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Samimiyetsiz bir teklife
parlak bir cevab!

oskova radyosu, Amerika
[' ile müzakerelere girişmeği

hazır cldnğu hakkında
Staiin'in bir demecini yayınladı. Bu
demeç, Waliacein geçenlerde neşrettiği
ac.k mektuba cevabdır. S talin:

«Sovyetler Birliği ile Amerika Birle-
şik Devletleri arasındaki ihtilâfların

1 sulh yoiiie halli sadece mümkün ol-
makla kalmayıp aynı zamanda bütün
dünya güvenliği için muhakkak surette
elzemdir.»

diyor; fakat Amerika ile ancak Wal-
lace'ın açık mektubundaki esaslar da-
hilinde görüşmeyi kabul ediyor. Baba-
can ve samimî hal ve manzarasına rağ-
men, Stalin bütün hayatında dahile ve
harice karşı hiç bir zaman samimî ol-
mıyan, kurnaz bir politikacıdır. O, bu
defaki teklifinde de hiç samimi değil-
dir; ve samimi olmadığının en büyük
delili de Wallace'in açık mektubundaki
esaslar dairesinde Amerika ile görüş-
meğe hazır olduğunu söylemesidir.

Eğer Stalin, Amerika ile görüşmek
istemekte samimî olsaydı, Wallace'in
açık mektubundaki esaslar dairesinde
değil, Amerikanın iş başındaki mesul
devlet adamları Trurnan ve Mr.rshall'ın
takib ettikleri ve Amerikan millıtinin
büyük ekseriyeti tarafından tasvib edi-
len barışçı esaslar dairesinde görüşme-
ğe hazır olduğunu bildirirdi. O Wal-
lace'in ileri sürdüğü esaslar dniresinde
Amerika ile görüşmeye hazır olduğunu
söylemekle manen kendi ajanı olan
gayrimesul bir Amerikalı ile görüşmek
istemiştir.

Amerikadaki Sovyet beşinci kolunun
adeta şefi vaziyetinde bulunan bir ada-
mın fikirleri dairesinde Amerika ile
görüşmek istemek Tnıman ile Marshall'ı
Polonya, Çekoslovakya, Macaristan,
Rumanya ve Bulgaristan devlet adam-
larilc bir seviyeye indirmek ve demok-
rasi dünyasının lideri olan Amer ikayı
bu peyklere benzetmekten başka birşey
değildir. Çünkü Wallace. Amerikanın
solcu bir devlet olmasını ve Sovyet
Rusyamn bütün ihtiraslarına boyun eğ-
mesini istemektedir. Bu adamın ileri
sürdüğü esaslar dairesinde Rusya ile
müzakere etmek ve anlaşmak, Ameri-
kanın takib ettiği ban; siyasetinden,
bütün milletlerin istiklâl! ;rine, hakları-
na, hükümranlıklarına riayet prensip-
lerinden, demokrasinin yüksek gayele-
rinden ayrılması, bir kolime ile manen
intihar etmesi dsmektir.

Stalin, Amerikanın intihar etmiyece-
ğini bilmez değildir; bunu bildiği halde
Wallace'in fikirleri dairesinde görüşme-
ğe hazır olduğunu söylemekle takib et-
tiği hedefler şunlar olabilir:

1 — Amerika ile sulh yolilc anlaşmak
ister ve barışsever görünmek,

2 — Amerikadaki Sovyet Rusya a-

Beynelmilel meseleler
karşısında Sovyetler

Amerika Dış İşleri Bakanlığı, Rusya ile
halledilemiyen 11 meselenin kısa

bir tarihçesini açıkladı
Ne w-York 20 (R.) — Stalin'in Mr.

Waüace'a göndermiş olduğu cevabda
bahis mevzuu ettiği milletlerarası me-
seleler hakkında Amerika Dış İşleri
Bakanlığı bir açıklama yapmış ve bu
meselelerin tarihçelerini şöylece hulâsa
etmiştir:

1 — Silâhların azaltılması: Bu husus-
ta müzakereler 1946 senesinde başla-
mıştır. - Birleşmiş Milletler hâlâ bu sa-
hada incelemelere devam etmektedir.

2 — Atom enerjisi: Bu sahada her
türlü anlaşma Sovyet Rusya tarafından
bâltalanmıştır. Özel komisyon iki sene
cinde 200 toplantı yapmış ve sonunda

akamete uğramıştır.
3 — Almanya ile barış: Bu mesele

Dış İşleri Bakanları konseyine bırakıl-
mıştır. İki uzun toplantı yapılmış ve her

deki Amerikan kuvvetleri Çin hükû-
mttinin isteği ile orada bulunmaktadır.

6 — Koredeki kıtaların tahliyesi:
Birleşmiş Milletlerin tesis etmiş olduğu
komisyonu Rusya boykot etmiş ve bu
sahada da bir hal çaresinin bulunması-
nın önüne geçmiştir.

7 — Millî hükümranlığa hürmet ve
diğer memleketlerin iç işlerine ademi
müdahale: Bu hususta söylenebilecek
şeyler sahifelere sığmaz. Her iki hü-
kümetin tarzı hareketi dünyanın malû-
mudur.

8 — Askerî üsler: Bu hususta Ame-
rika Birleşmiş Milletlerin anayasası
maddelerine uyara-k hareket etmiştir.
Kusya bunu tanımamıştır.

9 — Mil'etlerarası ticaret: Sovyet
Rusya ne Cenevre konferansına ve ne

«ferinde Rusya tek başına muhalefet- j de Havana görüşmelerine iştirak etmiş-
kalsrak görüşmeleri aksmete uğrat-

mıştır.
4 — Japonya ile barış: 1947 de Ame-

ika Uzakdoğu komisyonu üyeleri-
nin birleşerek bu meseleye bir hal ça-
esi bulmalarını teklif etmişti. Fakat

Rusya bu müzakerelerin yalnız İngil-
re, Çin, Rusya ve Amerika delegeleri

rasmda görüşülmesini istemişti. Bu sa-
ıada da bir görüş birliği elde edileme-
ıiştir.
5 — Cindeki kıtaların tahliyesi: Çin-

tir Halbuki bu görüşmelere 56 memle-
ket iştirak etmiş ve bunlar bir karara
vcrabilmişlerdir.

10 — Harbde. harab olmuş memleket-
lere yardım: Amerikanın yaptığı yar-
dımlar bu suali cevabi andırmaktadır.
Rusya kalkınma programına iştirak et-
mek istememiştir.

11 — İnsan haklan: Birleşmiş Millet-
ler bu meseleyi müzakere etmektedir.
Başka bir tarzda bu meselenin hallini
düşünmek yersiz olur.
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G, H. P. Meclîs Grupunda Hububat politikasîle fia!
dün varılan karar meselesinde yeni esaslar

BİR DAKİKA :

Figüranlar saltanatı
Okuyucu merak etmiş, soru-

yor: Benim evim Radyo bina-
smın karşısında. Yapılmakta olan
bu müessesenin büyüklüğüne,
her sabah, bakıyorum da şaşıyo-
rum. Yüzlerce odalık bu koskoca
yerde kimler oturacak?

Cevabımız: Bizde âdet böyle-
dir. Evvelâ (Yapıldı densin di-
ye!) muazzam bir bina yapılır.
Sonra o binanın sayısız odala-
rvna (Kapalı kalmasınlar diye!)
birtakım memurlar yerleştirilir.
Daha sonra (Memurlar boj
durmasın diye!) onlara birer i}
icad olunur.

Ve böylece rejimin büyük
eserlerinden kartvizitler yapılıp
iftihar edilir! — D. N.

Bir ipte
iki cambaz

ortalığı
— Başmakaleden devam —

birdenbire ferahlatıveriyor,

— Basta-rah 1 inci sahijedé —
Fikri Düşünselin bir mütaleasını

îevablandırrruş, Cevad Dursunoğlu, Ah-
ed Remzi Yüregir, Nihad Erim, Tah-

;in Banguoğlu, Fatin Gökmen, Rasih
Çaplan, Kâmil Coşkuncğlu da konuş-

uşlardır. Kâmil Coşkunoğlu ile Rasih
Çaplan, bu okulların Diyanet isleri

Başkanlığına bağlı olarak açılmasına
iair esasın kabulünü teklif etmişlerse

reddedilmiştir. Fatin Gökmen, gö-
üşmesinde bir vicdan meselesi olan

din işlerine tamamen serbesti verilmesi
ezini müdafaa ederken, hattâ tekkele-
in bile açılmasına müsaade edilmesi
:emayülünde bulunmuştur. Ahmed Rem

si Yüregir, son zamanlarda çıkan bazı

leyhtarliğını hafifletmek ve zayıflatmak
için Amerikan halk efkârını
mak,

kanştır-

3 — Wallace'in Amerikadaki mevkii-
ni kuvvetlendirmek irin onun lehinde
propaganda yaparak Cumhur Başkan-
lığı seçimlerinde ona kazandırmağa ça-
lışmak,

4 — Amerikanın, Avrupanın iktisadi
kalkınmasına, Türk iyeye, Yunanistana
ve Çine yaptığı yardımları önlemek.

Bu itibarla Stalin'in son görüşme tek-
lifi zerre kadar samimî olmıyan bir
manevradan başka bir şey değildir.
Kendisinin pek kurnazca sandığı bu
teklifi Amerikan resmî çevreleri gibi
Amerika ve dünya umumî efkârı da pek
iyi anlamıştır. |

Amerika Dış işleri Bakanı, basın kon- '
feransında bu samimiyetsizliğe işaret
ettiği gibi, bir gazetecinin. Amerika ile
Sovyet Rusya arasındaki doğrudan doğ-
ruya görüşmelere, hiç olmazsa şimdilik
«ölmüş» nazarile bfkılıp bakılmıyacağı
hakkındaki sualine de şu güzel cevabı
vermiştir:

c— Bir şeyin ölebilmesi için daha ön-
ceden yaşamış olması lâzımdır.»

Marshall'ın sözleri Stalin'in samimi-

lergilerden ibretle görülecek misaller
ermiş, parçalar okumuştur.
Tahsin Bsnguoğlu ile Nihad Erim de,

i imam - hatib okullarının Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından açılması yolunda-
ki tekliflerinde ısrar etmiyerek çoğun-
luğun temayülüne iltihak etmişlerdir.

Baştanberi Ahmed Remzi Yüregir,
Cevad Dursunoğlu ve R?şid Tarakçıog-
lunun, aralarında bazı farklar olmak
üzere ileri sürdükleri teklifler, hemen
hemen aynı mahiyette idi. Bu düşünce-
de olanlar, öğretmenlik edecek ele-
manlar, yüksek din enstitülerinden ye-
tişinciye kadar imam - hatib okulları-
nın açılmaması, bu ihtiyacın kurslar te-
sis edilerek sağlanmasını uygun bul-
n-.akta idiler. Neticede bu tez galebe
etmiş, imam - hatib yetiştirmek üzere
Millî Eğitim Bakanlığının nezaretinde
kurslar açılması kabul edilmiştir.

Ffşcmeddin Sadak,
Sıvasa gitti

— Bastaran 1 inn safcıfede —
tay ve Meclisin idareci üyelerinden Ab-
dülmuttalib Okerle birlikte bugün
trenle Sıvasa hareket etmiştir. Sıvasta
3-4 gün kalacak olan Necmeddin Sa-
dak, garda, bazı milletvekilleri, Dış iş-
leri Bakanlığı ileri gelenleri ve gaze-
teciler tarafından uğurîanmıstır.

Nutuk, Srvasta alâka ile bekleniyor
Sivas 20 (Telefonla)— Sivas C H P . İl

kongresi önümüzdeki cumartesi günü
yetsiz teklifine pek parlak bir cevab-j Tan sineması salonunda toplanacaktır.

Sivas milletvekili ve Dış İşleri Bakanı
Necmeddin Sadağın toplantıda söyliye-
ceği nutku burada büyük bir merakla
beklenmektedir.

Piyangoda 100,000 lira
kazanan icra^ memuru

Mardin 20 (Hususî) — Millî Pi-
yangonun 19 mayıs çekilişinde bü-
yük ikramiyenin 100 bin lirası, Mar-
din icra memuru Şükrü Ülgene çık-
mıştır.

— Baîtarafi I inci so hilede —
kında alınan kararların biran önce ilân
edilmesi lüzumlu görülüyordu. Mesele,
bazı sözlü soru önergelerile Meclise de
intikal etmiş bulunmaktadır. Öğrendi-
ğim» göre hükümet, bu mevzuun bir de
parti grupundan geçmesini lüzumlu
görmüş ve mesele C.H.P. Meclis Gru-
punun önümüzdeki salı günü yapacağ:
toplantının gündemine alınmıştır.

Yeni mahsul durumu ile buğday po-
litikası ve fíat meselesi Özerinde tesbit
edilen esaslar, grup müzakerelerile ke-
sin şeklini alacaktır. Tamamlayıcı ha-
berlere göre müstahsilden buğday alım
fiatı da bir miktar yükseltilmektedir.
Evvelce de yazdığımız gibi bu fiatın 27
kuruştan aşağı olmıyacağı teyid edil-
mektedir.

Ekmeklerdeki buğday miktarı
bugünlerde arttırılacak

Gelen haberlere göre, bazı bölgelerde
yeni mahsulün idraki yaklaşmakta ol-
duğundan çiftçi, elindeki buğdayı satışa
arzetmektedir. Bu yüzden hububat fi-
stlaryıda .dü'jme başlamışta1. Eskişehir -
de buğday fiatmın yirmi beş kuruca
ks dar indiği bildirilmektedir. Yeni mah-
sulün bolluğu karşısında hükümet de
elindeki buğday stokunu sarfetmekte
mahzur görmediğinden, ekmekteki buğ-
day miktarını arttırmak ve halkı arpası
fazla ekmekten kurtarmak üzere yeni
bir çeşninin hazırlanmakta olduğu öğ-
renilmiştir. Bakanlığın un değirmenleri
üzerindeki müşaviri Malik, bu işle ilgili
olarak Ankaraya çağırılmış ve dün tay-
yare ile hükümet merkezine gitmiştir.

Yeni ekmek çeşnisinde buğday mık-
tarnun yüzde 50 yerine. 67 ye çıkarı-
lacağı, çavdarın yüzde on beş olacağı,
arpanın yüzde on üçe, mısırın da yüzde
beşe indirileceği haber verilmektedir.

Suriyede komünist polis
memurları tevkif edildiler ,

Antskya 20 «Hususî» — Suriyeden

Dün akşam yakında neden harb olaca-
ğına dair size uzunboylu konferans ve-
ren bir dostunuz, ertesi günü banja olan
sarsılmaz inancından dem vuruyor.

Birbirine zıd istikametlerden esen ılık
ve soğuk havalar acaba kimin Meridir?
Altı yıllık harbin yerinden oynattığı
muvazenesizlikler dünyası, gözlerimizin
önünde durup durmasa insan hususî
bir teşkilâtın sırf milletleri rahatsız et-
mek maksadile harekete geçtiğine, her
tarafa dalbudak sardığına ve halk ara-
mda bıkmadan, usanmadan gayret

harcadığına inanacak. Fakat böyle bir
eşkilât yoksa bile, barışsever milletleri

şüphe, tereddüd ve kararsızlık bulut-
arile sıvanmış görmekten zevk duyan,

bunda kendi çıkarını arayan bir kara
kuvvet yeryüzünde yoktur da diyebilir
miyiz? Hür milletlerin toparlanıp kal-
kınması o kara kuvvetin belki en bü-
yük korkusudur. Çok şükür bunun
böyle olduğunu anlayan devlet adamla-
rı çoğalmıştır. Gerçek bir barış nizamı
onların gayreti sayesinde kurulabile-
cektir.

NADİR NADİ

Cumhur Başkanı dün
İsianbula geldi

— Bn?tara)i I inci sahnede —
A'odurrahrr.an Nafiz, Orgeneral Muhar-
rem Mazlum. Korgeneral Asım Tmaz-
tepe, Tümamiral Mshmcd Ali Ülgen,
diğer generaller, Çr-nkırı milletvekili

¡ Abdüihalik Renda, milletvekileri, İstan-
bul Savcısı, Emniyet müdürü İsmail
Hakkı Baykal, C H P . ve Vilâyet erkânı
ve basın mümessilleri tarafından istik-
bal edilmiştir, inönü, rıhtımda kendisini
bekliyen Acar motörüne doğru garda
ilerlerken etrafı dolduran halk tarafın-
dan hararetle alkışlanmıştır. İnönü,
Haydarpaşüda kendisini karşılayan £-
kıT.omi Bakanı Cavid Ekine şehrimizde-
ki şeker durumunu sormuş, halkın sı-
kıntı çekip çekmediğini öğrenmek iste-
miştir.

Ekonomi Bakanı, tevziatın yapıldığını,
darlığın katmadığını söylemiştir. Cum-
hur Başkam ve ailesi erkâm Acar mo-

rııısunoe Karı savaşıar
bugünlerde başlıyor

— Bastarafi 1 tart lahijtd* —
tam bir işbirliği hususunda aynı fikirde
olduklarını belirtmişlerdir.

Öğrendiğime göre, Kral Abdullah, A-
rab Savletlerinin şimdilik Birleşmiş
Milletlerden çekilmelerini teklif etmiş-
tir. Lübnan Cumhur Başkanı ise tama-
mile çekilme lehinde fikir yürütmüş-
tür.

Diğer taraftan Filistinde askerî du-
rum, son derece şiddetlenmiştir. Eski
Kudüste ev ev savaşlar olmaktadır.
Yeni Kudüs de mütemadi top ateşi al-
tındadır. Kudüsün temizlenmesinden
sonra umumî taarruz başlıyacakltır
îlk. hedef Tel-Aviv'dir. Arab kuvvet-
leıinde ümidler kuvvetli, maneviyat
yüksektir. Ben de, bugün cepheye ha-
reket ediyorum.

ÖMER RIZA DOĞRUL
K a t i savaşlar

Londra 20 (BBC.) — Filistin cephe-
lerinde Arablarm devamlı taarruzları-
na kargı Yahudilerin mukavemeti art-
maktadır. Bazı kesimlerde Hagana'.ı bir-
liklerinin karşı taarruzlarda bulunduk-
ları da bildirilmektedir. Bugünlerde
kat'î savaşların başlaması bekleniyor.

Bu gece esaslı ilerleme haberleri ce-
nub kesimlerinden gelmiştir. Mısır or-
duları iki koldan yapmakta oldukları
ileri harekâta devam etmişler ve Ciazze
şehrinin kuzeyinde 12 kilometre mesa-
fede Der Süneydiyi ele geçirmişlerdir.
Derlemekte olan bu kol Telâviv yolunu
kesmiştir. İkinci kolun da Birsebayı
ele geçirdikleri iddia edilmektedir.

Kudüste savaşlar
Kudüs şehrindeki savaları harb mu-

habirleri «vahşiyane» olarak vasıflan-
dırmaktadırlar. Yahudiler üniversite Üe
hastanenin ellerinde kaldığını iddia et-
mektedirler. Arab lejyonu Yahudi ma-
hallesindeki adım adım ileri hareketine
devam etmektedir.

Yahudilerin taarruzu
Suriye kuvvetlerinin taarruz etmek-

e olduğu kuzey doğu cephesinde esas
Yahudi birliklerinin faaliyete geçtikleri
[örülmektedir. Bu kesimde savaş baş-
amıştır. Yahudilerin yapmış oldukları
aarruzların geri atıldığını Arablar id-

a etmektedirler.
Bugün Telâviv'de yayınlanan bir Ya-

ıudi askerî tebliğine göre, akıncı Ya-
udi müfrezeleri Yukarı Ürdün nehrini
[eçerek, Suriye topraklarında Sariye
rdusuna aid bir ikmal deposunu ber-

iava etmişlerdir. Taarruz salı günü i

Benot Yakov köprüsünün doğusuna dü-
şen bölgede Kula gölünün güneyinde
yer almıştır.

Tebliğe göre, silâh ve cepane depola-
rının birbirini takib eden patlamaları
ssatlerce sürmüş ve yangın bütün sabsh

Yanlış hesafc'ar

B
O atenbul halkı, su veya bu sebeble

şekere hücum ettikten sonra, şimdi
de tuz, kibrit ve çaya tehalük gös-

terip kapışmaktadır. Bunun psikolojik
veya ekonomik sebebi ne olursa olsun

devam etmiştir. Akmm .Suriye istilâ j harekete -maalesef itirafa meetu-
ordusunun hatları arkasında»
ettiği kaydedilmektedir.

Irak kuvvetlerinin doğu cephesinde
temizleme
tedir.

ve keşif faaliyeti görülmek-

Hava akınları
Londra 20 CB3-C.) — Yahudi tebliği,

Yahudi hava kuwtlerinin faaliyete geç-
miş olduklarını ve Arab askeri toplu-
luklarının bombalanmış olduğunu bil-
dirmektedir.

Mısır uçakları da bu sabah Telâvivi
3 defa arka arkaya bombalamışlardır.
Suriye cephesinde 3 Yahudi uçağı dü-
şürülmüştür.

Ömer Camiinin avlusuna
mermiler düştü

Kudüs 20 (a.a.) — Axab genel ka-
rargâhından bildirildiğine göre, Ya-
hudi havan toplarından atılan mer-
miler, Kudüsteki meşhur Ömer ca-
miinin avlusuna düşmüş, fakat cami
hasara uğramamıştır.

Bir İngiliz gazetecisi öldü
Amman 20 (a.a.) — Hemsley ga-

zeteleri adına Filistin hareKâtmı ta-
kib etmek üzere Arab lejyonu nez-
dinde vazife görmekte olan Binbaşı
Richard Wyndham, dün, Arab lejyo-

inkişaf ruz- mantık hissesi pek azdır. Çünkü;
bu gibi matahların ihtiyacdan fazla te-
darik edilmesinin iki sebebi olabilir:

1 — Bu maddelerin ileride bitmesi
düşüncesi. Buna imkân yoktur. Çünkü
tuz memleketimizde çıkar. Değil bize.
civar memleketlere bile yetecek kadar
çok olduğundan biz tuz ihraç ederiz.

Memleketimizde bir de kibrit fabrika»
olduğunu bilmiyenîer varsa onlar da

nunun
yaptığı

Kudüste Scopus tepesine
ilerleme esnasında bir Ya-

hudi mitralyözcüsü tarafından öldü-
rülmüştür.

Birleşmiş Milletlerde
Lake Success, 20 (a.a.) — Güvenlik

Divanı Âli muhakemelerinden bunu öğ-
rendiler. Bu fabrikanın istihsali, istih-
lâkimizden fazla olduğa için arasıra.
kibrit de ihraç ettiğimiz vardır.

Çaya gelince; bunu bildiğini* gibi dı-
şarıdan getirtiyoruz. Tekel İdaresi dun.
ya çay piyasası biraz daha ferahlayınca»
çay satışını da kahve gibi tadriera bıra-
kacak. Her gün siparişler yaptığını ga-
zete haberlerinden ve mubayaa ilânia-
rmdan öğreniyoruz. Bunun da tüken»
meşine imkân yok.

2 — O halde demek ki bu maddeleri^
İ istif edenler. Hatlarına zam yapılacağın-
dan korkuyorlar. Şekerde de böyle ol«
muştu. Bu korku, şeker için belki
mana ifade ederdi; çünkü şekere zam
yapılsaydı, 50-100 kuruş olması ihtimali
vardı. Bundan evvelki emsalile, halkın.
böyle hükmetmesine hak verebiliriz. Lâ-
kin toz için bir zam mevzuu bahis ola-
bilir mi? Bildiğiniz gibi tuz fiatmda bii-
derişiklik mutlaka Meclis kararma bağ-
lıdır. Bunu böyle düşünmiyelim de di-
yelim ki tuzun da kilosuna bes kuruş
zammedildi Bir adam bir kilo tozu bir -

— " = "-«->-«=», «» \"-"-' . V J " v c " " a - ¡ayda sarfedemez. Ettiğini farzetsek ay-
Konseyımn bu sabakı oturumunda, Fi- ^ b e ş k u r U Í ¡ ^ v e r e c e ¿ i m ^ . ^
listindeki durum hakkında herhangi bir m t i j n a l y o k y a ¡ . ^ h ü c u m ^ ^ ^
müspet gelişme kaydedilmemiştir. ^ j b i r ^ t e m i n ^ ^ d ü ş i f a l ü n ¿ j ı ^
Bejrutta bir Amerikan gemisinden aşkına'

zorla çıkarılan Yahudiler j Kibrite gelince; bu mübareğin de kut»
Londra 20 (B.B.C.) — Lübnan me- i -

murían Beyrut limanına uğramış olan
bir Amerikan gemisinde araştırma yap-
mışlar ve gemi içinde bulunan 69 Ya-
hudiyi zorla gemiden çıkarmışlardır.

Geminin kaptanı bu harekete mâni
olmağa çalışmıştır.

Karaya indirilen Yahudiler • arasında
41 Amerikan vatandaşı; 23 Filistinli, 3
Kanadalı, bir Leh ve bir Meksikalı bu-
unmaktaydı.

Sibotiey uçak gemisi
İzmire gitti

Amerikan askeri yardım malzem?si
eyanıada bize verilen uçakları getir-

rcis olan ve bir müddettenberi limanı-
n-jzda misafir bulunan Siboney uçak
taşıt gemisi, dün geceyarısı İzmire ha-
reket etmiştir. Gemi komutanı albay
G3.H. Hail, ayrılmazdan evvel İstanbul
halkına hitab eden bir mektubu mat-
buata vermiştir. Filo komutanı, bu mek-
tubunda gösterilen büyük misafirper-
verlikten dolayı İstanbul halkına teşek-
kür etmekte ve söyle demektedir:

«Istanbulun gösterdiği dostlukla ka-
zandığı şöhret, Birleşik Amerika donan-
nasmda bir an'ane halini almağa başla-
mıştır. Sizin nezaket ve iyi kabulünüz,
Türk misafirseverliğinin şöhretini bir
kere daha haklı göstermiştir. Bir daha

Boğazlara karşı Rus
politikası

— Bîîtarıfı I inci nhlfede -
mektubuna vermiş olduğu cevabın
Türkiye için özel bir önem taşıdığını
yazmakta ve Rusyanın iddiaları nazarı
itibara alınacak olursa Kremlın'in di-
ğer memleketlerde üsler tesisi hakkın-
daki si; asetini değiştirmiş, olup olma-

radan Yalovaya gidecektir.

dır.
* * *

Norveçle hava anlaşması
dün imzalandı

Ankara 20 (a.a.) — 1944 yılında
Şikagoda akdedilen milletlerarası si-
vil havacılık anlaşmaları hükümle-
rine uyarak, hükümetimiz, 20 mayıs
1948 tarihinde Norveç hükûmetile
hava ulaştırmalarına dair bir anlaş-
ma akdetmiştir.

bugün aldığım bir habere göre. Halsb j bulunmuştur.
errniyet teşkilâtına mensub bir kısım
polis memurunun komünist partisine
eza oldukları anlaşılmış ve bunlar tev-
kif edilmişlsrdir.

Difer bir habere göre, Suriye komü-
nist partisi azaları, hükümetin aldığı
sıkı tedbirler yüzünden birbirlerini ta-
nımak için sol kollarında gizli işaretler
taşımağa başlamışlardır.

Samîh Azmi Eser

Ereğli limanının dalgakıranı
tamamlandı

Ankara 20 (Telefonla) — 1950 se-
nesinde tamamlanacak oıan Ereğli
limanı inşaatının asıl güç olan dal-
gakıran kısmı bitirilmiştir. Ismarla-
nan makineler gelir gelmez Trabzon
limanı inşaatına da başlanasaktır.

törile Dolmabahçe sarayına gitmişlerdir, i dönmek ümidile size: «Allaha ısmarla-
İnönü şehrimizde iki gün kalacak, bu- ! dik» diyoruz,>

! Gemi komutanı, dün uçak gemisinde
bir öğle yemeği vermiştir. Vali Kırdar,
General Tmaztepe, Amiral Ersuna, Po-
lis müdürü, Merkez Bankası müdürü
Buktaş ve Amerikan konsolosu bu ye-
mekte hazır bulunmuşlardır. Gomi, bu-
gün saat 18 de Izmirde olacaktır. .

Sinir harbi ve İngiltere
— BcftaraU 1 inci sa.MJede —

İSÎeri Bakanı Ernest Bevin, şunları söy-
lemiştir:

«— Rusyadaki komünizmi değistire-
mem. Böyle bir teşebbüste bulunacak
da değilim. Doğu Avrupada şimdiye ka-
dar yapılmış olan ve benim de tasvib
etmediğim şeyleri, kuvvet kullanmak
suretila değiştirmeğe matuf bir politika
kullanamam ve kullanmak da istemem.
Bütün bunların zamanla değişmesi lâ-
zımdır. Buna mukabü aynı usuller za-
yıflamış, endişeli ve birleşmemis bir
Avrupada tatbik edilirken hiç bir ha-
rekette bulunmadan beklemek niyetin-
de değiliz.»

Seçim emniyeti
— Baştarafi 1 inci sakilerle —

grupun, bulunan formülden bugün-
kü oturumda haberdar edilmesini
istemişlerdir. Başbakan Hasan Saka,
tasarının okunarak müzakere açılması-
nın işi uzatacağı için komisyonda tetkiki
yapıldıktan sonra müzakereye konul-
masının daha münasib olacağı fikrir.de

Genel Başkan vekili Hilmi Uran da
söz almış, komisyona gitmeden önce
müzakereye başlandığı takdirde gün-
lerce uzayabileceğini kaydetmiştir. Ce-
mil Barias ve Kemal Satır da tasarının
daha önce komisyonca incelenmesi fik-
rini müdafaa etmişlerdir. Neticede ko-
misyona havalesi kabul edilmiştir.

Teklif edilen esaslar hakkında bugün
aldığımız malûmata göre seçim işleri,
idare âmirlerine bırakılmadığı gibi, ad-
liyenin bilfiil murakabe ve nezaretine
de verilmemekte, birer halk müessesesi
olmaları iitbarile belediyelere tevdi
edilmektedir. Hükümetin görüşüne gö-

mevzuu
I lardır.

haline gelmekten korunacak-

«CUMHURİYETı İn edebî tefrikası:

îazan; AHMED HAMDİ TANPİNAB

Beyandda nahiye merkezi, bu cins
resmî binalara mahsus o acayib ve
dolu çıplaklık içinde, iki elektrik
lâmbasının ışığında sanki tetikte u-
yuyordu. Fakat çabucak uyandı.
İlkönce nöbetçi bir polis, bilinmiyen bir
yerden açık yakası ve elinde tuttuğu
kasketile çıktı; sonra bir hademe bir
aralıkta üstünde uyuduğu iskemle üe
görünmeğe razı oldu. İskemle ve misa-
firi beraberce uyandılar. Birisi Mümtaza
doğru ilerledi, öbürü bir adım geri çe-
kildi.
* Hayır, doktor yoktu. Biraz evvel çok
ağır bir doğum için çağırılmış, sonra da
gecikeceğini telefonla haber vermişti.

Bu gece bir çocuk doğmuştu; Müm-
tazın zihni bunu bir gazete havadisi gi-
bi ehemmiyet vermeden kaydetti. Son-
ra aradığını bulmamanın şaşkınlığı
içinde karşısmdakilerin yüzüne baktı.
Polis memuru, doktor, doktor, diye tek-
rarladı. Nihayet, Soğanağanın biraz ile-
rismde, bir askerî doktorun evini iyiden
iyiye tarif etti:

— Son derecede iyi adamdır, iki eli
kanda olsa koşar, Fakat bilmiyorum,
evinde mi?

— Nasıl evinde mi?
— Çocukları yazlığa taşındılar. Fakat

e ban a—al» bu tarafta kalıyor.

Mümtaz bu boğucu geceye biraz se-
rinlik, biraz deniz aksi katmak için
sordu:

— Çoiiukları nerede oturuyor?..
— Çengelköyünde...
— Orada bir köşkleri var...
Çengelköyünde... Mümtaz kendisini

bu son günlerin endişesinden uzak,
Çengelköyünde veya Boğazın herhangi
bir köşesinde görmeği ne kadar isterdi.
Ne kadar isterdi ki ayaklarının altında
bozuk bir yoL başının üstünde Kuleli-
nin ağaçları, o gölgelerin karanlık suda
kendilerine mahsus bir âlem kurdukları
yerde bulunsun, biraz ileride fabrika
bekçisile konuşsun, sonra yavaş yavaş
Vaniköyden Kandilliye doğru yürüsün
ve tam yokuşun üstünde bir taşa otur-
sun, denizi seyretsin, geceyi büyük ve
siyah bir gül gibi koklasın, Nuranla ya-
rınki buluşmalarını düşünsün.

Nuranın adı bir sıtma gibi vücudunu

lerden biri> derdi. Fakat gene hiç bir
şey söylememiş olurdu. İnsan talihinin
bir remzi miydi? Bir şikâyet veya te- j
vekkül müydü? Hatıraların bir gayri- '
şuurun ışığında muzlim bir raksı mıydı,
hangi ölüyü çağırıyor? Hangi zamanı
diriltiyordu?

Yoksa sadece bir devin, insan kılığın-
da, fakat insandan çok başka bir mah-
lûkun içindeki kuvveti harcamak için
hayatın dışında kendi kendine didine-
rek kurduğu bir başka dünya mıydı?

bu azaba böyle koşarlardı. «Ben de bü- l Ne idi bu? Kendisine sorsalar, «şüg-
tün ömrümce... Zavallı ihsan...» diyejhesiz dünyada en bağlı olduğum şey-
diye dar bir sokağa sapta.

_ 2 _

Kapıyı bir nefer açtı. Temiz giyinmiş
bir İstanbul çocuğuydu. Doktoru sorun-
ca yukarıda diye bir işaret yaptı ve
sonra kayboldu. Hemen anında tekrar
aşağıya indi. Yukarıya çıkmasını rica
etti.

Burası büyükçe bir oda idi. İki pen-
ceresi, denize bakıyordu. Bir kenarda
bir manevra yatağı, yanında iki sandal-
ye üzerine yığılmış bir sürü plâk. Öbür
tarafında da açık bir gramofon vardı.
Mümtaz, doktorun yüzüne bakmadan
evvel çalınan parçayı tanıdı. Viyolon
konserto sonuna yaklaşıyordu. Doktor
yatağının üzerinde ayağında ketirlcv
ve kilot pantalón, sırtımda terden vü-
cuda yapışmış bir fanilâsı, hiç istifini
bozmadan dinliyordu. Mümtaz, motifin
insana gerçekten bir rüyadaymış hissi-
ni veren acayib bir değişiklik içinde,
kendi cevherinde yavaş yavaş yaklaştı-
ğını veriyordu. Sanki gözlerinin önünde
henüz toprağa atılan bir tohum çarça-
buk böyüyor. dal, yaprak veriyordu.

Ne garib bir hazirianışı, süzülüşü,
kendisini haber verişi, tereddüdleri ve
nihayet bir hakikat keşfedilir gibi gelişi,

dolaştı. Fakat hatırlamanın haxzi artık i kısa gelişmesini ince nüans farklarilei
eskiden olduğu gibi saf değildi. Ona ¡ tıpkı sonbahar şefkatleri gibi tekrarla-
thsanı ihmal etmiş olma vehminin aza-
bı karışıyordu. Halbuki buraya kadar
koşa koşa gelmişti. O zaman ter içir.d?
olduğunu anladı. Fakat gene koşacaktı.
Bu bir nevi yıldız işiydi. Kabahatli do-
ğanlar bütün ömrünce daima içlerinde

yıp soro-a tekrar kendi değişikliğinin
çokluğu içinde kayboluşu vardı.

Hiç bir şsy söylemeden o da yatağın,
doktorun bir ayağını çekerek kendisi
için boşalttığı bir köşesine oturdu ve
dinlemeğ başladı.

Sinir harbine telmih eden Bakan şun-
ları söylemiştir:

«— Sinir harbi, Yunanistanda başla-
re adalet mekanizmaa ve idare âmir- i m 5 Y e Berline kadar yayılmıştır. So-
leri, bu suretle mütemadi bir dedikodu ¡ ğukkanlılığımızı muhafaza etmiyecek

olursak bundan bir takım güçlükler
doğabilir. Biz herkesin nihaî tasvibini
beklemeden emniyet paktlarını geliş,-

! tirmeğe çalışmalıyız. Istiyenler bize il-
j tihak edebilirler. Bu suretle bir dünya
anlaşması sağlamak mümkün olur,

Japonya ile derhal bir sulh konfe-
ransı akdi hususunda büyük devletler
arasında bir anlaşma husule gelmesi
lâzımdır. Bu konferansa 14 veya 15
memleket iştirak etmelidir.

dığı sualinin
mektedir.

sorulabüeceğini belirt-

Times gazetesinin siyasî muharriri
yazısına söyle devam etmektedir:

cMolotov, Sovyet hükümetinin diğer
memleketlerde üsler vücude getirnıe-
diğini ve bu üslerin tesisi için tchdid-
lere başvurmadığım söylemiştir. Stalin.
Birleşmiş Milletlere dahil memleketler-

suna bir kuruş, hattâ iki kuruş zamme-
dileceğini ve bu yüzden de kâr edelim
diye her birimizin ellişer kuru kibrit is-
tif ettiğimizi kabul edelim. İld, üç ayd*.
ancak sarfedebileceğimiı bu kibritler-,
den edeceğimiz kâr bir liradır, aziz o-
kuyucularım. Bu da, bugünkü hücuma,
kapışmaya ve heyecana dîyer mi Allah
aşkına?

Çaya gelince; bugün çayın Idiosa 18
liradır. Bir adam günde üç gram çay
sarfediyov desek bunun bedeli beş ku-
ruş tutmaz. Farzedelim ki çay 20 liraya
çıktı. Günde göstereceği fark kırk pa-
radır. Siz ne kadar çok çay biriktirme-
lisiniz ki bu farktan istifade edebilesi-
rjz. Cn kilo çay alamazsınız ya! Haydi
bir kilo aldınız. Bu mübarek size bir
sene gider. Bir senede de edeceğiniz kar
dört lira olur.

Bütün bu hesablan bu maddeler*
zammedileceği için değil, edilse bile on-
ları biriktirîcekle elde edeceğimizi san-
dığımız istifadenin bu kadar heyecan
ve tehalüke değmiyecek kadar küçük
olduğr.nu göstermek için yaptım.

Boşuna telâş ve kıymetsiz tasarruf..
Yalnız bir nokta var. Nedense, bugün-

lerde halkm kulağı girişte. En küçük
söz, en ufak bir haber onn tahrik edi-
yor. Memlekette bütün bu
buhranından riyado bir emniyet buhra-

ir. Asıl düzeltilmesi lâzım gelen
de üsler tesisinin menedilmesi hususun- ] n o t t a hudur. Hükümet

da iyiden iyiye duyduğu o hususî iklim
gibi, kendine mahsus sıcaklık derece-
leri, boğucu yükseklikleri, sert ve diril-
tici rüzgârları, kahredici samları olan
hususî bir iklimdi. Burada da tıpkı na-
biz yüz yirmide ve hararet kırkta iken
olduğu gibi, başka türlü ve çok güç ya-
şanıyordu.

Plâk bitince doktor konsertonun ka-
lan parçasına baktı. Fakat gene adamın
üzüntülü yüzünü görünce anlatın ba-
!;alıml dedi.

Mümtaz: tLûtfen gidelim» diye yal-
vardı.

Gitmek kolay, delikanlı. Fakat ne-
ye gideceğiz, onu söyle...

— Yolda söylesem olmaz mı doktor?
dedi.

Doktor gülümseyerek duvarda asılı
duran ceketini giydi, kasketini eline
aldı, düğmelerin hiç birini iliklemeden
kapıya doğru yürüdü. Gene adam için-
den:

txır)

Avustralya, Yeni Zelanda, Birmanya,
Hindistan ve Pâkistanın bu konferans-
tan uzak kalmalarını ingiltere kabul
etmiyecektir.»

Bevin Filistinden bahsetmiyor
Bevin'in nutkunda Filistin mese'esi-

t ne temas etmemiş olması, kongre mah-
| fillerinde dün Morrisson tarafından ya-

pılan beyanata tasvib ve kabul ettiği
şeklinde yorumlanmıştır.

Bevin'in dış siyaseti tasvib edildi
Bevin'in müdahalesinden sonra Zilli-

acus'ün takriri 224.000 oya karşı 4097000
oyla reddedilmiş, hükümetin dış siyase-
tini muvafık gören maden işçilerinin
takriri kabul olunmuştur.

Ulvi Cemal Erkin
Viyana 20 (A.P.) — Bu ay burada

yapılacak olan ikinci Viyana musiki
bayramına Türkiyeden kompozitör
Ulvi Cemal Erkin iştirak edecektir.

da Wallace tarafından ileri sürülen tek-
lifi tasvib ettiğini bildirmiştir.

Halbuki 1946 sentsinde Sovyetler Bir
ligi Boğazların müdafaasını Türkiye ile
müştereken üzerine almayı teklif etmiş
ve 1947 senesinde de Spitsbergen in
müşterek müdafaası ijin Norveçle mü-
zakerelere girişmiştir. Bundan başka
Rusya, Finlandiya ile imzalamış oldu-
ğu andkşma üe elli senelik bir devre
için kiralamış olduğu Porkkala deniz
üssüne büyük bir kıymet vermektedir.
Sonu gelmiyen üsler kurmak hususun-
da sonsuz iddialarda bulunulabüeceğj
şüphesizse de Türkiye ve diğer memle-
ketler Rusyanın Boğazlarda üsler tesi-
sine erişmek arzusunda olduğunu daima
anlamışlardır. Görünüşe bakılacak o-
lursa, genel bir anlaşmaya varıldığı
takdirde, Stalin bu nokta üzerinde ıs-
rar etmiyeceğini ileri sürmektedir.»

Demokratlar Ankarada da
miting yapacaklar

Ankara, 20 (Telefonla) — Ankara
Demokratları da bir miting tertib et-
meğe karar vermişlerdir. D. P. Ü ida-
re Kurulu, toplantının 30 Mayıs Pazar
günü Cebeci meydanında yapılmasını
kararlaştırmıştır. Mitinge Ankara kaza-
larından ve civar iller teşkilâtından
heyetler gelecektir. Genel idare ku-
rulundan Refik Koraltan ve Adnan
Menderes, o zamana kadar Ankaraya
dönmüş olacaklar ve mitingte buluna-
caklardır. Demokrat Parti Genel Baş-
kanı Celâl Bayar, Ankaradaki toplan-
tıda seçim mevzuunda bir konuşma
yapacaktır.
Adanada ve Borsada yapılacak mitingler

Gelen haberlere göre, aym 23 üncü
Pazar günü Adanada da mühim bir mi-
ting yapılacakta.

Ispartada
İsparta, 20 (Hususî) — Seçim Ka-

nununda beklenilen tadilât bapılmadı-
ği takdirde İsparta Demokratları da
bugünlerde büyük bir miting yapma-
ğa karar vermişlerdir.

bunu iade etmelidir,
meyli maalesef bütün

ne yaprp yapıp
Çünkü hallan
ba rivayetler»

Dünyann en seri uçağı
Ankaraya geldi

Dünyanın ec çeri av uçağı olan Gloster"
Meteor uçağı, dün İzmir üzerinden doğru
Ankwaya gitmiştir. Glcrter Meteor, bir
harta Ankarada kalacak ve gösteriş uçuşları
yapacaktır. Uçak, gelecek hafta cehrimiz»
gelerek, burada da tir haita kapçak ve
şehrin üzerinde uçacaktır.

MEVLİD
Sevgili oğlum Tuğ-

rul Pekerin ölümü- •
münün kırkıncı gü-
nüne tesadüf eden
22 - Mayıs - 1948 Cu-
martesi günü öğle
namazını müteakıb
Eminönü Yenicamü
şerifte- Mevlidi Nebevt
kıraat • edileceğinden
akraba, dostlarımızın
T« «rau eden İhvanı
dinin teşrifleri rica
olunur.

Dün geceki eskrim maçı
Atinanın eskrim ilk maçınıç

dün gece Teknik Üniversite salonunda
yapmıştır. Müsabakalarda Vali de hazır
bulunmuştur. İki taken arasındaki mü-
sabakalar, flore olarak yapılmıştır. 12
müsabaka yapılmış ve her iki takım se-
kizer galibiyet kazanmışlardır. Fakat
Yunanlılar 68, takımımız da 52 tus yap-
tıkları için flore müsabakasında Yunan
takımı galib gelmiştir.

! • • • • • P r o f . T . M ü h e n d i s T U R G A N S A B İ S

BETONARME
Bir ders ve müracaat kitabı olarak hazırlanmış olan bu eserd°

betonarme nazariyesi ve tatbikatı izah edilmiştir.
300 sahife, 117 şekil, 26 cetvel, 50 adedi misal

İ N K I L A f K t T A B E V t

tekmil

ÖLÜM
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim

Şirketinden:
Şirketimiz Adana Etûd bürosu direk-

törü Bay Alâeddin Arpad'ın vefatını,
bütün mensublann derin acılarile ken-
disini tanıyanların ıttılaına arzeder.

Alâ-eddin Arpad şirketimize intLsa-
bır.dan başlıysrak münhasıran çeker
sanayiinin hizmetlerine hasrettiği ça-
lışma hayatının 15 senelik bütün dev-
resi zarfında Eskişehir ve Alpullu fab-
rikalarında ziraat bölge şefliklerinde ve
Ziraat müdürlüklerinde bulunmuş ve
1938 senesinden vefatına kadar Adana
Etüd işleri müdürlüğünde büyük vukuf
ve ehliyetle çalışmış ve bu itibarla ve-
fatile şeker sanayiinde bıraktığı boşluk
derin olmuştur.

Şeker sanayiinin memleket hizmetin-
de bundan böyle de alacağı vazifelerin
başarılmasında Alâeddin Arpadın geç-
miş mesaisinin kazandırdığı esaslı ne-
ticelerden göreceği yardımın kıymet
nisbeü büyük olacak ve yararlıkları u-
nutulmıyacaktır.

Cenazesi 21 mayıs cuma günü Kadı-
köy Osmanağa camiinden öğle namazmı
müteakıb kaldırılarak Karacaahmedddfci
aile mtkberesiae defnedilecektir.

IwbwM Txjndan mağfiret,
ye başsağlığı dileri».

inanmaya doğrudur. Bu hem halk için.
hem hükümet için zararlıdır.

Diyebilirim ki bugünkü durum, bic
zam rejiminden daha zararlıdır. Ne ya- 1
pacaksa hükümetin hemen yapması ve \
piyasada, bilhassa hükümet eli ile sa- j
til makta olan şeylere karşı olan emni- 4
yetsizliçi hsaıen izale etmesi lâzımdır. ¡
Bunun dsha fazla uzaması, şzkerde ol-
duğu gihi bu maddeleri tahdide mec-
buriyet doğuracak, bu da halk üzerini»
çok fena tesir yapacaktır. jj

Salahiyetli bir ağızdan bu maddelere ^
ve alelûmum hükümet tarafından saü- |
lan şeylere dair sarih bir beyanatın za- |
manidir.

8. FELEK

Orijinal Boyut : 5 * 8 cm


