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ıstenıyor
komünistliğe karşı şimcliye

«Maresalın Fuad Köprülü
vaziy~tine açık bir

.------hakkındaki
tasarı

-···alakadar eden

tasarının

hükümlerini
bildiriyoruz

Ankara 1 (Telefonla) - M!ll! Korunma kanununun kiralara dair 30 uncu
madd""!inl değh;Uren tasarının MeclMte
BJşbaY.an yardımcL'O ;Mümtaz OkmeTtln
Riljtü Arası müdafaa vaziyt"tine düş - tekllfile muhtelit bli komisyona hava!e
mesini ho~ görüyor mu :ıunuz!>
edildiğini bildinni~tik. Hem~ Mrkes!
alakadar eden bu mlihlm tasarının başlı
ca hükümlerini' bildiriyorum:
Tasarıya göre kir alanan yerlerin mesl;ı>n o'uı> .ol..~ına.ın
·· klt'a b<d•I·
Erıin<'an

milletvckilt
Behçet Kemal Çailar

lerln..in me!'kenlerd~ yüzde 20, dllerlerinde yüıde 50 n!Mbetlnde zam yapıla

eva e iye

·soğuklar

~~~~---~~~-

Edirne Nümune Fidanlığının kuru ağacları
satılığa çıkarıldı, nehirlerin getiı·diği
buzlar her tarafı kapladı
'

!

i
!

1

caktır. Bununla beraber, meskenlerde
yapıl3cak zam miktarı tesbit edilirken
me1nur maaşlarına son :zamanlarda yapılan zam 111iktarın1n gözönUnde tutulduğu ve bu miktarın be•te birini g,.eç-

-

MkM•

s.

3, Sü. 2 do -

Boğazlar

meselesi
«Time and Tide• dergiai
lngilterenin Boğazlar için
Rusyadan temfuat iıtemeıini
ileri aüriiyor

Kalıraman

ita.midiye için denize çelenk

atılırken

l'11%.

« Hamidiye » ihtifali

iktidar partisi ve Demokrat
Memlok•tln bugünkü dahili
ve t•rtlan ve iktidar partisinin
efklr kuşunndald %orla nnıik
laıla

.
(Ilu!ruSil _ Dünkü kar
Edime 1
bava Trakyada e.çfırtınasından
tren Hadı.rnköyle
mış ve bu SA
~ ki y~rmadan kar

s::.

Sa~tepe a~nsi~in yardımına ihtite

~me m~

·

e

mlştir Hava açmıt

'içru ve·
rarmuktedir

taç ~ost~ ı:n

§iddeUI. bir
olma ah"'.4~a
soğul< =um •
e
·
yi
Bulgaristandan sürllkl• P
Nehirlerin
.
hl 1 r•
ğetirdiği büyük buz kiıtlelerl, ne re
den yilılerce metre uzaklara ve kenar

NADIR NADi

~- Arkası Sa.. 3~ Sil. 7 d~ -

mahallelerin içerilerine kadar sürük lendilcleri yErlcrde yığı nlar ve tepeler
meydana getirml~lerdir. Bu buzlar suhrın tazyik.ı ile sürüklendikleri yerle-rde bir çok ağaçları kı.rmıı ve devir miş, irili ufaklı göller teşkil eden ııu
birikintileri donmuştur. Yataklarına çeJcilntl~ olan nehirlerden hftlA buzlar akaktadtr
ınHavanın· blrdenb~ lodosa ç<ovhın•sl
- ATka.st S. 3, Sil. 1 d• -

Galatasaray - Uypeşt
2 - 2 berabere kaldı

Parti
vaziyeti
umumt
durun\u

izahlara lüzum göstemıiyecek ka•
-

A.J'kc.n 5,._ '· ..iil. 5 te -

Balkan Harbinde büyük kahramanlıklar r.
gösteren «Hamidiye» nin şehid ve gazileri
••
dün Usküdar Halkevinde anıldılar
Dün, tlsküdar H.alkevinde Ham!dlye
Balkan Harbindeki kahra.manlıklanna dair bir ııruna tö"'nl yapılmıttır. Havarun bozuk olmasırıa rağ
men salon hıncahınç dolmuıtu. Böyle
ıırhlııınuı

bV toplantının tertib edilmes!nl bUha•.. teşvik eden İstanbul Cli.P. müfettlşi Dr. Fanl Şereledd!n Bürge ile milletvekili Bayan Basene Dgaz da toplan-

ATko>ı

S. 3, Sil. 4 U -

Ermenilerin yeni· bir
küstahlığı

·daha

Londra 1 (a.a.) - •Tim& and Tide>
dergisi, Rusların filphelerinl yok etmek
ıçin Ingilterenln,· girl1Uği taahhüdlerj
Vıı!lmlz, Ka~ıköy vapurundan çıkıyor
ihlôl ed<"Cek bir Alman hüktlmetine
toplulukları
karıı askeri: tedbirler alacağı yolunda
Mr. Bevin'in teminat vermekte • tered ..
dild etmemesi !Azım geldlğinl yazmakla
Birleşmiş
muhtıra
ve yazısına ıöyle devam etmektedir:
cBunmtla beTaber, RuslaTla yapılacak
görüşmeler'" bu nokt.ada
kalmamalıdır.
Mr. Bevin, Ruslan memnun etmek içln
İngtlterenlıı l.se 1"l1!5t1n aıyueti tatelinden geleni yaptıktan ıonra, Rıula
Londra ı ca.a.ı - Brltanon.: B!rleJ·
rın da, Boğazlardan Hlndlstana kadar ınlş M!lletlere tevdi olun&ıı muhtırada, blh edilmekte ve 1te1fl1et bu ıru!mleke
Lutfi Kırdar, Belediye
- Arkut Scı. 3, Sil. 6 do - Tll.rklyeye karşı bir hs.yll ltlı•mlar bU- tin muhtel!! l.e!!elu:Ullerl tara.!lndan ııerı
'
- - - - - - - - - - - - - - lunınaktadtr. Burada Tl!rklye çok iyi ır!lrtllmeldedlr.
varidat meselesinin henüJ:
Amerika, linç !aı.numıı!& l:a:"'1 Mek.
• o.rkadaşlarla bir aradadır, .ıra zıtrolu
halledilmediğini söylüyor
ııa.n diker memleketler İne1lter<ı !le A- slka komitesi tara.tından lt.hamlara Uğ
ramaktadır. Bu komite, k~ Amerika·
merıkadır.
idareciler kongresinde bulunmak üze~
TU.rk!yeye gel!nce, it.ııam!ar, muhtel!! da llnç hM!Beleiine mAn1 olml\k !çlıı
Ermeni toplulukları tarafından serde- Birle~mif Milletle-r te~ün nüfu- re An.karaya gitmiş olan Vali ve Belediye Reisi Ltltli Kırdarla Vali muav:nt
dilınekted!r. Bu topluluklar,, ı.ausa.ruıe zunu istimal etmesini istemektedir.
Muhtelit memleketler Ru.yayı, din İsmail Hakkı Baykal ve kaymakamlar
andlnşmıı.sının Ermeni uınlılı:I&nru\,-d&
dün Ankaradan ,.hrimlze dönınüılerdlr.
lr •!ıkA.ının lh!Al edllın!ı oldutıırıu\lddl• ~e hwTiyeUen riayoi etmemekle suçlu
- Arko>ı S. !, Sil. 6 dtt etmektedirler.
.. ;~
tutuyorlar.

Türkiye
Muhtelif Ermeni
aleyhinde
Milletlere
verdiler ve ithamlarda bulundular

Tu <• nehirlerinin sürükleyip getirdiği buzlar Edimede
.
o
•
Merıç ve
her tarafa bu tekılde yaytlmışlır

kadar

Ankara 1 (Telefonla) ,- Fuad Kö,. " "
lü yarın .Kuvvet. te çıkacak olan ve İç
1-Ieri Bakanının ıon beyanatının nsıl
lJ\&n& ve hedefini araştıran makalesi.n<l'e
diyor iti:
._29 ocak günü •Ulu~• un başyazısın-c! ft
(Antidemokratik kanunları komünWJ.:rle mücadele iç:in elde tutacağını. iftl3
eden iktidar partisi gene aynı gün ı11 :· t
M~lsl kürsüsünde Dahiliye V~lt fhn in
•tundan memlekette~<i komünL~t faahyetinin mahiyeti hakkında uzun tı.aJ; at
vedirmek sur~e umumi efk8r kar~a!
ımda .şhndiye k~d31' takib ettiği siyasetin, otoriter siyasetin, doğruluğunu iCJpat etil. Epey z.amandanb<:ri 1i11urlandı ı
hissedilen bu y<!nl siyasi takHk pl&nile
lktidar partisinin ne gibi neticeler eli,
etmeğe çalıştığı artık iyice nydınlar.ını'
bulunuYor. Vaziyeti bilsbilf.Un aydmJ atmak ve takib edil(!n hakiki m aksadhı ·ın
mahiyetinl tamamile &çığa vurmak ı ~ in
iktidar parti.sinin bu y.eni tabiyesini tah, lil ve te,rih etmeği çok lil?umlu görüyo-

Kiralar

~erkesi

,,

Va.li Ankaradan
dün geldi

Dr.

Suad Bayrı
. rdu·.btu•.
U e

Karma komisyonda
yüzden fazla şahid
dinlendi

Şehrimize

gelen Bakanlar

Çalışma, Ekonomi, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Ticaret Bakanları

C. H:. P. kongresinde bulunmak üzere dün şehrimize geldiler
r~
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Ankara l (Tclelonla) - Abdü1ham!dle
Sultan Azizin varislerinin mah~elerl
miz nezdinde b1r çok davalar açtı.klan
rr.,,ıumdur. Bu davalar on yedi aenedenberi sürüp gitmektedir. Türkiye mnırlan
içinde bunların emlAkl lki kı.sımchr: Biri
hazinei hassadan maliye hat:.lnesine devredilen, di~.Pri Abdülhamld adına kayıdh
emlUk.
Müdevver emltlkln hazineye

intikali
iki irade mevcud oldutu bnlde
ma 2 - 2 beraberlikle sona ermiştir. varisler bu iradeler hilkmünün Vahided..
- ,Arlco>t s. s, Sil. s u ve
ç
hakkında

ıl

tııı, •car UyP<fl takımı dün knrh bir sahada Galat.,aray takıın!le karı aıınıı
&rıdak! rtatm, b!! ın~ !>.l!' emt:m~edlr· ı:!_u ın•9"' y~ı ~ ııocn oolılfemlzd~·

Şelırlmlze pleıı J!a1wı1ar

C. H. j.'.

Mcrknlııde

HEM
&..J,

Kurdderelinin hita

•

esı

Yazan: İsmail Habib Sevük

--

Hakikat, tylllk, ·dald, gi1zelll1ı: duygularının

yanında

)

.
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ıılık

Yazan: Prof.

n

ust a f a

J - ...

s·

her

=

saııadn

...unc:- 1
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Refah ve AtılaY
sehidlerini unutmıyaıır

r'

'

l, , l

Souu~m4 ııoJ<A•'"ı

Milli
lin, tlAküdar
midiye

Balk•~;.'•,

ıuuva,ii.-üın.::;,~ı

nın7hahr:; .ı!~indeki '" . ~

olacak,
bir de
kutlulu\<
G<>libolumın Çordak güreşinde Koca hayal yıkıl ışuu avutı.ıalı: lçln
.Pli
A
I:ınn bltarn.! bir mu 1 Balkan llarbl, o 7.30lanki d ..l•\,
duygusu yardır ve _
...
·
hasebesl
yapılmak lnrıntn ve yliksok kuınnnda bt-1" ~
Yu sufun kartıs ına çıkarıldığı za!Il4D Çeınberlltaşlakl Murtauının kııhveslnde
bir yarenli.k toplant151 yaparlar.
bütün bu duygular
n
s
da Adet olmuşWr.
ide.resizl-i.ll ve becC!rik.siı.li~i ~"~ıı J
Kurddcreli Mehmed henüz pek toydu.
*:::*
.
yalnız insanlara mahsustur
sirlerledlr ki bugünkü medeniyet doğ- ı Din ~lesinin ehemmiyt:Uc müna- kafbediln1 i.ş ve bütün Rumeli ~
Zat.en Kcca Yusu!un gilrefte, düğün sa·
Bazı
fabrikalar,
kömürsüzlük
Bu toplıuıtıda başpehlivanlardan Kurd
İruıanı 1naan yapan bu duygu- n1uş, evvela uzlaşamaz gibi görünen duy- kqa edildiği bir sırada insanlık cevheri- Rd::.tarı elden çıkmışh.r. Bir
ı
hibile hakem heyetiiıe k.art1; cA be,
dereli, Küçük Yusuf, Sakallı Deli Mu· yüzünden durmak tehlikesine lar olduğu gibi insanları birbirlerine gu ve kıymetler insan cevherinin parça- miti teşkil eden kıymetlerin tarihi bir beraber hmir civannda )·antışb b~
bana bu Mem.edi ezdirtrneyln, o, ileride
rad, Cihan Pehlivanı Kara Ahmed; baş
ısındıran, beğlayruı da bu duygulardır. lıınama, bir bütün olduğunu gösterm4, muhaseOO..lnl klSaca hatulatmnk lsUy0'1 ını, bir j:ı.ııdarrıuı 1.-ul'l'lllu~ 1<'.'fı.,ıt
büyük bir pehlivan olacak> demesi de kalarını sayma.ya lüzum yok, bir de bu
maruz
Bir çokluk oluak görünen bu duygular nihayet yaratıcı bir tek9.mülü tamam- bu satırlar ylnni yıldanberl bu yolda tu- den rahmetli Bursalı Mehmf'<l ?ıi 'ti
burıu' gösterir. Belli, gene l.1ehmed Türk toplantının ~bnd.i canlı şahidi ve o zaesas mahiyetleri itibarile eşit w birbir- loyan amiller halinde bir arkndnşhk ha- tulmu.ş olan istikamete biraz daha aydın- yln Balkan llvbinin Trakya ~eıe;,~
:!.tanbU!un kömilril ile yurddııkl bava
gü.reşinin adile cdeste:t, cküçük orta> man yeni yetişmekte olan blzi.-n Vezlerini trunamlayan ıkıymeUerln ifadele- yalına kavuşmuşlardır. Arkadaşlık: kar- lıJc katmak ümidile yaulmıştır, Görülti- büyük , ..., çok kı)metll ~frinl ~
«büyük orta>, cbe.şalU:t gibi, a~ğıdan ncd..ı.r Cemal var. Murtaza.om k.nhvesi va.z.iyeti arasında, gevıemeıine irnlc&n
rlnden başıka bir '8Y değildirler; Dilin şılıklı bir fedakarlıkla devam ~en saml- yor ki bu duygu ve kıymetlerin ahenk- lnr, 0 harbi ne luular boşuna ~it J
yukarıya dizilm.iş, k ademelerini bir aıç
vakitler pehlivnnlar kulübü gibi bir olmıyan blT m~bclin mevcudiyeti- pratik fcnblycnu dclayısile muht.ellf ke- mi bir yolda.ılıktır. Bu ana duygu ve l•:m•sl içtimai ve hars! bir t~Ule ğimi:ıl lfl bir bükOmet ~e ııl ~~
0
rayııta .etlıyırak cba,:t a ula;tan nadir teydlr. cTtirk güreşi tarilıl• l~ln çok ni ıu son fırtı.na bir kere dnha i!pat ilme •cmbcllertn. bürilnmtı., !ıı.san cev- ltıym•tleroe ırkadaılık ve yold~lık ru- bağlı bulunuyor. Muhtelif din, mezhçb mand~ heyetli• •Alniu n .. tl
yaratıiıı.nlaTdan biridir.
ehemmlyetll olan bu lcplantınm hangi et.m.iştir. Şehirde çekilen kömür, sık.ı."t berini temsil ederler. Hakikat duyguslle hile çalıfbkça karşılıklı yırdım ve ıa- w ırk1::ıra JcaJ1t tarihimizde gösterdiii:i- mıza nasib olabil~c::eM,ioi cörr» 'I
11
Bundnl• berobtt Kurddetelinin Çar· yılda yap•ldıllıaı Veznedar Cemal kat'! tısının, fırtına dinmedikçe glderileml - 1~1nde ya.pdıft'ımız dUnyayı ve kendimi- mlmlyetlerinln arttığını göreceltlerdir, miz müsamaha Voltaire'in meJhur .Fcl- Bir yilreklfr ıcısı olan o t11~lhl.;
dak güreşinden üç dört yıl ııonra, arlık olarak söyliyemiyor amma bir defa Ko- yec:eğl allkalılarca kesin clarak bilclirll- z.l öğrenip anlamoğa savq!.l'lL Iyililı: Yalnız bUtün bu duyıular ne kadar yük.. &efe diksYoncril> nde emsalsiz. bin örnek Jçlnde karnda o1duftu l!ilıl, d<"f\1, ;
kar;ısına kim3enin ç1ka.mıyaoa~ı kadar ca Yusufun Amerika dönüşünde..\! fed mlşUr. Bir haftadır ~ pek az kömür duygusile k:endirolı:e vıe başkalarına ha- aek ve güzel olmak tstclerae iste.sinler olıırak gösterllmiş bulunuyor. Müsema- harb 'ıena idare edilmlştir, :svııiıl
geliştiği bir zamanda, KepsuUu Çakıra 6lümünden ve Kara Alım.edin ParistekJ ıı•lm!Jı, ılck kömür ler sarledilmlş, :W- yırsız olmaktan korunuruz. Adalet duy.. melekler in dt!~il insanların duyguları- ha eve:afını uzun tarihi boyunca istiye"rek men karada da. denizde de .JJ1:11
.batalı düşerek> Y"nik sayıldıiuu da, Uk :ı:aferlerlnclcn sonra olduğuna ıöre mür tevzi ~ües.sesesi de elindeki kö- gwdle hayvanlık ··-•·
• ' yanında, maddeye de ve bilerek yapmış ola n bir milletin. ken dl kahrauınnh\lar, harblD
· seyrı·nı
ov·,
n,ı..ı.~-··
..gem vurmayı, dır. MezlyeUerlnin
.. r~lll
bizim pehlivanlık işlerinde en ileri bir 20 ncl asrın ilk yıllarına ruladığ'ı. anıa mürlerin btiyük k:mnını, lcil ihtiyacı eşitlik seviyesinde ya.,amayı. do!nJluk bağlı o1malan dolayısile, k_uauy ve z.Af- öz hayatında bunun daha yükaek ve lnu rememİ!J olmakla beraber, 'Iu ,
ıalahiyet olan veznedar Cemal Yavu- ştlmaktadır.
dolayuile Denizyollarına vermiştir,
ve hıkkanlyetl ya,atmayı uğlarız. Gil- lnrı olacakhr. Nitekim bu duyıulann bir örneklerini vermeğe çoktan ha:arlanmı• rlhl ,ereOnl korumut v~
,ı'!:
u. i!tinaden, '.Welki yanlann blrlnde
AWulılar, vapur sıkıntısı olduğunu relll.k duygu.sile her tilrlll menfaat, hırs bütün halinde ebenkleştıjjr cemlyeUerde olduğunda hiç şüphe etmiyorum. Elverir Bunlar araınıda B•mldıyen••
,
anlatmı,Ulc. Kurdderelin.ln _ , . Çakın
Toplanbdald konuşmayı KurddereU reddelmektedirl<ır. Esasen aannyicilor• ve tamoh baskılarından uzak ve bu ha- müsamaha duygularının kökl"'1"esl u- ki aydınlarımız onda nıeknl bir holde akını dn vardır ki Birinci
yaman bir tekilde yend!AJn! bileıı Ce• açar. Veznedar Cemalin hafızasında c.1- 4-0 motör tah5I> ed1lın4t!r. Fakat bu Ule istenen ve çeken bir llem yaratmak ruretl hasıl olmuş, .tNanlık hılll> n.de:n. bulunan bu geni~ ruhu işleyip kuvvet- binde, Atmanlann Emdcn krD
mal YaV\rt, bunun nerede ve nasıl ol- dutu ıİibl kalanları ben de olduğu gibi motörler ve diter gemiler !ırbna dola- İmk!nlaruu buluruz.
dcbn kusurların hoş görülmekten bafl<:a lendirmeyi bilsinltt. •
bir örnek olmu,ıur.
/
duğunu bilmed!ğlne eseflen!yordu. Ken- naklettiğim için kendiliğlnden görülecek yı.sile Işliyememek!edirler. DUn ancak
Kutluluk duygu.>il• de UOIU% bu- bir çaresi olmadığı anla,ılıru,, bıına karM. Şekib TUNÇ
ç..,ıdll ldare•i7likler yüzlindt• ı
disine: •Ben biliyorum ve o gil:Nfi göı ki onun ıöz.lert sadece bir ckonufma> Tunç fllebile Doğan fllebl kömür yilk· coks1" bir ldlnet içinde malıdud
hWmlyetlnl Yunarı do._nm:ıs• ..,ıı
lerimle görd\iınl> deyince. a."Sztıme inan- dei!l. en.IXcnu bir <hillbe> dlr, Tıbil 111 olarak Boğazdan pr<'bllmi7tir. Bu lktlc!erlanmıulan ve fani
mevcud!Ankara-lıtanbul trenim bugün
Tan vapunmun hamamında
tırdığımı& sıralarda, Unınldly•, il~
mamı~ değil de, ya§ımdan beklememıit pehlivan hitabesi bildi~ gibi eilmlell vaz.l.yet-e göre yapılacak tek teYı fırtı yetimJzin ecı.indru:ı dolan ezglnllğimizi
de iı1emiyecek
'
tzml.rdOıı baroktıt adeıı T&n vapurunun bayın kumanduıoda, blr w~oJ~ı\ı'
g ibi, aca'r:alı bir vaı.İyet '81.muı ftzerine olamaz, gövdeli olacak. Hem bu gövde nanın dinmesini temenni etmekUr.
hafifletecek mutlak ve •bedt bir üstO.nBUocıt.ıe lltanbul aruıııda.t:ı Kan.çam 7olda her hancl bir ..ebebd.~ıı tıkanan. hıL- de denize çıknıı.ş, 'Egede, Adrı~.• ;J
,-alnı.ı: katı ve dolu değil endam endam · Bazı fabrikala.ı: kömürsütlükten dola· lUğCln inayet ve hldayeUnl ar~ hiç kOprtı.ııUnUn t&mlrl. dola."f\SU• cıun ıoımı.ıyeo nıam. l&vabo&u dUn pbrlnılzd.• Um1r ırıdll- Kınldenizde dolaşarak ban dllfı1ıl/
1§1 kendisine hikaye edlyoıuııı:
olmamak ttmld ve An.kara - lata.rıbuı trenıerı wıüıı de ıoıe- mek Uzere 1.9ıldıtı ~aman ıçtnden. .ıtı aylık manlarım topo. tutmu, Te harb .,...ı•
Çocukluğum Sındırğı, Ednımld w Ba- boyludur cla.
yı faa!JY'!\lerlni fimd!den tatil etınlll« olmaz:sa manen yok -"bir yııradana rntr.uktır. Buna mukabll buıU• ,.hrtmız. bir ......
Kurdderell: •- Baka arkada.ıar, der, dir, hava vaziyeti dür.elmediii takdirde teıelll sini verecek raJJ.uu
•- C'Uk ıenı.t .."ık:ınıftlr. l::ıot %4ea.n ce- sonra, anavahın su1f\1'1.na .ı;.;.
uu..."ır
. ..ı
lıkesirde geçU 11 Çakırın rnemleketU•
~- .. -1."'°.... den 1k.1 U&ve ~a.t. poetuı k.ald1nlaca1ttır. &od1 Motp. .ka.l.dlTtmlf Te Baveı.lJi h&d1
...,.
1
d
if!tlrlz,
bir
takun
atıp
tulmııtar
clurlhUyacını uyarız. u...._~ B un 1a: •·
·-ak
B o.u.
- 'kım •--b'-'n
o fellıkel!l
,,u-1
Kuroierelinln köyü Bahkeolro yakın·
~
..... n blrt ae..bah aaat g 4a dlltcr1 d.e el kOJ&r&k tah'k1ll:.ata bqlamJ.ltır.
wu uu
ayni halin diğer fabrikalara d& alrayet 111.,......
bild1ğlmi%. bütün t8.rlhl bu duyguların ana 13 t.e hareket 9<1.ece"tlerd.lt
'
•
UnmJdJyenlıı akım Türk df'nlıt 1·(f
dırlar. K•psul, Balıkeslrlıı ııatısından mut. Ufla peynir gemisi hele bWm e<kc<ğl ~ır.
kıymetler olarak Y"••nrnıı
~ yaıanmık
'
Kamyon ve kamyonet sab!lan
rihlne bir ceref
•ohlfesl daha dJJ;,.
geçen Siyav ırmai,ının ıu.tında, bi:ılm pehlivanlıkta hiç yllrümez. Biri dennlf,
•
IUb 11 S er b eat k a b v.., S 70 kurUfa
satılacak
v
istenmlt olduklarını göaterm~1
ar e
Tüce&ra ald 6800 çuvaı kahve a:Um.rükKamfon kamyonet ıatıeıannın atTbett mişllr. Bu bakımdan, evvelce e~
Sındırğı da, o tera!ta Kocaçay denen ay- ben Kurddereliyl yenerim; öteki dermı,,
Şehir Meı:luinin on dakikalık
de i.Manlı.k cevh"erlni toplayan duygular ierdeu çıls.anltnıı Ye HT"beıt kal:ı.ve ...tıeJ.a.- btr&"k.lldltı" h&ll.ınOAkl karar dtl.J> VUAyete ~ım -'bl, )Jamidiycnin mcn]U~f(• f
ni ırmağın Balık.esir cenubunda dolu- artık cihan peohlivam var, önünde du6'
toplanbeı
·· h
ktur İn anlı;,.. ilk
dU d
lttb
bUdlrUmlotir Y&ln115 bundan &Vl·eJ. toınJs.. rıd g
rulmaz.
Hu<Ur
güleılnde
her
belli
. s . gın
nna
n en
lr6n bqlanmıotır. NU:ıt7• JOn emrllle ~etilm1ş oJAn an.balar, Ustecle- 01 ağa, övünmeğe ve tebcile
t ,~
dan batıya al<ark.,. henilı: ,ım.ı. dön·
Şehit Meellsi dUtı bet1ııcı denen.ln ıu oldutunda "'1P e yo
kat
bu~inkü ya••-ın m~U bili
olacak
sandık, olmadı. Biu ıodece bit bat toptıı.nt ı sını yapmııt1r. tçt1maa, dUn de virlerinde kutluluk duygusunun bir mur&tı ve ~ nllbet;tnııı. U&vMJ.nden 90nra
meden, bir lraç kilometrelik bir m.saoehTtmlM.r t.U
5
lı:l ·~• a:Ore ı.evzl ed.Uecektır.
h~
~"
kah
oau 50-570 kunıtt•u •·
tlskü· d•· Ballıevl •encleri, aurl_..,
aabab Anıtaradan cıooeıı va.ıı Te n.ıed.lye ldlid tat• gibi dl#tt bütün ana duyguları t.ıı
fe ile .oluna, yanl alt tarafına rular. elleşme yaptırdılar.>
...
Vllllıı,
600 kuruıu ...,.
T.überküloz Cemiyeti
•
,,..
lçmekle olduğu balaban llneaıılı lroh- re~1 L"Ct.tl lttrdı.r bat1'&nllk et.mlttır. 1d&:e kendi etrahnda tcpladı,ğını ve bütün
Çakır d&, Kurddtteil de hemııerimh ~
•tle- ka~ bir Q1çek mahiyetinde bir 'fl&t;la lltıJllCAtı t.&bınln ecUlmetted.lr.
TU~l.Wo11 c&mlyetl &JlJk mut&d top. Jantı.dan 90nrD, llamil:liyenin o ıHtı' i
Teyi lopurdattıktan ıonra devam eder: heRbların& aıı.ı dalml koınilJOn raporları kıym .... ,,..
•
.,..
Tekel
1dırcN.
eltnde
bulun.durduA:u
k&bmürettebatından
A11abın
rabmtv"
ye, yelntz bllyükler değil, bl:ı çoouklar
t b il tt11'"
cHeplmiz bulunduğumuz yerlerden d&· ue radyo ant.eıılerln• &1d ıa.umatn&me uııu yaşadığını bJJJyoruz. Fakat bunun sebebJ "ftınln klloc.un.u tımdJ.Jt Udar 500 kurula lantıauu 5 tuba\ 947 ç&rpmba CUn11 ....,,
1
eııeUmeıılere havale ed.Udlkten .onN 1Qt1..
bUe övün!!rdülı:.
vet edildi%. Salılcl bir gürq olacak diye ın& a.nc&k on. dakik& devam etm!t ~• ç.a.r.. kutluluk duyıusunda h.Ak1m olmalc ıza... ıatmaktt. ldl. TU.ccarıa Japııt.n &ntaoı:n&f• 18,90 da Ol.lalollundU.1 Etıbba OdMınd.a vuşan arın babrasım ; c +~ )tir
Smdırğıda Şatınııde ailesinin tantadenize bir çelenk ath ar. aq e df
çılcıp geldik. Eh, keselerlm!z doldu. Ama ı&mb& ıunu aut 15 t. Wpla.nınnt.k U&U• ruretinln mündemlc bulunmuı delildi, sar•, Tekel 1dP.re81 rekabet 71.pımı1&ca1uı- ıa.p&ellt.u.
11
•-''~
• lidtt1en• dl-lnu
•·-eke•
nalı bi:r düi{lnü var. Çakırla Kurdclere·
belki fptldn! eemly<>t yapılarının it ve da.. bu•••
~
eııo~ld k&h..ıorı tüe. Mahkemeye ""rı>CU parti
"
~
• bruıa fU llb""'
lıangimlzln lçlne ıı!nd!? Pehlivan ka- ıot.ı.maa .an. -.enn1;1tır.
11 de gi!rotecelderl lçln lruabınm batı· zandığını almteril• kazanmalı. GUnaha
..
lilmüne
)>ennel
carın
AttılJ
natJa
At&cak,
"fUl\
ttat.A
le&b
"'"•ml•etJ~an"""""
aykırı
h&reket
et(ondu.
0>'
b
0
blnne tı ce k ıyme tl ...
~ - ctttal kM1ıı.r nm 1a1>&euıtr oen •Y1 Te
_.
iklnd Dünya Harbi içinde, Rt ,,
.
Tekel Umum Müdürü geldi
• oındakl genif dllzlilk etra.f beldelorden gimı.eyim ama. bu aldınunu p&Ta brına
. • oo.kll~ ay olm;,..... :. tlll ıçıu llıta.nb'Ul tut.o.o. lfçllert ıendlkut
l
1 ali
tı<'1
l!abı.k Gümrük .,.. Tek.el »akanı Suad vel'hll olmamaları ldi. Kaldı ki her ce- k~~csen e.n cet bhv
ıstediıw...
_........ no Tekel 1Kll•rl 118Dd1kU1Dın kunıculan Ye Jepi, meçhul b r den z ı
..ıı(
akın e«en halkla mahşer pbl dolm~tu.
ııarrt "OqOblflnUn dAT...Ue allk.alı. ıtıer mlyet ebedt o1nrak yaşamayı
haram gibi gelir.>
&u•• Bu itlb&rl& Hrbe•t kahva aat.ıtıa.n bltden TUrk M.Uhatnza.tlr Pa.hı.11 liderıert, oem.ı- to"""İllenerek battı ve içinde Jn:;:J J/
'i(urdderellyl Uk defa Servet Beylerin
h•tklnda
dlıılenumeır.
O?.ere
Alllr..&r&ta
ça_
göre
en
kuvvetli
bir
maşer!
thtiyact
han.lbet
ıormemı,tır
'
•
•
ı·
..
ldtfl
r
Kal13.vl fincanı elinden. bırektıktnn
T'~'..=-~ı'
Jtı~ler kanununun 5, 25, 86 .... S3 ünl~ü denlınltılonmLZ.1 getirmeıe '
..,.ıt
evi lSnUnde attan inerken gördüm. Ço .. sonra önco ellle bir daire çiz.erek: .Ha- ıırııan Tekel Genel mUdortl. BUlnU Kor.. ılnd. Y.şan.n bu .r:ruyu en iyi ··tmln
ı.a
w-..
errüllı
emıy<ıuıun top antıs 1 ma.d.delerln• ıt"fflkan maht.meJe Terilm..ıu
ta"
••
"
-ı.den )laf'""
cukluk bu, llyle .sandım k1 o, atın. Gs- zır belllbqlı pehllvanlar hep turad•· tAl Oentı müdür J&rdım.ouı Ree&l Tur&1 edecek kuvvet hiç tliPhe yok e~
TUrk Oenahl cernıystı J9..t7 1en.ı 1 ınet ıe:d.ı.r.
c er18 1 l ıormeı• fi'
dıı"
Te' mru:ı.eru.11ıı UafTU}lllı dQn obab ..h.r\bailı olan kutluluk duygusu ol3caktı.
t.opluıtta:lllı oıır. Dr. Pn'ldun OeYt.et ı:v..
mızdan Te ''nıl mü.rette~atlP
tünde iken hayvanın karnı yere .U. - yı,;. dedikten sonra bu bellibeılı pehll· m.U• d.ComU,ledir.
Fakat lruıanlığımmn cevherlnl te~kll rmeeliı1 bafta.ııJıl 1 ııcı. Türk Tıb cemı1et.ı
Kavgadan sonra ölüm
Türk genci bu kahpece hüct1tD
rü11üyor ve ancak onun lnme.siled.lr ld vanlıır4 k<-ndl de dahli, ayrı ayrı ffOrel
Gdletedlik Enstitüsü
eden ana duyttnlar ~Uştikç. cemlyeUe- ulon.llrtnda JaPmıt
Şelırı:nılnlnde Deni.zapt.al ınahalleelnd• sinde bojuldu,
ı
atın kamı eskl hizasını buldu. Pek kü- eder· • Yarın hep dattlacağız. ben pamı.t,a.nbul OazeteelleT cemı1ett, ttnt•er&ltAı
•1 - ~. Dr. ı:uia.mı Akçako1unıu .... 20 numarolı ev'd• otura• A"uU-' n-•
G
ikin el D"·
ıı-~ı ı .. 111d.t·
çük: olmama Tağmcn ~r~l iyl hatırlı pma· atlayıp Bandırmaya, yaylıya e.Uayıp aenata.una mnracut ede.ralr., hte.nbUl tt- rln yapıları gellşmif,
işler
bölü.nmü.'J, ratı.nd&c. Amttlkad.a •'"tb" edUc• Te ••-... :!
~ uu ......
....
ene
u.u;ra acu :s ., 0 ~;
- ~
..
adında btr ıaJ:ı.ıtı arnı m.&h&llede k&hveel- 1
ı 1t
ç ak.kal Bot ~ f
yorum: Kurdderell, o kalın v<ı ka,:a gibi Bolıkesre, ata aUayıp köyllme gldecellm. ntYet•1teıı1nd• blr ıueteeıu.t. eMtttU.U a- kıymctltt birbirlerinden farkedilccek ve 1çl urUd.Uen ıenı btr
anesteını: madde
ını: ya~ sabüi&d.dln. AJ'U ue uvsa et- ay den ı:n ınw:, an
c . ttti'
çı.ım.a.ıı1n1
ıst.tmJolerdir,
eent.to.
bu
dUetl
Yusuf,
sen
kara
pampuruna
bintp
Şum
Çakın havada çevlrertk bir lilılrbaıl.ık
kendi hu.suslliklerlne gare i~lenip ilerle2 - Opr, Dr. Hamı Dlle.k ta.rLtın~ m1t "ta-.ıa flOııunda BAb&haddlıı bıçül.A lıınna dökülen meçhul mayın ,ıı,ıt
tllecek bir hale gelınlş ve bunmı ne.tice- Nö['(ltorıu retTOKaserlen tatb1k.1 Ue 1 ıı~ "l\bd.ull&hı ka.rnıodan yaral&mlltır, Abdul... pank bntt1. İçindeki 39 denJı. 111 ~
yapar gibi h<rk<sln keldıiı bli' nu yolunu tuta.caksın. Ahmed, am ver ınoeıemekle mewuldtır.
sinde kutluluk duygusundan doğan kıy- bulm\ll blr tr1remtııus nevr&IJH1. TU.'uı. l&b. TıJnJ. kaldınlctıtı Oureba hMt&ne~tnde kentlilerine meı.ar olan gemiltriP 0el''
elini ParlJ diylp kefe-re diyanna gider·
Sehze fiatlan çok yükseldi
tarıda yenlveı-lnce...
8 - Opr. Dl'. hr1dun 8nk.-i Evrenıeı dtın. 61müştür O«ted Adalet. dottoru izzet de, hlll&, ebedi uykularını uf111b11 ı
Batı sQ.nlerdıld ık!detıı klt
!atan butıa metlerin htldm bir mevklde ltalmalan
Mul>atabım, hiklyeml gözlerl porlıyo ·~· A be sakallı ?tfurad, en yakın aenln
tara.tından, En•&JlnUJOnla ınUterant. bir 69
T .. oan -ara.tından. y..!-a bJ.dlrtllmıftlr.
ild
lnl f d '- 4 . . "
bir .elY.. darlıQl. 1e.rat.m&lt. b&fla.mı,tır,
-··
Bu ·
genı n
e a .... r -.....fil''
partıya dlnledikt.en sonra öyle sevinmi~ .,erin, y arın matbaadaki bekçiliğe döner- Oehr• clY-.rC1an ıeıeıı ıebf.e aza.tmaıu.a, fi ... z.aruretl kalmamış, ana kıymetler anuıın- ueıttt tGrrnlnllı.. T&k'ıu:ı
e;in.>
da
dayanışmalı
bir
arkadaşlık
baflamı,..
4
Kulak,
boG"uı,
bunm
ınüteba.ıın
Et
narkı
arttınlrnıyor
unutmuş
görlintiyonız.
Ne bu r'~I.
ti lcl. pehllvanlıl\ı v<ı halı~ill yalnız
bir ıçtndekl bahçelere de çunur ve "kardan
Bütün bu bel&ıtat huırlığmdan sonra a:lr1.l1Qedlttnden bunıa.t'da.n d& mı.e çok a.:ıı tır. O halde kl hakikat duygusu, ufer- Or, ZtJ&ed4lrı Makta.• tara.tından 11uımıııı
zt narJtuıın -.rtı.mlaealt bat.kıadt.k1 ha- battık1:ın ıünlerde onların 11 ~,;;(:
bir mcıl•k delil, bir kutsiyet vecdile
ı;ören ~mal Ynvu7., TüTk g\iretılne dalı KurMercll tekllflnl yopar: ·Hepimi• MbM ıeımettedtr. BllbllM& l&panak ft&t.ıart )erinde ilerlediği nbbette , varlıkların •1nllztt.ıerde penlaUllo tatblk&tı Ve eonuou berle.r nguı m&kamlt.rea ıeuı:, ed.Umet.te- anıyoTUZ, ne de onlar içi o, 1n1'd 1 •tı"J
tf
bana verdlR:l tutam tutam rnaltlm-ala be- do!ılmadan önce hanl blr hesabla:ıver ç.o"lr. J'Ükltılmtınr. s:nc.u Bt\.ıdo 60 kurut& e~o~ mahlyetlerlndeld ıonsuz de:Tlnlikle- b.Uk.ınd+ teblltıer Jll"Dlltlllf, ttııUn&k.afa.la.ra Cllr, Aı..ct.k on bet ron tonra ve mUYo.ndat veyn ~chidHlderlm.lre birer
.ck. Artık dedikoduya mehel kalmua.. ...tıımaktadır Mana."Ylarda 80 - 100 ıc.u.. Ti yakınd•n g<Srmele bqlamış; kutlu- OPT, Dr, !kımlb. Bumermır.n "
Opy, Dr. olm&dıtJ t&k:dlrde besi h&TYa.nlt.rı tçtn "bq.
Refa'.lı, 21 ... ı' harlran 1941 ,:urı
del bu kadıı.Tcık blT ,ey\ öftre'nmlt oı ...
Bayrt
lıttralt
•t.m1ft.ır.
oıı
ıturu•
btr
um
J'&pıı&btıeoM.Ur.
Blllrlı istanhl içinde gill<l olmn. oı, nı-,A ltAdar jepana.k ..,tılmAktadu, Llh•ıı• 1u1t kıymetlnln !ıı.sana Terdilf tercfle
mı,t>r.
~
m n!'lından dolayı c:Hay Allah rau clsun
maz ama naha Edirnekapuı şuracıkta. da UAldo 2S· 30, manavl &rda 40- 60 lrnrtı. içlmlzdeld ..ytanla pençeleşme yükeek
Atılay da, 14 temmuz 1942 ıO"
ıa çı tıuı.şt.Jr, J?ıraaa. ktt"e"t'l.I B&l de 85, ma...
ki raslam1 '°ım> diye Adeta bü tüp
omuzluunu: ld!pet zembillerini, çıkarıı na"t'l&rd& 50 .. eo k.UT\llt.Ul,
bir ~vk olmuf, maddi menfaat ve allkam~tır,
.ııf
h•kkını heli! eder blr vadyet aldıktan
kapıdan dışon, pa.ylaşlnz korumuıu 'ken
y ..u eaıatanın t&nesl. HAide 10 kUTUP, !arı •tıırak içtimai ve lnsıinl bir eevlyeye
<Eleetro .. Medlcal)
Bu iki glinll, Ha!l<evl•rlmlı:, de ;ı'
bqluı ne...,dcyse, bir gramlık olıp bir
dl aramızda .•
m&n~vlnda en u 16 kurusa 1&tılmak.tMUr. çıkmak hamlelerinde adalet duygusunun
es~esctttlmla unutmamalı 0 ıil':orıi
kiloluk verdijtl. bu ahıverlıte, kendini
V•medar Cemal diyor ki: Herkese bir
-etlend!"'
g<rUlm"-·,
kutluluk
duy(İn·"t
nln
il
·
hlr«
-lenk
atarak bn arlz t 0 h1
Dünkü
hava
vaziyeti
ku • •
••
u
..,,
• " ere
en b yük l\önll;en .., Tıbbi Cihatlar Fabrikll!l)
.borçlu bile çı"karacaktıt
tüldlt çöktü. tik olarak Küçük Yusu!
Hava dlln aaba.h karlı Ye .ot\J.k, 61lıdtD gusunun yüce heyecanJle beıılenen sanV:n hatırasuu anm:ııhdırlttı:r.
fU ceı,.abı veriyor: .Kurdderell, Allaha llOnra 1umtlf8.k ıeçınift1r. Denl.Slerd.e :tır .. atı tableti hasbi olanık teınqa etm,eyl
S•ğlık Bakanlığı hesabına Tnrldyede deruhto ettllllml• tesislerin
1
~•-mcntojına nezaret etmek t!ıere, teabat mil 'ürllm"· Mr. I' E N N Y,
~
b d
.. ini •t1!ll
Si
Kurdderell ~ Çakır aruınc!akl ııll · yemin ederim, bir defa ben böyle bir tına devam etmektecur. Ant.ar•. Anadolu öğrenml~, lr. sanlara korkun o göowıcu
taba
u
~
.ınmrun un an otl"S
ı'
!dl •
fU im ilk gilnlerlnde TürkJyeye gelecektir. Her markadım:
ma Bakanı Orgeneral C•ınil Ca~
rejt<!n de bahsedilen o yan vesile.aile dedikodu yopmadmı. BI• eenln pabucu- Ye Zonıuıdalt •apurlt.rı dUıı Boludaıı ç.ı biati m1'nis ve aevlmll lılr hol• getırmlı
UJnamııtardır,
Çakırın oğlu Mustafa Pehlivandan (evet nu çevirecek pehlivan değiliz. Kendimi·
MetcoroloH tata ıyoa.u, havanın bU&ttll tir. Bütün bu hayırlı kayn- ... teye dlfer
cı"'HAZLAR
U.b ediyorum:
.
eoy adını haklı olarak pehlivan diye zl bllirlz.> Meter Yuaufun d& k•ndlne men.ı.t ıatııııı ıeıçeceA:tnt ~ır. as lhtıma.n•
tlektrlldl
Sayın Baluın, ııüden de clilei~'
göre
davoııı
vıırm1ş,
onu
açıklar:
•Ben
ıcçmiı) bir ınektub aldım. Meller Ça·
aoaeat:ını, dm11.ler4e nriına:ı:un ctevt.m •dur: Bu iki t<hld kafilesi için, ~~
eahibl doktor, hastane ve sıhhi mllesseseler, Mr. Penny'nln Türklyedeld
rayburnuna, öteki Usküdar met ._,
k ; rın bu en küçU~ c~lu flmd! yükııek &adece cihan pehlivanlığı nı kazaTimış deceRtnı bUdirm@kı6d.lr.
llrameUnden istifade ederek, cihatlarını revizyon• etmek ve fenni milfdcnJı lnyısınn olmak üıere, iki tııl •
mim.amut· 1932 de, henilz ortaokula gir- Kara Ahınedlo hesablatmak ı.1er1m, o
küllerl halletmek maksadile, Mr. Penny'nin genif bilglslne milracırııt
van sütun dikürlnlz ve üurltr f ı
mek fu:eM Balıkeslrde bulunduğu za· kadar»
Cemal Yavuz•bu noktayı aydınlatmak
edeblleceklerlnl anederlz. Müracaatlerl not 'etmek ve fada mal!lmat
dec:c cRcfah şehldlerlnea ve •At~'t '
rrıan Manyulı Lomıll Beyln Halk c~l!
l~t.anbUl Mtuttntınden:
vermek için Türkiye veklllmlı:
hldlerin1'a 1dtabelerlnl ve
~I
altındaki
kıraathane:ılnde
baba.sile için dedi ki: .Kara Ahmed alafrangada Rıı.b1UlOTVt11.n 11-12 etnt T• 3 .. .C fUb&\
rihlerlnl ynzdannız. Bu lld sade 1 ~·
Kurdderetıyt ıt0hbet ederlerken görü - kunoetllydi ama yağlıda de~ld!. Kurd- 1917 tc.rthlııe mtbıadlt par.artesı aqımı
Dört renkli bir kapak
Makine
ve
Elektrik
Kollektif
Şirketi
tevnn sütun, o fedakllr vatan " ı
lçlnde ... yepyeni bir
yer. Kul'Clde,..Unln heyecanla elini öp· doreliyi bırak. )ı::üçtik Yusuftan da. çeki- (ıu~h ıeee&1) Mübiret ı.revllell Nebe"t'l olNitekim Yusu(un bu meydan Clutu U&n olunur.
nru utnıtmndığımın, bugünkü "e rlıl
tüCü ,..man koca pehlivan Rumeli five- niyordu.
teklldo cıktı. İçinde l'arls
okumasına karşı eızını bil&
açmadı.•
kJ neslUere g&tn-en blreT vet•ki ti
ıile: cTe, bu baban yok mu? Kennı New· York moda saOsmanbey matbaasında bekçilik yapan •Ulan Koca kurd, herkesin yüttRine mi
kadlrıln•slık
bnbras~ birer ml~
disil• çok gllleı ettik ama Taıköydei:l
No.
32.
raylannm
en
son
mevalın
İstanbul,
Galata,
Rıhtım
cadde.!,
Frank
han
5
inci
kat
Sakallı ı:ı.ıı Murad devrin en za~lı haf· lndirecek.sln? Al ldspetln~ git Kurddekündftlnl hiç unutmam• detnlf. Çalana pehlivanlarmdaninış ve neteli bir adam- redekJ lnlnet.
yenlllklorlnl bulaeabmlL Modtl'bı bu
Telefon: 41072, omrlnlr.e amadedir.
tqvlk anıb olsun.
~,
kulaktan o uman alır lJllUll için mış da. Kurddereliye e:on ıöxD. o aöyler:
..Ylfl bp~ılıyor.
lsmnil
Habib
SEVOK
KuTddere:li bu .özü ona da yübek .!esle tekrar edince bahe.!ı Mustafayı dö- - - -- -turuyor_,
hrar vercl.lni•? Adm ne senin helnferl?
s ındır "'d
• • Ne kadar kaçarni.i.p: •Oğlum, 0 da benl
•• a
(sam, ne derece içUArtık m!iddelumumlllğe mürncaat~n
B'11
yenmittl• der.
• t11.b etmek lsterı~m
ba'1<lı çarem kalmadı. Söylesene adını!
musalls.t
Şimdi ttnıversitenln Beynıdclakl ln •
• ı'· o kadar b&fUll& gelir.
Herif deli galı1>a:
ıaatında çal~an yüksek mimarın bu
~lk. Efendim, ben yaban- Söylersem ne olacak? Ben alzden
mektubu' uyes!nde bir defa Çakırın
eı evo girmek ı.rte·
mahduınıınuz hnkkında ma!Omat ı.rte.
•alib gelditl o ,.,..hu,r güreıln TaJköy·
dim· veriTsenlı verlrslnlz. vermezseniz
"
L
-'·be ·
d
-m, Evvel! sıkılgan
•
ç~ giderim.
de yapıldığın.1, sonra uu ga.ıor nın c ıı
olduğum kadar ıotırpan• la deiil ·künde>
elde edil kulgan detlllm; .on- Vermlyeceğlm lttel N• yıpaealuın
'•
•
efendi? Bak fU kadının haline; Hilngür
diğlni ~pnlyoruz. Gene ölreniyoruz ki
ra da tllrlll aebeblerçocukluğum:uıdanberl bizim aadece le haksız yere hırpalıırur1 ezarlanırlm. lı:ında malOmat alayım, dedinı. Herbl- Affedersiniz, rahatsız aitim; sizin hUngilr ağlıyor.
mahdum..,
Artık dayanam:ıdım.:
Dayanamadım;
cKepautlu Çakır p<lhllvan• diye blldi~I· E, durup dururken böyle .. ylere neden yede inelim. Tarif edllen mıntakada blrmiz baba.sının asıl isml bmailrnif. Ç'a- moruz kalayım? detil mi yat
kaç csalık> tan sonra soktı~ buldum.
- Neyt bltlm malıdum7 Yahu! Sizde
- Ağlıyorsa bana ne beyefendi? Ço- Mutabık deiillsinl:ı
kınn hemştti.mlz olması küc;Uk1ükten.HAdlse şu:
LAk!n cCanhırtaran> Apnrtımaru dlye
hiç insaf, morhamet, akıl, fikir yok ınu? euğu sl:ı peydahladınız.
sl:ı aranızda .•
beri övünü9ümüzdü, onun adatım oluAllah ldm1n varsa bağışlaJJm 1 benim bir şey yok. İki defa sokağı o..~ğı yuBen ya,ta adıımdan böyle ftY acrulur
Deyince herif ayağa l<alkıp:
Bey atıldı:
mu?
- IJerlf, ılmdi seni bogorım. O çocuk
- Kuzwn, benim durumuıt'<I'"'
ıunu öjreni4ime eyı-ıea sevindb:n..
pek 1evd.lA:lnı blr ;r{lçük yelcnim var- kan dolaştım. Hnvanm hali de mnlüm ...
Yıiksek mimarın m•ktubuna layırlı dır. Son günlerde ,.kız deAll mi yal-ı Ay şimdi kayaca~ım, diye ödilm kopu. - Bayır, beyefendi, öyle dellll. Benim ı benim değil ~· diye !istüme varıycr-f odamın yirmi yaşında çocuğu olu'
bir vesile ol.en yazımızda da a~ıkça eöy- modadır diye lıtızamıla tutuldu. cAman yor. Nihayet birim Cankurtaran Apnrı ı ızln yaıını 7Jn bir alakam yok. Ben ,._ sun? demez mı?,
Sen onu .söyle!
~ •
deea si:ıln mahdumun
Ş~ırdım; ne diyeyim:
- SQyledlm yal Olmam•sı ti ~
lcmi.;tik ki bııbası bütün o havallnlu en lozamığa tutulsun da başka teYtt. tutul.. bmanınm adı Zamkoç ApntımPnı olduacar bir pehlivanı idi. Fakat pehlivan- ma_,ınl Hayırlı hastalıktır> dedik. Has- ğunu 6ğrendlk- ..• Onu da bakk.nldan öğ
- Ha!A benim mohd-;;,,,um diyor ya·
- Aflederslıılı:, ben sizin •andımdı...
- Öyleyse ne diy<> bili benill' t
hu! Benim mahdumum değil anlamıdınız dememe kalmadı, bu sefer kadın, koca- yan bir askeT kaçağını oğlumdu
Jıkta yenmek ve yenUmelcten daha mU- talık bul Ne kadar bayırlı olsa ge..'"l.e rendim: Snib Beyi sordum; çocuğu hıı..s
him olan te:Y cgelişme> dlr. Taşköy ıü- adamı hırpalıyor... Hem de nas1l. Çocuk .ta tmtş, dedim de öyle- buldum. Vardı\
mı? O alıln aradıiıruz ad~ ben deli- ıına:
• .benden soruyorsunuz? NüfwılB·'" 9 1"rı!"
ı-eıinde L~ter Cemal Yavuzun dediği g1- yattı. E!endlın, çıkaramaz. .. Bir türlü la- apartımana. Kapı kole duvarı..• Çal bre
limi ne diye UstOme çullanıvorsunuz?
_,. Ne 1nkA.r ediyorsun çocuğunu?
- Aaa! Beyefendi, . yalnı,,
5~
Kabahat sizde deiill. lir.o bu· ışı ]aber Herkes yaloncı ela sen mi oahlcisln? de- 13cndenlz... Hal Deme!< ki siz bef'l
bt. dıt tırpa1)la; llt.er, ojtlunun mek.tu- zamô:: çtlanıyor Bre aman, doktorlar, cal. Nihayet aÇt:zını burnunu bir yoı1ma.
Vtten ahl!ksızdıı.
dikten sonra bana hitaben:
- Değil misiniz.?
bund• yazıldığı gibi, ltUnd•yle yenmlı helrlml~r, dostlar ahpabtar_
yemeni !le sarmış, bir kedı.n çıklı. K•·
olsur.; Çakırın bu galebesi Tilrk ıtıre- Do1tecek. merak etmeyinl
pının ardından işaret ediyor, cNe tsU- Beyefendi! B.n bir ahliksızlık yıP·
- Bu ~in haklkaUnl oöylemeuıenlz,
- Değilim yal
mıt ~eii.llrn. İruıaniyet namına .sizden bir gzı flll'ndan şuraya bırakmo.m; saçınız.ı - E, ne diye R:eldl_nlz evi~.? a.ı~
inde na!llıl unutulamaz bir maıhariy~t.se Valde i~rler:
yorsun?> diye. Ben de:
şey- öğrenmek...
başınızı yolarım. Benim saadetim ınah- Aman ~fendı! Çok ıı~ı"
~ u da bi;. hakikattir ki onun pehlivan- - EskJdm. kıumıklar böyle miydi?
_ Canım nçl diye bnğı.rdım.
- Bu işin insaniyetle bir a!Jl.k a'1 yok. voldu: ocağım yıkılıyor, siz Mil...
cl~llrUru. Elendim, sizin b{r ço< !#''
!,gı cmevıih kaldı: Belki kendi d!ya- Efendim, çocuğu ııcak tutmalL Lohusa Kadm yanlış anladı:
Sen ve senin gibiler vaı.ifcnirl yapıyorVe başladı nğlam.nya.
küçük çocu ij\ı nu.ı yok mu? Rı:ı.h 11
dan çıkmflrl ı ~. belki yaşı ilttledlği tcrbetl vermeU. Benim çocuklarımın
_ Kamın açsa Alla.h versin?
sunuz.
UkJn
far.kında
olmadan
evimi
~an
hanımefe-nd.1!
Ben
&izden
sa- Var... İdi. .•
~ı ~ Fakat Ku rdd•reli? O, yalnız Ba· hepsi kızamık çıkardı, diye eski kıuı·
_ Öyle değil. •.
barkımı dağıtacaksınız. Gene ksrunın ikj dece, oglunuıun_
- Ya! Şimdi yok mu?
...
;:;:·sfr havzasından bütün Türk.iyeye rnıklnra. basr~t çekerken nihayet on be_ Öğlende de gelsen vermem. Gayri
1
g6ıü llc.l çe,me, ağlayıp duruyor.
- O benim oğlum değil.
- Var ama rahatsız değil.
bil~,
ıaım•ı ol madı, 'Türkly•den de taı•P ccl- flnci glin k=mık lekeleri kendini göıı- dilenciden usandılc.
- <k;ıuiı cl.run efeqd!ml Ne yapalım,
- Peld eanıml Beyefendi ben!!ll de- Oh, geçmiı olsun. Bizim de 0 •
r•plı:t bir Jer<'f oldu.
terd.L Lilkin cocuk çok hırpalandı. DeDayanamadxn, bağırdım:
.. değil
h.n
inşallah bu da geçer.
ğil diyor, ılz benim değH diyorsunuz. cuiumuz kıır.mık old1:1 da, •.Jundıt r:-"·J
rece 40•• Dile kolay, .öksilrük, tıksırık;
_ Aptallık etme kadın; aç f1l kapıyı! na gore
- Geçer ama, Sineye geçer. y 001eden Bu. çocuğun babası anan yok mu?
gcldl; onu merak ettılt. Slzın dt ıı )·
ağtmdan ken... Bizde teuı,, hem de ne Kadın ht&ieUml görünce dayanamadı, Tekrar geldi:
içmeden lruanın b8'U18···
- Ne ~!lelim blz7
j!unuzun kıınmdıın, feY, ağzıııd•
,
Abdülhamid!n pehlivanlarla aruı iyi telif! Serçe kodar yavrucalı:, .Aıtzından açtı ve açtıktan sonra da:
- Siz kiıruiıılz?
ol m~dıktın batka Istanbulda güreşi ya- lcıan gelirse_
~ Yoharı çıharken 11 yakh,rını tem!ı~~!
- Beni tanımazlar, Oflu için bir şey
- Dnrulil""zeden mi aldınu?
r.•lmi~ dediler. Acaba..
,1,
Dorken kapı açıldı İçeriye nkça pok·
.sn't bıle etmişti. Fıtk~t Koca Yusufların,
Dokt.orlıır:
Benim h~r gun ncrduvnnı yeykıyRCa.:< öğreneceğim de,..
ç~. ~lr taze girdi, Götleri şlı şlı. Beni A~am, y:ıkarnı tultu ve silkmeye ba,. Denwme kolmadı, hanım cturd"~,:I
ladı.
evvel lli&hır çocuinın hastnhğını ~
ergeleci ibrahlmlerı~, Kara Ahmedle- Mcr.X elıneylnl Boğazın bilmem hnllm yok.
Kadın tekrar ıı!tU. İçeride !ti iri lto- gorunce:
H
L--1ar mid eye 1nm·lf,
dl ye ğnuşınatar işittim, Pl•man
oldum geldi·
i kada kazand ı kl arı nc res lnd en ıır.an A.«n
- Rica ederim be efendJt BU tşin ha- Bana bak hemşerl, dinle ben!; Bu- tı. Ben!m merakım udl oldu an''~ı:f
A
Avrupa
ve
nıcr
_
Kad
ı
n,
•en
budala
mısın?
Ne
'
r l n rler Ti.irk pehli v....
·•!arını
birer des- ora d an çıkın ış, fal an ııı•orum ( ve hıçkı- nu ötekUcre de söyledim...
ru..~u h oıkl- ?mda. y:ıpt.ıkları muaJll 1
.
owo~•ycr-~ kapıyı?
dime. Hastaz1 •vinde adam todi-'·
'•"' etmek klkatlnl anlama1t
ıa fe haline getirince ıs•-nbuldıld
ecnebi
E r tesl .,un
•··
k OnllU1ardan birl •·ber
,.._
e aaygısı ık; lakin bir kere oldu, ne rara'k) kocam bana ~klkaÜ 5 öylcım.iyor;
14
- Yakamı bırakın efendim; bfon gide.. çok _mü t~!sir oldum.
tan
•
•
ı.yı
_
Den·~·
reni dilenci snndım idi.
0 f
. 1 rl padl~ahtan bir Türk rüroşl sey- verdi:
k 1u
•
ynparsın? Şimdi hır•ız gibi llV1"'1nk da bnri !ılz söyleyin de bu uabdan kur- ylrn. SbJ rahat.sız ettiğim anlaşıldı. Siz
Bıl:ııiyorum, h5ll adamcaA"t"!"l·urı{1
f
ge ır f!'k . a!lında bulunurlar. Abdiılh~
- Cnnkurta.ron Apartlmanuµn ikinci
- Bende dilenci ıya c v:ır mı.
olmaz yal
tutayım.
muh ı:ı kemenlzi knybctmişsinlı..
!..-.: <'r flr"ri '•inln babası diye sı\l$ J1 .1
re~~e ;ıc ~ redd('tme~i ne imltAn yok. k.:ı.tında &ib Deyin lcilçUk oğlu da si- - Var ya! Elinde aop~ ... Ne beleyim Hizmetçi tekrar geldii yarım eğızln:
- Vallabt, korkulacak btr şey yok dl- Yook, bir yerlere bıraknt1ıom. Beni ı ~.r mı ? . A11 n1ı k.ı~ey.~ vermod•·
· c rt"
mıtiın u~alburüstü pehlivanları davet 1inkl gibi olmuş; sonradan gcçmi,. Bu ben. Gunde türlüsü geliyor i;ı t-:?!
- Buyurun!. piye beni ıce.ri nldı.
yot"lar. Herhalde sabır Ulum h$0ıme- dinle: Ben beş sene evvel fU !<adınla ~uniln bır k<'re: Gü?ı~n blrind
J
Z~~anın y lntı elaltından onlara nasıl tene kıwmıklar hep böyl~I
- Şimdi söyle bnknyım: Saib Bey
Soğuk da bir apartmıan. .Paltomu, fendi!
evlendim...
mcmurl :ır kapınız.'\ gehp:
~l\lrv,
e~ıldtl~~İh 'apılmı' olacak ki~ çüreş- Db.l:nk.inJn ıanl'sı tutturdu:
hangi ke.tta oturuyor?
~pkamı oracı!tta bir 1.skemlen1n üstline
- Sabır, sabır; neçeberl sabredeylm?
- Allah dirlik düzenlik versin. Bn.no
- Siıin yirmi ynşındıı bi: ~~ ii
b.r tend
y.o<firlorln ded!~ı yerme gel·
- Soralım: bakalım uhiden blz!mkl
- Hangl Soib B•y?
bıroklım. Bmi ktiçük bir odaya aldı- Her gün aynı nakarat. Ben ha3:ikaU bil- ne?..
..•ar, asker ke-.;oi'tJ. Nerede olduğtJ
~
ler .s~ cceblr ·göz boyamıtdaTI: ibare t ka· gibi mi?
- C;:ınırn, oClu varmış:..
lar ... Yarı oda, yarı yazıhane. Duvarda mek i~Uyorum.
- D1n1cee! Ondon evvel de evlenmiş l&. mi"inlz? C-erst-...
dt1'l~ (
t:in dıye,
ır1.difah pehliv:ınlara bol bol
Rehbere b:ı.ktık, telefonu yok, Can_ Hn! Uç.üncü kal, dört nü'."flcre.
bir lII Hlli~"lımer takvhnl, bir eski Şir- Dokto?"lar slSylemlyorlar mı?
değildim. Nüfus kayd~ meydanda.
Slt l.stedlj:inlz kad~: tnk.Ar ..~ dt.ı.';I
hr. va..·•ul Pb lunmu.ş Fakat neye ya- i kurtaran Apartı:nonını sorduk· Nişanf..1'f"rdivcne sardık ... Blr .kat, bir k::ıt keU Hayrıye vapuru resmi ... Suluboya.
- Doktorn göstenncdiın.
- Olabilir.
rınızın i;hıe kurt du$('r. Guo p:ır
fhsa nlarda ~
ke"'ldllerini Abdüliı iz:- l t.aşı ile Pangaltı arru>ınr1 a ilacı' bllmem daha ... Dört numQra. Oh ... Nefes nefe.!o to'alan fi lan.
,
- Aman hanımefendi; hlç insan bir
- Olobilir ha! Pekal.Al ~ş sene evvel C.ot!ru ~u. BQyle yan lı~IıklArı Y'
,
rar? P{"hllvan ar L
.nir•ıl> oe çıı- : n~ soka~ındat tarif ettiler
!t;apıyı c;-el d•m. Bir hizmetçi kadın :
Pek az sonra knpı hııla açtld1 Iıycrl doktl)r çağırmaz. mı?
evlenmiş
olan bit' adamın yirmi yaşın- di~".\at C't.-n ı- 11! ·
.
ed'l~t'
y~~;f
nutu
n
•
•ıU'FUr
,....
1
.
?
k
k
1
d
1
denber i 11 .
. · m e<; J~kteri genf'
Ne yapıı.rıınıı? h1eraktan kurtulalım
_ Ne isti yorJ un
ır ya., n rın a blr -edam girdi ve doğr u
- °Bf"nlm doktorluk tşlm yok. .
dn oğlu olur mu?
(B\I ct:ı. ltif mı ya? Dık":1t
e· 1""ı~i'
dıye sevın 1P
L
d'ıye, evvcı•·
k
L
bnnıı. yakla•
L
ğır ıld ı 1l"r
di e bayram • yap:ıt 1ora.<'n
1
N • ••m ıı;fl 1ktım, a~şam ga·_ Be-yeı cnu'I b ura d o ını?
~ ara.~:
Bu
ııırıda·
hey
IG.fa
karıttı
·
Olm:ımesı
Jilıım.
lışlık
y:ıp1lm:l2'.
Ve
dqht
cumle;ı
)ııt
11
1Ubnr bıı ld
J:tf'rl ten ibaret kahşllf> ~etedcn "'" döneTken. oradan geçeyim
- Sorayım.
- N• istiyorsunuz? diye hışımla sor- Ha! Btr de ba$ım11.a h astahk çı...
Öyl~yse
ne
rliye
bana
mu3nllnh
olu- ola ki i•bu hilıı:!ivemlzln yarı~f:.t'
-~ ..efin
g . ş
'< tt ;ı ; .. ~r1 1 1.ı;l :--:- ı df' ~rl :-. mı1'l-r, C'nf'1.1~11~11n hıt·t '\lılS-ı hakAnht'!ılrlı . f'\d .,mınıı göre evde, ad<ıtl"'.t· ı du. $"';1r'' ım d"f:rusu:
karın . r<.uıum, siz bizi çıldırtmaya mı :,:orsunu'l be admılar? Bu kadJD da tut· kallir)
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na bir boro b!llr!m. S<nüıı kısas• fl'dur
ki iktidar partl3i ve onun hülı:ilmetJerl
=
.,....._
,~~
~
aalr b'-k •·•·-'e olduğu ııibt bo ko·
ınmen hail.ne get!rllmealnde ldray.a yaıntlnlal~~~P:.';"..:dosı hKkırıda da sarllı
unaubıanuı kuwydekl llç dır
pı!aeak :ı:aın miktarı yiliıde so dur. Mal
bir har~ hattı tutaaıımuş, kuarm: ve
kolJlfuau Bulgariııtan, l!ugoo·
İnfaatJ te!JV11t
ıahfb! kendl.ı için mesken olarak kulzikzak hareke\lerile solcuların laaliye·
lloıı ~t 1;-v:ıoa •• Arııavudlul:uo l!u- 1940 ıluıdan ıs<ınra !np veya esaslı !anmak ilure tahliye etliği gayrimentini kolnylq\ıi-aıış, bilhassa ona koıft
lldoreı. •letinı •llalı!ıya.-•I;; vo Jıinıay•
ette ;adil edilmlf gaydmenkullerlıı, lrulil hiçbir sebeb olmaks= bir yıl
alıuacak manevi ve 'filı:rl tedbirleri ta1. ... ,.,.na musallat ~,_-n
•ltikıe... ~~
. Jcrluin
.
Jdralarma bu müddetle beşknsına lkiralıyarruyacaktır.
---:'~ ihmal e,,_,~ .. tir.
, ___ olınasın,
'"'" d
.,..,.
-c~ 0 '-""'
r1f il •--~
~...,.,
...._
'lındllft
Giı~cnük lioru.eyin• r.am yapılmıyacaktır. Knnunl.aştılı tarihKalo er b~~~
Son ild 7ıl lr!nd•
lcoı 11Pıtı•>- 1et inerino Konsey tıilikl· tıe ~ halinde bulunan ve kanım ,.ıı- Kaloriferli binalarda !tomur flatlarınBunun neticesi olarak aon iki yıl lçlll·
de ve ~le fil oon aylarda 10lcu pro•o bir 'tQe""" laıı:ar vcrnılş ve ~ olan t1lrlüğe glrdlkmı sonra ilk defa kiraya dalt! ~erin kira J>edellerlne tıe!Oltıtıı ..,_ ınıetı:~ leıruUcilcıiod<n müte· ""'rilecek binalarla bundan sonra !nı<a eirlerl halin lcnblarma gore bir kar~p•~nda -'- cilrell~ sosyallal mu1"'1acı."" talıltikat h•J'etlnin durwnu olımacıılı: binalar bu b!l)rllınlere tibl ol- ·~ ile tayin olunacaktır. Zamlar köHiiktlmet!n 7 eyl(U lı:.ararlarllo tatbik& k~-al~ s!yaal parWer kurulm""
b 0 lab "'"'1ınnasmı karaı:!ııştır-tı.
akt Bu .,,,..ue güd~ gaye son mur bedeli farkları nazara alınma~an
gir!şt!il yCl lkti.oad! "" mali ıılyuet ha~
knl
'• ~~1-heyeU l!unanlotnna ~•rruıt ımya~ ~· t{lrlU scbeblerle azalan in- yapılacaktır. Su parası !d;• bedeli !çın·
tin bir !llAsla net!celerun!ş ve mevcud ,._ !,"!,l>~mesl~ ı:"~"':azıla~
'l:abıı.ı;,. boııanu, bıılıııuoeklad>r.
":::; te~. Gene bu wan ile gayri- de gösl~ "" oarfi~atı ~a be- macfoı1%?
tırablan bir ita! dolıa &rtlıTinlf bulunu- komünlsl nüfuzu altına almmaC ı.ten•lu...,
ki tlJ<A.yeı eden taraO~ ,ııcA7et ı kul
kiracı tarafından bcışl<a!m.o delinden dOfÜlmek ruretile kiracı ta- Bulmu olur ..,.lo'UZ, Aro11rcı
yor Anayasanın kendilerine t.emln etil~
anborl
tııı .~ı, fahkik•t lı<-yetlne dmwnu- :::r~ı un51 lm]dru da kaldırılmakta.dır. rafından ödenebllecekl!r.
l/Cl6murlar çamurlan akın., nız- • hak ve hürriyeUerl mullaka elde etnıu ::ırıhıı!~ ~..,:"'~
trta ellncJYalt!ca.k Ve kendi dava!iını i~at ~=a muvafakati olmadan bu gay- Geıe bu tasa~~ ~--~nlnklrayn1 o4Tlar d4 tdri4n ~uunı.T.
tstlyen vatandaşların bu değ1'1n.ez ıra- .söv1-..1uM lrlmseleı-. 90syallat parUlerl
•dee.ı..
•<>ika ve deliller! ıakdinı menkullerin bapasm• kiralanması ve- ııehJrdA! birden faua =erun
••ısı
deleri karşısmda lktldar partisin! oovk ve ~ lçln nasıl milaaade ver<!W do
ı~.,. daJuı ......,. heyet bun!ıın ince- r~ ~esi memnudur. Halen mev• olamıY•Cağm& da!r hUküm vardır, ~- Slrlıı 1dly;ı,. iıolu da ,.. berbcıd
l&ı. edenler h!IA eski v..ıuıc Uhnlye- •JTIC• bahla mevzuu olabilir. Biz bO..
doı.~.:-. ~ •14Jıaıa t11M1fiaruı lıududun\1 ~•d mukavelelerde Jtlracıya bu hıılı: ta- raiıyanJaroan..~~tebn'~~lnrdevnasılttlasilba~ ; '"11 ııahu; otomobil g•çmedl, IMıy· tinden kurtulanuyorlar, Hela D. Pıırll- tün bu mooelelerde iktidar parll.d hü'• (i'"""1t oOııra ra
ha !ı
k ·~
ıil kanunun )'Ü?'Ür- çekece~ pro-~·un
'""
: ooıılar arabal/l ,ıkmed~ ot ı~Temedl
nin büyük kongresi ve orada alınan kn1
tlt. ~ KOMeyk:";~,:ırcd:~~- ı";,:m'!.~~·~u~ak sakıt olııcaktır.
g!!n ~de ldra cı, bnoleı'e
1Yo!uıı ııan•ıı•ı 11"1/Cl" geldik, dl.ıe rarlar eski gidiflndoo ayrılmak ıstemı- ~~~~:.::-ıblrve~":,,...ı.:
ıı,,
se ..--öre bir lntlksl fOkl! ıesbıt edU- cek cnabl protesto le u gn,.~.en- : kadar ııamuTG battıkyonler il.zerinde dalma bir klbus te.ırl
~,ç
durumu iyiden iyiye a:r·
yed
b:=
- Vah bal/lm .,..h, rize 11cmk olvapmaktadu-.
.:-'""'"'1 .,.. Bolbıııarın lcanflklılt ve
d
narak baıJca5ın& veya bşa an- =~·
od
.....,, Hem kim g~.tterdl tize o 11olıa? •
Bahaneler
k&rfl lııoymak ~ ne l!rfl ~e. n•
,.,...., ~ 11111 1U olm.•lrtıııı km1ulmam.a ~= ~ı. veya kü'llamı\'&11 bu kir- !erde bo~mı g~•~ .:;;:,,.~
- Şoııa;J,, l«ı•koe<ı bir lftllıa 11GrO halde adi idare gibi fevlrall.d<ı usul- de Anayasaya aylcn kanunlara lhtiyao
~ ..ek hrar!ann ..erllmeııl ümid ima ve d...retınelnlııl~ ~~~·-d•~ vklreyaayam ..
mgayrlmenlrul ıablblerl;;J Köııe gider dlııe.
ler ve mt!deınokratllc kanunlarla mem- vardlr. Ne yapacağmı bilen basiretli bir
uq b
kin mukaftles
,,.~· -=~ ~
Hal D<rMk ılı
bıılmııu da
tekel idaresine a!Lj811lar tolaliıtr zihni- hüldlmet Amıyıısaya ve Ceza XaııummA
ı.._
'71e •lnı.atta •·-·• __,,__, nlıı
ı
aktır
mecbur ıutab!lecektlr. Bu bilkümlm! rl- be·'lk 11ola -p•ınu. B'- o !JO!dan
«etin yarattı .. metafizilı: bir olarite - -'ı..n •• ileri tama·
"'""" •• •~ - =~er ,,...........a
muteber 911J'' ac
'
etmıyenler hakkında ı yıllık klra
"'
-~ •
"'
'
••
,.,... dayanarak bu m-.'um __,c
. , . , b&;;i,."""' Mllayaealı en mUJılm
Bir yer meakoın Jeıı ııonradan m..• ~t tularmdıuı •lltr pua .,..,,., tat- • h~ lfleme!Ji<, Bor Ht' 1111 o y<mlaru.
bumunu bir türli! buakamı.yanlar mem- mile ön!iyebillr. Alacaıtı bir ı.Jcm mlls•
11
ı....;; ~
l!olhn tılkol•rinln tam kenclen S•JTl 1ı4r surette kullanılmak bil< :cıileoelr. ceza tekerrl!r!inde iki mlct- : - Yol IJOk da lftllı4111 ko11·
lekettıe bir t..ıı: IDllholefet oealnln yllbe- pel ve maııev1 l>odblrlerle, g91cllk aıa
tıl lıtıtaı,:::.""ı flU'fl•ra k•VUflWl!I. :ra- ıııtenlllrae mal sahibi yalnız mesken
çılranlacolc mulıalefetl ltlyad eden- : dun,... Kaldınn borl.
lemediii ieçm4 günleri hasretle ananlar ıımda ~ islenen zehirli fildrler•
~ ... ve bu ,_ J'11b1ncı l.ııaJ kuvvetlerin- camını alabilecektir. Bunun sebebi d• ~ine
ca 1 ~an 8 aya kadar hapse l - Yol IJOk am4; taal<ı~ı. tuarl<ı- eski vaziyeti idame eltlrıebilmek için n.a- yıaruıehlr bulabilir.
~ oı~"nttl..ın baskmndan kur• ıneı;kendeıı gayn yerleM daha fula um der ~'-"- edlleceklercllr.·
l mcu~ 1umılama<ı - · DcıhG · bltmedı;l ı;ıl bir bahane bulınalı v• n. ı;!bl vesile......_...., Tllrk mllı.tinln .,,,..ı.ıs .."-n...
•o"- -"phe ..~
ÇBnkO
----'-'erin bu --~•.,•obt•
dl L•- •--1
b~ı
1c ,_
ler hazırlaınalıdırlar? Bu h ..... ~. fa·'ı
... -~~
_,
k~ D:ıe İ~-·u
l'Oıu.r ıuez..
d yapıldığından ~ç.ı...
~
nınnrmmmınııımmmnııttııı"""'"'""""""-··-: ,eme ; ~· ita , , . . ···ın ,,ece uc-.
. . . . U-3... """ tanperverlil:l,
.ne ve mllldyet eeasıarına
eııdJtf'rf nı. ~... n~ mcak bu snyc e
_,,,_,_,, ................nrıınmmnrmmrınınırrmmnuı"mllH 1
• •
•
Yo.zıt11 bU ~ık ıec kaldmılım.
r.aka;ya Wa hacet yoktur. Bulunacak baRlllıll. slyaa! olgunlatu. mem]eketiD
...., ... ~.~·'""•" blrı.trlerlle iyi geıh•·
Abdülhamıdın varısler nın BOcır .... kondlne gllveıılron"" bit' bahaneler de meydandadır.
ııctısadl bllnyM!. Jı:omtlnlst m!kroblarl.ı..tı~ı.:
!J.ll!rll• •n iyi komşuluk ""
ır
hayır IJCP cl4 J.,,lıcıvı.- Yo1c, !JOl'c.
Blrlna! der<ıoede. diln1& V8Jllyet.ınl im.- run 111rayet ft f&&llyet!De ta.t'ljl en 114k• bı, >nlhı...,betforlnl kurmnldıın b•'"
bolkl blrlm l!ilrllm!l.tdeı\ """' bir ıa- bil oldutu bdoır lr:araaılılı: (!COtermelr. lam temınatbr. :ır-t tıını• oldntıına
ıa,.,, b - bu!nnın•d•Rını •nlar ... ona
M
arı
nır g•llr, ııı,m.. Blı ....ı bitim ıııı- yeni bir cihan harbini.o. batlamak i1ztte gött, meseleyi çok mubolaıtalı blr şeldlı.. ...,.j"'oı od.erlı-r. Şlmcllld durum 1'•,
iŞ .
Bq'lctral• l ınct oohlfeda - l tıa;mıı 1JOl&ın g!!tllıilrlls. Ne o 11""11' ı:..ıiundJıtu, - - 'IUU>dıımalı: 1ı19 de tMVlr ed<ıre1ı: lil:Yr. - - mr2
'"•kı. •kotıert blrhh1nc """' kJ1Jarl•
din umanmda ..,ıd% l<Aı>unuscml 19 0 cı. : glln!r i!z!lll!rrllıı, ... ele "'""'"' ba- Ttlrlclyonln ooıı: 7U:ln h&rlcl ~ •• revlmJAde tedblrlerle OJ>l«Mbl•l10cı1cı.'d• blrbJderııc dldlfl'lelerlne sa!l<
yaptldıgı"' iddiası
çıkarılan blr kararname ile kaldırıltnlf : ta• 5tllnilr>tın.
taıııik..ı.,.. ıııe.na bu!W><Jutunu ınAJ• leoek bir komllnlot cereyanı bulı.ındll#U
ıı.ııı, ır.
oldutunu ileri ııQrmektedirler. Müd,e-.vtr ;
ma.dlyen tl!barlam61ı: lbımdlr. Maama.. bla&lnt uyandımlNıU> mllll meıı.raate
~ ..ı~"'•~ln!n fllbat •Y' içinde Ankara ı (Telefonla) - Ispartanın olmayıp da Abdiillıamldin adaıa kayı.dlı ! - Sl.ıiıı Jc311liıı uıl bir volu !JOI< flh demokruıl. -.ıyamnı Clnleınek lçlll Wnamlle o.yk:Jn ııtr ı>JaıAun•
bf<letO.~ İİ7.ere olduğu, ve bu mu•- Senirkıen bucafında nahl1" milı:Jllr olan ınallara ııeJ!nce -varlıılerln bunlar : mudur? Neredm gider, gellrılıilı?
biz :vJldanbm her tınıatı.n ı.tl!ade .. D8hlltye Velt!lbıe 11&tırla.tm&lı: ı.t.erıs.
rl!ıı .,.., ııltıt>dald mom!eketlorln ne 1ı:IJI. komlser Hafil AJ!uıayla jandaımt' hakkındaki iddiaları fi!yledlr:
; - Bı.ı.. bir ~ !JOlumuz vardır. dilerek ta42tlk odlleıı bu plt.n tam bir
Son lllloı oı.nıı: fUllU cı6yllyeylm: :ıto
'••bi:"°"' isinde tahliye ed!leec;;.ını tıefldilu •uıtmııUblarmın Qııd11..ın. ıı-<Her ne kadar U39 da çıkan kanun
x.,,,. oradan lfleri.r. y..,,. da 11"11" muvıı.traktT..t temln edeınedlQ!ndeıı n- m1lnlstlerln, Mlllet ll4ecll<ln• ~ et~ :ıua lçn, bu yolda atııacıık en fl<lll lflcen<>elerde bulllllduklarma dair Paditahlık ·~ :tdm.oelerln .~ ı,.. ! oı.uıı, atla; onıbayla olnn tcırlcı Gro- k1alara dalla \IYtrU!l '19 da2ı& ~ 111tt tlll!ndeıı ııo~ DemOlı:r&t Pa..ı;ı,t "'1iıı.. ~rın ııerçokle""ek üzere o!ıla ıo yatandaş>n ım.zaaını tafıY"l1 mektulı !Jlndeld mallannm cı..ı..tıo int!kalln! : lonııdaıı geçer gl4arla. Bir do 4114 ıı!lrllnen 7enl bir baohan<t bulunına&ııa de<le tenW e<tU:lerl ııo- tl2tol1nd•
ıı., "''",.llnek milınküııdür.
BilY!lk Millet Mecllal boJDn!ıllma gel- """"tmcldıo loe do Ahdilllıamld 1333 do : 11olumwı ~ardı. Beullile l<anflırdıl4" lhtı:Yao oldu .., bu dA ~ ısra<la dun.n Da.h!llyo Vetıll bununla
•dl!ııl:.dıınıa.r, dettddlyecdı: daha ~ mit ~ ~eri BıhııbiJ. da maha!J!n" ölml!ştllr. Mallan da ~. ayni : da lfkmn olc!t<. Biz mcılıeullerlml<I t.emln td!ld!: Memlekette l<oaıüniatllk ~ Itongren!n teoblt ettlll cHllrr1YM
"b~ ' ktlldlıerııo muahede fmnlaoan c1crb.ı mfllkl7" mll!ettlfl ~tl:r. tıırlbte !ııtıkal .ımırıır. Kan\DlııD !Jlklıilı ; ,,...,.,.. gMllrllııor, ..ıml.ıe; ı.ııvama- _ , , , 90k t.eııllk~l! blr vuf:ret »- - . . tızmind• tıar ~ bir baab
bııı.....~hvercı dcvl.U.tin bh- an o..vel R...,:.ı ı.Ndlıatın aonunda fikiyel ve tarihW Abdlilbamld bayatta " mal I&- ; . . Unm ol<tn 1<11lerl getlrlııoruıı. d•l!nı orta7& ata.mit lktl.da.r ı;ıartlslnln yat?.tmalı: ,.. -Demokmı PUtt umumi
"lı;'°,."" ~lletıer karuluna g1rmtlerlııl !ddl<ılum doğrulut<ı talı•klnU: .ıt!i! bibi değ!ldl iki mallan mlllele lııtı!ı:al & i J.....ıamıolcır, tıııı..ııd4rlo. ı.tedlklcri ~ kadar uıt1b etıtıQi hareket h&t- men.na Demokrat mlll<ıtVelı:lll.er1DI
'•hıb ~k, Ye böylece tnm hürriyetlerin• takdirde md"1eri ,ı&cıell• •dındın- sin.•
: ""kit 1uıtı4 ı.teııllmedlklerl '""'""
tını ™ CôS\ennek .., b\ıelln<len ııoy_ P31kolojllı: t...lr alımda bıral:mCllc ~İlfıı, ::•klıu-ıru, hl~ bir !ıilyül< deVl•thı ıacı>kl>r.
JJ&lbnkl nnundr. cOome.nli ım--- bile gelip ııtclilJOrl<ır. ıı:lulk olmcuııı- le do her tflı'll! mubıılefetl Gnlemelı: !ç1D ınlpe dıo lı:el!dlslnl flmdlden temin edodo .ı...d fol)1Ja l.lbrula ya,aıttak rotuntorluğlmda Podlphlık - . ld.ınoeler> ; lor, muofirlerlml% bl.ıl h~ boıla- v&tanılıış hatJ&nm balt:a!Ayan a.ntlde· tım lı1
aldAnm19tJr, M dt. b •"1•rını, horhan;f laeyik yt!JUn'!
tabiri kullanıldlğm& ve VahldeddlnlD l-•Tıır. Bü!J(lhlırrimlı de blııe '!JğrGmokr&Ulı:
ka.nwıl.arı
eldo tutmaya vesııo tıın )'11kııelc mmı!&atlndeıı l>a;D hlo bir
1
' trı b~caklan ... yardım föttcek:tzınir ı (Telefoııl&) - Yeni Uplı: Be• ına1ı ve m!llkll olıı.rak 111'.es'adet banin- l !Mtlcır. Gıırtıııonun il" pcı1c ele yo!.twı bulmaJı:.
"'7 ~- "" ıımıır- tamt.ht,ıtoıtı.,.hpı bıılwıılulrum kendilerine IedlY• meo1181 bllgtbı için mu"1mlr btı- cı..... bafö m1!hlm lttr p.y.rlmenkUJO ol- : "'ll'lınaı.ıız Gmo, gct.ı. paylar; gı.ı...
~ n clıf ıdy-t 4anlan
mııe l:J&tlı bulmı.uı DemdmJt p..U eımıı..,,__-·•oktır,
ıunan ıııc tıoplantısım :ra;ıo.ınomış, ...,.. mtıdJ4lma ıııro. ııcm pl4lfalım ; ...,,ı.r, Nedir &u be14lorda" çol'ctlBir _,,ııeı..Iİ<ll mllll ııi(yaaetl her ili<- diye lıBdaT olclutu clbl "°""'dil
1
~ h., kOçllk mfJlellerden ıntl- laı' muhtelit •muı!,,.,,. "" ...,._ baiedllaılf
olmad>it da ~ ; 11"""' be1
lil pertl dllfllnoeleriain ıı.tündo tutııl• taklb, etı:l#i lı"1ı: ve lı>klkal yohmda - ~ ıı.~dnk!an ' lçio, bu ıcdbirlo alın· ıamıd& 19tltm. etmı:ııerııır. BU hal O. lL nd<ta! .,..,..,.ıır,
! _ N~.
trıak lab ..ı..bzı llttldar part!olma bo- 51l"""' 11.dtmlarl& lltırlly~.•
... ( :--anıarda b~m ~rleşmesln• p, ııoe :ıçılan
beled1ye bq..
Bu. ..bebled!r lı:l. lrllkilmot KocllH ma- ! - Nelercü,. olac<ık. Yollarla !JOt"" ula ~ eıtmemul ........le d11,
7ıınlnıı eder ve B•JkanJar taftl ıoı.nlıııt Jçln 18 <rr oimJf c'lm"nıa rag- raeaatle ıssa tAıdhli nnomım 8 l.Dd : ...tuklordcııo.
ııe1'0k 19 ob'aııel dava!..._ ...ı. .. partl
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ka-·--"
Oyı1I
zamıoda
sa""
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.
iblr Alet cılaralı: !ı:ullan
d~ l:Uı.;.';"~ıı tarabndaı> - dDaD O"dM!!nln Walztııl latemfflU, Takında :
Öfrenc:f 1 ınonfaati 11
rıa..••:tıı'"-lı:aa,.,tıalmle~klıkveba• ~~unıın-~ ~·>M! tıar- Mtdl!stn &lıt.1cah. kom1.syo:n ~ çıta.. ~ ......................................... : ıc.- h!ıo blr ~affedilmez bir at....= Bqfcwafı ı ltlCI Mhlfedt ~·:""il ı...._- -;:'
d0 ot .,....~-....
_..
..,,..
nık umumi ~ ~ nahtır ve memlebtm ~ menfaat- bııtlln doa teşkllltları ao.;,.t .. ı.omı... t"ltıftı~~ olmn!<tan çıkaralı:
tışmalll' ~ ~·
lan bu tefıılr karan on milyonlarca il!erine aylandır. DııhlliJ'• V.ıdllrılıı rıl.sl ,.ayılsııamıa 11.eoi brtkollıın ola>0tı1ıı,,la >nllUetlerin elblrllJ!i yuptılı ... DlAor ~ D. P.. ~ u,..ıı: ~ nilılc .......... - - 1tal>p _,...,.,.
Modlatold .... ....,_...,.. "" ld41&mı. . . . - · - Dl,.,.dode olmoıdıkluı
ıı.,;·~"'t. bl• Mlge · t.,ı.:ıt eder.
ledlY• ~e cCrlllen ~ıo- tmı edecektir. P&Ic•t ıı.. ımranıı
zm :r...ı bir delili ..ı..,..., g~sterlrken yolunda 1eı..-ıt.r .........mı taleb ff.
llıU~lnıı en l>liyllk fe!Aktll, barlı:! l•r> ~nd!I 151
leli . _ varıeı.roe ~ &>em!! illriil.., tıdr ta.- BO§l4rojı l l•r.t l<l~ljcde - bu hazin .,.,,,...._.,. bir ...ıandllf sı- elidir!
-.,
le olarak
~~ •lere ufram:ıı. vo rekab~ çar- y\ ayr1<9 ıe..blt otmıı. IOO O ~.uı nıııı da dlf IMD1lelı:ellerde ~ .,,.,_ ıı;op':yı"."1' ::rdır~ ~el fatDe blblm!ı!. .Wattılmt da ltlraltan ~;dırıı:. -ııı!.::.ı do lcab" :
~ı.~ sah.ne olınakhr. Harld mil· bfodllte'71 ~ ınm.- l:ııra!ılm nla.r tızerlnc10 m11eoı11r bir malı!yel •
bir tlkrl1! kondlml.ı alamıyol'UZ.
der. zın. bu t.mııı.ım beNıanat bir
D<ıııı.ı, bertıını eclll!r -.e rekıd>et pr- :r-IY" ~. :liuDdaın 18 ollJlıruı şıynca.lı: olmaıı>ıllr.
l!:aymr ~-~-lıltal>ct ile ~mlf '"
Jı:omtınıot faalb'etl
ınAna .. ___ OftU -"''-oma ıola ,..
lııiJr rıDa IOU veriline diirıyaSID' llll
.,01- bAdleJen m dO tııııı!Jlt eı!!i
,.,.,ı... ııl!,~.-ı
.-y-.........,
ı::.
bllyllk reıaıietıea kurt1ilıır cıı:. oldulU blldh"'1taı.tedlr.
.
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<- Bu:rada, ~ zutıl•Ma ,,,.,._
cl!:!lcl bir mllllyelçl asfaW. dalma tek- ll%IJll Tadell bir tem!nırl lllflamnalıdır.
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•, mikrofonsuz dlnlemek fırsatını

Safiye Ayla

ka~ınnayınız.

FASIL:

Ş

E il NAZ
RtlZZAM

***
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kalduılarak ceııaze nanıazı &ya ...
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Şe-hrimizJe m_isaflr olan 'Macar takı
Avrupa muh~elitine girE"cek
dün Ga1at~sarayln Beşik~r: stadında
futbolcularımız
ka~tlath ve 2-2 berabere kal<iı. Dünkü
Avrupa muhtetilitile lngiliı; milli takı ..
beraberlikten kü;ük çocukların dahi mı arasında yapıl acak müsabBkaya giremı

memnun kalm:ıdıklarını, herşcydcn ev~ı itirıtıf etm~miz 18ıı:ımdır. Nitekim maçın ı-onundo.ki

seremonide seyirciler hep
beraber Mrt'ar t:ı.kımını hararetle alicış
lar.ıak :;uretile hislerini açıkça i:.har cttikr.
K'\rla kaplı saharun top kontrolunu \"C
futbo1 oyununu güçJe=1tire(.'C'~iııi t.ı.hmin
etleblirdlk. Fak:\t ıı:ı.ha b:'ltuklu~nun
ha~~emin idare;;inl ve oyuncuların hirlerini dünkü kad::ır boza'>ilecf"~ini h3tırım
dan p,cçirm.t?"miştim. Oyunun bilhassa
ikinci devre:sinin sonlarına do~ru ~1ncar
takım1ran kAznnm:ıı"lna imk~n olm~clığı,
kaı.:uua

dahi,

berabcrli~in

temini lçi1'\
farkctmiycn
aleyhlmi~ gibi

l"I" mümkü~ ya:pılaeafpnt

kalmamı.,tı.

Dı,a!'ıdan

J!Ürünen Mr hareketten soııra çalınan
Ciidii'.'.'lün mi.!::1firler aleyhine verilen bir
kaı·.uın il9.Jn olduğunu hayret ve teessürle ıördük.
Tarafgirlik akıllıca, göze ve kalbe bntmıyacak şekilde oolki yapılabilir Fakaİ
diken gibi olursa, hıs..ı.f ehline batıyor.
NilL'kim mütemadi mls::ıfirler i:ılcyhine
~vrl1<'n kararlar yeUşmiy9rmuş gibi,
bizim oyuncular da hırçınlı.klannı arttı
rınca hal~ın tahammül ve müsamahası
tükt'"ndi ve Seyircilerin sc-mpati hisleri
hemen misafirler tarafına döndü. Ahali
misafir takımını sahadan ~arken hllratttle allc.ışlamakla yapılan haksııliklan
elindeki ycgilne imkanla ödemclt istedi.
Ecnebilerle spor temaslarını, topyck!in
bir muharebe gibi telAkki etmemcğc artık: alışmalıyız. Nizamınd::ı, usulünde ve
ıeiendicc yapılmış bir spor mücadelesinin netioesl ne olursa olsun, esas kıymet
mücad~le safhalarında kalır. İngilizlerin

cek 'fürk futbolcuları, Cihad, Şükrü vt»
IIasan olarak scçilm~ti.r.
3u;ıünkü lik maçları tehir ~ildi
D.l'. Jstanbnl Eölgrsi l\!ii<hi.-Jüğiindrn:
}lava muh:tle!ctl dolayısl1c 2/ 2/ 947 pauır günü yap!lmn.::ı mukarrer lik maçL:ı rı tehir <'ÖilmJo.tir. İlgili lttılüb ve ha!: ..~lcrc tcbli~ olunllr.
ı.\v.-upa Gr .. ~o--Rc.m~n şampiyonas,ı
kamp ı~çmei:ri diin b~Uıdı
1946 yılı ic:indc lsveçlc ya 1nlan Avr\ipa g"i.!rc1 birir.cili~ini ır.em:.c : ~ctimiı.c
tOküp getiren güref'Çilcrlır.iı, ;j nisancinki Pr~ müs~bak.ı.Jarına ç.:>~t cid~i bir
rcklltle haı.ırhk yapmağa ba,Iadılar. Jık
şampiyonluğun tadını hcyec:ınlı bir şe
kB<le tatmış olan Güre.ş Federasyonu,
bu yüks~k şöhreü muhafaza edc-b\ln1ck
lçin çok evvelden her türlü tedbiri! baş
vun-nak suretile paçal;ırı sıvıyarak i~e
başladıj:ını her h3.rekeWc a:östcrmcktcdir. Giireile alikalı bölgeicı-.}e yapıhın
üç numal'alı müsabakalar:n galiblcıi,
yaptıkları çetin seçmelerden sonra birer birer şehrimizde yapılacak kamı:ra
girme müsaba.kaları için birkaç &'Ün evvel IstanhlıJlda toplanmış oldular.
Türkün gücünü Avrupada bir kere
dalıa ispat etmek lazımdı. Bu münascbcUe güre~tc ilC\'i hamle yapan bölgelerden, Ankara, İstanbul, Izmir, Balı
kesir, Bursa, Es!<işchir, Kocaeli ve Alpullu güreşçileri son bir boy ölçüşmek
üzere Kadıköy Halkcvindc karşı kurşıya
geldiler,
Isveçte kazanılan son büyiik zaferden sonra umulmadık bir kalabalık dün
Macar Uypcşt maçlarını bir kenara bı
rakıp güreş minderi etrafında tolpan-

bir &ÖZÜ vardır: .Galibiyetlerin kıymeti mıştı.
g3Jib geliş tarılarına göre değişir. derHer sınıftan boylu boslu 80 _güreşçi
ler. Bazı mağ.JU.biytiler gaUbiy~tt:-n iyi- er meydanı d<!d.iğimJz mi:ı.dcı·de adeta
dir,
ölesiye birbirlcrile mücadeleye tuıu.ştu 
lar Avrupa şampiyonası için Praga gil\ıtaç.ın tafsiL-ltı
Hakem Şekibin idaresinde karlı saha- dt'cckJeri h<:yccandan heyecana sürükliya diıilen Galatasaray takımı fU tertibde yen mü.sabıkaların dün ônı.i alınamadı,
bugün kat't bir neticeye varma~t da güç
!dl;
ETdoi!:ın - Faruk, Salim - Namık, Bülcnd, Muzaffer - Necmj, Arif, Reha, Koçi, Mehrned Ali.
~1acar takımı ise Uypeşt kadrosunda
tdi. Karlı sahada. topun sevki ve lcontrolu güç olduğundan ~'!acarlar havadan
uzun pnsl3rJa açık1arile oynamak suretiie akış sUratıerini arttırlj'lak yolunu
tuttular. nk on dakikadn onlar da, Ga1atasııra;:Llar da rahat gol vaziy!'U yakalıyamedüar. ıfn.carların uzaktan çektikleri iki tUtU Glataıaray kal(!Ci.si gilzel

oiac::tktır.

Ankara, İ!tanbul, Eski~ehlr ve ltocaeh güreşçileri her bakımdrn bir iiı;tiln
lilk elde etmek için bütün hüncrlednJ
ortaya koyup durmaktadırl·ır. Ankaradon Yaşar Dôğu ile Celil Atık bu maı; ..
lart kahlmadı!darı l~ln 67 ve 73 kilonun hakiki galiblerini bl1 müsab:ıkalar ..
dn bulup kestirmek çok güç olncaklır.
Mersinli Ahmcdin rahatsıthltı, Büyük
Muatafanın
güreş ek.ipine yeni ba$tnn
dönmesi mlllt takımın fi"Şkilinde göze
b:atan ciddl zorluklar olı1ı:aktır. Oylc
kurtardı.
;o-_annediyoruz kl hakiki millt takımı setOnuncu dakikadan ylrmi beşinci -ta- mek bu df'fıı Güreı, F~<>rAsynnu için
kikaya kadar gc9C'n ~Uddet içinde 1'.1a- buna benzer blıçok müsabaka ile kabil
c;.ılar oyun tarılarını karlı ve kaygan olacaktır.
Maçlar çetin devem ,:t.ti~l it;ln buf{iln
6&haya akıllıca uydurdular ve beraberlik
oyununda Galat.urtraydan daha Ü!tlin müsabakalara Kadıköy !-lıılitc\·indc sa"<ı.t
ıı;t;rl\ndülf'r. Gnlat.u!llray ilk golünü 29 un 14. te başlanac~<llr,
<'U d:ıkikarta mukabil bir hücuma geçer~k
ömer B••İm
At!J. Sol açı/jın ortolndığı topa Reha yeGenel müdürlük kır koftısU
tifip birinci golü attı.
Beden Terbiyesi C..nel Mtlılliı'lül!ü kır
Bu golden ıonra Mac.arlar daha sıkı kofUSU bugün Şişli ile tuğiu harmanları
oyn~rnaj;a bailadılar ye Uç kere Galata- arasındaki yol üzerin]~
yapılacaktır.
saray kalesini tchdid. e~tilcr. Çektikleri Ikınci kategori 4000, birinci ketcgori
,ütün birini knle direği, ikincisini Ga- 8000 m-etre ko,acaklardır, Müsab:ıknya
latasaroy kaleci~i. üçi.lncüsünü de kale saat 10 da başlMacaktır.
içine yatarak Faruk kurtardı. Birinci
Baakethol birincilikleri
dc-vre 1-0 Galatasaray lehine bltti
htanbul basketbol i.'<lncl katc~ori biTkinci d<!vrcnin bıışlarındn Galatasaray rinciliği bugün saat 10 da Eminönü Hal rliiıgün oynama(:a başladı. On ikinci da- kevinde Galatasarayla Kuı· tulu' ara.sın 
kikada Reha Mactır müdafaasını atlatıp da yapılacaktır. Birinci kategori maçın 
kalE"yc doitrulduğu sırada kal~cl çıktı. da seri mlisabakalara .Li"Pnccbdfıço ile
n~. hanın ayaklarınn yatarken onu dü - Beyoğluspor arMın<la dev:ı_-n edilecektir.
şürdü. Hakem ?\.facarlar aleyhine penaltı verdi. REhnnın çektiği penaltıyı MaTEŞEKKÜ R
car kalecisi karşıladı
Başarılı btr müdahale ile :kı?Jm Betül
Bu kaı;an penaltıdan $)nra Macarlar Dikerin hayatını kurtaran Amiral Bristempolıı.tını daha hızlandırdılar. Oyunun tol Hastane•! doğum ~fi Dr. Aziz Flkldareılnl um bir şekilde ele aldıklan retin a:sistanı Dr. Hayri Demirteklne, ay28 inci dakikada, soldan ortalanan topa rıca da candan alakalarını esirgemiyen
sağ içleri yetişip çekti. Bu suretle bera- ba.şhemtire:
Mis Ohanyan'a ve diğer
berltk golUnU yaptılar Macarlann Us- hemşirelere teşekkürlerimin gazeteniz
tünlüğii devam ediyordu. Galat:uaray o- vaaıtasilc bildirilmt--sini rica e<lerim.
yuncularından bazıları hırçın1ığı arttır
Ismail Hakkı Or
<lılar. 8µ yüzden daha zj.yadc aksamağa
başladlar.

Ö

Bir çok güzel yıldızın i'tirakilc Hotivudun altın sesli yıldı7.ı

Dram kısmında bir
Amerikan piyesi

Galatasaray - Uypeşt
2 - 2 berabere kaldı

LOM

SUSANNA

FOSTER'in FRANHCOT
ile beraber

TONE

Çalışma, Ekonomi, Milli Eğitiıp, Ulaşti~

yarattıkları

Gece Seninle

Fransı:r:oadan yaptığ ı gü?:el tercüme lerle tanılan kadın muharrir M~bnıre
Sami Korayın, gcM bir .kadın muharrir
olan Amerikalı Marguerite Veiller'den
adapte ettiği ·Zehir> Uıliruiz bir piyes
olarak baıtladı, g?liba talihsiz b1r piyes
olarak sürüp gidecek. Pek iyi bazırlan
m&.dan o~ttı..va çıkarılnn e~r, baş kadın
artistin hııs~lanma.sile yerini bir koç
~n için ...~Jay::ı.n l{ız~ n btraktı, sonra ı
baş:ta bir artist aynı role hazırlandı,
şimdi ilk snnatkArla devrun ediyor. Bu
edapteı Anıerik;ın piyesinin rocvzuu ,udur:

ve Ticaret Bakanları C. H. P. kongres~
bulunmak Üzere dün şehrimize geld' e

('Ihat Nighi with you)
Güıel macera filmlni mutlaka şörünüz. Maceraperest ve dilber bir
kadının hlsst hayatı... Tiyatro hayatuına entrikaları_ Dramla karı,ık
kahkaha ... Güzel musiki ve nefis şarkılarla dolu bir film.

Ekonomi Bakanı son giin1erde ~
cileri ve halln çok meıgul cd~ıll'
meselesi üzerinde durarak d~ 1
t - Kömür havzasında isıın:-!J,
yetimlz çok iyidir. G<!rek !stanb~•
2 büvük ve muvaffakıyetli film birden:
re~se başka fehirlere nakli~;
sıta.Lar da temin edilmi~.
~
ı
ha ziyade havaların fena gl 1,,ileri gelmektedir... Hav.al~r ~
}'RANK ALBERTSON ve BUTH 'rERRY
yükleme lıleri guçleşııuııtir,
.
gibi sevimli yıldızlar tarafından yaratılan ve dehşet ve esrar havas ı
vapurlar hareket edememclttedit
içinde ı?CÇen aş:k ve ihtiras sahneleri.
Cıemnl adında bir ressam var,
hem
müre gitmiş: olan şilepler fJrtııı'
epey tanınmış bir ressam. İlk karısı Hayyısile şu anda muhtelif Uman!~
~ iye<ien. boşan inış, gene bir kız olan LC'y- i
mış bulunmakVtdır. Bununla be
\il. ile evlenmiş Bu me.sud çift o kadar 1
tanbulda büyük bir kömür d~rl~,
Meşhur
BORİS
KARLOFF
ve
dilber
MAXİ!iE
·JENNINGS
tarafından
oovi~iyorlar ki, iki perde boyunca bir tur. Bilhassa halk içjn köm.ur ,rıı ~
oynıın.:ın bir zabıta r.<?manıııın entrikasile birletcn aşk macerası.
1
birlcrind.~ n ayrıl;.;mıyol'lar. Bu sırada
lanlıya iştirak cimişlcrC:·ir. Toplantının rnrıktadır. Sanayiciler için de d~ ~
BUGUN Matineler 11 de ba,lar.
Leyltının çocukluk arka.da~l Hüsameddin,
miir
nakledecek
vasıtalar
ta.hslS
n1aksad ve gayeleri arasınt;la, esn..-U cehalası ve ~ğeni Suz.anln beraber çık.."l 
1
11111
1111 11
1111
1111
miyetlerinin hakiki hüviy<!Uerinin bclir- muştur.>
geliy~r. Suzııo, fettan bir kadındır, b:ı~ı
tilmc~i, c<:ıniyetin çalı.;malarıua engel
Bakan, yerli fabrikalara >.""~
mühim maet'ralnrı vo:ırciır. Cemali aı zaolnn
manilerin kaldırılması gibi 1.ıu ıünı_ tahsisi ve bAkıT' ihracatı uı:cr
ı
aşk,
JJttrab,
zafer
dolu
bayatından
olman
film
manda baştan çıkarıyor. Fakat re!ISamın,
reyi çok ya!tından ilt;.ilendircn mesele- şunları söylemiştir:
-tf'.
karuana k:ır~ı mua~lesi asla değişme
ler bulunmakta idi. Bu n1evı.u.n doku• - Bakır i.stihsal&tımız mcm!I '
miştir, h:!tt5. L'!'-yh1cık hastalandığı için
nnn Ticouet B:ıkunı czcüml<: demi ~tir ki: verici bir hald-:<!ir. D:thilde bakı:.
daha ziy~dc mü>;=fik dnvrnnn1aktadır. Ka«- Samimi mütalealnrda <likı:nU t~ yenler için tah..!!is y:ı.pıldıktnn soıl
dının hnstahğını hrıbcr alan, re.,~amın
raflar olsn da ccmiyetiniı.in unıunıi dilek kalan bakır ihrac m:ıdrlelt'rim!ı
ilk koruı H::ıyriyc, CC!mal yokken Lcyve c!erdlcrini bize bildirirseniz, v:ıraca önemli bir yer tut::ıraktır Bak:ıJI~
\Ayı gôrn\eie geliyor ve müthiş ifşaatta
ğınız m~tcrck arzuları yedne gctirıneğe bir çok istekler vardır. Ynlnıı:, Y~?,"'
bulunuyor. Mcğ<'r Ccn1al, Lo;ıylü ile sevlç~ ışırı:ı >
l5tçılnrın bakır istekleri çok yli d,ı.
( RHAPSODY İN BLUE )
vlrkcn ilk karısını z.chirlemeğe teşebbüs
Bu sır.:.da toplantıyı takib eden ga7..t" ... tir Maamafih bunun da geçici ol
etmiş, fakat kadın kurnazlık göstererek
tcciler Tlcaı·ct Ba~tnııının cıuril<! Zongul- dahil! isteğin normale dön~ceğfne
Ünıidsizlikle zaferi, aşkla. ıstırabı, hayatla inkisarı çnrpıştıran
boşanmağa razı oln'IUŞ ve kurtulmuş.
dak milleLvekil!erin::len biri tarafından iz.>
eşsiz bir sanat harikasıdır.
uıı
Şimdi uçarı r.es.o;;am, Suuı.nla sevi.!Jtiği
dışarıya çıkarılmışlardır. Sonra.d1n öğren
Bakan, bundan sonra, p:ı.mult l~
için, I..cyl5yı b.-şt:ı.n atmak maksadile odiğimizc göre, muhtelif esnaf tenı~ilci yün ipliği ihtiyacı üze:ir.de .~ ~
nu zehirlemekle meşgulmüş. Leylfl. bu- fr,-r:mııı.11
1 R E N E D UNNE ııııızmamımaı•' leri söı almışlar, Bakonlara il1Liy,ıc ,.e Südıerbanlun iplik gcUrte~ınl
na inanmaz lakin içine şüphe girmi,tlr
dileklerini açık bir şekilde aıılatn11şlar
ALEXANDER KNOX
CllARLES COBURN
miş ve:
~
Kocao;ını.n hazıı-lad.Jğı konyo.ftı ve sütü
dır . Esnaf Odaları Kanununun bu~iinkti
..- Sümerb:ın~ pamuklu do· ıı ı
tçmcı., ona karşı muamelesi de dei?~miı
ihliyacl:ırı J;nrşıl<ıın·ıdığı ileri sürülıni.i~, iJıal edecektir. It:ılyadan pamo~~
tlr. Cemnl, k<!rı.sının het şeyi anladığı'1ı
bunun tadili ve esaslı bir şekilde ıslahı kum:ı geUrilcck ve bu suretle
Seyircilerini
farkedcr, onu yok etmek ıazımdır. Pitemcnnisind() bulunulmuştur.
istihljk arasınd:ı.kl fark kapatılıı>ll
yes burada müthit bir hlile ~klini alır,
caktır .ıı <lcıni.:1tir.
vıı
Ekonomi Bakanının temasları
r<$5am karısının
kapısını yumruklar,
ı::konomi ve Ticaret Ba!tanları, d;ı):
ve beyanatı
kadıncağız o kadar şaşırmıştır ki dış:ır ı
Ekonomi B:ı.ka.nı 'fahsin Balta, Park ~am Parkoielde verilen lktisad f
(OVER 21 )
film.inde hoş iki saat geçirleccklerdir.
doğru açılan kapıya i~eriden bir şeılong
Otelde Bakanlık cr.:.tanı ve lıu ıncy.:::ın .s.l mezunlarının çaylarında he.zıt
Zengin, inatçı, güzel ve çılgınca ilşık bir kaduıın başından geçen
..
dayar. Fakat Cemal pencereden girer,
dn bir kısım sanayicilerle bir görüşme muşlardrr.
fevkalldc maceralar ... Gidiniz, görünüz ve alkışlııymı:ı,
.lltm yapmış ve muhtelif mevzular •üz•rin<lı?
Vali Doktor Lı'.itli Kırdar do dil"
Leylaya zorla zehir içirirken 11üsnm~ 
din ve H<\yrİye gelirler. Hü'Jameddln
izahat almış, alın:ln tedbirleri iz:ıh eL- B:ıknnlar ~erefine bir ziyafet "
r.,,~ylclyı ahp çıkar, Cemali hlil5. büyük
tir.
_d
KO C AMUSTAFAPAŞA
'ni'}tir.
bir aşkln sevmekte olan Hayriye kalır.
Çok patetik bir sahne sonunda TCSS3m,
karısı için hnz.ırladığı ı.elıiri .yanlışlıkla .
faciası
içer ve düşüp ölür.

--

Bugün saat 11 de toplanacak: olan C
H.P. Istanbul vilayet ~<ongrcsinde bulunınak üzere Milli Eğitim Bakanı Reşad Şcm9eddin Sircr, Çalıttôma Bakaru
Sadi Irmak, Ekonomi D1kanı Tahsin Bekil· Balta, Ulaştırmn Bakanı Şüluil Koçak ve Ticaret Bakanı Atıf Inan mar.şandizc bağlantın hususi bir vagonla dün
Ank&radan şehrimiı:c gelınlşlertlir Ba.~<:anlar Ist:ınbul C.Ii.P. il idare kurulu
merkez binP.!una ~ln1i~ler ve parU müictti5i Dr. Faı.ıl Şere!edclin Bürge taraflndan ~reılanmışlardır. Bu meyund3 şehrimizdeki e.snaf t<..-şekküHcri tems.ilcil'.?ri dün saat 10 da ınülıim bir toplantı yapmı~lar ve beş Bakan lıu top-

BUGÜN : ELHAMR A' da

ÖLÜM

RADYOSU

2 - Ç İ N L İ H A F İ Y E (Türkçe)

;1.:

rs:rik tır•ihinoso·ıın•ez•eser•ler•l•ıed•iy•e•edenPJIG:ııEOllilllR•G.•E•G•E;ııRSmıi!nl!'lf'!'.lll11Nll'i!lnnı
Bugün AR ' da

s~R,

6

MA İ RAPS Dİ ~
BUGÜN: SARAY SİNEMASI
GiZLİ

***

«Zehir>, I. Galib Arcan

tarafından

şahneye konuJınuştur. Fakat üzerinde
pek fazla durulmuşa benzemiyor. Bir ta-

kım teferru::ıtı,

seyirci yadıIJıyor. Rcseam Cem::ıl rolürde Talılt Artcmcl, ilk
perdelerde gnyct tabit bir insanken,
tonrnları pek birc\!!nbire ~uuru bozulan
bir mnn:vak tipi canlnndır ıyor. Tam haile
~k1ini almasında hissesi büyük pibi görünen beşinci perdeye, insan1 hlı; haurlamadnn götürüyor. Karısı I.eyl&yı, Nevin Alokayo hiç bir fevkaladelik. göstermeden oynuyor. Üstelik sesi de <!uyulmuyor. Zaten Nevin Seval, Cn.hld Irgad
ve Sami Ayanoğlu müste~na, bu h ıı l umumidir. Hakikt Nevin Seval, Suu.n rolünün pek endrr bir kaç anulda kıvılcım
gibi görünüp, kayboluyor. lliisPmcddin
rolünde Cahid lrgrtd, h<ı r r.amanlti gjbi,
rolünün bütün <ıngellerine knrı;ıı m\l\ t ffakıyetle savn,ıyor. Samiye, güzel ve içl)
sesini duyurabHse mükemmel olacak.
Hala rolünde Şükriye, makifajından
kostümüne kadar trım bir hnn1mefcndi dir. Sami Ayanoğlu , doktor ı·olündc kendini bularnnmışıı benziyor ltizmetçl ro ...
!ünde Şefkat Gökçenin sesi de, öyle piyeste d<'ndiği gibi, pek sıtma görmem.lşe

YARDIMC I

İSTANBUL

SİNEMAS I

D U VAKSIZ
G ELİN

Kİ T A RLAR
ÇA L ARKEN

Büyük sanatki.r NAŞİD'in Türk

Heyecan, revü ve sergüzeşt
filmi
ROY
RO GGERS

filmciliğine bırakuğı yoc~e

muazzam eser.

Kopenhag'daki hava

"
ı,

1

,,'

r·8~:!:i~ü!~!~ ~~ ~ü!~onunda
•

Suarede saat 7 den ve
matinede saat 15 ten itibaren
Kanuni AH~lEO YATMAN
id3resinde 15 kişilik. muaı.zrun
SAZ llEYETi

HACER

BULUŞ

MENŞURE

TUN AY
AYDA SlJNMEZ
ve

Geçen ha.tt!ı. Kopenlı:ıgd:ı vuk.ua ge- t3.v Adol!'un oeStdl de İsvcçe ~
ten ve yirml 1k.l klşinln ölUmtl ile neti- ve bilyük bir ccnnze törenL ya.p
cclent:n ıecf uçak ko.zasına. ld ilk re Knzndan evYel, üniformalı bil'
siııılcr gtlnılştlr. Bu kaz:ıya. kw·ban gi- uça~ın ırtıra oletlni kl!ldledlAl ed~
denler nrasınd::.. bulunan n1eşhur Ame- ml~tUr. KtıZ.'1 bu aletin !kontrol

Arkadaşları

İSMAİL DÜMBÜLLÜ

ben~miyor,

rLU.h opera ve sinema yıldızı Grece n1crl11d~n \'Ukua ~~tir.
oe.sedl dün nkşnm başka bir ı resim, ı:.cak pa.rtaltındıktan
uçakla Parisc na\ded1lınlşt1r. Prens GUs- sonrJ. :ıbnnuştır.

Moore'ıın

(Azeri senaşından sonra.)
Ş EVKt Ş A KRAK birlikte.
YURDDAN SESLER Karadeniz
milli elbiselerilc oyunlar, Raks
kraliçesi K.aınüran ve ŞuuJc tarafından muhtelif numaralar. Zengin
Varyete. Telefon: 82600

Bir zamanlar filme de alınan ve Basil
Rathbone ile Anne Harding tarafından
oynanan · Zehira Lşte bi.ule bu kadroyla
temsil ediliyor.

Metin TOKER

SAYIN HALKIMIZA:

Fr Cevat .Bilge

laborant,
bahçıvan, terzi,

4

BENİ

l

~uk

hecuıcn

İKRAMİYE KİME
VURDU?

Kime olacak! Tabiidir ki Şar~
masında Türk filmcHi.ğinin en nıu~

Makinist,

SARAY ve YILDIZ slnemalannda 6
şubat perıembe akşamından itibaren
GWEN BRİSTOW"un me§hur romanın
dan sinemaya alınan

Kerküklil Ali Calib oğullarından, lstanbul Vali ve Belediye Reisi LQlfi Kır
darın, lstanbul Belediye Meclisi azası Salih Kırdarın, Fatih Askerlik Şubesi Reisi Faik Kırdarın, t.E.T.T. Idaresi Yol
d
arttırıyorlardı.
lşleri Müdür muavini Ziya Kır arın kar37 ncl dakikada blr mukabH hiicuml9 det çocuklarından, Dolmabahçc Havagazi
(TOMORROW IS FOREVER)
1'-'facar kalesi önüne. varan Galatısaray Şirketi müfettişlerinden
isimli fılmin her ik1 sinemada ayni zaMUSTAFA KIRDAR
Jnuhacimlerile ıtacar müdafileri va kam.,,da gösterileceğini bildirmekle ~re!
l•cisi karıştı. fiakem bir düdük çaldı 1/211947 günü vefat etti~inden, cen:rzesi ve sevinç duymaktayız.
Macarlar bu düdüğü kendi lehlcdne b~r ~~~~~Je~3:~e ~an~a!~~i~Jte~~~~~
Mevzuunun ince, hisll ve içli cazifaul olduğunu zannederek lopu düzelt- dırılarak Rumelihisarı aile .kabristanına besi kadar epiz güzelliğile de h..::ıriku
tikl~ri sırada hakem alı:!yhlerine penaltı dcfncdilfX:Cktir. McvlR rahmet eyleye.
lilde bir zevk ve be:yecan kaY.Tlagı ol olduğunu işaret etti. Mararlar itiraza
duğuna hiç ıüphe olmıya-n bu .nadir ~ö
başladılar. Macar oyuncuların itirazlnrını
:i:
rülecek şaheser üzerine ıtmdıdcn dikkesmek ve hakemJn kararını tersinden
Dr. Nur('ddin Irdelp, Güzin İrdelp, Sakatinizi çekmcği vazife. say ıyoruz.
protc..c;to etmek üu-re Macar ıpnr direk- bıahaddin lrdelp ile Iş Bsnkası şeflerin
Eser, asil bir yaratılıııu güzel ham törü s:ahnya girdi. Hakf'min elini sıktı den Fahreddin İrdclpin babaları , Sofya
lel~ıri karıısında ince <luygularla sarsı
Bu iltifat ve tebrik jestinin hakiki ma· Sefareti Başk3Hbi Fuad İrdelpin kayı.n
nasını herkes anladı. Galala'ôaray bu babası ve Profesör Dr. Neş.rt Ömer Ir- lan yük.sek ruhları tehyiç için ne 1.5.zımsa hepsini sinesinde toplamışlır.
pcnaltı ile beraberliği temin etti.
delpin dayısı, eski Niide mi1letvekili
Bu- çok değerli ~seri canlandırmak
Oyunun bil.meaine bir kaç da.klka kal•
nn;HMEO KAMİL İRl)ELP
Galata.saray kalesine tehlikeli surelt.-:- cuma günü aktamı .saat 21 de All'lh1n için sinemanın üç büyük: yıldızı
akan Macar muhaclmlerirıden ıağ içi r.n rahm<!line kavuşmuştur. Cenaııesi pazar CLAUOETI'E COLBERT
sekiz çizgisi içinde yuvarladılar Düdül; günü ı.ıodada Fazılpaşa sokağında 10
ORSON lVELLES ve
ç:ılındı. ?ıf~car1ar 1eh1ne penaltı verile- numaralı t'vinden kaldırılarak öğle naGEORGE BRENT
ceWni sandık. ~'leğer Gal.-tasrıray lehin.., mazı Kadıköy i5 !(ctesindeki Osman~ğa
sanatlarının bütün ku~t ve knbiltyetceza vuruşu imiş o v3ziyet. Maç da bu eumiiAde kılındıktan sc!'nra Kara~Ah
şekilde bitmiş oldu.
~d•ki aile kabristanına delnedil-k- lerini sarfctmişlerdir.
Seyredenler Uzerinde unutulmaz ta s.ir1er
bırak•cak olan bu harikulade fil·
.................
mi görmek fır.satını kaçırmamak.la tem.aıa ze.vlrJnizin en yüksek hazzını idrak edeceğini.den ve bu eplz esere Jayı k olduğu takdiri göster<'Celinlıden
Yazan: Prol.
B A n A
K A N T A R
emin bulunuyoruz.
Bu kitabda c~ ~fuhakemeleri Usulü Kanununun kamu davası, tık ~e
Y!LDIZ ve S ARAY Slnemaları
ctunna böli.imleri Yargıtayın bu husustaki en son kararlarıle
son
soru.etraflıca incelenmiştir.
'
ü ni versı't e K'tı 11he v1.
nıüdü rlük l erl
birlikte,
Satıldığı yer:
(3126)
Flau: 400 kuruıı31 üncü dakikada Calatruoray kalesi
önünc dayanan ?tfacar muha'cimlerl topu
Ud ker.e kaleye vurdular. Üçüncü k~rc
lade edildiği sırada llacar sağ içi yetişip
ikinci golü attı. Bizimkiler asnbileştikçe
onlar üstünlüklerini vır rahat oyunların ı

Sehrimize gelen Bakanı~

Bu Hafta SÜMER Sinemasında

T iyatro

eseri olan (YANlK lCAVAL) ".
görebilmek için bir bileti olana ..~

r

kadın

SEÇME ROMANLA}{

GÜNAH KÖPRÜSÜ

NAS 1 L
UNUTTUN?

* *

"'......... ~~.rmemfmŞBe.fikizıBtimr

IJl!llml•

CEZA MUHA EMEJ.ERİ USULÜ

•

Yarın

MELEK
RENK. ··

DANS

RiTA

BU G
Bu

.

İKİNC İKİTAB

Ak,amdan itibaren

Sinemasınd a

..

M O Z I K .. .

Yeni Bir Saheser
Daha
•
NEŞE

TUFANI

1

HAYW ORTH'un
En

l\fiiktmml')

Ec;erl

ve BE

GECE

dah a.
... .. r(ınCia ~tfEJ..,EK Slnenınır;ınria cöstf'riten sayıh a\uel eo;f'rlt'rden bir yenisi
......
temin
etmeleri
sayın
m~terilerimlze
tavsiye
olunur.
•••••••ıl
Yerlerini bugünden

nıevsuı't

r

_,__________.
Maden
Ereğli

Direği

Yükleme

• •

ısı

Kömürleri İşletmesi
Genel Müdürlüğünden :

Devlet <:>rınan işletmelerinden satın alınarak ~lotrnemlıce Akçakoca
mulkt h?dudları dahilindcltl bütün iskele ve nğızta'ra Melenaıµı ile Kabata, arasındaki !Jkclelere depo ettiği ve 19-18 nisan ayının
a~nun.a ka?ar dcPo edeceği ta.hroir.en 15000 metre kıüp maden direklet'inln denız vasıtalarına yükletilmesi ~i müteahhide verilecektir.
1 - Talihlerin ıartnamedekl esaslar dıı!ıilinde muvakkat teınin•t
moktub vey~ akçelerin!, Ticaret Oda.:ıı vesikasını, teklif mektublarile
hlrlikta tevdi etnıelerL
·
. 2 - Bu işe aid prlname: Zonguldakta E. K. i Direk ve lstnnbulda
Etiban·k· Şubesinden Düzce ve Akçakoc:ıda Direk Bürolarımız.dan

k~zas~nın

almabılir.

3 - Teklif melctublarının 19/21947 Ç31'Şamba günil saat 15 e kadar
Zonguldakta Cenel Müdürlüğümüz BaşkAtibll•tne ka-·" olarak veril•
.,....
mesi llzundır.

4 - Müddei billiklen sonra veriİeeek teklifler kabul edilıniyeoeği
ıı!bl posta~o vak! olabll"""k gecikme}., de nazarı itibara a} ııunıyacaktır.
5 -

4ietme tdaresl ihaleyi icrada serbesttir.

(1124)

Ham Kauçuk

---·-~

Satılıyor

•

Tica ret Ofisi Umum Müdürlüğünde~.;

. Resmi dairclerde kauçuk i§liyen fabrika ve inuıliUıanelerin nazar'
kntine :
)r
Ofisimiz l>ralmdan, bund;ın böyle aşai!ıda gö•terilen fiaUarla haıtl
uçukların satışa çıkarıldığı il5.n olunur.
1 - Tabi! ham kauçuk (Lal<'Xle birlikle) 460.93 .K.
2 - Tabü ham kauçuk
473.78 .K.
3 - Tabii ham kauçulc Cı.>tex)
36929 K.

-

aştirJI)'

"""'"'

gresİJI~

geldift
· lerdt ·
1 ederı )..t

~~b; 1

Amerikan S i MrR OHS Karyolaları -~

• AJ<$U"'"_,.ı
gıtııı"':

ge 1en

Yeni
l.ALE

karyolaların

f iatı

Dünyanın

-

En büyük hava hattı olan

44. 70

PAN AMERICAN'in

or d~ ~ Moelı,yA EVi, Beyoğlu İstiklal Cadde•! 5q, Tel: 42836
tir, Jır
Tsşra için !!iparlo kabul olunur.

_ ..

br~..
:nı:::~

ve Sinir
LJ
nas tanesi Bastababetinden
:
,

a kül~

ıı:'

it üz«#

Yen!

\ıstı,,,

hk Poota: ANXARADAN

Ankaradan

ı;ı tı:-ığırıd;° SEksUtme lS rubat 947 perşembe giinO. uat 15 te EHl.zı~ hUluirnet

• 3 _ ~~~k hiildilrlüitü daire~inde komlsyon m"::i~etil!. yapılacaktır.
4 - lst• ım~t ve evsafı her gün host.a.nede gorülebılir.
.
Y\· t:._rllirlıt
- klUerın 2400 sayılı kanunda tasrih olunan Tlcaret Odası ~e,:ka.sı
"· 1 ı ıi olanrnılı:bıuile birllkie teklif mektublannı ek.silbne saatinden hır aast
,.al 14 ~ kadar komisyon• vermeleri UAn olunur.
(1075)

\·ı!

omuk

tP~

1

latanbulda

do<uıı''
paınukl~

u

i lik

retle is!.I
patıJınll

Sümer Handa

Pazartesi

Londraya

10

saet

T1: :~=IPPEBS

r- C J l/ A -••

ccğ inl ,...

Sümerbank

ve Dokuma Fabrikaları Müessesesinde

Avrı.ıpa sendikasının MERCURİO
EUROPEO civıı ~ ının umum! milme~sil liği

rnüsaid şera iile verilecektir. Şu Rdre!le yaı.ı n tz:
PATVAG SA. Zur!ch (Sııi.. e)

l•lıını•ıt
ljra li Ütere tercüme bürosuna yeni Hcret senetos11nR güre 550, 400,
l\t" crctle ocf, mütercim. miitercbn daktilo ahnacak11r.
llter(!j m1er için [ngilbce ve y1trdımcı oı arak Cransııca veya a Jmanca
'°t)>a atm
~ .. ıtnca • ftınsızca bilmek şarttır.
ffdir. llttrcını daktilonun da bu dillerden makine Ue yarmas1 gerekmek-

30o

1

1

PEN

-

Balınhofi'\tr.

12

Stef(\nos

Beyoğlu

ünvanı
yolları

ticarisi

altıudıı, denlı

kwnp:ınyalannın

ifa maksadlle

Galatada.

'>lneı d

kül

etti ği

haber

al ındı.

Bu yeni otrket, limanımızda gi.izel ve
konforlu vapurlarlle ta;ıınmıı olan ve
Amerika Ue Tiirklye Hmanlan arasında
muntazaman !eyrL~ fn eden c.FF..RN
LİNE> Norveç vapur ku.mpanyasınUl
Rcenta.sıdır.

Dr. M. OSMAN SAKA

BRONŞiTvo

1

1~~3~!~~~3~/!~~~!
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'ıııın·
.. . ?
ı:ı: rnamulatını ithal etmek iıter muınız
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-lıı ·ı1 atınızı lngiltereye ihraç etmek arzusunda mısınız?

-

h

iıtir.orsunıız?

il'• tere ile ticaretinizi ilerletmek mi
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l"t

ıo ~'. ' •
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Müracaat: Mudanyada davaveldlJ Bay Hayriye ve Ankarada Yeni
Halde hmır Baldcollvcalne.

Mühendis veya Fen Memuru Aranıyor ~
Karadeniz bavallslnde bina lofllatında ·çalışmalt i!Ure teerllbe gönnllf
tıh~dls wyahud fen memuruna ihtl.yac vardır. İ&Uyenlerin acele
alala Bomırt han No. H e m!!racaaUerL

han kugın

n.

ı·.,.

. ,, bYuk 'rıda ...
tlf
tlerl bu)uıuın
rııa lJhlar h gosterflen umum! evsah yeni lokomo ve ngone I
p.d•

ı " f•brık 1 !•hangı

~!~ariıft bi:,.~e
1

dlJter firmalsrın

:~~d:~~~.

!t .

~n:Jı!ak

MAllDUD

Mubıınımen Balı

7000 Kg.
3000 •

alpıırifler

2000

1500

1000
400
500
300
1000

50

rıa

•

\Jf:ı:~r-~e ·
d
1.
· •artlle mi!teıhhld
1'ı V@ h ·. mız. uııntakalan istasyonların a te!J un ,
ı.~ b<;, ÜI ~!'i a\ıına Bff'jcıdo. miktarları yaz.ılı, kabuğu soyulnıUf iç bakla
açlk. t>kJ<iltm~ ile mübayaa olunrıcaktır.
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iç ~akla

D:~?bilek

S l! 1 trnisı.ız
0 11111.

\'Ckü

?ıılO 0'IC•l.!anı
ı- n

2
6
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1 Ton
1 »
1 »
»

L-" 1 tutan olan
45 kuruı, muhammen oeu•
o/o 7 5 muvakkat tem.inalı 202,50 Uradırd. 11 tu
1
hcher kilo~u 60 kurUt, muhammtı0 be .e e. ta~ o an
'O 7.5 muvakkat teminatı 135 lira olup ihaleı katiyeden

lı<hor kilosu

Jo" 13 01 İ.i;ran~n
•-. ıuoo ,. <'enı.n

'Slrıra h~ tanın

n

2
2

MEHMED

~

BAŞAK

müteha.ssısı.

Adres: Beyo~iu, İstiklAI cadd""1,
Suriye Çıı.rıı>ı No. 848/1
Hergün 12-20. Tel: 42160

Fenni Sünnetçi

l1_T_ek_el_Ge_n_eı_M_u_··d_ür_ıu_·i?_ü_iı_an_ıa_rı_f

Emin Fidan
B.,.ıkta,
Sandı~

Emniyet
yanında

Yeni t•leloo No.m

Malzeme

84395
Ta.,adıuı

1 -

~elenlerln

•

~

75
80

•

•
•
•

Plrtnç unu
Tuı

Çam

60

fı.stılı:

251)

Ku, l!zilmil
Ceviz içi
Buğday

Muhammen tutarı
Lira K.
9'50 00
2100 00
1200 00
Sinir. Kekem•llk " Sö:rleJM
KI1'11rlan Teda.ıat
1125 00
650 00
Cajaloğlu, HllAlJahmer caddesi
240 00
ill•ııııiNio.•liSm.mTmelmd•o·n·:·2ITTIİıl85İıll. . .
400 00
285 00
Kayıb araba pllkaa1
120 00
8907
lluın&ralı anl>Qa &lıd. P1l.bJı bJ"(() 00
betttm.. Yen.l41D1 Oıka.raoaltmda.n. b1blrı.
soo 00
hOkmQ Yoktur.
825 00
l!eyuıd A.n.-ı:ı. J.Ueltsl.D.d.• .:'&))9.0ll
150 00
hmau Olnk
(Ot) 00
50 00
DO ıı: TOR
:ıo 00
375 00
100 00

100

250
50

.Muin Memduh Tayanç
Cemılıpqa lııuıtaıı..t

17920 00
17/2/947 pazarte.I sut 15 te

...........
............... ..
Türkiye
ve Cam
•••t.

,

$işe

saat

S,5 - f 1• lı:adar
Avrupa pe.sa!ı k8"'11tnda
No. 19 KQçOlı: Perma H. daire l
Telefon: 42529

Beyoğlu

r

3

=

wwe:GIWWW&

Doktor - Operatör

KA.MIL SESLIOCLU

KoJak-Roinz.-Durnn

1

sokakta

miltthı:ıssL'iı

Beyoğlu. Pa.nnakkapı1 Yıldu:

ması kA.rfı.sı

Anonim Sosyetesinden :

GLOP
ve AVİZE
TABKLARI
toptan ve ~rak.ende satışa çıkarılmı,br.
siPARJŞ KABUL VE SATIS YERLERİ:
ı _ Galat.ada Perşembepazarında Hazar Han.
2 _ Jstanbulda Marpuçı;ularda Telefon İdaresi yanındaki
Satıf Deposu,
eyggy,;aa
2

:

BeA'enllm•k ilzere 1200 metre Ş elb!:ıesi için keten bez,ı pazarlıkla

D!:ı

DİŞ

sinellO. Tel: 42379.
pr;qt ' ' f • llıiiiııiill!lı

MACUNU

etlerini, ıllşlerl hastalık ve
thUlltlanndan korur. Kanım lruar
D!:ı
ctrerlnln çelrtlmeıln! 6nler
Oişlerl
,.~\ a mca verinde
tutar
Oah• parlak dltlrre, daha ,ıtAlıklı
bir eıtııa ınhıb olma k lçtn
rARl.AN DIŞ · ~1ACUN1J

1

1ıc-•S"1Jll-

lrull•nınız..

il

AVCILARA:

1

_,

K6yl!.mii~d~ hüy ük bir thtiyaı::ı karşılı·.-~cak olan

•

"REN G. iN
,,
.

içkili Lokantası 1 Şubat 947 de açılacaktır.
KtlÇtlKÇEKMECE KÖYÜ No. 109

-mll

TÜRKiYE iŞ BANKASI
ICO("U.k Cori B"°ptcr
19"7 IKR&MIY~ l'llNI
ÇEKIL1$Lf.R. ı 'Mart. ' H11\raa, 'ZS At ıntot
l ""hlr tuihlcrhul• r•pılır
6

•••t ARSA !Anlı.ara,

Kallık61 1

'•

••

JOOO Uralılı. -

1000

=

1000

-

." ..

100

.._ ~,
No.
Fabrikaları , - TARLAM •'\

snt beyaz vtı renkli opalden ve sade camdan her boy ve tipte

Şubesinden

500
200
100

fF aastalıklan ~!Ottha!IS1Sl

1344 lira.

Eiailtme Maliye Bakanlıl}ı İstanbul Caltalollu Ytlk.sek Okullar Sa,-manlığı
dairesinde Fald!lte Alım Satım Kom!:ıyonumuzca yapılacaktır.
lsteJdlJerln 2490 sayılı kanunun tari8.ne göre kapalı tekil! mektublannı
!luı!eden en az bir
evvel komisyona vermeleri ve prtla,mayı g5rmelt tatı
yenlerln odl geçen Savmanlıla "".Orman Fakillteılne basvumıalan.
(S.55)

~

'

1

60

55

tıtllm

Alım

ıatın elmacaktır •
.,. l'1'11 bilyflk elan2 - Pazarlık 11/2/947 salı gilnil saat 9,SO da Kabataşbı ~el Müdtlr!Uk
larm ırilnnetlert hwnal hastanede veya
laıbioemde yapılır. Her aaJı kabinemde Iımaımda malz.eme alım JUbeslndekl koml>yonda yapılacaktır.
tıkara:ra paraau.ılır.
1 - Şartname her giln .Orii geçen şobedeıı alınır.
4 - lsteklUerln nümuneler! v. 720 liralık gOvenme paralarlle birl!kte
meıldlr komi!yona mnrocaatleri 11A.n olunur.
(1094)
5 - İdare kı~~ veya tlnn.amen ihalede serbest.tir.

çıkanJmıftu'·

N

•

Müracaat: «ATLANTİK» Lokııntaıı. Telefon: 40457.

Böbrek. mesone, prô!tat, idrar
yollan ve tonasfll hutalıklan

Bi!yillı:dere Bah~kily(lnde bulunan Orman Fak61tesl için yukarıda c!na .e
ıniktnrlan yazılı 18 kalem kuru erzak bir ..,.ılapnada kapalı zarlla eksUtmeyo

, . P.kf:ılt lern;nat "'o 15 e i bl5~ olunur.
·
"ltı t> ' to 'llc 14/ 2/ 947 cuma günü s:ıat 15 le T•v••nlı
Garb Linyitleri
~
'>4l :\.lii:i •. • .
k
u rı u ~ un dc y.-ıpı ~ nc.ı tır.
ı·kt
belirli
1~ f.{;1. Jn
•ıı
..., '-ı>ı !
k
temı·natla bir ı e
t. h ve
n Yukarıdn l(Ö ~ Lerilen muvak st
9 /\
lt T'lfl!•' t e b d Junrnn1 a rı \l!lıı olunur.
Carb L A M E L E R :
F.tıhn nkın~ttlerı ~1Lit-cı"P!ie ~1iidi1rlüğünde.
Etıhan Genel l\-1Udürlıiği.ı Ankara,
F.:!!kiş ~- Istanbu.I Ştıbe !>i MürlürlüğU:nde
lı.ı:nıre ~~. KOmür Sat13 Şubesinde,

Baltke.sı:rnür Satış Şubesinde,
Irubat Bnşmemurluğunda gör111ebillr.

MUAZZAM SALONLAR temin etmlştır. Bu a41onlarda temiz bir aervls
ve birinci ııınıf bir. cazl• Dtl(;tJN, ÇAY ve YEMEK ZİYAFETLER!,
her aileye uyıun f:latla yapılmaya batlanmıttır.

Dr. fAHRİ CELAL

70
60
75
85

..

Kuru

İlk teminatı
l!ıaıe gQnfl

Börülce

K11hnj"n soyulmuş

Nohud
Makarna
S. Mercimek
Kırmw mercimek

Sarmıaıık

•

200

Plrtııg

K. J'asulye

Buliur
Un

•
•

20
20
150

Kuruf
135

96
95
12
80

•
•
•

1500
200
500

MÜESSESESiNDEN:

Cf'

•
•
•
•

500

t4 P LiNYİTLERİ İSLETMESİ
~ı ·

Salıhk TAKSİ

39 model Opel Kaplten marka
tabi arab~ sı tyt ve h•len takside
çalışır vRziyette azimet dçlayısll e
acele satılıktır.
Miiraeoot: Sultanlıarnam. Yeıll
dir@k Bahtiyar hnn No. 25.

knuill
CaJaloA!u ocu.nos!
• ıı.ttlnde No. 30. Yeni Tel: 23646

:er:

MES'ULtrı:'l'Lİ

Haber aldıl!unıza göre oehrjmlr.ln en klbar lokantalanndan b!rl elan
Beyoğlu, lsilklll <add..,1 Ne. 189 - 171 SARAY Sineı:ııaaı karıı..mdald
«ATLANTiK. ntües"sesi müşterilerlnln ısrarı ü:ı.erine har-ekete geçerek

'I'•

{ldilrlilk satınainıa
14 ,ubat 947 cumA gO.nU saat 15 t.e
veya
• k üu teUdk eılilecck ve UYl!'Jn görtllenler "'..:: K fiyet UllD olunur.
ııı~.~ . - F .re teklif sah!blerıle anlaşmaya ,Rir!ıllec<>: . ey Müdürlllk ınto•I
·""• nı~~· tafsilat aluomak arnı edlld!tl takdirde Genel
ta . l .oı - . acaat edilmesi lSnmdır.
__ _.. 11oA7
t ıh· ı.::nn 1 ff
verilmesi müddeti 31 lJl.O.L" ~
1
...,• ırı"! ~arl~r
ve vagon ellere ald tekli!Ierln
(695)
•; ........, _ ' uzatıl.rnı~br.

\>~~~.).· r>rıurıct~fler

.VE ZİYAFET
DüöüN,
VERECEKLERE KOLAYLIK

0
Fakültesi
Alım
·ı,..
-==Dr:--::-.~.LOG-AL_l_;;_;_;_:e_R_
Orman
· K
•
d
idrar Y<>llıın
butalıklan
Sa t im omısyonun an: Mütelwsın.

bir müddet zarbnda har!oden getirip teslim etme •d-:.
11 ta

13/21947 tarihine kadar
Ptl veya,
!e· her türlü mufassal ıekliilerinl Ortnen
ko .4 - 'l'ekıql')ndermel~rl tarttır.

Eksiltmeye l~ak edeceklerin muvalı:kat teminat akgelerlnl "T&
bu de~eı:de banl<a mektublarını bellrU ihale seatlndm önce belediyeye teııllnr.
etmeleri prthr.
.,. -,ı,ı
5 - Şartnameyi gönnelı: t•tlyenlerln Belediye Baıkaıılılltna mflracaatle·
ı1 il1n oluntJr.
ClZSZ)

~n ılyare t etmek lstlyenlerln Istanbul P. K. 2325 Praha
Fuarı Türkiye Rcsml MümeR!llitl
Ludovit
Kostner'e
mektubla
müracaat etmeler[ rica olunur.
Seyahat ve Prahadti ikamet
lmklnları hakkında tafsilli v .._
vaktinde 1)1ldirilecektir.

r•

yap ıl;ıca~thr.

4 -

Ev Tel: 81773

Genel Mudürlüğünden :

3 lltUhvlet Orman İşletıııelerl için 8 aded odunla tıler ~~ 60 santim
,
. 13 t ~!Tik dingilli, e.rkada tender! ınevcud, dingil •Ç1 :~·
"• ~ - 'l' otı ağırlığında ve 40-60 beygir 1ruvvettnde !okomo .....
' '""
onıruı.
ll
b illi karOleri keh'"I ·•o lltafaa ve kereste na.ltllne mabsıa demir f8S" ve u
-'•cirll, biri
ı birı 1 Ilı dikmeli, bUyalı yataklı ve yaylı tomruk balllaına ..,,
ı,d 3 _ ~!\Siz 180 çift vagonet, satın alınacaktır·
t?t
kovu yollanmızın rayları 9.5 luk ve yollarıD asgari .kutnı SO me

' 'h l -

ELEP

Manufacturen Marketing Agents
Bute Street: Cırrdiff, Great Britain

'

-

SATILIK cirTLİK

nındı

lık gö~tcr~tktir.

.. , . Dr. NUREDDiN

BU1'S8Dlll Karacabey Uç..ine boğlı, denize 5 kilometre meHfede,
Xaıracabey - Mudanya oosesl ~ç_lnden geçer, genlf mer'a, çayır, orman 'V•
tarlaları havi HAYDAR ÇIFrLJGİNİN yarı hissesi müaatd prtlarla satılıktır.

Evet değil mı? O halde; ŞU adrese :yaı:ınır.

;İversal

10

-

GEÇİRiR.

..

tt çık

1250

DERMOLİV

HER ECZAfEDE BULUNUR

Beleıllyemlze afd bir nuroınlı etobUsün tamir lfl ou bet ıfln nrild·
E.•k&iltmeye çıkarılmı~tır.
2 - KeJ]I bedel! 1500 liradır. Muvakkat temfaı.at mJktan lll,5 lirada.
DıaleyJ mütcakıb tcmlMI keılf P.,dellnin y&de on beşe lbl&ğ ..ııiecektlr.
Sihale 14/ 2/9-17 cuma (Ünü oaat 1' te Belediyemiz Dıcümeıl huzu•
1 -

det1-e

devam edecektir. Bu defa, münhasıran tilccRrlara mahsus %1ya·
ret saaU.e ri te.blt edilecek ve
husu.si ş11.hul ar bu ıaatler "naıında F\ı a t'a gircmlyeccktir. F\ıar
Müdürlü ~i.i
Tiirk tüccarlaruu
Fuarı U.yaret etmelerine davet
eder ve bu hususta her kolay-

Hastalıklarını

KESER

Çatalca Belediye Başkanlığından:

, . PRAHA

UY U Z ve DERİ

ÖKSÜRütü

D
'-·
k evre dersleri 10 şubat pazartesi gUnil bqlıyaeaJctır. ers a-mına
•dar kayıd
,.
d
eden deVr9 Qcretl 10 liradır.
yapı1ır. ~ç ay
evam
21737
ADRES: Alemdar C>ddeol No. 23, Tele1on:

İa tiklAI

-

Vell Ale:ndar

(l'"tf_ _ _ _ _ _ _a

Dershanesi

bulundurulacaktır.

hanında yeni bir kollektif fi.rketi tejck-

\ f)

Ticaret

aıra

ve hava

RE~SiL

ve

hazır

verıp

müşterilerimizin

müme !!illlğini

TABLET

Amerikan Lisan

sipariş

sayın

C~ddec;; i No. ı:n
Tel efon : 49244
Telg. Adr: TÜRK M OT ÖR - lstanbul

'

Kalman Trabich

u!1'·

•

yalnız

alan

Efremiclia

Savcılığından:

İNGiLiZCE ve FRANSIZCA
AKŞAM LİSAN DERSLERİ

beklenilen

SOANDSHIP

•.

C.

gelmesi

·-----·---

(/'1. . . . . . . . .Dl'IH&i'l!lllill*•lla

Adresse Teıegraphique:
PatvPgmcrcure
-

art<balatı
numl\rası

emirlerine

Göiü, ve Dahilt RastahkJ::.r
Kayıb
llnd~t~lllerin lstanbulda yukankl adre5", Ankarada l.metı>•ıa ea.ddel\lütebL~SISJ.
h. Pos. 18188 sıhhiye ayniyat muha·
ı..~,,
l! binada aynı müeoses<nlo 7..at İflcrhıe · 20/Z/!M7 tarihine
TC.rbe, İst•nbul Bel•dlye ktlrfısı
slbl!ğlne ald cild 11 No. 11799 ve 11800
...,,
Yatılı olarak mü.rıcaaUcrt rica olunur.
Sinanağa daireleri No. 19
.sayılı bot ayniyA.Uarının birinci
nüs'A haları ve cild 1 No. 6999 sayılı .ayniya- - - Tele/o~: 23565 - i l i m
tın birinci boş nüshasile 7000 sayılı aılı
ht ayniya~ 1 n birinci ve ikinci boş nüsSenirkent icra mcmıırluğundan 946/ 531
haları ve Lild 11 No
11849-llSSO ıa
Senirkentli
İsmail Bil ~iç
tarafından
li~ııı. :; ,ı:•kiıehlr Ceza ,,. Tevkllevlnln 947 yılı ekmek ihtiyacı kapalt zari yılı ayn!yatlarm boş nüshaları zayi olY•pıı 111/1947 tarihinde ek.tllm•Y• çıltarı!roıı ise de kanuM uygun tek- muştur. Hükmü çlmadığı UAn olunur. bir kıta no"'r fflledile- Muhsir oğlu Etem
Karaçayda safl alacağı olap yUz otuz beş
'lg . 2 :;ı~ oldujtundan yeniden ve ayni usulle eksiltmeye k:onulmuıtur.
(123-1023)
Uranın tahslll hakkında yapılım yürütı-·"lt bıtı •de(! k"iltrneye çıkan lan ekn:ıek miktarı bebe~ 750 ıram olmak üzere
me kovuşturmasında borclu İstanbul
1 117
TahıninJ
bedeli on yedi bin altmll dort Ura ve geçici t.emf9
'?
Unkapanı Kaaabdemlrhun
mahallesi
"-1' 3 ....., a 80 kuruştur.
· ,
Unkapanı
cadd-eslnde
Sayuı:ız
Hıdırın
"' '"da l:k.u1ıne, 11/2/947 salı günü ıaat 15 t.e Eo~hlr C. Savcılıl}ı maı ı 4 laphtnacak komi~on tarafından yapılacaktır.
kahve•!nde lbn yerW kaybederek ne, · 1 tı.a.,,\- 'l'tk.lif mektubla.rile ge~lcl teminat ınakbu.zu ve Ticaret Oda.sın.dan
rede olduğu bUinemedlğlnd<ın icra emri-a!~".!ı~ \ı'tslk.anın yukarıda yazılı saatten bir .sa.at_ evveline kadar k.omlzyon
nin ilin suuUle ~bliğlne karar verıı..
S 'tıo verilmesi veya taahhilıllil mektubla gond<rllıne>i lhımılır.
~ olmaltla yed! gUn içinde borcu ödef'·"'rc,,, "':: 13una dair ıartname hergün iş saatlerinde Cezaevi ı.ıUdUrlllğünde
mesi ve bir karşı koymD.!t varsa bu sfuo.e
~ 0 rtc,bliir.
<9211)
içinde bilıllrmeal için icra emri teblllll
yerine .kaim olmnk Oz~e Utn· olunur.

~•..-, ~t"~işehir

yakında

Türkiye umumi deposu: İstanbul,
Sultanamnm Hamdibey geçidi
No. 38.

20 dakikada, An.karadan New ...
York'a 2.3 sut 5 d akikada.
Her türlü tafsil~t lçtn en yakın
TURİZM Acentasma mürAcaat
·
ediniz.
PAN AMEIUCAN WORı.t)
Air.WAYS, TTIE SYSTEl\1 OF

MÜTEROiM ve MÜTERCiM itAKTiLO ALINAOAK

de cfı;

'

Şubat

3

Ot':lnn u ".ı;4 ll /P47 gününden itibarE'n
,, •
kapalı urOa ekıiltmeye k oau 1-

2

soMMıy·

Hafta lık

Hl Vl1 SEF~RL~Rİ

Ctrı ıııı
Muhammen bedeli
tik teminatı
'-teŞe od
Miktarı
Lira
Lira Kr.
; , 1 - F.~~u
350000 Kilo
19250
1443 75
.. , tJı,.34t • zığ Akıl hastant">:ı; f nln 947 .,..,,]ı ihtiyacı olan yukarıda. ya:r. ı h 350000

bırakılmıştır.

s e r b e s t

7.llhmetı;izce yaı:ar.

CLIPPER
Uçaklarile

Zl~ Akıl

k~;'d', 1~,ıı
uJısll

me şhur

la "

clarlıP f

_,

satışı

Yolda bulunan ve

•

Fakat,
Onun da elin\z.e uygun gelmesi
Uız1mdır . Şu halde, Dolma kalemin.l:ti nlırken ellni ıe tamamen
tevaı:ün etmiş, ve l.f ayar altın
uçlu olnula ına dikkat ediniı..
SU~rnıi'r kaleminin lr!dyoınlu
altın ucu ki ğıd üzerine kayar ve

deı71iıllf

istil,..ı

"r

Arabalarının

BiR DOLMA KALEM,
Bir Eldı"ven D egı
• ·ıd·ır ...

Cllo1.h:p111.
Maltt:pe)
!000 Lira

2000
,~ :: u

.... 4000
- JOOO

----'---'

(

Bugünkü Program
A~U ıe

S.28

)

ve progra.m- 8.10 Haberler-

S. : > Mtbl:C <Pl.) -

9,15 Dtnlertc1 1.Stek-

ı o,oo t zn.hl ı mtızlk -

111·1 f Pl,) -

ıı,oo

T emaH - 11,2.:5 Carkıl &r - 11,45 Yurdd :ın ael'ler 1 2,30 Müzik: R, Balon orlce!!traıu (1 Petrıı.a; D ıvcrttsma.n
2 Aşt aarhO§luı;u

K.:.peller ;

k ıy1lnr ı ndcı.

3 -

LeoPC>l: Ntl

Q;ınne; . Marş 5 M1·
Çardaş
6 Tchalkovaıt r:

·1 -

chtt'b: s 1nc1
Rorunns 7 Btlva : Mart) -

bt·rler d~v amı

na..

1 3,00

13.1 5 Radyo aa.ıon
_ 13,30 K&pa o ı ı.

orke~traaının

*

t 7 ,!)9 Açtllf ve progr a.nı - 18,00 Radyo cı~ıı" orkestra~ı - 19,00 lla.berler J ~ ı,ı~ Oeç!!'Jştıc bugün - "'l0.20 :hfUZ1k: ı
H :~f tanın

beatf'Ctsl: · Strawtnsky
(Pl,) l fl.15 T arlh l Türk. m üzl#t - 20 ,1 5 Paz'lr
ıazt f~•I 20,30 Scrbttt saa t 20,35
Ince ıaz - 21,15 Kon~ma - 21,30 Oda
mtı~:~l : Beethoven DomtnOr Trto. Ç&le.nlar:
Sl'tQUk U rtı.z ( ptyn.no), Pcth1 K opta (U:
ır. a.o)
Enver K We ı (vloıons eJ) - 21 ..5<:>
R .ıdy~ aa.lon orkeatruı (1 - O e.rrnan : Nell
G -.vyn d a.ns aü 1t1 2 _ P a.cbr-rnea:: Da ıı ı
3 - Mlchtela: 2 net Çar de ı 4 - S t.rausa:
G UZPI l\iavl Tuna 5 - Mlchell· Metn.Ieket
h!L8retı 6 - Koı>etakJ': Mart) _. 22,::ıo Ko ..
n\!ş mA 22,45 Bıı.berlc:r - 23 ,00 ıta..

Jandarma İmalathane
Müdürlüğünden :
Kundura maldnelerlle Slnger dlk!ı maldnelerlndon enlar 230 Ura ücretll
blr mııltfue wtaslle 600 kuruı yevmlyell blr teni ına!tastarına lhtlyacı.rnu: vardır.
İsteklilerin makinelerlmizi görmek vl! şeraiti
anlamak üzere Gedikpaı,ada
J andarma imal3thanestne rüracae.ue;:,.
a
(1157)
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A.. B. A.
İSYEC HAVA YOLLARI

Bol dan~

B -

yayılı

-

aletı ...

ttnd.e bUlunui-1 ı.. d.en.111 haat&hkll, 9 oc ret.ım J'erl, bir cm. bel..

ııı'

'

su,.hrl kasabasmm hldro elektrik tesisatı kapalı zarf uru!JJ• .
teçhlut ve montaj işleri ayn eksiltmeye kônulmuşhır.
~
ı - Teçhizat ve montaj l;lerinin keıU bedeli 130137, geçici

liradır.2

-

Santral binasının keşif

bedeli 13720 Ura ve

. -""'
geçici teW"

liradır.

S Şubat 1947 tarihinde fehrimizden Bağdad ve
Tahran, 8 Şubat 1947 tarihinde Atina. Roma.
Cenevre • Stokholm
İçin yolcu
alacaktır.

İdare bO ..

Muııur.ı

Susehri Belediye Başkanlığınd8

4 MOTÖRLÜ DEV UÇAGI

•a..

ltımıcr1mlzdon

Bütün ıirlyat Mağazaıanncı. ../

~---------~~--~-----~~~--

1 tç~ bUlun4utum'ID Jtl,
2 'Vs,ktlle MH.Opotaa:..Ja.da 1a,am11 ol•nl&rd.an
(C6ml). 3 - Yüz TWtp tepeılne-- çıt.&rtmsk.
·1 - rtr 6lçU. t> - D3nyanın en büyUk T•
Mk.1 'l.ıt" uına menau"o olm.a.kllk (k~lUne
ktden bu ..kUde kullanıllrdı). 6 - O!ler,
blr harfin okunuşu, blt •rı. 7 -

•

~Pılm

DEPOLARI tLE

HASAN

•I

ıı ' Tı

T-HN

l. - Merkez atölye ve depo Amirliği ihtiyacı itin mevcud ,artnamesine
göre bin kilo metal pazarlıkla satın alınacaktır.
2 Muhammen bedeli sekiz bin liradır.
3 - İhalesi 3 tubat 1947 paıarıe.1 gilnü ıaat on beşte Yenı.chlr Meıru
tf.yet caddesi 265 No.h merkez bina.sında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
4İ.steklJierin belirli gün ve saatte hozır bulunmaları ve mevcud fll?tnamesinln de her giln için Levwm ~!eri Şii.besi MUdüı1li~nden görülebileceği
!!An olunur.
(774)
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*

Dairesi Reisliğinden :

D

8

7

Ne zaran var, mademki yüzünüze
ROBBI kold kremi
kullaniyorsunuz cildınızı her havada
muhafaza eder.

,,._.

3 _ Onoe ilin edildiği gibi talih çıkmadı!lından 2400 sayılı it 1"
ıncı maddesi mucibince ihalenin 14 eubat 194.7 cuma günü saat 15
Encümen! huzurlle yapılaoağı Uln olunur.

Her türlü bilgi hususunda en yakın TURİDI Bürosuna müracaat.

Yı;Urı<tan aoatıra:

1 _

(&rıro).

HUo

ar :>d ı l ımıı:

Bug1lnl~rd.&

2 -

belı.rmtı

feJ'.

en tok

halde detU. 3 -

gO\ blr but.alık aruıı:un tenı.
4 _ Qc.v1rln.l:I "•u }'Olu olur, b1r em.tr 1J YUzUn ~rt,te btrt. 6 - Kardq 'l.anI•n
( c<ml). i - Ca.Jın aY'le Plol.rllmlıl mat...
t-uldkU r b1r aayı 11 _ Teni blr lt'k m!'n ..
eubud ur' Ane dol{ıdan
SW't.yeye ıtderten

gıl'çUf'n botaz.
hal d.~

HAVA

tp,

ÇELiKLERi

Evvel.ki Bulmt1canın halledilmiş şekll
1 z 3 '
6 8 7 8 9

ı
~

•

olmaları.

TlCTrı

BlEIRlEIKIE

1 - Belediye nakll vasıtaları için 2200 teneke bcn%ln ve l!:lektrlk İşletmesi için de 40 ton motorin kapalı zarf usulile alınacaktır.
2 - Benzinln muhammen bedeli 12034 lira, motorinin 10380 liradır.
3 - Geçici teminatları benzinin 903, motorinin 779 liradır.
' - Ihalesi 6/ 21947 pe~mbe saat 15 tedlr. ,
5 - Jstek!Uerin belirli saatten blr saat öne<0 teklif mclttublaruıı encümene vermeleri ve geçici teinlnat veya be.n4 ınelttubları.nı da vezneye yntıl'lDlf

su

katıa:ımıo

Bb' N!At,

9 -

Çorlu Belediye Başkanlığından:

y A (!,

lTand'l b1r

6 -

Sanayide kullanılan sair bütün

OITIUIRIU ŞI• 1l.I.
s OlEIHI 1iRI• AYI 11
4 u Rlll YIUITIMIAİKI
5 K\AIKI ! Ta A1Kf$1
6 AiL 1IŞIA NIBIA T
1,GiAIZI INIEIFITI• ~
&IAINIAIÇl•IFIA
• ÇIBIKI 1iŞi1 iL U!$_

ÇELiKLER

Cıpltal

ucı.

Steel Workı:

Sheffleld.

ı

.......... Marmara Bölgesi Liman ve

PAria

100 Frt.tu!llZ l'r.
100 lntçre !'r.

-

11.2810
282,SO

-

ESHAJll VE TAUViLXT
~ 5 rawı lkr&mlyelllcr
1933

1938

21,10
21,00
101,26
96,00
69.6376

Mllll MUd&tu
o Yolu 1.kramlJ-1 lV
D Yolu ikr&mlJMl V

T&aa.mıt bonosu

•

eıvu

.. Erzurum 2-'7

1941 Dornlryolu 1

II

19'11 ~mlı'JOlU lD

21,20

o. o. v.

21.16
96.10

'!16 D, D.
)!ıllt

lııfUU

10 tubat 947 pazartesi saat 9 da Yültsek Denir.ellik Okulunda baılı:ı:acnğı ve
sınav gUnU!k programı da !stanbul Liman Başkanhğı ve Okul MUdUrlUklerlnde
görülebileceğinden sınava girecek adayların yukarıda adı eeçen ydnetmeliğin 19

uneu maddesi

gereğince

!stanbul Liman

Baıkanlığma başvurmaları yayın]~~;

20,20
06,20
Anaddtu DemlrJolo Grupo •
D~m lr yn lu

Anadn •u

tenMııerı

Rlsse

HL~e

llll\1·:: \ ' TU'"c';~,.,!,~"'.";;6:oro
1

o r.ı -Eoİ-Kı s

K

it

v~uı.er

M 1

YapılııeaJı: ı,
Mahal ve mevkH

KÜÇÜK ŞEHiR
Ya.nn

Cevsct

~bmt

Başkut

T elefon: 40400

fPa&J

OT.

1bsoın Sami

O!mirOk ve Nefes Oarlıı!ı. Boltm...
H
Kızamık öklllrt1klerl \çlıı
pek t.eıdrU UAr.dıJ .
Hf'rk@, lnıllnnAhiltr

Jll9
,

.

1

-·

Şurubu

Öksi.irük

-

*

l)ROLOG • OPERATOB rrot.

'

8ahaeddi!'! Lütfi Varnalı
tı<lbrek. Mesane ldnıı "

T1ıoııslll

Yollan eııslalıklan Mlltelııııııııa
-•ıu. (f Banltası k""1Jl EmlrSeyl,1fl 0 kak No. ıo PanRfv• Aprt
Nevru:ı

•

No. 2. feletcu:ı: "2203

.

Bu

..

A"'

rııııl~arrtrt; NAJJlR NAU1

v• l:J i ıtlerint /itlen ldcıre ede1.
hacla yo.z•

Sahtbt

3

cı:v AD n;ı~u

c.ımburiiifi''Aıntb...,.

Tıb Fakültesi Dekan.Iığind~

103

Şubesinden:

1

Faltültemlz FWkoterapl Enstitüsünde blr asistanlık aç.Jı:tır. j;~ ·
25 rubat 1947 gilnüne kadar De~ığa ba}vurmalan.
____..-

YAPACAKLAR

yazıhane

ve

gazino açacaklara :

FEVZt ASRI MOBiLYA

Devlet Orman İsletmesi
'
Kütahya MüdürlüğÜnden:

Su &S,fam •a•t 20,80 da
ORAM
ı<ISMI
l

İstanbul Üniversitesi

Matıızaruıdan ucuz bulursunuz. !stanbuı: Rızapaşa yokuşu 66 • • •

TiyatrolllJ'l

B

ev,

AHMED

·~

a
I \• I faı:t.n· ZMarıu6r1t.

1 T• A• Ş •

istediğiniz Mobilya, Karyola. Koltuk ve San~elert

16,00

Şehir

İstanbul

DüGÜN
ile

136,00

lstanbul Belediyesi

!• )1 1 ·1~\ \

Etibank

Sf:ncdlert

lf B~k a.sı
1' Ticaret Ban'k&al

Tek 'k V fa1ar T'

.
nı
ası
ıcare
BEYOOLU, tsTIKLAI. CADDESi No..

70.00

B:uıkıım

1\l\li!\1\111\ill

TEKTAŞ

92,00
62.76

1-!.1

%60

llOmestU •n e ~
t.ı erkez

Bütün dünyada aranan kamyonlardır. Çünkü, en ıaA!am ve
ekonomiktirler. Yalnız bir teneke
benzin, 6 tonluk bamuleslle
beraber 70 ltllomelre ka~eğe
l<Midlr.
Blr kamyon sabn atmata karar verdiğirrlule, raklblerinin ıöU.erine
inarunıyarak. bir
A. U S T İ N
Kamyonunu lı:ul!anmı• blrlııinden
tikrin1 sormanız menfaatinlz icabıdır.

Talihlerin 6/2/947 günü öğleye kadar muvakkat pey altçesl olarak 2970,TL. ım.J fUbemJz vemcslne yatırarak alacaklan mak:buzla ayni gün saat 14,30 da
Satmalma Komisyonwnuıda bulunmaları.
•
Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
25 aded No. 40
100
•
.. 41
125
•
• '2
175
•
• '3
60
•
• «
10
•
• '5
(1118)

21.so
19,86

MW! MüdrıJ'U. m
li'Ul1 MUdatu IV
~6 KL.lklnmt. ı

Kartalda ~ledlyece ynptınlaeak asrl he!A inşaatı 15 gün mndı!<
·ci
eD!l\meye çık:...ılınııtır. Bu işin muhammen bedell 7000 lira ve ııe".,,;
natı 525 llTadır. tlıaleal 17 /2/1947 tarihine roshyan pauırte•I günü clJı
Kartal Belediye dairesinde yapılacaktır. Ihaleye glrecelderln, mühen ""'
"ey&. fen memunı olmaR veyahud böyle bir fen ada.mile işin ll(1l/. ~
müfterek çalıfllluı ve uaarl 10000 liralık mümnslll bir inşaatı yaP.~J
·vesika ibraz etmesi !Azımdır. Talihlerin ihaleden üç gün evvel beled• ıd f
~· ailracaatle .,b]iyet wslka.n alroalan lcab eder. Bu lnşu~~ i
!erle rartnameler (talil gilnlerl hariç) hergiln Belediye Fen Şe!llgu•-hasebe>inde görlll<Oblllr.
_.,../

Bankamı% llıtlyaeı için qalıda miktar ve numaralan yazılı yeril lma!At

20,5~

Müd&!U 1
M.Od&raa n

Kartal Belediyesinden :

o!ınıyan !Astık çizmeler aatın almacaktır.

HILLMAN MIN_X

20,60
20,70
20,40
21.26

ı:nıurum ı

Demıı,ctu

Gemi adamlan ve deniz ehliyetleri yönetmelll!lnln 18 inci madden gere- ,

ğlnee ticaret gemileri kaptan ,.. maltlni!tlcrinln bir üst dereceye ııet- ınnavlan

ralıll tabvWeı

'1

eıvu

1941

....,.

2s.oo

zraa.n.ı
I>Jım!yul

~

Deniz İşleri Müdürlüğünden:

2,~ 608

67,535
Amsterct.ın.- 100 Fıornı ·
105,5565
BrOUtl - 100 Bolçlb. J'r,
6,3997
:Pn.g
- 100 QoJc.o.ıovu Kr.
5.CO
t:ııockhoım- 100 lneo Kr.
78,27
OeneYrt

(1034)

KAMYONLARI

Galato.

htanbul JlorS&'lumı l/Z/1947 (iatlan
Bte.rllA
100 Dolar

bedel.s!z görülebilir.

AUSTİN

OSMAN TAŞÇIOCLU
l(orak6y Palas r1o. 6/1 ~

BORSA
ı

mulıuebeslnderı

bir oo"hretl haiz

ClhanşUmul

ARTHUR BALFOUR and Co.

Belediye

KAMYON 5ATIŞLARIMIZ SERBESTTİR

TOrklye Mümessili:

•Al

Londra
New-York -

Şartnameler

DÜNYANIN EN HAFİF 0TOMOBiti'
Harbde büyük tecrübeler gören HtLLMAN
mühendislerinin imal ettiği bu yeni otomobiller

240 KİLOMETREDE 20 LİTRE GİBİ
inamlmıyacak

.

kadar az benzin sarf eder.

Bu fazla hem.in ekonomisine mukabil, sür'atte, a:rtu, ve emniyet, muvazeneli
debriyaj kontrolü, do.ha rahat ve daha sakin bir gidiş temin 'Mlilmiştir.

Türkiye Umumi Mümessili:

KEMAL
Ankara,

Posta

KALE
Kutusu

Wktar,,. clnsl
Muhammen beodell

İlk teminatı

Müdd..U
İhale tekll
\hale tarihi
ihale yeri
ı
l - Yuknnda
2 - Buna ald
ıehlr, Afyon, Upk;
S - Talihlerin
yona müracaatlerl.

rTürkiye $işe ve Cam Fabrikaları l
Anonim Sosyetesinden :

427

F abri!rnmnan

İzohat lçln aıağıdakl adreslere milracaat ediniz:

1stenbulda :
Taksim, Tarlaba'ı Cad. 72

1zmirde :
Cumh'..lrİyet Bulvarı

Açık arttırma ile çam tomruAu satıf!
Çöğürler istasyon de~·
170.402 M3 çam tom~
Beher metre ldlp!l 48 liradır.
613 lira '5 kuruttur.
20 glln
Açık artbrmo. U.,
18/2/1947 tılrııııne rulıyan salı glln!l aaat ıs te
Kütahya Orman İ§letıne MüdllrliltQ
cinsi yazılı emval açık arttırma Ue satıhl!a çıkanlmı~tır.
p.rtname, Ankarada Orman G<!nel MUdürliltünde, l!:sklTaVJM!lı Orman İşletme MüdUrlUlclerlnde gijr!lleb!llr.
!hale gününde evrakı mtlsblte ve· ilk temınatlarlle komi•~
(1206)

80

-RDOTES GaUPU MAMULATI-

!O TONLUK İNCE KUTPAK KA.ÖIDI
ihtiy ':l:~ı ~1 /2/9-17 tarihli sah günü saat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur.
Isteklıl"rın sözü geçen gün ve saatte 500 liralık teminatlarile b1rlikte
Sosyetemizin Pnşabahce Fabrika.c;ındaki Ticaret Servisine mürac:"latlerl.

: 'o

Emniyet
~I·

4000 kişinin çalııtıl• uçakların bakımı ile u~aşan te<; r
IAtımız 22 •ene içinde bit' hayli inkişaf etti. Her uçağın rıeıı
1
parçasının yaııh bir tarihç-esi vardır. Bu tarihçede parçıırı f·
ne ıaman ve ne tçin ayarlandığı, kontrol edilditi ve yahut te
tiJ edildllf, t>untan yapan her .adamın imzası .ile birlikte )''~
ııhdır. Ne kadır ufak ve ehemmiyetsiı: ıörünür olursa o\sU

uçatın her parçası bilinen fasılalarla bütün sökülerek tecrübe ,.r
. d'•
ya yenisinin takılması iıinden vareste kalamaz. Yuklrıkı. re!t ırrı.
reviryonıdan geçmiş ve her kısmı . kontrol edilmiş ve müt~hJ~I
ııslar tarafından tekrar gCi:den geçiribniş · ,,.e uçuşa etverı~.
olarak raporu verllmit bir uçok görüyorsunuz. Uçak bu işlt'
den sonra 70 metre mesafede bu1unan uçuş yoluna çe k ı· ı mı· ştı'·
Burada her tekerlek llsti~l santimi santimioe yeniden gczJtfl
geçirilmesi ve Uçaf;ın kuyruk kısmı yeniden muayene edıl(T'I"
lidir B O. A C. teşkilitında uı;at:ın bakımı emniyet demeı..ııt·

ORTA

ŞARK

MERKEZi

No. 4 Rue jSıtbJer_. CAIRO
BeLLIBAŞLI ISTAŞVON ••OFİSLERI:

Cairo • Lu:ıcor ' Khartoum • Jedda
Port Sudan · Asmara · Adcn • Addis Ab:ıba

Jerusalem · tiamascus · ~ogdad · Basra
Tchcran · lstanbul · Ankara

B·O·A·l

Hır şthird~ actııttlerilniz vardır.

••

•1t.1TJSH Ot'EltSEAS AIRWAYS CORPORATION ıı1 ASSOCIATED COMPAHJES

•

