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·Güvenlik Konseyi Dün · Toplandı 
Bgrnes'ün nutku:''Amerika sulhu korumaya karar vermiş b,ufunugor. 
Elbirliğile dünga milletlerinin ümidlerini hoşa çıkarmıgalım,, .J 

Güvenlik Konseyinin oturumlarından bir görün üş 
• 

Sovyet kuvvetleri iranda 
dUn iki şehri boşalttılar 

İran Başbakanı tahliyenin Sovyet Rusya ile 
yapılan yeni bir anlaşmanın neticesi 

olmadığını tasrih ediyor 
Moskova mahfille_rinde bu anlaşmaya dair bir çok şayialar 

dolaşıyor, lngilizler de endişeli gözüküyorlar 

Yeni politika, 
Yeni istikamet 
Ç 

ok detiJ. bir hafta önce tek· 
mtı siyaset ufuklan esmer 
bulutlarla örtülü idi. Bir 
kanş asık ıuratıarUe devlet 

' tlantlan h omUI' homur homurdanıyor, 
'ltfslrcUer yanna endJ!Je Ue bakıyorlardı. 
~t>lv .. York' ta toplanması beklenen Gü .. 
"""lik Konseyine ümid batlayaııtar he
ttlen yok d en ecek kadar a:ı.dı .,.. Birleşmiş 
:&.uııetler teşkUi.tının datııacatından. 
br.Uncü cllaan h arbinin kaçı nılmaz bir 
'""Uret oldutunda n bahsedenlere bUe 
t•sttanıyordtL 
nır kaç rün içinde manzara. çok de .. 

~lşrnıştır , n a.va açmıt. bulutlar yer yer 
~"'tılmışı, baharı müj deleyen ta2e bir 
~rtı ld riizgi.n ruhlanmn:ı okşamaya ba..,- .. 
tuışhr, D ii n New-York 'ta açılan Gü ... 

"fllHk Konseyi toplanh!I, bant hesa
~ll•• oldukç& mibald şa rtlar altında ç•
ışacak cörün üyor . Amerlktıdıa n l'tı ln
tlltereden dün relen h aberler, iyimser 
11 ttYrutaruı aklslerlle doludur, 
l't nu hayırh deti.§lkllt ln bir sebeblnJ, 
~ tq politikasında rö2e çarpan yeni ıstı .. 

tlıette aramalıd ır. tl'ç cün önce bir A
~~lkan aJanı!llna verditl beyanatta 
~:t. re-şaJ Stalln Blrle,mtş l\UlleUer teş 
b ·l'li. tın a. karşı besledlll sayrı. sevıi ve 
ıı ott lıııt duyıularını açığa vurmakla, 
~l ltika. dünyasında ki kara buluthırın 
C lılnı asına çok yardım etti. Sovyetter 
tl 11.tıı.hurfyetlnln en sa15. hlyetll atıından 
) ~an o beyan ah 1.$1tloceye kadar, dün
) :t halkı, Rusyanın tamamile ters bir 
b oıa. yürUdilğünU sanıyor ve yarınk.J 
, <l tış adına ü:ıü ntil duruyordu. Dot ru
s1hHı söylemek 1 3.rım tel.irse, 1\breşa l 
S t:ı1 ın•ın son demecinden önce, hiç blr 
.:~et ş.'l h.slyeli çıkıp da röntillere ümld 
.-11tıl ı ei bir söz söylememişti. llareketle
~iı 8 olsun, açı ta vur<lufo hlslcrt ve dil
q·.tı<:eterlle olsun, l\loskova. hükümetl, 
d~t\taya sırtını çevi.rm i..ş, bildiiini ken .. 
\ 1 haşı113 okumak isteyen bir hal ta
'1./1 rtıı~ tı. Bi rleşmi, 1\filletl er teşkilih
lı,i her millet hesabına sağlamaya ça
·~ 1h hak ve emniyet &istemini b l(e 
~4.'" '"a k , kendi emniyetini kend i lm
~11 ıı ı a rtıe ve bruıka la rının h ürriyeti pa
tıt llrı a, kaza nmak pe,fnde ko~a r ıörU
ltt~ .. tek t araflı bir politika. C'ltclde her 
tıı. \i. barış ümldler lnl ortadan katdı r
rt~' ba,tamıştL Stalln'in demeci, ya 
>:t. ~litikası n ı gerçek emellerile dün· 
lıQıı tfkarı na ayd ı nlathfı, yahud da o 
~,ltıkaya l'erll mek istenen yeni lstika
\lla 1 bt:Ui ettıtı için h r:r tarrı rt :ı iyf kar
ltıı lld ı. Ajans t elgr:ı rla rı hun un devıı
tı1~1 t,n1rn n l eden d ii~iinrel cr l dünya
'4t bir Ut ıı ndan öbii r ucuna taşıya ta . 

l hlı a. bitirrmiyor. 

NADIR NADi 
- Arkan ıahll• 3. Sil. 4 U -

İran Azerbaycanıru ıösterir kroki 

İngiltere ve Irak 
Irak, aralarındaki andlaşmanın tadilini 

istedi ve müshet cevab aldı 

Rus gazetele~i, Türk - Irak mü:ı;akereleri müna
sebetile: « Y akındoğu bloku adlı blokun nasıl bir 

İstikamet aldığı açıkça görülüyor» diyorlar 

. . 
Irak taki lngiliz kıt1aları 

- T elgraflar ü~üncü .sa1ıf/emb:de -

Tahran 25 (a.a.) - İran hükftmetinin 
sözcüsü Prens Finızun yaptığı bir de
mece göre, Tahranın 38 kilometre ku
zey batısında Karaj ile 700 kilometre 
doğusunda bulunan Meşhed dün gece 
Sovyet kıtaları tarafından tahliye edil
miştir. Tahranın 145 kilometre kuzey 
batısında bulunan Kazvin de tahliye e
dilmek üzeredir. 
Başbakan Ga.vam' us-Saltana da, Sov

yetlerin Kara j ve Kazvin şehirlerini bo
şaltmağa başladıklarını teyid etmi,Ur. 

Gavam'ın zaferi 
Moskova 25 (R.J - Tahran "adyosu 

dün şu haberi vermiştir: 
·Bugün sevinçli bir haber veriyoruz. 

Sovyet ordularının Iranı tamamen tah
liyesi başlamıştır. Şimdiden Kazvin ve 
diğe.r şehirler boşaltılmıştır. Bu hareket 

- ATkM1 ° sahife 3. Sil. 5 te -

İspanya kuzey hududu komutanı 
Albay Ortega · 

İspanya, dün 
Müttefiklere 
nota verdi 

Hududdaki Fransız tahşi· 
datının tehlike teşkil 

ettiğini söylüyor 

Madrld 25 (A.P .) - Emin bir kay· 
naktan blldirildl&ine gö.re, İspanya. ta
rafından İngiltereye ve Birleşik Ame
rika.ya tevdi edilen bir notaday h udud
da yapılan Fransıı askeri haıırlıkları 
nın bir tehlike teşkU etUğtne işaret 
olunmakta ve bunun netlcelerlnden do
ğacak mesuliyetler şimdiden reddedil.. 
mekt.edir. Notada, İspanyanın ııer hnn
ıı bir harekette bulunmaktan sakına

cağı ve hududun öte tarafında olup bi-
, - Arkası •ahife 3. Sil. 3 ıe -

• 

onsey iran mese esini 
il il 

ugun muza ere e ece 
Dünkü toplantıda 
yolladığı mektub 

TruIDan'ın 
da okundu 

Bugünkü müzakereler esnasında Rusyadan tahliye bahsinde 
koyduğu "beklenmedik bir hadise olmazsa ıı kaydının manasile 

• 
mayısa kadar kuvvetlerini ıranda niçin tutacağı meselesi sorulacak 

New-York, 25 (R.) - Birleşmif MilleUer Güven- rek bütün murahhasları selamlamııtır. 
lik Konseyi bugün öğleden sonra toplanmış ve oturum- Bundan sonra New-York vaJisile belediye ba~kanı 
lara başkanlık edeccık olan Çin murahhası taraf;,ndan da birer kısa söylev vererEk, murahhaslara hoş geldiniz 
söylenen açış söylevile New-York belediye :reisi ve va.. demişlerdir. Bu arada Vail Mr. Dewey ezcümle demiş· 

tisinin hoş geldiniz mahiyetindeki hitabelerini, llr. tir ki: 
Truman'ın mektubunu ve Mr. Byrnes'ün söylevini din- •- Güvenlik Konseyi bütün dünya güvt>nlnin 
lem.iştir. Toplantıdan iki saat önce I ran mesel-esinin 24 kuvvetli sağ kol-udur. Her millet hallini istediği her 
saat sonra, yani yarın görüıülmek üzere teh.i.r edilme- mesele için ancak ona ba~vurabilir ve o sayede arzusu-
sine kara r verilmiısU. na erişebilir.> 

Çin murahhası bir saat kadar devam eden bugün- Bundan sonra Mr. Byrnes, Cumhur Başkanı l\fT. 
.kil oturumda verdiği açış söylevinde, Güvenlik Konse- Truman'ın bir mektubunu okumuştur. Mr. Truman, bu 
yinin önemini belirterek bütün dünya em.niyetihln mektubunda şöyle demektedir: 
Konsey çalışmalarına bağlı olduğunu, ancak bu çaiıı- cBirleımiş Milletler teıkilatı daim! toplantı Y<'i 
malar sayesinde dünyanın güvenlik içinde yaşıyabPece- ı ı olarak bizim mmılekeU aeçmiı bulunuyqr. Biz Ameri
ğini söylemiı ve• yeni toplantıya muvaffakıyet d\leye- - Af'ka.ıı ıahi.1c .3. Sü.. ı de -
an na o • ...-. 

Türk • Bulgar hududunda 
• 

tahş· dat-yapıldığı haberleri 
Avam Kamarasında sorulan sual: «İngil
tere tedbir alıyor mu?>>, hükumetin cevabı: 

ccBir tecavüz ihtimaline inanılamaz>> 

Hariciye Müsteşarı: «Bir tecavüz vukuunda Türkiyeye yardımı 

muahede ile taahhüd etmiş bulunuyoruzıı dedi 
Londl1\ 25 (a.a.) - Bugün AVam Ka.

marasmda muha.fa.zakA.r sa.ylavlardan 
proleoör Savory, Dış İşleri Bakanlığı 
mUsteşarından, Tllrk • Bulgar hudu
dundaki son asker tahşldatlle 11gll1 ola.
rak İnguterenln 1939 ekiminde aktedU
mlş bulunan Türk - İngiliz karşılıklı 
yardım muahedesi rereğtnce ne ıibl 

tedb!rleT almak niyetinde oldUğunu 

sormuştur 
:lngiUz oış İşler i Bakanlığı müsteşarı 

Mr. ?.! ac Nell şu ceva.'bı vermiştir: 
«- Hiç bir tedbir, Bahis mevzuu 

olan muahede ile, İngiliz hllkilmetl, 
Türk1y.en1n bir Avrupa devlet.1 Ue, bu 
devlet.in TUrklyeye yapacağı tecavüz ne· 
t!cestndt, bir muhasama.ta karışması 
takdirinde Türkiyeye yardım etmeyi ta.-

İngilizlere satılacak 
•• •• • • uzum ve ıncır 

Görüsmeler sona 
' 

erdi, anlaşma 

imzalandı 
-·- -

ln.giltereye yeni bi.r parti üzümün sa
tılması için bir müddettenberi tehri
mlzdc, Ingiliı temsilcilerile İncir ve Ü
züm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

umumi katibi Sal3haddın Çohruk, Izmir 
İthalatçıları Birliği umumi katibi Saf
fet Sezen ve Izmirll tacirlerden mü -
rek.keb bir beyE.ıt arasında cereyan eden 
görüşmeler iyi bir şekilde sona enniş 
ve anlaşma imzalanmıştır. 

Bundan birkaç ay evvel şehrimizde 
yapılan bu görü.şmele-rde kE.~i.n hir ne
tice vermediğinden tekrar edil~l'l bu de
(akJ görüşmeler de evvelce İngiliz~ere 
satılan üzümlerden geri kalan partinin 
42,5 kuruştan satışı üzerinden an'aşma 

- Arkaı1 so.tı.t1e 3. Sü. 4 te -

• 

olıhüd etm4tlr. F akat böyle b!r tecavü
zün mUhtemel bulundutuna. tnanma..mız 

için hiç bir sebeb yoktur.> 
Profesör s a.vory, bunun üzerine, tah

şldat haberlnin dotru olup olmadığını 
a.nlamak üzere h UkQmetin Ankara. ve 
İstanhulda bir tahkJkat yapıp yapmıya-

catını 80rmuştur. 

Mr. Mac Neil, buna aşağıdaki tarzd a. 
cevap vermiştir: 

«- Blz1m kendi haber alma kaynak .. 
tanınız vardır. Sualiniz muahede ha\ç
k1nda id i ve bu suıı.llnlze de ceva.b ver .. 
dlm . ., 

Bakan - Vallahi, billahi tetkik seyahati değil baylar 1.. lstanbula, 
annemi ziyarete geldim !.o 

• 



• 
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8ehir . ( i K T ı B A s L A R ) ı ~EM ~1Am! 
' haberlerı ' • n • ' r i ;~r~ ç;;.:;.7;~~; Bir dosta me tuh Berlln harabelerin e ha a 1 yolcu ve eşya nakletmek ıçuı 

Ebedi~ bı•r sulh Bakır şilepinJ tadiJ ettiriyor. Eskiden en 

1 çok 10 yolcu alabilen bu şilep şimdi 155 Ahmed Hamdi Tanpınara 
Blllrstn. Hamd~ Bir yerd.e de: cO• nasıl ger~ekleşir Vazan.· Mrs. Eleanor .Roo•e11elt ~~~~tt~~i:~:~~:'.' ve kümür yerine de 

küçllmsEnrreğe da- r y A z A N ' nun Stendhal tercU- .& ' .. Tasvir refikimiz, 40 bin küsur Jngiliı 
) anamc.m. İyisi al- 1 rn le 1 ıUrk ni - . 
dırmamaktır ya, ne ı Nuruıı~cııh Alaç e r çe n en Dun·· u·. nı·versı·tedekı· Frankfurt'tan ~e uçtuk. Hara-ı banlarını görseydiniz içiniz yanardı. 1 beraber nasıl ~lümseyebillyorlar şaşı- li.rasın~. s.a~n ~hn~n hu . ge'?.inin t vın~ 

&Uzel es021"1'foden- . d'"" 1 Ge-"''" " iz b. b .t- k pd d Ask , .. 1 . • . .1 ve tatlılı ıçın şımdı 480 bın lıra harcan yapa.yun ki ben 0 dir> dl.y.,rsun. Be- beler göre göre işba haline gel ıgırn sa- GUlgım ır a...,..a am a a ne- yorum. erı muessese er yerını sı .. ı .. · . 1 yaratılışta. detillm. nim Ttendhal tcr- •• k nı orum Şehir, tahribin daha fazla sey- reden geldikleri, nereye gidecekleri bi- l idareye btrakırken başlıca makamları l dı~ı~ .. yaııyor ;e De~~'o1l arı .. G~~ı:i 
~irınin h<lna yukarıdan bakt.ıılınt ıtez-1 cümelcrJm! ... B;ri kalkıp da sana: cA- mıınazarayı Htıku rek olduku civardaki bazı kesimler müs- linmiyen, bomboş gözlerle ~nlerinde ~- hakkile dold\ıracak gerçekten muktedir l\lu.dur~ Y~su( Zıya Eninın şu soı.:le 
dım mi, sinirlenirim. İtip gcçsln, rene yol! 0 senin Nurullah, Stendhal'dan tcsna tamam.ile yıkılm.ıf, har• b olmU~ zanan meçhullere bakan yuzlerce evsız unsurlara ihtiyacımız vardır. Bu, c-n ka)'dcdıyor. 
neyse; bir de korumağa kalkar: cEh! yalnız bir kitabı, Le Rouge et le Noir'ı talebesi kazandı bir manz.ara arı.etmektedir. Tiergarten barksıı. insanlara, anasıı. babasız çocuk- y üksek kaliteli ve ~tabiliyet gradosu üs- cGemi evvelce oturmu;ıı ve alt saçla-
onun da var bir değeri, gelsin arkamız.- dilimize çevirdi; sen (ler) 1 nereden çı- ve Unter den Linden'i görenlerin, bu- lara r~sUadık. Lün iş adamlarını e~ meydanına ç;tğıran rından bir kısnu hasara uğr::ımış; olduSı.ı 
danr .. ,derse parlarım. Senin cDostluğa karıyorsun?> ders~ hcm('n gülümsiye- Hukuk ve İk.tısad Fakülteleri arasın~ rJ.larını tanıyabileceklerini sanmıyorum. Berlind.~ ya?tığı,m bir.basın kon!era~- iktısadi bir vazifedir. Avrupanın bütün için, tamir ederken büyük m::ısraflar 
ve Nurullah Ataca Dair> adlı ya~mı ceksin: cS('n onun tercümelerini oku- ı da ki münazara dün saat lG da Univer - Grunewald'dilki ağaçlar, vesi.!ca ile dağı- sında, Multefik: gazetecılcr bana Berlın ekonomisi baştanbaşa değiştirilmeii ve y;ıpmak icab etti. Söylediğiniz gibi ~SO 
okuyunca tepem attı; hemen bir ccvab rum, ~ayarım mt sanJyorsun? Qyle (ler) .site konferans salonunda kalabalık bir tılmak üzere köklerinden kesilm\şlerdlr. yeni baştan inşa edilmelidir, fikrinde o- yeni baştan kurulmalıdır, Avrupa hal - bin liralık masraf yapılmı, olınası r.ıurı 
yazaca~tını, ~nce bir düşüneyim dedim. demem de bir önem vermediğ:.i.mi gös- dinleyici kütlesi önünde yapılmıştır. Bugün BerUnde daha hiila ~ağı yu- ı~.P olmadığımı sordular ; gözlerim~ Ö· kı ise bana adeta sersemltınllş gibi ~ö- temeldir. Eskı b_ir ~em.iye niçin bu ~"~: 
Bekleyıp dUşünmck öfkemi g('Çirmedi. termck içindi!> diyecek!'in. Doğrusu, Mevzu olarak ccbedt bir sulhun karı üç milyon nüfus barınmMtn, ya .. nunde~, e_~az, .. mol?z yığınlarm~n vilcu- r ünmektecllr. Ahnanya hakkında edın - : d?r mas.raf_ ettl~_ımı~ hakkındak.1 s~alı 

ru:tadık, T~rının ö.zcne bezene ya. Hamdi, kendini iyi sljtorta ediyorsun! gcrçekle~mesinde hukuk! hayat değil, Ut- şamaktadır. Başıbozuk yani sivil Alın.an- de gctırdigı kun_ıccikleri eşeleyıp, tara- diğim intibalarımın bir çok öteki Avru- 1 ruz yersızdır. Çünku blz bundan oaha 
,._at~gı .. u!.u kifilerdensın. Büyüklüğüno, Ben, bir sığtnh olarak dola,tığ•m tısadi hayat hôkimdir> fikri al ınnuşlır. !arın kömürü yoktur. Herkesin kendi yara...1< _şuradan bır teneke ~arçilS~, bura- pa dcvleUerindc de ayni şekilde tecelli 1 eski ~emilere daha çok m~~raf ~tmek z.a-
tistunlu~ sımsıkı ina. nmış.11n. Var cgüzcllik ateoılnde>, edebiyat alanında Uygun tezi müdafaa eden iktisadcı- ~·ı kavrulması kendisine lüzumlu dan hır cam parçası, belkı de bır tı;ğla edeceğini bana temln ediyorlar. j ruretınde kalıyoruz.. Bugun bıze ancak 
acn de "'·i 1 1 Am b k > y-L ı yogı e ' ilini bul k ak b nl L· 1 d ı ek ·· to 'la· ..... .'~~. e. oya an.. a üyü lüğün;j, ne yapmışım. uuya Kcma in şHr gö- lar dünyaya bir veya iki devletin h~- odun k~srnesl, Alman halkına bildir ·ş parçası up çı arar ': arı ı.;tr a- Tamamlle değişme halinde buhtn:ın 1949 yı ın a tes im etm ~zer~'. ~ı 
.u_stunl~-~~. @Ölterrnek için karşında- Tiişünü, dü.füncelcrini yaymışım, bir de ki~ olmasının ebedi sulhu sağiıyamı- ve yeme!t pişirmek, biraz da su kaynat- rabaya dol~U:.an kadın. yıgı-ı:ıtarı geçti. bir Alman ekonomisi nekadar çabuk bir 1 tosu 55 sterlinden gemi teklif ecıyorıar.> 
kıne busbutun _ bu~ala d1ye m1 bakman Ahmed ?.iühib Dranası, Oktay Rifrı.tı, yac.ağm bunun ancak bir kuvvetlinin mak için günde bir kere ateş y:ıkab~l- Bu kırık dok~ şc.ylerın ne .. ışe yaraya- zamanda yenfbaştan kurulabilir, ve bu 1 Jngiliz fe7~iihları doludur, Ne kadar 
gerektit'? Belı, soz bilmem, yüksek bilmem daha hangi gene şairi tanıtmı - .~: lt . k ld - mck 'ımk5.nını sag·tıyan kuponlar verıl- cağını Allah b1l.irdi. fakat_oyle sanıyo- yeni durum, bu'"tün dünyadııki memle- dolu olduüunu anlamak için Lonclradıı 
yüksek okullardan eli"'- .. yumruı;, ... a ına gırmc• o ug:unu, ce - ki h k t ld bi de • 

geçme gımc ~ore ,ım... t U · · 1 ikclis di h t miştir. Bu demektir ki, günün o da an- rum ~r şeyın. ı 0 .. u~ r y~r .. ' ketler üzerinde ne gibi bir tesir yara- ti.irkçc olarak neşredilen c.Türkiye ,,e 
biraz olsun irfanım da yoktur,· ancak mi ye •.r.ınHvhe ınbslanharlın 

1 
."
1
,.,, ayak- i b"I ' uf k b b ie d•gcrlidir !• gorur 16 

unutma ki hen de bu yaşa gelınlş bir in- Yahya Kemalden çok teyler öğrendi- ~rı rnure a . r .rı e get ~1 ~ı.,~ 1:3. - cak bir bölümünde, bir oda ısıtı a ı ır . ~n a . ır şey 1 
.... • v • tır? .. Bunlar, bugün ve gelecekte de u - Büyük Britanya .. adlı der&inin 19 O'"' 

ısanım, ıöz bilmem, irfanım da yoktur ğim doğrudur, o şaire hayranım. Zama- dirde harbe yetış~mıycceklerın.ı , tarıh.~n Buna ilB.ve olarak, şehir!erde, - ~avalar Jşte Ber~ıni yeni boştan inşa edl~ etml- zun bir zaman cevablandırılamıyacak cok - şubat sayısındaki bir yazıyı oku
d iye apaçık aözleri de anlamaz mıyım nın yargısı he olacaktır, onu keslireme- birer hukuk esen olan adcmı tecavuz çok soğuduğu zaman ahalinin g.ıdı~ :sı- ~<:ceklerıne karar verecek olan ar bu suallerdir. Hakik.t cevnb, muhteiif ülke- ınnk yeter. Bu y11ZJda, son :ıamn~larda 
1>snıyorsun? yiz oma ben öyle sanıyorum ki Ya.1ıya paktlarile dolu olduğunu söylemişler- nabileceği, binalardan herbangı bırı~- ın~anlardtr. .. il~·· 1 . le:r liderlerinin zekAsile; bu&,ün karşı- lngiliz tczgUhlnrına Ho1anda, Yem z~ ... 

llani kurnazca yazmışsın yazını!.. Kcmal'in şiirleri, Türk dili yaşadıkça dir. nin oldukça büyük bir salonu ısıtılmaK- Bana nnlattıklarına go~e. onc~erı ]aşmakta olduğumuz dünya şartlarının Jandn, İrlanda, Norveç, Izlanda, Portekıı 
H ançerini, bir övğü havası çalarak sap. yaşıyacak, değeri günden.güne daluı çok Buna mukabil hukukçular da, iktisa- t.adtr. Almanlar tam.s~e.~uti ınuşler. m ~; nelerden ibaret bulunduğunu halklarına ve Fransız hükftmetJerl hesabına, 11ıuh-
lıyorsun. Gizliyorsun demiyorum, elin- belirecektir. Benim, bir~taç gene ŞJİri di nizamın ancak sulh ve süktln oian Elden geldiği kadar dik.kaile Almııı.n ~?~:ırının asla yuzune bakm~z, ne anlatabilmek .kabiliyetlerine bağlıdır. telif tonnjda 100 " yakın vapurJa 50 bn• 
de parıl parıl yanıyor, herkeıin de, i-.c- tanıtmıığn çalıştığım da doğrudur. Ama, yerlerde bulunduğunu, iktisadi: sistem- halkını tetkik aüZgecinden geçirdiği:." ~u~umserlermiş. Alman:~. ş~dı :~-mu- Daily Telgraph.'tan çetıi-ren : hkçı geınisi sipariş ep.Udii'l, haber ve"" 
tlim de görmemi iaUyorsun. Neden çe- Hamdi, benim edebiyat alanındaki işim tere dayanrın rejimlerin daima harbe zaman, çocuklıırın haylice sıhhatli go- tıdı~ler, fa~atgül~r:s~:~r;ze Bun~~ fbrahim Hoyi rilmektedir. 
Wneceksin? vur vurabildiğin kadar ! 0 kadarla kalmadı: Yahya Kemal'den sebebiyet verdiklerini, bu da onların ründüklerini farkettim. Eve.~ Alm:ı.~~a- ara 8 sıra n · Ayrıca Jnglllz tezg5.hlan, Büyük Bri-
13Pn bağırmam kt! Ses çıkarusam, bn- öğrendiklerimden başkıı benim de ken- bak ve adalet mefhumlarına riayet el- da açlık vardır amn, .. bu ~uz.den olum M at kul"'bü için bir milyon 1 Tiyatro ıenliği ve Üniversite tonya Inıpnratorluğunun lZ milyonhılc 
ha etti~in bunca iyilikler gözüme, yü- di kendime iyı kölü, eğri doğru düşün- n1emiş oldukJarını gösterdiW,ni, zaten olayları yoktur. Omurlerınde asla bJr arm ; klı~ fr t k talebesinin isteği ticaret gemisi kayıbJ111ının harb yılları 11 '"' 
ıtüme durur .. Senden gördüğüm iyilik- düklcrim vardı, onları da söylediın. Be- hukuki kaidelere bağlı olmıyan. Oh- ik- orabanm kollarına yapışıp çekmemiş o- Geçen yı~a:!1uruta.ns~rı:,,a~a. ~UbU için EmlnOntı Hntkevl temsil ;ubesıntn T1- , dn tamamlananuyan kısmını da tclıiU;re 
leri, sana olan borçlarım~ unubnuyo- ni, salt Yahya Kemalin görütünü, dü- ti"ad sistemi la~avvur olunamıyacağ;ını !anlar timdi içinde kıy:nctli odun yük- blr mtıyon franklık kesme bardak ve kadeh vatro e.:-nlll ı 6üyUk btr muvarr"tıyetıe de- çalışmaktadır 
•um, Hamdı" m nl h b t J ·• 1 · · b" d' " !crı·n·ı 'ıa•ıd1klnr1 el ı:ırabalarını çekiyor- 11, •nldı-•ı oorra ıa•·mıannın ıthall için vam et.r.::.t>k.tedır. Careamba gUnll akıamı ı . · .. lı tc<• ... • a a ya ış csn e m Ş- şunce erını yay.'lllŞ ır yazar ıye gos- iddia ctmişl<'rdir. , h f ~ ...., ou ~fcşrutlJet TJyatroau canıandırıl~calı:, Ha- Başka hır habere ~ore de, Ingil 
Ein, vurulmağa gelemem. Vurdun rru, termek haksızlık olur. cNurul!nhın Neticede jüri heyeti aykırı tezi mii- lar. Kadınlar; ~rkckler.den çok da a az- mtl!ınadeo vıırllmest Ticaret BakanlıRınca ıtd Fahri Oınnsorun (Daykuİ) ısıınll man- gfilıları, timd i harbdcn evvelkinden bit 
ıgEvet, bana iyiliklerin vardır> der, ~e - Yahya Kemalin görüşünü yaymaktan, dafaa eden Hukuk Fakültesinin ıııüna- la kadınlar, .ıcume dhıılınd~ çahşar:ık en- ::tb~~n::~;;11!~kı~~:u;,r;ıı!ea~~~;:: zum maHh temeU olunacaktır. Yült&t>1' misli daha pahalı gemi yapmaktallırJıır· 
ne de sutarırım. Uon Bloy, kendisine birkaç şairi tanttmaktan başka yapm:ı.!c zarayı kazandığına kar:tr ~ermiştir. kazı, molozları kal ırıyor ar .. , t tahsil talııbcaının arı.wu Uzerlne bu tem- S , y l z· 8 Ert.inin sözlerirıO 
büyük. bir iyljlği dokunan Baron de istediklerinin bir dc,,,eri yoktur, ondan Hitler'in yaşadığı bina ile bombardı- takır. • sllde Uulverslteye tenzıı&~lı <100) yer ay- -· a) ınh U'iU ·ı· ıy 5S t ı· den socO 

• d :ır. • • •• T icaret borsası intihabı bitti nı t gorc be er tonı atosu s er ın 
Rotachlld'e yazdığı mektubda: cBen bir başka ne söylediyse yalandır, yanlıştır> Ü sküdar - Kadıköy arasında manl~:" sırasRındab~~lrın. ı~ sıgınagı. ~~~- Ekseriyet oımadı!1ından uur.tıtmış olan mıı ır. tonluk bir gemi, aşalı yukarı l b11Ç'!,~ 
nankörlük e97rim, ta~arsınıZ> demi, . demek istiyorsan, peki, ama onu da öyle ı.!·· mek uzcre, us o gesın O yere ın 1 • Ticaret Bor11u1l aeçım1 dtın akvam saat. ıs Halid Şazi ihtifali .1 1. kacak demektir Bıı ~ 
D. d ·· ı · dl k km nk"" otouua H'U ·· b'" dehlizle ya:z.ı Dlt tııbabetl mektebini teals eden do'ktor mı yon ıraya çı · d ~n e oy eyım r, or am na ar söyle. Asıl düşünceni bir takım övgü- "'"hasa ald otobUsıerın UsklldaTIB. Kadı- ı ('r ın urosuna uzana~ d.e 10na crmlftlr, Bu euretle, Ticaret Bona- i n "ıliz ı·uasının .:iteplere mahsus ol U"" 

1 kt ~ ı • od d tahrıbc u._amı•lır " 1 Halid Şnzlnln OlümUnün yı ldOnümü dola- g ., ısayı ma an. lcr nltıncla gizllyecekstn de ne oiacak? köy o.rnP.ında ıvıcmcsıııe müs:ıaVe cdl m 11 ~ ası derece ercce &• y • •:nın 20 meslek grupunu tqkll edece ... o an .. 1 1 dah paJıa .. 
A k k 1 H d b . bl b 1 t h ıa eca d _,. w•· n canlı inttba bir heyetler seçllmlf oımat.tadır , nün akıam y111te bugün ııaat onda Etıbba Odaııında g unu ve yo cu vapur arının a 

çı ça onuş.a ım, am l, ırer - Diyelim ki ben senin asıl demek iste- t.lr Dört ot.obU. yıı.kıncıa u )O e. 9 
- Bura ~ t.>uın skımdie . d • 'ıu ~ · re,ıerln t.asnırı sco vaır.t.e ka.dnr devam et.- bir ihtifal ynpııe.cnk, 9tmdl tık mrkteb olan lıya mal olacağını sanıyorum. 

rer bakalım dediklerine. Sözüne dost- di"'ni 1 d d n·· .. k . . 1 lec~kıtr. insan oglunun, en sın e venmc gı 1 1 R <11• d k idil u t 1 r eskl Dişçi Melttebl ziyaret edlld\kten wnra 1 .... 
1 

I gil• 
Jukta k b 1 Y bl ı gı an ı:ı.ma ım a: ._ uyu ş;aır1m z Mı"ll ·ı Kalkınma Partı"sı"ndekı" ,•ynlık bu··yu··kıu··k azamet duygusunu yaratmak tn ı.ıt r. ey ınn aın a ço çeş s q e 1 Fakat asıl mesele parada degı; ." ... n açara aş ıyorsun . rırın r Ahın d !I d- T b . .. .. t '" , cıkml::J olmnk.ln beraber reyler pek dağılma- merhumun mezarı.na s:ld1leccktır. l .., "C' teri•• 
çıkıp da: c.Amma övmüş.sün Nurullnhıl> e ;:ım ı anp1nar cnı ovmuş. • MUll Ko.lkınmn Pnrtlslndekl anınımazlık için öylesine lazla harici debdebe ve mış dahc. zıya.de bir nam.zed grupu Uıe- • • .. - tereye bugün ısmar ıyacagımrı: genu ... 
derse cevabın hazır: Ne yaparsın? bun- diyerek sevindim. koltuklarımı !tab:ırt- doJıı.yıallt' ber iki tariLtın yekkdıge:rınık P~~ (a'şaaya başvurmak küçüklüğüne kapıl- rınde bütUn meslek heretıe:rtnde toplanıı- Prof. Fahrekddınf Kerım Gol,ayın il ancak 1919 da tesellüm ed~ecek ~~1:~a 
ca yıldır tanırım, gördüm ki kırılmış, acı tım, sen de dostlarınla, biribirindcn ulu tlden lhrac ve aynlnrnk bll.f a mcr ez mış olmas ını görmek oldu .. Artık o in- dlJı a;orüırnu,tor Bununla berabtr bU Jts. on eransı sındadır. Bu. dcmektlr ki eeer, ya.....-. r ... 

k k geçerek do.ıttlarınla oturup benl kandır- ytn ve &<'tınetert halckıncıa. VLUı.yetc \'Ak! tclerden de pek 'çok çLztımıı vo yeniden· B n t ıs ıo t1 Un1ver ıte lr:on!e ·ı d Am ik "de ek olan LI 
acı ya ınıyor, bir o şıyayım dedim. A - mUr&caııtlerl Vlllyet Hukuk Iılerı ~tUdUr- ıan ok olmuştur Azaınet debdebe ve ug n ıaa , a ı • ı Jng: tere en er aya gı e . 
ma t.>\ başlan. haber verdim, değerine dığı? için güldün, eğlendin, ne olacak? Y . • • yazıımıoıar bulunmaktadır. Yenı meıılek rans ıalonurıda Pror. Fahreddin Kerim ta. 1 tırına Bakanlıit heyeti. orada da •YrJ1 

0 eğlence, dü.şündüğünü açıkça söy!cme- H.ı~Uııcc ıııcelenerek netice Valiye blldlrll- seltan;:ıtın yerınde yeller esiyor, grupları bu hatta toplnntp aralarından Utt- rafından Sanat ve Marazı Ruhlynt mel'zu- n, . . . f nrct 
tanıklık etmiyorum, ancak bir do!1tluk mı.Ur. V1\tlyet nıakaml henllııı hukuk lflcrı- Bu!undukları bölgelerde !talmglarına cıe r ktşl aeçmck ıuretue. yenı Borsa ıtecll- ıu blr kon.terane verUecektlr. Hcrkeıa geıe. vaziyetle karşılaşırsa, hızım .~eı:ıız ıc ar"' 
göstt"rtyorum!> Böyle diyiverccehin, nin vereceği zevkten büyük :nüdür, nın mUtaıcıuı:ını tetkik cımem\ştlr. Kara- müsaade edilınediğinden, öz yurdlatın- ııut tntıhab edecekıcrdlr . bilir. iilon1uzu kuvvetlendirmek umıd ve ... 
değil mi? Dostluk i"in de neler söylü- Hamdj? Ne olur, biraz da o do~tlukları rın bugOn llCUtlere tebliğ edllmest muhtc- • ak Ü 1 ..... nra ver,.ekleşnıe ,, - """ ı cla başlarını sokacak bi r yer aram;ıx için zumuz ane Ç yı ~ , • ,.. yorsun! Dostluk senin kuvvetinmil; yok mostlukları, edebiyatça söz söylemeleri m-·~dır . NeUce yazdığımız glbl ~urı ~m r ~ • • ak 

al b ak d k k Ç d ki ••ın lehln"edlr, yola çıkıp Berline gelen Alman muha- O N S E N E D E N B E R 1 ie başlıyac br. • u ınmış, ama o erdem için zaaf de. u a açı ça. onuşuver. evren e - r. ,. , .._ 18dı 
- d ı Vı"Ja• yetlerı"n ı"dare ve aalabiyetleri cirlerinin geceledikleri bir bina vardır °' Harbden evvel Al.manyaya ısmar . 

mf"ge i in varmıyormuş; dostluk l"e- )eri darıltırnuşsm, ne çıkar dnrılırlarsa? 1 d. i B • . . lın ak in !il eye sı• 
I Q Işıerı Bak.anlıW;ı VUftşetler ıc:are ve sa- ki, adına .Buru-ı::er. ıyor ar. ~ırası gıınız 4 gem1yı a . am , g er ,. 

~ı!;t~.~A\a,:ı a;ç~ı:m;alt:: p:~~e ~~~~ Her büyük hare!tctin, her fikir kımılda- 11\hıfetlerı Kanununu )'eut Uıtlyaçlarn ıOro vaktile, bir sığ11nak imiş. içerisini teı.ip Küçükler, BüyüdüJer... Büyükler, ihtiyarladılar... patis vermekte kıymetli vakitler J.;bııi; .. 
,. nışının · baş:ında yalnız dostluk yoktur. tııdUe karar ,·ermı;;.tır Bu hww;ta valilerin görmeğe gittiğim zaman çoğunluğu ço- betmek ve gene Avrupa harbi biter h .. 

t.ainı:te de karışıyor, senin ne eşsiz tir gerçek dostlukları bileyen kinl~r, net- oıuto.lcıı»ı altndıktan "ıonrıı. yeni bir tasarı cuk ve kadın olmak üzere aralarında F A K A T mez, yani geçen senenin mayısında ~ut• 
Yeni-Çagw adamı oldug"un gözüküvC!"I- ll d d B l•k bun'ar · ha•ırlanmatı kıırıır altına alınmıttır. · 1 < re er e v::ır ır... oş a trc.ı · · ... . . .. .. . . pek az erkek vardı. Müthiş bir. kala- tac olduiumuz gemileri acele sıparı a 
yor. cHer büyük hareketln, her fıJdr her büyük h:ırek'~~ııı, her fikir kınıılaa- • İngıhz kültur .. heye.tı~m Londra balıkla karşılaştım. Günde iki övı.in ye- K A R y o K A mentek yüzündellt tinıd1 deniz u. laştırrrı .. 
kım!ldanışıntn başında bu cönıcrd çeş. 1 ) 1 d rı k · bU ruşının başında, dostluia da, dütınan ı- mumessı l meklcrinclen ikincisini yiyor ar ı ura işlerimiz bir çıkma:ta girme uzere 
me <dostluk çeımesi akar) diyorsun. ğa da eldı_rmıy:ın, anca!c kendi kendini. - 1

1
••

8
"
1
12 

0
KüJtfir 0n1c1ybet1nl0ııun"''".~',~mmıı1ı:ı!~; da hastalıklaru1 önüne geçilmiş olma- lunuyor. Temenni edelim ki heyet A-" 

l<endine o kndar rioıt edlnlfin. her önü- bel " b"ld" ğ 1 ... ~· · e sil r ugw er •... 1 . . Çünkil 0 ka . l ak 0 siPıl"' 
rıe çıkanla dost oluşun demek bunun irtmcıi{e, ı ırme e ça ışan c.u.,lınc poaıastle tıcbrlıulze seıını,ıır. Kentllı.lue sını bır .?Tiucızc saytyor~1, - Hiç degM İs, medi.. Jnerikada hazır gemı a m vey 

f k 
vardır, ~zslnin karanlığına sıjınsa bile Kültür Heı·ctının TUrltl)·o n1Umc.;.a;llL l\1.r. dar cmuthJ,, korkun9 bır yer burası.. ri• vermek lmkfınıru bulsun. 

içinmif, bir büyÜk harekete, bir i ir fı ld d ~ 
gene ışığını j'itırmiyen akıl v:ırdır. Aına Johu Boı.t.ock refalr.a\ etmektedir, sır Ollber Nahiye doktorunun kulağıma Si a ı- l f l • 

kımıldanışına önayak olmak lsttyors1ın, senı"n '"lerine karuıaW dc·'tlim, sen bir kaç ıı:Un l stn.nbyldn kalıı.rnk Ktııtür He- ğı şu sözler, ~in f~caııtini ortaya koy D ~ • B Edı'len Eşya ı"çı"ndı"r Çanakka e za er erı . İti 
B ulmu:,sun yolunu. Hamdi, sakın doıt- ~ ...., o rct.tnln çtılı~matarını teLktk edecektir, m•ya yeter!.. . egerı e.yan Bir okuyucum Çanakkale :ıalarlerJtl 
ı :ırın ı seçmeğe kalkma, sonra gccikU~ dostluklarınla. övün, kendine yığıf'l vı- .. 
r lrsin işini, kimi bulurs::ın al: c.Hepsi ğın dosUı:ır edin, •dostluk benim en bil-: Seyyar esnafa sabit yer c- Analar çoğu zı:ı.man, çocuklarına Devlet Demiryollan Genel Müdürlüg"" ünden: l<aç tane olduiunu sonıyor: 

Belcdlye Emıuonündek1 :seyyar esnafı bit · 1 E lAdl 915 1\1 '.ttcfik donatl"' 
Jizım bu yurda. hepsJ müfid> deyip yük kuvvetimdirl Bende dostluk duy- yerdlı r.op/ıınmııAa karar vermısttr . Bunlar karşı kayıdsız davranıyor nr. , v u arı~ı Kayıb V\1 h:ı;ara karşı değeri beyan edilen e§yadan alınan m"U.nıam üc- 1 - 18 mart 1 te u feri• 
clefkerini uyduruvcr-. Bir bakıyt>rum gusu, Yeni-Çağların o erdemi ne k3dar tıllhassa aqam üzeri yolları kapamakta ve başı boş bırakıyorlardı. O kadar çox retler önemli miktarda indirilmi§tir. Sayın halkımızdan kayıb ve hasar zarar. mnsına karşı kazanılan Çanakkale ı.a . 
dostlarır.a, gö7lerim kamaşıyor, ne a- da derin! O cömerd çeşme gönlümde Bt'ledl1·c mE:murıarı gelince Ot.eye beriye çocuk kayboldu ki..> ]arından k orunmak için, taşıtacakları eıyalaruu değer beyanlı olarak kaydet- 2 _ 26 nisan 1915 te lwlilttef-i!de~"' 
damlar var içlerinde! Beni, yırtıcı hay- gu··ru'·i gu·'ru"'I akıyor!> diyerek kendinden kaı•ışmattudırlar . Bunlara. yer ı;österııecek, Dışarıya rıktı•"iımız zaman, on yaşla - ı· ı · ta · ı karaya rıktıkları gün Seddilbahir ve .-t a}'o.k aıhndu do!Qfmaları mrnecıııcc;:-lı:ttr. ,. '"' ırnıc.erı vsıyc o unur. 10 f 
vanlara yaltaklanarak gt'tinlr mıymın 1, geç. bana ne? Yalnız şunu söyliyeyim, oo .. ierııecek yer henuz kat'l oınra.k ııeçn. tında kadar bir erkek çocuğu ile, daha Fazla hilgi istasyonlardan istencbJlir. (3811) rıburnunda hasmı du rduran za er, 
pis karakulala benıcten şanlı dü~i.inii!". benim 0 biçim sözlere knnacağımı san- mcmlf oımakl• beraber her Hün aa"-t dör_t· ufarak bir kız çocuğunun, bir sıraya - ,a 3 _ Bu zaferden sonra, aynı yılın •: 
1er mi istersin, beni bir yerde gördüler ma. Ayn ayrı yanların adamlarıyıı., 

1 

ıel) sonra EmlnOnUndekl asa.tin bulundllbu oturmuf, birisinin gelip kendilerini ala- -v"I ğustosuna.. kadar bütün Müttefik taar 
mi kendilerini arıyorum sanıp kurum- Hamdi, birlbirimlılc ancak düşman ela- mahalde bundtarkın d toplu o0t~!",,'m•~•ı~~:! rak bir yere götürmesini sabır ve meta- Ilarbden soıtra çevrilen nıijı.ikal filmlerin en müstesnası . ruzlarıru önleyen kanlı, fakat şerefli sa."' 
l u kurumlu: ~seninle bu~ün görüşe- . _ . )'RPmaları ve o uz an sonra - ti beki. d An 1 i nları rada El d' H U dd t ı · 1 • htc · bılirız. ı burasının derhal tenllzlettlrllmcsı dilşü~ ne e ıyor u.. ne er o o sanc ıynrı o vu a yare ı an eser erın en mu şemı vaşlart 
mem, git de sonra gel !> dlyiveren ünlü1 b k k ki b ·ı· " tmişti Fa -

Şimdi sen bana bir şey s.ornbilirsi·n· . nUımektedlr. ıra ara m ı ır nereye gı . - %5 büyük yıldız.ıu hayat verdiği tek harika 4 - Ağustosta, Conkbayırı ve .. ıı: .. o<,•" ş;ıirlcr mi istersin, benlm yazılarımı K b 1 kat onlar, .çocukluğa has bir duygu Ue fJ\ ,. 
yrnettlkleri derf!irin tA sonuna alan Dersin ki: .Qylcdir de c~ı ana go- Köy danışma bürosu d k L A" L d çimen tepesini alarak Boğazı duşur 3 
derin derin bilginler mi istersin, bir rü.şmcnde, Acı Sözler adile yazdıiın ya- Mtııı Eıı;~tlm MtıdUrlU!1ünde ıKlıy DllnlO· ağlaşmıyor da orada kımıl ama .~ızın Persembe Aks, amı E ' e için Suvla koyuna yapılan yeni çıksr.:11 _ 
chayı rt > dediler mi beni nçılmış kapı- zıda Yahya Kemalin, Aluned llaşimin, ma. Büroı;u> a.dUe blr büro lı::uru1mu11tur,. annelerini bciliyorlarr.11. Hitler'in büyük ' Ü?.erine 6 - 10 ağustos arasında AtatUt' ı 

d n ·çi b · Bu • surette köylerin tnnıtılmn!lına aznm salonunun temsil ettiği sisternin bu kur- • • • • k bir k t k•rt 
}Arın önündl'n döndürüverecek güçlü Yakub Kadrinin yrı.run a. 

1 
n !!Dlm önem \'l'rllecektlr KOylerın tnnınmn5lnt HOLIVUD KAVTJNI kün 65,000 kişili taze uvve e P'"' 

ı;:üçlü kimseler mi hıtersln, hepsi, her adımı da andın~ O .yazıda benim yar- sııaıa.ına.t ü:r.ere bırer flt ha~ırlatılmakta - , n 
4 

mahdud ~uvvetlerle kazandığı .ve 1~ .. 
t ürlüsü var. Bir de alçak gönülU.i.lük gunıı, beğenip beğcnmeyişime bir değer tıır . Bu !l~lerde lr.GfUn nUtu.au, barttG11ı, yekfuı Anafartalar :zaferi demlen 
edip benim için de: «Dostumdur> di- verdiğini söylüyordwn ayrı ayn yan- okul durumu, mecburi ilk a~cttm çaJıın- • c Hollywood Canteen .. lcrler. 
Ynrsun ·, dikkat et, a-iicendirlrsln onlnrı . i d iarıysak benim dediklerime dakl çocukların nıııı.:tar ı , köyün bağb oıcıu- 5· !d zl H il dd I I . h I d ki d k ıa t.t .-•'" arın a am b. . . au eu.atltü hakkında genıo b1la:1 verilecek- ınema yı ı arının o vu a er er çın azır a ı arı 5 - Bun an sonra te rar taarru b'I• 
Ben de do~u~unu söyl<'vcy"lm, onlar neden aldırıyorsun?> Bunu sora ılırsın; ttr blnbir eğlenceli kantinde çevrilen biı;: snnnt zaferidir. çen ?.iüttefik kuvvetlerini bir adım 1 

.. 
Rrasın:ı katılma_?ta dlleyO?Cek kadar had- ·- ı· un· ni"indi · ·ı 1 tıni" · i d k lan ı,a.fer 

soy ıyey :ır .i .. d" H di b Amerikadan t eklif edilen gemiler ı er e yen savaş ar a azanı 

Hançerinin kıvılcım saçtı~ı yerleri de Uik tmck isted m Ç v ' Amerlkndan ve bazı dlC:er ccnebt mcmıe- "'usv 
dimi bilmez değilim. Senin iylli!derin gor um, ~m , en l ler. .. ~ 

be de sana bir iy e. ı ' e • ketıe-rdcn ıu 19 ıeneılnde teslim edilmek s •• ER 6 _. Nihayet Türkün sine ve sUnr .. 1• Ş?Östcreyim, lki bir ~önniyen olm"'..IŞ- ı e ın dostların dost UM S ''" 
rendeki insa.~ 3~'...,5. n . • . - eortlle t.onu 55 JngUlz Uraıtından gemller Bu Akşam ı"nemasında karşısında mağlllbiyeti kabul eden fi'> .. 

tur. c.Ben kendi hesabıma, arkasında luklarile övunduy:Un kimseler benı be- tekli! edUmcktedtr. Fakat bunların ne cıe- tefiklerin Gelibolu yarımadasından çe 
kıymet hükümlerini ister istemez idare ı d d •ı ı bil r.ı k.O.kt ğenrniyorlar, sen on ar~ yanın a n rece:ye kRdar aaa am o a ece.; meş ur, L ARI Ak' TAMiROFF ve NAZİMOVA kilmesi ile elde edilen son zafer. 
eden bir eser olmadan, güzellik alc- beni beğendiğini söylcdıkçe şaşıyorlar: Amerlkaya giden Devlet Denlzyollan Heyct.1 ynn B - ım 324 gilO 
rnlnde dolaşan bu zek~ıi:ın daima. fay- ed H di Tanpınar gibl 6 errek bu tekHtıcrı do mahalllndo tetın ed.ecek- k d Şehi Ti . Dk bombardımandan itibaren d 50 dalandun~ buyuruyorsun. Faydalanıp cAhm am .. .. .. " ,,. tır 1 trirafından yaratılan ve Tür iye e r yatrosunda oynanmış ~y~trı: süren bütün bu savaşlarda, Türk or ıJ 

11 
.. 

favdal:ınmarlı~ını şimdilik bir yana bı- dcğcrll bir fair, bir duşunur Nurullah . Türk Tıb Cemiyetinde H'anldİ e.serlerile tanınmış olnn T H O R N S T O N W İ L D E 700 bin askeri ateşe sokmut; ,ehid, y ıtl' 
rakalım. benim için düşündi:ğilni.i nı;ık- gibi ortad::ın aşağı bU:. ya~rı nasıl"~- Süad günü meşhur romanından sinemaya alınan ralı , kayıb ve hastalıktan ölüın ol~ti! 
ça söylüyorsun: benim bir eserim falan ğenir?. diyorlar, go~er~den ?uşu- Türk Tıb oemlyetlnde bugün aut 20,30 E c E L K o·. p R u·. s u·. tizere 251 binden fazla zayiat verrnıŞ")(: .. 
olmadığı için, ~üıellik Aleminde Rncak yorsun. Ben gene c<;'~e~ıne .gırme- d& bUyüt TUrk bilgini Hamdi Aüad Aktarın kl bunun 55,000 ı h§.18 o kutsal toPr~it• 
bir sıf!ıntı sayılmam gerekiyor. :EM!r ni jc::tedim, beni beğendığının dogru ol- ölUmünüD onuncu yıidOnümü münaaebe- tarı bekleyen kahraman şehidlerımit 

madl·'ını anlattım, senin anlatmnn.a fır- tile bir toplo.ntı 1ap1Jn.cak ve merhumun ~ diye olsa olsa sizlnkllere denir, benim .., H d f hatıruı anılacalıtır TopJantıdıı bn,tan Büyük aşk ve macera filmi başlıyor. Etrafına ölüm ve ihtiraslar saçan 
fiirlerimı hikô.yelerim, romanl:ırım mı sat vermek istedim. Aferin, 8~ 1

' , ı:- Prore.Or !.luEıı!rer ec.vkt Yener •Brundl Ho. bir krıdının erruı:als.iz aşk ve ihtiras dramı. J,P' 
var? Ama yirml beş yıldır yazıyor. satı kaçırmadın! Bu iyiliğimle ödeştığı- ca hakkında bir kaQ llÖz>, n aaan Reşnd sı. 
muşum, sayılmaz onlar. ckıymet hU- mlzi ileri sürmüyorum, sana dD.ho çok Rınd.ım cllnmdl Bocanın dert üzerlndeltl 
kümlerlni idart! edt'mez•. Ne güi<?,l söy- borçlarım vardır, Allah bana, ben de ça!ıpmaıarD Perihan Çambel ıd'lamd.1 Bo-
lemişsin, Hamdi. kabara kabara aldım ı canın kory~n epltelyumlar hakkında. tncc-

sana. itmeleri>, MUtıd Küley . a amd.1 Bocanın 
payımı! Şimdi gelelim fa·:dal:lnm::ına; !-loşça kal, Hamdi. KOretelloma Uzerlnde ınceıemelerı, K&zım 
belki bir inanan olur diye biraı. a~ağıdıı Nurullah ATAÇ ltımo.u OUrkan cHamdl Hocanın nebat ka.n-

' o sözü geri alıyorsun: cN:hayet Nuru1- a.arlerl ü.ztrlne çıl14malan*' Halli Sank•-
lah Atnı; bize bazı fikir meselelerinin '- dıtr;i:lu •Hamdı Hocıının Tu.lıus kanserıcrl> 
k;ı:pı.c:ıııı aı;tı. Bizim yaştnkHer için der ı I -ı "- hoJ...ıunda blrer t ebUA: verece1t.ıerdlr. 

Bayan MERAL K l'ER -
f,ilse bile, gençler. yeni yetişenler için Doğan Sigorta ıi.rketi yıllık 
bunun ne kadar mühim olduğunu bil - , ilo toplanhsı 
mem !öylf'mcğe lüzum var mı?. Siz Kereste Tüccarlarından Dolan Bla;orta Şirketı umumt heyeti dün 
yaştakiler! faydal~ndırmış olabilir mi- j O S A N B İ Ç K j N toplanmıştır. OOrdüneü heub :tftını tamam 
y\m hiç? Ben ol'!n olc;a ıizln yarattıi!'ı~ Evlendiler ınyun ılrkettn harb yıllarının mütkül ıartıa 
nıı dü,ünceleri, bulduğunuz doğruları 1 rıno. ra~men lyl net.ıceıer elde ettiği idare 
sizden sonra gelenlere ö~etmeğe, yay- 24/3/946 heyet.Jnln umumi heyete aundUlu raİ:>ordan 
mağa çalıştım .. ~ _,- o.nll\fılmaktad.ır. 

Doğan sıaorto. Şirketi, DoA:an BaA:lık şır. 

• ""' • • ketinin ve Yapı Kredi Dankasının da tu. 

r- ISLAM TARİHİNDE : HAZRETi ALI _ .. ı-uouaudu'. Şlckete, OnUmUzdokl yıuarlıa da 
...... "bfıfarıı~r dUerız. 1 

1 
Şimdiye kc.dar (Hazreti Ali) namına yazılan kitabların çoğu yalan ve Besteki r Lem'i konseri 
hurafeden ibaret olduğu içindir ki, Murıllim Fuad Gücüyener bu eserl nır nlllddct evvel vefat eden t·üyllıc bct-
yazmağa mecbur olmuştur. 160 sahile, 150 kuruş. Kitabcılarda bulunur. tekAr Lem'l At.llnm hatırGsını uzız ve en 

lliı••ıiil•••11••İlaıııiimııiıiiiiıiiiiill••ıııiıiıİİll•llll•ll•••••"' I nadide escrlertnın ortaya k.onulma.aı ınalr:- ı sadlle Şeh!r Ttyatroeu Komedı ır.ıamtnda bu 

Sagy lık ve Sosyal Yardım Bakanlı"'• akt•m ı• de .. hrlmlztn tanumıo bUtUn ... tr '>O aaz s11nat.klrJarının l§tlraklle blr konıer 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: ı:;;:~~;'i,,z Li•••i kayakçılan geldi 
Llaelertc dtnlPnme tatlllndon 1atıfa.de e:. 

derek >r:aynk eporu yapmak üztre UludaAa Müessesemlz ihtiyacı Jçin dakikada 250 - 500 litre suyu 60 metre lrtlfaa 
atabilecek elektrikle müteharrik akkuple çift otomatik ş:altcrli 220/380 volt sabit 
bir aded motopomp açık eksiltme suretile satın alınacakbr. 

Tahmin edilen bedel 2000, ilk teminat 150 Ura olup ekslltme 2/ 4/ 946 salı 
günü saat 11 de Müessesede toplanacak Satınnlma Ko~onundn yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün ~1ilcssesede görülebilir. 

gid.en Iıtanbul Kız Ltsesı talebesinden 10 
kl~Ult. blr &TUP başlarında ôA:retmenlerl 
Bayan eeıma oıdutu halde dün cıehr1tnlze 
dOnmU,Jtrdlr. 

Bir ,ilepte infilak 

3AYDA 
• • • 
iKiNCi 

BASK/SIN/ 
3LİRA YAPTI! •• 
" ANKARA ~A{)PESİ 36 

YAR 1 N AKŞAM 

i PEK 
Sinf ın1t'iında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: 
Müessesemiz Kuduz şubesi ihtiyacı için 1946 yılı sonuna kadar 1 - 2 ya

şında 150 aded koyun kapalı zarf usu1ile !st1n alınacaktır. 
Muhammen bedel 6000, ilk teminat 450 lira olup ihalesi 5/4/946 cuma 

günü saat 11 de müessesede toplanacak Satınalma Komisyonwıda yapılacakt.ır . 
ŞartnAmcsi hcrgün müessesede görülebilir. İsteklilerin kanuni teklif mek-

tublarıru ihale günü saat ona kadar komisyona vermeleri. (3464) 

r 

1 
-

ÇEMBERLİT AS Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren mevsimin 
1 - Beyaz perdenin raldbsiı yıldızı 

en kıymetli 2 filmi birden: 

DEANNA DURBİN ve GENE KELL y 
tarafından emsalsiz bir muvaffakıyetle oynannuş olan 

EBEDi ASK (Büyük aık filmi) 

Il - Blştan nihayete kadar kalb1erl titreten maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

İD A HO 
Baı rolde: RAY ROGERS - SMİLY BURNETTE 

' 
Senenin en eğlenceli filmi 

Bütün kahkaha rökorlarını 

kıracak bir kaaırga 

" 1 
Talihlerin ilk teminatı yatırmak için bir gün evvel gelerek birer irsaliye 

almaları ve eksiltmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte Müessesede hazır 
bulunmaları. (3392) 

Zon.i\lldak ıımanına kayıdlı PJorya 91. 
ıCpt Mudnnyadaı.ı boş oJarat llmanımızıı 

a;ellrken Harırsızada açıklarıııda kazan da. 
ırtılnde bir tn!lllk oımustur. Kıu:a.nın Jkl 
yerinde ctellklfır ecveem1t ve btrdontıU'e pat
lam;ı. h&dls~•t vukua gelmlftlr. Sıçrıyan 
alcvıerle tu.anın civarında bulunan ate;çl 
~luharrc

0

m ÇaO;ln.yan yUztındcn ve ellerin. 

LOR EL' • HARDİ 
ÖGRE'l'MENİ 

1, ~~.,~.~~;.~ -~~'. ~~~m ~V;~~ "ı 
Holivucl JeclikoJularL 

deıı yanıklar aımııtır. Yaralı ıtcmıctre 11Jr: 1 
t t'd11.vt vapurda yapıımıı ve karl\Ja çıkan. 

DANS 
ıınca. cerrahpafa hastRbanulne lr.aldırıJ. lllll•••••ıı 
ml§tır1 

(Türkçe 
sızı iki saat kahkahodan 

Sözlü). Konu,an: 
kıracak bir şaheser. 

FERDi TAYFUR • 

Te~ekkür 
... oıı•Jfl." Aile rel!lllmtz Levazım Deniz J. 

MU<IUrü Yıı.rbay , 
HAMiT HIL!llİ AKKONAÇ'ın I'' 

cenaze merasiminde ha.ur butunn1~~· 1e~ 
ı·ek tıtzzat gelip beyanı taziyet etrn ·urtl '" 
r~kec çelt-nk göndermek eurctııe teea5 1e .. 
mUzn liıt.lrak etmek 10.trunda buıun•P dl'" .. nera l aEkerl btrlllı: ve müesseselere ııııııt 
ter zCvat.A ayrı ayrı ıeıekkUre n.cımuı rlc' 
oldullıından ga.zetenlzln tavayutunu 
ederiz. 

Eft · Mthtlfl Ntkoıı•O . ~ 
-----~-1-U_T_E_B_E_R ...... 

Tüccar ve Muhasibler 
Profesör KömUrcan'ın (l\tuhascbC 
Usulü 175 Kr ) ve (İhlis•• Mu· 
basebclcri 25o Kr.> kıtabları 
inkıtS.p veya ikbal'den arzı.n;;. 

- Pek Yakında ..... 
ELHAMRA Sinemasında 

1000 YÜZLÜ ADAfı1 
BORİS KARLOF 'Ul' 

en son ve en meraklı filmi 

ÇİNLİ HAF~:.-

CUMHlJRİYE1' 
Nüshası ıu turuştur 

• • ·ru.r.-11• aarıo 
Abone Şeraıtı ı•ID ıçt• u 
Bil &Jllt 3()11 iP fftJO r 
Oo ay111t soo • t6<~ ' 
Altı ayll• 160U • ;t{IOlJ t 
.~f' n,.IHr 2AOI) • ~400 

Dikkat----:, 
Oa:ıetemUe cOnderuın ~· n ~ 

oeore<Uı.sıa cıcıumeaLD ıaı:1• .,ı 



26 Mart 1946 

:&E!lW.' Yunan hududlarında 
• 

0

"':!~'.7~~~t· · Sovyet tahşidatı 
t.e çekllmtl'e başla.dık1arı!:n::ı~ 
i;;2} Tahran ve 1\oloskovadan ve
rflcn haberler, dünyayı kaplayan güven
.wtlı; ve rerrtnllk içinde bir ümld ,lnı ... 
ıetı &lbl çakmış bir bldlse sayılmakta

Yunan hükumeti, İngiltere ve 
dlr, Amerika ya 

1 

• • 
vazıyetı bildirecek 

CUMHURiYET 

Yeni politika, Sovyet kuvvetleriİranda 
yeni istikamet 

Güvealik -K:n·:e;~:~::;"!·;:0"'1a"' dün iki şehri boşalttılar 
bir gün önce l\lo~kovadan gelen bir 
haber de Sovyet kuvvetlerinin Jrnnı bo - Başta.rafı l tnct 'o.hilede -ı Halbuki, dü.c, Gavam'us-Sallana .ha
galtmara başladık.latını, olağnniistü hfr Gavam'us-Saltana hültô.metlnin takib len hiçbir müzakereye !5aşlanmamı~ ol-
cıııel çlkınu.zsa. bu ı,ın beş. a ltı h:ırta ettiği siyasetin tam bir zafcr~dir.• duğunu ve müzakerelerin tekrar ba~la-
lçindp tamamlanacatını bildiriyordu Iran Bafbakan1 ne dıyor? ması ıçin tarih tesbit edilm~miş bulun-
Stalin tarafından verllen demecin za Tahran 25 (a.a,) - Bugün gazeteci- duğunu> söylemiştir. Bu hal, vaz•.yeti 
ruri bir neticesi olnı:ık gereken bu hi\- Ierle, görüşen Başbakan Gavam'us-Sal- büsbütün karıştırmıştır. Başbakan ge
dise, eter do~ru ise, mi11etlcrarası barış tana ya şu sual sorulmuştur: çen hafta Sovyet büyük elçisi tarahn
dü7.eni hesabına şimdiyedek kaydedil c- Moskova radyosu .d~li neşrl~a- dan yapılan ilci seyahatin b.ma~en 
mtdik bir ileri adıma yol :ı:c-acak, New tında, Sovyet kuvvctl~rın~. g~rl çekıl- nezaket zlyaretleri olduğunu ve sade
York'ta toplanan Giivenlik Konseyi ıneğe başlamalarının ık! hukumet ara- ce Şaha iümadnıımenin takdimi ile 
kendini bekleyen ea büyiik imtUıant b:ı sında yapılan blr anlaşma netlceslnde alakalı bulunduğunu u~ve etm:Şlir 
ınrı ile geçirmek Jrnkinını bulal'aktır olduğunu bildirdi. Acaba yeni Sovyet Sovyeller tar:ıfındon a konula!l cbck-
Bilindi~i gibi SoV}'et llusya 2 n1art tart- büyük elçisile yapılmış bir anlaşma mı 1 dik bir had' 1 k d 

Amerikalılarla · yapılacak 

müsabakalar 

Daha bir kaç fÜD 6nce İrarun adeta 
baştan başa lstlta. edilmek ve baştan ba
şa tecavüze utrama.k man.zarasım anet- Atina 25 (a.a.) - Hellaı gazetesinin olmıyaca~t ve pek çok sayıda solcu StÇ· 
mesı, l'iiven ve banş teşkllitıru blç.e sa- bildirdiğine göre, Yunan hududları bo- men oylarım kul1an:ıcaktır. 
)'an ve bu teşkllitı kökünden baltalayan yunca ~~ar ve Rumen topraklarında Fakat sağcılıı.rm kahir bir cks.!riyel 
bir durumun ıellJmekte oldut unu his· zırhlı bırlıkleri de ihtivk eden öne~li kazanacaklarından şüphe ediimcmcktc
•ettlrmlt ve bu manzara deri bir y is Sovyet .kuvvetleri bulunmaktadır. "Yu- dir. Çünkü adayların ekserisi, Ba!ibakan 
uyandırmaktan rerl lı:almamıı~ c r nanis_tan bu kuvvetJerin mevcudiyetin- Solulis'in liberal partisine mensub olan-

bahis mevzuudur?> enme . ı.se 0 maz.sa> ay ı 
hinde bP'=aıtmayı vaktUe taahhUd eitlfri , S 

1 
b bazı mahfillerde Irana, Sovyet Rusya-

lraru her nedcru:e bo1Jaltn1ak lstf'n1e- Bu suale Ga\·am us- a tana şu ceva ı nın t.aleb:eri kabul edilm<'dW takdir-
tnİ!J ve bu yüzden So\'ycllcrte An .. Jo- vermiştir: d · ı· · d "' · ğ ' d · b' ıı. c- Kuvvetlerin ""eri çekilmesi 19.ı2 e vazıyc ını egışUrece ıne ı:tl"C' ır 

Ameriko.n harb gemisi Missouri de• 
nizcilerile, sporcularımız arasındaki ınü-
sahakalar dolayısile dün bölge merke .. 
zinde bir toplantı yapılmıştır. Bu ,mü .. 
sabakalardan maksad Türk - Ame
rikan gencliği arasında bir yakınlık. mey .. 
dana getirmektir. Dün yapılan ilk top.. 
lan\J.d:ı Amerikalılar adına Mr. Yang Ga 
ha2.1.t bulunmuştur. Hazırlık komitesi iJcj 

memleketin gene sporcuları için ş,u te!dl 
dıe bir program tesbit etmiş.tir. Bu P?"C• 
gram Misso~i gemisıne .Amerikalı mü .. 
messil tarafından bildirilecek: ve geleeek 
cevaba göre hazırlıklar sür'atle ilerleye
cektir. 

6 nisan 946: F.minönü ve Kadıköy Hal .. 
kevinde voleybolı basketbol. Fenerbahçe 
stadında Amerikalıların kendi aral.ınnda 
Beyzbel. 

Saksonlar arasında harb sonu devrinin " "hta 1 k t f · d "l k d" 
en (cci buhranı patlak vermişti. l\to.,ko .. deki Uı;lü andlaşmaya uygun olarak ya- ı rı o ara <' sır e ı me t<ı ır. 

Pılmaktadır.> Bu sabahki I ngiliz gazetelctrınlo ilk 
va. hiikfımeti nl o yola sürüklc•en asıl sc- sahil 1 · ı t hl' · d " 

Bu yUzıJen Güvenlik Konse~lnfn bu den IngHtereyi ve Amerikayı diploma- lar müstesnn, sağa doğru meyletnıektc-
. derakl toplantı.sının •lddetıı kav 1 ti!( yolla,rla haberdar edecektir. Gene bu dirlcr. 

"' c- Sovyet . kıt'alarının tamamile geri e erJ, ranın a ıycsıne aır ;uos-
heb neydi? bunu ö~rl'nmeden hJ\discyc k d ·1 h L- ıaL-· ı 

Çekilmesi hallndc, Azerbaycanın miistak... ova an verı en nJJCre ru;;ıs o unmuş-
c1air her hanırt bir flDşünco yUriitmck t 

7 nisan 1946: Fenerbabçe stadında at .. 
lctizm, misafirlerimizin Amerikan futbol 
maçı . Teknik Universit.e ve Robert 
Kollej'de basketbol maçlarL Dağcılık 
kulübünde tenis maçları. 

' ı• ar t " hl b' 1 h ki " ve aynlıkJıır içinde reçmesl e netlced gazc eye gore, ç ır suret e a ı gos-
çtkma2lar içinde kalarak da~ması bek~ terilemiyecek olan bu tah.şidattan hay
lenlrordu. rete düşen Yunan hük!Uneti, bunların, 

Yunanistana karşı yapılan diplomatik 
Bu yüıde:n Sovyet ordu.lanmn lraru t&zyila desteklemeğe matul olmadığın1 

boşallmafn baştamı, oldoklarıru ve bil- ümid etmektedir. 
tUn bo!]altnıanın blr kao hafta içinde 
t:.mamta.uacafını btldlren haberler her Seçim günü yaklaıırken / 
Jeri!e memnunlukla karşılanm.1ş Fe bu Atina 25 (a.a.) - Pazar günü Yuna-

Eam'cılara mensub 181000 kişi elle
rinde bayraklarla sokaklarda dolaşnuş
lar ve büyük bır miting yapmışlarrlır. 
Bu miting esnasında da söz alan hat~b
ler bu seçimlerin dı?mOC.tratik olmad ığını 
iddia etmişler ve bu seçimlere nıüsa<?cle 
ettikleri için lngilirJeri tcnkid etmi.']ler ... 
dir. 

bel statüsü hak.kında .?ı.'loskovada bazı ur. 
objekti f kalmaya. dikkat eden lı.alcm sa.- kararların alınması bahis mevzuu olmuş Bütün yorumcular, .Rusyanın hu ye-
hib1eri için yakı'ltksız bir hareket olur. mudur?> ni kararı ne kadar m<'mnuniyet verici 
Uzaktan gördüıtümii.z ka.ıJar. :'ıra.da bir ı ı c- Kuzey handaki kuvvetler tamn- o ursa o sun, bu k<.ıyfiyet Rwyanın !!)4.2 
haylJ ı.arışık ve tert>ddüdlii anlnr rec:tt. ı ı dl ihl mile g<'ri çekildikten sonra, bu eya et n an aşmasını · aı etmlt olmıısı gibi 
2 martta yayınlanan bir Sovyct tcbll,tl, k ı b halcik ks statüsünü anayasaya uygun olara a- ari:z: bir · ati ortadan ldıramaz 
lrandaki Sovyet ku\lvctlerinln oradan yin etmek İran hükUmetine aid bir kcy- deınektedirler. 
cckllecc~ini, yalnız bir ka.9 yerde bir !iyettir.> Sağcı Daily Mail gazetesi, Ru 'iyan1n 
wüdde! duba iş:;al rejimine dC'Vam edi-

8 nisan 946: Taksim Belediye gazino
sunda boks maçları yapılacaktır 

Yüzme ihtısas kulübünün yer 
jimna•tik müsabakalan 

l L MoskovA radyosunun yeni bu kararının Birleşmiş l\fillet1~r ıçın 
cceğint billlirfyordu, Sonra. hlr ba'jka bir zafe te kil tr-· · b d ı Su sporları faaliyetinde her ı>ene ileri baberlerfn tesirile duyulan memnuntu- nistanda yapılacak seçimlere solcu par

lun derinle,me~ı. Birleşml'f l\lilll'tler tilerin iştirak ctmcınelerine rağm~n, Bu arada diğer partiler adaylarını des
tetek.külünün büyük bir buhranla kaJ'Şl- Yunan meclisindeki 356 saylavlık için teklemek maks&dile nornıal toplantılar 
ıa,maktan kurtulmas.ı, ciddJyet ve sa.- 1000 den fazla ~~a.! çarpışa~~~.tır. Bu yapmışlardır Tahmin edil d iğine gö!'e, 
İnlmlyetle özlenmlstlr. 

1

. namzedler beş buyuk ve on kuçük par- Kralcı halk partisi 200 saylavlık elde 

haber, irana. yeni Rus kuvvetleri &ün- tavzihleri şı:iltcrc ~e ime~k~~ı~ =~ıkr:~ s:ba~ı: bir hamle yapan tuune ihmas kulübü-
derUdlllnı, b atta. bu ıruvvcUCrin Tahra- Lo d 25 (A p) Mosk"va rad- ·· ·- ·ki -,~ n ra · · - ' ... hareket tarzının .§mil olduğunu yaz - nun yer J ımnasti eri müsabakaları diın 
o:ı 30 kilometre kalasıya. kadar yakl;ış- yosunun ıranın boşaltılması .iii hak - maktadır. Eminönü Halkevi salonunda seçkin hir 
lığını yayınladı. ltusları n tcktib eltili kında söylediğine göre, Irandaki Rus Drı.ily Telgraph• gazetesi de, Sovyet- kalabalık önünde yapılmıştır. Küç~t!er 

B b' le 
1 

ki b b Gil nllk tiyi temsil edeceklerdir. Ayrıca birkaç edecektir. Bu parti, seçimi kazandığı 
u, O}' 

0 ma a era er ve müstakil namzcd de buhmacaj.;:tır.· Bir takdirde Y:.ınanis t.'.ının anayusasını tayin 
Konseyinin lrnn mese.te.sı Ue meşgul ol- k hfill de ıı · . ·· .. 1 1 t ks .ı·ı b' ı b' ·ı • b'ld. 
ınıyacağıı:.ı ıanmak beyhudedir, ç?. ma er e~ı suru en taaan e ma a ı e ır p e ısı yapacngını ı ır-

Şu var Jı,:I Sovyctler Birliğinin İran- gore, solcu parUlerın boykotu umurn1 mişt.i.r. 
d -··-" .... " .. """'""""""uuıımumıınıuıııuıııuıtıııııruırrıuıtıııııuuıııııırmııımıımıunmnoıı"""'"""'"""'-"'"'-

bıı haber üzerinde Aınerlkan kaynakları k da b ml k ilerden bir d ı uman nı, ya ancı me e e !erin teminRt ve niyetleri üıerind'!? ,.iip - arasın a yapı an müsa:'bakada Or:1::ı.n 
ısrarla durdular. 1\loskova'da tikin pek h'· t d'• takd. d• So yet • V f b Süh' ŞıE'Y zu ur e me 161 ır - v hcı oldu;ç.,·nu söylemekte ve bunun için e a irinci, a Erler ikinci, ortalar-
iyi karşllaııan fakat sonralıırı nasıl mu- 1 d ·ı ı 1 "" kıt'a arının Iran an tamamı~ ger a ın- kono:eyin bu meseleyi muhakksk ince- da Şükrü Bekan birinci, İsı:pct ikinci• 
amele gördütii iyl anlaşılmıyan Kıva- · ı 1 h ft kil • d L k ınası içın .>eş a tı a anın aye .. e c- lemcsi icab etti"ini yazm8.ktadır. 1.1üyü lcrdc Salah Türkmen. birinci, Um-
mus Salta na. Tahrana döndükten sonra. .. . · "' t.'<'ğini Soyıemiştir. Times gazetesi ise, Rus kararını mü- ran Orgun ikinci olmuşlardır. Müsa!:ıa .. 

an çrklJmetcı ve bu memleketi boŞalt- • 

ın•ta karar _vererek bu ••r•r'.n ıaıbı- Güvenlik Konseyi 1 ispanya dün Müttefiklere 
luııa geçmes1 hem havayı dilzeltınl!J , ' 

vaziyeti örten sır pcrtlcsl gene kald1rı- G .. k d d k ene 1.-.ı.os ova ra yosun a .ıı::onuşan ı;aid bir surette -.,.arıılam•kla v• Ru• alardan sonra kıf yüzmelerine ve dün 
1nmad1. Nihayet. Sta11n'in demecinden- !it "' "' "'" l\'lagdido[f, Ru.s - Iran ihtilw.ının tama- kararına rağmrn kon!eyin Iran mcrı.cle- yapılan hareketlerde derece alanların 
beri, siyaset dünyasında ayıhnlı:a. doğ- 11 ı 1 • • · men ha cdi ehi mesi ıçın Azcroaycantn sini incelemesi icab etti~ni yazmakta- mükifatlarıru Tümgeneral Milmtaz: Ulu-

::;:,ı~~ş.~~·•k meselelerin menuıına dün toplandı nota verdi ru bir yürüyüş göze çarpıyor. ( d "' 
İtiraf etmek Iazım ki, bu hayırh de- muhtariyetinin Iran tara ın an tanın- dır. . ooy vermiştir. 

ması lazım gcldiğinl söylemiş ve petrol İngiltere hükiimeti TahrAndan ------------
Sov1et orduları !randan çekUmt>kte, - BQ.fıaTafı l inci sahiJede -

Oldutwıa •örcı sorulabilecek sualler,! kalılar bundan .son derece memnunuz ve 
~r.kilmruln 2 martta.. yapılmamış otnıa• : kendi!~r~e e~. olarak meml:Jcetimiı.i s.e-
11run scbeblle çekilme teşebbUsıinün ke-ı çen butün dunya mtlletlerınln temsıl
ısln bir surette başarılmasını sağlayacak cilerinin rahatını temin için elimizden 
teminata. aid olabUlr. Bu sayede Sovyet- gelen her teYl yapmaya çalışacağız. 
ler BlrlJflnln Blrle~mlş Milletler teşek- · cAmer~ Birleşik devletleri bugün 
l.ü.lüne karşı olan durumunun hakiki 1 burada slz.ı karşılarken yalnu muvaffa
ına.hlyeU anla'1-lacak ve genel siyasi va.-! kıyet dilen1ekle kalmıyor, ayni zamanda 
ttyet, ona ıöre şekli alacaktır. / dünya sulhünwı korunma~ı da.vasında 

SovyetJer Blrlitl Ulkeslnfn, Güvenlik 
1 
sizinle beraber ca:ıta, başla 1şbirliğ1. yap. 

konseyinde, ırandan çekilme teşebbü· ı maya kar~r verrnış bulu~uyor .> 
•ünun" clddl•eUn d lr t 1 1 1 Amerıkan Dt§ lşlerı Bakanının 

,1 e a em na verme- • tk 
il beklendJ.11 için İran buhranının mu .. ! B d Anu ulk D • 1· !eri Ba 
'faffakJ ti k 1 lıkla il · un an sonra mcr a ıv ş -

yr e ve o ıı.y a atılması· k Mr B rnes hükO.meU adına söz 
hekle.njyor. Bunun vercc<!lf tik. mühim 1 an ı · y ' . "k 
tıetloe büyiik dev1et1'! s'lnd t ı alarak murahhaslara ho., geldinız dedı -
bir a.yrıtıtm önlcnmesl~l;r.ı a, am ı ten sonra, bilhassa Bir)e~miş Ml~~etler 

y L. 1r bllhr b • 
1 

l anayasası üzerinde durarak tu sozleri 
0"'-l!IR an aru, u net eeyl do· , .• 1 . ti 

furm ~ u. b ı ' ÇU U • :,;oy emış r: 
a~ '"ere u unuyorou. nk , m e .. j c~mcrika Birleşik Devletleri dünya 

~le büyük devletler tarafından imzala- 1 sulhunu koruma.ya. karar venntş bulu
an anla1malar.r. deter v~menıek nok· ı· nıtvor ve bütün mllletterın de ayni ka.-

tar.ına dayanıyor ve bu YÜ'Zden aradaki nntş olduklarına. emtndir. 
tl~ııru.m büytidlikçe büyüyordu. 1 ra~Jr~mtş Milletler anayasası eski ım-

SoV}'eUer BlrlJtf, lranı bo.!}altmata ! Uya.zlann hepsini kaldırmış, kUçük, bü
karar \'ermeklcı bu meselenin Ucrt aürül-' yük bUtün devletleri her hanıt bir ihtl
llıeslne meydan verınemJş: ve bunun se· lA.f dolayıslle kUvvet kullanmaktan ve 
beb olacatı ayrılıtı önlrınlş buluyor. kuvvetle tehdid etme~ menetmiştir. 

Bu da htr şeyden fazla, Birleşmiş Kuvvetin kull&nılal:ı1lecet1 bir yer ·vana-, 
l\tuıeucı· Oüvenllk teşkll:\tıru }fuvvetıen- 0 da. kanunu müda.!aadır . ..Bundan böy
tlirecek ve onun manev1 otoritesi bakı- ıe milletler ·de !(!rdler gibi kavgalarını 
nu.ndan büyük bir kazanc teşkil edecek· sUAha başvurmadan halledecekler, Blr
tJr. 1eşmi, MtneUer anayıisası dahilinde hak-
İran me11eleslne batlı olan petrol im· h:ı.rım araya.caklardır. Fakat, bir tek 

tlyaztarı ba.bsine ıcllnce, bunun k olay mJlletln kanunu tek taraflı ele alarak 
kolay orta<lan knlkacatı sanılamaz. Bel- onu istediği gibi tatbik etmeğe de hakkı 
ltı. p,.trol edJnm'k ve ondan faylanmak )'-OktUr. ortaya. çıkacak h er lhtlW an
l'olundakJ ,.arış, atom t akatlnln J!yılı:lle cak buraya gelebilir. Onun için,_ Konsey 
db:gl.nle.neret petrol ihtiyacını ortadan daimi bir mahiyettedir ve kendisine &U

k•ldırma.sına kadar devam edip rfdecek nulacak ıı.er mesele karşısında. vazi!estnl 
"'te devletler aruında bir slirü re.r&iD- yapma.YE\ hazırdır. Dünya bari§: ve gü
llktere ıcbeb olacaktır. venllğlnt korumak bakımlndan en bU-
Şimd!llk asıl mesele, lranın batırnsu- yllk mesullyet Güvenlik Konseyine da-

1111 ve bbtlinliJtüdür. Görünü.şe göre, ya.nmaktadır. HulA.sa, a:eçml§te mlllet
~ururn, bu amaca doğru müspet adım- lerin yaptıkları her işi bundan böyle 
ar atmaktadır. Ve ba da, bühi.n siyaset Konsey başaracaldır. 
i1enııne rahat bir nefes almak imkii.nın1 Bugün Birleşmiş Mlllet\er dünya sul-
terrntştır, hunu korumak va.zifesinl üzerlerine al· 

mış bulunuyorlar ve bütün dünya mll-
Şlnıdlkl halde beklenen şey, hanın !etleri de ancak sulh yolunda ilerlemek 

:~~:~:~::ıı:: ;~ b:~~!iJn~fr~a:a1::! nmısundadır. Burada dünya mllletlerlne 
başarılmasıdır. Bu btl4arı, Güvenlik te- hızmet etmek için toplanmış bulunuyo
.... ruz. Onların llm.1dlerin1 boşa. çıka.rmı
..,...kkUlünUn Jtlbnrını kökleştirir ve mll-
fetteraras1 bayata yeni ve hayırlı bir bıı yalım.> 

Mr. BYrnes'ün SÖZ1er1nden eonra, ya.-
•crır. 

Ömer Rıza DOGRUL 

Lise mezunlarının yedek 
subaylık hakkı 

• p1lan husust bir görüşme üzerine, İran 
meselesinin ynrın konuşulmasına karar 
vererek oturum sona ermiştir. 

. Ankara, 25 (Tele(onla) · - Liseyi bl
lirenlerin askerlik müddetlerini er ola
tlJ( yapmaları hakkında ilgili daireler 
•tasındaki görüımelcr sona ermiş ve 
bir kanun ta.sarıst hazırlanını~hr. Yeni 
kanun, askerliklerini kanunun neşri ta
tih.irıdcın .sonra yapacaklara şamil o
acağından1 askerliklerini yedek subay 
olarak yapmış ve yapmakta olan lise 
t'tıezuntorının subayLlc hakkı b§kl ka
~acalttır. 

Güvenlik Konseyinde Ru•yadan 
istenecek malllmat 

New-York 25 Ca..a.) - Reuter blldlrt· 
yor : 

İyt he.her o.lan Amerikan mahflllerlne 
göre, Sovyet Jı:uvveUerlnin tranı tahllye
stnt bildiren haberler karşısında. Ameri
kan baSintnın 1zhar ettığt memnunluk 
henüz mevsımsıutir. · 
ÖğrenJJdlğine göre, GüvenUk Konseyi 

toplanır toplanmnz, Attıertkan ve İngt
liz murahhas heyetleri, tahliye üzcrlnde 
Sovy..et - İran anlaşması Ue neticelenen 
Sovyet - İran müzakcrclerV hakkında 

- BattaTah 1 inct şahitecie -
tenleri d1kkatlc tetltlk etm't'kle bera
ber gereken ha.zırlıklarcla buluna.cağı 

kaydedilmoktedlr. 
Dış işıert Bakanlığının btr merrturu 

notanın hakikl metnini gaze:tecilere 
göstermekten 1mt.ına etmiştir. Bu me
nıur. notaıun dlplomo.tık blr ves1ka. ol
duğunu1 bu tt.lbarla. muhteviyatının açı
t:ı vurulamıya.catıru söylemtşttr. 

Notada İspanya.da. vukua. gelen bal
ta.lama hareketlerinden do bnhscdlld..iğt 

ve bu Mreketlerin Fransız hükünıetl t3.
ra.fından desteklendlQ1. iddia. olunduğu 

da. SÖylenmek.tedlr. 

Fransızlar ne diyor? 
Parls 25 (A.P.) - Pnriste, Aınerlka ve 

İngillereye veril~n İspanyol notaları 
hakkında. bir tefslrde bulunulın:ımakta.

C.ır. Fransız Dış İşleri Bakanlığında ha
sıl olan knna:ıtc göre, Frnnsızltı.rın ken
di hududlan içl.nd.c yaptıklıırı 1şler İs
panyayı değU, kendtlerini Ugilendlr
mektedlr. 

Fransız Dış İşleri Bakanlığının bir 
memuru şunla.rı &öyleml§t,lr: 

c- Hududde. hiç bl,r ask.eı1 hareket 
olmadığı gibi Fransız çeteleri de hiç bir 
laaliyet göstermemektedirler. Her türlü 
hA.dlselerf" mAnl olm&k: Jçin polis ve 
Jandıırma. mü!tezeleri to.kviye &clilmlş
t!r.> 

Sumner Welles'e göre 
Washlııgton 25 (a.a.) - Dış İşleri Ba

kR.nlığı eski müst.eşarı sumner We11es, 
dün akşam radyoda yayınladığı. deme
cinde, cBırleştk Amerikanın İspanya 
ha.kkında.k! styaseu yen! bir dünya har
bine sebeb oln.blllr> demlştlr. 

1936 yıhndııki İspanya dahlll harbinin 
Sovyetlerle Almanya ve ıtalya faşist 

lıük1lmetlert arasında. blr mücadele do
ğurduğ"Unn belirten Welles, bu defa. da 
b!r İspanyol dahili ho.rbl çıkarsa. Uç 
Büyükler arasında ayni tarz~ bir mü
cadele başgöstereceğtnl tıı\ve etmtştir. 

Fransa, l11panya meselesini 
k Jnseye götürmiyor 

Londra 25 (B.B.C.) - Fransız: hükQ-
metinin, Franco rejimi meselesini Gii
venlik Konseyine sunmak hususundaki 
teklifini geri aldığı bildirjlmf'k~dir, 

Bununla beraber, Fransız hükltmeti
nin, Ispanyaya karşı iktısadi zecri tedbir
lere ba.$vurmak istlyeceği. nnlaşllmak:
tadır. 

lzmir fuarı 
İzmir, 25 (Telefonla) - İzmir fua. 

rınm bu yıl milli veya milletlerarası 
mahiyc.ıtte olması hakkında henüz bir 
karar verilmiş değildir. Milli olacağı 
hakkında çıkarılan _haberler mevsim
sizdir. 

t~fsUA.t, bu anlaşmanın ctahltye beklen
medik blr hM.lse vukua gelmezse ola
cJ.ktır.> kaydı hakkında ızaha.t ve 2 
martta. İraru terk mecburi.Yetinde bulu
n:ın Sovyet kıt'alarırun İranda mayısa 
kadar ka.lmalan sebebi hakkında ma1Q
mat isteyeceklerdir. 

tL~lkliğin bir sebcblul de, son g-ünlerde lmtiya:z:ları hakkındaki Iran siyasetinin A b d ı ı " 
,\ınerikau poJitlk:ıSJnda birdenbire b:ış. Sovyet hü~tümetine teminat verecek şc- teyid edici haber bekliyo.- ra ev et erı °'.! 
gösteren azim!:, lcrcddüdsüz, ba,.eğıneı k ld d kik ed'l 1 · b ti Londra 25 (a.a.) - IngiJtcrc hükU - ... 

i e yeni en tet 1 mes ıca et - mcti, Sovyet kuvvetlerinin lranda'n bo- • & 
ve crkekçr karakterde aranıalıdır, Bu ğini ilave etmiştir . 
si.itunt'\ra g-öz g'et.lllrmek zabınetlne kat- şallılması işinin ileriemckte olduğuna halk ı arasında~ b'"~ 
1 k Rus kıtalarmın mevcudu ve Iran hu"kOm~'nı'n ...,,,vyet P.u•y• ı','e anın o uyuculnrımız aylardanbt'rl yaz- t·w ........ ... 
maktan btkmadıtımız dUşiinceyl hatır- Tahran 25 (A.P.) - Yüksek ;ahsiyct, bir anlaşmaya varmı§ bu!unduğ-..ına da- d 11 

ı ki . resmi rakamlara göre, kuz.ey Irandaki ı'r ha'-rlerın' teyı'd edilı'p edllmlyece•ı'nl · f ayaca. ·ardır : Bırlcşnıiş I\Jilletlc r t.eşki- ue "" •• t k t b• • .,. Q 

l~tına ya inanmak, yahud da inanma- Rus kıt'alarının mevcudunun 100 bine incelemesi için Tahrandaki r:ıas:ahatgil- muş ere a ııye 
ak b h '· 1 1 yakın olduğunu söylemJıt.ir . tiç ay ev- zarına talı'mat vermı'ı"r. m a ı5 rucvzuut ur. Bu tt,iı:l lt ya'fa- w 

a k h d vel bu kıt'aların mevcudu 30 bin ki1i Bu hac.r, bu sabah Londrada res _ Y ca saı er şey rn önee onun dayan- ~ 
dıJ"ı prensipleri ya'jatmak, 0 uturda. her idi. men bildirilmiştir. Yukarıdakl noktalar 
ftda.kıirhtı güze a lmak gerekir. flcr lranın kabul elliği şartlar üz.erinde henüz Londraya hiçbir teyid 
hangi bir devlrtl kııdırınaktan sakın a· Moskova 25 (:ı.a.) - 1\1oskova ya- gelmemiştir. 
rak yabud harbdcn korkarnk yapılan b-ancı mahfillerinde dolaıan ;myjalaı-3 Gene bu sabah Ingiliz maka'mlarının 
küçük eoncc~sifln'Jar, yarın isler bten1e:z: göre, I ran hükO.mcti lran Aıerbaycanı- resmen bildirdiklerine göre, lngiltere 
tUyük facialar dolurıır. Ul'r bir h;idise nın mahalli muhtariyet.ini tanımrı.yı ve hil.k:Omctinin Iran ihtilatı karşıunda 
U:zerinde uıun boylu durıı.rak kar!J ı ta- tnürteci tı.n.surları hüklı.mct bürolar•n - duyduğu endişelere ilk sebcb, Irana, 
rafla pazarlıta girişmenin pratik hlo bir dan uzaklaştırmayı kabul etmiıtir. Moskova Ue müzakerelere girmesi için 
faydası yoktur, Banşı kurtarmıık tçln Bu, haberlerde ili ve edildiğl'"l.C gö - tazyik yapılmıı alınası ihtimali<l\r. 
en kestirme yol, teker teker ınese1e1erl re, İran hükô.meti, yabancı devletler<' Filhakika, yetkili Londra mahfille _ 
rıeğil, fakat umumi olarak ve sonuna verilecek olan petrol imtiyaı.iarı hak- rine göre, Iranın tahliyesi hakkındaki 
kadar prensipleri ' müdafaa .. tmektir. kınd:lk.i siyasetini yeniden inc<!'.emck- Ru.s kararı İran hükfunetinln, Ruıç!arın 
Son g-ünlerdc yürütmeğe ba,ladıfı po- ı tedir. belliba,lı isteklerin kabul etmesinden i-
IUlka il<' Amerika. bu yolu tuttuAun u Londranın görüıü Jeri gelmektedir. 
ıösteriyor. Güvenlik Kono;eylnln ümtd Londra 25 (a .a.) - Sovyc't Rusyanın, Londradaki resml o1mıyan Rus mah-
\erici bir bava. içinde toplrtnma.sı yeni Irandaki askerlerini geri çekmek ka - fillerinin son üç hafta zarfında bildir
poJitikanıu ilk neticesidir. GevŞemeden rarı büyük bir hayret uyandırmıştır. diklerine göre, Tahran hükClıncti pet
o yolda devam edi ld ifl takdirde barışı Sovyetlcrin cbcklerunedik bir hôdi~e rol imtiyazlan anlasması konusı1ndak.i 
kurtarn:ak lmkılnları artacaktır. Unut· olmazsa> _ kayıdları üzerinde durulmak- durumunu ve Iran başkentinde daha 
mıyalını ki öteki yolun arkasında. yalnız tadır .• Beklenme-dik bir hidise olmaz- dostane bir hükU.mE!U.n kurulması me
ve s:ıdecc harb var. ::;a, kaydının Güvc..nltk Konseyinde dik- .. elesini yeniden incelemediği takditde, 

NADIR NADi 

lngilizlere satılacak 
üzüm ve incir 
- BQ.ftarafı 1 i.ncl •ahi/ede -

olmuştur. Satışlar serbest dövizle ya
pılacaktır. Miktarı 0000 tondur. 
Tarım KoopcratiflETi Umum !\Iüdürü 

bu anlaı:mayı mi.itcakıb Ankaraya ve 
Birlikler Umumi Kiitibi evvelki gün 
İzmire gitmiştir. 
İneirle.rimizin satışı üzerinden tem<tsta 

bulunmak üzere iki kişilik bir hcveoi: 
yakında Arnerikaya gidecektir. Indr 
rekoltemizin tamamen Amerfkaya satıl 
ması mümkün görülmektedir, 

• • lran radyosunun yersiz 
serzenişi bir 

ll'loskova 25 (R.) - Tahran radyosu 
24 tarihi ile ı;u haberi vermiştir: 

•Son iki gün içinde Ankara r~dyosu 
gftya Tahranda !<anşıkhk.lar çıktıjına 
dair, dost bir hükUmet raclyoswıdan 
beklenmiyen bir haber yayınlamıştır. 
Ankara radyosunun,' hiçbir ash ve esası 
ofmıyan ve iki dost hükUmetit! arasını 
açmak gayesini güden bu yalan habe
ri düzelteceğini umarız.> 

CUMHURiYET - Bizim bildiğimiz 
mevzuubahs haberln başka yabancı kay_ 
naklar tarafından yayınlanmı., olduğu
dur_ Ankara r adyosu ols:ı olsa bunları 
nakletmiştir, 

katle mütalca edilecel';i muhakkak gı- Moskova, I randa bulunan Rus kıt'ala
bidir. Moskovadan tahliye haberinin rını geri çekmiyecckti. 
böyle bir zamanda verilm<'si de hayret Moskovadan gelen son haberltt, Gn
uyandınnıştır. 1\1cselA, tahliyenin, clran vam'us-Saltana'nm bu muhtelif t me -
hükOmetile varılan anlaşmaya uygun selelerdeki Rus noktai nazarını kabul 
olduğu• söylenmektedir. etU~ intıbaını uyandırmaktadır. . 

lngillere ve Irak 
Kahire 25 (A.P.) - Irak :OükO.meti, 

İngiltcreden, 1932 tarihli lngili:z: - Iruk 
andlaşmasının tadilini istemişUr. Gaze
tecilere bu haberi veren Irak Başbaka
nı Said Süvcydi, İngiltere hükQmetinin 
t:ru talebi kabul ettiğini, fakat aceley-: 
mahal olmadığın ı ve Irak hük\lnıeti 
müzakereye girişmeğe hazır olduğu za
man keyfiyetten lngiliz hükO.m~tini ha
berdar edeceğini söylemiştir. 
Başbakan, !rakın Ingiliz askeri işga

linde bulwıduğunu söylemenin yanlıı 
olacağını beyan etmiş ve lnglitercnin 
Irakta sadece askeri üslere ve hava 
meydanlarına malik olduğunu belirt
miştir. Müzakerelerin yapılacağı tarih 
henüz tesbit edilmemiştir. 

Irak Başbakanı, diğer taraft.an, Iran 
Kürdlerinin bağımsızlıklarını iJAn et
tiklerine dair dolaşan söylentinin te
yid edJldiğine dair bir şey bilmemek~dir . 

Süveydi, Türk hükfı.metile müzakere 
halinde bulunan Irak heyetinin sadece 
iktisadi, ticari ve kültürel bir andlq. 
ma akdine çalıştığını söylemiştir. 

Gazeteciler, Başbakana In.gilizlerin 
son zamanlarda Iraktaki kıt'alarını tak
viye edip etmediklerini sormu2lardır. 
aaşbaka.n, bu &uale ancak genel kur -
may mensublarının cevab vereceğini 
bildirmiştir. 

Kahirede son . zamanlarda söylendi -

Mihailoviç nasıl 

yakalandı? 
Belg,-ad 25 (A.P.) - Yakalandığı 

resmen teyid edilen General Mihallo
vi~ 10.000 masum insanı öldürmekle it
ham edilmektedir. 

A1ihailoviç takiblerden kurtulmak lçi.n 
son günlerde, dağlaı-da hem'!n durma
dan mağara değiştirmekte idi. Mihailo
viç 1945 te bozguna uğradığı zaman -
danberi, maıyetinde bulunan 12 kJşi ile 
dolaşıyordu. Bunlar, onun muhahı kıt
asıı_u teşkil etmekte idiler. Mihailoviç'i 
takib eden müfrezeler onu nihayet ma
iyetindeki 12 kişi ile bir mağarada 
bulmuşlardır. Bclgrad r adyosu, bu tev
kifin mürtecilerln son ümidini de or
tadan kaldıracağını ilfive etmiştir. 

Mihailoviç harb suçlusu 1 
Londra 25 (B.B.C.J - Belgradda Gc

ner~l Mihailoviçin yakalanması hak.kın
da lç işleri Bakanı t..ıabat vererek de
miştir ki: 

- Yugoslavyanm düşmanı Randolph 
Churchill'in lbüyü..'t bir kuvvetle Yugos
lavya dağlarını elde tuttuğunu söyledi
ği General Mihailoviç eliml:z:dedir. Kral 
Petro ile ve Polonyalı General Andcrsle 
görü!jlüğü sabit olan Mihailoviçln, de
mokrat Yugoslavyanın kötülüğünü isti
yen son şahı~ olduğuna şüphemiz yok
tur .• 

Kahire 25 (a.a.) - Arab Birliğinın 
Uçüncü oturumu bugün Kahired~ a
çılmıştır. 

Birlik, önümüzd,ki günler zarfında 
üye devletlerin bütün vatandaılarına 
müşterek bir tabiiyetin tarunmasile ye ... 
ni bir adım atacaktır. Bundan •loğacalt 
ilk netice viz.elerin ve bütün Art1;b 
memleketleri arasındaki seyaİ'ıat güç ... 
lüklerin.in ortadan kallmıa.sı olacaktır. 
Arablar kendi memlekeUeri tarafından 
verilen pasaportlarla birliğe dahil bu
lunan diğer bütün memleketler1e seya
hat edebileceklerdir. 

Kral Fanık, Arab Birliğinin blrir.d 
yıldönümü mtinasebeüle, yaptılı beya.. 
eatta .bütün Arablar için yakınd• mü; · 
terek tabiiyetin ihdas edileceğbi> bil• 
dirmiştir. 

Diğeor taraftan, Irak Başbakanı yap .. 
tığı beyanatta cmüıterek: vatandaılık• 
fikrine tamam.ile tar!lftar olduğunu bil .. 
dinniştir. 

Mısır basanı da, Suriyenin Kahirede
ki elçisi Cemil Mardam'm söyledilll 
nutkun önemini açıklamaktadır. 

Cemil Mardam Bey tunları aöyle .. 
miştir: 

•- Suriye, tam Arab Birll!inin tC""" 
ıekkülü için kendi hükümranlığından 
bile feragat. etmeğe hazırdır.> 

İzmirde feci bir cinayet 
Izrnir 25 (Tel~fonla) - Dün geceya

rısından sonra sa'at 2,30 da Servilimeıcid .. 
de tüyler ürpertici bir cinayet olmuş• 
tur. 

Tütün amelesinden Erınenakli Ali 
Çolha, bir buçuk aydanberi u~nlıaJ. 
bulunduğu 15 yaşında bir kız olan. N~ ., .. 
lAnm birkaç gün evvel Istanbula gidıp 
gelmesini ve dün pantalon giyip Kadi .. 
fekaleye geımeğe gitmesini bahane it
tihaz ederek münakac;aya başlamt~tır. 

Ali Çolha bir aralık, odada N~clinın 
annesi Fatınanın 'bulunmasına ra~men 

nişanlısının koynuna girip yatmak iste 
miş, Fatma chenü:z: nikah yapma .. 
dınız olamaz. diyinoe yorganı çe .. 
kerek Necl8.yı iki yerinden bıçaklamış .. 
tır. 

Evet, f\.fesule Bacı bu sefer bağırma
dı; darılmadı. Fakat hepsinden fenasını 
raptı. Bazı geceler karşı ve arka ev
~de gramofon çalarlardı. Mcsule .J3tıcı 
·-~ nlardan, şarkı da de~l de bir gazel 
hitendj, Onun güler~<.en ve ağlarken 
f <tna adeta güz.el gelen bir seııi vardı. 
~ltat cBan sanı aşkı ile ... > diye gazel 
&OyJemeğe başlayınca! 

MiSKiNLER TEKKESi 
Muallim akşam yemcklerınt pJş~rmeyt, ğine göre Iraktaki lngiliz kıt'aları l rtık 

küçük kızı giydirip taramayı öğrendi. hududu boyunca yerleşmiş bulunmak.
Fakat bulaşık yıkamayı ö:lrenemedl; tadır. 
d.aha. doğnısu 'M.ından duyrtuQu ttkstntl· Gazeteciler Başbakana Irak Kürdlcri 
Y1 bir tllrlü gtdcremedl. arasında karışıklıklar olduğuna dair 

General Mihailoviç harb suçluau ola
rak yargılanacaktır. Osna isimli Yugos
lav gizli Polis teşkil.Btı tekrar ihya oıun
muştur. 

Kız can havlile yataktan fırlayıp so
kağa çıkmış ve kaçmağa ba$1amıştır. 
Ali kendisini takib etmek Lsteyince, 
Fatma mani olmuş ve aralarında bir 
boğuşma başlamıştır. Ali iki bıı;ak dar
besile Fatmayı karnından ağır S\lrette 
yataladıktan sonra, evd"n fuiamış, yacı 
ralarından kanlar akar~k kaçniakta o .. 
lan Nccliya Da.nameydarunda y~Uşmiş 
ve 14 yerinden daha vurup kızı öldür
müştür. K atil yakalanmıştır. 

'
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ile 

l3aıı. ak.fam mutfaktan geJen bulaşık 
~ırtıları arasında onun tıaht bir neıyı 
ll kadar sefil ve &ülünç bir kılığa so
~ bu gazeli dinlerken eski çığlıkları 
lıe hasretle arrımııtımdır. 

v 
İlk geldljjlm zaman bu mahalle dar 

~e eğri büğrü lbir sokağın bo:z:Lılt kal
~ırntarı kenarına dizilmi!j irili ':':1S:tlı 
~ 4ıra evden ibaretti. Boyaları dökul
\.t U., ıahni,lcri çarpılm1ş, saçaklarının 
rıltıanmış kafeslerinde güvercinler 

rıv• t.utmut eski zaman evleri; başka 
l" lr iddia ve heves, başka çcşid pence
t tl~r, kapılar ve balkonlarla tuğladan, 
~~~n y;ıpıldıkları halde onlar kadar 
.t fU ve üıtiy.:ır bir çehre bağlamış yc-ni 
ttnan e.vleri ve aralarında yeni bir 

~iil.t\gın veya zelzeleden çıkmışa benıe
'n bir kaç virane. 

rtı Sq iki sıra ev bcıUm içln .uzun . za
i. an, ~ara:(i:z: göstermetiklcrl gıbi, içı ve 
~kası olmıyan tek yü?.lii. bir resimden 
ı ~et kalmıştır. Gündüzleri, urun yıl
~ asılı kaldıRı bir duvarda güneşten, 
~ll~dan, rutubetten boyalat'ı sillnmeğe 

1 
ı tutmuş bir eski suluboya, gece 

• u 1 t t\ea pencerelerinin dı1arıdan ve tar-
d\~~ _vu ruy ormU$ gibi f(örii\en ölü ay ... 
~arlle bir karanlık .kabartma .. 

Yazan: Reşad Nur i GUntckln Tefrika 60 

G~en yıllar içinde bu kapıJardnn gi
rip çıkan insanlar gördüm; içerlerinden 
ve kapı önlerinden sesler i şittim. Ben
de bunlara kareı asla blr merak ve te
cessüs yoktu, Hı:ı.ttıl pencerelerini bile 

knpalı tuttuğum evimde etrafımı saran 
t!un yalnızlığı içinde rııh:ıbız editme!tten 
korkarak bunlardan kaçınıyordum bile. 

Böyle olmakla bernbcr bu görünüş
ler ve M?sler, geçen zoman içinde birikc 
birike ıöyle bir !ıSdise oldu. Oldu ld 
bu sokak bcnlm için bir can.sız resim 

olmaktan çık.mala baolnclı; cepheler 
yavaş yavaş aydınJandı. Bir k€'l'e bile 
ayak basnı::ıdığım, hatta geçen aralık 
kapılarından bir göz: atmayı merak et. 
mediğim halde ıinıdi hepsinin içinij o

daln.rı, merdivenleri, rnutfaklar ile ve 
daha bütün gizli kö~elerile biliyorumj 
içindeki insanlarla yaşayı,Iarını en 
mahrem hareketlerile, bir ruh gibi, is
temeden seyrediyorum. 

Önündeki yıkık ~ımenin kenarın -
dan bizim evin cephesine bir ince as
ma da1ı uzayan dar yüzlü tahta evin 
üst katında bir kr.ıba kız oturur. Baba 

mualllmdir. Belki de benim Ismıı.i!in b~r 
118.h gibi göklere çıkardığı adaın, Bu 
muallimin ıakaklarına kır düşrneğe 
bqlamııtır. Fakat yaşı nihayet otuz 

altıdır. Biraz evvel gömleğinin kolları
nı sıvayarak bir gazocağında pişirdiği 
yemeği baba kız yedilcr. Kız yedi ya. 
şında zayıf, sarJŞlll bir çocuk. Mutfnk 

ht.linc getirilen aralıkla durmadan ba
basının ayakları arasında dolaştı; ya .. 
vaş yavaş şarkı söyleyen baba. onun 
kendisine yardım gayretile bir şey de. 
virlmcı.sinden, yu.hud kırdırmasındnn 

korkuyor; ikidebir şnrkısını ·keserek: 
•Hadi sen yer ha:z:ırlai tabakları koy 

çatalları yıka, yalnız bıça.1.tla ekmeği 
kesme> diye başından savuyordu. Her 

şey hazır olunca çocuğun damhısını f ... 
çirdi; bütün gayretine rağmen gene pek 
le:z:zeW pişmemiş yeıneği ona daha faz_ 
la yedirmek için türlü maskaralıklar 

yaptı; sonra beraber oynadılar; k:z ni. 
hayet C6tlemcğe başladı ve hiçbir oyu
nu reddctmiyen güler yüzlü, ~n ba
bacığa yc.ni bir oyun teklif ederken ba
şını yana bırakarak uyuyuverdi. Mual
lim ayoklarının ucuna basa base. bJ-kaç 

kere aralığa gidip gelerek ı;ofı-adaki 
kirli tabakları ve çıı.tal bıçakl:ırı taşıdı; 
onları şıkırdatmamaia gayret ederek, 

hepsini bir '(ifaya topladı. Bizim bitişiği
mizde oturan bir ihtiyar kadın, yarın 
sabah oraya uğrıyarak bu bulaşıkları 
çalkalayacaklır. 

Şimdi artık lı\mba. dolaşmıyor; gece- dolapn §8.yiala.rdan bahset:nişJerdir. 
Yansından çok sonralara kadar kımıl- }3aşb3kan, bunun tamamile bir iç me

danm::ıdan yanacağı. yere konmuştur. sele olduğunu söylemiştir. Irak Kü.rd
Baba küçük klZl kanapeden atarak ya- lerl sadece mahalll memurlardan hot
tağına. götürdü ; kUCaA'ında cvtrıp çcvı- nudsuzluk göstermektedirler. 5üveydi, 
rerek Soydu; geceliğtnı glydlrdt. Bun- ~ıl akta hiç bir Rus faaliyeU olmadığını 
tarı yaparken eğilerek, hattn. bnza.n gHz- ive etmiştir. 

Ingiltere ile yapılacak müıakereler 
ltlğllnü taka:rnk çocuın. muayene <diyor. 
Bütün dikkatine rağmen vUcudünü ·cı- ~:v~una avdet eden Ba§bakan demiı-
hz ve sefil görüyor; kul:ıklilrının arkıı- ın· gil c tere ile aramızdaki münasebet-
sının ve boynunun kirli olduıtı.ınu göı11-

lerlıı tam bir anlaşma ve dostlut:ı da-
Y'Or ; gömlekiflln. koltuk altını sökülmüş, yanmasını istiyoruz. Andlaşmıının ta -
bir dltğn:.eslnl kopmuş görüyor. uYku dili San Francisco ıınayasaslle ohenk
hallnde gözlerinin çukuruna burnunun leşecektir.> 
kenarlannıı düşen gölge on~ crJmtcı. ve B • İr Sovyet g:ızeteıi diyor ki 
soımu_ş göstfrlyor. Ya arasıra ricrtndcn M 
derine için! çektikçe titreşen dudakla- oskova 25 (a.a.) - Ingiltef'?nin Or-

ta~rkta ve bilhasia I rakla tirdünd~ 
rının renksizliği!. Baba gözltıktlndcn tak.ib ettiği siyaseti tahlil eden .Kızıl 

;:rı:iı~~:.YlF~~~n~~~~~~~n bu~~: ~onarıma> gazetesinin dış siyaset mu -

oynadığı gölgeler onu bu sefer daha. ça- 1 m3::~r~l~~:eı:a~ırr::n~~as:~::kiNS:~ 
restz surette sefil göstererek cvham1nı Said Pa§Bnın beyanatı üzerinde durıı 
arttırıyor. Bir günün tllrlü türlü yor- rak şunları ya:z.ıyor: 
gunluklarından, hırçınlıklıırınd:ın sonra. '*'" «Türkiye, Irak ve vrdün, bir büyük 
kcrıdlni uykuya -teslim cdrn her çocuk devlctiı (?ı.1uharrir burada hiç ıüp_~e
hnklkaLte budur. Fak[lt ancak anası ol- siz Sovyet Rusyadnn bahsetmek isti -
madığı zaman böyle görünür. Ben hiç yor) Ortaşark memleketlerinden ayı _ 
bir §:ey bilmeden ya. görmeden e:ııhadet ran bir sed teşkil etmektedir. Du iti -
eder1nı kl bu küçük kız, anası zamanın· barla, Yakındoğu ismi verilen blokun 
da da. bnşka ,. ttlr1U bakılımyordu; belki nasıl bir istiknm~·t aldığı burada açık
hnttA. boynu şimdikinden daha. kirli, ça görülüyor. inı;:ıiltereni.nı Tüdtiye _ 
:Yl!ı.U daha zıı.yıftı. Irak nliizakerelerine gösterdiği yakın 

(Arkası var) alaka, Arab 1 memleketlerinde, Büyük 

Satılamıyan tütünler 
Ankara 25 (Telefonla) - H aber ve

ri~djğine göre, satış yapa.ınıyan t1cirlerin 
eltndeki tütünlerı.-,. mübayaası takarrür 
etmiş, bunun iı:;:in Tütün Limitede iki 
milyon lira verilmiştir. 

Hasan Rıza Zobu'nun 

~cenazesi 

Kıymetli sahne sanatk3rımız Vasfi Rı
za Zobu'nun pederi Hasan Rıza Zo
bu'nun vefat ettiğini dünkü sayınuzda 
teessürle bil dirmlştjk. ?\ierhumun cena
zesi bugün Mecldlyeköyündeki evinden 
11 de kaldırılarak Beşiktaş camiine nak
ledilecek, orada namazı kılındıktan son
ra Orta.köydeki Y ahyaefe.ndi aile me
zarlığına defnolunacaktır. Allah r ahmet 
eylesin. 

Britanyatun bu çevrelerdeki kontrolu.. 
nu artırmak yolunda .sarfettiği gayre t
lerin delili gibi sayılrnaktadır. Bu O. 
kir, İngiltere ile Ürdün arasında ot re~ 
yan eden mü:z:akerelCTde de mü~yyide
&ini bulmuştur. İngil~renin, stratejik 
menfaatlerinin mevcud bulunduğu 
memlekeUer üzerinde tam bir kontrol 
tesisi yolundaki temayülü miUetlerin 
bağımsızlık ve milli cğemcınlik.leri et
rafında ileri sürdükleri haklı taleblere 
doğrudan doğruya zarar vcrmektedi:.> 

LAT İ F SAZA K 

Nişanlandılar. 

Mevlud 
Bevı-J.H bUyutümUz Edirne As. "b, Bfk, 

Albay İl!SAN DA!'iKILIÇ 
ruhuna. 26 mart per,emb& aunü tılle rıa
maıunı mtıte&kıb Kaı:llkGy careroıa. camı. 

tndf' me~lfid okunacaktır. Kend~eın ı ta.nı
yanların teırırterl rlca olunur. 

Dal:Iı::ı.Jıç aUeat 

BOZKURT EMLAKE 
Aleni te~ekkür 

Bucak dahilinde Plorya Şenlll: mahal .. 
ıeatntn btrtcilı.: camııne btlruıt bir Hereıı:e 
ht.lıaı ıtçemız kana.llle ' 'ak! ve teberruda. 
bulunan Bozkurt MUesaeaeelrıe aleni te· 
fClrlrUrlerimlzln lbl&ıına gaut.enJ.zJ.n vesa
tetlnt dllerım. 

* * 
Ba.kırıı::e,. uçeııtı 

Attı Dünder At.&ker 

* 22-3-!J.lfi cuma günü ebed! ıstırah•t&l
hına ıertoıunan Manastırıı mahrukat tac1rt 

HASAN AKJllAN'ın 
cenaze törenine gerek blzzat ıeımet V• s:e
rekse telgra!, telefon ve mektuı:ııs ta.zı1ed• 
buıunmaıc nezaket ve zahmetinde bulunan 
ıa.yın akraba ve dostlarımıza. ayn &}'rı to. 
ıettüre çok büyüle acımız mlnl oldulun ... 
dan s:az(l.enizln tavaMUtunu dca ed.ertı. 

Aile etradı namına cııu 
Tahir Akma.n 

• 
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·RAb~o· -- .. 
: . . . : .. . .. -·~'.ıV.~u.~~;~ . .. , ,_.,,~_1 

Bugünkü Program "\ , _______ _) 
7,23 ./çılı• ve program - 7,30 Müztlı:: 

(Pi.) - 7, 1.) Haberler .).,00 ıtüı..lk 
(Pl,) - S,30 kapanıı ve prOtfl'am. 

* l':?,20 Açıltt ve proıram _ 12,30 MO.ı;lk 
(Pi.) - 12, ı:; Haberler - 13,1)() Salon or
kMıtraıoı ( ı - Bednarz; Kıı.rlkat'.lril!r potpu
rı.st, 2 - D'Ambroslo; NapoU şa:rkısı, 3 
Czlbulka: Balodan aonra aşk huly1&1 4 .. 
De!Jnger: Mart) - 13,30 kapaaıı. ' 

* 17 ,aq Açıııt ve proıram - ıe.oo Danıı 

orkeatra.sı - lFl,30 KonUŞma - 18,15 Şar
kı ve tUrkUler - 10,00 Haberler - l CJ.20 
Geçmlfto bugün - 19,25 Karıılk p.rkl
lar - 1 ft,1.:; Salllk saatl - 20,00 Piyano 
IC!Olatı (Pi.) - 20.15 Radyo Oazet~ı -
20, t.5 Mandolin birliği - 21,0.5 POflta ,ku-
1.uı•u - 2J ,':?O Salon orke.trası (1 • Brecbt: 
Cüctnln hllr.J.yest, ~ _ Ltncke: Kaprl cltal
yan lf'renadı>, 3 - KUnnecke; Hazin va.ıs, 

'1 - Stra'Uaa; Kadın Kalbi oper2tlndl"n 
parça, 5 - Moszkovsky: 1spa!1yôl danaları, 

h - Strıa.usa: Vlyana ormanlt.rı ı>fsan~l) -
22,nr T•rlht Türk müzllU - 22,tı5 Ha.ber
ltr - 2:~.00 Kapants ve proıram, 

?;j4567H9 
] 

1 1 1 1 1 1 1 I•' 
2 1 1 11111 1 1 1 
s 1 1 1•1 1 
'_J 1 1 1 1 l•I 

1•11 1 1 ı·ı 1 1 
6 1 _•I 1 I•_ 1 1 
7 _J_J 1 1 1 1 ,-ıil 
s _Lj ~ı 1 ı ı ±Jı 
9 ~I 1 l~l_I 1 I_ 
f;c rtan ıala: 
ı - Tuhatltlı: ve dalkavuklukla ötekinin 

be. ıtlnh1 teveccühünü kazanmak btıyen, 
2 - Blr denlz, blna yapmakta kulla.nıltr, 
3 - Sıkıetırıp çekme lletlerl1l4ıen blrl, btr 
edat. 4 _ St.matya clvarınd'" bir &emt. 
6 - Nail otan blr :ıı:eıımentn kts.altııara.k 
kullauılan tekil'. 6 - Bir sıfat takt&, colı: 
atır bır cezanın yarısı, bir aoru edatı. 7 -
F,f'•fl:e anlatan. 8 - Şefkatli k!'.lblerde 
}"f'rl!9't!ft":.e:ıs tik gününün bahı;ı n1eoburdur, 
9 _ Fran'sı~ Rtvlyeraaında bir fehlr elbl-
tenın ltlnda gizlidir. ' 
Yukarıdan atatıya: 

1 _ Tatltltk veren maddenin kabı. 2 -
lJ.n·!ılye, aık aık tstcnlltrse vcrlh.ncz. 3 -
DoC,rh 'ile ('klet (lkl emir yanyo.na), apanaız, 
.\ _ Tlk.ılndlr~k kl\d&r ctrkln ve ktrıt. 

5 _ Bırlnl yet.lftlrtp fa.yelalı lo.sEnl Fk11ne 
Eokan. A - Esastı aurette ıcealp uçuran, bir 
emir, 7 - OUzel aan•t mUt.ehıı.ssı!ılarının 

lccnuau, a>tın torbası. S _ Bir mu~lkt itlett, 
bir maç VtJa blr ton:ıerln aon kt.;ımı. g -
E ,~ı. Dt•an devrinin hlktmlyatçı bir ıaırt

ntn nct ~ nın yarısı. 

Evrtlkl bnlm:ıcanın hallcdilml~ şekil 
? 34'167RQ 

] 

2 

s 

' 
5 

6 

7 

ll 

SIOIRIPIRlt IZIDIM 
AITIAIRIAIKlmlTIE 
KIOILIOITISIFIEI L 
AILl•ITIAILll IKIA 
..!.]Ol FIE IKl•IAINI ı 
Ll•l 1ISl~IAITI1 IK 

1 ı 1 s lal TIOIN ıal.f.!l. 
IKIAIKIAIVIAINl•I= 

IPl&:.ılNIAINIEI LI t_ 
-·tı:ımılllll ___ _ 

BORSA 
JstaubuJ Bor~asının 25/3/916 fiatları 

Lcnd.t• 1 St,rlin 
New-YorJc- ıno Dolar 
Ccnevrt - 100 Iaveçre Pr. 
M:ldrlı1 - 100 Pezet.a 
Stcckholm- 100 laveç K.r. 

Kapanı; 

5,20 
132.-
30.675 
12,8·ı 
81,1325 

J:SHAM VE T&HVtLXT 

7• 5 faizli lkram.b'tliler 
Alıı 

l~ cıanı 2 ı,so 
....__4~ tkramllci1 21.so 

MUll ~uaataa 21,25 
O Ynıu tkra.tnlJet1 ~'l.52 o: Yolu lkramıyeat rv 9tt,25 
D Yolu Uı:ramtJell V 06,00 
'l'aaarrut bnnntu 9612.() 

,. 1 rawı tab•lller 

..... 
21,60 
21,50 
21.25 
ıı~ .. ')2 
U6,25 
UB,00 
116,25 

Bı•a• • Errurum 1 19,90 19,90 
Bıvaa - Enurum 2-7 llJ,60 19.60 
1Y41 0emır1oıu ı uı,oo 1n,oo 
1941 Oeır:tr1nıu O 19,10 19,10 
1941 Dem1r1oıu m 20.15 20,16 
Milli At:üda!aa l 1!),69 19,69 
MUJI Müaataa n 20,ı:;5 20..55 
M.1111 Müdafaa W 19,20 19,20 
Milli WOı!ataa fV 19,53 19,53 

A.ft ~dolo Oemlryolo Grapa: 
Tabvlller .1 ·2 ôl,50 ttl.50 

:i4.- 84 -
4•,so •B.~O 

Btll'!e teutel ıt-n 'l.60 
Mümeau aen~d 

ııu .. Seoedlert 
Merkeı: Bankuı 

Ie Bank.Mı 
ı ı ı .so 141,50 

J 1,70 14.70 
4,50 4,50 
0,15 9,15 

T Ticaret Bankaa> 
Aslan Olmeoto 

SARRAFLARDA ALTL~ 

Kt'e'&dlJI 
OWdeo 
Külce 

Evv~ıkı 

36,91) 
35,10 

5,50 

l>ünkü 

36,50 
31,50 

5,45 

lstanbul Belediyesi ŞEIIIR Tiyatrosu 

••• , 211."0 d• lffi '' 'll ORAM KtS~n 

GÖLGELE R ı ı ~ 
Ya.tnn: Aıh.rn~a MuJı.lb Oranu '" 

Teıeron· 421rJ'1 11111 - ·-KOMSDI K18Dr4 1 

KÜÇ Ü K SEH IR 
Ya2ıın: CEVAD f'EHMI 

pazar &ünleri 15,3(\ ela matıne 
Cumartesl ve carsamba ıı;ünıerı 14 t• 

Oocuk TIJat.rnau 

ne.\ooi:lu LALE sineması karşısında 
MUAJ\IMER KARACA 

T iYATROSU 
Bu akşam 20,30 da 

YAMAN SEY 
Y•rın ıJ>.~0 ve 2U,ao da 

Tenzlldtlı h.olk gilnil 

E~lJXONU HALKEVINDE 

TiYATRO SENLIGI ' 
27 muı çu,.mba günü ~ 

aıı:eamı saat 21 de ..,.,. 

MEŞRUTiYET TiYATROSU 
BAYKUŞ l 

Her tarafa ıramvav ..:ardır, Vı. 

Sa.hib ,;ıe 8afll(U4n: N AOIR NADi 
Vmumi nevtyat1 tdaYf! eden Ya?ı lşlert 

Mildilrfl: IJIKJ\lli"I MUNIF ULGEN 

Cum.h.uri11eı .Matba.a.s1 

CUMHURiYET 

ilsa (mi g; ır-·ç-ı~
111

::·1~-tç·ı~-:-na·:-::·1~ğ·i ·v.-~a·r~-iı·.~-ur·~-~~-=·!~ 

1 
1945 senesi Hindistan jüt mamulatı çuval, kanaviçe kontenjanından 

İstanbula ayrılmış bulunan miktar bilfiil jüt mamulatı ithalatı yapmış 
azamıza tahsis edilecektir. Alakadarların iUıal etmek istedikleri nevi ve 

Dl. es et Moto· · .rterı· miktarları gösterir bir mektubla ı nisan 1916 pazartesi gününe kadar 
Birliğe müracaat etmeleri rica olunur. (3849) _,_ ... 

DIŞ 

DİESEL 

ve 

MOT Ö RLER İ N İ N 

için Alınacak 
Teferruatı 

Dizel Elektrik İşletmesi 
Grupu 

Bursa Belediye Başkanlığından : 
1 - ~Aevcud fenni şartnamesine göre 950 - 1050 kilovat takatinde bir 

aded Dize! çupu ve teferrüatı kapalı 'Zarfla bir ay müddetle cksilt.ıneye kon
mU§tUr, 

2 - Muhammen bedel 200,000 Ura olup geçici teminatı ı1250 liradır. 
3 - ihale, 2/ 4/946 salı günü saat ıs te Belediyemiz Encümen salonunda 

yapılaL-aktır. 

4 - Eksiltmeye aid proje, fenni şartname ve eksiltme şartnamesi 10 
!Jra bed~l nıukabilinde Elektrik Işletmesinden alınabilir. 

5 - lsteklilerin kanunun tarifine göre vesaik ve teklf me~tublarınıD 

ıhaleden bir saat evvelitıe kadar Belediye Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
ve ı><>-•tada olacak gecikmelerin kabul edilml~ecdl nan olunur. (2347) 

Gelibolu P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Gelibolu kaza merkezine 15 .kilometre mesafede bu1unan Bolayır 

kCyünde (şose üzerindedir) bir P. T. T. merkezi binası yapılacaktır. 
2 - J(l"'Şif bedeli 30570 liradır. 
3 - :!\'luvakkat teminat 2292 lira 75 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kapalı zarf usulile yapıJacaktır. 
5 - Şartname, keşif, model vesaire Gelibolu Posta Müdürlüğünde görü

lebilir. 
6 - isıeklilerden bu kabil ve bu miktarda bir iş yaptıklarına dair resmi 

dafrel('rden a rınmış be!ge ile bir mühendis veya fen memuru veya mimar is
>ihdaırıına dair taah.l,,üd aranır. 

7 - lhalcye gireceklerin kanunt vesikalarla teklif mektublarını havi 
kapalı zarfl arını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Gelibolu 
P. T. T, Müdürlü~tindeki komisyona vC'rmiş olmaları lazımdır. 

ı 8 - Jh3le, 8/ 1 /1946 pazartesi günü saat ıs te Gelibolu Posta Telgraf 1\Iü
dürlüğündeki müteşekkil korrtlsyonda yapılacaktır. 

9 - Pcıstada vaki geçikmeler nazarı dikkate alınmaz. (3625) , __ 
Maltepe Sahilinde Yazlık 

1 Dörder, beşer odalı konforlu daireler. Denizi, plajı, çamlığı. İstasyona 
bir dakika. 1.ı'lalte~de Harun Tuna'ya müracaat. 

Bursa Valiliğinden: 
l 

Bursa Orhaneli yolunun Çekirge ~ Yiğitall kısmı olan o+ooo-4+516 ki
lometreleri :· ı·asının esa: h onarımı 90,000 lira keşif bedeli üzerind~·ıı kapa~ı zarf 
usulile cksiltrreye konulmuştur. 

Eksiltme 2/ 4/ 946 tarihine raslıyan (sah) günü saat (15) te Bursa İli Daimi 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. Güvenlik axçesi 5750 liradır. 

Keşif fiat tahlili, seridöpri,. ocaklar grafiki, hususi, fennt, kapalı zarf 
usu~ile eksiltme ve ıose ve köprüler fenni şartnameleri ile söz!eşn1~ mode:i 
Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

Istekliierin eksiltme gününden üç gün evvel İl makamına mü racaatle ye
terlik belgesi almalan şarttır. Yeterlik belgesi almak için en az 20,000 liralık 
taahhüd işi veya bir senede ceman 30,000 liralık emanet işi yaptıklarına dair 
belge ibraz etmeleri mecburidir. 

l!:tcklilc:'rin teklif mektublarile geçici güvenlik makbuz veya mektubunu, 
yeterli1" vo 1946 yılı Ticaret Odası belgelerini 2490 sayılı kanunun hüküm:erL-ıe 
göre hazırla,·ıµ mühürlü zarf halinde 2/4/ 946 günü saat (14) e kadar komiS]on 
baıkanlığıno teslim ederek makbuz alıralan !"'Itır. 

Postadn vuku bulacak gecikmeler kabul ediI:nez. (1733 - :!263) 

Mudanya Belediyesi Başkanlığından : 
1 - Mudanya iskelesi civarında Belediyenin açık hava gazinosunda yap

tırılacak olan salon ve hela inşaatı 79000 lira 00 kuruş keşif bedetile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 5/4/946 tarihine rastlıyan cuma günü saat (15) te Mu-
danya Belediyesi Daimt Encümeninde yapılacaktır. ' 

S - Keşif, seri dö pri, hususl, fennt, bayındırlık işleri genel ve kapalı 
zarf usulile eksiltme şartnameleri, proje ve sözleşme modelleri Mudanya BeleM 
diyesinde ve Bursa Bayındırlık .?.'lüdürlüğünde görülebUlr. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için (5200) lira (00) kuruşluk 
geçici teminatlarını Mudanya Belediye veznesine yatırmaları ve ihale gtinün
den üç gün evvel İl Makamına müracaatle Bayındırlık ~'lüdürlüğünden ehliyet 
vesikası almaları ve 1946 yılına aid Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri ve 
üçüncü maddede yaZJlı evrakı okuyup kabul ettiklerine dair imza etmeleri 
gereklidir. 

5 - Bu işe girecek olanlar 2490 sayılı kanuna. uygun olarak hazırlıya
cakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Mudanya Be
lediyesi Encümen Baı:;kanlığına makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476) 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
4355 sayılı kanunun 33 üncü maddesi, senelik oda aidatının U; ay zarfında 

ödenmediği takdirde üç misli alınacağını mutazammındır. 
1946 yılı senelik aidatının mebdei ise 1/111946 olduğundan 31/3/1946 ak

~amına kadar ödenmiyen aidatların ü; misli tahsiU zaruret ve kat'iyet kesbede
ceğinden buna mahal buakılmamak üzere Odamızda kayıdh bilOmum azanın 
senelik aldatlannı nihayet 31/3/946 günü akşamına kadar Muhasebe $Ubenılze 
müracaatle ödemeleri lüzumu tavsiye ve rica olunur. (1819) 

Gelibolu Belediye Reisliğinden : 
Gelibo~u Belediye Elektrik lşlebnesi için, bir aded Dizel motörü satın 

alınacaktır # 
Motöl 175 M 200 beygir kuvvetinde, 428/300 devirli altıdan aşağı silindirli 

olacaktır. Daha fazla evsaf ve şartnamesi İstanbul Belediye Fen Hcyetile Bey
oğlu ve Eminönü Kaymakamlıklarında görülebilir. Vermek istiyenlerin teklifM 
ledni 5/ 4. / !l4tl tarilıjne kadar Gelibolu Belediye Reisliğine göndermeler: Han 
olur.ur. (S?59) 

Eskişehir Mahmudiye Çifteler 
Harası Müdürlüğünden : 

1 - Kurumumuz hayvanlarından istihsal edilecek koyun ve inek sütlEri 
kapah zarf usulile arttırmıya ç-ıkanlmıştır. 

2 - rahmin~n ı2 ton koyun sütü ile 10 tdn inek sütü satılacaktır. 
3 - Koyun sütlerinin beher kilosuna 45, inek sütüne de 35 kuruş fiat 

tahmin edilmiş oluo muvakkat teminatı 670 liradır. 
4 - :ihale, 11 nisan 1946 perşembe günü saat 15 te Mahmudiye nahiye

sinciekl Hara merkezinde yapılacaktır. 
5 - IsteklUe~ teklif mektublarını vaktinde temlnatlarile birlikte 2490 

sayılı kanur,un hüls.ümleri dairesinO.e gerekli belgelerle komisyona vcrme~eri. 
6 - Fazla tafsilat almak istiyenlerin İstanbul, Ankara, Bursa, Eski§f!'hir 

Vete ... ir:er Başmüdürlüklerile Mahmudiyede Hara Müdürlüğüne başvurnıa!arı 
illin oluı.ur. (3i90) 

KAPALI ZARF USULİLE EKSİLTME İLANI 

Çalışma Bakanlığından : 
Bakanlığımız merkez teşkilatında açık bulunan tercümeciliğe, lngilizr.:?

yi konnşmağa, yazmağa ve bu dilden tercümeye hakkiyle muktedir bir memur 
.sınavla alınacak ve kE.'ndi5ine 3656 sayılı kanunun 6 ncı madde~ine göre barem 
dercc~sine bakılmaksızın tutarı 300 lira olan 80 lira k:ıdro ~ylığı tamamen ve
rilmekle Verııber diğer memurlar gibi olağanüstü zamla muvakkat tazminattan 
v~ ayrıca :lyni yardımdan istifade edecektir. 

Istekli:t-rin: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı §artları haiz bulun

maları. 
B - En az lise derecesinde tahsil görmüş olmaları lizımdır. 
Bu ~artları haiz olanların 10/ 4/ 1946 çarşamba günü saat 9,30 da Ankıırada 

Çalışma Bak.ıı.nlığında yapılacak sınava kabul edilebilmek üzere en geç ~ /4/946 
o.l--.şan;ına kadar dilekçe ve gere'kli belgelerile birlikte Zat lşleri ~'lüdüriüğüne 
müracaatleri. (3735) 

fı- Halk için sıhhi eser 'I 
Yazan: Operatör Dr. 

CAFER TAYYAR KANKAT 
Erkek ve Kadında 

BELSOGUKLUGU 
hastalığı, tedavisi, tutulmamak 
çareleri, yeni ültraseptiJ ted'avisi. 
2 lira. Tcvtl yeri: İ N K 1 L A P 
Kitabevi. Bcyoğlunda HAŞET ve 

KİTAB SARAYINDA ... 

lstanbul Asliye 9 uncu Hukuk yargıç~ 
lığından 46/1037 

Muttalib Güleç tarafından Fatsa Bala
ban Ka~·aru köyUnele lımall ktzı Behiye 
Gtlleı; ak1•hlne açılan bo(ıauma elavaaının 

y:lptlmakt.n oıan yargılamaınnela: MUelelea.. 
ate,>•be gönderllen dav& arzuhall ve dıt.vetl

veyl havı tebl18 llmühaberlne verıı~n mcıı

rulıata nazaran mumalleı•hin ıösterllen ad
rest('D altı ay evvel glttllU ve halen ikamet. 
gAhı mC(hUl oleluı'tu btldlrlldll loden da.ve
tlyen ın ::!O aUo müddetle gazete ile ll&nına 
ve yargılama gUnü olarak tayin ed11en 26· 
4-916 saat 10 eltı. mahkemeye ;eımeaı vera 
kanunt blr vekll ııondermeaı akıl takdirde 
ıı~· aben elevam edllecett ar2'ubal ve dave
tiye mııkturpna kaim olmak üzere llAn olu
nur, (3gl0) 

~ ~~F.ERDİ;t1 SELEK-~:~:~ 
~ . '"' .. , . ..._ - ,. · °' ' '• 
""" EN' ' •s'ü YÜK·, ,,i•IN •, 

.... ~. ,,~ · ::. • • . "' ., ( ' ·• ~f·~'' 
~ Türk " Emlak <> Bürosu " . 

Ga
1

lata Ömer ' Abid ha~ ... 2312, Tel:°' 4236S 

r Laleli Gönlü Ferah 'I 
• 

OTELi 
Bahçeli, ~'larmaraya nazır ve temiz 
Tercih ediniz. Ll.lelı Ş::ı.irhaşmet 43 ··--------Beykoz Bar ış lhıkuk Yarcıçlığından 

94;12s 
Anadoluhlııarı Yenlmaballe Baruthane 

caelelcAI ıs aıı:vıİı evele oturmakta iken 16-
10-015 gününele ve!at eden nüfuata Kum
kapı Çakırotıu mahallesi ctid ~0-1, aabl!e 
4S sayıda kayıcuı 1300 doıtumıu Rasim kl
tıt A:vte Mükerremın terekesine vazıyed 
edHmıo olmakla mıraacııarı var 1H Kanunu 
Medeninin 53 ı üncü maddesi mucibince 
Uç ay zarfında kanunt vesatke ınUatentd sı-
tıı.tlarını mahkemeye blldlrmelerl ve mü-
teveffanın alacaklıları Ue borçlularının ve 
ketalt't haıeblle olan alacıı.klııarının ke
ızallk bir ay Jçloele ma.bkeme)'e müracııatlo 
taleblerint açılan dert.eri mahauı& kayelet-

r 1 AMERİ C AN 

EXPORT Lİ NES 
İNCORPORATED - NEW-YORK 

Limanımı:z.a ::telen 

E X CH E ST ER 
Vapuru hamı.ılesini boşalttıktan 
sonra 27 martta New-York için 
eşyayi ticariye alarak hareket 
edecektir. 

24 marta doğru limanımıza 
ı:elmesi beklenen 

COTTONMATHER 
Vtı.puru hamulesini bo~alttıktan 
sonra 27 martta New-York için 
eşyayi ticariye alarak hareket 
edecektir. 

Her türlü tafsilat için Galatada 
Tahir hanında 3 üncü kattaki 
Hayri Araboğlu ve şeriki acen
talığına müracaat. 

Telefon: 44993 - 2 - 1. .................. 
Bolu Kulübü Başkanlığından 

3512 sayılı Cemiyetler Kan'.ununun htı
kümlerl elalreslnele Boluela. (Bolu Kulübü) 
•dile bir toplantı yerl acıımıo ve n yükaek 
mnka.mınc'1. 14·2-946 ta.rth ve 332 aayııı 

e:nırıerlle ana tüzüO;ü taadlk buyurulmuo· 
tur. Başke. hiç bir yerde eube!l yoktur. 
sorekstz baekanı emekH Btnb.ıı.cıı Rtz• Te
ker. muhaaebecisl Varlık maıa~uı aablbl 
Osman Kesim, veznedan Mebmed Yöndcr. 
' 'e kAtlbl emekll Yüzbaşı Emin Davuel To
keıcı.ır. Uye ve !ela.re kurulunun oturı1uk

lnrı yer Boludur, Adı geçen kanun gerel!;tıı

ce ııtı.n olunur. 

Bahçe Meraklıları 
Envai çamlar, manolyalar, süs 

fidanları, bodur meyva!ar, gilller, 
top akasyalar vesaire Ortaköy 
Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. 

VA S İ L , ' 1 Ba~!1~az~~~n~!0!öyün. ı 
den Mustafa oğlu Yaşar, N8ı.ım, 
Şa\·er ve Gülcemal isimll!rindeki 
halazadelerimi Birinci Cihan Har
binden sonra kaybettim. Nerede 
olduklarını bilmiyorum, kendile
rinin vcyahud bilen vars~ aşa

ğıdaki adrese bildirmelcrıni Jn. 
saniyet namına rica ederim. 

Karakösede: Sobacı ustası 
Kara.bey oğlu Refik Ö2dem!r 

1 SATILIK F ABRtKA ' 
Her nevi karamela, ~kerleme 

imal eden tanınmış ve halen çalışM 
·makta olan bir imalithane devren 
saWıktır. 

Müracaat: Tahtak.ale Uzunçarşı No. 
244 Emniyet lianında Mazhar Güçe 

KİRALIK 
tlrmelerl ve alacakları veya. talab ettlklerı Maltepede deniz kenarında 2 bina 
her hangı blr hakkı vaktlle yazdırmıyan biri 40 _ 45 odalı. diğeri g oda ve 
aıacakluarın mtruçııarı ne fahsan 1'e ne salonları, bu7.hane ve kilerleri havi. 
de terekeye tza!etle tak.ib edemtyeceklert 
kanunu mezltQrun 561-562 ve 5(i!J uncu Maltepede Harun Tuniaiıı'iıyaiııı•ıl 
maddelerine tevtıkan nın otunu~r~.~(:327~86~)~~~~~ı___m~ü~r~ac~aa~l:_~ ---

Bir Aded Arozöz Alınacak 
İstanbul DeJ:"lİz Levazım Amirliğinden : 
. .Mevcud evsafına göre mubayaa ettiril~cek olan bir aded arazÖzü vermeğe 
ısteklı olacakl.arın teklif v~ k~tal~ğlarıru ı nısan 946 tarihine kadar Kasımpaşada 
bulunan Denız Levazım Amırliğine vermeleri. (3574) 

Deniz Levazım ,6.mirl iğind en: 
Mubayaa ettirilecek olan bir aded 16 m/m lik sesli filmlere maho;uq tJ

~em~ ı:u:ıkine:!'lnl vermeğc is~!<l~. olacakların evsaf ve ıartları hakkındaki tekM 
l~~~rı:ıı en geç ı nisan 946 gunu akşamına kadar Kasırnpaşada bulunan fimir
lıgırnıze vermeleri. • (3637) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Konya P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden: 

Eksiltn•eye konulan iş : 
ı - Konyada yaptırılmakta. olaıı otomatik telefon santral binası dahilinde 

kalorife:..· tes;.$atıdır. 

Tahnılı. edilen keşif bedeli :Vıiliid! fiat üzerinden 46224 lira 25 kuruıtur. 
, 2 - 'Eksiltme 29/ 3/946 :arihine. raslayan cuma günü saat ıs te ı:onya 

P.T.T. Bölge Bnşmüdürlüğil bınası içınde toplanacak eksiltme komityonu 1.1da
sında kapalı zarf u\u1ile yapılacaktır. 

3 - Istekliler eksiltme, §art~amc, mukavele, proje ve fenni §artnamesi 
ile başkaca i:Vraktan mürek.keb keşı~. ~osyasıru Konya P.T.T. Bölğe BaşmüdürM 
lüğündc ve Ankhra P.T.T. Genel Mudı.irlük Yapı İşleri Müdürlüğünde göreibl
Iirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3466 llra 82 kuruıluk muvak
kat ten1inat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden (tatil gün)eri hariç) en 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Gerede ... İsmetpa~a yolunun 3+450-22+500 az üç gün evvel bir istida ile bu kabil ve bu rnlktar tesisatı veya 100 bin liralık 
kilometreleri arasında muhtelif kısımların esaslı şose onarılması olup ke~iI kalorifer te!' i.!atı dahil inşaat yaptıklarına dair resrrü dairelerden almı~ olduk
beJe!I (19999' lir:ı 32 kuruştur. Iarı vesikaları P.T.T. Umum Müdürlüğü Yapı Işlc:ıri Müdürlüğü veya Konyada 

2 - Eksiltme 10 nisan 946 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Bolu İli Bayındırlık Müdürlüğüne tasdik ettirerek komisyon Başkanlığına ibraz ebne-
oaimi Kuru!ı.;nda .kapalı zarf usulile yapılacaktır, !eri ve bir t~sisat mühendisi istihdam edeceğine dair taahhüdnamel vermesi 

Bolu Valiliğinden : 

3 - Keşifname ve eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak şarttır. 
Bolu Bayınd rlık Müdürlüğünde hergün mesai saatlerinde görülebilir. 5 _ J\1üteahhi~ kalorifer tesisatına mukavelenin akdinden itibaren 15 gün 

4 - Eksiltmeye girebilmek içlıi iste-klilerin usulü dairesinde 1499 lira içinde ba§lavncak ve 150 gün sonunda işi ikmal etmiı olacaktır. 
95 kllruşluk muva..1<.kat teminat vennelerı ve buna mümasil in~aatı muvaffakı- 6 - Yapılacak müracaatler komisyonca incelenet"ek ve başvuranların yap
yetle yarmıı olduklarına dair yedlerinde bulunan ehliyet vesikalarını (tatil tıkları işler ve mali durumları nazan dikkate alınarak eksiltmeye i<abul ttdilip 
günleri hariç) en az ü; gün evvel bir dilekçeye bağlıyara.k Bolu lline müraM ediimiyeceklt:Tİ kararlaştırılacaktır. 
cnat!e ehliycL vesikası e.lmalan 13.zımdlr. 7 _ Iı.tekliler teklif meklublarını 2490 sayılı kanunun ve eksiltme şarlna· 

5 - IstE"kliler, cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ibraz edecı:!klerdir. mcsinin tarlı ettiği şekilde hazırlıyarak ehliyet vesikalan ve sözü gCIJCn kanun 
6 - Istf'klile.-in eksiltme şartnamesinin 34 ünrü maddesinde verilen izahat ve şartnamt:nin bilıiirdijii ve5 ikaları da içine koyarak ikinci ma'tldede yazılı 

d~iresinde h~~ırlı~acakları teklif mektublarını ikinci maddede yazılı .!laatten jiaatten bir saat önceye kadar Konya P.T.T. Başmüdürlüğü Komisyon Başkanlı-
bır s..-ıat evvE"lıne 1tadar makbuz mukabilinde kurul reisliğine teslim etmeleri ğına nıaklru:.t karşılığı vermeleri ıazımdır. Postada olan gecıkmeler kabul edil
lazımdı:r. Po,tada olan gecikmeler kabul edilmez. (34d8) J mez. (3167) 

26 M art 1946 

~--·-------------------, 
TÜRKİYE SİSE VE CAM 

FABRİKALARI 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe fabrikamız mamulitından aı,ağıda yazılı cam eşya Jçln 
hiç bir kayıd ve tahdide tabi olmaksızın siparfş kabul edilerek kısa bir 

· müddet içinde teslimat ifa edilmektedir. 

1 - Gazoz, su, şarab şişe ve galonları. 

2 - Her tipte markalı, tam ve yan beyaz veya 
renkli kolonya, parfümeri tife ve kavanozlan. 

3 - Her tipte markalı, tam ve yan beyaz veya 
renkli ilaç ve müstahzarat fİteleri. 

4 Lamba glopları (sade, opal veya buzlu)' 
5 Lamba ve fener t işeleri 
6 Bilumum zücaciye eşyası. 

Sipari., yeri: Galata Perşembepazarı Samur sokak İş hanında kMn 
Sosyetemizin Ticaret Servisine müracaat. 

Moda Deniz Kulübünden : 
Genel Kurul toplantısının adt ve olağanüstü olarak 3ı Mart 1946 pazar 

günii saat ı4 30 da kulüb binası.nda yapılaca~ı ve çoğunluk olmadığı takdird• 
7 nisan 946 pazar günü ayni yer ve saatte kaç üye bulunursa bulunsun yapıla ... 
cağı ve aşağıda yazılı gündemlerin konuşulup karar alima alınacağı sayın üye ... 
!ere bildirilir. l'ÖNETİlll KURULU 

Gündemler: • 
A: Adi Toplantı Giindemi : 
1 - Yönetim Kurulu ve denetçiler raporlarının okunması. 
2 - Keısin hesab cetvelinin incelenmesi, ta.scllk.1 ve yönetim kurulunun 

ibrcısı, 
3 - 1946 yılı l:ri.it.çe projesinin incelenmesi. ve tasdikı, 
4 - J946 yJlı için .yeni yönetim kurulu ve yedek üyelerinin seçin\ı, 
5 - 1946 y;lı için iki denetçi SEıçimi, 
6 - Hı:ıy~iyet divanı ve yedek üyelerinin seçimi, 

B : Olağanüstü Toptanlı Gündemi : 
1 - Nizam~amede yapılacak değişiklikler teklilleri, 
2 - N!zam.-:.ameni':l dt:jişim.i dolayısile lüzumlu görülecek seçim ve hususların 

gC0 rüşülmesi. 

KAPALI ZARF USULİLE EKSİLTME il.ANI 
Bolu Valiliğinden : 

ı - EkSiltmoye konulan iş: Gerede - lsınetp~a yolunun 22+soo-2s+ıoo 
üncü kilcımetre arasında 2600 metre uzunluğundaki şose esaslı onarma l§i olup 
kefil bedii N9999) !ıra (20) kuruştur. 

2 - Eksiltme 10 nisan 1946 tarihinde çarşamba günü Hat 15 te Bolu İli 
Daimi Kurulunda ktı.palı z.arf usulile yapılacaktır. 

3 - KrJifname ve eksiltme ıartrıame ve buna müteferri diğer evrak Bo
lu Bayındırl!K Mü:iürlüğünde hergün mesai saatlerinde görülebilir. 

4 - FJ.siltme:ye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (ı499) Ura 
(95) ıkuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve buna #mümasil inşaatı muvafi...., 
kıyetle yapm!ş olduklarına dair yedlerinde bulunan ehliyet vesikalarını (ta ... 
til günleri hariç) en az üı; gün evvel bir dilekçeye ba~lıyarak Bolu rune 
müracaatle ~hliyet vesikası almaları 18.zımdır. 

5 - Isteklile:-, cari sene.ye aid Ticaret Odası vesikası ibTaz edeceklerd.iJ· 
6 - I steklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde verilen iza, ... 

hat dairesinde hazırlıyacakları tekili mektublarnµ ikinci maddede yazılı saat... 
ten bir saat evveline kadar makbuzlar mukabilinde Kurul Reisliğine teslim et ... 
mele:i Jllırr..c!ır. Postada olan gecikmeler .kabul edilmez. (349!Jl 

İzmir P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden : 
1 - Akhisar P. T. T. binası ln~ant ikmaline aid iş kapalı zarf usulil• 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 4/4/946 per,embe günü saat (10) da İzmir P . T. T. Böll!" 

Başmüdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım l}omlsyonunda yapılacaktır . 
3 - Yapılacak işlerin keıil bedeli (49987) lira (59) kuruı olup muvakk•I 

teminatı (3749) llra (7) kuruştur. 
4 - İsteklilerin bu işe aid keşif, şartname ve mütemmim evrakı 250 

kuru, bedel mukabilinde almak ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde İzmir P . T. T. Bölge Başmüdürlüğü Binalar ve Levazırt' 
kalemine müracaat etmeleri ve eksiltme günü eksiltme saatinden bir saat e\'Yel 
mühürlü teklif mektublarile bu gibi teknik •hemmiyette (100.000) liralık bir 
bina inşaatı yapmış l)lduğuna dair resmi bir daireden alınmış vesika ile yüksek 
mimar veyR bir yük.sek mühendis veya inşaat mühendisi istihdamına dair taah .. 
hüd vesikası ve 1946 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat tenrirıat 
makbuzu veya banka mektubunu Bölge Baş.müdürlük binasında bulunan Alırtl 
Satım Komisyonu Başkanlığına numaralı makbuz mukabilinde vermeleri ve 
eksiltmeden üç gün evvel Bölge Başmüdürlüğünden bu işe gireceklerine dair 
vesika almaları 15.z.ımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3494) 

Ankara Valiliğinden : 
21/Il!/1946 tadhinde ihalesi yapılacağı il§n edilen ilkokullar için yaptı· 

rı1acak sıra, yazı tahtası, camekanlı ilin dolabı, çöp kutusu için yapılan tekljf 
haddi ıayık görülmediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulntU~" 
tur. Keşif bedeli 24~15 lira ve geçici teminat 1868 lira 63 ~tur. Eksiiıırı' 
11/lV/1946 perş~mbe günü saat ıs t.e İ! Daimi Encümeninde yapılacaktır. Is-' 
tek.Hicrin teklif mektublarını ihaie gününden 3 gün evvel Bayındırlık Mü~ür"' 
lüğüıı.ôen alacaktan ehliyet vesikası, Ticaret Odası vesikası, teminat makbllıU 
ve nıektubu ile birlikte ihale günü saat 14 e kadar Daimt Encümen Riyasetirıe 
verme~ETi l.5.zımdır. Ke~il ve şartname hergün Ankara Milli Eğitim Müdürlü; 
ğünde görülebilir. (3793 

iç İşleri Bakanlığından : 
olmak üzere Bakan~ığımız marangoz atölyesi için · Avrupa mamulatı 

komple cPulanya> makinesi alınacaktır. 
Elinde bu1unub da satmak i.stiyenlerin şifahen veya yazı ile Bakanlık r..e; 

vazım Müdürlüğüne müracaatleri il8n olunur. (3795 

~-~---------~----~-~----~~~---
Çanakkale · Valiliğinden : 

1 
1 - Çanakkale - Llipsekl - Çardak yolunun 22+745-25+093,30-f-215-', 

S2+468 ve ~3+500-37+276 kilometreleri arasında yapılacak olan toprak ıesı .. 
viyesi blokaj, esaslı şose onanlması ve sınat imalat inşaatı 30 mart 946 t~.d, .. 
hine ra!itlıyı."l cumartesi günü saat 12 de ihalesi yapılmak üzere 25 gün rnı.ı 
detle ve kapalı za!"f usulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Keşif bedeli cl00535> lira c.62:t kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak §U11lardır: 

A Malzeme ocaklan grafiği 
B Metraj cetvel! 
C Keıif hulba ;,.tvell 
D Fiat bordrosu 
E Hususi ve fenni prtlaşma 
F Eksiltme şartlaşması 
G Sözleıme projesi 

İstiyC"nier bu evrakı Çanakkale Bayındırlık :Müdürlüğünde görebilirler~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin ihale gününden on gün .e"'"01 

btr dilekçe ile n makamına müracaatle yol ve inşaat işlerinde çalıştıkl~:, ... 
ve bıı.nları iyi bir surette bitirdiklerini ve bu işi yapabilecek iktidarda bU e .. 
duklarını tevsik etmek suretile n vesika komisyonundan alacakla:ı iştirak ~j ... 
sikalarile 627E lira 80 kuruşluk muvakkat teminat makbuzunu ve 946 yıl~ 1g .. 
caret Odası vesikalarını teklif mektublarile birlikte encümene verrnclerı 
zımdır. z 62 

5 - Keııt bedelinln .51200• lirası 946 yılı içinde geri kalan 49335 ıır• 
kuruşu 947. yılı bütçesinin tasdikından -sonra ödenecekti.r. 1 nS. .. 

6 - !hale 30 mart 946 cumartesi günü saat 12 de ll makamında top :ı c 
cak Daimi Encümen huzurunda yapılaca~ından teklif mektublarının ~sat edil .. 
kad::ır encümene verilmif olması ;arttır . Postada olan gecikmeler kaoul (zg.ıS ) 
mez. 

ili Daimi Komisyonundan : Kocaeli 
" oıJO 1 - İlimizin Ormanköy - AkyaZJ arasındaki yolun O X 000 - 3 

kilometreleri arası tainirab kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (1 1752) lira (20) kuruştur. . JC ırıi5' 
3 - Thalesl nisanın 8 inci pazartesi günü saat on beşte İl Oaımi 0 

yonunda yapılacaktır. 
4 - Geçici teminat (881) lira (42) kuruştur. rJ:il'" 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az üı; gün evvel Bayındırlık 

dürlüğünden yeterlik vesikns1 alması l~zımdır. 

6 - Eksiltme evrakı İl Daim1 Komisyon kaleminde ~örülebilir. ddcsl 
7 - İsteklilerin teklif mektublarını 2490 ~yı lı kanunun 32 n~i rrı~tıf· 

gereğince düzenliyerek bir saat evveline kadar n Makamına vermesı şar(3516) 
8 - P ostada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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