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iran - Rus münasebatı
tekrar gerginleşti

Tahran hükûmeti, Rusyanın son
notasını reddettiğinî bildirdi

İran kabinesi, cevabî notasmda, iki hükûmet arasındaki
1921 rauahedesinin ihlâl edilmediğini kaydediyor

Tahran 1 (A P -R ) — Sovyetler Bırlıği
bundan bır muddet evvel Irana verdıgı bır no-
tada Tahran hukûmetuun askerî Amenkan
yardımını kabul etmekle 1921 tarıhlı Sovyet -
iran dostluk muahedesını ıhlal ertığını ılen sur-
muşru Iran harıcıvesının bır sozcusu bugun
Tahrandakı Rus elcılıgıne ce\abî bır nota \enl-
dığını so>ler"iştır I\ı haber s'an bır şahsıyete
gore Musac'dık hukûmetı, So\ yet ırldıalannı
reddetmı- 1921 muahedesın n ıhlal edılmedıcım

kavdetmıştır Şımdı Tahran ıle Moskova ara-
sındaki mı.nasebetlerın gerş» njeşmesıne ıntızar
olunmaktaöır

Ycni İran Meclisi Başkanı
Bueun Musaddık hukû-netme muhalıf me-

buslardan doktor Hasan Imanv Iran Mebu-
san Meclısı Başkanlıgına secılmıstır Sıyasî bır
m ışahıd netıce hakkında demi"itır kı <. ma -
mının zafer, MusaHdık kuvvetlen ıçın şuphesız

— Arkatı Sa 5 S 7 de —

Balkanlarda
sağlayacak işbirliği

Belgrad radyosunnn, Türkiye ve Yunanistanlaişbirligi
lehindeki bir yayını Atinada derin alâka uyandırdı
Yunan gazetelerinegöre, Menderesin Yunanistanı ziyaretinde, Yugoslavya ile yapılacalfi

anlaşma, bellibaşlı müzakere konularından birini teşkil etmekte idi
^ __ -

Bu göriiş
doğru mu?

' lçusuz ihtırasların ikide
bır gemı azıja aldıgı şu
kohne dunvada bız ve

bizim gibi kcndı halmde mılletler
istıkbalden ne beklıvoruz'' Butıın
isteğımız oturduğumuz jerde şere-
refımızle j aı,amak, çocuklanmıza
daha Ivi bır hayat hazırlamak, fer
de aid humvetleri gelıştırmek. her
sahada ilerlemek. otekı raılletlerle
iyi geçınmek, ınsanlık aüesıne elı-
tnızden gelen vardımda bulunmak
değil mı? Ekonomık ve sosyal anla-
yışı bi7imkıne uvmıvan, hattâ bi-
simkine tamaraüe a>kın bır dunyjL
goriışünû heniıftsefMf^T» mıHete
karşı bıle buı rahat bıraktığı mud
detçe- bızden ne kotuluk gelebüır?
Blzdea derken bızun gıbıleri de
kasdediyorum Yer> ımındeki mil-
lederin ezıcı çoğunluğu bu tasnıfîn
l^ine gırer. Demek bız kuçuk ve
orta halli milletler, zaman zaman
medenıyeti yıkacak derecede teh-
likeli safhalara doğru suruklenen
bu hengâmede, dun>a nufusunun
ezıci çoğunlugunu mejdana getın
^oruz. Rus^ada ferdî teşebbuse yer
yokmuş. Amerıkada butun ekonomı
Bİstemı ozel teşebbus esasına gore
a>arh imiş. bunlar bizi ılgılendır
jmez. Bız ortahallı mılletlenn de
ekonomık, sosjal ve dın yapısı tı-
patıp bırbınne e§ dcğıldır Bırbın
nin kopyası sa>ılacak iki insan su-
ratuıa bile guç rastlanan bir dun-
yada bunca tarih, coğrafya, kultur,
nenfaat ve karakter farklan goste-
ren koca koca milletleri ancmira ko-
vun turulerine benzetmek olur
mu'

Rusyaya karşı çekingenliğimiz.
daha rahat bir deMmle, bugunku
Rus idaresinden nefrerimiz, Krem-
lınin uzun > ıllardanberi dunvavı
bu yola suruklemeğe gayret etme-
sındendır. Rus halkı kendi rejımin-
den memnunsa başkalanna ne""
Fakat Rusvanuı başındaküer, ken-
di pejimlennin emniyeti uğruna
butun dunvayı bolşevıkleştırmeğe
kalkışırlarsa buna elbette krnıse
eyvallah dıjetnez.

Biz kendi halınde milletler işte
bunun için elele verdık, hurnvet
cephesini bunun için kurduk. Cep-
hemizuı hderlığim yapan Bırleşık
Amerikaya da bizıra gıbi duşundu-
ğu için yakınhk duyuyoruz.

Fakat Amerikanm Moskova Bu-
yuk Elçisi George Kennan, Bırle-
şık Devletlere karşı orta halli mıl-
letierce beslenen bu duyguları teh-
lıkeh bır şekılde sarsabılecek bır
kıtab yayınlamıştır. Basında geniş

NADIR NADI

— Arkası Sa 3. Sû. 6 da —

Nuri Yamut bugün
Napoliye gidecek

Genelkurmay Başkanına iki general, bir
amiral, bir de albay refakaf ediyor

Oı general Nurı Yamut

Ankara 1 (Telefonla) — Genel-
kurmay Başkanı ve Orgeneral Nun
Yamutun başkanlıgındakı a'kerî
he>etımız bugun 16 50 de askerî bır
Uçakla Istanbula hareket etraışt r
HeyetLmız Nato ıle ılgılı temas ar*
da bulunmak ve Amiral Camav'ın
vâkı zıyaretını ıade etmek uzere
yarın, gene u^akla Napol ye hare-
ket edecektır.

Genelkurmay Başkanmın başkan
lığmdaki hevette hava Tumgenerah
Tekın Anburnu, Am ral Kovutuı-k,
General Cevdet Sunav Albay Ce-
mal Aydınalp \ e emır suba\ ı Us-
teğmen Ragıb Ulığbay bulunmak-
Udır.

Şchrimizde
Genelkurmay Ba^kam Orgeneral

Nurı Yamut ve ıefakatmcekı ze-
vatı hâmıl olan uçak cun saat 18 20
de Yeşılkoy hava alanıra mmıştır

Atına 1 (a a ) — (afp) Balkan-
larda sulhun temınat altına alın-
ması ıçm Turkıye, Yugoslavva ve
Yunanıstan arasındaki ışbırhğı le-
hmde Belgrad radvostınun vapmış
olduğu neşnvat Atına gazetelerı ve
sıvasî çevrelerınde denn bır alâka
uvandırmıştır

Basında çıkan tefsırlerde belır-
tıldıguıe gore uç memleket araaın-
dakı ıçbırlığının ınkışafına ımkân
\erecek olan muzakerelerın baş-
laması hususunda Yunarııstan ote-
denben Yugoslav>arun bu konuda
ıttıhaz edecegı hareket hattını oğ-
renmek arzusunda ıdı

Gene gazetelere gore, Menderes
ve Kcprulunun Atınayı zıyaretlen
sırasında Balkanların savunması
ıçın Yugoslavya ıle vapılacak an-
laşma bellibaşlı müzakere konula-
rından bırını teşkil etmekte ıdı

Belgrad radvosunun bu neşn\ atı
hakk nda ne duşunduğu sorulan
Başbakan vekılı Venızelos herhan-
gı bır yorumda bulunmaktan ka-
çmmıştır
Yu?os!av>a uzerindeki teblike
Londra 1 (Nafen) — Balkan hâ-

dıselerını vakından takıb eden mu-
şahıdler, komınformun Yugo--lav-

— Arkası Sa 5, Su. 7 de —

Lavrişev
Bulgaristana

gitmiş
Ankara 1 (Telefonla) — Sovjet

buyuk elçısı Levrışefın ani olarak
memleketuıe hareket ettığme daır
haberler dolaşmıştı. Oğrendığımıze
gore bır muddettenberı Istanbulda
bulunan buj.uk elçı geçen cuma
gunu otomobılle Bulgaristana gıt-
mıştır Elçı bu sevahatınden resmi
makamlan usulu daıresınde haber-
dar etmıştır

Kuıym Mifcr*fe> Hmrbint Bmflmmu Dulunuymr: 4

Rusyadan Almanyaya sevkedilen
ıtıikrob dolu bavullar

Moda koyundaki yanşlar ve yarışlan takıb eden Cumhur Başkanı

Detıizcilik Bayramı
törenlerîe kutlandı
Gece. şehrin muayyen yerleri donatıldı. Şehir

Hatları vapurlarile deniz gezintileri yapıldı

Amiral Zacharias'ın Kşaatı
Geçenlerde Almanvada Neumann

adında bırı tevkıf edıldı Bu adam
«anthrax» vesaıre gıbı çok tehlıke-
lı «hastalık amıllen» dolu bır ba-
\ulla memlekete gırerken yakalan-
mış ve bunlan Rusyadan getırdığı
anîaş'lmıştı.

Neumann o kadar açık bır şekıl-

de suçustu yakalanm'ştı kı ınkâra
ve\a maksadını gızlemeğe ımkân
bulamadı Bır Alman mahkemesı
huzurundakı sorgusu esnasında
herşeyı ıtıraf ettı

Almanın verdığı ıfadeden anlaşıl-
dığuıa gore, kendısıne- Alman ko-
munıstlen arasmda Moskovanın

emırlerıne bojun ıgmek ıstemnen-
lerı «temızlemek» vazıfesı verıbnış
ve bu emrın yenne getırılmesı ıçın
de cmıkrob sılâhı» gondenlmıştı

Rusyanın, temızleme hareketle-
rınde mıkrob ve zehır kullanması
yenı bır hâdıse değıldır. Daha

— Arkası Sa 5, Su. 1 de —

Bulgar mültedler kampında

1 Temmut Denızcıhk Bayramı
dun jehrımızde Taksım Cumhurıjet
meydanı ıle BeşiKtajta Barbaros
arıtı onunde yapılan torenlerle
kutlanrruştır

Saat 9 30 da Taksım Cumhuriyet
âbıdesuıın onunde yapılan torende
Valı adina Valı Muavını Fuad Al-
per, istanbul Denız Komutanı Tuğ-
amıral Taceddm Talajonan, dığer

>uksek rutbelı subaylar, sıyasî partı
ler, Beden Teıbıjesı Bolge Başkan-
lığı, Armatorler Bırlıgı, Motorculer
Bırlıği, Balıkçılar Cemıyetı ve dığer
denız teşekkullenle meydanı çev-
relıyen çok kalabalık bır halk top
luluğu hazır bulunmuştur

Torene başlanmadan evvel Şehır
Bandosu başta olduğu halde Yuk-

— Arkas\ Sa 5, Su 5 te —

(Yunus Nadi Nükâ(ati)
alan şairlerden ikisi

Umraniye koyü civarmdaki bir paşanın köşküne yerleştırılen 90
mültecı genış bir hürrıyet havası ıçmde yaşıyorlar

Şehrım.ızın muhtelıf semtlerınde
dagınık bır vazıyette oturan Bul -
gar multecılennden 90 kışı, Usku-
dann Umranı>e koyune bır bu-
çuk saat mesafede bulunan Hekım
başı çıfthğme yerleştırılmışlerdir.

Bırleşmış Mılletlenn IR O tej-
kılâü tarafından masraflan temın

edılen multecılerle dün, bir sayfi-
ye hayatı vaşadıklan Hekımbaşı
çıftlığmde goruştuk

Umranı>enın bıraz ılerısınde so-
la kıvnlan yol, fundalıklar ara-
sında duzgun bir şose ıle devam
ediyor. Taksi ile 15 dakıka kadar
suren şosenın nıhaj'etmdekı eskı

bır paşanın koşkü, şımdı sınesin-
de kızıl terorun karanhk hava-
sındın kaçıp kurtu'abılen hıırnyet
âşıgı ınsan'an banndınyor

Koşkun cıvan ağaçlık ve yem-
yesü Multecıler gene, ıhtıva* gu-
rup gurup oturuyorlar

— Arkası Sa 5, Sû 3 te —

Danimarkanın manıf juzucule-
rinden yuksek atlama şampivonu
Thomas Christıansen bır hayır ce-
mijeti namına yapılan gostende
50 metreden denıze dalmıştır Re-
simde, Danimarkanın Svendborg
lımanında >apüan bu gosterıde
Thomas. 50 metre ırtıfadakı helı
kopterden denıze atlarken gorul
mektedır. (Foto - Keystone).

Kaınptaki kadınlar ve dığer erkek multe cılerden bit kumı mub.arr<rimizie gtıujuılerkeıj

Riiyam kotrası
Azor adalarını

dün geçtî
Kotra. Sen Michel adası açıkla-

rında bir balina surusü
arasından geçti

Rüyam kotrası 1 (Hususl muha-
bırımız Vedad Abud telsızle bıldtrı-
vor) — Bugun seyahatımızın 13
uncu günu, yenıden Atîantığe açı-
lıyoruz Sen Mışel adası açıklann-

— Arkası Sa 5, Su 4 te —

Darülâcezeıtiıt
teşekkürü

Darulâceze Mudar ve Baştabıbı
Dr Adnan Hunden aldığımız bır
mektubda Bayram munasebetıle
Cumhurıyet okuyucularının kımse

* - Arkası Sa, 5, Su. 6 da —

Mustafa Şerıf Onaran Doğan
Yazısı 5 tncı sahffemızde

Eski
Muharibler
Konferansi

Cuma günu açılacak konferansa
katılacak delegeler gelmeve

başladılac

4 temmuz cuma gunu şehrımizd»
toplanacak olan Mılletlerara'i Es-
kı Muhanb er federasvonu konfe-

— Arkası Sa 5, Su 6 da —

Bütiin dünyayı |
alâkadar eden

bir mevzu

Amerikada
seçimleri kim
kazanacak?
Cumhuriyetçi ve

Demokrat partilerin
içyüzü

Yazan Mejhur Amertkan mhsrriri

John Gunther

Nea Ajansından aldığımız
bu şavanı dikkat yazı seri-
smin Turkivede neşri hakkı

gazetemize aiddir.

İlk yazı bugün

ikinci sahilede

HANCI SAJÎÜOŞ, YOLCU SARHOŞ..
KEM DEJUŞ IŞBET YASAK?.»

Orijinal Boyut : 10 * 10 cm
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Rusyadan Almanyaya sevkedilen
mikrob dolu bavullar

CUM1HJRİYET

(Baştarafı 1 inci snhifede)
1920-30 senelerinde bolşevikler, yal-
mz Rusyada değil, bütün Avrupa>
da, Stalin'in siyasetine karşı cephe
alan veya alraası muhtemel olan
kimseleri ortadan kaldırmak için
bu çareye başvurmuşlardı. Bu sin-
si mücadelede bir çok kişi esraren'
giz hastalıklarla ölmüş ve zehir gi-
bi mikrob da Stalin'in iktidarda
kalmasına yardım eden bir mütte
fik halinde, bugünkü kızıl dikta-
törlüğün kurulmasını terain etmiş-
tir.

Fakat, bereket versin ki, bu giZ'
H mikrob harbinde hastalıklar sal-
gın seklini almamış ve ancak orta-
dan kaldmlması istenilen kimsele-
ri veya zümreleri temizlemekle kal
mıştır

Son harbdeki vakalar
Staîin İkinci Dünya Harbinde,

Almanlara karşı mikrob silâhlaruu
kullanmavı düşünmemis. olamaz.
Fakat herhalde onu bu fikirden,
Almanlann da aynı silâhla muka-
bele etmeleri düşüncesi vazaeçir-
mistir. Hakikaten. Stalin mikTob
silâhını Almanlardan öğrendiğine
göre, is bu safhaya girince, karşı
tarafın çok daha geniş ölçüde bir
mukabeleye geçmesi ihtimali oldu-
ğunu haürdan uzak tutmamıştır.

Bununla beraber, İkinci Dünya
Harbinde de gizli bir mikrob har-
bi cereyan etmiştir.

Rusyamn resmen yapmaktan
korktuğu bir çok işlerde olduğu gi-
bi, bunda da onun sinsi aletleri o-
lan besinci kol mensublan kendl-
lerine verilen gizli vazifeyi yap-
mışlar ve gerek Almanyada veya
Alman Isçali yerlerde, gerekse U-
zakdoğuda Rusyanın eizli ieraatla
vazifeli adamlan mikrob harbini
tatbik sahasına koymuşlardır.

Bu arada Kuantung*daki Japon
ordusu subaylannın anlattıklanna
göre, Rusyanın gizll istihbarat ve
baltalama teşkilâtına mensub bir
çok kimseler, Rusya fle Japonya
resmen sulh halinde bulunduklan
günlerde bile, Japonyada gizli bir
mikrob harbi yürütmüşler ve Mos-
kovadan aldıklan talimata göre et-
rafa öKim serpmişlerdir.

Kutu içinde mikroblar
Kuantunğ ordusu komutanlann-

dan binbaşı Tiromoto İyinuma'nın
yeminle bulunduğu şehadete göre,
Rusyanın mikrob taarruzlanndan
biri 1944 senesinde Mançuryada
Senho civarında vuku bulmuştur.
O sırada Mançurva da Japonlann
elinde bulunuyordu ve Rusya he-
nüz Japonyaya karşı resmen harb
açmış deŞildi.

Aynı otdu subavlarından Albay
Toraciro Ritamura'nrn da doğrula-
diğı bu malûmata göre, Mançurya-
da mikrob harbi şu şekilde yapıl-
mıştır:

Rusya tarafından gizlice Mançur-
yava sokulan casuslann üzerinde
küçük küçük bir takım kutular
bulunuyordu. Husus! şekilde hazır-
lanmış olan bu kutulara muhtelif
korkunc ve salgın hastalıklann lâ-
boratuarlarda üretilmiş. mikroblan
konulmuştu. Rusyanm gizli bir
maksadla seferber ettiği bu adam-
lara, aynı lamanda, kutulan nere-
lere ve nasıl bırakacaklan öğretil-
miş ve ellerine süreli haritalar ve-
rilmişti.

Mançuryada yakalanan Rus ca-
suslannın maksadlan evvelâ gizli
malûmat toplamaktan veya Rusya
lehinde propaganda yapmaktan
ibaret olduğu sanılmış, fakat sonra-
dan onlann başka bir maksadlan
olduğu da anlaşılmıstır. Japonlar
yakaladıklan casuslann hemen hep
sinin eşyası arasmda veya elbisele-
rinin ceblerinde birer küçük kutu
bulunduğunu farkedince, |üphelen-
mişler ve bu esrarengiz kutulan
sıkı bir muayeneden geçirmislerdir.
Evvelâ bunlann içinde casuslann,
yakalandıklan zaman intihar etmek
için kullanacaklan zehir bulundu-
ğunu düşünmüşler, fakat böyle bir,
şey bulunmadığını görünce, «gö-
rünmez bir şey* olabileceği akılla-
nna gelmiş ve kutulan mikroskop
muayenesınden geçirince hakikati
öğrenmişlerdir: Kutularda «anth-
rax» mikroblan vardı! ,

«Anthrax» mikroblan yalnız n-
ğıriarda değil, insanlarda da kor-
kunc bir hastalığa sebeb olur. He-
le bu hastalığın ciğerlere musallat
olan cinsi ekseriya yüzde yüz ö-
lümle neticelenir.

Son iki kesif
Yakalanan Sovyet casuslan, mu-

hakemeleri sırasında suçlannı itiraf
etmişlerdir. Bunlann verdiği ifa-
delere göre, merkezi Habarovsk'ta
olan cKızılordu mikrob harbi fU-
besi» ne mensubdular ve Mançur-
yadaki Japon askerlerile sivil halk
arasında salgm hastalıklar çıkar-
mağa memur edilmişlerdi.

İkinci Dünya Harbinde Rusya
mikrob silâhı üzerindeki faaliyeti-
ni aıttııııuş ve gene Stalin'in biz-
zat verdiği bir emirle yeni lâbora-
tuarlar kurularak bu sahadaki ça-
lısmalar genisletümistir. Stalin'in
bu işe eskisinden daha fazla ehem-
miyet vermesine başlıca iki amil
sebeb olmuş gibi görünmektedir.

Bunlardan biri, Amerikan tıb â-
lfanlerinin yeni bulduklan müthiş
bir zehirdir. Diğeri de Dr. Voşiçkiy
adında bir Rus âliminin «tabiatüs-
tü kuvvette bir mikrob» keşfet-
mesidir.

Stalin, tıb dünyasında keşfedilen
bu iki mühim ölüm vasıtasını, in-
sanlık aleyhinde kullanmayı dü-
şünmUs ve bunlann mikrob har-
binde, eskilerinden çok daha tesirli
birer silâh olabileceğini anlayarak
Sovyet ölüm mekanizmasınm bun-
lardan istifade etmesi için derhal
harekete geçilmesini emretmiştir.

Amerikan âlimlerinin keşfi şu-
dur:

Harb seneleri içinde, Almanlann
mikrob harbine başlamalan tehli-
kesi bir an bile gözönünden uzak
tutulmamış ve buna karşı aynen
mukabele değilse bile, hiç olmazsa
tedbir abnabilmesi için bu saha-
daki çalışmalara hız verilmişti.

Bu çalışmalar esnasında Ameri-
kan âlimleri «insanlann şimdiye
kadar bildikleri zehirlerin en kor-
kuncu ve en kuvvetlisi» ni keşfet-
tiler. tBotulinus zehiri» adı verilen
bu madde «clostridium botulinum»
mikrobu tarafından vücude getiri-
lir ve insan bünyesini âni olarak
mahvedebilecek kuvvette bir zehir-
dir. Bu zehir, mikrobun üşüştüğü
gıdalara kanjtığı takdirde onu yi-
yen bir insan öyle müthiş bir has-
talığa yakalanır ki yüzde 82 nisbe-
tinde ölüme mahkûmdur. Bilhassa,
iyi muhafaza edilemiyen yiyecek-
lerde bu mikrobun üremesi ve ze-
hirinin gıdaya kanşması tehlikesi
daha fazladır.

Tıb âlimleri bu mikrobu çoktanberi
tanımakla beraber o zamana kadar
zehiri saf olarak elde etmeğe mu-
vaffak olamamışlardı. İşte, harb es-
nasındaki çalışmalar netıcesinde
zehirin saf olarak elde edilmesi
mümkün olmuş ve buna karşı bu-
lunacak panzehri aramak üzere
incelemelere girişilmişti.

Botulinus zehirinin mikrob har-
binde çok mühim bir rol oynaması
mümkündü, zira bu zehirin hava
ve su vasıtasile insanlara bulaşö-
nlması kabildi. Bu suretle kısa bir
zamanda genis. bir sahayı zehirle-
mek mümkün olacaktı.

GELECEK YAZI: Rus casuslan-
nın Amerikadan çaldıklan mikrob
harbi sım.

Nişantaşı Kız Enstitüsünde Töreıt

Subaylann nakillerine dair
Millî Savunma Bakanlığuun

açıklaması
Ankara 1 (T.H.A.) — Milli Sa-

vunma Bakanhğı temsil Bürosun-
dan bildirilmiştir:

Son günlerde bazı gazetelerde İs-
tanbul, Ankara, Izmir gibi büyük
şehirlerde bes seneyi dolduran su-
bayların yerlerinin değiştirileceği
hakkında haberler çıkmaktadır.

Millî savunma kadrosunda görev-
"i personel için mahrumiyet bölge-
lerinde sarkta ve büyük şehirlerde
hizmet görenlerin bir prensipe da-
yanarak değiştirılmesi esasen dai-
ma yapılagelmektedir.

Bugüne kadar tasdik edilen e-
saslar haricinde yapılıyormuş gibi
yayılan haberler doğnı değildir.

TAE
NAT1ONAL GPEEK AIHUNES

ELEN HAVAYOLLARI
İSTANBUL — ÜSKÜB — BELGRAD

Her Salı:
İSTANBUL — BELGRAD 08,30

Her Persembe :
İSTANBUL — ÜSKÜB — BELGRAD 15.00

BİLETLER — İ Z A Ö \ T :

VAN DER ZEE
Seyahat Acentası

İstiklâl Caddesi 28. Tel: 49872
ve bütün seyahat acentalanna müracaat ediniz.

Umumî Mümessillik: Det'let Havayoüarı

" V I C K S , , NEFES TÜPÜ
Yeniden pisa«aya arzedilmiftir.

Türkiye Eczaalan Deposu
A. Şti, Utanbul

Adana, Mersin ve Civarı a
Inşaat Sahiblerine

İthal ettiğimü! Alman çimentosu MERSİN UMUMÎ MAĞA-
ZALAR T. A. Ş. de satışa arzedilmiştir. Az miktar da olsa ih-
tiyacınızı doğrudan doğruya temin edebilirsinız. Sif Mersin tes-
lim siparişlerin kabulüne devam olunmaktadır.

TÜRKMAY T. A. Ş.
Rıhtım Cad. No. 247. Telefon: 44128. Telgraf: Türkmay istanbul

Neslek seçme servisi
faaliyete geçiyor

Nışantaş Kız Enstitüsünde dun diploma tevzii merasimi yapümıstır. Resim. törende bulunanlan ve
öğrencıleri göstermektedir.

Bulgar mülleciler
kampında

(Baştarafı 1 inci sahifede)
Çiftliğin müdürü Hacı Beyin,

Üsküdara indiğini söyledıler. Mü-
dur bulunmadığı vakit, Yani Şo-
kof adında genç bir mülteci onun
yerine vekâlet ediyormuş.

İki buçuk sene evvel Bulgaristan
dan kaçarak Türkiyeye iltica eden
Şokof. komünistlerin zulmünden
bahsederek:

«— Bulgaristanda ziraat me -
muruydum. İşim de iyi idi. Fakat
komünistler gelince her şey de -
ğişti. Ya onlara kölelik edecek ve
ya ipe gidecektik. İkisi de hoşuma
gitmediğinden kaçmayı tercih et-
tim» dedi.

Şokofa günlük hayatın ne şe-
kilde geçtiğini sordum. Sabahle-
yin altıda kalktıklannı ve hiç bir
iş yapmaya mecbur tutıılmadık-
lannı söyliyerek şunlan ilâve etti:

«— Ekim zamanı geçtiği için
ekin ekilmiyor. Bir aydanberi bu-
radayız, bir bostan yaptık. Akşa-
ma kadar oturuyoruz. Yemek iç-
mek bedava, yalnız harçlık yok.
İstediğimiz vakit de şehre inebi -
liyoruz.»

Mültecilerin hepsi gayet sıcak
kanlı. Derhal etrafımızda toplanı-
verdiler. «Aranızda kadın var mı?
diye snrdum.

«— İki tane> dediler.
Mültecilerin en genci 20 vaşın -

da. Aralannda hiç çocuk yok. Fa-
kat bir tane yoldaymış. «— Gele-
cek var» divorlar. 30 yaşındaki
Yiordanko Belçava'nın kocası, tut-
tuğu hesaba göre. c6 ay sonra. sa-
bahlan kalkmak için çıngırakh sa-
ate lüzum kalmıyacak» divor.

Kamptaki ikinci kadın 52 yaşın-
daki Sirakova Zlata, kocası ve 25
yaşındaki oğluyla on av e\-vel
hududu eecerek Türkiyeye kaç -
mışlar. Zlata, çiftliğe gelmeden
e\'vel çamaşıra, tahtaya gittigini
söylüyor. Zlatanm kocası Bulearis
tanda koyun ticareti yaoarmış.

«— Herhalde iyi para kazanı -
yordunuz, neye kaçtınız?» diye
sordum.

Dudaklannm ucunda kesik bir
tebessüm beli-pn Madam Zlata,

şu cevabı verdi:
«— Kasabamıza komünistler gel-

di.»
Bu eümie her sevi ifade ediyor-

du. Sempatik yüzlü kadma <rşim-
di tekrar Bulgari^ana donerseniz
ne olur?» dedim. Bu sualimi bü -
tün mülteciler kshkahalarla kar-
sıladılar. Cevab hep bir ağızdan
çıktı:

«— Ne olacağı bilinmez. Fakat
en hifif ceza herhalde işkencesiz
idamdır.»

Mültecilerin en genci 20 yaşında-
ki Agelof Jokof .. Kızıl idare ona
da. anasını, babasmı ve vatanıni
terkettirmiş.

— tİlkönce fabrikalan, sonra
mağazalan ve nihayet tarlalanmızı
aîdılar. Sadece canımız kalmıştı»
diyor ve hürriyetini kavbetmemek
için canı pahasına hududu geçmek
üzere atıldığı maceranın hikâyesini
anlatıyor.

MültAcilerin çoğu kansmı. çocu-
ğunu bırakarak kaçmış. Hepsinm
Cözü yollarda.. onlardan mektub
beklivorlar.

Miilteciler arasında bir de mu-
hasebe müdürü var. Hristo Gospo-
dinof. Bulgaristanın Cesurmustafa-
pasa kazasmdaki bir kooperatifm
müdürüymüs. O da, takib edildiği-
ni anlaymca kactığım söylüyor.

Mültecilerin yatfaklan konak 5
kath eski bir yapı. Koğuşlara ay-
nhnış. Her birinde sekizer, onar
kişi yatıyorlar. Gene Belçovayla
kocası da bu koğuşlardan birinde
yatıyor.

Belçova güclü kuvvetli ve gayet
neşeli bir kadın. Bütün mülteciler
ondan memnun. Türkçeyi iyi bilen-
lerden Wazılan ona: «Selâmlık kra-
liçesi» adını vermişler.

Belçova kampa neşe katıyor ve
böylece mültecilerin hayaü hürri-
yet havası içinde akıp gidiyor.

Feyyaz TOKAR

iki «Zaman» gazetesi
C H P. istanbul II Idare Kunılu

ba^kanı Ilhamı Sancardan şu mektubu
aldık:

•İstanbulda munteşlr günîülc «Zaman.
Akşam Postası» gazetesi ile hiç bir alâ.
kası bulunmıyan Rasün Tınaz adında
bir şahıs tarafından ara sırs çıkanlan
«Zaman - Turklye Postası» »dındakî
gazete İçin lsmtm verllmek ve imzamı
nıuhtevl C H. P. antetll kâgıd ibıtö
edılmek sTiretüe rauesseselere ve jabjs.
lara muracaatte bulunulduğu hıber
ahnmıştır Bu jahsın ne partimiılc, ne
ıZajnan» gazeteslle aj&kaaı bulunma-
dığını ve kendlıina tarafımdan her
hargı bir veslka verltoeml» oldugur.u
gorulen lüzum uzerlne hem»erUerinıe
duyurmayı vazlfe blllrlm.»

SANO
ÇİI. İLÂCIr

• Yüzdeki çil, leke ve sivil-
I celere karşı SANO ÇİL ilâ-
I a kuUanınız. Tüpü 120 Kı?.

Bayuiiiıt
İc İslerine

dair demeci
M. P. eski genel ba5kıını, iktida-
rm iktisadî politikasmı tenkid

ediyor

Ankara 1 (T.H.A.) — Mület Par-
tisi eski Genel Başkinı Hikmet
Bayur, memleketin iç meseleleri et
rafmdaki görüşünü (T.H.A.) mu-
habirine yaptığı bir beyanatla açık-
lanuçtır.

Hikmet Bayur bu beyanatında
antidemokratik kanunlann henüz
yürürlükte bulunması dolayısile
memleketimizde demokrasinin te-
essüs etmiş ohnıyacağını ve hürri-
yet var denilemiyeceğini ifade ettik
ten sonra ekonomik sahadaki me-
selelere temasla demistir ki:

«— Ekonomik sahada hükûmet
zaten baslamıs ve başlaması zarurt
olan bir hareketi, yani ziraatin ma-
kineleşmesi hareketini devam ettir-
miştir. Ancak, gelen traktör vesair
ziraat makmelerini tamir ıhtıyac-
lannı uzaktan karşılayacak nisbet-
te bile ne atelye kurulmus, ne de
yedek parça deposu açılmıştır. Bu-
nun neticesi olarak bu gibi maki-
nelerin ömrü bizde bir iki yıh aş-
mamaktadır. Bu hal ise bilhassa
bizim gibi yoksul bir ülke için
büyük bir israftır. Keza çiftçiye
verilen paralann da tamamile is-
tihsale harcandığına dikkat edıl-
miyor. Hele imkânlan üstünde borc
lanan iktıdar partisi mensublannın
aldıklan paralan ne yaptıklarını
sormak kimsenin haddi değildir. iki
yıldır havalar iyi gidiyor. Ancak,
havalann fena gittiği bir devir ge-
lirse, makine ve borclanma işleri-
nin yukanda andığım durumu yur-
dumuzda büyük malî felâketlere
yol açabilır. Bu bakımdan bugün-
kü ekonomik gidişte kumar payı
oldukça önemlidir. Bütün bunlara
ilâveten D.P. millete yaptığı vaid-
leri de tutmadığına göre, onu des-
teklemek hatır ve hayale gelmez.
Keza D.P. kendi lehinde yazan ve
hareket edenlere şimdiye kadar
yurdumuzda görülmemiş olçüde o
kadar çck para dağıtıyor ki onunla
işbirliği yapmak, muhalifler için
halk nazarında. şüpheli olmağa kâfi
gelıyor.

Esasen şu vej-a bu parti ile işbir-
liği yapmak bahis mevzuu olamaz.
Bu zihniyet ancak şahıslara ve par
tilere vatan üstünde bır önem ve-
renlerin kafasında yer alabilir.»

Bsyur CJîP. nin mallarına el
konması mevzuu etrafında da de-
miştir ki :

«— Bu gibi işlerin olağanüstü
kanunlarla yapılması ilerisı ıçın çok
tehlikeli olabilir ve her iktidara
gelenler aynı suretle hareket ede-
bilirler. Bu yapılınca da yurdu-
muzda emniyet kalmaz. Çünkü böy
le olağanüstü kanunlarla ferdlerin
dahi mallan elınden almmıyacağı-
nı kimse temin edemez. Bu da, pek
çok kimseyi servetlerini yabancı
ülkelere kaçırmağa sevkeder.»

Hikmet Bayur. Mület Partisi ge-
nel kurul üyelerile aralannda mev
cud olduğu söylenen ihtilâfada te-
masla şunlan söylemiştir:

t— Benim M.P. genel kurul üye-
lerile olan fikir ihtılâfım geçen ma-
yıs aymda partinin uçüncü büyük
kongresınde açıklanmıştır.

Bu kongrede, ihtilâfuı halline ö-
nümüzdeki sene içinde çaiışılaca-
ğı Osman Bolükbaşı tarafından
ifade edilmiştir.»

Bayur bundan sonra MP. nin
müstakbel inkişafı hakkında da
şunlan söylemiştir:

«— Benim kanaatimce, Mület
Partisi Cumhuriyet devri inküâb-
larını samimiyetle kendine mal e-
dip onları çağdaş medeniyetin gi-
dişi istikametinde geUştirmeyi va-
zife edinir ve iktidara geçince sırf
kanunu hâkim kılacağını ve idare-
nin dürüst işlemesine son derece
dikkat edeceğini millete temin e-
der ve halkı buna inandınrsa istüî-
bal onundur.»

Rüyam kotrası Asor
adalarını dün geçti

(Baştarafı 1 inci sahifede)
da bir balina sürüsü arasından geç-
tüc. Bir tanesine 25 metre soku-
labildık. Mükemmel bir mehtabda
seyrediyoruz.

Dün Azor adalannı ilk gören ma-
kinist Ali Dener olmuştu, şimdide
Portekiz fenerini görebilmek ümi-
dile yol ahyoruz. Mardin jilepi ile
yol ortasmda buluşmak üzere ran-
devulaştık.

Cumhuriyet'in şişelerini yol bo-
yunca bırakmaktayız. Altmcı şişeyi
2100 mılde, yedincismi de 2250 ncı
milde denize attık.

Deniıcilik Bayramı
törenle kutlandı

(Raftarafı 1 inci tdhije&e)
sek Denizcilik Okulu öğrencileri,
Denizcilik Bankan gemileri müret-
tebaü, Deniz Harb Okulu ve Koleji
Öğrendleri, Deniz Ticaret subay-
lan ve armator gemileri mnesublan
meydandaki yerlerini alrnışlardır.

Törene saat 9^0 da Şeref direğine
bayrağımıztn çekilmesi ve İstiklâl
Marsı Ua baslannu», müteakıben
^bideye çelenkler konmuştur.

Ulajtırma Bakanı adına Yüksek
Denizcilik Okulu Müdürü Nejad
Saner, giinün önemini beUrten bir
hitabede bulunmuş, onu takiben de
Deniz Harb Okulu ile Yıiksek Deniz
cilik ve Deniz Ticaret füosu adına
konuşmalar yapılmıştır.

Taksimdeki törenin sona erme-
sini müteakıb daveüilerle törene
iştirak eden öğreacüer, sivü teşek-
küUer ve askerî birlikler Ayazpaşa
yolunu takiben Beşiktafa inmişler
ve Barbaros anıtı etrafında yer al-
mışlardır. Burada da kalabahk btr
halk topluluğunun takib ettiği t8-
rene İstiklâl Marşı ile başiar.mış-
ür.

Bilâhare sehir ile denizcUerimiz
adına Deniz Harb Okulundan bir
tegmen heyecanlı bir hitabede bu-
lunrr.uj ve Barbarosun evlâdları
olan kahraman denizcilerimizin dün
olduğu gibi bugün de kuvvet ve
kudretlerinl aynen muhafaza etmiş
olduklarını ifade eylemiştir.

Bü>-ük denizci Barbaros için ya-
pılan saygı duruşundan sonra as-
keri bando Denizciler marşını çal-
mış ve bir manga deniz eri havaya
3 el atışla selâm vazifesini ifa
etmiştir.

Bundan sonra törene lştirak etmiş
buJunan öğrencilerle sivil ve askerî
birliklerin geçid resmi yapılmıştır.

Lımanda bulunan btitün gemiler
düdüklerini çalmak suretile bayra-
mı kutlamışlardır.

Denizcilik Bayranu şehrimizde
gecelejân de umumî bir neşe içinde
kutlanmıştır. Resmî daireler, butün
vapurlar, deniz müessese!eri elek-
trikle donatılmış, Beyazıd ve Gala-
ta kuleleri ile Kızkulesi ışıklandı-
nlmışür.

Şehir hatlannın Yalova ve Ka-
sımpaşa vapurlan saat 21 de Galata
rıhtımınrlan hareket ederek davet-
lilere bir deniz gezisi yaptırmışlar-
dır. Vapurlarda Deniz ve Şehir ban-
dolan davetlüeri eğleruîirmek için
muhtelif parçalar çalmışlardır.

Denizcilik Bayramı münasebetile,
dün Modada yapılan yarışlara aid
teknik tafsilât dördüncü sahüemız-
de spor sütunlannuzdadır.

Izmitte
Iznüt 1 (Telefonla) — 1 Temmuz

Denizcilik Bayramı münasebetile
şehrimizde büyük bir toren yapıl-
mıştrr. Sabahlejnn yapılan töreni
müteakıb kürek yarışlan ve gece
de fener alayı yapılmıştır.

Iskendenında

İskenderun 1 (a.a.) — Denizcilik
Bayranu şehnmizde canh ve par-
lak bir törenle kutlanmıştır. Bu
münasebetle liman başkanı deniz-
ciler adına bir konuşma yaparak
Türk denizciliğinin tarihî sejTİni
ve bugün ulaştığı sevindirici ve
kudretli seviyeyi belirtmiştir. Saat
16.30 da Yeni Plâj önünde yüzme
ve kürek müsabaksları yapılmış
Vıunu muhtelif deniz gösterüeri ta-
kib etmiştir. Gece şenlikler ve de-
nizde bir fener alayı tertib edil-
miştir.

İki garib iiiKhar
hâdisesi

Izmit 1 (Telefonla) — Karamür-
selin Sermayeci köyünde enteresan
bir intihar hâdisesi olmuştur. Bir
müddet evvel halasının evinin bah
çesinde kendisini erik ağacının da-
lına asarak intihar ettiğini gören
Arif Oztok isimli bir gene dün ge-
ce aynı ağaca kendisini asmak su-
retüe intihar etmiştir.

Ankarada
Ankara 1 (Telefonla) — Bugün

şehrimizde enteresan bir intihara
teşvik hâdisesi olmuştur. Anafarta-
lar caddesindeki bir tuhafiye ma-
ğazasında tezgâhtarlık yapan 18
yaşındaki Gültekin Ue gene aynı
yerde çahşan Türkân bir aralık
tendirdiyot içmişlerdir. Her iki
gene de derhal hastaneye kaldm-
larak tedavi altına ahnmışlardu1.

Bir köyün camii soyuldu
Adana 1 (T.HA.) — Ceyhanın

Mangaköy Camii henüz kûviyeti tes
bit edilemiyen şahıslar tarafından
soyulmustur.

Hırsızlar Camiin penceresinden
girmek suretile içerde bulunan 20
parça kilim ve halıyı çalmıglardır.

Çabşma Bakanlığının bu servisi size sadece
hangi mesleğe kabiliyetiniz olduğunu bildir-
mekle kalmayacak, aynı zamanda bu sahada

iş bulabümek için yollar da gösterecek

İ; ve isçi bulma kurumunun
«Meslek seçme servisi» cuma gü-
nünden itibaren şehrimizde Cağal-
oğlunda Büyük Reşidpaşa ilkoku-
lunda faaliyete başlayacaktır.

Meslek seçme servisi, meslek
aecmek üzere bulunanlara, öğren-
cilere, velilere, işinden ze^k almı-
yanlara muvaffak olabî^ekleri
meslekleri ve işleri seçmek husu-
sunda rehberlik edecektir.

Bu servise herkes müracaat ede-
bilecek, istidad ve kabiliyetinin
derecesini ölçtürebilecektir. Müra-
caat edenler bir takım psikolojik
testlere tâbi tutulacaklardır ve
bunun neticesinde servis müracaat
sahibinin kabüiyetli bulunduğu
mesleği bildirecek ve aynca tavsi-
yelerde bulunacaktır.

Müracaat edenlere evvelâ doldu-
rulmak üzere birer fiş verilecektir.
Sonra bir görüsme memuru bu fişi
inceleyecek. gerekli vasıflan taşı-
yıp taşımadığı araştınlacaktır ve
bu tetkiklerden sonra müracaat e-
denle etrafh gSrüşmek üzere tek-
rar buraya davet edüecektir. Neti-
cede o kimse hakkında edinilen in-
tıbalara göre tavsiyelerde bulunu-
lacaktır.

Böylece bir kimse istidadı olmı-
yan bir mesleği seçerek bir kaç se-
nesini veya daha uzun bir zamanı-
nı heba etmiş olmıyacak, servise
başvurduğu takdirde başarabilece-
ği bir mesleği intihab ederek bü-
tün faaliyetini o istikamette gös-
terecek tir.

Meslek seçme servisi ilk defa o-
krak geçea yü Ankarada bir müd-
det faaliyette bulunmuştur. Anka-
rada bu servise müracaat edenle-
rin sayısı 700 ü aşmıştı. Bunlann
ekserisini lise mezunu gencler
teşkil etmiştir. Hattâ o sıralarda
teşekkül etmekte bulunan bir mü-
essese angaje ettiği bütün memur-
lan bu servise göndererek psiko-
lojik testlerden geçirtmiş ve ondan
sonra aralannda iş taksimi yap-
mıştır.

Meslek seçme servisinin girişece-
ği faaliyetten geniş halk kütleleri
haberdar edilmemektedir. Bu mah-
zuru önlemek üzere İş ve İşçi bul-
ma kurumu tarafından hanrlanan
bro^ürler ileililere dağıülmaktadır.

Bu broşürlerin bir tanesinin ön
sözünde söyle denilmektedir:

•İşinden, mesleğinden zevk duy-
mıyan insan mesud değildir. İşini
anearya sayar.

Bu sebebden meslek seçmek ve
buna göre gerekli hazırlıklarda
bulunmak gencler için bir dönüm
noktası ana ve babalar için ise üze-
rinde önemle durulacak bir mesele
sayılmak gerektir.»

Meslek seçme servisi müracaat
edenlerin istidadlannı, kabiliyetle-
rini tesbit ettikten başka iş bula-
bilmek için bazı yollar da göstere-
cek tir.

Servisin faaliyete geçmesini bü-
hassa ana. babalar ve öğrenciler il-
gi ile beklemektedirler.

Kâzım KİP

Eski Muharibler
Konferansı

(Baştarafı 1 inci sahifefîe)
ransuıa iştirak etmek üzere, Fede-
rasyon reisi Albert Morel, genel
sekreteri Elliot Newcomb ve harb
malûllerine sun'î uzuvlan alıştırma
servisi başkanı Finlandiyalı Kurt
Jensson dün akşam saat 19,40 ta
Fransız uçağı ile şehrımize gelmiş-
lerdir.

Hava mevdanuıda kendUerini
Türkiye Malûl Gaziler Birliği adı-
na Zübeyir Akçadurak ve basın
mensublan karşılamışlardır.

Federasyon reisi Albert Morel
kendisile görüşen basuı mensubla-
ruıa ezcümle şöyle demiştir:

t— Türkiyeye ilk defa geliyo-
rum. Eski muharıbleri sinesmde
toplayan federasyonumuz, güzel
şehrinizde konferansını yapmak
\esıles'le Türk eski muharıbietıle
işbırlığınde bulunmaktan ziyade-
sile memnun ve bahtiyardır.

Bizler, Turkiyenın bilhassa sulh
yolunda sarfetmekte olduğu gayret
ve işbirliği hususunda gosterdiği a-
zim ve iyi niyeti takdırle kaydedı-
yor ve Türk milletinin hayatiyet,
irade ve sulhçuluğunu müşahede
etmekle mütehassis bulunuyoruz »

Milletlerarası Eski Muharibler
Federasyon reisi Albert Morel,
Fransız harb malûlleri ve Rouen
belediye meclisi azasındandır. 1914-
1918 Cıhan Harbinde subay olarak
bulunmuş, harbden sonra da harb
malûlleri meselelerıle yakjıdan a-
'.âkadar olmuş, bu yolda gosterdiği
yararhklardan dolayı Fransanın en
yüksek askerî nışanıru almıştır.

Genel sekreter Amerıkalı Elliot
Newcomb federasyonda, Amenkan
harb malûlleri cemıyeti (An -
vets) in delegesidir. ikinci Lninya
Harbınde Amerikan hava kuvvet-
lerinde vazife gormüştür.

Finlandiyalı Kurt Jensson, fede-
rasyon idare heyetı üyesidir ve
harb malûllerine tafcma uzuvlan
kullanma ve alıştırma servisi baş-
kanıdır.

14 memleket askerî malûllerinin
temsıl edildiği milletlerarası eski
muharibler federasvonunun halen
14.000,000 azası bulunmakta ve
Fransa 4,000,000 üye Ue başta gel-
mektedır.

Konferansa Türkiye adına Devlet
Demiryollan Teftış heyeti reisi Şe-
fık Etensel iştirak etmektedir.

Cuma gunü evvelâ idara meclisi
toplanacak, cumartesi, pazar, pa-
zartesı günleri de nımuml konsey
toplantısı yapılacaktır.

Yarın saat 17,30 da Park Otelde
yapılacak bir basın toplantısında
gündem açıklanacakur.

Konsey üyeleri cuma günü Edır-
nekapı şehidliğini ziyaret edecek-
ler, cumartesi günü Taksim abide-
sine çelenk koyacaklardır.

Darülâcezenin
tesekkürü

(BaştaTafı 1 inci sahifede)
siz çocuklar için para ve giyım eş-
yası olarak yaptıklan yardımdan
kendi müessesesi hissesine düşenin
sorumlu idareciler huzurunda tevzi
edüdiği haber verilmekte, bu mü-
nasebetle gazetemize ve okuyucu-
larımıza müessesenin teşekkürleri
bildirilmektedir.

Yardun listeîerimiz kapandıktan
sonra gerek şehrimızden gerekse A-
nadoludaki okuyuculanmızdan aldı
ğımız 307 lira tutannda bir para ile
Astaş, Pazarkaya müesseseleri ve
bir kısım okuyucularımız tarafın-
dan yapdmış kumaş, elbise, ayakka-
bı yardımlan vardor ki bunları da
Çocuk Dostlan Demeği ile Darülâ-
cezeye tevdi etmek üzere bulun-
maktayız.

Okuyuculanmızdan bundan sonra
yardım edeceklerin doğrudan doğ-
ruya müesseselere müracaatlerini
rica ederiz.

Diploma alacak hemşireler
Ankara 1 (Telefonla) — Çocuk

Esirgeme Kurumu Keçiören çocuk
bakımı hemşire okulu 951-952 yıh
mezunlanna onümuzdeki perşembe
günü törenle dıplomalan verüe-
cektir.

Yunus Nadi Mikâfatı
alan «^irlerden ikisi
Yunus N=ıdi Mükâfatı en güzel

şür müsabakası jürisinin, mükâfatı
3 şiir arasında taksime karar verdi-
ğini, (Duşündüm Memleketi) ser-
levhalı şi'ri 500 lira mükâfat, (Bir
şehid) serlevhah şi'ri 300 lira mü-
kâfata. (Bu kağnı pancar taşır)
serlevhah şi'ri 200 lira mükâfata
lâyık gördüğünü bildirmiştik. (Dü-
şündüm memleketi) şi'rinin sairi
Azmi Tekinalp yakm vilâyetlerden
birinde sorgu hâkimidir. Gazetemi-
ze yazfhğı mektubda bugünlerde
İstanbula gelerek mükâfatını ala-
cağmı bildirmektedir.

(Bır şehid) şi'rinin şairi Mustafa
Şerif Onaran ve (Bu kağnı pancar
tasır) uı şairi Doğan Ergeneli ida-
rehanemize gelerek mükâfaÜannı
almışlardır.

Mustafa Şerif Onaran 1928 yılın-
da İzmirde doğmuştur. İlk, orta ve
lise tahsilini orada yapmıştır. Ha-
len İstanbul Askerî Tıbbiye oku-
iunda talebedir. 5 inci sınıfa geç-
miştir.

Doğan Ergeneli hâlen Alpullu fab
rikası pancar muhasebesinde me-
murdur. Kabataş lisesi 1943-1944
mezunlanndandır. 10 yıldanberi
şiirle meşgul olmaktadır.

Balkanlarda barışı
sağlıyacak işbirliği

(Baştarah 1 inci
yaya karşı almakta olduğu son ted
birleri endişe ?le karşılamışlardır.
Komünistlerin, Macar - Yugoslav
sınınnda Doğu Almanya ile Baü
Almanya arasında yaptıklan gibi
bir «emniyet» kordonu teşkü et-
mekte olduklan anlaşılmıştır.

Yugoslav hududu yakınlanndaki
Macar köylerinin boşaltıldığı ve
buradaki halkm zorla tehcire tâbi
tutulduğu da öğrenilmiştir. Yüzler-
ce aile bu bölgeden Bİınmışlardır.

Yugoslavya ile Kominform mem-
leketleri arasındaki münasebetlerin
de son derece azalmış olduğu bil-
dirilmektedir. Şımdi Bulgaristanda
Yugoslav sefaretindCyalnız bir me-
mur bulunmaktadır ve diğer dip-
lomatiar Belgrada avdet etmişler-
dir.

İran - Rus miinasebah
lekrar gerginleşiyor

(Baştcrifı 1 inci sahifede)
bir mağlûbiyet olmakla beraber,
Musaddıkın yeniden Başbakan ol-
mak istemesi halinde bunda muvaf-
fak olamıyacağına bir iş'ar sayıla-
maz »

Dr. Musaddık, yeni meolis işe
başlar başlamaz istıfa edececini bir
müddet evvel beyan etmiştı.

Behdehan eyaletinde sıkı
yönetim

Tahran 1 (A.P.) — İranın güney
batısına düşen Behdehan eyaletin-
de mebusluk için adaylıklarını ko-
yan bazı politikacılar yüzünden a-
şiretler arasında çıkan çanıışmaları
müteakıb hükûmet bu böîgede sıkı
yönetim ilâıi etmiştir. 12 kişi ol-
müş, 30 kişi de yaralanmıştır.
Amerika İrandan petrol alacak

Tahran 1 (Anka) — Tanınmıs A-
merikan Nelson Petrol Şirketi İran
Millî Petrol şırketile yapbğı bir

j anlaşmaya göre 5 sene zarfmda
İrandan 11 milyon ton ham ve 1
mılyon ton saf petrol almavı ta-
ahhüd etmiştir. Şırket Tahranda
100 bin dolarlık bir kredi açmıştır.

Diğer taraftan Nelson Petrol şir-
keti müdürü, verdiği bir beyana-
tında ;bir Amerikan petrol sa-nıç
gemisinin ilk parti pet'-olu yuk'ıe-
mek üzere İran yolunda olduğunu
bildirmiştir.

Sanayi Odalan toplcntısı
Evvelce de haber verdiğlmız gibi

Sanayt Odalan bu ayın 21 inde Bursa
Ticaret Odasmda toplanacak ve mute.
akıben ayın 24 ünde istanbulda '.çüraa
akdedecektir.

Toplantılarda Muamele vergisi ve Sa.
nayn Hımaye Kanunu. Cumruk tarıfe.
lerlnln kıvmet esası uzertnden tanzlml
meselesı, Iş Kanununda yapılacak ta.
dilât, Sanayie temin edilecek işletme
kredlsi davaları üzerinde durulacak ve
bu husustî hazırlanscak rapor alâkalı
makaraiara sunulacakur.

Toptan satış deposu:

MARMARA EGZA
DEPOSU

Telffraf adresl (JOTON) İstanbul

I Kiralık villâ apartmıan katı I
Kadıköy Çiftehavuzlarda

denize 500 m. mesafede as-
falt yol üzerinde her katta
banyo, havagazi, su ve elek-
trik bulunan beşer odalı
katlar kiralıktır. Müracaat:
Çıftehavuzlar Cemilpasa so-

kak No. 2/2. • • •

ı DIKKAT.. DIKKAT..
En az ilkmekteb tahsili gör-

mü|, 30 yaşını aşmamıs
gencler, dolgun yevmiye Ue
işe alınacaktır. Sanayi mek-
tebi mezunu veya pres ve
tesviya işlerinde çalışmış o-
lanlar tercih edilir. Daimt
çalışmak ve kefil göster-
mek şarttır. Arzu edenlerin
kısa tercümei hallerile bir
aded fotoğraflannı ve açık
adreslerini havi mektubla
aşağıdaki adrese müracaatleri

AHMET KÖROĞLU
Kuruçeşme eski Dolab

sokak No. 28/30 B M

K İ R A L I K
(Deniz göı-ür möbleli apar-

tıman). Kalorifer, telefon.
radyo, buz dolabı, komple
möble. Taksim Kazancılar,
Sormagir sokak nuınara 8.
daire 4.

SATTLIK ^ ^ ™

Diş Muayenehanesi
Müracaat: Taksim Altınbak-

kal Üftade sokak No. 3
••saat 19 - 20 arasında

42 LİRAYA " ^
Ingiliz astarile birinci sınıf el-
bıse dikilir. Parıs Akademisin-

| den mezun V. TOPALOĞLU
Aşırefendi caddesi Aşırefendi

han Sultanhamam No. 35

T E R Z İ

M E M U R
A R A N I Y O R

Bir anonim şirketin in^i-
lizce ve fransızca muhabera-
tını idareye muktedir serî
daktilo bilir bir memura üı-
tiyaç vardır. Isteklılerin kı-
sa hal tercümelecıle posta
kutusu 1237 Galata adresi-
ne müracaatleri.

AZİLNAME
Azîeden: Mehmed Fahreddin Se-

raç Beyazıd Aksaray Lâleli Çiçek
Palas gazinosu üstünde

Muhatab: A'odülfettah Barın İt-
tihad Değinnencilik Türk Anonjm
Şirketi Müdürü Galata Ömer Abid
Han.

Beyoğlu Altıncı Noterliğinden
tasdıkli 17'12 951 ta ;h ve 170SO
sayılı vekâleîname ıle murisleriro
•Jabam Mehmed Puştü Seraç ile
'aldem Ayşe Müveddet Seraç mi-
rasçısı sıfatıle diğer mirasçılarla
birlıkte vekil tayın etmiş olduğum
ve şahsî i|lerim için de salâhiyet
verdiğim vekUimiz Abdulfettah
Barjn'ı şahsan vekâletireden azlet-
tiğimi kendisine iblâğını ve noter-
likta sakh vekâletnam» aslına şerh
verıimesini ve gt ek ırsen intikal
eden haklarnnm ve gerekse şahsl
haklpnmın mües=:lr c'.cbiiecek ü-
çüncü şahıslara da bi^i edinilmek
üzere bu şahsî azilnpmenin bir nü«
hasmı İstanbulda çıkan Cumhuri-
vet gazetesüe de ilânı ile bir nüs*
hasmın Eminonü Tapu Sıcıl Mu»
hafızlığına, bır nüshasımn da Ya-
pı Kredi Bankası Bahçeküpı su«
besine tebliğıni rica ederim.

Orijinal Boyut : 5 * 12 cm


