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Şam sokaklarında silô.hlı ve 
vrupanın i i a ı iş eri 

· nası a e i ece ? 
motörlü devriyeler geziyor 

Resnıi binalarin çatılarina makineli tüf ekler yerleştirildi ve bunlar muhafaza 
alındı, Senegalli kıt'alar halkı tehdid ediyor, Fransız kıt'aları 

şehirlerden çıkarak çadırlı ordugah kurdular 
altına 

41'ab Birliği toplantı~a ~ağırıldı 
Dünya düzenini 
~~da güçlükler 
~ Ülıya b.ırı, ve emnlyetioi 
~ koruyacak teşkilatı yarat

traue· mak aınaeile toplanan San 
illa! !Sco konfeunsı, bir aydır çalış
llak~l'l:a devam edlyor. Yetkili kay
rerıı 11.l' an çıkan haberlere göre, kon
luııd:~I başarılı bir neticeye ull!şma Y"" 
leııı 1 r Ve bu yolda hatırı sayılır iler
tellı eUe~ kaydetmiştir. Bu aradll Tiirk 

it J laıı 5 ~.11e.~inin demecleri de, karşılaşı
"' lnsant'1çl~kleri saklamamakla beraber, 

~ağı k ıçin hayırlı bir sonuca vanla
S esastnda birleşivorlar. 

ava•t•- b • .. . • 
lcaı-'11lı; -· arışa geçi, done~•.?ı~! 

usustıl' 1 ler k ıa Çtkardığı çetin ve puruzlu 
d }<tı1 ' bu 1 . ar~ısında San Francisco'dan esen 

0 tııak :t:ıms~r havayı sevincle karşılama-
1~t' bin ~~.~ansızdır. Ancak Avrupa işteı:,I· 

bin ba~ı Çozulnıesinde şimdiden belirmeıe 
aıarı. ı:o ' ~Yan anlaşınazlıkların San Franci•-

.'.>lt%i, 
torbaları ve tel örgüler 

Almanyanın idaresi, Polonya, Trieste, 
için acele 

ediyor 
Avusturya meseleleri 

karar ver ·ımesi icab 
•• 
u~ büyük sel toplanmadıkça bu önemli davaların 

bir neticeye bağlanması müıkül görülüyor 
Londra 27 (a.a..) - Başkan Trıımanın 1 salah tahakkuk ettlrllebllecektlr. Çün

şahst temsilcisi olarak Londra.ya ge- kü hadisat bu safhaya girmiştir . Bu 
len M. navıes, İngll!z ba.şkentlnde bir toplantı ne zaman yapıl ktır? Bu hu
hafta kadar kalacaktır. M. Dav!es ara- susta henU~ kat'ı bir şey söylenemez. 
lannda. Almanya, .Polonya, Trieste ve New-York ko.yna.klı haberlere göre, Uç 
harb suçlularının :vargllanması gibi bir büyük şef haziranın ilk yansında. bulu
hal şekline bağle.nması gereken bütün şacaktır .. Mr. 'J.Tllmanı, pek yakında bu
meseleler hakkında. Mr. Church11l'le ve luşulmMlnı arzu etmektedir. oUn, Woo
Mr. Edenle görüşecektir. !ord'da söz alan Mr, Churchlll de üç 

Inglltere Ue Birleşik Amerika arasın- b!lyü.lt şefin Ingllteredekl genel seçim• 
daki göri14 blrlikl, Mr. Dav!es'in ödevi- !erden önce buluşab!leceklerlne telmih 
ni bUyük mikyasta kolaylaştıracaktır. etmiştir. Nedense M. Stalln bu hususta-

Mr. Harry Hopk!ns'ln , Moskova.da ki fikrini Mil\ bildirmemiştir. Fakat bu 
ba.şarm~a çalışacağı vazife da.ha. nazik- buluşma hakktnda. ne düşündüğünü er
tir. Yetkili mahflllerde hW<ilm süren geç bildirmesi beklenmektedir. Mr. Tru
kanaate göre, ancak üç bUYük şefin bu- manın, Mr. Harry Ropkins'l Moskova.ya 
luşup görilşnes!le genel durumda. bir - ATkan aııhije S, Sü.. 2 de -

Yıldız Bahce inde ..:a 

Çekler de 
• • • 

arazı ıstiyor --Bazı Alman f&hirlerin· 
de Slavlar oluruyormu, 

at ~arlarına hi~ bir tesiri dokunını
lhni~ırını iddiaya kalkı~mak, yersiz bir 
lçind olur. Bugünkü hava ve şarilar 
"arıı e San Francisco'da bir anla~maya 

Şamda bundan evvelki kargaşalık esnasında sokaklara yığılım kum 

Kahire 27 (a.a.) - Arab Birliği kon- söylemiştir. Auam Bey, Halep hadise
seyi 4 haziranda toplantıya çağırılnu~- ]erinden sonra Senegalli vesair kıt'ala
tır. . rın tehdld edici bir durum takındıkla

Birliğln genel sekreterl Alıdıırr.lhman rını, uçakların alçaktan uçtuıfunu, zırhlı 
Auam Bey konseyin Suriye ve Lüb- otomoblllerin gruplar halinde har~ket 
nan meselelerini müzakere edeceğin! ettiklerini ve binaların çatılarına maki-

neli tüfekler yerleştirildiğini blldirmlş
tir. 

halk nasıl eğleniyor? 
Büyü mekler hare narak tanzim edilen 
bu güzel bahçeye, ateı yakanlar, ağacları 

ve çiçekleri koparanlar da giriyor 

Londra, 27 ca..a.) - Çekoslovak hiil."ll· 
metinin, halkı Wen.deslexden mürekkeb 
Alınan topraklan üzcr!nde t.stekler ilm 
süreceği bura.da teeYYüd etmekt.edlr. 
Wendi!sler m~ ve dil !tibar!le sıa v
dırlar. Bauntzen, GQerl!tz ve Kottbıuı 
şehri bilhassa. Wendeslerle meslrondur. 
Şimdiye kadar Çekoslova.kla.nn bu ni• 
yetıerı hakklnds, resmi hiçbir şey oğre
nilme::ni§&e de Wendes teıiıs1lciler1 son 
zamanlarda Pragı :ı:iyaret etmişler ve 
Çekoslovak ra,dyosu bundan birkaç gıJ.n 
evvel Wendeslere mahsU!I olmak Uzere 
her gü ıı neşriyat yapma.ta. ba~ ır. 
Bazıları bu hususta Brneş ile Shlln 
arasında bir anlıışına yapıldl#lnı sôYli• 
yeeek ki.dar u,n gidiyorla.r, 

İl\• s~ bile, bunun sürekli bir barış ve 
bit- en saıTnına imkanından mahrum 
nu koınpromi olmasından korkulur> 
lıeı.~Ylnın Öılediği ve San Francisco'dıın 
'teı/dlğj, «masum insan kütlelerinin 
unı:den fikir ve alılak istibdadlarırıa 
\>e ~a:ınaıahnıt sağlayacak bir barı~ 

J o•- ilivenlik tc•kilatı · başta büyükleı <lll&k .. y • d 
lıısa 1 , UZere bütün devletler arasın a 
l<a n 1!fln iyi ve mesud bir istikbale 
tııa~:~ası için Özlü, samimi bir anlaş-

lik l{~rul~cak olan mllletlerarası güven-
i> eşküatının 1.ı·· ük' k'" "k bütün 
llt'ı•seve • uy ' uçu . " 
e ı.b. r devletlerin e•it egemenlıil 

'9 ırr'" ' lr 

j 11.'alart 1 rı esasına dayanması gere!« • 
·ıaS lıirbir d~.3~dan bu prensip üzerındc 

ı\ııtak ~unce 1tyrılığı göıe çarpnııyor. 
lııeııi bu esası tatbikatta gerçekleştir-

11 ler, b~ Y.0~ ve çarelerini tayinde görüş
İ.I'' ı.. b bırınden esaslı surette ayrılmak-

' Unda d • 
1~~ ~ıtıa n a Yeni dünya diizenlnı 

le ~f dır. nın sayısız süçlükleri doğmakta
k od ~ E:ıı 
rda ı llııı y lıiiyiik güçltik, güvenlik te~kili'itt

lııiııı aratacağı miltetlerarası otorite ile 
ttl" ti geU egenıeııliği uzlaştı:ramamadan ile

eti ııı' bıiyerY?r· Yeni teşkilatın, Milletler Ce· 
tel o • 

0 0

tün::U11 ~aresizliğine düşmemesi için 
de~ lel'e geçırecek bir kuvvet ve otori-

ı ı> lı • Sahib l . e e an.ı:i b· o nıası gerekmPktedır. Her-
~' llılJn b .~ devletin, kendi dileği olmak

yeJ1118pl l'ııiltt oyJe bir otoriteye tabi olması, 
doluı' ter. egeınentik preıısipin• aykırı dii· 

Bu çıkın 
tınca azdan kurtulm~k için bazıla-

1.,ı~ ( eıeıııeı ~uhtelif demokrasilerin milli 
r ıııir J\ıııerU: 1

• ten fedakarlık edP,rek Birle~lk 
G birlik :.? a. benzer bir nıillellerarası 

Üı-iitnıli ~~~Yetine girmeleri [ileri ileri 
•. ' lıirl~ik ş ur. l;lntt~ San Francisco'da 

ne 8·. ha~1 11 Aınerıka temsildle~inden bin
tır· ~ l•dıtı ;ı:oı~ Stasscn'in, yedi esasta top-

•ereCer lııilJı vsıyeJer arasında Amerikanın 
. · l!ııı11 ~ernenliğinin muayyen bir kıs

debılif ıı,.....,e:.'..'._1 ll~Uerarası güvenlik foşkllattna 
., •uıesı 1 .. 
~ raııcı U7.umu da va.r-du. San 
,., ~co anı . 
'"'tııiYeti d .a~asına, eskı Milletler 
•erek bir n eki_ pakt tabiri yerine, mü~-

i ıl lctıeri h otorıte allında Birleşmiş Dev-
• tJJ'İ6 Ilı.ek İS! alll'la~acak Charte adının veril
G oı,a " ennıesı de bu düşünce ile ilgili 
içİJI r a .,erektir. 

J 1 .J tgc~:~~1ı:t beraber, bugün için milü 
dır il" &'eçnıc l ~n şu veya bu derecede vu-

• lıırakı1 • a~ il< imkansızlığı bir yana 
.-' •u s-~~ bıle- ciddi bir konuşma konu

bir hQ anııyacak kadar bo• vıe :>ararlı 
ayatd' ' 

~venlik ır, .~u sebeble milletlerarası 
lttı1tkü teşkilatının temeli, ancak bu
lan ltıil~:"let için ıaruret e~yadan sayı
kut,;ıu egemenlik olabilir. Böyle bir 
tııiUetı 11 kararlarını yürütmeğe yetecek 
te~kila:ra.rası. otoritenin kaynağını da, 
hUr di!a da~ıl bütün devletlerin kendi 
Ynpııı 1 eklerı!e demokratlk bir i~birliği 

Bu ab 3~nda aranmalıdır. 
lifleri . " tından Dumbarton Oaks tek-

i bıesin~ııı siyasi anlaşmazlıkların çözül-
di!ecek· Yal~ sayılı devletlerin temsil 

· lturı:ıı ı enınıyet konseyini tek yetkili 
tenıeu :~Yllıası~ ~emokratik diişüncenin 
lıu Pr . n eşıtlı k prensi pine aykırıdır. 
"'' oıede siy • h . ti b • b'" "'n k ası e emıruye aız u-
il Dd~J arların bütün devletlerin tem-

' ı ece'· lınltıası '1 _genci kurul tarafından a-
llılınas nıd s~glıyacak bir ıleğişi!dik ya
li'ran~ ogru olurdu. Nitekim San 

: lik teşk~· kon!eransında dünya güven-
' •a b~ d atı genel kuruluna hiç olmaz
~ lterı s .. er eceye kadar yetki verilmesini 

tad• T~r~nler eksik olmamıştır. ·Bu a
lil' heyeti Dumbarton Oaks pro-

h 

Prof, Dr. Yavuz ABADAN 
.!:! ~r6ııfı •~il~ 31 .sg. ~ .. t•.:: 

Balkanlllar Kongresi 
Belgradda, Bulgar, Arnavud, Yuna_n, 

Yugoslav 
bir kongre 

Rumen ve 
iıtirakile 

milletlerinin 
toplanacak 

. 
Kongre, barışı sağlıyacak, Balkanları, Bal-
kanlı olmıyan milletlerden koruyacakmış! 

Ankara 27 (R.) - B~lgr~d r.adyosu- j ve Balkanları Balkanlı olmıyan millct
nun bildirdiğine göre, buyuk hır cBal- terden korum~tır. 
k n1 1 kongresi> nin toplanmasına Tımes yazıyor 
k a 1 ar ilmiştir. Kongre temmuzda Londra 27 (a.a.) - Times g~zctcsinin 

arar dvder toplanacaktır. Bal!c~nlılar siyasi muharriri Balkanlara oair bir 
Belgra a d ı 
k 

. Yunan Bulgar, Arnavu , makalesinde şun arı yazıyor: 
ongresıne ' ·u ti · ·· Jck 'I · d hük' O Yugoslav mı e crı yuzer Balkan mem e, erın e, mte 

Rumen ve ._, rd. H ·ı d'k .1 • ·ı 1·ştirak edeceJ<Je ır. er bütün halkı teınsı etme ı. çe, sosyal 
temsı cı ı e . . k d k '· ıı· l h gi b' memleket oy sahıbı olmama ıslahat yapılma ı ·ça ve ~-'a ıyet ~r için 

antll ~~a fazla temsilci gönderebile- müsamahalı hareket edilmedikçe, sulh
~:~ti; Kongreyi tertiblemı:k için .?'u- çu ve demokrat gelişmelere ımkan yok
karıda adı geçen Balkan rı:ıılletlerl uçer tur. Balkanlardaki yeni rejiml~rin her 
üye göndermişler ve bunlar bir heyet kese yPter bir fikir hürriyeti •'erebile-

cek bir ~kilde gelişip geli~miyecekleri 
teşkil eylemişlerdir. . . hakkında şimdiden blı şey söylemek 

B .. "k Balkanlılar kongreslnın gaytsı, 
uyu .. · s "l"~ak - Arkaa1 ıa.hi1e 3, Sil. :! de -Balkanlarda barış ve guvenı - .. ~ 

Samda rttmi binaların pencere· 
!erine kum torbalan verle~tiriliyor 
Şam 27 (a.a.) - Emniyet mUltı.haz~

- Af"kl!.•• sahife S. Sil.. 3 de 

'l'ü,.,, 
he31etinin 
telılillePi ......... _ 
San Francisco 
konferansın da 

tamamen kabul 
edildi 

Ankara 27 cözel) - ı::nus başyazarı 
Falih Rıikı Atayın San Franc!scodan 
telsizle bildirdiğine göre, Blrleşm!ş m!l
letler konferansında bulunan TUrk mu
rııhha.s heyeti tarafından öne stırWmüş 
olan tadil tekll11erlnln -bir mU.stesna 
olmak tnere- hepsi kabul edllm!ştlr. 

'I1il.rk murahhas heyeti b~kanı Hasan 
Sak& Yunan heyeti şerefine bir ziyafet 
verın~tır. Ha.san Saka, Fransız heyet! 
başkanlle de öğle yemeği yeml~lr. 

Sovyetlerin ısrar ettikle:ri 
meseleler 

~. n Franclsco 27 (a..a.) _ Sovyet mu
rahhasları veto hakkının tanınması 
lıusu.sunda ısrar etmektedirler. 
Diğer taraftan vesayet meselesinde 

- Arkıuı ıahlfe 3, Sii. s de _ 

POR Kır~.pınar güres!eri 
~ dun sona erdı 

- ~~~ 

' 

Her İstanbullu yazın sayfiyeye gide- doğru plduğunu görmek için pazar 
cek kadar zengin değildir. Baıı aileler, nü kalkıp Yıldıza gittim. 
haftanın yorgunluğunu giderı:ıek ve hiç Kapıdan içeri adımımı atar otmaı:, 
olmazsa bir gün temiz hava 'labilmek adeta dehşetle irkildim. Aman yarabbi, 
için şehrin muhtelif mesire yerlerini o nekadar çok levhıı öyle ... Her birinin 
sıra ile ziyaret ederler. üzerinde, koruda yapılma::nası gere.iten 

Istanbulda.ki park ve bahçelerin en yasaklar ya:ı,ılı; üstelik, g11liba levha 
güzel ve en caziplerinden biri şüphe adedi kifayet etmediği için olacak, ye
yok ki Yıldız bahçesidir. Tabiatın olan- ~il sıraların üzerinde kocaman beyaz 
ca cömertliğine, idare makamlarının ve harflerle nasihat veren vecizeler oku
bllhııssa Vali LOtfi Kırdarın ihtimam- nuyor: Çiçek koparmayınız - Dal kes
larına, vatand~ların haklı rağbetine mek yasaktır - Koruyu eviniz gibi ko
mazhar olan bu yeşil çayırların nefis ruyun - Ateş yakılmaz - Kuşları öl
k9kulu toprakla, _mahzun sögütlr.rinin dürmeyiniz - Yüksek 'esle şarkı söy
şakacı sularla kucak kucağa bulundu- 1 - Arkası Sa. 2, Siı. 4 te -
ğu park hakikaten insanın bütün yor
gunluğunu bir anda gider~ek \•e say
fiye ihtiyacını tatmin edecek ~adar 
fevkaUdedir. 

Halbuki i•Zetelerde okuy·ıruz, bah
çeye gelen halk dalları kırıyor, çiçek
leri koparıyor, ateş yakıp yemek pişiri
yor, koruyu tahrJ.b ediyormUf... Bu ıs
tırap verici haberin ne dereceye kaaar 

Quisling'in 
itirafları 

J No. lı vatan haini dü.manla 
niçin ithirliği yapmıt? 

Oslo 27 (a.a.) - !•'lni bütün dünya
daki vatan hainlerine alem olan Vid
kun Quislir...,:, dünkü cumartesi günü, 
ilk defa dinlenilmek üzere, Norveç yük
selt adalet divanı önüne çıktığı zaman 
:sefil bir adam lntıba.ı bırakmıştır. Si
nirli görünüyor ve güçlükle konuşabi
liyordu. 

Çek istekler!, PolonY:ı.lllann Sil&.,7a \11 

Alınanyanın Oder dotusunda.ki lcisımlıı.
rını ist!mek için ileri 6ürdükleri delil· 
lertn eşi delillere dayarunaktııdır. 

Acı bir kayıb 
KıJmelli bir öğretmen .. 
olan Omer Fehmi Baskut • 

dün vefat etti 

Gazetemiz.in Yazı İşleri MüdiL'"ii Ce
vad Fehmi Başkut ve Ankara Nümune 
hastanesi mütehassıslarından doktor 
Hikmet Başkut, Istanbul Re~m! ilanlar 
memurlarından Hayrı Başkutun baba
l arı , emekli binb~ı Omer Fehmi Baş• 

- ATka.B1 ıa.hlf• 3, Sil. ' te -

. 
Meşhur Kırkpınar güreşleri dün sona ermiş. Türkiye ~~şpeh~van~.ığ.mı -~abaı:skil'. İbr~him kazanmıştır. Bu gın,cşl~re 

'd k daşunu: "'·ref şefik'in Edirneden telefonla bildirdıgı tafsılat uçuncu sahıfenuzdedır. Ankarada yapılan Türkiye 

Qulsling, memleketine karŞL vazlre
s!nl yapmaktan başka. bir şey ya.p
mamış olduğunu ve Almanlar Norveçi 
işgal ettikleri zaman Norveç hükfimetl
nin Osloda kalan tek üyesi old•Jğu 
için, hükfuneti ele almak zorunda kal
dığını iddia etmiştir. Norveç milletini 
temsil ettiğini nasıl ispat edebileceği 
sorulduğu zaman hiçbir cevab verme
miştir. Qu:ıllng davasına ağustosta ba
kılacağı ;=:.::., o zamana kadar mevkuf 
~illı.ııaA1ıı. 

- Beı kuruıa Simit! •• Doğrusu çok ucuz!:. 
81 ar 

8 
""" k Tür' ki b' · '-' im d Edir Futbol Şampiyonası da dün sona ermiş, Beşiktaş .. ta ınu .. ;y_e .. ırınc= o uştur. Arka a~ımwn · neden yolladığı 

yukarı ki resim, Kı:~_ınar :;~;;tl.,~irun birinci günu yapılan torenı gosterm~kt~diı • 

- Ne diyorsun yahu? •• 
- Ucıu yal .. Her birinin üstünde bunca vatandaıın 

~ ll!'Ju 
parmak 



' 

µ:mu: 

..) \..../ Sehir 
=haberleri 

j .KT.BASLAR 
'~----------''----------~' o 

gilterede yen· seçim Ha talık 
• 

t aı;tis·, bu seç m e 
oynıyabilı ıni? 

pıyasa 

Gıda maddeleri satıs-
' 

laı·ındaki durgunluk 
Bılındıği üzere ôniımüzdekl temmuz 

ayının iik gtlnlerınde Ingılterede say
lav seçimi yapılı:caktır. Mr. Churchill, 
Japonyanın da Almanya gibi kayıdsız, 
şartsız teslim olması sağlanıncıya ka
dar coalition kablnesınin iktıdar mev
kıinde kalmasını, seçimin tehir olunma
sını istemiş, fakat liberaller ile ışçi 
p:ırtilcri buna muvafakat etmemişlerdir. 
Bunun üzerine Mr Churchill kabineye 
dahil liberal ve işçi partilerine mensub 
bakanların çekilmelerine meydan ver
meden istifasını krala takdim etm~ \"e 
seçim sonuna kadar memleketi ,idare 
edecek olan muvakkat kabinenin teş
kıllne memur edilmiştir. 

Ingilterede altı yıllık bir fasıladan 
sonra yapılacak olan bu yeni seçimın 
herhalde çok heyecanlı safhalar gos
tereceği muhakkııktır. Muhafazaldir\a
ra karşı liberaller ve işçi partisi men
~ubları daha şımdiden çok çetin bir 
mtlcadeleye hazırlanmaktadırlar. Bu 
mücadele esnasında komünistlerin de 
işe karışacakları şüphesizdir. LAkin ko
münistler acaba kendi hesablarına mı 
faaliyette bulunacaklar, yoksa l!beral
leri, işçileri desteklemeğe mi uğraşa
caklardır. dmages• mecmuasının bu 
meraklı konuyu lzaha çalı~an bir yazı
sını aynen naklediyoruz: 

clng!lteredekl komiıni<tler, doğrusu, 
şimdilik çok talihsiz insanlar duru
mundadırlar. Muhafazakarlar onlara 
ehemmiyet vermezler, isçiler ltlmad et
mezler, onları kıskanırlar. Bu sur2tle 
&ayıları 45 bine varan komünist partisi 
mensubları, faaliyet sahasında pek yal
nız kalmı~brdır. Bununla beraber yıl
dızlarıam parlıyac•ğı glınÜ bıkmadan, 

usanmadan bekler dururlar. 
Yenl seı;lm zamanır.ın ) aklaşması do

layıslle birbirine zıd siyasi cereyanlar 
arasındaki ayrılıklar her vakitkindcn 
fazla olarak kuvvetlendi. Sağcılar ve 
solcular, kendi mevkilerini sağlamlamak 
için blr takım manevralar yapıp duru
yorlar. Mtlstakbel siyasl çarpışmalarda 
komünistlerin de neticeyi değiştirecek 
şekilde olmasa bile bazı mühim roller 
oynıyacakları anlaşılıyor. Ingiliz komü
nistleri halihazırda adeta nevileri şa

hıslarına mtlnhasır bir teşekkül vaziye
tındedlı ler. Onlar, şimdiye kadar Al
man ve Fransız komünistleri dcrece~in
de nüfuz sahibi olamadıkları gibi onla
rın maruz kaldıkları takiblere de uğ
ramamışlardır. 

Hl tler'in Avrupayı bolşevizm tehlike
sinden kurtarmak iddiasile ortaya atıl
dığı andan itibaren dağılmak ve mah
volmak teh'ikeslne uğramamış tek ko
münist teşekktllü budur. Halbuki Av
rupanın diğer memleketlerindeki ko
münistler Alman lstiliUına karşı mu
kavemet hareketlerinin başına geçmiş

ler ve kurtuluştan sonra da o memle
ketlerin siyasetinde çoğunluk tarımda 
bir amı\ olmağa başlamışlardır. Buna 
karşılık Inglliz komünistleri harbin 
başlangıcındımberi soluk ve sônük bir 
hayat geçirmişlerdir. 

Ingi\lz komünistleri, 1939-40 yılların
ca , harbi Alman emperyalistlerile In
giliz emperyalıstleri arasında cereyan 
eden bir savaş telakki ettiklerini açığa 
vurmaları neticesi, halkın teveccühünü 
kaybetmişler ve dehşetli bir buhran 
geçirmişlerdi. 19U den itibaren yavaş 
yavaş itibarlarını tekrar kazanma~a 
başladılar. Son zamanlarda ise Ingiliz 
komünistlerinin vatan~verlıklerinden 
şüphe edilmek imkanı yoktu. Çünkü 
harb istihsallerinin çoğalması ve milli 
birliğin muhafazası için ellerinden ge
len gayreti sar:fetmekten geri kalmamıf
lardır. Ingiliz komünistlerinin sayısı 
1939 da 14 bin kadard1. Bu rakam 1943 
te 60 bine kadar yükselmişti. Sonra bir 
kısmının silah altına alınması neticesi 
sayıları 45-50 bin arasında takarrür et
miştir. Ingi!iz komünistleri ekseriyet 
itibarile 20 ile 40 yaş arasında gene, ça
lışkan ve dayanıklı insanlardır. Birlik 
ve disiplin esa,larına son derece r iayet 
ettikleri gibl gürültü, pattrdı ve palav
radan hoşlanmazlar. 

Muhafazakarlar da m!lllyetçiler ka
dar bu işin yabancısı olduklarından In
gilterede komünizmin inkişaf etmesi
nin mümkün olmadığını tekrar eder 
dururlardı. Halbuki, işin garıb tarafı, 
modern komünizm Ingilterede doğ
muştur. Karl Marx ilhamlarına Ingiliz 
hayatını tetkık ederekten erişmL~ ve 
bundan bir asır evvel !lk Inter
national'I teşkil etmişti. Dünya üzerin
de ilk düzenli işçi hareketleri de Ingil
terede vukua gel:niş, ilk amele slndi
kaları, birlıkleri orada kurulmuştur. 
Lenine, Hobson'un emperyalizme aid 
eserini Londrada trtkik elmiş, modeTn 
~artlara uygun Marxistes fikirlere gene 
orada temayül go<termı~ tir. Lenine 
1902 de müstakl:ıel In;:iliz ihli\alhi 
saglayacak kuvvetlerin nabzını gen~ 
Londrada yok\3mışlır. 

* * :~ 
Bu, müstakbel ihtilal, hala çok uzak-

ta gorüntlyor. In gi:iz komiıntstlerı je 

o hakikati idrak etmişlerdir. Halihazı r
ci~ki faaliyetleri de realist görüşlerine 

ve vukuatın cere van tarzına u 'ıl ındur 
l:H3 de Komintern'in ilgası üzerine 

ı;ıenel konııınistlı!t temaytlll~rıne uyrı:ak 
ist~mektedir\er. 

Bu yeni temayüller İngiliz komünist 
P3rtısinin lideri Harry Poltitt tar ,,fın 

Gan ·diınya ışçılerı aranızdaki b ır'. ı ği 
h-.r F'-'n biraz daha k•Jvvetıcnditınlz'• 
sozü ıle tanı olarak ifcde edi:nı•"< 1>-

tcı~mJ ... H 

Jn~ılız '< t-.rr~uııı~t p1tti·.irın b•ıt'.in dı· 

rektiflerl, Londrada Cove:ıt Garrlcn cı
' ıırındaki e>ki bir evden yayılmnkta

dır. 45 bin iıye parlamrnt>da ancak tel< 

devan1 ediyor l-ir tem•ilci temin ~dcbilıı'<l~rdir Bnl
buki 226 bin tlyesi olan i>çi pat füi 
oraya 169 saylav sokmtya mm·affalc cl
mUıflardır. Ingiliı komünist partisin,n Geçen bir hafta içinde de ın>yı.> ay ı 
yıllık geliri ise 1943 de 4l!140 tn o;ıiliz lı- başındanberi pıyasam ıı.da !(•Jrııhnekte 
rası gıhi çok mütevazı bir mcbla~ idi. olan durgunluk ve !iat uüş i'dııqıi c.ic-

Komünist partisinın bılha,sa kuvv~tli 1 v_~m .. '.:'..mı~lir. ~l ı::ilıler bu hali f'ilt ıiıi
olduğu yerler Lon~ra, Tskoçya, Gol bol- şuklugunden zıy:ıde ortada fiot ol•na-
ı::csı. L ancashire, Midlands ,e kuz~·y m_ası .. şeklınde vasıflanrlır.nak!.ıdırLıı-. 
düğu kıyılarıdır. Çunku bılhassa kuru gıda • ıaddrlı rm-

Yıllık kongrelerin birinde 750 ,em•il- den bir çoğu uzerınd-e haffa1~tc!aııb~ri 
ci arasında 150 de kadın t~msil~ı bulu- muamele olmamakla veya yapılan nıu
nuyordu. Partınin fikirı<'rinl " •vmrk ameleler miıstakar bir fiata ns:n olını
için ·Daıly Worker, ı:aze••si çık;nıl- yacak kadar küçiık partilere inhisar 
maktadır. Bu gazetenin yarım milyon ctınektedır 
~<adar okuyucusu vardır. Bulgur üzerinde, piyasada hemen h iç 

Parti, geçen yıl açığa vurduğu üzere, ınuaı;ıcle olmamaktadır. Çuvaı~ı mall:ı
şu gayeyi gütmektedir. İn.g.iltered,•kı ı.-~- , rın fıatları 48 - 49 kuruştur. Lakın alıcı 
pilalist idarenin yerine 'Jir so;ya:;st ~oktur. K~ru ha 'da da ayni dlll"umd~
idaresi kuracak, bütün istihsal ve r.ıü- aur. Son fıatlar 16 - 17 kuruş olm.ıkıa 
badele vasıtalarını devlete !::tal edtcek· beraber bugiın alıcısı yok tur. 
Bu esaslar şu şekilde bir progr ı•nia tes~ Fasuiya fiatları düşüktür. Büt.in sa-
bit edı\miştir: tışlar bakkalların çok az olan miın.ıya'1-

1 - Siyasi teşkilatı kuvvctle ndir:ııc- laıından ibarettir. Sert çalılar 57, ufak 
ğe çalışmak, işçilerin faaliyetini arttır- mallar 40-41, derınasonlar 78-80 kuruş 
maya ve kültür seviyeleriru yuks~lt- ~ras~ndadır. lspanya tohumu nohudl ar 
mcğe gayret etmek. uzerınde muamele yoktur. I{3Jbur üslü 

2 - lşçl sınıfını destekley~n bütiin mallar 45-46 kuru ştur. Yeşil mcrcımck 
partilet' arasında bir çalışma birliği nl- 65, kırmızı 45 kuruşa kadar dıüşmii~tifr. 
cude getlımek. · Pirinç fiatları geçen haftaya nazc.ran 

3 - Parlamento slsteml rle dahil ol- hiç bir değişiklik: gösler:nc?•ni;tir. 
mak üzere memleketin bütün lşleri!lde Yağ fıat\arındakı duşu!duk geçen hnf-
demokratik serbestiyi temin etmek. la içinde de devam etmiştir. Fakat gc-

4 - Somtlrgelerın al'zularını ycıine çcn ~ya nazaran fi~tl~r. ç~k yuksckt ir. 
getirmek ve onların muilt:ı l" iyetı erını 25 nısanda borsada entılmış Urfa yağı 
•ağlamak. 426 - 500 kuruştan muamele görmüştü . 

5 - Bütün dünya yüziınde t.:rsk.ki ve Bugün ise 670 kuruştan aşağı inmemC'k
tekamiıl için çalışan kuvvetlere yardım tedir . Sıverek yağları 450 1<ur.ış üzeıin
etmek. de iken bu yağlar şimdi 650 - 660 ku

Bu genel direktifler! tatbikat saha
sına koyabilmek için parti ulusal Ye 
milletler arası başlıca mesele! ~rde takib 
edilecek hareket hattınt tefer:'htl\ şe
k.ilde çizmiştir. 

Bu siyasetin belli başlı esııslarını Baş
kan Harry Pollilt partinin J..ongr~~inde 
şoyle huffısa etmiştir: 

a) Sosyal terakki ve inkişatl~ra uy
gunluk bakımından İngiltere duayada
k:I bütün diğer memleketlerılen ileride 
bir durumdadır. 

b) lhtiyar Avrupa çökmüştUr. Oı;ı,da 
terakki ve inkişaf için çalı~an hükO
metlerin yerini faşist ve ınürteci rejım
ler almış ve iktidar mevki!nde uzun 
müddet kalmışlardır . 

c) Ingilterede ise demokrasi her uı

mankinden daha fazla bir gelişm~ gös
termiştir. 

d) Franko'dan yakasıru kurtarabll
mesi için İspanyaya yardım etmek 
lawndır. 

e) Partimiz Japonyaya kar~ı devam 
edecek olan harbi tasvib ~tmektedlr. 

f) Kurulacak sulhun başlıca hedefi 
gerek Almanyada, gerekse diğer mem
lekette miıtearrız kuvvetlerin yeniden 
vücud bulm:ısımn önüne geçmek olma
lıdır. Alman işçilerinin harekete geç
meleri teşvik edilmelidir. 

g) Almanya mlisam:ıha!<Ar sulh ,art
ları elde edememelidir. 

ruştur. 

Sebze ve mcyva !halinde ·nev,üm •cb
zeleri ıizerinde düşükliık ılevam etınış

tir. Zeytinyağı azlığı dolayısıle evvelce 
azalmış olan muvaredat şimdi "rtmış
tır. Bılhassa bakla, kabak ve ;,ra lca be
zelye fazla geldiğinden bunların fiatları 
düşmüştür. 

Babasının evini yakm a k istiyen 
hayırlı e v !ad! 

liaplur.eden yeni çıkan 28 yaşlarında 

~lemduh edında b ir genç, babasın1n evlnt 
yakmıtk ls tc mlş, !nlı:at polisçe yakalanarak 
tnhklJ>:Rta başlanılmıştır. 

Memduh, evrelkl gUn Suıtanahmedde 

Cankurtaran mahl\.lll'~lnde /ı.kbıyık cadde
.ı.ılnde h7 numaralı evde oturan baba.~uıın 
yr.nına gltmt~tlr, De-llkanll bn.basından a
YRkkl\bl ve pa.nta.Ion J~temlş bunların ve
rilmedlıttn\ R:ôrUnce '°vt yl\ko.ca~ını ı:;öyte
mtıı,tlr, Men1duh, l>~bMl evcıen çıınncn. tUI 
P•rdelorl bir odnyıt toplıtyıp • teşlerntşttr. 

DUman derhal görUlmü~ ve etraftan ye
tişenler torACınde.n aöndılrUlmUştUr. 

M e t resini yaraladı 
Eyübde, Bahariye cculd<'~fn dc t 12: numn.

rn.dA. otuıan SfUtymnn f\.dtnda btrı. 1kt t::e
nedenbert nlkdh .ı;ız oll\rnk YfVil\dtğı Hik
meti bıça.1tııyar11.lt yaralamıştır 

SUI!yın11n mf:'tr(',e;ln!n son · gUnterde sık 
sık: gr1me~e gltme~l yUz;UndC'n kavgalara 
b•şlıtmış, nlh•l •t Hikmeti t okrRr sokaktl\ 
gtırdllğll bir gün, bıçp,ttını çekerek kadını 

yarA.la.mıftır. ı 

Htkmcıt huıtfln,.ye katdırılnıı~. SUl eyına.n 

yakalanarak tahkike.la başlanılmıştır , 

h) Demokrat devletler <U"asında bey-
nelmilel bir ekonomik teşekkUl kurul- Limanımıza gçl e n A m erikan 
malı ve bu teşekkül evvelce muayyen el- til epleri 
!er tararından inhisar altına a1ınmış 1 Limanımı"' Hhnllt c~ynM getiren Ame
olan dünya kaynaklarını kontrol et- •lk&n e1l•Pl<Tlnden biri tlltun yükl!yprek 
melidir. hareket etmiştir. Diğer bir ,ııep de krom 

yüklemek Ü>ere İ>mlre gldocektlr, 

*** 1000 lıçı v nki 
Biı esaslan tnfölkte Büyük Brllanya 1 Tek•! Bakanlığı IngllLcrecıen :ıcıoo rı. 

komtinlstlerln!n birçok; zorluklarla. kar- , çılık vl•ltl g•tırtm'ı~tır. vıo1tııer 'burnd& oı
şılaşacakları şüphesizdir. Çünkü İng!l- şelere doldurular&k plyo•&YL çıkMılacak

tere, Avrupa. kıt'asındak! dl~er memle· tır. 
ketlerin aksine olarak İngiltere dalma H avaga zin d en ze h irle n enler 
clsm!• lle sona. eren nazariyelere it!• Snmoty•<la I•tMyon <addeelnde 22 nu-

, maralı e'de oturan Semihi\ OUllzar Ye 
ma.dsızlık göstermlş, Siddet ve 1htllil.l Mt.lnevver adlorındakl kodını~r lıavaga2l 
siyasetlerinden mütemadiyen uzak kal- musıuıtunu açık bırakıı.rnk 2ehırıenmışıer
mış Ve hiç beklenmedik ıınlarda. vukua dlr. Kadınlar Haseki hutanestne kaldırıl. 

gelen silrpr!zlere karşı gösterdiği uysal- mışıarctır, 

!ık ve yumUŞaklıktan tftlha.r ve gurur Üzüm satııları 
duymuştur. 

Faka.t ha.rb orada da bUyUk bir deği
şikliğin vukua. gelmesine sebel1 olmuş, 
komünistlerin de ı;ıeklUA g1\rdliklerl 
veçhile, !deta bir kuvvetli b1r terbiyevi 
Amil rolünü oyn:ımıştır. 

Büyük Brltanya. komünist partisinin 
ileri gelen başlıca. şahsiyetleri şunlar

dır: 

Harry Pollitt: Lıki kazancı ustası-
dtr. Fakat bugün hal ve ta.vn bir lhti
!Alclnlnldnden zJyıı.de Amerlkalı bir lş 

adamınınkller! andmr. 
Is koçyalı William Gallacho?r: 63 yaşın

dadır ve komünist partisinin Avam Ka
marasındaki ye~ne temsilcisidir. Le
nine'! tanımış ve onunla konuşmuş ol
duğunu her zaman trtıharla anlatmak· 
tadır. 

Pa!me Dutt: Nazarlyatçıdır. Partisi
nin asb? şkanl<lır. 

J. B. S. Haldane: KomUnlst fırkası

na yen! girmiştir. Kuvvetli bir biyoloji 
l'lllml ve Ma.rx'ın eserlerinin yorumcu
sudur. 
Fırkanın gerçek kuvveti bııgün kat'I 

olarak keslirllemez. Fakat y~ni seçim 
neticesinde Arnm Kamarasında tek ba
şına komi.inlst partlsln! temsil eden ih
tiyar Wlll!am Gııilacher'e bir kaç ar
kadaş naha. llllhnk edecek gibi görlintl 
yor. Parti bu secim için 52 saylav nam
zedi göstermiştir. 

Dlğer taraftan şlmdtye kadar takib 
edec~klerl )"Ol hakkında kreddild gös
t<>ren bazı genç ve ihtiyar işçi -partisi 
men•mblarının da. olayJ1rın gösterecekleri 
inkişaf neticesi komlinlsllerln k\!Cakla
rına atıı.ca kları Mnılmnktadır 
Bun•ınla berabPr İngiliz l'i°çtlerlntn 

rııh! h31etl h~kkında şimrllclcn kestir
me bir teshl~ ;·o)·nıak kabil d 0 f;'lldlr. Bu 
ruhi hRletl:ı esrarı anc3k seçım sandık
ları başında anlaşılacaktır.• 

!11nlr ply••asında dört bin tondan fazla 
otnnyan kuru tlzümltrln de ihracı 1mkAnı 

nasıl olmuştur. lnglllzler yeniden üzüm 
ıı.lına~a la11b olmu~ıardır. Di~er tarartan 
Fransa, İıvlçre ve İsv eç de tlzüınlcrltnlze 
llibdlı 

Esna fa m akara verilecek 
Evylece gelmiş olan mııkaralar !cinde 

buluno'l !)!() ar metrellk büyük mokora
ların, buııları kullana.bilecek terzi, ayak
ka.bıcı, k&..,kctc ı, hazır elbltJccl vc:salr e 5na
" verilmesi kıırarlnştırılmıetır. Bu dağıtma 
ışını ••nar. ve KllçUk Snnntktlrlar Koope. 
rntırı yapacaktır. 

Fiatları tesbit edilerek şlltı~a 
arz oluna.n itha l malları 

Ist. Sr.buncu ha.n Cad, Albert Sa.pn.o.a a
ğaç bursu, meııte~e. muhtel!! kerpeten, 
Marpuççular r;o de M. RlfRt Akbelene çen. 
gelll ı ıı ne, Tnlıtakale 14 te Jak ve Vltllll 
Toıecıova trnş bıça~ı, ı.t. Sabrl 8~!& banda 
!Iayrullnh TUrkkan11. ı~ac vida, l sttklgl 
Cad :ı:ın d,, Ottoşa otomobil fron bolı;ta
sı kaynnk ld•tık moızcmc•I T•k•lmde o to
kar Alber Guakll• •tllyea,' A~hcfrndl Cad. 
A, Mazon Vf' S. Bottona bn.lıııam de tolu, 
tcobroınln alkolotd, Teobroınln ııodyum an
llsllat, Gal, K, Bahkll hancta Tonıas c. Ta
kere boyasız vernik, Ba.hçekapı Rn.hvaucı

lar sokııııkta OA.vld Kohrnc mul\tcıır c~nns 
Gnl Abld handa Verim tıcarC\to sülv<'n' 
zımİ:>nra kt\~ıdı, JJn~ırcılnrdn trıııu ve ;I'Rt; 
~ckl'."rl<"tne Fnb'n. ~Plofan ktı.tn(h !qt Kntır
;ıoı.;ıu ıınnc.h. Ahcl ulta.h o~~lu 

1

Nuri Sf'\llr 
Yll~nınlltŞ YfıPrlİ'I, T~t. YPnl Valldf' hRTidl\ Ak
bOZ LtCI, e l lkRllll111) yUn, I :-.t. ·'f\tolıınudlyc 
hnnda. NJkoll TJın Rldl~e yıkann11ş yıln, l .._t. 
DrrcbO/ ll ourc0kızı sokakta. Ioınall Ô7güt
gün0 hldroru ttHbend, IAt. Katırcıoğ'lu han .. 
da Ihrnhlm Telci ve Ort. yıkonmış ylln, 
tstıklftl Cad. ı ı; te üorJ F, Kollaroye er. 
kt'k şnpknsı b.fnhnuıdpaşt\d f\ Dllber Knrd.. 
goınl~1dlk: p;1ıılln ! At Sarıoil'lu hnnd& ,Jf\k 
~kruur.lye' ın:ıkl~e ıÇın yl\n krçe, 

S evim - Sevinç kardeşleı·in 
Swin g k o nserle ri 

Anknrl\ rocıvo•undn LUJ1lk bir zevkle 
dlnlcdiAllntz sw·ıug yıldızları Scvln1 - Se
vinç knr<leşıer, EmlnönU Halkevlnde iki 
konP:e r \"erccck.lcrdlr, Konserler (; }Jazl;nn 
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Hadiseler -Düşüncf!ler HEM 
su u Harabelerin vereeeı . ..... 

I• barış terbiyesı Tarihcis • Erzurum L 
ondra radyo5ll 25,')00 >; 
esirıııin baştn Lonı:irll :· 
tlzere fngilterede }ıat ~ 

zünden yanıp yıkılan yerlerin ~~ 

~ 
ır 

Ye eserleri iman işinde çalı~tırılmağa bM ~ 
rını haber veriyor. Almanların d 
tıklarım bugün yapmal:ınııdJll" 

vz:e;~c~l:e~g.~e~n.;b~::gE E~_: O~: :_• ~_ d_>_; :;_:;~ .. :r;:~~J~;;.=J ~~~;~~ füg~~;,::•:::!:;:r:~~: 
;;;;;_ _ _ _ _ _ ;;;;; ;;;;;; ;;;;; kımından da. çok Jlarb harabelerinin imarı, •• ., 

ınuada şu satır- mllhlmdir (5). şey hatırlattı. Avrupada harlıe ~ 
!ar ı okuduk: ~o. ıhtıyar yaşadı, gene bır hayli zaman sonra Abdurrahim Şe- Son seneler zarfında Abdurrahıın Şe- eden memleketlerin hepsinde >"a" 
ı>ldü. Onu cskıdPn ve yakından tanıyan rifin adını ve eserleı inin kıymetini Is- rifin içtimai müc,;seselcr tarihile, bu k · ]et · ·· ·· kılan şehirler, kasabalar, OY ;ı 
dostları bıiıricr ki Abdürrahim Şerif, tanbuldaki Yransız Arkeoloji Enslitu"'ı arada halk ve dıv:m edebivatlarilc ala- ıer Jll" 
~ocuk denecek yaşla da, sırtında haf ı [ müdürü Prof. Cabriel'den diniıyor- ka tesis eli iğini gbriiyord~m. 1928 d'! lamıyacak kadar çoktur. Bun ıt 
bmburu, ainmrla çizgi çizgi çıle ı zlerı dum (1). 19-12 de Universitece tertıb neşrctı ;ğim cErzurum şairleri> nln !is- la tamir eclilecek ve harbin bU) 1 
ta~ırdı . Idadiucn itibaren onu bir de edilen ilk <Erzuı um Haftası>, bütün tesine ilave edı\ecek daha bir çok şair kapnnacaktır. Fikrimce modrrı~d~· 
tarih merakı sarınca, bcşerın bu en Unıversite heyeti azalarının gene h- isimlerınin buhınduğunu, toplamış ol- ne müthiş bir bela ve ıifet ~ ~ 
cskL ilmi ile sanki k olkola ycirumek rihçiyi ta nımasına vesıle olmuş, şchrın duğu yüzlerce Conk içinde pek orijinal gelecek nesillere göstermek ~11ıı 
içın ıh tı yar görunmeğc başlam ış, o tarihi yerlerı hakkındaki derın vuku - vesikalar görü\cliiğtinü anlatmış, bazı- memlekette bir harb ve hara~ib 
geçkin rnınle bu gene adam, zmnan ıu , o zaman hepimiz için zevkli bir İ•- !arını da göstermistl. Ilcride benimkini teşkil etmek iizcrc, en çok ıa ~ır 
hususunda da brıbirlerini ayarlamak !ifade kaynağı teşkil eylemişti. Yazık çok geride bırakacak ikinci hır cErzu- miş bazı yerlerin o\duiu gibi ~orr 

d k k 1 ması rok yerinde olur. Harbin .. d 
i•ler gıbi o\muşl.tr ı. H albu i ecel he- ki ölüm, gerçe ·ten ınilll bir değer o an rum şairleri. yazmak ıçin hazırlandığı • D" 

niız cllisıne varır varmaz onu yere t::ırihçiyı aramızdan ayırmış bu lunuyor. belli idi Bizde mntad olan fantnılerden bir yadigıin halinde gelecek 1l ;I 
'>Urdu ve geıidc yapılacak işlerini yıız- Tarıhçiliğin bazı insan tiplerinde Lıir uzak, umumi tarihten hareketle elde ka lacak olan bu harabeler, \ı ~'' 
u'lu bıraktı (Erzurum Taı-ihı). Birinci insiyak kudreti ta<ıdığını soyliycnler edilmiş salim ve mıisbct bir tarihçi ~ö- yığınları, milletlere harbin ne 

01 ı•' 
cild lıaJ:nde ka ldı. Onun öhimile haki- pek haks ız değildirler. cAhiAl> ,.~ riışile sosyal tarıhin çeşidli sahalarını gösterir ve onları lı~r d?1'a ~~lı: 

0

" 

ki bir cenııyet zıya ı knrşısındayız. Bit- cErzurum> hakkında pek muhim .kı kavramağa baş\ı_.;an cErwrıım Tarıhi> daYalarını halletme içın sı btl 
yuk musteşrık\er tara fından takdır edı- e~erin ve bir çok tetkiklerin sahibi ol•n müellifinin boş ka~an yerinin na;ıl maktan ve kan dokınektcn • 
len cscıleıi, yarınki Anadolu taııhçisi- Abdi.ırrahim Şerif, bu iipin en miıkem- dolabileceğini ben de hakkındn yazı mcnctmei:'e ynrar. ·ıı• 
nin en kuvvetli ka)nağıdır (1).> mel misalini teşkil edıyor. Daha mekteb yazanlar gıbi i!tl şüniıyorum. llı-n, harlıin tahribatını ~"•• 

sıralarında ıken arkadaşları, ııecmiş za- Bununla bcr"ber menıl•ket hııcakl:ı- y:ıkından ııôrdiiği'ın gilıi .iın ıl: ..... 
IsUnbulda çıkmış bır mecmuada bır ·· ~ manların, bilgisine kar~ı bes\edi~ i tP- rının tarihini \•e ktl\türel maıislnl y<'r lıeraber filmlerde de gönıp{ D 

larıh profesoıü_ foyl~~diyor : 1 •Erzuruınf- mayülle şak:ı\aşmaktadırbr. F::ıkat bu ~er aydınlatma, her zaman belirecek çcnlcrc!e bir Fransız harb jıır:~ 
da 1895 le dogıı~d d" udrra kıım Şcrhı ' teınayi.ıl, sadeeP ölü bir ma7i aliikasın- bir ihliyac olduğuna göre Umidiml>l minde Le Havre limanının ' '., 
hcnuz :Cı zurum 1 a ı sın e 1 ·en tarı - d:ın ibaret değlldir. Onun na7arında gencliğe bağlamamak içın bir sebeb evvelki ve sonraki iki manıaraçu; 
çiliğıle ş::ıka laşan bazı arkadaşlarının ·ı b9• «dun. daima• cyarın> için araştırılır yoktur. Profesör Mıikrimln Ha\i\in, biri peşinden gördüm. Vak1ı c 1., yaptıklan talebe şak,ıları, onun dalıa · ,. 

l l 
Son görüşmemde bana yarınki F.rzuru- kendi meslekta şın ı n oliımtine aid olan manında bu mamur Fransı:ı: 1~ı "ıındiden müvcn·ı ı ık iliyadiarına sııhıb • 1<1 

~lduğunu göstermekte i<li. Fakat mu- mun ş<'hir pli\nındnn bahsederken dii- yazı<ının son salırhrı ümid\erimi1in ziyaret de etmi ~lim. Filme"'.. ır' 
kadderat onu Erzurumun mı ili ınkıifib şündüklerini şehrin eski planlarına kaynağı bulunan gcnc\ıiii ha11rlama manzara karşısında tiıylcrim ııtP ,ı 

d . k ( l bağlıyordu. Çok kuvvetlı o!Rn tarihçi yolunu da anlatıyor: dlim uğrunda Le Havre Fransanın iiçüııcii : ;ıııbı"r 
boşlangıcların a ısmi ço ııeçen A 

b d insiyakının tatmini, arasıra sıhhalınin yoksulluk ve mahrumiyetlere katlana- dıınyaıun buyuk JimanlarındaP I• 
Bayrak) mal na ve gazetesin c muret- sarsılma~ına karşı bile kendini lakayd rak çalışan bu Türk tarihçisinin hah- Barış zamanında 160 binden fpl\'tı 
tıb yaptı. 19l4 h 3 rbinin sonunda Erzu- bırakmnkta idi. Kıtablıırına vesıka tP- rasını unutturmamak için yazdıS:ımız do' 
rumdan )ıicrct eden Alıdurrnhıın Şcrıf d •. 1 ı" kı" ı·~ı· n sarfellı"n•ı' ftmekler \'e zah- fıısu olan bu limana 1930 yılın ""' ,, , ., ~ şu satırların gözöniıne ıı \ın mr.sı. Erzu- d f 1 · · ·p cı""· 
1920 de memleketine dönünce ilk mc><- meller biraz da kendisinin öltlmiınü rum Halkevine bir fotografisinin asıl- yon ton an 82 8 ·ıgcmı gırı ;.ıııo 
leb hocası göruyoı uz. Gcçircliğ ı bir hazırlamış tır. denebilir. ması, senelerce bulunduğu Erzurum bu gemilere 5 mı yon tona d .\ 
imtihanda muvaffakıyet kazanarak li se . . . yüklenip boşaltılmıştı. 1910 ° ,,. 
tedrıs:ılına geçti. Yıı·mı scnedenberı , Erzurum kongr.:;sının ~rıfe ve. ferda- mekleblerinden birinin elverişli bir sı- ]arın işgaline girinciye kadar ~ı: 

sına n Jı a senelerdekı ed b · nıfının onun adı ile adlandırılması çok · d ı 3 s• 
orta tedri sa tta tarih muallimliği yapnn 1 · •t ~ıs· Y n

1 
... 

1 
f eAlıb, sıyaksı nun bilhassa faaliyetinın a ı. 

maru ~ yerinde bir hareket olur.> 
Abdutıalıım Şerif, bir taraftan da ge- ve arı_u, ro ıı 1 e ~ ayra > şiıphe yoktur. 

k k d . 1 . k . el k' gazetesının emektarlarından bulunan (1) Bk S D •1 E .. d" • .. Le O vre 1 
re . en ı oz şe ırı, gere cıvarın a ı Abdürrahim Şerifin bu gazetede ne ri- . . ursunog u: nurum Filmde gor ugum a ıııı' 
şehır ve kasnba\ar hakkında tctkıklere d. b"\ . ş Halkevl Mecmuası, sayı: 5, Sf. 23. ve şehri ise kelimenin tanı 
başlamış, malınl\i ves ikaları (kitabeler- Byat 

1 
yapıp 

1 
.. yap:n~ ıgı~ı 1 mlkıyorumf {2) Bk. Mukrlmin Halil: Bir tarihçi- bir moloz yı!:ınındıın ibar~ıti .• il~ 

1 h . ti . • d k en m ma umatı:na gore o 1 de a • · .. 1.. .. r· M 1945 12 Jıı .. c mevsuk şa sıye erın agzın a ı men-
1925 

t E d d"l I nın o umu, ş ecmuası, , •ayı , Başta Londra olmak üzere, ,,.. 
kulalı) lop\n<lıklan sonra Istanbula . e . rzurum a neş:e 1 en cMual- Sf. 16. hirlcl"İ de yer yer yıkılmış ''~ ·dııl 

Üçl ı 

tlştıtı 
olacaıı 
karll 1 

en ha. 
Üçler 
bahset 
~ukuu 

tun b ı 
ca~tıl 
ııu soy 

l\Jr. 
ıtcneı , 
gu'end 
lngitteı 
lıtçbir 
dı~ ını 

1nı:ıı 
ledif i ı 
ltıunıes 
tontha 
tırlanı 

ar:ısın 

ıneseıe 
ıırıaın 

llteş 
dirnıek 
Alnıaıı 
tııu~ter 
rekabc 
n:ı. lın 

kararı 

gclerı-k kiılubh:ınelerdeki yazma ve lı~ler B:r~ı.ği~ mecmu.~sı!e neşriyat ha- (3) Bk. Tarakçıoğlu: Inan (Trabzoa tır, Yü:ı: binlerce mamur bın• ~ 
basma escr\cıi yoklamış, iıç dilde ya ına g r ı . ene tarı 51 sessiz ve mü- Halkcvi Mecmuası), 1945, Sayı17, Sf. 12. hiç eser kalmamış, yahud d• l>oı0111 
(tlı rkçc, arabca, ııcemce) ki esederdcn tcvazı çalışmalarınm bır kısım mııhsu- (4) Bir zamanlar Univer;itemizde duvarla birkaç baca, kalınıştır· . d~dır,. 
istitadc edeL·ek tetkik sahasına ald ras- !ün~ .cAhlat _Kitabeleri• ve «Erzurum nrkeoloı'i profosörlüg" il yapmış olan ve Jd·'fırı' lıar 'ol 

T 1 il b d 1939 d E Almanyanın ne hale ge ~g o , 
l,adı «ı bilnilı-ri lktita[ eylemi<,, bi\mcdı- arı ıı. e ıze sun u. a rzn- yakında Istanbul Fransız Arkenloıı ··tuO So~ 

" " rum H Ik · t ! d çık:ırıl.ıın diıklerimden ölçebilirim. Bu ı •• 
ği dıller<leki kitab\an da erbabına ter- At 1 a e;ı . a~:ı ınş "~. Enstiliisü müdürlüğü vaıifesile mem- zel şehirler, yiı7ı binlerce in!iLili ~ Surı)e 
eüme ettirmi<,, bu suretle malzeme te- < aylak u> d" cr~ı5ın e ar ı Anado\q- lckelimize geleceği memnuniyetle ba- b b < il ıl llı'tler' ın ı bu d:ı. ı.ı 

nun • tısa ı ve sosyal tarıhile meşgul bcr alınan Prof. A. Gal•riel'ı"n gene tarih gın om a,ı a ın " ırı• " 
darikinden soııra Eı zuruına çckilet·ck 1 b ' N • •fi · · g ıhtlrn~taı BUı.11• o maga aşlamış, .«Erzurumd_ a lş ve aile çının eserleri hakkırda vazdıg-ı takdir azı ş~ erının az ın • •rl . 
(Ahlat Kitabeleri) ve (Erzurum Tari- bayatı b ı kl b 1 1 ' inadlarıııa kurban gitrııi~tir. 1\111 Jıa ve ı 
1 ") . 1 B ik" . · • • > aş 1 ı ır yazı serı! ncşrcy e- ve hayranlık dolu makale için bakınız· p l L 
11 nı yazmış ır. u son ıncı eserın · .. A 1 . "f k · u""•de 80 90 arasında ı•:ını e~b n nıış,ı. ynı sene• e şımenoı ere avuş:\n Tan gıızetesi l-XH-1937 nın l • ' 
Osmanlı devrinden bahseden, bu dev E • ' ' • " ·· ı k k'('d' " 

d k
. k"l b 

1 
. k 

1 
h ~ 1 ızurnm için çıKarılan bır kıtabın ta - (5) Bk. Muallimler Biriilii MPcmua- gını soy eme o ı ır. , <>Unu 

ı e e ı ı a e ~rı, ar~ıv vcsı a on avı r'h' k , k 1 f d · · lı ı .rl· Udu 
• • • . •• 1 ı ısmı, resmı ma aın ar tara ın an sı Erzıırum 1925 sayı 5 · Kz Bk Ata- Avrupanın biitün hara c • 1 r: 

olan !kıncı cıiclı ı s e henuz basılmamı7- kend's"n ı ı 'll 1 l" B k ' ' ' " · · 1 ı' hpJıe e 
t ,,, b \ d" . . b .il b.. ı 1 e ıava e eo m ~ 1• u ısının, yolu Mecmuası, Erzurum, 1939. Savı boyunca sarCeclilecek emek er "il 
ır. ,crzurum e c ıı csını ı ıassa u- •on beş Mırlık Erz r ı ın· · h 1 k · 1 " ll 

tlin Halkcvleri gihi ·bulunduğu mınla.c;ı r t · k 
1 

lü .. u .u~~-· ar ının u- -2; K z. B · Erzurum ~imendıfere ka- ı•arlarla tamir edilerek nilıaY~ 1 : 1 llt:lıl 
ve şehrin tnr!hini yazmak vazifesini asasını c~ 1 e gı goru uyor. Bu sahi- vuştuğu gun, 1939, Sf. 49-98. j ;.,an harbin tahribatı tama~ı ey atarak 

üzeıine almış olan «Eızunıın Halkevi• 1 cı-ği 1•e ortadan kalkacağı _içıJl•er f rarıncta · · · · · · · Y Jd B h ı;tibi her •chirde drğUse bıle h ,ı Çefıilıne5 
nın b_u ı~ıncı clluı zıyaa ugratmhama~ım 1 iZ a çesinde halk nasıl eg"Jeniyor? ıek~tte b~ harabelerin en korıcıııı !efi.kıerd 
ve aılcsındcn satın alarak be eme.nal d k1 'h' b k 1 cuoı' ·•liitte(" 
b r 1 ·· . ·· F · B • ' ol 11 arı ıtı ı ıra ma ' ı , ~ •. ı 
astırmasını mu va ı' ı::oı uyoruz. azı- - aştaf'afı 1 inci sahifede her halde bekçılerden çeklndıkleri i t. . k r •d 1 1 HarbıJI ı • 1Yetı a 

Jetli ve Ied~kar\ığı nisbclinde tevazıı !emek ve çalgı çalmak yasa~<lır - Ko- olacak rakılarını çay finc 1 1 7ın ı ıçın az ço. al a ıl 0 
urk'.t b)ard~· t tı:aktaau 

1 • ı · d ı · ıı k d" · 1 an arının çın- ı mck oldugunu ya nız ı a .1. ve ıatırşınas ıgı, osı tıı:u e en ısın rursan koı'U, kırarsan kuru olur - Ko- de içiyorlardı . Etraflarındaki •um t · • l k .ıcğı' · llJ>heye 
gcrC'k muhitinde, gerek bütun mcs!c!t runun glızelliği sükOnetincledir ... ve kabugiu kofte artıkları ekm~k) k ur! a '!erde Y?ıı11ve.1resdım ~ara ·nsnııl~'' tevrııe~ 

· · ı · 1 · d k d" b ' ' - ırın ı- · canlı mısa erı e e goren ı b •• 
ve ılım mu ut erın e ço sev ıren QIJ una benzer daha bir !Ürtl tcnbihatl )arı sanki muhayyel ktısl b \ k ı . d k k k uırlııl"" Unları • · • · k b" ı ' arı es eme j kı harb en or ar ve açı ., 
dcg~riı, alım ~r adaşın akmansızb_ ır ıas- Doğruyu söylemek lazım ;!elirse, için oralara atılmıştı . Ufa.!c çocukları ı' . 

1 
• r~~· ~arıa Çl 

ta\ıgın pençesıne du~cre gene ır yaşla asfaltt yenl yapıldığı için çok tozlu o- uyulma"a çalışan be·le 1 b" b" lns:ınlaı-ın ve mıllct crın e•' den h" 
""]"' .. l b k el b" . 1 1 l t o , me er, ın ır C • b ş ı I" le l as o umu ıer . a ım on tr ~ıya bo muş, an ve 1er o omobl! geçişte adeta bir emekle yetiştirilen çimenlerin üzerine ı1 ııarbe karşı ne rctı ve .a~ı . t ne ı 
dostlarını yeıs ve matem içınde ırak- bulut husule getiren dlk yoldnn ller- yan gelmişlerdi. kuvvetlendirmek için, tkınc ı J llaw 
nııştır (2) .> !erken, bu kadar çok levha. asmanın Işte pazar günleri hava dmıya çı-

1
. Harbinin harabclcrinde_n d~~t· f bir ta~ 

Trabwnda çıkan dnan> mecmuasın- manasız oldLJğunu duşiinmedlm değil.. kanların bir kısmı böyle eğleniyor, ko- 1 çalışmak her halde yerındc c•OI'~ tahıar 
da kıymetli maarilçilerimlzden Tarak- Her Rdım başında. karşınıza çıkan ko- r~larda bu şekilde hareket ~diyor, en 1 lece bu h~ab.eler, gel:cc~ ıtııt• ' 1 tl~r da 
çıoğlu tarihçinin kendi eserlerini ne caınan har!J! ihtarlar, aklı başında bir guzel yerleri böyle harabeye çP.vinyor- l bar~ terbıyesı verme.,e ~ar lıetıcede 
gibi şet•alt altında vücude ı;elirdlğını adamın yapmayı aklından dahi geçir- !ar. Bınlerce kjşinln geldiği kocaman da llske 

d d medlğ! hususlara a!ddir. Tabiatın bu k tık hikaye edıyor: cYazılış\arını a ım a ım par ırt intizamını temine memur olan - ./ arıyor 
takib ettiğim bu eserlerin basılma.ı kadar cUmerd davrandığı bir cennette, !ar elbette ki her şahsın peşi:ıe bi: a- ~. :ıtı:u- arJ 
için hiçbir tmaftan imkan bulamamış- medeni bir insanın, yapılmaması gere- dam takamazlar. f' •t de k 
tık. Zavallı Abdür1"3him Şerif, çocuk- ken böyle basit şeyleri kasden J ka~ı ka· Kadın çorablan ucuılıl-" l>e-e'"' 

d b h k Zaten bu bir inlizam değil, bir zih- "'" ... " 
!arının yiyeceg«inden ve giyeceğinden ar saçma ir nre et •1lam::ız. Gemlik Sun'I Ipek Fe.brllta•'-• itin '·e 

F k niyet meselesidir. Sinemaların, otobüs- rıv • a . a at tozdan bıkıp da, Malta kö,. tın<11.n olarak çore.b !abrtl<ala 1 ır beb .. 
k esti, lJiriktirdı' ve Istanbu\a gittı. Ese- leı· ı·n tramvayların y i ' k 1 n •u küııe doğru glden arnyoJa. sapınca, ne • en maro,;:en o - çorabı ımaı~tı için vertıen ou • -" lıtı '. • J1 
rı basılıyordu. O strPda aı"iesinden aldı- tukl•rını kesen umum·ı h ı·ı ı a rı.V ııaı • kadar yanıldığımı gözlerimle görerek ~ , a a arın mus- 111\l :contenl•nı geçen ay 1Lr ~· l e 
ih telgraftan çocuğunun ağır hasta ol- anladım. Nlsbeten ıssız ve kuytu olan luklarını kıran, vapurlardaki q:;,ajıuıarı mı,ııne cıt.arıımıttır. DUo Mınte,.. k ondra 
duğunu öğrenıyordu. Abdürrahjm, o söken, rostladı}<ları demir çubukları MlldUrlü~U t•rdınd•n fabr11<•1~~ •0nu~nıa 
sırnda Erzuruma hareket elmi.\I olsaydı nıta.c altla11ııda. ıı.teş yakan. yemek vo c.-; ıten, sokak adlarını taşıyan kırmızı lrn bu karar ile fabrlkalorın ııJ ~ "tslerirı 

k '"ld"" Ab kahve pışıren ailelere rastladım; haşarı man& nazaran ~Uzde 60 - 70 ııı., •. ı lrı elJj b' 
eseri gcrı kalacaktı. Çocu o u. - le ha\ t l ak k h 1 ~ 

d k 
çocuklıı.rın taşlarla. cınl cıvıl ötüşen ' arı aş ıyar 0 tınmaz a e ge- karşılanmış olacoktır. Bu iti•·~ trıaıa ll" 

dürralıim, kollui'>uncla çocug"un an ço l" · k' J · ü ti · h b " rı b " masum kuşları vurdul<l:ırına. şahld ol- ıı ı•n ımse erın mar e erı ep u zi- çoro.b.arınd& başgösterml.f oı•n 
sevdiği eserleri, kalbinde yavru•unun yankar zihniyetin birer 1ezalıürüdür. ı bil cekllr 

i k b dunı, boyları, yüksek dallara yelişemi- 0
" c • 1 ,ı ci ümiinden doğan iç sı ıntısı, oynu Ellcıine hiç bir şey geçmiy•!ceğinl bil- Kadın çorabları rıatları son ıı t 

bükiık ve ccbı bo• evine döndU (3).• yen sevgililerine çiçek koparıp veren M 
' sözüm onn centılmen delikanlıiarln kar- dikleri halde, sırf tahrip et:ne zevkini berl sabit kalmakt1.dır. Bun ,,ılY 

Erzurumda blr muallimin, I stanb1Jl
da bir profesörün ve Trabzonda bir 
maaritçinin oliımüııden ıstır:ıblı bir li
sanla bahsettikleri bu memleket tarih
çisini bundan yirmi sene evvel bir kış 
gecesi tanımıştım. Yolum, Gümuşh::ıne
den geçerken orada tarü1 mua\lim\i iii 
yapan bu değerli genele tanışmamdan 

t · i · b"" J h k J için !latlarda yenl bir yükseliş 
şılnştım. Tcsndüt ettiğim sıraların "eşil atının çın oy e are et ere girişenlere ' y kınd k 1 h görUlmem•ktedlr, ./ Ad 
boyaları knzılmtş, oklrı.rın deldljll kalb ılrh par a 1 ev alarm .ı.".ledi çok __./ ana 

d • h d k d O l l'ıı evsı·- · resimleri hi'.ıkkecli!mlş~!. Çimen lerin o- egıı az, em e pe az ır. n ara la- k · "' ı 
r:ısına. burasına. pL~lcnmlştl, yerlerde, zım olan eli sopıılı bekçiler, kırbııçlı L 1. s E ,1 . ~rn sürı 

~d :a~ 1_kde buraya. gelen bazı saygısızların attığı zaptiye\erdir. •••e enlyet YÖzle olmaz, • 
kfi ~ırl ve çöpler duruyordu. biraz da hareketlerimizle med~ni olma - - .ıtf b bırkaç 
Parkın ~rnytu yerlerinde çilingir sof- yı bilelim. EL KJ.TABL A)tl t~e~::rı 

rası kurmuş aileler gördüm. Erkekler, M e tin TOKER ,. ~ 

• 
1 

Tarıh I Z. K. 
Tarih II R. K. 
Tarih m Galib Vardar 
Coğrafya ~.rı Cemal Yener it 
Edebiyat Oı:ü (1-3) V. Malı 
Felsefe Hatemi Senilt 

İstanbulun bu en güzel hahçeai büyük yeniliklerle AÇILDI Mantık 

Toplumbillm • 
Rukbilim Memleketin eşsiz büyük sanatkarı 

fi AYLA 
Sahnemizde 

Müessesemiz her sene sayın halkımızın gösterdiği teveccühe karşılık 
yenilik ler yaıal:ınık vazifesini yapmıştır. 

Bu sene ~e s ızler e musiki zevkini milli eserlere verilen kıymeti ön piana 
a larak MILLI ESERLER KORO'sunu takdim edecektir. 

BU . KOR~ yüz.~erce sesleri e lveriş\J bayanlar arasından seçilerek ve çok 
kıynıellı musıki .~stadları~ın emekleri ve maddi büyük fedakilı lık\arla 
DEKOR - KOSTUM - MIZANSEN'll birer sanat 
kıymeti olarak sizlere sunulacaktır. 

Musiki Alemimizde bu ana kadar kat'iyen eşi görülmiyen 
BAYANLARIN MİLLt ESERLER KOROSUNU grirünüz. 

Musiki aleminde tanınmış 

BÜYÜK SAZ HEYETİ 

• 

Ahmed 

1

, SINIF GEÇEN 

HE D iYE 1. 

KABARTMA AlbÜ~1 

ııt'' Kitab ve kırtasiyecilerderı 

Nüshası 10 kurusııır· r 

HOLİVUD DÜN YASI --. 
llmyucular : car, nm1>a •ve S haziran cuma gllnlerl ve- SEMİHA - FEUIHA - NECM iYE SABiTE Abone Şeraiti l'UrKn• r 

81 inci sayısı da renkli kapaklarla slislü olarak çıktı. Bu sayıda iki 1 
mılyon dolara ma! olan fı\m , Şaziye Moral - Barbara Bı itton, Claud.ıt te 
Colbert anne oluyor - Artı stler hangi mücevherleri severler - Ktlıar 
korsa yıldızı kimdir? Bizbize, Arcan amcanın cevabları, A. Daver'in ha-

tıratı, I. Galibin Faris hatıraları vesaire .. , 

rııecektı r HAMİD OllCSES ARTAm. 
Se\ in\ · .. SP\ ınç kRrdcşJrr Anknrnclan. 

!Jalkevı 1nrnfın<la.n cın,•ct cdıımı,ıır. Saz heyeti Kemani AllllfEO YATM AN - Kanuni lSMA TL _ 
Maholl! şive ile yegane 

HALK TURKÜLEH! 
okuvucusu Geri kalan t oplan tı Kemani MAKSU D - Cümbüş EJ> IP - CLimbüş ŞEV-

Ado lor ı ouzeıı.ştırme cemıyettntn dtın Sadi 1 fay KET - Kemençe SALAHADDiN - Darbub YAŞAR ŞenseS 
oenelı l< tcıplantısı yapılm•I< ı.tenmı~se de, Sazımız , tam saal J0.30 da başlar. TELEFON: <l2690 Aziz 
e kserı1et ıe lm ed ıtı için, toplantı hulranın j ~~!l!l!!!!!!!!!!!l:!!!l!!!!l!l!:!l'l!!i!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!lll!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:O!!l!!!!!!!!i!!!!l!l!ll!!:!!!!~ 11. euıe bırwımıotır, -

81r aylık 

Uc ay11 1< 
Altı avıtk 

-lr-n f'l1k 

ı çıo ~ 

3011 f(f ı'ı 
~Jfl ' " 

J~ı•I ' bt' 
2~()() ' / 

D i kk at ,. ,. 
ll•Ut•mlz~ fôDCHlleD evrak 1Y 

ne4r0Cııatı>. edUrııoalı:> tad• o· 



CUMHURiYET 

~r~0 ~İuAca/, Avrupanm ihtilaf h işleri 
;~ Uçle~ :::~:·::nahengi . na S ı I ha il edilecek? 
ıin ~"

1

• A merika Cumhur Ba~karu 

Dünya düzenini 
kurma a güçlü ler 

- Başma.kıılcdon deva."" -
jeslndeki emniyet konseyince çör.ülme
sinc çalışılan bir anlaşmazlıktan genel 
kurulun el çekmesi hiıkonimin değiş
tirilmesini istemiş ve emniyet konse
sinin anlaşmazlıkları hal yolunda ala
cağı ve uygulanmasını Taruri goreceği 
tedbirleri genel kurula haber vcrıııcsi

1 ar 
n o 

&lırne 27 (Sureti mahsusada gıden 
arkadaçımız tel~fonla bildiriyor) -
Kırkpınar güreşleri bu akşam hava ka
rarırken sona crdı. Gure~lerin son gtinu 
olduğunu bılen Trakya koylüleri, daha 
ı::eceden arabalarile katar halinde E
dirne sokaklarından geçerek Sarayiçı 
çayırına doğru akıyorlardı. Güreş ma
halline sabahın 9 unda gittiğimiz zaman 
Sarayiçı denilen o yarımadacığın lçın
de otuz bine yakın seyirci toplanmıştı. 
Seyyar bakkallar, çe~idli satıcılar dol:ı
şıyor, salıncaklar bırulmuş, koy ço
cukları eğlenlyrırdu. Tam bir panayır 
havası içinde glıre~iere deste pehlivan
ların son seçiml~rile başhndı 

uyandırmış ve neticeleri itibarile me
raklı oyuncuları tatmin eder bır şekıl
de netıcelenmiştir, Bilhassa hafta pro
gramına ılave edılen Ar~b tayl•rı11ın 
koşusu iızennde bulum.n ı!cilı bahiste 
basıl olan slırprız neticesi faili bahıs 

66.90 kuruş gıbi yüksek bir para ver
miştır. Çıfte bahsin ikıncı .ıyağını teş
kil eden bılyuk Jngıllzlenn 2000 met
relik koşusunda Kadri Yı.kılın ı12.ı.n Şen
kıı.ı koşuyu kazanarak haftanın yarım 
sürprizini yapmış oldu. 

b •• ı~d ~• , l\Ir, Trumanın bıiyiılı: t}çle· 
n ı!iı• r dJJI 1 rl toplamak yolunda gi-

ınıı r ştıtı tcşebbus yeni bir ileri adım atmıı 
• hU c·' olac k • ~ le a ki lllr. ChurchUl s114;menlerine 
ıştırırtll ar'll soyledlği nutukta seçim savaşının 
ıınd• ıJ.I fn h ' li araretıı sırasında her işi bırakıp 

b çler toplantısına gitmek lht!malınden 
ahsetmı, 'e lngillerede seçim sııvaşının 

lukuu Yuzundcn Uç!er toplantısının blr 
ı:un bih geclktlrilmeslne razı olamıya
c:ıtını l\Ir. Trumım'a. bildirmiş oldu~u
ııu •or!cmıştır. 

- 1 nunla beraber yeni tevkifler de yapıl- nı teklif etmiştir. 
_ B~-····•fı ı inci solıtfcde K ol h • k ı t' -•""' • bu maktadır o erans ovasının Tur ıeye ınce 

gondermesi sebeblerlnden blrl de Trıesteliler, silahlı Slavlar tarafından yapıcı bir iş birlifi zihniyrtilc ve re-
olsa gerektir. yapılmakta olan keyfi araştınnlara aliteierln mccburiı•etlerlne riayet ederek 

Bol§evik partisinin or ~nnı karşı, Mütt.,fıklerin himayesini temın ideale yakla•mak maksa~lle ileri slı-
diyor ki etmeğc çalışıyorlar. rülen hu platonik teklifi bile knbulo 

Moskova 2'l' (a a.) - Komünist parti- Trieste meselesinde ilk Sovyet miıs::ıid olmaması, acı bir gcrç~ldir. Şu 
sinin resmi gazetesi bugünkü nüshasın- tefairleri kadar ki San Fraııcisco knrarlArının 
da diyor ki: Londra 27 (a a) _ Reuter ajansının ilcriki diinya şartlarına ve do~acak ü1-

CSO"''Ctler Birliği, yalnız kendi hu- fiyaçlarn gore yenilenip tleğiştirilnıcsi 
'' r.ı " değil siyasi muharrırı yazıyor : . 

dudlarının emnJyetlnl sa,. ama.,a ' Trieste ihtilafı hakkında Sovyetlerın kapısının açık bırakılması, blbikatlan 
fazla oıara': biltün Avrupa milletlerinin ilk tepkisi bugıln Kızılyıldız gazetesin· alınacak derslerden faydalanılacnğı Iıu
emnlyetlnl sağl:ı.mağa yetecek kadar de kendini gostermıştlr. Bu makalenin susunda tek tesellidir. 

Koşuların teknik neticeleri: 
Birinci koşu: (Palan doken koşusu -

handı!<ap) 
lllr. Churchill in bu sozleri, tngtıtcre 

Ceneı oyunun, kcncllslne karşı bes!edil!;I 
gu,end 'bi 
1 en emin oldu~nu anlattığı gı 

h~gi~lerenin dış politikası esaslnının 
il çbır veçlıile dcl!şmlyecetıne de lnan-
ıl;ını bcllrtmektedır. 

le~~glltcre Baş,•ekilloln bu sözleri ıöy
ın 1 sıraaa l\Ir. Truman'ın iki ~:ı.hsi 
to:~essil!nden blrl J\Iosko\'ada, birl 
liri rada, Yeni tlçler t-0plantısını ha
n :ıııı'\k için me•ırut oluyor ve llçler 

kuvvet sahibi büyük bir demek- yazılış tarzına bakılırsa, Sovyet sıya- Koolernn•ın karşıla~hit iltincl büyiık 
rat devlettir. BU, dostlarımız ve düş- seti mutcdıl olacaktır. Sovyet sıyaseli glıçlük, gii, enlik konseyindeki oy işini 
manlarımız, tarafından, ne kadar ça- ihtımal kı Triestenin ve dolaylarının iş- makul bir esaM hağlamaclır. Başta Ho
buk tanınırsa insanlık için ° kadar iyi galine Yugoslav kıtalarının da !~tırak! lnnda ve Meksika olmak iitcre küçük 
olur.• hakkındaki Tilo isteğini destekliyecek, devletler, bu ·uk devletlerin, dunyn gıi-
- Yııgoslavlar ültimatom mu fakat bu Yugoslav kmrvetlcrınln Mare- vcnlik tcskilatınca kendilerine karşı gl-

vermişler? şal Alexander'in emri altında bulunma- rişilecck her tiırl i.i reıai harc!ı:l'tleı•de 
Cenevre 27 (a.a.) _ Anado:u ajan- sını tavsiye cdcccktır. Bundan başka vetolarını kullanma lı:ıklarına şiddetle 

B3şpehlivanlar dort çift olarak saha
ya çıktılar. Gon:ınlı Kara Hu.eyin Ba
baeskili Ibnhlme düştü. Hayreboluhı 
Pomak Süleym:ın Sındırgılı Şerifle tu
tuştu Luleburgaılı Alı Ahmed de Ma
nisalı Halimle eş oldu. Yarımdunya 
Siıleymanla Babae•kıl! Mustafa tulu~
tular. 

Dert ve yukarı yaşlı yerli yarım kan
lar m~.;afesi 2000 metre. 

A Tuter'ın Ferahnak'ı 57 kilo binmsi 
Yakub bu:ıncı, F. Usal'ın Ferhıındeoi 
52 J?lo. binıcisi Halfilt: ikıncı. / 

!kıncı koşu: Koşu kaıan:namış yerli 
saf kan lngi!iz tayları. Mesafasi: 800 
metre. 

M. Kara'nın ÇukurovaEı 56 kilo bin:
cisı. Filips birıncı, Nuri Oğlak;ı ıın P:
kesı 54,5 kılo binicisi Ahmed ıkınei, 
Fe~ı Sımsaroğlunun Ç1ç~ği 54,5 '.cilo 
bın1cısl Horvat uçuncü 

rasınd ö • 
ıııe a ır rliş ayrıJığ'ına sebeb olıın 
tırı:e!eler uurinde anlaşma zemini ha

llt tn'lfa çalı~ıyorlar. 
dt ''&ıı1 oldukları meselelere gôı gez-

rıııck ı 
.ı\i mumkundur: Bunların birlncls 
ın~~:) anın !şı:-al sırasında tutulacak 
•tk b ek sl3 asctı tesblt el mek ve nrada 
na. ~ Cl~er ve çekişmeler hasıl o!ması
ka tnkan vermiyeeek bir hareket tarzı 

rarıaştırnıa khr 
n" . 

ti bun de bu konuy:ı dokunmuş ve :ıhen-
Stle o:an YaYınları hulis:ı. etml~tllc. J\le
llı~k .ır t:ı.rnfın Alm::ııııarlıı. dost ııeçln
dlt ısteıJiğtnı ırostermes! mnka bllınde 
lııt er hrafların sert ,,e haşin bir siyaset 

lllas1 y· · u btrt uzunden b:ışgosteren rekabe 
ar:ıı etmektir n . 

lı.ı ı iT:er bir mesele Awsturya ve Avus
h Yanın lslikb:ıl!dir. Sovyetler Viyaııa
kat glre.ıkten sonra burada blr muv::ık
fikl~rhükümet kurmuşlar, fakat J\lutte
e~,. 1 bu hukümetı ı:ınımıyarak ılaha 

c ce ve ·ı h r~k rı en kararlar dairesinde a-
~ar:t 'tlllnıes!ni istemişlerse de bn kıı

'I'~: henuz tatbik yolnna ırırmeınlştir. 
te~ı·k ste meselesi ise hili\ buhranlı ve 

• 1 eıı b' h ve t ır safhadadır ve bu bu r:ın 

tthJt~hlikenln daha buyuk buhranla.r ve 
nu eler dol!'urm~sı muhtemeldir. Bu
llı•)(orılrm•k l~ın geniş bir gayret sadet-

.,, lcab elliği ıroze çarpıyor. 

.-01011 .. dM '" meseıcsı eskisi gibi cıkrn••-"" ır ,. b • icar e µ çıkmazdan ne zaman bir çı-
" Yol bı:J:ıc:ığı henuz belli değildir. 
<>On , 

Su ı:unıcrde bn meselelere bir de ''le v . b e Lubnan buhranı Jmtılm•ş ve 
u da b" " k t 
B Yu tepkllerc sebeb oJmnş ur. 
Ulıın bu k ası-na ıneselelcrin ortaya çı m 

ıeL- ve barışı yeniden tehdld etmesine 
"""b ııe• 
Bunu ~ d 

eıetl· 1 ~dıır· B eşretnıelc ır.ıyct kolaydır. Od 3 

1r tupı · UYtik devletlerin birbirlerin en 
)er D~ ıe etıne!erl. 
yrt • Btıtıu bir t 

ılt lata nıillz ıazelesl :ıçıkça an-
. il rarı~:k Sovyctler Blrlijt!nln kendi et
ı~er ~ çek·ı " ~nrıc devletlerinden bir kordon 

(<il~' terı~~e•ı istendiğine inandığını ve l\lilt
:ıır' 1 l\tiııt:rden şuphc ettıl!'lnl, buna karşı 
bili ~ >ty,11 flkJerın her şeyi açığa vurarak H 

arıl~·~ ll:akı 3Ydınıatmalo.n lcab ettltlnl ya~
(!cğll: , şuDh adır. l\Jaks:ıd So\'Yetler Birllfinl 

811
11'' çevrı~e d~ı~uren dmll, kendi aleyhinde 

ırl:ıt bunı n hır tnkım entrikalarsa, onun 
~ dan arı açığa vurm:ıs!le hakikatin meY

f~ elen \~1~nıas1 ve Mutteflklerln bu yüz-
51r lerı a~ 1 olan şıl phclerl bertaraf etme-

ci .._,ne ınıkan verme•idlr. 
•ı •ıatt· s . d ııcrs bir t a urıye ve Lubnan buhranı a 

ol~f;r rabJ:u,ak~nı şuphelerin mahsuiiıdtir. A-
c' &ıııa ransadan şüphe ediyor, Fran-

111'• tıetı:eıı~a lngılizierdcn şüpheleniyor ve 
da k Fransa luıumu olmadığı sıra
tıka~s erj sevkiynt yaparak bir mesele 

v. •ı)or b . F 
&tılar • il yuzden Arablarla ran-

rJ ler d akrasın la devam eden müzakere-
lııf e esiliyor. 
~ l>cnıek k 

• 1 • hin v 1 tl'çler arıısındakl elblrllli-
r~~ ır' beb 

0
. ııhen~in devamına mani olan se

~,ıJrt tııı 'iışu1 ııhedır. Ve herşeyden önce bu-
• , a e etm k l' d' t•• ' Londra e azım gelmekte ır. 

ı,r;.ı, konuş ve Moskovada devam eden 
~ı~ ~, lsı~ri;a:ar bu işi başarırsa 0 zaman 
P ,rı• hıe1u b" enınıuz ayında toplanarak te-
ıt .t' ın ır sulhu 1 6"'' aları b kJ. • n esas arını kararlaştır-

c enır, 

.......____ Ömer Rıza DOCRUT, 

~danada sam yeli esiyor 
<>dana 27 ( 

llıe"s' . . a.a.) - İkl gündenberi 
l<ıını. 'n:. ıçın tabii olmıyan · ıcaklar hu

,/ CaklıJc: s~rıneğe. başlamıştır. ,;olııede sı-
ra hırka erecesı 36 dır. Dun ö~J~,ı~n ren-

sının özel muhabiri bildıriyor Sovyet siyasetı nıhai kararın barış kon- iliraı etmektedirler. Bunlar, nTorıitcıır 
Anglo-Sa'<sonlarla Yugoslav:ar ara- feransına kadar gecıktlrilmesi hus'.l- de la science dcr:;hinin de belirttiği ;:;i
da Trieste meselesine daır • ıuzakere- sundaki Ingıliz:. ve Amerikan goruşüne bi, iıç buyuk de,•Jetin nlnrnk istrdikleri 

sın - Yu"osl ıvlar tar•ftar gôzukmekted!r. yetkileri tesirsiz bırakacak knılar a~alt-ler yapılmasına ragmen, _. ' ' o 

V . _ Giulıa'da Italp:ılan kıtle Y nlnız 3 tabur gönderilmit mak istememekte, fakat lıakkaniyd \ 'O 

h:~~:: tevkif etmektedirler. i'ricste'nin Faris 27 (a.a.) _ General De Gaulle adalet lehine dnh:ı kuv,·etli tedbirlerle 
tahliyesini talcb eden Yugo !av ultıma- bugun yaptığı bir dcmecde ortaşıırka ı bu otoıitclcr \ 'e dc\'lellcrc karşı kıiçlık 

bu bôlgelerin zaten kararsız cılan ııondcrllen tak\ ı~e kıtalar1 meselesinin de\'.lelleri korunı:ı ernsınd:ı ısrar etmek-
Lomu, 1 ,ı tedule 

· t' · busbıitün karıştırmııtln ır. çok müba!(ı"'a edlld!!';lnl sôylemlştlr. Fil-, l'. vazıye ını , ,. 
Trieste halkı Müttefiklcrm haklka Suriye ve Lübnana ancak Uç ta- Gerçekten Yaltnda kararlaştmlan oy 

himayesine 51ğmıycır bur Psker gönderilmiştir Bunlardan ikisi şekliııin, bir tek büyük devletin guvcn-
Trıeste 27 (a.r.) _ Yugos!:ıvlar 1.ara- oradan geri alınmış olan iki taburun lik konsc~inin her tıirllı karar ve ted-

t k f edılmiş yuzlerce kımsıı yerini tutacaktır. tlçUncU tabur ise da- birini baltalnınasına engel ,.ıacak su-
fından ev ı d B 1 • d tt d " ' 'I • dı $ 1 • k k best bırakılmışlar ır. u- ha yo oa rr. re e eıııştı.rı mesl lazım r. n ısı a-
bu ere ser '""""""'ııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111""'"""'"""""""" ·- naatimlze ı:orc, şımdihk, ~venlık kon-

Baİk;~i·~ı·~;" Kongre i Türk heyetinin teklifleri :ı~~;:i~ •• :~:~g~~~~ 1~:~~1:~8 k~;~~~ 
karşı veto hakkını kull:ınalıılm~k ıçın 

_ Ba.ştarafı ı inci sa.hilede 

mümldin değıldlr. 
y ita konferansının, Baeta:ılarda bü

yhka ümidler yarattığına ~ılphe yoktur. 
Fakat Balkan mılletlcrine >U kana:ıt 
verilmelıdir ki, üç buyük devlet B:ıl-

k l da komunıst olan ve olmıy-ınlar 
anar , dl 

tarafından aynı şekilde_ 11are0<:ct e ı me-
sinl istemektedirler. Eger bu ı<:aııaatın 
;ıyandırılmasına muvaffak .ılun3maz
sa naziliğe ve faşıstliğe karşı yapılan 
lıarbin uyandırdığı demok~lt gelişme 
umıdlerl boşa çıkmış olaca:< ve bun.un 

. dahıli harblerin !~cayıl, tednıf 
yerme J"k . . 
nareketleri ve dıktatör u :eıınııPı ı or-

çıkncaktır Bu, yalnız Balkan 
taya · . . k k 
memleketleri ıçin b:r facıa '.>ima la al -

cak fakat bugün, Avrup~nın kal
mıya sı bahsinde de bu: tehlike teşkil unma 
edecektir. 

Bir eczacı tevkif edildi 
Ankara 21 (Telefonla) - Hcnılz ruh
t verilmemiş ilaçları fazla f:atla sat

sa ak zannile Yenıecı:ane sahibi Esad 
~oryak'ın Milli Korunmada duruşnıası 

lmış sorgu yargıçlığında tevkifine 
yapı . . 
karar verilınıştir. Şahid. olarak dınlcn:n 
E peryal Şmikal Endustro şirkctının 
:Umessill, bu ilaçların ıl.ltres~ptil fasile
sinden olduğunu, henıl.z ~ur.tı~.e.ye so
kul sına müsaade edilmeclıgıni, bu 
!Hiç;:;ın nümune olarak ~etiılldi~inl, 
bunların da sncak Sıhhat B:ık?nlıgına 

'ld'" · hususi ellerde bulunınadıverı ıgını, 

ğını bildirmiştir. 

Bergamada kermes eğlencesi 
B rgama 27 (Hususi) - Kermes şen

llkl:rı devam etmektedir. Valimtz, Pı:rtl 
müfettişi, parti başkanı, kt>Y enstitü öğ
retmen ve öğrencııerile yakın il, ilçeler
den misafirler gelmişlerdir. Kız sanat 

1 n bu münasebetle tertlb ettiği 
oku unu ta fı 
sergi kaymakam 1:1amdl Orhan ra n-

dan a,çıımıştır Tarihi eskleplon
1 

t1ıytaatro= da Haikevl, amator genç er ra 
sun ' Kral ÖdlP piyesi temsil edllmlş
!ından ok neşell bir balo verllmlştlr. 
tır. Gece, ç b ı 

es dolayıslle yapılan fut o ma-
KermBergama ve Tire takıınlan blrer 

çında d 
sayı ile ber:ı,bere kalmışlar ır. 

Bir Alman mare,ah daha 

intihar etti 
Paris 27 (a.a.) _ 26 nısanda Goe-

. ,. •erıne Alman hava kuvvet !eri 
rıng ın ) . ·1 · ı Gc 
b k mutanlığına getırı mış o an -
n~~a~ Feldmareşal Robbert Rltter Von 

im 24 mayısta, salzburg hastanesln-
Gre , . d" ta 
de muhtemel olarak siyanıır u po s-
yum ııe ıntıhar etmiştir. 
Mareşal ven Gre!m hakkında veri

len son bilgilere gore, kendlsl Berllo 
muharebeleri esnasında yaralanmış ve 
burad~n salzburg'da bir hBSt:ıneye gö-

- Ba.şta.~a.tı l inci sa.hlfede - hiç olmar.sa iki bü~ uk devletin ıuü~te
halen günün meselesi olan nokta Rus
ların vesayet altındaki araziden başka 

bölgcı~r ve dolavısl!e s'>mürgeler hak
kında cbağımsızlık> kcllme.sin!n metne 
konulması hususunda ısrar edip etml· 
ycceklerdlr. 

Birleşik Amerika devletlerlle Büyük 
Erltanya, Fransa ve Holanda bu kay
dın llavcslne muanzdırlar. Bu memle
ketler bunu, yalnız vesayet altındaki 

memleketler !çln kabul ediyorlar. 

Danimarkayı davet 
San Francısco 27 (a a.) - Sovyetler 

Birlfği, Danimarka hakkında itırazlaıı
nı geri almış olduğundan bu memleke
tin konferansın sonuna iştirak etmesı 
hususunda pek yakında bir davet gon
derilmesi beklenmektedir. 

Suriyed~ kanşıkhk 
- Ba.şta.rafı ı inci sahifede 

sile hUkQmct dairelerinin, belediye ve
salr resmi müessese binalarının pen
cerelerine kum torbaları konulmuştur. 
Motorlü, atlı ve yaya polis şehrin so
kaklarında devriye gezmektedir. Diğer 

taraftan Fransız müesseselerinin bulun
duıtu salahlye mahallesine giden Yol
larda. seyril.sefer polis tarafından dur
dumlmuştur. 

Vatmsevcr gönüllüler asayişin temi
nine yardım etmektedirler Doktorlar 
kl!nlk ve hastanelerin! buhran devnm 
etti ği mllddetçe hUkQmet!n emrine, ver
mişlerdir. 

Fransız gamizonlan ~erurl"rİ 
terketmek mecburiyetinde l:Jldı 
Kahire 27 (a a.) - Suriye şehirlerin

de yeni ha~lseler çıkmış ve Fransız kıt
alnrı Ho.l b, Humus ve Hama şehirle

rindeki garnizonlarını terkederek şehir 
dışında. çadırlı owdug:\hlar kurmak zo
rund:ı kalmıştır 

Ortaşarktakl İngiliz kuı vetlerl başko
mutanı dün Suriye Başbakan muavini 
cemil Maıdam Beyle görüşmüştür. Su
riye Başbakan muavini, daha eweı, Mı
sır, Irak ve Suudi Arabistan tems!lclle
ılnl kabul etmişti. 

fngiltere hük 'meti bir dek!:ınısyon 
neşretti 

Londra 27 (a a.) - İngiltere hllkı1-
metı bir deklarası on neşrederek, Suri
ye ve Lubnandak! vaziyetin çok vahim 
olfoğıınu hatırlatmış ve blr t3rafla 
Fransa diğer tarafta Suriye ve Lllbnan 
olmak üzere bu vaziyetin hal çarelerini 
bulmalarını tavsiye etmiştir. 

Almanyada dahili harb mi? 

reken hareket etmesini ~nrt koşmak 
hem zaruri hem de kıilidir. Ahsi hlllde 
mılstakil ve cumhur!. etçi Chlcago Tri
bun'un dediği gibi, yeni ıcşkil.lt, bir 
mıll: tler cemi) eti değil, kiiçiık devlet
ler aleyhine dırilmi• yeni bir mukaddes 
iltüak olur ve yeni Clıarte yalnız kuv
\•etlilerin se•ini duyıırınağrı yarar ki bu
nun içirr de z:ıhınct çekip emnil'et teş
kilatı kurmaya değmez. l{uvvetlUcrin 
sesi, teşkilata lüzum knlmak5ızm da du
yulmaktadır. 

Milletler arası güvenlik te~kiliitının 
büyükleri kuçuklerin şerrin•lcn kom
yan bir teşkilat olması ınanlıi(a aykı

rıdır. Birinci l\Jillctlcr CemİY·'1i•1in tn
rihi, demokratik bir şckilcle işlcmiycn 
bir teşkilatın hak ve Hdalcti hakim kı
lamıyacağını ve tesirsiz kalacağını a
çıkça gostermiştir. Efrer Yustıce Hol
mes'in <leıliği ::ibl, bir sahife larih bir 
cild mantığa bedel i~e ınnntık kadar 
tarih de Yalta formühiniin yanlışlığıru 

gösteriyor. San Franci~co'nun dıizeltil

mesi pahalıya mal olacak h~t'llara diış
mı\mesini dileyelim. 

Prof. Dr. Yavuz: ABADAN 

Acı bir k:ıyıb ' 
- Bııştara.fı ı lncı sa.hı/ede 

kut, diın Allahın rahmetine kavuşmuş
tur. 

MC?rbum, hayatının kırk küsur sene
sinı memleket ırfanına hasretmış, Sıvas 
Askeri rüştıyesinden başlıyarak Edırne 
Harbiyesi, Kuleli Askeri liselerinde 
fransızca oğretmeııliği yapmış ve ylız

lerce talebe yetl~tirmiştır. Bu arada 
gerek tercume ve gerek leli! suretiie 
bır çok eser de viıcude gctırmış, fran
s:zcadan dılımızc çevirdiği muteaddıd 
romanlar gazetemizde neşrolunmuştur. 
Ahlakının tcm.ztığı, durlıst karakte

ri, herşeyden ziyadP. hakiki bir insan 
oluşu, kendisini, herkese sevdırmişti . 

Merhum, hır h:ıftadanberı rahatsız 
bulunuyordu. Yapı 1an butun tedavi v~ 
ıhtinıama rağmen, kendisin! kurtarmak 
kabil olamamış, dun sabah saat onda, 
Tanrının rahmetıne kavuşmuştur. 

Cenazesi bugiın bğlcdcn evvel saa! 
12 de La,Jcl!de, Fethlbey cnddestnde 
Çakır Mehmed apartımanından kaldırı
larak Beyazıd camıine gelirilecek, ')ğ
leyı miıteakıb burada n:ımazı kılındık
tan sonra Ferikoy mezarlığına defne
ırncccktir. 

Merhuma, Allahtan rahmet ve mağfi
ret dilerken, arkadaşımız Cevad Feh
miye ve bı.itün o!le~ine en derin tazı
yetlerımizı sunarız. 

Londra 27 Ca.a.> - Kcmnıtz'de MUt- Bütçe müzakeresi 
tetikler tarafından henllz işgal edllme- Ankara 27 (Telefonla) _ IIIeciis!e 
m!ş olan bölgede dolaşan askerlerle si- I biıtçe mılzakerelerine yarın (bu"un) 
vlller arasında bir nevi lç harbi patlak devam edllecek ve Sa{ılık Bakanlığı 

0
büt-

Sındırgılı Şerif yarım saat gıireştcn 
sonra, geçen sen°nın başpehlivam Po• 
mak Siıbymanı b:ıstırdı, sarma ile y11-
yar yaymaz Sulerınanın esa•en ağr1-
makta olan ksracı~erl, tazyik gciriınce 
nefesı kesildi, pes ctmeğe mecbur ol
du . 
Blşpchlivanlar a!bsında en umudlıı

larından biri olan Suleymanın bu şe
kilde pesetmesi bir çoklarını haklı b.r 
!f'essiıre sevketti (Siıleyman bundan 
iki gun evvel bana geldı. «Ağabey, ci
ğerim fena ağrıyor, beni doktora göto:r 
dedi.. Doktora ber:ıber gittik. Ilac aldı. 
Uç gün devam eden şıddetlı bır hara
reti vardı. Buna rağrren •Kırkpınar bu. 
narı! olsa mevd:ın" çıkmalıvım, ~en ~a
kıblcrımden hastalı~ımı sakla> demışti 
Bu ıtibarla ha.ta hasta çli<tığını ben 
bizzat bilıyorum.) 

Suleymandan sonra Babaeskili Ibra
hlm Go:inanlı K"a Hüseyini ters paça 
ile yendi. Halil de Afyonlu Suleymarıı 
eş değıştırdıklerlnden yendL 

Gene e;<ini dci'iştlrm•ş olan pehlivan 
köylıl Musbfa da Alı Ahmedle sıkı \ıir 
güreş yap<ıktın srınra paça kasnak 
kapaıak Al! Ahmcdi pes ettırdi. 

Ortada kalan pehlıv>n Kovlu Mus
tafa ile B•ba~;kili Ibrahim tutu~tular. 
Y:mm saat ııilreştiler, Mu!' afa çapraz
da ha>mını sürerken açık kalı<ından 
yenildi Şerif de arkadaşı olan Halıll~ 
ııureş yapmak İ•tcmiyerek başp('hli
vanlık şansını orkadaşına bırakarak 
meydandan çekildi Bu suretle son gü
resi Babacskfli İbrahımle Manisalı Ha
lil yRptılar. Kannlığa kadar giıreş de
vam etti. Ycnl~cıncdıklerinden hakem 
heyeti berabere ~vırdı. Fakat Baba!'s
kilinin yendiği rakib sayl'ı Halilden 
daha çok olduğundan birincı1iği, yani 
Tılrkiye baC-JX'hllvrınlığını ona verme
ğı muvafık gördlıler. 

Başaltında birinci Necmi Yıldız. 
ikinci Şileli Rahmi, iıçlıncu Ismail 
Yılmaz. 

Buvuk ortadn birinci Sen·et Meriç, 
ıkıneı Mehmed Taner, üçılncü Hü.snu 
Uçar. 

Küçük ortada, birinci Zh oe~cUn, 
ikinci Mehm~d. uçiıneıi Sarı Yıkub, 

Bu sıkletin ·birinci ve lkınc!si kur'a 
ile tayın edilmiştir. 

Destede üç katngoriye ayrılmış ol;n 
deste?in kü~ükleri birincı Orhan Ça
kar, Irfan Aman, Fahreddin Altay, or
tancalar; Ahmed Topçu, Ş-.fık Ers<'s, 
O gül Çahl·a, !:ıılyükler, fosa, İbrahim 
Can, Gazanfer. 

Eşref Şefik 

Beşiktaş Türkiye ~ampiyonu oldu 
Ankara 27 <Telefonla) - iki gıl.n 

devam eden Türkiye futbol bmncilıği 
bugıln yapılan mçlardan sonra Bcşık
ta~ın şampiyonluğu ile sona erdi. Bi
rinci gıln yapılan nıaçta Beşıktaş - Al
tınordu ile 1-1 berabere kalmış, Harb 
okulunu da, harb fılo3unu 4-0 yenmiş
ti. Bugiın yapılan maçlarda harb filo
su 2-1 Altınorduyu, Be~ıktaş da 5-1 
Harb okulunu mağlub ederek Tıirkiye 
birincbi olmuştur. 

Yüksek okullar atlc izm birinciliği 
Ankara, Istanbııl yüksek okulları a

rasında tertib edllen atletizm birincı
Jikleri dun Fenerbahçe stadında yapıl
mıştır 16 çe•ld hareketten ibaret olan 
bu müsah:ıknlarda I stanbuldan Gılner 
lıç adım atlamada (14 70) metre ıle 
veni biı- Tlırkiye rokoru yanmıştır. Bu 
mlısabakalar sonunda Istanbul 77 say!!e 
birinci, Ankara ekip!, 66 sayile !kıncı 
olmuşlardır. 

Tenis maçl n 

Mu<ldet: 50 dakika .:ıitirıştekl fark: 
bır boy, dört boy Bahsi m ı.i.şterek gan
yana 215 kuruş verdi. 

Uçuncü koşu: (Seklavi koşusu) 
Buyi.ik Arabların handikabı. Mesafesi 

2000 metre. 

Ihsan Özka<li<çının Tanaru 68 kilo 
binicısi Ali bırınc!, Fikret Yüzatlının 
Fışfış'ı 66 kilo bL'licisi Ahmed ikiııci 
V Subaşının An!caraıu 48 kilo binıcisi 
Mustafa uçuncü. 

Muddet 2,23 dakika oitirıstekl fark: 
Bir boy, yarım boy, bır l:.oy, Bahsi 
muşterek ganyana: 440 plheler: 185 -
225 kuruş verdi. 

Bu koşuya kayıdlı bulunan 
giızelbursa koşmamışlardır. 

Dördüncü koşu : 
Dert ve yukarı yaştaki yarli sof kan 

Ingilizler. Mesafesı 2000 ;nere. t 
Ka~rl Yıkılmazın Şenkm 60 !<ilo bi

nicisi Dnvud birınci, Salih Bakırküre
nin Humayunu 60 kılo bini~isi Abdul
lah ikineı, Fehmisimsaroği•mıın Pob!ı 
60 kilo binicisi Bayram üçü.n~ü. 
Mıicfdet: 2.08 dakıka. Bıtir•st~ki fark: 
Bir boy, bir boy. Bahsi mılşter~k (Şen
kız - Yavuz) ganyanına: 335 plaseler: 
120-195-160 kuruş verdl . 
Bcşınci ko~u: (Sakarya koşusu) 
Uç ya~ındaki yerli safkan Ing!iizler, 

mcsafesı 2200 metre. Fıkret yuzatlının 
Kontesi 56,5 kıla, bınicisi Ahmed bi
rinci, Ahmed Atamanın Haşarısı 55 
kilo, binicisi Sokolay ıkinci, Fehmi 
Simsaroğlunun Atletı 56 kılo, bınıcisi 
Bayram uçiıncu. Muddet 2,35 dakika, 
bitirı~tekı fark, bir boy, !ki boy. Bahsl
muşterek ganyana: 135 kuruş verdi. 

Altıncı kcşu: 

Uç yaflı yerli safkan Arab taylarının 
handık11pı M"afesı 1400 metre. 
Şükru Topçuağlunun Yeşılbuldanı 

63 kılo, binicisi Horvart blrıncı, R E
senin Nurcanı 53 kıla, binlcısı Cemal 
ikınci, A. Kesebirin Yurdu 59 kilo, bi
n!ciEi Ahmed ılçuncu. 

Muddet: 1,44 dakika, bltirişteki fark: 
Bir boy, bir boy. Bshsimuşterek gan
yana: 335, pl0seler · 150 - 360 - 135 ku
ruş verdi 

Haft:ının üçüncü ve dördüncü koşu
lar arasındaki çiftebahsinde Tar.:an
(Şen.ltız - Yavuz) kombınezonu 16,75 
kuruş, altıncı koşu iızerındckı !kılı ba
histe Yeşilbuldan - Nurcan kombine
zonu 66,90 kuruş verdi. 

R~d Kuran 

Dinamitle balık avlarken 
Zonguldak 27 (Telefonla) - Balka

ya mevkimde dinamitle balı!< :ıvl.lmak 
lstiyen, Kasap tarla ocaklarııJda çalışan 
Bayburtlu Fehmi ıle Idris adlı iki ar
kadaştan Fehminin ateşl~dıği diııamit 
elınde patlamıştır. Fehminin sa~ kolu 
kopmu,, ldris yüzünden l'lğır ;,aral.m
mıştır. Her lkl ya.ralı da memleket has
tanesine nakle:lllmlşlerdir. 

Açık teşekkür 
Allomlzln en büYlltll ol•n 

~ hu h ç saat devam eden bir s:ım yeli 

11' 
araretı t h 1 · . receye a ammu edilmez bu: de-
~ çıkarmıştır. türülmtiştt:" 

vermlştır. 1 çesi goruşuleceklir. 

Taksim Dağcılık ku)(ıbunde baş!ıyan 
tenis maçl:ırının bırinci turundan son
ra ikinci turu da bltmiştir. Bu maçla
ra onümüzdeki cum:ırtes! ve pazar 
giınü devam edilecektir. 

J\IBUl\IED ALI KUI'tiT'un 
obed!yen a.ramı>dan ayrııınaaı dotayıstıe 
aldı~ımız taziye telgraf ve mektublarıno. 
çelenk ı;öaderın;k lut!unda bulunan ı·~ 
ceno..ze m"as!mlna iştirak eden değerll or
du arko.da~larına n1ücs~e~eıere muhterem 
d.ostıırımı:a, blz~a.t taziyeye ceh!•clere ve 
kısa. bir müddet deı·om eden hMt.ııhQı ••
nasında kendlelnl çok ihtimamla ve can
dln allka ile bnkmt~ olon güzide doktor
larımızdan. Bayın ~S:ll.flde KO.zım Kule ye, 
Ba;r Dr, L, ounenc e umımt ıntnnct n 
,nkranlarımızı ıunmatıı pe-k büyük acı , 8 
lı'e••ürümüz mAnl oldutıunttnn bu hu•usta 
ıa.yın ıızıt,nlzln tavusutunu rlc& ederiz. 

liasan b . - --
dan k' uyuk oır tepsi ıle kamara-
! çı tı 111 d i arda d a en ve parlak bardak-
c!e bısk ~~durma vardi. Kızlardan biri 

_ li uı dolaştırdı. 

cvveı enışlrcnız, hareketinizi bir haft:ı 
Artık nıc.ktubla bı1 dırmiştı Melihaya. 
ielıncn~clıye dônm ılştü. Sanki slzın 
d 12 s . 

akı:vordu: 

- Çocuklar anlayıvC?r3e:ıize... Melıh:ı 
biz:! evine uğratmadan daltıtmağa ba
kıvor. 

- Yüzbaşıyı kapıveririz mi sanıyor? .. 
- Kafilemiz, Lem'l ağabeysine hoşa-

mediye gıderse Melıha bunu şerd fay
malıdır. 

Beykozlular Bursada galib 
Bursa 27 (Telefonla) - Beykoz ta

kımı bugiın burada Acar Idman ta!u
mıle yaptığı maçı 3-2 kaı:anmı~tır. 

Eti Makbule, O~ulları: Burhan ve Ad. 
nan, Kardeşleri: And\lllah 
Eniştesi· Dr. Raa-ıb Erensel, 

:!{.:!{.~ 

ıtırın· ' ızı tanımıyanları da sevın-
d., ~ş n gıbı hepimize ayrı muıdele- _ 52 _ 
hır b , Y una davul alarak sokaklarda 

Yazan: VEDAD TANCA Kuılnimin gUlcrek çı!tı~tığını işittıın: 

- Çenesi du~uk haspahr, bıraz su
sun da başımıza gelenleri hikfıye ede
yim;; Hırsımdan hep ağlıy:ıeaklı oldum. 
Ne bız vapura gidebildik, ne de !stan
buldan beklediğımlz geldi. Hazırla:lığım 
canım yemeklere acıyorum Vapur saa
lıne yırmı dakika kala ~vdcn çıkmıştık. 
Doğruca ... 

Ankarada dün yapılan 

at yarışlarının neticeleri 
Diın Anknra ılkbnhar at yıırışlarının 

beşinci haftası hipodromu dolduran bu
yük bır meraklı kütlesi nnunde yupıl
dı. Koşuların hepsi büyiik bir alaka 

Kızımız Nezahatıe o~lumuz Sellüloo Bt.
nayll Müe&oeoe•I Teknik Müdür mulll•lnt 
Sa.la ınııentn Tak•!m gazinosunda "6·5-
045 tarlhlade :ra.pılan evtenm• r.örenler1nl 
mektUb l•e teıırııtıa kutıı:~n bütüı:ı yakın. 
larımız:ı teşekkürlcrımt~t guna-rız 

Rıı~ııırıp ilan etmedıği kaldJ. 
ı Bey d" k •alına t un a 0 am martılarım et-

lıanıal oplamış. Melihaya bir oyun oy-
!'< • arı hw; l 
'Jbahı ~sun a onayak olmuş 
lo::oııar eyın lkı tanesi kuz.inime gıtmlş. 
dııı1a ~ıvalı, belinde onluk; ahçı k.t
buıınu 

1 
eraber mutfakta haşır ne~lr 

rt' dl ın 1~ ar; ak~am yemcğınin hep ken-
ş lnısını a~c.tıı clinclen çıkmış şeyler ol-

fs r ta · 

.. . Jcunun gelip gelme- , mur sisler arasından nazlı nazlı sıyrı . 
gezle beklenıklen ya ce alay edıldık- !arak ufuklara renkler ve şiirler dağı-
dlğl sorulaca ve epey • b h b d o 

fk Be · hava<a sıkacagı tan berrak bır sa a a a1o:ıyor u. -
ten sonra Rı ı yın ' - t h h'l' d l[ k 
bir el mantar tabancası patlar patlamaz, rada, Bogazı~ o ' en a ~a ı ıdn e.• a-

d d Oluveren şeytan yalık setde Fısun un narın en amı, ince 
sahne trapın an pev a ı b' k a d 

b. 1 k t , ın guverte.sınde ve şeffaf bır tu gı 1 ıpır ıyor u. 
gı ı pen er. . o ra.ın _ A ol bu ne herc;ıılı!<? Istikbal 
gorunccekmış1m. y b k b'tt" b • 

kl tı ... meraıo:irr.J ne ça \1 ı ı, ne 'JB 'JJt so-
Kar,sıyaka kıyılarına Y3 aş gımız 

h t kaiia fırladın? .. 
zaman Melıha'yı çağıı 11ai.rına acc _ Gunlerdenberl o kadar hararetle 
kalmadı. Çunku 0 daha evvel, blıyucek .ı 

Bu ve yarın 

Tekel ldaroaı . Teknik Mü!ett~ı~tnden 
em~.dt Avnt Ulgen 

Denizli eıırs!ın<lan tüccar Tevt!k 

saat 21 de 

B. FELEK 

SWİNG YILDIZLARI 

SEVİM • SEVİNÇ 
BÜYÜK ~

J' 131 ı.tı:, ornıuş 
lenın nesi lıifa tutmuş Diğeri <Ja -

\·erd -ı 
u~ gund ıg ıomnn odandadır elbet; 
Yatak e okur ıade ed•rim> martavalı!c 

1 bek!edıgın halazadeyi evne mi bırakı
bır evin bahçesinden fırlamış, a1 1 

k verdin? .. 
tramvayın raylarını aşmış vo enAr-
den: _ Yoksa pa<aporta gitmedin mı? .. 

Hayalimdeki hareketler muttMıl, çat
lak plağı dôndiırmcğe -;abalıyordu. Ar
tık Melıhanın sözlerini •lııyamaz ol
muştum. 

•Kalbi ve şuuru sarm1ş 'lş~:ların, in
sanları biraz sırnaşık yap'ı'.<larına ına
nıyorsanız Lem'! Bey beni ayıplamaz
sınız Tuhaf değıl mıdır; y:ınınızda 
~a:fımı açığa vuran climlel"r1n1clrn, ~OL 
yeşlarımdan dolayı bil~hnre kendi ~<'ıt
oimı tenkide kalkışıprum. Salım du
şuncelı zamanlarımda k~n lım de be
ğenmedijim o fazlalıkbrı ~ocukl:ığuına 
değil, dcrd anlatn•.ıadıgı:n ı.-,(bimin 
hırçın lığına verır. > 

BESİKTAS BAHtESİNDE GAZ ORKESTRASI 

~ 
UZeri::ıd0 ~?ların~ dol.ıfmış, komodinkr 
!-asının e 1 Melihanın bilek saatini, ba

' ra11 d ceb sn:ıtını ve :ıntıed~ asılı clu-

ı I , lını, u~:r saatinı yirmi,er dakika g,•ri 

'l lia h · ı5afırlcrıni ''apuda kar 0 1lama-
azıdaıı . ' 

Yabd ınış aıl ·ye bu suretle, Karşı-

1 ı 
~ an P·s . k ri ~ "Poı t ıs cl~•;ıne gPçecC?k-e cı}un ar; Post• ı kr.çırtılmış. Ya-ıkın 

!ere ':ıı l~lıha herhalde ·rnlaınış "e k:.ıp
s· :ınıış ol~cakmı• 
O}'leşip " · '' <1e 1 guıu.,uyorlnrdı Bir Jt'lÜJr-1 ~t 

~ıra?n arın tahıninlN ı ııi dmlcdıın vP 
lir ~ı düftılkçe lafbrına k.ırıştını 

\lzıpJıkl . . 
lcotrl <!rlnın sonu şoyle bıtece!cmı~. 
" el nıi;ıı;ının onune yanaşmadan e,v
llüş, D •fır bey kamaraya indırılecek-

ayı~adeın sahile çağırılacak, dört 

Ben hem"n yerime çekilmiş, kamr.ra
nm pcnecrsınclcn gizlıce bn kı:;ordum. 
Dayızadem bir ehle etcklı;inı, b: elile 
de saçlarını tutarak ruzg&rın hao;:n-ılı
;!ından korunmağa çalı•I} ordu. J11nlılw
nın deniz kcnarın~a bu halıle çızdı~1 

tablo, hayalinıı maziye dogru çı·kli 
Keskın bır sıı.ı yuıı:•i:ımı y:ırm "a d12lc
ıim bukiıldıl. Ç?ktıi3t;m >ancl.ılyanın 

ılzerınde dırscklerimı ma>aya dayadım. 
Go?l:;ıoal.laı ım krndilıi\ın.kn bpanı

vermı.:tı F~kat ı uhunı. bir bL1şk1~1nn 
~bzh.i oldujunu duyduJuın ~nd.1n 11:. .. 
bar~n rusrıınlar, ıstınblar!a kar:ınl•k
ıa~mış glınlerime, bekl~nmedik bır fec
rın kucağından sessizce ıniı•eren mah-

_ Nasıl olur da gıtmez. Rıhtıma ~ı
kan yuzbaşının gozlcrı bo•lıı!<ta, cllerl 
buP,rlınde kalına'!. ~evamıdır? .. 

Guvctrcdcn birbırını ko•·nl11•arak g~
len bu sesler maddiyetime çarpaıkı•ıı; 
:.ı.•ıiden ruhumu sıcak bır nefes ok·uycır, 
tatlı bır ses maneviyatıma !ısıldı; ordu: 

Sizi be'dcttiğım ıçın uzulrluın L<mı'ı 
n Gccıkmc:nı fırsat bilip h~men gi-,,cy .. 
dPccğınızı sanmıştım:> ,. ... 
Kafamın içınde donen ratl nk rlaı;ın 

torennuınunlı dınle;emi) ,1rclıı:ı1. Çıin'<lı 
kulaklarımdan bır tuılu uzaklaştırama
rtığım yukarıdaki z:ılım <e,ler, kal;b
h~dım çığlığa, çığlıktan kahkahaya de
nerek bır ırmak gıbl kamaradan ıçcri 

Tcımi çektıl:.çe, içımc yakı~ı hır hıwa 
doluyordı" Masanın etnfı:ı.:fa dolaş
mağa lıa~ !adım. Fakat daha ziyade, nı
hu:nda tutuşan hatıranın rt~afı.ıda cô
nuyordum. 

(Arkrı•ı t:CT) 

Senenin en buyuk OPERETİ 

y A 
3 saat ZEVK -

p A S PERDE 

EŞ'E - EGI.f.!'ICE - KAHKAHA. Tel: 82900 

Bugün AR 
FAS 

Sinemasında 

YOLU 
BİNG CROSBY - BOB HOPE - DOROTHY LAJ\JOUR 

Seanshr: 2 30 - 4.35 - 6.45, Suare 9.15 te 

refakatile KONSERLER 
6 Hariran SARAY Sineması 21 do 

!I Haziran TAKSIM Gaz:inosn 21 de 
Ycrleriniti şimdiden tutabllirsll}IZ, 

Vefat 
Dul Baı an 51Iarpı suıtanran, Bay ve 

Bavnn Lueıırev Sultanyan ve evl&d.ları Ha
rutyun 'c BurpUhı kendi zevc ve evl!d!ıırı 
Ye karrteşıerı olan ' 

Bay PENYA.mN SULTAN'YAN'ın 
Vefat etti 'ln1 te•••ürle bildirirler 

Cenaze mcrastmtnın bugün pa
0

2arte:E11 29 
mayıs 1fi~5 saat 15,~0 da H•yo;ıu Bı'ık
PlZor Uçhorr.n Ermeni klll3eslnde lora oıu
na~aaı ııtn olunur 

l§'l;ıu llAn buo~I 
dlr 

• 

da.vetlye yerine klllm
Cenaze levıızımatı 

BteldYan 



I 

4 

Bugünkü Program 

7 .2 3 Program 1 q,30 KonuJm& 
lS,45 Dans orkeı. 
l!cl,00 Hoberler 

'i ,30 Mü.21k (Pl.) 
'7 .~ .; :Haberler 
ı: ,oo M üzik (Pi.) 
E,23 Sper servl•l 

19,20 Geçmiş ırun 
19,2.> Şarkllar 

* 12. 2fl Program 

19,.'iO Kltab saati 
20,00 Şan (solo) 
20,15 Rad , .ca.zetest 
20, 15 Yurd seslert 
21 ,15 Konu~m& 
21,30 Senfonik or!tet 
22.30 Dans mü. (Pl; 
'2:2,-1.5 Haberler 

12 ,10 Şu kılar 
1 2, 15 H•ber\er 
J_ '.1,00 So.lon orkes. 

* ı - 5$ Proı;ram 

l ı; .nO Dans or·-:es. 23.00 Kapanış 

l 

2 

4 

5 

6 

' 

1 

ı ı-ı- 11~1-~1 1 
1 1 1111 1 1 tH 
1 1 1 l•I 1 1 1 . 
11!1 1 1 1 ~ 
l l•ı·ı ı ı~ 
l_J l•l ,. 1 

:ı_ı 1 1 l•I 
,, •I 1 11 1 1 1 
Sold&n sağa: 
ı _ Eskiden kull&nılan bir çe§ld ışık 

"'e~me vasıtasını yapan. 2 - Kımılda.maya 

t aka.ti buJunmıyan, geçmlf zaman bUgl
<!nln beşte lklsl, 3 - Bir emir, böyle ,__ 
damla geçinmek biraz güçtür, 4 - Bu yıl
ki et yoksuzluğu Ue az kaldı biz de ona 
tapacaktık kokmuş ceııed (eski dilde). 5 -
Blr kadın ' adı. 6 - Bir eıf&t t&kı•ı , bir 
deridir ıunma. ne derisi pek bilmem. 7 -
Birdenbire üotündcn geç, S - Hepimizin 
kayna#ı, bir ed&tın kalınlaştırılıp lcısaıtıl

mışı. 9 - Not&, kafadan yazın&. 
Yukarıdan aşağıya: 
t - Baş belAsı ve ye.pışk&n . 2 - lstt.n

bulda Hazreti Halldln yattığı :rer, k6rü kö
:rOne olan kime yakışır blllrslnl2. 3 - Ka
rışıkllk (eski dilde), blr adın ktsalt1ıml§ı, 
·4 _ Lokonto.nın serm&yesı, bazan radyoda. 
eöylerler. 5 - Adını ?>lr SU toplantlsıa& 
'\'erm.1§ otan ta.nrı elçisi. eskt Osmanlı pa.
d!<ahlarından biri, 6 - Zeredlllş, bir ha.r
fla okunuşu, 7 - Çevir bir erkek adı o
lur. S - Gişelerin 11nünde bıı.zaa böylele
rıne rastge11r'slnlz, not&. 9 - I~kencen1n 
ter~ı, deVT11en çam kınlan pot, 

s 
4 

5 

6 

7 

il 

s 

Eski bulmacanın halledilmiş :ıekli 
2;j456 '1b'> 

KIAIYIMIAIKIAIMnı 
EIDIAIEIDI 1IŞl•l1 
MIAILITIAl•IKI 1 iL , 
t ILIAIHl•IKIOIRfE 
KIEINIAINIEILll ıa 
sıel•ILIUIKI sıolR 
ı 1 FIA l•IRl a- IUIRI• 

ıZlAIR lmlMIEINIAlMJ 
•Is IAIEJ ı IK l•LKJ.6.J 

Kayıb 
I$ıl< Ll.eslııd•n aıcııtım 935 - 936 derıı 

yılı eylul devre•! l Si numaralı diplomamı 
k•.Yb•ttlm. Yenlılnl alacıfundaa eskisinin 
hükmü yoktur. 1 

Necmi o~lu Ender Iace 

JOSEPH BONNİCİ 
NASIROI 

İstiklal caddesi No. 140 
Süreyya Paşa Apt. 

Tel : 44436 
<Fransu Tiyatrosu Pasafıl • 

- DOKTOR - OPERATÖR 

Mahmud Hidai Hona 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehas
sısı. Beyoğlu Parmakkapı Mis sokağı 
başı No. 1. Tel: 40273~Ev: Tel:82949 

r• Anadoluda çalışacak -

1 ?ı!a!!.İ Hac~ B~! ~k~ı~!-
sim Paşa han 11 No.ya müracaat. 

• Sahhk ECZANE 
Dinarda cirosu kuvvetli zengin 

ve o muhite üç civar kazaya ye
gane Hac vere~ . bir ec=e satılık
tır. Talihlerin Oziı Ecza Deposuna 
veya Dinarda Atasagun Eczanesine 
müracaat edilmesi. 

UYUZ ve DERİ 
Hastalıklannı 

DE MOLİV 
geçirir. 

Kilis icra Dairesinden: 945/301 
Ulker Yavaşça'ya resen musaddak 

senedle yirmi bin Ura faiz ve masraf 
itasına borçlu Nurettin mahallesinden 

ecmeddln Topal oğlu a.leyhlne icra. 
takibine başlanmış ve muma.tleY'h na.
mına. gönderilen icra emri Necınedd.lnln 
a·Iter kaçağı olduğu ve adresinin bilin
mediği şerhlle iade edilmekle 1111.n<!n 
tebll~ne karar verilmiştir . 

istenilen paranın faiz ve masraflarile 
beş ~nde ödenmesi veya takib tal<!bi
ne itirazının bildirilmesi ve icranın t<!• 
birine dair resmi vesaik gönderilmesi, 
rr:~ı beyAnında bulunulması, bulunul
madıı;i ve yanlış beyanda bulunulduğu 
takdirde hapisle cezalandırılacağı ilan 
olunur. (7046) 

Göz Hekimi• 
Nuri Fehmi Ayberk 
Ra-vdarııasa Nümune Hastanesi 

Göz MütehaSSlSJ 
lstanbul Beledlvesl ltal'$1Slnda 

felefon · 211212 

Sahlb oe Ba.~muhaTTirl 

>:unus Nadi ABALIOÔLO 
Vmumt ııef'"fııa.ı1 idare eden Yıızt lşl.erı 

Müdilrll: Bİ101E1 MÜNİ1' tiLcrEN 

l:uıuh~rilld ,Mcıt~cıa.sı 

Saçların dökülmesine 

kepeklenmesine ve 

kaşıntılara karşı en 

mukemmel ilaçtır~ 

MALİYE BAKANLIGINDAN : 
N E V I Teminatı lira 

Istanbul içinde kara -nakliyatı 150 
Istanbul içinde deniz nakliyatı 150 
Depo ile iskele arası nakliyatı 150 
Fersude ambalaj kağıdı satışı 120 
Kapak tahtası satı;ı 120 
Çember satışı 75 

Yukarıda yazılı muhtelif nakliyat i§leri ile ambalaj satışları ihale tari
hinden aralık 1945 , sonuna kadar müddet içinde ayn ayrı eksiltme ve arttlrr
mıya konulmuştur. Isteklilerin, hizalarında gösterilen teminat paralan ile bir
likte, karşılaşmak üzere 4/6/ 1945 pazartesi günü saat 14 te Beşiktaşta Hayr;?ddin 
iı;kelesi yanındaki Maliye kırtasiye deposuna müracaatl<!rL (6(38) 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 - 25 ton pik hurdası satılacaktır.' 
2 - Şartname levazım dairesinden alına bilir. 
3 - Açık arttırma 6/6/1945 çarşamba günü saat 10 da Beyoğlu 

caddesi Mayer binası arkasındaki idare merkezinde yapılacaktır. 
IstiklAl 
(7054) 

SOMERBANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

(PUL MURAKIBI ALIMACAK) 
1 - Hergün öğleye kadar Sümerbank istanbul Şub<!!!inde ~Galata, 

Bankalar caddesi) ve öğleden sonra Müessesemiz Merkezinde (Istanbul 
Bahçekapı Sümerhan) çalışmak Ü.Zere barem harici (210) lira ücretli pul 
murakıbı alınacaktır. 

2 - İsteklilerin uzun müddet· pul işlerinde çalışıp ·yetişın.i~ ve bu i~I 
müstakillen idare edebilecek kabiliyette olmaları şarttır. 

3 - Talib olanların nüfus, tahsil ve askerlik vesikaları ve bonservis
ler ve 3656, 3659 numaralara dahil müesseselerde bulunmu~ iseler tasdikli 
sicil hulasalarile birlikte 5/6/945 tarihine kadar Müessesemizin Bahçekapıda 
Sümer hanındaki Merkezinde Zat İşleri Servisi Şefliğine müracaatleri. 

Deniz Fabrikaları Genel Md. den : 
Fabrikalarımız için aşağıda sanatleri ~azılı işçiler alınacaktır: 

Aded 
1 - Birinci sınıf perçinci 3 
2 - Dayamacı 2 
3 - Tavcı ve pasatacı 6 
4 - Birinci sınıf kalafatçı 2 
5 - Birinci sınıf levha işçisi 3 
6 - Yardımcı 14 
7 - Birinci sınıf tesviyeci 2 
8 - İkinci sınıf tesviyeci 4 
9 - Oks1jenci 2 

10 - Demirci 2 
11 - Kaba marangoz 2 
12 - Hava hortumu tamricisi 1 

• 

Alınacak işbu işçilere bir övün sıcak yemek verileceği gi'bi yatacakları 
yerler dahi temin <!dilecek ve gösterecekleri liyakate göre 110 kuru:ıa kadar saat
lik ücret veıilecektir. ( 

İsteklilerin bir dilekçeye bağlıyacakları iyi hal kiğıdı ve bonservislerile 
Gölcük Deniz Fabrikalarına müracaatleri (6726) 

~·---------------1-.... Kaloriler Tesisatı ilanı 
Ereğli Kömürleri 

Umum 
İşletmesi 
Müdürlüğünden : 

1 - İşletmemizin Zoııguldakta İkinclmakaıı mevkiind<!ki Merkez 
garajı binasırun yazıhane ve atölye kısmının kalorifer tesisatı kapalı zarf 
usulile toptan götürü olarak eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu tesisatın tahmin edilen bedeli 56,389,00 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 4070,00 liradır. 

4 - Eksiltme evrakı 10 lira mukabilinde Zonguldakta İşletme İmar ve 
İnşa Grupu Müdürlüğünden, Ankarada Etibank İnşaat Müdürlüğünden, 
ve İstanbulda Etibank Şubesinden temin edilebilir. 

5 - Eksiltme 5 haziran 945 salı günü saat 15 te Zonguldakta Ereğli 
Kömürler\ İşletmesi İmar ve İnşa Grupu Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

6 - Teklif zarfları eksiltme şartnamesin<! gpre tanzim e~ olarak 
ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde İşletme Umum Mü
dürlük Başsekreterliğine tesllm edllmlş olacaktır. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 
7 - İşletme ihaleyi icrada serbesttir. (6911) 

TOMRUK NAKİL VE İSTİF İŞİ 
Devlet Orman -ftletmesi Mudurnu Revir Amirliğinden: 

1 - Revirimizin Gelinözü bölgesi dahilindeki Okazankuzu ormanından 
1005,570 metreküp tomruğun Karaibrahimler depoya nakil ve istif işi açık 
eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Açık eksiltme 4/6/945 tarihine raslıyan 'Pazartesi günü saat J5 te 
revirimi% merkezinde komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Beher metr<!küp tomruğun nakil ve istif !§inin muhammen l:ıc:ieli 
lira kuruş tur. 

4 - 'Muvakkat teminat %7,5 hesabile 1131 lira 2:1 kuruştur. 
5 - Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orman um.um Müdürlüğünde, 

Bolu, Düzce, Adapazarı, Geyve, - Mudurnu R<!vir Amirliklerinde görülebiltr. 
6 - Isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatleri (6733) 

İplik ve 

BAı.IRKÖY 

SÜMERBANK 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 
BEZ FABRİKASI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Fabrikamız işçi yemekhanesi ihtiyacı olan yemek masalarile sıraları 
açık eksiltme suretile müteahhidine yaptırılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 7717 lira olup ilk teminatı 578.78 üradır. 

3 - Eksiltme 4/6/945 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid şartname Fabrika Ticaret Servisinden parasız verilir. 
~ - Fabrika kat'J ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, (6794) 

CuMHURIYET 

• • • BiLEZiKLi SAATLER 

Bayanlara mahsus gayet ,ık ve zarif modellerde 18 ayar altın 
BİLEZİKLİ SAATLERİMİZİ ıörünü.z.. 

Singer · Saat Mağazası ~~~0• 8 
Her nevi mücevherat siparişleri kabul olunur. 

Zeytinyağı Alan Bakkallara 
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Kontenjanını tamamen almış olan zeytinyağ satıcılarının hesab kesm<!k 
üzere 30/5/1945 tArihind<!n itibaren Ticaret Ofisi SaU. Şubesine müracaatleri 
ilan ofunr. (7045) 

KARACİGER, MİDE, BARSAK, BÖBREK hasialıklarınızın ~avisine 

TUZLA İÇMELERİ 
1 Haziran C UM A Günü Aç~lıyor 

TRENLER İŞLİYECEKTİR. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Müessesemiz hastanesinde barem harici 100 lira tahsisatlı röntgen laborant

lığına aşağıda yaZJ!ı şartlar dahilinde bir laborant alınacaktır. Kendisine aylık 
ücretten gayri pahalılık zammı ve takriben her ay ücretinin % 25 ine kadar 
pirim ve senede iki maaş ikramiye verileceği gibi sabah, öğle ve akşam yemek
leri de hastaneden temin edilecektir. 

İsteklilerin kısa hal tercümelerile en kısa bir zamanda Müessese Müdür
lüğüne müracaatleri. 
1 - Orta tahsilli olmak, 
2 - Memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde yazılı evsafı haiz bulunmak, 
3 - Askerlikle ilgisi olmamak, 
4 - Halen bir yerde müstahdem ise çalıştığı yerden muvafakatname almak, 
5 - Röntgen Jaborantlığını yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraz etmek. 

(7042) 

Çok Kıy~etli Buhara . Hahsı 
Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. Ayın 31 inci perşembe günü 

saat 1,30 da arttırması yapılacaktır. 

İstanbul T ekink Üniversitesi Makine 
Fakültesi Deka~lığından 

Fakültemiz motö- laboratuvarında çalıştırılmak üzere benzin ve dizel 
motörleri hakkında ve tesviyecilikte tecrübesi olan bir usta alınacaktır. Talib)erin 
7 /VI/1945 tarihinden evvel Dekanlık kalemine müracaat etmeleri lazımdır. (6952) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö trenleri tarifel<!ri 1/61945 gününden itibaren 
değiştirilecek ve bu münasebetle bazı ana hat yolcu trenlerinin varış ve kalkış
larında da aynı tarihten itibaren küçük değişiklikler yapılacaktır. 

Yeni varış ve kalkış cedvellerinin ista!yonlara asılmış bulunduğu banliyö I ;nleri ceb tarifelerinin gişelerde satışa çıkarıldığı sayın halka ilan olunur. (7023) 

MÜRETTİB ARANIYOR 
Büyük bir matbaa tar<tfından İntertip marka tertib makinesi için makine 

mürettibi ve ayrıca el digzisi için de müreıtibler aranmaktadır. Yazile Gala
ta 1269 posta kutusu adresine veya telefonla 44605 No.ya müracaat edilmesi. 

Devlet Orman İsletmesi Orhaneli 
Amirliğinden: 

Satılacak mal 

Mahal veya mevkii 
Miktar ve cinsi 

1 • 

Muhammen bedeli 
İlk teminatı 

Müddel:l 
İhale ~ekli 
İhale tarihi 
İhal<! yeri 

' 

Revir 
Dört partl halinde ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere 
çam tomruk satışı. 
Keles bölgesi Şahldlermezar lığı. 
1 - Partide bir veya ilci numaralı istiflerde mevcud 

2 + 426 adade denk 172,380 metre küp. 
2 - Partide 3, 4 ve 5 numaralı istiflerde mevcud 545 

adede denk 225,208 metre küp. 
3 - Partide 6, 7, 8, 9, 10 No.lı istiflerde mevcud 833 

adede denk 306,806 metre küp. 
4 - Partide 11, 12, 13, 14 No.lı istiflerde mevcud 387 

adede denk 123,730 metre küp. 
Bütün partilerin 50 lira 15 kuruştur. 
1 N o.lı Partinin 648,36 lira 
2 847,06 
3 1153,97 
4 465,37 liradır. 
20 gün 
Açık arttırma 

6/ 6/ 945 çarşamba 
Orhaneli Revir Amirliği 

1 - Yukarıda 
rılınıştır. 

cinsi yazılı tomruk açık arttırma suretile ~atılİğa çıka-

2 - Buna aid şartname Orman Umum Müdürlüğünde, Bursa, İnegöl, 
Dursunbey, Eskişehir, M. K. Paşa, Tavşanlı, İstanbul, Orhaneli, Adapazarı Revir 
Amirliklerinde ve Keles Bölge Şefliğinde görülebilir. 

3 - Talihlerin ihale gününde evrakı müsbite, ilk teminatlarile birlikte 
Komisyona müracaatleri. (6971) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--; 

Devlet Denizyollan İşletme U. M. İlanları 
29/5/945 - f/6/945 (dahitı tarihleri zarfında aşağıda isimleri yazılı ballarımıza 
kalkacak · vapurların isimlerile kalkış giin ve saatleri ve yanaşacakları rıhtımlar 
KARADENİZ HATTJ - Sal 5 te (Cumhuriyet), Cuma 5 te <Tarı) 

BARTIN HA!TJ 
MUDANYA BATTI 

BANDffiMA HATl'l -

KARABIGA HATii 

IMROZ RAITI 
AYVALIK R.>\ TTJ 

İZMİR BATTJ 

Deniz Hatları İşletme 
İstanbul Başacentalığı 

Galata rıhtımından kalkar. 
Pazar 5 te (Konya). Sirkeci rıhtımından kalkar. 
Salı ve Pazar 9 da (Sus), Perşembe; Cuma, Cumar
tesi ve Pazartesi 9 da (Marakazl Galata rıhtımından 
kalkar. 
Cuma ve Pazartesi 8,15 te- (Sus), Galata rıhtı
mından kalkar. Çarşamba , Cumartesi ve Pazartesi 
20 de (Çanakkale) Tophane rıhtımından kalkar. 
Perşembe ve Pazartesi 19 da (Saadet> Tophane 
rıhtımından kalkar. 
Cuma 20 de (Seyyar> Tophane rıhtımından kalkar. 
Çarşamba 17 de (Ülgen). Pazartesi 17 de (Bur-
sa). Sirkeci rıhtımından kalkar. / 

Perşembe 11 de (Güneysu), Pazar 11 de (İzmir) 
Galata rıhtımından kalkar. 

TELEFONLAR: 
Müdürlüğü : (44678> Santraldan (81) 

: ( 42362) (7058) 

~ 

1 - İpliği idaremizce temin edilmek üzere üç boyda ve 1000 metre kadar 
fener fitilinin izp.ali işi, 2 haziran 1945 cmartesi günü saat 11 de pazarlıkla istek
lisin<! ihııl"' olunacaktır. 

2 - Bu işe aid şartlar ve nümune h!r gün Alım Satım Komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyenlerin, 1000 metre fitilin imal ücreti olarak 
istiyecekleri paranın % 15 inden aşağı olmamak üzere, geçici güvenme parasım 
pazarlıktan önce idare veznesine yatırmaları ve bilfiil fitil veya mensucat ima
latçısı olmaları lbımdır. 

4 - İsteklilerin belirli gün ve saatte güvenme makbuzları ve fitil veya 
mensucat imalatçısı olduklarını gösteren belgelerle birlikte İdare Merkez binası 
karşısındaki binada bulunan Alım Satım Komisyonuna başvurmaları ilan olunur. 

(6949) 

28 Mayıs 1945 / 

----------------------"""' 

GÜZELLİGİN SIRRI 
CİLDE İTİNADIR· 

Güzellik ' 
Kremlerı 

Cildinize 
HASAN 

Yani Bir Taravet Temin 
bütün 

Eder· 
DEPOLARI ile . •' 1trı1 · 

mağazalarında ısrarla isteyiniz. 1~ . 
Muhtelif inşaat Malzemesi Getirlilecektir 

Emlak Bank Yapı Limited Şirketinden: 
Ankarada yaptırılmakta olan memur evleri inşaatında kullanılıYl~1 

fogiltereden, elektrik, boya, kalorifer, su, havagazl vesair muhtelif ı.nşa• 
zemesile marangoz atölyesi için bıçak ve desteı-e getirtilecektir. j!> 

Bu hususta izahat almak istiy<!nlerin Istanbulda Emlak ve Eytall1 ı:ı# 
Miidürlüğüne, Ankarada Emlak ve Eytam Bankası bl..ruısındaki şirket. . 

1 
müracaatle teklif mektublannı en geç 25/6/945 tarihine kadar Şirketııııil , 
veya irsal etm<!leri lazımdır. ,,,J ,, 

Ekonomi Bakanlığından: ~ 
1945/ 46 kışı ~ok ve taş kömUrü ihtiyacı için: Türkiye Kömür S~~1ı 

tevzi Müessesesi Istanbul Şubesine (Galata Yeni Yolcu salonu 3 ijnc\1 
aşağıda gösterilen şekilde müracaat edilecektir: _ vıtr' 
1) RESMİ DAİRELERLE ~ESELER ve KALORiFERLE JS 

BİNALAR : uıl 
a) Resmi daireler, mekteb ve hastaneler lhtiyaclarını Valiliğin 

gereğince Valllik yolile bildireceklerdir. ~I 
b) Bankalar, iktisadi ve mali teşekküller, umuınt hizmet mü ',/ 

ve kaloriferle ısınan apartıman vesair binalar ihtiyaç beya.Jlll:.,ıı' 
sini müesseseden alacaklar ve doldurarak 15/6/1945 ~ 
kadar müesseye tevdi etmiş bulunacaklardır. 

2l SOBA KÖMÜRLERİ (HALK İÇİN) ~ 
1945/4tl ~ mevsi.mpıde ikametgAhlarındaki kömür sobaları için 1'~ 
ihtiyacları olanların, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinden ş)~ 
!arı beyannameleri, doldurduktan sonra, mezk(lr muhtarlıla 
ettirerek en ieç: 

15 HAZİRAN 19~5 AKŞAMINA KADAR 
Türkiye Kömür Sa~ ve Tevzi Müessesicin : 

Tophane Kozluca Han alt kattaki satış şubesine 
Kuruçeşme Kok Kömürü deposuna 
Dolmabahçe Gazhanesinde tevzi memurluğuna 
Yedikule Gazhanesindekl tevzi memurluğuna 
Kurbağalıdere Gazhanesindeki tevzi memurluğuna 
Unkapanı Kok Kömürü deposuna (köprü başı) 
Kadıköy Kok Kömürü deposuna (İskele meydanı) 
Beyazıd meydanındaki muvakkat beyanname toplama yerırıe f~ 
Tepebaşı Şehir Tiyatrosundaki muvakkat beyanname topl311l~ 
Üsküdar Kok Deposuna (İskele civan) ~I 

vermeleri ve beyanamedeki kuponu mühürleterek saklamaları 1 ,/ 
Aşağıda yazılı esaslara göre tanzlın edilmemiş olan bey8Jlll 
hükümsüz sayılacaktır. ..,1 

a) Beyannamelerin ilgili mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerince 
edilmiş olmaları şarttır. 

b> Beyannamede sorulan su:ıllerin tamamen cevablarunası :ıazı.ın~ 
c) Meskenlerin oda adedi, kullanılan sobanın adedi ve cinsi ve ~ 

edenlerin kaç kişiden ibaret olduğu ve varsa geçen mevsimden ~ 
olan kömürlerin cins ve miktarları beyannamede tasrih edileC~ 

dl Beyannameler yalnız ikametgahlara aid ihtiyaç için doldurul3 ~ 
e) Kömür verilirken hüviyet varakası ile tapu senedi veya not t>f 

tasdikli kira mukavelesi aranılacağından beyannamedeki isim ile 
senedi veya kira mukavelesindeki ismin aynı olması l&.zıındır. ~ / 

3) 15 Hazlran 1945 akşamından sonra beyanname kabul edilmiYec:: / 
bu sureUe beyanname vermemiş olanlara kömür verilenıiyeceı· f.1 
beyannamede yanlış maliimat verenler hakkında l\Jilli KoruııJJI~ 
nunıı hüküm1erine tevfikan takibat yapılacaktır. 2' 

Türk Hava K11rumu Genel Merkezinden : ,./ 
Türk Hava Kurumu Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek ıst: ı 

kayıd ve kabulüne başlanmıştır. Bu yıl ortaokulu bitirecek gençlerd~\4· 
olanlar Hava Kurumu şubelerinden kayıd ve kabul şartlarını öğr'~~>. 
Seçilecekler, yol masrafları Hava Kurumu şubelerinden ödenerek lJıO ' 
nör ve paraşüt ltampın~ gönderileceklerdir. , 

SATILIK · ÇİFTLitı 
uı 

Karabiga iskelesinden 3 kilometre mesafede, bir tarafından ~t ~' 
ırmağı geçen ve bir tarafı deniz olan, hayvan yetiştirmeğe elverişli \ 
mağıl çiftliği, 1600 dönüm arazisi, bir aded 5 odalık köşkü ve 200 b9fr 
barındırabilir muntaı:am beton yemlikli ahırlarile satılıktır. Fazl8 ~l 
için Karabiga Denizyolları acen ta lığına veya Is tan bul da Galata r< ~ 
yeri caddesi No. 22 y~ müracaat. Telefon: 42243. ,..,_,,, 

TOMRUK NAKİL VE İSTİF İŞİ . Jı 
Devlet Orman İşletmesi Mudurnu Revir A.mirliğıtl ,f 

1 - füvirimizin Gelinözü bölgesi dahilindeki Kazankuzu o.rıı'i, 
1005,570 metre küp tomruğun Karaibrahimler deposuna nakil ve istif 
eksiltmeye konulmuştur. ,ı 

2 - Açık eksiltme 4/61945 tarihine rnslıyan pazartesi günü s9 
Revirimiz Merkezinde Kon:ı.isyon huzurunda yapılacaktır. el' t 

3 - Beher metre küp tomruğun nakil ve istif işinin muhaIJ!l1l 
. • . lira . • • kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 3 7,5 hesablle 1131 lira 27 kuruştur. , ıiif 
5 - Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orll,!Bn Umum Mü~~et 

Bolu, Düzce, Adapazarı, Geyve ve Mudurnu Revir Amirliklerinde go! 
6 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyona~ 

BOL ÜCRETLE BiR --

MES'UL MÜDÜR ECZACI · ARAMlfO~ 
p!P, 

Medeni vasıtaları mevcud, ev kirası ucuz, gıda nıaddesl bol, _,e: 
dakl eczaneye bir mes'ul müdür lazımdır. Talihlerin Oziş Ecza ocP"' 
yahud Dinarda Atasagun Eczanesine müracaat etmeleri. 

. 
lzmir Eshot Belediyesi 

Umum M .. d .. ı··"' ·· 1e~ U Ur uguOP r 

İşler bir halde, iy'i vaziyette 60 beygirlik bir dizel motörii sa~h~~: 
Muhammen bedeli 3000 üradır. Talihlerin 5 haziran 1945 tarihın ı 

te İdaremizde bulunmalarL 


