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dün kabul edildi 

Suphi Tanrıöver uzun bir Samsun'da Saidi Nursi'nin 
duruşması bugünn başlıyor 

~lalatya Cezaeviııde bulııııan 

ınevkuf adedi 23 e cıktı 

yaparak • 
garıp konuşma 

keliınelere dair ınisaller verdi 
"" 
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Y 1 Malat~a. 2.ı - Başmııharriri-a 1C1 mız Ahmet Emin Yalmana )apı-
lan suika d tahkikatına bugün de 
de\'am edilmiştir. Gizli :)apılan 
tahkikat sonunda yirmı be e çık· 

Tasarının kabulü 
lehte 32 aleyhte 

• • 
lflD 342 

rey ' 'erildi 
•• muz muş bulunan mc\•kuf adedinin 

pek yakında birdcnbıre yük elc
ccği alAkalılar tarafından belir
tilmektedir. 

,. \Zı\;\": Bu~ün hadise ile ilgisı bulu- l"?.:>16 tonluk tcramız gemi"i Chamılollion'un !)00) okusile biılikt~ Br) rut açıklannda fıılma l Ü· 
Ahmet Emin YALMAN nan iki Büyiık Doğucu t:ıazıgcla nınclen karaya oturduğunu bildirmiştik. Re~imclr gcıni bir ~c' ir e~na~ınıla iken goriilmektcdir 

Tıırk dış si~a~eli te ebbıhü ele Y;kalanarak te\'kif cdil.miştir. A k d • d k e f almıslır, durmaılan, dinleıı· : chap \'C llaın7.a :dındakı !1°1C\" e n 1 z e 1 1 r f 1 n a 
mrden çalı 13 or. üzerimize aldı· kut~ar yann ·bug~ııı şel~ı ımıze 
J..'lmır. mi, taınamiyle ) aıncıdır. I ı:etırlıeeekler ,.e ıf~delcrı alın-
llür dünya kunellel'inin tan\ bir dıktan sonra ccza~vıne konııJa. •• •• d kazalar oldu 
birlik halinı• gclmcııini, Garp caklardır. C~zae~·ınde bulunan l , uzun en 
llrmi ile Afrika \C Aya alemİ·ı~evkuf adedı bo)lclıkle )lrmı 
nin ara ının bulunmaııını bilhas- uç~ \·ıkaca.ktır. . . 
t.:t içinde )a adığımız Akdenh, ~ebekcnın harıçle olan ırtıba- A I -
Ball;an \C Orladoğıı b(ilı;c inde tı anla~ılmış bulunmaktadır. nta yada motörler battı , Erzurum vapuru tehlike geçirdi, 
lsth.nır hukum sıirınesini isti- ıran, Irak, Mısır, Pakıstan ve 

orur. "bu emcııerıe g:ı)rcııcı·'diğer ~us1ü.nıan memıek~tıerin·ı Karadenizde şiddetli karayel fırtınası va r 
e;arfccli)onız. dekı murtccılerle şc~ekenın mek . 

Hu mcnulard;ı Amerika ile 1 <Devamı, !'la: ı ıı: 6 da> .\,•rup~da.n geldıgı haber \'e·ı -~-------
goru blrliğimiı tam dr.nilcbile· • • J ıılcn so,,,uk dalg~sı 'e fırtına :--~~-~--..,_,,__.., 
cek bir rlercceıledir. na haı.ın nıha) et. memlekelimızdc de le· 
Adnan Menılcre le l'ı oresor Fuat sıruıı ;oslermeye başlamıştır 
Kiıprulıınıııı ı,ondrala )aptıklanl Sftİdİ l\7lfl•Sİ Kaıadcniz \"e ~larrııarada şid 
~011 z.narct, İııgiliı \(' rmı. F,O· dclli bır kal'a)el lırlın:ısı hüklıın 

Uıuııll JlııhaDırl> ıı4c:• 1 
Ankara 24 - 1340 tarihli a

nayasanın kabulıi hakkındaki ka 

1 
nun teklifi bugünkü .Mecliste 
mllzakere 'c kabul erlıldl. ~na
yaı.anın uydurma dilden kurta
rılma~ı me\'Zuunıın leh ve aley
hinde bazı nılllctvckilleri ko· 
nuştular. Bilhassa Hamdullah 
Suphi T:ınrıö\'r.r, lıilllin Medi
:.in dikkat ,.c aUika ıle takip et·! 
tiği uzun hir konuşma :ı aptı. Ha
tip fikirlerim. 'azılı bir Ji anla ı 
en temiz bir turkçc ile nakletıı. 

Bir dıl \C edebi~at akademi· 
i kurulma ı gcrektığıni soyle

di. i\lütcak'ıbcn Türklerin im. 
di~c kadar ınandıkları dtnlerın 
bır tarıhçcsini yaparak, altı din 
değiştird'iğimizi, fakat dcği§mC· 
ven ~e mılletı me~dana getir<'n 
en mıihim unsurun dıl olduğu
nu, mıı.allerle ızah etti \"e bııı;ıin 
tizçrındc durulan dil me::.elc i
nm yalnız TürKi~eyi dcğıl, qun. 
'd uırrindr.kı yetmış mılyon Tür 
ku :ıliıkadar et~ığin~ s~yll'di \ 

< Oe' amı, :Sa: ı ~u: :ı rlr) Uul('r 1.omisvonundan istifa eden r"h H ikinci reiıı 
ı:l'n:n ADAK/\~ l"ETHİ ÇEÜKBAŞ rıi l3°\İ\C•lrıini hirlıirine çol.. Roauaı• aldı surmektecHr. Bu arada Akcleııiz.. 

\.lhlaştır"n11ctır. 1 ı11n anın, J.;ôh· r - dekı lodos fırtınası. eşine ender 
ne \e 'a ama inıkiinıncl:ın mah- Samsun. 24 - Bır müdclet ev- ıastlanır bır şiddette e nıekte B. M. M. Bütçe Komisyonunda 
ruın bir r.mııcı) aliım i temini \Pi, Samsunda çıkan •Bu~ uk \ c bu halta çalışan scmılcri 
zorla de\ anı rıtlrmek ) olundaki Cıhat• baıetesınde •Sultan Fa- mahfuz lımanlara S1ğınma)a j 
ı:idl ten bir an e\\el kurtulma· tıh konu~u~or• ba~lığı altında mecbur etmcktcdır. 1 
ını, mcdcnı dun'a he abına, ta· 1 mt\amı ~a: :ı: ~ıi: fi dal (Oeqımı, Sa: ; ~ii: 4 ılr) 
hakkııınc knı~ auıklanıın millet• 
lrr Jır ahına \ r. hiual l'rnn nın D 
eliınıctl he ahına dilr.' onız.. ı 

Kf'ndi bôlgr.ierimiı.ıll'ki ı,::ılı . ı 
ıııalarımıı \'unaııi tanla ha la- e 
ınış. \'ugosla\~3)1 gittikçe sıkı 1 
~·r şekilde içine :ılmı tır. lhşis· 
!eri nalıanımııın r.om;ıya ~ aptı· 
ı;ı rr mı ı.İ) ;ıı·cl, J>oğu Akıl~niı 
'e OrUııloı;u mı- r.lell't inılc ıtııl
' a ile sıkı bir i~hirliği imkanla. 

P. irticaa yer 
vermiyecek 

ı 1111 harekete getiııni•lir. 

rtaııosuda dun çok karanlık T eşkilôta gönderilen tômimde, geri 
o gorulr.n ı_ır.uı.ıa~da, lı ır~a- fikirlerin ileri sürülmemesi istendi 
ki rejim degışıklı ı ılola) ısı le, 
umlt , erici 1 ıklar belirmiştir., ..t 11adnlu A a ıı 
General Necip, ıuısırın ço~ta~- Ankara, 24 - Başbakan Ad-ı te:ıddıidıi ze\ cat, mirasta rrkck 
beri muhtaç oldu~ temcllı hırı nan Mendcrcs'in başyazarlarla kadın f:ırkı, Arap harfleri ılc 
k:ılkınm:ı Jı rcketinın bas rehbe- yaptığı gıirlismelerde, D. P. nin tedris:ıt, tekke 'e za\iyelcrin ih· 
ı ı sıfatb le ,ıum·a ahne inde ~er ı irticai hareketlere kar61 asla mü ~ası gibi geri müesseseleri mü· 
almı~tır. Turkh e ilr 1ı ır a~a- 1 sama ha kar dauanmıyacağı ~·o. dafna eden ve bunların kabulü· 
ında iki i tlkamette esaslı •i· !undaki teminat csel"lerıni ver- mi ıstcyen hatipler gorüldüğu· 
birliği kunılabllir. Cunlardan. b_i m~~c başlamıştır. nü, halbuki bu fikirler D. P. lÜ· 
ı incisi, llloskof emı,en ~ll~nıının Ogrenildiğinc göre, D. P. gc- ziıgünc aykırı olduğundan Türk 
ıır.rdc di)e ı..ullandığı ırtıra 'e ncl idare kurulıı bütun parti teş- lnkılfıplaıına mugayir hedef ı:ü
ifr;ıt ııi15hlarına karşı O~tado- ki Ilı tına l olladığı bır tamimde, den hiç bir fikri~ D. l'_ .. ce kabu- ı 
guıla meılenl) et. \t. tcrakkı cep· O. P . .konsrelcrincle ~öz alarak <Devamı. !Sa: 7 ıo;ıı: 6 da) 1 

lliiıı clolanılırıl:ın Ziıhal , c l.oc ·•~ı .:-;ı•Jıitıaıtiıı Ba) kat 

~ aısralı bir kaı·ı 
"" lıe ini tırraherre korumak, ıkı

< ı emcllrrc hcrahcrrr göğüs ger
nırk hö' Jcrr ban kom"u mt'!m· 
lcl r.İlerdrki anarsl alg111ını dur
durarak bir baraj me:ydan:ı ıc· 

Eınirerleri 

B~M.M. de 
tasarısı 

1 

koeaııuı lıik.Uyesi 
· · · · · · }d · · Biı dolandtrıcı Eskişehirden gelen Uzunköprülü! 

gorUŞU U kan kocamn bütün paralanm aldı 
lirmrktlr. 

Jkinri i birliği me\'TUU, Garp 

şkan d kan ile ikinci 
n ifa elli • as ı e , 

iyi bir havanın esmeğe başladığı şu Slfada çıkan ihtilôflı 
vaziyet memleket ıçın çok yazıkt1r 

___ , _______ =ı fiu11 '' .lluluıbırıml:ıfln 

11 Ankara 2 t - Jtı,mat edılır 1 En,•er Adakan ,.e Fethi Çelık 

El'senhower'ı"n ka)naklardan ogrcndıgımc gor<' bas komiSyondaki Uç 6enelik tı. 
butçc komi yonu rci:sı Enver .\· rafsıı 'e dürüst çalısmalarlle sa 

K 1 
oakan \C ıkinci rcısı Fethı cc. ele kom ıs) onun değil, Meclisin ve ore p an ı lıkba bugün bu \:ıLJfelcrınden muhalefetin bıi~Ük takdir \C te-

l 
t tıfa ctmıclerdır. lliıdı c !cv!rn ~eceuhunü kazanmıslardı. Hlıdisı 

" Kısmen açıklandı laclr m:ıhrcm tutulmaktadır. En. \arın du~uldugu zaman buyü\ 
cum!'nde )arın yenı rcı:s 'c rcıs bır lee ur uyandıracaktır. 
\ekılı seçımi ~apılacaktır. <Oernmı, Sa:7 Sü: % de) 

Ao • ,,a ı "" 
l\r.\) ork, 24 - Ncw Yor< 

1"ımes bugun ı:ıscnho\\ er 
idare i ~ ük ek komılc he) e
tinin Kore harbı lçın ~ enı 
bir :strateJlk pl5n hazırladı
gını ~·:ııııııştıı. 

ıarlıla 
or 

Mürakıplar, fiyatları kontrol ediyor. Yeni karar 
şehirde peynir sıkın tısı yaratt ı 

I'c) nır lı~ alları hakkında alı· Murakıplar öğleden sonra 
nan narh kararının tatbıkınc da şchrrn muhtcm semtlerinde 
diındeıı itıbarrn başlanmı,t.ır. fıyatları kontrol etmişler n 

t!nıpeı alizminin ı.ahntılannı 
tasri~ c~ e l ardım i idir. Kendi i · nı.:n,\Z ÇETİ:\I:n 
tilıı:lıili için uzun muead~lcl~r~c Tasarının birinci maddesinin müzakeresinde T"n•a .... ddhıe u r • JMt1blri 

tıDıı plan t:ıtbıkc konuldu
ğu 7,am:ın konıuıılst kunct
lcr o derecede ı.ıkı hir ha • 
kı) a maruz kalacaktır kı, So' 
yctler Birlıgi muhtenı<'l~n 
bır mlıtarekc) e ) ana :ıcak
tır. Plfın Koreclrkı Bırle • 
mı .Mılletler kuwctlernıin 
geni ölçiidc arttırılmasını 
clerpı" etmedi~i gıbı Kore sa
,a~ını uınumı bır .\ \D harbi 

Vah \e Bclcdıyc Reisı Doktor narha riayet ctmt"yen c nar bak 
Gokay lıu rnc\Zuda ~ iliı)elle mu kında gereken muameleyi yap. 
rakıplarla da bir toplantı ) ap. mı !ardır. 

bulunan1"ıirki)e,11Jıı;ırmıllctının UZUn mÜn k 1 ld b" k · ı d' Enıni)et miidürluğiınün mer·-ı • ----
\"r. herhangi bir 5urctlc yaban('! a a_şa ar o u, ır arar verı eme 1 clıvenlerıni hır nefeste çıktığını 14 k k 1 k 
ıahaklmmunıin ısıırahını çeken <Huıu•ı lt.,ıa• 'dt ' ıı:orduğumıiz belaıı: b:ışörtiilıı ka- • aca ÇI 1 
diğer milletlerin <lrıdini pcl. i~ i Ankara 2-1 - llüse) in Ortak- \crılcceği hususu komisyonca, ı dın, scpetııw 'e torbasına cım-1 , 

ekime okmak tchlıkcsıni 
de arzctmcmektcdir. Planda, 
Gıine) l<orclı kun-etlerın sc 

mıştır. Toplantıda peynir fi.}at· Diğer taraftan muraku>lar· 
hmnın murakabesi ı~ın alına- dan ayrı bır heyet de buzhane· 

1 
c.ak tcdbırlcr tctkık cdılmiş· le giderek toptancılara ait mev 
tır. (Oernmı, Sa: 7 Sü: 4 !Jel 

,--~------------------------------=---~·----..:....;:..::.:._ anl:ır. çıoşlu \c Ahmet Başıbüyiık'un, kıta komutanları) le gemilerde ı sıkı sarılınııı, hcl ccıın jçincle 
hsırdaki )f'ni rdim, :;uda:ıla e.mırerleri ~akkıııdaki kanun tek vnzif~ suren subıı~lara cınireri or:ıla bııra~.ı kosıı~or, tatlı bır 

anln~:ık uretilc çelin bir. en· lıfıı~~n . muzakcrcsıne .Meclisin 'crılır. Ve ncrelenn kıta sayıla- Ruınclı §1\'csı ıle: 
gcli orladiln kalılırmı tır. Bolge· bugu~ku celscsınde ele devam ca{;ı Genci Kurmay llaşkanlığı ı - ,\be kız.ıııl·ıklarıııı diyeıcli
nin mlıdafaa cı \'D~ı da, falan ,.e cdıidı. 'fasnrının birinci madde- ,.c alfıkalı llakanlığın tasdikin- mi kime sciyliycyiııı. Burada lııı· 
filin de' h:tin b;ıyat s:ıhası ve si, ~ani emirerlerinın kimlere <Jlrrnnıı. Sa: 7 Sii: G dal <Ue\iınıı. Sa: i Sii: 1 ıle) 
hususi r.ınniyrl iılıliası balt.ımın· 
dan el eğil, biaaL bölGrnin • '~ 
hiir ıliinyııııın mii ter<'k enrnıyelı 
bakımından anlayışlı bir hal Çil· 

resine bağlanırsa, l\1oskov:aya 
fırı;at , eren kararsıı 'aıiyetln 
tasfiyesine gidilmi olur. nu ara 
da şinıali ı\frikada 'c frikanın 
digcr :\ rrlerlle Asyadıı dc\am C· 

drn her ne\ i emperyalizm iddi· 
atarına knrşı ) alnız ortadoğuda 
değil. bulun hiir dün)ada bir 
tcsanıit crphrsi yaratmak; l\fo'· I 
kO\a~ı en miihim tenir ilahın · 
ılan nıahrum lıırakacaı.ııı. 

Bu r aslar daire inrlr. çalı malı. 
uırr., kıırıılaral.-' hlİ· Tiırk • 

:\1ısır isblrliği, tıırl.İ)~ ilı; YU· 
nanislıın, Yngoslıı" a 'c ilah .ı 
ıınısııııl:ı. holı;cnin ı~ti}.;rarı he• 
ı;abına ha lı~ an ti' l'hhü~l r.ri ta· 
nıaınl:ırs:ı, dıın' ;ının bu mıihiın 
kısmında bir nı!ınC\ i ıklim dcğİ· 
lklilti \apmnk çok kola)lasır '" 

\l~ıcı ku\\r.llrre ikar ı '•il'"' 
kunrtlrrin mııhim bir zaferi r.1 - 1 

de rılilml~ olur. 
Tıırkhf'nln f'n lııı\ıık kmHtı 

tanı hlr rrraı;:1t itiııılr hıırrl.rt 
((lc\amı, • : i . iı: 6 dal 1 

3; nri donPm Sınari \'enek uba'· lalrhl'lrri diin saat 111 dıı \)aıağadaki ul.ul hinasıncla )f'min 
rtmi~IPrıl ı r. Tım•nı'. f tiklil i\J;ırşı ilt' h;ıslanıııış "' Yrdrl.suha\ ıalinıı;iih hiılüğii, iızcri ha)ral. 
'e ıloihlaı l;ı donatılını~ ma •a~a t:ıkımlar halindr grlrrr.k ~emin r.lmi l<'rılir. ,:\lerasinıe, 

Ycdcl.sııbay l\t ar~ı ile son 'r.rilmi~tir. RI' ım ınrra imi gö trrmrktcclir. 

Sanığının 
Muhakemesi 

1A1 1 \ 1 u lftvtlı 111"' 

nış ulçüde ııı tıırılması gozıi 
nünde tutulmaktadır. 

t ne, :ımı. ~:ı : 7 su: 8 dı>l 

Köpı•iilii 

Napoli' ye 
Giıti 

A ad u A ır •• 
'.:\l:ıkınc aks:ımı ıthal etmek Ü· 

zere beyanname \crdıklerı hal
de. 22 sandık ıpck ıplıği getır- Roma. 2-J - Tlirkı)e Dı§işlc· 
mek suretı~ le 1:umruk k:ıçakçı ri Bakanı Profcsor Fuad Koprıi 
lığı ':ıpmaktıın \C kaçakçılara lü. dün ak.am l'\apoliye gıtmck 
yardım etmekten sanık 14 kisi· üzere buradan a) rılmıştır • 

1 

ıun mılhakenıe ınc dün 9 uncu Turkı)e Dışi~lcrı Bakanı, gar 
,\ Iı~ e Ceza !'ıl:ıhltcmcsınde b:ış- ıfa Ital) a Dıfışlcrı Bakanlı •ı mus 
lanmıştır. 1 teş:ın Francesco Donıenico ile ı 

Dun, sabahlan akşama kadar Türkı~ enin Roma \ 'C İlal) anın 
devam eden \ e hlı~ lık hır me· Ankara Bu' uKelçılcrı tarafından 
raklı kutle 111111 :ıliıka ılc ıakıp, cl.ıınlannıı:,,ııı. 
rtlıklcrı dfn anın anıkları ~ur.. I'. Köprulii, İtal\ 3 ilr ,>ı tıııJonu 
!ardır· . . ., 

mc~elısını 'oruşlu 
T:ılıl:ıkalc Turh.111 llanın-ıa , ., 

ıııcc·ar Ahmet \rtf \ cktııv Gunı hoıııa , .l <111.A) - ltalyan 
nık Koınıs)oneu~u Maı~· ı Mc Ba~b~kanı \"e Dışışlcı ı Bakanı 

ıUr.rnmı, Sa: 7 ısıı: 4 ılel De \•llspcrı 'aııtığı lıır br.~:ıııat · 

Deniz Kuvvetleri 
Teşkilatında 
Değişiklik yapı ldı 

ta 'i urkı'<' Dışışlcı i l..lakanı l'ro 
ıc ör Fuad Könrülüııun ltal) ıırı 
hukümctı erkanı Jlc de gorü~ 
melerde bulunduğunu açıklamı< 
tır. 

Bu görii~melerde. be) nelmileı ı 
durum gozden geçlı ılmış \'e Gu 
ney A \"TUpa ıle Ortadoğııy.ı .ılfi 

1 
kadar <.>drn mesC"le1C' miızalı:l- 1 

<Yamı ı üncu H)famızda> re edılmı~ıır. 

t 

/ 
' .. , 

lllal:ıt)adıı •Uyanık Gençler C'cnıl~eti• ııdı allında irticai bir 
cbeke me)dana çıkarıldı. 

Sairi·fil·mcnam (uykuda gezen) 

~ . 
.. · ~·· . '• .. '"' - - ..-
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LAiKLiK HAFTASI MÜNASEBETi YLE 1 

1 
İsl~m dininin (" \ 'AZAi'\ : ---- ----- ) bi rU~diyeden / 

ı n s a n 1 a- , ba şahadctna-

rı )Ük elt- Hl· K:.fET BA'7(}ft 1 me mahreç bu-
mek ve il er· l r. ı Junmasının şart e u•• cca r derneg'"' ı• Yeşilkoy l\Ictcoroloji lstas· 
!etmek i ın ıttihazJyle bcra yoııunuıı tnlıınlnleriııc göre 

Türk De,rtm Ocakları O~esl 

Havayollarmm 
Alacağı 4 
Motörlü uçakl r naZJl oldu- ____________ __ ...... _ ...._ ...... _ _ _____ .; ber bunların buguu ııehriııılz \C cn.ırın· 

tunda hıı; şuphe yoktur. islA- lıği kadar, §umullü olan bu ahlakı lslfımı)e \e mcnaf,'ı sal. l\lilli Korunma kanununun kiralara ait 30 uncu maddesinin da ha\8 umumiyetle çol. bu· Birkaç n~danberi Amcrikad:ı 
mın zuhurundan sonra o vaki- yasağın içıne giren maddeler- tnnatı senıye,>e muzir olnn a- değiştirilme ine ait tasarının B. l\I. M. ne vertldiğini yazmıştık. lutlu geçecek. rıııgarlar kıı· tetkıklerde bulunan Devlet Ha· 
te kadar dnrmadnğtnık ynsa· den ücU Recai F.fcndi liriza- sar \e muellefatı garbıye ile Bu dcğiııH.likle )akındnn al3kadJr olan İstanbul Tüccar zc~drn kunellice esecektir. v:ıyollnrı genel mlidlır ;>ardım-
mış olan hır takım Arap oy· sında sayılmaktadır: LAtince, iştigalden men'i ve mekfttibı Derneği B. 1\1. l'tI. na karılığı, Bn bakanlık, İ:tanbul mllleh·ekil- Sıcaklık derece i az.alacak, r·ı~ı Hıza Çerçel ve yuk ek mU· 

maklarından eşine aı rastlanılır felsefe, Avrupa hUkema (bil· idadiycde olduğu gıbı burada teri \"c D. P. Genel Başkanlı ına şu telgrafı çekmi,tirı öğle;>e kadar hn\•a muhtemc- hendis Suat Yetkinden mürek· 
4JU.>fikliıkte bir dNletın (ık- gin ve fılozof) ve yazarlarının dahi rısaılı itıkadı,>cnın tedri· •İstanbul Tıiccnr Dernc ~ l'ılıllı Korunma kanuniyle vazedi- len .>nğı;ilı olacaktır. Deniz· ı cp heyet ehrimize donmiiştür. 

but{ "l{"slU kn hal tercilm"si. si def'i mahzura k~fı olacaıtı lerimizdeki kuzey fırtınası Havauolları enci müdıir 'ar· . ması ve ın ı• ı man • • '" " o len kira tahclıdınin kaldırılmasını mulki)et ve tn:sarruf hakkı- 1 " " 
vimlerinin elbirlığı ile göz ka· 4 - Umumt olarak MUslü· mutallia kılınnııs ve ktıffei me . . . . de\-am edecektir. dımcısı, tetkik \"e tema ları mev 
ma~tıncı parlaklıkta bir mede- manların yabancı dil öğren- kAtıbı İslıımıyede ~akırdana ce nın. n:ıutlak obrak 1~~;nı ıırz_u ctn;.ekte,dır. ı~ncabk on seneden- Dun ~ehrinıizdc hau · ka. zuuncla gazetecilere \ erdıf: lza-
niyetln doğması buna ayrıca melerine ihtiyaç kalmaması maatle edayı seUit mefruzetli- berı evam eden ta sı atın tıcaret :ıne er iç n ır sene sonra palı \e hafif yagı 1ı geçmiş· hatta czcıimle sunlnrı so,>le-
da delildir. düşüncesi)le her JUzumlu Ba· rılmc .. i hakkında ait oldut;u birden kaldırılma ı \ahım ıktı adi, içtımal tc ev\üslere yol aça- lfr. En )tiksc.k ham sıcak- mişlir: 

l\laalesef son yüzyıllarda M· tı eserini o·manlıcaya tereli- nezaretlere tebligatı eklde İc· caktır. Bu itibarin ticarethane kıralarıııa her sene >iızde yüz lığı 10,9 en alçak sıcaklık 6,1 1 - İki mcvzuun ü erjnde bll-
:u anlayışsız geri kafalılarla me ettirmek için tedbir al· rası )uzumu mü .. tagniı arz'u j. zam yapmak surctıyle scrbe t kiraya irıtikalın tedricen ynpıl- derrre idi. h:ı'> a durduk. Biri, elimizde b•ı· 
bir takım menfaat duşkilnlerl mak. Fetvahanenin bu iste- zah bulunmuştur. ması millııhazasının ehemmhTtlc nazarı dikkate alınma ını rıca lıınan 25 tayyarenin iht yaç \e 
İslAm dinini bır gerileme ve ğinde taassup kadar bilgisiz.li- Mekteplerin bu vcçle mua- ederiz. On seneden beri de~am eden tak~itler )Uzıinden mülk K.. "'it h b 1 yedek parçalarını kar ılamaktı. 
liç olmazsa yerinde sayma va· ğın pa~ı \'ardır, çtinkU modern melatı tedri.,ıyesınin hü:.nü ~ahipler(yle kiracıl:ır :ırasındnkı munıı,,ebctl('r htıd drreccdc UCUıı, a er er D,&eri de Ttirk Havayolları içın 

k lk 1 d araştırma ne demek olduıtunıı cereyanını tcmı · .. ın t · • dört motörlii uçaklnrın teminı 
atası yapmaya a ·ışmış ar ır. ı; "Sascn t ht . dn ,.1~ . ?yını erginleimi tir. nu ~uıdcn scrbe t kira haddıni kabul eden ki- r........,_.__ınnt\'J-:. 1 , 1--1•1 ........... R 1;-A-'\'R"';;';:I idi . 
Bu yüzden tslfi.m medeniyeti bilmemektedir. Batı dünyasın " ıı ı ıra e ı senıye ı ce- . . .. h l l t l I . b d l l • .... • '11

' 

parlaklığını kaybetmiş, :MU .. lU da orta öfretımi bitiren her nabı liılafctpanahilcrınde olan rncıların subJektıf mu la azn ara a_ı ıyeye ıc a~ de ı mer~ı 11.\Zllll.IKI. \RiNA HAŞL.\DI Her iki mevzudn d::ı nıUsbet 
man devletler birer iki~r çök gencin en nz bir, \'e çok yer- mUfcttışlık yeddıne \erilecek tehlıkesi umullUdür Bu sebepten ınlıkııl de\Tr .. ın c ına ı ·e 

1 
ıı mart Tıbbı)elıler baJramı· nrtıcrlcr elde ctlık. Dört molör 

müş ve ) abancı boyunduruğu de iki, yabancı dil bllmesi şart talimatı mah .. u .. a mucıbıncc mülkunü t:ıhla e ettirmek hakkının mutlak olnrak bah edilme- nın hazırlıklarına ba lanmıştır. lıi uçakl:ırd n şimdılık dort a· 
altına girmiştir. iken bu derece geri kalmış 0 • hareket etmek Uzere neıd'i tı- mc inin ve kanunda tnsrilı edılccek ınercllcrce objektif olarak Bu cümleden olarak dün Mar- det alaca >ıız. Bu uçakl:ınn mem-

Bir takım geri kafalıların lan, drmlryolu, liman gibi he· lide tensip bu~rulacak maasla tcsbit edılccek scrbe t kırayı kabul edecek kiracıların malik mara lokalinde Tıb r•'.ıklılte i leketimizc r.elmesi için, B3kanlı-
i b. tU i ı ı b ı meclı"s tctk k t · • ı·ı ı · b t db profeso""rlerı, ha"tane bJsh"kım ın tasvıbınden sonra bır bu· 'l"eniden başkaldırıp slAmı bun men u n ş cr ya ancı ar ı 1 ·a ı ~er ı,>e azasın tarafından tnhliycye icbar c< ı ememesın n zarurı ır e ır • " 

"' t f d ı i ı ı da \e mud · · d " 1 teri ve Tıb Talebe Cemı•etı he çvk yılın geçmesi icap etmekte· dan otuz )ıl önceki durumuna ara ın an yapı ıp şet len Os n. , errı ın en la ı.>a olnca •ı k::ınantındc.>ız. Mutnle:ımızın nazarı dıkkate alınması hu- ~ d" 

A nısturlanın mesh ur Rıı· 
pid takımı ~ehrlmiıin 

en kunctıi ıırofeS)onel ta. 
kımlarile dıırt maç yaptı. 
Bıınlardnn ikisini Jıaıanrh, 
ihisincle berabere kaldı. Bu 
maçlarda yediği l edi gole 
ka~ılık on uç ı:ol attı. Şeh
rimizden de yenilmeden ay
rıldı. 

naııid'ln qört maçını takip 
edenler görmür.lcrdir ki A· 
\ustun ıılılar kAh çok güzel, 
kah durgun o) namı~lar, en 
rena o}un l nrını da fjalatasa· 
re ın knrııısında çıltamııslar· 
ılır. 

Hıilun bunlann sebepleri
ni ara'itırmak \'C' gözden ge. 
çinntk ıırnn siirer. Yalnı1 
~ur ısı mıılıakkaJ..tır J..I Ra· 
pldJller r.erek fert \'e gerek 
takım olarak futbol bilgile. 
rinin tıizılcn ii~tıin olduğu 

1111 r,fütermi~l"rılir. 

ı d h d ·ı ··ı; t" · Re.,ıd Efcndı d"il · f yeti valinin ba kanlı ında bir ır. 
dUşfirme,·c çalıştıkları bir sı- man 1 a ya ancı ı o6rc ımı- " • 0 erı e\sa ı susundn dclalrtinizi derın saygılarımızla arzcderiz.• B h k bi ·1 T · k 

J ı t ı maUube ı toplantı yapmıcl;ırclır. c er uça r mı ) on ur 1 
rada' esk"ı dıwlrlcr geri kafa- n amam yle ortadan kaldır- yı camı o masın:ı bi- " 

i h ;\?ERİK \1" ı:A5KO~soı.osu. lırasından fazlnya m,ılolacaktır . . 

Raıılıl fııtbokııl:ırının o\'Un 
tarzlannda çe~itll taktikler 
sıöze çarııınakt:ıdır. nunlar
clan lııızrl,ırnıı futbolrrrleri
ıniıin de kaptıl.larını, h:ıtta 
Hapld"e knr ı tatbik rttikle· 
rlni Vefa maçını takip eı'len 
Fcnerlıahçc, ııeıziktaş 'e (:a. 
lataoı;arnyla oı~n maçlarda 

lılannln ducUnfic tarzından bir maya kalkışmak ve tercüme I· naen ntı :ıp olunmuştur. M 1 1 Ramı"de 17 el B " v B d h" ot'"r •• as ta arın NllS V 1 iYE \'El>\ U uçaklar cnı e girdıkten son Cimek vermı>Vi faydalı bul- le amartn sağlanılabilel"!'ılini u sıra a .ıtırı kaasırlara tc O U V ( ~,, k k i badu""reden ah\•aıı·n bırı· de "e Zh' \RE1i r1 uman bakımından bUtfin me-
d k sanma • pe der n bir bilgisiz. .ıu f ı d ("! 5 d -• 

u · !"ki Ş h s 40 00 J b ld ?ılemlckctiınizden a) rılacak o a e er e " O en ra .... a bır ka· A.,aıııda göru1ecek mazbata uk ve anıayıf~ızıııtın sonucu- ma 1 e ancde ınşası evvel- ay Si 0 a anca af 1 1 ıd d b·ı 11· w 6 k · ı lan ,\ ıııcrikıın başkonsolosu Mr. z:J11ç e e e e ı eccbıı. 
.,_inci Sultan AbdUlhlımidin dur. ce ·arargır o an mcktıtibi ida· O . . 1·1 • A 
ı,. dı·, e · ı ı k Mathews cllın ö leden sonra nıvcrsıtc ı erın vrupa 
Şeyhulı"sl"mlann .. -n Üryani 5 - Aca 11ıdakl "·ı vesı"ka ~ nın menşe 0 ma lAzım K il d 11 d R "d b IUkkA d " wı .. 6 u. • 1 k • arayo arımız a son yı ar a amı e ır aşçı c .. nın a Vali ve Belediye Reisi doktor 
Zade -'hmet Esad ""endı"nı"n ayrıca da dinin ve din adam· ge en urra'i Isllımı;>e ~ek- k d d ı lı 'k · k" n 17 ı ıı· ı t ı h Ik h seyahat' ... = t 1 · h ·a.> e ı en usu ın ışa nra i e s a ı a ı mış \·e a • ay- Goka) ı 7.İ\ arct ederek kendi .. ıne 1 

backanııırıında ralıcmı" olan larının en önemli devl"t ı"ele· ep erı enüz tanzım ve kmai · ı k t" ı k ı ı· k k t B kı"ş nln ağır ,. 6 " .. " " .. mu vazı o ara mo or u nrayo • ı ·or ·mııs ur. ır ı veda etmiştir. Turkiye T.ılebe Turizm Te-ki· 
""ir he~etın okul programların. rı"nd"n blrı· savılan killtu-r ı"c edılmemickcn zikrolunan mc. ı t ı d d t l I s tt 1 a ·ı netı"cele "\ "' ,, " - •• w arı va ı 3 arın n a arış gor ı ııre e yara arım ~ı ı e · 1'AN7.I 1 \T 11n:zı:SINE latı (Youth llo\tel rcderation) 
da yapılmasını ileri sllrdilğü lerine ne kadar a!lır biçimde ktıtibj ldadiyenin tc isi teem- mcktedır. nen haıfüenin tafislatı şoylcdir: \ ı:Ni n;nımnt·ı. \ : 

1 

ne, nelmilel Gcnlçik Otrllcri Fc 
değlşıklıkleri gosterir. Ona ek karıştırıldıklarını gösterir. müle muhtac me\•addan bulun 1950 yılı ba Iarında mcml ke- Dır aşçı dükkanının mustecıri lleledi~e tarafından Ihlamur- dera ~onu ıle bır anla nıa yapa. 
olan Recai Efendinin liriıası Vesikalar aynen a&ağıdadır: muş ve mekfıtıbi İ..lftmiyeden timiıde 10 bın binrk otomobıli, olan Mu lafa Nuri Altıner '<e da açılmış bulunan Tanzımat Mü rak, şub t a)ında, hal)a . Al 
da aynı özdedir. Vesika / blııılarında elsinc'i ecnebiye 13 bin kamyon 'e 3 bin otobüs Nuri Olserın dukkfını tahlıyc et- Zl'Sine \ atanda~ıar tarafından! man) a - Fran ya nılı tNck bir 

ŞeyhUlislfımın bu maıbala i · 1\1 A z 
8 

A T A uzerc olan tedrisattıııı bilkül· varken; l!J.ı2 yılı orta ında l.ııı nıelcrı için Abıhırr:ılıınan l\ıi· yapılan teberrular dcrnm etmek-ı• "Czi tertıp clmi~lerdir. Mezkur 
le ek arizayı mabeyin başkA· Jiye içtinap lıfısıl olmak ıçın rakamlar 20 bin bınck otomo· lımk ile Mustafa Palabıy ık kay· tcdir. memleket ençliklcri ile kultü· 

tipliğine gönderen tezkeresi 6 cu Mekltıbi İsiAmiyede tedris ulum ve fununu ı:nrbiyeyi li- bıli ve 20 bin kamyon ve oto· mnkamlık1an karar almıflardır. B<ı nrad:ı t taııbul millet\·e- rPI tema !arda bulunar ık ol:ı1' 
mad-el.Ahire 1304, (ytıni 2 mart edilmekte olan illOm cet- sanı Osmanıye nakıl ve tereli- bilse b:ılı olmu tur. Fakat Nuri Altıncrin mah· kili Sallı Fuat l\eçeci, t m:ıil Onı rr ııeJılcr, memleketimizi 

l8B6) tarihlidir. Tavsıye edi· vellerinın ;şakirdanın al:aidl me etmek uzere 5lmdiden bir Görilldü •iı gıbı, ı 5 yıl içın· kemeye müracaatı üzeri- !Unu l>anişmcnt \'r Bayan Hay. 1 \ e memleket rcalitclerinl Avru. 
lcn gcrılemeleri Abdülhlımıt ne hizmet edecek yolda ıslah hey'eti daime teşkilıle kütbU c.leki artış 14 bin vasıtayı bul ne hakim tahliyeyi dur- rUnnisa Dobra tar:ıhnd1n müze· ııa ı:ençlı(:ınc tanıtmilk ipin e· 
bile tamamiyle kabul edip yU. \e tanzimi hakkında kerame. mütercemenin mcklılibi mez- muştur. durmuştur. Bu arada ciuruşmn· >"C kıymetli c~yalar \e mektup· hrmmı_yrtle hazırlanmaktadır. 
rütmemiştır. l\lazmatada imza· tefza'i sünuh ve sudur olan em burece kirant ve tedrisine mü· ya gidcmedıklcrl için dava duş- ıar hrdi)e rclilmi tir. Gezt,Yt' i tırak edecekler için. İs 
lan gorülcn mesrlA İsmail Bey ri fermanı hikmet beyanı Haz- başeret ~ttirilmesinde f:ıidel Belediyenin iki mühendisi müş. Abdurrahman ve arkadıışı llAKm'l1" llAVt'ZI. ~Nl'ılASI tanbıılda Marmara Lokalinde, 
gibi nydın kimscler. mutaassıp reti Hıltıfetpenııhllcri mantu- müh.imme mUtalAn kılınmıs 1- suçsuz görüldü da kaymakamlıktan tekrar tah· Gfü'iKE<'EK Ankarada l\lımarlar Birlı(:ıncle 
lar tarafından ckıifirıı diye teş. kil milnıfi üzre Dabı Fetvada ııe de herhalde \'C katbayı nh- liye kararı nlınışlnrdır. Yine Ems nehrı ağzındaki kumluğa ~imdiden (.'alışmalara başlanmış. 
hir edılmek korkusu ile imza biddef'at akdı encümeni mü- \"aldc... Bir mlıddet eHcl Fatih Fen m:ılıkrmcyc mür:ıraat eden l\'urı oturan \ e kurtarılan Bakır r.· ıtır. 
atmıc olmalıdırlar. ıakcre ve Muarif neuıretinden Şel hülMam: Alıınct Esaıl kurulunda uıi~timal J:ıptıkl:ırı ~ltıner ve Nuri Öl ser bu defa le binin ha\ uza alınma ı birkaç O •· ı ~ . . 1• v l 1 k~ b ib 1 l'll 1 t S ld ı·ı u·; ı "ddiası"le kıırul şef mı"nı:ır Naı·m hakı"mden tnhıı·~enı·n dıırdurııl· ' aru aceze l t'ın ta ımat· Şurası da 'Unutulmamalıdır ce po unan umum me .. tı n c ımc :ı • ryaıı . ı ı • . . ,, . gün gecıknuştir. Buna sebep, 7 

ki, 0 devirde dahi her hoca bu ders cetvelleri tetkik ve mü. Rel~i l'llcdisi Tetkikatı Şer'· Çesmcli \C mühenriis Kemal Öl- ması ıçiıı !kıncı kır karar çık~r- tamir için önde sıra beklıy~n n a me hazırlanıyor 
mazbatada imzaları bulunan- talfıa olundu. i)c: Esse_yit Osmnn Kfımll çere 1 den el çektirılmişti. mışlardır. İşte bu sırııda Abdur· b3şka vapurların bulunmasıdır $ 1. M r . .1 k 
lar gibi gen kafalı değildi. Bir millet için umuru ltika- l\tüstesan Irkamı Feh·a· Es. Tefti:; Kurulu t:ırafından yapı- draühkmk:n ile 1 :Mulstafa Paklabılyık Uak;r, muhtemelen aralığın 21: :-:ır c ~~~e:r;i~~eıs~";~ir v~~~:,';si ~: 
Hatta belki mazbatnva imza ko diyenin tekarrüril mebadi'i se.Y it Ahmet Necib. lan incclemelerde her iki mil- ı .. na ge mı~ er ve apı arı ri r,ünii harnza alınacaktır. , ' . d b 1 . b 1 d" , 

~ ' ti d b'h kk ı E · ··ıf t ,.., h .... hendi in de bu i de hır sunu sokmeğe ba~l:ımıc dır Diık- f ı l l".erın en :ızı arı 'e e c 1) e yanların bir kısmı dahi bunu ne& e n e ı a ın o yo a mınu e \3: •• e met n'u· •' .,, · n R T'\KS h k k · 1 · UdU U ·1 D ·rn 
ŞeyhülislAmdan çekindikleri sevk \'e irEada menut olup ih· ri. tak iri orlılmemiş '<c d'?sya ol· kfında müşlrrilenn bulunduğu K"Z \Si . c~'zeu ~11 lı~~l=i ye~i ~~ruf;c~z~ 
i"in ""apmıclardır. tidaiye \C rUşdiye mekteple- Reisi l ccllsi tanrif: Sabık du bı bclrdi,>eye ıade edil- &ır:ıda ık! lıır f arasında mUnn- MC''illl OzrlUJ<'er idaresindeki t il t · · h 1 ğ b 
~ ~ " . d ICı d" . 1 1 tll" 1 \ ' ı· 1 Ab 1 1 - mi t r. kn a bacJnmı" \e bır aralık ta- "'rcdız "5 pJ~ka •· ılı kamyon lı m , ndnme ını nzır ama 3 35 Aşağıdaki iki \esikadan &lJil rın c u mu ını)cye m tea. amure ..z z a ıs ı ıı ı \ ı "' " tı v " ·' ' ın ı ~ r ır 

lar anlacılmaktadır·. ilk oıcunan dersler ise bu mak trret. l\I k:ım t r:ıfınıJan her iki bancafarını çeken Abdurr:ıhman Yeniçerıler caddesınden ı;eçe~ T ı' t . 1 h 1 " ı mühendis de vazifelerine iade ı h taf t t başla a ıma namen n zır anma-ı _ Bundan 66 yıl önce da- sadı istihsale kfıfi görüleme- Mektebi Sultani l\Iüdürü: s 1 e 
1 

~s a
1 
~ eş e dmı)ek. l N • Scrv,ct Ersan ismindeki bir ka- sınd~ Darilliıcczenin durumunu 

hi fet\'ahane okullardaki din, diği gibi mclekAtı itikadiyenin mail. ettirilmiştir. mı~ ar ır. 1 urşun nn ı ıs u cl111a çarııınış ve b::ışındnn ağır t tk'k 1 k 
(D S - ,,-----------~ ri Ôlser'c isabet etmlc ve "·ara· sıırelıc' ~arai~nııştır ' r tık. lc'leni oınıstyotnul ıı rkatporu 

Arapça , e İslam tarihine nit isühracına htıdim \'C lisanı Os· e\.·nmı a: 5 Su: 4 de) ı , lam et r " " ,, " · \'e e • er e~as u 11 :ıca ır. 
d 1 ri t b l a kt d maniye ruknil azam olan arabl G ı,, ı · Yar:ılı lıa taneye kaldırılmı~. U k b il ... d 

erse ye er um ma a ır. · t H~dise~ı· müt"aklp kaçan ıor· ~ofor '-'ak~Janmıctır. 5 umru 0 ugu cvam 
2 - Fetvahane innsın (kız. dersleri dahi pek zayıf ve kaa· y ö. ECZAHANELER " ~ " ,, " ,, 

tarın) dokuz yaşında cmlişte- ııır bulunduğundan etralin ta· _ _ bJlar yakalanarak tevki( edilmiş nlr. :-;ı:ıılıt HATTI VAPURU ediyor 
hat" tan olduklarına, yani er- sarrufntı şer'iyelerl nafiz ola- !erdir. Mağdurların n\·ukatlığını AıtıZA YA l'H ı H 1 . 
kekforın i§tlhasını kabarttık- cak sinni ehliyete vusOUerine * AD.\LAR - 'ıı 1 kada ,.. lle:r· Kemal Açıkalp deruhte etmiş- Şehir hatları isletmesinin 47

1 

:ı;: arın m~~'llefetın.c r~~-
1 k b 10 

• kadar muhat erata müdafaa ey bel ada llallc E ane · tir. numaralı vapuru. diın sabah r.ı;ıı . 0 aı ve armara} a J· 
arına, ·eza U ğa erdiklerıne * B,\KJRKÖY - J1 ili Ec:aneıl. saat B.4:1 de Ü~küdardan Beşik- ıık bır. b:ılık akını b:ışlamıştır 
inanmakta ve bu ya(.an iti- !emek Uzere ibtldalye ve rfiş. * BE l1.."TA6 - Ta.çıotın Eczane n tep'io Hayırlı t o run ve evlôd t 1. ·k b" ""d Belertıyenln \'erd 1 rakamlara 
baren okula gitmelerini İs!Am diye mekteplerinin müddeti .ı. ortak rd•. Oruk 1 Ecıanw. Ar· aşa _p.c 11

• <'n ır mu det son· ı.-:öre dlln l•u hiıl"dcrıleıı Balık· 
~criatına ıaykırı gormektedir. tahsiliyelerine birer sene zam naTUtko7de, o. D nulıo ıa Eczaııesı. kurtuluşu Tokat (Hususi) _ Zileden ~a cl~nıcn~n~e vııkı;n gele." bir hareye 350 bin kılo u~kumnı 
O de\ irde yalnız kızlara mah- mı ve derslerin dahi ona gö- lleb•kt•. ııerku Eczanesi. 31 ;) ıl e\'\ eJ buı;un, 2.; ar:ı- Halili Yeter dedesinin 2967 ]j. e~ıe~ıean~ı·ş, 0

l· a;k··ıurl)a'Or u~aı·.c<şeık'·ıaamş '1 lığı vönrierılmistir. Toptan ki· 
r s rfic•ı"" l btıl d ıt re tadil Ve tevsii ile tanıim e• * BEl:OGl.U - ll rli. de, Uatlı:o· Z 1 d K d" Ç ' 1 50 k l l k .. u "' ~e er un Uı;U, orn· Tlç ,., Gaıataaarı>: Talcılmdo, l.r· lık 1921 ıle Gaılantcp rasını \e yine ı e en a ır ap hattında çalışan 48 numaralı va . osu. uruşa ~a ı an u ·umru 
da öğretmenlerin dahi kadın dilen cetvellerin meşmu!U ıı. tutruı Ta iımeL Ec:3nelerı: naıatada. diism,ın istll.isınılan kurtul- raz da babasının 220 lirasını çala pur derhal yardımına gönderi- 0tn1'lzım sat.ışı yapılan yerlerde 
olduğu dDşilnUlUrse görUlUr ki haza'! hikmet Uaza'i mUIOkAne Xarak 7 Ecuueaı ~ tlldo. :ı.ıacka ,.. Fe nıu hı. Aııtepliler. kalhlcrln- rak Toka ta gelmişler ve paraları !erek, yolda kalan vapur Hny- i ıı, PE'rakende e nafta 70 - 80 
fervahanenin istediği erkekler !eri buyrulmak Uzcre arz ve rlk6r Euanuı. Kaumı 1 ada, Mtrkt> deki inınıı , e vatan askı sa- harcamak üzere iken durumları rettin iskelesine çekilmiştir. kıır~ır:ı ında satıl.mıştı~ 
le kadın ve kızların bir ara- takdim kılındı. Ecuneııl. ııaalı:orde. narralı:.tar Ecza • 1 1 1 i ü r emniyetçe şüpheli görülerek 11• r TA K V 1 ~ 

ı ı d h 
. ')esını e şan ı ı r m da an "' nu sebeple bu hattıı 8.43 ile ı l 

da bulunmalarını önlemekten nasın a tı yaşın a ta Si· uuı zerlerinde arnma yapılmış ve 
çok fazla bir şcydir. Kadınla le müba§erct edecekleri \'e do * EMlNfö;!} - n. ır X=ııl Eo- yaratmış, miistc\lilerr bo)un henüz yenmemiş bulunan 2235 °·3

1
° nra5ında mutnd seferler )a· 25 An \l IK 19:>2 

k d U t h t 1 ,_ ı E cl:mcmiş, n lanlar gibi dö- Pi aınamıştır. ı•ı~ı·ş",l\lfıTo", 
rın dört yıllık ilk okuldan so uz yasın a m ş e a o up ıau al. Kile .... aıarda. tlmaL ezana· lira ile bir saat bulunarak her I' ...... {" I • ' ... •·• 

k h . haddi bUIOğn erecekleri cihet .ı. Ate darda. Snlıanahnı.ı Eczaııe!t. \ iişmiislerılir. Aııtcıı ıuiicn- k' h 1 t • . ı-... r \ K ll.TES T,\l.mm AY 12-GÜN 31-KASJl\I 48 
ra artı - ıç bir şey oğrenn c- . K ._ d s E ı dclesi ,\nkarada dn takdirle i ı ayır ı orun ve evlat da arla· cı:nıiYETi hJA ım llI:Yl~Tİ ı•tı ıl ı .. "68 - ·\Rı\J.lK l " .. 
meleri aPıktan arıAa "steni le bunların şimdıki gibi dört ıır.ı&nPı •· urena c=aneı · lete teslim edilmiclerdir. ı · ' · · 

ı:ördiik. Hu, hiç şıipheslz 
rutboliimiiz için bir kazanç· 
tır. 

BPn bu ,·esile i le huraıla 

Raııid'lilerin, tathikına git
tHnıiı: takdirde, hizlm irin 
"" çek fa,dalı olarak hir tak 
tls,ini tutbokulı>rımmn gö7.ıi 
iinııne scrt're~im: 
Hasım nısıf ahasınr'la fa

rafıınızdan t:ıı; atılmak lhım 
~eldilU zaman taçı umumiyet· 
le s:ığ \'t') a sol hafımız atar. 
Toım uladırdı ğı nrkııda ı d11 
çok defa topu, ileri \'lir· 
ma'il için \ine o hnfn gönde· 
rir. ru \akit Jıa~ hma scbf'p 

. ofrluı:u sibl hafın hn~ıın o
,.ıınnılar tarafından m:ırkc 

rılllme inr de lmkiin \ rrir. 
ı:u takdirde haf 'e oyuncıı
ları atlatmak, çok defa da 
lopu kaptırmak :ıorunda ka· 
fır. 

Halbuki hıı~ım nısıf saha· 
ında taç almak Rapide diit;· 

tıiı;ii zımaıı bıınıı hnflnr dc
ııı. sal? ,.r sol açıklar at
maktadır. Atı~ sırasında 1'Pf· 
lar yer tutmııkta 'e ·a oyun 
cu mırı e etmf'kfedir. Açık, 
topu iç o\lmcu\n atmakta \·e 
atar a•maz ll"ri ko.,mPjta ha· 
zır tınıuıımnklıı ~ır. iç o ıın
ru, toıııı 'akalar ~ al\nlamaz 
hlr:ız ileriye vurarak açık 
mc\ iti ine giinılrrmf'ktf'rlir. 
llıı Jıliııdrrl le t"ç atan açı
ğın harrl eti u·nı umanda 
olduı:u irin ııçılı. topu, biraz 
ilerirle 'r clemarkr \0:ııi ette 
vakal:ıma!ıt:ıılır. Ondan ı;on· 

ra seri bir hamle ile ileri ka
''IJ> topu ortal:ıvınra kale 
iiniincle 'üzclr do!.s"n trhlİ· 
kc çnnlıırı çalmaktadır. 

Fııtbolriilerimhc ta\'lii-
vrm: ntrerımanlnrında bu 
taktiği terrühe, sonra da 
m:ıclardn tııthlk et in ler: her 
halele trslrini göreceklerdir. 

Sathı., r. c;J\vcı 

ox n ı t~mnE 
Si) a~i partilerimiz mii

tarcke il:ın ehııi~kr." 
Şlar11nı1: « \'urddn sulh, 

cihanda sulho. TATl.ISERT 
yor. " ~ 6 ı • sene mekAtibJ lptidaiyede ve * EYCi' - AJTanaara1 sııa Ec- karşılannıı~. 'furki)c ı:ii~fık v • U. T. D. Fen 1'\ıkülte~i Ta- ııfcnt 1371 - nebiiılalıir s 

K il 
• l . 1 dört ~ene dahi rllcdiye mektep- zauuı. lUillet l\lel"li i te!jekkürunü !ebe Cemiyetinin yıllık konr,re i \'asati Eıani Tarla y üzü n den ö ld ürm e 

ız r ştıye erı 1 e birlikte " * FATIJI - Seluadehaııncla, ı. Ha teblige ıu tara Kt•m:ıl 1'.ışa- DÜZELTME ynpılmış ve yeni id:ıre heveti şu 
darülmunlliın.::ıt, ylnl kız öğ- le rinde kalmaları şer'an tecviz uı E(zan ı. Kara umr kte. t Jupınar )1 memur etmisti. ı:iiyiik şekilde teşekkül etmiştir. ~o·· .t\GBLE.t\ H 0127 .. 2124 0027.3270 Balıkesır, 24 (Hususi) - Ed-
retmen okullarının da kapatıl- edilemediği için İnas rüşdiye Ecunuı. Altsara1da. flarım Eczane ı DünkU gazetemiz.le birlikte B k h D b remıtin Ortnoba ko~·ünden 50 
ma•ını istemekle. fetvahane, mektepleri ve darlllmuallimatın K aın ıa'Aııaıa Eczanuı. Fe erde, Fe nıecJi D)nl zamamln bu kah- verdığımız Erzurum • Kars ser· aş an Ay an emır u, aş İKİNDi 14.31 09.48 )a ında Mehmet Çetın, zeytin 
kızlar için dort )ıllık ilk öğre. lağ\•lyle ve derslerinin hususi- ne.r Emn"'· ranıan şehre ·Gaz.I• un\"anı- hat u;ıvemızın üçuncü sayfasın· kan V. Mc,h~et .t\)an, Gen~] \K~A.M 16.46 12 00 tarlnsına mUdalı:ılc eden ayni 
timden sonra her tUrlU t:ıhsll yeti hallerine tevfikiyle dört * K.AtılKÖY - lıınkk thanedı nı ela \'ernılstl. cı:ıki «~ Nısan 1U77 Cuma giinü• Sekreter, NeJat. \ltav, Muha~ıp ı Y \TSI 18 2'i Ol.,!) 'kvyden 40 ) aşında llalıl Ayde-
lmkAnını yok etme'-'I dU•Un- :ııene üzerine mUr.eltep lnns llalk E(unul Kahraman Aııteııliler, gazi \ ıt. Recai Kutlu, Uyeler: Mehmet ı fl'.'ıs \K 05.33 12:~., 1 . . f ·ı l k · ı " • * üBKCD'"• _ s·"-ı~. ""--ıı~ h . 11 1 1 ti ~azı baı ıbı, metinden de anl:ısı· \kkucı, Adnnn Kalafatr10ırıı 11 • I • · mırı av tLI c ı e yara ıyara • o· 
mfir-tü mektebi cetveli dahi tanı m "'' nını • ~ ~ şe rım z. n ı:az e\ ıı nrı, v ~ 6 1 • 1 k .,. r. ve takdim kılındı. ''· bayramınız kutlu olsun. acoğı \'CÇhile (27 Nisan 1877 J,[IJe Altay, Ne"det Akım,, Yi ""' ı uı 11 ııd~r l•n ., .. ., n 1 dıirmüştUr. Yara ;ıııan sanı sor 

3 - :Mektebi Sultani (Gala· * DEYKOZ ._ SARIYER _ ner· Cuma günfi) olncaktır. ğit Aya'}lıo ıu, ı3 1ıır G.ilman, mırnı.. ""'''' "· ""' tmlllln I rı.usunu müteakip tevl.if edılmis-
tasaray Lisesi) hakkında hem l\Iektebi l\IUlklye'l şahane ve riu ı::ölıettl. ı·Pı.ın:~Tçi Dilzeltir, özUr dıleriz. Ali f per, Ümit Tilmer. . __ •_4_•..,•_r1_ım_•..;.•~--..... - - ...;. tır. 
müşterek mazbatada, hem de ona merbut olan mckAtibl l-
Recai Efendinin ek ftrizasın1a dadiye cetvellerinin tetkiki;)'-
önemli hükümler vardır, ba~lı- le yeniden cetvel tertibi, Har· 
caları §Unlardır: biye, Bahriyt', Tıbbiye ve Hen 

a) Mllslüman çocuklar ora- dese mektepleri!U.! dahi sira· 
ya ancak ilk ve orta (iptidal yet etmek llizım gelip halbuki 
ı;e rilştl) tahsili baska okul· bu mrkteplcrln filnun cihetl-
larda yaptıktan sonra gitsin, ne dair olnn kısmı oncUmenl 
yAni oranın yalnız son Oı: sı. ubeydanemlze ait olmadığın. 
nıfındn bulunabilsin. Sultaniyi dan mekltibi meıkOre cetvel· 

kurmaktaki gaye gençlerlml· Jerlne tak\iye'I akaide medar 
:ze Fransızca}ı i)I öğretip bo. olmak üzere alt olduğu Ne:za· 
yuna il<'ri giden medeniyet retler ile Btıbı Fetva beynin. 
dünyasına erişmeye ıçalışma· de lbilmuhabcre kararlaştırıl-
mızı kola~Iastırmak oluşuna mak üzere kUtUp \'e risaili dl· 
göre, fetvahanenin hu isteği niyenin llAve&i tensip olundu. 
tamami)le baltalayıcı özde f. Mektt>bl Sultaniye gelince: 
di. Bu yapılsaydı yalnız Rum, MDtelAa edilen nizamname'! da 
Ermeni, Bulgar, Sırp. UIAh ve hilisine nazaran hlr sureti hu. 
Musevi çocukları bu mektep· susl) ede teşekkUI ederek mu· 
tcn tnm faydalanabllecekler arif nizamnamesinde mUnde-
Türk \'C umumi olarak Mlis- riç derecatı meklltib ve silsl· 
Jilmanlar ise hiç denccck 'ka. le"i mcratlbl tedrlsc muvafık 
dar az fayda ;ı:ISrcceklcrdir. olmadııtından mektebi mezkO-

b) Sultanideki öğrenciler run hali hazırına ıöre ıslahı 
.. 1sıAm ahlAkına• ve cdevletin hakkında cereyan eden mO:ıa-
mcnfaatlerlneo ~)kırı batı e· kerat neticesinde buraya da· 
sçrleri okuyamasınlar. Belirsiz hil olacak saklrdnnın mekftti-

o 

iSMAİL AKGUN 

TAK Vi M ve M U H T 1 R ALA R 1 

Kendisine bahçe içindeki rlncle olmnmJkln beraber ~ine 
çamlarla çevrili, eski devirden de kı~ mellenmicti. Yarısını if 
kalma, mlıkemmel tamir görlıp raz ederek sattılnr, harap köş-
yeni tesisatla modernlcştlril- klı tamir etıılcr. lloca Siılcy-
miş camlı pa\'İyonu r.yırdılar. man Efendi ile ilk kızının ko-
Yemeklcrlni de orada yıyecek, ca ı binba ı Sudı Bey bırb,ri 
ıırzıı gösterirse umumi sofraya arkasına olcluklcrinden nılcdc 
oturncak, kısacası hiç rahatsız bıri ya,ıı, öteki orta. üçüncıisıı 
edilmiyecek, keyfine kimse ka- • küçlık yaşla sadece kadınlar 
rışmayacaktı. Şeyh birçok psi- r.-•-•;tı.;ı-.11-..-.__...;;......;~--...;;.,~-----------_;;. ____________ _. kaldı. 

- 1 l - Tuhafı şu idi ki bu kadınlar 
kopata nöbet nöbet tırız olan kendi memleketlerindeki gıbi 
\'e sonra azt:ınlı 11a çeviren bir ğim. Baki'nln memnunluğu Me- lAl'e dedi ki: l!U sahneyi unutmaj'!a çalıştı. e\lerınde çalı arak. bahçeyi e 
durgunluk devri geçiriyordu. Belediyedeki İrfan Bey liil'i sc\•lnc ,.e gurura boğdu. - fyı insan olmak istersek Bu kom ular bır anıı, iki kız. kip biçerek, etrafın ıleğişikli· 
Bu de\irde nz \"e iştahsız ko- mi? Ra tı tilne... şimdi bır Acaba Aşık"da ne gıbi bır sc- en ev\•el fena in an olduğumu dln ıbaret e kek ız b r nile •ine ka)ıt ız dağlı ve yarı koy-
nuşur, her zamanki kekin, edam İ tnııbul'a gider, emrini- bep knn:ıt açtıracak istidada, za innnmalıyız! ıdı. B rınci dunya harbinde ıu ha)atl:ırına dc\'nm cdiyor-
nurlu bakışlnrında bezginlik zi kendi ıne blldııır. şu kalb şe\'kine )Ol açmıctı? Yumu ak adımlarla \'e dıı Glıreü hoca Suleyman Efendi !ardı. Daha dogrusu Gürcü 
sezilir, h:ıttft bazı defa gözleri - ı~sta ıfirullah, rıc:ımı s[ıy. Olanı merak etli. $rhrc yollı· şlıncrli tavurla ağır af!ır yUrli O nıanlı ordusunun ııe ısıra köylü lİ kalmışlar, ınuhıte uya. 
Mela bu ıılanır, h:ıktı •ını gör- ler. Çok te ckl..iır cdenm. yaca ı uca •a emirlerini \'erip a dıi, bJ ka bir şey soylcmedcn mcmlekelinı bırakın•~. e\"velit maını5ıardı. 
medi i zehabını \'t"!rlrdi. llöyle dedi, derın bir nefes ccle \C u ulca donclU. Bnklı ki camlı ko ke "irdl, \apıır cium1 \nadolu'ya. sonrcı i tnnbul'a Mlıtc hhit nırat Yapıcı r,;ıım 
Tıb t~hiriylc .Mpre lon• nldı \e içli bır sc le farsça bir şeyh, koşkün bahçe ini kom- nı ren i -:crıı tul perdeler ar h,rret etnıı lı. Beş. on para ı larıle, bu) ıikhı klıçilklu hına 

denilen 0 ~öl(kiınlli •Un fsmi beyit okudu; kadının anlama- şunun arsasından ayıran ya e ka ındıı sılındi. Ev sahibi" ini ~ardı: harıı ıra ı rfalete u larile m" hur ko .e yerleştik 
mliı itlerince •reftcn• ldı, be r dığını neden sonr.ı anlıımışça nılnll çite ılavaıımış, öte yan· o ozliıı tc irı ltırıd ı b rakıııı , ray;ın ~chirdc eınl. k kıymeti ten, t:ımırine, ısiahınn binler· 
ıııemlnden ruh fılemlne geçi~ sına tcrcnmcsini de )aptı: daki gurbilz, körpe, kendi ha· şaşırlmı~ knnır ı lı a -ırvke'· çok dıı ıı11ic. koca kı:ıca ma· ce lira harc:ıclıktan sonra ara 
mfınasına bir .söz. Pek uzun - • Kcndınde oke do ru imde Gıircü kızının tarla çapa. misti. Dcmınki sözil bir suç, hkiır.cler ) ok P h ına satıl- zı ine Gllrc ılerınkini de ilave 
siirmcz, arkasından tchey} Uç ylık e'nıe e bir i tıdat duydun l.ıma ını se,> re dalmış. bir ku ur, bir •zcllc•. silrçmc- mJ ı b~ lam ıs oldu ından ho· etmek ı temıstı. Sahiplen razı 
başlardı: ona da icim takmiş- mu hüın:ı ko u gibi Jıcmruı ka· Yak la tı; o derece mcş"ul- nin itirafı mı idi? Far ça b~ ca Su le) man ı te bu ara, bir .olmadılar. 
]ardı: •Şıveıl n:ıdını :ır;! Fakat yer ylizılne dıi ki ayak 'ie IC'rinı clııyura· yitlcrle if'.ıdr etmek i~trcii •i o ırkd.ı ının tnv ye ılr arazısı c 1'üredi zeıı"in - arka tarafl'J 

me) ı ördun mü fer .ıt ve fı mndı: mıhlandı, kaldı. Zıra de •meyil le 1 tidat• genç kız ic;in P )CC "eni fakat b:ıkım ız bı da olsa - o kaba muhacirlerle 
Uakı"nin o sene erten•'i iki 

hafta devam ettı ve bir sabah 
bahçeye çıktı, dolasmal'a, d
ç!'klcri okşayıp koklamaı:a ba'9-
ladı Sevinerek koşnn Mctal'e 

nnı 1ı11; 1Jırakm1' Bu sözler mm "Öke yükselmekten bah e ~ duydu u be eri arzunun zarıf nası dn ) rı r;ol\mucı veri Jtın krımşulukt n mt'mnun değıldi. 
l\Ievlana'nınc1ır. Kıtanın ba ın elen Huma kuşu kızcağıza bır çe ifadesi. te\ili olabilirdı. alını tı. Gcçimle'"I el rdı. b3 h· Bahçelerinde at gibi çnlı~an 
da eler ki: , Cönıilclc meyil ol ,eyler siiylemrı;e haşlamıştı; nir tan!'elcıı fnzll kadın alnı:ı çel('rinr ektikleri ile üçbeUi domates peltesi yapıp, n;ısı; 
m:ıdıkç:ı el. a.}ak nasıl hareke' kız is!' ka~l:ırını çatmış, işit- Yasağından az iincc Afitap'a )a~ıyorlardı. kurutan, evın sac:ıklnrına kır· 
eder'> Su \ e rüz"ar yok a çör memezlıjt(' rnruyordu. 1'"akat knrşı da ayni arzuya kapılarak Dcrkcn memlrk('tte inkılap mızı biber Vf! oğnn hcvrnkle-

sordıl: çop na ıl akar. nru ıl avruhır? belli ki öfke ile hoşlanmn ara e\lendı(:ini l'ıleliıl bıliyordıı. Fa l:ır oldu yeni zenr.lnlcr Hıredı ri asan baynğı komşulardı, bun 
- Acaba şehre haber yolla Kö klinüzdc yeni b r s:ıfn bul ı bir hal geçirmektr irli. kat bu ıln, nıten iki zevreli i· k ıniik hır ınıf refah yıizıi gur· ıa~1 

yabilir miyiz, efendim? l\luhlp- cıum, ruhuıncl:ı k:ın:ıclımı açtı B.ıki ıız c;onra b:ışıııı çevlrdı· dl, kız razı cı~ olsa kanun ınii· dU ve bilhassa 1 t:ıııhııl'un bu 
lerimızden irfan Bey vardır. r cak ı t dat M •l oldu. Gö uçüs'ii yakalanmış E:Örünme sa:ıde etmrz li yakıı ı akıl ermez bir rağbet· 

Şimdi ) :ısem inli çite yaklaşa. 
rak taze kızla konucıın MelAI 

• • hem lresi Samı)e ilanımı bu nüldı:ı me) il hu ule eldi Sız eli; snkönetle. vekarla, kendi - 1şı b i} Ultüyorum. le tekrar şrnlcndl. 
'i@\ raya gondcrme ini rica edece- ele sait olunuz. h:ınımefendi. kendisine kor:uşurca·ınn Me· Diye ncr ini zorladı gördıi- Gürciilcrin ara ı cadde u• <ı\ rkası varı 

idi, sordu: 

·~ 1--------------r----------------------------~----------------,----------_,......._ __________ ~ 

• 
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SÜTUNLAR tf(ı~m~gaw@~ 
~~Nl'PPNJlil$l'Q;>(iUQJYA.YM ~ ~~1115~~ıaaııı: aıııı~~ 
AKŞAM 

BİR KAVGA 
RİTİSCE 

Necmettin Sadak na§baka
nın basın toııl:ıntısındn 'ereli· 
ği en büvük miijılcnin ,\ nny:ı
sanın t~dil edileceği haberi 
olduğunu , partiler ;ırası mü· 
na cbcllerln bu s:ı)cde d iizc
lceeğini SÖl lü) or, <lİ) or ki: 

cDuglin hastayız. Polilıka 
nobetleri cçi:ı\Oruz. Basımız 
dönüyor, gozlerımiz gôrmü· 
yor, tansıyon yüksek, nabız· 
lar sert alı)or. Ana)aSa ta· 
dili sa) esinde reJım ka\·gası 

ortadan kalkınca sıhhatli. ra· 
hat nefes nl:ın bır demokrasi 
blinycsinc ka' uşacağız. 

Ba bakan Aclnan Menderes• 
bu kar:ırınd:ın dolayı şımdi· 
den t~brik etmek istcrı1_ Şın1 
diye kad:ır ı~eden yapılmadı? 
Sualine H:ışbaknn şu haklı 
cevabı \erdi: An:ıyasa tadil 
edilince onun ilk tabıı 'c ka
çınılmaz ncticesı hemen ~e
ni seçimler<• girmektir. Onun 
için bu dc\·rcnın son ~ılıııdn 
yapacağız• 

CUMHURiYET 

AJAX."IN 1 J.AHI 
r.. Felek ) azı~or: 
"Anadolu Ajansı maııleseI 

dünya ajansları içinde haber 
verme bakımından en fakiri 
dir. Hemen hemen hiç bir )er 
de kendi muhabiri yoktur. Bir 
kaç ecnebi :ıjan la ynptı ı a n 
!aşma netice ı .uıcak bir hab~r 
ithalatçılı • ı '>aP ı içeride de 
hükumetin rmrctt• i ŞC\ lc:"İ 
nc>şreder. Başv kilin, Vckıllc
rin, umum müdurlerin be~ a
natlarını ~a\'ınlar. De\ lct dai
relerinden kendisine tebliğ ~
dılmiş hukümet ıeraat hstesıni 
en kıiçük tefcrrüalına kadar 
neşrctmekten ba ka memleket 
haberi vermez. Ve nC'cri~ atın 

L ___ . 
da daima hlıkumC'tin VC' lktida 
rın iyı taraflarını kollar. Dıiıı 
) a aj:ınslarıııda ınc\ cut olan 
oHususı kan:ı::ıto dhe bir k:ıy
ı;:usu ) oktur Yıı b:ıneı menşeli 
haberlerin tcreumcleri sakat 
ve cksC'ri cogrııfva malfımatı 
noksandır. Hu lıabeı !eri de 
kendi sansliriioden geçirerek 
l'C'şredC'r Bugün An:ıdcılu a· 
j:ınsı bıziın l~io deldi bir ha
ber menb:ıı cılnıaktan hayli ll · 
zakla :nı'j, ~ndcce kayıtsız ş:ırt 
~ız bır huktımrt sozcusli h:ıli
nı :ıl'llıştır.a 

YENi ISTANBUL 

!\rnm.F.KETİ'.\tiZIN 
E KO!\'O'.\liK IH' R\' l\JU 

111. Nermi \ ızn·or: 

fakine ve traktör şeklinde 

.(Oumlıurlıttl) 

menıleketim.:ı:e giren istihsal 
sermayesinin iyı kullanıldıl':ını 
iddia etmek guçlür. Makine 
bakımın ı iyi bilmiyoruz. Tamir 
evlcrımiz hem çok azdır. hem 
de iyi donatılmış dc[ılldir. Ta 
mir konusundakı t ecrUbclcri· 
miziıı çok ı>ksık olduğunu 1a 
lıiliyoruz. llu yiizden, m:ıklne
lcrlnıiziıı ônırfi çok kıs:ı 1 ıyor 
\C istihs:ıl nıalivet i , ıster 1 le 
nıez kı:ıb:ırıyor. · Uu gibi israf 

l:ır ı , tamir <'Vleri ku rarak 
!inlemek şı:ırtıyle, istihsal 
boralarınd:ın ürknıcyebiliriz. 

Cunkü istihsal vasıtalarının 

ömrünü uzatmak, sermaye 
\erimini arttınr. Biz. ise. h iç 
bir değerin kaybolmamasına 

çalısnııık zorundayız. 

KULLANINIZ 

Kininli Gripin 
• Bütün ağrı, sancı ve sızıları 

sUratle teskin eder. 

• Grip; nezle, romatizma, lum
bago tedavisinde faydalıdır. 

• Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

Kırıkka le bir Mali Müessese daha kazandı. 

Kırıkkale (Hu:.u~i) - Ka abamız bugunlerde bır )eni mali 
nıüe-scsc daha kazandı. 

Akbank, burada bir şube açtı Daha ilk g.ındcn ı;ordu il 
rağbet, hes:ıp açtıranların s, lo nlarını doldurmas ~le be Ilı ol· 
du. ·-- Metro Goldwyn Mayer ve Fitaş 

__ , 
Dunya filmleri arasında eşi bcnzerı 'e hatta taklıd ı bılc 

~apılama~an Filmctlik Aleminin 1 numaralı şalıe eri: 

ltİİZG!iR GİBİ GEÇTİ 
Renkli - 1ki deHe. 6 .500 metre. Başlıca ~ aratıcıları. 

{'J,ARK G.\Bl.F: - vıriI: '.\' J.EİGII -
LE~Lil-: HO\t'ARD - 01.İ\ İA nı: HA Vİl.l,A;\"D 

25 rol ahibi artist. 200 )ardımcı arli t 25 000 figüran. 
l'ıktro Goldwyn · irketinın re mi bilançosuna ı:ore 16 mil

~ on dolara mal olup 38 mil~ on dolar hasılat yapan film. 

SAYIN ISTANBUL HALKINA 

14 Ocak Çarşamba Akşamı Saat 9da 
Ya lnız ltl E L K 

Sinemasında takdım edılccektir. 
I>İKK,\T: 

- DUn)ayı glHmekten ağlatan - Iztırabı kederi unutturan - Seyredenleri ze'k kasırı;asıy
lc mcstcden - Yeni yılın ncş·e kaynağı, en muazzam Cılmi. 

Tamamen Renkli 

llugün matınelcrden ıubaren .. 
LALE • AR · ELHAMRA ve Pangaltı TAN Sinemalarında 

Matinelerden itibaren lngilizce ve Orijinal nüshası _, 

İPEK 

HERKES 
Siııeınasıııda .. 

ONA DUŞMAN 
(The People Aga inst O'Hara) 

SPENCER TRACY - JOHN HODIAK - PAT O'BRiEN - DiANA l YNN -

HQg MEMO· Parlez-moi d 'amour! (cc Bana aşktan bahset» - Bir Fransız şarkısı!!) 
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A rnavut Şaban bütün gün 
yatağından dışarı çıkma

dı. Ceketini başına sardı. Dur
madan ta alandı. Kendini na
sıl müdafaa edeceğini bilmi
yordu. Çünkü Balcı işin ic~ii
ziınü öğrenmiş, haberi yerin
den almıştı. O, bir meseleye 
emin olmadıktan sonra kimse
> e çamur sürmek istemezdi. 
Arna\-ut Şabanı da ancak bun
dan sonra töhmetli görmüştü. 

Balcı ikindi namar.ını kılıp 
da, kösesine kuruldu~u zaman 
Şabana haber geldi. Divan tek
rar kunılmu tu Herkes de ne
tice~ i merakla bekliyordu. 

Balcı, karşı ına gelen Şab:ı

na, Yezit llamza'nın yemek 
ma!ası niyetine kullandığı por
takal sandığını işaret ederek: 

- Yerleş şuracığa!. dedi. 
Arna\"Ul, korka korka sokul

du. Sandığın kenarına ilişti. 
Ba"ı hAIA öne düşüktü. Bu bir 
çeşit sucu kabullenme mtınasına 
geliyordu. Balcı bir eline uzun, 
iri taneli kehribar tcsblhlnl al
mıştı. Öteki elinde. gumıış 
ağızlığını tutuyor, ikide bir, 
sigarasından bir nefes çekiyor
du. Üstllste birkaç defa öksli
rüo boğazındaki gıcığı temiz
ledikten eonra: 

- Beri bak. Amavudun o~
lu, dedi. Sen gumarda gaç 
para gaybettln? 

- Ben kumar oynamadım 
babaeğım .. 

- Yok yani, ağnamadın .• 
Hani Teneşir Memduh ilen gu
mar oynadığınız geceyi dlyom .• 

Şaban, hatırlamış gibi mı
mara vaparak: 

- Ha. o gece mi~ dedi. 137 
lira babacıfım .. 

- PckAliı, efcndiccğizime 
eovliyeyim. Bu parayı nirden 
buldun" 

Şaban, buna ce\•ap vrrmcdl: 
- Söylesene illcn! 1\irdrn 

buldun" Gaynatan öküzünü mü 
satıp gonderdi? 

- Yok babacığım. 
- Ya nlrden buldun? 
- Benim biraz param vardı 

zaten. 
- ·üıcn, senin nirden paran 

vardı? Bir ııv cince•indrn, ta
kunyan yo"udu filen'. 

Babacığım. İnsan kısmı 
hatasız olmuyor, dedi. Bir ca
hillik ettik bir kere. Artık bu
nu sen bağışlayacaksın. Sen 
hepimizin babasısın. Kusurları
mızı a!fetmellsin. Ama bir da
ha yaparsam, gelip kendi ellm
le boynumu sana veririm. 

Balcı, bu itiraf karşısında 
biraz yumuşadı: 

lahkemen bitti, dedi. 
Hadi git, yerine zıbar. Üst ta
rafı .Allahın işi .. 
Şaban bir şey demeden, do~

ru yatağına ı:itti. Balcının et
rafındakiler de artık bu mese
le üstiinde konuşmayı JUzumsuz 
buldular. Birer ikiser dağıldı
lar. 

Böylece JıMise de unutulup 
gitti. Yahut öyle sanıldı. 

A radan aylar gcçmi,tl. Mah-
kumlar bir gün koğuşun 

bahçesinde •çatal matah oy
nuyorlardı. Hepsi de son dere
ce ne 'eliydi. Balcı, zcrcl:ılinin 
dibine kilimini sermiş, çaydan
lığı da önüne almış. onların 
oyunlarını seyrediyordu. 

Pırpır Hamdi gerilip gerilip 
uzaktan ko ııyor, t'ğflmic: m;ıh
kümların ii~tiinden a~arak bir 
t;ıncsinln sırtına oturuyor, son
ra başını ha\';ıya do~ru kaldı
rarak, O} unun tekerlemesine 
başlıyordu: 

- Çan çan çananl 
Pan pan pananl 
Bizim köyün imamı 
Alttan vrrir samanı 
Üstten çıkar dumanı, 

Çataaal matal 
Kaç çatnl" .• 

Alttaki boğuk boğuk cevap 
veriyordu: 

- Üç çatal.. •. 
- Üsklidar vapuru aktarma-

o:ız gider. Fasulyanın suyunu iç, 
yat aşağı Lüfer Mehmet! .. 

Sonra ayni terane gene baş
lı~ or, ııltta yatan Liifer Meh
medin tııyfıısı, ebe olmaktan 
bir turlll kurtulamıyordu. Bir 
aralık oyun iyiden iyiye kızış
tı. Hele ll:ılcı, Lilfcr ::'ılehmet-
le beraber aşağı yatan Si~ka 
Hidayetin ıkınıp sıkınmasına 
giilmekten bayılıyordu. 

Oyuncuların etrafında elli, 
altmış kişi de seyirci olar k 

ruyordu. 
O~ unun en civcivli yerinde, 

gülüşüp bağırışmalar ortalığı 
çınlatırken birdenbire boğuk, 

acı bir feryat duyuldu, Arka
sından Arnavut Şaban: 

- Ah anncığım, yandım .. 
diyerek yere yuvarlandı. 

Birdenbire herkes şaşırdı. 
Dalcı bile gözlerini adamakıllı 
açmış, ne olduğunu :ınlamağa 

çalışıyordu. Oyun yeri bir lilh
z;ıcl:ı karmakarışık oldu. Şaban 
yUzilkoyun knpaklanmı~. ycrd<> 
kıvır kıvır knTnnıyordu. Karın 

l>osluğuna yan taraftan saplan
mış bir bıçağın yalnız sapı 

mrydanda kalmı5tı. Kuru top
rağın Ustünc oluk gibi kan bo
şanmağ:ı ba<ladı. Ş:ıban rla inli
yerek, debelendi, çırpındı. :Mah 
klımlardan biri biiyük bir te
laşla kapı •a doğru koştu: 

- Gardiyan, yetiş, gardi
yan! .• 

Diye :ıv:ız :ı\'a7. hağırınağa 
başladı. Ötekiler Şabanın Uslü
ne eğildiler. Fakat hiç biri, 
onun karnına daldırılmış bıça
gı c;<'kip çıkarmağa cesaret ede
medi. 

Bakı, yerinden hile kımılda
madı ama ne de olsa heyecan
landı . Şabanı yerden kaldırmak 
istedil<'r. Ama o, çırpınıyor, 
kendisini tutmal:>rına, yardım 
etmelerine meydan \'ermiyor
du. 

Neden ı;onra Ya!;ar ı:ıardivan 
koşup geldi. Bıçağı. sapından 
yakalıyarak çekip çıkardı. Son
ra meydancı l\lehmedc seslen
di: 

- Çabuk ıılan bir iirtll j!eti
rin, herifi götürelim. Çabuk, 
havdi çabuk. 

Koşuştular.· Llif<'r Mehmet 
Şab:ını koltuklarından yakala
dı. Gardiyan ayaklanndan tut-
1 u. Battaniyenin içine uzattı. 

Sonra arkadaşları da örtüyü 
uçlarından tutarak, Arnavut 
Sabanı koğuşun dışına çıkardı

lar. 

Çok geçmrdi. l\Iüdür, yanında 
b:ı5g:ırdiyan ve 8 - 10 can

darma ile beraber vak'a yerine 
geldi. Birbirinin yüzüne şaşkın 
şaskın bakan mahkOmlardan 
25 tanesini kelcpçeletti. Hepsi-

- Babacıj!ım, bendr 
vardı amıı, ı:ıöstermiyordum. 

'~ toplanmıştı. Yerde yatanların 
sırtına yumruklar indikçe, kah
kahalar koğusun bahçesini çın 
çın öttürüyordu. 

ni müdiriyete, sorguya götilrdü. 

- Ha! .. Dimek goctetmh·o
dun. Bak şuna maşşallııh .. Gos
tatmlyomu~. Ağna•ılan doğru· 
sunu dimh·cı"ın Pekala efcndi
cağmma byleylm. Samı başka 
bir laf sorcrm. Ru Teneşir 
Memduhu J?ıyam·:ı dövdüler. 
O bağırırkcne sen de duydun 
mutlaka. Peki, onun rlğeri ya
narkana senin gablinde bi cız
lama oldu mu, olmadı mı? Ba
na doğrusunu di. 

Arnavut Şaban usul usul ko
nuşuyordu: 

- Oldu. di,·e cevap \'erdi.. 
O zaman Balcı bird nbire 

gürledi· 
- Ülen namu• uzun, gahpe

nln alafırangası. Ülen anasını 
yassı ezanından sora dere bo
yunda gordüğüm!. Bana doğ
rusu ağnat. 137 nin tadı mı 
gozel, yoğsa gabllnln cızlama
sı mı g~yak? 

Arnavut Şab;ın, inkarın fay. 
da \ermiyece~inl anlar bir ta
vır takınmıstı Yutkundu Bnl
cının yanında oturanların duy
masını istemedilH için, sesini 
daha çok alçalttı: 

Bir aralık Lüfer 'Mehmedin 
ta~ fası alttan kurtuldu. Bu se
fer ebe olma sırac:ı Pırpır Ham 
di ile arkadaşlarına gelmişti. 
Onlar alta yattılar. 

Lüfer fchmcdin öfke Ue ge
rinerek Pırpır Hamdinin sırtı
na çökmesi, Balcıyı kahkaha
dan kırıp ı:eçirlyordu. Arnavut 
Sahan da Pırpır llnmdinln tay
fasına dahildi. O da alta yat
mıştı. Şaban ıkıdc .'lir başını 
kaldırarak itiraz ed yor;~·h.,..u, 
!anıyordu: 

- Bana bakın çocuklar. Kuy 
ruksokumıyle insanın beline 
vurmak yok. Can yakanın, bc.n 
de canını yakarım ha! .. 

- Yat a ağı ulan. yat•. Sen
den bac:ka dır dır eden var 
mı? Çekcmiyeccğin arabaya 
ökiiz olma .. 

Oyun tekrar kızışmıştı. Lüfer 
Mehmet yutturmalara baş

layınca, mahkumların keyfi de 
daha çok arttı. Balcı, çayın bi
rini bitirmeden ötekini doldu-

Bir sabıkah, 
Polisin parmağını 
lsınp kopardı 

1 Kasımpaşa cinayeti 1 

Failleri yakalandı 

Diln akşam Sa mat~ ada ente· 
resan bir hfıdlsc cereyan e~iş 
tir. 

İstanbul ekibi tarafından bir 
tehdit suçundan dolayı aranmak 
ta olan İhsan Kayız adında bir 
sabıkalı Samatyada bir kahvede 
ekip memurları tarafından ya. 
kalanınca firara teşebbüs et. 
miş, bunda muvaffak olamayın· 
ca ,kendisini tutan memurlar· 
dan MuhitUnln üzerine saldıra· 
rak sol elinin ba~parmağını ısı-

Evvelki gece yarısı Kasımpa
şada bir cinayet olmustu. Öle
denberi bu semtin asayişini bo
zan iki sabıkalı grupunun erClın 
ve esrar satısı yüzlındcn çıkar
dığı bu hfıdiscdc, ı kişinin iilU
münden b;ışka 4 kişi yaralan
mıştı. Yaralıların sıhhi durumla
rı düzelmektedir. Sanıklar yaka
lanarak orgularını müteakıp 
te\·kif cdılmişlerdir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

rıp koparmı:tır. 
Sabıkalı hakkında takibata ge 

çllmiştir. 

Akşam, kapılar kapanacağına 
yakın, Savcı ~·ardımcısı ile 
Adalet doktonı da çıkageldi. 
Şabanın yuvarlandığı yer, top
raktaki kan pıhtılannın çevre
si tebeşirle çizildi. Ölçülüp bi
çildi. 35 mahkumun ifadesi 
alındı. Başla Teneşir Memduh 
olmak iizere Arnavudun bütün 
düşmanları sopanın altına ya
tırıldı. Ama bıçağın sahibini 
bulabilmek bir türlü kabil ol
madı. 

Ertesi gün, Şabanın hastane
den blilm haberi geldi. Buna 
belki mahkumların birçoğu 
üzüldü. Hatta Balcı blle efkar
landı. Ama ispiyonluğun bağış
lanır bir suç olm:ıdıgını bildiği 
için efkôrını çabuk dağıttı. 

Ondan sonra hapisanccle nor
mal hayat tekrar başladı. Gene 
çaylar hazırlandı. Gene türkü
ler söylendi. Gene oyunlar oy
nandı. Hatla esrar içildi. Am:ı 
Balcının yatıp kalktığı koğuş
ta, ispiyonluk da, bir daha baş 
kaldıramadı. 

cnunılan sonraki ~·azı (•ıımar

trsi giinkii sayırrt zda çıkacak.) 

Kasaksı değil, seyyar 

mağaza 1 

Kayseri, 24 (T.,\.) - Duru
mundan şüphe edılcrck karako· 

la getirilen İ tanbullu Molla Os 

man Zeki Gültckinln uzeri aran 
muş ve bir bıçak ile 800 lira pa· 
radan başka kaçak olarak iki ta 

kım iskambil kağıdı, dön adet 
para cüzdanı, altı tane ipekli 
mendil, iki takını pijamalık, )'C. 

di metre siyah ipekli, iki sec 
cadc, iki kadın çarşafı, bir pan 
talon ve bir de gömlek bulun 
muştur. 

Eşyalar müsadere cdilmıs. Mol 
la, adalete teslim olunmu.tur. 

LONDRA'DAN AYRILINCA 
~ 

ÖZLEYECEGİM ŞEYLER : 2 
Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

BiR KiTAPÇI 
DIJKKANI 

Yazan: ÖZCAN ERGÜDER 
İngiltere llusu~ı "1uhabirlmlz 

Londradan ayrılırsam nel~ri ı İnc\'Zul;ırında birer mütehassıs· 
ozlcrim diye düşünüyordum: O- tırlar. )tcsela mobil~·a üzerinde 
çUncil Programı özlerim. Sonra, kitap salan bir dükkana girip de 
rBettcr Books" isimli bir kita:>· Ririnci F.lizabcth dc\Tinde, yflnı 
çı dükkanını özlerim. Küçükçe 15 ıncı asırda, sofra örtfilcrinin 
bir dükkan. Vitrinine her hafla kenarlarına ne tarı. dantel işlen
.) eni bir tablo koyar. Bu tablo- eliğini sor;ıcak olıırsanız, içinde 
lar umumiyetle Cezanne'dan bu bu mevzuda malümat olan bir 
yana ressamların eserlerinden iki kitap ismini satıcı derhal si
kopyalardır. Chagall'in pembe I ze verebilir. 

A -- beyim Abdülhalime gelen 
t h il mektubu ... 

1 yanaklı, kanatlı bir e~cl:ini kar· cBctter Books•, İn;;:iltcrenln 
1 lı bir kilise damının iizcrind?ıı rn iyi iki haftalık dergisinde 
ı aya doğru uçarken veya J\Ialıs- ırnrikatiirlt'rle reklam yapar. 
1 se'in kocaman gözlU .bir .k~zını Bunlardan ikisini buraya alıyo-
l1arikulfıde bir tenbellık ıçındc ruz. Ronald Searl tarafından ya
oturmuş .,okağı seyrederken gö· pılan bıı fevkalade karikatürler 
rür görmez Jçlniz ısınır dükk!I.- insanı dükk!ina ısındırmak için 
na. Kış ise, cllikklinın lam orta· kari değil mi? Dükkanın sahibi 
sında bir saç soba yanıyordur. sessiz, adeta. mahcup. güler yliz· 
Onun önünde bir müddet ısın- li! ıbir insnn. ::\ıüşterilcrini ra 
malı. Dükkanın sol tarafında bir h:ılsız etmemek ic:in nerede ise 
masanın üzerinde dergiler ya- -dükkandan çıkıp gidecek zanne
lar. Onları alacak kadar paranız C:crsiniz. Kitap alanlara da, al
daima varılır. Başka bir masa- mıyanlara da aynı ('andan ncza
nın iizerinde o ay satışa çıkarıl· keli göstrrir. İki yıldır en aı 
ıoış kitaplar durur. Ama bu dtlk- haftada bir defa <lükkanına u~
klinda her aradığınız kitabı bu· radığım için birbirimizin ismini 
lamazsınız. Dükk!inın güzelliği b!lmcmrklc beraber dostu1, Ba
de zaten oradadır. Burada sade 1.an hikayeler anlatır. ?ıtcselfı 
edcbiy:ıt, san'at, müzik, tiyatro, bundan bir yıl enci orta yaş
Mscfc \'C psikoloji konuları ü-1 h, üstii başı pek clüzglin olnıı· 
zerinde kitaplar satılır. Hem o yan bir adam her gün yarım ~a
konulardaki bütün kitaplar da nt için dükkana gelirmiş, llk 
ı:atılmaz da sadece seçilmişleri önceleri kitapçının gözüne çarp. I 
satılır. Mcseld Türkiyedeki ölçü· mamış, fakat zamanla ı:ıörmiiş 
lcre güre misal verecek olursak, ki, bu adam her gclişindl! aynı 
burada Sait F;ıik'in ve Fa11l romandan Uç dört sahir!' nku· 1 
JJusnU Dağlarcanın kitaplarını ~up gidiyor. Hoşuna gitmiş. 0-
bulabilir, fakat Esat Mahmut kuyup geri getirmesi için klta
Karakurt'un veya Orhan Seyfi bı adama ödlinç \'ermeyi düşün· 
Orhon'un kitaplarını bulamazsı- müşse de adamın haysiyetini kır 
nız. Londra'da, muayyen sahalar mak endişc~iylc dü~Unccsinden 
da «ihtisas yap:ınn kitapçı dük- \'azgeçmiş. :\'ihnyct bir giin ı
k!inl;ın çoktıır. ~ıcselfı bir ki- damın kendisi romanı parça par 
t:ıpçı sadece iktisat kitapları sa- ça okuduğunu kitapçıra ı;öy.

1 tar; başka biri sadece polis ro- !emiş .. Ahbap olmuşlar. lej!er 
manları. Bir diğeri yalnız ko· adam yan sokaktaki bir inşaatta 
mik kitaplar satar. Sadece mo- çlıcıyormuş. Öğle paydosunrJıı 
bilya Üll'rine veya sadece scya· g<'lir, iki üç sahife okurmuş 
hat kitapları satan dükkanlar Kitapçının bütün ı);rarlarına r.ığ 
bulabilirsıniz. Bu diikkfinlar ke:ı men kitabı ödünç almamış, An· 
dl mevzulannda neşrolunan her cak öğle paydoslarında okuma
kitabı raflarında bulundururlar. ~a vakit ayırabildiğini söylemiş. 
Orada istediğiniz kitabı bulduk- Hangi kitabı okuduğunu sor
tan maada, ki•apçıclan o mevzu dum. Tolstoy'un dlarp \'O Sulh11 

l claki her türlu malumatı ela elde unu okumuş. Hcğenmiş mi? Jla
edebilirsiniz. Bu atıcıların çoğu yılmış' O sokağın öntindrn ı:eçer 
ctuz senedir a) nı dükkanda ça- ken gayri ihtiyari inşaat de\•am 

j Jıcılordur. Kendılerinden ~alnız ediyor mu diye baktım. Çoktrın 
1 kitap satmak değil, aynı zaman- iıitmiş. Henüz sisten ve duman-

da müşterinin sorabileceği her- dan kararmamış kocaman bir bi 
hangi bir suali cevaplandırmala· na göğü delercesine yükscliyo:· 
rı beklenir. Dolayısile satıcılar, du. 

1 

Yazıda bahsi grçen kitapçı el iikkanının rrklamını yapan 
iki orijinal ı..arikalür 
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~adye Em·er Paşanın amcası Su itan Reşat Kılıç alayına gitmek 

- 10 - !endi ile evlendirmek isledi.. 
Bu üç ı;ün zarfında amcam Çocuk denecek yaşta olduğum 

benimle bılhassa meşgul olu· için o aralık bunu benden giz
yordu. Halla pek i> l hatırla· ledilcr. 
rım, hatırladıkça da hlilA güle- Annem bu izdivacın aleyhin· 
rım, dıin)ayı titreten herkesin de idi. Babam da hıç arzu et. 
çekindiği ve korktuI:u sultan mcdiğı halele btiylik ağabeyıne 
ll:ımide bacak kadar bir ÇO· karşı hayır diyemiyor ve ister 
cuk olan ben öyle bir meydan istemez kabul etmek mecburi· 
okudum ki buna kendisi bile yetinde kalıyordu. 
şaşmıştır. Fakat belki amcam Bütlin bunlardan haberim 
beni çok scvdiğı için, belki de ) oktu. Hele Abdürrahim efrn. 
iç >uzu zannedildıği kadar .sert di ile e,·Jcnmck hiç aklımdan 
,.e haşin olmadığı için benim geçmiyordu. Akraba olarak 
bıı hareketime hıç kızmayıp, kendisini çok severdim. Uzun 
çok giilmüştü. ve dertli bir ömür sürdü. Ya-
Amcamın kızı Naime sultan kın zamanda Pariste intihar 

babasının yanında Pil ano çal- etti. Bunu du) duğum zaman 
mam !çın çok ısrar etmişti. çok iiztildum. Kendisb le dost 
Amc;ım da fevkaliıclc iltifat olarak önırüniın sonuna i>adar 
olarak huzurunda piyano çal- daima görüşllim, fakat o za· 
mamı istedi. mıın ona bir nişanlı diye de~il. 

Bir taraftan evden ayrıldı- ancak bir amca çocuğu, ağa-
ğım için üzgündüm, bir taraf- bey nazariyle bakardım: 
tan d;ı o anda canım piyano Sultan Hamidin hal'ı He Ab-
çalmak istemiyordu. Büylik durrahim hadisesı tablalile ka· 
amcama karşı hiç bir korku pandı. Amcam neıal Efendi 
\'C çekingenlik gö tcrmiycrek: padişah oldu. 
(Ben c\•imc dönmek istiyorum, Sultan Reşat benim için ikin 
\allahi çalmam) di~e isyan et- d bır baba idi Babamı kaybet· 
tim. Sııllan Hamit bu hale hiç tikten sonra bana gösterdiği 
kızmadı, kahkahalarla gülclii alaka, muhabbet ve şefkat öm· 
Fakat o ancl:ı yaptığıma cok rii boyunca devam etmiştir. 
pişman oldum. Amcamı kızdır Ytlzii \'e bilhassa birçok hal-
mıımıştım, fakat ya kapıda leri b:ıbama ı;ok benzediği ıçln 
beklıyen abam bu yaptıklarımı amcalarımın arasında en çok 
gider de e\•dc ann<'me söylrr- onu severdim. Çocuklu~uma 
,e halim ne olurdu? ııit tatlı hatıralar arasında en 

Kudretli bir padişah olan çok minnet ve nıııhabbetle yfi. 
ameamrlan değil de, nazlı hir dcttlklcrim nnıcaın Sultan Re-
ı::üzel kadın olan annemden şada ait olanlardır. Şefkati ve 
korkuyordum. samimi babalık hic:lcrini hiç 
Amcamın istediklerini yap- unutamam. Bana her zaman 

mam;ım bıınunla kalmadı. kendi hususi bahçesinde ve 11· 
lllirriyet senesi Sultan Jlfı. nıonlullunda yeli:şmlş nadide 

mit beni oğlu Abdürrahim E- mcyvalar gönderirdi. Beni her 

• SOT 

8 EN SAF İPTİDAİ MADDE 

.• EN MODERN TESİSATLA 

İMAL EDİLMİŞTİR. 

üzere:, saraydan çıkarken .. 

vcsıle şımartmağa bakardı. Arıl 
cam sultan Reşadın hastalığı 
bana ikinci büyuk bir acı ol· 
du. 
Babamın bir huyu vardı. Her 

ak~am bana derslerimi ~alı5tı· 
rıp benimle meşgul oldLıktan 
sonra yatmadan evvel bana 
avucunu öptürUrdü. Amcam da 
bunu bilirdı. 

Hastalandığı zaman kendisi· 
ni sık sık gormeğe gıderdım .. 
Amcamı en son gônişümde nr· 
tık fazla hasta ve halsizdi. Ya· 
nına yaklaştığını zaman bana 
)a\·aşça şöyle dedi: 

- Senın kalbın gıizeldır. Ba· 
na dua et te ı~ıleşe)ım. 

Onu bir daha goremıyeeeği· 
mi bilıyordum. Xc söyliyeceği· 
mı şaşırdım, çok heyecanlı 
idım. Ona kalbımde birikmiş 
olan bütun bu se\gımi ve min
netimı belirtmek için yapabi· 
leccğim en samimi hareketin 
bahama her zaman yaptığım 
"Yi lekrar etmek ohcağını 

dU Uııdüm. Avucunu ağlı~ arak 
optilm ve yanından a, rıldım. 

Hayatta ıkincı defa olıırak 
bir baba ka~ b tliğımi hisset
tim. Amcamın olunıüne dnir 
olan bu acı hatıra, b.ıtün \'U· 

zuhi~ le bu gece gozlerimin 
cinunde canlandı. Bir an içın 
htıtıralarımın seyrınden beni 
ayırdı. 

Çocukluğuma '\e genç kıılı
ğıma ait teferruatı sıra)a ko
~ up bir tarih \ c zaman dıiıe· 
nı~ le anlatmak lsterdım. Fakat 
bazı hadisrler r,ozlerimin önü
ne \'e hafızama bir anda o ka
dar canlı olarak r.ell\'eri~ or kl.. 
.Ne zaman dınli)or. ne de sı· 
ra... <Arkası \•ar> 

--· 
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1 iRTiCAA KARŞI SAVAŞ 1 lran petrolü 

Mevzulu doktora 1 
Tezi verildi irtica ile ihtilale 

g iden yol 
1948 - 1948 yılında Ankara 

Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olup, hitlen İran Büyük 1 
elçiliği sekreterlerinden ve Tah
randa yayınlanan ıKeyhanıı ga
zetesinin Türkiye mümessili bu. 
lunan Emir }!alil Yahyavi dün, 
İstanbul üniversitesinde ıİranda 
Petrol l\Ieselesi• mevzulu dok· 
tora tezini müdafaa etmiştir. (Dün Ankara'da •Zafer• 

gazete. inde yayın1anan bas· 
makalesinde, Iıtümtat Faik 
F.-nlk, irtica harelietlnl tah· 
IH etmektedir. Gayet fsa· 
betll görü~leri ihtiva eden 
bu makaleyi aynen aşağıda 
bıfıacaksınız.) 

--0--
Malatya'da patlak veren hA· 

disenin, memleketini se,•en 
her Türkü ve dinine sadakatle 
bağlı her ~tü5lüm:ını can evin
den vurmuşçasına müteessir et
ti~ine süphe yoktur. Tahki<>t 
ilerlertikçe, bu hiıdiseyi tert'P 
edenlerin. sistemli ve kl!!tlı 
bır şekilde hareket ettikleri, 
rlcğrudan doğruya memle'~tte 
bir ihtilal havası yaratmak is· 
tedikleri apaçık görülmekte
dir. 

Tahrikçiler, mukoddes dini· 
mizi meltin emellerine bir filet 
olarak kullanmak istemişler \"e 
yaptıklarını din perdesi alt:n· 
d:ı. maskelemeğe uğraşmışl:ır
ôır. Gerçi din ayrı \'e irtic:ı t:ı
rn...imiyle onun zıddıdır. Din, 
ltuvvetini mukaddes ve temiz 
,·:cd.:ın kaynaklarınd:ı.n alır; 
l".::ılbuki, jrticaın daranağı, Cı!· 
halet ve rıiriimdür. Her c:..lrn1ı.I 
daima şidd.tle reddeden dini
mizin i:tiC'31 da kökünden VİC· 
Gan dışı tel3kki e!ti~i muhak
k"ktır. Ama, ~!Jlatya hadisesi· 
ni çıkaranlar, irticaı din~ meze 
tdecek karlar küfre sapm·~!:ır
d.r. Hakikalte bıı ne bir dini 
galeyandır: \"e ne de körii kô· 
rüne bir taassuba dayanan irti. 
cıdır: bu, doğrudan doğruya 
t.~ngi teşvikle yapıldı~ı r.r 1:eç 
umumi efkArca ö~renilecek o· 
ı .. r: taammütlü siyası bir ihtilal 
teşebbüsildür. 

Başbak:ınımız. son basın top. 
lantısınd.ı teşhisi gayet sarih 
ol~rak koymuştu: )fııhtelif ce
reyanlar, bir memleketin bün
yesini sarsmak. ve sonunda yı
kJbilmC'k icin türlü imk3!"1l~r 
ararlar, hazan irticaı t1hrik 
ederler, baz.an koyu milliyetci· 
!iği alet olarak kullanmak h· 
terler. E)'!'er mU~ait vas;;ıt !>:ııur 
]arsa. ictimat adalet pren.ı.;ip!ni 
ele alarak sınıf kavgalarını 
tahrik etmekten ('ekinmezlcr. 
Hepsinin hed~fi birdir: Ne fe· 
kilde olursa ol un. rejimi devir. 
mek, ve bir ihtilil yapmak! .. 

Xesrettıkleri gazetelere, der
~ilere bakınız, bunlar ne dint· 

dir: halta ne de cehaletten mü
tevellit bir irtica mahsulüdür. 
Bunlar 5adece ihtililci bir ~i· 
yasetin mahsuliidür. Onun icin 
bu harekrti asla bu zaviyeler
den mütalaa edeıneyiz .. Belki 
fiili bir fekilde h3diseyi çıka
ranlar mlirtecirtirler: fakat öy. 
le ı::örliJUyor ki, bunların tah· 
rikcileri cok sefil ve çok aşa. 
ğılık bir siyasetten ba~ka bir 
gaYe glltmemtktedirler. 

Kızıl cerevanlara bakınız: Bu 
cerevanlar İrJna •Fedaiyanı 
İslam, cenliyeti elinde nüfuz 
etmi!tir. Diğer bazı Arap mem 
lekf'tlerincle İhvanı ~1üslimin 
~eklinde kf'ndi:;ini ~östermis
tir. ,\zerbavcanda Nasyonalist. 
tir. Petrol ku~·tıları başında İÇ· 
timili adalet diye bağırır! .• Ni
tekim gazctelercte okuduğumuz 
ha\·adislere töre. K.lsani'den 
gelen bir mektup ihtilalcilorin 
fpli~ini p<1zara ç-ıkarmış, onları 
hakiki hüviyrtleriyle gözünlil· 
zün önüne ı;.ermiştir. 

Sabah akşam kumarhaneden, 

Yazan : MÜMTAZ FAiK FENiK 

dam bize yazılarında kendisini 
daima secde-i Rahmanda imiş 
gibi gösterir, ve sonra üstelik 
bir de me\'cut cemiyet nizamı
nı yıkmak Jçin envaı kışkırtma
larda bulunursa, bunun vicdan 
dan değil, karanlık bir ihtiras
tan ve rnak~ath bir politikadan 
ılham aldı~ını söylemek için 
kahin olmağa lüzum yoktur. 
Kaldı ki, bu işi tek başına ya
pamıyacağı da muhakkaktır. 
Elbette bir yerden cesaret al
maktadır. işte Mdiseyi bu za. 
viyeden görmek gerektir. 

·ZAFER• Gazetesi Başyazarı 
tandaş külelerinin temsil ettiği 
zihniyetle zerre kadar aI3.kaları 
yoktur: hatla dini mevzuatla 
dahi alakaları yoktur. O halde 
bir dış t sir altında yürüdük· 
leri, ve TÜ.rkiyede mevcut niza. 
mı devirmek istiyen bir cere
yanın içinde sürilklendikleri 
muhakkaktır. I\.lcseleyi bu zavi
yeden mütalaa edersek alacaA:ı· 
mız tedbirlerde daha isabetli 
oluruz. 

Evet biliyoruz bu.t?iln ~talat
ya hadisesiyle alakalı on dört 
ki;i tevkif edilmiştir. Fakat dı· 
şarıda kara basın, hep bir ağız 
etmiş gibi, yani parola ile ve 
hatta ayni cümleler}e tahrikle
rine devam etmektedir! .. 

Başbakanımız basın toplantı
sında konuşurken, hidiseleri 
çok güzel tahlil etmiştir: Haki· 
kl dindar oJan insanlardan en
dişe etmemek 13zımdır. ÇünkU 
din asla fcna1ıgı emretmez. 
Kim ne söylerse söylesin Tür
kiyede din daima mukaddes 
mcvkiindc kalacaktır. Son irti
ca hAdisesi, halktan ve köyden 
,g-elmiş değildir. H3diseye i~im 
leri karışan insanların hüviyet 
lerini tetkik ettl~imiz zaman 
J!ÖrürUz ki. bunların s:eniş va· 

Basın hürriyeti mi diyecek
!İniz, fakat hürriyeti daima en 
~on haddine kadar müdafaa e· 
den bizler, memleketin bekası
na kasteden bu nevi hürriyeti, 
asla terviz edemeyiz. Çünkü 
bu hürriyetin gaye~i kuklaların 
ipini oynatan cereyanın hürri· 
yeti ve Türkiyenin e!areti ve 
izmihlfödir. 

r 
<İrtica şebekesinin sinsi propagandasının tesirine 

memleketin her tarafında, hemen bütün illerde ve kaıa
larda rastlanmakla beraber; mürteclJer henüz köyleri ıe
hirlemek imkinını bulamamışlardır. Şayet Malatya sut
ka~ı, gerek hlikiımrtin, gerek Türk milletinin göıünil 

açmı' olmasaydı~ belki zamanla. köylil vatanda~lar arı

sında da bu menfur propagandaya kapılanlara rasUaya
caklık. Fakat çok ıükür, şebekenin maskesi düşürülmüş, 
hükQmet gereken tedbirleri a!mağa başlamıştır. 

Bugün bu sütunlarda Kayseri'nln Bünyan kaıasının 

Gergeme köyilnden Abdullah Kaplan adlı okuyucumuzun 
gönderdiği bir manzumeyi neı::rediyoruı. Bu canlı man
ıumede temiz ruhlu bir köylü vatanda~ın •Yobaz• a kaJll 
beslediği hisler en samimi bir dille ifade edilmektedir). 

YOBAZ OLAM A M 
Adın yobazdır, inanmam sana, 

Herkes deli değil ki yalanına kana. 
Akıllılar olmaz yobazdan yanı, 
Yobazlar delidir, yobaz olamam. 

Vatan kurtaran adam atar mı? 
Türk olan arkadan fisek atar mı! 
Yalan haramdır adam satar mı? 
Yobazlar yalancıdır, yobaz: olamam. 

Sana iyilik yapana sen kötülilk yaptın, 
Dojtru yol varken iğriye ıaptın. 
Vatan Başyazarını neresinden kaptın? 
Yobazlar köpektir, yobaz olamam. 

MüslUmanlık yalnız sakalla olmaz, 
Yaptığın kötülilkler ı .. nına kalmaz, 
Suçlusun, kanun bir yere salmaz, 
Yobazlar suçludur, yobaz olamam. 

Bu vatan insan ister, yobaz istemez. 
Müslüman olan insan kin beslemez. 
Artık fes batmıstır, seni ıüslemeı. 
Yobazlar fes diyor, yobaz Olamam. 

Bütün Türkler Atasını candan seviyor, 
Bütün dünya milletleri onu Ö\·üyoı, 

Bizim yobazlar da. fitne veriyor, 
Yobazlar fitnedir, yobaz olamam. 

Kahraman Atamın unutulmaz iyilili vardır, 

Yobazın kafası bunu anlamıyacak kadar dardır, 
Yobaı senin yaptı~ın namusla ardır, 
Yobaz namussuzdur, yobaz olamam. 

Atam, seni se\·meveni hiç kim~e sevmez, 
Kanun suçsuz olanı kat'iyyen dövmez. 
Yobaz, Türkleri kötüler, övmez. 
Yobaz Türk değildir, yobaz olamam. 

ABDULLAB KAPLAN 

_m_e_yhaned .. en tıkmıyan bira--.... ---~~~~~~~~~~~~~-----~~~ 

Ord. Prof. Ömer Celal Sarç, 
Prof. Hazım Atıf Kuyucak ve 
Prof. HıJ'zı Timurdan müteşek· 
kil jüri huzurunda tezinin mü
dafaasını yapan E. Halil Yahya
vt, İranın yeraltı kaynaklarının 
milletçe işletilmesinin lüzumu· 
na, İran milli eelirinin hangi yol 
!ardan artmasının münıkün ola
cağına, büyük devletlerin İran· 
da petrol kaynaklarının kontro~ 
lünü ele ;:eı:irmek iı;in baş \"ur· 
dukları çarelere, İran petrolleri-1 
nin c:H'inya iktisadiyahndaki mev 
kiine işaret ettikten $Onra; İran 
hükümetinin millileştinne ka
nunu mucibince Anglo - İranian 
Oil kumpanyasına ödiyeceği taz.. 
minat me~elcsini ele alarak, İran 
da millileştirme işinin hukuki 
esasa dayandığı ve devletler hu
kuku kaidelerine aykırı olmadı
ğını i5öpat etmeye çalışmıştır. 

Tezde son olarak, devlctlera
rası adalrt di\'anının bu mev
zuda, saiahıyetsizligi belirtilmiş 
ve Ingiltere İşçi hükı1metinin 
BUyük Britanyada tatbik ettigi 
müteaddit millileştirme hareket· 
leri hususunda gerekli maltimat 
vcırilerek, İranda ı:ctrol sanavi
inin miUctçe fa.lctilmesi~iıı 
mümkün olup olmadı~ı hakkın
daki muhtelif aörüşler izah edil 
dikten sonra İran hükı1meti yal. ı 
nız başına kendi pctrol1erini 
kendisi işletebilir mi? suali ce· 
vaplandırılmı ştır. 

Jüri, kısa bir milzakereyl mu. 
teakip, tezin başarı ile neticelen
diğini bildirmiş ve tez üzerinde
ki tenkidinl yapmıştır. 

Laiklik haftası nıünascbetiyle 

Bir geri kafalılık 

Sevdiklerinize, 
Çocuklarınıza 

Kıymetli Bir 
Yılbaşı Hediyesi 

VATAN 
Memleket i lôvele ri 

40 numaraya kadar 
nefis bir cil t "halinde 

C1ı11ıaı·tesi giiııii 

çıkıyoı· 

Satış yeri : 

Vatan Matbaası, 
lstanbul 

Örneği 

Fiyatı 10 Liradır 
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<Başı 2 ncide) Kıtaat İlônları 
Müfettişi Evkafı Hümayun: 6 • • •• J 

Ess ·ıt t hak tııııı•ıı ~ ııarası veı•ıııeıııı· ""•' e.,· s • • n Kapalı zarfla 125 adet mah ruti ~adır ve muhte\·iyatı satın 
Rei!il Enclnneni Tefti' ve .. alınacaktır. İhalesi 6 ocak 1953 S31ı saat 11 de Ankara l\I. S. B. 

1'1ua)ene: Selinı Sabit. Fran~adan İ.:;\·iı:reyc gelınekte ı yaf"mur. y~~dırmağı taahhüt et- 2 No. lu Sa. Al. Ko. da satın ıJınacaktır. E\-Saf ve ~artnamesi 
l\lektebi Fünunu l\lülki}'e1 olan ?ılıch.oi. Fe. rnand ad_ında 23 mPktedır. Istenilen para çok de- Ko. da ve öğleden evvel iı;t. Lv. ı\. i13n kı.ı;mında görülür. 

Şahane Ittüdür l\Juavini: l\leh. d b b b met Recai. yaşın a ır ış('ı, era erınde ge- ğildir. Yalnız o gün e;aııen hava Tutarı 50.000 lira 'eçici temlnatı 3750 liradır. Yerli malı O· 
ti~di~.~ bir litrelik rum ~işe~i i('in açık ve güneşli olursa ne yapıta- Jacak bulunmadı~ı taktirde yabıncı malı da olabilir. Teklif 

Vesika 11 Eun1ruk memurlarının çumrll~ caktır? Bu nokta henüz halledil- mektuplarının ihale saatinden bir saat e-.'Vehne kadar komis-
RECAİ EFE'i'DISIN ARIZ.\Si parası 1. tediklerini gürünce Fer- memiştir. · yona verilmesi. Postadaki gocik'11e kabul edılmez. 
11-lek.itihi Kebirenin ders cet- nand bunu vermiyeceğini SÖlle- * (4726-196i4) 
veJierinin tanzinıinde mahv ve nıiş \'e olurarak §İ-'SCYİ boşallma- Hastaneyi pek sevmiş( 450 adet i(' ve dış IA:;tik kapalı zarfla 5.1.1953 pazartesi 

isbatı Iiz.ım gelen mevad ğa ba .. ıamıstır. saat 15 de Ankara :ıı. S. B. 2 Xo. lı Sa. AL Ko. da ~atın alı-
1 - !He.katibi fptidab.-enin Bu i$ tamam dtırt sa:ıt sürmü~. 1938 seneı-:inde Amerikanın nacaktır. Tutarı 130427,SO lira geçici teminatı 7771,10 liradır. 

, .• bilcUnıle mekiİ.tibi illiyeııhı ı;:ünırük memurları gülerek hu Te\\yr;on sehrinde bir otomobil ~Iemlekete girmış yabancı malı olacaktır. Evsaf ve şartname· 
her sınırlarında Fransııca nti- manzarayı sr)TctmişlC'rdir. Fer- kaz~~ı olmtı$, kazayı yapan emrk si Ko. da ve öf'ıeden evvel i~t. Lv. A. itan kısmında gbril· 
sHlu aleltevall ;-\ralJi'ye dr\"aın nand ~i eyi llitirdikten sonra tan il deniz .sııb~\·ı Ree\'P!; bir hRsta. lür .Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline 
olunarak edebiyyah arablyc tasını alarak yürünıek i s temiş, neye kRldırılarak miifahede al. kadar komisyona verilmesi. Postadaki gecik.-me kabul edilmez. 
,.e Arabiden Türki'~·e \'e Tlir fakat alkolün tesiriyle oldufu tına alınn11~tı. EmPkli ~ubay h:ı11; * (4727-196i3) 
ki'den Arabi'ye usulü tcrcünıc yere düşmüştür. Gene; i~('i ancak tanryi pek he~.anrHl!;inrfen 0 ,::ün 30 ton toz seker kapalı zarfla 7.1.1933 carşRmba saat 16.30 
talimi. 6 saat sonra kendine gelebilmiş- rlenberl bur:ui:ın ('ıkmamıslır. da Bursa As. Sa Al. Ko. da satın alınacaktır. Bedeli 41.400 

2 - Siyer l'e ztmaill nebe· tir. Doktorlar kendi~inde ('ahuk he~ lira gecıci teminatı 3105 lira1ır Şartnamesi Ko. da görtilür. 
\'İl·")·e ve menakıbı sahabe ve ypcana k:.nılmaktan haşka irıza Teklif mextuplarının ihale ıa1tinden bir saat P\•velıne kadar 
teraclml ahvali eimnıei din ve Güneşli havayı taahhüt bıılmamı•lar, hkat ha•tanert•n komisyona verilmesi. U735-19669> 
Ulemayı meşhure derrdcri \'D'l.'ı, çıkmak ı~temtımrı.ine hak:trAk * 

3 - Akafd der!ilne flAveten eden adam muvazenesiz olduğuna hükmet- Adi çekme kol. Pomf'l men te.şe, gömme kilit komple, çinko 
flmi·ahlik ve aJelihtisar fıkıh mişterdi. levha. cam macunu, rıik Sifon, NikeJ3Jlı musluk. Fa)·ans vesair 
tedrisi. Amer;Ji ının yeni Cumhurbaş. 27 kalrm inşaat malzrme&t pazarlıkla 2!1.12.1952 pazartesi sa. 

kani Gi Eıs.nhower nnak •"ının Rrevrs ha~tanede iktın ma•ŞI• 1 . Mektebi Sultani hakkında · v-. " at 14 de ımit Dz. Ik. ~Irk. Sa. ,\1 Ko. da satın alınaC'aktır. Be· 
1 _ Latincenin ve felsere yirminci ı;:ünü idareyi ele ala- nı almış, kendiı:ini ziyarete Re· deli 4040,60 lira kesin tcmina tt 603.ro liradır. r isf P.-i ve şart· 

dersinin ıaa:vı vr A\Tupa hti· caktır. Vaşingtonda bu nli.lnı:ı-:;e- len karı~ı ,.e kızı ilE' ~örilşmi.iş- namr~i komisyonda \'e öğl('rien C\'Yel ist. Lv. A. ilan kısmın· 
k 1 hctle mcrJsim, cenlikler yapıla- d .. · ·ı.. * (487' "0118! ema \e müell flerinln teracf· ,, tür. Karısı 6 sene evvel vefat a goru ur. -..--... 
mi ahvaline dair hiç bir §ey raktır. Yalnız bir nokta herkesi 22 kalrm teı;hizat malzE'me si pa::arhkla 3 ocak 19~ cu-
okutturulmamaıııı. dUşiindürınrktedir: O glin ya ha- etmiştir. martrsi günü saat 12 de ,\nkara :\I. S. R. 4 Xo. Iı Sa. Al. Ko. 

2 _Akait derslerinin mu· va fena olursa ... Jack lluhard Şimdi 66 yasında olan emPkli rla ı:;atın alınacaL.tır. Bedeli 19537.50 lira kesin teminatı 
vazzaf olarak ayrıra muktedir adınrla biri hüktimcte müracaat- rlrni1 suha ·ı ~ecen hafta birdfln- 2930.63 liradır. $~rtnamc!:İ, evsaf \'e nüm11ner.i komis~·onda \'I 
muallimlere tefvlıiJe haftada la 20 ocakta ha\'ayı güneşli ya- hire hastanflden cıkmata kırar öğleden eYvel 1st. Lv. A. İ!An Kısmında görulür 
iki g\i:n ciddi surette tedrl.:;I. paca~ını bildirmiş, bu iş için 12 \'ermiş. eıyasını toplayarak bu- * (1876-20116) 

3 - Iılcktebl Sultanide dii· bin dolar istemiştir. rasını tt"rketmiştir. Reeves kPn- Kapalı 1Rrfla 500 Hp . 1ik F. lcktrol~n R"rupu 13.1.1953 !'.;ılt 
rusu şarkiyye tesmiye olunan Ilubard bir ilim adamıdır, 1ü- di~iyle görüşen ~azetecilere kil· günü saat 11 de Ankara ~I. S. B. 2 ::"ol"o. lu Sa. ,\1. Ko. da satın 
Arabi, Farisi le Türkt der, .. zumu olan ·ere yaCmur :ya~dır- ('iik bir aııartıman kiralayarak alınal"aktır. E\"sar ve ş~rtnames i Ko. da ve öğleden evvel fc:.t. 
terinin nezareti Iıliislim bir makta mütehassıstır. ::o ocakta burada sakin hir hayat yasamak Lv. A. İlin Kısmınd3 göriiliir. Bedeli 130.000 lira gecici temi· 
memura Jhale olunması hususi tertibatlı tayyareler va. niyetinde nldu~nu, hPrhalde bir nalı 7750 liradır. Trklif mf'ktuplarının ihale saatinden bir sa-

Zonguldak Valiliğinden N. Demirağ aleyhine 

asılan dava 

1\tektrbi 1\.fülki-J Şaha~e l\fll· sıtasıyle bulutları şehrin dışın· daha otomobil kulJanmayacağını at evvf'line kadar komi'iron:t verilmesi. 

; il r. l\I ua vini ~f C'hmet R Pca~~i;. . .;.;;d;a.t;,;;o.;;p,;;la;,;;m;,;;a;,;;~;,;;ı.'.;;·e;..;b;,;a;;,ık;,;a;..;t;;•r;,;;a;,;;li;,;;•;,;;r;;.a . •;..o.,· v.;.1 •;..m;,;;ı;,;;'>.;.I i.;.r •. ----··-----·P•o•'ı.•.n.• k·i-•.•.ri•k•m••-k•'•b•ıı ı_•.".i ı.m.•.'.· ____ r.• .• a7.~.--2.o 1.ı.s.ı ..... 

Alınacak yedi hin metre \"e otuz altı bin beşyilz yetmiş be5 
lira mııhammf"n bedelli bir pusluk galvanizli ma mansun made .. 
ni su boru~ı1 7 ocak 1953 ı;arşamba gi.inU saat 15 de hükOmet 
kona ... ıncla il daimi komisyonunda ihale olunmak üzere kapalı 
zarf 113uliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İlk teminat akçe•i iki bin yedi yllz kırk ilç lira 12 kuruı
tur Eksiltme e\'l'akı her gün daimi komisyon kaleminde göril
lebilecr~i gihi bayındırlık müdürlü!:ilnden parasız alınabilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu Ticaret Oda~ı vesikasını 
taliplor sirke! olduğu takdirde ayrıca 2490 sayılı kanunun Uçün
cü maddesinde yazılı belgeleri ve e~as teklife ait pullu mektu
bu muhtevi 'e mezkOr kanunun tarifine urgun hazırlanmış ve 
kapatılmış teklif mektuplarını ihale saatinden bir !i:aat öncesine 
kadar komi.syon bac:.kanlı~ına \'ermiş olmaları ihale e!'lnasında 
bulunJmıyııcak taliplerin ek~iltme \"e huı;usi sartnameleri pulla 
yıp in1zalıyarak zarf İ('inde belgeler arasına koymaları postada 
v.lki olacak gecikmelerin kabul olunrnıyacağı kabul ,.e jlttn 
olunur. (10823) 

----------------------.. SAFiR GENEL TiCARET T. A. Ş. 
Yeni Telefon numaras ı 

44 688 

Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
29 aralık 1952 pazartesi 2ünü saat onbeşte pazarlığı ya. 

pı1aca~ı Resmi Gazete, Zafer ve Son Saat ıazetelerinde il~n 
edilen altı kalem matkap çeliklerinin p:1zarlığı görülen lüzum 
il:trinP 12 ocak 1953 pazartesi günü saat onbeşte yapılacak· 
tır 

Kel"fiyet 113.n olunur. 120012) 

'l\luharrem Canselin, Nuri De~ Lord da küfrede ede onu ta· 
mirağ aleyhine açtığı neşren ha- kip etti. 1\.leydanın öbür ucun· 
karet dlvasına, dün Toplu Basın da kadına mü13ki oldular. 1-Ia· HABE 
mahkemesinde devam edilmiş. va büsbütün kararrnıstı, ufuk 
tir. hattında uzanan sıra dağların 

Nuri Demira,I ve rııuharrem rengi maviden siyaha doğru 
Can~el dünkü duruşmada hazır koyulısı~·ordu. Etrafı kuşatnıış 
bu1unmu!):lardır. olan okaliptüs aı.;aı;larının ko· 

f\luharrem Cansel, Nuri De- yu gölgesi yola aksetmişti. 

ş ## # 

Cıl/NGSI · 
• 

Ç~ .. REZZAllA.'!.YAt.MAN 

- ıı -Ophclia hayvanı zapta mu-
mlrağ'ın Ulus ,.e Akı,am gazete- vaffak olmuş, onu eliyle okşı- O aralık arkasın ·n gelen Pencereler açıktı. Harikullde vermiş. On beş güne kadar ha· 
terine gönderdi~i bir tavzih ve~ k 1 k' d' d B · h' B ı · d .. ı ı b. 'd' reket ed•c•klerdı·. Bundn VlZ yara es ın e ıyor u. eytır ır seı;, o zanıye sor u: guze Ye esrar ı ır gece ı ı. .. .. 
~ilesiyle sanığı mahkemeye ver- h~ll coşkun, ağıı köpüklü ve - Ne oluyorsunuz .. Yine ki· Dışarıdan güzel kokular, yap- geçmiyece,;i:ini söylüyor. 
miştir. yeniden aemi azıya almağa te. me çatıyor ·unuz. Amma da si· rak hı~ırtıları ve hafif bir rüı Sefir, birdenbire çok cidlli 

Dünkü duruşmada' ne diyeceği tikte idi. nirlbiniz. l\lescle bu kadar mü . g.lr geliyordu. bir tavır tak•ndı ve sordu: 
sorulan Nuri Demirağ şunları O aralık uzaklaşan nal scsh~· him nli? Nedir acaba? Sefir: - Umarım ki yalnız başını· 
söylemiştir: ri duyuldu. Ophelia bu sese ku Carlo birden kendini topla· - llaydi Bolzanl, sizi bekli· za gitmeği Cüşünmü ·orşunuz·! 

•- l\tuharrern Cansel ve ar- lak veriyordu. Bolzani merakla dı ve .ı;l'Cire cevap verdi: yoruz. Dedi. Ophelia, evveli sigarasının 
kadaşlarının partiden ihraç edil- sordu: - Tahmin ellığinizden daha Carlo artık konuş:mağa mec külünil silkti. Sonra cevap \'er-
diklerini tc~kilAta bildirmek ga. - Size birisi yardım mı et- mühim, rk$ellins. Eğer Lady bur olduğunu hissetti ve sötP. di: 
yesiyle bu tavzih1eri göndermis· ti? Da\\'nbrid~e müsaade ederse başladı; -Bil.lkis ... Yal111z gideceği· 
tim. Yoksa :"ıluharrem Cansclin Ophelia ağır ağır başını eğ- sizi hakern yapalım. - Lady Da\\'llbridt'"E' z"vci ile me memnun oh.ıynrum. 
şahsına karşı bir husumetim di. Dudaklarıncıa garip ve es· Genç kadın ı;ıgarasının dıı- beraber ava gid('ceklerdi. Ken Sefir, a,·nı cıddivctle genç 
}'oktur.• rarlı bir tebe~süm vardı. !\le~ manını savurarak cevap \'erdi: dilerine bir ker\'an refakat e- kadına şunları s6yledl: 
Duruşma, bilirkişi tetkikatı ve nekşe rengi gözleri pırıl pırıl· - Hay hay .. Sefirin hakem decekti. - Bunu yapmarlan C"vvel c;-ok 

bazı hu!!iu~ların anlaşılması itin dı. olmasına razıyım. Bu işi ken· Serir başını sa1lıyarak: düşünmrniz lA.zın1 ... Kocan:1la 
başka gtine bırakılmı~tır. * disinden başka Jıic kimse h il- _ Evet. biliyorum. Dedi. beraber avlanmak ti1ere gitm.a. 

1 
Bolıani, Ophelia'ya şöyle dl- ledemez. _ ).palnız hilmedi~iniz blr ğe karar verdiğiniz saha, he!n 

Tavşanlıda bir kati yordu: İtalya ••firi, bir sanrtalya ç•· ıey var, Ek,.lans. Lord hem•n çok tenha. hem de çok tehlik,. 
hCidisesi - Olamaz, imkanı yok. Bu· kerck. Ophelia'nın \anına otur- yola tıkmamaga ve bu seyaha· ildir. Buraya yalnız ~itmeni.,e 

nu yapamazsınız. du. \pe Carloya dri~erek: ti iki ay ~onra yapmağa k<ır<ı: inık3n Vflkh.•r Yanın11da k<'r-
Kütahya, 24 (Husu~t) - Tav- Ophelia yelpaze.sile oynuyor· - )feseleyi anlatın, bakalım verm! . van d:ıhi olsa . b:..ınu mümkün 

şanlının Çardaklı kövü muhtarı du. Cevap verdi· Dedi. Sefir. Boızaniye harretle b:ik görmüyorum. Brn i.izPrime bu 
Alinin oğlu Himmet .Bozda~ ny- - Olur, neden olmasın? Carlo tereddüt i('inde idi tı. Ve nazik bir eda ile ona !iU kadar hııyiik hir mes·ııli,•ct il 

ni köyden Ali Öz tarafından bı· Carlo oturdu~u yerden kalk Biran icin sustu . Ött»-ki !31..,n· cevabı verdi: lıp sizi oralara günrlcremem 
çakla karnından alır surette va- tı. Lüzumunrtan biraz daha da ki kalabalık n1i~afirlerin se - Pek a·ıa· ... N'e olur' Bı'z ... .c.. Buna imkan ·· 
ralanmıştır. Yaralı Kütahya ~lem ·ı" vilksek sesle konuşrr•tl:a d~ · si o oda)"a kadar geliyord.ı kendilPrini daha uzun zamın Oph@lia kavıtsız bir lll"' rl'l 
leket hastanesine getirili eken vam ntti • Bir köşe:ie Lord Daıı·nhrı·d •e b • . r· d . 1 . b l . d 1 k h. d yolda ölmüştür. Katil Ali Öz ' .. uraua mısa ır e l!'rtz. ena mı u soz Prı ın eyor en ır rn 

- Ne mfı.na:;ızlık .. Buna n.:t hem iç-ki iı;iyor, hrm Amcrıka - Evet. ama Lady D~\vnbrid hire hirfdrtlrndi ve: 

kctlcrimi nasıl tahdit edebilir
einiz?. Gitmeme nasıl mAni o· 
la bilirsiniz? 

Sefir, ger.ç kadınla iddialai· 
manın faydasız olacağını hisset 
tı . Derhal şu tarzda karşılık ver 
di: 

- Tabii buna imkAn yok· 
tur, Fakat \·aziyeti size anlat· 
tıktan sonra. benim mAni ?I· 
mama hacrt kalmadan, siz krll 
diliğinizdcın gitmekten \'aıgeçe 
crksiniz. 

Ophelia gi1lümsiyerek cevap 
\·erdi: 

- !Ienüz gitmek :zamanına 

çok var Bu meseleyi tekrar 
görüsürüz. 

O aralık kapıdan bakan ko 
casına gitmrk istedi~ini işaret 
etti. Bolı.ani ile beraber balko~ 
na çıktılar. Karanlıkta bir oto· 
mobilin merdivenlere dottru 
yaklaştığını gördüler. U~aklar
dan birisi, arabanın kapısını 
açtı. Ophella binme~e hazırlan· 
dı Carlo l"lini öperken yavaş 
ca: 

- 1yice düşünmE'dPn kırar 
verıniyrcrl!;Jnize dair bana iÖZ 
verir mi~init? 

DeriL Ophclia hırçın bir hı· 
reketle f'1ini cekli Ye cevıtp 
\'ermedrn otomobilP. atladı. 

ili 
İtalyan ıefirı Kont Ravizzo 

hiddf'tle )'erinden kalktı '"" k:ı:r 
~ısında oturan Carlo Bolzanı 

adalete teslim olunarak tevkif 1 sıl razı olabilır. konsolosu ile konuşuyordu ~e hıı vnlrııJu~;ı cıkm1~:ı karar - Ne demrk"' Renim harr r~: c \rkac;ı \·ırl 

edilmiştir. ---- -------- - ·--------- --- ---------- ---·---------------------

.. ' ~ ' -~ ' • , - ~ & -

-~ - - -



---6-------- ----·-- ----·----- V A 'f A N --------------·--------·------- --- 25 • ız . 1952 ---

{ İKTİSATvE 
Pamuk nıüsta 
buğday e ce 

Yapılan tahmınlerc naz::ıran halrn müslah•il 'e tür.carın 
elinde 100 hın tondan fazla pamul:\ stoku huhınmaktadır. Bunun 
20 bın tonu .ııeçt'n senrdr.n bu ~ ıla dr' rcrlılmi~ıır 

Şimdıyc kadar 23 hın ton namuk ıhr::ıç dılmış. 60 
l~e dahilde istihlak olıınmu5tur. 

1 
bın ton 

Bu ı;eneki rekolte 1 iO - 180 bin ton cıvarıncladır. 
Pamııklarımızın bıı} uk hır kısmmın hal5 ıhı aç edılc-meml'•i 

Ti' pamuk fıvatlannın ınuntaz:ıman d1Asm"~i dolavıs "le geçen 
yıl pamuk eken mustah~ıl, bu yıl buğday ckırc C' ba~lamıştıı-. 

Diğer taraftan pamuk ımı~tahsılınden b,r kı~mı. elıPdcki 

malı ı;atamadı~ı için Ziraat Baııkasııııı borçhırını ödt'y<.>memek
tedir. Bu arada bazı çtft!;ılcr de traktörll'rıni satmag .. başlamış. 
!ardır. 

İlgılilcr pamıık ıhracatıııın hıma\e cdılmesi luzumt nu lıc-
1 irtm1>kteeli rlcr. 

1 

Halen Egede Akala I pamuk 214 - 216 kurustan 
görmektedir. 

muamrle I 

Hadde mamulleri Topf an en•a 1 

Tevziatı basladı FiaUarı indeksi 1 

Türkiye Demir v; Çelık F:ıb- Tıcaret Odası tarafından ha 1 
rikaları Müesscsesı 95:l ~ılı bi- "ırlan:ııı toptan eşya fı) atlhrı in-1 
rinci ıiç aylık kontcnjan;nı i18n dcksirıın kaıııın a3ına :ıit ol:ıııı 1 
etmiştır. intıı;ar ctmi~tır. 

Hadde mamulleriııdcn almak Yedi gruptan trşekkul d ·ıı 
fsteyen hakıki ıhtiyaç sahıplerı \e 938 ~ ılın:ı gore fiyat taha\·-1 
t1cak ayının başından 15 i akşa- \'lİlatını gl.islt'ren ıncleksın l:ıaz ı 1 
nuna kadar müesseseye mür.1- gruplarında :nıksclıne. bazıların. 
caat edeceklerdir. da i5e alçalma 'ardır. 

Birinci üç aylık devrede 16, Umumı indeks sa) ısı ckım1c 
18, 20, 22, 26. 28, 32. 35 mili. 444 G iken kasımd:ı 451 5 a yük
metre yuvarlak d emirler, 35 x sC'lmış bulunmaktadır. osı l;ası
ıo. 40 x 10, ılO y 12, 45 x ıo, mındıı ise genci indeks sayıo;;ı 
45 x 12, 50 50, 50 x 16, 460 ı ıdi. 
RO X 10, 75 v 10, ıoo x 10 mi- fl:"" '•lı ka ıın a) ınrla rn Caıla 
JımC(fC lamalar, 26 26. 28 y ) tık l'Aflk ııJiJ nJadcfelC'I j cru-
28, 35 X :15, 40 x oto, 45 x 45 punda m!.l .ılıedl• cclılmış \'C 

milimetre diirtkö-:eler, ekimde 4BU !J ıkcn kasımda ,ıO!J 2 
40 X 40 4, 50 50 x 5, \'<.' ~ uksclnıışlır. J::u grupıın !J.31 

f'iO '>( 60 X 6, 6.') 65 X 7, 50 x kııo;ım a) ı mdeksı 482.6 ıdı. 
40 X 5 milimetre kôşebentler, Yukselcn bır f:rtıp da inşa:ıt 

1. 1.5, 2, 2.5, 3, 4 milımetrc malıcmesıdır. Ekimde.' 360 6 1kcıı 
Hçlar, kasımda 374 1 e çıkmıştır. 

8 lik f demiri, ıo Iuk f demiri, Dıger madde grupları kasım 
8 !ık U demiri satılacaktır. ayında ekımc nazaran alı;almış-ı 

ihtiyaç sahiplerı ihtiyaçlarını tır. 
~etkili mercJlerrlrn tasdik etti- -

~:~~;r~~cssese)c muracaat ede- D~ş memle etlerden 1 

SÜNGER TAl.Erf.ERI G I 
,\~!~'zamanlar zarfında, dış Pi· ~'Oe,,~_!eıı•~, ıııi~~.elr\. 1 
yasalardan (Unı;:erlerımlzc talep ••,, " ,. '·'" " 
le r artmış bıılunın:ıktadır. \ onri Bldg. 3, 2 rhoıne. 

\iman haberlere J:<irc. bu , r ı .inza. ( htıo·lm - TOK\ o 
tıı-. rakıp mcınlektlcrdckı ı.un· Ua tcrıoloJı tı 1c:-tlerı nıulılf'lü : 
;t.er )ataklarının bu ~ıl ba~lalıklı cins a ıl r ıcklıf ı lmrktcdır. : 
olma ından ılrri ~clmektedıı. ıı . L\ aralı:ır:ı anıl :-,ons : 

Bılha "a .-\merıkan firmaları 689. 2-t'hoıne. Jlaita. • 
taleplerini ıırttırmış bulunmak· ı-if't:ıga)il·kıı - 'IOKl o 
tadırla r. lllakıııc :ıktlerı. planya ınakı· 
T,\ JIVİI, ri :\H,.\nl nelcrı, matbaa \'C' nıemmr..ıt m:ı· 

Dun Kambiyo Borsacıııda nıua kinelc-rı, clıkiş makırıcleri tck· ı 
mele gören tah\•ıllc-rın kapanış l.ıf ctmektedır. 
fıatları a-a~ıd:ı ::dsterilmlştır: K. K. Tok~o l'f'arl 

"<- 3 raızli 9H D. n. Y. ıkra- 2722 Ohi °'nko fıit :ı.clın 
mi~ eli, \'. l ın. 70 !ıradan, D51 sı · k TOi"\ o ! 
fstikrazı 110.R;i !ıradan. • ıınagım:ı· u - ' 

% G faızlı Kalkınma l. 112.7:'\ lncı \e boncuk lcklıf etmek· 
liradan, !HA 1 tikr:ızı I. ı 1.3.75

1 

lcdır. 1 
liradan. ır. 112.75 liradan. J\rnrl.ıı Tnıd iııg f 'o., İne. 
~ 7 fa ir.li 941 Denıtl'.}olu 11. ~o 7. 3 c:hoınr. lllaki.cho, 

2:5.65 liradan. 
1 

< 'hoıı -kıı - TOK\'O 
Anadolu Demir,} olu ı . rr. 1 l\luhtelif cıııs ın kınc çclık 

139.50 liradan muamele ~o.-mus ve la tık m muldt teki f etmek· 
tür. tt', buna mukabıl dcmır cevhe. 

-o-- l'I \c muhtelıf ham madde is
tcmektedır. ihracat durumu Russrl iııı '. 

2u2.rn.1z - Çarşamba 

1 r.•tr ın 
'I tr r 1('>00 mnı ı 

100 Franuı Fran&ı 

ıoo ı. ret 
ı'lO fSTl~rt Fron&ı ili 03 il \ OJ 

1'10 Fi in 13 fi• 40 73 ti~ •O 

ıo;ı il• h lran&ı 5.t>O 5 tlO 

ıoo l>rarunl 
ıoo ı.'•kosloTalı tur. /i..50 5 50 
ı ı lntç Kur 54.12.50 54 12 SO 

f:SHA:ll \ 'E 1'AHVILAT 
0

0 7 t'AİZl.İ T,\H\"İLl.ER 
Sıva! - F.rıu.rn 

~ •U F.r urum :? • 1 
ıııı ıı r' ıl 
1() , _ nrmırTO 1. H 

' 1 ~lıı la'aa T 
::ıı ; •ı j·ıfaa 1 [ 

'llludaCaa ıll 

::ı i5 
:· J 
_5 ;) 
..,t fl') 

1 "':: !lO 
ırı ! zıra t n. n 1ıı> ~o 

% 6 FAİZLİ TAHVİLLER 

F:a ıunm• l 11 
11'1 raıT 
J<lJ 1 t 'razı H 
l 'll!l i ı J,;rnzı 

~o 5 I'AİZl.i TAll\'İU.ER 
F:r ,.,ı :~ no 
hra }~li M. :ı.ıdafaa 
10,,1 D. Yolu ıv. 

!:l.30 
::UIO 

110.70 
ııo •n 

İkran ıH 1 OU D Yolu V 
n 1 Tahnlı 
J" • z n. ıtT 101 65 
llliJ> lain .ıı lI l l:? 80 

%'1,5 l~AİZLf TAHVİLLER 
Uıt!l Tah~ il 101.75 

8,\l'\KA HİSSELERİ 
~ı. bz nankın 
f aranll Rankası 

l Banka ı 
\ ~. redl n 

T Tı·are• ll. 
Arslan Cimtnlo 
Sark Det.rm,nlerl 
o manlı n. 
Obllı:u:ron And 
1952 Ziraat D IV. 

5;:1 
:ıs.oo 

:?7.00 
ı5.oo 

ıco.r,o 

l ôi.00 

PARİS BORSASI 
ALTIN FfATl 

(1) K la el tın 
(1) Dolar 

sıoooo FR. 
412 FR. 

SERBEST PİYASADA 
novlzu;P. 

Turk!ıacea~t 

f rrlın F.l•lct f 

12 50 12 60 
11 60 11 75 

})o'ır c•k .fRO .ı~:ı 

flnlar rfek• t 4 ~O 4 
D ar '\". 4~ıl·4JO 

l • 'f'r ıu 11 

noRS.\ 11.\RJCt Al.TIN 
FI.ı\ TI.,\RI 

r nmhun •t 
Re at Uıra ı 

Ha t 
\ a t 

\ ı 

ı uldtn Ho landı\ 
1 rı· a ı ruı 

h ı \ 11ctoı;1o 

.ıı ı:ıo 

il Horoı .ıı 73 
l,. rre Fran. ~I 70 1n 00 

J{Ul.ÇE ALTI:\ Fiı\Tl,ARI 
t1ıJ 61' 
617 ll:?O 

r.ı:: oıı 

(1000 nm) 61l 615 

ALTI.~ BEŞİBİRLİKLER 
C"umlıurıro• 

R oL 

il mı 
\ . 
\ a t 

::03 ro 
aeo.oo 

20~ 00 
36:? 00 

2!10 00 21l2.00 
::eı; rıo :01.00 
266 00 :!67.00 

n n. it.. AJAnaı 

· ra 1 
a ı:.a 1 t~nu ~ı· <"lıhodıı·kıı - TOK\ O 1 Jll ctalor 

23 \ ı k/Hı-2 1 .,.. T' I :ııo l'ukokıı Jlldg. 2, N home, 

caret Or!a"ından Fob. ıl93ı7 . 1· , · · · 
lira dc-~crindc l!l ad t ~ 1e efon, clıkıs ına. ınec;ı, bmk 80, .\\ettuc dtı ront de 

1 d e men c t, oplik eşya, elcktrık c~ıası, 1 st. J>Aııip 
~a ıa cln:ıınc i alınmıştır. • ' 

.Muhtelif mcmlekcllere ihraç otomobil, kamyon, saat \ .s. e~·a <:eııne\ illiers <Scine) -

g modern Puro Sabun Fabrika· 
sında, devrimizin en mütekamil 
makinelerı ile ve yepyeni bir 
formülle imal edilmektedir. 
• Yeni Puro cildinizi temizler, 
besler, kadife gibi yumuşak ... 
çiçek gibi taze yapar. 
• sivllca ve siyah beneklerin te
şekkülüne mani olarak cazibe 
ve güzelliDinizi bir kat daha 
arttırır. 

··~ 

r-···························································, 

l SA i LANLAR! 1 

. . . . 
: ........ ~·····~· ··················· · ···················· .. ······· 
•1Z,kii•1:ltı;p 
Doktor ÇİPRUT Cıld, Saç, :liıh· 
revi mGtehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tc-1: 43353. 

AKIL - SiNiR 11,\STALA· 
RI alkolikler, Toksıkomanlar, 
felçliler Duman Teda\'İ Kliniğin· 
de yeni usul ,.e cihazlarla teda· 
vi edilmektedir. Bakırköy İncir. 
li asfaltı N'o. !il. Telefon: 16 · 
184, ::\lua~cnehane: Fatih, FeV· 
zıp:ışa Cacl. 2501 l. 

: ·.EMLAIC 

eu:w:ıızı• 
HA \'.\Nr.Aftı\ FIRSAT - lngi. 
!iz naylon kadın çorabı 375 ku-
ruşa Mendilci Simonide_. __ _ 

MESl>İT,Cİ Sİt\IONİ - Mahmut 
paşa Dilberıadc kar~ısı Küçük 
çorapçı Han .No. 20. ------
RP,i'\K nı.\G,\Zı\SI nı unutma· 
yınıı. İyi ve ucuz giyinmek is
ten:c-niı. Sultanhanıaın. 

ICJ!i11l1I!lıl/ 
~1İKAFON KONU!;i.'l ı\ cihaz. 
lan ınüessesenizin, hınanızın en 
kıymetli eşyasıdır. Y. Kaldırım 

edilet'cğı kaydedilen çeşitli nı. I ' 1 etmektcdır. FR.\::\'S.\ 

Jara ait mezk(ır şahadetnamrk· o~ada Elertrk i'llfg. Co. Ltıl. Her. cins sekil ve kalınlıkta HALİÇ s UILl.ERİNDI~ - ele \·ı:RALTI SU araştırmaları a;. 
rin ınuhfe\'iyatı iizerinde yapı 1 200 2-chomc, l'lilshi Osaki, (Thomas l\lartin) saclar, dcka· poya müsait yer alınacnkt ır. Pos tcziyen kuyu sondaj isleri. Pos. 

79. Galata. 

l~n tasni( aşal!ıda göstcrllmiş- 1 Shinagawaku - 1'0K\'O prlcr ihraç etmektedirler. ta Kııtusu 3022 İstanbul. t:ı Kutusu 302:>. 
tır. Alnıanyaya 3808 !ıra değerin Dı çılık .ifntlcri. portatif i~- ,\ssoc·i.ıtrcl Bras"are :iiUllASEBECİ TÜRKAN AR: 
de 380 kilo baı.{ır~:ık, 16.160 lira kemle ,. l'i. c<~a teklif etmekte ı· t Ei\ILAK.Çi OS:ll .\N SÜSLÜ - SOY - Sınai, ticari muhasebe 
de"'erı'nde 1060 kılo porstık ele· dı'r ;xpor ers IT · ı·k ı satımı " er nc"ı cm a • a ım \'e ve bilanço işleri. Bahçekapı, 
risi. 420 lıra dPl!cı ind1> 212 kı· cı:uıde Arnould 2 11, ,\mrolııa r.ate Telefon: 2!l9i4 Garanti JI:ın i'fo. 406. 
Jo tilki derisi. 23.020 lıra degr. -tK his 1 ıır rlcs llf'lle f'cııillr !Horadabaıl - llİNOİSTA!'l ŞOFÖRLERE ~ÜJDE _ A· 
rinde 84i!I kılo o~lak clc-ri~ı 5

1 b k llOZl\l'ıtT Ei\11.AK - 60 mel· " - __ ' Parls - I'll \~SA l'ırinç <'5~a. ır:a ·, m;ısa eş· merikan hasır döşemelerimiz 

hı32h7 lırtah değerıBn.del ~k!ln\ kılo ) apı rnalzemcsı, folo"r:ıf alc-L· ,·a~ı ve spor c~yası ithal eılen re cleniıli fahrik:ı :ırsası. '.l'aksim «e\nıiştir. 
aş aş o umu. ır e~ı - er 1 f 1 h lh 1 ı f 1 1 tenıas ctnıek ist iyor· ,\bdülhakhanıil Telefon: 83332. b • 

kaya 3866 l ıra değerinde 2501 "' ı \ r an rzı muce' c-rat ı .a ırma :ır a Marpuççular Büyük Sisecı 
"drt ,.31 " • t 1 

1 

eden fırmalarla tem:ıs etmek ı · lar. ll()ZK' ' RT E'\II.AK _ :\Iccidi· ha n. 13. 
a ~ p .. ra: '\ \llS ra \,J\a · ' 

403,075 lira deticrincle ıoÖ.7G9 temcktedırlcr The Paprr rroclud~ Coınpan) )ekö~tiııde arsa, \•illa, apartman ACEI.~ Sı\T ILIK Şevrole pikap 
kilo yaprak !ütün. Bulgarist:ıııa Ua\iıl rıadıucl l'. O. 18G2 ları, satnı:ıkt:ıy ız. Telrfon: 83532 9:;1 model az kullanılmış. Gör-
92.000 lira de~crindc 20 ton bal. 100 rııc ılc Strasbnurg Brirut - ı.ÜB:\A'.'\ ııwk is tiyeıılcr Fatih ~Ierkcz ga. 
mumu : Danimark:ıya 1848 lira Ca~ahlanca - TA:\C \ Kiı~ıt rıı:a ithal eden firın:ı· K,\p,\J,IÇ,\ RŞJD ,\ niR, Beyler rajıııda. 'I'clefon 23067 
değerinde 196 kılo bağırsak: Yt'r fıstığı itha l etmek ıste. !arla temas etmek istemektedir· bcyınrle yeni 7 diikkan kiralık. TECRÜBELİ K,\ NAD.'\U ntn 
Fransaya 149~ lira değeriııc1c mektedır. lcr. tır. neylcrbe~i fırınında ,\h· _ Öğretmen İngilizce \'C F'ran· 
600 kilo mahlep: llolliındava 180 met. s ııe:ı ılcrs verir. Vatan gazetesin 
lira dPfrrlnde 4 kilo siyah h:n T. ı z • . B a l el "T. t . 
yar; İS\'f~ÇC' 13233 lira kı~me· IC(IJ•e ve ftdlJ•e oJ•s S • tftJfl'•nz• 1 c o~eOn~nTı~m~ı:~ı~,;~ 
tinde 316 kıl o bağır :ık: 1:.raıle 

1 

ıoo.4oo lıra değerinde 50 ton :?1/12/!l:P'.! S ~\TlLIK llÖ~TGE:\' !\1 ,\KİM~· Yazıda kullanılan işaretler 
iç fındık: italvııya 24•226 lıra :-ntı,Jaı: ~J - 100 ınılı:ımpcr. Telefon: Herkese lazım 
değerinde l l.71i3 kı l o ko\ un dc· ı But!day Ofı ın Dokmc Kılosu 2fl 83- 29.20 kııruşa 45400. Saat 16 - 18. Kanaat Kitapevi 25 k. 

risi, 22,324 lira değerinde 8305 Bu .el y )ıımuş:ık 3 1.25- 34.5o ç kk ı v ,., . ..,. d 
kilo kuzu deri 1 ihraç edilmiştir. Buğday ~ert 30 ana a e a 1 ıgm en: 
- - -- --- - Kuşlcmı Çu,allı 30.50 
SEHiRDF. GECE KO:'\TROL l'asulve Horoz 60 - 78 
E KiPJ,ERt TAK\'İ\'E Fa ulye Tombul 50 -52 
Entu:n:K 1 Fa ulve Çalı 50 - fıl 

fs tanbul Emni)et Mlidurlıiğü Su am 106 - IOi 
ikinci şubE' çalışmalarına ycnı Kenclır tohumu Kon) :ı H 1 

bir veçhe \'ermpk icin. alıik<ılılar 1 Kcr.d r Tohumu Hat'ıköv • 1!17.50 
bazı kararla r almışlardır ilk o Krndır tohumu Fatsa 16;i 
!arak, arama taramıı ekiplerı ço. \} çıçcgı tohumu Doknıe 3.t50 - :ıs 
~a1tılacaktır. Rogaıöçiııde 'e j J'ındık ıç UIH 
karşı yakada ikınci bır gece eki· Un 79 ın r nd 72 ki. Çın allı 2613 - 3!100 
hi teşkil edilecektir .• \ ) nca mo· l' · 65/75 rami. 72 k' 3300 
törl!i bir ara)'lŞ c-kıbi ıhdas o ita mol 14.75 -1 i 50 
lunmust.ur. Emniyetin en kll\· Kep k 14.50 
\'etli elemanlarından te<:kil edi Ka•ar pe) nlrı ) ağlı \nacloltı 340 
1ecek olan hu ekıp ılc birlıkte Kı en ,ı ko)un 390 
parmak izi memurları \'C emni· Z!'l tın) a~ı I \' Na. Tc-. 2oı:ı - 212 
~·et fotoğrafçısı beraber clola•:ı Zcytın)a(ıı •ahıınluk Z\a Tc 166 
raktır. Herhan~i bir :ıerdc bir 1 Tıftik N:ıturel 5:ıo 
badi~e olduğu zaman suçluların Tabak ~unu br) z Anadolu 320 
rrsmi derhal çekilecek. oarmak Sııt r derı<;ı .ılamuıa kasap 1 ı :ı 
ı ~!eri alınacaktır. 

Ba)ramıç · f~lıl i )olunun Ot-000 - 8+-122 Klm.leıi a~a~~n~a 
~ apılat'ak toprak tcsvıyesi isinde ) apılan eksiltme haddı layı~ 
gorl.ilmecl iğıncleıı yeniden 21 slin nıiiddetle ve kapalı zarf usulu 
ıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Ih aleııi 30/12/952 tarihine rastlıyan salı sünil saat 11 
de İl Daimı komi•yoııu huzuru ile yapılacaktır. 

:.! - Keşıf bedeli 77976..16 lira olul' :;eçici teminatı 1148.32 
lırad ır. " 

3 - istcklılerin !132 yıl ı ticaret od.ısı \'esikaları ve bu gibi 
işleri ) apmış olduklarına dair belgeleri) le ihale saatinden en 
az Uç ı:uıı ev\rl ıresmi talı! gti ııleri hariço valili,ı,:c nıiıracaatla 
bu ışiıı eksı llnıe ,iıı c iştirak edebilmek için bir yeterlik belgesi 

1 almaları. 
4 - 24DO sa.>ılı kanunun hiıkuınlerinc tevfikan yatıracakları 

tcmınat nıcktupları ile birlikte hazırlıvacakları tl'klif mcklu 
pJarının ihale giıniı saat 10 na kadar pullu makbuz mukabilin 
de komisyon ba;kanlı::!ına ~ermclrri, Postada ,·aki ol:ıcak ge 
cıkmelcr kabu l edilmez. 

:> - Hu ı e ait ke~if, proje vesair evrak her gün bayınrlırtık 
\(' ıl dııimt komisyonunda görü lebileceği ilan olunur. 1947~ 

Genç takımlar1n idmanlar1 
Cuma günü ba$hyor 

Vela Stadında yapılacak idmanlarda ilk önce kül
türfizik hareketleri yapılacak ve bilôhare fut bol 

bilgisi dersleri verilecektir. 
İ stanbul genç karmasına ça

ğırılan futbolcuların idman 
günleri pazartesi ve cuma ola
rak tesbit edilmi<;tir. İdmanlar. 

pılacaktır. Fakat bir taraftan nıasın:ı devam edikt'ek ve bun· 
tasfiye yapılırken. diğer taraf- !ardan yaşları miisait olanlar 
tan da yeni elemanların aran- idmanlara çağırılacaklır. 

Vefa stadında yapılacak \'e ilk tk• • 
idman öniirnüzdeki cuma bünil ıncı 
yanılacalnır. 

devre macları 
Saha idmanlarından başka 

genç futbolcular için haftada 
bir defa teknik ve bir defa da 
beynelmilel futbol kaidelt'.'ri 
üzerinde izahat verilecektir. 
Böylece genç futbolcular haf
tada iki defa nazari ders göre

C'ek lerdir. 

.ı\ meli \'e nazari çatışmalar 
iki ay kadar devam edecek ve 
bu müddet içinde İstanbul genç 
karma kadrosu tesbit edilmiş 
olac:ıktır. 

Halen idmanlara iştirak ede
cc-k gençlrrin miktarı otuzdur. 
l\taamafih önümü7.dcki günler
de bu miktarın rlliyi bulacağı 
tahmin edilmektedir. Birkaç 
idmandan sonra ilk tasfiye ya-

Okul la raras ı 
futbol 
Maçları 

Dün de Vefa ve Şeref stad

larında okullarara~ı futbol maç 

!arına devam edilmi~tir. 

Vefa stadında ilk rnac Yapı 
m.ta okulu ile ikinci Tit'aret 
Li~esi arasında idi. Yapı Usta 
okulu .ı:c-lmediginden İkinC'i Ti
caret hükmen galip sayıldı . 

fkind nıaçı Yeni Kolej'le 
Pertcvniv;ıl yaptılar. Yeni Kolej 

daha dlizgiın bir oyun çıkara

rak ınaçı 3 - 1 kaıandı. 

ŞcrC'f stadında ilk maç Gala

lasarayla Sanat okulu arasında 
oynandı. Beş oyunctmından 

malınım Galatasaray füesi ta-
kınır, hakim hir oyun çıkıırma-

sııı;ı ral! ıncn ikinci devrede ~·e
diğ i bir ~ollc sahadan l - O 
mağliıp çıkmıştır. 

Galalasara~·lılar, Sanat oku
lııııda bir profesyonel oyuncu 
yrr aldıgmdan, talimatnamen• 
aykırı hareket edildiğini il;ri 
~ürc-rck itirazda bulunacaklar
dır. 

İkinci maç Haydarpasa il" 
Beyoğlıı~por ara~ında olmu~. 
ll:ıydarpaıia lise~ i ilk denetle 
attığı golle, m:ıçı 1 - O kazan
mıştır. 

bu hafta 
Önümüzdeki haftadan itiba

ren lig maçlarının ikinci dev-
resine başlanacaktır. 1kinci 
devre lig maçlarının, birinci 
devreden daha 51kı ve daha 
çekişme1i olacağı tahmin cdil
mt>ktedir. 

Lig maçları ilk devrede ol
duğu gibi cıımarte5i ve pazar 
günleri Dolmabahca. Şeref, Fe
ner ve Vefa stadlarında oyna
nacaktır. Profesyonel Tertip 
komitesi. yalnız Adaletin Fe
nerbahçe. Beşikta~ ve Gal:ıt:ı
sarayla yapacağı maçların haf-

Dördüncü küme maçları 
Dördüncü küme kliiplerinin 

fikstürü hazırlanmı tır. Maçlar 
önümiizdeki haftadan itibaren 
t'umartesi günleri F.yüp ve 
Anadoluhisar sahalarında ya
pılacaktır. 

Fenerbahçenin aile 

toplantısı 
Fencrbahçe Klübii İdare He

yetinden: 
Önümüzdeki pazar günü saat 

10 da klüp binasında bir aile 
toplantısı :yapılacaktır. 

Ar.anın te~riflel'i rit'a olunur. 
Osman Kanakoı;: lu 

Osman Coşgül 1 O Oca kta 
Amerikaya gidiyor 

Muhtelif ~ehirlerde miisaba
kalar y:ınmak füere davet rdi
len millt atlcflc-rimin!cn Oo;. 
man Cosgül. 10 ocakta Amcri
kaya gidecektir. 

Atatürk kupası madar ı 

l\tılli Türk Talehe Bırlii!i ta
rafından Atatiirk he~· keli lı"~a · 
hına ı\nkara ,.e i~t:ınhııl Üııi
\'ersitcleri ara~ınrla hir fııthol 
kar~ıl;ı~ması !erlin rrlilmklir. 

Milll Tiirk Talehc nirli fü ta
rafından bir kupa kontılmır~ 
olan bu m:ıc 31 anılık mı;~ 

carşamba ~ünü saat 14 te !\Ti
tatpaşa stadyomunda yapılacak 
tır. 

Biletler !\lilli Türk Talebe 
Birliği merkezi ile Stat gişele
rinde satılmaktadır. 

~ 

başlıyor 
ta ortası nolm:ıhahce stadında 
yapılmasının liizumlu olduğu 
kanaatine varmış ve bu husus-

ta Bölge müdürliiğiine müra

caatta bulunmuc:.tur. 
Diğer tnrartan profesyonel 

mat'larla muva1l olarak amatör 
birint'İ kiimc , .c ikinci küme 

mat'iarı ela hn hafta başlaya
caktır. Bu maçlar da geçen 

deHede olduğu l!ibi Şeref. Fe
ner ve VC'fa ı;tadlarında, oyna

nacaktır. 

Greko - Romen 
Dünya şampiyonası 
Hazuhkları 

Vehbi F.mrenin ba~kanlı~ın
da teşekklil rdc-n GUrc-ş Fede
ra~vonu calıı:malarına ba~lamış 

hııltınmakladır. 
ilk i~ olarak ni~an avında 

Nanolicle vapılııcak olan dünya 
Greko • Romen ~anıniyonası 

lı:ı?Jrlıkları ell' nlınmt!ihr. 
V<'hhi l~mre ile- Kiirlik TTO

seviıı evvelıi Ankarnda bazı 
tc;,,a•lıır vap:ıC'.aklnr. mliteakı 
hl"ıı izrnirc Pf'<'erek 27 - 28 
aralıkta bes hölgc güreşcilerl 

aı:ıısında tPrt inlenen Grek o -
Honıen kaı·şıla<malarını takip 
c-rl""''l<lerrlir. 

Bilincli!!i :ıihi İstanbul \'C 

J\ıık:ıraıla van•lan mtisabakala
rı miilea1<ın. İ?mirdl' vapılacak 
ohıı kıır~ıı::ı~mal:ırda ıla clrrece 
:ı lan ı:: ii r<'<f'iler :ır:ırnHla htan· 
hultl;ı milli ı:ıiirf'•rilerin ele İŞ· 
tirakivl,. r!örrliinr·ii hir miisah:ı
kn claha vanıl:ıcak \'e hu ~on 
secmrlf'rr! r d('r<'cevc girenler 
kıımnıı ıılıııaraklard ır. 

Tlİ!?r>r taraflan evvelki ı::ün 
İrımd:ın oön('n Saim J\rıknnın 
ela hugiinlerrle İzmire ~idecpğİ 
ı:övlrnmrktedir. KııV\'elle tah
min erlildiğine göre diinya 
Greko - Homen şıımplyonasına 
iştirak cclecrk milli takımı Sa· f 
im Arıkan çalı:jltracaktır. 

Türk Devrim Ocakları Beyoğlu Ocağının açılış merasimi dün saat 17.30 da Teknik Üniversite 
de yapılmıştır. Törene i stiklal Marşı ile ba~lanmış. Atatürke sayg1 duruşundan sonra, Beyoğlu 
Ocağı Başkanı Anıkat Cahide Altan heyecanlı bir konuşma yapmıştır. BiJahare İı.tanbul Vali 
, .e Belediye Reisi Gökayın mesajı okunmuş, Emrullah Nutku ve Rıza Serhato&lunun konuşma· 

lanndan sonra törene son \·eritmiştir. 

Il ıı;ı •• 
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Havalar so~yunra palto hırs11l ıırı ('OE:tlmaya başlaclı . R'slnı .\n karacla bir vestiyerden palto ç• 
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- -1340 Anayasası 
Dün kabul edildi 

Peyııir narhla 
atılıyor 

BAŞMAKALEDEN DEVAM ,.. HEDiYELERiN EN KIYMETUSI 

Pıırti bollnin 
u zun sıiren tek parti idaresinden sonra çcık partlll dene 

kanııoum:a birbiri ıırka~ı 11ra partiler kurıılmosına baş. 

landı. Kısa zamanda o kaıfar çok parti kuruldu l.:I bunların 
tam sa)l!i!Dl J.oim e hakkıyle hilmemPkteılir. Gr.çr.nde bir ga. 
rcte. bu ün rc~men faaliyet Jıalinıle olması lfi11m gelPn J'7 
parti lmlıındıı undnn hah cıli~ord ıı . Rıı mllıtarı otuza tıka
raıılıu da \ardır. ister otm, i ter on )cdi ol un bu kadar tek 
parti meml ket itin fa)dalı değil, zararlıd ır. 

Bir tr ckkülc tam nııinası)lr. p:ırti dt'mek irfo o te ckkü. 
lüu bir Calum C\ afı haiz olma ı J:i11mdır. Bunun ba~ında esa~h 
bir program gelir. Jhından onra o proı:ramı tatbik edcrrkle
rine dair cmnbet ın andıran şah ı ctlert! ihti aç urılır. JUr 
h ast partinin ' rimll faali) et gösterebilme i irin leflistc 

Umsll rdilmrsl de IAumdır. Resmen tc ekklil etmiş olduğu 
hiMlrilen partilerden bÜ) uk bir kısmı hu farttarın hepsini 
haiz de ildir. Programlar çok defa birbirine hrnzer, Mecliste 
nneak neınokrat, Cumhuri)Ct Halk, !illet \e ÇJrtçi ııartih•ri

nin mebusları urdır. 
nir partinin ııynl umanda bir lhlirnca CC\ap vrrmesi la

zımılır. Hö) le olmadıkça kunılaeak partiler 5ahsi p:ırtllrr olur. 
R:ılkanlarda, hilhas n '\'ıınıırılslanda eskiden \llin•t hö~·le idi. 
Şimdi oralarda ıı:ııh i ııarticilik bir tarafa bırakılarak muanrn 
fildrler etrafında toplanıldığı lıir ırada blzJm ıahıs p;;tl j 

temayülunc lkapılmamıı doğru dcğıldir. 

Bu satırları ) az.mnımzıı sebep yenirlen birkaç parti ku
rulması için Jııızırlık yapıldığına dair {ikan hııher1rrrllr. nu 
arada Son Telgraf gazetesi ı;ahihi Etem İnet nenlce'nln ·K~
mall t Ahali Partisi• ndlı bir parti kıır.ırağınılan hahsedilhıır. 
Parti Atatürk lnl.ıliplarına ndık kalmak gaye ini takip edr.
cekmlş. l'rogram lııınclan lbaretı;e buna narti değil remi) et 
demek daha mmafık olur. llııgiin menut 5iya i partilerin 
hemen hepsi Atnturk inkılaplanna sadık kalmalı programlıı 
rımn en esa lı m ddcsl olarak kabul etmi~lerdlr, Şu halde 
sırf hu) le bir gay bir program olamaz. Programda ıılvıd, 
içtlm'li, lktısadi du•uncelrre lhtl)aç urdır. Etem İzzet 8;,nice 
hunları rla hazırll\or mu bitmiyoruz. Rildiğlnılz bir ff! \' ursa 
bir ihti.)aca ce,:ıp \ermeyen parUlerlıı lılı;; bir faydası ol-
ınayacağıdır. 

Enis Tahsin Til 

<Bası ı incide> 
Dalın sonra diğ~r memleketi r mıı~ı ı inrlıtc> e~nıl'nıek için elindeki malı 

de elduğu gibi ı>Lz•nı ir.kılaplıırı cut peynirleri tetkık etml 1cr· satm:ıktansa buzhnncde beklet. 
nıızda da kusurlu tarafların ol· dır. nıe) i tcrrıh etnıektedır. 
duğunu, dil Jnkılabındr heıııııı· Tetkiklerde buzhanede toptan Dundan başka narh kararı çı 
scmediğimız kclımelrri atıp Av cılara aıt 55.000 tenl'ke peynir kar çıkınnz Trakyadaki buzha
rupa dillerinden kel.mele:: al· eldıı •u antn,ılnı~ştır. Peynir. tuc 

1 

ı:ıetr.rdc buluna~ı peynfr!erin de 
d:!;ımızı söyledi ve devamla de. cnrları narha rı:ıyct etmedıklc- Jstanbula sevkı durdurulmuş· 
di ki: ri takdirde belediyi', buzhane- tu~. 

1 

Otobilse biniyo:sumız sid ,,JJa deki stok mallara rlkoy:ırak tan l şte blitUn hu sebepler dola· 
rajn a götUrüyor. Biz !:ıeııalrr r.lm ırntı•ları yapacaklo!r. )ısı~le şchrimızde bir pe)nır 
l npmışız. Dünya ülçü_ün'1c, Ho- Di ,er taraflıın narhın tııtblkı sıkıntısı ba göstrrmi tır. 
malılar ayarında bentler ~apnıı l dola' ı~iylc dun şchırde pe)'nir Dil;er t:ır:ıftan n:ırh kıırıırı 
~ız. Niçin babalarımı;:ı ı bu mu· sıkıntısı ha~söstrrmiştır. peynirlcrı Uç grupa a~ ırmış. fa. 

Yapıcı rolümüz 
(Başı l lnddeı ı 

etmesi \'e dinamik dış l)asetln 
deki ga enin; herhangi bir mil· 
1i emelin gerçrklrıımesl değil, 
nıeılr.ni insmılığın lıuzıır ,.e sııl · 
hiinii saglanıa bağlamak tıa&rrti 

olmasıdır. Dcnilchillr ki asıtlarr 1 
l'a hastalıklar çekerek bunlııra 

kor ı mu aft~ el ııcyıla eıkn rskl 
hasta :ıdaın, hıır.iinkli hasla dün
~ anın haş ıloktorları ar:ı ındn 
)er alını bulıınu)er \C )Bpırı 
si~ :ısetl ile lıllha sa emııe11 alimı 
rlLrcllııln Jıer ckllne karşı eh!\ a 
bulnta a çalı ıyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Elazığda dün iki B. 
Doğucu yakalandı 

azzam yadigarı c>lan hu eserle· Sıkıntının sebebim öl!rrnmek kat manda pe\ nlri adı verılen 
riıı •bent. adını almıj oruz d.ı üzrre dun pe) nir tüccarları ve \ e tenekesi pivaı;nda 19 lira a 
~baraj• dıyoruz. Otob•ısc bı:m or ı mıistahsıllcri ile temas rttik satı lan ~af: sız pe.} nirler kararın 
sunuz sizi lllipo·iromu a götliru. Onların lddial:ırına göre \'8· dı ~ında k:ılmı tır. Bu \aZl~ettc 
yor. Burası da babal«ı ınmın « \t zıyrt şıivkdlr: c naf dlındcn itibaren tlalıa Zİ· 
meydanı• dedıği yer lır. JHpod- İstanbulun hnftalık peynir ih· ' ade kılosu l kusur lirııya ge· 
ronıd:ı ne var cli.}e merak t•der- ti:acı \D ali WOO ll'nckedir. Hal len bu pl'ynirı nlıp )aı'? ıı pe' 
siniz, •konkurhıpikn \':irim~. o buki rlclckı stok bu sene dil!er ııir adı altında l!JO kuruşa sat· 
rada ne oluyor. Herkes favorısl· scnelcrl' nisbctlc ı;ok azdır. nu ı maya haşlıımıştır ki, bö,lııcc hir 
ne plıise ediyor ganyanlar pa. arada s!it fiyatlarının artmış ol- kilo pe) ııırde kAr mikdarı 80 rno 1 ı lnrirlr ı 
ravı alı.vor. ı mıısı clol:ıvısivle pc)nirlrrın ma kııruı;u hıılmaktadır. tııplaştığı teshil edılnıişt ir. nu 

Hatip sözlerine de,·amla ,\ta-l li\'rlİ ele hayli 'tik elnıış, lıüti.in A18k:ıdarlar narh kararı bu· nrada lrnn ismi lızcrinrle Cazla 
t~lrk'e ait şu hikayesini naklet· ı masrafları dahil, olmıık iiıere şekil.de clev;ıın etti{:i mllddetçe 1 durulmaktnd~r. • r'eclavanı Is. 
tı: hlr tenrke pr)'nır tlıccara 3S- Şl'hrın pe\ nırsiz kalma.ııının za. • lıim• \e • .Muslüm :ı n Kardcışler• 

Acaba Türkçe dilimize yeni 39 l!rn'a. nıalolmuştur. . ruri olduj'.!unu ve 38-30 lira 1 cemiyetinin srbnkeyc maddi yar 
kelimelerln ı:irmesi bir kazanç nıttabt bu mal prrakcındrt'L· malı)cıti olan hır malın 32 Ji. <lımlarda hulunıiu(:u da ayrıca 
değil mırlır? İtiraf l'de.} im ki, ve de sıeçr.rkl'n mıın\':;rn ki'ır ra:a ~ ııtılma~ı içın br;"diycnın knvıiedilmrktcııi!r 
Türk ditı hakkında bu j eni dil· hadleri ile biraz daha pahalılaş. ı:erek ıktı :ıdl ve gerekse ka· Y~rdun muhtelif şehirlerinde 
den kazancımız çok büyUktllr. maktadır. nuni hiç bir sebep gös· tahl\ıkatın gizlice cercıyan ettiği 
Yanlış ve çirkın kclımeler. Türk llalbukı bl'ledi)cınin ko~·duf:u tcrrmi) eceğlnl s6~lrmckte \e h~ldlrllmekt<'dır Geceleri dr trt. 

1 dilinin, e ki Turkçe dılinın a. I narha gcire: t m -.ağlı pe) nır· haklarıı ın korunma ı ıdn mah· kık cdılcın C\rllk lizl'rlnde tahki-

l ltırlığı odur ki, bir gün sofra·ı lcrin teneke ı 32 1 ra)a gel· krmr)c mürıır. at edeceklerini ~ıılın Yakında b tlrlkcr ıne da. 
da, Çankaya kö~kıinde ilk de\· mrktc \e bittabı tııccar zarar bildırmektrdirler. ır haberler tckzirı edılmrktedir ' 

l lct reisimiz bana hitaben: Sım~ılık tahkikatını ikmal etllk-
•Hamdullah ne di~ersunuz 14 kaç:ıı·kçılık sanıg"'ının muhakemes'ı ten sonra dıha do VR 1 sorıtu 

1 
Tlirki dılı hakkındau diye sor· U "arı::ıçlıfıınn tr\dİ Nlilecek \C 

"?uştu. Şıı .cli~ıleyi söyledim, Ev· Waşı 1 inddcı rşyaların giriş gumrii •!lnden ı;e ı' ondan sonrıı da dosyıı ile sıınık-
lıya ,Celebı f'.~yle d.er: • . muru Sr.lahattln Tengiz. Gırış çirilcli(:ı tesbit edılmiştir. lor _"~kara Askeri mahkeme ine 

ıÇerkesc;e oy le hır. lehçcdır kı, Gtımrlığıincle stajiyrr muayene İrlrli:ın:ımede, her sanığın bu se\ :oı _ımı~aktır. 
Çerkcsçı> ~ol lehçedır, onu Çer· mrmuru lllkmrt Akıntı, Glirr.- hadisede ovnadı~ı rol tt'kı:ır le· Lskışclıırclc ~·avınlanan •De
kes kn\ mıııden manda yalnız ı tik Komı yonrusu Yu ur c~at ker ızah cdıldıktcn sonra samk mokrat Hami('• gazetesinde B ,_ 
saksağ:ınlar konuşurlar, de· Tunç, Ahmet Turan Tanın, Gi· ların cezalandırılmaları isteniyor dllizzaman Sait Nurs1'nin bir ya-
dim.ıı (Gülüşırıı?ler). rfb Gı.imruğü J\J:ınıfesto Meınu· du 11sı üzcırlnd!.' de Malatya Sal'C'ılı-

Sen ne dUşünü~orsun dedi· 111 Jhılrı~i Akı, Giris GiinırU~tın D!lnkU cluruşmacla bu Is hak- ğı clırmmlYetlc durmaktnr'lır. 
ler. . . . de memur Nuri Basını, Gır.ş kında ne diyecekleri ı;onılnn sa Yıı7~'. 'Hrvetl Vekile~ e, millıel-

Pas:ım dcdım. He~ etı vckıle· G!lmrlı "ı l\la'1ifesto Kı~mınila nıklar kabııhati birbirlerınin ü. 'ek ılı olan mcıbuc;)ara vo şimd ı 

Taşrah bir karı 
kocanın hikayesi 

(Bası 1 incide) 
Aınır •yok mu? 

duğunu ögrenlnce, hemen 
kurnazlık düşünerek: 

nin içtima.ına ait bir cumleyi Memur Nuri Ö Dl'nizcılik 8 ın Zl'rinr' atarak uçsuz oldukları· de benımle \'e Ri alcı Nur'Ja uj?-
bir ~Ö\ leycre~ım: Bnk:ınlar kurulu, ka 1 Tophane .)'l numara1 ı an. nı iddıa etmi~lcrdır. rnsan mnhkemelerr karşı bir 

Başbakanlıkta J!Aışbakan Sar:ı. bar başmemııru Hasan Ferruh Sanıklardan me\ kuf olan Ah· hasbihaldlr • bıışlığını taşımakla 

Diye dô\ün!l)ordu ... 
'Hemen peşınde de sesi ı;ıkma

l'an ayni )aşta halim selim ol
duğu anlaşılan kocası. kadl're 
tıza ı::östl'rmiş. karısının anJıt. 
hklarını dink) İll araı;ıra Hıra 
karı ıyorclu. lki )umnığıınu 
lföğsiinl' vurarak dl'rinden St'S· 

ler çıkaran k:ıdının a •zın<lon ı;ı
kan bir slırii lfırt:ın sonra, nılıa
l'et dolandırıldıl!ı anlaşılınca. 
•Dolandırıcılık· rn:ısasına götO 
tüldıi ... Uzunköprulu S:ıllhattin 
lıaykal'Ja k:ırısı Zuhal B ) kal'ın 
fstanbuldan transıl olarak geçcr
ltfln hıırlarına gelen !elAketin 
latsillitı şu: 

- Saltıhattin dayı demiş. Sen 
şu kah,•ede otur. Parası benden 
bir kah\'e iç. nen şurarlaki bir 
tüccar hemşcrime gidip gele· 
rim ... 

Gidiş o gidiş. Saliıhallin rlnyı
nın. İsmaili son görilşii hu ol-
mu5! 

F:ıkat fsmailin oynadığı oyun 
burada bıtmcmlş. Doğruca gar
da bekleyen 7.iihat kadının ya
nına ı:ldcn İsmail: 

- Biz SalAhatıln d:ı\'t ile ko
nuştuk. Br.nim yanımda bozıık 
para lok. Sendi', ı;ek rn lira \'ar
mııı. Onu 'bana \er. Bıraz sonra 
bozdurunc;ı Jade .ederim, demiş. 

çoğlunun başkanlığında toplan· A) ral. a' nı :>ınn·cı:ı çıkış rrc. met Arif Yektay, SrlAhntlin Ten dır. . J 
mıştır. muru Salih Zekı ı<oç, aynı Jrl· ~iz \C Hikmet Akıncının arn· Te\•sık olunamı)an bir habere 

Ya ikinc~ bir . ~Miya Çclc~i u:ırda muavenn mahalli memuru katları muvekkillerinin tahliye- göre de cbeke Surivrde ismi 
ç~kar da, ~urk dılı şol lchçedır 1 l'rit Aydınolllıı. Gıriş Giim ..: !erini istemi !erdir. Ru me:an· I verılmryeıı bir ke:nilnist cemi· 
kı, onu Tilrklerdl'n başka yal. /liinc!I' mrmur Muhıttln srmrr da, Hikmet Akıncının arnkatı 1 yeti ile de muhabere ctmistlr. 
nıı kargalar konuşur. Dikkat rt tı.hMr.t Tnpcıı . ş .. rrf Atakan. Münir Relen: ' 
ti.niı: mi, Ttirkçr.nin 5 tane ~·ir· k'k k «- Şu ıında samıin arasında ı E • ı • f 
kın s~sj vnrdı.r . . lln ·ı ·ate a~ ' ll'I beyanda bu· m;i,•ekkilımi t:ını.van birrok kim mır~r erı asarı ~J 
Dedı \'e Hırkçeyı çırkinle ti· luııarak yurda c~ya sokmak \"e b 1 kt d l'li ' 1 1 '"" -

k ,. h ·f . . . bu l~te faillere y1rc!ım clmeı<ıcn se ıı unınıı n ır ~toer on ar:ı 
ren • ~. ,,. & 111 lrrını lıelırtti. k ı b · • sorulacak olursa kcndılsnin bö• mıı 1 1 lnıirlr) 
Vücut azal:ırımızı ifarle edell' bu sanı 0 an u 14 kışı hakkın· " den geçer şekline çrHılınışti 

il lll ' . , : dakı Savcılık ıddiancmesindc 1 Jcı hır şey yııp:ıcak ııdam olma· Şevk· y . . 
teııaf r kelınıclerı sıraladı: . 1 d .1 k'"d dığını sö)lcıycceklcrdır. Sayın ı azman, eskıden omu-
•- Saç. kaş, kııfa, şakak, ku· şoy e. cnı m~ c ır. , argıcım rica edl ·orum hatı· 7.llnda yıldız ol:ın her subayın 

lak, kıkırdak, dudıık, gırtlak, sa- cıTilccar .ı\rıf Yckt:ıy tarafı.~- ~ün:ı; ) ' emirerl('rini istcdı i ıııbi kullan 
kı11, bıyık, kur ak, b:ığır ak, dır- dan ıthal l'dtl"n \C istanbul Gı· D d 1 b'J' i ? dı~ını, fakat huna şimdi mani 1 

k · · C" . 'l'ı • 1 d 1 ğ • - u a amı na ı ı ırsın z. se •• tırnak, oyluk, kaburr.a bil· rış .umı u u u uru ,ınun diye sorunu d 9 A ohınduj!unu bıldırdi. Kıta ımbw 
hin bu kelimeler takır hıkurcl:ın 31.10 1052 ı:ün. 52234 s:ı~ılı ay lıyc Ceza M~~keemıs. H ~ne~ T" lı·•ının bir ihtısas makamına hı· 
ib:ırettır. Fakat bu el ili dedcleı i· nı ı.ıt tarafından ımzalanmış ~ı lıp Giir ı: 1 m k ~ ·~ ın: ki: rakılmasının yerinde ola~a ını 
mız temizli) c tcmizliye bir mu- IJl'yıınn:ımcs-i 'le (demir ın: [ n • :ın s~ a\ ura .. ~ u (' - belirtti 
sıki halı ne koymuşlardır. Sonrıı han kı m;ıklne ak • mı) olarak c şı1

1

1 CC\h'a 1 'c mış ır1: ? Ahm~t B:nıhuvilk kıta sub y 
· • h d ı er- ıç nzıruna soru ur mu. • -

Karı koca Eski rh!rdtn Yalo· 
\'a:;a kadar otobusle gelmi Ier. 
'·iyetJeri, oradan 'apıırn binip 
lstanbula geçmek 'e trenle 
lızunkôprfiyc gltmrkmiş. .. Va
tıurun ikinci mc~klindr. yanla
tında oturan uzunca boylu, sar

Ve Zuhal Ha' kal'ın aylarcl 
sıkıntı tekerek biriktirdi •ı sek
sen lirayı da aldığı gibi, ko~ko
ca İstanbulun içinde sırra kadem 
b:ısmııı .... 

* 

Dıl Kurumu, yargıç, tutuk, sn· t') n l' ı ıp, mııı>ycnr ve les- Cennz . k ld ? ıır•ı ile aliıkıısı 0 1 ... , an G"nel · b ı b k' e mı a ırl\oruz ıı ı; • .,. • • 
nık, tanık kelımclerinl çıkart- ıti c e u şc tide 'liapılan SY- Bundan • ,.1 d . . Kurm:ı\'da \ e l\lılll Sa\'llnmaıi:ı 

t A k 1. ı · · k ld \ y m rkftl • 73 ,,,15n ' sonra, gerce- u ıı · · • 
mış ır. rap ·e ıme erını a ır· ., :ı .. ı 'e ~ ,,., ;• nu:na· nen Hakim, bu dha ile ilgılı çalışan subaylann. rloktorlırın, 
rruığa kalkmıştır. nuntarı atar- ralı .. 2 sandık e \ • nın haddı :ı- • ki li . d k' b~ 1 tümen k:ır:ır"a.hlıırında ,..al k b " 1 t' • d 1 f t d (V k i ı, 1 t' · d e\: ra ar zerın C 1 11ZI m7.a· • • ,.. ,, ışıın 
sa ııgu~ el~\' e ım.ız. a. a c I· :n a. ıs ~s pe.,. P ığı) ol U· ların bllirki ive tetkik ettiril· büro suba,l:ırının rmlreri alma 

1 Top~an Satış Yeri: MOVADO Saat Deposu 1 
,_ Kapalı Çarıı A a Sokak No -" 

kık bıyıklı bır adamın garip Karı kor.:ı üziintli irinılr idi. 
dertli hali Baykal :ıill' inin mer ler. Üzüntiilcı inin sebebi Ecksrn 
haınetinl celbedcrek baı;Jıımıslar Hr:ının uçmasından ıiynıle. lıu 
&hbaplık etmr r. Tes:ıduf bu ) :ı. r;cct>yl. nered'! ve n;sıl grçlrc
l•rnaıl ismindeki <lrrtli adam d3 ceklerı frll. Kaılınca.,ı7.: 
l1zunkoprülU imiş! Karı 1 vr. ÇQ- - Kıpl:ırmızı kaldı~, boyan. 
Cuklarını orada ı::urme~t> gidhcr 1 dık 1hc memur bey, ılıyor, ağlı. 
,.,. ·1·k . • b \'Or( il . .... uş. Hrmsrrı ı se\'r,ısı u ... ,. 
lıaykallar ile ismailin nl'redc i<"C Dol~~dırı~ılık masası me~~r-
akraba olmadıkları kalmış, az lak rık Zuhııl ılrb.koralbsınnın l.it~udn.e 
lanıanda cancııter kuza ı; rması os ·oc~aman ır a m ı::e ır 1• 

lı:ılinP gcli\'l'rmişlcr. Uzt11ıköı:ı- 1
1
er. Alb~md1 e . k?dın ~ dolan~~lrhıcı1-tiilil lıimaıl ile hrrabcr gillr c~ ~:ın ~e~ım erını sorrn 1

•
1 3 

• 

ll'nr trenr binmrl!e karar "eren gozlerını a:ıp, Y.anaklarını toh~
~uhal 'e kocası İstanhulu da iyi lıylalrahk d·~stadğfıruNll~hh, e.-tnt:kfık: 
bu d'kl • 1 • b dostlu"a ru a • ıyor u. ı ayet er e 

me ı rrı çın u l' • l · d bl • · .. t ek· btiy .. k h i ·et ,·eriyorlar· resım rrın en rınt gos erer .. 
ltıı u c emm ) - Te işte bu n:ımussuz bızl 
~; ih et Kara a) lak bırakan, dl•di. 

kh alo\'a vapuru n ay : .' • Sabıkıılının derhal riosynsı çı-
a °" rıhtımına yanaşınca hmm karıldı . 1\lemurlardnn hiri elti· 
hb.:ıolar torb:ılarını omuzlarına ü 11 dü ı· ı· , k h ~ nee ş ınce ı: 
urarıık, etraflarına bn ·ına a- s· rı· h T k 1 d k f 
kına Sirl,,rlv" doru ''iirlinıc!lr - .,,tm,ı eıı 1.Yn na 1 nr· 
ba-ı 1 G idik! • a ~rdelım. Srksen 1 ırayı ne y:ıptı 
Ilı :ımı ~r. .u:ı ~e l'rı z n j'.:ını sö~ler mi. Gel de o glizclim 

an trC'nt glirilr ~örmez.. heme dayaktan vazgeç. Yallahi deruok
~kıllarına yzunkoprUde~ı .akrn- rasi t>n ı;ok sabıkalıların işine 
alarma hır hedlve go!lırmrl\ >arıyor dh·e söylendi 

!:elmiş ... Eh. Allalıın \'erdl~i ka- VI', ;!indeki re~ml~·· sahibini 
dar koyuncuklnnnda . para! rı arama!{ üzere soka"n rıktı ... 
dururken memlekettekı :ıkrnha- ı; • 

mlz. meclıslnuz, malı~ emız k:ıl· llu 'e \'e~aıkk tahrifat ~ apıl· . t hk.k 1 Lif ı mıısı İ('in kanuna bi f k k-
maz.• mak sureti\ le 1 kilo ipek ipli. "!esıne, a ı a ı ~ııp:ın m et. . • . . • r ı ra . r 

Hamdullah Suphi Tanrıö,•er :ı. •i için 8 1 ~ v . öd . 1A tıslerle bazı ş:ıhttlrrin celbınr, lenmcsını ıstcrlı. \ c srnar nn 
naya sanın "ekil ii7.erindc clurmıı- "'im ld. ıi ah leclrr.ı d e~mcsı .' Hikmet .ı\kıncının 500 lira kc. rlarmn suh:ıvl:ın harır dıiterlı.>rı 

" " ı:.e 1 3 <', C'mır mııkı·I !aleti t hl' d'l ı , ne emireri \erllmrmrsini tıılnn 
nın kafi olmadığını, bu k:ınunun ne ak amı olarnk ı:" t ıı 22 e 3 ıye '-' 1 mes ne H' ~, , 
ruhu ile de meşgul olmanın JA. ' 0 

er en ı duruşmıının bask:ı cUne bırakıl. etti. Ve cmireri mile " t'Sinın 
zım olduğunu belirtti. sandık ipek ipli •ine 192 lira mıısına karar vermiştir. rızaya rniıstrnirl n 'apılm:ısını 

Muhlis Tomay 1340 anayasa- 88 kuruş vrrgl ödenerek bu ,\~·ıloğ:ın fixoı. şart koştu ve bu hususta bir 
sına dönülmesini müdaCaa etti. - takrir verdi. 
Hasan Re<"it Tankut, Dil Kuru· Akdenizde f ırh na yüzünden kazalar oldu Sadettin Kararabev. nskcrlık 
munun müdafaasını yaptı. Yeni hAtırnsından hah ederek, kıta 
Jayihanın maddelerinin encü· rn:ı ı ı inddeJ naşmış oldu •u iskele) e rnutc- stajını >anarken alay komutanı 
mende teker teker müzakeresi- .Marmarada, llandırnıa posta· addıt defalar ~arpmış \'C lıa&arıı nın krndi~ini Cırk Jromııtnnınn ' 
nln icap eltifini izahla, bü) Ok rıı ~ ap:rn Konya vııpuru da uğramıştır. Tehlıkeyi gorcn su-1 emirrri \t'rmr.k ı~ted ınl 1ak!'ll 
bir samimiyet \'e saffetle: 1 ı::uçJukle &ndırmn.>a gelcbılmış, \'ari imdat istemiş \e bır rlimor vedek ı;•ıbay ı;tatıverl oldu~unıı 
•- Biı anayasayı tiirkçcleştir. 1 fakat iskele~e ynnaşan11)arak cı korle limanda trucrs gezmek hııtırlııtınca · Z rıırı lok c nım, 

mrkle hir h:ıta yaptık· der de· \'ıırdakl Aya Andıra boğ:ızına 1 zorunda kalmı§tır. 1 r.rı ıl olsa irll \ rrrrck ben de 
mez •bravo. diye alkışlaııclı. ilti~a etmiştir. Hava muhalefctı :ı. uzı.inclen pos I ~il. mi~İrn • dcdi 11ini, hu sh1Jere. 
Tankut: Konya vnpuru, dun sabah yap ta treni de ıı .saatlik tcchhUrle rmırrrı elmakt:ın a yedrk su 
•- Simcli an:ıyasa.nın eski eli· tığı ikinci tcısebb~lste de muvaf istasyona gelebilmiş, a,>rıca tel· hnylıktan vaıı?e('rrim ckl.ln lr 

llnl. kabul etmekle ı;ız de hataya fak olama~ ınca, ıskeleye yanaş graf muhahrre,lerınde de Cırızıı· mukabelrrlc buluııd•ıl!unu mıh 
cl!l~ılynrsunuz, korkarım. ki bu maktan \az feçını{ ve BMdır- iar ka.> dcdilmistlr. la, rmireri mül'ssrses-inin rızaya 
hata 40 • :;o sene sonra ~ ınr trk· nı:ıdaıı ~ehrinılze avıirt etmıs. müı;trnit olm:ısını t tedi 
rarl<ınır. tleyincc, itiraz scslerile :ır. Kony:ı, Jıava diizcldiği tak- .'.\la navgııt ka5aba 1 sular ı\hbas Çelin. cm rerl ımllsti 
karşılandı. dirdc, :-·enidcn bu h:ıfta hareket altında malinin hundon sonra mlınıkün 

n. P. ,grupu adına Ka~ım Kiif· cclrcektir, Manıngat, 24 (A.A.) - Üç otmn\aracınl 'e bir takım r!c 
re,·l. uzun bir konusm~ ynptı. Diğer tarafl:ın, İmroz posta· i ı;Linde~bcrı, fAsılasız olarak ya· mııddelrrle bu ll'Ur'>scscnln ı, 
20 ~ncl .asrın b~şınrla~ ıtlbaren sını yapan Ülgen l'llJ>Uru dn fıan ~ıddc.ıı )ağnıurlar nctıce· li)em"z bir hale ı:rtirılmrmr ini 
şıır~ m_ılletl~rln!n A' nıpa !11.e· fırtına sebebi.> le Çanakkale Bo· ' sınde Manav :;ıt ırmağı taşmıs 'e rızanın kabul cdllmr lnı 
dcnı\'etı sevıyesınc ,gelmek ıçın ğazından dışarı çıkamamış ve \C kasabanın bü)uk bir kısmını js;teıU 
\'aptıklıırı çalışmal~rı • belirtti. Çanakkale önUnde demirlemiş- sular basmıştır. Pertrv Arat. 

lara eli boş gitmrk olmaz ya 
~S' var. doı;t \ar, ducmnn yar! 
lcinıbilir neler söylerkr'! 

Arapla.!"1n, ~\c.emlerın <tıl lı:ln~ntı tir. Ziraat teknisycnli~l. ııskerlik \•e itaııte m t n t Ba<kan E. Adakan teşrbbu~lerını ıınl:ıttı. Bııde Ant:ılyada kıızal.ır olrlıı ubesi, jandarma karakolu hU· oldu~unu ı hl flmırcrı müessc r oru 
'f T~rih Kurumu?~" müsbct ve il· Antıılya, 24 (Jlususi) _ Altı kfımet tablblıili ve orman 'işlet· sesinın rıza a mu t nıl olmrısı- G 

" 2 '>!> F.apanıı 

A"\1\ARA 

t~mail h:ıtırl:ıtmıs •• tstanbula 
l:elip de Kapalıçnrşıyı J:orme
llıek, Nuruosmnniye i ziyarl't et
lııemek hem a~ıp hem günah! .. 
Sonra hedıye a1m:ık irin en rnü
ııa~ip, en ucuz yer Kapalıçarı;ı 
llldu~una görl', oraya kadar gi 
dip hem hedıyeleri almak, hem 
de Jı3y1r işlemrk ltızım ... 

il 'k' • b k mı c~:ıslıır .da~ılınde ç:ıtısmasına ı::üııdenberi sakın ~nğı•lı geçen mesı binaları sualar altında ka nın hu an'ane)e nvkırı oldu u e 1 ıncı aş an mııka?ıl. Dıl Kurumunun insana hava bırdcnbırc Jodosıı çe\irmiş lan binalar arasındadır. Su YIİk nu belirter<'k trkliCin reddini 
12 110 - 1'180 ASKER "U"'İ 

dl~. slırUngen adını .t~klıj!ını, A· tir. Fırtınanın fıddetinden, te· selmekte de\Om etmektedir. istedi nunun lızcrıne Ahı1'ct 

Çell.kbaş ı'sfı'fa ett'ı taturke ~·~~ln~mak ıçın hazı şa· lefon rlırekleri \'C ağaçlar dev· Kurtarma ekip~rı faalt)et ha Başılıü~ük oturduğu )erden ·Yııl 
hısların el ılı hu hale soktukları · lindedirler. 
nı, bu ı5de ,\hmct Cevarlın bti· rilml!;, linrnnıınızda bulunan Er nız hu tekliften \'az~eçtim• de ,.,. 

<Başı 1 lnrldt-) yük ı:ün~hı olduğunu belirtti. ,\. zuruın vapuru kayalara bindir· ln~anra zayiat yoktur, dl. İsmail Rrrkok, 1\em:ıl B:ılt:ı, 
1.-tlfanın sebebi hcnilı kat'i ~e tııtiirkiln ı:ıine~ clil teorisi ile i· ınemek i~·in hareket etmek zo· Silirkrde :.cllrr tahribat y;ıptı maılrlenln rlcl!is1irilmeden kab•ı-

kilde lıilinmemekteıtir. tidnle clönmesine ral(men Dil nıııcla kalmıştır. 1 Silifke, 24 (A.A.) _ Dc\•amlı lün!i istediler. Vaktin ilerı lerne-
fnkat tahmin edildi~lnc göre Kıırıı mıınun a~ırlarca C\'\'el öJ. \'apur 10 saat dalgalarla bo olarak yağan ya~murlar d!iıı ge si dolayısıyle tıısarının nıtınkc-

bu istifa Daı;bakan l:ırafından müs bulunan Orhon dilrni dirilt ğuş~rak 'e çok. te~Iıkell anları ce şiddctlenmi , c birer saat resi haşka bir güne bırakıldı 
arfedılcn bazı sozlerln hlıtçc en ınel!e ('alıştığını, bir ara ~lcelisi crçır~~ek s?at ),1r~ıde Ardosıı.ıı rnsıla ile )ağan dolu. sebze hah 

C"ümeni rrıs 'e ikinci reisi tarıı- de harekete getirerek !!e<"ckon· me,·kıın?e~ı tııbıl Iım:ın:ı dcmır çclerıni harap etmiştir. D P. İrfİCaa 
fındon v zıfelerıne müd:ıhalc $C1' du türkçc ile anaya anın dili lı) ebllmıştır. . 

l ~kkl d 1 · d ·ı · · · 1 . . l\luaddem m:ıh:ıllesındc taşan 

Yorgun oldııf:unu soyliycn ZU
haı Jıatunu Sirkeci ı.:mnda sc
llet 'e torh:ıların Yanında hıra 
~•vermişler. İsm1ille Salfıhattin 
~apalırar5ı) :ı do:<.ru yürilmrf!c 
başlamışlar. Bir aralık. ~olda ls
lııaU, arkadaşına· 

!inde te il e 1 mesın en 1 erı de)!iştirildil!ını an attı. Dığcr taraftan Alahya lıma· derenin suları e\ lcrı su altında Yıır vr.ı.mi ,,,,. """' 
ı;elml~tir. Rııncl;ın sonr:ı 1340 tarihli :ı· n~nda ~ulun:ın 11 tekne ıle ~ır:ıkmış ve bu arada bazı hına· " " 111 ""'"" ~ "O o ' I ~ ı ~ r.ıı ., n 

Vatan - Rlz bu anl:ışm:ızlığın nayasa bütün tııdillerile birlikte Turk . .. ') unan .. \'e Surı)c ban~ı· tar çökmıiştilr. llla•ı 1 IPriılPI .., m fi• 
- Yliz lira bozııbılir misin? 

Siındi bur:ıdn bozdurması güç 
C'ılacak' demiş. 

Sattıhaltln de safiyetle b:ışını 
iki yana salla) ıp a\'uçlarını aça
rak: • 

- Vııllııhl. inan h:ın:ı dört li
tacığtmdan b:ışka t , bizim ha
lıımdadır. i tersen onu vereyim, 
diyerek cüzdıınındakl paraları 
lt:slim etml~. 
İsmail paralıırın kadındıı ot-- ----

her halde önıine geçileceğini \'C Meclisin reyine sunuldu ve k:ı ralı dort motor de kualara bın Go"k u 20 ·ıld b . ül Hine imtcAn olmadı"ını l)ıı.tirmic 1r ar "ı oo 1'• .. ~ •• G• r .. , 
her iki tarafın iyi niyet ve itidal bul eclıldi. Reylerin t:ı~nifi sıra. clirerek parçalan. r:ık batmışl:ıl'· . ) an cırı sor me ,.e hundan hövle 1

' "rri fıkirll'r ı '' •le ı o A • •ı> "t 4~ Tın 
göstereceğini kuwetle umuyoruz. sında 3R3 millet\'ekilinden 3-12 dır . Yun:ın motör!i Rodos lima nıısd skı~n·t.ll' ta~mı:ı. fchır .~rna eo rn.. nrı "' ı•n ••• .. ı ~ n~. 

Memlekette iyi bir havanın l'S <>inin 134'1 anayasasını k:ıbul le· b ğl 27 .. ü t 1 kt r rın a ı bırkııç e\'le bazı koyler llerl siircn takrırlerin konıın• 1 t ft ,~ 'I ı:; A:ran .... Rohu •• 

meğe başlarlıf?ı şu sırada D. P. itinde, 32 sinin aleyhinde rey ı:~: K~~~eh/:s a~ 0~~pu ıs':nı \e binlerce dönum ekilmiş tar- ba!'lkanlık divıınlarınca kahıı? 2H1 '"•h•P rı alta d~n F •tına D• 

nin slne~inrle lhtilaClı hir ,·ıızlyc. vcrdi~i \'e o miistcnkiC hulıındu. P~normidlstlr. insanca zayiaı la s~ılar altında kalmıstır rdilmemrsiııı. bu rlelf'~elrrın ko r konu - c 
tin peyrla olma~ı . memleket he· ğıı anlaşıldı. Bu ~ııretle 1:140 a- ~·oktıır. Kızıl:ıy ı:cnel merkrzı Sılıfke - Ml'rsın şosı::sı de nu!imasıııa da imkfln bırakılma· 
sabına da. Demokrat Parti hcsa- navasa~ı ı.ıııgiinılen itibaren ka· ilk )arclım olar:ık mılrcıtcb:ıta sul~r nltıncla kaldı{lındaıı mıina· mıııı'lılıı i~temiştlr. 
hına da cidden yaı.ıktır. l~dıl~olclu. tevzi edilmek lizcrc 1500 lira kn~ııt durmuştur. Diğer tar:ıftan nivanet lslerı 

1 1 • k başkanlı ı da bullın ,!Jlzlerc h•k • ''~ • 
Kısa zamanda bu anlaşmaz ıh Baclarından amelı'yatla gôndermiştir. n sanc:ı zayıat ye ·tur. ,.1 l\aralvın~•n , ,. lıir tamım ~ ollamı~ıır. Bu tamim 

karşılıklı iyi niyetlerle çare bu· I iskcnılenıncla f'ransız 'a!ııırıı k:ı1asınıla de, ''rı·ı'lrcek "Bazların tam~ 
ı ,, u it eleriz ayrı an ikizlerin durumu • ·• unncal'ını m e · İskenderun, 24 (T.H.A.) boğulanlar mıvle clıni me\zıılnrn inhisar el 

USTA ALINACAK 
nazik Jliıkünı suren şiddetli fırtına Bcyrut cirnrında kııraya otu· lirilmrsl, siyaset kar15tırılmama 

Chicago 24 (A.A.) _ Bugün dolayısMe llmandJ tahmil ,.e ran ve bilahare kayalara çar· ı.ı ehemmiyetle iht:ır edllmektr>
bur:ıda bildirildiğine göre, bir tahlıye fa:ıli)e!i durmuş \e sey parak parçalanan Fransız grmisı dlr. 

As. jclerde ~alı.-t.ırılmak üzere imtihanla bir usta işe alı · 
nacaktır lJstanın kamacı işlerinde çalışmış olması IAzımdır. 
Ye,"l?lıyesı ıo liradır. Talıplerın 6 ocak 1953 salı saat 14 de 
lıo~ere 87 No. lı As. Sa. Al. Ko. na muracaatları. 

(-lSU-20014> 

hafta ewel yapılan bir ameli· rlı cfcr inkıtaa uğramıştır. nin yolcularından 20 kişının de Hacıbayram camii eski vaizi 
vatla kafalarından ayrılan Bro- Bu arada limıınımızda çlmcın· il, 27 kışinın boğuldu~u ve 100 halen Ankar:ı milleh·ekıli Ömer 
die ikizlerinden bir tane~inin du to bosaltmakta olan Belı;;ıka ban \•okunun da )aralandıı?ı bugün Bilen hocanın durumu d:ı hu 
rumu ı;ok naziktir. Ötekisi de dıralı eChirstian Sheid ıı ~ilebi I,übnan makamları tarafından I ıfı!ina Pbetle bahis konusu edıl 
\'ahim surette hastadır. ,ıkan ani fırtına dolayısiyle ya· resmen açıklanmıştır. mektcdir. 
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Eisenhower'in 
Kore plam 
K~sm n a udaıdı 

nıa ı ı lnrlılr ı 

fl ' ;ı nl:ı ıl "ılı di 
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.S lambalı 3 dolgolı ıarit 

bir ohize. 

Peıin 135, taksitle 145 T.l 

1 

Kuvvetli sesli, çok sağlam 
5 lambalı bir radyo 

Peıin 145, ta ksitle 156 T.L. 

Tip : I X310A 
&uyuk radyoların biıtun ltw 

ııbatını hovı 5 lambalı ve 
3 dolgoh. 

Peıın 225, takıitle 243 T.L. 

D 

HAYATiNi 
UZATJR. 

U NU t< OYAR A K 
ci$ MAC 

S ABAH At<ŞA"'1 
oiŞ ETLERİNİZE 

M lS AJ 
y A p 1 N 1 z . 

lmtı,ıoı ~ııhıbı: SUliA!' KOIU .t. 
Ra sayıda yan ıslerını fiilen idare cıltn mu'ul mudur: 

MF.l.İ11 1'El'\'ER 
( l' A 1 A~ l G111Ptl'f•ılı ı. r,. MatbaaCllık 1 A ~ - İ!lanbul 

\ATAI' MATB it 

'-..... -.. ________ _,_ _________ .....,,__""""~~-~ 
---·--------------------------- -----·--- 2.; . 12 • 1952 __ _,.. 

Tıp . 

6 lambalı, band$preodlı, kısa dalgalı 
çok luks bir solon radyo$u. 

Peıin 395, taksitle 426 T. l . 

Tip : BX 402 8 

Pil sarfiyatı goyeı oz. 6 lambalı 
harika bır pillı rodyo. 

Petin 275, ıaloıtle 297 J. L. 

Yılba ında yakınhırınıza bir PHILIPS 
radyosu hediye etmekle, çok mak
bule geçen ve senelerce kullanıla
cak mükemmel bir hediye yapmış 
olursunuz. 
Daima rakipsiz olan PHILIPS rad· 
yolarmda bir ahizede aranan, ses 
tabiiliği, sağlamlık ve zarafet fazla· 
sile mevcud olduğu gibi, PHILIPS 
radyolarımn o kadar çok çeşitleri 
var ki, gerek bütçenize gerekse 
zevkinize en uygun modeli kolay• 
hkla bulabilirsiniz. 

Tip. BX 500 A 

Trknık mukcmnclıyr ıın ,,. zer of et n 
bır'e:ıığı emsolsız bır solon rodyoıu. 

CD 
c:ı 
:ıa 

o 
"' c: 

Pcıın 34S. takııtle 373 T. L. 
6 lombolı, 3 dolgolı, ayr•co 25 •e 30 
mctr!'!ltk kıso dolgalor bond~preodlı. 

1 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat llônları 

A .ıgıd,ı mıktarı )azılı 2 p:ııti ko) n clı 7/1/u:n ı; • .ıınh 
hizalaı ında :'.\ zılı .ıatlerdc E ... ki eh r \~ S . \l Ko (. tıı 
alınac.ıktıı Sartıı:ıme i Ko da \C ö leden C\\d ht \nk.ı 
Lv. ;,, ilan kı mıncla gorulür. Tel,tlif mektuphrınııı ıh:ılc o; 
tınden bır saat C\'\ clınc kııdaı· komi ) on. 'er.ime ı. 

;\1ikdarı l'utarı Trnıin,ılı 
l'on J.i 1'11 1.i ra 

1hal<' 
,.---D-O_K_T_O_R __ --.. - ı . 

Raif Ferit Bir 1 ı..;.._-~o-0 -----i-~·-gg_ci ___ i-~-;~---<4_7_;).,-1_9_7i-~-, -
!.!ıııti 

\' rrrm " Dahili Hastalık * 
ları ~tütchassısı 130,000 adet portak, 1 açık ck$ıltnır ılc il 1/fl.>3 PE cm ı 

Muaycneh~ne Heşılıta~ saat 10.30 da Sclınıı}e \s Sa \I. I\o d.ı atın ıılııı. c.ıktıı. Be 
Tramvay cad. Emniyet San hen 10 kuı u ,..rı;icı terıunau 975 hr.ıdıı ~.ırtıı.ınıc , Ko. d 

1 
goriı1liı. (4827 - l!l!HOı 

ı .arıında o t~ lc.I * 
84395 .. \Juaycnc 17·19.5. ı:v 'i700 kılo ko)un ctı kap.ılı zarfla 6 Oc k JlJ.ı3 alı sa ıt 
\ ılı Konağı t:an No. :i:! 10 d:ı Oı.alp h Sa. \I. l\o da ~atın alınacııkt· nılıt ı 11111 k.ı 
Başaran Ap K:ıt 1 reıeıon· ruş geç cı temınatı ı 15:i adır S r•ıı m ı Ko c' o u ı 
R'tRıı4 Teklıf mektupla ının ıh.ılc aatındcn ~ r s, ı ..,, \rllll<' 

••••••••• - dnr komı )ona \c11lmc . 11!114::-ıcımı 

--· DOKTOR 

RİFAT iNSEL 
tarı, Masurun ameli;ats11 
tedavtst 1 
!lilş1ntası - ftıımell Cıc 
Suln .\11art ~o ' r,ı · 

M~ı~~ I 

* Kapalı z, 1 r .ı 560 GOll llp lık clrkl OJ il .:ı u l 1 

gunu aat 16 d ı \nk:ıı:ı 1\1 S H. 2 No lı s \I l\o 
alınııcııkt· Bedl'lı 130 noc lır ~eC:l<'I 1 1 n 1 11751 1 tıı 
E\sar 'r "rlnamc•i Ko dı \O ögledeıı r \rl 1 t ı,, \ 1 r 
kısnı ııd:ı ı.:o ~ıliıı Tcklıf ııırktuplarının ıh lr 
al c\\clııır kıd.ır kom ~)ona \Crtlmc,ı. 

* Bır det B.ıhu ı marl..nlı \C'~a b ı nı:ırkı d ırl' ıııd bır 
adet c ına"ır ' ı.. tn.ı ın kına açık <'k tn r il' 31 12 Hl!i" 
çar :ıın.,a at l:i dr lzm ı l\a.a ı\• S .• \! ho ı1 t•n lı 
nacaktır Ct8'7"i-20117) 

inek sUtOnden yapılmış tarıyıQlır 
basloytcı olı!ı.~u tadır tııı. dıurıtı. 

''jfpıı;;;;;;··"""'· 1 

PA5röRiZE 1 

IDILMi • 

ALEMDAG 
Tcrııyaglarındil i~~" mıkroıt 
bulunmazı ~ ,,,..,""-·---.... 

Alcmdag sır.namuz için bır garıntıdır. 

1 

~atı drpo u D:ıl .pazar ~.ıııgrr· 
c cı l d 'J ı ili Tel 2413!.I , .. 

AYDA 1.0 
12 LiRA TAKSiTLE 

Dİ\ ITJ:'\, FRJZE :'ı!EL.\:SJ 
I\um:ışlard.ııı 

lsmarlama Manto'yu 

1 20 • 140 • 160 • 1 80 

Liradan 
s.\ı. \il \ r rb 

K \it \K.\ 1.1 
Mlı r c ndc ) aptırabılır· 
s niı 
!llahnıutp, şa l\:ıpalı~·ar•ı 

ı.. pı~ı 'anında ~o 18. --· ~ r -, 

1 "~' ~ ,!, ~.\~ 1 
tb~lııı rıı.ıktu 2!'1.-
2 n.ı ' :l unı·ti 

Pe1ın 320, tokııtle 345 T, L. 

,. 

_UG 
GOODYEAR'ı~ imal etm~kte olduğu on muhtel if çeıtt lôstık· 
lerin en üsıitnüdür. Dünyanın her bir tarofındo oldulu gibi 
nıımleketimizde ele ıasıik alırken en ucuzu aronmomokta oynı 
eb'otto GOOOYEAR ıası i klerinden en pahalısı olon RO.t.D lUG 
aranmoktodır. Gerek osfolt yollar. gerek ıoselcr, gerek yol· 
$UZ, orızolı mınlıkolordo diğer lôstikler ıle mukoyeuı ıdilemi· 
yecek derecede doho foılo kilometre yopmok kısaca 16stık 
dertlerinden kurtulmak için siı de dünyanın tııcrlibelerine 
uyorok ROAD LUG kullanınız. Veya hiç olmoua ROAD lUG 
kullononlordon tecrübeleri hakkında izahat alın ız. 

J ~2-2f 

oOııu YOZOllDE oıouı ıo ıo" tO~ 
UI ARDAN DAHA ruLA ım uA01 

YOK IOOOYU!I lAnluuıı OURl"OI 
U.$1NllU UDIR. 

Ankara Belediye Başkanhğmdan 
1 - Kızılelma mahallesin ı., ı\nofaı talar caddesinde im · 

rın 4241 od:ısıııııı 4 par rlindr hulunıııı Belediye malı şu~ ulu 
(41 ) 111:!. \'er satılmak üzeıc l\.1palı zarf usuliylc arttırma) a 
ı.:onulmu tur. 

2 - :\luhcınııııcn hrdclı (2 •500) lmıöır. 
3 - 'I'cmin:ıtı c ı:;:nı lir,ı < fıO) kııru~tur. 

4 - femınaı llrlcdı} c veznesine \'alırı!acaktır. 

5 - ~art namesi her gün t>~Jcdiyc Özluk 'c l\luamelıit til
durluğu kalcmınde gorillchılır 

a~fa nıılımı 4.50 
4 unru • ıs.-

llAn •d\ tası 2,.'>U 

6 - rhalesi :u 1»53 cuma ı:iınu • .ıaı 16 da fJl·lrdi}cdc top 

l lanan konıısvonda \'apılaraktır 
7 - t~tcklılerın 2490 savılı kanunun 32 cı maddesı ı.ara· 

hatı 'eçhıle nıızırlayac-akları tcklır nıektııplarını bcllı ı:undo 
fil hl<enıe ıcra tapu saat nn hcfic k.ıdaı nıakhuz l.ar~ılığında komısyoıı tıa kanlı 

..,...," .. ".1 .,.P•.1.,ll.,ıı-~ • .-·-~~.n.ı.ım-"•. _ı .flı_. , {:ına \·ermelcrı ( 1960U 
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