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Kendi kendıruze hocası.ı Otreten 

BİÇKİ DERSLERİ 
ltAOIN TERZiLi(;! "5 Lira 
ERKEK rERZILJ(;I S • 
Bütün elbise ve çamaşırların metodları 

vardı r. 

YAPMA ÇİÇEKLER 

• FLORYA'da 
yenı 

PLAJ 
KURUCUSU:YUNUS NADİ Süs. vazo ve tuvalt-t çiçelderinin nasıl 1 

yapılacağını öğretir. 1,5 1iradır. 
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• 
~ç politikada hareket ve heyecanlı bir gün 

.· ~· 

J!aobakan Receb Peker,-Genelkurma:r Başkanı Orgeneral Salih Omurtak ta.ra fından Amerikah heyctl'r şereCine 
.-..... verilen marede Amerikan Ila\'a Generali Hull ile birlikte 

((Millet Meclisinin 

ınesned 

feci 

olanlar 

kasde 

kanunları arasında istibdada 

etmekteki bulunduğunu iddia 

dikkat etmek lazımdır>> 

llec:eb Peker: "Hükumetin terör iddiaları, 

ayaklanmanın 

mes'uliyeti örtmek içindir,, 

yaptığı tahrik 

olamadıkları ettikleri ve muvaffak 
yüklettiği büyük siyasi 

omuzlarına 

dedi 

Dünyanin asıl 

ihtiyacı 

M ister Trunıan, ktsa bir 
zaman önce, dünyanıızın 

d bugün en çok mubtac ol
tı. llğu ve bir an önce elde etmek zo
ti'.nda bulunduğu ıey lerdcn bahsct-
I ti sırada, bunlann ideoloji savaş
'latı değil, fakat yiyecek, içecek, gi
ı·'tek ve yakacak gibi en zaruri ih
.Jat1ar olduğuna dikkati çekmiş, biı
ilı ~ dünyanın her şeyden önce bu 
t ~Yaelann pençesinden kurtuln1ak 

«Büyük Meclis, bizleri vazife batında tuttukça Meclisin 
arasız murakabesi altında yolumuza böylece devam edeceğiz» 

Ankara 10 ca.a.) - Başbakan Re .. 
ceb Peker 17.nine devam etmek üzere 
bu akşam Ankaradan ayrılmadan ön· 
ce Ulus gazetesine aşağldakl demeçte 
bulunmuştur: 

c- Demokrat partl Başkanının ce· 
ı•abınt cevablandırmak nlYetlnde de
ğlldlm. Sadece gtlnlerdenberi neş.rolu
nacağı l.şittlen ve demokrat vatandaş
lar aleyhine hUkOmet baskısının de· 

Ullet1 dtye söylenen veslkalal'ı hak 
arayan bir dikkatle 1nccUrerek taşı

dığımız mes'ullyetın icabını yer1n'1 
getirmeyt ve hakikaten ku~urlular 

varsa. anlan cezalandırmayı ve bun
lar Rras1ndakl haksız iddiaların da 
m.Jllet önünde hesabını vermeQ'i dU
şünilyordum. 

Fakat celAl Bayann, partisinin ıö

- Arkası Sa. 4. Sil. 6 da ---
Beyaz Sarayda mühim 

~ .. 
• çıkn i}birliğl yapması gerekleştiğini 
~o .. 

ftizel anlatmıştı. -

1 1\tr. Trunınn'm bu nıcaldcki söz
der~, devrimiz hesabına söylenen en 
lı~ söıler arasındadır. Ortada aç-

bir toplantı yapılıyor 
d . n kınlan, seraıet yüzünden ipti
····1•ın1ek v1. valqilcşmck yolunu tıı-
i' ~' neredeyse birbirini yiyecek hale 
ıt en bir Avrupa var ki en kesin ih
'ttıl'~cı .Yaşaınak ve yaşanıak için yc
lı e 1 tçtnek, giyinınck, ısınmak, ça
ı!"'•k olduğu halde bir takım adam· 
d 0 na sağdan soldan, öteden beri
ı:n bahsediyor, onu ideo)oji sav~
k .tına sürüklemek istiyorlı.r. Sağ sol 
a.~"ıaları ve ideoloji savaşları kamı 
l'a sırtı çıplak insanlar için bir ihti
§e c dcğl] belki bir sefaheltir. Her 
laYden evvel bu insanlara yapılacak 
tı~d~, karınlarını doyurmak, sırtla
tabi 0.rtınek, adanı gibi yaşamalarını, 
>ıı ,~tin şiddetlerinden korunmalannı, 
ta~~ttlerini temin edecek derecede 

10 
1§tnalarını temin etınek, ondan 

nra d'• .. ,.e: u,unmeye, ayırmRy.11: ve knrnr 
,

0
;;e3•e 18yık insan s1(atile on1nra 

3.t tı'an, soldan, deınokratlıktan , sov
la tkten, velhac;ıl fok insanın, yaşa
td .rıb~e çalışan İn!ianın bahis mevzuu 
lco e ıleeeğ-i, uğruncln savaşabilece-ği 
hu h~lnrı arzctmektir. Zaten tok insnn 
h,~1 arın kenclisine arzolunn1asını da 
ııı <'n1ez, kendiliğinden bunlarla 
•ıguı olur. 
Ru .. 

ile gUn de Avrupa bu mühim dova 
l::ıll ll'ıeşguldiir ,~e 3ı nrın rariste top
'1inıtnası hcklrncn konferansın en nıü-

'"' ıııeselel'ti budur. 
.1:an· 

\>et 1 ortada Avrupanın bir an ev-
lttır~'i'lıktnn, se faletten ye ıstırabdan 

la rak kalkınm:ısı1 ikinci Dünya 

*** - Ark""'1 S•. 9, Sil 4 tf -

Başkan Truman kongre liderlerini 
toplantiya çağırdı, toplantida Marshall 

- teklifi de görüşülecek 
Washington 10 (a.ı.) - Bukfuı yap. 

mı olduğu bir basın konferansında 
Ba:kan Truman, kongre liderlerini ge
lecek pazar-test günü Beya% Sarayda 

toplanacak olan konferansa davet ey
lediğini ve bu konferansta Avrupa.da 
yersiz yurdsuz kalan iNanlar mesele. 

- Arkan So. 3, Sil. 3 te -

Yunan komünistlerinin 
hazırladığı ihtilal 

Bütün Yunanistanda tevkif edilenlerin 
sayisı 2600 ü geçti. İç Bakanının demeci 

Taklb mü{reıc leri tarafından pusuya dü5ürülüp yaka lanan 
çeteciler kar•rgaha götürülürlerken 

- Telgroflor I Unca ıaJılfede -

İnönü, dün .. akşam Celal Bayar ve=ıı 
11 

Mümtaz Okmen ile görüştüler 

Başbakan, Celô.l Bagara cevab 
vererek Ankaradan ayrıldı 

' C. H.P. D.P. Merkez İdare Kurulları ayrı ayrı 

uzun müzakerelerde bulundular, 
ve 

toplanıp 
Deınokratlarln tonJantıları buızün de devam edecek 

Celil Bayar, 
1 

Basbakana 
' 

bugün cevab verecek 
Demokril.tlar, Raşbakanuı cevabının 
söylendiği gibi nıutedil olmadığını 

bildil'diler 

Ankara 10 (Telefonla) - İç politika 
meselelerile ilgili yüllek çevrelerin, bu
günü, pek yüksek, pek naz.ik vaz.iyet
lerJe karşı ka!'1ıya Q:eçirmiş oldu!tları 
şüphe~iz sayılabilir. Demokratik haya
t.Jmızda yeni gelişmeleri özleyenler için 
bugün, bu bakımdan emsali görülme
miş derecede heyeeanh olmuş denile
bilir. 

Hük(lmetle muhalefet arammki ih
tHAfa müdahale "füılf ol n l>e""lef R(lf
-'Iİnin beyannamelerini yayınlıyacakları 

zamanın arifesinde bulunulması, günün 
ayrı bir hususiyetini teşkil etmekte idi. 
Gt-ne bugün, mutedil olacağı, bllhas : tı 
C.H.P. çevrelerinde önceden belirtilen 
Başbakanın cevabı da sabırsı?lıkla ~t
leniyordu. 

- Arkası S11. S, Sil. S te -

'Vashlnrton civarında. bir sahil muhafıı.ı 
uçan daireleri fotorrat1a bu şekilde 

tesblle muvartak olmuştur. 

Bir uçan daire 
ele geçirildi 

North Hollywood (K•lifornlya) 10 (a. 
•.) - Milhend;., Ru.ssell. bah~lnde bu 
defa hakiki olduğu tahmin edilen bir 
ııçan daira bulmuştur. 

Bu alet 75 santim kutrunda bir pliktır 
ve yef1!! düştükten sonra pek vAzıh ol
mıyan bir patlama neticesinde bir füze 
çıkarmsktadrr. 

Bulunan pliiık !n~lenmo.lctedir. 

Suriye.de 
· se~imler. 

Büyük şehirlerde 
hükumet partisi 

kazanamiyor 
Şam 10 (a.ı.) - Suriye radyosu bll

yülc şehirlerdeki ee~imlerln resmi ne
tieelerini ,öyle yay1nlam1ştır: 
Şamda mllU partiden .hilkOmet par

tisi- Cemil Mardam, Said Gaz.i, bağım
sız.hırdan Faris Elhurl, Nuri Eybiş ve 
Nuri El-Hakim. Muhaliflerden Münir 
İclani, Sami Kabbaras, Zeki Elhatib. 
Miislüm::ınlar partisinden ~'Iohammed 
Mübarek seçilmişlerdir. Yl"Jt scy]avlık 
i~in tekrar seçim ynpılacaktır 

lTalebde milli parti hiç k&'t'i.nrrı3mı~
tır . Burada mııhnliOerclen l-t:.ı,ta{n Bnr 
n1ada, Rüştü KG.hya, Nazıın Kud.il ve 
L.itif Ganem kazanmışlardır. 

16 saylavhk için sesim y~oilenecek
tir. 

- Arka.n So, S, Sil. f d4 -

1 
~ 

Celıil Bayar ~lümtaz Ökmen 

Hindistanın 
bağımsızlığn •... _. 

Attlee dün Avam 
Kamarasında 

izahat verdi 
j Londra 10 (B:B.C:) - Başbakan Mr, 

Attlee bugün Avam Kamarasında 
Hindi!ta.n bağımsızlığını aid kanun ta• 

• ar ıs 
sarı:nnın ikinc~ okunuşu müna!ebttile · f -1'-'!1111 M ltlm.a.t sıra~nda Hindu Rın-on erans• d;.,t..sn!a Müslüman Paltı.tanın batla-B rında kimlerin bulunacağı.nı da anlat• 
rruştu. Bu maltimat.a eöre Lord l\'Iount. 
batten, Hindistan Umumt Valisi ola-

Çekoslovakya konferansa iştirak 
rak kalacak, İslim Birliji lideri Meh• 
med Ali Cinnah da Pakistan umuml 
valisi olacakur. Hindistanda wıe~in 
dür.enlenmesi üurine İngiltere Kralı 
bu yeni tayinleri t.asvib edecektir. 

kararından dün • 
vazgeçtı 

a 
Rusyanın nüfuzu altındaki altı devlet de 

konferansa iştirak etmiyorlar, 14 
devlet konferansa iştirak ediy~r 

Tolıat at 
da11ası 

Ankara Valisi Yargı· 
tayda beraet etti 

Londra. 10 CB.B.C. nın Prag muhabiri 
btldlrlyor> - Bugün Pragda neşrolunan 
bir resmt tebll~le Çekoslovakya. hükO.
meti Marsha.11 plA.nı ha.kkında toplana· 
cak olan Par1.s konferansına. iştirak et-

memete karar l"errııif olduğUnu bil:ilr
mlştir. Çekoslovakya hllkO.metı !Xiylece 
geçen •alı günü verml§ oldutu kararı 
nakzetmi§ oluyor. Neşrolunan tebliıtde 

- Arka.ıı Sa.. s. SU. 2 dı -

Sokaklardataşvetükrük 
yağmuruna tutulan katil 

Ankara 10 (Tele
fonla) - Çumra Be
lediye Reisi tarafın
dan Ankara Valisi 
lzzeddin Çağpar a
leyhine açılını§ olen 
da,·a, bugün Yarğı- ,,_-,,.. '· '···"' 
tay Birinci Ceza Da
iresinde karara bağ
landı . . Oturu!n açı

lınca ba~!'avcı yar
dımcılarından Sar!'li 
Arıkan, iddia!Stru İzzeddln Çatp3r 
serdederek, İzzeddin Çağparın Ceza !<il ... 

Ölüm tehdidinden mahkemeye verilen nununun 266, 456 ve 228 inci maddel<ri 
ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, ta,.., 

Sultanahmed Cı'ııayetı' faı'1ı' Yusuf, ı"lk nıklardan polis Remzi, Basri ve Niyazi · 
nin, ifadelerhıde samimi bulunma:lıkJ11 .. 

h k d h iki h 1 
- ~ d rından, ketmi iahadEtlerinden d<'layı 

Ü mü giy i ve a n yu a arı arasın a hak!arındo takibat yapılması gerekti~ini 
Uert sürdü. 

Cezaevine götürüldü MOdohil vekili Zafer Gökçer, Çumr~ 
e!ki Belediye Reisi Rakım Çum.ralının, 

Sultanahmedde Buhara tekkesindr, 
14 yaşındaki Hacer Çırayı öldüren Yu
suf KıpçaJnn aleyhine Hacerin annesi 
Müyesser Çırayın cinayetten !VVtl aç .. 
mış olduiu cölUmle tehdi~ dıvası dUn, 
Sultanahmed Birlncl Sulh Ceza mahke
mesinde sona errniştlr. 

Dava günihıiln daha evvelce uan edil
miş olm:;.sı Adllye koridorların ı sabahın 
pek erken saatlerinden itibaren kıla
balık bir meraklı kütleslle doldurmağa 
baılaıruştı. 

Yurufun muhakemesine saat tsm 
11.SO da başlanılmıştır. Davacı Müyes. 
ser Çıray, kızının katili ile tekrar yO.z· 
yüze gelmekten çekinmiş olıcak ki, 
mahkemeye gelmemlışU. muhlkeme, da-

Birleşmiş Milletler 
Anayasası 

Bazi maddelerin tekrar gözden 
geçirilmesi için umumi bir 
toplanti yapılmasi isteniyor 

Washington 10 (a.a.) - Dört cum-
huriyet ve beş demokrat iyan üyest. 
nin di.in 5yan meclisi başk:ınlığır:ı 
,,undukl:ırı bir takrirle .bs-rbi önlemek 
ve barı,ı muhafaza etmek yolunda gü~ 
venilir bit' vesika mahiyetini alabilme
si maksadile Birleşmiş Milletler ıın"
yasastnın bazı maddelerinin tekTar 
gözden ge1:irilmesl için kurul tıye&i 

- Arka.n So, a, .S-ji, ı ılı=. 

\'&CJJUn gıyabında olarak 4çtlmı1tır. valiyi tahrik~dm bnşla~•ı:ırak, h&.di .. 
Dünkü celsede dinlenilen Uk ,.ıııd, .. yı anlattı. Üç tanık müstesna olmak 

aynı tekke gakinlerlnden Ekber Ozgen. üzere diğerl•rİ!'in, h&diseyl olduğu gıb! 

- Arkan S4. 4, Sil. 6 dA - - Ark4" Sa.. !, Sil. S ı. -

Bu·rsada orman 
yangınları başlaaı 
Orhaneli ve Orhangazi ilçeleri orman. 

larinda büyük yangınlar çıktı 

Gecen yıl tutu.fan ornl!nla.tımııdan bir göriinüf 
- y.,..,, ' Qncli ••htfedc .. 

.. 
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~Amerika Mektnblar~ Sehir .. ~ı-T-0-. R-K-1-. Y_A_T_B_A_H_i_sL_E_R_i~ı 
= haberlerı ~,1·-k-. -T'-.. ·-k,. d · Amerika da grevler 

kanunu • • ve yenı iŞ 

Ne1A·-York, TMımuz - Birleşik .A,. 

merik.ada son umanlarda gittikçe ge. 
n.işliyen grevler karşısında bu konu ıle 
Haili meseleler efki.rı umumiyeyi 'id
det1e me,gul etmekte ve .sosyel hayatın 
ön plintla yer alan dü~ünce ve kaygu
larını üzerinde toplamaktadır. !kinci 
Cıhan Harbinin bitmeo;indc-..10."rİ ye:- yer 
kısmt ve umumt veçhelf!'r l'..rzeden ve 
Amerika İ.!!tih.1al gücü ve 'iiinya p0Jitik 
muvazene~i bakımındfln kritik safh:"liar 
yaralan bu büyük Krev hareketleri re
bebleri, tesirleri, eknnomlk, rosyal \'e 
politik tepkilerile dünya ça.tunda önemli 
olayların tcCgirlni manalandırmakta 
ve kıymetlen~irınekledir. 

Amerikaria ifçi lıeklarını lcoru,t'nn 
ve te$kilit1andıran ve dolayısile grev
leri tahrik eden kuvvet, oldukça bü'
:yük nıaddi ve manevi nii(uza sı:ıl-ib 
bulunan işçi birlikleri (ünyonlar) dır. 
Unyonlar bizzat i'çi!cr tarafından vü
cude getirilmiş ve halen on beş mi:
yon i•ci topluluğunu içine alan, go?niş 

.. :Kaplamlı te~ekküllerdir. Unyonlar ma
hal\! Vt; mtrkezt ,ektlde derinliğine vt
genişli~ine serpilmiş ve organize edi~
m.i,tir. Batlıca iki rakib birlik C.I.O. 
!ana.vi orgftnizasyon komitesi ve A.F. 
L. Amerika i~ federasyonu isimleı.·lni 
taşır. Bunlardı:ın birincisi d:ıha etki ve 
ııııı.kull, cU~eı i i.!le daha yeni ve ufki :;;c
kilcie çalış.an işçi loplulukla:-1111·. Şa
'.kull Ü..""lyonlar aza İ$çilerinj muayyen 
me~lek zümreleri içinden alır. Mesell 
kömür ı,çile.ri veya berberler birliği 
ribi. Şakuli tarı ünyonler ~e bir fab
rikayı veya oteli doğrudan doğruya 
bütün işçilerile birlikte Ünyana aza 
kaydeden ve bu .!IUretle birlik zinciri 
r.in hılkalarını meydana getiren orl;a
nizasyonlardır. 

Bu lki Unyon birbirile de ~iddelle 
mücadele etmekle beraber mü,tere:<: 
menfıat~ do}cunan meselelerde birleşip 
anlatmıktadırlar, Bir çok hallerde uf
ki kuruluş daha kat'i tesirler ve neti
celerle i• verenler ve sanay\:iler iize
rinde bııı!\ln giistermektcd.irler. Çünkü 
grev halinde bir ı, müessesc;;inin bii
tün i, bölümlerini felce uğralabilecck 
ttıir bu tarz Unyonun imk;lnları için
dedir. 

Tamamen scrb€lsti üzerine !curı:lmu~ 
bir iç ekonominin tabii neticesı ol"An 
grev ve lok avut (lock-out) hakkı A 
mt."'l'ikada bir çok hailerdc iyi kullai'l.11-
makla beraber aon zamanlarda görül
ciüğü gibl nıilli ckononliyi ve istihı;ali 
tehJikeye !akacak ve devletin jç ve dış 
pclitikasına te."ir edecek şekilde geniş 
ıuiistimalltre meydan veren bir ma!tl
"et arzetmiştir. 
'" Ticaret siyasetinin tarihçesi gOz
önün.de hulunduruldu~u takdirde A
merika ekonomb:jnin genel P'Jiitika.ya 
daima müeıssir bulunduğu ko!ayc:ı an
laşılır. Harbe kadar muhJeşeıntJnfirad
cıhk siyasetile iç ekonomishıi '~uvvet
lendirmek.le meşi'Jl ohı.n Dil'l~~ik A 
merika, iç ekononıi1c mü:vıSf':hctler<!e 
,ahsl teşebbüs ve rek:l.,e!. ı;ı;ibi t1'tmame-n 
ıerbestt metodlarile ~ulı~ 1. ığı ha:de, dış 
ticaret sahasında dlğer büyUJt :ııantıyi 
devletlerine katşı, kuvvetti gi.imrük 
himaye~ile le; piyasa nlatTicliednı, uzun 
gelişme devrinde d:ı.iına korumayı bil
miştir. 

içeride geni' ekonQrn~k bir !t'rl:esti 
ve dışarıya kar'ı de'r'let elile kuv,·el1i 
bir himaye Amet'İ;c,1. ekonı>'Jlİ tarihinin 
kendine hls yükselme a:nilini ve ma
nalı tezadını belirtmekle idi. 

Bugün kendi ma;nu.ılcti"l:ıt c:han du
rumundaki üstünlüğü taiuıkku:.ı: etm iş 

Sümerbank 
rındaki 

fabrikala-

Silmerbanka ald bAı;ı mile.ul!!elerde :ye.nl· 
den taıfiye yapı lac-1111 ve bu meyand;ı Bey · 
koı: Kundura Fabrlkaıılle Pışebahc;e Şi,e ve 
Cam Jabrlkuından yüzde elll nlsbe'tlnde me
mur ve la:çl c;ıkarılace.Rı yolundaki faylalat' 
Ozalne dUn llıllllerden fU m11lılmah aldık: 

Sümerbanka ald N11 m\ie.~seler es:t~en 
IAlvedllmlf, umumi kadroda gerekli ten 4 

alkıl yapıJmııtır. Bu 11ebeble mi.ieS.!e.seye ald 
te:;e"lôcül ve ıesl.ılerde bundan böyle herhangi 
bir ı.~ttyeye lOı.um yoktur. Bilha~:ı. Beyko2. 
kundura Tabrlkaılle Paşabahçe Şişe ve Cam 
Tabrikuı k~dl blc;ulerine ıöre, mua}yen th
ttyacları karşıhı.dıkhıırından bu muess~elerln 
tJ h&ctmlerlnJn bir talfı~e tıe darıltılmuı 
detti. billkJ• ıenlaleUlmelerl dU•Unülmekl~lr. 
Aneak Lu"mOeseselerde <;ııtııan ba7.ı lş~ :ıerln 

vuJ.felerinJ bıraktıkları dnin.:dur. Bu tso;lıer 
tatrah ve renc:lwr oldıılt 1a:1ndan h111ad mtl · 
na!ebettıe muvakkate'"I fabr-kadan a1r;l3r.:ık 
memleketlerine gilmi.şl!H"Cirr. 

Dün bu huauııla mahimatına müracaat etti
J: i mlı. Beykoı Kundur11 P"abrlkası l\t"lldOrU biz• •u lı:ahatı vrrml!tlr: 

- hc;l kırıdrosu :ramanla ııırt11r ve azah~bl
llr. Ha..cıııcl dolayı~ııe tıılerlnl terkeden ıme• 

lenin miktarı 50 ile 60 aruınd3dır ki, her 
:vıl bu mevs imlerde aynı hıııl tekerrür efl'"r 
durur. ~öylendftl gibi ortada bir ııc;t t~flye•I 
mevzuu yoktur .• 
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bulunan AmPrika, ek1J;ı?mtk duı umu
nun bah5ettiği ve y~ni h=tihsal ınlkin 
lnrının 7nl'iadıHı deği~mc~e uyarak in .. 
!iradcıJıktan ayrılmak ve en a,2ğ1 iç 
ekonomide olduğu kadar ıj ı' ticart.tte 
~e dünya çnpındıı bir lerbe5ti çığırı 
;ıçınak ıncvkiindedir. 

Bu ckonoınik ve oo!:t:k ht.c!e-flere 
varmak için sarfedile:ı g:ı.yreder, bir 
harbi yeni bitirmış olan ı'..'T1erıkoda iç 
hayatın huı.ur:ııuzlukl aı!, ideo'ojik 1nü
cadeleler, ardıarası kc s11ıniyı~n gı-cıvlel' 
ve ünyonların aldığı dunıın, i~ ve iş
ci münasebetlerini yeniden düı~nle

mck lüzumunu gözeten yeni lıir iş ka
nununun gerekçesini teşkil edi~or. 

Bu münasebetle 1947 tarih;n.i tıfıy~n 
ve Tatt-Harley tarafından tel.la edi
lf."n yeni bir iş kanun tasarısı oır çok 
5afhalardan ve gi.irü1tülerdcn r.onra A
merikan Kongresince kabul cdılmİ$ ve 
kanunlaşmış bulunuyor. Devlet ve Hü
kUmet Rci .c; i l'rumnn bu yeni kanun 
ta.sarısı hakkındn Kongreye gö."?riE"r:H
ği bir me~ajla veto hakkını Xul'ı:ıınmış 

ve geri çevinni~~e de l{ongce ücte iki 
ekseriyetle vetoyu hükümsüz bıraka
rak tnsnrıyı kanunlattırmıştır. 

Reis 'l'ı uın~n mesajında )f'ni bir ka
nunla ün ·onlar ve iı, veren1cr:n ı;ıı;i!
timalleriniİı önlenme.si lüzu'"Ou üzerin
de aynı fikri taşıdığını bildirmeki~ be
rahr"r bu tn~ıırının ekonomik !erb€'~ti 
politikaşınn mukavele hürr:?etlne, kol
lektit u7:laşmağa :-1yk.ırı bu.."Junduğu, 
kırtasi hir çok ~iic;lüklcr dcğurtıcağı, 
siya.si niifuzun ekonomik niiluz.a it 
ınünasebctlrrinclc k11vvetli bir amil O

lacağı, keyfi hareketlere yol açacac;ı 
güvensizlik kaynağı ol"cağı, tatbilt-k~: 
blliyetini h:ıiz bulunmadığı, ;ş ve:ten
lerle işçilere e~it hak 'Jaifamad1ğ ı ve 
grevleri daha fnıla arttıracağı g:bi ö
nemli noktaları ileri .ı1ürmiıştii:-. 

Yeni .konunun kabulü Elt~ındR 1948 
yılında yapılar:nk olan devıet reisi se
çimi gibi politik düşüncel<.!r ba~lıca rol 
oynamış ve tasarı sahibleri fikirlerini 
•iddetle müdafaa etmi,Jerdir. 

Neticede tinyonların mu":ız bulun
malarına ve yer yer bilyülc. öiçiJde ):!ro
testo grevleri yapılmasına ı-ağnten ve 
Truman'ın Demokrat ParticılnJJ ınensub 

senatörlerin de geni, Jştiralt.t:e ü;te iki 
ekseriyet sa@:lanarık ta.sarı lcanun ha
lini almışttr. 

Yeni iş kanunu aşağıd11kl hU\t.~im1e?"i 
taşJmaktadır: 

HükOmet milli korunmayı ve ~ağlı~ı 
tehlikeye düşüren grevlere karşı ıek_ 
sen gün çalıştırma tedbiri almağa yet
kiH bulunacaktır. 1.1ukaveleyi boz.ma 
halinde ve ünyonlar aragı grevler.le 
ve tili boykotlarda ünyonl:ıra tazminat 
yüklenebilece'k.tir. Unyonlar yeniden 
sermaye tesis elm~k istedikleı.:i takdir
de bunların jdaresine ~ş veren mü~es
sillerini de iştirak ettirmek mevkiin
dedirler. tJ'nyonlar lederal daireler 
aleyhine siya"I milcadeleye girişmek 
için para sarfına ve htiraklere merun 
olamıyacaklardır. 

İş verenler ve ünyonlar bir lş mu 
kavelesini altmış gün evvel ihbar et.. 
meksiı.ln fcshedcmiyecekler, ancak bu 
müddetin bitiminde grev \'e lok avut 
yapılabilecektir. linyonlar iç işlerini 
ve mali durumlarını etraflı raporlarla 
Ç.alı,<Jma Bakanlığına bildireoekler v~ 
ünyon mümeuUleri hükUmeti zorla 
devirmek gaye.ı1lni güden grupların ve
ya komünist parti!inin üyeliğini kabul 
etmiyeceklerini yeminle teyid edecek
lerdir, 

Bir 
Salahaddin BİRKAN 

polis bir 
yaraladı 

polisi 

Tepcba-$ındakl Cüler Gazinosunda, yanla · 
rında Gl~sunlu Mellhat fldtnda bir kadın 
oldulu halde içki lçen Falih Emniyet kad· 
roa:u pollılerinden Ömer ile Ahmed, kapıda, 
yanlarındaki kadını ellerinden almak lstiyen 
üç ı•hıala kavınya ıırtşmı,ıerdlr . Kavaayı 

&ören TepebRşı nokl11 pol!,I HüsnO. kavııı · 
cılını ayırmak !stemlpe de tabancasını çe· 
ı..en polis Ömer. meslektaşını bacalınd:.n 
yaralnmıştır. Yaralı Beyollu Hasta.nesine kal· 
dırılarak tedavi altına ahnm ı ~. c:arlh memur 
)ak:ı.lanmışlır. 

lzmirde Otello 
İzmir Şehir Tiyatrosundan ayrıldıktan 

sonra •Yrı bir Uyıho kuran F!:rldun Çöl
geçen ilk olarak 1nnlr ve havaUdnde Otello 
trajedisini oynam1ştır. 

Bu yeni tiyatro trupuna İ&mlc Şehir Ti
yatrosu ıuıuatklrlarından bir kısmı da !ltl
hak etmişlerdir. 

G ay lık çocuğ"u kim öldürdü 
Aynalıçe.,mede oturan Mauı.lto ve izak lıı · 

mlnde karı kocanın 6 aylık tocukları öl
mliştUr. Çocujun blUmU Ut.erine Ma2.alto Sav
cılıjia mUreca11t edtnk çoculunu kot"a11nın 

öld(irdütt!nll. bu nıe.yanda çocuğun bl!!ban 
hak dırtı SilllvcılıA:11 mOracaat ederek çocujunu 
karısı Mauıltonun bolarak öldUrdO#ilnU id· 
dla eunl5tlr. Tahkikat• devam etmektedir. 
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Üçüncü cildinin ilk sayısını 
oı'ııun karikatür ve yazılarla 

bugün çıkaran 

Nük:o ve hicvi usta 

lan nda birle§lİren 

mısra-

yepyenı 

bir ımza verıyor. , __ 
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Belediye vergileri S 1 Ur Of USUftUft 
arttlrtlacak mı? silah ve teknik üstünlüğü 

~::::~~~;:~::~:~ [r~~~a i.m·~· H~:~·· ~!;;;~] ~~~ 
aş zamJaruu verebilmek için Iç lşlcıi getiren manevi kuvvetlerle rr.ütenazır lar kuJlanmış, gene lkinci Murad dev- !arasında bitaralhğtnı il.in eden Galata 
Bakanlığile yapmakta olduğu muhabc. maddi kuvvetlerin en başın:Ja Avr;.ıpayı rinde Evreno!oğlu lsa Bey Mora- Ciniviz kolonjsine zarar verme-~en vu
ratı henüz nelicelendiremediğinden pa- çok geride bırakmış bir siliı.h ve tek1 ıik nın şimalindeki Korintos berzahın. rabilmek için büyüle dehasının ihtiyac 
zartesiye toplantıya daveti düşünülen üstünlüğü gösterebilir. Bu üstünlüğün da Bizanslıların Türk btillsına kar- kar,ısırıda bulduğu bir keşfi tatbika 
Şehir Meclisinin içtimaı bir kaç gün ne büyiik nisbetler aJdığını anlamak .şı yaptıkları ·Eksaro.illion ı=:: Ger- muvaffak olmuş, bugünk:.i orduların 
daha gecikecektir. ıçin en bariz noktalarına göz gezdir. me-hisar> .ı1eddini 826=1423 tarihin- h818. kullan.makta oldukları .tiııvRn to-

Şehir Mecli~inin fevkali.de loplarıtı- mek kQfidir. de top ate,ile yıkmı,, Karaman hüküm - PU• nu icad edip ilk örneklerini Isto.n-
sında riyaset şu teklifleri yapacaktır: 1 - Ateşli si18hların en mi.ihirnıni o- darı İkinci Mehmed Bey Osmanlıların bul önlerinde döktürerek Beto~lu sırt-

Büyük Millet Mecli!ince kabu! ediıen lan top bir Türk icadı olmaciığı halde, Antılyi kalesini 830=1426 tırihinde tarından ve Galata üzerindı:!n aşırma 
bir kanunla yol parası yüzde elli ı.an1la topçuluğun tekimül tarihinde en mü- muhuara ederken kaleden açılan topçu endahtla Halicin içindeki dUşmo.n ge-
18 liraya çıkarılmıştır. Bu zammın fC.hir him rolün Türklere aid olduğu nıuhek- ateşile maktul düşmüş, Uk tıhribinden milerini batırmağa baş:lamıihr. Muhte. 
içi tahsiJ3tL halk dileklerine scırfcdile- k:ı.ktır. Avrupada topun ilk kullanıhşı sonra Biı.anslıJarın tekrar inıa et+i.kleri lif millt ve ecnebi membalıırdJın ınla 
cektir. Asker. ailelerine yardım ·ıergisi Mil.5.dın 1314 tarihinde Flamanlarl'\ . Eksamilion = Germe.hisar aeddinl ş.ıldıl:ına göre, bu yeni ıilAhın gerek 
bir kanunla belediyelerin su ve ı::;ııi<. ıh- Fransızlar a"rasındaki Flandre muhare- 850=14.46 tarihindeki Mora teferindc Balistik hesabları, gerek pllnı biı.ıat 
tiyaclarına tahsis edilmi, iFe ~e a5ker beterinde gösterilir: O tarihten vedi &e- lkinci Murad tekrar top ate;Jl~ı:! tahrib Fatihindir. 
ailelerine yapılan yardırndan ~eriye ne sonra 1321 de lngiltercde gOı~ülen bu etmiş ve gene bu büyük iıükümdarın 5 - İnailiz müverrihlerinden Fıit• 
fazla bir para kalmıyaca.;, ı zannediliyor. yeni sil3h 1326 tarihine kadar bir kaç 852=1448 tarihindelf:i ikinci Koso\.·a za.- fa.x Downey bütün dilnyada ilk tahrib 
Zira belediye hazarda ve se{"cd'!ki as· rene içinde Holanda, AlmanyR, Fran~u [erinde Türk sahra topçuluğunun dü~- bombalarının Kanunt devtindekl Rodo3 
ker ailelerine yardım kan·ınu müna~e- ve İtalya taraflarına yayılmış~ı:-. Buna manJara nisbetle ü.stünlüiü ço!t :nühim {et.hinde Türk ordusu tarafından kulla
betile her !ene 2,5 milyo:-ı liret k:ıdar mukabil, Şik3ri'nin muhtelif müsten- bir amil olmuştur. Bilhassa l.kinci ?-tu · nılmı_, oldu~undan bahsederse de kro
bir yardımda bulunmakta.dır. Ynınıı Şe- sihler elinde birbirinden farklı nüY1a· rad devrinde Osmanlı topçuluğunun noloji bakımından doğru değildir : Bü
hir Meclisi .sinemR, tiyRtro V(: nakil va- ları vücude gelen .Karaman tarilıt. nin nıühlm bir tek8mül ve lnki~afa erdiılti yük muhasara toplarile havan toplıtı 
sıta1arından alınan bu versi nııktatını hususi kütübhanemiıclekl nüsh8.'5ına. gö- ve Carb topçuluğunu çok geride bırak- gibi infilaklı tahrib bombalarının llk 
arttırmak salahiyetini haiı i~e de bunu 1 re ilk Osmanlı topu Hicretin 766, ıtila- tığı muhtelif vakalarla sabittir. örnekleri de Fatih devrinde kul 1 anı1-
yapm ı yacağı zannediUyor. . dın 1364 tarihinde, yani payitahtın E- 2 - İkinci Murad ve Fatih devirle- mışbr. Herhalde İngiliz müellifini ya
Büyiık Millet Mecli!inin 18 ha7ıran dirneye naklinden dört sene ev\·el B~r- rinde Türk orduııunun teknik se\·iyesl, nıltan nokta, Fatih devrindeki Rodos 

tarihli oturumunda kabul ~':lıi~n lranu- .!lada dökülmüş ve h8ttc1 Birinci Mura. herhangi bir harb sahnesinde ve hatti muhasarasında ol<luiu gibi K11.nuni dcv
na göre Belediye vergi ve rü.~u':'una dın Karamanlılara karşı giriştiği muha- nakliyata müsaid olmıya.n sarp dağlar .. rlndekl Rodos fethinde de tahrlb bom• 
Şehir Meclisi kararile yüz.de cllı n.~<ıbe- rebelerde Karaman oı·dusunun y<":lnız da bile muvakkat fırınlar kurarak bü - balarının kullanılmı, olmasında göste. 
tinde zam yapılabilecektir. Bu rusum ok ve kılıcla mücehhez olmasına muka- yük çapta toplar dökebilecek deıcceyi rilebilir. Fatihin 885=1480 tarihinde 
arasında tenvirat ve tanzifat .rü.:iıımu bil Osmanlı ordu.!lunda hem tüfek kut .. bulmuştur: Muell 854=-1450 tarihin- yaptırdığı Rodos muhasa.r3!~nın 11-,keri 
da vardır. Belediye Şehir Mecı~inden !anılmış, hem de bu bir tek toptan isti- deki son Arnavudluk seferinde lkinci teknik bakımından en müh!m hu!uı;i~ 
bu rüsumun yüzde elli arttırılmasını fade edilmiştir: Yalnız O.smanhlar.:ia top l\.furad ;l;;i lskender'in c;ok sarp ve milıı - yeti, dünyada ilk defa t>la.rak infiliklı 
l:ııtiyecektir. Maamafih bunlar muayyen ve tüfek bulunduğu lıalde barut pek az tahkem bir mevki olan Kroya=Akça 4 tahrib bombaları kullarulmış olmasm
ve mahdud rüsum olduklarından }!e- okluğu için o ycg:ine top . ';.er cenkde hisar . ismindeki merkezini muhtt.sara dadır· Hatta mahsurların bu:ı.la.rdan ta
lediyeye ancak 500,000 lira. kadar bir atılmaz, ara sıra at.ılur) ve gürültüsü te ederken karşı dağlarda iki .kant.arlık haffu~ için kale ve kilise mahıenlerini 
fazla varidat temin edecektır. _ sirinden faı.la olurmuş! ilk Osmanhla- gülleler .-atan büyü.k toplar döktürm\if sılınak> ittihaz ettiklerine ve halktan 

Bundan mıada İç ı,ıeri Bakanhgı rın mensub olduğu •Althı• te,ktl.1.tının ve ArnavudJarla Alman, Fran.sız, Ingi- başka askerlerin bile çok defa 1ığ1nak
Belediyeye yeni ve önemli mik~rda ge- • bunduk= mermi. alan .sili.hları tervic liz ve Sırb yardımlarının otuz tcpla lnra inmek mecburiyetj.nde kald1kla.r1na 
lir temin edecek yenl bir beledıye ver- ettiği hakkındaki ananeye de uygun müdafaa ettikleri Akça-hbarı işte o aid muhtelif kayıdlar...Vardır. O tarihten 
gi ve resimleri kanunu hazı..:Jamış ise olan bu rivayet çok mühlmdtr: Çünkü dağ başlarında döktürdüğü büyük mu- 42 sene sonra Kanuni devrinde ve 929= 
de bu kanun henüz Büyük l\.1ıllet Mec- umumiyetle Osmanlı ordusunda ilk ha!ara toplarile döğmüştür l Tıpkı bu- 1522 tarihinde Rodos adaıile mülbaka
lisindedlr . defa olarak top kullanılması, Blı:inci nun gibi, Fatih Sul tan Mehmed de tının Saint- Jean şövalyelerinden fethile 

200 kasab 
Muradın ,ehedelile neticelenen 791= 883=1478 tarihinde Venediklilerin iş- neticelenen ve 4. ay ~3 gün sil.ren muha

hakkında zabıt tutu ldu 1389 Koc;ova. zaferinde ve tüfeğin ilk is- galindeki Jşkodra kale.si~ıi muhı:ı!ara sara harekitında da mahsurların üze
timali de Yıldırımla Timur :ır~::ındaki ederken şehrin etrafındaki da*larda o rine tahrib bombaları yaAdırılmıştır: 
80.J= l402 Ankar'a muharebe~ind'l gös~ devrin en büyük topların ı döktUrmüş- Bakırdan yapılan bu humbarılar husu~t 
terilir; Şik9ri'nln kaydında bir zühul tür; :ııünecci.mbaşı bunu töyle anlatır: aletlerle surların Ü!tüne atıldıkça bır 
olmadığı tekdirde, Türk ordusunda ilk .Kal'anun yollarında oları sa'b dai- çok tahribat yapmıştır; bu Tilrk tcadı 
lop dökülüşü klasik rivayetle:ı 25 VE' ıardan ve derbendlerden to_, geçürmek 0 ı.aman benüı. diğer ordularda mevcud 
tü[eğin ilk kullanılışı da 38 sene evvel bir vechiJe mümkin olmamağla en1r- i değildir. 

Belediye murakıbl11rı 200 kadar kasabın 
Beled\Jle nııırkından fa7.huıına et aaltıkla.rını 
görerek haklarında z11bıt tııtmu!lliardır . . Bu 
uıbıthır k11ıyma1Camlıklara tldeetık, or11ıaaki 
ceza heyttıerl tarafından tetkik ve verllecek 
karır :kaymakamlık makamı laralından tas
dik edilecektir. Bu tasdiki ml.Heakıb cez1ya 
('ıuptırılan kıubın bet ıünlllk bir itiraz hak
kı vardır. Bu itirazı yapar?'a aulh ceza ı,nah · 
kemeslne gidecektir. Bu kanrlır en aür•ıll 
muamele,·e ıt.bl olsa dohi en ez. bir aydan 
evvel netlc:elenmemektedlr. Veı-Uebilec::ck c~z:ı 
az.arnl 50 lira para cezaııdır. 

Üsküdar tranlvnylan 
üıködar Tramvay Şlrkctt. hattın Hayd:ır

paıa köprüsü öterlndıo; g~çlr~lfne~de'.l ~!) 
layı tatil edllmlt ve yerine otobUs 'karr.~ 
edilmiş olan H11rdarptı~a-tbrahlmal:ıı.-Yelde
linnenl ıüzeraJhındAkl rayları 11bknıele baı
lamı1tır. Bu raylar Ü'ııküdııır-Kııııklı hattının 
tek kıaımlarının c;lftıeştlrllme.,ınde kullanı
Jac:ak. böylece bu gOzergAhın alnyııl ~kleme 
mliddetlerl k11lc.lırıl11rok zBm:ından ve ar3ba· 
dan taııarrul cdllecektlr. 

Bundan başk~ 5\rkel b:ı,ka bir milf'ssese.ye 
aid olarak ~atanbula a:etırilmls olan ve bugün 
Su11dlye hattında çalı1an 80 klşillk arabaların 
aynı bulunan Uç yenl olobüııü acentadan al· 
-maya muvaffak olmu:;tur. Bu otobOsl~r de 
iki güne kadar servise çıkarıllıcıııktır. Üskü
dar-Kısıklı hattı itin ısmarlanmı:ı olan iki 
Tord otobı.l.sün karoıerllerl hrıllı2. bltmf"diğin
den idare m\itf'ahhldi protesto ehnl5tir. Bu 
arabalar gelince ,unün muayyen 11ııratlerir.de 
Bul,;urtıı.ıya k•dar da baı;l 11ervlslet' yapılacak 
ve ıent ,Unl\n munyJlen ı•atlerinde bir de 
Kıııkh·Acıbadem-Kadıköy hatlı ihdas olu-
nac:ıktı'r. 

Bir yabancı profesör, T ürkiyenin 
yollannı te tk ik edecek 

İstanbul Teknik Onivenllesl ln111ıat Faklil
tesl yollar kl\rsil:IUne lıvlçreden yeni getir
tilen Prof. H.N. Hallim, ıehrlmlzln mUnak11le. 
ve yol durumu efrafında lnc:elemelere ba.1-
lıunııtır. Prof. Hanim, tloçent Faruk Umarla 
benııber 6n0mU1!d!:kl ..ay lçlnde Anadolııda bir 
!leyahate çıkacak ve Anadolunun muhtelif 
vlllyetler:lnJn yol durumlarını lncellyeH:k bir 
rapor haz.ırlıyacııktır. 

Üsküdar Jla lkcvi , Ahlay şelıidlerin.i n 
hatıra l arını anacak 

Atı1•1 denlı:altımı2. 1942 yılının 14 temmu
zundtı blllnmlyen blr ııebcbden dolayı batmıı, 
39 er ve subayımız ıehld d\lşmUıtü. ÖtümJe
rlnln beılncl yıidöni.imUne teaadU.f eden öııu 
müzde.kl -paıartcsl a:ıı<11t ı0.30 da Üsküdar h
kele meydanında Üsküdar Halkevl tara fınd11n 
bir tören tertlblenmlştır. Törene fstiklll Mar
~le b~ılanacak, H•lkevl ve denlttllerln hl · 
tabeılnden ronra ııehldlerlmlzln hatır•lllrını 
t•ziıen denlı.e çelenk Jndlrllecektir. Beledi 
yenin İskele meydanında ayırac•lt ar•ı.I tlT.e 
rlne Ü11klldarlılar, Atılay ııchldlerlnln hıı.h · 
rasını ebedlle'5tlrmelc mııkıııadlle bir ;ıblde' 
rekı.edecek1erdlr. 

Açık llava 'l'Jyatrosu 
Açık Hava Ttyatroıunun bOtOn tertibatı on 

güne kadın ikmal edllecelt ve Vail LQtfi 
Kırdann ıehrlrnh.e avdeUn.l nıüteakıb ;ı.çıtıı 
töreni yapılıcaktır. Şehir Tiyatrosu Rejıaar· 
Iülü burada oyn•nıcıılt pt1eslerl tHblt et· 
mlsttr. Blr )t111ım kl!ııılk plyeılerln burada 
teımllt daha e:lveTlıU aörOlmO,tür Yunan 
trupu ile Ankara Devlet Konservatuarı tem
sil heyeti de burada temsiller verecektir. 

P en icill in serr isl açtlı yor 
ingtllı; KUltür He1eU t.lra.hndon, Kadıköy 

Halkevlnde, .renlclllln• yapı lmaaı hakkın 
da, bir fotoır•f aerıl.sl tertib e.dllecekUr. 
Se.rat 14 H:mmın paı:arteslden 19 cumartesiye 
k.•dar her ıün aaat t dan 20 ye kıdar açık 
bulunacaktır. Glri• stırbeıHlr . 

T arihi an1tla r111 korunması için 
bir de rnek kuruldu 

Sağlık ve Sosynl Y•rdım Bıık:ını Dr. Beh· 
çıtt U:ı, Sallık Jo.tüdllrlı.lklerlne gönderdiği bit 
tamimde, yurdun muhtelif yerlerinde bulu· 
nan tarihi TOrk anıtlarının ve tıb tarihinde 
yer aımıı kıJlmetll 11alhk eıerlerlnln bıı.kım 
sızlık yüı.ür.den ya ıamumen \'eJla kıP.ltlen 
har;ıb oldutuna işaret fl.lerek ıöyle demek
tedir: 

•Yurd lçlndf'kl bOtl\n tıı.rlht anıtlnrın ko
runmıııı l('ln •1\lrkiye Anıtlarının Korunma· 
!tına ve Onarılmtı•uıuı Yardım Dernellıı adı 
ııe. Milli Elitim B.:ıkanının ba.şkanlılında bir 
dernek kurulmu, ve .tanllyete. geçmiştir.• 

Bir kıza tnsallut eden adam 
ın ahkllm oldu 

demektir. Bu vaı.iyete göre 0.;ruıınh Hüm8yUn ile vi.fir bakır bile (=bera- 8 _ Tahrib bombaları gibi yangın 
Türklerinde ilk topun yukarıda bahset- ber) götürülmüş idi: Kal'aya vusru. bombalarının ilk kullaruh~ı da Fatih 
tiğimiı Fliıman ordusundan 50, lng.ite- müyesser oldukda ijzcrine havale olan devrindeki 883=1478 İşkodra muhasa. 
reden 43 ve A vrupada taammümünden dağlarda top !urunları ihdıis olu.."1UP rasındadır : Mahsurlar bu bombaların 
38 sene sonra dökülmüş olması li.z.ım toplar döküldü.> terkibinde z.eytinyağı, balmumu ve kü
gelir. Bu topların çinde on üç kantarhk kürt olduğunu anlamış~r:!!la da d!fter 

~1uhtelif Avrupa ordularına nisbetle gülleler atan on bir büyük top vardır: maddelerin ne olduğunu tesbit edeme .. 
Türk topçuluğunun teşekk~lü azami Istanbul muhuarasında kullanılan vt miılerclir. İşkodra muhasarasında bµ 
yarım asır gecikmiş olduğu halde, te- .ş§.hi=Vasiliki-. denilen en büyük top. lunan Venediklilere atd bır.ı Ilalyan ve
kiımül tarihinde bu zaman farkı Ç.lk ça- lar on iki kant.arlık gülle ıttığına göre, sikalarına göre geceleri kuvrukluyıldız 
buk telifi ed:ilmi~ ve hatta Avrup3 top- bunlar onlardan daha büyük deme!t- gibi bir iz bırakan ve ince b(r ses ve
çuluğu pek az sonra çok geride bırakıl . tir; tabii bu vaziyet, sarp dağl ar başın.. rerek seyreden bu korkunc yangın 
m ı ştır. Fransa Enstitüsü auı~,ndan da izabe fırınları kurarak yeryÜ7.Ünün bombasının her şeyi yaktığı ' 'e hatta 
Ferdinand Loı'nun .L'art mHitalre et en büyük toplarını dökUp kullanan kuyuların suyunu bile kuruttllğu riva
les armfes au Moyenage> ismile geçen Türk ordusunun harb sanayiinde ne yet edilir! Bu yangın bombasını Av
sene çıkan ikl cildlik eserln'i mi.ıhim bir kadar ilerlemiş ve bilhassa o zamanki rupalıların 8-9 uncu asırlardanbert bil· 
:ı.eyil yazmış olan General Ro!'ietti'nin Avrupayı ne kadar geride bırakmış dikleri ve .Feu rr'geols> eledikleri 
müellifle hemfücir olarak verdiği iza- olduğunu gösterir : Çünkü Av:-upanın o Rum ateşile karıştırmamalıdır: Jlicretin 
hattan enla,ıldığına göre, Avrup'l top- z.aman topçulukta en ileri meml2keti 52 ve Milidın 672 tarihinde Suriyeli 
çuluğu OndördüneU asrın başlaru.ıdan sayılan Fra.nsa ele alınacak olursa, lkin- Kalliniko.s'un icad ettiği ve Rumların 
Onbeşinci asrın sonlarına knd:ır takri- ci Muradın .. K.roya=Akçahisar . muha. cpur thalassion=<!cniz ateşi . ded.i!tleri 
ben iki a.ı11r kale topçuluğundan muha- sarasından 43 sene ve Fatihin bu l,kod- bu meşhur ateş çam koıalağı ş~~dinde 
!&ra topçuluğuna ve ondan sonra da ra muhasarasından da 15 yıl 'lonra. Se- bir çanakta at.ılır ve suyun üstdnde de 
sahra topçuluğuna doij;ru adeta Ü!; eaf- k.Jzincl Charles'ın 1493 İtalya ıefcrlnde - yandığı için deniı muhareLelerindı? 
halık çok ai;ır bir tckAmül geçirmiş, ilk ki Fransız topçuluğu, bilhassa &1ız.ah düşman gemilerini yakmakta kullanılır; 
dökülen iptidai toplar kalelerle şatola- arazideki nakliye mütkülitıo:!an do1ayı terkib itibarile de Türk yangın bomba
ra. karşı tesirsiz kalmış, gittikçe yapılan ordunun harekatını geciktirip gJçleşti- 11ından farklıdır: G~geolı ateşi neft, 
büyük toplar bile pek işe yaramadlğı ren bir gaile vaz.iyetindedir. kükürt ve çam. gakııından mürekkeb
için 1370 te Fransa Kralı Beşinci Charles 3 _ Edlrnede dökülüp lst1.nbul mu- dir ; Türk bombasile bu Rum ate'l ara. 
Brötanya dükalığının payitahtı olan ba.!lara.sında çatlam1' olduğu fçin iş.c ya- sında yegane müşterek madde kükürt
Rennes kalesini muha!ara ederken ramamış olan büyük bir topnn Orban, ten ibaretiir; faı..la olarak yangın bom
•trebuoheb=:mancınık• kullanmı, l\!e Orben yahud Urbani isminde bir Mıı.car basının terkibinde zeytinyağı, ba\mu
hatti Fatihin lslanbul fethine tesadüf ve daha zayıf bir rivayete ı~r~ de bir mu ve kükürtten ba,ka ne gibi maide· 
eden 857= 1453 tarihinde t.nglliz.lerle Ulah ustası tarafından dökülmüş olma- ler bulunduğu da anlaşılamamışbr. 
Fransıılar arasındaki Yilı. sene muhare· sı, bazı Garb membalarında T ürk tekni- Türk mllleti gibi Eski-dünyanın en 
helerinin son va.kası olan . Castillon ~ har ğinin aleyhine iJlismar edilip duran tu· mühim yerlerini fethedip Akdeniz, Ka· 
binde Fransız sahra topçuluğu henüz. haf bir meseledir. Halbuki bu Orban radeniz ve Kızıldeniz. çevrelcrlnd~ ya~ı 
kale topçuluğu seviyesinden ileri gide- usta Fatihin istihdam ettiği bir sürü yan milletlerin çoğunu hilkm.i! ::ıltına 
memiştir: Halbuki o sırada Fran!a Av: dökmeci ustalarının ancak biridir ve alar&k asırlarca idare etmiş blr kavmin 
rupanın bu !&hada en ileri memleketı döktüğü top da l!tanbul fethinde kulla - burada ancak bir kaç misal üz.erinde 
sayıhr ! Buna mukabil , birinci Ko3ova nılan büyük topların ancak birinden göstermeğe çalıştığ:1mız askeri teknik 
muherelx!sinden İstanbulun fethine ka- başka bir şey değildir! Zaten bu adam futünlüğü demek, o kadar btiyük bir 
dar geçen 64 sene içinde Türk'ye k~~e .. sanatına ihtiyac olduğu için davet edil- tarihin herhalde en zaruri ternelt.aşla
lerinin toplarla tahkim edildlıJ\ \.'e Turk miş değil, billkbı kendisi müracıat etb. rından biri demektir. 
ordwunda büyük bir süraUe kuvveUI ği için ricası kabul edilmiıllr ; döktüğü İsmail Hami OANIŞMEND 
bir muhasara ve sahra topçuluf(ı.Jnun te- topun d aha Hk atışlarında çatlamış o~
şekkül etmı, olduğu muhtelif vak11.lar- ma.sı da iyi bir mta olmadığını gösterir. 
dan anlafılmaktadır : Mesela. . Fetret• Hakikatte İstanbul lelhinl temin eden 
devrinde Edlrnede saltanatını U.1.n eden büyilk topla r, başta Saruca P•,a ile 
şehıade Musa Çelebi, bab~\!ll Ytlclırım Mimar Muslihüddin olmak üzere muh .. 
Bayeııdın ilk dör t muhtuıı:ıra"l!ndnn son~ telif Türk mühendislerinin eserleridir; 
r a 813=1411 tarihinde be~incl defa ola- mesela Hoca Sadüddinin .TA.c-üt-Tevl· 
rak ist.anbulu muhnsara e ttiği ıa~'Ul~ 
çok şiddetli bir topçu ateşi açuıı,, !kıncı 
Murad 825=1422 ta.rihlndeki altıncı ls
tanbul muhasarasında büyük çaplı top-

Okuyucularımızın 

e•ini görmedikleri bir 
mecmua 
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rih:t inde: 
•Saruca Pa•a döktüiil top ü9 yDz 

kantar baktrdana 
hasıl olduğundan bahsedilir. Şu da var 
ki Orb&n'ın olanca marifeti dökmecilik
len ibarettir: Halbuki bu büyük topla
rın tarihte yeni bir devir aç3n kıymet 
ve ehemmiyeUeri dökümlerinde değil, 
Balistik hesabtarınm yapılabilmiı ulma
sındandır ve bu hesabları da dôkmcci 
ustası Orhan deiil, OrtaçaAA nih:ıyet 
veren büyük Türk dlhisl Fatih Sultan 
Mehmed biuat yapmı,tır ; bu nokta ıon 
Bizans milverrihlerinden Dukas'Ln şe 
hadet ve ilirafile sabit olduktan başka, 
Türklerin İstanbul fethini elelU..ul bir 
·Barbar istilası. şeklinde göste!'meğe 
çahıan Türk düşmanı Schlumberger'in 
0 Le siı?ge et la prise de Constan•,inople 
par le Turcsa ismindeki meşhur eserinin 
1915 Paris tab'ın ın 57 ncl gahifesinde de 
şu sarih ifadeyle aynen işle ,öyle kabul 
ve teslim edilmektedir : 

Fındık fiatlan 
İstanbul plyasal!n na ıon ,Onlerde kOlllyelU 

miktarda yeni fındık mahsulü gelmlıtır. KJ· 
buklu yenl fındık toptan 18 - 30 kuruıtan 
muamele. ıönnektedlr. 

MÜESSİF iRTiHAL 
Eski Şazeli Me~ayihinden, ehli fazilet 

ve takvadan 

ŞEYH İBRAHİM ZAFİR 
irtihali darıbeka etmiş:tir. Cenazesi bu
günkü cuma günü Boşlktaı Yıldız cad
desindeki ha.nesinden Sinanpaşa camiine 
nakledilerek, cuma namazından sonra 
Yahyaefendi kabristanındaki med!eni 
mahsusuna defnedilece~tir. 

KARSI KÖSKTEKİ 
' ' 

GENÇ KIZ 
Dün akşam ne yemek yedi, ne uyudu. 
Çünkü sabaha kadar c.Al\.tBER. 

romanını okudu.• 

EyUbde Fehrilnnisa adında bir kıza tasal· 
b mer Rıza Uoğrul'un tercüme ve tefsiri olan bu rr.uazum eserin ıut etmekten unık olarak Birlncı Atırceu 

1 o o 
Re a im 

•Orban mermilerin atılmaları ve me· 
saCeleri gibi meselelere, yani bugUnkü 
tabirile Balistik me.selelerine viktf ol
madığını itlra/ edi~ordu . Onun için Sul · 
tan P.1'.ehmed son derece arzu ett:ğl bu 
topu Orhan kendisine teslim etme!( 
şartile o teferruatın tanzimin i blzUlt 
deruhde etti.> 

Herhalde eğer Orhan Türk u.stalar!ll:! 
mühendisleri kadar mahir olsaydı, dök
tüğü top daha ilk alı$larında parı;a l A· 
nıp kendi hayatına da mal olmatdL 
Çünkü Grırb membalarının pek temas 
etmek istemt!dikleri Türk u!tılarmın 
sağlam eserleri sonuna kadar kullnnı!. 
DU$ ve Istanbul iıte onlarla Cethedilmi~
tir. 

31 inci SAYISI lldncl bı.ııımı yapılmıştır. 208 sahife ön~özü ile 608 ıııhlfe tutan blrlncl ?ı.fahkemeılnde yırıııanmakta olan Osman, z 
cil::ll bugün tıktı Birkaç ay sonra da lklncl cl!dl r;ıkırıcaktır. TRmamı için srne. 6 ay h11J'f1 ve 1500 lira nuınevf tJııı.minat 
bet c:ildli olarak lıediyesl 15 liradır, İkinci cild para alınmadan verilecek- ödemeae mahln)m edilml:ıtlr. 
tir. EJerin içinde Hafız Osman hattile arapça Kur'ını Kerim de vardır. , Tezy ini resi n1 kurs la rı 
Her Ayetı n numarası yııılıdır Buna gcire tercümesi kolaycırı bulunmak- .EmlnönU Hıtke.vlndıtn: 
tadır. Mahdud mjktarda.dır. F~eı tamomlcınınca bir clld 1,.lnde ~ıkacakt ı r tvlmlzde ttT.ylnl resim fçlnl. teztılb , halı. 

-w kumııı vesaire tezyinat) kurslırı açı l.tcık· 
ŞimdJ alanlar iki cildde ılmıf olıcakltttdu- Taşradan po&til .paraSı alınmaı.. ur. ilkokulu blUrmı1 olan Jsteltlilerl.n h~r 

AHMED HALİD KIT ABE v 1 l!El!lll!laJD """ ... , .. len .. • ked" iki !oto&<'11a 
!.\'imiz bllrosunı murarııtıerJ, 

PİTİGRİLLİ 
nin son hikiye:ııl 

v~ husu~! hayatının lçyi.iıü! 

Bugün Çıktı. 

Fevkali.de olarak 

BUGÜN 91KT1 
Tanesi 3~ kuruştur. 

Çıkaran: ÜLKÜ KİTAB YURDU 
MSlii LL 

n. :!'cnuııcu l"llllfl" 

HEM NALINA 
MIHINA 

Sanal okullarına bu yı l 
öğrenci alınmıyacak mı ? 

D ün, ıiltunlar arasına ııkl~flllf 
şu ktiçlik haberi okudwn: 
<Milli EC!t!m Bakanlit••· 

dan dün M!lll Eğitim müdüritıaU•' 
gön::erıJen bir tamimde, bu yıl ist•t· 
buldak.1 Sanat okullanna. dahilden ve 
haneden talebe kabul edllınJyeceğj bil· 
dlrilmektecUr .> 

llkönce, bu cdahlldtn l'e haricdıtl' 
ıöıünden bi r .. 7 anla7am•dltmıı 1'>1" 
dedeyim; fakai meıele, bunda dt&IL 
sanat okuJlartna bu yıl öfrencl Jı;ab•1 

edilmlyecek olmasındadır. 
M.llli Etitlm Bakanlıfını bu 11.a.r•tJ 

ıevkedf'n muclb ıebeblert bilmJyorıı1"· 
Fa.kat Sınat okullarının, Akşam J'~ 
Sanat. okulları ve enslltil.lerl de dıll d 
olma.it üıere, en faydal ı ve böyle oıdul 
fçln de çok lüzumlu müesseseler oldo); 
lann.. ina nıyorum, Hele eskiden ıaıı•1 
mekteblert dedllhnlz ıana.t okullarlJJ'° 
çok büyük ihtiyacımı& vardır. 

l\l emlekelln ıana1i ve 1ktııad bs)I" 
mından büJük bir kallunma. hamtet!P' 
hamludıtı, battf. baştadıtı bir ıır•6J' 
ıana.t okullarından yetlfrniş naı.ari b ~ 
rııı '"e ameli htınerlJ tekntsye.nterair 
büyli..k projelerim.izi ıerçek.le1Urecektlt· 

Bütün resmt ve huıuıl, askeri ye ~ 
vll sanayi mUeıseselui.ınllde, kurultO 
için mütemad.Jyen yaıı 1udıtım "fe d; 
et.tllim TiJrk ıemJ tnıa 11anayilnde, 1 O• 
bir hamle Ue btiyütWmek ve ıenJtlt~ 
mek üzere olan GölcWt terıanenıll t 
Hallede ve b t.lnyedekl Devlet. Denl:J1° ' 
lan td areıJne atd Ha\'ıalar l'fl Fabr~•· 
lard• binlerle ve binlerle tek.ni•1'~ 
muhtacız. Ma.denlerlmhde, kömür 
linyit havıalarındak.I makinelerde, ~ 
aı mıt.klnelerlnde, demlryollannda., 

9 tama. teılslerlnde, inşaat !titrinde. Jı~r 
muhtelit 11anat ok·ullannJD yetlştır4 
teknJıyeu ter ytl.zUmtilU alıırtacaktıt. 

Bütün bu l.şlert bap.r ac&k olan ı•O": 
ylcile rl bir ordo1a. teşbih edersek. ~
ıek mühendiıler, bu ordunu.o korm•1 i.t' 
rı mühendisler ve mütehassıs tekJl .. 1 

• bJll'" 
yen ustaba.plar, ıubayl&rı, una.t er ff 
iş.çiler de, derece derece ıed.lkllkrl 
erbaşlarıdır. a• 

Her glin gazetelerde ~ılcan UinlaJ' to 
nıemleketln çeşldll mileıseıelerl iç • 
nıubtellr U-knts1enle.r1 ustabıtıla.r, 8':,. 
at erbabı ustalar arandlj'lnl ıörUY0~lJ'' 
Sanat okullarımızı ve onlann. 1etlŞ t"' 
dltl muhtelif şubelere mensub sa.nıı.t ~" 
babını artırmata çaıı1tıtunız bir sırJ. yıl 
l s t anbuldakl Sanat okullarına. bu 1, 
öğTencl alınmamasını bildiren tamJ.ıl' . 
bu yold•kl gayretlerlmlıe aykll'l bul'°;~ 
mak kabil dejildlr. Eter bu haber ~ ... 
'"' detllse -ki y&nl ış olmasını aue 11' 
Milli Efillm Bokanbf>ndan ba ktlro:IJI 
mucib 11ebeblerlnl blldlrmeslnl ve 
aydJnl a.tmaSJnı rica ederl.m. 

Teşekkür 
Ebediyen kaybettiğiniİ.; sanatklr 

Foto Namık Görgüee, uzun sürell 
hastalığı esnasında en candan a1.~ .. 
kayı gösteren İstanbul Sağlık Mu
dürü Dr. Faik Yargıcıya, Cerrahpaş.J 
Hastanesi Sertabibi Dr. E.sad J)urıJ .. 
soya, Ord· Prof. Neşet Ömer İrdel~, 
Prof. Muzaffer Esad Güçhana, asiS"" 
tanlarına.. hastanedeki haatabakıcı .. 
)ara ve rahmetlinin cenazesine ge"" 
}enlere, başta Basın ve Yayın Uınuıtı 
Müdürü Nedim Veysel b.kın, Emni"" 
yel Müsteşarı Hallll Nihad Pepeyi, 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve 
Amerikan Basın Ataşesi Mr. DamQP 
olmak üzere, gerek telgraf ve tele
~nla, gerek biz.ut taziyette bulU"" 
nan bütün dostlarımıza te,ekkilrle
rimizi sunarız. 

Ailesi ve Cumhuriyet Gaıettsi 

Anma töreni 
Kadıköy 35. Gazi İlkokulu Bq:8tremı~ 

rahmeUJ Safiye Arca için 12/7 / 1947 cuzn•t; 
tesl ıünU saat 16 de okulda bir anmı törcıı. 
yapılicatından, meılekta11lann1n, okul m; 
zunlarının ve kendbinl ıevtnletln ıeırlfl 
rica olunur. , _______ , 

MEVLID 
Priştineli tüccar ve müteahhld 

merhwn İlyas Beyin kerimesi, 
emekli l.stihk.im binbaşısı ve tüc .. 
cardan Hamdi Trakın eşi ve tile ... 
cardan Razi Trakın anne.si ve tüc .. 
cardan Fazıl Trakın balası 

KADRİYE TRAK 

Hanımefendinin ölümünün birinci 
yıldönümüne musadif 13 temmuz 
1947 pazar günü öğle namazını mü
teakıb Kıı.ıltopra!< Zühtüpafa camii 
şerifinde ruhuna iUıaf edilmek üze
re devir hatiml ve l\fevlid okuttu ... 

1 
rulaca$!ından hıs•m, akraba ve &e'" 
ven dostlarımız.la arzu buyuracak 
zevatın teşriflerJnl rica ederiz. 

Trak aile~::!? 

Çe:rrek ıısrın 
mana ve ifadede 
ve Türk aru
zunda, duygu
da özley duyu
lan yenl bir 

Edebiy~t st'ver
leri, şiir hay
rnn1arıru tçlen 
meıstedccektir. 
HER HAFTA 
Mecmuasının 

yarın çıkacak 

ikinci sayısında 

CUMHUR EYE T 
Nü~hası 10 

Aban~ Şer~:tr 
~il aJhlı 

o,. ıt} lık 
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Prenses Elizabeth'in 
nişanlanması Par is 

Dün Londra Kraliyet sarayında 
( 6000) kişilik bir , gardenparti 

_ sa4tartıf• J tnci ıahttede - ransma iştirak etmemeye karar vermiş 
~ab1nen1n 10 tem.muz günü ola.ğa.nüstıü ve bu husu!ta bir tebliğ yayın1amı~tu. 
·bir toplantı yaparak Pa.ris konfera.nsına Tass Ajansı Bc\•in'i itham ediyor 
Jştırak etmek meselesin1 tekrar bahis Moskova 10 (Radyo) - Tass Ajansı-

verildi mevzuu ettitı anlatıldık:ta.n Sonra bütün nın siyasl muhabiri Paristen bildiriyor: 
·, Sl&v mHletlerile oark.t Avrupa memle- Avrup;tnın batı ve dotu diye iki blo-

. \ ketlerinin konferansa iştirak etmemeğe ı ı ı • t mil B · " 
Londra 10 (B.B.C.) - Prenses El.ısa- , k -•· olduklarına. i~aret edil- ta ayrı mest p anı, nma e evın ın 

beth'' Y" b M tb . \ arar ver.auıı -w eseridir. Şimdi o, bugün hortlamış olan 
ın uz aşı oun atten ile nışan- mektedir. _,_ k.\uk h 

1~.ın. ası dolayısile bugün !iarayda 60001 • A'UTI• te"'"ıoı • ..te Çekoslovakyan1n llctl- Chur~hill planını t;a.ııa &a asma-
k ilik ,, • ..,, """"6.. koyma.le için gayret sarfetmektedlr. Be-
ış bir gardenparti verilmiş ve bu- saden bu memleketlere bağlı olması do-

rada ilk defa olarak prenses nişanlısile ı· layıslle onun bu konferans& J.ştırak et- vin'in gayesJ, AJmanyayı tekrar dirilt
beraber görünerek tebrikleri kabul et- mestnln sovyetıer Blrllği aleyhinde bir rne.."< ve sil.ihl:ındı rmal..-tır. Birinci Cihan 
ln4tir. ,ı hareket olarak t-evn edilmesi ihtimaline Harbinden sonra da İniiliz hükümet-

1 ı jlk~- ler1, böyle hareket et.mi~lerdir. Fakat, mebni hükOmeUn durumu Jnce e vı;n 

Y • sonra. Pari.s konferansına tştira.k etme- Almanyada durum bugün o zamankin-Unan komümsflerinın m•ıte oy b1rııgı ne kara.r vermıı otdurıu den ı.rklıdır. 
=·'-tı'laAI ,1 bildirilmektedir. Polon3 a da red cevabı verdi 

hazırladığı uı Çekoslovakya h!lkQmetı, hali hazırda Londra 10 (a.a.) - Times'in Varşova 
Atina 10 (AP.) - Yurıan Iç Işlerl 

'Başkanı Napıoleon Zervasınjbugün Asso .. 
~Bb!d Press'e bildirdiğine ı göre, bugün 
ıçtn kararlaştırılan' ihtilil plaruna Atina 
'Ye Pi~e SO ile 60 bin aruı komünist 
lttirak edecekti. llıtilü mahalli 5aa!le 
~ı,oo de başlayacaktı. Fakat, durwnu 
0rıleyer.ek ça11amba günü bütün komü
n.i&t liderleri tevkif ettik. 

Kendisini b ir numaralı komünist düı
?l\anı olarak vasıflandıran Zervas §Öyle 
doınektedir: 
•- Son zamanlarda yapılan inceleme

ltı ıa~sinde komünistlerin faali~Ueri 
hakkında gereken malUmatı elde ettik. 
SO ile 60 bin kl~i Atinaya girdikten 
SOru-a, dağda bulunan komünist çeteci
lerinin Genel Komutanı General Markos 
V_ifiades ldarçyi ele alacakb. Diln 3000 
lti~i kadar tevkif edildi ise de maale
aef. vaziyeti evvclden haber alan liderler 
'kaÇTnaya muvaffak oldular. Fakat biz 
htJ.nların kimler olduklarını ıbilmekteyiz. 

Tabiatile tevkif edilenJer arasında ma.-
1\ınılar da vardır. Dinlendikten sonra 
huıılar serbest bırakılacaklardır .• 

~akalananlar m ahk emeye veriliyorlar 
Atlna 10 (a.a.) - Bir hük\lmet kay

ll>Aından bildirlldiğine göre dün tevk;f 
edilen kimseler gon haftalar zarfında 
IOs~rdiklerl faaliyet ve memleket aley
hine yönetilmi.§ bir komünist tertibin"! 
lfUrakten. dolayı mahkemeye wrilm.İ§
lerdir. Orduda tevkifat yapılmadığı an-
la§ıln'Uftır. . 

Dün bütün Yunanıstand• tevkif edl· 
lenıerın $a:yı.stnın 2600 ü bulduğtı. res· 
ınen haber verilmektedir. Bunlardan 
Yalnız ı'4-00 ü Atlnada ve 600 ü Pirede 
~klf olunmU§lardır. 

Ç nldar is'in demeci 
Washington ıo (a .a.) - YUnanlstan 

l:ıq İşleri Bakanı Çaldarls dün Mar
&haU ile görüştükten sonra. gazetecilere 
ilini arı 51>y1<>mJ1t1r: 

c_ Yunanlstanın hı:ıien içinde bu
lundtJtu durum etrıİ.!Ue gözden geçiril~ 
lnıotır. Yunan hUkOı;neti t esad. çıkarıla.
caeı, hak.kında sağla.m veslkala.r elie 
ttt.ıkten sonra dUn iki bin komünist;\ 
teVkJr zorunda kalınıştır. Bunlarla be
l'ııber, dördllncü defa. o111rak umum.ı a.t 
11Anına. ve bu atfın ne suretle ts.tbik e
~llıııekte bulundu[!unu tesblt edecek 'Ya· 
harıcı müşahldlere her türlü kolaylığı 
rastermeğ(ı hazır bulunmaktayız.> 

Şi ddetli çarpışmalar 
Atına 10 (a.a.) - Askeri makamlara 

&ör-e-, Grammos dağının sarp bölgelerin
d~ muharebe şiddetle devam etmek
tedir. Çeteciler şimdiye kadar 400 ü ölü 
•lınak üzere 700 kişi kaybetm~lerdir. 
. Diğer taraftan solcuların söyledikle

line bakılırsa hür Yunan hük:Umetinln 
~ili pazar gününe kadar talıakkuk •t· 
rtı.iş olacütır. Bu hük1lmete iştirak ede
~k zevatın bimleri şimdiden zikredil 
l'rıektcdir. Bunlardan çoğu halen yabancı 
rr.emleketıerde bulunan komünist şef
leridir, 

lıalyada bir infilak neticesinde 
60 kiıi öldü 

ltoma 10 (a.a.) - Pologn:ı yakının -
~a Marano di Castenaso'<la bulunan 

avat fişek fabrikası infilik yüzünden 
t\ıtu$muş ve yangınla taman~Ue harab 
? 1rnuştur. Şimdiye kadar 60 kişinin 
Ol.düğü ve 29 kic;inln yaral.:ındığı öğre
!\ılrniştlr, 

Buraada tütün imalatçıları için 
bir revir açılıyor 

Bursa 10 (Telefonla) - şehrimizde
ki tütün im:ı.13.tçılarırun sıhhi durum .. 
larile yakından i1gilencn tütün tüc
~8t1arı yaptıkları bir toplantıda mer
kezi Bursada olmak üzere şimdilik 25 
Yataklı bir revir açmağı kararlaştır • 
•·ruşlardır. Bu maksadla bir müteşebbis 
heyet teşkil edilmiştir. Bu heyete tüc .. 
cartardan Fazıl Erman başkanlık et
fnektedir . 

Moskova.da. bulunan Çek Başba&:am muhabirinin verdiği habere göre Polon
Gottwold ile yapılan bir telefon muha- ya kabinf"si, dün g~e urun süren top
beresinden sonra bu kararı vemtlştir. lantısmdan sonra, 12 temmuzda Pariste 
Çekosioya.ltyanın Paris konferansın& toplanacak konferansa iştirak etmemek 

tştlrak etmemes1le Sovyet Rusya.nın nü- kararını verdi~inl Fransa ve İngiltere 
!uzu altındak1 altı devlet de konferansa. BUyOk Elçtlerlne blldirmlşttr. 
t.,ttrak etmemeğe karar vermiş oluyor- Bevin bugün Parise gidiyor 
lar. Bunlar, Polonya. Rumany&, Maca- Londr& 10 (B.B.C.) - Dış İşleri Ba-
rıstan, YUgoslavya., Bulgarlst&n ve Ar- kanı Mr. Bevin Paris konferansının açı
navudluktur. Finlandiya lııe henüz ka.- lış töreninde hazır bulunmak üz.ere ya
rarını b11dirmem1ştJr. Konferansa işti- nn Londra.-dan hareket edecekttr. 
rak edecek devletlerse on dörttür. 

Macaristan da iştirak etmiyor l\larshall bugün beyanatta bulunacak 
Moskova 10 (Radyo) - Tass Ajansı Washington 10 (a.a.) - Dış İşleri. Ba-

Budapeşte'den bildiriyor: kanı ?ı1:arshall, Ayan l\1eclisi Dış işleri 
Bu sabah saat 10 da Macarlstanda bü- Komisyonunun yarın yapacak olduğu 

tün parti mümessillerinin iştira.Jc ettik- gizli toplanbda beyanatta bulurtacaktır. 
}eri bir partilerarası konferansta, Paris Komisyon tiyelerinden baııları tara
konferansına iştirak edilmemesine ka- fından verilen malıimata göre, Marshall 
rar verilmiştir. bu beyanabnda bilhassa Avrupaya ya

Bu karar4an sonra bir toplantı yapan pılacak Amerikan yardımınd<ın bahsede
!rtacar Ba!<anlar Kurulu, Paris konfe- cektir. 

_ ................................. mmuumıımıırulllllllll!!ll!l!HffillUllll1!11!111111111tıtlllmııımıunmm 111"' 1 '""'"'"' ... _ .. ,_ 

Birlesmis Milleller 
' ' 
Anay~sısı 

- 8aft4r4f• t tnet •4hffede 
memlekeUeri umumi bir toplantıyR. 
davet etmesini Başkan Truman'dan ta
leb etmiılerdir. 

Takriri sunan Ayan üyesi Ferguson 
beyanatta bulunarak şunları söylemiş
tir: 

•- Son yapıl;:ın blr incelemed~ eu 
husus meydana çıkmıştır ki dünya 
güvenliğinin korunması yolunda da.ha 
büyük terakkiler kaydedilmemesinden 
ötürü hoşnudsuzluk duyanların nayısı 
artmaktadır .• 

Vereme karsı • 
yeni bir 

ilaç keşfedildi 
Londra 10 (a.a.) - Alexander ?ııfaL. 

Uck ve Andrei Hine isimlerinde iki 
lngiHz ilimi .Nisin• adını ve:-dikleri 
yeni bir ilBe keşfetmişlerdir. Kesilmiş 
sütte bulunan bu madde verem b:ısil
lerlnin tohrlblnde çok tesirli olr.ıuştur. 
Şimdilik ilB.c yalnız l&boratuar tecrübe 
!erinde kullanılmaktadır. Bununla be
raber Alimler, hayvanlar üzerinde: ta .. 
mamiayıcı tecrübeleri mUteakıb bıtnun 
bir sene aonra istimal edile bi!eceJini 
zannetmektedirler. 

Yurdumuza r adyo fotografı 
makineleri get irildi 

Ankara 10 (a.a.) - Blı.e bildirllol· 
iine göre, fabrika, kışla ve okul ~ibi, 
insanların toplu bulundukları yc.>derde 
veremlileri veya vereme istidadı bu
lunanları silratle ayırmak için, Ame .. 
rika ve Avrupanın ileri rııem1eketlc
inde •radyo !otografi• makineleri kul
lanılmakta olduğunu gözönUnde bu. 
lunduran ve yurdumuzda verem sava
olle yakından ;J.gilenen Kızılay derneği 
seri halinde film çeken bu seyyar 
röntgen makinelerinden Q.ç takımını 
Jsveçten getirerek Ankara, lstanbul, 
lırnir gibi kalabalık illerimizdeki ve
remle savaş dernek\erlne hediye et.. 
m.iştir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörü emekliye ayrıldı 

Ankara 10 (a .a.) - Yük.sek z 1r .. ı 
EnstltUSU R<ıktörU ve bu EnSlltünUn 
veteriner Fakültesi fnrmakoloJ! ve tok· 
slkoloJl emtııtUSU mil:lürtl Qrd, Pro!. 
FayegUI ile aynı fakU!tenln anatoınl 
enstıtU.ü müdürU Ordinaryüs Pro!. 
'Hilmi Bllglmenln YS4 ba.dlerlnl doldur · 
malıırı dola.yıslle enstıtu merastm. s:ılo
nunda. bugÜn S!i&t 11 de bir tören yapılmış 

bajl.9. Tarım Bakanlığı müsteşarı SU ;:yya. oenca olduğu ha.lde f~ülte de
kanlan ve bazı profeşörlerle TUrk _vete
rinerleri Birliği temsilclsl söz ala.ra.k bu 
doğerll bilginlerimizin 40 yıldan !azla. 
bir z.ımandanberi deva.m eden prof~sOr· 
lilklerl ısUreslnce memleket kültttruı1e 
yaptıklan hizmetleri övmüşler ve ken
dilerine sa~lıkla.r dllemlşlerdlr. Bu kadir 
bilirlikten mütehassıs olan bilginler ha
tiblere teşekkür etmişlerdir. 

Beyaz SaraJda mühim 
bir lopl!)nfı yapılıyor 

- Battarofı t fn.et ıahttede -
sinin görilşülcceğini blldirmlştir, 

Truman, bu konferans sırasında. Dıt 
İşleri Bakanı Marshall 'ın teklitınin ve 
Avrupaya yapılacok Amerikan yardı 
mına aid hazırlanan plinl:ırın görüşül
mesinin muhtemel bulunduğunu belirt.. 
miştir. 

Başkan Truman, MarshaU planı ge
rektirdiği takdirde: kongreyi fevkal i de 
toplantıya davet edeceğini, fakat kon
greye Marshall planına dair temmuz 
ayı sonundıın evvel hiç bir m.esaj g~n
dermiyeceğinl, çünkü evvelemırde Bır
leşik Amerikanın Pııris konferansının 
neticesini bekliyeceğini bildirmiştir . 

Truman, doğu Avrupa devletlerinden 
bazılarının !ngillz - Fransız davetini 
reddedişleri hak.kındt\ lbirg{lna tefsir 
ileri sürmiyeceğini belirtmiştir. 

Yunanistanda son cereyan eden M .. 
diseler hakkında kendisinden malO.mat 
i.silyen gazetecilere Truman cevab ver
mekten istinkBf etmiştir, 
- Atom bombasına ald gizli vesikalar 
hakkında sorulan suale ver~ cevab
da Truman, dün ftynnda azadan ~ 
ckenloopel' tarafından yapılan dcmecın 
hakiki duruma uygun ıbulunmadığını 
bildirmiştir. 

Pirine ihracatına müsaade 
edildiği asılsız 

Ankara 10 (a.a.) - Bazı gaz.eteler 
pirine ihracatına m~s~ade ~ilece~ini 
yaunışlardır. Öğrendığimlze gore boy
le bir ,ey yoktur. Esasen pirine istU1 ... 
salS.tımız ancak memleketin ihtiyacla .. 
rına yeter miktarda olduğundan böyle 
bir ihrac müsaadesi bahU konusu ola
maz. 

İzmir İşçi Sağlığını 
Koruma Derneği 

Ankara 10 (Telefonla) - İzmir işçi 
sağlığını koruma derneğinin genel men 
faatlere yal'ar derneklerden sayılması, 
Bakanlar Kurulunca kararlaş?. 

Papen'in yeğeni hapse 
mahklim oldu 

Hamburg 10 (a .a.) - Eski Alman 
Başbakanı Franz von Papen'in yeğeni 
Günther von Papen, kaçak sigara sat
tığı için Berlindeld Alman mahkeme. 
!erinden biri ta.rafından 4 ay hap~ ve 
1000 mark para cezasına mahk:am edil
miştir . 

Ürdün Basbakani Beyruta 
gidiyor 

Beyrut
0 

10 (a .a.) - Beyrutta yayın
lanan . El Nahar-. adlı gazetenin yaz
dığına göre, Urdün Başbakanı Salir El 
Rifa Paşanın gelecek hafta Beyruta ya. 
pacağı beklenmedik ziyaret •Al'ab 6-
leminde önemli bir siyasi olaydır.> 
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Kızı lay ve ilaçlar 
Şimdi menenjit, t libel'klihn rlbi 

amansız bir hastalı;tı J.yl eden Strep· 
tomisln adında. bil' Llfı.q var, B u illc
d::ı.n Q mlktal'da. rclirtelıllen blr hu
susi ecza de])09u gram ı nı 24 lil'nya 
\'eriyordu. Az ıetdlği i(lo kapanın 

ellnde kaldı. Bir çok h:ı.sl='lar çırpın· 
dılar. Kih bulundu, kah bulunama· 
dı. Bu.1.anl.ır kurtuldu, butıımıyanlar ... 

Nihayet. bu ili.eı Jt:ııılay ~tlrtme~ 

le b:ışladt, 
Oh ne ı\li! DeflJ nd? Bakalım 'öy· 

lemi? 
tıacı elde etınek için hasta.ilk c\ek

hlre olunca bir UıUyac raporu yazı
l:ıcıık . İstanbal ıubcslne verU t>cf'k. 
Şube Ankaraya ya:ıacalı:;, Umtınıi 

merk~ ilicın verilmesine karar ve
rece~ '\'C ••• &Tanu 30 Jlradan alın:tcn.k. 

Bir doktorumuzun dtdi{:'I g'lb l ce(el' 
bn l$1cr ohıncıya. kada.r hastalık mü- • 
saııde eder vtı basta ya,arıia ! • 

Bu ttte hemrn dii'7"Uihn('Sİ liivnt 
relen çarpıklıklar var. 

Evvel:\ Kuala.y bi r tlcarethrtne de· 
lfldJI'. Hususi bJr deponun 24 lil'ayıı 

sattıtı bu Uı\cı otuı lfrıtya. sıtt!lm'.17.. 
Abestir. Hele bir şefkat mÜ<'SSf'!'lesine 
bu kir hto :raloşnı:ıı.. Do bedele ne 
hasta kesesi, ne bast:uıe tnbr;isatı 

kiti relir! BususUe bu L13.cı n gramı 
şimdi Amertkadıı S dol'\ra 11Rtıhyor! : 
Ankarad:ın tıln alrn:ık Ji,bİ forma.U. ! 
telere Kellnce: banlar sadece Jü1i.inç- : 
tür. V11.zı-eı:mcll efe-ndlm. J ll't~tıtya. ! 
llic vermek fçtn kimden lr:ıde bek .. ! 
liyeceliz? : .. ................................................ 

Dünyan·ın asil 
ihtiyacı 

- Ba:tmııkaledm dıtı'am -

Harbinin sılontılarından vo tahriba
tındt\P silkinerek yeniden kendine 
gelmesi için çnlı~an bir tnrnf var 1'j 

ona gıda maddelet'i temin ctn1ek, ma
kineler göndermek ve buna benzer 
ihtiyaclarmı sağlan1ayı en büyiik va
zife saynıakta ve A vruı>n millctlel'i
nin müşterek bir pl3.n etrafında top
l:ınarak bu ~i düzenlemesi için her 
çareye başvıırnıaktadır. B u tara! İn 
giltere ve Fransa tnralıdır ve onun 
bütün ümidi, AmeriJcaııuı nluzahereti 
sayesinde bir un evvel b u çok nıü
hiın, çok zaruri merhaleyi eşınakhr. 

Buna mukabil bir kaqı taraf var 
ki b u ihtiyacı inkir edercesine ha
reket ediyor ve Avrup3ınn athktan, 
sefaletten kurtulmasının bağımsızlı

ğına dokunması ihtimalinden bahse
derek en zaruri ilıtiyacların feda 
olunması ~ehinde olduğunu söylüyor. 

Bu iddia ne doğrudur, ne de her
hangi bir esasa istinad etmektedir. 
Çünkü yardım sayesinde knlkınacak 
,milletler, siyasi ve iktisadi tah nk
kü.mlere boyun eğecek gerJ knfah, 
düşkün seviyeJi milleticr olamnzlnr. 
Hepsi· uyanık, ileri ve yüksek sev'İ

yeli mille tlerdir. H uliisa bu iddianın 
adi ve ası1sız bir propagandndnn iba
r et olduğunu bilmiyen yoktur. Çün
kü milletlerin bağımsızlıklara t eca
\ >Üz balammdan yaka silktikleri bir 
taraf \•arsa, o da milletlerin hRğınl
sızlık davasını benimsediğini iddia 
eden bu t ar afbr. 

Avrupa milletleri, açlıktan va sefa
letten kurtulmak istedikleri için İn
giltere ve Frruısanın da\1etini kabul 
etmelı..-tedirlcr. Görünü~e göre Avnı
panın, Sovyct tazyikına doğrudan 

doğruya tabi men1leket lcr miistcsna, 
diğer milletleri, ilıüync ve sefaletin 
pençesinden k u rtulmak için P nl'iste 
toplanacaklar, Avrupnyı tchdid eden 
en büyük fcliketi öulenıey~ çalışn
caklardır. 

Avrupa milletlerin in P oriste top
J:ınmalan, ve m~terek bir yardım 
pJBnı hnzırloınak itin işbirliği ynp
malan , kıt'ayı t ehdid eılen en bijyiik 
felıiketin açlık ve sefalet olduğ-unun 

iyice anlaşılınası , ve ancnk bunu ön
Jemeni.n Avrupayı kurtaracağına iıı n 

nılmnsı tlcnı"ktir. Bu inann işt irak 
etmemek, Atvrupanın yıkılmasını ve 
mahvolmasını istcınektir. Avrupanın 
yıkı l manıa.k, bilHlds yen.iden kalkın
mak azmile h areket etmesini, h:d na
mına da, istikbal namına -da en ha
yırlı belirli olnrak karşıl amalıyız. 

*** 
•CUMHURiYET• in Tefrikası: 6 

_ Vallahi, mUSteşa r bey, ben bu bi- m~~ yUzU, kambur aırtı ile 1httyar Jo
nanın chali pilrmelAll• nı bilirim de, ıe!'Jm çıkmaz mı? 

abancı 
Yazan: Amm:D HiDAYET REEL 

hem sızı re.hatsız etmekten, hem de «Sermesti gnınb• sa.baha karşı bura · 
kendlm rahat edememekten korkarım. y& dönen ~alrAmmı , o emektar ada.m 

_ ı.em'i Beyle b1r ha!tadır çalıştY'O"" kaÇ defa .sırtlayıp merdi\•enlerden çı
ruz. Adamlar getirttik, her katı ad~ \ ı ;ı- karını~ ve soyup :va.tntına. yntırmıştı , 
kıllı temizlettik. VAkıa eşya. tilM hara.b hım sayamam. Jozct, elJkl terbiye gör· 
olmuş. ama, gene bir şeyler bulduk, bu· mOş bir tn5an. Yaşını unutarak hemen 
ıuşturduk. başını elime dotru iğdl. Ben onun o 

_ Hiç şüphesiz burada olup bitenler milballtğalı hUrmeLt gbstermesintı mey
slıin de kuJağlnız& kn.dar gelmlştır. dan bırnkmnda.n boynuna atı.ldlm. 
Kntıarı n birinde ~airbamın gelini do· B1r ka.ptcı ile böyle sarmaş dolaş ol· 
muzl!lr beslerken öteki katında meb'us mam, blz.1n1 mUste,a.r beyin pek h~U!H\. 

0 
b geçer de ondan .. )lem Fahri Bey Oğlunu sünnet etttr1yordu. gitmedi galtbtl. Hntıt serzenişli blr sesle: 

U· Stbahnhof'tan bizi m sefaret epeyce 

1 

leri hep ~ra e.r l'kt "teki memurlar En a.ışağısını dn. ckurlYC> ler yol geçen - Merdh·cnlerln 1 &.mbnlo.rı µek uzun 
zaktır. Az ışıklı tenh ıı yollar~an zin- de ailelenle bır 1 e.. 

0 
"feleri başına hnnı haline gelirnılşlerd.1. yanmıyor. Otoma.tik tcrtıb!ıtta bozukluk 

~ırtııı arabamı~ tçinde sallıınarııktan, muayyen saatlerde h va~ hayatl::ır!:U KısJ. kUt pl rrr..akh elini dizime vura- v:ır. orta. katlo.rda.n bnsılamıyor, 
rı ::ıpJıyaraktıın Ue:-lJyoruz. trçüncü k1t!O gelip gi~erle: ve ~~~ birbirlerinden rak tem!nn.t verdi: Jo:ıet'i pek mct;ır.:l etmlreıtm de biz 
l'l ıısıı adam bilnıiyorum. 'Hal ve tavrı ba· .arzu cttiklerı derec~. b' ler i karı ko# _ slz merak etmeyln.. Paşa, belki yukarı çık ıncıya. ktıdar o dUtmentn bil· 

3 ~nlnız vazltc~ı TI" tse onunla. nteşgul gizliyebilirler. Halbu 1 kız b •ı r uek- ııo.~k3. tUrlü tanzim ederse bilmem. Fa.- şında. dursun: 
olur "' "' ü b ta dan daha sı ı 35 a " v · etııye Süllüye karışmoı:, tam b - ca ra ı sın - k 1 oda~ kat ilk katı eskisi gibi kançılarya. ola.· Dedi. Sonra kavasa dönerek HA.ve ettı: 
l' i.lkrat zlhntyetlt 5akin bir memur his- diğerimize bağlıyor. Sad:. ~ e.r;;_ eğ- rak bır~ ktun. tıctncl katı büyük elçinin - Sl..c fıın, NDzhet Beytn eşya.l:ırını O· 
~~rıı verdt. Fa.ka.t müsteşar Mazhar Eey, :;ınci;:ı. değil. davetlerde, tor~~:ğae'mec- u,anıetgô.hı olarak hazıJil.atıyoıum. tl - do!ıruı. kadar çıka.rl 
, .... kJ İstanbul Hıırlclyesinden AJU:nraya lencclerdc de beraber bulu çilncü katıı. maaaile ben yerleştim. En Daha. 11.lt geceden çarpışmaya. ba..,la.-
t·~•'l'olunmu~tu. Vek!llette es:ıslt ve rle# buruz. Ust tatta da. Lem'! Beyle sızın odal3rı .. mnmııa pek memnun olmadım doğrusu. 
_ lnlı olarak: kalmtdı. Daha ziyade dı · oreranın önüne yaklaştı~m!z zaman Demek, müstc~ar bey lO ttOCl!p emir bu-

... ,.. i"' d nız \'ar. , 
~, ·~'tki komisy.::ınl:ı:-da ç:ıl?ştı . Çerçeve- hfazhar Beye şor um: Bu kadar lM!ll" üz.erine hllı\ otelde ~,,ırmnsal nr kıı\•as bll.\'Ullarımı olduğu 
ı kelebek gözlilSı.lnün caml!LTl arka· _ Acaba., Br!stol'e mi, İmperlal'e mi. kalmak için cilrenmek blraz züppelik gt - yerde bırakacak. 

r ~datı bir an C:urup din!enmek bUmiycn yoksa. orıınd Hotel'e mi ınsem. VAk.!!l, hi bir şey olacaktı. Jozetten yanı:ıkl:ırını okşıyArıık ayrıl
.., >'it. ıekı ve ceVval bakı.)larla bakıy.::ır. l"lgr-af ç!klp oda. tutmadım ama., her _ Pek&lfl., dedim,. mademki emredl· C'ırn . A!lerdh·enlcrı çıkmnya koyulduk. 
~"-:l e naı.Jrlar, slhiblnin fazla müte- halde birtr.dcn birinde boş yer buluruz ~·orsunuz. ö yle olsunt o:ıırestnın önüne geltnce, l\fa.zhnr Beye 
cı~vsı.,, rnuz!b. karış~ı:-ıcı v~ hasedcl ol - srnıyorum. _ 1stntflirullııh. ved:ı ettim. tl'ç.Umüz en üst ks.tı bulduk. 
lq~~rıa 4eWet e:lerler ama, şimdiden tvı•: ': t.cşar, ortası b~ ve birbirinden Prlnz Eugen str:ı.s.se'ye saptLitı Ro- İı;er1 girdlğ!mlz 7.aman eski berhanellği 

Türll.!~rltte düşmemek gerek! a:mk knı's:.nnı birden yukarı knldıra .. - ('Jld'1n konn&ının önünden geçtik. Dış ile o ar.dakJ hıı!t aras1:ıda hiç bir fark 
bili abu konuşm:ı mcvzuumuz ne o.~a - ınanz:r:a.$J bir sefa.rcthane-d.cn. husust t-ulu=.r.ıadığlnı gördl1m, 
t r? O andan itibaren başlıyan muş- raf: 1 \ ' v• şahs1 bir blnadı:ı.n zJyı:ıde, selı\t1n a · Lem'! BeyJn, silik ve c:ek.tngcn haltne 
tr,k h h . . - Am~n Nüzhet Bey, dedi. se are ~e .... llb 

1'r) ayatımız ve çalışmamız.. arıcıye p~::tımaclarında.n bir1n1 andıran elçf .. teb~b eli! ga a vakttıe ödünün patl:ı tı l -
r 'nıurlarının ar:ısında neden diğer odanız haı.r. , t Utin ö:lllnde durduk. mı.5 oln1a.s•ndan. Ad:ı.m benimle bE'raber 
..ı ~sını daire adamlarının arasındakiler- thtiy":-sız baŞlmı bir yana kırnra., 1:· J zııe blr bastık bir da.ha. b3.!t1k, knpı ~c11p: 
~•n ı . 1 d d ki .... mı dıı:ıarı doğru h - ' 1 tı &z1a. dedikodu ve geçl.mslzlik ~lu~.? redd üd e u !.._a.~ -w ...... , epey g~ç ı:ıçıldı. />lı, l~:ı.r~ımn tlrnşı uza.- - Blr şeye lhtiy'\rınl'ı var m.·? 

Yltu zanıanlnrırıdan gnyrı bütiin omur btt~nı : 

politikada h:ıre~~t L[1-{t~~ 
heyecanlı hır gun Din tedrisatı 

• 

le 
ve 

- Başta.Talı l lnct ıo.htfede - ı Tereşşuh eden 
1 
haberler, Başbakan 

Son hnftalnrın bu mevzudaki mesele - n:eceb Peker tarafından hamlanan ce
lcrile a15kalı oln.rak i~timaa çaAırılmış vabı, dah11 da yumuşatmaya matuf bazı 
bulunan Demokra t Parti Genci İciare gayretlerin yapıldığJ merkezindedir. 
Kunılu da saat 15 t('n itibarC'n Genel D.P. Genel İdare Kurulunun toplantısı 
!ı1e-rkezde toplantı 1lalinde idi. Demokrat Parti ~nel İdare Kuru-
Diğer taraftan C.11.P. Genel İdııre Ku- !unun toplantısına gt"1ince, harareW mü

ru lu da, bugün C.H.P. Genel :ı1'erkezin- zakerelcr olduğu anlaşılmaktadır. Parti 
de içtima ebniş. bulunuyordu. Crl!nrl Başkanının, Cumhur Ba.,,oık a.ru ile 
Başbakanın c::evahının hıısına veriJ.iı'ii ;ıörüşmek üzere Genel l\ierkez.ıden ay-
Başbakan Receb Pekerin «-vabının rı Jması üzerine, Genel İdare Kunılu gö

ba.sına saat 18 de • crilebilf'erği bir ara~ rüşm"lerinc. bir aralık fasıla verilmiş
lık şayi ohn'uştu. Fa1<at cevab, Anadolu tir. Öğrendiğime göre D.P. Genel İdare 
Ajansına, B:ı~bakan ]Jcceb P<'kc>rin İs - Kurulu yarın sabah tekrar toplanarak 
tanbula hareketinden anc:tk bir buçuk mi.i1akerelere devam edecektir. 
s aat &onr~ V"rilmiştir. C.H.P. ndekl toplanb 

1ni.iniinü.n tcnu1.slan 
Günün hususi ehcınmiyt>tinl teyld Cumhuriyet HaJk Partisi Genel İdare 

eden bir cihe t de, Daşba.kanLn cev::ı.bı- Kurulu toplantısına gelince; 3likadar
nın bnsına verilmesine takn ~ld üın eden l::ır, bunun fevkal8d0 bir mahiyeti haiz 
s:ıatlerde bazı temasların yapılmış olma- olmndığını , mut.ed haftalık toplantı ol
sıcl1r . Filhakika Demokrı:ıt Pnrtı Gen<> l duğunu söylemektedirler. 
Başkanı Ce151 Bayar, bu ~<şam saat ıs O"mokratlar demeci nnsıl karııladılar? 
den sonra Çankayaya çağırılmı~ ve Cum- Başbakan Receb P~<erin, bu gece rad
hur Başkanı ile ı::örüşmelcrde bulun- yoda yayırJanan deqıecinin, Demokrat 
n1uştur. Bu görüşmelerin mnhiyeti hak- çevreler tarafından, önceden ileri &ürill
kında tafsilff.t almak mümkün olama- di.iğü şekHde mutedil olmad:ğı beyan 
mışt.ır. Demokra t Parti çe\•relerinde bu f"dilmekted:ir. Parti Genel Başkanı Celll 
n1ü15kııtın, mııtnd görü~melerden oldu- Bayar, bu akşam, istira.lı.at etmek üzere 
ğu söylenmekle lir.tifo edilnıi~tir. merkezden ayrılmış bulunduğundln. bir 

Diğer .~raftan Başbakan Yardımcısı cevabın verilmesi gerektiği takdirde, bu
Mümtaz O!<mrnin de , Cel5.1 Bayarla ya- nun ancak yarın sabah düşünülebileceği 
pılan görüşmelerden sonra Cumhur Baş- söyleniyor. 
kanı tarafından k~bul edilriiği ve geç Devlet Reisinin beyannamesi 
vakte kadar Cumhur Ba.şknnının nez- Devlet Reisinin beyannamesine gelln-
dinde kaldığı kuvvetle söylenmektedir. ce; bunun yc.rm, olmazsa cumartesi gü
Filhakjk:ı:, bu~iin Ba5brıkrın Rt>ceb Peke - nü basına verilm.lş olacağı alikalı çev
ı·in harc-~<eti sırasında Mi.lmt.nz Ökmen, relerde beyan edilme'ktedlr. 
u~ur1ayıcı1:ır 11 rnsında ~örüJm.,.mi,Ur. l\lekki Said ESEN 

Tokat atma davası 
- Ba~laTaf' J hıci ıtahil•d• -

ifade ctmedi~lerinl, m:ıamnfih diğer de
lillerin, Izzeddin Çağparın1 suçunu isb1 t 
edCT kuvvette olduğunu kaydederek 
tecziye~ini h:tedi. ' 

Va linin müdafi avukatları Tevfik Ki· 
per, ve Saim Dora, müdafaalarını yap
tıl ar. Oturuma ara verildi. 

Bir buçuk saat sonra, saat 16,30 da 
egılan oturumda karar tefhim ediJdt. 
Aleyhteki tanıkların ifadelerinde bulu
nan ııykırıhklal' dolayı!;ile lzz«idin Ç.a.J
parın, kend.i!iıne isnad edilen suç.un ıı
lendiğine dair vicdani karar verilemedi 
ğinden çoğunlukla beraetine karar ve
rUmiştir. 

Kıbrısta bir meclis 
ıe,kil ediliyor 

Kandiye cKıbrıs• 10 (a.a.) - Kıbrıs 
Genel Valisi Lord \Vinster adaya d'!'
mokratik bir anayasa hazırlamak işi:ıi 
önemli bir tedbir ve bir hedef olarak 
ele almış bulunmaktadır. Crl!nel Vali, 
yayınladığı umumi bir beyanatta bütün 
müessese ve teşekkülleri istişari bir 
meclis t~killne davet ct:mif ve bu be
ynn:'lt büUln tehir ve köylerln sokak
larında ıJRn edilri'ıi§Lir. Teşkil edilE.ıcck 
mec1isin vazifesi Ingiliz hük\ımetine ha
ıırlanacak olan anayasa dahilinde tek
liflerde bulunmak ve bu suretle Kıbrıs 
halkının~ 11ıdadakf dahilt itlerinin idare
ı;ineı ezınlıklıır da dahil olmak üzere 
t~tirakini temin etmektir. 

Kızılayın yardımı 
Ankara 10 (a .a.) - Hortum ve do

ludan hasıl olan sellerin tahribabna 
uğrı:ıyan ilçe ve köylere ilk yardım o~ 
)arak dağıtılmak üzere K.ız.ılay genel 
merker.ince Havza ve lOOylerine 5000, 
Iuıik ve köyler-ine 5000, Beyşehir ve 
köylerine 2000 Ura gönderilmiştir. 

Türk havacılık heyeti 
Şam 10 (a.a.) - Ortnşarkta bir tetkik 

gez.isi yapmakta olan Türk havacılık he
yeti Suriyeye gelmiştir. 

Doğu illerinde hayvan ticareti 
tanzim ediliyor 

E=ıruın 10 (a .a.) - Doğu lllerlnln 
ekonomik kalkınması esaslarını etüd. 
etmek üzere bir milddettenberi doğu il
lerinde incelemelerde bulunan Ekonomi 
Bakanlığı sanayi ~!kik heyeti ba§kanı 
Şevket SüreyYa Aydemirin ba,kanhğın
daki heyet dün Belediyede yapılan bir 
toplantıda ilgili tüecarlarla ilimizin 
ba.,lıca bir gdir kaynağı olan hayvan 
ticareti, bunun ihrae fekillerile ve bir 
kombina vücude geUrilmesi işleri üze
rinde görüşmede bulunmu~tur. Bu ko
nular üzerinde kar~ılıkh olarak yApı
lan incelemeler sonunda h:ıyvan tica
retini ve bunun gel~Urilmesini sağlaya
cak nrlisbet sonuçlara varılmıştır. 

Heyet, Ankaraya dönmek üzere bu-
radan ayrıltr..'lftır. ' 

Demete bile korktu . 
- Allah rahatlık versin. 
Temennl.!1 ile aynldı. Kava.a ste:an 

beyaz yüksek kapı kanadlarından birini 
lltl. Elektrlll'I açh. Bavull&runı od•nın 
orta.sına. bıraktı. Fakat "'· etend1l~r1nd.en 
dahn nezaketlt davr!ld..ı ve sordu: 

- Başka bir c.mrintz var mı? 
- Hayır S te!an, teşekkür ederim. 
Bu odaya bir bekAr veya han odası 

dR.h! denemez. Böyle bir yerde ben An
karay& Uk glttlğlm zaman, yerlinin son
radan gelenlere cyaban. adını t9.ktığı, 

bak.kalın czeytln• t.eUmesl knrşısınd.!\. 

şa,sk:ın ~aşkın ytnümUze b:ıktığ'ı, n1u.mlu 
el tener1er11e dolaştıtı mız .,okaklarda 
lAstiklerlmtzin dlzboyu bata.klıklara. .s ııp
l~rup knldıAı o.nlardıı. hile yatmndın1. 

Tavana kRda.r ur.anan pencere.Jer çı r
çıplak:. tl'stUntin cllAsı cüzıımlılnrın par
~a. parça yaralı derlstnJ andıran tnht.a 
bir masa, d!l.ynnılııcnk yeri esnlyen, a .. 
ynkları gıcırdıyan blr iskemle. Somyıısı 

kambur, ot mlndert rutubet koknn bl!' 
karyola. Bakır rengi çnrşa fiar ve çiçek 
çıkRJ'mı~ yüzilnden pı1mukları dışnn 

fırlamış yorgrı.n. Elbls".'mJ yerleştirecek 

tir dolnb arn.n1nm, belki IUks zl.lıntyete 

kendim! knptırncak bir z!l.ftır, diye dil· 
:;;UndUm nma, onl:lrı as..ıcak bir çivi bu· 
t:ımamak. yllzUmlln gÖ?.ümün ek.sini 
seyre yarayacak ktlçUcUk bir aynaya, 
kurumuş boğa1ımı ıslatacak bir yudum 
suya tesadilf erjememck benı bü.sbUtUn 
ye·se dUşlk'dU. 

Suriyede seçimler 
- Bcutaraft J lttct ıahtfede 

Humusta milli parti kaz.;ıınsmamıştır. 

hfubaliflerden Adnan Attase ve Hanif 
Subai seçilm!şlerdir. Bet ~aylaxlı\ lçin 
yeniden seçim yapılacaktır. 

Hamada muhaliflerden Ekrern Hu
ranl, Şeyh Mohammed Şefik .aylı., ol
muşlardır. Diğer ild saylavhk tçin ye
niden seçL"'l'l yapılması lAzımdır 

İranda sıkı~öııetim 
kaldırıld ı 

Tahran 10 (a.a.) - Başbakan Kıvn. 
mussaltana tarafından verilen tnlimat 
üzerine dün tatbik edilmeğe başlanan 
sıkıyönetim bugün kaldırılmıştır . 

Klvamussnltana'nın dmeci 
Tahran 10 (A.P.) - Sıkıyönetimin 

t ?krar niç.in tatbik ~ilmclc banşlandılı 
hakkında dcmecde bulunan Başbakan 
Kıvamussaltana buna sebeb olar.:ık, 
cgerek kendisine, gerek kabine a.rkad~ .. 
larına karşı yapılan hücumların çok 
aşın ve adi b!r hal ala.ra k tahammül 
edilmez bir dereceye gelmiş olmasını• 

gÖSterm1ştir. Baş.bakanın bıtzı gazete
lerden verdiği mL11•1lere göre, bakan
lara. ka.rşı «hırsızlar•, Başbakana. da. 
chırsı.z.ların eJebBŞcısı> tabirleri kulla 
nılmı,tır, 

t:ran ka.nunlan arasında, iftlra.ya. ce
za veren bir kanun olmadıtı için hüktı~ 
mete muha.llf gar.eteler son za.manla.r
da, yabancıların bile cfena. ve aşın şah

sı hücumlar• olarak vwfiand.ırdıltlan 
müfrit tenkldlere ba}lamışlııxdır. 

Amerikan kabinesinde 
Wash!ngt<>n 10 (AP.) - Kara, deniz 

ve hava ordularının bir tek bakanlık 
tarafından idare edilmesi haklcıctlaki 
kanun ta.sarısı dün Senatoda itUlalcla 
kabule~. 

Yeni kanuna . ıör-=.. her üç. kuvvet. 
Milli Emniyet Bakanlığını bağlı ola
cak, halen mevcud bulur.a.:ı Harbiye 
ve Bahrjye Bakf.n.lı:c\a.rı kabineden 
liğveı:UlecekUr. 

Sovyetlerin Filistinde 
faaliyetleri artlı 

Kudüs 10 (a.a.) - Yahudi ııazetesl 
c:Davar> ın bildirditine göre, Filistinde 
Yahudilerle dostane mün~ebeUer tesis 
etmeğe maM olarak yeni So-.cy-et te• 
şebbüslerl başgöstenn~tir. Bu teşebbüs
ler Yahudi sendi.\alıırına Rusyayı ziya
rete davet eeltlinde yapıl.maktadır. 

Haboker gazetesine göre komünist Ya
hudilerin sayısı gün geçtikçe arbnaltta
dır. Şimdi takriben on bin kadar komü
nist Yahudi mevcuddur. Gazete cSovyet 
Rusya dostları> derneğinin Teliviv'de 
Hayfa'da ve Kudüs'te tekrar faaliyete 
geçmiış oldujunu U1ve etmektedir. 

, 

Nadide Avrupa 
ERKEK KUMAŞLARllITTZ 

gel.m4Ur. 

KUMAŞ i'IBALAT T. A. Ş . . 

Bahçekapı 28-32-34 No. 

Gününüzü neşe içinde 
kahkahalarla 

geçirmek ister misiniz?. 

Üstad Ercümend Ekremin 
Bu en kuvvetli ve harikuli.de 

nefis mizahi romanını yannl; 

Mecmuasında 

c:::5) lrkaç gün eV\'el, Milli Eğitim 
O ) -yani Maari1- Vek!leti gato• 

_.,, teterle bir beyanname neşte• 
derek din tedrisin.in nasıl yapJacağıru 
izah etti. 

Bu izahata göre din tedrisatını muay
yen şart ve kayıdlara riayet etmek ,.,, 
Vekaletten müsaade almak fAl"tile her
kes yapabilir. Bundan başka din bili:W 
ol..-utacak hoca yetiştirmek üz.ere -gene 
hususi mahiyette.. d:ıha yüksek dere
celi mektobler de açılabilir. 

18 milyon nüfusundan on )-edi mil• 
yon sekiz yüz bini J\.lüslüman otan binm 
n1emleketin ·liik olduğumuz için res
mi olmasa bile- umumi bir dini vardır 
ld o da (İsllmlık) Or. Din, ferde ne 
gibi saadet, ne gibi manevi: batta r. ... dJJ 
kuvvet ve rahat temin edel', bunu bu· 
rada münakal[llaya hacet yok. Dünyanıtı 
iki milyar nüfusundan belkl birkaç mil
yonundan ba~kası bir dine saHk olduk· 
larına göre bunu bir Ln:ıant zal'uret te
lakki etmemek kabiJ değildir ve ,ayaru 
dikkat olan nol.."ta şudur ki medeniyet 
ilerledikç-e din duygu ve kaygusu ekıil
memoktedir. Bunun için Milli Eğitim 
..Ba.kanhğ:ırun ·nihayet- bu bilginin Tü~·k 
çocuktan tara!.ından nası1 elde edilebi· 
ıec .!ğin.i düşünmüş ve düzenlemlt alınası 
kadar tabii bir hareket olamaz. 

Doirusunu söylemek 13.zım gellne hl• 
zim memleketimizde eskiden dindarlık: 
nası] iyi anlaşılamamış ve taaıı:suba kur
ban gitmek tehiikesine maru;ı kalmı~a 
-düne kadar- laiklik de ıu çok Aynı Arazı 
gil5tcrmekte idi. İlmJ manasile (lilk) • 
lik devletin vicdan işlerine ve dinl,ı dev• 
let İ $1erlne karışmaması, yarıl memle• 
keti idare eden kuvve t manzumesinde 
bir din mümessili bulunmamasıdır. Me· 
sele bu kadaİ'. 

?tlcm1ekct1e dini bahane ederek pro• 
paganda yapmaya ve ona siyasi bir te~nJ 
vermeye kalk:ıo olursa, bükfunet ota
ı:itcJerinin derhal harekete ge(n1esi (liik)" 
olduğumuz için defil~ sadece muhtemel 
bir irtlc::a hareketini doğmadan boğmak 
ve kanunun menettiği din esası üzerin• 
den siyasi gruplanınalan önlemek en• 
dişesindendir. ı 

İmdi (İnkılib) ın ilk doğdu(u ıene• 
lcrde korkuhın bu irtica tehlikesi yli• : 
zünden. hiik:Omet, soUalığa kartı en bil• 
yük hassasiyeti !tÖSterdi ve onun en çok. 

fhtllade cttiii din bah5inl çok sıla bir 1 

ııezarct altına aldı. Zaman gettl. Balk: 1 

soft«lığı, milliyetçiUii ve dini anladı. 

Bugün Türlt yavnıJnrının vlc::danlarını 
dnlıa uıtın müddet $Unun bunun kon
trolsuı. telkinlerine ac:ık bırnkmak n;ıem• 
lcket için t?-l:luğu !indar bu yavru.iRi' için 
de tehlikc::ll ve zararlı olacaktı. Bundan 
dolayı da hükQrcet din tedl'isatıru kendi 
murakabesi allında -hususi ellttde- 'er• 
hcst bıraktı. Bu karu1 ferahlık1a ka'ro:•• 
lamamak kabil değllclir. Çiinkü b•r~ok 
aneJer çoc::uklarmın din bilgisi ah•mann' 
olmalarından dolayı mu:oı1arib olmaKta, 
kndred müsa·id olanlar husust h ota tu 
tarak bunu •emine çahş-mak1a idiler. 
ŞiıriP:i arbk çocuklarımız için İslfun di
nini öircnmek hnkfinı bnsıl olacaktır.' 
Anrak, doğruyu söylemek J;\11m gelirse 
karar yarımdır. Bizce bu tedrisatı - ihti • 
yari şekilde- rnekteb programlarına ıok· 
ınak daha doğru olur. Bu stu·ctle bu 
tedri~ah hükUmet kendi elite yaparak 
her türlü «gizli maksad giitme:ıt tehli • 
kesini bertaraf etmiş olurdu. 

Bugün, bu müsaade üzerine bir kısım 
hususi mcktebler, belki kendi program .. 
lan arasında -yahud dışında- birtt din 
dershancsj açac::aklardır. Mü!ılüma.n ai· 
lelel' için bu bir tercih sebebi olac::aktır. 
Böyle olmAıa da hususi din dershanesi 
a,ac::ak olanlann bunu bedava yapmıya
c::akları muhakkaktır. Şu halde para ile 
din dersi alabilecek kudrette olanların 
çocukları Müslümanhğ'ı öğrentte:}[. asıı 

1:ö1önünde bulundurolması lil.zım rell"n 
büyiik l..-üllenin -yani fakir tabakanın• 
çocukları bu vicdan terbiyesinden mab .. 
rum kalacaklardır. Bu ise cemiyet i ti " 
bir zarardır. Böyle vicdan balnmınd:ı.n 
mütecanis oJmıyan ferd.lcriıf kurduklar ı 
cemJyetin ml\.DeYt hüviyeti ebnıla oluT. 
&Men vit'.!dan terbiyesi daha riyade küt• 
Jc;ve lüzumludur. 

Bütün bunlal'dan dolayı hükUmet y. .. 
kın bir fi.tide bu işi bizzat eline alma 
lıdır ve zaruretler onu bu yolu takit-e 
icbar edtte.ktir. Böyle bir harcı..cthı 
-yukarıda mahiyetini izah ettiğim- lıiik .. 
Jikle hiçbir alakası da Yektur. İhtiyut 
tedrisat hükıimeti angaje etmez. Sadec::e 
meınJeket içine dağılmış yeri yurdu belli 
olmıyan binlerc::e hususi dln dershane
sini kontrol etmektense, bunu hlikCıme
tin yapması daha normal ve daha rahat 
olur. 

~fckteblerde resim ve musiki gibi .zevk 
terbiyeslni inki.,af ettiren derslerin ya
nında bir de ihtiyari vicdan terbly.,1 
kurstan Açmakta hiç:bit ayln.rılık yok ... 
tur zannındayım, 

R FFT,F.K 

Ereğli İ§letmeaine 
verilecek para 

Ankara 10 (Teleloola) - Sümorhank 
tarafından Ziraat Banka.sına yıurıla· 
cak primlerden 8 milyon lira, · taş.kö ... 
mürü maliyet ve satış fiatları arasın
daki farktan 1947 yılında doğacak za
rarları kar~ılamak üzere Ereğli kö .. 
mürleri işletmesine verilecektir. 

- Ey bcğenmediA'lm ve külle yıkan· 

mı ş çarşatıarınıı. kapan:ırnl.; h!çkıra hıç. 

kıra. ağladı~ın1 Belv-<ıj'dakt c?.!Ioskovo.• 
'Otelinin od'1SJ nerejesln 

- A1·ka.tt ra., -
Okuyunuz .• 
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~~i~l! rb1 :J 'i't;f :J 1 PAJJ.tstw 
İstanbul birinci hafta ~merikah atlerler 
k l h . I . de yapılacak yarış 
OŞU arının ta mın eri Atletlerimiz hazirlık 

T EŞEKKO~ 
7/7/947 .unu tkl yqındakl otıum Orhan 

kazaen yuttulu 10 kuruılulun bola.zıncU 
kalmasttıdan sstırab t~lnde muhltJmlzdcld Ha
seki Hasb.neslnln g&tcrdt:t JUzuın Uzerlne 
Gureba Hutanesln• yapılan mUracanUmlze 
n6betçl hekim nl!ı.ka. glJsterm~Jtlndcn yctıı
tlrdlllmiz Şl.fll Çocuk Hastaneslndo nezaketle 
kıırııılnnıp h.er vatandaşın bek~mJl yüksek 
ve meslcld al4lcayı g&termek muretlla bir 
ameUye neUceslnde çoculu kur1.D.ran kulak 
ro.Ot.ıehassısı sayın doktor Bay Bahaeddin 
Tamer ve arkadaşı onyın Bayan Se31lnnU'ye 
g&tıerdlklerl yük.sek aldkado.n dolayı teaek· 
kUrlerlmln ga:r.ıetenJ:r: vasıt."1$11e 1b1Alını ıaya:ı 
ile rica ederim. 

,-------~ Bas bakanın, 
' 

Celal Bayara Acı bir ölüm 
Sümerbank İplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi İstanbul 
Toptan Müdürü Latif Erenelln eti, 
Sultanahmed Veum Dispanseri 

dün verdiği cevab 
hemşirelerinden, Kızılay ve Çocuk _ .Btı§far•f• ı inci ıohljede -
Esirgeme Kurumlan Alemdar !da- rütleri diye vasıflandırarak ya.ptıAı a .. 
re heyetleri azasından çıklama.yı okuduktan sonra. en esaslı 

NEZİHE ERENEL nokta.larda ınJllel1n gözü önüne çekll-
müptell olduğu amansız hastalık- mek isten.en perdeyi kaldtrarak a.r<lın-
tan kıırtulaınıyarak dün akşam ha- d1lkl hak.lkatlere ı,ıı.k salmak yenJdeıı 

muhalif p•rtl başkanı demecinde b!ı:ln> 
bu duygumuzu vehim, ve tedbirden ba.h"' 
sedifimi de tchdid olarak vuıfiandırm& 
bunda ı;;amimilik görmek kabil midir? 

"Ben taşıdığım büyük mesullyet yülcG 
aıtınd• şu on bir ~yhk kesif tecrUbe 
günlerinin verdiği sağlam kanaatle ina"' 
nıyorum ki alıp yürüyen hil.k(b-t bu• 
kısı iddiaları ve hükO:metin terör yap• 
tığı ithamları, tahrik ettikleri ve mu• 
va!fak olamadıkları aya.kla.nmanın omm: 
larm.a yüklediği büyük siyasi m"~u.Uyeti 
0:-lmek ic;indir. 

Yazan: Reşad Kuran 
On hafta devam edeceği resmen ilfın hnk verdirmektedir. Zira me!trl'enln kısa 

edilen Jstanbul ynz yarışları önümüz- olması YıJmo.:ı:ruşenln şansını bu hafta 
dr-ki pazlr gi.inü başlıyacaktır. Vclic- da do.ha fa:tl:ı. :ırttırmışlır. Biz bu me
fendi ko~q yerindo yapıln.n bazı ufıık- s::ıfcde Yılmnzruscnin pliseye gireceğine 
tefek tadU5tia koı;ıu yerinin ve bilet ss.- ve belki de daha ileri gideceğine çok 
t~ yerlerinin reçen ~neldne noz..::ıran .kuvvetle inanıyoruz. Şimdiye kadar ileri 
dah~ iyi bir ı;ekil 1ıldığ1 (::Öze çnrpmak- siirdüğümüz şu mülihaz.alarla ıı.~ğıdan 
tadır. Yalnız. yol derdi aynen devnm et- yukarıya doüru dört numaralı at.n kadar 
m ekteölr. bt'\nbul yarışlarının birinci çıJ:abiJdik ve yarışı bu dört safkan <lra
bafta programlna göz atLlınea roevsi!"!l sınde pay]:.<;ııl.ıcak bir duruma &oktuk. 
:yarışlarının çok güzel olacağı ,imdiden ACır kilo ile koşacak olan ilk üç as 
anlaşılma!<tadır. Ko~ııların bu ı.şten an- favoriden her biri ağır kilolarına rağ
lıyıınl.:ır taro.fından müştereken jdorc men koşuyu pek~li vurabilirler. Zira 
edilme.!Jl .ntçılığımız. için her halde he\- mesafenin kısa o1mtısı ağır sıkletin te
yırlı olacaktır, Bu haft:ının programın- siı'ini a1.nltınııktac11r . Zaten çok kuvvetli 
da yer alan ~' koşudan en mühimmi, ol.:ın bu büyük favoriler daha evvelki 
hiç şüphcslz çifte b3hsin ikinci ay:ığını hnndikaplarcla dn n~ır kilolarına rağ
teşkil eden ve birinci ikili bahsin üze- men müteaddid dlfıılur koşuyu vurmu.ş
rinde bulunduğu büyilk AJ'abhırın han- larciır. Bıı h:ı!tn da normal koşu olursa 
dikaptdır. Burada koşu hayatında nadir bu hal tekerrür edecektir, Tarz.an 67 
elarak J{örülen sayıda at ko,acaktır. Ko- kilo ile koşarsa ve isterse kofuyu pek.5.Ia 
~ya on beş safkan kayıdh bulunm3k- vu1·abiJir. Tııfsn d:ı Tarzan kadar şıns
tadır. Bu kadar kalabalık bir koşunun lıdır. l(o~uyu vurması halta ikinciliğe 
ü stelik handiko.p olması favori tayinini girmesi sahibinin nrzusuna kalmış bir 
güçleştirmektedir. Sıkletler arasındn on l~tlr. Biz (Çağhıyan) ı bu lkf!Jnden d.:ılıa 
sekiz kiloluk bir fark olmnısı her türlü az şanslı bulmaklayır.. Şu hesaba göre 

ab ' k koşuntin birinci derecede şanslı 6lan at-&ürprize yol açmaktadır. B usus o-
tudn çoktanbcrl pistta gözükmiyen saf- 1arı Tarzan, Tufan, Yılmazruşendir. Çağ
kanlar da bulunduğundan kat'j bir hü- Jnyan ve Alnııslb daha sonra nazarı iti
kilin vermek im'!tansızlığı ka.rşısında kal - bara alınacak atlardır. Çifte b~is ayağı 
maktayız. Buna muk:ıbll ~ifte bnhsin bi- o!nıası, :Uaveten üıcrlnde ikili bahis: de 
rincl ayağını tc~.kll eden mahdud ~C'D.- bulunan bu Arab h~ndikapında her tür
uneh İngill:ı t::ı.ylıırının koşusunıı. e.z sa- lU sürpriı olabilir. Bunu düşünerek ya
yıda tay kaydedilmiştir. Bu va:tiyete göre yılmayı, 11k ayakta direkt oynamayı tav
ilk: ayakta bir tayı tutarak onu nşağJdn sjye ed::!riz. İstanbul yarışların111 baş
muhtelif atlara ba~lcmak lfı?Jm gelmek- Jangıc haftasındn pckllA büyük bir sür
ıteeir. Haftan1n beşinci koşusu Arab tay- priz bu koşuda kendini meydana ko9a
larına mahsut olup üıerjnde ikinci llt.iH bilir. 
bnhls bulunmaktadır. Burada geçen haf- Favori: Tuzan, rakiblerl: Yllmazru-
ta Aş.1<.ara geçilen (Seyran) revıınş; ko şen - Tutnn - Ça.(Jl&yan. 
,usu yapacnktır. Maamı.fih İstanbul ko- Dördilncü kotu: 
fUlarının Ankarndan dnha büyük sür- ttç ve daha. yukarı yaşta. ve sene u.r-
r>rizlere sahne olac.:ığını şimdiden kuv- fınds. kaz:ı.nclan tutarı 1200 Un.yı dol
vctle tahmin ettiğimizi söyl~mek ist!rlı. durmıyı:ı.n safkan İnglltz at ve kısrakla.
Hıftanın djfer ıkl koştUu üç ve yukarı rn mahsus olup lkra.mlyesl 725 lira, me
yqh İngilizlere mahsus obn handiknp- safes1 1600 metred.Jr. 
la mahdud kazanclılar arasında yapıla- Koşuya kayıdlı atlar: 1. Komısıırj, 63 
ca.lttır. kilo; 2. 1'.fine, 55.6 k.Uo; 3. Sanlav 52 k1-
KO$uhırın tahlil ve tnhminleri: lo; 4. Safir, 50,5 kilo. 

. Birinci koşu: (handikap) tlzerlnde !kil! ve çUte bahis ayığı bu-
tiç ve dtıhil yukarı yaştaki snfkan İn- lunmı:s- a.n bu koauda. slkletler yaşa. göre 

gillz. at ve kısraklarn mnhsus olup ik- tevzi edlld(ğlnden adeta bir hanjik.ap 
ramiyesl 825 lira, mesal~si 1800 metredir. .şekli ort.::ı.ya. çıkmı~ bulunmaktadır E~ 
Koşuya kayıdh atlnr: 1. Diyo.na, 57 mektar Kom1sarJtn yukanda ko~a.cağını 

kilo; 2. Kontes, 54 kilo; 3. Komisarj, 51 tahmtn ed.Jyoruz. Fazlıı dllşUnmeden k:o
kilo. şunun Mine He sanıa.v arasında pa.yla.

Üç num.:ıra ile kayıdlı bulunan emek
tar Konıisarj dördüncü ıt:oşuya kayıdlı 

ise• de kilo ve rakib cihetinden bu ko
~Ud3. koşması daha fıı.zla muhtemeldir. 
Maam:\fıh bu emekt:ır sa!kanm haUf kl-
losuna rağmen bu y:ıştan sonra yarış 

vurması ancak bir sürpriz olur. Biz ko
çunun Diyana He Kontes arasında ~ay ... 
l~fılacağını tahmi17- ediyoruz.. Me'1!1r#"ba
fındakl koşuları ve Cumhur Başkanı ko
,usunda yaptığı dördüncülükle ihmal 
ed.ilmiyee<:!k bir at oldu~nu meydana 
koyan Kontes bu hafta da Diyananın 
c:ddr bir rakibi olarak göziücrnektedir. 
Koşuyu vurması hiçbir zaman imk5.nsız 
bir sürpriz değildir. 

Favori Diyana, rakibi Kontes. 
İkinci ],0$1.İ: 
İ~ yaşında ve kazancla:rı tut..'ltı 1100 

lir:ı.yı doldurmıyan yerli sa.ikan İn.gilJz 
erkek ve dişi bylara mahsu:s olup ik
l'Dmi~sl 825 lira, mesafesi 1000 metredir. 
Ko~uya kayıdlı taylar: 1. Yiğit, 57 

kilo; 2. K&hyıı, 53 kito; 3. Elmas, 51.5 
!kilo; 4. Neslihan, 51.5 kilo; 5. Gözde, 
51.5 kilo. 

Çifte bıılısln birinci ayağını teşkil et
mesi sebebile ehemmiyet kazanan bu ko
tuda. göriildüğil gibi favori tayfnl bir 
takım faktörlere hatlıdır. Sıkletlftt ara
sında 5.5 kiloluk bir fark olması işi güç
l~ştlrmektedlr. Bu sıkl~t farkı olmasa 
idi derhal !'iğin favori göstermemiz 1A-
11m ııcllrdi. Sıklot farkı bu kolaylığı. or
tadan kaldırmalttad1r. 

Hafif kilo ile ko~acak 0J3n taylardan 
hiç filphesiz Kara Mehmed nhırınıı men-
5Ub olan Gözde-Neslihan ekürisi koşu
nun birinci d~recede favorl3i sayılmak 
:lcab ederse de Y11it bu ekürinin ciddi 
bir rakibi olarak göz:önfinde bulunmak
tadır. Taylar için 5.5 kiloluk bir fark 
aı değildir. MaamafUı bu !:ırk kazanma 
eAnsırn ortadan kaldırmış d:ı değildir. 

Bunun yanında aynı nhırda"."'I L1ti t.'.'lyın 
koJUda birbirinden fnydnlanması da 
eki.iri J,.hjne sayılacak bir avantajdır. 
Maam~fih çüte bahis oynıyacilkJar her 
halde (Yjğil) i ihmal etm•melidirlcr. 

Favori eküri, rakibi Yiğit. 
Üçiincii koşu: (handikap) 
Dört ve dah" yukarı ynştakl snfkan 

Ara.b at ve kısraklara mnhstıs olup ik
ramiyesi 725 lira, mes.:ı{c:.i lCOO mctre
c:lir. 

Koşuya kayıdlı atlar: 1. Tarzan, 67 
kllo; 2. Tufan, 65 kilo; 3. Çağlayan. ES 
kilo: 4. Yılmazruı;en, 62 kilo; S. Alnil!ib, 
60 kilo; 6. Donjuıın. 59 kilo; 7. Yund, 
57 ki!o; 8. Şahin, 56 kilo; 9, K'1radwnan, 
M kilo: 10. Ç<lebl, 54 .kilo; 11 . Hergül, 
52 kilo: 12. Şaf~k. 51 kjJ('I; 13. Nnr. 51 
kilo: 14. Urfalı, 50 kilo: 15. Sevil, 45 
kili).' 

Bu k•dar kalabalık ko'1!dn favori ta
yinin güçl;.iğünü ve imkı\n~ızlığını yu
karıda işaret etmi,.Ulc. Buna sebcb de 
hiç şüphesiz ko,unun çok kısa me!'lofeH 
bir handikap olma!'lıdır. I<o,uya kayıdlı 
bulurınn on beş s~fkandrın dört beş ta
nesi ~olrtnnberi pistte gö1ükmemişloerdir. 
JJakhırınd'l b~ısrün için k.:t1l bir şey söy
li~·emiye~ğiz.. Z2t~n. bu ıaf'kanl<ır birer 
ıvutqydet" o!m:ıktan il"ri gidememiş 

atlardır . Bıtndan başka (Nar) ·isimli saf
kan da ilk rl ... fı. kot"'ca.ktır. Blr şey ya
pacağını 7_.ınnı:-tmiyoruı... Buna göre biz 
Sevil, UrfaJı, Nar, Hı?rf~il. Çelebi, Ka
raduman, Donju<\n i.Wnli fafkanıarı ilk 
elek darhrtilf' altl dli'jürdükten sonra 
gt"riye kalanll'r ar~oı:ınd3 dü1i.inrııeye ko
:).'l.llalım: Biraz daha ce!arct :;;.: ıtı:-rerek 
Şal.ık, Şahin. Yundu blr tar:J(a k!>yrnayı 
düşi.inüyoruı.. Zira hu:ı!:ırC:ın biri pUi
&eye 1,tircrcık ikint:i ohırso aneEl~< bir rilı
priz sayılabilir. G~cn hRftaki Yılmaz
ruşcnın 2000 mctr~Je Alnasibl g~çmczi 
bu hafta Alnasibin listeden &ilinmesine 

fllacaııını a6yllyeblllrlz. Mesafenin kısa 
o.lınası Sı.nlav içtn daha. uygundur. tls
tel!k kilosu da Mlneden 3,5 kilo daha 
ba!i!tir. Bu tkf sebeb Sanlan Mina ka
tagorl.s\ne ya.klaştırarak :tıu:anma pn
sı vermektedir. 

Favori: Mine. rakibi: Sanlav. 
Beşinci koşu: 

Üç yaşındaki ııafkan .Arab erkek ve 
dişi taylara malı.sus olup ikramiyesi 525 
lira, mesafesi 1200 met.;edir. 

IKoşuya 'kayıdh taylar: ! . Seyran 56 
kllo; 2. Mkar 56 kllo; 3. DUldUl 56 kilo; 
4. Güzel, 54.5 kilo; 5. Be<lia, 54.,5 kilo. 
İkinci !kili bahsin üzerinde blllundu

itu bu k~ud• Seyran blr!ncl derecede 
şanslı gll..tlkmektedlr. Geçen hoft& M
kara geçilmesine nııtmen bu hatta dalın 
IQDSlıdır. Mesafenin ıcs.. olmaaı netıce
Yl daha· da de~tlreb!llr. Gtlzel ile DUl• 
dUlden biri, belki Bedlanın !kil! neticesi 
üzerine mUesslr olacak bir duruma gir
mesi •Urprızı olsa. pekAl& mümkündür. 
Vilyrunsln kaldestne uyarak normal ko
Ştıdakl hzanc ıntennı &ürprlzler üze
rtne yap!.ra.lt oynamaYı ve anca..k sürpriz 
hattalannda ld!rlı çılop, normal lıa.tta

larda tapt olmayı düşünerek oynamala
nnı olruyuculanmıza. tavsiye ederim. 

Fnvort: S.yran, rakibi: MJ<ar - Güzel 
Haft•nın çitte b'hsl lklncl ve 11çüncU 

~(oşular arasında olup, lki1i bahisler 
üçüncü ve beşinci ko~ar üzerinde bu
lunmaktadır. 

ıt..ınıl K URAN 

YENi ESERL~ 
Erzincanlı O(uz A mca 

Blrlnci Cihan Harblnda blr piyade b310fü 
kumandanı oı.ıın Muaılfm !'uad CUcUyener 
brahndan müşahedeye mOstenld olarak yuı

bp muntauman nep-edllrn •TanHl.ıJun Kah
ramanlar) seri JdQ.blarının altınc11.1 cErzin~ 
canh Otuz Omct!ıt çıkmıııttr. Her ldtab 20 
kuruş. Yea:.:\oe utıı merknt İstanbul AdU:re 
kapısı kl\J'flsındald aokak:ta J.fe--Jd,ancık ha
nında .Anadolu Türk Kitab ~posu_ıt P.K.. ı.ıo. 

Teknik formüller el kiinbı 
Elektrik yUksek mUhıendlsl Abbaa Alöç ile 

m:ıkJne ytiksck ırıühendlsl Cemal Önerln ha· 
zırladıkları •Teknik tormllller el kltabııt, ııil 
zcl bir kapnk lçlnde intiıar etmiştir. Eser, 
mtihcnd1•. tcknlsyen, talebe ve teknlkle ul
ra~an he.rlteı• e:ldi\strlrıln hemen her subıe

slndc k:t~tla,ılan problemlerin çH:rillüşllndıe 

kol.ıylıilı tcmL"l. etmek gnesilc hazırlanmış· 
tır. Kitabın !latı 2 Uradır. 

Yer-Gök Bilgisi (Astronomi) 
Bıeyojlu Kız Lisesi matematik ölretmcnle

rlndc:n Şeref Çlntan tarafından yazılan Yer
Gök Bllglsl (Astronomi) adb kltab geçen 
haftanın yayınlan a.r•ında buluıırnaktadır. 
Bu )ı'.lt.1bda yer, gQneş. ay, yıldı:tlar ve &ökte 
gbrUlen v:ırlıkl3r birer birer ele alınrııaktit, 
herkM"ln anlıyabllecell bir lisanla ~k olay
l<ırı açıklanmaktadır. Birçok fclc-11 ve resim· 
krlc bezenen çok faydalı bulduAumuz bu 
kitabı astronomiye meraklı olanlara, ö,tret
mcnlerıe, lbe ve iSfreb'nen okulları aon sınıf 
öircncllcrlne tavsiye ederiz. Satıı yeri tn~ 
kıl:ı\b Kitabevi, flat.ı 22.S k\ln1'tur. 

öLOM 
Muharrir ErtuArul Şevketin dayısı 

Harbiye Nezareti Müsteşar muavinliğin
den emekli kurmay albay 

llAFIZ RIFAT VİDİNLİ 
uzun müddettenberl müpte!A olduğıı 
hast:ılıktan kurtulamıyarak dünkü eu
ma y,ece5i AJtahm rahmetine kavuşmuş
tur. Namın Topkapıdıı. Ahrnedpaşa ca
miinde kılın.ırak ynrın Merkeze!endide 
<>h~ ma..ltberesine ~ömillecektir. ,www. 

Geçirdiği h..tahktan teme.mile 
lyllcşen Dr. ÜROLOG 

Bahaeddin LMlfi Varnalı 
1417 /947 pazartesi gilnünden 
itibaren hasta muayene ve 

- tedavisine baılıyacaktır. -

kaınpına girecekler A. Ertekinler ya~ gözlerini kapamıştır. Cenazesi, bana. vazife oldu. Verdikleri cevabda. 
bugün Cağaloğlu Sıhhat Yurdundan lı:ullıı.na kullana e.kJmJt blr tcıkım !!-

- kaldırılarak cuma namazını mütea- l::trler va.rdır ki bunlaruı üstünde dura-
B. T . İst. Bölg;-;;;tidUrlutünden: 1111 G tl NE R Ö Z tl T E il I' kıb namau Beyazıd cami.inde kılın- rak beni dlnliyecek yurdd~anmı "yor-
Avrupa. turnesine çıkma.lıırından fa.y- 1 ile dıktan sonra E<lirne!<apı Şehidliğin- mıyacatım. Mühim ı;a.ydığım nokt.alnrı 

dalanılarak İstıınbula 3 ağustosta bir 1 deki makberesine tevdi olunacakbr· ltısaca anlatacağım. KendUer1n1 maz-
müsabaka ,apmağa davet edilen, üstün R E F İ K Y U N U S Merhumeye Cen•bı Haktan rab- lum ve hattA haJAskar ııören muhall!-
AmerJkalı aUetler:ien müteşekkil atıe- 1 Evlendiler. met ve kederli arkadaşımız Latif lerım.ıztn her gün Mecllste, i3Zetele.rde, 
tJ.zm takımı ile Yunanlı a.Uctlere karşı 12/7/947 Erenelle ailesine başsağlığı dileriz. aoka..klarda ve her yerde bizlm alffhi-
çıkarılaca.k ta.l..~umızı kurmak üzere ll'illG!ll::!!le!'.!J'~ll_:~~~ıı:'.~~!!I~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~!'!~~~ mizde kullo.ndıkıın ağtt 1anadlar vardır. 
gerekli çalışmalara. Dolmabahçe İnönü ~--- . -·: Tele pa.rtl Zihniyetinden tutarlar d& blz· 
sta.:!ında başlanacaktır. 'k I '( y ~ f B lere totalilerler, dlltta.tllrler deyJp du-
TakımımJZ<la yer aımağa a.cıay görü- Konserve Fabrı a arı e, ogur , oya ve rurıar. şımcıı bunlara yenilerin! ekll-

1en aşağıda adlan yazılı İstanbul atlet- • • yorlar. hUk.ümete "terör kabinesi dlyor-
l•rlnin pazortesı, salı. çarşamba, per- llil! lmalifl!ılarıtıa lar ve hareketımı.ı slyu! irtica <llY• 
şem'be gUnlerl saa.t. 17,30 da sözU geçen .,.. '!t tar1t ediyorlar. Sadece attı41 her ad.ımı 
stadda molzomelcrlle birlikte bulunma- I"stanbul V'l" t" d kanuna uygnnluk bakımından ince blr 
lan rica olunur: 1 aye m en : dlklrntten sUzmeyl ııar edlnen hUktıme-

Erdal Earkay, Erdotıın Adaş, Cevdet 1 - Ticaret Baka.nlığınca. VllAyet 1h~)'3cma. yeniden M ton levha teneit:e t1mlzi kötülemek için TUrldye Oumhu-
Zet,·ycr, ~Jam-ctı Yllzer, Oğuz Şeren, tahsia ed.Umiştlr. , rtyetı ka:r!.unlan He HUlerJn kanunları 
Kudret Aral, Kemal Aks~r. Ali Diken- 2 - Bu tenekelerin CO tonu Viayet, ç.cvresindek1 konserve fabrikalar11e arwnda. kıyaslar rapmakta.n çek.1nm1-
cik. H:ımdt OUrbUztUrk, I-Ia.lOk Reman, rol'urd 1.malA.tçılanncı ve 5 tonu da bOYtt. ve ilAç imal!tçıln.rına. te!rlk edilmiştir. yorlar. BUtUn h.tzruet ömrU ııe bu:;Untın 
Aldeddln Güneş, Do~an Acarbay. Ad- 3 - İhMyac sahlbl•rlnln H/ 7/947 pazartesi gllnU •kşamın& kadar !hti- kudretli Türk!seslni kuran BllYilk MU-
nan Ölçen, Seydl D!nçtUrk. Cahl<I Önel, yacları mlkta.rının birer dilekçe !le V!l~yet.e b!ldlrmelerı llaJI olunur. (9'.'.S~l let Meclliılnln kıı.mınlan arasında l!tlb-
Rıza. tşman, AU Pola~. Ferhtd Barış, dada mesned olanlar bulunduğunu tddta 

~.·fse~~1"\,.~~r;1:;,0~~hın~·~u.!; Akdağ Madeni, Beypazarında :,~~:~'.~.!:~~=~.rı~:~-:~: ;~; 
Frik, Mtln1r Köscotlu, Ahmed Kırlı, V ı... k muhalıt partin1n kanunt mUcadcle yol
Ruhi Sarıalp, ı..vend D•mlrol, M•lımed P. T. -T. Binası ~ antırımca . !arının d•rnlhlnıış olduğu memleketl-
Bt!rkok, Arat Arnrat, Pııvlo, Veysi Em~ P nıizde 1mki..nsızlı_'<lar karşısında. dolup 
re, Büler.d TUrgudcan, h-tellh Kotanca.: T T B'"J B ""d"" ı· · .., •• d t::ı$lllalt ihtimallerinden bnhsejjşinde 
Mehmed Çagatay, Fahri İne!, Kemal Ankara P. . . o ge aşmu ur ugun en: ayaklandırıcı ruhun hdl~ nasıl yaşa.dı-
Balcı, Tamer, İlhan Enüll~men, Baha.- Akdaj! madeninde yaptırılacak o!an ?&482,97 lira, Beyps.zarında yaptırı- ğını blltiln yurddaşlar sezecekler<Ur. B:.ı. 
edd1n, Sabri Kö.seoğlu. Lacak olan 77607,56 lira keşil bedelli P. T. T. binaların~n yap~ işi kapalı z~rf ruhu t'1s1ye.nl:ır ve yayanlar htikO.metl 

B. T. İst. BBlge MUdtirlUQ'ünden: usulile ekailbneye çıkarılmııtır. Ak.dağ madeninin geçıci temınalı 5074
1
15 lıra iç nız:ınıı korumaia. daha dikkatli ol-

nıays. sevkettikten sonra. kanunt huzur Amerikalı ve Yunanlı atletlere kar~ı Benıazarının geçici teminatı 5130,38 liradır. . ve emniyet tedb1rlcrtn1 terör diye va.-
çıkarılacak atıetlerJmıztn yarışma. kud· Bu işe ald sözleşme ve sözleşmede konusu edile!! .~~ıd!,a.ı:. ~~daA: .. made- sı!la.ndll'makla anar.şinln zehirli ba.ta-
retlertni en verimli şekle getirmek üzere nlnin 3,82 lira, Be-ypazarının 3,88 lira karşılığında Başmudurhı~umu:z: ~u~~~un- gına dUşmllş olmuyoxlar mı? 
nlllsabakadan on glln öne& açılması dtl- dan ve bu ilçe p, T. T. Müdürlilklerinclen alınabıJir. ~cak bu .mudilrlü.kler- Biltün bu tecavUzler, kendi tab1rler1le 
ş,UnUlen kampa ılrebUmek tçin aşağıda den yalnız 0 mahalde yaptırılacak b!nalann k&ğıdlıırı aıınır - eksıltrue 18 tem· memlck-etı hürriyete ve demokrasiye kn.
ya21lı derecelerin asaarı kıymet ola.rak: muz 1947 cuma ~ü saat 15 te BaşrnUdürlüğümüz binasında toplanacak Alım vuşturmak 1ddiası altında. milleti blrbt
&a.Clanması ilgili tek.nik kom.ite ta.ra!ın· S.:tım Komisyonunda yapılacaktır. rtne kllskUn .saflar ha.1.inde pnrçalıya
dan lUzumlu gOrUlmUŞ'tUr. Bu eksiltmeye girebilmek !~in ts(€klllerin - kanunt belgelerden. başka - rak a.ı:ıo:ır~ye silrük1emek dllşll.ncelcrint 
İsimleri başka. bir tebliğle 11An edil- en a.z 50.000 Ura bedelle resmt daire binası inşaatını müteahh:d sıfatile taah- kanun yolu ue önlemiş olmamızın ıra

miş olup bu dereceleri satlayamıyan at- hüd ettklerlni ve bu taahhildlcrlni tyl bir şekilde ifa ederek blnanın geçici •e- deslnden b::ışka. blr şey deilldir. cu:n
letler kampa girememekle beraber tek- ya kat't kabu11ednden birinJ de yaptırrr.ış olduklarını bildirir 1946 yıh ~çın- lıu.r Bıııkaru huzurlarında. konuştu:U
ntk komitenin kn.rarııe takıma &1.İ.'me de. remıf dairelerden alınmıı veya bu yıl içinde itibarı dairesine U:yid c-dilmf$ muz sırada benim ştklyetlerim arasında 
haklarını mah!uı tutarlar~ iş beJgelerlni veya en az bu iJin keıif lxdell tutarında r esmi bir d aire bin~ hUkQmet darbesi 1htimallerln1 sezdlğ!ml 

Kampa. glı·me dcreccler1: ~nşaatını §antıye tefi olarak idare 1.·eya denetledikJerini ispata yarar rerou söyiedJğlm dotrudur. Demokrat Parti 
110.m.Eng 16 Gülle atma 13,00 dairelerden verilmiş vesikalarını bir dilekçeye hDğlıyarak 15 temmuz 1947 1dareciler1n1n, son ı.ıecllsten öncekt tatll 
400.m.Enı: 59 Disk atma SS,00 ıalı ""'~ü saat 17 ye kadar Ankara P. T. T. Başmüdtlrlüğü Sahnalm• Kom.'s- devrinde üç dört e.y sonra iktidar 
100.m. 11.3 Clrld atına • 55,00 •~· lk ı ı ~1• yon Baıkanlığına tevdi ederek bu eksiltmeye iştirak ves aları ama an, ~~- mcvkUne çıkacaklarını veya ıu tarihe 
200.m. 23,:ı Çekiç atma SG,OO ~ek mühendis yük.sek mimnr, müher.<lls olmıyan isteklilerin bu titri haiz bir kadar lıükılınete geleeeklertnı söylemi~ 4
oo.m. 

52
.2 Yüilek atlama. 
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76 

kimseyi in}aaiın bqından nthayetinA kadar istihdam edeceklerine dair resen olmaları ve Meclisin kanunı .sUrest n1e1· 
aoo.m. 

1
•
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•
8 

Uzun atlama. 
6
•
75 

tiln.Zim edilmiıJ bl?' Noter taahhüô.name9i vermeleri l;lzımdır. Thalcler ayrı ayrı dnnda iken böyle btr şeytn nasıl mUm-
lSOO.m. 

4
.0

3 3 adım atlama. 
14

•
00 yapılacaktır. IsteklilerJ,ıı kanunun tarifine göre hazırlıyacakları teklıf mek- kUn olacağı sorulunca. bunun 1k1Jdo.rı 

5000.m. li5,SS Sırıkla atlama. 
3
•
40 tublarını eksiltme gilnil saat 14 e kadar BaşmüdürliiğümUz Sr.tınalma Koml.s- eıo aldıktan sonra. belli olacaAını söy .. 

Yüzmo vo kürek yanşlan yon başkanına vermeleri, postada vukubulacak gecikmelerin kabul ediJmiye- lemlş olmaları ba.şka nasıl Jz1lh oluna~ 
İst. B11lges\ mUdUrlU2ünden: ceğ! ilin olunur. (8604) bilir. Celal Bayar, benim bu .sllıUme o-
su sporlan aJant1tı tarafından tertlb- rada hiç bir cevnb vermemiştir. Bir b11ş-

lenen mevs!ınln ilk kürek te4v!k müsa- Jandarma Karakol Bı"nas ı Ka"roir Aksamı lı:a Demokrat m!lletveklli B•şlktoş gazl-
baknla.n 13/7/947 pazar günU sut 13 te Q nosunda p:uU liderinin huzurunda biz· 
Beykoııda ıcra edilecektir. İsimleri ya- • • l I . y f 1 k lerl k&sdederek d!ktelörlerın gUnahl11r1-
zılı hakem arkadaşların teırlflerı rica ve Çatı Ortü mesi Si ap ırı aca nı hayatlar!le ödeyeceklerini hayklrmış-
olunur. ~ ' tır. Diğer bir boşkaoı ha.llro. Ouınhur!ye_t 

S I• ı J d znb1tas.ına Jtaa.t etmetneyt teıtın etmiş· 
Suerl, Te1.Call, tlcer, s&ıeralp, Koray, ar ay I" e an arma tir. Vaten sınırlarınd•n lç durınnumuzu 

Macur, Baltao(ı:lu, Ka.rpnt, Ulbatur, K.1- ~ &özeW:venler:e ,.e dUfkUn 
8

-unumuao 

yatovıç, Saka. Sonı:u. K ) "' d bekl!yenlere itarıı yurdun eınnlyetlni 
Büyükler ve bayanıar 2 nc.ı ~>t omutan IR°lll an ! korumak m•>'ullretı altında buıunan 

yUzıne ;>11r1şları 12/7/947 cumartesi ır11· ~ hUk1lmet bu sözler! eğl•ncel! bil' h&\•ı<-
nu saat 15 te Moda yUzme havuzunda I _ Eksiltmeye konul an iı: Saray ilçesinde inşa edilecek jan- dls olarak d!nleylp geçeb!lir mlydl? BU-
yapılocalttır. isimleri yazılı hakem ar- darına karakol b ina!! k argir aksamile çatı ö r tülmesi işi. Bu iıin keşif !Un bu sözlerin yaptı~ı bulut arkasındo 
kadaşların teşrınerı rica. olunur: Suer1, hııngt !eoa.lıklann ha.zırlandığıru ke§lt 
Te'-Can, Bayda.r, -unlp, Denglz._ı.,ey- bedeli c l0354• lira c 12> kuruştur. için çalışmak ve ne zamnn nerede pat-
lA, Saka; Eryar, Erler, Özh~k. Saka, 2 _ E ksi ltme : 17 / 7 /947 tarihine rastlıyan perıembe günü lıyacatı bellJ olnııyan k•n;ıklıklam kar-
Songur; S•karya, Dlnçman, Erte, El- saat 15 te Saray J, Birlik K. açık usulle yapılacaktır. şı tedblrlJ bulunmak vnzlfemlzdl. 

Bu acı haki.'ıatlc-rl söylemek!~ tahrik'• 
slz, tccav~üz, tehdidsi~ ve no: mal ça• 
lışan bir muhalif parU hayatJnın geliş"' 

mesine de hlzmet etmiş oldufuma t:a .. 
niim. 

Türkiyede halk aleyhinde hiçbir taz• 
yik yoktıır. Her münasebette tekrar et .. 
tJğim gibi b3şka memleketlerde asırlar
ca süren c;atl tıma ve çarpışmalardan aon• 
ra. alışılm.If bir .reJı.mın ba.llangıo devri• 
nin ı.eabı olarak her tarafta ga.yretkef• 
lilder türlü «ı.ısurlar olabilir. ·Bizler he• 
1)lmlz: her taraf birden aynı iyi n!yetl• 
çahşmak sayesinde varacağımız bafal'l 
hedefinin mesafesini ancak kısaltabilirts. 

Hiikumelin elindeki emanet büyüktllr. 
Büyük Meclis bizleri vaıife başında tut
tukça Meclisin arisız murakabesi altın"' 
da yolwnuıa böylece devam edeceğiz v• 
Cumhuriyetin bütün ka.nun müessese-: 
ltti kuvvetle ve adaleUe lfliyecUijr. 

Bütün vatandaşlar hakltında oldui'S 
gibi Deml)krat Partili yurddatlarımız v• 
~reclistekJ muhalif arkadaşlarımız hak• 
kında da en iyi duygularla barekeU n.• 
:zl!e bilmekteyiz. Meydandaki reallıeye 

r•ğmen Tilrkiy-ede l:ıa!ın hürriyeti ol• 
mad1iını ve bnsını nefes almaz hale ge
tirdiğimizi iddia etme:ıt halu:ızlıktır. Bu.• 
günkü tartlar altında en na.:alk bM,e• 
mizde sıkıyöoetiml lüzumsuz görmek 
hat!\..dır. Kanunt bir mUessese olan sı.10"' 

yönC'tlm kararlarını suçlamak yenlzdir· 
MuhalU parti boşkanının sıvıısta sı!Y• 

lcdlklerln!n doi!ruluğunda ısrar etmesi 
hatadır. Celal Bayorın parUnln ı, Jılerl 
dedl4J noktalar üstünde benim lçln kul• 
! andığı haklhtten inhiraf isnadı da ba• 
tadır. Biz bütün bunları yalnız ve ~ 
kişi arasında konuşmadık kf- ' 

Adalet bahsindeki haksız s!Szlerine ge•, 
lince: 

Ceza Kıınununıı, Meclisin meıru!yetl 
aleyhlnde bulunanlara karŞJ. konulan 
hükmün bir yerdeki sııçlmin k:anunsul 
oldui!unu •Öyllyenlcre tefillil edlldi41 
hakkındnkf sözler ne kantına, ne de taıt• 
bikata uynuyan me.snedslz ve mücened 
btr iddiadan !benottır ve bu yolda hl;bit 
yerde hiçbir kovuşturma yapılmomıştır. 

Fik!rlerlmJ burada kesmek istiyorum. 

Yaydıkları ves~<alar hakkında ıöılerf .. 
mln baıınd• ifade ett!Jılın açıklamayı f9 
İ~lerl Bakanı ~apacaktır. Vesika dlye 
ort:ı:ı;ya konan şeylerin mahiyetini tehldk 
için tabii kendisine biraz zaman azım• 
dır. 

Bizzat CelAI Bayar da dahil oldu~ 
halde O.mokrat Parlll! yurddıış ve or
kada§lann bu çok gUç şortl&r altınds 
meınle!<etin ,erene ve kuvvetle ayakta 
tutulması vaz:1hslnln lcablarıru takdJr 
edeceklerine ve heplmlzJn bir arada 
yurdu i!:-inden saramadan çok partili ha-
yatın ff"ylıli neticelere götüren yolları 
ü.stündo birleşeceği.tnlıe kani bu]unuyo"' 

men. 3 _ Bu ite aid keıif klğıdlarile eksiltme. özel ve fen ni şartla§- PollUka tecrübesi yeter derecede olan Amerikalı atletlerin dikkate 15 ----- ---''--=-_.:.....::.:; ______________ _ 
mala n görmek istiyenler ctatil günleri dııında• her gün saat t en S k ki d 

şayan dereceleri 16 e kadar J andarma Komutanlığında müteşekkil komisyona baş- o a ar a taş ve tükrük Bursada orman 
ruz.> 

Atletizm Federasyonundan geltn ma.-
ltımata g6re, Amerika eklp!nde bulun&D vurarak b ilgi edinebilirler. yagw muruna tululan katil 1 b 1 d 
atletler 100 metreyi 10,5 ve 10.7 de, 200 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c77h liralık geçici yan~ın arı aş a 1 
metreyi 20.6 ve 20,9 da, 400 metreyi gÜv.enlik vermesi ve en az ctatil günleri dışında> olmak üzere üç gün - Baıtarafı ı tn.ci ıa1ıiffltde - Bursa 10 (Telefonla )- Evvelki ak.ı 
48 • ve 47,8 de 800 metr""' l ı: ... ve 152 ki l f der ol111uştur. Bu tahıd, tunları söyle- ı::am Orhan"'a%i ilçesinde bir köylünün .- ' .,. .~ ' önce Tekirdag· V a l ilig"ine ba•vunrak gösterece eri be ge ve r e e- ' " 
dakikada, 110 maniayı 14,5 te koşmakt!l· v mi!ftir: dikkatsizliği yüzünden çıkan orman 
dırlar. YUksek atlamııda. 2,04, uzun at- ranslara göre yeterlik belgesi almaları ve 94 7 yılına aid Ticaret O da- c- Yusuf bana sık aık, Mfivessere yangını, 200 dönümlük bir saha yan• 
lama.da. 7,65, gırıkla atlamada 4.37, gUl- sı belgesi v eya Esnaf O da}anndan verilmiş k im1ik belgesi göstermesi söyle de kızını bana versj. .. ı derriJ. h1.ü .. dıktan sonra aöndürülmü,tür. 
leyi lB.64, diski 1.se 63 metre atmakta- ve ayni gün ve saat te eksiltme komisyonu od8.!:tnda hazı r bulunma· yesser de dalına kızım kilçüktür; nAsıl Bu gece şehrimize gelen haberler• 
dı.rla.r 9 1 OZ ) vereyim cevabını verirdi. Bonim teh- göre Orhanelinde de bUyUk bir ormart 

Bu 
0

mtısabaltalar Jç.tn Yunanlılardan ları llzımdır. ( ._ didden haberim yoktur.• yangını çıkmıftır. Yanıtın yerine ku'l-
J>1r ekJp davet edllm1şt.lr. Amerikalı at- Ikincl dlnleı:ıil~n 4ahld gene aynı tek. vc-ill ekipler gönderUmişUr. Ateşin ıe .. 
tetler 30 temmuzda Prag'dıın uçakla. ge- kede oturan İkbal Özgender de funları nlşlemenı.esl için tedblr alınmaktadır· 
leceklerdlr. Raf!ı•ne Zevtı·nyag"' 1 Al•na"'ak söylemiştir: Bu dakikaya kadar )langmın önlcndl• İstnnbubpor Adapazann a gldlyor I[ J n 111 •- Bir gün Müyegserin odMında otu- ~ine dair malOmat gelmemlıtır. 

• ruyorduk. YtUuf, kapıyı tekme He aça~ 
Adapaza.n (Hlısusl} - Ad•ıw:ıır Ereg~ li Kömürleri işletmesi rak birdenbire içeriye girdi ve kadının 

Genelik ve GUneşspor ku.1Ubler1n1n da.- üzerine doğru yürliyerek: .Hacerle ev-
veti üzer.ine bt&nbulun blr1nc1 11k t&- G J M""d"' ı• • .... •• d lenmeme mini olan sen.sin. Seni öldü-
lc1ınlanndan btanbul>por, transfer &- ene U ur UgUU ~n : receğim .. dedl. Yusufun bu haline bir 
yınd& harlcden aldıtı b!r!ncl ıunt tut- Kapalı ı:arlla 100 ton ı"Bfine zeytinyağı alınacaktır. defa daha tabld olmuştuk.> 
bol<ularla takviyeli ve çolc kuvvetli bir Şormome : Sanık Yusuf, şahidin bu i!adeslnl ka-
kadr<> Ue 12 ve 13 temmuz gUnlerlnda bul etmomlş ve: 

Zotıguldakta : Erel!ll Kömürlerl Ifl<'l:mesl Genel Müdürlüğünden: 
iki m:;.,ı&pm&lc Uure Adapazarma ııe· Ankarada ı Etıöank Genel Müdür!ilğünden •- K•ndis!le aramu iyi delildir; o-
ler.ekl · , Jstanbulda : Etibank Istanbul Şubesi Müdürlüğün.den nun için böyle söylüyor.> demiıtlr. 

Atına ikincisi P anlonlos UJl Imıhd Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi llfüdiirlüğünden' Uçüncü ıabld. Nedime Türkten b!l-
Türklye seyahati e ; alınabilir, diklerin! föyle anlatıruştır: 

Atına tutbol 1!kl ikincisi ve halen ne- Eksiltme, 23 temmuz 1947 ça,.,amba günü saat 16 da yapılacakhr. •- Bir kaç ay evvel eanık, Müy.., ... 
t'...celenmJ.yen Yunanistan şampiyonası· Tekill '9e teminatları havi zarfların en geç ihale günU saat JS e kadar rin oda.sına girip üzerine hilcum ede-
nın bafWUmlarından Panlonlos talomı 4ı..ım-ız baıkatlbliğlne ver!lını, olması lazımdır. Postsda vukubula· rek: •Kwnı bana vermiyorsun. Ben de 
12 temmuz 1947 cumartesi nUntt tzmıre b lınma Eksil senl ya11atmam, ıt demişti ve kendisini o cak gecikmeler nazan iti ara a z. · tmeye girecek:lerln c-20 .000> 
gelecek Ve llk maçını 13 t.emmım!& Al· Ural ak ~ el olümle tehdid etmlıti.> ık muvakkat teminat ÇC."iı ' 'erm eri şarttır. k tııy ile -pac.ıctır. Bir hıı.ft& tzmınıe Yusuf, bu ıalıl!le de aynı t• ilde lti-

J"' •-' etme, !haleyl dUedl,._, ,... e kılmen veya tamamen yapıp yapmamak- imi tir kaldıktan -nra 19 ve 20 temmuzda Al-- ıfl 6 ...... raz e ş • 
•v te ırerbe>ttir. (8!)16) 

tmordu ve Kal"$'ly&ka Ue eon maçını İİllmmmm••••••mımmııı::ım•m•mı::zı:ıııı::mııı1S:ı1•m•!!llllll!!CliZi 
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Son olarak dlnlenflen Cemal Türkten 
yapacaktlr. ise, garson olduğunu ve her gece geç 

Kalp ~O kuruıluk basmıı 
Kalp eııı kuruJlultlar basa.rı. Yunus adınd:ı 

bJr gene, Blrlnd Atırceu Mahkemesince 1 
sene h3pse m;ııhkilın edUm.J..ııUr. 

Ustsd Ömer Rıza Doğrulun bet· 
yazarı bulunduğu ve dotu ve b•
tının en namıd11r bilginlerinin 
yazılar!le çıkan dini, ilmi, ablild 
ve siyasi büyük ha~hk mecmua · 
nm sekizinci sayısı bugün çıktı. 

Bu sayıda Ömer Rıza Doğrulun 
Hay8. Din ve Akıl başyazısı ile 
U.tad Ahmed Hamdi Akseldnln 
Kur'an Saa&t Kaynağıdır ; prof<"
sör Taba Hüseynin Peygamberl
mlz Devrinden ve Hayatından 
Canlı Sah.ifalar, Zemzem Kuyusu 
adlı yazaı, son asrın İsHlm filozofu 
Muhammed Ikl:ıalin Kur'nın Tarih 
Hakkındaki Görüıü ve profesör 
doktor Fahreddin Kerimin Din 
Terbiyesi Llikliğe Aykın J:ı.ğildir 
ve Kur'andan Tlhflmlar, Peygam
berimiz Dilinden Dersler ve d:ıha 
bir çok ilmi ve d1ni yazılar, fıkra
lar vee:ıire .. 

Türk B:.ı.~ı nlan Dağıtma Bürosu 

Elektrı.k Tesı· ~ ... tı Yaptırıl ... cak vakit işten geldiği uıman Yusufu Mü-"'°" a. yesserJe Hacetin oda kapı.sının önünde 
gördüğünü söylemiş ve • Tehdldden ha

İL ER berim yoktur! > demiştir. BANKASINDAN : Son ıabidln de ifadesi alındıktan son-

1 - Adıyaman kasabemım aıı tın-bini • jeneratör gunıpıı tesisatı, yilk-
'ek tevettür febekesl, alçak tevettür ııehir ıebeknsi l<!sisatı yapbnlacaktır. 

2 - 'Tekmil tesısabn lı:Ofll bedelı 180.187,40 liradır. 
3 - Geçici ternlnat 10259,37 liradu. 

4 - Telı:lillerin kapalı urfla en gtç 15/81947 cuma günn aaat 17 ye kadar 
!ller Banltası Ticaret 4lerl Müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edllmtı 
olmalıdır. (Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.) 

5 - Dıale, 21/8/947 pertembe gDn(l saat 15 le Bankaınıı idare Meclisi 
ı;arafından yapılacaktır. 

8 - Banka, lhaleyl yapıp yııpmnmakta serbesttir. 
7 - Keşif ve ,artruıme bedelsı. olarak Banka Ticaret fılerl MüdUrlD-

Ji!nden alınabilir. (8207) 

Elektrik • 
tesısatı yaptırılacak 

Ba,kanlığından : Tirebolu Belediye 
1 - Tirebolu ilçeat kasaba dahill elektrik: tesisa tı (santral bine.!ı motör ve te

ferruatı,. montaj ve ,ebeke) kap."llı zarf usulile ek..!iltm~ye' konulmu.ştur 
?ı..Juhamm~n bedeli 100877 yüz hin sekiz yüz yetmiş yedi Türk: Uıasıdır. 

2 - Tesia:ata aid proje ve ~artnameler Tirebolu Beledive Başkanlığında görüle· 
biUr. lsteyenle:·e ilti yüz elli iki lrnnıt bedel mukabili ıartname gönderillı. 

3 - Eksiltme 30 temmuz 1947 çarşamba günü saat 16 da Belediye dairesinde 
toplanncaık encilmen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muva)ş:kat teminat mlktnrı 6293.85 lir-adır. 

S - 1stek1ilcrin 2490 sayılJ kMnında yazılı voeslkalardan ba,ka evvelce müma· 
sili elektrik işlen yapmış olduklarına dair vE'.$ika ibraz etmclcd 13z ımd ır. 

6 - TekUf mektubları 30 temmuz 1947 günti saat 15 e kadar Belediye Boşka.n . 
lığına verilmelidir. Po.ıadaki ger.ikmeler kabul edilme:ı:. (8818) 

ra dava sona ermiş ve ıanıktan son sö
zü ıorulmuştur. Yusuf da c:evahen: 

,._ Ben ~filyesserl ölümle tehdid et
mlş değilim. Kararı adalete bırakıyo. 
rum.. demfştir. 

BOO.hare yargıc Fehmi Tüzmen, mah. 
keme kararım san1~a tebliğ ctrn'ştir. 
Kararda şöyle denilmekte idi: 

,Müyesser! ölümle tehdld etliği \dd!
asile sanık, Sultnnahmcd, ~·fehmedpaşa 
yokuşunda 40 numaralı Buhara tekke
sinde mukim ve halen MüyesscrJn kıtı 
Hacer! öldürmekten Ceza.evinde mev. 
kuf bulunan; Cihangiroilu, Gülsiim
den doğma 1320 doğumlu Yusuf Kıpçak 
hakkında yapılan açı.k duruşma :::onun
da: San1ğın Mehmedpaşa yokuşunda 
Buhara tekkesi denilen binanın dl~er 
bir odas.ında oturan l.iüyesserin 13 ya
tındaki kızı Haceri ( senedenberi ıevip 
takıl> ederek son zamanlarda evlenıne 
teklif ettiği ve bu tcklHin reddedilme. 
sine rağmen Hacer kızı trıkib ve lz.'ıc

dan geri kalmadığı gibi daima oda ka
pılarının önünde gezip Mi.iy~sst-rl de 
ötümle tehdid ettiği !lahit olmuştur. 
Kocası veremden sanatoryomd.'l yatoo 
bir kadınla küçük kızının kimsesizliğin. 
den istifade etmesi ve onlara y::ırdın1 
edeceği bir sırada kötü niyetler bC'SlP. 
mesi ve mrığdurun durumu ile suçı.ın 
tarzı icrası şiddet sebebi görülerek sa-

Milletlerarası atıf müsabaka· 
sina İ ştirak ediyoruz 

Ank11ra ıo (Telefonla) - ıo ağustoo• 
ta Stockholm'Ca yapılacak olan millet"' 
lcrarası atış müsabakasına tıtirakimlz 
takarrür etmiştir. Bu yılın TürJtiye 
a!lş birincisi Diyarbakırlı Ragıb Kir· 
mantı He Tilrklye tk.lnel.st Demirspor• 
dan Nuri Vural, bu mil.sab:ı.kaya gön .. 
derll~ceklerdir. 

Mara§ ve Siird V ıılilikleri 
Ankara 10 (Telefonla) - Açık bu• 

lunan f\1araş valiliğine Seyhan vıU 
yardJmcısı Emin Refik Kırış, Siird vı
lili~ine de mülkiye müfettişlerlnden 
Turgud Baikaya tayin edilıniıtir . 

Esnafın şikôyeti 
Birçok ~n:ıf ierck remı! mnkaml•r:ı re· 

rckse gıt7eteTere mllracnııt ederek kendl't-rtı'I • 
den E.snnf Odıuınc3 aldııt •1ındıtı. ayı:ıt• 

F.sn:ıf Ha~tanesl iı;-ln de yardım pora~ıı ile• 
slldHU halde ılmdl de Mnaf ttmlyetlttl:ıl1' 
ayrı ayrı aldat bıtedlklerlnden tlltdyet etmiş• 
lf"rdlr. Keyfiyet CH.P. kanah ile de tetklJc 
('dilmlı ve bu iki t~ldl.!lhn blr\~Urllm"!!l 
için hOkOmct ner.dlnde tıe,ebbUl-ta bulunul• 
mu..stur. Btıgiinlcrde bunn 11ld bir kanun ta• 
ıarı.!lının B'1yllk Millet 1\lıecUsJne s-evkıedl1e• 

ce~I haber alınmıştır. 

nığın hareketine uyan Türk Ceza Kı 
nununun 191/l ncl maddesine tevlllı:an 
iiç ay müddeUe hapsine Yaritrl.aY yoltı 
:ıçık olmak Uz.ere karar verllm!ştlt.> 

Yusuf mahkeme kapl!ından çı1t3r çık· 
maz koridarları hıncahınc dolc'uran 
yüzlerce klşi kendisine · yuha• tekme:e 
başlamış ve bu arada büyük bir tükil· 
rilk yaA:mur-una da tutulmuştur., Katli 
Yu~uf da etrafına tükürükle muk:.bele
cle buiun3rak nezarethaneye ka3&r :in
miştir. 

Yusuf btr müddet nezarethan~de kal
dıktan sonra saat 12 de yonıncia mev, 
ku!iardnn Mehmed Çabalar (M•rsinll 
Ahmedl yaralıvan ve hnncı l.1'~hn1cdi 
öldüren) ve iki de jandarma oldufU 
halde ı\dliyed•n çıknnş ve bpkı kor!· 
dorlarda olduğu gibi .yuha. sesierl v11 
tükilrilk ya~muru altında Ebllssuud 
radde.ei, AlavkBşkü. Adli Tıb, ve Alem
dar caddec:inı takiben arkasında bin ki' 
şiye yakın bir halk kütlesJ bulunduğ\' 

halde Cezncvine kadar güç-lükle ıeti 
rilmiştir. 

Katil Adli Tıbbın önünden geçerke1' 
de büyük bir taş yağmurun• UğTBnUŞ' 
ıır. 
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STUDEBAKER markalı KAMYONLARI 
l\lontajları bltn1iı:ı depomuzda teslime bımrdır. 
8,25 X 20,10 eb'adınd3 1&.stikli bu kamyonlar 

orosüs KAROSEBİSİ 
yapılmak içfn de en uı:u:z: ve müsaid tiplerdir. 

r~üracaat yeri : 

IC• 

T i T A s 
TİCARET TÜRK A. Ş. 

İstanbul Bahçekapı Taş Han, kat 1, No. 22 - 25, Tel: 24735 -
Galato, Karaköy Palas karşısı No. 92 - 94, Tel: 40166 

Ankara, Ulus meydanı Koç.lk Han, Tel: 2305 

24736 

GRİP, BAS, DİS ve ROMATİZMA 
AGRILARIHA KARŞI 
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Büyükçekmece Gölünde Balık Avlama 
Konuldu Açık Arttırmaya 

Defterdarlığından : 

Hakkı 

1:.tı .. BüyUkçe!<mece gölünün balık avlamak hakkı ile beraber av verg1s1nln ve 
t ~ol ağzındaki dalyanda tutulan balık~arın yalnız av vtTglı:inin 1 ağustos 947 

1~~hlnden 31 t~mmı:z 948 tarih.ine ka<lar bir sen-elttı. ıo temmuz 947 tarihinden 
•· Bren 15 güu milddet!e 9.1;•k ıuttll'mr.ya çıkarılmı~tır. 

Tahmin be:ieU ısa Uradır. 

Geçici temfn.ıt 56 lir.ı 25 kuruştu":". 
t'? İhnte 25 temmuz 947 curıa günü sa.at 14 t! Balıkhane binasında av ver
~~rı mUjtriyctlnd!!kl komlsyont:a yap1la.caktır. İstekli olanların ihale günü 
,.·llrnaya kahlmak üzere kcmU.yona rr.Uracaatlert ıı=ur. (92. 

MİMAR, MÜHENl.1İS ve MÜTF.AHHİDLERE 
PLAN, PROJE ve RÖf.ÖVE gibi acele 1.şlerinlz:i, temiz çalışan, 
de.sinatörlere, ıüı·'atle ve ucuz yaptırmak isterseniz 

23426 ya telefon ediniz. 
4 üncü Vakıf han 4 üncü kat No. 18 ., eae 

muktedir 

Hükumet Konağı Kalorifer Tesisatı İşi 
l(ırklareli Bayındırlık Müdürlüğünden: 

lt l - _Kırktar.!li hilkO.mc~ konağı kalorl!er tesisatın& aid kazan, ra.dya.tOr 
teferruatına. 1.ld 1$ln k.ape.: ı zart usulü ile ek!Utmeye konulmuştur. 

Bu tıtn ke§lf bedeli 6141J.25 lir•dır. 
l! 2 - Ek.s.rltme 1/ 8/ 947 tarihine ra.slayan cuma. günü saat 16 da Kırk.lare.U 
1Yın<11rhk dairesinde toplanacak koın!.syonda ya.pı.laca.ktır. 

f.lalebll Sünnetçibaşı Torunu 
SOYllAN SÜNNll'fÇI 

Ahmed Temiz 
Taşradan geleceklerin 

lstirahatlerl temln edlllr 
Çarşıkapı tramvay durak 
k8rşısında No. 3 Tel: 23860 

Marmaradan Uteyinlı. ,.
su TÜRBİNLERİ 
Fern! eartlarl:ı hidrolik değir 

men ve elektrik tesisleri yapılır. 
Fazla Wsili.t için adresimize ya
zılması rica olunur . 

l l•mAmdmriesm: .. iTiÖaYiEİlı-llİPmAm~jl~UKOVA -KAYIB - 9.1 7/ 947 tarihinde hastane-
nıizin mührü kaybolmuştur. Yenisi yap
tırılacağındo.n eski.sinin hükmü olmadığı 
nan olunur . 

Sağlık Yurdu Hastanesi 
Müdürlüllü 

,_ OPERATÖR -111111111. 

RIZA ÜNVER 
Doium ~e Kadın ffa5tahJdan 

l\füteha.55151 
Cağaloğlu Nuruosmanlye caddesJ 

No. 22 Mavi yapı. Tel: 22683 . 

3 - Geçici teminatı 4320.67 liradır. Karamürsel Asliye ıtukuk Yargıçlılın-
IGw" 4 - Bu işe aıd keştfnaır.e ve şutname ekleri B&yındırlık mUdürlüğünde dan·. (947/ 24) 

-~•bilir, 

le 5 - İstekliler tem.ınat. makbuzu, Ticaret Oduı veslkası ve yl!ter!lk belge
\ .. rtnı Yllkarıda 1k1n~i maddeti.~ yazılı saatten bir saa.t evvel makbuz muka.bllinde 
..ıtrıısyon reislillne ı.ereceklerd!r. 

\' 6 - 2490 sayılı kanunun 31 lncl maddesinde yazılı şekilde tanzim olunan 
e kapah zarnnr postndB. vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

hı: 7 - Bu lşe girebilecek müteahhidler en az 40,0ÔO lirallk bu şekilde bir :!.ş 
lr,ftnış oldukl3rını gösterir belgelerle Uç giln evvel tı makamına. mUrac.aat.ıe 

"'rltk belg,,.leri alac.aklarıdı.r, (9208) 

SATILIK AMPLİFİKATÖR ve HOPARLÖR 

Karamürse1in Çsmçu..1rur köyünden 
Hüseyin Bayrak eşi Şefika Bayrakm 
kocası Hüseyin Bayrak aleyhine a;t.Jğı 
boşanma davasının yapılan duruşması 
sonunda: Taraflar arasındaki evlilik bir
liğinin z.e"vaHne ve kebahatli kocanın biY 
sene evlenememcsine 25/ 61947 de karar 
verilmiştir . Davalının ikametgahı meç
hul kaldığından bu hükmi.in tebliti ye
rine geçmek üzere usulen fl!n olunur· 

(9192) 

BURSA KOZA TARIM SATIŞ tr D o K T o R _, 

'B~u~!~?~!u~! T~R~ar~t~~12!~~=p~ifi:aıör ile b~ 1 Muinee~!:,~~~ı!!yanç 
•ded mikrofon, üç ad•d PF-RMANENT Hoparlör ile Jll•denl muhafaza, le lloslalıkları Mütehassısı 

.,hır aded yerli Preamplifikatör satılıktır. 1 Saat 3.5 - 7 ye kadnr 

·~~~~~~~!__~T:a~ı~;b~o~lıml~ar~m~B~lr~ll~~m~~~e:_:m:iır~-~a~ca~a~tl~erl~-~~İ~Ş~Je~f~İ~~~ ı•B•e•yoığ•lu .. A
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Kablo Ferşi, Kafir ve İmla Teıeıon: 
42529 

l
• Teı·can Asliye JJukuk Yargıçlığından: 

E T T I. 1 t elerinden . Diyarbakır Camiikebir mahallesi 112 
' ' ' • Ş e m ' hanede kayıdlı Ali oğlu Nihed Karaca-

2t ı'7, l - Muhammen bedeli '75,000 lir& ola.n kablo ferşi , hafir ve imlft. iş.1'11 dağın soyadının Kejanlıoğlu olarak tas-
94'7 pazartesi günü saat 14.,30 da açık ek.slltme surettle ihale edilecektir. hihine Ter.can Asliye Hukuk Yargıçh· 

2 - Muvakk!Lt temlna.~ 5000 liradır. 3 paro.sız tedari.'< ğının 27/3/ 947 gµn ve 241 /55 ıayıb ka-
•<!ıttblltr- Bu işe ald şartnameler levazımdan <Metro-Han) rarlle hükmedild;AJ ilan olunur. (9196) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<0_10_5>~ 

Harman ve Biçer, Bağlar 

Makineleri Satılacak 
Yeşilköy Tohum Ürelme Çiftliğinden : 

'I Çiftliğimizde i~ler vaziyette bulunan cCase> harman makinesi , 
: e tMaesey Harrİ> biçer bağlar orak makinesi açık arttırma ile sa .. 
•l•c•kt ır. 

1 Arttırma 1 7 /7 /94 7 per§emhe günü eaat 1 O da Ye§ilköy Tohum 
'1•h l.ıasyonu binasındaki komi•yonda yapılacaktır. i steklilerin mu

~ı teminatlarile müracaatleri. (9227) 

e,, RUMELİHİSARINDA SATILIK EY --· Rumelihisarı iskelesi karşısında asfalt güzergahında Boğaza tama .. 
lnile b.ikim manı.aralı, Mekteb çıkme.z.J sokak 5, 7, 11 ve 13 kepı .sayılı 
sofa \Te müştemilatı ayrı olmak üzere 12 odalı kuyu ve bahçeli bır ev 
•ı::e]e satılıktır . 

İstiycnlerin her gün Dolmabahçe Cami karşısı 4 No.ya müracaatlerl. 
il' 

-.~ .... an .. İol~u=n~u~r,İ:ı.ııııııa:ll!llSllllllll! ............................ 111 .. llİi 

SevroJ.e Otomobili İ~in Komple 
Sanzıman Alınacak 
Su İşleri' Birinci 

Sube Müdürlüğünden : 
kı.ı 1937 modeli v• Standard 24 ~eyglrlik blr Ş•vrole otomobilin• ald fMııman 
tdi!Usu ve içlndek.J dı,u:er tamıunen kend1 ınodell olmak Uzere ve muayene 

ftl •f~ ·ı şn.rtı e satın alınacaktır. B 
dırJı Bu tanzımaru komple olarak satmak btfyen1erin tekliflerini B~na a~; 
bitd lı Su işleri Müdürlügüne 118/947 tarihine tesadüf eden cuma sUnilne (1:l7) 

ırrr~ıeri ilan olunur. • 
DADI ARANIYOR 

b Sekiz aylık bir çocu~a bakmak ü:zere bir dadı aranı)'or. İstck)ilerin 
l(o·n!ervislerile beraber Sirkeci l\1imar_vedad cad. No. 26 veya Istinye 

t;g 0.Ybaşı Cad. No. 329 müracaat etmelerı. Tel: 22615. 

ffijkilmet Konağında Muhlelif Tamirat Yaptırılacak 
Mudanya Malmüdürlüğünden: 
-~ 1 - Hükumet konağının üst salonunda yapılacak camekanlı 
,,,;1~b banko ve çinko saçak su olukları, helilardaki rezervaların ta· 

ti Ve helalara 15 pik boru konması ve kırık cam takılması, 
2 - Bu işlerın ke~if bedeli 3 1 60 lira 62 kuruıtur. 
3 - Geçici teminat 2 3 7 lira 4 kuruıtur. 

"1" 4 - Onarıma aid keşif ve fenni far tnameler her zaman Mal
Udürl"•-. d ugun e görülebilir. · 

~. 5 - 717 /9 47 tarihinden itibaren 15 gÜn ,üre ile açık eksılt~~: 
ı konulınuıtur f,teklilerin 1 / 8/ 947 tarihine rastlayan cuma gunu 

~::ı I 5 le hu i~i başarabilecek durumda hulu_nduklarını g~ıt~ri~_.8.a: 
d dırJık Müdürlüğünden alınmı§ bel ge ile bulıkte Malmudurlugun 
•kurı . (9199)_ 

u u komısy_o!!_a bMVUIID!l.a!! !çıkl•!!1!· -

Tercan Asliye Jfukuk Yarı(ıçlığından: 
Kemahın ~fektebönü mahallesi 23 ha .. 

nede kayıdlı Hafız Mehmed oğlu İbra
him Şina.J:il Özyurdun soyadının Evliya· 
oğlu olarak tashihine Tercan Asliye Hu
kuk Yargıçlıfmın 10/ 4/ 947 gün ve 247/ 
67 sayılı kararile hükmedildiği ilin olu
nur. (9195) 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir. 

TEBEDDÜL 
Mübalağa lı gayri tabii 

" Makyaj,. kalmadı. 

ende sürülecek gayri mer'i 
veni bir pudra, tabii b l~ 

güul!ik verir 

' 

ParUln şık kadınları. . ,.eni btl 
moda icat etmişlerdir. Bütün gün 
sabit dura n ve hlc; parlaklık izi bı· 
rakmayan. blr kül teni veren yeni 
blr pudra bulmuşlarda. 

Bunun gn-n; ipekli elekten ılç 
defa gecırtlml4 en ıa.f ve en ınoe 
pudrayı ikJ deta krem• kôpOı}U De 
karıstırtlmaSJ usulO ile h:ah edile
bilir Fransa. klmyacerleri.nln se-
nelerce araştll'malar ı neticesinde 
elde edilen bu usul. Toka1on mü~s
sesesinln ınhisan altmdada. Bu re
ni Tdlc:alon pudrası. artık pulak 
burunlara ve yağlı cı_ıııere ebedi_
ren son vermiştir . Cıldı.nlu, seki1 
uat z.arfmda "Mat,, . duran nefis 
ere gazel bir renk vcrır . Rü.ı.glrdııı 
ve yağmurda ve haU~ terlcmed• 
cildlni%l parlalc: göstermez. "Fiııı 
Mat .. Tokalon pudrasmı kullanırsa
nız simanIIll bır ft(j] yaprağmm lau
ltğlnl ve g!Uellilinl bahşeder. sevim• 
Uliğinizi ve caz;ibenlıl blr kat daha 
arttıt11'6mız. On muhtelif ve ;eni ca
ılp renkte olan TokaloD pudrasmda.o 
b\rtııl intihap >diniz. 

İ$tanbul 
(SATILI K EMLAK ) 
Defterdarlığından : 

Dosya No. CiNSİ Kıymeti feminatı 

Lira Lira 
5230115719 B<yoğlu, Şehirl Muhtar Malı. Sakızağacı Cad, 

387 ada, 18 par!el elli 42, yeni ve taf 34 kapı 
&ayılı 96 M2 klrgir apartımanın 2/16 payı. 4750 357 

52301/ 5770 
52301/5771 

Beyoğlu, Bostan Mah. Kurtuluşderesi $o. 79S 
ada, 19 ve 20 parse1, eski 127, 89 ve 21, 87; 
yeni 109 v~ lOJ, 105 kap\ sayılı 42.so+«.50= 
87 M2 iki arlKI, 249 19 

52301/2846 Eminönü, (Yenikapı) Tülbendci Hüsamed .. 
din l\fah. Yf.nikapı Cad. 775 ada, 36 parsel, 
eski 3, yeni 75 taj

1 
4J kapı, 26 I\12 k;irgir dük-

kanın 25/ 600 payı. 175 14 
52301/ 5906 Eminönü Çarıı I\tah. Kereciler So. 2772 ada, 

9 partel,
1 

eski ve yeni 27 kapı sayılı 1.50 M2 
k3rgir dükkin. 180 14 

52301/ 5903 Eminönü, Çarş ı Mah. Ressam Basmacılar 
So. 2773 ada, 13 p:ırsel , eski ve yeni 48 kapı 
•ayılı 8.50 M2 kirgir dükkAn, 500 38 

52301/ 5905 Eminönü, Çarşı Mah. Ke~ecilET $o. 2772 ada, 
2 par!el eski ve yeni 41 kapı sayılı 1.50 ı12 

kirgir dilkka11. 450 34 

~2301/5993 Eminönü, Çat'Jı Mıh. Rebici ban\ alt kat 2718 
ada, 130 par~l, eski ve taj 17

1 
18 kapı sayılı 

11 M2 arsa. 330 25 

D. 117219 

• 
Eminönü, (Keresteciler) Sarıdemir ?\fah. Ke .. 
rf.<steciler Cad. ve IA;dıç So. 477 ada, 3 par-
ul, taj 7 kapı sayılı 66 M2 dükkin ve kale 
mahallinin 9699480/ 62092800 payı. 1510 114 

52183/27 Fatih, (Fener) Kasım Günani Mah. Karan-
lıkkapı So. 2350 ad. .. , ıs parsel, yeni ve t.aj 
l kapı .!ayılı 121 M2 arsa. 360 27 

55100/ 5115 Fatih, (Samatya) Hac.. Evhadettin 1.1ah. Hacı 
Manav So. 1081 ada, 12 parsel, en eski 117 1 

e!ki, yeni ve taj 123 kapı sayılı 80 M2 bah
çeli ah§ab ev. 4-00 30 

52301/4594 Fatih, (Samatya) Hacı Evhadettin Mah. 
lferhaba Cad. 1073 ada, 30 parsel, en eski 
67, eskt, yeni ve taj 77, 79 kapı sayılı 1005 
M2 arıanın 1/4 payı. 500 58 

52301/ 6608 Fatih Kocamu!tafapnşa Mah. Samatya 
tram~ıııy Cad, 1182 ada, 13 parsel, en eski 220, 
eski 242. taj 26-~ kapı ıayılı 57 M2 arsa, 
Fatih, (Balat) Kasım Gilnani Mah. Haci 
lsaboıtanı ve Toptancı So. 2352 ada, 1 parsel, 

350 27 
52301/ 3137 

en E'!ki 23 Mük., eski ve yeni 33 kapı ıa .. 
yılı 26 M2 arsa. 70 6 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 30/ /7/917 çarıamba günü saat 15 te M•IU 
Emlak Müdürlüğiindeki komisyonda ayn ayrı açık arttırma ile •atılacaktır. IJ· 
teklilerin nihayet ıaat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuzları ve nU!us 
c'.lzdanlarile satıı günü komisyona, fazla bilgi için sözü ge.~n Müdürlille bq· 
vurmaları. (TeminaUar önceden de yatırılabllir.) (92.:il) , . . . " 

KIRALIK iPEK F ABRIKASI 
BURSA KOZA 

KOOPERATiFLERİ 
TARIM SATIŞ 
BIRLlCINDEN : 

Birliğimizin Borsada Arabayatalı namile maruf (80) mancıruklı 
ipek fabrikası 18/7/ 947 cuma ııünU saat 15 te açik arttırma Ue kiraya 
verilecektir. 

.... Şartname her gUn Brrlik Muamelat Servisinde görillebllir; -

lllalatya t~ra Tetkik lllerciliğlnden: 
Alacaklı l\1alatyada mütcahhid Said 

Merzeciye 486 lira borclu taşçı Sefer 
Hozan aleyhine Malatya İcra Tetkik 
Merciliğine Said Merzeci ve!<ili avukat 
?\tustafa A.gabiğüm tarafından itirazın 

refi talebinde bulunulmakla borclunun 
bütün aramalara rağmen tebligata salih 
adresi bu}un(Unam.ıotır. Borclu Sefer Ho
zana ilinen tebligat yapılmasına karar 
verilmiı ve yargılama 18/ 7 /947 gününe 
bırakılmıştır. l\fezkô.r günde borclunun 
mahkemede hazır bulunması için ii?bu 
davetiye ilin en tebliğ ol un ur, ,_...__ ...... _ii_ı, 

SATILIK 
fyt vaziyeti• OPEL markalı 

1936 modeli otomobil 
Müracaat: Dolınabahçe, Beyoğlu 

Havagıızi Şirketi. 

Osma.nell Yetkili Sulh Huku.k l'tt ohke .. 
meslnden: (947/73) 

Osmanelinin Selçuk köyünden Meh
med oi:lu Hilmi iİuverin bi1Ahasım eç· 
mış olduğu tescil duvuının icra kılınan 
yargtlamasında: Osmanellnln Selçu.'< kö
yünde Karaçalı mwkilnde doğusu Ah
med Ülkü tarlw, batısı Ahmed tl'nver 
tarlası, kuzeyi Osman Nuri Saral tar .. 
lası, güneyi dal Ue çevrlll 7030 metre· 
kare mesalıasmda ve 250 lira delerlnde 
blr tarla, aynı mevkide doğuru dağ, ba
tm yol, kuzey! Mustafa Yılınu bahçesi, 
günoy! Osman Nuri Sara! bahçesi lle 
çevrili 3816 metrekare mesahaıında ve 
yilz elli lira değerinde bir bahçe ve 
gene aynı mevkide dojusu Mcluned Er 
bahçesi, batısı Mehmed Doğan b•Jıçesl, 
kuıeyi dere, güneyi yol ile ÇP"vrili 2312 
metrekare me!ahasmda ve yüz yirmi 
Jira değerinde diğer bir bahç..e üz~rinde 
herhangi bir suretle hak iddiasında bu
lunanların 15 eün içinde Osmaneli Yet
kili Sulh Hulruk Mahkemesinin 947173 
dosyasını:;; mür.acaatleri Jüzumu tebliğ 
makıunına kalın olmak i.izere 116.n otu .. 
nur. (9193) , ~ 

, 

' A 

Dr. FAHRi CELAL 
Sinir. Kek~meUk ve Söyleme 

Kusurlan Tedavisi 
CaA;aloğlu. HilAliMmer cıddeıi 

No. 13. Telefon: 20785 --, 
Dr. HAFIZ CEMAL 

LOKMAN HEKiM 
DAHiLiYE MÜTEllASSISI 

Oivanyolu 104 
MuayPne saatlE"rl 2.~ ... 5. Tel: 22398 - -

,.- Dr. ORFANİDİS • 
Deri, frengi, zührevi 
hr.stalıklar mütehass11İ 
Beyoğlu; Tokatlıyan kareısı Sute
razi ('l\ırnaeıbatı •okak Nil ApL 

W3 • Tel: 43734 

Ezine Sulh Uııkuk Yarırıçlığından: 
Eıinenln Seferıah mahaUeslnden Gellbolutu 

Hil.seyin kızı ve Salim karısı Muharreme 
Tuna t.ara!ından kocası GeUboluda oturan 
Rwnanya göçmenlerinden 7ey:zullah ollu Sa· 
Hm Tuna aJeyhtne ikame etmlf oldulu aulh 
~bbüsll ve boşanma davasırun yapılan 
11çık yar&ılamııu sırasında: Davalı Sallın 
Tunanın adresi bulunamamıı va nerede ol
dutu meçhul k.almıı olduluna göre bu hu
ıusla kendlalne teblla:at yapılamamıı ve ıa · 
zete ile nılh teı:ebbüıı:O ve boeınma davala
rının tebUa:atının y;ıpılmuına karar veril~ 
mJı oldufundan bu tllnın ntırl tebligat )'• • 
pılmı$ ıayılacalından davalı Sallmln duruş· 
ma gilnll olan 18/i'/947 tarihinde cuma «Onll 
duruşmada hazır bulunmeı 116.n olunur. 

r OPERATÖR • GYNECOLOG ııııa 

Dr. Mükerrem Sarol 
Kadın ve Doğum Hastalıktan 

Ptfütthassısı. 

Beyoğlu İmam sokak No. 5, kat 1 
Rekor Fotokrafhaneai karı:ısL 

llıllTiielm:iMiuia~yianmeihianiıiem'l44iOi2,Ev8l541 --Göz Hekimi• 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydaryaşa NUmune Hastanesi 

Gİ>Z MÜTERASSISI 
İstanbul Belediyesi karşısında 

Telefon: 23212 

GIYAB KARARI 

Bursa Asliye İkinci Hukuk Yar· 
gıçlığından: (947 /1184) 
Davalı: Bunanın Tatarlar mahallesi Çf'Sl?le 

çıkmaz1 10 No. evde ike:n halen UtameteAhı 
methul Cevriye Tokıöz. Davacı kocanız Bur· 
sanın Tatarlar mahallesi Çeşme çıkmazı lO 
No. h evde Zekeriya Tuk&öz. tarafından aley
hinize açılan ll0$anma davası ö:zerlne lkam~t
tlıhınız methut k11:ldılından 27 h:ı:dran 1'7 
saat ıo d:ı Buru Asliye lklncl Hukuk ııah
kemeslnde hazır bulunmanız itin size is
tanbulda Cwnhuı-lyet ve Bursada Ant a:aze
kleı-ile il.O.nen v• flsakan davetiye teblll olun
duju halde mahkemeye ıetmedllinlz gibi t~· 
rafınız.dan bir vek.11 de gdndennedltinlLd'n 
l!Anen ve ilscı.kan gene aynı j!'.aı:etelerle ııyab 
k.uarının tebliğine ve yarıılamanın 1~11'9 ' 
9 \'7 cuma günil fKIAt 10 a bırakılmasına mah· 
kemece karar \"erllrnlı oldulUndM yem·ıl 
mezkür ve saatte Burıa Asliye hı:lncl 
Hukuk ~ıahk,me~lnde bizzat haur bulun
manız veyehud tarafınızdan Baroya kayıdh 

1 

bir vekil gtındermenlz 1ktlza eder. Ak.!Jt tak· 
dlnle il.Y:tbınızda yırııtımaya devam olu· 
narak Hukuk U5ulü 1\.1. K. 405 ve müteakıb 

ı maddelerlnin uyıulanacalı teblil va 11.ln olu
nur. (9198) 

• 

Hazırlama Kursları 

Vefa Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun IV, V ve Vl sınıflıı.rının matematik, astronomi v. fizik Dil• 

tünlcmeye hazırlanma kur!ları 10/ 7 / 1947 tarihinden itibaren. derslue bqlıyı• 
cc.ktır. Kurslar pazartesi, ve perıembe günleri ~aat 9 dan 12 ye bda.rdır. B·ı· 
giln• kadar kayıdlarını yaptırmamış olan billünlemeU öğrencilerin hemen mü• 
rscaatleri. (90P6 ) 

Yedek yakalı, yedek kollu, birinci ıınıf lşçillk 

28 Liralık POPLİN GÖMLEK 16 Liraya 
TOPTAN DÜZINESt 160 • 180 LlRADIR. 

En •on ucuz fiatlarla ithal ettiğimiz düz ve çizgili birinci' Avrupa poplln
Jerinden yapılan gömleklerimiz toptan \/8 perakende ıııatışa cıkarılmak 
üzeredir. Gömleklerin boyu 731 genişliği 65, kolboyu 63 ıantimdlr. 

Ayrıca 550 kuruştan metre ile satış yapılmaktadır. 

İstanbul: Sultanhamam lr!anlyo Çareısı No, 18/19 

SAL.ı\HADD İN KARAKAŞLI 

Duvar Afişi Müsabakası 
Devlet Hava yolları Genel 

MüdUrlüğünden : 
Devlet Havayollat ı Genel MüdilT1ilğü için yaptınl•ealc: olan 

duvar afişlerinin orjinal re!imleri müsabakaya. konulmuştur. 

Müsabakaya İ§lirak edecek her ressam üç afi§ reanü yapıcaktır. 
Resimler, idarenin gÖ!'terdiği fıtaliyet ve ileri hamleyi tebarüz etti• 
receği gibi halkı tayyare ile seyahate teşvik edici mahiyette ola ca1':tır. 

Afişler, !dere tarafından t•şkil olunacak bir komisyonca !etkili 
edilecek ve birinciliği kazanan ressama beı yüz, ikinciliği kaza.nan 
ressama iki yüz lira verilece~.tir. 

Resimlerin 20 eylıll 1947 
teslim edilmiş olması lizımdır. 

ak§amına kadar Genel 

Arsa Aranıyor 

Müdürlüğe 

(9139), __ , 
Haliç veya Boğazın ,ehre yakın sahillerinde veya Anadolu kıyısmın 

sığ olmıyan kısımlarda clemiryolu ve ıoseye irtibatı olan depo yapmıya 
elverişli arsa aranmaktadır. ,. 

Üzerinde yıkılacak az kıymette bina bulunabilir. 
AIAkadarların lüzumlu izahat ve bedel bteklerile Ga]ıııta posta. kutusu 

1741 e müracaatlE'ri. (8982) .................. ~_. ................... ... 
Kalorifer Kazanları Alınacak 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Ba.kanlığından: 
Gaıi istasyonu dvarın<lıı yapıtme.kta olan uçak motörü fabrikası !çln uatte 

3 ua 4 milyon kalori verebilecek buh;.rla işler 2 veya s kalorifer kaz.anı 11tuı 
a..'ınacaktır. Vermeye !!tekli olanlann tf.slim müddeti..-U ve kazan evıafını bildi
ıfr tekliflerini, teklif <itikleri bedelm 'it7.5 gu mi}.tıırmda geçici güvenlik para• 
cile beraber 14/711947 pazarted günilne kadtr lnırum başkanlılına vermelt:i 
lizımdır. (8839) 

, Pratiği kuvvetli ' 

LE~~cı,,,~,~~ ~~~~~o~ 
Müsabakası Proje , 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Hukuk ve Ekonomi Fakiiltel~rini'"l. Beyıııdda işgal eıttiği m.erkeı blnıs1,,da 

ynptlıcak eklerin 1/100 ölçüsiind~ av11n r ,·njesinin hanr]anması işi miiSAhlka\·a 
konulmuştur. Müsabaka süresi 14/7/194i tarihinden başlamak Oure iki bu.çuk 
nydır, 

İsteklilerin şartnamesini, vaziyet ve kat plD.nlarını pazartesi ve perşembe 
günleri Rektörlükten .10. lira mukabilinde alablleceklerL 186371 

1 

MÜTEAHHIDLERE! .. MARANGOZLARA! .. 
~feşe ve 1, 21 S, 4 milimli Kavak 

KAPLAMALARIMIZ GELMİŞTİR. 
BA UER, KUrk~ü Han ıs. Mahmudp•ı•, Tel: 22030 

Sıva, Badana Vesaire Yaptırılacak 
:Milli Saraylar Müdürliiğünden : 

l - Do1:nab~çe sarJyınırı bağl3nıklanndan olan bir kısım binaların dış 
yüzlerinde ve saray1n diğer ce'ildli )'er~!Jnde .sıva, badana. ve Slire gibi onarma 
işleri açık eks11tmeye konulmu~tur. 

2 - Keşfin tutarı c;}2173~ lira ·Sl> kuruştur. 
3 - Eksiltme 28 temm;,.ız 1947 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ıs t.e 

Dolmabahçede ~tilli Saraylar ~otüdürıü&iınde toplanacak olan komisyon tara ... 
tından yapılac:ıktır. 

4. - Bu onar:mıa keşi f vP ş.3rtn:ımcS! tatil günleri d?şında.ki i'Ünlerje 
~flll1 SJraylar mtıdürtugu kal~n1lnd• gö;U.eb,tr. 

5 - Eksıl tıneye girec~.r ol:ınlarıTl 28/7. 194.7 gUnU saat ı~ e kadar c913> 
Hra cOl> kuruşluk gec;ici teMinatı glisteren mal~nd1~1 alındısı ile 1947 yıhni.a 
'Iicaret OdaHna kayıdlı b'l.ıhıni'uğuna dşir l:~~'E'Yl ve b11şka yerl@rde bir d~fa<la 
en az cl0,000> llraluı: iş yş.pu1ış old:ığ·ıııu gö.sterln belce)"1 komisyona. ve.rmele.rl 
l!zımdır. <9197) 

.. 



6 -_ ....................... -.. ...... , 
Bu Ak,am 

BEŞİKTAŞ 
Bahçesinde 

KADRİ 
ŞEN ÇALAR 

GECESİ 

Kadri Şençalar 

MÜZEYYEN 
SENAR IŞIL 

SUZAN GÜVEN 

SEMiHA AL TIN 

SEMiHA COŞAR 
ZEHRA 
BİLİR 

AZİZ ŞENSE.S 

LÜTFi GÜNERI 

VAH 1 D 

KEMAL GÜRSE.S 

MEFHARET (Mutad seanslanndan evvel SAFİYE 
TOKAY YILDIRIM veya sonra) 

A Y R 1 C A: l\lemleketin yük:sek ses ve saz sanatk&rlan da 
~tirak edeceklerdir. 

( Bugünkü Program ) 

7.23 Açılı' ve program - 7.30 Müzik 
(PL) - 7.45 Haberler - 8.00 MlWk: (Pl.) -
9.00 Xapanı:s. 

* U.21 Açılı• ve program - 12.30 Müzik 
,XPl.) - 13.00 Hıberler - 13.1~ Karııık tar
'ılar - 1(.00 Kapan.ıf. 

* 17.5& Açılıa ve ı:ıroı:ram - 18.00 Danı or-
kestrası - 18.30 Konuşma - 18.45 Şırkı

'lar - 19.00 Haberler - 19.15 aeçmı,te bu
gUn - 19.20 İncesu - 20.15 !Udyo Gaze
tesi - 20.30 Serbest ıaat - 20.3:i Yutddan 
tseıler - 21.15 Konusına - 21.30 Kmıan so-
1 loları - 21.'5 MUzik (Pi.) - 22.15 Salon 
orkestraaı (1. İvanoviçl: Karmen Sllva (val!ı); 

,2. Sammartinl-Elman: Aşıkane ıarkı; 3. 
Brahms: I. v• II. nd Macar dansı.an: 4. 
Gabrld: Hafta ıonu {marl); 5. Strıuq: Ya
rasa operetinden potpuri; 6. Arditl: ÖpU, 

ı va.l&l; 7. Drt&o : Arlökenln rrı.ilyonları ıültln
den ıeren.ad; 8. Gusec: Gavot) - 22 .45 Ha
berler - 23.00 Protram ve: k•panıı. 

' ., 

BULMACA 
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Ol 1 1 
-
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lleşhur Clipper uçaklarında 
derhal ıer 

Temin edilebilir. 
lstanbul'dan 
LONDRA 
NEW YORK 

ve 

H 1 N DISTAN'a 
Oonyanın en tecrobeli hara hattı 
ile rahat re emin bir seyahat. 
fiıat re yer temini için en yakın 
seyahat acentesine moracoat. 

PAN !lHCRICAN 
11t111ıo Aı11wm 

Amonyakıiz 

PLAN TEKSİR 

U.S.ROYAL 
F..LEETWAY 

-kamyonunuzun istediği lastik' 
\ . 

KALiTESi YÜKSEKTİR çünkü U. S: fa· f< 
brikası U. S. Royal Fleetway lastiğinin.~ > 
ham 'maddesinden tutun da mamul ola· ' . 
rak fabrikadan çıkmasına kadar· bütün • .;I':: 
imal safhalarını deruhte etmektedir'.! t, 
SAGLAMDIR - · U. S. Royal Fleetwayr@ 
kaya gibi sağlamdır. Hususi surette ya· ( 
pılmış kalın rayon ipliği ve kauçuğun 1 
terkibi aşınmaya karşı azami mukave· ' 
meti temin eder. 
YENİLENEBİLİR- Bu"lastiğin kuvvetli , 
ve sağlam gövdesi, tekrar ·<ve tekrar ' 
sırt geçirilmeye .müsaitt ir. 
İKTİSADiDİR -U. S. Royal Fleetway ile 
d iğer lastiklerden daha fazla kilometre 
kat'etmek suretile, kilometre baş ına ta· 
sac~u ı etmiş olursunuz. 

HERHANGi bir l.tstlk sıtJn a l madın evvıl 

u. s, Royal Flaetwıy hakkındı maıomıt edtnlnlz ı 

için l,!;5!1k horlumlart 

ILIM ._YOLUYLA HiZMET UNITED 5TATES RUBBER EXPORT (O., Ltd. 
Rodıehller Center, New Yorlı 20, U S. A. • in Canado · Dominion Rubber Co ., ltd. 

Türkiye Umum Acentesi : KOÇ TİCARET T.A.Ş. (Ankara· lstanbul· Eskişeh.l!J 
Müracaet yeri : LASTiK MAMULAT $UBESI - l stanbu l, Galata. Fermeneclle r 90. 

çalı§an '\ Çar§ıımba günü ak§amı ---11111 .. 

MAKİNELERİ l 
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• r • I GELMiŞTiR. 

16/7/947 

Caddebostan 
Münir 

AYTEN Gazinosunda 
Nureddin'in 

1 1 • ·,~ 1 • 
1 • • 
~-

• 1 

= • l ......... 
Sold.tuL •4~a.: 

lKlNCl KONSERİ - Yeni program 
.. . ... ,. .. ~ -··· . ··. ' ' 

Hava 

Türk 

Gedikli Hazırlama Yuvasına Girmek 
İçin Teshil Edilen Yaş Haddi 
Hava Kurumu 

İstanbul Şubesinden : 
Hava Gedikll Hazirlama Yuvasına girınek için U!sblt e11Jen yaş haddi 

pilot smı!ı harlc lhtıs .. sırufün için 20 olarak kabul <411mlşttr. Şubeye mü
nıeaat fldecek.l~rden ya,şla.n 18 den yukan olanlann 1htlsa-s gediklisi olarsk 
allnaeaklan na.n olunur. (9211) 

1 - İnönü taratından buıün y~;yınlanm!:ı 
beklıenen al!y. 2 - Heırke:s onun kendlslne en 
geç ıelınesini 1ster. f<"rlh fahur ıezip koı· 
tutumuz ye:rle:rden. 3 - Yü.ı {eski dilde), bir 
yem.Jş. ' - Toplantı ye:rl, Avrupadakl ban 
mille:Uerln kökü. 5 - :Bazı dar~le:rln çıkar
dıfı ıeıle:rde:n. 6 - Gündellkçl, Mehmedcik. 
7 - Blr t&1um taııma vuıt.alarının C1dille:
rlnl kolayl.qtırır. darılma. 8 - İkllmler (eski 
dilde: cemi). 9 - 1rl taneleri ufakla:dan ayı
Taeak muame:Ieyt yapmak. -----·--·----...... --------•! 
Yuka.rıdan 1ı1a0111ıı: 

1 - Birkaç ki.il bir ıeyl aralarında pay· 
!asarak. 2 - Kolunun ucu hararetll (lkJ ki! · 
lıme). 3 - Fa.zWının altına ef.rmeımek ıge: 
;l'ektir, dalkaVllfun baş ılUhı. ' - ~kiln-

~
r evinde oturanlardan (eem.1), hir edatın 
ısalt.ıtınııı. 5 - Bir renk, Alınanyad• bir 

1 
anaı. 6 - Tarihte fe:rmanı lle: meıhur bir 

:Franaı.z tt;hrt, topluluklardan. 'I - Belirtiler 
(eski dilde cemi). 8 - Fr.-ı:ı,aıda bir ırmak, 
J>fr emir. 9 - BoyuUardan, Avrupalı (eski 
1U:rlmJ. 

Evvelki bulmacanın halled.ilm:lt tekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l HfOTSJNroTDTfflA!Yı 
2 1A Çil. IR EIKI• 
s Y oız M E • F AIK 
4 AIN M AIL A R. RI 
s ~C A Hl• G E LlR_I 
6 DIO K AINI• Fi 1 fT 
' EILI• RIAIFI• Rlm 
alıN:OıZIE MIEIM EK 
9 • K E T E N • Ti I 

İstanbul Borsasının 10/7/1947 fiatları 
LOnd.ra - 1 Sterlin 
Neıw·York - 100 Dolar 
Parla - 100 Fransız f'r, 
Cene:vre - 100 İsviçre: J'r, 
Amsterdaro - 100 J'lorio 
Brüklel - 100 Belçika l'r. 
Praa: - 100 Çekoslovak Kr. 
Stoclr.bolm - 100 İsveç K.r. 

ESHAM VE TAHViLAT 

~5 Falz.ll haamlyeJUer 
1932 .Erıaai 
1938 İkramiyeli 
1-IIW MUd.alaa 
Oemlryolu, lkramlyell, rv 
Demlryolu, ikramJyeU,V 
~6 Tasarruf bonosu 

,-01 E'aWJ Tah\1lltt 
Sı•as-l:rzurum ı 
Sıvaa·'Enurum 2·7 
J9U Oemlryolu l 
1041 Oemlryolu IJ 
l!Jo11 Oemlryolu ili 
'7o6 o .o. 6 
Milli J\.lüdafaa 1 
llıli llt Müdafa• ll 
Millt 11.ti.ldata• m 
Mılll Mı.idalaa ıv 

'36 Kalkınma l 
'31 Kalkınma 2 

Anadolu Demir-yolu Gru pu 

11.284.0 
282.52 

2..3620 
6S.89 
ıos.sm 

6.3886 ....... 
78.27 

u.u 
20,SO 
21 ,40 

87.S:O 
87.SO 
86.37SO 

19.9S 
20.70 
20.7S 
20,SO 
:n .30 
ıs.20 

20.55 
20.25 
20,45 
20,TS 
BS.30 
DS,60 

Anadolu Demlryolu 1·2 ıoı .so 

Anadolu OemJryolu 3 100.-
Hi"l~ ~nl'?'Clleri ~IO 52.75 
tıhımr.,~ ı ı ~r.ed ıı .so --Sohlbo-;- ll"f!Tl.;ı;;;;ri,j:-NADIR NADI 
Bu niilhada yazı tflerint ftilen idare eden 

CEVAD FEITMI 

Cum.huri11et Afatba.a.11 

CHARLES BRU!\"İNG CO. tNC. Türkiye Umumi Mümessili: 
Eı<ported EXclusively by MUAMMER KAATÇILAR 

THE GUTHERY COMPANY, INC. 
New·York 

Voyvoda caddesi Bereket Han 9 
Galata1 Telefon: '4120 . ................................. . 

İnşaat Tehiri 
İ. E. T. T. İsletmelerinden : • 14/7/947 ~mbe günü saat 9,43 U! aÇlk eksiltme U•ulü !le !nŞ& et~· 

ceğl blldlrllen 6Ulhtar yeni kömür nakliye tısı.atının t.emellert ~atı lflnln 
ıımdll!k görUlen lüzum Uzerin• tehir edild!Ai il&n olunur. (9253) , .................................. _, 
BEYKO~ KUNDURALAR! 

ısmarlama gibi rahattır-

• 111 
• 

Bütün çe,idlerint .satıf matazalarımız.da ve 
bayilerimizde bulabilirsiniz. 

SATIŞ MACAZALARIMIZ : · 

ISTANBULDA 

ANKARADA 
IZMIRDE 

Bahçekapıda Silmerhan altında 
Karaköyde tramvay cad. No. 1116 
Kadıköyde Söğüdlüç•şme cad No 136 

Sümerbank binası altında 

Kemeraltında 

J\lühinl ,ehirlerde bayileri \.'ardır. 

Sümerbank Deri ve Kundura S. Müessesesi 

CANLI BALIK 
Boğazin en temiz ve lüks gazinosu 

YARIN AKŞAM Saat 21 den itibaren umuma açılıyor. 
' Her gün klasik ve dana müziği 

KOKİNAKİ ve Arkadasları Orkestrası • 
Her Cumartesi ve Pazar DANSLI MATİNE 

Otomobil Tamir Ettirilecek 
İstanbul Bölgesi Sıtma 
~: Sava,i Başkanlığından: 
1 1 - Bolu sıtm~ savaşı bOlgeslne nld 1 aded 937 model Fon! markalı b!Z

" ,et otomobilinin açık ek.siltme •uretı!e tamiri yaptırılacaktır, 
• 2 - Tahinin bedeli 2500 lira olup geçici U!mlnatı 187 lira 50 kunııtur. 

S - Bu ~ ıld ıa.rtname her gün başkanlık muhasebesinde görUleb!llr. 
4 - İsteklilerin 15 temmuz 947 salı günü ııaa.t 10 da Kadıköy Moda ead-

C!SI 91 numaralı başkanlık: binasındaki komisyona. mUracaatlerı. C8647) 

BEBEK BAHÇESİN.DE 
Yann ak§&m aaııt 21.30 dıın 2 ye kadar 

Beşlktaı Halkevl Sosyal Yardım yararına 

Üstad MÜNİR NUREDDİN 
Zenılıı ve seçkin bir proıramla l ıtlrak edecektir. 

DAVETİYELER: Bahçe kapıaından da alma bilir. 
- ' Her tarftfa1 her tarl.n vasıta vardır . 

Arşiv Odası ve Ambar Tavanı Yaptırılacak 
Tekirdağ Şarap Fabrikasından: 

·1 - Fabrikamızda y&~tınlacak olan d.491,50• Ur• ke§U bedelll uşlv 
odası ve ambar tavanı işi açık eksiltmeye konacaktır, 

2 - Geçici teminat c411,86> Uradu', 
s - Açık eksiltme 22171041 ...ıı günü saat 10 da fabrikamuxla yapılaeakİ.ır. 
4 - Bu işe ald prtname ve keşlt evrakı her eun fabrika mUha.sebeslnde 

görülebilir. 
5 - tsteklllerln ekslltm> gününden 3 gün evvel bu işe ııtrebOeceklertne 

ald vesikalarını Tekel Genel mt:durıuıu İnşaat §Ubeslle fabrikamız müctll:rlU
Bünden almalan lil.zımdır, 

6 - Ves'.kalarmı almı' tallblerln belli gün ve saatt.! ıabrllmd& hazır bu-
lunmalan JlA.n olunur. <9228) , -- ' 

Satılık Mensucat Makineleri 
2 aded Lel!!sonna J\lasura J\Iakinesl, 2 aded inıiliz marka Bobin J\laktnes1. 
1 aded Çözgü J\fakincsi, 4 aded Boya Banyosu, 2 oded f.Jas pel Boya 

J\fakincsJ, 1 aded Semnver Kazanı, 1 adcd Yatık Buhar Ka7Jlnı. 
İsteklilerin Yedikule Kaz.lıçeşme Demirhane caddesi 126 da kiin 

MENSUCAT SANTRAL T. A. Ş. ne 
müracıatlel'i rica olunur. 

......................... .., .......... ıım:ıı .... 11m1 ............... l ...... !i!lll 

1 

< \, 
. •, ~' i,~ 
,.., •. "'I ._ .. . ,\..,_ 

?eml~·61r 6anyo. 
tQaha!6lr 6anyo 

Jea11atı tazeler. 

Çapa ~miz/Qme Z"cz" . 
(1}1 vlf it$~ ~vsafi haizai'r ı~~rii~~ ~ıt'lniz ala'a11111an111ıt 

Kalay Satısı 
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden : 

oıı.ıınu.ce kilosu 9,00 liradan k•l•y satı~ma bqlarun~ olduğU uıus; 
sahiblerine 11An olunur. c9160 

-
1
--• Bu Cumartesi ak§am1 

Büyükdere B E Y A Z P A R K ' la 
Eşsiz SanatkAr 

MÜZEYYEN SENAR 1$1L 
Halk dileklerinden mürekkeb muazzam programlı 

KONSER ve SÜRPRİZLER 
Avdet için İstanbul ve eivar köyll!!re Otob~ tem.in olunmuştur. qf 

Nebati Yağ İmalatçılarma 
İstanbul Vilayetinden: 

1 - Nebati yağ ima!Atçıla.."ln& 16 ldloluk normal eb'adda. teneke 4af' 
tılaeaktır. ~t· 

2 - thtıyao sahlblerlnln H/7/947 paı.arto.ı günü akşamına !tad>r °'ı 
yaclan miktarını birer dilekçe ile Vilayete bildirmeleri ilatı olunur. (926 

r - " 

A. O • MİTH 

SMİTHWA Y KAYNAK 

CiHAZLARI 
KAYNAK ÇUBUKLARI 

Her iş için ve ber ı.tenllen evsafta 

MÜTENAVİP CEREYAN KAYNAK MAKİNELERİ 

Kademesiz kontrollO 
Mıknatıs tesirlerden uzak 
Asgari elektrik ceryan bedeli 
Asgari bakım masrafları 

KAYNAK MONİTÖRÜ 
Basit .• , İşletmesi kolv 
Husu, Kaynak kontrol tertibatlı 

SMlTHWA Y BORU MAMULLERi 

PETROL KUYULARI BORULARI 

Ha.fil sikletll borular 
Yüksek emniyet emsa!U 

• 

Aynı emnlyeUe daha derinlerde çalışın• lmkAnı 

PİPE-I,İNE 
Çekme çelikten mamul borular 
Azam! mukavemeW . •. 
Eksiz borular • - • Miltecanla kalınlık 

SMİTHWA Y iMALA T CIHAZLARI 

TAZYİK TANKLARI • Itususl patentll mOteaddld tabakalardan müteşekkil cidarlı 
YUksek mukav•metll 
Çok uzun ıeneler kullanılmıla elverlıll 

EKONOMİZÖRLER 
Her tor!O harar•! zayiatını ~nlemek ve lktl .. dl 
çalıfmak için 

SMITHW AY CAM KAPLAMA TANKLAR 

CAM KAPLAMA TANKLAR 

Eksiz, mCtemadl cam kaplama tanklar 
Sıhhi •• , Tema 
Yüksek mukavemetli, uzun ~mi!rlC 
Çatlamaz, kırılmaz 

HAZNELİ ŞOFBENLER 

Gerek gaz prek elektrikle çalışan hazneli 
su ısıtıcıları 
Cam fiber mQcerrltll 
Dışı beyaz emaye 
Tek yakıf lstlkametll 
Otomatik, ekonomii:: 

Türkiye umumi vekili: 

ÇELİK-BOYA r. A. $ .. 
Ankara Han, Galata 
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