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Konıünistlik 
tel'in edildi, 

gidilerek 

lehindeki 
Atatürk 

çelenkler 

• 
neşrıyat 

anıtlarına 
kondu 

İstanbuldaki nümayiş etrafında Sıkıyönetim 
IComutanlığınca 

Bir hakikat ve 
bir üzüntü 

[F iltir hürriyeti ile milli hürriyet / 
arasındaki büyük fark:\ diklrnt 

etmelidir. Kendi benliğini id
~lt etmiş bir cemiyet için milli hürrl
/l es:.stır. Fikir hiırriYetl milli hürri· 
•lin hlzmtljmle olm:ı.k gerektir. An
~~k o nfabctte bir değer ta~ır. l\Iilıeti· 

•tin yükselmesi, hııllamızın reü lıı, 
~rdumınun orunması uğTUna dııydıık-
4 tını,,,, \•C düşilndüldcrimizi çekinme· 

1t'.I\ Yazabilmeliyiı. Politika rejimleri 
~'ilde fikir yapımtz:\ uygun btılduklnrı-

ııı benimsemekten bizi hiç bir kuv,·et 
llıl<oyamamalıdır. Fakat mademki mu
l )eıı bir cemiyetin ferclleriyi:z, o cemi
)tr I •n varlığına aykırı dil~cn knnaailcre 
~'l.lanmak, bilerek, yalıucl bilmlyerck 

~llıı hiirriyet pahasına yab:>ncı ideolo-
t tr~ alet olmak, tabiat kanunlarını 
aıııınamak demektir. 

1l l{endi cemiyetinin menfaatlerini hiçe 

1 Yan bir adam, l<cndini cemiyete iU~tl
)ır, •nsrnl baj\lan ellcrilc kopanYur sa
~'lır, Ferdi sahad:ı. kaldııp. müddetçe bu 
I arekctin tepkisi d1şarıdan .duyulmıya· 
~r. Cemiyet içindeki çözülilş \'e kopa
>ı ' rayreUerine kar~ı ise cemiyet ka
l dsııJık gösteremez. Irk, din, renk tark
ı~11tı tıımnuyan hürriyetçi Amerikada 
> siyahın bir beyazb evlenmesi lılr çok 
~•tltrıle hnla lmkins12dır. Hiç bir ka
~~ni engel olmadıp halde bir Y:ı.hudl
h n, haita bir katoliğ-in cumhur başka
~ ~çildlği orada bu~ne kad~r gör.~\
~ 'llıııtır. Bir adam kalkar da. fıklr hur
h·)ttıne tlayanarak 48 cumhuriyetten 
ı 't lleya bir k:ıç tanesini Birleşik Dev-
'll 1 • lıı •tden ayırıp bir baıka dev ete geçır-

ltı '~e çalışırsa halk bun& seyirci k:ıla
lıı a~ Amerikad:ı. hürriyet olduğıı için, 
'•stil milliyet fikrini sevmiyen bir 

1 11\ıse Amerikan bayrağını ayaklan al
r'rırJa çitniyebilir mi? Bir hak olarak 
~•tdlere verilen bütün hiirriyetıerin 
ı ~~rlkan bayrağını düşürmek delil, 
~1~lııs yükseltmek amacını ~ttüğünü 
•ı Amerikalı bilir. 

lıı ~ gazetenin ve iki kitabcı dükkanı
~ tı tiniversltell geneler tarafmd:\n şid· 
~-1~ bir taarruza ntr:ımaslle bilen son 
'~ı e, şu gerçeği bir dah& ortaya ko· 
~Yot: Türk milleti kendi varlıfını he· 
~t tutan yıl<ıcı ve hırpalayıcı neşriyata 
. ~ı çok hassastır. Htikfımet, umumi 
t')~ıetine ııykın yazı basan gazetderl, 
~ilet olar:ı.k, yakın zam:ınlara ka~ar 
lıı htıyorılu. Harb bittikten sonra., de
tıı 0lcrat;k gdişmemlzl bir an önce ta-
. ~llılarn:ı.k gayeslle bu usulden vazı:-e
~dl. hattı. bir ikinci parti kurulmak 
~tr~ır. Bütün memleket çocuklannın 
~le ıt:ıyesi de kendi kendimizi idare me
l l\lzın:ısı demek olan hükılmet ve dev
~'t ı,ıerine, vatandaşların mümkün ol
t ~hı kadar geniş ölçüde iştirak ederek 
~Jinılnılıln ideali bildiğimiz milli de
t 0ltrasiyi yurdumuzda artan bir hızla 
't~"klcştirmektir. 

ıı lıiitüıı memleket çocuklarının elblrlliti 

1
' arkasından yürüdükleri bu yolda y:ı.
~\ ki lıir kaç kötü niyet sahibi belirdi. 
<\ l:ıtiirk tnkılıi.blarına çelme takmak, 
h:atiirk rejimini baltalamak, yabancı 
1 : ideolojinin propagandasını y:ıpma.k 
; 'Yen sayısı çok maJıdud olmakla be-
~b . • 
~ er, azgın ve devaıiıh neşriyat yapan 

l'ııakJar görüldü. 
~. ,lliikümet, tuttuıtu yolda ısrarla yürü
t ql:ii halde, bu kaynakların metodik 
\~a.liı•etı ho~a gitmiyordu. Evvelki gün
t L hadise, işte bu sosy:I ekıılllyetin ha
'~et tarzının şiddetli bir tepkisidir. 

\ 61fildi eyi üzüntü ile karşılamamak im-
1 n 1 •dır. l\lilli duygulara aykırı da ol• 
~ Ynzıya yumrukla cevab nrmcyi doıt
't~ huıanlardan değillx. Hele müneVYer 
\ı tk gencliğl gibi ağırbaşlı, olgun, halt
ı.. Ilı 3<ı~cn ve koruyan bir neslin her za-

~I\ 5inlrlerine hikim kalmasını isteriz. 

NADIR NADl 

İngiliz • Amerikan 
is ikraz anlasması 
bugün imzalanıyor 

t ''°' r.ır.ı:ıton 5 (:ı.n.) - Bu akşam bu
arıa ~ö- Yetkili bir mahfilden öğrenlldl~lne 

t ·e, 4 milyar 400 milyon dolarlık istik
~ a~ hakkındaki İngiliz - Amerikan mU
l'ı~kerelcrlnde n!hal bir anlaşmaya va.
~ı~tır. Anlllşmanın yarın ımza. edile· 
---ı bild1r1lmekt~. 

tahkikat ve takibat yapılıyor 

Tahkikat bitince Bas bakanın 
' 

sözleri: 
hükumet bir tebliğ nesredecek 

' 
Izmir 5 (a.a.) - İstanbul gcnclc

rinin dünkü tezahürleri haberi üze
rine Izmirde Karşıyakada ve diğer 
bazı semtlerde dün öğrenciler, mem
lekette son zamanlarda komlinistlik 
lehine yapılan neşriyata karşı tcuı

hürJerde bulunmuşlar ve duvarlara 
bu yolda beyannameler yapıştırmış
lardır. Polis bu beyannameleri kal
dırmıştır. 

Bursadalti nümayiş 
Bursa 5 (Telefonla) - 'Bu~iin og

leden sonra üç bine yakın Burs"lı 
gene Sedhaşına gelmi§, muhtelif 
yerlerde rastladıikları cG<irüşler> ve 

• 
enı 

• Yeni Dünya• afişlerini yırttıktan 
sonra birçok kitabevlerine uğrıya
rak buralardan cTan>, <Görüşlen 

ve • Yeni Dünya> gazete ve mec
mualarını toplayıp Cumhuriyet ala
nına gitmişlerdir. 

Geneler burada Atatürk anıtına 
çeknk koymuşlar, Inkılaba, Cum
huriyele ve Ata türk rejimine ve 
Milli Şefe bağlı kalacakbrına and 
içmişlerdir. 

Geneler C. H. P. ve hükı'.ımet bi
naları önünde de tezahürat yaplık

!an sonra dağılmışlardır. 

Arkıısı sa1ılje 3, Sil.. 4 te -.... ~ 
a 

Bas bakan 
' 

müracaat 

A 

resmı henüz 

olmadığını 

Yeni partiye girecekleri söylenen iki eski bakan 
Nazmi Topçoğlu Behçet Uz 

Ankara, 5 (Telefon la) - Yeni Parti sa kendilerile görüşerek verilmesi la
kurucuları ıçalıı2mal:ırına bugün de zımdır> demiştir. 
devam ebnişlerdir. Parti için henüz Diğeı: taraftan, bugünkü basın top
resmi bir müracaat yapılmadığını bu- !antısında bulunmuş olan C. H. P. Ge
günkü gazeteciler toplantısında Baş- ne! Sekreteri Nafi Atuf Kansu bana' 
bakan da söylemiş, sadece Celal Ba- Refik Incenin istifasının Partiye gel -
yarın istifasının alındığını kaydetmiş- miş olduğunu söyledi. Heniiz alınmış 
tir. IstUanın metni hakkında sorulan di~r herhangi bir istifa yo1d ur. 
suale de: cAynen vermek kab ediyor- - Arkası s<thife 3, Sü. 3 te -

Rusya İranın taleb. · ni 
tel{rar reddetti 

Ruslar İran topraklarını 
• 
lngilizlerin de 

teşkil 

irandaki petrol sahasında İngiliz kuvvetleri 
- 'l.elgraflar. J ~ııcg sahifede 

a 
• 
1 ' 

Bir muhalif gazeteci ecnebilerden 
solcu yayımlar hak•• yardım 

kında 
goren 

sansasyonel i/ Şaatta bulundu ------...... --. 
Başbakan İstanbul geneliğinin nümayişi dolayısile tezvir yoluna sapan Tass muhalıi .. 

rinin hudud dışına atılması mütaleasına "Bunu düşünmedik bile ,, cevabını verdi 

Hükumet, baıı matbuat 
suçlarını mahkemeye 
vermeği düşünüyor 

Ankara 5 (Telefonla) - Başbakan, 
yurdun muhtelif yerlerinden gelen ba
sın temsilcilerini bugün saat 17 de A
nadolu Kulübünde kabul etti. Saracoğ
lu, ayrı bir kısımda bildirdiğimiz iç ve 
dı' meseleler üzerindeki aydınlatıcı 
demecinden sonra arkadaşların bir çok 
konular üzerindeki suallerini cevab
landırdı. 
İlk sualler İstanbuldaki nümayişe 

dairdi. Bir gazeteci dedi ki: 
- Dünkü badL~elere takaddüm eden 

günlerde bazı kışkırtıcı neşriyat oldu. 
Hükfünet önleyicl tedbirler alabilirdi. 
Almadı ve almamış r.örünmesile binne
tlce bu Mdi~ler doğa'bildl. Yarın ben
zeri hadiselerin çıkması lhtimel! basın 
için de, hükOmet için de bir endişe mev 
ıı:uu olmaz mı? 

- Arlcasi !ahlfe 3, Sil. 5 tıı -

Mareşal Stalln'le 
Potsdam'd& 

Üç büyüklerin 
Dıs Bakanları 

.:> 

toplanacaklar 
Truman'1n demeci, Byrnes
taraf ından tavzih edildi 
Londr:ı. 5 <B .B.C.) - Amerikan Dış 

Baka.ıı.ı Mr. Byrnes bugün yaptığı de· 
meçte, üçler meselesinden bahsedcr~k. 
Mr. Truınan'tn bu husustaki sözlerlni 
tasrih etmiştir. Mr. Byrnes•e göre, Tru
rnan, yeni bir üçler toplantısına taraftar 
olmadığını söylerken kcnd!slle Mr. 
Attlee ve Stalln arasında. yenl bir gÖ· 
tüşmeye !Uzum görmediğini kasdetm!ş, 
üç Dış işl,eri Bakanı arasında. her hangi 
bir g~meye taraftar olmadığını söy
lemek istememiştir. 

İngiltere Üçler toplantısina 
tara~ar 

Lonclıa 5 (a.a.) - cTimes, gazetesi, 
_ Ark<t·" ıırıhije 3, Sil. l de -

Türkiyenin iktısadi 
·vaziyeti ve 

İngilizler 
«Times» gazetesinde ç•kan 
~ayanı dikkat bir yazı 

Lon~ra 5 (e.a.J - Anadolu ajansı
nın özel muhabiri bildiriyor: 

• Times. gazetesinin ayda bir çıkar
dığı ilave ticaret sayısında yayınbnan 
•Türk pazarı. başlıklı yazıda bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

Şükrü Saracoğlunnn bir arada alınmı~ bir resmi 

Boğazlar meselesi 
Bas bakan · dünkü beyanatında 

notalarile 

anlattı 

) 

Amerikan ve İngiliz 

bizim görüşlerimizi 
Ankara 5 (a.a.) - Başbakan Şükrü 

ıSaracoğlu bugün saat 17 de gazetecilerle 
yaptığı toplantıda aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

<- Arkadaşlar, 
Bir ay önce devletimizin başı İnönü 

Büyük Millet Meclisinin açış söylevle
rinde dış ve iç politikada yapılan ve 
yapılacak işler hakkında memlekete ve 
dünyaya geniş, etraflı bilgiler verdiler 
ve açıklamada bulundular. Bfa de o 

- Arka.sa •ahlfe 3, Sil. 2 de -

..... ._. ................ -.ıı .... ,• 

Eski vekil ve 
meb'us!arın 
servet eri 

-···-
Hükumetin eli~de gizli 
vesikalarla bir liste 
bulunduğu iddialan 

Başbakan dün bu 
iddialara cevab verdi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Başbakan 
bugün gazetecilere yaptığı beyanat sı
rasında şu meseleye de temas !öbniştir: 

- Yalan yanlış haberlerin tekzib
lerine yetişemez olduk. D:ı!l:ı bir ı;ün 
evvel Th:aret Bakanının bir >ıra tek. 
zibi vardı. Bugün galiba ben de diğer 
bir yalan ve büyük bir yalan üstü,1de 
duracağım. 

- Arka.aa s<thlfe 3, Sü. 3 Ce -

Değiştiril ece 
kanunlar 

Ankara 5 (Telefonla) Başbakan bu
günkü beyanatında 50 nci m:ıdde me
selesine de temas ederek şunları söyle
miştir: 

Başka.nımıı:ın Meclisi açış söylev-
lerinde temas ettikleri kanun d<-ği• 

d şikliltleri cümlesinden olmak üze-

u• • n re, Matbuat Kanununun ellinci mad· 
1 - ATlcası sahife 3, Sü.. 6 da -Parti Grupunun 

yaptığı toplantı 
Milletvekilleri sabun ·ve zeytinyağının 

istediler serbest bırakılmasını 

Ticaret Bakanına, kendi İsteği üzerine, esaslı 

bir karar almak üzere bir hafta mühlet verildi 

Ankara 5 (a.:ı..) - c. H. P. Meclis 
Gnıpu Başkan vckl11lğinden: 

c. lL P. Meclis Grupu 5/ 12/945 çar
şamba gUnü Başkan vekili Ankara mil
letvekili Mümtaz· Ökmenln başkanlıitın
da toplandı, 

• 

Oturum açıldıktan ve geç.en toplantı 
tutanak özeti okunduktan sonra gün
demde bulunan Maraş m!Uetvek.lll Rasih 
Kaplanın sabun ve zeytinyağı hakkın
daki önergesine cevab vermek üzere 

- Ark43ı sahife 3, Sii. 4 te -

Suphi Nuri İleri 
vefat etti 

Teessürle öğrendi- r.=;ı=;;;~;I 
ğimize göre de
ğerli hukukçu ve 
muharrir Suphi Nu
ri İkri Beyoğlu 
Zilidir hastanesinde 
vefat etmiştir. Bun
dan bir hafta kad..r 
evvel Suphi Nuri 
llerl'ye kısmi bir 
felç gelm~ ve arka
da.,ıınız hastaneye 
kaldırıl~tı. Ya
pılan bütün tedavi lllerhum Suphi 
maalesef fayda ver- Nuri İleri 
memiş ve hasta evvelki gece sabaha 
karşı hayata gözlerini kapamıştır. 

- Arkc.n sahife 3, Sil. 4 te -

lsta ul 
Hi 

secimi ekki 
.;, 

kazandı 
• me 

Pazar günü 
·Hikmetin 

yarim kalan seçim dün tamamlandi, Mekki 
650 oyla milletvekili olduğu anlaşıldı 

·Modern Türkiye evveldenberi İngi
liz malı kullanır. Fakat 1933 - 1931 yıl-
larında biğer r akibledne ı;ıazarnn Ingi l- Diinkü seçimde oylar atılıyoT. Kenarda: Yeni milletvekili l\lckki Hikmet 
terenin vaziyeti bozulm:.ış~u. Bunu Al- MünhJ! İstanbul milletvekilliği için dörtle Ş.,hir l\Icclisi salonuna getirilmiş, ikinci seçmen gelmiştir. Esasen evv•lct 
manl~rm iktisaden Balkanlara nüfuz: pa73r gül'ıii yapı1an seçimde nisab te- seçim teftiş heyetinin nezareti altında de yazdığımız gibi pazar günü seçime 
etmiş olmalarile iuıh etmek mümkün- .nin edilemediği için seçim düne bıra- oylar atılmağa başlanılmıştır. Nisabı ek- gelmemiş olanların ekserisi Beyoğlu 
dür. Şimdi Alman rekabeti ortadan 1 kılmıştı. Belediyede nezaret altında bu- seriyct için elli rey noksan olduğu halde kazası ikinci seçmenleri idi. Dün bun
/ - Arkaıı sahife il, :lii. 2 de - lundurulan seçim sandığı dün saat on ümidin üstünde olaralı; dün reye 234 - Arkan srı.h\je 3, Sil. 1 de -
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CUMHURIYE'r· 

:· wnr·_:n 

'l o·r Memleket Mekt=uh=a=], 8ehir '-=== === 
p uk mese esi ve= haberleri 

. \....) \..1 HEM NALINA 

J K T J B ~ S L A R r Tahrikçi :H;:~ 
,____ -------------- ve iftira ! 

Ege çiftçileri Askerlik: 
dersleri 

ovyet erin harb sonrası o s:E.:m~::~::~ 
1• k a S 1 ft e J e Yara C ak ' :~ i~~;ı~~_i:zı:rda;.~a·~~ı v~~i~~ 

E onomi akanının Mecliste verdiği izahat 
miistahsili tatmin et edi, şikayetler, 

tenkidler, mutalealar devam ediyor 
İzmir (Husu.t muhabirimizden) 

Zeytiny:ığı ihtiyacının tabi! şartlar 
içinde 1emin edilememesinden müte
vellid sıkıntı devıım ediyor. Bu ,sıkın
tıya artık çözülmesi lazım gelen bır 
muamma demek de müm.\Undür. Zira 
ıresmen zeytinyağı satışı memnu oldu
ğu halde, kilosu 235 - 275 kuruştan 
gizlice zeytinyağı tedarik etmek zor 
hir şey değildir. Nitekim vakti hali ye
rinde olan Izmlrliler böyle yapıyorlar. 
Karaborsadan teneke He alınca kilosu 
235 kuruştan verilen zeytin.yağı hiç de 
fena değildir. Demek ki satış serbest 
olsa bunu daha ucuza almak kabil ola
caktır. 

Kesesine her güvenen insan z:eytln
tyağt bulabildiğine göre, satı.şhrın res
men memnu bulunmasına muamma 
ekmek yanlL§ sayılamaz. Memnulyetin 
bir manası olmak lazımdır. Mesela 
mal az:dır, herkesin mevcuddan müs:.wi 
~kilde istifadesini temin etmek ge
:rekt1r. Iste bu sebeble sa~ menedile
bilir hükO.mcl her vatandaşın hissesi
ne dilı;en mi~n sa tın almasını temin 
edebilir. Halbuki hdiscler böyle cere
tyan etınem<ıktedir. RükUmet zeytlnya
ğı sattırmıyor ve vermiyor. Karne ınu~ 
kabilinde, kilosu 200 kuruştan pamuk
(Yağı tevzi ettiriyor. Fenalığından do
[ayı değil, alışılmadığından dolayı pa
mukyağı ancak fakirler ve bilhassa 
iMu.seviler tarafından alınırken en bü
wük ekseriyet zeytinyağım eskisi gibi 
ı!stihlt.k ediyor. 

Görünen hakikat şudur ki: Memnui
yet ortadan kalksa şimdi karaborsada 
·23-0 kuru§" verilen zeylinyağı iki yüz 
ikuru~a satılabilecek, fakirler de pa
mukyağı yerine onu kulhnabilecek, 
ayni .:amanda zeytinyağı karaborsası 
ortadan k.alkmı, olacaktır. Bunun ti
cari sahada olduğu kadar ahlak! sahada 
da faydası görülecektir. 

Zeytinyağı ile alakası olanlar ve halk 
'1ep bu fikirde iken hük!lm.?tin tut
tuğu yolda ısrar etmesindı:kl hikmeti 
anlamak kolay bir şey değildir. 

Paqıuk meselesi , 
Ekonomi Bakanının Mecliste verdiği 

izahata rağmen pamuk meselesi etra
fındaki düşünceler devam etmektedir. 

Türkiyede bütün toprak mahsuller! 
arasında yalnız zeytinyağı ilo pamuğun 

serbest bırakılmadığı, buna mukabil 
zeytinyağı 1ştrı1n de, pamuk l.Ş!nln de 
hem dedikodulu, hem sıkıntılı bir du
rum yaratmış olduğu işaret edildikten 
sonra ileri sürülen noktalar şunlardır: 

1 - Pamuga clkoyma !<ararının en 
kuvvetli mucib seb<ıbi 1045 mahsulünün 
ihtiyacdan noksan olduğu idi. Hükil
met teşkilatı Ege bölgesi pamuklarını 40 
bin balya tahmin etmişti. Halbuki mah
sul asgari 5:> bin balyadır, yani tah
minden yüzde kırk kadar fazladır ... 
Gerçi Adana mıntakasındaki pamuk 
miktarı hükCımet teşkilatının tahmi
ninden az çılanıştır. Fakat bu, hükUmet 
tahmincilerinin işten anlamadıklarını 
ve böyle yanlı~ tahminl<ıre istiııoden 
verilen kararların isabet , derecesini 
gösterir. Kaldı ki resmi olmıyan ve bu 
itibarla sözleri dinlenilmiycn alakadar~ 
lar Ege rekoltesinin resrnt t:ıbminden 
fazla, Adana mahsulünlin resmi 1ah
minden noksan olacağını ve bu yanl~
l:ırın isbctierinl zamanında '1.Öyle:nişler

dir. Fakat işi bilenler dinle-nilmemiş, 
bi!miyenlerin reyile karar verilmiştir. 

2 - Pamuk rnüstahs.ili fiat bakımın
dan zarara uğramıştır. İlan edilen ve 
randıman esasınıı dayanan fi.atl:ır mfu:
tahsile değil, Sümerbank tarahndan 
toplamcılara verilmiştir. Sümerbank için 
pamuk toplayanlar müstahsilin malına 
diledikleri fiatı biçmişlerdlr, müstahsill 
zarara sokan bu usul teessüre şayan
dır ki Ekonomi Bakanlığının malumatı 
altında tatbik edilmiştir. 

3 - Elkoruna kararı Adanndald gi
bi yalnu: çırçırlanmış pamuğa münha
sır kalsaydı ve çiğitli pamuklar serbest 
bırakılsaydı müstahsilin zarıırı önlen
miş olac:rktı. Fakat görünll.şte Süıner
banka iş vermekten ve ~l Sümer'bankın 
elinde toplamaktan başka bir şey dü
iÜnülmüştür. Ne çare ki Sümerl:ıank 
çırçırlama işini kendi teslslerile bece
remeyince, faaliyetleri üçte bir nisbeti
ne indirilmiş olan bütün fabrikalnrdan 
yardım istcmeı!e mecbur olmuştur. 

4 - Ekonomi Bakımının jzahları o'ay
ları değiştirmemiştir. Pamuk bahsinde 
hük-0.metçe alınmıı olan tedbirleri hak
lı göstermeğ<ı çalışmll'k beyhudedir. Zi
ra Ege bölgesi çiftçilerinden en ıız ya
rısı bu pamuk davasının içindedir ve 
olanı, bit.eni bilmektedirler. 
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Telif Oı>eret 3 Perde 
l\foılern ve \'Ok eğlenceli bir operet. 

Tel: 49369. 
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KADIKÖY SÜREYYA'da 
B U A K Ş A M Senenin en güzel 2 filmi 

GÖRÜNMİYEN GÖLGELER 
IIU1'1PHREY BOGART - CONRAD VEİDT 

üç K i's i L· i K 
' 

BALAYI 
ANN SHERİDAN GEORGE BRENT 

EN SON DUNYA HABERLERi 

OPERA' da 
BU AKŞAM 

(FERAH seansınclan 
20,45 te 
evvel) 

HACER BULUŞ 
ve Ark:ıdaşları - Halk Snnatkan 

ISMAl.L DVMBÜLLV 
.'\hmNl Güldüriir, lfü~ük l\lttall:l biı-likte 

DAHAiı BÜLBÜLLERİ komedi 3 perde. Zengin V A R Y E T E 
Yıııın ııkşam Be~iktaş G Ü R E L ' de aynı program 

NOT· Dünkü ilôn~.n HACER BULUŞ'un resmi yerine sehven MUALLA'. 
GOKÇAY'ın resmi kondu, üzür dileriz. 

Talimatnamede 
esaslı değişiklik 

yapıldı 

o vuran, Turkun sagduyt11c na ve ru ıııı 
• asla uymıyan bir reı ".ııi yardUJllU 3• 

başına bela etmeğe çalı;&., bir pr?P 
gandaya karşı nefretini gösterme~t~··r, 

Münevver Türk gendiii, AtaWr -~c' 
«Ey Türk gencliği, birine! ~ıı;,,, 

Türk lstlklallni, Türk Cumhurıyc İ:· 
ilelebed muhafaza ve müdafaa etıll~·;i 
tir .• hltabesile kendisine emanet . e!;;ı 
mukaddesatı korumak ıçın, pilı bVr 
böyle bir harekette bulunmağıı ırıec rr 
edilmişti. Bu arada bizzat o müne~et 
gencliğ!n de istcmediii bazı taltrl pı· 
yapıldı. Manevt tahriblere karşı !.~,c~ 
lan bu maddl tahribler, bu çeşid Y11 ·tf' 
heyecan ve galeyan aıılarıncla, )ıer > ~
de ve her zaman vukuıı gelmiştir· _s;i~ 
!ara hazan, araya karışan tahrikçıl ~il• 
önayak olduklan da görillmeoılş d~ib 
dir. Nitekim, geneler Beyoğlunda t.o ıı' 
edilen Berrak Kitabevinin kaCile ar~'1ıct 

-tl'niversite ve orta ö~etlm müessese-
lerinde okutulan askerlik derslerlne aid 
talimatnamede esaslı değişiklik yapıl
mıştır. Şimdiye kadar Üniversite fakül
teleri arasında askerlik oğretimi b--ıkı
mından birbirinden farklı hükümler 
tatbik edilmekte idi. Yeni şekle göre, bu 
ayrılık ortadan kaldırılmış ve askerlik 
dersi bütün fakülteler için <temel ders. 
olara'k kabul edilmiştir. Kamplar, ders 
yılı içinde okuhılan askerlik derslerinin 
tıımamile bir devamı elmayıp, müstakil 
bir mahiyet taşıyacaktır. Kamplarda 
öğrencilere ayrı not verilecektir. Ders 
yılı bitiminde umum! bir imtihan yapı
lacak, bu İ1fit!hanlarda alınan notla 
ckamp nota> nun ortalaması sınıf geç
me notu olacaktır. Fakat kamp beşten 
aşağıya olduğu takdirde, fakültelerde 
haşan gösteril~ dahi sınıf S"?Çilemiye
cektir. 
Yarı yıl (sömestr) usulü takib eden 

fakültelerde askerlik dersi müstakil bir 
ders olarak yürütülecektir. Dördüncü 
yarı yıla gelen bir öğrencinin kesin su
rette askerli~in ikinci yılını, sekizinci 
yarı yılda bulunanların da tamamını 
bitirmesi gerekmektedir, İkmal edemi
yenlerin, durumu ne olursa olsun, in
külte lle ilgileri kesilecektir. Bunlar, 
mecburi askerlik hinnetlerini bitirdik
ten sonra fakültelerine tekrar devam 
edebileceklerdir. 

Liselerde de yalnız 9 uqcu ve 10 uncu 
sınıflarda kamp yapılacaktır. 

Yeni talimatnamede devam, imtihan 
ve disiplin bakımından bir çok yeni 
'.hüktimler bulun maktadır. Milli Eğitim 
Bakanlı~ talimatnameyi llgililere gön
dermlştlr. 

Valimizin yedinci yıh 
Dün Vatı vo Belediye retsı L'llt!I Kırdarın 

Istanb;,.t Vallll~lnln yedlncl :rılı idi. Dr, 
Ltltfl Kırdan 'tebrik eder, lstonbulun bet 
yüzüncü ;ınlına kadar yapılmıı.ııını tıı:ıavvur 

ettlğl ımor programının tntbll<ını hop bir. 
ilkte idrak etmemtzt ı1llerlz. 

Yeni elektrik ampulu tevzii 
Yeniden vlllyot emrin• ampuı vorUmlf· 

tir EYl61 - ıc,rın ı>ylnn elektrik nuıkbuz. 
ıaı=ı mUkıblltndo kilovat sarfiyatın& bll.kl!. 
maıuızın ıetanbUJ cıbetlnde ıstıycnıtre 3, 
Anadolu ya.kasında. otur&nlara 3 ampul 
verıııcektlr. 

Spor ŞGrasuıa gidecek delegeler 
Şubatta An.karada toplo.nncaJc spor kon .. 

greslne :ıstonbuld&n gıa.ecek murahhtUı:lnrı 

seçmek u~ero dün aJı:şaın bölge merkez!ııdc 
40 Jı:ulübUn delegeleri toplanmış ve Gılmya 
gitmek ÜZCl'I! Snlm 6ahln, Remzi Tosyall, 
Mütevelli Mebmed, O•man Kııvrnlı:, Hamdi 
C&nltu, Ziya Erlı:ök. Onvld, Şevket Kıı.ctan. 

oğlu, 'Ru;ıen Arınım eeçllınl~tlr. 

Beden Terbiyesi Umwn Müdürü 
tekaüd oldu 

Beden Terbiyesi umum mUdürU emekli 
Genemi Ocmll Cahid Tnncr tekaüd etlll
mtştır. 

lsveçle doğru ve muntazam 
vapur seferleri 

Bir mtlddcttcnbcrl tecrübe malılyetlnde 
yapılmnlttn olan !sv19 llmanlarlle Tilrk 
ıımn.ntarı arasındaki muntazam vapur ıc· 

!erlerinden lyl netice ..ıındıl';ından bu hntt~ 
ehemmlyet "Vertlmcstno knrn.r ver1lmJşt1r. 
hvoç vapur kumpanyalnrı bntatdn bir dcfn 
ınuntaznm şilep seferleri ynpacnl<tır. Bu
nun için de 15 büyük vııpur tıı.ıısıs cdll
ınl§tır. 

Et fiatlarını yeniden tetkik 
etmek lazım 

Son günlerdo bir tnrıı.ı:tım hovaııırın tyt 
gltmcel, diğer tara.!tnn tııçıt vımtalnrındn 

dnhn çok ımtanıar temin edllmcsı dolayı. 

oııo sehrtınıu pek ınzla knsnblllC hayvıuı 

gelmektedir. Küçük ve bUyUJc ynş kasabııt 
haynntnrın bu çokluğu ltnrşısında toptnn. 
oı kasnl:lar dört gündenberı nlhnyet ka. 
sıı.blara Belcdlycnın koy~urıu toptan sat ış 

tın.tından et göuderme~e ve kesnblnr da 
nark tlzcrlnclen et o.~tmnl';a başlamışlardır. 
BR.lbukl bugUn 105 kuruştan olan p..'rn
Jcende et •aıı,ıarının 150 Kuruşa kndnr 
dUşmeslntn k:abtı oldu~ cele.bler taratın .. 
dan temtn edJlmektedlr Bunun tçtn D"
ledtytnln toptan ve pe;akende satış flat. 
ta.rını yeniden tetkiki teklıt edllmektcdlr. 

Geniş bir şeklide miltalea edilerek ı getirilmesi lbımdır: 1 - Dışarıdan ııe
denebllir ki, harb sonrası dünyası, lhl lecelt her haııği bir tnarruz:a karşı em
türHl olabilir: 1 - Sulhun bir müta- niyetini sağlamı~ olmak, 2 - CL!der
reke olduğu, beşeriyetin üçüncü cihan lerln!n kanaatince) memleket, Rusya
harbine doğru yol aldığı, çırıl gıplak nm mllll büyüklüğü davasına can ve 
bir nüfuz, kudret politlkaııı dünyası. gönülden, ihtirasla bağlı, sayılorı gH-
2 - Anarşik kuvvetlerin insanlığın tikçe kabaran bir halk tarafından iı!
kollektif ordularının sağladığı kanun kan edilmelidir. 
$:ınksiyonlarma til.bl btr harb sonrası İlk lazımı gayriınilfarik şartı yerine 
dünyası.~ getirmek için, 

Acaba Rusyıının nüfuzu hangi taraf- a) Rusya, muhakkak ld ne Alınan-
ta kendisini gösterecektir?. Japonya ile yanın, ne de Japonyanın yeni baştan 
harbin ısona ermesile, dünyadıı üıı kuv- mütearrı:ı: bir hale gelmemelerine ça
vet merkezi vücud. bulmu~tur: Birle- lışacaktır. 
şlk Amerika, İngili.2 Com111onwealtb ve b) Rusyaya y~ ~üttln devletlerhı, 
Sovyetler Birliği. Nazi - faşizm ve Ja- Rusyanın dış sıyosetıne ayak uydur
pon militarizminin tehdidi karşLSında malarını .sağlamaya çok dikkat ede
bu iiç devlet Birleşmiş Milletlerin sert cektir. 
nüvesini teşkil etme!<tedirler. Bu teh- c) Büyük bir orduyu Bllah altında 
ilke ve tehdid keyfiyeti nrtık ortada tutacağı çok kesin, kesif bir hava kuv
k:ılmadığına göre, onları gene birbirine veti kurması da mümkündür. Rusla
kenetleyccek ~ ne olabilir, ne ola- rın hatırı sayılır bir filo meydana ge
çaktır? Eğer Birleşmiş Milletler hakiki tirmeğe karar verip, Af<denizde Sovyet 
bir esasla birleşmiş olarak kalacaklarsa, bayrağını dalgalandırmak istemeleri 
bu birliklerini bozmamalıdırlar. Çilnkü ihtimal dışında değildir. Eğer Boğazları 
her birisinin muaYYen bir hayat fel- kontrol etmek için harekete geçecek ve 
sefelerl vardır. İngilizlerle Amerikalılar kuzey İran petrollnrmm kontrolunu 
hayata karşı ortak bir görüş rnhibldir- kendilerine sağlayacak olurlarsa, bu, 
lcr. Onlar demokrasiye, dört hürriyete emellerinin ta1ıakku1ru lçln tabU bir 
inanıyorlar ... Ya Rusya?, seyir, gel4roe olacaktır. Uzakşarkta da, 

Ruslar size yeni bir d~mo'.«:ısİ ~kli Pasifik sahillerinde üsler kurmak lstl-
keşfettikİcrini söyleyeceklerdir, De- yeceklerdir. 
mokrasinin bir çok şekillere, kılıklara İkinci !Azımı g:ıyrimilfarık şart, Rus
girmesi elbette mümkündür, İngilizler ya hükilmetlnin,, ~u.slarla e:~ebller a
ve .Amerikalılar kendi demokrasi rasındaki temas içın verecegı izin de
preıısiplerini parlamento ve serbest recesile ilgilidir. Zamanımızda, b~ gibi 
matbuat mekanizması vasıtasile ifade- temaslar ıışırı derecede tahdid edılmlş
liyorlar. Rusyada bu mekanizma komü- tir. Ru.syada oturan herhangi bir ecno
nist p:ırtisilcı Sovyet sisteminden te- binin, yahud Rusya dışında yaşayan bir 
rekküb eder. Matbuat, radyo ve fikri Rusun karş1Slndakllerle eamimi. olması 
nüfuz altına alacak araçlar devlet ruın- tamamile lınkansLZCiır. Rusyadaki ecne
troluna tabirur. Bize anlatıldığına gö- bl gazete muhabirler! eller! böğürlerln
re Rusya bugün ·demokrat• tır, çünkü de kalmış insanla!dır. Rusyadl} ~a dı
Sovyet BtiliklerJ ahalisinin ezici ço- şarı.ya ulaştırılmasına yegane musaade 
ğunluğu Rusya hükı1ınetinin bugünkü edilen habel", görünüşe göre kontrol al
polltlkasına can ve gönülden uymaktıı, tında ~ulunan radyo ve basın yayınları
bunu kabullenmektedir. Ve bugünkii dır. Ü~lkede bayratlb işte Rusl'.'adakl 
Rusya hükılmeti de Başkomutan Sta- maddi v~ manevi bilg~ motifi ... _ Inglllz 
!indir. Fakat vaktile işler yolunda git• ve Amerıkalı~arın müşterek duşıruına 
f" o.manlar Alman halkı ve İtalyan karşı elde edilen zaferdeki yardım pa".
~;~:.ın da Hitlı!r'le Mussolini'yi des- larının nisbetinden Rus halkının hiç 
teklediklerinl bize söylemişlerdi. Işin bilgisi yokt~. Onlar, aşağı Yl:'kar.ı tek 

er e"l de bu idi ama, Alman ve ital- başlarına dunyayı naz\ _tehlıkesınden 
g ~ g d !ant gözHe bakmak ak- kurtarmış olduldarına samımlyetle !na-
~ arabilecm~imemiştir. nıyorlar, Rus hükumetinin işine yar.?-

za g yan bütiin kaynaklar, geçmişte, bugun 
Demokrasi, _bazıl~rının . ~andığı gibi, ve gelecekteki Rus muvaffakıyctlcrin

çoğunluğun mılli b": politikayı on~y- den ötürü Rus halkında kuvvetll bir 
layıp on?ylamrunası ile denenmez, ~- gurur duygusu yaratıp sürdilrerek bu 
tihan edılmez. Gerçek denenme ~~lıü- suretle umumi erkan hükumet lehine 
ka ile olur. Şu halde Rus polıt~kas• çelmek için kulanılagelmektcdir. Er:er 
nedir? Bu, çok muhakkak olarak dunya memlekette şimdiye kadar bir dilnya 
ihtilali ve Uçüncü Enetrnasyonal ko- ihtilali inancı yer etmiş idlyse (mll
münizmi değildir, zira bug~ Rusya- yonlarca halka bu fikrin fazla bir şey 
da, bunlar cTroçkiun . ve .yukse~ hı- ifade etmiş olduğuna şüpheliyim), bu
yaneta diye isimlendirili{'or. O}!' .~an- gün bu inanc Rus mlllt vatanscverllğl 
c\Da göre, bugün Rusyarun polıtiknsı heyecanına yerini terketmiş buluıımak
en doğru olarak milliyetçilik diye ta- tadır. 
rif edilebilir, ve bu politikanın geU.,- Bu devlet kapitalizmi tapınışı bir ih
mcsindedlr ki, harb sonrası dünyasın- ~acat maddesidir. Rusyanın dışında her 
da Ru.syanın rolünü aramak zorunda- illkede liderleri Rusyaya karşı hususi 
yız. bir teveccühü oJ:ıı{ bir komünist partisi 

Rus !htilalindenberi, Rusyanın mu- vardtr. Geçenlerde, ikl.,i de ülkclerlnl:ı 
kaddcratını ellerinde tutanların siya- hUkfurıetlerindekl başlıca mevkileri !ş
setl, halk kütlelerinin yaşama seviye- gal eden Belçika ve İtnlyadakl komü
sini yükseltmek oL"!luştu, Ne yazılı: ki, nist partilerinin lldeı;lerine, neden bil
garb devletleri, bilhassa ingilte:e ve 
Fransa devlet kapitalisti bil" ınıilet!n 
meydn;a çıkışından bir hayli endişeye 
düşerek, Rusyada tiu yeni durumu 
yıkmaya çalışmışlar. müdahaleleri aka
mete uğrayınca, ayni derecede boş 
eordon sanitaire (emniyet kordonu) 
t~dbirini denemi5lerdi. Bu buda~alıklar 
Rus,yada bir şilphe mirası bır~Itn_ıış, 
ayni zamanda Ruslıırı kendi kendılerıne 
güvenmeye ve beş yıllık pllln !arını teş
kilatlandırmaya mecbur etmişti. Umu
miyetle bu planlar muvaffa.'c ne_ticeier 
vermiş, fakat balkın yaşama sevıyeslni 
yükseltmek işi, sil.ihlanma ~ayretlcrı: 
lehine daha sonraki zamanl:ıra ta . 
olunmuştu. k k 

Rusya devletini az kafsın ~1 aca 
olıın Alm::ın taarruzu ve istilası, iktısadi 
. , d ha gerilere buakılerlcme plunlarını a 

hassa, İngiliz ve Am~rlkan nnsyonali:ı:
minden ziyade Rua nasyonallmılne bağ
lı olduklıı.rını sordum. Verdikleri ce
vabllll'dan funu anladım kl, bu baylar, 
dünyadaki bütün hülrllmeUerln !.sinde 
l'tı.ısya hükı1ınetlnin, mahsus bir dere
ceye kadar halkın refahile ilgilendiğine 
inanmaktadır; üstelik Rusyada, hiç 
değilse İngllteredeklm kadar, imtiyaz 
bakımından blrblrlerinden kesin ııuret
te ayrı c.sınıflan bulwıduğundan ha
berleri yokmuş gibi davranmaktadırlar. 
Öteki devletlerin Rusya ile vukua gele
oek münasebetlerinde bu ihraca s:ılih 
Rua nasyonalizm artıklığı hesaba katıl
malıdır. Beş, on yıl sonrasına kad:ır 
Rus umum! efk&rında bir değişlklik o
lacağını ummuyorum. Ruslar, maddi 
ilerleme elde etmek için, netice itibarile 
askert bir disiplin içinde yaşamaktan 
ho~nud kalmakta devam edeceklerdir. 
Dış politika meselelerinde Ruslar sıkı 

ve kolay yumuşamaz, eğilmez bir du
rum arzedeceklerdlr. Fakat Rusya za~ 
mania yeni bir çehreye bürünecektir 
1950 yıllarına doğru imar işlerini bir 

bayii yoluna koymu, olacak ve ahalinin 
yaşama seviyesin! yükseltmeğe başla
yacaktır. Adem oğlu yalnız ekmek, hat
til daha güzel yapılmış evler, elbiseler, 
ve gellştirllmlş taşıt araclarlle yaşıya
mazlar. Ruslar da bu kaidenin dışmds 
ka amazlar. Yüzlerce Rus delikanlılarile 
görfuıtüm. Hepsi de garbı, onun fikirle
rini, ahalisini, ve bu blr hayli 'billnınl
yen dür.yanın en ince teferruatını öğ
nmmek için can atıyorlardı. Stalin veya 
halefi peri!eyi kaldıracak, 1936 yasası-

nın hükümlerini tatbik ederek söz hür· 
riyetlni, dı~ dünya ile teması ve ortak
laşmayı teşvik ve teşçi etmeğe karar 
verecek mi?, Müterakki Rus mantalite
si, iki dünya harbi dersinin, cinsan 
eğer mllletlerarası bir sadakat uğrwıa 
fedaklirlıklarda bulunmayt öğrenemez
se, kendi 'kendini yok mu etmeğe mah
kOmdur> hükmünde toplandığını idrak 
eyleyea İngiltere, Amerika ve batı Av
rupa.qi!e birleşmeğe müsaade edecek 
midir? 

Yoksa başlıbaşına Rus nasyonaliz:mi 
yolunu mu Jzleyecektir? Bu takdirde 
dün.ya manen iki kampa bölünmüş ola
ca1t'tır. Blrlsinde Amerika ve İngiliz 
commonwealth'ı, ötekinde Rusya ve 
kendi kudret ve nüfuzunnn gölgesine 
sığınmış olan Avrupa ve A.syad:;ki dev
letler bulunacaktır. Bu halde ise sulh 
ancak iki grupun kuvvet muvazenesllo 
sağlanabilecektir. Tarih böyle bir· sul
hun ancak mütarek" demek olduğunu 
göstermi~lir. 

Birleşme veyahut mahvolma,, insa
nın vereceği karar, budur. Millt devlet
lerin bağımsız kültilrel birlikler olduk
ları, fakat iktlsad ve siyaset meselele
rinde dünya kanununa tfibl ve muta 
bulundukları bir dünya politikası için 
temel şartlar demokrat memleketlerde 
cenin halindedir. Muvazenede hangi ta
rafa meyletmesi gerekliğini tayin ve 
tesbit etmek Rusyaya düşüyor, ve Rus
yanın da bu kararı kesin olacaktır. 

cWor!d D~eıt• ten çevıren: 

lbrahim Hoyi 

100,000 çift kadın ç~rabı 
ihraç ediliyor 

Tlco.rat Bnknnlı~ının ihracına knrnr ver
d\#1 100,!JüO kadın çorabının kontcnJonı 
tamamen kapanmıttır Çorab tbrac etmek 
13tryenler ltllaHltçı ve: thrncntçı blrltklcrıne 
mü.raca.at etm1şlerc.11r. Blrllklcr. karar mu .. 
clblnce bunların ellcrlnde stok bulunup 
butunmadı~ını tc>bte etmiş ve stoku oıan. 
lıuo. lhrac mütondcst vcr1lmtşUr 

tırmı.ş, Rusların kar~'lSına muazzam 
bir kalkınma ve onarma işi çıka_~mı.'tır, 

, fakat milletin istilacıları geri puskurt
mekte gösterdiği 1tahramancıı ·nıtavır, 
Rusların kendilerine olan güv!'nı ve 
rejime karşı da halkın ınancını artlır
mıştır. 

Rus hükiimetinin bütün milletfora-

'l////111'" 

. VE . -.DEDİ~OQ.(!7 1 

Ihrocat ya.pncrklnr aro.sındo. cİüztne~t 1 ·1 
etcrııne kndM mtl5terl bulonlnr oımuçtur. 

lbrocaıın eıtscrıot onaşarıt memıeıtctıcrı. 
nedir 
• Tlcİır>t Boltanııgmın, y~nlden 100.000 
lp~kll kadın çorabının dahn. lh,ncına mü
so.&de edecei!l haltkındnkl hatıcr henUz ta-
hakkuk «-~m~mlştlr. 

İngiltere ile ticari münasebatımız 
Amerika. 'Vl" Eıotcrlin aahr1..'!;t memleketlerHc 

ttcarotımızı düzenllyen 111 numarnıı •lr. 
külerln bllh~a Jnglltere Uc art.mızdakl tı. 

cari münA!lcbetlcrln tıı.nzhnl için deglştırı. 

ıecc~l haber verllmektedlr, Bütün arzulara 
raıtmen ~lltere Ue tıcarctımız düzeleme. 
mektedlr Londrıtdn yapılan anl<MJmndnn 
bugüne kndnr müebct nctıçe aıına.mamıçtır. 
Jnglllzlerln mnllarımızı pahnlı bUldukları 

her vesile ile söyJenmıstır. 
Ankarada yapılan totklklor ve toplantı. 

ıardan eonra iki memleket nrMtndakl tıca. 
retln lnkl§nfı için yeni bazı esaslar tesbıt 

cdtlmt:ıtır , 
Jnglllzler memleketimizden fındık almak 

istemektedirler. Yalnız bugünkü fındık fi. 
atıarııe tngtıtzle le bir bağlanma yapılma. 
oına !nılc~n görülememektedir. 

Baronun toplantısı 
Iatnnbul Dnro•u umumi heyeti, önümUz. 

deki cumartesi günü eaat on dört buçukta 
toplanacaktır, Bu senelik toplantıda, idari 
mpor 1916 bütçesi totkl!C edildikten bnş. 
kB ı.'.ıaro meclisinde müddett _!>iten beş a. 
2a." yer1no yenllerl scçUeccktır. Avukn.tlurın 
bQ21 ıetcklerınln de bnrnretll müzakere ve 
müMJ<nşa menuu ie,ıı:ıı edece~! sanılmak. 
tndır. 

Kömürden zehi-;1enerek 
ölen bekçi . 

Caddebo."nmdıı Ra,ıde ald pllJde. yatıp 
kalkan Mehmed o~lu Ahmed adında bir 
oıUııa pldJdnkl odnsındo. ölü olarak bulun
mustur_ Kadıköy .Adllyo doktoru er•eııı 
muanne •d•rtlı: ölUmtln kömUl'drn çıkA:ı 
karbon dl OkRlt gaz! ile ileri geldl~lnl \1)• 
hlB otmt:ı ve defnine rulı~~t vcrıntştır, 

ır:ıst iş ortaklığı m~elelerine, -kendl 
tiibirlerile- realist bir gözle bakması~ 
sebeblcrindcn bazıları bunlardır. Eger 
kollektif emniyet Rusya için f:ıyd:ılı 
olurs:ı, Rusya buna başvurac~dır. Fa
kat ben Rusyada, memleket Iıdcrlerl~n 
bu tedbiri Rusyıının ilk savunma (mtl 
dafoa) hatlı olarak saydıkları lntıba-
ını almış değilim. . . 
Rusyaılın eni ba~tan imar edılebıl· 

Y • r ı ınesi, ondan sonra da maddi ge ış;ne ere 
kalkışabilrncsi için şu iki şarlın yerine ---·-----a i TA BUL 'un 

49 uncu sayısı çıktı 
Bu sayıda : 

İNGiLTEREDE DEMOKRATİK 
İNKİŞAF 

ORTAÇAGDA FRANS~ ŞİlRİ 
ŞİİR ve DİVAN ŞİİRi 
LA BOllE;\IB 

Başlıklı tetkik mevzularını. 

AYRICA: 
Sıntfiar ve Milletler Nizamı - Dış 
Tesir Tecrübeleri - ilmi Tar
tışma Seviyesizliği - mevzularını 
tetkik eden fıkraları, genelerin 
nesir, şiir ve tetkiklerini oku
yunuz. 
İSTANBUL sizi bir taraftan 

memleketin müsbet düşünen 
genclerile tanıştıran, öte taraf
tan dünya olaylarını milli ihti
yaca göre tetkik eden büyük 
kültür dergisidir. 

-BUGON MA TiNELERDEN İTiBAREN 

SARK Sinemasında 
Amerikada harb esnasında hazırlanıp ancak harb sonrası 
gösterilmesine izin verilen (ÇEKOSLOVAKYA KASABI) 
lakabile anılan 

PRAG NAZİ ŞEFİ 

HAYDRİB'in ESRARENGİZ KATLİ 
Baş rollerde : 

Brian DONLEVY - Walter GRENNAN -Anna LEE 

Dahi Rejisör FRİTZ LANG'ın şaheseri . 
Seyredenleri heyecana sürükliyecek İkinci Dünya Harbinin en bilyük 

siyası cinayetinin lçyüzü. · 

lJNİTEDE ARTİSTS 

1945 senesinin cYlLAN KADIN. ı 

Kalblerl zehirliyerck, gözlere yaş doldurarak 

A R Sinemasında devam ediyor 

ÇirTE TAZMİNAT 
• Double İntemnity • 

BARBARA STANWYCK FRED J\Jac MURRAY 

EDWARD G. ROBİNSON'un yarattığı bir ömür romanı. ..................................... 

ki. 1st 
karışan bir takım uygunsuz " dil· 
tnrnfındıın tnşlanılığını bildirrniş~e~ ri· 
Frenklerin foule psikolojisi dedılı ~ ~l 
yani eski tabirile «cemmi gafir> l\ 
tabirile de kalabalık psikolojisi dcdıl,. 
miz ruh haleti, bu gibi coşkunluk tc:;r.1 
hilrlerinin şuunınn hnkim olur; keli 1,;r 
heyecana kaptıran kalabalık, ta5'.11~~ .. ıı· 
sel gibi akar, hızlanmış bir çığ gıbı • 
\'arlanır. ·t' 

Münevver Tilrk gencllği,. son }teiı~i 
canlı tezahüründe, ruhunun ıı•ale ;,.c 
göstenni~; meseHI, geçenlerde ı<alt ii' 
''" İskenderiyede yapılan protesto ~-bl 
mayişlerinde görü1en yağmacılık ~i
harekellere benzer en küçük bir ~·w 
seye, l{endinden olmıyanların daln .,1:r 
şebbüs etmelerine meydan verme"'\u 
ki bunu takdirle karşılamamak le• 
değildir. he' 

Türk geneliğinin infial ve hiddetl •. ,J 
yecıın ve galeyanı Atatürkün emarıe11 '., 

~9' ~'oketnıeğe çalışan km! propaııan İı~ 
çevrilmişti. Genelik, gl ttlkçe aııtsrı ~~ 
propagandaya Jcarşı ruhunda dııyılı\, 
nefreti göstermek istiyordu. Bu ııçık n• 
meydanda olduğu halde, bir müddetft •• 
beri Türklyeye karşı düşmanlık ba)1' e• 
ğını çekmiş olan Tass Ajansı, bu ~ıtl' ı• 
keti faşistlerin Rus aleyhtarı bir nıı~ ~· 
yişi gibi göstermeğe kalkışmıştır. AJ~d• 
sın An karadaki muhabiri, IstanbU ıği+ 
vulmbulduğu için gözlcrilc görırıed ı• 
kulaklarile işitmediği bir t 1ahürün ~ • 
hiyetiııl değiştirmiş ve nümayi~çı ~' 
rin «Kahrolsun Ruslar! Ruslara ölıı~;. 
gibi Tass Ajansının ve Sovyet radY0 , 

rııun ağzına yaraşan feryadiar saVl''dı 
duklarını ve afişler taşıdıklarını 1cen. , 
memleketine bildirmekle tıynetini 11°1 

!ermiştir. r 
Türk geneliğinin taşıdığı levha!• '. 

bilakis, «Biz faşist değiliz, bi:ı: naıi .d~, 
··ı· B' f • ı· k u"n<ı11" gt 12», « ız ne aşıı; 1r, ne om - -1'.'i 
dcmokrntız!ıı gibi sözleri ihtiva c~tı;. 
halde, Tass ajansının muhabiri, yerli i 
yabancı yüz binlerce ki,i.nin gözle~ 
önijnıle cereyan eden bir nümııY~ 11 
mahiyetini değiştirmeğe kalkışması, !~~ 
yukarıda işaret ettiğimiz taıuikçıl11, 
nev'inden bir tezvir, bir yalan, bir tf 1, 
radır. Azerbaycan isyanında olduğu ~ 1 
bi, her kanlı komünistlik JrnrekcC~P9 
göklere çıkaran Tass Ajansı, kendi işıP. 
gelmiyen nümayişlere ve fikirlere, !•, 
şistli k damgasını yapıştırmağı. bir nıs ~ 
rifet saydığı için, Türk geneliğinin ~~, 
tezahürünü de, gene lstediltl renge bO 
yanuştır. 

. Münevver Türk g~nclll!i, sadece ~ti: 
türkün emanetini korumak için, ırıer!I. 
le kette ki demokrasi ve hürriyet ha"'• 
sından faydalanarak :ı:ehir saçanltıl' 
karşı harekete geçmek zorunda kalt:Ull' 
tir. O kadar! 

İngiliz çocuklannın. resifl1 
sergisi açlldı 

BUJUk Brltanya okul çocuklarının :vJP~ 
tıııı resımıerd•n müte~ekkll bir ..,rgı dOr 
Beyazıdıhkl Inklll\b mUzeslnde açılnıııt~ 

Sergiyi, aeçtm dolayısllo meşgul bulul' 11 
Vail adına AlAeddln Tlrldotllu açmıt, O~, 
takiben Mr, Bootock bir hitabede buııı~. 
muştur, Mr, Bostocıt, geçen seneıerdo ııo:ı. 
ııad ort" Okulu öğrencilerinin eserıerıod , 
müteşekkil olup Londracıa açııa.n ıerılf 
karşllık olarak ~çılan bu ••rsl vasıt,sll~ 
Türk ve Iogll:ıı çocuıtannın bir o•' 
fikir t.atlslndo bulunduklannı belırtrnllıJr· 
Mr. Bostock'u takiben Prot Kenan 1'' 
mtzan tcııhır edilen resimle~! •anat tı.W' 
mından tahlU etmiştir Bundıın sonra ,er• 
g! gezııınıetır, Sergide 9s resim bulunDl8~; 
tadır. Buntnnn h•P•l dört ııt. on yedi ~:r 
arııııındakl Ingll!z çocuıcıannın eserıerıd · 

Kadıköy Halkevi resim suıisİrl 
Kadıl<O;- HMkevl resim öğrenc!l' 1 Y•• çaltfınnlarını bir araya toplayan ,oırı> 

bir serııı huırıamınır. ı:ıergl 9 nraııı<t• 
8 ocak a:yıno. kadar açık .kalacaktır. 

Tıbbi müsamere Dl 
Haydarpqa NUmune hasta.nesinin tıb ı> 

mUMmerelerıncıen lklncıaı Pro!, Dr, gos~ 
Reşad 6ıjtındım'ın backanlıll;mde. topla.ıı"'ı:ır'. 

1 - Jkl Ulsor peptllt vak'Mı Qpr, 
Feridun Şevket Evrensel taratın'dan 

2 - Mtde tahllyeıının deterı Te 'r&<t~ 
loJlk rapor, Röntgen mütehıııı•ıııı Dr. 1'

0
, 

<tm Nuri l çgOren tarallarından takdlDI ,.ı 
!unmuş ve dahiliye mUtehassıııı Dr ,\llı1l 
Rasim Oııat, Opr. Dr. Feridun ı;le~Jı:et ~; 
rense! ve Dr, Kllzım Nuri lçgOren ar.,.ı!l.,. 
bu konular üzerinde t~ıcmıılnrı nıuıe 
ltlb top>nntıya son vorllml§tlr. 

Tabanca temizlerken ,.ıı 
Fcnerdo. Abdili ıoknğındn 16 nunıar ııJ 

~:!~zı~!:~n n~~~cı::nr~ıı:a~n .k~::::.~
1

:, 
va~ından yaraı&nmıgtır, Yaraıı Be.lat 14 
aevJ huta.n"alne kaldırılmıştır. 

SÜZAN İLK us ı>ı 
ile 

HAYREDDiN FETHİ KÖSTEl\f. 

Evlendller. 

Bursa: 2/12/945 
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6 Aralık 1945 

Üç büyüklerin 
dıs bakanları 

' toplanacaklar 
a - 8(1ftc.rcıf• 1 inci sa.lıifecUı 
~il!kan Truman'ın geçen hafta yaptığı 
ho ll\eçle üç bilyukler arasında bundan 
,, Yle hıçbır yenı toplantıya ıhtıınal ki 
'liıuın kalmıyacağı ve eskiden olduğu 
~bı ~imdi de ozel konferanslara ta
lftar bulunmadığı yolundakı sözle -
rllıden sonra milletlerarası :şler uze
~l~deki endişelerın ortadan kalkm>mış 

duguna dıkkatı çekmektedır 
h •'l'ımeS> e gore, son uç senede uç 
~ u:.ıuklcr arasında yapılan toplantıların 
~ nıuttefık arasında genış olçude bır 
)Urlık yaratılmasında son derece bu
U· it btr ehemmiye\ı olmuştur Bu bir
) gııı yakın bir geçınışte olduğu kadar 
~akın gelecekte de elzem olmıyacağını ;Ya onu ıdame ettırmek ıçın gcreklı 

41elluıu:mauın uygun olduğ1ımı ve ıyi 
ti edığıni iddia etmek çnk cur'etkllrane 
~ lcak ve bu durum karşısında da, 
ı enu~ işe yarıyacak her vasıtayı bı -
•ltırıak yerstz olacaktır Geçen eylul 
~hııda Londradakı dı~ ışler bakanları 
0nferansının muvaffakıyetsizlığc uğ-

~ll\ası sorumlu lıderler arasında mun
laınan goruşmeler yapılması ıhtiya

tııtı kuvveUendırmektedir 
Rusların tekzibi 

~ Moskova 5 (a a ) - Tass aıansı bıl
llyor· 

it 1lnıumlyetle ıyi haber alan mahfıl-
rden verılen malumata gore, cAgen
~ des Edi tions de Prsse> ısımlı Fran
:~ aıansının, Sovyetler Birlığınin Wa
U gton buyuk elçısı M. Gromıkonun, 

ltıç buyükler toplantısına muhalefet et
'rtı tsı, uç Dış Işlerı Bakanının toplan
lıt ~l hakkında sarahatslz hır cevab 

llnes1, Almanya ışgalının en geç 1949 
~ak .ayı başında sona ermesini teklif 
~ llıcsı, Uzakdoğu !çın Almanyadakine 

11 
llzer hır kontrol komisyonu teşki
~de ısrar ebnesi vesaıre ıçın talımat 
~ lJıı~ olduğu bahsinde 30 kasım ta -

1ı haberi tamamile asılsızdır 
İııgiltere ile Rusya birhiriı;dcn 

uzaklaııyor mu? 
~ Londra 5 (a a) - Avam Kamarası
'Jıırı bugunku toplantısında Dış Işleri 
hakanı Mr Bevın muhtelıf meseleler 

1;k..\::ında ızahat vermışlir Bu arada 
r Bevln'den ~u sual sorulmuştur: 

ııı <- Mekanizmanın çalışmaya başla
~ ası içın, Jnglltere ıle Rusyanın yavaş 
; •va~ bırbırlerınden uzaklaşmasına mu
dlade etmektense, lkt memleket ar:ısın
g akJ_ ıht!IWarın halli ıçin hususi bir 
•net yapılması ıcab etmez mı?> 
ll1r. Bevın şu cevabı vermiştlr 

r «- Inglltere ıle Rusyanın bırbırle
~1\den uzaklaştığını kabul etmiyorum. 
~ı:an dostluklar, çok sıkı buluşulma-

ca daha çok buyur.~ 
~ldr Bevın'ın bu cevabı guluşmelerle 

r,ılanmıştır. 

Rusya İranın ta e i 
tekrar re e ·ti 

• 
1 

Londra 5 (BBC) - Sovyetler , Bır
llğinın Tahran elçıl!ği, bugun Iran hu
kOmetine blı nota vererek, Azerbay
cana gonderilecek lıanlı kuvvetlerın 
Sovyet işgal bolgcslnden geçmelerını 
tekrar reddetmlştır. 

Tahran 5 (a a ) - France Presse 
Sovyetlerın kat'1 cevabın:t rağmen Iran 
hukOmeti, muzakerelere devam etmek 
azmındedir. 
Rusların Azerbaycanda kalmasını ve 

Iranın nüfuz bölgelerıne ayrılmasını 
ıstcmiyen Amerikaya Tahranda buyük 
bır guven besbnmekte, meselenın an
cak buyuk devletlerin mudahalesılc 
hallcdilebıleceğı fikri, Tahran resmi 
ınahfillerınde gun geçtikçe kuvvetlen-
mektedir. , 

İngilizler de bir nüfuz bölgesi 
te,kil edecekler 

Tahran 5 (a.a) - France Presse ajan 
sı blldırıyor: 

Iran m:ıhllllerl, Azeıbaycan <demok
rasi> taraftarlarının hareketini, harıc-

den gelen amillerın tahrıklle ynpılmış 
sun'! bır hareket tcl5kki etmektc>d•rler 
Bu hareket, eyalell doğrudan doğruya 
Rusyanııı kontrolu altına koymuş ola
caktır. 

Bu hareketlerin neticesi olarak ku
zeydı; bır Sovyet nufuz bolgcsi teşek
kul ettiğı takdırde r,uncyde de znrurl 
olarak bır Ingllız nüfuz bolgesinın tc
şekkul edeceğını goren Iran saylavları 
arasında şlddctlı bır kaynaşmanın baş 
gosterdıi\ine ışarct edılmektedır , 

Rusya notasının metninin ne,rine 
mibaade etmiyor . 

New-York 5 (R) - Dış Işlcrl Bak~nı 
Mr. Bymcs bugun verdığı hır demecde 
lran meselesi hıtkkındakı Amerıkan 
notasına Sovyet hukCtmetinin verdı~ı ce
vabın neşredilmcsıne henuz Sovyetlerce 
musnade edılmı>mış olduğunu soylı.-miş, 
Irandaki işgal kuvveilerının 1 oca:'.c ta
rihinde tahliyesı hususundaki rı< taya 
da Jngıltercnın henuz cevab verınedıği
ni iliive etmiştir. 

- - ... "'""' ""'"'""' ııııııııııııııııınıııuıın ı ııııııııııııııllllll!llDlllllllllllllllll•ıııırnuum•uu :· .... • .. • --

Boğazlar meselesi 
- Ba{tara.f\ l l>tci sanljede -

gunden beri bu işleri yapmağa çalışıyo
ruz. 
Dış işlerımızde değlşml' bir şey yok

tur. Komşu ve dost devletlerle hergün 
biraz daha dost olmağa çalışıyoruz 
Sulhun ve insanlık huzurunun bir:m 
evvel yerle~mesı ıçın ellmızden geldiği 
kadar çalışıyoruz ve çalışmakta devam 
edeceğiz Mılletlerarası ışlerden biri de 
bizl candan !lgilend!ren Boğazlar işidir 

Potsdam toplantısında verılen karar 
tatbıkatından o1arak Amerika buyuk 
elçısı hukftmetinln noktal nazarını bıl
dlrmek uzere geçen ay başında verdığl 
notada Montreux muk;ıvelesl hiıkum
Jerınln bugunkü şartlara uygun bır su
retle tadili için uluslararasl bir konfe
rans toplanmasını teklıf ve davet vu
kuunda Amerikanın konferansa mem
nunlukla iştırak edeceğin! beyan ettık-
ten sonra, 
ll Boğazların her zaman için bu tün 

milletlere aid ticaret gemllerıne açık 
olması, 

2) Boğazların her zaman ıçın Ka
radenızde sahıll olan devletlerin harb 
gemllerıne açık bulundur.~Iması, . 

· 3) Sulh zamarunda, sahildar o!ını7~n 
devletlerin muşterek bı.r anlaşma ıle 
lesbit edilecek tonaıdakl harb gemıle~l
le sah!ldar devletlerin sarih musaadesıle 
veya Bırleşmış Milletlerin otori~sı na
mına gonderllecek harb geınilerı nıus
tcsnn olmak uzere Boğazların sahıldar 
olmıyan devletlerin harb gemılerlne 
kapalı bulunması, 

Ye i parli 
13a~tnTalı ı 111cı salıı/crde 

İzmirdeki akisler 
Izmır 5 (l'ele!onla ) - Iı.mir C II 

P. mensublarından bazı maruf z.;,valın 
Paı tiden fatıfa edecekleri soylenmckte
clır Eskl serbest Cumhuriyet Fırkası 
Iı:ırıir \e•kıUitı reısı Dr Ekrem Hayri 
Ustundağ yem paıliye gırmek kararı
nı vermış olmadığını, yeni ıı:ı~tmln 
programı okunup esaslı surette ınce
lcndıkten sonr:ı bclkı bir karar ver -
nıek hatırdan ~eçcbılcceğl'll, halbuki 
yenı parti pro;:ramının mnlıim ol
madığını söykmıştır 

Egkı Izmir mıllclv<'kıllcrınden Meh
lned Aldemır Çc<me •, otuınıaktadır. 
Yeni parti ile ilgm ol lu~u şayıasını, 
Celal Bay arın yan Çc· ın<'de geçırmlş 
olmasına atfederek .Ben Halk Partl
sind'enim> demektedır 

Dr. Behçet Uzla eski Ticaret Ba
ıkanlarından Nazını Topçoğluııun yeni 
partıye girecekleri soylenmektedır. 

Etem Menderes de Partiden 
istifa etti 

:lzmır 6 (Telefonla) - Etem Mende
r,es 'H:tik Partıslnden 1St1!a etro4tlr. Be
yanııtında diyor ki: 

CUMHURiYET 

İzmir ve Bursa a e 
gençleri de dün g .. ,W) .. '! "'•" e • 
'te ıh ürat yaplllar. - BQ.ftaraf• l tnct sııhlfeda - mışt!. Goruşmeler ~onunda, bu neşrıya-

- Bcıştarajı l tııcf sahlf~de - Başbakan - Son gunlerde bazı ga- tın guvenılır mahJyetlen uzak olduğu 
zetelerln soyledlg-ı soı.!er ,uphe yok ki bclırtıldı, 

Ba§bakanın sözleri edylenemezdi. Bahsettiğııuz tedbırlere Ta.ss Aıansı muhnbırınııı Istanbul-
Ankara, 5 (Teldonln) - Başba'knn 

başvursaydık belki bu gazeteler de çık- claki nurna>ış hakkında çektiği telgraf 
gazetecilerle gorİıfıurken, dün Unıver- d k ld mazdı. Fakat gene burada sizlerle bir- uzerın e de onuşu u. Numayışı gor-
sılc oğrencılerı tarafından Istanbulda ı ilkte verdlğımlz karardan uzaklaşmak muş olan gazckcı er genclerın ne elle-
yapılan tezahurler hakkında tahkıkat d T b Jd lstcmedım. Gazete kapam:ık kolaydır ve rın e, ass Aıaıısının ı ı.rdlğ! şekılde 
açılmış olduğunu ve tahkikat biter benim kanaatimce bir hı.ikumet ıçın bır yazı, ne de dıllcrınde Ruslar ıçın 
bitmez bu mesele hakkında bır resmi böyle kolay muvaffakıyetler elde etmek kolu bır kelıme bulunmadığını telfrar-
teblığ yayınlanacağını bıldırmıştır. buyuk bir 'kıymet ifade etmez. 50 ncı !ayarak bu asılsız haberi vermekte ıs-

Müstakil Grupun kararı madde hı.-nuz yaşıyor Fakat kapamadık rar etmekle ortalığı bulandırmak isti-
Ankara 5 (a a) _ C H. P. Mustakll Daha başka teşebbusler de yapabıl!rdlk I yen muhabırln hudud dışına çıkarılma-

Grupu ha.kan vekıll!ğındcn. HukOmettcn ızln almak suretıle açıla- •ının duşunulup duşünulmcdıgıni sor-
C. H. P Mustakll Grupu, 5 12 19i5 cak davalar da vardı. Mahkemeleıi hol- dular 

çarşamba gunu, Başkan vekili Istanbul rekete geçirmedık Suçumuz sade bu Başbakan dedı ki· 
mılletvekılı Ali Rana Tarhanın başkan- değıl; memur dıye alarak resmi vazıfc 
lığında toplanmıştır. verdıklerlmlzın d:ıhı bize karşı 'ıstedık

Mustakil Grup, 4 12 1945 tarihinde Is- !eri kadar kufur savurmasına musaade 
tanbuldakı tezahurlere sebeb olan ya- ettık.> 
yınlar hakkında yaptığı goruşmeler ne- Bu sırada· Kimlerdir? sesleri duyul
tlcesınde, Çağımızın çeşldlı fikir akın- du. Başbakanın bu arada bazı doçent
ları ıçınde belirmesi tabıi olan iıkir ha- teri kasdettiğl tahmin olunmakla bera
reketlerlle tepkılerının milli bunyemıze her kendısı cevab vermedi ve sozune 
zarar vermemesl ve cemiyetın nızam ve devam etti: 
ahengınl bozmaması için en esaslı da- c- Daimi blr rejime geçmek !çın bu 
yanağın Turk millel!nin ve yetkilı hü- badırelerden de geçmek lazım. Neka
kClmet makamlarının uyanıklığı inan- dar ge'i' başlarsak o kadar geç varaca
cına ıstınaden ve bu konuda alınmasını ğız. Bu devreleri n:ısıl olsa atlataca~ız 
yerinde gorduğu tedbırlerı gosteren bır İyisi mi, en kuvvet1i olduğumuz bu za
karar surctını hükumete tevdi eylemeyi manda, henuz Ataturkıin havası, Jno-
kabul etmiştir. niınun zekası hllkım olduğu bu zaman-

Şehrimizdeki tahkikat da, namuslu hükumet adnmlarımızın 
Yüksek tahsıl genclığiuın evvelkı ve yetişkin genclerımızın ~mıd ve neşe 

gunkü ;numayışl sırasında; -Sıkı Yo- verici çalışmalara kuvvetlı hır imanla 
netim Komutanlığının resmi tebliğın- devam ettıkleri bu zamanda nllatalıın 
de bıldirıldığı gıbı- tl'nlversite oğren- dedik. Karşımızdaki hır sover, tki sö
cılerının bır kısmı' taralından iki ba- ver, sonunda sövenler ~ovmekten, oku-
sıncvile b k k tabe · 1 1 ;ııanlar da bu sovmelerı okumaktan bı-

h
'.:dl aç ı f vdıne byapl ı an kar dedik Sonunda hayat lste.Jığlıniz 

taarruz J sesı ctra ın a a~ ıyan d 
tahkikat ve ta' ıl::ata dun devam olun- seviyede daım1 hale gelır lyde ud~d1uk m • ' .. . . ki, bu kararımızdan caymış a egı ız, 
•. uştur. Zabıtaca Em.nıyet Mudurlu- ve b hfidıse e ra· en gene dayanmak 
gune getırılen bazı kımselerın ifade- lst u y gın 
lcrl alınmı§lır Bu sureile diın 21 gene ıyoruz. y 

1 
Ad 1 t B 

dinl 'im' \ S k l dli Şunu söyliyeyim anız a e a-
eru ış ır. oruşturma, as er a kanlığının elınde e111 kadar matbuat su-

~argıçlıkça yapılmaktadır. Soruşturma çu vardır ki hukı'.ımetın Jzıule mahke
etıcesınde; tahrıbattan kimlerın ve meye verilebılır. Belki bır kaçını Şll son 

ne . d~receye kadar sorumlu oldukları günlerde mahkemeye vennek zor11nda 
belırtılerek, gerekli kanuni muaıı;ele kalacağız. Zira mevcud kanunlaro da
yerıne getırılccektır. Vazıyetin ınkışa- hl hiç bir turlu rıayet ctmiyenlcrın 
fı için, soruşturma gen;§Jetilip derin- kanunla karşı karşıya kalmanın ne de-
le~tirilmek \edır. mek olduğunu bılmelcrl Jilzım gelıyor.> 

Halil Liitfinin açmak istediği Bir muhalif gazeteci de dun gencll-
zarar davası ğın hışmına uğramış olan solcu yayım-

Diğer taraftan, matbaası, makınelerl lar dolayısıle «sansasyon°1> sayılacak 1f 
ve eşyası zarara ui(rıyan cTan> sa- şantta bulundu. Bu başyazar soze fOY
hıbleTınden Halil LılUı Dorduncıi Is- le başladı· 

c- Yabancı mulıebirlcrin telgrafları
na, hatta barb yıllarında dahı takyld 
koymadık. Sadece doğru olmadığını 
bıldığinıız cihetler varsa tavsıyelerde 
bulunmuşuzdur ve bır çokları yanlışları 
duwllınışlerdır F.ıkat düzeltnu~enlerın 
telgrail:ırını hiç bır vakıt durdurmadık. 
Ta.ss mulıabırıntn telgrafı bunların no 
birıncısi, ne de sonuncusudur. Bır çok 
yabancı muhabırlcrden ısrar edenler ol
muştur> 

Huscyın Cahid Yalçın - Fakat bu 
mesele buyurdu ğunuz çcrçevenın dışın
dadır. Bu haberdckı, alel~de hır yanlış
lığa bcnr.etılemez. İlu yalanın hır kasdı 
mahsush verilmek lstendığl muhak
kaktır. Turkıye !le Sovyetler arasınd:ı
kı dostane mun:ısebetlerı bozmak mak
sadı gudulmu~tur. 

Başbakan - Sovyetlerln biı.lın sö
zumuzu Tass muhabı.rının sozunden 
iıstun tutacağına kanaat getirdığırnız 
içındlr ki boyle haşın bır muameleyı 
duşunmedık bıle • 

Mal beyanı kanununun uygulanma
sında daha pratık yollar bulu)'lması u
zermde de goruşmeler yapıldı Başba
kan, ızahları sııasında, yolsuzlukların 
onunu almakta en tesırli çarı.-nın me
murların karnını doyurmak olduğunu 
da kaydetti, Gazetelerde yer bulan ba
zı şıkilyetlerl ele alan Şukrli Saracoğlu 
bizzat ılgılen.,rek yaptırdtğı tahkıkatın 

bu şık5yetlerden çoğunun samıml ol
madığını goslerdığınl misaller vererek 
anlattı. Bugun Parti Grupunda dn ııo
ruşülen sabun ve zevtlnyağ mes~lesi, 
gelır vergısi ve dığı>r bu sok mevzubr
da blrblri ardınca gelen sualleri d<' ce
vablayan Başbakan, gozetccılcrın sora
cak şeyleri kalmadığına ve bulun me
raklnrını gdcrdiitıne kRrmat gctırılık
ten sonra hepimizi birlikle çay içmece 
davet etti. 

Mekki Said Esen 

tanbul Cumhurıyet Savcılığtna baıvu- c:- Kanunlarımız y:ıb:ıncılardan para 
rup, tahrıbalın tesbitile ceza kanunun~ alma suçunu kafi derecede cezalandır
da yazılı hasar ırası maddesıne g.,re nuyor. Hurrlyet, ancak bir memleketin 
dava nçılmasını istemişti Halbuki; hil- hayrına kullanılmak ş~rtlle iyidir Hal
dlseye kül halınde Sıkı YoneUm Ida- buki son zamanlardaki solcu neşrıyatın 
resi eı koyduğundan, kendisinin bu manzarasını komşu memleketlerde mc- Değis, tiril_ecek kanunlar 
bakımdan oraya müracaat etmesi la_ sela Iranda olup bitenlere benzetmek , 
zım gelmektedır Savcılıkça bu husus Hızım gelırse bu dcmokrasl isteğinin - Ba.ştara.Jı J lnC1 sa'hı/cdB -
kcndısine anlatılmıştır. başka menfaatlere alet olarak ileri sü- desınin polis vazıfe ve saHihiyct 

tulduğu gozden kaçmaz. Hattı} yeni çı- :Canunıle Cemiyetler K:ıııunutıun ba
kan solcu bir gazelenın sermayesınin zı maddelerini değıştiren ve ıçbmaah Parti Grupunda doğrudan doğruya yabancılar tarafından umunuye kanununa muzeyyel 1328 ta
verlldlğl sanılıyor Bu işe teşebbus c-

- Ba•taraf• ı •ne! salıı'fede - rıhll kanunun kaldırılmasına dair olan ~ • denlerın mal(lm olan mali vazlyetlrrl 
söz alan Ticaret Ba'-·nı Raif Kara~ 'e- k kanun tasarıları, llgıli bakanlıklarcn "" - "' de bu zannı kuvvetlendırme tedlr. M<!-

4) J aponyanm Akld devletler arasın: 
dan çıkarılması ve MU!etler Cem~yetı 
yerine Birleşik MiUetler sıstemınln ıka~ 
me edı!U'lesı, 

Yolunda dort maddede telhis e\tlğı 
İ preruııplere gore Boğazlar reıtmlnln ta

dili mıitalcasında bulunmuştur 
Amerikan notası hakkındakı göruşle

rımız şoylece hulllsa edılebılir: 
Gerek suUıta, gerekse harbde ticaret 

ve harb gcrnılcrınin serbestçe geçiş 
haklarına daır Montreux mukavelesın
dc mevcud hükumlerı, Turk guvenlığl 
ve egemenllğıle en ıyl tclıf edecek esas
lar mezldlr mukııvclede sarahatle derpış 
edılmış olan bir uluslararası ko fcrans
ta tayın ve tesbıt ed!lcbılecektır Ilglli 
uç devletın bu husustaki goruşlerı hu
kumetıınlze bildırildikten ve muhtelif 
goriışler tetkik edildıklen sorıra kendt 
fikırlerlmizin etraflıca b!ldirılmesı ım
kanı hasıl olacaktır. Amerikan göruşu-

İstanbul da se~imi Mek 
Hikmet kazandı 

ı - B(1ftara.f• l inci sahifecle -

1
1tdan bir çoğunun gellp reylerinı at

ı ı~ları goruluyor ve gelenlerın bır çok
~arını ~ık ve zarif gıyınmış kadınlar, er
;kıer teşkil ediyordu. Bu defakı seçim 
t llcadelesl semt ıkıncl seçmenleri ınu
~d~!esi gıbı bir durum aldığından 
~ lıl.arın çokça reylerinı Beyoğlu Parti 
c:ı başkanı ıBaro Reısı Mckkı Hıkmet 
S lenbeğe verdlklerı hissedılıyordu. 
h •at tam dörde gelmek üzere iken meş
b ıı: seçim münadısı Necatı Kaftanoğlu 

<Parti yüksek kurulundan ,mutlb h\ç 
bir sebeb gosterllmekslzln, görUlcn !il· 
zum üzerine, kn) dile Parti Aydın baş
kanlığındat'I çekllmck.llğlm teblığ ed!Un
ce Parti merkezinde bana karşı bir 1Ll
madsızllk havasının mevcudly,etlnt ım

lııdım, ıstıfa ettim T:ıhmlnlrne göre, 
başkanlıktan çıkanlmamın sebeol, Tl
c:ı.ret B~kam Aydına geldlğl zaman 
kcndlslle b:ızı mrseİelerl nçık olıırok 
mUnak!\şa ttınemdlr. Bu hususta. kat'f 
bı.r şey bılmlyorum On altı yıldır !cinde 
re.al şel:.llde çalı~tığım Halk P:ırtısım 

dalma taziz ederim Kendi prenslplerlme 
uygıın blr partı 1çlnde vatanıma }ararlı 
blr şe!,Udc çall§acağlrn • 

Dıiı;er taraftan, Aydından bildırlld!ğl

ne gore Aydında yeni Partinin faaliyete 
ı;eçmesl sabırsızlıkla beklenmekte, Celrt! 
Baynr ve Adnan Menderesten buytik 
bir sempati llc bnhscdllmekted!r Aydın
lılar Adnan Menderesin yeni partide 
s~krctP.r olacağını mtılıakltnlt saymakta
dırlar. 

nlz, ı1 arbden önce zeytin rekoltemlzııı d b 1 d lıazırla11mış olup son ş<>killerlnı almak murlardan ol uğu gı i gazetec !er en 
zcytınya"' !hrncına Jmk:l.n verir bir de- d ..__ b 1 1 üzere bakanlar kurulunca incelenmek-'" de icabın a mal ·ucyanı Js!cnc f me !-
recede bulunduQ'u halde harb yılları dir > tedlr. Değışm<'Si gereken diğer kanun-
lçlnde oıdu lstlhl1\klnln btr kaç m\sll lar hakkında da, her vakit oldu~u gıbl 

Başbakan - Yen\ matbuat kanun ta-
artrnasl ve diğer yağların yetersizliği gene !lglli bakanlıklar haı.ırlıklarda bu-

sarısında bu nokta uzerınde dutuldu-
dolayıslle şlmdly,e kadar zeytınya•·ı fs- lunmaktadır " ğunu sanıyorum. Tasarının ıncelenme sı 

•gırmağa başladı· 
...._ Baylar ık! dakika kaldı ı .. 
lıir kadın oyunu kullandı. 
..._ Baylar bır dakıka kaldı'· 

~ A.cele acele gelen bır zat reyinl atar
~ıı meclis salonundakı saat de dordu 

!aldı. Mıinadt gene bağtrdı: 
..._Tamamı. 

Sandık Daimi Encumen toplantı oda
~ııa nakledılerek odaya kimse alınma

ı, sayım başladı. 
t lıu sırada Vakit ve Haber gazctele
ı~de çalışan bır arkadaş 
~ .._ Polıse yakalatıyorum Sahte rey 
~llaoıyor, dıye bağırıyordu. 

t lluştu Şener ismindeki bu adamın et
~•fı alındı ve bır koşeye oturtuldu Bu 
d •tandaş epey bir müddet orada bekle-
iltten sonra odaya çekılerek ustu ara

~ıldı Kendisine aıd bır ıkıncı seçım 
rtı.\zbatasiie avukatına aıd dığer hır 
lııazbata bulundu ve avukatı gelemedı
f1 !çın kendıslnın getırdığınl soylcdı. 
f?desı alınarak serbest bırakıldı. 

h bunku seçimde, adaylardan yalnız 
<ıaltJ.:ı Tarık Us ıle Vasfi Aktın bulunu
t0r, dolaşıyor, göruşuyorlar_dı. Me;dtı 
<ıiJcnıetle Zuhtii Çubukçuoglu gelmo
l!ıışterdi Bir muddet sonra gazeteciler 
~llcume~ odasına davet edıldilcr. Meb
iııluJı: kuşu bu defa da Hakkı Tarık U-
11\ın baıına konmamıştı Çokluk reyı 
~1tkkı Hıkmet almıştı Alınan reylerı ::ı
ı~-
~ıya yazıyoruz. 

\ı tı:ekki Hikmet 650 ı Hakkı T:.rık 527, 
( asfj Aktın 327, zÜhtu Çubukçuoğlu 
h62, Galib Kemali 26, Anf Ulku 9, Dr 
lUstafa Kenctl! 9, Fahrı Ozturk 7, Feh-
~I Eren, Senıhi Yuruten 6, Asaf Çele-
1\ı 2, Alı Fethi Talu, Amıral Şukiır 0-

llıı 2 Melek! Said 2 Nazmi Iyıdoğan, 
~lılıtu' Bardakçı, Hıkmet, Samed Ağa
~ğlu, Mustafa Sıtkı Tekel, Azml Varol, 

<lcı Moralı, Emin Alı, e~kl muddeıu
~urnı Kenan, Ruhı Devellioğlu, Vasfl 
llccı mulhakaila bırlıkte bırer rey 

•lnıışJardır. 

'Yeni milletvekili ne diyor? 
1.ıı:ekki Hıkmet Gclcııbcğ dun kendı

l ı, goruşcn bir muharrirımıze şunları 
'0:.ılcmıştir: 
~ <- Bem seçmekle seçmenlerin gds
lı rdık !eri ilımad, teveccuh ve mu 
')> ibbetlerınc teşekkür ederım. Bur.a la
lı llt olmağa çalışacağım, bu suretle rnin
ı;t borcumu ifaya gayret edcceğtm 
~tsaırn Parti nızaınnamesı çerçevesi 

hllinde olacaktır> 

~r. Bevin Londra Halkevine 
fahri aza oldu 

~ londra 5 <a a ) - Anadolu Aıa...,sının 
'l muhabıri !bıldiriyort: 

it bış Bakanı Mr Bevın, Londr:ı Hal
lı e1rı fahri azalığını kabul etmıştır Bu 
~~r burada Halkevı azaları arasında, 

Yük bı.r sevın~ uyandırmıştır. _ 

nun esas bakını<lan iyı bulup tatbikata 
aıd şekil ve kayıdları zamanında tetkL1c 
edılmck tizere bir münakaşa ve muza
kcre zeminı olarak kabule değer olduğu 
şuphesızdır Herhalde mü.stakbel '.kon
Ccransta Amerikanın yer almasını hem 
hukı'.ımctlmızin hararctlı bir arzusu, 
hem de bir zaruret olarak telakki et
mekteyız 

21 kasımda İngiltere büyuk elçisi de 
vcrdığı blr muhtı.rada Boğazlar rcıınu
nın, Amerika htikı'.\metı tarafından vakı 
tckiıf veçhile yenı baştan gözden geçı
rılmesınln hulcilmetınce de şayanı arzu 
olduğunu ıfodc etbkten sonra teferrua
ta glrışmeksizin meselcnın mustacel bir 
mahıyet arzetınedığıni kayıd ve şayecl 
Turk ve Sovyet hukfimetlert bu mak
sndla bir konferans akdıni teklıf eder
lerse İngiliz hükOmctınln de bu toplan
tıya iştirake amade olacağını ilave cy
lcmlşlir. 

tlhla.kl az olan bölgelerde de zeytinyağı sıra~ında gauteci arkadaşlonmı7.ın da Bundan dcirt ay önceki toplantımız-
lstlhlaklrln gcnlşlemesı sebeblle reltol- yardımını rıca ederiz. d;ı •sırası gelince 50 neı madde hükm\1-
tenın bu~Unkü lhtlyacı karşılayamadığı- nu daha uysal bir hale getirmek için 

-~ h ı Bir gaı.etecl - Otedenberl rivayetler 
nı, a. .. ıınun ve akın zeytinyağı 1htlya- ça'ısmayı dusunıiyorum, fakat korku-

ışı tılır· Şu veya bu gazete şu v.-ya bu 
cının temini 1çln zeytinyağ Uzertnde yorum ki bu husustaki asıl miı,kula\ 
'·" devletten para yardımı ııormektedır dı- ' 
.,.,.dıd kararlan alındı~ını, son günler- · gazetecilerden gelınesın. demi•tim Bu-

ye Başbakan sıfotıle böyle bir tahkıkat ' 
de başlayan sabun darlığının lse geçen gun bu korkum azalmış del\'11, ço"al-

h l 1 açtırdınız mı? ıs 
ma su yı ında elde edllen stok!aıın se- mıştır. Gene o gun gazetecılerın ustün-

Eskl• k"ıl ye meb' 1 ne sonu olması sebeblle tükenmcsh,d,en - Hayır. de durduklart konuları sııydıktan sonra, ye " US ann ileri geldiğin!, şlm"tli tabrlkalann kam- - Dedlkodul:ın duydunu~ mu? bütün bunların, üzerlerinde konuşula-

servetleri pa.nya başt olması !tlbarlle !ao.Uyete geç - Duydum Fal~at onune geçecek, bılecek konular olduitunu söylemiş, el-
tlklerlnl ve bu arada Bakanlık hesabına kanunlardır. Yenl matbuat kanun ta- verı.r ki irtica yollarını ve kapılarını 

8,,~tcırıı/ı z mel sahıfcde _ yaıptırılan sabunların da. bUYUk müsteh- sarısı hazırlanırken yabancı memleket- sımsıkı tutalım demiştim. Halbuki dil 
l!k şeh!riere ı;evkedllerek satışa ıı.rzed11· ler kanunlarını da gözden geçırmekte- devrıml, tilrkç~mızi Turklcştırmek gııy
ıniş olması dolayıs!le darlığın hafl!ledl~ y~ Herkesın şikayet ettıği cihetleri reli aleyhindeki yazılarda süldlriet ve 

t<i gün evvel buraya gelen Tan ga
zet"sınde bır başyazı ı•a r Bu makalede 
•rıvayet edetlcr kı hüküm .tın 938 ve 
939 tarilılerınde vekıllık \e mebusluk 
etmış bazı kımselerin servetleri hak
kında derın tahkiknt yaptırmış Merkezı 
Isvıçrede bulunan bır te;;kıtat vasıtnBıle, 
yabancı memlekeller bankalarına pnra 
yatırmış olanların da isımlerıni oğren
mek ıstcmış, bu tcşkıtatın şefim Anka
raya getirmış Kendısıne bolca rara 

ğlni soyledl. tamamen kaldırabıleceğimızl ldd ın et-
mentık yerme, ,ıddct, hiddet ve lnfia-

Bundan sonra söz alan önerge sahlblle mlyorum. Fakat buyuk tehlikeler bü- lin hakim olması, irtica kokan lılr yola 
bazı mUletveklllerl sabun ve zeytınya"'ı yuk ölçude bertaraf ed!lmlş olacaktır. " yavaş yavaş •apmak ıstidadımızı gös-
Slkmtısının, dah~ zlynde, tahdldlerden Bundan sonra bahis, Başbakanımıı.ın terır. Halbuki Turk ırkı, ~ımal ırkları 
llert geldiğini Vf! bundan faydalanan az evvelki demeclnde de dokunduğu gibi sağlam, metın, soğukkanlı ve ağır
karabors:ıcılar tarafından sun'! olarak kısma, yani <TaII> ın, yabancı banka- ba~lı bir millettir ve her ÇC'jid işini stl
yaratıldığını ve yUksek !latla. ıstenlldil!;I !ardaki gızli paralara aid ve rıvayete kı'.ın ve intizam içinde yapmayı sever. 
kadar zeytinyağı ve sabun tedariki müstenid makalesıne ıntlkal e\tı. Şukru 
mümklııı olduğunu, yeni rekoltenin ge- Saracoğlu, yaptığı geniş tahkikatı tef er- Milletlmiı.in bu hasletleri heı kes tara~ 
ccn seneye göre beş on bin ton kadar ruatıle anlattı. Ceza kanunumuzun hu .fından bılındığı halde bir kaç gazete ve 

verılmış Bu teşkı lat clunyanın her ta- f:ı.zla bulunduğunu ısrarla bellrt,erek gıbı zıhnıyetlerl yaş:ıtmıyaeak hale ko- ı:ıuel<!cımız yalan yanlış haberler ve yer 
rafında bulun,ın aıanları va,ıtasile bu- zeytınyağı ve sabun hakkındaki tahdld- nulnıası gerektığıni kaydederek: <Na- siz ve alevlı yazılarile Tilrk ınllletıne 
\"un yabancı ban 'rnlorda cskı ve ycnı !erin kaldırılmasını ıstedller muslu ve laziletli adamlarla kar~ı kar- ve Turk memleketine bu yük lenalık 
:I'urk ric:ılının yatırdıkları paraları a- ı Mı!Jetvcklllerln1n bu mütalealuına şıya geçer, kavga da ederiz> dedi ~Bu yapmn..\tadırlar. Çunkü demokrat hükü
r aştırmış, tespıt ettiğı ısımleri hır lıste karşı Ticaret Eakanı, zeytinyağı ve sa- kavgayı severim de Kavgadan çıktıgım metlerın hepsm:le gazete ve gazeteci
~alınde hukOmete vernıış. Fakat hu- bun üz~r!ndekl tahdldlerln kaldırılması zaman da ellni sıkarım Fakat bu çeşıd !er memleket işlerinın kon~roluna ışti
ktımct ne bu lı steyı nesrctmiş, ne de bu hakkında grup genel kurulunun umu- yazıların kımi ve neyı tt1fam ettığl dE- rak eder'er ve pek çok faydalı olurlar 
lıstede faımlerı bulun:ın kımseler hak- mı istek ve temayullerlnln esaslı olarak hl bilinemiyor. Namuslu hır adamsa Bizde bır 'ka9 gazete ve gnı:~tecirun 
kında takıbat yapmaya !uz.um gormuş- gözönUnde tutulacağmı ve grupa müs- bıld!klerini gelir haber verir.• tuttuğu yalan dolan yolu biraz daha 
tun denllmzkted ır :Bu manayı andırır bet bir kaı:ırıa gelmek lçln kendıslne Mevzu, Almanlarla lşbırlıği yapan çoğalır ve bıraz daha şıddetlenırse 
bır sozu bundan yedı, dekız. ay kadar bir haftalık bır r.aman bırakılmasını ıs- vpya yapacağı Almanlar tarafından u- memleket çocukları yavaş yava~ doğru 

Türkİyenİn ikflsadi evvel bir Paı lı ıçtımaında ışıtmı?tım tedl Bakanın bu isteği grupça kabul e- mu lan Turklcre d31r AB C. lıstckrıne yazılara ve haberlere de inanmamaya 
Bu içtimada Ccl.11 B.<yar, hük~ımctın dilerek oınrnına son verildi. ı ıntıkal etlı Hikı'iye mallımdu Bır Is- başlayacaklar ve böylelikle memleket 

• f" ,. •ı• } memleket içinde ve dışında Celal Ba- vıçre gazctesının buna dair neşriyatı hayırlı bir kontrolun faydalarından 
vaııye 1 ve ngı iZ er yara aıd gızli paraları bulntJk içın gitli 1 h" N . ,., • ef 1 ti" bazı gazeteler tarafından ıktibas edil- mahrum kalacaktır. 

- Başıaratı 1 int1 sa/ılfeae - tahki'<at ve takibat yaptırdığım suyle- up 1 Url efl v a e 1 --------------------
kalkmışsa da Amerıkan rekabetı daha mıştı Bunun uzcrıne söz .ılmış ve boyle 1 - BaştaTafı 1 hıcl sah!:erl.P - E k " • 
kuvvetlıdır 'Ye Amerıkalılar yaba•ıcı pıı- hır tahkı'<atın yapılmadığını :oylemış- Parıste mm•affakıyeth hır hukuk tah- Belediye me li ve Oksüzlerinin ikramiye ve 
zarları ele gcçirmeğc aı.metmış gorunu- tim Bayar olduğu yerden 1yıga kalka- , silt y~pan Suphi Nurı IJerl otuz yıldır 
yorlar Rusyanın artan iktısadl kudreti rak Saracoğlunun böyle bır ı$den hnberı 1 gaıelecılik hukuk profcsörluğu ve ~r lfk Maaslarile Özel İdare mekllleri in 
muayyen bır ~<t ı sadi bölgecılik sıyasetı olmadıı:ını bılıyornın, demışti Sarncoğlu avukatlık!~ meşguldü. • 
takıb etmektedır da mad<'mki boyle bır işı bılmıyor, o Es!<i Ilcrı gazetesı başmuharrıri rah- A 1 k 1 y T 
Bır çok bakımdan, Türkiye önemli bir halde o ış ya yalandır, yahııd da Jedı- mctlı Celal Nun ve karıkaturıst Sedad ra 1 3Ş ftfl 8fl IJOr 

pazar teşkıl ctmektedır Turkıye aldığı kodu hududunu aşmayan bır !aftır dıye Nurinln kardeşı olan merhuma Tıınrı- ı• b J B } d d 
malları ödoyebılecek ~ir muşteri ve ccvab vcrmıştim 1 dan r ahmet dılerken ailesi erkanıle stan u e e iyesin en : 
ıtımatla l§yık hır borçludur Turkiye Aradan uzun aylar geçti Tan ga7e-

1 
hukuk ve basın alemıne tazıyetlerımizı Maaş sahiblerınin a~ağıda gösterilen gunlerde nı.ifus huvıy_ct cuıdanhıilc 

uzun vadeli bır sanayUoşme pl:inına lesı yukarıdaki bulun kotulukl~re kapı Sunaıız. birlikle Zıraat Bankasına giderek Bcledıye Zat İ lerı Mudurlugunden bultuı-
ntılm:ş~'. Ve boy le bır pl5nı gPıçekleş- açan yazılarını yazdı Bunan uzerine 1 * * * durulacak memura muracaatlerı ılan olunur .. 1 OG113) 
tlrmeo: ıçın gcreklı madenl~re sahıb ye- Tan gazctcsının bahsettiğı liste ve bıl- Ayandan meıhum Mustafa Nuri Pa- BELEDiYE OZEJ, iDARE 
ı:an~. d<>ğu Ak~enız memleketi de gene gilerı ıç ı şlerinde aradım, yoktu, emnı- şanın 0ğ!u, Cezaırı B:ıhrışefıd Valisi 6 /121945 Perşembe 1 s.;o 
Tur"uyedır. Dıgcr taraftan Yirını yıllık yette aradım, yoktu, Başbakaıılıktn ara- Abidin Paşanın torunu, Rasih Dıno'nun 7/12/945 Cuma 351 65~ 
münakale programı sayesınde Turkyie dım, yoktu Refik Saydam ile ç:ılışan damadı, Cclfil Nuri ve Sedad Nurı 8/12/915 Cur,ıartesı G~l 800 
harb sonrası içın ":vrup~nın başlıca nrk::ıdaşları bırer bırer davet ederek 

1 

Ilerı'nın kardeşlerı 10/12/ 945 Pazarlesi 801 1100 
münakale merkezleıınden biri olabi- sordum. Aldıqım cevablar tamamen ve SUPill NURi İLERi 11/12/945 Salı 1101 1250 
lecektir. Bu memleketın i,tiraki olr.ıa- !<at'ıyyen menfi idı Bundan sonr~ Paı - ı dün Allahın rahınetıne kavuşmllijtur. 12/12/945 Çarşamba J251 1350 1 - 350 
dan Doğu Akdenizde, Yakın ve Orta tiye müracaat ederek yukarıdaki ma-

1 
Cenazesı, cuma gunu TeşvLlcıye camiln- 13/12/945 Perşembe 1351 1451 351 - 745 

Şarkta muayyen hır iktisadi inkişafın IUmatı verdikten sonra bu yazıyı tebıb I de oğleyı muteakıb namazı kılındıktan , •• ~mllıliıı&im!E3ı~111!ftıs:lllm!l!'l!lQllBESlllı:mı•amı_iilll_ .. 
tasavvuru guçtür. etmek lilzım geldıg-ınl, ancak tekz!b sonra Rnınelihısarında aile makberesi- A 

'11 · h 1 E rem tarilıine yemi zaferler 
1 ki b b lıa) dc<!ecck super filmlcrino Enflasyon temayu erı enuz 1omamlle ederken partimizin gvJi içtimalarından ne defnedıleeektır. Çelenk gonderılme- L A L 

durdurulrn::ımış oma a era er Tür- bırinde geçen bir kaç cum!~yı açığa mesi rıca olunur. ba lı)or. 
kiyenin para vaziyetı sağlamdır İktısad! vurmak ıcab oettıi!;ıni söylcciım. Partı :.....:=:_:.:..::....--------
verımi yüksektir ve şımdiden gırışilmış bunıı musaade elti Ben de bu müsaade- İzmirdeki gazete davası Birincisi: B u A K ş A M 
bulunan sanayıleştırme pHlnı tatbik Y" binaen Partı ıçtımaında Celal Ba- -ı • 
edılınce bu verım daha da yukselecek- yarla aramda geçen muhavereyı de lh- Izmir 5 (Telefonla) - ·Yem Eko- ERROL fLYN A • ERIDAN 
tır, tiva eden yukarıdaki tahkikat n<!tıcesını namı ve Pıyasa> gazetesi aleyhındeki 

Bulun bu teşebbüsler ıçin Turkiycnin bildırıyorum Goıuluyor ki huku:netın davaya bugun devam edıldı. Mahkeme
Jnqıltercden teknisyen, mal hattA kredi elınde ne bulunmuş saklı oaratar, ne de de sanıklar bulunmadı ve avukatları 
istemesi lhtimalı vardır Yatırılncak bu gizil lısteler vardır. Onun' ıçın !:en bu tarafından temsıl edildiler. 

HTL!\IUT DANTİNE • ın 

• 
ARVI BA sermayelerin hiç olmazsa bir kısmım ma'<aledeki yazıları sadece mıde ve ka- Ankara 5 CTelafonla) - Izmirde 

ödeyebilmek içın Türkiye 'llallarım ih- fa bulandırmak için yazılmış yazılar kapatılan gazele hakkında Iç Işleri • Edge of darkncss • 
raç etmek zorundadır Turkıyenin 1941 adJedıyoıum Bayle dcğılse lor-r na- Bakan1ığından Ba5bakanlığa lı:ugun Esir millcUeıin şahlanan kahramanlığı .•. 

:varatl>ğı 

1 
yılında Amcrıkaya 50 mılynn dolarlık muslu vatandaşa nuçen vozıfc bu ve bu hır rapor gelJ)'lıştı.r BaşbaKan gazetE'cı • Tecavuz edılcn naınusların olılurucu ınhknmı ..• •• 
mal satmış olması Tur'< ilıoç malları J gıbı lıste ve vecıkaların yerim huY.u- lere mesele ıle bızzat meşgul olacağını ı Cesnretfo iıluuıc, aşkın kuvvete n(ericlir 
fialının aşırı olmadığını gosterir.. mele bıl dırmcklır.> bıldlrmlştir. lı••••••••••n•••H•&llii•••ml!llllB•ım!!iilill!l'.lillll-

HJcliselwArt1sındtJ 

lll~~~GS 
Gene ucuzluk hakkında 

H ukı'.ıınct ve bılluıssa Tıca
rct ye lktisad Bakanlıklarile 
ticaret odaları gibı muessese

ler memlekette ucuzluk yaratmak ıtin 
bır tııkın1 tedbirler almakta, bu ted, 
birleri tatbık etmekte ve bundan netı
celer lıeklcnıelcteclir. Doğrusunu >Iİ) ic
mek icab ederse bu teşebbu lerin bellı
b~lı va•h buyuk hır husnuruyete bağlı 
olmasıdır. Gerçekten bu bakanlıkl.ır 
ve bu kunıllar ucuzluğu istemektedir
ler. (Her islenen şey hemen viıcud bul
saydı, dunyanın hali boyle mi olurdu'!) 
Lnkin bir t:ıkım kanunS ve iktisadi 
amiller hu isteklerin tahakkukuna en
ı:et olmaktadır. Devlet fabrikaları hiila 
mamul.Hında yuzde -vasajj- on beşten 
fazla ucu1Juk yapamamL~tır. Halbuki 
bu mamulatın harbden evvele nazaran 
dort beş misli pahalılandığı meydand:ı
dır. 

Naklıye masrafları da çok yüksektir. 
Bir çok malların Amerikadan Turki~eyc 
J,adar olan navlunu, bizim lım:ındıın de
polara kndnr olan ınasra0arırnızd>'1 
daha azdır tlcnıliyor Elektrik gibi ı:ırud 
ihüyaclar ve nakliye ücretleri uzcrine, 
fovknlilde z:ımanl:ıra mahsus ohı~k, 

koumuş ol:ın vergiler de bunda hayli 
tesir yapıyor. Boylece hayat pahalılığI 
se\' iycsl yuksclıyor .. Bundan yalmz iç<:
rufo bız müteessir olmuyoruz, dı~an a
tılacak m:ıllonnnz da muşterı bulamı

)Or. l5tc hiıkı'.imc!in hugiın kar, ısıııdıı 
bıılıındu''ıt en muhım davalardan biri 
hu dav:ıdır. Yani bayat pahalılığını in
dırmek davasulır. Bu inerse halk daha 
r.ılıat geçinir, daha memnun olur. Ma~
lnrınıız dc,:ırıyn dllha kolay satılır, ta
hıl o nisbetle de çok sabldığuıdan elde 
edilerek yabancı dovizle dışarıdan umz; 
mal gc!irilir ve içeride de ucuz satılır. 
j,iıı mckanı•m:ı•ı budur, bunu biliyoruz. 
Bunu kurmak ve bu neticeyi almak ko
lny şey dcl:ıldir. Amn arada ban fır
satlar y:ır ki, hnyatm bir koşesinin u
cu>laına,ınn imkı\n "crecekhr Bız bu 
fırsntlarılaıı istifadeyi şu veya bu nıu
lilhara ıle ihrnııl etmekteyiz. Bıı nıula
h:ızaların ıs:ıbet derecesini tayin etmek 
için mnıl:ılynnın ikı tıırafıruı bakmak 
lıi1ımılır, size son znmanlar:ı nid bir mi
sal verecel:im. 

Biliyorsunuz ki bugün Turkiycde 
kundura palıalı matahlardandır. Harb-. 
den evvele nnzaran çok a.rtan şeylerden 
biri do deri maınulah olduğu içm es
kiden 7-8 lıı aya alınabilen harcıalem 
hır kundura~ı Jnı~ıın otu• liradan a•a
J;ı :tlnmaz.\.11111. Otu:ı lıradan ucuza kun• 
dura yok mu? Vaaar; fakat üç ayda 
ıı~ılnn, suyu goriıncc tabanı ve yu1u 
pe~llle cloncıı çuruk çarıklar .. iyi ve ha
'ır bir kundııra ancak 40-45 lira)a alı
nabıliyor. 

Son zamanlarda bir Amerikan firma~ı 
ıktisııdl devlet tqekkıillerinden bitine 
çiftini j,taııbıılda teslim dört buçuk do
lara tabanı Listikli ınizel kunduralar 
teklif ettiğı baldc bunları rcddetmış ol
duğumuzu öğrcmlını. Dort buçuk dolar 
bugünkü resmi rayicle 665 kuruş eder; 
7 Jıra di) elim. Buna yuzdc yirmi beş, 
otuz kar koynrak 9 liraya sahlabilcccği 
ın~vdandndır ki bunlnrın iç piyasamı
•ın • iyi kunduraları ayarında olmaları 
kuv.ıctle muhtemeldir. 

işte bu fırsatın, belki de yerli kun
da raları korumak için kaçırılmış olın.'\<I 
derıciler, kunduracılar ve kundura falı· 
ı ikaları için iyi bir harekettir. Ukin 
lı~lkın nıaişelı bakımından da p:ıhalılı
ğın idaınesine sebeb olacak bir karar
dır. 

Temenni edilir ki; bir tanesini oğı-en
diğimiz bu şekil karlı tekliflerin mum
kiın oldttiu kadar kabuliı cihetine ıri
dılsin de )'i)asftnın bır kısım ~adde!~· 
rinde ) ayaş yavaş normale dogru bır 
iniş ba•la ın. Dericilerin bunınları kı
rılsın. Karaborsa biru ağarsın.. biz;m 
de yuzumilz giılsun! & •• -ELEK 

Arjanlinin Türkiye Elçisi 
Aııantlnın yenl Ankara elçiSi Ekse

lans Dardo Corvalon Menciılaharsu de
niz yolile şehrımize gelmiştir Yeru elçi 
bakanlıklarda bulunmuş bır sıyasi hu
kuk pro!esortidur. Itımadnamesıni tak
dim etme!<: uzere bJ.Igiın Ankaraya ha· 
reket edecektir. 

Elçı, dun kendısıle goruşen bır arka
daşımıza aşağıdalti demecde bulun
muştur: 

•- Türkiyeye geldiğimden dolayı son 
derece bahtıyarun. Istanbu!da bulun
dugum şu bır kaç gun ıçinde ~ehre lek 
bir kelime ile hayran kaldım. Du kadar 
hnrıkutade bır yerde oturduğunuı;dan 
dolayı cıdden hahtıyarsınız. 

Arjantınde, Turkiye pek fazla tanın
mamakla beraber sevilmektedir. Zaten 
mcmlekctim.zde Tür1<: neslinden gelme 
yuz hın kadar vatanda, vardır. Bu 
Arıantınlıler son derece kibar ve s1-
ya.•i kimselerdır. Mesela mutevdfa 
Başbakan muavini Almırante Sneyro 
aslen Tilrkti.i Bu zatın kardeşi de hır 
zamanlar Bahrıye Bakanlığında bulun
muştur .• 
Arıantınde pek genış bir refah o1du

ğunu söyleyen elçı, Türkiye ile Arıan
tın arasında bır ticaret .ınlıışmasının 
gcrçc~<leşrnesı ıçın çalışacağını bildir
mıştır. 

Mevlud 
Kırk gun evvel 

vefat rden gene zi
raat muhendlsl Te
kirdağlı Reşad Ata
kant'1 ruhun:ı. 9/ 12/ 
045 pazar gıinu öğle 
nnm::ızmdan sonr:ı. 

Aks:ır~ yd:ı Vallde 
camündc Mevlud o
kun:ıcaktır Tarudık 

ve dinda!jlarımızın 

teşrlfierinl ric~ ede· 
r!z.. 

ölüm 

Atakan ailesi 

Dn rolhnl \'crrn! ~lu (Denlşol!u) Bay 
• ?:. <1JtDa :?.1' Vern1lı-JO lu, Bayan Matlldl D. 

I \ı..ılJe.r.u, BD.y Ko:ı. .. trnttnos Hacotıu ve aile. 
l B~y VasiJ Alv:ıntdts ve oJJcsi Bcıy Av
r~m Vermlşoi5.lu ve nnest Bay s'ok.rat Ko. .. 
m~Ulof:lu vro ~ l'c.:>t Bay 

1

Prodrom.oı Pontl
c.ııs ve allefl , !~lnd

1

l efl
1 

valide .t:ardeş \:Et 

okra.o:?. lan. 
Bayan EFTERPI 111. VERMİŞO(iLU 

(Do?"ll(Joğıu) 

v.zrat ettığtnı te('!!sürle blldtrıtıer. Cenazı 
mcrasımının bu~ıln&ü perşembe ııUnü 11 a
rallk 191> snat ı ),30 da Kurtuluş A;ııa 

1 Drlınl ... l Kll1seslndo 1cr.~ olu."'lac~~ı ı .. :ın o-

1 
lunur l~bu Uin husu.el davetıyo }'C"rtne ka
imdir. Ccnnz.c Levazımatı Angclldl• 



. ~----~-~ --~-~-~~ =~- - ~-. -~-7-~.,~.~-~~ -~--~---~:-~~~~.-~:::-~::·-:~=~~-~-~---~~~-=·~.- ~:- ~- -- - ~- . 
-~------_--------_------------ -:.:~~;--__ ~-~~~- - -~-'~~~-~-:~:;~-'--:"-:~~~~j=-:.---=-:~"_:-~:.::- ---=-=-.-:·-~-:..~-~::. _:·:_~_: __ .:_- .. ~:-.. ~~~~ - ·--- - . - '---

4 -

() 

Bugünkü Progr~) 
7 .2 Progr:ım 

7.~o MVzlk 
7, 1.5 Haberler 
8,00 Müzli< 
8,30 Kopanı, 

* 12,29 Program 
12.30 F!Ak 
13,00 Orkeıtra 
13,:m Kapanıı 

* 1 7 ,58 Program 
18,00 Orkestra 

ı ,30 Komışma 
ı Q, 15 Tür~Uter 

19,00 Haberler 
19,20 Konuşma 
19,25 MUzlk 
ın,1.; Konuşma 

20,00 MUzlk 
20, 1 ii F.a<I. ııazetesl 
20, 15 Tembll 
21,30 Serbeot ou.t 
21,4.; Tarihi müzik 
22,15 MUzlk 
22, 15 Haberler 
23,00 Kapanıı 

İstanbul Beledlyesl ŞEBIR Tly:ıtrostı 
DRAM KISMI 

Bu akşam 20,30 <la 
• OY!iANO De BEEGERA.0 

(61raco DO BerJeralı:) 

Ya.zan: Edmond Rostand 
Tilrkçesl: s. Esad Sl9avuşgll 

Telefon: 42157 --KOMEDi KISMI 
ZAllAllSIZ YALAN 

Ya.zanlar: Per<l~s-Mlıo Kempner Hochsta<I t 
Türkçesi: s. o. 
Telefon: 40409 

/ Pazar gUnıerl 15,30 . dG matine 

ÖKSÜRÜK 
ve 

BRONŞiTE 
KARŞI 

• 
SÜTÜN 

ECZANE LEROE 

ARAYINIZ 

, ' Üçüncü sınıf tarife tatbik eden, 
sıhhi ve kaloriferli odal:ırı bulunan 

L AL E L İ OTELİ 
tavsiye olunur. Adres : Laleli 

Şairhaşmct sokak No. 43. --
Sah.ib "e Başyazan 

NADffi NADJ 

Umumi >ıc~ı ıııatı idare eden Yan lşle ı , 

.Müdürü: HIKME'I '1'11JS1Jo tn,G..:. 

Cumh.upyet Matbaası 

.. 

, 

CUMHURiYET 1 An'tt1t 1~41 !!~"!"' 

E .Y L ·o 1 ' • • • 

·---------------------------------------------------------------------------~------:.:::..::.__.:.::.-
Pul Resmi Müsabakasına Girenlere 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden: 
Toprak ka.nununun uygulanması hatırası olarak bastırılaca,k posta pul

ları için açılan resim müsabakasına iştirak edenler tarafından idaremize gön
derilen resimier istenilen vasıfları haiz olmadıklarından bunların sahil"llerine 
geri verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu müsabakaya resim göndermiş olanların resimlerini P . T. T G!!nel 
Müdürlüğü Emlak ve Levazım Müdürlüğünden geri almaları rica olunur. 

(15980) 

' BEŞİKTAŞ GENCLİK KLÜBÜNDEN: 
Misafir ENOSİS takımile Galatasaray ve Fenerbahçc Genelik Kulüpleri 

arasında Beşiktaş Şeref Stadında 8 ve 9 aralık 945 cu...-;ıartesi ve pazar 
günleri yapılacak maçlara aid biletler aşağıdaki yerlerde satı1makta olduğu 
ilan olunur. 

l - Galatasaray Genelik Kulübünde, 2 - Melek Sinemasında, 3 -
İpek Sinemasında, 4 - İstanbul Yün - ipek Mağazasında, 5 - Beşiktaş 
Sokoni Benzin Deposunda, 6 - Beyoğlu Genelik Kulübünde, 7 - Kar:ı
köy Royal Çikolata Fabrikasında, 8 - 4 üncü Vakıf Hanında Akın 
Terzihıınesinde. 

MAÇ PROGRAllU: 
Cumartesi saat 12 de Beşiktaş - Fener gencleri 

14,15 te Enosis - Galatasaray 
Pazar 12 de Beşiktaş - Beyoğlu 

14,15 te Enosis - Fenerbahçe 

Maltepe Yapı ve İmar Kooperatifinin 
Ucuz, sağlam, zarif ve ba~çcli kargir evlerine hissedar olmak istiyen yurddaş
ların bu yıl sonuna kadar Iş Bankası Istanbul Şubesindeki 13591 numaralı hesaba 
50~ lira göndermeleri ve fazla izahat için mcrkczikizc vey:ı Karaköydeki Foto 
GUNE5'1' müracaalleri. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
TEMİNAT 

Beher kilosu Beher kilÖ'su Kilo teminat 
kilo • Kuruş " Lira K. 
4200 37 250 00 

Kadıköy Surp T~kavor Ermeni kifüesi vakfı akoratından Cafernğa mahal
lesinin K:rnı.kolhanc sokağınrla S, 8(1 sayılı bin::ıd~ mevcud olup yukarıda miktarı 
yazılı saç kepenklerin pauırlık safhasında beher kilosu 37 kurıİştan talih zuhuı
elmiş olup ıhalesi 10/ 121945 p3zartesi günü yapılacağından fazlasile talih olan
ların Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Akara! kalemine gelmeleri. (16104) 

ME UR ALI ACAK 
D~ş İ~ eri Bakanbğından: 

Dış İşleri Bakanlığı talimatname5ine te\•fikan, müsabaka ile 11 inci 
dereceden mcınur alınaca A:t1r 

Müsabaka imtihafıı 7 ocak 1946 pazartesi günü saat (9) da Dış lşleri 
Bakanlığında yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için talihlerin memurin kan~nunun 4 üncü madde; in
dekilerden başka aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları 15zımdır. 

Hukuk, lktisad Fakültesinden. Mülkiyenin siyasi şubesLnden ve fakülte 
derecesindeki Yüksek Ticaret mekteb!eri veya Hariciye mesleğile ~lakası bu
lunan mümasil ecnebi yüksek mekt2blerinin i:Jirind'?n mezun olmak ve yaşı 
otuzu geçmemiş bulunmak. 

(Askeriiğini yapmamış olup da herhangi bir suretle muvakkaten tecil 
edilmiş ola!1l3r imtihana girebilirler. Arıcak muvaffak oldukları takdirde as

,k<ırliklcrini yapıp dönünceye kadar namzed olarak kalırlar.) Müsabaka imti
hıını şöyledi r: 

1 - Türkçe ve fransızca tahrir ve terciime (eleme). 
2 - Hukuku medeniye, Hukuku düvel, Hukuku hususiy~i düvel, İktı

sad, Maliye •·e Tarihi siyasi (1618 den zamaııınııza kadar), (tahriri ve şıfahil. 
3 - Ussü mizanı doldurm:ık ~artilc alınacak adede göre e'n fazla numa

ra alanlar mti>abakayı kazan,-nış olacaklardır. <Müsavat halinde fransızc3dan 
· ~şka bir ecm~bi diline vukuf sebe\ri rüçhandır.) 

Tnliblerin mek teb şehadetnameleri, askerlik vesikaları, iyi durum ve 
sağlık kfıi" ıdbr il<ı hüviyet cüzdanl arı veya ta•dikli ;urctlerinin bir istida ile 
25 aralık 19ü gll nllne kadar Vekalet Sicil ve Mem · ı :n Uaircsi Umuın Müdür
lüğüne tevdi tlmeleri Jazımdır. (Bu tarihten sonrui ınüraeaatler kabu l olun
maz.) ,(16122) 

ı Diyarbakır İli Komisyon ] Yes~!1a!~~~! 1dü!:Z!~~!ııe ~~a~~~l~!~~~!r~ıı: cezae~ dokuma.~ 
, B k 1 'OJ d çorab atölyeleri mamulatından yatak çarşafları, masa örtüleri peçete, h:ıvlu, hB: as an ıgın an. mam peştemalı, diril, astarlık bez fitil halinde ve dikilmi~ çorablar 101121~ t9 

, ~ rihine rastlayan pazartesi günü saat 14 te Hasıriskelesi Zindan hanındaki Jrıl' 

Senelik 
muhammen 

bedeli İlk teminat 
Madrabın adı Lira K. Lira K. 
Silvan - Bayık Barkuş 79100 5932 50 
Kılvan 7333 30 550 
Sütpınar, Karapınar, Yalangoz 18000 1350 
Büyüksu, Hatuni, Karaveli vakfı 28001 66 2100 
Keysan! 7100 33 532 52 
Çermik Malönli 21000 33 1575 
Karaköprü ve Taktak 2101 66 157 62 
Küçükköy 586 66 44 
Hazro madrabı nısfı 7833 33 587 50 
Baş madrap ve Cebin 28333 33 2125 
Silvan Farkın madrabı 42170 33 3162 77 
Mecnun, Muallak, Hatun! 8333 33 625 22 

1 - Diyarbakır özel idaresine aid muhammen bedellerile ilk teminatları 
yukarıda yazılı on iki madrabın 946 yılı kirası arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Bunlardan Karaköprü, Kocik ınaclrapları açık arttırma ve diğer 
madraplar knpalı zarf usulile ihale edilece'.<tir. 

3 - J.hale 15 aralık 945 cumartesi günü yapılacaktır . K:ıpalı zarfa tabi 
olanların teklif zarfları bugünün saat 10 una kadar Il Daim! Komisyon Başkan
lığına verilecektir. Saat on birde açılacak olan mektublardaki bedeller layık 
hadde görüldiii<ü takdirde ihale olunacaktır. 

4 - Açık arttırmaya tabi olan Karaköpril ve Kocik rnadrapları saat 
10 da ihale <:dilccektir. Talihler ilk teminat makbuzlarile beraber ihaleye iştirak 
edebileceklerdir. 

5 - Kapalı teklif zarfları 2490 sayılı kanunda yazılı §ekilde ve ilk te
minat makbuzlarile beraber verilecektir. 
. . 6 - ~apalı zarf mektub_larının komlsy_on başkanlığına verilme zamaru 
ıçın telgrafhane sa:ıtile ayar edılecek olan salon:hki saat esas tutulac:ıktır. 

7 - Posta gecikmeleri _k_abul edilmez, özel şartname ·parasız olarak daim! 
komisyon kaleminde görülebılır. (15647) 

İstanbul Erkek S~nat Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Yeni açılan Tophane Erkek Sanat Enstitüsü atölyelerinde elektrik tesisatı 

eksiltme suretiyle yapılacaktır. Muharnm~n fiat tutarı 4551,70 ve muvakkat te
minatı 341.38 lirndır. 

Eksiltme 10/1211945 tarihinde pazartesi günü sa::ıt 14 te Sultanahmeddc 
Erkek s~nat Enstitüsü Müdü.rlüği.inde toplanacak komisyonda yapılacaktır. İs
tekliler teminat akçesini ~uk~_ek Dl<Ullar Saymanlığı veznesine yatıracaktır. 
Hususi v!! fenni şartnaıneyı gormek istiyenler Sultanahmeddeki Sanat Ensti
tüsün~~~v~~l.:':~ ~9._" _olunur. (16097) ----- --- ----- -· 
lfil!lli11:1J•ımmmamallll!lllll:lll-._ , ,. Frengi, Bel,oğuklıığu, •• 

ı AM " iCAN EXPORT J Cild Hastalıkları: Dr. 

Lİ. ES İNCORPORA· Şükrü Mehmed Sekban 
Gureba haslanesi sabık mütehassısı 

TF.D Ncw YORK Her gün saaf il den l e ve 3 ten 
• - & • 6 ya kadar. Beyoglıı. hıtklal Cad. 

Limanımızda bulunan 

EXECUTOR 
Vapuru 

6. aralık p<ıqembe günü Izmir 
ve doğru New-York için e5yayi 
ticariye al arnk har~'.<e t edecektir. -15 aralığn doğru Ncw-York'tan 

limanırruza gelmesi beklenen 

EXCHESTER 
Vnpııru 

New-York için eşynyi ticariye 
kabul edC'cektir. 

Fazla tafsilat için G :1lnt:ıda 
Tahir han ı ndn 

Hayri A-aboğlu ve Şsı 
~cen fillı;iina mür~caat 

-- Tel: 44993-2-1 

~9. Tel: 40916. 

merik2n fabrikalara 
ile olan iyi mi.inasebntım sayesinde 
arzu e lti~iniz herhangi bir malı 
namınıza satın alma~a amadeyim. 
LCıtfen İngilizce olarak aşağıdaki 
adrese ya_zılması rica olunur: 
Emınanuel Allen, Room 1308, 

Ncw-York Clty N. Y. U. S. A, 

ı f' T~llaliycslz 5 lirn nıetro5ıı 
1 'ELEP 

Erenköy istasyonuna 700 m. önü 
duvarlı , makineli bMt~" l:l'yulu 
yemiş, c 0 m a~ac lı 40 X 11 O m. 

Tel: 80619 

ralı ardiyeııinde bu husustaki talimatnameye uygun olarak toptan 3atılacaktır. 
Alıcılar satış günü saat 10 dan itibaren bu malları ardiyede görebilirler. 'fe~· 

lif mektublan saat 14 e kadar kabul edilecek ve satış bu saatte salahiyetli rıı;; 
mur tarafından ardiyede yapılacaktır. (ıGoS 

,- Darüşşafaka Miidürlüğündeıi: 
SATILIK HURDA EŞYA 

Okulumuzda mevcud demir, ahşab, cam ve muhteliI cinsten hurd~ 
ı eşya açık arttırma ile satılacaktır. İstlyenlerin 10/12/1945 pazartesi güniİ 
~aat 10 da Fatihte Çarşamba civarındaki okulumuzda bulunmaları i!Bn 
olunur. 

---------------------------Milli Eğitim Bakanlığından: 
Yurdun muhtelif yerlerinde ~çılmış ve açılacak Erkek Sanat ve 1~ 

Ens_!itülerile Eı;,~ek Orta Sanat Okulları için Sanat Şubeleri ve ders z~l er 
aşagıda yazılı ogretmen stajyer ve ustalar alınacaktır. Atelye öğretmen staıl', 
ve ustalarına, menşelerine ve tabi tutulacakları imtihanda gösterecekleri bııŞ_' 
rıya göre maaş veya ücret verilecektir. isteklilerin birer dilakçe ve belgeıeril' 
Bakanlıiıa başvurmaları. 

Tesviyeci Döküme il Matemııtlk 
Demirci Elektrikçi Fizik 
Marangoz Ressam Türkçe 
Modelci Motöreü Tarih - Coğrafya g0tl 

(15 

Devlet · Denizyolları İşletme U. M. İlin lan 
1 - Kıyı Eınniy~t. Müdürlüğünün Anadolu bölgesi ihtiyacı için 4 ; 

Rumeli bölgesi ihtiyacı ıçm 2 adcd beygir 17 /12/1945 pazartesi günü saat 11 
pazarlıkla satın alınacakt.Jr, 

"ll 
2 - Satın alınacak beygirlerin evsafı ve bu hus'1staki şartlar, hergil 

Alım Satım Komisyonunda görülebilir. 
3 - I steklilerin, (geçici güvenme olarak 112 50 lirayı genel müdürlİİ~ " . , ·c~ 

genel saymanlık veznesıne yatırdıktan sonra, pazarlık gün ve saatinde - geç• 
güvenme makbuzlarile ve satmak istedikleri hayvanlarla birlikte TophaııcO~ 
eski Muhasebe Mudürlüğü binasında bulunan Alım Satım Komisyonuna b9~ 
vurmaları gerektir. (161101 

Kimya Maddeleri Satılıyor 

Ticaret Ofisi Umum 

Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Bizmut Karbonat 
Bizmut Subnitrat 

> Subgalat 
» Saföilat 

Baryum Sülfür 
Sulfat Dö Zenk 

Badana boyası (pembe) 
ı> » ( mavi ) 

Çivit l> 

Satış fi atı 
10 Lira 
10 > 
11 > -
12 > 
20 Kuru§ 
15 > 
92 > 
92 > 
92 > 

Müre!i;keblcr: 

1 Birer kiloluk kutular içinde muhtelif renk matbaa mürekkebi 

(Miktarı 8SO kilo) parti halinde 2.000 lira b'f 
2 Siyah miirekkeb variller içinde (miktarı .'3.000 kilo) ( 

1 

kilosu: 5 O kuru~) 
3 Kutular içinde muhtelif renk matbaa mürekkebi r miktfl.fı 

,3155 kilo) parti l.alinde 9.000 lira (15977İ 

MEM 

Murat 
ve ( 
Ki tal 

,, 


