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Gönderilen yatılar basılsın ba
sılmasın iade edilme». İlânlar
dan mesuliyet kabul olunma».

g ü n l ü k  m ü ş t a k  l  s i y a s î  g a z e t e ABONEı Türkiye İçin seneliği 28 
altı aylığı II, üş aylığı 8 liradır. 
Hariç memleketlere İki mislidir.

B U G Ü N
GAZETEMİZ 8 S A Y F A D I R

Tttrh milletinin
Ebedî Şef Atatürk 
10 yıl evvel bugün 
aramızdan ayrılmıştı

Bugün bütün memleket matem tutacak 
ve Ata’mızm hatırası tâziz olunacak
Kahraman Atatürk! 
VATAN SANA 

MİNNETTARDIR
Cumhur Başkam İsmet İnö

nü 21-11-1938 tarihinde millete 
şu beyannameyi neştetmişti:

Büyük Türk milletine,
Bütün ömrünü hizmetine; 

vakfettiği sevgili milletinin ih
tiram kollan üstünde Ulu Ata-; 
türkün fâni vücudu istirahat} 
yerine tevdi edilmiştir. Haki -j 
katte yattığı yer, Türk milleti -j 
nin 0 ‘nun için aşk ve iftiharla I 
dolu olan kahraman ve vefalı; 
göğsüdür.

Atatürk, tarihte uğradığı- i 
mız en zalim ve haksız itham ; 
gününde meydana atılmış,; 
Türk milletinin masum v e ! 
haklı olduğunu iddia ve ilân 
etmiştir. İlk önce ehemmiyeti j 
kavranmamış olan gür sesi as- i 
.'a yıpranmıyan bir kuvvet'e 
nihayet bütün cihanın şuuruna1 
nüfuz etmiştir.

En büyük zaferleri kazan - 
diktan sonra da Atatürk, öm
rünü, yalnız Türk milletinin 
haklarını insaniyete ezelî hiz - 
metlerini ve tarihe hakkettiği 
meziyetlerini ispat etmekle 

geçmiştir. Milletimizin büyük
lüğüne, kudretine, faziletine, 
medeniyet istidadına ve mü - 
kellef olduğu insaniyet vazife
lerine sarsılmaz itikadı vardı.

“Ne mutlu Türküm diyene,, 
dediği zaman kendi engin ru - 
hunun, hiç sönmiyen aşkını en 
manalı bir surette hulâsa et - 
miştı.

Fena zihniyet ve idare ile 
geri bırakılmış Türk cemiyetini 
en kısa yoldan insanlığın en 
mütekâmil ve en temiz cemi - 
yetleriyle mücehhez modern 
bir devlet haline getirmek O* 
nun başlıca kaygısı olmuştur. 
Teşkilâtı Esasiyemizde ve bu
gün hizmet başında, irfan mu
hitinde ve geniş halk içinde bu
lunan bütün vatandaşların vic
danlarında yerleşmiş olan lâik, 
milliyetçi, halkçı, inkılâpçı, 
devletçi, Cumhuriyet bize bü - 
tün evsafiyle Atatürkün en 
kıymetli emanetidir-

Ufulündenberi Atatürkün a- 
*iz adı ve hatırası bütün hal - 
kımızın en candan duygulariy- 
le sarılmıştır. Memleketimizin 
her köşesinde ve bütün millet
çe kendisine gösterdiğimiz sa
mimî bağlılık devlet ve mille
timiz için kudret ve vefanın« 
beliğ misalidir. Türk milletinin 
aziz Atatürke gösterdği sevgi 
ve saygı onun niçin Atatürk gi
bi bir evlât yetiştirebilir bir 
kaynak olduğunu bütün dün - 
yaya göstermiştir.

(Devamı Sa. S. Sü 3 (el

General Mac Arthur’iin
Atatürk’ün 10 uncu ölüm yıldönümü münasebetiyle
Türk milletine mesajı

japonyadaki Müttelik ordular Başkumandanı General Mac Arthur. 
Ebedi Şefimiz Afafüric'ün ölümünün onuncu yıldönümü m ünasebetiyle 
bir m esaj göndermiştir. Memleketimizi, Atamızın sağlığında ziyaret et
miş, Atamızın dehasına ve yüksek şahsiyetine hayran kalmış ve onun 
dostluğunu kazanmış olan bu kıymetli Amerikan generali, bu kata  
günümüzde, yolladığı bu kıymetli m esajla  acımızı paylaşm ış olm ak
tadır. General Mac Arfhur'un bu kıymetli mesajını bugün S inci sahite- 

mizde okuyacaksınız.

Unesco heyeti dün 
şehrimize geldi

Muhtelif memleketlere mensup olan 
delegeler, hararetle karşılandılar

Heyet âzaları bugün şehri gezecekler ve 
yarın çalışmalarına başfıyacaklar

(Yazısı S ncı sahiiem izde)

Dün şehrimize gelen UNESCO delegeleri Yışilköyde, (Fofos Hürriyet . Ali İHSAN)

Aziz Atatürk için 
bugün yapılacak 

ihtifaller
Bugün, Atatürk'ün ölümünün 10 

uncu yıldönümüdür. Büyük kurtarı
cı Ebedf Şef Atatürk'ün aziz hâtıra
sı bugün de saygı, sevgi ve minnet
le anılacaktır. Bugün, bütün Türk 
milleti, matem gününe gözleri yas
lı olarak iştirâk etmektedi.

Hazırlanan programa göre, bu
günkü ihtifal. Atanın c'ranı«dnı ; 
ebediyete intikal ettiği »-tu' <
9,5 g eçe  başlıyacaKtır.

Saat 9.5 geçe şehrin muhtelif j 
semtlerinde çalınacak düdüklerle, 
vatandaşlar beş dakika ihtiram 
sükûtuna davet edilecektir. Nakil 
vasıtaları oldukları yerlerde tevak
kuf edecektir.

Mekteplerde. Üniversitede. Halk
evlerinde ayni saatte metasim ya
pılacaktır. Bu merasimlere profe
sörler. talebeler, öğretmenler ve 

(Devamı Sa. 6, Sü. 1 del

Çatalca köylerinde
dövülen

vatandaşlar
Bir jandarma karakol 

kumandanı hakkında meclise 
mühim bir sual takriri verildi

Ankara 9 (Telefonla) — İstan
bul milletvekili Senihi Yürüten 
B.M.M. Başkanlığına bir sual tak
riri vermiştir. Bu takirrde şöyle 
denilmektedir: “2-10-1948 günü 
Çatalcaya bağlı Kestanelik ve O- 
kalı köyleri arasında tarla ekimi 
anlaşmazlığı yüzünden çıkan hâ
diseye müdahale ederi Dalyenice 
jandarm a karakol kumandanı ge- 
dikli çavuşu Yaşar Pulcu'ııun köy 
lüierden bazılarını dövdüğü ve 
jandarma efradına da dövdürdüğü 
elindeki demir şişi Bayram  Akın 
cı adındaki köylünün vücuduna 
soktuğu, 4-10-1948 günü yaralının 
Çatalca savcılığına başvurmak üze 
re şahitleriyle birlikte geldiğini 
haber alan gedikli çavuş, yaralıy
la beraber 79 yaşındaki Mustafa 

(Devamı Sa. 6, Sü 6 dal

Türkiye - Amerika 
arasında askeri 

müzakereler
Aukarada yapılan konuşma
lar dostane bir hava içinde 

o devam ediyor

Ankara, 9 (Telefonla) —  
Haber aldığıma göre Türk - A- 
merikan askerî erkânı arasında 
devam eden görüşmeler dosta- 
:ne bir hava ve karşılıklı bir an
layış içersinde gittikçe inkişaf 
etmektedir. Zaman zaman ya
pılan ve Amerikan askerî yar
dımının en müsmir şekilde ol
masını istihdaf eden bu görüş
melerde aynı zamanda diğer 
çeşitli ihtiyaçlar üzerinde de 

(Devamı Sa. S, Sü. 2 de)

Atatürk’ün gençliğe hitabesi
E y Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriye

tini, ilel‘ebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 

Bu temel senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni, bu hâzineden mahrum etmek istiyeeek, dalülî ve 
haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye a- 
tılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şe
raitini diişüıımiyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâ 
müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cum
huriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsa 
li görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Ceb-

: ren ve hile İle aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üze
re, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet 
ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ 
bu iktidar sahipleri şalisi menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaru
ret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

E y  Türk istikbâlinin evlâdı! Bıı ahval ve şerait için 
de dahi, vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtar
maktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur!

Şekere yapılan zam Çin’de
Başbakan ve Ekonomi Bakanı dün Parti v a z ı Y e *  
grupundazammmmahiyetiniaçıkiadılar
Sedat Pek, Ekonomi Bakanının kabinede yeri olmadığını söyle
di. Gavit Ekin’in cevapları herkesin ağzını açıkta bıraktı. Şe
ker meselesi hakkında umumî müzakereler açılması kararlaştı

*  ' î* \  ** 
f - <  ' 1

Ekonomi Bakanı Cavit Ekin Kocaeli Milletvekili Sedat Pek B aşbakan  Haşan Saka
I Yazıtı f  ncı sanilemizdel

Komünist orduları 
Çin şeddini aştılar

Amerika acele yardım 
yapmazsa komünistlerle 

başa çıkıla nııyacak

Pcyping, 9 (AP) — Buraya gelen 
haberlere göre Çin milli Kuvvetleri 
Kalgan'la Tatung arasındaki demir, 
yolunu tekrar ellerine geçirmişler
dir. Bu »uretle, Şimalle Nnnkin ara
sındaki muvasala yeniden temm 
edilmiş bulunmaktadır.

Komünistler Narıklııe 880 
kilometre yaklaştı 

Shanghay, 9 (A.A.) (Reuter) —• 
Komünist kuvvetler Nankin'in ku
zeyine 360 kilometre mesafede bu- 
lunan bir noktaya kadar yaklaş
mışlardır. Bu nokta, milli hükümet 
başşehrinin İlk müdafaa hattını teş
kil etmektedir.
Komünistler Çin şeddini aştılar 

Nankin, 9 (A.A.) (Afp) — Askeri 
bir kaynaktan bildirildiğine göre 

(Devemi Sa. f. Sil. I de)
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CHURCHILL’ iN
Y A ZA M A D IK LA R I

Anlatan: PHYLLIS MOlR
Winston ChurchÜl'in eaki kâtibesi

Churchill-Montgomery anlaşması
T tir ika No. 33

194a senesinin ilk «ylaıı 
geçiyor, ilkbahar yaklaşıyor 
ve o kadar sabırsızlıkla bekle
nen ikinci cephenin açılacağı - 
nı müjdeleyen belirtiler çoğa - 
lıyorıju.

Düşman sahillerine büyük 
bir ordu çıkarmak ve onu bes
lemek için yapılan hazırlıklar 
hakkında bir fikir edinmek 
güçtür. Bu çıkarma hiç şüphe
siz tarihin kaydettiği en büyük 
ve en iyi hazırlanmış hareket - 
lerden biridir.

6 Haziran 1944 de müttefik 
istilâ kuvvetleri Normandiya 
sahillerine çıktılar. Winston hu 
kadar sabırsızlıkla beklenen is
tilânın başladığını Avam Ka - 
marasına bildirdiği zaman bu 
haber bir alkış tufanı ile kar
şılandı. Başvekil bundan son
ra kıtaların hareketinde hazır 
bulunmak için Ingilterenin ce
nubuna gitti ve Eisenohwer - 
den bu kıtalara refakat etmek 
müsaadesini istedi. Askerlere 
hitap ederek onlara oynaya - 
cakları rolün ehemmiyetinden 
bahsetti. “ İhtiyar muharebe 
beygirleri,, barut kokusunu 
duymuş, muharebelere iştirak 
etmek istiyordu, ikna kuvveti 
ilk defa olarak kifayet etmedi. 
Eisenhowover istenilen müsaa
deyi vermemekte ısrar ediyor - 
du. Başvekilin bu kadar tehli
keli bir maceraya atılmasına 
razı değildi. Şahsen mesul ol
duğu için nâhoş bir hâdise zu - 
hur ettiği takdirde kabahatin 
bütün yükünü taşıması lâzım 
geleceğini anlattı.

Mesuliyetlerin en büyüğü
nü yüklenmiş olduğu bir sırada 
Başvekilin kendisini yeni bir 
mesuliyet altına sokmak iste - 
mediğinden emindi. Bu delil - 
1er karşısında Churchill bir kaç 
,{iin boyun eğmek mecburiye - 
tinde kaldı. Fakat'sonra Manşı 
geçerek General Montgomery - 
nin yanma gitti ve oradan bin
lerce kişiden mürekkep kıtala
rın ve malzemenin karaya çı - 
karılmasını, Caen etrafında 
şiddetle devam eden muhare - 
beyi seyretti.

Tipleri büsbütün ayrı ol
makla beraber Winston ile 
Montgomery pek iyi anlaşmış
lardı. Winston Şimalî Afrika 
çöl ordusunun muvaffakiyetle
rinde büyük bir hissesi olan 
Generalin hayranı idi. Onu 
kendisine has olan uslûbu ile 
tasvir etmişti. Bu fevkalâde a- 
damı daha iyi tarif etmek güç
tür. “Bütün hayatım harp sa
natına vakfeden Cromwel ti - 
pindeki bu sert, ciddî, mukte - 
dir, yorulamz General ordunun 
emniyet ve muhabbetini fevka
lâde bir ölçüde celbetmiştir.., 

Bundan sonraki aylarda 
Churchill mütemadiyen hare - 
ket halindeydi. Italyaya seya
hati esnasında zatürrieye tu
tuldu. Fakat bu bîr sır halinde 
kaldı. İyi olur olmaz Reis Ro
osevelt ile buluşmak üzere Qu- 
ebec'e koştu. Geçirdiği rahat - 
sızlığa rağmen mutmain ve ne
şeli idi- Bir basın toplantısı es
nasında şunları söyledi:

“Kendimi küçük gördüğü - 
mü hiç hatırlamıyorum. Sıcak 
bir dostluk havası içinde ge - 
çen bu basın toplantısı beni 
pek memnun etti.,,

Parisin kurtuluşundan son
ra General de Gaulle hüküme
tini bu şehirde kurdu. Chur - 
Chili, de Gaulle ile her ne kadar 
anlaşamamış ise de aralarında 
kuvvetli bir dostluk mevcut i- 
di. Churchill General hakkın
da şpnları söylemiştir:

“ Memleketi batmak üzere

Churchill hiçbir loplanliyi fcaçırmaı, («mi* r• (iliz giyimi ila nazarı 
dikkati çakar.

yük Britanyanın en yüksek böyle 
menfaati iktizasındandır. Şim
diye kadar bu hususta başka 
bir kanaat izhar ettiğimi ispat 
ederseniz haksız olduğumu da 
ispat etmiş olursunuz.,,

11 Kasım 1944 mütarekesi
nin bu yıldönümünde de Ga - 
ulle tarafından Parise dâvet e- 
dildi- Zafer takına giderek 
meçhul askerin mezarına bir

bir mütareke bayramı 
görmek bize nasip olmazdı. 
Bundan emin olmıyan bir 
Fransız erkeği veya kadını ta
savvur edilemez. Kadehlerimi
zi Winston Churchill'in ve 
dünkü ve yarınki müttefikimiz 
Büyük Britanyanın şerefine 
kaldırıyoruz!,,

Müttefik orduları zaferden 
zafere koşarken Avrupanın sı- 

çelçnk koydu. Champs - E ly-jy**ï sahnesinde hâdiseler de 
sées’den yaya olarak geçerler-isürğtle fakat pek arzu edilmi- 
ken muazzam bir halk kütlesi : yeri bir şekilde inkişaf ediyor- 
“Yaşasın Churchill. Yaşasın du’ Sürgünde bulunan hükÛ- 
de Gaulle!,, diye bağırıyordu. !m^ ler’n mensup oldukları 
Senelerdenberi saklanan müt-|m'^ê .er* hakikaten temsil edip 
tefik bayrakları bütün evleri j*̂ me<fikleri keyfiyeti dikenli 
ve bütün balkonları süslüyor
du. Büyük bir sevinç günü i - 
di.

Bu hararetli kabulden
Churchill pek mütehassis oldu. 
Daha sonra bir öğle yemeği es
nasında General de Gaulle bü
tün milletin hislerine tercü
man olarak şunları söyledi: 

“Eski ve cesur müttefikimiz 
Büyük Britanya bütün domin
yonları ile birlikte, bugün kar
şıladığımız misafirin dirayetli 
idaresi altında- dünyanın hürri
yetini kurtaran fevkalâde yen
mek azmini ve mükemmel ce
sareti göstermemiş olsaydı

bir mesele teşkil ediyordu.
Fransız, Hollanda, Polon - 

ya, Yugoslav ve Yunan muka
vemet hareketlerinde cesaretle 
mücadele edenlerin büyük bir 
kısmını solcular teşkil ediyor
du- Bunların Londrada kendi
lerini temsil ettiklerini iddia e- 
denlerle pek az alâkaları var - 
dı. Aralık ayında Başvekilin 
Yunanistanda takip ettiği poli
tika şiddetli tenkitlere maruz 
kaldı. Churchill'in Yunanlıla - 
rı. Kral Yorgiyi ve onun kendi 
gibi mürteci olan arkadaşlarını 
kabul etmek mecburiyetinde 
bıraktığı ileri sürüldü.

— II

Mayerling'e 
bir benzetiş

Mayerling ¡»mini bana bir 
günlük gazetede gözüme ilişen 
başlık hatırlattı. İbre! veren bir 
«eviye çelimsizliğini gösterdiği 
için dikkatime çarparak batla 
şu satırları yazdıran o başlık
tır.

tik önce okuyucularımdan ha
tırlayamamış olanlara Mayeı - 
ling isminin delâletini ve hân 
salarda uyandırdığı tarihi facı 
anın hulâsasını anlatayım: O 
Viyana civarında geçen asırda 
ki imparatorluk hanedanının av 
paviyonu olarak kullandığı bir 
şatonun ismidir. Son Avusturya 
imparatoru Françols - losephe'in 
oğlu ve veliahtı Arşidük Ro - 
dolphe bundan altmış sene ka
dar önce bir kış gecesi orada 
vurulmuş olarak bulundu. Ya - 
nıııda güzel sevgilisi Baronne 
Marie Vecsera da vardı. O da 
bir kurşunla vurulmuştu. Bu çif
te cinayet veya intiharın nasıl 
ve niçin yapıldığı biı çok şekil
de isah edilmekle herüber tam 
hakikat tarihçe meçhul kalmış
tı

Arşidük Rodolphe yüksek ah 
lâkiyle, halkın iyiliğini düşünen 
mizaciyle ve güıel sanatları ta- 
mamiyle anlayarak koruyan bir 
Prens olması dolayısiyie bütün 
İmparatorlukça pek sevilen ve 
sayılan bir şahsiyetti. Hattâ 5h 
tiyar İmparatorun yerme yakın 
da onun geçmesini halk heye 
canla bekliyordu. Birlikte ölen 
sevgilisi de bayağı bir kadın ol 
maktan çok uşaktı. Bundan do 
layıdır ki Mayorling faciası, o 
zaman büyük bir trajedi tesiri 
yapmış ve tarihe mal olan mü
him hâdiseler arasına geçmiştir. 
Basit bir av paviyonunun da 
altmış yıldan beri hatıralarda 
yaşaması bundandır

İmdi Ankaranm Benddeıesi 
umumî evlerinin birinde geçen 
gün bir kasap çırağı bir serma
yeyi öldürür, kendi de gazetenin 
gûya kurnaıca anlattığına gdıe 
aynı tabanca İle vurulur. Ne de 
olsa iki genç yurddaşın ölümü

acı bir hâdisedir. Fakat gaze
tenin bu kötü umumhane vak'a- 
sını "Bir Mayerling faciası,, baş
lığı altında yatması, ölçü bo - 
sukluğunu ve seviye çelimsizli
ğini açıkça gösterdiği için ben
ce ondan da belki daha acı biı 
hâdisedir. Edebiyat kitapları 
(trajedi) yi tarif ederken vak'a- 
nın mühim, şahısların her hangi 
bakımdan meşhur ve mümtaz 
olmaları gibi şartları Ja  kayde
derler.

Kötü t ir  polis vaYatım --tari
he mal olmuş bir trajediye ben
zeten bir başlıkla yazmak sanı
rım ki gaseteci gaflarının koley 
affedilebilen cinsinden değildir.

İbrahim  Alâettin Gövsa

Şehir Meclisinde hararetli 
müzakereler cereyan etti
Otomobil seferlerinin intizamsızlığından, 

verem pavyonundaki meccani yatak  
adedinin azaltılmasından fikâyetler edildi

Vilâyet Umumî Meclisi dün 
saat 15 de Atıf Ödül’ün baş
kanlığı altında toplanmıştı! • 
İlk olarak makama havale edi
len takrirlerin okunmasına ge
çilmiştir. Bu takrirlerin en ba
şında, 7 .  16 yaş arasında olup 
da ilk tahsil bilgisini almamış 
olan çocuklar için açılan ak
şam kurslarında öğretmenlik 
yapanların maaş durumudur. 
Öğretmenler Ocak ayı başın
dan ders yılı sonuna kadar beş 
aylık ücretlerini alamamışlar
dır. Bu öğretilenlerin parasız 
çalıştırılması uygun olmıyara- 
ğı, mutlak surette çalıştıkları 
günlere ait ücretlerin verilmesi 
isteniyordu.

Bundan başka, bir. kaç gün- 
denberi biri hasta bulunan 
Meclis üyesinden Cemil To- 
puzlu’nun Meclis adına ziyaret 
edilmesi, otobüs seferlerinde 
hareket saatlerinin muntazam 
takibedilmediği, bazan birhiri 
arkasına, bazan da uzun fası
lalarla otobüs geldiği, hari- 

! dinden fazla yolcu alındığı.

bunların önlenmesi isteniyor
du. TalSrirler alâkadar makam
lara havale edildikten sonra 
ruznameye geçilmiştir.

Cerrahpaşa hastahanesi ve
rem pavyonundaki ücretli ya
tak adedinin 50 ye indirilmesi 
hakkındaki bütçe ve sağlık ko
misyonunun raporları uzun 
münakaşalara yol açmıştır. Â- 
zadan Sipahioğlu, hastahane- 
îerde vatandaşların yatak bu 
lamadıklarını, bir veremlinin 
aylarca süründüğünü, fakir va
tandaşların bu halden kurtarıl 
masını acı misallerle izah et
miştir. Bundan sonra diğer 
âzalar da aynı mevzu etrafın
da söz almışlar, bir kısmı tec- 
rithanelerin kurulmasını, İs 
tanbulun ihtiyacına yetecek 30 
bin kişilik bir tecrithane lâztm 
geldiğini söylemişlerdir. Neti 
cede Cerrahpaşa hastahanesi- 
nin verem paviyonunun 150 
yataklık kısmı parasız, 50 ya 
taklık kısmının paralı olması 
kabul edilmiştir. Meclis cuma 
günü bütçe müzakerelerine 
başlayacaktır-

İmam-hatip kursları 
ve din dersleri

Ditı «limanlarını yetiştiıvcek olan 
İmam - Hatip kuraları etrafında 
Millî Eğitim Bakanlığı taralından 
gerekli hazırlıklara devam edilmek
tedir. Kursların müfredat program
ları Diyanet İçleri Reisliği tarafın
dan hazırlanmiftır. Bir haftaya ka
dar kat'î şeklini almış olarak Milli 
Eğitim Bakanlığına bildirilecektir. 
Her vilâyet kendi şehri içinde imam- 
hatip kursu ile uygun bir dershane 
tesbit edecektir.

Diğer taraftan din dersleri öğren
mek istiyen çocuklar için açılacak 
kurslar da, yakında her vı'âyet ta
rafından yerleri lesbit edilerek Ba
kanlığın tasdikine sunulacaktır. 
Dersler cumartesi günlen öğleden 
so^ra iki saat ihtiyarî mahiyette o- 
lcöaktfr. Dersleri istiyen ilkokul öğ
retmenleri ücret mukabilinde oku
tacaklardır.

Pedagoji cemiyetinin 

faaliyeti

Yeni kurulan Pedagoji Ce
miyeti faaliyete geçmiştir. 
Memlekette bu ilimle ve terbi
ye ile alâkası olan kimselere 
beyanname ile nizamname gön 
dermiştir. Cemiyete yapılan 
müracaatlar her gün çoğalmak
ta ve âzası artmaktadır.

İngiliz askeri ataşesi geldi

İngiliz askerî ataşesi General i
C.

Vali muavini mezuniyet 
aldı

Vali muavinlerimizden Rüş
tü Ülken bir aylık mezuniyet 
almış ve mezuniyetine dünden 
itibaren başlamıştır. Yerine 
Vali muavini İhsan vekâlet 
edecektir.

Lise müdürleri r&sında yeni 
tayinler

Pertevniyal lisesi müdürlü
ğüne Ankara Konservatuar mü 
dürü Tevfik Ararat, Pertevni
yal lisesi müdürü Naci de Niğ
de orta okulu müdürlüğüne is
teğiyle nakledilmiştir. n

Açık bulunan yeni müdür- 
G. Clark dün uçakla Kahi-|iükjere tâyinler beklenmekte-

”Düşman„ piyesin
den çıkan dâva

Nisanın ilk gecesi Şehir T iyat
rosunda “Düşman,, piyesinin tem
sili sırasında bir hâdise çıkararak 
artistlerden Cahide Sonku ve Hü
seyin Kemale vazife »ırasında ha
karet ettiği iddiasiyle Beyoğlu 
ceza mahkemesince bir ay hapse, 
30 lira para cezasına mahkûm e- 
dilen müteahhit Kemal Bayatlı 
hakkındaki bu hüküm Yargıtayca 
bozulmuş, sanığın tekrar yapılan 
duruşmasında da hakim, eski ka
rarında İsrar etmişti.

Mithat Bayatlı, Beyoğlu haki
minin bu kararını bir defa daha 
temyiz etmiş ve dosya yeniden 
tetkik olunmak üzere Yargıtaya 
gönderilmiştir.

Muhtar Acar ve Sait Koçak 
valiliklere tayin edilecek

Muhtar Acarla, Sait Koçağın, 
eski Belediye reis muavinlerinden 
ve halen İçişleri Bakanlığı mahal
li idareler müdürlerinden Sıddığın 
açık bulunan valiliklere tayin edil 
meleri kuvvetle muhtemeldir. Bu 
hususta Ankarada alâkadar ma 
kamlar gerekli incelemelerde bu- 
lunmaktadırlar. Başka bir ihtima
le göre de Sait Koçağın mahalli 
idareler müdürü Sıddığın yerine 
getirilmesinden bahsedilmektedir.

Sirkecide araba vapuru 
İskelesi

Denizyolları İdaresi, Sirkecide
ki sevkiyat iskelesi mevkiinde bü
yük bir araba vapuru iskelesi İn
şa ettirerek, bu iskele ile karşıya- 
ka arasında araba vapuru işletme 
yı düşünmektedir. Böylelikle asıl 
iş merkezi olan Sirkeci ile karşı 
yaka arasındaki irtibat kolaylaş
mış olacaktır.

Buigarlar dün 
müdafaalarını 

yaptılar
Mahkeme, karar için başka 

bir güne tâlik edildi

Bir Bulgar yolcu uçağiyle 
yurdumuza kaçmakta oldukla
rı sırada uçağın telsizcisi Ne- 
delko ile tayyarede bulunan 
Bulgar hava yolları müdürü 
Boris Ganefi öldürmek ve ma
kinist Panavotu da yaralamak 
suçlarından şehrimizde İkinci 
Ağır Ceza Mahkemesinde mu
hakeme edilmekte olan Bul
garların duruşmaları dün son 
safhaya gelmiştir.

Geçen oturumda esas hak
kında iddinamesini serdeden 
savcı Ali Kemal Kamal, sanık
lardan yalnız Popofun bir şah
sın hürriyetini tahdit suçundan 
tecziyesini, diğerlerinin ise esas 
fail; yedek albay Mihalekef 
olmak üzere Ceza Kanununun 
dört yüz ellinci ve buna müte- 
ferri maddelerle cezalandırıl 
malarını istemişti. Sanıkların 
vekilleri, savcının bu mütalâa 
sini ağır bir itham buldukları 
nı söyleyerek yazılı müdafaa 
larım vermek üzere mühlet ta
lep etmişlerdi.

Dünkü otorumda samkalrm 
avukatları Ekrem Aliş, Müste 
cip Ülküsal, Ihsan Yarsuvat 
ve Rasim Cenani müdafaaları 
m yapmışlar ve Bulgaristanda- 
ki komünist tahrikâtmdan ve 
halka yapılan zulümlerden u 
zun uzadıya bahsederek evvel
ce sanıkların da etrafiyle 
latmış oldukları safhaları yeni
den canlandırmışlardır.

Uçakta cereyan eden kanlı 
hâdiseleri de tafsilâtiyle hikâye 
eden avukatlar, müvekkilleri
nin isnat olunan cinayet suçu
nu işlemediklerini, bu kanlı bo
ğuşmalara ölenlerin sebep ol
duğunu ve birbirlerinin kur- 
şunlariyle ölmüş bulundukları
nı da söyliyerek beraet isteğin
de bulunduklarını ilâve etmiş
lerdir. İddia ve müdafaaların 
tetkiki için duruşma talik olun
muştur.

Bulgar baş ve viskonsolosları 

da Sofyaya gitti
Bulgar elçisi Varban Ange- 

lof’un Bulgaristana davet edil 
diğini ve evvelki gün gittiğini 
yazmıştık. Bulgaristandan yeni 
gelen bir emirle Bulgaristamn 
İstanbul başkonsolosu Pop Av- 
romof ve viskonsolosu Pop 
Yordanof da evvelki akşam 
Bulgaristana gitmişlerdir.

Her ikisinin Snî olarak gidiş
leri hayretle karşılanmaktadır.

Çocuk kitap haftası
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 

da çocuk kitap haftası tertip 
edilecektir. Alâkadarlardan mü 
rekkep bir heyet tarafından 
kitap haftası için Eminönü 
Halkevinde bir sergi hazırlan' 
maktadır. Kitap haftası 14 K a
sım pazar günü başlayacaktır'(Devamı rar);reden şehrimize gelmiştir. ¡dir.
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ON aylar içersinde bir
H o t ı  R ı r l i f Y i m e ı  t a o c i ' i i cBatı Birliğinin teessüs 

etmiş olması, kuvvetli bir 
Avrupa birliği meydana ge
tirmek hususunda ötedenbe- 
ri teşebbüslerde bulunan 
AvrupalI idealistlere İngiliz 
hükümetinin geniş bir şekil
de müzaheretine sebep ol
muştur-

Winston Churchill, La 
Haye'de yapılan Avrupa 
Parlamentolar Birliğ i n i n  
toplantısında bu fikri der
hal tatbik etmek yolunda 
kuvvetli ve müessir deliller 
ileri sürmüş ve Belçikanın 
Sosyalist Başbakanı Spaak 
ile, eski Fransız Başbakan
larından Sosyalist Rama - 
dier bu fikrin yanında cep - 
he almışlardır.

İnterlaken'de yapılan top
lantıda, İngiliz Sosyalistle -
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Birleşik Avrupa Devleti

bulunduğu bir sırada müşterek j rinin bir Avrupa Birleşik
düşmanla çarpışmak üzere ilk 
büyük Fransız olarak ortaya 
çıktığım unutmadım ve unut-I 
mıyacağım. Fransanm yüksel
diği ve milletler arasındaki ye
rini aldığı günlerde onun en 
mümtaz mevkide bulunması a-1 
daletin bir tecellisinden başka j 
bir şey değildir. Ben kırk se -! 
nedenberi Fransanm ve onun] 
cesur ordusunun sadık bir dos-| 
tuyum. Bütün hayatım müd-j 
detince, Avrupanın şan ve şe- J 
refine ve kültürüne yardım et
tiğinden dolayı ve bilhassa 
Fransız ruhundan çıkan ferdî 
hürriyet ve insanlık hakları 
prensipleri dolayısiyie Fransa- 
ya minnettar kaldım. Dost b:r 
Fransanm büyük devletler ara
sındaki mevkiine tekrar geçme
si v« bu mevkide kalması Bü-

Devleti kurmak hususunda
ki teşebbüslerine, Avrupa 
parlamentoları üyelerinden 
bir kısmı da iştirak etmiş 
ve bu suretle ilk defa olarak 
yalnız makalelerde, şahsî fi
kirlerde ve nutuklarda yer 
alan “Avrupa Birliği,, mese
lesi, bir anayasa hazırlan - 
masına karar verilmek su - 
retiyle fiilî bir şekilde orta
ya çıkmıştır.

Son Fransız hükümetleri 
bu fikri kuvvetle benimse - 
dikleri gibi,. İngiliz Sosya - 
listleri daha 1939 danberi bu 
fikrin en kuvvetli taraftar-- 
larından olmuşlar, Atlee ve 
Bevin Avrupa hükümeti 
meselesinin biran evvel ya
pılması lüzumuna işaret et - 
inişlerdir. Walter Lippman-

yazdığına göre, Ingiliz 
İşçi partisi, güttüğü İktisa
dî gaye dolayısiyie bu me
selenin en hararetli taraftarı 
olmakta haklıdır. Hükü
metler arasında serbest alış 
veriş kaidelerinin gelişmesi
ni' arzu eden İşçi Sosyalist
ler, bu suretle Avrupa dev - 
letleri arasında kuvvetli bir 
sınaî gelişme olacağım, 
hattâ Marshall plânına da - 
hi lüzum kalmadan Avru - 
panın kendi kendisini kal - 
kındırmağa kifayet edeceği - 
ni ileri sürmüşlerdir.

Fakat meselenin asıl mü - 
him tarafı Avrupa devletle
rinin nasıl bir Birleşik câ - 
mia teşkil edecekleridir. Bir 
araya getirilmesi tasavvur 
edilen Avrupa devletleri na - 
sil bir ideolojiye sahip ola - 
caklar, iş ve idare hacimleri 
nasıl olacak, ihracaat ve it
halâtlarım ne gibi esaslar 
dahilinde idare edecekler. 
Bunların arasında yalnız 
müdafaa hususunda tam bir 
âhenk ve iş birliğine var - 
mak mümkün olabilmiştir. 
(Maamafih bu hususta da 
»on Batı Birliği müdafaa

Bir Avrupa Birleşik" Devletleri kurmak fikri 
ilk defa olarak fiilî bir hakikat olarak belir
miş bulunmaktadır. Bu fikrin en hararetli ta
raftarları, bugün Ingiltere, Belçika, Fransa ve 
Hollanda'da iktidarda buluan sosyalist veç
heli hükümetlerdir. Yine bu fikrin en büyük 
lideri ikinci dünya savaşının en büyük idare 

adamlarından’ eski Ingiliz Başbakanı 
Winston Churchill'dir.

teşkilâtı dolayısiyie İngiliz
lerle Fransızlar arasında 
bazı anlaşmazlıklar olmuş, 
Mont’gomery'nin bir Fransız 
komutan yerine Başkuman
danlığa getirilmesi türlü 
dedikodulara yol açmıştır.)

Bundan başka Avrupa 
Birleşik devletleri nazariye- 
si bugün fiilî bir şekilde ele 
alınmış olmakla beraber, 
Rusyanın peykleri olan şar
kî Avrupa devletlerinin du
rumu de bu gayenin tam 
mânasiyle tahakkukuna bir 
mânia teşkil etmektedir 
Nüfus ve toprak itibariyle 
büyük bir yer kaplayan bu

devletler bugün tamamiyle 
Rus boyunduruğu altında 
bulunmaktadırlar, Hiç bir 
suretle bu devletlerin bir 
Avrupa ittihadına katılma
ları tahmin edilemez. Bu
nunla beraber Mister Chur- 
chill’in “Birleşik Avrupa 
Devletleri,, nazariyesi bugü
nü değil, Rusya bertaraf e - 
dildikten sonra yarını hedef 
tutmaktadır.

Bir Batı Birliğinin ku
rulmuş olması, acaba Chtır- 
chill için bu sahada atılmış 
kuvvetli bir adım telâkki e- 
dilebilir mi? Hiç te telâkki 
edilemez! Çünkü, Batı Av

rupa Birliği bir Rus tecavü
züne karşı koymak için 
meydana getirilmiş ve Ame
rikanın, Marshall plânının 
yardımlarını esas tutan bir 
Birliktir. Bu birlik bir ko - 
münizm tehlikesini başlıca 
hedef olarak ele almış, as - 
kerî bir birlik bunun için 
meydana getirilmiş ve uza - 
yıp giden Batı - Doğu ara
sındaki ihtilâfın ergeç bir 
harple nihayetleneceğini he
saba katarak kuvvetli bu - 
lunmak gayesiyle meydana 
gelmiştir. Birliğin tam ol - 
ması için federal bir mahi - 
yet taşıması lâzım gelmekte
dir ki, böyle bir şey yapıl - 
mamıştır,

İktisadî iş birliğine gelin
ce, henüz bu da halledilmiş 
değildir. Gerçi Batı Avrupa 
devletleri arasında müşterek 
bir İktisadî plân hazırlan - 
masına başlanmıştır ama, 
bu plân daha ziyade askerî 
mahiyette olacak ve idarede 
tek tipli (yani Standard ih
tiyacı) temin etmeğe yara
yacaktır,

Amerika Birleşik devlet
leri usulünde bir Avrupa it

tihadının kurulması, bütün 
arzulara rağmen henüz bir 
çok yıllar fiilî bir şekle dö • 
külmek yolundan çok uzakta 
bulunmaktadır- Hele Avru - 
panm yani bir harp arefe- 
sinde bulunduğu böyle bir 
zamanda bu Birliğin kuru - 
labilmesi katiyetle mümkün 
değildir. Ancak Avrupa Bir
liğinin kurulması, Avrupa 
devletleri arasında müşterek 
ve birleştirici bir mekanizma
nın teessüsü yolunda kuvvet 
li bir harekete geçildiği de 
muhakkaktır. Bu birliğin 
tam mânasiyle kurulabilme
si keyfiyeti Rus emellerinin 
yıkılması, komünizmin tas - 
fiye edilmesi, daha açıkçası 
Batı ile Sovyetler arasında 
kat'î neticeli bir savaş ol - 
masına bağlıdır. Çünkü 
başka yollardan bir Avrupa 
ve cihan hâkimiyeti sevda
sına kapılmış olan Sovyetler 
ortadan kaldırılmadıkça, iki 
çapraşık emelin Avrupada 
tam bir ittihat yaratılması - 
na mâni olacağı muhakkak
tır. Barış tam mânasiyle 
kurulmadıkça bir Avrupa 

* Birleşik devletlerinin tees - 
süs etmesine imkân yoktur.

Batı Birliği, Şimalî Atlan
tik Birliği, İskandinav Bir ■ 
ligi gibi Avrupa devletleri - 
nin bir kaçının münferit bir 
vaziyette teşkil ettikleri bir
likler, daha ziyade mahallî 
olacak ve asıl Avrupa Bir • 
leşik devletlerinin gayesine 
ulaşmak için olsa olsa bir 
basamak teşkil edecek ma 
hiyettedir.

“ The Daily American,, dan

-İğne ile_______
Mehmetçik ve 

Atatürk
Atatürkle Mehmetçik, el 

ele vererek, bize bir vatan 
ihsan ettiler. Bugün her i - 
kişi de vücut âleminden ruh 
âlemine intikal etmişlerdir. 
Şu farkla ki, Mehmetçiğin 
mübarek cesedi nerede, belli 
değildir, fakat anıtı vardır.. 
Atatürkün cenazesi ner&de, 
bellidir; fakat anttı yoktur/

Bu sabah Atatürkün o- 
nuncu ölüm yılı tamam olu
yor; on birinci yılın eşiğin - 
de, anıt hakkında bütün 
bildiklerimiz, ancak plân, 
proje, müzakere ve tahsisat
tan ileriye geçemiyor.• Ga - 
riptir ki, bize bir vatan ih
san edenlerden birine ve en 
büyüğüne, on yılda bir anıt 
hediye edemedik.

On yıl evvel bu mezar iğ
ne ile kazılmaya başlanıl - 
saydı bugün'çokta bitpıiş o- 
lurdu!

------ kuyu kasan-

Dolmuş taksiler hak
kında bir karar

Emniyet Altıncı Şube Mü
dürlüğü bazı şoförlerin “dol
muş,, yapacakları bahanesiyle 
yolcu almaktan kaçındıklarını 
ve pazarlıkla daha elverişli bir 
şekilde yolcu taşıdıklarını na
zarı dikkate alarak dolmuş yap 
mayı kararlaştıran taksilerle- 
müşterinin arzusuna göre hare
ket edecek taksileri yekdiğerin- 
den ayırmağa karar vermiştir.

Bunun için dolmuş yapacak 
taksilere birer “dolmuş,, keli
mesi yazılı kâğıtlar yapıştırıl
mıştır. Ön camlarında bir kâ
ğıt bulunmadığı halde yolcu 
kabul etmekten kaçınan şoför
lerin numarası seyrüsefer ida
resine bildirildiği takdirde şid
detle cezalandırılacaktır.

Bundan başka hiç bir şofö
rün yanına “muavin,, olarak 
kimseyi alamıyacağı, aldığı 
takdirde ilk defasında para ce- 
zasiyle cezalandırılacağı, teker
rürü halinde de otomobilin 
plâkasının söküleceği alâkalı
lara bildirilmiştir-

Emniyet Altıncı Şube Mü
dürlüğü, bu hususların temini 
için halkın da elinden geleni 
yapması lâzım geldiğini beyan 
ederek derhal şikâyette bulun
malarını istemektedir.

Amerikaya muhabir gönder

mek için yapılan 
dolandırıcılık

Gazetelere verdikleri bir llânlm 
Amerikaya yüksek maaşla muha
bir göndereceklerinden bahsederek 
müracaatçılardan aldıkları depo
zito akçeleriyle sekiz bin lira ka
dar para dolandıran sabıkalı do
landırıcı AyetullaJı ile arkadaşı 
Cihat, emniyet ikinci şube memur 
ları tarafından yakalanmışlardır. 
Bunların İsmail adında diğer bir 
arkadaşları daha olduğu ve bunun 
da taşraya kaçtığı söylendiğinden 
soruşturmalar genişletilmektedir.

Tiyatro Şenlikleri Perşemb« 

günü akşamı başlıyor
Eminönü Halkevinin tertibetti- 

ği dördüncü Tiyatro Şenliği Per
şembe günü akşamı Meddah, K a. 
ragöz ve Orta oyunu ile başlıya, 
çaktır. Bu yılki program diğerle
rinden her bakımdan çok zengin 
bir şekilde tertip edilmiştir. Tan
zimat ve Meşrutiyet arası T iyat
ro gecesinde emekli sanatkâr Ku 
nar da rol alacaktır. Tiyatrom u, 
zun bütün istihaleleri, bütün husu
siyetleriyle canlandırılacak her 
tiyatroyu salâhiyetti mümessilleri 
tarafından temsil olunacaktır.

Yalovanın tecrübesi bitti
Hollandadan selen, şehir hattı 

vapurlarından Yalova vapurunun 
üç gündenberj devam eden kazan, 
makine ve seyir tecrübeleri dün 
sona ermiştir. Gemi pazartesi gü. 
nünden itibaren sefere konulacak! 
tır.

Am erikaya gidecek heyet
Denizyolları tarafından Ameri, 

kadan satın alınan 6 geminin ta
mir ve tad ilJşlerine nezaret et. 
mek üzere, idare tarafından 7 kişi 
lik bir fen heyetinin gönderileceği 
ni yazmıştık.

Ali Haydaroğlu, Feridun Selim, 
Tarık Aygen, Sadulah Bigat, Ne. 
simi Korkmaz, Şamil Urallı vs 
Tahlr Söker'den teşekkül eden ha 
yet, bugünlerde uçakla Amerika, 
ya hareket edeceklerdir.

Denizyollarında terfi edenle»

Denizyolları Umum Müdürlü
ğünde bu sene terfi edecek olan 
memur ve müste hdemin listeleri 
hazırlanmış ve tasdik edilmek ü- 
zere Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir.

Diğer taraftan uzun zamandan 
beri idarede müstahdemin kadro
sunda çalışan kapıcı, odacı ve sai 
re gibi hizmetlilerden bir kısmı
nın memur kadrosuna geçirilmel« 
rı takarrür etmiş ve bunun için 
bir eleme yapılmıştır.
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Dün şehrimize gelen UNESCO idare heyeti delegeleri yarın ilk toplantılarım Yıldızda yapacaklardır. Re
simde heyet âzalannı Yeşilköy hava  m eydanında göstermektedir. Soldan üçüncü UNESCO umum mü

dürü Sir lulian Huxley'dir. (Foto: Hürriyet . Ali ERSAN)

tngilterede tahsil ed ecek  olan Irak'ın genç Kralı F aysa l. Londraya gelmiştir. Resimde genç kralı tahsü 
edeceğ i okula gitmek ürere Londradaki elçilik binasından ayrılırken otomobilde göstermektedir.

(Foto: Brit. i. O.}

Alrika müstemlekeleri konleransı Londrada açılmıştır. Konferansa İngiliz müstemlekelerinin bütün mümes
silleri iştirak efmişfir. Resimde konferans m ünasebe tiyle Londraya gelen bir Afrikalı temsilci görülmek

tedir.
(Foto: New York Times)

Bursada bir deli, 
bir polisi yaraladı

Karışım ve çocuklarım öldür
mek istiyen deli imdada ge

len polisi vurdu
Bursa, 9 (Telefonla) —  Bu 

gece şehrimizde bir deli, bir 
polis memurunu ağır surette 
yaralamıştır. Altıparmakta o- 
turan ve evvelce demircilik yap 
tığı anlaşılan, senelerdenberi de 
aklî muvazenesi bozuk olduğu 
halde Bakırköy hastahanesine 
almmıyan Mehmet Pekçelik 
adında biri bu gece abdest alıp 
yatsı namazını kıldıktan sonra, 
süngü gibi sivri bîr demir ile 
iki çocuğuna ve karısına hü
cum etmiş, “siz beni tabanca 
ile öldüreceksiniz, ben buna 
fırsat vermeden sizi temizleye
ceğim,, diye “Allah, Allah,, ni- 
dalariyle kendilerine hücuma 
geçmiştir. Bu sırada aynı evde 
bulunan dayısının çocuğu dü
dük çalıp polis çağırmıştır.

Devriye gezen İsmail Hakkı 
Taraş adındaki polis içeri gir
miş, fakat kapıdan girer, gir
mez delinin hücumuna uğıa- 
mış. Çevik bir hasreketle Meh
met Pekçelik elinde bulunan 
iki bıçaktan birini polis memu
runun sırtına saplamıştır. A- 
ğır yaralanan polis memuru 
hastahaneye kaldırılmış, deli 
de yakalanmıştır.

Sovyetlere gönderilen tebrik 
telgrafları

Moskova, 9 (AP) — Bugün Prav- 
da gazetesi, Rus ihtilâlinin 31 inci 
yıldönümü münasebetiyle yabancı 
devlet başkanlan ve tanınmış şah
siyetlerden alınan tebrikleri yayın
lamağa devam etmiştir.

Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası 
Başkanı Şvernik'e tebriklerini su
nan devlet başkanla»; Türkiye 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Da
nimarka Kralı Frederick, Belçika 
Kral Naibi Prens Şarl, Lübnan 
Cumhurbaşkanı Faris el Huri

Mareşal Stalin'e tebriklerini su
nan yabancı şahsiyetler: Yeni Ze
landa Maliye Bakanı Walter Nash, 
Lüksemburg Başbakanı Pierre Du
pont, İtalya Komünist partisi Merkez 
Komitesi namına Palmiro Togliatti, 
İngiliz komünist partisi merkez ko
mitesi namına Harry Pollitt

Yahudi kuvvetleri Gazza'ya 

yaklaştı
Tel-Aviv, 9 (A.A.) (United Press) 

— Dün gece savaş sahasından alı
nan özel bir mesaja göre Yahudi 
kuvvetlerinin Filistinde Mısırlıların 
son müstahkem mevkii ve Filistin 
Arap hükümetinin başkenti olan 
Gazze'yi işgal etmeleri her an bek
lenmektedir.

Bu arada Yahudi hükümeti subay 
kadrolarında terliler yapmaya ka
rar vermiş ve geniş ölçüde artan 
rüşvet ve suiistimaller sebebile po
lis memurları arasında emizleme 
hareketine başlamıştır.
Dr. Şchachtin tevkifi geri 

bırakıldı
Münih 9 (A.A.) — (N afen): 

Münih şehir polis müdürü, Reisch 
bank'ın eski Başkam Dr. Schach- 
uı tevkif edilmesi yolundaki em
rin geri bırakıldığını bildirmiştir.

Eski Japon Başbakanı 

kaçakçılık da yapmış

Tokyo, 9 (A.A.) — (United 
Press): Eski Başbakan Tojo 
ve 24 arkadaşı, aynı zamanda 
dünyanın en büyük uyuştutu- 
cu maddeler kaçakçılık teşkiıâ 
tını kurmakla da ittiham edil
mektedir. Bu teşkilâtın beîli 
başlı ajanları Japon ordusu ile 
kukla Mançuko devletini idare 
edenlerdi, Filhakika, iddiana
meye göre, Koreden temin edi
len afyon Mançuryada hazır
landıktan sonra bütün dünya
ya dağıtılmaktaydı. 1937 sene
sinde kaçak uyuşturucu mad
delerin yüzde’ 90 1 Japonlaıın 
işgali altındaki topraklarda i- 
mal edilmekteydi. Japon hü
kümeti tarafından bu kaçakçı
lığın sağladığı gelirle ordunun 
masrafları karşılanmakta ve 
diğer taraftan da genç Çinlile
rin uyuşturucu maddeleri kul
lanmaları kolajd-lştırılmakta 
idi.

İngilizler t'rdüne asker 

yollamışlar
Tel-Aviv. 9 ( (AP) — Bugün Bir

leşmiş Milletler Mütareke Komis
yonuna resmen müracaat eden İs
rail hükümeti, geçenlerde oldukça 
külliyetli sayıda İngiliz birliklerinin 
Urdüne girdikleri ve bıı birlikler
den bir kısmının Filistin toprağına 
geçtiğine dair haberlerin tahkikini 
istemiştir.

Türk - Italyan ticaret 
muahedesi

Roma, 9 (A.A.) (Afp) — Türk 
İtalyan ticaret anlaşması yarın Chi- 
gi sarayında imzalanacaktır. Yeni 
anlaşma Avrupa kalkınma ve yar 
dim programı gereğince çok taraflı 
anlaşmalar çerçevesine aahil bu
lunmaktadır.

Kuzey Atlantik müdafaa 
paktı haz ırlan ıyor

Truman, bu müdafaa paktının hazırlan
masında mühim rol oynayacak

Vaşington, 9 (A.A-) —  (Uni- generalleriyle yaptığı görüşme-
ted Press): Alâkadar çevrelet <rt 
kanaatine göre, seçimler şimdi 
sona ermiş olduğu ve Truman 
dış siyasetin idaresini elinde tu 
tan bir hükümetin başında bu
lunduğu için, Birleşik Amerika 
kuzey Atlantik güvenlik pak
tının hazırlanması için işe ko- 
yulabilecek durumda bulun
maktadır.

İyi haber alan çevreler, iki 
partinin- kongre liderlerinin Â- 
yan Meclisi tarafından da tas
vip edileceği şüphesiz addedi
len bu ittifakı teklif etmek için 
aralarında anlaşmalarının mu
vafık olacağı kanaatindedirler.

Aynı çevrelere göre, Dışişleri 
Bakanlığına mensup yüksek 
memurlar Kanada, İngiltere 
ve Avrupanın diğer hür mil
letleriyle ihzari görüşmelere 
başlamıya âmade bulunma Kı
tadırlar. Bu görüşmeler, Baş
kanlık seçimlerinin neticesine 
intizaren geçen ay durdurul
muştu.
Kuzey Atlantik müdafaa anlaşma

sının metni hazırlanıyor
Paris, 9 (A.A.) — (Nafen): 

Fransız Dışişleri Bakanlığın
dan bugün verilen bir habere 
göre, Fransa, Batı birliğine 
mensup devletlere sunulacak 
olan, kuzey Atlantik savunma 
antlaşmasının metnini hazırla
maktadır.

Bu antlaşmanın tafsilâtı 
mahrem tutulmakla beraber 
yetkili Fransız memurları mez
kûr antlaşma metninin henüz 
nihaî şeklini almadığım söyle
mişlerdir. Sanıldığına göre bu 
metinler beş Batı devleti i’e 
| Birleşik Amerikanın savunma 
¡şefleri tarafından Ocak ayının 
¡sonundan evvel incelenecektir 
Mareşal Montgomery'nin seyahati

Londra, 9 (A A.) —  (B. Y 
U. M.): Mareşal Montgomerv’ 
nin Almanyadaki Amerikan

Hâkimler arasında 
terfi, tayinler

Adalet Bakanlığınca neşre
dilen listede bir çok terfiler 

var

Ankara, 9 (Telefonla) — 
Adalet kadrosunda bir çok hâ- 

leri yorumlıyan B. B. C. nin;kim, savcılar terfi ettirilmişler-
Vaşington muhabirine göre ku
zey Atlantik paktı için gereken 
tasarıyı hazırlamak üzere ya
pılmakta olan görüşmeler bir 
hayli ilerlemiştir. Tasarı ou 
birliğe diğer bazı devletlerin 
katılmalarım da derpiş eyle
mektedir.

Lahaye, 9 (A.A.) —  (A fp): 
Batı Birliği askerî komitesi 
başkam Mareşal Montgomeıv, 
Hollanda askerî şahsiyetleri ve

dir, Neşredilen listeye göre 90 
lira maaşla Kocaeli Ağır Ceza 
Mahkemesi başkanlığına terfi
an İstanbul sulh yargıcı Naci 
Oztin, 90 lira maaşla Bartın 
ceza yargıçlığına terfian Ça
nakkale sulh yargıcı Nafiz Ba
sar, Bulanık yargıçlığına, ter
fian Avanos ceza yargıcı Şükrü 
Sancar Denizli ağır ceza mah
kemesi başkanlığına, birinci sı- 

inıf adalet müfettişi Mazhar
kabine üyeleriyle görüşmek u-(Tüzel 80 lira maaşla Üsküdar 
zere hava yoliyle Lajıaye’a jsavcıhğına, Üsküdar yargıcı

Lûtfi Tapkaç 70 lira maaşlagelmiştir.
Kuşlar Berliııde sokaklara 

manialar koydular
Berlin, 9 (A A.) —  (United 

Press): Sovyet hükümeti dün 
gece kendi kesimini Batı dev
letlerinin kesimine bağlayan 
bütün sokaklarda ânî olarak 
engeller - vücuda getirmek su
retiyle Berlin ablukasını daha 
sıkı bir hale koymaya başla
mıştır.

Alman polisi. Batı ile Doğu 
arasındaki seyrüseferi mümkün 
mertebe durdurmak emrini al
mıştır.

Rus kesimi ile Batı kesimle
ri arasında, sadece ellerinde 
Rus geçiş vesikaları bulunan 
şoförlerin kamyon ve vasıtaları 
işlemiştir.

i Fransız ordusu İngiliz silâlılariyle 
teçhiz ediliyor

Londra, 9 (A.A.) —  (Afp): 
Fransada hava kuvvetleri için 
İngiliz tepkili uçaklarının in
şası ve Fransız hava teçhizatı
nın İngiltereninki üzerine stan
dardize edilmesi meselesi bu 
hafta Pariste cereyan edecek 
görüşmelerin konusunu teşkil 
edecektir.

Görüşmeleri İngiliz hava 
Mareşali Sir Alec Coryton ile 
Fransız hava Bakanı Moreau 
idare edeceklerdir.

Muş savcılığına, Tokat savcı 
yardımcısı Nadir Alpay İstan
bul yargıçlığına, Denizli ağır 
ceza mahkemesi üyesi Vehbi 
Kayral 60 lira maaşla Eskişe
hir ağır ceza mahkemesi üye
liğine, Hopa yargıcı Saim İn- 
selel Torul yargıçlığına, Kargı 
savcısı İbrahim Zeybekoğlu 
Denizli ağır ceza mahkemesi 
üyeliğine, Bozkır hukuk yar
gıcı Esat Özbayraktar Emet 
savcılığına terfian Kütahya 
ağır ceza mahkemesi üye yar
dımcısı Ahmet Tuna 50 lira 
maaşla Beyşehir ceza yargıçlı
ğına, Kemah yargıcı Ahmet 
Mahfi Kılıç 50 lira maaşla Zi
le savcılığına, Kemah savcısı 
Kemal Divrik Biga sorgu yar
gıçlığına, Birecik yargıç yar
dımcısı Şefik Şensoy Avanos 
ceza yargıçlığına, Manavgat 
yargıcı Mithat Tugay 40 lira 
maaşla Uluborlu savcılığına, 
Ardahan savcı yardımcısı Zeki 
Turan Üsküdar savcı yardım
cılığına tâyin ve terfi ettiril
mişlerdir.

I I

İtalyan • Avusturya Gandhi’nin katilinin
andlaşmasf

Roma 9 (AP.) — Bugün İtalya 
ve Avusturya, aralarındaki tica. 
ret ve seyahati kolaylaştırmak ga 
yesiyle iki andlaşma imza etmiş
lerdir.

Bu vesikalar, Romayı ilk defa 
resmen ziyaret etmekte olan A- 
vusturya Dışişleri Bakam Dr. 
Kari Gruber ile İtalya Dışişleri 
Bakanı Kont Sforza tarafından 
imzalanmıştır.

Andlaşmalar iki memleket ara
sındaki demiryolu miinakalâtiyle 
Güney ve Doğu Tirol arasındaki 
şose münakalâtını tanzim etmek
tedir. Chigi sarayında yapılan im 
za merasimini müteakip, İtalya

muhakemesi
Yeni Delhi, 9 (A.A.) —

(Afp): Dâvası Hazirandanberi 
Delhide devam eden Gandhi’
nin katili Nathuram Winayak 
Godse 25 bin kelimelik uzun 
bir beyanname okumuştur.

Godse bunda Mahatma Gan- 
dhi’yi öldürdüğünü itiraf et
mekle beraber bunun gizli bir 
tertip eseri olmadığını temin 
etmektedir.

Beyannamede Gandhi’nin 
şiddetli reddeden usullerini be- 
nimsemiyen ve Mahatma’yı 
ananevi Hint dâvasına ihanet 
etmiş bir kimse gözü ile gören

Dışişleri Bakanlığı tarafından y a -(milyonlarca Hindunun duygu
ymlanan bir tebliğde, Avusturya !ve mânevi durumlarının uzun
ve İtalya arasındaki vize m u a m e .;^  izahı vardlr Godse dü 
leşinin kaldırılması için yakında 
gerekli tedbirler alınacağı kayde
dilmiştir.

İhtida eden komünistler
Atina 9 (A.A.) — (B.Y.U.M .): 

Solcu er ve subayların islâhı için 
kurulmuş olan Markronisos ada
sındaki kamp hayırlı çalışmaları, 
na büyük bir muvaffakiyetle de
vam etmektedir Yetkili makam
ların bildirdiklerine göre, çeteci, 
lere karşı savaşmak üzere şimdi 
bu kampta 55.000 eski komünist 
veya partizan er ve subay hazır 
bulunmaktadır. Bunlar pek yakın 
da özel askeri birlikler şeklinde 
cephelere sevkedileceklerdir.

Yeni İran kabinesi
Tahran 9 (A P.) — Iran Parla, 

mentosunun tavsiyesi üzerine bu
gün Şah Muhammed Rıza Pehie- 
vi, eski Başbakanlardan M. Said 
Marakhei’ye yeni kabineyi kur
mak ödevini vermiştir. Yeni ka
bine, cumartesi günü istifa eden 
Abdülhüseyin Hazhir kabinesinin 
yerine geçecektir.

Mehmet Saıd Marakheî 1944 te 
ki Başbakanlığı devrinde, Kuzey 
Iranda bir petro: imtiyazına dair 
Rus taleplerine karşı koymuştur. 
1938-—1941 yıllarında Iranın Mos 
kova Büyükelçiliği ödevini de i— 
fa eden Marakheî. Rus - İran mü
nasebetlerinin nazik bir safhasın 
da tekrar Başbakan olmaktadır.

Avust-ralyaya her sene 40 bin 

muhacir taşınacak

Canberra 9 (A.A.) — (United 
P ress): Avustralya hükümeti her 
yıl özel uçaklarla Avrupa'dan A- 
vustralyaya 40,000 mülteci getir
mek için hazırlanan bir plânı in
celemektedir.

Muhaceret Bakanı Canvell, mül 
tecilern Avrupadan Mombossa'ya 
kadar en modern İngiliz uçakia- 
riyle nakledileceklerini ve seya
hatlerinin geri kalan kısmım ken
dilerine tahsis edileceke gemiler
le yapacaklarını söylemiştir.

şiddet göstererek haksızlık et
tiği zaman tecavüze karşı koy
manın doğru ve mubah oldu
ğunu iddia ettikten sonra ilk 
dünya harbi esnasında Gandhi’

Prenses Elizabetlı'in doğumu ş 
için hazırlıklar

Londra, 9 (A.A.) (Afp) — Prenses 
Elizabeth'in hafta sonunda yapma
sı beklenen doğum münasebetiyle 
alman tıbbi tedbirler her ne kadar 
gizli tutulmakta ise de büyük do
ğum mütehassısı William Gilliatt 
tarafından tatbik edilecek olan do
ğum usulünün yüzde yür uyuştur
ma sistemine uygun olmokla bera
ber kadının sancı içinde doğurma
sını emreden mukaddes kitabın ah
kâmını da bir dereceye kadar ye
rine getiren bir şekil rrzedeceği 
anlaşılmaktadır. Esasen Ingiliz ka
dınlan daima bu ahkâma göre 
dünyaya çocuk getirmektedirler.

Prenses, gerek anne gerek çocuk 
için kat'iyen tehlikesiz olan yeni 
uyuşturucu ilâçlardan Trichloro - 
ethylene tatbik edileceği anlaşılı
yor. Bu ilâç sancıyı yoketmekle be- 
rabeı anneyi doğuma yardım ede
cek şekilde her türlü hareketi yap
makta serbest bırakmaktadır.

İngiltere, Japonya ile bir 
ticaret muahedesi yaptı

Londra, 9 (A.A.) (Afp) — Bugün 
Japonya ile Büyük Britanya ve sö
mürgeleri arasında bir ticaret an
laşması imzalanmıştır. Anlaşmayı, 
Japonya adına müttefik devletler 
başkomutanı imzalamışta Hong
kong, Avustralya. Hindistan. Yeni

nin İngilizler hesabına asker1 Zelanda ve Güney Airiku bu anlaş- 
topladığını söyliyerek Hint maya girmemişlerdir.
istiklâlinin yapıcımı olarak gös
termenin manasızlığını belirt
mektedir- Karar bir kaç hafta 
hattâ belki de bir kaç aydan 
evvel verilemiyecektir.

Yeni bir tabiat kanunu
Londra, 9 (A.A.) (Lps) — İngiliz 

âlimleri yeni bir tabiat kanunu keş 
fettikleri kanaatine vaımışlardır, 
Bu kanaate vasıl olunabilmesi için 
9 aydanberi devam eden tecrübe 
leri Profesör Biackett idare etmiştir 
Tecrübelerin gayesi arz miknatisi 
yetinin derin tabakalarda mevcu 
olup olmadığını veya azalıp çoğal 
dığını tesbit etmektir- Profesör Blac 
kett'in fizik kürsüsünü işgal ettığ 
Manchester Üniversitesinin talebe 
leri bu yoldaki tecrübeleri netice 
ye vardırmak üzere îngilierenin en 
derin maden ocaklarında aylarca 
çalışmışlardır.

Güney Afrika altın madenlerin
de yapılan tecrübeler, mıknatisiye- 
tin merkezden değil, belki de bazı 
tabakalardan gelebileceğ* ihtima
lini ortaya atmıştır. İngil'erede 400 
kadem derinlikle yapılan tecrübe
ler ise şu neticeyi vermektedir:

Mıknatisiyet satıhtan merkeze 
doğru olan mesafe ile mütenasip 
azalmaktadır.
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| payını aldık! ¡1
S  Vekilin otomobili yayanın çe. E 
E nesini yorar. Bizim de lüks oto- = 
K m ehillerden bahsetm ekten çe  - sİ 
5  nemizde derman kalm adı. Be - E 
E reket versin ki bunun lâkırdısı E 
5  artık Meclise intikal etti. Şimdi E 
E orada konuşuluyor. Lâkin lüks E 
E otom obillere dil us atm ak ciire- E 
1 fini gösteren bizler ağzımızın E 
E payını alıp aşağı oturduk ya.. E 
E Nihayet gayetle tatmin edici Ş  
E izahat verdiler, dediler ki:
E — İlâhi... Şunun şuracığında E 
E kaç oiomobiiciğimiz var ki?... E 
E Elimizde topu topu 534 şoför - E 
E cük kaldı. Bunlara verdiğimiz E 
E maaş bir milyon, iki yüz. on al- E 
E t: bin Uradır. Bu otomobillerin E 
E işletme ve tamir m asıallatı bir E 
E milyon, dört yüz. beş bin lira 5  
E dır. Anhu minha umumi mas - E 
E raf iki milyon, altı yüz yirmi £  
= altı Bin. yedi yüz on üç lira - =
| cıklll. |
E Evet bir "cık,, eksik aeğil mi? E 
H Hükümet bütçesinde daha böy- E 
E le ne ehemmiyetsiz ve hesapsız E 
§  "cık,, lar vardır. Esasen hep  bu §  
E “cık,, lar yüzünden değil midir E 
E ki iki yakamız bir araya gel - = 
E miyor? E
= Araya lâkırdı karıştırmadan E
E hem en şunu da ilâve edeyim  j= 
E ki yukarıda kendilerinin verdiği §  
H bu hesap  yalnız sivil Bakanlık• |j 
Ş  lara ve teşkilâtlarına aittir. Bu 5  
E iki milyon, altı yüz yirmi altı E 
E bin, yedi yüz on üç liraya o - E 
E fomobillerin satın alınma fiat ■ Ş  
E lan  da dahil değildir. O da E 
= başka . Yine öğreniyoıuz ki ya- E 
E ptlan neşriyat üzerin», yukarı- §j 
E daki hesap ta gösterilen  binek E 
E otomobillerinden yansı mikda- E 
E rında araba  servisten kaldırıl• |j 
E mış. Yani son zamanlara ka ■ E 
E dar işli yen bu otomobillerin E 
E kadro ve masrafları da yukarı- E 
E da gösterilen milyoncuklara S
Ş  dahil edilm ediği anlaşılıyor... E
'= * 5

E Muhakkak ki dünya motöre E 
E doğru gidiyor. Medeniyeti m o- E 
= törleşmekte anlamıyor muyuz?. E 
E Modern ordulan b ile  “moförlü E 
E ordular,, diye tarif etmiyor mu- E 
E yuz? "Bâbıâfi.. den (arkımızı. E 
E modern demokrasi hükümetimi. E 
E *i nasıl ispat edeceğiz? E lbehe || 

motörleşerek...
Motorlu ve bilmem kaç silin- = 

dirli, bir hükümeti 
E  Amerikan tarihinde meşhur ş  
E bir "Mutlak kabinesi., vardır. E 
E Bizim dem okrasi tarihimizde de E 
E tekerlekli idare)..
E (Bunun bir kolaylığı da bu E 
E tekerlekler vasıtasiyle Pekerci- E 
İ  lerle Uran'cılar arasında kolay , e  
E lıkla gidip gelmesidir. Her ta- E 
E rafa  çekilebilir.)
| Şüphe yok ki ayağı yerden  E 
E kesilm ek bir memleket, bil E 
İ  millet için idea 1 »evdir. Vekil §  
E dahi olsa lüks otomobil içindeki = 
E insan ferah  verici bir manzara- j| 
E dır. E
E Lâkin gazetede bu lüks oto - e  
E mobil hesaplarım  gösteren mil. S 
E yonlann hem en altında: "Yol ~ 
E vergisi verem edikleri için at E 
E yerine arabay a  koşulan vatan  E 
E daşlar,. havadisi inanılmaz de- E 
E recede garip düşmüyor mu? E 

Hikmet Feridun i s  E
İl l l l l l l l l l.... İtlimi..... Illllllllllllllllll...... lllllllllllf

İller bankası umum müdürü 
Bursada

Haziran 1949 a kadar en az 55 
milyon Ingiliz liralık ticaret müba
delesini gözeten anlaşma. Japonya- 
nın bugüne kadar sterling bölge 
siyle yapmış olduğu ticaretin hac
mini üç buçuk misli arttıracaktır.
İlk defadır ki İngiliz camiasının 
muhtar memleketleri toplu bir hal
de böyle bir ticaret anlaşması ak-|na temeli kazan ameleler tara- 
tediyorlar. fından elli metrekarelik renkli

Nalıas Paşaya suikast ¡ve yekpare bir mozayik bulun-

Eursa, 9 (Telefonla) — İller Ban
kası Umum Müdürü Hulki Alisbah 
ile idare meclisi âzaları bugün Ka- 
raköy yoluyla şehrimize gelmişler 
ve inşaat yerlerini gezmişlerdir. İl
ler Bankası erkânının Buısuya ge
lişleri geçenlerde İl Genel Meclisi
nin verdiği 1.5 milyon liralık bir is
tikrar kararıyla alâkalı görülmek
tedir.

İzmirde tarihî mühim bir 
eser bulundu

İzmir, 9 (Telefonla) —  Ka- 
difekale eteklerinde Hacıali 
caddesi üzerinde bir arsada bi-

yapıldı
Kahire 9 (A.A.) — (A fp): Mı. 

sırın eski başvekillerinden Nahas 
Paşa dün akşam bir suikastten 
kurtulmuştur.

Nahas Paşa arabadan inerek e- 
vine girdiği sırada kendisine kü. 
çük makineli tüfekle ateş açılmış 
ve bir elbombası atılmıştır.

Nahas Paşaya bir şey olmamış 
fakat muhafızlarından bazıları ya 
ralanmıştır.

Adem ve Havva'nın filmi
Londra — Bir Alman tilim şirke

ti Âdem ve Havva'nın hayatını tas
vir eden bir filim hazırlamakla meş 
güldür. Filmin projesine göre. Allah 
bir bahçıvan rolünü deru.lde etmek 
tedir. Yılan da konuşturuımaktadır. 
Hollywood'da bir Amerikan iilim 
şirketi de ayni mevzu hakkında 
renkli bir filim çevirecektir.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetile

Kızılay Derneği
Beyoğlu ilçe şubesi yararına

Atatürk'ün yüksek hayatına re hazin cenaze törenine ait 
iilim 10 Kasım 948 Çarşamba günü yalnız

İP E K  S in em a sın d a
gösterilecektir. Matineler: 14.30 — 16.30 — 18.30

^tuştur- Gerekli incelemeleri 
yapan İzmir Müze müdürlüğü 
bu mozayiklerin Roma-Bizans 
devifleri arasındaki zamana ait, 
büyük tarihî kıymette bir eser 
olduğunu tesbit etmiştir.

Bursada da şeker buhranı 
var

Bursa, 9 (Telefonla) — Bursağa 
da şeker buhranı başlamış ve şeker 
bulmak güçleşmiştir. Şekere zam 
yapılacağı haberi üzerine piyasa
dan şeker kalkmağa başlamıştır.

Emniyet umum müdür 
muavini Bursada

Bursa, 9 (Telefonla) — Emniyet 
umum müdür muavini İhsan Sabrı 
Çağlayan şehrimize gelmiştir.

Mareşal Voroşilof, adam 
tokatlıyor

Londrp — Komünist Macaristan- 
da komünist idaresini kontrol eden 
M. Rakosi'dir. Budapeştede Mare
şal Voroşilof M. Rakosi’ye Macaris- 
tanda komünist partisinin bütün 
reylerin yüzde ellisini neden elde 
edemediğini sormuştur. Bunun üze
rine Rakosi şu cevabı vermiştin

“Mareşalim, Macaristanda Rus 
askerlerinin tavrı hareketi halkı ko
münistlerden korkutmuştur...
, Rakosi'nin buna aldığı yegâne 

sevap şiddetli bir tokat olmuştur.

MELİH ÖZER 
Işıklar Sönünce

Şiirler
Istırabınızın tercümanıdır. 

Pek yakında

M  E V  L O T
Üroloğ, Operatör Doktor 

MEHMET ALİ OMA'nın 
vefatının yıl dönümüne 'esadüf e- 
den 11.11.1948 Perşembe günü saat 
15 de Kadıköyüııde Osmanağa ca
mii şerifinde Mevlûdu nebevi oku
tacaktır. Din kardeşler-,nizin vo 
nerhumu sevenlerin teşrifleri rica 
rlunur.

B E L E R  O T E L İ
Salonunda

D Ü Ğ Ü N

Ivesair TÖRENLER tertipleri ka 
bul edilir.

Beyoğlu İstiklâl cad. 213 
Telefon: 49427



ÂH SIN1ZA ait olan bir buluşun başkaları 

tarafından kullanılmasından ve mesut netice 
lerinin isminize değil mensup olduğunuz 

cemiyete ve millete mal edilmesinden endi

şeniz olmasın. Millet bunun kadrini bilir. Millet 

sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl har

binde benim de milletime ettiğim bir takım hizmet

ler olmuştur zannederim. Fakat bunlardan hiç bi
rini kendime maletmedim. Yapılanın hepsi mille

tin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da bu
dur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın 

ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için 
yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı 

ileri süremeyiz; bugüne ve yarma bırakılmış daha 
bir çok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalar da 

bunlar arasındadır. Beni seven arkadaşlarıma tav

siyem budur: “ Şahsımız için değil, fakat mensup 

olduğumuz millet için elbirliğiyle çalışalım, çalışma 

ların en yükseği budur.,,

K. ATATÜRK

Eski Amerika Cumhurbaşkanı Roosevelt Eski Ingiliz Başbakanı Churchill

Büyük Atatürk için 
Neler Demişlerdi?
BENİM teessürüm iki türlüdür. Evvelâ böyle büyük 

bir adamın ziyamdan dolayı bütün dünya gibi müte
essirim. ikinci teessürüm ise bu büyük adamla tanışmak 
hususundaki şiddetli arzumun husulüne artık imkân kal
mamış olmasıdır.

Franklin D. Roosvelt

ürkiyeyi kurtarmış, Türk milletine rehberlik eylemiş ve 
*  Türk milletini ihya etmiş olan Atatürk’ün ölümü hem 

Türk milleti, hem de Avrupa için mevsimsiz ve pek acı bir ] 
ziyadır. Cemiyetin her tabakasına mensup erkek ve kadınlar: 
tarafından tabutu üzerine dök ülen göz yaşlan, modern Tür- j 
kiyenin kahrammı, şampiyonu ve babası olan bu recülün, Ş 
yaşadığı müddet esnasında gördüğü işe lâyık bir şükran ni
şanesi ve minnet teşkil eder.

W. Churchill.

G aasi Paşanın hareketlerinden aaabî oldukları belli olmuyor. 
Hareketlerinde ademi ittirat ve ahenksizlik gösterenler asa. 
bidir. Halbuki Gazi’nin hareketi kat’î, muayyen ve şuurlu

dur. Her hareketini bilerek yapıyor. Kendisiyle konuştuktan sonra 
(Sadi) nin b ir beytini hatırladım, bunu bir Türk dostumdan işitmiş, 
tim; size de söyliyeyim:

“Bir şeyi bilen ve bildiğini bilen kimse şerefinin atını kâinatın 
kubbesi üzerinde sıçratabilir.,,

Şunu nazarı dikkate almak lâzımdır, ben her şeyden evvel şekli 
haricî adamıyım. Böyle olmasaydım heykeltraş olmazdım. Binaena
leyh intibaımı bu noktai nazardan söyliyeceğim. Çünkü yalnız şekil
dir ki bana karşımdaki insanın ruhuna nüfuz etmek imkânını ve
rir. Tabiîdir ki hareket itmam eder. Diyebilirim ki Gazi Paşa şekil 
ve hareketine nazaran fevkalbeşer bir insan, fakat bu fevkalbeşerlik 
(Nietsche) ninki gibi değildir. (Nietsche) hasta idi.

Gazi Paşa öyle bir insandır ki hayalî değildir. İstediğini bilir, 
bildiğini yapar, yapamıyacağı bir şeyi de istemez.

Heykeltraş Kripell

T Ü RKİYE Büyük Harpte bizim müttefikimiz idi. 
Harbin fecî neticesinden bu memleket te bizim kadar 

müteessir olmuştu. Yeni Türkiyenin büyük ve dâhî yara
tıcısıdır ki talihin terkettiği ve kaderin müthiş inhizama 
uğrattığı o vakitki müttefiklerine kalkınmak için ilk muh
teşem misali verdi.

Adolf Hitler

Meşhur Macar heykeitraşı Krippell Alman Devlet Reisi Adolf Hitler

Büyük Atatürk, ebedi uykusunun ilk günlerinde Dolmabahcenin merasim salonunda.

TAVAF GÜNÜ
r — ----------------------------------------------------------------- -\

Yazan: İbrahim Alâettin Gövsa
i------ .. ........ ................................-......— .... }

O NU kaybettiğimiz gün' 
den belki bir hafta önce 
bile hayatına ait ümi - 

dimizi kaybetmiş gibiydik. 
Hekimlerin resmî tebliğleri 
ve bunların etrafında yapı
lan fısıltılar hiç te ferahlık 
vermiyordu.

İyi hatırlarım ki babamın 
ihtizarma yaşlı gözlerimle 
şahit olduğum zaman o son 
çırpınmaların mutlaka bir 
mucize ile hayat hamlesi 
şekline döneceğini ummuş 
ve bunu içim titriyerek bek
lemiştim-

Tavaf günü de böyle bir 
ruh hâli içindeydim. (Ta - 
vaf günü)- dediğim o mavi 
gözlerin bir âsüman gibi 
söndüğü sahabtan bir önce
kidir. O zaman Maçka pa - 
lasta oturuyorduk. Akşama

doğru dışarıya çıktığım za - 
man kara haberin kuvvetli 
şâyiasiyle sarsıldım. Bunu 
fısıldayanlar “ihtiyat tedbiri 
olarak Ankaraya naklinden 
sonra ilân edeceklermiş...,, 
ilâvesini yapıyorlardı.

“ İçimde pâyansız bir in
hidam ile,, ağır ağır Dolma- 
bahçeye indim. Muhteşem 
kapı, mermerli medhal 
bomboş, çamlar kararmış 
gibi. Yerlere serili yapraklar 
sonbaharın bir anne halin - 
de büyük mateme kapanışı
nı düşündürüyor.

Hakikati öğrenmek isti - 
yordum ama dört asır önce

Kanunî Süleyman için ya 
pıldığı gibi ölüm haberinin 
bir müddet gizlenmesi ka - 
rarlaşmış ise tabiî kimseye 
bir şey sorulamazdı. Bu dü
şünceyle hekimlerden veya 
maiyet mensuplarından iyi 
tanıdığım bir zata belki ras- 
larım diye epeyce zaman 
merasim kapısiyle saat ku - 
leşine bakan kapı arasında 
dolaştım. Nöbetçiler haki - 
katen birer heyûlâ gibi ses
siz. Sarayın sükûnu bir ke
derli muammayı saklar gibi 
ağırdı. Kara habere artık 
tamamiyle inanmıştım. Or
talık kararmaya başlayınca

Maçkayâ doğru çıkarak bîr 
müddet yukarıda oturdum 
ve sarayı gözlerimle de ta - 
vaf ederek uzun uzun dü 
şündüm.

Guruibun al renkleri kar-<> 
şıda Karacaahmedin servi - 
liklerine vuruyordu. (T a 
vaf) o gece yazılmıştır. Ba
zı kelimelerin yaşlarla bo • 
zulduğuna yemin edebili • 
rim- Ancak Sir iki saat uyu
yabildiğim o gecenin saba
hında mersiyemi ilk def« 
çocuklarıma hıçkırık fasıla
ları arasında okudum v« 
sonra Maçkadan Beşiktaş« 
doğru yürümeğe başladığım 
zaman sarayın üstündeki 
bayrağın kederden derman 
sız düşmüş gibi yarıda kal
dığını gördüm.

İbrahim Alâettin Gövsa

ATAMIZI TAVAF
Bir milletin melalini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin,

Gönlümde eski hâtıralar, eyledim tavaf,
A rtık  o doğmuyor diye muzlimdi her taraf,

Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar. 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar.

Mermerli methalin ona lâyık vakan boş,“ 
Heyhat o muhteşem kapının intizarı boş.

Sessiz nöbetçiler de heyûlâ dolaşmada,
Her yerde bir kedere muamma dolaşmada,

Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam.

Son uykusunda öyle mi bir devr uyandıran,
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman ?

Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, 
Sönsün o mavi gözleri bir âsuman gibi.

Sussun o mavera konuşan madenî şada 
Dursun olur mu hilkate bir fahr olan zekâ ?

Sözlerki çağlayıp köpüren bir pınar gibi, 
Hisler ki şahlanıp atdan dalgalar gibi,

Atiye, hale, geçmişe her anda bir temas,
Bir türlü ihtisas ile bin türlü ihtiras,

Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zekâ,
İfrat, hadsi, vecdi, tezadiyle bir dehâ..

Bir meş'aleydi, neş'esi her bezme nur olur,
Bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur.

Cismiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi o,
Bir yıldırımdı, bir mütekâsif devdi o,

Eyvah o varlığın bize kaimi fesaııesi 
Yastıkta bir ışık yele, aslan nişanesi.

Karşımda servilik Ve gurubun vuran alı 
Gökjerde şimdi Çankayanın şanlı Kartalı..

E y nam alan, zafer yaratan, inkılâp açan,
E y yol veren hükümleri tarihe oir zamaıı,

E y eski kahramanları geçmiş asırların!
Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın,

Saf bağlayıp selâma durun hep! Odur gelen 
Tür ırkının muhabbeti üstünde yükselen.

ölmez evet gönüllere heykel kuran Atam. 
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam?..

İBRAHİM ALÂ ETTİN  GÖVSA



[ Atatürk’ün 10 uncu ölüm Yıldönümü EMünasebetiyle General M ac A r t h u r ! )
M

TURK •  MILLE1r i N E
11 *  ...»T! " ......w r  i î  ı  m h h  i

MESAJI
. >». 51 ?■ „

GENERAL HEADQUARTERS 
SUPREME COMMANDER FOR THE ALUED POWERS

OFFICE OF THE SUPREME COMMANDER

Tokyo, Japan* 

6 August, 1348*

Dear Lx. Suatas

. . .  I am d©lighted to  haw before m  your l&cüghtful 
note of July 21st m d  am most grateful for your kindly expressions con- 
Cermag ry  e ffo rts  in 'the administration and reforestation of post-war 

A i* ? * * '  CoifiiaS from one whom I hold in such high esteem as I do you 
- these expressions are doubly meaningful and heartwarming.

, tr - fhe measure of the greatness of Turkey*s late
xoador, Kemal Atatürk finds i t s  re flectio n  in the profound influence 
wh.ch m s l i f e  and work« hare continued to exert upon the progress and - 
destiny of the Turkish people, and the lastin g  admiration which his  
leadership inspired throughout the c iv ilise d  world. He proved himself 
a wise and courageous apostle of human progress, with the* raoral strength 
to defy trad itio n  and deep-rooted cultural p ractices  in the unwavering 
pursuit of the oourse of his convictions at a time when with greater 
ease he aig n t instead have lead the forces of reaction . I -join w*th 
the people of Turkey in reverent tribute to Kemal Atatürk* s memory I In 
nxa death the world lo st a great and gifted leader, the Turkish people 
a most distinguished and gallant son, and humanity a farsighted and 
fearless champion. * 0

With renewed thanks for your kindly expressions 
and warm personal regard, I am,

Faithfully  yours.

Tarihî bir vesika. Soldan sağa doğru• Atatürk, Mac Arthur, Cevat Abbas, o zamanki Amerikan Büyük Elçisi Shaw. Siirt 
Mebusu Mahmut ve o zamanki Maarif Vekili Reşit Galip. Dolmabahçede yapılan ilk Dil Kurultay’ı münasebetiyle.

(Yücel kolleksiyonundan)

“Tiirk milletiyle beraber Atatürk’ün 
manevî huzurunda tazimle eğilirim,,

1933 senesinde îstanbula gele
rek Büyük Atatürk'ün misafiri o- 
lan Douglas Mae Arthur Atatürk’ 
ün hayranlarından biriydi. İkinci 

dünya savaşında müttefik kuvvet' 
leri Uzak Doğu Başkomutanı olan, 
bugün Japonya ve Uzak Doğu'nun 
tam salâhiyetli tek otoritesi bulu

nan General Mac Arthur 1933 de 

genç ve dinamik bir orgeneraldi. 
Misafirliği esnasında rahmetli A-

tatürk’le çabucak kaynaşan ve an
laşan Mae Arthur, c zaman hazır
lamış olduğu bazı askerî plânlar 
hakkında dünyanın en büyük as
kerî ve siyasî dehâsı olan Atatürk* 
ün de fikirlerinden istifade etmek 
üzere Türkiyeye gelmiş, büyük in
san, Atatürk'ü ve Türk milletini 
ta kmak fırsatını elde etmişti.

Atatürk, aziz misafirine, Dolma- 
bahçe sarayında yapılan ilk Dil 
Kurultayı toplantılarını da takip

ettirmek fırsatını vermişti. Bugün 
dünyanın en büyük askerî komu
tanlarından biri olan Mac Arthur, 

her vesile ile rahmetli Atatürk'ten 

saygı ile bahsetmiş değerli bir in
sandır. Sayfamızdaki “Türk mille
tine mesajı,, değerli askerin rah
metli Atatürk'e ve Türk milletine 

karşı beslemiş olduğu saygı ve sev 

giyi göstermek bakımından kıy
metli bir vesikadır-.

m
J*

Mr. Muhtar Fehmi Bnata, 
Publisher, Yücel, 
f û o e l  îiecBRi&si,
Beyoğlu, Istanbul, Turkey.

Maö&RTIIUR.
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MÜTTEFİK KUV VETLER 
BAŞKOMUTANLIĞI GENEL KARARGAHI 

BAŞKOMUTANLIK DAİRESİ

1
Tokyo, Japonya 
6 Ağustos 1948

Sayın Bay Enata,

21 Temmuz tarihli lûtufkâr mektubunuzu almış olmaktan büyük bir zevk ve harp sonrası Ja- 
ponyasının idaresi ve İslâhatı yolundaki gayretlerimi öven iltifatkâr ifadenizden dolayı büyük bir 
minnet duymaktayım. Sizin gibi çok kıymet verdiğimi birinden gelmesi bu ifadelerin mânasını ve 
kıymetini bir kat daha artırmaktadır.

Türkiyenin Ebedî Önderi Kemal Atatürk'ün büyüklüğü, hayatının ve başarılarının Türk mil
letinin inkişaf ve mukadderatında devamlı olarak husule getirdiği derin tesirde ve medenî dünyanın 
önderliğine karşı duyduğu sonsuz hayranlıkta akislerini bulmaktadır. O, irtica kuvvetlerine önder
lik etmenin çok daha kolay olduğu bir zamanda hiç tereddüt göstermeden, kanaatlarmın yolunda 
sarsılmadan yürüyerek, an'aneler ve kökleşmiş kültürel usullerle mücadelede gösterdiği manevî 
azim ve kudretle insanlığın itilâsına inanmış akıllı ve cesur bir Önder olduğunu ispat etmiştir. 
(Türk milletiyle beraber Atatürk'ün manevî huzurunda tazim ile eğilirim.) Ölümü ile dünya büyük 
ve dâhi bir önderini, Türk milleti en mümtaz ve kahraman evlâdını, insanlık da uzak görüşlü ve 
korkusuz bir mücahidini kaybetmiştir. •

Hakkımdaki hislerinize tekrar teşekkür ederken samimî ve şahsî saygılarımın kabulünü bütün 
bağlılığımla rica ederim.

(Douglas Mac Arthur)

/ *

. .

Rahmetli Atatürk, her Maman büyük bir insandı. Büyük yaşadı ve büyük öldü. .{Yücel kollekai*onundan)
#



Flüoresani ienvirai ve neonlu 
reklâm tesisatları hakkında 

İ. E. T. T, U, Müdürlüğünden
Müteaddit ilânlara rağmen bajı abonelerin flüoreaant tenvirat 

ve neonlu reklâm tesisatı yaptırdıkları halde İdaremise malûmat ver* 
medikleri görülmektedir.

Bundan böyle:
1 Flüoreaant tenvirat ve neonlu reklâm tesisatı yaptıracak ve

ya İdareye haber vermeden yaptırım* olan abonelerin.
2 — Tesisatları muayene edilerek takat emsali (Cos. 0) x; 0.90 

dan aşağı görülenlerden verilen vade sarfında gerekli İslâhatı yaptır
mayan müşterilerin.

2 — İlk muayenede takat emsali düzgün bulunup ikinci bir mu
ayenede tesisatlarında bozukluğu görülen abonelerin cereyanının der
hal kesileceği ilân olunur. 17140

(Satılık Emlâk)
İstanbul Defterdarlığından:

...... ....... ........................... .. ....... . . c m a , ıo Kasım » M

Kıymeti Teminat»
Dosya No. Cinsi lira lira

516—17776 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 190 parsel eski 
34 kapı sayılı 16.70 M2 harap mağaza.

1100 »3

516—17777 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada, 198 parsel eski 
42 kapı sayılı 27.60 M2 harap mağaza.
(Asra).

1600 120

516—17786 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada, 159 parsel eski 
ve yeni 28 kapı sayılı 25.20 M2 harap 0 - 
da. (Arsa).

1950 147

516—17787 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 161 parsel eski 
ve yeni 30 kapı sayılı 25.60 M2 harap 0 - 
da. (Arsa).

2000 150

516—17788 Eminönü. Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 157 parsel eski 
26 kapı sayılı 13.15 M2 harap oda.

1100 13

516—17771 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 194 parsel eski 
38 kapı sayılı 17.60 M2 harap mağaza.

1200 10

516—17779 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 203 parsel eski 
49 kap» sayılı 23.55 M2 harap oda.

1550 117

516—17780 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada. 197 parsel eski 
41 kapı sayılı 21.70 M2 harap mağaza.

1400 105

516—17782 Eminönü. Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada, 205 parsel eski 
51 kapı sayılı 24.10 M2 oda arsası.

1500 113

516—17784 Eminönü. Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada, 209 parsel eski 
3 kapı sayılı 8.10 M2 oda arsası.

400 80

516—17785 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce- 
beci han alt kat 2812 ada, 156 parsel eski 
ve yeni 25 kapı sayılı 12.10 M2 harap 0 - 
da. (Arsa).

1000 75

516—17793 Eminönü, Çarşı mah. Yağlıkçılar cad. Ce
beci han alt kat 2812 ada, 151 parsel eski 
ve yeni 19 kapı sayılı 28 M2 harap dük
kân.

1900 143

Yukanda yazılı gayrimenkullar 5.11.948 de açık arttırma ile sa
tışa çıkarılmışsa da istekli çıkmadığından satış ON GÜN uzatılmıştır.

İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile
15.11.948 pazartesi günü saat 15 de Millî Emlâk Müdürlüğündeki ko
misyona başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatırılabilir) 17108

Edebiyat Fakültesi San’at teşvik 
müsabakası iştirak şartları

1 — Cemiyetimizce yapılması kararlaştırılan San'at teşvik mü
sabakalarının ilki Ş i i r'e tahsis olunmuştur.

2 — Bu müsabakaya. Üniversite içinden ve dışından tanınmış ve 
tanınmamış her şair arzu ettiği takdirde (Müsabaka tertip komitesinde 
ve müsabaka jürisinde bulunmamak kaydiyle) iştirak edebilecektir.

3 — Müsabakaya iştirak edecek her şairin beş şiir göndermesi
şarttır.

4 — Bu beş şiirden hangi şiirle müsabakaya dahil olunmak is
tendiği tasrih olunduğu takdirde ancak o şiir; aksi takdirde, şiirlerin 
beşi de komitece elden geçirilecektir. Güzel bulunduğu takdirde bu beş 
şiirden beşi de finale kalabilecektir.

5 — Bu şiirlerin beşi de ayni zarf içinde bulunacak ve kat'iyen 
ne zarf ne de mazrufunda şairin adı, soyadı ve adresi bulunmıya- 
caktır.

6 — Her şair kendisine ait bir rumuzu meselâ (Depe, veya LCH 
veya Güneş gibi) yolladığı zarfın üstüne yazdığı gibi mazrufunu teşrii 
eden her varakın üzerine de aynı rumuzu koyacaktır.

7 — Bundan başka "İstanbul 6. Noterliği,, ne de ayrıca üzerinde
altı kırmızı kalemle çizilmiş “Şiir müsakabası,. ibaresi taşıyan bir mek
tup gönderilerek şiir müsabakası tertip komitesi başkanlığına gönde
rilmiş olan (..... ) rumuzlu ve (.......) isimli şiirlerin kendisine ait olduğu
nu bildirecektir.

8 — Zarfın üzerinde de şiir tertip komitesine yollanan ayni rumuz 
bulunacak ve yine kat'iyen ad, soyadı ve adres bulunmıyacaktır. No
tere gönderilen, mektuplar müsabaka sonuna kadar açılmıyacaktır.

9 — Eleme ve seçim sonunda derece alan şiirlerin rumuzları 
noterin yedinde müsabaka mahalline getireceği mektupların rumuzları 
ile karşılaştırılarak açılacak ve ancak o zaman şiirlerin kimlere ait ol
duğu anlaşılacak ve ilân olunacaktır.

10 — Zarfında ve mazrufunda ad, soyadı, ve adres bulunan mek
tuplar müsabaka harici addedilecektir.

11 — Mektuplar şiir müsabakası tertip komitesi başkanlığı adına 
gönderilecektir.

12 — Müsabakaya dahil olan şiirlerin hiç bir mecmua, gazete, 
dergi ve emsali neşir vasıtalarında intişar etmemiş olması şarttır.

13 — Müsabakaya dahil olacak şiirin şairince tasrih olunması 
halinde diğer dört şiirin intişar etmiş olmasında mahzur yoktur.

• 14 — Müsabaya şiirlerin kabul müddeti 10.11.948 tarihinden
10.12.948 akşamına kadardır.

15 — Bu müddet sonunda müsabakaya gelen mektuplar bir za
bıtla tertip komitesince tesbit olunacak ve gelen mektuplaım listesi 
noterliğe verilecektir.

16 — Mektuplarının vasıl olmasından endişe edenler noterlikten 
mektuplarının alınıp alınmadığını öğrenebilecektir. VaBil olmadığı sabit 
olduğu takdirde şiirlerinin müsabaka dahili olması sağlanacaktır.

17 — Her şiirin kırk mısrağı aşmaması şarttır.
18 — Müsabakaya gönderilen şiirler tertip komitesince bir ele

meye tabi tutulacak ve bunlardan en güzelleri olduklarında müsabaka 
komitesince itminan hasıl olan on şiir müsabakaya arzolunacaktır.

19 — Müsabaka 18.12.948 Cumartesi akşamı Cemiyetimiz tarafın
dan verilecek olan baloda davetlilerin huzuriyle yapılacaktır.

20 — Şiirler 1. den 6. ya kadar (5. dahil, 6 hariç) derece ve mü
kâfat alacaklardır.

21 — Bu beş şiire tahsis edilen para alacakları rey adedi nisbe- 
tine göre hesaplanacaktır.

22 — Diğer müesseseler de bu müsabakaya ayrıca mükâfc* koy
mak suretiyle cemiyetimizin sanati teşvik hususundaki gayretine oıtak 
olmak ve san'at ve fikir hareketlerine hizmet etmek arzusunu izhar et
tikleri takdirde yine keyfiyet umumî efkâra bildirilecektir.

23 — Buradaki şartların ve seçim şekillerinin murakabesine İs
tanbul Altıncı Noteri mezundur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Talebe Cemiyeti Beis:

Âhid Öztokat
Not: Şiirlerin gönderileceği adres İstanbul posta kutusu 802.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından
1 — Fakültemize aday yazılanların bütün noksanların: tamam

layarak en geç 20.XI.1948 tarihine kadaı esas kayıtlarını yaptırmaları 
lâzımdır.

2 — İstanbul Üniversitesi Öğrenci yönetmeliğinin 32 ci maddesi 
gereğince fakültemize kayıt olduğu tarihten başlamak üzere 6 yıl için
de mezun olamayanların yeniden İmmatrikülasyon harcı ödemeleri 
gerekmektedir.

Bu immatrikülasyon hükmü bir yıl sürer ve her yıl yenilenir.
Bu durumda bulunanların hemen fakülte kalemine müracaat 

etmeleri lâzımdır.
20.X1.1948 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmi- 

yecektir. J7139

iahffet t ; Hürriyet

Aziz Atatürk için bugün 
yapılacak ihtifaller

(Baş taralı 1 incide) 
halk Iştirâk edeceklerdir.

Salonlarda yapılacak bu mera
simlerde birer köşe (Atatürk köşesi) 
haline getirilecektir. Atatürk'ün büs 
tu veya büyük kıi'ada fotoğrafları 
konacak, etrafı bayraklarla, çiçek
lerle süslenecektir.

Beş dakika ihtiram sükûtundan 
sonra Atatürk’ün hayatı, memleke
te yaptığı hizmetleri anlatılacak, 
şiirler okunacak, Atatürs ün Türk 
gençliğine hitabeleri ve İsmet İnö
nü’nün beyannamesi okunarak top
lantıya son verilecektir.

Eğlence yerleri ta til
Bütün sinemalar, eğlence yerleri 

bugün matem günü olmak müna
sebetiyle tatil yapacaklardır.

Ankara radyosu sabah, öğle, ak
şam neşriyatlarında ajaıu haberle
rini verdikten sonra aziz Atatürk'ün 
hâtırasına hürmeten susacak, yasa 
hştirâk edecektir.

Üniversitede
Üniversitede yapılacak merasimi 

konferans salonunda Üniversite 
Bektörü açacak, ihtiram sükûtun
dan sonra, Profesör Kâzım İsmail 
Gürkan (Atatürk) mevzuu etrafında 
bir konuşma yapacak, bilâhare bir 
talebe Atatürk'ün gençliğe hitabe
sini, bir talebe de İnönü'nün mille
te beyannamesini okuyacaktır.

Bundan sonra, talebeleı hep bir
likte hocalarile beraber Saraybur- 
nundaki Atatürk âbidesine giderek 
buraya bir çelenk koyacaklardır.

Halkevlerinde
Eminönü Halkevinde tertip edilen 

merasimde Sinop milletvekili Cev
det Kerim İncedayı bir konuşma 
yapacaktır. Bundan sonra Atatürk - 
ün ve İnönü'nün beyannameleri o- 
kunacak. Atatürk'e ait bir film gös
terilecek ve Sarayburnundaki hey
kel ziyaret edilerek bir çelenk ko
nacaktır. Diğer Halkevlerinde de 
ayni programla ihtifal yapılacaktır.

Partilerd e
Bugün Halk ve Demokraı Partiler 

de Atatürk'ün hâtırasını âziz için 
toplantılar tertip edeceklerdir.

A tam ızın m uvakkat kabri 
ziyaret edilecek

Ankara 9 (Telefonla) — Yarın )bu

gün) Ebedi Şef Atatürk'ün ölümü
nün 10 uncu yıldönümüdür. Bu mü
nasebetle vilâyetçe hazırlanan prog 
rama göre saat 9.05 de Cumhurbaş
kanı, Bakanlar Kurulu üyeleri. Ge
nelkurmay Başkanı Atamızın mu
vakkat kabrini ziyaret edeceklerdir. 
Yine ayni saatte şehirdeki fabrika
ların düdüklerinin vereceği işaret
le, bütün vatandaşlar Atatürk'ün 
aziz ruhuna hürmeten S dakika say
gı duruşu yapacaklardı: 9.15 ten 
9,30 a kadar kordiplomatik, 9.30 
dan 9.45 e \Jcadar siyası partiler 
temsilcileri, 9.45 ten 10 a kadar 
Türk. Dil ve Tarih Kurumu üyeleri, 
10 dan 10.30 a kadar Halkevindeki 
ihtifale katılanlar. 10.30 da
11.15 e kadar Ankara Ün-versitesi.
11.15 ten 12 ye kadar yüksek okul
lar temsilcileri, 13 ten 14 e kadar 
Fen Tatbikat, Doktor Tatbikat, Harp 
ve Yedek Subay Okulları temsilci
leri, 11 den 17 ye kadar saygı %i 
yaretinde bulunacak vavandaşlar 
muvakkat kabri ziyaret edecekler
dir.

Bursada yapılacak ihtifal
Bursa 9 (Telefonla) — Atatürk'ün 

onuncu ölüm yıldönümü münase
betiyle yarın (bugün) Atatürk mey
danında âbidesi etrafında muazzam 
bir ihtifal yapılacaktır. Buraya bü
tün Bursalılar çağırılmış bulun
maktadır. İhtifali müteakip, halk 
heykelin önünden ihtiram yürüyü- 
şiyle geçecektir.

M illî Türk Talebe Birliğinin 
tertip  ettiğ i toplantı

Millî Türk Talebe Birliği Başkan
lığından:

AtatürVün ölümünün 10 uncu yıl
dönümü dolayısiyle yann saat 20.30 
da Eminönü Halkevinde Birliğimiz 
bir toplantı tertip etmiştir. Bu top
lantıda Atatürk'ün kız kardeşi Ba
yan Makbule Atadan. Cevdet Ke
rim İncedayı, Dr. Sadi Irmak, Pe- 
yami Safa, Fahrettin Kerim Gökay, 
Nihat Reşat Belger, Şaliye Aylâ, 
Nizamettin Nazif Tepedolenlioğlu, 
Atatürk hakkında konuşmalar ya- 

| pacak ve hâtıralarını^ anlatacaklar- 
i dır.

Çin’de vaziyet
(Baş taralı i incide) Imerika Dışişleri Bakanı George 

iki komünist birliği büyük Çin sed- Marshall bugün Çinin Birleş- 
dini Lengkow ve Shihmen noktala- j Milletler başdelegesi Dr. 
rından geçerek nefsi Çine dahil ol- ; X ingfu X sianfo  i k  bir saatten

Bir'komünist tümeni mağlûp oldu fazla görüşmüştür. Haber ve
rildiğine göre. Çin, sen ve kül
liyetli bir yardım yapılması 
için yeni bir talepte bulunmuş 
olup, bugün iki devlet adamı 
arasında, komünist tehdidine 
maruz Çankayşek rejimine Bir 
leşik Amerikanın yapabileceği 
askerî ve İktisadî yardımın 
vüsati görüşülmüştür.

Çin temsilci heyetine mensup 
Şanghayda bulunan Times ga- Şahsiyete göre, hükümet 
zetesi muhabiri, komünist’.er Bırle§lk Amerıkadan daha faz- 
tarafından Şanghayda çıkarı- la yardlm yapmasını istemiştir: 
lan karışıklıkların yiyecek mad Bır mılyar dolar tutarında o- 
deleri Hatlarının fevkalâde ,'an ön yardım talebinin 400 
yükselmesi neticesinde artmış bilyonu İktisadî müzaheret ve 
olduğunu bildirmiştir. . ;6o° mıly °n doları askerî yal"

Kusların M aoçuryada yaptığı d ,m  Şeklin d ed ir.
tahribat Buradaki Amerikan

Nankin. 9 (A.A.) (Alp) — Gene
ral Chiu Ching Chucyş emrine veri
len hükümet kuvvetlerinin General 
Cheıı Keng komutasındc ki doku
zuncu komünist ordusuna mensup 
bir tümeni Tang Shan maden böl
gesinde mağlûp ettikleri resmen 
bildirilmektedir.

Şazıghayda gıda maddeleri 
müthiş pahalandı 

Londra, 9 (A.A.) —  (Lps):

Los Angeles, 9 (A.P) -— Ta
mirat komisyonundaki Ameri
kan mümessili Edwin Pauley’- 
in verdiği bir demece göre 
Rusya Mançurya sanayiini

resm i
kaynaklan da,- Çine yardım 
meselesinin son bir kaç gün 
zarfında etraflı bir surette ye
niden İncelenmekte olduğunu 

2 ¡beyan etmişler ve bir şahsiyet
milyar dolarlık bir ziyana sok- Şun1an söylemiştir:
muştur ' “Yardım meselesinde bilhassa

Pauley demecinde şöyle de-!üzerinde durulan cihet ?udur: D,! 
, . lik bir kab'a daha fazla su boşalt

............... .. ........................ . . . imanın bir faydası olacak m ı? A-Gorduğumuz tahribat ına
Bunmlmayacak derecedeydi, 

ların bir kısmı doğrudan doğ
ruya Ruslar tarafından alınıp 
nakledilen fabrikalardan ileri 
geliyordu, bir kısmı da komü
nistlerin yağmasiyle hasıl ol
muştu.

“Bu tahribat yüzünden Man 
çurya sanayii en aşağı bir nesil 
gerilemiştir. Bu arada, kömür 
istihsali %  90 azalmış, çelik 
sanayii ve demiryolları % 50. 
bazan %  100 tahrip edilmiştir.,,

Hüküm et kuvvetleri, çem beri 
yarm ak istiyor

Nankin, 9 (A A.) — (Lps): 
Kuzey merkezî Çinde çarpış
malar gitgide şiddetlenmekte
dir.

Kuzeyde Mukdenin sukutun 
dan sonra Mançuride kalmış 
olan hükümet kuvvetlerine 
mensup birlikler kuzey Çin o- 
vasında bulunan General Fu - 
Şo - yi birliklerine iltihak et
mek üzere komünist hatları 
m yarmaya uğraşmaktadırlar.

Amerıkadan istenen yardım
Paris, 9 (A.P) — Birleşik A-

r  ....................

sî komünist orduları kazanır gibi 
göründüğü bir memlekete kıy
metli ve bu kadar lüzumlu askeri 
teçhizatı sevketmek doğru ola
cak mıdır?.,

Amerikan temsilci heyetine men 
sup resmî şahsiyetlere göre. 
Marshall, Çinin şimdiki durumu
nu vahim telâkki etmekte ve hat
tâ askerî olayların bir neticeye 
yaklaşm akta olduğu hissini taşı
maktadır.

Yabancı memleketlere yardım 
programı mucibince, ilk yıl için 
Çine 400 milyon dolarlık İktisadî 
ve askerî yardım tahsisleri ayrıl- 

j mıştır. Anlaşıldığına göre, Çin as 
kerî yardım için kendisine tahsis 
edilen 125 miiyon doların en mü
him kısmını sarfetm iştir.

Buradaki kaynaklara göre, bu 
para ile temin edilen silâh ve as
ker! teçhizatın mühim bir kısmı 
ilerlemekte olan komünist ordula 
rınm eline geçmiştir.

Olimpiyat kafilemizin 

aşçı baş ısı iş arıyor

Londra Olimpiyatlarına 
Türk spor kafilesiyle giden 
ve kampta sporcularımızın 
aşçıbaşılığını yapan maruf 
aşçı Mehmet Aksoy, memle
keti olan Boiudan şehrimize 
dönmüştür. Alaturka ve ala
franga her türlü yemek pişi
ren Mehmet Aksoy halen iş 
aramaktadır. Sirkecide Tan 
oteline müracaat edilmesi. 
Telefon: 22170.

Türkiye - Amerika 
arasında askerî 

müzakereler
(Baş tarafı 1 incide)

durulmaktadır. Türk donan- 
jmasımn daha kuvvetli bir hale 
getirilmesi için Tiirkiyeye ye
niden muhtelif sınıflarda gemi
ler verilmesi hakkındaki gö- 
iıüşmeler bitmiş gibidir. İlk 
[partide dört muhribin verilme* 
[si için Türk - Amerikan askeri 
[makamları arasında anlaşmaya 
varılmış olduğu tahmin edil
mektedir. Dört muhrip kısa 
aralıklarla ve peyderpey teslim 
edilecektir.

Kahraman Atatürk! 
VATAN SANA 

MİNNETTARDIR
(Boş t at al 1 l incide)

Atatürke tazim vazifemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, hâlkımı- 

jza kalbimden gelen şükran 
duygularımı ifade etmeği, ö- 
denmesi lâzım bir borç say - 
dım.

Milletler arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı Atatürkün 
en kıymetli ideali idi. Bütüiı 
dünyada ölümünün gördüğü 
ihtiramı insanlığın âtisi için ü- 
mit verici bir müjde olarak 
selâmlarım. Bu sözlerim yazı- 
lariyle ve toprağımızda şöval
ye askerleri ve mümtaz şahsi
yetleriyle yasımıza iştirak eden 
büyük milletlere Türk milleti 
adına şükranlarımın ifadesidir.

Devletimizin bânisi ve mil
letimizin fedakâr, sadık hâdi- 
mi,

İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması; eşsiz kahra
man Atatürk!

Vatan, sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine 

verdiğin Türk milletiyle bera
ber senin huzurunda tazimle 
eğiliyoruz. Bütün hayatında 
bize ruhundaki ateşten canlılık 
verdin. Emin ol, aziz hatıran 
sönmez meş'ale olarak ruhla - 
rımızı daima ateşli ve uyanık 
tutacaktır-

Reisi Cumhur 
İSMET İNÖNÜ

Unesco heyeti 
dün geidi

Beyrutia yapılacak genel toplan
tı hazırlıklarını tamamlamak üzere 
şehrimizde toplanmağa karar veren 
UNESCO idare heyeti ara lan  dün 
17.30 da huhusi bir uçaklı şehrimi
ze gelmişlerdir. 36 kişiden mürek
kep olan heyet, hava meydanında 
Millî Eğitim Bakanı adına Yüksek 
Tedrisat Umum Müdürü Hamdi Ak
man. Protokol Umum Müdür Mua- 

! vinı Tevfik Kâzım Kemahlı, Vali mu.
! avini İhsan Ecemiş, idare heyeti 

Türk âzası Reşat Nuri Güntekin ta
rafından karşılanmıştır.

Delegeler hususî otobüslerle doğ- 
! ruca Perapalas oteline, gitmişler ve 

burada Türk temsilci heyetleriyle 
j tanışmışlardır. Gelenler arasında 
| Belçika Yüksek Öğretim Müdürü 

Vemier, İngilttre Millî Eğitim Mü
dürü Sir John Mand, Kanada deie- 

| gesi Victore Dore ve Amerika de
legesi Studt ile UNESCO Genel 
Müdürü tanınmış tabiiyz İngiliz bi
yoloji âlimlerinden Sir Ju’ian Hux
ley bulunmaktadır. Bugün de daha 
beş delegenin gelmesi beklenmek
tedir.

Perapalas otelinde kendilerini zi
yaret eden bir arkadaşımız heyet 
âzasından bir zat şunları söylemiş
tir!

“— UNESCO'nun bu toplantısı 
Beyrutta yapılacak genel toplantı- 

j nın bir hazırlığı mahiyetindedir. 
Burada yapacağımız toplantıda bil
hassa Uç nokta üzerinde çalışacağı- 

! mızı söyliyebilirim: 1) Çekilecek o- 
! lan umum müdür Sir Julian Hux- 
j ley'm yerine yeni bir reis seçilmesi 
1 hakkında bir liste hazırlanacak, ve 

bu liste Beyruttaki umumî toplantı
ya sunulacaktır. 2) İdare heyetinin 

; bir senelik faaliyet raporu hazırla- 
; nacak ve bu da umumî ıopiantıya 
| verilecektir. 3) Gejiecek çalışma 
! senesi için yeni bir program tesbit 
i  edilecektir..

Bu arada UNESCO’nun varidat 
; ve çalışmalarına temas eden heyet 

âzalan şunları söylemiştiı:
| UNESCO'nun senelik bütçesi

8 milyon dolardır. Bu paraya her 
devlet bütçesine göre iştirâk etmek
tedir. Meselâ Amerika hükümeti bu 
paranın yüzde 39 unu, İngiltere 
yüzde 14 ünü, Fransa ve Çin yüz
üş 6 sini, Brezilya yüzde 2,16 sini 
vermektedirler. Bu miktar her mem
leketin kendi parası ile, *akat dolar 

! esası üzerinden verilmektedir.,,
UNESCO ilk toplantısını yarın 

saat 11 de Yıldız'da yapacaktır. İ- 
j  dare heyeti şehrimizde ik: toplantı 
yapacak ve buradan doğruca Bey- 
ruta hareket edecektir.

Hazırlanan program şöylekir:
Heyet âzalan bugün Atatürk’ün 

j ölümü münasebetiyle saat 10 da 
! Taksimdeki Zafer âbidesine bir çe
lenk koyacaklar, 11.30 da âzaların 
yarısı Vali Dr. Lütfi Kırdar'ı maka
mında ziyaret edecekler, d ğer yan
sı Üniversiteye giderek, tedris he 
yeti ile tanışacaklardır. Öğleden 
sonra Perapalasta bir basın konfe
ransı tertip edilecek, 3aat 17 de 
Par Otelde Üniversite tarafından 
heyet âzalan şerefine bir çay veri
lecektir.

Perşembe günü saat 11 de Unes 
jeo ilk toplantısını Yıldızda yapa
cak, akşam üstü Teknik Üniver- 

[ sitede bir çay verilecek ve akşam 
[Vali heyet âzalan şerefine Tak- 
j sim gazinosunda bir akşam yeme 
jği verecektir.

Cuma günü ik inci've son top.
! lantı yapılacak ve akşam heyet 
j âzaları şerefine Parkotelde bir ye 
J mek verilecektir.
I Heyet pazar günü şehrimizde 
[kalacak, 17 Kasımda Beyruta ay 
[ ni uçakla hareket edeceklerdir.

Şekere yapılan zam
Ankara, g (Telefonla) —  C. 

H. P- Meclis Grupu bugün 
toplanarak şeker fiatınm arttı 
rılması meselesini müzakere et 
miştir. Celsenin açılmasını mü
teakip ilk sözü Dışişleri Bakan 
vekili Tahsin Bekir Balta al
mış, dış politikayı alâkadar e* 
den muhtelif meselelere dair 
iki saat kadar süren uzun bir 
beyanatta bulunmuştur.

Öğrendiğime göre Tahsin 
Bekir Baha’nın bu izahatı ga
zetelerin günlük havadislerin 
den başka bir mahiyet taşıma
mıştır. Bu izahat esnasında bir 
çok milletvekilleri gazinoda ve 
koridorlarda vakit geçirmişler 
dir. Tahsin Bekir Baha’nın bu 
kadar uzun izahat vermesinin 
sebebini, şeker meselesi hak
kında vâki olacak tartışmalar 
için pek az bir vakit bırakmak 
kastinden ileri geldiğini müşa 
hede edenler de olmuştur.

Başbakanın izahatı
Bundan sonra Başbakan Ha

şan Saka kürsüye gelmiş, şe
ker fiatının arttırılması sebebi
ni anlatmıştır. Başbakan V'U 
beyanatında bilhassa istihlâkin 
azaltılması için,, hükümetin ou 
kararı olmak zorunda kaldığını, 
bizden başka döviz mukabili 
şeker ithal eden bir memleket 
bulunmadığını, bu sebepten do 
layı istihlâki azaltmak ve açık 
bulunan bütçeyi kısmen olsun 
kapatmak için bu çareye baş 
vurduklarım söylemiştir. Baş
bakan bu kararın alındığı sıra
da, gazetelere verdiği beyanatı 
bugün aşağı yukarı tekrar et
miştir.

Ekonom i B akanı da B aşbakanı 
destekletil

Ekonomi Bakam Cavit Ekin, 
Başbakanın mütalâasını teyıd 
eden bir konuşma yapmıştn. 
Bakan, önce şekerin karneye 
bağlanması sebeplerini anlat
mış, daha sonra neden serbest 
bırakıldığını, 17 günlük serbest 
bir satıştan sonra fiata zam 
yapılmasının neden ileri geldi
ğini izah etmiştir- Cavit Ekin, 
bu izahatı sırasında bu 17 gün
lük serbest satış esnasında tah
minen 7800 ton şeker satışı ya
pıldığını, bunun 5000 ton ka 
darının istihlâk edilerek 3000 

[tona yakın bir kısmının da be
yanname ile tesbit edildiğini 
bu itibarla bu 17 günlük müd
det zarfında büyük vurgun ya
pılmasına meydan verilmediği- 

[rıi söylemiştir. Ekonomi Baka- 
[nı, karnenin kalkması ile neden 
fiat arttırılması ameliyesinin 
beraber yapılmadığını da an
latmış, yeni kampanyanın bun
da müessir olduğunu beyan et 
miştir.

Kocaeli milletvekilinin sert bir 
konuşması

Bundan sonra Kocaeli milletve- 
jkili Sedat Pek konuşmuştur. Se- 
[dat Pek'in bugünkü toplantıdaki 
konuşması llütün milletvekil
leri üzerinde çok müsait bir tesir 
icra etmiştir. Vaki beyanatında 

! şeker fiatının arttırılmasının şid 
detle aleyhinde buluan Kocaeli 
milletvekili, bu karar hangi ba
kımdan ele alınırsa alınsın neti
cenin hükümetin aleyhine olduğu
nu belirterek şeker fiatm a zam ya 
pılamıyacağım bizzat Ekonomi Ba 
kanının beyan etmiş olmasına rağ 
men, alman bu karar karşısında 
hayretler içerisinde kaldığını ifa
de etmiştir.

Ekonomi Bakam tekrar kürsü
ye gelerek, şeker f¡atlarına zam 
yapılmıyacağma dair her hangi 
bir beyanatta bulunmadığını söy
lemiştir.

Sedat Pek beyanatında İsrar 
etmiş, o günkü gazeteler yanında 
olmuş olsaydı, bu iddiasını derhal 
isbat edeceğini açıklam ıştır. Bu 
nun üzerine Ekonomi Bakanı: 
“Şerefimle temin ederim ki, böyle 
bir şey söylemedim.,, demiştir.

Sedat Pek 'in verdiği ta k rir
Bundan sonra Sedat Pek'in ver- 

[ miş olduğu takrir okunmuştur. Bu 
| takrirde Uç mesele üzerinde du
rulmuştur.

İT İZAR
Ebedî Şefimiz Atatürk'ün 

iltimünün onuncu yıldönümü 
münasebetiyle bugün gazete
mizin en mühim sayfalarını, a- 
siz Atamıza tahsis ettiğimiz 
İçin “Amerika kazan, ben kep- 
;e „ , “Serab .,, “Resimli ro
man,, ve “Kosenkina,, tefrika- 
arını koyamadık özür dileriz.

A İ R F R A N C E
Mükemmel Hava Yolla

rı Servisi

İSTANBULDAN - 
PARİSE

14 günlük uçuşla
Her PAZARTESİ Sabahı 

hareket
Her tarafla irtibatı 

vardır.
Paris tariki ile

Nev-York ve 
Cenubî Amerika

için seri posia.

Acente: TAKSİM  f
Cumhuriyet Meydanı No. 1 I 
ve bülün seyahat acenteleri. R

*

1 — Şeker fiatının arttırılaca
ğına dair Ekonomi Bakanının va
ki beyanatına rağmen Bakanlık 
daha sonra fiatı arttırm ıştır. Bu 
vaziyet karşısında Ekonomi Baka 
nıııın kabinede yeri olmaması, çe
kilmesi lâzımdır.

2 - -  Ekonomi Bakanı 19.000 
liraya yeni bir otomobil satın al
mıştır. 8-10 bin liraya satın alma 
cak bir otomobille ihtiyacı karşı, 
lamak mümkün olacağına göre, 
Bakanlık böyle bir pahalı otomo
bil almak lüzumunu neden duy- 
muştur.

3 Kupon mukabili vatandaş, 
lara bazı yerlerde birer metre 
basma tevzi edilmektedir. B ir met 
re basma ile bir şey yapmağa im 
kân olmadığına göre, bu sakim 
şekle ne zamana kadar devam e- 
dilecektir.
Ekonom i Baltanı f ia t a rttır ılm a 

yacağını söylem emiş
Takririn okunmasını müteakip 

tekrar kürsüye gelen Cavit Ekin, 
şeker fiatının arttırılmıyacağma da
ir gazetelere herhangi bir beyanat
ta bulunmadığını tekrar etmiş, tak
ririn ikinci maddesine de temas •- 
derek aşağı yukarı şu cevabı ver
miştir: "Bu otomobil 18 tin liraya 
satın alınmıştır. Kalitesi itibariyle 
çok sağlam olduğu için uzun müd
det kullanmak mümkün olacaktır. 
8-10 bin liraya satın alınan bir oto 
mobil usun zaman kullanılamamak 
tadır. Daha ekonomik olması itiba
riyle bu otomobil satın alınmıştır. .

Bazı yerlerde birer me/ıe basma 
tevzi; meselesini de izah eden Ba
kan, meal itibariyle şu parlak ce
vabı vermiştir:

"— Basmayı biz veriyoruz. Filva
ki bir metre basma ile bir şey yap
mak kabil değildir. Ancak, bir met
resini biz veriyoruz. Gerive kalanı 
da serbest piyasadan tedarik ede
bilirleri,, Bakanın bu sözlerini işi
tenlerin ağızları bir karış açık kal
mıştır.
T’mıımi m üzakere açılm ası için 

bir ta k r ir  dalıa
Bundan sonra Ankara milletveki

li Hıfzı Oğuz Bekata’nın verdiği 
takrir okunmuştur. Bu tazrirde şe
ker iiatı meselesi dolayısiyle umu
mî müzakere açılmasını istemiştir. 
Başbakan Haşan Saka bunu müte
akip derhal söz almış, hükümetin 
de bu talepte bulunduğunu bildir
miştir.

Bilindiği gibi bir mesele hakkın
da umumi müzakere açılması tale
bi nizamnameye göre, hükümetten 
geldiği takdirde neticede itimat re
yine gidilmez, bir milletvekili tara
fından bu talep yapıldığı takdirde, 
hükümete itimat reyi vermek lüzu
mu hasıl olur. Başbakanın bugün
kü talebi, bu bakımdan dikkate şa
yan görülmüştür. Bu sırada Başha
kem yardımcısı Hıizı Oğuz Bekata 
nın umumî müzakere açıiması huk- 
kırıdaki takriri reye konacak kabul 
olunmuştur. Faik Ahmet Barutçu 
vaktin geçmiş olmasına ruğmen bu 
gün bu meselenin konuşulmasını 
ileri sürmüş ise de bu teklif kabul 
edilmemiştir.

D em okratların takriri meclis 
gündemine alındı

Demokrat Partili milletvekilleri 
tarafından verilen istizah akriri ya- 
nnki Meclis gündeminde yer almış 
bulunduğundan, yarınki toplantıda 
bu takrir okunarak reye arzoluna- 
cak ve kabul olunacaktır. Ancak, C. 
H. P Meclis Grupu tarafından bu 
mesele hakkında daha geniş mü
zakerelerde bulunmak için perşem
be günü bir toplantı yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan yarın 
bu mesele müzakere edılmiyecek, 
önümüzdeki cuma veya pazartesi 
günü Meclis umumî heyetinde gö
rüşülecektir.

Perşembe günü yapılacak C. H. P. 
Meclis Grupu toplantısında hara
retli münakaşaları müteakip grup 
âzaları Saka hükümetine itimat ve
ya ademi itimat reylerim verecek
lerdir. Bu suretle şeker fiatına zam 
yapılması meselesi daha birkaç 
gü.ı günün meselesi olarak kalmak 
ta devam edecek demektir.

Çatalca köyle
rinde dövülen  

vatandaşlar
(Baş iaralı I incide)

Serbesti'yi kahveden kaldırarak 
merkez karakol bodrumuna tek
meyle attırdığı, 5-10-1948 günü 
Dalyeniee karakolu önünde atıyla 
geçen Kestanelik köyünden Mah
mut Tım arcı’ya attan aşağı ala
rak döve döve köy kahvesi önün
den geçirterek karakola götürdü, 
ğü, 6-10-1948 günü Kestanelik kö
yünden Sadık Serbesti Dalyeniee 
karakolunda iki eline kelepçe vu- 
rulduğu, ayakları falakadan geçi 
rildiği, bu suretle işkenceye ma- 
ruz bırakıldığı ayni köyden Rıza 
Can adındaki köylüyü de ayni 
gün dövdüğü ve dövdürdüğü anla 
şılmıştır. Kaymakamlığın bu hâdi 
şeye lâkayt kaldığı öğrenilmiştir. 
Hâdise Bakanlığa aksetm iştir. Ça 
talca kaymakamı ve jandarma 
gediklisi hakkında ne yapılmıştır. 
Bu gibi hâdiseler hakkında vatan 
daşın emniyet ve selâmeti için 
Bakanlık ne düşünmekte, ilerisi 
için ne gibi tedbirler almaktadır. 
İçişleri Bakanının sözlü olarak bu 
soruları cevaplandırmasını rica 
ederim.

Ağaçlı linyitlerinin işletilmesi
Ankara 9 (Telefonla) —  Ma

den Tetkik Arama Enstitüsü 
Ağaçlı linyitlerinin etüdlenni 
tamamlamasıdır. Enstitüde uz
manlar bu madene ait bir işlet
me avan projesi hazırlamakla 
meşguldür. Bu avan proje E- 
konomi Bakanlığına intikal et
tirildiği vakit Bakanlık uygun 
görürse projeyi Etibanka vere
cek ve Etibank ta esaslı bir 
proje hazırlayacak ve madeni 
geniş çapta çalıştırmaya başla
yacaktır.
l'ren kazasında ölenlerin aile-j 

leriııe yardım
Trabzon 9 (A.A ) —  Irmak- 

Yalışihan arasında vuku bulan J 
tren kazasında yaralanan ve | 
ölen vatandaşlarımızın aileleri-j 
ne yardım maksadiyle merkez-[ 
de ve ilçelerde C.H.P. başkan- ' 
larmın idaresinde yardım ko-| 
miteleri kurulmuş ve komiteler 
dünden itibaren çalışmaya 
başlamışlardır.

% 7 faizli tahviller
Sivas . Erzurum I 20.15
Sivas . Erzurum 2 . 7 20.80
1941 Demiryolu I 21 20
1941 Demiryolu II 20 45
1941 Demiryolu III 20.15
Milli Müdafaa I 19.80
Millî Müdafaa II 20 40
Millî Müdafaa III 20.65
Millî Müdafaa IV 20 90
% 6 faizli ikram lyelller
Kallur istikrazı I 96.75
1941 Demiryolu VI 96 85
Kalkınma II 96.90
Kalkınma III 96.90
1948 Istikr. 96.75
% 5 faizli lkram iyeliler
1933 Ergani 23.—
1938 İkramiyeli 21 —
D. Yolu IV 98.60
D. Yolu V 100.25
Anadolu Demiryolu Gurubu
Tahviller 1 . 2 99.—
% 60 hisse senetleri 57.—
Mümessil senetleri 68 —
Şirket hisseleri -- .---
Merkez Bankası 120. -
İş Bankası 24.—
T. Ticaret Bankası 5 .—

ALTIN F1ATLARI
Reşat 4 3 .—
Gulden 38.20
Cumhuriyet 39.65
Sterlin 56.80
Külçe 5.95

K A M B İ Y O
Londra 11.2950
Nevyork 280.—
Paris 1.0620
Cenevre 65.7270
Amsterdam 105.5468
Brüksel 6.3887
Prag 5.60
Stokholm 77.8860 ;

(Harita yaptırılacak)
İller Bankasından:

Eskişehir şehrinin Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırla
nan pirizma ve detay krokilerinden faydalanmak suretile kadastral ha
ritalarının yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır:
1) — İşin keşif bereli 55.500,— Liradır.
2) — Bu işe girmek isteyenlerin; Bayındırlık Bakanlığından alacakları

ehliyet vesikasile 4162.50 liradan ibaret geçici teminatı havi ve 
usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarının 27.11.1948 Cumar- 

1 fesi günü saat 12 ye kadar Bankanın Muhaberat İşleri Şefliğine 
verilmesi.
Teklif mektuplarının verilmesinde herhangi bir sebeple vuku 
bulacak gecikmeden mesuliyet kabul edilmez.
Bu işe ait eksiltme evrakı 5 lira bedel mukabilinde Bankamız 
Muhasebe Servisinden alınabilir.
Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, 17034

3)

5) -

TARIM BAKANLIĞINDAN 
Tarım Aletleri Idhaiâtçılarma

E. R, P. yardımı ile memlekete getirtilecek ziraat makiııa. alet ve 
malzemelerine ait teklifleri hakkında Ankara'da Ulus, Kudret, Ankara 
Akşam Haberleri; İstanbul'da Cumhuriyet, Vatan, Son Posta Akşam 
ve Hürriyet; İzmir'de Yeni Asır, Ticaret; Adaııa'da Türk Sözü ve Bugün 
gazetelerinde yapılan ilânda, ilân tarihinden itibaren tekliflerin azamî 
yirmi gün içinde verilmesi bildirilmişti.

Görülen lüzum üzerine:.
Tekliflerin, Kasım ayının 25 inci günü akşamına kadar Tarım Ba

kanlığına tevdi edilmiş olması, bu tarihten sonra vaki olacak müra
caatların kabul edilmiyeceği tavzihen ilân olunur. 17037

K A N A T L I L A R  C E M İ Y E T İ  
TAYYARE PİYANGOSU

Yurdumuzun en zengin ve sürprizli eşya piyangosudur.
Kat'î çekiliş tarihi 21 Kasım 1948 dir.

Yalnız (1) lira.
Size hiç ummadığınız bir günde en yüksek sevinci ve hududsuz 

göklere hâkimiyet zevkini verebilir.
Siz de talihinizi kırmayınız ve bir bilet muhakkak alınız.

KANATLILAR CEMİYETİ
k



Atatürk için Rasattepede yapılacak ebedî istirahatgâhımn iç görünüşü. Türk milleti 7 den 70 e kadar Atası için böyle ağlamıştı.

Atatürk’ün tabutu, İstanbulluların göz yaşları ile teşyi edildikten sonra Ankaraya nakledilmek üzer* Yavuzun güvertesinde Tarihin akışını değiştirecek kadar büyük işler yapan Atatürk dbedî uykusunun ilk günlerinde.

Taha Toros Arşivi


