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1 T U R K K L A S 1 K L E R!-1 
Bu) Uk bır ıtı na ıle sctılr.n metınlerı açık· 

lamalar \C notlarla herkes,n anlıyaca ı hale ge
tiren bu serıde çıkanlar: l'ıınus Emre, Karaca· 
oğlan. Nedim, Zb a Gökalp, 1'"amık K<"mal, Tc\'
fik 1 ikret, Ümer r.)fcttin, Fuzuli. Yarlık Ya· 

) ın"c\ i. Her kltab 1 Liradır. 

3:? - f'elefon: 24?07 - 2!1315 -· W316 : l'Plı:rar· \':ıuın 

IJ40 Anayasası 
encümene verildi 

Tunus'ta, milli bir 
ordu kuruldu 

Müzakerelerin acılması ıneselesi 
.:» 

münakaşalara sebep oldu 
1 arar<ralıtaıı 

~ ııeşredilen lıarp tehliğiııde nıilliyetçi 

ordunun lıarel\etleriııdeıı balısedili)ror 
• 

134ft Aııayasası eııcüıııeııde 
tetkik ve tadil edilecek 

, .., ,. (f.11 t-i 1 :: 

!riC!Jl'İHİ 
lllftl~111ıılııı·ı "" 
bildiı•cıı biı· 

1111110 11111kobil Jıaı•ekô:t,ııt 
• 

Jı nrp tebliği ııeşı•ettiler 

rti 
1 

1 \1.\:S: 

Ahmet Emin YALMAN 

A nkaıa, r: c ıcıcronıa> - ı)c. 
ınokrat P.ırtı l'ler.lı grupu, 

(ll " il! ıılı.ıl>ırı ızıfı ) ı r 
Ankara 17 - Buglınku ana)a anın ~atı\an dıle teHilmesl 

hakkındakı kanun teklıh etr:ıfmda .l\leclıs buglın de dort saat 
muzakcrede bulundu. DunkO D. P. grupunda 1340 anayacasının 
a) nen kabıılli lrnı arla mı tı. Dört :.aallik müzakereden son· 
ra Meclıs bu.) ük bır ek crıyctlc 1340 ana) .ısasının .\na) sa 
Eneumcnındc tctkıkıne karar 'cı dı. 

l\feclisin bugilnklı cet e i e\ \eli usul nıescleleı ıııin mü· 
nakaışa ı. onra da akadcmık konu<şmaların dınlenme ılc geç 
tı. Zıya Termen anaya a hı) ıh asının ..,,örtisülmesi ıçın uçtc ık 
cksepyetc lüzum olmadığını, o crl~c) ı idare eden rei:. 'ek ılı 
Ccıat Yardımcının şahsi bır tefsır \C ta arnıf yoluna :;aptı· 
fını, dalalete dü tuğunu üçte iki ekserı.) elin lil) ihıının kabu
hi sn a ınd:ı icap cttığınl sö~ ledi. 

<Dl'\'amı ~a: i Su: 1 ı'le) 

i. Hakkı 'J'unabo,>lu 

7•1J ...... 1 
Tunu , 17 - F ran ızlara k:ır

q ı;aHı muntazam \r. dagıııık 
hır ı;;ckıldc mucadcle eden Tu
nus mılll)clçılerının son gun
lerdc muntazam hır ordu \e bu 
ordu)U idaıe eden mıllı bır ka-
ıargAh kurmağa mU\affak ol
duklaıı bugün açıklanmıştır. 

geçen alı ~unu )ııptıgı toplan- ... _________________ l ___ , ___ ııi 

Yugoslavyaya 
Giden askeri 
Heyetimiz 

:r.tıllı Tunus ordusu kar:ırgu
hından bugun ~a) ınlanan bır nu
nıaı alı tcblıgdr., Tunu oıdusu
nuıı ılk bıılığinc •Ferhat llaşit• 
namı \l'ı·ildı ı bıldıı ılmektc ve 1 

bu ordunun her llıılu sılahlarl:ı ı 
mücehhez bulundu u açıklana

rak h5.ten SS bin ki~idcn müte-ı 
şekki! bulunan oıdu me\cudu-tııta \na' a a dili mc el ine dair 

1 abrtli bir kıırar \t'rmi,tir. Hu 
lıararıa görr., mdıırnıa dil namı. 
na trk parti iılaı1'sinin Ana) ao;a 
diline 'e umumi) r.tlc r<' mı li
ı;ana ) ııplıgı t;ı<;aıı ur. 'ok hali
nr. ındirilmi , 1924 tarihli Ana
\asa\.ı donulıııu , fakat l04j 
)ılına kadar \na)n aıl.ı )apıl:ın 
taılıller a nen muhafaza edil
ıni tır. 

H. P. tllr.c lıs ı ııııu hu ınrsrle
dr çok makul 'r nırdenı hiı· 
lıarckr.t t ıı ıı tutnıu tur. nir 
:ına,asanııı taı ıhı hir hin İ) eti 
'ardır. Buıııın dılıni hergıinkü 
dılc ÇI'\ ırnırk hatıı a gl'IJ11rz. l\l c
ı;eJa in ilız, Anır.rikan, Kanaıla 
ı:tbi el mokrasiılr. en rski 'e en 
lir ı ol ıı ııwııılrkrtleriıı ana,a
~alarınıl.1 .ı ııl 1<.1 e\\r.lrr kul
laıııl. n ıı~.ın :\\nen muhaf.17a 
rılltnıı lı • Jlı lr 11,>d:ırm;ı bir dil 
le t l'drrek, 'a a) .ııı dili hiçe 
s.ınnak, ana Hı .ı\l bo) le \1\ du
ı ulıııu bir ıtılr çc\lrmek \C uy
durma clili mecburı ı esnıı hir dil 
haline ko' mak. hiç hir hur 'e 
rnr.clcnı tc•mİ\ettr. akla gclcbile
tek bir ~ev dr.gilılir. Uc.i) le ta
~arnıflnı ın. ancak tek partilcı in 
:ılı<;ı kaııı i !erle ılolu karaıılı

gındıı ~<'rl \aulır. 
Ana a anın eski şeklindeki 

l<'rklpll 'e kı men eskimı5 gibi 
olanlarını ı <' mi bir lisan di) c 
l>ullanmag:ı hiç bir lhti aç )Ok

tur. Ya :ı)an ı'lll r. as olm:ık 
iızrrr., hrr turlu re mi nıuamc
lclrr. lıutıın \atııııdasların 1.ah-
111<'1 m c 'c anla)acagı bir ı!Hlc 
tere an cdr.r. 

l\duııııadilinta fbr. i\enor
nıaı hal 'e ~artlar.ı do ru ı;i
gilme i ) olunıla 'rrilen kararı 
lnkilap ruhuna a,> kıı ı gibi gos· 
termrk de arih bir hatadır. l\Ja. 
1ldr. t-ere\'an r.drn her halalı ha· 
tl'kcti iııkilıııı ;ulı altında doku· 
hulıııaı 'c duzr.ltilıneı ıliye te· 
ı:ıkki etmek, inkılıip 'ıı tC'l'akki 1 
nır.fhıınıuııa t:ılıan t:ıb:ına 7Ji.· 
tır. Uilha a ki tatiırk inkilaıı 
h:ırrketini idare ettiği zaman, a· 
n:ı, a .ı ı u durma bir ılilc çc· 
\ irınck gibi hir hareketi hatıra 
hilr getimıeıni • bu ftılllli ta ar 
ruf oııradan bir özenti tiCklİn· 
dr ~ aııılnıı tır. 

Br.mokrat Parti lrrli gı upn. 
nuıı :ın:n asa dili lıııkkınıla nor· 
ınalc irca koranna ahne olan 
topl:ıntısııula Uıı bakan tar:ıfın· 
dn sarfeılildlğl o\ lenen baıı 
Mızlcr, t:lu g:ı1etr. inin iihınla. 
rında fırtın.ıl:ır koparmış \'C 

• \ll:ıh halimize :ıcısııı• tarzında 
§ika r.tlcıı~ \Ol açmıştır. 
nemokıat Parti l\lr.di" gı upu . 

llun glıli relsrsinılr. \ılıı an i\len· 
dnesin ııclrr O\ ledi.ı:ini tama· 
lllilc ôgrrncmrdik. Rivayetler 
nıuhtcliftir. F:ıkat biz gerek bu 
11utku 'e gerek 1. lu ga1etesinin 
buna mukabele ini \e llü eyin 
f'ahlt Yalçının ölçii iiı saldın • 
laı la dolu makalrlerini partiler 
ıra ınıla hııkuın urcn husumet 
halinin ~ r.ni belirtileri diye kar-
ılı' orm: 'r. her iki lıırafın mem 

l«>ket olçusilc g:I\ e ini te bit et· 
hte ini 'e on:ı gcirc adım atma I· 
nı \e hO\ leo hallere 011 ,·erme· 
sini br.k li vonı •. 

on z.ımanlarıfa l>eınokrat Par 
ti iktidarı normale doğru git· 
ltıck ) olıınıla ridıli :ıdımlıır at · 
ınış \<" \ılnan :'llenıleıcs JllİİHH· 
ı·rr ~ıı r<'tlc- sn\ lcdiği nntuklaı• 

d:ı ll ıılk ı•ıırtlsin<len •lrnnteş 
Parti. ılhr. tıalıı.r.dr.rek parti mü 
ıııı'icbrtlr.ı ini ı'lıızeltmek olun· 
d:ı h i nl rt rmarl"lrri ı:ö ter· 
ıni tir 

Elr.nıl<' ura ını ifade zorun· 
ıl;ı\ll ki. Jlallo Partisinin ana 
ı>ıızrıılt•ri. hu '0Jıl,1kl ga.) retle· 
ı I kola\ la tırıırak hiç hiı aı'lım 
:ıtnıamı hır, akı.inr. olarak ile· 

lleumı ~:ı: 7 u: G da) 

(Yazısı i mi a)famızda) ı (l)c\amı • a: "; . iı: 3 de) 

alo Konseyine bir 
teklif ya fi 

Prof. Köprülü, bu teklifinde bir iktısodi istikrar 
bürosunun kurulmasını istedi 

A ııdo v A a t• 

N. 

Pııı i 17 - ".tl,ınlik Konseyi J nin gôzden geçırılmesıne \C' Tur 
dunkü toplantıı;ında sekreterlık kı~c ılc '\: unanı tanın Atlantık 
taı afınd:ın hazıı lanmı olan 'e paktına ı tiraklcı ı uctıce~ıııde 
SO\') ctlcı ın t. ~an urları hak- icra edcrcklcn fonksh onun gol· 

km 1 m lu ı t 'rrl'n bir r. po- ıınunl' alınma ına lınklln vcre
ı u t t ıı lıı R.ı~ oı < cckt.r 7. ı:a Jl ı ı maın ckctın 

Hun. :> eniılen mah\"iiın olan ~cdp ranl Kı :ıktıı••k ud.ı bulundurulan ıumcnlenn ı tıı akındcn lıncc AH Ut> d:ıkı 

Fa,_ d 3 ay (;JI • h· ı a~t 1 ta llh cdılnıt'ktc \e bun. mlıttcflk kll\\Cllcr ı net komu Z C l•cl el tarın duı umu hakkında izah:ıt tanlı ı kuı<')dcıı 1;ıınc~c doj?nı 
\ crılnıcktC'dır itmekte \'C Nor\Cçlc Alp dıı~la-

lıapl•S yatacak 1 . Bu ınlin~scb~tle Bıl'le)lk Aınc rına da) anmakta olan 600 kılo -
1 rıka Dış lşlcrı Bakanı Ache<on ınetı·elık bır mıln ere gorc bıı 
izahatta bıılıııımus \e bu arada sanınma sistemi tanzın1 etmış . 

B (;m ha "rimize hakaret eden süper mürşit/e soguk harbin ic;ındc bulunduğu tir. 
a:r U rn \oziyeti t:ıhlil edcıck bunu ta\'- Bugiiıı bu suHınma si~tcmi biı 

onun yazı işleri müdürü dün mahkum oldular ıf etmek i!:ın ılk defa olarak dik - açı ~apmaktadır ki bunun 
harbın y:ırı ~oluna \'armış SO· bir paıçası ı\tlantiktr.n Karade
ğuk harp tCıbiıini kııllanmıcstır nizc kadar uazanan 2000 kılomct

MuttC'fıkler tarafından takip ıclık bir mih,rr tc~kıl clmcktc

Bund:ın altı ay enci Başmu 
harrirımiz ,ale) hınc 'fıki kasrli 
ne.riyatından dola~ ı BBlıyuk Do 
ğu gazetesi hakkında. a' ukatımız 
Mehmet Ali Sebiık tarafından üç 
dAva açılını tı. nu d!i\'alardan 
ikisi. dün ncticclenml5tlr. 

Büyük Doğu gıızetesi, gazetc
timizın tertip ettı~ dtinya gtizrl 
lik kraliçesi musabaka ını vesi· 
le sayarak, başmuharririmiz a 
lcyhıne ıee:n üıkar neşri) ata baş 
ıamışlı. Bu gazetenin 5, 6, 7 ve 
8 haziran 1952 tarihli niı hala· 

r. bu miisab::ıkayı baltalamak ve 
imkansız hale getirmek ıçın elın 
den geleni ~apmış 'e mll\ af fak 
olamayınca başmuharrmmizc 
karşı, :ığza alınm:ı:ı: kuHirler sa. 
\"Urm::ıktan çrkinmemişli. Avuka 
tımız. Mehmet Ali Seblik"ün aç
mıs olduğu da\'a uzerinc iş top· 
hı cez:ı mahkeme ine intik:ıl el 
miş \'e fııl sabit gonılr.rck bu 
gazr.trnin Yazı hlcri 1\lüdiırii Hu 
sc~in B:ınath 4 ay 220 gün hap. 
se ve 500 lıra ağır para cezasına 

CDl'\·anıı ~a: 7 Sii 4 de) 

Türk sanat eserleri . 
Pariste teşhir eôilecek 
Fransaya gönderilecek eserler arasmda tablo

lar, elbiseler, silôhlar, kumaşlar v.s. var 
Fransa hükümetinin tesebbüs kapaklan, saaUer. halılar dikka 

'e tckhfi üzerine Paristc Lotı\'· ti çekmektedir. Bundan baskn 
re müzesinde teşhır edilecek mevcudu yüzü geçen çcrçe,·eli 
Türk sanat ş:ıhescrlt'ri yarın ,.c camlı le,·halardan 58 parça ı 
Ankar:ı vapuru ile gönderilecek l Rolo,·e ile muhtelif t:ırihlerdc c 
tir. Topkapı müze i ılc :!\Iilll E le geçirilen çok kıymetli çini 
ğitim Rölö\'c biırnsunun h::ızırla - p~rçalıırının fotografları da gön., 
dığı bu sanat şahe crlrri ara derilecektir. lliitiin bunlar !!ili· 
sında bilhas a O manlı 1'lirklc.rı 1 dr.n fazla sandığa nnıbalfıj celil· , 
ne ait örnekler büyiik bir yekun ınic \'e sigotbılandırıl.mıştır. iki 
tutmaktadı~; !.311 arada muhtelif ay kadar dC\·am edecek sergide 
Osmanlı hukumdarları kııflao· .. 
ıarı, kumaş ömekleri, 78 parça bulunacak olan :!\luzclcr Umum 
kadar çeşitli silahlar. Selçuk ve Mtidürii Cahit lılinat ıle asıstan 
Osmanlı minyatürleri \"C kitap Ahnt llikul da Parise gıdccektir. 

edılecek stı atejının durumundan dir. 
bah edr.n bu rapor, bu strateji 1 (Ur\amı Sa: ":' Sü: 7 rlc) 

Çekoslovıık)rıı'dıt 
eöküııtü lıaslııt1ı 
~ ~ 

Başbakan Zapoteki verdiği beyanatta isyan 
hareketlerinin başladığmı itiraf etti 

l'rof. l~krr.m İz.men 

J. u o ıaltd T'n ı 

1 
Vi~ana, 17 - Çcko ıo,:ıkya 

llaşbakan AntoııınZııpotcki bu
giin hiç hr.klenılıncdik \'e şaşır
tıcı bir itirafta bulunmuş, mem
lekette hiıd yh·ecck 'c komur 
sıkıntı ı me,·eut olduğunu ve bu 
l üıdr.n Çeko lovakynnın bet ta
rafında memnunsuzluk ve ayak
lanmaların ba.gôstcrdı •ini soy-
lcmi tir. j 

Geçenlerde Cumhurba kanı 
Klcnıcnt Gollwald da Çcko fo. 
vak} :ıclakl ia c dummunun son 
derecede kotli olduğunu, sut. yu 
murta \'C tarım m:ıhsullcrı ıslıh · 
salınln bugtin, '1947 den daha 
diişük buluııdugunu ıtıraf ctmış 
ti. Komlinistler 1947 de Çckos
lov:ıkyada iktidarı ele ~cçirmiş
lcrdir. 

Wc\Uını Sa: 7 ~ii: 3 clr.) 

1 Ankara Universitesi 
Rektörü kaza 
Geçirdi 

Havayollan, dört 
Molörlü yolcu 
Tayyaresi allyor 

Tı J; llo a • A a n 

Ankara, 17 - Motor :ıksa· 
mı \C ta~)are ınlıba}aası ıı:in 
bır muddct CV\el De\lct Ba\3 
Yolları Umum .Mudur Mua\ inı 
Hıza Ç"rçelın b:ıskanlığındakı 
bir heyet Amcrıka~a gıderek, 1 

(il,. •i Jl•ıA~~ rn ' d• ) lqebblısJcı e ~cçnll~İ. 
Knııl :ı 17 - r.uı::ün Cıtı,ıııbe.> Aldığımız maliı mata ı:öı e, he J 

li ~akııılarıııd::ı çok müessif bır ~et; Amerikada motor malzeme i 
kaza olmuştur. Bıı gece yapıla· si mubayaasını yaptıkt:ın son· 
cak l\tc\ lfıııA ıhtifalindc konfc. ra ,dort motorhi ta~yare almak 
ran \ermek \e ıhtifaldc h:ııır hu usunda fabrikalarla t, m mu 
bııhınmak Uz.ere ,\ııkaradan tabakala ~armış ve blzı:ıt Bu 
Kon,>aya hareket eden \nkara \'Uk f;lçımız Ferıdun Cemal Er 
Ünh•cr ıtcsi rektörü Ekrem 1 kin ıntiba}aat ıçın luzumlu rıa· 
Rli tu İzmcn. Ankara Zmıat Fa. ranın Export • fmport Banka. 
kultcsı Dekanı B Tc\ hid ve ııı· ından :ılınması ıtın Leschbus 
le efradını hamıl bulunan oto- IC'rc ~ırı,mı tır. 
mobil Cıhanbe) 11 ) akınlııı ında ı Bu hususta Ankar. da, salahı· 

(Ucrnmı ~a: 7 Sti: :? de) D&l\ıımı a: 7 Su: 6 da) 

lugoslavya, Vatikanla 
münasebatını kesti 

Mareşal Tito, Votikon'ı Yugoslavyoya karşı düşmanca 
faaliyete girişmekle suçlandırdı 

-, Auo tııf l'rtu 

Belgrad 17 - Yugoslav~anın 
bugün Vatıkan ile diplomatik 
milnasebcUcrini kestiği inanılır 
kayn:ıklardan öğrenılmiştir. 

l'rof. ~tonc dıin konfcran ' erirl\cn. 

E,r)ilikte nıülıbıı 
olıııı aıniller 

Amerikalı Dr. Stone, tlün Eminönü Halkevinde 
evlilik hakkmda alôka çekici bir konferans verdi 

<Yazı ı 'i' nd sa~famızda> 

.... 1lf._,1 ~,.., t"oİİM r F.ncc İİM 
f~l\İ t-..o<..A/11 ArrFN ••• 

Bildirildiğı:ıc sore Dı~i!ilcri 
Bakan \'ckıh Ale Bebler bu sa
bah saat 11 de Vatıkanın Bel· 
~ratlaki maslahatguzarı 1\lonsen 
)Or Sıl\ ıo dı Oddı'~ı kabul et.
mış ve kendı ıne, Yugoslavya

j nın Va tıkan ile dıplomatik mü· 
nascbctlcrıni kesmceı kararla~ 
tırdığını haber 'ernııştir. Bu ko 
nuda Yu;:osı. ' hukümcti herhan 
"I bir re mi tcbhğ yayınlamadı· 
gı gibi \'atıkan ma lahatguzarı 
d:ı hcı hanı;i bır açıklam:ıda bu· 
lunmaktan katınmıstır. 

CDe,-amı a: 7 Su 4 de) 

Bir Universile 
Talebesi intihar 
Elli 
Dun sabah Cn" crsfüı muhi

tındc teessur m andıran bır inli· 
har hAdisesi olmastur. insaat 
Fakultesi 4 üncil sınıf ö:rcncıle. 
rlnden 'e a)nı fakültenin Tale
be Ccmıyctı Ba~kanı olan Şa
hap Atalay son 20 sün !tındı 
kendini tamamen cemı)ct i~len
ne vermiş \"c ondan başka bir 
mevzuda konusıımaz olmu tur. 
Bunu ~orcn arkadaslan kcndisı-

<Dr' nmı ~!!: 7 :-ıü: 3 de) 

() ( ).~ 8İR. .._ .ruz. OLD\J 

! -= 

Erkek olan kızlar, kız olan erkekler çot;aldı .• 
DÔYLE GlDERSE-
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ı- V A T A N 

f GONüN MESELELEDI 1 

Petr Vali bugün Şe ir Ti atrosu ---------1 macılığında bu 
22 Kasım r \'AZAN: islerde müte· fk' 1 a Ye~iiköy !Ueteoroloji fstas· 

1952 tarih- ı ···l 1 hassıs olan ele- r a yonunun tahminlerine göre 
li Resml Ga N aı ıı ,. eki 114' mantardan isti- bugün, sehrlmiz \'e cl\'arın-
zetede Bakan iade etmek su- Şehır T yatrolarında sen gü:Jlerde haş~ö5tercn yeni yeni ıla hava sabahleyin bulutlu, 
lar Kurulu- '---------------:<;-;1~11:":.:u':"'":1ttı~1.:'.:',"':ma::";:h";:/u;:zd:;:u;:?~J-- rctıle fakat ken ihtilaflarla yakından alakalanan Vali ve Belediye Baskanı Or~. sonraları az bulutlu, akşama 
nun memle- d dı" bJnyemizdeki yeU_şmiş __ ele· Profeso··r Dr. Fahrettin Kerim Gökay bugıin saat 17 de, Şehır doğnı çok bulutlu ve günün •· t" · d tr ı d · b' k Memleket petrol mevzuun a b 
.ı\e ımız e pe o e aır ır a manlarımız ve kendı tecru e- Dram Ti.vatro una "İderek tetkıkler yapaca_ktır. . . . geç saatlerinde pek az bir kt B t ·· hükumet siya etinin tut- J "' ı ı " rarı çı · ı. u me ne gore: . l~r·ım.zden fa)dalnnarak yarın Şehır Tiyatroları kadrosuna dahıl btitun artı.;t er e ı..a~c ihtimalle hafif yağı~lı geçe· P t 1 k kl k muş gör.ındı..ğU btikamet ıç n " k F ı 'h t • k ı k 

e ro ayna arımızı en ·ı· g·ır"ışeceğimiz taahhüt ve ·ar· kışmı men~uplarının ve genel s'!'ur• p azı ·"" me -"'Y açın ıs cel.; ruzgar ar batı • uzP.y d b·t d k ne du unmeli" .. İtıraf edelim h k ı ı 11 ı· 
sa bir zaman a tes ı e ere cı!ıklı anla•maların esasını a· tirak edece~i bu toplantının miıhim bazı arar ara yo açacaoı batı istikametinden kuvvet ı 1 · h 1 · · k t kı halen elae mf'\CUt malümlar ~ • · 

1 
· · d ki 

1 ça ışır hır a e gctırıp ·ıyme - zırlayacak .. ıı tır. ta'ım n edılmekledıp. erecek, ılenız erımız e O· 

lendinnek gayesiyle aramalar He buh.ısu ta kat'i bir h.ıkme Eski iktidar bu petrol mev- Diğer taraftan Şehir Meclisi üyeleri ar3zında hakim bir ka- dos fırtınası k:ırave!e döne· 
yapmak, bulunacak menbaları varmak imkanını şahsen bula- zuu Uz.erındc uzun müddet ç_a- naate gore $ehir Tıyatroları nizamname.;i.1in yeniden gözden rek devam edecektir. 
askeri ve iktisadi menfaatleri- mıyoruz. Har çten gorunebıldi 1ı tı Doğru veya yanlış tak1p geçirilerek huzursuz'uğa .;ebep olan maddelerin tadil edileceği nün ~ehrimlzde ha\a bu-

. n 1 . 1 t ~i ve takdır ed.ldiği nisbette . k d" go··re h kk k dd d 1 kt dı"r ır.ıze en uygun şar;ıar a ış e - 6 ettı!i siyasetin ·en ıne mu a - ·a - a e ı me · e · ıutıu ,.e aralıklı yağışlı ı::eç· yi · h" b b t memleket irin petrol meselesi- d Ec 
me taan at veya u usus a .. mesnetleri elbette var ı. - miş, rüzgarlar Jodo~tan ha· k b 1 ed k nın umumi eikAr muvacehesin· d B k k.. y r b 1 işbirliği yapmağı •a U ece. nebi sermaye veya sermaye ar a lr oy an iŞ eyanname fif olarak esmiş, gunıin SU· 1 de nasıl mevzu bulunduğunu k k k" te ~ 

• 
iZ a Levend ve 

Koşuyolunda yeni 
Evler yapfınhyor 
Türkiye Emlak Kredi Banka

sı idareciler i dün saat 16 SO da 
bir Lı>,•ent ve Kosuyolunda ın
şa ettireceği E'Vleri nası l d:ı!'tı

tacağını izah etmi,tir. Ernl~k 
Bankası bu sene de Levent \'e 
Ko5uyclunda yaptıracağı mes· 
kenlerin, banl;ada ::ıezap açm 
vatanda•lara tercih hakkı veri
lerek da~ıtılmasını prensip iti
bar;) le kabul etmiı;tir. 

1 
Önlimüzdeki seoel rde kredi 

ile dağı!ıl3cak olan hu evl,.:::in 
16') tanesi koşuyolunda, "25~ 

tanesi de Levent maah!Iesinde 
ln•a edilmektedir. 

yabancı şahısların çalışma arı- lar ık de muhak ·a ·ı. - 1 huneti azami 17.l, asgari 
1 k b l arzetmekle ıkt.ıfa cdcl.m. B ı d ı·n v nı mümkün kı aca ve c un ar. masları oldu. un ar an ne H f • d ı f k"f 11.2 santigrat olarak kay-

la htikümetımiz arasında muka- B r no.ktai nuara göre mcm- tıbalar edındı? ... Memleket i- as anesm e 1 eren er ev ~, dedilmiştir. 
veleler yapılmasını sağlıyabile leketımızde petrolun aranması ç.n umumi efkar için meçhul ı----=--------1 ben yu-ce yirmihe~i ödeneceö, 
cek her türlü kanuni. idart ve ve isletılmesi kendi mali ve tek kal~ış noktalar: Yeni iktid~_r SUSUZiuk fehlrkeSİ 1 Edildi '" .. k h h 1 .. l bakiyesi uzun vadeli krediler. 
mal! tedbirleriD almak vesaire nık imkanlarımızın dışında bir baska siyasete geçmek U· 1 .JI PP ı:f O ,(l le vatand3~lara satılacaktır. 
gibi bir -takım muamelelere gi. dır. Blnaenale h iızerinde otur· zE>re karar _verm"zd_E'~ .e\"Vel Bakırköy Akıl hastanesı hah· 1 Gıimrük ka_çakçılığı~d~n sa: A~IEiı'tKALI-ÖtdtETt:\l.. Kan gütme yüzünd e n 

1 Bu evler, berlPllerinin takri-

rişilmesi kararlaştırılmı$lır. duğumuz mcı;cut 'e muht mPl az çok tccrube F:thıbı hır se- çesındeki arteziye;ı kuyusunun nık olarak dun Emlnonü 2 nC'ı !\il TEHASSISININ 1 
İş başındakı hükiımet bu ka- hazınelerden h

3
kki:vle istifade Iefın reyini, fılmni sorm~sın- kurumağa yiız tutması n~tice.;! ·uJh C'eza mahk~mesıne se\·k~di- TETKİKLERİ · · . ~ara a~a 

r ariyle petrol siyasetini bir iki edeb.'mekl imız için ecnebi d~: alma~ında mahzur yok, 3 • 1 ciddi bir su5uzluk tehlikesı ha~ len ıthala 1 çı Arıf Yektay, gum· 
0 

ta .
0
•

11
r t u da h , l\lardın ı • <Hıısusı) - Adam 

t k "ğ· e neb· serma)'esi ile d b' ·· ·· ·· r e ıl'l m~vzu n şe · . 'd f 
veçheden açıklamış 'bulunmak· e ·nı ı " cc ı meli hy':ln v~r ı, gı ı ~oru~ur. göstermistlr Bırkaı; giındenbı; ruk ~omısyoncusu Salah~ttin rimizde tetkikler J apan Ameri- 'İ. Urmekten .. mevku bıılunan 
tadır: Memlekette petrol ara- isbirli lne mtıjlaka ıhti).ıç var· Karnmıı.dıkı çapta hır dava 1 ri hastanede buyuk bır susuzluK Tengız \'e Hıkmet Akıncı ısım- kalı Profesör Ellsu·ort Tom Mehmet ve SuleJ:ll~n adlı baba 
ma VP işletmesini hızlandırma dır. Aksi takd"rde bu haz ne ele alınırken. bu bakımdan da hükt.im s.ırdı.ğünd_en k~"'uşlar~a ı leri~r!eki sah ıslar tevkıf edilmış kins, dün Haydarpa~a erkek ~e ı oı:tul. • ia~darma muhafazasında 1 
,.e bunun için de ecnebi serma ve:ya hazineleri ga) ri muayyen usul mesrl.esınc•: çalışma usu- ve klinıklerde va.~fe gormek ım Ierdır. .. . C;mlıca kız li•elerini ~ezmi tir., olu~k d~ın •ıbah saat 9 ~a .. c~· 
ye ile işbirliği yapma .. . Karar- bır tJmana kadar m"mleket I· l i m"srlesınc ' ''Ilı: .oldu~u e-,kanı azalmış•ır Uç binden faıla ~u uç şah.ıs, makıne aksamı Amer.kalı p~ofı><örun &şehri~ız- z~evınden ~ahkemev 3 .""'ot.urli-
namenin intişanndan yedi se- çin kemaliyıe istıfade rdilemez h"'llmiyet ver lm.,mışe ben· hastanın ve beş yil: kadar ?1e· ı ı::etırece~ı1z ~•Y.e. b_evannan:ıe ,e. de bulunduğu mü'.idel zarfında I!~rkPn Bt>·ır Gok<'lğ!u ısmınde 
kfz gün sonra İşletmeler Baka- bir halde b rakmak ve bu mah- zer. mur ve müstahdemın ya·aaığı rerrk ıpe,;: ıplı~ı ıthal edıp ha· muhte' f konferanslar vermesi hır a•kPr hrııfından altı el ta· 
nının gazetelerde çıkan beya- rumiyetten mutevellit neticele- Bir ba•ka ~u~im nokta: S~-ı Bakırköy Akıl hastanesi? in ~a.r. zıneyi 24190 lira zarara sokmak- 'ie m•;htc>me;•fr 1 banca kuqunile ağır surette ya 
natı bu siyaseti şu sözlerle bi re katlanmak "Itukadderdir. al takriri sabıbı Trab:nn i\1:1- •ılastığı susuzluk tehlik.es~n~n 

1 
tan sanıktırlar. . ı 6 1R işçi KAFASl~I ralann:ıı•lardı~. . . 

raz d.ıha aydınla~mı§tır. Diğer bir noktai nazara go- lr.h e' Ii diyor ki: PH:ıkuıı:e ~- bir an evvel girlerilmesı ıçın Sanıkların muhakemelerıne 1 ~IAKINEYE KAPTIRnI Hadı•P".i mııtııakıp fır ar eden 
crEwelce olduğu gibi yalnız re ecnebi sermayesine ve cc· mit p~trol i~letmr~rnne 1s+: alakalılar tarafından inceleme- yakında başlanacaktır. Ayvansarayda Çekvaşvıli fab· ı c~r~h ~-eşır Gokoğlt! kısa hır ta· 

kendi malt ve teknik imkAnla- nebi tekn.ğıne muracaat ecnc· k met verirken _.~ıllet Meclı· "ere başlanılmı~tır. Emnivet 6 ncı Şube Müdürünün rikasında çalı an euet Irm:ık k~h_ı rı:utelki_P_ v:>k• ~.n~ıştır. ~a 
rımıza dayanmak suretile uzun bılc:c bır takım haklar ı;e im· ·n n temavullerını yoklamayı Vali K t I' d"I klerini Yunan Ba~konsolosuna ıbohln makine ine ~çlarını kap ~ ":k~ ede 2·kE'r~ıt!_ını 'J)'lm~kta ı 

ti~az;ar tanımak bahasına ola- ihn~I etm,..~in. Bu kadar e. hem ar C1 ın 1 e te~ekkiırü 1 tırmak suretıyle aııır surette ,,.a- ı~en hava .dei;ı•ımı alarak_ Ma_r· 

1 
"ad eli bir çalışma tarzını bir ı k k 1 .; J j dıne gelm ş btılu:ıan Beşır uı; 
tarafa bırakarak ,.,etrol ka,,-nak- caktır ki, bu hal memleketin mi ·etli bir mevzua .PO cmı. ·a in:eledi EmnI:ıet 6 ncı şube müdür ve- ralanmış ve hastaneye l:aldırıl- , 1 ··ıa·· fil k ~... . . 1 

" J ı"ktısadı' malı" ve bclkı" de sı rı m~r:ı~Iıdır. ParU zafl'n a· k ı· H .. 
0 

b d · t 
12 

mı·tır ı 3V e\'\ e o ur en · a. ue~ı. ı e· ]ar lZ ''U··saUen· mı"kyasında ' • ' " · · · V il • B 1 a· Ea•kanı Pro· ı ı usnu r ay un saa ~ .: .. "d" · t"k n ald,... •o·yıe ım m ~ast ve askeri menfaatlerı ba- r'.lmaktan ıı;tınap etmelıHz.,, .. a \ e e e _ ıye " • de Yunan Başkonsolosu Bay ·~OFOR Dl'NY ASJ. SAHİP cı ın ın ı amı 1 ı~ım ~ · ı 
''e milletimizin hamleli kalkın· kımından mahzursuz telakki e G3Zetelere bevan:ıtında rski ik f~ or Gokay du.n .sa?ah Kartala ı Jorj Hristopulos ve v:skonsolo'i \'E Y r\ZARJ.ARJ AGIRCEZ.\· 1 mi~tır 
masına m üvazi bir seyirle en dılmck imkanı yoktur. Bina- tidar partisinin bugilnkü .ı:r· ~ derek m;hallı ıhtıvaı;ları tet- B K ç d ' . , t .. e- YA VEP.iLDİ Sıhhi vazive•Jeri tehlikeli O· 
Jo b' d b . • k"k t · r K t 11 ı ilçele· ay . ama os ıı mare e-, • . 

sa ır zaman a ya ancı ser- enalcyh bu mahzurlara kat- nel seb.Teterl dE' a'-nı fıkırde· ! . e mı ır_. _ar a_ ı ar, aha ! rek A\TUpa şehirlerinde bir trt- ! Şoför Dun~ a~ı • mecmuası sa- lan baba ıle cığul hastaneye kal-
maye ,.e ihtisastan geniş öl !anmaktansa kendı imkanları- dir. Tamamen yerinde temen- rını~ tmc~~ırek, h~lkümtuezbh kık seyahatine çıkan ve halen, hıp ve yazarlarından beş kışi hak 1 dırılmıştır. 
"Üde istifade P.derek değerlen- zı b"ld " · k d -1 1 arazı evzıı, umumı P ane. k d k · . +ı·k d 1------------.,, mı a yapa ı ı6ımız a arını nı er. d ır... . 111 k k . "•r:i Yıınanıstanda bulunan 6 ncı şu ın a ·omun s ı propa!.'an ası 
mesini zaruri 1görmekteyiz.ıı yapıp yabancılara hak ve im- Fakat ne olursa olsun, me. .00umt el vı, sda.Fo 1 me,r rzb.i ıd. 1 be müdurli Orhan Eyfıpoğlunıın \ aptıkları iddiasilıJ m1hkemeye Bir kadın kaç ı r ı ldı 

* 1 1 .. I 1. , .• k k n sırror a arı ı•nanserı ı::ı ı- • . 
1 

· 
1 

a· B ld ld"" .. 
1 tıya:ı; tanımamak ı ımız mem- s e "E'C ıs e muza ereye o - 1 kl . . t h kk k 1 . var. Yunan hududunda aslterı ve ida- 'erı mı~ er ır. ı ırı ı"ıne go B 

1 
k Aşağı yukarı yirmi senelik leketin yuksek menfaatleri i· m zdan E>VVel gerek Iille•ve· ~ erının a a .u u . ('ın . 1 ri makamlardan ve bilhas~a Ka- re, ·D·inyası• nın ·D· harfi 0. 1

11 

a ı e~ır. 17 <Hususi) ko·· 
bir çalı5ma neticesi mem- cabıdır. killeri. rerrk memleket hal- nın tava•~utunu ıstemışlerdır. raağaçla jandarma hasravmaı rak ve çek ç seklinde yazılmıclır ~-erkPze bağlı Orta Mandıra 

leketimizde petrol damarlan Eski iktidar ikınci noktai na kı m"h•acehE>cfnde hütiln veç· Lodos fırtınası devam Hrısto •,:e Kavala şehrinde jan· I Adıl Aklac:, Mehme! .Ta~er. !ılch vunden 39. y~cında Bayram Er-
,.•örulmilştilr. O kad"r ki petrol h"'Pri •p ııvrlınlatılrn:ı1ıdır. darma '-'ÜZbasısı Konstantin An- met G ıler, Tevfık Ozce,.·lan ve tek ve <'n ıkı arkadaşı gece ya-e ., zarı illiı.am eder, gorilnürdu. -,;;::;::::;;:;::::;;:;::::;;:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~ d' J t ~ k ı 40 d 
istihsalimiz Birleşmi$ Milletler • e ıyor toniu'dan gördüğu hUsnli kabul hsan Tamrrin duruşmasına a- rıs~ uyuma ·ta o an . _Y,~~ın a 
bülteninde ay ay yer almağa Simdıkı h.ıkümet ise son karar ( ) nu··n de de''am eden balı 10. ve misafırpenerlikten dolavı ~ırceıada ba5lamcak+ır. Alı karısı Zt>hra Bıngolun e-

name ıfo bırınci noktai nazarı , t · 
1 

i i ı · k k d ·· ba:Iamış bulunmaktadır. ·Bu ra- kabul etmiş oluyor. lkı nok ı dos fırtınasının teciri ile şehir sonsuz trşekkürlerini 'e minnet. n R JŞC ZEH RLENEREK \' n" zor a gırere . ·a mı su-
kamlara göre aylık vasati is- tai nazardan her bırı eski \ !hatları seferlerinde aksamalar tarlığını iblağ eylemiştir. ÖLDÜ >ilk'' P sürliklıye kaçırmışlardır. 
tihsal 19'19 da 1,17; 1950 de yeni iktıdarca ne dereceye ka- olmuş, bılhassa Boğaz ve Adalar --------- İstıve Tacl)Cıklarında ı:alıs3n Kadının feryadını duyan köylti 
l .

42
: 1

95
1 de ı.59 bin tondur. dar ış.Ienmıstır, kestirecek va- hatlarının hemen biitiin seferle· iki mektup Abdullah Ak~u adında bir işçi, lı>r mO "C.>vizlerdtn çekinmi~eor 

1952 nin EvlUiüne kadar ay· d 1 H kü rı"nde 5 • lJ- dakıka arasında de· ani olarak sanrılanm•ş ve kal· \'e miidahale eriememlşlerdir. 
Zt)ette egı ız. u - met ve ıo aralık çar;amba gı.inkü ı'.! ld ~ Ik d h t · z b ı t k"b" b. · lık ,·asatl 1,69 bin tondur ki o l'ı!eclıs mahfıllerı· hanemde bu ı . isen rötarlar olmuştur. ırı ıı;ı ı · :v~r ım ;s anesın· or a arın a ·ı ıne ır Jan. 

dokuz; avlık istıhsalin mecmuu l d h d 1 an11 k Kemalın nı.ishamızda •Anku Ajan ının -•e diın ölmU~tür. 1 dJ~ma m!ifreze.si çıkarılmış ve 
da 15 2 bin ton demek olur. Bu ;~se e uze:ı_n~ ıç uruma· M_id "lli kaçakçıları t e v kif bıldirdiği bir habere karşı ısbn Cesedi mu~vene ede'l aı'hlet ı hiHün arama· ara rağmen hila 
suretle 19ei2 nin en8ik a ih- ~ l edildi l~rı geçenler tarafından. gende· ' h hl Lti fı Tunca ·. bir zehir- b••l ı".latnamı;larchr. 
salini 20 hin ton kadar tahmın ~iti ı r ı.ı up ahp e ı \ gönderilnıes rılen mektupları neşredıyoruı.: 1'ıenme ihtimali "Örerek morga 1 k 1· .. h 'd ' K b'I • ı) ,et n ~ n ti a kında ~ !'. Do"'rduncü \'akıf Handa sarraf. .ıo aralık ıos:: çarşamba gıin kaJtfırtmıştır. n. ı ap şe ı ı u ı ay et.- e'·t .. ha.ta olma.. sanı:rım L - L ' tt ~-e 1 73'" ıl el-"l"el bugun buyıik . 

1 
h 

·" ·~ .._ .., eı 1 tenvır ctm • ' lık yapan Yorgi Divamanditoğlu kü gaı:ctenız.de, Ma atya ava- Tahkikata dcYam edılmekte- t ö r enle an ılacak (1952) de Dünya petrol ıstıh· mış oldu u gıbı )tıkarıda mev- ,·atan şairi Namık Kemal rli~i ile ilgili, Afyon (Anka) A- dir. . 
sali 610 milyon ton ve bunun zuubahis kararı çıkarmış olan l\Ildilli adasına surulmu~tu. nun dö,·iz kaç:ıl.çılığı yaptığını jansının tamamen yalan ve uy-

1 

İzmir, 17 (T.H.A.) - fun ı r 
'içinde Orta sark istihsali 94 5 hükumet de tuttuğu )Ola ne j. ı 1876 ela kanunu esasiyi is· dıin bildirmiştik. durma hab,,rleri arasında ismi· N .. . ECZAHANELER ı Yuksek Ekonomi ve .T icaret. Q. 
milycn tondur.) çın ç.ktı ının sebeplerıni ni- temcye isteınE"ye ilan eden Dün adliyeye sevkedilen Diya min de geçtiC:lni gördüm. I 0 kulu Talebe Dernef! ı ve Turk 

İstihsal ettığ'miz miktarın bi· hayet -mevzua dair bir sual Sultan Abdullromit bunun manditoğlu 'e kendısine dolar Hakikatta ne arama tarama, 
1 
~ 'H '·AR 

8 
'" hdada, ıı.r l 'Devri~ Ocaklar~ 23 ar~l~k !95:! 

nın memleket ihtivacını bile takriri ce\apllndırıldı ı sıra-1 hazırlanmasında fımll ol:ın· ı;ı~an Stamati 6 ncı asliye ceza ne de toplanma bahis me\'ZUU k•z Ecz : tt. h• d• H•yhtl ada F.rı alı 6tınu Inkılip Şehıdı Kubı-
tatmin edebılm.-ktE'n •ı~ak oldu larda geçmis bir ı;ift sözden !arı birt>r birer tstanbulılan mahkeme~i tarafından tevkif e· olmayan böyle yalan hir haberi 1 * B ,\KIRRÖY - Rakırköy Ec· ı layı. anma_ içı~ Bahrib.aba H~l· 
ğunu •övlemek zairt dü,er. Her ıllıam ahrak- cayaküstü• ve-1 uzaklaoı:tırmı~tı. l\leclisi l'tle· dilmişlerdir. nefretle redderler, basın kamı- tanP ı kevınde bır toren tertıp etmıs-
sent- hu içten ithal et+ "nilT'ız. r lın"ş dı:>cbilcceğimiz beyana-, busan kapandıktan sonra da nu mucibince hu yazımın aynı * REı:.tl\."TAS - v- d n Er ftn• ı !erdir. J 

mahrukat ve ztivtıt-u rıl!deniv tın ı"ıne so'·u~tı:rmaktan baş· sıra Namık KeM:ıle .l!rlmişti. M enderes, M illet gazetesi ~uıunda ve aldığınız tarihte neş Or•akllvde Y•ııi Ecı • Arna .... ıkoyd•. O 2ün Menemene gençlik a-
Yt' (B•nzin, ;;azyağı, mazot, ka bir sey yapmam.ıştır. Hal- Kemalin, lıir sey bir defa. rini dılPrlın... .Arna~ul!.:Ay r. % : flebe!.:ıe, M•rku Ec dına bir heyet gidecek \'e Ku· 

k . ~1 b b ki t 1 1 · b 1 tekerrfir edrrse ilçüncii de· aleyhine ~ahsi d ava açtı ••ne , b·ı k k mot()rin, ma nne ya~ arı ,.e en- u pc ro mc " esı u mem- .... Sağlık Er7~ııesl l'ahibl · ·REYOcı.. \I , ,.. ı ay a!'ıidesıne bir çelen o· 
- rleri) hakkında hir fikir e- leketın milli ka kınması ve fa da tekerriir eder mealin· * ' • " - ••~•·d• uhn•t kt 
"'"" rl bf f"k · 'hf d Ankara, 17 (T.A.) - Basha· Abdullah Nurata ,. Kan• ık· Tak-ımd• flırnnak ,... yaca ır. 
dinmek için - Harici ticaret is· mılli miıdafaası ölçüsünde e- e r 

1 ·rı 1 ın c en, kan Adnan Menderes, bııgun An .. ıo aralık 1952 carşlmba giin <ı•tı•t Tuılı~~ıd E-. •n•ln : f.n••1• ----------- --
t atistiklerlnden aldığımız • a- , hcmmiyeti haız b"r meseledir. B5de, artık tükendi saki kara Savcılığına muracaatla Mıl kil ga•ı•tenizde, Malatya Mdl· Rankalar E• : e dt, x.-~.ı E r•m [TAK V f M -, 
şağıkl rakamları veriyoruz -:1.laslııhat vr ehemmheti ica- getir müselles let Partisinin organı olan Mı! sesi m!ina•t>lıetiyle. Afyon Bli- Erı : Kuımrıa~•1•. Y•nl Tnr•ıı: Has 
(1952 nin rakamı ilk dokuz a. heder ki, R mi Gazetede o Eşşey. U layüsı:-nna illa Jet gazetesi aleyhine fahst da- yilk Do~ucular toplantısı v. s. ı.:' d• H• k .,. Erzan• ; 18 ARALIK 1952 
~·a aittir}: ·, arn~me çıktı.,ı gün onun vekad yüselles va ikamet etmı;:tır. "':bi haberler arasında adımın * E~ll öxt: - F.m ııonıı Ecza PERŞE!\IBE 

e b3bı muc ıe j de bir kitap mısralarını h ususi bir mec· Adnan .McnderE>sin davasına da reçtiğini e•efJ,. gördüm. nosı: K c !.:Nuır<h, T'e,... ı I:•ı : A· ı\ Y 12-GÜX 31-KASI f 41 
veya kitapçık şeklinde millet· liste okuması saraya akse t· H.'J bir cemivet ve parti,·e l•mdu~a. ı; rlm 'l•rke : Ti• a•ıttı RU!ltt 1368 - ARALIK 5 

konu olan yazılardan hirısi, Nu· , Y•ııl ı.A , Emn~ı. HİCR! 1371- Rebiulahlr ı '-ekıllcrirc, matbuata, üniver- mis, bu hE'yilden, kendisinin rettin Ardıçoglunun birkaç gün men~up olmadığım gibi, kendi * EYC r _ Ar 
1 

füe•r Emn••I. 

Bin ton milyon lir 
1938 252 7 
1948 331 44 
1949 479 63 

A ksam refikimizin dünkü 
sayısında Ankaradan ve

rilen §U haberi gördüm: 
.c. H. P. Meclis grupu 

dün ı;ok hararetli blr top· 
Jantı yapmıştır. Bu toplantı
da Clus '.'.!azetesinin ne~ri
yatı ve idare şekli üzerinde 
sert tartışmalar yapılmıstır. 
Ulusun umumi havası ciddi 
bir muhalefet partisine ya
kışmıyacak derecede hafif 
bulunmuştur. Daha ciddi 
bir muhalefet yapılması iı;ın 
genel idare kurulunun gaze· 
te ile yakından il,;ılenmesi 
istenmistir. • 

Ulus. bi:indiğl gibi, Halk 
Partisinin organıdır. Bu· 
nu n itin bu gazetenin umu· 
mi hansı - ne olursa ol· 
••ın - Halk Partisine malcdi· 
lir. Yani mı.isb et veya men· 
fi tenkidlerde bulunursa, 
p ropaganda kasdile haber uy· 
durursa, neşriyatını hafif ve· 
ya ağır tutarsa, hülasa nasıl 
bir yolda yiiriırEe . bütün 
hunlar Halk Partisinden ge· 
liyor telakki edilir. 

Bu ltihar:a, sahipleri mu· 
t,eılil H::ılk Partililer olan 
Ak§am refü.inıizde okullu· 
.i.tum haber iıstiinde bir neb· 
ze rlıırmak gerektir. 

DemPk ki C. H. P. Mec· 
lis ~rupunda, Ulus gazete
sinin umumi havasını ridıl i 
bir muhalefet partisine ya· 
kı~mıyacak derece hafif bu· 
!anlar hıılıınduğu gibi gaze· 
tenin bıı,ı:ıinkii h avasını tas· 
, ·ip r.denler de varılr . Öyle 
nlmasavdı diı.l'a ortaya atı l · 
ml? \'e hunun etrafında sert 
münaka~a l a r olmazdı. 

l\IesPle ihtilaf mevzuu ol 
duguna göre, lJlus'un hna· 
sın ı n ne mahiyette olduğu
nu veya Dl' mahlyett" olma
sı I .iıım gelereltini tesbit e t· 
mek Halk Parlililerl', bu hu· 
susta isted iği kanaat e nr· 
mak da amme efkarına dıi· 
ser . 

Bununla beraber Halk 
Par tisinin llleclis grupu f· 
cinde • daha drfdi bir mu· 
halefe t ya ıı ı lması• isteği 
baş ı:österıl iği n e bakı lırsa, 
ne de olsa lJiııs'un nesri · 
yatının hl>:zat H2lk Partili· 
IPr ta ra fından da beğenilme · 
d lğl m anası çıkmaktadır. 

HAdise ne ohı.rsa olsun. 
her rlem nkraside, drMi mu· 
halefet in , yan i yerindP H 

haklı tenkldlerin, ikazl arın 
mutlak fa) ıl a&ı ·urılı r . Bu· 
na J.:ar$ılık, bir d ı.iziye hnk· 
~ıı \'P ~·ersiz tenlidlerde hu· 
l•ı"man1 n , p r npaganda kas· 
ılile hu la nil ırırı, uydurma 
necrlra tta ı srar !' lmPnin bir 
ta raftan ml' ml Phet dav:ılan
na, di~er taraftan ıl a hıınıı 
yapı.> n parliyP olrlııı;u karl ar 
J> artilerarası miina•eh.,tlere 
de za rar verdigi, bi r t akım 
lüzumsuz. kın<'ı. yıpratıcı 
sürtiicmelere sebep olıluğu 
muhakkaktı r. 

Bıı itibarla, belki müfrit 
nartilllPr dışında her mf'm· 
lekettP bütün milletin muha· 
lefetten heklerligi. azami 
ciddi lik'" dıırüslliiktıi r. Biz 
de de, hic ı;üphesiz, herke· 
sin beklPd iğl budur. 

Sadun G. SAVCI 
ON KEI. l 'IEYLE 

İzmir SPh ir Ti~ atrosu nu 
Batkal finansp Prl iyormııı; ... 

f <tanbulrfa bakka llık (l l ılü 
mii?!.. T ATLl SERT 

1050 567 59 
1 9~1 665 R6 

.!: tel rim ı • dağıtılmıs olsun. j tahttan indirilmek istE"ndigi evvel l\Iillet gazetesinde yazdığı mesai çerçev m dışınrfa bir şev * F \TtH _ , ''""' ... t'ııinr · 
Orta Şarkta milletlcrarası ce- manasını çıkaran Sultan (Siyaset dolandırıcısı) adlı baş le mes~ul hıılunmarlıl?ımı rla hu ı •e F.•z : Kararumr k••. Fılıl"l•kanı SABAH 07.19 Bakır 4ilebinin tamiri 
samette bir yangın tutu~turmak Abdıilhamlt, Namık Kemali makaledir. Adnan :\lenderes, ga rada katiyetlc tasrih eder; hu Erı • Aborı da, ı a ~u· Ec.ı: Sa· OGLE 12.11 

\'a ~ati Ezani 
02 37 
07.'.!9 
09.48 
12.00 
01.39 

1952 505 71 
Bir sual takririnc verdiği ce 

vap vesiles:le İşletmeler Baka
nı ihtiyacın 1952 de 150 milyon 
ve 1953 için 200 milyon lıralık 
seviyelerde olduğunu ifade et
mi~tfr. İlAveye lüzum yoktur 
ki petrol denildiği zaman mem 
l eketimizde bu hazineden yal
nız kendi istihUk ihtiyacımızın 
tatmini ve bu ihtiyaç içın her 
sene harice Giden dövizlerın 
tasarrufu beklenmemektedir. 
Hariç içın de istıhsal hedef tu
tulmaktadır. Pek yakınımızda· 
ki memleketlerde zengin ve 
çok :rengin petrol kaynakları· 
nın vücudilna zamimeten biz.de 
d e bu kıyme•li mayiin fışkır· 
ma~a ba~lamıs olması böyle bir 
hedefe bakarken ve ona var
mak için sıkı araştırmalar yap
mağa çalısırken bızler için an
cak teşvık edici bir manzara 
arzeder. Ümitler tahakkuk et· 
tiği takdirde memlekette bir ta 
raftan mebzul bir gelir menbaı 
yaratılmış olacağı gibi öbür ta
raftan 1\Iılll Müdafaamızın da 
haz.arda ve seferde ihtiyacına 
kafi mayi mahrukat elimiz altı. 
na girmiş bulunacaktır. 

Deniıcilik Bankası aleyhi-1 

ne 800 bin liralık taımi-

nat davası açı ldı 

İ:::nir, 17 (T,H.A.} - 360 de· 
niz !§çisinin Denize.tik Bankası 
aleybine açtığı 800 bin liralık 
kıdem ve ihbar tazminatları da 
vasma baslanılmı~tır. 

Dünkü celsede duruşmaları 
yapılan ilk 10 işçinin davala
rının reddine 'karar verilmiş 
t ir . • 

Diğer 350 işçinin d~valarına 
i•e, önümüzdekı günler içinde 
peyderpey bakılacaktır. 

istidatlarını göstermekten halı mahkt>meye ''P.rmi5ti. l\lah· zetenin başmuharriri Nurettin kımdaki hu çe~it yalıın, vanlış ma•yada, Sama a. Erı: Ba!Atta. 'hr j İKİNDİ 14.30 dev am ed iyor 
k l tr l 1 · b kemPde hrraet edince hu se· ı f ti k ı d ~ kPı P:rıanr·ı AKSAM 16.42 a mıyan pe o mesc esı .ı Ardıroğlu, yaz:ı.i.~leri müdurü "açma arı ne re e ·arşı a ı5ımı ' Bakır ;;ilebınden =-elen haber· k k . kt 1" fer İstanbıılda kalması ndan .. · · • · * KADIKÖY - M ı'ıur<larda Rıı , YATSI 18 "l y c ·itap \eYa ıtapçı a evve " Husnrı Söylemezoğlu ve aynı ga t<azetınızın aynı sıitununda ncs- ·~ lere ı::öre, gemi halen Emden d d k h · · ku~kulanarak l\Jiılilll muta· · · b k ~· · >" k Er an• 1 İMSAK O'i.34 12.;:i2 ı unya çapın a ı c cmmıyetıy. zetede bir fıkra ~.'azmıc olan Hay rını a ın anunıı gerea;ınce rı · ....... t r AR <: ı 

1 
E lımanında bulunnıakladır. ..\ ı· ı t · 1 k b ·· t sarrıflığına t:n in etmic, pa· w d · * ~""' ' - am •YTir ,cz•· ı 

e mu enasıp o ara tc arut C • rı Sadi Senleri dava ederek ken ca e crım.1> ı ı:nut•m•z• o~ııdmtm 111.1u ... nan karar üzPrine. Bakır bu a· · ·ıa kt IU yitahttan uzakla~tırmı"tı. Al _.. o",._ f n@S. ı b •- b ı 1 tırı ı en sonra petro n mem v dilerinin cezalandırılmalarını is \'O.u ı ~ ı.:re men * SARIYF.R n RE\"KO?. - Her ,,.,,m" aıı ... n. "''"'o.tın yın :-!2 sinde bu Iimıında esas ı 
leketımizdcki tarıhçesıne ve ezl TÜl,BEXTÇİ temistir. 'Edl!' Ali Bakı ~ n ıı !ı••tı. ı ~=-:':":d':="':'1:"':tt=======~b~lr_:r_:e.:_:vi'..:z:..y~on~a:_:t~~.'.'.b:_i _:l~u~tı~ıl~a:c~ak:·t::_:ır. cümle son yirmi sene zarfın. ~=::::::=:::::::::::::::::~...=:=::..:.:.:~--------_-:=:=:=:.:_:,. .... __________ ,....., _____________ .,...,.., .... -._ _______________ ,... ______ ,.. ________ _ 

da geçlrdıği istıhalelere dair """""------- --------- ---------- ~ 
malumat verilsin. Geçen sene- açık, hayır yapma:ı \e halka 
denberi 'l'llatbu•t mensupları 1, ~. 3 üncii t efrikaların Kad 1 ,, k 9 hıımet etmeği sev<?n kemal u-gı'rmesinler, dı"ye kapısına ki· hülasası ' 

' - bıbi bir zatın °',(o•n:!ı .. b.ızı de· 
ıl•t vurulmuş Bıitçe Komisuo- (5eyh Bakı Bty konafa ~elıı> n r 8 e 1 

~ ı R ı~~...;::;LQ~~ ,.. oıkod'Jlar nluyordıı srr.ma, ak· nunda cereyan eden konu~ma· ~ ~"~;:"~,~·ı~~~:ı c rı;;:•ıc '11; "? ',~ ~·~... şanları meclısi•1!Je hıılıınaıı :.r 
Jarın mevzuları da dahil ol- Odadan cıkan M•lil ile ltemhıı· ..; .f:~ -::::~ eı lesi ~ünü bu mü:>Jı elt zatııı 
mak üzc>re meselenin iktısadi rıı a•afıya, Bak nln ikinci hare- ıı 1:1\~ ~\,. ~ ~ ~ f k H 1 • d K dirı ve ablak bahsi.1dcki kı~sil 
mali, nakdl \C bilhassa sıya· mi .At tabııı ,-anına in yorlar ,\fı· ~ ~ " \ . e i a 1 arav vı,. hisselerini ~urad1 b,ı r.Hla 
si veçheleri açıklansın. Malın tabı:ı, Bak nın wı:Jık. e..- a le I """ \ l\, ~ ~ ".I hayran hayran a.ılatıo durduk· 
asıl sahibi millete petrol, di· u·•fıoa al hrı e .. ,.oktur. !arından aley:

1
•c:•i s:izler te• ,J· 

ye bugun ortada mevcut bü- hm or•ı .. ına hem do h • ' rı - 4 - sil kal•.vordu. :llıar.nf:h semltP k h ati I · 1 1 (..-efa) !ara ıaharnm1ıı ed yor. Sn 
yu ve ay mese enın ne o ı da ..-ar ki Dakl hl 1 ~onıunu al· . k lb" 1 h bb k ı; d d 1 h "t h k b k d k nıu •Şeyh B.=ıki B~Y· diy:ı a· duğu anlatılsın. I makta d~vam •tm•k•ed r) ramına erememenin ıstırabı İ· yanı a ı cema ve mu a e- rc::t;ın an o ayı osuna gı · ,_ ır ka, p os ıyı ve . ağını s.a nanlar da çok' J: şeyhlii" i'lın 

çinde günden g\ıne artan ôır tın tecelli yeri olmustu; •nale· mişti. r..tl okulu kaba ihtıraslar yr.I(. ve fazlından do!~) ı venlmis 
Zevahire bakılırsa, hiıkumet · · b h arzunun esı'ri olmuştu. Sakla- vtı-zar• rdıyordu. Bu, •mahbup Derken bir glln baktı ki sü• tu. Ayin yapılmıyordu: ba~ta 

de ortaya attığı mesele ilze- .. Meial Hanın: de.mınkı . a .. s.e bir piı:ye idi, tı>kk~ sahıl-ıi ve 
d k v sah besıne dedı kı mıyordu da ... Şimdi yukarı o- olan Allahı arzulamak• mana· yet, şaka dıye takındığı o hlh'i· on iki dilimli taı;, s:öi;üste C!'l tarikat ehli ma"l:ı~ın 3 deıtıJ. 

rinde pek öyle esaslı surette onere e 
1 

• dada prenses ile muhakkak sına söfiyane bir tabirdi. yet, ınanış gıbi bir şey olmuş, :kı ko;eli •teslim taşı•, A· 6 durmuş, dü unmuş ve çalışmı- - Maamafıh Neşide guzel dertleşiyor, ona aşk h:ıkkında Hakikaten hunlar böyle miy- artık kapılmıştı; esasen çok merikan fılm l erinın Şark ~ah- Afitap Hanım ar;ıd;ıki ıızı;n 
sa benzemiyor. Mecliste sual bir taze ... çok körpe ... teni al- söylenmiş en güzel sözlerle der di? Muhakkak olan cihet l\1e güzel b.r kadın değ.idi, tazeli· ı e!erindekini hııtırla tan kı yil· h::reketsizlıı!ı vo <essizlı~. bo· 
takririne cevap veren İşletme. tın sarısı, \UCUdü de maden dini döküyordu. Tam manasile ıat'in kendı kendisine telkin ya ~i de elden gıtmiştı: cahıl ve fetler, gülünç Ay,nler yerlr:" zıırak ayağa '.;alktı: 
!er Bakanının be~anatından ve gıbi sert... değil mı, siz de öyle , tnlinde bir aşkla bıı pa yapa böyle olduğuna inan kaha kocası tarafından da ha· gıyim, kıı şam modern, top!1ıı - l:yb.,ı nuz t:eln!~tir. dedi, 
hatta kararnameden anlaşılı- bulmuyor musunuz? Tahsil, genç kıza tutkundu. Dun gere ması, inanmaktan ze•;k alma yal sukutuna uğramışlardan tı:;.r ciddi Ye :.ihardı . B•ı . b!r oC:ön ı z hazır, bu:rı runıız. 
yor ki, ıki buçuk senedir i~· terbıye kıtlıgından dolayı k,,. •kilçük .s:iılzar• nöbeti kenctı- sıydı. Önceleri bol paranın ver olduğu için bu her tavru, her !-alon tekkesi \"e salon ka:lını Sözlerini tevıt için bl. deh 
başında olan hiıkumet daha ye nuşunca yavanlaşıyor amma fizik sind~ iken Neşide bahsi ikı diği imkanlarla monden ha h:ıreketı her •ozu olçUJ,i, zarır t::rikatiydi. )alancıkt:m csnPrfi Par~e dö 
ni yeni hazırlıklarına başlamak tarafı, estetik bakımından cıd· saat sllrmemiş miydi? Sonun- yata atılmış, otomob 1, kotra, ve manalı erkek bir ruh tat- Mukemmel frlnsızca bllen §eli b ir dıvanhaneye geçtiler; ktı 
tadır. HUkumct ecnebi eksper· den kusursuz. B lki kiıltlirsüz:· da: yilzme ve dans, davetler. seya mirıliği vermeğe başlamış. mü. biraz da ingıl•zce anlıyan Ba· pısı genişlığe açılan Ye temız 
!erle 'c kendi elemanlarımızla .ıct ıııden ıleri ff!len yarı vah- haller \e gece eğlencelerile se- nasebetini arttırınca huzura kı ile edebiyat Ye s~;n1t nllı.sa bir otel d:ıiresini ıad•ran ~ir 
göruşecek, takıp edilme ı lfı- şiJi1'1i ona bir nevi seksapel de - ~en ° sarhoclardanım kı nelerce oyalanmıştı. Tat alma· henziyen hir ıç rahatlığı duy. b; heleri de yaplıbıliyo:-, in odaya ~irdiler. Otel o:iaların· 
zıın gelen şartları ondan son- verıyor. şarap ıcmı:ğe koyuldum mıı a- mağa başladığı sırada bir tesa muştu. l'ılürıd olup çıktı , Ba· l:ıa:ca mUnakaş3i::ır P.O J,y.,r:b daki gibi ortada bir masa ve Ü· 
ra tesbit edeceUır. H.ıki'lmet Karşısındaki anlamadan dın- kıllılar bıle halime hasret çe· düf karşısına Baki'yi çıkarmış ki've bağlandı. Hc:vır, ne h•ısusi bir :smi, n~ zerinde kağıtlar, zarf:lr, m,ıı-o 
şımdilik petrol politıka.ınızda- ı yordu: zıyanı yoktu; zira kcr. tı. Acaba gerçekten bir tesa- Önceleri sadece ho~lanıyor- tE:kkesl. ne dP ·~ıilBr ml'r.ssi· ken bir sumen vardı; Melal 
kı değ şikli ı genış ölçüde du MeHıl bunları kendi kendine Demiş, susmuştu. l\Ieıat bu dllf mü idi, bu? Yoksa bir tu du, şimdi . kendisini de hay. nıl· nden blş~a iyin ve Babı Hanım konağa ;;;eldıkçe dai;na 
yurma maksadiyledır kı, karar konuşur, tahlil eder gib! söy· sözü çok mAnalı. gayet sofiya zak mı? Her ne olursa olrnn rete dUşUren bir imana da cımıyan Seyh Bakı hrıkati, bir burada yatar. •atmarfığı ·aml!n 
name\! çıkarmıctır. Fakat baş lüyordu. Zaten kocası Afitap ne bulmıış. zihnine n3kşetmiş şeyh ile tanısınca kısa bir •ref sahip olmuştu. İşin şiir. ilim, tarikat değıl. b•r mektepti: ye- da bur.1da okıır. yazardı . Nı•e 
it başına bir ehemmiyetı haiz Hanımı da aynı sebeplerden ti. Gonlli aşk ödüne tekrar ya raction - inkisar• devrinden sır, sihir, muamma bilhassa ni bir tasavvuf ekı,l:ı, hır mıs- kim kPndı yazlı{:ında da ~""he 
olan bu değ •ıklik e·aslı ve dolayı b ğenip almamış mıydı? nalıberı Raki tasavvuf edebi sonra zengın, uyanık, Avrupalı aşk ve bir ııP"i ince şe'ı\'Pt ta hısm akadı>m ~ı . bir hususi pa\')'On ayırmış• ı . 
kuwetli ne gıbi muc p sebep· O da körpe, görgu tız. başka yatında yer alacak ve tasa\"Vuf tahsili görmüş bir kadının keıı rafı da vardı. Fakat bunlarda Esase~. şu o ıı~ııı1rltıki'lrı ye; fki kadın öpüştiiler ve rahat 
ıere miı~tcnıt ır, on3 dair or- tarzda. Anadolulu evlatlıklar felsefesinın kıymetini arttıra disini t;ısavvtıf hayatına ve fel velev d(')ttru. velev ,.erçek Bı>k herkes ıçın sa!'ııl\: '·il Ayet ~el. k 

1 1 
.• 

1 
b " b"c'"r n 

· ı k ı h b t k ,,, . , uy ·u ar Pm0 .,•11sı e ır ı ·- • tada bır S"Y gör1lmiiyor. Yi· tıp nde sıcak anı, oşça ır cak parçalar söylüyordu. 1 sefesine vermesı. nadir hiivı tası tarikatinde ve te ·kelerin tupç;ıılarınd3n oıKı Bevın ,;:o d ld 
1 ne bunrlan böyledır ki. hiikO kız de~ıl miydi? ham daha dıığrusu tasavvuf lı ·eııerden birini benimsemesi de oldıı~ıı ~övleııen \e rakı \(' r .. :~ıydı. Sela~.ıf. ıfa. ~.,frı»ı en ayrı 1 ar. 

rnN Dıinya meu ıatının tatbi 1 Şu var ki Baki bu sefer me- sanile •mehtap• halinde idı. ~ıı r h1•k•1 •rını hv~etıP hıra t!lf'YP Mfr•I r 1 "'-ı~ ""'"E'n viin di ı·nmrnhrına "" _..,ı,,.,...,, na <Arkası \'ar) 
katında, işlctmecıliğindc, ara- _,_.__ .... ___________________________ _ 
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1)~ f)ofılıiu;ı 

Başhaşa 

Görüşme ..,. . 
isteyenler 

Yazan : E. T. 
A merikada Cumhurbaşk:ıntıg ı 

* 'J'ıınu milli) elçilerinin 
85 lıin ki!,iilik mun tazam 
bir ordu kurmağa mmaf· 
fak olduklan bildirilmek 
tedlr. 

* \ ugo la\' a \ 'at ikan ile 
si) .ısı munasebctlerinl 
kcsmi tir. * nırıe~ik \mcı ika l eı4 
( umhurba kanı m en· 
hon er Grner:ıl nk. Art. 

seçimi propagandası .> apılır
ken E i enho\\ er \atanrla lanna 
Kore harbini bir an en el neti
celendil't'ecğini ' adrtmi ti. Bu 
u ad iızerinc, seçimi J.azanrlıktan 
ı.onrn , Kore.>e kadar gitti, \ a1i 
:>et i .>erinde gozden geçirdi. '\ e-
ni ha kan, ) aptıgı tetkik İİ7.rrlnc lıur ile göriı~ıniı~tıır. 
araba ne gibi bir netice e \:ır- * Çckoslo\ak lla<jbaka nı A. 
mıştı r? Bu husu ta şimdiden kat'ı 1 Zaııoll'ki Çeko ıo, akya<la 1 
bir 15ey söyleneme1~ Fakat gazc- had dl'rcn·clc \ İ )CC'<'k ,.e 
lf'ler, generalin lat· ı\ rthıır'le l.omıı r sıkıntısı ohluğıınu 
görüşerek Kore harbine ıson , er- so\ !emiştir. 
mek i ı;in onun tarafıııdan lıulun- ... .,.c::::;..,..moimiıiııiııı._.. __ ..__ 
duğu iddia ed ilen !\0111 Ögr<'n
mek istemesine bakarak, Eisen
hov.er 'in hrnuz bir karar \Cre
mediğini )azı.>orlar. 

Korede yeni 
Schitlerimiz • ileri sunılcn mütalea §Udur: 

l\ored e harbe son nrmek için 
büyük bir taarruzdan baska çı- Ankar 17 ( \ .) - l\hlli Sa· 
kar .>ol yoktur. Rö.> lc bir tı.rnı- \unma B kanlığı t msıl buro
ruz yapıldığını. komü nist J.ın- ından bildırılmi5tıı·· 
\ e tlerin l\Iançu ri hududuna kadar 661\nl ııı Saı' unm3. tnbalk~?lıgının 
ıifirlild"kl • • f . umara ı re mı e ı.1,ı: 

~ ennı nrzedclım. Ru, Kore a\ a~ bırlıgımizın ka· 
\"azl!etı değiştf~i) ecck, Kore) i I 'ıpları sunlard r: Şehıt: Hır SU· 
~ enı bir komun_ıst taarru~una bay, b r çavu~ bir er. Vefat· Bir 
k!fll ko~u~ıık ıı;ln Anıerıkaıı 3 t ubay. Yaralı : lkı ça\UŞ, dört 
tumenlrrının bu m emlt>kette kal- onba 1 ııltı cı 
ması lizım gelecektir. O lıaldc. Şehıtlcr: Ph ade teı!men Cc· 
ne yapmalıdır? nt BaHak, Çııvuş Mehmet O· 

Par!ste çıkan J,e l\Tondc ga7e- mıt. top er Galip Er. 
tesf \ n~ta, ~o t dam·~~ .. ~.ldugu 1 Vefat: r. asi ubay, J\d. başça· 
gibi te~rar ~t atlnle gor u ıılınrsi vuş H:ı~an Bılen. 
,.~ hiitun ~ıın)a . ı~e~elderinin Yaralılar: P. Carnş Cemıl Üs
gozden geçı_rflme ı fıkrıni orta'a tlmka,,ı, Necdet \vhan, P. on· 
atıyor; hulasa olarak dhor ki: baş Abdürrahman Can Abdtlr
Almnnyanın ı;iliihlandırılmasın- rahim Sakın. Hıı an Yıldız. Hak· 
dan. ur.geçersek ltus~ a, A rn tur- kı Ak en. rop. er ziz Tüfek, 
ya ıle ~anş )apılmasını kabul P. rr \al"rttın Cengız. Ozdemır 
e~er; bö) le bir banş d a l\laca- K dan. lı Sari, Mustafa Oruç, 

Bugünden itibaren TAKSIM - LALE ve iNCi (Pangaltı) sinemalarında 

Bulmaca 
Batılılar Alman secimleriııi 

~ 

Eski. 
Jlir fabrikanın açılı me· KIZILTUG 

Ruslarla müzakereye lıazır 

Parıs, 17 - Atlanlık Paktı Dışbakanları Konseyınin bu
gıinku toplantısında beyanatla bulunan İngiltere Dışişleri Ba 
kanı Anthony Eden İngiltere Birleşık Amrrıka ve Fran anın , 
Almanyanın butfiminc ş.imil s~imler tertıolenmesi mcselcsı
ni hala Ru~~a ıle mıizakere)e haı.ır ı·e istekli olduklarını so)· 
!emiştir. 

rasimi: 
\ 'rkitler, milleh ekilleri • 

vali .• \ Ji .. 
ll rr ııe\İ Ji) rcek, içki ,-.s. 
Yr.ni. 
Bi r !,}atar ) r. ri nin a("ılış 

mPrasimi: 
1'11. 'ek illeri, bt>lrıliye ba~ 

kan ı, !iehr in ileri gelenleri 
\ .S •• 

Her ne\ i yi~ ecek, şerbet 
\".S" 

İ~tl' siıo iki karikatur ' e 
arasındaki fark. 

Eisenhower - Musaddık ile Perihan A. Sözeri 
Mc Arthur Kaşani'iıin Radyoda okumak 

I<:den, her üç de\ let namına konuştuğunu bclırlmi~tır. 
Eden, Husların Doğu Almanyaya ait ıliıhlı ku\\'etler mev 

cuılunu son zamanlarıla hır mı li arttırmış olduklarını, .Mlit
tı-fık l erın rlınd,. bu konuda, m "\SUk malfımat bulunduğunu, 
Sov) etlerın mustakhel hır noıu Almanya Ha' agücu donanma 
s ı Ye ordusunun nün~sini kıırnıııs hulunduklarını sö)lemlşlır. 

~~~~.?~~!e~A . .\.) _ y,.; Arası. ~~~.~ ,..... l .~~~~~~r;,;:.~·;;.;.n:.;:: ı 
Cumhurbaşkanı General Eisen· Tahran, 17 - Ba~bakan Dr. , maz.lık son uımanlarda diğer ,e,. 
hower ve G.eneı·aı. Ia~ Arthur, ::'ılusaddık ile dini lider Ayetul sanat ;:fırlarına da sırayet et
bugun, yenı Dışı~lerı . Bakanı lah Ka~ani ~rasında mc\·cut ol-1 mış bulunmaktadır. Haber al
J~hn F. oster Dull~s ın e~.ın~e ve I d~ğu soylenıl<>n ve 1 aydan be· 1 dı ımıza gore şimdi de se~ sa· 
rıle~ öğle ) emeğındc gorli~mü5 rı Tahran basınını mc,gul eden natkiirlarımızdan Perihan \ !Un 
lerdır "h ıar b ·· • "d ·· ' . ı tı ıs ugun ~em en gunlin ko dıığ Sl:iz<'rı ıle radyo idare i a· 

Yunanistanda kadınlar nusu olmuştur. ra ında bıı· anlaşmulık mevcut 
Kiışani. Musaddık ile arasın- LUr. Bu hususta, kcndisınc mil· 

da herhangi bir anlaşmazlık ol· racaat ettiğimiz Perihan Altın
madığını soylı yegclmiştir. Son dağ, şunları söylemi~tir: 

se~ime giriyor 

Atina, 17 (A.A.) - Yunan 
teşrıi seçimlerine ilk defa ol· 
mak Uz.ere kadınlar da iştirak e. 
deccklir. 

Filhakika bakanlar kurulu 

ESfR 

R.Z.KDZRNOGLU 
Muzıtt · 

ORHAN BARLAS 

l" 

dlin ilk dda olarak 19 ocakla 
Scliiniktc yapılacak kısmı sr
çimlerde kadınlara seçme \'e sc 
çilme hakkı tanıyan yeni an:ı
ya ının tatbikini kan~ altına al 
mıştır. 

defa . paza~te ~ günü Keyhan ga •- Hen Uz bir açıklamada bu 
1ctesıne \erd.ığı beyanatta, Baş lunmak ni~·etınde değilim Hu 
?ak:ınlık prşın_de kostuğuıı:ı dn hususta karanm kat'idir. ~luh
ı~ şayiaların lr~nlı!ar arasııul:ı telif .ebcpler mc\cutlur .\n
nıfıık ~okmak !çın lngilizler tn cak, bu hareketimin 'a~lış an· 
rafınclıııı ~·ıkaı·ılclığını ilcrı :.Ur lıışılnıa ını t "8 • k" •R1·,1Ç1ıt111~"rlf u tü ~ ı cm cm. uzı ıııı-

Churchill Amerikaya 

gidecek 

m ş r. scler, kendini naıa çekiyor di· 
Bugün hükümet taraftarı, ) ebilirlcr. Radyo ıdnresine ba- 1 

muhalif ve bağımsız gazeteler, ı.ı tekliflerde bulundum. Kabul .A 
ağız birlıği )apmış gibi Baş· etııediklcrini bildirdiler. l\u ~ 
bakanla Kaşani arasındakı gc. şartlar altında ben de okuvam1 ~ 
çımsızliğin gittikçe iddetlen· yarağım. Ze\·k alarak, herhangi ~~lly 
mektc olduğunu muhtelif ~e- maddi bır menfaate dayanmak· 

1 ~===~z 

Reji: 

RYDlN G.HRRKD~ 

sllclerle yazmı~lardır. sn.ın, sırr halka hizmet etmek ı maksadı ıle gittiğim radyo ida· -~~j:2:1~:?Jm~~~~fj~~I 
Manevi Silahlanma Teş- resinde bın;ok acaipliklerin vu· 

k "I • ku bulduğunu itiraf etmek zo· 
ı atı Başkanına nişan rundıı)ım.o 

rıstan \ "C Romanyadaki Hus kU\ -ı lzzct Taner. 
, ·etlerinin çeki lmesi demektir. --o-
Gene bugiinku komiinist Çin hıi-ı 

1 
.. k" I k Londra, 17 (A.A.) - Yüksek 

tiımetfni tanırsak Korede harbe ur ıyeye g e e ce salithi) etli çeuelerın bugün bıl 
son \erilmesi, hatta Ilindiçini mülteciler dirdiklerine göre, İngiltere Daş TAKSIM ve İNCi : 2 - 4,30 - 7 ve 9, 15 LALE: 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 

• 

mesele inin halled ilmesi mum- bakanı Churchill, Başbakan Ei· l 
lı.ündür. Yenı Ddlu, 17 (AA.) - Baş senhoıH~rle görüşmek lizerc şu verildi 

Le J\londe hunu iler i siirmek!C' bakıııı Nrhı u, Mıllet l'ılcdısıncte bat vc~·a mart a) lar ında Amerı· 
herabt'r bir ı;e~den eı;di e eıli- bır suıılı crıaplandırarak ~oylc ka)a girlecektır. YPni Delhi. 17 (ı\.P.) _ mııı 
yor: Rus)a ile anlaşma hakikı dcmı tır. 1 Bu ~cyahattc. kendi ıne Dış· Alman~a htikiı ıııetı bugiın • .l\tıi
bir sulh demek olma3 acaktır. nu\ Sınkı,n dın gclcıı 101 kı,i-ı ışkri Bakanı !~den ile .:'llalı3e ne'i Sılahlanıııa Harekeli• bas
sebeplc m üdafaa kun·etıerini :ırt !ık hır nwltccı rııpu Keşmırdc Bakanı Butlerııı refakat etme· kanı nr. Frank nuehman'a, harp 
tırmağa de\·am l'tmek ıaıımılır. bır ç ın k ıldıklan onra c lerı ıhtinıalı '3rdır. sonrası deuindc Almanya ılr 
Yapılac:ık :ınla manın bUl\ll ek kım 1° ı'' taııhı onlarında kat'ı y k h ' d 22 OOO . . Fransa arasında dostlııgu iııkı!i:ıf 

niğer taraftan giırliştüğümliz 
Hadyo \llicllirıi Mes'ut Crmil Tel 
bızc bu hususta şunları söylemi~ 

Bu emsal iz !ılm. 31 Aralıkta E ki•ehir t.ALE. 1 Oeak'R \danı ERCİYES, 5 Or kta A 
kara, A :'\J\.\RA, PARK ve SUS. 6 Ocakta Bursa T.\ YY \ R :, 8 tlcakta Zonguldak ZE\ h 

13 Ocakta Mersin ır \ IS..=:V i. 18 Orakta Ks~ ;rri HALK si ncnrnlarında 'e pek ~akın 1 
ıır: 

" lli \ m idaremiz tarafın· yurdumuzun bütün sinemalarında gö):<>rılerektir. 
dan h~ bit ilittlM m~cut d~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ :~~~~~~~l 

t r.) c uğratmasından korkulabi- o arak ~eı'r mrk uzcrr Turkı 0 0 
ama a ' ııçı l etlırnıck b:ıhsınde o)nadıi!ı mUs 

lir... . ~ c~ .•m tır. grev halinde bC't rol ıçın Lıyakat Madalyası 
~us)a ı le ba ba a ı;oru mr. fik- BJ kı ılık d er b r mullccı nışanını k\·cih rlmi tır. Dr. 

rlnın taraftarları Amerikada da wupu dn 1!l arallkta Snnagar- Tok)o, 17 (A.A.) - Yokoha- I Rudıman hıılcıı hareketr mPn· 

gıldir. Kendisinden radyoda o. 
kuyamı~aeağına dair bir mektup 1 
aldık. llıç bir şarttan bahsedil. 
mbordu. Burada bir çalışma ni ı 
zamnamcsı me\ cutlur, bu nizam 

\-ardır. Tnıman huna iddctlc rı Tuıkı)c3e har kd cdec<'k· ~a şehrınde Amerıkan kuv~rtlc- ,sl!P 150 kışılık bir grupla Hın 
a le) htardı. Son gunlcr zarfında tır. rı tarafından istihdam cdılr.n dıstanı gezmektrd ir Nışan kcn-
bu hususta sc ini tekr:ır ~üksclt- 22.000 Japon iştisi 24 saııt de- dı,.,ıne Alman elçilıği k:ıııçılan 

nameye u) nınk mecburiyetinde· 

:>iz. Pek tabii hususi şart kabul 
cdemcyız » 

--o--
Adi suçlardan tevkifha-

mlş, Kongre) e ı;ondenliği me- kdakarlıklarılan bıkmamalı~ ıı.1 vam edecek olan bır grev il.ın 1 Hcrbcrt Richlcr tarafından veril 
ajda askeri ha:zırl ıg:ı 3eni bir I Dun\1ıııııı tııi~ iık bir kı~nı ı ko- etmışlerdir. ıniştir. Törcndr Hint hliki'ımetinr 
hız \ eritme ini istemiştir. Raş nıunist trhlik<' iıır ınarm.ken l 3 • Gre\', Japon işı:ileri birliklrri mensup resmi şahsıyctler de ha-
kan d iyor k i: •Askeri istilı5al canıak ıe\ kli olamın~· tarafınılan ('ıkarlılmıı; \'e hu gıbi 1 ı.ır bu hın muştur. 
bugün, Kom harbinin basladığı Suraıl:ı burad 1 du ulan Rıı l :ı yer lerde c;alıljan herkes greve GI. Gökse nin Atinada 

n e ye gelenlere verilecek 

giınt'! nhbetlr 7 m i li faıladır. ilr ı;Önı'jmc sı·~leri Jrnkl.ııı rl :ı iştırakc davet cdilmişlerdil'. 
F~k.a t k Afi ıl rğilılir. Yatı tırnıayı ri enho\\rr ne ıliışıiııu) or"! lhı- lşçilrr, naha iyi bir çalışına 
du~unme) erek uzun muclclrt <la- mı ) <'ili ba~l.an 20 oı·,ık t a iıla ı c- şartı ıle, ı~ı;ıler 'e ıstihclaın eden 
ha yarı dcrber hıı l de hulun )I clınc :ıldıkt.ın sonra ögrcne- ler ara!>ında bir kollcktif is ınu
ınaklığımız icap e<ler. Yaptığımı7.' <<'..,iz. k:ıvelesi akıl ini ı tcnıekledirler. 

•• 

SUT 
CUMHURiYET 

RASll~ 
inTİLAFI 

B. J"rlrk yazıyoı: 

Bir gazetc>ci şantaj yapar, 
yiıni menfaat temini içm elın· 
deki kalemi tehdit vasıtası o
larak kullanırı.a ceza \'eriyo
ruz da, ona ,aynı kalemi i tc
dıği gibı kulla ldınnamak için 
menfaat temin edenlere. gazele 
cıyi ayartanlara ncd<'n c<'za 
~oktur?. Çunkli, bunu ~apan
lar ga)Ti mes'ul kll\ vetkrôır; 
fakat cndlkalar, cemı~etl<'r 
bu )Olda "'ıkı tedbirler alırlar
sa basın ahlAkl hiç de •ılsC' kıs
men tehlıkeden kurtulmuş o
lur. Ak i halde memleketle 
basın htirn)<'ti me\cut olsa 
bile hür kalemler cksilır Du 
da hem basın ·cin, h<'m mem
leket ıçin zaraı lı olur ç,ınkil 
matbuatın hakil aten memleke
te hizmet cdcbılmcsı musta
kım olmasile :kaimdır. Bu is
tikameti bozanları me~lek te
ekküllerindcn atmak 'c sebe
bini de umumi efkara arzet· 
mek bu teşekkilllerin \azifesi 
olmalıdır. 

Basının k<'ndi ahlakını kc-n
di koruma~ a "alı~ma) ıp bu 
)Olda ba katarından ~ardım 
beklemesi, medet umması. hat 
tfı ekvacı olması kendı mev
cudh etinı 'e mesleki ru~duniJ 
inklr olur I'> 

HÜP'llYET 

Gf NA \ "Dl!\' 
lhirr i)et, Kulağımıza Gelen 

sütununda yazıyor: 

·~ Mecliste Oe\lct Ba· 
kanı lı?--ıa:ımer Alaknnt ıkti
darın artık methi\ ccı gazete 
tutmanın fa) dasızlığı kana atın 
de olduğunu söylemi~ .. 

Birat geç amma yine de sa-

-

Sokaklara num:ıra ' erilecek - Gazeteler -
Be inı, bu 'okaklara fılfırılan fn la ,·erirsr.k 

( Qıı ... ht~rl11tl, 

b h .erıller h ~ ırlar oisun '··• 

AKŞAM 

CEU Lİ:\1 llAl.1\:E\"l 
lll 'l' l Y \ClNı\ 

Akşanı'ıla Uikkatlr r 
n uııu a ) 1111) or: 

o il lkC\ lcrıını hakkından 
ı;elındı. Is lls'!ği açıklanıyor: 
Kımı okul, kımı ha tane. kimi 
resmi daıre oldu Gerçı okul 
dJ ı\ ı, ha l nr. dr, resmi da· 
ıre dr ... 

Fakat Alalurk dustınmU§tli 
kı· ~u men.lckı-tte se\ ıye) i 
~uksel'mek ıçın kiıh konferans 

\erecek kfıh ergi açacak, 
kah ti)ııtro ornanacak, kfıh öğ 
retıci mahıvettc ınem:ı gö tc· 
rılecek, kah sroru, kiıh [olk
lorıı de tekliyrcek, kfıh bir 
rrsmi misafir nğırlaııacak 
IlalkC\•lerinl' ihtly:ıç , :ıı-. 
Atattirkiın işaret ettiği ihtı· 

~ a~-, fırka rekabeti )·üzünıleıı 
~ o~oluvcrırıış drğı lılir. De\ anı 
<'eliyor Öykysı· gelrlim ha l 
J.:rvi ihtiyacına .•. Bu n ları $im 

ıli D. P . nı: ı tcn~ip edeceği şe 
kılrle· 'el ev, isimleri demokrat 
f'\i olarak ihya etmeli! .• La· 
kir, ) ine bir politika ~elmesi 

l ememe i için hukuki bakım· 
dan ağlama bağlamalı ... • 

AUııa, 17 (A .. \.) - Turk lla 
cezalar 

va Kmro,etıcrı Komutanı Gen<'· Spokanc (Amerika), 17 (An
ral ~luzaffcr Gok rııin buglııı k:ı ı _ ~chrin l'olb ınıirlUrli 
öi!leden sonra Atın:ı} ıı gelmiş Cludc Phep aldı~ı bir kararla 
t ır. fıdı suçlardan tevkifhaneye ge-

Gencral Muzaffer Goksenin ı lenlerin sigara içmeleri 'e :ı'k
Atınada dort t:ıin kalacak ıc bt; şam 18 elen sabah aat 6 ya_ ka
nrada Yunan askeri şah t) rtlerı d?r u~ ~ımanın ~asak oldugunu 

1 ğ .. ü 
1 

d k" bıldıı mıştıı·. 
c )apaca ı gor şmc er e l ı 
de\·let hava kuwetlerinin Al· Bıı kararın alınmasına sebep 
!antik Paktı . . . d 1 olarak, h:ıpisane~ i de\•amlı sabı-
. . . çer~e~e 1 ı~ın e kalılann oteli haline getirmrk-
koordınc edılmesı mesclesı ba· ten kurtarmak için olduğu söy-
his mevzuu cdıleeektir. lenmiştir. 
---------

.. -

Busun :llatinclen.len 
itibaren 

• 

iPEK 
Sınemasında 

Fn biı) uk maceralarla 
muazzam \C renkli bir 

şaheser 

' SON KORSAN aıı- ICllln ..-

l.ıf .v;,t' t 'l.'{ 
{1 UOUM'IJl.J lf; .. _ 

PAUL HENREID 
... -ll!bı 

(l,a,t UC Buccaneı>rs) 
Heııkli ve Orıjinal 

nüsha ı 

Raş Rollerde: 

KARI:\' ROOTH -

IAR \ ' .\SDERSO:"\ 

Renk cennetinde )aratılan harıka 

RENKI,İ 

TAltZAN ® o Beyond Thc Bluc lloriıon11 

ı>orothy ı.,uım.m - Richard OF.N si~G 

PATRİCİ.\ l\IOUİ 'O~ - \\'Al .TER ı\Rl.L 

BU AKŞAM 

---AR Sinemasında ---
' 

MÜKEMMEL 
BİR TUVALET SABUNU 

VE EŞSİZ 
BİR CİLT KREMİDİR 

------------------- i tanbul 3. ünciı İcra 
luğund:ın: 951/61C8 

Ankara İl.incı An f:ırtalar -tc Tamamen hususi ve yepyeni bir 
formülle imal edilmiştir. 

-tr Cildinizin derinliklerine kadar 
nüfuz ederek yabancı maddeleri 
iyice temizler . 

l:\o 23913 \e 54 de Supu li.ı 
Hakkı Tokatlıo luna 8.7 O 

~ Sivilce ve siyah beneklerin te
şekkülüne mani olur. 

*Teninize bir kadife yumuşaklıQı, 
btr çiçek tazeliQi... yüzünüze 

sihirli bir güzellik ve cazibe 
timin eder. 

YILIN ANSIKLOPED~I 
UmomJ ratbet rekol'1Ula kıraıı. vakttDdetl enel meveıid'a 
t\ike&ea; En btlytt.k takvi lHmleriA. · 
fllcnoflann, mtltefellkirieria. doktorlann, mnMımnl!rin. 
· ti ı kisyecilerln. buı Her yıl Mft .ne aldıbnt& ' 

SAATLi M·AARIF DUVAR TAKViMi 
Sadece blr takvim df'iil, hakiki bir bllp b.aıhae~ldir • 
. \,·lardanberf mUtehusısl&r& h&z.ırlatılmakta olan bu eşsiz 

takvime sahlb olmak fınatuu kaçımıayıaıL- · . 

· SAATLi MAARiF DUVAR TAKViMi 
Ye·ııı yıtıa en kaneUi . ana.lklopedJk· esnt 

: · · Bayiinlzdeıi ·ıstıemekte acıeht ediniz. 
ofucaktır. 
~· . '; 

1 30~/950, 15.9.9:>0 \'C 20.7.95U ta 
rıhlı senetlerle b:ıkı) e 5871 l • 

1 ra borcunuzdan dola)t nnmı 
za ~ıkarılan bdcme emrı g 
betiniz sebebı) le tcb ı ,z 
gelmiş ve ıcra )ar ıçlığınca ~ 
glin süre ile ödeme emrın n 
nen teblığine karar \crılmı o 
duğundan işbu ilanın la ınl 
dığı günden ıtföaren borcunu 
) irmi gün ıçınde ôdemenu. b 
cun tamamına \ l') a bır kı 
na i:ırazınız \arsa yıne bu 
re içinde dilekçe ilC' ' a 
hen irra daıre ine b ldırm 
'e bıldirmediğini.ı. ta tırdr 
nı siire ıçlnde 74 cil mad 

1 

gö~e mal beyanında bul.ınm 
laZimdır 

Be) anda bulut'maısanız har
lc ııız~ ik olıınacağırız \e 

kate muhalif brunda bul ı 
~unuz ta'itirde h~p 1 e • 
dırılaca~ınız. borcu o1 m 
)a itıraz etmez~enıı ha kını 
cebri icra)a de\3m <>dıle 
'"bli~ ~erme kaım olm k 

r ilAn olunur 19768 

ZA Y 1 
i~ıanbul Üni\·ersilesı Tıp 

ıtüllesı ~<'kanlığından ald ı 
'i863 n••maralı şebek mı ka 
ıettım Hükümsüz olduğu ı 

ı olunur. 
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.: Jnapusnne ee~ 
.L-:::::::::~~, ~--::: MEHMET 'f.4.Nll< 

si 

AÇllK 

- l 'I n )Cd nri Koğuuuuş• •• 
C z tekke 1111' •• Barsağı. 

rı verecek de.,:il a .. 
n n rı kı çık,tı. Kara\ anacı Uskur Zıya, tabağına konan 
el n ul aaan .• >emeğe itiraz etti: 

1:" - Koy be )ahu .. Nohudun· 
~ dan da koy .. 

Heeec~'.. Hıl'arın 
Kepçe) i \ersene. 
r m an ut• .• 
1ı kepçe)' ı koştur-

- Lebb k Ab'clm' .• 

Lüfer Mehmet, başını kaldı· 
rıp Ziy:ının yüzüne baktı: 

- Ulan arkanda kaç kişi var, 
görmüyor musun? 

- Görüyorum am:ı, sekiz no. 
hut ko) dun bize •. Ötekilere ÖY· 
le mi ko)dun? 

- Ya nasıl koydum? 
- Lenger Jlasana en ııs:ı •ı 

yirmi nohut koydun .• Ba ka ı· 
na iltimas geçip de bize suyu
nu doldurmanın bir lüzumu 
\ar mı? 

Lüfer Mehmet, Uskur Zb a
nın :ıı uzu ne baktı: 

- Ulan marpuç tortusu'. 
Lenger Has:ın benim anamın 
do.,tutdu!:u de~ıl a! .. Hükümat 
ne verdi) e onu koyuyorum he 
pinıze .. 

- Boş ver be dinini se\'er· 
sen ... 

- Ne dedin ne~ 
- 7.ınk dedim. 
- O senın zrnk dediğin :ıs· 

pidan tarlasında olur. Niyctıni 
bozdunsa pcstlen söyle .• 

- Onu öyle demezler, pey. 
nlr ekmek yemezler .. 

Lüfc-r ~Ichmct durdu. U kur 
Zı) anın ) üzune ters ters bak· 
tık tan sonra: 

- Ulan' dedi. Su kepçe fu
kara m:ılı olma a. dinime, ima· 
nıma suratını sıçan )Cm~ dut 
pe 1 lirıe çe\ ·,.· dim. l\Iüsluman 
kı mın:ı :ıbd t 'z z manırıda 

tarnk kestirme Cenabı R:ıbbe· 
n'l h • ı ı. k :ıınana s:ıkızı 
gibi çiğnerim seni.. 

Ağız d:ıla~ı. sunturlu bir k:ı.~-
a\ a do"nı "idiyordu. O· 

teki mahkumlar aray:ı girdiler. 
Bir taneı;i. U~kur Ziyayı siiriik· 
liyerek koi!u~:ı doğm gütlirdii. 
O. nohut çorb:ısının SU)unu üs· 
tilne b:ı~m:ı dökerek yiirürkcn, 
bir yandan da homurd:ınıyor
du: 

- Bu, ~ırf buaün del!il ki 
anam babam Her gün böyle . 
Hükiımat nohud•ı çuvalla \e· 
rir. Aşçı :ıc:ık deyyuıı ken· 
dine to torb:ı s kız lebleb · 
si kavu. ur. Y:ıi!ından, soğ:ı. 
nınd n çal:ır. Acı suyu yemek 
dıye önümuze d:ıy:ır. Bu dey. 
yus da böyle y:ıp:ırsa, bız ne 
yiyelım? 

Bu tiirlU kav"alar her gün, 
her yemek d::ı.t:ıtışta oluyordu. 

raııs z Koınedi 
Tiyatrosu • gc .... yor 

.. -
Georgcs Rollln 

ti). tro \'e sinema :ırllsllerin
drndir. 

l 'tni Ur reı im sergi l 

Dün tay:ı Galrrisinde Dr. 
Fikret Ürgüplü'niin ya •lıboya 
'e guaş csC'rlcrinden müte ek. 
kil bir sergi açılmıştır. Sergi 
31 Aralık'a kadar. Pazar'dan 
başka hergün 2 30 d :ın 19 :ı ka
dıır açık olııcaktır. 

Konsen·atmır Türk nın ikisi 
:konseri 

Konsen·ııtuar Tiirk musiki~! 
icra Heyeti iiçüncii konserini 
r.engin bir programla önnmnz. 
drki 21 Aralık Pazar sabahı sa
ııt 11 de T:ıksim Beledh·r ı:ı:ır.1-

nn und verecektir. Kon erde 
Silzk rdan sr' ılrn esrrltr ç:ılı 
n:ıc:ılt ve muhtelif ~olol:ır ya. 
pıl:ıc:ıktır Bund:ın sonraki kon. 
serler de hrr on hrc; ı:ıUncle bir 
genr T tn R,.lrdiye gazino 
sunda verilecektir. 

Konsere ait daveliyrler Kon
scrvatuar idaresinden tcvı..i edil 
mrktetlir. 

ı:obrrt Kolej Tiyatrosu 

•Robert Kolej Ti~atro tı • bu 
hafta Cuma \'e Cumart!.'sl ge
celeri, mcktl'bln tiyatro salo 
nunda Thornton Wilder'in ·Thcı 
Skin of Our Teeth• adlı kome
disini tem.;.! edecektir. Modern 

~ _ .. ~ 
! /. .. . . ~ r1~,·::~: 

~liJ/ 
~~\ 

J
"~~. 

"' iYJ. , 

. . . . 
<; . 

1\lapu anenin Ağalar ko· 
ğuşunda ) atanl:ır da vardı. On· 
!ar, memleketten gelen bulgu· 
ı u, fasul) eyi, kavurm:ıyı yal
nız ba l:ırına yemezlerdi. Her 
biri kendi yanında, Adem ba· 
b:ılardan bir iki ini beslerdi. 

Zaten nı:ıpus:ınede tencere 
k:ıvnat:ının ilib:ırı da b şk:ı 
tiirlii olurdu. 

B ir Salih Reis v:ırdı. Cinayet· 
ten 24 yıl:ı mahkumdu T:ı. 

b::ıkl:ırını. çamaşırl::ırını Y:ıni 
:ıdında fakır bir m::ıhkfıma yı
katırdı. 

Yani. S:ılih Reisin l\lest:ın 
::ıdınd:ıki kedısine de b:ıkar, 
rci ın sok:ıkt:ın aldırdı •ı ci-
eri, b:ıhçl.'nin bir köşe inde 

kedıye )edırlrdi. Mapu :ınede 
bıç k olmıldı ı için. Y:ıni ke· 
d i) e verrce , ei eri elile ko· 
p:ınp parçalardı. 

nir tin c ğerin, nefe~ borusu 
kısmmı ağzile kop:ırıp haY\'3· 
nın önüne :ıttı. Mest:ın bunu 
kıtır kıtır çığnerken Y:ıni de 
etr::ırını usıılc:ıcık kol:ıçan etti. 
Kendi ini. kimsenin r.örroeme 
sini istiyordu. Ut:ınıvordu. Ci 
J?eriJJ d:ını:ırsız yerinden. iricr 
bir p:ırç:ı kopardı. Tekrar y::ın 
"Özle ctr:ıfını koll:ıdıktan son 
ra. kop:ırdı •ı lokm:ı) ı usulc:ı 
a zın:ı :ıltı ç · nemi) e b:ı<:lıclı 

i!ı \akit, Mc l n d:ı önünckki· 
ni bıtirm 1 i n ·nı kaldıı ın 
Yıınınin ) u ine b kt ı f:ıh 
kum iılice ) apl ı bu hareke 
tin. h.) 'an t:ır. fınd n f rke 
dildi •ini ı; ndı. Suur:ıltı bir U· 

t:ınmı hissi kinde. isi hrm!'n 
p:ıl' ı· "" döktii. kediye do •rıı 
~ılı ar:ık· 

- Vire r. m ı ~uz! dedi. P.ııt 
lıvııc:ıksın .• Orı le b:ık:ılıın, O· 

rlste ' .. 
Kop:ırdığı pnrçnyı hayvan•n 

1iniine attı. Tekr:ır bir lokm:ı 
d:ı kendisi için kopardı. 

Bu hrs:ıb:ı göre, ne Mest:ı· 
nın. ne de Yaninin kıırnı do 
y:ırdı. 

M:ıpus:ınede d:ıh:ı böyle bir 
çok :ırlık tablohrı seyretmek 
miimktin . T hin ht'lv:ıı;ı, zey· 
tin, be,•:ız peynir, h:ıtt11 ha· 
zen de p~ lırrn:ı ylyebilrnlerin. 
va7. ünleri giine~e ka ı cltıvar 
dibinde. kısın dumanlı koğu5 
l:ırd::ıkl sobal:ırın çe\•resinde. 
birkaç sııatlik tokluğun tıırlCsiz 
hazlarlle ırevlre geyire uyukla
maları göriilecek şey •. 

Bunılon sonraki yazı Cu· 
marte 1 gilnü çıka rak ) 

Rlnnchette Bnıno1 

Colelte niclıard 

tiyatro edebiyatının bir şalıc e 
rı sa:ıı ı lan bu e erın tercüme ı 

bu mevsım Şehir Tı)'atrosunda 
da O) nanacaktır. 

laa'ata 
Ucüııcü Seıı .:. 

konser 
Yazan: FİKRi ÇIÇEKOCLU 

14. Aralık 1952 günü Taksim 
Releeli ~e ga1.in os11 n ıla Şehir 
Orkt~trası tara fından verilen 
ın e\ imin üçüncü S!.'nfonik 
Konst.ı i. 

ORKCSTRA SEFl - Cem:ıl 
Re it Rey. 

Program 
Fr. chubert - Senfoni ~o. 
8. Si. ın i n Witınrnı iş). -
C. M. \ on Wcber - Oberoİt 
m eıllirü. 

tini de bu saz:ı verehılecek bir 
sanat ::ıclamı bu gtıçlükleri yen· 
mi) e muvaffak olııbılir. Fakat 
böyle bir fed~kArlığı orkestra· 
nın fer:ı "tll :ızalarından nasıl 
istiyeb,Jirim? H:ıy:ıt o k:ıd:ır uç 
\C herk c; bu ) uku h:ıfıflet<'bıl· 
mek için o kadar çeşitli işler 
görmek zorunda ki sazl:ınn gur;
lüğünu yenmi)e ımkan bır:ıkmı
.>or. cOberon• U\erliırü kanaıı· 
timce pro"ramın en z::ı\ ıf p:ır
çasıydı. U. Srhumaıııı - Senfoni :\'o. 

4, oıı. 120, ne miıı. Schum:ınn'ın Op. 120 dördün
<Poe· cU Re minôr senfoni i hakikat· 

te ikinci senfonldıı·. Bu e erini 
sanatkar on yıl 1 leıııiş ve bu 

J.'r. I.i ;zt - l're liiıller 
ıııc s} mııhoııi c ııır). 

. . . arada d iğer iki senfoni de bcr; 
Orkestra şerı Ceııınl fieşıt ne~ teleılıği için ııslınd:ı ikinci olan 

bu defaki konserini baştan b:ı.şa bıı senfoni dördüııeii olıııuştıır • 
rom~ntik . bestecilerin eserl.e~ı~·· j Rr minör senfonisinde dikkati 
le suslenıış. Romantık musıkı)e çeken cıhel e eri i ~lıyen çeşit· 
öneliliik eden Webeı .. den başlı· Ji temal::ırın bırbiri,>le benzer· 
y:ırak içli Schubert'i, h?ye~:ınlı ligi, yakınlığı h a,>ni so,>d:ın 
Schum:ınn'ı ve t:ışkın Lıszt ı de oluşudur. Bu suretle e er bütiln 
içine alan mükemmel bir prog- liik k,ızanmış oluyor Bu senfo
ram. ninin ilk kısmında birbirini sık 

Schubertin Si minör •Bilme- ~ık kesen temaları; bu mu~iki-1 
miş senfoni• bu konserde \"U· deki o helecanlı, o nC'fes nefese 
zuhlu, berr:ık ve aydınlık bir hali b::ış:ıri) le ifade eden Cc· 
anlayışın if::ıde idir. Orkeslr:ı şe m:ıl Heşit, Homance'da, (Schu· 
fi r:ıh::ıt ve emin bir id:ıre ile mann musiki inın o nefis sayfa. 
dikk:ıli çekti. Her s:ız grupunu sında) ükunetli bir hava yarat. 
elindeki sihirli degııekle dilediği ııı:ısını bıldi: ve Scherzo'nun ın 
gibi dile getiren \'e onl:ır:ı is· ce, zarıf karakterini belirtıı. 
teginl en nçık bir t:ırzd:ı dikte Schum:ınn'ın musikısi insanda 
eılcn bir orkestr:ı id::ıresl... Schu· frenlenmesi güç bir he) ccan ya
bert'iıı bu giiıel senfonisini çok r:ıtıyor; ve bu Jıeyccıınl:ı mıısiki 
rllııleclll!lnıizi iddi:ı edenler bıı· ıııes:ıfclerini bir find:ı aşmak is· 
luıı:ıblllr. ilen bıı fikirde dcği· tcgi belİl'i.> or. Son kısııııtla 
liııı. l!:ılkın alışık olıluftu eser· (.\llegro'da) tempo daha az hıı 
!ere pro r:ımd:ı sık sık yer \'eril· lı olsa.} dı bu mu~ıkinin detnyla· 
mesinc t:ır:ıft:ırım. Öyle ki ·Bit· rı daha iyi belirecekti sanırım. 
memi~ senfoni• yi tanıdık bir Bununla beraber senfoninin bii· 
çehre "ibi, bir dost gibi karşılı· tünü güzel bir b:ı arı örneğı,> dı . 
~an dinlevici; biraz sonra mesela Franz Li zt'in )azdı"rı 12 sen· 
Schuııı:ınn'ın senfonisini vey:ı fonik siir (Pocme S)'mphonıque) 
r.iszt'in Prclüdler'ini anl:ım:ık arrsınd:ı P elüdlcr en çok dık· 
için dikk::ıtini r:ıhatç:ı bu eserler k:ıti ç<'keni ve en manalı ol:ı· 
de tek if edebil sin. Senfonik or- nıdır. Her turlti tas~ ir madelesi· 
kestr:ı ı~onserlerinin bu türlii nı ti llinclen sı.> ırıp almış bir e
tertiplenmesi, öyle s:ınıyorum ser. Preliidler L:ıııı;ırtine'in şu 
ki çok se li musikiyle ıılısk:ınlığı cümle inden do •mu~tur· • Haya
henliz yeni ol:ın h:ılkımı1.a, bilip tımız. ölümıin ilk muh'r~em na~ 
t:ınım:ıdığı e~erleri :ınlam:ıkt:ı mesini terenntiın elti •i o meç 
v:ırclınıeı olac:ıktır. hul şarkının bas!. ngıcınclan baş 

Welıpr'in •Obcron• m•erlUrli ka bir şey midir?• [ iszl bu e·ı 
bestecinin diner uvertlirlcri gibi serinde sevniyi, ~ev"inin 7.e\'ki· 
oprrnııın ·h:ıv:ısını• h:ızırlayıp ııi. fırlın:ıl:ırla sarsılan ve ıılt· 
hliJas:ı eden Ldeta kiiçiik bir Ust olan ruhu. ruhun cince selA 
dr:ıındır Genç yıı5ınd::ı y:ızdığı mc:tini, tabiatin koynunda ara· 
iki senfonide orke trıının ses \'C nı:ısını \'e sonr:ı ~avaşların zafc
:ıhenk inık,nıları bec;teeinln "ÜZ· rinc atılm::ısını, nihayet son sı
lerinl k:ım:ı tırmış \ e bu ) üz· I f:ı;ı , gını ezeli \ c ebedi hakikat 
den mrlodık unsurla ecerde bu !erin :ızametınde bulma ını u 
lunnı:ı 1 creken ~. ~l:ım ~ apı~ ı ultulu b r k yn ma h:ılınde ı 
ihm:ıl ctmistir. Ilö~ lec senfoni f de eder. l ç se t n kurulmuş 
ı;:ıh ınd:ın uzakl::ışnıı ş, buna kar hır tcm.1d n bit ip tukenm z b!r 
tık ll\ ertilr t:ırzını biitün "<.'· musiki hazinesi bulup çıkaran 

nişli~i w• zen"inliğiyle kendisi- bestecinin bu ese" nefis bir 
ne m:ıl!'Clip işlemistir. Weber'in senfonik sayf dır. Orkestr:ı için 
IPrclb ettiği ve orkestr:ıda sık ve hımısivle bizim "enç orkes 
sık sc~ıni dinletmeyl sevdiği lr:ımız için ç. lınm::ı ı güç bir e 
S3Zlard:ın ikisi klLrinet ve kor- ~er pl:ın Prcliidlcr kon erlrı en 
nodıır. • Oberon • uvertürlinlin i:ı:ıc::ı ılı p::ırı::ısı olrlu Cemal ne
çalınısıncl:ı klilrinetln başarısı sıt bu senfonik şiiı i, <'n ine<' de 
kadar kornonıın ::ıksaklığını be· t:ıyl:ırını bile ü1 ecle bırakmı· 
lirtnıellviz. Korno ı:ok giiç bir ynn bir niHıızla ve c~erl ören 
s::ı1. Fakat gilçlliğil nisbelinıle hisleri a\'dınlık hir ifade ılı! 
orkestr::ıy:ı nf'Ci renkler k:ıt:ın belirterek ç::ıldırdı. H:ılkın :ınl:ı 
bir ses. Oyle s:ınıyonım ki, t:ını- yışı ve bu anl::ıyı~ın if::ıdes i o· 
dığım bazı nere~li s::ız s:ınalkar· lan slirekli alkısl:ır, h::ık edil 
J:ırı "ibi. Cf'\' ı h I<' birlik!<' \ak miş bir b:ıc rının mükafatı olel·ı. 

TiYATROLAR 

* !'IF.RfR DRAM TİYATROSU -
\'AlJ!ıİ Kl?. (l.11 ı::Aanı:o) Y .. an: J 
Anou lh - TF.I .. 4"167. * !'JF.1111' ı.:o:m:ııt TIY\TROSr
Alll·rıı ııu ( \n•nlc and o• ı ı.ace) 

TEL. 40,01> G•r•'erl 2 ı do, l'aıar ma· 
tin..ıl l 5 :ıo da nram'da l'aurt 1, 
Kom• ı d• !':alı l•mo 1 roktur. * şımtr. T1YATROSU F.llt "Ö:'>(' 
nö1.t'11t• - çı::-. rı R Ya an: Q Ma 
urbam P•r, C •rl•d. Pa ar rr e 21 
I• Paıar ı at ı' O da 
r n 1!! el• KCÇf K "'Alf!l;E'de ı;r. DO~ 
TARAMA?. - 1 aıan: Aratha C r ,1 • 

TEi. 40"76 * l!AK!ô:f" • :ıı.ıuurm:r. KARA· 
C'A - KOll ER VE OTF.st - TI:l, 

ll'A DF J.F.. * YUNAXr \ - Kalatl heın1!re· 
l•r nperot t•nı• ileri. Sarar'da. TEL 
•ıo;o, 

SiNEMALAR 

* .Al,KAZAıt - ytanın E!lrl 
{ ar ı: ı •ro - T ırkço). 

AR - (F rarl A tar) (Jea 
ı • ... Tr ... or Howard) * ATI.AS - Ar. an Y retli Alah 

,..,, Grft rer). * Fi llAMl!A - S ilbların ClAZA 

anw1•k) * l~<'I - C nr ı ifan (T rk F 1 
mi). * trr.K - Ron ı•a1"1u'1. * (,\t.F. - (' llnn * MF.1.F.K - \ ka \"eda ( V. John 

lı M Gu re). * H 'M t it - C> rano de llerı:ernr 
o , 1ı· ... rrrrl. * 'I' u:slll - r•rnrlı ilan. 
* \ Jl.lllZ - ı ndr•ella (\Yalı n, 

KONGRELER 

l nın acıı , 
t •rnl raı ılaral:t r. 

1 YEN! NEŞR)YAT-, 
-;-;.'nK FOi Kl.OR An H•rtnllA·' 

ı.u:ı - Da alık drr, hı .cı numa· 
ra•ı Aralık il"" lar 1 1 ılır" do eri 

n ı k f' •• ı 

.ı ' ta •i 

lfallr edrbl· 

~An&I 

F. nar 

P K ı 

~ 
Anlatan: NACiYE:- ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

!'\aci) c (:; 11\ er l'aşanın Ortakiıy sırtlarındaki e\İ 

s 
• 

urıla ı öıınıek 
göziinıe u ku ırı 

1, 2, 3, iinC'ii tl'fri kaların 
hulasası 

• t •ıl•n ~ac H F.n 
Ftr e 

-4-
$ehzııd!' ~ar:ıylarına dışarı 

dan altı tabla gelirdi. Rcylık 
mutfaktan grlen hu tabl ıı larılan 
e\·deki bendeı;:An istif2de edr.r. 
di. Kadınlara, Ş<'h7.acle ve su! 
tanlara C\de ayrı ayrı tablalar 
hazırlanırdı. 

Yine çocukluk hatıralarım 
dan birisi ele şudur· Bu tabla 
larda ze) tin) a~lı ve balık gibı 
şc\ ler bulunmazdı Bunları an· 
cak ı ted ğ mlz zaman e' de a· 
rap bacılara ısmarlar. onların 
pişırdigi zcytin)ıı[:lı dolma ve 
zeytınyağlı yemekleri pek ca 
nımız çektiği zaman hususi su· 
rette \ aptırırdık. 

Kırk, <'ili odıııık saraylarda 
y<'mek odası yoktu. Anlattığım 
gibi, aile sofrası diye bir ~ey 
kurulmazdı. 

Babamın yedi hazincdarının 
sıra ile dizilip kendisine servis 
y::ıpm:ıı:ı hal1i gôzümiiıı öniinde. 
dir. Yedi kalfa birbirinin elin
den tab::ıkları alıp baş hazine

dara kadar ulaştırırlar, o da 
babamın öniine koyardı. 

Babam çok defa beni odasın 
ela yemeğe da\et c<lerdi. Raba. 
mı son derecede çok se\•diğim 
için böyle günler benim ir;in 
a.}Tıca sevinçli \'e neşeli günler 
sayılırdı. 

Sara) da kalfalar da tabakıı 
tabaka idi. Her ışi görenler 
başka idi. Sarayhların hepsi 
çerkı-z \ e\ ıı Abaza idi. 

DoM•Jj!um ve çocukluğumu 
g<'çırdiğim bu d"kor, uykusuz 
ı;rçen bu gecede gözlerımin ö
ründe canlandı. 

Ondan sonra ou J?özler daha 
nder gördü, ne değişık. ne bl! 
birine zıt dekorlar içinde yaşa 
dım. neler gordum, ncl!.'r çek 
tim. Bir ınsan ömrü içine b•ı 
kadar değışıklık nasıl sığab lı· 
yor? 

Yurelıı dönmek sevinciyle gö 
züme bir thrl!ı u~ kıı girmiyor
du. Ortaköy tepesindeki kciş
kıın her pcnccrcsındı>n ı:ıiriineıı 
manzara başkadır Rıı defa d1 
gözlerimi Bebek ~ırUarına c;e 
\'irdim. Ve babamın o clvard:ı 

ki çiftlığini \'e çlflhk koşkünü 
hatırladılJ1. 

B•ı kö ke Nisbetiye ku kd de 
nirdı, her ~az ora) a çıkılırdı 
O cİ\ arela Sultan Abdulmcci 
dın uçlincil kadını, baba annem 

Self·raz kadının da bir ktı~ku 
\arelı. Kcisklerin geniş bahçe 
lerinde atla \'C araba ile ı:e1i 
lirdi. Bab m ve kardeşlerimle 
uzun at gezintileri yapıırd ık 
Ben de kaı drşlcrim ı:ıibi pa.ı· 

talon ve çizme gi\'erclrm. On· 
lar kadar iyi ata binerdim. 

Babamır. çictlığe çok merak· 
\'ardı. Uayyanları çok se\"eroi 

Her sahah hahamla ya alla 
veya arab:ı ile mandrava s:idcr
dik. Burada bir çok inek. ko 
\'tın, keçi vesaire beslenirdi 
Mandrava gitmek beni çok eğ· 
lendirirdl. ç·rtlik bir aralık o 
kadar genişlemiş, ha)"\ anlar ve 
mahsul o kadar ço,!!almıştı ki 
babam bunları civardaki fa· 

1 Si NEMA TEN Ki TL ERi J 

FiRARI AŞIKLAR 
.. The Cloudecl l ' rllow... Re 

j isiir: f. Ralph Thomas. 0 ) nn
yanlar: Jean S i mnıons. Tr!.' · 
worcl Ilowarel. Sonla Oresdrl. 
l ıı xwcU Reed. Hnrrv Jo· 

nes. - J. ı\rthur ıt ıınk Stiıd· 
yol arı. 

Dünyanın hemen hemen en 
güzel, en mantıki zabıta 

rom::ınlan İngilterede yazılmış 
tır. İngilizlerin ya~acıığı polis 
ve cinayet filmleri de elbette 
bu uzun ve başarılı mazidlln is 
tifade edecekler. "Fırart Aşık· 
l:ırıı ile Ralph Thomas, Holly· 
woocl'un sık sık kıır,ımıza c;ı
knrdığı standarcl gangster fil m 
lerinc. dedektif filmlerine hen. 
zenıiyen bır deneme yapmış. 
V:ık'anın gittikçe diiğümlenınc 
sinr. heyecanın gittikçe kesif· 
leşmesine r:ıgınen: filmin umu 
mi :ıkışında seyirciyi yorma· 
ynn, huzurunu kaçırmayan bir 
\'Umu~:ıklık, bir sadelik var 
Rejisör, vahşet derecesini bu 
lan husunet'ten; kulakl şmış 
tiplerden, \•e aleUide O}' unlar 
dan hoşlarımıyor. Üstelik; ese 
rini, bılhassa ikinci yarısındıı 
gayet ustalıklı çevrilmiş bir t:ı 
kib dolayısiyle; f ngilterenin 
muhtelif bölgclı>ri İİ7f'rinr vav 

.Jean Simmonı 

mış. Bundan faydalanarak; bize 
gayet enteresan İngiltere !oto
graCları gösteriyor. Bütiln bun
lara oyuncuların ekseriya şuur
lu ve işlek olan oyun tarzlarını: 
Trevard Howard'ın aynı zaman 
da tabii, şasırtıcı ve e rarenı:iz 
olabilme kahJlivctlnl: .Jean 
Slmmons'ın efüellif!ini ve ca 
IAklı~ını il1lvr olmPJIVİ7 • F'irıı 
ri Asıklıır.. kP'1rlı tar1ınn:ı mu 
vafrıık llm11• hir e<'inai fılmD 
terrllbe~ltli r 

* n. A. nı.MAZ AltKO!I; - Harlı IKlh. r lllllt!l lV ,.:ı~i n 
hür sinema büyüklerinden ele bahsetmek ı:?azrtenın yer imkan 
!Hına bağlıdır RejisörlUk kitaptan ö~renilmez. Bu. aynı za· 
manda bir ll'ori ve bir pratik iştir. Sinema kültürünüzli arttı 
rınız. Rejısörlük sonraki iş. fngıllzce olarak vayınlanmıs eCı 
ne . Guıdeı serisınden fa)dalanabilirsinlz. alAka ve te\ecrühle 
rinizc teşekkür ederiz. Filnf'ma Ku$1J 

kirlere ve ihtiyacı olan ailelere 
dağıtmağa bacladı Tabıi sat· 
mak hatır:ı gclmezd Zevk iı;ın 
) etıştırılen ha) van \ e mahsul 
zı)an olmasın dıve ancak bu 
şekilde bağışlanabılırdl. 

Ç'ıftlığın etrafı go:ı: alabildi
ğıne genış ekin tarlaları ıle ı;ev· 
rılmişti. 

Harma:ı \akli buraya çinge
neler gelırdı. İşte o zaman be
nim ıçın hakıki hır ba)Tam ba~
lardı. Çıngenel!.'rı seyretmeğ~ 
ha.> ılırdım. Fakat ne ı;are ki 
onlara uıaktan bakabılırdını. 
Hastalık bula ma korku. ile yan 
!arına yakla§mam katiı en ya· 
sak edılmışti. 

Fakat ben bu kadarına da 
razı idim. Onların neşeli neşelı 
$arkı soylemelerını dınlemeği, 
ıengArenk kıyafetlerıni SC)Tet· 
meğı ı;ok severdım. 

Bu değlşıklığı görmek hevesi· 
bdkı de iç mdekı, şuurumun 
altındaki serbesthk hasretinin 
bır belırtısı idi. 

Her istedığimi yapabiliyor 
sayılırdım. Saray hudutları için 
de her türlü eğlencemiz \·ardı. 
Tiyatro O) nanır, saz çalınır, 
şarkı sö) lcnırdı. Fakat herhal· 
de çocuk ruhum ha)alta daha 
geniş ufuklar ohbıleccğıni sez
mış olacak ki çingenelerin o 
başıboş vc.ı serbest hallerine 

içın için gıpta ederdim. 
:ıicğcrse hayar bana ne ka· 

dar maceralar, ne kadar ba$ıbos 
) aşıyaca ım seneler hazırlıyor. 
muş~ Bunu eğer o zamanki kil 
çtik kıza masal olarak bıle an· 
latmı:ı ol alardı, ıri mavı göz· 
!erini açıp hayretle dinler. bun 
ların imkansız şe)ler olduğunu 
dUstinerek inanmazdı. 

<Arkası \'ar ) 

1 Cyran~ergerac 
Son Silahşör 

.cyrano ıle Bergeraca. Reji · 
ör: lichac.I Cordon. - Oy · 

nayanlar: J o e Ferrer. lala 
Po\\ ers. William Pr ince. l'tJor· 
ri Camov ky. 1 IO)d Corri. 
ı:an. - United Artists. 
Kanaatımızce; sahne o~unları· 

nı \"e ormanları beyaz per· 
deye geçirmek. bu e erler Uze. 
rinde birer fılm denemesi yap
maktır, ve bu denemede. her 
rejisör; kendi sosyal ve ~ahsi 
iınkAnlarını kullanmak zorun· 
dadır. iste, bu filmde, prodök 
tor Stanley Kramer ve rejisör 
)llchael Gordon, ~;dıııoncl Hos· 
tand'ın pek tanınmış cCyrano 
de Berger:ıcn islmli plyesı üze 
rinde biıyle bir tecrübe yııpı • 
)orlar. Tecrilbele.rı daha çok. 
Cyrano'nun si!Ah örluğüniı ve 
talihsiz aşkını ön plana alı) or 
Bu bakımdan, bilhassa sılAhsör 
lüğU hakkında diyecek \ok 
Ama, aynı zamanda şair, fılo 
zor 'e silAhsor olan bu dehşet· 
li tipin lı;i ile dışı arasındaki 
tenakuzdan doğan be crı kahır 
bir turlıi bızc gcrektıği ölcü 
ele \eril emiyor. 

A yrıc·a. Cyrano'nun ölüm tor 
•ı üzrrinde yanılan de ı~ klık 
·c zaten, rrlı ıirün, eseri ge 
kliği kadar .ı:ılamadı"'ına ı 

aret sayılahi1'r Buna karsı 
lık. aktör. Jos6 f.'crrcr, zaman 
,aman rejısörlın çızdı{(i hııduı 
! arı aşarak bıze C) rano'nur 
kim oldubnu. \'e neden dola 
yı kıvrandı~ını dtı\llrmay:ı ç:ı 
!ışıyor. Jos6 Ferrer. hu roliın 
den dolavı. en lyı oyna~an ak 
tör mUkAfatınt kazanmı~tır 

a Aharar - İ ınbal. 

----------------------
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Toprağa veri lişinin 679 uncu yıldönümünde : 

[Doğu'nun bıi ---------°"' sevgısi, sonsuz 
r{ik ' 'e olmez f \'..\ 1.t\~ • ı bir ya~ama aş· 
m Üte f e k k 1- 1 ALdiilfJôki Göl.~•111arlı 1 kı, kuaretli, hat 
ri l\le, JAnA Ce- U r tıı zamanına gö 

IAledd in 679 )11 ;_---------------------~-- re korkunç bir 
önce olınıu:tu. dıinya görUşU 

Gertekte, ö lumiinden bunca yıl Me\lana; varlığı, daima yeniye, ve hudutsuz ileri bir duşiince 
&onra da onun fikirleri \c ilr- ı)iyt', uzcle \e do ruya bir \ar. Halk sevgi i ve halk un
Jeri olanca tazelılfü lc ya amak- akış sayan hu)iık mutefekkir, surları, onun şıırkrinin maya. 
tadır. Bu munasebetlc !Ue\linli 0 Ölıimumlızdcn sonra mezarı- sı. İnsana, varlı ın insandaki 
Cela ledılln hakkında onemli ' e mızı HryuzUnde :ırama. Arıf kemal.ne secde eden, fakat 
derin ineclrmder apmış bu- kı ılcrın gonullcrıdır mezarı- aOlgunluklar kusurlarla knrı-1 
lunan Abdulbiıkl Golpınarlı'nın mız hızı'TI• demıyor muydu? şıktır Sebzeyi sapı~le tartarlar• 
bir :> aı151nı ) ayınlı) o ruz. Golpı- Onca .ılem, daıma fidem olmu- ozıiyle insan z.ıafını da hoş 
narlı'nın geçen ) il çıkan °lll c\ - )Or mmdu \ie adem, daima goren, •Dinkrdcki ayrılık gı. 
U na Celaleddin• adlı eserinin akmı; donmuyor muydu? Du diş tarzındadır, gerçekte değıl· ı 
ikinci b a ımı )apılmıştır. Öııu- inanca sahıp olan l\levluni 1 ın hıikmıvle mczheplcrın 'e dınle
muzdeki .:unlerdc rle •ill e\ lana- ölum, \azıfc ıni yapmış bir ın- rin ustune çıkan, ·Kufürlc iman 
dan !':onra l\l c\le, mk• adıncla- sanın goçmcsi, )orulmuş bir dJnkıi şeylrr. Fnk:ıt SC\gi eze. 
ki bıiyuk eseri ) ayınla nacak- bedenin huzura ka\ uşması, fa- 11 ve cbcdidır• son ucuna 'a
tır.J kat ula~tığı grrçt' in, fakat ka- rıp adeta hır C\ gi mezhebi \'e 

1 7 / aralık/ 1273/ pazar. yani 
bundan, bugilnden bir giln 

once, tam altı yuz ~etmıs dokuz 
~ ıl bnce, dunyayı pırıl pırıl ay
dınlatan. bu kı~ mevsiminin ilk' 
gunlerınde bıle İstanbula bır 
bahar ~e~ıllı ı hır tcru tazelılt 
veren, ka' aların bıle nabzını 
attıran olulerı bılc canlandıra· 
cak kadar dilnyın a sıcaklık 'e
ren hayat k 'na ı guneş ba
tarken bü~ uk mutefrkkır 'e 
büytık ın~an l\ll",lfına bu c~nım 
~ eryüzUnden goçmUştil. 

Erte ı gunu, bugun, do~tları 
\ e sevgılıleri... C\Cl, dostları 
\e ce\gıJıl rı, yanı koyluler, ŞC· 
hirlıler, 1 çılr-r, biı)·uklcr, kU· 
çUkler, mll ltimanlar ve hıris
tiyanlar. hahamlar \C rahipler, 
ilerı gelenler ve halk tabaka
sı, biltun Kon\a, btltUn ınsan
lık. bu bu~uk ın anı başlarının 
ü tunde. gomtilece ı )ere gö
turu~ ordu. Baş açık ) alın ayak 
sema' edenler. ney ve rebap 
çalanlar. a la) anlar 'e bayı. 
lanlar , ardı. Davulların, zılle
rın neylerin rebapların 'e oku· 
yucuların se leri, hıçkırıklara 
karı mada. fenatlar. feryatları 
bo mad3\dı. Dil'l)a, bfüle hır 
cenaze toreni gormcmişti. Ge
ne gun batarken ınsan 'e insan 
do ~u l\Ic' 1 nA, medfenıne in· 
dırıldi hAtırası, butun insanlı· 
ğın gonh.ın go'Tluldu. Birdi, 
mılyonlar oldu MevliınA. Tekti, 
yayıldı 'c her insan, onun bir 
ttirbesı kesıldi. 

M e' JAnA da ölumO düşün-
mu~tu Fakat nasıl? ·Ger

çekten h3bt'rdar olarak olen 
ncıklar, Se\ gılinin önunde fie· 
kt'r gıbi er.rlcr A lanlan da 
kooekler gıbı kapı dı ında olıir 
sanma. Bırt-irine can olanlar, 
bırbırlerı ıçin can \erırler• di
yen \C ·Do"'ma)ı gördıin ya, 
batmaya da dıkkat <'t Bat a d:ı 
bu batı tan guneşt' aya ne za
rar' Sana batma g ırü'lUr amml 
do6madır o. Hanr.i tohum yere 
ekildi de bıtmedi? Nedt'n insan 
tohumunu bıtmıyecek sanırsın? 
Hangi ko\a, kuyuya sallandırıl
dı da boş çıktı?• dıye soran. 
hayatı, daimi bir oluş gcirr., 

. 
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vuştu ıı se\gilinin, fakat be- ins:ınlık dini teşri' cdrn Mc\'· 
nimsediği inancın ve kucakla- lflna, b,lha~sa halk tarafınd1n 
dığı insanlık aşkının e erlerın- kucaklanmıştır. Kemtıleddın F.
de ve gerçeklerde, scvgılılt'rde, nıir - i m hfıl, hır giın Şeyh 
inananlarda, insan olan bUtıin Sadreddııı'ın e\lndc Muıneddin 
insanlarda doğuşu \C nesilden Penane'yr drmışti ki: 1\Ie\18-
nestle )a ayı:;ıydı. n 'nın adamları ne acalp. Ço-

Me'Uniı'dan o ra Kon a, 
drrin bir e sizli e gcim il 

muştu. İç r kıs 'e nrfes alış 
bıle du) uhı\ ordu. Ya\ aş va\ s 
azalan hıçkırıklar, anki bir ıi
kıitun atan mıbzı\dı \'e bunlar 
da içe gcim ılu) ordu artık. Ney
di o illemlt'r, ne) di o cihanı r 
yaratan kudret? Dli limivordu 
Konya '" Konyada insanlık dtl
ııunliyordu. 

O, bir yt'niızli>ılli: ktıh hir 
deıc ı:ibi ça lamı tı, ktıh bir 
gol gıbi durgun görlınmli~tii. 
Kah geçit vermC'Z bir ırmak ol
mu tu, ktıh ur uz. kıyısız bir 
dt'niz. En dur un ça ınd:ı bılc 
içten kaynamılitı, C'n co~kun de
minde hıle 1 '> ı~ ı öprnuştll. 

O, bir )eldı; e ho du \e es
tikce d3ll r 'ıı lattan h 1 r 'r
nyor, \arılan yer. rahmete h '· 
rını açıyordu. Glıll rı a n o •• 
du, bülbilllcri dıle getiren o. 
Ağaçları okşadıkça bınbır r. '· 
me çıkarıyordu. Ekınlrre do
kundukça ycrll"re serilen ve 
goklcre baş çeken kıvranı•lar, 
en ı:Uzel rakıslar:ı örnek olu, 
yordu. 

o. bir ale\di; yalımıvfo cly
lcr pt ıyor, hararctıyle hamlar, 
oluvordu. Yer sıeaklı a kavu
şuyor, topra ın ba rı açılıyor, 
su bu u olup gö e a ıyor, )a • 
mur olup yere ~ a ıyor, yaratı
lış ve yacayış devri, durmadan 
dönıiyordu (l). • 

Şarkın ır fız rintlı ini ciırle<s
tırmış, hı mt'tınl S 'dl ıs· 

1 m· , mü •chzi ve St'ptık ka
n::ı::ıtıni Hayyam bclırtmi tir. 
Mevı • niı'nın şiırlerindr) c rint
lik, hikmet, septık kanaat ve 
sarsılmaz iman, ha ır nesir ha
lirıdedır. Acaba l\Irvliın:ı. bu 
ylizden mi ölmezli ·e crmi tir" 
Belki biraz bu ~ lizdcn, fakat 
asıl ölmrzl ginln sırrı hu dr il. 
l\IcvlanA'da C'Ş iz bir insanlık 

u halktan, schirdl'ki esnaf ve 
işçi tay fasından. Fazıl et 'e bılgi 
erbabı, hemen hcmt'n ~anına 
hiç gıtmi~or. NcrC'de bır çulha, 
ncrrde hır bakkal, nrrrdl' bir 
terzi \:ırsa onu bcnim5iyor. 
l\Ie,ıan , bu sozll du~ unca prk 
ı' ılmı~ \e A fıl ının kardeşı dr-
miş•i, l\lansür'umuz hallaç de-

ı l mb di, Buharalı Ebubekir 
bez dokumaz mıydı, bir başkası 
camcılık rtmez ml~dı? Sanatla-

1 
rının, irfanlarına ne ziyanı do
kundu ki? 
Verdiği fetvaya karşılık rlız'i 

bir para alan ''e borçlu ölen 
!IIe\ Uına, kendı ni sevenlere 
de mutlaka ellerinin emt' ıylc 
geçinmelerini, mutlaka bir iş 
) :ıpmal:ırını, alışverişle me~gul 

olmal::ırını tavsi:re cdı~or, do t
larırrıznan hu yolu tutmayan, 
bir pula l-ile de mez diyordu. 

Sult:ın izz ddin'i, ı;öılerble 
lat n, bir kere de ona kapı

sını aı;m v n, Sultan TIUkned
din'in gcinderdı ı beş kese al
tını hrndr e attıran l\1e\•lanA
) a gore padi<:ahlık \'e vezirlık 
dertli can çeki<:meydi, öllim 
dü. Ku l ol da diyordu, yer~ ii
zıindr at gibi hür yiırli. Cen:ızt' 
gibi halkın sırtına binme. 

Alaeddin SUryano~·u ölüm
drn kurtaran. yoldaki rahıple. 
Ermeni kasapla, me) hant'den 
tıkan Frmrni dl'likanlılarıyle 
hatta fubucla geçinl'n kadınlar
la 'e oyun oynayan rol'.'uklarla 
karşılıklı secdeleşen, ılıcada 
cUzzamlıların :i anına gldıp vü
cutlarından akan sulan elleri\ le 
alıp basına srrpen. aç kalan 
hayvanların bile yardımına ko· 
an ve şair Bedrrddin Yahya

ya, haklı ol::ırak gözyaşları için
de, 
llalka Tanrıdan rahmet a~·rti 

olarak geldin. 
Zaten hangi r,iize llik ayeti \ 'ar 

ı..; şfınıpcla dd~il'.' 
(D e\•amı Sa. 6. Sii. 6 da) 
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Lind erg'in oğlu, 

gibi I{ lıranıa 

hah ası 
oldu 

Amerikan halkı, şimdiye kadar mevcudiyetini 
bile bilmediği genci heyecanla o/kışlıyor 

J,lndcnbcrg'iıı oğlu Jon, 
kö ede babası 

B undan bir müddet ewel 
N ev) orkta Colombia Üni

\ rr itr inden hr he) et Atlan
tık O :) anu und ı ara tırmalar 
)apmak uzrr denıze açılını tı. 
Derin denızl rın dıbınde ~ ııptı-

ı ar, tırmal rı b tir n hl"H~t 
ımdi h rl"lt t noktasına don

mlistur .• O ') nus ara t•rıcıl rı 
arasında univcr ıtt'J e mensup 
bir profe orle bir d t lc>be 
'ardır. nu t lrbe, meı;hur tay
yareci J,indberf'.h'ın o ludur. 

1932 de kardr•inin ortadan 
ka) bolması 'e hır cına:ı:ete kur 
ban gitmeı; yüz,ındt'n Und
bl'rgh aile inin iiz,.rine titrrdi
ği kuçiik .Ton h"rkr in goziin
drn uzak t•ıtulm•ı tu. O kadar 
ki Amerıkad1 en populer ad 'l1 

lardan biri olan Lindher h"'l 

ikinci bir oğlu olduğu bilinmi
) ordu. Meşhur bir adamın şim
di~ e kadar herkesin nazarından 
uzak tuttuğu bır çocuğunun bir 
gun tchlıkeli bir teşebbusten 
başarıyle dcinUvermesi "e bir 
kahraman gıbi umumi efkar 
karş•sına dlkiln erme i herke i 
ı; ına çcvırmiştir. Bugıin A 
mcrıkada Lindbergh'ın oğlu 
genç Jon'u tanımayan yok gi
bıdir. Baba ı nasıl Amerikalı
lar nezdınde bir \akitler Ok
)anu !ar uzerindeki ha\·aların 
ilk fatihi olarak gönildilyse, 
o hı da şimdi a:ıni denitlerin 
derınlıklerini fcthetmeğe ko
~an hır kahraman gibi görül
mektedir. 

20 ya ında bir delıkanlı olan 
gt'nç Lındbergh, denız dibi 
ara tırıcılı ında hır sembol ol
mu•tur Daha dune kadar değıl 
kendı ni gormek, re mi bile 
go tcrılme)en meçhul hır deli
kanlının bu un babası kadar 
dt' ıl e bile ona yakın bir fİ>h· 
rcte sahip oluşu sebeplerini 1 
bır 'akıtler karde ının baı:.ın
dan ı:ı ç n hadı "de aramalıdır. 

nurnk bir cumudi~e 
:)ata • ı 

H eyete iştirak edenler Okya-
mı un dcrınlı mi biçerler

ken denızın dıbinde hayret ve
rici hır çııkurlukla karşıhş
mı~ıardır. 4900 metre derinlik
te muayyen bır se\ iyedcı giden 
iskandılın bırdenbire derin bir 
rukura daldığını ve üç mil 
katettik! n onra gene ayni se-

(De,·amı Sa. G. Siı. 4 de) 

MUAYYEN 
ZAMANLARDAKi 

SANCILARA KARŞI 

başara ile kullanıhr. 

Ba:. diş. adale, sinir, 
lumbago Ye romatiz
m a ağrılarını der1ıal 
keser. 

• Grip \ 'C Nezle hac;. 
l angıcında bir çok 
fena lık ları önler. 

KİNİNLİ 

SUr'atle hezmolur 
ve dcrhıl tealrlnl 

gtııtarlr. 

•'1 

\'azıda bahsi gl'çen dirinin resmi 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLA I ------
• • 
ışı 

«Mapusa ne Çeşmesi» kitabı için hazırlanan vitrin, ki-
tapçılık ôlemine yeni bir reklôm çeşnisi getiriyor } 

-;~~~nkara Yazan: 7.aman~• 1 
caddesınden geçenler bir kitap- okuyucuları, bu kıtaptakı )a· 
çının vitrini onunde uzun uzun S!>dUn TanJ· U zıların :>abancısı de ıllerd r . 
duruyor ve içersıni ı::orebllme;;: ~ Z ten bunların ık ncı k ~mı 
içın birbirlerınin omu1brı ıize- Mlen de bu zet de lnt "ar e-
rınden başlarını uzatıyorlardı. di)or. Bılmed ım z b r !ılcm-

TAbi Avni İnsel, senelerdir de, biden, kalın duvarlarla a' 
vitrininın önunden ~öyle bir rılmış bir d n)ada )a ı)an m 
bakıp geçen insanların bu a- pusane. in anlarını, hazan d h 
lakasından ziyadesiyle mem· cet, blıan ibret ,.e çok zaman 
n un görUnüyordu. Adnan Veli da hayret duqrularl)le dolu 
.Kanığın cMapusane Çeşmesı• olarak tanıdık vr )azorın ud 1 
adlı kıtabı, zekice bir vıtrin o- rctınc ha)Tan olduk. 
rijinalitesl ile halka takdim Adnan Veli dostumdur. Ilu· 
edılıyor; gramofonda çalınan rada ne kitabını, ne de sa· 
<JMapusanc çeıımesı, yandan hasını fazla methetmem ) a-
akıyor yandan» nağmelt'ri, bti- kışık olmaz. Bu yazıda sado· 
tiın caddeden geçenleri yolun· ce. htanbulun kitapçılık ô1 • 
dan çeviriyordu. mi için ~cnılik a~ labılect'k b T' 

Kitap~ılarımız bir de vBizde \ltrlndcn bah etmek i tedim. O 
kitap satılmıyor, bizde kıtap tarafa volunuz du t'rse, siz de 
okunmuyor. dıye şıkfıyet eder- bır k'tapçının \ıtr ninde $ n . 
ler! İyi bir esere rağbet edıldi· ları gört'cek nlz: 
ği yıne dıin, Avni İn elın kıtap B r hap hane duv rı ... tT e 
ham•sinc gırip çık~nlardan bel rinde m hp ı lar tarafınd n ya 
1ı oluyordu. Kıtap almağa ge· l\lapusane Çe~mesi. nln ) :ızan zılmı cumlel r, mı ralar .. n 
l enlrr muaY)·en tipte insanlar clllehmet Yanık m r parmak ıklı iki ufak p n 
deli idi. Ü tU başı temizce, mu· (Adnan Veli Kanık) c re... Pencerelerın arkasın ia 
n ev\'er olduğu harıçten bellı kıtapları kimlere gonderccekti. iki o:mahküm oturmu t le 1 
olanlardan tutunuz; hırpanı Belki ,·aktlyle hap ste yatmış duruyor ... Vıtrinın on kı mı k 
kılıklı, fakir hallı }ilzlerce ın· b risiydi. Bt'lki de oğlu ve)a tap dolu: Mapu ane Çr- 'T'r • ' 
sanı da orada kıtap alırken gci karde~i e.çerde> ıdi de, onlara Ve gramofonda Saf ye A • n 
rebılıvorduııuz. Ko)lll bir a alıyordu. \ieya bır ba• asın•n se ı: Ia 
dam, ııbana uç tane sar11 dedı ô;·ıe ıimit cdi)orum ki, Ad pusane çeşmesi :ıand ıı akı or 
ve parasını uzattı. KimbıllT bu nan Velinin k tabı, yakın bi:- vandan .. .> 

Donanma Gemilerinin Su s ü Top 
Af ıslan Hakkında 

' 
Donanma Komutanlığ ından: 
ı - Donanma gemilerinin 8·13 Aralık 1932 t rihlrri ara· 

sında, Marmarada ' 'e aşağıda hudutları belirtilen sabada yapa
cakları su Ustu top atışları hava muhalrfdi dolayısiylc 20 
Aralık 1952 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 - Atışlara gündUzleri saat 09.00 ile 16.30 geceleri 19.00 
ile 24.00 arasında dt'vam edilecektir. 

3 - Belirtilen bu saha atışların devamı müddetince tehlikeli 
olduğu ve deniz vesaitinin mezkur sahadan geçmemeleri ilin 

olunur . 10595 

ATIŞ SAHASI: 

A ..., 40• 48' 00"+ ile A = 40• 37' 00'' -f-
T - 2a• 32' 45''+ ile A ... ıs• 03' 00"+ 

-"' VATAN 
11.ı\N r h A rl.AIU 

Haslık maktu 
2 ncı \'e 3 Uncu 

sayfa santimi 

25,-

4 50 
3.-4 llncU • 

ııao sas fası 

l ahkeme. icra tapu, 2,SO 1 
noter ılflnları santimi 2,51 \. _______ J 

ZAYİ 
İstanbul Lim::ın B ~karıJıır.ın· 

dan 3.9.1035 tarıh ııde ıı mış ol· 
duğum 1503 sayılı re ık aha· 
detnam"mi zayi ett m Yen ınl 
alacağımdan e kisinın h km 
yoktur. 

Ömer llondur 

r--------------------------------------------------------------------------, Ufuk hattır.da bir a:vdınlık bt' ( Ha'lı•-1 hududuııa >• b adı 
ar ada 0 \m <."ar o Bo zanl i e o• 
turu rd le Dm.I ba "•) e t l<ar· 
dı, b r k ke g rı. dı tr.ıl nd • 
tum z odada b r \:ailnın • h k:ı· 
dar r ı nrdı; b r takım da 
ı:ar p e ya. Dunlar btn m le n 
c zlllmc:nlı b r muamma lcİl ) 

ABEŞ 
lirdi. Ta uzaktan çakal st 1 ı 
duyuluyordu. Nere<ie ıse •af k 
sökecekti. Arkadaşım k. h u· 
suyor, kah anlatma a dl'vam 
ediyordu: 

* llolzani birer birer mumları 
iıfliyerek scindurdli Yalnız res 
min etrafındaki dört mumu 
)anık bıraktı. Odayı birdtn 
gölgeler kapladı. Ancak ve an· 
cak çıplak duvardakı o ıstırap· 
lı yUz gorunüyordu. 

Carlo Bolzanı resme ha\Tan· 
!ık 'e sevgi dolu gözlerle ba· 
kıvorriu, ya\ a~ça bana şunlart 
SÖ)ledi: 

- Ondan yadigar kalan h r 
şey bu odada ... 

E•rafımızı saran sUkıitu boz. 
maktan korku~ordum, fakat 
dayan,.mayıp vavaşça sordum: 

- Öldü mü? 
Ağır a ır cevap verdi: 
- Dilmborum. 
Sonra ftnf bir hareket}('. dört 

mumu da <öndurd l Za\allı çeh 
re s:özdt'n kavboldu. 

Odadan çıktık. 
Sıcak 'c b"rrak bır ı:ıece ld' 

Bolzani konusmağa de\•am et 
ti: 

- İki rnP evvel 16 rkimdP 
seher vakti çô1nrn bura)a doırr 
nı ge' Prır Tıpltı ı;e'l·n o· 

bi... "B n onrh oturuyordum 

Geceyi se~Te dalmı5tım. Nobet 
bekliyen adam se.,lendi. Birinin 
geldiğini haber verdi. Kapıyı 
açtılar. Bir atlı tfı balkonun 
altına kadar geldi. Yerimden 
kalktım. Geleni karşılamak fi. 
zere ınmeğe hazırlandım. Bir 
dt' baktım ki o imiş. Sa6ırdım, 
deli olacağımı sandım. Bır se
ncdenberi ben de herkes gibi 
onun öldll finli sanıvordum. 

l\Ierdivcnlt'rı çıkarken, aca
ba karşımd::ıkl o değil de, bir 
hayalet mı diye ürktUm. geri 
çekıldım. Masanın üzerinde du· 
ran fanosun ı ığı yüzüme vu 
runca o da beni tanıdı. 
EvvelA bir şey söyli ·emedi. Bo 
•azından boğuk se ler çıktı. Şu 

koltu a yığıldı. sa~kın bir hal
de yuzumr bakı~ordu. Soma 

n 'h vet b::ına (ti sozleri sC-yliye. 
bildi: 

- Slı. siz Carll'J.. Burada 
mı•ınız" 

Sonra bir sin'r buhranına 
l- pılarak bayıldı ve yere düş
tu 

Onu odama ~ atırd m. Saat 

- 4: -
lerce ha$ ucundan ayrılmadım. 
Ateşi vardı. İlAç verdim, Saba· 
ha karfiı ıstırabı dindi ve bi
r az uyudu. 

Bütün ı;iln ortalıkta sarho 
gibi dolaştım. F akat bendekı 
hal, sarhoşlukların en b~rbadı 
idi. Çıinkıi başımı dcindlıren 
~ey, hislerimin coşkunluğu idı. 

Onu se,iyordum ... Czun ıa· 
mandanberı, uınitsiz bir aşkla 
s Qviyordum. O da bunu bilıyor 
du. Onu genç. guzel 'e mes'ut 
olarak bırakmıştım. Kar$ıma 
yorgun, bitkin, harap olmuş 
perişıın bir kadın olarak ~ıkı· 
yordu. A<!t)ta yaşlanmış idi dı
yebilirim 

Halbuki ben onu halli. se\ i· 
)'ordum. Hattıı eskisınden faz 
la seviyordı:m desem yalan de 
ğıldi. Se,gime hır de acımak, 
onu konımak h ~$i kıırıcıvor 
du. Hattii dıHbilırım ki ken 
disine karşı bir kardeş ~ef· 
katı bile hı ed·,.<:>rdı m. 

Carlo bir an için s ıstu 
Sonra ~o·lrrın,. ıv.-, am cıtı. 

- E'1ml" ı:ıelmi••ı Halbuki 

- Saadetim on beş gün silr 
dil. Aşkımı ona tekrar ctt m 
yalvardım. O hep dalgın, mah 

zun \C yorgun bir eda ıle brn 
ben artık onu bir daha göremi. dinledi krndi ine b zır! dı m 
yeceğimi sanı)ordum. Ümldı pl~nları anlattım: Biraz c)ı E' 

mi kesmıştim. Öllim haberıni şıp de ken'lini topladık'an on 
aldığım zaman vicdan azabiyl ra A\Tupaya dönecE>kt m K o 
karışık, derin hir ıstırap, umıt casından bo~anmasını \e b"
siz bir acı d~~·muştum Han~. i~· nimle c\l nmesini teklıf t'tt m. 
sanlara bütun v~rlığı.. bul ~n Hayır demedi. Yalnız benı d n 
nıhlle bağlanıp da o ınsan öl· le".lı, mahzun \e alçak b r c 
dukten tonra artık yaşama~~ le: 
takati olmıyan hayvanlar gıbı 
iulm. Ben de ôlebilird'm Ne 
reden geliyordu? Başından ne 

- Daha çok vaktımiz var 
Musaade edin de du une m 
dedi. ler geçmişti? Neden benim e 

vime gelmişti? Kocası nerede 
idi" Acaba onun hayatta oldu· 
~unu bilen \"ar mı\dı" Bu• in 
bunlar benim için bir muamma 

Bu bahsi Mr daha açmadık 
tadem ki hayır demrmi tı 

Bu me ele bence halledılm ş 
dem<'kti. 

idi HlılA da b:.ı düğümleri çö- Sonsuz bir GCfkat ' e sev 
zemedim. ilcı orıa on beş t:ıin baki m. t ı 

Aradan b r kaç giın geçti, !eşliğini, gilzrll inin, cazit
biraz hile ti Ondan sonra ken nin ve sıhhatinin geri s.: ld 
disine sualler sordum. VahSi ni gbrmek beni se' ındırıyor 
bir inatla başını salladı: du Saadetimin hududu yok 

- Sonra... Sonra anlatırım. tu. 
Dedi. 31 ek'm ak amı kar ı 

Ben de ısrar edernrd m c 'a bu bal nd rt rU\ o 
B h 0 re grziyorduk Etrafı Ta•Jı \e s k n sa t1 r <' ı 

mız:da karanfillC'r a m "tı Ko du. Ilık m:ıvı "ı~ t l gece ' 
k-ılan i'lsanı sarhoş edı:ı ordu. C Arkası u 



----.. 1Tİ-S~-T-vE-PİYASA) DİŞLERİNİZ KADAR 
DİŞ ETLERİNİZiN 

,..filttJ:eye tütün ihracatımız r 8 0 R S A"' 

llıı~._azaman eksilivor 
ol ... "',. 

fngılterenın 049 yılından bu yana mcmlcketımızden ~ap-
tığı tutun ıthalfıtı bcr sene bıraz daha azalmaktadır. 

91fl yılında 136 bın ton tutiın ıthal etmi,li. Bıınıın D hin 
tonu memlckctımız.den ıthal cdilmıstır. 

950 de umumi ılhalıitın 139 bin trına yukselmesine mııka
b J mrm!C'kctimızdcn vapılan iU1aıat 4500 tTına duşmuştur 

951 de de lngıltrrenın umumi ithalatı 161 bin t9na yüsel
mı buna mukabıl biz.im Ingiltrreye tulün ıhracatımız J4JG 
tona dilsmu tur 

\iman ma'tCımata nazaran lngıltcrr !152 mahsulu lfüunlc
rimızden )apacağı muba)aRlarla iki mrmlekel arasındaki kar

rklenen me\ kıı \ rrerck 'e buşılıklı alı~vcrışte tutünc rsasen b 
durum daha umıtlı mkı,aflar ıçın saglam bır temel te~kıl edc
Ct'ktır. 

17 ,\ralık tılii'? - Çar~:ıınha 
iq.\!\'BU LBOR.S.\Sl 
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Genç milli takım h klar1 
bütün bölaeler yor 
İstanbu 1 bölgesindeki genç oyuncular hafta içinde 
çağrılarak kendilerine idman günleri bildirilecek ve 

gerekli talimat verilecek 
oun akşam lstaııhul Rlilge

sındc hır bıısın toplanthı 
tr.rtıplf'nPrek ı:::ızelerilerc. ni-

Peynir fiaflan 
Çok yükseldi 

Pirinç ihracah 
Serbest bırakıldı 

Be\ az pe\ nır fı:ıatları şımdh e Tıraret 'l:C f.knnomı Bakanlığı 
bda gorulmemıfi bır sevı,lie) e tarafından pırınç ihraratı bazı 
JUk elmiş bulunmaktadır. kayıt \e artlar altında serbest 

17 kıloluk tenekeler 40 lıra-ı bırakılmıştır. 

~I ~IJ 1u 
)1 il, \I daha il ~~ ~~ 11 l!l~ı il lou lY 2t~S 

Z r .. t Jhnh ı l 2! 90 
1 .Zr tR lI ll:itO 

~~ 6 Ei.\İZJ,t TAHVİLLER 

~I )ludafaa IH 

YALNIZ DİŞLERİN DEOİL, 
DİŞLERiN TEMELİ OLAN DİŞ ETLERİNİN 
SIHHATLI OLMASI LAZIMDIR. 

Dişlerin alt kısmında toplanan taşlar (kefke) diş etlerini 
illihaptan!iırır ve piyore denilen tehlikeli hastalığı 

tevlit eder. Diş etıerinlze, kuvvetli bir 
antiseptik diş macunu olan 

an ayıııda Brük5elde yapıla
cak genç milli takımlar şamrıi 
yonasına i5tirak eclecrk 'fiırk 

milli takımını tesbit edıp ha
zırlamak için Ankara ,.e İzmir 
BnlııelerinP mu,·azi olarak İs
tanbul Bolgesınıle de haşlamış 
bulunan çalışmalar etrahnda 
izahat vr.rilnıişt ir. 

~ııretle trshıt cdıldıkten \e ça
lışma programı hakkında krn
riılcı ıııe ~errkli talııual \"eril
diktcn sonra, nııılıtcınclen haf
ta ortasından itibaren idmanla
ra başlan;ıcaktır. 

ÖııUınıızdcki güıılcı de hıı 
kadronun mıkları otuzu lıııla
cakl ır. Çalışma programı naza
ri ve ameli olarak ıkı kısma 
ayrılacak ve ıki ay kadar de
vam crlecektir. İstanbul Bolge. 
sındeki faaliyeti Futbol Ajanı 
!-iedat Taylan idare edecek, İs
tanbul Bölgesindeki genç oyıııı
rııları ve bilahare de genç nııl
li takımı, eski mılli takım kap
t;ını Cıhat Arman ı·alı§tıl':ı:.:ak
tır. 

bul \ e İzmirdeki talışmalar dı
şıııcla dıger butün Bblselere de 
bırcr yazı göndererek genç mıl
lı takım seçıuelerme girebılc
ı:ck ~aşta \e kabılbette bulıı
nan oyunculıırııı isimlerinin 
bildirilmesini istcnııştır. 

Çalışma !ar 5ubat sonlarına 
kadar muntazam bir şekılde de
rnm ederek \C şubat sonunda 
l''eclerasyon tarafından ~esbit 
<>dılecck tarıhle Ankara, lstan
bul, İzmir genç karnıaları)le 
diller Uölgclcrden scçılcn O) un
culardan müteşekkıl bir kar
ma, muhtemelen lzmirde müsa 
bal{alar yapacaklardır. Bıı mü-

dan mıı::ımele görmektcdır. Pe- Hazırlanan kararname~ c gör<', 
rakende olarak da bcvaz peyni- I İsviçre frangı \'e sterling muka

Eo ın kılo u 280 - 300 kuruştur. bilindr olmak ve ıhraç lısanslan 
1='! llgılılrr fı)atl:ırın yuk~elmesl- ı Bakanlıkça \erılıneı, \i:wre ihra-

..ı ) aımamrn spcktilatıf mahiyette cata miısaade cdilccektır. ı 
~ ektedırler. Çunkü buıhanr- Ti'TÜN l'İY \S \l..ı\RI'\ ıs 1 

kullı)<'tlı mıktarda mal AÇIJ,IŞ TARİJll,ERİ 
o~nmaktadır. . . TESRİT ımiı,ni 

.a, Yımdı~ e kadar peynır fıyıılla- 1 
' l"lnın 240 kuruştan yukarı çıkma- Tulun pıya alarmın :ı~ılış la-, 

dıjtı bclırtılmektedır. rıhlcrı kat'ı ol:ırnk tcsbıt edıl-

Dığer taraftan bazı pr}nirci-ımış bulunmaktadır. 
Jrr pe~ nır ıhracalı }apmak iste- Burı:ı gcirc, :Ege Pi) asası 5 
mcktcdırlcr. :Fıyatların büsbti- ocak l:ı~ıhinde, .Karadenız . dizi 

1 
tun yük elmesıne sebcbi~et ve- tutun pı) :ısa~ı 9 ocak t rıhınde, 
rccek olan bu tckhf ı~ i karş1lan Karadenıı. demet 23 şubatta, 
mamaktadır l\tarmara pı) asa:;ı ıse 2 ınaı tta 

TUl\'il. J"İ\'All.ARl açılacaktır. 

Tlun Kambı)o Borsasında mu-
11mrle goren tahHllcrın kapanış 
I atları aşağıda gost<'rılmıştir: 

(.. 4 5 faızlı 949 ıstıkraıı r. 
104 -;; ı rad n, 

--0--
Dıs memleketlerden , 

Gelen teklifler 
5 faızh 91 D. D. Y. ikr:ıml-

Alfrrd Guth ~ lı V. 110.33 lıradan, Zıraat 

Banka ı IV. 104 lıraçlan, 951 İs- ~~1°: :~ i'! 3
:

6 İ:sRAET. 
tıkra ı 110 ı:ı5 lıraclan, Tccrııbelı tıcaret adamı hraeJ 

r 6 Kalkınma H. 112 30 lira- . 
d n ur 112 30 !ıradan, Ha- \'e başka me~leketlerde mumes· 

g , 7 1137.: 1 d sıl ara~an fırmalarınm.la tema· 
n(' ,. . a ıra an, k • R f . 

7 94! D p Y. 11 25 50 Jl. sa geçm~ · ıstı~or c erans gos· 
M llt 1. 24 73 !ıradan, tcrecektır. 

ça .~.h 4i !ıradan, 111 25.55 lıra ı ı ·. Wcin~trin • Gaz.il 
kur• l\. 24 60 !ıradan, Zıraat r .o.u. ıı91; 
Eı · cı 22 00 !ıradan, Trl • \ \ h • 1"11 \ ı : ı. 
cı ı :\lrrkez nanka ı hı sr scnrdi 300 - 500 ton kurutulmuş \'e 

J3 !ıradan muamrl<' gornılİşlur. el sunilmrmış me~ an koku it- ı 
h:ıl <>tmrk · rı • r... ı < •. ) ~!'\'ı~~~R~~)a~T mcktNlirler. l\C mmn1clcrın 1931 
Hyn l!l'i2 C r 

'apa ı pı)ıı~a"'ı hararetıni 
h rua etm<>ktcdır. 

mu a;ı.rılma ını ı.r:ı clm,..J..t clirlrr. 

~ıtmc.rb~nl;; Defterdar fobrıka-
81 ı. o 1011 \ apııgı mubayaa et 
mı c de 4,<'nüı Bor :ıyn l<' cıl 
f'dıl ır lı ı ıçın fıyatı anlaşılama 
mı tır 

nı er taraftan ~rrlı f:ıhrikala
nn 'ap:ıı:ı stoklarında da aza 1-
m !ar olchıı::ıı bıldıı ılnıektedir. 

\;RJl~I\ Tl Tf'\l ' n;TİŞ-
TiRiı.)IEl-\1 il':< ' El.E:'\İl'OR 

T>un ~ant 15 le Trkcl g<'nel 

ı;tablis eınents .-.. Hl'rlow 
113, ,\\, l'arn1!'ntier-J'ari 10 
Firma otomobıl 'e ;ı.edek ak-

samı lcklif ctmektcdır. Ilsıh· 
lcrlc tem:ıs (•lnıek i tı~or. 

f;ciıırnıl E. J.anrl'ııt 
it:, l:ıır. l~rcıııontil'r-X \' lfo. 

l'aı is-Fit \:\Ti: 
Fırması hurda drınır ıhrac e

den fınrı:ılarla temas etmek ıs
tiyor. 

,\lfrcıl ,Jorınann mudıı lu unde Tekel , Tarım, 
Ekonomı 'C Tıcarct Bakanlıkla .Sııilalı;assc ı 
rı tem ılcılerıvlc Tutunculcr Fr- )'f'rnc - SUb E 
dera ~onu temsılcılrrının i Lıra- J' rma~ı r;, 50 reçınclı \C fe-1 

ı lr muhım bır toplantı yapıl- ııolden kalıplara clokufocck ha· 
mı tır. kalıt tozu teklif etmektedir. İl-

Toplantınııı mevr.uu meınll'kc- gılilerle temasa ı,:cçmek isti
timızdc VırJınıa tutunu yetişti- ~or. 
r 1 n ~etıştırılmemcsi hususun

ılır 
Topl ıntıların hirkaç ı;ün dc

:fcceğı anlaşılmaktadır. 
Dıi!er tarafüın Yunanistanda 

VırJınıa tütunü :-etıştırmek üzere 
tec ub<'lcr ~ apılma:ttadır. 

--0--

lh~ac;:! dun:~u 
16 ar~lık ~ lı ~ıınu Tır:ırrt O 

daı1ıncl n F' o n. 641) 661 !ıra 

Orion Tnııliııg ( 'o 1.lıl, 

101!, :ı-clıoınc, hinaga\\a 

.Shinaga\\ D·kıı, TOK\"O 
Lfımba, ampul (her ne\'l) rad 

~o lambaları \'.S. clcktrık mal
zemesi teklif etmcktedır. 

Yanı:ıguc·hi :llanııfartııring Co. 
24 1'oranonıoıı Slıiba, 
:\linalo·kıı - TOKYO 
il er ne\ i otomobıl eş) ası tek· 

lif etmektedır. 

degerınde 26 aclel menşe ı;eha l'hima 'l'rnıling c•n, l.lıl. 
detnamc ı alınmıstır. 3, l ·d10ıne Goftıkulıa~lıi, 

:Muht<'lıf ınenıleketlcrr ihrac :\ ihonhashl, (,1ıuo·ku -
f'dı cce~ı ka\dedilen reşitli m:ıd- TOKYO 
delere aıt mezkur sehadrıtname- Dikiş makineleri, mensucat, 
ter n muhteu\ atı iı1rrincle varıı- maden, inşaat makıncleri, her 
Jan t nıf acaıtı(l:ı gô~terilmictir: nc\ı makineler, aal parçaları, 

\drne 2524 lıra ıleğerinde l ~özliık çerçr\l'leri teklif etmek-
ton mahlep: . tc, buna mukabil ilaç, kimye\'İ 

Alnı 11\a\a 4~ ;ns lıra defe- maddr balmıımıı kııru houa 
d t h . • • J 1 

n c 110 toıı atı ımuan c'e'' ~rı, I petrol mamulcitı, rrçına, kağıt, 
14 ı !ıra ı1 rrınıiC' 30 ton .kcn 1 ka~ıt Jrnnıunı ıhracatçıları ılc te 

umu. 1 246. lira değerınrlc mı~a ~ecm<>k ı tcml'ktcdır. 
'\anr:ık tutun: 
ık /< mcrıkaya 1 637 lira 
le 5Sl5 ki! hızlu balık. 

1 • 1 D l" lu \I 

Ka lan.,a T 
11' 1'0 
] 1~00 
ıı:ıııo 'ha kt"l a Ti 

:Kail<• m& 111 112 O 
l'>tıl la"T 1 11 J 1 0 
ırıt ~ lıt kran l l it!)) 

ııan 'lahTıtı 111.cıo 

% a 17.\İZLİ T.\ITT"İLLER 
Er:anl 24 00 
hramlJ'ell 1 o· ıı 21 '15 
İkramı.- '.'il'' dafaa '!!' 1 110 
f\ram ,. !il! n. l'olu v. 110 1) 

ı.ı '.'lludaha T 2~ -1) 

'Si ! /.. il lif 
'.'Ilı I~ ~1 ur!afaa ır 

"o.t,ı; FAİZLİ T,\H\'İI.LER 
ı Hl TabT li l'H.';:i 

Bı\~KA DİSSELERİ 
~l•rkn nan it 
Gara11tl B•nkaaı 

ta Bankau N. 
'rapı rtdl Fi 
T. T ·arrt B 
Arolaıı Cımın'" 
Sark Defırmtn1trl 
Osmanlı B. 

'Zl3 00 
114 00 
zs.ı.ıo 

11.~o 

sn 
35.00 
"7.00 
'75.00 

(lb ı~a•;rr., .Ard 1 'ill 0(\ 
19~- z rut Fi IV. 10! 00 

P.\RİS BORSASI 
AT.TlN FİATI 

ı ı) 'K 'o a 1 D 

6l l•·' ar 

soo ono FR 
107 FR. 

SERRF:l'iT Pi\'.\ ~AD\ 

nü\" iz ı .ım 
ırl< ıac•ant 

~ orı 'ff•J< t 
Dolar •k 
Dolar d•k ıt 
IJ ar ,.; Y 
1s ı n l 

I" 
il "') 

"(l 
4•) 

4'U 

J17 

12 hÔ 

11 ', 
IR'I 

" ' 411' 
110 

BORSA nAnirt ALTI~ 
1-İATLARI 

{ 1 h'll' d 

Rt•d 
f:r a• l:l;:ul 
llA 

~ . 
O.ulcl•~ Hollıııda 

1 ı lıı l .... 
lnr ı .. \ oktoru 
~. l:ron 
rı Horoz 
j .. •re rrn n 

·'11) 
~,7 80 

H()() 

43 oo 
4ı o 
<ll 25 
-~ 7(1 
.53 00 

2 tO 

41 'ij 
41 ";'; 
4Z 00 

4!: 00 

'' 00 
4!? ~3 

KÜLÇl~ .\LTIN FİATLARI 
6115 617 

617 6:?0 
ı:; a"ldart 611 fiU. 

Tirrl C1 O mm l fiı3 61' 

,\LTL't BEŞİBİRLİKl.ER 
('., bıırl:ret 

nr at 
115 t 
A ı 

\ alut 

::o:: 00 ::os.oo 
:ıııt' oo ::ı;::.oo 

2110.00 ::9:ı.oo 

::ıııı 00 :?67.00 
206.00 :?67.00 

n n. ''· .t.Jaıı.n 

K:ıto nrolher .. Honey Co. T,td. 
:!9, ::?-rlıome. Scnzoku·cho, 
ı\saku~a. naito.ı..u - TOKYO 

Saf hal, balınıımu, arırılık e~· 

~ası teklır clnıektedır. 

Traıı~·Pariric T111cling Co. T.ılt 

o. S. K. Uhtg., No. 2 l·dıomt', 

Kyohashi ,Clnıo·kıı - TOKl'O 

Çelik le\ ha, p11trcl, köşebent, 

boru, haslanmaz çelik, bakır \'e 

pinnç eşya, porselen \'e topr~k 

c!;ya, kirC'ınıt, çim<>nlo, dikiş ma 

kinesi. Dizel nıotıirleri, mııhtc· 

lif clns makineler, ı;ramofon, 

otomohıl aksamı, tıbhl tılct ve 

nıalzrme ' ~ e~ya teklif rtmek· 
tedir. 

rll';tcrinde 0:10 kt!. hav
lıra değerinde 500 kg. 

17ı121 l!la? 

ı a' a i Mil !ıra defc-
80 kıt. hallm:ık· 

ı tana 42 000 lıra drt:c 
20 ton ıc fındık: 

nan marka) :ı 62 034 lmı drfie
ırııle 300 ton a' f'İ"eiti kuspesi: 
İn ıltrrrH• 412.if\'1 lira drğc

ınde 85.738 kı:ı. tırtık: 
ece 2 842 !ıra d<!gerıncle 120 

ı ba ırsak: 
ftal)a\a !l 240 lira dcı;;rrindr 

8 500 kg, t-ızr balık, 6.788 lira 
t nnde 77.493 k teneke kır
ntı ı; 

Buğda,Y Olıs 
Buğday yumuşak 

BuMay ~umu~ak 
But:clay sert 
Fi;: 

luks Polatlı 

Nohııt n:ıturel çll\ allı 
Akdarı Şark 
:Fa~uh a tombul 
F.ı uha çalı 
Soya Ordu dokme 
Su am çuvallı 
Keten tohumu .Marmara j;U\ allı 
IHi haşhaş çm allı 

iç fındık 
l'n 79/81 randımanlı 
t'n fıR/75 randımanlı 

Sudana ı t.OS4 lıra dcğcrindr Ramtol 
ton mahlep: NrpC'k 
Yunanıstana 1.488 lıra del!r S.ıdc) ;ığ Dıyarhakır f'rımış 
de 1 632 kg. tazr. balık. 5 2112 Tıftık Ka5tamonıı nattirel 
değerinde 29 m3 kereste. 27 Tırtık sarı standart 

Kilo u 28.83 
37 oo - :ı8 
:12.62 - 34 
31 2:5 
:!:! Jll - :!5 50 
:l8 50 
:.!3.00 
46.74 
54110 

55.00 
106 uo - 108 50 

!lfl.05 
72 00 

201 on 
2flı:i 00 - 3000 
3300 00 

16 05 - 18 05 
14 O'l - 15.95 

5n2.50 - 600 
!'i65.00 
3!'l0 00 
150.00 değerinde 10 kg. mahlep 1 Oğlak derı~ı tuzlu kuru kasap 

U'aç edılmiştir. ~;,.:;,;;.:,;_:.:.;,~.;_----...;..-----------

.. 

RAOVOLIN'le 
masaj yaparak kuvvetıendirinlz. 

Futbol J:<"rclrrasyonunıın iste
giııe uyularak, 1 nisan 93;) ila 
9;n dogumlu nıılli takıma nanı-
7<'t olabılecck kabiliyette bulıı
ııan futbolcuların aranmasıııa 

haşlanmı5 Ye on gün içinde) ir
ıni kadar genç lcı.hit <'dilmiş
tir. Bu r;ıkamın iiııümiizdcki 
giınler içınde cl;ıha da artacağı 
tahmın cdilmektedır. 

Ilıı genç futbolcular öniimiız
rleki pa1.artesi giıniı Bblgeye ça
gırılarak do~um tarihleri esaıılı 

Futbol Federasyonu, gene 
mılli takımın tesbiti için gıri
§Jlen çalı~malar üzerinde tit11.
likle durmakta ve iaaliyctı ~a
kından takip etmektedir. 

Federasyon, Ankara, istan-

sabakalar sonunda seçılecek 
oyunculardan teşekkül edecek 
genç milli takım kadrosu, on 
1• giinlük bir kamptan sonra. 
gen<; milli takımlar ş:ımpiyona
ııına İ$tirak etme!\ üzere mart 
sonıında nniksele gönderilc
ccktır. 

r················································~.;.-; . .,..~~, \ Okullararası Pankreas qüreslerine 

1 ~~~~ .. !.~!~.~.~.~.!l.~:~~~~~~~L~~~:;:~~"~ dün de devam~ edildi 
•• • . ı 'dün ele devam edilmiştir. Terzi-

OOKTORlAR. E. LAi< 
lik okuııı jimnastik saıonıında Cumartesi gecesi pankreoscılorla Mustafa 

•• , 1 1\0~ S.\TILIK BETON'AR'.\IE yapılan karşılaşmalarda: Çamlı· .• 
Doktor ÇJPRU ı· Cıld, Saç, ıuh- Bina - Sirkecide, rabrıka, ardı· ca - Ercnkbyü 15/6 ·ıs. 5. Çakmak ve Ali Ahmet güreşecekler 
re\i mütehassısı. Beyoğlu Postal ye,>e elverişli. Telefon: 23413. Çamlıca O. okul • Kadıköy or 
Sokak, Tel: 43353. 1 ~ - ta~ 1 11/15, • 15 17 • 15/13 yen· 

BERK E ,'STlTf Slİ _ Röntgen E~tL.\KÇI OS:\1A ~ SÜSÜ) - mişlerdır. 
telkık ve filnılcrı çekilır. Falih, fler rıc\'ı emlak alım \·e satımı Emincinü ögrenci lok;ılinde ya 
Tcl. 230lv 1 Telefon: 29974 rıılan maçlarda da: 

Hastanın cvınde porta~ ıf .. rôntgen R07.KtJRl ımı,AKİJ\'.' - Haliç: ı · ~~,'ıclılli . Işık lisesini 15/R • 
le IılmlC'rı cckılır. r.ununde \e· teki son kalan 3500 ıncıre fahri. ·' W• 

1 

rılır. BERK ı-;~sıtı•üsü. ka arsası. Tel er on: 83132 1 füyoı::lıı kız o O. - Bakırköy 
. ı , . ···n 1• 1 1 1 1 a o. oku lıınu 1!1/7 • 15 7 j enmiş-

1 nr. f.D 1 nı~K.. - a ı ı .. . ' . . . 1 , Jerdır 
boratu.ırı Fatılı, Tr:ııuvay Dıı· HOl.Kl il~ l. Ul.ı\h --:--- pı~le~ • 
r:ıgı 1''CjlUllah F.r. ~okak No. ti. nıukabılı w4 saatti" pata )Ctıştı· G f tb 1 .. , . C'h t 

rır. Taksım, .-\ bdulhakhamit, enç u o cu en ı o 
~KIL - Si!lllR iL\ 'T,\L,\· Tel: 83532. 
nı alkolıkle • 'fokçıkôlnanlar, 
fclc;lilcr Duman 'l'eda\ ı l\linigın
de yeni usul ve cıhazlarla teıla· 
\ ı ccl ılmcktcdır. Bakırköy lııcır
lı a rnttı :\o .• ı ı. 'fl'lefon· 1ö · 

·--------~~---
n.uic; :s.\lllLLERt ·nrı - del 
poya ınü ait yer .:ılınar.aktır. l'os 
t;ı K11 Lıısu 302:! I t:ınbııl. 

Arman çolııtıracak 

Fııtbol Federasyonu, istı..ıbul 
ı;enç karm.ı takımını ve bılaln
re ser;ilerrk gene mılli fakınıı 
ı::ılışt ırnıa rnzıfcsını eski nıılli 
!akım kaptanı Cıhat ,\rman'a 
,.l'rmi tır. l ;ıs:~ş:~ı~.:~~n2°to~'~~: Fauıı, Fev· lt1'7lrWIJZtfll 1 

Hı\ l'.\:\ Lı\H,\ flRS.AT - Tngi. 

\

------- liı naylon kadın çorabı 375 ku- Adaletin; Fener, Beşiktaş 
~ l ruşa Mcnnılci Sımonine. ve Galotasaray ile 
SOFClRU:RI: l\Tl~JJJE - A· . . . 

m~rıkaıı hasır dö~eıııelerimiz :\IEl'Wl.J.n .st:nO:\I - Ma_~.n:ut yapacağı maslor 

Pankreas giirrşlerine dün ge 1 cana getiren \e güldüren bu mil 
ce de Spor ve Sersi Sarayında j sabakada katchın aşağı ) ukarı 
de\'am cdıldi. bütıin hiinrrlerini seyrettık ve 

Dun geceki gureşlcr bundan nihayet ~·edinci ravuntıa Fa-
e\"•elki karşılaşmalara naza- laux rakıbınl tuşla ycndı. 
ran daha entereasn oldu. Katch Gerenin son maçı Yunanlı 
giireşi hilha sa \'ucut hareket X2Json11~adis ıle Ermeni Edi Ko 
l<'ri hakınımdan naıarı dıkka- paran~an ar:ısında ~apılıtı. Bıı 
ti çeken hır glırcctır. Bıı tıp ım; abaka altı ravunt mükcm
~iıreşlcrdf" gııreşçıkrin ç o k ınrl hır komedi lıalınd<> devam 
çc\'ik c.ldııklaı ı her b3k1nıdaıı eltı 7.:ım:ııı zam:ııı sınirlen~n 
gıirn ç .. rpı~or, yaptıkları oyıın- Yuıı:ınlı gur<'şr ı rakibıni bırkaç 
!ar ~ıke olarak k;ıbııl cdılsc ıla- kcr<' rıııgdcn rlışarı attı. 

hı insanı alcikalanrlırnı::ıkta \C Kafa ıııı ringlere laklı, halka 
sure~l<'rın 7C\'kle seyredılınesı '• dı; tlıı ili lıılclcr ) aptı. Hatta 
ne ımkl'ııı vcrnıektrdir. h ... keıııc hücum etti ve bir ara. 

Diın gec<'kı giircşler de ic;te lık h:ıkeıni ı;ıdclclli hır ç:ırpış. 
bu t<Cbeplcrle hnyli enlercsarı la \<'ıc vınarlaılı. Kendi de hır 
oldu. kaı;° defa· ringdrn rakihı tarafın· 

Jlk mıı ahakayı .:\lııscvi Ben dan ctı~:ırı atıldı ve halk bu mii 
Şl'ınun ılc İııgı lil Jak !:.miri- s:-ıhaka~ ı ~ ııkarıda c,ıykdıgimıı: 
ley ara•ııııla oldu. J;cıısamuıı t:ibi mıikeınınel bir komedi ha
alt ııırı r:ırnntta lıasnııııııı gıı!,- lınde sryr<'ttı. Nılıa:ırt Koperan 
siinr iki a~ası ile hır vuı·uş yan ıııtı •. rı ra\llnlte tın mızıkçı 
yaparak nıli~;ılıak:l\ ı tuşla ka· glırr•çı~ i tııca getırclı. Bu miı· 
zandı. lkın:ı mıısabaka Fraıı· sabakaclan r' \el eski gııreşl'İ· gelmıştır. 1 ıı~sa Dılbcrzaı~e knr~ısı Kucuk 

1

1 
l\Iarpuccular Bıiyıik Şi~cd çorapçı Han :\o. 20, T'rofr~yoneı Tertip komitesi, sız Alhert Falauı.. ile F :\lonto lrıımlzcleıı Mııstafa <'akmakla 

ikınci devrede ,\clalct takımı., ıırry arasında yaı.ırldı. l.lu mü- ,\Jj ,\lınıcl r•nge "•k~rak pankre 
ııın Feııerh hçe, Brşıktaş \'C s•h:ıka hirinc·ı ı::ııreştcn dah:ı asçıları defi ettil<>r. l\Iustafa 
Guloıtasara) la ~apacağı maçl:ı-, ıcvklı oldıı. ıki güreşçi de hi· Çakmak \'e Ali Ahmet rumar
nıı hafta arasıııda Dolnrnhalıçe rer kc>rlı kaclıır re\ •k \'e hirrr lesi "epec;ı v:ırııt:ıe:ık l!ıireşlere 

han. 13· DAK TERZi'de-ı-,ın-a-rl_a_m_a_e_lb-i· 
!\IİK,\ A:llPLlrlKı\'J'ÖRLElli sc, palto, trençkotlar 8-10 tak-

ı her z:ıınan ele ge~·mez. Siparişle. sille. 'l'el : 4!'l267. 

1 
rıniı.i cweldcn hildıriniz.. Y. Kal
dırım 7fl. Galata. GÖ'.\lLEK<"I 1>.\~İ~ 'tc ısmarla· 

ma ~öııılek, pijama 6 taksitte. 

stadmrla oynanmasını? . uygun ~;ımhaz kadar maharetle güreş· 15tir~k. rd~cek \ 'C pankreı>~çılar 
olacağı kararını \'ermı~tır. tıler. Zaman, 7.aınan h;ılkı he~c· rlan ıkıc;ı ıle ıı!ırc•cceklerdır. 

•• IORTAK ARı\l'\IYOR - Eczaha- Beyoğlu Parmakkapı İmam So· 
nem ve miıstahzarlarım için ser- kak 4. 
mayedar arıyonım. Telefon: 
62063. RE~'K ;\IAGAZASI nı unutma· 

yınız. E{ler ıyi ''e uruz giyinmek 

Olmeyen Mevlana tfJ-,) O K T O il_, 
Raif Ferit B!r 1 

R,\OYOI.U K.\l.ORIFF.Rl.t RO· ister~eniz. 
\'ER otoınobıli satılıktır. t:ihan
gır ~todern garaj. 'l'el: 2.3421. 

16 nını. HER l'\lE\'ZUUı\ kira . 
lık filııı!.Nııuiz vardır. Teknik 
Kıtabc\'I. Tel: 21370. 

- • 1 

ttı ıutıııııwz;A 
.'-iEYllA:'\ !'\,Ua,IYı\1' ı.tm. 
TF.O Galata aınban: Tel· 41641 
Sirkecı ambarı· Tel: 24180. 

.\CEJ.F. SATll,JK ŞeHole pikap 9 Yll. Ö:\'CE Adanacla doğ:ın 
9:ı 1 model az kull;ınılnw•. Cöl'- Seyhan Amharı bugün 9 şube, 
nıek istıyenlrr Fatih Mel'kcz ga. 30 ac·entası ile memleket naklı. 
r:ıjıııda. Telefon 23ll67. 1 ,·at hizmctindenır. _ , 

Lindberg'in oğlu, 

kahraman 
babası 

oldu 
gibi 

< Ha~ı r. iııriıl,.l 
viye\'İ muhafaza etticinl giir
müşlcrdir. Kuzey Atlaııtık'te 
~ewfıııındlanrl'la ,\ ~or :ıclalan 

arasında yapılan bıı müşahede. 
;ıliıkalılaı·:ı denize gônıülcliıgii 
sc1ylencn Atlantıs aılınnaki kıt . 
avı hatırlatmakla hcrabcr rle
rinligin bu haclı c ile alakalı 
olnıarlı~ı ahıt olmuştur. •Oze
anograr • den ı ll'n Ok~ amıs araş 

ı tırıcıl:ırına göre Allantik'in nı
binneki hu muazzam çukur, 
A or adal:ıı ı hıı:ısınrlnn haşla 

yarak yııkarııla Griınlaııcl'a ka
cLır ıızay:ın hir caııyon • ıın 
mııavycn hw ycrrlr derinle ınc-
ıncleıı başka hır ŞC') değıldır. 

Bııı ada ;ı~ıl hayret ııyaııclıra 
cak nokta şııcl ıır : .\ tuntaza~ ve 
geniş bir nehir yatağı gihi cle
ıaiziıı dibinrlc yol alan blı can-

' on millerre ıncsare kalett ık 
lcıı sonra Gıöıılıınıl bnlcriııclc 
iki kıı;ma avrılınakta, hunl:ır
clan biri Griınlanrl'ın sağından , 
dığrl'İ ıse snlıınclan olm"k iizc 
re adanın ikı sahılı boyuıwa 
uzanmaktadır. c:cnr :ıra(tırıcı 

l:ırın kanaaııııe .ı:circ dr.nizin 
rlibtndl'ki hıı ıızıın '" genis ~iv 
rumudi)ell'rın mP.)·dana ı:elırclı 
ği hır arazı degışiklı~ınden ıba

rcttir. A~ ni araştırmalarda mey 

clan:ı çıkan lıaşka bır olav cla
lıa \Drdır: llıında Okva~ıısıın 
d<>rinliğinr ı;ıiındcrilcn ~es rlal 
ı;:alıırı keşledılen cumudiye vıı 
tagının ı:ranill<' iırtulii oldıığıı
ıııı go ternıişlır. Alfıkalılar hu 
tabiat hiıdise•irıın hıız devrine 
:ıit olrluğıııııı siı) lcnıcktc '" hıı : 
de\ ırcle nıcHlan:ı .ı;:elcıı c·tinııı . 
rlıyelerııı kuzcyclcn gıinC'yc doğ
ru ilerlıyerck rn altınrl:ı muaz
zam hir viırli :ıçtıklannı k:ıy
rletınektedıı lcr 

llr~ rr;ııı tı) anrhran 
r.y 

f;ık:tl Ok)<tntı<ların rlıhııırlc 
)apılan hu krşıf .\nıcrıkan 

h.ılkı ıızerınrle. heyet. mcnsup
larınrlaıı genç l.iıırlbergh'ı n ~alı, 
sı kadar trsir ııyaııclıramamış-

tır. Halk, denizlerin ınrçhul d<'
rııılıkleı'İndekı sırrı ,.e oraıla 
:ı alan turlu ınııanımalarrlan lıi-

ı ini çrizrıı hir kesir yerine vak
ti~ il' krnnisini fazlası~ le heye
c·ana ılıışlırm!iş olan lıir hıirlı 
~e) i hain tayarak Jon Linrl 
hergh'ın şah~ıncla hir taraftan 
karcle~inin akıbetını rliişiiniir
k<'n diğrr taraftan bahası gibı 
mııtcşebbis \'e re ur bir deli
kanlıyı alkı~lıumştır. 

Tolun Alptekin 

( Raşı 5 tncidt') 
bcyliııi ihda' etııren )fC\ lana, 
ı:ı~;ı\'\'Ufta da )l'pycnı hir mrz
hrıl kurmuştu. Onca 'aı·lık bir
liğı , hiıtbıı varlı~ı kenılinrle 

bulmak dcğıl, kendini biıtıin 
\'arlığa yaymaktı. 

Şiirlerinde tam hır halk fars. 
~·a.,ı kullanan büyük hakim, on
ları cl,ı halk ıııısurlarıvle füii 
~ oıdıı: Ellerini go!!e açmış 1 
ııı:(aı;, h;ıj:!rını goğc germiş ) er
~ 11111, huilclııyı n,!tiiten degırınen. 
sr..si çıkmayan halık, ) iiziinii 
hunıştıırmuı;o. ağzını yıınınıııs 
ıleıtiı , gemıyc yiiklenen son 
) ıik... Taze bir soınunuıı gii 
zellığı. ufalanıp yerlere cliişc

nen bayat rkmek, kuru ckme
!:c kat ık olan nane... Ka!:nı 
araha~ı ve deve katarı, hallfı 

rllerıylc haşıııı dci\'en sinek ... 

Yol vermrz ormanlar, hcl ''er
mrz dağlar, karlarla kapanmış 
)ollar, gıinlercc kalınan h:ın

hır ... ~ehir paıarı, hckar orla
ları, rcdaet y:ıtagı tekkeler ... 

Yaşa)'lln dunya, ~·a anan hayat 
\·e halk hika"elcı ı. halk fıkra 
ları \'C örf ı~ccazl:ırı 'c btitiiıı 
hıınl:ırla hağdaşan doğınatik 
bilsı, skolastik telakki. Hint -1 
iran, Roma - Hızans efsaneleri 
'c niha' et ılerı ~örlış, lıiirri) et 
aşkı \e insani oz. 

İ\lc altı yıız yetmiş dokuz yıl 
iiııcc göçen .:'ıle\lanfı'yı ~ iil· 

yıll:ır boyunca yrış:ıtan ik~ir. 
İlcricle çr.sitli fikirkrınc hir 
kaç makale>~ le temas etmek is
terliğııııiı btiyıik in anın a~a1:1 

yukarı )'l'CIİ asır ÖnC(' SoyJrdi(!i 
bir şiirle C\. K:ıdir'iıı tercıı -
1111'~1) hııcııinıiıı y:111s ıııı bitirc
cegız. daha dogruw ~cizu ona 
Yerelim: 1 

P<>k araip hir şey bu. ,. 
Giız mevsiminde oldugumuz 

halde 

Birdrnhirc giine$ Hamel hur
rııııa ı:irdi lr \;hm, 

nakltnı hirclrnbir<> ilkh;•!tıır 

oldu. 
Rirdenbirc ka' nadı kanım 

\'erf'm ve Oahlll Hastalılı 
tarı l\tütehas~ısı 

1\1 u:ı,·enchane Hesıl<ta~ 

Tram\'ay cad. gmni) et San 
'•'"'lirli< !\11 "· iti 

Nt'redeyc;c hani ! 1 
nuıanıp !..anıma 

Rir ıle\c gihi köpiirerek, 
Bir ılrw gihi oynama) a h:ısla 

84395. Muayene 17-19.5. Ev 
ı l ı Konağı Cad NO a~ 

H9Ş~ran Ap Kat l felefon 

}arağım. 

nir 111at..ıa~l)l hiı· \ alda~mao;ı 
kan dalgalarının. 

Ktn<liliğinılcn J:t'rnıis in :ınla 
rlolıı hir om. 

Ölümsüz \'C giiılc ~;;riilın<'1 hir 
işret alemi. 

Baktım hinlrnhire <·aııfan•lı 

ölıi, 

İhtiyarlar haklını genç oluV"" 
di, 

Raktım hakular kco;ildi 

naha i~ İ<ıl !!;ehli 'Pl'İıtf', 
Daha gü1eli gelıli lı:ı1<tım 

ı:;ehrimizdcn a) nlanın. 

altın. 

1 LAN 

Sı\';ıs icra i~lrri Tetkik l\terdl 
Yargı~lığınılaıı: 

Si\ :ıs i t~i Sıgortaları şubesi 
\'ckılı ı\\'ukat Ömer :'.\talkoç ta· 
rafınclaıı Erzurumda j,pir hükü
ınrt konağı muleahhidi Salim 
tr:ııncü alryhiııe yaptığı ref'i i
tiraz talebinin yapılan mürafaa 
sımla: 

l.lorçlu Salim Üçiincüniln ad

resının meçhul olduğu kendi ad 

resine ~apılan tebligattan an· 

laşılmı~ muhakemece de davc
tiyeni n ilanen tebliğine karaı 
ı crılmi~ olduğundan duruşma 

İşret \(' re\.lrn sara sarını., ~,.., _ günıı olan 29.12.1952 günü sa-
rimizi. at 10 cl,ı Sl\as İcra İşleri Tel· 

F.lincle bir kaıleh ı ar he,. .:ar 1 kık merci indeki miirafaaya gel
hfl~ıın . mrıdığı takdirde ı:ıy:ıbında mü

Kiıni kanı alnıı • r.ıhat 'c ~~.. rafaa yapılacağı ilanen tcbli~ o
•le. lıınıır. 

İ"·<'f,. ıto"rıı lıo•ma1<ta !<imi. 
Güm[ ıı:u~ul sut ırma~ı hir v~ .. 

Yargıç 

ıl:ı, Orda ne •am, ne kasnet \'ar 
Rir ;\anda giiriil giırül bal nr'ı de. 

ri. 
rrk al'aİll hir S,..\ hıı: 

J\ir •"hirde ııacli~ah 
olıırrlıı. 

bir tnne 

(;ôk,ii11iııdr ;ı\ bir taıır. 

Rıı sl'hir paıli~ahl.ırla rfolu, 
Gökytiriı aylarla ziihallcrle. 

~rn ha} eli koş \':ır git lırldm 
ll'rr dc. 1 

Orıla ne kadı, ne vali, 
J\'.'C" lıt'). nı- he) in muhtesihi. 
D5l11lar, clu~ınanlıklar, kngalar 

ıaten 

Drııizlcrin iizrl'inde hiç bir za. 
ınan ~·ürüyemedi, 

ı\bdiılhaki Giilpınarlı 

Orda i~ini7. ) ok ılf' si1in, 1 < J ı :ue,·11n:i'dan !"onr:ı :'ile\•. 
Orda ne tlerman~ızlık, nr d"rl 1 le\'ilik, S. 17. \'akında tıkııcak

var ele, tır. 



iiı• •iyeti 
l)eınokrat Parti l\Ieclıs gnıpunun e\"\elki gunkıı toplantısın
flı da, na~bakanın ) aptığı konusmayı gazetclerıtc okurken 

ı L nokıa dikkatimi çekti. Dırlncisi, grup muzakerelerinin mııt
.;;tn aksctmesindr.n ikayet edenlere \'erilen cevaptır. Bas
t kan dı~or ki: cGörii filenler gazetelere aksetmesc bl olur. 

11~ at 25 :kişilik bir topl;ıntıda konuşulanlar bile <lışarıya sı· 
~ or. Bunun önıınc gcı;mek kabil dcgildir. J\Iaamafih hundan 
~:aH .. bir kork~muz. ) oktur. Burada so)ledlklcrimlzl l\Jeclis 
~ sUsımde de so,lerız.ı> Ba bakanın bu sözleri çok dolinıdıır. 
lı e kadar glz.li tutulmak Mcnirse istensin, bu gibi• toplantı-
~~~ görü tilen e}lerln dı :ıma aksetmesine mlini olmak 
~, k_ansızdır. Tek partinin bu tun ı:iddetble hiıkııın siirdllğii 
kı \'irlerde bile yapılan J;nıp topbntılan, en ince tcfcrnıatına 

dar, duyıılu3 ordu. Iilli mlıdafaaJ a temas etmedikçe bunun 
b~"ne geçilemez. naı;bakanın bu noktnı açıkça bildirme ı, 

11hassa matbuat tarafından memnunlukla karsılanacaktır. 
l>'k likA 1 kati çeken ikinci noı.ta dıı Ba~bakanın bazı gazC'tclerdcn 

ti )etidir. na~bakan Adnan l\lendcres bu gazetelerdeki ncş-
0httan bahi le sonı}or: ·Bu memlekette matbuat Jıurri ·eti 
e tahkirin hududunu a 1rm:ık umanı hala gelmemiş midir'!• 

te. Eski bir &aıeteci olmak sıfatı) le b:ısına rn genls hilrri
bı lın \erilmeslne hararctlc taraftanm; fakat bu hıirriyr.t hiç 
~ laman (?Unu bunu t hkir eder tarzda yazılar yazılmasına 
tfıı kan bırakmamalıdır. na ın \C Ceza kanıınlannıla gazetele
ııı • Jlaıetecılık uzifesini hakl.,) le ifa etmesini gfiçleştlren 

ııı:eler 'ardır. nıı maddeler tadı) edıtmrli; fakat ayni za
' . a, mesela bir matbuat Jurisi kurmak gibi usullerll', sinsi 
la rılatın ônune gcçmck Jollan bulunmalıdır. Bu mesleğin 
lii kikı mensupları, şahsın ~erci 'e ha.} siye tinin her e)·in iis
r hde tutulmasın:ı, ıantaJ ıhi cunınıler hnkkındald cezaların 

ddeUendirilmeslne citedenberi taraftar olmuslardır. 

Enis Tahsin Til 

1340 Anayasası encümene verildi 
C (Başı 1 incide> b.r konu ma yaptı. Bilhassa bu 
r e]AJ Yardımcı, tuzıl un dı· dıl mcsele::ılnin bir şahıs, parti, 
Celselerın açılması içın ya· feclis meselesi yapılmaması IU· 

ı.r, arı hır fazla şart kostu unu, zumunu mtidafaa ile dılin millet 
aYasa mUz.akeresmin reye tarafından vücuda getirilen can 
•nda üçte 1kı ekseri)eh mcc lı bir terkip olduğunu anlattı 
tuttuğuna gorc cel enin j ve dedi ki: 

llıası ıı:ın bu ek eri) etın 'u· •- Parli\mentonun beşiği o
~Jl!Un şart olduğunu anlattı., Jan İngılteredc parlamento her 
eıs \ek ılı Muzaffer Kurba· ,e) i yapar yalnız kadını crkck, 
ıı, ri)asetin toplandığını erkel:li kadı nyapamaz derler. 
llı~zakercnin açılması içın fiç 1 ) ani bu salahiyet tabii ve uzvi 
1kı ek erıyete lüzum ol- hır kuvvetin önüne geçerneı de· 
d ~1 kanaatıne 'ard ığını bıJ. mcktir. 
1 Ve doktor Cezmi Türke 1 Dıl de tabll bir şey olduğuna 

~erdi, öre onu kanunla bozmağa im· 
ztnl Türk ri~a et dı\anı.

1 
klin yoktur.• 

Aieclisln aeyıne mılracaat Halide Edip Adıva(, S::ıdri 
e~en böyle bir tefsire var. fak udinin bu Jiıyiha ile Ata
llıın antıdemokratik olduğu· tilrk inkiliıplnrına hiyanet cdi· 

~ 1ki reis \Jekıli arasında da lyorsunuz iddiasının da varit ol
aat farkı bulundu unu söy- madığını belirtti ve dedi ki: 

~ Cezmi Türk seksen yıldan •- Dil inkilfibı şapka JnkilA· 
ı Anayasamız' üzerindeki de· hından daha büylikhi; diy0rlar. 
(lıkleri anlatıp bir anaya~a 1 Şapka inkilabının çok bUyilk 
~e i yaptıktan sonra, 1924 bır şey olduğuna inanıyorum. 

>'asasının şekil \C muhteva 1 Başımıza ne korsak koyalım a
llllndan bu ünlln anayasala-ı sıl olan içi dır. Şapka biıi Garplı 
iııre geri oldu unu anlattı. mı yapar? Sonra, dılde inkil~p 

"'lcrat Parti iktidarının dev- olm z. Dıl tekamül eser. Sade 
k aleyhinde bulundu u- harf inkilabı olmuştur. Burada 

fakat bu kanunla altıok um· AtalUrke \e inkılAplarına bir 
~ının mer'J oldu unu belırt- hiırm"l!ızlık de yoktur.• 
ır1e mış l\hll tler anayasa· Adıvar, J?ll K~runıunun lddla-

a tedvır edıldıgi bir devre- !arını d~ bır~r bırer ce~aplandır 
llayasamızın bır hukuk fıbi dı. İngılızlerın ve Amerıkalılann 
haJıne gelme i icap eder· ~.~ı yıl!ardı~ .an~ya~:ı!arına . ~I 
iekılle O)nanıp ruh ve muh sur!11edıklcrını S?Yle~ı. Ruh ıtı
l'a bir tUrlU girllcmedı ını b:ırıle dcmokratık bır anayas:ı 

~latak •milletin anıı}'asa buh- yapmayı~ımızdan şlkftyelle b:ıh· 
illa dikkatinizi çekiyorum• setti. 
~~ . Netic~d~ Cezmi Tii.rklo Saılri 

\ıp bundan sonra bu ünkü Maksudının, bu tekllfın kabul e· 
' asada uydurma d~nllcn bır dilmemcsi hakkındaki takrirleri 
~elırnclerin turkçe oldu u· reddolundu. 
Seınsettin Sa minin Ilı atın· ı Lfi) ihanın anayasa komlsyo
llıuhtelıf misaller alarak j nun::ı iadesi ve 1340 anayasnsı
~tli. Başbakan lcndere in 1 nın komisyonca nazarı dıkkate 

<:!asanın de i ece ınl söyle-! nJınmas!. kabul edildi. 
1
• fakat komisyonun bun- B' u • 'f Jıaberi olmadı iDi da il \C 1 lf mversı e 

~:ı l'ııılli Eğitim Bakanı Av
l:> ınan, bugün 1340 ana' asa-

Talebesi intihar etti 

Tunusfa milli bir 
Ordu kuruldu 

VA'I'AN 

<Ba~ı 1 inclde) Nevyork Üniversitesi Koruyu-, çiık yaştan 'erılınce bir çok me-
n un pek yakında 200 bine çıka-
rılacağı ılAve olunmaktadır. cu Tababet kiırsti ti profesorle- sele halledllmış olur. 

Teblığde. a~Tıca sılah tıısıma- rinden ve Amerıkan ?ı~argaret Cinsi terbiyenin iYi bır eş iyi 
ğa muktedır bulunan biltiın Tu- Sanger Araştırma Ensl.ttüsil mu bir ebeYeyın olııbılme e çok tesı 
nusluların derhal millt orduya d~rü Doktor Ab.ra~am Stone rı vardır Aile kurmak ve ço

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
...,-.---~~ 

Par i isleri 
<Başı l inrldeı 

mokrat Parti liderlerinin re ı re 
tini kırmak \C hu umet halini 
de\•am ettirme).; gibi zararlı bir 
>ol tıı_tmuslardır . 

lltihak etmeleri talep edilmekte- dun saat 17 .de Emın?nıl Halke- euk yeti •irmek meseles ne ge- Önumuzdeki c martesi giinu 
dir. ''inde, ~merıkada c\ !ılık ~~nu- lincc, evvclA ~unu söyli) e) ım Demokrat Parti iktidarı devri-

' 

Diğer taraftan, Tunus ordusu un~e hır konfer~n~ vermıştır: ki, bir çocuk istenıldi~i ,·akıt nin ilk mııhim basın toplantısı 
karargahındıın bugiln yııymlanan Konferansı \alı \'e Beledıye doğunılmalıdır. İsl<'nilmedcn )apılıyor. Başlıca memleket ga
ilk harp tebliğinde, hür Tunus Reisi .Profesör Fahrettin K~rım dıin)aya ı:;elen çocuklar arasında zetclt'rlnln temsilcileri, Ankara-! 
kuvvetleriyle Fransız ordusu bir- c•l Gökav açmış \e mütcakıben nice suçlu nice dejcncre olmuş- da toplanacaklar \'e parti mllna-
lıkleri arasında iki saat süren Dr. Stone klirsliye gelerek. A- larına rastlar~ınız İstenilmedPn sebetleıi dfhasını vakrndan göz
şiddctli çarpışmalar vuku bul- mer~ka?aki evlılikten ve c\'lılik. doğurulan çocukl~r bedbaht ol- den geçirmek 'e bir hakem ro
duğu, bu çarpışmalar neticesin- tc cınsı hay •tın o\"Jladıi!ı rolden mal!a mahkfımdurlar. 11 iti O) namak fırsatını bulaceklar-
de her iki .taraf da olü ve yaralı bahsetmiş \'C demiştir kı: Müteakibrn dinleyiciler ara- dır.. . . . 
olarak zayıat \'erdikleri bildirıl- «- Amerlkada e\•lilik dıı!'er sında sualli C"'·aplı konusmalar 1 'azı}etın ç~k çctın '" çapra
~.e~te "; ~~5 Fransız a~krri ile m~m~ekctle~den . ~arklı değildir. olmuş ve bunların arasında ni şık. gonınmesıne ra~men, ben 
kullıyetlı sılah ve cepane ele ge- Turkıycdckı e\ lılık ha vatı da kıih g bl f rt 1 ortadan netıre ha klanda umillh im. Cün-
. Jd·~· 'lfı ı k A k d J d 1 orma 1 e er ku rrjim alı!3bindeki fe at ıebc-çı~ ı,;ı ık ve o .unma tadır. 1 ı~-~rı.:a a, h:~?Fya a, l ,.~ J'e~~ ı kalksa insanlar daha mı mes"ut 

unus ararg .. hının bu tcbli- y.;z.u.nun mu c ı ycr erın e ı olurdu suali sorulmu tur. kesinin tam olarak kurulmuş bu-
ğinltcn kısa bir müddet sonra,, evlılık ı;ibidır. Evlılıkte başlıca .. • lundıığu a ikıinlır. Si) a 1 partl-
Fransız askeri makamlarındnıı iiç Amil rol oynar. Birincisi ar- . I'rofesor Stone bu suali şu §e lerimizden hanı;isi bu manzara~ 
yayınlanan mııkahil hir tehlığde, I kadaşıık. ikindsi cinsi anlaşma, kılde ce\•aplandırmıştır. ya goz ~umar, \e rejim tcs:ınu-
Fransız uçaklarının milıt Tıınuıı liçilndl ll de aile kurmak ihliya er- Bir ecmiyetc mensup ol- dlimi hiçe sa)arsa. mrmlf'kr.lin 
ordusu karargAhının mcrkcıini cıdır. duf!umuz ve o cemiyet !cinde fc at c:cbekt>si yıizıinden muıız 
tesbıt etmek Uzere keşif ucuşln Bunlardan birinci ini ele ala- nş dı~ımıt.a gbre, o remiyelin olabilecegi fcl3kctlt'rln bıiviık ı 

1 

rınn çıktıkla,rı bıldirilınistlr. lım· Karı kocanın birb ri ile ar- kaitl!'lerıne uvmak mecburi) etin ı mes'uliyet payı ona d115eccktlr. 
J\lı ır Amerikadan Tunus kadıış olması z~manımız için ar- devız. Blitun bir cemivetln ka- Ahmet Emin YALMAN 

1 

nr.> inin korunmasını Metil tık h lfodılmlyecck bir mevzu bul ettiğf bir formalite'i hır 
l\ohire, 17 <A.A) - El Eh- cle~ıl:lır. Zı. a ';lftler daha ev frırt kahul etmezse, bilmem ki 1 

ram gazele~inin blJdirdığıne gö. JenmPde ntanlı:'ljl arkadaşlık ct mes'ut olur mu? 6 senedir aranan 
ı 
rl' :Mmr hük(ımeti bugun Ame- mek lırsntını bulm orlar. Cınst Doktor Stone busun de Emin-
rıkn huk(ımeti nezdinde yapara- muna cbC'tte ak aklıklar olunra nü Hıılke\inde saat 17 de eDo ' k f'( 
ı?ı teşebhlısle Bırle~ik Amrrika- cvlılık muvııffak olmuıs sayıla- #umu tahdıh mevzuunda bir kon 

1 
lr a 1 

nın Tunus Bcyini koruma ını is- maz. c n t tl•rbıyc in anlara kil- fcrans verecektir. 

teyecc~!!~~a ız bin talebe F 1 3 d h ı y 1 d Yakalandı 
nümaviş yaptı • azı ay a a ugos avyaya gi en Altı sene once işlenen bir ci· 

Kahire, 17 (T.11.A.) - !ısır na.}etın faıli dun ~akalanarak 

Ünıvr.rsitcsinc mensup 12 bin Hapı's yatacak Ask A h t'm' fiChrımize gctırılmiştir. Bu eı-
talebc, buğun yaptıkları hliyLik en eye 1 iZ na,}etin henüz anıa~ııan mahı· 
bir niimayişte, Fransıının Tunus rnnşı 1 inridr.) )Ctİ şoyledır: 
\'e Factrıki tNlhiş \·e tahııkkllnı hlC 1 t 'l Korgeneral 1smail Hakkı Tu· 9 8 1946 .. .. G · ıh p 
siyn etini 1:ıkhih etınislerrlir. ma um cdi mis ve cezası ccı naboylunun başkanlı ınöakt beş · · , gunu 'il an~ ar-
NOmayişçi tıılcbclcr, BırlC'şmiş olunmamıştıı·. . . ı kişilik askC'rl heyetlmız dün sa· kının 1 opk:ıpı Sara~ı dıbınde, 

J\t 
11 

Ilt nclan ba kn azctcnın salıı-ı at 19 50 trcnı)lc Yugoslav. ba ına ta~ıa \'urularak llldurul 
ı C'tlcr TcskilAtın:ı bu m"~"ı" bı Nccıp Fazıl Kı ak!irek de ml'ıteve-·ıhcn harrk"l etm:ı'cat~ıra. miıfi bir ccse.t bulunmuftu. O 

lfo llgıli bir protesto telgrafı '"" " ~ 1 rı b ı b n ~ondcrmişler ve bu protc to 11Dun.} nın en cc ur adamı" un- Kendisine bu ziyaretin mahi- zaman an crı yapı an Utvn a-
mctninin birer kopyacını dn Kıı vıını altında hır b şmakale ncş vetini soran bir arkada~ımıza· raştırmalara ra~men otunun hü· 
hirr.de'ki Amerıkan. İngiliz ,e rC'dC'rck, Buyuk Do u gazctc~ının 

1
• Korgeneral Tun:ıboylu ıı~nltr; vı.}eti te.~bit edilememiıtı ... 

Tilrk bliylık elçilerine tevdi et- başmııharrırımız alcyhındckı neş söylemiştir: 1 Fuat Ozcan 'e Hasan Ozp:ı· 
mlcl"rdı'r. ri)'atını de teklcmck istemiştir, Do t ..., 0 1 muk ısımlcrınde ıkl çocuk bu ,.. " ıı- A ug il\ ,.a askcrl 

NATO konseyine 
Bir teklif ~'aphk 

nl.rlt tn'ı Jı'llell"n•... lıı'r r"n bu makaleden dolayı da, anıka- hc" t' mi k t · . cınayetin f::ıılının Xccati Çalık 
" ·~ .. ,. t h 1 S bük b' • ~e ınm me e e ımıze vap· . d b' d ld h 

teklifi daha rcddedil<li ımız le met A 1 e · ır da tığı zl\'areti iade ve Bclg • tt ısının e ır a am 0 uğunu 1 · <r.a ı ı lnddt>l 
Nc\~Ork. 17 (A.P.) - Birleş- va ikamet etmiş ve ~eyfiy~t !op yapıla~ak olan •Ordu Gunü:a m: 1 bar ctmişl~rdir. 5ocl~kların an· Türkbe, dılnku toplantıda bir 1 

miş Milletler Sıyasct komitesi lu Cc~. :Mahkemcsınc ıntıkal rasiminde hazır bulunmak üzere Jattığına gore; Neratı Çalık ıkı iktısadl i tıkrar b ırosunun lı:u-
buııün Fransız hiikümetiylc Fas e~ lcmı. tı. gidiyoruz. çoru~u, Gill~;ı?e .Parkında fe. nılma~ını trklif ctmi tir Brı hu-
Sııltanı ıırasında bu protektora- G~rçı bu makalede baş~uhaı;i Ordumuı:un, Yugo lav ordu- na ~tı~at sah ıhı bır nda'tta sat-, ı;u •aki leklih izah erlrn Tur ıyP 
nın istikl"li ı'Jc il"ilı' mu"•hkcreler rlmızın aclı ~arahaten zıkredıl· 14 mak ıstemlştır. Bu sırada alı· Oı~ ı~ıcrl Raknnı Prof Fuat 

d .. ..., 1 • 1• k d suna sevgı \'C se umlıırını gö- fi d k 1 yapılmasını derpiş eclcn lıir As- mem ştı. • nt, son crccc ha turüyoruz... rı e s.ıtıcı arasın a çı an mı. Koııriılii. iktı~adi id:ırelerin ıloll. 
ya _ Arap takririni reddctmlıı- karcti fımiz \'e tczyifkdr olan bu nakaşa arasınd:ı ~ıkan mUn:ıknş:ı rud!ln dollruya askrrl mı!o-:eMer-
tlr. y::ızının, b_aşnıuh ırririmizc mnt~f Şerbet~ilerle Belediye netıcesinde Necati, a~~m~n ~a- lc bJr mOnasl'bE'!lt>rl nlm~tlılıl1 

Takrir maddC' madde oya ko- olduğu, l'Jtlı 'ukul olarak sc('ı- d k 1 ki d A şına taşla Yurarak oldurmilş· rı müıJdntce hıınhrın trırMrinin 
nıılmıı!j' \'C 27 rlevlet alcyhlc, 25 len Profesör Nihat Tarlan, Sulhi arasın a arşı 1 t ava 1 tUr. vnıpa f ktısadl İşhlr)ilij TP eli 
de~let lehte oy vermiştir. Üç Dönmczer ve Nurullah ~untcrin Ankara, 17 (T.A.) _ Ankara Necati Çalık, Bandırmada )a IAtına bırakılm 1 tcmennisinde 
dcvlct çekimser kalmıştır. Amr- müştcrck raponı ile sabıt olmuş Belediyesi, bir muddct e\'\e) 

1 

kalanarak şehrımızc .ı;onderılmiş bıı tı':lmustur 
rika takrir aleyhinde oyunu kul- tur., . .. yaptığı kontrol sonunda fchri- ve. ~org~sunu mUteakıp tevkif Bununla herabrr bu husustı 
lanmıştır. . ) alnız b:ışm:ıl:ak?ckı sozıc; fı: mizdekı. adcdı 68 i bulan biltiın etlılmi~tır. katı bir !<ar r alınmıs olduğu 
Arap memleketleri için Türk!· dı h~k~r.e: m~hı~etınde tclikkı şerbetçi rn tatlıcıların sattık·! Hollywood'da uSokul- an lmurıaktadır. 

Y<'nin _yardımı istenecek edildığı ıçın Necıp ~a~l Kıs:kü· ları şerbetlerın i~ınde kolı ha- • •. 
Kahire 17 <T H.A.) - Mıı:ır rckle yaz.ı işleri mudUrU Huse- sıli bulundu unu lesblt ederek gan» artıst musabakası 

DışMeri Bakan vekili Fethı Rıd· >in Dan:ıtlı 3. er ay hapis 300• bu 68 ıcrbciçı) ı , e tatlıcıyı mah 1 HollY\\OOd, 17 (A.P ) _ Ho1ly 
\'an, bugün Birleşik Amerikanın er lıra :ı ır para cezalnrıle mah kemc) e \'ermiştir. d K d 1 B ki b l9'52 Kahlredeki büyük elçisi ile bir kUm cdılml lcrclır. Her ikisinin . \\ 00 a ın ar asın u u 
görilşme yapmış ve Tunusla Fa~ cezası tecıl edılmcmiştir Dı.ğer taraftan, mezkOr 68 şer yılının en az •sokulgan artı tıe-
takl Fransız tedhiş siyaseti hak- Üclinril diı\'amız BUYÜk Doğu bctçı vebt~tlı~ı, aralar~nda an- r} olarak nıta Hovv.orth ve Ma 

klnd ~kı' 'fısır go"ru"~u-nu" ı'zah et· h · 1 . d ' k.t , b., laşarak e edıye alcyhıne aynı rıo Lanza'yı secmiştir. 
... "' .,, mu arrır crın cn a\'ıı ·a " uur- d k b.l b' d. ' k 

mlştlr. h Ş r I l h
. 'k mevzu a mu a ı ır ava ı a· Senenin en sokulcan en cana 

ra mıın ere ,aç a ey ınc ı a- t · ı d ş b ·1 ' · 
Bildirildiğine göre, bu göriiş· d'l 1· B d. d T me e mış er ır. er etçı er bu vakın insanı olarak da Jancl 

d 'k l imece ı mı~hık. u . :ıdva b ak 1 op· davalarında, koli basili insan 'ı "İ"ht ve Tonv Ctırtı's se"ı'lmı~ me c, Amerı anın Tunus a Fa- ıı eza ma cmcsın c a ·ı mak · r~· d , 1 .. .. ,.. "' ' ~-
sın .istiklal davalarını dcstcklc· tadır. Heyet, yazıda hakaret ma- pıs ıliın e mc\ cut o duğuna go· lr.rclir. J. Lcir.ht ve T. C'ıırtis hir
nıesı hususunda yardımı da is- hiyctinin mevrut olup olmadığı re, kendi şerbetlerini bu mikro· birleriyle C\ li olup 'Ioll)·wood'un 
lenmiştir. . , . " nı tcsbit kın i~i ehli vukufa ha- bun ancak şehir suyu \'asıtasiy- en sevilen ailelerinden biridır-

İlave. edıldığınc g?~e, Mısır vale ctnııştir .Rapor vcrildiği za- lr. girebilercğini, şehir suyunda Jcr. 
Dışlşlerı Bakan ve kılı, yarın b • . . böyl.e. ~ir mikrobun bt~lıın.abll· Cana yakınlık Ye sokulganlık 
1 ... ki bil "k J · i ·1 .. fi 1 man, 11 son d.ıva dahı ıntaç e- mesı ırın de patla"·an hır 1 r,ı ur ye yu e çıs ı c ~or şe. dilmiş olaraktır. . ' .. ' ' . ~"' m nıusabakasını az bır farkla kay-
cek ''.? ~rap memlekctlerı nıı .. ·ı Bilindil!i gibi, eski bir mah- la bırle nıesı ıca11. cdcceğını, 15. brdenler araı.ında Vırginıa Mayo 
na Turkıyeden de ayni yardımı kum rl' 't , k kt ğım sularının şehır sularına ka· ve Jcff Chandler \ardır 
lstiyecektlr. Y ıne ~ 1 • ecza) 1 çe me en rışmasından ıse, kendilcrin in de · 

Çekoslovakya' da 
Çöküntü başladı 

kurtulmak ıçın hrr çareye baş ğil, belediyesinin mes'ul bulun
\'llran Ncdrı F:ızıl nihayct va duğunu iddia etmckte ve şehir 
kalanarak Üskildar cezae,.fnc sularını temiı tutmadığı için be 
hapscdilmişti. Bu ytizden dünkU lcdiyedcn tauninat talep eyle· 
mahkemeye gcl,.mcmlş \'e hU- mcktedlrler. 
kilm, gı) ahında tefhim edilmiş

N \ TO, Frıırı•ııva rarthm 
edecek 

Par! . 17 CA l - B•ı sal>ab 
Chaillot nravmda toohnan \ t 
!antik kon evi Hindiı:inl ha\ıkın· 
daki karar suretini kabul etmiş 
tir. 

Fransa tarafından teklif edil 
mis olan bu karar sureti. l'min 
bir kavnaktan s:ınılrlı!!ınıı göre, 
iki nokta ileri silrm"ktcdir: 

1 - Karar surPti, flindicini 
deki tcrH UzP karş:ı Fran~anııı 
biltlin hür diinvanın mPnfaatini 
Öl"l<'rek muka,·em"t etmiş ol 
du~u kcvfı, rıtini Jrnnseyin ka
bul eylcmcsi. 

2 - N TO'ya üve memleket· 
lerin Fran a\·a rnumkün olan en 
gcni~ \ardımı yapmalarını, talep 
etmektedir. 

NATO genel sekreteri Lord 
fsmay, gazetecılcre verdıği beya-

b 45 anayasası ve bir de ye <Bası 1 incide) 
ai.tırJanan metin olarak 3 a- ne istifa etmesini sö)lemlşlerse <nası 1 inclıtcı 

a ılc karşı karşı) a bulunul de bunu sırf bir şercf meselesi Başbakan Zapotekl, Kladno-

tir 

Malatya suıkastı münasebetile, 
l\Talatya savcısı tarafından tr.tkik 
edilen ve talırilc mahiyetinde ol
duğu gliıc çarpan yazılar. işte 
bu !iç dava mevzuu olan maka· 

Belediyenin şerbetçiler aley
hindeki davası de,·am ederken, 
bu ikinri dh·anın açılması ile 
hadıscnin alara~ı ıı;ekil merak
la takip edilmektedir. 

HavayoHarı dört 
Moförlü yolcu 
Tayyaresi ahyor ~ ı~u izahtan sonra, 1945 a· ı sa\ arak istifa etmemiştir. da. nıadcn iscilerine verdiği <le-

's~sını o zamanın Maarif Ve Nihayet Şahap Atalav evvelki mrçtc, ezciimle ~unları söyle
'll alısın Ban urı !unun be- ece )Urda gelmcmiıı ~ yatağı mlştir: 
4 d iıni •Şükredelim ki bu mutadı hilafına boş kalmı~tır ı Halk, rli.l!cr şeyler mcyanınc:I.ı 
~~;ııı koparabildım• dediğı Sab:ıhlryın kalkan nrkadnşları kıs için kömiir satın alıımıı<lıl!ın
İtat attı. bu vaziyetten şilphelenmlşlcr ve dan, yiyecek tayınlarının kifayet 

ıp, lisanın :ıorl3namıyac::ı· açık bıraktığı elbise dolabına sizlil!ınden şikayrt etmektedir. 
eı halk (r,enie) sinin gcli i gôz altıkları ~ırada kitaplarının Sınai pllinınıız için muhtaç oldu
bır kaptıkactı, cekonrlıı i· l zcr nde k:ı':lanmış bir mektup l!umıız k~.m!i.rü halka vcr<'m~yi1~ 
bıı tok kelımeler yaratt ını bulmuş ,e heyecanla okumağa Esasen komür mevcudu labnka
be~lar~n hiç )adır anmadı ı- b:ı Jamı~lardır. Mrktubun bılhas lıırımıza da yetişmemektedir. 
~ rttı. . . . a· ırBu du~m karşısında arka ~inik arasında h?şmıt~uılıık ~·e 

lelerclir. 

Yugoslavya 
Vatikan'la 
Münasebatmı kesti 

Doğu Üniversitesi kanun 

(Başı l incide l 

yctli bir zat, yaptığı beyanatta 
şu malıimatı \'crmıştir: 

tasarısı Meclise verildi •Amerikadaki hryctımize yur 
da a\detini geri bırakması için 

Ankara, 17 (Anka) _ Ge- talımat verdık. ÇunkU. Amcri· 
çen yıl Ünıvcrsıtelerimizin seç- kan Bliyuk Elç mız. 4 motörllı 
tiği 15 ki$ilik bir uzman heye· t:ınare almak ıçın h ,>etımizin 
tı tarafından Doğuda kurulacak biraz daha orada kalma ı Jazım 
ünivcrsite hakkında yapılan ha geldiğini blldırmı l r. Heyet ö
ıırlıklar tamamlanmıştır. Haber ııumiızdekı hafta lçınde oradan 
verildiğine göre, Universitenın hareket edecektir. 

18 ARAı.IK 19:>2 - Per&embe 
ISTA:'ll Blll. 

ı2 ~7 Açl ı .-e Proırram l'J OCI Hı 
brrltr ı n T rk ı n. 13 30 M ık 
1 4 ~ '.\( ık 7• E ... d ... ~ıırt•n S.ı 

re andan ur: lar l4 20 ö: t kon· 
•tr H ıs Sarkı r ıs 00 Kapan11 ... 

ın ıarkılır. ı D 8~ 
ı l!l H S11un G Teı>d•ıı l;jar 

lılar. 20 ı ~ Radro razetK 20 ° K 

, 

Bir subayın 
Ordu an rd 
Cez sı afledil~i 

(11 ı 1 UııAe 

Ar.k ra. 17 - B•ından $ekfı 
rn" c '\Pl Do n Tan r>r ısmhı 

de bir lı ti men h r Tilrk kın 
lic evl"ıtmC'k is•erniş ve fakat o 
uımsnki a t.prl mevzuat, muay
~cn bir riltbMen sonra sub3y
lıırın l'Vlenmf'~ini kah1ıl etığin
dt'l' l omııtaıılıl, ra r0 "lrled:lmlş 

ti Fık•t ıı Ueıtmen Doıtan Tan
•, ... s0 ıı'• ı kızla n•krthcız: ola· 
rak va•amda basfa!?llc " bit 
...., ıiı!"t son"a da bir cMul:ları 
rlUn •ava t!'lnı'-+'r ö• 0 d" h0 ri 
nı-!11'11 r<>~ •mı "" fictt .. ~ ... ·nln 
i r>v aıırı i a k•rt m"rcıl0t~ 
m "il a.at Mt'rc Dol!enın c za. 
hıııd rılma-ını 1 tl'mıe !r 'Sunun 
1rırıne ııck.,rl mahlr"m• fıct•el!

menı "rd•ırhn tarrl .. tmicti. Ara 
<\an al•ı ı;"nt> l:""tıkten snnrıı 
'Do.!!an TıınvC'r lınkhrın•n ladPcl 
için MPdı•e mfirar.aat etmiş \'e 
fılrat dil,,krp komlı::von•ı hu ,,.~. 

l fı rl'~<'fnıi ti Avnı tt>klif bu 

sefer de Adalet konıiswınunca 

tptkik edılrr.ı~ netirerlP. 1944 de 

vcrilf'n rezanın blıtUn hukukt 
nt>tlrelerile beraber affına !ı:a· 

rar \'ermiştir. 

natta, yardımın b3şlıca para ve 
malzeme şeıllnde yapılarağım ve 
asker '<'rııl""'J ıstıhdaf etmedığı
ni sbylcmıştır. 

ana)asasına donmck lil· d lara ve :inşaat Fakliltcsine ısvan hareketl<'rı belırmektedır. 
ıııu izahla e:bu bir . irtica fiı) ık bir çalışma yapamıyacağını- Fakat buna çare yoktur. Dunım 
'eıı makule donmektır• de- dan bundan sonra geleceklere ancak .pıanın~ tama.~ıyle gcrçck-

Vlın \cya F.JAzığda kurulması Bu arada, yine aynı heyet, Mı! 
ilzerindc hcnUz bir karara va- lctlerarası Si\ ıl Ha\3cılık Teş. 

a •l!r haber•r :?035 3J ılı: 204\ ""'·-------.... --

!Jıı da . . . fena bır örnek olmamak icın kcn lcsmesıyle .d~zelebılır:• . 
k!ka aradan onra Zıhnı di cezamı kendım vermeğ k _ Zııpoteki nın demecı, komilnlst 

11t hır takriri ile. usul mc· rar Hrdim.ıı cı:mlcsi nazar~ dı~- partisinin orı::anı Rudc Pra\'o ta
~ i ckrar ~azelendı. Bu tak· kati çckmiş \C derhal Yurt mü· rafından yayınlan~ıştı~. 

il kı başkanın anayas~ ~~· diirluğtlne gelen arkadaşlarının Ilaşlıa~an. ıl~mi~tır ~ı:. 
h da fark oldu u belırtılı· hb .. . lıfıdis T k . b ·- Kapıtalızmııı ısUsnıarını 
u hus l M r . ı arı uzC'rınc c a sım aş . 1 'aca .. us a. ec ıs.n. re,> ınc kc;mıserliğine \'C Emniyet il inci yol. r.tmış o n:ınnııza rağmen 

'- atı ıstl'nıyordıı. Zıhni Be Ş b ildU 1 .. ~·· b ld" il . halk, hunun yerme devlet jbtis-
"lCcJist 1 'k' k · , t u e m ı uı:;une ı ır mıs . 1 . . ~ e uç C' ı ı e serı) e . marını ıkame ett {:ımızi ve arada 

lkça muzakerelerin açıla tır. SJat sabah 9 sıralarında Taş h h i h' r k 1 d ~ 
~~a~ını i•ah etti • kışladan d::ı Emniyete ve İmdadı .~r/nı: l\l.;~et arş~aşıo ma lı;ını 

!11t Şc\•kct ine . ceıaı Yar sıhhi\ e) e telefon cdilmC'si üzeri- sfoky ltıyorl. ı ı . ysapıyort 
' · 'd'I · a a ça ışmıvor, \'e Ycnı O\"Ve 

llın hu u 1 b'r ri) aset me· nr derhal oraya gı .1 ~ış \'e Sa çalışma mcto"dlarına knrşı ko;•u. 
a takip ctlı ini di\ anın mlı· hap Ata layı~ ccscdı bınanı~ en vor Halkımız mllşklilfıtla karşı-
1 'nı almadan h i orlı a- ll t katındakı Jırl3ların blrınde laşı'nca so~yalizme giden yolu-
0 \'an karart g i ö terdi I· bulun~.uştur. . . muzun' doğ;u yol olup olmadığı
a Unk.lı cel "de u ul ha~- nc~torlü~ d~n öğlcdrn. sonra nı soruvor, pl5nlarımııı g reek
tıaoz ıstıyenlere ~ h i bır bu ha~ıse uzerme dcrslerı tatil kştircbileccğimizi ştlpheli görü-

~ oz: verm dl ıni. eğer E'tmiı:tır. yor. Kendimizi bu işe hasrrdcr-

e0~·r 0~aah~~i. ı;;uu ~eta~a;c;~; Ankara Universitesi sek planlarımız J:crçcklcşebilir.· 
ce ınl anlattı. An ya nın 

1kercsi sıra ında 326 millet- Rekto .. ru .. 
1~.11ın mıh r,ibi yerinde çakı-

:;al'l\ıyacağını, bu ek crivetin 
ıe~rasındl rnzım olduğunu Kaza geçirdi 
" i. 
e~aı Yardımcı, kendi ine sa· 
~ ı lddiasile öz: istedi. Fa 
~ telis ek eri) eti bunu va
• tnıedi Kemal Turkrı lu mli 
ıı e sıras n1a üçlc ık' ekseri. 
~ lrt oldui'tunu belirttı. 
~ 1 Edıp Adı r 15k:ı ile 

'lellen \e e•üt mah ulti olan 
r ns mahiyetinde guzel. 

<nn~ı 1 lnri•le) 
bir virajdan inerken frende A· 
rıza vukubulduğundan devril· 
miştir. Bu kazada rektör. dekan 
ile her ikicinin eşi \'O çocukları 
hafıf ve ağır olmak üzere yara
lanmışlar. Cihanbeylide ilk te
dn ileri yapılarak Ankarayıı dön 
mllşlerdir. 

Yüksek okullararası ferdi 

güreş birincilikleri 

T. llt. T. Federasyonu Spor 
komisyonunun tertip etmiş ol
duğu fakiilte ve yüksek okııl
lar arasındaki f Prdi serbest gli
rcs birincilikleri 20 - 21 aralık 
rumartesi ve pazar günleri Tek 
nlk Üniversite spor salonunda 
vapılacaktır. l\liısııbaltalara 1.J

martesi günü saat 20 30 da ve 
pazar gUnU saat 15 te ba~lana
caktır. 

<Haşa 1 incide) 

l\Iarcşal Tito dUn Belgrad el· 
\'arındakl bir fabrıkada i~çilcre 
verdiği demeçte, Vatıkanı Yu
goslnvyaya karşı düşmanca faali 
vellcre girişmiş olmakla suçlan
dırmıştır Tito. harp suçlusu Ste 
pinac:ın Vatikan makamlarınca 
Kardinallı.i?a yilkscltilmeslnin 
Yugoslavya icin bir hakaret teş 
kil ctt iğini de söylemiştir. 
Vatlkanın Bcl~rat elçisi A· 

merikalı piskopos Joseph Hıır
ll'y JlurleY 1050 denbcrl vazi
fesi haı:ında olmayın elçilik 1113ı: 
lahatglizar l\fon enyör di Oddi 
tarafından idare cdılmektedir. 

Amerikalı ilciıler 

ameliyatla ayrıldı 

Clevland (Ohio), 17 (A.P.) 
Normal doğum tarihinden hir ay 
ewel birbirlerine yap15ık olarak 
rliinyaya gelen ikiı karcleşler 
dtln burada yapılan nıııYaffaki
yetli hir amcllvat netircsi bir
birlerinden avrılmışlardır. 

Doktorlar amelivatın tehlike
siz gcçti~ini, hayati ehemmiyeti 
haiz hiç bir UZ\ un kesilmemiş 
olduğunu bıldırmi lcrdir. 

Yapışık ikiz kız kardeşler has
tane~ e getırildikten 3 saat sonra 
ameliyat edilmişlerdir. 

rılamamı~tır. • ı kılfıtından 3 mütehassısın Turkı 
Meclise evk d 1 t t . .>ede çalı~ması ıçın anla maya 

. s e ı en asarı eş \ :ırnııştır. Bu uç hava mlltehas· 
kıiat ıçln Yetki sa!Ahiyetinl al- sısı yakında TUrkı) eye gelecek· 
maktadır. 1 tır.ııı 

lstanbul Liseler Ahm, 
. Komisyonu 

Komi~yonumuza bağlı yatılı ı0kulların 1953 nisan ayı so
nuna kadar ıhtı)açları olan (10203 25) lira tahmın bedelli 
(3900) kilo !ahın ıle (4175) lulo pekmeze ıı.ı:: 1952 gilnu 
) npılan açık cksıltmesınde istekli çıkmadı ından eksıltmc on 
gün uz.atılmıştır. lsteklılerin yeni .} ıl Ticaret Oda ı 'c ıka ı 
,.e (765.47) liralık geçıci teminat makbuzu ıle birlıkte 22 A 
ralık 1952 pazartesi gunU saat 15 de Bcyo[:lu istıklal caddesı 
• 'o. 349 Kat 2 de Okullar Saymanlıf:ı bınasında toplımacak ko 
mis)ona mtiracaatları. Şartnameler Galatasaray Lisesındpdir. 

(19710) 

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

Yedek makine parçası satm almacakflr 
Samsun Belediye Başkanltğındon : 
ı - Elektrik santralinde kurulu 32 E l4 modeli Fairbenks

Morse Dizel elektrojen gurubu itın teklif verme usulü 
ile YC'dek parça alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak Elektrik~u İşletme IüdUr 
lllğünden alınabılır. 

3 - İlgililerın şartnamP esaslarına göre hazırlayacakları tek 
lif mektuplarını en geç 8.1 19;;3 günU akşamına kadar 
mühilrlli zarf ıçınde Belediye Ba~kanlığına \ crmrlrri i18n 
olunur. (19753) 

(' LU Yard m(ıdııı !lhılcuk Saa ) mPT 
111 ıı k nıı a 2 ı 00 1ıorı Tilrk l1 u· 
ı 1ı: ı T p ol ıtu :ıı 40 lht•ının oı>e· 

r • :?:? ıs Sat e Arl&dan ıarlılar 
:ı~ 4 ~ Hab<>r r 2ı 00 Kamb yo - Bor 
a .-e l'rorramlar 23 07 E:anıılı: ha· 

t f ıa •lılar :? 'JO O anı Te ru mü· 
ıl.fı "' (' F'•n•" ı 

TEKNiK Ül'iİVERSİTE 
20 ıs Atılıt n Turk m ıı : 20 40 

l k Datı \1 • tı 22 00 l>•ııaıııı . 

Al\ KARA 
Atı ıı ve Proı:ram 

Um 12 "l Orduda<ı haber •r ı" il 

• F.ı• r ı O ~ı S Ayın ,., lıa 
herlf'f , , ı ~ Haf f urkılar 1' O 
?:ıt. ... ... 1 

Taporıı A'k "' fl'""..,..t1Ttl Tf> Kapın• 

2 - Bar k!t m@rk@• S - Ba:r.ıma· 

dıo m t•T• t tu=•u .& - S -
Aza 6 - Br lu boılıı 7 - S Bil' 
D I& S - C).: iTi 

l'ııka•ıdan .t•ıt>~a 1 - Pı•ron 

:ı - !I - Ttlm•n ' - ru·. ~ -
• . il - Fi r tııa T - 'Bır •dit; 
~Df - B r aoru • ı•ı b r hı"n"ııı 

Ol'Na{i' lt\11. 1ACASll\ HAl.Lt 
So'dan E:ah ı - Şah • Aı 2 -

Attı s - ~ı'!laı ln ' .:._ l1 !5.--

lmır•' fi - 1:1 7 - Danlma E
•~ra A L 

! uhr dan At1f:ıT1 1 - Ş•~l ı.: 

2 - ll d• S - Hımıa A.r ' -
1•a Ra 5 - • •• • fi - T• & 7 -
.l m ll ıı - S ır AL 

,.. Habtorltr 2'\ 1111 Va. 
1 rlın ( ratb<ı 1 Da r) m•T• 

ı 28 ~ Pronaı:ı .-. Ka 

20 110 ~ met ('1ıbulo .. 1'l'dan 
1rl: 1r 211 H M ıflc l!ı llO Alun.t 

11 .. 
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... 

;:,(') im·i Altın Sf'nPİ IJf'Hh f'l'İ 
munaıwbcıi IC', Maı..rıc Chf'f 
tarafından ıııınl l'dil,.ıı ) ı•ııı ~a7. 
•ohaın modcll<'rı. lırr zaman 
oldujtundan çok cl.tlıa ıın~lam, 
gıızı· I ıı· IK rıs \l>llJIH. l t ı·rı 
bir teknik 'ı• \ arıııı nıı ı rlık 

tı·~nilwııın ı·~"rı ola ıı M a~ıc 

ı.. olan 

. ... 
Chrf ııohalan. sarfı>ttiğioiz bPr 
kuru,a 1.:ar .. ılık daha faz la 
lııııfor. clalıa fazla ı~ı tı•nıııı 
rdt>r. Ynk:ıc·ak dı•rdiııi kcıklin· 

den lrallC'tnwk. 'U\cllltt.ı 11111.ıır 

H' l!a~Jı~a J..a, ıı ııımıal. t'-l••rQı .. 
n ı:ı lı ı r .ııı ı•ı\ı•I ~lu~ı~· Clıcf 

11obanızı a)ırtınıı. 

\ 

maralı tabn"ası 

mevıuunda Amerikanın ' nu ıat sahasında rakıp~ 
Soba t kamu\ ve ıma 
thgic Clı_.!!. araştırma , e ''o\a"\ıklar a sahip_!!!. 

Tip 137 

~-a.:.:--- ~im~l<~a~n~v~e~11~E1::;:.:.:-~--
• Süratıi ve kolay yanar 

• uo"'ero şekil . ve sessıı işler 
m u • Temıı .. J..5 odayı uıtır. 

S..tte 58.00l BTU 
11eülık w~ rir. Tatlı n . bol hararet • Son deroce iktısadıdır 

• t(\<si~on 
• SaQlam çe\ik kons u .-------_.a::::::::;~:;::~....,---~~-;-ui.~ -~;-/~· 

KIRALIK GARAJ 
Nısanta,ı, Sairni;ar \ c Hacımansur sokaklaı ın:ı kap,. 

tarı olan \uctın otomobıllerının ııııraJı kın~a \eıılecek· 

r İzahat alm.ık ı t~ enler Be.}ot;lu 1 tııdAI cad. 103 • o. da 

Austin Acentasma Müracaatları 

(imar durumları mevcut satrhk emlôk) 
İstanbul Dcftcrdarltğmdan: 

nosya :-.·o. c 1 ~ 5 t 
Kır· 
mrtl 
ı .ıra 

Temi 
natı 

J,ira 

511- 284 Adalar. He.} bchad a, Hcybclıada 215i.50 161.81 
mah cskı Çam, le nı Burak Rcıs 

o. 39 ada, ~ parsel e ki 2, :ı eni 
1 i kapı sayılı l 10. 50 :\12. 'arsa~• 
olan ah~ap baraka nın tamamı. 

Sll- 941 Adalar, He:, beli, He:,beliada mah. 4350.- 326 25 
eski Değıı;1'1en, ~ e nı Hu~e:ı in Ra h 

811-37 

1!11-3ill8 

ll-3i99 

Alll-4531 

813-1~93 

613-3532 

mı Bev Kırmızı so. 86 ada, 1 
parsel.:, nl (\Cl'J:IH göre) 66, taj 
66 kapı a) ıh 289 .M2. arsanın 

lamamı. 

dalar, Bıi,> iıkada, skclc mah. 
:, eni ÇarkıfelC'k >eni açılacak ~ol 
o li5 ada, 86 parseı :reni 12/4 
kapı a} ılı 262.50 l\1'.!. müfret 
aı anın tamamı. 

Adalar, Bıiyükada, Karanfil mah. 
) enı Çarkıfelek :ı eni açılacak .} ol 
o 1 i5 ada. 84 par::.cl yeni 12/2 
kapı ayılı 466.50 i\12. müfrez ar· 
anın tamamı. 

Adalar, Bu) ukada, Karanfıl mah. 
) rni Çarkıfelek ~eni açılacak :ı ol 
,o. li5 nda. 85 parc--cl :,eni 12/3 
kapı ısa ılı 424.50 M2. mufrez ar 
sanın tamamı. 

Üsküdar. Bağlarbaşı, fcadi)e mah. 
e kı .Edırneli Artin Papas Abra· 
ham, :,enı Ahmet Da)ı Palalı Ah 
met o. 632 ada, 11 par el <tapu· 
'a gorc) eneski 19 e::.ki 23 (\t'r 
~ı~c gore) ene ki 19 cıski 23 )cnı 
cn:,enı 21 kapı sa~ılı 118 ~12. 
arsanın tamamı. 

Bc~iktaş. Ortaköy mah. e ki rn 
~eni Gürcü oğlu ve Hazerıfcn so. 
71 ada, 6 parsel e neski 4 yeni 16 
<ımara gbre) taJ 16 • 18 kapı sa 
) ılı 2!JO i\12. arsanın tamamı. 

Be ıkla~. Ortaköy, e ki Sünblıl ) c 
nı Sarı ıinbül so. 72 ada, 23 par 
el ene ki 4 (imam gore) taJ 

2 kapı sa:ı ılı184.50 M2. ar anın ta 
mamı. 

2525.- 196 87 

4655.- 349 88 

4245.- 318 38 

950 jl 25 

5300.- 39i 50 

2800- :.!10~ 

Yukarıda uzılı ı:aFimenkuller 12.12.1952 tarıhin 
d• açık arttırma ılc aıı~a çı karılmı a da istekli çıkmadı· 
tından atışları O'.': GÜN uzatılmıştır. 

İhale 22.12 1932 pazartc i gun!i aat 14 30 da :ırn 
11 Emlak ~ludurlıH'!undekı ko mısyonda ~ap ıla oaklır . Arsala. 
rın ımar durumları her zaman göruleb\lır. f leklllerın geçıcı 
temınat makbuzları \ e nufus cuzdanları) le bırlıkte komr 'o 
na başrnrmalar: _ • 09i8tı 

Beheri 145 kilo ağırlığında 350 adel tahta 
makara satılacaktır 

Etibank İstanbul Subesinden: 
' 

Bu hı.ısustakı te,.lıflerın en l:CÇ 20/12 952 tanhınr kadaı Hı 
rılme•ı. Sartnamesı her ;;ın satınalma Senı ınden temın edı· 
lebılır l 555 

Tip 127 
2-4 odayı ısıtır. 
~aaıte 50.800 BTU 
ıucaklık \'eri r. 

Tip 3207 
2 oda) ı ı eıtır. 

Saatte :~5.UOO BTU 
ııcaUık ' eri r. 

l\ \ Z.\RI nrKK.\ 1 i~ r: 
A~ır dokuma tc~ahları ı ın hu ı ı 
tt' ımal cdılmı Ingılıı nı.ımu .ıtı 

lam \C kU\\Ctlı ıne,hur 

OPK 
nııırka l/2, 3/4 'e 1 be~girlık tam kapalı !JOO d 'ırlı elek· 
trık motörlerim z gclmi.tır. Yapılan tecrubc\c ~stınaden 
l/2 bcy~irlık 3/4, 3/4 be) gırlık 1 bc\ gır. l be) gırlık tak. 
riben 1,5 bernir takatinde iş :;ormektedır. 1\Iuha)Yer de 
\erilir. v· 
satı yeri: Hopkin,on rlektrik nıot<irll'ı i drııosu, Kara .. uy, 

raıas karşı ... ı l\'o, s ı - İbrahim T \ çnHa.t '. 

(Kapalı zarf usulile menkul mal sahşı ) 
İstanbul Defterclarltğmdan: 

~luhammrn brde1i 
Lira K. 

;131 00 

'l'r minalt 
J .iı a K. 

53!1 82 

1 İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk. İlanları 1 -----
Kapalı zarfla Ko. da me\cut kcşıf \C şartnames.ne gc.ır 

izmit - Golcük arasında baş ıskele \ c. Sc~ men mc\ kılerınde 
elektrik tesisatı işi vaptırılac:ıktır. İhale ı 12 ocak l!.l53 gıiııu 
aat 11 de Ankara M. S B. 4 !\o. Iı Sa. Al. Ko da \apılacak· 

ıır. Kc~ır bedelı 101091 80 lira gcçıcı trnı.natı 6~04.5fl lırıı· 
dır Ke il 'e şartname i K0: da 'e <i leden enci I t. I.\. A 
iltın kı mında 1:oruhır. Tahplcrın .ihal tarıhınden lıç gıin C\· 

\'el (!atıl gi.ınlcri hariç) Deniz K. Jnş. Gr. r1 ıı he! f' almaları 
lazımdır. Tcklıf mektuplarının ıhale saatınden bi at c\ ve 
lıne kadar komi ~ona ,·erllme ı. O!l 14':'-4665) 

GAiBE iHTAR 
Tabanca ile firar etmekten anık 220 P \, ı l:lh c Jr. 

rınden Surmenenln Ak u koyunden 340 D hı :\tif o lu Sıııt 

Ömer Dıl,l\er ;o,npılan aramalara ra •men mr,kenının b.lııımc 
nıc i ha ebile bugunc katlar ynkalanmaınıştır. s. Y. U. K 
nun 212 ,e muteakıp maddeleri hukum1erıne tC\fı~an saıp 
li~ıne karar \ erılmı~ bulunan sanık Arıf o hı S it Ömer I>ıla 
,·enn mc kenini bıldirnıe i ve~a kıt'a 111n katılma ına m"clar 
olmıık üzere .\s. Şubesine teslımine f tanbuld mııntc ır Cum 
huriyet ile Vatan gazetelerinde ilanına kaı:ır H~rıldı 

\ elli ,\ mir (.f;so-ııı;uGı 

lmtlyııı ahihı : Si:\\:\ KOftLE 
Bu sa1,ıll 'azı ıslerinı fi ıle n lıl a r P r(ll! n nıcs·ıı ı nıu ılıir: 

MEi.hi \'E~Eıt 
(\'A IAr\) G:11rledlil. \'P ~l atbaarıl ılı r \ Ş - i~tırnhııl 

\'ATA N l\lA Tr. \ .\S i 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
K ıtaat İ lônla rı 

,,,, 

Siirt ili Baymdırhk Müdürlüğünden 
1 - !!09735.35 lıra kesif be dt>llı Sıııt Ortaokul insaatı~~ 

2490 saHlı kanun hukümlerı c'2hılindc fı)at e a ı tızerıP 
55 k ıo kı mı ı toz i60 kı' ı k 0'11 • ılı 500 kılo kah\C· 'e kapaİı zarf u ulı) le eok ılt me~e konulmustur. Ma 

ı rn 1 ok t to 200 k.lo pnı ) ı ntn\ ı ı 4:>0 kılo \ a) t sipıri: ı 2 - İhale 27.12. 19.52 gün ti saat 15 de Sıırt Ba~ındırlık 
5 kaleonı bos n m lzcri'le ı p:ııa !ıkla 24 12. l!l52 (':tr~amba saat ıliırluğü bıı ı J>ında ôzcl kom is\ on huzuı unda ~apılacaktır. 
15 de- izmıt nz lk. Mrk Sa. \I h.o. ela ~atın .ılın caktır Be 3 - J-;ksiltmel e gircbılmek ıçin : 
deli 49.>8 50 1 ı a k m tc·m na ı 743.78 lır dıl' Şaıın:ımcsı Ko A - 11639 41 liradan ibaret gcçıcı temınat meklub ınu 

11 d .. ve c.ı leden e' \el l t. L\, A. ilan kı mında gorülm', B - 19;;2 ) ılı Ticaret Sana' ı Odn ından ınsa t mııtc3 
m::S-l966'i) hidı oldugırna <laır Iıııacak belge. el * . C - Enaz yüz elli bin lıralık thale bC'dclli dc\lcte ,c e· 

K. palı zarfla kc ıf \e ı·tıı. rnesine \l\olln olarak E kışe ~er rc•mı mües e rlcre aıt bina ~apımını taahhlıt C<lcrek · • 
hııde ı ı dur k 'eıı hır ~ldırma saha ı ınşa cttırılccektır. sin kabulii yaptırdığına daır ihaleden ıiç gun cwel Sıııt ' 
İhale 1 3.l.19.H 0 tlnu ı..ıat 11 de \nk:ıra M. s. n 4 :\o Iu lıliğinc dılekC'e ile müracatla alınacak \e ıka. t 
sa. \I. Ko. da \apıl.ır:ıktır. Kcş.f herlelı li4483 83 lira ge· U - Ila)ınclırlık :'ılüdürlüğünden alınacak belgenin c 
~ıeı temınatı !lll74 15 liradır K<'s,f '" !;, ı·tnamcsı Ko. da \C iıf mektubu ile bırlikte \erılmeı;ı gerckmcktcdır ~ 
o leden e\\el İ t. Lv. A. 1 an ı muııln gorülıir. Bu işe gire 4 - Bu i c ait özleşme \C şartname \e diğer fenni C'~ıı· 
ceklcrın ıhale taı ıhınden uç gun C'H el H\ K. K. dan ) eter- !arın her gün çalışma saatları kınde Ba.} ındırlık Mudurlu;; 
Iık bt'lgcsı almaları lazımdır. Teklıf mektuplarının ıh~Ie sa· de gorulehilır. . 

011 nlinden hır saat C\ vclinc kadar komıı;yonı '<'rılnıe 1• Pıı~· .S - Teklif nıektuplal'J ihalrden hir sııat e\'\'C'I komtS) 
1 tadaki gccıkme kabul edılmcz. Oii8-19SOOJ ba~kanlığına alındı kar,ılıgı ıle \erılmc~ı \c "Clnu oıına: * şarttır. 

Aşa ıcla cin 'e nııkd, rı ~ aı ı 'ı ccck nıaddrlerı açık ek· Postada- olacak ;ccikmeler kabul c<lılmez. 
siltme ı!C' 2fi.12 1952 cuma s at 14 ıl Kartal l\laltepc \ . 
Sa. Al. Kıı. ela tın alınacaktır. Şartn nıclcr Ko. da soru· 
lur. 
Cinsi :11ikı'ın naıı Tutan ' I'rminatı 

Kilo Kuıuş l.ira 1.i ra 
----' 

'J'. llehıısı !!.500 173 4375 :ı:ıo 

Salça 2000 80 1600 120 
(4i82- l!l802) 

* lRBOO kilo Rlank Fıxe açık ek ıltmc ılc 6 oc.ık 1!}~3 , 
at 14 de lzmıt Dz. lk. !\Irk. Sa .. \1 l\o d.ı satın alınacaktır. 
Bedelı 11760 .ıı, gcçıcı temınatı 882 lır dır. Şartname i Ko. 
da 'c o leden en el ısı. L\'. A l iın kbmında ı!orülur. 

* 10 kılo tel lehim, 1000 metre çıft kollu Naylon kablo. 
2000 adrt muhtel r \ oltd mınyon 'c kla·\ uılıı hımba. 1000 
adet Karbur.ındum. 500 kulu fotogr r ka ıdı, 3009 adet cep 
fcnrr pılı 500 a !et Kod.ık marka fılm 'e .ıır 23 kalem mu 
habere tutum malLemc~ı açık r k~iıtnır 1 7 Ocak 19.53 ~·.ır 
şamha ~aat 14 30 da Itnı t Dı. Jk l\lrk S.ı A'. Ko. d.ı s:ıtııı 
alınacaktır. Bedelı 1238..~ lır.ı eçıci tC'rıı.n.ıtı 023 88 liradır 

artname i Ko da \ e oglcdcıı C\\ el l:.t ı,, A İlan kısmın 
da gönılur. C4ii2/~'ii3-19803J 

* Paz:ı ıkla dı clcktr k tcs. atı on ı ımı i-.I \'aptıı ılacaktır. 
Kc f bt'd<'lı 25920 03 1 ıa ke ın temınatı 1045 lıradır. Iha. 
le ı 23 12.1952 alı at 15 dr \nka ,ı :\1 S. B. 4 N'o lı Sa. 
\I. Ko. da ~ ııpılııcakl ır Ke~ıf \ c .ıı t ıı. mcsı Ku. da \ e ot:· 

leden e\ 'el İst L\ A 1 hı11 kıı.mınd.ı ~orıı hr. Ru ı c gırc· 
ceklcı ıhale ıarıhın len uç gun c\\el K K. Iıış Gr. r.sk d:ın 
belge almalaıı 1 ıımd ı <4ii6- t 'l80ll 

* 1000 kılo çuhuk k~J,, açık ek ıl nr ılc 2:l.12 1932 ç;ır. 
şa ııba ant 14 '.iO el Jzm ıt Dz Ik. l\lrk ·a. :\I '"" da atın 
alınacaktır Tut ı ı 12 000 1 a gcçıci tem natı 900 !mıdır. 'art 
name , Ko. da \e o leden c\\cl İı.:. L\, .\ tliın K: mınd.ı 
gorulur. 

* 300 kılo ıı Suhcn lıo\a, 500 kılo hah 610 kılo ,..ri ~an 
nıaz bo\lı 40 kılo be\, ı Rıpolın 20 kılo kırmu:ı, 40 kılo ~ c· 
sıl Rıpol 'ı boHı açık ek ılt me le 24 12.1952 çar amba sa· 
sat 11 d İımıt Dl 1 !\Irk,. Sa .\1 Ko da satın alın:ıl'aktır. 

B!'ılelı 783J lmı .c:eı;ıcı tcrnın:ıtı 58i.63 1 ı ııdır. Şııı tnanıe•i Ko 
da ve o lcd n e\ 'el i t. Lv. A, llan Kı mında gorulıir 

H681/4G82-1!HRli) 

Ankara Valiliğinden 
1 - JI nıız 1 kil k zır.ıat \h.ıdurlu lJ Iİ1tıy3el IÇln 40 000 Iİ 

ra muharnmrn bedellı optık fılctlcrle tohum ılaçlama 
rıh:ızl,ırı atın aıın:ıcaktır. . 

2 S.ıı tname'ı Ank~r:ı 1eknık Zıra.ıl \ludurltıgu ılc 1 tıınhul 
Zıraat \IudJrl ı ..ınılr ı;orulcb lır 

3 Bu ınalzcmcler toptan b r şahsa ıhJIC' cdıkbılE'cçgı ı;ıbı 
gruplara hoiunmck uı ctı) le de ıhalcsı ~ apılabılır. 

4 I~k ıltmc 2!J 12 1952 ı;:uııli saat (10) da \nkara rcknık Zı 
r ı ~hıclıırlu unde toplanacak komı lOnda \ııpılac;ıktır 

5 Tcıl plcı n 7 5 temın:ıt ınakbuz!Jrt.}.f' cksıltme ~aaıındc 
lı geçen roomı ~ona murac ı ı: ıı ı ılan olunur. ( 194i2) 

, ......................... ._ .... 
Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa ve Şi~li Muse 

Cemaati Sinagonları Vakıfları Mutevellı 
Hcy'cti Ba kanlıgından: 

Hahambaşıyı ıntihap e decek laık \'e ruhani dc!E'~rl~ 
ri seçmek iızere 20 den ~ukarı yaşlı ve adı \C so~adla~ 
Sinagonlarda a ılı fütelerd c yazılı dınclaşlar, cınumuıd 

11 kı 21.12.Hl52 tarılıine rastla~aıı paı.aı· giınQ saat 10 d:c-
16 )a kadar Ile,>oğlu Bül'ük Hendek okagında kaın ~O' 
ne et . İsrael Sına"onuna .. clmelerı 'C her ne sebeple 

11
• 

lurla ol un .o lı geçen lı:ıtelerde yaıılı bulunmıyan d 
11 ela. !ar hıı seçımc iştirak edebilmek üzere seçim gunundc c 

e''' el idare ht'~'etimizc mıiracaat etmeleri !Uzumu rıca ' 
il~n olunur. 

~ 

·oonanma Gemiİerinin Kara Bombardu118 

Ahşlan 
Donanma Komuton'1ğ1ndan : 

2 

3 

- Donanma gemıleri 22-26 Aralık 1057. tarıhlcri ara'd, 
da aşaı;!ıda hudutları belirtılmış sahada \e l\larmsr~,ı
Dotu-Batı ı~tıkametınde Nıanciro adasına kara bol'.11 
ılıman atı.ları yapacaklardır. r'' 
\tı lar ~ünduzleri 09 00 ile 12 00 \ e 13.30 ıle 16 00 • 
sında yapılacaktır. 
.\ ıı$!ıda hııdutlan hclırtilnıış ~aha alış mıiddetıncc tt"' 
likelı olclu~undan denız ı esaıtıııııı gcçnıcıııclcı i ılAO 
lunur. 

()9'i51> 
.\Ti~ S.\11 .\~ I : __,_._ 

,\ 40 rt J~',, 00 " + ilr. •;ıhı! arası 

1' 28 " 26' .. 00 ' ıle T 2s· " 33· 00 •• 
\ 40• ' 45' •• 00 .. ılc 40• "50' 00 •• 
T 20· .. il' .. 00 " ıle T ... 2a· " ss· 00'' 

Denizcilik Bankası T. A. O~ lzmir 
işletmesi Müdürlüğünden 

,~ 
1 - 1953 ~ılı sonuna kadar lımanımııa grlecek kom ur 

lıı semılerın ıahlıyesı ıle gemılcre ihrakı) e 'erme!; 
lerı açık ek ıltme ile ısteklisine ihale edılecektır ca 

2 - ı:ksıltml' :rn.ı:Z.19:12 alı gıinu saat 10 da Ataıurk 
11 

J 
desindeki ı ietmemız bı nasında toplanacak komı~~o 
~ ııpılacaktır. J 

:ı - 1 ın muhammen bedeli (85 000) sck~en beş bın ıır 
5 4 - Mu\':ıkkı:~ teınınalı C6375) altı bın üç~ uz ~ etmış bt' 

rııdır. 
11 

t1 
5 - Bıı ıse aıt ~art name 'e mııkıl\elr projcsı talı! !!\ ıJ 

harıç her ,un lıman hızmetlerı servısınıııde goııı~:41 (l!Jı öl 


