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DıJİJleri Bakanı 
Roma'ya vardı 

• 

6a:ete111i: lıeı· güı;l 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU sa?Jfadıı• j 

C. H. P. de dün Beşler 
toDlantısı yaDıldı 

ltalyan .. gazeteleri Türkiye .. dostluğuna 

b elirtivor lar 

Bugün mühim bir toplantı yapacak D. P. Meclis Grupunda, 
C. H. P. mallan tasarısı hakkında konuşulacağı ve bir itidal 

havasının hüküm süreceği zannediliyor 
verdikleri ehemmiyeti .., 

Köııriilii!' h119 iiıı İtalyıııı Cıınılıııı•başkııııı Grupta 1340 Anayasasının kabulü ve Dışişleı•i Bakııııı ile göriiştiikteıı 
l\1apoli' ye gidecek lıakkında ınüzakereler yapdacak 

Tansiyo~ 
Düsecek 

\,\l;,\1": 

Ahmet Emin YALMAN 
Millı mul.adılr.ratın M~' k \P. 

iıJarr.sine ait lıa lıla meı. u
li.) rl payını l'lhcltr ki iktidıır 
me\kfindrki hiiküınrt ıo,ıı. nu 
itibarla huküınetinıiıin rei i tn
ı·afından :ırlr.dilrn siiz.lcri bir 
ı>cııet ılhc kar~ıl;ıımık \e hö,lc 
rnetlcr etr:ıfındıı 'ÜlılP. ~ u:r. ıle

l'<'ccdr. kı celi \C itibar kurulma
sını bcklrmck lıakkınıızılır. 

~\nkarada ha ın trm ilc:ilcrh lr. 
apılan s;on trnıaslar f' na~ınıla 

na .. b.ıkaıı ı\dnnn l\lrndrre~ 'il 

J:tırrl ifadcleı·ılr hıılıınmfötur: 
•f'luguıı si)ll~i hıin'l~nıirdr nıM·· 

llll l.ın hon :ırıLı '" .ı:rdddir. 
(,rrı;inlik nıuı l.ıka kı•<ı ıanıanıla 
ortaclan kalkar,ıJ.; H normal dıı-
111111 'rı ine grlrtl'kliı •• 

nrnıokrasiılrn ınak~:ıt, memle
krti nınrakııhc etmek '" ıniina
J\asaııın niııırllrrinc ka' u tur
nınktır. Hunun b;ı lıı·a \asıtaları 
ar:ısınıla 'rı .ılaıı sh .ıq ııarlilrr, 
lıirlıirlrri\lf' k:nı;:n \c gurültu 
kin mr' d:ın.ı ııctirilmi tc kilat 
ı;:n ılJmaz. nıııılıııın milh•tin "". 
metli 1anıanlarıııı İ'il1lf \l' .•ner-' 
jilrıini hcılf'r rtıııcgc hakları 
~oktur. Jla.,b.ıkanııı lı:ıhsctti i 
\Uk rk tan•l\on hali. iırııi \Cj 
ı;:-cçiıi hir rklldc k.ılıııazsa, ılr
ınokra•i, drrılinıize ılc\":I olac·ak 
~rnlr ~haM hıın)Clllİl kin ~itgi. 
dı- 1rhir Hriur ı;rt"er 'c gıiniın 
lıiı indr ifr:ıl 'r .ınaı h i hasa. 
ınak 3apan 'eni lıir i~ıibılat ida-
ı esi karsınıız.ı dikilir. 

Eisenhower, 
Maddiyatçı hk 
Aleyhinde 

J.110 ıııltd Prıu 

A nkaıaıla bıılıındugıını :on ~ün: Ne,~ork, 22 - General Ei en 
lrr 1:ııfııııl:ı muhtr.lıf • ı~ası howrr bııgun Hürrhct l\lue e 

içtihatlarda \"2t:ınd~ l~rlil ko.

1 

sesi Cemiyetinin yılİık toplantı· 
nusmalar aııtım. ~rtıı·ede u sında 'erdiği demeçte, AmerikP.n 
kanaate \ardım ki ortada h:ıllr- milletinin esas din kaid .. lc:-inl 
dilemiycl"ck bir mr5rJc 3 oktur. asla unutmaması kaydiyle, Birle 
l111giın gözumuzde hih•ihrn ihti- ~ik Amerıkanın komünizme kar. 
l.if 'r, hu ıımctlrr. karşılıklı iyi :ıı ~iri•tiği ideoloji harbini kaza. 
nh ctlr koJa,ea ortadun kalkar r.~cağını sö~ lcmıs \'P. demi~tir 
'e mfllrtiıııiıiıı mıın Hllardan- <He\3mı a: 7 Sü: 2 del 
hl'ri hasrı-tini \ckligi l'mnİ)f't"' 
l~t ikrar, s:ıı:lam hir htirri ·et nl
J.lmına ıla,nıınıak suır.ti~ le, ku
rıılııı. 

D.P. kongresinde 
Bir delegenin 
Akh bozuldu 

nutıın mr•l'lc, ma1İ) r ait h·a
ıd an'anrlrı i hir iikii olarak ka
hıılrlrn \'ıtZj?l'rmeınir \r '!l'tmi~i 
hırıılrnrak aliıkalarıınm j,tikbal 
lslrı i iizerinr ırk ir rtnıembdir. 
İcra \(' mtirakahr. nıes'uliyctlrri- 1 Antalyada intişar edM c ŞcU
ni ta ıyan si.)ası partilrrdrn hrr- e • gazetesinin bıtdirdiğin_e ı::öre, 
hangi biri mii hrt memleket Bur~urda yapılan D. P. ıl kon. 
hl'dcflcrini' benim f'r 'e karljı gresınde muessif bir hAdLe ol
larnfın ah 1 'c mrnri hikum- mu~; kongre e na ında Fethi 
lannı re\ ap ıı hıraJ..ırsa 'a1h C· Çelıkbaş l~izbinin öndcrlHlıni ~il· 
lı- J;olaH'a hiıkiın olıı~ ~ r diqcr pan Hılm_ı T~kgözle karşı t~ra~ 

'
~ f .11• 1 ıl arasmdakı nıunakasalar, Jlılmı nra 1 'a mı 1 j?B\(' r.rp Ol(nı T k .. .. ki" 

\'uriınırğr. ,.c\:ı sh;si bir intiha- o ·gozun a. ı muvauııesi.ni? bo 
r 1 1i 1 1 

zulmasma sebebı) <'t Ycrmı tır. 
ı ııoze a maı;a nıf'ı 1111· cı rr. <DtYaını ~a· _ .... 

8 1
, 

llalkımmn eıi kudreti unıu- •J • ' Su. < > 

ıııi~ elle sanıııtığınılan ~·ok )·iik
ı.rktir. 'J ürk \'ntıındııo.J:ırının Jıü. 
yuk ek,eri) eti. h i ile kötÜ)Ü, 
akla kara~·ı birlıiı inrll'n kolayra 
l\'lrtr. Jhınu mıımkiin J..ılan trc
tührlcrİ mıın ıntiıldrt, nnı ~ a
naraJ.:, k:ıhır çrkeı't'k biriktir
ıtıistir. l\Jilli lırdcflrr i tikame
tinıle sarfedilerek ı:!ayreller mut
laka se,·iııç 'c ıınlnHsla J..a'lıla
ııac:ıi:tı ~ihl, bugıinkıi lirızi ,.e ge. 1 
dı i tan i~on \azi;)etini kiiıkörü. 
ne ılr\1ım cttirl'n taraflar olıır

ısa, hunlar. milletin ~öıiinden 
ıhişml' •r. mahkumdurlar. 

A ııkarada l apılan baSln top. 

A ııocıııltd Pruı 

Roma, 22 - Turkiye DışiiJerı 
Bakanı Prof. Fuat Kopruliı bu
sun trenle Paristen buraya gcl
r.ıiş ve ista;,,yonda !50 kadar İtal· 
yan drYlet adamı ile Tilrk Elçi
lili mensupları tarafından kar
~ılanmıştır. 

Köprülü kcndbini kar§ılayan 
gurupa 'rrrliği J<'ransızca hita· 
bt'de ezcümle şunları söylcmiş
tır: 

«- Dost ,.e müttefikimiz ital· 
yan mılletine, milletimin selAm
larını getirrnektle ron derece
de bahtiyarım.» 

Türk de\•lct adamı yann f. 
talyan Cumhurbaşkanı Luis:l Eı 
naudi tarafından kabul edilecek 

IDeumı Sa: 7 Sü 4 de) 

Anlhon) J;den 

EDEN 
TÜRKİYEYE 
~F.tECEK 

<Yamı 3 üncii a) Camızda) 

l/uıı .ı Jtul a~rır u r 
Ü:\'Mı·:zm:s ~.\B,\H,\'rTI:'\ 

Ankar;ı 22 - na.bakan Ad· 
nan l\lenderesin muhah!, müsta· 
kıl 'e muvafık ı:azetelerın baş
muharrir 'c sahipltthle yaptı. 
gı son basm toplantısındaki ko· 
nu$maları ısi~asi mahfillerde ı:il· 
nün meselesi olmakta devam 
ttmektedir. 

Halk Partısi reislcrhle Parti 
umumi idare heyeti ve grup ida. 
re be)ctinin muşterckcn J;enel 
başkan İsmet İnönünün reisli· 
~inde yaptığı dünkü toplantının 
bugun de de\·am edeceği bek· 
lenmcktc idi. Bunu aUlus-. ta 
yaı.mı§tı. Fakat öğrendiğime gö· 
re bu toplantı <"arşamba ı:ünü-

ı Deumı , a: 7 Su: 7 ele) 

IDin adaıftlarının kisvel 
1 giymeleri teklif edildi 1 

Zonguldak milletvekili R. Sivişoğlu, dini kisve hakkmdaki 
kanunun kaldınlmasmı istedi 

C H. P. Genci Ba l.anı 
i met İnonü 

na~hakan 
,\dnan l\lcndcı c 

1 FAS'TA YENİ 
HADİSELER 
OLDU 

.Lıuz4a!u J.ıaıuı 

Rabat 22 - Son 24 saat 
itinde Fasta baıı bfıdiseler 
olduğu bildirilmektedir. 

Cumartesi)i pazara ba:
l l\ an gece bir emniyet me
muru ~nahını almak istiyen 
bir Faslı tarafından \"urul
mustur. Mutccaviz derhal 
tevkif edilmı ur. 

!I 

1 
1 

Diğer taraftan. Kazablan
kada pazar gecesi bir AlTU· 
palı bir Faslı tarafından tc
C'.1\ uzc uğramıssa da müte· 
ra' ıı derhal .)akalanmıı;;tır. 

Xıha~ct, on kadar Faslı 
ıkı tak 1 ~oforline hucum 
cimi Jcr. aralarından biri ya 
kıılanmı~ır. 

Tunu Re) inin ço< uı.ıarı 
bab:ılannın hareketini 

tP.nkid edi}Or 

1 
Londra 22 <Naf<'n) - Tu-
fHI'\ :ım1 "ll' ': ~ii: 1 d~l 

-~~~~ 

İçişleı•i E11eii111e11i teklifi 

''11'~···· 11t;ı·ıliif:ıiiıııl1.!ll 

i11kılıi1ıl111•1t 

ı•f.!tlıleııi 
nu ... ıl Jtuhb ..... ruf ... 

1 
Ankara 22 - Zonguldak mıl· 

lel\ckıli Rıfat Si\ i~oğlu, dın a
l damlarının dını kiS\l"ll'nni alela 

de gunlcrde ~ı) mıycccklcrine 
dair kanunun merıyctlcn kaldı· 
rılnıası için bir teklifte bulun· 
muştur. '.\Jillrlvekili u gcrckrc
leri ileri siircrek lcklıfın kabu
lünü isıenıi~lir: 

Başbak 1111, << Mııhalefet 

'Jıize yar~ııneı olsuıt>> dedi 
Basın Yayın bütçesi görüşülürken tenkidlere cevap veren 

Adnan Menderes, radyo tekômül içindedir, dedi 
o Bazılarının çok kıı;a kollu , 

kısa etcklı. açık sogüslu ve in. 
ce entari gı)mclerınr mukabil, 

U>cuını ~a: 'i ~iı: 3 deJ 
«Sikayef mevzuu durumların zamanla düzeleceği tabiidir» 

A br& A ııı 11 ;-!llm __ , __________ 111, 

Ankara 22 - Bu" un butte ko. ' Ju Ajansı 'c baı.ın suçları üzerin 1 

,....... 
İfrct Halim Onıı diin J.01111,ın:ı~ıııı ~ aparken 

Yugoslavyada 
Siddetli bir , 

Kurakhk var 
.L1111dıılıd 1'ruı 

Bclgrat, 22 - Harp onundan-

LaA. iklik koııfeı•aıtSI beı i Yııı:osıavyıınııı yakasını bı 
rakmayan 'c bu sene, dlger yıl-

ha,..,.dl•S. e)ı• • tara kıyasen çok daha iddetli deCtl geçen kuraklığın tesirleri her 
• ~ ~ tarafta kendini belli ctmckte-

mLyonu öğleden enci \C sonra. de durmuslardır. 1 
ki loplantılaı ında Ba ın. \'ayın ilk olarak soz alan Cemal E
,·c Turizm genel mlidurlüill\ bUt- yUboğlu CC. H. P.) Demokrat 
çe ta:.ansmı nıuz:ıkere etmiştir. Partinin iktidara .. eldiği ;;ün· 
Ev\'elcc de tahmın edildiği .. lbi denbcri basın hüı rh·ctı konu· 
müzakereler hararetli tartı ~ma- sunda millete muh~lcict \ ılJ a. 
fa ra ebep olmıı tur. C. H. P. \'e rında yaptıkl:ırı \'a .. dleri ge~çck 
Kô' lü Partısl milleh ek illeri hü le tirmek şöyle dursun kendile· 
kumctin ba~ın politıkasını Sid- rinden önce sal~ha doğru "'İden 
dctle tenkld et mi !er \ e bil has- yolu ~cleta tıkamaya çalışı~ bır 
sa radjo, reı.mı ilanlar, Anado· ıne\'anıı ~a: 7 Sıi 4 d~l 

Groıııyko'nun garip 
bir iddiası 

M il/ iyetç i/er Derneği mensuplar1, toplantmm j di~·usosıa,ya evvelce harkc sat- Sovyet ~~/egesine göre, Amerikaltlar Çin esir-
havasını bozmagw a yeltendiler Prof Öztürk on- tığı bellibasıı ı;ıda J?ııddclerin- lcrını «koboy» olarak kullanıyorlarm ış 

• • ı ı <De\llmı Sa: 7 :su: 1 de) 
lar1n suallerini siyasi bulduğundan reddetti "'0

m1
'
4 rruı 

K T k "'I ·ı Ne\')ork, 22 - 'Rus dclege:;i h;ırcketlcrindcn dola)ı derhal 
'rurk De\rİm Ocakları tarafın 1 Halkc\İ alonunda baslamıştır. ür og U 1 e Andreı Grom)ko Birle~ış l\Jıl· takbih olunup suçlu ılan edıl. 

dan tcrtıplenen uUiklik )lafta· Topluntıya De\'riın Ocakları l<'tlcr Genel Kurulunun bütun mcsini istemiştir. Gromyko kıir-
sı_'.' toplantı_ ve konf~ra.ns~a~!n.J 1 isıaııbul İl B:ı~kanı Rıza Sl'rhal Alaka nl arasında 6ece ı.iıren toplantı 1 sırasın:Ja sUye çıktığı z:ıman, ;\Orgun de· 
dun ıı:ıt ı., d!! E-kı Emınonu WMamı Sa: 7 ~u: :; del · sabaha kar§t süz almış \e Kore- legelcr koltuklarına yığılıp kal-

M k 
de J>ongam adası kamplarında mış ve halka mahsus galerilerde üna aşa komünist harp c irlcrinin kütle ise, gözleri uykusuzluktan kıza. 
halinde öldürüldliklcrlni ileri sü- ran yalnız 35 kad:ır dinleyici ha 

Yarınki yurt 

ilôvemiz: 

Erz r m- ars 
serh t ilavesi 

Yarınki sa\'lmııla okuyu· 
culanmıı.a hr.dl)e f'dilec,.1' 
) urt ilıhemlı; dP.mirperde· 
nin cşlğinde bulunan Erıu
ı um le Kars \ila)etltti hal· 
kının maziıle ta~ıdıklan ,.e 
bugün dC\·am l'ttirdlklerl 
h ma et nıhllc alakalıdır. 

Ayrıca 7 ocakta Erzurum, 
14 ocıktu Kar lla\ elerimiz 
çıkacaı.ıır. 

Hama et nıhunda EJ"ZU• 
rum l'e Kar la brrabl'r olan 
Çoruh 'ili> etinde hüküm 
5uren ~ üksrk 'e a il mul.a· 
'emet aıminrlrn ge('cn haf. 
taki Çonıh ilfı\'emlzde hah· 
scdilmi tir. 

llurnıl .ııuııo bırlmı :dtn 

ı\ııkura :!2 - Bugunku ~lec
lisı e Kemal '"urkoğlunun ... \~ ın 
Tarihi11 mecnıua~ı h:ıkkındaki 
sual takrırı uzun mUnakaşalara 

rerck Birleşik : ıncrikanın, bu <De\'amı: Sa._-'...:';_..:s~·ü~.~6~d~a!..) ~i ~===::!:~~~~~~== 

ebep oldu. Tokrırdc, Kore ka· 
rarı hakkında Ba bakanın ve 
Dı ı~lcri Bakanının Mcdisleki 
be) anatlarının 'e bunu destek· ! 
li) en trlı;:rafların bu mecmua) a 
konduğu halde bu ml"\"luda ko· 

<Deunıı Soı: 7 ~ıı: :? de> 
-0--

«Kemalisf 
Ahali Partisi» 
Kuruluyor 

Poı..'i:. 

Jantı ı, tansl3 onu ortadan 
l;alılırmak hakıınınrlıın hallrlı 
hir ıliiniim ııolıl:ısı ıli~ c telakki 
rılilr.hllir. Jliı hiriıııleıı a' rı iı;ti
lıatınrıhı hulun ın ga11'frtileı ,\n
kıır:ıılaki toplantı 'esilr iyle hiı • 
le•cı ek. milli d:h'alıı11la milli 
ha~ına mahsus mu lerrk Hı1ifc
leri 'rrine grtirmeğe hanrlan
ınıslardır. r.asının ara bulutu 
rolii drrh:ıl hu ırlı te irll'r J:Ö~
lerdiııi ı:ihi, Ha hakanın arm 'e 
~cçil'İ ılh c \nsınıınıhrdıııı tan
ıshonıın lılr an <'" rl tıı~ri r i 
için dr nwınlrkrt ı:aretrlrri la
J'afınılnn elhirlitilr. sarfcdill'< rk 

İ tanhul \"ali \r. Brlediye ha kanı \e Yc5ilay falni ba~J..11111 Ord. l'ıof. l>r. f'ahrcttin Kerim 
Gokay diın aat 17.30 da Ye.Jl a' a ı:elercı.. Genci merlı.ez kurulunun Gen~·lik $Ubesİ) le birlil•· 
te ~aptığı torlantı a i liralı; rtmi,.tir. Bu toplantırla \-ali \'r.cila)ın lı.ıııucu u \e bir idare adil· 
nıı olıU'ak temi)ctin ı;alı ma mernıları iizr.rindc dıı~un<e \c ı:oru~lcrini brlirtnıi~ \r. ill'mi lİI' 
ki: • Biı l.adchin içindeki .)alan aklı, karakttri '" ~ıhhati mah\Cdcbilir. Ri1iın min. ılrlesiııi 

,\nkara 22 <TA) - F:skı C. 
il P. Siirt mılleh ekılı, Son 'frl. 
ı;:rar ~azct<' i sahıp \'e baş) azarı 
Ethem luet Benıcc yeni bir 
partı kurma a karar vcrmı-tır., 
Atatürk ideal 'e rehberlığinden 
ilham alacak olan bu >eni par· 
tinın adı Cl\emalıst Ahalı Par· 
tı ı) dır lsnıındeıı de anlaşıla. 

1 cağı gıbı, paı ıi . Ataturk ınkıHip· 
Kitapç ı vitrinleri ... (Veumı: Sa. 7; ıı. 6 da) ~ 11ptıtımıı allr.olıi, laı·ih 'c ilim •l"cnalık Ana:.ıv dl e ta\ if cdcr .. !arına sadık kalacaktır. 

·- ~ 
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f GONON YAZISI f 

Tifo varmı,ı· 
"ıda maddelerı' 1 

T
ifo varmış! r ....._ b 

Sağlık ekip- ı l' AZ :\:'\ : \ nin nasıl satıl-
lerı faali)ette. I ı dığı malUm .•. 
Gazeteler bil- Dı·. Ke111al Saı·acog""' lıı Onları satanla-
yilk başlıklar rın ise pislikte 
altında telaşlı :...---- -------------- ----- mizlik hakkın· 

sutunlar dolduruyorlar. Buna tertemiz, fakat kapılarının önü daki tellikkileri de mali'ımdur. 
bakınca insanın tifosuz bir çöp tenekesi gibi... Bir hanım Esasen müslüman dini temizli-

memlekette imişiz de kazara tifo gördük, evinin içini temizlediği ği mutlak olarak emrettiği hal
başlamış, hissine kapılacağı ge- pis suları , e sUprüntUleri ka- de cahil bir \Aiz: 
li~or, eğer memleketimizi tanı- pısını açıp sokağa atıverdi. - Dış temizliği nedir ki in-
masak.... Ferdi olarak çok temiz, iyi in- sanın içi temiz olmalı ... 

Ben size söyliyeyim. TclA~a sanlarsınız, fakat kollektif te- Demiştir. Binaenaleyh tifo-
mabal yok. Yahut teıasın fimdl mizlik, bu şehri müştcırck e\i- nun mikroptan de ıl, AUahtan 
oluşuna mahal olmaması ld- niz addetmek fikri sizde eksik. geldiğine kat'l imanı vardır. 
zım.. Zira fstanbulun tifosuz Bunu temin ettiğiniz gün şch- llleselıl idrar ettikten sonra eli
zamanı zaten yoktur. Olan şey, riniz çönlüğe Atılmış bir mü- :ni su ile yıkarsa temiz olcluğu
cvvelce arasıra tektUk vak'alar cevher olmaktan J.."Urtulacak. na kanidir. Halbuki su tifo mik
halinde olan şeyin ~imdi 40 - Bir vakitler (Tifo \'e turizm) robu için üreme yeridir. Su 
50 gibi bir rakama yUksellver- ba -lığı altında yazdığım yaz.ı- onu temWemez.. Ama, cahil 
mesidir. larla buna benzer acı hakikat- \fıiz ona akar su pis tutmaz 

İnsanlar, llnl hadiselerin he- leri ben de feryat etmı~tım. demiştir. 
Şimdi tifo ço~aldı diye tclAş Şimdi ne yapalım? Vallahi 

yecanından kendilerini ezelden bu kadar ~ahil insanı ten\ir 
be · k t 1 rd Dil edeceğimize tifonun az olduğu '" 

rı ur aramamı~ a ır. n- edı'p tı'fo ı'le mu"~adcledc kol-
d zamanlarda tcıdbir alsak olmaz "" 

yanın şurasında burasın a mcv- lcktif bı'r hareket yapma~a mu-
.. h 1 o lard h mı? Bir Türk dilsmanının şu & 

zıı arp er var. ra a er- \•affak olunabileceııine kani de-
h. k i ··1- B sbzü, ncı da olsa, bir hakikat giln ırço • ns:ın o uyor. una .11 1·1ı·m. 

k ık d b. t şemmeoıi ta§ımaz mı? ı;; 
·an ·samışız ır, ama ır 0 0 - Onun İ"in kestirme iki yol 

b'l k d öl ı'nsan kar - Türkler mümkün olanı • mo ı azasın a en - \•ardır: 
şısında feryadı basarız. Ne ya- yapmazlar, fakat gayri milm- 1 - Şahsi temizlikte daha 
palım ki bu bcrcri bir şeydir. \cünU yaparlar. titiz olup çiy yenilen şeyleri 
Yukarıda da söyledillim gibi JI. antiseptiklerle temizlemek. 

tifo çoğaldı diye teliıs edece- T ifonun çoğaldığı yerin Boğaz 2 _ Hemen aşılanmak. 
ğimize dünyanın incisi diye !ıfaliımclur ki tifo a•ısı ko· kıyıları, l\lccidiyeköyUniln " 
övündüğUmüz bu şehri (tlfolu) Gecekondu mahalleleri gibi sıh rumak hususunda en yllksek 
damgasından kurtarmak lfınm. hl şartlardan mahrum yerler kudreti olan aşılarımızdandır. 
Size sahidi olduğum acı bir şe- k b Aeı Dc\lct ve Bell'clivccc para-olduğu törülüyor. Fa at u ,,. " 
yi anlatayım: arada müreffeh bölgelerde de sız yapıldığından bundan daha 

Dir akşam geç vakit Kab:ıtas \ak'alara rastlandığını gazete- kolay bir şey de yoktur. Bu 
\'apur iskelesinde küt;ük bir lcrdcn okuyoruz. fıcil tcdbirrlen sonra mlincvvcr-
otomobil içinde kan koca \e !ere dil en bir vazife \ardır: 
çocuktan ibaret bir Fransız aile- Tifonun bulaşması iki suret- Vatandaşa, bu şehrin, herke-

le olur: Birincisi yenilen iri-
sinin Bursaya gitmek için po- lenlc, ikincisi dı> temasla .. . Si- sin müşterek e\i oldu~unu tı>l
listen hangi yolu takip etmek kin etmek, e\ inde ne kaclar te
zonında olduklarını sordukları- ncklerin bol olduğu zamanda mizse sokağı ela öylrce temiz 

tifolu hastaların kazurat ve fd-
nı ,.e fakat polisin yabancı dil tutmasını, klıçilk bilylik abdes-

rarına konan sine~in sa~lam bilmemesi hasebiyle anlaşama- tini yaptıkça elini slhunlama-
bir insana ela konarak ayakları 

dıklarını gördüm. Kendilerine: sınt öitrctmck lılzımdır. 
\e kan dıyle mikrobu ta~ıdığı 

- Size yardım edebilir mi- da \•Akldir. Tanıdığım rnünevvl'r bir ha-
""im'! nımın. evindeki hizmetçi 'e 
"' Haliç sahillerine bazan has-

Dedim. Teşekkürle kabul et- cv!Atlıklarına hcır abdest boz. ta bakmaya gittiğimiz zaman 
tı'ler. Yolu bU!Un tafsil1\tıyle dukça elini sabunlnmak ve öyle y<'rlcrc giriyoruz ki bir iz- . 
tar'ıf ettim. Bir kroki riziver- onunla da kanaat ct'lliycrek hır .. he içrri lndl' hl'ş on kafa hir-
dı·m. Halt" Kadıkö'-'üne kadar defa da nlkollc cılini temizle-" "' d"n bl'Iirivor. Bir odad:ı Uç beş 
beni takip etmelerini sôylcdim. mc' i öfrelmlş oldu •unu bU-

nilfusun b:ırındığı çoktur. Ma 1 d 
Pek memnun oldular. Araba yük takdirle gönlüm. On ır a 

halle sakinleri ve hattiı ch·ar 
vapuru içinde adam bana dedi bu o kadar ycr etmiş ki :ılkol-
ki: mahallelerin sakinleri arasında leri bitince otomatikman ha-

- İstanbulu ve siz TUrklerl 
ı;ok sevdim. Bu sc,·gi bende hir 
samimivet ve ondan müteve11it 
bir tenkid arzusu belirtti. Söy
liyeceklerim, sizi sevmiş bir 
insanın samimi sözleridir, İs
tanbul, şu araba vapurunun 
i~inden bakılınca nasıl bir pır
lantadır. Dün>ada bir esi daha 
bulunmasına imkiin olmayacak 
büyüleyici bir gUzclliğl var. Fa
kat! .. f çini görünce insan hay
retler içinde kalıyor. Çok bU
yük hak~ızhk ediyorsunuz. Bu 
kadar guzcl bir mücevheri o 
kadar pis tutuyorsunuz ki... 
Sokaklarınız bir çöp tenekesi 
gibi. Biz iç mahallelcri dolaş
tık. Tiirklerlc temas edelim di
ye .. Onları yakından tanıdıkça 
hayretimiz çok arttı. Hepsi de 
dünvanın en cana yakın insan
ları~ ve evlerinin içi pırıl, pırıl, 

samimiyet fazladır. nımlarından alkol istiyorlardı. 
- A. haberin var mı, f ilim Bunu zikrctmcktrn maksadım 

mahallede Yemenici Sıdıka Ha- yalnız bizim temiz olm:ımızuı 
nım h:ısta imiş, geçmiş olsuna k5.fi olmadığını. tcmizlık icap
gidelim. tarının ne oldugunu lıilmeyen

- Gidelim, kardes hukuku- lere de bunu öğretmemiz lti
mu:ı: \ar. zım r,elcllıtlni gii; tcrmcktir. 

Yoksa {'l'ifo varmışl) diye fer 
yat etmek kafi değildir. 

İle karışık bir buluşma, ti
folu hastanın ziyaretine giden-

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

terin onunla veya kullandığı ı 
eşya ne taması neticesinde 
hastalığın bula~masını kolaylaş

tırması isten bile değildir. 
Sonra tifo geçirmiş ve yahut 

sadece mikrobunu \iicudunda 
taşıyan insanların kazurat te 
idrarlarında bol miktarda tifo 
mikrobu Yardır. Elini iyi yıka
mayan bir insanın, bu ellerle 
tuttuğu bir şeyi, meselll gıda 
maddepini bir başkasına sattı
ğını düsününüz. Memlekette 

' 
Wft&~1 

itle n emen 
lıt\disesl 

22 311 en el bu&ün, 23 ara
lık 1930 da lllcnemcn ir

tica Udlsesi o lmuş, Kubilay 
6Ch lt rdılm işli. Bu hftıUse 
kiir taassubun ink ılap 1'ür
kiyesinde son ba~kaldırma~ı
d ır. Art ık ikinci bir l'ılenc
men hadisesi olmı.)acaktır. 
Jhiyiık ) lustara Kemalin 
('ıımlıu riyctl emanet ettiği 
asil Turk gençli ği , .e Cmn
lıurlyet hiıkuınctlerl olması
na mlisaade elml} eceklcr<lir. 

Peynir narhı yarından itibaren 
tatbik ediliyor 

Peynir fi:ıtlanndaki yükseliş karşısında belediye daimi ko
miS}'onunun verdiği narh kararı vıliiyet idare heyetince dün 
tasdık edilmietir. 

Bu karar yarın sabahtan itibaren yürürlilj!e girecektir. 
Karar gereflnce tam yağlı peynirlerde toptan azami fiat 190, 

perakende 230, ikinci ne\·ilerdC' toptan aiami fiat 175, pera
kende 210, liçlincü ncvılcrde toplan azamı fiat 150. perakende 
l!JO kuruştur. Karara aykırı hareket edenlere l'ılillt Korunma 
kanunu hükümleri tatbik edilcc!.'ktir. 

D.P 1 Beşiktas 
llcesinde veni 
A laş azhk 
Gecenlerde Arnavıılköytinde 

yapılan D. P. bucak kongrcsı 

tekrar Beşiktaş ilçe ındc anlaş. 
mazlıklara sebep olmuştur. 

Zı~a Ya~ar taraftarlarının kon 
gre)i terkctme mdcn sonra kon
grede bıılun:ııılarııı ucte iki~! 
ılc yapılan \ e Enver Kaya biz· 
bine dahil ü~clerın scçtıklcri 
yeni idare hc)cti ılçc tarafından 
kabul cdılmcmektedır. Ancak il
ce idare kurulunun bu kongre· 
ııın gayri me ru addedılmcsine 
dair yaptığı tc~ebbiisler de he· 
nuz kat'i bir mahiyet arzetme
mcktcdir. 

Ocak idare hc~etine scçılcn 
yeni Ü)eler bu kongrenin tlizük 
ahkamına göre yapıldığını ıleri 
s!ırcrek faalıyete başlamış bu· 
lunmaktadır. Bu hfıdise bir müd
detten beri yatısmıı; gibi gorü
ncn Beşiktaş ilçesindeki anlaş. 
mazlıkları tekrar me~ dana çı· 
karmı•tır. İlçe ı.ongrcsıne te
katldum eden ocak ve hııeak 
kon relerindeki bu hadiscıler \'e 
ı;m er Kaya İıızbinın geçen sc· 
neye nazaran daha ku\ vctli ol
ması bu seneki Bc•ıktaş ılr;e 
konı;resinin de münakasalı ve 
hadiseli geı;cccğini göstermekte. 
dlr. 

ilk subay mahallesi 

kuruluyor 
İst:ınbul Milletvekili Ahmet 

Topçuo lu ile Yu\·a Yapı koo· 
pcratifi başkanı Y. l\limar Şe\'• 
ki Aşuro •lu Mılli Sa\'Unma Ba· 
kanı Se.)Ci Kurtbeki makamında 
zıyaret etml lcrdır. Subaylara 
ev ~aııılma ı yolunda tc~ebbü e 
gcçıldi •ı \ P kooperatife kayıtlı 
olan 33 üncii lümen sub:ı~ lnrı· 

nın kunıL:ıcak •Sbay mahallesi> 
içın Bakanlıktan ) ardım bckle
dıkleri Bakana bildirilmiştir. 

Bakan, arsa bedcllcrinın yilz· 
de cllı inin kredi olarak sağlan· 
ması için ilgilll!.'rle temastn bu· 
tun:ıca mı \'C kooperatife azami 
r:ırdımda bulunacat?ını va'det
ml lir. 

llk sub:ıy mah:ılksi Çengel· 
köyde kurulacaktır. Bu inşaatta 
kullanılmak llzere 5000 torba 
~lmento saıtlaunııştır. 

Bir ya ra lama ha disesi 
Alemdarda, Pcrtevpas:ı soka· 
ında oturan Vahap Çakmak, 

kiracısı Aysel Düğmeci ile elek· 
trık meselesinden miınakas:ı el· 
ıniştir. Bır aralık bı~ağını ı;ekcn 
Vahap, A)sclin kaburgasına ve 
bacağına saplamıştır. 
Carıh kaçmış, >aralı hasta ha· 

neye kaldırılmıştır. 
DÜZELTME 

Nuri Demirağ tarafından gön· 

iki kazada 
Yaralanan iki 
Kadın öldü 
On giin kadar e\'\'Ci bir taksi 

kazasında yaralanan ?.larika Ke· 
.ışyan adındaki kadın dün Ge· 
dıkpaşadakı e\•inde ölmüstllr. 

Bundan başka, e\·velki gün 
bir at ı;arpması neticesinde ağır 
o;urettc yaralanan ı;mine Ninıet 
admdaki kadın ı',a, dün, kaldı· 
rıldığı Guraba hastahanesinde 
olmüatür. 

Verem propaganda 

haftası 
5 Ocak 1953 ten 11 ocak ak· 

§amına kadar verem propagan· 
da haftasıdır. Bu münasebetle 
fstanbul \•erem sa\·aş dcrneğinın 
Taksim, Selime Hatun mahalle 
ve sokağındaki merkez binası· 
nın konferans salonunda toplan 
tılar yapılacaktır. Toplantılar
da mutchassıs doktorlar tarafın· 
dan konfcran"lar verilecek \"e 
filmler gô tcrilccektir. 

Tcke lioqlu Emniyet 

Müdürl:i.Jünc a saleten 

tayin edildi 
İstanbul Emniyet MüdürU Ah· 

met Tckclio •lu kadro ·scbcbi~le 
bu makamı vck~lcteıı idare cdi· 
)'ordu. Bir seneden beri başarı 
ile çalıştıi!ı ~orUlen Ahmet Te· 
kclıoı;lu Istanbul Emnıyct 1\tıi
durlügünc asaleten tayin olun
muştur. Tckelloğluna devamlı 
başarılar dileriz. 

Yeni sağlık tesisleri 

kuruluyor 
Sağlık Bakanlığınca fstinyede 

yapılmasına karar verılen sağ· 
tık merkezi \'e \crem SB\BS po. 
lıklıniğındeıı b:ıP:a S:ırı}'crcle 

Yardım~cvenler Derneğı tara· 
fından da Çocuk Bakım evi te· 
sisi kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca hayırsever bir vatan

tlaş ta Valiye müracaat eı l erek 
Kartnlda bir doğuınevi yaptıra· 
cağını ve ın~a ettikten sonra 
Sağlık Bakanlığına devredeceği. 
ni bildirmiştir. 

Sağlık Dakıııılığı tarafından 
Bakırköy ve Zeynep KAmil has
tahanelerinde birer pavyon yap· 
tır:ıc:ıktır. 

Bir otomobil kazası 
Tophanedeki bir helvacı dük· 

kanında çalısan. 9 yaşlar ı ndaki 
Abdullah Mercan dün Karaköy
dcn gcı;erken §oför Kasıııı De· 
mire! idaresindeki 3002 p!Akalı 
l~mirg~n - Sirkeci halk otobU
sıinun sadmesine maruz kalarak 
başından ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Abdullah hastahaneye kaldı. 
rılmış, şofôr yakalanmıştır. 

Ye~ilkoy l\Icteorololi 
)onunun tahminlerine gorc, 
bugün şehrimiz ' e d\3rın· 
da ha\a unıunılyctlc bulutlu 
le aralıklı olarak ) ıığışlı ge· 
çccck, ruıgarlar güney ve 
giine) batıdan orta kın'\ etle 
esecek, h.ı\'a sıc:ıkl ı tı nil a da 
mıılıim bir deği~mc olmıya· 
raktır. 

Dun §elırimiıde lıa\3 çok 
Luıutlu 'e fasılalı )ağı~lı 
ı;eı;nıi;;, ruzgfı ı lar orta kuv· 
Htte esmiş, gıınıin sı caklı ğı 
azami 10.3, asgari 7.5 ı;:ın· 
tlgraı olarak kaydedilmi~tir. 

Küçük haberler ............... ~ 
J\l.'l '.T. BlUI.İGİ UllKUK 

mmNl:lit KOSGRı:st 
:mlli Türk Talebe Birlıği Hu· 

kuk dl'm• ınirı Hllık umumi he· 
yet toplantısı dün de devam et
nıi~tir. Dunkü toplantıda yöne· 
tim kurıılu scçilnıis ve üyeler 
temennıll'rdc lıulıı•ımu lardır. 

İdare heyeti başlı:anlığına ıtti 
fakla Tekin Glinaşar Sf'çilmı~tir 

XECr\1 i iı.u:r: nh.ECIK 
\'ALiSl OLl>U 

Beleıllyc reis muavinlerinden 
Necati <'illerin Bilecik valiliği. 
ne tayini tckarrur etmiştir. 

Hu hu u taki karıırn me dün 
vilavPte oncl,.rilmMir. 
P.\KİSTı\N işrj SENniKALA· 

m G. SEKRETirni 
m:ı,ut YE ,;tT'rt 

Paki tan i çi ~cndikaları kon
frder.ı )onu ı;enrl srkrnteri B. 
Darre Cenevredeki 1. Arası ça. 
ıı.ma ı kıUltı konfrd!.'raı:vonıı· 
nun toplantı ında buluncluktan 
sonra ••luimizc relmis ve diin 
ak 'l'l1 l\nrı j\·,, ]ı'r"krt ı>tmi~tir 

Tarifeler dükkôn dışına 

asılacak 
Brlı-dİ\e J>3imi Encllmcni sr.h 

rlmiz:deki lnkant:ı. razlno ve r.m· 
ali Yl'rlcrin tarifelerini dUk-
k5nların .cô•illf'cck ~ l'rlrri•ıf' ns
maları hakkında karar \ermiş
tir. 

Bu gibi yerler tarifelerini 
diikkanlarının iç t:ırııfına asa· 
cakları J.'!ibi avni tarif!.'yi ı:östc
rir listeleri dlikk~nlırın rlıs ka· 
pmnR da kovaeaklardır. 

Tarifc~inl k~nı\•a a•mıvan mn 
... enlere ~ ıldırım C'Czası vrri 
1 ~ "kLir. 

ECZAHANELER 1 
* AD.1.1 .. An - n tikada, Halk 

Er• H• tı.• <I• Halle E z. * nAf lR'K!l'l - ~l rku F.cı. * RF: 111."'l'\S - ::n 1 !Talı F:rz 
(ırtak d•, Prıal; T E z Arnavııtl: y 

dP G Dlnnlı :u Erz nt ktt, lltr· 
kez Erı * p.n·or.ı.r - l•rk 1• ll• " 
in ..-e fatıl:IJI · Tak d• Tak m Erz. 
C:alatnıla, lorkr:ı. P:c 
v~ ı\lrıoına Erz Ka ı'tlpa n fa larku 
Eez. llaalc <I• Tia,raktar F.cz * E ıl\o:;(' Tia'1ctkapı F.r: 
'Kucı k ar.ardı, :M rvet Y.rz Al m~or 
da. Tnrk e E z Beyaı Ut, y,,ı l.A 
l•ll Ecı * T \ t•p - f:,firanl!An Erza"• * FATiH - ı: hahha ın<la. t', 
VH[ I• ru 'KAr&r mrı ki• E~ rn•kn 
T.tı Abua 4a, S G ın•n Erı \"~ 

dıl.: ı e v, Car amb~ E•"' • * t Kt DAn - Ahmod e En * SARl\"EP. vo RE\"KOZ - Her 
run ntıb td * KAl>IKÖY - Paıaryolnnda, Ri 
fal Mn1'•ar Ecz. 

O rd. Prof. Dr. SIDDIK SAMI ONAR'ın ink ılabımız. için, Tıirk 
gentllği için \"e hrpinıiz iı;in 
kör taassnlıa karşı fetl:ıkiır 
giiğsiiıı ii siper rdl'rek r.:ınıııı 
\ eren öz. kanıe~iıniı ;)İgit 
Kublld~'ın aziz hlitırası ünün
de eğilelim. 

TÜLBEr\TÇt 

dcrılen rn gazctemizın 6.12.952 
tarıhıncle neşredilen bir tekzip. ~ 
le l\luharrem Cansel ve 4 arka· 1r-

' dıışının partiılcn ihraç edildiği 1 iDARE HUKUKU'nun UMUM i ESASLA R! 1 
\ C' bu karara ait formalitelerin . ' 
29.7.lD~O tarıhiııcle kesinleştiği ~ı; cilılcicn mürekkep es ri çıktı. fstanhul Tcrciime ve 
bildirılmcktc idi. Bu tarih o z:a- Neşrı~at Bürosu Galata Tcr .. anc Cl\fahmudıye) caddesı 
man seh\Cn 29 7.1952 olarak çık· No. 2. Tel: 40332. ' 

* e.,. diş, adale~ s inir ağrılarını 
sUratle teskin eder. 

11- Grip ve Nezle başlangıcında 

hastalıA ın ilerlemesin i önler. 

mıştır, duzcltıriz. 1 

-----
Konağın üst katında Sarar· 

burnu'ndan başlayıp icadiye 
tepesine kadar bütün Anadolu 
~aka sına nazır salona girdi •i 
zaman Baki ney koltuktan doğ
ruldu; kucağmda oturan giizel 
bir kediyi usulcacık yan koltu
ğa yatırarak bir salon adamı 
nezaketile ayağa kalktı. 

Asıl tuhafı prensesin takdim 

1 
sırası uzattığı güzel eli • zira 
Peryal'in en glızcl yeri •Ser• Simpson'a alt nıticevhcrlerden 
de yetiştirılmiş nadide bir ne- bimdi _ pıatınl \e el emeğı 
bat nazlılığında \e kafese kon- pırlantasından pahalı bir iğne 
muş harikulade latif bir uzak yaptırmı-tı. 
memleket kuşu canlılığında, .. . . . , 
fıdcıta rayihası kendinden, sesi Otekını ı .. c sar ah oğlunun 
çıkmadığı halde ga) et glizcl ,_ı. bo~ ~unda ta ıdığı ma~fazalı 
vıldıyor fikrini veren elleri- •l'.n anı• ın kap:ı ına kaktır
dir _ şevh efendi bir centilmen mağı m~rnfık bul.mu tu. Asıl 
klbarlı ile en makbul şekilde o, bedclı fukara.) a dağıtılmış 
öpmU tu. b~r. t.ı~ olduğu içın hftssalı ola. 

Kadın eli öpen bir evliya? bılırclı. 
Prcnscs bir müddet bu ıeen Baki de Peryal'a b:ıkmıyor-

tllmcııı - evliya. nııı ~Uzüne ba. du. 
kamadı. Zira aralarında ne nir ara iki inin de gözleri 
Bcr at, ne de kendilerinden birbırlerini <;ekerek karşıl:ıc:
daha enç olan \lelııi Hanımın tııa~. Bakı ma uzun sürdü; bel. 
bılmcıdikleri bUytik hır sır var- ki de Pren ese öyle gelmişti; 
clı. Sırrın kını ecr anlıı5ılması muh kkak olan cihet b11 gozlcr 
imk5nsız aHımetini de göğsiln· uhrc\"İ veya sadece manevi bir 
ele taşıyordu: Ucunda tek in$ sond:ıjdan ziyade ci manili (e 

11farak bir pırlantanın t11tt11rul- kı> met takdir eden pek erkek· 
duğu platin iğne. O taşı bir çcsine bir bakı~la kendisini sar 
lılçım yerine koyarak lstan· mı tı. 
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Hı. HattA bir An onları gözlere 
doğru uzatmak. bakısların sı· 
caklığını daha iyi, daha yakın· 
dan dııymıık ihtiyacına bile ka 
rılılı. Ccntılmen - evliya neden 
sonra başını öbürlerine de çe· 
virerek cle•li ki: 

- Bütiin dinlerde ellerin bü 
:iik eheınm.yeti \'ardır. Bıziın 
dınlmizde Sak • Kı • Kamı?r 
ResulıllAhın aya doğru parma
ğını uzatması llz:erine ayın iki· 
ye ) arılnıası, çblde parma:!ın· 
dan su akıtması mucizclerlnrle 
ele ve parmaklara işaret o!u 
nur. 
Aklı ol çc::m" lçtilPr •ao:erc .. 
Afiyetler o Sey) itl iı llıcşcrr. 
Allah, l\tusa'ya buyıırdıı: 

·- Elini ~ oynu ııa sok, elin b"· 
yaz olarak çıkacaktır.• Ycıd i 
b"'vza hAcli ,p i de budur: hırı 
'\Tolla buna telmihen demiştır 
ki: 

ellerine bir d.ıhıı, çarçabuk bak 
tı u belli belirsiz iç geçirdı. 
Derin bir iç geçırış ki ah Cı?kiş 
ti, denilebilir. Kıifı görm:!lli. 
gozlerınl kap:ıdı; yuk ek aeslc, 
göğsti kabararak: 

- Ya All:ılı! 

lJlye inledi. t in farkında ol· 
mıyan ikı hanım org na~mrsı 
gibi içten 1 n bu sesi hll~n-1 
te\•il ettılcr, başlarını sağa ı.o· 
la salladılar. 

Şeyh Jo~fendı Peryal'a hır ke. 
ramnt ehlinden ziyade ıt"Ç"'' ı 
asırdaki Pari~ yıiksck so yetel<! 
rıııc milda\ im alon edip ve 
m1ıtefekklrlerini dli ıindUrUyor 
d•ı l\Jeslel(lerl kadar k ılın gu 
zelliğinr ılc meftun. k:ıdı ıı fl• 

hı.;na \'lıkıf. k:ıdınlar Alcnıir.ılc 
bulunup bir nevi vecde ı;e'c:ı 
an;ıt ve ilim ~ahiplcırinl. ha 

ni. salonun şumine;ine ı:l 1"·. 
ıııp ayakta tallı tatlı kon·ı~ırı 
tatl• tatlı dinleten ve m,.n~•ır 
;ir ta rz:ında sü liı pü liı kıınıı
z.mları! 

Atatürk Derneği 
Şeref üyeliği 
Bugün verilecek 
Atatlirkun eser ve fikirlerini 

mıidafaa eden ve yayan şahıslara 
verilmek üzere Atatürk Derne~ 
tarafından ıhdas edilmiş olan 
şeref mada lyaları bugiin saat 
ı.ı 30 da l\Iarmara lokalinde ya
pılarak bir törenle te\'Zi edile· 
ccktır. 

Vali ,-e Belediye başkanı pro· 
fesör Gökay'la, Amerikan ve Mı
sır elı;il!.'rınin, Başmuharririmiz 
Ahmet Emin Yalnı:ın'ın ve mııh 
telif gençlik teşekküllerinin ha
zır bulunacağı bu toplantırla Ge
neral l'ılc Arthur, Grneral Neci
bin, Kubilay ailesinin ve Üni -
\ersite talebe birlıklf'riııin ~eref 
madalyaları \'Crileccktir. 

90 yaşın'daki katil 

sanığının muhakemesi 

Bir müddet önce Nişantaşın· 
da, oğlu Ahmet Sakiyi öldür
mekten sa ııı k 00 yasında Hasan 
Hulki ile TıirkAn ve Şefika Er· 
taşın muhakemelerine dün I II 
Uncu Ağır ecza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 
nuru~mıı bazı şahitlerin celbi 

için başka i:üne b ırakılmıştır. 

Bir kadın dolandırıldı 

Uoküdarda oturan Nadıdc a· 
dında bir kadın polı e rıı irara. 
at ederek, tımıyabileceıti bi r ra· 
hıs tarafından dol andırı l dığını 
iddia <'lmlştir. 

J~vvcılkl akşam Ankara c'adde· 
sinden geçmekte olan Nadide, 
yolda tr adur ı>ltiti bir ~ahıs 
tarafından yemeğe davet edil· 
ml!ıtir. 

Boylerc anlaşarak, gittikleri 
lokantadan çıkınca mr.ı;hul şa· 
hı • bakmak için Nadidenin W
leziklerini istemiştir. Bu suretle 
kadmın altın hilcz.iklPrlni aldık. 
tan sonra bir trıım\ aya atlıyarak 
ortad;ın ka~bolmustur. 

Hadise hakkında tahkikata 
ba~l anmıştır. 

Bir vatandaı Bolcdiyede 

kalb sektesinden öldü 

t tanbııl Belediyesi Eml8k ve 
· ıe-l:en bUrosuna bir işini takip 
etmek üzere ginen Sabahattın 
\li~hah isminde bir r111,.,kli viiz
bacı ektei ka lh ten iHnıüştü~. 

Sabahattin Ali~bahın Kumka· 
pı Mümeyyiz Ceı;me sokağında 
otıırdufu öğrcnilmlstir. 

nin MEKTUP 

Joscf Scotto'dan şu mektubu 
alılık: 

17/1~/932 tarihli gazetenizde 
1 inci sayfada bahsi gecen dö\·iz 
kaçakçılığı ile hiç hır al~kam 

yoktur. Her sene olriuğu gibi bu 
.ene ele temsil etli~im fabrika . 
!arla konuşmak üzere Avrupaya 
gittim. 

Hiç bir suretle kaçmış deği

lim. Bu sebeple hAdiseyi ta\'Zİh 
e•ierim. 
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lltııll,mu11 o -nd,rı •n lfCI• 11• 

ruıml.lr ba.tatı1n, tıaıdına4u1ı 

•ttd• ıdlinıtı 

nııştuğu olmu5tu. Hiç r1e der. 
v·~. şeyh, kalentler aörunnıeğe, 
kendisini diınyadan elını etd!i· 
ni çekip hır harabat ehil hali· 
ne gelmiş tesiri yao•mğ'.l ra:ıı.. 
mıyorclu. BilAkis MırlUlhıık lla 
midi hatıra getiren ecnebi gi 
ylrıisli ve goriinıişlı i iiı: sa 
kslı da onunkini and rı)ordıı 
insana onun ~İ\ ah ~ordel;h·a 

lllşik tek gözlüğünü monoklu· 
ııu aratıyordu. 

Zaten bunu da o gun iz:ah 
etmişti: Zalıır ile Mtın ar~•ın. 
da nisbetsizlik Allahın ltimeti· 
ne karşı kilfıirdur. Zıra K.hrı· 
ya o nimetleri bize kendi hli •• 
ııtiniın \'e kendine i!ıtimım:ığ• 
nın dii ııya Yüzlindc tcıahllrtı ı. 
çin Yermiştir. Hnk'kı seven 'e 
taziz eden kendini de sevMeli 
\"C nzız ctmclidir. TA ki yine 
kendinde Vacıh ·ili - \'Ücubu 
milşnhede eylesin! 

Laiklik haftası 
rurk Devrim Ocakhrı İs· 

tan bul tr.şklliitının ter· 
t i plediğı ·Uilklik Haftası• 
dün ba5ladı. 
H aftanın programına gö· 

re; Uiklik prensibini açıkla· 
yıp anla tmak için lııı harta 
ı.arfında üç ayrı toplantı ya· 
yapılacak, ocaklılar ı.ısım kt· 
sıın koy le re gidecek 'e halk 
için hazırlanmış broşiırler 
d ağıtı l acal.tır. 

nahis mcuuu toplaıılıl:ır· 

dıın ilki dün suat 15 rle F.· 
miııönii eski Ualkevinde ra· 
pı l nıış \"c lıu toplantıda Prof. 
Halil Nimetullah Öıtiirk, 
P rofesör Hıfzı 1 iıııur, Ueh· 
çct Kemal <;aghu konuc:ınus· 
larıl ır. 2!i :ırıılık 195:! prr· 
§cmbe günu saat 15 ile Be· 
l azı t J\lnrmara lokalinde 
yapı lacak il.inci toplantının 
hatipleri ı\hrnl't ı.ınln YoJ. 
man, Uoç. Jl üqr..) in Batur· 
lı anılır. 30 aralık l!>S2 salı 
gunu saat 15 de Be\'O lu 
Ualkcvinılcki iirünr.u toplan. 
tının konfr.ranscısı ıl:ı 

Prof. Ililıııi Zi) a Clkendir. 

Tiırk inkılapl:ırının lemel 
ta~larından biri olan lıiildlk 
pren.ibi: dün}a \C ahiret 
i lcrlni, ılin ' e politika~, bir 
birine alet etmekten şahsi 
nıenfrıatlcr uın3n geri kafalı 
ve k(itti ıl!ıo-ünceli lıazı 1 im· 
!'ele r tarafından kışl,ırtırı 
bir propagand.ı mc\nıu ya. 
Jlılınakta, .1.ın lik· in ·ılin· 
roizlik· demek olılu~u ya.) ıl· 
IDaktai!ır. ı. iklik, bu ınrn 
r:ıat ılu'ikiinlrrinin iıldla ('l· 
tikleri gihi asla <llıı i1lik ıle· 
nıek ılr.ğilıl ir. Uikliğln ılin· 
sizlik ılrmrk olm:ıdıfını ur· 
tlumuzda bllmlyen \e buna 
inannııyan tek bir fert kal· 
mamalıdır. nu lti!ıaı l:ı Tıirlı 
Hr.vrim Oc ıklıırıııııı llU.li· 
gin ne demek olıluğunu et· 
ranıca anlatacak lwnferans· 
larile, lıroşürlC'ril<' lcrliple
tliği haftanın faHlalı olara· 
ğında hiç şııııhe loktıır. An· 
rak hlrkaı; giin {iı•cr lıir \ c· 
sile ile yaztlı ''hnı 3 nııtla da 
hı>liı tti~lın gilıi, hcrlıınr.l 
bir ıl:ı\'a ('trarııııl:ı ,ı:iri ilen 
rnllcadf'lcler, 8) dııılatmnlar 
bir hafta çcrçe\'C i içinde 
ka l mıınılı, lıl'r fırc:atta 'e 
lıeı· vası ta ile ılevıımlı olıırak 
yapılmalıcltr. nu \"aı;ıtalar O· 

rasıntla, ha t raıl.) o yayın
ları ,-e .ı:azrtc !iillıınları gcı. 
lir. f:iizrı J.11nıı arıhr, ivi 'la· 
7.Bnl nr laiklPUn dinsilll'._le 
hiç Lıir alalta!il ulıııııılı ,ını 
r.n cahil )\l ııı ryt• ıl :ılıl l:!!• 

naat vercırrk l un elll ıl!.'lil 
lrtle ortava koymalıdırlar 
ki, suları bulaııdırıp bu sn· 
larcla halık a\·l:ımnk. bö}IC· 
ın.ıe şahsi mrnf.•atlcr a '· 
hnıak lıırsımfa nlaııhr iten· 
ılilrrirıe inanacak, 1 ii!ll ni 
'etlrrlr.in arl 11 ınrl::ın F.iiriik· 

!hebilf'cek fl'k J.imse bul:ı· 
nıamalıdırl ar. 

Uııı ı ımi t:ıriltln s:nfnlarını 
lıir hir giiııtr.n ı;rçlrlr ek 
11111Jıt,,1if t:ırllılerde ıınılıt<'
ıır nılllt"tlerln b115ına t:clrn 
en Jın,•uk frlalıf'tl"rin. ı;ırr 
~nh~i sen el, ınrvki '"nüfuz: 
sağlamak i tivrn. fakat bu· 
nıı mesru yollPrdan temin 
etnıt>k hususıınrln hlc lıir ita· 
hilin•tlrri olmı\•an klnıet>Je 
rln d in \ 'C ııolltlka\l birbiri 
nr. fi let etmelrılndcn 'e hu 
halıis nh etleri etrııfınıb ta. 
rarta r lııı l malarından ilerl 
grlıliglııi ı:orürii7~ 

Ilıı yü1<1 en ıtccmls giinll'r 
de tıirlü frııikf'tlcr(' u"ratıl 
m ı olan Turk millrtl. ılln 

pe rılesi ııltınıla t!ırlii hııb3. 
'et ler çe\ irınek i,tivl'nlrrr 
:>r t ı k asl:ı ) üı; \'rrııılyeı ek· 
tir • 

Sadun G. SAVCI 

dünUp dolaşarak •kendini bil
mek• bahsine gelmişti. De
mişti ki: 

- 1 tiycccğimiz her şe) i kerı 
dimizden i !emeliyiz: ne ':ır 
sa gönltimUzıle me~c!.lttıır: 
göıılUmUzde aramalı~ ız Bunun 
için de her icdc oldu u nih 
hır yol gö.terıci bulmaıı ız. Gô 
nül yoluna ir t ız ~idileırn7· 

~öniıl c!:.in) a ıııdıı, ö ünen ku 1 
bile kıl:ıvuz ister. 

Bahsi kısa kesmi~. ilahi aşı. 
fa lına gecmı . Uç lı ından e 
ker, şurup gibi tatlı \e re'lklı 
çiçek kokan, ışık saı;:ın ı;'irler 
okumuştu. 

Il acıtarın, hoc !arın . Bıki' 
tle:ı yeni öğr ndi i tııh:ıf tiıbır 
le • ülema - yi · rU umun k tı, 
kalınhşmış, ı:iri.)ct ız: nhb"tle 
rindcn bunalmı , ruhu k ılr;0 
leşmiş olan Prcn e , zındanda 

durun dunırkr.n birdenbire kar 
61Sınıla bir park kııımı arıt 
mışc ına şiir \e hurri)et zev 
ki duvdu. 

bul'ıın en i>i kuyumcusuna Sonund:ı r.Uıel elleri iizerine 
vermiş, kataloktan sectiğı mo- ccHlh .. i. alrılamıyordu. Dıı 1 

dele U)gun - model s:ıbık İn"il· knclın bakı ın sıcaklığını elle.· 
tere kralının bir saltanata rinde hi etti Çekemc:Ii ... 
malolan zevcesi Mrs. Wallis many •lzma cdilmi~e dônmüş· 

Ne zuhur ittü ise ittu Hıl ı · 
lırrzada ıı 

Baki Peryal'ın, gerı;ekten he 
yazlığın en gUzelile besaz olan B:ıki'nln dn o !'.'Ün aya.<r• 1<o 

.................................................................... 

Maanıafih dıs nıanzara•ına 
lıAkım. baınbaska bir iç rlıın ·:ı · 
sı ve iç hayatı oldıı~unu Prf'n 
ses anlamakta gecıkmedi. Sôz 

tcll\1 i~e • sonr ıdan itirıf 
etmişti - keneli ini k ptırdı~ı 
kuklalnr h2vatınclc1 QÜ"le hır 
içlilil!e rasllamamı tı. hl he· 
niiz: mi tik tarafırodın almıvor 
du; sadece t rifl yapıl:ın 

.aşk ın muhit 11d 1 yavan ,,cır 
!ara benze'lle ~ ıt?•ni tını ma"'t ı 
hu ciırli llsıırla. bu t tlılıklı, 
gökte uçup, nıırd:ı ylizerck se· 
vllmeği istemekte idi.. 

cı\rk:ısı \•arı 
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Türkiye -
Yugoslavya 

Yazan : E. T. 
Şu sırada bir Tiirk a kcri he· 

yeti l'ugo la\;>a ı zı.> arct el· 
mek ı·dir. Ticaret na kanı ı:n. 

\"'l'r Güreli de. iki memleket ara· 
Mndaki ticarı nıun:ıscbcllcrin 
orttırılına 1111 goru mck iııerc 

Belgraıta hareket <'lmiştir. Yapı· 
l:ıcak temasların, Tiirk • '\"ugo · 
l;w miina cbetlcrinl kuH etlen· 
ı l irmek b.ıkınıından, İ) i netice· 
Jcr \crccrğine §İilllıC ;>oktur. 

'rtırk . Yııgo lav ıııuıı:ıscbctlc· 
ti iiteılr.n beri ılo lluk csasıııa d,ı. 
' an nınkt aıhr, ıırnn seııelcrrliı bu 
nıunaschcti gıilgcll'ııcliı ı•cek hiç 
hir hadi e olmamı tır. İki nıcııı· 

* Uış J~ll'rı Hakanı J"u:ıt 
Knprülu ltoma;>a gel
mi tir. * lngilterc ll15 j feri Ha
kanı ı:rıcn'in 'l'ilrkiye e 
gelecrği bilılirilmckte
dir. * 'ııgosla\',>ad.ı 'Jİıldr.tli hir 
kuraklık hiıküın ıinnek-
tcılir. 

1r.ketin takiJ> ettiği si,>asel bir· Anadolu .ıl/ann 
birine tamamen mgundur. 'J'ur· Belı:;rall, 22 - General Vojo 

Yugoslavya ile 
Türkiye işbirliği 

ki) e dl', l'ugosla\) a d:ı sulhun Nıkolic dürt akşam l\IarC'şal 'J'i
korunmasındaıı bu ka bir emri to , c ) uksck komuta heyeti iJ 
beslemiyor. 1ki memleket de-, )Clerinın huzurunda Yugo lav 
nereden gelir c gelsin, her ta:ır· halk ordu unun kuruluşunun 11 
ruza k:ırşı topraklarını koruma· ircı \ ıldonumiinü kutlamak iizc-
ı:a aımrtml buhınurnr. Hu he· • 

1 
• 

1 r b• 1.,,,. "k' •1 k ı· sıkı re )npı an torı•nde hır nutuk 
ı e ır ı,.ı ı ı mcm c e ın l k 

1 1 
• • 

lıir i birliği \npm:ı ını nıüınkun, \ere.rC' şun arı soy cmıştıı:: • 
hatta Jüzumİu kılmaktaıhr. • Uarışııı muhafazası ~ı~ım ı-

çın olduğu gıbı onlar u;ın de 
'\'ugo l:nya ile \ unaııistaıı 3 " b:ışlıl·a bir fımil ol n diğer lllC'lll 

ra ıııdaki münasebetler bir ara· 
Iık oldukça gergin bir hııl almış lrkC'tlt•r ordulıırı)le 1cmasımızı 
tı. Fakat şimdi hu grrglnlik or· muh:ıf:ıza C'diyoruz.» 
tarlan kalkmış, s:ımlmi bir hına General Nıkoli~· sl:izlcrıne ıle
hüküm siirmeğe lıaşlnmıştır. Hu \"anıla Yugoslav ordusu ıle Yu 
liurctle Balkanlarda sıılhli koru- gosl:nyanın C'n yakın komşuları 
ınak husu sunda üç memleket lıir· Türki~e \e Yıın:ınistanın ordu· 
le miş oluyor. Yunan Ua:ibakanı lan anısındaki ışbirligini de be 
!\iare aı J>apagos '\ uıı:ın Jcrli· lırtmis 'e bu ınemkkC'tlcrin n· 
ı;indeki be) ana tında ·Türki.> l', ralarında me\ cut b:ıglanıı isi •k· 
l"unanl tan \e '\ ugo la\ ya ara· halde daha da sıkılaşacağını ifa 
ıınıtaki işbirliği hür dun.Hıııın de ederek Hırlrşık \mcrika, fo. 
t>n iler i kale ini te kil cdi)or• giltcre ve ı~ransa tarafından Yu. 
demi tir ki pek do nıdur. nu iiç gos)a\~a) :ı yapılan ~ardımları ta 
rnemlekct arasında 1 blrligi ne m:ımen egoısl scbC'plcrlc ıtır:ız 
kadar kuHetlt'nirsc nalkanlar edeıt bazı batıl ımemlckcUcrin 
' e dün3 a sulhü bundıın o derece sıJ.Jsctinı ~ıddetlc lcnkıt etmi5. 
htifadc edcccktir. tir. 

F.n sıkı dostluklar iklıs:ı<li te· Türk - \'ugo~lav ınunasrbttl 
ınellere daynoanlanlır. Tiirki) e Ilelgr~l, 22 <•\·A.) "7 Yııgo _-
ile Yugoslu~a ara ındaki tkaıı j ~rl'~S aJansıııııı ıktı~adı IC'fsırcı
ttılinasl'betlrr son ıam:ııılarıla 

1 
~ı Tıırkı~ o Ekononıı 'e Tıc:ırr.t 

ortm ı lır. rakat bunu daha :ıha· llakaııı J·;n,er Gurcli ile Dı~ ı·i
ıl t' ku\·vetlendirmck munıkiın· rarcl gcııel nıiııliirli Oz:ııısoy'ıın 
ılur. \'ugo la\'Ya bir ınucldctten· Bdgr:ııl:ı gelmrlrriııırı ıki ııııllct 
beri mühim bir amı)i nırmle· iktısaclı ınurıasrbctlcrinın gl'lc
kl'ti halini almı tır. Uuna nıuka· ccktcki Mılrlı •ıııde \c bunun 
bit Tiirkl.>ede drai istihsal art· inkı<:afıncla muhım rol 03 n:ı) a
ınaktndır \ e bu artı dcrnııı c· ı cagını 'e ıkı nırnılckclin sal.i
deceklir. Bizim Yugosl:ı\) aıt:ııı hıyclli otoı itclcriııııı mahalli ih
bıı.> ük ölçiıılc sana i mamulatı tı)açları ınccl<>yerck fü·an•t mii
almamız. buna nıukabil Yııgo · naı.cbcllcriııın ay:ırlanmasıncla 
lavya,>a 1iraı ınaddl'lcr lhr:ıç f't· fayd;ılı nPtıcdcr \erece ini bc
'lltcmiz nıiımkundür. nu .-uıclle lırtmcktedır. 
1-urulacak iktısadı muııasclıetlrr 
Türk • Yugo la\· do tluğuııu bir 
kat d aha kunetlcııdirelcktir. 

Tıırk • Yugoslav mun:ısehctlr.· 
rl yt'ni gelişmelerin arifesiıııle 
bulun uyor. Hu gelişmelerin iki 
memleket. 'e ehin ya sulhu ml'n· 
faa tine olarak bir an enrl la· 
hakkukunıı temenni ecleı ic. 

--· BU HAFTA _._,. 

ATLA 
Sinemasında 

Matinelerde 
Senenin en hr~ecanlı fılmi 

YÜREKLi ASLAN 

MAHKUM 

SEANSLAR: 

Salı u.ı 21~1'e4"CI 

Paı•mbe n&t 2 ıs ... ' o 
ruma 
Pazar 

Paıut• 1 

ıaat 21Sn.tll0 

uaııı-nı:ıo 

uat 2 1 u4 6 45 

1 

.......... ~ ..... 

Japonya da b ir fabr ikada 

infilôk oldu 

Nago3 a (Japoııy:ı) 2:! (Al'.)· 
Tao Gosci Jrnınp:ııı~ asına :ııL 
Amnıoniıım 5ulphat kiınycvı 
g!ibrc !ahrikasında \ ukıı;ı gelen 
çok şıddctli bir iııfıliik ~ iizıııı· 
ciro 30 kişi ölnıiiş ve Japon PO· 
llsıne ı::ore en az 500 kişi yara· 
lanmıştır. 

-o-
Öldürme idd iası hakkın-

da iki Bakan cevap 

verecek 

Ankara, 22 (Hususi) - l\lec-
lisın bııgüııkli toplantısında tus-

1 
tafa Ekıncinın, eski umumi mü· 
fcttiş biclin üzmenin lildiırılii· 
SÜ vatandaşlar dol:ıyısile ne ya. 
pılclığı, kimsenin tevkif edilip c· 
dilmediği, Abııliıı Üınıeıı ve :ır· 
kadaşlarııııtı harice k,ıı;ııı:ınıaları 
için tcrtih:ıt alını ıl :ılınnıadı!!ı 
hakkında hır sual takriri \':ırdı, 

içişleri B:ıkanı Cllıcm !\len· 
dercs bu nH!\ZUa Adalet Bakanı 
ile müşterekıon eev:ıp vcrcccğini 
soyledi \C takrir gelecek celse· 
ye ~ırakıldı . 

«Katin orınanı faciası» 
yeniden ele alındı 

A ııoc1ale4 Prı,. 

Ya~ington, 22 - Birlt'şlk Amerika kons;re.sıne mcn~up bir 
komi~yon bugün Sovyet Rıısyanın, ikınci Diinya Harbi sıra· 
sın da Katyn Ormanı faciasında 15 bin PolonyalJ~ ı ölclurlmck 
suçıınıl::ın :Mıll<'tlcrarası Adalet Divanına verilmesi tn\'siyesin. 
de bulunmuştur. 

Doğu Polonyada rercyan eden bu kalli:ımı tahkik ctmis 
olan özel komisyon bugün )ayınladıl?ı bir raporda, kon_ıuni.st
lı•rin Korede Bırleşıniş Milletler askerlerine kar~ı mczalım ıka 
ettiklerini ele kayıtla yakında iş başına gelecek yeni konçenin 
bıı konuda derhal tahkikata glri~nıe ini i. tenıi5tir. 

Komisyon ha~k:ını demokrat trmsılci ~!adden bu konuda de. 
mişlir ki: 

•!- !-iO\)Cller Birligi nı~lşll'l'İ Tlakaıı ;\Iuııvini Aııdrc•i l.ro
ınyko, bu harta sonunda Birh·şınış J\lillellcr Genel Kunılunda, 
nirlcşik AmC'rikayı Kort'de ko ınunı t harp c~irlerıni öldiirl
mekl<ı •11çlandırırk<'n, Katyn Ormanı faciası lıakıkatini örtme
ye <;:ılışını~lır .... 

Raporda K:ıt) n meselesinin Rırll'şml~ lılillclkr Genel Ku
ruluna aksettirilmc'i i~tenmektcdir. 

B ir ,\ ıı ta l) a gaze tc5i :>azı
~ oı : 

lhıııluıılıı hir n. ı•. li \'3-

tanılıı . parti konı:re~indc 
iılarr. lı<'' rtinı• asil olarak ı>c
Çİll'nıccli.ği i\·in o karlar iiziil
ıııii ki, C \ indrki raıııı ı,-cr
Çt'H'l i inılirıuiı,i, kapılan kır
ını;ı. 

:-.iorıuııd.ı ımıınailc.)h'i Hıı
Jmkuy lı:ıstaııc ine 5C\ket
mi ler. 

<:cııc ııHıi gazeırclc b:ı:ıka 

lıir halıcı• clalıa: 
.... Orak koııgrcsiııdt• ii.) e

lrr birbirine girnıi~. bir de
lı·ge }ll'!'.tili çıkıııc-a.) a kaılar 
ıliiğiilm u~ ... 

\"e hunlar akıl lı oldukları 
için talıii HakırkÖ.)c falan 
giin ılrı ilıııcnıişkr.... . 

Ef\'U'I' GURT:Sl~ 

• 

Eski Hind Büyük 
Elçisi Kenya' ya 
Gitti 

ispanya -Amerika 
Görüsmeleri 

İsı•ail 
Kııhi11esi 

K 111·11lılıı 
Altnu uç ilin Jla3 ıııı'lırlık müdürleri Bayındırlık Bakanlığında bir toplantıya 

Resimde Ila) ıudırlık müdürlel'.i gürülü.)or. 
katılmı~lardır. 

1lı dutan Ila1ıtrltr <"tnıld 

Yeni Delhi 22 - Hindistanın 
eski Ankara clçisi \ c halen Hin· 
cli:.;lan parlamentosu üye:;i J>e
\'aıı Çanıan Lal, 3akında muha· 
kemesi yapılacak lıau Mau Ji. 
dcrlcrindcn Jomo Kenyalta'yı 
mıidafaa makı>adiyle Kcnyaya 
gıtmiştir. Gctcnlerde Kapengıı. 
ria t'ivarıııdaki Kitale'de 'erilen 
bır kokteyl partide Çaman Lal, 
A \Ttıpalıların da\ etlisi bııhıı1tı· 
yordu. llinllı millcl\•ekili bahis 
ıncvmu clavrti kabııl etmeden 
önce bir şart ileri surmüş, da. 
'elli llinllilcr ,.e Afnkalıl:ırla 
ı\\ nıpalıl:ır arasında hiç fark 
giizetılmenıl'sıni iı.temiştir. 

'foplanlıya başkanlık cckıı C'.a 
m:ın Lal, Afrikadaki hııgıinkii 
duruma tt•masla eırnmlc şii~ le 
demişf ir: d!rr ~rydrıı iincc kı· 

• 

Son safhada 
).'Al LY 

Ne,·york, 22 - Va~ingtoncla 
bııgi.ın aC'ıkl andı~ına göre, bir 
muddetlcnbcri Birleşik Amerika 
ile İsıı:ınya :ırasında cereyan et
mekte olan görüsmelcr ~on saf
hasına girmiş huluıınıaktaclır. 

Pek 'akında bu hususta hır an
laı;nı;nın imzalanacağı da ilave 
cdılmeklcd ir. 

nirlcşik AnıC'rika hu ~ayecle 
İspanya üslcriııclrn fa\ clalan:ıbi
lccektır. Zanncdılclı~lne gôrc, 
gele-erk sene başında ;) eni baş
kan };i enho\\ er \'aıifcye ba~la
dıklan sonra bu andl:ışmayı im
ıala.> acaktır. 

Faruk'u muhakeme et

mek mümkün olacak 

sa vaclrli mc e)('leri. bu ar:ıda Kahirc, 22 ('I'.H.A.) - lltısır 
gayri ~iıldrt metorlıınu mlinaka. hükumeti cHiıı eski Kral F:ı
§a ctınclidir. ruk'uıı nıahke~rve Sc\'kini nılım 

<;a~rt tabii, ~iddet zihniyl'll- kuıı kılan ;)-eni bir kanunu İm· 
ııiıı diişunc·rll'fdrn silınme ıııi,, ı:ılanııştır. 
clıırumuıı sogukkaıılılıkla göz.clrn • 
g('tirilmcsini miinasip 1:orıırünu Ilu kanun alık~mınca, llll'\'kı 
Çanıan I.al ~crefine verilen \'c I \ c vanfclerini şahsi menfaat VC'· 

be)az Avnıp:ılılarııı katıldıgı bu 3a :ıkrab:ılannın ncf'ine i tismar 
parti. Afrika tarihinde ilk defa l r.den şahıslar derhal husu~i malı 
olırrak bir A\TUp:ı ofclindr yer krmclerc SC\kcdilecekl('r(lir. 
alnıakta~dı. As~alı , ... Afnkal ı·ı Hu kanun, tıaıı lıallerdr. suçlu-
ların hır Avrupa oft>line kabul· • ·• · · k 
1 • ı l b' h.d. t ıı.kk' larııı ?ılısır hıbıwclınclen ıs atını erı ıusus ır a ıse e d - ·ı • 
edilmektedir. da nıiınıkün kılnıakladır. 

Suriye hükumetinin var· Bir Fransız: yolcu gcmısı 

Jık vergisi Beyrutta karaya oturdu 

Kudus, 22 - Başbakan Davlı\ 
.Ht..nı:;urıon bugun i rail Parla· 
nımıo~una ~eni bir koalisyon ı.:a 
bıncsinin aıalarını takclinı et· 
miştır. Koal ,>on kabine i, bun 
dan evvelki hlıkiınıete kıyasrn, 
parlileriıı i tir:ıki b:ıkımındun da 
ha gPniş lutulnııışlur. 

11 hakandan !) u «l\lapai .. (So 
''al Demokrat İşçi Parti i) 4 U 
Umum Sıyoııı.-Uer (Sağcı Libc 
ral) "" bıri Terakkici Pıırtiy~ 
mensuptur. 

Yem kabine şu ;,;C'kilcle kurul 

EDEN 
TÜRKİYEYE 
GELECEK 

An.lanı Alann 

Londra :.:2 - Bundan iki ny 
e\'vcl İngiltereyi ziyaret elmiş 
olan Türkiye Başbakanı Adnan 

nııı~tur Menderes ile Dışişleri Bakanı 
Haşb:ıkan ''e Sa\tıtıma Baka· Profesör Fuat Köprfililnün ziya. 

nı : Da\id Bcııgurion, Dışi leri retlerini iade maksadiyle İngil
llakaııı: lllo c Şarct, l\Jalıyc Ila tere Dışişleri Bakanı l\lr. Eden 
kanı: Lcvı Eşko. Çalışma Bak:ı· önümüzdeki ay Türkiyeye gide
nı: Hayan Golda l\lycrson, T:i:H· cektir. 
tını l.l:ıkanı: T'rof. Benion Dina- Edenin Ankarada Türk devlet 
burg, Polis Bakanı: llohor Şii· adamlarlyle Ortadoğu S3\'Unma 
l'it, 'f:ırıııt Uakanı: Perez. Nar paktını tekrar ele alacakları Ü· 
tali, 'l'ıc:«rel \e Eııdıistri Rakn· mit edilmektedir. Mısırda son 
nı: I>r. Prrrz llC'rnc tmı, İd~le aylarda yapılan değişiklik \'e Ge 
ri Bak.ıııı: :İsr:ıil Hokkaç. Ulaş- neral Necibin bazı şartlar altın· 
tırına ~nkııııı :: Joseplı Serlin, da bu pakta girmeğe hazır oldu
S:ıglık Uakanı: Jos<>plı Safır, A· ğuııa dair \·erdigl müteaddit de. 
dalı•t ll:ıkanı: Dr. Pııılıus Hose, meçlcr, böyle bir tesebbüsiin 
, on , e Jlr. Dov Joscph. şimdi Arap Birliği nezdinde es· 

kblııc naz:ır:ın daha miisait kar· 
-0-- şılanacagı muhakkaktır. Knhirc-

Ra por alacak öğretmen

ler hakkında bir karar 

deki buhışmalan c nasında Su· 
riye Başbakan ~ ardııneı ı ve 
genci kurmay başkanı albay g. 

Ankar.ı, 22 (T.A.) _ fstanbul dip Çiçekli ile General N~cibi.n 
haslahanrlcrmden rapor alıp va b~ı mevzun temas ettiklerı ma· 
zıfelcrınln hulund~ğu 'illıyetlerc lum~_ur. . 
gıtmr) en iil!rctıuenler hakkında ı Dıger taraftan Mareşal Tılo· 
Iılilli ı:~itim Hak:ınlıgı yeniden nun ~ondr~~a y:ıpacağ_ı seyahat. 
bazı muhim kurarlar almıştır. len \ e lngılız llüerlcrıle ko~uş

malarclan sonra olacak bu zıya· 
Jlak~ıılık, bu raporlar ) üzün· rette; Türk • Yunan • Yugoslav 

den bııı;ok ııktılların aylarca :ırasında <laha sıkı bir isbirliği· 
iiğrclmcıısiz kıılılığını gözöniinde ne :;idileccği ve Edenin hazırl:ın 

Gaziantrp, 22 C.T.A.) - r.e., Jlc) rııt 22 (,\P.) - 1skendc. tutarak Saglık \'c Sosyal Yarılım mıs bir formülü Türk devlet ıı· 

ı:n clkl gete l\lecidi) ekil.> ünde bir cina~ et i~lcnmiş \"e Suleyman 
adıııda bir §ahıs öldürülmü~tü. Re imde bu cina) etin faili 

olmakt :ın sanık bulunanlar 'onılulor. 

Kesan Hukuk • 

Mahkemesi 
Neden kaldırıldı? 

Ankara' da bir 
Otomobil 
Çöpçüyü çiğnedi 

c:rnlr-rrle Suriycdc vergi nıiıkrl- ri)eclPıı Br)Tuta gelmekle olan Bakanlığı ıle de tcm:ıs:ı gccmlş cla~larıııa sunacağı tahmin edil· 
ll'flrrinc konulan varlık Yergi. I•'ransız ıChaınpollioılD :-olcu va· ve bundan sonra ô{;retmrnlerin mektedlr. Ankara, 22 - Sabit Sağıroğ- Ankara, 22 - Bu sabah Bü-
s~ılen so~ra, . ı::~lcıı . lı~bc.rlerc rıuru bu sabah Beyrut limanın· sağlık durumları ile llaydarpa- F.cl~n A tioaya da\'et rdildi lunun, Keşan Hukuk m:ıhkeme- )iık Millet l\tcclisi önünde bir 

nuııul lfuhahlrlmftd,., l/uıu.ıl 4/uhnbtrlnriıd"' 

gorc, Sıırırl' hukunıelı Surıyede t k 'b 4 .1 I d §a N'umunc ve Sisli Çocuk Has- Bugün basına bir demeçte bu· sinin neden Iağvedıldiğinc dair otomobil kazası olmus, bir çöp-
cılııran 'l'iirklcre bu nrgiyj öl- dan a ·rı en mı mc~a ~ : tahanelcrinden b:ıska t~uınbuld;ı lunaıı Yunan Dışi leri Bakanı sual takririıle bugünkü l\lrrliste 

1 

çüyü bir taksi ezmiştir. 
çüsllz \'e insatsız bir şekilde kara) il olurnıuşlur. Dıldırıldığı. hit"bir saglık müessesesinin ola Slef:ınopoulos'un Edenin Türki· Adalet Bakanı Osman Şe\•ki Ci- Şoför Yusuf Koziko idarcsin-
tarhctmck1e, 5dela Türkleri fk- ne gorc geminin teknesi parça- f.-..ıdar ol:ıı:ıması üzerinde mlis ~·e~ e yapacağı rlyaretten sonra çekdağ cevap verdi. deki 394i numaralı taksi tek \'e 
tı aderı dumura uğratmak gaye- !anmak tchlikcsine maruzdur. terC'k bir k:ırara \armıstır. Alinaya da davet edildiğini bil· Bakan, Keşanda iki Asliye geniş )Olda Ulus istikametinden 
sini giitmeklcdir. -------- dirmcsi bu seyahat esnasında bu mahkemesi bulunduğunu, halbu- istasyona slir'atle gclirkrn önün-

Suriyedrki Tiirklerc. bir ta. , " iiç devlet :ırasında sıkı bir işblr- ki burada işlerin aı olduğunu deki taksiye yeU mlş ve ayni 
r:ıftan bu şekilde Yarlık ,·ergi i- ı ca;:"\ç Y.\SIMn ,\ 1-"ELEK yur.nu n ~ŞI11JA l ligi yapılacağı muhakkak naza· ve bu sebeple Asliye mahkeme- sür'atle geçmek i terken yolun 

· t tb"k d h""k · h • rile bakılmaktadır. ı • d b" · · l"ğ d"l k k nı a ı - e en u ıımet. uclut ALDIRDI1\I ELhmı:r-; İKİ GÖZÜMÜ erın en ırının "•ve ı ere ·enımnı silpllren temizlik amc-
boyundaki Türk ismi ile anılan I h:ışka yere \'Crildiğini \'e buraya lesinden Hıiseylne çarpmıs ,.c 
kiıylcrin arapça lsimlerıni hll- 1 11:.st Cİlt:\I İŞ İOil\I \'J~l>I l'A~ll'r.\ 1 Sehı·r Tı·yafrosunun . da bir yargıç yardımcısı getiril- ı.:ıvallıyı bir hayli sürükledikten 
mr~en her 'rürkten rle nüfus ha- J\: <\\'HETTİ:\r U.\ll ı\IUl\tr , \'ı\Zll\11 eliğini s(iyledi. sonr:ı otomobil durmustıır. 
şma 20 Suriye lirası ceza almağ:ı D 1 f d • Sabit Sağıroğlu. bu hakimin ı Hilseyin ağır surette hastanc-

b'~~;~~~a~:~~u~~~~et KH RA N ll K O ü NYA . ~!.;.0~;~~::::. • ... m ~~~~~qt,;;;t:f f ~It~~~i ~~~;~::1~:r~:~~;:hl 
Çorum, 22 (A.A.) - Şehrimiz 1 edegelen anlaşmazlıkların halli ledi~ini ve fakat bunu kabul et. Neh• ' • .. ks ı• 

ele kunılan Esnaf Kefalet Koo· için İl Genel meclisinin bu dev· mcdiğinl. Nasuhioğlu Adalet Ba- Jr en yu e ıyor 
peraliCi yapılan bir törenle fa. R Si K VEYSE L ·, N 1 re miizakerclcrinc yirmi imzalı kanı olunca bu tcminallı lıfıki-
aliycte geçmi~tir. bır takrir Vl'rileceğl öğrenllmis- mln yerini değiştirmek istediği-

~---------------------------------------------------------
tır. Takrir sahibi meclis üyeleri, ol, hakime arıu ettiği bir yeri Adana, 22 - İki gündcnbcrl 

H A Y R T 1 son yıllarda hır 1urlll uıplürııpta se~mcsini söylediğini, hakimin şehrimizde yağmakta olan yağ

AKŞAM 

KEŞKi GiZl.İ OLSA \"Dl 

A. Adnan Adn ar n emokrat 
Parti l\lecli Grupuouo son 
topl antısında 19!16 seçiminde 
,\ııkarada Y:ıli bu lu nan zatm 
kullanılmasına tiriz edilmesi
n e karşı \erilen reuptan ha· 
h i le dbor ki: 

•Cevapla dcnılmiş ki. •Bu 
''ali) i kullanmamız.a ı:;elincc, 
böyle 'alilerden biz de Cay
dnlanırıu İlk bakışta biraz. 
mllphcm gıbi gorlınen bu ce· 
vap izah \e tefsir edilmediği 

milddelte tok garip bir mana 
taşıyacaktır. }:welA ehliyle 
valılerıı tiıhiri en hafif mana· 
siyle cıSizleriıı butün emirle· 

rinize kanun. nizam t.lii lınmc· 
den ııaat eden partızan valisi 
demekse, bu ifade, cwclkilc· 
re atfedilen kusurlu gidişi br· 
nlmsemck manasına alınabilir 

ve bu suretle polıs de\lcli )c
rıne hukuk de,Jcli kurmak 
iddiası da tok, hem pek ı;o \ 
zayıflamış olur.• 

YENi ISTANBUL 

U \ ~B,\KA:'lll~ R:\SIN 
TOPJ,ı\:0-CTJ SI 

1. 1''emıi )a7lyor: 
«Demokrasilerde her şahsi

) et kendi l olunu açın ak ZO· 

rundadır. Bu yol jsc, yalnız 
b:ışarı ile açılabilir. Biz, onun 
için, başarılarını görmedikten 
sonra, su ve) a bu \'alandaşa 
öncC'den, Buluş - Fermanları 
dağıtamayız. Çaf;daş mılletll'r
den bô)le hır şey de bcklc· 
nem<>z. 

Yeni seçimlere kadar Ad· 
nan .l\1cndcrcsin b:ışarmak is
tediği işl<'rin en başmda, da· 
r:ılma teclbırlcrine hali \'il r111 ı· 
~:ırak, sağlaın hır ithal al ,.e 
ilıral'at ahengi yaratnıak IC'· 
şebbtisu gclıynr. J3a§bakanın 
sö~ lccliğlne sure, te/ichlıiisiın 
ilk boliımiı. tahmin edilen 
sonucu \'crcliği için, geleceğe 
t;ll\ enle 'c finııtlo bakmak 
miimkunclür. Bizim, ~ımdillk, 
"" başta gC'lcn davalarımızdan 
bıri de budur. Adnan Jcndc
rr~. glrı tı~ı i,~in ciddiliğınl, 
hütun genı~Iıjfü le sezmiş bu· 
Junu)or. Fakat hô)lc hır ba. 
~arı da, hıc şıiphc iz, her hU· 

kiımel adamına, zamanla yı p. 
ranmıyan bir ~ere! kazandı ra· 
bilir.• 

DÜNYA 

llAYIRLI Jlı\B :\ n : DEDE· 
J .ER OLlL\K ı;iEREl'f 

l "a lih Rıfkı Atay ya11yor: 
•Yeni ne:;illerin siır ' e ne. 

sir e::.erleri, romanları, hlka· 
yeleri, ilim ve fen her tiirlü 
kitapları, bizimkinden bam. 
başka bir zihniyetleri var. Ne 
biz onlardan olabiliriz, ne 
onlar bizden! 

I<:skı yeni ııesiller ara ında 
hıı a~ rılış \'e kopuş buhranı 
daima olmu.tur. E ·ki ncs l ııı 
inııUarı, zorlamaları, dayanıs· 
l:ırı daima iflas ctmi§tir. ln
kılfip clrcl ıgimiı şrylrr, bi11m 
için i n kılap! Onlar için tahiı 
5rylrr. Onlar içın •aderc irtı
ra var. Onun da önırii fani 
ömriimiiz kadar! 
Çoeuklarıınızın ve torun· 

larınıızın hayırlı babaları 'e 
derklrri olmak ~eretinden 
kendi krndımizi mahrum l'ıli
yoruı. Onlar bundan yırnıi 
brş yıl sonra bu de\Tİ nasıl 
yazacaklar, t?ôriır gibi olduk· 
ça do!?rusıı ylizumüz: kır.arıyor. 

...................................... , .................................................... .. 

diye feryat eılrıı 1amanıııımıı en dl'ğC'r)j halk ş:ıiri A~IK 1 
\'E\'SEl1in a5k ve ızlırap dolu hayatı. 

25 Aralı!< TAKSIM' de l\Jntlnclerden itibaren 

girmcyC'n bu mile esenin, iyi de yetismis (Ocuklan bulundu- mur şiddet.ini arttırarak tufan 
bir şekilde çalışmasını tcmin ğundan İ tanbula talip olduğu- halini almıştır. Mersinle Tarsus 
ıçin devlete de\'redilmesini i u. mı. Bakanın bıına rıza göstcrmi- arasında şiddetli ~ağmurlardan 
~eccklerdir. l\Icclis üyelerinin yerck dvar vilayetlerden birine bir toprak kayma ı neticesinde 
bir kısmının vereceği bu takrire tayinini söylemesi üzerine haki· tren seferleri inkıtaa uğramıs
Daimi Eıırümen ve diğer alaka- mln nakilden vazgeeliğini. Nasu- tır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri 
lılıır Şi nıd iden taraflar gürün- hioğlıınun da hakimin kadrosu- !iç metre yuksclmiştlr. Y~ıs 
nıektcdirlcr. nu lfığ,·ettiğini söyledi. ayni lıızl:ı devam ettiği takdir-

---0- Rüknettin N:ısuhioğlıı, S:ıbit de, her iki nehrin tıışnıası ihti-

A d 1 A • Sağıroğhınıın beş kere isminden mali kuwctlidir. İlimizin Yerde. 
na 0 U ja ns 1n1 n lıah•ctlii'!ini. kendisinin dc CC\'ap h•n köyli SU baskını tehlikesi 

\•ereC'<'ğiııi söylemesi lizerine karşısınd~ bugün tamamen tah-

Bas l na B. Du .. lger başkan .~ataşma olmamıştır. Fo- liye r.<iılmiştlr. Du köy her ıa-
• kat eski Adalet Bakanı olmanız m:ın Seyhan nehrinin istilAsına 

(! ld hasebiyle hadisenin tencvvilrü manız bulunmaktadır. 
~Cfİrİ İ bakımından size söz veriyorum• --·--

dedi. Nasuhioğlu. böyle bir şey Hahambaşı seç·ım·ı 
olmadığını, müfetıi lcrin tahki-Ankara, 22 (Hususi) - Bir 

nıiiddet ewel Anadolu Ajansı 
umum mlldürliığüne getirilen 
Saın1 Nuri Uray bu vazifeden 
alınnıı,.tır. Ajansın başma umum 
miidiirliigii tcdvire memur idare 
meclisi iiyesi sıfııtı~ le Bahadır 
Dülger gctirllnıişlir. 
Bahadır Diilger t•:.r~:ınıba ı:ii· 

nii hu \"azifcsiııc ha~lay:ıcakt ır. 
Kendisin b:> arılar dıleriz. 

--o-
Ankara Hukuk Fakülte-

sinde doçent olan bir 

asistan 
Ankara, 22 Ofusust) - Anka

ra Hukuk Fakultesi De\ Jetler 
Hususi Hukuku asistanlarından 
Hicri Fişek •Gayri sahih nesep
ten doğan ihlılaflar• tezıni mu
' affakiyetle \"ermis ''e doçentlik 
hakkını kaz.anmıştır. 

kat yaptığını s!iyledi. D d 
Sabit Sağıroğlu •l\Iüfettişlcrin evam e iyor 

tahkik~tı üzerinc mahkı-me 13~
vrdilmlştlr. Ne tuhaf şey. Ben 
anlamamış olayım, hepiniz anla
dınız ya.• dedi \'e kürsüden in
di. 

Avusturyada 23 k işi çığ 

altında kalarak öldü 

JlohambaSt scçlmi için pa:ı:ar 
gilnü :ıchrimizdc. Şi,li, Be~oğlu, 
Kasımpaşa 'e diğer mınlakalar· 
claki ikinci seçmen intihabının 
netirelcri buııiin alınmış olacak
tır. Diğer \'ilayetlerde yapılan 
scçimlerın neticesi hel!i olduk
tan sonra GO - G5 kisilık bir ikin· 

1n burg, 22 CA.A.) - Iahallı ci s~men mecli i teşekkül ede· 
mnlrnmların bugün bildirdikleri cck ve hu meclis de Hahamba:ıı· 
ne göre, Avustunalı sevvahlar yı seçecektir. Son seçimin gele
la dolu bir olobiis, Stuben ile ttk hafta > apılması muhtemel· 
Langcrn arasındaki Vorıırlber~ dır. 

dağ geçidinde çıı? altınrfı> k:ılını<: Her ikinci seçmen 300 kişi)i 
'" sc,yahlardan 23 l..işı öl- tem ıl elmektedır. Oy kullanmak 
nıiıc. 4 kişi de ağır surette )3· içın hır cemaate kayıtlı olmak 
rnhnmı~tır \e on sekiz ya~ını tamıımlamıı 

lUdisel i kazadan sa~ kurlu bulunmak Uzımdır. Kadın :Mu. 
lan otobüs şoföril polise haber se\ ılcr o~ larını kullanamam.at. 
''ermiştir. tadırlar. • 

~ 
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nn·ÇE: 
~hrın dışında, duvarlar lİ· 

zenndc; eski bir Roma balta
sı n~. Romen haıilcriylc süs
lenmi~, tarih dUşürülmfiş ko· 
caman \isimlere r&stlıyorsunuz: 
DUCE! Bunlar faşist ve cm 
peryalisıt İtalyanın şaşaalı gün 
!erinden kalan acaip miraslar
dır. Kın1sc silmek luzumunu da 
h.i bissctmcmış. Kimbilir daha 
ne kadar mfiıldet, bu yaman 
diktatörün ismi Bingazideki du 
varlardan silinmeyecek .. 

Bir gıin, Bcrka'ya gidiyor
dum. Yolda, iskelet haline gel
miş metrilk, büyUk bir bina 
.ı;ordüm ve yanımdakilere sor
dum. İUıl}anlar zamanında bi 
ra fabrikası imiş. Onlar gidin· 
ce makineleri sokülmfiş ve İs- , 
raile satılmış. 

- Neden? dedim, 
- Bızim dincle ıçkl yasal..-tır 

da ondan, dediler. 
İtalyanlar burada bfiyük bir 

isk~n politikası tatbik ediyor 
\C Cebel denilen dağ bölgesin· 
de yarım mılyona yakın insa
nın iskanını düşünüyorlarmış. 
ll:ıtlci ilk elde bfiyük silolar da 
y:ıpmı !ar. Şımdi hepsi met 
ruk, hep i boş iskelet gözleri 
gıbi korkunç ve hepsi harabi· 
)e ~üztutmuş. 

ı 

İnsan bütün bunları gördük -
ten sonra, Libyanın muhtaç ol
duğu so ~al H' iktı adi rcfor· 
mu dıi~ünmcdcn edemiyor. 

Kral İdris m Sunusi, J.lbya ordusuna mensup birlikleri 
teftiş c nasıntln. 

SOX HARP 'e 
:Llt>Y KRAU.IGI 

lkınci Dllnya Harbi Lib~ a~ :ı 
istikliılıni kazandırdı. Bc\·in -
Sforza plfinının İtalya, Fransa, 
İngiltere arasında taksime uğ
rattığı bu memleket, Birleşmiş 
Mıllctlcrin enerjik bir müdıı 
halesi ile müstakil bir krallık 
haline ~eldi. Mclık hazrctlcrı, 
bu müdahale olmasaydı, 
hA!l'ı mcnfada getireceği 
günlerini, şimdi; milleti· 
nln başında ve •SC\'ilcn 
bir kraı. sıfatını muha-
fa•a ederek ~aşamaktadır. İta! 
yanlar zamanında halk, ikiye 
ayrılmak i tidadını kunctl~ 
ı;oslermektc~d. Şehirde oturan 
!ar mü tc\lj küllur \C m <!'
niyetinin tr iriyll' de •ismclr, ~·:. 
bancıvı benim emek temı:yülıin 
c?cydılcr. Dağlık mınt1k:ıda o· 
turanlar aç, sefıl, ast \ e hun
hardılar. Bunun içindir ki. da 
lml takıbc uğruvor ve imh:ı 
olunu~orl rdı. 1\lücahit c!rni'crl 
uzun ':>oylu, sağlam va!)tlı b'J 
brdc\·tlrr, it. atsııli •i k:ınun 
addcdıyor; sadece sil!i•ıııu, :ıtı· 
nı vc şc\'hini tanı~orhrrlı. is
tcd klrri YC"ane sev. l,'ık151· 
di. F. .er, ı:chırdckilcr ~:1;i ml'
dcni 'h i ·açları tanım••, M! 
mi ol alanlı, italvanbr ıçın 
bu dal.Hıl:ırı "Voh ctırnıc'. miir.ı 
klin olabilirdi. Fakat ı:Cçcl:c 
havatın dah:ı da şidrlc' 1 cnd•r· 
dı~i b r istiklı\1 arzu ıın.ı s'l
mrk, körletmek aslA mümk 
olanı dı 

B devi mücahitlerin yağml 
\ c r skınlarmdan korunmak 1-
l'in f•a]yanlar çöl mıntakalar111-
da kocam n hisarlar .., ilcucla gc 
tirmişlcr: şehirlerin dışına :ı 
ılması gliç manialar, barlk'l· 

l:ır vaıunışl:ırdı. n ınlara rı;&. 
men kıırnıız \raplar, zaman 7:1 

man dikrnli tl'llerı a •mıslar \'e 
ftal~ an nQ'>ctç Icrt tA şehrin or 
talarına k"cıracak kadar ür
kü•m Nrrdir. 

İ ınr.I D ıma Harbi çıkın"" y 
dı, f tıılvanların 1 k.An politika 
•t nuf ı"I mııvııırnc•ini krndi 

lehlerine boucak ve istlkUilci 
hareketler bu surl'tle susturu· 
labilccekti. Zira hrr yıl 60 hın 
İtalyan anavat:ından Libyaya 
göç ediyor ve orada yerleşiyor
du. Liby:ının Arap ırkından gel 
mc asıl sahipleri ise ancak bir 
milyon ci\':ırında idiler. Vazi· 
yet açıktı ve yerlilerin ckalli
~ ette k:ılm:.ısı pek de uzun bir 
zaman meselesi değildi. Harp 
buna mani oldu. Bu, Libya i· 
çin bir kazanç olarak zikredile
bilır. Fakat, Bingazlnin bugün
kü kötü -daha doğrusu bcr· 
bat- iktisadi, sosyal, ve kiiltil
rcl vaziyetini görüncr, b:ışka 
şeyleri de du unmck mecburi
yetini hisscdıyorsunuı. 

Evet, İtalyanlar ning:ızide 
kalmış olsalardı, muhakk:ık ki, 
yünlü dokuma sanııyii randı· 
manlı bir çalışmaya kııvus:ıcak. 
şarapçılık ve mey,•acılık ilerle
yecek ;küçiik sanatlar, cl tez· 
gfıhlan, fktısadi canlılığı, mli
zik ve s:ın:ıt harekctleri~lc Bin 
gazi ob:ımbaşka bir hiivlyl'tc s:ı
hip ol:ıcaktı. Bugünün Binga
zisindc ise: muzaffer bir bar
bar ordusunun gerisinde kal· 
mış bir düşman ti<'hri bedb:ılıt
lığını görüyor ve üzillüyor·u· 
ııuz. Yrrliler bu h:ıli ıımıırc;:ımı 
yorl:::-r bile... İtalyanların ar
kasınd:ın. onları hıraktıklarır.ı 

talan edip, ~ok p:ıh:ısın:ı s:ıla
rak nisbi bir refah de' re•i y:.. 
şadıktan sonra; t<'krar ı:::ırklı u 
yı.ı~ukluğuna, dönmrktrn ınl'm 
nun gibidirler... tlistah~·: ol 
mak yerine mustrhlik kalınnk 
arzusu. onl:ırı giinden "tine, d:ı 
t:a koyu bir iıkıbetc götUrCvcr. 
De\ Jet memuriyetlerin:? ol:ın 
rağbet. geminin su alm~sını bi
raz daha tabuklaştınyıır. Jler
keste bir razıcık :ışım, kan:u· 
suz başım» fclsrf<.>si; hr.rkc ll! 
bir hayata isteksizlik, uyuşuk
] uk, gayesizlik; işte bu<;ilr.kli 
Lıb~anın ana hatları. 

Tek gayesi cistikllıl ol n be 
rlc\'i, şimdi yine dııı,:Jarda':ı ça 
dırına yan gelmiş; Il'Cmnun, 
mes'ut çayını wkırklama. iç
mekle mec;gul! Hem italyıın 

çöl muhafızlarından da kork
m:ıya lüzum yok artık! 

RİRl.EŞ~JİŞ 
liU.ETI.lm: 
Bana öyle geliyor ki. Lib) :ı

ya lstıkltılini iade eden Bir~"Ş· 
mis l\lillctler, onu maddi m:ı 
nevi her türlü imkfinlariyle !;Jl 
kındırma vadisinde henüz pcl\ 
bir 5cy yapmış sayılmamakta· 
clır. Gerçi her bakımdan çok 
fakir bir memleketi ve hnlkı
nı kalkındırm:ık öyle hemt'n y:ı 
pıln·crccck işlcrdt'n de~ildir. 
Fakat, Birleşmiş l\Iilltlt'rin hüs 
nüniyctini, için için çarpıc::ın 
mcnfaatlhin hırp:ıla~·ıp krmır
cli11ini ~örmt'k de, inc;anı; is· 
tikbal için pt'k büyi.ık Umıtle 
re ,gôtürmüyor. 

U ı 'F.:SCO hcsa bın:ı hl'r ~ ıl 
bir mikdar talebe, ecnebi mcm 
Icketlerc tetkik \ 'C ihtısas yap
maya göndrriliror. Çoğun:ı nl
tıc:ar aylık burslar verilıyor. 
Onlar d:ı bu miıddct içinde, l!C· 
ziyor ,göriiyor '"e hayran olu
yorl:ır. İşte tetkik. iste ihtısas' 
Bence A\Tupa kfilUlrünc kar 
şı z:ıar uyandırmaktan b:ı~k:ı 
hiç bir rnaks:ıdı olrn:ıvnn bu 
harckrt t:ırzı. Birleşml~ l\lillt't 
lcrc iyi bir not k:ızandırmıya· 

caktı:-. 1 
Açılan her mektep, tahslsnt-

sızlık bahanC'Siylc, kısa z:ıman 
sonra kapatılıyor. Ilirlemıis Mil 
letlerdl'n gönderilen heyl'tin td 
tic:i ise. yapılanlan \'e yapılmak 
i tcnenlcri :ısla de io;tirmiyor. 
En b:ıı;it elemandan mahn•ın 
miil's•esell'rin birer viikc:l'k ma 
a~lı miitehassısı vardır. Hem de 
görsl'niz ne mOtehııs ıslar• A· 
cah:ı siz, hastabakıcıl:ırl:ı. d:ık· 

tilo h:ınıml:ırın miltehassıs mev 
kiin" kurulcluklnrı bir haşka 
memleket cl:ıh:ı biliyor musu· 
nuz? 

İns:ın. bir tiirlü kurtarılm:ık 
i~ll'nmiyrn bu memll'ketc b:ı
kıırak, ~Acaba bu yapılanlar, 
modrrn dilnya gurusilnc göre 
tatbik l'dilcn yeni bir manda 
tarzı mı?o diye kendi kendine 
sormadan edemiyor. 

(J>e\·amı \"ar) 

İstanbul Eksiltme '---------------..... ----~ Sıhh ı Ku rumlar Arttırma ve 
Komisyonu Başkanlığından 

Kuduz teda\isl 
l'lluesscscsi 

Jl:ı) ılar r. lnt. 
Hastahane 1 

Ko U)olıı 
\'erem lla t. 

LA hana 
Pırasa 
Kereviz 
Ispanak 
Havuç 
Karnab2har 
Yerelması 
Helvacı Kab. 
Salamura Yap. 
~arımsak 

Nane 

azı çoğu 
300 kilo 

300 " 
200 adet 

So an 200 kilo 
Patates 200 • 
K. Fasulye 100 • 

azı 

500 
2000 
500 

• 500 

500 
50 
30 

750 

ÇO~U 
750 kilo 

2500 D 

750 adet 

750 adet 

750 kilo 
100 " 

50 • 
1000 demet 

Portakal meyvalık 2500 3500 adet 
Portakal pcltelık 1000 1500 " 
Mandalina 2500 3500 11 

Elma mcyvclık 1500 2500 kilo 
• 1Elma kompostoluk 750 1000 » 

Ayva 750 1000 11 

azı çoğu 

450 kilo 
500 " 
100 il 

Beyoğlu ilk Yarılım 
Hastanesi 

Azı 
600 
500 
700 
600 
400 
500 
400 

700 

çol;u 
800 kilo 
700 ... 
900 adet 
800 kilo 
600 11 

700 adet 
600 kilo 

900 

Armut 400 500 ,, ____ _ 

--İstanbul Kuduz Teda\'i Mıic~scsesi, Haydarpaşa Entaniye, Koşuyolu Verem ve Beyoğlu İlk 
Yardım Hastanelerinin yukarda cins ve miktarı yazılı kı~lık ih tiyaçlan olan gıda maddeleri 
&çık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksilt:nc 24 aralık 1952 çar~amba günü saat 15.30 da Cağaloğlunda S:ığlık \e S. Y. 
lllfidilrlüği.ı bınasında toplanan ıhhi kurumlar satına ima ko"llis yon unca yapılacaktır. 
• 3 - Taliplerin Ticarc~ Od;ı ı vesikası ile ılk teminat mrk tubu veya makbuzlarlyle muay 
yen gün ve saatte mezkur komısyona müracaatları. . 

3 - Şartnameler çalışma &un!erım .. e adı geçC'n satınalma komı yonunda görulebilir. 
4 - Muhammen bedeli 833e.oo lıra olup Uk teminatı ı625.20;ı kuruştur. (10418) 

---·VATAN 

LONDRA'DAN AYRILINCA 

ÖZLEYECEGİM ŞEYLER : 1 

uc·· •• 
ıeu 

.> 
g anı 

Yazan: ÖZCAN ERGÜDER 
İngiltere Jlıısu l\lııhabirimlı 

(Gönderıliklcri yanları 7,cykJc gibi tcnkidçller, Hemingwa)''in 
okuduğunuz iki I,ondra muha- vcyıı Thomas Mann'ın son kitap 
birimiz, C':ın:ın l'sman ile Özcan !arını tenkid ctsinler. Ve yine 
ı:rgiiılcr, hususi hayatlarında ni· ayni derginin başka bir sayısın
s:ınlandılar. Bııgünlcrıle J,on· da Thomas Mann, tenkicllcre CC· 

1 clra'dakl konsolo luğumuzıla ni· \•ap versin; ·Freud ve Modern 
1 :kahl:ırı kıyıl:ıc:ıktır. Jlcr ik2si Cdcbly:ıt• üzerinde ~i~_yazı .?~~-
ıle J,onılra iinh"Crsitcsinde ~ uk- yun. Al bert C'amus nun bu tun 

1 

sek tahcıillerini t:ım:ıml:ımakta- blr piyesi ayni dergide çıksın. 
dırl:ır. l\lalraux'nun S:ın'at Felsefesi Ü· 

Cin·an cl:ıha ıiy:ıde siyasi ve zerinde bir yazısı; Herbcrt 
lktıs:ııli yazılar ya1.arak; Canan Rcad'in ona cevabı; Tolstoy'un 
ise ynıılarınd:ı içtimai konulan mcktupl:ırı; Kafkıı'nın hatıratı: 
\'e s:ııı:ıt hareketlerini ele ala- James Joyce ve • Ulysses• Faulk 
caktı. rakat her ikisi de her ner ve . cuney Amerika•. Btitün 
me\'Zula ilgileımı, uyanık kişi· bunları ayni derglıle bulabilin. 

ı ıcr olılukl:ın i(·in, ıaman 1.aman \'o bu dergi ayda veya yılda bir 
birbirlrrinin s:ılıasına •tecavüz• çık:ıcağııııı her gün çıksın. işte 
ctnwktr.ılirlcr. Üçüncü Pro11ram öyle bir der· 

Nitekim Özcan Ergüder'den "ı. Su farkla ki, okunmuyor, din 
aldığımız son yazıd:ı I.ondranın ll'niyor. Dol:ıyısilc daha da zen 

1 

sanat ve fikir hayatı hakkınıla gin. Pablo Cassals'i Bach çal:ır
bllgi verilmektrılir. YaZJ çok ken, Thomns Bcecham'ı, Londra 
uzun olıluğıınd:ın iiçc böldiik. Fitıirmoni Orkestrasını idare e· 

1 

ı;ugün nrşrettiğlmiz ilk kısım- derken dinliyorsunuz. Shakes
,1a, B. n. C. rnılyosunun .üçiin· pear'in •Il ci Richard • ını veya 
cii Program• ınd:ın b:ıhsediliyor.

1 
Çchov'un • Vanya Dayı• sını 

1 Bilindiği gibi, n. n. c. nin iiç veya Eliot'un •Kokteyl Parti• 
ayrı neşriyatı \'nrılır. nunlarm sini, ve piyeslerde Alee Guin· 
birinin nılı •llomclScnice• ıllr ncss, John Gielgucl, J\lichael 
(orta İngiliz ailesine hitap e· Red11ravc gibi aktörleri dinleme. 
der), biri •ll:ıfir Program• dır n:z mümkUn. 

1 Cbuııılon, ılnhn ziy:ııle tahsili kıt Üçüncli Program n. Il. C. ye 
'1iimre hoşlanır), t~çiinrll he pahalıya malolııyormuş. Oyna-

l
sırf miinl'\'\"l'rlerc hlt:ıı> Nlen 
• Oçiin< ü J>rogr:ım• clır.) nan her pi~ es için ynzara veya 

-<>- naşire telif hakkı verilmesi ili· 
1 Artılık - Lonclra - Lonclra'· zım. John Gielgud gibi bir ak· 

1 dan ayrıls:ım Uç şeyi çok özl<' töriin radyodan bir piyes için 
rim, diye clüsiiniı~ orum. Biri, :ıldığını, eminim, bizim en de
her akş;ım ııltıdan gece yarı~ın ğcrli aktörlerimiz hır ayda ala
kadar yavınlan:ın B. B. C. nin m:ızlar. Bcrtrand Russcll'in ya. 
Üçüncü Programı, biri • Bcttl'r rım saatlik hır konuşması 200 
Books • isimli bir kitapçı dük- lirad:ın aşağı değildir. Faulkner 
kanı, biri de Muasır S:ın'allar I de bir hıkfıyesi için herhalde 
En~tltu i. ayni p:ırayı alır. Bun:ı rağmen 

Ciddi bir san'at ve edebiyat B. B. C. tam bir cömertlikle Ü
dergisi ta :ıvvur edin ki en a1 çür.cü Pro"ramı her gün altı 
altı s:ıattc okuyabilirsiniz. yani saat çalı tırıyor. Bu uğurda lıar
lcrgi kit:ıba yakın kalınlıkla ol· can:ın para ne kadar çok olursa 

$ •:,. f çindc san':ıt ve cdebıya' olsun, Hollywood'un, tclevizyo. 
konulıırmd:ı en salfıhlyetli kic:i. nun ve • Kıs:ıltılmış Klfisikler. 
ferin yazıları bulunsun. Ellot, le, •Heslmli llikfıyclt>r ıin tcsi· 
~uı.len, Dyl:ın Thomas gibi şair· rinc karsı bir k:ılkan vazifesini 

l ler kendi şiirll'rinden b:ıhsets'n· "Ördilğil için, hiç de boşa gitmi
ler. Jay Is:ıncc;, Cyril Connolly yor demektir. 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

Sultan Hamid'e öyle bir 
meydan okudum ki ... 

-9-
0na ait hikAye dinlemek ha· 

na büyük haz verirdi. Hatta 
şimdi bile o büyük rrsmln bir 
kopyasını daima yanımda ta
şırım. Seyahatlerimde bera
ber alırım, ondan hiç ayrıl
mam. 

Öteki duvarda da babamın 
bir resmi a~ılı duruyor. Ona 
bakarkt'n babamın hastalandı· 
ğını duyduğum zaman ne ka· 
dar miit('essir oldu~umu, bu 
anda ayni acı ile hissettim. 

Hayatımız neşe ve sevinç 
içinde akıp giderken babamın 
hastalığı bunun seyrini bozdu. 
Babam hastalandığı zaman ben 
dokuz yaşında idim. Blitün ai
le kendisini çok sevdiği için 
yirmi dört gün sfiren hastalığı 
esnasında rvimiz hep misafir. 
le dolup taştı. Sanki hasta 
yoklamağa değil de bayram zi
yaretine gelir gibi herkes seve 
seve bize geliyordu. :'ltiimkün 
olrlu~u kadar, rvde bir hasta· 
lık havası yaratmamağa bakı· 
lıyordu, Fakat hrr şeye rağ. 

men çocuk ruhum işin veh:ı· 
metini hissrdiyordu . 

Bir gün amcam Sultan Re· 
şat grldi. Onu görünce, baba· 
mın ciddi surette hasta oldu· 
ğunıı anlııdım ve çok ağladım. 
Xiteklm ondan bir harta son
ra ~c\•gili babamı ebedi suret
te kaybettik. O ince ruhlu, za· 
rif babamı bir dııha ı:örcmiyc
ceğimi diişiindükçr, gözlerim. 
drn yaşlar bo anıyor, hiç bir 
şry beni oyalıyamıyor, hiç 
kimse tescili edemiyordu. 

Babam hürriyetten bir sene 
sonra öldii. Artık saraydan sa
raya mis:ıfir gitmek adeti ku
rulmuştu. Amcam sultan Re· 
şat beni Dolmabahçe sarayına 
aldırdı. 

Or:ıda bana babamın acısını 
unutturmak itin biiyiik bir Eocf. 
kat \'e muhabbet SÖstr.rdi, ba· 
na ikinci hir baha olma.l!:ı ça
lıştı. Gönlümil ıılmak ve hrni 
mııh:wn etmemek kin kendi 
evlatlarından rvvcl beni ok
şar, onlara gö !ermediği altı· 
kayı bana gi.isterirdi. 

Amcam Sultan Rcşadı çok 
!'e\'cr<lim. Çok munis. çok ~cf· 
katli bir hali \"arrlı. Krnr'llcini 
yakından tanıyanların hepsi 
nez:ıkctinc \'e tatlılıl.!ına hav
ran kalırdı Velhasıl çocu·k 

kalbimi tesdli etmek, bana hıı. 
yatta duyrlıığum büyiik acıyı 
unutturmak için amcam clin
dt'n gl'lrni ~·aptı. Ulun hafta. 
I:ır, hatta hil'kaç av nolnıa
bahçe sarayında kald;m. Fakat 
artık C\'l' dönmem, yalnız kal-

Sultan ikinci Abdiilh:ımit 

mış olan annemle yaşamam liı· 
zımdı. 

E\'e gelmek, babamı bula
mamak, onu bir daha göreme· 
mek beni çok ürkütllyordu. Bu 
fikre bir türlü alışamıyordum. 
Babam rlli bir yasında vefat 
etmişti. Uzun zaman da hasta 
olmadığı için onun ölmüş ol· 
masına bir türlü inanmak isle· 
miyordıım. 

Eve dönilp te annemi yalnız 
görünce, bu acı kaybın haki· 
kat oldu$:una artık inandım. 
Fakat uzun srneler buna bir 
türlü alı~amadım. Acımı unu· 
tamadım. 

* Bu gece seriye doğru bakıp 
iyı \ e kölil hatıra1arı yeniden 
yaşarken bütün aile efradımı 
ayrı ayrı yadcttim. 
Biıyük amcam Sultan Abdili· 

hamide ait tc birçok hatırala. 
rım \'ardır. Sekiz yaşında idim. 
Her bayram Yıldıza amcama gi 
derdik. Orada bir grce kalır
dık. Amcam her bayram biltiin 
ailesiyle ba~Tamlaşırdı. Hunu 
scyı~ 'tmck beni çok ej!lendi
rirdi. Orada bütün amcaları· 
mı ve halalarımı, onların ço· 
cııklarını toplu olarak görür
düm. Ailcılrn haşka, ba,Tam· 
dıı Ş:ılc kö.!küne Vlikelft ha· 
nımları da ~elirdl. Başka bir 
Alr.mıicn gelen bu yabancı in-

sanları seyretmek, benim içi. 
bir değişiklikti. Uzun müddet 
birbirini gl.irmemiş olan aile 
efradı, amcamın sarayında bay 
ram vesilesiyle toplanırdı. Ev· 
velce anlattığım gibi, hürriye
te kadar ailenin birbirine mi· 
safir gitmesi yasaktı. Hürriyet 
ten sonraki ilk bayram hepi· 
miz için çok değişik oldu. Dı· 
§arıda esen hürriyet havası sa· 
ray içlerine de sirayet etmeğe 
başladı. Hepimiz bundan çok 
memnunduk. 

Hlirriyetln ilk bayramı am· 
cam Sultan Abdülhamit beni 
Uç gün Yıldızda alakoydu. BU 
Uç günü ailemden uzak geçir· 
mek bana bayram olmadı. il· 
ıUntü oldu. Annemle babam· 
dan ayrı kalmağa alışık de
ğildim. 

Amcamın iki büyük kızı, Ze· 
kiye ve Naime sultanlar, ka· 
dın efendi de dahil olmak 
üzere biltün büyiıklerfm; beni 
eğlendirmek ve oyalamak icin 
ne yapacaklarını bilemıyorlar· 
dı. Hatta amcam ufak bir U· 
yalro ve saz hazırlatarak be· 
nim iyi vakit geçirmemi temin 

ctmc~c çalıştı. :IIeğer benim 

bllmediğım ve sonrarlan öğ· 

rcndiğim bir maksatları \'ar· 
mı~ ... 

<Arkası var) 
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OKUYUCU FİKİR 
1_,.e ŞİKAYETLERİ 
Tevfik Paşa sokağı hak-

kında Belediyenin cevabı 

Fen isleri lllüdiirliiğiinılen: 

Vatan "az<.>tl' inin 20/11/952 
t:ırihli nüshasında: • Belrd iycnln 
dıkkat nazarına• başlığı ile çı· 
kan yazı inccll'nıli. 
Kalamışla 1''cncryolunu bir· 

birine b:ığla:an Tevfikpaşa so
kaı;ının durumu ıniidlir!Uğilmüz. 
cc malumdur. r.u yolun esaslı 
asfalt tam(rı 1053 lıtC\'Slıııinıl,e 
yapılııcaktır . 

Darülôcczeden şikôyet 

: nayanlar: Uorothy ı.nmour. cı0n<'e A Thich Rejisör: W • 

i :;::~~;:n.D~;:ı~~~- ı\:C~.tr~;~~ !~ere ~!ı!::.~~);;~·;nı~:=,.~;.- ~ 
• • ! lene Gilbert. - Paramount. lllarie ~le. Oonalcl. I,on Cha· : 
: B u film bundan on yıl katlar ner. iris A<lrian. - United i 
: C\'VCl sinrnıalarımızda gös- ,\ rtbts. : 
: terilmişti. Belki hatır1arsınıı: B izim seyrcttiğımiz filmlerin ! 
: O vakitler, Paramount, Dorothy bir kısmı Holly\\Ood'ın diin· ! 
: Lnmour isminde bir yıldızın • ya pazarını drğil de kendı iç : 
: 11Kasırgae !ilmiyle kaıandığı pazarını gözönünde tutarak yap ! 

şöhretten i tifade edebilmek i- tıgı filmlerdir. Bu filmlerde. A : 
• çin ardı ardına okyanus ada- merlkanın, Amerikalının ken· ! 
: Jartna dair filmler yapıyor, he dine mahsus mcsr.lrleri, Ho11Y· : 
• men h<?men aynı vak'ayı \'C ay· \\Ood'ın ve sansürün münaıı;ip : 

nı artisti evirip çc,•irlp sryir- ı:ördiiğü şekilde ele alınır; prk : 
dnin .karşısına sliriiyordu. o As- derinlerine inmeden şöyle bir : 
lan Tamın• işte o filmlcrc\cn kurcalanır: iYi köt!ı birkaç ke· E 

: birisidir. Tarzan'la filan her- lime söylenir ,olur biter. cı:Şc)' : 
: hangi bir alAkası yok. Rizim sı t:ının Esiriıı ni bu za,·iveden : 
: n<'macılarımız nedense tropik görsek bilmcn1 yanlış hir iş yap : 
: iilkelrrindc geçen ht'r filme mış olur mu\'tız? Snn Franslc:ro : 
: <{rarzan .... adını vcırmC!vc miitc- şrhrindrn s;at c:alıp Los An· ; 
! mııyil<lirlcr. Runa k:ır~;lık, llol - gelos şehrinde fazılet sııhibi ya i 
! 1)·\\·oorl'un bu ülkeler mcvzuun şayan .l\tnrgit\ ile kadınları ba: : 
: da yaptı~ı filmlerin ete, gr.r· eıA~lan Tarıan • ın ba~roliinii tan cıkaran kart bir Romco'nuıı ! 
: çl'ktcn mt'sela bir Afrika, bir Qyna)an flichard I>enning \·e -filmdeki isim de budur- ma : 
• Sıımatr:ı, bir F.ndonr.ıya reall· takdirkarları cerasını\an: TUrk srvırri~inın : 
: tr~ini nksettird;l!i . aksr.ttlrmeye •kap:ıcağı hisse• nr olabilir bi· ; 
• tahstı~ı söylcnr.mcz. O kaclar ı\frika, bir Sumatra, bir En hnn1cz. Filn1iu sahneve konu : 

kı Hollywood, lideta kendi nıak doneıya yaratmıştır. su. artistlrrin oyun tarzları : ı:a- : 
• satlarına unun muh:ıncl bir A. t. yet basmakalıptır. Ilcp•i tt•ı ... : 
: A. 1. : 
• • . . 
~ Yakrnda seyredeceğimiz bir Türk filmi sıNeMA PosrAs ı i 
• * &. IİTllAT AZlZ. - • 
: Biıim proıliıktörlerin bUyUk lıkçı ailesinin deı1leri, ı:Urıliık Beyoğlu. - Bahsctliğıniz : 
: çoğunluğu için, çok Aşıkane \'e hayatı, denizle \'c ~Unluk ek. devir Uzerınc l''ransızl:ır pek : 
: ya ~·ok mıırcrıılı mc\'7.ular, ya· mck ıle miicacl<'lelcri, ~can çok fılm )apmı~tardır \'e : 
! hut ta tarihi \"akalıır ele alı Yoldaşı• nın mc\7uıınu teşkil ekserisini b\J\•iik oyuncular : 
! narak i)i film (yani iş fılnıi) ediyor. Biıyiik masraflar yııpıl· oynamıştır. İşaret etmek : 
: mrydana getirilir. Hu göı uşle. ınarlan da iyi film yapılnlıilc islediğiniz fılm hakkında ! 
: rinin ı'sabcl derecesini ise, nıe.v re"i ı'rldia~ı ı'lc çevrilrıı bu herhnnsi bir ipucu verme· ~ l>aı·üt:krzrıle y.ııtığı anla~ılan ,. • 
! dana netirdiklcrı' kurddalarla fı'lmde bı'lhassa harici sahne· yı ıniz hangisi oldugunu ta· : hir oku~ unımuıdan :ıldığ111111 • .. 
•. ölçmek her z·~man kabildir. Bu lerc chcmmı· _.,ct ,·erilmi~tir. yin etmemizi ~üçlcştlriyor. ; bir mrkıııııta, orıııla kı:lanların - • • 

yırtık pırtık rlblsclrr ı;iyıliklcri : mııhrlut görüşün rlışına çıkma . Filmdt>, Cahil lrı:ıııt. Talat Bununla beraber, umumi· : 
;)ımlarnk ıleıılyor ki: : ~ı deneyen trk _tllk i tisnalnr Artcmcl, Meral İilkü, N'ecml yelle. o çeşit Fransız film : 

: bılc in anı SC\ ındlrlyor. Jş. .. teri Türkh rvc ı:etirilmrı : 
• - Biz baştabip ve diğer dok : le, Mondıal fılmın bu yaz çe Oy \'e Turhan Goker oyna- hakkımızdaki tc,eccllhlınlı : 

torlarımızd:ın mcr.ınunuz. 1'1sıl : \ irdiği Can Yoldaşın bu istis· maktadırlar. ze minnettarız ~Lirrnet~er. i 
ta uzerlncle dunılması gereken : nalarclan hiridır. Fakir bir ba- • A. Sı11rrn:ı Koctı ! 

husus dığcr bazı şahıslardır.• ····••••••••••••••••••••••••••f'•••••••,••••••••••••••••••&•••••••• •••••• '! •••••••• '": •••••••• -. •••••••••••• ı 
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' ça kazalar1nı ön 
yeni tedbirler dü 

:··················································· : 
• • : : 
• • • • • • . . 
• • • !. • 

• • • • • • . . . . 
• • • • • • • • . . 
• • • • • • 

Bunların bajlrcası junfardır: Pervanelerin, helikopterlerde oldu
ğu gibi uçağın üst kısmında bulunması, yanan motörün derhal 

uzaklajtmlması, koltukların kuyruk tarafına çevrilmesi 
l Taklitçi erin şahı: l 
• • • • • • ! Maymun 1 

"'!-> 

• • • • • • 
: Bazı çocuklar taklit yapmak- ~ 
: tan ho~lanırlar. 'Yine bilirsiniz : . . 
: ki, böyle çocuklar için c:.\lay- : 
: mun gibi taklit yapıyorıı der· : 
• • : ler. : 
• • • • : Bu, maymunun taklit yapma- : 
: ya çok elverişli bir hayvan ol- : 
! duğunu gösterir. Bilhassa Sem- i 
: panze denilen küçük cins may- : 
: mun1ar o kadar zekidirler ki, : 
: iyi terbiye edilcllklcri zaman 
: tıpkı bir insan gibi hareket e· 
i debilir, her istenilen isi yapabl· 
: lirler. • . 

. . 
• • • • • . . 
• • • 

......... __ """"'~·~·--·------~ 
. . • • • . 

Meselfı; şu yandaki resimle
re bakın. Birinci resimde. be-

• • • 
• . 
• . • . 

bek gibi giynm~. süslenmiş bi:' __ _ 
• • • • • . 
• • . . . . • • • . 

Helikopter pervane &istemleri yolcu uçaklarına tatbik edilirse iniş ve 
kazalarının önü alınacal.tır 

çıkıı 

• • • • • • • • • • • • • • 

maymun görüyorsunuz. Hanımı 
nın bıitiln hareketlerini taklit 
etmekte o kadar başarı g5stc
riyor ki, gülmemek eldP. de
~il ..• İkinci resimde onu sof· 
rada görüyorsunuz. Üsttine ba
şına dökmeden, ağzını şapır 
datmadan kahvaltı ı>dlyor. Ü· 
çüncü resimde ise telefona ce
vap vermeye çalışıyor. Ama si:ı: 
bilirsiniz ki, ne kadar iyi ter
biye edilirse edilsin hiç b.ir hay 
"ana konuşmak öğretilemez. En 
alttaki resimde de onu evde iş 
yaparken görüyorsunuz. İnsan, 
hayvanların bile terbiye edildi· 
ğinl görünce, terbiyesiz çocuk 
12a ne kadar şaşıyor, değil mi? 

• • • • • 
uokh seyahatin acesarel İS· 

tıyen ır macera!ıı diye 
gcırüldilğü de\'Jr çoktan geç· 
miştır. Bu sahada yapılan tek· 
nık araştırmalar ve liimdı:;e ka 
dar elde edılen tecrübeler u
çakları o kadar emın vasıtalar 
hahnc getirmıştır ki bugün 
ha\lcılık alanında \ ukua ge
len kazalar dığer ''asıtaların 
maruz kaldığı tehlıkelerden az
dır. Buna rağmen uçak yolcu
luğu deyince herkesin kafasın
da bazı istıfhamların belirme
sı mazide vuku bulan ağır ka. 
zaların dehşet 'erici hatırala
rından ilerı ı:elmektedir. 

lJ~aklann en buytık duşman
ları muhakkak ki &is, kar fır· 
tınaları \"e fena havalardır. 
Dıkkat edılecek olursa ha

vacılık tarihının kaydettiği mıi 
hım kazalar fena hava ~artla· 
rının sebebiyet verdiği hAdi· 
sclerdır. 

Fakat her kazanın insanlara 
ders olduğunu da unutmamak 
Uzımdır. Çilnkti bu vakalarda, 
kazanın sebepler! araştırılır
ken ıı) ni hataların tekerrürüne 
mfını olmak içın, ,>eni tedbır
lere tevc .. sul cdılmi§ \e müm· 
kun olan cmnıyet tedbirleri 
alındıkça da birçok kazalarııı 
öniıne g('çmek kabil olmuştur. 

f'akat butiln bunlara rağmen 
her medeni 'asıtada olduğu 
gibi havacılık sahasında da 
yüzde yüz emniyet unsuriyle 
hareket edıldığl kabul edile
mez. Zıra uçak bir alettir ve 
bu Aleti kullanan insandır. Bi· 
rıncı&ı Allah )apısı olmadığı 
gıbi ikıncısi de meziyet \'e 
noksanları)le, kunetll ve za· 
Yıf taraflarıyle her tehlıkeyi 
onlıycbilccek mukemmel bir 
varlık değıldir. İnsanın bu ki
fay etsızlığı, cmnbet unsuruyle 
nıutemadl mücadele halinde
dir Bu ı~ . ha\ alarda böyle 
olduğu ı:ıbi >erdeki vasıtalar 
jçin de aynıdır. Bir vasıta ve
ya alet ıstcr uçak, isterse oto
mobil §eklinde olsun, insan 
tarafından idare edildiğine gö. 
re kazaların klılllyl'n i:ıııilne 

ı::etmek imkansız olacaktır. 
Fakat imkansızdır diye de 

Derleyen: 

Tolun Alptekin 
•• emniyet tertibatını başı boş bı

rakamayız. Fennin tekamülü 
ile elde edılen tecrubelerın 
verdiği dersler bu hususta iıı· 
sanlara önderlik edecek kılA· 
\"Uzlar vazliesini görmektedir. 

oturduğu koltukları vasıtanın 
JOI aldığı istıkametin aksine 
çevirmek. Bu tedbirle her lı:ın· 
gı anı hfıdıse kar§ısında yolcu. 
!ardan çoı;ıınun hafı! ~·araları ı 
kazayı atlatabilecegi dü§ünul
müştür. l\Iütlri:ı bir çarpma ne· 
tıce inde parçalanan bir uça. 
Jıın tahkikine memur bir ko 
misyon \"erdi"i r:ıporda kaza 
kurbanlarının ölümCinil yolcu· 
!arın makine istikametine doğ
ru oturmalarına atfetmiştir. 

Yüzde 93 
insan hatası 

İkinci tedbir olarak akla ge
len şudur: Şayet uçağın mo
törü ateş almı§sa, atcıs kanat S h•il havacılık alanında bil· ve gcivdeyi sarmadan, yanan 

: • • • • • . • • • • • • • • • • . 
• . • • • • • . 
• • • • • • • • • ; 
• • • • . . • • . 

hassa hava ulaştırmaların· motöriin uçaktan derhal uzak. 
da bugune kadar tutulan isla- la§tırılınası... Fakat burada 
tistikler gcisternıiştir ki hava- nıotörüıı uzakla§lırılnıasile uca· 
da \'Ukua gelen kazaların ÇO- ğın ağırlık noktasında her han : 
ğuna uçaklardaki teknik Arıza. gi lıir değişiklık meydana gel- : 
!ardan ziyade bu \'asıtaları ida· memelidir. ııarbı umumt pılot- ! 
re eden insanların hataları se- tarının sık sık karşılaştıkları : 
bep olmuştur. bu yangın h5discsı Q vakitler : 

~IesclA 1951 de \'Uku bulan onlarda böyle bir fikir doğur· : 
uçak kazalarının yuzde 93 ü mu§tu. : 
pilotların hatası, )ÜZde 7 si ise icte 0 vakitten bu ~·ana lıu : 
teknik arııalar :; üzilndcn me)- v ~ : 

dana gelmiştir. nu vaziyet alA· fıkir ucak ima1indo t:!n canlı : 
kalıların dikkatini uçakların mc\'tulardan biri olmu~tur. ! 
tamami.) le otomatikleşmesi hu. Şayet hu emniyet tcdb!rJ : 
susuna çekmiş ve onları bu mu,·affak olursa, böyle bir teh : 
sahada kafa yormağa sevket· like halimle ne urakl:ıki yol· : 
miştir. Fakat bu derece karı· cu1ar arasında bir panik ha- : 
flk bir meselenin bugiin Jı;in vası esecek ve ne de paraşlit· ! 
si\"il ha\'acıhğa tatbikini müm- le atlama~a ~alkmak ~i~I . ko:· : 
kün görmiyenler vardır. nun· kulu teşrbbııslere .ı;ırı§ılmış : 
lara &öre otomatik pilotlarla · ola_caktır. ! 
idare edilen yolcu uçakları ls· lİçüneii emniyet tedbirini : 
tikbale ait bir iştir. mUlehassıslar, uçak pervane-le- i 

Tamamiyle uzaktan irlare rinin Helikopterlerde oldu~u : 

Kiiçük köpek nıa-ko-dan 
Daha mini miniyılih 
Ne > ıımsaktı til> leri, 
JCrılbl de çok l:;i) di. 

Gezmek dolaıomak, ko5mak 
isti) ordu llla-ko-ılan; 
Annesi olmaz deyip 
lla\ lıyordu durmadan • 

- Niçin olmaz annecim? 
- Çunkü dalın kuçüksün!. 

Sonra ha\·a da serin; 
Ilastalanır, üşiırsün .. 

- Ama bak annedgim 
Gü111•ş ne knd:ır parlak! 
- Senin için tehlike 
Kötülük dolu sokak! 

- Ama ben zannettiğin 
Kadar kiiçük ıleğillm! 
- l\arşılık \erme JaHum 
Zamanını bilirim! 

,\nne 1 bu sözlerle 
u turdu nıa-ko-clan•ı; 

J'akııt şe) tan nlıl:ıttı 
Bu küçtik nfncıın'ı .• 

Ona de<li ki, bir ses: 
«- ııavdi, akı1lılık et! 
Serlfıı için pek tatsız 

Pek manasız bu sepet!. 

naksaıı:ı güne:; nasıl 
I ıı;ıııı serpiyor ? 
ilaha ne <hını~ orsun, 
Jlayat seni bekliyor!• 

SADUN TANJU 
l\la.ko-<lan'ın yüreği 

Kabarıp, iniyordu; 
Karmıstı ya bir kere, 
Girliyor, gidi) ordu .• 

l'\ereye? Bunu o da 
Bilmiyordu i:ı:ının; 
Ye korkmaya ba$1adı 
Olmaslyle ak§nmın .. 

Derkrn karanlık çöktü 
Jlerkes '''e yollandı, 
l\lıı-ko-dnn'ın ) Ürl'ğt 
mr bo5lııkta &allandı!. 

Öyle ya! yaııa yalnıı 
Şimdi ne yapacaktı ? 
Kim ona a('t)acıık, 
Kinı onu ala<'aktı? 

Ya annesi klmhilir 
J\"e üzgündü şu anda? 
JIB\', hav!. Hav, hn!. diyerek 
Arıyordur her yanda. 

l\fa-ko.dan'ın içini 
Ilir ııifmanlık bürüdü; 
E\Jne dönmek itin 
Sa:ıtlerre ) ürüdü •. 

Fakat ne ev, ne anne 
Xe de tanıdık bir ~ iiz 
llul:ımaılı 3 a, rııcıık; 
Tabanları oldu düz. 

Yorgunluktan yığıldı 
Bir ta5ın kenarına; 
iı i iri damlalar 
nüstü yanalı.larına .. 

edilen yolcu uçakları §imdilik gibi utaSın üst kısınına ufki : 
bahis mevzuu olamıyacağına olarak raptcdilmesinde :ıra- : Uö lece biılm ldlı;ük Ve böylece, l\la-ko.dan 
ve uçaklar insanlarla idare maktadırlar. Fakat bu değişık· ' : Üğutlcrf unuttu; Ka,> ıp oldu ortadan. 
edilmekte devam ettiğine gö- : '\"ma ından fırlayıp Bir gören \llr&a eğer 

* 
Bir masal anlat bana, 
Bir masal, anneciğim .. 

Hele güzel olursa 
Seni çok se\•eceğim .. 

Hanı hatırladın ya, 
Eskiden, çok eskiden .• 

Kocaman bir dev vardı, 
Korkuyonlu periden .• 

Ama dev çok iyi) dl 

Değil mi canım annem; 
Öldüydü de sonunda 
Ne çok ağlamı§tım bl.'n .. 

O hain Jhfrbazı 

Boğmak isterdi canım. 
Jliç i.> ilik düşiiıımeı, 
Bilmez miydi o kadın? 

• . 
• . 
• • • • • • • • • • • • • • • . • • . . 
• . . . . . 
• • . 

• . 
• • • • ; 

\ • • • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . 
• . • • • • • • • • • • • • • 
"' . . 
• . . . 
• • . 
• . . 
• . 
• • . . . 
• . . . 

Fakat nasıl sonunda 
Kurtuldu genç şehzade?. 

Dlr nınışta radı'yı 
Serh'ennlsti l creh . . re havacılık ~lemi bugiin kar- Jiğin uçağın süratine halel getir : Şehrin ,olunu tuttu.. Haber )ollasın ondan! 

şılacmakta oldu~u mahzurları memesl Hizımdır. Yıllardanbe. : • 

~ 
6 

=: H"r :: önlemek itin bazı tedbirlere ri üzerinde durulan bu mese- f>.li \"e sonra .. E\·et, !'onra? 
te\•essiil etmektedir. İnsanın lenin sürat! azaltmadan hal : Sonrasını bit bilmem.. : 
tabı! hüviyetindeki noksanlık· carcsini bulması, tatbikatta en i. Olmak Ya, &erkatle eğilip ! 
lar ve klfayetsiılikleri yok el- gü,. tedbı"rlcrden birı' olar~k n i - ~ .. 
mf'k için düşünülen tedbirler ~ " : en opusun, annem.. : 
arasında ~unlar ba~ta gelmek· gürülmUştur. Şayet bunda mu- : Hıir olmak, belki saadetlerin : 
tedir: \'affak olunursa bu emniyet : en bilyııJHJ. en güzelidir. Ama 1'\e olur annetiğlrn.. : 

tedb. . . b.lh k :. luirriyell, bir ba~kasının saade- Ell"r"ın saçlarımda, : Yeni emniyet ırının ı assa ~ı ış ve ti i k t k k it k A " • 
Teıiblrlt>rl ini•lerde vukua gelen kazaları t " ·arar aca " uçu ece m Güırl, ama rok giirl'l : 

Teklif edilen tedbirlerden bi
rincisi uçakta yolcuların 

" • nada aıılıımamalı. O zaman, yu- ~ : 
tamamiyle önliyeccği fııııit ! karıda gcirdtigünüz kaplan gibi, Bir masal anlat bana.. ! 
edilmektedir. ! size daıma kızgınlıkla bakan : 

- - -- ---- ----------- : ciıişmanlara sahip olur ve rahat S. T. : 

i bir hayat ya:ııyamazsınız. ............ ....,...........,.. - -..... -..-.~.l'VVV'-"'-•·· "V'V'.-_..__. _ ••• _ _ _ i 
IJRTiCAA KARŞI. SAVAŞ 1 

Iııkılapçı 
n illeti 

Müslünıan Türk 
ne düşüııüyor ? 

CBıı sütunfla ne~redilmek uze
'te oku) urularımız tarafından 
li5rıderilen )azıları ne~re devam 
tdfyoruı.) 

-o--
Cumhuriyet de\•rimizde ilk 

defa olarak 22 Xl.932 cumartesi 
gblinu saat 22 30 da Malatyada 
ır fıkır adamına menfur bir 

gUikast ~ apıldı. Ahmet Emin 
\'almanın şahsına \'e dolayısile 
fıkır hurriyelinc kanları ve kalb 
lerı zehirlenmiş mlirteci yob:ıi
lar tarafından silAhla alçakça te
cavuz edıldi. 

Elemle ka~dedelim ki bu kah· 
~ece tecavüzü :;apan ve hazırlı · 
;-antar 7ılilsltimanhk kisvesine 
bJ•i.ınmilş kımselerdi. 
~·Allaha kalben bağlanmış hakl
.ı bir .'.\ili !Umanın tasvip ed<ı· 
llılyecelH bu çirkin \'C Adi hare
ketı dlni geçim vasıtası edenle'". 
~lustumanlı~ı halifecl11k, ırkçılık 
d ve telAkkı edenler hiç çekin· 
tı'ıPGen Mu lumanlık akidelerine 
il .;ı tıyma~an bir şekilde tasv:p 
l!!Jl'rl!k her zaman olduğu ;?ıbi 
bu defa da mukaddes dinimizi 
1 tismara kalktılar. Bu durum 
l'lleınleketimızdekl hukuki ve 
lttıınai nizamı bozmaya çalışa,, 
tlını her tilrlU maddi Ye mAne,·I 

Yazan : Ömer Faruk Merdivenci 

maksatlarına Uet etmek istiycn ı· Böyle irllc:ıt bir hareketi zaten 
zJmrenin birlik halinde çalışma- bekliyordum • dedi. 
va karar \'erdiklerinin bir tez;ı. - Ahmet Emin Yalmanın şah 
hü:-a \'e delili olarak gözüktü. sına hazırlanan tcrtiplçr yeni 

Mukaddes bir nıc!hıımun siya. değildir. IHlklımet mürteci züm 
6et \e irtica cambazlannın elır.. reye fazla ytız Yermiş, hatta on
de tahrik edici, tehlikeli bir O· ları beslemişti bile. Allaha çok 
yur.cak haline getırilmiş olduğu şükür ki tehlıke fazla sirayet 
nu da yine müşahede ettik. etmeden atlatıldı. Şimdi beni a-

Demokrat Parti hükOmetinc sıl Uzen nokta demokrat hUkQ
müteşckkiriz ki vicdan hürriyc- metin geç de olsa irticaa kar
tine tecavilı: eden bu miie-;sif hll şı harekete gcçtıği bir sırada 
diseye icap eden hassasiyeti gös muhalefetin yaygaraeılığa başlı
termlş irtieanın inkılApçı füı·- yarak memlekette ahenksizlik ya 
kiyemizde ne suretle olursa ol- rntmnsıdır. Ulusta çıkan yazıl:ı
sun yer alamıyacağını yeriıırle ra bakıyorum .da hayret etme· 
yapmış olduğu hamlelerle isp:ıt nıek elimden gelmiyor ... Tecrü
etmiştir. heli siyaset adamlarını başında 

Trakya Ye Anadoluda l\talatytı lıuluııclu.ra:ı ıııııhalc.fcti n irticaya 
hadisesile alakalı münazaralarda karşı hukıımetle bırleşcrek tek 
bulundum. :\tiinevverinden ho· bir vücut haline gelmesi icap 
rasına kadar her türlu meslek erlerken adi politika oyunları 
erbabile birçok konuşmalar yap· yapması herhalde ho:ı olmasa ge 
lım. Yaptığım sörüsmelerden rek. 
birinde Lillebıır~azda doktor Fe- l\lanlsada imam Ali Efendi ile 
ray ile tanıştım. Kara taassubun bir kahvede !anıştık. Elinde tes
memleketimizde yaptığı çöküntü bihi ol1uğu halde bana aynen 
ler hakkında bir saa'ten fazla şöyle .:di: 
görüştük. - Suikasti yapanlar din uğ-

Doktor Feray uzun uzun deri runa böyle bir tecavüzü hazırla 
randıktan sonra O•manlı İmpa dıklarını söylüyorlar. Allahtan 
ratorluğundan misiller vererek korkan bir insan hiç bir zaman 
sözil Malatya hadisesine getirdi: (Deumı: Sa. 6; Sü. 6 da) 

.......................................................................................................................................................................... 

,.-----------------------------------------------·---------------------------------------Oj"Un sahası yeşil timen idi. 
Yer )er dikılmıs olan kilçük 
kırmızı ba) rakları gmı: oJ:lıın· 
lar topluyor, gol ~erinin direk 
lcriııi de scikmegc ba~lıyorlar
dı. 

Gök yüzii leylak rengi idi. 
Gümüş gibi lwyaz bulutlar yer 
~er gör!inüyordu. 

O~uncular sahanın bir nok· 
tasında toplandılar ve Polo ku· 
JUbil bın:ısına doğru ilerlemc
ge b:ı ~lndılar. 

Or:ıda bulunan seyirciler 
o~ uncular <ırasında ki arkadas· 
!arına seslcnı:;orlnrdı. 

Carlo llolzani Uç adımda 
merd İ\ enlerin basamaklarını 
çıktı 'c balkonda oturanların 
)anına v:ırdı. Çay ma .. :ıları ku· 
rulmu~tu. Erkeklerin koyu 
renk clbi eleri arasına karışan 
rcngtırenk kadın kıyafetll'ri 
nc~cli bir manzara te~kil edi· 
~ordu. 

Birden berrak ve tatlı bir 
ses duyuldu: 

- llir fınc:ın ı:ay içmez mi· 
s iniz ilolzani'? 

Bunu soran gene ,.e gilze1 
bir kadındı. Yanında iki de 
erkek \ardı. 

Carlo önlerinde durdu ve 
özilr diledi: 

- Teşekkur ederim, fakat 
misafır da\•et ettim. Onlarla 
oturmağn ve çay içmeğe mec
burum. 

Tam o sırada bir otomobil 

klakson çalarak kulup binası· 
nın i:ınlınde durdu. Otomobilin 
arkasından bir de at goründü, 
üzerinde beyazlar gij mıs bir 
kadın vardı. 

Carlo onlara dofru ilerler
ken biraz e\ ~el kendisini otur
ma a da\·et etmiş olan kadına 
tekrar sr lendi: 

- Affedersiniz. iste misa. 
fırlerim geldi. Gidiyorum. 

Otomobıllc at ayni anda mer 
dıvenlcrin linundc durdular. 

Lady Ophclia attan atladı. 
Carlo genç kadının elini öper· 
ken otomobilden de kocası 
Lord Dawıılıridge indi. Carlo
ııuıı elini sıkarken şu sözleri 
homurdandı: 

- Şu Adis Abebanın çap
raşık )Ollarınıı da bir türlü 
alışamadım. 

- Bu yollardan daha çapra· 
şıkları da vardır. Bu diyarda ... 

Hep beraber balkona doğru 
yürüdüler. Kalabalığın arasın
dan gcrçerken birçok kimseler 
le sclftmlaştılar. Etraftaki ma
salarda oturan erkekler gelip 
Lady Ophclianın elini ôptUler. 

f~• l<EZJWI A.E.Y--t'M .. lıl 
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O da birçok kadın ahbapları· 
na el İfaretlcriylo sclAm ver· 
di. Bir an itin herkes yeni ge
lenlerle meşgul oldu. İngiliz, 
Fransız, Alman, Rus, İtalyan, 
Belçikalı, Hıntli ve Habeşli 
velhasıl herkes bir müddet 
Lady Ophelia'yı seyre daldı. 
Hepsi kendi aralarında, kendi 
dillerinde genç kadının güzel
liğinden bahsettıler. 

I.ord Da\\nbridge viski Lady 
Ophelia ve Carlo Bolzani çay 
içiyorlardı. 

Bir ın!lddct konustuktıın son 
ra Ophelıa dalgın dalgın dil· 
~ünmeğe daldı. 

Gözleri bnı.inde eski günle. 
rin hayı:ii canlandı. On bes 
yaşında iken annesi ölmüştü. 
l:vey babası Jerual Kontu ile 
beraber dünyayı dola§mağa baş 
lamışlardı. 

Eski bir bahriyeli \"e gemi 
kaptanı olan Kont dıinya yü· 
zilnün muayyen bir kıtasında 
yaşıyamıyordu. Durmadan ha
reket etml'.!k. dolaşmak mera 
kında idi. Gözleri önUnde da· 

ima yeni ufuklar, bambaşka 
manzaralar görmekten zevk 
alıyordu. 

V~kıa manzaralar ve ufuk
lar değişiyor, fakat dünyanın 
her yerindeki oteller hemen 
hemen birbirinin ayni olduğu 
için hayat tarzları hiç değıs
mlyordu. 

Ophelianın annesi Amerikalı 
idi. Va§ingtonlu bir ailenin 
zengin ve şımarık kızı idi. İlk 
kocası yanı Ophelianın babası 
bir İtalyan asilzadesi idi. Ha
yatının bir kısmını Markiz di 
San Palato olarak yaşamıs 
olan Amerikalı kadın. ilk ko
casının öliıınünden sonra bir 
Fransız kontu ile evlenmis \'e 

Kontes de Jerual olmuştu. 
Kızı on beş yaşında iken za

ttirreeye tutularak ölmüş, kı. 
zını ikinci kocası olan Konta 
bırakmıştı. Seyahat meraklısı 
olan Kontes kocasına bu l:leti 
aşılamış olduğu için kendisi 
oldukten sonra da Ü\"ey baba 
\"e kız durmadan seyahat et
meğcı devam etmişlerdi 

Ophelia asıl kendi babasını 
hıç tanımamı~tı. Dört yaşında 
iken öldüğü için babasını he
men hemen hatırlamıyordu. 

Ü\ey babasını bir öz baba 
gibi sever, Kont ta üvey kızı
na hakiki bir baba muhabbeti 
ve liefkati gösterirdi. 

Ophelia"yı o büvütlip terbiye 
etmişti. 

Genç kız on bes yaşından 
)irmi yasına kadar olan zama
nı d:.rmadan seyahatle geçir
mişti. 

Amerikalı büyük annesi de 
annesi gibi seyahat ve macera 
meraklısı bir kadındı. Ophelia 
da onlara çekmişti. Ü\ey ba
basiyle yapmıs oldu~u 6eya
hatlerdo ondaki bu macera 
hevesini ve meral.,nı büsbü
tün kamçılamış ve arttırmıştL 
Londradan geçerek Parise, ora 
dan Vaşingtondakl anne anne
sini :ı:iyarele gider. Biraz kal· 
dıktan sonra Nisten geçerek 
Yokohama ~-olunu tutardı. o. 
radan Hindistana, Hindistan
dan üvey babasının Roma ci
varındaki Eatosuna gelir. Fa
kat kışı geçirmek için Mısır 
veya Fasa gıtmekten de vaz 
geçemezdi Mısırda ancak üç 
hafta kaldıktan sonra sıcaktan 
bunalır ve is,-eçle Non·eçin 
so~uk ıklimine duyduğu has
rete dayanamıyarak oraya gi. 
derdi. 

(Arkası \'arl ----·:..------------
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ı h l tahdl.datının I' '•,z,ı1ı-ı:UJ;"' lftfll~~ t a B o R s ..... Doktor ÇIPltUT Cıld, Sa~. Zuh. S:\llUK R~~TGE:\ M.\KISE· Greko - Romen 

1 t1l revl mlitehamsı. Heyotlu Posta Si - 100 mılıampcr. Telefon: 
Sokak, Tel: 43353. 45400. Saat Hl - 18. Gu'" ret 

hariçteki akisleri :?2 ,\ ra lıl.. 1932 P a1arll'si ~ 1 
fSTASHllJ, n oRs.\SI AKii. - sl~ln ll.\ST.\Lı\· M" b k 1 

Gumrüklerimize gelmiş olan ithaİ mallarına ait dö,iz 
transferlerının zamanında ) apılmaması piyasada hoş karşılan· 
madıgı gıbi dış Pil asal arda da itibarımızı sarsmaktadır. 

Acıı, liapcııııı RI alkolıkler, Toksıkomanlar, l\J IK.U'OS KO!liU!fUA cihaz. usa a a an 
felçlılcr Duman Tedavi Kliniğın· ıarı mıiessesenizln, hinanızııı en ı 

f; 7~9 ';'')O i . T 
•r de yeni usul ~e cihazlarla teda· kıymetli eşyasıdır. \'. Kaldırım ımır 2:! < .11.A.) - Beş şe· 

ıoo Dolar ::~o oo ·02•110 Ü oo "i eclilmektedır. Bakırkö'-' İncir. W. Calata. 1 hir arasmdaki sureş müsabaka· 
ıoo Franı ı Francı ~ " " li asfaltı No. 51. Telefon: 16 . -ı Jarı ::!.7 • 28 aralık gı.inleri seh· Bu arada Anıt Kabırc ait 112 tane temirat borusu 30 ey. 

lüldr. gumruhlcnmıze gelmiş fakat do\ iz tahsısi hem.iz yapıl

mamıstır. 

ıoo L reı u so u ııo 184, ~lua•·eneh:ıne: Fatih, Fev· \' l~ft,\l,T.I .su aıaş~ı~mal~rı ar· rimizde yapılacaktır. Nisan 9j3 
1 O tnltre Fnn1;1 tıı 03 t'>4 03 ~ tczJ• 1

• J\ U soncl~ ~t rı P zipa,.ı Cad. 25011. ~.en " 1 
•• ( - uJ 1• e . OS· ayında nomarla yapılacak Dün. 

Aradan 2.:5 aylık zaman secmc~iııe rafmen hala cloviz tah· 
ds edılmemesı iızcnne Alman)adaki ihracatçı fırına. buradaki 
ithalatçısına ~azdığı mektupta. memlcketınizle ) aptığım ilk 
iş. son is olacaktır, demektedir. 

ıno r ıırı'l 73 ı;d 'o 13 ı;ı; •O ı:_ ı ... utusu 3 12.), __ ~ a Gı cko . Romen glİrl'ş şaınPİ· 
ı O lltlr,lta :raa0ı 5 110 5 ııo 
H'l l•ratımı 's111 ı ımı '1l' ll.\ St:;BE<'i T ÜRK.\ N .\R· y~na~ına hazırlık olmak üıerc 
100 ('ek~loulr tur. .s •o s r,o SO\' - Sınaı, ticari muhasebe ,;ureş rerlera yoııunun tertıp et. 
ı o ft••c Kur . .u.ıuo 54 ı:ı so 11.\LİC ::"i \H iı, l .J:t: i:'lı"DE - de \C bilanço i~leri. nahçckapı, nıiş olclıığıı 3 Ünl:!i Greko RO· 

poya mıi~aıt ~er alınacaktır. Pos Garantl Han No. 406. ı men lıeş Şehır ı;:ııreş seçmclerı 
Diğer taraftan bir Alman gazetesinde gme ıthalat duru· 

mumuz hakkında bır )azı çıkmıı;tır. 

ı:SRA:'\1 \ 'E T All\' iLAT ta Kutusu 302;.ı 1 tanbul. . 27 . 2fl :ıralık tarihlerinde şeh· 
~~ 7 F.\İZLİ TAH\'İLLER R,\O\'Ol ,U K,\LORIFl-:RIJ RO · rimıı Kfütürpark Serı::i Sarayı 

Bu yazıda "On kararlardan bahsedılmektl' \C ezcumle şun
lar y:ız.ılmaktadıı: 

!!' •11 - Er&arırın 1 1 Ei\IL.\KÇI OS:ıt.\~ ~ÜSLÜ -
\ 'ER otomobili satılıktır. Cihan· Spor salonunda yapılacaktır. 

!;,,. .. - T'rıurum 2 • i Her ne\ ı t>mlfı.k alım ve satımı .ı;ır :llodern garaJ 'I'e!: 25421. Scçnırlcre. ,\ııkara Eski~ehir 
. .- , İstanhııl, İzmır Kodaeli bölge: 

\'AZI!f ,\1''.E - Tutmak ~ }!YO· Jcrı iştirak t>rlcceklerdir. 
ıtıu rı@l"I r;rolu I Telefon· 2!1!Ji4 •Turk 'Ticaret Bakanlıt:ınca 13 mıl)on, 10 mılvon, Hl mil

yon, 40 mil) on ve J 6 milyon lıralık 5 tahsıs liste.ı çıkarıldığı 
gazetelerde ilan edılmi~tır. 

l!H:? Il~ınt..,-olu Jr 1 
\1 ili ~!utla 'u 1 
Mı' I ~ -tafu ıı BOZKURT m11,.\Ki :'li - llalıç. 

rıı1. Gala tadan, Beyoe:lu, l unel Eu musab k ı ··t k 
ri\arın:ı kadar ceman 10 odalı ' a ~ arı mu ea:ıo 

Ancak bankalara müracaat eden tııccarlara bu lıstclerc ait 

1 lıiç hır mallımat olmadığı soylrnmektcdır. 

ıı ı ~ı .bfoa nr , ,:; teki son kalan 3500 metre rabri. 
ın ı D Yo n. :160 1 ka arsası. Telefon: 8353:! 

b 'k' k t ·· · f .1 1 bundan enci lstanbul \e .\n· 
ır veya ı ı ·a ıızerıne. şo aJ ı karada . ıl 1 .. d 

apartını3n. Telefon: 42696. ) ap an s.e('nı~ er'.ıe . e 
rece alan 1ıırreşçılcr ıle I1mırde 

Anlaşıldığına göre, Turk Ticaret Bakanlığı bu lısteleri 1 
ya) ınlayarak tuccan uyuşturmak isti~or.• 

İlgililer 22 l') lulde alınmı~ olan ıthallıtı tahdıt kararının 
dı piyasalarda daha bırçok akislerı olduğunu belırtmekte. 

diri er. 

Z Rlt Bınkuı T ::: <10 
ııı - z nal B il 116 ~o l BOZKl' ltT ı :)tl. ı\K - İpotek 

0
• • • mukabıli 24 saatte para yetişti· 
o 6 F,\JZLİ T.\R\"11,l .ER rır. Taksim, Abdıılhakhiımll, 

!;OFÖRLERE 1\IÜJDF. - A· 
mr.rikan hasır dosemelerımiz 
selıııişlir. 

ı~ıt•Tou\I 111~01Tcl:83532. 
Ka'kınnı& J 11 , O 

~:ı~:::: ~~T ~ :; ~~ -•-1,•~l"'l'~ı•:.,•-:ı.-u-·· ·f.fM...,_ 

.Marpuççular Büyük Şişeci 
han. 1:l. 

:-> O K 'l' .\ L ,\ )1 .\ 
Yazıda kullanılan i~areller 

Herkese !azım Encümende 
Muamele vergisinin 
Kaldınlması istendi 

Çeşitli mallara 
Yeniden tahsisler 
Yapıldı 

l!H~ tıh'1 n 11 ~ o 1 Rf::"K 1\1 \G.\Z ı\SI nı unutma· 
ııı•~ •Lkr .. ı 1 1ı" O 

19
, 11 TahTıll 111 0 lyınız. Jyi \C ucuı gı~ inmek Is· 

nkaraıla11 şehrımızrleki alıi· Ekonomi ve Tır.aret Bakanlı· 
kalılara gelen haberlere nazaran ğından bıldırilmıştır: 

B. B. M. Ekonomi 'e TH·aret en- ı' 'rupa ıktısadl i5birlığıne da. 
cümcni muamele \ en:ısinin ta- Jul memleketlerden lıberas) on 
marn~." .. kaldırılma~ını mm af ık ) olu) ıc J;etırUlmck istenilen 
gormu$tur. . 1 madc.cıcr ıçın muhtelıf odeme 

Encumen .• )Cnı hazırlanm_akta şekıll~ri altında bankalara tev· 
olan gumriık kanununda ılhal di edılen ıhbar mektubu \'e)a 
mallarına bazı zamlar ;\H~ımak tah is talrpnamcleı ındcıı, bu kc 
5tıretivlc muamele \'erı;ıslnın re tetkiki ikmal olunan ceınan 
kaldırılmasından husu~c gelen (17) milyon 'fürk liralık müra· 
açığın kapatılablleceğını belırt· caalın da te cil 'e tahsis rnua-
miştir. melelerinin tekemmül ettirilme· 

Rt 'BUJ\AT inRAr' \TIN.\ si hususunda .T. C. Merkez. Ban· 
DE\' l\f EDİI.iYOr. ~::.ına gercklı lemınat verılmış· 

951 • 952 ~ılı hububat rekol· 
tesının aşa~ı yukarı yarısına ya· 
kın bır kısmı ıhraç erlılmiş bu· 
lunmaktadır. Elrle ROO bın ton· 
luk bir <tok kalmıştır. 

Bu arada klerıngle olmak üze. 
re Yugo la'~ a~ a 100 hın ton, 
Pakı~tana 100 bın ton, ltalya~a 
220 hın ton buğday ıhraç edil· 
nııştır. 

\lman)a~a ı c HiS bin ton 
:ırpa. 100 bin ton rla ça\ dar ıh· 
rac edılmış hulunmaktadır. Bu 
suretle 705 bın ton ıhracat ~ a. 
pıldı!!ı anlasılmaktadır. 

Db:er taraftan tedricen 200 
h in ton hububat ıhracı itın Al· 
man~a ıle anlaşmıt\a \arılmak 
fizeore olunduğu bıldırilmektedır. 

Ti nKin~ REJ.( iK \ fi m;l\m 
.\~lu\ 0l\lı\ SI 'I:SİI.ESECF;K 

Ankara 22 D.H A.) - 1048 
yılında imı:alaıımıs olan Turki· 
~e - Belçika odemt> anlasması 
Eylul a~ında 3 ay müddetle uza 
tılmıştı Bu ay ~onunda temdit 
müddeti tamamlanmış olacağın. 
dan iki devlet arasında anlaşma· 
ı;ının daha uzun muddet vllriir· 
Juktc tutu lmasını temin c"dccclc 
=- P.ni bir anla~ma imzala !t 
maksadiyle temas \ c mliz: ere. 
Jcrc ba lanmı~tır 

RUtGARİST.;\~ ,\ 10 nix SA:\"· 

DiK PORTAK.\ L İHRAÇ ETTİK 

Bu tahsı \'e te cıl mevıuunıı I 
te:;kıl eden nıaddcll'r ~unlardır: 

Nebatl ma~ alar ve bira ma· 
~ası, pancar tohumu, nebati ka· 
ralar, i lcr \ c karborafın, ham, I 
toz 'e kulçe halinde plastikler, 
mantar \e mamulfıtı, ı;eliıloz ,.e 
kağıt hamuru. kayı~ kolan, iç 
' e dı la tıklt>rı, na kıl \ a ıta ı 
şr.rıtlerı, lehe ır toııı. pencere 
ramları, fenni go1Juk caml:ırı, 
camdan J,ılıoratuaı· e,Jası, hu· 
susl camlar, de mır zincirler, 
dökme borular, bakırdan ı;ilin· 
ı;ir 'e hırda\•a tçılık eşya ı, ba
kır \e pirinçten tel ve kablolar. 
kalay 'e halitası, ölçü aletleri 
\'e ak amı, bo sinema filmleri, I 
telgraf \'e telefon makineleri ve 
ak. amı, rontgcn rihazı \'e fılm· 
leri, otoklav \c ctuvlcr. tıhbl, I 
cerrahi vcsair fılrtler ' c cihaz· 
tar, buhar \'e fabrika kazanları, 
kuvvci muharıike makinrlcri 
\e motörleri, elC'ktrik motörleri, 
elektrotlar, mcn~ucat makinele-

ri, matbaa makineleri, l·olcu 'e 

Juk gemıleri, nıalhaa \'esaire 
murekk<'plt>ri, uzvt sun'i boya. 

lar. muhtelıf asıtler, müstabza. 
ratı kim.} e\ 1) ei sınai.} e. 

Ditcr mu;acaatların da tetkl· 

ki ikmal cdildıkçe bankaya mun 

tazaman gerekli talımat verile· 
ecktir. 

~o 5 F.\İZLJ TAH\'ILI.ER 
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D. lI. A. AJaım 

İskenderun 22 CD.H.A ) -
~on hafta ıçınde lıman ımu:dan 
Bulgaristana on bin sandık por· 
taka! ihraç cdilmıştir. Bulgar 
hUktimctinin blitiın kış mevsimi 
E'snasında portakııl almak için 
temas ve imkAnlar hazırladığı 
ınlaşılmıştır. 

Tieaı·et ve Zahiı•e Borsası 
2~/ 12/95:? 

Buğday Ofis Kılosu 28.83 - 29.20 kuru~a 
Bu~day l umuşak luks Polatlı 38.- • 

-0-

lhracat 
Durumu 

Buğday ~umuşak 
Buğday sert 
Bugday Kızılca 
l\tısır sarı çm·allı 
1\lı'sır sarı dcikme 
Kuşyemı çuvallı 

20 aralık cumartesi gunU Tİ· Nohut İcpanya tohumu 
.'arct Odasından F. o. B. 414 535 Kendir tohumu Hacıkoy 
lira de#erindc 18 menşe şeha· Kendir tohumu Fatsa 
dctnamesi alınmıştır. Fasulye çalı çuvallı 

Fasulye Bağ tombulu 
Muhtelıf memlekt>tlerc ihraç' susam çuvallı 

cdileceğı kaydedilen çeşitli mad- Ayçiçeği tohumu dökme 
delere aıt meıkıir şehadetname- iç fındık 
!erin muhtevı"ııtı lizerinrle yapı- l'n 79 81 rand. 
lan tasnif aşa ıda gosterilmlş. Un 65/i5 rand. 
tir: Razmol 

A\"Ustunaya S 836 !ıra değe- Kepek 
rinde 72 kg. bağırsak: Pırinç Bersanl 
Danimarka~a .2362 !ıra dt>ğe- Kaşar peynır yağlı 

r inde 2 500 kg, acı çckırdek: Beyaz peynir l arım l aslı 

29.50 - 35.25 
31.-
32.50 
23.2;; 
l!'l.211 
31.-
63.-

159.-
164.
Si.-
52.-

10.i,- -106 50 
33.-

203.--204 -
2613.- -3900.-
3300.-

16.50 
14.50 - 15.30 

118.-
335.- - 350.

Tenekesi 2800.- - 3300 - • 
3300.- - 3800.- • Fransa~a 15.090 !ıra de •crınde Bcrnz pe) nır yatlı 

.,
72 

k Kabuklu ce\lz Kılosu 5!J.-
~ ·g. bağırsak: Badem iç tatlı 44!'i.-

ls\'tçreye 1:!.554 !ıra değerinde Zeytinyağı ek . eks. tenekeli 230 -
49 .adet halı, Zeytinyağı ekstra tenekeli 198 - - 200.-

Jsraele 90.995 !ıra ciegrrınde Zeytınya{:ı l. yemekhk ıcnekelı 195.- - 106.-
39 i54 kı:. ıç fındık, 74.200 lira Zeytinyağı sabunluk tenekeli 158.- - 163.-
dt'~t'rinde 100 ton ma\ i haşhaş: Sa del a~ \rdahan erımiş !'i85.-

ltalya~ a 98.280 !ıra de~erınde Tıfl ık ka b:ı 375.- - 410.-
49.281 k~. ic fındık, 32 098 Jıra Tıftık aglı 425.-
değcrinde 20 ton kendır tohu- Tıftik sarı tandart 405.-
mu; Tiftık k:ıı t standart 550.-

Libyaya 30 bin lira cleğeı inde Yapak kırkını Trak~ a 266-
447 l\12 halı: Pamuk l\kala 11. ci J90.-

Suriycye 3.920 lıra değerinde Pamuk ;>erli 160.-
g.884 kg. kestane; Tırtık tola 110.-

Yugoslavyaya 32 934 !ıra değe. :\tanda derı~i tuzlııkuru 190.-
rfnde 15.140 kg iç fındık: 1 'fanda derisı salamura 128.-
• Yunanistana 9 il6 !ıra dt''e 1 Manda derısı l 8Ş 120 -
rinde 13 880 kg. taıe b:ılık. 85001 Sıı!'!ır demı 'aş 124.- - 130 

1 d :ıı • d 50 d . ı S·fır derısı ı;alnmura 143.- - 185 
ıra eherın e san 1·• )umur· 0J?Jak rieri~i tuılukuru .\dcdı 140 ta ihraç edilmi~tir. ________________ . _____ _..; 

terseniz. Sultanhamam. 

BA\',\ l\° l ,AR.\ FIRS.\T - l ngl. 
liı navlon kadın çorabı 3i5 ku. 
ruşa Mendilci Sımonide. 

lfENniı.c·i smo~t - ;\lahmut 
paşa Dılherzacle kar~ısı Kıiçiık 
çorapçı füm No. :.!O. 

Kanaat Kitape\·i 2S k. 
.\CJ::U: SATILIK Şe\'l'ole pikap 
951 mod<'I az kullanılmış. Gör· 
nıek i tiyı>nlt>r Falih Merkez ;a. 
rajında. Telefon :!3067. -----
T EC'RÜBELi K,\l'\.\DAl.l BİR 
- O;!retınl'n tn~iliT.ce ve Fr;ın. 
sızca rlcrs \'erir. Vatan gazetesin 
de öt!retnıen rumuzuna. 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônları ----------
t\~a~ırla c111s 'e mıkdarı yazılı etler kapalı zarfla ll.1.Hl!'i:i 

pazartesi hizalarında )azılı s~atlcnle Polatlı As. Sa. Al. Ko. 
da satın alınacaktır. :-;\artnameler Kn. da ve o,C:leden ene! An· 
kara, İst. Lv. . de gorülur. TeklıC mektuplarının ihale saa· 
tinden bır aat eneline kadar komisyona \erilmesi. 

Cini 

Sıgır l'lı 
lfo) un eti 

l\ lil..ıları 
' l on 

l!;!tı 

42 

I"iatı 

Knnı 

151) 
:!50 

* 

Tııl a11 

1.ira 

ır.n ooo 
105.000 

rr.minatı 
l.ira 

ihale 
aati 

ı o:ı:m ı 5.30 
8"\00 11l.-
(4fi119-Hl5'.l;',) 

16800 kilo Blank Fıxe atık r.ksıltme ılc 6 ocak 1953 sa· 
at 14 dl' lzmıl Dı. lk. Mrk. Sa. \1 Kn. da satın alınacaktır. 
Brdelı 11760 lırıı gcçıcı temınatı 382 lıradır. Şartname ı Ko. 
da ' c o leden enci I t. L\', J\ İlan kısmında sorulur. 

* 10 kılo iri lchinı, ıooo ıııcıre çıft kollu ~ayJon kahlo, 
2ooıı arlct nıuhtclıf \Oltcl:ı ınıtı)nıı \e kla-vuzlıı l:imb:ı, 1000 
adct Karburandum, 500 kutıı frıtograr k5.ğıdı, 3000 aclet cep 
fener pili, 500 adet Kodak marka fılm ~esair 23 kalem mu· 
habere !ulum malzcn:ıesi açık ~ksıltnıe ile 7 Ocak ln53 çar
şamba saat 14.30 da lzmit Dı. Ik. Mrk. Sa. Al. Ko. da satın 
alınacaktır. Bedrlı 12385 lıra geçici temınatı nzn.AA liradır. 
~artname i Ko. da ve öğleden C\'\'cl Ist. Lv A. İl:ı n kısmın· 
da ı;örülur. (47i2/17i3-19803> 

* 120 ton kunı Fa~uha kapalı zarCla 30/12/952 Salı Eaat J1 de 
Bornma As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 66.000 Jı. 
ra, geçirt teminatı 5000 lira Hatı ~il kuru.tur. Şartnamesi Ko. 
da gôrulür Teklıf mektuplarının ihale saatiııdr.ıı bir saat f'\'. 

velıne kadar komisyona ~erilmesi. (4720 - l9j60) 

* 2000 kiln tahin heh·ası açık ek~illıııe ile 4.l.1!153 günü sa· 
sat 11 de Topkapı Jla\'lltpaşa t\s. ::;a, Al. Ko. ela satın a lına· 
l'aktır. 'l'utarı ~200 !ıra, geçici temina t ı 2 10 lıradır. Şartname. 
si Ko. da görülür. ( t68i- l 9:i38) 

* Erzurum ofisinde.n .Kağızm:ına 306229 kilQ yulaf pazarlıkla 
taşıttırılacaktır. Bedclı 21436 lıra 3 kuru~ kcsın teminatı 
3215,40 liradır. İhalesi 31.12.1952 çarşamba saat U de Kıtrakö
se As. Sa. Al. J\:o. da yapılaca:.tır. Şartnamesi Ko. da göriilür. 

(4842- 20013> 

* 4 parti 2500 n liralık ııo~ııt a)Tı a)rı 25.12.l!l52 ı::iınii sa.ıt 
10 da 10, ı 5 de 10 30 da 10,4.i ılt• Yassl\ İran As. Sa Al. Ko da 
satın alınacaktır. Her partinin kesın tenıinalı 375 er Jıradır 
Şartnamesi Ko. da görüHr. C.t811-!?001 !' ' 

* 500 ton balyalı ot Sarıttanıı~tan Horasana \e 1400 ıon ~ ıılaf 
Jtorasandan Sarıkı:n•,a pa-Hr ! ıkla taşıtıırılacaktır. Bedeli 
57.000 lıra, pesın temı~:ıt ı 8'.!00 l iıadır. İha lesi ~5 12 lıljl per. 
şeıııbe sa~t 11 rlc Sarı!c:-mış As Sa. Al , Ko. da y:ıpt'al'ak t ır. 
Şartnamc~i ho. da görıilür. 4674/ 4839-20011> 

MEMUR ALINACAK 
Topkapı S:ı ra yı. ~hizcsinde a~ık bulunan 15 lira maaşlı bir 

gece memurlu#u ıçın 29 aralık 1952 pıızarte i giınü saat ıo 
da mu abaka imtihanı yapılrırağından en az lıse mezunu , e a • 
kerlığıni yapmış o hın i!.tckliicriıı gerekli 'e:.aiklc imtihan .. j 
nünden cwel müze kalcr.ıinı:ı ınliraraatları. < 19973)" 

İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 
Bır adet Takeometre ile hır adet klizımetre açık eksiltme 

suretıyle catın alınacaktır. 

Eksıltmc 12.1.1953 paz.:ırtesı gunU saat 15 de Eayındırlı, ~lil 
dürluğunde ~apılacaktır. 

Muhammen bedel 2650 lıra olııp geçir.ı teminatı 1!18 lira 
75 kurıışlur. Ş.ırtname müdıirlukte göriılcbihr. 

İsteklılerin ek illnle giiniı 'fıcaret Odası belgesi 'e temi· 
nat makbuzu ıle komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

(1997:?> 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden·~ 
1 - En. lıtti \e enstitııye hağlı bıııalarda ar;ık eksiltme suretiy 

il' onar ı m yaptırılacaktır. 
ı :? - l'\eşıf lıcdclı 14385 lira 87 kuruş olup, geçici güven ak. 

rast 1116 liıa 44 kuru tur. 
3 - Şartnamesi Gazi Eğitım Enstilıi ünde her gün görülebilir. 
4 - lslt>klılcrın bu işleri yaptık l arına dair Bayındırlı k Bakan· 

lığından aldıkları belgelrrıııl gosternıeleri ~artt ır. 
5 - fhale~i 29 12 1!)52 pazartesi gunıi ı;a3t 15.00 de Ankara O 

kullar Sıı~ manlığında ko'lııc;rnnca yapılacak tır. 
6 - t~t<'klılrrin a~nı ı;:ıın \e t;aatıc ge~iri gu\'en akrası ve 

belsclerı ılc kom ı s~ on ela hazır bulunmaları ılan olunur. 
(1 9S0'.? ) 

yapılacak son seçmelerde derece 
alacak güreşçiler milli güreş 
kampına alın:ıraklardır. 

Amerikalılar futbola 

ehemmiyet veriyor 

Xe\)Ork 22 (,\ P.) - Birleşik 
Amcrika Futbol federasyonu ic· 
ra komıtesi genci sekreteri Jo. 
seph Barriskill dün demeçte 
bulunarak Avusturyanın iki mö· 
kemmel fotbol takımını Amı>ri· 
kan takımlari~·Ie maçlar yap. 
mak üzere Nev~ orka getirtmek 
için müzakerelerde bulunduğu. 
nu bildirmiştir. 

Barıiskill ,·erdiği izahatta A· 
nısturyanın (Rap iti) t3kımının 

yakında güney Amcrikaya sit· 
mek iızere uç .. kla :-.' cvyorktan 
geçerken buraya uğramasından 
bilistifario lıir kaç maç yapma· 
sına \·a 1 ışılacatıını kaydetmiş ve 
a) rıca <Rapid> ile CAustria) ta· 
kımlarının da kendi aralarında 
bir karşılasnıa yapmalarına uğ· 
ra~ıldığını ilhe etmiştir. 

Düzeltme 
Dı1nku gazetemizin Spor sil· 

tununda Tarabya · Taksımı 5 . 2 
yendi ~eklinde bir haber 'ann· 
lanmıştır. • • 

Bir tertıp hatası ~ıizünde•ı 
olan

1
bu )anlı lığı <Tak im . Ta. 

rahya,}ı 2 • O )endi> şeklinde 
diızcllerek ozur dileriz:. 

İrticaa karşı savaş: 
~ 

inkılapçı Müslüman 
Türk milleti ne 
Düşünüyor? 

<Ba şı 5 incide) 

başkasının 'icrlan hürriyctıne el 
uzatmaz, silahsız bır adama da 
ilahla mukabele etmeı. Böyle 

badi eler l\lüslümanlısı töhmet 
altında bırakır. 

İzmirdc kunduracı İsmail Ak· 
yürek de b:ıkın ne diyor: 

- 'Ialaty:ıda Ahmet Emin Yal 
mana yapıl:ın tecavliz bence ne 
Yalmanın şahsını, ne de fikir 
hürriyetıni hedef teşkil etnıiş· 
tir. Bu menfur hAdlse mukaddes 
dinimiz olan l\lüslUmanlığın do~. 
dulundan bugüne tadar ne ka. 
dar ve na ıl istismar edilerek 
sözde f,,J[imlığın önderi kurtarı'. 
cısı olarak geçinen zümrenin ken 
dilerine geçim vasıtası olarak dl· 
ninıi1i iılct ettiklerini göstermiş 
lir. ll ükı'ıınetten rica ediyoru1: 
sırf ~ahsi nıeııfnatlerl için ihti· 
liılci bir haleti ruhiye taşıyan 
din softalarını, kara yobaıları 
bu memleketten temizlesin. On 
lar hiç bir şeye hürmet etmesi· 
ni bilmezler. Dinlerine hiirmet 
\'e sayı:ı hisleri beslemiveııler 
nerede k:ıldı ki fikir, \ icda~ 
hiirriyctlerıne hiirınet ~1i tere 
ceklerrlir Hııklki miinılnlcr irli· 
caa Ye ticanilerc kar~ı blrlec· 
melidirler. Aksı takdirde me~
lekctimlzde zaman geçtikçe yo. 
bazlar etrala }ayılacaklar. l\Ialat 
yada olduğıı gibi mide bulandı 
rıcı hatliseler çı karmaktan çe· 
kinmiyeecklerdir. 

Seyahat ın!icldr.timce vatand:ı~ 
!ardan hep buna henıer cevap
lar aldım \'e inandım ki: 

inkılapçı !\Iü,liiman Türk mil 
leli irticaı tel'in elmive bu kara 
başlı zehirli yılanı -:ördüğü her 
yerde ezmiye hazırdır. 

Menemende iki kişi öldü, 

iki kişi de yaralandı 

İzmir, 22 C'f.H.A.) - 'leni' 
men ılçcsinin Ulucak kövfinde 
yapılmakta ol.ın nir dil!!ünde \. 
kı kisinin ölıimü ve iki kisinin 
ıic acır surette varalanma~ivle 
neticl"lr.ııen bır hfirli'e olmıı~tıır 

Ka' ga yerıne crlbedi lcn lan 
darma kuvvetleri yerii~i iic k• ı r 
~unla yerde çansız olarak \•at· 
makta olan Sal ih Özçel ik ııdın 
daki sahsı mort?a \·e difer va 
ralılarılan ~letımet Atabev. Kıı 
c!ir Tıire \'e Tlii ametlin SPvin 
ei otomobillerle hastahaneye kııl 

dırmı~lıırrlır 
Mehmet ,\t:ı.bPV vnlcia (azla 

kan kaybından dlmti~tür. 

MÜKEMMEL VE EŞSİZ 
BİR TUVALET SABUNU BİR CİLT KREMİDİR 

-----------------~-
iC Tamamen hususi ve yepyeni bir . 

formülle imal ed i lmişti r . 

-f( Cildinizin derinliklerine kadar 
nüfuz ederek yabancı maddeleri 
iyice temizler. 

-tc Sivilce ve siyah beneklerin te· 
şekkülüne mani olur. 

*Teninize bir kadife yumuşaklıgı , 
bir çiçek tazeligi... yüzünüze 

sihirli bir güzellik ve cazibe 
temin eder. 

' • • • 1 
1 
1 

• • 1 
1 
• 1 

• 1 
1 
1 

• 

(imar Durumlan Mevcut Sallhk Emlak) 
lstanbul Defterdarlığrndan : 

C t N S t 

Kn f<'ml 
mf'ti natı 

lira lira -515-1302 Beyoğlu, Kurtulıış, f~ski~ehır m:ıh ye 7000 525.
nı Kurtuluş Değirmeni - Azak so. 
J:lt9 ada, 28 parse! eneski 5 eski 23 
\eni ıo Cversıye 1:C:ıe 37> kapı sayı. 
lı 175 :\!:.! arsanın 1!124 pa)ı. 

~15-1867 Re~o~ıu. \ eni ehir mr.h. yeni Bekçi 6180 463 ı:o 
Mahmut Sandalcı ~o. 1367 ııd:ı, 5 paı 
ı;cl en<'sl-.i. c kı ,·eni 4. taj Cim.ırıı ı:;ci 
re) 6 kapı ~a~·ılı lv:J 1\12. arsanın la· 
mamı. 

51:5-163i9 Beyoglıı, Kurtuııı,, P.<kişehir mah es 5008 375 60 
kı Nalbant Kır venı l\Iarsık - \'iğil· 
ba~ı so. 1337 ada ı!l pars<'! yeni 9 
kııpı sayılı 62.60 \it: arsanın tamamı 

518-4! 01 Falih, Fener, 'l'~vkii Cafr.r mah es 920 69.
kı Dubancı ~eni Ouhancı ve Kırık 
'Tulumb:ı so. 23\Cl ada, 7 p:ırsel eı;ki 
22 ~·eni 7 taj 1/2 kapı sayılı 51 l\12. 
ar~anın t:ımamı. 

518-7212 Fatih Fener .Balııt Karaba5 malı. es 602 51.90 
kı Kopruba ı venı şube ,.e tapu kaY· 
ılıııa göre Köprübıı•ı mahııllrn Hızır 
Ça\lış Köpru so. e~eski 12 mlik P.~ki 
, .e yeni 42 kapı sayılı evin 1152/ 
15360 payı. 

518-11041 Fatih. Balat !\araba) mah <'~ki \'f' ve 2 ıoo \80.-
ni Leblebiciler o e 1cski l>4. c ki ve 
ni ve taj 66 kııpı ca vılı üzerinde biı o 
dası olan ahşap diikkiının f!0/120 payı 

518-11961 Fatih Fener. Jtama 'lli l\Iııhittln mah 4060 372.
Eskitrkke \eni \I ıı ıır; so lK.19 ada. 
;)5 parsel enP~kı. Pskı :l9 ~·eni 19, 21, 
23 kapı sayılı 551 '.\12. hahceli klir· 
ı::ir kulübe <tapu ka ı·dına cöre cinsi 
bahçeli ehşap e\·dir • tamamı. 

518-14943 Falih rtatip Mu~lıhittin mah. eski 3650 273.75 
)P.ni Soğuk Tulum!ıa so Hl13 ada. 148 
parsel eneskı l a. \ 7 eski \'P.ni ve taj 
17 kapı sayılı 261 \1 2 :ırsa (Tulum 
ba bahç<'sl> nln tamamı. 

518-15005 Falıh. Fener,. K:ısım Günani mah 1350 101.25 
eski yeııi Sultaıı C •şmesi 1843 ada. 
6 parsel eneskı a rnük. eski. veni 7 
kapı sayılı 47 l\I:? ııh~ap e\ in 3/16 
payı. ( \'alnı1 islıu h '~s<'nin UIG :.ı-

nın ıntifa hakkı ahara aittir). 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 7.1.1953 çarşamba ı:ıünü sa· 
at 14.30 da Milli F:mlak Müt!ı.irlü!!ündeki komisyonda ayrı 
ayrı açık arttırma ile satılacak lır Arsaların imar durumları bet 
zanııın görillebilir. 

İsteklilerin niha~·et saat l t30 a kadar yalıracakla· 
rı teminat makbulları ve nüfu~ cüzdanlariyle birlikte ~atış ııU 
nli komisyona, fazla bi lgi iı:ın ~ ozü l!eccn müdürlü~c başvurnıs· 
l<ıl'I, <Teminatlar önceden rle v atırı l abilir) (19703) 

Trabzon Y Öllar 1 O Bölge Müdürlüğünder 
1 - l<:ksiltnıeye konulan iş Erzurum ilinde. Askale - TUZ 

la yolundaki köpriilerin dPbu~elt'rinin gcnltletilmesi işi olup: 

Keşif bedeli ,.42 R3H 76• liradır. 

2 - Eksiltme 12.1 195;$ ta rıh ine müsadıf pazıırtesi ~ün il 
saat ı ;;:m da Trabzon vollar 10. bölge milrt'irliığil binasınd3 
toplanan arttırma \'e eksillme komisyonra kapalı zarf usu· 

liyle yapılacaktır. 
3 - Mukavele projesi. ke~if , -r.sair evrak hergün Trab· 

wn vollar 10. bölge müdürlliı!Unde görtilebilir. 

4 - l\J uvakkat teminat mıkrtarı .:o1212 !l l • liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içın: Hl:l2 vılına ait Tlr:ıret 
Odası belgesini haiz olmak Vp tatil '!iiıılr.r• tı:ıriçn f'ksiJIJllC 
ııüniinden üç gün e\'\el bir 1ilekr;e ile vollnr 10. böl.ı;e mu· 
dürlilıtüne müracaat etmeleri v,· dilt>kçelr.rinr.. bu iş gibi teknil< 
önemi haiz bir isi iyi surette ha•arciııtını veya idare \ C denet· 
lediğlni isbata yarar belgelerıni l'kleyerek yeterlık belgeleri:ıl 
ılmaları. 

fi - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi ı?C· 

rekinre hazırlayaeaklan tekliı mektuplarını rk~ıltınc 2ünii sn· 
at 14.30 a kadar komisyon has'·~nlı/lın:ı \'C'rrnrlPrİ. 

7 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.. C 19!198) 

-
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~---- 23. 12. 1952 -------------------------------------- VATAN , 
1 oev~M C.H.P. de dün beşler toplantısı yapıldı 

lıaııeler 
Tansiyon 
D"şecek 

0Ja$ı l incideı Halk Partı .. ı omumi ıdare he· 

Tiirk il herler Ajan ınııı hildlıcli ine göre lilli ı-;ğitlm na-

ne bırakılmı§tır. Halk partısı yetı ile grup ıdare he.}etinın 
genel ba~kanı İnönü, meclıs gru bug.ın kararla mı olan mu ıe
pu baskan \ekılleri Faık Ahmet rck ıı:tımaının da çar amba gü
Barutı:u \e Avni Doğan, Partı nOne tchır edilme 1 buna ham

Wıı~ı l inrldl'ı haysi)et dıvanı baskanı 'e Ana-, ledılmckledır. 
kıınh ı n ıfus ke fctl f:ızla \ c l o il arı muntazam olan biil

ıtelrrd ki hlr \ie J,a :ıbalarııııız nra~ıncla 1 Ji ccek sen ar 
klltUphan !er ihdn ına karar \ crml~tlr. Her biri 1500 - ZOOO 
kit p ıılac 1ı: olan bu otomobilli JııitUph:ın lerln lııdkta okumn 
hc\e hle :ıI a:ıte mlltc:ı1Ilk me !eki bil ileri arttıracağı, bu 
sure le m mi ketin knlkııımasınıl mfihlm bir 6mll ol cıı ı 

tımit cdılmeHcdir. \j:ıns ı;cn11r kiıtıiphanelcrin 19.>3 ) ılında 
f:ıalivcte g cer ini haber \eri) or. 

gayretler, çok, pek çok 'erimli yasa komisyonu reısi Şemsettin Bıı mahfıllcr Adnan tendere-
f iyaf/ar1n yüksek OIUŞUndan ihraç için bekleyen buğday, olabilir. Glinaltay \'e Parti genel sekre·ı sın beyanatını mliteakıp grupta 

• • • Gaye b:ı.<öittir: Jliikfımct bütün '.eri Kasım G~lek ~ühim bir bır ıtidal ha\8 ının ha ıl olup 

Pamuk Ve tüfün gibi madde/ erin SafJ/Qmadıg-J bellfflhyOf Tiirklerin lıiikümeti t!İbi harı•krt t'~ma akdet~ışlerdır. Halk Par· olmıya.cağına ıntızar etMekte ve 
ı ettiği \C \ntanda,.ların miisavll Lısı mahfıllcrın~c o:Beşl~r. top· \arınkı toplantı. a bu zniyC'd n 

A11 cıııt ıı ı•r a• 

1 
laı mamı tır. Aınerıkan • Tıirk' vaz nelert d:ıha kotüdUr. 'hak ,.e iınknnlarıı mali!. kalm:ı- lantısı,, adı \•erılen bu ıctımada b;,ı)uk bır ehemmıyet 'l'rmektc

VnB}ngton 22 - Tiırkiycnın tıcarctıııc ı;clıncc: - Amerık:ı ı 1950 de Yu osla\') anın itha. sı <"'as•nı titi,.ce konıduf,u tak- da, Başbakan Mender~ın son dırkr. 
ikll5adı vıı mali durumu ıle '-a· 19,.2 ııin ilk 9 n"ı zarfında Tur- lalı 235.1300.000 ıhracatı 183 mıl· d" d h · ı· 1 1 1 basın toplantısındakı h a11 • Demokrat parti umumi idare 

S n11r kutü hanrlcr lhtla ı bir Amerikalı ıntiteha ıasın 
rapom u erine J ararl:ıştınlmı tır. lmerlkalı mOtcha ı yur
clun her tarafını ezmi , hali ııı okuma arzu unu liıtmin etmek 
i "n ne 3apnıak lazım gchli ini tetkik ctnıi , netlced se\yar 
kııtuplıanel rin bu hu u ta en tesirli care oldu una kanaat 
getınni tir. 

~ v- ,, ır e, :ısıs par ı ır ap an) e d d 
1 

• 
kınd n ıl ılen n, i~i malumat kıyc'e 48700.000 dolar tutann. ı 'On 700 bın dolardı. 1951 de ıt- ·ıı· 1 ··k· 1• 1 1 - 'ıerın e unı muştur. Bu içtı.

1 
h .)'etı ile grup ıdare he etın n ,, ,, ,, ı ı·ı umC' ı ıırpa amaıta 'c d d k" ı k' · sa ıbl re mı mıılıfıller bu mut da ihracat yapmıc 'e Tilrki.) c· ha15t 390.800 000, ihracat 183 , 1 •. bl lh ma a. un u top antıda ı nık· müştf'reken .)'aptı ı n top! n· " ııı:-:ını ırrıa :ı <' ı mah, r a. b' h hAk" ld h tclık memlcketın oldukçJ lUklu den 30 mll~on 500 hın dolarlık m iyon 700 bın e b:ılı olmuş· net m:ınz"rn ını nlır 'lic mİllC't ı~ adn1nınkt d:ım o uğu ta · t~da Halk Parti ı rn !arının is. 

dı11 tıcoırct nçı ıı.ı cndl,e 'crıcı m 1 al mı tır. lDJl ) ılındn, a) nı tur. ı. . . mın e l mc e ır. tırdadı mc\'luunda bır kom •e 
a marn ktadırlar. deu de, 'l\ırki~edcn 62 500.000 Yunanistanın 1950 de ıthal5· "1 ıcı \C' mufrıt gıvl'lcrle y:ıpı- Dünkli müşterek toplantıda. teşckkul etmi ı Bu komıte ır 

1 k . · J l!lSl d 398 I fı t~r~ıntılıkl:ırı Jıo5 gormcz 'e Mendcrnsı·n nı"kbı-nlık "aratan lllvıh3 hazırl:ımakl~ m< gııld ır. llu ah ile r, Tur ıyeııııı sa. dol r tutarında ıthnlAt )apı mış tı 428.300.000, e ıse L ' ,, ,, .. 

rnnnıa guc.ınıi, h !kın hayat \C ihracat 43.600.000 dolara ba· milyon 300 bin tutmu bun:ı mu e mC' · son beyanatı üzerıne hOk<ımetce Bugüne kadar 4 • 5 ıctima :-ap· 
Muteha ı ın l ptı ı tetkik iizerine urdı ı nrtice lı:ıkika· 

ten muı:ıfıktır, en ar kutüphane fikri i) 1 bir bulcı tur. l\öy 
\e kasabalar u)le ılursun, clıirleriınlzln çogundn kütuphnne 
) oktur: lı Ik bu ~ iııd n oliuma ıe' kinden malınım Jrnlnıııkta
dır. Yuı tta oku.} uı> yazma lıllrnlerin az olııınsnıcla muhakkak 
ki hunun ıla te iri \ardır. Sc\yar kütiip.bııncler hiç Eilphesiı 
oku)up 'll7ınn o rrııınek hC\r ini nrllırac;ıktır. 

taııdardıııı \e i tı.h alıni her il• olmıı tu. kabil HlaO de ith:ılıit 90.300.000 Sivasi n:ırtilf'r. ,·azifesini muıl- temasa geçılip. laıklık ,.e irtica mıştır. Fakat bu ı· iha metni. 
alanda arttıı makta oldu unu. bu Turkıyeye kıya en Yugoslavya ı ve !lJl de 101 800,00U dolara ha· rik lıir milli lıııklımeti ıliiı;maıı Ye ıııkılJp esasları gıbi anı me. ne son (cklinı , crememistir. 
ıtıbarlJ dı ticarette bır açı ın \C )unanıstanın dı tlc:ırct mil- lı~ olmuştur. ••naif ., , ... lıl'nıli iktiıt:ır ihtı.I sPlclerin gciruştılmcsi de bahis Ad~let Vl' hnl·kanı)et c~a ıa-
e asen bcklcıulclıilecc ini, fakat -- -- ra !arı lıc alıma küçuk dıı-;ıirıne- {mevzuu edılnıiş, fakat bu husus rına ria~et eden bir metin Jı:ız·r-
bu açı ın ı eh )Jkında azalma· Bacbakan «Muhalefet bize yardımcı e çalı maktan \'!l~rrı rlrr;r, htı ta _bir karara varılmamıştır. landığı temin edılmeklC'dir Komi 
)a b şlı~aca uıı bc:Jiı'tıııi 1 rdır. O: hıikfınırte bI t rtnıc ı milli tıir Ismet İnönünün bugiınlerde tenin hcnllz IA)'ıhayı ikmal etme 

1 lllrlc§ik Amerika 'fıcarct lln· olsun>·' dedı' rn1lfc s •·arhrs.ı. ı•ırnılckcttc ıkti~arla. temas edeceği yolun- dığl ıçın yarın i grupta gorlı 1 
kanlı ınıı goı e bu yılın ılk :> dı , :ılıcnl.Ji hir m.inevi iklim kur- dakı ş~yıııl:ırın bu müzakereler lemi> cer mı. sade 13l0 An asa 
nvı z rfın la 'l'urkı~ mn ıth:ılatı, ına :ı mınaffak oluruz. o ı:ını:ın dola~ ısıyle çıktığı anlaşılmakta. ~ının kabulunıi muı.ıkl'r<' edl'ce-lli im ibi :ı ırlarc:ı r,cri lıırakılını~ bir ıncınlckette bu 

ibl en r tc !erin çok f:ı) ılnlı ohca ı ıııııhakkaktır. nlrknç 
ırenr. eH el otoınobillı rle ın ınll'krti r.rzcn 'c her tıınırta has
tnl rıı bakarak il ç da ıtaıı doktor 1 afilesi çok ra~ılıılı j gür
tnll'•, 1 Öl luler u 'ki rıl:ın clerrk kenılilcrlııi ııııı:ıyenc cttlr
hll 1 r, \erilen il çlan al mı larclı. Se) ·nr kütiıolıancl,.rln de 
al ni nl 1 a ı U) andır:ı ı, h lkın huralarıla'ki kltapl;ın kapı

thrııc tını 106.800 000 dolar aş. konı'ı;yonun:ı gelerek resmi ilb hlı; lılr nihmlı ıhı man te cblııisii dır. Henüz bb)le bır karar alın· ı:!ını söv il:> l'nll'r de urdır. Bazı 
mı Lır. l\Iczkür a)lar za f n la, konusunun Ba ın, Ya1ın b ıtçf'. ar. ınııda barın:ııııaz. mamıc: bulunmaktadır. cah hetlrr Drmokrııt Partınin 
t t U d · k si miizak resinde konuc:ulamıya Bııgun Halk Partisi mahfılle 1 ki 1 ı d 1 ıcarc m \az nr ı '' aç :ır Yat;:ın C\ l'r partilrıimiz ara- · Y rın op antı a mı ll'hckılle-
t ' !mı Ur. l'\:ıl )ılının iL nl· cağını. bi. ıı tıl me ele ı olar:ık 1 h h""l . .. i rındc umıımt bir ~i~binlik mO rınıl\ du)maları teblı ınin, Çar-
tı ay zarfın la lıcaret :ırı ı 17 ilrri sürmlıştur. mı a ıı umct ıı um surmrs n- şahcde edılmekte ıdı. Fakat ba samba eri e ındc m:ı kPr<' cdi. 
mıllon, 1051 in ıkineı )Jrı ın 1 Il:ı'il lmrC' CD. p) tar:ırınd:ın ılen istifade rılC'rek araııımJ;ı bir zı ~ahsıyctler bunu açı~a \Ura- lcccık olan 1340 Ana\asasının 

ı h 1 dir. \":ılnız dikkat edilmesi lbını gel n nokta 
bu kut h nclerdcld e erlerin ko)luııun ze\ ini ok am:ıkl:ı 
berabt"r fikri lialkınmasını temin edecek eyler olmasıılır. 
S n r kutuplıaneler faali.} ete geçerken bunu ihmal etmemek 
ll1..ımdır. 

b"nı·'" cn<'n Ba bakanın bıı te' 'fc•Jt wbPke i 1 ıırulmııc: hulun- mnorlar d h . d i ı· -e GO mil:; on dolJra balı ol· " '" • . • a a zıya e n ızar kabullı i~ın Uı;te n i ek rri:;eti 
mu t r. Aı;ık, 1DJ2 ı in ilk }Ol· lıfi cıva kona ak R mzı p.. • ması, arızi t:ın«honu sur"ntlr ~r- \azl:;e~ınde bulunu;~rlardı. Bun temine matuf oldu"unu be:;ı;n 
rı ınd.ı 7J mıbon 400 bın dol ı· CD. P.) rnustcnkif, muhıılC'fct taı':ııı k lılım ak ıanıretini hrlır- lar,. bılha sa ya~ınkı Dl'mokrat etmektedırlcr Bununla l>l'raber, 
tutm 1 tur. ehemmi t \e :ılcılta o teren ya m11lctvekillcri lr)hte oldu u trn ıııüt:ıi bir iht:ır \C ikaz te~- partı. grupundakı hnadan son- partılcr ara~ındaki i •a i ha\'a· 
Tıc ret il k nlı ı, Anknradakı ınl r l p ı ını, ıe mi ilan ka·' h:ılde kabul cdılml tir. kil eder. ra. hır karara \"arnıağı tercih nın son mil arına ı:ore bu me· 

ı\nıcrlkan elı:ıli inden temin rarn m ınin m:ıtbu:ıt hiırrlyet B:ı-;ın, Yn}ın blltç;e i üzerinde Ahmet Emin YALMAN edı.)orlardı selenin yarınki ı:rupta • 

Enis Tahsin Til 
edılcn malılmata mıistenldcn ve ıı!ıı·ıkı.H'll iız rlnclcki t hrfp. ki miiz1kcrl'lcr at 20 ye k:ı· . Bılındi~i gibi, Demokrat Par. mahi.>l'lte hahi~ m"\ZUU e~~~~~ 
haııılııdı ı rapord:ı, şu ciheti kar tr lrlerinin sanıldı •ınd:ın cl:ır clrvanı rtmiştir. tı. Meclis gnıpu yarın miıhirn i de ıhlimal dahılinde eörlil-

\' ugoslavyada 
~idd fli bir 
Ku a lr var 

K. Türkoğlu ile 
Alakanı arasında 
Münakaşa 

k:ıydetmıç'ir: - Fi:ıtların nis- rok 1ıil)'iık \'O hunun Hlli yetiş- Millctvekillerınclcn sonra Baş- G:ıırson arın bır toplnntı yapac~ktır. Dcmok· mı>kf,.dir 
betcn ~üksck olu~ıı. takrıbcn mckte ol:ın !?enç azctccile ·i ııiz fı1k n Adnan Mcndere9, sorul:ın U rat parti bu t?lllantıda bütün Ilullisa: siyasi mahfillrrtle 
100 milyon dol:ır kı:;metındc ih· llzeriııdeki tc irlcıinın \icdan sı11llrre ecvabcn ezcumlc elemi f d 

1 
mıllel\·ekıllerlnın hazır bulun· umumi lntıba partilPr 

raeı kabil mah~ıılat fazlası ile ızlatıcı ın::ıhiy tle oldu •unu i· lir ki: üz e on afi mac:ını tamim et?Ii~tir Bu içti. mO"ı "brtleri~ i\I e do~r~r~~'. 
evyeJki :>•Hardan müterakim fadc cimi lir. •- Dildi •iniz gi"ıi bır Dc\let mada, Halk_ partısi malları me ki af ellı r \e "Ok ,~rı·mıı· n"· 

Cezmi Tliı k, •D"h Uk Doğu• Bakanlı •ı münh ldlr. Bu m ka· ııunuı ""' 111> n ııın tel fi üJ ... " stokların satışına enı:el ol,.-ııuş· az.ete ınin scb biyet \erdı •i f:ı. 1 ma yapılarak bir ta~ nden sonra .esının rY.or ş eceti tahmin Iİ"rler elde t'dileccğj merkezin. 
tur. Bu f:ızla stoklar meynnın· 1 1 ili k Ankara :t2 - Otel, lokanta edılmektedır. dedir da bu••da'-', pamuk ve tulun v .. r- ciay:ı d:ı tcm:ı ederek •hllklı· bu mc elenin ıa mum ·'irı 1 1 ~ 

o J met, hukukun dışımı çık:ır \'C Hırho mc\lUU eni bir 1 k'ımtıl \ e lene }erlerinde çalısan iş. s· 'd h k 
dıiiuna mukabil ra orda Tilrki. kanunl?rı clılrd l bı t tbik ~-ı icin d" B 1 ı 1. p r i ç. rle ı~\ncnler ar:ı ında İS fr f am Ü mü o 

1 
p konnretin,Jn 

d macıı 1 incide) <Ba~ı 1 incide> . • . P der c ıstcmcclcn kotUlüklcre :ı- adamı olarak 'e p 1 mı \:ıdi- dındcn do an munascbellcri :; "'u -..v 
en m:ıhnımdur. Dış tıcarrt mu- nusan di er mılletvekillerınin ~f:eğkı ~ 111~ 1 ~~tı? im a.rtmıı~ta ıet olmuş duruma dli er• demis- o;ıncleki knnu'm ı 1 ıl~ 0 tanıim etmLk \'C mlişterılerden ~O· Y' J J,:)"C' A 
~ zenl' ini kı men kurabilmek beyanatından neden bahscclılmc· 0 u u e .~rtı mıştır. llı ?l o a· Ur. dan , ınlan n •ıı 1 doj! 0 • cn's kar ılı ı olarak ) uzdc on· .,, ı ı u"t'"" 
Çn l\Jar al T o hüktim ti ft- dl sorulmuştur. r~:· 1Karabu~ D~~ır ·.~0't./a.b. Ferit Melen (C. H. P.) •HÜ· lur. B ce de ş y:ını nmı ol;.m larlb mu5°C'r1 tarafından bırakı·ı 

1 
d 

baı·ıı e lı sur tle t hılit et- Dc\let Bakanı Muammer Ala. r! a ~~ının ıma 1 ıı ·re. 1 mış·ı kümclin iktıclara geldiği gün- şikayet konusı olnn \az ye•in 11 n balı 1<11l'rin ı çılere \Crılme· f? İriJdi 
'lıi tir. Yalrıız con derrcl'dc JU. kant, \'erdiği izahat arasında, tır. Gıttikçc nrtan bu ımnllit, Jenbcri matbuat politikası üze- düzclmesidır. Anadolu \j:ın ının i hakkında hUk "ımct tarafından 
lıııntu emfrı ith l cd lmrkt".'dlr. Kore kararı aleyhinde bulunan· mrmlcketc bundan bo,>le yılda ı rınde yapılan tenkidleri dinle· ı~lahını lf.ı de istiyoruz. Henüz bir ka•rnn tcklıfı hazırlanmı~tır. ,,.,.,,., tt11hnhı..r .. 1,,,,., 
\'"ni geliri r t miniııe VC' elde i !arın bilerek \eya bilmiycrck f 14 mıly?". dolar tutarı~dn Ya· m ktc. fakat tııttıı •u yanlı-; yol· ne t:ırzda bir ıslahat ~apaca ımı. D.ı)u" bir io;çi kiitlcsını nlfıka· Ankara. 22 - r.ecrn • ..,.,..,mü! 
t hancı dô\ · ı., 1 r:ıfıı•ı önl"m"· komünıst ııropag:ındasına ~!et bancı do\ ız tas:ırruf ~tt_ı.reccktır: lan bir tiirlü a.} rıl:ımnm:ıktaclır. ın kcsrrn ı d ıliz. G ci m - d:ır cdrn bu kanun t kJ,fj ralış "'" 81 inl'i nivııde :ılnvı ha\•a

11 ~ r l ~n hü flm,.t, ı 'c; s ydı- olduklarını soylcdi Dıgcr tarafta~ . .tıuyuk cleı Bununla bcr:ıbcr ınuh:ılC'fct ve nin sebebi budur. Bu ıııcvz ılar ına enrümerıinde muzakerc edll. Milli ii Prlrrinden C::ı1ianteııli 
~~ İthalfıt mail rı üzer"rdm. bazı Takrir s:ıhıbi Kem;ıl Tilrkoğlu, ~~~r ?kl\I~ Gh~~ nın ~cçcntl~rdc m;ııctvekilli olarak tenkicllcri- ela muhıılcft•t ele lıize y:ınlımcı ııııs ve hukCımet teklifi ufak ~il K,.111~1 Thı!-Tıır i•minrie hir ~r 
"<ll!Prde bu malın asli kıymeti- dalkıt\ ukluk olsun diye seı:ılcıı ır cc:ı • men ayı z~yare 1 sı· mizc dC'vam edece ,iz. Ta ki, hii· olursa inkisar merh:ıle inı el. ha d ı kliklerle njnen kabul edil Khırn Ku•ıı ı~mindı> hir nnbao;ı. 
ilin 8 mi 1ırl' varan ~ümrük res. \e hiç bir tem ili hUYiyeli ol· 

11
: 

1 
. · J kiımet kenclislncle kanunlara ria- çabuk katcd('C('ı;iı. Zaman olu· ı mi tır. 

1 
vı boğazından J:e•erek öldiirmüş 

flıi almaktadır. nuyan gayri nıesııl Ş:ılıısların !lcesıncle Turkil'eJ.e . Amerıkan \" t mecburi) elini hissetsın• de· yor ki, m ıh:ıll'fet b i bunaltı Tekli( kanunla tı ı takdirde 1 til. 
tclgr:ıflarının bu mecmuaya kon ış :ıdanılarının gıttıkçe daha mi~tir. yor. İktıdnra. eld _ımiı -z nı:ın ~üzd ~nl ; ı çılere \erılccek \'C Askert Mnlık""l"il" yanılan 

b·l k. -;~md n'l)l'rl, bütun ~lralar masını teessüfle karşıladı. alllec- raıla scrma)c yatırmaları bek· Srfık nakay (D P.) - B:ısırı m:ıtbu:ıtın yuzde !JJ i ta ıf ız I mü tcrıkrın b:ıh 1 lerı de tea· dıırtmn:ıdıt TYUkffıl on!w:ını 
k· rıı lı rtm.' tır. Ar d~kı fark., Lste komünistlerden ilham al· lcn~lmektcdır. • . Yayın•n yaptı ı matbu peşriya- H' a muhalefet c::ıfında idı. Fı· mült' öre ya hizmet edenın l li Kem~li h!lrli•" r! •• ~ er 
,~ıanan " rın şah 1 bına \'eya mı~. tek bir muh:ılif bulunma- llu pla~ma~lar da 1 ~:•.? 5ali art tın mükrmm liyelini Ö\ müş. A· kirlerimizi yavmak imkanını bu 1 kcndind kalacak VC'Va toplanan iı olarnlı: <Hılli![ııTli ~ııu. se ep. 

m"t m h_ <1lma ına bakıl- dı ına kaniim. E ~er aksi kana· lıracak 'c ~abancı doHz tasar· n dolu Ajan ının idare tarzını lamıyorcluk. Halbuki bu b"zim ' h(ı kr i•çiler arasında tak· ehen-:lz olıırak J!"ın 'ek l!'~ne 
t l •ızın. ! lıyenin knsaların:ı :ıtte j eler bu kelımeleri onlara ruf unu sağlıyacaktır. ddrtle tenkid ctmi~ \"I! demiş~ h kkımızclır. Uıı ~ika:; et mP\ ı~ oıım c:ıktır: ı il\ annırıo S"atlorre c~ö~~ ':n,~n 

r ektedir. iade ederim. Ancak bunun aksi· R~por la. Tür~h e ıl. ka~şılık tır ki: •Gl'çC'n sene B:ısb:ık:ın durumların ıam:ın geı;tıkçe dı ktıl~i t l:ı"t d·ı . r \t 
tt lıutil , iv" ck fi- ni dü ilnenlt'r komUn!st ve v:ı. lı tıcarct b:ıhsınde :Bırl ık A· vardım ı ı S met A ao lıı, bu zelccr i tabiidir.• 1 K r t' 1 <' 1 ııııs. ti at Ali 

atıa e • n • ,ı: ı . tan haınıd rlcr• dedi. l mcrlk~~ın, alıcı ve. sa~ıc1. sıfa. m·ı ı ı~lah i<:in hır k nun n1~b3k1nın bütün t:ıhm '11 1 Gromyko'nun 1 rnrn ın hareketi askeri di~in 
~ .. rı. d bir i ı ) ıl liçlıknıdne : r.. K mal Tiirko lu bu Jıu usta tı:; le ~ıç~nculı! c du~tıı U k:ı)· ı:ctlrılcce ini söylcmJştlr, geti- hilafına yaptığı bu mut celil ko- f.i lınle. kabili telif add,.dilmrı!i~in-
d ın il ı ı tır. J • • 'erl'rn i tizah tnkriri mUnase· ı dedılmıştır. 11,ıJ~n p,crck :ılıcı· rılmC'cli • el mi lir. 1 nu m:ı komis) ond:ı ayet mUs ıt . den ıdamına kar:ır veril mis. ay. 

lıı asını t 1 crl n ekme ın ~~- betiyle konu an Faık Ahmct na. lık \'e ı:ereksc ı;:ıtıcılıkta Batı S:ı:ıt 18 30 da Il:ışbakan biitçe bir h:ıva ynrıılmışlır. Garip bir iddias~ nl karar f\skıtri 1'('PWİZ malıkc 
llı,'J •. gr !1 ~ l:ı kı a l'n t:ım. nr rutı:unun 0 man llolukb:ı~ını Almıın) :ı b:ışt:ı cclmektrclir. H:ı· mr~ince de tasrlik olunmıı~tu 
~~ tlı rrtmı hal n t krıbrn ı ·. . n pordıı Tıirkiye ile Batı Alman· D•şı'şlerı' Bakanı la" ı'klı'k konferansı İdam knrarı J\Ieclis AdJlet en "' kunıo;tur b c fıyatl:ın fö rn kcndı nın koııuşm:ılarının r l' . t f k 1 CBa:ıı 1 incide> 
"" . · ' mcc:muaya konmama mı da gay. va ıcare ının c erruatı :ıçı . 
·••Unııwtle • n ~ ıl kıv n . ı zır bulunm:ıkt:ndı 

a • 4 1 • li ı-rtrrı~tır. Tek bir rı ahlaki olar:ık karşıladı. D" d 1 <nası 1 inrlıl~) CC:ıc:ı l inrideı • · 
1 ın 1 lı , n 28 d.n r \ev:ı Mu:ımmer ~lakant, mulıalcfe. ID a am arının ''e mliteakıben, ayni ıaııı:ın- o lıı açmış ve Devrim Ocaklıırı-I Grom\ko, Birlc-ik Amerikanın 
~ 1'r 'ı '1 30 k r a satılm:ıkta- te tnriı ve sıte~dc bulunm:ıdı· da ltn'yan Dışi<lcrı nakanı ol:ın ııın kuruluşund:ıki gaye)! izah 'm:ı\ıs ın:;ı de. atom denemele 

r. E~ ·ı ını, sadece komünizm ve!'a boz- Kisve giymeleri Bnşb:ıkan ne Gasp('rı ilC' ı:örU· t:ın sonra sözü Profesör llnlıl I rinde t1Kobav" ol:ırak ku~I:ınıl 23 Aralık l!IS:! SALl 
nı 1• . li 81 unculu •un Demokrat partiye Şl'cektır. Yarın gecl' .N:ıonliy • metullah ÖztUrke bırakmış.. ınk ii ere nirl ilı AmerıkR\a fSTAı\ Rlll 
ib 1.,0 iP mıd . r. ı fc inin şeni bir iftira olduğu. (fl:ışı l lndcle> ı;ıtmC'ktrclir. NATO'nun Giinf'~ tır. 1400 kad:ır Çinli -.e Kuzey Ko· 1257 At 

14 
,., T>rorrarn ısoo Ha 

( 

B. d 1 1 

rr t')m"" "'" .. '""~e ..... 

Cl~uı 1 inriilr) 

Hilmi Tok fü. a li fi)eliktPn 
vrdcılc Ovf'lil!c dilsünce, büyük 
hir tee-;~nre kapılmış: c\c git
tii!i zaman camlara, kapılııra sııl
dırarak her şeyi kırıp rlökrnl'ğe 
ba•1amıştır. 

DtrhaJ rloktora ııevkf'dilrn Hil 
mi Tolcpö un bir akıl h:ı,tanesi
ne vatırılm3 ı irAn <> mış \e şeh 
rirı .... J!ntirılı:t1i tir 

Hilmi To"~i hııl n Ralmk5y 
he tane~inde tedau olunm kta
dır. 

rlimrnindr görü iil'l'1üş, fakat 
h5di~rd(' birçok hafifll'tici sc
berıll'r bulıını:lıı~ıındnn Ali Ke. 
malın idam erzıısı 30 sene ağır 
hapse tahvil l'dilmişlir. 

1 ~ 1 c 
2 3 4 ... 5 G 7 8 

~'IQ k l'n ' :ı. ,°m mı so\lcdi. füı c nada l<cmal b:ızılarının uzun kollu ve uzun Auupa bölgesi Başkomut:ını A. Profrsör ÖztUrk, De\"rlm O rdı h~l"Jl r irı ~evk lli "ni 10 bu u un T rı. .,. trı 
1 1

, ı <'a 
!l] u::u ~ ır. Tilrko lu: e:Bunu size iade ede- etekli kapalı gi) ineli •i, bir:ız kalın 1 m ral C'arnel in genel k:ırargi'ıhı cakl rının mahı~ etini ilmi hır m , ı l!JJ2 dl' 13 komııııist harp Aro rke tra ndan dan• mli• tı ı Pi ı w 

r nm cev:ıbını \erdı. lllu:ımme.r ca entari \e maıı~o t~şımalar~-1 'npolidcdir. ~ek ide izahla, Tlirk d vrim nın esirinin 1'.ınrr'kalı cl il ttarn t ıs n Nn" " Sa• ı-.a br<i"l n •n 1 \l:ık nt eDenıokrat Parth e bÖY· nın bazılarının mubalag:ısız bır 
1 

Romndn çıknn hlikfımet t:ıraf trmcl taşı 15ikliktir, demi ve :ıfınd n ·· ı rinın 0 , uldıı 1 nu ı urt ar u 20 öt• t uı (Pi) , .. u ,. 
le hır iftirayı )apan kimse bu k rış denec_ek kadar ~üksC'k, b~· ' rı 11 Giornall' cl'it:ıtıa .. hııı::iln nzlcrine ŞÖ)le dcvnm etmiş \O m:ı\tS l!l)"' dr Anırrik:ılıl:ı nk lar rı > ı~ Kaııanıı 
ıB·snadın altıhln~akl perişan olur. ~ılarının duz top.uk~u. ıı;karpın kli 1 ~nıakal inde, Köprfilijnün tir: t rın \eni t ntl' ' v can ~ li'lh ı 'ln Atılı u Jf.d• • ,.. 'H (Pi> "' 

ıı galri a "· bir \"akındır. kııllanm~ların.ın, kımımızln pan· İtaly:ıyı l!iy:ırelmin son derecede o:-:- Osmanlı .mp:ıratorlı!ğu tarla denemeler v:ımırlarken 
1 20 Konu ma 1 ı:; ııo Meml•ht ha 

dedi. l:ıllmon, .k!mim_ı.z ~ . ~~!var lstım~l lincmli sıvasi bir olav teskil et· dcn.ınden Cumhurı) et de"ı:ınC' '100 h:ırp rsirini el iri diri vak ulan ••• ... uı b rı :ı. ıo oo Ha~r 
1 Kemal Türkoğlu tekrar kfir· e .. el!11z~n, kımısının fotin, kı· •i ini yazmış \'C' şunları ilave et- geçtıkten sonradır ki, rnedenıyct tık1arını ~ih Jrvince. nntılı deln ırr ıo 1s Xahar•ı•rd•n m•lodıl•r rı 
ecck ilk"ıah,,rda sliriiler o'l 1'- !İle geldi. Karşılıklı söz dilul· mmnın ıskarpln ve bazısının sa· . ,. . bakımından pek geri k~lan yur "<'leri!'l ı:ıö7J1 ... i ha)rl'ttrn ııcılc ırı ıı.s Hoıı z n uatı 19 45 ~·~mı Rı 

• \ 11'1 l<li İ z m n F 
11
lr· loları ba•ladı. Gfirfıltüler oldıı. rık gi~ ~~e~inin ort:ıyn attığı kı· mıal:~lya ile Tilrklye :ırasında dumuzu muasır mcdenıyct se- lrnlmıc; vr hC'rkrs vrrinılP floıt •• Ahıakandan ıorltılar. :ıo ıs Rad"" 

1 
"" et f" tı t iati~ le yük ... , 

1

\emal Türkoğlu: aE 'er bu süz· yafet musav:ıtsızl~ğı ~nzara alın· r~:ısC'n mevcut ve saf:lam bir ti' viycsine ylikseltmek yolunda l'· rulmıı hır. fnnlllz drlr .. ,. i Srl n '' ı 20 so Kıu t•!ıir luh•rl•rl 
'it \'e hrıtı'i belki piyasad:ı !er hakkımızda kullanılmış ise ~ıyor da her nıılletın \"e her mrlc dııv:ınan rlostluk, iki mcm le :ıl.ınan prensiplerin başında wvn l.lovcl ilr Amerikalı dele ::o s Gr .• konurı (Pi> 21 oo f:a ~lıaımayac:ı' tır. ı;~blplerine iade edC'rlm~ eledi. clın v mezh b li"iklık nelnıektcdı"r.1> ~.1ı1111 \ olhn topluhıtn. 21 40 r.ı. 

1 
c cp mcıısu .unun asır tekelin hlikiımet liılerler· nra " " «rlrr hu iılıli:ılar k:ır~u;ınrlıı kt"l r.m 'Kon arılan ıa•'lt-lar 22 oo eıır 

.. 'iw•o ' v T mi m~''"l'l"hrı. h~ Gayrı' mamul l:ırca C\'\'el kabul edıp nlıştığı l ki ı· k t 
1 

i ı · Hahatsıılıl!ı yiiziinden toplan. rlı'll•rinı" tı•t:ı~ıv:ırak k hk'lJ1~1~r ·ıl _ ,. m k del t 7, b 1 d ınr a c ı rC' t lt•mns an yen ıır t 1 1 .-. " d ınnmıı 22 ı o Pı ano <liloyas n<la 
,.. kura' 1• n m ın'rke•c ı:a' c u a rs anım:ıı::a :ış a I· u bü IUk h k kt ıy:ı gr em .}en Prof. Hıfzı Ti in ,.··ıım"vr lı"" lımı lnrdır Gro lnıllor 22 'o Zam•nımızın m •• • ~ -ı 1 r., dınl kı"s\• U • d b'l r ı \e ız nz:ınıır.a ır. i k ' A .. 

" on dol r r r ' rdi ini !:ılı J" •• 'h b c zerın c. ı menı l.ı 1 d" d h' murıııı yer nıı onııı;;an Kadınlar mYkn drrhnl fn-.ilizlerc çatarak d•n örnok •r <Pi) 22 n Rah<rlor '•ın rt"le.lct dirl"r. Hii (\'l\Pl l.ıu ulun 1 racı ki neden bu kadar durulmuştur? 1 Bu z varl't s~ h uvasına a iZ Blrliğı İstanbul Şubesi llao;ka· dcmi<:tir ki: 2ll tı0 KA b,.., • Bı>rJ& ... Pl"tlrl'l!!tlar 
1 llOO hın ton bu day. 330 bıl' Ve niçin kıvafct mtisavatsızlı 1 met cdecrktır. nı İffet Halim Oruz cl:ı lftikli~ !1 • • 23 07 llını n uı m • ti c Pil 23 so 
,ıı nıısır, 20 hin ton arp:ı \'l' 40 -, k'd d'I" sa.}ılmıştır. iıunu anl:ımak gOç· ı 1 un:ın llır.i lrri nnlı:ını Türkl· dinsizlik demek olm:ıdı •ınd:ın cıAm"rıkan d<'lrnclerındcn bl· r ki .-~ nnı oıımtı"dm (I'I > 24 oo 
il ton k~1 r y • ithal zorunda en 1 e 1 ıyor tür. iııc:anların kimi bı~ıklı, ki· )C)'(' teşckkiir edi}Or bunun :valmz memlekrt'm'zfo de IC' f zla ülü orlar, ııcab:ı ne- Kapanıg 

• Iınıştır. Halbuki normal yıllar- mi bı~ıksız, kimi sakallı, kimı Atinn, 22 <A.A.) - Dün Pa· :n butün Orta • ş rkta b r si ı den., n:f\~fK tlsfYERC::fTE 
·a Ankarc .tfarJı sakalsız. kimi nulyonhık \"C ki. ristcn buray:ı gelmiş olan Dıslş. rnh olar:ık kullanıldı •ındaıı hah Amerikan e i Ern •st t'l l'I At lıs .-e T rk m ıı.fl Cl' ) 

Vu o lan:ı bu emföyı ihr ç Anknra 22 - Yaprak tiltfinU· mi mctC'liksiıdir; bunda da mıi· lcrl ll:ık:ını Stdanopoulos, bu s:ı ııetmi tir. Gro s. Grom ko n söz 2ll 4~ xu k Batı muı .;i (Pi> 22 oo 
ili • 1 k Karanıe ~ ektr'\di. B :'\mcrika. in ille· nün ga.)'rı m:ımu olarak ihracı sa,•at yo tur. Bunları müsavi b:ıh ba ına demeçte bulunarak Pro .. ram ere •ince sualli ce i !emiş le grnel turu1Jan, ege 

~\>e Fran a. Yugo lnvyanın hıı- hakkında vcrılcıı karar işı;ılcr kılmaj!a imkan var mıdır? San. NATO ve Avrupa lktıs:ıdi İşbir \•aplı konu m:ılara b:ı ı ndı 
1 

ıa r ~arı ından onrn ortaya ntı· 
ar:ısında derin bir Jıo~nutsıızluk ki bUtıin bu gayri müsaviler mü· il i TC'~kiliitı Konfcr:ınslarında man l\J"IJI t ·ı D fa b h d --'"k .. " nıaruz bulundu u bu buhra- • ı ve çı l'r ern ıne n u ::ıvı lbıı prop:ı;::an•ııı 

, 1 U)anclırrnış bulunınaktııdır. Zira, sa,·i k!lınmıo;, yollara y:ıyılnıış, I rlde cclilc:ı neticl'lerden duydu· mensup oldu 11 t:nl ılan b! zı ş1 alılırı mır .. te~hır edilmrslnl is 
~ atıatm:ı ınn ~ rlım itin. bu çok kı a bir müddet içinde mev. kcrbel.ıyı nndıran yerlere sular cu tam mrnınunluğu ifade et Jıısl::ırın toplantının "ııa\:ı ını bo· trrrı stır. Amer:kan delegesi de 
, llıll'kete 99 mil~on dolar hı· cut tlitunler ihr:ıç l'dilebilecek getirilmiş ve b::ışk:ıea yapılııcak rni lir. r.ae:ık sckılde konustukları ve. mi-slir ki: 
~ında \'C hibe ş klinde yar- ve ondan sonra im işte \'alışan 15 kalmamış gibi elin ad:ımları· Yunıınist:ın Dışi5lcri Ilakanı, mC\'Zll ile ııUiknsı olnın\ an hu «- fccfüiniz mubakknk ki, 
tıııı ) Uzlerce i(ci otomatikman aç•ğa nın kıy:ıfotlrri iizerlndc durula- bu nıllnnscbetle c:unları söyle- ıısl:ır tn tt'kl • · 1 u ard:ı bulunm:ıktııdırlar. 1 " .. a -m:ıs e ı erı goru m o unııtulmnz 25 b:ıziran 1950 oa· çıkarılacaktır. ı:u. durumu iiııle· rak elini k sve giyilmesi Jıer ılin nıiştir: tur. zar gecr ini h:ıtırl.ımııkt:ıdır 

0 mck maksadiylc lst:ınbul. Yap-ı \'C mc7.IH•ptcn hir kimseye inhi· «- NATO'ya Uye memleket- Bu nr:ıcl:ı l\Iı'llı'•ct"ll r Il"rııe-
k T .. ü S i ı ·ı ı· ı · ti " ' " ~ man Giivrı>l.Tt Kon l')i top ra ·, ut n ve • ::ınnl ~çı eri s:ır et ır. mı r.a • ıcr bakanları Yun:ınistanın iktı ",•i istaıt1ul Şııbr 

1
• Ba kanı Ah-

• bl k f · 1 i ·· ı; l:ınmı \"C' I<oredrki teca\ üzU Scndıkasına mensup r hey.et F:ı at ı:ıı; er en..cumeni bu sadl \'e askeri clurıımun:ı karşı met Çıl\cl:ır şıı sıralı' ~orınıı~tıır 
. ki 1 l;J'f' k k k ~ ~ l)[İ•kürtrnrvı kar rl:ı~tırmı~tı. ehrimize gelmiş \"C 'l'ur )C iş-, 1 l rcrr şap a ·anununa, bii.}lİk bir anlayı göstermişler· - J.rıiklik 27 snııcclı"r l\Iu lu~ 

. d"k 1 k f d k · k ı~ 1 k ~ Sınıdi :ıradan hircok pa :ır tıe. çı sen ı a arı. ·on e er:ısyonu ecre. ~n ı .ıp .es~s arına av. •rı dir. A \TUpa lktısadi t birlit!ı man dii manlığı olar:ık-> tcz:ıhıir erleri r.l'rm"o; oldu u halrlP Ge· 
ılc temas ctmış bulunmaktadır. cır hı unrle~ ıttıfakla rcddıne Te~kil.itı. Yunani~tanın s:ınayi rtmi tir. nız, Ermeniler, Rum· 

Fasla yeni 
H" ise~er oldu 

7 2ıı ~~ılıı .-~ rrnM'am, 'T 20 '1 ı:: 

A,.arı, 1 Si \f • k (l' \ T 4~ R•h•r 
l•r. ı: c:ı T rkul•r C Pi) ~ 2~ Han 
upnrıı. S :ıo Sabah mrln~ıltrl c Pi ) 
D rl' r.tıniin rırnrr•mı ,.8 k&p,nı• 

12 on • ıs '10 A kor UMI: 12 l' 

ma ı ı incide) 

ııus ne)inin mılli ctçı çocuk 
ları, Fran ız reformlarını 
ta dik eder k, Parı .n filli· 
llıatomuna bo un r di ındcn 
dolalı b:ıbal rını ıddctle 
tenkid etmek! dırl r. 

Du heyet konfcdrras)on Gt'ncl k:ırar \ermıstfr. ıe~tirilmc~i iklı~adi durumun 1 b" d 
1 

. 
1 

n<'I l\unıl. o tcc;.ı\' i 7iı trrtiJ'le 
b k İ j b. l'k · ' ar ,. s. gı 1 n reı rrimizi \en So\ vPtlrrın kof hır nm11:ı 
a anı mail nan ıle ır l le Bayram günlerinin çoğal- ffiU\''17.(.'ll(' ke<ibctmesl m:ıksaclilc krnlflmi; !il'Çnıedi imiıe urc biz ... nda M nC'vr:ı ını dcfrlml"k 1 t , AIAhn) ı• IO P.ad ... ••lnn nrh• 

Çalı .ma \e Tc~el Bakanlıkları memlrkctc pbancı serm:ı~elerin de 15ıklık v:ır mıdır"llu mc e j çln toplanmış bulunma ki dır" •ra 
1 1

a 
0 

ıı.ı....1 ,.. ı<ı 
1 
~ Tn ı, •• ,. 

nezdınde tc eb?U~lcrde bulunma tılması teklifi reddedildi vatırılma 1 llizunıunıı ve ak ... i IC' Jıakkınd, fıkriniz ned.r ., h, •• raıc '" .,,, Al f'an~an 
1 

r\ 

:ı karar \'ermıştır. Ankara, 22 (Hu~usi) - An- h:ıldc Yunnııist:ının savunma Sa· H. N Öztiirk, bur:ıda bir !ıiütr,,kıben sıız :ıl:ın fn .. illz ' r 111 n Rad,.n il• fnrl' •r• 211 nn 

Eisenhower 
kara mllleh·ckillerindrn ('cwll'I ha~ırıd, ki ı;ıavrctlcrinin tahmin ilmi 1 :ırir \ anılmı tır 1 ::ıthlk u.,11 Tiirk. Fransız V Yunan drlege· 'I 1 k c P" \ 20 15 Raho ro••t .. ı 2111111 

Soycl:ınla Gaziantep milletvekili ı edilen neticelere ul:ışamıyacaih b:ıhscclilmrmiştir. Jlövle hlr icl•lia leri Sch'"" T Iovıt. Selim S:ıro<'• ı::u •rl•..ı ... eu'l:ılar ır .... r • <'•" 
Ali Oenk. Şeker bayramı ile Kur- nı oy birli iylo kabul C'tnıişler· v:ırit ol maz. Bu si\ asi bir me- n nri Hopnenhot \ r. Alrk•ı· """\ "' flft T ...... ı n M y,..,._ 

22 H ı:: ma F.nır nd~n urk ar :?l4\ 
llahtrlrr 21 00 1''1nu n A _ ~ Pr<:c· 
ram ve kapanıı. 

tz~ıtı: 

ki: 
<Bası 1 lnı:lde) b:ın bayramı resmi tatil ı::Unle- dir.D srlc olablhr, dh<' e \an , ine . K'nı. nu t"ll-ttk \'r i natl r•nm 

rinin birer riin d:ıh:ı uz.ıtılmnsı Strf:ınopoulo ' diğer tar:ıftnn hii~Mitiin inirlenen l\iıllh tç 1 ·r l t'd VI' 1 kbih h h inı4r liırlr Ilı 
hu ıısunıla hir k nıın trklifinclr Tıirkil eye ı ı.ekkltrltrini hlldlr Dcrıır i nırn uııları topl rıtıvı ı\merik:ıq el tckll'diklerini sôv «- Mılleti idare eden liderler 

hic bir zaman nıadclh atçılığa da 
yanmıımalı<lır. MC'mlekcthııiı ny 
nı z:ımancla. konıuni1m gibi sah 
te bir teorinin kendısin~ yer c
dıp 3 a\ lamı:; acağı dl' recede kııv 
, etil 'C' udrelli olmalıdır. De\' 
rimi 1n 1 ü-.uk rnııcadelesi ln

f sf en bul As. Dairesi Bsk dan : 

anllrın kalbkrini ve ruhlarını 
~ a ıım k j~in ecre. an eden bir 

m d r Kuv\ elli obbilmc 
miz ıı:ln ruhen kun eUı olma 
mız şarttır.• 

buhınıııu l:ırclır. Teklif s bipleri nıiş \C !ıti)le demiştir: ~ bole rdrrre ine bJzı barrk t lrm"slcrdir. 
sr.brp ol:ır:ık da, arife piinlcrinin uTtirki\'c Dı isleri B:ıkanı Pro lerdr bı•lunmı ~ı r :ı da ctr:ıf. 
h:ıyrnm alısverisirtc krtfi gelme- fcsur ruad Köpriilü, Yunan te· t:ın· yapıl:ın mUdah:ıl IPrk ıl 
digini ileri ııiirnıiişlcrdir. ıini ku"' elle desteklemiştir... kunr.t gıiçhi lr ııv<let ctmi tir 

Teklif İç İşleri encümeninde Son olar k konı• n· p hç ,, 
görUşiilmUş ve es.ıs"n f:ızla bu- Meclis yılbaşı tatili Kemal C'a l:ır bu ı;inirli hıpv 
lunan t:ıtil ıınlcrinin nz""ltılm:ı- d3 ıtacak h r ıfııic ıle ö c ba • 

ı dil iirülurl:cn bii le bir arzu yapacak l<ım1<1 \C .\t tu•lc inkıl rbrın 
nun blil günlerinin bir miktar l\ıık ra 2" CHu;u_si) _ Yılha~ı lin:l"k crtı tC' rdrn h rum ı.:el 
dah:ı eo ıılm:ı ını rnııC'lp o1dır- rbf'til" Merli' 'l öniimıiz • ~ ...... ı r'11 kıll rınrl n zoru ol 

undan kanun teklifinin ı dilın ,. mh-ı ı ~ı J karan , er· · •• ~ .,. i aretle konu mı:ı ını bi 
ittifakla karar \ l'rilmi~tir. me i muhtnm"ldlr. tirmi tır.• 

n t O\d n "Onra Genf'I Kurııl. 

I "ı " '-ı lr'ldar toplantılarına 
aın v.rmi tır. 

• 
37. dön m \t>d<>I;; s•ıh '' 1 Jım hı t-ı (or 

için celp emri mııdbin"c 1 lınh ıl ılım~ h3 lı 
kerlı!.; şub .. Jerinde Yrrlı \e vabancı i l"m .. ır n Tıb, I t'Z&cı, 
Dı ti \e Veteriner FalnHle ı mezunlarının ka ıthrın nk ra 
Pıyad Yedek Sub:ıy talım;:ahında 5 ocak lf)J3 pıı artP i r.ılnil 
ha !anaca ından yedek subay :>; etı ec k bu kııbıl o rencilerin 
AskE'rlık Şubelerine torı'ııma ;ünü ol n 3 oc:ak 1!:153 curn:ıı tC'~l 

at D olarak tesbıt edilmi,tır. 
Tonl:ınma ı:unünde As. Şubelcrıııe mlirat'a t r'ml'v nrer 

hakkırıda llll cavıh As Kanununun 89 uncu m rli tilin ı u-
lanacal:ı ılan olunur. (47D5-19334J 

,, 
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EN GÜZEL 

YIL 
• • 

Çi tPk solar. Zucrad) P kırılır IPEKIŞ in ~i<;ckli llubleCas Satenli 

. 
Merino• ) ıin BATT1\. 11 'E kri ebedi hir hatıra olarak"J.:alır. 

AD _4Lt.;T in sabit bo) a nı c hur batlaııi) t•lcri bulun fabrikaların 
çirt ki ilik, tek kişilik ht·~ik 'c bebe ballanİ) clcri 

otf'llf'r. has tahaneler, nıcktepkr, i . çile r \ c kö) hi için batlanİ) <•lcr. 

\ tı:a n e toııtan H ıırı ak ende ~at ış ıl eııo u 

F. Cefôlettin Torokçıoğlu ve Hakkı Yıloncıoğlu 
s111t ;ı rıh ıııı ı.n11 ııır~ ıl aıı ı ~ıı ı..a Çı·~ ıııc ~ok:ık :\o. 11\ l • l a ııhııl 

TRAKTÖRL R 
EN ... MÜKE MEL 

GOOOYEAR'ın SURE. GRiP Tralctör lôrt ıkler i dünyanın 
her bır torofındokı çıftç ı!erin en b üyük dostudur. Çünkü 
bu lôst ık traktqr!erde çekme kunetını arttırmak d ü· 
t ıinceııle ima l o lunan bır 18stikdır. Merkezi aç ı k bulu· 
non • bu lôst ikıe tabandaki her dilim müstakil vazife 
gerecek bır ıekilde imal olunmu,ıur. Her dilim ayrıca 
toprağı ısır ı r . GOOOYEAR'ın SURE · GRİP Traktör lôs· 
tı kler ini kullan ı nca troktörünuzi.ın kuvvetinin arttığını 
gerecek ve çihç ilerin ne ıç ın GOODYEAR lastiğini ter· 
c:ıh etıiklerinın sebebini onloyocoluınız. 

. §~~1 
t:Dt; f( e'~ 

"Ses 
yapmayın,, 

PORTATiF 

1 ;fJ !•l!J Kullanın! 
~.afif siklet Foci t mamulatı 

"" . 
Dl C illi IÜTUI M&IUl.lROU DAHA fAZU 

Yii1c IOOllYUll _ıJımu11i uırıu110ı uıı1111aırrAiii3 

Dünyaya nam veren Türk-Firması 

SATIŞ YERLERi: 

kapalı 

sesi masseden 
toban levhası 

ISTANBUL - BAHÇEKAPI :• i BEY O OLU:•. KARAKÖY 
KADIKÖY .ı..• .AMISJR1ELKAHI RE. 

ı _________ _ 
I Tiiı•kiye Kt%:ıffly . .. meşhur 

Halda tüy vuruşu 

1 
Türkiyedı Mümessili 

ELi BURLA ve Ortakları 
Cioloto. l.ıa nbııl - r.:.ro • 44766 

.\lila Xot,rliğindcn : 

Aslen ~llUı ın Hııcıtlyas mahııl 
)<:' ,ınden olup hfılen İzmir Vasıf 
l ınar Bul\·an l~rkay:ı Apartma· 
nı Xo. a dr oturur ölü )lu tafa 
7.eki csı ~ıhifer Terzıoğluna ~ıi - ı 
las Noterlı ince 4.12 1952 tarıh 
\e 4921 ayılı bır kıt'a prodes 
tonamc kcşıde c<lılmış ıse de 
1z:mır P T. T. İdaresince ad
te inde olma) ıp fstanbula gittı 
s.;ınden bıl.ı ıade 8 12 1952 tarıh 
\C 216 a) ılı ) azıları le l\lılas 
P. T. T. İdarcsıne bıldırilmiş ve 

hlas P. T. T. İdare ınce 15.12 
] 952 tarih ve 693 sayıla iade e
riılmiş olduğundan dairemizce de 
1stanbuldakl ııdre i meçhul ol · 
<'uğundan tcblığc kaim olmak 
lızere ilan olunur 

'lilas :\'oteri 
İhrahiın l1Zl1~ 

J ' Deı·ı eği lst ııbııl Deposıı 
Jliidf ı•liiğiiııde11 : 

Derncğımız aşocakları için -aşağıda cins, miktar ''e mu
\ :ıkka t temmatları yazılı 8 kalem gıda ve tcmızlık nıııd
dcsı kapalı zarfla 26.12.1952 tarıhine rastlayan cuma gü. 
nü saat 14 de eksıltmeye vaz'olunmuştur . 

İsteklilerın eksiltme günü saat 12 ye kadar muvakkat te
minatlarını :.atırarak teminat mnkbuzumuzla kapalı zarfları
nı ve miihiırhi nUmıınelerinl Yeni Postane karşısı :\!imar \'c 
dad c:ıdde imle kain Kı7.ıl ay Hanı birinci katla Depomuz 
.:\lüdür!Uğünc lcHli etmeleri rica olunur. 

Bu eksiltmeden mütcvcl lıt be leci iye tc ll fıliye resmiyle 
dı,i?er bütün bifctimle \'ergi \'e resimler müteahhiclc ait ola
caktır. 

I>crnl'fımiz. arttırma \'C eksiltme kanununa tabi olmayıp 
ihale) ı ) :ıpıp ) :ıpmam kta tamamen ~crbesttir. 

)fuhammen l\lııhanımcn Jllu, ak 
kat 

Cin 1 l\liktan fiatı tutarı lentinatı 

Bulgur 4 Ton 0.35 2200.- 165,-
Fasul)e 12 0.51 6120.- 459.-
Nohud 12 040 4800.- 360.-
Rafıne pamuk~agı lO • 155 15500.- 1162.50 
:5alça 1 0.45 450.- 33.75 
Mcrcımck 11 040 4400- 330.-
Patates Jj o 22 3300.- 247.50 
YC'şi! s:ıbun 1 1 06 lOGO- 79.30 

Z AY 1 , ________ ._ _____ , 

ı tanbul Emnı~et Müdurluğfin SAFİR GENEL TiCARET T. A. s.' 
den almış oldusum huvi)et cüz
danımı ı le Yugo lavyad n almış 
aJduf um wOfor ehlı) ctıle birlık· 

tP. ıa~ i ettını \cm ırıı alacagım 
dan c•kılcı ının hu'kmu \oktur. 

• \ ll'k,anrl r tançiç 

Yeni Telefon numarası 

44888 

Seyahatinizin neş'e içınde 
geçmesine amil olan 

.JlisafirJlerı·erlik 

Pan American 'da 
mevcuttur! 

• Hakıla "ıı-:ııırrı<'r\rr k 
hnrıkulfıdc ' ' ı > apıla" bıı ıa. 
kım ı.fak ti'! k ı . cıdft~ ıb~ 
rcllır" But ıı C JlJl r• t.,ak 
l:ırında ı:ım b r n ı-.ıruı>cnr 
lık \ c ı l;hctrn Par .n t, 
hur l\foxım s l..ok:ıııtıı nın '< 
ıncklcrını bul 1 ak n ı 

Pan A er c n .\tldnlık ıa. 
rıfcs!ndc ten lal 'ap n •' ı r 
Turı t Sınıfı hakk nd ı oır .. ı 
1 tc-\: .n ı z SC\ ahal .-\et'ntcn1z~ 

' t'' il Pan Ar !'rıc,ın ll<n a) ol· 
la;ına m .. ır.ıcaiit cd~nı.t. 

ht ANIUl Gal•' • '°'•Y· Y• n• t •' e ~ 
10. 1.1 0 21 • • • OU1 ' il( 207 <t 
AN;: A • A A fll ~ oro refet Qt4 ı 

toı uu ı 

PM. 
P..ı.v ifMEHIOW 

OİINUN ' N fN flC:IUlll f MAVAYOL\UI 

'@• .. 
..... . . . . 

En makbul 

.h e d~i y e 
ROLLS ' 

RAZOR; 
Maklıieıı; U5tu ta 

ile traş olmak 
hakiki bir zevktir .' 

5 para sartetmeden 
omür boyunca rahat 
traş olmanızı sağli3r. 

Eczane Parfümöri vı 

Tuhofiy• Mağaıala • 

tında satılmaktadır. 

... ... ... ... ... ... 

Hiç bir dolma kalemin erişemediği bir 
mükemmeliyeti haiz olan SHEAFFER'S, de· 
ğerli bir hediye arıyanlar için hakiki bir 
nimettir. 

Sheaff er's Craftsman 25 TL. 
Sheaffer's Admiral 30 TL. 
Sheaffer's Sovereign 40 TL. 
Sheaffer's Statesman 45 TL. , 
Sheaffer's Valiant 55 TL. 
Sheaff er's Sentinel 

de Luxe 65 TL. 
Tt'k P) ve lt'k lı a rı • kı' llc i ş i•') CD mürekkep 

<loldurmu mckanizıııu ı, <·1 ile tesviye ed ilen 
u stÜ\an e u cu ... şt•kli lı iç bo1,ulıııa)Dll h a rika 

r ap t:) ı·si ... a lı l' ıı idi, güzd hatları ile SU EA F· 
FEirS, dlin)anı ıı en eağl nnı ' ı• l' tı zarif <lol· 
ııı a kalemi ..• \I' Yıllınşı ıırift•ııindc l'll kibar 
\(' en uıaklrnl HEDlYEUIH. 

Sheaff er's Crest 
de Luxe 75 TL. 

Sheaffer's Autograph 85 TL. 

faa l 

Dolma Kalemleri 

• 
'l'urkiye Umum Mumessili: KOÇ TİCARET T. A. Ş. Ankarıı - lıtonbul • Eeki§ebir 

KADIKOYU DE KİRALI ve SATILIK 
BiNA ARANIYOR 

Bir Ticaret Şirketi Şube A~mak Üzere 

iSKELEDEN ALTIYOLAGZINA KADAR OLAN 

TRAMVAY YOLU ÜZERiNDE KIRALIK VEYA 

SATILIK MÜSAiT BİR BİNA AR~YOR. 

iSTANBUL POSTA KUTUSU 481 YA ZI iLE 

MÜRACAAT ( 19974) , 

lstanbul Belediyesi llônlorı 

YOL YAPTIRILACAK 
i ta ıı bul Kad ıko~de Vahap Bey soka •ı ile Sahra)ıccdıt Bıi 

ccklı Camı ~okağttıııı 24 845 :~ 5lir:ı kcşfı ç \re ıııde lıışası 2U 
a ralık lfl52 paıaıtcsi günü s:ıat 15 de İstanbul J>ı\,rnyohmlla 
beled11 c merkez hiıı,ısındıı mu leşekkıl ıı.1iınl Komı~}onda ıha. 
le cctılmck uzcrc tcnıdıdl'n açık eksıltmc~e konulmuştur. ilk 
teminatı 1863.40 Jıradır. Şıırtna mcsi İstanbul Urlcdl\ I! ı Fen i ş 
!eri ~liidürhiğunden :ılınacakllr İsteklılcnıı ılk tcmıııat mak· 
tuz \'CP mektubu. Ul52 yılı 'l'ıcarct Oda ı H .k:ı~ı \ c Crn 
ııt chlıyet kağıdı ile birlıkte ıl:alc sunu s • .ıt 15 de Da ıını ;<o 
mı )Onda bulunmaları ı.ııımdır. ı 19'J2G> 

Tekerlek, tekerlek gövdesi ve dingil 
olmacok 

Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğünden 
Lokonıotır, tender 'e 'agonlar içın tekerlek. tekerlek go\ · 

desi 'e din~ıl tcklıf verme suretı~lc 'c ıı:ıtJrlıkl:ı ı;:ıtın :ıltna· 
caktır. 

flıı i~c ait tcklıUcrin 27 orak l!l3:l , ıntl .ı.ıt 17 \'C k.ld:ır 
.\ ıı k ar:ı da .\l :ıJzcnıc D.:ııresi BaşkanlığınJ \Crilmış o'nı.ı ı l .ızın ı 
dır. 

.Sartııamel er :.w şer lira bcrlcllc \nkarada Merkez \C Is· 
ta ııbulda ıla lla) darpaşa 'eznclcrinde satılm.ıktadıı . 

( 11l7fll) ) 

tmtn :ı ı ahıhı: stl\Ai' KOHl.h 

~ 

c!Jtilih1, a!).'ILl!a!w k.aJ1;,~ 

Zonguldak Valiliğinden 
Al ınac·ak vcdı bin ınl't ı c \!'!otuz :ı lt ı hin hC'~)ii z yct nııs hC~ 

lira muhammen heclclli bir pusluk gııh :ırıizli ma maıısun mnde· 
ııi u borus ı 7 or:ık l!J33 1,;aı şaıııh:ı gunu s al ırı de huk(ı ınrt 
konağıııda il daimi kom• ~ oııundıı ih.ıle olunmak uzcre kapall 
z:ıı r ıısııli) le ck~ııınıc) e konulmuştur 

İlk teminat :ıkçr~ı iki hiıı vcdi ~üz k ı rk üç lira 12 kuru'· 
tur Eksıltme cuakı hrr cun d:ıımi knmts\ on kaleminde ı::oru· 
lebılrcel:i ı;ıbi b:ıyırıdırlık muchlı lü lıııckn pnrasız al ıııabılır. 

i tcklilcrin ilk tcminııt makbuzu Ticarf't Odası ''csika~1ıı1 

talipler irket olduc:u takdırdr a) rıca 24fl0 ..:altlı k:ınunun tı~uıı · 
eli maddesinde ~:ızılı bel" lcrı \e e as tekltfe aıt nullu nwktU· 
bu nıuhtc\i 'e m .,kiır k. ııunun laı ıl mc uvııun hazırlanmış ,-e 
kapatılmış teok lif nıclctuplarını ıh:ı l e <;:ıat inden bir saat öncesine 
kııdar komi ''on 1'askıııı l ıgm:ı \Crını!l olmal:ırı ihale E' naı;ı n<l!I 
bulunanıry.ır:ık taliplerin eksiltme \ c hu~u i ~artnanıcl cn p LıJll 
~ ııı iınz:ı l ıynrnk t ll f ıı,;ınclı hclgclcr ar.ıs ı na k ııvnıal n rı po•t :ı<l3 
'akı ol:ıcak gec·ıl mclcı ın kalıu l o!ıınııı ı :y;ı<':ıı; ı kı.ıhıı l \'C ila ıt 
oluııu ı . (1!1823) 

USTA Allt~ACAK 
As. işlerde calı~tırılm:ık üı rl" imlıhanla bır uo;ta i•C" aıı · 

Ru sa} lifi razı l)lrrını fıilcn td arr ı- ıl rrı ın e:s'u l mudur: r nacaktır. Ustanın kamacı ı 1 rındc çal ı $mı olması lhırnd t 
/'vıçru _SAAT SAWAYİININ j n:ı.m \ E l\ EH Ymmı' esı 10 lıradır T;ıhplcrın 6 ocoık l!l53 alı saat 14 dC 
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