodl 
de oldulu pbi, bu acılıktır, bu yakı ı 
acıhktır. 
Fıkir kuvvetli, lisan sailam, üılQ 

ve eda sade ve temiz... Hele tasv.r 
kuvveti harlkullde. Bütün lavha ust 
bir fırçanm kaba sanılan bir lı:aç h -
çın darbesiyle canlanıyor; ışte m sal 

Hanı o aünler 
Ki bir duvarın dıılduına otıını, 
Kemer ıhnlarımırı ırGactc dayar 
Uzakları bakardık 
Uzun uzunl .. 

Sonra kırcı bir ruhun tahassürun 
anlatan ıu mısralara bakmız: 
Ban lrllr dal ınn dth poyra ınr lçmlt ada 
Ben lııderiu 11rat koprlısil dea ıı:eçmıı adı 
Ve ilen. ciln n tarla ındaıı ncfc blçmlı a a 
Çt ktmrm. 'ekemem, kahnnı bu acblrle 

Bu ılırin son krtası hasret de.kon. 
içinde resaam "Troyon,, un manzuı: 
bir yağlı boyasıdır. 
Çatıl boynuzlu 6k0zilm n do t bılrııı 
Bana dıbe yakındır bu ıtt-.rın ınunlar ndın 
Va mermer ulonlınn hastı baharından 
Daha 111luadtr bana kel daflınn kııı. 

Heni.iz yaımı bilmedii.im bu ıaır•· 
en kuvvetlı ılham kaynaiı topraktı 
Butün fikir cıdasını oradan ah7or. Ve 
bunun içlnd r ki topraia istinat ettır 
dJji dekorlarda harıkulide bl.r canh· 
lık var: 

nın hanı ına.ddc stokları tükenmek ü- alınınca en çok okuyan sınıf köylü 
zere·"- . . f d Hl h . Tercu··me Romanla .. a la '6LC. Sanayi merkezleri bava taanız ve ıııçı ıını ı ır. ç ayret etmeyı- • 
t dırına ııttikçe fazla maruz kalmak. nız. Bu sınıf yuksck muharrirlerin 

dört lntapçıdan ba ka temas 
ettiiim diier kıtapçılırdan aldıfrm 
malumattan elde ettiğ m netice şu
dur ki, uç scnedenb::r memlekette, 
en çok ya&ıyanunaın bıle ıörmedıiı 
bir okuma hareketi batlamııtır. ilk 
mektep sırasından tutun da öliı:n 
doiieiine kadar herkes kadınlı er
kekli hepİmız okuyoruz 

bu teklifı İnciluıler buyük bir 
sevinçle karşıladılar Zira ba fede
rasyon sayesinde · Hind!ıtana dol-
rudan dotnıya nllfm icra etmefe hak 'Devamı 4 OncOde) GcUalllı lııauı ıolmıdıa dul kalın ae •n. 

Bar yandı soralı tarlalar 

a r, Falı:at bize oyle ıeliyor ki -ge- tclıf eserlerini değil, kendıler!ni tat- Rağbet Fazla 
~en harpte olduiıı c bl? Amerika ha- mın ve kendilerine hitap eden eser
b ırlıltlarım umamlamadan ve buyllk lcr okurlar. Okuma bahsinde din ki· 
~ harp pyreti sarfetmedcn evvel bu tapları ile ders kitaplarını mcv:ı:uun 
F rp de llOna erecektir. Geçen harpte haricinde tuttufumu bilhassa kay-

kazanacaklardı. Yoksa onlar prenılerle , Bir yandı ırtbc toprak . 
idari sistemde ortaklığı c·ddi kabul et- Kerpı' duyarları c6m len bıckmklar 

Yolların nabzı adı ı kda iM 

5ac1ece tercüme romanlar baııp 
satan kitapçı da en çok oku

nan kitabın roman oldugu kanıatın
de. Diyor ki: 

m!J'C)rlrdı. M •• • N dd• Dlfer prensler bu f kre birdenbire unır ure rn itte inaam coıturan aanat budur 
yanaşmaddar. Oturdular bir federas- Ve ıoziımuzun onunde bu tabloyu çı-

b ranaız ordusunun aldıiı kat 1 netıceyi detmek ısterim. Çunku hiç bır kitap 
yonun onlar 1ç1n ne cibi iy 1 k ve ko- zen adamı bır aanatkir olarak ıellnı 
tuluklen olahıleceifni hesapladılar K O N S E R 1 lıyabıMrız. 

Ukharpte Kızılordunun alması ihtimalı din ve ders kitapları kadar yiıksek 
C:o tur. satış arzedemez. Koylu ve ışçi sı-

- En 'Çok roman okunuyor ve 
tercüme olanlan tercih edıliyor. Ben 
on bet senedır kitapçılık yapıyorum. 
Fakat bugiınku okuma hareketi uç 

Kitaphanelerde basılı~ da satılma· 
mış tek eser yoktur. Artrk k tap,;ı 
okkaya kitap vermekt<n lrurtulmuJ
tur. Halk jyi yazılmıt eıerlere faz
la raibet göstermektedir, Fakat biz· 
de tabı sayısı mahduttur. Halkın ·
line okuma kabiliyetinin mü11ade et. 
tiği nisbette eser verilememelctedır 
Tevzı ve daiıtma teııkllitt müsaıt 
değildir, memleketin her tarafına 
her eser gonderılcmemektedır. Ef:r 
bu eksikler tamamlansa her eser n 
bın nüsha &atan telif eser n mazha
riyetine kavuşabilecektir. 

Bir kere, bu federasyona gırdiklerı Bu ııbi eserlerin karıısında edebi 
gıbl, kanuni bakımdan her ne kadar 15 •san C romba aksamı bk ~u~baaeye c ıi~ı.iım zaman her y· h ' • O nıfm okuduğu kitaplar Şah İsmail, 

IC Y ntn UrUmU Kerem ile Aslı, A:ıık Garip, Leyla 
unvanlanna dokunulmıyacakaa da hi- s s· d hancı hır tasnifi hır tarafa bırakı)'O-
kimiyetlerinden mühim bir krs~ınm aray lnemasın a rum. Bu .itibari~ bu ıhrlere esin veya 

d Son Petain ve Laval görilşmelerin- ıle Mecnun, Hazreti Ali cenkleri ve 
Ben ~.i.ısbet bır netice çıkmamııhr. Nasrettin hoca hikayeleri kabilinden 

1 
u COrüımtenin Maretalin te~ebbüsü kıtaplardır, Ben hu kitaplarr en azı-

1 die defi!, Almanlar tarafından tahrik nı elli bin olmak uzeı e 250 b,ne ka-

sene evvel ;yoktu, Üç ıenedir okuma 
hevesi arttı, Su ciheti de kaydede· 
yim ki, milli romanlar Jçerslndc ter
cüme romanlara niıbetle daha çok 
satılanı da var. Size hayret edeceii
niı bir ,ey söylıyeyım: Henilz biı
yük muharrırler sırasına seçmemiş, 
hatta ismi bıle pek çok b llnmıyen 
bir muharririmızın ıcnç zümreye hı. 
tap eden ve Bahkesirde basılan bır 

ellerinden rideceii mahalı:kaktı. Şim l '9 _, ut yenı edebiyat denilmez. Sadec 

1 

sanat ve edebiyat denılır. Suat Taıer. 

e len Lavalın teııebbusiı ile yapıldığl dar basmış ve satını§ bulunuyorum. 
~ nnedilmektedır. Almanyanın en 51_ Fııkat itiraf ederım kı uç seneden· 
~k ve Akıbeti meçhul bır vaziyette b ri bu çeşit kltaplann satışı dur· 
t Unduiu bir zamanda Mareşal Pe- muıtur. Fakat bu satışların yerinı 
aın'ın Almanya tle askeri hır ;işbirliği diğer mılli ve telif roman ve hıklye-
~a.P9.cafına kimse ıncnmamaktadıt". ler mıı, yahut da tercüme roman ve 
n are141 geçen 7 Nisanda verdiği bir hıkiyeler tutamamııtır. Bu vazıyette 
ır:tıılrta, Fransanın eski muttef kine bu ıımıf halka kendi anhyacaiı dil-

?)ı harekete geçmesinin namus ve den, anlıyabıleceii baeitlikte yazıl
a:r~f mefhumu fle u.zlaşamıyacağıııı mış kitaplar vermC'k liızumu hasıl 
F Y enııııti. Ayni Mareşal 1937 de olmuı, aık, kahramanlık ve Turklük 
c:llııaada ccçen umumi harbe lııtirak mevzularını ayni zamanda ihtiva e· 
n trıAmerlkan askerlerinin hatıralan- den seyahat romanları yazdınhp sa
~ ebedileştirmek için yapılan fibıde- tıp çıkarılmış, bunların da ltılı: Gll· 
b n acı111 torenınde: Amerikanın har- rıp kabilinden kitaplar dereceılnde 
k e 11tiralrinin harbin kazamlmaaınd::ı olmamakla beraber onlar nisbetinde 

tat~ bir rol oynamıı olduğunu beyan bir raibete mazhar olduiu ıörtilmuli 
c l?lıtti tur • 
n .Mar;ııalln Fransız üslerini ve do· rercümeler Daha Çok 

aık romanının yirmı yed nci bin ta-r----------------
bı bitmiıti ve Jirmi aekiııinci blnl ha 1 r--~~-----------
zırlanınaktadır. Bu nuı yekunu Me t n· }) -
Türkiyede en büyuk roman muhar· SU ır ogum 
ririne bile nasip olmamıı bır mazha. Haydarpaşa lısesi Fwk öğret-
riyettir. Fakat bu telif eserlerin ter- meni Kenan Sarıcr'ın bir kızı ol-
cume eserlerden daha çok okunduğu- muştur. 
na delilet etmez. Bizde roman kadar Sarı Erlerin be inci yavru} rı-
ilmi, ciddi, edebi eserler de okunu- nı kutlularrz. ..................... ._..._ . ._.. ........ _._ 
yor. Fakat bunlarda da yine b=rincı 
safta celenler tercumeler oluyor. 
Roman da dahil oldufu halde hancı 

Hazımın Teşekkürü 
Sanat hayatımın 2S lncı yılı mUnuctıeı le 

Bır cok rağbet ve muvaffakı
yet kazanan filımlerin unutul. 
maz yıldızı tebessumu ve se-
vımlilığıle hcrkesı gaşy \ e 

tE'shir C'dCn 

MAGDA 
SCHNEIDER 

in Carsta Löck • Elisabeth Lennartz ile 

MÜŞTEREKEN ÇEViRDİKLERİ 

tUGUNKU KIZLAR 
Genç kızların gonul ve ruhlarını .. Aşk ve sevgilerınin uyanıiiırı 
gosteren büyuk eserde ~salsiz muvaffakiyet kazanmışlardır 

Bu Perşenbe 

günii Akşamı SAR K'da 
' 

üçe bukülmüş mutevazi kiiıt parça
ılyle büyük bir yoksulluia yama vur
nııya muvaffak oldu. Hımmetı var ol 

,- ÇENBERLITA~ • 
Sinemasında 

Yarın M•tlııelrrden itibaren: 

1 
Sabırsızlıkla bekleden huİ 
senenin en büyük prog-

1
. 

ramı 

________ , ___________ __ 

BUtiln kadınları hıçkırtnrak at
latacak. Bılt(ln erkekleri en ku' 
vetli heyecan3 sürükliyccek. B -

ıun ıençlere ibret verecek 
ÖLMEZ BiR HAYAT FACIAİı: 

1-ZEHIRLI I ah!naaını Almanlara teslime razı o
daC&iı zannedilmediii sabi Almanlann Okunuyor 

nevi caer daha çok okunuyor diye battı Parti. VıUyet ve Belediye erklııı oldu 
bır Usnif yapmak imkanı yoktu'". fu halde halkın, matbuatın ve aanat arkada~ 

Ne nevıden olursa olsun her iyi c- :ırı fevkıUde mıltchntıı oldunı. ı - ..,.. 
~ bunu temin etmek makaadiyle Vı. 

te \ Üzennde taıyılr yapacak vazıyet
or~tınmadıklan muhaJı:lı:aktır. Kızıl 
du un Alman harp mak ncsıni dur
d ran ve ıerıleten muk:wemetine ica
r ar, baıta İtalya olduiu halde Alınan. 
r~ küçük buyuk butün muttefikle-

larmın &llsterdıklerl tevııl tua1'Qründen dola ,...................... JI' l 
$er okunuyor. Halk okumıya baııla- Hakkımda allka a61ttrenltr o kadar (Ok· tur ki bepaıne ayn ayrı 'ttıekkOr etmek m m .................................. . 

Hem telif, hem tercume eser ba· mıştır ve iıç senedir memlekette lrüa olamadı. Bu itibarlı ıerelr ruml mıka ~ • 
ÇiÇEK 

c 
0nuıı muhakkak aıırettc calip ıele· etin . b 
1 

e ınanarak mukadderatlarını ona 
sa 1 aıtııılardı. Fakat bucün bu kanaat 
Yarıılınq ve müttefıklerinin Alman
nı '7a lı:af'lı vaziyetleri oldukça değiş. 
he! Corünüyor. Bu deıi~lklıiın mup
tcdir noktalan aydınlanacak mahiyet
Buı • Almanyanm yaz taarruzu için 
3'ii laristandan, Macaristandan bir ka~ 
l'U~ bin asker tem n etmek için bu. 
Yo lanetler urfettıiine ıah!t olu
su;;az· Fakat üçler paktının esas un
Ya a.rındazı biri olan İtalya Alman
rrıta, bunun dört beı misli aaker te
Ha~ e~mcz mi? İtalyanın L!byada, 
Yuz Cl~standa, Arnavutlukta üç dört 
io 

1 
hın aıkec kaybetmeıine ve Ya

Or~ •vyada ve Balkanlarda birer i11al 
ita sa bulundurmasına raimen blr 
,ı ~ ınllYonlak bir ordu;ya malilı: olma
ne tap eder. Ba kuvvetler nerededir, 
ııe hpıyorlar •e neden ıarlr ccphesf-

B IOnderilmi7orlar?. 
• 11 IUale -ıimdillk- ,öyle bir cevap 
l~~~ir: Askeri tefler, her ihtima
hl~ bu lı::uvveıtlerin mmnlelretin 
'4fı-.ı i~ batka cephelerde iaraI 

l>t ~ ran olmamaktadırlar, 
hlruier cihetten Almanyanm zaferinin 
dcfil z lnciltere •e miittefiklerlnfıı 
ll'ıbi~ &J'ni zamanda İtalyanın da mai-
1 gal etı olacafı fıkri İtalyada fikirleri 
bazı ketrnıye ba5lmıştır. Bu vaziyet, 
t lya ımselere gore, Jngıltere ~le t
--.:raırnd b r anla§mayı kolaylaı;. 

mahiyet tediı: 

llP satan kitapçı, halk kitapla. ıimdıye kadar gorulmemiş bir oku- tarın bu arada Eminönü Hılkovlne ve gerek B k s o M E R S d rı basıp satan kitapçının noktai na- ma ve kitap basma hareketi vardır ~~r~~ .. ,:~":!. ve ırkıdA•larımı ıeıekk rle- u A şam İnemasın a 

.-iiiiiiiiii~iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--iiiiiiiii; 

! Yazan : lV. Chı.u:chilL 

------· <!"9 '!.~ Bı vcl< 11) --Çeviren: l/Juuni Sqj'cı 

Tefrika N o. 6 l şurası da tahakkuk etmlıti, ki eier bakılmıyordu. Bunların ilk elde harbe 
Al k d . 

1 
icap ederse harp uzatılabılecek, Birle- ıiıriıklenmesi dilounüluyordu. Bu yiık. 

~anya ayıtuz ıartsız enız': tı tik Amerikanın kuvvetlen Avrupada sek bir imanın mahsulu idi 
harbıne 1917 de baıladı ve o sene tik aiır baamcaya kadar uzayabılecektlr • 
bah~mda hlilyaları. tahakkuk eder ~lb~ l 1'HB yılı ortalarında denizaltı muha: ı (Ark111 vır) 
gorunuyordu. Aynı ıene Rus ihtılllı rebeleri kat'i olarak akamete uiramış. (NOT - Geçen harpte 1917 1ıtı 

Hissi ve müessir bir mevzu .... Zarif ve nükteli hır film ... 

KiRALIK KADIN 
Bir iıı yapmak için evlenen ve ayni zamanda büytik bir aşka 
tutulan bir erkeğin macera:sını tasvir eden ~ok güzel ve eğlf!n 
dirici film batlı)'Or. 
BAŞ ROLLERDE: 

Rosallnd Russell • Vlrginia Bruce patladı ve Rusya Almanyayı ka~şı hattl batırılan denizaltıların yerine ile aynıda batan aemılcrln tonaJı ~1.~ı~~noc~ 
harpten vazceçti. Buna. m. ukabll B.ır- yem· Alman denizaltıları yapıldıiı hal- idi Yalnu bir aydı bir milyon tondan fula BRIAN AHERNE 1 k A k d 1 1 ha b ııemi batmıştı ki, bu harpte bu mlktıın ı e 

1 
CŞl mera a ev et erının r e cır- de bunların etrafını saran tehlike mu nüz Almanlar da iddıı cımemıılcrdır ) 

mcsine iıte bu denizaltı taarruzları rettebatın maneviyauru tamamen' kır- # 
sebep olmuıtu: O se?e denizaltı taar- mııtı. Alman harp ,eflerinin 0 kadar --- ~-••••••••••••••••••••••••••••• 
ruzlan son ııd~et.lnı almııl;'r. Ame- pahalıya mal ettlk.ıeri bu sllih elle
~~n harbe cırdıil ay denızaltılann rinde parçalanmrstı. Şimdi onlara mü
donum noktasını bulduktan ay olmuş- tehevvir bir dünya ile ıra11ııaımak ve 
tu. . kendilerine uzatılan hesabı ödemek 

• ~1?'811ya o aene Nısan ayında elde kalıyordu. Fakat bu tehlike önünde 
ettiiı batırılmıı cemi tonajı .rakamla· de onlar ecri dönmediler 
rmr bir daha elde edememlttir. Bri- • 
tanyahlar ve müttefikleri daha bir çok A vrupada Amerika 
aylar acılı:h kayıplara ve biirik endi-
ıolere uiradılar. Ellerlndekl tmklnla- Aakerleri 
nn onlara temin ettiii askeri hamle- Birletfk ArMrika 1914 tı.rtİlnln tl· 
!er bu ka>'IPla.r :rii.aiiDdeD bir ~li çfiDcii .-eamde ~,. bUıt aca 
dalrl17or, ek.Uborda. Fakat plebe •• ancak blr ._. aorır. btl:r01r mlk
ve tefevvuk a.zlmlcri aydan aya artı- darda asker 1i5nkm17e batl&clt 1911 
?O~, ~vv~~ri ıenitltyordu. Harbin ilkbaharında Blrl .. lk Amerikan~ ba1-
uçuncu aenesınde, 1917 sonbahannda lıca ıayreti Atlantikte elindeki bütün 
Almanya hayallerinin tahakkukunu u- nakli vasıtalırmdan istifade ederek 
marken bi7: daha :riyade artan bir em- Avrupaya aaker ıondermek olmuıtu 
niyetle yenm zde duruyorduk. O sene Bunların bir kısmı talimli, bır kısmı 

BU PERŞEMBE AKŞAMI 

Türkçe Sözlü nüshaıiı Fransızça Sözlti Nüdıaın 

i P E K SARAY 
SINEMALARINDA 

AL: KAZ.AR MUHASARASI 
Müthiş ve haldkt sahneler - Kanlı mUcadeleler - Tefrikaya diişen bir milletin feei aldbeti. •. 
Muazzam kahramanlık \'e fedakirhk sahneleri - Gözlerinize inanamiyacatınız bir şaheser .• 

Dikkat: Numaralı koltuklar bugünden satılmaktadır. 

ı 

Türkçe Söz1ü 
Türkçe-Arapça Şarkı} ı 

tiiut, içtimaı ve ahllk! bir fılm 

Barlarını içkinın, kuma
rın ve sefahat alemleri
nin baş döndürücü ihti. 
raslarına kurban giden 
gençlerin feci akibetleri 

311 Rolde: 
Epiz dfiber Mıstr Yıldızı 

E MI NE ŞEK I P 

1 

'iineainde esrar dolu bir vaka 
!:denen ıen~n en heyecanlı 

Bir Filmi: 

1.Gan9sterler 
AVCISI 

Nl:rler Orpe!"ticı Maceralar, kor 
kunç ve helecanlı sahnelerle 
dolu bQyQk macera ve ser~ 

ı-- filmı --· 1,.IC, H. 1. - F. ve iki., 
TÜCCAR TERZi 

M. ALTIOK 
Bqoflu İstfk111 Cad sın Kart 
man Pasaj? lı:arşısmda Tel~fon 

43787. ERK!K ve KAOIN yen 
c;ctlt kuma,ıarımız mevcuttur 

nın sonunda b zlm artık ~ahvolmıya- tılimstz, yahut yan talimli idi, Sıllh- 1 ı... 
~~m~ ~~§tlmı§tı. D~er taraft~ lan~ mühlmm~ın~ yy~e~er~e ••••••••••••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••r ~-----~ 

• 



-....--' TAN 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

lKINCI ILA)I 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi nrçalayınız 

Anadolu 

t-urk Anonim 

Şirketindenı 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

"*O AYIN 81AtND& PA~ANIN l='Ai ZI ·VE AIUR 

TURK·TfcARET· BANKASI· A·S· 
T. B. K. Bavaeıbk Dairesi Gael Dfreldlrltltladen: !8T.r::':'.~..:.-=: _______ ._ _____ ..,.....,... ______ _ 

--- --'""'U lama .. • AlacerM ......... _..,. ~ t-----L-ı Defterdarl &.-..1.;,.-
aaH •--•• buır 711vuı.a 111& eme 3'0. 1925. llM clqlamlu- •""" ..,. ıro.. ıs ,....._1 42.- UUlllUIU laallUClll: 

talebe almaeektır. Bu dolumhdar klfl plmeae UI, m dolam-dan clab1 alınac•ktlr. tstek'Ulftln ....ıtt anı.ınaıc fiMre CW'al'an• 
Hava Kun.!mu. bluamda Ha aeılSk mOme..ti\illne mlracaatlan 

obmar. ltm> 
Tıp Fakllted Deb•hflndn: 

J'a1dlMemfs leln han a ,. 9ll1af .,. ,..,nd)e n. ~ az.e 
'- claJdl1oJ& lhti11Mı11D1S ftl'dlr. Ama edtnleltn ~ N1W cıe 
... Pawt.l llDtl ........ bclılr Dillen• ..,... mlrwat.. 

imi. (a.) 

Vorgf 
Adrill lo....a Mlktan No. 

D.B. fLbrl lafa 931 M.12.X. hl 
bm Kil T No. 10.U.B. 

llemm IUbell mGkel1efJerlnde JUbnda adı •• tenell nada YWll 
MJrk_.. verilen tttru komlqonunun karan mOkeUeflerin ~ ttl· 
-na aa.IQlt t1m1is ~ D/l/IMO arlh ft 5171 No lı tanıt 
.. bonlmaatur. llllkelleftn tkiaretdb ~ blrakmll oldUla ad
.a.de anndilı b~du .. No. b bmm llUll!'lblnce t-
lben .. , cılwuır. t (alO) 

1 1 lı. 

BornoQ ZllDMJ Miieadele ı..,._.ndaa: 

Her Nevi De~er, Zarf ve Sair Klğd 
Kırtasiyesi lmalatc;ılariyle Çizgicilere 

iTHALAT VE iHRACAT BIRLIKLIRI 
UMUMi KA TIPUcllNDEN: 

KAjıt, mukavva ve tatbikatına alt ... plAn1mn Duan 
dolayıslle lüzumlu görülen mablmat ve bahatı ver:mııık a.re 
her nevi defter, zarf ve biltimum kllıt kırtai,..t tmaJtle .. 

tigal edenlerin, 7-4.942 sah günil saat 14 de GalaWa Omer 
Abit hanında Birlikler lçtima salonunda yapılacak toplaaWa 
lumr bulunmaları rica olunur. 

Gümrükler Muhafaza .._. K 
Sahn Alma KOllllsy'ctm1ilCIC• 

17 Nisan 142 Cuma sQııl1 uat 11 de 1800 metre lıapu6lk 
bpah zartla ekslJtmesf ~pdacaktır. 

Muhammen bedeli 7112 Ura ta lmruf ve IDc temfnatıl 111 llra ti lııa• 
ruttur. 
N~W"4°; Pi_. \41111._ ............ . 
fstekwenn kapalı zarllarmı en geç eksfJtme saa&den bir .üt...._ 

lhıe kadar Galata Mumhane cacldell at aumarah dalndeld lltmaJlu b-
mfsyonuna vermeleri. (tll'T) 

Nafia Vekaletinden: 
Eblltm4!79 kor.ulan lf : 
1 - A7dm Şu llleri dlmlOneO IUbe mtldlrttlltl mınt.bm .....,_ 

Bonunlu - NaıOU ve PlrUbeJ' unaltm De B071k lılender• Dllm .,._ 
Jmda Ulan takriben (25000) ~ bet bin hektlı tnlfJlllndeld eral
nin NirenSI ,ebekeslne mo.tenit tellVf7e mOnbanlll haritam ile ba on:ra 
akan derelerden idaTeee lOzum 16rl11enlerln ...ıt vart bar"81- .ım.~ 
mest ili muhammen ketlf bedeli vahidi ~at - 8Hrlndm (ıneM) 
liradır. 

2 - Zkafltme 28/t/90 tarihine rastlı)'BD Sah tClnl tut ıı .. A8-' 
karada Su lfleri Relalllf blnaa içinde toplanan m ebDtme .........,s 
od....m kapab mf uall71e ~caktlr. 

3 - İsteklllf'I' ekıdltme prtnaJnelf. mukavele ..,,,_., bio'aidlddL lr 
lerl pnel prtnam..ı. umumi ına itleri tmnl ~ ..... 
fenni 18rtnamelerl ve projeleri (3) ltra (71) kurut mukabllbtde ...., 
rl reWlllnden alabilirler. 

• - nanım.,. ıtrebOm• 1ç1n f8tetJDeı1n c._, 11nJ11ı __....c 
temhaat nrmesl " ekstltdıenln 79Pllaeall sGndm • • le ... _,,.. 
ellerbıde bulunan ft en u (5000) belda"'* fdr arnlDID -. .. ılalk 
harltuım muvattakı,yett. nJllllll olduluaa dair ..ura ile 1drbte Mr 
leqe Ue Nafia VekllettM miraeaat --- Mı ile mah-. o1m8k tlleNrı 
Wllka almalan ve bu v lbru -...n ......... Ba ISlllddat ~ 
valka talebinde balUIJJ'ft.,.._ üsl\tmeıJı9 llUnk eılemesler. 

5 - isteklilerin t.ekllf mektuplanm Ddncf maddede ~ ....... 1* 
saat evveline kadar su lfleri relsUllne makbuz mubbllhMte ~ 
llzımdır. 

Postada ol81l ıeclbneJer bbuJ f'dlJma. (tta) ~ -

h.tanbur Belediyesi ilônlorr 

Anadeluda -• 
Usta tefldlltı ne 111pat l11tdrf' r.1ıı11111• 

TJIVARCI USTASI T I 

j 
Ddl7ao vard1r. Tallp o1aatarm ••JILMt almak -. ....,.,_ .. 

Jıff,\••••n=~L'° Oc:retU bir kttıJnıerllk acmtır. Taliplerin ı'T den aonra Oalata -"' Tane1 Han Nıa en ,. mGnıeu& ......-
ltliıilll~ ~ bir 8omov. ılraat m~dele Jatu1onu Sd&No. ·~•İllllllli•İll••illiı•••••••••••• mOdu'rlQlüne mUracaatlarf. (U05) 

• 


