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aıbakan Jarın bir basın 
Calalotlu ~tullafenart ıokak 30 - 3Z - fe lefon: ZU01 - 2U315 - · %9316 t t e lgr af: Yıtaa 

toplantısı yapacak 
İzmir' deki 

1 
Toplantıya '.Ankara, İstanbul ve 

başyazarları çağ'ırıldı 

Köprülü, Türkiye lehinde 
hususi gayret istedi 

gazetelerin sahip ve 
Gazeteciler, 
tarafından 

Cumhurbaşkanı Bayar 
da kabul edilecekler 

llıııud Jlul cbınrnfı 

HEDEFİMİZ: 1 
SELAMET 1 

ı\nhara 18 - Başbakan .\dnan :\lendcres .\li Naci Karacan, •Son Saat • başmuharriri 
Demokrat Parti iktidarının ilk n1ühim ba· Cihat Baban, •Dünya• başmuharriri Falih 
sın toplantısını önümüzdeki cumartesi günü Rıfkı .~tay ... t•ıus n1uharrirlcrinden Nihat 
saat 16 da Başbakanlıkta yapacaktır. Bu ba- Erim, •Her Gün• ba::;muharriri Faruk Gür-
sın toplantısında l\.laliyc Bakanı Hasan Polat. tunca, .tst!lnbul Ekspres• başn1uharı·iri :\fit. 
kan, İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı \'C Ba· hat Perin, •Vakit• baı;:nıuharriri • .\sım Us, 

1. \Z.\~: :rındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu da ha- ·Zttfcr 1 ba~muharriri !'\lünltaz Faik Fenik, 
zır bulunacaklardn·. Başbakan \'c diğer Ba- •Hür Ses• '>:?hibi Cavir Oral. Deınoknıt lı-

Ahmet Emi n YALMAN kanlar muhtelif mevzular hakkında beyanat· mil" den .\dnan Dörenci. , Yeni .\,ır dan 

Şu ,r~a bu ~haıı.i parti, buglin 
1 

te bulunacaklardır. :.\1cmleketin ba~Jıca nııı· Şc\'ket Bilgin bulunnıaktadır 

'
·ar ,·arın ••oktur. :'ie kadar hali!, muvafık ve müstakil ~;.ızetele~inin nıü- 1 .J ·ıı Gazeteciler, Ba:;ibakanın bu basın top antı-

kudretli ·olursa ol!-ıun, her fani messı eri bu toplantıya davet edilmiş bulun. sıııı ınüteakip saat 18 de Cumhurbaşkanı Ce-
•ah•ın bı·r z••·aı "-"ı"ka•ı oldu.ıtu maktadırlar. fçtimaa davet edilenler arasın- 1• d·ı ki d • , ' "~ • • d v al Bayar tarafından kabul e ı ece er ir. 

'
·c •·erı·nı· ba•. kalarının alacağı, a • atan• başmuharriri .~hruet Emin \'aJ. B f d ., " a'bakan Adnan :\lcnderes tara ın an tertip 
~lemdeki nizamın tabii bir neti- man, •Hürriyet• başmuharriri Sedat Sin1a\·!, 

•Cumhurl t · 1 · ··d·· ·· c t F h edilen bu ilk b01sın toplantı:jl şehrimiz si.va. c-r~ülir. Fakat, Türk ,-atanı, Türk ye • yazı ış erı mu uru cva e -
ıni Ba,kut "en· Sab h h.b. s c K ı ı ~ı mahfillerı·nde çok iı·i bir intiba yaratnuş-ıııillcti <'b<'didir. ıırılimizin de· ~ ' • 1 ı a • sa ı ı a a ı ıç ı. 
o"'lu Yen· ı· t b ı b h · 1 · d tır. Hiidise, iktidarın matbuatla müna~ebet-ıü~mcı hrdr(inliı, onun selime· e. • • ı s an u • aşmu arrır erın en 
Ilabip Edı·p To··rehan • 'kşam, başı11uhaı·ı·ı·rı· ler·ını·n normalleşme"• do0nru ::?idi,"inin ı·ık ti \e !taadetidir. Partiler, buna · .\ e ., 

hiznırt clliklrri mtiddetçr mak· Necmettin Sadak, •Son Posta• başıuuharriri adımı tel3.kki edilmekte ve büyük bir fc-

huldurlcr. ~a hısla.İ-ın mili i de. ~~S~•~I i~m=R~a~~~ıp~E~n=ıc~ç~. =· ~=l=ı l=l~i \'~C~t ·~b=a~ı~m=u=h=a=r:r=i r:i ~~r~a=h=lı~k=~=a~r~a=tm=ıs~b~u=I u:n:m:a~k:·t~a~d~ır~~~~~~ 
geri, ana hedefe doğru l·üriimek- · 
iP. gö~terrcrkJcri azim \'e bas.i· 
rrtıe ölçüliir. 

Fıon ıunlerdr si~ a\İ partileri· 
ıniz ara,,.ında k111c;an ihtilafları 
bir ne,·i !<ıpor ınaçı db e telikki 
t"rlerck trnı3'.'iia!oıına Ji.o)ulamayız. 
J\ö~ le bir kOhı Jır~·ecan içinde 
lırnt'hmizi ka;-obrdrcrk olursak, 
ı ıl hC'drf ıcOıdtn uzak düşer. 
Rin hir hilf' 'e fesatla teçhiz 
f'flilmi oJarak vu .. uda btkli)-en 

Papagos, Türk • Yuııan 
dostlugu ıniihiıııdir, dedi 

\ e mr~um ı;a_yr~inr ,-annak İ('İn 
hrr ,.a,ılil~ ı ınuhah '.'iiayan kınl 

'fnskcfluğa fır ~ıı 'rrıni~ olu· 
ruz. 

Başbakan Mareşal Papagos, "Türkiye, Yunanistan ve Yu
goslavya arasındaki işbirliğinin hür dünyanın en ileri ka

lesini teşkil ettiğini» söyledi 

. .. . j .. \tına 18 - Başbakan mare-
Tiırl~ l11rl11 nık.ıı>l.ar a.rkaıı ? d a. ~al Papagos dün ak~am meclis· 1 ipı;;r,: 

gızlrncrck, ntlıl"~ ı_Ubany_Je te )·aptıgı beyanatla hükümetin t 
ınrai... \r. ancak .'.\losko\a)~ hı.z·ı takip edeceği .siyasctı izah el-
met <'den bir f('sat ~ebckesı, bu· . t . 

· Jhl"l'tl ·ı mıı 11 · hın tefrrruatıyle 'c . 1 a ~-r~ e Ba~bakan Papagos, bu nut-
orta\·;ı çıkmış hulunulor. Bo le k d .. 1 demi .. -tir· 
h. • k. , t· . rcı"ime ·un a ~oy e v • 
ır da ·ık~11a 'a ana 'e . . ,_ IlukUnlctimizin dış siya-
~h butı~n ,a_tanda~~ar ın mıll! selte takip ettiği ana prensip 
fielamrt rrphe ınde bırle~mf"ler~ lh .d 1. sıkı bı·r surette 

d . . 1 ·e her turlu 5u ı ca ıne . \·e ını taassu lun '\ . . ··k· metin bu 
uf -. !" . l . I ir •olitika ale· bağlı kalmaktır. Hu u , . 

nı rı.. uı.tr rnn 1 ... b · , · zamanda Bır t' d" . k 11 nılına~ına. karttı arışçı ga;yesı a~·nı 
1 

· ;~e J.. 1 ~b~·lrr aranıalar ı ıa- leşmiş l\lilletleı· Anayasasına ve 
~nş er~ k "' 

11 
"ili tehlikenin .\tlantik paktı camia!)ına u~g_un. 

ım 1 ı:c ır fkn,b m~ıJınası ,.e icra bir ~ekilde idame ettirileccktır. 
goz« en uıa . ıra k"I . <I ını· 1 11· uYunanistan müttehklcrine 
\ e mürakabe me\: ı erm • .· ·b ı .· 
rnukadderat bek('i olmaları ıa. karşl olan ahıt "~ \'·e~ı. c eıı_~c 

1 a. . , adamlarının sadık kalacaktır. Kcndısıne hur-
tım ge rn til~a!'ıeı. t ···t k h .k.. nlı~ını h. b" 1 · _ 1 r· çok hazin me go~ crecc , u umra 
h~r ır enne dgııme e 1 tanıyacak ,.e demokratık hürri- · 

1 ; 8~;n;ara ır.t b't b'r hüküm· vetlerine saygı iı.har eedcek bil-

i ' < a mus ('I 1 rkı hürriyet tün devletlerle Yunanistan dost-
< ann tuı~gına < u~rr · ı k ·· b 1 · · ı 
\·e trrakki namına blıl·ıık reda· u munase e~ erının ar masını 
k.irhklarla trmin edilen netice- arzu ctmektedır.» 
leri eldf"n kaçıranlar nıarur gö. TUrki,)'e • "\'uuainstan 
rülebiJirlrr: cünkli. hurriyeti ko. munasebetlerl 
rumak dıi,·a!;ında nıemlrketinıiz· "'.'\lareşal Papagos 'Iürkire ile 
11 .. kurulmuş anane, birikmiş te~ Yunanistan arasındaki dostane 
ıuha ,oktu. 1909 martında a~·nı mı.inasebetler bah:,inde aynen 
tniı~trbidin o~ ununa relen İtti- ~unları söylenli~tir· 
hat ,, Tl"rakki rrkinı maıur •- Dc\·Jrt reblerinin kar,ı
Rf,rülrmrzler; çunku. trhlike~·i lıklı ziyaretleri ile bır kat daha 
f{ıis.trrrrrk bir trcrübe hamule- kuv\·ctJenmi olan Türk • Yu
F-i hirikıniş bulunuyordu, Jfelc ııaıi dostluğuna hı.ikümet sarsıl-
19?.5 ta Trrakkiperver fırka İ!;İn· maz bir inançla ba~lıdır. 2 men1-
dr, 1931 dr Srrbt't Fırka teşeb- ( Opvamı Sa: '7 Sii: 1 de) \ 'unanistan l>a~bakanı 1\-l aresat P apagos Atinada nutuk söylerken 

husunde, murakabr !iistcminin 
te miınaJ..aşa hurriyetinin nasıl 
rn11attal kald1gını )·akından gor
ttı.uş olanlar, a~ni hataları tek· 
rar edrrlrr 'r trhliketere mey. 
dan 'erlrlersr, tarih bunu afCc· 
rlemez. Jliç hirinıir: N'e :yapa lı m, 
hilmiyorduk!. rli~e bir mazeret 
gör-teremeıiz. 

Çareıııiz 5a~·ılabilecek bir intikal 
de\ rınden sonra, Demokrat 

Parti, hatah bir takım hareke t. 
Jerini tasfi)·eye ı..o~u l muş l'e böy 
Jere lı;ısa z.amanda memlekete te· 
hı.in ettigi esa~h hizmetlere kar. 
ılık milletten kredi alruaj:a im

hiin hazırlamağa baslamışt ı r. 
Tam bu tıırada Jlalk Partisinin 
ıuual)Cn ,. mahdut 5ahsiyetleri 
tarafından kin ,.c ihUras he
liabına .)apılan 'e çileden tıka
ıırı bir mahi)·et ta~ıyan şııı hsi 
hucwnlarını mu terek .selamet 
hedefine a)kırı ıörmcnıek &:üç· 
tur. Kinin es.iri olan bu }ahsi3·et· 
l ıv-in J laUı: partisinin bugünku 
tuhunu temc;il ettiklerini hiç 
fianınıloruın Son bir &ene için· 
de 49 'iloi) et dola5f,11n. Jler ta· 
tafta Jlalk Partisi tcşki litiJle 
len1as etn1cktrn bi.ıJük bir haz 
\e frrahlık dul·dum. Es~i ruhu 
tem.c;il rdrnler, men..Lıat temjn 
f'fmi~rn "'i~a:ı. ı ıemiden katmış 

'" ~-,rlrrini drn1ckrasi~·r inanan 
\ e bir muhalefet partisi !iallar ı n 

fla trnldt 'r mürakabe \·azifesi· 
hi ~apmak ureti,Je m('mlek('tc 
hil.m('L ctmrk j!<ıti)·C'n grnç un· 

De\amı Sa: 7 ~u: 6 dal 

i stuııbııl Şelıiı• 

vur lııızııı•sıız lııl' 

Ti ya tı•osııııdu 
ıııı yok 11ı u? 

Dün saat 17 de Şehir tiyatro-ı dir. Tiyatroda ııbir huz.ursuzluk ı huzursuzluktan bahscdilcm~z ,.c 
sunda gizli bir toplantı tertip \'ar mıdır. :·ok ı11udur?ı1 mevzuu artiı:ıUcr sadece. pi~-~~ ~eı;;min
edilmiştir. Bir buçuk saat süren görü~üldükten sonra bu toplan- de tam manasiyle tatmin edıl
bu toplantıda. vali ve belediye Uya t;on \"erılmiştir. Bılilharc va. mediklerini, oynanan c,,1.?:lerin 
başkanı profesör Gökay, Tiyal· li ve belediye başkanı Gökay halk tarafından beğenılm•diğmi 
ro rejisörü :\Jeinecke, cdebı kurul gazetecilere demişti,r ki: ıfade ettiler. \·akın bir .;elecek· 

.. . .. . . . •- Toplantıda. tıyalroda bu. 
\'e ~·onctim kurulu U)elerı ıle ır- lunan bütün arkada~lar müe~se-
tistlcr bulunmu~, fakat basın sc~·c baglı olduklarını acıkca jfa 
mensupları kabul edılmcmı,lcr- de elmiılerdir. Binaenaleyh bir 

te. ayni ~ahıslar ile ikincı 
toplantı ~·aparak tiyatronun 
tiyaçla.rını lcsbit edecee,iz • 

b.ir 
ih· 

At/antik Konseyinin dünkü toplantısında Dışişleri Bakanı 
Köprülü, Türkiye'nin bir anlaşmazlık halinde ilk darbe ile 
karşılaşma ihtimalinin göz önüne alınmasını ısrarla istedi 

Balkanlar yeni bir tasarı • • 
ıeın ., ...... 

hazırlaııdıgı bildiriliyor 
.iıurtı'olu. .i ·a· ıı F ·============::=::::---:--;::;::;:::._ __ _ 

Pari~ 1~ - Atlantık kon~eyi·' ki~ enın bir ıhtııar hali~de . ~k 1 • 
oın dıinku. toplantısında Yugos.

1 
darbe ılo karşılaşma ıhtunalının 

lavyanın , ATO'ya İjtıraki me. göz önüne ahnma~ı lüzumu ille
.selesi bahıs konuı-u edilmiştir. rinde ı~rarla durmuştur. 

Askeri sahada bir kaç aydan Balkanlarda bir cephe kuruluyor 
beri Yugosla\'-ya ile müzakere- Paris, 18 (T.H.A.) - Kuzey 
terde bulunmakta olan Türkiy"' .ı\tlantik paktı te~kililı ile ya
ve Yunanistanın bu memleketi kınlı~ı nıallım bulunan •News 
~alo faali~·etine iştirak eder Ser,·ic<'~ • adındaki Beynelmilel 
görmek arzusunda bulundukları .• \jan1'111 ,\\"Tupa şube!!ii nıüdürü 
fakat Jtalyanın bu mr\·ıuda iti- Kin~sbury Smith'in \'trdiği bir 
razda bulunduğu anlaşılmakta- habf',. .ı:":·ek Pariste. gerekse 
dır. İtalya başbakan \e Dışişle- Londra \'e Amerikada bü.)ilk: bir 
ri Bakanı De Gasperi, konse3·in al!.ka uyandırmıştır. Bu habere 
dünkü oturumunda beyanatta ~öre, Atlantik Paktı konsryinin 
bulunarak, Trieste mcsel~~i üze· üzerinde durdui?;u en mühim 
rinde durmuştur. 1 n1rsclclrrden biri müttefiklerin 

De Gasperinin kanaatincc. J Balkanlar ic;in ta~arladıkları ye. 
Trieste me. ele~i halledilmedl"n 1 ni bir ~tratl"jidir. 
Yugoslavyanın . ·atoya iştiraki Bu c;trateiı. Ruı;lar tarafından 
İtalyanın mU$terek J:ayrete tam Ba'ı ceph('o:ine karoı:ı bir taarruz 
ve heyecanlı bir ~ckildP. katıl· ruku buldu~u takdirdr, Hür Bal
ma."l'tnı baltalıyarak mahh·rtte kan. ~;ani Türk • \'unan ,.e \'u-
dir. · ~o.s.Jav ordularının Balkanlarda ı 

Di~rr taraftan İtalyan sa,·ıın· derhal mukabil bir taarru1.a geç
m:ı Bakanı Pacciardi. itab·anın mrlC'rİni i~tihdaf rfmtktC'dir 
JO tUmenle istirakinin bu~iln 'Filhakik:ı. l"\·vrldC'n beri ürt.· 
için hiı.iı bulundu#u chcmmi,·e- r'nde duru n bu ·t at('jinin ta-ı 
ti belirtmiş \'t bu ..ku,-,·ctin Ba- 1 lıakkuk ettirilt'bilip rttir;ı('miy('. 
tı .\ Yrupanın hf'ı' lar:ıfır.da tc- er.ti mün:ıkaşa ı..onu u olurk('n 
min edilebiterck ku\·\·rtirr Yl'· bılhas:-;a Türk ordu.sunun c;oır 

kılnunun iic,:fC' birini tr kil etti- zamanlarda s:ö,tcrdigi harikul!ı. 
ğini söyl('mi~tir. dr inki~ar Ye ·Yunan ordu~u ilr 

~ihayl't söz alan Türki~·c Dış- \'us:!osla\• ordusunun hazırlıkla
işl.ri Bakanı Pror. Fuat Köp· rı~da kaydodilen terakkilcr hu 
r~lü. Türkjyc l~hind~ hus~ıo;i defa hu !'tratriinın koı~,-lıkla J 

hır ııayrrt s:ırfrdılmrsı vr. Tur- CDe\"am ı Sa: 7 SU: 2 de) ........ --~~~~~~~ Doğan Tan:>:er ile r-şi I\luzaflrr Tan) rr ('\'len dik leri yıl ... 

lçişleı•iııde Adôlet Komisyonunun ihya ettiği bir yuva 

Y eııi ıı11kil 
Ve tuyinleı· 

T H•~ '' A o ıı 

..:\nkara 18 - İçişleri Bakan
lığı ,-alı muavinleri ~·e ka)·m~· 
kamlar arasında yenıdcn nakil 
\C tayinler yapmıştır. 

Mesleğine ve sevgilisine aşık 
ir teğmenin hayal hikayesi 

Buna 'öre, Balıkesir ,·alı mu-
a\·ini .\\'ni :\tolunun Or· 
du Yali nıuasınligine, Or 
du \'ali n1ua\'İni :\ecati 
Gökmo~lunun Balıkesir \'al 
ıuuavınliginc, \1iran~ehır k;ıy
makann Asını Ayanın Emet kay. 
makamlığına; Alaca kaymakamı 
Ön1cr Erzurumluoğlunun Şaı·kış.. I 

Doğan Tanyer, normal şekilde bir Türk kızıyle evlendiği 
halde eski kanun gereğince 1946 da ordudan tardedilmiş
ti. Adôlet Komisyonu bu tard karannı kaldırarak T anyerin 

bütün hukukunu tanıdı ve iade etti 
la kaymakamlığına; Dırni;i kay. HL~IAZ ÇETİ:\ER kolda ra'ladığım gibi. grcr k•· 
makamı Fikret ,\rslanın Terme r '" .iti ·11• - ,. PfJ'•• lf-rlrlf'ı ranlığında suçüstü mahkemr.ı-ın· 
kaymak•ınılığına: Sürüç ka~n1a- Onunla. her gün gidip ı::eldi· de de Doğanı bulabilirdik. Onun 
kamı ..:\rif llıkn1ct Özgfnsoy~n. ğımız adl.İ) e koridorlarında. t~· ı arkadaşlarını hiç bir zanıan kır 
~oğa~l.ı~an ~aymak~n1lı~n~~i Sa-ı nıştık. ~son Posta• ga_ıe~<!~ının madığını da sciyleyebilirim ... 
-ı:ur .. k.aymakamı Alı _.o\kaı:-.unun zabıta \e ~dlt)'e mu_habır~ığı ya. Doğan Tanyer bir gün, yine 
B~zoyuk kaymakanı~ıgına~. ~~esu. ! pıyordu. Ga et ıakın mızacının adliye koridorlarında bana hayat 
dı ·c kaymakamı AlL Ruhı ?ıka- '.c. o!su~ tavırları~ın ar~asında hiklyesini ve uğradığı haksızJı
la~ın Savur kaymaka':'lı~ı~.a: 1 uzucu bır .hayat hıkA~_eM oldu· ğı anlatmıştı. ''alnız, gec:t'.ln yıl 
Cıde f'skl kaymakamı Hı1mı Oz- tunu tahmın etmek mumkun da onun ordudan tardına &ebep olan 

• tiirkün Pazar • kaymakamlığına;· ğıldı. Zaman geçtikçe arkadaş. kanun B. :'\l. rııeclisi tarafından 
!\dıyaman eski kaymakamı Hay 1 ıı~ımız arttı. Do#an Tanyerin ~a 
rettin Kalkandelenin Divri~i , zetec-ilık saha!"ında hakikaten faı 
kaymakamlığına: ,\rto\'a e~ki: lası ile çalı~tığı. yılmadığı görü-

C D t\·a m ı Sa: 7 Sü: 2 de) l lı.iyoı·du Saat 7.30 da onu kara-

Uğur Terzioğlu, annesini 
tehdit elmis 

' 
T atari' nin damadı, aleyhine sovcılıgo yapılan 

mürocoote karşı, «Rakiplerim bono komplo 
hazırladılar» diyor 

SO~)eledc .iıünlercc dedikodu I kUfi}UnU ile öldüreceQim dediği 
mevzuu olduktan sonra muaı- 1 bildirilmektedir. 
zam bir düğün ~·aparak Fatma Savcılık Ye zabıta. hSdisenin 
Tatarinin kııı .'\.yfer ile evlenen aslı olup olrr..ıdığını anlamak 
Uğur Terzioğlunun annesi zabı-: üzC're tahkikata basl amıştır. 
taya 'e saveılı~a müracaat ede- Diğer taraftan hidi~e hakkın· 
rek oğlu taraiından ölüm ile da maliımatına müracaat ettiği
tchdit edildiğini iddia ctmiıtir •. miz Uğur Terzioğlu şunları söy. 
Ugu~ .!erzioğlunun annesi ba. j Iemiştir: 

, 'I ıı 1 

ı rı 

kaldırıldığı zaman beraberce !e• 
\ınm~tik. 

Evvelki ak~am matbaada ça. ... 
lışırken • .\.nkara muhabırimizden 
~azet('mize; adalet komir.yonunun 
Oolı:an Tanyrrin affedildiğine da 
ir kararı haber olarak 'eldı. 
're artık hen de onun hayat hi
kSyesini k('nrlı ağzından 5izl&r" 
duyuru~ orurn · 

< Oe\·amı Sa: 7 Sü: 3 de) 

rao Nılu(er \'e avukatı Reşat •- Gazetelerde benim de bu 
Aksoy iddialarında: Uğurun ba- gün okuduğum , .e ttwtir dU)·du 
basından kalan mir"'ı tamamen ğum bu hadise ile kat'iyen alt. 
harcadığını israf ettij:ini, şimdi kam yoktur. Böyle bir iddiarun 
de parası kalmadığı için annesi· ali.kalı makamlara :ı:apılma~ı Ü· 
ni ölümle tehdit ederek ona ait zerine ifade ,·ermeğe c;ağınldı· 

mira. sı istedftini söylemektedir- ~ın1 za~an hayre• ettim. \'C üziil-, 
ter ).'in(' bu iddiada, Uğurun an· dlim. iki aydan beri l\f ilJ.~ta 
oesıne telefon ederek, tabanca\ <Devamı Sa: 7 Su: ı de) 

Kad ın - Rrrif!. Komiır çar psırı inşallah e mi~. 
Herif - lnıallab!-
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B ir fazıleti r l' \ 7.AN : ' )Üke karşı mU-

ıfade e· ı 1 cadele eder. A-
d en bUyUk ..._ y .... l ma nlh:ıyet, o 
kalpli kelıır.e- Dı·. ·~ e11 1ı r acog ıı da feryadı ba-
si, hckımlıkte sar. Yükün 
maalesef ho , ..... ....,, _________________ ____ ,..._ hakkından ge. 

şa gıdcrck bır teshis değıldir. ne de ömril kıs:lltır. Esasen lcmez. Karacığer 'e ba· 
- Doktorcuğum bana, senin fazla bır büyllme de bahis ko- caklar §İşer. Nefes dar· 

kal bin büyük dcdılcr, acaba n,ı u de aldır. lığı artar. Y .ıhut tansi-
tehlıkeli mı? Ondan sonra spor hareket· yon yuksckliğl gibi bir damar 

Yahut da: 1cri g Jır. Basıt jınına.,tik kal· hastalığı, yahut böbrek hasta-
- Galıba kalbim büyUdil. bi ;ı.ormu. Fakat buyilk gay- lığı sebebılc kalbin sol yarısı 
D erek h,..kıme ba~ rn n retler s rfını icap ettiren spor b:.ıyur. Uzunca bir müddet 

hastalar çok defa kalp bUyU· hareketleri kalbı buyutUr. kalp bununla mücadele ederek 
mesinin sebebi hakkında \azılı En çok kalbi bü)utcn spor- nıhayct iflas eder. O zaman ge. 
bir fıkre sahıp olm dıklanrı- lar, yüzme, kürek çekme, gil· ce gelen nefos darlıkları bas· 
dan ya !uzum uz ;ı.ere tela :ı rcs, ko udur. Di er sporlardan lar. Hasta sırtil tU yatamaz. 
kapılırlar, ~ahut da luzumlu futbol gıbi kosmayı \C enerji Ya tıkları yiıkseltır. Ve günun 
U,Yanıkhğı J:OStermemek yilziln- sarfını icap ettiren sporlar da birinde ya Ant olarak, yahut 
den tehlıkeye maruz kalabılir· kalpte az cok bir bü.> ume ya- da 'ucudü &l!ierek oliıme doğ· 
l er. Onun için bugünkü yaıı· par. Bu buyume muayyen bir ru gıder. * 
mızda kalbi bü.>lilen sebepleri hadde kadar zararsızdır. Çün u·. çüncil grup kalbi bUyüten 

D.P. il haysiyet diva 
ka arının a isleri 

ı 

Şehir Meclisi azalarından Naki Hınçal, hakkında D. P. İl 
Haysiyet Divanı tarafından pJrlıden ihraç kararı verildı ini di· 
vsnın teblığıne atfen )azmı,tık. 

Dün bu hususta Naki llınçal ile görli tilk. Bize şunları söy
ledi: 

aPartidcn ihracını )Olundaki havadisi gazetelerden hayretle 
öğrenmiş bulunmaktayım. Bu hu u ta tar.ıhma re .. men hiç bir 
tebligat ) apılmamı lır. Netıceyi oğrendıkten ronra bu kararın a· 
lınnıa ına cbep olan amılleri ~e diğer hususları umumi efkar 
cınünde tamamen açıklıyacasım: 

Şimdiden §U husu u uylıye~ im ki: bu bir komplodan llıa· 
rettir. Kararda bana izafe ecl ilen fıil ve liareketlerle sureti 
katiyede al.\kam yoktur ve olamaı.ı> 

Karadenizde 
Siddetli bir • 

Yc~ilkôy J\lcteoı oloji is
t as) onunun tahminlerine gö
re buı;un, şehriııılı ' e cİ\'a· 
rmda ha\ a öğle) e kadar çok 
bulutlu, sonraları az bulutlu 
geçecek; nizgarlar gıiney • 
guııey Datı i tikaıııetinden 
ku\ Htli esecek; ha\'a sıcak
lı ınd.ı muhim bir deği~me 
olmı)ac:ıktır. 

l>ıııı şchrimiıdc ha\ a umu
mi) elle bulutlu geçmi~. ruz· 
garl:ır ı;uney batıdan orta 
1 UV\ ette c miş, ı;umin sıcak· 
lığı azami 18,2, tı ı;ari 7,5 
santigrat olarak ka.> dedil· 
mi tir. .....,,_ ______ ,...,.,_ .... ____ ___ 

üciik haberler 
~'~-~ 

Kurtuluş cinayeti 
Sanı klan beraat 
Etti 
Bundan bir müddet önce k!Z 

l nrdeşleri Marthayı parasına ta 
maen boğarak oldürdükleri id1ı
a ı ile Ağırccza mahkemesine ve 
rılen Elcnı \"e Mihalın duruşrn'i· 
1 rı dıin sonıı ermiştır. Sanıklar 
hakkında delıller kifayetslt gel 
dı •ıntlcn Eleni ve l\Iıhal beraet 
cim islerdir. 

Taksim Nahiye 

M ü dürünün duruşması 
Rü vct almaktan sanık Tak· 

sim Nahiye l\tildurü Safa \kke 
pcnek'in duruşm:mna diın de 
\3m edılmi•tir. Duruşmada sav· 
cı mı.italfıasını sö)·lıyerek sanı 

ğın cezalandırılmasını istemiş· 
Ur . gözden geçirmek istiyoruz. J..-U kalınlaşan kalp adalesi ka- sebepler kalbin kendi has-

Kalbın normal bUyilklilğü nı daha ku\'Vetle se\k edece- talıklarıdır. f f 
için kaba taslak konmuş bir ğınden, \Uru~ Sa)lSl azalacak Her çeşit kalp hastalığı, er lf ına var 

Milli Eğitim 
Mütehassısmın 
Tetkikleri 

DENiZClLiK BANK \Si SPOR 
1 EKNI:LERİ l" !\P1 IRACAK 

Dcniıcılık Bankası, amator 
Laiklik kampanyası 

gl'nçlcr ar.ısında dcnız sporla. başlıycr kaıde vardır: ve böylelikle daha az yorula· geç kalbin biıyiımesine yol a· 
Her in ;ının kalbinin bü/fik· caktır. çar." Bu buyümenin sonu da 

lüğü, yumruğunun bUyUkliığü Fakat her işte ifrat fena ne· ;ı.inc iflastır. Kalbin iç zarı il· 
kadardır. Bu, aşağı yukarı doğ. t ce \erd ği gıbi bunda da ni· Uhaplanır da kapaklarını bo
rudur. Fakat yuzde yilz doğru h yet kalp buytiye buyü,>e bır zar , e bunlar iyi kapanamaz.. 
diye kabul edilemez. Bu nor- gün: sa k:ın dola ımı i.>I olamaz. 
mal bilyUklüğün dı ında, nor- - Ben artık iflfıs ettim. Kalp bunu duzcltmek için uğ-
mal olmayan kalp büyüklükle· Dcyherır. Onun ıçın spor ra!iırken bu,>ur, genişler, nl-
r i vardır. Bunları da iki gruba culnrın işi bu derccc.>e kadar hayct iflas eder. 
ııyırabiliriz. gölUrmemeleri lazımdır. Yahut onu bcsliyen damar-

ı - Doğusfan olanlar, * !arın hastalığı > üzlinden kalbin 
2 - Sonradan olanlar. K albi çok bil:yüten sporların eti iyi be.;leneınlyerek kalp gc-
Doğuştan olanlar nadirdir, en mühımlerınden bıri de ni !er. 

esasen çocuğun bti.>il.>UP ser- dağa tırmanmaktır. Eskidl'n Her ne sebeple olursa kalp 
pılmesine zaman kalmadan Ö· Alplnistı:ı kalbi derlerdi. Bun· bü.> üdıigü uıman ; apılaeak şey 
lümilne sebep olacağı için bu dan maksat Alp da larına tır- onu iflastan kurtarmaktır. Bu 
satırları okumağa \'akit bıle manmak meraklı ı insanların da maddi n m~nev1 istirahat
bulamaz. Ancak çocuk ana ve y ptıkl rı cforlard n dolayı le kabıldır. Yfini üzülmemek 
babalarıdır ki çocuklarında kalp! rınln bu;udu unu ifade heyecanlanmamak, yorucu ha· 
bö~le hır hal olduğundan en· etml'kti. Da •.ı tırmanmak iki reketler yapmamak la:ıımdır. 
dise duyabilirler. suretle kalp büylimesini nıu- llu sayede 0 kalp <l :ıha uzun 

Blr anne, baba çocuğunda cıp olur: müddet hizmet edebilir. Faknt 
bö)le bir halelen şüphe etmek Bırinci 1 çok yorucu bir ha- ufak tefek hareketlerle nefes 
için ne gibi bir belirti görebi· rcket oldu undan dolayı, ikın· darlığı, çarpıntı fiilin geliyorsa 
lırler? c i de ;ukscklıklerdc oksijen derhal hekime müracaat lflzım· 

Karadenizde hiıkUm sUrcn şid 
dctli batı fırtınası sebl'bi~ le İs 
tan bul vapuru Zonguldak 'e E
reğlı,> e yolcularını çıkaramadan 
lımanımıza donmüştUr. 

Bu iskclclcrın )Olcul:ırı, dün 
S'lbah Karadcıııze hareket eden 
Gıresun vapuruyla tekrar yerle. 
rine gonderilmışlcrdir. 
Dığer taraftan o •reııdlgimize 

gore, Akdcııizdcki fırtına sükıl· 
net bulma a başlamıştır. Bu hat 
ta çalışan gcmılcr normal seyirle 
rlne devam etmektedirler. 

Ayvalık vapurunun 

seyir tecrübeleri 

l\lilli Eğitim Bakanlığının da- ruıı te \lk gaye iylc, ş.mJillk · 
vetli ı ol.ırak memleketımııc ge- Tlirk Dt:vrinı ocakları Istanbul 

ıki tip Üzerinden )elkl'nli spor t .-ı.. l' f d 1 k len , e bır k.ıç gündenbcrı ehri c..,.ı atı tara ın an ara ı ayı· 
t kndcri :;aptırma a karar \'er. h f b" L "kik 

mlzde bulunan orta 0 relim mü m tir. nın son a ta ında ır aı ı 
tcha J ı Profeso··r Tonıpkins d:.ın, kampanyası tcrtıplenmiştir. Bu 

Planları hazırlanmakta olan 
beraberinde Milli E«•tim Mü- hafta iı;ınde şehrimizin muhtclıf 

.,. bu td.nclcrdcn klıcüğu 5.5, bıi· 1 d ı ı ı 
du·ru l\luhı"ttı'n Akdı'k oldu •u semt erın e top antı ar yapı a. 

~ uğü 16 metre boyunda olacak- · d ı 
halde Gcdikpa.ıı Orta okulu ıle ı-ak ve tanınmış fıkır a am arı 
\ 'cfa lisc.,ine giderek bu okul· tır. ile basın mensupları konusacak. 

lardaki çalışmaları 'e bılhl sa KAR \A{; \Ç l\IEZBAHASI larO.~tıer. " andan Dcvrı·m Ocakl ı 
t:ılçbc tcşckklılleriııin fa lı~eli I' n· '\ERİ JNŞ \ATL • 
ni, derslere girerek, talebe \e Karaa aç mezbahası tl'sislcri· gençler gruplar halinde ko)iere 
idarecilerle konuşarak incele- nin gcnı lctılme i ve ıslahı iş- gidecek ve Ulkliğl izah eden 
miştir. . !erme dc\•am cdilmeUedir. Bu toplantılar yapacaklardır. Dev-
Öğleden sonra, orta deı cccde cumledC'n olarak pay yerinin rim ocakları tarafıııdaıı kamp:<n· 

okulların müdUrlerıle bir topl:ın ıkinci kı ım in.aatına ba~lanıl· ya de\Tesi zarfında dağıtılmak 
Uzere Hıikliğin ne olduğunu an· 

tı > apan Profc or Tompkin or-! mı tır. latan ve tamamivle halkın anlı· 
t? ? r:tımın .m~hte.lif. mc l'lcle İSRAİJ, r~ı,çısı ya bileceği bir diİle yazılmıs bro 

Gümrük \C liman formalıte- rı Uıerınde gorilşmU tur. lUEl\11.EKEliNE GİDİYOR şiirler hazırlanmaktadır Yıne 
lcri tamamlanmakta olan Ayva Te k e l takip t e k ilatının i r:ııl'ın Turkiye C'içisi l\f bu de\'re içinde çe:ıitli

0 

gazete· 
hk vapurunun önümüzdeki pa- I El r. inde lfıiklik konusu üzerine v:ı. 
zartesi veya salı gıinü SC'yir tec- ele geçirdiği mad de er ı:ıhu Sıı son, haber aldığımıza J 

. gore, c ılc mmıleketimizdcn ay- zılmış fıkra \'e makalelerin ya. 
rübeleri yapılacaktır. Tekel takıp teşkilatı. son. lıaf rılacaktır. Elçı, memleketimiz· yınlanması için İstanbul basını 

Abide turnu ası 
Birinci Ordu Temsil Biiro· 

sunun bnciiliı ti ile Ca· 
nakkale harp sahasına ;):ıpı· 
lan toplu ı)):ıret \C Çanak· 
kale ablde~i itin giı i ilen 
te~ebbiıs \'C ileslle dört ay 
kadar C\'\CI im siıtund:ı )aZ· 
dığım bir ; azıda, .ıbidt'nin 
suratle kurulma l itin milli 
mue c l'lerln 'r 'atanda~· 
l arın 'ardıınları rlı mcla b:ızı 
para ka' naklım d:ı buluna· 
hi lrceğine 1 aret etmiş, hun· 
!arıtan aklıma gelenleri dl' 
sıralamı.,tım. 

Gôskrd" im lrn}n klar a· 
rasında Be 11.t"~· renl'rb:ılı· 
çe, Gııhtıı ray gibi ha ta 
gelen şöhretli futbol takım· 
!arımız arasınrla ha ılatı a· 
hldr} c ha rrdllmek uz re 
bir hırnU\ a tl'rtıbi dr ' rdı. 
Klüpkriml1in bunu l'\e se· 
' e kabul cdrccklerlnl de i· 
l ıivc e) lcmMim. 

Diin ııırmnunivetle (i rr'l· 
d lğlmc ı::öre, l'encrlı ı ..,, 

G:ılala .. :ıra'· " Be il t k p 
lcrl tem llclleri toplar r:ık, 
ikinci ıle\ re lig nıacl nın· 
rlaıı sonra Çanakkale !lbidr 1 
~ ararma bir fut hol turnıl\ a· 
sı tertip etmrk ii rre ilk ha· 
ıırlık gııru melerinde bulun· 
muslardır. 
Diğer taraftan . haberin 

hu kısmının ne dercl'eJ e ka· 
dar doğru oldu~unu bilınl· 
' orum amma . I cnerbahçr· 
n in bahis mcnuıı turnuu) :ı 
ı~tirak cdrmiveceı'!inl bil 
dirmesi lmldllk hu mll.'l:ı· 
rın ~ apıiamıy c:ığı fikrini 
' er mrkte ise ıle, yakın gele· 
r l'ktc hu anla~mazlığın !ıııilr 
dilerek sarı . lıichertlilrrin 
ı!e dahil olacakları hl) ırlı 
bir te&cbbiıslin h 1 bir neti 
ce) e vardırıl ca ının mu 
hakl;ak ı;ôrlildı.[:u bildıı 11 
mekledir. 

Eğer çocuk morarı;orsa, he nz oldu u için vücudün muh· dır. Zira bunlar kalbin yardı-
l e dudakları, burnu, kulakları taç oldu u oksijeni temin c<le- ma muhtaç olduğunu gösteren 
morsa, nefes darlığı ''arsa, ya- bılmek içın nefes sıklaşır ve alıırnı işareti mahiyetindedir. 
ihut da biraz hareket \eya ko· kalp de buna a).ık uydurmak Buna rağmen aldırış etmeden 
nu~mayla nefesi tıkanıyor, çar-' zorunda old:.ı undan çok çalı- ;orulmakta veya heyecanlan
pıntıya uğrayorsa do u tan bir .ır. Bu hal sık sık olursa kalp makta devam ederse bu sefer 
kalp bozukluğu ihtimali duşü· do bil; Ur. Çunkil kalp de bir kalp fiyasko eder, Artık te· 
nUlerek çocuğu miltehassıs bir ettir. Nasıl pchlhanın bazuları lliisi kabil olmıyan bir za-

Ayvalık gemisinin boyu 83, ta zarfında Hatav . bolge .ın:k! aı:n :ı rılmadan m vel, bu ayın ile temasa geçllmlşUr. Kamııa;ı . 
genişligi 12,25 metredir. iki di· 18 lıtre rakı, 680 lıtre 'Ctbrc; j sonlarına doğru ş~hrimiıo gele- ya 2 Ocakta bir hasın toplantm 
zel motöril ile milcehhez olan Diyarbakır bolgl'sinde Il5 kilo kt' ıle sona erecek, konuşmala:- rn, 
gemi, 3600 beygir kuvvetioıle kaçak tütlin, 4500 defler sigara 1 c.c. ır. , _ yazılar kitap hallndı:ı yayıulann· 

llaberln bu ikinci kısmın 
da Fcncrh:ı!tı;cnin i tir ki 
kabul r.tmemr. i bir ınla · 
mazlığa atfedllmckteılir. sa 
halde, milli hareket \'C te 
~cbhııı.l erılc daima ii ı safüı 
rnzıfc alma) ı bir srrı r lıll 
nı!~ olan rrnrrlıah"e lı:lııl • 
müzün Canakkale 3bitl,.. "r.h. 
l ıırulması isirc vartlımdan 
ıın·nsfp itibarile 1c;la k:ı('•n· 

rındığı . kaçınara~ı da akla 
gelmer. ., fakat turnU\:ının 

tertibi b:ıkımınd.ın teknik 
lıfr :ınl:ısm:ızlık kar~mnıl:ı 
k.tldığı anln~ıl maktadır. 

olup 320 ton yUk alacak kabili kPıdı·, \'e Kon•a bölgl' inde 11 h . n l\ UJNJ, \ H caktır. 6 
J KOI.Ul\'UN 1'01'1.A 1 ISI ycttedir. Ayvalıkta 184 birinl'ı 322 tabanca, 285 boş kur un ko· Toplantı günleri: 

mevki, 6 kamara ve 34 salon vanı. 100 ka:> Ul, 4 taşınması ya Ye~ılay Kurumu Kadınlar Ko- 22 Aralık pazartesi EminSnü 
yolcusu için )er vardır. sak tabanl':ı \e 84 ma\'Zer mer- hı: Bay n Safı~c Hü l'yın Elbi· Halkevi saat 15 • 18 arası, 

K ""ld"' misi yakalanıışhrdır. nın b kanlı~ında ve pı opagan· 25 Aralık per~embe Beyaı:t 

h ekime götürmek lnzımdır. kalınlaşırsa kalbin eti de ka· man ka;bedilmiş olur. onun 
.Kalp üzerinde yapılan ame lınlaşır. Zıra her fazla çalışan için kalbinde bir şey olanın 

arısını 0 uren Bir seri kültür konferansı ela kolu başkanı 'l'arık Giri§ke Marmara Lokali 15 _ 18 ar:ısı, 
mahkOm oldu · nin iştıraki)le dün saat 16 da 30 Aralık Salı Beyoğlu Holke. 

hazırlanıyor cemb etin Ca •aloğlundakl mer- ~aat_!!!_· 18 arası . 
Jiyatlarda en bilyuk ilerleme, :ıd lenin fıkibeti budur. e~ham etmesine lüzum yoktur. Adli;e binasının önünde J-a. 
doğuştan olanlardaClır. Bunla· Bundan başka ergenlik ça· Kendisini itimat ettiği bir ltalp rı ı Fa!mayı bıça~ıyarak öldü· 
rın da en münasip ameliyat ğına varan genç kız \i e erkek Ut h .. t · 1,, ren Şerıf Tokdemlrın Agırceza 

Eski Eminönü "11alke\ii bina kezinde biı" toplantı yapmıştır. O L U M----
sında bir seri kültilr konferan- Alkol. ~e ll:JU turucu madde· 
51 \erilce..! tir. İ tan bul \ e Tek· lrrle nıü<'adel.c ılc sa lam bir LUbnan Emirlerinden Abrlul
nik Ünivcı ıtclcrı rektUrlni ile TUı k ne lmın ı~.ııneslni çalışma. !ah Şahap kızı. merhum alay 
YUksek 1ktu.ıt mektc.bi mudüra la~ıııd.a hedef ıttılı~z eden, ee- kfıtıbl l\luezılnııde Bekir Sıtkı 

Bu teknik anlasmaılı! ne 
''Otı neler olabilir? .. m c assısına gos erme.sı a· 1 d 

zamanı kUçUk yali1ardır. çocuklarının suııstimal yapma- zımdır mahkeml' n e denm eden du- K t urı tem ilclkriniıı nraln 
rnHla ne konu tul 1 ırmı bil· 
r.ıtdiglm lçın kati bir ey 
so~ lemelı lmk:inın:ı malik 
d f'ğlllm. Fakat turlıi Se\ ler 
olabilir. Mesela olabilir 1 i 
f'enerbahçe turnU\·nuın bl· 
r t'l" nya iki er maı; olarak 
tertiplenmesi, oteki kluplcr 
de aksini 1 temi !erdir. Yn· 
but kluplerdrn hıri, bu maç· 
l arın Jıg maçlarına i'itir k 
vasfını haiz kadrolarla Y••· 
p ılmasıııı, cit<'kiler i e er· 
hcst kadrolarla olmasını i· 
leri siırmlişlerdlr. Yahut da 
anla5mazlık mevzuu bunlara 
benzer bir l'ydir. 

* sı da kalbi yorar ~ e bUyütUr . re . ru§ması dün sona ermiştir. Şerif 

Sonr ad n olan kalp büyüme- Butı.ın bu saydıklarımız, her ( °1 14 sene 8 ay 7 gtin hapse mah-
lerını Uç grupta toplamak han l b r ha talık olmadan kum olmu~tur. 

. Mılli E 111 Muduruııiln ıtıli mı~ cfın, bu kol~ bılha. a genç eşi, hkAn ~lüdürlüğü şeflerin·! 
\e m k 1 S kızlar ara ında ıçkı du~manlığı den Halit Sabarkan. Denizcilık 
tcrckcn hazırlııdı 1 onferans a- ide inin yayılmasına gayret et- Bankası Genel MOdıirliık muha· 

ikabildir. rf k !bin normalden fazla ça. ı Be lediye sağlık c k iplcri-
1 - F izyoloj ik olanlar. h~maya ıorlanmasından ileri 
2 - Ba:ıka uzuvların hasta- gelen kalp büyümeleridir. nin kontrolleri 

ra 8 ocak tarı~ı~de ba !anılacak· ınektedir. _ ı;ebecisi Şerif Tragay, öğretmen 
t:r. Tanınmıs ılım \c fıkir adam ' fi k T ı Muhtelif kız liseleri tem•iki· ·• ı errem ragay, Dı her Tra· 

lığı yüzünden kalp bUyUmele· * 
rı. İkinci grup kalp büyütilcü se-

3 - Kalbin kendi hastalık- brpler ba_ska uzU\lann has 
ları yllzilnden buyUml' 1. talıklarıdır. ıu:c el akcigerde 

Fız;ı. olojık blı~ um el rin ba- knn dol:ışımını güçle tiren bir 
şında ;ı.aşın tesiri gelir. Yasın ha talık olursa kalbin sağ ya
ilcrlemcsilo beraber kalbin öl. rısı bü) ür. İlk :ıamanlar kalp 
çüsUnde bir artma olur. Fakat adale ınin kalınla ması, sonra 
bu ne \iÜcut sağlığını bozar, da bıraz genı !emesi ne bu 

Polis, hakaret eden biri

ne göz yaşı bombası 

kullandı 

Dış işleri Bakanlığı mes

le k m üsaba k a imtihanı

nı kazananlar 

. . Ankara, 18 (Anka) - Dısisle 
• İzmır, 1.s (T JI~.) - Şchrı ri Bak nlı ınca açılan meslek 

r.ın Tepe-cık mubıtınde arama a memurları mü abaka imtihanları 
pan sh-ıl emniyet memur.tarı bir 1 netkclerl lıelli olmuş \ e Bakan
kah\ede Kazım adında hır şahsı l lıkça bu ün il ilılcrc bildiril
aramak istemisler fakat KAzım mi tir. Bu tcbl den ani §ıldı
iizerinin aranmasına m i de et ğına ırc müsabakayı 13 kişi 
miyerek polislere yumrukla mu- k anmı tır. 

Kazananlar şunlardır: 
kabeledc bulunmuştur. l\f tııı K raca, İbrahim Dicle· 

Güçlilkle yakalanan Kiızım, Ke li, M hmd S ~ ın Say, AhmC't 
mer karakoluna götilrilldil u uı Korkut S vlet Aktuğ, Selman 

Pın r, il lıt Cela un. Abdullah 
Erkul, Ahm t Tunab:ıy, Mehmet 
Kfımıl t:raz, izzet Yar~ayır, Tu
ran Sc.lıo lu ve Halı! Aktay. 

man orada da cebinden bir ça 
kı çıkararak polıslere küfür et· 
meye başlamıs ' 'e çakı) ı kendi 
vücudunun muhtelif yerlerine 
saplamaya başlamıştır. Bıçağı bı 
rakması için memurların ihta ı
na aldırış etmeyen Kımmı tes
kin etmek milmkiln olamamış ve 
memurlar göz yaşartıcı gaz kul
lanmak zorunda kalarak sanı ın 

elinden bıçağını almışlardır. 

Mehmet al 

Bir sanık Sıvasta tutuldu 

Bur a, 18 (Hu u 1) - Bundan 
hır m ddet eV\cl şehrimizde, 
Cumhurb anına ha'karette bu
lundu und n dolayı yakalanan 
, e hakkında tahkikat yapılırken 

1 
karakoldan kaçan Ragıp Ceyhan 
Sı"asta ;ı. akalanarak &ehrımıze 
gonderilmiştir. 

n 
45939 - 49449 Numaralı telefonlarımızın iptal 

ettirildiği ve Galata Tahir H a ndaki yazıhanemi

zin yeni tele fon santral numaralarının 

447 7· 
oldufi u ilan olunur 

Hattat Yesari 
lllebmet Esat 

'4~iendi 

larımızın verecekleri hu konfc i\f!' · • !erinin ve Ye ila; eı bayanların gay, ınıre Koplagel'in annelc-
ranslar 15 mayısa kadar devam iştir!ıkivle yapılan bu toplantıda ri, Şahap Koptagel'in büyük an· 
l'd<'eeklir. kar ılıklı görtişmelcr yapılmı~. nesi, Saffet Tragay ile Kfımlle 

milhim bir memll'kct da\ ası sa Sa barkanın kayın valideleri sall· 
yılab fecck olan içki dü~manlıfı hatı nisvanrlan ~ö. ECZAHANELER 1 
mevzuunda azim ve irade ile ça. EMiNE S.\t\DET TRAr.AY 

ı sı yıl ev\'el bugiııı, 19 ara· 
lık 1798 de meşhur Turk 

hattatı Yesar i Jr hmct E at 
E fendi ölmü tu. Esat f:fen· 
dl, sağ rll ı;akat olduğu f . 
çln yazı !arım ı;ol elle yaz· 
mıştır. llumlan dolayı solak 
manasına gelen > esan !Aka· 
bile me bur olmuştur. llo· 
cası 1759 da ölen l\Ich met 
Sait EfeJHlidir . Esat Efendi 
tAllk yazının ustadlarından 

Belediye Sağlık h lcrl l'ılUdür
lUğU murakabe hekimleri tara
fından son bır ay zarfında sıhhi 
murakabeye tfıbi tutulan otel, 
lokanta \e \e emsali yerden te 
mızliğe rıa) et etmıyen 120 u hak 
kında ceza :ıaplı tanzim edil:nis 
tir. 

* AIJALA1' - l>u) ulı:ada, Jlalk 
Ec- H be le, llalk eeuı ıl. * IlAKIRKOY - ll ı ecun i. * BEStKT~ - Ta tlu F.a. 

lışmalara devam cdlleceğı bir ke IB ' t2/0:i2 per~enıbe giinu Alfa. 
re daha belirtilmi ur. hın rahmF>tine kavuşmuştur. Ce. 

naıesi 101121952 cuma günU ~ 
l\IERC i\N AI:SASI Şişli camiinden öğle namazını 

Tekstil işçilerinin hazırla

dığı gece 

Tekstil f ıçileri Sendikası 

Ortak dt. Ortalı. 7 Er . .Arnnutk 7• 
de, D ,.. ııo:ıu Ecı. Bebekte, Debek 
Merku Eu. * l.lE'l:OGLU - .Merknde. :ı.tatlı:o· 
dç ve Galata ara7: Tak mde, Ertu • 
nıı n J et Ecu deri; Ga'atada, Ka· 
rak 7 E • 6 1 de Maclı:a n Feri~ 7 
EcL Ka ı a ada, l\.l rkrı EcL Has· 
koyde, Ba)"J'aktar Eczane 1. 

DAVASI müteakip kaldırılıp Ferlköy kab 
rlstanına defnedilecektir. l\Ievlfı ı 
rAhmet eyliye. 

l'ılercan arsaları yolsuzluğu iri. 
diasının duruşmasına diln de
vam olunmuytur. Duruşmada 
Mahmut Seven ı mlndeki mil· 
dafaa şahidi dinlenmiştir. 

F.gcr klupler Canakkale A· 
hiıl c i yararına bir lu rnu\'a 
tert ibinde prcn ip ltib:ırlle 
mutabık 1 eler · ki tem il· 
cilerinin bir ara)a gclml'sin· 
den ii) le olduğu anla ılmak· 
tadır . tel nlk anlaşm:ızlık· 
!ar tarafların ufak fedakar· 
lıklarilc lıallcdill'nıiyecck 
se.> !er ıleğildir. 

ayılır. Şiirleri de nrdır. 
ultan { çuncü Mustafa, Ye· 

sari'> 1 sam~ ına almıştı. Ebu 
En ubl Ensnrl türbesinin 
c~lğlndeki ;azı onundur. Oğ· 
lu Mustafa izze t ı:fcndl de 
tanınmış hntta tlard anılı . 
Ilahmetll romancı l ahmut 
Ye :ıri bu ailenin t orunla· 
rındandır. 

bu aksam saat 21 den sabaha 
kadar, Taksim Belediye gazino· 
sunda bir gece tertip etmiştir. 

Bu gece de Nc)ıen Teviık, 
Safiye A~la. Mesut Cemıl 
ve Cemal Heşit Hey f birer 
konser verecek. genç neslin en 
kun•etll şairlerinden Ercüment 
Bebzat Lav, Orh:ın Arıburnu Ca· 
hıt Irgat, Asaf HAiet Çelebi, en 
) eni şiirlerini bizz:ıt okuyac:ık
lardır. Bu arada tanınmış gaz:c
tccılcrdcıı ve mizah ilstatların· 
dan bir kaçı da o gece bizzat, 
eserlerindl'n parçalar takdim 
edeceklerdir. O gece caz orkcs· 

_______ T_t_' r_.n_E_N_T_C._1_.. trası da sabaha kadar calacaktır. 

* E~t:so:st - Be ır Kemal Eo. 
Kucukpa arda. İt mat Ecı. Alemdarda. 

oltana et Eu. Berazllte, l•@f&ıil 

ltr E * EY( P - .A:rnn ara:r E fa E:-s. * F>.llH - Fat h E Kara~ m· 
r lı:te. G nd ofd u EcL .Alı: ararda, S. 
Ciür~~ Y.cı. Kocam•u afapap Eu 
Çaraa ba1a, Careanıbı Ecı. * K,\DIXÖY - '\: .ıd rmenlnde, 

r r l\ır n Eo. * t: 0DAR - S hm • Ecıan• 1 * SAIUYER u DEYli.07. - ller 
ırun nobott 1. 

Sağ lık Bakanı dün 

Vali ile görüştü 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanı Ekrem Ha;Ti ÜstUnd:ığ ı 
c!ün Vlla) ete giderek Profesör 
Gôkay ile gciriışmU tur. Şehidi 
ve Ünlver Heli sağlı mı alakalan 
dıran muhtelıf mevzular görU 
&filmlıs ve bu arada Eeyko; kas 
rında açılacak preun toryoma 
hasta kabulu &ekli üzerinde gô
ri!şillmüstilr. 

r.
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A \' 12-GÜJ'lı" 31- KASIM 42 
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ntcRt 1371- Rebiullhir 2 

SABAH 
ÔGLE 
İKİNnt 
AKSAM 
YATSI 
1MSAK 

\ 'a5atl 
07.20 
12.11 
14 30 
16.43 
lR.22 
05.35 

E11ni 
02 37 
07.29 
09.48 
12.00 
01.39 
12 52 

ılauttnıfı• ~llndtrUın 111111 ~• 
rıııntlır ba1tll1n, buılmu•n 

iad• ıdılnıtı. 

------------------------------------------------------
Baki en bUyilk telkin kud· 

retini kadınların birbirlerini 
kıskanmamaları me,zuunda 
gostermeğe mU\ aflak olmu~tu 
Fıhaki aşka bambaska bir 
mana verilmesi, kudsilik izafe 
edılmesi, ortaya bir ·Hak fışık
lığı• konması işi kolaylastırı
;ı.ordu amma gozle görülmese 
de halden çok i)I sezilen mad· 
eli a k izleri meydanda iken -5-
değme lrad~sı:ı 'e idaresiz er· kendini telkin saye.sinde be· ee'de tanışıp evl enmişlerdi; ev- yaşayış tarzlarını gizlice kon· kın, gonle hitap erlen başka 
kek bu hünerbazlığı başara· nimsediğındcn artık normal Jilıkleri kısa slirdü. sııkat bir trol ettlrıyor ve sozü özüne bir yola doğru haftf hafif me-
mazdı. bir insan kafasilc duş:.ınmüyor- çocukla dul kalıverdi 'ez.engin u~mı n çürük kalbli, ikı yüz. )iller duymağa başlamıştı. 
ra~~~:e ~~~ı;~~a;ı~lı::f; :ı'a~~ du. ~~ş~~.k İstnnbul'a dönüp yer- ~~Y~~~~'.a~ı i':~ı;!~ı~:~k~ts~~: Konağa 1e:me\ l tercümesini 
muna ebetıni kotuye "'ormak MelAI tatmin edilmlycn ~eh· d" d d d ,,. b Fitnat soktıı: Yunus Emre'yi o 

J d 1 • i d Doğuştan ın ar ı; A~rupa ma ı6ı hoca, hattfı papaz ı· t tt p · 1 l"ln sağlam delıl de yoktu·, bu vanıliğın ken ıs ııe tav z ara ı- 1 1 d b"I k anı ı. renseste dervış ere, 
" · d d 1ı ti seyahat er n e ı e namaz kı· ra mamı tı. Zalen kendisindı:ı hl 
nokta mliphemll·11 1·n ı· nıuhafa~" ğı bir demın e ı ı: azre n es- t k d 1 1 d" h 

1 
şey ere, ıa~avvur ehline karşı 

Gen de bunların kısa za· 
manda hallcdilcccğlnl umu· 
yorum. 

Sadu n G. SA VCI 
ON KELİ'llE\'l.E 

Su ı>rr miirsit Uç ay hapis 
daha ~eml ..• 
Yedı lı:ı:e ıstahlan:ıcak ga· 

llba!.. TATLlSI:RT 

Peryal ve arkasındakiler dur 
dul ar. 

Derviş yumulmuş şekilde tut 
tuğu elini uz:ıttı, dedi ki: 

- Al bu em::ınetleri! Sahıbl 
n e götilr, te .. llm et! 
Almağa ee aret c!lemlyen ka 

dına deği en, uhre\ il eşen sesi 
le fısıldadı: 

- Al. kızım... Allah bö 1 
takd.r buyurdu. Al ve Şe) h Ba 
kl"~e \'er. Ne ~apacağını sana 
ancak o sfü liyebllır. 

Açılan uzun parmaklı. h f"f 
çe gul kokulu, bembey z, yu
musak. kıb:ır elin içme b"r 
scylcr k~· du. dj n° n d c dı 
yumdurdu. 

- Vazifem blttı; Hüü! 1; .... f · ·ı ır. • lar. oruç tu ar, ·an ı gece e· ın me~ llni bit fıkır a ıne b" " 
etmekte ı·aı··, h"ttA ı·carctler .,ey rarlı aşk fel c c ı cısman ı ıı;tnı , k"t b ld k r 1 d 1 1 ır muhabbet hdsıl olmuştu. 

" " v •. h b ı· rı Kur an. 'a ·ı u u ça te sır g t ren e oğlunun sar':ı ı o U· /. Havretler çind k lan nren de"ı"lse dr ru ıınu es ı or 1cte bu hazırlık "e' resı"nden J 
1 '' hin lehinde idi. Onları dah:t 6 k k k b 1 1• okur, sunnl llfüslümanlıır.ın bil· uvdu. " " 

A madcl·ı ackta ı anma ı m. b sonr~ ldı',· her cuma ı:ıunu·· Eyu""b ses avucunu açıp baktı: İrice, Zl\:ade fı"tap \L emsalı" gıbi V 1 • • b" n • 
J " d tun vecibe erını tam ır iman Kona"ında husu l mevlüt"Ü· " ll\arlak u·ç taş Uç pırlanta 1:en sus:ımıclıır.ını gideri" or u ı; " ~anıı·ı·ne nı"den ı•e,...•al. otomo· J •• • • • • • • • • basıt kızlara karşı duyduğu ar J v b J • ve ilıkatla yerine getlrırdi. sil bile vardı Cami cami dola· ' " 'J 

B b f 1 k hı"zme blllnden ı"nm"ıc, arkasında hoca gordü. Deıvısı aradı. ka)bol· zunun temini için yardımcı. b.l u gece aşve a 1 • Halk sokakta ve umumt eğl en· şır, para d:ı~ıtır, fakir kızları v t H h ı d d 
t . d b 1 d ığı ndan dol~yı hanımla "'aclı dadı•ı ~amı· av- muş 11 • oca nnım a a ısı hassa gelır 'e refah kaynağı O· ın e u un 1 1 ce mahallerinde giırdUgU frenk evlendirir, fukara "Ocukla:ını J v " • ' R d k Jf d d 

k d k 1 P nses Per .. lıısunıı geçerek llacet pencere- aven a a an sor u: !arak kııllanırdı. Nitekim şim· }U ·arı a ·a an re · edalı, ecnebi lisanı konuşur silnnet ettirir, haqı- 1 !erinde 
1 l 1 J sine do"nı yilrüvordu ki karşı- - Ne oldu, nereye gitti bu 1 dl de ortaya b r Neşide çık· yal zihni batıra arla mcşgu. sustu hanımlar ara ıncla boyle .para harcamaktan ZC\k alırdı. 5 J d ., 

mıştı; hanımlar, mürşitlerine hen Uz uyuyamamıstı. Yan oda· Peryal'e b nzıyenlerın epeyce En bıl) ilk ze~kı de ) aşlı başlı, sında perısan kılıklı acaip bir a am · 
hızr.ıet hususunda çırpınıyor- da yatan ve az C\Yel uyku)a çok olduğundan haber izdir; ha !arı ortülıi kadınlarla dini adam peyda oldu: Saç Faka! Gôrememi !erdi, aşkın h 1 
ı d birbirine kırııımıc, bacar.ık, a. de idiler: bir lfıhzede sılın ar ı. dalan Baki'yl rı:hatsız etmek· hemen hepsıni din tar:ıfında.ı sohh tlerde bulunm::ık, berahcr " " 

yaklar çıplaktı, ya~ak edilmiş miş, sır olmu tu . H:ıııımefend• O sebepleıl ir ki l\Ieldl yalnız ten korktuğu cihetle karyola· da fre-ıklcşmiş, Mii~llimaıılığ:ı ce .Muh.ımm d•rc, 'hmediye, 
derviş kiyafetinde, başında kil· nin avucuna bıraktığı ne idı"' ka1 ıp da soyunurken bu işi tek- sında kımıldanr.:t:lan ıJllşllnli· uzaklaşmış sanır. Siyer . i . Nebe\ i. Kısas. Jl -en 
lfıh. elinde teher, entarili ve merak, hatta korku ile baktı· rar dilşüameğe koyuldu: Nesi· yordu. Kocasının ölUmUnde.ı sonra biya ne\inden kitaplar okumak 
hırkalı değildi amma bu hissi lar Prcn es: de vakasını başlangıcından iti- Peryal'ın prensesliği toıno· prenses kcrdisini bUsbUtun di \e o':utmaktı . 

haren tekıar zihninden geçir· bıl kazasında ölllp de kend ine ne verdi. Şişli'deki konağı iri'!i Bir giin nedimeleri 11ra~ına veriyor, halile eski derviş ha· - Üç taş, diye sö~lendi, ga-
dı. Yabancı olsa Baki'nin çe- ~ ırı sayılır bir servet bıra- ufaklı hacı. hoca hanımlarla bir kadın daha karı tı· Bildiği· yallni gö•önline ı::etirlyordıı. liha pırlanta... eğer pırlanta 

rl . · ı ı iri, si•.·ah, malihü'7alı gözle. ise rok para cdet. \erdıği manevrayı hoş bulmaz- kan kocasından gelmektedir. doluyordu: ne ı melerm, hiz- .niz rfon'ın an:ıq i•'itnat ıra . ,. 
dı. Lfıkin asıl vazifesinin ten· Bununla beraber ü,e nesil vezir metçilerlni, usaklarını, şoförü- nıın . o günden sonradır ki rlni prenı>.?se dikti, birden em- Muayene etti: elmastan nn· 

h kk · ı d t retti: !ardı·, hükmünü \erdi: kıd etmeden şeyhe hizmet ol- yetiştirmiş, aslen Arnavut bir nu bılc mu a ak dın aki e- Peryal, sUnn akidelerden da-
duğu .ikrini epeycedir. kendi ailenln tor~ınudur. Kocasile Ni- !ere bağlı insanlardan seçiyor, ha tallı. "~:arlı. şiir tarafını taş - Dur ey hatun! (Arka ı 'ıır) 
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1 ::!~:~~~i d~~~,~~ ~~~~ Fotonrarıa Hah erler 1)-f.fp~ I 

Elli /;:, ·~~~i.h%füh) 5 füW1%1fü'%1iMWfilK%B11WıWL~ 
c:::::::= -= 

Petrol ihflafl 
Portekiz' deı mahkünı Hal 

Ediliyor mut 
Yazan: E. T. 

A tlantik paktı konsc) inin top-
lnntı ı m ü na ebeli) le, p:ık-

* J·'ran anın 'J unu :ı lıir iıl· 
timatom \'erdiği blldirll· 
mcktedir. 

olan iki subay / 
.f "'"'"''tl p,,,. 

Liı:bon, 18 - Dcvletın cmnlyetıni sarsmıı~a matuf hare
ketlerde bulundukları iddia ı ile mahkcml'y<' ''crılcn ıki Portc
kız subayı dun iıç buçuk \C ıki buçuk sene hapse mahkum cdıl
mi~lcrdir. 

fTuıu•I .Vu1tnw .. tm1;ı1.,. 

ta dahil m f'mleketlerin dışişleri 1 
Rakanlan P arlste buhınu} orlar. 
Bıından i tilade ederek, bir ta· ı 
raftan k on ey göriışml'lcri llc-

* l adrit elçimJz, General 
I raneo ile husıısı bir go· 
ruşrııe ~apmı tır. * 1 unani tan H:ışbakanı 
Marc!i:al l'aııagos Tıirki}e 
ilr. Yunanistan arasında· 
ki dostlııgu ıı cJıenınıi.)c t
li olduğunu sö~Icmi li r. 

Hakimler kararı bıldirınce suçhıların ı f'ltı) ız hakkınıı sahip 
olduklarını sôyleılikleri zaman sanıklardan Hcnrique Gahao a
yağa kalkarak aKararı 1,izbonda mı ~oksa Pragda mı tem~ız et
mek hakkına sahibiz?. dıyc bağırmıştır. 

Ankara 18 - Daşbak:ın Acl 
llıln Mcnclt>rcs son gunlcrrle yap
tığı konuşınal.ırda matbuat hur 
rı;> cllnın bazı azcteler tarafın~ 
dan ne kadar kotu şekilde kul· 
l::nıldıgınd:ın acı :ıcı şıkiiyel ct
:nısti. tcndcres Ad nada çıkan 
bir gazete aleyhine açtığı da\'a· 
dan sonı :ı, chrımızde intişar e· 
den l\fıllet l':ırti ınin organı o
lan e l\lıllct gazetesi :ılc) hine 
de hır da\ :ı açmıştır. Sor u ha· 
kınılıgindcn cim dılekçcde da· ı 
rn me' ıuu olan ) uz kızar1Jc1 a. 
tırl:ır da bulunmaktadır. Bunla· 
rnı ar;ı ınd.ı Mcncıe.-cs için. 

' am ederken diğl'r taraftan B:ı 
kanlar, kcndllerlni )akından a
IAkalandıran meseleleri araların
da görüşü,> orlar. 

Amerikan, ingillı Ilı İljleri fla. 
kanlarının göruştükleri me cJe. 
lerin basında İran petrolleri ge
liyor. İngiltere ile İran :ırasın· 
daJd petrol ihtilıifını halletmek 
için yapılan t ebbusler şimdi) c 
kadar hiç bir netice \ ermemiş
tir. İngiltere inının mali gürhik 
karımnda karışacağuı ı ' e ister 
istemez bir anla ma}a :>anaşaca 
fını tahmin edhordu, Tahmin 
doğnı çıkmadı. °Karı ıklık şÖ) le 
dur5Un memll'kelte bilak is bil
~ uk sükunet urdır. J nk:ıt bu 
l:ibl \'l!U)Ctlcrde t'n ziyade srs
slzlikten korkulur . Ilu sebl'plc. 
dlr ki Amerika ihtilllfın Jıa ll e
dllmcı;inl l e bir anlasma )apıl
ınasını i t i) or. Tiunu temin rt. 
inek için ingilteı e neıılinde te
ıebbüslerde bulunduğu gibi ira. 
12.1 el altından >ardı nı cttlgi de 
i-Oylenlyor. 

* ~llaııtik Konseyin in r a. 
.-is toplantısın ıla 'J ıirki) ı~ 
Hışişlrri H.ıkanı J' ıı ıı t 
Kôpnı lıı hir konuııııı :ı 
nıımıştır. 

Suba~lara \erılcn rcza l'ortckıı: tarihınde . ıyasi bır suçt:ın 
dola~ ı şımdiyc kadar vcrılen rn :ı[iır l'ez.-ı olarak telakki c><lil· 
mekledir. Suçlular Lizbonıla hıikuıncl çc\l'cl<•rınde hüküm sJr
dügilıııı iddia cttıklcrı suıistımalleri orıhtan kalılırmak isledık
lerini ileri sürmii~lcrclir. 

Madrid Elçimiz 
«Pravda» başyazarı Franco ile 

Dış memleketlerde 
Çalışan Amerikalı 
Memurlar Kendini tenkid Görüstü 

• 

Ederek Çekildi Madrıt, ~;~'~:ı~:-enın ~enı \'aşıngt;~:0'ı~"~~r;~ca~t na-
Hn v l\l:ıdrıt Uliyükclçi ı Kemal Kcip- kanı Charlcs Sa\\~ er Başkan 'l'nı 

Lorıdra, 18 - SoV) el komu- ı ulıi bu;uıı Milli Sarayda ecre- mana gonderdıği bır raporda dış 
ni t parlisının r<' mi organı olan )an eden bir Lôren sırasında i- ml'mlr.kcUerde çalışan Amerıkan 

S tl asct d ala\ crecı ı, sıya et 
duzcnbaıcı ı. menfur şarlatan
lık, \dn:ııı l\lcnclerc ı;ıbi kutu 
adanı, ele\ lcl h.ızınesinin parala
rını b r nc\'İ hırsızlıktan ılıarl't 
olarak cf,ıldc- kullan nıak . gıbi 
ccnıı)el \c k.ılenı lerbiycsınc sığ 
mı)an ıf.ıdclcr \Jıclır. Bu salır
J,1r chrımıı Sil ası nıahfillerınin 
muhaliC H' mu\',ıfık bulun se
\1) eh ınıı hıUncle tce stirle kar ~ı
lanmı tıı. 

iz·111 iı··de -~ 
Bıız·ıılı 11 

'/J. llaı· 
Pra\ da· gazcl<'sinc yeni bir tımatnamcsini İspanya De\ Jel re mi teşekküllerini şiddetle ten 

başmuharrır tayin edıldiği dlın Reisi Franko):l sunmuştur. kit elmiş \'e bu gıbi ıııuessCM?- r l nıı aıt' .ı a 11 

Mo ko\ ada ıliın l'Ciılmıştir. Yeni 1-\dprulii 18 inl'i ası rdan kal- lerdr çok fazla ı.:ı) ıda personel Iımu, 18 - 1.ımııııımızdıı a-
başmuharrirın adı ShcploHlu. nrn ve bu tören ıçın eınri11e tah- kullan ılrlığını n ) apılaıı isleı in çıkta bulunan malları y:ıgmur
Keodısi prop:ıgandıı ek pcıidıı·. sıs rdilf'n l>ir saltanat arııbasiy- az olıfuğunu lııld ı rnıiştır. dan korumak mcsell•sı son gıin-

• PraHlıı • 11111 ıclnıe ıııi ele .ıl- le elçilikten saraya gitmiştır. Chıırll's Saw)el' hillıııssa D:ıtı lerclc• ıizcriııclc <lunılmayn de-
dı ı bıldıı ılen bu ;ıahıs, blıtıin ,\rahııyıı ınııhalıı kıl'asınn Anupaclakı ı\nwrikan memurla .ı:er bır lı:ıl almı) bulunın:ıkta-
g:ızcU?lcrın b:ışmuharrlı lerınin mcns\lp Fııslı mızraklı ı.ıh·arı l rr rının sayısının çok kal:ıbalık ol- dır. 
bulundukları hır top1antıc13 g('. refakat ctmcktrydı. Torrııi mü- lluğıına ışaret etmış \e bu ~uz- NılC'ktm <'ide mevcut rııuşanı
reken clırcktıfleı i '\ermııı ve hal teııkıp Fr:ınko ile Tiirk elçi i a. ılcn fuzuli ma raUar ~apıldıgıııı baların ıhtıyacı kiıfı nıiktaı'fla 
kın ıı:ı ıl •Stali,.in ıziııdl'n ı::o- rasıncla hu~ıı5i bir goriişme cc- kaHlclınistır. karşıla\llmaması yuzilnden 200 
tuıulmrsı l:ızını gcldıgındçn rC'yan etmişse de, goruşulcn ko- Mı al ol:ır:ık l'.ııısi ele :ıl:ııı haba pamuk, 70 çll\:ıl palaınul 
bah etmıstır. nular açıkl::ınmamı tır. l'harlc awy<'r halen Fransız hulasası, 337 b.ıl\a tutun de son 

Hundan cnrlkı J'raHla b:ış- başşehrinde biı)uk elçı \a fını ~a •mııılar ~tizunclen tam:ımcn 
mııh:ırrıri llıchev'ın tnsfiyl' cdıl Avusturya meselesi haiz 4 ;lllksck Ameııkan ıncmu- ıslanmış bulunmaktadır. 
di ı anlaşılmakt:ıclır. Son harta- Sovyetlere rağmen runıın \azıfc görmekte olduğu- Jlgılılcı in ifadclcrıne gore, iz 
l:ır zarfında ilıehev yazdıgı ma- nıı bıldırmiştir. mirde 120 ~at \ardır 'c bunları 
kalelerde kcndı kenclıni tl'nkit görüşülecek Ticaret Bakanı a~ rıca Ame- ortebılmck ıçın de her bırine o-
t'lmiş , mm:ıffak olaınadı/lından rıkan n keri yardımları uzun za nar tane muşamba Jazımdır. Hal 
bahsetmıs. kabahatlerini dr ka- Ne\·york Hl (AP.) - Rus de· mandır. ke ilen bazı memleketler buk~ C'lde mcHut muşamba a-
hul ctmı;ıtır. llichev ic1colojık l<'gcsi Gromiko dün Birle~miş de ılahı hfıliı. askeri yardım he- de<!• 2!10 ~ ı a mamakta~ır. • .. 
lı.ıtalar ~ apnıakla sudandırılmıs Mılletlerin A\ usturya b:ıjlım ız· ) etı pc•nonelı tutııldu~unu ela ay Şınıclıkr l~:ıldc bu rnzı~ ctın o-
tır. l lık ımlaşma mı muukerc etnıc-ı nra len kıt ctını:;tır. l'llllc ı::cçrbılmck !çın Dcıııı:cilık 

Ankarad :ı, T ürk ordusunda e kiden glyllml5 bulunan kıyalctll'r sergiyi i açılmı tır.Du sergide ta 
rih boyun<a üniforma olarak kullanılm ı ı olan \ 'C a kerlerimlıe gl) dirllml5 bulunan kıyafetler 

toplu bir halde görülmektedir. Rf'simde Genel Kurmay Baskanı 
Orgl'neral ~url \'amut izahat alırken görülüyor 

Amerika, İngiliz - iran ihlila. 
fının halline çare bulmak üze.re 
geçende bir ııetrol J teri ımite
h:ı ısını l .ondra} :ı göndermişti. 
Şimdi Pari te Amerikan 'e fo. 
giJh Dı 1 !eri Bakanlan lıu mc· 
&ele)i görüşü,> orlar. Amerikanın 
düşündllğü hal ekli udur; İran 
Petrollerinin nılllilestirilmcsini 
kabul edilecektir. nundnn dola} 1 

lngiliz §İrketinin iddial:ınnın tct 
kiki \'e bir karar \rrılmrsi lUil
leUerara ı adalet ,fü anına h:ı
\lle ohınacaktır .• İıan pctrolle
rf millilc tirmcklc beraber hım· 
lıınn dun~ ıı pa1.ularuıa r\ ki 't' 
ı:oatı ı i~i İran l\Jilli Petrol Kunı
oıu, Ang lo - Jranian \c J\meri· 
kan kumpan) alarmdan nıurck
l,;ep bir he~et tarafından idare 
rdllertktir. iran bunu kabul C'l 
fiJ:f lakıfirdr auıns ohrak J;rn· 
d~inc derhal 100 mil on dolar 
' rilecl'ktir. l'arn ı.., mrn borç, 
kı men hıbe olacaktır. 

Dı er So\\rl :ızeklcrıııclr ,ır ye ~etkıli olmadığını so)lcnıiş 'l'ıtarct H:ıkaııı mcııııır fazla-ı Banka ının 1200 nnısamh:ı)a da 
cleı ısıkl klrr. yapı!clıgı ılaH' cılıl \C Hııs~anııı tııı konuda ~apı la. l ığının hır tarııftaıı ışlerın :ıkı;a. h;ı ıhtı\llç buluııdugu :ınl:ı~ılmak 
m~ktcdır. nıı • r, ela c kı Dol r- rak 1:oriı~rııclrrr ıştırak ctmıll'- ınıısınıt bır tarafı an da fazla mas tadır. 
\ 1 \ <' vetıı adı ıJc Konılııııst• ıx-j:!lnı hildırnıi~tır. . rafa sebl'p o!duğuııu btldırmı~- lkı"ncı" orduya 
drrgı•ının ba !'l'llh:ıı rırı ık dr Hus) anın ınıılıalefetınıı r:ıl\ · lır. 

Ordonant sı n ı fındaki l edck ~ubaylar cliin Ankarada diplonıalarını almıslardır. Res imde yedek 
suba) lar and içerlerken görillıi :,or 

Amerika, bu ekli 1 ahul «'t
tnesi için İngiltere) i kanchrına. 
b çalışılor, :ırnı 1.:ımanda Tah
randa da tescbbüslerdc bulunu· 
~ or. ı ran petrol i tilı aline de. 
\ıım etml'ktedir. rakat çıkanl;ın 
ııetrollf'r ba ka menıleketleı r 
hakll'dilememcktedir. nı ahn'ç ol
madıkça da i tih al 1 e ) araıııı
l or. Anlaşma}a \arılırsa mc\cut 
11toklnn \C yapılacak i tih ali 
harcamak kabil olacaktır. 
Amerikanın ga)Tetl \C Pari 

görüşmeleri ne netice 'erecek· 
tir? Kat'i bir scy so)lcml'k kabil 
Olmamakla beraber Amerikan 
trı.ahfilleri :>akında anla~a~ a 
\"aJ'llacağını iımit cdi~orlar. Bu 
limi t t ahakl.."ltk t'dcrse Ortadoğu
da iı kıinetf tehdit cdl'n başlıca 
Amillerden biri ortadan :kalka
caktır. 

,. 

gıstırılmı \!' hıı mc,kıe C'hes- men :-iivasi komıle bu mr r.lr)ı - o- H" ı h 
nokO\ rtııılmı •ır. muzakl'~C ctmr~ba§lamıs.,e 5e Erzı"ncan'da aflra ev a 

A · · d h l'f 1 karşı 47 o~ la , u turya nışı!i:ll'· ~ 
rıc:mtın e m u a 

1 er a - rı Bakanı K:ırl Grubrri hu mu v "ld" 
rasında tevkifler yapıldı uıkcrelt'rr •ştırake da,ct rtnıe- Yapılacak erı ı 
Bııcno Aıır lG ( P.) - Mu- )'(' karar ı;ermı~tır . 11 

h lıf radıka )l rtl)e nı ıı up ba- Avustuna T>ı i~ll'ri Bakanını E J • " f kJ"f Kon) ı llJ - Akdcııız m:ınc\. 
ı hısl r lıııgun mcrkrıı Ar- bizzat da\l'l etmek fıkri l\Jcksi- v er IÇfn e f ralarıııda honvada bulunan 2 in. 

J ntını ı bıı <'hrındc tc\ kı! edıl ka drlcJ:<'Si tarafından ilerı ı;ıj. llı ıuı Vı hah.,, ıf• ) cı ordu ıle Amcrıkan denız Pi· 
m Ierclır tülmiı.tii. lınk:ıra 18 - ı~rzıncan zclze- }aclesi ara ıncl;ı, :ıapıl.-ın mliştc· 

l'olı h ı aııı,J. ı ın <'ıımlıırr- , Aşk mektuplarının metni· le ırıdr c\ lcrı yıkılnııs olanlar· rek harrkatın bir hc1tır:ısı ola· 
tı.ı anı Pc on lıııkıırııelıııc khr- dan Emli\k Krrdi hankasınc:ı r ak Anıerıkan denız atac:clığın-
ı;ı hır ı ~an haıırladıklarını o) ni değiştiren genç ~apılanların sahıplı.'ndırılmcsi 'c den kıvınellı hır bron~ levha 
lcnıı tır. llıldırıldıgınc ı:ore te~ - yakalandı c.wlcrc trsbıt cılılen 111alıyd fı:ı· gondcnlmls \ P bu lc\•hanın 2 in 
kıflcrın ccrı yan rtLiği San Luıs tııı ın ~arısının ~ ıırdıın ol anık <'I ordu nıufcllişlıı;ırı<' 'erilmesi 
şclırındr tabanca \e tırfcklcr, Parıs 1ll (T. ll . . ) - PaıJS· lcnzıl ('dilme i h:ıkkıııcla l rz.in· istcıınıışlır. Hu ınak atın şehri· 
bır nı kt r dınamıt le prop:ıgaıı- tr, ııo la lrntıılarından nıcktuıı· tan nıillcl\ckıli %ıya So~lu ile nıiıe selen Anıcrıkaıı deniz ala· 
ela ıısalcll'rı bulunmu5hır. Jarı çık:ıran 18 ~a~larında bır Sahıt l'ekcaıı bir kanun tekli.fi şc mua\ını ile bir dcnu ııiyade 

lngiltcrc Kraliy e t ailesin- genç yakalarıınıştır. haıırlamışlarrlır. Tasarıda ez- scncrall, bu h;ıtıra~ ı mcrasımle 
Bernard adındaki bu seııç, cıimle şu hlikıimlcr \ardır: ıkınci orduyu tem ılen kurmay 

de b ir boşnama mnhallesindckı po ta kutu un· "- J\ rsaları ı;ahıpli olup ta bask:ını korg<'nc:oral Salıh Uzdi· 
Edınburı.: 18 ( P.) - • ingıl· elan ayl1rdaıı beri rnekluııları çt· &ahıplcri tarafından bu arsala- leğc vcrmışlcrdır. 

tere an:ı kralıçc 1 ı-:Iızabeth in kararak, bunların ~azılarını mu- ra hazınece rv yaptırılmasına Dıı tarıhi le\ ha Amerık:ın de
~ enı olan L:ıdv Cloda~h Doug- kemmclcıı takht r.lmektc , e bnnı tnalıhıitnanıc ılc mtn'afakat edıl· nı.ı: pi) adc ku\\ ellcrıııın arma-
1 - Hamıltou koca 1 Lorc\ l\laJ. başı.a bırer mr•tınle trkrar kıı- mi~ olan evlcrın nıalıyet bedel· ından ıbarcttır 'e iıı:crindc 
colm Dou las H mıltondan mah- tuya :ıtmakt<:ı)dı. lerı yuzdc 50 ı;ı ~ardım olarak şunlar :ı,:ızılıdır: • \mcrıkan dc
kcm karar\ il' a)rılmı tır. Bcrnard, bılhassa nişanlıların, \'e tcnzıl cdılır. Borçlandırma mu nız P ~ade ı\lc ıkınci ordunun 

Lady Clodagh I>ouglas . ııa. c\lı.l erin \e)a sevışt'n kımsele· am<'Jcsı gerı)c kalan miktar lı· muşterck çalı~m:ılarının bir ha-
mılton koca ının kcndı ınr ıha- rııı ınekluplarını, )azılarını tak- zerinden ~ajlılır. lırası olar:ık Tiırk ordu una tak. 
net e tı~ını ıddıa <'lmcktc idı. lıt etmek ı;urctıylc g:ı~cl nıuı;. Bu ('\'lerın t:ıpıı ka)ıtlarına dım cdılmıı;tır.'> 

maliyet bedrllcnııin ~arısı uze. -o--
rıııden ı e en ipolck konulur. · ı 
Hazine alaca~ı EmlAk Kredı Amerikanın ((Thundcrs-

Bankasına clrvir Ve lrmlık \(' t reak>' uçağı Mig - 15 lcre 
hu alacak ~2'.l:ı sa,•ılı kanun lıii-
kumleri claire~irıd~ tak ip \e tah. 

1 SÜTUN ~·&m~gow@~ 
l~:)IZS:~90951051': ::MQOSZS!Z~~ ~ ~~=~ıo:o~oeıoolıl)1looo oıı; ı e üstün 

sı l olunur. 

YENi SABAH Ameli~atl;ı l'rkek olnn bir kıı bıı degişikliğe pek 
oylecli CGalcteler> 

Ancak bu alacaklara faiz :ı. u-1>"' indiğini rütulmcu 
Nev.s Jers~y 18 (A. \,) 

Curtıss "rıght Corporation mu
duru Hoyt llurlcy, dun akşam 
)a)ınJadı •ı bır raporda Ameri
kan uçak fabrıkalarının on za. 
manlarda serı h:ılınde in asına 

SEÇİl\11,ERE 
GİDİLl\tEZ 

l'eni Sabah Demokratla. 
rın seçimleri yenilemek tcmıı· 
yülleri olmama!{ Jıizımgeldiği·. 
n i sö) lü.) or 'r di.) or ki: 

·Taraf ız mUşahıtlerin isteği 
ise, yeni bir sl'çim mlicadek
sini icabettirecek olağanustü 
vaziyet \ c hal olmadığına gö
re, falihabatın normal müddet 
nıhayetinclc tahakkuku temen
n iye değer. 

Semsettın Gunallay da, dfin 
\'erdiği demeçtr, bizıat ken
di gayretinin mahsulü olan 
seçim kanununda tadiller ya
pılmadıkça yeni bir mucndclc
Ye girilmemek noktası iızerin 
de dıırmu tur. Anhışılan. yeni 
seçim parola~ını çıkaranlar da 
6imdilık bu) le bir damdan 
vazgcçmişleı dır. llizce bu ne
tice iyi sa~ılmak lazımdır .• 

YENi ISTANBUL 

Cf1''A YETI,l:ıt 

1 .__ NMm, SEVi~m;s ir-i?~. ~~ını Sabah) L-------ı 
da bir ha~ 1ı ı la hat ~apmak 
zamanı ~clmışlır, hatta bunun 
grçmckte oldugunu da ıddia 
cdebılııız • 

CUMHURiYET 
-------

ili~ ılirdi. Hatla el öpmeleri 
3 ersiz gıırülilrdu. Hiç blr ı::a
zetedc siz Fransız Cumhurrei
ı;i Mosyö Auriol'iiıı elini öper. 
lcrken çıkmış resmini gördli
miz mü '? Churchill Amerıka-
elan cluncrkeıı yoluna ku rba n 

llablp E dip • Törehan 3 arı- S u ·:\ GEI.niN iz, kl'si ldiğın i müş.ıhcde ('i liniz 
yor: GÜJ.E GÜLE ıni? 

•Silıih taşımanın derhal \e-
r ilecek bir hliklim ile çok ağır n. rl' lck k:ırşıl :ı ına lar nııın a. lllister Eden, l'aristen d iinr>r 
cezalandırılmaınnın iyi tesirler srhctiylc .)azıyor: keıı Londra Beleclıyc Ucısiıı i n 

•E "r proto~ol blr ka,..,ıla- J\c ı ııl · · t 'Ya e mrvdanı ı yapacağını kunctle tahmın c " • .., ı s ını a.) r ~ r -

Ba~kôtipler baremi 

hazırlandı 
Ankara, 18 (Anka) - Adakt başladıkları (Thundrrstr al.) •ep 

Bnkanlıgı son derece maı;dur o kıli av uçağının lt1! - 15 uç:ık
lan mahkeme başkatipleri içın l:ınndan fc, kalııdt' çok fi lun 
hır b:ırem ccd\ eli Jıaı:ıralmıştır. oldu •unu bc)an ctnııştır. 
Uu cecl vele gorc başkaUplıklcr Hurlcy, (Tlıundl'rslrcak) ura· 
25 Iıı·adan başlayacak 'iO !ıra gının dunyad:ı kcndı sınıfında· 
a.sıi nı:ıa§a kadar yükselebilecek 1 kı digcr blıtun uçaklardan çok 
tır. daha ti tun neticeler vcrdiğım 
tehC' ı'n hir ~rklc• soknı:ıkta)dl. t:ısrıh c~lc>mı tır. 

Eı·ı11e11i lisesi11iıı l~ııı•ıılıı~ 
~ y ılıfi)11ii11ıii 

diyoruz. Bundan b:ışka in an nıa) ı ıc. p cdıyorsa o kadarı da bütiin bt'lccli , .e gayribelcrli 
öıdıirenin muhakemesinin <:J· yapıl•. lc;ıp etmiyorsa bırkaç lcCerrüatilc ka11ıladığını sor- Getronagaın lisesinin 65 inci y ıldöniimü miiııaselıetiylc son sınıl 
buk yapılması, hukmlin a ır dostu, c ı efradı gelir ..• işle dıınliz mu? öğrencilerinden bir grup, başl:ırıı:da okul m üdürü olduğu hald~ 
~zaları ıhtha ctmC'si de lıü- 0 kadar. Oralara ne gid iyonız? Tees- Ankara~·a gitmiş \ 'e Cumhurbaşkanını ziJare t etmiştir. Yukarıd;ı 
yük hır chemmı~eli haiı:dır. Geç"n huk(ımcltn sakat ış- susiı ancak 125 senelik olan Cumhurba kanı, okul mücliirü ' e liğrl'neilcr arasında gorulmek 
Şımdi kriminoloJı ineelemcle· lerı tcnkid cdılırken haklı o- Yunanislanda Basvekile, hat- ltdir. IJsenln 65 inci yıldönümii munascbetl) le eHelki akı;aııı 
Tine da~anarnk, ceza kanunu !arak, buna da. vani erkAnın ta Krala boyle bir ~ey yapılır Pangaltıila inci ıoinl'mar.ında bir musame.rc \ erilmi~ir. Dün li 
ile, ceza usulü kanunlarımız- gidiş gelişındckı kar~ılamalara mı? .. • ı sede bir tören \apılmııi, bu topl :ıntıda Yali, l\lilli Eğitim l\ludu 

'------------------------·-------------~ ra, Emniyet Müdürü ve maarif c ensuplan hazır bulunmu~lur. 

HED İYELİK 
• 

BIB LOLAR ·VAZOLAR 
DEl-<ORASYON MAGAZAS. . 
SEYO~LU• 353 ° TEL. 40345 

• 

,,, 
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lib tid~tt Q(?li9vo1'um l ıaaıu aı.~~-
!:J Resim ve çını sergısı 

Tefrika: 2 Yazan: DO~AN KOLOGLU 

Bi • ~ . 
her ıey ltalyan 
1 ill.h~i 1 şıyor 

Bin ga1jllc moılern bir c:ıdcle ve bloıalar 

LİBYA: 

Libya Uç bölgeye ayrılır. Trab 
lus"arp, Sirenayka ve Fi

zan ... Nilfusun büyük kısmı i
le lktısadl faali) etler ve sanat
lar Trablusgarp'tc toplanmış
tır. Buna mukabil daha saf ve 
cesur bir Arap kiıtlesinin top
landığı Sircna) ka memleketin 
askerı ruhunu temsil eder ve 
Melik burada oturur. Fiuın ise, 
uzak, Ucra bir kö edir. Gerek 
siyasi 'c gerekse ıktısadl ba
kımlardan sönük bir manzara 
nrzedcr. 

slnE:-t \ l 'KA \C BİXGAZI : 

sllmle b:ıhscdeeeklcrdir. Bu- görcmiyceeksiniz. BiltUn şark 
gUn, Binga:d sokaklarında bir şehirlerinde olduğu gibi, bura· 
tek İtalyana ra tlayam:ızsınız. da da kapalı çarşılar vnrdır. Hır 

Sünusl ordusu bu bölgeye gi· çarşılarda kalın, kah:ı işleme
rer girmez, bütün 1tnlyanl:ır, li altın mii<'cvherler; çizmeye 
yanlnrına pek bir şey alama, benzer k:ıdın botları; hediyelik 
dan kaçıp gitmi lerdir. :Eğer Bingazi ç:ı ntaları ; ve nihayet 
İngilizler, Sünusi ordularının Ehram'lar satılır. 
Trablusgarbe girmesine mini ı: nıtA'.\f, l'ES ve 
olmasaydı, dcnlll~or, oradaki INADİ\'E: 
100.000 İtalyanı d:ı memleketi Yerliler, ehramı:ız y:ıpamı-
terketmiş bulacaktınız! Faknt ~·orl:ır. Ehram bir nevi yilnlli 
boyle olmamış ve ital)ıınlar kumaştır. Yerli tezgahlarda do 
Sirena~kayı terketmekle bera- kunur ve elbise gibi kullanılır. 
t er, Trablusgarptekl yaşayış- Rütubet o kadar fazladır ki. 
tarını devam ettlrmislerdır. çoğu açıkta yatıp uyuyan bu in 

Bıngazidc, herşcy, ltalyan sanlar, ancak bu yllıılü kumaş-
medeni) ct izlerini taşımakta- lar sayesinde •öldürücü, çlirli

Bingazl, Sırena)kanın en bü dır. Gerçi, şimdi orada İtalyan Uicil• tesirlerden kt'nd ilcrlni 
yilk şehrıdır. l\lelık burada o- h•t 1 kurtarabiliyorlar. H llkOmet me 
t uru"Or. ıKasr-ill-l\lınar• •Dİ· l:ır yok. fakat ,ı ırıı arı yaşı- r 1 1 

" h l · h "erde murlıırı b:ı,şl:ırına es ıı Y yor· 

Yazan: SAFA M. YURDANUR 
Rcsiml<'r : n r. Fikr<'t Ürgiip !ışıyor. Gonill. isterdi ki bu hi· 
Çiniler: Kuzgun, Ali Biitlin kfıye, Fi~rct .l .rgüp'Un labiat!a 
. . ~· kurmak ıstcdığı Ahengi rerebıl· 
Galerı : Maya, 17-12·l!l;>2 den sin, sanatın içme bu kadar fnz. 
31·12·1952 Ye kadar. ı la O) un karışmasın. Her türlü 

olçüyil elden bırakırsak. yahut 
Resim sanntını ikinci bi~ mes. bir ölçil)e. bir düzene varamaz· 

lck olarak seçenleri tcş\'ık et- ı sak na ıl, bir u lüp, bir şahsiyet 
mek 1117..ım. Kendi meslek sahası elde edcbılıriı? Her bir resme 
içindekı çalışmalarından boş ka· butün dikkatimi topla~ıp bak· 
hın zamanı süslemek, manalan- mak istcdığım halde, eserin bc
dırnıak lstlyenler için re:.ım yapı ni kendine çekememcı;i de bu 
mak ve bunda da ısrar etmek, Uslupsuzluktan ileri gelıyor. Şu. 
şiiphe ız takdirle karşılanmalı· rasını bılhassa belirtmek iste
üır. Fikret Urküp'ün e erlerini ı rım ki, amator sanatkılrların 
de. l!oş zamanların. tat~ı bir me- cseı-lcrinde ustalıktan zi) ade 
saısı. renk ve şekıllerın hazan §ahsiyet aramak doğru hır ha
neşcli 'e kıvr:ık, b:ızan hUzUnlU re ket olur. Fıkret Ürgüp'uıı 
\e durguı~. bir orum~. olarak. sey-ı eserlerinde kendine has olanı 
rettim. Bu)le bır gozle bakınca bulamadım. Ancak bir kaç man· 
tablul:ır insana daha yakın \'e j zara birkaç natUrnıort kendini 
d:ıh:ı başaıılı görUııiiyor. Onla· :ırıy;n bir sanatkarın mcvcudi· 
rııı hikayesine yahut şiirlerine yetini haber verivor. 
dalmak istedığiniz zaman az çok lıiaya'da ikincı ·bir sergi daha 
bır lıay:ıtla karşılaş:ıbiliyorı;u. var: Kuzgun'un ve Ali Bulünun 
nuz, fnkat ille bir yaratma, ille çinileri. Ali BUtünun eserlerini 
bır u t:ılık bulmak niyetinde ise ılk defa gördüm. Uzun boyunlu 
niz, ser~i sizi tatmin etmi)ecck· iki römleği de güzel. Bir de ye
tir. Fıkı·et ~rgüp, resımden zi. şll • siyah süslemeli bir çömleği 
) adc edebiyat ) apınak i ti) or, var ki diğer kuçük boyda eser
GC'rek yaglı boyalan ve gerekse lerinın arasınd:ı dıkkatimi çek· 
sulu boy:ıları, hep tabiatteki o tı. Bu sanatkllrın, çinicilikle u
lıi iz ve ses \'crmiyen, irkilmi· zun bir muddc>t meşgul olduğu
)en \'arlıkla dolu. Bu varlıkları nu ve daha ı:eniş bir sergiye ha. 
kc>mli hayat hiküyeleri içinde zırlandığını duyunca, ilk eserlc
bırakm:ık dr.ğil. bililkis yaşata. rini bu şekilde sessiz sadasız 
bilmek gc>rekirdi. Şu ağnç, şu le hir edişine üzUldilm. Zira ~la· 
genç k:ulın belki de ressamın )a'da milst:ıkil bir sergide teş· 
j apm:ık lstcdığinden de güzelıli. hir edılecck eserler. sanatkllrı 
Onl:ırı olduğu gibi bırakmak bize d:ıha iyi tnnıtabillrdl. 
•giizeln llnmına cok d:ıha ha. Kuzgun'un çok zari{ bir tcsti
yırlı olurdu. Amma Fikret Ü'r- si \'ar, başı önünde mahcup bir 
giip. deseni ve renkleriyle ccsa· kadın. Kuzgun, heykel için çeşit 
retlidir. Tabi:ıta korkmad:ın yak- çesit malzeme kullandıktan son. 
!:ışıyor. onunla dost olmak için 1 ra, toprağı da denemeye kalkış. 
nefsini şiddetle zorluyor, ve SO· ı mış, Maya'da gördüğüm bu ilk 
nunda ond:ın bir şeyler koparıp 

1 
denemeleri hiç te fena şc>ylcr 

:ılıyor, hll:aye~ini anlatmaya ça- de"il. 

TiYATROLAR 
"anUl-"'clık• \C sa•fı,edekı' yor. Mey ane erı - er .,- 1 ı· · · 
' ı.u " " 1 i 1 r o !ar. Halk, ·iııadiye• < c>< ığ ı ınız ·Be,·da• ko•kli arasında ömrü olduğu gibi- Rum ar ş e ıy r. b l b' t k * $ı· ıılıt ıır: uı TlnTno u -

" " 1 d ik' k Büzan, sokaklarda Rumca şar- nefti renkli, erems ır 3 • \' rn~t ırnr. cı.,. sırnuırel Yazanı J. 
nU geciri) or. Bingaz e ı ı kılar söyleyerek dilenen sakat keyi başına geçiriyor. Ecnebi- Anou ııı - n:ı •. .ı:ıır;7. 
sımdan ıbarettıı:. Resmi bina- ti ço )erin dışında. şapka giyene hiç * şımlr: ı,olıF.rıt TIY \Tnosu-
ıarln. limanın ve çaro:ı ıle pa- palikaryalara ras ıyorsunıız. 

" k · ı l" g avcılığı "'il rastlayamıyorsunuz. Alil ııt I>U c hseıılo and Old Lace) Zarın buıundu"u. ııu··~ük kısım- ğu " 3 ·tıy e s 111 er " - k k il · 
6 " 'ki d a Sokaklarda sı sı • ' erı 'l t ı.· 40100. dır·, •Berka• denı"len ··c lı"man- pı:yorken, su tazyı ne ayan - hl t d ı 

' b h ) hürmetle öpülen şey ere e· Gt rlrrl 21 e. 'aıar ı a 
dan Otobüsle 15 dakl.ka uuıkta mavıp hastalanmış ve u a e 

1 1 
• 

0 
d D 'd l' 

" sadüf olunur. Bizim nası sınız ı "" ı • ~ •· ram a azar, • 
bulunan mahalle de ikinci kıs- gclmi \erdir. Hepsinin uzunca di\•e kısaca sordur:umuz bir 1' d de Sah ı.. ıı yolttur. 

k l kt d bir hıkaycsi ve sizi hUzüne gar ha.tır sualı'nl, ~·erl"ılcr 0 kadar * t ıılıt , h A.rw u E~l:sö:s~ mı tes ·ı etme e ır. kedecek birer şarkı ı vardır. k' h n(ıı,t; MtJ - Çt'!WER. Ya aa: s. ?Ja 
Hurma ağaçlarının gölgelen- Şc>hrin tek eğlence l'eri, si- uzatmaktan hoşlanırlar 1• ay u ııam. I'•r. c. tr ı. !'azar ı:ece .ı 

dirdiği asfalt yollarda yurilr- nemalar. Husu i mUs:ıade ile ret edersiniz. Sonra herkes, ııa dr, l'a!Jlr mat. ıı; :ıo da. 
ken, bınbır çıçeklc bezenmiş gidilen İngiliz sinema \'e pliı~- rip bir şekilde, soyunun; kabi- * J\t ı.;C ı.- El \ma: - o~ nü. 
parklarda dolıışırkcn \e garip ları hem ötekilerden temız lesinin Wltıralarına, bağlılık 1· t.ı-.: y,rnA l\Z - Yazan: A. 
mimari lyle ruhunuzu okşayan hen: de konforludur. Eskiden, gösterir; birbiı·lcrlnl soy:ıdla- o rb ıe • c;.·arıan b~dnn ha ıca her 
bl l de ken. bu şeh d rlyle "ağınr \'C en basit bir ırr e :ıı ıs te • Cuma ve l'n ar lla· na an se)re r • • İtnlvanlıır cehri tcrketmc en ~ 
i · b 1 k ınızın " "' ''erl'ı bile, w..tcdı'ııiniz an size 1 ne Vi ıl• r §ırın u ur, ona ·an '""'el, her sene birçok opcr:ı " '" • t ' • '!Er: p \TIA 

• . Ş h '"" l iki dl * ll\l:S ll • ..,ft'A.,(~ • " • ka) nadığını hısscdersınız. c - ve operet trupu Bingaziyl ıl- yedi sekiz b:ı ın evve • C<' s~: CA - ı-:oıısEn n: uTESt - TEL. 
rın nüfu u 50 bın chaıındadır yaret eder, temsiller verirler- rlnl şaşırm~dan, kolaylıkln OTııı. 
\ e o kadıır çok boş ev vardır miş Bu glinUn Bingazisinde, y:ıbilir. .. * l"E!\t SES - f,lEYT\N ATIA· 

1 r 

TOPLANTILAR 

ı.. 

ır~ 1 l rl g • ılrr~kt r. ki, hayret eder ıniı. Birçoğu ~-a bun~ benzer bir fanllyeti ııslii C .\!'kası var) n \SI _ Yaıan: Mnl JJllliıril - TEL. 
rabiye yllz tutmuş bu e\lcr o-_·.:._=.:..::.:.:__ __ _:_ ________ ::---::------ .ı.o~oo. 

nUnde, onların tcrkedilmiş ol-ı 1 b 1 J" f Od d * l.'lrXAXCA - Ka'utl hem1 re· 
ma1arından doğan bir hüzne ka stan u ıcare asın an in opereı ltnıılUerl. Sarar'da. TEL. 
pılmadan edemezsiniz. Vaktile • ıor;o. 

* T rk KlmrA ö r~ncilrrl ııerne· 
f n n mutat r MI kurul toplaııt ... ı 2 ı 
Arn'ılc tnr~a ı" r ı il 1nat ı,; ~o da 
n 11 t Marn ıra lolcal nde TIPtla· 

neş'elı İtalyanlann şarkı siiy- Sicilli ticaret ve piyasa cedveli adlı gazetemizin tertip ' ı ı 
le)·ip, mes'ut yaşadıktan bu ev \e tab'ı isi )eniden ihaleye çıkarılmıştır. . . - SiNEMALAR 
ler, artık kimscsızdir. Yolda Talip olanların bu husustaki mukavele kopycsını ocl:ı- '-----------
ra tgeleceğıniz bir ycrli)C, bu k 25 1 k 19.,2 1 * Al.K\ZAR - S..Tlanın ı:aırı. 

ra ı r. 

kaçışın hıka)esini anlattırınır mızdan alarak fİ\'at tekllrierini yazılı olara · ara 1 ;ı er. ar ıınıntro - T rkce). 
sııc bır hamal para ına s perşembe günli ~at 16 ya kad:ır odamıza bildirmeleri illin * AI: - Anlan Tanan (D. Lo-
olunan 'c Gımdi bir siıs •tbi olunur. m ur) 
kullanılan pi)anolardan; sok11;k Postada vüki gecikmelerden odamız mes'ul değildir. * ATLAS - Ar•laa Yilrekll llab· 

·r ı (19866) kil ı ( •"art Granı:tr). }ardan toplanan ince, zarı - Od:ı ihaleyi yapıp yapm:ımakt:ı serbesttir. * bel _ Cen.oz nan (Turk Fil· 

tal)an \azolarından, diğer C\'l 11ı. ••••••••••••••• ~~~~~~~~~~ m.). 
eş)alarından garıp bir tebCS• * 1PE" - Son Knrııın. 

nııral.:t r. 

~ 
TIP' ALEMİNE· 

En .... Son MOdellCihazlarım'iSunar~ 

"TURXIY1:-MttNHAsıi tTHAl.ATÇISJ: 

·~RONTGENLE~~~IMmA. 
• DIYATERMI 
~GALV.AHaFAIADIK°' 
•,.ENf1A~llf . 
•.ULTRA ~·r~ 
•,ELEKTR0$0K 
• METABOLIZMA:cıHnı ... 
~KURU HA~STERILIZATORLERI. 
• ETOVLER 
•' NARKOZ CIHAZLAll_ 
•4 AMELIYAT LLAMIALARI •1 SAIR_CIHAZLAR 

> _..._,..., ...... 

MEHMET KAVALA. ._ . 
ıaılılr~n ılıf Mıhılll! 

ISTmuı.-: cAi.An. ! AHlR ım:f''Tn. t ı4UU 

• 

* ı.At:r. - 1'ml 1'd (C'rnr'z 
nnnl\ dar lıırllıt Tilrk f, "'11). * llEl.F.K - .A<l<a \'eda ( \'. john 

aun -ı>. llc Gutre). * SUMER - C yrano <le nerırerac 
(Jo•e Frrrer). * T,\R'llM - Kızıl Tnıt. * l'll.DIZ - C nderella (Walt D' 
n~ ). 

* mnl ı al bı 

e u un omuzda. * :R(<,;{ K GAl.~nl 
tat) Arad, 1'eınal ,.. 1 

ııı~ıııeı Aka ı Tt Fethi 
tabloları. 

NEŞR İYAT 

İstanbul As. Dairesi Bsk. dan : , 
37. diinem yedek sub:ıy t:ılimgahı kı~ (ocak) D.53 dönemi 

itin celp emri mucibince İstanbul iline b:ığlı iltclerdcki as
kerlik şubelerinde yerli ve yabancı işlem goren Tıb, Eczacı, 

Dişçi ve Veteriner Fakültçsi mezunlnrınııı kayıtlarına Ankara 
Pi) ade Yedek Sılbay talimgfıhındn 5 ocak 1953 pnzarte 1 gUnll 
başlanacağından yedek subay yetişecek bu kabı! öğrencilerin 
Askerlik Şubelerine toplama günli olan 3 ocak 1953 cumartesi 
saat 9 olarak tesbit edilmiştir. 

Toplanma gilnünde As. Şubelerine mUraeaat etmeyenler 
hakkında 1111 sayılı As. Kanununun 89 uncu maddesinin uygu-
lanacağı iliın olunur. (4796-19854) 

İstanbuldaki Taksi sahiplerine 
İstanbul Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğü 

Ölçüler ve Ayarlar Başkontrolörlüğünden 
ı 782 sa) ılı ülçUlcr kanunu 14826 sayılı ölçUlcr tiizUğii hli

kUmlcrl gereğince taf(simetrclcr her iki senede bir muayene
) e tabi tutulmaktadır. Bıı llibnrla 1051 senesinde muayene edi
lerek damgal:ınmı:ı bulunan taksimetrelerin :reııidcn muayene 
edilmeleri için alfıkalıların tUzUğiln 17 ııcl maddesi ne gbre 
2.1.1953 tarihinden itibaren 31.1.1953 akşamına kadar bir dilek: 
çe ile ölçüler 'e ayar başkcntrolörlUğune mUracaat ctmclerı 
,e mukabilinde milracaat kağıdı almaları gerckmektcdır 

Keyfi)Ct ilan olunur. <10-t!lO) 

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

Düne bakınca ••• 
- 5 -

Gerlye doğru bakıp da çocuk 
luğumu düşünmeğe de\'am e
derken, bir takım çehreler göz

lerimin linünde beliriyor. Bun 
hır arasında kendilerinden fc. 
) iz aldığım hocalarım var. Al· 
fabeyl bana öğreten ve ondan 
sonra beni okutmağa devam e
den ilk hocam Profesör Ayni
zade Tahsındir. Saı·aya ınllnev
Yer zümreden hoca gelmesi ya-

sak olduğu halde bu şartlara 
riayet edilmediği ic;in hocam 
,\ynizadc Tahsinln lstanbuldan 
:;iirii ldüğUnü de hatırlıyorum. 

Ondan sonra okumağa Hafız 
İhsan Efendi ile de\'aın ettim. 
Uzun müddet Türkçeyi ondan 
okudum. Daha ~onra muallim 
Ziya Beyden Türkçe dersleri 
aldım. Çalışmağı çok severdim. 
Bende her ~eyi öğrenmek 
için derin bir merak ve aUkıı. 
\ardı. 

Fraulein Funke isminde bir 
Alman kadını da bana Fransız 
ra dersi veriyordu. Kendisi 

sonradan Hasan Bey isminde 
bir zabitle evlendi ve Adile 
Hanım ismini aldı. Fraulein 
Funke bana ilk piyano dersimi 
de vermiştir. 

Daha büylidüktcn sonra pl
\"ano hocalarım Langc ve He· 
ie idi. Keman dersimi Braun· 
dan alıyordum. Bir taraftan 
Garp mu iki ini bunlarla çalı
sırkcn, bir taraftan da saz ho
cam Udi Andondan Alaturka 
musiki)i öğreniyordum. 

Piyano hocam Hege ile ça 
lışmağı çok severdim .. Hele O· 
nunla çifte piyanoda çalışmak 
benim için aynca bir zevkti. 
Çocukluğum çok nesell ve bah· 
tiyar geçmiştir. Buna rağmen 
her neden e llcge benim !cin 
, .Niçin mahzunsun?o isimli bır 
Berceu c be tclemiş, hunu bana 
ithaf t'tmişti. Bu notayı pek 
kıymt'tli bir hat ıra olarak hala 
saklarım. 

Osmanıı paaışanıan lçınoe in kı Uipçılığı \ e ısianatçıııgı ııe 

tan ınmış bulunan Srllm ili. 

Hürriyetin IH\nından sonra 
erkek kardeşlerim Galatasaray 
sultanisine gitmeğe başl adılar 
Ondan evvel şehzadelere mah· 
sus olan mektepte okurlar· 
dı. 

Bizler, yani ailenin kız: ço· 
cukları ise ancak hu usi ders
ler almağa devam ettik. Hürrl. 
yete rağmen bizlerin mektebe 
gitmesine müsaade edilmedi. 
Babamın musikiye pek mc 

rakı vardı. Herhalde kcndisıne 
bu merak baba annemden geç· 
mis olar:ıktı. ÇilnkU babaan· 
nem Selfiraz kad ının saray İ· 
çimle kurduğu saz tak ıml arı 

daimi bir faaliyet gö terlrdi. 
Bu takımlar iki tane idi. Bir 
tanesi Garp mu ikisi ile meş· 
gul olup Garp havalan çalar
dı. nilıcri ise tam tertip bir 
saz takımı idi. 

Günlerce evden çıkmadığı· 
mız, gczmcğe gitmedil1imlz hal· 
de hiç sıkılmazdık. E\•in için

de daimi şekilde çalınan musl· 

ki bizleri çok eğlendirirdi. 
Sultan ~leeidın uçüncü kadı 

nı olan babaannem Selfıraz 
kadın, yıızın Bebek sırtlarında 
ki köşkiine naklederdi. A)nı 
musiki ve saz alemlerine ora

da devam edilirdi. 
Kışın yaşadığımız Feriye Ea· 

rayından Bebekteki nisbeliye 
köşkilne nakletmek benim içın 
bir e~lence ve gezme \'esılesı 
idı. ÇUnkü ba&k:ı §Cktldc dışa 
rıya çıkılmazdı. Aile arasında 
birbirini zi)nret etmek dıye bir 
adet yoktu. Hatta yanyana sa
raylarda oturan kardeşlc>r bile 
birbirine misafirliğe gitmezdi. 

Harem ağaları fevkaltıde mil 
teassıptı. Saray içinde bir çok 
eğlenceler tertip edilirdi. \'ak· 
tin nasıl geçtiğini an lamazdık 
.Fakat ne de olsa hu alem ge· 
n iş dünya üzerinde yaşıyan 

diğer insanlarınkinden ayrı ve 
başka bir alemdi Rüt!in rahatı 
mıza ve refahımmı rağmen, 
serbest hayatın hasretini du
yardık. Nitekim hiç bir şey 

bahasına yeniden bu tarzd'l 
bir hayata değil dönmeğ • orada 
bir an blle yaşamağı hatırdan 
geçirip arzu etmem. 

En büyük eğlencelerimizden 

TR.AKTÖRLER iÇiN ... 
EN MÜKEMMEL LASTiK 
GOODYEAR 'ın SURe . GRiP Traktör lôstikleri dünyanın 
her bir ta rafındaki çiftçilerin en büyük dostudur. Çünkü 
bu lôsti k traktörlerde çekme kuvvetini arttırmak dü
ıüncesile imci olunan bir lôstikdir. Merkezi oçık bulu· 
nan bu lôstikıe ta bandaki her di lim müstakil vazife 
görecek bir ıekilde imal olunmuştur. Her dilim ayrıca 
toprağı ısırır . GOODYEAR'ın SURE · GRiP Traktör las
tikler ini kullanınca traktörünüı.ün kuvvetinin arttığını 
görecek ve çiftç ilerin ne için GOODYEAR ıaıtiğinl ter· 
ci~ ettık lerlnin sebebini anlayac~ksınız. 

birisi de, donanmalar idi. Bil· 
yuk amcam Sultan Abdıilhamit 
29 Ağustoı;ta tahta çıkmıştı. 

Her sene c gun şenlikler ya· 
pı lırdı. Bıı donanmayı seyret· 
mP.k en bU~ ük eğlencemizdi. 
Bahçeye müıika gelır. saz ta
kımları kuruhır. Uıtarnalar ça· 
!ardı. Rum, Ermeni. Yahudi 
vatandaşlar toplanır. kendi a· 
dctlerine göre e"'lenceler ter
tip ederlerdi. B:ıhçe e l;urulan 
çadırlarda lımonata. erbet \'C 

yiyecekler ikram edilırdi. Ço· 
cuk olduğum hllde ben bahçe
ye çıkamazdım. Biıhin bu eğ
lenceleri pencered~n hatttı pan 
cur arkasından seyrederdim. 

Bu donanma gecelerinde sa-
ray bahçeleri pırıl pırıl dona· 

nır, gökylizii tabii yıldızlardan 
mada, rengtırenk havai f işek· 
lrrlndcn kopan yıldızlarla be
zenirdi. 

Senenin böyle muayyen 
merasim günlerinde biz· 
!eri yeknesak gilndelık hn· 
vatımızdan ayıran, hAdlse
ler olurdu. Bunlardan en 
çok sevdiğim ve hoşuma gide
ni de, Ramazanın on beşinci 
günü Hırk&i Şerife gitmekti. 

<Arka ı ,·ar> 
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[ PARIS MEKTUBU f 

Pi na y, Meclisten yeni bir 
itimat reyi aldı 

Fakat kabinenin ve frank'ın mevkii, yılbaşına kadar 
bütçenin tasdik edilip edilmemesi ile belli olocokttr 
~ 

Baris, 10 A· 
ralık) -

Pinay kabine· 
'i karışık \'e 
Çetin bir mil· 
cadeleden son 
ra meclisten son bir ıtimat re· 
Yi daha aldı. Henüz ömrU bir 
seneyi bile doldurmıyan kabl· 
nenin bu kadar zaman bile 
iktidarda kalacağı tahmin edıl
llıiyor, ve sonbaharda bir ka
bine buhranı muhakkak sayı· 
lıyordu. 

Bugunkil netice mösyö Pina. 
Yın girlştıği iktısadi mücade
lede sahiden mu\3ffak olma· 
sının bir semeresidir. 

lIUkı'.lmet son itimat reyi 
llıeselcsinde eski taraftarlarını 
llıuhafaza ederek 291 e kar§ı 
aoo rey ile iktidarda kaldı, 
basvekill destekli) m partile· 
tin bir kısım tızası bu sefer 
tekingen kalmıığı veya hiç oya 
katıtmamağı daha uygun bul· 
duıar. Fakat aleyhte rey ver· 
llıeğe kadar gidemcdil('r. 

Yazan: 

s rpel 
kadar bariz 
zaferler kar
ljısında, müs
tehlik taba
ka, ve umumi 
efkar baŞ\·eki 

le bllyük bir şilkran ve sempa
ti ile bağlanmıştır. 

* 
Buna karşı, bazı fiatlara zam, 

ve yeni btitçcnin tanzimi 
işi kabineyi meclisle çeki~me
ğe mecbur ediyor. Oy verenle· 
re hoş gorilnmek, bir kısım 
mUstahsillerın hatırını hoıı 
etmek bakımından ba· 
zı istihsal maddelerine yuk-
sckçe fiaUar tesbıt et-
mek veya bunlara ihra· 
cat primi vermek, ve) ahut 

Mösyö Plnay ile Meclis ara· 
sındaki çekişme, zahirde 1053 
butçesinin tasdikinden doğu· -~-----------" 

biraz daha karışık ve görün· 
mcz usullere baş vurarak takas 

sistemleri icad etmek kolay bir 
iştir. Fakat bunların hepsinin 
bir kapıya çıktığı artık görün. 
m!iştUr. Her hangi bir madde 
fiatının artışı er geç ötekilere 
de bulaşıyor. Netice bir enilfıs
yon ve milli paranın düşmesi 
tarzında tezahür cd iyor. 

Siyasetine büyilk bir inanı~· 
la bağlı olan başvekil bu hu
susta hiç bır tfn•izc yana~ma· 
dığı için, zira3tı;ılcrin husume· 
tine uğramaktadır. Bunlar fi. 
atlarının maliyet hesabına gö· 

re değil paranın iştira kuvı,·c-

Yorsa da asıl geride duran mc
seıe, bazı grupların z.iraat mah· 
ıuııerine yapılmasını istedikle
ti zamlardan çıkmaktadır, ve 
bu mücadele sene sonundan 
e""Vel kabinenin Akıbetini ta· 
i'in edecektir. 

* }\ &lında orta halli bir deri 
fabrlkatörU olan başvekil 

Prensiplerine bağlı, iktidar kol. 
luğıına dilşkilnlüğü olmıyan bir 
adamdır. (Ya dedıklcriml ya. 
Parım, ) a buradan giderim) 
Söıa sık sık ağzından dökUlU
tor. İtimat reyini bile bekle
llıeden istifaya kalkıştığı çok 
\akı olmuştur. Kurduğu esas· 
ları baltalıyacak hiç bir tavize 
l'anaşmaı. 

liarp sonundan beri Fransa
da mütemadi bir hayat paha· 
lııaşması surUp gitmekte idı. 
Pınay bir memleketin mille· 

llıadt devalilas)onlar, para dil· 
lurrneleri ile yaşıyamıyacağı 
~anaatındedlr: Dahilde her fi. 
•t artışı para kıymetinin düş. 
llıcsine, \'e her devalüsayonun 
dahilde fiat artışına sebep olur. 
İ§lni para kıymetinin dUşUşU
ııe göre ayarlamış bir kısım 
eııdustrl ve bir kısım ziraatçı
lar bu \'eni devalüasyonlardan 
bUyUk kllrı ve kısa süren geçi
ci menfaatler sa •larlarsa da 
bUtun bunlar mU\ akkattir. Çok 
~eçmed('n fiallar yeniden viık-

111. Pinay 

sclmcğc başlar. Orta ve mUs
tehlık sır.ıf sefalete dilşcr, ha· 
yat pahalılığı dayanılmaz de· 

rcce)e gelır. Yc\miyclcrc \'e ay 
lıklara )eni zamlar yapılır. Bu 
sefer eski dcvalıi:ısyondan gc· 
çicl menfaatler sağlıyan sınıf, 
tekrar dc\•lctin kapısını çala· 
rak onu yeni bır dc,·aluasyona 
sürilklemck zorunda bırakır. 

Başvekilin kanaatlerine göre 
de\ leli bu fllsit dairenin için· 
den kurtarm3k \'C hayata is· 
tikrarlı, emni,> elli, bir fiCkil 

,·ermek için yapılacak ilk iş 
fiatları makul bir hadde tut
mak, \e yeni Yergiler koyarak 
fiat artı~lan yaratmamak için 
devlet bütçesini eski halinde 
muhafaza etmek, azamt tas3r· 
ruf temin etmektir. 

Bir seneye yııkla an iktidarı 
sırasında Pınay düsüncelcrıni 
hakikat yapmış, ve kimsenin 
beklemediği neticeler ıılmıştır. 
Bir senedcnbcri Fransada fıat 
artışları ·ilk defa olarak- dur. 
muş ve hatıit gerilemiştir. 

Dahilde altın fiatı 4800 den 
3700 e dilşmliş, toptan yiyecek 
fiatları vasatisi, seçen sene 
131.80 iken bu sene aj ni ta
rihte 128.00 a, sanayi madde· 
lcri 170.70 ten 150.80 e ham 
maddesi 196.2 den 166.30 a in· 
miştir. Şimdiye kadar hiç bir 
hıikiımetln sajfüyamadığı bu 

tinc söre hesaplanmasını isti
yorlar. 
Ayrılık doğuran ikinci mese-

le bütı;cdir. Devlet masraf
larını kısmadan bir blitçc ya· 
p:ıbılmck için ya yeni vergiler 
ıhdas etmek, yahut açık bir 
bıilçc hazırlamak lazımdır. Ye. 
ni vcrsiler fiatları arttırac:ık 
ve neticede frangın kıymeti 
diışeccktir. Aı;ık bir bütçe ise, 

büllin lktısatı;ı domııgojilerine 
rağmen tam bir enfltısyon de
mek oldu{lu artık her yerde 
anlaşılmıştır. 

Kabine bu işdc de prensip
lerinden ayrılmıyor \e frangın 
kı~metini muhafaza edebilmek 
için dc\let masraflarını kısa. 
rak tam \'c ınüvaz('neli bir 

bütçeyi meclise arzediyor. Ve 
hunun tasdikini istiyor. Meclis 
ile çekişmeler o kadar sıklaş· 
mıştır ki, baş,·ckil hemen her 
harta, her maddenin müzakc· 
re;inde itimat meselesini öne 
sürmek \'e şahsını ortaya al· 
mak zorunda kalmıştır. Fran· 
gın ve talihini ona bağlıyan 
mdsyö Pinayın fıkıbeti yılbaşı
na kadar blitçcnin tasdik edi
lip edilmemesi Jle belli ola
caklır. 

OKUYUC 
OkuyuculJrımızın, irtica 

llıl!vzuundaki du5uncelerinl 
bl'firtmek moksadlle )'allJl 
biıe sonderdlklerl, yazıları 
bu ıütunlarda nesre de\'affi 
ediyoruz. 

--0-

lrtica ve Türk 

metli \'e vatansever cvltıdl:ırı· manlarını, ise lanetle anam:. 
na, inkılAp ,.e istikltılimizln i'ılcvzuubahs olan millettir. 
unutulmaz koruyucuları alcY· TUrk milleti ise, unutmpyın ki, 
hine silAhlı suikastler tertibi bir · Dlitün• dür. O bU:ünlliğü 
ne kadar giderek yapmayı dil ne sizler ve ne de diğer dUş
şt..r.diıler. En son olarak kıy· nıanlarımız yıkamıyacaklujır. 
metli bir vatan çocuğunu da Atallirk'Lin sadık dostları in 
şehit etmek istediler. k.Hiplarına bağlı vatan evlat· 

Ey düşünce izler, soysuzlar ları, ölseler de susmazlar. E· 
\'e ey vatan hainleri• nıiıı olun ki, onların ölU vücut. 

Biz Türk milleti, vatanın sc. ları bile sizleri rahatsız ede.· 
IAmeti ve istıklalimlz, inkılfıp· Sız dUşmanlığınm arttırdıl\ça 

haYUk AtatUrk'iln \'ücude ge larımız uğrunda, içten 'c dış· biz de azmimizi artıır,1c:ığız. Va 
Q tan gelecek her türlü tehlike· tan yine \atan olar:ı1-'knlacak, 

Milleti 
tirdlği Hür TUrklye'dc, O'· ye kar~ı birleşmiş tek bir vli· şeref ve namus timsalfmlz Ay. 

~un tarafından tesis edilen in· cu• halindeyiz. Uirkaç vatan Yıldız yine bu vatanı'l her kö 
~IAplar, milletimizin her uz- münevveri, birkaç vatan evlft. şcsinde haşmetle dalgalanacak
ıı • her ferdi için birer ema- dı bu uğurda şehit olmuş ne tı:-. 
ettir. Asırlardanberi hOrri- çıkar? Böyle çirkin, menfur Din kisvesi altında, pis diş-

~li. istiklllll, bir karış vatan suikastlcr karşısında, tcesslir lcrlni sırıtarak gö.,tercn bLI 
ı llrağı için, cesaret ve şecaat· c!uymakla beraber, bu hareket sc~suzlara hit:ı'> Ldiyor ve dl· 
de Çarpışmış, bir damla kanını Jer bizim sizlere karşı olan ne! yorum ki: ·Sizler isterseıiiz ~·o· 
~ •hi bu uğurda c irgememlş, retimizı arttırır, mücadele hırs h;nuza devam edhı. İsterseniz 
rar.ını se,,·e seve bu vatan top· -..c azmimizi çoğaltır. Bir millr. milletin azmi:ıd?.n ve mücado
~aı.ıarının baki kalması uğrun tın istiklıili ve yaşaması yo. le hırsından ibrrt alar11k, kal· 
a feda etmiş olan Büyük TUrt hırda, birkaç kl~l canlarını ciıı dığınız basınızı önilntize e-

l~~lileti, Ala'sından de\•raltlı~ı vermiş olabilirler. Bunlar1 rrı'1- l!in ve hareketlerinizi frenle· 
ıuıJapıarı, cumhuriyeti, her ttir met ,c siz!('ri, siz vatan diış· <Devamı: Sa. 6: su. 6 da) 
b tehl!keye karşı korumasını : ................ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~ 
ılınıştır ve bilecektir de .. O • AFOROZ ~ıllet ki, genci, ihtiyarı ve : « » i 
er şe~i ile bu hususta yemin : • 

~tınış. düşmanlarına karşı, in· : ismi bizce mahfuz bir okuyucunun •Nefiizaman• müstear : 
~ılAplarımızı çlgnemck istlyl'n ! adile bize gönderdiği •Aforoz• adlı manzumenin sadece üç be ! 
~atan hainlerine karşı haykır· : yitini neşrediyoruz. Manzume nln diğer kısımları Malatya su- : 
•aktan çekinmemiştir. ! ikastı, Ba~bakan :Menderes \'C süpcrmUr&id Necip Fazıl'a da- : 

t Şimdiye kadar, bazı soysuzla : irdi. : 

1
1
11. irticaı hortlatmak lstiyen· : .......................................................................................... : 
~tin uzanan dilleri koparıldı, :. : 
~~ . 
1 

1 Zları kapattırıldı. Son gUn· : Ciinıleıniz !llü~liimanız, dini mukaddes tanırız. : 
b:rde ne yazık ki yine böyle yo ! Yatak ettirme} it a&lli, onu 6er yorganına. : 
l' 1zlara tesadüf ediyoruz. fıdcta : : 
t cniden canlanmış .ı?ibilcr. Fır- : Kara \icdanlıların, kap kara imanlan da.. : 
l:ı ~t buldukça BU~ Uk Ata'nın, ! Sözümüz yok, bugiimin dini bütün insanına. : 
1 UYUk Milletin haysiyeti. şere· : : 
ı~kle bağlı ve sadık olduğumuz : .......................................................................................... : 
~ ı!Aplarımız ile oynamağa : : 
ı lktılar. Tilrk m!llrtinin on· : :ıuüslüman kis,·esl alfındıı, kızıllık sıntır. : 
~arı sindiren hayklrışları : (l\lart otuz bir) gibi elbet, tı!:anz ot çanına.. : 
~ ~rıısında, en nihayet dille- : : 
j l.le yapamadıklarını gördlik· ; SEFİİZAl\tAS : 
erı Qeyleri, memleketin kıy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••· 

V A T A N 

SO\)et Rusyada açılmakta olan muauam bir kanal 

Demirperde qerisinde 
büyük hazırlıklar 

Sovyetleri, sarfettikleri bütün gayrete rağmen, 
harekete geçmekten alıkoyan nedir? 

Derleyen: TOLUN ALPTEKiN 
Harp sonunda Batı Alemini 

en çok dUşUndürcn mesele 
•muhakkak ki Doğudan gelebi· 
lccek tehlikedir. 

Omuzlarda ağır bir ~ük gibi 
kendini hissettiren bu emniyet

sizlik duygusu bu aıemi tchli· 
keye karsı koymak !çın bazı 
tedbirler almaya scvketmlştir. 
Batının politik kararlarında bü 
yUk tesiri olan bu huzursuzlu
ğun bu tarafla yaşıyanları hır 
tek arzu etrafında topl:ımış ol
masına şaşmamalıdır. Yine bu 
arzudur ki muhtemel bir leh· 
likcyi iinliyecek kuvvetin elde 
edilme;ine yol açmaktadır. 

Bugün kızıl ordunun kuvve
ti bir hayal olmaktan çıkmış· 
tır. En nikbin görUşlülcr bile 
bunu lnkAr edecek durumda 
değillerdir. Peykler ile birlikte 
SovycUcr altı milyon kişilik 
bir orduya sahiptir. Elbe nch
rile Kamçatka arasındaki ge
niş bölgede silah altında tutul. 
makta olan bu kuvvet Kremi!· 
nin tek bir işareti ile iki mis
line çıkabilir. Ve yine tek bir 
emir onları hareket haline ge
tirebilir. 

Fakat bu muazzam harp nıa· 
kincslnln işliyebılmesi, ancak 
bazı liizumlu şartl:ırın sağlan
mış olmasına bağlıdır. Makine
nin heyeti mecmuası, tank, u
çak \'esaire gıbi türlü harp va
sıtalarından mlırckkep oldu· 
ğuna göre bunların bir arada 
çalışabılnıcsi için onları hare
kete geçirecek muharrik kuv
\ etlerin temini lıizımdır. Hiç 
bir modern va ita yakıt mad
de i olmadan işlıyemcz. 

Öte ~andan bir ordu ne ka· 
clar kuvvetli olursa olsun işe 
~ar:ır bir münakale sistemine 
dayanmadı~ı takdirde ikmal 
\'C iıısc lmk!nlarından mahrum 
dur. Bu es:ı slar ~özönUndc tutu 
hınca bliyiik orduların, bilhas
sıı Sovyct Rusya gibi geniş top. 
raklııra sahip bir memlekete 
dağılmış kuvvetlerin s:ıvaş k:ı
blliycti milyonlarla ölçülme· 
melidir. Münakale sistemlerini 
gcliştirmiyen \'e cephelerin 
beslenmesini temin edecek e
nerji kaynaklarını hazırlamı
yan memleketler eninde sonun 
da çökmlye mahkı'.lm olacaklar 
dır. 

ki bil:> Uk elektrık santralları
nın kurulmac;ilc alakalıdır. t. 
kincisi petroldıir. Modern an
layışa gore en çok petrole sa
hıp memleket en kll\'VeUl mcm 
lckcttlr. Bir ordunun kuvveti· 
nı sağlıyacak üçüncü ve son 
§art münakale sisteminde ara
nan mükemmelliktir. Bu Uç te
mel şart bir araya getlrllmeı· 
se o memleketin ordusu ne ka· 
dar kalabıılık olurs:ı olsun mo. 
dem mAnada kuvvetli bir ordu 
değildir. 

Blitiin bunlar tabiidir ki 
Kremlinin altıkalı şahısları ta· 
rafından da bilinmektedir. Za· 
ten bu bılinmcmiş olsaydı şim
diye kadar harp çıkabilirdi. sı. 
ı:.hlı bir çatışma halini gecik· 
tiren \eya boylc bir badırcnin 
önüne getcn sebeplerin başın
da bunlar gelmektedir. İşte 
Rusyanın asıl zayıf tarafı bu· 
radadır. 

Kar51 tarafın 
Gayretleri 

5ov,,yetlcri taarruzdan alako· ı 
yan amıllcri böylece sıra·' 

ladıktan sonra şimdi onların e· ! 
ııerji kaynakları meydana ge. 
tırmck hususunda sarfettiklerl 
gayretlere gcçclım: 

Sovyetlcr Bırliğl harp sona 
erdiğındenberi hemen hemen 
tamamlle yok olan enerji kay. 
r.aklarını :> cnidcn kurmağa ve· 
ya nıeydana getlrmcğe çalış· 
maktadır. Elektrik santralları 
üzerinde yapılan pl~nlar çok ı;c 
niş tutulmu. tur. Urallar ile 
Kafknsya ve Kırım :ırasında 
büyük barajlar ınş:ı edılmckte
dir. Bu iş için yeni ) eni ka· 
n~llar açılarak nehirler birleş. 
tirilmcktc, bilhassa Wolga ile 
Don n('hirlcrl arasında birkaç 
ay evvel ııçılan kanal Moskova 
y ı beş denizle bırleştirmck ha· 
d('fini g ü tmektedir. Bununla 
ayni zamanda, kifayetsiz olan 
d emıryolu fcbckcsinln ağır 
yükten kurtarılması dü~ünill· 
mU~tür. f'akat bu kanal, asıl 
projenin küçük bir kısmını teş
kil ediyor. Bu hususta hazırla· 
nan esas plıin geniş çaptadır 
ve tahakkuku uzun yıllara muh 
taçtır. 

Askeri gaye için yapılan bu 
tUrliı hazırlıklarda, ) eraltı ı,·e
ya ycrUstU çalışmalarda Sov-

• 
ınsan ara 

bazı favsıyeler 
~ ~ 

l Heyecanlarımızı kontrol altına olmayı öğrendiğimiz 
takdirde hayahmız ço( daha mesut olabilir. 

~-........----

sokakta düşen veya yaralanan 
bir insan gördüğumUz tak· 

dirde hepimiz yanına koşar, 
çok defa elimizden geleni ya. 
parak hayatını kurtarmaya ça
lışım. Fakat ne yazık ki ru
ban yaralanan insanların yar. 
dımına koşanlar :>Ok denecek 
kadar azdır. 

l 

t ç esas 
Şart ~~~~~e;f ~~1~3~~~~~l~;~~;~nt~~ Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Teehizat fabrikalarının çark- merküz kamplarında toplan1n 

Bir komiser muaivini 

mahkOm oldu l:ırını çeviren elektrik san· mahkOmlardan, yahut harp C· 1 - Enstitü ve enstitüye bağlı binalarda açık eksiltme sureUy 
tralları bu lş\ie mühim rol oy- slrlerinden de istifade etme!\· le onarım yaptırılacaktır. Katımpasa karakolu komiser 
nıyacak, savaş kuvvetlerini bes- tcdlrler. Fak:ıt sarfcdllcn zor· 2 - Keşif bedeli 14885 lira 87 kuruş olup, geçici güven ak- muavinlerinden İsmail Yazgan, 
llyccek tesisler bu enerji kay- hı gayrete ve i~çilere karşı fi. çası 1116 lira 44 kuru§tur. 
naklarından mahrum kaldığı mansız muamelelere rağmn;:ı 3 - Şartnamesi Gazi Eğitim Enstitlisünde her gün görUleblllr. bundan bir müddet once bir fiO· 
takdirde o kuvvetlerin kısa za· l~lerin istenilen ~ekilde yUrll· 4 - isteklilerin bu işleri yaptıklarına dair Bayındırlık Bakan- förden 25 lira rUşvet aldığı iddl 
nıanda felce uğramasını intaç ıncdi •! görüluyor. Çünkü RJS· lığından aldıkları belgelerini göstermeleri şarttır. csı ile 9 uncu Asliye ceza mah· 
edecektir. Buna göre bugUnkU yada bu gıbi plfınlarm kısa .ıa- 5 - İhalesi 29.12.1952 pazartesi gtinU saat 15.00 de Ankara O· kemesine \'erilmişti. İsmail Yaz 
harplerin kaz::ınılması için Uç manda tahakkuk e<lcbllmesi I· kullar Saymanlığında komisyonca yapılacaktır. 
esas şartın yerine getirilmesi ç!n Jhtisas erbabı 'e matery('l 6 - İstcklilerın aynı gUn ve saatte geçici güven akçası ,.e gan memuriyetini suiistimal su-
gcrekmektedir: Bu şartlardan eksikliği vardır Memleketi h · belgeleri ile komisyonda hazır bulunmaları i!An olunur. çundan 3 ay hapse mahkOm ol-
birinci~l enerlj kaynaklarıdır me,·amı: Sa. G: Sü. 6 da) <19502) muş bu cezası tecil edilmiştir. 

I" -----------------------------------·---------------------------------------, Birdenbire gök yüzüne doğnı 
bir ses yükseldi. Her halde kö
:> e dönen bir bedevinin şarkı· 
sı olacaktı. 

Ophclia, birdenbire oturdu· 
ğu .>erden doğruldu. Yüzünde 
derin bir heyecan \'e merak O· 

kudum. Kulak verdi. Ben de 
dinledim. 

HABEŞ . ~# - ~ ~ • 

. G.UNesı · 

kakılmış ma\i bir kubbe gibi 
iç açar. 
Köşkteki odada orta masanın 
üzerinde içinde hail şampan
ya kalıntısı olan gümüş kupa· 
nın ve mavi fanuslu lambanın 
yanında duran kara kaplı def· 
teri Carlo Bolzani bana verin· 
cc, derhal okumağa ko~uldum .. 

Bedevi: hazin bir şarkı SÖY· 
Hiyordu. Şarkı bir av türküsü an.da blrdenbere ferahlamıştı. 
idi. Sözleri de şunlardı: İı;ıne taze . bir neşe geldiğıni 

.... Ynmk \'e çıplak bir diyar hissettim. ilk defa olarak gil· 
olnn l\Jalşere'de 0 Jmml~ ı;bl· lıimsüyor, hattd giılU~ordu. On 
Icrıle, aHı bir cey!An vurdu.... beş gilndcn beri gUldıiğUnQ gör 

Çuldc )aşıyan bedevilerin mcmişlim. O dakıkadan itiba
\'ahşl ~ e başıboş halini bu şar· ren her vcsıle ılc gUIUp söylü
kıdan daha iyi ifade eden hiç yordu. İçinden tasan bu ant 
bir şey olamaz. neşe bana çok garip geldi. O· 
Adamın sesi kcsllince iki- nunla beraber ben de ncşclc

mlz de d('rln n('fcs aldık: o a- n~m:dtm. Dılakis onun bu se
ralık uşak sampanya şişesini vı~cı ben.ı ~ahzun etti. Endi-
getirdi. Şişeyi Ophelia kendi §e~c dlişürdü. . 
clile açtı .Kadehlerimizi doldur- ~ahkahalarının slnı~U ve zo
dıı Ve kendi kadehini bann rakı olduğunu farkcdıyordum .. 
doğru kaldırarak: Saat .bi~ oldu. Y:ıtmak zamanı 

- Arzularımızın yerine gel· gclmıştı. Aramızda acayip bir 
mcsl şerefine içiyorum. çck!ng('nllk \'ardı. 

Dedi. Sesi o kadar hisli, o ka • Oplıcl~a yine mahzun ve ke· 
dar mfınAlı idi ki ürperdim. d~rlı ~ıalınl ta~ın~ış~ı. Ben de 
Arzularımız ne olabilirdi? Bu sınlrlı ve c.nd.ışclı ldım. Odala· 
sözlcrile sevgimizi • \'e birleş- rımıza ~ekıldık. . 
memizl kastediyor sandım. Ertesı sabah oldukça .geç ~:r 

G ldfıt" d b ri k d saatte uyandım, Scncnın ılk 
e e.ın en e 0 • ~ 3.r günü idi. Ophclia evden ~lt-

mahzun, o kadar ncc:esızdı kı, ml~ti. Onu bulamadım. 
onu daldığı hayal lılemlnden * 
hemen hemen hiç a;>ıramamış. 
tım. Uzun uımandan beri ıstı. Carlonun sozlerini dikkatle 
rap içinde kıvranan ruhu o dinlemMim P.ayreUe: 

• • • 
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- Nereye? diye sordum. 
Derin derin içini çekti ve 

ce\·ap verdi: 
- Bilmiyorum. Gitti dedi. 
Sonra ilfıve etti: 
- Onu bulmak Uzcre bura. 

dan kaçtı. Evet, kaçtı. Fakat 
acaba buldu mu? Buluşablldl
ler mi? Ne oldu? 

Bütün bunları bilmiyorum .. 
Bütün araştırmalarıma, bUUln 
u~raşmalarıma rağmen hiç bir 
şey öğrenemedim. 

Zayıf ve kemikli eliyle al· 
nını tutarak: 

- Bildiğim bir ~ey \•arsa, 
Ophelia gitti ''P onu bir daha 
göremec1im. eledi. 

- .Niçiıı? Nerc)e? Kime git· 
ti? 

piye sordum. 
Carlo Bolzani, bu merakımı 

halledecek olan cc\'abı verecek 
yerde bana kart kaplı bir def· 
ter uzattı: 

- Al.. Bunu oku . O zaman 
nicin ve nere~e gitmiş oldu u· 
nu anlarsın. dedi. 

Gök yüzfı ağarmıştı Binler· 

ce yıldız birer birer sönUyor- ı 
du. Ufuk hattında bir kızıllık Ovanın ttı ortasından tren 
belirdi. Nerede ise gUneş do- düdli~ıl duyuldu. Kesik, kesik, 
ğacaktı. Bahçeden doğru bir acı acı üç defa öttü. istaıyon 
kumrunun sesi yükseldi. mc) danını kuşatan dikenli tel· * lere rağmen, halk oraya dol-

11 mak için itişip kakışıyordu. 
Bu hadiseden beri ilç sene Katırcılar, deveciler, bcdc\•iler 

geçli. bağırı~arak içeriye girmek is-
Carlo Holzani öldO. Bundan tiyordu. Tahta parmaklıklar 

bir ay ewcl ümitsizlıkten, ke- arasından birer birer geçen 
Jerden ve derdinden öldU. Ya- yolcuların çoğunun sırtında 
şadığı 0 hücra \e uzak çöl kö- beyaz cUppcler urdı. Kızıl de
~cslni bir tıirlil tcrkcdcmedi. nizdcn geliyorlardı. Bu insan 

Blitün bu hadiselere sebep \e ha~\an kalabalığının ara
olan \'C arkadaşımın garip ka- sına hır de otomobıl sıkıştı .• 
derine hükmeden kadından da Durmnda:ı ~la~son çalıyordu .. 
hiç haber yok .. Ona dair hiç Patır~ı büsbütün artm!ştı. De· 
kimse hiç bir fjey oğrenemedi. velcrın çık~rdığı acapp ~da· 
Belki 0 da ümitsizlikten, ke- lara, at kı nemelerı §Ofor~? 
derden ve derdinden ölmilştUr bağırması ve katırcıların ku· 
cari o gibi... . • fUrleri karıştı. Otomobil oldu. 

Her ikisinin de vQcudunu ğu yerde abluka olmuştu. Ha. 
belki de 0 sıcak \'C kayalıklı reke~ lmkAnın~ . bulamıyordu. 
çöl topra"'ı örtmüştür. otor can çekı~ırceslne hırıl-

Afnka kıtasının berrak gök dayıp duruyordu, 
yuz l güne;t:- kızgın çelık bir Carlo Bo.zar.ı kapıyı açıp 
dam gıbi "ır ve yıpratıcıdır. yere atladı. 
G~ce 'akli ıse altın ~ıldızlarla (Arkası var) 
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( İKTİSAT VE PİYASA l 
B·azı maddelerin ithali için 
yeniden tahsisler yapı ldı 

Avrupa İktisadi İşbirliğine dahil memleketlerden liberasyon 
yolu ile getirtilmek istenilen ,,.. evvelce otomatik tahsise Ubi 
tutulmuş bulunan maddeler için muhtelif ödeme şekJilerl altın-

da bankalara tevdi edilen ihbar mektubu \·eya tah~is talepna· 
melerlnden bir kısmının Ekonomi ve Ticuet Bakanlığınca tet
kiki ikmal olunmuş ve tahsisleri Merkez Bankasına göndcril
mistir: 

Bu arada ck~i süt, peynir mayası, sair kimyevi giıbreler, tlı
sir torbalan, sun'I ipek ipli~. sair nebati boyalar, Adi matbaa 
kai!ıdı, matbaa matrisleri, kauçuk. kauçuktan levha, yaprak \e 
kayış kolanı, çimentolar, tasfiye toprağı, çiniden ve porselenden 
elektrik aksamı \e atalı, çubuk \ 'e boru halinde cam, tuğla ki
remit v.s. aliitı basarile \e fenniye camlan, teneke ıe,.halar. de 
mir veya çelik teller, kalorifer üstüvaneleri "e aksamı, demir 
burgular. el makine "e olta iğnesJ, matbaa hurufatı v.s .. rönt
gen cıhazı \'.S. tıbbi 'e cerrahi Aletler, buhar kazanları v.s. mat 
baa makineleri \ '.S. süt makineleri, tulumba \'e pompalar, ma
kineler, bılyalı yataklar makine aksamı, otomobil ~·edek :ıksa-

mı. salt zatillhareke arabalar,r, sodyum ve cmllıhı, bakır em
liıhı. haşerat ıtliıfına mahsus müstahzarat, lesitin \'e~airc Meri

nos \e şevyot, ti~ kah,·e bulunmaktadır. 

Pamuk ipliği 
Fiatf arr pahah 
Görülüyor 

Türkiyenin çelik 
İstihsali 11 bin ton 
Anupa memleketlerinin 1932 

yılında a) lık çelik is1ihsallcri tcs 
bit cdılmıştir. 

Pamuk iplıği fıyatıannın hfıla En fal.la İngiltere "elik isUh-
yük.sekliğinl muhafaza etmesi ... 
ha)TCtle karşılanmaktadır. sal etmektedir. 1441.000 ton is-

Çünkü pamuk fiyattan geçen tihsal yapan İngiltereyi 1.378.000 
geneye nisbetle yarıdan fazla u- tonla Batı Almanya takip et-

mektedir. 
cuzlamış bulunmaktadır. Bu ıı;e-
beple pamuk iplığinın maliyeti, Batı Almanyadan sonra F'ran-
~imdikinden bir hayli aşağı düs- sa 038 bin ton, Belçika 53:; bin 
mlfştür. ton, İtal)a 310 ton, Lüksemburg 

Hlılen 20/ 1 numara pamuk ip- ~ bin ton , Saar 239 hin ton, 
likleri 31 liradan satılmaktadır. lsveç 143 bin ton. A-.usturya 

İlgililer pamuk iplıği fiyatla- 87 bin ton, Hollanda 67 bin ton, 
rının kontrol edilmesi gerektiği- Türkiye 11 bin ton. Norveç ise 7 
ni belirtmektedırler. bin ton çelik istihsal ctmekte-

Fiyatların yüksekliği pamuklu dir. 
mE'nsucatın da pahalılığına l 'Ol TAŞOVA VE TOKAT 
açmaktadır. T(J'TÜS MAHSULÜ ÇOK 
TEKET, SATIŞLARI İli 
ARTl\'OR 
Öğrendiğımize gore. 1952 yılı 

zarfında Tekel mamtlllcrine bU
l'Uk bir rağbet olmuştur. 

Ekim a)ı sonuna. kadar lapı
lan dahlU satışların geçen yılın 
aynı müddetmdeki satıslarla mu 
ka:vesesi ~öyledir: 
SARAP'lar (umumi nlarak): 

1951 de 2.059.000 litr 
1952 de 2.698.000 litre. 

nİR\: 
1951 de 14 993.000 litr~. 
19.52 de 14.616.000 itre 

I.il\ORJ~ER: 
1P51 de 144.000 litre 
1952 de 148.000 litre 

R\KI: 
1951 de 4.398.000 litre 
1052 de 4.653.000 litre 

SİGARALAR: 
1951 de 13145.000 kilo 
1952 de 14.307.000 kılo 

D,\RUT: 
l951 ele 8.803.000 lira 
1952 de 9.784 000 lira 

ÇAY: 
1951 de 1.304.000 kilo 
1952 de 1.665.000 kilo 

TUZ: 
1951 de 6.466.000 lira (170 ton) 
1952 de 7.871.000 lira (204 ton) 

KİBRİT: 
1951 de 40.030 sandık 
1952 de 44.000 sandık 

(Her sandıkta 500 kutu) 
İZ:'llİRDE TİFTİK 
KO~TROLJ,ARI 

YAPILACAK 
Ekonomi ve Tıcaret Bakanlı

ğından bildirilmi~tir: 

Piyasamıza ~elen habtrlere na 
zaran Tokat, Niksar, Erbaa 'e 
Taşova bölgeleri tütün rekolte
si geçen yıllara nazaran çok da
ha jyi idrAk cdılmiştır. .l'ıtahsııl 
tamamen toplanmıs \ 'aziyette
dir. 

Yapılan tesbıtlerc nauıran tü
tün rekoltesi Tokatta 500 ton, 
Nıksarda 400 ton, Y.xbaada lSOO 
ton, Taşovada ise 1000 tondur. 
Dığcr taraftan Almanlarla tü

tün üzerine yapılan anlaşma mUs 
tahsil üzerinde iyi tesir bırakmıs 
tır. 

OEIÜ Pİ\'ASALARI 
DURGUN 

Deri piyualarında umumt bir 
durgunluk mü5ahede edilmekte
dir. Muhtelif memleketlerden, bu 
arada Birleşik Amerikadan de
ri talepleri gelmesine rağmen 
fiyatlarımızın yüksı?kliği istek
lerin yerine ~clirilmesino mani 
olmaktadır, 

Irak, Suriye, I,übnan, Fas ve 
Cezair fiyatlarının bize nazaran 
çok ucuz olduğu bildirilmekte
dir. 

HAien keçi derisi 150-160 ku
ru~tan, kuzu derisi mezbaha 270, 
300 kuruştan, koyun derisi tuz
lu kuru 155-165 kuruştan, ha
n kurusu 200-210 kuru~tan mu 
amele görmektedir. 

Memleketimizde 700........SOO ton 
civarında muhtelif deri stoku 
vardır. 

T'ADVİI, 
FİYATLARI 

" BOR.SA 
18 .\rahk tnS? Per~eınbe 
İSTA!\"BU LRORSASI 

',ıı,, lr:41'41l•J 

E'orliıı ;~o O ":'90.SO 
10\l Dolar ~eo 50 280 :ıo 
100 l'ranaa Fra:crı O.!O 0.80 
100 Ltre\ U.80 U .80 
ıoo İnler. Fraıırı H .03 u .. oa 
100 J'lorln 'U.11!.,0 '73.113.4.0 
ıoo Bel~l\ı traıırı 15.IO 15.60 

100 Drahmi l.8711 1.8711 
100 Cekıalonk kur. 6~0 5.50 
100 tıno :l:ıır. ı;,,12 .so H.12.50 

ESHAM VE TARvlLA.T 
% '1 FAİZLİ TAHVİLLER 

Sına - Erzıırum l 
flı,.u - Erıunım ~ • 7 
19U Dt:mlmılu I 
ıtU~ Dtml17olu lI 
'!!ıllt ltiidafaa 1 
:mııı lfadaf aa lI 
lfılll lllldafaa ın 
1931 D. t'olu I V 
Ziraat llankau I 

~2.~3 

:?1.110 
2 &.60 
25.SO 
2 i .73 
2 US 
2.;.ı;ı; 

24 ~o 
~:ı.ııo 

1os:ı Zırut 11 lI 116.25 

% 6 FAfzr.t TAm'iLLER 
1931 D. Yolu '\: l lH SO 
Xa ll.'Ulm& I ı 15.00 
XalJruıma 11 112.SO 
Xallnııma IH ıı:ı.so 

10.tS tahTIU 11 115.00 
ııııa bt!ha!:l 1 ı ı.& .95 

1oıo TahTI!l ıu.oo 

~~ 5 FAizLt TAB\'İLLER 
Er.ani :ı, .00 

tlcra~ı 193!1 :ıus 
İkr~ill :M lI daha 2ı.60 
ikramiyeli ııu ll. Tolu v . ııo.ııs 
rns~ z. B. ıır 1ouıs 

%4,S FAİZLt TAHVİLLER 
11149 TıhTıll 101.i.5 

BASKA HİSSELERİ 
.Merlmı Bı ı.:. 

Garanti Danhu 
h Bıııkuı N. 

2.&2.00 
ıa.oo 

85.90 

l'&N rto!l B. 13.60 
T. Ticaret B. STli 
Anlan <:lmeııta r ll >.OO 
Sark Dtflrmtıılerl 27.00 
Oamanlı B, 15.M 
0 bh&'llTOD J.ııd. 1 3 9 50 
lD.52 Ziraat B. ıv. 10 1.00 

PARis BORSASI 
ALTIN FİATI 

(1 ) 'Kilo ıJtıu 491} 000 F R. 
(6) Doar 407 FR. 

SERBEST PiYASADA 
DÖVİZLER 

Turk!ı•co • nt 12 50 12 60 
S • rlin l:hkUt 11 60 l ı 7.5 
Do'ır c•k 4 EO 4='1 

Dolar e.frkt ! 4 •o 4 ·~ 
Do ar N. T. 490 49:: 
İnıcre l'r . ıı 7 1111 

BORSA HARİCİ ALTI:'\ 
FİATLARI 

41 ., 41 60 
Rr,:d '7 M 4 7.90 
Re~ıt :trrul 4. 5 oo ' ~:ıs 
Hl~t n 00 4.S.25 
Vıhıt 41 SO '1 75 

Aili '1.25 '1.SO 
Gulden 'Hol!ıııdı ıı ıı 60 89.6.5 
1nı:ill"J !ıran 53 00 53.~S 
1nı:ılil Vil:torrıa 5 2.50 S2.7S 
:?\ıpo!,'on '1.öS c .oo 
B. Horoı ,t,iS 42.00 
İnlcn Fruı.n 42.00 o.:ıs 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 
Dı;uıu 616 617 
lfekı!kı> til 7 6:?0 
f. taı:dari 61'. 613 
!lerüu (1000 ıımı )' 6 U !!IS 

ALTIN BESİBÜlLIKLER 
Cumhurtnt 
ne•&t 
HlmU 
.At:s 
'\"ahit 

202.00 205.00 
360.00 8112.00 
':ıD0.00 232.00 
~66.00 2(17.00 
266.00 267.00 

D. lL L .l!uw 

nsm T ÜIUtiYEDEN 
BUGDAY ALACAK 

Botun nazarları yüzünüze çeviren 
GENÇLİK VE CAZİBE SABUNU ... 

r---~---·-----------~ 
• d•vrımlrln .,, ft'lod•'" •ıbun faıt.. 

nka"'"d• •" ~oliln lptldel ... adde 
•• !•"'•"'•~ huıuıl bot lo""lilfe 
'"''' edıl,,,•kledlr: 

• clldın dt11n1ı.ı1r1111 ludıı nüfııı tdtrelı 
yıbıııcı ıııaddtltıı IJICt tımlıler. 

• cılt ü11•mdt ılrlltt n ıfyıh btııeıı. 
lerın te;t~k~lans mınl olur, 

• tını bır kıdıfı yumu;ıklıgı, bıı çlçık lilll•-•r ı.urıoı .. rı,. ---::;;;......,;;;,_-• • te~''" 'ıt sllılrlı ~r g~ullık u tatıbt 
temin ıdu. 

BOL KÖPDKLD · NEFiS KOKULU 

URO 
·· Tuvıolet Sabunu 100 d e 100 Sefl or 

~··············-············································ 
: . - ~ 
~KIS L NLAR! . . 
• • 
~ ...... , ........ ~ ......................•••••.••.••.•.••..•.•••.•• : 

1 GiYiM E YA$/ 00/CTORLAR. 
Doktor ÇİPRUT Cild, Sa\, Züh. n,\\',\!'ILAR.\ flRSAT - lngi_ 
revi mütehassısı. Beyoğlu Posta !iz naylon kadın çorabı 375 ku-
Sokak, Tel: 43353. rusa Mendilci Simonlde. 

AKii, _ SiNİR IJ.\ST.r\LA· ME~DİLCİ SİMO~İ - Mahmut 
R1 alkolıkler Toksikomanlar paşa Dilberzade kar~ısı Küçük 
felçliler Dum;n Tcda\ i Kliniğın'. 1 çorapçı Han No. 20, 

de yeni usul ve cihazlarla teda· DAK TER7. l 'de ısmarlama elbi· 
\l edilmektedir. Bakırkoy lncır. se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
li asfaltı :r\o. 51. Telcfon: 1fi • sıtle. Tel: 4!1267. 
184, ıuayenehanc: Falıh, Fev· ı 
zipaşa Cad. 25011 GÖ.\tLEKÇİ OA!\İŞ 'te . ısmarla· 

ma gomlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoglu Parmakkapı tmam So· 

~['. l t' '{~r:D.'t:C.?!JttA kak 4. 

sr.Y11 \ N :ı; :\IU ,t \'A'I' ı.ı:ıu. 
TEn Galata ambarı : Tel 416.U 
Sirkeci ambarı: Tel· 2.ı ıso. 

9 l 'JL ÜM ı : Adanrıda d oğ:ı n 
Seyhan Ambarı bugun V şube , 
30 accntası ıle memleket naklı. 
yat hizmetindedir. 

SATl/.IK f S Yıf 
SATlLIK RÔ1' fGC!'\ M \Kll'li E· 
Sİ - 100 millamper. Telefon: 
45400. Saat 16 - 13. 

l\llKAl'ON J\ONUŞ:\1.\ cihat· 
ları rnüessesenizin, bınaım.ın en 
kıymetli eşya sıdır. Y. Kaldıı ım 
79. Galata. 

EMLAIC 
EML.\KÇl O~:'ltı\S SÜSI.l) -
Her nevı cmlıik alım \e satımı 
Telefon: 29974 

BOZKURT Ei\IL,\KIN - llaliç. 
teki son kalan 3500 metre fahri. 
ka arsası. Telefon: 83532 

ıu:SK ılJ,\(i Zı\. 1 nı unutma· 
yınıı. Eğer ı: 1 Ve ucuz sıyınmek 
ı:.lersen iı. 1 

~ı 
ŞOFORLERE nntJDE - A 

merıkan hasır dö~emelerimiz 
gelmıştir. 

Marpuççular Buluk Şı~ecı 
han 13. 

\'ER.\LTI SU ara~tırmaları ar· ı 
tczıyen kuyıı sondaj ışleri. Pos
ta Kutusu 3025. 

R~Dl'OI.U Kı\.LORtrERLl RO· I 
VER otomobili satılıktır. Cihan· 
gır Modem "araj. Tel: 25421. 

Y.\ZJH,\!'\E - Tutmak istiyo
nız. Galatarlan, Beyoğlu, Tünel 
civarına kadar ceınan 10 odalı 
bir veya iki kat üzerine, şofajlı 
apartıman. Telefon: 42696. 

ACl::l .E !",\ flJ,JK Şevrole pıkap 
951 model aı kullanılmış. Gör
mek Jstıyenler Fatih Tcrkcz ga. 
raJınrla, Telefon 23067. 

Tiftik ihracatının murakabesi
ne dair olan tuzUsün 4 üncü mad Dün ~ambiyo B~rsa~ında mua
desi gereğince 1zmirin muvakkat mele goren tahvıl~erın. k~pa_nış 

BOZKURT E:lll,.\K - İpotek 
mukabili 24 saatte para yetisti· 
rir. Taksim, Abdülhakhrtmıt, 

Kahire, 18 (T .II.A.) - Birkaç Tel: 83532. • 
gün evvel buraya gelen !\Iısınn -----.------- ~ O K T A L A 1\1 A 

tiftik kontrol merkezi olarak fiyatları asağıda gosterılmıstır. 
Ankara Büyük Elçisi Ahmet HALİÇ .. sAlllLLfüll!\"UE - de Yazıda kullanılan i aretler 
Hakkı, Türkiye ile l\lısır arasın· poy~ musaıt yer alınacak tır . l'os Herkese !Azım açı.imasına karar \eritmiştir. %. 5 ~aiıli 1941 De.miryolu 1~-

Izmirde tıftık kontrollarına 16 ramıyelı IV. 114.50 )ıradan, l9i>l 
ocaktan itibaren baslanacaktır. istikraıı n_.ı.~o ~radan, 

daki münasebat \'C iki memle- ta Kutusu 3022 lstanbul. 1 Kanaat Kitapevi 25 k. 

--O- ~ 7 faızlı Zıraat ı:Bankası II. 

1
-h d 116.25 liradan, .Anadolu Demir-

keti alakadar eden meseleler 
hakkındaki temaslarına ba~amıs 
tır. 

1 racat urumu yolu J-11. 139.50 liradan, Ana-
dolu Demiryolu % 60 hisse sene 
di 83.50 liradan, .Merkez Banka· 

Haber verildiğine göre, Mısır 
senelik buğday ihtiyacını tama· 
miyle Türkiyeden ithal etmesi 
için tetkiklere tevessül edilmiş· 

17 aralık çarşamba gü ü Tica 
rrt Odasından F .O.B. 826.575 ti 
ra değerinde 27 adet menşe şa· 

hadetnamesi alınmışbr. 
Muhtelif memleketlere ihraç 

edılecel?i 'Jı:aydedılen <;eşitli mal 
lara ait mezkur şahadetnamele· 
rin üzerinde yapılan tasnife gö
re: 

Al manyaya 20617 lira del?crin 
de 10 ton ic fındık, 27650 lira 
dde.rinde 9730 kilo'tram kcd kı 
lı kırkım, 380520 Ura değerinde 
122 ton yaprak tütün: 

Birleşik Amcrıka:t a 27998 li
ra değerinde 900 kilogram bağır 
sak 

Danimarkın a 2940 lıra değe
rırde 60 kılottranı siını?er: 

Fran•aya 799 lira del!crindc 
!lnn kilo~ram konser\'c bam~ a. 
800 lira değerinde 250 kilogram 
kuru bam)a: 

1svi<;rc~ e 89600 lira dcğerinclP 
1600 kilogram ham ah•on, 10383 
llra değerinde 4968 kılogram iç 
fındık: 

İsraile 61261 llra değerinde 
29'120 kilogram iç fındık: 

ltalyaya 40320 lıra deı:erinde 
240 ton fiğ, 44570 lira değerin
de 30 ton kendir tohumu; 

Sudana 4224 lira del!erinde 5 
ton çöven 11043 lira değerinde 
5 ton mahlcrı. 

Tunusa 4 bin lira de erinde 
380 kilol!'fam sh:ara : 

Yunanistana 10 btn !ıra de
~crinde 703 kiJosrram nastırma, 
R9850 lira değerinde 550 san
dık Y\lmurta ihraç edılmiştir. 

sı 242 liradan muamele görmüs 
tür. tir. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
18.12.195% 

Buğday yumuşak lüks Polatlı Kılosu 
Buğday yumuşak Ankara • 
Buğday Yumuşak SilhTi ~ 
Arpa Samsun • 
l\lısır sarı dökme 
Fi: Kurşunlu 
Nohut sıra Kon)'a 
Fasulya tombul Yozgat 
Susam ÇU\'allı 
l\ta\I haşhaş çuvallı 
Keten tohumu çııvallı 
Kendir tohumu Fatsa 
Ayçiçeği tohumu :'\ludanya 
Pamuk çekirdeği Akala 
İç fındık 
Un 79/81 rand. 
Un 69/75 rand. 
Razmol 
Kepek 
Pirinç Karolin 
Zeytiny~ğı rarine tcnekelı 
Zc~tinyağı sabunluk çıplak 
B. peynir yağlı Edirne tenekesi 
Bcziryağı İzmir tenekeli 
Sadeyağ Diyarbakır erimts 
Sadeyağ Ardahan tuzlu 
Turyağ 
Krema koyun 
Tiftık birinci o lak standart 
Yıkanmıs suz yunli beyaz İzmir 
Tabak yilnU beyaz U~ak 
Koyun derisi tuzlu kuru kasap 
Oğlak derisi tuzlu kuru 

• 

• 

adedi 

37.75 
34 .25 
31.-

35.-

24.12 1/ 2 
19.62 
22.50 
28.-
50.-

105.- 107.50 
68.-
59.-

163.-
34.50 
16.50 

200.-
2613.-
3300.-

15.25 
14.50 

114.-
220.-
160.-

3400.-
190.-
590-
582.50 
195.-
360.-
990.-
380.-
24S.-
151.-
149.-

68.50 

164.-
35.-

3900.-

18.50 
15.-

3900.-

592.50 
48:>.-

400.-

Krş. 
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Çanakkale Valiliğinden: 
Ba)ramiç - Etili yolunun 0+ 000 - 8+422 Klm.leri arasında 

yapılacak toprak tcs\'iycs i işind e yapılan eksiltme haddi layık 
görulmediğinden )eniden 21 gıın ıııfiddetle \'e kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - lhalesi 30/12/ 932 tarih ine rasllıjan salı gıınli saat 11 
de İl Daimi komisyonu huzuru ıle yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 77076.46 lira olup geçici teminatı 1148.32 
liradır. 

3 - isteklilerin 9S2 )ılı ticaret odası ve ıkaları ve bu gibi 
işleri yapmış olduklarına dair belgeleriyle ihale saatinden en 
az Oç :;On ev\ el .resmi tatil günleri hariç .. \alılığc müracaatla 
bu isin eksiltmesine iıitırak edebilmek için bir ~ etE'rlik belgesi 1 
almalcırı. · 

4 - 2400 sayılı kanıınıın tıükunılerine le\•fıkan ~atıracakları 
teminat nı~ktuplan ile birlikte hamlıyacaklıırı teklif mektu 
plarının ihale günü saat 10 nakadar pullu makbuı: mukabilin 
de komisyon başkanlıgına \'ermeleri, Postada vaki olacak ge 
dkmeler kabul edılmez. 

5 - Bu işe ait keşif, proJc \"esair evrak her gun bayıııdırlık 
ve il daimi komi<;yonunda görUlebılcccği i!An olunur. 19475 

Zonguldak Valiliğinden 
Alınacak yedi bın ııwlre ve otuz altı bin beşyiız )etmiş beş 

lira muhammen bedelli hir puıılıık gah·anizli ma manşun made
ni su 'borusu 7 ocak }{)53 çarşamba gunü saat l5 de hiıkümet 
konağında il daimi koınis~ onunda ihale olunmak üzere kapalı 
zarf usulıylc eksillmcyc konulmuştur. 

İlk temınat a.kçesi iki bin yedi yüz kırk üç lira 12 kurılş
tur. Eksiltme cnakı her gün daimi komisyon ka leminde ~örü
lebılt-ccgi gıbi bayındırlık müdiirliiğündcn p:ıra617 alınabilir. 

İ teklilerin ilk lcminat makbuzu Ticaret Odası vesikasını 
talipler şirket oldusıı takdirde ayrıca 2490 sayılı kanunun üçün
cü maddesinde ) azılı belgeleri \'e esas teklife aıl pullu mektu
bu muhtc\i 'e mezkiır kanunun tarifine uygun hazırlanmış ve 
kapatılmış teklif mektuplarını ihale saatinden biı· saat öncesine 
kada.r komisyon başkanlı~ına \'ermiş olmaları ih:ıle esnasında 

bulunamıyacak tallplerın eksiltme \'e hususi şartnameleri rıulla 
~·ıp imzalıyarak zarf içinde belgeler ara sına koymaları postada 
v&ki olacak gecikmelerın kabul olunmıyaca~ı kabul ve il.in 
o•unur. (19823) 
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Demirperde 
Gerisinde büyük 
Hazırhklar 

(Baıı 5 incide) 

nal sistemile örmek hu3USU!l· 
ela gösterilen sabırsızlığa •J~· 
men toprak hafriyatının mııu 
zam ölçüsü projelerin tahakkLı· 
kunu ~eciktirmektedir. i\.y l i 
zamanda bu iş, d:ıha çok ·u 
man alacağa benziyor. 

Bütün bu gayretlerin hedefi 
bir taraftan askeri malzeme ve 
techlzat fabrikalarına elektrik 
temini, diğer taraftan mevcut 
ikmal Ye iaşe yollarına yenile· 
r lnln ilavesidir. 

Elektrik santrallarının kuru. 
luşunda Sovyetlerin bilhassa 
.\lm:ın r.~ırf Prini kullanmakta 
ol<lııgıı b ıldirılmektedir. ~lü· 
tı>hassıs i şçiye olan ihtiyaç, 
l!H7 srnesinde Kremlini e~lr· 
!erin iade edilmemesi hususun 
da baz:ı emirler çıkartmıy;ı 
<P.\'kc tmi~ tir. :\itekim bu ~a
r ihten onra memleketlerine 
donen c~irler ara~ında elektrik 
ı l rınrten anlı~ anlara te:;adlif 
edılmcnı ışt ı r. 

Ş i mrlı)· P. kadar i1alı etnıe~e 

ı;- a lıştı hımıı sebepler ~·ıizündcn 
So\yet Rıı~yanın Batıya kar51 
herhangi b ir taarruz dü;üncc· 
si akim kalını~tır denebilır. 
,\ merikanın teknik sa harla et :le 
ettiği başarıların da sillhlı b r 
ça tışmaya en~el teşkil ettı~I· 
nl diisünmek hatalı olmaz. Her 
ne 0!11 rsa olsun hazırlıkların 
hırla devam etti~i son seneler 
zarfında işin i daha evvel bi :i 
rPn , karşısındakine kafa tuta· 
bilecrktir. 

DPrle f'n: Tolun ALPTEKİN 

lrticaa karşı savaş: 

irtica ve Türk 
milleti 

rna51 5 incide) 
yin. Yalnız ·~!~'iyen unutma· 
~ ın ki, bızler her zaman bıı \'a. 
t :; -ı toprakları ııi!ruı1<'1a ölecek 
ve inkılfipları yolunda c:ın•mızı 
f.e,·e se\'e vereceğiz. ~taksajı. 
mız vatana, Ata'ınıza ,.e O'r.un 
Pmanetlerine sadık \e bağfı 
kalmaktır. 

Uzattığınız ve belki de uzat· 
makta küstahça devam edece
ğiniz dillerinizi koparacak, ha· 
in ellerinizi kıracasıı. 

Ergeç bizim azmimiz, !İzle. 
rin ~ezlni ba~tıracaktır. 

işte. bir \'atan e\ lldı, i~te 
bu milletin selameti uğrunda 
ölecek bir Türk çocuğu olarak 
son sözüm ve son ihtarım bu· 
dur. 

Yeminli}im \'e yeminimden 
dönmiyeccğim. 

Biraz etrafınızdan yilk~clen 

milletin haykırışlarına kulak 
\·erin de, tuttu~unuz \'anlts yol· 
dan geri dön:.in. Yo1<$a o vol· 
lardan sizleri bizler döndür
me!ıini bileceğiz. 

Ve~-.ı;eJ DOGAÇ 

Dün şehrimizde bir dep

rem oldu 

Diln TürkiJe saatiyle l i 5 
dakika 53 saniye geçen merkez 
üstüniin şehrimizden nuzaklığı 
580 kilometre olarak hesapla. 
nan çok ~iddetli bi rdeprem kay. 
dedilmiştir. 

Tahranda sıkı yönetim 

uzatıldı 

Tahran 18 (AP.) - Musad· 
dık hükümeti bugün Tahran böl
gesinde mer'i ~ıkıyönetimi ... iki 
aylık bir devre için temdit et. 
miştir, Şimdiki de\Te 20 aralık· 
ta sona ermekteydi Bu konuda 
yayınlan:ın tebliMe. temdit ka· 
rarının ihtiyat1 bir tedbir rılrlu· 
lu kaydedilmiştir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan 
Müessesesinden : 

1953 yılı ba~ından itibaren hadde mamülleri için uygula
nacak satış esuları•apJıdadır: 
~ladd~ 1 - Hadde mamullerimiz üçer aylık devreler halinde 

ı.atışa arzedilecektir. 

Madde 2 - 1953 yılı birinci liç aylık devrede satılacak mal· 
1eme cinsleri dokuzuncu maddede gösterilmiştir. 
Üçüncü maddede yazılı belgelerle birlikte ihtl· 
yaç ~ahiplerinin 1 Ocak 1953 tarihinden 15 Ocak 
1953 akşamına kadar Müessesemize müracaat et
miş olması lazımdır. 

Madde 3 - Hakiki ihtiyaç sahipleri, resmi daireler, beledi
yeler, Devlet İşletmrleri, sanayi erbabı, inşaat 
müteahhitleri, yapı kooperatifleri ile res'en in
şaat yaptıran husust şahıslardır. 

Madde 

Bunlar, ihtiyaçlarını a~ağıda yazılı mercilerden 
ta~dik ettireceklerdir. 

YF.TltİLİ ın;RCfLER : 

a) Resmi daire \'e iktısadi de\'let teşekkülleri ,.e 
Müesseselerinin selahiyetli makamları. 

b) Sanayiciler icin, İstanbul \'e fzmir'de sanarl 
odar.ı, diiter şehir Ye ka~abalarda ticaret ,.e 
~anayi odalan, ticaret ve sanayi odası olma· 
yan yerlerde belediyeler ,·eya mahallin en 
yüksek mülkiye amirleri (\'ali \'eya kıY· 

makam). 

c) Demir işleyen esnaf dernekleri \Cya koope• 
ratifleri için, Ankara'da Belediye, Jzmir \"e 

htanbul'da Sanayi Odası, diğer şehir '\'e ka· 
sabalarda belediyeler \'eya ticaret ve sanayJ 
od alan. 

el) Huım&i inşaat nhipleri, yapı kooperatifleri. 
umumi mena!ie ,.e h3y1r i~lerine hadim mü· 
esse~eler için belediyeler \'eya mahallin en 
l'iık~ek mülkiye amirleri (\'ali \'Pya kaY· 
makam). 

4 - Üçüncü maddedeki şekilde tevsik edilmeyen ve 
illnda tesbit olunan müddeti itinde tam olarak 
Müessesemizde bulundurulmayan talepler nazar·! 
itibare alınmıyacaf:ı ıibi müteakıp de\Teler için 
de not edilmeyecektir. 

Madde 5 - Tüccarlar, demir ticaretiyle iştigal ettiklerJnf 

Madde 

aşagıdaki şekilde alacakları bE'lgeleriyle te\-sik 
edeceklerdir: 

-Ticartt \'e Sanayi Odaları (olmayan yerlerde 
belediyeler) demir ticareti vesikası verirken. mü· 
racaat sahiplerinin demir ticaretini san'at.ı mu· 
tade edinmiş olup olmadıklarını, demir ticareti· 
nin lüzum g!isterditi teskilat ve vasıtalara sahip 
bulunmadıklarını ehemmiyetle tetkik edecek ve 
ancak, bu vasfı haiz olanlara belge \'ere· 
ceklerlerdir, 

-Tüccarlar, a:mu ballı bulundukları :!'ılaliye ŞU· 

bclerinden de demir ticaretiyle iştigal ettiklerine 
dair bir belge getiuceklerdir. Böylece, demir tilC· 
carlarının :!'ıtües!e~eye ıki belge te\'di etmi& olma· 
ları liZ'ımdır. 

a) Bu ;ekilde, müracaat eden tuccarlara üç aY· 
lık istihsalden a~Tılan "'(. 10 ile birlikte, di· 
ğf'r guruıılardan artac.-ak nııktar <b) Cıkrasın· 

daki &"kilde te\7i erlilceektır. 

h) Tüccarlara ayrılan demirler, tal iplerin adedi 
ıle tak!'im olunur. Bu tlk~imin netireı;inde 
hf'rhangi bir tüccara talebindı>n fazla hisse 
diiştügü takdirde o tüccara ancak talebi kı· 
dar demir \erilir. 

Bu taksim neticesinde her tüccarın hisseı;inc 
• hır çeşittPn bes tondan aı miktar düştüğü tak· 

dirde mncut demirler. hı-se taksim ile eıde 
tdilecek adette tüccara da~ıtılacaktır. Bu da· 
A-ıtmadan faydalanac:ık ti.icc,ular. müracaat· 
tarının Mües~eseye vürut tarihlerine göre. ta· 
rih esası üzerindt-n gunıplanrlırılmRk sureti)·le 
~ıralanacaktır. Ancak, bn arledin sirayet cttiRi 
ı:l'ln gunıptaki tüccar adedi fazla oldujtu tak· 
dirde o truruptakı talipler arasında kur'a çe• 
kilecektir. .~ 

e - Yapılan tahsi!'lerle tamamen karsılanamayan ta· 
lep bakivelt-ri ile hiç karşılanamayan talepler. 
mütE'akip denr. i"in rıof edilmE'YccP.k \P. hcls:elcrİ 
de gel~cek denelcr için hükümsüz sayılacakill·· 
Şu kadar kı: 

a) Alılli Savunma Te~kl!At 'e Birlikleri 

b) Devlet \'e Belediye Su ye Elektri;. t~ıerl 
c) Belgflıri. Bavındırlık B3kanlıı:ı Te§kıllıtınra 

,·prilen köprüler, 
ihtiY•tları not edilerek gelecek devrelerde na· 
1ara alınacııktır. 

Madcl~ - İhtiyaçların tevsikinrle \'esikı \'eren makam ,-e 
mercilerin tetld1'i yanında, taleplerin hakiki ih· 
tiyaı;lara uyarlığı görülecek lüzum üzerine hlet· 
meler Bakanlı~ tarafından tetkik edilebilir. 

~radde 8 -

Bu ar.ada, \'erilen malzemenin mahalline urfe· 
dilip e4ilmedi~inin tevsiki dııhi ilo:ıili makam \'C 

merciler tarafından talep edilchilir. 

Amme menfaatltri İlt' ilrıili ha' ali ehemmiyeti 
haiz olan isler ihtiyacı ile hıısıısi müte•ehbisJerce 
girisiletı memleket iktısadiyatı i!P birinci dere· 
cede alakalı sanııri kollarının kunıluş \ 'e fşletnıe· 
leri için vlki olacak fıcil ve zaruri ihtiyaçları, iş· 
lPtmeltr Bakanlıtının tensip ve takdiri ile ter· 
cıhan karşılanır, 

Madde 9 - 1953 yılı birinci Ur aylık devrede ~atılacak malze· 
me cinsleri aşa~ıdadır: 

Yuvarlaklar: 

16 m/m yuvarlık ) 
18 ) 
:ıo ) Normal 
22 • ) il. 
26 • ) sınıf 
28 ) \·e 
32 ·) kısaları 
35 • ) 

Dört köşeler: ' 

26X26 
28X28 
35X35 
40X40 
45X45 

Saçlar: 

O. köşe 

1 
1.5 
2 

m/m saç 

• • 
2,5 • • 

) Normal 
) ikinci 
) sınıf 

) \'e 
) kısaları 

ı Normal 
) Vt 
) ikinci 
) ıınıflan 

Lamalar: 

35Xl 0 mi m lama> 
40X10 • ) 
40X12 ) Normal 
4ı'iX10 ) ikinci 
4SX12 • ) sınıf 
!iOXJO ) "e 
50X16 ) kısaları 
50Xl6 ) 
60X10 ) 
75Xl0 ) 

100X10 ) 
Kö,~bentlrr: 

40X40X4 
!lOXı'iOXı'i 

60X60Xll 
6:SX65X7 
50X40X5 

K. bent ) Normal 
) ikinci 
) sınıf 

• ) \'e 

• ) kısaları 

t. ve U dtmirleri : 

8 ' lik i demiri ı Normal 
10' Juk t demiri) ikinci sınıf 
8 'tik U demiri ) ve k.ı.saWS 



f 

Dr. S ne 
• • • • 

<< laııI 
• 

, 
Otomobil 
Çarpışması da es • 

aır muclrlet enci kitıpcılığımızın büyük bir buhran geı;ir· 
~ ıliğinden, ~eni hlı; bir eser 11as•lmndı ıııd:ın bnhJcdilmiş, 

Fransa, Tunusa dün bir 
ültimatom verdi sıste n aı tı 1 ~iş· v ralandı 

11 haber umumı tcr.;sur u~anıhrmıştı. Uııhran snııa erınts 
~!arak ki son lınler ıarfıııdıı birbiri arkası sıra birçok r erlıı 
basıltJı ını \e satı a ç kaı lılı mı ör ı1oruz. Eserlrrln hcıısl 
1 11 "1~ i arttıran, 7.e\ klc okıın:ın şcvlrrdir. 1 !raflı tenklddr. bn· 

11nıa ı mlitclıas ıstara bıraknrak bunlardan kı aca b.ıhscrle· 
t'i:iz. 
•·. Elirıize J!C'Çcn ilk e er ·Turkb r iktısaclen nasıl ~al kına· 

•! t?. dir. Tic:ırct Oda~ı mrcfü; a1a ından J>r. Cudi Rırtek'ln 
taıd ğı bu kuçuk eser, f t nbul Cnhrrsitt'si içtimai) at EQstl· 

Tunus Beyinden yirmi dört saat içinde ya tahtından fera
gati, yahut Fransızlarla işbirliği istendi. Beyin sarayı 

askeri kordon altında bulunuyor 
rr rk Y.mıd~ Mann dan ihata edılmlştlr. Tunus Be·ı-- , ·· • • 

ylnin sarayına giden bütün yol- Teknık Unıversıte 

Amerikalı uzman, kadının gebe kalıp kalmıya .. 
cağı günleri göstermeğe yarıyan ı~endi yaptığı 

bir tesbihi gösterdi 
V kt r bunun h:ıkkında dl.'m' tır 
k 

lindl' HrilC'n bir konferansın grnj ll'filme ile 'licat bul· 
llııı tur. J>r. Cucli BirtC'k 'J'iırki) enin OsmanJı İmpnr:ıtorlııgıı 
~llıan•ncla nerlrn gC'ı i kal ılı ını, lktıo;aıH kalkınm:ı)1 saglıya. 
bak iktı at IJOlitik:ı •nın e'ia ]arını, de\ lrtçilik 'c huılııtl:ırı 

Tunus, 18 - Tunus Deyinin 
sarayına yakın çevrelerden bu 
ı;ecc verilen bir habere göre, 
Tunus Beyi Fransız hukfımetın· 
den bir illtimatom almıştır. 

!arda da askeri birlikler de\•riye radyosunda dün 
sezmektedirler. - • • 

J'ranmlarla çarpısan n ! Mev/ônô ıçın 

Ne\'YOrk Ünh ersite l Kcru u
cu tababet kürsü il prof rle
rinden Dr. Abraham .Stone, d!ln 
eski Eminonü Halkeunde, Do· 
ğumu Tanzim,. ccrC'y;ınları mev 
ıuunda bir konferans ' rını ve 
konuşması Dr. Erdoğan Ieto 
tarafından tercume cdılmı tır 

d \arn edılmekte. 

h lerini elr alı> or. 7.iraat mi, sana\ i mi mr\'7.ııuıııı ı::özdcn 
(Ctir rck u nrtice' r , rıvor: Tıırkivrnin iktıs:ıden kalkınma· 
' hem ele silratlr k Ikınma ı miımkundür. 

d ikinci <''i<'r, inkil p Kilabr\I t:ırafınılan bastırılan, Frrl· 
tnıı 1 azıl Tııib ıtçinfn -..Sııltanların Açkıw tarihi ronrnıııılır. 
'tidun raııl Tulbl'nlçl tarihi roman iistadırlır. biitiin t:ırlhi 

to... • ı ı ·· · k b -ııı~"anınrı, ha ka pek az e err n:ı ıp o an ııı) u • rn.ı: et ~or· 
d l/t, ılef:ılarc:ı l1:ı ılını tır. " 'ııtan• dl tdrika sıırctilr nrşrr-

1111ti olan ·Sultanların Aııkı• nın da ayni r:ıghct \'e nlfıknyı 
~ece~i. ilk b:ı kı ının kı a zamanda t.:kC'nrcrı;I ınııhak· 

t~ . 

f çitncn olarak Varl k \ avınl:ırınd:m \"c •Türk l\l:isiklrrl• 
c; ti ·n lc·n 8 e er. ı·arac:ıo l:ın, \ unm; .~mre, Nedim, Ziy:ı 

111. Tel fik 1 ıl.ret, Namık Keınal, Omer Sr> fetıln, l'muU 
~lı or. Varlık mue eo;e i bÖ) lr lıir SC'ri neşrine lıasl:ımakln 
tltııılckC'tin irfanına kı)nıC'lll Jıi7Jnctte balunmu tur. l~scrlr.· 

11 hep ini :ı) rı miitelıa ıslar lrnzırl:ımıştır. Hıınl:ırıla ııılln· 
iııı S3HJ ımız ~alı-;hctlcrin lııısu i \C sanat hay:ıtlan tetkik· 
,:ıı geçirilmekte, lıtına ba ılmış \e basılmamış esr.rlcrl ilhe 
nınakte , e lıcr l'Ser hakkında liirnmlu 17.alıat \'erilmrktcılir. 

*'- _\eni 11asılıın e erler arasınılıı, birkaç gün enci balısetti
;:ız •lllapusane C'e ınl'sl• de \ardır. Uıı suretle J;;ısa bir 7a· 

1 llda bir <luzine e C'r nrşredllmlş ılemektir. •Nazar ılcgme· 
il!. dl) erek bu gibi eserll'rln çoğalma<;ıııı temenni ederiz. 

Enis Tahsin Til 

Oapagos, Türk - Yunan aostluğu 

mühi d"r. dedi 
(ll:ısı ı incide) li tirmek ve ku\'\etlendlrmek 

ara ındaki bu do l uk \e ıı;ın sabır~ızlanmak\adır. nes
ının her h d:ı ı:clı tı· men da\ct edilmiş bulunan İta!. 

ı \e her ıkı memlek t si- ~a b:ı bakanı de Gaspcrinin Ail· 
1 hayallarınd ki lnk nar nayı ziyareti Yun3n • İtalyan 

s rfedece ımız mu terek do tluğunu daha ziyade samimt. 
et, her iki ml'ml kelimizin Icştirmeye ve Yun:ınlstanın İtııl. 

Fran ız hükümeti bu ültima· 
tomunda Tunus beyinden ya 
tahttan feragat etmesini Ye )'3-

hut ela f<'ransızlarla teşriki me· 
saiye girmesini talep etmekte· 
dlr. 

ı.·ransız hükfımeti, Tunus be· 
yinin son cevabını bildirmesı içın 
kendisine 24 s:ıatlık bir mühlet 
\'ermiştir. 

Tunuslu olmıyan si l fıhlılar ld 
1 Fransızlar taı·afınd:ın yayınla. yayın yapı 

nan bir tC'bliğdf:', dikkate değer MevlAnA Celfıleddinln ölü!l'U· 
bir açıklamada bulunulmuştur. nlin yıldönUmü münasebetiyle 

Buna göre, Tunuslu olmayan dUn Teknik ünh·crsite rad)·osun· 
müsrlliih blnl<'rce yabancı Tunu- da saat 20.15 ten 23 e kadar de· 
sa glrme/Jc muvaffak olarak, vam eden hususi bir yarın ya· 
Fransız ordu birlikleri ile ~ar- pılmıştır. Bu yayında, öne~ Ve· 
pı~ınaJ:n başlamışlıırdır. fa lisesi edebiyat öğretmem Me. 

Frıınsız trbli{!i. bu yabancıla· serret Dirlöz tarafından McvJA. 
rın nıilllyeti hakkında herhangi na hakkında gUzcl ve etraflı bir 
hlr malı)mat vermemekte ve sa- konuşma yapılmıştır. Meserret 

llli r Tunıuı ord usu Fransız dece Fransız kuvvetlerinin hu Diriöı bu konu§masında lılev!A-
blrliklerilc çarpı51ı . yabancıların takibine koyulduğu na Celflleddinln bli)•ilklüğ~nden: 

Tunus, lB (T.H.A.) - Bir kaç nıı bildirmekle iktifa etmekle· tesirlerinden. fikir \'C şhrdckı 
gün evvel kuruşlmuş olan llür oir. dehAsından bahsederek örnekler 
Tunus ordusu He Fransız bir- Fasta yeni te\'klner vermlıı ve ezcümle şöyle demff-
liklerl arasında bugün vukubu- Kazablanka, 18 (T.H.A.) tir: 
lan Yl'ni ı;arpışmalar esnasında Fransızların Fasla yaptıkları «- o ömrü boyunca sonsuz 
Tunusluların ağır zayiata duı;ar tevkirıC're bugiln de de\•am edil- gerçeği, nihayetsiz zamanları an 
kaldıkları bildirilmektedir. mlştir. 

Haber verildi~ine göre Tu· Bu arada Habet şehrinde 3, latır. DUnyanın dört bucağında 
nusJular, savaş esnasında bir ı;ok Fas şehrinde ele 30 milliyetçi tev onun hakkında söylenmıycn bir 
ölU \'e yaralı vermişler ,.e yllz- kif edilmiştir. şey kalmadı. Ona kısaca hakika-
lrrcıı 'runuslu Fransızlara esir Diğer taraftan öğrenildit!ine ti ö~retrn diyebiliriz.» 
dü~mliştiir. göre. Fas Sull:ınının sarayı Fran Müteakiben Süleyman F.rgu. 

Tunus Beyin in sarayı sız ordu hirlikkri tıırafından sı- ne_r ve arkadaşları tarafından 
kordon altında kı bir kontrol :ıltına alınmış ve müziği, Itrinin NAt·ı l\lcvlAnA'sı. 

Tunus Beyinin sarayı, bu sa· Fas Sultanı, aile efradı da dahil 
bahtan itibaren Fransız askerle. olmak üzere, hariçle iıer turlil ile Mustafa Dedenin Beyatı Ara-
rinin sıkı bir kordonu tarafın· temastan tecrit edilmiştir. ban bestesi ı;alınmıstır. 

Adalet komisyonunun ihya 
ettiği bir yuva 

1 i , e Balk ılarla Akde- ya ila işbiriiği sahasını daha 
barı ın kU\ v tlenmcsi ıı:tn d:ı gcnişletmeğe mıı.luftur... <Başı 1 incide) 

tcınınatı t•><:k•l ctmektedır. •- Ordu, onun hayatını benim 
....... • ... P:ıp:ıgos bütiin Bakanlıkl:ırda ı · · h k'k t k 

ınet bu 1 •hırlı ni s:ıı;l:ı· seyen er ıı;ın :ı ı ·a CQ sıca ve 
w tahkikat ıırılmasını ist edi muknrldes bı'r ocaktır ı~in nıumkun olan her tur· ' . · 

l'reti sarfcd cektır, rlra · Atina 18 (T.II.A.) - n:ışba· Mcmlckclımin. sınırla~ını ka-
'l'(ı~c • Yunanı tan \'e Yu os- kan marC'Sal · l'apagos, bundan nlyle ~ulamış bır askerın o~lu 
a arasın lııkl 1 birl i, )lür ewelki hükümelleriu hirı;ok su-1 olan ben, Hl39 yılında 18 _Ya
a ın en 11 ri ka ını t kıl h t.;nrnllerde. ve }:olsuıluklarda şimdi ?t. ~lduk!o!tum hbalrle l!arhı~c-
kt J bulundukl;mna ,dair çıkan şayi- Y n ırıp ı ay:ı, u ocaoa gır-

Dr. Abraham ftonc, nüfu kc 
sefcti hendesi olarak, ıd mad 
deleri de :ıdedi olarak art r na 
zııriycsine dayanarak §unları 
söylemiştir: 

1650 yılına göre dun anın 
nüfusu bes mi 1i artmıştır. Bu 
artışın başlıca C'beplerı, ölüm 
nisbetinin du lirülmu \C do ım 
nlsbetinln arttınlını~ olma ı 
keyf iyelidir. Aksi ol:ırak d:ı ,ı· 
da mllı:tan azalmaktadır. Ar 
tan nüfus 'e azalan gıda prob 
mi karşısında duilJnulcc k ı;a
reler, gıda maddC'lcrinin artl1r1l 
masile, do~umu tanzim ctm k· 
tir. 

Nufus kesafetinin ıttlkçe art 
makta olduğu H ndı tanda b r 
o:aile plAna H)a o:do umu t n 1 
zim plftnı. IDC'\ cuttur. Bu pi n 
karı kocanın s:ı:ıdcti ıı; n de el 
zemdır. Dır ailede ı;ocuk do 
~umunun mC'safrlı olma ı gc
,.ek anne, gerek e cocuğun sıh 
bati için faydalıdır. 

llindistandaki doğumu tanzim 
prnnııı..a paralel olarak J:ıponva
da 1048 yılındanberi çocuk du· 
~rmck kanunen k:ıbul edılmi 
tir. Brnce bu hareket \ e bu plaıı 
fikirlerime a)kırıdır. 1048 il 
1950 scnC'si arasında Japon~ ad 
:? milyon çocuk düşüriılmilstur 
Bu e\·vcla tehlıkC'dir. Ondan on 
r:ı tıbbi \'c ahlilki noktai naıar 
l:ıra aykırıdır. Çocuk dü!;ürmek, 
ııüfusun artmasın:ı karşı ) e"Anr 
çare değildir. Bırlnde henll: 
başlamış bir hayata son verrnC'k 
aiğcrinde bö}le bir ha)atın ha • 
lamasına mani olmaktır. AmC'r• 
k~d:ıkl duruma ı: lince, «Aik 
plfınıD bundan 30 sene ewrl 
Marsaret SC'nger En~tııu U ile 
r.ıc·ydana çıkmı-tır. Du ün Ame
rlkada 150 bin .çiftC' rehbcrı:~ 
ec!ilmek!cdir. Biz doğuınu tan 

tc a~r i•ap:ı o Yun:ıni la· aların ne dereceye k:ıdar doğru meklo en bUylik idealime k:ıvuş 
orıa do u ıle ~Un betle. oldu unu teshil m:ıksadl,lc bli- mus oluy~rdum. _Trakya sınınn-
o c k y'I d m tun Bakanlıklarda sıkı bir t:ıh- da bir koyc Ulyın olunmuştum. 
E{~i b~~ ; 1 hıp sa. k Irat açılm:ı~nı ~mretmiştir. Gençtim, hav~tt~ hcııliı tecrübe 

1 
ıim mesC'IC'slnl ailenin tahd•dı 
clarak almıyoruz. Asıl me ele 

• çocuklara istenilen ancı kavu 

\ kuV\ etli b :ır, biti · T hklkat''lll46 yılından bugü- kazaomış ~rğıldım. Aradan bir 
\'e clı r 0 t;ı d kadar 0~ devr .. "c mlltcaJ. sene ~cçlıkten sonra kıta ha-

·1 b 1 1ncü ntı ~ yatına lntıhak etmeye b:ısln-.ı ı c ır ı r. 
1 

.n ı 
'iltı. t b ı l 1 m dım. Bu sıral:ırd:ı Alman ar u 

c u m r e ev ?\fare al Papagos, bilhassa MU· gar topraklannd:ın hudutl:ınmı-
k do t..: ne mü b (1 rı~ .na :ılat Bakanlığında yapıldığı uı kadar inmi!;lerdi. Biz bu 

,~.de dah:ı kuV\etl nmC' ı ıddia edilen suiistimallC'r lize· yilzden ancak avda bir defa izi-
1nden gc n h r t lil gay r de duru1masını emretmiştir. ne çıkıyorduk. İstanhula gelişlc-

':rf1cdecek rr. b t İddia edıldiğine göre, bu ll:ı· rimizde kıla ihliy:ıçlarını gic!r-
,- a Papa o e> n ına k 1 k 11 1 1 b' k · Ilı! • ' • h k :ın ı ·ta ;) ı arc an ıcrı ır ço rclıilıyor, ne <'ğlenmcye ne de 
: fıbrıs ~ 1 

a • reznlC'tler \0 uku bulmuş ve bu ailemizle oturmaya vakit lıula-ok e demı tı~ 1 aracta, kamyon permileri 200 al· mıvonlnk. Bu izinli gclişl<'rin bi 
1(1br ıbrıs n1ıe .e C'S 1. tın· liraya (takriben 10 bin Tiirk rln.rle Jıir iiğlc iizcri yanan 7.ey-

ıs nl(' (' (' ıne ge ınce, r ) t 1 t 
\' 1 1 h . ruına sa ı mış ır. nep Hanım konağında bulunan, 

unan ı arın ru unu VC' n· b' 1 · k t ·· · .. ~ ·ı 
ıı ka a tıran bu mevzu- ı er ır reza etın de ya ı Fen FakııltesındC'n o,ı.:;rcncı er ye 
6me~ n sup he lok ki bu· nallilı}atında vu~u bulduğu ha. mek tnt~l~ne •. çıkarlarken bl.r g~i-

tııl' cut h k 1 C'r ÇC'rı;evesi ber vcrılmcktcdır. zcl kız ı::ordum. Mahrumıyct.ın 
n 1 rekt ı ş kilde ç lı· O zamanki münakalfıt Dakanı bende tıntıtturduj!u s~\·m~k Jm. 

\•ır H:ıcıpanosun yakınlarından bu. t o ?nda r:ınlan.ın~rdı. Dıra7:. d:ı 
lunan BE'lı;ikalı bir kadının da k<'ndımc olan ltımatıa bu gu.zcl 
ı tırak ettı i bir grupa, bu nak· kıza 5ahlp olmaya ~ar~r verdım 
li)at sa)c inde mühım paralar O s:ece tanıdığım hır :ıı~e \'asıta
azandırdı 1 idclıa edilmektedir. ın ile luz.ı~rcrl, ıınncsınc!c.n i!ı

Doğan 1':ınyer, rsi J\lurnffcr Tany er \·c çocukları ~·a\ lan ile Turan 

ay sonra geldi. Ben hu arada liyorsun ... • 
üsteğmen olmuş ve kanunun mü Adalet komisyonunun bu adi· 
saadesi ile resmi nikflhı yapmış- Iano kararı karşısında Doğnn h:ı
tım... klkaten bir çocuk gibi seviniyor 

Ordudıın \ e pek bnğlı oldu~um ve •ŞU anda il yılıp ıstırabı ne ka
bu mukaddC's ocaktan ayrıldı- dar hafifledi bilsen. diyordu. 
ğım 7.aman, daha doğrusu tarde- Sonra duygularını şöyle anlattı: 
dildibim ı:ıman hamisiz, ve beş •- G:ızetccilil!e haşlamazdnn 
parasızdım. Fakat alnım nçık, le- önce, Büyük Millet Meclisine su 
keslz ve \İcdanım müsterihtl. baylık haklarımın iadesi için \'er 

1 
maktır. I>oğumu tanzim etti ı. 
miz ıgibi, çoctıklan dlamı~arilara 
da l'ardım etme~ t:altS~orıız. 
Doihımu tan ım pr bl mi 

ile 15 11\emlcket me "'ul olmalı: 
tadır. Pek yakında totllan cak o-
lan MıllC'tlerara~ı kon reye Tür 
kiyenin de katılaca 11"1 ümit e 
derim. Du sulh \C sel ımetl ko 
ruyaeak bir dünya mC' ele idir • 

Prof. Stonc do umu azaltma 
bakımından okuma \ c ) azmıı 
nisbeti az olan Hindi tan iç n 1 
yaptıi;ı bir teşbih örnn ini os "i; 
trrmişllr. Bı• tC'sJı h "3 tan !Mir .::: 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Hedefimiz : 
Selamet 

rnası 1 lnridcı 
surlara bırakmı~:.ıırdır. Ilunl:ır· 
da her hanrıl bir şah a tapın-

Kininli 

ıal fya suik sh 
ile i gili Yıl ız 
Tev if edildi 

Gri pin 
• Bütün ağrı, sancı ve sızıları 

süratle teskin eder. 

• Grip, nezle, romatizma, lum· 
bago tedavisinde fayda lıdır. 

• Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

)'apı· 

içişlerinde yeni 
Nakil ve tayinler 

<Baııı l incide > 
kaymakamı Ali Hıza Aydosun 

vermeylz. bızlm kmmız kımv:ı
ı::er ol:ıcak. mnhrıımivcte katln
tcttlm. Rerlcll'ttilC'r. Sub:ıv:ı kız 
namaı~ elediler. nu lırnl blisbli
tUn al!'vlcnflirdi. Öblir nkşnm 
kıtnmn iltihak ettl~im z:ım:ın kn 
rarnda mlitlıiş bir k:ırar \'Rrdt. 
Hrmcın lıunıı tatbikr koyuldum 
ve 7 ny lı<'r ı:N>r Muz:ıfferc bir 
mC'klup J:tiinclrrdim. 223 mcktııp
t:ın Jılc birini! C'!'\'llP istC'mivor
dum. Zira ııdrC's de ,·ermiyor 
rlum. 7 ay sonra mektubu krsl'
rck l ay onu mrktupsuz bırak
tım. Her ıılln mC'ktuo alm:ıva :ı
lısmış olıın ıu~:ıffcrl; bu bir ay 
lık ihnı:ılin haslalenclırdı ını duy 
dum. Nihn~C't htanbula inelim. 
O (Zlin nlsnnlandık ... Altı ay gcç
mC?drn C'\ lrnmC' ·e kar:ır 'ermiş. 
tik. Fakat 1040 s('ncı:lndekl ka
nun bir tc~mrnin cvlf'nmcsinr. 
mli ;ıade etmiyorclu. Bizim için 
ise r.\ l f'nmek :ırtık bir merhurl
yrt Jı:ıline ı::rlnıioqti. Sivil nikilh 
kn·mak iiıcrr flvlf'lıme mC'mıır
hı una mllrııraat ettiitiıniz ·1a. 
m:ın kimin ,ııiindl'rrli>ıinl h!ıliı tfl
yin cdrmC'rlilllmiz hir nıC'ktııp bl 
ze gö~trrlJıU.. Rund:ı benim SU· 

bay oldu um v:ızılı irll. UoYl!'cr 
arııımuz ~uva diisiiyordıı. Dir .ı::On 
kıtada bulıınQui!ıım sırada aske 
rt mahkı>me tar:ıfınd:ın celbr.diJ. 
dim. B:ına, bir k:ıılı11la nlkfıhsız 
yaşadılhın \ 'C hu kadını bırnk
mnm lAıım geldi i sö,.Jnnrll H:ı1 
bu'ki karım. namııslu: dUrli t '\"e 
iyi hlr ailenin milnrvvrr bir kı
l! idi. Ve bC'n onun irin • bır:ı
kırım. demevi bile ihanC't sa
\'nrd ı m. Cllnkll onu se'i ivorrhırn .. 
M:ıhk!'mcm 3 sene siirclil. Nih:ı 
)et karımın nikGh<iız v:ıırnm:ıkt:ı 
ısrar etti!liın sebehivl cı orducl:ın 
tardım:ı karar \'erildi. llalbııkl 
ben nlkalısı:ı: yasam:ıkta ısrıır el 
mlyor. hi!Akis nikah yapmak ls
tivordum. Runa da o zamanki ka 
nıın miisaadC' etmrcliiH gibi si
vil nikfıhımıza da göz l·ummuvor 
lardı Çocu~ıımun anneci olan 
\'e çok sevdi~lm M kalı>li ka
dına ıstırap çcktirdi~im lcin bli
\ı\lk bir fiznp -duyuyordum .. Al
dığım tard kararının tasdiki 6 

Dii üniiyordıım: İngiliz Kralı dillim dilekçeden çok ümidim 
tahtını, tacını sevclilli karlın :için rnrdı. ÇDnkU 14 mayıs inkılllbı, 
tcrkrtmlstl. Ben ise, çocuj!um ve Büyük l\lillet MC'clisi mensurıla
scvdi im k:ıclının istikh:ıllcrini, rını hıılka yaklaştırmıştı. Nite
şerrflerlnl kurtnrmak iqln sa- kim iktidarı almalnrının :ıknhin 
dece bir lnsnnın <'n m edeni de, benim t:ırd olmama sebep o
h:ıkkından istifade etmek isle· lan konun marlıfosi Anııvasanın 
mi~tim. ruhuna aykırı olduğu için kal. 

Sivil hayatta bir iş y:ı11abllc- dırıl mıstı . İ&tr. hu brnrle ilk li
ccj!imi :zannr.tmiyordum. Xiteklm mit ışı!! ı oldu. il senedir her tilr
de ilk zamanlar öyle olrlıı. Son- IU meşakkat \'C ıstırap içinde .ı:e
ra, hftz ı nnJ:ıyı l:ınmız hrr tUrlU çen benim, karımın \ 'C ı;orukla
mec;lc 1 bize miib:ıh ııösterlyor- rımın hayatı adalet komisyonu
du. Karım bir okulcl:ı 61.(rctmen - nun hakikaten tıdil kararı ile 
lik yapıyor, aldığı m:ıaş iiç nü- kurtulmuş oldu. 

~::. ~olunda bir nıe)il görme. m~ ~ 
Bugünkü .kı~metll genç unsur. \ ~ 

lar iyle Halk Partisinin bir mu· .<l,f-"//fil 
halcfrt \ e mürak:ıbe partisi ola· ...._..._ ________ ç....._._ A 

(C sı 1 incide) Su ehri kaymak:ımlığıııa; Çum· 
ra e ki kaymakamı FahrctUn 

1 •f t nbula ba ı tıc:ıri işle· ı llamz:ıkadının Korkuteli kay· 
•n ldım. Karımla bırlık· ı m kamh ııı~; E •il eski kaymn. 

lııı 11 ktım. kamı Salahattin Alta ın \'ıran. 
iC i a i k ıl m. Ti· §chır ka) m kamlığına; Gbksun 

t kı lerım , b 1 b nı çe- c ki ka~mak:ımı Mustafa Argu· 
n kını ı r annemi kış- nun DC'rik kaym:ıkamlı~ına; A· 
k bu kom ıo u ha r' • lıırca eski kaynı kamı Musa Era 

r. Almı oldu um ı rhı· nın Çumra ka)makam1ı ına; Ma 
"e urmu 0 du um ı m z den kaymakamı :Uurh:m ttın Er-

m ıııle\i refım en unun Darende kaymakamlı ı-
ıtı t' hdıt s , urlija}a 'mu. na; Tuzluca e ki ka) mak:ımı Şe-

~ 
d ı d r. K nun ;)'Oll rına r:ıfcttin Kayanın Alaca kayma· 

t ederek h !arımı arıı. kamlı ına, Ip ala e ki ka) maka· 
~ap, ım ılk i olaca' tır 1 mı Durmuş Erk:ılenin Kelkit 
!! banızdan k l:ın parayı kasm:ıkamlıljın:ı: Polatlı eski 

lı r . k.. makamı l\I. llıkmct GUI enin 
~ c dı ınız 'e ann nızı t:ı· I Sı• C'r k ka' m:ıkaml•ıtın:ı; 1\ııvak 

le t<.'hdıt cttı ııılz idd"a ki k ~makamı İlhnmı llnllı-
nın Karacasu kaymaknm1ı ına; 

on- Kadınhan eski ka) makamı Ne-
zih Okuşun Hacıbektaş kayma. 
k:ımlı ına; MC'riç eski ka) maka. 
mı Hüse)in Öğütccnin Bigadiç 
kaymakamlığına: l'rfa Hukuk 
İ l ri l'ılüdur!I Oı.man Erdemli-
nin Silrliı; kaymakamlığına nak
len \'e yeniden tayinleri tensip 
edılmiştir. 

Köprülü 
\e Wası ı lnchle > 

sorsun- tatbik edilebileceğı kanaatini 
vermı tir. 

~~~çta:~nc:d~~ a:~:~ı 1ts;~. ıa:~a bak~~:::a·m~~!~ yı~~ı:!~~~ 
1ıtıı ım• Kcndı ıni 7 aydır Tür:.iye, Yunanistan ve Yu os
edı ım gıbi, hıç bir zaman 13\'Ya~a şimdikinden daha fazla 
t'a taşımamı ve kullanma. kcri .) ardım .) aoılma ı 'e bu 
dır. il ç bir z.aman da ta orduların en modern si!Ahlarla 
lasıma)a Juı:urn gorme·, teçhizi ehemmiyetle nazarı iti· 

' bare alınmı~tır. 

fuslu allr.yc yctmlyorclıı. Ben c~- Bu hayırlı haberi l'\'e blldirdl
miyet dışı l.'dılml~Um. Resmi va- {:in zıımankf, karım , , . çocııklıı-
7ifc nlm:ım,ı imkAn yoktıı. 1047 rımın dunımunu tarif etmeme 
senC'~inıle k:ırımın imkilnl:ırın ı imkan bulamıyorum.• 
kcndilrrlıır hnsrrdı>bilmck icln Zabıta ve adliye muhabiri ar
\'anlarınd:ın u7,akl:ısmavı düşün- kadasımız Doğan Tanyerin, ada
<lilm l\hıvnff:ık olur anı dönecek !et komi yonunun \'erdiği kara
tim. Anlc:ıraya binhir mUskliHltla ra ı:öre, blltiin hukuki neticele· 
ı:lttim. ÖYie bir dc\lrdi ki: çal· r iyle beraber rütbesi iade olun
rlıl!ım kapı vllzlimP. k:ırıanıyorrlıı . m :ıktarlır. 
ilk ı ime lılr inş:ı:ıtt:ı amrlc- l\lıığ<lur olduğu ve çok sıkıntı 
llklr h:ışladım t kC'lrlC'rden üçün çekti~i ı;rnelerde, 'eyzen'in •A
di knta lııırç tn~ıyorrlum. Sonra zfıb.ı Mııkadrl P.S• :ırllı şiir kltabı
blr ekmekçi fırınında h:ımıırkiır- n ı okııyarıık teselli bulan, \'e ya. 
lık ~ nptım. Orad:ın Hamdi ni!n rına ümitle Ye hayat sevgisiyle 
adında bir otelcinin katibi ol - bakan Doğan, ·O milthlş şiirleri 
dıım. CJlindC'll im 75 kunıstıı. Av unutamam amma 12tırabım &im
rıca Hamdi ııi!:ıya alt fırındJn; dl bu ~dil kararla dindi• di-

linde 1 kilo ekmek alabiliyor· yor... _ 

c1u:kıırnrla ~eçlrrli im a ay be- Bir fabrika 
nim hav:ıt linivrrsit.t'm oldu. Te- Af h k b 
~rllimi 'l'VZ!'n T1>vfik'in •M.ah 1 ey ine fa i at 
Mukaddes• indeki me l·ur • Iil· 
n5eat• ve •GcçC'r• gibi siirlcrlni 
okumnkla hııhıvordum. nir ı:ıün 
Hamdi ııl(a henfm tahsilli oldu
tıuınu nnl:ıvınca kovclıı. Yine fş. 
ıılz kalmı~tım. Ornrl an 1zmire geç 
tim. Blh tik bir tie th:ınedf! fi. 
riim i folme amelesi oldum. 6 ay 
içinde lşlC'lmC'nin ustahaşısı na
mını ve nlhnvet mUclllrll haline 
J'{l'lclim. F.llme 500 lir:ı kadar m:ı 
noŞ J(C'Çmr>ve b:ıııladı. Ve ailemi 
izmlre aldım. Bir av ~onra işl nt
me kanandı, açıkta kaldık. f.:. 
tanbul:ı hu sefl'r. karım da hciz 
oldufu h:ılde döndük Uzun mii
cadelelrrden sonra, ·Son Posta• 
ı:azetcsloe muhabir olarak gir
dim. Sonrasını da arlık sen b l· 

Royal ı;ikolata fabrikası sa· 
bipleri hakkında zabıta tarafın. 
dan takibatıı ieçilmiştir. 50 ku· 
ruşluk çikolataların amba lAjları 
içindeki bayrak serilennde Orak 
Çekiç işaretleri olduğu iddia 
edilmiştir. Fabrikacla yapılan 
aramada orak çekiç resmi oldu· 
~u iddia edilen 4000 adet basıl· 
mış kağıt bulunmuştur. 

Ayrıca, Galata, Perşembe pa
ıarı Yıldız matbaasında da bir 
arama yapılmış. burada da ba
sılı kağıtl:ırın klişeleri de ge. 
tlrllmiştir. Fabrika sahibi Apos. 
tol Etrapalos. m•tbaarı Sotlrl 
Mcreksl. klişecı Önnik hakkın
da takibata başlanmıştır. 

rak )"erini doldurmak imkin· ı 
sızdır. Bunun nkılması 1876 hl· 
rinl'i i'\Ieşrutiyet hareketinde, Tc
rakkipen·er , e Serbest l°ırkalar r 

tcrrlıbl'sinde memleketin u ra· ı 11 
dığı fcUkellerln, bir dd ılaha '" 
tekrar edilmesi 'e dcınokra inin 
tek a\·aklı kalarak a ıl rulıunıı 
kaybetmesi gibi bir nrtke \C· 

rlr. Rii\]e bir Akıb ti memleket 
\"e llalk P:ırtlsi hesabına önle· r 

ıne c çalı mak hepimizin \Ozlfe • 
mlzdir. l"akat, terek kcnıH par ı ·O IK a 

till'rine \'e gerek menılelıl'tin r 1 1 

i likb:ıline kar ı mr ulh et dll\. r 

gusu la ı •an b:ıslretli \r. itidalli 
ll ıı lk Partl1111'riıı şalmhırın :ır 
kasınrl:ın ifrat N'rey:ınlnrına k:ı. 
nıl nıırnrıık, Jıendl s;ıfl:ırınılnki 
kin \·e ihtirasa karşı fren \ :ızl. 
c i r<iirmelcrl çok Jı:ı, ırlı olur. 

lliitiin 'aziyetln tesl'llf \ rrcn 
tarafı rah:ıtsızlıfün drrln olma· 
m:ısı \'e mahdut ahı~lıır arasın· 
daki lnfi:ıllerln nıabsulil hıılıın· 
mosıdır. Bu itibarla bu derdin, " 
h~r halde rlr,·ası hıılı•n:aca ına 
\ e tehlikenin iinlrnrec.ine ın:ın o 
mnk hatü sa3 ılamaz. 

Ahmet Emin Y Al MAN 

Osman Gazi' nin 
Kavuğunu çalan 
Bursa 18 - Şehrimizde garip 

bir hadise olmuş, hır şahıs Top. 
hanedeki O.,,maıı Gazının lfırbe- ı 
sine girerek, O.,,man Gazının ka 
vuğunu çalmış \'e bunu b ına 
giyerek sokakta dola m a h 
lamıştır. Halk bu kı. Cette d ı 
!aşan şahsı k:ırakola haber ver 
mlstir. Bu şahsın bir akıl has· 1 
tası olduğu anlasıldığınd n ka· 
vuk alınarak kendisı serbest hı· 
rakılmı~tır. 14 • 

1 2 3 4 
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Hiç bir dolma kalemin erişemediği bir 
mUkemmellyetl haiz olan SHEAFFER'S, de· 
ğerli bir hediye arayanlar için hakiki bir 
nimettir. 

Tek el \'e tek hareketle i,lcyen mürekk"p 
doldurma mekanizm111, el ile teıviyo edilen 
iiltü une ucu ... tekli hiç bor.ulma)·an harika 
raptiyeıİ.- ahenkli, güzel hatlan ile HEA F· 
FER"S. dün)anın en eağlam \'e en ıarif dol· 
ma kalemi ... •e Yılba~a arifeıiode en kibar 
\e en makbul HEDİYEDiR. 

Dolma Kalemleri 

Sheaffer's Craftsman 
Sheaffer's Admiral 
Sheaffer's Sovereign 
Sheaffer's Statesman 
Sheaffer's Valiant 
Sheaffer's Sentinel 

de Luxe 
Sheaffer's Crest 

25 TL. 
30 TL. 
40 TL. 
45 TL. 
55 TL. 

65 TL. 

de Luxe 75 TL. 
Sheaffer's Autograph 85 TL. 

Türkiye Umum Müme11ili : KO.Ç TİCARET T. A. Ş. Ankarı • lıtanbul • Eıkiııobir 

1 tanhul .Uaı ~akıt hı;ileri ~en 
ılilı.a'ı Baııkanhğından: 

·endıkamızın ) ıllık adı gen('( 
kurul toplantısı :!8 aralık 1952 pa 
zar gıinu saat 14 de Be) koz. ı:cnç 
hk kulublindc yapılacaktır, sa) ın 
uyr.leriıı te~rifleri rica olunur.• 

GÜ1'DEM: 
l - Yıllık faalı~ et raporunun 

okunma ı 

2 - .Mali raporun okunma ı 
3 - Her ıkı raporun tenkidı 
4 - Dılcklcr 
5 - Yonetim kurulu seçımı 
6 - Denetim kurulu seçım! 
'T - Ha~siyet di\ anı .ı;eçimi 
ı - Kapanış. 

ÇEKOSLOVAK 
Elektri~ Sanayıtnin 

Sayaf 

Se\ dıkleriniıl 
bir 

Türkiye Mümessili 

Mokina Elektrik Evi 

Limited Şirketi 

Bankalar Cad \o 53 Tel 12228 

i ST Al\ 8 ll.: 

Galat;ı \l('rtehanı •ok • 
Tel 41975 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat İlônları ---30 ton toz eker kapalı ıarCla 7.1.1953 çarşamba saat 16 30 
da Bursa Sa Al Ko. da satın alınacaktır. Bedeli 41,400 
1ira geç ci tcmınatı 3105 liradır Şartnamesi Ko. da görülıir. 
Teklı! mektuplarının ıhale saatinden bir saat evveline kadar 
komı ~ona \cıılmc i. (4':35-19669) 

* Pazarlıkla 2500 lıralık zeytin 2S 12/952 perşembe saat 10 
da Topkapı ~lahcpe \s. Sa. \1. Ko. da satın alınacaktır. Kcsın 
temınatı 375 lıradır. Sartname i Ko. da ı::örülür. (4751-19732) 

lmtıyıu ·abıbt: Sl:'ıiAl'I KORLE 
nu sayıda :na fslerirıl fiileD tdare eden mes'ul müdür: 

MELlB \'EXER 
n'ATMO Gn~tceitlk .e Matba:aolılı T. A. e. - fstaııbul 

\ 'A TAN MATBAA 1 

OSMİA. 

ve 

öLÇO lLETLERI 
ihracatçısı 

K, VO S. A. 

Praga, Çekoslovakya 

ABE!\1 KD\TASffE EVİ 

Yeni Postahane cad. !\o. 49 
İstanbul 

' ~..,._, O K T O R .. J 

Raif Ferit Bir i l '~~ 
ı \'errm •• DalıDI Rastal..ıl 1 

lan Hütehamn 

1 

l 
ı ı 

Muayenehane Be~ikt.aı 
Tramvay cad. Emniyet San 
et ı vanıncta 1\o ı:ı , lel: 
84395. Muayene 17·19.:S. Ev 
\.ılı Konağı Cıd. flio. 33 
Başaran Ap. Kat 1. felefon: 
H:lfıA4 

VATAN 
İL;\~ Ftl'ATLARI 

Başlık maktu ~.-
2 nci \'c 3 üncü 

uyl.a ~anlimi 4.~0 
f Qncll • 3,-
llln sayfası .. 2,:50 

Mahkeme, icra, tapu, 
nntprflAnları ~antlmt 2.~o 

DOKTOR 

RİFAT iNSEL 
Mıde ve Baıırsak hastalık 
ıan, Basuruıı amellyıtsu 
tedavlst. 
t\'işıntı,ı - Kumell Caf. 
Sevin Aparl No &. Tel: 
1<3433 

Ankara Belediye Başkanhğmdan 
1 - Kızılelma mahallcsin-:lo Anafartalar cadde.sınde ima· 

rın 4241 ad:ıııının 4 p rselindc bulunan Helcdı~ e malı şuyulu 
( 41) :'ıl2. yer satılmak Uzere kapalı zarf u uli:i le arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - :\Tuhıımmrn bedeli (20500) lirııllır. 

3 - Temınltı (1537) !ıra (50) kuru~tur. 

4 - Teminat Bcledbc ,·ez.nesine yatırılacaktır. 

5 - Şartnamesi her glin Belediye Öl.ilik \e MuameUt Miı. 
dürliığu kalcmındc gorulebılir. 

6 - İhale i 2.1.1953 cuma günil aat 16 da Bclcdi)·ede top 

l lanan komıs)onda yapılacaktır. 
7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesi sara· 

Jıali ~eçhılc hazırlayacakları teklif mektuplarını belli ~tinde 
saat on beşe kadar makbuz karşılığında komıS)on başkanlı 

1 ğına 'ermeleri. 0960t) 

RONSON STANOARD. Gayet za · 
rif 'e sağl::ım olup, herkesiıı 
tercıh ettiği bir çakmaktır. 
TL. 32 

RONSON DIANA. ince işlemeli, 
glimüş kaplamalıdır. Her t,;V 

kadınıııın beğeneceği, bir çak· 
nıaktır. TL. 75 

DÜNYANIN 

EN İYİ ÇAKMAGl 

basınca yanar 
bırakınca söner 

e 

or 

RONSON QUEEN ANNE ve dığer 
ı:;uınuş kaplamalı masa model· 
leri, salonunuza sus veren bire· 
harıkadır. TL. s:; 

ltONSON WHİRLWİND.Alevi ruz· 
g~rdan koruyan hususi bir şı· 
perlc nıiıcehhcıdir. Her havada 
yaııar. 1 L. 42,50 

TAKLfTLERDEN SAKININIZ - MARKAYA DiK AT 

ELi SURLA ve ORTAKLARI Galata. l~tan'bul 

-


