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Sovyet Başkan Eisenhower I le r 
yenı 

Dün)aca tanınmış AL!llAN 

•• ı ıuak nr'erlnln J'•DI part ıl IA• 

ıııa anıdılmia•ır. OIJ't!IP a Fabrika· 
ları .ıllmın,.anın ... 75 lhıl;acawu 

r:ıf'&n clhan~umtıı fain'lb!ardır. 
Tı.ırk17e MCm~•lll• 

.MEMİŞOGLU Katırcıoğlu Han İstanbul 

. . . . 
diktatörü, 

teklifini goruşme müsait karşılarım, dedi ! İhbar, Hekinıhan'da<< Kardeşler Cemiyeti>> 
Rus Iiılerbıiıı hu beyanatı Anıerika 

ıgiltere'de şüplıe ile karşdandı 
ve diye bir teşekkül kurulduğu ve buna 60 

l'AZA?\: 
Ahmet Emin YALMAN 

oun matbaanıı:ıa, lUthmet Fıl. 
:ı:ılurrahnıan An :ıri adında 

bir Pakistan nmne\'\ eri tarafın. 
dan )azılmı~ bir kitap geldi. Jlu 
eser bütun dümanın nıiisliiman. 
lannı kouıuniınıin luzaklann:ı 
kaı ı ikaz için :\azılmı • Cenubi 

frika mu luınanlanndan birkaç 
iıiınınct ı>alıibi bir araya gelerek 
<' erin geniş olçude neşri için 
irap eden mııddı lmUnlan te
min etmi ler ... 

ı 
kişinin dahil bulunduğuna dairdi 

:Nev~ork - Sovyet liderı ma· z f d •• k •• d • • 1 J • d 
~~~~~ ~:!!\;~~~1~:!~:u":~~:ı « a er>> un o sayısı~ a ırtıca a ey ıın e 
beyanatta, hem Amerikanın ye- 1 
ni Cumhurbaşkanı .Eisenhowerle 
bır gbruşme ~apmaya ve hem de 
Kore harbine son \'erme~ e ma· 

bir yazı yayınladı 
ıur \eni bir te~cbbuse taraftar Gazete 
olduğunu söylemiştir. 

a:\ew York Timesıı do Jamcs 
ne tonun imzası ile çıkan \'a· 
şington menşeli habere göre, 
Stalın Batı ile Rusya :ırasında 
ıUıhl; bır ihtilafı kaçınılmaı.e 

telakki ctmcdiğıni de kaydetmi~ 
tir. 

Stalin, Reston tarafından 18 

( Hıııuıl lltt'ıallirimUl•n) 

Malat"a, 25 - Ba$muharririmize burada fiUnlan !rlylem~tir: 

Aralıkta unulan 4 soru~ u ce\•ap I' 
landınnıstır. Bu cevaplar dun r 

talin'in ı;özleri hakkında her 

1 

Ba~kan F.isenho\ıer'lc bulu ma ı:ecc Vaşıngtondaki Rus elçilisi 
hangi bir trfsirde bulunmıl an ,.e Kore ~enuu~a da.~r .~enp!ar kanalı ile alınmıştır. ı 
Amrrika c. Ba~kanı Eisenlıower \tren ıso\let dıktatoru Stalın <Dc\amı, :;a: 7 Sü: 7 de) 

yapılmı olan sulkasd tahkıkııtı Lugıın de de- •- İlçede yaptıfımız tahkikatta böyle 
,·am etmı~tır. Dün geç 'akit Hekimhan ılçe. bir cemiyete tesadüf etmedik. Ancak orada 

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

Bütçe Komisyonundaki 
istifalar bir ihtilaf taşımıyor 

sinde şebeke ıle altmış kadar ~ahc:ın ilı?ı i iıç karde~e ait bir kahn•ye, Kardesler Kah\·e-
bulunduğuna daır \'ilaycte bir ıhbar yapıl- si isminin \'erilmiş olduğunu öğrendık. Bun-
mıştır. İhbar neticesinde Vali, Jandarma alay dan ba~ka bu kahl'enin müda,imlerlne de 
komutanı 'e Emnıyct müdürü ilçeye gitrnış. Kardeşler adı \'erildifini tesbit ettik. İhbar 
ıcr, tetkiklerde hıılunmuşlardır. Yapılan ih- asılsızdır.• 

harda, ilçede · Kaıdcsler cemıyeti • ismi altında Adı geçen cemiyetin İrandaki ·Mlislüman 
bir tc,ekküllln nte\•eut oldugu iddia edilmiş- Kardeşler• cemıyeti ile il::isi olduğu söylen. 
tir. Kendi ıylc görüştüğüm ilgililer bu hu- mektedir. Cemiyet başkanının ismi llüsnüdilr. 
su~ta malümat 'ermek i tememlşludır. Bu- Son dakikada öğrendiğimize gorc Adalet Ba-
gıin geç \akit o~rendiğime göre , 60 şahsın ı kanı Malatya Valisiyle telefonla bir görüşme. 
dordu tevkıf edılmııstır. Cumhudyet Sa\cısı de bulunmu~tu. Yapılan görii~enin hadise 
Celal l>ınç kendisi le görüşen gaıeterilere meumı, Sa: 7 Su: l de) 

Ortada. görülen usul meselesi, parti içinde bir 
aile işi kabul edilerek kolayca halledilebilecek 1 

bir mahiyet taşımaktadır «Hakimlerimiz 

Bediizzaman' ın 
Duruşmasına 
Başlandı 

Dtuuıl Uıi!ıcl>irlm{ı 

l\JÜCELLA GÜRSEL'dton 
Sam un, 25 - Samsunda çt· 

kan «Bü)ilk Cıhad. gazetesınde 
Bedıızzaman Saıdi Nursi ımzasını 
t.ı~ı~an •En bü)ük ı pab adlı 
ı;r.akalede dını 8lc.t €'dcrck dev. 

<Dcumı, Sa:7 u: 2 de) 

Kitaptaki c as fikir ısudur: 
•Kızıl Ioskof empcljalizrn Amc 
rikada 'e garbı ıh rupada boz
sun uzr.rinc bozguna uğrayınc-a 
\e lzak arktaki pliinlaıı nıııka
Hnıctlc kar ılaşınr:ı, hıltiin kuv
H'lb le musluman mcmlcketler
ıle tanrrııı.a geçmiştir. Hir taraf-, 
lan kendi nıemleketindcl.I müs. 
lıımanlan sistemli bir şekilıte I 
imha t'ıtcrkcn 'e hertıırlu diol ı 
kaııaaljcrin dıışmnnı dl.>e hare
ket cıf'cı kl'n, ıı.lam memleketle
rinde 'aııııgı lH'opagandada kn
ınıınlı.miıı isl:ımi\'clin do tu \f~ 1 
haınısı olılu u, ı~l;1mi)cllc Lo
ınımilın ara ınıla fark 1ıulunma
dıgı \C nııı lıımıınlann komuni t 
idare altında rahntı;n y nşadılila
rı llrı i ~111 uhi)or. ~o\') et Rus)a, 
mu lumnnlan birlıirinc katmak, 
nral:ınnda sınır \C 2ıimrr. hu u. 
ınrti :>aratmak 'c herliirlü ihti
laf i tidatlarını nzdırmak iı;in 
climlcn gelen Jırr en:ıati ~ apı. 
3 or. Orta :ırkta Kıirt dam ını 
h:ı lıca il~h olarak eline almış
tır. Suri c 'c Lubnancla gen is 
bir ) erattı fcı.at iıleml yııralmış
lır. Irak \C iranda bulunan ko
miıni t gizli t~kilatı gittikçe ge
ni lctllbor. ~lo kom i,>asctinln 
sa:> el eri asikirdır. nus komü
nl tlcri her tarafta fesat 'c anar
fiİ 3ar.ıtnıak \e mc.>dana getire
cekleri h:ırnbrler üzerinde eı.ki 
Hus Çarlığından artakalan ,.e 
do,>mak bilmeHn emııeljaliını 
emellerini yürütmek istiyorlar.• 

He~ecanlı h~disclerdcn ho~la-ı ka menfaatlerını D. P. de çokün· ule ait b~ ı:örüş farkı \ardı;. LJ ki 
nar.tar bıitçe komis~onundaki is- Luler peyda ?imasında. arı~:nıar Mcv~ut kaıdelcre ı;ore, butçe 

1 

yan 1 lf » 
lifaların ciddi bir ihtilaf mahi. ı da lıelki sevınmışlerdır. F aknt ko~llSyonu ~ ul mı:;sel~lerınde nuııuı Uuhllbır{nıl:dın 
:ı·eLıni taşıdığını ve türlii türlü i.ıyle sanıyoruz: ki hay~! suku-ı muzakerelerımız: .. Mkımdır. Hu· Ankara 25 - Adalet biıtço-
buhranlı gclismclere yol acacn· luna uğrayacaklardır. \aptığımıı. k(ımct bu~da mııda~alede bul.u. sinın bi.ıtc•c komisyonunda gcirü· 
ğını sanmı~lardır. Kendi politi. ı tahkikata göre ortada ancak U· namaz. Dutçe Jrnmısyonu Rebi üldüğu sırarl.ı soz alan Adalrt 

• • 1 En\'er ·~clakan, Başb~kanı~ ~~ul Uakaııı O man Sr\·ki Çiçrkclağ 
Vereınden Olelıler 111.esclesınr. claır p.az~.rıe~ı ... .,u~ı- i\Ialııtya suıka~tı hl'ıcli e ine de 

ku !opl.ıntıcla 1lcrı surduğu bır 1 temas ctmis ve Türk hakimleri· • ik h mütaleayı encümenin haklarına nin bu hiıdi e kar ı ında uyanık 
gıtt ce aza yor bır müdahale ı;~ymış Ve sır! \I• bulunduklarını belirtmiştir. 

..::. ul ve an'anelcrın korunması ba· 

Prof. Tevfik Sağlam, İstanbulda 1945 yllmda 
2247 kişi ölürken;· 7951 de bu rakkam 

1496 ya düştü diyor 

kınımdan istifa mı vermeği doğ. B 1.. k 
ru bulmuştur. Encümenin ikinrı UŞuff ,..ffll 
reısi Profe ör Çelikbas da bu go· 
ı üşe ve istifa kararına işlırak et· 
mistlr. Yoksa işin içinde Demok 
r3t Partinin bünye i ile :ılAkalı 
bir ihtiliıf \ eya §ahsi bir infial 

lzıııiı•'e 

Gidiyoı· 

Kitaıı alıibl, kml i\losko!lugıın 
bir ga.) e.) c \11rnıak içın her 

hile. fc at 'c trZ\ iri mübah gör
dıigiiııu 'c ahlak \ e fazilet pren
ı.ıplerini l\iiktcn ink:ir etliğini 
hatırlatı.)or. İfade ine göre, ko
nıiıniırnin ablak tcl4kklsi şu söz
lerle hulis:ı edilelıiliı: •Komli
ııizmin a)ılma ına yara)an her-
ey b ldir. Ona engr.l olan heı~e · 

fenadır.• J.cnin bu noktada tok 
nçık konu nııış \C dl'mi~tir l\i: 
•Ahlak telakkisi, ııınır mücadc
lcı.i ruhunun haricindeki ka ·
naklardan geli,>or. Jfüim için 
hernc\İ ahlak, mır miicadclc i. 
nin menfaatleri.) le tahdit cdil
mi lir. ı: ki içtimai nizamı ) ık
ınaga lllra,an herşey bizim için 
ah:aka u,>gıınılıır. ))u~ınanları. 
ıııızl:ı olan mııcadcledıı )alan ,.c 
igfal, çok ıııııhim \ c faydalı u
r.ıtalardır. Zorluk kar11ısında uz.
taşmalar ) :ıpma&ı, zikzak hare
ketlere girismcgi, ricatlcr yap
ınagı mubah görürüz; faknt ga
) emizdcn aşma) ıı.. Uerne\i di
nin koklcrini dııııya yüzliııden 
kıız:ımak da başgayelerimlı.dcn 
hiridir. Komunizm nizamının 
r.n bu) uk dı·şınanı Allahtır. Al
laha olan imanı çiıriitmek için 
bulun kunctinıiı.lc çalı§malıyız.• 

Bugıın memlcketiıni1rlc . goı dü-
ğumuz fc at clıekesı, leh

mct 1 azılurrnhman An ari'nin 
biıtun miıslıimanluıı ikua çalı!)· 
tıl!ı Mılikcnin ta br.nılisidir. Kı
"' J\lo~kofluğun )·obaıhk nikabı
na biiruııcrek Jıariınimize sokul· 
ma~ı. her Tıırbıın milli gururu
nu renridc edecek, haslrr.t duy
gulannı galeyana getirerek bir · 
ınillı felakettir. nuna ka111 milli 
nmcadc.lemiz.i açark~n. filan \e 

filan fcnlin, mc,·cut kanunları
mızın şu 'rya bu e asına karşı -
işlediği fenli uçlarla uğraşmak 

Prof. l>r. 'Je, fik Sailaın 

Ocak a~ ı zarfında verem ha{. 
tası yapılacaktır. Verem Savas 
])crnegıniıı faaliyete baslıyali· 
beri bu sııhada elde edilen müs· 
bet neticeleri öğrenmek i~·in diın 
P.:ı~kan Profcsiir Te\'fık Sağlam 
ile görü~tuk. Bu menuda bıze 
verdiği izahatı asağıda bulacak. 

~oktur. T• rk llaradu A ııım 
hmir, 25 - İzmir D P il Blitçe komısvonunun \ aıifesı · • · 

k "ı dı B • .. en l\Ieelis Jdarc Kurulunda başgöstercn ih 
ço a6 r r. ıı eneum . tilif üze · k , 1 k 
içcrsinrle partiler arası mü na e· . . rınc ongre~ e ge me • 
betlerin "" dıiribt bir şckilile ce ten ımlına eden na bakan Ad· 
reyan eltığı bir ınuhitLir. Uura. naıı . .l\lcndcrl'sın. yapıl:ı~ı ı~r~rlar 

( ') S . ,.. s·" 4 ılel ilzerıııc son d;ıkıkarla fıkı ını cle-
l'\aını, a. • , ıı. 11• t' 1.11 • .. •• 

sınız: t;•S ırc ıı:.ı \"C cıınıartesı J:unu tz. 
«Türkiye, \'Cfemden en ÇOK r- ' ınire geleceği haber \'Cri!mektc-

ınusap olan memleketler arasın· v f 1.. dir. 
dadır. Bizde şehırlcrde ;ı:apılmıv .I 1 uflşı Fılhakika, izmir n. r. İl İdare 
olan i tatıstıklere göre yüz. hın l\:urulıı. arndııki ihtılafın hallo-
ollimdr.n 200 Ü veremden mtitc- Eğleııceleı•i lunduğunu Basbakana bildırerek, 
\ ellittir. Verem bizde öliim sc. behemehal 1ıınıire gelmesini ıs-
beplerinin başınd:ı gclmektcdır. rarla rica etmiş \'C Adnan Men-
Şrhirlerde tutulan istatistikler· Yılbaşı gecesi lstan· dercs geç \akit müsbct cevap 

Cl'ki rakamları kö\lere de tes- bul nasıl eğlenecek? ,·ermiııtir. 
mil edersek, meml~kette bir ~ ıl- -----------
da \'ercmc\en 40 bin kişinin öl· 1111 haftaki pa1ar ilive-
düğiinii kabul etmek icap eder. nıiılı~ bir kısmı bu bah\c 

talı i:. eılilmi tir. Jhı ilıhe· nu mıktarın ekseriyetini çoctık· 
l:'r ve gcnı;ler teşkil etmektcdır. ınbıle bir çok ~cnilikler \C 

Hıı suretle Türkiyeııin ~ ıllık ınad orijinal re İmler bıılaraksı. 
di zararı hır mılyar iki ~üz mil· ım. Paıar ı;üniinü beklr) j . 

<Dcumı, Sa: 7 Sıi: 3 drl _•.1i,..1• _______ _ 

Adalet Bakanının 
Hakimler 
Hakkındaki sözleri 

Ba~muharrlrlmiı Ahmet Emiıa Yalmu diiıa Jllklik hak.kında konfera.m verirlı;ea 

Düıı laiklik toplantısında 
bazı hadiseler oldıı 

Başmuharririmiz, konferansını verdikten sonra dışa" çı
karken meçhul bir şahıs tehaitkôr sözler söyledi. Diğer bir 
genç de Prol. öztürk' e karşı çirkin ifadeler kullandı. 
Türk De\'rim ocakları tarafın-ı 

dan rLAiklik haftasııı toplantıla. 
rından ikinci ı dün, s;ıat 15 te 
Beyaıittr.ki Marmara lokalinde 
yapılmıştır. 

Kalabalık bir iençlik ve mii· 

Beya111ııı111e dağıtaıı öğı•e 11cileı• . 
.ı aıtoıu Aıaıııı newer kfitlesinin hazır bulun. 

Ankara 23 - Dıitı;e komfsyo. duğu bu toplantıda konuşan baş 
nu bugün Adalet Bakanlığı büt- muharririmiz Ahmet Emin Yal
çcsi üı.erındc ı;alısmalarına ba~ man, Uiklİğin Türkiye bakımın. 
lamıştır. dan taşıdığı mAnayı izah ederek, 

Wc\'amı, Sıı: 7 Sii: 3 dP.) CDcumı. Sa: 7 Sü: 6 da> --------
Kaı•ayel yıırtta 
tahı•ibat yaptı 

Karadeniz ve Marmarada gemiler /imanlara 
sığtndı, birçok motör battı. Seyhan, Ceyhan 

nehirleri, Manavgat 1rmağı, Onaç, Korkuteli 
çayları taştı 

Karadeniz, ;:\Iarmara \ e Akde. J' de, Zonguldaga kadar sahille lr
nizdcki karayel fırtınacı blitun tibat temininde güçltik çekm"k· 
şıddetıyle devam ctmekledır. tr; bu hatta ancak fnebolu \'e 
. Antalyadan dönerken Adrcson Samsun iskeleleriyle iş y.apılabll 
lımanıııa sığındığını dün haber mektedir 
\•erdigımiz •Erzurum \·apuru, Bandı.=ına bkelesine yanasa-

urelh le 'akit kaybetmemeliyiz . 
.t\lllletlnılı.in , arlığını, lıirliğinl'i Ankua Pni\·cr llr. i Tıb Fakültesi iil:rr.nciltri t\Jerlis iinünde milleh ekillrrlne beyanname da· 

(l) amı sa· " Sü· 6 da) • ğıtmışlardır. nesimde bir millehekilinc br.)anname \erilirken görüliiyor 

fırtına sebebiyle bu limandan mıyarak limanımıza dönen Kon- ~~ ----•----:r-----------~-..ı 
çıkmak fırsatını bulamamıştır. ~ a vapuru, fırtına dindiği tak-

C\ ' • • • • • ...._, .. 

.... ' 
·~ ... ·-·· 

-~· . ~ 

Karadrııizdc seyreden gemiler <De\3mı, Sa: 7 Sü: 4 de) «Peynir gemi5i .•• • 

-



j GONON YAZISI j 

'ram 14 se-

Kira faciası 
1 tek çivi çaktır·' Şelürde peyııir 

l tı)feskrn buhranını gidrrmek ,.e bugünkü kira rejimini, 1 marn.ık husu· darb.f9ı basladı 
.\na~asa \C Rnrclar Kanuntı htlkumlerine U}gUn bir şekle .:;unda elinde~ e -..: 

ko)mak içın, ı.ı mayıstan E'\o~\clki hukiımetlrrden hiç birisi gelen t• hbütün Beyaz peynir fiyatlarına narh konma: üzerine perakende-

! 
esaslı ga)r('t göstrrmt'di. Butün )ukti. tilli Korunma Kanu- , gayre.ı arcl- · d"kk' " 1 · ' 

dl. Ev \·apmak cı u · an. ve ma.,:ıza arda peynır sıkıntısı ba~gösterme~e basla-
nundaki bir maddenin uıerine \e bir zUn1re vatanda ın 
omuzuna aktann:ık, hukuk devleti mefhumuna da a)kırı için ruh lt a- mı1tır. Bılhassa küı;iik esnaf peynir bulmakta bir hayli güçlü~e 
dü~en neticesiz bir harekettir.• lan vatJndaş- ı~3rtız k .. lm:ıktadır. D~n ~aptığımız tetkiklerden anladıt:ımıza 

1 _) Jar. pek ('abu~ "'ore .. topt?ncıl:ır Bcl~dıyenın koydu ğu n:ırhı dü~ük bulmakta ve 
'- \' AZ.\.N: bu gafletırrı- ellcrındekı maJları pıya saclan ('ekmektedirler. 

~...., 

HAVA" '"' ' ,, 
VAZİYETİ 

Zabıta 
Vukuatının 
Az olduğu gün 

Mecli te ,·\nayasa dili üze-
rinde göriitmrlrrde bu

lunurken, llanıduJlah ~uphi 

Tanrıüvcr, bir <1:1 ve edebi
yat ak:ıdemi"i kurulr.ıa~ı Iü
zunıuntı da ileri stirdıi. 

nedenberi. 
memleketimiz.ln 
hukuk sahne
•indo, bir ki 
mesrlcsi dur
maktadır. Şim

diye kadar bir 
hal çaresi bu
lunamlm:tsı i i
bariyle buna, 
bir kira di.vası Melııııet Ali Sebiik n in cez:ı s ını nn suretle, bazı yerlerde elaltından satı <ılar başlamış bu-

çektiler. Bu- lunrrıa ktadır. Toptancı pe;.·nir tüccarları, dünden itibaren talep-

Ye~ill~öy ~letcoroloji i:-1tas
Jonuııun tahminl!'rinr göre 
bugün şchriıniz ,.e ch,.arın

da hoıva çok bıılutıu ve a
ralıJdı yagışlı gr('ccekj rü1:
g;irlar }Joyratdan kuvvct.ı.i 
e~ecek \'C deDizlcrin1i1.deki 
J..uvvetli poyraz fırtına-,ı de
vam edecektir. Hala sıc1.ık
lıg1 azalmakta devam ede
eı:!ktir. 

Ev\'elki t:ün zabıta \'Ukuatının 
şimdiye kadar göriilmemiş derP
crde az oldu.!.!u tesbit edilıniştir 
l'nıniyct Dördüncü Şube ~lü
dlirü ~Iu1:ıffer Ermanın nöbetçi 
miidLir olduğu !?4 saat zarfında 
3 basit çalma h3disesi, bir bıc;ak 
la yaralan1a, bir bıçak tc.,hiri, 
~ dö\'mı:ok, 1 tehdit iddiası kay
dedilıniştir. 

E~ki iktirlar de\·r1ndr. çok 
alışılmış ve dilin1iıe iyice 
)'trlesn1i<; keliınell·re karşı

lık olnıak üzere bir takım 
olur ohna7. keliın<'lrr uydu
rularak dil işine lianun, res
nu daire ve m<'l.tl'p yoli~Je 
!ulrta cebri bir rere,,.·nn \'e
rilmeğc kalkışıldı~ı zaman, 
bu sütunt1·1 y.:,.1.dığın1 yazılar

da, bir akadrr.ıi kurulması
nın mutlaka ger<' li olduğu 
nu ilrri sünııilştüın. 

yeya daha do~ 
rusu. kira fJ.-

<iası demek de mümkfindür. 
J\<lalct cihazımız, meseleyi 

hukuk prensipleri içinde erit
meğe ueraşırken, dava bu sa
hanın dışına çoktan taşmıs ve 
bir ıilmre vatandaşın sefalet ''e 
perl$anlı~ına kadar gitm~tir. 

Kira dAvası, sen~lerdenbcri 
matbuat tarafından da incelen
mi<. fakat bir tUrlü hak ve 
adalet yolu üzerine ('ıkarılam~
mıştır. Bulunan çareler, hiç bir 
zaman derdi kökünden hal!c
clemomlş, dalma mcvzuun etra
fında dönüp durmuştur. Zaman 
zam:ı.n onun ak.isleri. Büyük 
~lillet l!Icclisinde dr. duyulmn~. 
JAkin orada dahl, kat'i bir hal 
şekline ulaşamamıştır. Bazan 
siyasi, bazan da hukuki ve iç
tlmai tczahUrler gösteren b•ı 
meseleyi, realitenin ve hukuk 
prensiplerinin tarafsız. ışığı al
tında tetkik imk!nları bir tür
lü bulunamamış ve da\a, bu 
~·Uzde-n, sinesinde ı:ayısu h:ıl:
sızlıkları taşıyarak bugüne ka
dar •ürfip gitmiştir. 

Bu davayı '·aktiıle Vatan 
sütunlarında ele almış ve bir 
hukuk adamı sı!atı;.·le men!~ 

neticelerini birer birer saymıc:, 
göstermiştim. H senelik tatbi
kat hayatı, beni kanaatlerimde 
haklı c:ıkardı. !tft"selcnin Bü
yük Millet )!eclisinde, bir ne
ticeye bağlanmak üzere olduğu 
~u son günlerde, tekrar mevzu 
hakkındaki fikir \'e kanaatleri
mi~i hclirtmek faydalı olacak
tır. Bilhassa tecrübe ve tat i
kat hayatına d·1yan3n fikir'('
rimiı:, kanun ,·azıımızı, bu hu
susta en iyi \'e doğru yolu tut
maıa sevkederse, cemiyete kar
şı olan vazifelerimi yapmış ola-
2ğım. 

!\filli Korunma 
Kanunu 

İkinci Cihan Harbi sırasında, 
·~fiil! Korunma• i!lmiyle bir 

kanun neşredildi. Bunun gaye
si, erzak ve eşya fiY1tlarıyle 
kira işlerinde bir muvazene 
\'e io:tik.rar temininden ibarettJ. 
Bu sayede, milleti kasıp kavu. 
ran karaborsanın beli ktr'Ja
cak .. hak.sız kazançlara mcyd3n 
verilmiyecek ve hayat pahalılı
fı da g(lya frenleneeekti. 

Kanun, ilk günler:le, kötn 
ruhlu insanların kalbine. hir 
korku salmağa muvaffak old·ı. 

Fakat bu korku. uzun müddet 
devam etmedi. Zira. tatbikat 
hayatı, o kanunun sryrek bıra
kılan ağlarından kolaylıkla sız
manın milmkün olduğu netice
sini verdi. Bu suretle tasıdıfı 
•milll• ,., ·l·orunma• \'3Sıflart 
pek (abuk klyboldu ve :ıtı alao 
Üsklidarı geçti. 

Neden höylc oldn'> Bunur
sebepleri bir dc"ildir F 
bunların basında, kanunun k:ı· 
raktcrinin yanlış tayin ve tes. 
bit edilmiş olması gelmek'e· 
dir. 

Filhakika, mahiyet; itib:1riylP 
bu kanun. hııkukt ve ıctimat 
olmakt;ın ziyade, fktısadi bı 
kanunrtu. Du itib •la, henilı 
yeni türemeğe başlamıı:; olan 
iktısadl cürüm mefhumunu ele 
alması ve onunla mücadeleye 
girişmesi icap ederdi. Bittabi 
bu mücadele. kanunun bu ruh 
\'e karakterine uygun bir zih
niyet ·ve elemanlarla olmak ge. 
rekirdi. Halbuki o, Iıialetta"lin 
kanunlar gibi. hukukun umumt 
c:erçcve!i i('ine almdı \'e hA· 
kimlerin yorgun omuzlarına 

tevdi olundu. Bundan başk3, 
ilk takip ve tahkik safhası, ik. 
tısat mefhumundan hah ri ol
mayan Belerliyelerc bırakıldı. 

İstanbul gibi büyük ,·il!ıyct
Ierde kurulan adalet cihazına 
yardımcı teşki:fıtta ı:alış:ınlar
dan bir kısmı, kanunun muvaf
fakiyetini değil. kendi şahsi 
menfaatlerini düşünmeği tercih 
ettiler. l';itekim bunlard: n ha· 
ı1sı muhtekirlcrle anJacıarak 
l\eseltrini doldurruBnın yolları
nı pek çabuk keş!eylediler. Vic
danlarının scsını dinleyerek 
çalışan Mkimler. gerı;I ellerin
den geleni yaptılar. Fakat. ka· 
nunu muvaffak kılmak için on
ların mesaisi kA!i gelemedi. 

Esasen son zamanlarda l\IiJli 
Rorunm k~runu, simitçi, bi:S· 

AVUKAT gQnktl 1~apı l~r~ karşı tıE!imizde n1al yok'. • demet:c ve fatura vermekten 
Ye Yollar Ka-

rekçi gibi günlük rızkını güç
lukle temin eden küçük esnaf
la uğraşmaktan ileri gidemi
yordu. lliç bir muhtekir, ka
nunun pentesine düşmemişti. 
Dlişen bir ikisi de, kanunun, 
Temyiz mıhkemesi içtihatları
nın ve:ra Koordina.c;yon karar
larının değişmesinden istifade 
ederek yakalarını sıyırdılar. 

nunu ve onu tatbik eden k;ıçınmağa ba~laını-.l:ırdır 
köhne zihniyet, vatanda~ları Diger taraftan Belediye mürakıpları peynir fiyatları hak
gayrimenkul ı;ahibi etmemek kında alına n narh k~ırarının tatbikatını kontrole devam etmek
ic;in elele vermiş miişterek<'n tedir!er. Dün şehrin muhtrlif 'semtlerinde bakkallar ve peynir 
çalışmaktadır. Bu yüzden bir ~:ı tan yerler kontrol edile rek gizli olarak mü~terilerine yüksek 
gayrimenkulün ruhsatını almak !:yatla peynir :;atan }'irmi iki dükkana l\lilli Korunn1a hüküm
ve onun in~aatını tamaml·•mak 1 ·i ,ccreğince zabıt tutulnıııştur. Du arada dükk<lnfarında pey
pck kolay olmuyor. Umumi ka- nir bıılundurnıayan bazı bakkallara da ilk defaya mah:>us ol
naat o mcrkt'Zdcdir ki, İmar ınJ.k iiıere ihtarda buJunulmu ~ tur. 

Dliıı şelıriıuiıde ha\·a bu
lutlu \'e yagışlı geçmic, riıı;. 

garlar poyrazdan kuvvetli 
alarak esnıi), günUn sıcak

lığı azamı olarak 7.-, as
gari 5.6 saııti.;:rat olarak 
L.aydedilıni tir. 

Nih•yet, yavaş yavaş li111 
Korunma Kanununun bütün 
mtle~-yirleleri, ölü yapraklar gi
bi dökülerek sahnrden çekildi. 
,~c kanunun yalnıı kiralara ta
all(ık eden maddesi, yerliyerfn
de bırakıldı. 

Dar gc1ir11 
,~atanda5lar 

Milli Korunm~ Kanunundaki 
k1 alar:ı mliteaJlik madde, 

dar \·e sabit grlirli vatanctaq
ları himayesi allına almıştır. 
BkLıyette, eşya Ye erz 1 k fiyat
larında tesisi zaruri olan mu-

müdllrlilgil hu mNot ve ıihni
yetle çalı tığı miiddrt<'e, İstan
bul rnC'sken hııhrnnının önlen · 
m,. ıne ııııkfın yoktur. Vali ve 
Belediye Reisi doktor Falıret
tin Keri 1, bu miicss .. ~e ile bir 
aralık nıiicadC'leye giri<;miş \'C 

onu yıkıp yenl ba$lan kur.ı.t'a
~ını sövlen1işse <\i, pC.k (,'abuk 
bu teşebbDstlnden vazgeçmiş 
,.e ic;leri oluruna terketml.ştir. 

İn1aat tnalıe~i -
arsalar 

HükOmetler. in :ıat malzeme· 
ıd iı;ln hiç bir faydalı te

s('bbü e gir mcmışlerdir, Bu 
s:ıh:ıclaki spekiil~s.\·on. nıühim 

\·aıcne '\'e istikrarın. kiralara miktarda ins:aahn inkişafını 
da teşmili kadar tabii bir sry iinl('miştir. Boş arsaların ucuz 
olama.:dt. Bu itib rla biz, dar fiyatla halka tc\'zii işi i: C", bir 
\'e sabit ı;:elirli vatandaşlarımı· !aci3clır. nunun için ne söylen
zın dli ünülmf'.'si ve himaye se azdır. 
edılm i hizumunıı, en ıeniş lştc 14 mJyıstan evvelki hfi 
m5.nasında anlıyoruz. Ve bu- kOmC'tlrrin aczinden clof;an bu 
nun sa lanma~nnı, tabii sayıyo- hareketler, şimdiye kadar 40 
rıız. N tekim bu madde. ilk za.. bin gecekondunun in .:.ı ~ ına imli 
manlanla, himayeye nnıht:ıç bu olmustur. Eline k:ızma küre i 
\atand;ı~larımızı, keyfi hare- alan herkesin, istediği yeri iş-
ket'c den korumakla kalmadı, t:ıl etm<' i neticesini veren bu 
onları sef:ılet ve peri;:anlıkt3n telılik('li hareket, m3:ı1cscf hii· 
da kurtardı. ki'ımetin önlivemedi~ bir ihti

nu marlderlen bilyük z:ırarlar yacın mahsuliidiir. Halk, nihı· 
goren g3yrimcnkul sahipleri, yE·t kendi vJsıtal:ırıyTe kendi 
:biilU Korunma Kanunu ayakta ba~ının çaresine b:ıkn1ak 20-

durılıı~u mlıddetçe, hiç şikA runda kalmış ve mülkiyet ha1<-
yette bulunm:ıdılar. Ve Anaya- tarını baltalıyan gecekondu dj. 
sa hükümlerine muhali! olan ,·ası, bu suretle meydanıı çık
bu kira m3ddesinin ilgasını is· mıştır. 
temediler. Sadt'ce hakları talı· Şuur1u bir mesken ve kira 
dide tıfrayan di~er vatandaş- politikasının takip ve intaç 
lar gibi, fe\·kalAde zamanların edilmemesi. ı\nayasanın -:nül-
sona ereceği ve Anayasa i.le te· kiyet ve tesarrufa ait hükilm
mınat altında bulunan menfa- lerinin tatbikini gün geç\.ik('e 
atl!!rinin iade edilt"ee~i gUnü, güç safhaya solmakt;1dır_ 
sabırsızlıkla beklediler. rr: ....,_ 

Fakat i t•. H üncü seneye r ı 

de girmiş bulunuyoruz .• ı\n:>ya- l~!!'l":~ll!'!'tl'!.,,!!'11~~~ 

.. hükümleri. hamaoısun oü- ~il ff~Wm ~ij tün vatanda 1ll'ın tizrrine gii- '- 1 " 
ncş gibi do du. Bütün zlruri il 1 
tahditler, ortau~n .k~lklı.. Her-! 
kes malında, dlıedı~ı gıbı te- .....- - - -
s•rrufta serbest bırakıldı. Ya'- Akdenizden 
nıı glyrimcnkul sohiplcclnin K d •, 
hakları iaıle edilmedi. Kanun ara enıze 

Çarşıkapıda 
Bulunan kacak • 
Eşyalar 

Eroinci Osman 
Keçeli bir sene 
Hapis yatacak 

--
Küçü~ hab .. rlcr 

_..___ ....................... _ ............ 
MUIİTTl:'i' ı:m:v 

11.\ST.\J.\:'IDI 
\rera I.ı e i matematik ö1trct. 

meni :ııuhıt t in F .• rt'v ha s tal<ın· 
nııı;tır , Bu cs\ i \'e d rrli Ö(,,.tet
menin b:ızı UlU\· J::ırı CelC'e maruı 

Çar ıkapıda Tiirkistan pasaj EroincilH:trn sanık Osman Ke- kalmt a da ~·apılan teda\·i lio-
ve apartn1anının sahibi .AbdürrJ - çelinin. 5 inci A Jiye ceza mah- nunda hastalı ın vchamcti ön
hını Ahın1bayın evinıle kaçak- kemesinde de\•am Pdcn duruş- lenmi tir. l\tuhittin F:rrve ge-('· 
tılık bürosu memurları tarafın ması dlın sona ermi~tir. miş ol .lun der. 3cil fifalilr dile-
dan bir arama yJpılmı tır .• \ra- Osman Keı;11Ji 1 ~ rne hanis , riz. 
ma nrticciindt• !!O bin lira değe- " ıene Yah·a('a siirglin vP 118:!9 BİR ıı:o:uLNiZ:'ıl 
rınde naylon kadın ve erkek e$·ı lira para cezasına mahküm ol t'ROP.\<i.\~ ·n.\CJC":t 
yaları but.unmuştur. Ennlar~ o~- mııştur. 1 Evrelki gece Beyoğlunda ıar
lı~n~n .. z1~1 e' ya ol.arak_ gctırttı- Bundan ba~ka. bir müddet ön- hoş bir halde komuniz:m lehinde 
ğını ıoylıyrn Abd.ürrahını !'-h~m cc Tophanede 10 kilo. ('.srar sa-. propaganda yapan ıranıza llil 
i~ay h~kkında tJkıbata ge('ılınıs- ~<ı.r~rn '.'.'akal1'rıan Brkırın de 5 scyin adında bir şahıs yakalan· 
lır. ıncı .\slıye C11za mahkeme!llndc nıı~t:r 

Jandarma Er Okulunda devam edrn duruşmosı dün sr!· Dliı; .\dliyeye sevkcdilrn ilam 

merasim 
Jandarma er okuluna yeni 

katılan ('flcrin and itme töreni 
dıln sabah okul binasında yapıl· 
n•ı 1tır. 

Törrnr \'ali \'e Bt'lcdiye B:ı~
ka nı ordu nı('n ~upl:ırı Ye diğer 
alJk:ılıl.ır ı~urak rtmhlcrdir 

İ stikl:ıı mar$tnı mii~e:ıkip ye
ni e r ler alay sanr:ığını ~rlJn11a· 
n11 , IJr, bunıl:ı:n sonra \'.:ıli erleri 
teftiş etmi tir. 

Tl'ftiş ten sonr.:ı Jandarma O
kul Kon1utanı Alh.ly Sırrı K3r
gan erlere bir hitabede buluna
rak Türk a kerinin an'anevt 
Türk kahramanlığını tebarüz et
tirmi tir. 
Jan~ rma Okul Komutanındln 

ıonra da \~ali ve Belec\iye Reisi 
Doktor Fııhrrttin Krrim Gökav 
da bir konuşma yapmış, jand3~-
m:ıları iç gUvenliğin tim~ali 
köy ve k:ısabJlarımızın yorul-
maz bekçileri olarak \•:ısıflandır 
mı lır. 

~l üteaki~en erler gruplar ha. 
Jinclt' bJyr.:ıl'lımııın öntin<le si-
15hl3rına el koyarak and içmiı
lPrdir, 

Bandırmada mahkemeye 

verilenler 
Ilalikesir ::!:l (Hu ~ ıısi) - Ban· 

dırn1:ının Paş.1n1escit Demokrat 

r.:ı rrmi$tir. ~a. :! inci Sulh eeıa mahkt'mesi 
Brkir de 4 sene hapis ve 27 tarafından t \ki! edilmi ıtir 

bin lira para cezasına malıl·lım ' 
~dilmiştir. ı ıılrt OTcmonlL 

Bir bar kadınını bıçai(!a- KAZ.\SI 

yan adam mahkur.ı ,,!du 1 Dlln ' bah. Zeyrekten . gcçm'..k 
tc olan şofur Ilayrrltın Gur 

. 2.!?.!"1!1~ .ı:::<'cesi Rryo~lundaki idarr~j ndeki 111:!6 plfıknlı taksi 
P•C" rJyllv harrnıl1. har k1 1l:ırın- \!us tafa .\tıl :ın is minde bir sar 
dan l\Tehrka Tosk~,·ı hı<':ıkla v<t· ho a çarpar k ınuhtelif yerlerin 1 

r::ılıvan Ali lfayati Kab:'l~akolın den 'aralanma!:ına sebebiyet ver 
Birinci ~ırceza mahkrrnr. in.ıl' nıiştir, 
cle\·am relen duru<;n1a s ı dün SO· 
n::! ermiştir. 

Hayati 8 "'senP.: 7 glin a,tır hap. 
sc mahkOm olmuştur. 

Bir mütecavizi öldüren 

kızın muhakemesi 

başladı 

Bir muddı!lt önrp Ramıde. ha· 
! a ının bakbl dükkAnında, k•ıı· 
ri isine teravüz etm,.k istiverı 
!\Trhmet ismindeki genci taban . 
ca llr ülrlUrrn Gülrrin mnhakr
me ine rliin 3 üncü Aıırccza 
m~hk,..m ~inde haşlanmışlır. 
Duruşma b:ışka gilne bırakıl

mıştır. 

ECZAHANELER 1 
* Af>.\l.,\R - nu,. ıka<lı, l!, rkl'1 

Eca. Jltybl-'lide, lbybeliada Eez. * U \KIILRUY - .lll'rkea tcıa· 

\'arJlı Cerralıı>a şa hastanesine 
kaltlırılmış. ehliyet:;iz olduğu an 
J3~1lan ~oför y3kal3nmıştır. 

\',\l,f }~M"liYET 
~il ot:ıa·Nü TECHİK ETTİ 

\'ali ve Belediye B~~kanı Gö;' 
!Jy dlin ıibleden evvel Emniyet 
!>.lüdürli.iAüne giderek vazif('leri
ne asalf'ten t yln edilen Emni
;et Müdürü Ahmet Tekelioğlıı 
ile emniyet müdür mua\'İni Ah
m~t Top:ılo~lunu tebrik etınis· 
tir. 

1 AI.F.nF.LF.llİ~ 
İT,\LYA SEYAll.\Tİ 

yoliyle de olsa, bir zümre fize
rinrte bu derece tazyik icra et
mek. onları en tabii hakların
dan mahrum bir halde yaıa
mala mecbur kılmak, hukuk 
de>·Ieti mefhumu ile kabili te

Bu hat S:ın1 ., 110 _ Sıvas de· Parti kon·"resinde belediye üye- nr•i. 
lerindrn lfcısan Zaralı ile bir * nESIKTAS - Nail Halit E~-'l . 

20 yıl evvel bugün, 26 ara
hk 1932 de Karndrnizi 

Akdrnize bağlayan ilk tren 
Sanı undan hareket etmi ti. 

1052 yılı yaz 3ylarında b:ı,a
rılı talebe li<'Yahatleri yapmış o
lan Talebe Federasyonu turizm 
nlırosu. bu yıl da ubat a\ıın1'.l 
bır Fransa - İtalya ı.eyahati ter
tip etıniştir. }lalırlanan progr1· 
ma gt.ire tal~be grubu İtalyada 
bir hafta, PJri :e 4 gün, Niste 
3 gün kalacaktır. 

lif de~ildir. 
miryolunun ikm:ıli ile a('ıl arkad3ş1, aınbar memuru Zahir Clrıa l:lhıff', Yl!ııi F.n. Ar11aTuıkc>7 ı:a. 
mıştır. Samsun .. Sı\'as tle- K 1 " k' b' d Oohtkıe ,f, rk•a Ecı.. 

jhmal edilen 
· 

1 
· 

1908 
:ıraman at ınıın ı ır vatan aşa 

nuryo u ınıaııtı meşru- kil!'"clliklf'ri i<lclia~ile mabke- * DF.YOGLU - M•rkl"a<i1ı. Ktn10u 

Eğitim Mütehassısının 

tetkikleri 
J-.ler tiyet inkıloibınt müteakıp meye \'CrHmiıı:Jerdir. "• Sıhhat; Talcahn1ıo, K•m•l Reh•I; 

ba~lam1ş, ecnrbi sirkrtlerin <ialıata-:ıa. Fındıl:lı ve Tıırıa f:eıanl!!,.rl, Orta ögretim mevıuu Uzerin. , 
KJnuna konae:ık bir tek ku- muhtelif zam3nlarda faali- Bu d:Jvaya Dandırma asliye 8ıthde, A ıı " J; ıı T11 .- ı~ aıııa~ı: Kıı. de ft'lu·ımizde tetkiklerde bulu-

ru madde ile, sittin ı:;ene, ceza ın:1hkemesinde baslannuş aımpa;a<la, Yml T· -ran Ea. uask<.i)dP, nan Amerı·kalı ı•ı·of"so"r ·romp· 
yrtle buhınmalarına rağmen b ı kt "' kira dlvasırun hal ve fasledil- u unaca ır. Haako1 r.t~An"'ı . kı'ns du·· n, 'lı·ııı· ~""ıtı'm 'lt'ıdu"ru" 
bir netire elde edifememh;ti. ı tt •1 

r.& '"' 
meyecf' i meyd:ınrla bir keyfi. A k b • ·ı ı l'k Ku""tahyada bı'r yu""zba•ı * ı-:lı ::-;o:\ - - llahmnt KUım ıle birlikte De".'o"'lu Olgunlaıma 

1 milyonluk fstanbulda 8 hi· 
di,)e ile 24 saatin geçtifi ilk dc
Ca vukubulmaktadır. • 

Bir katil kadın 
Yedi sene hapis 
Yatacak 
Sekiz ay kadar ~\\•el, Suttanah 

mrttr. kocası Sel.ih.ıttini hıç"'k 
lıy:ırak ölrhiren Gül::;üm Erkolun, 
I inci ı\ t ırceza m.·hkrmr~indc 

devam eden duru~ması dün sona 
ermiştir. 

Giil iim 7 S('ne 4 ay hapse 
mahküm olmuştur. 

Vilôyetle Belediyenin 

ayrılması 

,.ilfıyctle Brledi}'enin ayrılma
s1 iı;in ic:ıp cdC'n formalite)'İ ha~ 
zırl.ımak ii:'ere \·il~,·cte tamim 
~ör·derildi~i hakkı~da diin ya· 
pılan neşriyat dolavı<;i\c kendi
&l!P: gOrii~tüğümüz Gökay §Unları 
ılı)llemi tir: 

•- Tiöyle bir tamim gPlme· 
mi tir. l1esf"IP Düyük ~Iillet 
:\Tf'clisırıin alakalı komi!yonunda 
söru~li1mrktedir. i 

1fenDz ltfeclisten kararı alın
n1ayan bir kar.:ır hakkında tcb
lia:at yapılamaz.• 

Bir cebir kullanma 

iddiası 

Deniz Albayı Nami Oker"in 
zC'vcr~i Sabiha Okrrin A\'rupa
dkn kaçak eşya getirdiğini iddia 
cdrrrk ifar>e:;ini alırken, cebir 
1-.ııllanrfıkları irfdia edilen güm
rük müfettişleri hakkında savcı
lıka şikffy<'tte bulunulmuştur. 

S.ıbiha Okerin iJhhi durumunun 
hozuklul'l'unu ~öylrmesi Ü7.t'rine 
:\dil tabip tarahndnn mıı:lyene 
e<lılmfı: lr. S.lvcılık tahkikat yap 
maktadır. 

Fransa, Prof. Muzaffer 

Şevki Yenere nişan verdi 

Fran:.a hiikOmetinin tanınmış 
doktor Profesör ~tuz:ıffer Şrv 

k! Yenere •Legion d'honneur" 
nıt:anının Ofisi ·r rUlbcıini ver
Jıı::i nıC'mnuniyctle habrır alın 
rr.ıftır. Fransız Bıiylik Elçi . .:ıi ~1. 
de Saint Itardouin profesöre 
;ön<lerdi~i mrktupta. milste~na 
liyakatini takdircn hükt)mcti ta
rafından verilen k:ırarı bildir
ıniı ve kendtini tebrik etmi~
tir. 
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cmıA 

.\ Y 12-GÜN 31-KASrnI 49 
Rnıi 1368 - AR \LIK 13 
JJICRI 1371 - Rebiülahir 9 

va~au E7.anl 

Dil Kııruın~nun dilimbe 
('Ok fa ·dalı hiznıelleri ol
ınuştur. Bıı hiç bir zaman in
kar cdilrme7.. l·'ak~t zar~rla
rı da dokunm:lmı'J drgildir. 
Bu zarartır da. dJha fazla 
e~ki iktidarın Uil Kurnmu
nun bir İ{'ra rntmuru olmak 
\·azife ini ü~tunr atın:ş olma
sından ileri ı:rlnıi tir. 

TürlH't>dr "lı.ikim .. gibi cp. 

hirli:-.inrten J<ii,,.·liislinc. !lıli
nıind<'n cahiliıır, }·edlslnden 
yf'tmhiııe kad·ır hrrkesin 
bildiği ve ku1l1n(1ı ı bir kf". 
lime rar:..f'n hunu alıp d:ı 
:yerine •)·argıç" gibi her hl
kınlflan ze,·J-~iı ,.e 3drt.ı h:'
kinıd('ki man \ İ \'C kanuni 
ilSalrte suikastlı1a bulunan, 
h."ılı.ime ka1"11 duyulınası t:.
bii olan saygı~ 1 ıedcJayrn 
kaha saba, ta ıır tukur bir 
kclimrye ne ihtiy:tfımız \'Jr 
dı~ 

Eğer bu kelime J)il Kuru 
rnunca ortaya atılmakta ka1-
sa,·dı, ))f"J~i fa1J;ı 1 r:ıı h t11 
ma7flı. Nihayrt 'Türkfin se
lim zevki onu henfm.,cmcz, 
birkaç ,giin için(lf' flp grldigi 
gibi Ç('kilir giderdi. GrJI inin 
dr, ~idi irıiıı dr farkında hile 
olmazdılf.. Fakat hül~fımet ro
riy1f' )'a'1'3fl1'll:ık :roJı na ı;:l
dilinrt". r:>nh ,.." gurbü1 l•f'· 
llrnrl("t'İmh: ara:ı:ııntl;:ı er geç 
öliiıne ınahl\(lm hJstalt h bir 
kf'lime olarak yer alıh. 

nu yiizlrrce 'e briki de 
binlerre ınis2ldf'n biridir. 
Kanunlara )'('rle~tirilnıek, rt"S 
mi tamim \'f' ildn1ara so\uJ. 
mak, drrs J.Hauların-:ı. tıkı1-
tJrılmak sureth·Jp dfllmiır 
hirrr parazit halin<le giren 
bir sürli çtlimsİ7. \C hasta
hkh krlime ,·tırc.hr. 

llaındull.ıh Suı>hi Tanrı. 
Ü\'er ('Ok hakluhr. Ku\\·etll 
ve salahi}·etıi bir dil ,.e edP
J1i.vat akarlrmi. i kunılınah .. 
dır. nu ıtkadrnıinin görl'refi 
bir('ok i~ler ,·ardır. ı··akat 
bu i lerin başında, •a)ıkl.t· 
nıa• gelir. 

Ayıldanıaflan kasdımıı. !'U

dur: Dil Kurunnırıun kurn1u
~ıını1<"nhrrl dilhni:ı'e girmiş 

olan akla \'e ın:ın•ı??a, ağza 

'' lul:.~a. ramere ,., k('li· 
1ne yaıunıına uygun kelime
leri kabul etmPk, hunl3ra 
aykın olanların üstünden bir 
slin,,rr g('rirmektir. 

ikinf·i katrJ!oriye giren 
kelimPlf'r, sırll;ırını daha 
fazla htiLUın('t zoruna da,·a
nıış krlinırlrr olduğu için, 
bunların ayıklan1n:tsı da JJrk 
zor olın;ız sanırım. 

Sadun G. SAVCI ttl D ek k . 1n39 es'n nca on eş ,.ı on1e re ı .,. F.c1. Kıu:ukıınar Ec1, <:•nh•l?'litaııa, b 1 ye • cm ·ı ~ sen 1 ~ 1 · k 1 · · · Enstitu .. su", Işık J,ı·sesı, ve Nic:an. ur ısını yapı abılmıştı. k"f d"fd' T. la~ kan "t :Eea. C•t1iıkaı•ı Eu.. ~ v 
de, bu kira machlcsi kanuna 19:?-1 ~·ılında kabul edilen bir tev ı c ' ı * ı:vt~1· - EYılpııılLın E %annl taşı orta okulunu gezıniştir. Saat ~.\B.\H 
e1':1endiği zam<ın. hiikümctlcrin ı kanunla bu çetin inşaata Kütahya 25 (Htt<iH'li) _ Yüı- * FATiH - 6l'hııı<icha;ında, t ı- 17 de i~tanbul Lisesinde Orl.ı. ÖGLE 

O~ KELb!EYI.F. 
07.23 02.37 
12.15 07.20 

yap3cağı başka işler de vardı. tckr0tr ba,ıanını~. Türk ınü- ba-:;ı "fehmet . .\Ji Öliicü Saray nıııın lhkkı F.ea. Karıı--iı1111'111t F.('ı . Ak· ö~rctim müdlırlerile yaptığı teop- ı İKİ:-.10İ 1434 
16.47 
18.26 

09.48 
12.00 
Ol.39 

Slalin, Eiı;;enhowrr'le gö
rüt;nıiye hazır ohluğunu "'ÖY
lemiş ... 

ırerşeyden e\•vel, bir mesken, hendis ,.e işçi~inin eıneğile h:ımamında, li~e öğrencilerinden ıarard•. zı,..,. :-; En, Yedilen!• Ea. tantıda Profesör Tompkins, o-ı .\KSA~•I 
politikasının ayarlanmnsı \'e ,\nkara ... 1\.3,.seri hath ile birinin ırzına geçn1eğe teşebbU3 Jlatııt '.\lrrkeı E cz, ku! mü<lürlcrile ü ,rctınenlerin \"ATS( 
düz yola ~ıkarılması 13zımdı. etmic:.fir. \' Uzbaıı ı.:akalanarak * K.\ ııt:ııY - Aihnı:'Ja, !-ferin işbirli " İ mevzuund:ı bir tebli !Cfc.~.::IS:::·:.:\.:;K:..._ __ ....::::::::::::....._~~:..ı 
Bunun irin de, Anadoludan İs- beraber bu da ikmal edil- w " EeıAnı> ı. ~ d Ç ı ı 

05.38 12.52 Sülliyene bakma, söylete
ne bak! ... ıSnd~rılın l/CU'ı •• " mi~tir. ağıreeza mahkemesine sevkedil· * 1 sKt I>.\R. hr -:t r Kc an ı:ca. vermiştir. Dugün e apa Eğı· Gilıetımıu 

tanbula '·Aki insan akınını tah- T•~LCF.'.· "T''I mi,tir. Yüzb3$1 ~lehmet Ali Ö- * nF:YKOZ v• BARiYER _ Her tim Enstitüsünde aynı mc'vzuda rıılmıır baıd.ıın, T \TL! F.RT 
d ·ı t k b' . 1 t ~ ·' ' ' s . 

ı e rne , ına ınşaa ını eş- ~;:;:::::::::::::::::::::::::.:,t~U~c~il~t!ev:k~i~f.•:d~i~l:m~i!ıt~i~r.~ ...... ~"":::•~·~·•~b<:·~:ı~ ................... ~b~i~r~k~o~n~l~e!r:an:s:_:'~'•!r!ec~e~k~t~ir~ ....... ..:;:::':"':•:•:•:
11

:~:"::::::::::::::~::::::::::::::::::;::;::::":!. ,·ik eylemek, bu husustaki mal-
4 7emenin hariçten ithalini ko

laylaıtırmak. Devlet ve B•ledi
yeye ait arsaların halka satııı
nı sa~lamak ve orta sınıf hnl
kı mesken sahih( edrcck kredi
leri bulmak gibi ştylerl tlhak
kuk ettirmek gerekirdi. Bütün 
bun lan bir program dahilinde 
tahakkuk ettirmek, ışı ciddi 
surette ele alan bir hükumet 
için güç delildi. 

Jfalbuki 14 mayıstan evvel 
gelip geçen hükOmetler, bun
ların tam aksini yaptı ve iza
lesi kabil olmayan bir mesken 
buhranının memlekette kök 
•almasına Amil oldu. MalOm 
olduğu vcçhile, hüki\met1er. 
istanbula ve Ankaraya vuku 
bulon akınlarla hiç meıgul ol
madılar. 

Belediyeler, inşaatı te~vik 
eylemek şöyle dursun, onu ön
lemek için her çareye başvur
dul.ır. BLhassa İstanbul imar 

u u ti İst ntıııl 

- Kolay gelsin, ~eşide Ha· 
nım! Ne dikecek iniz, oraya? 

- Öte yandaki maydanoz t0-
huml<lrını karıncalar tac:ımıs 
da buraya yeniden dikeceğiz. 
Toprafı çapalıyorun1. 

Keşide baıına, Güneşten ko· 
runmak j<:in kırınızı renkte be
v3z benekli bir h·umaş sarmıs. 
uçlarını ('ene inin allınd3n dü. 
ğllmleınişti; ıırtında r.ırıın kol
hı bir bluz '"ardı: rahat iş gör-
mek için pJntalon gtymiı, pa- .f,!itliği zamanki siyah önlüklü, 
ç:llarını bükerek dizlerine ka- beyaz fiyongalı ve beyaz yakalı 
dar sıyırmıştı. İncecik. fakat kiiçücOk kız cocutu ınanzarası
acl:ıleli, trni sıcak bir vücut. .• nı ·hatırl:ıdığını anlayınca şaş
gtinesin yakmJdan. esmerleştir tı . Demek kı farklna \'armad:ın 
mcden bir elma "reya n:ır imiş- güzrlli·~ilc kentli sini t.1 o yaşta 

çesine aslındaki peınbeliğini kır mc-gul ctıni.}t.. 
mız:ıya çe\·irerck cil~ladı~ı bil- Y:ılnız bu kadar mı? D:.ıl ab-
tiin mana ile sıhh:ıtte bir yüz lı,sılc yaşlı .:rna~ının da - he-
tözlcrinin içi ülilyor. Hıı ... üz- men heınen. ~irhirlerine eş -
lrr düşUnceli, kederli de olsa bambask:t., halıs fırı ırkta rast
ferahlı~ını kaybetmij en c:ıın l:ın.Jn _ur gibi ince, duru beyaz 
gobel: ren·"inde, sarışınlara t~n " 1 İ"'cll klerini de c:imdi gö· 
mah~u!l ışıltılı, nemli. çocuksu rilyordu. 
g(izlerdir. )lüteahhidin karısı, O bı~nları düşünürken capa. 
tçjnden: sırı elinden hırakmıyan Ne~i-

Ç k .. ) k t k"t'" de sor']U: 
kD.tür ~irg~:z~' ço aze, u ur - Sizi~ c:ımlı kö.5kte yaşlı 

Diye soylendi: on sekiz, on 
dokuz yaşlarında olmanın gü
\'cni, serket:Hği bütün varlığın
da. hJtPketlerinde ve bakışla
rında okunan Ncı;ide'yt birinci 
defa, anrak ~in1di rlilck:ıllc göz. 
flen ~eçird:ğini biEyordu. O 
güne karlar hi~ rhemmlyet ver 
mem!ştl; vermedi~in: sanıyor
du. L~kin onun ilk n1ektebe 

blr m ı :ıfır var. Akrabanız mı? 

- Dcl!;il. hocamdır, benim ... 
büyük 3.limlerdendir. 

- Ya! Ne okutur ki bu efen 
di., 

- Felsefe. 
ilk meklep t bsliinden öte 

sini yapmamış olan Gürciı kı 
zının aX-zında, haff bir aya!• 
ct:::ha rıktı . cap· vı tnpı ~~3 vur. 

- 12 -
du. Baki'nin hocalığına, bir i· 
lin1 adamı oluşuna hayretler i
çinde kalmış J::ibiydi. ,\rtık ko 
nuşn1ayı kesip çalışmak istedi· 
fini halile anlattığından l\telfıl 
birkJç yasemin mürgünH top
ladı, o taraf;ı bunun için grl· 
miş :öründü, çilten :ıyrıldı. Ay 
rılırken camlı kö'k tarafına 
bakmı,tı. Tül perdelerden biri· 
ııin kımıldadı~ını gördü. C::-ıll· 
h1 Baki iki kadının kısa süren 
konuşn1a sahnesini seyretmişti, 
ıaı...in eyrettl~ini .sezdirmek is
trnıemişli. 

İkindi ü1tü idi. çağrılan Sa· 
m:ye llanım. ç ığı··ılına~ınd~r .. 
mrmnun tel5-ş içiııde ı;eldı. A 
r.<1~1. karde~i ve kenl!isı. ü~ti 
ete, Baki'nin en rıdık, emirle 
ıine J:özli kapalt itaat eden 
rr.ilridlerl idiler Ona paralı. 
şık. okuyup yazn1~,. G<'!rblıla$ 
n:iş hanıml3rınki ıibi t:ısavru. 
f·ı az çok ilim crphe-ınrt('n dt> 
öğrenmiş, F.flfıtı'.ın. Aristo. Plo· 
tin ve Bontroux'ların fik:rle 
rinden bir şPVIPr kapmı,. ayrı· 

ca ~Jü.,lüman mi.ıti•i mir::ı göı
den geçirmiş olarak münc\·ver
CC"ine değil, tekke et•vhler!nin 

kerametine inanan cahillerin ve 
Z•yıf iradeli. doğu1t:ın fe\'kaJa. 
del klerı k.ıbule i~thlatlı yarı 
cah ı c. in imJnile bağlanmı1-
l:ırrlı. 

Canlar için Bakı, krnrlilerini 
il.\hi cezbeye ve bizzat 113ha ka. 
vuşturacak ı~ tb-ül -Arifin idi. 
Fiil ve hareketleri ne derece 
acaıp, hatt~ 11 ;ule, teamlile ve 
zahiren ahlfı'·a uymasa yine 
tenkld edilrnıez'li. Jlf'p~i bir 
hikn1ete d3yanıyor; hır mAna 
t1Ştyordn ve o hikınetlc mfı
na) i gafiller ka\'rıyamazdı. 
Şeyhin emirlf'ri ancak teretl. 

dütsii1, ınuhakcn1esiz yerine 
getirilmek. p k zor da olsa 
yapılmak sartile - yapmamak 
,\llahın iradetinr k:lrc:ı koy
m.:ık nt'!Vlnden sffedilnıez bir 
serkeşlik, h:ıkiki k~rirlik irli • 
·rlıdar• a kavuşm:ık m:.ırnkün
dü. 

S:-ımiye Hanımı - otuz ya~ın· 

da idi • ikram ve iltifJtlardan 
sonra camlı köşke, Baki'nin ya 
nına yolladılar, ikisinı yalnız 
bıraktılar. Üzüm .gibi denilen 
esmer güzeli idi, başından ol
dukça dedikodulu bir aşk va· 
kası ,gt'çmiş, u1.un miiddct bir 
ecnebi ile yaıamış, ayrılmqtı. 

İsteri nöbetlcn iı:inde kıvra· 
nırken Baki ile karsılaşmış, ya 
tıımıştı. 

Konut;ma uzun sürmedi ve 
kadın epeyce şaşkın, fikri yük
lü halde akşam vnktı S<'hre 
döndü, Kö,kten ı:ıkmarlan önce 
dadıdan Giircüler'e dair ma 
lüınat ıldığını ö~renen l\.le-
1.ll'i merakta bırakn11ştı. 

Baki o akşam büyük köşkle 
ev sahiplerile beraber yemek 
masasına oturdu: iştahlı, cer
bPzeli idi. ·GülşPn. i. R!i1:• ter 
ciimesinden beyitler oku•Jıı: 
materiali.,;m ile J:pritüallsm fet. 
sefcl-'linin münakaşasını yanlı. 
Kahvesini içtikten sonra ~tc

IAI'e· 
- l\tehtap var. dedi. mül\aa-

de buyurulursa bah~ede şöyle 
beş on adım yürüyelim. 

Büyük kö ·k çam ve ıhlamur 
tarla çevrili oldıı undan lo:r 
lukta kalmı~tı; halbuki bevaz. 
boyalı camh köşk :ırıkta bulun. 
dugund3n ayın ısı"ı alt nd:ı de
ğil de içinde yüzüyormU"'"l ı
na nur kesilmişti. Önünden 
geı;tller. sabahleyin uğradıkJa. 
rı çite, bahçenin arka hududu· 
na \'ardılar Konu"'rnuvorlardı, 
Baki yine l eminlere-d:ıy -ıdı 
Ye pe ten bir şarkı okuma!a 
başladı. 

- Geçen "iln be-telcdlm. K•ı 
surludur amm:ı glinti!dcn gel· 
miştır. 

Birden slh:ii deği t 1rdi 

- Size öyliyerek• n, vakit 

bulanı: Jım . Şu kom unun kızı 

var, ya'? 
- Keşide mi? 
- Evet, k ir:U~ii. 'J'eşide 

na müna~ip hir kı mC't 1uhıır 1 
ettı; b17.im İrf:ın t lip oldu. 

- Tanıyor muyılu"? 

Baki bu su3le ('fYap verme
di, ıadece bir mi~ra' okudu 

Grneine - i · K.iinata ırvhrr· 
dir aşk 

:\fcl.il ı:ırar etti: 

Demek görmllş, heğrn· 

miş .•• 

<Aıkası var) 

1 

l 

l 
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Komüııizm 

Alemi ve ~DÜNYA-'Sovyetler Berlinli bir 
~ polisi öldürdü • 

lsrail 
Yazan: E. T. 

* Irakta sc~imlerin 17 o
cakta yapıla<':ığı bildiril
miştir. 

ı rail . Ceko lo\ ak~ a miina e· * l\lareşat Stalin ~ew-'\'ork 
hetlerinden snnr:ı i rail· Po· 'l'imcs gazete inin bir mu 

lnn~ a miinaı:ebt't:rrlnde de ger- habirinr be) :ınatt:ı bu-
ginlik h:ısr.o termi tir. l'oloıı· lunnıu .. tıır. 
la hükümeti de, Çcko lo\'nk;>a * Tiirklye Ticaret Rakıını 
ı:ibi. 1 raile bir nota \errıek En\'er Güreli \'ugoslın'):ı 
\ 'arso\ adakl elçisi Jlubo\') 'ııin I>ıs hleri Rakanıyle. gö-
ı:cri çekilme ini istemlstir. Po· ı rüşmuştiir. 
loııya, elçinin cliplomatik imli· * So\.yctlcr ncrlinıle l'ran-
yazlardan fn1 dalanarak ıararlı ~ız biilgesinılP. bir J\lm:ın 
faali~ el gcistercli :ini ileri iir· polisini iilcliiı ıntic;'iir. 
tnektcılir. \'ine lııı hııkiiınete gö· * · · Iran Balıre.yıı adalarını 

A 11ociızted Prt11 

Berlin. 2~ - Bu sabah Berllniıı Fransız kcsimincle nıkua 
r.elen bir hadisede bir Batı 'Berlinli polis memunı 3 Rus askeri 
tarafından vurulup öldürülnıüştiir. Rııs a kerlerinin, 3 ~h·it A i
manı kaçırmak için Fransız kesimine girdikleri anla.,ılmaktadır. 

Bilclirildil'iine göre Rus askerleri, şehrin rloğıı ke iminden 
Fran ız. ke imine kaçan sivilini takibe girişmişlerdir. II:ılk, so
kaklı:rda <'llerinde m:ıkint'litlifeklerle koşan Rus askerlerini gô
rlince polisi earıırmışlır. Hfıdise mahalline iki devrlve otomobili 
yetic;mic; ,·e Alman polisleri duruma mUıtahnleye çalışmıclardır. 

nıınun füerin" Ruslar ateş acrnışlır. Alman polisi de bu ateşe 

mııl•ab"le ctnıi~tir. nu çarpı~ma sırasında bir polis yaralanmış 
\'I\ sonradan kaldırıld ığı hastanede ölmli ti'ır. Rııs a kerleri Sov
yr.t kesimine kal'mıc;J:ırdır. 

re Hubo\ Y rliı;ligi Yahudi bıır· st'çim mıntal:asına dahil 
jııva:ı:isini tem ıı e<len ,e liı(ho· etmi~tir. Karede komu .. n'ısl 
luııan siyonist tcsekkiilleri•ıln İ· Kı·nliee .. 
cienlojisinl ) apmal için ınrrkez -
haline gctirmi . ~apıtan ilıtarıara Hava taarruzları 
kulak :ısmamıstır. l~lçl Polonya A 'k r ı 
mu e\İlcrlni hlcrrte tc vik et- men a 1 D f d'ld' 
nırk icin de deumlı surette ça· e e 1 1 

Eli.~aheılı'iıı 

J.fesajı 

Dipten temizlik 
Şehir Tly:ıtrosıınd:ı srne· 

lt•nlenberi dl'\ am eden kP~· 
mekeş ınalııııı. 

Rt'ledhe dli~iinmiiş. ta~ın· 
mı~. bu idare'İl miirssest•yi 
ıslah etmek için bir çıkar 

JOI bıılıııu': 
Kapatmak. 
C'umhııriyet hııkümeti ku· 

rulalıberi galiba •en radikal 
tedbir ~c ıslahat kararıııı· 
alnı.ık eren lıi1lnı htanbul 
belediye ine ait ol:ıc:ık. 

Ve bu k:ırarcla beledh·e, i 
lı:ıklı göstereı·ek birçok. s·e· 
b('ıılcr de mc\'cuttur. 

id:ıreslzllk, düzensizlik, 
hiliııleşnıeler ... 

Y:ıl1111; evrt ~ alnız mühim 
bir ınrsrlc ort:ı) :ı çıkıyor: 

:uemlekette bu trdbir mo· 
da haline grlir ıle: her yer 
kap:ınıvcriı r nr olacak'! .. 

EC\'ET GÜRESiS 

Devlet Sürasmın 
' 

Arsalar hakkında 
Jı mıştır. M .. h d 1 

• A .. M altd T'rtu 

j rall, bu ith:ımlarııı tamamen u en ısm A•I • '•d f'mı 1 Sandringham 25 - Kraliçe E- n • I' • nıı..ı ... ı•dtn 
a ılsız, u~durma olıluğunu bil· E Seoul 25 - Xoel günii Kore. llzabeth II. bugün İngiliz. impa- Ankara, 2'i _ Bugün De\ Jet 
dirmrktc \C elçhi gl'ri çağınıın· si dinlendi deki miittt'fik askerler için de- ratorluğuna hitaben radyoda ya- Siırası. belcdı~·(' hudutları içrnde 

Bir karan 

gı kabul etmemektedir. llatırlar· • :ı:il: sctmemi~tir. 250 Kk. lik ~ ınlaclığı ılk 'oel mcı;ajında bulunan ve henüz imar planı ya-
<ladır ki Çeko louk,·a tarafın· 1 ıı ı • ıf•n bıız kesen rr>phe boyunca bazı milletini •kendbinc has o cesur pılm:ımış olan arsalar üzerinde 
elan ileri firlüen istegc de aJ ni Ankara, 25 - Bıından bir 1 e iı•llerclc topçu düellohrı ve teşebbüs ve atılg:ınhk zihniye. bın:ı yapıl:ıhilme i hu usunda 
teuıbı \ermişti. müddet t'\\'el l\trrıifonda hir sıkı çarpı~malar olmıı~. h:wa hil- tini olanca kuv\'l'tİ~ le muh:ıfa. bir kanır \'etmiştir. 

~ura ını kaJ detmek hiuııırlır Am('rikalı mlihendi~1 e (,arı•ını rC'ktıh dev:ım etmiş"r. za"a" davet etmiştir. Devlet Şur:ısı bu karara ı:u 
iti llubo,·v israllin Jıcm Prnl!. yolda soymu.,l:ır ve fakat kısa 5. inci Amerik:ın H:na gücü Genç kral.içe ayni zamanda, da\•a dolayısıylc varmıştır: Bun-
hem Var ~'a elçlsldiı'. &u halele bir t:ıt;iptcn sonra ('"l:ıy:ılar ya. karargahından vcrilrn maluın:ı· g~lecC'k .. hazıranda ya~ılıırak taç rlıın bir milddct e\'\'el İzmlrdc 
iki hiikumet avni :ıdamd:ın şi· kayı ele vermi~lerdi. t:ı göre Hus yapm tepkili ~UG. gıtm_ı: 1or~ni!1den ha~~sfo ~unla· hir vatanılaş, belecliy<' hudutları 
kAyet ~diyor elemektir. l srail Hadiseden bir Jı:ıvll heyecan- 15 ler bur;iın Iilol:ır hlllnrle gli· r~ ~o,vlemıştır: .~~. gıı~ vere~e- dnhilinde olup heniiz İm:ırca iş
nuhfilltri iki Jıükümetln ayrı I Ianan Amerikalı muheııdis, soy- neye sarkmı;ı ve lıı~r zaman kin- l?ıın '?1 1.ıkaddcs ~.ozu .. ycrınc getır- lenmemis arazisi Uzeriııdc bina 
avrı yaptıklal'I nıüraca:ıtin ha· guneulann yakalanmasından bir den daha derinlere ileriemcye meklı~ım \'e omrum boyunca insa ettirmek istemiş, fnknt iz
kikattc bir oldııgunıı ''C !Uo ko· gün cv\·cl evinin etrafında dola- cüret etmişlerdir. l\lüttc!ık tep· ona \'<' hl'pinizr sadakatle hiz. mir Delediyrsi bina inşaatına 
\•anın rınrile ~ aıııldığını lrldi:ı "tın \'e ara ıra perdeli pencere- kili uçakl:ır l\t İG'lcri !>açmak zo· met edehilmem. ic;in gerekli ba- izin \ermem istir. Bunun lizerine 
etmektedir. 

1 
den oda~ a bakan gece bek~ile-

1 
runda bırakmışlardır. Di.!şınan !ret ve ku\'VP-tı bana ihsan bu- bu vatıınclas Danıstııya mllraeaat 

Cekosloukya \'e Polonya lıii· rinden Hilmi Yakını tabanca He uçaklarından biri düşürülmü~ \'C pınılmasını A ilahtan dua ede· ederek İzmir Relediye inin fmıır
kiımctlerinin iddialarının, i rail 'urarak öldürmü tü. 1 bir uçak muhtemelen ı ıhrip edil ım. ca işlenmedi diye nr:ızi~i Uzcrl-
hiikümetinin bu iddialnr:ı '·er- Hadisenin şahitlerinden olan nfr•;tir. Dllsm:ın uçakları umu. il Ho Shi Minh'un öldüğü ne e\' ) aptırılmaması hakkındaki 
diği eeubı~ ~e derece ~~ğru merikahnın karı 1 },atm:ı bu- mlyetlc .M:ınçurya hududu ya- • • . kar:ırının iptalini istemiştir. 
olduğunu bılm13 oruı. Bılınen g· h . . fk . A'" kınl:ırından pek fazla a) rılıp j rıvayet edılıyor Biitun \ atandaşları aliikadar 
b . d k . un şe rımız ıneı ··ırccz:ı .. . . 
ır şry 'arsa o a omunız.m hk d . t" b , t" 1 guneyc mmemektf'dırler. Bu- llanoi (Hindi,.ı'nl). 25 eden bu da' a I>m lct Şurasınca 

Alemi ·ı l\lu eviler ara ındaki ma emesın c ıs ın:ı c sı re I\ e r b . t"k 1 k d ~ < /\ , 
ınünas~:etlerin pek \olunda ol· dinlenmiştir. Fatma ifade lrırle, Ü ınl d~ıklı~ ı am:~ e ne kl·a b~r ~.) - Burada dolaşan ve teyit bugün neticclcnmi:flir. Bu hu
madığıdır RuS)ada ·sonet re· so~gun hadisesinden fena halde e~ e ıb t'rl _aç~. a~ma~a dl e- edilmeyen rh·ayetlere göre, ko- sust:ı Dc\let Şfırası şu kararı 

Ankara iinhrr itrsl Zira:ıt F ıık iilte i öirtntl dt"rntği 3 önetl nı kurulu iiyr.Jeri Atatürkiin , ., 
t·i<i ka briııi ıi~ aret edrrrk bir buket li.oymu~lar 't an~ı duru ~unda bulunmıı !ardır. 

, 

İzmir de kurulan Ço<'uk Tb at ro u •Kırık \'aıo a adlı pi} c i o) nam ağa baslamı~tır. 
bu tem ili takip eden Tilkilik, Güzelyalı ilkokul ö&rcnciler:l J;:İİ rülü}or 

Resimde, 

j imi kur~lduğu ıam·ın ·bu re korktuklarını, faillerin yakal:ınıp rl a er, ır sozdruk,I « oır.o~: 1 ım~n munist lider Ho Shi l\fiııh Fran. ,·ermiştir: 
• · • k 1 • • •• ıattını" aşma ı arını ~oy cmı,· 1 • t . r 1 • ıinıar planı yapılıncaya kadar T • • k 

Jimle Y:ıhuclilerln arası pek İJi ~tüa .,~. an.madıtğlı lı.dıkkl ıntd! hcrı,:un tir. Bu bombardıman haltı. milt·ıslız ~ı laıa ınc an ~dapı~?ln .. hü?''a o ın:ıhalde inşaata milsaade ediJ-1 ur 
idi n a ttfl jc: başına gelenlerden ı ıı rl\"ayc er o aş 1611lı, soy- ! , 1 . b" k k"I t aaı ruz arı esn:ısın a o muşt r. 

• ~ 1 k 1 ·a· . d . te ın: ıııevzı crın ır a~· ·ı cıme - memesi Aııa)'asa lle tanınan mi.il 
askeri heyeti MENDERES' iN 

PAKISTAN'a 
MESAJI 

mıihim bir kısmını mııse,·ilcr gııncıı u. ıa ıse ın en sorıl'a hır k d b 1 d l dl G"" D ... A 
te~kil e<l.'yordu gece madenin .ı;erc lıt'kçılerin- ~r UZ<'Ylll el hı! unh ttıtgıı ~ı,:elt. uney. ogu sya kiyet haklarının tahdidini !.ı- s B d•tt• 

Bu hal Leni~'in ölıimiine ka· den Hilmi Yalçının iki k<'re P"r- ~n ı~tua~ye ır . ~ ır .• 1 u ~- k d I h ki zammun cdccesinden İzmir He- aray • OSJtaya e• ) 
dar devam etti. J,enln ölduktcn deli pencereden içr.rı haktı ını, fık pılotlıır. kcndı oı: :ı~ rnrlen- a ın arının a arr Jediycsinin kararı yersizdir. • 1 
sonra ,·aziyct değişti. muse\ iler bu sırııda koca~ının geni' soy- ıır isabcUer vuku bıılmasıııa \eni Dclhi, 25 (A.P.) _ 12 1 Bir furgon raydan çıktı Anndolu A a " 

birer iki er miihim me\'kilerılen guneularııı g('lclı ini ~anneclcrek meydan 'ermemek iı;in hiç bir memlekete mensup ~clegcler 25 1 Ankara, 25 Olu u i) _ Bııgiin Bel~ra? 25 .- T~?juğ Ajansı· yet ların Belgrnttan Atlnaya 
uzakla tırıldılnr, nihayet Yalın· tercddutsuz sıh'ihını istimal eltı- zaman bu muha~~cl hatun gıi· aralıkla 3 O('ll~ t:ırıhınde bur:ıda f tanbul _ Ankara )olu üzerinde nın _bıldırdlğıne gore, Genera~ hareket edecek \·~- Be_ı~ratta baş 1 
dilere şuplıeli gözle bakılma ına ğini, uraclan biraz 'akit geçince neyini bombalamamaktadır. topl:ınar:ık • guney dogıı As)'a 1 marşandiz fıırgonlarından biri H~k~ı ~un~bo)IU . ldareslndekı ı~mış b_uı~nan . muuı~e.relerc. A· 
ba landı. So\~etler Yalıudileri dışarı çıkıp etrafı araştırdıkla- 1 memlcketlcrındc :raşı~ an kadın- raydan çıkmış, bu sebeple saat Turk :ı.sker,ı. heyetı bu s.abah Bos tına ask_crı makamları) le de\ am 

J. •d U J. Gnll 

Ankara 25 - Başbakan Ad. 
nan Menderes. dost ve kar
deş Pakıstanın kurucusu 
Kaıdı • Azam Mehmet Ali 
l'lnnahın doğum gunü mU· 
na cbetlylc şu mesajı ,·er
mi tir: 

bnrjuvalıklıı, Yahudiler de 'o\· rmı, hiç kimse,>i goremeyince si- Kore kahramanları için lara \ erılceck haklar h:ıkkında 8 \C 9 da bcklt'nen ekspres \e na Hersek ın. merk.ezı Saray . edccektır. 
etleri l~ninin t-sa !arından U· lalı sesinden h::ı.> dutların kaçtık- bır konferans aktcdeceklerdir. bazı trcnl<'r ancak ö leden sonr:ı Bo na,>:a ;el.!111~ ve pıyade. s~bay Em u Güreli \ "ugo in nışi leri 

7.aklaşmnkla "thnm ediyorl:ır. larına inandıklarını, fakat erte i abide dikilecek Bu koııfcr::ıns UNESKO taı a-1 gelehilmişlerdır. Kazada insanca tarı klubunu zıyaret etmı tır. Hakıınile göriı tü 
Bngünldı gt'rglnliğin n ıl ebebi gün evin 40 - 50 metre ileri ın- fından tertip edilmektedir. za\iat -.oktur Merkez komutnnı bu akşam Belgrat 25 - Halen Yugoslav 1 
budur. i rall hukumetl Sovyct de llilminin et' edi ile karşılaş- Ankara 25 (T.A) - Koıcclc - · · Türk heyeti şerefıne bir zivafet yayı ziyaret etmekte olan 
Rusya, Çcko lo\ :ık.> a, Polon.> aı~a tıklarım söylemiştir. çarpı~an şanlı askerlerimizin ı 'ermiştir. . Türkıye Ekonomi ,.e Ticaret Ba 

l\lu C\ilere fena muamele cdıl· kahramanlıklarını tebarliz etli· 1 9 5 3 s T k 1 Mare~al Tito dün öğleden son kanı Enver Güreli, dün \'ugo · diğini, bunlnıın toplanma kamp Avusturyalı bir diplomat a n a t a v ,· m ·ı ra halen Yugoslav ordusuna bir lav tarım ve ormanlar konseyi • d "l llkl .. "d ı · t ren bir abide kurulması kararlaş 
•arına ~ön eı 1 1 erıııı 1 1 ıa e · Bükreşte kayboldu doslluk ziyaretinde bulunan başkanı Mijırko Toborovlç ta· 
ınektedır. Hu uç memleket i c tırılmış ve bıı hususta grrr.kl'n Türk askeri heyetini Beyaz Sa· rafından kabul edilmiş ve ken-

IJo t ve kardeş Pakistan 
mıllcti bugün büyUk bir ev· 
ladı, büyük bir mefkQre 
mllcahidi, Pakistanın kuru
cusu :\lehmt'l Ali Cinnahın 
doğumunun 76 neı yıldönü· 
münü kutlarken Türk mille· 
tinin de şu anda kcndilcrlle 
beraber olduğunu bilmeleri
ni i terim. Mehmet Ali Cin· 
nah but'lin bütün dunyanın 
~aygı ile andığı mefkı'.ire 
kahr:ımanlarından biridir •. 
Bütün ömrü boyunea nefsi· 
ni ':ıkfcttU!i mem"e-ketinin 
1 tiklllınt' kavuştuğunu öl· 
meden ~örmek maz.harlye. 
lint' nail olmu tur. Memle. 
kctlnl, milletini bu mesut 
hedefe erı tlrdlği içindir ki 
kendisine Kaidi Azam unva. 
nı \•crilmiştir. Böyle mukad
des gayelere hizmet edenler 

lsrail hükCımetinin ~luse\llcri Viyıına, ?5 CJ\~ıka) -:- AHıs: haı:ırlıklara başlanmıştır. Abide )Tilli Eğitim Dakanlıt:ı lııı yıl da rayd:ı kabul ctmistir. disiyle her iki memleket ara~ın· j 
Yanlı~ yollarn se,ketnıekh· it· turja ~ukun~ctının Ilıı~rrştekı Kore e ilk "onderilen tugayımı. 1953 Sanat Takvı·m·ı daki lktıs:ıdi münasebetlerin in·! 
ham edh·or. \'azhet bu şekilde sdnretındc tıcaret alaş('SI olarak .} ...•. "' . ., .. Bir Yu goslav a<>keri lıeyrti bıı· kişafı imkanlan üzerinde görüş. 
devam r~lerse bir ·gfin slyıısi mü- çalışmakta olan Frıınz Josef 1 zın TIU\ c ınl tcşkıl eden .. a. hı· j(İİn Atin aya glılrrek ınll~tür. 
nasebetlerin kesilmesi ihtimali Pıpper'ın 15 ckımdenberi kay- menin 61. alayının bulunduğu ııdı ııltında yıllık bir rluvar takvimi hazırlnmıştır. 1stanbu- Paris 25 ( \.A.) _ Tanjug A· Em·er Glirell. dün aksam Yu· 
\. d boldu~ıı açıkı~nmı~tır \ • 't · d"leceklı"r hın 500 ncu fr.tıh vıldönümüne rastlnma ı itıbarıyle ın. :;3 · B 1 ar ır. b • " " • ~aş a ınşa c ı • " "~ ı:ınsının e gratt:ın bildırdiğine !lOSlav Dışişlerl Bakanı Ed\•ar 

SÜTUNLAR f;ı&rt?~~uro@~ 
~~~ ::s::: c eect'>J)~ ~~cccccecX) 
SON POSTA 

1 l'ANJK 
GENÇJ,ER 

Ercliment ı:krem Talu ya· 
zıyor: 

• .'.\lalııtya tahklkatı ilerle· 
dıkçc ~obazl:ırııı ~eni )Cnı 
marıfctleri meydana çıkıyor. 
İnkılap duşm nlıırı meğrr 
ga) et gt'nış tc kilat kurmuş
lar. Jçerıde 'c dııı;arıda ellerı, 
kolları \armış. Irandaki bcn
zerlerıle fıkır 'e i birlıği et
mişler. Biraz daha deşıl e bel· 
ki de Kominformdan talimat 
\ e para aldıkl:ırı da s:ıbıt ola
eaktır. Çünkü bu adaml:ırdan 
habasctın Jıer turlüsil bekle
nir. Şimdllık bır:ıkahm da a· 
dalet ışıı11 görsün. 

Bize en :ıcı gelen şey lrti· 
cat cemıyetlerin bir takını 
gençleri de dalfıletc se\ ketmiş 
olduklarıdır. 

Malat~ adan son aldığımız 
bir haberde ırtıcaın bır de 
• Uyanık Gençler• cemiyeti 
meydana getirmiş olduğu bil
diriliyor. Bu ceml)et de Bü
yük Doğu'nun izJeri üzerinde 
yürunıekte imiş. 

Vah, \ah' Hangi U,}anık 
gençler?. Bunlara : •Ü \anık 
gençler de ek dalın doğru O· 

lur. Zaten eski harflerle ikisi 
de bir yazılır. değil mı?• 

HÜR'?IYET 

fiurn EŞE(ıl:U 
öurn .. 

Hiirri) et Kulağımıza Grlen· 
ler ı;iitununcla yazıyor: 

·Dlin ak am Jstanbul Rad· 
yosu şehir haberleri arasında 
şu acıııp ha\adısi de verdi: 

• Beledıye, ehlrdc bir yağ 
:fabrikası yapmak kararını 
\'ermıştır. f maat sUratle lk· 
mal edılreek, derhal yağ ima
line başlanarak. bu yağlar pi. 
\asaya ıı;{irülecek \C bö,>lere 

L- Bu ne laiibalillk )ahu ... Burasını Selıir JUedisi mi andı 
nız!.. -. (l"ı•u Saboh) 

son günlerde çok ylik5elmiı; o- mek için, ilk ünce, serbest bir 
lan ) ağ finllnrı dil ürlllecek istihsalin aradığı ~artları sağ. 
ve ucuzluk temin edilecek· lamak ve j aratmak lazımdır. 
tir.• Sak l am:ımalıvız hiz bu"lin 

Ölme eşeğım ölme.. bile, devletçiİik 'çağıı;ın he~üz 
Hele yaz gelsin de.. yıpratıcı tesirleri altındayız. 

Yonca biçeyim ele .. • Bir yandan diınya pazarlarına 
YENi ISTANBUL uygun bir istihsal maliyeti. ö-

te )'andan yersiz. fi:ıt müda. 

İTII.\l.,\T 
Al'IGll.\llZ 

M. ~erml yaııyor: 

haleleri olamıız. Ekonomimi
ze, kendi başına, kımıldanacak 
bir kudret verilmelidir. Bunu 
sağladıktan sonra, açığımızı 

• DUnya pazarlarına uygun kapatmak derdi ortadan kalk· 
bir malh et politikası gudeb"l· mıs olur.• 

Sanat tak\ iminin her a,> ı Fatihle 'e.> :ı Fnlıh deHı ıle ilgili göre, General Milos Sumonja'· Kardelj tarafından da kabul e-
rcnkli tablol:ırla siısllidür. 

Başlı başına bir sanat eseri olan 

1953 Sanat Takvimini 

gcirmeden tak\'lminizi alma.>ınız. (20168) 

SPOR ve SERGİ SARAYINDA 
Belcdiyrnin tertip ettiği 

fstanbul Hcın~l'hrileıinin 

YILBAŞI EGLENCELERi 
Çay le çeşılli siırprizlcr - Ucuz bufc - Duhulıye 
150 kuruştur - Blletler Şchır Tiyatroları si~elerin
de satılmaktadır. 

nı~ ba<:knnlığında bir askeri he- dilmiştir. 

Zimmetine 100 bin lira geçiren 
memur f utuldu 

İz.mir, 25 - Toprak Mahsulle· ı lirayı zimmetine !!eçircn sa . 
\'I' nnların tahakkukunu gör 

rı Ofbi İzmir bölge mUdlirlüğün. dık'ın Suriy<'ye kaçmak üzere ol müş olanlar tarihle ölmezlf. 
de ,·ukııbulıııı yiiı. bin liralık bir duğunu haber almı<:tır. f;:e eıislrler. Bunun H~indir 
suiistimal hfıdisesi meydana çı· Vaziyeti derhal zabıta,a bildı· ki artık fani vlicudu, bfilün 
karılmış , e suçlu Surlyeye kııc- ren Ofis mUdüni, berab~ine ,.e ömrünD aadctine \'akfetti-
mak Uıere iken yakalanmıştır rilen polislerle Sadık'ı yakala. ği vatanının topraklarına 
Hadise ~ü~le olmuştur: mağa mıı\·aff:ık olmuştur. Sanık ıe,•di edilmls olmasına rağ-
Dandırma ambar şefliğince ı suçunu illrııf etmiş ''e bu suret· men, Knidi Azam Mehmet 

\gustos ayında koylüye dağıhl- le büyük bir su!istimal meydana Alı Cınnahın ismi \'e hAtı-
mak iızere Zıraat Banka ınd:ın çıkmıştır. Te\·kıf olunan Sadık ra ı kendi milletinin kalbin-

ı:::::::::=-~~~~:~:::::====~ alınan ) uz bin !ıra Ofis muha.1 fzmire gönderilecektir. de olduğu kadar hepimizin 
ıııııl E;\'. ill.\KBl ı. sebecisı Sad k Tilrker tar:ıfın· ı kalblerimizde hürmet hisle· 

Y 1 L B A Ş 1 H E D 1 Y E S ·ı B j R 'W dan zimmete gcçırilmlş ve bı~ Amerikan kongresinde rble yaşamaktadır. 
şahıs su~unu örtmek için lu- Paki tan Hüyük Elçisinin 
zı.mlu evrakı yok ederek vati· Engene Cot öldü Hrdiği çay 

Z E • T 1 T )( fesinden istifa edip ayrılmıstır. Ankara 25 (Hususi) - Pa-
l~ Ayl:ırca ııonra hfldise meydana Vaşington, 25 (A P.) - Ame- ki tan kurucusu Mehmet Ali 

çıkınca ortadan kaybolıın sanı- rikan kongresinin en eski U\'C Cinnahın doğum yıldönUmü 
lerinrlen biri olan Geor!!İa te.m- ·· b ti 1 bü k 1 • ğın :ıranmnsına baslıınmıo; ve :.ıu - munase e Ye yu • c çı 

mryanda Ofis İzmir bölge miı · sikisi Eu~ene Cox 72 yaşında G:ızanfer Ali Han tarafın· 
diirü .:'\ecmi \'üceer kıyafet de- olduğu halde dün burada ölmüş- dan buı:ün Ankara pala:.tn 
~iştirerek şehrimizden Bandır- tür. bir çay V<?rilmictir. 
maya harek('t <'tmiş, buradan ~a Eugene Cox 1925 yılındanbcrI Bakanların, büyük elçilerin 

SAATIDln. 

Eminönii .'.\leyd:ıııı 4 • 6 

TEV. FİK AYDIN 
1 
nığın İ~kendcnına gittiğini ha· kongre ü~e i bulunmakta ve gil- 'e gazetecilerin hazır bulun 
ber alınca bu defa uçakla isken neyli demokratların liderliğinı duğu toplantı samımı bir 

.. 11~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!~~7T'~_g~d~e~ru~n~a~~g~id~e~n~m~U~'d~il~r~.~l~OO~~b~i~nJ.:y~ap~n~1~a~k~ta~jd~i~.~~~~~-~~Jl~~=h=A~•·~n~fr~in~d~P~e~e~r~m~i~~t~ir~.~~·· 
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lib'yadan (jclivovum 
-

Tefrika: 4 Yazan : DOÖAN KOLOÖLU 

ib a, me aatlerin çarpıştığı 
bir mü~a.kil krallıktir 

Libya Kralı bir merasim esnasında .. Arkasınıila selim \'eren eski 

İ'\'GILTERE'\'I'\' E:ıtELLERI mesi muhtemel bir istikliil ha-
Güya siyaset yapmıyacaktım. rekcti hav.asının. Fransanın 

Fak.:ıt ıı:ndi daha iyi anlıyorum başına neler getireceği biline-
ki. yabancı bir memleketten. mez. Bilinen bir şey varsa, o 
h le Libyadan bahsederken si- da, .Fransan1n. Libyaya ait her 
l asettcn söz açmamak imkAn- şeye karıı saklanmaz bır tc· 
sı1mıı. Uenı:n gibi, o siyasi ce- cessüs duymakta oluşudur. 
revan· ın tam içinde bulun Diğer taraft.an, Libya !\lı ır 

mu , mcc· terde konuşulan- münasebrtlerindeki Y.akınlığı 
ıarı dınlcnı:ı.1 \e nihayet bu fa- nazarı Hibara almalı. Jktisadi, 
aH etleri gözleriyle görmüş dini, ırki ve kültüre~ bağlar, 
birbi ıtin slyı:1sct yapmamak, her iki memleketi öteden beri 
hiç mümkün değil. Bunun1ı:1 birbirine karşı •sıcmpatiko kıl· 
beraber. vakti)lc İtalyanların mış bulunmakta.dır. Sonra, 
pl1nlaştırdıkları emelleri ~im· dünya siyasetinde.ki büyük ro· 
dj ingılii!crin n.lsıl benimse· lü, .Arap aleminde ~ünden gü-
c!iklerinden mümkün oldu~u ne büyüyen prestiji \'e Trab-
k~dar kısaca bahsetme~e talı. lusgarpte bazı tayyare üsleri-
ı1cağım. ne .sahip oluşu ne kadar tabii 

İ:ı!"iltere. c:uvcvs .\kdcniz ise. Tobruğa sahip olmak arzu. 
ve Sud:ındakl hakimıyrtine bir su da o kadar tabii görülebi· 
Lıb J bJklml etini de ila\·e lecck koskoca bir devlet, Ame-
etmek surctiYıe hem t\rap &lc- rika •.. 
minde kaybolma a yUz tutan Söylemiştim ya, Libya men· 
prestijini k::ızanmıs olacak ,.e faatlerin için için çarpıştıl!ı; 
hen de Jtizumu hJlinde, llısırı zahiri bir .sükünetin altında ih. 
tam bir ikt! adi ablukaya :ıla- tira tarın kıpırdadığı bir tmÜ~· 
b lecektir. Sonra İngiltrre Ak· takiJ, krallıktır. 

deniz hak·.,,;yrtin'n kilit nok· 
tası Tobruğu daima elinde tut
mak · ter Bu ııocb,.ple de Lib

ya, onun 'cin bi inci derecede 
ehemmivet · hAizdir. 

Y.\ f R.\ "S.\? 

'Ya. Fransa" Evet. sanki 
Fr:ınsa Lıbyada crreyan eden 
11.r i ba~i:3e1erc al8.kl!ız kalı
yor mu zannediyorsunuz~ Bi. 
l.1kıs! C:ünidl Cezayir \'C Tu
nus mt""selclerinin Libyayla 
bir mü t ret nok ası vardır. 
Suntı!~ sul ı~sinin kökD. Fran
sız bak. nıyetindeki toprak:.•. 
d.ldır Ihir. müsta!cil, ınki,3f 
yolunda bulunan bir Libya, 
Fransızları enrlişclrndirmez de 
n"' yapar? Şımdi ,\frik.2.d·l es-

İYİ, ZEKİ VE TECRCBEI.I 
BİR KR.\L: İDRiS EL su~ust 

Kralı iki defa 'ördüm. İlk 
defasında babamla beraber zi
yaretine gitmiştik. İkincisinde, 
babamın ölümünü müteakip, 
beni .sarayına davet elti ve ta
ziyede bulundu. 

Babamla ilk ziyareti Bey· 
dadaki sayfi)·e kö,l<üne yapmış. 
tık. Zengince bir adamın say
fiye evinden farksız. sade, tek 
katlı bir köşktü, ~lelik bizi, 
~ayet basit ve t~miı bir kıya
fetle buyur etli. Başında yer· 
liferln giydiği neviden bir be. 
re vardı ve altmış ya~larında 
filoin görünüyordu. Sakalını ve 

SAGLIK BAHiSLERi 

Libya başbakon ı M. Koloğlu .. 
bıyığını kendisine çok yakış
tırmıştım. Zayıf. uzun boylu 
ve zeki bakışlıydı. Üstünde 
gri renkte ve kenarları gayet 
ı::anatkiiırane i,.Jem<'li bir cüb
be vardı; ayaklarına da yerli· 
lerin kullandıkları cinsten mcs 
giymişti. Babamla uzun uzun 
bir iş hakkında eörüştiiler. A. 
rada bir başını sallıyarak ba. 
bamın sözlerini tasdik ediyor, 
hemen hiç kon.uşmuyordu. Sa
atlerce dinledi, dinledi. Son
ra da, babam dosyalarını top
layıp, gitmemiz için işaret et
ti~i zaman benimle alikadar 
oldu, ve: 

- Öyle zannediyorum ki, 
buraları İstanbuldan çok farklı 
~uldunuz, dedi: tTabif burası 
lstanbula benzemez~• 

Anlaşılan Melik Türkleri 
çok seviyordu. cSiılcrden kim
!'ieye fenalık gelmez, sizin için 
daima Allaha dua ediyorum~ .• 
dedi ve kollarını göğe doğru 

uz.atarak dua etti. 
İkinci defasında yalnızdım. 

Kasr·ül ltinar'da kabul olunu· 
yordum. Sarayın antresinde, ka 
pının sağında ve solunda tah. 
nit olunmuş iki panter vardı 
ve nöbetçilerin arasından ge
çerek salona girdim. Sırtında 

:yine ayni sadelikte elbiseler 
vardı. Yüzünde yapmacıksız 
bir teessür iradesi olduğu hal
de, ağır ağır, bana, babamın 

kaybından dux.duğu büyük ıs· 
tırabı anlatmata çalıştı. Bu ı~. 

tırabı~ Cidabh•a'da iki gün son. 
ra açılacak bir hastahaneye 
onun i~mini vermrk !'iııretivle 

ha!ifletmefe çalışacaklı. Te
c;ckkür ettim, elini öptüm ve 
huzurdan çıktım. 

(Arkası var) 

a ço ar 
meyvadır 

alı 

Hiç ehemmiyet verme-
diğimiz (muşmula) 

ne kadar faydalı bir 
meyvadır. liemlekctimlzin 
birçok dağ!J nnda, bayırla
rınd3 ve h:ıtta inJan aya· 
ğı basmamış ormanloınnda ye· 
t en muşmula hem ııda ve 
h•m dr devadır. Kendi kendi· 
r.e Mip bUyUdüğU gibi (alıç) 

uzerlne aıılamakla daha mti
kemmel yet ,tirenler de var
dır. 

:\Iuşmula ·yeni ve eski he· 
k nlcrin ra bet ettikleri bir 
n1eyvadır. (Elinaz) tarın, filo
zof dokt•Jru (lpokrat) Yunanis
tand1, büyük pirimiz (Lokman 
Hekim) Tllrk ılinde ateşli ha<· 
t larııa, kJdınlarda ağrı ve 
kırgınlık olanlaro bol bol 'llUŞ· 
mula yedir; ler, sıktırıp suyu. 
nu çirırlcrr:li. E ki hekimlerin 
bazıları ha t 1nır k<irınları· 
nı te:'llı7.lclmck, ge11çlcrin vü
cu narının neş\ unemasını te
mı:ı etmek, kıt! rı dJha gUzel 
ve ,azibeli )apmak için çokça 
muşmula ycdirlrlerd.l l1uşmu
ta ağ.:ırı~ın yapraklarını ve kö· 
J..."Ünü dôvOn toz yaparak ~arap
la karı~tırdıktan sonra 1çerler
di. idrar sök 1ürmek için en te
sirli ilaç gib mu mula yedirir· 
Ieı di. Bağır "ilk bozukhığıında, 

;nr.lin durması için cok kc. 
n:rlardı. 

Orta çağdakl hekimlerin ço. 
ğu her tilrlU sıtma, (malarya) 
ya karşı muşmula verirlerdi. 
Eski \·unanlılar, Latinler muş. 
mu!aya ( \!~ pilosl muka<ldes 
adını takmışlar ve bfrçok ifa
lı hAss:ılar kondu·muılardır 

( "oell haftası içinde halkın 

Yazan: 

LOKMAN HEKiM 

• 
zel beyitlerle tavsiye ederler
di. ~Iuşmulaların çekirdekleri
ni bir beze sardıktan sonra ço
cuk dilşlirmesinler diye mu ka 
gibi boyunlara asarlardı. 

Muşmulada çeşit çeşit asit-
ler, t>kşi ve mayhoş mad· 

delerle (tanen) çokça bulun
duğundan eski ve yeni hekim· 
ler bağırsak hastalıklarının ço
ğund1 pek haklı olarak muş· 
muta kullanırlar. lliç şüphe 
yok muşmula sa~l:ım insanla· 
rın midelerini bozmaz, hazmi 
kolayla.ştırır, iştah verir ve kar 
nı sl~irmez. 
~uşmula terkibinde (C) vi

t mini de bıılundu~u cihetle 
dişlere sertlik verir, dişlerir. 
çabuk çürümelerini önler. sa~ 
lam ve düzgün olmalarını te
min eder. 
Yapılan esaslı tahlillrrdc 

rnuşmulada bir takım değerli 
cevherlerin bulunduılu anlaşıl. 

mııtır. Yuıde (10 • 11) kadar 
şeker, ylizde (13 - 141 kadar 

da (sellüloıl bulundu~u cihet
le çok faydalıdır. Yüzde yarım
dan fazla (iyod) b:ılundu~un
dan vücuda kuvvet verir. Yüz
de yarım kadar dl ya~lı mad· 
deler vardır. Bunlardan başka 
yüzde 75 kadar mcyva !'iuyu bu 
hındu,Rundan ıusuzlıığu gide
rerek kuv\'ct vermcktedir. 

Muşmula ıa Cpota.syom) ma· 
deni diğer yemi~lere nis· 

belen daha çoktur. işte bu cev
herdir ki çocukların, gençlerin 
ve hatta orta yaşlıların adale· 
lerini sertleştirir, katılaştırır, 
dolgun ve dayanıklı yapar. Bu 
meyvayı bol bol yemeğe de· 
vam eden balık eti (gümüş ba
lığı) semizliğini kazandırarak 

güzel endamlı olur. 
~luşmuladaki (manyezlyum) 

madeni gençlik kuvvetini art
tırır, neş'e ve şetaret verir. 
J-'fusmulanın yapılışında fos

for ile kireç birbirlerile, ar· 
ınutta olduğu gibi, adi şartlar 
lçinde kaynaşmışlardır. Bu iki 
maddenin tesiriledir ki çocuk
ların ve gençlerin kemikleri 
sertleşir . Vücudümüzün çatısı 
olan iskelet kuvvetleşir, sinir
ler kuvvetlenir. 

Kem:ıle gelmemiş muşmula
yı pişirmedikce yememeli, çün j 
kü midt>yi bozar, bizmut yut
muş gibi çok katılık ve peklik 
verir. :\1uşmula sonbaharın baş 
ltıngıcında ağacından oldukça 
çiy olarak toplanır. Hasır üstü
ne serpilir, kemale ;:etmesi bek 
!enir, yetiştiği zaman satışa çı
karılır. 

Muşmulanın çekirdekleri 
bakla çiçeği iie kaynatılıp içi
lirse böbrek ha.<talığına fayda 
verir, idrarı söktürür. böbrek
lerde, idrar yolunda toplanan 
kumları eritir, dışarı atar. 

Ötedenberi kabızlık çeken
lere muşmula yedirmek caiz 
de~ildir. Çünkü pekliği doha 
fazla arttırır. 

l\luşmulanın kabuklarını iyi· 
ee soyup çekirdeklerini çıkar· 
rlıktan sonra husule :zelccPk ta 
bii murabyayı, tabağa doldurup 
üzerine toz şeker koyduktan 
sonra, daha 31~51 vanilyalı toz 

Devamı Sa: 5 Sü: 5 de> 

LONDRA'DAN AYRILINCA 
~~ 

ÖZLEYECEGIM ŞEYLER 3 

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

Mııasır S 
Enstitüsü 

Yazan: ÖZCAN ERGÜDER 
/, gilt•r• lfıuu.r Jlu1ı111.ı 

şizm• gibi ~ayrl insani bir si. 
v~si felsefe il<' faal olarak il

Hürriyet kahramanı Enver 
Bey de beni isi mişti 

(Bu serının son ~:azıı.nul:ı 

Özcan Ergüder, ba~hkta adı 
grçen Enstitüclrn z.i.)'acle, ı\ · 
rncrikan şairi Ezra Pound'un 
sanatından ve şahsiyetinden 
bahsetmektedir.) 

Muasır San'atlar . EnstitJs~
nün ismi ilıcrınde. Kulu

bün lc:inde •.A.merikan Barı a o· 
lan bir odası ve gt>niş bir sa
lonu var. Bu geniş salonda re· 
sim, heyk<'l, ve şiir scrgilt>ı·i 
tertip edilir, konferanslar veri
lir, müzik çalınır. şiir okunur. 
tanınmış bir yazar, Uı:erindc 
çaJıc;makta oldu~u romanından 
parçalar okur, tecrübi filmler 
gösterilir, ve bunlara benzer 
daha bir ('1Jk faaliyetlerde hu
Juu.tılur. (Galiba San'at Dostla· 
rı Derneğ; isimli bir dernek 
de aynı gayelerle bundan bir 
kaç yıl C\'vel İstanbulda ku
ruln1uştu. Yaı.ık ki kapatıl· 
dı.) 

Bundan on ,gün evvel T S. 
Eliot'un Başkanlığı aıtında 
Jay lsaacs, llerbcrt Rrad ve 
Petrr Russell, Amerikan ~airı 
Ezra Pound'un şiirlerini okuya· 
rak c::airin c;ahsiyeti ve san'1tı 
üz<'rı~dc k~nuş~rılar yaptılar. 

Erra Pound, gençliğinde bir 
Amerikan üniversitesinde deı ·l 
verirken .. yarı kovularak. )'3· 
rı krndi isteği ile • işinden ay. 
rıhp Londraya gelmıs. Zan11 
nın fngiliz şairleri ile tanış:t
rak bu asrın b:lsında İngiliz 
şiirinde do~::n 11lmngist" h rr 
ketinin kurucusu olmu~. lma
gist'Ier mitnatla acıktık vr şr
kildc sadclik temin etmişlC'r 
dir. 

İ;il<'n!şinc ~elince-. 
Büvük san'atkci r olmak in

san ı ;,,es'uliyetlcrindcn muat 
kılmaz. r\r var ki iıısan uin:ı
nabilir•. ı·a .. iı.mc dahi inana
bılir. Bir an bütün siyasi terim
leri unutursak. .ı nanmak t. 
kendi ba"tna ııinanmak , yÜ
ni o:idcalist olınak~. insanlar i
le. dünya ile İl "iVI gösterir. 
lliç blr ~eye cinanmamaktı ise" 
insanı zararlı ışler yapmaktan 
koruyabilir, f;:ıkrıt insanın iyi
lik etmek, faydalı olmak ımk~rı 
larını tamlm<'n ortadan kaldı
nr. İnanmamanın hiç bir a ~ 
tarafı yoktur. Fakat inanmako. 
faydalı olmak i~in bir teşc!>
btistür ve İ"'te a'-il olan da bu
dur. Fzra Pound. c;iya-.i faali~ 
Y<'tleri üzC'rindl"ki görü~ünü 
işte yııkar1daki tarzda izah edi
yor Bu lı~1h, kendi"inl diğ<'r 
harp su~hılarına yapılan mu 
nmcleden tabii ki muaf kılmaz. 
Zira Ezra Pounrl'un inancı, 
«Fasizm11, cHinyaya yedi karan· 
lık yıl yaşatmış, milyonlarr:ı 

insanın son dcrrrc iptidai mak 
satlar ·ü7.Undrn ölmesine sebep 
o\mu!'i gvşri insani hir inançtır 
Fakat "airin bir de est'rlcri 

Amcam Reşat efendi padi· 
ıah olduktan bir müddet son
ra Abdürrahim efendi seıanik
ten döndü \'C bu mesele yeni· 
den canlandı. Gidip amcamdan 
beni istcdi~ini ailem haber al. 
dı. O aralık a~abeyim Abdül· 
haliıne bir mektup geldi. Bu 
mektubun meali çok tehdit· 
kar yani şiddetli idi. Eğer kız 
kardeşinin Abdürrahim Efendi 
ile evlenmesine mAni olmazsa 
kendisini \'uracaklarını yaz
mışlardı. İki kardeş çocuğunun 
fa7.la yakın akraba sayıld1~ını, 
aile arasında böyle bir iıdiva
eın ilk defa olacağı ve bunun 
doğru olmadığını anlatmak is
tiyen bu mektubu ağabeyim 
derhal annesine verdi. 
Babamın ikinci kadını İkbal, 

bu mektubu hemen Sultan Re
şada ı:ötürdü. Oğlunun h5vatı

na kar~ı yapılan Qu tehditle
rin kendisini ko\"kuttuğunu 
arzcttı. 

Sultan Rec:-ıt mektubu 'la
beyjn başk3tibi otcın Uşakiza. 

de IJalit Ziya beye vererek 
tahkikat a('ılmasını istedi. 

Uzun boylu tahkikattan son
ra bu mektubu kardcş:min ken 
di kendine yazmış olduğu ta. 
hakkuk etti. 

var ki ont:ırın siya-;i in~ncı O aralık bu mektup mesele. 
ile en uf:ık bir ilgisi ·oı· işte sine saray mehafilinde çok 
F:liot, lsaacs, Read gibi en ehC'mmiyct verilmiştir. llattil 
•librralo görii lii sanatkar v~ türlü türlü tefsirlere yol aç. 
münekkitlerin l\C'ndic;i ilC' bu 

mıştır. Ağabeyim aile arasın-
kadar rakından olAkadar olma. daki bu izdivacı muvafık bul-
larının ~C'hf'bi herhalde budur madıjh için buna m3ni olmak 

• 

F.zra Pound'un e~erleri dört çart>sini ancak bu suretle bu-
gruba ayrılabil.ir· (l) Piza Ka~ larağını sanmıştı. Kız kardeşi· r\aciye Envl'r Paşanın biiylik 
to1arı (2) Kıı::a iirleri. (3) F,.. nin amca oğlu olan Abdürra-
debi makal<leri. (4) Çince'dC'n babamın sağlığında bize gC'l-

him l'ft>ndi ile evlrnn1esine, o d'• b · ·· .. tercUmC'ler. Bunların İ"inde en ı,.,J zaman enı 'ormuş ve .. da, annem ve babam gibi ta· 
mü'!ılmi •f'iza Kantoları•. Pi· raflar del!:ildi. oğluna almağı aklına koymuş-
~a'da hapisken bir muhafızdan O aralık hürriyet kahrama- tu. Babamın hastalığını vesile 
alabildiği bir kur un kalemi ite nı Enver bey brni amcam sul. edcrek, onu )'Oklamak bahane-
bir yığın k~ğıda ~ccc giindüz 

1 

tan Rrşattan istedi. A~abeyi- siyle sık sık e\·imize eelirdı. 
durmadan ycız~uş. \re bu çalış.. min Enver beye karşı olan bil· Babam öldükten sonra bir 
maların ncticcsinde. bir çok yük sa~·gı~ı ve hayranlığı ona mUddct evlenme mevzuu hiç 

baba!ıı sultan Abdülmecit 
rine annem odama ıeldi 
bana dedi ki: 

• 

ve 

- Kızım artık sen bilyildün, 
seni, Abdürrahim efendiden 
başka bir kaç kişı daha i.itiyor. 
Bunların arasında hürriyet 
kahramanı Enver bey de var. 
işte hep3inin isimleri ve re
ıimleri. .. Bak düşün ve karar 

Ezra Pound, Londr;'lda bir 
müd<lC't kaldıktan sonra Pari3e 
Ritmiş. Orartı da uıun scnelrr 
kalmış ve nihayet 2 ci dünya 
harbinin başında İt:lly:ıya gr
('errk İtalyan hükümetlnin A· 
nıerika için yayınladı~ı radyo 
ı;crvisinde harbin sonuna ka
dar Faşiımin lchindC' propa. 
ganda yapmıs . .1\mrrikalılar t
tAlvava girincf' kendi ini yaka~ 
lamı !l'tr, ileride muhakeme c. 
di1m<'k üzrrc Piza'daki cısir 
kamplarından birine hapset~ 
mi~lcır. Giindiiz Piıa'nın yakırı 
güneşi, ecce - krndi deyi i ile 
çöHin ayazı ve d:ıh.:ı bilmcdi~i
miz kimbilir neler, aklını kzı. 
c:ırma ... ına schcıp olmu!'i. Şimrti 

.ı\merikada bir akıl ha.stnncsin 
de yaşıyor. 

münrkkidlere göre Dante'nin ·ı bu mektubu yazdırmı~ olabi- konuşulmadı. Zaten yaşım da 
• İIAhi Komedi,.. sinden sonra lir. henüz pek kücüktil. Fakat gü. 
san•at bakımından en bliyUk Enver beyin validesi cok nün birinde Enver beyin beni ver. 

;~ıl~r~n~~doa"n'la~~ı;~;; ~i~~ ~~~: ı . s:v':,'.~i.m _ ~:~ v::i'::.":,· • ~· ..... ~u~ta: • ~:ı::n. :·~::e:~ ~'..."..:••,..,..,,....,,,..•••_<Ar~•:•. ~ar ) 

Böyle Uii~·iik hir $:!:irin •F'.l-

* ~f':ı!ln ur..\.\l TİYATROSU -
V.AH~İ KIZ (l.a Sauva"t) Yaun: J. 
Anonilb - TET .. 42157. * !:!EHİR KO:'ıtF.Dt TlY.\TROSU
AUCI>t"DU (Arteııic and Old t.aee) 

TF.J,: 40tl)!>. 

Geceleri 2ı d~. Parar ma· 
tlneel 15.::ıO da. Dram'da raıartul, 

Korucdl'ıle ~ah ft'ınsiı roktnr. 

Bu sebeple, Jc:ıy Isaacs ve T. S. 
Eliot':ın ilahları son derece fay
dolı oldu, T, S. Eliot do dahil, 
bir çok kimscıler Eıra Pound'un 
asrın en. biiyük şairi oldu~unu ı 
kabul cdıyorlar. Bir şairin bü· 
yiikhi~iinü tesirleri ile öl('ecrk' 
olur ~k F.zra Pound hakikaten 
asrın en bUyük şairidir. T. S. 

Or\·amı ~a: 5 ı.;;ü: 5 (JC) 

11' Jnrıılıır11klır. 

J.ltf"D. 1 finld rlra Pdrrh:. 

8a1.rılarım17la 
f fAnbul T trıır D• rnt:l 

netim Rnrnlq 

1 SERGiLER -ı - - -* ~ı:.:aın TiYATROSU E:<.lt~OxO * ur nfln :() n ı yılı rnn 
DOI,C.lıü - ÇEXTIER. Yazan: S. ~ta h<1 1. ,,. <'~luır Fr.:1n111 lkUııl\!'ı~ı Tt 
ucham. Per., C. ertrsl, Pa2ar rece :?ı Tı1rl;ı k ı alıf ıl ~ n 

de, Pa1ıu· ırıat. J ~.30 da. ola n Clı, (Ji,J.a ,. n 1 tanbul ünlvrı ilr ı * RCCCK 8\tf~E - OS nf", kitap ıara:rınıla blr ı • haıırlanm11• 
Yt"K YAR \:'ıl.\7. - Yaıan: A. lır. 

Cbr!ıt!e • C'ara.amba(lan baaka her S rıl ! er C ıaat O ılan 

alt adır, 
17 ye 

..., ~• 21.1;, la • Cuma Ye l'aıar Ma· 
ti'le 15 d~. * M\R'Sl~I • ~IU.\,t:\IEn KAR\· 

C'.\ - KO)t<::Er.. VE ÖTESİ - TElı. 
4,,: ~, ı ~ * YEXİ SES - f.!F.YTA~ AR\. 
ll.\st - i"&ıan: Avni Dilll~ll - T~L. 

49369. * FTI:\Xl:!IZ KOllEDt TİY.\Tnosu 
TI:'1~ J,; ~ ·: - Arlas ıahn01!nde -

SiNEMALAR 

* .ALL.\; _\R - ~.w Yı>rlc: F. - ,.. 
(!\aktı•! (' •y - llırry I'Lııırral<l) Te 

Son ~llTaS 

* Al~ - Genel llufottl3 (TieTıkll -
nann.,. Kaye) * .\'l"I •. \S - Giindi a, ·\slen i"irrk· 
il llahkdm 1 Renkli - Stl!Wart Grıı.n· 

tct> 

* 
0..-e Praıuıı a T 0 7atro. 

cı - Al 11 loliniıı Lt ıbaııı 

* Jı•rK - Herk :1 Oı:a Di 
•'7 * J..\i,F. - Genrl lhifrtHa. * 11!:1,E:K - A a Ye•la. {<l~T&. 

e<Jı)Ol') * f!C:UEH. - Gaip flulılnr (C. C·>I 
btırı \ •ı n 1 tll}. * T\1' ~ \[ - Kıııl Tat Tll Jlr.ı 

4 ında. * Yr ıız - Ai&arl•''nln 1.&mba 

TOPLANTILAR 

* Kı 
fJuı Y nclı K 

ı t I>•rnr2'1. Jstsa 
lu 'la anbfınJ.aı:ı -

fl~m lnı 1 - n ce C"l kı:ır11I tııpltı.nıısı 2-t 
e ~l lr Z p ar nil tof-:nl k ·~ 

matlıkı tair:dl , .ı aeak ı · 3 raxa; ıril 

nil ua 11 d Sulta: ah::nC"~A!orndar ead 
ılı>,lndı!!k Amtrlk.an Liıır IJerthannl 

'ft l'I" • h ·ıı 

l_YENI NEŞRİYAT 1 * 11 ' 1 t 1 ı Hakan M ılı 
rr •. t) ıeı inin 58 le. kitabı olırıı: 

Ja q • l>OTı 'ın Du. Ak•a S · . ı· 
• A a} Jy"' tıl l nılıuaı •ır. 
J' )ıı li nal iaıt t •afı dan diJiırlıe t<'T• 

1 • f-* lJi ıoa· ltaJya,n 'rııJe1 1ılni n \n 
ı k ıa .er ndrn Yit-

lnt'A, d nJ A tıl 

hl alı da t r r ~ ruıl çind 

* T ık .\n 11 ldo e rı inin t'.: lnd fıt 
1•' ı Janrnq ır. l 
ıllt ı cı nı • r, nı, fasile lıl'e de (B) l 
•.rth lo 11 lli. li ad !r rln tnre: nıı ednr 

inam c> nı·alı: n .. =rad). (ll. ·ad 
\ı.dıı nalı;'· {il lhJ, ın 'J), (ll•I· 

1 (Uen ıl) bl malıf Terin llııı· 

ni ' 1 ııa durnl a ı dır. * E' ınr '-'arıka· ·rı. ıılro edf'hi1:'11ın· < 
da vod 1 Ja ı ı ~lıea l:ıırattıla· ) 
nııılan ı::u cııe l.abl he'iıı ı Ha11r Sap. ~ 
lra) adlı erde! k rıfr•I, :-.1.t:. na- / 
taı t tı kl;l ldt"- a rıaındıı ya~ ıınlan· 

ınııtır Uaru- k ) tılr çok defa 
f , , hl!! diin7ıı. 

,.., ı· 

Cf'T" ca (ffı 'r 
fıa la nakaıılık 

t " e 11MlrD1'tır. 

- \!ithal ÖıkOlı: 1a· 
"nıbkl ıu c1l· 

tarafından "" 
b:ı rıloın b11 broı lr•!r 

1 1•1'lı!flakta. tım•ı 

ı. •knnnrnlk, ıoıı:r": 

- :ı a latı' aktaılı .. 
1 , oırtı. Akralı: "anın 

ot paıı lyrı 1 ılıanta 

~ 

j Si NEMA TENKiTLERi j 

Gaip Ruhlar 
•Thunder On The Dili • Re· 
jisör: Douglas Sirk. Oyna
yanlar: Claudette Colbert. 
Anıı Blylh. Phil ip Friend. 
Gladys Çooper. • Universal· 
İn lernation al. 

İ ~in aslın ı ararsanız bu 
film oldukca başarılı ve 

mantıklı tertiplenmiş bir en
trikası olan, kendi halinde bir 
cinayet ve detektif filmidir. 
Ne var ki eserin yazarı hemen 
hemen hiç kimsenin aklına gel
miyecek bir yer ve bir kahra. 
man seçmiş: Vak'a bir manas
tırda ve manastır hastahane· 
sinde cereyan ediyor. Hafiye
lik vazifesini de rahibe ~'lary 
~örüyor. Bu böyle olunca ta . 
bit işin icerisine dini bir t.a. 
kım telkinler de karışmakta ve Ann Blyth ve Claudette Colbert 
netic~ itibariyle e~rr bir za. S d ,, 
bıla filminin esraren"izli~ i ile oıı ıısı11aıı 
dini bir filmin uluhiycıtini ih· -> 

tiva eden epeyce aravip bir 
halita halini rılm;,ktachr. 

Senaryonun ve scnar,·ovu 
film haline getirirken rcji.!ıÖ· 

rün, hareket unsurunu ön pla

na almış olmaları . daha baş· 
langıçtan itibaren, seyirciyi 
hırçın, te!Aşlı bir atmosfer içe· 
risine sürüklüyor. Tiplerin ga· 

yet keskin çiıilmiş olmasın a, 
oyuncular o dcı·cce hcleC'anJı 
bir oyun tarzı ile intibak et
mişler. Claudettc Colbertin ra· 
hibe rolünde dencnıncsi onun 
sanatına pek bilyük bir şey 

krı1~ndırmış olmasa ecrck. 
Eğer vaka in ... iltert>nin eski 

zamandan kalma ~<ıtolarınd1n 

hirislnde cereyan ~tse)'·di ve 
detektif tc mesC'l:i Sherlock 
IIolmes ols~ydı hi<" ıııünhf'ı;iz 
mantık l a tl"rtinl<'nmi~ olan bu 
O)"Undan iyi bir polis filmi 
c;ıkarılabilirdi. 

NEREDE 

ıı The Little J:ig Horu.• Re. 
j lsör: Charlts ~larquis ' \.'ar
ren · O~naranl ar: J ohn İre· 
land. Lloyd Bri'!dcs. l\1arie 
'Viıı d ıoor . · l.iııpf'rt Pichı rcs. 

H ollyy,·ood, açık ha\'ada ce-
reyan eden macera filmle. 

rint'.! birer muharebe filmi ha
vası vermektedir. nu filıne de 
ananevi kızıl derili harplerine 
ait g:ıy<'t sert ve ha~in bir pcrs 
pcktiv vcrilıncık istrnmic:. f>e
rin sahneye vazıında olsun, 
artistıf'rin oyununda ol.sun gö
rülmedik, bilinmPdik her han. 
.~:i bir yrnilik yok. Simdiye ka
dar rl<'falrırca gördii~Umiiz k ı -
111 derili i1'<cnCJ>leri: kc-,::if kol
ları. bı('ak bıçağa ft>lm<'lf>r ve 
s;ıire: birbirini takip ertiyor. 
!\etice itibariyle bu film bir 
macera filminin d:ır çerçe\·esi
ni D$&mıyor diyeceğiz. 

:············ • . 
• NE ÇEVRiLiYOR . 
• l• Roma'da 

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

: •Bisiklet Hırsızı•, •:\.t ilano !\fucizesi• gihi büvük cı::er : 
: lcrin senaryolarınl hazırlamış olan ZarattinL bu defa, ! 
• dört ayrı rejisörün idaresinde çevrilecek dört bölümden • 
: mürekkep •Biz, K:ıdınlar ... • isimli bir c:~naryo hazırla- ! 
: mıştır. Eserin birinci bölün1ünü rejisör F'ranciolini ida· : 
: rcı~inde Alida \Talli oynamıştır. İki!lci bi.llümli flossrlini : 
: idare:.inde lngrid Iler~n1~n ('cıvlrmegc b;ı~ıamıs bulunu- : 
! \o"Or. t\:üncü tip'in Anna ~l agnani olacağı h1ber veril- ! 
: mektedir. Sirıtma Kıı'u : 
-.......... ....•.....•......•....... . ...... ......•........... .. . 

• 

New -York 
Esrarı 

ı:Soked City• Rej i~ör : G. 
L:ı.ssin . · Oynayanlar : Ba.rry 
Fitzgerald. Uo~·ard Duff. 
Dorothy Hart. Don Taylor. 
Univerşa l • international. 

B ırkaç ~·ıl evvel ölen Alark 
llellinger, Amerikan ha

yatına ait oldukça kekre ve 
realizmi çıplak eserler verme
siyle tanınmıştı. Çoğu zaman 
g:ıngsterlcre, mahkOmlara ait 
entPrrsan mevzular bulur, bu 
mevzuları mümkün mertebe 
onlara uyan oyuncularla can· 
landırmağa, se~ irciri ke-ndi gö
rüş zaviyesi üzerinden realite· 
ye doğru gö~iirmeye uğraşırdı. 
Filml<'ri daha çok rejisörün 
de~il onun adiyle anılırdı. 

«\,ahşi Kudret• ve .. Kati l· 
IPr• i hatırlıy;:ıeaksınız. Bu 
filmlerde tecrübe edilen re
alizmin buruk lezzeti, faknt 
ayni zamanda lirizmi ve ori_ii
nalli#i bit.im için hayli yeni 
\'e ('arpıcı idi. 

Bu film de bundan birkaç 
sene evvel ıinemalarımıı:da 
gösterilmi~li. Şurası muhakkak 
ki hu Ilellint!eritı filn1leri ara
gınrla en ziyadı:o do!ı:üm:lnter 

hi- filmi :ı.ndıranıdır. Vakrı da. 
ğtlır toplanır ve zaman zaman 
~ıdece bir polis filmi seyre· 
diliyor hhcini "'·andırır. B11-

nunla beraber sinrım<l~'a dü~
kün her h:ln{'i l'ıir kim~e i"in 
muhekkak ki il!i cekici sahne. 
ler mevcuttur. 

Attll~ llhon 

«A! ık Veysel'in Hayatı» 

filmi gösteri lmiyecek 
Taksim sinemasında 25 Ara

lıkt:ın itibaren bac;Jıyacağt uzun 
n11.iddetlenberi afiş ve gazete
lerle il.in edilmi' olan • Kar~n
lık Dünya'. Aşık Vrygelin Ha
l lıo filminin dün ani hir ka
rırla .C:Österilınesincien \':'lZ ge• 
("ilmi~tir. Senaryosu Brdri Rah
ml Evilpo{!:Ju tarafından J·azı· 
lan bu filmin btitlin dıs sah
neleri Ürızilptcı vp Vevselin ha. 
yatını .Cl'C:rdİ~I havalirie CeYril 
mişli. Bu filmin ı:;cn~ryo u crnn 
s.ırre tasr'ik edilmi'S \'P ~ö~te· 
r!}PC'Cğ! d(İl1r k1'dar ilan t>dil 

mi1;ti. Ru fılnıin kaldırılması 
Jıı,·retle k:lrtılanmı•tır. 

-

·muşmula yememelerini orta 
çağdaki papazlar, filozoflar gü- l 

ıalo11nn·la )ırularalr·ır. tt)e arkarl11• 
ar: te r f!r nl ı c.a tdtr ı. 

~---------------------------------------- * A)ltk toı•laolı davet17er.I - Der· 
nın aJları k nmu.ıur. 

lı:ıhııal>.l•rrlı l 
"• ca:uıoları· 
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, Sevdiklerinize, 

Cocuklannıza • 
Kıymetli Bir 

Yılbaşı Hediyesi 

T T 
Memleket flôveleri 

c 

40 numaraya kailar 

Nefis bir cilt halinde 

111 ı•tesi gii11ii 
ç kıyor 

iRTICAA KARŞI SAVAŞ 1 

Satıı yeri : 

Vatan Matbaası, 
İstanbul 

Fiyatı 1 O Liradır 

5 ağlık Bahisleri: 

Muşmula çok fay
ı da l ı bir meyvadır 

1 
1 

(Başı 4 üncüde) 
şekerle yemeli. Emin olunuz ca 
na can katar .• 

Muşmulanın (100) gramında 
ortalama ht>sapla ( 1000) 

kalori vardır. Bir oturuşta ya
rım kilo mu mula yene~ek o
lursa (500) gram kalori temin 
edilmiş olur Bundan ötürü vti 
cut ısınır \'e kuvvetlenir. 
~luşmulada (100) de (6) ka· 

dar alkalen oldu u cihetle bu 
ml'y\'a mide ek~ımesine karşı 

üzel bir il&ı:tır, ç rkln, surat
sız çehreli, buru uk, kırışık ı 
) aşlı adamlara kadınlar muş
mula uratlı dıyC'rek musmula
yı tahkır ederler. Bu kadar 
faydalı bir nu:!) va tahkir edil· 
memelidir. 

Ne yazık ki bu kadar kuv
vetli ve şifalı olan muşmulanın 
ömrü azdır. Bundan dolayı tam 
zamanında muşmulanın şuru

bunu, reçelini yapıp ilfıç gibi 
saklamak rnzımdır. 

Kemale C'lmış, olmus yarım 
kilo muşmulaya (250) ram su 
ve (400} r.ram seker iliive edi· 
ll'r<'k kaynatıldıktan sonra kı· 
vama C'llnce ate tt>n almalı, 
bir sC'ne dayanması için tence
reyi indirece iniz ukit it risi· 
ne bir çorba k ı ı kadar hfılis 
beyaz ispirto ilA\'e etmeği unut 
mamalıdır. 

l\I ı~muladan iki tUrlil surup 
yapılmaktadır. 

l - Ihm musmuladan. 
2 - Olmuş mu muladan. 
Ham muşmul.ıdan ( 100) 

gram alıp ~arım kilo şekerle 
yarım kilo suya karıştırılır. 

Arzu ederseniz kokulu bir ta
kım çiçck ve otlar da ilave e· 
debllirsiniz. Bu şurup fıdl is
hali olanlarl:ı, (Anterikolit) çe. 

kenlere iyi tesir eder. 
I.okman Hekim 

Sanat ô leminde: 

-- ---------
Muasır Sanatlar 

Enstitüsü 
<Hası 4 ünl'üıle> 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR • 

l
~lıklar -100 sene evvelki istanbut=-:Ad~iet:-'l 

battaniyesi üzerinde adaletsizlikler - Yerli mal, yabancı damga
Dürüst ticaret - 6 usturanın hikôyesi - lstıraba serenad. 
~~ ..-....---~ 

T icaret Odası Umumi KAtlp 
muavinlerınden Hayri Cclfıl 

Beye uğramıştım. Odlda, ben
den b:ışka iki de tuccar \ardı. 
Dereden tepeden bah edılırkrn, 
.söz döndO dolaştı, tkarl :ıhlfi
kın günden gilne bozulmal!a 
yüz tuttu~una intikal etti. Hoş 
bir tesadUf olacak, Hayri CcıaI 
Bey de, o sıralarda eline 50 se
ne evvel yaı.ılmış bir kitap ge
çirmiş. ismi •Tasviri AhlAk• 
olan bu e erin milellifi Ahmet 
Rifat namında bir zatmış. 

Orada bııhın:ınlarnan kim•e 
eserin sahibi hakkında bir bil
giye sahip değildi. Zaten buna 
da pek ihtiyaç görmüyorduk. 
Ahmet Rifat Beyin kitabında 
birçok hikayeler \e bunlardan 
ahlak lelıine çıkarılan birçok 
kıssadan hisseler varmış, lla) rl 
Celal Bey, bir tanesini anlattı: 
•Adamın biri bahçeye nazır 

penceresinin öniıne oturmu~. 
karısının ı;ctirdiği sabah kah
vesini içivormuş. Derken e\'ln 
t<'kir kedisi bir sin!'ği tutmak 
için pencereye sıçramış ve be· 
)İn kah\•e fincanını dü5ürccek 
gibi olmuş. Adam da elinin 
tersiyle kediyi pencereden dı
şarıya itmiş. Herhalde, Mdise 
e\'in birinci katında cerevan 
ediyormuş ki, kedi tehlike
sizce bahçeye düşmUs: bunu 
gören evin köpeği kediye sal
dırmış. 

Bahcıvan kedivi Ee\ ermls: 
köpc5in ona saldırdıl!ını gö
rünce elindeki kaı.mayı havva
nın beline indirmi5. AksiJiğn 
bakın ki, ev sahibi de köpeğine 
el de~dirt"lE'ımıe Hıı " .... ., n 

halini görünce koşup duvarda 
asılı türer.ini kapmış ve pence
reden bahçıvana ateş ctmeğe 
da\Tanmış, BcrC'ket kıırısı ve-

' tişmis de, böylelikle bir facia
nın önü alınmış ... 

Yazan: 

SADUN TA JU 

yakıla bahsrttiğini de iliı' e et 
ti. Müellif dı~ormuc: k': 

•- Ah. nl'rede 50 ene C\'

\elki İstanbul? Şimdı zaman 
tamamen de ic;li, Herkes h i 
menfaatlerinin p~ inde ko u
yor. Kimse kimse) e yardım et
miyor .. • 

N eyse, uzatmıyacağım; hu 
me\Zuda daha bir ha~li ko

nuştuktan sonra, or dın a~rıl
dım. Zihnim hen ·Ta vın Ah
llık• ile mc uldü. Demek, za
manımızdaki kötü gidi · "Çmic; 
de\ irlerdcn bu urıe, yuvarlana 
yuvarlana biıyliycn bir çı 'd n 
ibaretti. Ve biz. bu :ı ır ~ilktin 
altında eı.ilmeğe mahkum edi
liyorduk. 

Evet, Ahmet Rifatın hasretle 
bahsettiği 100 sene C\'\ el ki h
tanqulda belki siftah )ZIP ın 
diye, esnaf, mli t risini l·om· 
şusuna yolluvordu. ~ma acaba 
onların da şiUyet et•ikleri t;"V
ler yok murdu? Onlar dıı, elli 
\'eya 100 sene öncesini ö lemi
yorlar mıydı? 

gnzetcei)i hayretten donduran 
25 liralık kra\•ntlar, burada ya. 
pılıyor. Sonra da üzerine •eti· 
l.etl<'r• kon ılu:Jor. 

İlhal"tçı tUccarlarımızdan A· 
rif A)dın anlattı. Ecnebi fir
m lar. bızden aldıkları sipariş
lnı ondcrirken. bir fiyat dil-

J 1 ü zuhur ederse. taahhUt
lcrinc bu farkt n doğacak mik 
tarı da ila\ e ediyorlar ,.e me· 
scla piya a ... 20 dllşmüşsc o 
nisb<'ttc fazla mal gondcriyor
Jarmış. 

Bu dürü t ticaret metodu, 
ned ı e sınırlanmızdan içeri 

remlyor Bu fazlalığı, bizim 
tUccarı'i ız - hepsi değil tabii -
açıktan P.C'lmiş bir kAr addedl· 
~or \c dahili piyasada hiç bir 
fı at duşuklüğiınc şahit olamı
:1 orsunuz. 

l\Il' elii, halen, dOn'a manifa • 
tura pıya 1sında 'ö 25 nisbeti
ni bulan bir fiyat düşüklüğü 
'ar. Bunun al islerini bizim pi
ya amızda göre bili) ar musu
nuz? il lbuki gelen mallar bu 
du Uk fıyatlarla yurda sokul
mu~ıardır. Bunu Merkez Ban
ka ında faalbet gösteren İthal 
komi ) onundan sorup öğrene
bilir iniz. 

g on olarak çok hoş bir hikA-
ye, gertek bir hikAye anla

tacııltım. Bir berber, harp bas 
lam:ıd:ın pek az evvel, Alman
:;. dl bir firmııva G tane ustu
ra ı m rl mış. Para ını gönder
mi , fakat harp patlak verinre, 
fırına taahhUdünfi yt.>rine getir
mek fırsatını tab.I olarak kay
be'mi. 

Harp \e onun Almanyan ge. 
tirdi i felaketi hik~ye etmeğe 
JUzıım yok. Fabrikalar. mtiesse-

IGp d .. • 
ın 1 

Eliot'un ııW:ıstc ı.and» ini oku· 
yunca eline kırmıu bir kalem 
alarak şiiri ~arıya indlrmis. Ve 
Eliot hiç bir illraı.da bulun. 
maksızın bunu kabul etmiş; 
şiıri o hali ile bastırmıs. Yıllar 
sonra Eliot'un, 'obel'i kazan
masına se l'P olan <' etlerinden 
biri de Jplı iz ki o &ilrdir 
Dü)luk İrl ndalı şair cYeatsn i 
)ap n d;ı Ezra Pound Pound'u 
t:ınıdıktan sonr:ı Ycat 'in bil· 
tün an'at uruşU de işi) ar. 
Bir iddi:ı~ a ore James Joy
ce'un Ulysse i yazabilmesi 
de Pound'un sayec;inde. Bu 
sonuncusu çok bil ltk bir id· 

Müellif hikayeyi anlattıktan 
sonra ~öyle devam ediyormuş: 

•Görüyorsunuz, küçtik bir fe
nalığın neticesi nerelere kadar 
varabiliyor. Bundan elli sene 
evvel, babalarımız. dcdelt'rlmiz 
bu hususa pek dikkat ederler
mi§. l\Iesclfı o zaman bir dük
kfıncı, dükkanını açtıktan sonra 
gelen ikinci mü·terisini, hcnliz 
siftah yapmayan kom~usuna 
gönderir; • fstedi~inlz. şeyin iyi
sini orada bulursunuz• der
miş.• 

Geçenlerde bir tanıdık an
latmıştı. Kansı bir hattaniye 
alma~a kalkışmıı;. K dıköydP 
oturll\orl r. O taraflarda bır 
ma aza~ a ginni . Bir batt:ınb e 
çıkarmışlar. Fiyatını formu : 
·65 lira• d<'mi~ler. Kad ne ız 
pahalı buldul>u irin almamış \e 
ak ama kocasına anlatmış. Er
tesi gün o tanıdık. İ tanbul ta
rafında fiyatları ı::ormuc:. Bir 
yerde, avni cins battani)'<'Yi 50 
liraya, bir ,. rdt> 45 1 rava hı 

rakmışlar Nihayet. 43 lıradan 
on para aşa ı inmeyen bir m:ı
ğazada ela, parayı vermis \'e 
hattaniyeyi almış. Adamca ız, 
hikaye~ i anlatırken· •Ha~ ret 
<'diyorum, diyordu; pıyas da 
öyle korkunç bir ba ıbo luk 
var ki!• 

elPr hep, tarümar oldu Fakat 
bizim b rber, geçenlerde uzun
ca bir mel tupl:ı, harpten cv\•el 
ı m rl dı ı 6 usturasını alma
ı:ın mı? Mt>ktupta. bu gccikme
dt>n mUte\•ellit teessür ifade 
oh nııvor ve •her zaman emir
) ı:'inize muntazırız• deniliyor
mur.. 

<nu sütunda neşredilmek 
~ı.rre oku} uculanmız tara. 
fından gonder llen 3 anları 
neşre de\ am cdi} anız.) 
o•manlı imparatorluğunun 

azametli devri bitip inhitat 
devri ba.ladığı zamanlard:ı, 
Şe)hUhslfım denilen bir takım 
te\Te sakallı, geri zilıniyetlı 
softalar artık iyiden iyiye • za. 
t en boı.ıılmuş olan • devlet iş· 
1.Crine karışı\ or, yapılacak h er 
inkılAp hareketi karşısına d ı. 
n i - din gıbi mukaddes bir var· 
lı~ı • ileri sürerek mfini oluyor 
ve dolayısıle de engin denizler
de terkedilmiş ve batmağa 
mahkftm olan bir gemiye ben
zeyen, O manlı İmparatorluğu· 
nun dün)a haritasından gün 
geçtıkçc silınmesine yardım 
ediyorlardı. 

Halbuki; bu paslanmış kafa 
lı , dar ı.ihnıyetli softalar, na
zarlarını biraz gerıye doğru 
çe\·irseydiler gorürlerdi kı İs
liım dini Hazreti Pt>ygamber 
zamanında bıle gayet Uık ve 
zamanın dınlerıne bmek ola
cak kadar demokratik bir \ a. 
ziyet arzcdiyordu. Fakat ~a· 

mantar, onUndc çok dcmokratık 
olan islAm dini, bu gibi yo-
bazların elinde oyuncak haline 
gelmiş, ve bunlar hudutları 
Doğuda Asya içlerine, Batıda 
ise lA A\TUpanın göbeğine ka· 
dar uzanan, Akdenıı.i bir içdc
nız h aline getiren, dUmaya 

hükmeden bir devletin mahvı. 
na sebep olmuı;lardı. 

Fakat Türk gibi daima ileri· 
yi gören, daim:ı demokratik e
saslara göre yuşamağıı alışmış 
olan bir millet crgeç bu geri 
kafalı, çember sakallı, )Oba.ı-
1ara karşı direnecek \'e onlar:ı 
liıyık olduğu dersi verecekli. 
Niha~et beklenen gün ve saat 
geldi; yobazların, kara sakallı
ların, ölüm ı; aııı çald ı . Türk, 
büyük asker ve lider AtatUr
klin izinden giderek bilglc ( !) 
softalara 15yık olduf u der.si 
vcrd ı, böylece memlekete ge
len inkılfıp rüı.gfırı blitün mik· 
roplarla beraber inkıtrıp duş. 
manı softaları da Türkiye hu· 
d :.ıtları haricine attı. 

TUrkiyenin de\'amlı inkıl{ıp
lara sahne olması ve memleke
timizde yakın zamana kadar 
tek parti sıstemınin tatbik e
dilme i, ylizlinden yobaı.lar e
mellerini tahakkuk ctlıremı
yordıı. Fakat memleketin 14 
Mayıs 1950 de )eni bi r inkı!A· 
ba, yeni bir rejime kavusması 
ve hu rejimin gayet mUsama. 
hakiır cla\T;:ı nması neıicc inde 
sinsi sinsi bir y ıl an gibi cemi· 
yetin bUnyc~ind~ saf in!i:ınla
rın zihinlerinde yerle <'rek zc
hırini akıtmak için bir Z"'llln 
aramağa başladı. Nitekim ken· 
di gibi bir takım kar ktersiz. 
kuş beyinli softaları bulmakta 
gecikmedi. İlk zamanlarda bır 

• 

fki adın avu at d··n 
1 

a · e kav e ı er 
Handan Kaftancı ile Hôdiye Çelebi, hakim 

önünde birbirlerini itham ettiler 
AYDOGAS Ö!\OL 

raıta'l Aı!Uvo r~ T'olı• Jfuhablrl 

Avukatlar her zaman başkala- beri kendisi bana muğbercl ir.• 
tını müdaf a etmezler ya. B:ıı.an demesi üzerine Hadiye Ç<'lebl, 
da, müvekki l<'rini savunurkrn •- Bahsettikleri du\ nyı ben 
birl'irlerlnc du er ve mahkeme- kazanmıştım. Onun için mu~her 
l ik olurlar Vl' o znm"n asıl der- olan birisi varsa o da kendi idir. 
Ubte ettikleri dfı\ alar derhal '\lııi'!bcr olrlıığu da yllztinden an
ikinci plAna iner. bu clefa karşı- !aşılıyor. diye cevap ' erince 
lıklı uğrn ıp dururlar. beklen<'n fırtına koptu: 

İşte hövle bir da\ a, dün. Emin •- Sen kendi ylizllne haks:ı-
6nü TII üncü Sulh Ceı.a mnhke- na.• 
?nesinde ılti ovukat arasınd'l ce- •- Sen de aynaya bak.• 
reyan ettı Hrm de iki bayan •- l\Iahkemede sanık olarak 
a •'~ııt aras•nd:ı... buhındııklarını unutuyorlar.• 
Duruşma sıraları gcld: ve içe •- Ben burada sanık i cm. 

r i girrl iler . O!I\ :ıcı, avukat Han kenrlileri ıl e, halen 10 uncu As
dan Kaftancı. clA \•ıı lı avukııt Hfı liye Ceza mahkemesinde derdest 
divP. ÇPlPhi D~vanın mevzuu rla olan muhakemede sanıktır.• 
haknrPt Bu hıknr<'t h~cll!:!'SI. bir •- O diı\'aya 1'avcıl ık iştirak 
ıniirlnPt r'' el eerevan !'dPn hır etmcmi~tir. Şnhsl dfıvadır • 
dAvad"t hl'r iki avu'-at da k:ırcı •- Hayır, işt irak etmiştir• 
lıkJı it tarafı tem ıl ederken • _ Bir avukatın bu hususları 
\ '\J ı bu lmuş bilmesi lazım gelir.• 

Dunkb duruşmada, Handarı ·Bılirim. bilmezsin• \'e ·Dava 
kaftancının şahsidir. d<'ğildir.• meselesi ye-

•- 1949 senesindeki d~vad:ı::ı nidcn büyük munakaşalara se-

frengi mikrobunun ilk belirti 
leri gibi gayet mevı.i hareket
lerde bulundular. Kanunl:ınruı· 
zın yumuşaktı ından 'c reji
ır.ın mlı am:ıhakfirlı ından l ti 
fadc ederek i •renç gayelerini, 
emellerini tahakkuk eltırmek 
için isi aleniyete dbktukr. Tür
kiin büyük kurtarıcısı, azil A
tası Atatilrkün mukaddes var. 
1ı ın:ı dil uzatmaktan \e onun 
inkıl.ıplarına sogüp, sa) maktan 
utanm:ıdılar. Bu )etmiyormuş 
gıbi; hızını alamıyan, solu~ an, 
hırlayan kuduz köpekler gıbi 
onun mermerden y:ıpıl:ın \'e 
duruşu bile onlara huzur ver
mıycn heykellerine teca\İ.İZ et· 
meğe başladılar. Bir taraftan 
da zehirli salyalarını saçmak· 
tan geri kalmıyorlardı. Nite. 

kim tamamen Atatürk devrinin 
ncslı olan genç b"r lise ,tall'bC· 
s ni, Türk basınının medarı lf 
tıh:ırı \ e kıvmetli bir uzvu o
l:ın Alım t E. Yalman'ın ba11-

rınn kurşun sıkacak k:ıd:ır 7.C· 

hirl mr c muvaffak oldular. 
Bu isi yap~n g<'nce ... 7.a\3llı 

r:cnce... Zınallı' dıyorum ... 
Çünkli ne yaptığını bılmiyen, 
kimkre filet oldu •unu idrak e
dC'mlyecck kachr aciz olan bu 
gencc, şimdi sorabilirim: 

- Sen, ycdisirdcn yetmlsine 
kadar, genç, ihtiyar şöhreti y.al 
nız milli hudutlarımız içinde 
kalmayıp diinyaya... Dünyanın 

bes kıtasına yayılan Atatilrk Ye 

C. H. P ~ nin beşı;l 
Top anhsı de 'am 1 

Ediyor 
il l!uhab rlmltd•ıı 

Ankara, 25 - Halk Partbi 
Beşler meclisi bugün İsınel In
öntiniln başkanlığında bir top
lantı daha yapmıştır. İçtimada, 
grup ba kan vekillrrinden F.:ılk 
Ahmet Barutçu, Avfıi Do •nn, 
Şemsrttin Gilnaltav ve g<'nt'I 
ekreter Kasım Glilek hazır bu

lunmu !ardır. 
ne lcr meclisiniıı hu"OnküiÇ

tlmnında d:ı B:ışh kanın son be
yanatı llwrinde durulmuş ve bu 
yeni safhanın fiili inkişafına in
tizar edilmesi k:ırarlaşmıştır. 

hep oldu. Bu arada •J>İ'1in i ib 
kerim .. •Cen!'ni kırarım.• gibi 
tehrlillcr karşılıklı t<'ah ediliy e 
de daha fazla blıvünıcden, b:ı11 
hususların anlnşı l m:ısı içın d11 
ruşnıa b:ışka güne hırakıldı 

Bu iki avukat b:ıyan mııhk" 
meden çıktıktan sonra, korido 
rıın aksi istikametlerine ilcrll'r 
ken, son clrfa birbirkrine hı~ım 
la bakm ktan kendılerini al:ı'lla 
dılar -.e m:ıhkeme karıı ınrlan 
uzakla ırlarken hıle. birbırlrrl 
hakkındl sinirli, sinırlı söylenip 

onun inkılapları hakkında 9, 10 
senelık mektep devresinde hiç 
mi. .. Ama hiı: mi? Bir ~ey öğ· 
rcnmedtn. 

MektC'p sır:ılarında lnkılAp 

devri o~retmenl cri tarafından 
onun hakkında ruılatılan efsa
ne\ i kahramanlıklan hiç mi 
dınlemedın?. Nerelerdeydın? 
Nerede geziyordun?. 

Maamafih işlediğin pis ve 
iğrenç hareketle bu sualin ce· 
vabını gene kendin vermiş ol· 
dun. 

Ey! l\Ialatya hAdisesinin mli
sebbipleri ve silper mürsitıerl 
sunu iyi biliniz ki: 

Bir Malatya hAdisesi tıkara
bllir, Tilrk basınına ye onun 
temsıl ettıği efkfırı umumiye

nin bağrına kursun sıkabilirsi
niz !ııkat sağlam temellere da· 
yanan ufak tefek sarsıntılarla 

yıkılmayan inkılAplar üstüne 
kurulmuş olan genç TUrkıyc 
de\lctinin yıkılmasına asla se
bl'p ol:ım ıyacaksınız. ve GTarih 

Hayri Celal Bey, Ahmet Ri
fat'ın, elli sene evvelki 1.stan
buldan bu vesile ile nasıl yana 

B" ba~ıboşluğun hep farkın-
d~·tı. B o lıınun n Hı s 

ma~ıızıılarında 'kupon• diye, 
f ngıliz. Fr nsız. İt.aly n m 1ı 
diye satılan p:ıhalı kum ların, 
• hepsini demi} eyim ama - bir 
çoğunun yerli oldu'·hrını blh
yonız. Bursa emprimeleri ya
bancı isim ve dam"allrla satı
lıyor. Geçenlerde bir Amerik 1ı 

Beni dü ündllren bir nokta 
\ar. At>aba Alman tüccarlan da 
- bütün bunlara ra~men • Al
man halkına maziyi hasr<'tle 
anmak ı tırabını tattırıyorlar 

mı' 

Hiç zannetmiyorum. Ve l!ğer, 
yanılıyorsam, ona benzer bir 
ıstıraba kolaylıkla katlanaca-
ımı - katlanacağımızı • biliyo

rum. 
dia. Şu kadarı muh kkak doğ- ___ ,__ ________________ _ _ .,..-=ı,,..,,~-=--------• 

ru ki Ulysses'i'n ilk defo ola-j Samsun Aslivr ı Hukuk :ııah· 
rak. Pariste ~asılma mı ve hiç 

1 

kemesindeıı : 9:>2/898 
de. ılse .edcbı cevrelerde kabul Davacı Samsun Saitbe • mahal 
edılmcsını sa lıy:ın Pound. ol· . . ) ı - 5/0,.ak/1953 paz rtesl günil saat 9 da Glimr~k kom!s· 
masaydı, hiç bir naşir Ulys es'i lesı. B.ahtıyar geçidinde Mustafa yonculuğu ve 6/0cak/1053 alı Unll sant 9 da Gümrük komıs-

şmüdür üğünden: İstar.b~ I Gümrükleri 

anlıyabilecl'k kabiliyeti goste- Şahının Zeytinburnu istasyon ) oncu yardımcılı ı için, Gbmrük Ba müdürlUğü b:nasında 
reme eli. Dnla) 1 ile Jo) ce'un büfecisi Me\llit elilc Zekiye imtihan yapılacaktır. 
tesirleri gecıkirdi ki bu da Suay yanında Cevriye Şahin 8 . 2 - İmtihana rirmek i~tevenlerin. dilekı;elerlnc: 
edebiyat için bir zarar olurdu le) hine a~tığı bosanma davası- Bcvanname (B m idil lu ım d n t!'d:ırik edilır). nüfus 

1 • ı bü ilk .. k3 ıdı örne>ıi <N ter' rı \<' a • 'ırus idaresinden tasdikli), en 
ne ki hır ün ıtır Y mu- nin yapılan yargılamasında: Da. az orta mektt>bi b'tird ne \e)a o derce de tah~il gormüş ol· 

~~~~i.;?ü;~~~~ d~r~c~t!~ ~~e~~cr· '.alı ~dresine gönderilen da\·e· du~una dair b 1 'l·n a lı \e\ nott'rden ta dıkli sureti (mua· 
öze \ · l~HGUDER tıyenın bulunamaması sebeblle d"lct keyf v t' flli E ıtim B k nlı~ındln ı::etirilecck bel~e 

Ankarada bir adamın ka 

fası ezildi 

teblığsiz geri ÇC\'Tildiğinden ad· ile isb:ıl ed'lir) lık r p rıı (RC'l di) e vcva HükOmet dok· 
torluğund '1) iyi dunım kfi ıdı, t hnbul GUmrtik KomisYoncu· 

resinin malüm olmaması yOı.On 
ları Birli~inderı al•n e-ık ta k k b 1 esi, dokuz adet fotoğraf, 

den kendisine ll&nen trbllğat ya 

bir tekerrlırden ibarettirı> ata Ankara. 25 Olu u i) - Nallı
sözfi cTarih bir daha tekerrüı· hanın r!u kö>finde feci bir C'i
etmiyecektirı> sözli şeklinde da· nayet Menmi&, gece yatai!ında 
ima karsın ızda dur:ıcaktır. uyıımakt a ol:ın Ercan Uysal 

pılmasına karar verilmls \'C du· 40 kıınışhık damga pulu. 
nışmada 29/12/052 gilnU saat 14 Ekll'mel"ri \ e knmi O'lCU imtihanına gıreccklerin 3 Ocak/ 
de bırakılmıştır. IJ:ıvalı CeHıye 1953 .cum:ırt<' i ,. ınü Jat 13 e k:ıd r, ~ıırdımcı imtihanına fi· 
Şahinin :ıyni gün ve saatte mah· reeeklerin 5/0cak 19"3 pazarte 1 glinU saat 17 ye kadar bu 
kem ede hazır bulunması , eya torluğundan) lyı durum kA ıdı l\k\ zua t scr\'isine tevdi edilme· 
kanuni bir \'ekil göndermesi Ilı· si \'e kayıtların yaptırılması gerektir. t. U. Hukuk J'akilllesi adında bir adamın kafası tasla 

ü erencilcrlnden eı.ilerek oldllrUlmilştilr. K:ıtil 
ZEKAİ ÖZGÜLŞEN aranmaktadır. 

r-
- Demek ki inat ediyor? De

di. 

Carla, sakin bir tavırla ce- ...ıı-mm 
\'ap \•erdi: 

- E\'et. Geçen gün söyledi· 
ğim ı!ibl hillti ısrar ediyor. 

Sefir odada dolaşmağa bas
ladı. Açık pencereden içeriye 
bol gtineş giriyor ve duvarl:ırda 
asılı duran silahlara aksediyor· 
du. Raflarda ciltli ve ciltsiz hir 
çok kitap varclı. Bakır bir ka
ba kızıl glilll'r koymuslarh 
Bunlardan bazısınııı vakit \3· 
kit bir yaprağı masanın iizeri
ne dllşliyordu. Alçak masalar 
üzerinde mecmualar, fotogra! 
alblımlerl \ 'C gazeteler yığıl· 
mı tı. 

Kont Rairzzo bir aralık do· 
la~maktan vaı gcı;ti ve Bolza· 
nınin bnünde durup sordu: 

- Demek ki üç gune kadar 
yola çıkmak istiyor, byle mi? 

Carla bu sözlerı bir baş ha· 
rcketivle tasdik etti. 

- Buna mani olmak için eli· 
nizden hiç bir şey gelmiyor 
mu? 

- Ha:; ı r. İki haftadı r Lady 
Or>h<'liayı lı em<'n hemen her 
gün giirdlim. Her buluştu~u· 
muz zaman da ricamı tckrşr 
eltim, kandırmat?a çalıştım. 
!\la!ılC' S!hledikierimin hepsi 
bos .. Soz geçiremedim. 

- Nasıl olur? Size ne dedi"' 
~Jilnakaş:ı esna ında neler ~öy. 
kdi? Anlatsanıza .. 

- Hiç .. Hiç bir §<'Y sö:;le· 
medi, milnakasa dahi etmedı .. 
Sakın ve ka~ ıt ız bir tavı r ta
kındı, sanki sozlerimi hıç duy
mamı ı:ıbi davrandı ve ban:ı: 
«Es liılun yi "mi beşinde Ad is 
Abebadan lı reket edeceğim .. • 
dedi. İşte bu kadar .. 

Sefir hiddetle homurdandı: 
- Öteki de l"f anlamıyor .. 

Şimdi ne olacak? 
Carlo, sefıre şöyle cevap 

' erdi: 
- Her halde Lord Dawn. 

brid e karısının bu ı rarı üze. 
rine fikrinden cayacaklır. Ka· 
dının )alnız ba6ına gitmesine 
elb,..tıe razı olacak de ıl ya ... 

Sefir hiddetle dt>di ki: 
- Yanılıyorsunuz. aı.izim .. 

Razı olacaktır nen de elim· 
den gelenı yaptım; kandırama 
dım ı,:ıdy D:ıwnbridge'in ynl· 
nız bac;ına. sadece yerlılerden 
mUrekkcp bir kervan la yola 
çıkmasını do ru bulmadııtımı 
re mi makamların da but' ı 
mılna in gbrmivcce ini o\ le 
d'm llovle hir nı:ıcer. nın teh 
lıkeli ol:ıbılrre ini belirttim 

zumu tebliğ ~erine kaim olmak 3 - Yukarıda österilen sıatten sonra müracaat edenler 
üzere ilanen bildirilir. <20141) imtihana ı:ıir<'mezler. 09931) 

----------..--------=-====== ..... --------- ' 

Cevap olarak bana ne yazdı, 
biliyor musunuz? i~te ~u mek· 
tubu ... 

Sefir çekme) i çekip dosya. 
dan bir mektup çıkardı, zarfı 
Carlo Bolzaniye uzattı. Zarfın 
içinde bir 

0

kart vardı. Üzerin· 
de de şu birkaç satır yazılı 

idi: 
cJ.ady Da\\ nbridge, İtalya 

sefiri Kont Rairzzoya göster
miş olduğu alakadan dolayı 
te~ckkürlerinl takdim eder.• 

Carlo bu satırları okuduktan 
sonra şöyle dedi: 

- Artık faı.la ısrar edemez· 
siniz ki. .. 

Sefir oda içinde yeniden do. 
laşmağa başladı. Hiddetini zor 
zaptediyordu: 

- Ne yapaca~ı:111 şaşırdım. 
\'azıyC't çok n:ızık ... Fakat ben 
.>ine de ısrcır ettim. ı.ord Dawn 
bridge ile de ayrıca uzun uzun 
konuştum Bir saat müddet ne 
söylemek mümkün ise öyle. 
dim. Hiç faydası olmadı. t n 
ı:lltere sefırıne de rica etti nı 
O da bu i e karıştı Fakat hiç 
bir ncticC' elti<' cdrmC'dık. l.ord 

Da\\ nbridge <'n sonunda bize 
ne cevap verdi biliyor musu· 
nuz? İşte aynt>n şu söıleri söy
ledi: 11Aı.izjın, yer yüzlındc 
lnatçılıır \'ar. Jlatttı lüzumun
dan f:ızla inatçı olanlar 'tııle 
\'ar, sonra benım karım var. 
Daha sonra ben de varım.• 

Sefir bir kolluğa olurdu. 
Carla gUlmckten kendını ala· 
madı. Kont Rairzzo ~azı m::· 
sasının başında oturmu~ rlin· 
deki kitap açmağa rr.ah~us fil 
diı:i bıçakla o"-nı•vordu. Çok 
dalgın ,.e dü tinccli bir halı 

vardı. Hrr 11\isi de uzun mlid
det sustular. 

Carla bu ~okut devresini 
bozmak i5tcmıyordu 

\'ine ilk konuşan sefir oldu: 
- Bu kadın delidir, de cm .. 

Değil ... 
- Deli mi" Ne münasebet .. 

Anne5i oldukça aca~ip bir ka 
dındı Üvey babac;ı da garip 
bir adamdır Ladv Ophelia. 
bunlıırın arasında blh lı iti An· 
ncc;inın öliımund"n ~'lnra Ü\C' 
habasnle dılma yüzünde r 
cnrilı k rtti 

Kr.nun \e nızam tanımıyan. 
kendı arzu \ e iradesinden baş. 
ka rehberi olmıyan, baskısız • 
başı boş bir hayat sUrdil. Dedi 
kodu'a ne ehemmi}et, ne de 
kı~ m~t \'erırdi. Üstelik çok ta 
zcngindır. Bu yüzden arzula
rına 'li e kı}illet verdiği şeylere 
sahip ve malik olabilmek için 
hiç bir engelle kar~ılaşmamış. 
tır. Hayat onun için macera
larla dolu, hudut uz bir fıl<'m· 
dir. Bütnn tehlikeleri giııc 
nlır, korkmaz Buna rağmen 
kimse ile yakından alfıkadar 
olup bir a~k m:ıccrası ~ctirmis 
te de ıldir. Macerayı sever, fa. 
kat bunu aşktan başka saha· 
lardıı ara~ ıp bulur. 

lkfsi de sustu. Sefirin hid
det haliı geçmemi•ti: 

- Peki, kocası .. Kocası ola· 
cak adam ne diye Adis Abeba
da ikı ay daha kalmak istiyor 
sanki? 

C rlo omuz silkerek cevap 
verdi· 

- Kim bilir? Belki aksilik 
ol un di e, belki de karısının 
zıddına itmek için ... Öyle sa· 
nı) orum ki aralarında derin 
bir aile rabıtac;ı yoktur .. Ada· 
mın aklı fikri içkide., Çölleri 
bıle hara çevirdi. 

Kont Rairuo bir mUddel dti· 
ı:undli Hiddctı ~ava5 ya\'8& 

l' vordu. Biraz sonra ferah. 
hımış oltlu u yilzünden belli 
ol'1u c:; " bir tavırla şu söz. 
1 rı · ll'!'li· < A rlı:m \'arl 

duruyorlardı.. -------------------------·--------------·----.------=--"'BI _________ ,...... 
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[İKTİSATvE PİYASA] rOkuyucuFJkl;e SlkAyetırril 
Otobüs tabelaları 

Ege tütün 
5 Ocakta 

•• 
pıyasası 

açılıyor 
E\\'elce hıldirdi~imi1 gibı. EGc tütün piyasa ı :; or~kta 

ıt('ılrnı~ olat'aktır Bu maksatla ı::iıi"ılen haıır. klar taman1lan
mı~ bulunmakt3dır Alınan haberlrre güre bu yıl ı-:s::e bölı::esin· 

deki tl.itün mah .. ulü, gerek kalite ,.e ;;trrksc kcnuyet bakıının

dan c:nk tatminkirdır. 

ingilterenin bu yıl genis mikyasta müba)aa ~·apaca~ı ha
bfııri. piya~ada bir emniyet yaratmışlTr. IlJtı ,.\lnıanyanın da bu 
yıl daha fazla ttitün alaca~ı umıt edilmektedir 

ll•fer taraftan, Tekrl İdaresi. pı) asadak nfı:z•n1 rolünü mu
vaffakiyetle devam ettirebilmek için grrekti bütlin tedbirleri 
almı~ bulunmaktadır. 

Dünya kalay 
ldih5~li 
Artıyor 

1 Pirinç ihracı 
Kararının 
Akisleri 

Dun~•a kalay jc:tih.alinde bJ. f'ırinı; ıııracına mus.lartP edil 
ük bir ards kaydtdilnle-kted:r diğını c\•\elcc bildirmışlik Bu 

Bu artışa scb('p olarak, Tcksa : kararın pi\·asada bü\'Ük bır ha· 
ta faaliyete geçen üç yeni fab- · rekct )'aratacağı yoluııdakl t~h
rikanın istihsal kudreti t;:Ö::ile· ı minlcr hcniiı. doğru ~ıkmamış
rilmcktedir. 1 tır Bau ihracatçı firmalanıı 

Ağustos a~·ında 13 bin ton müba}'aada bulunmalarına rağ
olan dün~·a kalay istih~ali E~l· men. piyasa durcunluk vasfın. 
lülde 14 bin tona ve Ekimdeı cl;.n hiç hır şey kaıbetmiş dc·J 
1~-.~ tona ,·iıJcstlmlştir ğıldir. • 
OHNY.\n \ PAJILK 1 Halen Orsan: pirinçleri 120 · 
Zht\ .\Tİ AZ.\LIYOR 125 k>ıruştaıı; :llmlellilcr 889:;

1 
Son zamanlard:1 dun) a pa. lC'n ,.e Karnlınalar Ra _ 110 ku-

muk pıyasasında görülen düşük- ru~tan muanıclr iirn1ektedirlcr. 
hlklcr ve huna miı.vaıi olarak alı ---0---
nan kararlar: bü~ Llk pamuk zi- D ! k fi don 
raati yapan memleketleri endı-ı :s mem e e er ... 
~c~·e se\·kctmı, bulunnıaktadır. • 

Bu arada Pakistan hıikiımcti, r...-1-... fıt l:JI,_, 
tlindcki büvük pamuk !tokları- \iv~..,.,, '"''''''"' 
nı nazarı ıtibare alarak. itha13- 1 ing LeC' f'tt•np;ıny 
tı kontrol etnle2c ba~lanıı~. ser. Pccldcr Unilding 
hee\t Ji~an• usulünü tamamen Peddtr Strl'et 
krıldırmı~tır. f(ong Kong 

. fısırda bu yıl pamuk mahı;.u. Firma51 cep feneri ,.e ampulu 
Iil prk berekrtll olmuştur Ge- ithal rdecC'k firmalarla tema.sa 
1;en vılın 7 .• "i mih·nn kantarlık S!'Ccmck ist. vor 
reı,.oltesint mtıkahil yeni yılın Trikanılal )t~::itnlal Sutaria and 
tC'''oltesi O. mıh·C'ln kantar ola· Co. sutaria 8ui1din-;-; 
r.;ık tahmin rdılm('ktrdır .\Jı. ı.:ılis nricl.ıtr 
nan h~Jrrlrrc görr. \ralık a}'IO· .\hn1 rd:ıh;ıd. ,;_ lndia 
da. '-ltsır ramuk pıya asında 1 Fırması pannık!u kumaş ve 
farkt--lilir hır canlılık gorUlnıc- jul nıamııll<':ri tıh:ı1 C'rlfrf'k fir-
fC' başlamıstır . malarla tcn1asa geçmek ı lı)or. 

Japon hü~_lın1rtı dr. pamuk, Opı>cnhC'imf'r ('orporatian 
fı~tlarını muc;t:ık:ır tutabılmck ı ai8·86 Exclıan~f Strret 
icirı bazı lrdhırJer aln11_,, bu a- Bufraıo 10. ~.\·. l'.S .. \ . 
r~da Banklların pamuk için k:c ,.ün )'! ı dr.,raı; ye tanolın h 

r---·----, 
RORSJ\ hakkında 

25 ı\ralık 1952 Perşembe Rir yolcu inızaı;,ile aldığımız 1 - Yanlış binnliyelim. araba 
mektupta otobüı, tabel31:ırına le· Cnkapanı yoliyle ;ıider efendi 

A'
111

' 8 '
1'1<1",.. mas E'dilerek deni)"or ki: 1 ıer. deyınrc bu !)Cfer acele ıle 

;~a 7 "~ - '.\laçka . Beyazıt. Levent Be· atlıy::ın yolcu nnJm,ıbahçe yoliy. 
r,. cıoOô mml 1\13 tl11 1 a 1 
100 

rranau rranırı 0110 0 ., 0 yazı_t. _ Sh.li - Beyazıt. Taksim [(!gitmek i.;tedi~ind('n tel ~a l Ü 
. Emıntini.ı ,·esaıre arasında işli ~üyoı· ve j ıne hemen inmek is 

'' n ' 4 -ın 1 yen otobüslerin önünde beyaz liyor,il da 11rtık r.rnba katkmıQ 
100 h1"1.,;r• F'"ar•ı:ı ft4 O~ fU il"{ 

zemin üzerine siyah ya11 ile, Ya· bulunuyor HJlbıık 
ıoo rıorıı-ı ıa ~" ,rı 73 fl>t ıo , n1nda da çe)itli renklerle yazıl· ,.o.lt'u ar:ıhanın yanındaki .t{İ· ı 
100 H,.ı.;ılı:ı ıran•ı 5 "'0 5 1'ı 0 Jmış tabelillar Yardır. Bu tabela bı bı'" t:ıbel3yı arabanın önün 
111() \tr"l'lml ı .ıt?n ı "'" · h ı lar her iki t:ırafta da ayni tarz· de de görmüş ol~a idı şüp e"iz j 
ıoo <.'ık0$b1"alı tor !\_.,o 5 0 da ve renkte yazılı olmadıgı i· ki bu arabaya binn1ez. arkadan 
ıocı t., .. c Kur !\4 l'2 ~0 !\"' 

12 '>O !('in yolcuları haklı olarak şacırtı- ıelerek Dolma bahçe yoliyle r 

ESH \\1 VE TAll\:ILA1' yor. Ve bunun netit'esi olarak da den arabayı bek!Prdi. Demek ki 
~O 7 FAfZL1 rAHVİLLER 1 yolcular üzüntüye ve telii~.:ı.. a· 

1 

Yandaki tabelfıların aynının 
1:1ıtı ıruı 1 ~~ raba nlemnrlcırı da :'.:<'C: kalma. ,~Onde de bulundurıılm~c:ı daha 
Eı~a. ı-. u • 7 .. .. tara ve hattiı. kazalara dilşi..ıyor. ra:vdtı1ı ol:ıcak. Sadece beyaz ze· 
ıgıı l••minolu ı -:ı so 1 lar. '.\lesel.1: n1in ii1erine si~·oh bir yazı kfıfi 
l!J '_ Tltnıirrolu 11 
\lil 1 11 dafaa 1 

2:\ .,,,. Bir yolcu 20·30 metre me')<ıfe j değildir. Ya rrnk, Yahut da bir 
~t 7\ 1de, 'Iack.:ıdan kalkan bir arabJ·: rakanı 13z.ın1dır. 

\fı l ll ia!•• iT 
,, , )l• lıfııı 111 

"' 
2.;,..$o yı gürliyor ve önünde '1acka , Okuvup yazma bilmiyenleri 
:?S ti 1 Beyazıt ,·az1\ı olduğu iı:in ari.l- 1 de gözününde tutmak icap el· 

Ziraat llanka!.1 1 
) :? Zıraat l l!' 

2;ı: ~f) 
ııtı 0 ı le atlıyor. Halbuki arabaya bi· kfır bir ifade \"erir kanaatinde· 
"

1 eo baya )"eti~nıc~e koşuyol'. \'C ace.

1 

ti{(ıne ~öre renk daha tatmin· 

1 

ner bınmez biletçi: Yit. 
•• 6 FAİZLi TAHVİLLER 

~:ı::L: '/" " ::~ ;: 1 rli1·s·A:····;·1·ı:·x·"N·i·J\·n·1 
Kalknuna. ııt 11" • T ı • 1 .,. 1ı o r.ı. l' 13 •O T I•. · " ı.:.•ıı il. . •· Oı • ı 
ıpı l ti\rıuı I 115 l\O • k· ]i 1...-IPı' b1l11 h<-hf'r kPlinıt 1ı,, ı:-ii11 •>n).; r "lın1 ! 

:~: ~:~:~,:~~: TAUVI~~~~ ı··~·····~··ı 
r.n,.,ı "oo . , . :Güh TEf.Rl"BELI K.\ .... \D.\LI BiR 
ik amr-t!ı 'r. ,r,riataa. :?1 o Doktor (.:IPRU'f t:ıld. Saç. ı- og·retmen İngilizce ve Fran-

• ··teh · B · "'I Post l":'.>l Jl_ l lıı ı\· 111'70 revı mu·· a::.sısı. e.>ob u a 51zca ders verir. Vatan ~aıetesin 
t ra , Pıı D l<>lu v ııo;o Sokak. Tel 4::\353. _ de ögretmen run1uzıına. 

l T.1hTUI ] 10.8.l 
ıo .. z B. ı r, 1oı t\"i AKIL -:- SiNiR ~ASTt\L,\· \ 'ERALTI SU araştırınaları ar· 
ın'~ ıahnlı ır 11 ° RJ ~lkolıkler. Toksı_ko~a~lar, I teziyen kuyu sondaj işleri. Pos. 
•a.5 l'AIZLI TAHViLLER felçlıler Duman Tcdavı Klını~ın. ta Kutusu :i025 

, .:ı de yenı usul ve cıhazlarla ted_a· 1 -- :-: - _---
1 vı edilmektedir Bakırköy lncır . ~IUHASERECI TURKAN AR· 1 1 

BAl"KA llİSSELERİ 1i asfaltı No ~\ Telefon 16 : SOY - Sınai, ticari muhasebe 
ı1c , Haı•k ı ~ı-' 'lO 1184, ~tuayenrh:ınc~ Fatih. Fev· , ve bil.lnço işleri. Bahçekapı. 

h Bıtık"ıı 35.'!!'i ___ _ 
liat ıtı Baı ka~ı ıı ı oo zipa.;ia Cad 25011. 11 Garantı Han No. 406 

'""' ""' B. ı ı so RADYOLU KALORiFERLi RO· 
T. Ticar.-t B. e.25 tiJjJ!tMl"JZ@ VEF.. otomobili satılıktır Cihan· 
..\p!arı Cimtrıto 3.5.00 RE.,K ~tAGAZASI nı unutma· gir l\fodern garaj TeL 25421. 
Şark Defirm•nle-rl ~7 .00 I 
oımanlı s. 1.s.00 yınız. İyi ve ucuı giyinmek is· 

YAZIHANE - Tutmak istiYO· 
ooı .ıa. '" .\ı:ı.f 11~ ·,o ı terseniz. Snltanhamaın 

....,.._ ruz. Galatadan. Beyoğlu. Tünel 
1'):-1: zı:-ıııt r ıv to.ı.no 

PARIS BORSASI 
ALTIN fİATl 

il K 1t al 

t ll DIJ 

1 

BAYANLARA FlRSAT - tngı.Jcı.\"arına ~a?ar c~n1a~ 10 od~lı 
liı naylon kadın çorabı 37!'> ku. hır veya ıkı kat uıerınc. şofaJll 
ruşil ı\ff'ndılcJ Sımonidl" rıpartıman Telefon. 42696. 

i\IE!\Dİl.fl Snt0'-"1 - .llahmut 
SERBEST PİYASADA 

DÖ\"IZLl:.R 1 

paş:ı Dilbcrzade karşısı Küçük 
çor,ıpı:ı ifan No. 20. 

$0FÖRLERE MÜJDE - A· 
merikan hasır dö~cmelerimiı 
gelmi,tir. 

T r'kltaef'~ nL 

!"t•rlııı r.trktır 

Iıo ır fıtlc 

U<>'Ar f'lekt:t 
İIQ)Ar \ Y 

,, ı 3 e .. 
1160 llTS 

"" 1 o 
1 ' 
11' 

' 
j"l•J 

1 • 

- EML K Marpu~çular Buyuk Şışcci 
han. 13. 

11.\I.IC s \Hlı.r.Enlım1; - de 

1 
poya nıt1'~ıl yer .alınacaktır. Pos ı MIKA .\~IPLlflKATORLERI 
ta Kutlı u 30'.!2 ı tanbul. hrr ıaman ele grçn1eı:. Sıparışle. 

rl.1 Yt'.rme~ı ('şasını kabul etmı~ 

1 

rar C'den r malarla temas ct-
tır. :nek i ~IV)T 
Di~rr tarafta~. son günl,,.rde PrE'nıirr~ Suon1ier>11 ı td. 1 

'frrsın lım~nın1an parnıık ihra- rannau..-ht ClrC'uıı; noınb.,, Lırr 
ratımızııı rhrmn11yrtli derecede IluihHn~. :\en De1lıı i\Oİ.\ 
arıııtı hahtr alınmıştır_ }':.rnıa~ı mcoılelı:ctımlz.-. lıno~I 

... • ıı:r• :rr 

BOKS.\ H.\RICI ALTI~ 
FİATL.\RI 

ı url •t 

n•tat Eıi•d 
Hamıt 

'1 ~r) '' 40 

il ·inili ev,ehlcn bı1dirlniı. Y. Kal· 
t:;'IL.\KÇI OSU.\" SÜSLtl - dırım 79. GJlala. 
Her nc,·ı t'nll.'.ı.k alım re satımı 
Telefon: 20974 \CELE SATILIK Şevrole pikap 

nJt mod<>I az kullanılmış. Gör
BOZKl~_'f E'~L .. \K - ~O m~t- I mC'k i'tiyenler 1''atih \lerkeı ga. 
re dcnızlı fahrıka arsası. faksım rajında. Trlefon 23067 

JTA!C'n_ t-ıu lım~nrl;ı hır .\lınan lctınl, kall\r. \(' drrı rlhısclcr ve 
\'r tıır ın""ıtu sılcb:ne paınuk hı ıklct ıbraç ctınck ıstenıektr. 
:ı-·ii 1(lrt; 1 ....,r\ctC'di 
FGF. TfT(" PİY \~\Si 
ö-.-hıf70F:Kİ 11 u ·T. \ 

dır 
1 

.nriti .. Jı 'ırrranlile \•<'nr\·. !l3 I 
\"İ\"Pkan;;ınd no:ul, falculta. 

.\rtl.IYOR Firm- sı mc'Tllr\rtimizc kara· 
İ11nır 27> (T.11.\) - 0.12·!133 bıhf"r ihr. r rımrk ı!;;tcnlckff'rlir 

Fı?,. \"'3nrak hı' un rışasa ı Cinu. GajJt' .. •vl ll:lri 1 .,..k~r. 9 Ro:ı-·al 
mii1dekı h1fta ıçırıdr a~ılacaktır. Ext"lıanı::c Pl=ttf. 

Trkrl idFrt' ı Eae tiitlin ma!ı. ('alrutla 1.1 
~ulüniin tam m k!ıtrını hıılmak Firma 1 mcnılrkrtımizc p3· 

itın çalı~maJ3r1nı bitirmek i.Jzc- muklu m<"n uc.:ıt ihraı; rtm<'k is· 
rrdir. Birtok koylerde trsbit ı~i tenırk'c~irlrr 
tımamlanmfc. \"C :satı"'a ha1ır bir , .. \.Jan:ıt irant<tn. 1\ltftupaJa. 
vaziy('tf' retirilmıs bulunmnktı- anı. 

rlır. Tekel ıdare i tt'~hit mııJmı:-· ı foin,b:ılnrr Olc.trirt• 
IPIP'tl'ıne clr\·am rrlrrkcn ,\mc i Fırm .. tı mcmlr'",.. inııı'" p;ı 
k~lılar da c.atın alabılr~cklrri ,., fi' ı'·Iıı IT'Prı ıırıt, hü,iik h:ı~ h:lv 
tun_ler ~ak~ında ~e.~cklı tr k·; ç-~ 11 t 11 .. ri rav ıhraç ct"Ilck is-
lt>rı bıtırmııı; \'r tutunler h ın. ıe~1 ı?'ktcd' l 
da mü bet fıkirlrr f'lilc ctmişlrr· 'Tirh:::ıl,.,noııf.-.. ""'1 rn. G.,1.8.Jl. 
dir. ,'\merikal:Jaı·a giirr. Et'r tii-
tün rt>kolle i bu ~ıl 50 mit~on 
kilo rivarındadır TC'krl idarr"i· 
l"P "'Öre. rckolle 47 bin kilo ka· 
dardır 

--O--

ihracat durumu 

\Hrr \\':111 '!'? il 
llamhur"" il · (;f·'.H'l."\"i\~ 

('oruk rad~ oları, rlrkt ·ik tıra~ 
nlak111f' ı, rama~ır n1 '-inr i Ye
uir r1:v;ı ı!hal rtmrk i livrn fir. 
malarl.1 troı.•ı;; · stC'C'.,, k istı3 or. 
f·onc;:tant \. Urrıırtriarlr~ 
r o. nox 'io. tfl 

\. ' 
·' ' ı,.ıfif·n o ııııia. 

ıc lıra•ı 

1 ıı ' kırı ... 
'liarxı n 
1 ,,, 

CT O 

't ·.o 
il 1 

'" o •• 
~- 1110 
S:? rı 

ı 1.nl) 
.ı 1.75 

•T.30 
.. t -:-; 

f,1 ':" 

ıo.orı 

•• 
5Z '.ıfl . _, 
.1~.on 

-~170 •.!OO 

KULÇE ALTIN FiATLARl 

• ~l'.? 

ftl 7 
•ıı 
••o 

5 andııt\ l'\ll r.1~ 

nr~ln 11000 mm) fltl f!ı 

ALTL'1 BEŞİBİRLİKLER 

mı 

\ıu: 

\ .. it 

:oJ.ro 
860.01) 
:rıooo 

:!Afi on 
'!660tı 

~· ~.Cl'l 

3!!' 0() 
~')~ 00 
~ı;1.no 

~157.00 

P. R A. Ajanıı 

hurnıa, \"e muhteli( Sudan ma. 
ınulleri ıhraç etmektedir. 

J.J Rıılıt 

Rotlrrclanı C. 

18 l'rins lJendriklaan 

Rotlerdam C. 
Ilolland 

\hdülhakhamıt Telefon: 83.532. ----
BOZKl"RT E'ILAK - .\Jocidi
·ckö,vünrlc ars.ı, vili.1, apartman 
Jarı, satmaktayız Trlefon: 8.1532 

Kı\l'.\LIÇ.\RŞID.\ Bin. Beyler 
beyınde ~l'ni 7 dükk3n kiralık
tır Brylerbr)i fınnında ~\h. 
met. 

ır; mm. llER ME\'Zl:DJ\ kira
lık filnılr·rirniz vardır 'l'eknik 
Kitabevi. Tel: 21370. 

ORTAK AR,\Nl\'OR - Eczaha· 
nem ve mi.ıstahzarJarım i('in ser· 
ma)·edar arıyorum. Telefon: 
62053. 

1 
Tekel Genel Müdürlüğü liônları 
---· Satına ima Komisyonu Başkanlığından: 

nlU\ okkat lh•le 
'tiktarı teıninatı Tarihi Gllnü Saati 

~luhtclif demir Ccm'<ın 
9262 Kg. 438. TL. 711/9:;3 çarşamba 14 

Yeraltı kablosu 220 )it. 3640. TL. 7/1/953 çarşamoa il 
1 - Cins \•c ıniktarJarı yukarıd;t yazılı malzemeler mevcut 

şartnamelerine ~Ül'e pazarlıkla satın ;:ılın;ıcaktır. 
2 - Pa1.;1rlıkları hinılarrnda yazılı larih. ~ün \'(' saatlerde Ka

hataşta Tekel Genel nn.idürliiğü s:-ılınalma konıtsyonuııda 
yapıl:ıcaktır. 

3 - S:ırlnan1cleri her ~iin konıiı~şonun1111.ıla J:Öl'iılrhilir. 
4 - DC'nıirleri iclare kı-,n1en vr)·a taınamrn ihale edip clınc-

24 ocak lfl:;2 ('3rŞamha .t!lİnÜ f~nrU'i 
Ticaret odasından F O. B. Fıı nıaSı ·nııh'l·lıf rin'i 
1.43~.447 lira dC'ğcrındr 31 adet ('am:ı ır thal3trılarh:le 
men)e ~Jhadrtnan1rsı alınmı tır. t-ı-nek i l\'or 

)fuhtPlir mrnıli'krtlerr ihrat" Th(' Hlrs rd Olaflunjoyr 
P.dil{"('E"~I kavd~dılcn rr itli m:ıl nrothrr"i. 37, .\kinbi)i Strert, 
J::ıra ait nır1kiı r sahadrt ıanırlt'- Odi·Olono,,ıu.,hin 
rin muhlC'Yİyalı iizerind yapı- ı.a~o' 'i~rria 

kadın Fırınası _ JJollandaya Alman., 
tt'mas ca YC'y.ı ln.ı:ilızce muhaberatta 3 

bulunabılccek ihraeatçı1arın11zla 

1 tcınas C'tmck i tiyor. 

nıektc veya kısım, kısım, ayrı ayrı t:ıliplcre ıhale etmek· 
tr serhc ttir 
t teklilC'rin ınuvakkal lcminal nlakbuLları \"CSair kanuni 
vp<.:;ıikile birlikte belirli tarih .ettin ''e sa::ıll<·rde komısyouu-
mu.ıa ınüraca ıtJarı iJ3n olunuı ( Hl893> 

f'. Ratan and C'ompany 
J, :'tlango<' 1 .a ıır 

Calcutta 1 • inclia 
lan tasnif aşJğıda göstcrilınış- R. \" \fı·ı"t·• 

' Firn1a~ı ıthaJat vr. ihr:ıcatı~ı 
tir: f'irma'-1 ıth.ı.Jat YC ihracatla u\lı ıc.maktaciır. 

Almanyaya. 10.318 lira değ('. uf:r<i malı:tadır 
. d 10 l r l • • "00 ı· llrnry \\'ringartnrr and ro. rın r: on yer ı J.,,ı. ..... ı. J (' K "k ı (" 

d • . d 80 " h l 3- 102 . . rı or an< onıpanv 1 .,., ,. ....: \ . k ra <'~erın c- auct a ı. a p t Ofr B ?\ I I'' • 1 .,c;., ı .,·a c;:_\aU St. . .. rw or 
Jira rl<'ğerindr 200 ton silpi.Jrge 1 os IC'f' k.I ox

1 
° S 1 38. ' ' · l. t .s.A. 

tohumu, ıttO 28R lıra dc~erınde . ı<1ı ouuı • · Uf an .• . . . , 
126.20:5 lcılo '"::ıprak tütün, ı·ıruı- ı p:unuk, ar;ıp zanı'ıl.ı, J ııma .... ı ÇC'lık, n1r.n~ucat '" 

Birlrşık ;\nırrikaya, :!47...IJO lıi;.ına, dcnler czar ı ,lsah dc·ı Otomobıl parçaları ı~·ın m<'n1le· 
lira deÇ::erindC' 62.231 kilo tütün, rılrrı. fıldısı, !1suly~~. krınik, kctimizrlen bir n1un1e~ .. il i.stıyor 

,'\vusturyaya 3.330 lira det;C· 
rinde 10 ton ktı!$ yemi, 

Danimarka.}a 4.630 lıra de ~· 

rindr 5 ton arı çekırrtrk iti. 

Ticaı•eı ve Zalıiı•e Boı·sası 
23.334 lira drferıııdc 100 ton 
kelf'n kii pe.si. 

Jtoll~nda)a .1i. or. lıra dr: e· 
rinıie 22.879 kılo ) ::ıprak tullin. 

tn;:iltercye 18 522 lıra de e
rinde 156.100 kilo hi:iyv:.ıni dö· 
küntii. 10 072 lıra df"ıterinde 
4.960 kilo iç fındık. o3 734 lira 
de~erinde 9.867 kılo tiflik 

is,·eçe, 2.337 lira de~eriadc 
219 kilo halı, 

italyaı·a, l:i.363 lira değerin· 
de 6.907 kilo kuzu derısi, 37 9'.:!8 
lira değerinde 223 sandık j u· 
murta, 

İsrailc lt.060 lira değerinde 
5 ton ce\dı, 3.766 lira dE')?erinda 
5 ton koyun bo,nuzu. 236.026 li. 
ra değerinde 112 500 kilo i~ fın 
dık. 

~racaristana, 136.080 lıra dC'· J 
ferınde 90 ton kendir tohumu 

Suri)·eye 39_,ı;oo lira rlcğerlıı 

de 10 ton yaprak tulün, 

'.!Sil:?/9;';'.? 

nuğclay ~umuş::ık lu s Polatlı Kılo"ıı 
Rıı~day )tı nu~<ık Pola~Jı 

r:u r'ay )Jmuşak C..:~dız 
\lJ\ ı ha 1a5 Çuvallı 
.\ten·ı.,,ek 'esıl 
F:1 ulye llı>roı 
F ulve llogan~ehır 
Sıı anı 
Kentlır tohun1u 
\rçıı;eğ lohunHı döknıc 

ç [ındık 
l!n 79 81 r nıl. 
t;n 63/ij and 
Haırnol 
Kepek 
Pirinç Bf> sani 
Pi ·ınç Be' p:ııarı 
p; ınç Bovahat 
r inç ı ekel 
Tirtlk Xrıtlirel 

!\oyun ri• ısı tuzlukunı 

Keçı rte ıu dukıını 
, ,.,. 

::ıA. -:18.-- kuruşa 
31 -:l-t.'.ln 
31.jO -32.:!;j 
10 ~n 
fl1 
.)~l -
4fj 

1 Ol) 
1 :):! 
34.7:i - .l:l.

lflft- - 205.-
26l:J.- - 2900.-
3306 
1~70-1730 

H.50 
lH.-
90.--93-
08.-
6:i-
5~0-
ı:;t.-

IR'i 
0 00 - 20.5-

lstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 
Biı· adet Tak.eon1etre ile bir adet klizimetre açık cksıltn1e 

sureliylr satın alınacaktır. 
Eksiltn1e 12.1.1953 pazartcsı günü s:ıat 15 de Bayındırlı~< ~Jü 

1 
di.lrlii~iindc yapılacaktır. 

'.'\luhammcıı bedel 2650 lira olup ı,:eçiri tenıinatı 198 lıra 
7~ kuruştur. Şartnaınc müdtirlükte ~örülebilir. 

ı.,teklilerin ckstltnH~ ~ünü ficaret Odac;ı brlgrsi \·e tenli 
nat makbu.ı:ıı ılc komhj-·onda o·ılunmaları ili:ın olunur 

(199i2) 

Denizcilik Bankası T. A O lzmir 
işletmesi Müdürlüğünden 

1 - 1053 yılı oı;una kadar lınıanımııa ı::<'lee('k kOmtır ~ük· 
hi grrnılerin lahliyc'\j ı1e g<.•n1ilcrr ıhrakıve \-"C'rnıek iş 
J,.rı aı;ık l"ksıltme llc ısteklısine ıhalc edilecrktir 

2 - F:k~ıltn1e 30.12.1952 ~rılı gtinü saat 10 da Atah.ırk Cad· 

3 
4 

desindeki İl,iletmcmiz bi na,,.ında toplanacak komıs)·onda 
·apılat'aktır. 

l!5ın muhammen bedeli ( 85.000> sc-k~en beş bin liradır. 
~fuvakkat tcıninatı (6375) altı bin Ll('ytlz yetmiş be~ Ji 
rartır 

5 - Hu ise ait şartname ve mukavele projesi tatil günlcrı 
hariç her ı::ün liman hızmetlerı servisimizde görülebilir. 

(19754) 
------ --------· 

USTA ALINACAK 
Kays!'ri \na tamir Fabrika~ı ihtiyacı icin n1uhtelif ı- ·anşlar 

da CO~o. Dizel, Tank. Elektrik \l;..ıkiniı;;tlcri ile Krıhnrta Ye 
Rarlyatöreü. Kamarı .. \faran~oz. Tüfekçi u"taları) işe alına· 
caktır. 

Talipl"rin qiri5 ~<trtlarını ögrenmPk ii1!'re ö~lerlrn 
fq Lv ..\ flin kıı;mına ve iş \'e fı;c:i Rulm~ Kurumu 
11410<1 'e Kayı;eri Ana Tan1ir Fabrikası :\lüdi.irlüğune 
caatları. (20050 - 4860) 

evvel 
\j~ns· 

müra· 

----------- 26 • 12 • 19.J:? ----

Bir bu1 dağının kenarına )'anasan bir de\ıriye \·aııurıt 

Atlaııtikte mevsimsiz 
lıı z dııglaı_•ı görüldü 

Bu dağlarla 

B undan tam 40 yıl ev,·t>I. 1912 
ele o zamanın en büyük 

·.-apuru Titanic bir buz dağına 
ı:arnarak batmış, yolcu ve nıii

rE'ttrhalıııdnn bindrn fazla in
san 'boğulmu!l'tu. Titanic henüı 
teı:~iihtan ı:ıkmış, 56 bin t:n 
hacminde nllikemmel bir .E!en1i 
idi. İn~iltereden Nevyorka gi
diyordu. 

Vapur gere yarısı. herkes 
uykuda iken bıız dağına çarp
mıştı. Dehşetle J(üverteye fır

lay:ınlnr vapurun biiyük bir ya
ra aldı~ını. ic:('riye su girmek
te oldu(!:unu ö~rendik1cri hal
de fazla teliı.ş eseri gösterme
ınişler. yolcuları kurtarmak 
için derhal tertibat alınmasıİıa 
başlanmıştır. Vapurda herkesi 
11lacak kadar sandal bulunma
rlıgından evvelil kadınlar ,.e 
c;ocuklar. bundan ~onra erkek
lerden ;yaş sırası:-.·ıc ihtiyarlar 
sandallara bindirilmişler, di~,.r 

yolcular vapurla birlikte sula· 
ra gömülmüşlerdir 

Vapurun orkestrası son daki
kaya kadar havalar t;almış, gü 
vcrte sulara gömülürken çal. 
clıkları hava ·Allahım. kendimi 
sana yakın hisscdiyorunı ol 

.._muştur. Telsiz memuru da ~on 
dakikaya kadar telsizle imdat 
i~areti vermiştJr. 

Kaza o ıaınan dünyanın her 
tarafında büyük he)·eean uyan 
dıl'n11ş, \ apurların tahlisiye ter 

Bir ta}·yareden göriilen bil}"li:.. bir buz dağı 

tibatının kuvvetlendırilmcsine 
teşebbüs edilmiş, fakat herşcy
den ev\'el bu gibi kazalara mci· 
ni olmak için tertibat alınma 
!iına lüzum görülmüştür. Yapı
lan muhtelif tecrübelerden son 
ra, son seneler zarfında hususi 
teşkilat vücuda getirilmiştir 

nu teşkilatın vazifesi Sin1al llır1 
dcnizınden kopup gPlen bu;
rlaglarını aramak. hunları bu 
lunca derhal vapurlanı haber 
vC'rınck ve bir taraftan da tah 
rip etn1ektır. 

An1erikada kurulan tcskıla 

tın adı C:oast Guard lt·e Patrol 

dur. Teşkilata mensup vapurlar 
hususı tertibatı haizdir. İçlerin 

de 15 subay, 107 er bulunmak 
tadır. 

Bunlara tayyareler de refakat 
etnlekteclir. Tayyareler hcrgün 
Groenland'a kadar olan hava
Jidc uçuşlar yapıy,,)r Bu saye
de buz da~ı tehlikesinin tama~ 
mıyle önü alınacagı üınıt cdilp 
m(!ktcdır. 

Bu mc\"~im buz dağları aı gö
rülürken son zamanlarda bir-
1\aç da~ gôri.ilmüştür Bu sc
bt'ple devriyeler sıklaştırılmış
tır. 

Okullar arası fut bol maçların 
aki aksaklıklar 

Her yıl, biraz daha intizamını kaybeden bu 
maçları derli toplu bir şekle sokmak lazımdır 
o kullar arası futbol maf;ları 

('arşamba günleri ,Şeref ve 
Vefa staJlarında yapılmaktadır 
Fak.:ıt bu n1;•çlara kar~ı alfık1 
mahdut ve öğrenci kalabalıgı 
dışına cıkamanlaktadır. Bunun 
tek ve belki de başlıca se~ebi 
tertip işlerinde görüle n n1uh· 
telif aksaklıklardıı 

EV\'Cl3 maçlar. mcvsin1in en 
gayri mü:sait aylarında }'apıl 
maktadır. Sahalar daima f;amur 
hı ve kay;::andır Geneler bu 
çamur yığını ve su hirikınti1eri 
içinde zevkle futbol oynayama 
maktadırlar Bu vü1dcn mac:;lar 
lalsıl ve hcrt>cansız olmakta. 
dır 
E~er bu ma('lar daha mlisait 

aylarda yapılsa. nnıhııkkak ki 
~·ok daha al:tka çekrcek \·e o 
nisbrtır de ıcvkli olaraktır. 

Dit:C'r taraftan okullrtr,ıa ov 
nayan rutholciilt>rin heıTirn ya. 
rısındaıı fazlası ruıTiart<'~i \''
razcır günleri mensup oldukla 
rı klüplerin ma~·l:ırında rl:. 
cynan1aktadırlar Haftada ikı 
maç iki de antrenın:ın körpr 
bir vlicut için ıararlırlır. 

Okul tokın1tarı toplu antren 
mantar yapman1aklttd1r1ar An 
rak ma('ları mıu;a bir arada oy 
namak iınkttnını bulan on bir 
grncin ('ıkarara~ı oyun tabi·ı 
tile qö:ı: doldurucu olma·t !\ı 

tf'kim se~·retti~imiı okul mac:; 
larında bu bakımdan bir peri 
şanltkla kar~ıla~ı:ı-·ol'uz. 

ltalbuki maclara başlanma 
mad:ln önce okul ltıkımlarını~ı 
k(>ndilE'rine o:?rirr bir sistE"m vr 
bir anlaı:ma !(ıırahiln1elrri i('ın 

toplu srkilrlr idmanlara tabi tu 
tulmaları icap eder. 

Nazarı dikkatım.izi çeken hıı 
c.usi)rtlcrden biri dr bu mac 
tarın hemen hrpsinin çizgisi1 
l!iahalarrls vr _yan hakemsiz oy 
rıanmaı;ıdır. 

Evvela çizgisi olmıyan :ı;ah·ı 
Jar gayri nizamidir ve bö:ı-: l r> 
gayri nizami sahalarda oyna 
nan n1ıcların neticeleri mutr 
her sayılamaz. 

Sonr:l van hakrn1i hulunm;ı 
ması da bu maçlara lıitıbalı 

bir ı:rhrC' verml•k!erlir. Filv'.IJ.;• 
sr~·ircilerrlen iki ö~rt'llf'İ hay 
rakları kaptıkları ~ihi ı;ahav~ 
çıkıyor ve bu işi ı:rclisi 12:ü;eı 
bayrak c;;allı\arak he\"C'Sle vap 
mağ~ c:alışı:·:orlar 1'-akat nizan1 
nanıede ~·an hakemlerinin ev-

Belçika - Fransayı 
Pari.s 25 cNaren> - Bugün 

C.:olombeo:ı stad}uınund<ı Hclçı 

k<ı ıle Fransa mılli lulhol ta· 
kımlan ara:.-.ında yapılan maçı 
Bel('ika takımı 1 O r:azannuş· 
tır. Belı:ıkalılar oyunun tek 
golünü bırinrı haftayıının al 
tıncı d,ıkikasında atmı~ları.Jır. 

Almanya, ve Avusturya mil 
li futbol takın1larını yt•nn11!;
olan Frans11 nıilli ekıhınin. İn 
giltereye ağır bır şekilde n1ağ 

lüp olan Brlçıka millı ıutbol 

takımını yeneceı:tı rıeklenn1ck 

te~:di Fakat bütün tahminlerin 
hil:ifına Brlçikalılat enerjik 
bir oyun oynanıışlar ve oyunun 
hrmen başında g;;lip rluroma 
t!İrdiktcn sonra bunu nıuhafa 
1.a t>lmr!'ini hilmı~l<'rrlır 

F'raıısı?lar bilhassa ıkinri 
h;ıfta,,·ımda atır baı;mı~lar fa. 
kat bcrabC'rJik ~olünü atmı)a 

safı da gayetle sarih bir ~ekil~ 
dP izah edilnıiştir. Okullar a· 
r..?sı resmi bir mahiyet taşıvan 
bu maçlarda futbol nizamname
sinin ve kaidelerinin aksaksız 
bir şekilde tatbik edilmesi icap 
eder, 

Hüliı.sa bu sezon seyretti.tı:ip 
miı okullar arası futbol maç
ları, geçen yıllara nazaran da
ha _qayri muntazam bir hal al
mıs bulunmaktadır. 

Her yıl biraz daha intiz.a· 
mını kaybeden bu maçları der
li toplu bir şekle sokabilmek 
i{,"İn. aliı.kalıların esaslı surette 
üıerinrle durmaları \"<' bu ak· 
:-aklıkları önliyecrk gerekli tcd 
birleri almaları liızırndır. 

Dün 1-0 yendi 
mu\'aft'ak ol.ınıaınışlardır İkin· 
cı haltayımın 22 ncı dakika
... ında, Fransı7. santrforunu ('el
mel ile düşüren Belçika aley· 
hinde penaltı \"Prilmış, fakat 
Pransız oyuncularından Jon· 
qurt bu mühim rırsatı dışarı 
atmıstır 

He-lçika takımının kalecisi 
hilhas~a ik:n<'i hartayın1da c:ok 
qü1el kurtarışlar yapını!;>tır. 

Fransız forvetinin da~ınık 
O\"namnsı kale önünde isabetli 
:"Üt c:eken1en1e~i de netice ala· 
nıamalarına ,.e mağlüp olına

lar1na yol ac;rnıştır. 

ikinci t-.attavımda BC'lc;ika 
fnr\"Pti de iki dC'fa Fransa k• · 
ıe~i ıı:in trhlikrlı olmuştur. 

f'ran.,ız ı;nnr muharrirlerin~ 

·:rÖl'C'. F'nırı"11 rnr·\"rtı ikınci haf 
ta,·ınıcla rn az 8 ;ol fırsatı ki· 
ı:ırmıştır 
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Veremden ölenler Karayel yurtta ~~~ Stalin, dörl suale cevap verdi 
Gittikçe azalıyor t TEHLİKE İSARETİ Elçilık maka::ı:::. l !~~~~~~a 

(Başı l lncidel a a ya ' Stalın tarafından \erılen Ce\ap-
yon lira olarak tahmin edilebl. _ <Ba ı l incide> !arın alelacele lngıl.ıceye tercu 

~ 
Bol ve ucuz 

panıul: fh atlan geçen sene çok ~ ukseldi; pamuk ekenler, 
yahut elinde pamuk &toku bulunanlar bliyiik tstıradel<'r 

temin cttilrr. Bunu gören ban çlflçi!Pr, srneltrdrnherl alı:s
lıklım riraatl bıraktılar: pamuk ekimi ile mesgul olmnğa baş
lanı:ıır. Egr.<lc lı3ğlorını boz.ırak 11amukçuhılb heves rdenler 
görüldü. Fakat bu sene \'azlyrt değistl, pamuk fiyatlan bir" 
denhire dustii. Jler tarafta ihtlyartan fa1la pamuk 1 tih al 
edlldl~inden lıii)iik stoklar toplandı. Ru hal,, Mısır gibi çok 
nıil..1arda pamuk yeti~Urcn bazı memleketlerde buhrana sebep 
oldu. l\lzde de muhim bir p:ımuk stoku mcnut olduğu, fiyat
ların ıll'c:me 1 yüzlindcn bazı çirtçilerln pamuk ekmekten \ 'az
geçerel buğday zlr:ıatlne dönmcğc bn~ladığı haber Yeriliyor. 

lir. ve t:eHimetini tehdit eden bir me L•dlldl ını, fakat tercUmenın 
BlitUn medeni memleketlerde maşı 1 incide> yağmurların husule getirdiği sel milli gaile diye (lA\a)ı ele al- aımkan dahıllndeıı metne sadık lıdc !eriyle 

rlirck, rıım::ırte<:i ~.nıın ıı.ıı lske· ı krin ciddetli .taz.vıki kar ısındn mak l'ızımdır ld -' ı ı d ı St 1 d k' h 1 verem savaşı organize edilmİ"· ,. "' • • o u.,unu ıza 1 ctmı§ er ıT. tcs· a ın :ıra ın ı son ş te-
" lc>ye hareket edelııl"cc>klır. Adan~ • 'lc"'<Jn ,•ra.,ındııkı' Ku- Şıı dl1 ·k t ı~ kt k' b t il S 1 ı " d P d d l tır , e hemen hepsinde bu s:ı· 

1 
" " " rası " a e ii)'l · ır ·ı u onun sua crı ta ine, .So\) et er ı mas l!H., e ot am' ) er a • 

vaşın mlisbct scmerekri elde • r " " .,urıe t:ı ar • o ·o uşaı.ı 'e )Ol· llırliğının Vaşington bıi) uk el~ı mış ve o zam n E kan Truman, Di!'ı"r tarnflan Jlolland,.,rlan 5aklnma 1·.an,•lı p•tlamıstır. Btı ,,.. 1 ıt •ı k r 
olunmuştur. l\lesclil bundan otuz ın"ınl ':etimize gt'tirllt'ıı \'f! ha- rıatlama Tarsııo; ovasını tchdıt al fl:>~ı ıliye aılları duvulan rnlnn sı Gcorıı Zarublnln kan:ılı ıle C ıurchıll ' Stalın Avrupayı 

len Akcle•ılzd<' ııe.vrclmektc olnn tındn bırnkn11s, Arla11." ... lersı'n h,.,ı·nıcrı· "rn ı t · b' AJ • ı ı• ı t ılg 1 nd' Ih l l · 1 sene evvel Fransada verem nic;- • • " •• • " • sını a cmız ır u nı u P§ ırı mı§ ı. ı e ıren u me r c erı~ e 
bctı mcmlekctimb:dekinin ay•u Gemlik 'anuru, takriben 10 gü- a"r:ııtı yer yer ı;ular nltındn kal- imana c:ahin ol:>n tek Ccrt rok Suııller \ e ce\•nplar a~:ığıda· U :ıkdıı uda nihai zaferin sağ
ikrn buqlın dörtte bire kadar ııe kadar limı•11ıı1•7rla olacaktır. mı~. tren scf<'rlcrindcn mfıd:ı şılkiir yoktur. S:ılınevc birer bl- dır: lanm ını örU 'llıi lerdı. O ta· 
dU .. Antal ·:ıda kara ~·olu mli:-akalatı da sekle· rt'r ı:ıknnl:mn hepsi, :ıl•ıl'alı, S - Yeni .}ılın \e ~eni Ame rihtcnberl bJ cin len diı;cr bir 
~u tür. Verem "ava, ınd:ı An\alyı, 25 (TJuc::ıısi) - Son ye uğramıştır. o:"rh<'~i boz•ık. mütereddi. ,.8 t11n nkan ldnrcsinln bıda~etinde, topl;ıntı '\apılma ı için ortaya 

ır.m :ıffak o~an mcmh>k<'.lcri.n fırtın" J\l"n"n limanında bU- Şl'hrin k<'nar mah:ıllclermden \C mlllrt ıHicımanı kimselerdir. So\yet So ~ali t cumhurı)'ctl rı birçok t k''C atıl mı tı Bunların 
b: şında nanı marka gclmt>kt,.dır 1 \ uı. tıılırih:ı• yııpmı" lım:ınd1 bir kı mı hA!r.n sular altınd dır. ı Cı nların. lıillı'-'c::cıa genç mcl<tc bırlıği ılc llır'e,ık Amcr.kanın ck crı 1 M kr)\ a tarafından i· 
"
1
1' te\•\·clcc bvrrcmdrlnkb 1 ~ u~IU~a- hulun'ln h!itün deniz"' 'ııı;ıtnları Bılh:-ssı r,cr,.konduların vari) eti lilcri 1cbirlcml'k \'e i fal etmek önilmuzdeki )ıllar zariındJ sulh kri slırUlmu 'e St lın yılrla or-

Pamuk fi)atlarının geçen sene iikfısüz nisbette ylikscl
ınesi tabii olmayan tartlann neticesi idi. Razı mrmlcketler iç 
lhti~:ıçl:ınnı he an ederek pamuk ihracını durdurmuşlardı. 
Bu lhfüar. temin edllı1lkten, lüzıımlıı stok ya111lrlıktan ı;onr:ı 
ihr:ır:ıta musaade edilince fiyatlor dü~meğc basladı \'e tabii 
haıldine ineli, llıı hal, bliytik fimitlcrle namuk draatlne ha~
lamış olanlnrı tabii hayııl sukutuna uğrattı. Şimdi hunlar 
hiHnimetin namuk ihracatını hima ·e etmPsini istlrnrlar. J'a
nıuk ihracntını Jıim:ıyc etmek demek de' Jet lıazincsindrn 
ınüh\m redakhlığı gıize almak rlemrktir. nu ~ alnız pamul 
için olsa •l\lcmleket bir parça fcılaUrlığa katlansın. denil~
bilir. Halbuki dfıter lıazı mahsullerimizi istihsal eıtcnler de 
hükumetten a)nl 1 tekte bulunurnrlar. Rıınlann hep ini ~·e
rine grtirmek, )ahut birini ötekine tercih etmek miimkiin 
de~ildlr. Jüstahsilin, hükiunettcn hlm:ıye istemekten ıbnı'lc 
bol l'I! ucuz l tıhsal ederek ucuz satması, fü·atın dünya plya
s.ııaı :ndnki haddi n~mıımasınn diki.at etmesi llizımclır. Sun'i 
tedbirlerle fi) atı l fiksek tutmak \ e kalkınma temin etmek 

,. :ı vrrt>n ıı m"m <' "'le o m 1 k · • t 1 b ı ..., ç '11":1. 1':ıtmıstır. Zararın tehhkrll bir ıal ıılmıcrtır. nenız. sıır<>ti lr kunlukl n r,izli hi)ll· iÇ nde yışı)abıleceklerıne hala :ı ama r \e~a lk kere, b'r 
miktarı hl\Jrn yü:ı: binde :ıltı bıı· ! iki mih·on lira oldu7ru tahmin 

1 

ıı mahal~csi ile ~ircmithane cı· nrt s<'brlır<:i, mrr.ılek~te npnçık in nmakta mısınıı.? toplantı l apılma 1 
arzu unu be-

l ııl?a dücJT'üc::tilr V<' yat.,klar bo5 ,ıilm '·trdir. varındnkı sular bır metreyi bul· clccck hir dü .. m:ın taarnmın- C - Amerıka -nırıe~lk Devlet. Jirtmi lır. Truman ilk zam nlar 
atan \c: a rarç:ılannn deniz mıı•tıır. !l:m ~k 7~r ılı \C tehlll elidir. leriyle, SO\".}Ctler Bırlığı ara ın. ı erı arız ır ı ya a durmaktıdır. Maam:ıfih dünya. n 1 bu teki fi . b b hti tl 

<!a b zd,cıı <l:ıha költi durumd:ı o· ka la 1 b ,.;ı ıt"larından ııltıo;ı Al:ın~·ıı 11- Dı~"r taraftnn ~"' h:ın \'C Cey. Çiinkii :ıcık di'c::rnan taarruzuna da hnrb n kaçınılmaz. tellikkı edı rıı mış 'e sonra arı. u 
lan \'<' öhim nisbf'li '· Ü7. hlnd" konuda \e d · t tt'k manını l':ı •I• w.otıir. cks"risi de hnn nrhlrlrrı dr iki mrtre kndar k:ır<;ı lıirlik halinde k:ılmıık ,.c lemi) ece iııe \e memleket! rı· ı ceup a, .,,ı ı ·çe 
(400) dC'n fazla bulun3n mrmle. ilk · kc inle mi t'r B k d f tl mavnadır. Y • sclmı tir. l\Icr.,indcn ııl•nan h~rrkrtc grı;mrk ıni'm' 'indilr ,e mızln sulh iı:inde ya.amaya de· I . , .' • n _ e a a 
l·eltlc~2t ~ ıh .. ssa Asy:ıcla r:ıslla- nu :ırada Al:ın~·:ı limanında ma!Cınınta göre, Trrsus • Ad'lnıı tabiidir. F:ıknl tiirin tiirlli hllc- 11am cdebıleccklerine htılf1 inan. Stallnı \ a n tonda ormekten 

1 

nı 
1
?:. l .. :ı 'ıru. d hulıınaıı Siirmen" lim~nına b:ııııı ~·olu iizerlndc bulunan Jlnc; köp lcr ve fesatların birli imiz! ktın- m:ıktayım. memnun °1 

c ını sö lemiş, hat-
,u un c nr:ı n \'erC'm sava~a 

2
•
0 1 

,_ n 
1 

k ld · rllsı'l Tar· N 1 .. , • ,,., .. s _ I"'ınaatı'nı'z"e "lmdı'kı' d-un· ta .. Pot,sdıımda ıken so.v et lide-
1 k 'h 

1 
;ı ton ıı.- ııs m nptan arc- · "us • :ımrus yo u ıze ,,~. l:ım:ırrıı ''C Ti•"k millrtlnl bir· " ~ ,, ı :> r r11 yarım ns•r cvvC'. ~:ıs;j"indcİ i ·Ergin• moliırll, :ıyni Iİ·ıı rin<fckl Zharct. l:llprl\c::U ve Mcr- birine dfü•mıın 71imrrlcre n ır- yn ihtll!lfımn kaynakları neden rını \ ll"tn tona gclmı)e davet 

1 lamı tır Ye mii<;bnt nl etıcc- crı mıın:ı b3 lı 200 tonluk YusııC ı;lndcki Soğuksu köprilsU ~·ıkıl- m:ığ:ı ~alıc::an "İzli hlr dü•m n, ılcrl gelmcl.tedlr? tmlş, fakat bö) le bir görüşme· 
hu mildrlct r::ırfı'lrl:ı ıı ınmıc::tır 1 • " C - So\"'ellnr Blrlı'ğı'ııe kar~ı de. n pek f.ayda memul c. tme:I ği 
BızC' r.elinrc>, ilk 'rrrm sava~· so uk harp si,ac::etinin milleca· 

01 
e ırtm tcn gcrı k ima· . · ı ;aptan idtırC' indeki hir motör de mıştır. A) rıca Silifke 1 r Mut uz·ın 1:ım:ın lı rrkctl ~ı ı m "· ·.r " .,, d b ı k 

1 
b t ' · kay:ıl'.lra hindirmck suretiyle :ırasmda bir hc~·cl:ın olmv&: yol krliycbili ·or. l>al hud k \'Crmlş " t T k h il 

trc(' lı i ı •il 131 Harbi sonl::ı- p:ııC' lıın1111~tır. 1 grçilmez h::ıle gclmi~tir. Tar uı; hl~ h:ılde k:ır<:ı'llmı çı'.an fr<ı:ıt 'iz harek ilerinin tez.ahilr ettı· mı. !r. rum::ırı, so u. rp e ı rına r:ısUamakl:ı beraber. hare· ırmat';ının ,.e nerdan kanalının ği her 'erden 'e her &elden •l ılı miln z al arı t'le :ılmak i· 
k"lin tam miin:ısılc J?"li-şmcsl nil'icr t'lrnft'ln Ab•wadan ~e· taşmMı netle<' inde muhtrllf hrkesi bunun en nrık bir deli- S - Dün)a gergınlıklerini ha· çin Bırle miş Mılletlcr toplantı· 
on ;.ıllar1:ı olmu$tıır. nı~ıfo V"- reste yliklcm"kt ol:ın Surıye k"vl su altında kalmış, yirmi ildir. fi!letmck için st~lnle general !arının d h.a Ul gun ol c ğını da 

remrlrn mum bıınd n birkaç yıl bandıralı Sül<'yman ka;ıl:ın icla-ı kod. er <hıe ı:örünü~or kt :mllli ıntı· Fiscnho\• er ara ında bir "orll"- be) an etmı t ~· 
1 

· d k' ~ · motö ü p· a ar ev yıkılmıctır. Can ka) bı k"ddcratımıza ııit mes'u1i• ti tn- &o '" fng it d 
cvve e J,Yelincr,·e ka<lar hir azal- rcsın e ·ı • a ırc• r • ıre kt " ır.c tcrUblne matuf diplomatik ,,... 

1 
ere e 

1 

ma gö trrm· tir. Y:ılr•1~ vcr"m: limanına haf,h Yuna~. ~andıralı yo ur. Bıırdurıla ~ıyan hiikiımctimlr, artık tehll· mJ ak re' eri memnunlukla kar- L~nılra -;J (T !I :\. -: Mareşal 
Enis Tahsin Til $~\' c:ının en l~i lcşkil't•n kıı- 40 to'.lluk Av:ılntı mo oru de b:ı· Bııc"k 25 (A.A.) _ flçrmiz kcyl hiltun (leh tl)le ı:örmUc, ılır mısınız? Stalınln Ncw "lork Tımc'> ga. 

------------------------.....} 1 n•'mı•cı oM ı ıı fır;t::ınbııHa l94'> t:ıl'lnr • r sınd~dır. \'C civarında bir haftarlır dc\am r ac:lı tedbirlcr alına l "iri nıl$· C - Bo fo bir !ıkir \e tekliiı ı te ne ' r1ı ı br an t, 1.n lız c;,..,ı,. iı•r\-o r'"'' "r \'ercmin<lr. r. I . fn :ınrn za~ i:ı. t ~mk.·tur. Şinıd~ tir. Bu mücadclcilc p;ırtl 11 !eri- m ait karoıl rım. r mi ç \Tt' r nde !Ak:ıydı ıle 

her zam:ın mümkün değildir. 

M 1 t 
'd b' 'hb .. 1 • bit ı b h r d _ <'den ~iddctli \e s~ırekli ya mur nl hir t. rafa bırakarak hlikCtmc- " karşılanmı tır 

a a Ya a lr J ar Uzerlne Yeni m 2."117 oldu u h lıle tcrlrı"ı o rrnc ımc gore ır a ta ı. Jar neticrsindc ona" \'e Korku- S - Kore harbine son verme -

b 1 
• • l\t • ti hiitün kllwrtimizle <11' tekle- Bu h su t 1 b' 1 ı ?>:'llmı ile l'.131 yılında ]ıt!JG y:ı :ın ya mur ıır te ır.ıvle a- t"li "n.vları tn<:mış ,.e Antalya- ye mntuf her hangi bir )eni dip· u a soru an ır sun e 

t k
'f ı ld $'Z t ıı ı ı ı • mek hepimizin Yazifemiııllr. ı k cevab"n 1n ılız huk(ı t ö ev 1 er yap l 1 '{ ~ -\ 'l_- ~ ''t ına dll•mU~'lir. Iluna göre I n:l\ga ırma• ı trı."m'"· 1 ren n y:ı. nıır<lıır şoscslnı kaplamıştır Bu omalı· tcşebbilsle işbirliği ya· ımc ı z. 

1 t"nbl'lrla bir yıld:ı 751 kio:i da-• rı ı su aıtı.nıla knlm 1o::tır. Irın~k 1 a" rl:ı, şosenin drnrındaki kah· Ahmet Emin YALMAN par mısınız? eli il <' ciımlc ·~ıc dcmıstir: 
<Bası ı lnclılel !iği diye bakamayız. Meselenin h:ı :ı~ öl'h·or drmrl:tir. , f,('naı·ıntl:ıkı evler tahlıye cdıl- 1 \'C'hanrlcrle e\·leri sulnr isUtıl O - İsbirliği yapmayı kabul •in iliz goril ünde bu bc)a· 

e ilgili olduğu kuvvetle tahmin en ince noktalarına kadar ili· l\lilr:ıd .. lemiıın e sını. halkın 1 mi tir. 1 etmi"tir. Du .. n la" ı' ki 'ık ederim, zira Sovyetler Birliği nat üzerine. dcği mi~ bir şey 'ıl.Jınektedir. mek ve bu 'tedhiş şebekesini bul \'C kütlcn'n ar::ısınn gircrrk \'<'· Fırtına narenciye m::ıhsulline IlclC'diy<'nln ar:ııöz ile faali. Korede harbi sona erdirmekle yoktur. Stalınle yapılma ı muh-
·Zaft"r• in başyansı ma~. 7;3~urelin~cyiz... . rf'm" tululrnus olanları bilh.,ssa • ç'l': nr:ır ,·ermiştir. , yf'tc grçm<'•i nrtıce indc hinalar ilgilidir. temel görli melerin c sları bu. 

'Ankara, 25 (Hususi) - ·Za· GorUluyor kı bu~lar. gemı a· ılk drvrcsin-le tcshit \'e t<.'davı·' Fırtın:ı telefon \'e telgraf irti4 'd'lf• cirmiş sırlar booıallılmış. Topla f d b" ı:isenho\\erin hay]'('ti ) ükler ara ında tc bıt t'dilme-
tr. b:ı yazarı l\lümtaz Faik Fc- z:ya almışl~rdır. Şımdı de pcl'· )e sevk<'dcrk"n, bir y:ınd n d:ı 1 halını kestı l için durum nnc:ık in ... n \'C h:ıyv:ın kaybına mey. n ısın a azı Nevyork 25 (A.A.) - Slali· den bo 1 bir gö u me hıç bir 
k bugün. son günlerde siste- 'asızca reJıme s:ıldırmakl .. dır· ı ctrafındakireri bulac:tırmam ';: 1 ·• h b 1 .... 1 • ı· ri:ın \'rr'lm"mi<:tir. nln, soguk harp mc eksini kcn· fa~da t min cdcmr • 

lar ç. k'" f d'I . d .. l ,gun a er a ınaı·ı mış ır. Ha"dı"seler old dls'yl .. k h ld ğ -------
tik bir şekilde neşriyatını art ·. un. u_. e en. 1 erı~ en oy e için. koruyucu tedbirler alm?k Balıkesir, 25 Olususl) _ De- Bund:ın bac:ka Kc-~tel gölüne U 1 

e muza creve azır o u u 
l'an kara basını tel'ın eder ma- emsır tela~kBı etmıslerdır. teşkıl edıyor. Diıtcr tarar• ., Is vrımh fırlına vliılındcn Bandır- :ıkan çaylıırrlnn ço~unun tao;ma· haberi üzerine fıkrini soran ga. Gençf ı·k Komı''esı'nı'n ~ette mu"him bir makale yaz- orarız. unun sonu nereye tanbı 1 ch · d b"t·· k 11 • ı ·ı bu ":t' farı geçm kt 1 rna ı 1 tncldc> zclecilere, milstakbel başkan ~ ı... k d 'd k · k ı § rın e u un ° u an m:ı Edremit A"valık ve Erdek- ' r " ' n <' e 

0 
• t E' h ""Şlır. Fenik bu yazısında ez- a ar gı ece tır, ne zamana a. ve di~er topluluklara B C G ' . ..' ,, . ıhıkl:ırı tııhm'nrn 5 bin hektar \'akliyle zmitte Atatürk ile ay- ısen ower •emin olun ki, bu T 'Uınıe c:övle demektedir: dar daha susacağız Eğer kanun . . . te dcnız munakaksı !clce uğra-· kT · · 1 k 1 ni me\'Zuda ~aptığı bir kon us- sabah. bu hususta size sfü tiye- erfip eff ı' nı' 

" " !arımız killi gclmiy. ors '"'eni ka· ı rışısı tatbik ettik \e cdiyoru·. mı~tır Bugün Bandırmada hek· : -ı 1 :ıra7.l)J su ıır ap amıo;tır. ma' ı naklctmı' tı'r. cek bir şe ... ·im '"'Oktıır• demı'ctı'r. ~ 
•l\arn b:ısın olanca hızıyle a " - Son Uç dört nl zarfında hUkü- · ı ııl~r kıc:a zamanda çckilmediı;i " " ~ eınıekete zehir saçmağa dcv::m k~.u~ıa.r çbıkkartmalıyız. Tft ki Tlir mctln ve halkın verem ~a\a"ına len) en •. sta.nbbule ııbostal B\'apudrıı • ktl'rde. mnhsuliln çürlime leh. Eu arada. Ba bakan Adnan k Kdil.ls.c):e dgiderkcn gazeteciler Kon.fer ll'iıS s~rr•si 

'ı~e'·,tedı'r. Bu nccrı· .... atı takı'p 'l enın e asına, o;erefıne ka le k 1 .. k t II l gc mrmı, ~e u sc rp e an ır· likesl mc\cut bulıındul'iu da ' '-'cndcrcsten relen bir telgraf en ısını urdurup ıNcw.York ili ili vi • li 
"ll ' ,, ,, d 1 ı· , k ld ki . 'd arsı a " ·ası ar '.llı'tır. a k ve· İ · t · ı k . ı n n Ti · !d~rseniz tahrikçilerin, Malatya en er a) ı o u aı ı en fi - . - • • . 1 ma mır renı c e ço az )O cu z~r~rın bU"iik olacağı tah 1 okunmu5tıır. B:ıc:bakan l\I"nderes mes• gazetesınin. Sovyet lide. Bir scnedenberi •Avrupa Bir

llğio fıkrini gençler arasında 
yaymak ve tcm"lierl daha bu
günden atılm kta olan • l'ılilşte
rek Avrupa• davasına hazırla
mak mak adivle Türkiye Mılll 
Gençlik krı'll'te inin hususi bil-

detli cezaya çarpılsınlar! rem :ıŞlsını büyllk hır mcmnunı- ıle \'e üç s:ıat tehirle şehrimiz- · d' m n L•u trl rafında §Öyle dcmcktcdır: riylc yaptığı mülakatı oku) up 
~-disesi üzerine alınan tedbirler- Hadise açıktır: Bunlar bir a- YC't, ile knbul etmektedir. Diiıcr den gcçmicı \'e İzmir treni volcu 1 rdıl~<'klc ır. .. . okumadığını sorunca, Eisenho-
"n mütenebbih olmadıklnnnı d · · - taraftan k '"c • · ı · · Dııtcr tar:ıft:ın Burdur· Anla!- Tırrk De\'r m Or klar V. nmın, beş adamın değıl, büt!ın . ~ c ı; r 'crc-mın n mem ııın Hanrlırmnda kalmışlardır. ı , 1 1 1 

1 
a · 

1 
wcr hayrete düşer gibi ohnu . ırursünilz. Sureta dindar gö- milletin canına ve bütiin mem· !PkC't ıklısadı sevb·esl ile rlc nığer tar~r•~n Bandırma ko ~ a şo~c>s n ,n s\nr ~!tında knlan İstanbul 1 tur. S 

fUnen bu dergiler \ atandaşları le ketin huzuruna kasdetmlşler· aH\kıısı büyliktUr. Memleketimi- yunda hıılıı~~n 130 tonluk "Kef: ı ı;;~' ·dı~ım :ırıett7;,'.1 tmuk~dt'udr. Ya- Yeni açılan Beyof:lu şubenize •New-York Times• gazetesinin 
ığerıeri ale ... ·hine cinayete sevk dir • ziı1 refah se\ iyesi '"'Ükscldik.-c k. · · .· " ar evam ~ 1 

a ır e şo- meml"'-ct h' m tl · d b t 'h tt'"l .. .. " · h 
1 1 

" 
1 

" . .. " cnn molüru, içinde bulunan ıkı ,.nln tam"mrn 1 .,ı. 1ıkevc ,.,·re '" ız e erın c aşarı. asrı e lı: ne gore, diplomatik 
"'ecek derecede küfrün içine :ıs ıı ıbın aza mıısına bü• uk te- t •f ı 'k' u k , " " 0 

• l:ır dilerim nluhablr 1\1 R t • d ğ ~ 
1 

• 
1 

kt " 

1 

ıı~ :ısı e ı ı g n '.lrDl a çarpma- ccf!indrn ,,.,.ıic::r ,. 'Prncktedir . • es on un sor u u anmışlardır. Bed'ı'ı zama , uı_o aca ır. mal\ ve batmall'ak için bocala-ı , Klj. ·cr«hılc • naı;lıakon sualler 18 aralıkta Kremline rosu far r nd '1 yapılmakta O· 
t kicehirde çıkan yUzil, gözü z n J n Ad , t B k . d 1 l d A, l\t d "OTid!.'rllmlctlr. lan ·Avruna K mpanyası· yıl " iJ ~ a !in 

1 
m15, uzun muc:ı " e c>r en sonra Ko~'t"C'ğiz 25 ( \ A ) _ Ya~an <ınan en eres w 1 b d 

e trıcdanı kara bır dergide Ah· D . o • n gUçlllkle kurtarılmıştır. A)TICa, :ddctli .v~~murlar nc•ı~csinde Ahmet Emirı Yalmanın koıı"c· Mareşal Stalinin Ce\'aplarını a ın ~n it .lı ren y. ni çalışma 
et Emın Yalmana hıtaben ya· urutmasına k l .. ~ yorumhyın •New-York Times• devre ıne ırmcktedır. lınıs şu cümleleri, insanın tüy- 1 So .. zler·ı sa n • ha ındc' ı yagmur ~üziln- Köyceğiz gölU ta~mış \'I' hilkô· ~a ını mliteakıp sıiz alan prore. bunların SO\') et hukiimetinln h; \ Yeni yıl n ilk rfinlerinde 
rı dıken dıken olarak nefretle den nalıkc lr, Altınova \'e Man met konaıtı ile dii<'r resmi d i- ~lir 11 lil Nimetullah ÖZttir\ı:. reket haltında bir değiş'klı~i l· ~amp:ınv m~ açılı ı c ki Emin-
tımamasına imkAn yoktur: Bacland 1 (Başı ı incide) ~ $ O\'aları da gul haline gelmiş- re ve bir Jmım evler su nltınd:ı .ı, klik bü~ uk Tu k devriminin Cade cttlğıni ıleri siırmekte ye 1 onu Halk ' ndc Y"P l r le ve 
•Bakınız suıkast kışkırtıcısı ve 'f Öğleden önce ve sonra dcv:ım tir. kalmıo;-tır. Su istiltısınn uıoır rııtı t mcl taşıdır. Tllrk dc\•rimlc.-1 bu nevi hareket hattının son bu arada Dı · lcri Bakanı Prof. 
Jiın düşmanı ne dı)or: (Bası 1 lncldcl eden görüc:mclcrde 20 den faz. ,\dana, :!5 (Hususi) - Gün-j ""1"r boc::altılmıc::tır. 1n~an ve 1 ı:ı·zi ümmet ha>atından millc:l Unlerdc Birleşmiş l\lillellerde Fuat Kopr.ılu •A,.rupa Birliği 
- Diyor ki, zlra Azrail gibi lefin emniyetini ihlAI edebllccek la millcl\•ekili konuşmuş \e D:ı. llrdcnberl dev:ım edrn sürekli mal kaybı yoktur. h!l\alına sokmuştur. Son zam ... n. Gromyko tarafınd:ın ittihaz edil· \e Turk genç! inin vazı!elerı• 

~l>enizdeyiz , e bıl ki seni mut· hareketlere halkı teşvik cttHH kana çeşitli sualler sormuşlar. B K • d k 1 l:ırda b:ızı geri -kafalılar din mis olan hareket hattından çok m _vzuunda bır konu .. ma yap:ı-
~ka imha ecleceğız • görüldü(:ünclen Samsun Cumhu· dır. Muhalefet milletvekilleri i!~:~ omısyonun a İ isi ifa ar bir clU\'"'ıısunıı tahrik etmek, lAlkh i b:ışka olduğunu ilave eylemekte- caktır. 

Ve onra bu imha tehdidinin rlyct savcılığı tarafından Saidi bilhassa Anayasa, kaw vahdc>ti, zcdt'lrmrk surrtiyle tckrı-r Um· dlr. Ilu arnda 6 be~n !milel kon-
~ıaı rnesuliyetini guya aklı sı· :-\ursi \'e «Biiyiik Cıhadıı gaze. siyasi su~·lnr ve askeri mahke· ı'h~ ı' a"f taşımıyor met h"vatına dönmcyi arııı ~di· Haberin Amcrikada tepki I feransçı, M. Paul Reynaud, Ger-·~ ortadan kaldırmak için ~unu tesi Xcşriyat müdiirü Hüseyin meler lizcrindc durmuşlardır. i \'Orlar. şeklinde bir konu ına \ hard, Ke !er, Lord Beveridge, 
'ijve edl)or: aCezn kanunundan Yilccl aleyhine ar;-ılan kamu dA· Adalet B3karİı Osman Şe\•ki v:ıpmıc::tır. Profrsöriin konıı~ma~ı raşinaton 25 

(A.P.) - Sta· General l\tontclay, ınuhtcmrlen ~·k '}A d 'h · ç· kd ı. k d <nacı 1 lnridel raportöril Muzaffer Şen erin re· rı .. :ısında salonun arka tarhf'., ... linin Eiscnhower ile görUşmiye M. Spaak, na~ mond de la Pra-
,~ a bir sı .. ha a ı Uyacımız vnsına buaUn Samsun Aır.ırceza ıçe • aı;. sorulan 100 a ar su- • i•tekl' ld ı. b " •Ok 

0 
ı:; d:ı r i '.. i~Icrlndcn zl"arle isli~inde toplnnmıc:tır. "'"ıian nahoş bazı gilr'u'lllıl"r f!;f. , 

1 0 u.,ıınu ey<..n etme i delle konu ac klaıdır. 
tur.» mahkeme inde bakıldı ali cevaplandırmak üzere söz ' " w 1 ~ bugün iktidara ge,.mi~·e haı.ırla- D'ğ t f Bizı'm kanantı'mı'ze rro"re blliı- C h . • i almı~ ve h, .. kinılcrı'miı.ln umumi. mi!sbet lı' ılcr hfıklm olur. U- Komisyonun burrUnlerde sc,.i· I ,. mekte idi. ~ , ı er ara tan, Turkiye l\hlli 

1

,_ • um urıyet Savcısı Jdd ana· , " " • nan yeni Amerikan hükfımcti ll· G 1 k K · 1 
"l bu son cUın!eler ba~takiler· mesinde sanık Saldi Nursi ve yelle kıymetli elemanlar oldıık- sullcrc sıkı bir surette riayet me geçerek yine Enver Adaknn-ı Toplantının sonunda da mU- derleri için, gerek propaganda A e~ç ~ omEıtdel ı Uyc eri Kars, 
un daha ıığır ve daha tehdit- llilscyin Yücel'in Türk Ceza Ka· !arını tebarüz ettirdikten sonra ı.uretilc bu ruh muhafaza edıle· la Fethi Çelikba~ı scı:eceği kuv- rssif bir hfıdise ccrcyı:ı ctmis· \'e gerek diplomasi alanmda na· dunt a 1}1 • \ e d rnBe 1ı:ıbı Uç hu· :""tdır. ıAıraı'l gıbi tepenizdeyiz bunlar :ırasında tasfivcsl icap mczsc, Fnrllmrnin çalışma kud· \Ctle umulm.,ktadır. tir. Bir ar:ı, yerı'ndrn h:onüz kalk \ e ın e • ır c ık Avru-' r.ununun 163 maddesinin 4.5 . " · zik bir mesele yaratmıclJr. A tı1ı; l 
e bil ki seni mutlaka imha r edenlerin bıılunabı'Iecc~ı·ni, bu reli \'e intizamı felce u"rar. makta "lan Pror. llalı'l N'ımctul- " pa ve na e er• me' uunda 'd ıkrasına göre eezalandırılmnsını o ı:; R ., Filhakika bazı Amerikalı dip- k nf ı k 

111 ece 'IZıı tehdidi doğrudan doğ. talep etti. Sanık Saidi Nurslnln ltıbarln Emekll kanununun 39 FIC'ml,. su noktayı belirtmek üşvet alma !ahın yanına gelrn bir sahıs: lamatlar bir müddettir. dünyada n eran r \er~cc ·Ierdır. ~a ~hm.et Emin Yal~ana mil· ı duruşmatla ihazır bulunamıyae:ı· uncu maddesine göre, )ı.akim- 1 ıcap cı'!Pr ki içtima de\"l"İnin ba· - Sen ne biçim profcsörslin. teessüs eden yeni kuvvet mUva- 1 ul cndenın b~ emmi etli ça· ~eccıh bunun i"ın ıceza !er arasında <'a bazı t sf l d h ı · bU · · D ' Scnı kı'm profft o"r 'l·aptı. so",le- ı k ı~ma rın n ıri olarak mev-ıse, . • • ğına dair hususi tabip raporu , • •. . ·~ . a ı~c ~r 
1 
~ın a "r r ın tçe enciımenı- " d " ,, zcnes nrsısında büyilk devlet- 2 k r 1 

t.lnunundan başka bır sılaha Ih- okundu.' Diğer sanık Hüse~·ııı T:ı.nıl:ıbılcccğını ıfade ctmıştır. ne girmek istemesine rağmen, av ası na. evam diklerinin tezatlarla dolu oldu· !erin sulh fi gerçekleştirmek YO· z~:e \ t : ben,ç eAr }keli hrll!ek ü-acımı okl Umlesi tam:ı " ! I kimler kanıınu tasarı d h 11 "unu bı'lmı·, or musun?. diye ilcrı· ı d ı an u • n ara, Izmir, ... ~ Y . urıı c. . . • Yücel iki saat d"vam eden mu- . . . sın. a 
1 
dc\amda çok i ma er vardır. " un n esne ı ve mtisbet teşebbıls Bur z ld k 

"'
1
"le b r j dcı. cıkllı.ınl lıe " ter!ılcrı sır"sındn h~kıml r n · ı · d Ed ı')d ı' <ıerı· ••ft sert hı'r ı'fade ile •·onu~ l b'I 

53

• .on u a • 'e dığer bu-
J ı re ım ı>ıw ı> · hakemcde birbirini t 

1 
• , " " e ı 1 Ekscrıvct tem nın e sık sık zor· · " "' "" ere geçe ı eccklerini mümkün · k ·ı 1 

.r 1 kl d ö l bi de"I u mi} an '~ rnahrumlyet böl "elerind · t'h rn:ı ... ·a baslamıc "C rrazctecl oldu. ·· kt d' ı yu '
1 

Y 
1 

erimizde eeman 40 ,•. n ma a ır. .> e r ı> • birbirini nakzeden fikirler beyan . .. ,, e ıs ı · hık çekllivor. nundan başka lü- ,, s • c. ormc · e ır er. Fakat Eisenho- seminer tertip edilccektır. 
ı.ı Iı~. ki orada ecza kanunu. bu· etti. ı d:ı~ı lçın ~ukilmle~ mevcut ol· ı zumsuz mlinakıısalarla bir hayl! Bir randevuctıdan, her hafta unıı c::özlcrine ilave eder<.'k pro-
~ nkunden baska olacak Y.e ınkJ. Yazının Saidi Nursinln mllrlt· d~l;unu, lı.ıl.cn tcrfı sırası gel- ,·akit ele kayboluyor. Enrümeni 50 lira rüşvet olmaktan sanık frsördrn bc,·anat istemiştir. 
l llçıları sehpalara sUrükı.yecek· !eri olan aKıı t 1 h l 1 t 1 mıs 178 hiıkım hulundıığunu, ye. id:ıre edcnlrr hu vaziyetin bas- eski Dolapdere karnkolıı konıisc- Profesör ÖztUrk, beyanat ve· 
ır r a e c er ~ ara. ııldcn tc-klif edilen rnn kadro · k b' · . . ~ındıın gönderildiğini söyledi \'C. ilc erek b 

5 
.· l kısmı acı bir surette duyuyorlar. ri Burhancttin Gürkey ile rüş. rece· ır şey olmadı/tını. söyli-

t 'rürkı~ ede adnlel vardır, malı· Istanbul Hukuk FakUltesi ikinci ek g t fi 11 178 h k1ıml~, g.e-ıçllnkll hlltçcnin <.'neli menden ,·et vermekten sanık rande\'ucu Y<'ccklcrini :ıçıkçn söylediğini 
t~ıneıer rnrdır, &a\cılnr \nrd:r, EJnıf talebelerinden Ali Atıf ~ur~imı~r~nı sı~nsdı . 1~kc ekcc tlerı1n vaktindC' çıkması ve Mecliste mü l\larika Kunduracı \'e Marlkanın ifade edince, hu def:ı: 
•OUıflar ··ard \'e Ahmet Em'ın O 1 · ' n t:ım 1 1 • ·ur :ırı. k 1 i . l' k" ld " h' t i . \ c· 1' ti 11

1 S' " 1" 
1 Efkfı ~ • ır .. ra \•asıtasıle Saidi Nursiden "ııkta olrlu~ıın ... 

1 
• r zıı ·ere cr çın m ım un o uı;u ızme ç sı J n ı 'o otı unun mu. - ıze soy uyonım. , rı 

t' alınan cesaretlerini 'e curetle geldiğini iddia elli. u 50' eruış ır:.. • knd:ır gcnis 1.aman bırakılması hakcmelerinc diln !J uncu Asli· umumiye~ i a)'dınlatmak mecburi 
~i nereden aldıkları herkeııçe Mahkeme duruşmada hazır bu- Basar so"'zlerı'mı" icap rdcr. nuna ait mcs'uliyetln ye Ceza mahkemesinde devıım yetinde olduğum için bana bcya. 
~!Om olan . bu kundakçıların lunmayan ve bir hususi tabip • r ı taz, ikini r!u)'anlann, titizce, hat. edilmistir. nııt vermek durumund:ısınız ... 
h~ isnat ettıklerl her hangı bir r:ıporu ~önderen Saidi N'urslnln T .

1 
f d, ta biraz sinirlice hareket etme le· Dinlenilen ~ahitlerden, eski şeklinde konuşmaya başlamıştır. 

~1.1kc~ dola~ı ı~le mnhkemc~e t~m kadrolu heyeti sıhhiye mu· evı e me ım, rinl anlayışla karşılamnk doğru Dolapdere karakolu pollslcrın· Bu sırada, toplantıyı takip et· 
k. m15 değıldır. Esasen her a' !.'nesinden ,.e,.mcs·ne 

11 
olur. den L(ltfi ÜsLUndağ: mekte olan nrkada~larımızdan 

"ing· b' k' h kk d . . "' .. , . <'6Cr n· B h t . b i b" ı s b h ö ~ 1 ır ınıse a il] a cını· Samsuna gelebllecc-k d d ı I Bütçe F.nciimcnl ikinci reisi •- ur ane tın ey n oy c a a atı n alp· 
etmek» ifadesini kullıınabil· i"e masrafı hükfımct ltun1ım ka , şey yaptığını bilmiyorum. RUş- - Bu cckıldr b'r bevanat al· 

ek .,ı:. bl 
1 

hl t' e a o ma ve D. P. Genel Kurulu rızası Fct- t ld ,, 1 d d · ı· " ih ı ~n . ~ \8 an yane ı ve üzere getirilmesine eğer çok :ı· Geçen çarşamba gUnkfi sayı- \ c a ıı>ı ya an ıro emış ır. mak gn"Zctccıl"kte tc:ımülden dc-
ut. kısıtlı '.o.}a taammiltlil ğır hasta ise en yakın Ağı • mızda bir ı:Un evvel Ankarada hi Çclikbacı dünkil MotörlU tren. Bu ahıdin ü:ıdesine itiraz eden ildir. zorla bc\anat almnk diln· 

~~ cına\Ct bahıs ml'\'ZUU olma· d ·r d . 
1 1 

rcczn toplanan D. P. l\lcclis grupun· le Ankaradan gelmiştir. lzmir Marik:ı şunları söylemiştir: yanın hir; bir yerinde görillme. 
;:.1'.,ır. H~lbukl Ahmet Emin Yai. :ı 1 a kc~~r~!':~:~~;~ına /~~~~ rlıı Başbakan Adnan Menderesle Parti kongr<'~indC' haıır bulu ı· •- Bu şahit doğru~u suyle· mioııir. dcmi!':tir. 
~'ilnın yazılannda değil böyle \'C~ere . ~ oca ;,,l İstanbul milletn~klli Ahmet m:ık lizcre yarınki vapurla İz. mlyor. Kcndisi h<'r zaman gitti· Dllnkil toplantının sonunda 
r hareket, bılakis medenıyct. tarılılne talık etti. llıımdi Başar arasında ıteçen ko. mire ı:lılecrktir. Or:ıcla cereyan ği ı\nasta ve Vnronıın evlerinde l'S<'fle karşılnnacak bir Mdis~ 

:tin \'C inkılApların bekası mil· • nuşnıayı nakletmiştik. cdecı'k hususi temaslar esnasın- nurhanetlinin kimlerden ne kn· daha olmuştur. 
araa edılmiştir. lzmı'r Cezaev'ınde Dlin Ahmet Hamdi Ba~.:ırd:ın da ancak ımıl nıesrlC'lcrile allı- dar para aldığı yazılı olan bir B:ışmuharririmiz Ahmrt Emin 

• O halde bu kara bıısındaki ka· aldığımız bir telgr:ıfı nyncn bll. kalı olan son h!'ıdisrnin·. rrcri.lc defter göstermiştir.o .... ı " "' ş h ı b ~ a man toplantıdan çıkarken 

b
• kalemler bu imha tehdidi ile K ı diriyoruz: hiç bir infial l1lssi hırakını ... ·acak a it Mar knnm u sözlerinin .. avga ar " d • l d 1\ .. 1 . t' yanına gelen bir genç: 
.. günkil mevcut nizamı tama- aDemokrat Parti Mecl'ls ı;ru· surette hallcdilecc~ini umuyo- ogru o mn ı!'ını soy cmıs ır. ilıh1 d · ğ' · ı ı· k" ı ı nund o a ah'tl d k •- Sizin söylcdıklcrinlz tama-~,,. c eğistırme ı \e kıiklin· punun sn ı ı: ın -u op antısındıı rııt. J>iln de yazdığımız gibi si- an s nr 5 ı rr en o-
n silip silpürmcği k sdctmek· Q)dU 11yın Başbakanla aramda ecre- )asi ha,atımızda her <'vin iviye miscr Hasan dlnlenllmistlr. nu- men saçmadır: bunların hesabını 

~dirler. Ö~le bır rejim tasav- yan eden münakacalardan h:ıh· do •ru ı::rlismr~e haşladıl!ı bir sı- nun Uzcrinc söz alan Marika yakında vereceksiniz.• demiş \'e 
~r etmcl:tedirlcr ki, orada Jca- uruıııf llııhn~ırı ... wı•n sedilirkrn. çarşamba günil mal· rad:ı nrmokrPt Parti içinde her şöyle demıstlr: uzakla~mıştır. 
tın )oktur, nizam )oktur, ada. lzmir 25 - Dün aksam Eehrl- buatta çıkan haberlerde başba hangi bir ihtilfıf istidadı peyda «- Suçu komiser muavını Pejmürde kılıklı şahsın bu 
tt yoktur, mahkeme yoktur; mlz cezacvinde 20-25 kisi arasın· kanın ct'vabından sonra adeta fi olm.,sı cidden , uık olur. Brhç<'lin Uzrrinc atmam için sözlerini duyan bir Üniversiteli, 
~:ada )alnız karaku.ı kararlar da çıkan bir kavga gliçlliklc ön- klrlerimdcn rlicu ettiğim ve ken mlitemndiycn beni tazvlk edi· basmuharririmize yaklaşarak: 
at-dır. lenebilmlş ve Uç kişi mahkeme- disindcn tekrar konuşmaması Bütçe Encilmenlnln diinkfi yorlar. HattA biraz e,;·cJ kori· •- Aldırmayın efendim, bun-

h l\eyfl id:ımlar, karanlık sokak ye verilmiştir. 1ı1ahkfımlardan için rica ve istirhamda hulur.clu· toplantısında dorda. şimdi şahitlik )apan ko. ların hepsi yobazdır.• demekten 
aşı suikastleri arkadan han· Necati Yilkçcker ile l\lchmet l'o· ğum bC'lirtilmcktrdir. Gizli b'r ı .., .. hiser Hasan \'e diğer bazı ş:ıhıs. kendini alnm:ımıştır. 
~erlcmelcr, isk~nceler \'e sonu cabaş arasında çıkan kavga kısa toplantının tııfsillitını vcrmc~e Ankn~a, M

5 (l.l~su~i) - But· lar: 

1,lunııe nihayet bulan mecburi 1.amanda büyUmliş ve bu arada mc>Zıın de.l:ilim, amma şahsım ç; komısyonu ~ırın.cı. .Başkanı - ifadeni değiştir. suçu mu· Bir taksi Konya yolunda 
h~ran:ır vardır. Böyle bir r('jim İbrahim Karanril adında bir hakkıncla kimler tarahnd:ın ve Em~ r ı-~dakıı.r •

1
c ıkıncı baş~a- nvin Behçetin Üzf\,rlnc ait, dedi· 

~"1ün \'asıflariyle bir demir pcr mahkum eline pl'çlrdiğl gazoz ne gibi mıksntın ııydurulıırıık nı I•<'lhı Çclıkhıısın lc:tlfo rttık- lcr.11 dereye uçtu 
e rejiminin tft kendisidir. şlşe5tnl kırarak sapını bıçak gi. nıııll:ıuat:ı ııksetti~ilrlif!iııl tıilmc- terini dUn bıldırmiştin:ı. İstira.ıar Komiser Hasan bunun yalan 
~ l3ugun mevrut ceza kanunu in bi kullanmış ve bazı mahkumla· rli~inı hıı icın:ıılı r<'ddrdcrrk. sıı. komisyon iizal:ır ı ve mılletvekıllc oldul!ıınıı söylrmiştir. 

Ilgın 25 (A.A.) - Bursadan 
Konynyıı gitmekte olan 160 pliı· 
ka sayılı taksi bu s:ıbJh:ı knr~ı 
saat 3 te !lgın kaplıcası civarın· 
daki köprüden geterkrn iki yol
cusu ile dereye uçmuştur. 

l&pları mildnfaa edenleri im· rı yaralıyarak kavgacıları ayırma mimi bir h:ısbihal hududu için· rl arasınd:ı htiyilk bir teessürle Duruşma bazı şahitlerin celbi 
~ etmek ~öyle dursun, bilakis ğa mııvaffak olmuştur. Her Uç rlC' kalan bu mlinakaş:ıl:ırda, ev· l:ar!':ılnıımıslır. l~in başka güne bırakılmıştır. 
~ kıltıp alc) htarlarını cezalan· mahkum adalete teslim edilmiş- \'Clce ileri sllrdUZ:üm fikirlcrdcn Bütçe komisyonu bu sabah Pazarkule, hudut kapısı 
tdığına göre, dem"k bu milr- hiç birini dcltic:tirmedlj'timl ve tc;ı•lanınea bazı azalar, bu arada 
e~ilerin k:ı di rejimi devirıp tir. Bilecik Valisi değişti tc' il <'1m,..dil!imi ve savın Baş- Şefik Bakay rcisleı seçimi yapıl oldu 
~endi istedikleri gibı bir kanu· h~kana, hana cevap vermemesi madnn evvel içtima aktedil<'mi Ankara 25 CT.H A.) _ Yunan 
~tı çıkartmak \e onunla amel et Ankara, 25 (TA) - Bilecik icın ricada bulunm:ıdı~ımı arze- )'ec<.' •ini sövlenıiştir. F:ıkat isti· hııdudu üzerinde bulunan Pazar· 

ektir. Valisi Sa it Bali Zirai Donatım drr \'C ke,'fivet~n. ı<ıtrrl'! yarın~! faların Meclis ~iyaseti t~r.;.fm- ı kule mcvkiinin Tılrkl\'ryc ırlp 
lUdıse) e sadece bir delinin Kurumu idare meclisi b:ışkanlı- n.Ushanızda 13\.'ZJhıne mü aadcnı- dın henilz komısyona blldırılmc. çıkacaklar için hudut kapısı ola· 
eıeyanı, bir meczubun sersem· ğına tayin edilmiştir. zı saygılarımla rica ederim.• di~l ileri silrillerek komisyon, rak tayini takarrür etmiştir. 

Sularının cereyanın kapıla· 
rak yüz metre kadar slirUklenen 
otomobilin içindeki iki yolcu 
ile şoför mucize kabilinden dı· 
şarı çıkabilmiş ve yüzerek kur
tulmuşlardır. 

İSTANilUJ, 
26 Aralık 952 Cuma 

12 !17 •\tJıt .... ııronam. 13 00 na 
ber er, 1ll 15 Turk". er (Pi ) 13 SO Xa 
rıılc hat t ıo lu (Pi) 13.45 !:arı., 

lar, U 20 Danı Te cu m ı ti (Pi) 
1' 45 Sarltılar (Pi ) ıs 00 Kaııan11. .. 

Atılı n tilrknlu 18 15 Dt:mlr Alı 

Fasıl he eti ıo O Haberler 1 o ı ':. 
hl ıhur ork~tralar • har ;e!ler J'I 
.o 00 Sarhlar, :?O ıs Radyo enete ı. 

20 3S Rııa uhlr ha!ı~rlerl. 20 S Saz 
• erl•J"I, :?O SO Soh~tltr, 21 00 RadTO 
kl Ilı: T rk mu ki 1 tcııılulafu, 21 40 
PiTADO aololan, :2 00 €srlalar, 22 :o 
Konut a. 22 80 Su uerıert, 22 45 Ha 
herler, : 00 Kamh!)"O • nona T8 proıı:

ramlar, 28 07 Danı mllzlltl (Pi.) 28 45 
\'lyanadan melodOer (Pi.) 2.l 00 Ra· 
panıı . 

TEKllliK "Ü'NİVERSİTE 
20 15 .Acılıı ... klblk batı mnııı. 

(Pi) 22 00 Xaııan11. 

ANKARA 
7 80 Aeılıı ,.., ııre>rram, 7.35 :Kur'anı 

1\ r 7 4~ Tiabtrl•r, 8 00 Sarkı ar 
Tilrlı: lfl" (Pi ) 8 28 Ha\"& r&l'()l"ll. 8 ıı 

Sa• n orkutraıı mlWlı:'•rl (Pi\ 9 00 
G a n PMırramı .... \aııanıı .. 

12 00 • 18 80 •.,ker saat : 
Mr ıl•kttten ••'lm. 12 ıs '•mi lıet• 
ıt im, 12 il SeT!m Tan. Bed a Yattı 

ra'ktan Sarlı:.lar. 13 00 Haberler, 13 1 5 
lt (Pil 13 30 Ötle caı•t~ ı. n 45 
'\'••dl operalarından rarcalar (Pl) 
14 00 Hna raııorn \"e kapıınıı. .. 

111 sa .Acılı n ııro ram. 17 C:'I 
ali~ .Aracıdan uıuıar, 17 "0 M k 
(Pi) 1 1 ~ Ko ın ıa•'i. 11100 Ha 
herler, ı111s Tar rn hır )aprak, 10 20 
ince ıu ( Jlayatl fulı) ( "•llhat J'an 
1 ıehb~r r. ... .-.r. Mual l Mııkadıl r A 

ı lwı) ::o oo '' 1ı: (l'I \ :ıo 15 Rad 

Prorram n kapanıı. 

l 2 3 4 5 6 '7 

So ılan u a. 1) Taurnıf vaıuta"1 
2) n r n a 8) Yet r, 4) na alı:· 

!ar, 5) Talı: r Al• I, 6) DuT&r ~nı. 
7) l' rvan.., ) AJ't :runıı n r ı . 

Takandan a a ıra: 1) JI r h TTan, 
2) .. 8) 1 lı:rat. •) Dr m•,....a, 
llabahat t u. 5) D':>a Gl n r ••bk 
adı, 7) n r r k; n r e • il) fsı k· 
bal: • ·r 1 

DPNKÜ Hl'J.1\1 \CA •ıx B \l.J.t 
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1 VEÇ 

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

oğuk algınlığından 
• mütevellit 
bütün_ ağrılara karşı ... 

KULLANINIZ 

• 
4 saat ua ile gUnde 

3 adet alınabilir. 

-
lzmir Şehri için 

Satm 
Troleybüs 

Ahnacakhr 
Araba lan 

ru r 
BÜTÜ LASTİKLERDE ÜSTÜN 

l H 'i\f t SATIŞ YERP. 

LA~~fı<a:ı=AL G i S L A V E D Lastik Deposu 
A~irdendi Cad. Hanımeli Sok. No. Z. 

Posta Kutusu 360 İSTANBUL 

Cıddi fırmalar, acentalıklarımız i~ın muracaat kabul edılir. 

TELEFO.:-;': 
21810 

Eshot Umum Müdürlüğünden: 
ı - Konak • Güzelyatı hattıııda işletilmek uzere 25 adet 

troleybus arabası ile tali ınerkeı 'e tema hallarınır ait mal
zeme teklıf alma usulü ıle salın alınac.ıktır. 

2 - nu i§e ait fl'nnı 'c ıdart şartnamC'ler 100 lıra bedri mu
kııbılındc izrnirdc idarenın muhasebe ınlıdurluğundcn tcmın e. 
dılcbılır. 

3 - Teklifler 1.41953 tarıhine rnstla'ian cuma ı;unu saat 
17 .)e kadar umum mudiırluğe \Crılmış olacaktır. Bu muddet 
ten sonra idareye gelecek YCl ah ut \ cnlecck teklıflcr nazara 
alınmayacaktır. 

4 - Alakalılar şartname.)i hangi fırma namına aldıklarını 
bıldıreccklcrdir. ( 19919) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

ÇİFTÇİ 

ı Ba4,tıf tı1unın 

OYUNCAK MI 
ALACAKSINIZ? 

1C 1 T P 
SARAYINDA 

Yeni açılan re) ondaki 

.UCUZLUGU 

VATAN 
lLA N F IYA ILAftl 

liaşlık maktu 2~.-
2 nci \e 3 Uncu 

sa~fa santımi 4.50 
4 Oncll • 3,- 1 

ilin ısarf:ıSl • 2,50 

Mahkeme. icra. tapu, 
nnter llllnl:ırı .;antlmt 2~'iO 

Ça~ ıralJn ulh llukuk lahkc· 
nıeiinden: 952/185 

Ç > ır.ıl n ılçe ının İ~dcli kö· 
~un den olu Itıfat Karasısultan 
A~ dın \ekılı l\lu ll Turgut ta· 
rafından a:ı nı ye d"n olup halen 
Bogazla)anın Uzunlu koyunde 
bulunan Vey el oğlu 1 maıl A· 
":ır 'e kardc ı Bc)lullah Hasılat 
~le:, hınc açmış olduğu alacağı 
;,ı50 l ıa d, \asının ~apılmakta 

TASARRUF HESAPLARI 

iKRAMiYESi 

22 Aralık ~ek iliıinde kazananlar! 

F.klıımnnlariü tıirlikt. 

2 T R A K T ö R den 
bırl, Naıillıde No. 20989 hesap ~ahibi Huse:rin'e 
-:fığeri, a~ni ilçeden :\o. 22864 hesao sahıbi Ali'H 

10.000 lira : 

Adanada !\o. 640 hesap sahibi SelAhatine 
cıknmtır. 

1.000 lira Kazananlar 

Burduraa .NO. 4 oou;,; ı~Hı:s All, Çorluda 
1'\o. 19 İbrahim, Korkutelide l'io. 66 Osman 
Ali, Sarayköydc No. 3 Mustafa, Yayladağda 

No. 6 Cavit. 

1953 yılı için bir milyon lira olarak tertip· 
1enen ikramiyclerimize katılmak üzere şim· 
diden tevdiat hesabı açtırmak surctivle 
talihinizi dcncviniz. Ziraat Bankasının bütün 
Şube \ c .Aja.n.sları her türlü izahat için 

emrinizdedir. 

Baymdırhk Bakanhğından Eksiltmeye 
Konulan iş 

ı - Elhığ su isleri 61 inci şube müdürluğti bölge ındc bu
lunan Maz"irt • Pcriovası sulaması işi olup tahmin cdılen ke· 
sır bedeli fiat birimleri esası üzerinden (2S0.000) liradır. 

2 - Eksiltme 17/1/953 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat ( 11) de An karada Su 1 leri Reisliği binası içinde topla· 
nacak olan su eksillme komisyonu odasında kapalı zarf usu· 

3 - İsteklilerin eksiltme şartlaşm:ısını sözle~me tasarı l · l 
Iiyle l apılacaktır. 

nı ozel teknik şartlaşma, fiat birimleri ve ke;if cetvclıni, Ba· 1 

yındırlık işleri genel sartnamesi ve Su İşleri umumi fenni şart
namesini \'C bu ı.e nit eHak ile projeleri (12.50) lira karşı· 
lığında su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye giı ebilmek için isteklilerin Bakanlığa kar 
sı (13750) liralık .ı:ecici teminat \ermeleri 'e bu işin teknik 
ehemmiyetinde bulunan diğer bır i~ ı muvaffakiyeUe başardı· 
ğını ı;eya idare ve denetledll!ıni isbata yarar bcl~cleri!le ~ır· 
lıkte eksiltmenin :rapılacağı günden en az Ctalıl günlerı harıç) 
uç gun evvel yazı ile Ba) ındırlık Bakanlıgına muracaatla bu 
i~in eksıllmesine girebilmek içın ~ eterlik belgesi almaları 'e 
bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

fstekli bir şirket olduğu t:ıkdirde gercek 'e:ıa tüzel t~ı. 
ki,i olması (özel \'e tescil eC:i!mcmış ortaklıklar kabul edıl· 
mez.> 

5 - 1ste\.-lılerin tcklıf mcktuplannı 2 inci maddede \a. 
zılı saatten bir saat <ince.sine kadar Su t~leri neisliğıne milk· 
buz karşılığında ı;ermcleri lazımdır. 

ot n )argılamn ında da\3lılar
dan Be) tullnh Ha ilatın tebliğa· _ 
ta sarılı dre ı meçhul bulundu. 
gund n -davet )enın ıhıncn :,apıl· 
ma ına kaı r \erılmış olduğun· 

Postada olan gecıkmeier kal)• 1 cdılrr.c1,. (19961) 
-~-----

Ankara Valiliğinden : 
ttımız Teknik Zıra:ıt Mtidürlügü için enclce alınacağı ılan 

cdılcn optık Aletler meyanınd:ıki 10 adet foto~rar makinesi bazı 
teknık sebepler yuzunden bild!rilen gtin ve saatte ihale .edıle· 
nu.)ecck dıgerlerinin ihalesi evvelki ilan mucıbınce a~nı gun 

d n duruşmanın bırakıldığı 4 2/ 
953 unu a t 9 d,ı duruşmada 
hazır bulunma ı da\cme )'eri· 
&ıC' ka m olmak Uıeıc ilan olu· 
nur. 20140) \C saatle )apılacaktır. İlan olunur. (20040) 

Tatfı Tatfı uquduqu 3-aman 

Sil niqe 

B~ de~a· da 
2 ~SPA09TABLETİ 

INC İ L T' (~EDf: 

ASPROof}nıit~d 
•A•• ıl(•t. ı .. o.a ; ... ,,., ıot ..... is~;Q 

Tvı:u<ıve MÜMe:ssh.I 

h.vası LTD. sısucni 
IAMÇI KAll'I , MUTLU MAN zı t iTANIUL 

Trabzon Yollar 1 O. Bölge Müdürlüğünde11 
1 - Eksıltmeye konulan is Erzurum ilinde, Aşkale - Tuz 

la ~olundaki köprülerin debuşele1·inin geni~letilmesi işi olup: 
Keşif bedeli 1142.838.76• liradır. 

2 - Eksiltme 12.1.19~ tarihine mu adif pazartesi gıinü 
saat 15 30 da Trabzon )·ollar 10. bolge mudlırllı~ıi binasında 
toplanan arttırma ve eksiltme komıS)omınca kapalı zarf usu· 
lı~ le yapılacaktır. 

3 - ~Iuk:n ele projesi, kcşı( 'csaır evrak hergun Tıab· 
zon .)Ollar 10. bölge mlidGrltiğiınde gorülcbllır. 

4 - 1\luvakkat tcmınat mikdıırı • 3212.Uh lıraclır. 
5 - Eksiltmeye gırebllmek için: 1052 vılına aıt Ticaret 

Odası belgesini haiz olnı:ık ,. e tatıl siinleı·i harir;• cksıltnıe 
giıniındcn tiç glin en el bir dilekçe ile yollar ıo. bolge mü· 
dıirlüRıine mliraca&t etmeleri ve dılekçelerinc, bu ış gıbi teknik 
önemi hııiz bir i.i iyi surette başardığını \·cya idare ,.e denet· 
!etliğini is bata yarar belgelcnnl ckleyeı ek ;, et erlik belgelerini 
al malan. 

6 - 1stcklılerın 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi se· 
rcgınce hazırlayacakları teklıt mektuplarını eksıltmc günU sa· 
at 14.30 a kadar komisyon başkanlığımı \ermelcn. 

7 - Po. tada \iıki tıecıkmch.:r kııbu l cdılmez. (l!lll!J8} 

Hayat Sigortalarının ikramiye Çekilişi 
lkramıyeli Hayat sigortalarımızm 1952 scne~l Aralık 

keşıdcsi 25/12/1952 tarihinde Noter, ınurııkıpl~r ~e 'gor
talılar huzurunda yapılını ,tır. Bu keşıdecle lstanbuldan 
2337 numaralı polıçe sahibi Bay Fcyzı .\vclın ile ;i500 nu· 
maralı poliçe sahibi Bay Kemal Özden 1000.- er !ıra ikra
mı) e kazanmıylardır. 

1 
Bu talıhli si;:ortalılarımızı tebtık eder, ıkrambelcrınin 

uğurlu olmasını dılerız. 

1 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

iŞiNiZE ÇABUK YETiŞiP ÇABUK BiTiRMEK iSTER E 1 

P& H ın Kamyonlu' V i nç lerini 
tercih ediniz. Bu makineler Eks· 
kavatör kol ve kepçelerile techiz 
ed ilerek hafriyat işlerinde kulla· 
nıl ı r . Biri kamyonda diğeri eks· 
kavatör kısmında olmak üzere 2 
motörle techiz edilmiş olan bu 
makinelerin seyyaliyeti sayesinde 
azami randıman elde edilmektedir. 
Fazla malumat için P& H mümes· 
siline müracaat ediniz. 

Not : P & H Almanyoda le$İS ettığı fabrıkala· 
rında imaloıo baılamıı olup 1,5 yar
daya kada r sıpar ı ı kab1ıl cd lmektcdır. 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION, Milwaukee 46, Wi~., U.S.A. 

Calol• "Horft•ıce" 

fsfo~llsh' in IU4 

Turkiye Umumi Mümessil i : 

TATKO-Otöm~obil, Lastik ve Makina Ticareti T.A. Ş. 
Cumhuriyet Cadde&i 
~ 

No. 35 Taksim - 1 tanbul 

Telefon : 82240 • 82249 - Telgraf adresi : T ATKO · İstanbul 

Adana Belediye Başkanlığından 
1 - Adana Belediye itfaiyesi için iki adet pompalı sulama 

arazozu yaptmlacaktır. 
2 - İhalesi :'m.12.1!152 tarihine rastlayan salı ~ünü saat 15 

de ,\elana Belediyesi daimi encümeninde kapalı zarf usulı)le 
icra edilecektir. 

3 - Arazözlerin beherinin muhammen bedeli 0 15000• lira 
olup geçki trminat ı ·2250• li radır. İsteklilerin belirli gün 'e 
~aatıen bir saat evvel teminat akça makbuz. \"eya banka mek· 
tuplariyle birlıkte kapa lı zarfların ı belediye başkanlığına ver 
meleri, şartnamenin her gün itfaiye komutanlığında görüle· 
bileceği ve postatla \Ski gecikmeden hiç bir mesuliyct kabul 
edilmi:;ecegi ilfin olunur. 09886) 

1 
ist. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat İlônları 
____...;.;,~--

Kapalı zartla keşif ve şartnamesine uy;un olarak Eski~c· 
hlrde iki dur.ık )eri bir saldırma sahası inşa ettirilecektir. 
İhalesi :.ı . 1.19:53 giinli saat 11 de Ankara M. S. B. 4 No. lu 
Sa. Al. Ko. da yapılacak tır. Keşif bedeli 174483,83 !ı ra ge· 
çici teminatı !J974J5 lıradır Ke if ve şartnamesi Ko. da ve 
öğleden e\•vcl ist. Lv. A. İ IAn kı mıııda görülür. Bu l,e gıre· 
cekleriıı ıhale tar ıhınden lıç gün C\'\'el Hv. K. K. dan yeter. 
tık belgesı almaları lAzımdır. TeklıC mektuplarının ihale sa· 
atindcn bır saat cvvelıne kadar komisyona \'erilmesi. Pos· 
tadaki gecıkmc kabul edılmez. <t718-19800 > 

* 190 ton prasa kapalı zarfla 12 1/953 pazartesi saat 11 de 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dn satın alınacaktır. Tutarı 57.000 li· 
ı a, geçıcı temınatı 4100 lirad ır. Şartnamesi Ko. da ı;örülUr. Tek 
lıf mektuplarının ihale saatinden bir saat C\'veline kadar ko· 
misyona 'erilmesi. ( 47:56-1973-1) 

* 1 - Kapalı zarf usulı~ le komisyonda mevcut e\·sa! ve ~art-
namesınc gorc 6 kalem ilaç sa tın alı .1ar.aktır. 

2 - İh;ılc>sı 30.12.1952 sa lı günü saat 11 de Ankara 2 No. Sa. 
Al. Ko. da y:ıpılac:ıktır. 

3 - gvsaf \C ~arl naınesi her gün öğ leden evvel komisyonda 
, c lstanbıı l t.v. Amirliginde ilan kısmında görülebilir. 

4 - :'ıl uhammen bedeli 29900 lira olup .;eçici teminatı 2242,50 
lırad ı r 

5 - \'erlı \'C~ a ~·uı da gırmiş yaban cı ma lı olacaktır. 
6 - i tcklilerin belli gün ve 5aatten bir saat ev\"clıne ka· 

dar haıırlı)acakları teklıf mektupların ı 2490 ı:ayılı ka· 
nun hukiımlerine ı;öre makbuz kar~ılığında komisyona 
\ermeleri. 

7 - Po tada 'aki gecikmeler nazarı it ibare alınmaz. * (4680- 1!1185) 
Ke ır tutııı ı 7640.61 lira olan Jo:lcktrojen grupu Favunday· 

şin ılc l\lotörpomp daire i insnatı açık ek::iltmc ile 51 1/953 pn. 
zartcsi saat 15 ıle İ zmit Dz. İk ;\Irk. Sa, Al. Ko. ela ıhalcsi ya· 
pıla<'aktır. Getlci teminatı !173.05 liradır. Şartnamesi Ko. da ve 
öğleden evvel 1st. Lv . • \. İ lan kısmında sürülür. 

* 750 kilo Amyant f'ıtı l aç ı k eksiltme ile 29/12 0:52 pazartesi 
aat 14.:rn tla hınil Dz. İk. ::'ıf rk. Sa. Al. Ko. da sat ın al ınacakt ı r. 
Bedelı :'ilOO lir;ı, geciri t eminat ı 382.50 l iradır. Şartnamesi Ko. 
da ve öğleden ev\·el lst. Lv. A. de görülür. 

(4802/4803 ~ 108~2) 

* 23 ton sadeyası p;ızarlıkla 9 ı 953 cuma saat 11 de Kaı a· 
kosc As. Sa Al Ko. da ı;atın alınacaktır. Bedeli 143.750 lıra, 
kesin temınatı 16875 lıradı r. Ş rtnamesi Ko. da görliltir. 

( 4892 - 20160) 

Ca1Hı lte$Htelt İ(ıİt 
ElmtXS hu/lan • 
dtjnur. i6i / .. . 

TABLITLUl ICULLANINI&. 

AKLI NA 
GELSE DE 

1 .K.M. 
Kravatlarındar 1 

Hediye Etse l G•l•t"'"" No. 261. ' 

ZAYi 
1 tanbul Gırış Gumrugund 

teı;;cıl eltırdıgimiz 60147 s ) ı \e 
17/J2/HJj2 ~unlli s ııış be)all 
namcsını Za) ı ctl k 

Yenisini al:ır'gımızd n eskı · 
nin hiıkm.I ; oktur. 

li~rl Ardili 'e Or t akları 

lnıtıvın ahıh ı . <;t~AN KotU t 
l'\P. rh·a tı rii ı e n lıl art> edeD 
\'azı 1 IC'rt \1 C'su l 1 i• ı!ıır0 

IEl.tll \ 'E"'L H 
ı \' A 1 ı\ !il ı c:ııırtcrı lik , ., 1atb• ' 

acı lık ı ı\ Ş - i~ı aııhul 
\'ı\Tı\N MATBl\ASI 


