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HALiD KİTABEVi 

..1 

Ruslar İranı Boş,altıyorlar 
• • 

Moskova dün tahliyenin başladığını, beklenınedik 
1 

bir · 
ı 

hadise olınazsa 5-6 haftaya kadar ta01aınlanaçağını bildir~iJ, 

i ran tamamen aşa tı ı 
l\1oskova radyosu Rus 
lerinin 

Halbuki 

devam ettiğini 
-İran 
haber 

.. •• 
goruşme- ı ~. 

• • 
verıyor 

bir 

===============~:-"" 6 ...... ·-----··· -

• ; 

' . 
lran 

müzakere 
Başbakanı yeniden hiç 
yapılmadığını söyledi 

1941 de İranın Sovyet ve İngiliz kuvvetlerl tandındnn i~gali günlerinde, Rus kıtaları nezdinde İngiliz subaylan bir nezaket dyareti yaparluken 

• u u o 
Moskova 24 (a.a.) - Neıredilen resmf bir tebliğe 

göre, Sovyet komutanlığı İran hükO.metile yapmış ol
duğu bir anlaşma gere~ce, 24 marttan itibaren Sovyet 
kJt>a!onnı İrandan çekmeğe karar vermiıür. 

Yenide-n . ehemmiyetli bir hiıdJse olmadığı takdir
de tahliye ameliyesi beı veya altı hafta devam eöe
cektir. 

mıştır. Tahranda devam edilen Iran - Rus görüşnıeleri 
sonunda, diğer kıt'aların da bugünkü 24 mart tarihin
den itibaren ger~ çekilmesi kararlaştırılmıştır, 

Mo">kova hükUm~tinin bu tebliği, dün Ira;ı Baı
bakanı G;:ıvam'us-Salt3nanın yaptığı demeci taki'i:> et
mi~tir. Hatırlardı;.dır ki Iran Ba~bakanı, GüvE.ınli!< Kon
seyi toplRnmadan evvel IranJa Rusya arasında oir on
Ja~maya varı1a~ğını umduğunu söylemişti. 

İran Baıbakanının yeni beyanatı 

Yugoslavya 
ile Çeklerin 

ani asması 
' 

Sovyetler Mançuryayı da ı--R-usı-ar :e 

Londfa, 24 (B.B.C.) - Mo!kova radyosu bu ak
~mki yayınında, Sovyet kıt'ılarmın Irandan bugün 
çekilmeye bqladıklarını ve bopltma iıin.in - be.•:denme
dlk bir hadise vulrubulmadığı takdirde. bet, altı iıaftaya 
kadar tamamlanacağını bildirmiftir. 

Verilen tafsili.ta göre, ku:ıey doğu Iran toprak
larındaki Sovyet k.Jt'alan 2 martta ıeri çekilmeye baı
lamı, ve buradaki tahli:re t,ı bugüne kadar tamanılan-

Tahran 24 (a.a.) - Bugün yaptığı gaze~~ci!eır 

toplantıs"ında Ba§bakan Gavaın'us~Saltana, dün, Rusya 
ile İran arasındr. ihtilAfın yarırı New-York't.a !oplana
cak olan Güvenlik Kon!eyi iç:tlmaından e\--vel httlle
dilmeıi ihtimalinin daima mevcud oldufu hakkında 

Tifo, Lehislandan· sonra. T 
Çekoslovakya ile de ass 

tahl_ iye ediyorlar 01!~~rk 
Moskova radyosu 

• tahliyenin aJansı, 

kadar 

• 
nısan 

Arab Birliğine ~id· 
detle hücuin ediyor - Arkuı ıohlfe 3. Sil. Z do -

Kaybolan 
pı•estij 
---·---
~ eçen yıl bqiinlerde, So?)'et 
~ RU!ya, ınütleflk mllletler 

l,1t aruındv~ :~::; :=ı:~A~e:-; 
bakkdmünden .kurtaran bir kahramın 
1tl.l.k.kı edilerek tebcil olonarordu. Kim-

Çalışma Bakanı. dün 
İstanbula geldi 

·~ Sovyet Ru.sya aleyhinde tek kelim• Batı Anadoluda bir tetkik seyahatinden 
'n1ıemiyordu. l\Iayıs hatlarında Alman- · ... 

>. 7ero •erildi; Avrupada zafer ka• .. dönen Bakan şehrimizde iş ve işçi bulma 
:udı. Arada. l'~en milddet bir plı bile ı 
ı ' 1durmann, iken Amerlkadan bir dip• kurumu teşkilati)e Ugw Taşacak 
0 tnah n eesl yükseliyor: .:So•yet Ra.sya, 1 

:ltıerlk:ı. için en büyük tehlikedir. Bu 1 Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak, dün ....--.... ~-·' 
he\'lett kendi topraklarına çeJı:llmcfe mecl sabahki trenle ~rim.iıe gelm~tir. Sa- \..~ 
b 1lt etmek için. ona karp atom bom- . di Irmak kenclisil• görü~n bir mu-
:ı.sını kullanalım.» harririmize şu demeçte bulunmuştur: 

t:l l!.u. Amcrlka.nın eski Botı'arlstan elçi- c- İşparta, Burdur, Antalya illerin-

muahede imzaladı 
Londra 24 (B.B.C.) - Bugün Prag· 

dan bildirildiğine göre, Yugoslavya ile 
Çekoslovakya arasında bir dostluk ve 
karşılıklı yardım muahedesi imı.alan
mıştır. Bir kaç giln evvel Mareşal Ti
to'nun Varş:ovada Polonya Jle Yugos
lavya arasında da ayni şekilde bir mu
ahede imzalamtf olduğu hatırlatı~~akta
dır. Esasen Rusya - Çekoslovakya, Rw:
ya - Yugoslavya ve Ru.sya - Polonya 
arasında da ayni şekllde dostluk ve 
k:areılıkh yardım muahedeleri imt.alan
mıştır. Bu muahedeler şıekil ve muhte
viyat bakımından ayni m..hiyeU taş.ı· 
makta.dır. 

Slav milletlerini anlaıtınnak ıç,n 
Londra 24 (B.B.C.) - Mareşal Tito, 

- A rltıı.s ı •nhl/e 3. Sil. .S te -

Hindistanın 
müstakbel 
anayasası 

~ltı. aeıldlr ve flmdillk münferlddir de çalııma şartlarını araıtırdıktan ıon
~tnr:rıöl.ı bir yıl tçln.delrl b~yük fikir ve ra blr iki gü.n için Istanbula geldim. 
lt ht halet detJşlklJtfnl ıosterlr. Amerl- Burada yeni kurulmUJ olan Bölge Ça-
l! •tla, atom bombaaını insanlık Te me- lışma }.lüdürlüğü, iı ve İşçi Bulma Ku- 1 1 ,:•iye; dışı etmek yolund• kavveıu bir rurnu Müdürlüğü teşkilitile meıgul 0 • Hind liderleri e görüşme er 
ı ••Yan varken bir AmerlkAa diploma· Iacajım. Araıbrmalanmmn il:C aonuç· yapacak olan İngiliz heyeti 
t~~tıı bu mUtblt bomba11, doıt Tft müt- Iarı oiuak girişilmi.f olan te~bbüılerl 
I; 1k Sovyet Rııuaya ""' Jnıllanm•k biliyorsunuz. yeni Delhi'ye vardi 
,t~tl'lunu . ~rta1• .~tma11, elbette zemini .. İngiliz mütehassıslarının ara3brmaları 
tı, Çok musald ıormeslndeo Ueri ıel- Unjversite profesörlerile yaptığımız da- Yeni Delhi 24 (A.P.) - Bilyilk Bri· 
>arıık,tedtr. Mr. Eazie'nin bu. ıözlerl, Rus- nıımalar, işçi ve it verme temsilcilerin- tenya hükfuneti tarafından Hindistanın 
~la olduta ~bf Amerika.da da protes- den mürekkeb olarak toplartmıf olan anayasası müstakbel meselesini görüş -
~,, rla. karşılanacak, tfddetll 7ankıhır ilk genel kurulun verdiği kararları teş- mEığe memur Lord Pettnick Laurence, 

Qdır ktır Sir Sta.fford Crips ve A. V. Alexander-r .. 1_ aca • kilitımıu:a yapılmıt olan müşahedelerle 
'tı).'.~, at mesele orada 4etll. bu ı6ıiln birle'§tinnek suretile yeni te~bbüslere den müteıekkil Ingiliz heyeti, p3zar 

t\ml• e Sovyet Rusva7a ela.ha günü Yeni Delhi'ye gelmlıtir. 1'ottıJ "" v " ' 1 giriımeyi düşünüyoruz. Hazıdana ~ak 
"te su l'ttoskovanın taldb etUtl ı J'&• tasarılar hakkında zam.ant gelince ma- Müslümanlar davalannı azimle 
~ 1.. karp, artık elddetll bir infial •• JA-at •. müdafaa edecekler \ldet 1 __ ., d •.• B 1-rı ı.uu verece6ım.> 
'1 \'e uyanmıt o~n au.u-, u ULI - Dr. Sadi Irmak, ,ehrimfz.de çarıam- Yeni Delhi 24 (A.P.) - Mü!lüman 
10 hiddeti, 1alnıs bir Amerikan dip• ba günU k.ad k 1 k akşam An· Birliii mensubları dün Karaıi'de .pa .. 
~atı izhar etmiş detudJr, An,to - A• k ; k a~ a ~~ • o Dr. Sadi Irmak - A,.ka.n ıahife 3. Sil. 5 to -
t;ı,{1kan halk efklr1nda, l'B1:etelerlnde, _a_r_ay:_• __ ._ ... _e_ı __ ece __ lir_. ----------------------------------
•! >'olarında ve Churchtll &1bl deyle& 
ll~aUnin atz;ında. da buna cörüyoruz. 
~ 1ıl önce Jrurtancı bir kahraman te .. 
ıı.u 1~ edJfoa ,l•mJ mJttnet ve ıtlkranla 
~ erde dolaşan bir mUtteflk devlete 
ı,~'· şimdi bu deffşlkllk neden Jlul 

,)'or1 
~3Vfet Rusya, İklnel Dünya Harbinin 
hır 1 Tı.da oldufu rf.bl aonunda da yanbt 
~ tlyaset taklb etmiştir, 1939 atusto· 
ltı~ıdaıtı Alnıan • so.,.et anlışma!ı, 
'ııu er•ın cür'et ve cesaretini arttıraralı 
ltı~ 1tı. harbi ı:-öze almasına ıebeb otmuş; 
'ıtı haziranında. da l\tosko•a-, bu hata
~" 1 tı r::eıa.eını atır surette çekml1ttr. 
fi~"'ı ttı,r Birlitl, 1939 1:wnda, mütte-

ft· 
'~>ıı 1n cephesinde a~ıkça. yer almış o1-
'-ıa 1• ltitıer, hu harbi açm.ıık f'C!l:ıreUnl 
s röslf'rtınt"t.dl. 

"il 
0
".Yet Rusya, ikinci DünY~ Harbinin 

'-t1t lll'l:ta da, c11lya5i ve stratejik em.niyet 
l.. 11~1• diye bir politika. tutturma_, Ti 

\\~ 1 <'ınnlyetinl, komşular1nın zaran
•ıı\ •" enınlyctsltlftl p:..baınnıı her TB· 

tıı 1,~1a. başt•urarak elde elmel'e kal~ı~
\\utıQt, Bu~Unkü harb vasıtatan rozo· 
t.ı1 1t t tutulursa, slraıt Te bilhassa stra
)nıc1 «!ılutlyrt sa.ha!l•nın, hiç bir hududu 

>tıll :t· Böyle olunca da Sn'fye~. Ru~~~
~~ li. lt slyase-tl, ister istemez, dunya ol· 

ilde büyük çifte blr toprak ve ide-

*** - Arlcat1 ıohlfı :. Sil. 4 t• -

. ~ 
...... _ 

• 

Besiktaş Galatasarayı, 
Fener de Vefayı yendiler 

.. 

• 

... 
• .... 

Dünkü Galata5aray - B~iktış maçından bir enstantane Ycu:ıaı .iıl n.ci •ahtjcmi:d.e -

sonuna 

' olacağını 

ikmal edilmiş 

bildirdi 

l\lançuryadı\, tesisatı sökülerek Rusyaya nak1edilcn fabrikaların buıünkü hall 
Moskova 24 {a.a.) - Tass Ajansı, Çin masını taleb etmiştir. 

hUkfunetinin isteği üzerine, Rus hükll- Anlaşıldığına göre Marshall Çin hü
metinin cevab olarak Çungking ma- kO.metinln siyasi istikrarını ısağlamak 
kamlarına Mançuryada bulunan Rus içln bu ikrazın bir an evvel yap1lına
kıt'alarının ni.'Sarun .sonundan evvel ta 4 sını istemektedir. 

MOlkoV& 2' • (a.&.) - Mookova. rad· 
yosu, SovyeUer Blrllt1nin Arah mcm· 
ıeketlerlnde beşincl kol bulundurmak ve 
komünist propagandası yapmak gayre-
tinde buJunduıtu hakkında İngiliz ve A• 
rab ba&ınında. 'görülen haberlere şid
detle çatan mUtaleala.r yayınlanmakta· 
dır. Radyonun yorumcusu Şjyl!> demek• 
tedlr: 

<İster İnglllz, ister Arab olsun bu in
sanlar, son zamanlard& Ortaşarkta. mey
dana çıkan olaylann Sovyetlertn teşvlld 
lle yapıldıitı hususunda bUtUn dUnya.yı 
k&nduınaya ve bu ola.yların t-irer cko
mUnt3t ııutka.sdl> oldtığuna inandırma.• 

1

1 yıl ça.llflyorlar. Bunların maksl.dı, Ara.b 
memleketler1n!n yabancı emperyaliz
minden kurtulmak yolundaki arzularını 

1 

dünya umumi etkA.rı öntınde mask.ele
mektedir.> 

. - Arka.ıı ro.htfe 3. Sil 3 t• -

General Mihailoviç 
yakalandı 

Belgrad 24. (a.a.} - Yugoslav parla
mentosunun bu.günkü toplantısında, Iç. 
İtleri Bakanı Rankoviç, General Miha
lloviç'in, 13 mart tarihinde hükCımet 
kuvvetleri tarafından ele geçirilm~ ol
duğunu bUd!rınlştlr. 

mamen tahliyesini emrettiğin! resmen ----------------------------
teyid etmektedir. Rus hükftmeti Ce\'a
bında, Çin hükOmeti tahliyenin goclktt
rilmeşinl iki defa tllleb etmi, olsaydı 
bu işin aralık ayında bitmit olacağını 
belirtmektedir, Rus kıt'alarının geri çe
kilmesi daha sonra k1JI ve lnUzanuııhk ı · 
yüzünden geri bıra.!ulrruştır. 

Tabliye devam ediyor 
Çungklng 24 (A.P.) - Çin ordusu

nun gazetıesi olan Hoping Pao, dün Sov
yet lcıt'ale.rının Mançuryarun baı ,ehri 
Çangçung'u 26 marta dokru t.ork.det<!k· 
l•rlnl ve bu tehir halkının Rusların 
çekilmesinden sonra Çin komilni.stleri -
nin eline düşmekten korkuklarını yaz
maktadır. 

Hüldlmet taraftarı dijer bir gazetonln 
yazdığına göre, Ruı kıfaları Mançurya. 
yt tahliyeye devam etmekte ve Har -
bin'in ı!mıııline doru ilrtlemektedtrler. 

Amerika, Çine borç verecek 
Wa.slıington 24 (a.a.) ~ne~.ı 

Manhall milli iıUıare kon«>ylnden Çi· 
ne 560 milyon dolarlık bir kredi açıl-

ı Tarım Bakanının 
Londra seyahati 

Ankara 24 (Telefonla) - Muhtaç 
Avrupa memleketlerine yapılacak ya:
dımlar Jçin Londrada 3 nisan'.!a topla
nacak ·Birleşm.i§ Milletler Tarım ve 
İaşe Bakanları Kon(~ansı> na hükU
metimiz adına iştirak edecek htıyet bu 
sah veya çare;an1ba günü uçakla hare
ket edecektir. Heyet, Tarım Bakanı 
Şevktıt Raşid H3tiboğlunun baş'o(an ; ığın
da, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cahid 
Zamangil, Veteriner Işleri Umum Mü
dürü Ihsan Akhun, mütehassıs ınüşa
virlerden Atıf Güray ve Nebil Halid 
Hanarandan müteşekkildir. 

Doktor - Sana ne diye te~ekkiir borçlu olacakmışım be aıtam? 
Ziyaretçi. - Evvelki yaz tifolu salntalar satbm.!.. 1\lillet.e kirli yoiurdlı:-r 

yedirdim!.. Çöpçülük ettim, sokakların tozunu ayağa kaldırdım!.. Bu kt~ da 
kuyu sularını memba. suyu diye içirdim! .. Şimdi de ncydiği bt!Jirsiz s:ucukl11r, 
sa lamlar satmakla rr.eşgıılüm ... 

Doktor - Öyleyee sana teşekkür değil, apart.ımanlarımın tapusunu borc
luyum birader!_ 

• 
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CUMHURIYE.T 25 Mart 1946 

ı~·w ~~- .ı•uaaı Sehir 
Dünkü maçla r ::: haberleri 

Hadiseler ::Düş lince l~r_" l ;;,--J; _ti,_,ı A_Ta_o..,....,,t 
-' Gölgeler 

Fener • Vefa~ı ı ·o, Beşilttaş da 
Galatasal'ilyı J • o yendi leP 

Yazan : Eşref Şefik 

Kaçak fişek 
inıalathanesi 

İstanbulda Erzur m 
ve Kars gec~ eri 

Şehir Dram Tiyatrosunda c.Cyrano d• 
Bergerac>, 105 inci temsilini idrak et -
tikten sonra. yerini mevsimin dördün
cü telif piyesi olan cGölgeler, e bırıık~ 
tı. cGölgeier,, tiyatromuza . Aptal> ve 
• Yapdığımız Devir> gibi iki teTcUme 
ile cSu Kızı> adoptesini veren değerli 
şair Ahmed Muhib Dranas'ın esetidir. 

Ahmed l\Iuhib Dranas . Gölgeler> in 
:ı.1illi Eğitim kupası depJasmın seç

me~inin. utık tadı kaçmL<ta olduğu
nu.. dün Kadı.köy sahasında, bir daha 
farZ.etmiş olduk. Dört takımın araların 
da, hiç bir hafta fasıla vermeden, üçer 
defa çal'Pıımaları oyuncuları olduğu ka
dar seyircileri de illi derecede kanık
ııatnuş. olacak ki, dür.kü oyunlar, fut
bol itibarile de, seyircilerin heyecan ve 
alakaları bakımından da epey düşük 
olöu. 

hazırlanmak ye idmanlarda gösterilen 
k.abili~te nazaran, bobörleri seçip iyi 
bir takım çıkartmakla mukavemet edi
lebilir. 

Fenerde b ir tebek enin 

itlettiği imalatane 

m eyda n a çıkarıldı 

Bu sırada mem
leketin serbad şe. 
hfrlerinden ikisine, 
günün mevzuları a
rasında &ık sık ras-

1 
y a ıan : Prof,, • u • ı gUzel !>....<>certyorıar.,üç kısa perdesi içinde zaman zaman, bi

son bir ka.ç ayın lincn tiyatro kaidelerinden uzaklaşmıt 

Zi dd
• rı Jı • E'. d L ~, TUrklye hududlarHe ve telif .sahamızda yepy-eni .sayılacak 

1 
yae ın il: a rı ' ,,. IHOg il 1 alAka!ı ve yl\bnncı neviden bir piyes vermiştir, E>er, bir 

HuHisate.n Missourln1n limanımıza ge
lişi spor ~belerim.iz.de hayırlı bir faa
liyet yaratacaktır. Temt!n.nl edelim k!, 
iyi ve halis niyeUerlc hazırlanan prog .. 
ram n1untazam ve güzel tatbik edile -
bilsin .... 

Fenerde Tekel fişeklerinin kendi imı
litanelerinde taklid ederek karaborsaya 
süren bir ~ebeke meydana çıkarı~mıştır. 
Fenerde, Kiremid caddesi 18 numaralı 
evde oturan Ibrahim Yava.§ adlı 17ir 
usta tarafından idare edilen bu Jma
ldtane Tekel ve poU. kaçakçılık şube· 
lcri memurları tara[ından basılmı, ve 
küUiyetıi miktarda fişek elde edilmiş -
tir. Suçüstü yakalanan azılı Jcaçakçı 
İbrahim usta ve avenesi adliyeye tcs .. 
lim oiwımuılardır. 

P a S 
0 

P kaynaklı alyast söy- vehim h:ı.stasının hayallerini esas unsur 
lanıyor. Bu husus- n - c lenUlert ltarşısın<lıı olarak nlmaktadır; bu hayaller sahnede 
ta ilk parulayı veren .. Cumhuriyet. of- kaç saat için 5.deta Anadollulaştırıyorl akademik muhitlerimizin tarih ve coğ- canlanmakta ve hasta bir kenarda dü-
du. Muhnrrirlerinden birinin Uzak§ark Yarınki Türkiyeyi ele alacak m('m - ra(ya mcnsubları, b.:uıka yerlerdeki ş\lncelcrlne dalarken onlar gözümüzün 
~hirlerimizdeın gönderdiği mcktu'oların leket gençliğinin her sene gibi bu yı~ me.;lektaşlarırun hassasiyetini her ne- önünde hareket etmektedirler. 
arkasısıra Erzurumda muh;ırrJr ve mu- da hazırl.:ıdığı toplantılar içinde ;ıark ve dense belirtmediler. Fakat k~ndilerin- Vehim hastası olan erkek blr atl• 

Ilk oyunu Vtfaya ~tarşı oynayan Fe· 
ncrlilerin kad.rolan föyleydi: 

Sabri .. Murad, Ahmed - B. Halil, K. 
Halil, ~ad - Salilıaddin, Naci, Mellh, 
Omer, Büyük Fikret. 

Vefa takımı: 
K1zırtı - Muza&r - İsmet - Talha, 

G•llb, Fahri - Emel, Şükrü, Emi:ı, ni
yaı.i, F~ 

Hakem Galatasara:yın e.!kl müdafil 
L<'ı.tfinin idare.sinde bll.$1ayan maçın bnı
lamasile beraber ileri, bir p3S alan 1'-Je
llh sürati. sayesinde Vela mUda!adsınt 
atlayarak l'enCl'in ilk ve son golünü 
yaptı. 

Cam 1.vla.run.ı.t olan Vefatıların be.Ta
berliti tesis için olan gayretleri, toplan 
müdafaada daha kıvrak kullnnanan Fe
neriller bırşUında netice veremedi. Bi
r inci devre 1 - O Fener lehine bitti. 

· Sekizlerarası futb ol m açlan 
Birinci like geçecek dört to.kımı seç

mek üzere sekiz kulüb aro.sında tcrilb 
edilen maçlar dün Şeref stadında ya
pılmıştır. Beykoz, Elektrik maçından 
evvel iki tarafın yaptığı itirazı inceliyen 
hakem maçı oynatmamağa karar ver .. 
diğinden bu maç yopılamatn~tır. Ka· 
sımpa~a (2-1) Jstanbulsporu, Ta~kızak 
da (1-0) Dcmirsponı moğltl.b etıni~ler
dir. 

Süleymaniye - Beyoğlu arasındaki 
tnaç 1-1 devam «derken, son dakikada 
verilen blr penaltıd:ın ıonra Sü!eyma -
niyelller bu maçı (2.1) kaybc~m\şl.erdir. 

G ene takımlar m a;lan 
Ga.la.ta.aaray eta.dı: 
Ortaköy 3 Bo~nziçl: 2, I .Sper: 3 Sü

leymaruyE:": o. Fenerbahçe: 4' Ciha"lgir 
1, Beılktaı: 2 Galata G<>nçler: O. 

FeneTbahçe atadı: 
Galatasaray: 6 Anadolu: O, Vela: 4 

Bcyl.,-beyi: ı. • 
Vefa. ıta.dı : 
Kasımpıa,a: 2 Bcyf'~lu O, Anadoluhi

sarı: 2 Barutgücü: O. 

Ticaret Bakanlığında 

bugünkü toplantı 
K. 5 l O e&Jıll kararname ııe fi!) ı ayılı 

kararanme ve bunların b~zı mıuldcılorını 
detll~t.tren 630 e&yııı :ıcararnam<:>n!n bugU
nUn ıcablarına. göre esaa:on deAt•tlrHmcs1 
tçln Ankarado toplantılıır 1ııpt1mıı.eı karar. 
ıaotırı:mlftır, Bu toplantıların ilk lU.lm.ına 
bu&Un Ticaret BaltanııQ-ında. baştnnncaktır , 

Ticaret Bakı1;nllı1;ın1n da"Yetl U:zerlne, bu 
topıant.ılnra Ankara, lstl\nbut, lzmlr, milli 
korunma ııetıerlle ı..tanbul, tzmır "Ye Mer
ıln lthal&tçı "blrllklerı umumt kAtlb mua
•lnlerlnden birer to.neııl IŞtlrat: ~ecckler
d.lr. Bakanlılı: erkt'Lnlle btraber yapıtrıcnk bu 
topıantııard•n aonra Ankara l!\tanbul ve 
lı!mJr ın~ırıerlnden mUrckkeb bir heyr!.ln 
Anta.nı.ya aa.vttt edllec~ı ve hep berab-:.-r 
kararnamelerin tet);:1t1ne devn.m olunacncı 
anı~ııruaktadır 

allim Du.rsunoğlu Sıdkının idaresi al- şimal Ano.dolusunun §Chirlcri namına den okuyan gençltır, herhalde hocala .. 
tında çıkan .-'Erzurumı. isimli mecmua, yapılanlar 1946 da ayn bir mS.n:ı ka- rından aldıkları {eyzle !simleti, ıalyalı 
daha sonra Jstanbuidrıki .Kars Liscsln- zondılar. Zahirde her yılın an'ane htı.- yabancı ağızlarda dolaşan gii.zel yJrd
d<'n Yetişenler Cemiyeti> ile q:Er:zurum line gelmiş mutad bir Jtnrcketi kar!'iısın.. larının hüviyetini §iir1erin yanında yer 
Lisesinden YetlŞE.nlcr Cemiyeti> nin çı- dayız. Fakat hakikatle' bu ı:ın'anP.vt alan şuurlu araştı:.:malarla da ayd1nlat
knrd1klar1 •Yayla> ve cBaşnk• risale- davranışın bütün l:tir n1cmleket için mağa çalıştılar. cKars Lis~sindçın Yeti
lerile kanııloştık. Du ncfrlyat hareke - taşıdığı ifadeye dikkat etmemek müm- şen!er Cemiyeti> nin ·K:ırs y:ıylast>11 
tine folklor tezahürleri de katıldı. An- kiin değildir. Bl'.!n bu ifaded'J, .küstahça .. Erzunım Lisesinden Yetişenler Cemi.
karada Cunıhur Reisimiz.in de şeref- can damarına dokunulmak istenen biı yC'ti) nin ·Başak> isiml!.'rile nf:'Şrc!.tik
lendirdiği ve son derece muvaffak ol.. uzviyetin insiyaki: hareketini de görü• leri brrışürlerde memleketçi bir ilmin, 
muş folklor toplanışı, Istanbulda ses, yorum. Bir kaç vatan kö5csine di~ilir ~es \'C! h:ıreketle temsil edilen mem:t:<
harekct ve musiki güzellikltti içinde gibi görünen yabancı ve hıyanet do:u ket köie!e!ini 11asıl benimsedi~ini d"!' 
dalgalanan parlak bir kutlama gcıcesı bakışlara kar~ı kend.iliğindea bir reak- görmektcy1z. ilimle sanatın bu ahenktar 
hazırlandi. Ankara toplıntısında Kars siyon! EG-cr Karsın genç •Yayla ge~- beraberliği, şuurla şiirin bu güzel bağ-
millctvekili Cevad Dursunoğlu, Istanbul s.i:t nde: daşması, Yarınki Türkiyeyi omt;.z1arın-
toplantısmda Erzurum milletvekili Na- Şehidlerin kanıyla yoğuruhnu~ da yü~tseltecek ge:ıçlik hakkında bize 
kiye EJgün, kahraman scrha1 1ehri topraktır : Jtnrsl kuvvetli ümidler vermektedir. 
Erzurumun tarih1 çehre~ini b('Ş on Do~"Uda ufkumuza ~ekihnl~ Uzalt \'e yakın politika han:~ctleri 
cümle He belirtmcğe çnlıştılar. 'l'llihayct ba:rraktır: J{ars! karşııında dik kalan Türkiyenln yarını 
Erzurum .kurtuluşunun yirmi yedinci E ak iç1n ruhlarında herhan("0 i bir ı .. gtl!.Pnme Ve rzurumun genç .Baş gecesi> '"9 
senesi münosebclilc ynpılon sıe;,riyatın, ncie: veya irkilme istidadı bulanları Istanbul 
bi.i.tün bu !anat tezahilrlerini mG.nalan.. ortasında ses, hareket ve m'.Jsiki ile 

Umidlcr n~layan bir ıahl n.ıuşla ı dırdığını da unutmnmalıyız, Du arada yai~tı an yurd kö!}eleri için hazırlnnmı' 
i lk sesi haykıran yüce Erzuruıu! ı iki bilhassa vııktile Erzurumdn intişar et- o or •gece> lrıinin h:ıvasını tencffUs 

mi§ cDoğu> gazctcc;inin bn~ınuhal'rirH- Diye se.ııleniyors:t bunu .ııadc~ edebi Eıtmeği, Bizans ortaeın<la bizi Bizans 
gını muvaffakıyetle ifa ctmi' olan bir hnssa~iyetin if3desi addetm~~de ka- havasından birkaç saat için olsun uzal. 
Cihad Daban'ın ıTasvin do neı _ lamayız. Şiirde vatanı ya~atan gençler, bulundurnn bu ı:::ibi fırsatları kaçırma
rctt.iği enfes cDört kat mez3;r> ya- bu vatanı f'.Uurla ilade etmesini de çok malıdırlar. 

bo.basıdır; ıkerısı ve biri kız, diğeri er
kek ıı.:ı çocuğu vo.rdır, Hayatta tok dos
tu, kambur ve korkunc derecede ç!r .. 
ltin olan komşusudur. Bu hasta ada:m 
ger.çllğinde, nar çiçeği rengi elbiseli bir 
renç kız tevmiı, 18.kin kız onu bırakıp 
başkasile evlenmiştir. Şimdi, hayalleri 
arasında en büyük mevkii 1,te ba gen~ 
kız işgal etmektedir. Zaman zaman. 1113 · 

rln1n bu h:ıtırosı bugün haya.tta olrna.-
1.:ırın hayaline, meseli adamın oğ1u ve 
komşusunun hayallerincı de karıoı:mak· 
tadır. 

Piyeste vak'a hemen hiç mevcud de'" 
ğlldir. l\1üeUif, bir takım ruh harelc:et
lE:"rini ele almış ve bunları hayaıler va"'" 
sıtasile gözlerimizin önüne Jermi•t.ir· 
Hani Valt Disney'in renkli filmleri var-
dır; bu filmleri döndürmeyin, her sah
neyi resim olarak gözden geçirin. Sah .. 
neler arasında harikulade güzellerin8 

tesadüf edersinlı, l;lii:in film dönmedi~ 
için hareketi, vak'ayı bulama:z.~ınız. lş '" 
te cG<ilgelcr> aşağı yukan buna 0enzi .. 
yor. 

Vehim hnstası kansından, çocu.1c1a .. 
rından, her ~eyden ve herke::;~en ~üphe· 
lcniyor. 

İkinci devnde Fener muavinleri ve 
içleri Ytr tutmakta •e pu tev2iatında 
isabetli olduklatı halde gol vaziyellerl· 
:ae gırişlerde bocerüli ve mUessır oJa
madılu. Dlkka1"'fayıındır ki, Fener gibi 
birinci llUllf bir ıakımımızda eksilen 
gene oyuncuların.· yerlerln.i ba.,ka gene .. 
!erle doldurmak luıbll olamadığından, 
büyük Fikret gibi maç kabiliyetini de
vam ettirmekten nr.gt!Çmlf oyunculara 
müracaat edlldliini sördük, Vikıa Fik
ret ma9 idmanlaro..nı baakm.ıt olmasına 
ratmıPn mcıvklinde ai:samad.ı . Fakat eski 
glrğinllli ve esld hızmda çalışamadı
ğından kalı atı;ı.nda taba! goyretile ge
n e 1.ıleUhten başkası aöze çarpnu:r·ordu. 
Bu sureUe Fen.erb:ıhçe ağır bastığı ka
d ar gol atamadıan maçı l - O bitirdi. 

Okullararası İnönli koıuıu 
birinciliği 

Okullararası İnünil koıusu birinciliği 
dün Mecidiyeköyünde yapılmııtı-:-. 3000 
metrelik ko~uda Erkek Sanattan (Ca
hid) 9.11 de birinci, Istanbul Llsooinden 

T!eareı Bnka'.nının nezdinde ıehrlmlzde 
yapılan toplantılarda. fj1Q •ııyııı kararna
menin ort:ıdan tsmamf"n kal~ırılmaoıı ıı~ 
rsrla. 1~t.C!r:mlş takat Sn.kan bunu JtlbUI 
etmemlı,U, eınidl T1ca~ı Y1 &1Ln11.yt erbabı 
510 ıeayuı kararnameden beklenen makııa
dJn hlO bir vakit tcmtn "<lllemcdlalnl tıerl 
sürerek tamamen katdırıımasındf\ urar e
cııımesıuı ıetemcktedlrler. 

zı.ııı, bu manalandırma ~lnl iç ve dış 
düşmana ka~ı en beliğ ve austurUC'U bir 
;ckilde ü11 etti. 

Bu salıneler arasında ciddrn. hariktl-D@k D.ZUll C 11 Hafta 15.de güzel olanlarına rastlamak mii1"' ,n kündür. ~'Iesela, üçüncü perdedeki h• .. 

Anl:arada ve Y,tanbulda okuynn nıuh- ı ' Şehir K Q M E D İ T iyatrosunda yali ölüm sahnesi, bütün acılığına •
0 

telif vilflyet gençleri, hcT zaman öı.le. 1 cür'eUne rai}men bunlardan bi.ridlr. Jn'" 
dikleri küı;ük doğu~ yuı-Junu büyU!t ve ' K u·. ç u·. K . sanlorın gÜnüllerL-ıdeki adi hisler, men .. 
muk::ı.<ldcs vatanın kültür merkC!zlerin.. s W 'lllW faat ve alçaklık bundan iyi tasvir ohı .. 
de yılda bir yf\dctmebfj, gUzcl bir c.n'ane 1 .., Jl:t' J!l.\ ~ g namazdı. Piyesin bitişi, e:ter boyurıcll 

Erdoğan ikinci olmll§llır. 

Yeni şeker f abrikalan Takım ayınnasında 20 sayı !l• Istan
bul Li~.ııi birinci, 50 sayı ilo Vefa Li
sesi lklncl olmuştur. 
Kı z Lls<!leri orasındaki 1000 metrelik 

koşuda, Çamlıcadan Türkan 4-.12.S <le 
birinci, Kız Öğretmenden NimE.t de i

İklnci maçta\Be,ikta.th1ar Galata!aray kinci olmu,tur. Puvon itibarile, Kız Öf:· 
karşısına şöyle \bir tertibde çıkmı~!ılar: rctmen ıs ıayı ile birinci, Üskü:::lar 52 

Antara (liU3tL,)- Seyllan va Içel bölge. 
lcrlude e;rkcr ıırkettuln noınnr.lntı u~ıunnlo.rı 
tnratından yapıııı.n lncclemeter Qııkurova 
bCigc.ı.ınctr şeker kl\mtfıııdo.n ıstıhl'n.I tıd1lc· 
cck ~ekertn pnncnrn. nhbctlo ucur:a. maı e
dlt'.xocClnl gö~termlşt1r. Bu bölgede senlş 
01çü4e ~eker kAUltOI eklml yaplll\<'tık ve nlo 
dern t&brlknlar kurulıcııttır. O"r"n yılın 
şeker utışı 7fJ,OflO ton tieen bu yılki •t'ktr 
8;i,(J()() tonu bulmu'}tur. Bu eatıı tıat ın. 
dlrmeltrlnl mümkUn tıh\CakUr, 

haline gc<t.ircliier. Nli;d.elilcrin .Elmo 1 akıp r,iden havaya pek uyguntlt.ll'· 
gecesi>, İzmirlıicrin .E,,c gecesi,, Kars .. \ ' Büyük mu~ıaffnkıy etle ciC\"~ m ediyor cGöl~eler> in en ho~ tarafı muhak" 
lıların, Knradenizlilcrin, Elfı<•ğl•ların, 11111111 S"ft Haft~ 'a•ıı' · kak ki çok güzol lisanıdır. G<>rçi bu ne· Diyarbakırltlsrın yayla, kıyı, ovo. ve L'.n~ -U gj a,- a lllllllı:llllll fi:5 dille .!!öylenE.'rıler, pek biH.rırniYen 
Dicle geceleri. .. ilıih, l::i.zc v~kit ' akh - - ------ - ------------------------- fikirler dc)l:ildir ama, ne de o1sa orı\ıırı 
bu ~üzcl an'anenin h:ıv:ısını tenefiiil bir şair a;{::ından din!emek i-"ene <le ,, .. 
ettiriyor. Acaba Halny'Jmn, B>r'ların, Ss~lık l!e Sosyal Y2rdım Bakanlığ ından: ,·irci için büyük bir zevk oluyor. 

' * * * 
Etem - Yavuz.\ Yani - Hü~eyin, Omer, so.yı ile ikinci, Kız Öğretmen ~5 sayı 

Faruk - Vecdi, Haklcı, Sabr~ Hiltme~ ile üçilncü olmuılardır. 
ZcyC.Ck oyunlanntn oynandı,'1;t salonla- :\: * * rın bulunduğu Beyoğlu, l:.ı.ı sokulnı::ıdan Sağlık komist:!rlerl Okullnrı öğrenci kadrosu dolm":Jştur. 1946-1947 ders cGö!gel~n ~hir Tiyatrosunda. le~er" 

Şükrü, ı l zmirde Milli Eğitim b ı d 1 1 
. b yılında aJınacak öırtrencllerln kabul muameleleri 19~6 eyl'·Ju"ndo yapılacnk ve ı· ak H" ın K al Gü tn<'' 

ve u nü uz an çin çın muztad mi? • u ı tör usey em rmen 
kabul ~artları o zaman yeniden yayınlanacaktır, ••· ~ıfodcrn Amerika bnrlarına aahnelik fından sahneye konmuştur. Esenn ;r 

Galatasaray: E&doğan - Faruk, İsmet- Sağlık Bakanı 
Jı.fuhsin, Şebab, Necmi - lsfı!!ndiyar, ' f11tbol ma~ları Validesinin ha.,t.alıtı dolayı.slle ıehrlmlze 
J{orhan, Bülend, Zeki.., :P.-ichmc.d Ali. hmlr 24 (TelefonlR) _ Milli E~itim sNmJt olan Saı:thk ve S·-:ıeyıl Yardım ı:;;ı:;.:ını 

H Kıl 
, . . . Sn.d1 Konuk dU.n ü.çanıtı elu<preJle Antn. 

akem Feridun ıcı.n Jdaresındc mükSfatı Jzmır maçl:lrı bugiln bıtmlş, ra. döııntCftUr 
başlayan maçın ilk on dakikasında Be- İzmirspor KayagUcUnü 2 - O ile. Gözle- 1 t b 1 'd '" •• 1 b" b ah 
şiktaş hUcum hattının iyi işlemediği:::ıi, pe de Allayı 3 - ı He yenmişUr. 5 

an u .~. euze ır a r 
esasen o le"tibde mutaı1 Befll<lııf hü· Kayagücü en önde geldli;'indeo dep· 1 gunu ya;adı 
cumlarının açılam.ıyacağını farkeıtik. r laaman maçlarına r,irccek, Altay t~~ımı- 'i bn~~t~n~~~~~~ b:~kn~~ı~~1,~8~~~~~~n Jl~Ute~~ 

Senelerdir malO,m olan bir hakikat 1 nın İzmirspora, Izmlrsporun Goztcpe atıcrlnde nnktl vuıtalıı.rı ııerkeı;ı •ehrtu 
vardırj Beşlktaf taktmının ileri hattı . takımına karşı yapmıı, oldukları !Uraz· nlUhte:ır yerLerlno t.ıı.;,;.nnıştır. Devlet oc
topu güzel kullandığı hücumlarını de- 1 lar bir karara bailondıktan sonra bu iki 1 nızyollıuı idnre1l maçlıır ınUnR-;ebctUO Kn-

tti d'll ta.kdircİ k h t1 d ı· takımdan blrl İımlrln lklnci ın~ımı ola- dıköytıne Ulve sererler tertlb etınlt, Tram-
vam e r ı • •r. • a ar a k de 

1 1 
. ak d vay tdare-sl de sabo.l1lcıyln yarım ı~ntte bir 

vat.ift:Ierlni rahat yaparlar. Ueriıi bo:-
1 
.ra . P asman maç orına iştır e e- olan Bo:!;azlı;l otobU11 srrcrıcrlnl 10 dal;\ . 

%1.lk ı,lediği vakit a:erlai de bocalar. cekti.r. kndıı. "bire kadnr indirerek hııJkı kclayca Lıı-

yop::ın salonlarda nı~scl!l davul ve ı.ur
na ile Erzurum barlarının oynandığını 
görmrok, bir an garib ~örünüyor. i!·fl;.;:~t 
bu y,aro.bctin hic;scdildi!;i rını"'l ar'.<;:l!'il 
sıra dct'it\ ·hlr r,ururun ruhl~rı kapla .. 
mamnsı imk.~no;ız. Çok değil, bundan 
yirmi bc1 şene önceki Bcyoi!lU solon. 
!arı için tamrımile beklc-nmedik btt htt
cli<;e: Yi"ıksek tnh•it cençlcrinln ~iki 
cTe krısd~n Beyoğlundo. tertib etti'< Teri bu 
p:ibi ınf'nılcd:ct crıccc> i<'ri Pero 'yı, ez.el
den kozmopoJit olo.n Dizans'ın ~u en 
karışık ve en kozmopolit kü~cs;ni hlr-

Diinkil Be,ıklaflll açıkları harlc, dört Dün yapılan İzmir at ••·
1 ••tır. 

ortası karıı t>raf müdafaası için• fazla M ad eni e,ya fabrikatorlorının N isan 
girmiı bir halde çalıştığından ne mua- yarı,larının neticefori yaptıklan p rogram · 
vinlerdcn rahat pas alahlldiler, ne de 'İzmir ilkbahar at yarı~lnrının birin. Istan"bul Bölge s:ınayı blrllillnde blr Jı:aç Gllmtle;ı:nt rşrarından ve kıyın<'tll ınsaat 
arkadı.•!arile kolay anlattılar. Böyle bir gündenbrrl toplantılar yapan rıadcnt e,vıı !"'ll~•r:.ıhblciierımııdcn Retli EııCle Fv.lı Yüc'! 

-. clsi dün kalabalık bir seyirci küt1.esi 1 1 ıı: r.r YU ıı eı.ll aumu~a!"l.e oyun Galatasarayın gene çocuklarının ııı.nııyıı tabrlkatorlan bo.r"b aonra~nı:ı: en ızı tmnune ce e em -
öntinde yapılmııtır. Çifte bah.sln ayak- mühloı aanırı şubesi olan demir ve ma.. vatl11i A. Rtınıl oc:ıklı otııu en;rıncıırıut na. 

boyuna top taldb eden gayreW oyunla- larını tE1kil eden koıular çok heyecanlı CiPnt l"ff& ıanoyllnln mcmlekotlmlzde ıce- kıır.ııılı AdııptızArı kont.rol Arnlrl yUkıelt 
rına uygun geldi. Kotmaktan yılmıyan, olrn~ ve bnh.sl mUıterek oyuncuları llşmPsl içln mühim t.a:a.rıar &lmaktadırınr. ml\heııdıs Kemal Ocaklının n!e'.ln t0rPnlPr1 
netle• •e hedef ne oluraa olaun

1 
toplara d , Demir eana.yU fa"brtkatorıarı demir sana~ 2 ı m'.lrt fi Hl pazar akşamı Tnk~ltr.drkl ev. 

tarafından ·-t..•ndan tak.lb c iımİJtir. ı ... o t k oı:ı da. kut r akiblerln.ln yakınından giren ıan kır· ~~ Jlloln •na. fobrltM.ı olan KarabUIE ctrmlr ıcrlıhıl! '>" ,.e a rabaıarı nrıı 
11 

• 

mız.ılılann çok defa Be•ikt.a.? oyununu Arab taylarının koıusunda iktncil:ğ~ "' çelik tabrlkalarının artık eulb devresi lanmıştır. Her lJı:I tarata ıatı.dt'Uer dllerhıı, 
bozduklo.rım gördük. Hücum hattının koyduğumu~ Hakkı A.kelin (Şafnk) ı tn.oıı;..·etıno b!lflaınaşını ıttemPk.tedlrtcr. 

birinci gelmiJ, ikinci ayakta la9 (Tar- FııbrUca.toTlar memleket.in lht.lyo.cıDn ıı:tıre 
aık sık lr:aptırdı.Jı toplarla Eala, aolıı bi . 1 tur KaıabUltUn hnnGl novı ımaıAt yapnıaeı JA 
1avnılan BefL.'<ta' muavlnlerl de bo- zan) rıncı 0 muı . • z.ını rdcllıl!nl te11blt etmıııerdlr Ekonom~ 
z:ulan hücumları tazelemek için rahat BUyilk Inglliı.ler.ı.n ıon koauıunda 1 Baıcauııııınn gönderUecoıc otan • bu ımolAt 
vatlyetler bulamadıla r. (Fettan) kuvve'tll !akibl (Gellilclk) e ı:ırf)sranu ta.!arı11 ya.nıbo.oında "' bU vaıl~ 

ak ~.ı,. . mağlO.b olmuttur. tiç yqh lngUi.zlt:Tin )'ete ıore bar1c<leo na nı.ıkttı.r dcmlr boru, 
Anc ,-u~i yedinci dakikada, Hak- ı ko ucunda blrincl gelen (Levend) in k.öştbend v~lt mamuııtrln ıı:etlrllmeıl lA· 

kının verdiği pası çok gUç bir hizada 1 b~,.; l B am, hatalı kottuğundan do- zım ıeıeceı1;1 do t.l!sblt olunmuıtur. 
ol.masma raj:men iole çeviren Şükrü la M 1~ın:rr gelen (BUrbcck) birinci o- Orta okullarda dinlenme tatili 
sayesinde tik devreyi 1 - O zallb bi· 1 yık k bul edllmiıtir Bunun neticesi aona erd i 
ti~ ~ a , ' nizamname gereğince bu .koıunun gan- Orta okuJlard~ bir h&tt.ndlr devam eden 

ikinci devrede !asılalı Beşiktaş hü- yan v• pUl.selnl tediye edilmernlftir. Uı:1nc1 dlnlenını tat.il \ .ona ermlıııtlr, nu. 
cumları sol ve sağ açıkları V2Sıtasıle ol- B ü.nkü ko ularda. .eyircilerden bir günden lt.lbaren deralere başlauacaltır. llk 
dukça lnkişal edebiliyordu. Onuncu da· ug 1 .1, 1 ld k1 ı okullarda cıınte"nm• t.a.tııı bu •en• rapıl-

k.ısmı, bazı a~a.rın l .._ç ı 0 u arı~ı ve nu1acaktı'r, Geçen 11ene sene aynl ıııkllde 
kikaya doğru Beşiktaş kalesinin sıkı,. kimyevi tahlil yapılmasını istern11le?"- ı blr katar verıımış, takat Sıhhat mucıurıuau 
tı~ı bir sırada Hakk.1 bafmdan sakat• dir. bOyle bir dlnleume tatlll rapıtınası ıuıu-
lanarak çıktı. On ki'1 kalan Beşiktaoa .. 

1
-d k K k run·~'" •af I munu uerı ıurerek bu l:ararı bOımuşt.u, Biy.u. o•u· OfU aza _......, • · 

karşı Galatasaraym top kullanma Miti- knn büyük Ar~blar. Mesafesi ?400 met- Bir kumarhane basıldı 
miycU daha arttı. Bir penaltı •üphesi B k ya k yıdlı Şimı,ck ve Bekir- Şehreıııinlnde Mevl4nekapı caddeal 82 
uyandıran vaziyetten sonra, Galatasa- re. U oşu. 8 Vil aın Jiro nurrıaraıı evde oturan Mustı!a adında blrl-
raylılar saha ortalarında iyi paslaştık- efendi kotmadıklarından; Y ... •inin bıı.nttılnde kumar oyoattı;ı bll.L?er • -
]arı halde kale önlerind~ başarılı hare- nun (Nerimıın) ı blrincl addolunmuştur. llnmı'ştır Ya.pııan basıuncıa ev ı"1ılbl Mua· 
ket edemediklerinden beraberliği dahi tklncl ko,u : Uç yaşlı stı.fknn Ingill.z- tara. Na~ı , Sallh, Nihad, Remzi ve Ahmed 
t esis edemediler. ler . Mesafeşi 1200 metre. o.clJortDda G :ıc:ışı kumar 01ınırııırkcn au" 

S ,,
1 

Le nd1 bl in üstü :vııkolann.rak an.vcıUJa verumı,ıerdır. 
Bu ıurelle B•ılltt.qlılar hatalı takım Fehmi lınsaro• unun ve r - in T k"lt"' h - d sl, Karamehmedln Bürüceki iklncl, Vil· gı ı.z u ur eyetın e 

te~kili yüzünden uğrayacakları bir mu- Jir R k L1 U ün il ldu. Bir koç ıündeııbert Ank&rada bulunan 
v;ı.ffakıyctslı!iği atlatmı' olarak, maçı yarn onun ° c ç c 0 

I uglllz klllttır heyetinin Londrn mümessili 
l - O aalib biUrdller. Bu kotU il.zerindeki bnhsi mUşterek Sır Angu11 aıııan , berabcrlnde beyct.111 Tür-

bakcm kararile verilmemiştir. ktya mUmeuuı Mr. John Doıtock oJduQ"u 
E t ref Şefik 

AltL"l Eldiven bo ks m açlan 
?.fissouri boka takımının kuvveUi 

geldiğini haber alan bo!<sla al».katı ku
lübler bize müracaat ederek, gazertemiz 
namına geçen sene ortaya koyduğumuz 
.Altın Eldiven> maçlarının önilmüzdeki 
hafta. yapılmasını istediler. Biz de bu 
haklı talebi kabul ettik. 

Altın Eldivrn. maçları, önümüzdeki 
cumartesi ak§amı Galatasaray kulübiln
de yapılacaktır. Kıymetli altın eldiven 
kPmerini ilk defa Galatasaraylı H3i!d 
kazanmıştı. Kemeri ortaya korken Utri 
!.ü:-c!üğümüz ~art mucibince, altın eldi
ven milsabakasını ayni boki()rün iki ke· 
re kazanmas ı lSzımdır. Halid bu sefer 
Eleklrlkten Receb:c dölli4ecektir, Eğe< 
bu dela da galibiyeti temin ede\rillrso, 
ke'Ttcre sahih olacaktır. 

A:tın eldiven maçının yapı1aca:;ı gün, 
ı"lı:>o;ouri zırhlısı takımına karıı çıka
_;.ılması muhtemel olan diğer boksör~er 
de d~:,tü;cceklerd.ir. Altın eWiven mü
sabakalan için hazırlanan progr<ımdan 
hafta içinde uzun uı:un bah~cd.t'C:>R°iz. 

Yalnız şunu bütün lsta.nbul boksöTle
rine hatırlatalım ki, pazartesi günün -
den itibaren Galatacrare.y kulübünün ü.ııt 
ıalonuntla her ak,am saat 17 den 19 a 
kadar devnm edecek idmanlara ua,ıa
nacaktır. O idmanlara lıtanbulda!d bil~ 
tün boYsörlerın iştirak edc•bUmc:eri i
çın de bölgeden ayrıca tebllJ(at yapıla
caktır. Missouri zırhlıtının kıymeili 
bc!ts takımına ko.1111 anc:ı.k böyle ciddi 

.. . halde, bugUn ıchrımızo ıelcrek b1r k&Q gUn 
Uçunc il ko,u: Uç ya,ındakl ıafkan 1t&1acaıttır, sır Anı\ls oıııan bu müddet 

Arab tayları. Mesafesi 800 metre. ı:artında kUıtUr heyettnın 9allfmatarını 
Hakı Akalın Şalnkı birinci, Mu.:ıttı.la yatından lnee.IlJecektlr, 

Turgudun Aynuru ikinci, Muıtafa Tur- R<!Ssam Ali Rıza ihff ı; 
gudun Gül.şeni üçüncü oldu, Tanuırnıı ree1ııml&rdan Ali K:2:aın oıu-

Müddet: 5'1 saniye. Blt.triştekl frır'lt: mUnUn 1Ci ıncl JUdOnUm.ü mUıluebetlle 
Bir l;)Jy, bir boy. Bahs1. mUıterck gan- d.Un UskUdar Halkevtnde blr lht.Ual J•Pll• 
ar . '120 pltlselere: 125 130, 210 kuru~ mııtır. Profet<lr Dr. SUbeJı Un•rer blr •o-

y a. ı ' nu~mA. He toplantıyl açmıı, merhumun bu-
\rerdl. ımlyttıPrlnl ve ıanııt k:ıynıetın l bellrtmtş .. 

Bu k~ya. ka.yıdlı bulunıuı Çelebl ve tır. Bundan aonra Alt Rızanın Jt\ze 1okın 
Ahududu koşmadılar. eserJerJnden :ınürektcb blr nrgl RfZllmııtır. 

o ördllncU lto, a: Karadenizliler Gecesi 
Dört ve yukarı yaştaki aa.f' k an Arab• Karadenızıııer cemtyetı tarafından ?ııer 

ıar. Mesa.tesı 1600 metre. Yıl tertlb ocıııım •Karadeniz geceeb bu ••· 
no 29 mart cuma ıı.kş:ınu Tnkelın ıazıno. 
ıuncıa yapıtncaktır. Gecenin azamt derece
de cA:Ienceıı geçmesi ıçtn buaust blr .tomıte 
taatııet.te bUlunmaktnc1ır, 

Mustafa Başa.rnın T arze.m birine!, 
Salll.lıBddln A41\rı.n TU.!anı ikinci, Nurı 
Mldüllnln Çağlayanı UçllncU. 

Müddet : 1,57 d•ltlka. Bitirişteki !ark: 
B!r boyun. bir boy. Bahsi mUşterek gan
yanıı: 180, plO.sclere: 120 ve 190 kuruş 
verdJ. 

Beşinci koşu : 

Dört ve doh• yukarı y~tokl sııf kan 
Inglll•ler. Mesıı!est 1600 metre, 

Kara. Mehmedin Oel1nc1'1"1 birinci, 
Ahmed Atmanın Fettam 1k1ncı. 

Müddet: l,46 dakika. Bahsi müşterek 
ganyana: 195, pld.selere 120 ve 100 k u
ruş verdi. Bu koşuya. ka.yıdlı buluna.n 
(Davalaiito) koşturulmadı. 

tlçilncü ve dördüncü koıulıır arBS1n
dakt çtft.c DahLstc Şafak - Ta.rzan kom
blne?.Onu D·10 kurÜş, gene üçüncü kOfU 
üzerindeki ikili b:.histe Şafak - Aynur 
kombınezonu da 910 kunlf verd.1, 

Re!8d KURAN 

Basın baloıunda yenilikler 
80 martta yapıtacat: Bneın bt.ıoıunda 

ptyaııı:;oya ıronma.k tızere OUvcın Slgor\a 
ılrkett Bn.ııın Bırıııtıue bir eenclll: tak.sltı 
ödcnmt.ş lltlşer btn ıJralık on ıJeCI. poliçe 
hediye etm\fllr, Kur'a netlcPslnde tallbil· 
ıere cıatıtııacak olnn bu poliçeler ldt.re Le. 
yetin• tevdt edilmiştir, TUrk Buut Blrucı, 
b~onun mUkemn1el oıabllmtıl lçln elinden 
gelen sayretı ıartetmeıcte ve mtıartrıcrınt.' 
ıentnln en mutena ıcccıYlni tomln etmetı 
çalı§mıJı:tadır. 

Y e§İl türbe tamir ediliyor 
Bursa (Mulıablrtmlzden) - E&kl 'l'nr' 

mlmutt1n1n oahe.ııerıertnden biri oıo.n Ye· 
ııı tllrbonın IQ kısmı dil ~utıt Eı):ltlm 
BakAnllğınca ta.m~r ett.lrllecettır. Bu ı, ıçtn 
Baka.nlılc: 10 bin ıırııllk bir to.hıısat gön .. 
cıermtttlr, Evvelce dıı Jı:ı.amı ve kubbeıl 
tamir olunarı. Yeı;ıu turbe, tlmctı de 1ç 
tıamı tamır edıtmet: ıurettıe hanb oımat. 
tAn ırurtauımıı bulun&eaktır. 

SA R AY -
SIN E ~IA S I N DA 

27 /3 Carşamba gün il akşamı 

$ 'ılÜNİR 
NUREDDİN 

K ONS ER1 -
ı . ......... _.m111111 ... 

20 günde bitti : 
Gnrbın tnnınmıı 

A. J. Cronin'den 
lü.rkçeye çevirdiği 
nin ilk be.skııı 22 
bllm!.jtlr. 

roman \lstadlaı-ından 
Vahdet Gi.illekinin 

• Yqit Yıllar> eseri .. 
gün içinde tamamen 

Haber aldığımıza göre bu ese
ri çıko.ran Arif Bolat I<.:itabevi cYeıU 
Yıllar> ın ikJncl baskıMnı yapmıştır. ,..,. _______ , 

SARK'ta Pak Yakında 
' 
ŞEYHİN KIZI 

(T ÜR K ÇE ) 
Müzlk: Sndeddln Kaynak 

• Şarkılar: Sally• JlşJG • 

FENNİN YENİ 
MUCİZESİ 

Nakliyatta eskiden araba 
kullanılırdı, bugün toyya.
r eler var .. Dün gaz lllm
basUe aydınlanırdık, şimdi 
ise elektrik yakıyoru:ı ... 
Bunun gibi, babalo.rımız 
yabnncı dile gramer deni
len 1,kence maklnesl ile 
çalıştıkları hnlde siz bunu 

LINGUAPHONE metodlle 

çok daha pratik bir 
şek!ld.r 1lğrenecek ve 
neticeyl % 100 muvaf
fakıyetle gayet kısa za
manda alacaksınız. 

BiR 

Metod hakkında parasız ver ilen mufassal 
lzahati havi broşürUmilzU ilteyinlz, 

LINGUAFON 
ENSTİTt!Stl 

Ankara Cad. 43: !.tanbul - UAŞET 
Ki tabevi: Beyoğlu - ŞENOCAK: İzmir 

isteklilerin o zomDn başvurmaları s;ıere!tUr. CS305) pılışı 1Hb3:rile pek güç olan sahıle1' 
koyma i~ini Hüseyin Kemal bir ıetcıl'fl 
güzel ışık oyunlannın yardımile ırıu .. 
vaffakıy~tle bn"f3rmtştır. 

(J.lli1#il"ID'::ı!lnl'l-l!:!fl&:ICBll!lblllilllii Çl n klis j ltl ';rirı r 1 ~11 &3 

$ARKL I FAHİŞE 
On yedinci asırda Çinde geçen aşl: maceraları: Türlü çapkınlıklar, Mübarek 
Nilüfer Mar.1stırı ro.hiblerlnh1 akla gelmedik kepaz::-likleri; insanı iÜldüren 

ve ağl:ıtan türlü h5.diseler. T::.nesi 100 kurtu;tur. 

a • A HMED HALtD K I T ABEVI 

E!>erde baoırolil Tallt Artem~l oY1'
8 

.. 

makta ve ""...ehim hastası babayı pe!-: ~ .. 
2el canlandırrrıaktadır, Anne, N~d:l O~ 
tandır. Genç kızı Samiye, o~~u St~Bır· 
Ttdü, muvaffakıyetle oynamaıttadırı 
Güzel bir· mrıkye.jla deığişen ve ksbın' 
uygun bir ~esle konu~an Sami AyaJl.OI"' 

:ıcte .. 
lu korkunc komşuyu temsil ettne 1 

Fabrikası Müdiirlüğünden 

Büyükdere Kibrit 

dir. Nar çiçeği elbisesi !cinde Ne'':. 
: Akkaya hem çok güzel, hem i'" 

ölçUH.i oywıu, insanı hayal aıcrnlcr 1 .. 

ne 6Ürilkliycn tatlı sesile pek ba'~~ .. 
ltdır. Hizmetçi vtt- u1ak. rollerinde G tl .. 
Ji~tan Güzey ile lbrahim Delideniz k ~ 
surıuzdurlar. Oğlunun arkadaşı ~e~ .. 
adamı canlandıran K.lni Kıpçakls. 0

1 
tor ı'Iütid ltiper de i:>•idirlCT. Celal sat': 
kır i5e kaskatı bir nişanlı rolU o)-11 

Tekel 
1 - Ftotbrikamıı:da mevcud takriben (60) ton ima15.t bakiyeıl kavak tom

ruğu takoz ve parçaları 1/4/946 pazartesi günU sa.at 15 te fabrika avlusunda 
paz~rlıkla satılacaktır. 

2 - Satılacak mp l ve şartnaıne her gün Fabrikada gCrülebilir. 

"l•O:ı131-IEl:ZFialblrll;k~agsıa;t~ışlı illcrialdlalll:!•~•rlbeiJlsittimrm.iillmılllllllill'.'l!:lll8llllll!l:liilll!ll!lll!!'!i(3i6~ 

TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ Ye TEVZİ MÜESSESESİ 
İST~NBUL ŞUBESİNDEN : 

1) Sobalar için yapdan kok kömürü tevziatına 30/S/1946 cumarted günü 
nihayet verilecektir. 

2) 10 nisan 1946 çarışrunbn günU akşamına kadar sobalar için kok k6-
mürlerinl depolarımızdoıı alma,Yanlo.rın ordlnoları iptal ve paraları 
iade edilecektir, (3570) 

p = ,, .. 
İstanbul Ticaret Ye Sanayi Odasından: 
.. '355 aayıh kanunun 33 üncU maddesi, senelik oda aidatının Uç ay zarfında 
ödenmediği takdirde üç misli ahnacajmı mutazemmındır. 

1946 yılı senelik .aidatının mebdei ı.e 1/ Vl946 olduğundan Sl/311946 ak
şamına kadar ödenmiyen aldaUa.rm üç ınlali tahsi li zaruret ve kat'iyet kesbede
ceğinden buna mahal bıralulmamak üzere Odamızda k.ayıdh blHbnum azanm 
ac~ellk ıidaUarıru nihayet Sl /3/946 günü a.k.~amına kadar Muhasebe şubem\ze 
muracaatle ödemeleri lüzumu tavsiye ve rica olunur, (1819J , )6Fl 

Alınacaktır 
Türkiye Demir 

Müessesesi 
ve Çelik Fabrikaları 
Müdürlüğünden: 

1 - Müeaaeıemiz elektrik i,lerinde çalıttırılmak 
üzere 12 elektrik ustası alınacaktır. 

2 - Müesses emizde yapılacak imtih a nda g ö s te

recekleri liyakate göre 6 liraya k a d a r yevmiy e v e ri

lecektir. 

3 - En az b e , senelik işçilik maz i s i olma k ~art-

tır. 

4 - Müracaatler arasında s~nat okulu me:ı:un

ları tercih edilir. 

5 - Aıkerlikle alnkR&ı olmıyacak, h e r h angi 

bir yere mecburi hizmeti bulunmıyacaktır. 
6 - imtihanda muvaffa k olup ' it alanlara g e li' 

yol paraları verilir. 

7 - istekli ola nlarin 30/3/1946 t a rihine !tadar 

birer dilekç e ve afağıda yazılı veıaikle müessese 

müdürlüğüne m ü racaatle ri ilan olu nur. 

1 Nüfus kağıdı «945 yok l a m .. lı» , 

2 İyi huy kağıdı, 
3 Aşı kağıdı, 
4 Mekteb 'diplomaıi, 

5 Hizmet vesikası 

6 - Son çalı, tı ğı yerde n muv afakatna m e, 

(3267) 
Mi p ı A 1M5 '*' • 

moktıdır. 8 ... 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarını b<ll·l)c 

rı ile tcmsilletl içi.n överken, dahil 
1
1' .. 

telif e.ııcrinde yeni bir .janra> atı!rtı"-"" 
tan çckinmiyf.on ve l:7unda muvaHa!cll1"" 
lan rnUcllifi tebrik ederiz. Ahmed t ril\ 
hib Dranas'tan daha güzel piyes 

6 

beklenileblleceğindcn em.iniz. k: f 
Metin 'f~ 

Celikpeb• geniı!etiliyor p•'" 
BurıO: {Muhabl<rtmtsdtn) - çeıUC r~•· 

otı ıır.tn r;enıııetUme&l tçln ştrketın 111 
9,. .. 

reıt bir mlli'On Ur& artırılmaktadır. BUttııc• 
rn ne Cetıkp.s.ıaa otf'll "bll' misli bi\JO ıf' 
erktir Pro'elerı hazırlanmış otan b\J 

bu yÜ ba~ıanacat.tır. l!J 
Sıva.s ta saiihk komiserleri oı.-ıı 

açılıyor 1 "f~r .. 
Slvaa (Hu.su~I) _ SACtııt ve SOsYI' ed•tı 

dım BtıkanııttıncA. ar,ıtmuı tatannr çıl!'' 
e:ıjl.lık tomıserterl okulu l nııanda ~ll.,ıtı' 
cakbr Okul ıçın bhlrlanan btn..0" 
ıeltn 'onarma 1fl .on& ermlıtır. 
~~~~~~~--.-..-' 

Tec~lt!{ür 10d• 
Ant lılUmtl ile b1z1 ıonsu21 ır:eC'ltr ~,.1 1111 .. 

bl"l'tıkan annemiz n"l.erhum Abdt\tı1a)C ,,10.tt• 
din kızı ve merhum aabılt Snd~reti ıç;ı.ı ıtl 
varı, vali ve bUyük elçi ı:mın ye~!.'r.11,.ı .. 
?.evcesı Hamide Yenıçayın crnl\l"e .,r f.1"1~ .. 
mlnde h!'ı~lr bulun'!'nak. ve eve "IClld. ı-.ı• ... 
rpk za.httıct etmek. te.ıeron v• mııııtuuıoıı•ıı 
cımıza. iştirak eylemek 10.t!u.nt'I& b tdrl'" 
akraba ve dost•.ıtrımınıa en ıamırrıl 
kUrlerlml~ takdim edert2. •rf1 11 ıit•r' 

Kı:.oları ıcıtnıerı otuıtnn ve d 
• • •• : ,;,:. 1 • • 

~ -ı: uı~ 
Aile retdmtz Oev!et D•nı;r.roııa.rı ıtırı ,_r .. 

muhas:-be.•\ mt\t:ohu•uıı N!!:dlr J\r7.rrı rıt'.'"'11~ 
rek c•nfl.7t:.'J\nde bulunmak gerek , .. tı•" • f1I .. ti 
gelip beyanı ta.ııyet e~mek, ııı;ı-rek.~e ıur•;l 1 .. 
\'e te.l1I"nfla. ve çelenk ~Onderıntl!t d()!;t 

acımızı payl~;mak ıntrunda buıunsn•?f'l 1'~ 
la.rımızla tedavlstnde bUtt\n lht.ırt' ,,.rıt' • Jlll, ,.;.( 
gayreti g~!'"te!"en D ... vıet L1mantarı ve dl"" 
başheklmt a&yın Dar Nurt Ktnıtl 111 ,,,~· 
ctcıktorıara •:vrı ayn blldlrruı-Jte acı~u~rıltl~ 
nl oldufu tUkran ve ınınnrt dtırJ ~utııll 
zıo tbli(;ıııa ıayın ga.2etenızıo ta\·ıı• 
rica ederiz, (ttl,,-ıttc11 

Eş! tıı.ıarı ve _ __...,,...... 
'----=: ...... ı aıtl - -------- . g:ı;ı rıt rı 

Türkiye Turing ve Otomobıl r"crd" tı 
~lo:>nafl\ umumtyeye bldtm ccrnlf Jt~rııl'I' 

oıon TU·klye Turtna: ve Qtomot.ıll 1 "'''ı' 
ı k - ne: 61 sene ı htretı nlz.s.mname~ıntn "''15~ 

dest muc!t:1nce nl~anın 27 oı:ıne ırl" cı" 
t,ıınt:ıtı , ıı•· 

cumarte.~1 gUnQ r.a.•t 3 te , t l'I t..,~ı.ı• • 
~a.lotlunda EmlnönU Baı::e,·tnde d rtıll\1 lf 
ca•ından, Vuırıo.rı meıkOr madde 1 

9 ~:ıerf1 
derlç ve 1H1ô - J(l1R aıdatııırı,~rtıır. 
o.zanın teşrıtıerı ıaygı. ue rıca o. _/ 
-~~-====~----
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25 Mart 194$ CUMHURiYET 

ile HJdiseleArt1sıncld 

~w. Ruslar iranı boşaltıyorlar 
iaybo!:ın 
prestij Yugoslavya 

Çeklerin anlaşn1ası - B(lf"m.akal~dan. rl.eva.m 

oloJJ empe.ryaUz:ml mabtyeUnJ alır. Bu 
dünya be, hlo bit clhanıi:re kalmamı!i· 
tır; diln ve bugün oldutu katlar, dB-ha 
ziya.de yann da kalınıyacakhr. - Bqta.rafı 1 inci. ıahifed• - etmiş, nutku reddederek, :Pıt Statln'ln 

[[1-~ ~ @,G$f 
Liiı açıldığı • • 

ı~ın ... 
Güvenlik Konseyinin 
kar~ılaşlığı imtihan 

- B41tarafı 1 lııcl ıahlf•CÜI -
yaptığı beyanatı tekra.rlam~. 

So,vyeUer Blrlftl,. 1anb1 bir :rol tut· dün Pragdrı.!t:i gazetecilere demiştir ki: vermiş olduğu cevabın mükemmel bir o nümde lstanb:ıl Elektrik. 
tutu içindir ki bir yıldan kııııa. blr za- •- Görüşmelerimizden m<ık~ ·dın1ız cevab oldu(tttnu sbvlemtş ve t..ir. Chur- Tram\"ay, l'ünel idaresinin 
mıın içinde l\lüttefikler ve mtlletıcr ara- Sl3.v milletleri arasında mütekabil an- Chill'ın barıı; yolunda hiç bir kurucu ı .. . 9.tG bulçcsi rluruyor. Gene 
sındakl prestlJinf tedricen .kaybctmi,ur. laş.malar yapmaktır. Yok.sa başka bir unsur ortaya atmamış bulunduğunu onumde Tramvay 1\Jüdürünün kendi 

örilnUşo göre Gilvenllk Kon
ıeyl bugün tnplıına.cak. ve 
gündemindeki meseleleri in-

İran Başbaknnı, ba.şkomutan stalln 
tarafından gönderllınlş olan l>lr me
aaJı inceJemelc U.e Bakanlar Kurulu
nu t<ıplanb;ya çağırdığı baklanda çıkan 
haberler! yalanl8'll]ftır, 

Ba§bat•n, bundan başka IBtl!a et
mek nlyetlnde oldutu hakkındaki ıa
y!o.nın da doğru olmo.d$nı ııl!yl~
tlr. 

letıer tt,:klla.tı herke.sin mtızaheretlne 
mıızhnr olmalıdır ve e(r.r bu f.eıık!lAt 
lUzumstu olmamak azminde U:e her za
ma..nklnden çok bu buhran devr1nde if
llrolıllmelldlr. Haltalarca aUren bir te
reddüUdde.n sonra Ttumo.n hUkQmet1 
§una karar Terml§tir ki, 1k1 mart tari
hinden sonra !rıınd& Rus tıt'alannın 
bulunuşu her haııgl bir uz!~ Ue 
halledllemtyecektır ve bu, ne pahasına 
oluna ollun ele alınması rereken bi:r 
durumdur. 

Anglo .. Amerikan dilnya11nd11-, çok sert bloka ınuanz: ohuı bir blok yapmak ni- i!ive eylemıştir. idaresine karşı yapılan tenkidlcre \·er .. 
tenlddlere, muaha.'lelerc utramı~Lır. yetinde değiliz..• SovYet _ Polonya havacılık diği cevabı y:ıtu.n gazcto var. Mademl.'i 
l\Toskovanın tuttutu yolun, Dltlel"'Jo Tito <la Churchill'ı' tenkı'd ed'ıyor 1 liif Atıldı. Bnri i~imi:r:de ukde olan ~u 

t!lkib ttf5-ıı an a~mast r· 1 1 . 1 •• • 
J ~ . •• yolun aYnl oldu_eu söyle:ı- Prag 24 (a.a.) - Bir basın konferansı !foskova 24 (a.a.) - Sovyet ve Po- une .. nıe!"e csınc teATar donelım. ceftımeie başlıyacaktır. 

Bu meselelerin en önemlisi filphe yok 
ki, Iran mnelesidlr, Günün haberlerine 
cöre SovyetJer Birliği deleıcsl, İran ile 
yapılan müzakerelerin devam etmekte 
olması dol:ıyısi1e onun konseye ba,vur
mB.SJ beklenmediğini, bu yüzden mese
lenin yeni durwna göre huırl:mması 

lçln konsey toplanmasının iki hafta ge• 
clktlrUmesi Jfi.zunı:eldiğini blldinniş, fa
kat İngiltere, toplantı)~ geciktirmek 
için scbcb ıörmedifini, Amerika da nok .. 
tai naz3nnı toplantının ba.şlaması üze
rine bildireceilnl açıklannştır. 

aav&mua 8&1t.&ııe. bundan aon:u :!:ran 
ne RusYa. arasında., sovyet klt'aJ.~rmın 
İran topraklarından çekilmesi hakkın
da halen müzakereler cereyan etme
mekte olduğunu eöylem.1.ş ve Moskovn.· 
dan avdetlndenber1 bu hususta h!ç bir 
malQmat almıı.dıAınt llAve etmJştlr. Ga
vamus. Saltana bu mesele hakkında hiç 
ktm.se ile de görüşme~ olduQunu be
ıırtınt5tlr. 

Oaz~tecller kend13ine tu sual! sor .. 
muşlardır: 

Vandenberg'in yeni bir demeci 
Wuh1.ngton 24 (a.a.) - Ayan azasın .. 

dan Vandonberg buıün bir demecde 
bulunmuştur. Vandenbcrg bu deme:cin
de •Rusya ne iitiyor?. auailni ikinci de
fa olarak incelemiştir. Vilndenberg, •A
merika Birleşik Devletltrl fikirlerine 
hürmet edilmesi içln, ısrar etmek mec~ 
burlyetlndedir. demiştir. Vandenberg, 
Mr. Byrnes'ü, Ru..yaya kar,ı takındııt 
metin tavırdan dolayı methetml~ ve si
lfilısızla.nmaya taraftar olmakla beraber, 
yalnız Birleşik Amerikanın tek taraflı 
olarak sUl'UuızlanrnMını tavsiye etme
diğini belirt:m.ıoUr. Ayan üyesi, nihayet 
Birleşmiş 1\1.illetlerin, üçüncü dünya 
harbini önleyebilecek yeg.3.ne teşkil6t 

olduğunu tasdi!< etmiştir. 

:2Jk ~okillcn kanlann dUnYAYI na?.i ta-~ esnasında ~larcşal Tito, Polonya He ya- lonya hükümetlerı, ikt memleket at·n- ı l\.ludur bey diyor ki: 
limtl yerine bol,evlk tahakkümü al·ı pılmış olan dostluk ve karşılıklı yardım sında.kt hava nakliyatı hakkında bir an- - K~yıo; kop:ıcnktı da ondan dolayı 

tına solnnak fçln dökülmeditf ft.ıde edU- muahedesinin ilk teşebbüsüniln kendisJ laşma imtaJamışlardır. seferlerı durdurduk YoklJa ben halkıu 
~tir. d tarafından vuku bulduij:unu beyan el- Diger taraHan RuJ:ıya, Polonyanın si- eziy.et çekmes~. hi~ ?te~. ~~~? 

ana ad& SovYet memurları ve :ıjan- mlştir. vii havacılık filosuna mühim miktarda ~12 de kendısı .gıbı duşunu~uz. ~er• 
J:ı.rı tarafından l94.3 twberl Yapılan ra- 1 Tito Triestedeki :r.füttefikler komis- nakdj y:ırdımda bulunmayı da tnah- .çekten b~ın e:r:ıyet çckınesiJıl k~!e 
sustuğun meydana ç~ olm:ısı, İra- yonun

1

un çalışmnları hak..'unda şunları hüd eylemiştir Anla~tna 1'1 k d ıstcmez ve ısteyemez. Ama Umum ?tiı.i-
nın. yapılan taalıhttdlcre, vcrtıen tnıza- söylemiştir: imz.a edilmiştir.. os. ova a dür beyin de itiraf ettiii "eçhile halk 
lttra. ratmen, 2 martt:ı. talıllJ'o edilme- •- Eğer neticeler Yu ... osla\o-ya için R il Ç l l k eziyet çekmektedir. 
mec;f de, arlt"t:ı. birer m~hud sno duru~ memnunı'yet verici olursa," bunları biz usya. e e ;os ova ya arasında ŞimcU şu ko:Jacak: kayıŞtaıı başlaya .. d • Pra~ 24 (a.a.) - Çekoslovakya Tica- 1 B k 1 b' .. .. 
mu ogurmuşhır, (•). 1 de memnuniyetle kaydederiz. Aksj tak- ret Brıkanı, yanında Dı'J işleri Bakanlı:-!l ımk ud .u~·ışBarınk muan:~n ır oJnı:u 

l\Ioskovanın iddia ettlft ıtbl; Sovyet 1 dirde son kararın barış konfer.:ınsı ta- e mır b k t ·ı il i ld b,,. yo mu ur.. u ·a)'t.tJ oren tollcrıo 
Rusyanın a1eyhhıde çalışanlar rla var- rafından verilmesini isteriz.• ~e, ~irı ti~:r~~ ::ış~.: ~ü~~ere~~= ~~pına mul.av~me.ti eJbette öJçülmli!J· 
dır. Nitekim 1941 J.lkhıharında. nerlinde Mr. Churehill'in nutkundan bahseden . d b 1 ak .. M k tur. Bunun nc.tic:esı ka),_, şu kadar a~ .. Amerika Dış Bakanı l\Ir. Byrncs'ün 

lran nıcsele~lnc aJd konU'.Jlllalftrdı mem
lckctlnl tem.tjle karar vermlf olması. 
Anıerikaoa.n bu meseleye verdiği ehem
mlyeU belirlmekteılir. 

Amerika büktlmeti, Sovyetler Birli
tlnin geçen ı martta Iranı boşaltmaması 
dolayısile 'l martta .Rusyaya bir nota 
ıöndcrerek onun iranı hemen boşalt
masını istemış ve büyük devletleri.o Bjr
J~miş AfillcUer anayasası gereğince fü .. 
icr milletlerin egemenlik haklarım ko
rumak halomınc1an aiır mc~.:uHyeUcr 

)'iikJenmiş oldultlarını halırlatnu'tı. 

Daha sonrı Sovyetlcr Birliğinin Ira
ha yeni uskcri kuvvetler ıöndcrıncktc 
olduğuna dair ynyıJnn ha.herler üzerine 
Aıncrika Dı~ Hakanlığı Rusyaya bir no
ta daha göndererek yeni Sovyet kuv
vetlerinin, so .. yct hududundan .flnreket 
edc~k 1'ebrlı: yolilo Tnhrana ve ıranın 
batı hududu.na doğru ilerlemekte oldu
iu.na daJr haberler alındığını bi1dirmjş, 
bu gibi harekeUerin vuku bulup bul
tı~dığmı, bulduysa hangi sebebe daya
tıarak vuku buldu.tunu sormuştu. 

Amerika hükWneU, Iran durwnile bu 
derece ilgilenUiLri gibi İngiltere lıilkUme
tl de ayni dunımla ilgilcıuniş, o da 
Sovyet hükô.metine bir nota vererek 
Iranın 2 martta boşnltılmama..c:-ırun se~ 
beblcrini sormuştu. 

Fak.ot Sovyct hükGmett bu notalara 
CC'vab "crmenli.ş olduğu için liçlcr paktı 

. ıerc~ince lranı bo~altrn:ısı ıcreklc~tiği 
halda bu taabhüdi.iıı niçin yerine geti
ı ilmemiş oıA,ıtru bir türlü anlaşılmamış
br. 

fu-rçi Iran Bnyvekili Gavam"üs-Sal
tana bu arada J\loskovaya giderc!c Sov
yet ı·icalile ıöı:üşnıüştü. Fakat bu .c-ö
rü,şmelerin de hiç bir netice vermediği 
ve tam muvailakiyetsiı.Uğe uğradı~ •on 
Cünlerda vuz.uh ile belirmiştir. 

Bu yilıden Iran hüktln1l'ti Güvenlik 
Konseyi.ne bııı.şvurnıak ve davasının ıü
tıilm~ini i~tcmck zorunda kalmıştır. 

?tlesclenin umuıniyetJe bilinen sa[ba
ları bundan ibareltir. Dolayıslle yürü. 
liilen tah!Dinlcrle mütalealnr apayrı blr 
•alho teşkil ctınektedir, 

Bu tahnı1nlcrle mütaleaların lıuJisası, 
ltnsyarun lıem İrnn pc:trollnrmdu.n fny
dalonmak, hem Iran yollle Bruı:ra körfe .. 
tine ve Hind Okyanusuna kavuşmak is
ledi~! i~ 1randakl kuvvetlerini çek
btenıiş bulunduiuôur. 

lran mesetesl bu k.o.darla da bitmiyor. 
Çünkü yabantı işgalin devnrnı yüzünden 
1tıemJeketin iç bayntı da kanşm.Q ve bir
hiri ardınca blr takım caileler ba~:öster· 
•niştir. 

Bütün bunlara kartı İranın bütün funi
d.l, dünya miUcilcri tarafındıın tantlan, 
lsirle.şmi~ l\.lillctlcr anayasası gereğince 
bütün ~evJetlerce ıayp ıörmcsi ienb e
d.eu bağunsızıı:ıoa. ve bütünl~Une ka
\tuşarak: işlerini diiıc-ltmck, bar1' ve ıü
l'en içinde yaş,1maktır. 

Güvenlik tetki.liitı bu dllcil yerine ge
tircbilcliğl takdirde en büyük muvaHa
İ<iyeU kauDJl11' ve teşkiliib temelleı
Ur~ olur. 

Aksi takdlrdo dilny• gtivenl ilk aj:ır 
\le ke.11in d~yl ytır ve kökünden bal
talanır, 

Onun için Güvenlik Konseyi bu defa 
Yaman bir lmtllinn ile karqıln~m:ıktadır. 
\re bu imtihanı bRŞan ile atlatması bü
ttin b~ever milletlerin öz dlle,idir. 

Ömer Rıza DOCiRUL 

Emir Abdullah Londradan 

ayrıldı 
Londra 24 (a.a.) - ttrdUn !!:miri Ab

d.u!ta.h, paıartc:-1 saba.hı Am.man'a git
r"rı.E-k Uz ere Londradan ayrıl.mlştlr. Em1r 
~bdul!ah Toulous yolu Ue seyahat et
tr'ıekte olup blr gpce Napollde kalacnk
tir. Bütün m:ıl}·~tl erkAnı k.endlstle be
l'Q~r dönmektedir """ . 
.1 _.taı111z mekteb kitab!-~ile ka~·Y-ar.ak 
'44lha başka kitablar da okumağa başla
~ıştı. Zaten bu huy onda küçükten 
ı. rt. vardı. İçine peynir sarılrntş gı;ızc. 
l:.ı k;ğ!dlarını okur, şakakta a:idcr;cen c!: Çeşm9 yahud mezar taşına rastgel
tl 1Klrntz zaman cdur baba, okuyalL."ll> 
ıt'Ye eteğimi çekerdi. Fakat ı:imdi kor

Ulacak bir iplllıl gelmi~ti. Bana çckin-
ltıccJerı de söylC'dl~ine göre hocaları 
~~un şurac~en buradan eline geçicdlği 
,:-1tablardan baularını yakal:ıdıkları 
l'ı arııan irl iri göz.lcrlnl açarak cahlAk 
, llhıll!ranı kırarız> diye bağırıy?rlar. 

'•ı. Oir çok l!Cccler uyku saatlnde te:c:.
"' r;;ltıi mcrJlvcn aralıklarında, kırık 
~".!l:teb eş:yak.rı saklanan od:ılarda 
brY!~ kltrıb okurken ynkalayan gece 

11 
k~ııcrini . nasıl kandırdıITını gülerek 

ut'ılatıy,,rdu. Dem~k mektebinin Isma· 
d~n şik5yetl haksız değilmtıl 

h k.-riye camiincle buluştuğumuz gfln, 
~ tıroz gıbi Tı;ıl.9.t~A alblta üstüste bo
' ~,Urken hoc:ılnr için diliündüğü bazı 

'·~:.-lt>r tüylerimi ürpertm\~ti. Şimdi 
''u ~ .. n mckteb dışındaki daha ağır ve 
~ 1..ı.k~t:k şeyl.,r içln de onlardan daha tız 
ı ~rltunç oln11yan fikirler söylediğini 
,•Herek dehşete dü~üyor<lum. Bir çocuk 
'lt~n az~ın atların kuyruğl.L"':U çekmek, 
h <ı~an traınv;ıy:3ra sıçramakt.ın çok da-
1.t.~ tchlikell oy-unlar! Yairuz bu oyunlar 
't~~başına oyn:ın:ımıyacağı için beni de 
tı~".ı.t gibi münak::ışa!'1ra sürtik:lcmeğe 
)~a~ıy::ırdu. Fak:ıt ben yıllnrdanberl 
ttı~tıız ya~.'.\ya yo~:ıy:ı konu~mayı unut
ta~ 'Ve bunun bir şeye y:ıray:ır:ı~ına 
t• .n pek 1n:1<1:..,ı-n1ş; ~i:ım, sadece onu 

~3.<:ız )c;. sad~ız dlnltyordum ve l;;~'Pil 
tu.I11ak başka ı~ylerle oynamn~a gi-

- Böyle bir görüŞmen1n yapılması 

için te:obbUs !randan mı. yoksa Rus
yadan mı gelmelidir? 

Oavamua Saltana. bu suale cRusya~ 
dan> cevabın vermt,etr. 
Mareşal stalln'ln Blrleşmt' ı.ıuıetıer 

teşk.llı\tına de.1r demeci hakkında İran 
Başbakanı kendisinin de bu mevzudı:ı. 
lylmser olduğUnu bellrtınlştlr. 

Oa.vomus Salta.na bunda.n sonra Teb
J1zJn 210 kilometre güneyinde ve Irıı.k 

hududu yaklnlannda Sardaşt ~lırln!n 
ası KUrdJer tara.tından .tşgaI e1ilm1ş ol
duQıı hakkında. biç bir resml malCUnat 
a1manı14 olduıtunu ııl!ylenılştlr. 

Amerikanın azim ve karan 
Londra. 24 Ca..a..) - Observer ga.ute

slnin \Va.shlngton muhıı.btrı Jazıyor: 

Amerikan halla, Rusya ile Iran bah
sinde ihtilat çıkııca~ını açıkça görmek
tedlr. Filhakika 1Ia.rb1n lionundt:ı.nbıer1 

Amerlknn dış slyasetınde bu derece 
kuwetll bir mıuı blrllaın göı1Umeınlf 

oldu~u kcıydedllmektedir. Gerek kon
g:ede, gerek memleketin her kö!ieslnde 
hftkim olnn kanaate göre, Birlcşmi:ı Mil-

Stalin'in demeci etrafında 
Londra 24. (A.P.) - Moskova rad

yo tcf.ııırclsi, Stalln'in Associted Press 
muhabiri Eddy Gllınore'e vermiı oldu
ğu yaz.ılı cevabı açık ve mBnah olarak 
tavsif etmiıti:r. 

Radyo, StaUn'Jn yalnız umwut gü
venlik işine al5.k.a duymakla kalma.iı
ğını, ayni umanda beynelmilel sulhü 
idame etmek yolunda da derin bir ar
zu duyduğunu bildirmektedir. 

Rııdyo, ıunları söylc-miştir: cStalin, 
halihazırda iht.il8.f ve kararsızlık tohum
larının kimin tarafından ekildiğini ve 
yeni bir harb çıkarmak istiyenlerin 
yıkıcı faaliyetlerine mlni olmak Uzere 
ne gibi tedbir ittihaz etmek llzıın gel
diğini açıkça göstermiştir.> 

- ,,_., ........... " ...... ,.,.,11,.u11111n•mummuıuııuııımııııııınııııım111ıınııııııtııııınmm•ın11•"""'"'"''"-·-···-

Ankara da 
e~rarlı bir 
hırsızlık 

Bir terzi dükkanından 40 top 

kuma~ çalınması hadisesine 

Retid Mercanın da adı 

kar1fıyor 

Ankara 24 (Tolelonl•) Doktor 
Nqıe\in katili Reıld Mercanın da karıı
lığı bir ıruç tamll hadisesi adliyeye in
tikal etm.iJ bulunuyor. HAdlse tudur: 

Ruslar ve Orlasark • 
- Safta.rafı J bıct sa.hifede -

Sovyet radyosu bundan sonra., Anıb 
mcmlekeUerl bloku flkrtntn, llg!U mem
leketlerin meşru tsteklerint korumak 
için dEğ1l, faka.t bazı yabancı IJ\f!ml~~ 
ketlerin Orta,arktaki m<>nfaatl~rıni !'a~
Iamnya- yardım mtıksadilc ilerl sürlll<lU
ğünü kaydederek Ara.b birliğlni, Arab 
m!llt?tleri mes.eleslnl n:ôzönUoe koymak
tan çok uzakta kalmakla ttham eyle
mektedir. 

Filistin meselesi ve Sovyetler 
Moskova 24 Ca.a.) - cKızıldonanmr1.> 

gazetesi yazıyor: 
cİııglllz resmi tcmsllcllerlnln beynna

tma. bakıl:ıeıı.k olursa, İngilterenin Fl
ıı..tın ır.oseleslndclı:l !lgJ"1 mUnhasıran 
insanı duygulardan Uerl gelmektedir. 
Fakat 1nglltcrentn Fil!stindek1 ıtrateJtk 
ve sıyııs.t gcil.§me yolunda. g1r1şt!ğ1 hare· 
ketlerin insanı duygularla. hlç bir &10.
knsı yoktur, Bunu 1spa.t !ı;ln yabancl 
kaynaklardan verilen şu haberleri in
celemek yeter: 

l'r rın o u unm u.zere yarın o• ovaya 'ıı· d d 
lolotov ile Hltle.r'in Dış fşlcrl Bakan1 ~'lareşal, Varşovadaki beya.nabru tekrar haı·ckct edecektir. ~ gt, şu ka !lr ela çeker, dJ3•e bir he· 

ItfblJcntrop ara~ındır. cereyan eden l'Ö• -------------------------------- sah mev~ud olsa gerektir, Bu hesab, fU 
ril.şmeJerJn tcfcrrüatını ihtiva eden ve- son kayı, hakkında ne demiştir? \.'e 

slk•!ar haklundakf •on llşaat bunun de- Hindislanın müstakbel İstımbııl ve Ankarad kaymn ömrü gerçeklen •ona ennek 
Wldl:r. Ilayll zaman e"el ela geçirilen 8 üzere midir, Ondan sonra iddia edildii:ri · 

bu Alman vesikaları, ~lololov'un Al- anayasası kur"lacak lels'ız gibi kayış ~nha bir kaç bin çekil ya-
nıa.nyaya tam bir askeri tttffalı; tek1if 11 pncak takotte iken idare erkanının nıalı· 
ettltlnl, takat Almanyanıh Rus ar~:d - Ba.şıaraJt 1 t.nci <Ja.h\fG<l. - • • I kemeye sevkedilmclerl yüzünden mi 
tıdeblerlni Js'at edilmfyccck kadar ıe· kıstan> gününü kutlamışiardır. Bu mü- ısiaS!fGD arı tüncJ tatiJ eeilmiştir? Bunun bitaraf bir 
nı, ve fazla bularak reddettı•,ını go''slo- nasebetle M;;.ıu··man aır· ıı·gı·· •el'ı Meh- A j vukuf heyeti tarafından tetkiki nıüna-
Jiyormuş. BöyJcce llitler'Jn bile kabul et- med Ali Cinnah şu sözleri söyl~mijtir: Anka.rtı.da ç<>k. ku\·•;etJ.1 birer telsiz 15_ s~ o ur u. ı J~ ı e nıu•ı ur eyı tc · .. 

......, ~ nt:are 24 <Te-le!onla.J - stanbul ve ı ·b 1 8 'dd' ·ı ··.ı·· b · k 

med.fti bu arazi isteklerinden ço,tunun c- Biz Pd.kistanı mümkün mertebe tasyonu k.tı lm 1 t İngtll A z:ıb etmek ı:ı.temıyorum. Ortada ı.srAl 1a 
•imdi So t R ru ası ç n z ve me- d.. ı düfl' t -"-• k et-~ vye usya tarafından elde e. sulhperver müzakereler neti.....,,sindA ı•· r· . onen va csa er D.rOl..Uli~an .uvv 
dllmJ 

Jd ...... .... r ı-.&ıı ırmnlarile yapılan görüşmeler ı . . . .. .. . . .. 
1 o o~ ve Rosyanın B:ı.qoa körfe- kurmağa azimllyiz. Fakat eğer knn ve bugünlerde neticelı:!oecektır. :Su iata.s· j· l~ndirılcn t~.'at.~ru .~~.ernıc.k ~çın soy. 

7lne dofru inme!f. fstcdiltl ileri sürül. ale~e katlanmamız icab ediyor:ın., kanı- yunla.r için 6 milyon lira. harcRnacaktır. !duyor~m.b k~~nkd-uakim~.dlurl kbe)d'ı~. kendi 
ıncktedlr. E\'et., tam şu buhranlı za.... mızı <lökmeğe de hazırız.> ı aresı a u.tn soz er c.n mın ya-
nıanl:ırda ba vesikalar meselesini orta.- Amerİ1{anın Londra elçilig· İ lanlahuısı bir "'ey üado etnıez. Paryalar ne istiyor? T 
ya aım:ık ıu:retile Sov1et Rusya. atey- Yeni Dclhi 24 (A.P.) _Hind işçi par- Wa~hltliton 24. CA.P.) - Moskovada Bu yapıladursun halkın ve o arada 
hinde çnh~an1ar vardır amnıtt, asıl l\Io!I· Amerika. c!~1s1 Han1mo.n•ın s ...... ı va.z1fe bizim bir türlü anlaynmadığunıı: ikinci 
k ti!;i aıa~ından Ambed Kar, bf-ı.•Er.atta. ,,,,,,, ovanın kendi y:ınlıı siyasetidir ki Sov- bulWlara!t, memleketteki 60 ·milyon lle İr.:.rilt.rre:ıe John Winant'ın yerine,. bir nokta, bir sır var. Bıınun da aydın· 
yet Rusya)'a en çok zarar vermekte ve nakledilece!}!nl dUn akşam Ba..:.!tan Jatılması lıizım. 
dü 

Paryanın herhangi bir tahakküme kar- v '1Jl:lnlı1ı: etmektedir. Trumnn b1ldil'm1şt.1r. Tünel bundan evvel bir ke.re daha 
Son .. iinJerd M 1 S şı himaye edilmesi lüzumuna işaret et- 1 . 1 d k 1 k kayışsu:lık yüzünden ta1ile uiradığına 

.. e, &reşa tatln'Jn sör- miş ve icabında Birleşm.jş MP,et!Eıre, ngı tere e uru aca atom göre kRyıııı siJJnriş edilirken yedek kayı~ ... 
ledfli ııutuk, Sovyeiler Birll~lnln kırı- yahud Amcrikaya müracaat edeceğini, Ja:::ı. pred.Jjlnl kumen tamir etmı,ıır. endüstris-i ~ehri Jar g:etirü.mek ve bnnl.ııı- eskimeden ye· 

-.- fakat ~ahsan Rusyaya müracaate aleyh- · nJI · ı k k ik d Filvaki, Sovyet nusya. da, her memI"k•t Londra :4 (n.a.) _ İngiliz bllkQmeU en ısmar anma ge.re en ne en az 
... tar olduğunu söylemiştir. Ambed Kar k l • V b tedb' lzll ve millet gibi, kendJ si.J'asi ve stratejik D!dcot'tnkl büyült e.tom t<ccrübeler1 mrr- ·ayı5 ısmar anmı~tır • e u ırs .. 

komünizmin Paryalar arasında taraflar- .. 1 • · lt ., B b' c-nınlyetinl, !şr:ıJler ve Jsti.13.larta, cebir ker.1ni inşa. ed.ee<'k olen tşçller 1çln ınee- g tı.ıın yapmış r · o ır. 
lar buldu:~nu ve hnklarını l:m"lkn ti.irlü B' d b l k • k • ve znrla dtıtl, Birleşmiş 1'-lil1ettu cnmt- · kcn oulmakta. çok güçlük ç'!kmcktedi:r. ır o u Sl' er ayı~ neuen vn tın 
himaye etmek çnrclerl iflis etti11i tuk- d l ·•-«t' • B asının annyuası ve kuracaJ:ı dün•a nf- 6 Bu inşaatta kullanılacak t~çller1n sayısı e lS1llar anını:unL, ve gecı ... .......ş ır. u 

J dirde, Pary:ıların müracaat edecekleri clh ti · d d 1 •-'- l• umı Ue iemln etmek isterse ortada rue- p~k yük.sek olacaktır. Zira, blr kaç bln Q erı.n c ay ın auu.ı.ıasa azım. 
1 k l 

tedbirleri garanti edemivecegı" ·nl ilive l G f ki cikm M ı· 1 "" e a maz. Sovyet Rusya, büyük b!r J uzman tçln n.bora.tuarl!U' ve evler 1n$1U!l ~en se er ge eye a ıyen n 
devlet aıfatlJe Birleşmı1 n.tJJlctıer der· ctmi~tir. tca.b etmektedir. sebeb olduğu söylenmi,U. Bu sefeTkln1n 
neft:Ine .e anayasasına. ne katlar lıürmet Ambcd Kar, Paryaların okutulma~• İşçilerin civardaki b1r uçak meydanı- müsebbibi kiındir? Trnm:va7 İdaresi 
ederse, o kadar şeref kaunır. prestiji 

0 
ve k<'ndilcrinc toprak satın alınması i- nın navtyon1e.rında oturması teklif edil- oıi? Nafıa mı, !\taliye mi? 

kada.r 1ü~,selir. Stalin'ln ıliıleı1, l\los· c;in bir bütçe istediği gibi, hükÖmete de m!Ştt. FPke..t uzun müddet orada. kDl· Bu cihetlerin tetkikini isteriz. Çünkü 
kevıtnuı yanht yoldan dof'?u yola dön- iştiraklerini taleb etmektedir. maya. mUtcma.yU olmadı'kla.rı muhak- Onümdeki Tünel biitçc.,in egöreı idare, 
mek an.usunu ıösterfyor .Baıltn topla.~ kattır. Bunun 1ç1n Dldoot civarında. tünelin tatili yilzünden günde 750 lira 
nacak olan Güvenlik. Konseyinde· İran Çclcoslovakyada isyan hazır- Harwell'de yenJ b!r şehir kurulmMı dil- ı.iyıın etmektedir, Gene bu hesaba göro 
meselesi kon;:ı,uıurken l't'Iareşat St:ıJin'in şüntllmcktedir. Diğer tara!tao küçük bir günde '""on bin istanbtt11u tünele bine 
eöılcrind'ekl semfmillkln derccrsı anla.- lıyan bir te,kile.t meydana kasaba. olan Dldcot'un pek yaltında, a-ı mrdiij:i için eziyet çekmektedir. 
.şılac:tkhr. l:'nlruz İran meselesi değil çıkarıldı ha.115fnln çoiu atom merkezinde çalışa. Onümdeki Ti.inci bütçesine göre idare, 
bilttin ıuıkıdakl mesclficr, düny11nın ba~ cak olan 25,000 nUfuslü blr şeb.lr haUnJ aram..'lk herkesten evvel Belediyenin v:ı 
rışı, huzur ve snndett he!J bu ~amlıniye- Prague 24 (a.tıt.) - Çdcos1ovak hil- l!.lm~ da muhte.ı:neldir. zitcsidir. Zira kendisine aJd biiyiik bir 
tin dercc~slne bafhdlr. Temcruıt ederiz kOmeti, bir casusluk teiktlStının mey- irad heder olmaktadır. Ustcllk binlcr~o 
ki Rus t,msi1cfJerJ l\larc:,~ı St3.lln'ln dana çıf:arıldığıru ve son zarnıında yü- Sanatki.r Vasfi Rıza Zobu şehirli de her ciin t.ah.met çekmekte 
~:rlcşrn.11 1'11llletrcr te'ikiUii.ı Jı-,kkıntJ:!kl 2e yakın kL'-n~('nin tc\'kif edi!:iiğ'i.ni a- b b dlr. 
l'io7lerJne tam bir sadaJı::atlc U)'JrUD ha· çıklam:akt..:ıdır. BU teşkilat, Çekoslovak- a asını kaybetti Belediye bu l,-1 yapmaı~a Vil5.y('tin 
reket etsln.ler. J;Ju temenni, bMış:ı. susa· yPda ailf.hlı bir isyruı harekf:ti haz.ır - T"E:essürle öğrendiğimııe göre kıy- Bclcdi3'eyi taıyik ederek vaUlcye sev 
mııı:: olan blltiln dilny:ı. mUTetl ·rlnin de lıtmakta idi. Teşkil.itın şefi CCLvıt pa~azı metli sahre sanatk.$.runız Vasfi Rıza kebntsi Iıizım gelir. O da bunu yap 
dflr~dir • * .;.i: ::~ ve H•rvat Quisling'i ante Pavo?liçlo ış. Zobu'nun babası enıckli albay Hasan mazsa elbette bu yanlarımın okuyan 

(•) Bu m11kale yaz:ıltl1kt .snntlerdc İra
nı~ tahliyesi hııkk.ındaki haber1~r he
nüz gelmemişti. 

birliği yapan Po.:.-laj Kolakovitch adında Rıza Zobu dün gc.ıce vefat et:niıtır. İç lşleıi Bal,nnhğı böyle bir tatilin se 
birisıdir. Ayni t~kil.it .Slovak> adlı ~Ierhurn, bir müddettcnberi rahatsız bcbini l\Taşbrmnyı düşünür. Çünkü h~ 
gi7Jj bir gazete yayınlıyor vo hnft3 Iık bulunuyordu. Gösterilen bütün ihU- şeyi kcnıli haline bırakırsak işler yü 
cObzori> gaı.ctesile münasebette- bulu- mamlara rağmen ıkcndisini kurtarmak rli.ınC!. 
nuyordu. kabil olamamış, ömrünü vata.n hizmeti- Istediğimlı Lu açddamala.r ıonttndıa 

Ankarada ten:! Al! Diker.in dükka -
rıuıda 40 top kumat çalı.nıru9 vo Tev
fik Abacı isminde birisi yakalanarak 
mahkemeye ve.ri.1.mJ.şür. Tevfik Abacı, 
duru~malarından birinde vak'a geıcesi 
Boğatiçlnde bir otelde olduğunu gö,_ 
teren bir taktın besab pu.slaları ibraz 
etmlf va bunwı üıerlne talıllye edilınlş, 1 - SUrlye V& Lllbnandan a)'Tllan Yunan seçimleri 
bir duruşmıuında da surıın kendisi •~ İngil1z lat'ala.nrun F111st1ne yerleştiril- Atin 24 ( ) 

Poglaj Kolakovlteh 194.3 yılındıt Çe _ ne vakfetmiş olan bu ihtiyar ve gerefli tüneli.n bir ihnıal, bir vahimo, bir tcd· 
koslovakyaya gelmiı Ve 

0 
zarrıandar.bc- asker hayata göılerini yummuştu:-. birslzllk veya ısrıırla söylenitiği gib 

ri Roma, Zağreb, BC'lgrad, Praıue ve liasan Rıza Zobu'ya Allahtan rahm-:<t: döviz verilmcnıek yüzünden mi, yoksa 
Dratiıılnva arasında bir çok scyah.ıt diler, Vasfi Rızaya ve nilcsinin diğCT ef- önüne ~cç-ilmeı: bir fors major sebebile 

•-· -
1 1 

8 a.<ı. - Solcular tarafından 
rafından de~ı. Suphi Konul •-rafından me er t:ısa.vvuru, l b ~~ ı....ı yapı an ir mitingde 1\1. Sofiyan::>pulos 
jşlendi&rinl iddia t"tml;ı ve Cezaev:ndc 2 - Hayfa.da biten ve Sutıdt Arabts~ tarafından söyleni1en nutuk sırasında 
bir baıka suçtan mevkuf bulunan Sup- tanla Flllstlnl b!rblr!ne blrl-Ş:!ren J>ot- kırk bin kiıillk bir kütl• Bcvin ve Chur
hl Konul ile görUştilğti aırada, bunu rol borusu ilo büyük otomobil yolunun chlll'ln isimlerini yuhalarla hrştlamış-
te~düfen öğrendiğini anlatm11 vo bu Y:t.pılmn.s1 tas:ırısı. t.ır. 
muhavere1cr1 Re~id Mercanın da duy- J - Hayfa - Bııtdnd dem1ryolunun Sotianopulos, bu nutkund:ı"' flmdild 
duğunu ileri ıırllrmilftür. Bundan sonra 1n.şaeı P!'Ojesl. · Ingiliz Dış !~IE"ri Bakan1nı, halen Yuna
Suphi Konul çağır1lmı11 önoe inkar e- ol - sUveyo: kanalına e31t olare.t Lut nistanda cP.reyan etmekte olan seçim ke
der görünmü;ı, sonradan ıöyle bir iti- göltrnden geçmek tLzero Kızıl denizle medyasındın mesut tutmu, ve Bevin'in 
rafta bulunmuıtur: Akden17! birbirine bağlayan :penı b!r Churchill slyAsctlne devam ettiğini be-
•- H<ldlseden birkag g!ln evvel Js- kanalın inşası. BU son tasan Blrlc;lk lirtıniştir. 

tsnbuldan gelml§Um. Yenioıehlrdeki Amerika ne müştereken bs~arılac~ktır.> ----------------
Gülp:ılaa otelinin 16 numaralı 'oı1as,ndı> Bütün bu harerlerl göı~en geçiren 
kaldım. Gece yemekten ıonra bu oda- ga.zct~, bu ısuretıe 'fiayfa. Um.anının İ.3-
run anahtan ile Ali Dikmn dükld.runı kendcrty•dcn dalın mUhlm bir Us ha
açtım. Kumaşlan topladım, Ik! bllyük llne geleceği ve Filtstlnln do~ Akden!z
bavula koydum. İstanbulda Asma'ımes- de Ingtllz kuvvetler! !ç1n çok önemi! bir 
cidde !eni İlkin nammda bir Alınan Us h"11nl ala<:nğı neticesin• VILrlllakt&, 
Yahudisine satbm.• bunlarla muvazt olarak. İngiliz sermo.

Bu iilraftan aonra, Suphi Konul ile 
RC'jld Mercana lokantadan yemekler 
gönderilmeğo bOflandılı nıızan dikkati 
celbetmi4ı, Gülpalum 16 numaralı o
dasının anahtan Ali Dike<in dükkAru
nın kilidini açmadığı meydana çıkmış, 
hatıl Supbi Konul, &oyduğunu lddla 
ettiği mRğazanın nerede olduğunu bi
le a:österemeınl:1tir. 

Bundan aonra Tevfik Abacının ken
dlsine 500 1ln v<ıı,.,,ek böyle bir !ti -
rafta bulunnıağa raz:ı. ettiği anlaşılmıı
tır. Re{id Mercan ise ifadesinde Suphl 
Jeonulun, hırsızlığı kendisinin l§ledlğl
nl anlatmıo olduğunu, hattQ. Tevfilc A-

ycs1nin Filistlne akıtılme61 ha.zıxlık.la.n
na 1~arel etmektecıır. 

Giriddeki grev 

Atlna 2' (a.a.) - Glrlddc1'1 umumi 
grev K>na. enn1şt1r. 

hı/c:ıya mektubla bi]dlrdlğ!nl söylemiş
tir. Bu meTaklı muh.;ı~e.meye Ya.kında 
bOflanacaktu. Ban kimSel•r, Ileıld 
Mercanın kendisi.ne yaptığı iyiliğe mu
kabil 'Ieviik Abaoırun tabliye edildik
ten .sonra Reşid Mercanı, kurtarıcı bir 
takım pyialar çıkarnuJ olduğımu tah
min etmekt.cd.irler. 

Yazan: Refad tluri OUnteldn Tefrika 59 
diyordu. Ah bu çocuklar 1 Bir oyuncak 
gibi daima oynıyacağımızı &anırken hiç 
bcklemcdiğlmtz bir anda elimizde 'ateş 
alan bu havai fişekleri l Gökte kandll 
kındH uçtuktan sonra neye çarparak 
nereye döküleceklerini bilmek müm
kün müdür? 
Hasılı !srtıall gerglnlet:en şakaklarının 

-kalemle ynpılmı, reslmlerdeltl gibi. 
biraı: yana çekerek uzattığı gözlerini 
6&niyeden saniyeye deği~n bakı,larile 
daha incelip teffıfla,mı,, cildinin aant. 
yeden saniyeye değf,en rcnklerile bana 
adeta korku veren blr yenl llmalldlr. 
ismaUin bütün bu tavırları, bu huyları 
mcktebden aldığına ıüphe yok. Keşke 
yalnız almakla iktifa etse. O kendinde 
olanlorını bunlarla karıştırınca nasıl bir 
terkib meydana geleceğini btlmlyorum 
ve lş~ asıl bu beni korkutuyor. 

* * * 
Gccentn bir kıs:nını bah~eye ve so-

kağa girip çık.m~kla, solo.da Mesule Ba
cı ile gülüyüp boğuşmakla geçiren J.s. 
m:ıU nihayet odama ıelir; yorgun ve 
durgun bir tavırla ko.r4ıma oturur. 

~!esule Bacı bu hall uyku mahmur
lı.ıi'i;u srın:\rak onu yatırmayı teklif eder. 
Irm:.11 ona ve banil bakıp. gülümscye
l'ek: 

- Bir parça işimiz var ... Şimdi ge. 

lirim, der. Bu bir parça işin ne oldu
ğunu bllirlm. Fakat onun ıllyl•meslnl 
beklerlm. 

- Azıcık senin kitabını okuyalım 
ını baba? 

- Uykun gelınedlyff pek! !Jmall. 
- Senln do gelmcdlyse. 
tklmlzln de uykuyu dOıi!nmed!Rlnl 

ikimiz de b!llyoruz. Faltnl bu bir nevı 
Aşık nazıdır. 

Adeta nazlanarak mesneviyi yerinden 
alırım; sahifelcrtnı karıştırmağa başla.-
rım. 

GOzcl bir y•rlnden oku baba. 
I-Ier tarafı birdlr onun Ismaıl, 
O~; manasını anlat bana. 

Bunları anlatabilmek için çok 
okumwı olmak lizım isınall Bilirsin k! 
ıben cahillin, Ama f(jyle raıtgele bir ye. 
rinden &ana okumaya çalışayım. 

Ra:ıtgelcdir deyi,im yelandır; okuya
cağım yer ona kendimi beğendirmek 
için imtihana girecek bir çocuk gibi 
takr3r tekrar okudu~'U.D' bir yerdir. Fa
kat gene de imtihanda büLün hl!diklc. 
rini unutan çocuk gibl şaşırırım. 

1''.!esncvlnin ne kelime.sini, ne de fi~ 

kirlerini anlayacak bi:r edam olmadı~ı~ 
mı daha önceden söylcdım. Fakat onun 
kimsenin benim kadar anlamıyacağını 

da gene daha evvelden söylcdiğinı ta-

ikramiyeli 
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rafı yaV<l.f yavaş anlatnıağa Uııtlarım. 
Ben, yalnızlığı. içinde düşüncesi rüya: 
sözü bir nevi 11ayıklo.ma. haline gelmJş 
bir fikir fukarasıyım. Fakat belkl de 
bwıun için, kan;ımda uyumak üz.ere 
bir çocuğa bir mazbut dilşüncentn çlz
ğls1nl değil, bir rüyanın birbirine ka
rJşmış ~kil ve boyalarını anlattığım 
1çln onu y:ıvaf yavaş tuttuğumu, benim 
a~ık hiç bir çirkinHğimt görmeyen göz
lerle kendlıno ramettiğiml görürüm. 
lsmatl bu saatlerde hi9 blr düşüncenin 
benim elimden alamıyaoelb benim X..
malllrndlr; 

***' !ılı: ayrılıkta Mesulo Bacı ;yırtıeı tı~-
lıklar kaparmış, sonra bunu bana k&rfl 
bitip tükenmez darıınlıklar taklb et
m!ıtı. 

Fak.at l!'!"'nln b!rlnd~ o henüz daha 
eylfil sonunda bulunmamıza rağmen 
yaktığı aobıı.nm başında kedlslle, ben 
kerevetlmde Mesnevim tle yaln1% kaldı
ğımız zaman ağlamadı ve bına darıl
madı. Bu seferki ayrılığın çaresizliğin! 
o da anlomışb. Hafif bir rilzgSr vardı. 
Asma dalları penceremize çarptP ııal
lndı.\:ç• baıını kaldırıp dlnl•yerek X..
mailin korktuğunu söylüyordu. Bursa 
şuracıkta bı' yerdi. İsınallln yen! mek
tebindeki yatağında çoktan uykuya 
dalmış olduğunu ona temin ediyordum. 
Fakat bu kadar çaresiz bir ayrılığın bu 
kadar blr .kısa yolu olmasına o bir türlü 1 
inanmıyor, rüzı;tiir tekrar pencereyi tı
kırdı\ttı~ı zrıman bana yenidl'D ayni su- ı 
ali soruyordu. 

(Arkası v•d 

radına taıiyetlerimitl bildı'rı'"'·. · ı u·ı d'ld'"' meydana r·'-ar ki bu d" yapmıştır. u . .<,, mı a e l l ı:;. · :ı.lA 1 .. 

Kendisi yabancı bir dcv!eUn hesa1nna :ı: * :;: bir kazanç olur, Albay Necib Zobu, Vasft R12& Zobu, B.FELEK 
çab,ıyordu. Teşkilii.tın faaliyeti ya~r.ız kurmay blnbnşı şemsi Zobunun baba
Çcko~Jlovak cumhuriyetine kar,ı lıii![ıhlı 11.n, 1malı\tı harbiye ınecllsl a.zahılın
bir mukavemetle kalmamakta. ve Uk- dan emekli Albay 
rayna tedhi§çi gruplarile giriştikleri sıkı J:IASAN RIZA ZOBU 
münasebcllE:ore dnvanarak Sovyetli'r Bır- vefat etmiştir. Cenausi y:ı.rınki sah günü 
liğine ~ar§ı da ç~lış.makt.a idi, D~a. ev- ?-ılec!rilyeköyUndek1 evinden 11 de kal
vel me.m!eketin 1ç ve dıı: işleri hRkkın- dırıl:ırak Be~lktaş camıtne nakledilecek, 
da yalan haberler yayınlamaktan do- orada. namıı.n kılındıktan sonra. orta
layı hapsedilenl4:!r de dahil olmak üzere köy Yahyaefendl alla mezarlığına. det· 
bu teşkil.fi.tın yüzden fazla üye:ii tevkif nolunacaktır. Çelenk göndernıneme:ü ri-
edilmiştir. ra edilir. 

Türkiye Kömür. Satı~ ve Tevzi 
Şubesinden: Müessesesi lstanbul 

LİNYİT KÖMÜRÜ 
Garp Llnyltlerl lşlebnesl Müessesesinin !lny!Uerl satışa çıkarılml.\ltır. 

a) Soma - D•ğtrmlsaz - Tav-lı lşletınelerlnln PARÇA Linyit kömurü: 
b) Kuruçe~e, Unka.paru, Üsküdar ve Kadıköy depolarımızda. müoterl• 

nln vesaitine yüklenmi, olarak:; 

TONU 30 LİRA 
c) BilUin ilı.tiyac sahiblerlııe, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya 

depoda tamamen serbest o1arak verilir. 
d) SATIŞ YF,Rf : 

- Yeni Yolcu Salonu ! tıncll. kat, 1 No.lı oda - GALATA 
- Tophane Rıhtım caddesi Kozluca han zemin kat .,.. GALATA 

(2486) 

Manisa Valiliğinden : 
1 - Ala,ehlr Kaymakam evlnln !kinci kııııru inşaatı (15379) !lra (6ı) 

kuruşluk keşilnamesı üzerinden 4/4/946 perıembe günü aaat on bire kadar 
müddetle ve kapalı rarf usuWe ekstltmeye konulmuştur. 

~ - Muvakkat teminat (1153) lira (48) kuruştur. 
- KaI?alı urfların 2190 sayılı kanunun 32 net maddesine tevfikan ha

nrlanması ve ihaleden bir saat evvel Dalın! Koın.lı:yon Başkanlığına tevdi veya 
posta ile bu saatte gelm.it olması fartt.ır. 

lebl • - Mukavele, keşif, proje ınırellerl Bayındırlık MüdürlilJUnde görO-
llr. (3266) , 

Direk Nakil 
Ereğli Kömürleri 

Genel 

ve istif isi· 
İşletmesi 
Müdürlüğünden : 

1 - Düzca ~vlct Orman Iıletmesinden satın nlınıp muhtelif mev
kilere f!epo edilecek olan takriben 3500 metre mikab maden direğicln 
Akçakoca 1.sk-!lesine nakil ve istif 1şl müteahhide verlle~ktlr. 

2 - Isteklilcrin 9artnamedeld esaslar dahilinde muvakkat teminat 
mektub veya akçeleı·ini, Ticaret Odası vesikalarını ve evvelce bu mevzu
da yapt.ldarı !şlcre aid ehllyet Uğıdlarıru teklif mektublarile blrl!kta 
kapalı 22rf içetls.inde ıs nisan ı946 pazartesi günü saat ıs e kadar Zo.n_ .. 
guldnkb.. G<>nd Müdürlüğümfu: ba~ketibliğine ı..vdl etmeleri 

~ - Bu i'9 ald prtııame, Zonguldakta direk ,ubeınl%den, .Anhrada 
Etibonk Genel Müdürlüğünden, Isl:mbulda Etlbank ıubeslnde.n alınabli!r. 

4: - l\i:üddct bittiktC'n sonra yapılacak teklifler ve poetada vaki oia
blleeek gecikmeler n:ızart itibara alınmaz. 

5 - l~le~;:h! id:ıred, ihd.leyı k:smen veya tamamen diledliine tcra-
da serbE"SLtir. (3627) 

Bir Mısır gazetesinin 
Türkiye hakkındaki 

garib makalasi 
!Knhlre 2' (A.P.) -Al Mısrt gazetesi 

bugün şunları yıızmıtktndır: 
cKüçük veya büyük hiç bir A:rab dev

lett Türkiye gt.bl Arab olmıyan btr mem
le~t tara.tından idare edHmeğl kabul 
edemez.> 

Bu tefsir, Irak Başbakanı N\ır! Sa!<! 
Pc..;:nnın Türklyenln Ara.b memleketlerı
nln başına. geçmek ttzere Ortaşarka. dön· 
dU(ıtlnU bildiren bir beyan•tı Uzo..r\ne 
yapılmıştır. 

Oazebenln ta.ıımln etttglne göre, be
yanatın telle naklinde bir yarıııµk \'U 

ku bulm114 olacak. Ayni gazete, Arob 
devle1Jer1n1n TUrktye Ue dlğer milletla:-
le oldugu i\bl !şblrl!ğl yapmakla bıı.tıtısar 
olacaklannı UA.ve etmektedir. 

öLOM 
Ke.y~ JJUderrı11 veeıratından Aral In

tBat ve Ara!'t Tice.ret Şlrket\!'1 nlüeesısı 
ALlllt MUHADDISOGLU ' 

Hakkın rahmetin• ır.avutmuttur, Oenazul 
25-3·9·16 l>(mrtHl ıunu Tqvlkye ca.mU 
ıertrına~n Utlndl namazını ı:nüteakıb lı:.aJ. .. 
dırıl3.ca.1c "n Zlnclrllkuyu mtr.arltRtn• det
ncc.1\lt-cekt1r 

!.ierbumu'iı vutyett 'Ozerln• ;!çek. ıOndı. 
rUmemeıı r1c& olunur, 

* * * Bırlclye b.ultCaouıdan mel"hum BeJlıt.ol 
11mıLll :se:r mahdumu merhum Ba.bult2:ade 
ön:ı.er BeJ <l&mad.1, 'ııaıı:ro mütettltl ıehld 
Nazml ve Karabük tabrtkaları Ankara mü. 
m~saııı Rt!k:ı Gtlleev!ıı blraderıen !lmın:ıtıış 

mUesıtese&l eahlbl li:ltreın G6omezln entfte&t, 
5ıımt. kimyager Neblh Abud ve Retld B•r· 
burd'\ll'l k:ayın\)9:dotlert emeklı denı... ıu. 
b&Jl ıtaııdllllll 

NURULLAH BEY 
23-3·946 tırlhlnd.ı H&llr..kın ra.b.met.tnt p. 
v~ınuştur. Cenaze.ııı 25-3·946 tarU:ı.Lnı te-o 
eec.10! eden pa:aa.rteeı günü aaat ı~ de cer. 
rtJı.p~a. hastaneslnden. kl.ldı.rUa.n.t. OQla 
namazı Va\ld.e oamııncı. kllınd.1t.ıan.. 10nra 
Toplr.apı Mcrkl!'Ze!endl metarllQ'lndakl ebedi 
aue lltlrahatg&hl.na tevdi edilecektir M.evi& 
rahm!t eyleye. · 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bınlr.c.aıı:un merır.e::s ve tubderl 

lçln alınncalr. Türle ttbauındAD. erır.e:ıc me. 
murları arçmelc Ozcre Bankının aaıat:ı.da.

k.l me:-k'ez1ode pelr. yaklnda tıır mtıaab&lr.a 

raııılıcattır. 

AC:ı)larıu :raıı ot.u.c betl geomlyecek ve 
bunlar yıı Uae mezunu olacak yl\hud bı.n
lı:acılık ve ticaret huswundo. 'ol<lukça tec
rübe aahlbl oldukla.nnı tspat ""-'ce:ı.Ie=-dlr. 

Bu tn0l'll\b&lı:aya 1.ft!rak et.mele b:Uyenler 
bu bmusta her türlü m.oJO:matı almak Q ... 
zere bankının Galat.ada.Jel memurln serv1-
•tne 15 nisan ta.r1hln• lr.adır u1.t 10 dah 
12 :re kadar muracaat etrudl ve meııek.l 
matOmntlarını ıO.teren dlploınalırını n 
di!l!t' Vefllll:&lıı.rlOl bCr&ber get1tmeJldlrler 

Adayl&r tahılUerlnl b1ttrdtlı:.le.rı tarthi~n 
Ulba.r~n Japt.ıltlan ıııerl ıöıterlr bir cetvell 
de trara.bl'r ııeureceltlerdlr, Blr vey• bir t.ao 
ynbaucı cııı bllonler ı.rclh ed.Uecek~1r 

• 



Bugünkü Program 

7,23 Aı;ıııı ve proa:ram - 7,80 Müzik 
tJ>l,) - 7.•15 Hab~rl er - S.00 MUzlk 
(Pl,) - 8,30 Kapanış ve program. 

* 12,29 Aı;ılıt ve program - 12,30 lUUUt 
fPI.) _ 12,45 Haberler - 13.00 S&lon 
crkestrası (1 - Wtnkler: Don:uı. 01.k.lta 
(~panyol uvert.ürü) 2 - Lanner: 61\.nat. 
JcJ.rlar balosu 3 - L!neluı; Emine (serenat) 
4 - Armandola; Meblko aerenadı 5 
6ulllvan· Mlkacto operettndl'.!n ıantezl) -
13.30 Kapanlf, 

* 17.5~ Açllış ve program - 18,00 Dana 
orkeatruı - 18,30 ince uz - ] 9,00 Ha
berler - 19,20 Oeçmlfta bugün - 19 ,25 
Şarıo ve iUrküler _ 19,45 Yurddan &es. 
ler - 20,15 Radyo gaz~teııt - 20,45 Saz 
eserlert - 21,00 Kltab aaatt - '2.1,1 .~ O
pera arya.lan (PI.) - 21,30 Hutuk tonu .. , 
lan - 21.45 Sen!onl orkeetruı (1 - eı. 
beıtw: Ml mınör 1k1nct ıen!ont 2 -
Orıeı: &en!onlk danala.r) - 22 ... 45 Ha
berler - 23,00 K&P&ll.11 ve program. 
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Eoldan a&i:•: 

· t - Hlç beklenme4lk blr z&rııanda b&IJ· 
aöat:??'ı?D olay 2 - J!'ırl&tarat blr hartın 

okw:ıutu. s · - OlYd.iklerlm.1.Zden. ıcr::ıı 
rnektubl& btrl1tte gönderUendir, 4 - Bir 
ıemır, b1r Çetld araba. 6 - Blr ıılllh, ba.
">erlmt.z olmadan, 6 - Ocakı;ınıı:ı. yüzünde. 
lr:.1 pu<lr&, cambu ıtbl, 7 - S&hlb, blr OlçO, 
bit hayvanın yarıaı, S - Abda11n b1.1ta 
\iey1.ı::ct, G - içine ıı:otuıu bir madde ıı:a.. 

r11tırılmıı olan, 
Yukarıdan 114atı1a: 
ı _ Her hangt. btr aklatııt •e uzı.J:fla

nn blrtndeki l•lememez.Uk. 2 - Kızgın 

bastı 1apan aletin altından yen\ çıkm.lf, 

her teY orasından tutulur. 3 - Bir edatın 
ttrat, aeyrek örWm~ ıeJtn yanın. 4 -
Amerlke.da ~ 7aytlmıt ol.an bir d!nln 
ıneııaubu, ı5 - Çcvtrı.ntıı auara dlztllp et· 
den ta.tıma vt.Aıtaıan ıırupu olur, fazla 
'J'Uksek yerde olmayan J'~rlerdeld dUzlük. 
6 - Çevlrlnlz blr edat olur, 1a.d.eden. 7 -
nır malıf\ ııatıoı karııtıtı altnacaıc para 
mlkta:rı, bir .aru edatı. rı - Maıctne ve 
eaıre atbl ıeylere etd bUK1. A - Yemez 1ç~ 
mtz; günah tı,teme:ıı mahlüktar. 
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EvrclJd bulma.<'anın balledilmf1 şekli 
1?~4~67~~ -
rTblPITIAINICII ~ 
AICI I IKILIIl!llR E 
KIA IYIAl•ISIA IAfT 
SIKIAIR l•I I IR fK~ 
f IÇlllllAI Si FIAI Ll.I 
Ti ı IRI TI 1ILl llSI1 iL i 
D11l l IAl•IA]NI KIA 
EllJ 1 IKIAIRIA l• IZ 
:i[l lŞJ~l~Z]R IA I 

1ıtanbul Belediye~! ŞEHm Tiyat rosu 
KOM EDt KISMI 

K Ü ÇÜ K Ş E H İR 
Yıı.tan: CEVAD FEHMi 

SıJh.ne11e k011anı 

JIUHSIN ERTUGRUL 

Beı oğlu LALE sineması karşı.sındı 
MUAMMER KARACA 

TİYATROSU 
Yann ak,am 20,30 da 

YAM A N ŞE Y 

Operet 3 Perde 

ŞIK BAY ANLARA 
vo TERZiLERE MÜJDE: 

PAR İ S PATRON 
ve K R O K İLE R İ 
Tt'krar Gelmeye Ba,ıamıştır. 

Parisin en tanınmıf R. Piguet. 
Sch!apparel!!, Lanvin, Maggy 
Rouff, Patou, Molineux, Worth 
v.s. moda evlerinin 1946 senesi
nin patron ve krokileri gelmlştir. 

LINA SOTiRtADİS 
Tabim, Sıraselviler 144 Kaynak 
han No. 10 (Beyoğlu Belediye 

.. 
1 

- Hastanesi yanında) -

Aııkara AsJiye tklncl Hukuk Yu11ç
lıihndan: 916/ 4-0 

!loerkf':ıı hazlne avuır:att Sallh EDıın ta.
rafından (letanbul Kuz;uncuıc ra.myacı 

aoka1C 4 numarıda Omer Farulc GOn) .,. 
BeblQl Nejad Kuman &.leyhlerlne açtıjı a
lacak d&YMıınoa: 

D!.va olunanlp,rdan a.sU borcıu Beh!O.l 
NeJıd Matıye Batanlıtı besAbına Tapu, 
Kadutro okulunda tah!Ut lkmaı ettikten 
aonra taahbOd etttıtı tı~ teca müddet t&
mamlamadın tayin t41ldll:1 vazııe:vı ter. 
kettlğlnden Ta&hhüdnlLlne ıerettnce ta
batkuk eden i50 lira crz~a.rla avam o. 
Jarsi: aldıtı 100 lira k1 cem'an 850 lira... 
ıun müteselall borclu ve ke!ll Omer ArUt .. 
ta.n ta.bılll ıat~omlftlr, Yapll&n tahJı:lkat 

.c.ow:ıda dava oıunanıardan Om!.r Farutun 
•dres.lnln meçhUllyetlne binaen. davetı1e ve 
dav11. arZUhatının U&nen tebıtllne vı yar. 
ıın!ama.nın 4·4 -046 peııeınbe günü saat 
9 • ta.l1.ltına karar Yerllm1ft1t, Belli &ün ve 
aaatte mıbkemeye a:eımcıt, alut tatdlrda 
~uruşınara ııyaben balulacatı davl!tl1e 't'e 
dava arzuhali yerlno kaim olmak Ut~r• ııa. 
nl':ı tf'bllıl olunur. f~Re<r::ı.) 

-': · '. : FERDİ{'. SELEK·; .. /., 
" . ' i .•. ~ . 1 ~ •. . ı ., '• ..• • il . 

,t 1 •.,• : ,EN ı s. Q Y, K ~ ' " ... 
• • ' • • • · f • \ .. 1 

· · TÜrki': Emlak ·"Bürosu r ".\ , 
c,;ıaıa öm~r A'6~d h~n" 23~2. T~ı: ıi2i&~ ,, 

Dr. ııw.n Sami 

Surubu • Oksüriik 
ÖksUrük ve Netes Darlığı. Bnıtmaca 

•e Kıtamık ök!ürüklerl için 
pek tesirli Uicdır 

- Re!'kes lrullanabillr 

Sohlb oo 8Clfll<l%on : NAlltR NADi 
V mvmi nefTt!Jtıh lddTe eden \'n?ı /~terı 
Ml!dll,;ı, HJKlllET MUND ULGEN 

Cumh.uri7'•' Mo.ıba.cn ... ·-

CUMHURfYET 25 Mart 1946 

--·------,. tlf'[J,3'.~il BÜTÜN 

"·;;!:I!~!!~ -;;ı ıısaQ"aıg; 

Satılık Cam 
~ 

l ntaa t ç ıl ar 

• 
Tü c car l ar 

• 
B ay il er 

KARABÜK'te olduğu gibi 
ZONGULDAK'taki 

Öz.ol te~kilôhmız yurdun 
her köşesine ihtiyaçlarınızı 
yetiştirir. 

Telf.: 
Telg.: 

21314 

KADEHA. 

Tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Daday Müdürlüğünden : 
1 - İşletmemize bağlı- Ballıdal! bölgesinin Karaburun depoounda !stifte 

mevcud cl07S• metre küp . 059. desimetre küp çam tomruğu bedeli 8 ay vade 
ve 4 müsavi taksitte ödenmek şartiyl~ açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Beher metre küpün muhammen bedeli .41,. Jiradır. 

3 - Arttırma 28/3/946 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te İş
letme binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3305,81 liradır. 

5 - Şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu, Küre, Araç, 
Daday İşletme Müdürlüklerile Ballıdağ Bölge Şefliğinde görülebllir. 

6 - İsteklilerin muayyen &ün ve saatte İşletme Merkezinde Komisyona 
müracaatlerl. (3367) 

Bolvadin Belediye Bafkanhğından : 
1 - Cila, ro:natizma, sın hrısta.lıklarına fevka15.de ş.üal1 ve sıca.k ~yu

nun içilmes.inde aynca §Ü-a hassaları bulunan Belediyemize aid Kızıl kaplıca
nnı iki havuzu şoyunma yerlerile müceddeden fenni ve sıhhi bir §ek.ilde yap
tınlmıı, her birerinln yatak odası, mutfak, h4'.?ll ve koridoru olmak üzer3 yap
tın.!an dört ev yaphrıl.m.tkta bulunan ayrıca dört evi ile birlikte 1/ 6/19-16 to.ri
hinô:en 31/ 12/ 1947 tarihine kadar bir sene yedi aylık müddeti açık artLırma 
ile icara verile«"ktir. 

2 - Ihalesi 8/ 4/946 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 le Beiedlye 
Encümenind• yapılacaktır. 

3 - L'Weye i§tirak edebilmek için % 7,5 muvakkat teminat akçesi 712 
lira yat.Jrmaluı 13nmdır. 

4 - Daha far.la izahat almak ve husust şartnamesini görmek istiy.a:'l!erin 
hergün Bolvadin Bele<ilyesine §lfahl veya tahrirl müracaatt.e bulunmaları ilAn 
ol\'nur. (3576) 

r 
Direk Nakil 

Ereğli Kömürleri 
Genel 

ve İstif İsi 
İşletmesi 
Müdürlüğünden : 

1 - cDevttk, ve •Eretli> Orman Işletmelerinden satın alınıp muh· 
teli! mevkilere depo edil.miı ve edilecek olan takriben .. 25000. melre 
miki.b maden direğinin iskelelere ve Tefen i!Uı.syonuna nakil ve is".if ;~ 
müteahhide v.?rilecektir. 

2 - İsteklilerin 4artnamcdeld esaslar dahilinde muvakkat teminat 
mektub veya ııkçelerini, Ticaret Oclası vesikalarını ve evvelce bu mev . 
n:da yaptıklan i,tere aid l!'hliyet yesiks.larını teklif mektuDlarile birlik .. 
te 15 nisan 946 pazartesi günü !aat ·15• e kadar kapalı zarf içerisir.~e 
clar•k Zonguldakta İşletme Genel Müdürlüğü başkiUbl!ğine tevdi et
mc-~eri. 

3 - Bu işe ald prtname, Zonguldakta Iıletmemlz Direk şubesinden, 
Ar!karı..da Etibank Genel Müdürlüğünden, lstanbulda Etibank ıu'oesin
den •lınabillr, 

4 - Müddet bittikten 5onra yapılacak l<'kllfler ve posta~ vak! ola. 
hllecek ıe:cikmeler nazarı itibara alınmaz. 

5 - - Itle~ İdaresi, ih.ale:>--i kıs:me"n veya tamamen dilediğine icrada 
oeıbestür. (3628) 

• 

P. T. T. Genel İşletme 
Müdürlüğünden: 

l - E<=klşehJr otoınaUk telefon santralı binasının ln§aatı kapalı zaı..f usu
llle eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - ııu !tin ketlf bedeli 270,073 lira 03 kur\lf olup geçici teminatı H,552,02 
faaciır. 

3 - F-Jı-.siltme, 3 nisan 1946 tarihine rastlıya.rı. çarıamba günü ııııaat 15,30 
da P. T. T. i. Gen•l Mildilrlüiü binaoında toplanacak Alım ve Satım Komi.o
yor.unda yap:lacaktır. 

4 - Bu il" o!d plin, lı:GJil, ıartname, vesair evrak Ankarada P. T. T . I . 
Genel Müdürlüğü Eınllk ve Levazım Müdürlüğünden, İ!tanbulda P. T. T. 
Umumi Depo Muha!ibl!ğinden w Eskl~e P . T. T. Bölge Baımüdürlilğün
den 1~ lira ilO kurul mukabilinde alınabilir . 

S - I.ııııtek.lilerın, kalorifer, elektrik ve sıhh! tesisa.tı ihtiva eden en az 
lil0,000 lira l<eılf bedeli! tek blr bina inıasını taahhOd etüklerine ve bu taah
hildlerlnl t.es!"t da dahil olduku halde tamamen ifa ederde bin.anın geçici ka
bulünü yaptırdıklarına dair 1 ocak 1946 !il 29 mart 1946 tarihleri arasında reı
mt dairelerden ahnmıt veya bu tarlhler arasında itlbarl dairesinoe teyid edll
mlt v~dala'.nı bir dilekçe ile 29 mart 1946 tarihine kadar P . T. T. İ§letme Ge
neol l\füd-Grlü~J Alım ve Satım Komisyonu Baıkanlığına tıevdi ederek bu 3tln 
eksi!tn"t"slne iştirak ve!ikası almaları ve bizıat yüksek mühendis veya yüksek 
mimar, mühendi.s veya mimar olmıyanlarm ın,aatın başından sonuna k adar 
bir }Üksek mübcn~11 veya. mimar, müh~ndis veya mimar isti..'lı.dam e.iecckleri
ne daı : resen tanzL~ edilm.if bir noter t.aahhüdname!i vermeleri Jlzımdır. 

6 - T•kllf mektublarırun eksiltme için tayin edilen günde saat 14,SQ a 
kadar Alım ve Saum Komisyonu Bqkıınlığına tevdi edilmesi o-arttır. 

Postadr.Jd gecikr;neler kabul ed.ilm.iyeocektir. (3399) 

Darülaceze İmalathaneleri İ,ıetmesinden : 
İşletmemiz kundura atelyesi için 'kösele, deri ve vaketa mubayaa oluna

caktır. Talihlerin ?ı.1iles!eseye mürl!lc•atleri. 

Cumhur Ba~kanlığı Daire Müdürlüğünden : 
1 - Çankayada Cumhur Baıkanlığı köşktl aramı içinde garaj b!naBt 

yaptırılacaktır. 

1 
MEŞHUR GtlLLERI 

Siyahlar, alacalılar, benekliler, yüzlerce görül .. 
memiş çeşidlerde dünyanın tekmil nadide ko
kulu ve katmerli gülleri bulunmaktadır. Hakiki 
etiketlerile kataloğ tiıerinden Avrupa sistemin
de F satışı. Renklerini ve Hatlarını gösteren 
kataloğu 50 kuruış mukabilinde gönderilir. 

İsteyiniz. Mektubla muhabere edilir. 
Taşranın en uzak yerlerine g•rantili ambalijlarla fidan sevkcdilir. 

- Kııdıköy, Küçük l\oloda: Kerami Pan1dar1 !\-lodern Yeni Fidanlık -

Esnaf Dikkatle Okumalıdır 
lstanbu1 Valiliğinden ve Esnaf Odası Meslek Grupları Seçim Heyeti Baş-

kanlığından tebliğ olunmuştur: . 
1 - 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borııa

Jan kanununun tatblkına a1d olup 10/ 5/ 943 gün ve 2/ 19900 sayılı kararname ile 
kabul edilmiş olan nizamnamenin 42 ve 43 üncü maddeelrine göre Ltsnaf Odası 
Meslek Heyetlerine aza seçmek ve bu heyetlere seçilebilmek hakkını ha.iz olan
ların, slcil numaralarını, adlarını, işlerini ve adreslerini gösteren d_eftcrler, Esnaf 
Oda.sı holüne, Fatih, BcşHttaf, Kadıköy Halkevlerine ve Beyoğlu lstiklil cadde
sinde Avrupa Pasajı jçindeki Çiçekçiler Cemiyeti Merkez.ine grup grup li.st~ler 
halinde askıya alınmıf ve ilRn olunmuştur. 

Nizamnamenin seçim zamanını, seçme ve seçilmenin usul ve fartlarını gös
teren maddeleri ayrıen çıkarılmış, esnaf tarafından dikkatle okunulması iı;ln 
dc.ftcrlerin bulunduğu ve rey sandıklarının konacağı yerlere yapıştırılmışbr. 

Bu maddeler, Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine aid Uanda da aynen 
yazılı olduğu gibidir. 

2 - Listeler 5 gün müddetle asıh kalacak 29 mart 9-1.6 cuma günü saat 
18 de yerlerinden kaldırılacaktır. 

3 - Listelerde isimleri yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazıl 
m~mış olanlarla ayrıldıkları meslek gruplarına itirazları bulunanlar 29 mart 946 
akşamına kadar seçim heyetlerine müracaaUe durumu ve itirazlarını bildlre
cekler ve heyet kararını öğreneceklerdir. 

S~im heyetinin kararına razı olmıyanlô!r, kararın usulen tebliği tarihinden 
itibaren 3 gün içinde en büyük Mülkiye Amirine müracaatlc itiraza hakları 

vardır. 
Bu müddetin sonunda itiraz hakkı kalmaz. 
4 - Meslek heyetleri seçimleri için reylerin kabulüne 3 nisan 946 çar

şamba günü saat 9 da başlanacak ve esnaf 5 inci maddede gösterilen gün ve 
mevkilerde rey]C?rini kullanacaklardır. 

5 - Eminönü, Bakırkö}r, Beykoz, Sarıyer ve Adalar ilçeleri içindeki esnaf; 

Dieseı Motö.r1eri 
DIŞ 

DİES E L MOTÖR LERİ N İN 

Çalı,ma Bakanlığından : 
Bakanlığımız merkez teşkilitmda •çık bulunan terclimecilile, tnglllzce .. 

yi konuşmağa, yazmağa. ve bu dilden tercümeye hakkiyle muktedir bir memur 
sınavla alınacak ve kendisine 3656 sayılı .kanunun 6 ncı maddesine göre barern 
derecesine bakılmaksızın tutan 300 lira olan 80 lira ksıdro 'yhğı tamamen ve
ri1mek1e ~eri! ber diğer memurlar gibi olağanüstü zamla muvakkat tazminattan 
ve ayrıca ;ı.ynt yardımdan istifade edecektir. 

l!tekli:t:r!n: 
A - Memurin kanununun ( üncü maddesinde yazılı p.rtlan haiz bulun• 

mal arı. 
B - En az lise derecesinde tahsil görmÜf ol.malan lJz.ımdır. 
Bu şartları haiz olanların 10/ 4/ 1946 çarşamba. günü saat 9,30 da Ankırad& 

Çalışma Bakanlığında yapılacak ıınava kabul edilebilmek üzere en geç: 9/4/946 
a.Y.fan.ına kadar dilekçe ve gere!tli belgeleri.le birlikte Zat l.§leri Müdürlüğü.~ 
müracaatleri. ' (S735) 
~ ..................... mıı ............. ıı;:ml, 

Otomobil ve Kamyonların azami randıman vermcterl, 
fttn sistemlerinin sıhhatine bağlıdır. 

p llman 
3, 4, 5, 6, 8, 9 nisan 946 günlerinde Divanyolu Sıhhi Müze kar~ısında Esnaf 

1 
B i D R O L i K F R E N y A Ö L A R J N 1 N 

Odası Merkezinde bulundurulacak 1 No.lı sandıia: tercih edilmeleri bu sebepten ileri gelir. 
Eyüb ve Fatih ilçeleri içind~ki esnaf aynı tarihlerde Saraçhane başında 1 1 _ .PuUman Fren Yağı. donmıyan ve tebahhur etmi .. 

Fatih Halkevi hLııasında bulundurulacak 2 No.lı sandığa; \ yen maddelerle, özel bir formül mucibince, Amerikada imal edilmektedir. 
Beşiktaş ilçesi içlndek.J esnaf gene aynı brihlerde Beşiktaş Halkevinde 1 Bu yüzden. Alüminyom Pistonları Paslandırmadığı gibi, fren 15.stiklcrine 

bulundurulacak 4 No.1ı sandığa; ve fren si_,teminin difer kısımlarına kat'iyyen tesir etmez. 
Kadı.köy ilçesi içindeki esnaf 3, 4, S nisan 946 günl(?rlnde Kadıköy Halk- 2 - .Pullman Fren Yağı. nda .su, aJkol vesair uçucu maddelere 

evinde bulundurulacak 5 No.lı sandığa; rast!aİımaı.. 
Üskildar itte.si lçinddd esnaf 6, 8, 9 nisan 946 gilnlerinde Üsküdar Halk- 3 - .PuHman Fren Yağı., nakıs 40 dereceden 120 dereceye kadar olan 

evinde buJundurulaeıık aynı sandığa; hava ve ıklim değişmelerine rağmen, hafif ve ağır bllfunum motörlü 
Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa ve Galata bucakları içindeki esnaf 3, 4, 5 taşıt vasıtalarında vazilesini görür. 

nisan 946 günlerinde Galata Necatibcy caddesinde Kapıiçi mevkiinde Kavaflar 4 _ Yıllardanberl en titizleri tatmin eden ve bütün otomobil sahib-
camil içinde bulundurulacak S No.lı sandığa; terimizin takdirini kazanan .PULLl\-fAN FREN YAGJ. nı en yakın 

Aynı ilçenin Taksim, Şişli ve merkez bucakları içindeki esn.af 6, 8, 9 nisan ~~~~!__'.o~to~m~o~b~il_'.'.l•:v~a~zı~m~ı~s~atan~~m~iı~·e~ss~e~s~•~d:e:n_ıs~ra~r~!~a-!s~te~y~in:l~z.:_:~~~~ 
946 günlerinde Beyoğlu İstiklil caddesinde Avrupa Pasajı içinde lstanbul Çiçek- ~ 
çiler Cemiyeti l\.ierkczinde ve çiçek mezad yerinde bulundurulacak olan aynı 
sandığa; reylerini atacaklardır. 

6 - Rey sandıkları yukarıda yat.ıh günlerde zabah saat 9 da açılıp akşam 
saat 18 de kapatılacaktır. Cumartesi günü saat 13 ten sonra ve pazar günü reyler 
ler kabul edlimiyecektir. 

7 - Rey verecek esnaftan zon yılın oda aidatını ödeyip ödemedi!i aran
mıyacaktır. Ancak bunlardan varsa grup vesikaları, grup vesikaları yoksa oda 
sicil numaralarını gösteren her hangi yıla aid oda aidat makbuzu istenecek ve 
bu vesikalar seçim heyetlerine gösterilecektir. 

8 - Odaya kayıdlı esnafın kendi mesleklerini en iyi şekilde temsile yet
kili, kanun ve nizamnamede yazılı şartları haiz., sevilen1 sayılan, işini bilen kim
!eleri ayırma hususunda dikkatli ve ali.kah olacaklarına, aralarında anlaşıp iyi 
işbirliği yapacaklarına seçim heyetleri inamaktadır. 

Esnaftan mutlaka reylerini kullanmaları rica olunur. (3695) 
-~~~~~~~~~-

(SATILIK EMLAK) 
İstanbul Defterdarlığ,ındıın : 
Do•ya"No. C 1 N S t Kıymeti Teminatı 

55100/6150 

55100/2691 

117521 

D. 2/682 

~2301 /3873 

51114/45 

52301/3731 

55100/5797 

55100/ 2380 

52151/1007 

Sarıyor, (Yenlköy) Güzelce Alipaşa Mah. 
eski Bağlar mev kil yeni Bağlar Sok. eski ve 
yeni 104 kapı sayılı 2757 M2 arazi. 
Sarıyer, Tarabya, Dereiçl Sok. eski 79, 81 
yeni 73, 75 kapı zayılı 42 MI arsa. 
Eminönü, (Kantarcılar) Demlrtaı )'!ah. Kan
tarcılar Cad. 471 ada, S9 parsel eski ve yeni 
69 kapı sayılı 21,50 M2 ahşab dükkanın 
8/ 64 lll'Y1· 
Kadıköy, Osmanağa Mah. Yağlıkçrlsmail Sok. 
21 ada, 13 parsel. eski 12, 14, 16 yeni ve taj 
1, 1/1 kapı sayılı 106 M• kargir brının 
8/96 pa)'1. 
Fatih, (Samatya) Abdiçeleb! Mah. Samatya 
Cad. 1276 ada, 9 parsel eski ve yeni 366 kapı 
sayılı 312 MJ evin 1/12 payı. 
Fatih, (Fener) Tevkiicaler Mah. Kiremid 
Cad. 1908 ada, 20 parsel en eski 89 eski ve 
taj 81 kapı sayıh 105 .l\iZ arsa. 
Fatih, (Samatya) İmrahor Mah. Halldefend! 
Sok. yeni ve taj 11 kapı ıayılı 78 M2 arsa. 
Fatih, (Fener) Aükmustafapaşa Mah. eski 
Çınarlıçeşme yeni Esnafloncuı Sok. eski 78 
yeni 88 kapı sayılı 76,23 MZ (Mimar r aporuna 
göre), .arsanın 2/3 payı. 
Faüh, (Edirnekapı) Kariye! At!kallpaşa Mab. 
Yetildirek Sok. eski ve yeni 17 kapı sayılı 
126,75 (Belediye çapına göre) M! ar.sa.. 
Fatih (Samatya) Hacı Hüseylnağa Mab. 
Şarap Sok. 1216 ada, 2 parsel eok! ve tal 13 

Lira Lira 

250 19 

ilO 

160 12 

3333 250 

600 45 

300 23 

156 12 

67 6 

254 20 

kapı sayılı 22 M1 arsa. 66 5 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 1T /4/946 çarıamba günü saat 15 te Millf 

Eml~k Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. İstek
lilerin nihayet ıaat ıs e kadar yatıracakları teminat makbuzile koD\J.syona, fazla 
bilgi için oöz\! geçen Müdürlüğe ~-~alan. (3756'.l 

Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlanları 
26/3/946 - 1/4/946 (dahil) tarihleri zarfı.ııda •ı•tıda isimleri ya.ılı hatlanmıza 
kalkacak vapurların islmJerile kalkış &'Ün ve ıP.ıaUerl vo yana~acak1Hn nhtımlar: 
KARADENiZ HATI'l Salı 4 te !Tarı), Cuma 4 te (K&radenlz) vo 

CİDE BA'lTJ 
MUDANYA BA'lTI 

P azarreol 4 te (Dumlupınar) Galata rıhtımından 
kalkar. 
Pazar 5 te (Anafarta). Ş!rkec! rıhtımından kalkar. 
P azar , Salı. Perşembe ve Cumartesi 9 da (Suı) 
Galata rıhbmından kalkar. 

Dinar M~lmüdürlüğiinden : 
1 -

1
Dinar HlikO..met Konağına yaptırılacak olan tamirat t~ kapalı :ı.arl 

usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - İşin tahsisat ve ke$1f bedeli miktarı 10735 lira 18 kuruıtur. Ek!ilbn• 

22/ 4/946 günü sa.at 16 da Dina.r Maliye dairesinde kurulan komisyon tarafındaJ'I 
yapılacaktır. 

3 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 805 lira ~4 
kuruşluk geçici teminat vermeleri ve Afyon Bayındırlık Miidürlüğünden yeterlik 
belgesi almaları Ji.zımdır. 

4 - Eks.iltme şartnamcsile diğer ma!Qmat Afyon Bayındırlık Mak.amtn"" 
dan ve Dinar Malmüdürlüğünden tedarik oJunabilir. 

5 - Teklif mektublarırun 2490 sayılı kanunun tariflerine göre ihale 11aa• 
tinden bir ıı;aat evveline kadar makbuz mukabilinde Dinar Malmüdürlüğüne 
verilmesi lhımdır. 

6 - Vaktinde yapılmam14 müracaailer ve zamanlarında yapılmamış tek-
liflerle postada vaki gecikmeler naz.arı itibara ahnmaz. (34.66) 

Tekel Kocaeli Başmüdürlüğünden : 
1 - 1/1/948 dan 31/lUl.946 tarihinA ka.dax idaremiz ambarlarını geleccl< 

ve gidecek eP:silir ve çoğalır 150 ton patlayıcı madde, 11850 ton mamul.it, iç
ki, yı~rak tütün, çay, kahveı, kırt.asiye ve.sair Tekel qyasının ctıu hariç> ta "' 
ıırna, mat.ör ve vazonlara tahmil ve tahliye işinin evvelce kapalı zarf ve ek .. 
dltme u.sullerile yapılan eksiltmelerinde verilen fi.alla r Jiyık hadde görülmedi• 
ği:ıden mütedavil sermaye talimatnamesi gereğince 21 /3/ 1946 gününden itiba
ren bcf gün müddeUe yenid~n açık ek!lltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel c44600~ lira olup muvakkat teminat 3345 liradır. 
3 - l hale, 26!3/946 salı günü saat ıs t.e Kocaeli Tekel Baımüdür!Uğtlrt .. 

dek! komisyonda yapılacaktır. 

4 - bieklill!'r!n kat'! güven paralarile komisyona müracaat etmcierl· 
S - D-eiişür1Jen ıartnam.e, Tekel Koca~ıı. Ankara, Istanbul Başmiidüt)• 

lüklerinde hf'rgün görülebilir. (37~7 

Adapaıarı Memleket Hastanesi Başhekimliğinden ; 
Adapazarı Mem.ieket hastanesi için ild hastabakıcı •lınacaktır. ı;:ocU 

z,mmı hariç 60 lira. ilcret verilecektir. Hariciyede çahşanlar tercih edilir. ıstclc"' 
illerin 10/4/946 tarihine kadar ehliyet vesl·kasile başhekimliğe müracaatleri. !) 

(3o"'I 

Direk Nakil ve İstif İsi 
Ereğli Kömürleri 

Genel 
İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

1 - CK>rabil.k) ve (Bartın) Orman Iıletmelerlnden sabn alınıp ınuh· 
telif mevkilere depo ed.Umit ve edilecek olan maden direklerinin 
(t3hminen 25500 ?\{3.) Barbn iskeli!sile Eskipazar ... Cebcciler ara-
11ır.dald istasyonlara nakil ve istif iş\ müteahhide verilecektir. 

2 - lsieklilerin, prtn.amedeki esaslar d2hilinde muvakkat teminat 
m~ktub veya akçe]er inl. Ticartt Odası vesikası, evvelce bu m~vı:ll
da yapbkl•n 1'1ere a!d ehliyet kağıdlarını, teklif mektublar!le bir
likte, kapalı zarf içeri.sinde olarak 15 nisan 1946 paza'rt<!si gJ.nil 
••at (15) e kadar Zonguldakta Gene! Müdürlüğümüz başkatfoliğin• 
tA>vdl eylemeleri. 

3 - Bu lf'I aM ıartname: 
Zo!"1guldal..1:a: İfletmemfz Dire): tubesinden, 
Ankarada : Etibank Genel Müdürl~den, 
lsb.?ıbuld• : EUbank ıubesinden alınabilir. 

4 - Müddet bittikten sonra veril•eek teklifler kabul edilenılyeceğl gi
bi postada vaki olabilecek gecikmeler de nazarı itibara alınm.;1.ı:. 

2 - Ebiltıne, kapalı url usuli!e olup 1 nisan 19~ tu!hlne rastlıyan BANDmMA BA'lTI 
pa:ıntes! günU saat 11 de Çonkayada Cumhur BaıJ<anlığı Daire Müdürlüğü bi-

Cuma ve Pazarteıı 8,15 te (SU!) Galata rıhtımın
dan kalkar. Çarşamba, Cıimarte.ı ve Pazartesi 20 de 
(Mersin) T ophane rıhtımından kalkar. 

S - İ§letme İdaresi. ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine tcr:ıda 
•.-beottlr. (3629l 

nasında yapılacaktı?'. 

3 - Bu 1-•t lç!n lüzumu olan tq, kum, çıkıl, tuğla, çimento, yuvarlık KARABİGA B A'lTJ Perıembe vo pazarte•I 19 da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından kalkar. betonatme demirile bağlamak, teli müle;.bhide parasız olarak dairece verilmek 

üzeroe yaptırılacak garaj binasının keıif bedeli (4.7657) lira (92) kuruıı olup mu .. I!lmoz BA'lTI 
AYVALIK BA'lTJ 

vakkat temlnab (3.'i74) lira (35) kuru,tur. 
4 - Eksiltme tarlnames!, plin -air evrak hergün Daire Müdürlüğün- tzMtR BATl'I 

de görüleb:liı. 

Cuma 20 de (Kemal), Tophane rıhtımından kalkar 
Çarıamba 17 de (tİlgen) ve Pazartesi 17 de ('Bar
tın). Sirkeci rıhtımından kalkar . 
Per~mbe 11 do (Kadeı) vo Pazar 11 de (Tırhan) 
Galata nhtımından kalkar. 

5 - Fk•iltmeye glreb!lmelt için, 
A - Muvakkat teminatın Büyük MUlet Meclisi Saymanlık MQdUrH!Jı{i İSKENDERUN HA'lTJ Salı 17 de (Erzurum) Sirkeci rıhtımından kalkar. 

T E LJl:l'O N LAR 
veznesine yatırılma!lı, 

B - 1946 yılı için Ank•ra Ticaret Odannda ka)'1dlı bulunması, 
C - Bu tı! yapmaya ehli olduğuna da!r Bayındırlık Bakanlığı Ya~ı İşler! 

Başkanlığından lhalo gününden (tatil ıtınlerl hariç) üç gün evvel ehlıyet ve 
i~tirak vesikası almış olması ıarttır. 

6 - !ıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarW daire&nde hazırlayacak.
lan m-ektubları.nı !kirıd maddede yazılı olan aaatten bir ıaat evveline kadu 
ma_kbuz mukabilinde komllycn. bqkanlıl:ına vermeleri llzımdır. Postada ge
cikmeler kabul edilmez. (3393) 

Yüksek Elektrik Mühendisi Alınacak 

İller Bankasından : 
Bankamızın Teknik İşler Müdürlüğü kadrosunda çalışmak üzere aşağıda 

yazılı ev!afJ halı bir yüksek elektrik mühendisi alınacaktır. 3659 sayılı kanunun 
10 uncu maddesi ııereğince (()O liraya kadar ücret verilebllecektlr. 

ŞARTLAR: 

1 - Türk olmak ve askerlifinl yapmış bulunmak, . 
2 - Fransızca, ingilizce veya almanca lisanlarından birine hakkiyle vakıf olmak, 
3 - Mecburi hizmeti olmamak. 
.t - Asgari iki sene pratik yapmış olmak. 

İsteklilerin fotografiı dilekçe, dipolma ıuretl, bonservis ve mufassal ter· 
cUmcihallerlle Bankamıza müracaatler1 llln olunur. ,(3270) 

Deniz Hatları İ$letmo MQdürlüğü : (44678) oantraldan (81) 
İstanbul Baıacen~ : (42362) (3750) 

Dinar Malmüdürlüğünden : 
1 - Daıkın bucağı hüktl.met konağında yaptırılacak olan tamirat !~! açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İ$in tahsisat ve keşif bedel! mlktan •5198· Hra ,59, kuruştur. Ek

siltme 19/4/ 946 günil saat 16 da Dinar Maliye daire!lnde kurulan komisyon 
tarafından yapılacaktır. , 

3 - Eksiltmeye girebilmek için lstekl!!er!n usuli1 dairesinde , 389, lira 
. gg. kuruşluk geçicl teminat vermeler! ve Afyon Bayındırlık Müdürlüğünden 
yeterlik; belgesi almaları lAzımdır. 

4 - Eksiltme ıartnameslle diğer maldmat Afyon Bayındırlık Makamın
dan ve Dinar :h!almüdür1tiğünden tedarik oJunabillr. 

S - Vaktinde yapılmamış müracaatler nazan itibara alınmaz.. (3465) 

HAYVAN • • SAHmtERINE 
Ticaret Ofis i Umum Müdü rlüğünden: 

Bir touda.n aşağı olmamak 
cins küs~ ratılaea~ından ihtiyaç 
atleri i.!8.n olunur. 

üzere, yerinde teslim, 11 kuruştan m..ıhtelif 
sahihlerinin Ofisimiz: ıatıı servisine rnüraca

(3674) 

SARK DEÖİRMENLERİ TÜRK ANONİM SİRKETİNDEN: 
• • dl~ •• 

Yönetim kurulunun tekili! ye hl!!edarlar genel toplantJSıntn ta! 1.,..ı la!vlb!!e hissedarlara 11 No.lı kupon mukabilinde (60) altmışar ):urUŞ 
edilecektir. Vf. 

25 mart 1946 pazartesi gttnl!nden itibaren: PAZARTESİ, ÇARŞAMllı\ hal' 
CUMA günleri saat 1' ten 17 ye kadar şirketimizin Gala.tada Omer Abid 
birinci kattaki yazıhanesinde yapılacağı sayın hlssedarJara yayınlanır. 

YÖNETİl\1 KURVL~ ---
• 

ilan lan İstanbul Belediyesi -
Keşif bedeli İlk teminatı !•<•~ 

16.915,00 1.268,63 Mezarlıklar Müdürlüğü teşkilatı tarafından kaldır~ g50 
cenazeler için 946 yılı sonuna kadar ya.ptınlaca 
aded tabut. ııac•Jc 

32.464
1
00 2.4.34,80 Mezarlıklar Müdürlüğü te~kilitı tarafından kaldı~ı tab .. 

Cf!nazeler için 946 yılı sonuna kadar yaptırılacıa 
minen 400 aded lfilrid. • fli"J 

Keşif bedellerlle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrıekteri 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. LihidJere aid şartname ~etğer 1f8 
82 ' kuruş bedel mukabiJinde Mezarlıklar Müdürlüğünden alınacak ve 
aid şartname Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. fstanbtıl 

İhaleleri 2 nisan 946 tarihine rastlıyan salı ~ünü saat on beft~ t J11'.l1'' 
Belediyesi Dı:ıiml Komisyonu odasında yapıl:ıc:ıktır. Ist~klilerin ilk te~ın9 . ıı.fil ... 
buz veya mektubları, ihale tarihinden liç gün evvel Belediye Fen. Jşle;ı ocııs1 

dürlüğünc müracaatle alacakları fennt ehliyet ve 946 yılına nid Tı~arc ckfılb .. 
vesikasile birlikte kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacnkJı:ı.r1 teklıf nı jo;yorı9 
larını havi kapalı zarflarıru ihale günü saat on dörde kadar Daimi I{oıtt (Sz.90) 
vermeleri lhımdır. 


