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Mimar Sinanın 
Yıldönümü 

Bugün 3 üncü Say/ amızda 

lliatalarının Bir 
Plançosu 

~: Hitler, hadiselere hft.-
~rn kalacak yerde bu har

bırı başındanberi hep ar-
2u ve prensipine aykırı 
kararlara sürüklenmiştir. 

'y 
1 

ll2arı: Ahmet Emin YALMArJ 

' 1-( endi kerametine inanan 

S() b~ ~dam, .bir.t?k adam ... 
"okYle!.erının mısalını tarihte 
" gordük. 
ııe~aı:ı olur ki kurulu anan-

1 lt~r:ı hıçe tayarlar. gözlerine 
~Old rdikleri gayeye en krsa 

ı !at an yürürler ve oraya varır-
1 Cin . Seyredenler hayran kalır. 
ltoı srnden olanlar kendisine kul 

· g0~ olurlar, yabancılar böyle 
lıı.iıı pek bir yol göstericisi olan 
~gıpta ederler. 
tnaıı :n olur ki en ince ihti
lik eı; sezerler, her türlü teh-
ica~ıeı; hesaba koyarlar. Aklın 
ti..: 1arını yüzde yüz yerine ge-
.. r er 
};' . 

, geı:~~ yine öyle bir zaman 
t'\ır ı~ kuvvet başlarına vu
geıirısagı solu görmez bir hale 
ileri e~. Akıllı zamanlarında 
l!İl>le SUrdükleri fikirlere, pren
l!apıtre tamaınile aykrrı yollara 
ha:ın lrlar. Nihayet milletlerinin 

1 da ~1 Yerler, kendi başlarını 
n raber .•. 

'!di!iu harbin cereyanı tetkik 
hetjtse B. Hitler'in ilk günden
l~ltı;~ndi ilan ettiği esaslara 

ı ileler ararlar verdiği ve hadi-
hurıı e hakim kalacak yerde 
t'Ukı:rı~ .. ~ereyanına kapılıp sü

a n~ıgı görülür. 
, h itı~~ıtler'in (Mücadelem) ad
filtir·ı 1nde ortaya koyduğu esas 
?ııeıt' İngiltere ile hoş geçin
lta1tirn. Ve ln._gilizlerin denizlere 
tııeı . Oldugunu, iradesi bükül
llaba 

1
ksanlar bulunduğunu he-

lıı . atmaktır. 

~-------...,ı 
s. Rusya'nin 

Vaziyeti Taayyün 
Etmiş Bu:unuyor 

Alman - Sovyet 
Münasebah Bozul 
mak Tehlikesinde 
Lond ra, 8 (A.A.) - Times 

gazetesinin askeri mu'habiri, ya-
zıyor: 

Rusyanın vaziyeti. Yugoslav-
ya ile akdedilen dostluk ve ade
mitec:.avüz misakı ile taa'Yyün et
miş lbulunuyor. Rusyanın müspet 
müz~~rette !bulunacağı ıtahm'in 
edilmekte ise de bu millaheretin 
ne dereceye lkadar müessir olaca. 
ğı ımalum değildir. 

Valinaton:da M' e.-.diliünülii· 
yol": 

Moskovanın ALmanlar tarafın. 
dan Fransa, Finlandiya ve Jsveç
te Sovyetler aleyhinde ıpropa· 
ganda yapılmağa başlanılmış ol
duğunu anladığı andanberi Al· 
man _ Sovyet münasebatı bozul
mak tehlikesini arzetmektedir. 

Almany;nın makine yağları te· 
dariki ihtiyacı tehlikeli bir ıhal al
mıştır. Bir de Baık.ü yolunun Uk· 
ranya· dan geQmekte olduğunu 
unutmamak lazımdır. 

Parti Grupu 
Dün Toplandı 

Hariciye Vekili 

Şükrü Saracoğlu 

izahatta Bulundu 
Ankara, 8 (A.A.) - C. H. 

P. Meclis Grupu umumi heyeti 
bugün. 8/4/941 • sah ~ünü saat 
15 te reis vekili Trabzon mebusu 
Hasan Sakanın reisliğinde top
landı: 

Yugoslavlar 
Tazyik Altında · 

Canubi Sırbistanda 
Çekilmektedirler 

Atına, 8 (A.A.) - Yunan ordu
ları ba.şkumandanlığının 8 mart sa
bahı neşredilen 165 numaralı teb
liği: 

Cenubi Sırblstanda muharebe eden 
Yugoslav ordusu tazyik altında çe
kllmekte ve hududumuzda kahraman 
ordumuzun cenahını açık bırakmak
tadır. Buna rağmen, ordumuz, ta
savvur edllemiyecek derecede yük
sek şahsi fedakD.rlıkla çarpışmakta 

ve ecdadımızın topraklarını karış 

karış mildafaa etmektedir. 

Yugoslavlar 

iş kod rayı 
Zapteffiler 

B u 1 g ar ist a n , 
Romanya ve 

l\(acaristanda 
Askeri Hedefler 

Bombalandı 
Atina, 8 (A.A.) - B.B.C: 

Lubliana radyosunun bildirdiğ'ine 
göre, Yugoslav kıt"aları dün saat 
t O da Arnavutlukta lıkodra ıch· 
rine girmişlerdir. 

işloodra, Draça 1 12 ddlometre 
mesafededir. Yunanistanda, Yu. 
goslavyanın askeri durumu fev
kalade şayanı memnuniyet gö

rünmektedir. 

Mihverciler Derne'yi 
Almış 

Roma. 8 (A.A.) - Stefanl ajansı 

bildiriyor: 
İtalyan ve Alm.an kıtaatı Derneyi 

tekrar işgal etmişlerdir. 

'-'e d-giltereye emniyet vermek 
~:._ y~t geçinmek azmile eıpey
;"laııı aldıktan sonra Avrupa 
bOııu~?a gördüğü fırsatların 
tlerı c:ı."' karşısında iradesi elin
~ '-'e~~~ş, İngiltereye Münih
~liı 1~ sözü tutamıyarak 1n
ııtıliikılrıi~letini kavgaya zorla 
~ ernıştir. 

·~~~e C:Mücadelem) de Alman 
ısq haıSahasını Rusya.da gördü
~biltıı dk İngiltere aleyhine dö-

ı .. .:..-e için Sovyetlerle bir 

Celsenin açılmasını müteakıp 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şülaü Saraçoğlu son günlerde in. • 
kişaf eden siyasi ve askeri ıhadi
seler hakkında beyanatta bulun· 

~~a kabulüne mecbur kal- muş ve bu izahatı umumi heyetçe 
ı~ire Sovyet Birliğini kuvvet- tasvip ol~narak ruznamenin di· 
~llııerek ve genişleterek başı ğer maddesine ge~ilmiştir. ı 
it ~l.:~Çıkarmışbr. Bu ımaddede Kütahya mebusu ( 
\tllt'lt~~~a karşı meydan o- Alaettin Tirit.oğlu ve Bursa mebu. 
d~a~ ışın bir cihan harbine su Nevzat Ayasın asker ailelerine 
~1 ~Inı ve pek ağır bir be- yar.dım huswrunun kanunla,tml
~~~e?tek [azımgeleceğini anası hakkındaki takTirleri vardı. 

llatıh'"tnış, Almanyayı bütün Heyeti umumiyece bu ~i tetkik 
~tıhğ~n nefretinden ve düş- etmek üzere Parti idare heyeti ta. 

1~e. Eıo~ıı:n mürekkep bir sur rafından bir komisyıon teşkili ka· 
-lltı ce ... uştur. rar altına alınarak ruznamede 

(~hede dövüşmekten ne iba~a madde olmadığından riya· 
&lnı Sa. 5, Sü. ' te) X setçe celşeye nihayet verildi. 

~·lmıtnnemn 
Jens ve Radyo Gazete sine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
1'- l'ug 
İt- l' oıııav orduları Arna\."Utlokta tşkodrayı işgal etmlflerdir. 
1'- 1lııan ku\"\"etlerl Alman taarruzlanna moka,·emet ediyor. 

··~ 

r-N i FA-....1 

GeçidineGiren 
Alman Zırhlı 

K·uvveti 
Püskürtüldü 
Atina, 8 (A.A.) - Sal!hlyetll 

mahflllerden öğrenildiğine göre 
GfiW~lctlne·ye giden ve Yunanlı
ların daha evvelden tah\lye et
tikleri .N'ifa geçidine bir Alman 
zımh kolu girmiştir. Maamafih 
geçitten biraz ötede bulunan 
bataryalar şiddetli bir ateş aç
mışlar ve Almanları pUskUrt-
milşlerdir. 

Yunanlılar Struma'da Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

Atina, 8 (A.A.) - Yunan hU-

r 

eum kıtalan Struma vadisinde 
dUn kaybetmiş oldukları kuvvet
li mevzii tutan Almanlara kar
şı şiddetli bir mukabil taarTUZ
da bulunmuşlardır. 

Alınan Paraıütçüleri 
Atlna, 8 (A.A.) - Trakyada 

Yunan hatları arkasına inen 120 
Alman paraşUtçUsUniln 70 i esir 
alınmılJ, 20 si öldilrtllmllş. dlğer
lert ise kaçabilmiştir. 

İtalya Krah Vildor Emmanael 

italya 
Kralı 
Sulh 
istiyor 

Nevyork, 8 (A.A.) - Ohris· 
tian Science Monioors" ün Roma 
muhabiri bildiriyor: 

Kral Victıor Elmmanuel münfe. 
rit suıh yapma-le istemektedir. 
Prens Hurnobert İtalyanm harbe 
nihayet vermesini görmekle çok 
mes'ut olacaktır. Fırsat döııtüğü 

(Devamı: Sa. 15, Sü. S te) *=* 

.. • ~ .Lh' ·-.....-·~;r,;.7...,..;.~ 
• ~ • Jngiliz ve Yunan aSkcrleri bir arada 

Ölüm Vadisi ı----------~ 

Her Türlü Tecavüzü 
Efzonların Süngüsü 

Mahvediyor 
Atina, 8 {A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı 'bildiriyor: 
lngiliz Hariciye Nazın, lngilte. 

renin Yugoslavyadaki elçisi B. 
Campbell ile temas etmiş ve B. 
Campbell vaziyet hakkında B. 
Eden"e malumat vermiştir. Yu-1 
goslav 'hükumeti. bombardımana 1 
ımani olmak için bildirilmiyen bir 
mahaile naklolunmuştur. 

Askeri vaziyet, bu sabah saat 
8 de aşağıdaki üç noktada hüla
sa edilebilir: 

1 - Cephenin arkalarını boz
mak için indirilen paraşütçüler 
derhal esir edilmiştir. 

2 - Akmanlar, büyük gayret· 
lerine ve motörlü vasıtalarına 
rağmen, Rupel üzerinde, iki mev. 
'Zİ -h-riın hiç bir hiuolunur terek
ıki .kaydetmemişlerdir. Alman 

(Devamı: Sa. lS, SU. lS te) /§/ 

Türkiye -Almanya 
Münasebatı 

Berline Göre Ankara 
Çok Sakin 

Berlln, 8 (A.A.) - Bir husust mu
habir bildiriyor: 

.Alman hariciye nezareti sözcUstl 
Ankara'nın çok sakin olduğunu be
yan etmiştir. Türk gazetelerinin fi
kirleri mUtehalif olmakla beraber 
ekserisi tatmin edici mahiyettedir. 

Bir suale cevap olarak sözcU de
mlştlr ki: 

Türk • Alman fikir teatisi esna
sında, Balkanlardaki vaziyet karış

tığı takdirde Ttirklyenin takip ede
ceği hattı hareketin bahis mevzuu 

Yunanldar 
Bütün Taarruzlara 
Mukavemet Ediyor 

Bir Yunan Zabiti 
Aldığı Emirle Bir 
Köprüyü Uçurdu 
Atina, 8 (A.A.) - B.B.C.: 

Yunan ı0rduları Başkumandanlığı 
tarafından dün akşam neşrolunan 
resmi ıtdhliğ: 

Mühim miktarda Al}man kuv· 
vetleri, Stroma vadisi ve Nevro· 
kop mıntakasında şiddetli ve 
muannidane taarruzlarına devam 
etmişlerdir. Küçük Yunan kuvve
ti. düşmanın yeniden ilerlemesine 
mani olmuştur. Stroma vadisin
deki Yunan kıt"aları sonuna ka
dar mukavernet eyleımlıflerdir. 

Rupcl mıntakasında Yunan 
(De·nuru: Sa. 5, SU. s te) -* 

Sovyet - Yugoslav 
Dostluk Paktı 

Berlinde Büyük Bir 
Tesir Yaptı 

Berlln, 8 (A.A.) - Bir husust 
muhabir btldiriyor: 

Sovyet - Yugoslav paktının imza
sı hakkında Pravada"nın neşıettiği 

makale, Berlinde çok bUyUk tesir 
yapmıştır. Resmi mahfiller, vazıyet 
almamaktadır. Fakat .Moskovanın 
hattı hareketinin bugilnkU vaziyet 
Uzerlnde mühim bir tesir icra etti
ği sanılmaktadır. Berlin'deki sov
yet mahfilleri, çok ihtlyatkQr ve 
bedbin gözükmektedir. 

Harp Vaziyeti· 
Yazan 

İhsan BOBAN 
Emekli kurmay aubayı 

Balkanlarda: 
ilk hudut muharebeleri bafladı

ğı zaman kanşık \ e noksan ha
berler gelir, büyük muharebeler 
başlayıncı.)a kadar bunlara fazla 
ehemmiyet 'rrmemek llzımdıl'. 

ileride rere3 an edebUeeek hare
ketleri takip lc;Jn Yugoslav ordu
sunun seteri konuşunu \·e esu 
crphelerl göz.den ge~lrellm: 

4. (•Ü ı·ugoslal· ordusu - Mer
kez.j (Zııgreb) dedir. Bu ordu 
1tal3a, Alman~a \e Macaristan 
hududunun g1ırJl kısmını koru
maktadır. Almanyada (G~a) 

ü imden hareket eden Alman kı
taları hudut üzerinde bulunan 
(Dra\a) m·hrlnl gt>Çml" \e bir 
k~prtl başı tatnll) a mu,; allak ol
mw;ıla rdrr. 

1. <·I l"ugosla' orduııu - Mer
kezi (Helgrad) dadır. 1'1acarlstan 
hududunun şarki kı mı ne Roman
ya hududunu korumaktadır. Al
man kıtalarının Macar ,.e Romen 
hudutlarından muhtemel Deri ha

reketleri hakkında henüz bir ha
ber yoktur. 

Bu iki Yugoııla,· ordusunun ,,.. 
zlfesl üstün dÜ\U'Dan taarruzlan 
karşıııında oyalama mödafaaın

(DeYamr Sa. S, SU. 1 de) *= 

Valiler Arasında 
Yeni Tayinler 
Ankara, 8 {Telefonla) 

Açık ibulunan Kayseri valiliğine 
Zongutdak valisi Halit Aksoyun: 
Zonguldak valiliğine, Gaziayın· 

(De,·amı: Sa. 5, Sil. ı de) + 
olup olmadığ'ını bilmiyorum. ============================ 
Almanyanın hariçle irtibatı pazar- G o· N o· N 

tesi sabahı saat 7 ye kadar mUn-
katl idi. Yunan ve Sırp tebaalarına 
karşı hiçbir tedbir alınmamıştır. ı 

Alman kıtalarının ileri hareketinin 
bir yıldırım harbi mahiyeti arzetme
dlği kaydedilmektedir, 

Değişmez 
Kurt Masalı 

Yazan: 

UIAT Mual 
Almanya geçen bahar tskaadl

D&\'y& yarma adasında yaptılını bu 
IMıhar da Balkan yarmı adasında 
tekrar etmek ve Avrupa 18tı1Aıunı 
tanaamlamak iddiasındadır. Baha
ne artık ezberden öğrendltımlz. de. 
iişmez kurt m&881ıdrr: cYunanls
taııla Yugoala,·ya tngUiı.le el blrllkl 
ettiler; bize karşı topraklannda 3e
nl bir cephe ~ttrmıya sava.,hlar: 
canımızı korumak lç:ln biz daha 
evvel da\·ranarak onlan bastırmı
ya mecbur oluyoruz.» Halbuki Bal
kanların bu iki asil 'e dürü t dtw
letlnln bu harııta mutlak surette 
bitaraf kalmak istediklerine \'e hiç 
bir entrikaya girmediklerine tarih 
IJ&hlttlr. Yugosla\'larla Yunanlılar 

1nıtlllzlere karşı da ayni ~hreyl 
alnuşlardı. Kimseden kimseye kar
şı Balkan dağlarından kuş uçurup 
ken-an ıteçlrmemeyc kati azimleri 
vardı. llk başlıyan İngiltere olsay
dı bugiln Almanyaya yaptıklannı 

ona yapacaklarına ~üphe yoktu. 

SESİ 
. 

ceğf bir sakin~~ halinde alıkoy. 
mak çaresini temin edebllirdL Fa
kat ne çare ki onun meıt'am :lllt116 
J)IAnıaın fınıat buldakça adım adan 
yürüme!!d ,.e hiçbir zaman kendhıl-

nl doyumuya kilft gelmlyen kan ""• 
göz YIMJI nehirlerinin çoj'a1mus ll-
ztaMk. 

'l'unanb>tan ve Yugosla\'Ya blta· 
rallıklarının muhafazasına son de
Tece ga3Tet edly,1N'lardı. l<'akat ıe
cenln birinde kendinin on misli bö
yftklüğünde bir de\ in hücumuu 
maruz kalan küçük Yunan1ataıı 
İngiliz 3-ardımını kabul etmez de 
ne yapardı! Giinlln birinde boğazı
na basılarak zorla elinden bir kö
Jcllk 'eslka 1 alınan Yugo&lavya 
İngiliz.den nasıl yardım lstemeJe-
blllrdl 'r • 

..L ltld •imdiye kadar sörillmedlk bir flddetle bombalanmıttır• 
"' ltaı 1'- Yan ve Almanlar Derne3i uptettl. 

'il- ~~~rlka 'l'ugoslavyaya yardıma ~hyor. 
BALKAN SEMASINDA ALMAN MELEKLER1 

- Bombayı, neden 'biiyiilderden ... kiçiiklen ata)'onUD ?. 

Bu hakikati Almanya bUmeıdn 
olamaz. O 1 tet;e bu bölge3i yan«rn
ların bir kenarında, kendisinin de 

et.aıluı ve .etibadea ...,._ ede-

Hakikat şudur ki İnıilt.ere he~ 
tarafça dünyayı kurtannağa me-ı 
ınur hir fesih gibi gorWmeye ~ 
lanmı tır. l'alnıı. hiirrlyetınl muba·' 
faz.a edrn milletlerin detfl, bu&11" 
zor sungiısü altında Mihver nıar.
nı okuyanların da alttan alta eti 
nlillerl \'e ümitleri ondadır. Çare
sizlik içinde ölümlerin en ufursm· 
luğUc kn ranarak ölen Kont Tel& 
kl'nln bile ııon dakikada memleke
ti için 110n teıielllslnJ o ürnl~n al· 
ınachğını ne bUl~oruz! Ve yine ba
kllcat tudur ki Almanlar rakiple; 
rlne bu bllytlk zaferi kendileri ka; 
zandırmı!flar, onun kalbleJ' ve ümitJ 
Ier üzerinde ıtltttkçe kU\"\·etlene~ 
saltanatının tacını ona kendi en~ 

rile takdim etmişlerdir. ' -atere muazzam~ 1aarp b~ _._. eUt. "' · - Gin ......... - -- .,., 

1 -
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Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri 

Av ar~ğlu 
1. Gt1lN :DJiEM 

·~· 610 NtE 
~- .,..... ez;-;y J-ttR 1-t~\BERlERt 

Belediyede: 

- Büyük H:kaye -

Yazan: Ertuğrul Şevket ] 
-3-

Başta Avşaroğlu ve jandar· ı nm aralığından bembeyaz dişle 
sına ~umandanı olduğu halde ri görülen, gözleri yan açık bir 
. th Jandarmalar, şehrin sokak- j baş duruyordu. Diğer eli mav
l~rında~ bir ölüm kasırgası gi· zerini kavramıştı. Yüzükoyun 
bı geçtıler. 1 yatan kaçakçıyı çevirdiler. Av-

Ormana yaklaştıkları zaman şaroğlu dehşetle irkildi. Mak
beygirlerinden indiler, kuman- tul, hademesi memoydu .. O za
daıı kısa emirlerle askerlerini 1 man Avşaroğlu, kesik başa dik· 
nvcı hattına yaydı. 1 katle baktı: Baş, Mcmonun ka-

A vşaroğlu. müsademe etmek yın biraderine, Hano bacının 
te olan jandarmalardan eşkiya- kardeşine aitti. 
hır hakkında malfımat aldı. 
, Mavzerler, durmadan işliyor· 
'du. Altı kişi kadar olduğu tah· 

• ım:n edilen kaçakçılar, ormanın 
'sol tarafında bir tümseği kcn
:dilerine siper yapmışlar, durma 
:ian ateş ediyorlardı. 
Avşaroğlunun elindeki mav

,zerin namlusu. ateş kesilmişti. 
~irden acı bir feryat koptu. Bir 
jandarma: 

- Birisini tepeledik dedi. 
. Bu feryadı, uzun ve birbirin
.den uzak ıslık sesleri takip et
~i. Kumandan yeniden emirler 
verdi. Tecrübeli jandarma çavn 
,şu, hafifçe .Avşaroğluna fısılda
jı: 

- Kaçakçılar çekilmek isti
yorlar, dedi. Fakat. biz arkala· 
rmı çevirmiş bulunuyoruz. Hep 
~r-i de keklik gibi elimize geçe
cek. 

Uzun ve keskin ıslıklar, sık
'hştı. Jandarmalar, kısa sıçrama 
'larla kaçakçılara yaklaşmağa 
'gayret ediyorlardı. 

Avşa.r-0ğlundan beş altı mel
:re daha ileriye gitmiş olan jan· 
:hrma kumandam, dehşetle ba 
·- rd 'ğı ı: 

- Vay anasını, demin vuru· 
!Ian kaçakçının başını kesmi§· 
1ler ve ahp götürmüşler. 

Sonra, yanına gelen A vşaroğ 
lluna mırıldandı: 

- Öyleyse, dedi. Bunlar, ka· 
•zada tanınmış adamlar olacak 
,bir ip ucu vererek 'bilahare ya
'kalanmamo.ln.rını temin etmek 
istiyorlar. 

A vşaroğlu, anasını babasını 
öldürmüş bir insanın azabın1 
çekiyordu. Kazaya yaklaştıkça, 
beygirinin başını çevirmek ve 
kaçmak istiyordu. 

Şehre, ba§ı önüne düşmüş bir 
halde girdi. Hük\ımet konağına 
gitmek için Hano bacının evinin 
önünden geçmek icap ediyordu 
Avşaroğlu, jandarma kumanda· 
nına yolu değiştirmek teklifin
de bulunmak istiyordu. Kuman 
dan beygirinin üzerinde biraz 
daha irileşmiş gibi görünüyor
du. Avşaroğlu, kendisini çok za 
vallı buldu. 

Hano bacı, kapılannm eŞi
ğindeydi. Korku ve merak do· 
lu gözlerle Avşaroğluna bakı· 
yordu. Avşaroğlu, kuvvetsiz ka 
lan kolile beygirinin gemini kas 
tı. Donuk gözlerini Hano bacı
nın gözlerıne dikti. Bu gözlerde 
her şeyi bilen anlıyan, ağlıya
mıyan kimsesiz kalmış insanla 
rın yıkıntı dolu manası vardı. 
Memonun kalın erkek sesi ku
laklarında çınladı: 

Demirciler demir döğer tunç 
olur> 

Memonun, kızıl renkleri al
tında beygirile uzaklaştığı ak· 
şamı hatırladı. 

cScvip sevip ayrılması anam 
güç olur> 

Ve ormanda muhtelif akis
ler yapan bir çift kelimeyi du
yar gibi oldu. 

cBcn gidersem senin halin 
nicolur> 

Bir daha Memonun eli değ
miyecek olan kapının tokmağı
na baktı ve Memonun bir Bika
yeti aklına geldi: 

- Bu mültezimler, çok zu
lüm yapıyorlar. 

Avşaroğlu, başsız cesede kor 
~uyla baktı. Sağ yumruğu, göğ 
sünün üzerinde duruyordu. Boy 
nundan akan kanların kırmızı
.va boyadığı bu yumruk, göğ
•sUnün içinde saklı olan bir şe
yi, sanki kendisine bakanlara 
anlatmak istiyordu. Mavzer ses * 

Sayfiyelerde 

KiraMukaveleleri 
Tetkik Edilecek 
Boğaziçinde ve diğer sayfiye 

yerlerinde kira bcdeılerinin yiıı<.· 
seld~i nazarı dıkkati ceıbetmiş
tir. Jstonbul Belediyesi Hesap lş
leri müdürlüğü bugünden itiba
ren Anadolu yakasındaki bütün 
evlerin kira mukavelenameleri
nin sıkı bir eurette kontroluna 
başlayacaktır. Bu .kontrol netice· 
sinde kira bedellerini lüzumsuz 
bir şekilde arttıran ev 8ahipleri 
hakkında kanuni muamele yapı
lacaktır. 

Yeniden Yapılacak Yollar 
Usküdarda lcadıye, Münec<:im. 

başı, Cambazali, Türkanhatun, 
Kefçcdede, Atikvalide, Bağlar
başı, Doğancılar, Bağdat cadde
sinin parke olarak yapılma.sına 
karar verilmiştir. Bu yollar der
hal müteahhide ihale edilerek in. 
§nata •başlanacaktır. 

Diğer taraftan Suadiyedeki 
Cami sokağı 4 bin lira sarf ile 
makadom §ose olacaktır. 

Çöp Fırınlara 
Müteşebbıs bir Türk genci ta· 

rafından yapılarak lstanbul Be· 
lediyesine ıteklif edilen çöp fırın
larının -tecrübesi rnüşbet bir neti· 
ce vermiştir. 

Deniz vasıtalarının azlığı dola. 
yısile müteahhit, çöpjeri l layırsız
adaya nakledemlı'ecek vaziyette
dir. Binaenaleyh ~u çöp fmnları 
bir zaruret haline gelrni~ bulun
maktadır. 

Şimdiki halde İstanbul, Bey
oğlu ve Usküdar cihetlerinde 
merkezler ı-apılara'k iki§er çöp 
fırını olaca'5_tır. Ve bu altı fırın 
İstanıbulun bütün çöplerini yaka
bilecektir. 

Belediye Umumi Meclisi 
Toplandı 

Bele.diye Umumi ımeclisi dün 
öğleden sonra nisan devresi to;>· 
lantılarına devam ederek muhte
lif meseleleri müzakere etmiştir. 

Etekµik, Tramvay ı.·e Tünel iş. 
!etmeleri Umum MUdUrlU ,··n<te 
bulundurulacak Belediye müra
kiplerinin ıSureti intihapları, vazi
fe ve 5a)ahiyetleri hakkındaki ta. 
limatni\me, ~iş macunu, ıtuvalet 
levazımı ve gıda maddeleri ko
nulan tüpler hakkındaki belediye 
~abıtasının mazbatası, ıdiğer tek
lifler müzakere edilmiştir. 

leri seyrekleşmişti. Islık sesleri, · .Aşar memuru sükut ediyor
cok uzaktan ve fasılalarla ge-•ııyordu. du. Avşaroğlu masanın üzerine 
Sağ tarafta bir çatırdı oldu. açılmış olan paftaya bir yum

Avcı koluna yatmış olan jan- ruk vurdu. 

Bir Yolcu Vapur Vincinin 
Çarkları Arasında Ezildi 

ilkokullarda 100 Talebe 
Bedava Okutulacak 

lsfanbul Vilayeti Bu iş İçi• 
15 Bin Liralık Tahsisat Ayırdı 

lstanbul Vilayeti pansiyonlu 
ilk okullarda kendi hesabına yüz 
talebe okutacaktır. Bu hayırlı iş 
için de bütçeye 15 bin liral~k bir 
tah~ :sat kon.muştur. 

Bu karar dün toplanan Beledi. 
ye meclisinin taııvrbınden de geç
miştir. Yalnız Belediye meclisi 
pansiyonlu ilk okullarda okutu· 
lacak talebelerin İstanbullu ve 
İstanbul nüfusuna kayıtlı bulu
nanlardan olmasını da ayrıca ka
rar altına almıştır. 

Vilayet .hesabına okutulacak 
talebelerin kabul şartları şu §ekil. 
de tesbit edilmiştir: 

A) Darülace-~e kreşlerinde ye
ti~miş veya Darülacezede ba'kıla
rak tahşil çağına gell.ni§ normal 
vaziyeUe elan çocuklar, 

B) Kimsesiz Çocu1darı Kur· 
tarma Yurdunda normal bir .du
ruma girdiği Yurt mütehassıs 
doktoru raporile tevsik edilen ve 
A. B, C, Çı D. E fıkralarında ka· 
yıtlı şartları haiz olanlar, 

C) Anasız, babasız olanlar ve 
bakacak kimseleri bulunmayan· 
lar, 

Ç) Babaları şehit, anaları fa. 
kir .düşmüş olanlar, 

D) ~abaları ölmüş. anaları fa
kir olanlar ve bakacak ıkimsesi 
bulunmayanlar, 

E) Ana '\'e 'babaları çok fakir 
olan ve ıbir iş yapmaya ~udreti 
bulunmayanlar. Ye sıı.glık kuru· 
!unun aılthatte ibulunduğ_u tesbit 
edilen çocuklar alınır. 

40 Bin Liralık 
Suistimal 

Emrazı Akliye Hastanesinde Bazı 
Memurlara işten El Çektirildi 
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti Ba!f!Tlüfettişi Sait Emrazı 
Akliye ıhastanesinde yaptığı tef
tiş neticesinde 40 hin liralık ıbir 
suiistimal meydana çıkarmıııtır. 

9 34 eenesindenheri devredilen 
hesaplarda 40 ıbin liranın 1yolsuz 
earfedildiği yapılan •tetkikler ne
ticesinde anhışılmıştır. 

Bu yolsuzluk tesbit edildikten 
sonra, Emrazı Akliye lıaetane5İn
deki bazı memurlara işten el çek
tirilmiş ve vaziyet raporla Sıhhi· 

lktısat Vekili 
Ankaraya Döndü 

ye ve İçt!:nai Muavenet Vekaleti
ne bildirilmiştir. 

Vekalet müteahhitlere ait bu 
sarfiyat doİayısile alaca·klıların 
yolsuz sarfiyatı yapanlardan mah 
kemeye müracaa·t suretile isteme
lerini bildirmiştir. 

Vekalet bu evrakı ikinci defa 
olarak istemiştir. Ve esaslı bir tet. 
kik yapılacaktır. Yolsuzlukları 

sabit olal}_lar derhal mahkemeye 
verileceklerdir. 

Hazineye 
A!tEşya 

ıdarmalar, kısa sıçramalarla o - Bu halka günahtır, dedi. 
:tıı.rafa doğru ilerlediler. Kuman Bunları mültezimlerin elinde 
'dan da peşlerini takip etti. esir etmeğe kimsenin hakkı 

Avşaroğlu, yalnız kalmıştı. yoktur. Kaçakçılığın önüne geç 
Hava kararmak üzereydi. or- mek için, bu zavallı halkı mül
man hafif bir rüzgarla uğuldu- tezimlerdcn kurtarmak lazım-
yordu. Avşaroğlunun kalbi, bir dır. 
mengene içinde sıkılıyor ~biy- Avşaroğlunun yaptığı küçük 
'1i. Güç nefes alıyordu. Yirmi bir tahkikat gözlerini fal taşı 
"1efadan fazla kaçakçı ve cşkı- gibi açtırmıştı. Senelik oşru, 
ya takibine çıkmış olduğu hal- yirmi beş altına devredilen bir 
de bu seferki gibi kendini kay· köy, mültezimine ana ıparayı 
bedecek bir hale geldiğini hatır çıkarttıktan sonra, yetmiş altın 
1amıyordu. Bir aralık yanında- dan fazla bırakıyordu. 

Ege vapurunda ibir y.olcunun 
ölümü ile neticelenen çok feci bir 
kaza olnıuştur. 
Vapur Salıpazarı açıklarındayken 
tayfol!rdan biri ıbirnz sonra işle
tilecek olan vinç makine İni ıtec· 
rübe etmek maksadile ıhar&ete 
geçirmiştir. Bu esnaga vincin ya
nında oturmakta olan yolcular· 
dan Aziz adında biri i..'leyen viç
ten uzaklal'rTlak üzere telaşla aya
ğa kalkmak isterken sendelemiş 
ve kendini iki çarkın arasına kap. 
tırarak ağır surette yaralanıp 
ezilmiştir. 

İktısat Vekil imiz: Hüsnü Çakır 
Alpullu ~eker fabrikasındaki .tef
li§ini yapımı§ ve ıbu seneki faali· 
yetle ileride alınacak tedbirler 
hakkındaki direktiflerini verdik
ten .sonra §ehrim~e avdet etmİ§· 
tir. Dün Sümeııbanka .gelerek 
uzun miiddet meşgul olmu~ ve a
lakadarlarla 'bazı meseleler hak
kında göriişmcler yapmıştır. Bil· 
hassa, iplik tevziatı ve milti fab
rikaların ~ıkardığı mensucatın 
halkımıza vasıtasız olarak satıl
ması işi ü-;erinde alakadarlara 
mühim direktifler vermiştir. Sa
yı~ Vekilimi7. dün akşam Anka· 
raya avdet etmişlerdir. 

Talimhanede Kurulan 
Pazar Kaldırılacak 

Taksimde, Talimhanede hafta. 
da lbir -gün. ~urulmakta olan pa
ı:arın üç ay müddetle kaldırılma
sı İstanbul Belediyesince bazı se
bepler dolayısile lüzumlu görül
müş ve bu .teklif Belediye Umu
mi meclisine sevıkedilmiştir. Mec. 
liste bu .teklif tetkik edilerek 
mazbatasını !hazırlamak üzere ait 
olduğu encümene havale etmiş
tir. 

ki ba!'lsız ceset aklına geldi. Buz Avşaroğlu, bu vaziyet karşı
cibi oldu. Cesede bakmadan yer smda, en isabetli tedbiri alma
rie sürüklenİneğe başladı. Yir- ğa karar verdi. Bu sayede ka
rni otuz metre kadar Herdeki de çakçılığın da önüne geçilecek
reyc yaklaştı. Yüzünü yıkadı. ti. Vaziyeti nezarete bildirmeği 

Bir müddet sonra. jandarma kararlaştırdı. Zaten "ilayetten 
~avuşunun sesi işitildi. de haftalar geçmiş olduğu bal-

- Teslim ol! de cevap alamamıştı. 
Bu sese bir mavzer cevap Avşaroğlu, vilayet ve muta· 

verdi. Ve bu mavzer sesinden sarnflığa yazmış olduğu tahri
Mnra ormanda bir kıyamet kop ratlarla beraber, mutasarrıflık
~u. BUtün jandarmalar, hep tan aldığı cevabı ve kaçakçılı
t1irdcn ateş ediyol'lardı. Kısa ve ğın önüne ne suretle geçilmeı:;i 
keskin pırıltılar, ormanın top- nin kabil olduğunu nezarete 
ırağa yakın kısmında bir şimşek arzetti. Şöyle, diyordu: 
i~bi parlayıp sönüyorlardı. Tiz cYaıpmış olduğum tahkikat 
bir feryat, Avşaroğlunun tüy- neticesinde öğrendim ki, fakir 
lerini diken diken etti: halk, mültezim tarafından ka· 

- Uy anam!! çakçılığa sevkedilinektedir. öş-
Bu ~ki kelime, bir defa söy- 1 ~ yirmi ~!tın tahmin edilen. bir 

lenmesıne rağmen, ormanda koyden yuz altınlık mal cıba
derin ve korkunç akisler yap· yet etmek, onu zorla kaçakçı-
tı. lığa sevketmek demektir. Elin· 

- Uy anam!! de yiyeceği bırakılmıyan ahali, 
- Anam!!! geçinebilmek için kaçakçılık 
Ve sonra, güne.c:ıin altında da yapmkatadır. Halktan tahmin 

ğılan bir sis tabakası gibi, per- edilen öşrü. tahsildarlarımız va 
de perde söndü. Orman, başını sıtasile doğrudan doğı:_uya ala
eski sükutuna dayadı. Birkaç cak olursak, kaçakçılıgm tnma 
dakika içinde, ıslık sesleri ve mile ortadan kalkacağına kani 
mavzer patlnyıBları işitilmez bulunmaktayım.> 
oldu. * 

Jandarmalar, son :feryadın Avşaroğlu. merak ve heye-
koptuğu tarafa doğru yürüdü- can içinde nezaretten gelecek 
ler. Onları, kuman~anla. Av· cevabı bekliyordu. Acaba, yaz
şaroğlu takip etti. Bıraz ılerle- dıkları orada nasıl karşılanmış
'vince siyah bir ta§In arkasına tı? Yine itaatsizliğinden dolayı 
yüzükoyun vurulmuş bir adam 1 muahaze edilecek ve azli ci· 
gBrdüler. Bu adamın bir elinde, 1 heline mi gidilecekti? 
bıyıklan diklenmiş, dudakları- (Arkası var) 

Vaeur rıhtıma yanaııtıktan son
ra yaralı G>ayıgm .bir balde hasta· 
neye ~aldınlmııı. fakat lbir müd
det sonra ltayata gözlerini kapa
mıştır. T cdbirsizliği ve dikkatsiz
liği tahak'kuk eden tayfa yaka
lanmıştır. 

Para, Yine Para ... 
Piyasa Haberleri: 

Ticaret Ofisi 

Teşkilat 
Tamamlandı 

Şehrimizde tesis edilen Ticaret 
Ofisi tel}kilatını tamamla.'mıştır. 
Ofisin anüHiri umumi muavinlik· 
!erine eski Nevyork ticaret ntıı
şeei Muzafferle Hakkı Meçek la· 
yin edilmişlerdir. Müdiri umumi 
A'hmet Cemil Con ıte§kilatın .ko.d. 
rosunu hazırlıyarak tasdika gön
dermi§"tir. Ticaret Ofisi Bahçeka. 
pıda Kutlu handa Jrnrulmnktadır, 
Ofisin İthalat müdürlüğüne Al
pullu şeker fabrikası müdürlerin. 
den Haydar Tayin edilmiştir. 0-
fi.s bu ayın on beşinden itibaren 
ticari faaliyetine !başlayacaktır. * Berlin ticaret ataşeliğine tıı
yin edilen İzmir Mıntaka Tic ret 
müdürü Mehmet Ali şil.ndilik 
Berline .gitmjyerek '\'azifesini Ti
caret Ofisinde çalışmak suretile 
ifa edecektir. 

Bir Günde 1,200,000 
Liralık ihracat 

Dün ihracat için verilen menşe 
§ehadetnamelerine göre bir mil· 
ron iki yüz bin liralık ma! sevk 
için lhazırlanmıstır. Bu mallar a
rasında İngilter~ye ~atılan 1 2 bin 
balya tiftik ıbulunmaktadır. Fi
listine pestil, İtalya~a balık, Ma· 
caristana yerfıstı~ı. Bu}garistann 
zeylin gönderilmi~tir. 

Almanlar Tiftik istiyor 
Almanlann piyasamı~dan tif· 

tik almak istedikleri anla§ılmnk· 
tadır. Tiftik Birliği tarafından ya. 
pılacak satışın esaslarını goruş· 
mek üzere Annanyadan iki mü· 
tnessil ııehrimize gelmiştir. Mü
messiller iki gündenberi tiftik 
ıınubayaası için temaslarda bu
lunmaktadırlar. İngilterenin aldı. 
ğı tiftiklerden -geriye kalacak tif· 
~ik etoku 15 ibin balya kadar ıtah· 
min edilmektedir. Almanlar bu 
cins malları almak istiyorlar. Fi· 
yat hususunda uyuşulursa bu se
nenin tiftiklerinden ,belki de hiç 
stok kalmıyacaktır. 

Gümrük Varidatı 
Avrupa harbi yüzünden itha

latın azalması ü~rine gümrük 
varidatl bir miktar azalmı~tı. llk 
zamanlarda lbir milyon iki yüz bin 
liraya kadar inen gümrük varida
tı 1941 senesinden itibaren art
mıştır. İkindkanunda gümrükleri. 
rnizin varidatı 2,800,000 füa, 
!ubatta 2,900,000 lira, martta 
2,350,000 lirayı ıbulmuştur, Ni
san ayının ilk haftasında ise bir 
haftalık varidat 640 bin lira tut
muştur. 

Muhtekirler Adliyeye 
Verildi 

A jans telgrnflarmı oko· 
~ yorsanız, lngiltere yirıe 

munzze.m bir harp bütçesi ka· 
bul etti. 

Şimdikileri bilmem aınıı, 
§imdikilerden önce gelen ku· 
mandanlann en büyüğü, hiç 
§Üphesiz, Napolyon Bonapart• 
tır. 

Büyük kumandan Napol· 
yon'un koyduğu bir harp niza• 
mı vardır; Para, para, yine pa· 
ra! 

Mihver tarafından para babı: ı., 
yoktur. Paradan bah5etmek içİıt 
paraya sahip olmak lazımdır. 

Mukabil taraf, insanı para· 
dan bıktıracak kadar paradaı\ 
bahsetmektedir. 

Napolyon'un hakkı vardır' 
Bu harbi, her harbi olduğu gı'b~ 
para kazanacaktır. 

Para! ... Mihver, dönüp dob· 
fıp bu paranın etrafında p~· 
ne gibi yanıp tutupnazsa ban~ 
da Kör K!-dı demesinler!-.. 

BAYRAK MESELESİ 

H abeşistanda Haile SelB' 
sjye'nin sarayında §İıll'\ 

di lngiliz bayrağı dalgalanmııi' 
batlamııtır. lngİfu bayrağı bİJ 
timsaldir: Hürriyet timsali! 

İcap eden yerlerde hürriyel
1 

bayraJlı dalgalanmağa başladığı 
zaman korkmak lazımdıı·. 

Kimler korkacak? 
Hürriyetten korkanlar! 
Herhalde bizler değil... ÇÜI'' 

kü biz hürüz. 
BELGRA TI AN A YRIURKE~ 

Y ugoslavyada hükiıınet 
Belgradı terket~' 

Bir adam tasavvur ediniz !ılı 
sevgilisinden aynlıyor. Öper ve 
gider ..• Aradan aylar, yıllar ge* 
çer. Tekrar gelir ve öper ... 

Şüphe etmiyelim ki, J>öyle 
olacaktır. Öptü ve gitti ••• Gele' 
cek ve öpecek-. 

Kör Kadı 

Şehrimizdeki Yugoslavlar 
Vatanlarını Müdafaaya 

Çağrıldı1ar 
lstanbul Yugoslavya gener,J 

konsolosluğu, Türkiyede oturııll 
ve askeri smıflnra dahil lbulunııll 
Yugoslav tebaası, dün satbısh' 
tan itibaren konsoloshııneye ıuii· 
raca.atla, memleket müda:foıı51 

için çarpışmak üzere cephe>'°' 
gönderilmelerini istemişlerdir. 

~---o 1 
Kahve Geldi 

Edirne, <Hususi) - Şehrimize ıı~ 
nlan kahvelerden ikinci parti sel< 
çuval gelmiştir. Bu kahveler gcÇtt' 
defaki tevzide kahve almıyan sıtC' 
murlara tevzi edilmektedir. 

TAKVİM 

ÇARŞAMBA 

Al": ·l - GC.X: 98. Kamı: 15~ 
RU)ll: JS5'7 - :\tAUT: ~G 
JUCRt: lSGO - Rebliile\ ,·el: 11 

\'AKİT ZEVALl EZJ\~I 

6,31 
13,16 
16,56 
19,42 

___. 
ıo.!19 
5,S!J 
9,15 

12.oO 
ı.s5 
o o! 

6li)' 
Olanlan bllmlyorilunı. İn anların rıo "1' 

Jcdlklerlnden haberim yoktu. Sadece c!i U• 
den gazctl'lerıle görilliAlinı resimler gı;ıJ11' 
miin önline gellyorılu. !\Iıılıkeme saıon111:ı;c· 
dan çıkarılan ln~antırın re hnlcrl. n1ltb 111rı 
mt'dl"n sonra şüpheli hulundıığıı ııdııJ11 C"' 

götlirürlcnll. l'a :\lnkslml llc götUrlirlr.r'l' JC 
Deni onun yanında biraknıaz.lordı. ncJ!il ctıt 
glirnıenıc mü ıınıle etmezlcrıli. nen ll0~1rr 
)lantlcrley'cfe knlıı<'lıktmı. GiinJH, ı;et"}Jtl'' 
gcçe<·ek .. \.'e ben bö)le beldf'<liğlın ı;ihl ıııı· 
ll_yeccktlın. Belki ele bazı <lo~t insıını:ır rıll• 
ııa ıılaka ı;üstcrerck, b.ııuı a<'ı~nculd~,-ti• 

ı;or" 
l'ıılnn; kıılııın;) ınız gelip hlztınle ı; ~· 

nUz dl;)·cceldercll. Sonra telefon !:aınea '0,11p 
:ıctelcrdcn beni arıyncaklar.. nen de : ıcıı· 
\ermlyecek, «l'lll i tlc Vinter kfınse.l 

(Arkası var) 



« 9 • 4 • 941 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

İhsan BORAN 
..___ CEmeklı Kurmay Suba~·) 

(Başı ı incide) *= 
sc~ınek, Tuna \C Sa\& neh.irJeri 
gerisinde ılayıuunak \fi ka1nnda 
~dını adım orta Yugosla\ yııdakl 
•lıtğlık uraz;fıtc tekrar nılidafa&;\'& 
ii>e<•mektır. şu lı lde l.'uı;jı ı,v or
tlu,.unun tiı;te biri yani 12 tUıne
nı şimali l'tı!)O"la\'}"adadır. Yu· 
~oıııav genelkurmayı bu 12 tüme-

l Uı.tlin düşmana kar~ı kati ne· 
IJceJi muharebelere ı;okmaktan 
ıd1nap edecektir. l\lacarl tan hu
dudunun orta kısmından • :ıray 
1'o na ı tlkametlnde t•r.nuha doğru 
bir Alman yıldınm taarruzu her 
.zaman muhtemeldir. Böyle bir ta
arruzla 4. di l.'ugoı;lav ordusunun 
,f:;erbl k~ilir \C ı. <'i ordu da ı;arı>• 
""- \e cenuptan ihata edllebtlir. 

~. el l'ugoslav ordu5u - l\ler
k~i (1'1ş) dedir. 

S. cü Yugo lav orduııu - Mer· 
keu CUt1küp) dedir. 

Bu iki ordunun \1U:ifcı.I, Bulgar 
hududunda kati mUdafaadaclır. Bu 
ceııhr. şlrndHlk kati netice ccııhe
ııldJr, Dağlık ara:r.lden i.stlfacle ede
rek Alınan taarruzlarının hudut 
boYUnda krrılnıa .. r 'c hlr kan' ~·er 
"ertıınemesı lClı.nndır. Zira beş 
l'nıos.Lu· ordusunun erzak 'e 
"'Phane ikmali, kıta kaydırma
ları, Yunan , .e tnglliı: ordıılarile 
l&Jn·ı.le ,.e irtibatı, hmluda yakın 
hu.ıunan (Sclünlk • Ü&küp • Niş 
d~tr,roluna bağlıdır. Bu ana. •le
nııryoJu hattın (Paraı;in) cenup
tan ı;-arbe :saray Bosnaya yani 
%. el ordu mıntaka ına giden mii
hlnı bir iltl ak hattı \"llrdır. Bu 
llebeıııe C\ küJcey.şi k13meti ı;ok 
btı :llktiir. 

8u ~ephcdc Alman ordueu, Yu
lotı.lav orclusundan CV\el arazi 
hlUŞ1<1iJ4hm ~ cnmck mecburi) e
llncıetıır. Arul !;Ok dağlıktır, yol
!_,. aufır , c hep 1 do dağ gcçlt
lerınden SCtmekU:dir. l:)<WkıılCC)".Şl 
tiri:) 1 tlkametıerl açaeak geniş 
''ll«UPr yoktur. Büy\lk mc3dan 
'rrııılıarebclerl yerine grup grup 
't Dlliharebelerl cereyan edecek
tir. J\aıı:.ma Hl küre~e~ ateş pUm-
1-rına \e 11lingllyc çol' iş ,·ardır. 
l'ngoı;l:ıv asileri 1 c dağ muhare
beıertnde usta bir ınuharlrtlr '0 

ı:oıc c~urdur. Bu cepJıcy: dair de 
he11uı; bir haber ~·oktur. 

2. c.·I 'l·ugoslav ~orduııu - i\Jer
lteıı (, aray no na) dadır. Bu or
du 1\tue-.ırl tan huduılundıın muh,1 'bir J\.Jman 1aarruzuna kar

~1 ll\'a nehrini nıUdafaa edeblle
<'ek \azıyettc::llr. Jepbmda ~aray
:~ııa. · I'araı;tn - ~iş • 'Üsküp 

1 'ıtılryoJlyıe u. \ 'C s. di •ııdu mın· 
aka ına dıı mıJ,lcdl:Cblllr. Bu ur-

~11 dUşttndüğiimUz ,-e~itlle bazr 
. lıtc'etlcrlle Arnııvutlukta İtalyan 
•0rdusıınıın şlıııııl cenahına doğru 
,.\ ~rUnılis \ e t koılrn "Chrinl l!;gal 
et • .. 

hılı,tır. lskodra ~ehrl Drıı~ ... 11-h • • 1aııından JJ2 kllonıttrn kadnr 
~CSafcdcdlr. s. <'Ü orcludan hazt 

11''ctıer ılc Tiran • Draça l!ıtlka
:ııtJnae taarruz ederse Ualyan or
Uları !:abuk denize dökUIUr. l'u

~bObla,·. Yunan Jn .. nız orduları i": it] • .. 
'tı iği YnpfJl bu ı-:ı hcrhslıte becer-

b eııaırıer; belki daha onra böyle 
ir t 

fı C!lebblıs ı~ın ku\'\'Ct a~,rmıya 
l'ılat ve lmkun olnıar~ 
l'u 

't\j ilan <'eııhrslııde Alman taar-
.. ııı lll'ts balkaııından GumUklne-,Yt lt o 

1_ &dar uznnrror. J•"akat Alman 
"tl\)' • 
ııı. rıızunun ıırklet merkezi U11tru-
,1.' 'adhıllc· Belş hıalkanı ara..,ın
h. thr. Alınıtnlur l'ıınnnlıların (Ta
tJoıı toliylc • Potko\a gölii) ge
l{ lno ... 'e tlalıa toonra CBe.'jlk dıtğ-

orıı:ı 
ııı. daf • neış dağ) lıattınılıı 
h llannıaanc nıiid:ıfuq. edeceklerini 
,..~il etnıMer • buna ·imdiden 
~-.... ııı • • . 
~ 0 lmak için Ustruma "adt~llc 
ttı 11 daı;ı nrusındıan asıl ku\'\'etle
!la~ taarruza geı;ml!ilerdir. neı, "'' \• Ilı Ugo la,. , e 'l·unan orduları-n o 
ılır Ilı uz onıu1.ıı 'erdiği nokta-
it~ tülle mllhiııı noktalar J,ehlm 
~l larııe tutulur. l·unan ordU!!!U 

~ . 
'tı· '"' korea dnğmı kayb,den;e 

lla.,"
111

k 'l~hrinl tahllyevo \C \"ar
ı,, tarıııM "eldlınhe meı·bur ka-• J .... • 
bİlııu akat Almanların ilk t~~eb
'•l'rıı ho a çıl<mış , e fazla t:ayla t 
''ta~\le.rcıır. l'llotörlü 'e zırhlı \'il· 
'ıı tııı taarruzıına nıllsnlt olmı

lıı.,1 lııı nııntakPda Alman taarruz
tın1~11 ttıu,affak olması ı=ok mü,_ 
bıııd r. l'unanlılar Uııtruma ~r
ta~ lleış \c Korlia dağları mın
"'lcı 'llda daima kU\'\'Ctll buluna-.,,\ 
'tıı)'a e Alman taarruzlannı kır-
A.f . lltu,·affak olıu-Pklardır. 

~ ltıa 
(l)e.r ili ııJaıu;ına göre, Llbyada 
le.rı llo) l\Jnıun • ital»an ku\•Yet
cıı.,bıı::rarınıtan ı~ı;al cdilıui-:t ir; 
llıttı • llurıuıı ı;e\kulcC;)Jj bir kıy
~ı ~ktıır. Dogu Afrlkada ı;er
~ tou'an lııglllz ku\'\·etıeri Lih
lııııı._ crınde tekrar bir ııte\uıuı 
d~:'4'cb • --..ıcı ta cı ine glrişrblllrJcr. Llbya-
'1lc llt ~·ır lngııız kunetlerlnl tak
•lııtcııd ilk adile, Doğu Afrlkadan 
tı lıab'-'n )(u,' et ııe' kine baı:landı· 
ltıı,'\ct~I edileblltr. :BalkanJarda 
r~ (l' huluıımak l!:ln İnglllzlc-
'll'Uatt <ıb%) u da fe<la etmeleri 

ftıelllir. 
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Mimar Sinan'ın Bugün Edirne'de Yapılacak Yıfdönümü • 
Merasimi Vesilesile _ -

- '------------------
Dibi Mimann Hayatı Yarının l sViçresidir Yazan: M. H. ZAL 

le> alkan maceralanna ah• 
IEiii!) hrken Almanya; Alman. 

işgahne boyun cgerken de R~· 
manya, Macari tan ve Bulgarıs. 
lan çok yanlıt bir hesap yap: 
mıflardır. Oyle sanmışlardır ~· 
Alman a&keri bu üç memlekctın 
araıisine rahat rahat girebile
cek üaler, meydanlar, depolar 
kur~cak, buradan her dtledigi 
memleketin varJığına ve astın
laline saldıracak, takat lngılterc 
ve diğer alakalı mcmlcketıcr bu 
araııye Almanlara ait duşman 
bır 11aha gozıle degıı, Runtt:nh:· 
re Macarıara ve .t:Suıgarlaı a aıt 

Koca Sinan, Seferlerd~ Orduyu Ta~ip 
Eden Ve Ahnan Yerleri Olmez Eserlerıle 

Süsleyen Bir Sanatkardı 

Yazan: Mltat PERİN 

Doktor Obe.rndorf'a Göre Ufudağ'a Yetmiş 
YaŞ4nda Giden Otuz Yaşında Döner 

Türk güzel sa.natlerine öl .. 
mcz eserler bırakan dahi mimar 
Sinanm bugün ölümünün yıldö· 

Bursa - Uludağ Bahçeli Evler Kooperatifi 
Faaliyete Geçmek Üzeredir 

nümüdür. 
Mimar Sinan yalnız bir mi· 

mar değildir, o Tiirklüğün A\•ru 
pada yayıh§ı esnasında Osm~n: 
hlarm prQpagandacısı ve hala 

Bursa. Doktor \'oronofun pa• 
buÇJarını dama attıracak· 

mış. Genç kalmak için artık may• 
mun aşısına filAn lüzum yokmuş. 
Senede bir ay Bursaya gıtınck, U· 
ludağrn hafif, temiz havasını cı· 
ğcrlerinlze doldurmak kafi lınlş ... 

Yazan: A. E. Y. 

o memleketlerde sapa sağlam 
duran camilerin. Ç<'§mclerin \'C .. 

köprülerin yaıpıcısıdır. . 
Sinana Macar derler, Sınana 

Rqm derler. Fa kat şurası mu
hakkaktır ki Sinan Orta Ana.· 
dolunun Kayseri vilayetinin öz
be öz evladıdır. 

Türk mimarların, olduğu k&.· 
dar Şark Mimarlarının da d~d?· 
si olan koca Sinan 1490 t.arıhın 
de Kayserinin Kesi nahiyesin
de doğmu§tur. Sinan çocuklu
.Tunu ve gençliğinin bir kısmı
~ı Kayscridc geçirmi§tir. 

O zamana kadar Osmanlı or

Koca Siııım 
(1490 - 1568) 

Bu söyledıklcrim, Bursalılıırın 

icat ettiği bir turizm propa&andasr 
değildir. Tıp Fakültemizin profö· 
sörlerinden meşhur knnscr mUte
hassrsı. Doktor Oberndorfun \'&r• 

dığı hUkUmdUr. Bu meşhur profe
sör, Uludağda bir ay kaldıktan 

sonra dağımızın kerametini kendi 
nefsinde tecrübe etmiştir. Bursa
dan ayrılmazdan evvel Bursa valisi 
n. Rc!ik'c demiştir ki: 

- Buraya yetmiş yavmdıı seldim 
otuz yaşında &'fdlyorum. 

1 . . 
bitaraf ve dost bır wpral;ı go-
ziJe bakacaklar, Alnıcın cıı.ı-.c. ı· 
nın toplanma yerlerinı, umunıi 

kararsahrnı, depolanm, n.uuıy~. 
hatlarını, Rumen petrollan gıbı 
harp hedeflerini rahal&ız etmcl<. 
ten geri duracaklar ... 

dusunu te~kil eden Yeniçeriler Mimar Sinan bu hadi~edcm 
valnız Rumelidcn devşirilirken sonra kendini daha çok mımar· 
Birinci Selim dev§irmc usum- lıkta göstermiştir. 1529 ~.a .. Ser 
nün Anadoluya da tcşınilint ira- Mimar Hassa Acem İsa olunc.e 
de ettiğinden Anadoludan da Sadrazam LUtfi Paşanın tek~
cocuk dcvşirmeğe ba§land~. fi üzerine Sinan 49 yaşında mı

- o Jıalde gençlik mucizesi bu
lundu demek... Doktor Voronona 
rıı~n boş yere ncCcs yonnasınlar. 

- Muhakkak .. , l{cııdi nc!simdo 
tecrllbe ettim. 

Uluc!at<I• Ka7~evi ve kayak sporu yapanlar 

Devckuşunun canı ıstedigi :za. 
man kuı, işine geldıgi :ıaman da 
deve roıunü oynamıuc ı&lcmesi 
itle buna derler. Boyle bır rolü 
uunyada kımscye o~nalmazlar. 
liaJkanlardaki devekuılarının; 
deve mi, yoksa kuş mu olduk
larına; Almanlan yurtlarının 
harimine sokmazdan evvel ka
rar vermeleri lazımdı. Ya men· 
faat heaapları yüzünden ve ya
hut korkaklık ve iradesizıık :rü· 
zünden bir defa Alman ~galme 
meydan bıraktıktan ve toprak
larmın komıulArma karşı düı
manca maksatlarla kullanılma· 
aına müsaade ettikten aonra: 
«Aman ben bitarafuıı, bu top
raklar benim topraklarım, ben 
cepheye bir tek asker bile ıön
dcrmedim.» diye protestoda bu
lunmaları ve feryadü fi&anı 
baımaları doğ~an doğruya 
l(Ulünçtür. 

Mcr;er eski Konya mebusu B. 

~ 1stanbula gelen ilk dcvşırmc mar başı olmu§hır. Koc~ S~nan muş : 
de Sinan da vardı. 98 yaşına kadar bu vazifesı~de - Acaba ne yapsam da Bursaya 

Refik, Bursaya voli olunca dlına· 

ğında şöyle bir dUştlncc peyda ol-

Sinan ilk bilgisini Atmeyda- büyük eserler meydana getıre- !nideli olabilsem? 
nmda İbrahim Paşa sarayında rek calışmış ve Yavuz Sultan Doktor Obcrndorfun cevabını 
bulunan acemi oğlanlar ~e.~~ Selimden sonra Kanuninin, 1- duyunca arşimet sibi: 
tebindc aldı. Orada dülgerlik og kinci Selimin vde ÜMiç~ncü ~l~r~· _ Buldum, diye b&.gırmıı:, Ulu-

d. dm zamanların a mar auı • daıı- işine sarılacağım. ren ı. tn · t' b 

Selim bundan sonra Osmanlı ğına devam e U§ ır. .. B. Refik, başkalarını hareketo 
ordusunda acemi oğlan olarak 1 Sinanın dehası bugun onu_n ı;ctirmC'ğc çalışme%dan ewcı uıu
seferlere iştirak etmiştir. O 1 escrJerile dolu olan memleke~ı: dağ imanını şu şekilde kendi ken
Sultan Selimin Çaldıran sefe- 1 mizin her taraf mda kendını dine aşılamış: 
· de bulunmucı.tur. gösteriyor. Yalnız anavatanda uıuda~a lh ~ı~ .. gelen sene gi-rın :.- .. w t' . d o 
Sinan için bu sef cr ogr~ ıcı dcail Rı.ımelindc ve Balltanlar a der, yorgun s.. • oinç gider, ke· 

bir yolculuk olmuştur: Sn~as da conun meydana getirdiğ! -eser derli gelen fera-..· ~ ıtvlnçli gl
Erzurum, Amasya, Tebız şe~ır- Jcr hala ilk anlarının saglam- der. 

!erinde gördüğU ~erler_ ~>na ılc- lığını, güzelliğini ve abideliğini Gençlik, dinçlik, ferah ve se· 
ride meydana ~etı~?egı cs~r- muhafaza etmektedir. vinç ... DUnya yüzünde s;ıadct har-
ler hakkında bı~ fı~ı-~. vcrmı§· Sinan yukanda da söylediği- cı diye başka ne arıyablllrsinlz ? 
tir. ~sta!l?ula dondugu zaman miz gibi yalnız cami çeşme yap Biraz himmet, biraz .tcşcbbUs, b!. 
Yenıçerılıkten çıkmıştır. makla Osmanh imparatorluğu- raz pro~ganda; Bur11a ,..e Uludat: 

Sinan l§te bu a~ an ıti~arcn na hizmet etmemiştir. O Çaldı- Avrupanın. hattA dünyanın en bel· 
kendisini mimarbgın .şa~ıkası- randan Mohaça ve Mohaçdan ıı başlı seyahat mcrkezler!pden bl· 
na yükseltecek yola gırmış bu· Bağdada, Buğdana kadar ya~!· rı haline gelebilir. 
lunuyordu. Sinanı1.1.:.o~u~un ~e lan seferlerde orduların s~vk':11 
ferlerinde gösterdıgı buyuk hız .ceysini kolaylaştıracak koprU- Bursa elvannd:ı. bir sey)'ah 
metler kendisini bir. and. a . atlı ler, ·yapmıştır. için toplanan cazıbelerin bir 

t t misline dUnyıının hiç bir yerinde sekban sınıfına geçır mış ır. • Sinan mimarlık hayatı mild- tesadüf edilmez: btnnbuldan Uç 
Sinan 36 yafiında yaya baô! 1 dctince diinyanm en muht~şem saut. denizden 20. 25 dakika meaa· 

ve biraz sonra da zemberekçıl · abidelerinden olan 8l ca!111• 51 fcdo büyllk bir tarihi şehir. cidden 
.t 26 Darfükere 18 ımaret nhl başı olmuştur. .. . i mc~cı , urdu 6 büyük su keme- kıymel:ll sanat escrlerllc ve ta 

Sinanm busırada goste:rnış 1 3. şıfba _ _Y •• k köprü, 18 kervansa- hatıralarla dolu ... Ayni zamanda 
oJduğu yararlıklar onun ı:r!ımar rı 8 uyu ızen 33 saray. 35 ha- dünyanın en güzel kaphca sahıı.· 
lığa oldu~ ka<!_ar as~erlıgc d: ray, 6 1~a~Urbe ve birçok sebil ııırından bin... Etrafında varlık 
kabiliyetlı oldugunu lSpat et marn, eler inşa etmiştir. fışkıran güzel bir ova, TUrklyedc 

· st · ve ceşm ipekçilik. tutUncUlUk, sUtçUlllk gt-mıı.: ır. - s~ 1 eserleri bugün Tiir· bt ticaret ve sanat şubelcrlnin ştm 
Mohaç seferinden sonra Bag- . ın~n; tları haricinde kalan diden mühim bir sahur halinde ... 

dada dönen Os~anlı ord~su kıye du ulduğu kadar, Türki- Bıçakçılık sanaU pek ıncclmtş. 
Van gölüne ıgchncc naklı~e yerler -~· 0de de Türk sanatinin ~ursa ipekçilik Ye havluculuk ile 
mü§kilatı ile kaI'§ıla~ı:ıı§~!· Sı- Y~ dahı ~lü olarak kendini gös- beraber bu çakı bıçak, oyuncak 
nan burada da k~~dını goste;.- bır se~t dir Onun eserleri bti- kama ve hançerleri sayeıılndo sey
di. Veziri azam '!-utfi Paşa go- t=rmc ~ i. dUnyanm nazarla- yah muhitlerinin hatıra. ihtiyacını 
lü geçmek için lazım gelen ~~- tun ~c ~~e çekmekte ve onun karşılamak istidadını gösteriyor . 
yık ve gcmilC'~in yapı_I~ası .. • rmı .u~erıkadnr bUtün sanat fı- Sonra bu gUzd ovanın UstUnde 
tiyacınr hisscttı. Vezırı azamh ıı- la bızdım ·rt;har etmektedir. ebedi knı·Jı tepelerlle yUkseıcn, 
meradan İzmitli Yedibcl~ M~ • lemi c ı ' ' 
mut Beyin tavsiyesi uzcnne * denize, gUzel göllere nuır ba~tan 

b l rak ld'' ·· aşağı ağaçlı, ormanlık Uludağ_.. bu jı:.in başına usta 3.§I o a B .. 11."ı'mar SiıHının yı onu. h u 
:.. b t ugun ;n f DUnvaııın en nc!ls avası, en C • Sinan !!etirildi. Sinan U su.re • .. .. ase'l..etı'le Eslirnede ev- " . 

.. S rn ımun 10 k zel ıkliml, dağ sporları ıçln en uy-le kendini vezire tanıttı. ın~.n u. d b ' crasi:m yapılaca ·tır. 
O Zaman askeri hare~iitta .. b.u. • kala e ı: m. · Sinnnın resmini sun şartlar ... 

b B erasun ıçın E~er böyle u.ısurlardnn dUnya-yu" k bir rol .oynuyo.rdu, ut~n u m zetler tai:>cdilmiş ve b 

Uludai oteli 

bir çöle benzlyen tsvlçre datıur 
nr.cak tnsanld' ın himmeti !!aycsin
dc dünyanın mlfhlm turizm mer
kezlerinden biri olm~tUl'. Bursa 
ve Uludağın tabii cazibelerine ay
nı nevi himmet katılacak ohınsa 

Uludnğ. tsvlçrcyl pek çabuk gölge· 
de bıralçııbilir. Zaten seyahat e
den insan daima yenilik arar. Ulu
dağ etrafında cihan ölc;:UsUnde bir 
turizm modası yaratmak işten bile 
değildir. 

D aha bugttnden Buraad& bir 
lsvlçre havası var. Dağcılık 

klübUnUn önündeki kara tahtada. 
İsviçre istasyonlarında tesadut e
dilen levhalarda olduğU slbl şöylo 
yazılı: 

c~ucUn kar Uç buçuk metre ... > 

Ovada sıcak bir yaz havam esi
yor. karlı tepelere bıı)up Uç buçuk 
metre kar sözUnU okuyunca tatlı 

tatlı ürperiyorsunuz. K!UbUn mer
kezi onUnde vakit vakit kayak ytik 
ıu seyyah ara'l>eları duruyor, fJI 
hava ve dağ' sporu taraftarları U
ludağdan ıstıfadc fırsatını hiç ka
çırmıyorlar. 

Bunlnr gidip selirken Çelll< l'a· 
lasta gece geçiriyorlar. Yarın Ulu 
dıığda kurulacak Tllrk otcıcnı:ının 
tyl bir orn<'ğlni orada görmUş olu
yorlar. Çelik Palas cidden il•I ida
re ediliyor. Temizlik, yemek, rahat 
bakımından insanın yUz{lnc gülU-

d l taslyan ro nın cazip, en canlı ulr turizm mu-sef erlcrc jştırak c ıyor ve a- r:' ~ -
1
•
1 

e da;;1tıhnıştır. B 
1 · pt r ı:.uırne ı er 0 lk . d ıııtını yaratama7sak ve ursaya zırngelen köprü erı ya ırıro • B ··nascbetle Ha ·evın c \'e memlekete h"• Uk bir s ervet yor. 

du. Sinanm Buğdan se~crın~e konfueramn•uverilecek ve büyijk b h tl k nd izde Yannkl Uludağ için şimdiden ha k d - k ., l 1 r.ekmczsek ka a a c ım k k Prut nehri üzerine ur ugu op Tu··rk mım' arının ~ayatı nn atı a- 1 ktl 
1 

zırlıkl.ar var. Burııalılar, ırı en· 

_ Hakkın var Kezban, sen zeki 
ve metin bir çocuksun, seninle uzal< 
yollardan gitmer;o lüzum yok. He
men maksada. grçeceğim. Beni anlı· 
yııca~ında şUpheın yoktur. 

:~ı· i~o:n~u~n:~pa:d:işa~h~t~a~r~a~fı~n~d~a~n:__t_a_-~::~~~-:--=-::--~-:-;:;~--_:_ __ a_rn_m __ a~mız __ l;a;zı;m~gbe~e~c~e-;;:~r~.-;-ss_ı~z~::;:·~--~~~~~~~....._..,I nınmasma vesile olmuştur. caktır. 

TEFRlKA NO. 9 yılırsın. 1 
R O M A N _ Acaba. orada babamın allesln· 

- Çok iyi edersiniz. Eğer hayat
ta benim içi nannemin ölUmUnden 
daha bUyllk bir felAkct olabllcee~inl 
tasavvur etseydim belki bu sözleri· 
nlz beni tcl~landınrdı. ı.~akat şlm· 

dl artık hiç bir şeyden korkmuyo
rum. Bu scbrrıten benimle açıkça. 

konuşmanızl rica edıyorum. 
- Peki kızım, 6yle ise dinle: Ba

banın en snmlınl dosUarınctan mn
hendis Ali Bey, uğradır;ın feltıketi 

haber almış. 

- Ml\hcndls Ali Bry mi? Dc11iın 
babam nıUhendlsll, adı da. Ali idi. 

- r::vct çocuğum, baban Ali Niyn· 
zl Bey imiş. Onn bazan bir L<ııntle, 

bazan dit;erilo hitap ettiklerini nn· 
nen söylerdi. Hatttl vaktlle ikisi d~ 
TaşköprU ei\'arındaki inşaatla, yonı 

babanın anneni gördUğli yerde çalı
şırlarmış. Babana Kara Ali, arka· 
daşmo cıa Satı Ali derlermiş. . 

_ Bu tafsilata ne llacel ? ısım 
benzerliğinden bir şey çıkmaz teyze, 
tıiz bana asıl meseleyi o.nlntm. 

-~Hll cıen kimse var mı? 

~~~, µ _, • .,B ,.l..,.<E' _Bilmem ki... Onlara ait hiç bir 
~ lllrJ matı:ıınatım yok. 

Kezban tcrcddilt ve heyecanla O• j 
KANO dada dolaşıyor, karar veremiyordu. .1!.i!.·- ,,., 

3
l' Yazan: Muazzez Tahsin BER Birdenbire Nazire Hanımın karşıı;ın-

Uhendls Ali Bey bura· 
- Ev,.t, m ölU U ll 

1 dan annenin m n 
dakl dost arı~enin dUnyada yapynl
haber almış, 

,,. ö"'renmlş. Bnna bir nı:r: kaldıbını b 
1 

1 
.. derdi Seni stanbula, mektup gon • 

k dl Yanına davet ediyor. 
en • U b l ' - 1ıtanbııla. nu? Ne m nnsc e . 

b 1 .. her zn.ınan konuşurlar- Ba an .. 
ban senin için OzUldUğUnU mılJ. Ba 

d. ine söylermiş. Ona. karşı duy. iten ıs 

~ d stluk namına. ve onun ruhu· dut;,'11 ° 
d etmelt irin seninle meşgul O· nu şa ~ 

ıocaırnuş. 

Gen~ kız hayretle yerinden kulk-

tr. l t ? _ sız buna ne dedin z cyze . 
_ Ben bunda bir f'evkal6.dclik ı;ör 

müyoruın kızım. ZC'ngin bir adamın 
ölen bir dostunun kızını yanma alıp 
tahsıl ve tcrbiyesııe meşgul olmak 
istemesi her zaman görUlcn şeyler· 

dendir. 
_ 'Yani bu daveti kabul ctnıcldl· 

ğlıni mi tavsiye edlyorSllnuz? 
_ Hiç tereddüt etmeden. 

- Siz bunu gerçekten tuhaf bul· 
musunuz teyze? Babam yaınuyor 

adığı müddet1:c benl bir dc!a ara· 
'i rmuyor da onun ve annemin yıp so 
ölUınUndcn sonra bu yabancı kimse 
benimle alakııdar oluyor. Garip te-
celli! 

ben bir acaipllk görmU· - Hayır 

··rum Annen sağken bu ba yoruın ya.v · 
ba dostunun scntııle meşsııl olmasına 

bir sebep yoktu. 
_ Bu teklifi kabule cesaret ede· 
. Yabancılar nrasmda nB.!:ıl 

mıyorum.ben? Bahusus 'ıstanbulda. 
yaşarım · 
zcn!)in bir aile ... 
-Alışırsın. Unutma kl batıan 

1st;ınbullu idi, sen de l:itanbullu sa-

da. durdu, teliişla: 

- Hayır, oraya. &'fdemem. Dedi. 

- Niçin kızım? 
_ ıstanbula gitmek beni korku· 

tuyor. Klmsestz, taşralı bir kızım 

ben. 
_ Bundan ne çıkar? Sen .orta 

mektebi bitirmiş. lise imtihanına h:ı· 
zırıanan bir insansın. Çok okuyor, 
okuduğunu hazmediyorsıın. Zekisin 
kabıliyetıisin. Binaenaleyh bir ay geç 
meden oraya alışacağına. eminim. 

- Bir yabancının ekmeğini yemek 
onun ıaneslle geçinmek kolay mı ? 

Hatırlıyor musunuz, anneciğim ibe
nlm vakUlc babama mUracaat etme· 
mı bile kabul etmeırtışti. 

_ Fşkat bunu sen istemedin Keı· 
ban, seni o çağırıyor. 

(A!bıı var), 

1 • 1 

naktan su içen çanakçıya b enze· 
mclt niyetinde değiller... tiludağa 

bUtUn dUnyıı ilşüşmc.zdcn evvel 
dağın nimetlerinden pay:nrını al· 
mata hazırlanmışlardır. Yeni ku· 
rulan Bursa - Uludağbahçeli evler 
koo~ratlfi nlzamnamcs~ıi hezır
lam:,tır. Nizamname Ankarada 
t:ıı:d k edilir ~lınez faaliyete ge· 
çecek." •• "ll""'a!i"' \ '<Jdrgede 1 
yar•ılacak "'Vler için ıi•:ıdlden alt· 
mış be oı tağr \•ardır. Bu sene 
dünya \'ILl"'ye-tı müsait olursa vasi 
l.nşa&ta glrişilecekttr. Olmazsa bire 
otuz, krrl' <.V olsun yapılacaktır. 

Çckirged:> l lr ı;aha ha7.ıı·ıannııştır. 
Ayrıc~ U\udağda !~irazlı yayla 

ile dol:ı oab:.ı arasında kurulacak 
aayfiye köyU için kırk, enı kiti 
kooperaUfe ortak olmağa hazır

dır. Uludağda iki, Uç odalı, elek· 
trlk ve her tUtlU rahaUık imklın
larına mllcehhcz evcıklcr yapıla· 
caktır. 

U
ludafın bunun haricindeki 
bugUnkU imar progrllltlında 

1200 metro yUksckllğlndckl Dolu 
babada, çamlığın b~adığı sahada 
yapılacak bUyUk otel vardır. Tan
siyonu yUksek olanlar burada. ka
labileceklerdir. MUptedilerln kayak 
talimi yapı11aları için bu civarda 
dllr:lükler de vardrr. Bursa • Or· 
haneli .şosesi dört, beş kilometre 
uzaktadır. Fazla kış olmazsa Bu
ralara senenin hemen her gUnU 
otomob!lle çıkılabilecektir. 

1400 metre y0k5ekliktckl Kara 
Belende bus11n yalnız bir sığınak 
vardrr ki bundap jandarnıa kara
ltolu diye istifade ediliyor. Doktor 
İhsan Rifat bu civarda modern 
bir sanatoryom hurma~a teşebbüs 
ctm~ttr. Kara Belenacn bir Yol 
(Bağlı) titerinden geçerek Uludağ 
menba suyu menbalarına. gider. 

1 iOO metre irtifadaki kirazlı 
yaylada binalar yapılacak ve aile· 
!ere dağ kulUbll tarafından kiraya 
\•erilecek tir. 

1800 • 1850 rakımındaki Deve· 
taşı civarında. bir bUytlk otel yapı· 
laca:ktır. 

Almanya nasıl maaum ve ba
"Kl milletlerin istikliline ve 
varhğına aaldınnanın beddinı 
aiır bir surette ödeyecekse bu 
milletler de hem deve, hem de 
kut olmak istemenin ceza ve 
ukubetini çekeceklerdir. Nite. 
kim Macar Başvekil~ tam har
bin arifesinde bu vaziyeti oldu
ğu gibi cönniq ve memleketi 
hesabına iflediği iradesizliiin 
cezaaın1 kendi eilc kendi kendı
ne vermiıtir. 

M.H.ZAL 

ithalat Eşyaları Vilayetin 
lhtiya~larına Göre 

Dağıtılacak 
Ticaret V ckuleti, ıthalat eşya-

111 tevziatının daha esaslı bır !.!C· 

kilde yapılabilmesini temin içın 
yeni ıbir proje ohazırlamı,tır. Bu 
~rojcye göre, ithalat eşyası ba
dema Mıntaka Tıcaret müdurlük. 
leri tarafından tevzi edilecektir. 
Bu sebeple bithassa lstanbul Mm. 
taka Ticaret mudurlü-".l.i kadro· 
ııunun biraz geni ıct ııınesı icap 
etmektC"dir. Bundan sonra yapı· 
lacak ithalatın l isteleri Mıntaka 
Ticaret müdürluğünde hazırlana. 
cak ve bu lisıder Ticaret Veka
leti tarafından tasd ik edildıkten 
sonra tevziata esas ittihaz oluna
caktır. 

Kim, Kimle 
Evlenmeli? 2050 rakımında bugiln bir otel 

vardır ki icabında elli kişiye ka
dar barındırıyor. .Ayni civardaki 
sporculıırın dat" evinde koğuş ha· 

ııncıe ıkı yüz kışıye kadar sporcu M ü s a b a k a m ı z a 
yatıyor. Buralarda da llerıdc yeni 
oteller yapılacaktır. hazırlanıyor musunuz 

İstanbul ve .Ankara Bdediyclerı Bugün ibinlerce Türk cvindt 
Uludağın imar pl!nına yardım et- bir münakaşadır gidiyor: Kimi 
nıeğl ve pr·oğramdakl otel~den kimle evlendirmeli? Filan numa. 
birer adediı:i yaptırmağı vadetmiş ranın en uygunu §U mudur, yokııa 
terdir. bu ımugur? Filan erkek mevcut 

DUnya vaziyeti düzelince elbet- kadınlardan acaba !hangisi ile en 
le hariçten sermaye \'e ihtisas le· çok mes'ut olur? Şu ebe hanıma 
mln etmek de gUç olmıyaeaktır. kimi vermeli? Mazi3inde !biraz 

Bunlar yanna alt projeler .... macera olan §U diğer bayanı ki· 
1'~akat bugUndcn dahm tu- minle ba~z ~tmeli? 

rlzm için canlı bir merkez olmuf- Bu ımünakaşalarla hoş vakit 
tur. Çelik Palasa 1939 da l4,000 geçiyor. IBu yü-.:dcn ciddi içtimai 
mUştert gelmlşk'n 194.0 da 21,000 ı meseleler de münaka~a me,·zuu 
ktşt gelmiştir. Otelin kAff odasr ol- oluyor. 
sa bu miktar derhal iki mlellne çı. Kendinizi bu gi.ızel eğlenceden 
kanlıt'. Otelde şimdiden oda bulun- mahrum etmeyiniz. ıf.ıksık nüsha· 
muyor. Yazın aylarca evvel yer a- larınız varsa matbaamızdan tcda
yırtmak U!.zım gelecek ... Bursa \'f· rik ederC"k müsabakamıza mutla· 
la.yeti ve belediyesi önUmUzdeki ka giriniz. Rcıylerinizde isabet ~
mevsime şimdiden hazırlansalar ve lup olmadığını tetkikten geçır
r,ıchlr otellerinde kaplıcaI~rda. ' 'C mek için <lostlarınızla. ıdan~~ın~z. 
diğer l:ılna. ve evlerde istifade edl· Neticede hem ıho;, v~kıt g~U~'lllŞ, 
lebllceek odaların bir listcsını yap. hem ıkcndi dü~üncenızle d~t:r.'-. ı. 
tırsalar Bursa hesabına da, Bursa- nin clüşüncelcri arasında hır mu· 
dan istifade etmek lstiyenlcr he- kf!Yese ıyapmı§ olursunuz, .~em de : 
sabına da iyi bir iş yapmış olur· 2 72 liralık radıyoyu ve ~ı~er ~e: 
lar. DUnya yerinde durursa Bursa· diyelerimizi kazamnak ihtunalını 
ya bu sene ne ka.da,_. hUcum olaca· elde edersiniz. 
ğını, geçen seneki hallere bakarak Müsabaka şartlarında anlama· 
l}imdicten kestirmek mtln}kUndUr. dığıpız bir nokta varsa lbize va.krt 

A. E. Y. ve rzamanilc eorunuz, 
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.O KA iN ve E V o ( Maziden Canlı Masallar )ı 
AyaklanıpYürüdüğO 

Söylenen Taş Eteklik Biçmek için 

Kloş etekler bu sene de hü- ı mesela diz kapaklarından biraz 
küm sürüyor. Yarım daireden yukarıda kalan bir tenis elbise 
Kendinize istediğiniz etekliği si için 60 cm, şehirde giyeceği
hiç düşiinmeden kescbilirsiniz. I niz bir elbise için 72 ve gece el-

Etekliğinizi uzun veya kısa bisesi için 102 cm. sınıf kutur 
yapmak istemenize göre daire- almanız icap eder. Eğer kum~-ı 
nin nrnıf kutmnu uzun veya 1 şınızın eni darsa ve yarım daı
:kısa tutmanız lazımdır. Mesela renizi tamamile sığdıramıyor
sort uzunluğunun, plaj için kı- sanız arkada bir kup teşkil ede
sacık bir etekliğe 40 cm. lik nı-ı ce kşekilde ortalama bir parça 
sıf kutur kafidir, spor elbisesi ekliyebilirsiniz. 

Pratik Tavsiyeler 
İlk bahar .. Daha birkaç gün ginar yaıprağı değil, kök engi

'evvel renksiz, ı;•ska kollarım 1 nar yaprağı). alınız, bir litre 
iimitsizlikle göklere uzatan a- suda on dakıka kaynatınız. El
:ğaçlar, na>ıl bıı kadar az za- de edeceğiniz su:ru yemek ara
manda değişiverdiler. Daha larında günde birkaç defa kü
dün. her ~eyden nasibini almış. çük bir bardak dolusu içiniz. 
yaş ya.şamıı;. artık ölümü bek- Belki de barsaklarınız iyi iş
ler gibi .biır halleri vaı;dı. ~~gü~ !emiyordur. O zaman bir yeşil 
benizlcrıne kan gclmış, yuzlcrı salatayı iyice yıkayıp temizle- . 
'penbelc,.miı;. kolları dolgunlaş- dikten sonra yarım litre suda ' 
· mış. sıhhatli güzel bir genç kı- kaynatınız her sabah aç karnı
zı hatırlatıyorlar. na bir bardak bu sudan içiniz. 

llk bahar her şeye her şeye Barsakta teraküm eden bütün 
'yeniden bir hayat. yepyeni bir zehirleri dışarı atar ve iyi işle
güzellik vermiş. Adeta kıskanı- melerinc yardım eder. 
yorum. Niçi_n bugün rengim Renklerin solgunluğu hiç bir 

:her zamankınden daha solgun, d hT bept ım· yi 
: gözlerim her za.mankindcn da · a ı ı se e~ ge ıyorsa • 
ha cansız? Niçin ilk ba~ar 'ba. 1ne yukarıdakı yazdıklarımızı 
na da gençlik gctirmcdı? · yapınız. Bundan hıç bır zarar 

Evet, haklısınız renginiz ha- görmez bilakis her zaman faide 
kikaten solgun, gözleriniz do- ı elde edersiniz .. Bundan başka 
nuk. Fakat her şeyi ilk bahar- bir ay müddetle her gün yüzü
dan beklemekte haksızsınız. On\ nüze yeşil salata suyu sürünüz, 
dan güzellik hisseni_z\ _!-labil cildinize al.as~ikiyet veri~; hat- 1 mck için şikayet kifı degıl<iır. mı su u sUrlinuz, cı mızı yu- 1 

!:ı.lükiı.fatı hak etmek için çalı~- muşatır; mürver çiçeği suyu 
: mak lazım. sürünüz cildinize ferahlık verir; 

t:te sizi en kısa yoldan en a"pa suyu sürünüz, cildinizi 
'iyi neticeye ulaştıracak bazı besler. Eğer. cildiniz kuru i~e, 
. tedbirler: bu sulara bıraz badem yagı. 

Renginizin uçukluğu belki de eğrr yağlı i><e biraz limon suyu 
. karaci«erinizin lfıyikilc işliye- ilave etmeği unutmayınız. El
mediği'nden ileri geliyor, birkaç de edeceğiniz neticeler sizi de 

, tane enginar yaprağı (baş en- hayrette bırakacak. 
'=============================================== 

Bir Düşünce 

Sebze Fiyatları Kontrol 
Edilebilir mi ? 

Her Semtde Günlük Pazar Yerleri Açılırsa 
Rekabet Sayesinde Fiyatlar Uc uzlatılab i l i r 

Bir mesele ki senclerdcnberi lırse kontrolü belkı kabildir. 
İstanbul belediyesl bir ~ürli! Fakat fiyat tcsbiti gayet güç
'çinden çıkamamış bu mcseleyı tür. Hale civar mıntakalardan 
halledememiştir. Filhakıka hal mal gönderenler belki toptan 
ı<laresine sc-bzc satışları için ye satışta mallarını daha ucuz fi
ni !JRyYOn ilıi.vc edilmiş fae de yata verebilirler. Fakat bu mal
koca İstanbul şehrinin ihtiy~- !ar mahalle aralarına dağılınca 
cını karşılıyacak olan sebze'.1ın ya kadar vereceği firayı hakki
bu pavyonlardan geçirılmesıne le hesap cdehilmek, sebzelerin 
hiç bir suretle imkan görüle- ı taze ve yaş olma~ı dola,Yisi.~e 
memiştir. fazla dayanmıyacagını goz o-

Meyve ve sebze halinde yaş nünde tutarak fiyat verebilmek 
meyve ve sebze satışlar oluyor kolay bir iş değildir. 
sa da buradaki satışların pera- Sebze ve yaş meyve meselesi 
ktndc satıı,;larla hi~ bir güna için lstanbulun muhtelif semt
alakası görülmüyor. !stanbu· !erinde ufak haller yapmak ve 
lun her semtinde sebze bostan- ' yahut büyük toptancı satış ma
ları var. Anadolu tarafından ğazaları veya pazarları açmak 
sebzeler doğrudan doğruy3: K.a ve ondan sonra bunlara fiyat 
1ıköyüne ve üskiidara getırılı- 1 koymak doğru bir hareket ola
yor ve buralarda satılıyor. _Seb bilir. Yaş mahsulü kolaylıkla 
zckrin ne fiyata satılacagımı elden çıkarmak için rekabet da
ıiair ehle bir güna talimat olma- ima artıcıdır. 
<lığı için her manav istediği Kadıköy ciheti için mevcut 
'iyata satıyor. halden pek fılfı istifade edilebi-
Hald~ki sebze fiyatları her lir. Üsküdar tarafına da buna 

>Ün gazetelerle ilan erlilse ve benzer bir hal yapmak ve ya
her semt için tesbit edilen fi-
yatlardan fazlaya satanlar ce- hut belediyenin murakabesi al
zalandırılsa bu işin önü alına- tında günlük pazar yerleri kur
bilir mi? Vaziyeti bilenler ca- mak en muvafık çaredir. 
!mır diyorlar. Fiyat tesbit edi- S. 8. C. 

TELEFONDA Evliya Çelebinin Bahsettiğ i 

Ta ş Okmeydanındadır 
Ankara Kız Enstitüsünde Gururdan Ve 
Ümitten Doğan Bir Kuvvet Gözlerimi Islattı 

Bu 
Alem; alemi •mekandır. .oı. I dullah, Kara Lenduha, Şucağ. 

maz• olmaz. H~r §ey mümkün· Demir Leyse, ve Mıtnrh Uivid· 
düT. Eski kel8.m alimleri olama· darın menzillerini yetmtş gez geç• 
yacakları, ımuhalleri ikiye ayırır· mişti. Bu rekor b_yraya dikilen 
!ardı. Birisine c:adi muhal;,, ikin- altınlı bir menzil laşile tesbit 
cisine de cakli muhal• derlerdi. edilm~ti. 

' 

- Alo, Lf'ylıl, hjte yine ben .•• 
- N"asrJsıruz kardeşim T Telef o .. 

nun önUnde bekllyordunı. 
- Te~kkür ederim, lylylın, An· 

karanın ha,·aıııından çok m~mnu· 

num. l'akat !lıcaklnr şimdiden bas
tırdı. 

- Ben &tt'aktan şlkı1yet etmem. 
daha. l1i. uzun bir yaz ıetlreliın. 

Bir hattadır ne yaptınrz? Bana ne· 
den mektup göndermediniz? 

- Leyl:i.cığım ,-akit öyle c:abuk 
geçiyor ki ... Birkaç ziyaret, bir lkl 

fildir. Çiçek mua.lllmeslnln de AY· 
rupada tah&ll etmiş tok kıymetli 

kızlarınuzdan biridir. Enstitüde blr 
müddetten beri bir de ameli peda· 
gojl kısmı atdnnş. Küç-Uk bir da· 
lrede yedi tane tal UıJt Türk l·av
rusu fenni çocuk büyUtmek usullc-
rHe bUyütWınekte, bu sayede pe· 
dagojl ınuallimlerlne canlı bir tat
bikat mevzuu olmakt:ıdır. Hele bu 
kısmı harlkulflde buldum. 

- Bunlara. ne kadar, ne kadar 

lbtiyacımıT. ,.-ar. 1 

Devir ve teselsül gibi şeyleri ı Ben bu ta~ı iki gün evvel me· 
aklın alamıyacağı muhallerden 1 zarcılardan Refet ve Haşimiı1 
sayarlardı. Tabiat, yaradılış ka· rehberliklerile buldum. Şimdiye 
nunlarına aykırı düşenleri cadi kadar kitabesini kimse okuyama· 
muhal> •eklinde vasıflandırırlar· mı!'ll ve tar?hini de lc9bit edeme· 

• y • 

dı. Su yuka.rıya akmaz, la!j koş· mişti. Ben kitabeyi okumağa mu· 
maz ve konuşmaz... Bu tasnitc vaffak oJ.dum. Sp-or tarihile n1eş" 
göre suyu yukarıya akıtana, laşı gul olanlara bir ·hizmet yapabil· 
ko~turan ve konuş-turana harı· mek için aynen aşağıya alıyorum: 
kulide bir iş yapmış nazarile ha· Hazreti Murat kim ömrü 

t.-adilf ... tn•an akJıamı buluyor. / 
" ınl"aflr, otelde bazı ~ki ahbaplara A 

- Evet, bilirim. \'akit çabuk g&- /;,~! 
eer. Fakat birçok dostlarınuz :iiı.~ /} U 

- Mektebin temizliği, lntlumı, 

hele hademelerin terbiye ,.e saygı 
ile hizmetleri her daldka göze tar· 
11ıyor ... 

kılırdı. Bu gibi harikuladelikleri Ola damanı rüzgara hraz 
gösterenlere de nebi ve veli de· Her hünerde seramed. i11i. kim 
nirdi. Cümleoinden ok atmada mümtaz 

Bütün dünyada röportaj tar· Gördü çun zor desti bazusın 
zında yazı yazmanın vazu ve Ok atarken o ıahı bendenüvaz 
mucidi sayılması l.izıtm gelen Tir düıtü bin sekiz gez ardınca 
büyük ve dahi Türk alimi ve sey- Cüstücuda çok eyledi tekutaz 
yahı Evliya- Çele'bi bazı fevkalô.- Bulmayup «liri» ni dedi tarih 
delikler 'l!Öoterenlere ne nebilik Aferin ey Hidivi tirendaz 

den 'lkiiyet.;l: 
- Nlrln'! 
- N"lçln n111' Canrm '\'atanda 

yazı se-rllerlntze ba,tarken Joirınl 

&ene11k A\rupa hatrralarmr et1ki 
bir hayat albUmU gibi &ize göste
receğlın dl.ye ,:adetmlştln1z. Bütün 
tanıdıklar «Ne ,·akit ba.,hya.cak'l'» 
diye bana soruyorlar! 

- LeylQ.eıl.\'ım gösterdlkterl all· 
kadan mlnnettarun. Ben de bu 
hu<;u.sta. Vatan gazete!tlnJn delılletl 
ıe bl!"Ç'ok okuyueulanmızdan mek· 
tuplar ahyorum. lleplntz.e derin 
tf'tf'kkUrlerlml ,.e sevglleriınl gön· 

derlrlm. 
- Sevgiden ıuemnunuz. Fakat 

bize te-,ekkür değll, yaz.ı gönderi
niz. 

- Bu hafta oko.)"&Caksmız. Yir
mi senelik vakaları birer birer ha
tırlamak pek çabuk olmuyor. Ev
velce hiç not almaılığnn i~lo haki
kati hıraslle toplamak biraz ,-aldt 
kaybettiriyor. 

- Ölle 1-.e dostlara telefon edip 
haber '\'('rt:yhn ... 

- Leyliicığrm, posta. Ut" 8iLe gU
zel bir mod<"l göndf'rmlşttm. Aldı· 
ruz. mı'!' Yapıhşmdakl muvaflakl
y.-te bakarffan1z benim mahut ~iz· 
gUerden olnlndığını elbette artla· 
dınız. 

- Cidden çok güzel ... Bunu Pa
rı.,ten mt getirmiştiniz 1 

- ııayır, güzelim. Bu gllze-1 e .. 
,rr ttırf millidir. Ankarada tsmet 
Pa"a Kıı;: Enstltü!o!Unün resim mu .. 
alU;ni Bayan !\lelf'k Gdrfırat f'r;kl 
TUrk kıyafetlerinden ,.-e eski TUrk 
l'jlenlelertndcn bir ara:l& gettrmJ,. 
Ur. Heın gÜ.tf>l hf'm de. yeni moda .. 
)'U. UJgun ... Bir Tt.irk kı~ının Yl"P"' 
yeni bir Türk e""erl, modelin ya
nındaki küçük kroktyf' bakarMnt~ 
e"ıkinln na!ii1l bir yt'nlllk doğurdu· 
ğunu gOrür~ünüz. 

- Cidden tehrlke hlJık... Pfk 
beğendim. Ba~·an Gürfırat genç 
nıl\teha"lsıslardan olarak, dE>ğil ınl f 

- E\·f't, be' sene Brlçikada gü· 
zel sanatlar tah!\11 etnıi' zeki '\-·e 
kıymetli, Tlirk kızıdır. Tah!IU ha· 
~·atı kerıdl~lndekl büyük kablllyetl 
büsbütün lnkl<:af etttrmı,. \.'atanı· 

• nuza kendi şahtdyetlle bir n1oda 
hazlneı;l geUrmı,tır. Ba;)"an ~tele· 

ğin defterler dolusu konlpozo8yonla 
rı ,·11r. Gcfe eı,vaı>hlrt, sabahlıklar, 
bluzlar, giind~llk es\-aplar, hetl"ii 
ayrı ayrı gUzel 'e int'c bir ze,·kJe 

yara.tılnll':· 

l\leselıl bu gördüğüoUz. esvap tsl· 
yahtır üzerine giydiği bolero ga· 
yet soluk bir penbe, beldeki kemer 

Kadın Bilet<;İ 
Ü•küdar _ Ka.dıköy ve ha.valisi 

Halk Tramvayları idaresinin ka .. 
dm biletçiler alacağını yazmıştık: 
Haber aldığımıza göre. or!ahallı 
ailelere mensup 1bir çok kadınlar 
idareye müracaat etmiş ve bilet· 
çiliğe tayin .dileğinde bulunmu~
lardır. Dün ·bu ·hususta mah.i:ııatı .. 
na müracaat ettiğimiz umumi di· 
rektör Feridun Manyas. müra· 
caal eden !bayanların umuldu· 
ğundan çok fazla olduğunu oöy
lemiş ve müracaat edenler hak .. 
kında icap eden tetkikler yapıl
dıktan sonra, kadrodaki münhal
lere tayin edilmek üzere şimdilik 
on 'beş ka.dar ha.yanın hizmete a· 
lınabilcceğini ilave etmiştir. 

1 

·--· ------

beyaz, bütün bu siyah ('~vabın, be
yaz kemerin. ,.-e penbe buleronun 
üzerine bizlrn ban sırn1a. ile ka.rı· 

'lk IPE-k işlemeler ö.)·le 7.engln 'e 
nefis bir suret-le ı,ırnJr ki netl('edc 
elblse bir şah~er olur. 

- Bazı genç kızların11z ne kadar 
hıtldatlı, değil ıni ! Siz enstlh1,lil 
tekmil ge·ıdl n lı; nll '~ 

- Yalnız :ıemJn katındaki etbl e 
atelyesinden mılda Jırpslnl gezdin1. 
Ensttttide hemen )·arım gilnU ge-
~irdim, gezmekle bitmiyor. Gördük 
çe de insan aynJanuyor. Bu ziya
ret mükf'mm('ıl bir mektebi gezmek 
\--e görmek kııbUtnden bir ~)- de· 
ğil ... Her ziyaretçi gibi beni de 
oraya ('rken \-·e bağhyan blr zlncir 
,·ar. Bu zloC'lrl yaratan oradaki 
mualllmelerln ,-azıre ,.(' 8anat a.,. 
kt... Tanıdığnn bUtüo gent nlua1-
limelerln gü7el «özlerinde hep bu 
t;anat a,kının heyttanrnı okudun1. 
Bu heyttanr 1·aJnı:ı kendi talebete .. 
rlnr değU, bizim gthl zlyarett:ile>re 
de telkln edJyorJar. Bu kadar arT.u 
Ue, he'\-·gt ile yapılan eserlerde mu· 
,·affaklyetslzllk olııblllr ml '! 

- IMmet Paşa Enstitüsünde pek 
ku,·vetll teknik ,·ar diyorlar. 

- iter noktada... Diki,. biçki, 
ça.ma.-:ır işleme ı, kroki, ernprinıe 

kwnBA de8enlerl bl('kl ,.e heı;ap 

deftt>-; tutm"a u~ullerl ancak kuv· 
vetll bir teknlk netic<'~inde elde 
edlleblllr. Bu teknik '\'t> san'at hay 
ranhğıoda enstitünün l·apına çi· 
çekler kısmına da büyhk bir hisse 
dü,mektedlr. EmJn olun Leylıl~ ora 
da gördUğünı (lçekler Parlı;ln meş 
bur yapma çiçekçisi Barbler'ln ÇI· 

çeklerinden zer re kadar farkh de· 

Meliha A vninin 
Kanferansı 

- Bütün bunlarda ınildlrenin de 
büyük bir hi~esl ,·ardır, elbet ... 

- Anıan hcn1<:lre nıUdtrctlcn 

bahsetmlycllın ! 
- Niçin 't Onu ilnnal etınek bak 

ınzlık olma~ mı!' 

- E\•et ama. toıöz verdim. l\liitll· 
re Bayan Ayşe Ege çok hürmet 
ettiğim bir cskl doBtuındur. Grçf'n 
gün enstitüye 6abahlr1·ın on bire 
doğru gltnıt,tım. Biz o güzel Ka

natlar dalrl'lerlnl heyecan 'e bay
TanJıkla. birer birer gezerken ye· 
mek zamanı derhal gell\-ermı,u 

'\•e ekseri kısı mları hl"nllz görme· 
mlştık. Bayan Ege benJm nıutlak 

3ıeme-kte kalmamda. ısrar etti. ltat 
t{t. rıtri nezakeUle Karııitte yemek 
yememizi istedi. 1' .. ak&t ben mek
tepte kalmayı \-·e mektebin samlmt 
&ade nıuhftlnde mektebin yenıekle· 
rJnden yemt>ğl tercih ettim. Genı., 

bir balkonda tertemiz blr sofrada. 
ne~li ne'}t>ll yeıneklerlınfzl yedik. 

- l::·cn1rkler nasıl! 
- Pek güz.el ... Bilhassa. yağlar 

da. mahlOt değU. iki tlirHi yf'mek, 
bir do tatlı veriyorlar. Eğer her 
gUo o günkü kadar lştlha ile ye. 
mek Jo·esen1 tenkit ettiğimiz ,,ışman 
lara ben dfl dline-rdhn . Ye ın<>klf' n 

bOIU'&. tekrar görmedljÇlmix. dalrele 

rl Ye JıLtakhanelerl gezdik. 
Saat on 11Jtıya doğru Bayan Ay

şe Egeye te,ekkür ,.e veda edip 
ayrıhrken dedi ki: 

- Sizden bü1·Uk bir ricam var . 
l\(ektepten, hocatarınuı.dan, talebe· 
Jerlmlzdeu, hl"r şeyden bahsf'dJn, 
fakat ciddi surette rl<'a e-dcrlnı, 

bana bu eserlerden bir hl~se a1·ır· 

mayın. 

Ben de kendl!>iino foıÖı: ,-erdim. 
- Ne tava.ı.u değil ml ! 
- Bütün, hayatlarını m("~lek 

a~ktna hasred€"nlt"'r gibi... Nlhayet 
yürellm se\ lnt \-e gururla dolu en!I 
tltu.den fıktln1. Geniş caddenin ke
narında otobüs beklt>rken bir kere 
daha döndün1, o muazzam binaya 
baktım. Orada tiç yüze yakın Türk 
kızı geceleri de :)·atıyor ,.e binden 
fazla Türk kızları da. gUndüzlerl 
genç hayatlarının ebedi temellerini 
kurınak için çalışıyorlar. thtl.yarun 
haricinde, sevinçten, gururdan ve 
liınltten doğan blr ku\"\·et gözlerlml 
ıslattı. Daha üzerinden yarnn asır 
bile g~mlyt>n kara. maziyi tlUşUn· 

düın. Bütlın ku\- ,·etintle: 
- Büyük İsmet İnönü diye ba-

ğırmak istedim. Adını t~ıyan bu 
mektep Heni ne kadar sevse yine 
hakkının zerreslnl ödemi' olanıaz. 

ve ne de velil~k veriyor. Onları Son mısradaki c tir:ı> kelime.:ı 1 

•hezarıfen ve cemşidkar üotad> çıkarılınca ebcet hesabile l 035 
şeklinde tavs·f ediyor. hicri yılı bulunur. 

Dördüncü Sultan Murat sport- Genç ve sportmen padişah sol. 
men , tarihi tabirile .. pehlivan tanatının üç.üncü yılında bir ba" 

1 

bir adamdı. Eskiden yalnız güre- har günü muhteşem bir alayl• 
şenlere değil sporun her çeş~din· Okmeydanına çıkmıştı. Orada 01' 
de muvaffak olanlara pehlivan attı. Rekorları te~bit ettı, mükıi" 

ı derierdı. Bu padişah 200 okka- fatları kendi elile dağıttı. Bu ;ı· 
lık sumakiden yapılan bir gürzü tada Miğripli Nasır Habip i!lmirı· 
elma gwbi sa.ğ elinden eoluna atar de bir hezarıfen meydanda. gÔ" 

ve tutardr. Uev cüsseli bir adam ründü, yerde yatan müstatil bir 
olan ·ıriliihtarı Musa Ağayı şahin ta~ın önünde durdu. Bu taşın Ü5"' 
gibi ıkemerinden kaparak kolunu tüne altı elif, üç mim, üç sin, bir 
bükmeden fırıl fırıl döndürürdü. de kuıı resmi yaptıktan sonra yü· 
cHer lbirerleri ejıderha misal bi· rüdü ... Biraz sonra taş ayaklana· 
rer pehlivan olan• Melek Ahmet rak araba tekerleği glbi Mtğrip· 
Pa11ayı sağ eline, Silahtar Musa linin arkasından )'ÜrÜL"Tieye ba~ .. 
Ağayı sol eline alarak !bunları da !adı. Bütün seyirciler g(bi Sultan 

1 top gibi elden ele değ~tirirdi. Bir Murat da bu hüner ıka~ısınd• 
gün ~~oınse hükümdarının kendı· donu,..<J kalmurtı. Mü~ahip ağa NA" 
sine hediye gönderdiği her biri o- sır Habibi huzura davet etti. Keo· 
nar deve derisinden yapılmı~ on disine bir kose altın ıhsan elti. . 
kalkanı bir sıraya dizerek Nemse Şrn ~eyyahımız Evliya Çeleb1 

elçisinin önünde ·bir ok attı, 'hep ... de orada idi. Canlanan ve takla 
ı sini lbiıden deldi. Sonra elçiye ata ata ıyilrüyen ta,ın önüne G~e 

1 
dönerek: rek elile tutmak istemi~ti. FaL.a• 

- ·Bunları Çaaar h azretlerine elinin. ~uça.Uma.cağını~ ı-örünkl 
gönderiniz. Türk höyle ok atar, vazgeçmi~ti. Çelebimiz bu hikô· 

1 

fürkün kuvveti önünde her §CY yeyi şöyle anlahyor: 
~elinir. dem~ti. N.ımoe Ças~rı «Muradı Han T er.ıane bal>_ç•· 
DU .kalkanı c:Peç» kapısının us- einden Okmeydanına çıktı. Nd~ı· 

I tüne ~ıstınnıştı. Evl.~ya .~e_l.ebi se· Habip Miğribi bir ta.ıın yan_-ıı; 
yahatı e5nasında gormu~tur. varup üıerine attı eli.t, üç nıı:ı1 ' 

Bir defa ·da d.okuz incir ağacı üç sin, bir ~uş çelengi rcsmeylc; 
kökünden yapılmış 'bır Arnavut di. !(endisı bır tarafa gidince h< 
kalkanına bir cirit oku aLtnı~ ve men la~ da arkası sıra araba tc 

I iki karış saplamı~tı. kerleği ~ibi harekete ba,ladı. !'-•' 
ı Sul-tan Murat bir gün Nqğay· 'Alr hangi canibe müteveccih o~· 

elçisi adını verdiği atına binmi,, duysa taş dahi o tarafa gitti. f-ia· 
Eskisaray mey-danında cirit sporu ti. taşın önüne elimi tuttum. Hut,· 
yapıyorc!_u .. Beyazıt camiinin sağ da olayazdı. O taş nice zaman Oi'! 

minaresınin alemine bir karga me~anında kaldı. Nasır tlab•P 
k•onmuştu. Noğaye~i.si dörtnala de tbir kese ihsan aldı.> 
koşarken padi,a'h atıtığı cirit oku Masal meraklısı ,bir sahibi h•>' r 
ile kargayı vurmuş ve yere dü· 0 ta~u sonradan toprağa gönınıu~· 
şürmü.~tü. Padi~ahın bu hüneri tür. Ben de tecrübe ettim. Üe.li.İp!' 
mabedin muvakkit.he1ne duvar!l:a altı elif, üç mim, üç sin yazd~ıt"~· 
konan bir mermere kazılmış- Bir de kuş resmi ya{!mak isted!·; 
lı. ( l) Ressam olmadığım ıçin yapugıl' 

Dördüncü Murat 0-'i bir ok· resmi :beğenmemiş olacak ki ta 
çuydu da .. Türk~.ı•n lstanbulda hareket ettiremedtm. I 
en ..Ski ,.por sahaları olan Ok- lbrahim Hakkı KONY ;.l
meydanına sık sık çıkar, ok atar, 
kemankf'şlerin müsabakalarında 
bulunurdu. Yıldız rüzgirı ayağın. 
dan lodos üzerine attıgı bir ok 
me§'hur birer kemarrkeş olan Sul· 
tan Beyazıt. habtat şeyh Ham-

ı:ı·· 
(1) Bu kitabeyi bir hoyrat k• , 

mıştır. Sonradan Topkapı sa.r&Y" '"' 
kaldırılan bu taşta satırların tılt 
hA.lA görülmektedir. 

DOKTOR 
..................................... 

DİYOR Kİ 
1 ı ~ Yerleri Kontrol Edilecek 

iş yerlerinde işçilerin oağlıkla
rını 'koruma için elde mevcut ni· 
zamnılmenin hakkile tatbik edi

Eyüp Halkevinde. Ba.y~n '."!~- lip edilmediğinin kontroluna 1 5 
liha Avni tarafından mılh ·bırlık ınayıstan ittbaren 1ba,lanılacaiı MiDE YARALARI 
hakkında çok heyecanlı bir kon- haber alınmıştır. Bu kontrollarda. ·-' 
ferans verilmiştir. Konferans es- nizamname hükümlerine riayetle Karnındo. ~ık &ık ağrılar hi .. ,eden Yt>nlekten tıonra erke.o ~I~! 
nasında -!alon tıklrın ttklıhn dol. işçilerin sari ve mesleki hastalık bir okuyucwu "·ar. Bu ağrı1arın blr ağrılar, midenin barsakla. biri~ cl'4 
mu~. y~r bulamıyan bir çok kim· ve ık.azalara kar!l)ı tedbir alınıyan mide yarasına del3.lct etme"ı'lnden dellğln uı.a~ındaki yaraya, l-ert ı ~fi 
seler bina önünde toplanmışlar· mües.se!elcr hakkırrda §iddetli ta .. korkuyor: (A('aba. bu ağrılar ınldenı ten ('! • 4) !'!&a~ &onra ba':lrY80 b~ı1·ı 
dır. kibat yapılacaktır. Bu ara.da i~ de husule gelml~ bir yaranın oliınıc· lar ise hu dellgln yakınınd• 

Bayan Meliha Avni, günün hi~ )'"erlerinin kurulma ve i~letilmesi- ti ınldlr'~) dl1·0 soruyor. nıın yaralara deliHet edrrıer. ıO' 
rinde tehdit ve tecavüze maruz ne müteallik i>ulunan hükümler 1\-tlde ağnları, hakikaten 111Uzlçttr. l\fide 1·arasının ağrıları. tanı 1ı-"1 
kalındığı takdirde büy~k ım~lleti- üzerinde ıbilhassa dikkatle duru· Bunlar n1lde yaralarının da en başta ğü~ keml~lnln altındaki kart 0 tıa '". 
mizin istiklil ve şerefı ugruna lacaktır. İşçi kullanan ve bu nİ· gelen illtimetlerJnden sa1·ıhrlar. ı~a. mıoda duyulur ,.e çok defa !ilOJ (11' 

çarpışmağa ve dövü,e dövüşe ö1_ ~aınnarne hükümlerine riayetle ıcat nddede duyulan her ağrının blr fa. YC arkıışa. bel keınlğlne doğrU 
meğe t.aztr bulund_uğunu söyle- mükellef bulunan müesseseler mide yarasına dellilet ettiğini dU,_ün rurlar. ırıl•r 
dikten sonra: şimdiden faaliyete geçerek nok· mek fazla bi r ev-hanıl ıhk olur. ~ilde ;-,·arasından ileri g~~eıı ;. oa 

c- Millet hayatının devamın. sanlarını ikmale çalışmağa başla. Jfeklmllkte mide yaraları oldukc;a. ,aıu .. ıo nefrs alınası ök urın ~ cıl t. 

da en büyük, en ileri amil, va.. tnışlardır. çok tesadüf cdUen hastallklal'dandır. z.l3·adele":-l1> azalmazlar. öntı d:~dlJ~· 
;;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, j tanda~) ar arasındaki birlik ve he· l ••••••••••••••• I )fide yara!,ma duc:nr olanlarda. ağrı· ğllnıtklt" hafif bir rahatlık d · 

YARIN AKŞAM 

ip E K 'te 
Dayanılmaz derecede komik 

sahnelerle dolu 
1 raberliktir. Dünyanın kan ve ateş YURT YAVRULA RINA ıar, ekseriyeti(', y('n1eklerden ısonra. hırını ""öyllyeo Jıastalar vardıl'· rı tı P1 

saçtığı şu zamanlarda Tü~k :niJ.. y ARDIM başlar. Bu ağrılar, böbrek ,.c kararı )Jü&ekkln Jl;)\·lar aımalc. "~ı1o ,g· 
leti birbirlerine sarılmış, ·bırbırle. Yirminci yılınI idrak eden Çocuk ğerdeki kum, ta'"j ağrıları gibi c:oı, zerlna !.ıC'ak tatbikler J&l""118 

• rinden asla koparılamıyacak tam Esirgeme Kurumu yirmi senede şldd!'W bir sann şrklinde değlldirJer rılor ya\"a."'layq• zail olurlar· "' ttt' 

3 
Palavracılar AT YARIŞLARINDA 

şuurlu, tam ahenkli .bir kütledir .. > 3,460,990 çocuğa muhtelif yardım· Yeıncklerden bonra n1ide nahlyesln· t':'l~ bu sö1·l~dlğln1i~ \-·a. .. ıft&tJ)i' rltıl 
Demiştir. Ateşli. hatip hitabe· ınrda bulundu. Bu önemli yurt dava· de tuhaf bir e.ıi ntl tarzında. ba-:ıa~·ıp rılardır ki, knl"i değil anC"f1:C' ı l Jel t' 

sini RU sözlerle bitirmiştir: sında yardımların çoğalması, yurt· l'·a.,-a, 3-a,·aı;ı: ZİJ-"8d('lf'şir l !'r 'e J-·lnt>- bir ~urrtte, mldr yara!'ıınB 
,_·_ Dünyada benzeri yok ta sağlam ve gürbüz bir nüfus mey- ya\-a-, ya' aş zail olurlar. deblllrler. d·ı1 tf.J~ 

Türk askerinin. Bükülmiyen sür ... dana. getirmek için ÇO<'uk Eslrg-eme 1:-'ara, nıldenln nıuhtclif ınaballerln :\tide yara~ının in..,ana \-·e~ıt~itr" 

Baırollerde, Me,ıhur komik RITZ KARDEŞLER ,,e RICHARO ARLf.EN 
güsü ve delinmiyen göğsü, he-r Kurumu üye olmanı.:a suygı ile di- de olur. Ba.,hra :)"aralar, ntide \-e bar ha ha'}ka sıkıntıl arı da 
kuvveti ve her -tehlikeyi karşılı· ter. sağın blrle"]tlğl ;\-erin lakın '\.e,ya. U· ğiz. 

yacak en büyük kudrettir.> zağınd:ı hu;ulc gelirler. 
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VATAN-----------~------·--------------- 5 ... 
I ı ftalya Kıralı 
hadi 1 Sulh istiyor 

o Telgraf, Telefon ve ·Ajans· Haberleri 

TAYiNLER: 

1 

GEZiNTİ: ı· . (Başı ~ tnciılej *=* 
ç kk l b I d" . ·~. takdırde Papa •bir ltalyan mü la· 

c·· ahna. 'a H ~epıyc_ . reıslıgıne Tıp Fakültesi talebeleri hoca- rekesine derhal müzaheret ede· 
~eutm .. urtı> ~it alh ar8tısınk~e na~-1 larile birlikte nisanın on .üçünde cektir. Eski ordu kumandanları 

T~rkiyenin 
Vaziyeti 

gos erı en san er ın seçıl- b" Ad · · · · 1 b"" ) b" '"t k · J ~ rni§tır. 1 icnret hayatında muvaf-,~ d~r S ba hoglezı~tıhsı tcr~ıbp' etmış elr· hoy ed ılr muFar~ eyı iO:z~ ~mag~ 
tak l hn h b" . ır. a a eyın ususı :r vapur a azır ır ar. asıst partısının sag 
ola 0 mu.ş, ~z 5? 1 • 1 hır genç Adaya gidilecek, Plaj otelde öğ- cenah muhafazakarları ltalyayı 
rnı ~ yenı reııı vazıfe:ııne başla- le yeme_ği yenilecek, gezilip eğle. bitaraflığa götürecek herhangi bir 

Paris - Soir 
Diyor ki : *r.K d C'" h . .. nilecek ve ak§am dönüşünde Bo· yolu kabul etmeğe hazırdırlar. 

de an ~ra um urryet Mud- ğaziçinde bir mehtap alemi ihya Fakat Almanlar manı olarak 
ıumumıııgıne genç adliyecileri. edilecektir. chayır> diyorlar. Almanlar ltal-

ınızden l:.sat tayın edılmi,,tir ) "- • ÖLENLER: yanın kontro unu ellerıne almıı· 
~U l LAMA TÖRENi: )ardır. Cenubi Akdeniz sahillerin. 

"Her Şey E ulgarista· 
nın Hattı Hareketine 

Bağlıdır,, 

Bosna cşraf ından Şahinpaşa de yapacakları harekat ic;ın Al· 
,.,ı;1anf sahasında büyük hi:z· oğullarından hacı Selim ::,ahin öl- manların köprübaşı :vazifesi gör· 

ınetıcr ıhı ctrnış olan kıymetli ir- mü~. Edirnckapıda aile kabrista.- :ııekte olan "frablusgarba ihtiyaç. 
,'w•l mucsscscıerımızden Uaru§şa- nma gömülmü~tür. lan vardır. Almanlar iyi biliyor• 
•a"a nıe~~ebının aıtmış scıtızınci KONFERANS: lar ·ki kendi kendiierine bıraktık· 1:-yon, 8 (A.A.) - ıGayrimu· 

har~p .~vr~?a ill!emleketlerinin 
vazıyetını gozden geçiren Paris· 
S~ir ı;_azetesi başmakalesinde Tür
kıyen~n vaziy_etini de tetkık ede
rek dıyor ki: 

)'ııaonumu nısanın on uçuncü gu., lan takdirde 'frablustakı ltalyan· 
ı-tu .ı:engın bır programıa ıkutlana- Bu ak~nm 20,45 te Emınönü lar günün birinde lngilizlere mü· 
ccıKtır. ıvıerasıme o gun :ıaat on· Haıkevınae inguız pıyes 1muı1ar- racaat ederek ltalyaya nakillerini 

<ta bn~ lnnııncak ve merasime i;ıti-1 ri.rıerıncıen Uerek t'atmero t ıngı- istıyeceklerdir. 

1

ra.- ccıcnler fosulye, pllav ve hı: dramı ve modern f\ngıo ~aK· ----0---- . «l_"ürkiye bugünkü ihtiyatlı va
zıyetınden ayrılacak ~ı) l-Ie • .. ~ •• 111 hoşafından mürekkep ye· I son tıyatrosu) mev~uıu bır kon· 

'·• ' ' ı" nn'an .L 1 b" ferans vercce.ktır, Konferans lr-
.... ~.. .. e 'Cla ıne gıren ır 

' t:ıe >emeği ile ağırlanacaklardır fan Kunur oraf ından türkçeye 
ı-,ı"AHLANMA. · çevrilecektır. Konferanstan sonra 

• evin Temsil .koıu (Saadet Perde-

ı<..ırk~areli kadısı merhum Mı.is- si) piyesinı ıtemsil edecektir. 
! .mı:adı: kasth kenmesi Zü- * Nisanın on ikinci cumartesi 
' • • lJogr~erle ıcloktor önyüz- -günü saat on dörtte, Yeşilay 
ı.ı .. _. r uat Cnnkntanı~ ı01ikahlan 1 Gençlik şubesinin aY.Jik toplantıı;ı, 
Ltyogıu l:.vıenme daıresınde ya· Eminönü Haıkevinde yapılacak-
llıı.rnıııtır. tır. 

Valiler Arasında 
Yen~ Tayinıer 

ıta • . . • . · • amı rver ının ey _ıhısar kay. ' (lla.tıı ı lnd<le) + 
1 

N k E d" . S d" . 
, . P valısı Cavıt Umerın; Gazıa· makamlığına; Silvan kaymakamı 

1}ıntap valiliğine, Erzurum valisi Halil Mümtaz Arkanın Soma 
ıouıh . T k . E • . anettın e erın; rzurum kaymakamlığına· Mahalli idare· 
" 11111 ~. s· l" F h U ' • ıgıne, ınop va ısi e mi • lcr umum müdürlüğü mümeyyiz~ 
raıın. s· 1·1•v. ç . .., :v-a • ınop va ı ıgme, orum lermden stajını bitiren Selim Ay· 
• •ısı Sahh Kılıcın ve Çorum vali. barın Silvan kaymakamlığına; 
··•&ıne de İstanbul Emniyet mü· Gemlik knymakamı ı::ı.nin Cos· 
~uru Muzaffer Akalının yeniden kanın, Gölcük kaymakamlığına; 
t e naklen tayinleri icra Vekilleri Adapazarı lkay·makamı Ihsan Kı· 
ıcyetince kapul edilrni§tir, lıcın, Gemlik kaymakamlığına; 

t.i0LK1YE MEMURLARI Yalova .kaymakamı Niyazi Ulkü-
ARASINDA nün, Adap.!zarı kaymakamlığına; 

A k 8 Savur ıkaymakamı Nurettin Ay· 
lA n ara, (Telefonla) - nuknnın Yalova kaymakamlığı-
. nkara vali muavini Dilaver Ar- na; Urfa amniyet müdürü Hadi 
:"11nun, tale'bine binaen, nüfus iş· İntepenin Savur kaymakamlığına; 
;·tr~ l.lmum müdürlüğü ikinci şube Köyceğiz kaymakamı Fethi Bu-
l"lıııd · ·· ·· · k D t k k 1 v urıugune; emnıyet umum ra ın, aça ayma am ıgına; 
ıı1ııdurruğü Ar~iv mudürU Kenan Datça ka~akamı Memduh Pa-
1'1ın h ı · el 1Yazın, Myccğiz ~aymakaml••.-

ı.-. •.nın, ma a lı ı arcler \lmum -.. ,
1 

na naklen ve ~eniclen tayinleri ve 
ı Udıaıü&ü .şube müdürlüğüne, O(yarbakır-mektu_pçuau Nurettin 

1
"<-Qagma<leni .kaymakamı Hem- Özelcının da Vekalet cımrine a• 

<-ı '-'z~anın, lnegöl kaymakamıığı- lınması ten:ıip edilmiştir. 
•1a-
" ' hassa kaymakamı Halil J e· * 
•nın ııa. • kcyıhanıye kaymakamıığı· 

' • J 
111 

raozon nutus mucıuru .na· 
: , a~an uınç ın, ı:.ru·n kaymaıtam-

li•lla • .... • . l' . vaıınu kay·maıtamı l'ljccatl 

lııa''',
1tıarın, .;ıa rkoY, ıcaymakamıığı

'-~ t\cşaaıye kaymakamı i~ccati, 

l ı..ıneg • · ·· · 
11

,

1 
ıun, '"'oynuK .kayma"kam. 

.. na- 1 bt,t • v~anyas .KaynıaKamı Hıımj 
tııt rn l ozyılmnzın, Erzurum 
'ltı, "'lUpçu,uguna; :::>cy<iıhisar ıkay
ıı>c "to:ı, Venoi liüneşın, Kızııte. 
!•-cıı'«aymakamıığına; memurlar 
•11;;. "Ve muamcıat umum müdür-

.. ıı ik" 'ttıa ıneı ~ube !}efıerinden Ke-
:ıt~ Uzgüneyin, Akdağmadeni 
14Cttı akamıığına: ldatay maiyet 
•,11~ Uru ~aıp Boztepenin Hassa 
<altıltıııka .-nıığına; Soma knyma. 
"'':t 1 Necmettin Kutesin, SalihE 
rııtı!'1akamlığına; Isparta eski 
lJ 1~ tul"\cusu Tevıfik E~melinin, 
•ar ~bakır mektupçuluğuna; Nik
lııl'lllnaylllakaını t!ayri O:şlioğ· 
tıa. • Reşadiye ıkaymakamlığı
iıı 'd~ııtus l§leri umum müdürlü
~dordüncü §Ube müdürü Necip 
iıtıa. anı~, Niksar kayımakamlı· 
<tk.' iıze ka}1:nakamı Abdullah 
t'ııııd· 0 menin, nüfus işleri umum 
~litl~~~~ğü dördüncü §Ube mü· 
fttt~ı~~ne; Trakya umumi mü· 
CJ~ 1Bı evrak müdürü Vahit 
"': ~Uzun, Vize kayrnakamlığı
~ıııllrapınar kay:ma'kamı Recep 
1ı,lii· ırı, Trakya umumi müfet
fti\ ~~rak müdürlüğüne; Bü
~İlldıllet Meclisi muhasebe ka· 

1 
tıç,c. c. Hukuk mezunu Hilmi 

y~ıı,.ınırı, Karapınar kaymakam-
ı~ ' Keban !kay.makamı Sım 

~; ~~~~ .... Manyaa .kaymakamlığı
& \'c)~oqık kay.makamı Nedim 
~c\: Keban kaymakamlığına; 

tı.jı111 ~-e~ kararlar dairesinde 
1 ıtırmiş Mülki.ye mezunu 

Ankara, 8 (Telefonla) 
Köstence konsolosluğu kançiları 
Feridun Hotınlı, görülen lüzum 
üzerine Vekalet emrine alınmı;ı· 
ıtır. 

* Ankara, 8 (Telefonla) 

Emniyet memur ve müatahdem· 

]erinin kıyafet ve teçhizat nizam· 
namesinin bazı ımaddeleri deği§· 

tirilmiştir. Yeni nizamnameye gö. 
re em_!liyet memur ve müstah· 

demlerinin kıyafetlerinde esMlı 
değişiklikler yapılmaktadır. Yeni 
nizamname l ağustos tarihinden 

itibaren meriyete girecektir. 

* 
Ankara, 8 (Telefonla) 

Deniz yollarındaki nakliyat zor· 
luğundan dolayı Suriyeden yur· 
dumuza ithal edilecek meyvala· 
rın. Meydanıekber yolile gönde· 
rilmesine mecburiyet hasıl oldu· 
ğu anlaşıldığından 1bu .kabil zirai 
nebat ve mahsullerin, ıbu yıl için 
bu yoldan ithali Vekiller Heye· 
tince kararlaştırılmıstır. 

* Ankara, 8 (Telefonla) 
Jktısat Vekaleti Taftiş heyeti ~
isliğinde açık bulunan -doksan lira 
maa§lı ba§müfettişliğe, birinci sı· 
nıf müfettişlerden Nahit Pekca· 
nın terfian tayini tensip edilmi§· 
tir. 

* Anı'kara, 8 (Telefonla) 
Erzurum Sıhhat ve İçtimai Mu· 
avenet memuru doktor Salim Ü· 
çüncü, Umumi Müfettitlik Sıhhi 
Muavenet müşavirliğine terfian 
tayin kılınmıııtır. 

Yunanlılar 
(Ba'ı l incide) =• 

müstahkem mev.kileri dü~nanın 
sıddetlı hava taarruzlarına ve 
;o~u ate~ıne mukavemet etmek. 
teduler. Nevrokop mıntakasında 
Almanlar bir kaleye girmişler fa. 
kat geçitlerinde Yunan kuvvetle
rinin f evkaiade kuvvetlı mukave. 
meli karşısında müstahkem mev• 
kılere giren Almanlar iınha edil
mış ve Yunan kuvvetleri yeniden 
mevzilerine hakim odmu,ııırdır. 
. Arnavutlukta Yunan kıt'alaıı 
ltalyan mevzilerine taarruz etmiı
lerdir. 500 esir alınmııı, :küiliyet.ı 
miktarda harp mal:.:emeııi iğli· 
nam olunmu~tur. 

Tebliğ Nevrokop §imalindeki 
bir köprüyü ~çurmak emrini alan 
ve bu emri Alman .kıt'aları köp
rüden geçerken infaz eden bir 
Yunan ızabitinin kahramanlığın· 
dan bahsetmektedir. 

Alman Taarruzu 
Atına, 8 ( A.~\.) - B. B. C: 

Almanlar Bulgaristan hududunun 
cenubu garbi köşesinde Beleş dağın
dan GtimUkUneye kadar olan bir hRt 
Uzerinde tae.nuz ediyorlar. Harbin 
Struma vadisine ooğru temerküz et
mesi muhtemeldir. 

Alman tayyareleri Trakya ve Ma· 
kedonyada muhtelif şehirleri bom· 
bardıman etmişler \'e propaganda 
klğltları atmışlardır. Altı tayyare 
dUşUrUlmUş, bazılarının pilotları esir 
edllm!)ıtlr. 

B 1 . .... . r şey 
u g~rıstanın hattı hareketine ve 

aske.rı har~k~tın seyrine bağlıdır. 
~.er~ç v~dısınde bir inişin l<ürk 
h~kumetıni azami derecede en· 
dışeye . dü§iircceği aşıkardır, Zi
ra Merıç Çanakkaleyc giden sa· 
hadır. ~uharebeler ştardilik St
ruma koridorunda cereyan et
mektedir. Fırtına yakındır. Fa
kat patlamamıştır.> --o---
INGILIZ ELÇİSİ YUGOSLAV 
HÜKÜMETİLE BERABER 

BELGRADI TERKETIİ 

~ond!a• 8 (A.A.) - Reu· 
ter ın dıplomatık muhabirinin öğ
rcndığine göre, Y ugoslavyadaki 
lngiliz elçisi B. Campbeıl ile el· 
çılık azasının !hepsi < \" ugosla vya. 
daki ibir mahalde> eağ ve salım· 
dir. B. Campbell ve arkada§ları, 
Yugo:ılav lıükCımetile beraber 
Belgradı terketmişlerdir ve ha
len, emniyet sebepleri yüzünden 
ifşa edilmiyen ıbir mahalde bu
l11nmaktadırlar, B. Campbell, bu 
yeni mahalden lngiliz hariciyeaile 
teması muhafaza etmektedir. 

Hatalarının Bir 

Blançosu 
(Ba.-:ı ı lnc·ide) X 

kadar korktuğunu normal za
m~larda.Jı.iç..gizlcnıezk n, tam 

Paratütçüler bUlUn kuvvetini lngiliz adala-
Atfna, 8 CA.A.) - B. B. c: rma çevireceği sırada şeytana 
Yunan resmi sözcUsU Almanlunn uymuş, harbin ana hedefini 

Yunan cephesinde para.şutçu birlikle- ikinci plana atmış, Balkanlarda 
ri kullandıklarını bildirmiştir. llk İngilizlere kuvvetli bir cephe 
par~ütc;U birlikleri Yunan kuvvet- k~~ak fırsat ve imkanını ver
leri tarafından çevrllmlş ve esir mıştır. Bı: suretle Britanya im
edilmiştir. P~~atorlugu kuvvetlerinin kcn-

Resmt sözcU bundan sonra Alman- d~~ı!~ boy ölçil§mcsi için bir 
larııı Beleş mıntnkaeındnn başlayıp dovuş meydanını kendi eliyle 
GümUlcUneye kadar uzanan yeni bir ha~ırl~~ıştır, hem de Afrika 
cephe açmış olduklarını bildirmiştir. gaılesının sonuna kadar temiz. 
Garbi Trakya Tabliye Ediliyor lenmesini elleri bağlı bekledik-

ten sonra ... 
Atina, 8 (A.A.) - B. B. C: B 
Füzult insan zarlatına mQnl olmak alknn milletlerilc hoş geçin-

lc;ln Garbt Tnı.kyanın bazı kısımın- meyi ve Balkanlann sulh ve 
rındaki tektuk kıtalar pltın muclbln· silkfmunu bozmamayı aklına 
ce geri çekilmiştir. Fakat bazı mUs· koyduğu ve Halyanrn hatasın
tahkem mevziler dlişmanm. harp dan dolayı küplere bindiği hal
malzemesi nakliyatına mtıni olmak de kendisi de ayni hatayı tek
lçln mukavcme~ de\·aın etmektedir. rar etmiş. masum Balkan mil-

letlerinin üzerine saldırmış, 
Yunan Sözcüsünün Beyanatı ebedi düşmanlıklarına Alman
Atina., 8 <A.A.l - Yunan resmi yayı hedef yaıpmıştır. 

sözcUı!U dün akşam şu beyanatta bu- Daima hiddetine mnğlüp ol· 
lıınmuştur: mamağa ve hesapla hareket ct-

Almanlar :Makedonya muharebele- meğc çalıştığı halde Yugoslav
ı·lnde paraşütçü ve beyannameler yaya karşı duyduğu gazaba 
kullanmışlardır. Bir kaç par~UtçU mukavemet edememhı, Sovyet 
ele geçirilmiştir. Alman tayyareleri Rusyanm takındığı düşmanca 
TNkva ,.e Malrndonyn Şt'hlrleı·ine ·tavrı da aldırmıyarak Balkan
Alm~nların Yunan milletine karşı !arın bir kaç yerinde birden he
hlsslyatını ifade eden ve Almanla- sapsız, çılgınca maceralara sU
rın Yunan milletini harbin dehşetle- rüklenmi~tir. 
rlnden esirgemek istediklerini bildi· Harp talihinin daha ilk gün-
rcn beyannameler de atmışlardır. den arzettiği manzara. bütün 

Bcllesden itibaren bUtUn hudut: bo· bu hataların az zamanda öde. 
yunca Alman fırkaları esas ordumuz nccegını göı:;termcktedir. B. 
başka bir mütearrızı karfılnmakta Hitler, bir Balkan zaferi saye. 
iken bizi arkadan hançerlemiş ve sinde temin edebileceği nihayet 
modern makineli harbin bütlın vası- çok tali hedeflere mukabil kar
talarını kullanmış olmalarına rağ- şısında bulunanlara kendini ta 
men, kendilerine bir geçit temin .ede- kalbinden vurmak için hiç um
memif!erdir. Alman hududundakı ııs- madıklan bir fırsatı vermiştir. 
kerlerlmlz her türlU. sitayişin ~~tun- Mihveri Balkanlarda çok kö
de bir maneviyat yüksekliği goster- tü sürprizler bekliyor. B. Hit· 
mişlerdlr. Yunan askerleri bUtUn ler şunu da unntmamaJıdır ki 
emirlere itaat ederek bU~Un scvkul· daima muvaffakıyetle beslen
ceyş hareketlerini harfıyen tatbik miye alıştırdığı Alman ejderi, 
etmişlerdir. Yunan askeri &Urekll filosof bir ejderdir. Şüpheye ve 
mitralyöz ateşini karşılamış, ilerll- yeise düşUrülmeğc hiç gelmez. 
yen tankları tahrip etmiş ve muka- Ahmet Emin YALMAN 

Sofyaya 

Hava Akını 

Ceneral Dö Go,f ·Mihvere Karşı' 
Diyor ki : ! Balkanlar 

1 

İstasyon ve 
Depolar İyice 
Bombalandı 

Hür Fransanın 
Balkan Harbine 

İştirakini Umarım 

Almanlara karşı 
Toplanan kuvvet 

11 

Kahire, ~ (A.A. ~- - Dün ak· Londra, 8 (AA.} _ Mü~tn· • • • 
ı:ai n.~rehdılen teblı.g: . kil Fransız ajansının bildirdtğine lkı Mılyon Asker 

ng_ı ~. ava kuvvet!erıne men- gore, hür Fransızların şefı Gene· • 
aup Jngılız tayyareleri Sofyadal:i ral de Gaulle iskenderiyed bır Hazır Vazıyette 
Alman aske,ri tahşidetını bom· mı.ilfıkat esnasında demistir eki· 
bardıman ederek Almıınların «- Balkanlar harbi~e hÜr Nevyork, 8 (AA.) -:-- Bal-1 
Belgrada karşı yaptıkları hava Fransanın da . tırak d •. .. . kanlarda bulunan Amerıkan ga·ı 
hücumuna derhal mukabele et- 1 dindeyim o1

ra ... ·a e .etcegkı ,~~~
1

• zete muhabirlerinden gelen ha· 
· 1 d" - • ,, gı me ıgım b 1 .. mııı er ır. pek muhtemeldir. Balkanlarda er er.e gore Avrupanın cenubu 
Baıılıca . demiryolu istasyonu. , Alman gayretinin büyük ve rnüt· ı ş.arkısınde harekat yapan muhte· 

depolar, hır demiryolu iltisak nok hiş olacağını ı.annedıyorum. Fa· lıf ordular mevcud~ şu s:ıretlCi 
tası. antrepolar, motörlü vasıta· ! kat mukavemet" tcrcıh t . l ayrılmaktadır: . 
lar atelyesi ve büyük bir fabrık<t 1 Balkan memlekı etlerı" .e mı~ 0 an 1 150,000 kişilık bir Alman or·' 
'dd 1 b b nın pışman d B 1 · ' şı et e ı om ardım.an edilmiştir, olmıyncakları kanaatıni muhafa.ı:a usu .. u _sarıstnndan ·' ugoslavya. 
Bonı?a~d_ıman netıcesinde bir ediyorum.> l'.~ -~ucum etmektedır, 300,000 
çok ınfılaklar vuku bulmuş, biri kışılık hır Alman ordusu da şi• 
90k büyük olmak üzere bir çok • maiden >hücum etmektedir, Muh-ı 
yangınlar çıkmı§tır. Bombalar· i ngiliz 1 tellf cephelerde Almanlara kar ı' 
dan bırinin infilaki üzerine vagon- koyan kuvvetler 1 milyon Yugos-

ların hnvaya fır1adığı görülmüş- Malı.ye Nazırı lav, 800,000 i Yunanlı ve 100 
tür. ila 300 bini lngiliz olmak üzert> 

Bombardımanı müteakıp tay· 2 milyon raddesindedir. 

ynrelerimr.c hedeflere ve Stroma 
vadisindeki yolda motörlü nak· 
liye kollnrına..Pike hücumları yap. 
mışlar ve bunları mitralyöz ateşı. 
ne tutarak .büyük hasara sebebi
yet vermişlerdir. 

Bu harekata iştirak eden tay· 
yarelerimizin heB_si üslerine dön· 
müıılerdir. 

Bir Teh:lit 

İNGIL TERE İLE BİRLiK OLAN 
HER MEMLEKET AYNİ 

MUAMELEYİ GÖRECEKTİR 

Berlin, 8 (A.A.) - Hususi 
bir muhabir bildiriyor; 

Siyasi mahfıtler, halihazırdaki 
taarruz hareketinin yalnız Bal
kanlardaki İngiliz kıtaatına mü· 
teveccih olmayıp ayni :zamanda 
Belgrat hükumetinin tecziyesine 
de matuf olduğunu kaydediyor· 
lar. 

İngiltere ile birlik olan her Av
rupa memleketi Avrupa davasına 
iha.ret etmektedir ve Aln,,nya 
tarafından :ayni muameleyi göre
cektir. ---o-

ALMAN MATBUA TiNiN 

İTİRAFI 
Zurich, 8 (AA.)_ - Natio

nale Zeitung'un Berlin muhabiri 
yazıyor: 

Alman basını, Alman ordusu· 
nun cenubu şarkide işinin kolay 
olmıyacağını tebarüz ettirmekte· 
dir. Alman radyosu da arazinin 
nekadar çetin olduğunu tasvir 
eylemektedir. 

-0--

Bulgaristana Yapılan 
Akınlar 

Yeni Bütçeyi Avam 
Kamarasına Verdi 
Londra, 8 (A.A.) - Mali.re 

Nazırı Kingsley Wood, 1 nisan• 
da başlayan mali sene bütçesini 
dlin Avam .kamarasına· vermi tir. 

Nazır bu vesile ile söylediği 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

«- Evvelemirde harbe taal
luk eden mali ve iktısadi vaziye· 
timizi gözden ~eçiıı:nek ve önü· 
müzdeki meseleleri tetkik etmek 
istiyorum. Bize yalnız nakil zor
luklarını karşılamak imkanlarını 
değil, milli maliyemizi sağlam 
esa:ılar üzerinde muhafaza imkan
larını da verecek bnzı tekliflerde 
bulunacağım. Taki vakti gelince 
hepimizin başarmak arzusunda 
olduğumuz harp sonrası inşa ted
birlerini tatlbik edebilelim. Mali 
cephe harbin bidayetinden'beri 
sağlam ve kuvvetli kalmıştır.> 

• 
ıngiltere 

Hava Kuvvetleri 
Kiel Üzerine, Beş 

Saat Süren Bir 
Hücum Yaptı 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz 
Hava Nez&rctinin tebliği: 

Pazartesi - salı gecesi, bom· 
:bardıman ~ervisine mensup tay· 
yareler, çok güzel bir hava ile 
Kiel mühi.""tl limanına şiddetli v; 
muvaffakiyctli bir hücum yap· 
mııtır. Şehirde büyük yang:nlar 
.ç1kmı§ ".:e en büyük çapta yüz· 
!erce bomba, denizaltı inşaat a· 

Sofya, 8 (AA.) - Dün ne.. t 1 1 · d h l d 
d ·ı . ·~ ,,. e ye erın e ve avuz ar a biiyük 

re ı en resmı teblıg: tahripler yapm•stır İn T h"" 6 7 • • . dA f" "" • gı iZ UCU· 
• nısan gecesı tayyare a ı : mu, beş f!aat kadar sürmüs ve 

bataryaları ,Sofyaya hücum eden bilahare İngiliz tayyarelerinin i· 
yabancı ta:> yarelerı: ateş açmış· !otları Kiel koyunun b""t"" · p l 
) d ş h' ·· · ' u un §ıma 
laf.l:rk be ırb uzerınle yangın ve kısmının dumanla kaplanmıs bu· 
n ı a om ası atı mı~ ve bun· lundug""unu tbild' · 1 d" " 1 d d"" d"" ti ırmış er ır ar an or u pa amamı~tır. Blr Bremerhaven "e E d. ı· 

k ··ı·· l ld ~ • m en ı· aç o u ve yara ı o ugu haber manlarına d k · · · 1 ·ı k d. y ı ı a ço ıyı netıce erle 
ven me le ır. ara ı ar hcımen hücumlar yapılın t 
tedavi altına alınmışlardır. ---~~~ 

* Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar a-
jansı bildiriyor: 

B. Matsuoka 
Moskovada İkameti 
Uzatmıya Karar 

Verdi 

ALMANYANIN YUGOSLAV
y AYA TAARRUZU TACiL 

ETMESiNE SEBEP NE? 

Stokhoim, 8 (AA.) _ Stok· 
holm Tidingen'in mütalaasına gö. 
re, Balkanlarda Alman taarruzu· 
nun hedefi Süveyş kanalıdır. Bu 
g~zetenın askeri muharrıri diyor 
kı: 

Almanlar Yunanistana karşı ta
arruz~ tamamilc hnzırdılar. Fa
kat ) ugoslavyaya karşı taarruz 
h~:us~nda belki de hazırlıkların: 
bıtırmış değillerdi. 

Degens Nyter"in nskeri mu· 
harririne göre de Almanlar taar· 
ruzlarını tacil etmişlerdir. Bunun 
sebe'bi Türkiye ve Rusyanın vn
ziyetlerinden emın bulunmama· 
!arı ve lngilizlerin Yunanistana 
asker getirmeleridir. Bu muhnr· 
rir diye.r ki: 
. ~!ma~lar, her şeyden evvel. 
lngılız, ) unan ve Yugoslav kuv· 
vetleriııin birleşmesine ve ayni 
zamand~ Yugoslavların Arnavut 
luktaki ltalynn kuvvetlerine ta· 
arruz cı;mel_!!rine ımfıni olmağa ç? 
lı~maları muhtemeldir • 

-o--

Irak Vaziyeti 
Raşid Ali Yeni Bir 

Hükümet Kurdu 
Bcyrut, B (A.A.) - on: 
Bağdad'dıın alınan haberlere göre 

B. Raşid Ali GeylAnl, yalnız asker· 
lerden mUrekkcp bir hUkQmet kur· 
muştur. Kabineye ezcümle, Genel· 
kurmay başkanı Gr.neral Emin Zeki. 
motörlü kılnlar kumandanı Gcneraı 
Fehmi Salt. hava kuvvetleri kuman• 
danı General Mahmut Selman ve 
milli müdafaa direktörü Namık Pn 
.şa bulunmaktadır. 

Her tarafta. sUkQn hUkUm sUr 
mektedir. 

Kral Naibinin Beyanname.I 
Kahire, 8 (A.A.) - Milllyetper-

verlerin ltderi Seyit Rnşlt Geylani'· 
nln hUkQmet reisliğini deruhte et
mesi Uzerıne Basraya giden Irak na· 
lb Emir Abdullah radyo ''asıtasıle 

Irak milletine bir beyanname neş· 
rcderek riıemleketl tehlikeye maruz 
bırakan Asl unsurların bertaraf cdıl· 
mcsinl istemı,uı·. 

Naib, ikametglı.hının Seyit Raşlt 
tarafından sarılması Uzerlne hUkQ· 
met merkezini terketmek mecburi· 
yetinde kaldığını beyan etmiştir. 

Beyannamede ezcümle şöyle dcnll· 

Dün sabahki gazetelere göre, 
hava bombardımanını müteakıp 
Kral derhal hücuma uğrayan yer
leri ziyaret etmiş ve yangınların 
söndürülmesinde hazır bulunmuş. 
tur. Yangınlar süratle söndürül. 
mü.Jtür. 

:vlosko~n, 8 ( A.A.) _ Uni- mektedlr: 
ted Press ın muhabirine göre Ja- Efkfirı umumlyeyl hesaba katma
pon Haricıy' Nazırı B. Mats~oka dan Seyit Rnşlt silQhlıırı yalandan 
bu akşam Moskovadan 'hareket ibaret olan ve memleketin istık!Alinl 
edecekken ziyaretini 1 3 nisana mahvetmek için yabancıların elinde 

Büyük bir elil-ka gösteren Kral 
hücumlar ve alınan tedbirler hak
kında izahat istemistir. 

ülüm Vadisi k .. dar uzatmağa karar vermiştir. alet bulunan tısl unsurları tııhrO< 

B 
-<>- ederek iktidar mcvklinl ele almıştır. 

· ROOSEVEL T PİYER'E (Başı ı incide) /§/ TELGRAF GÖNDERDi Eski Baıvekiller Bağdadı 
kıt'alarının kuvayi külliyesi, Yu· Vaşington, 8 (A.A.) - RcislcUm- Şam 8 (A Terketti . . 
nan arazisine girmek ü:zere Nev- bur B. Hooscvclt Yugoslavya krnlı ı Si a~l .A.) - O~ı blldırıyor: 
rokop mıntakası vadisine sokul· İkinci Piyer'e bır telgraf göndermiş· tü Y adamların ve bılhassa bO 
muş, fakat otomatik silahların a· Ur. B. Rooscvelt bu telgrafında dl- 1 e~e cs~l başveklllcrin b1llnmiycn bil 
teşi altında kayıplar kaydetm!~· yor kt: Y gıttıklerı knydedilmektcdır. BU 
tır. Bu vadiye 'bundan böyle cO· Birleşik Amerika milleti Yugos tun memlekctt(I bir çok te,·klfat )'8• 

lüm vadisi> denecektir. lnv m!lletlnln hiç scbebiyc~ verm : pılmnktadır. Kral naibi Basradan ay· 

bil hücum yapmıştır. Yunan hava 
kuV\·etıerl \'e Yunan hava daCi ba
taryaları altı Alman tayyaresini 
tahrip etmiş, tayyarecllerl esir nl· 
mış. buna mukabil en kUçUk bir 

Maarif Nazırı, Trakya ve Ma· den uğradığı merhametsiz tccavU~- ~lmıştır. Yn lran'n yahut da Türkl· 
kedonyndaki yüksek ve "Orta ted. den dolayı fevkalade mUtccssirdl ~eye gitmektedir. Irak kıtalar• Bağ· 

sının Yunnnistnndakl İngiliz kuv- risat müfettişlerine, halkın mane· Birleşik Amerika hükumet· r. dnt cıvarındakl Clneldeb:ı.nc !ngilı~ 
l 

· d. d kl hus ı 1 
ve mllle. ta vet erı nez ın e us muhabiri viyatını ve itimadını takviye için ti, Yugoslav mıllctinın ananevi kah yyare meydanını işgal etmişlerdir. 

- •:tıın ı,;rrttlr, rahatsı~ olurı.ımt 

- 1'utarım seni. 
- !tıtı:ığrm boğazında kalır? 
- ' önılirllriim 5enl. 

- l\t idene ~eki tası glbl otururwn? 
- l' . ok ederim !lcnl. 
- l'ok olmıya sen :namzetsin! -.... ekı, ne halt edel1m ! 
- •ı·u a ıru l c ı Otur oturduğun ,·crıle ! ıra~a konu.,ma' ..... ~ . 

haııara bile uğramamıştır. 
Arnavutluktaki batı repheslnde 

ttaıyan ordusu faaliyet gösterem~
mlştır. ttalyanlnr hiç şüphesiz baş· 
kalarmın gayretlerinden lstlfnde u. 
mldindedirler. Yunan devriyeleri ı. 
talyan hatlarına giderek dUşmana 
zaylat verdirdikten sonra hareket 
Uslerlne dönmüşlerdir. 

İngiliz Kuvvetleri 
Londra, 8 (A.A.) - Röyter ajan• 

bildiriyor: halkın -..·anında kalmalarını ibil- ramanlığına parlak b" • Diğer taraftan .Amman'dan ötı"e 
d 

,. d d ,. ~ ır mısaı olan ld S t 
Bir çoğu obru an obruya Libya dirmi .. tir. Esasen, hatırlardadır kı' cesaretli mUdaCnnsın h nı lğıne göre Nuri al Pnş. 

d 
ı kt ., ı ayranlıkla ta. , . 

harp sahasın ıın ge me t' olan im· halkın büyük ekseriyeti şimdiye kip ctmel<tedır. Mnjestenizln hUkcı- Ammana gelmıştır. 
pnratorhık ve Brltnnya kU\'Vetll•rl kadar tahliye edilmiş bulunmak· metine de temin etmiş olduğum g · - 4> 

ı:ı.gt\n memleketin l1er tarnfınua tadır. bl, Birleşik Amerika mevcut k ı- Budapeştede 
yrrlcşiyorlar. Halen Yunnnistanın Gazetelere göre. Almanlar, ca. ları mucibince mümkün oln:n~:; şimalinde cereyan etmesi kap eden na var düdüklü ve kaynana zırıl- tUr!U mnddt ynrdımı sUratıe Tehlike işareti 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Ha-muhar!!belcr hakkında henUz haber- tılı etukalar kullanmaktadırlar. caktır. Memleketinizin istikl~~pa. 
hır meveu~ dteğilslelkde cenelulptakl Us- Fakat Efzonların ısüngiısü, hiç bir bUtUnlUğUnc yapılan bu can· \:C 
Jerln teşkııa. ı m emm d r BUtUn h J_ 1 d . . ıyane ' · eyecana -..apı ma an, ışıne de· taarruza karşı muvaff k vas: kıtaat tarn forrrılarında ve derhal va tmektedir ccl k a ıyetle neti- Dün gece saat 9.45 te Buda· 

• Uh bl h 1 m e . • ı enecc cesaıctli muka. "d b" lA . hare1<r..e m e~ya r nldeQlrler. Bu sabahki harekatın ra den saml t vcmetınlz. peııe e ır a arm ışareti veril. 
Asker çok neşelı ve ınanlıdır. henüz·'alınmamı!}tır. poru ğumu arz:ıc:: ak ümltll bulundu· ı' m~ş ve saat 1 O a kadıır devam el 

mıştır. -- , 
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Adliyede: 

Dördünüz de Azrail Olsanız 
Ne Yaparsınız 

1 
sterlin 
Dolar 

iliA 1 
8 NİSAN 941 x_.., 

ı;.22 

İsviçre Ftc. 
129,5275 
29,98 

0,995 Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 

12,89 
3,1625 

31,0175 

VATAN 

PiYASA HAREKETLERi: 

Tavşan Derileri 
Yükseldi 

KIÇIK İLAN 
Okuyucularımız Masında. 

EN SERi, 
EN EMfN 

EN OCUZ 
vasıtadır. Abm, se.bm, kira lf
!fırln<le bJ "" tııçi için :istifade 
ediniz. 

9 • 4. 941 

!,.__'-.·~_-'..: · . •"':;.~: . . ·". ·_.. • .• . ··'-· :'" ..... 1 

1 

Baf, Dif, Besle, Grip, 'Boma.tizma 
Başkasını Vurmak isterken Arkadaşını 
Vuran ... ajuliahın Muhakeme3ine Başlandı İsviçre Kronu 30,6275 

Dünkü piya....da genİ§ ha•e
ıketler ka~e.dilmemi!liz. Satışa 
çıkarılan bir Va.g"On ke~nııolrumu 
ıkiloeu 28 kuruştan -ılımıştır. Av 
derileri üzerinde •biraz canlMık 
görülmüştür. T~ki derilerine ta
lipler çıkmış ve cinslerine gö<e 
çifti 4 • · 1 2 lira arasında olmak 
üzere üç bin deri aatılmıştrr. Saa· 
sar. zcrduvaya da alıcı vardır. 
Porsuk derilerinin çiftinde elli 
kuruş kadar yilkoeıldik olmuştur. 
Tavşan derileri de istenilmekte
dir. Son satışlarda fiyatlar jyi.dir. 
Amerika için tavşan derileri 31 
kuruştan alınmaktadır. 

1 
NcYnlji, Kanklık "' BfitiJD Ağnlarııuzı Derhal lt.eeer 

------------- tuıı.- rhO• S .... aıııııııtıır. TAtLITI.!RINOl!:N SAllMINIZ. 
l<U vı:ııot P\IU.U KUTULAR! ISRARt.A ISTEYltllZ 

Evvelkı gün Karagümrükte A- ı diye bağırdı ve bir çelmede Rece- Eoham ve TaltTll&t 

tikalide arkadaşı Abdullahı bı- bi yere yıktı. Arkadaşları ona yar L. 1'. 
ça:kla vuran Saduilahın rnuhake· · dım ettiler. Ben ar~larına girdım. 1933 Türk borcu I 19 
mesinc dün İstanbul birinci ağır·: Para etmedi. Bu ara uzun boylu. 1918 1stikrazc dahili 21 80 
cez.a mahkeme~inde cürmü mc§- adam elini arkasına attı. ·raban· ı 1938 İkramiyeli 20 
hut olarak ba~landı. cadan kot ~ ~um. Bıçağımı çekt.m. 1936 İkramiyeli Ergani 20 32 

;\1uhakeme esnasında hidi.se Savulun diye bağırdım, açuaııar. 1934 Sıva.s - Erzurum 19 38 
şahıtterı ve vak·a esnasında !:>a- Bir ses duydum. Uzun boyJu a· j 1932 Hazine Tahvilleri 61 oo 
duılah ve Abdutıah ile beraber J damı vurdular zannettını, kaç· 1934. ,. > 16i 50 
otan arKadaşları hazır bulunmuş- mağa ba~ıadım. I\ı1eğerse Abdul· :. tı 3:5 > > 29 w 
!ardır. lah vuruımuş. Ben mi vurdum 1838 > > 52 87 

Hubı:ıbat satışları gevşektir. 
Zeytieyağ, ebun, kuru sebze, 
pirine; fiyatlarında tdbedıdü\ ol
mamıştır. Kayun ve keçi derileri 

1 LİB A 
IDBAa TAM TAHLlLt 

Beyotıunda APcamii karşısındf 
Bura& ookalt No. 1. yenl açılan 

'<in'. ya 11.Dora.tuarmda halka kl"

laylık olmak üzere yalmz (Pa· 
zarteei) günleri BlR URA Uc. 
retle idrar tam tahlW yapılmak· 

tadrr. -

aranmakta ve ta
1
ba.khaneler tara· ,, ____________ ,... 

fından istenilmektedir. V&TD lneteıl ' 
t\ııa.nkemede l\ılüddeiumumınin bilmiyorum. > Anadolu DemJryolu T&hviU 4.0 ,ss 

iddianamesi okunduktan sonra Su~lunun ~bu ifadesile karakol- Demiryolu Mümessil Senet 38 75 
suçıuya h.ldiseyı anıatması sOy· da vermış olduğu ifadeleri bir- T. C. Merkez Bankası 110 50 
ıennıış ve !:>aauııan vak ayı şoy- birine benzemedıği ve hangisinin O.:manlı Bankuı 26 50 
lece anı atmıştır: doğru olduğu sorulunca ~uçlu T. t~ Bankası (Nama muh.ar.) ıo 25 DOK.TOR 

t.- tSen .baıatta Draman cad- Sad.ulla:h mahkemedeXi ifadesi· Aslan - Eskihisar Çimento ş. 7 75 Ç J" p R U T 
aesınae r-..arapapcı~ soıcagınaa 

0
_ nin doğru olduğunu söylemiştir, > > Müessis Hissesi g 

• Mahkeme diğer şah•tleri dinle. Şirketi Hayriye 26 \ CUdJTe n Zlllıreviy9 Mttteb»-
, tururum . .ı~ıercanaa 1'..uçuKyenı- miş ve karar vermek üz.ere mu· TUrk Altını (Reşat) 25 35 emı Beyofl• Yerli Mallar Pa.-
h41.ıua sanaa1yacı1.1A: elmeıtle)' ım. hakemcyi diğer .bir güne bırak- Türk Altını (Hamit) 24 3.: ı EAn kallıaında P08ta eo .... -a... lıaııa ı~ıeıcanc.ı.a ı-\lelyen.ın ışı ~ --a• 
'ıazıa oıaugunu sOyıeauer, gel ç..ı. mıştır. Türk Altını küçUk (Hamit) 24 20 k~ Meymeıaırıt aparf;ımanı 
Jış, aeaııer ve uen ae cumartesı Tabancalı Kavgacı 1 Sene 2 Aya Türk Altını kUçUk (Aziz) 23 301 İİl•iıııııı•• Tel: 43S58 ••••Iİİ \ 

Mahkum Oldu i!,unu tr.ıaJ.p oraaa çaııştıı.n. lşten 

l usur, A.oduuah ve K.eccpıe tnr
llkte çıi\.tık. ve ~ehzadeoaşında 
bır yere girerek şarap ıçtı.xten 
111-onra tekrar dış.arı çıktık ve Sa· 
ra~anede yen.eten şarap içtLk. 
l usutla R~ep burada .kaldılar, 
bız de Aoauıl._ah ıle beraber A
•ıKahye doğru yürüdük ve tam 
ayruacağımız sır~da Y ı.rsufıa 1<.e· 
cep arkadan yetl§-tıler. l:su sırada 
> cıvardakı .t:\)'.su sinemasından 
oeş tane sarhoş çıktı ve bunların 
ıçınaen uzun boylu biri bize: 

- Siz dört ·kişisiniz, dördünüz 
de Azrail ·olsanu; ne yaparsınız? 

2.abıta Haberleri: 

dır l\br Kız Az Kalsın Oto
mooıJ Aıtınııa Kaıacaktı 

-Dün sekizınci asliye ceza mah· 
kemesinde Hüseyın Uzer adında 
birini üç hafta çalışamıyacak su· 
rette ayağından taıbanca ile ya· 
ralayan li.aydarın ımuhakemesine 
devam edilmiştir. 

Haydarın o gün arpacı Ab
dullatı ile kavga et.rneğe gıttiği fa
ka~ yolda kendisine raslayan t-lü
seyinle kavga ettiği ve tabanca 
ile ayağında_!l yaraıadığı sabit ol
duğundan kendısi '!Ürk ceza ka
nununun mevaddı ımahsusaeı mu .. 
cibince tbir eene iki ay hapse mah
kum edilmiştir. 

Maarif Haberleri: 

Univcırsitede "sistanlık 
lmıihanJarı 

Di.in de ;ki otomobil kazası ne- Üniversite İktısat Fakültesinde 
ıticeainde i:ki otomobil hasara uğ- münhal bulunan coğrafya ası.s
ramış ve ·bir .kör .kız başından ya- tanlığına talip olan 'l!lekiz kişinin 
ralanmışhr. imtihanları, Yilksek Oğret.rnen o-

iyi ve güzel tıraş 
olmak isterseniz: 

KIR t;!!;>b~!~ 
MUHAKKAK KULLANINIZ 

ve her yerde POKER trrıı.ıı 

bıçakları isteyiniz. 

Bahçe ve Çjçek ~ 
Bahçelerini ......... ~erini yef:iftinnek, fidanlanaa bak
mak için nNtM 11w11 larafıadan :JUl)nuf eeerleri okumabdırlar. 

Bu e-'er ........ta - ııiJade tavsiye olunabileceld•ı 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 
Karanfil Y etittirmek 50 
Yurdum uz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 
Pratik Çiçekçilik 50 

,, 
,, 
,, 
" Park ve Bah Pi" l r Ta zi Ol n r . 

Matbaamıza Müracaat , 
265 1 nwnarah otomobil ,.,för kulunda yapılmı~tır. Netice bir 

Muradın idaresinde Kasımpa,ada iki gıiin içinde belli olacaktır. 
Hamalbaşı Arslan sokağından * Şehrimizdeki liae ve orta
gegm.-ekte iken yine Kasunpaşa.da mekteplerin- beden terbiyesi mu
Kanşer eokağında 50 numarada. . allim1eri, dün Vali muı.vini Bay 
oturan ıHaydarın iki gözü kör kı- Ahmet Kınık.ı,n - riyaseti altında 
zı Hüıniyeye çarparak başından toplanarak 19 mayısta yapılacak 
yaralamıştır: Yaralı tedavı altına olan jimnastik. bayra.mına alt bir -----------------------------
alınmış, suç\11 yakalanmıştır, . konuşna yapmışla~dır. 

T aksimd_e, Gümüş caddesınde 
Haylayf apartımanında. oturan 
lbrahım oğıu Ka.dri 23 7 6 nu· 
m~ralı otomobilile Harbiyeden 
ieçerken o esnaıda manevra ya
pan Dımonun i.dareeindeki 21}64 ,,, 

aULMACA 

numaralı otoı;nobille çarpıfllllŞ ve 
her ikı ara•ba da hasara uğramış- 'ı-+--+--+
tır. •ı-+-++
lki Rakip Birbirlerini Vurdular 'l-+-+--1-

Ctbalıde Yeşil tulumba pazar 
yerinde iki rakip sevdikleri kadın 
yüzünden kavga etmişlerdir. 6 

Hacıkadın ımaıhalleomde otu
ran !~mail oğlu Mustafa ayni ma
hallede oturan Mehmet oğlu Hü
seyinle uzun 'Zamandanberi bir 
kadın yüzünden kavgalı oldukla- •ı-+-++
rından., evvelki gün birbirine ./' 
raslayan rakipler ka"1!aya tutuş· L...L...L...J....J 
mutlar ve Hüseyin yerden aldığı Soldan sağa: 1 - Bir çiçek; Bağ
bir taşla rakiblnin çenesini yara- lama vasıtası 2 - Horozun tacı; Ge· 
lamıştır. Yaralı tedaviye alınmt§ lir 3 - Etten yapılan bir gıda mad-
vc ıuçlu yaıkalanrnıştır. desi 4 - Eserler; Modern Karagöz 

Dün de Bir Çok Esnaf 5 - Bir şimal milleti 6 - Islak; 
Cezalandınldı Çoğun aksi; Bir nota 7 - Güzel 

Dün belediye za.bıtası İstan- sanat; CeylAn; Ferahlık nidası 8 -
bul dahilinde yaptığı teki- Alaylı; Bir İngiliz ölçUsU 9 - Ku
ka.t neticesinde, Eyüple Kereste- maşların en A.disi; Bir erkek ismi; 
ciler arasında işleyen 312 1 nu- Zarf edatı 10 - İnleme; Yenileme 
maralı otobüs •biletçisi bilet ver- 11 - BUytik ana; Eski postacı. 
mediğinden, 15 :oolör muhtelif Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir ma
ıuçlardan, 1 7 kişi !)'Ürüyen tram• den suyu; VUcuttald nokta 2 -
vaya atlamaktan~ 50 esnaf ta he· Asık; Bir millet 3 - Niyaz; Azat 
lediye tallr::ıatnamesine Aykırı ha- 4. - Kudurmuş; Karadeniz uşağı; 
reket ettiklerinden cezalandırıl- Bir istifham ~ - DUnye. 6 - Fiya
mışlarıdır. tın kısalmışı; Tarihte bir Peygam· 

ber harbi 7 - Yükseklik; Gelir 

Askerlik İşleri 
Eminönü Mkerllk Şubesinden: 
Yedek Levazım teğmeni: Haşan 

Fehmi oğlu MUmtaz Fehmi. 329 • 
Rize (48721) 

Yedek Eczacı Teğmeni: Hakkı oğ
lu Mehmet Bekir, 318 - Şijtav. 

(37342). 
Yedek Piyade Asteğmeni: Nedim 

oğlu Ali Rıza. Barkut. (30630) ın 

kayıtları tetkik edilmek üzere acele 
şubeye müracaatları nan olunur. 

Beyoğlu llalkevJnden: 
1- 10/4/941 Perşembe gtinU saat 

de EvimiZin Tepebaşındaki. Mer
kez binasında Konservatuvar MUdU
rU B. Yusu! Ziya Demirel tarafın

S - Bir nota; Kavga; İşaretle an
latma 9 - Katar; Bir hayvan 10 -
Bir devlet merkezi. 11 - Boğaziçin· 

de bir semt. 

D1JNK1J BULl\lAOANIN HA.LLl 

Soldan ı.af;a: 1 - Çakal; Kurak 
2 - Emek; Sade 3 - Kamber; Nim 
4 - Ak; Asi 5 - Edebiyat; Ak 
6 - Canan; Re 7 - Eva; Delmek 
8 - tnumak; İbo 9 - Klarinet; An 
10 - Nutuk 11 - Re; Re; Zevk. 

Yukandan a,aı;ıya: 1 - Çekme· 
ce; Kör 2 - Ama; Davul 3 - Kem; 
En A.IA. 4 - Akbaba; Ur 5 - Ekin; 
Mine 6 - Er; Dana. 7 - Hareket 
8 - Us; Tel; Tuz 9 - Rana; Mi; 
Ke 10 - Adisabeba 11 - Kemik; 

Konak. 

dan «Ttirk Halkıyatı tizerlnde tet- --------------
kikler• mevzuunda mühim bir kon- • DOK'l'OR-KblYAGEB 

ferans verilecektir. CEVAD TAHSİN 
2 - Konferansı mUteakıp Halke- iDRAR _ KAN • KAZURA.'.r 

vimiz Triyosu tarafından konser ve- veaaireni.c tahlillerini yapar. Di· 
tilecektır. vanyolu ortaamda Tel. 23334 

3 - Herkes gelebilir, 

Doktorların Nazarı Dikkatine 
General Electric marka, yeni, bütiin teferruatile beraber 

yalnız tqhis için pOl'tatif rad yoğrafi ve radyookopi yapar 
röntcen makinesi uıtıhldıır. Beyoğlu, Ağacami, Salazağaç 
3 nwnaraya mün.c:.at eclilmeoi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cin 1 Mlktan MıılıammeuBe. 3 7,5 teminatı EkııUtmenln 

Lira K. Lira Kr Şekil Günü SaaU 

MUhUr kur
şunu 

1000 Kg. - Müteahhidi na- Pazarlık 
nuna 16/4/941 14 

Şişe amb. 

!<Ağıdı 

Çadır 

30000 Kg. 

15 Adet 

15.000.00 

1.165.90 

ıı2~.oo 

89.00 

Kapalı zarf 

16/4/941 

Açık ek. 

16/4/941 

15 

16 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktarları 

yazılı 3 kalem malzeme hiıZal&nnda gösterilen usullerle satm alma

caktır. 

2 - Muhammen bedelleri muva.kkat teminatları, ekSiltme gün ve 

saaUeri hizalarında yazılıdır. 
3 - El<aiıtme tayin gUnlcrde Kabataşta Levazım ve MUb&yaat "1" 

baıindekl Alım komisyonunda yapılacaktır. 
4. - Şartnameler sözü g'190n 9'1beden parasız alınabileceği gibi nu

muneler de görWebilir. 

5 ~ KAgıt mUnaka.sasma girecekler mWıUr!U teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle yllzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi

nat mektubunu lht!Va edecek kapalı zarflarını ihale günU elaıiltme sa
atinden bir aaat evveline kadar mezkQr komisyon başkanlığına makbuz 

mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

6 - Diğer ekSillimelere gireceklerin yüzde 7,5 gllvenme paralarüe 
birlikte yukarda adı geçan koınl8yont. müracaatları. (2584) 

Yıllık 

k.Jrası 

300,00 

30,00 

İstanbul Belediyesi il anlan 
tik teminat 

(1 sene) 

22,50 Eminöntinde Şeyh Mehmet Geyllln! mahallesinin Balık
pazarı caddesinde 142/96 numaralı dUkkln (l sene 
mUddetle) 

2,25 EyUpte Nişanca mahallesinin 
numaralı Ruml Mehmetpaşa 
sene müddetle) 

Sa.rısamur sokağında 36 
mektebi binası (1 UA 3 

Yıllık kira bedeli muhammenlerl ilk teminat miktarları yukarda 
yazılı 2 parça gayrimenkul hiZalarında gösterilen mUddetler için kiraya 
verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Zabıt ve Muamellt mUdUrlllğU kaleminde görülebilir. İhale 24/4/941 
Perşembe g-ünU saat 14: de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gUnU muayyen saatte dai-
mi encllmende bulunmaları. (2794). 

lLAN FİYATLARI 

Başlık malctu olarak 
1 inci Sa.yfa Sa.atımı 
2 > > > 
s ,. 
' ,. 
5 ,. 
6 ,. 

, 

,. 
,. 
,. 
» 

,. 
> 
> 

750 
500 
850 
soo 
100 

75 
50 

%PARA 
' BAY.A.T T &BIŞDll!f° 

'DiREICSiYONUDUR -

• 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tuamıf H-plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 ~tos. 3 lkiucl~ .. 
tarilılerlnde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 odet 2000 liralık = 2000.- ı.. 

8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 • 

Sl5 • 
80 • 

300 • 

750 
500 
250 
100 

l50 
20 

> 
> 
> 
> 

• 
> 

=1500.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=3500.- » 
=4-000,-. 
=6000.-. 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Seuellk 6 aylık s aylık Aylık 

1400 750 400 150Kş. 

Hari9 memleketler: 

Senelllı; 1 aylık 8 aylık 

2700 1410 800 Kş. yoktor 

.; DOKTOR 

BORBOBONİ 
Emlrı<lnU Nimet Abla ı:ı.esı 

önündeki muayenehanesinde 
her gUn hutalan kabul eder. 

Tel. 14131 

Devlet Demiryollan İlanlan 
Muhammen bedeli (710,000) lira olan iki kalem bakır levha ve be~ 

kalem bakır a.ntrtuvaz çubuğu 2 haziran 941 pazartesi günü saat 15,3fl 
da kapalı zarf usulü ile Ankara idare bina.sın.da ıatm alınacaktır. 

Bu işe girmek JstiyenlerJn 321:50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri'ni ayni gün saat loi,30 kadar 
komisyon reisllğ"ine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden sa.· 
tılmaktadır. (2650) 

* Muhammen bedeli (2683) lira olan 10000 metre ince amerika.n bezi 
(21/4/1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bl· 
nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı· 

nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (201) lira (23) kuruşluk muvakkat te'" 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilbne g'.lnU saatine 
kadar komisyona müracaatları 1Azımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağltılmak· 
tadır. (2594) 

, 

•••• # , .. 

IDARESIN1 BIUI 1$ BANk'ASlllD~ 
iK~IYIEU ttll5AP Ali"" 

ftl'IQe Cm1111ut1en 

Ziraa Bankası 
x....ıa, tarilıi: 18118.-~· 100,00Q,OllO Tll<I< -

oı- ... .,... adedi: ... 
.. - tllıut .... JMrWl lM.ııka •p•= 1 Jrt 

.... - :11,080 llıa ı• .,. _.,. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrti: AH~IET E~llX l'Af,~{A; 
Ba,sıldığt Yer; VAT AN MA TBA.AilI 


