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Yeni bir devrin 
Başlangıcı 

Ba bakan .Adnan Menderesin 
İzmir e)ııhatini \C bu seya

hat mün:ı ebeti)le ;1apılan teza
hfirkri :teni bir d('Hin baslar.gı. 
cı sa)abiliriz. Karşıla tığımız 
manzara, <luydugumuz özler o 
kadar muhim, o drrecc iç açıcı
dır. naı;bakan, bir giin e\ \'el 
Jlukfimrl Kona&• balkonundan 
halka hit:ıp cttiktrn sonnı. yapı
lan da\ eti kabul eılerrk Kon:ık 
Cuınhurh et Jl:ılk l'artlsi ilçe 
kongrcsimle bulundu 'c sık sık 
ıılkışlarln :karşılanan miilıim bir 
nutuk soylcdl. Adn:ııı lcııclere 
hir giin e\, clki tanıla, fakat lm 
ıll'fıı ılalı:ı açık konu mu tur. JUr 
Başbakanın bir muhalefet parti
sin kongresinde bulunması, bu I 
kadar açık ,e s:ımimi konuşarak 
fiddetlc alkışlanma ı ş~m~iye ka
ılar gorulmüş • dr~ı-~dı. Bu 
sebeple lıadisenın bulun ''atan
claslar ara ınd:ı bu) iik akislt'r 
yapacağı uplıcsizdir. 

Ra~bakan ı.\dnan :'\lendcrcs diin İzınirclen a)rılırken \eda ediyor. 

Başbakan, bugün 
istanbula geliyor 

Adnan Menderes'in lzmirde verdiği demeçlere, partiler 
arasında iyi münasebetlerin başlangıcı olarak bakılıyor 

•Sc'\gili Jlo.lk Partili kardc!Jk
rim• di)e ıizc ba tayan Ba~b:ı
kan, dcmokra iılc )rnl bir s:.f. 
tın) a ginnek lüzumundan halı
ı;ctınis, clıinu bııııkaııık f"annla 
mc gul olmak tcmcnnisincle bu
lunmuştıır. Uu temenniye iştiı.•k 
etmc~ecek aklı hasında bir fek 1 · 1 k' · · ı b' b 

'atandıı" ... oktur. Ortaıla halli ıa. Ol•wı.ı Jftı'•nl> riı ı:ılen) Halk Partisi kongrc•;ınc e ı be· lenndc fimitll, scvınç i 11· :ı· 
" " izmir 29 - B:ışbakan Adnan [ y:ınatı, en bedbin Halk Partili· har lıa\'ası esmektedir. 1953 ) l· 

:mıı gcfen 'e birlikte hareket et- Menderes, bugün İzmirdc inşa Jer ar:ısında dahi biiyük bir lının partilerarası mUııasebetler 

h~ıemimiceaeple~!~re~a~c~ad~un~~ edilmekle olan çimento fabrika·ımemnunluk yar:ıtmı~tır. Yeni de ~eni ve mü bet bir ~ol açaea· 
sı tesislerini gezdikten sonra rılın girmek üzere olduğu bu· ğı Um idi kuv\ etlenmcktedir. 

bir tar.ıfa bırakar:ık düne ait Kahramanlar semtinde Ferit Ec-1 günlerde Ankara siyast mahfil· <De,11mı, • a: 7 Sü: 7 de) 
munaka alarln 'akit geçirirsek zaeıbasının insa ettirdiği dispan ------~ 
hakikaten bu~iık günah i lemis serin açılışında bulunmuş, hn· D • 1 e B k 
01unız. yırıı ve başarılı olması temenni- IŞI~ erı a altI 

siyle kordelayı kesmislir. _ 

Adnıın 1\lenderes e ki Balk! Sağlık 'e ~osyal Ya~~ım Ba· 
Pıırtisinin tarihi \aziCelerinl J...-anı Dr. Ekrem Hayri Ustilndağ bu.ıı•ı• n rıeıı·yor 

,'3panık taı ih sayfalarına mal dispanserin açılışı münasebetiY· ~ 
~ldugunu. bugiin karşımızcla )C· le kısa bir konu ma y:ıpmıstır. 
ni bir Halk Parti i bulunduğunu 

1 

.. Başbakan Adnan l\tend?res, 
SO)lıhor. Bu wder J>ek doğru- dun .saat 11 de .(;ir~.sun• '~PU· 
dur. nirtok miihlm icraatı bul u- ru .ıle İstanbula ınule\ eceıhcn 
nan eski Halk ı•artisi hakikaten 1 lzmırdcn ayrılmıştır.. . 
tarihe mal olmustur. Şimdi, çok, ,:Ankara 29 (}I~~usı l\tuhahırl· 
:ırtili denıokra i devrine mgun mız Sabahattin Soıımczdcn~ -

~eni bir Halk Partisi cloğm;kta- Haşbakan Adnan _Me~deresın İs· 
d l•ıı partide ş"ım"'I •. .. tanbul, Ankara, Izmır gazetele· 

ı,r. • • u 'e ... aunr i • b h . h. 1 ·ı 
• 

1 
mucadeleye k • s ı r nın asmu arrır \'C s:ı ıp erı ~ •>·1 an marn vaptığı son basın toplantısı sı· 

Dışişleri Bakam Köprülü, gelecek ay Belgraclt 
ziyaret etmek tasavvurunda olduğunu söyledi. 

Yugoslav askeri heyetinin Yunanistanda 
görüşmeleri sona erdi 

A11oda•td PrtH 

GÜNÜN YAZISI __ _.....,,,._..,. ___ ~ 

Pamuklu ve yünlüle 
fiyatları ind irildi 

y üzde lndirıne, pamuklularda 
yüzde 10, yünlülerde yUzde 4,5 

2,5 ile 
7 dir -

r Anadolu Afann "'l-A . k D . 
Ankaı:ı, 29 - İşletmeler Bakanı Sılkı 1 sa sarUarına göre yeniden bir tenzilat y~pma- ı men an emz 

Yırcah. yarmdan itibaren tatbikine baslana- ğa kanır \'erdik. Bu tenzilfıt 30 aralık 9a2 Cil- y d G 
cıık ol:ın Sıimerbank pamuklu 'e yiinlü ma- nünden itibaren tatbik edilmeğe baslanacak- ar 1 m rupu 
mullcci fiyatlarında yapılan indirmeler hak- ı tır. Pamuk iplikler~nde,_ şimdiden. ~aşladı~ı- k d v • ı• 
ı.ınd.ı muh:ıbirimizc su beyanatta bu1unmus- mu: paket başına ıki lıralık. tentlla~a ~18\.e- Bas anı egış 1 
tur: ten yeniden bir, bir buçuk lıralık ~ır ındır- • 

•- iktısadi de\let teşekkiillel'imizin tek- me )'apmak suretirle paket başın~ bır kt~m~- Anadolu l./Au• 
nlk fa.ıtı:.ctl bakımından olduğu gibi, iptidai da 3 ve diğerlerinde üç bnçnk lıralık .bır ın- Ankara, 29 - l\Iemekletlm1> 
madde s. tınalma \ e mamullerınl satma yö- dir.me yapmış bulunmaktayız. Bu t~nzilat _ pa- deki Amerikan deniz yardım 
nündl·n de takip l'dcccfı fiyat politikasını ti- muklu dokumalardan, kaput bezlcrınd_e )Uzdc grupu başkanı Amiral Rees, ba,_ 
rari ic:.ıpl:ıra \'<' memlck<'tin ihtiyaçlarına göre 6,5 tan yüzde 10,5 ğa, basmalarda yuzde 4,5 ka bir görevle yakında Amerika· 

· · · ı· h lk f · Herde dö kf ııyal'lamarnu prensip olarak kabul etmış bu- lan yüzde 5,5 ğa, çeşıt ı a ıpı mamu y:ı nece ır. 
ıunmakta\ ız. işte bıı esaslara uyarak 1953 yı- yüzde 2,5 tan yiizde 10 a, diğer pamuklu ma- Deniz yardım grupu başkanlı· 

d 
.. d 2 5 t ··zde 6 ,.,a kadar liına Ulyin edilen Amiral Hug-

lına giıl'ı·ken Sümcrbank miiesse,,cmi7.in, pa- muller e )'UZ e , an yu J 6 

muklu 'e '· Unlil mamullt>rinde bu!.!ünkü pi,·a- (Deumı: ~a. ; · < d ) 1 1 
s G sn G la) css 30 aralık salı günü saat 

~ J {De\Dmı, Sa: 7 Sil: 5 e 

sıali11'iıı cevahıııı okııyoı· •• Türkiye-Yunanistan 
~ostluğu örnek 

Avrıipada iktısadl incelemeler yapmak üzere 
vazifelendirilen bir Amerikan heyeti, Türkiye ve 

Yunanistana yardım devam etmelidir, dedi 
A .. vcfıılı4 Prtıı 

Vasington, 29 - ı,Cumlıurb:ış
kanı Truman tarafından A\TU· 
pada iktısadi ve malt tetkıkler 
yapmakla öde\ lendırılen Sn \'· 
)•er hc;1cti geçenlerde ) ~ ınl dı

~ ğı bir raporda Tiirklcrle Yun n
i ltlar arasında nsırlar bm unca 

nın meçhulil olmakla beraber 
hariçle, yalnız ilgili mcmleket.
Jer tarafından değıl, bütün Av
rupa lıalkı tarafından en ince 

olan fazı Jetli ~cnçlcr ~er n_lmağa ya 1 mahfillerde bii) lik biı· 'llik· 
b? l:ımı 1t1~;n!•unlarııı, ~em de\·- binlik ) apmış, partilerarao;ı mil
rın ıcap ~ore hareket ede- nasebetlerın salah bulacağı tinıi
rck Halk. Pn~!slni >uk eltmele- dini uyandırmıştır. Halk Partl
rinl beklı)ebıl~riz. ı:a bakan ~a lıler de bu memnunluklarını giz 
bunu açıkça so)lcnıı • •Bugun lememekle beraber, bu söı.lerin 
mulıatcf.ct •. :>~ıın belki de ikti- iş ve eserle te)idine intizar et

Atina 29 - Yunan Dısişleri 1 sında konuşulanlı:ır r ~men açık· 
Bakanı Stcfaıı Stafonopulos bu- lanm:ımakla beraber iyi haber 
g n Türkiye D i lcri B:ıkanı :ılan mahfıllcr<' gorc gorusmc 
ı-·uat Köprtilu ılc uzan bır go sır ında Turkıyc Dı~i~lcri . Ba· 
rüşmc ~ apmıştır. Mülakat Turk kanı Stefanopulosa Romada It:ıl. 1 

elçıliginde cercy an etmiştir. ' y :ın ha bakanı De Gasperi ile ,lll"".ır7"1-.~ 
Prof. Ktiprülii Paris \'C Uoma· yaptıfı mlizakl'reler. hakkında 

yı ziyaretini muteakip \ apurla malOm:ıt \'ermiştir. Jtalyan baş 
Türkiyeye dönmekte iken Ati· bakanı bllindigi gibi ~akında 

~ 6ilrüp gıtmiş olan du mantı ın 
' sona ermiş olmasını dığer butun 
, dost devletler için takip edılm i 

gerekli bir niimune olarak zık
rctmiştir. 

rcrrualın:ı kadar bilinmekte
di . Du kararlar, iktısadi tesir
ler husule getirmekle Jcalma
ın:ıkta, psıkolojık bir önem de 
taşımaktadır. Bu itibarla bu gl
bı meselelerle meşgul Birleşik 
Amcrıka kongresi \"C hlikumetl, 

ılar uııfesını gormcğ(' çalı an tiklerini söylemişlerdi. 
~cp,>eni bir paı1i dogmuştur. Başbakan :Menderesin son İz. 
Karşı kafSl\ 3 gel~rek kalhlerl- mir konusmalal'I, bilhassa İzmir 
mizi konu turnc:ık insanlar ola- -----------
lını• demiştir. 

General Necibin 
Noel mesajı Başbak:ının nutkunılaki şu sii7 • 

ıcr çok dikkate ayand ı r: 
• nunkıi JI,ıJk l,arti i tek parti 
zihnh et 'e ideolojisinin miimPs-
sili idi. Yazi~ct bugün dcğismi • Mısır Başbakanı General 

1\luhammel Necip Noel münnse. 
tir. imdi ıhı manca mücadele betile Mısır tebaası hıristiyanl:ı· 
l'den iki parti \'37.i) etinde de!!i- ra hitaben bir mesaj neşret mis· 
liı. Uiıçok noktalarda, hatta ik- lir. Mısır gazetelerinin yayınla
lı ııılı \l' mali gorii lerıle, t:ılbi- dıkları mesajın metni şudur: 
kat hariç, mU\ azilik ıtü teren iki • Noel vortusu münasebetiyle Mı 
parti lıalinde~iz.• Ha b:ıknnın sırın lıı;istiy:ın cemaatlerine ''e 
dedi i gibi iki parti arasında, bütiin diinya hıristiyan ülemine 
1ırogrnm b:ıknı~ından, b~ü~ ük. bir en iyi saadet ve refah temenni
fark )oktur. \ aıi.)et ~o~le ıken sinde bulunmakla bü.> iik zevk 
birbirine ılu man kcsılnıek ~a- duymaktayım. 
ılar muna ız hareket oın.~aı.. \a. Bugün, fsanın ebedi mes:ıjını 
pılacak şr)' programın ıyı talhlk hatırlatan kilise çanlarının sesi
edilmcsini ı,ontrol etmekten ib:ı. ni dinlerken insanlar arasınd:ı 
rettir. nu ela ılıi~man('D drğil, sulh ve siiklınun \'e refahın lıil· 
do tça olmalııhr. künı sürmesini Allaht:ın dile· 

Adnan :ıuendcres nutkunu, bu- mekteyim. Zira bugünkü Alem 
günku \37l~l'ti ) eni bir an layı. iyi niyete ve sulhe her zaman
ı:ııı ha l:ıngın tc!Skki ettiğini dan ziyade muhtaçtır. Dünya hı· 
ı;o~lİ\err.k pek samimi sözler]~ ristiyanl:ınna hitap ederek bun
sona • crdirml tir. Ua bakanın bu l:ırın sulh Ye nhenk için bütfin 
iımidinin tahakkuk etmesini can- gayretlerini sarfetmelerini te· 
elan dileriz. nu suretle açılaca~ menni ederim. Bu b:ı)'ramın in· 
>eni cle\'Jin memleket için çok 5~.n!~k ta!lhln~e. yen~ bir dev.r~n, 
lı:ı) ırlı olacağı muhakkaktır. bu tun dunya ıçın bır emnı) et 

VATAN ''e saadet devrinin başlangıcı ol· 
masına dua etmekteyim.• 

naya uğr:ımıştır. lki multefık Yunani~tanı Zl\'3r('t edecektir. 
de\ Jet D15iı;lel'i Bakanları aı:ı· 1 {1)1'\anıı, Sa: 7 Sii: 4 de) 

-- ----

Pror. Ilr. Sdmartı (Solıl:ı) Tiirki)eılrn ayrılı~ı mün:ı~l'lıetilc 
;\l armara lokalinde yaııılan tiirenden ç ıkarken 

• • 
ıeuı 

..:. 
.Prof. Selıwartz 

tören yapddı 
1933 denberi memleketimizde 

bulunan ve İstanbul 'Ü'nlversite
sı Tıp Fakültesinde Patolojik A 
natomi hocalığı yapan Ord. Prof. 

örunurde ehemmiyetsiz hare
ketler ıttıhaz ederken, bunların 
Auupa m('mlcketleri iktısadiya

(l)e\amı, a: ; Sü: 6 da) 

.~cw York 'l'iıııcs• in siya i nıuhabirlerinılcıı Jaıneı; ne to 
Sov.} et cliktatürii Jo cph ~talin"e yaıılı dört sual sor
muş , e bunlara l a1Jlı l e\·ap al mı tı. Resimıle James :Rıe ton 
lhısça )aıılmıs ohm ce\'aı• mektubunu bir perla\'sızla okurken 
göriilmektedir. l\lektubun altınl So\'yet Rusyanın Yaşlngton bil· 

Komisyon raporun bir yerind 
Türkiye ile Yunanistnndan 1-ııru 
fizüm \'e incir ıUıaHltı ıle bırçok 
A \'rupa memleketinden pe~'nir 
ıniıbayaalarına tesir etmiş olan 1 r " 
\'C Amerikan hükumeti tar.ıfın-
dan iltihnz edilen bazı tarife ka- 'T&Jll'W'l'-&~ 
rarlarına temasla şunları y:ız- , W ~ I ~~ 
mıstır: 

·Bu hareketler Birleşik Amc
riknda halkın bilytik bir kısmı-.} ük elçisi Georıi ·• Zanıbin imza etmiı;tir. 

...:, __________________________ __ 

Eınniyet Müdiirü yılbaşı 
i('in teminat • 

verıyor 

«Rahat ve huzuru bozacak olanlar1 misalirhanemize geti
receğiz. Bizim misalirhanemizin rahat olacağını sanmam» 

ıa111w3WQtı11ıpep 

YARIN 12 
SAYFADIR 
--o--

Türlü ümitler, üzüntüler, 
scdnçlcr içinde geçirdiği
miı bir ) ılın umumi man· 
1.ara ı, ardımızda kalmış ol. 
masına ragmcn, hayli alika 
çekicidir. nu bir yılın siya· 
i, içtimai, iktisadi, kültürel 

harckeUerinin en ceniş bi· 
lançosunu :zengin reı;imlcrfl• 
beraber )annki gazeteınlıde 
bulacaksınız. 

Yarm VATAN'ı 
okuyunuz 

İstanbul Emniyet Mildürü Ah· 
met Tekelioğlu dün saat 14 de 
mak:ımında bir basın toplantısı 
yapmışlır. Gazetecilerin muhte
lif suallerini ce\'aplandırarak, 
yılbaşı için poli in aldığı ted
birleri ve bir senelik çalışmala· 
rı anlatan Tckeliol":lu ezcJmle 
şunları söylem 'ştir: 

1ı kısmın çok iyJ çalışması ol· ı lendirecek herhangi bir. ~fidise 
makla beraber, bu kısım memur· re meydan. vermemek ıçın ~ok 
ıannın Emniyrt Genel l\IUdür- esaslı tedbırler almış b~lunu~o
lüğünün maddi ve manevi mli· ruz. ~tu.ı. ka?ar .motörlu va ıta· 
zahereUeri ile (bundan kastlri\ 1 ya bındırılmış yuzlerce memur, 
para mfikiıfatı ve takdirname· gerek Be.}oğlu, gerek .~crgı s:ı. 
dir) faaliyette bulunmalnnnda CDe,·amı, Sa: 7 Su: 3 de) ._ ___ _ ______ _, 
aramak lazımdır. .-.;;;;; _______ _________ ~·-• 

Askeı·i lıeyeti111iz Paris' te11 dö11ılii 

Sehwartz'ın ünh·ersilcden ayrı
lıırak Amerikaya gitmek mecbu
riyetinde kalısı, gerek kendisinı 
pek çok seven öğrencileri ve 
gerekse öğretim (iyeleri arasın· 
c!a derin teessür uyandırmıştır. 
Bu münasebetle dün saat 17 de 
Beyazıltaki Marmara I.<ıknlinde 
bir veda merasimi yapılmış, mu 
:ızz:ım bir kalabalığın başından 
sonuna k:ıcl:ır heyec·an ve alaka 

•- Sizlere ''ermış bulundu
ğum istatlstikin tetkıkinden an 
!aşılacağı gibi; önleme tedbirle
ri ile azaltılması milmkün olan 
suçl:ırda 1950 ye n:ızaran :ızal· 
ma olduğu bariz bir ;ıckilde a1:j. 

rülmekledir. 

1953 'ılın da, şimdiye kadar e. 
dindigımız tecrübelerden fayda 
lanarak \ e ) eni bütçe ile karn· 
şacnğımız imkfinlıırı da nazarı 
itibara alarak daha iyJ daha 
,·erimli çalıs:ıcağımızı şimdiden 
söyliyebiliriz. 

\ 
Pariste NATO fherkczinde temaslarda bulunan <:enelkurmav ikind ba~kanı Orgeneral Zekiıi 

Okanın baskanlıgındaki Korgeneral Fazıl Bilge, Tümgeneral Ce\·det Sınny, 1'ümgeneral Tekin 
Arıbumu Tugamir:ıl Refet Arnon, ;>arbay Sali hattin Tara, Binbaşı Emin Ar:ı<l, ninba ı Nec· 
illi Ka:> hı;n Deniı :> üzbasısı Fct hl Gtlray'dan müteşekkil askeri heyet, dfin saat 16.20 de şch· 

' rimize dönmiı5tür. 

..... 

Yılbaşı gece i 

(l)C\3llll, Sa: 7 Sü: 3 de) 

Mısırda siyasi 
Temizlik devam 
Ediyor 

Uyustunıcu maıldclerlc mücJ 
ılele neticeleri ile, toplanan bı· 
çak ve .abanca adetlerinde ar. 
tıs vardır. Bunun sebebi alfika. 

A nac?o!u ~fann 

Kahire 29 - Basbakan gene· 
ral Necip, lısırda siyasi temız· 
!iğe de\'am etmcktedır. 

Diyanet isleri miisteşan .Mo· 
hammed 1':1 Banna ve iaşe kon. 
trolorü Ahmet Hal rettin azle· 
dılmişlerdir. 
Eğitim B:ıkanlığı müsteş:ırı 

Gaffar El Ma!ara\ i \'e zlra:ıt 
ınUsteşarı IIrımit Sırrı istifa et· 
mislerdir. 

Bayan Panılit Kahirede 
Kahire 29 (AA ) - Birleş· 

miş milletlerdeki Hindistan de
legasyonu başkanı bayan Vijaya ı 
Lak hmi Pandit, bir hafta silre· 
cek bır ziyarette bulunmak fize. 
re bura~ a gelmiştir. 

~----

Yazan: ALTEMUR KILIÇ 

Korede ve Japonyada altı :ıy kadar kaldıktan sonra 
yurda dönen arkadaşımız Altemur Kılıç'ın ha1.1rla
dığı çok enteresan bir y:ız.ı serisini ~·akında neşret
meye başlıyacağız. Koredcki .garip harp• ten, Ko
rclılerin \'C Japonların ltnyatlarından, Uzak-Doğuda 
rasllanan turliı tiplerden ve daha birçok alaka ı:e
kici menulardaıı bahseden bu yazıları. niçin •Uzak 
Doğudan Hakikatler ve l\Iasıllar. ba~lığını korduğu
nıı Altemur Kılıç şöyle izah ediyor: 
•Uzak Doğu, hakikatle masalın birbirinden çok gUç 
ayrıldığı bir lılcm ... o. ada cördUklerimi anlatırken 
hangısınin hakikat hangisinin masal olduğunu tns
ı ib etmekten kıı.1ulmnk btedim.• 

ÇOK YAKINDA VATAN'DA 

---- .-. 

Karikaturcü - Valiye gorc, balık mesele i halledilmis, kö
mür meselesi halledllmi , ııe) nlr mc.scleı.i halledilmi~ •. Eee pdıl 
ı;imdi biz ne ı;izecegiz.. • 
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1 GONON YAZISI 1 

Çiftçilerle iş birliği 
lüzumu İl Genel Meclisine HAVAC.""'-/ 

VAZİYETİ 1"'S 
Sanayi Odasının 
Bütçesi kabul 

\ t:l.!tl.~ 
Can, ciğer 
Kuzu sarması 

•ı 4tl.:~ \ • r~· 

Muhalrfet-\'ıllık hububat 

TEŞE1<KÜR 1 

Haseki H. ,. ıhanetinde 1 

geçirmi~ oldı.i&Um ameliyat ı 
ta hastahanP Operattırlerin 
den Sayın A\''!'l'İ ,..\KSEf,'e 1 
uistanlan Dr. Cavit ve Fet 
hl Beylere, şahsıma göster 
kadan dolayı teşekkür e
mi, oldukları yakın al:l
derim. 

Öğretmen ı 
Gt'ZİS ÖZGIRAY --------

o -· 

iSMAIL AKGÜN 

TAKViM ve MUHTIRALARI 
SATIŞA ARZEDILMIŞTıR 

YEll'l<E.l CıtO••tıO" ~- '• """~·t So•ı• ~·'J:'J' 
Ho 2' - '"'•fo,. 2011a - ISTAN8!'l , ~~ .. -" 
$U8f HA1ıC l(lf.tıBEVI ee,,.,.ı hl••· 1:ı, "":;'•·~ 
ŞUBE ....... ,. Ce<1le• 1110 - a.o.a .... ~ 

\'(' ·iJk<ly l\teteoroloji btas. 

yonunun tahminlrrine göre Edı'ldı' ı 
huA:ün, ~ehrimiı ,.c ri\·arın- ' 

azalar rağbet etmiyor h'.ihsaliınizin artı ın1 

memnuni~·rtle tal..ip l'fİ,yll 
ruz. Bunda nu•ınlrkete girrn 
traktfir ~il) ır,,ının ) irıni hı·ş 
bini hulnıaısının roliı oldul!u 
nnıhakkaktır. \ntak hu nıik· 
p,rı geri k:ılmı.,: 1ir11atimi1 
için kd.fi hulmu\·or111. Jkli· 
darın, traktür 5<t) ı-.ını artlır

nıak j~·in daha falla çalıoı.ıua· 

sını isth·oru1. 

'\"ılba~ı ıeeesi iç-in Belediyece 
Srrgi ve Spor Sarayında yapıla· 
cak olan e~lencelcre ait hazır. 
!ıklar ikmal edilmiştir. Burada 
yapılacak )·ılbaşı eğlenceleri sa
baha kadar d('vam (lderektir. 

Duhuliyelcrin ucuz olması ic;in 
mrvki farkı kaldırılmıştır. 

İçrride iki.;i hafif içki .. yemek 
re biri de c;ay ve diller mr~ru· 
bat satmak üzere üç büfe hazır· 
lanmıştır. 

Binada büyük bir pist yapıl
mıştır. Bu eerc ic;in caz orkes
tra ından başka konservatuar 
icra hoyotıcri, Skeç, Monolo~. 
varyett\ revü ye sair tems.illcr 
proJ:ramda yer almış bulunmak
tadır. 

Denizde bir kadın 

cesedi bulundu 

nan sabah 'iaat 8.30 ~ıraların· 
da Aroovutköy ile Kuruçcşme 

arasındaki Sarrafburnu önlrrin
dl'. dC'nizde bir kadın cesedi 

. bulunmuştur. 
j 35 yaşlarında olan karlının ce. 

------------...:. sedi morga kaldırılmılfllr. 

şimdi on allı)·ı nn g('('İ· 
mrydanda yok. Vaktinde 
i~l l'hil olanlara bıraka· 

:'\ii~antaşı Poyracık sokak n 
num~rada oturan, Bryot?lundaki 
\lelody bar istlstlerindon t"ethl
ye SC'ngülün. rvinin banynsun· 
dan uzun müddet çıkmama!iı ~ilp 
heyi uyandırmış ve kapı kırılıp 
i~~<'ri girilince FC'thb·e ölü ola
rak hulunmuştur. 

C'<'sedi muayrnc rdrn Adalet 
rloktoru, ölümün kalb srkte~in
df'n vuku bulduı:tunu tahmin rt · 
mişsc de, mor~a kaldırılmasına 
lüzum ııOrmü~tür. 

Kültür dersleri öğretmen

lerinin talebi 

da ha,'a umumiy<'tlr tok hu· Sanari odası. dün 5aat 15 iP ı 
lutıu \(' nı bir ihtimalle yıllıK loplantıc;ını )·apmış ve 
mr\lİi hafif ~:ağıı;lı ıtr('ecek; orlanın j·eoi yıl bıit('estnı ı::örUı 
rüıı:;cArlar ~Unty • batıdan nlliştür 
ku\·velli olarak r.,ect"k, dl.. Görı.işmrlrr nrlicr~indr. ~C'ni 1 

nlzlrrimbdrkl ltHio" hrtına· yıl bLil('t'si :i38 bin lira olarak 
ıu rlr\·am rderrktlr. ıra\·a I kabul edilnlişlir 
... ıraklığında mühln1 hlr de· ·--o--
klşme olmıyacaklır. 1 M "f • ı b' 

Dün ,rhrlmlıde hava bu· U ecavız er ır 
Jutıu J:<'('ml'>, rüzgarlar gii· 

nry~en •rt •. k .. vv•ll• .esmiş. I Treni durdurmak 
gunun ı.ıraklı!!ı a1.amı 15 5, 1 
asgari 10.:? ~anıigrat olarak ı f d ·ı 
kaydedilnıhllr. s e 1 er 

lliiriil, h:ıhnrfar nu~"'1 11
''''" ' .,,~ 

• •W'(M•~ ''""'"' '"' Ralıkeı;ir. 29 - Srhrinıiıdrn ı 
~ Sav;.ıştrpe ·e s:itmı;ıkle olan mar. 

MERC:\v \RS.\LARI D.\ \',\Si· şandiz treni So~ucak - Çalıköv 
1'A DEV.\'I EDİLDİ 1 jqasyonları arasından .':'<'crrkrn 

~lercan arsalarının ıatışına trrni durdurmak iizcre be~ altı 
ait davaya dün de IlI üncü As- mr('hul şahıs tabanca ile ates rt 
liye <'.eza mahkemesinde de- mi !erdir. 11.idisrye janda'rına 
\'am C'dilnlişlir. trşkiliılınca elkonmtı~. !-ianıkların 
Duruşma bazı şahitlerin celbi yakalanması ic:in hfıdise verinr 

ic;in başka günr bırakılmıştır. hlu.at ilçe jandarma ko~ulanı 
Ş.\PK.\ K.\,TVl':'IA har.kot etmiştir. 

~11,;HALEFET G ı· 1 d b' k' . 
Kasımpa,a Dar soka~ında ol"- e ın a ayın a ır ışı 

ran O!'man Eroğlu isminde bir yaralandı 
~ahı~. bere ile gezm('k !Urctiylr. 
şapka kanununa muhalefet etti· 
!?inden ;vakalanmış ve hakkında 
takibata baslanmı tır. 

Kı\RAllUST.\f'.\ P \Ş.\ 
TÜRBESİ GERİYE ,\J.l'\IYOR 

Seyrü!'efrr izrlihaınını önle· 
mek icin Çarşıkapırlaki Kara 
\fu:-1tafapa a türbesinin ı::rri~·c 
alınma•q heledi)·ecr kararlaş:tırıl 
mı~tı. Tü"hC'nin grriye alınma11 
iç-in frn i~lerı ıniiclürlü~ü ge· 
l'C'k/i tl"rtihatı almı~tır. 

.\mrliyr)'·r önümüzrll'ki 11y 
içinrlr baflanaeak \'(' türbenin 
11ırasındaki dükk.1.nlar da ,·ıktı· 
rıTacaktır. ~ 

Balıkrsir. 29 <Husu ·i) B<ı 

lıklı köyüne grlin ı:t:ötürmcktc 

olan şoför Ali A lan idaresındr
ki kaptıkaçtı otomobili Susı~ırlık 
kasab;ısı içinden J;?eçerken, hali 
şahı.ı-lar otomobilin önünii kese 
rck toprakbastı parası istrıniıo:. 

l<'rdir, ŞoCörün muhalf"rl'tinl' si 
nirlcnl'n mütl'cavi1lrrrlen MC'oıı 

utla karrlP~İ şoför Ali J\~Janı ha 
51ndan taşla yaralamı~\ardır. 

--o-- 1 

Dün geceki aramada 8 

bıçak, 1 2 tabanca 

bulundu 
OOl .. \POFRE \'OU"'\I.'\' 

İ'.\'ŞA.\TI OF.Y,\ , 1 EDİYOR fstanhul emni"ct müdürlü~il 
DoJapdcrr troJrybü,; \n'unun C'kİplC'ri dün i'C'Ce ŞC'hirde bir 

in..:ası ""'•am 1 kt d. - B arama tarama vapmıııılardır .• \ra ·. - u.- r me r ır. rton . : . . 1 
asfalt olarak ·n d 1 . 1 ma ~ taı ama rsnas.ınrla, Taı laha· 

• .. . . 
1 şa ~ 1 :n. )O un :-ında Çakal Hii:-1r\'inin kumar· 

'\ abancı \'c a1.ınlık okuJJarı muhım bır kısmı bılmıştır. . _ • 
Türk • K"ltür .. 1 i F Rurada <;alı~aeak ola t 1 ·• hanrsı ba.'iıln11ştır. ,\yrıca ~<'~ 

ı;c u o~rctmt'n er c 1 .. . . . n ro C) srn bı('ak 12 tabanr•· ele grçı~ 
deral Derne~i tarafından. ya· huoı.Jrr ıc:ın de beltdıy<'~'e şim- 1 .

1 
. ti ' 

hancı ,.,. azınlık okulları Türk- di~·e kadar muhtrlıf üç firma rı nHş r. 
('e· . Kültür drr.sleri ö~retmentr- m1i~.11raat rtmişt.ir. 

1 

Marmarada Lodos 
rinin rr'lmi kadroya alınarak . l' ırmaların muraraatları kısa fırtınası 
durumlarının ısltıhı i~in l\lilli hır zamanda ce,·aplandır•Jacak· . 
F.ı'!ilim Bakanlı~ına nliiracaat tır. . :\1armarada de\am <'rirn ~ıd· 
otli~inl vazmıııık ISR.\11. Fl.Çİ~I \'\l.İ\'İ dellı lodo• fırtınası, bu halla 

1 
. . . . Zi\ \llET F.TTi ı t;alı,an Vhir hattı \'llpurlarının 

lgill makamlar hu m~,rl<'nın 1,. 1 k 1 . ıcfrrinl akoı.atmaktadır 
b. k . t k · ı · 'm r ' m11rtrn ay ılmaktı · 
ır anun mr\;zuu eş ı rttıfı· olan lı:ı . · ı J l . Fi' h . Loriô"Un tesiri Harem - Sala· 

ni. dC'rnf'k tarafından ileri sürü· dün vıl~a·ı t c ç ~ı ,kıa " .• ı;;;as~nn rak ,.ahilindp de görüldüıtü i('in 
len cihctl<'rlc birlikte mali ve lrdi•· h)•ke ge <'J)re kt\'alı .':~ hr· ev\'e.lki lodosta haı;ara uı2:raı·a~ 
h k kt b k 1 d d t tk 'k .. c- aş anL o or (rokaya -

u u a ım ar an a e ı V<'da rt · r ve tamirine _s:eçilrn Harem \.'P 

edilmrkte olduğunu bildirmiı- lllİLr.l ~(.l~hı Mi·ornül\l\V Salacak iskelrlenndeki inşaat 
lerdır. TETKiKLERi da ılurdurulmuştur. 

ECZAHANELER 1 
* An . .\LAR - Rilyiıkaıiırla, '\! 

lo.ez ır,., )ı,.ı;,:ı,., R'l hı>liarla F.c111n.t• * R.\ KtRKÖT - 1'ainrk~T E~za-

Mllli ı·:Qitim Miidürü ~tuhil Bir motör imdat isted i 
lİn Akdik dün, \'akacıktaki kim Sakar.\'a açıklarında c;(''TC't· 
!it'Sİz coruklar yurduna ~iderrk mC'ktc olan l\.tuharrern fcyıio~ 
muhtelif ihtiyaçları ~özdrn ::t.e· hına ait Büyük "luıaffer moıö 
c:irmiş ve bu arada .\merikan rü. imdat istemi!i: vaka ,yerine ı 
Kızılhac;ı tarafından ~öndrriıen \'<'lic:rn İkbal \'apııru. kazazc<lr 
yılba~ı hediyeler ni bizzat dağıt· motörü yerlrtine alarak dün f:. 
mıştır. ·r . . . * nr.stk'TA, - ı"'..ttn. T. .. un• .... ı Jlı\\"l'ZL.\RD\ Y.\PJL.\~- i.\ç rr~ı"t·~ ~rtır~ı.ştır ,., l . ı ..ı·,..· 

nr••lı:llrtl,.. y,.nı F.eı. Arn••ntkör F.c:ı MAVSA r>E:"rlzE 1., 01. l I _ .t o.orun ı~ıc:~n ınıııa l!I; euıı.;ı 
. .-,- ' ·" R LO o"r"nıl"m"'mıı-lır. n,.b,.\lf•. Jlf!h,.\: '-lf•·kıoı 7...-.. Fabrıka havuzlarda in"a rdil· 1 "' .. - .. - ,-* 'REYO(;f,F' - ?ohrkn""· fH\nıo• 

,.,. Xır. · .. ık Tı\:Rlrn.t ... Rının•\ 't'!I l\ı- ~ekte .olan D<'nizciHk nank:'-·I ,- TAK v i iti-, 
· ı .ı Tııllııınt~l; r.ıııı•tlı 'Aanlı:ıılar T.e· lıman ıtll'lm<'sinr aıt grmi tinı 
un,.~ı· ~; Jiıt ... -.. .. r..ı,.t F.kt,.m: 1'1•1m· 1:'5 .!lit(' mavnadan 3 tanr~i df'. 30 .\RALtK 19.}2 
r•o~•. T'ı>nl Tarın: ltıikö1t1,.. llı•· nizf' indirilmi~tir 1 . SALI 

:\favnalar. vakında hiımrtr \ '\' 12-Gt'N 31-K \ ı;;;l~t 5l kiS.r T.fı:, * 1:\ff'Oı'\~r" - T.min~nl T.t"I. l\:i.i
tilktıııııır•ll, T,.ml& T.r1 fllirkPd MPr• 
.k,.r. l':rı. Kıımk•l'ıdı, ~ilr,.rra Erra· 
nf'~I. * P:Tt'P - Arif R~~ı>r T.r1annl * l"ATllI - ~ .. hı.&ı!ı>h1191nrla, 1 
llalil T.c,_ JC•rıı:rılınriiklı. Pin.pınar 'r.t· 
••nı>~I .4.kııırıırdıı Z rA "arı T.•l ~ •. 
malya. T.tr.. naıııtta, M11~k•'I T.rı. * l\AflTKÖY - R tım rad. K&· 
r ı\,İİ" r,,.,., * f 1 ~ı.:rn.\rt - t;'ıımlıJ'l1rt T.rı. * l!\F.TKOZ 't'e ı:ı:ARITF.R - H,r 

l n.ii~td. 

alınacaklardır.· Rl''ll 1368 - AR.\LIK 11 

B. k ·ı· d Hl<"RI 1371 - Rrbiülahir 13 ır atı ın urutmaıına 

devam edildi 

Bir sene kadar önce Yrnika· 
pıda metresi Şükranı 17 verin
den bıçaklı~·arak öldürC'n RrC'ai 
Ulusunun muhakrmrsinE' dün 
1 inci AQ:ıreeza mahkrmcsindc 
devam edilmiştir 

Duruşma başka ıüne bırakıl· 
mıştır. 

S.\R.IH 
ÖGLE 
IKi~ııl 
IKS.\\I 
YATSI 
İllS.\K 

\ 'Rsati 

07.24 
1217 
14.37 
16.49 
lR.28 
o.un 

Eıani 

02.35 
07.28 
09.48 
12.00 
01.39 
12.~1 

ik'idar - l)n·"ruılur naha 
,·rrinıli hir ıiraat ınrınlr:u·ti 
l,alinr grlınrk için traktör 
sa~·ısını arttnnıak ıa11nulır. 

Bu hususta ehlen g<'lrn g:ı.y

rr-ti t·~ir("rnıi) cte~iı. 

:'\hıtıah·ft·t - Dil b:ıh .. inılr, 
\ ;ıkll) lr hi;r. çok ilrri ı:::itınrk 

le lni,yük bir hata ı·ltik. Fa
kat bu araıl:ı di!Lmiı:i ıen· 
ı::inlr~tiren \C her bakımdan 
hcrkr"'e srvimli t:;:C'frn krli
nırlcrin flr nırydan:1 rıf..nı;ı. 

qına \l'SİIE' nhl~ık. nu surrl. 
h', grr('ektt'n rskiınis, ~ ıp· 
ranmır; \(' kullanılınalarıııa 

hinıın kalnıanıış yabantı lo.(•. 
limt"lerdC'n kurtulduk lktl· 
dardan dileğitnil sırflur: lla· 
ta)·ı tamir rtınrk hterkrn 
çok ~t'ri gitmt"ge kalkar?~ 

~·rni hir hata)·a chioı.ntt",İn. 

]\abetli d;nTanclığımı11 guı. 
dü*ıi kclimel('re dokunma· 
sın. 

İktidar - Dil hah ... ind<', 
ifratı beğrnmrılik. hr.!,!rnnıı. 

·' oruz. Fakat hu, l(•frilr ;:i 
dec<'ıtimi1e i~ıırl'I saYtlnt,ı· 
n1aJıd1r. Hu hU,U'it:t gfr trrr• 
c·eğin1i1 itidal, hrr h:ılrte ınıı 

halrfrti ele m,.nınıın rılrf'rl.; 

lir. iki ti(' ki. inin ıor:ı'.i 
olarak ve,·a ııkalahkl~ kul 
!anıp ta cloksnn srkiı \ rya 
doksan )''C'di kisinin dilinr 
nlmadığ:r \rap(a \l'ya lar!'
\·a bir kl'linıeyi yası.\ an ~ril· 
lrrdrrı sa_, n11~·ara.,ınıız r.ihi. 
umunıun t<1s\ ibini kazanını .. 
)'rni tir kelinH)'i de tilü bO.ı 
lrr aıasına sokıın,\arağız. 

:nuhalrlrl - Kri) .l olları. 
nın \'C bu .)Ollardaki k4iıu·ıi· 

lrrin ~·aıulınasına 'e ku) le
rr it·rfek su s.:rtirilnıesine 
\·rdlrn ehfn;ıni~rli takdirle 
kar!}ılıyon11. l'akat a) ni İ)· 
lrrdr. şrhirlrl'İn ilıınale u~ra 
lıldığuıı ~aııı~ oruı. Jlalbuki 
·'ol 'e ~u. nı<'drni ihtiyac;· 
ların <'n ba'iıncla gelrıı ~f')· 
lrrdir, iktidarın, şrhirlPrin 
hu ihtb·arlarına rla el at· 
mao;ı l:l11m gt'llr. 

iktid:lr - h.oy ,r .rhlr 
eti.' r hir 01.,rılık ~ıittiigiinn.iz 
~oktur. ,\ncak. kii) lfrlntiı, 
~·ol \r su bahi~lrrinrlr, §t'· 

hirlrre nbhC'lle c;ok ihmal 
C'flilnıi~tlr l\takı.;aclnnız, bu 
ihn1ali rn kısa 1amanrla tr· 
Jjfi rtıneklir. Htitçe ln1k:in
l arın111 sınırlı olnıa..,a, hııtUn 

.\'urdun ·ot \ r 1,u i~lrrini bir 
ılrn \C' bir rlrCarlı rlr alnıak 
İ'ilrriı. :nuh;ılrfrtin takdir 
rrle<'rğinr ıiphf'nıi1 ~oktur 

ki daha rhrmıni,,·1'.'tıh i ehrnı· 
mi~·rtlinin iintın~ gpçirmrk 
ıoruıırla~·ız. • 

~hıhalefrt - 'Iatlrn kü
murü almak bahsindr ,·atan 
da')lar ha~ li sıkınlı rpkmrk. 
trdirlrr. ncrekrt \ ('rsin, bu 
.\ıl ha\alar çok krre miiıııail 

,itti, Gl'lrtck ı.;rne, kı& bel· 
ki çfrhlrtli ,-f' kömiir )-rtrr 
dr-rerrrlr da~ıtılma1sa halk 
perişan olur. Bunun i('in ı~. 

ıın1 .relen tedbirleri .)·azdan 
alarak .•. 

İktidar - r.,·rt, hu srnE', 
bazı trknik "rhr!'lrrdrıı ıı· 
kı~ıklık nlrlutunu hiı ele ka· 
bul rflcriz. (;rl<'rek kı~ i('in 
her hirhi trdhirlerin alına· 
t·agını,,. YE' airı• •. \'r .. airr ... 

S \nl :-i r:. S.\\TI 

Bütün erkrkler gibi o da si· 

mokin giymişti; karın yapma- • ~~~" • ıcaa ,, 
n111, sırtı tiimseklenmemiı za· · "::%~ ..:::- · 1 kk - • 
;~r,:~~·~~7~1i0:.~:1~ı:•~i~I~~ ~·~,'!.'.-'.:f?":~ı/ ın ar 8 e 1 
ilim adamından ziyade bir er- ... p ~ · 

sına a('ıldı. İrfan n zalla bir o
dada y;ılnız kalmakta degil. b' 
yatakta beraber yatn1akta bile 
maht:ur olamıy:ıe:ı~ınr ö)·lr) n 
ce kulaklarına inanamadı, ır 
k;ldi: ~~ı ba. h;rdC'n ilrkmemr i 
ic:in erkek sö(inii tev 1 lüzumu 
nu du,·ırıu~tu: dC';nı lı k yet \'ekarlı duruyor, etrafını çe fJ. ~ ri' 

nebi diplomata benıiyordu; ~a- ,,~,,,_,/(~ . ~~~efı'k Halı'd . Karay 
viı·<'n ~öhrctine tutkun tu\a· !etli hanın1ları ölçülü bir ncza. '--OO":lııııi;..~~.::;.:;;;.:.-. __ ...:;_..;;.. ___ .;:..; ______________ .;::;.. ______________ .. 

ketle, ne memnun, ne üzgün 
çok iyi idare ediyordu. 

Neşidc'ye karşı da muame. te verild' ve sonbahar yağmur 
le•i temkinli idi. Kız, ~lclal'in lan başlayınca da herkes şeh· 
hediyesi olan şahane gelinlik re, evlerine taşındı. 
elbirest i('inde insanın nefesini Şeyhin iznini alarak, daha 
tutan bir güzellikte, hem m3d_doJ!r~su tavsiyesini yerine J:"etirc 
de, hem ruh, elektrik gibi a- rl'k bu sırada bir AYrupa seya
kıcı, elJe tutulmaz, hemen u- hati yapan 'felfil yalnız C'gl('n
c:up silinmesi mümkün esrarlı cc yerlerinde dolaşmamış, kil 
bir \arlık, bir nur parça'.'n ol- tüphanelere dadanarak misti· 
muştu. lism hakkında C'lÜdler yapn1a~ı 

:HattA bir ara ev s:ıhibcsi· d.1 ihmal etmemişti. Baki'ye 
ne öyle geldi ki :-Ir5ide bir her :;-ün 13hüli a~kla dolu uzun 
madrlc değildi~·; ezeli güzelli· mektuplar ya~!yor, kısa C('v;ıp. 
ğin tecellisidir· bir mana, ru· lar alıyordu. l}çüncil ayın son 
hani bir ışıktır. Kendi lr:endisi· !arına dotı:ru rcvnplar kesildi. 
ne söylendi: t:sasen süslü dil· '\Temhun"drn ~<'len müphem İ· 
şünür, silı.;lil iconuşurdu: b~rrli bir mektup Aşık'ın ii 

- Bizlrr onu yıllardır g·"zü ~ i!llülü oldu~unu bildirmektr 
müziin önünclr bulunduğu hal· ırlı 
de ~örcml'mişiL Hazret bir b, Su rü:nle bü~hütün mer:ık 
kı~ta de~erini anladı. Neşidr vermişti· ı '.'\r~ide Ifanım sC'r· 
insanı yedi kat göğe çıkartacaA keş çıktı; Jiak'dan ,qaflet C'd!· 
i!Ahi bir kanat~ Seyrine doyul· yor• mtınasını kavrar gibi t>· 

muyor. bakarken .\llahın e1.;i· luyordu amm1 tam bir hükme 
i Cibı:il'i dilşlindürüyor. varamıyordu. Paris'te araya a-

Bakt, arzusu üzerine biıyfık raya nihayrt buldu~u \fös-
kösktr bir odaya çekildi, cam· yö Düpin d'Arty i::;min-
h kB k bir hafta iı:in yenı ç1 r dr tasav,·ur d!i,.künü milf-

- 16 -
li.s bir Fransız beyza
d~sı de kpndi'.liine billntn mls
titi'.lim tarihinden ileri bir şey 
ö~rrtememişti. Afalflm Jacob 
Rnhme Spinoıa ves.aire nazari 
y('!rri. .. 

lstanbula döndil. 
\'apıırda karşırı çıkan ~Iem· 

hııre'yi kalabalığın arasından 

bir kenara çekip mektubun ka 
palı ge('tiği Neşide vakasını 
sordu: aldıAı revap şu oldu. 

- Kız Aşık'tan bucak bucak 
kaçıyor: koc-a~ı. kaynanası, he 
le görümcesi kan ağlıyorlar: 

Aşık da ... ne yaptıksa kar el
mC'di; bir türlü yola gelmiyor. 
Ancak bir gece-. ünsiyet et
~in diye :tUlzar merasimine so # 

kabildik; adap Ve erkan Öğre. 

nceekti. Biz ç"kilip de otladrı 
yalnız kalınca ne oldu, anla · 
madık: dışarıya fırladı. ağlıya 

ağlıya konaktan fırlayıp kaçtı; 

hepimizi perişan etti. 
rıfl'mhure şunu da söyledi 
- Kız başımıza bir iş cık:ı

rır, karaknla raıan ı:tidrr diyr 

korktuk. Becekel rrrhunde lh 
nımın dayısı . Ferhunde ~eyhin 
ilk karısıydı ·çok nüfuzlu .. , bi· 
liyorsun, c~kidl'n Bakandı, ~im 
di daha mühim mevkide. akıl 
haraları! 

'\1el.il hadisrlcrin _'\vrupadan 
dönüşüne kadar olan kı mırıı 
soyunurken zihninden ~ec:irmi' 
ti; artık )ltal:ında idi; hrtlırla. 
mtı!-iına devam ediyordu. ~tem 
hure'den aparı ımanında, kon 
l:a ~itmrden oncc tafsilatı al· 
mıştı: 

trfan ~rrrlcri. hC'n1şirrsi gün 
düzleri Baki'yi kıza övüp dunı 
yorJar. trırikat t§birlerini kul· 
lanrnamağa dikkat ederek o
nun dünyaya her a'iırda bir ta· 
ne gel('n bı.iyük rvliyal<ırdan. 

keramrt sahihi ,.c .\ilahın sev. 
di~i din ülernasından biri ol
duğunu tcll\.ine çalışıyorlardı. 

Direktifi bizzat Baki"den aldık
larınn şüphe yoklu. 

Kız, .~öıü pek tutmamakla be 
rabrr . zil'a alafran~a ~iyinC'n, 
dü"'iindc ;!Örclü"ü gibi ş:ırar. 

şampan~·a içen \'f" etrafLna de 
kolte kadınlar toplıy<ln. husu· 
sile kenrtisi bahçesinde çalı~ı • 
krn balkondan verı:ı ram ar 
dından ac-aip bak15larla takip 
rden bir arlamdı . yanlı$ hü
küm \·rrdi~ine inanmağa baş 
lamıştı. 

F.l öpmet":e kona~a ;::öfürdük 
teri gün bu mübarrk oldu~u 
söylenen zat :::öıilne hakikaten 
b;ıqka türlü. çok ağırbaşlı \'e 
~·iizü itibarile de nurani görün
rniiştü. Sohbet esnasında ıa 
kırdıyı sırf tarihi bir vak'aya 
istinat ettirerek kıskançlıgın 

kötülüğüne getirdi: Peygambe. 
rin bir sözünü şahit tuttu: 
• Kıskanc;Jık, ale\·in kömürü y~ 
tuo.;u gibi fazil<'ti yutar.• 

Sesi tok ve tesirli. harekr'· 
leri nazik \·e kibardı; ilk tro;;;r 
ıy• oldu Lfıkin sonrı:ıki ziyarrl 
lrrdc görü mersinin Afitap Hı 
nımın v~ meclistl'ki öbiir k,ı 
dınların \'('l\İ

0

IC'ler bulup kendi 
sini odtıda şeyhle yal"lıZ bırak· 
n1alarınrlan ku')kuland . KorJ· 

- Öy e vap nı•na na ö~ l<.• 
nliynrum, tahii. yalnız $Ullll 

bil ki scyh cfrndi llak Aşı~ırlı 1 
ve aradıj!ı .\llahın remalıd 
biz]('r gihi sufli h slr.rrlC'n 11 

zaktır. O. s~ndc srni değiı, 
Rab'in şulrsini ;;!'Örüyor 

:oı;<'şirlr kızardı kızdı: 

·\nlamam hen Ö)'IC': ıı:e 
lrr! '\';ış\ı amn1a sapasaf:lam 
bir rrkC'k ... nr rliye tek basım 
krırşısına "'l"C:İP krn<limi ~eyrPt· 
tir<'rrkmi im? \'üzlimc man\·a· 
lizma edrrre5ine b:ıkıyoı, fe.Jla 
oluyorum. 

Oedi, Irfan'ıı küs;tü. Küsmek 
le berabrr, koc ıııı nl ın )'akı 

şıklı ve terbiyelı ı;::enc d:ıha 
ilk ::Uniinden ~C'vmışli, saf kal 

mış bir '.füslüman kızı kalhi 

le ... .sevgisı o;iltik('r t ak \e 
mahçupluğunu, çekın~l'nlıgını 

muhafaza edrı rk~ ı-;,·Jilik <le 
yakı,.ıvernlişt h:ıfir, Cıka• Yı 

ne de hlsoı.r•:ı:rn b"r aı ızadln 
kurtulnıusc:a(u,a ha··C'kC\tlC'ri 
daha da 3hrnk ~~nıı , vlirudu 
d:ıha akıcı, k11 ra;.. bir hal al
mı~tı. 
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f!)~'PolitlJr. 1 

ısırda 

Te:mizlik l~nüNvAI 
~<U ..... : •• A+! 

i ran Petrol Konseyinde 
yeni istifalar oldu Yazan: E. T. I ~VW~ 

Mısırda son seneler uırfıııd:ı 1 Aı•odııttd Prıu * Türkiye Dış işleri Baka- ı l bii) ük ölçiıde suilstinıallcr 1 Tahran, 29 - ran lltill Petrol Şirketi Ytiksek Konseyinin 
nı l"uat Körırülü Yuna- 1 yapılmıştı; ba t:ı Kral olm:ık nanlstan Dı İşleri naka- dört üyesi de istifa ctmi5tlr. 

fizrre birçok kimseler, me\ kilr- ilk istifa!>llll veren Hüseyin l\Ickki olmustur. Hüseyin :Mck-
1 d nı S. Stefanoııulos'la gö-

rinden ve şahsi nfifut. ann nn ı kı' 24 aralıkta Rıza Falrh'ın Abadan tasfiyehnnclerl bao:kanlı~ınn nismüştür. .. e 
istifade ederek, memleketin w- scçilmcsı üzcıine protesto olarak vııı.ifcsinden aynldığını bıl-

!' 
'~ ~ - .. , - .. . 

Tebdilihava ... 
İz01irde iki kongre oldu. 

nlrisl; D. r. kongre i (ik
tlllar): Çekişmeli, tartışma
lı, diclişmell ynııt bugünkü 
tarifi> le demokratik ... 

Öteki C. JI. J'. kongre i 
(muhalefet): Sessiz, sakin 
yani eski hamam e ki tas .•• 

Ve bu arada C. H. P. kon
gresinde konu nıı D. r. li
deri Adnan lenderc 'in ıe
ı;imlcrine b:ıkınıı. 

l\lemnun, rahat ,.e sinir
siz •.. ranna mil) onlar temin etmi • * A yrupada iktısadi 'e m:ı- dirmictir. 

J d• ,. • .. •·urullluktan li tetkikler ''apmakla " er 1. aClll rt'Jlm " " fılekki, l'a}ah'ın •İn0<tiltereye Jıjzmet ettiğini de ileri SÜr-
\"C tcmi7Jlk hareketi basladıktan iide\lendiıilen bir Anıe-
sonra eski pisliklerin mes'ulleri rikan he.>eti Türki3e \C mUstur.• 
hcldunda talıkikata başlanclı, Yun:ınistana yaınlan yar- I Dün öğrcnıldiğlne göre konseyin diğer 3 ü3esi olan Ali Sa-
bunlardan bazılan trvkif edildi. dıma de\am edilme ini ~egan, Kazım Has ibi ve Kerim Sincabt de istila etmişlerdir. 
Fakat mevcut kanunlnnn bu gi- istemiştir. Bunların istila sebepleri açıklanmamışsa da anlnsıldığına 
bl suçlulan eeuılanclırmağa )et- * \ ugosl:ı\' a keri lıe,>efİ· göre 1\lekki'nin çekilmesinin bu meselede bUyuk rolü olmuştur. 
mediği anlaşıldı. r.unun üzerine nin l'unanistandaki gö- han petrol sirketinin yeni baskanı Mürteuıgali Bayat dün 
bir komi ~on leni bir tasarı ha- rü§nıclcı i sona cnniştir. verdiği bir demeçte istlfaların asıl sebebinin siyasi olduğunu \ e 
:rırlamağıı memur c<lildi. -------------- §irkctin i§letiimesiyle ilgili bulunmadığını söylemi~tir. 

Sırf temizlik 'c diirüstluk, H' d' f 'l'arafsız kaynaklar Abadan tnsfiyehanelcrl başkanlığın:ı gc-

la sözleri?" 
Ne elerseniz de.>lniz in an. 

bu h:ıli gördükten sonra ha
\3 <leğişinıinin sinirler üze
rindeki tc irini bir kere da
lın anlı> or. 

ECVET GÜRESiN 

VEFAT 
Buharalı - Molla Ahmet uıde 

merhum Miriliva Arı! Paşa ile 
Kı:ızan Şeyhül Medrcsini Kerim 
Hazret zade Fcrık Abdclrahman 
Paşa kızı merhum Naciye hanı
mın cdfıtlan • 1 tanbul Üniver· 
site ı l\I t mntık Enstitüsü Di
rektoni 

CİLDİNİZ 
ÇAMAŞIR 
DEGİLDİR me\'ki ve mifuz )Oll~le suiistl-ı m IS an ve Urilcn Falah'm bu i~i milkemmel surette yapacak yegane İranlı 

mallerc imkan bırakılmamıı 1 tckniS)·en olduğunu söylemektedirler. 
booenni takip e<len ınsar• ta- lsveçle deprem 
mamlanclı 'e kabinenin )aptığı \ f 1 'kl"I p f" • 
husu • bir toplantula görüşuldü. Oldu H, Vandenberg as sll a ar ısı 
Başbakan lclımet 1''reibin b:ı • 1 
kanlığındaki bu topl:ıntı taıaıam Sovyet uçakları Lı'deri Paristen 
yedi buçuk saat sUrdıi. .t " A a n s yın 

Ord. Prof. Dr. KEUİiU EHilll Yeni ta annın csa ı uçluların 1 Stokholm 29 CA.A.) - Dün ç k ld 
çabuk muhakeme edilmeleri \'C ~uku bulan şıddetli bir depremi Fazlad1r, diyor 1 ar1 1 
şidıletli ceza) a çnrptınlmal:ııı- l:s\ eçin doğu kıyılarında bul~-
dır. Cezalann ba51ıcnlan şıınlar- nan birçok mahallerde panık .t.Mdolu A.Ja " 

ı bir kalp buhranında rahmeti i-
• T rt Uıı a411 Ala " • • 11 .. hlye gark ıle zevcesi (Adana 

dır: 1 uyandırmıştır. Vaşington 29 - Birleşik A· 

1 
_ 1\Juıı )Cn bir muddct me- Buralarda ıkamet etmekte o- merika ha,•a kuwetlcri Genel 

deni lıaklıınndan mahrum ol- lan birçok çiftçi aileleri ile bir- kurmay başkanı general Hoyt 
mak. iikte cırnrJ .. rdaki koruluklara Vandenberg, havacılık sanayii 

2 
_ 1\luancn bir müddet de\ sığınmışlardır. cemiyeti neşri:>•atından bir der· 

1 d gide bugün yazdığı makalede 
tel biı.metimlc. şir~et er c ve Aftonblaclct g:ııetesi tarafın. (Son be§ scnr zarfında Sov) et 
müesseselerde uzıfc deruhte d,ın 'erılen bır habere göre, nusya, Birleşik Amerikadnn 5 
cdcmrmek. deprem bu bölgede toprağın misli•tayyare imal etmistlr} de· 

3 _ Suçlunun elde clti,:i pa- bırcl~nbırc ) iıksclmesi neticesin· mekte , c şo~ le devam ctmckte-
ra) 1 lııikönıete iıulr etmesi. de \'l!ku bulmuştur. Bu hususta dir: 

4 _ Ciırmiin ehemmi etine aynca bclırtıldigınc göre, Skan-
11

_ Sovyct!C>r, Korcdc, kendi 
göre icabında suçu işlb en ldm- dinav ;>arımadasının teşekkülün. km vctlerine. bizim ordularımıza 
senin Mısır teb~alığından çık:ı- den beri, toprak muntazaman tahsis cdcbıldiğimızdcn çok da. 
nlma ı. her asırda hır buçuk metre ) ük- ha fada tepkili sa\•aş uçakları 

ııaıırlannn tn an gazeteler \e selmektcdır. \'Crmi!ilcrdir. Rusların, Avrupa. 
umumi rfkar tarafımlan hi kar- ilindi Landa dnki sa\'a§ birlıklcrinde, bizim 
şılanmı tır. Kral l'ıınık"un , 'a- Bomba) 29 CA A.) - Bugün XATO kuneUerinc tcmın cde-
kınlnnnın 'c bunl:ıra da) ananla- :ıbahın erken s:ıatlerınde Hin· bileccğimızdcn çok daha fazla 
nn ııergün eni bir ı;uiistimali dıst nın kıızc' batısında 'e bir- tcpkıli uçakl:ırı vardır 11 

me\·dan:ı çıkanldığı bir sırada birlerinden uzak bulunan altı 
bö)-lr. şiddetli bir kanuna ihtiyaç ehırde orta ş.ddeltc deprem ol. Drpremlcr 20 • 30 saniye sür
ohluğu umumi)etle kabul elli!- muştur. Deprem sırasında ycral· mUştt.ır. Halk sokaklara knçmı • 

Parıs 29 - Fas l\lilli Istıkl81 Defterdarı Ha:ıTi Bey merhum 
partisi lideri El Alcbi, bu gece' kızı) Fatma Erlm'i, oglu (fr.P 
yarısına kadar Fransayı terke scfec ) Arıf Erim'i, km (Slut 
mecbur cdil~istir. Resmi ÇC\T • tgart Yuıesck Müzık Okulu talc
ler, El Alebının Fr:ıns:ıda bır be i) Giılcn Erim'ı, öz kardeşle. 
Faslıya )akışmıyacak ef'al \C rı (K \SCrl Bez rabrıknsında!l 
harekette bulundugunu \C tnrd Mlıhrndis) Salıh Arif 'Ülküer ilr 
kararının bunun ilzerine \erildı- ıDr :Nafıı: zc,ecsi) FC>ridc Ah· 
ğini bildirmcktcdfrlcr. d~ .~l ve ka~m biraderlerı Clktı· 

Dıger taraftan buraya g~lcn t Vekaleti sana) i tetkik heye. 
hnb~rlcre gore, Fnsta )enıden tındcn mühendıs) Sudi Çoban i· 
genış tc\•kıflcr ~apılmıştır... . ıc ( nsaat malzrmc i taciri} Sa 
H:ıb:ıtta )akalanan 9 komu.nıst d. Çoban'ı yerleri doldunılama· 

Rabat 29 (AP.) - DU~ Fran- \ac k bo luklar ve mahalli mah 
sız Fa ~nın muhtelif sc.bı.rlcrın- ~ıı unda tukcnmi)ccck, :ız.im ız
de te\ kıf edılcn 9 komUnıst ele 
b b b h b

. h 1 n tırap ar c:ınde bırnkmı tır. 
.. şı ı u s .. a ır grup a ı · . i 

d uça a bindirilip Fransa) a ~enenın son pazar gcccs sa 
C\kcdılmi lerdır Fran ız ma· at - 2 de' le m ruh cdrn bede~, 
kamları bu şahı· !arın Fasta ko· muteakıp sah iinlı oğle nknbın 
muni t 'propaganda ını ~ a~ mak ıle Be) azıt Camıın~ekl nnm:ıt.ı; 
balı ındc muzır faalıyctler gos <~n?zC'den onra Edırn;kapı Sc·I 
terdıklcrinl \e bu sebeple ı;Jr· hıtlı. ne d~fnrdılcccktır. 
giın cdildiklcrıni ka)dctmiştir. CSı lıd kı evden çıkış s:ıat 10 

Beyaz sabun yerine 
PURO Tuvalet Sabunu kullamnız ! 

• Puro cilt güzelliği için yepyeni b ir formülle 
imal edilmiştir. 

• Puro derhal köpürür ve cildi fevkalAde 
temizler. 

• Poro cildi besler ve korur. 

• Puro teni yumuşatır ve tazeleftirir. 

• Puro yüzünüze ayrı bir Güzellik ve Caı.ibe 
temin eder. 

Bcyu eabun kirli çamııır n 
bulaııklar içindir. 

mektcdir. tı u,1!ultulnrı dtı} ulmustur. tır. insanca za:viat yoktur. 
:ıuısırda ) eni rejim çok i~ i ça- ~ılliİİiiİİİİİlilliliıiıiiiiiiiiı••İİİİİİliiıliiiiiiiıııiiİİliııiıliiıııiııiıilli -

lı maktadır. Rir taraftan l\lı ın 
kalkındırııcnk inkılı:plar ) apıhr
Jıen 1Ugr.r taraftan e aslı bir te
mizlik mue:ıdelrsinc başlanmı') 
tır. Bu mue:ıdclr.nin hi neticeler 100.000 

Fasta komuni t p:ırtisi k .. nun da H G zi Cad. 212). 
clışı bır tc5ckklıldür. Sürgün cdı A umanın fanusuna s!ğnı3:y~n ı l\liitekııidini mülkiyeden, nıcr. 
tenler ara ında Evetine Serfaty ruhunun mubaı·ek akıslerının lıum Reşit Beyin oğlu, l\laras mu 
adlı Brczıl~a tebaalı bir kadın duacı ı~ız. tasarrıfı merhum Tosunpaşanın 1 
da .bulunm:ıktadır. . '1' .. r1rıdan r:ıhmrt ve mağfiret yeg~ni, Vogolis kahramanı şehit I 

'Cç Tunııslıı tr.\ kif cılilıli dılerıı. Vahıt Beyin damadı, eski istnn-

75,000 
verme i beklenebilir. 1 

Tunu~ 29 (A.A.) - Yeni Des Oglu Arif ımll\J bul müddeiumumisi ,e M:ınisa 
turun Kes era ~ubesi b:ıskan * mebusu halen İ tanbul 2 nei No-

Liralık ikramiye 
bugün saat ( 16 ) da 

Suriyenin Ankara Ataşe

militeri emekliye ayrılıyor 
Şam 29 (AP.) De\let baş-

kanı general Fcyıi Selo bugun 
> üksck rutbcli 7 sub:ı) ın emek
liye sc\ kC'dilmeleri hususunda 
emir vcnniştir. Bu suba~lar ara 
sında eskı bir genelkurmay bas 
kanı Alb:ıy Emer Bannud d:ı 
bulunmaktadır. Alb:ıy Bannud 
halen Suriyenin Ankara ata~e-
militeridir. 
Diğer bır kararname ile Feyzi 

Sclo, diğer 18 subayın da ordu 
kadrolarından çıkarılmalarını 
<>mretmıştir. Bu suba)lar ara
sında 3 bin bası 'e 3 yüı.b:ışı var 
dır Kararnamelerde her hangı 
bir. sebep zıkredılmemi tir. 

AKŞAM 

ANA 1 ASA VE SONltASI 
A. Adnan Adn·ar - Dil 

uicma ıııın, batta guzel yazı 
)azanlann 'C hukukçulann 
lstiraki)lc bir komiS)onun A. 
naya anın dili hakkında ser· 
bcstçc çalışmasına taraftardır 
\e hazır bô)le bir komiS)on 
kurulmuşkrn c a kanunun 
ahkamı uzrrindc de elzem olan 
tadilatın oradan geçirilme i 
mantıki bir tesebbüs olacağı· 
Dl öyhi) Ot \ e dİ) Or ki: 

•Bu t.:omlsyonun derhal tc~ 
kiliyle TcşkılAtı Esasiye Ka· 
nununun dil itibarıyle bugUn
kil fasih \e sade Türkçemize 
nakline başlanmaı.sa )argıç, 
ivedilik ) nrgıtay gibi keli
meleri ~c,miycnlcr ıle ürat 
ile terakkı taraftım gözükmek 
mecburi) etıni hissetmek do. 
lnyısıyle o acıyıp kclımeleri 
scvdiklennı so)'leyip bu ke· 
llmelcrın )nlnız lstanbul;!a 
makbule geçmediğini ve dıj!er 
yerlerde artık herkesin on. 
lan kullandığını ve mc e!5 
hakime :ı;argıç, mektebe okul 
denildi ini iddıa etmek gibı 
hır inatçılı a kapılanlar ara· 
sındn bır ıhtılif zemmi Usıl 
olacaktır. Fakat ekseriyctın 
ilim ~c fazlına ve mantık ve 
muhakemcdckl itidaline kani 
olacağı mlıtrhas ısların sozlc 
ri bu ihtilafı ortadan kaldıra· 
cnk en mürssir bir vasıtadır. 
Hemen bu yola gırmck ge
rektir.• 
CUMHURiYET 

Liralık Büyük ikramiye Keşidemiz 

Yarm ~abah ~aat 10.30 da 
istiklal caddesinde LAIG Sinemasında yapılacaktır. 

Sa)ın müşterilerimizin teşrifleri ric:ı olunur. 

1 

GARANTi BANKASI 

Başbakan «irtica diye bir mesele :,oktur- dedi - Gaı.etelcr 
l L-= Allah, Allah ... llu adamlara mı inanaraksıııız; :yoksa 1 
~ mı?.. .(cu ... 1ıurlvet) 

Başbak;nın s~i nutuk gerçekleştirmek ve ona engel 
hakkınd:ı diyor ki: olan aykırılıkları gidermek 

cBaşbnkanın, yeni ) ıl a'\·lfc~ kararında ise, daha ilk adım· 
sindeki bu güzel ve rnutcdil da muhalefetleri• bugünkU 
nutku. 1953 te partiler ara- şıkfiyctlcrindcn bir çoğu kcn-
sında, memleket mrnfaaUeri diliğinden düşer. Bu iyilcsme 
ıçin faydalı bir anlaşma) a \ e iyileştirme gayretlerine 
ımkıın verecek eski bir tftbir- karşı sırf inat ) üzünden boz. 
le ışıymci husumeb yerine guneuluk edenler olursa, on-
cşi~ mei muhabbet» yolunu nç- lar balk cfkArı önünde bil tün 
m:ıyı mümkUn kılacak bir zc- ıtibarlarını kaybederler. 
mın hazırlamıştır. Vatanımızın Şimdi muhalefetlerin elinde 
:ı;iıksek menfaatleri b:ıkımın· olup keskin sanılan silAhlan 
dnn temenni cdcriı. ki bu t.c. onların elinden almak lktida-
minde ha) ırlı inkişaflar sağ- rm elindedir. Ama bu silah-
lansın.• lar zorla, hususi knnunlnrla 

DÜNYA 

..,JIEJtKESiN l\IAKSUDU 

alınmaz. Bu silahlar Jktidara 
tarafsız milvonlarca vatandaş 
gö:-IJ.:de ve· gönlünde haklılık 
kazandıracak olan •c şimdiye 
kadar devam eden hatalardan nin Al\IA ... 

l'alıh Rıfkı Atay ) azı) Ol': vaz geçilmekten ibaret olan 
E~cr ıktidar. partllcrarası tedbirlerle alınabilir. 

1 
PARTiı.ıml iriD ~1.F.: \'E tabii miinasebcller kurmak flk Söze gelince herkesin mak· 
J\~L !\ ~IA YA ıH VET rındc samimi ise, bu mUnasc. sudu bir... Hele şu rivayet 

Abidin U:ı\er cnelkl sun betleri tabiılcşlirccek isleri ihtilafı da ortadan kalksa' :.------------

.... cı. 

~nrdımeı ı ile mezkur pıırti pro. Turkl~c ıason Derneğinden: teri Krnan Orerin nğabcyisi. Dr. 
pagandııcılarından lic Tunuslu Dcrneğinl° L aı.a ından Sami Orerin amcazadesi, beledi-
bugıin polis tarafından tcvkıf ye azasından Muı.affcr Erer ve 
cdılnılşlcrdir. Ord. Prof. Dr. KERll\I ERİM Gümrük Komisyoncusu Tarık E-

E~INİYET SA DIGI~'nııı 
lngiltere Japonyanın 26 12.1952 P zar gecesi ebediye- rcrin amcaları, Prof. Operatör 

' te ıntikal etmi tir. Merhumun Halit Ziva Konuralp ve Dahiliye 
Okinawa hakimiyetini e"n zc i 30 nralık bugünkü salı Müteha ısı Dr. Ekrem Perkin 

ünii Şişli 11. Gazi cadde i 212 cnistclcri. Zonguldak hazine a
ro. lu rvindcn saat 10 da kal- 'ukatı Orhan Erkalın kayınpc-tanıdı 

:ağaloğlundaki merkezinde sekilecektir. lstiyenler 

hem numaralarını öğrenmek ve hem de çekiliıte 

bulunmak üzere teşrif edebilirler. 
Tok~o 29 (A.A.) - J:ıpon dınlarak Bevazıt Camiindr öğle deri, emekli binbaşı 

hükOmct çevreleri ve basını, in- namazı kılındıktan sonra Edirne AHl\rnT l\IllllTAR OUER 
giltcrcnin Japonyanın Okinava kapı • ehitlıiline defncdilrcektir. 
adası tizcrlndc müstakbel lıiıkı· Türkh e Mason Drrneği, k:ır- 29.12.1952 günü H:ıkkın rahmc
nılyetini tanıdığı keyfiyetine b:.i· dcşleri bu son r:ısimci ihtiramda tine kavuşmuştur. Cenazesi 30. 
~ilk bir chemmı~ct \ermcktcdir-ı haı.ır bulunmay:ı dihet eder. 1~ 1952 salı günil Kadıköy Os
lcr. * - manağa Camiindcn ikindi nama-

. Japon çevreleri: bil~cn Birle· ı tnnbul Teknik Ünh crsltesi zını müteakı~ ~aldırılarak Ka-
şık Amerıkanın ı~galı altında rrkt-0 l"i;<ii d • ı rncnahmcttckı aılc kabristanında 
bulunan Okina\a üzerindeki Ja 't'n·r u ·t" c_nd 11 h ki ebedi istirahatgfıhına tevdi 
pon hfikimiyctinin bir ecnebi 
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kı\•edrsı emız etıu;unbü)~ .. karh. 

0 
«:dilccektir. Mevla rahmet eyle-

d 
• d r 

1 
en ı e en vr ) ap 6 1 ) u ız- ç 1 k .. d .1 • • 

dc\lct tarafın an ıl.k c a o. a· metlerle derın izler bırakan kıy ~c. c en gon crı mcmesı rıca 
rak tanındığını bclırtmektcdır- etli ~r olunur. 
lcr. m .ı ım ORER Aile i 

B
. t b t Onl Prof. Dr. KERİl\1 ERiM 
ır a om casusu ser es 

in 28 aralık 1952 tarihinde vefat 
etti ini tccssürlr bildiririz. Cenn 
ze 30 ırrahk 1952 bugünkü snlı 

bırakıldı 

Wakeficld (İngiltere) 29 (A. 
P.) - Batının ilk Atom casusu 
Dr. Alan Nunn l\lay bugfin tah· 
liyc edilmiştir. 41 yaşındaki Fi· 
zikçi, Atom sırlarını Ruslara 
\'erdiği için on yıl h:ıpis cesa
sına çarptırılmıştı. Bu cezanın 
G yıl 8 ayını çekmiştir. Dr. Alan 
Mny 1946 da, Knnndada bir Sov
~ et casu~u ~rbckcsi meydana 
çıkarıldığı zaman yakalanmıştı .. 

Amerikada Noel kazala-

rında ölenler 

!llnii kaldırılacaktır. 
l\Jer:ısim n a~ıd ki program 

mucibince )apılaraktır: 
l - Cenaze. saat 10 da Şişli 

H. Gazi r:ıd. 212 No. hı evindrn 
alınacak ve 1 tnnbul Teknik Ü
niversitesi merkrz binasına (Tns 
kı~la) getirilecektir. 

2 - Saat 1030 - 11 arasında 
Tcknık 'Üniversitesi kendisine 
on ta ·m \'3zife ini ifa edecek· 

tir. 
3 - ö le namazı Bcyaı.ıt C • 

miindc kılındıktan sonra lstan-

gramı aşağıdaki gibi tcsblt edil· 
mistir: 

Merhumun cenazesi snat 10 da 
Şisli Balaskiir Gazi Cadde inde
ki 212 numaralı hııncslndcn kal
dırılarnk, 10.30 dn Teknik Ünl
,·ersitc merkez binasına (Taskıs
la) getirilecektir. Burada yapı
lacak olan merasimi müteakıp, 
Taksime nakledilen n!lşı, nrnba· 
l:ırla Beyazıt Camiine getirile
cek. öJ;:lc nnmnıı kılındıktan son 
ra İstanbul Üniversitesinde me· 
rasim yapılacaktır. ?Jer.ısimln 
hitamında, Şchı:ıdcbaşından ara 
balarla Edırneknpı Şehitliğinde
ki aile m:ıkbcresine dcfnedile
ccktır. 

* 
Ncvyork 29 (AP} - 4 glin bul ünhersit,,si merkez binnsı:ı

sürcn Noel tatili deuesinde çe- da İstanbul enh·crsltesi tarafın
§İtli kazalar yüzünden 700 den dan tazim \nzifesi ifa edilecek. 
fazla Amcrıkah ölmüstüİ'. Ur. Türk l'llatcmatik Derneğimlen: 

Y 1 k 
Derneğimizin bfinisi 

ı ın en iyi a törü 4 - Drfin Edirnckapı Şehitli- Ord. Prof. Dr. KERiM ERİM 
Ncvyork 29 (A.A.) - Nev· ğindc olacaktır. 28 aralık 1952 pazar gUnü nkşa. 

york film münekkitleri İngiliz >1- mı vefat etmiştir. Cenazesi 30 
ııktörU Ralph llichardsonu cıSes l'eıı J aküıtesi Dekanlığından: 1 aralık 1052 salı giinü öğle na· 
pcrdesıni aşıs1> filmindeki ~Y~· FnkUltcmiz Matematik Ensti· mat.mı müteakip, Bcyat.ıt Cami· 
nundnn dolayı 1952 senesının tilsü Direktörü illdcn kaldınlnraklır. Bütün ü· 
en iyi aktörU olarak seçmişler· ı Orcl. Prof. Dr. KJ:Uİ!\I ERİl\l'in ye1erin gelmeleri rica olunur 
dir. 1 ebedi lstirahatgahına tevdi pro. (20303) 
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Tefrika: 5 Yazan ı DOGAN KOLOGLU 

unusi ailesi Libya'da bülü 
fic reli elinde tutuyor 

Melik halkın arasını1.a hemen 
hemen hlç görünmez. Nihal 
kararlan mutlak olarak daima 
o verir, ve liyakat! herkes ta
rafından tasdik ve kabul edi
lir. FevkalAde hareketli geçen 
hayatı onu temkinli ve uzak 
görUşlil yapmıştır. Sünu•l"ler 
büyük bir tarlkatin de baııdır
lar. Bugün.kil Kralın babasının 
doğdu.,"u yer, kut.i bir ziyaret
g!htır. Aile efradı için (ıkartı
lan hususi bir kanun, her Sü
nusl için 50 İngiliz lira.ı aylık 
tahsisini emrotmektedir. Lib
yada, umumiyetle yerlilerin 
5 - 6 fııgiliz liraıııyle geçindik
leri naurı itibara alınırsa, Sü
nusi ailesinin bugünkü kalaba
lıklığa nasıl eriştiği pek de me
rak edilmeı. 

Halk Krah sever ve onu mil
i! bir kahraman olarak sellm
lar. Veliaht Kralın 50 yaşında
ki kardeşidir. Çünkü Kralın hiç 
çocuğu olmamıştır. Veliahl'ın 
çocuktan arasında •siyahi· le
rin de bulunması halkı düşün
dilruyor. Hiç kimse, istikbalde, 
-Silnusi de olsa• bir zencinin 
ldaceslne girmeği kabul etmi
yor. Sünusl ailesinde bir hayli 
ıencl vardır. Bu, aile efradtnın 
tenci halayıklarla izdivacından 
husule gelen bir nesildir. Fa
kat halk onlara itibar etmiyor. 

Kralın bir tane karısı vardır. 
Knliçe, ince, uzun hoylu, g~

yet kibar ve olgun bir kadın
dır. Krala bir veliaht yeti$ti .. 
remediltl için liıgündür. İdris 
el Sünusl buna pek fazla ehem
miyet vermiyor olmalı ki, ona 
bir veliaht yetiştirebilecek ka
dını aramak yoluna bile gitmi
yor. 

Memleketin bUtiln lktı'3di
yatı Kral ailesinin elindedir. 
Ticaret, taahhüt ve bunl 
mUmasil bütlin iller Kral le
scden olan fertlerin inhisa
rındadır. Bu; isyancı ve kinci 
bede,; ruhunda hiç de jyl te
sL·ler uyandırmıyor. 

Llbyada bir hudut karalı.olu 

Kral bu hoşnutsuzluğun far
kındadır. Fakat hiç bir müda
halede bulunamıyor. Zira elin
de bulundurduğu devlet kuv
veti, aile ve kabile esasına is
tinat etmektedir. Melik, bun
larsız hükümranh~ını idame 
cttiremiyeceğini pek iyi bili
yor. Halkla, ailesi ara$ındaki 

gerginli~! mlimkiın oldu~u ka
dar yumu~almıııA:a ÇRlı,ıyor. 

Bu ha1. tabii olarak yabancı 
emellerin tahakkuku lçin mü
sait bir zemin hazırlıyor. Halk
la arası acılan hükümdann. 
.garanti .. ye ve •himayeye• 
olan ihtiyacı ecnebi müdahale
sını ıcap ettiriyor ki, bütün 
sark memleketlerinde hep ayni 
siya~t oyunu seyredip durma
dık mı? 

KRALIN 
RASPUTİN'İ 

İbrahim Bey Şelhl, Kralın 
pek fazla itimadına ve iltifatı
na mazhar olmuş. orta boylu, 
zeki ve sinsi bakışlı bir zattır. 
Saraya ba~it bir müstahdem 
olarak intisap etmişken, ta
manla Krala o derece hu!Ql et
miş; gerek menfada ve gerek~e 
harp senelerinde ona öyle sa
dakatle hizmette bulunmuş ki; 
şimdi Kraldan sonra, ikinci bir 
kral mevkiinl lşgal ediyor. 
Kratın kapı~1nda yatıyor, ye
meklerini o tadıyor ve en mah. 
rem konuımalarda dahi daima 
hazır bulunuyor. Yaptırm11k is
tPdiğiniı bir 11 varsa İbrahim 
Bey Şelhi'yi elde etmeli•iniz. 
Onun bir sözü veya bir telefo~ 
nu herşeye "kadirdir. İkbal ve 
idbar onun elindedir. O, baba .. 
ının dı ded!Ai ıibi tam bir Ra< 
putin'dir. Kraldan ve aite~in· 
den bahsederken, onu unut
mıık olmaıdı. 

DERNE 

Deme. Llbya•nın en mümbit 
vldllerlnden biridir. Vldlye, 
yaz kıı auyu eksilmeyen gur 

İstanbul Defterdarlığından : 

Adı ye Soyadı 

Ahmet Nebean Gönenç ve şe
riki Kollekti! Şirketi 
Halil Sanlace 

Süleyman Konan 

Horasan !ahdumlan Kağıt
çılık Limited Şirketi 
Rebi! Güleryüz 

Feridun Kral 
Adem Altunç 
Sabri Özgüler 
Mehmet Tahir Atabek 
ve Çocuklan 
l\!ihal Pala!tros ve orta:ı 
Dimitri 
Alim Coşkun 
)lahmut Kliltilr 

ı. Kemal Taıçıo:lu 

Yasef Levl 
ll!aks Ruse (DUmorlent) Ti
caret ?ııiüessesesi 
ll!aks Ruse (Dümorient) Ti
caret lliles~esesi 
Turhan Koparan \"fi Aımi 

... ~~·k , 
en;.'1- Kumç 

ır. ,., .cali Gilven 

AD il ESİ 

Galata Abli han zemin kıt 
No: 4. 
Maçka Palu No; 1. Zekl Koç 
vaJıtaıiyle. 
Çiçek Pazarı Sıkaçelille ıo
k&k No: 8/2. 
Yenipostahano caddesi No: 35 

Kurtuluş Tepealtı Seymın so
kak No; 52-:54. 
Taksim Sıraıelviler. 
Kantarcılar caddesi No: 50 
KUçUkpaıar 
Akbıyık - Ahırkapı No: ıs 

Beyoilu Saksı sokak No: g 

Niıantaı Madalyon sokak 82. 
Divanyolu No: 136/2 
EyUp lsllmbey Mahallesi \'O 

caddesi Yenievler No: 20 
Taşçılar No: 45 
Galata ll!inerva Han Kıt: 5 
No: 43-46. 
Galata lllinervı Hın Kıt: 5 
Noı 43-46. 
Galata Medrese ıokık No: 
19 
Cağaloğlu No; 1 
Fatih Saraçhanebaıı Horhor 
Caddesi No: 159. 

hır dere ak~'or Eskiden bura
~ı bir ticaret mrrkezi imiş. Ru
gıln, Deme c;a~ı.'iında dnlaşan 
bir yabancı, rivayet olunan o 
e~ki canlılığı. refahı ve ha~'atı
yetl asla göremiyor. Tüccar 
umit.siı. halk a. ık yüzlü, bcrl
hin; ve biraz imkan bulan her .. 
kr>te kapalı T-ablu sarba ve
~'a hiç olmazsa Ringaıiye at 
mak arzusu .. 

Dernrde meyva ve &ebıe pek 
bol. Ya! ama şartlan oldukç:ı 
iyi. J.falkı, bizim Karamanlıl:ırll 
veya Kavserililere benziyoı. 

O nisbette, zeki, ticarette i t 
dath, kurnaz ve oldukta kili 
türlü .. Buna rağmen, Dernede 
durmak istemiyorlar ~lemle 

kette iktısadl hayat bozuldu~u 
nisbelle, siyasi cerl"yanlar dı 

ço~alıyor. Dernenin bir kazan 
gibi kaynayan hali; ticareti, iş. 

gücüyle meşgul olmak isteye -
Jerin huzurunu kaçırıyor ve 
hicret ediyorlar Küçil~ünden 
bUyüRtine, kime flor.ırsaııız !O 

runuz. • '"aşas1n :\-lelik! "\:'a şasın 
Libya!• diye cevap veriyorlar 
Bununla beraber; Libyad3: C""Jm 

huriyelin kurulma~ını fstey<'n, 
krali idJrenin teessü üyle l\tı 
sıra kaçıp fikirlerini muhtelif 
ne,riyalla Libyaya sokmağa ça~ 
lışan Saadavi'nln en tok taraf
tar bulduğu yer de burasıdır 

DPrnedc de -Bingazidc 9ldu 
ğu gibi- •okaklar, Trahomdan 
gözleri kapanını~ Amiı.larJa do
hı. Ellerinde sopalar var \'C 

ı;Oreler, dualar okuyarak hem 
dileniyor hem de hac yolculu. 
ğ'una çıkıyorlar. Vücutlan pis
lik içinde, sırtlarında yırtık 
pırtık entariler. ayaklan çıp. 
lak ve gönneyrn gözlerle bir 
hedefe do~ru )'ÜrilyPn bu 1a
va1Iıların halinde, Şarkın asır~ 
lac boyu süregelen bedbahtMı
n1 görmek; onu hep aynl dü
ıünce, ayni emel ve ayni duy
gular içinde bulmak: in.sanı 
öylesine kederlendiriyor ki.. 
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İstanbul Defterdarlığı Muamele Vergisi Daire i lllild ürliığil damga r.smi mükell•f· 
]erinden yukanda adı, !oyadı ve adresi yaııh eahıslar işlerini bırakmı~. gösterdikleri ad
reslerde bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen damga re mi ve cezalarını ha\i 
birinci ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliğ! mümkUn olamamıştır. 

Keyfiyet Vergi Usul Kanununun 97 tncl maddesi delHcliyle Hukuk U•ııl ~fuhakcme. 
!eri Kanunun~n '41 ve 142 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzere ilin olu 
nur. !20231) 

... 

•••'al 
Yazan : FiKRi ÇIÇEKOCLU 

ı Orkr'>tra Vf! Koro: Şehir or· iki eser koronun başarısını ispat 

1 

lı.:.e!Otra \.e korosu. eden parçalardı; bu ses toplu
fdare edrnler: Crmal Reşid lugunun güzel vasıflarını önü

Rry, :'\tubittrlin ~adak. müze seren birer örnekti. ~fa· 

1 

:?it '\ralık. I!l52 Pazar ~abahı zort'ın Kantat'ı, llaydn'ın Fırtı· 

Takr;,im Brlrdiye gaıinosunda. nasından sonra biraz zayıf kal-
Program , dı. Soprano K. Çürükoğlu'nun 

'orkestra eşli~iyle söylediği Mo
RF.ETHO\'E~ ·: Egmont uvrr· ı·zart'tan (Sana medyunuz sevin. 

türü. cimizi) parçası, sanatkarın ses 
BEETRO\.'E~: Brşinci senfo· ı kudreti hakkında yeter bir fikir 

ni. Do min. Op. 67. ı vermemiş olmasına rağmen, ses 
H..\ YDS: Fırtına <Koro \"C or· sanatını takdir etmemize vesi1e 

krstra için). oldu. Sopranoyu daha ı;:-eniş bir 
1'10Z.\RT; Kantat. K. K. 4~9 proı:ramla dinlemeyi temenni e-

(1\oro ,., orkestra i~in). deriz. Koro ve orkestra eşliğiyle 
'fOZ.\RT: Sana mrdyunur. e· Schubert'in Kader şarkısını sÖY· 

vincimizi (Solo soprano ,.c or· !iyen bariton N". Kenber'i daha 
keslra iı;in l. eski koro konserlerinden tanıyo-

Solist: K. Ctiriikoa:lu ı ruz. Kendisini zorlamadan SÖY· 
SCHLfRERT: Kader $arkısı Op. lemek ımkanını elde etse ne iyı 

146 (Rariton solo, koro ve or· ı olur ... Bu~üne kadar bu boy e
ke~tra ic;in). serleri aşıp daha genişlerine el 

Solist: "!'\. K€'nhrr 1 atmadığını neye yormalı? GÜ· 
H.\ \'O.': '''""'simlrr orator\·o· ! \'ensizJiğinc mi, kifayetsizliğine 

sunrtan 'Tacstoso '" 1-'uı;atn <Ko·: mi? 
ro ,.e orkestra için). ) \'iyolonselist Muhiddin Sa· 

--o- dak'ı A. Capella koronun başın· 
Konservatuar konserlel"inin da daha çok sever ve takdir e· 

dördüncüsü orkestra ve ko- derim. Orkestra eşliğinden bir 
ro konseriydi. Pro~ramın ilk ya. çok faydalar \'e kolaylıklar elde 
rısı iki orkestra eserine ayrtl· etmesine rağmen, bu iki ses 
mış .. Brethoven'in iki escıi: E~- topluluğunu bir arada idare e
ınont \'e BC"şinci senfoni .. Eg· derken orkestrayı ideta ikinci 

1 

tnont U\'ertürü rskidenbcri or- pl~nda tutan \'C bütün dikkatini 
kcstranı.n bas~ri.r.le çaldı~ı eser-

1 
koro üzerin~e toplayan bir hali 

lcrrtrnciır. Bc~ınrı senfonıyse re~ vardır ~ankı .. Bu belki de daha 
pertııarcta ol:::unlaşmrş gliç bir çnk koro idare"i.)'le meş~ul ol· 
scnfonidi~. "Yalnız su var ki, mr. du~undandır. 
sel.1 ilç yıl öner. çalışılmıya baş- Bu kon er Tak.<dm Beledive 
lanmış bir parçanın birkaç kon· ı· gazinosundan İstanbul Radyo~ir 
.ıı("rıic ha$ariyle çalınması bu ~- le de yayınlandı. Kon~ervatuar 
seı in ela ima kusursuı olacağın:ı konserlerinin Radyo vasıtasiyle 
garanti teşkil etmez. Cünkil :~c neşri henüz bir fikir halinde i· 

1 
orke tra bir makin<'rtir. ne dr krn lehte ve aleyhte mütalaa yü. 
orke~tra~ı lda~~ ede.~ ~anatk3r.: : r~tenlcr. bulundu. Aleyhte rtü
Jler ıklsı de gunü gunilnc. ~a;ltı , şilnenlcrın korkusu, dinleyicile· 
saz.tine oynıyan ranlı ,.e hisli rin (Konsere gitmektense evim. 
varlıklardır. \"eni bır eserle es· de rahat rahat dinleriml düşün· 
kidrnbcrt çalışıln11ş olanlar <'!ra cesiydi. Rir konser salonunda 
·sın da fark olması tabiidir. Çün hulunm3k, orke"lra,yı j!'Örmek ve 1 

kil _orkestra , yenisi~i ~eniiz ken- \'~!'ıtasız dinlemek. şefin id::ıre!'i· 
dısıne maledemenııştır; çalı~ıı. nı tetkik etmek, kısacası o ha
mış olanı ise bünyesine sindl: vanın icine girmek varken. e· 
miştir ,. indeki radyosunun sesiyle yeti-

Beethoveıı"in lıer ik; e,;erinde nenler olsa olsa imkansızlık için 1 
Cemal Re~id Rey istt'klerint or de bulunanlardır. Kaldı ki u. 
kestra)a rahatça dik le elli: bu , zaklan konser salonunu hayalle
büyük ı:az toplulıığuna anlayışı· rinde canlandıranlar, alkış ses· 
nı \.'e duyuşunLr ı:önlünce telkin teriyle ve o musiki kaynaşmasiy
etti. (Rah:ılca) ve (gönliln<"e) le bil) liienenler, bugün yarın 
kelimPlerini kullanırken orkes- mutlaka konsere gitmeye can 
tra şefinüzin na~ıl didindiğini ve atacaklardır. Bundan başka yur. 
OJ!ıl cıı·pındığını bilenlerin gÜ· dun uzak köşelerinde bulunan· ı 
lilnı.siyPeeğini tahmin etn1edim ·!arın da mu~iki ihtiyacını karşı
dl"ğıl .. Cem4! Re ıd; ('ok duyııu-. laya<":ıı!:ınr düşünerek bu teşeb· 
lu yaradılışı 1cabı. hPyf'canına blisU alkışlarız. ı 
em vu:·m;y• n. yahut dalıJ doğc Önceki pzılarımda yazdım , 

rJsu eserin heyecanını mezür ~ene de yazacağım. Fotoğrafçı. 
nezür, ses es y:ış:ıy:tn Ye pay. !ardan ıJJ511ah .. Ht"r şeyin )'olu. 
lac::ın s:ın:ıtk5rdır. Bu ~ebeplt' yordamı var. Konser başlarken. 
hareketlerinde mübal~ğalı görU. j hail.\ baılamadan önce, bir, iki, 
nebilir. Setin isteğini, anlayışı-] haydi bilemedin üç poz .. Yeter 
nı vı:- duyuşunu orkestraya 1el- 'değil mi?. Hayır. Biltiln konser 
kin eden jestler ancak birer va- boyunca şimşekler çakıyor; sağ
aıtadan ibarettir. ~elice, ortaya da, solda. çat pat oluyor; ,.e ı 
cıkan t>serdir. Bu konserdeki Coto rafçılar halk arasında, sah
F.gn1ont uvP.rtürüyle Beşinci sen. nede, diledikleri yerde ellerini 
foni, sanat fmkJ:nlarını C!er yo- kollarını sallıya .sallıya dola~ı
lunda harcayan Cemal Rcşid'in yorlar. ııusikl dinlerken gcrek
başamıııa parlak birer rlelildir. il olan huzur ve sUkOndan eser 

Konscı."in son yartsı koro ve kalmıyor. Hele bir defasında Be 
orkestraya aynlmış.. ~fuhiddin şinci senfoninin ilk kısmındaki 
Sadak programına Haydn, Mo- obua :ıı:olosunun orta yerinde 
ıart ve Schuberrten c<erler koy herkesin dikkat kesildiği Anda 
mu~. Tiu arada yeni bir ses tanı- (Çat..) diye duyulan ses dlnll
mak imkanın~ da bulduk: Sopra- yenlerin keyfini kaçırdı. Konser
no K. Çüriikoğlu'nu .. IIaydn'ın vatuar idaresinin fotoğraf J~ini 
mQhim iki eseri programın ba· bir yoluna koymasını rica ede
.)ında ve sonunda yer almış. Bu 
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+ ALkAZAR - Nnr York brarı. 
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!on Sa.,ıı. 

*AR - O ıl ufottlı (Rtn.\.11 -
nann,. &an * A I...,\R Xamı,. azın Xııruı 
CK ct·arıon, I{. Xe!l, A1"a Gıfıiner.) * ı t - AJladdiııln Lirnb•'1 
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LYENI NEŞRİYAT 1 
* '~ t..80."otıX HAYATI :İntl· 

ıı ı•i1'1erinden Rrıberl Soulhey'ln k•· 
leme ahlı.tı bu esnr, l'ırıolflOn'un deıtia 

kunı erini imha ,,,""· öldiiJıi rtin 
&illtandı T .rlc alııını taııyan tnl"ilis 
ırmrallt>r1nıh•n Nelsontın hıyahnı bii· 
tiın Jııcıllklıriy1& anlatmaktadır. Hl.il· 
ntiı& :Stıırin Afıı tarııfından çen"flmlı, 

Mll'f Elitim Hılıınlıtın"a 7ayım.Jana· 

ra1c !:90 kuru 1ı ' tat a çı r · 
ııııUtr 

Bir lngiliz trupu geliyor 
Bütlln dünya ı;cıhirlcrinde İn· * LA.LJ;" - Gen,] ll t.tt.11. * '-fELEIC - Xumarhııuı 

!!! ow D at Re il 

Kınıı giliı sahne edebiyatını tanıtmak 
.ı?"ayesiyle kurulan (The Engli!'h 
Players) Tiyatro trupu 12 Ocak· 
ta ,\nkara vapuru He şehrimize 

* 80":\!EJt - r.a p Ruh.1ır ıc. Col 
tı-rı A nı * T \Kıııt'f _ Kııtl f•t Tt ft. gelerek 14 ocak Çarşamba akşa

mından itibaren ı 1\'.üc;ük Sahnr11 
ı.ınıba , de tr.m i11er \'ern1e"e başlıyat k

tır 

Atı ın a. * i: LVIZ 
1 ıı. 

Al&a dl 

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

Düğünümüz yapılıyor.ı 

-· Enl·cr paşa çok sı\·diğl be)·az: ıh ile 

-lil-

iı başında bulunan Hurriyet 
ve İtilir Fırkasının ihmalleri, 
Balkan harbinde boıguna uğ· 
ramamıza sebep oldu4ur.nan 
bir kısım İttihatçılar, Baoıali 
önünde bir nümayiş tertip et
tiler. N'ikB.hlım da buııiarır. 
ara ında idi. İki taraftan ku!"· 
şunlar ntıldı. Babıali vaka~ı 
diye şöhret alan bu nün1ay:ş 
,.e bunun üzerine alına:ı tcr'i
bat, hiikOmrtin devrilmcsinn 
\'<' İttihat \·c Terakki hi.iküme~ 
tinin ~·cniden iş başına gelmP· 

sine yol açtı. Bu h8diseden 
sonra Enver beyin hedefi, Il:ıl
kan hiıkUmetleri arasındaki 
harpten istifade etmek ve E· 
dirneyi kurtarmaktı. Bu büyük 
emeline de ka\'UŞtU, temmuz 
sonu Edirne kt•rtuldu. Enver 
bey de İstanbula döndü. Bir 
müddet sonra da hükUmete 
girdi ve Balkan harbinin \'er
diği neticelere gore esaslı ıs· 
Jfı.h tedbirleri alınmasında mil· 
hiın roller oynadı. 

Nikithlımla hcnü:ı.: hiç kar ı 

kari'ıya gelmemiştik. Döner 
dönmez bir apandisit krizi ge
tirdi. Kendisini ameliyat ol
mak üzere Almanyaya gönder
mek istediler. Fakat acele a
meliyat icap elti. Bu ameliyatı 
kendisine Cemil Topuzlu paıa 
yaptı. l\ferhum Orhan Abdi de 
kendisiyle beraberdi. 

Hatırladığıma göre ameliyat 
iki defa yapıldı. Evvela bir ke· 
re açıldı, fazla lllisaklar oldu. 
ğu görüldü. Daha sonra yapıl
mak üzere tekrar kapandı. Fa. 
kat bir müddet sonra ikinci 

bir kriz: gelince, Cemil pasa 
e~ash ameliyatı yapmağa mec
bur kaldı. İkinci ameliyat 1913 
senesinin Aralık l)'tnda yapıl. 
dı. Bütün bu günler zarfında 
çok üzüldüm. Niklhlımla he· 
nüz karşılaşmamı§tlk, birbiri
mızi görmemiştik. Hastahane· 

den çıkıp da eve geldikten bir 
kaç gün sonra beni görmek is· 
lediği hakkında haber gönder· 
di. 

Son derecede heyecan ve me
rak içindeydim. Onunla ilk 
karşılalimamızın bu ıı;ekilde ol· 
ması. beni de, onun kadar Ü"ZÜ· 

yordu. Enver beyi ilk dcCa 
hasta yatağında gördüm. 

Hastalığı günden eüne iyi
leşiyordu. Biz de bir taraftan 
düğün hazırlıkları ile meşgul

dük. O sıralarda Enver bey 
~1irliva rütbesiyle paşa ve Har
biye Nazırı oldu. 
Düğün merasimi 5 ~fart 1914 
le Nişantaşında, şimdi Işık li
sesi olan binada yapıldı. Bil· 
tün aile, uzak ve yakın akra
balar davetli olduğu gibi, b:
tanbuldaki Vüke11 aileleri ve 
dosllar da hazır bulundular. 

Se15.mlıkta erkeklere, harem 
de kadınlara ziyafet sofraları 
kuruldu. İkramlar yapıldı. Bü
tün sefirler ve ecnebi ailelerin 
ıleri gelenleri de dilğüne gel
diler. Davetlilerden başka bir 
sürü davetsiz misafir de içeri· 
ye girmeğe muvaffak oldu. Da

vatiyelerin elden ele dolaşması 
yüzünden şahsi olarak çagırıl
mamış olanlar da, eş ve dost· 
!arından davetiye tedarik ede
rek, lçeriye girebildiler. Dil
Ailn çok kalabalıktı. Hemen 

hemen davetliler kadar seyirci 
vardı. 

Bir tarafta saz, bir tarafta 
müzik ve mehter takımı talı
;·ordu. Den o kadar he-yecanlı 
ve yorgundum ki tafsilAtı ha
tırlamıyorum. Yalnız annemin 
o ~Un düğünün en gUzel ka. 
dınlarından biri5l olduğunu bi
liyorum. Gerek Enver raşanın 
memleketteki nıevkı 'e gerek 
bi1im aile vaıiyelınliı ylizUn
den rlı.iğün herke~in merak 'e 
alakasını ('Pknlioı.tı. Çok parlak 
ve muhte~rm olduğundan uzun 
zaman bahst-dilmişllr. 

* l'lemlekete kavuştuğum ge· 
ce dalmış olduğum hayal 51c
mimdcn bir türlü sıyrılamıyor 
dum. Neşe içinde ge('en cocuk· 
luğumdan sonra çok mesut bir 
aile hayatım da olmuştur. Ha
yat arkadaşımla beraber ge. 
çen seneler zarfında dünyanın 
rn bahtiyar vr en c;:ok f:evilcn 
bir kadını olarak yajadım. En .. 
ver paşayı bt'lki birçok kimse
ler kibirli, sert ve haşin ola
rak tanımıştır, Onun öyle ol
duğunu zannedenler çoktur. 
Fakat dünyada onun tadar 
munis, yumuc:.ak \'e nazik bir 
insan tasavvur edemem. Ken
disiyle yaşadıı)ım müddetçe 
ağzından hiç kimse ic;in fena 
bir söz işitmedim. ııKeşki on
dan biraz olsun kırılmış veva 
aıtzından kötü bir sör. duymuş 
olsaydım ... -. diye krndi kendi .. 
me çok dClfa diisünmüşlimdUr. 
O zaman belki kendisi hakkın
da !ena bir hatıra beslC'r de 
onu daha kola~· unııtabılirdım. 

<Arkaııu Var) 

UirJcıoı;ik Anırrikunın Y<'ni f'uınhurba'fk:-tnı O. Et!\cnhower, Noel gerrı..lni e\·lndr ~nrsi arJ:'lınn·ı 
geçirıni~lir, ne~İnHle ha kan düıt )·aı;ında torunu D:l\'İrl'IP birli!ıle bir clcktrJkli O)UOtU.k lrtlii 

i)letirken göriilmeklcdil', 



.... --~~1! ~ö-~~~:7~~:::::===~~~:::::::::~~~~~~~~!!5~~~~~~~iiıii=:~~~~:::;~~::::::~::::::::::::::::::::::::~::~ Muğla ili Daimi Komisyonundan 1 
oKuvucu riKfn 

1 
i'.:i 

Yaptırılacak Jc:· Yenıdtn yaptıu' TI.tkta l')Jan 20 yatak
lı verem pa,·yonu kalorifer tf'sısatı 24 gün müddeti~ k~p:ılı 
zarf usulıyle yen!df'n eksillme)·e konulmustuı. 

2 - Keşif bedeli tı55000» hra, geçici trnıinatı •4125• li
radır 

3 - ihale 15 ora'ıt lQ:l~ prr~emhf' qtinü saat l:i de 11ı~L 
Ja htikiımet bina<iiında ve daimi komi~:yon hu7.urunda yapıla('ak
tır. 

4 - Bu i~e ait ke~if f'ksiltme :ı;artnamr~i. fiÖ1iP!)mP projr> 
!i Sf'Ttdöprı, hu!uıı;i ,.e fpnnl ~artname1rri \'arrhr t ti\·enler mf'· 
ıı;ai günleri il rl::timi komisyonu \'P. Bayındırlık !\ItirliirlUtU kRlem 
terinde ghrebilirler. 

15 - Eksiltmeye girebilme~ icin io;ıteklilerin brlli mikta• 
tcmınat makhuın veya banka mf'ktuhu ilP. 1912 vılı fiC'arPt o
dasında ka ·ıtıı oldııı:tuna dair v .... ika f'n aı üc ~iin e\·vel re"· 
mPn mür::tcaatla il makamından alacaıtı ehliyrt belge~ini ihrrtz 

etmeleri lAzımdır 
6 - Teklif mektuplarının :!~00 "ayılı kanun hiıkümlerir.c 

;;::öre hazırlanıp ihale saatinJcn bir saat f'\'Ve1 makhuı muka· 
bilinde komisyon bac:kanlıl'.tına verilme!'i lilıımriır. Postaria Vll· 

kubulan gecikmeler ile para gibi umumun f'lind~ hulunan i~a-
retlPrle mühürlü zarflar kabul ~dilmiyecekt r. <20277) 

ı _____ r_e_ke_ı_G __ cn_e_ı_M __ ü_d_ü_rı_üg-·u_·_ı_ıô_n_ıa~rı 
Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

_ı 
1 - Bır adet bileme maki nel'li cıf İshınhul kaydiyle vf'i fa

kat İstanbuldakı Kutu Fabrikamızda montaj en ilmek şartiyle, 
mPvcut şartnamesine göre paz~rlık .1.nrctiyle satın alınacaktır. 

2 _ Pazarh~ı 4.2.19~3 çarşamha ,::ünii saat 1.1 rie Kahalaş 
ta Tekel Genel !IIüdıirlü~ü Satınalm;ı Komisyonunda yapıJa. 

caklır. 
3 - Talipler yabancı bir Cir ma namına pazarlı~a iştirik erlP· 

ctklerinrien o [irmayı tem~ilE'!, rıazı:ı.rlık ierasına, P<'Y sürme, 
mukavele akdine, teminat alı J> vermeye \'e hıı hususta saır 
bilcümlf' muamelitı ifaya mr1.1ın olduklarına d::ııir firmaca ,.fi· 
riJmiş "e mahalli Türk konsolosluRunca tasdik rr1ilmiş hir \'P.· 
kAletname veya temsiln.ımf"yİ noterden ta. dikli Türkçe tr.rcu 
melerivle ibra:r: rtmeye mecburdur. 

4 _:.__ Şartnameler hergün knmisyonumuıria il,OrillPhilir 
r; _ ihaledPn üc: ı;zi.in e\'vel tütün fabrikalar şubf'sinf' tPvdi 

edet'Pklf"rl fenni teıkliflerden mc7.k1'ır ~ııbece U\'gun buhınrın 
firmalar ihaleyP. iııp:tirif.k er\erekleMir 

6 _ Taliplrr 7;;0 lirrılık rnııvakkat teminat rrıakhıııları g;ı. 
Ir beıl;tP. ,.e kanuni veıı;aik1eriy1P. birlikte helirlt tarih giin ve 
!aatte komisyonumuza müracaatları il.in olunur, 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônları 
ı...----

Paz:"rlık:la 2500 liralık odun 2 1/0:1'.l cuma ıaııt 10 rla Top· 
karı ~ıaH .. pe A.oıı. <\a, ~ı_ Kn rla 53tın 11lın:1c::ıldır l\e~ın fp. 
min•tı 37~ liradır Şartnamesi Ko. da ~örülür. (4910 - 20250) 

• 
12 ton knvun eti rıaıarlıkla 6/1/053 !lalı ~aat 16 da Kağız-

mJn \s. Sa .• \1. Ko. da ~atın alınacaktrr. Bedeli 24.000 lira, ge
çici teminatı 1800 liradır. Şartnamesi Ko. da J?:ortilür. Koyun 
etinin mua ·ene ve teslim yerleri Ergüder ve Tuzluca merkeı
lerıdir. FevkalAde '!!Ünleri devamınca 1a günlük et ihtiyacı 
birlik ayaktan almağa serbesttir (4908 - 20252) 

* 450 adet it ve dış IAstik kapalı zarfla 5.1.195~ pazartesi 
~aat 17> de Ankara \1. S. B. 2 !\o. 1ı Sa. Al. Ko. da .satın alı· 
nac2ktır. Tutarı 130427,50 lira ~rçici teminatı 7771,10 liradır 
!\fpmlekete =iİrmı~ yabancı malı olacak!ır. Evsaf ve ~artname 
:5İ Ko. da ve öC:ıedeıı evvel fst_ Lv. A tıan kısmında ~örü 
tür .Teklif mektuplarının ihalr c:aatindrn bir saat cıvvelinr 
kadar komi5yona verilmesi. Postadaki gccıkme kabul edilmez. 

(4727-19673) 

* 22 kalem teçhizat malıeml" si pazarlıkla 3 ocak 1953 cu· 
tnJrtesi cünlı saat 12 de Ankara M. S. B. 4 No. tı Sa. Al. Ko 
da ~atın alınacaktır. Bedeli 19537,50 lira kesin teminatı 
2!130.63 liradır Şartnamesi, evsaf ve nümunec:i komisyonda vr 
o~lcden ('vvcl L~t. Lv. A. iIAn Kısmında ,örülür 

(4876-20116) 

* ,\ .. .,~ıda miktrtrı yazılı 2 partı koyun eti 7/1/D~:l carşamba 
ü:alaı ında yazılı saatlerde Eskişehır A". Sa. ,\\. Ko. da satın 

alınacaktır Sartnamesi Ko. da ve: oıtleden evvel Jst., Ankara 
Lv A. Jı~n kısmında görülür- Teklif mektuplarının ihale saa· 
'inden bir saat ev\·eline kadar komisyona verilmesi. 

;\tikft:ı:rı Tutarı Tt"minatı İhalt: 
Ton Lira Lira !laatt 

!O 
10 

25.000 
25.000 

* 

1R7~ 

1875 
J1 
15 

(475:1--19733) 

130.000 ad•t portakal açık eksiltme ile 8/1/953 perıembe 
~aat 10,30 da Selimiye .-\'.il. Sa. \1. Ko. da satın alınacaktır. Be
heri 10 kurus, ;recıci teminatı 075 liradır. Şartnamesi Ko. da 
görillilr (4827 - 19910) 

* Aşağıda cin ve mikdarı yazılı \'İYPCPk maddeleri krtpalı 
zarfla 15.1.19~3 pf'rşemhe saat 11 dP. Ankara ~t S. R I Nn tı 
Sa. AL Ko. na satın alınacaktır. Sartnamesi Ko. d11 ,-e öğlP
dtn ev,·el İst Lv. A. ttan kısmında görühir. Tekljr mektupl.:t 
rının ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona veril
mesi. 

Cinsi 

Makarna 
Şehriye 

L'tU.darı Fiyıfı 

Ton KurıJ" 

80 
25 

65 
65 

* 

Tut~rı 

Lira 

39.000 
16.2!!0 

T11mtı1Btı 

ı.ira 

2925.-
1218.75 

4143.75 
(4880-20ll4) 

Kapalı zarfla Ko. da mevcut ke~if ve ıiartname.stne göre 
izmit - GölcUk ara:sında B.ışiskele ''e Seymen mevkilerinde 
elektrik tesisatı işi yaptırılacaktır. İhalesi 12 ocak 19:i3 günii 
saat 11 de Ankara M. S. B. 4. No. Iı Sa. Al Ko da yapılacak 
tır Keşif bedeli 101091,80 lira ş.;cçici teminatı 6204.~!J liradır 
Keşif ve şartnamesi Ko. da v.~ öğleden evvel l.st. Lv. A. tıan 
kısmında görülür. Talipl!rin ihale tarihinden Uç ı::ün f"vvıı-1 
(iatil günleri hariç) Deniz K. :n!', Gr. rlan belge almaları li 
z·mdır. Tekli[ mektuplarının ihale saatinden hir sa:lt e\'veline 
kadar komisyona verilmesi. C1944i--4G65) 

* İhalesi pahnlı ıı:örillC'n 10 1.on sadeya~ yınc kap:ılı ı<trrlıı 
20.1.1953 >alı .,aat 15 ele İzmit Dz. lk. ~1rk. Sa, Al' Ko. do sa 
tın alınacaktır. Kifoıı;u 648 ku rus gC'çicl teminatı 44fl0 lir'\
dır ~artnamesi kon1isyonda V:t ö~lerlen evvel Ankara, 1st. Lv 
A. İ!An Kı,mınrla görülllr. Tek lif mektuplarının ihale saatin 
den bir saat e\'veline kadar komisyona Vt'rilrnesi. 

(1899-20213! 

* Bandırma hava meydanınrl.::ıkı topra#ın taşınması işi kapalı 
ıarfla 16 ocak 1A53 cuma !l<aat 11 dr. Balık-.!sır As. Sa Al. Kn 
da ih2le..;İ )Bpılaraktır Ke,\f bedeli 161790.R3 lira ge('iri te:
minatı 9340 liradır Sartname:~l knmi~yonrta ~ördliir_ Rıı isr 
,eirPhilmrk için ıı;o_ooo tirrtlık veterlik bt'l;::!'esi Rnlıkesir 2. Hv 
K. K. lığından alınarak tekHf mrkturılar,nın lhalr '-aati!'lrlerı 
bir saat evveline kadar komls-·l"n:ı vf'rilmt'si. C4!J:J0-203'.1.! 

* 120 ton sığır etı kapalı zarfla 2..1.1.1053 ruma sa:ıt 14 de Po 
lallı As. ~a .. \1. Ko. da satın alınaraktır Kilosu 1.'10 kurus 1 :l 

tutarı 180.000 lira geçici tf'ıııııatı 1n'!50 lira<lır ı;:-ırtn:ımf'si ko 
mlsvonda ve ö~lrıden ev\'el An kar h,t_ r,,. \ İl.in Kıc:.mınrt ı 
ızörUli.ır. Teklif mcktııpların.n ıhale saatındrn hir saat ('\'\'rlı 
ııe kadar komisyon> vrrHmesl. (~931-203331 

1,,.e ŞİKAYETLERİ 

lbrahimağa semti 
Karanlık 

1 

Kad.ıköy İbrahimağa sf'mtind~ 
otııran bir nkuyucnmuıdan aşağı 
daki tikayeti alrlık . 

~ • Ri.'.viik \•e grniş bir sahayı 
kaplıyan ve aynı 1amanda en 
çnk işc~lcri harındıran İhrabim· 

1 
;;.ğa knşu yolu mıntaka!iıında iki 
ııç t.ıne hav11ga1.1 ıamhası vardır. 
Buraları bu ile l:imbanın r.ayıf 

1 ve ~rinük ışığı altında senelerce 
5ürüııüp ,::-itmektedir. Kış mev.si-

1 

minın gelmesi nolayısile havalar 
at lR dan !innra karardı~ına 

göre bura ard3n ~idip ,ı:?'Clenler 

k ranlıklar içinde \'C bata c:ıka 
yollarını aramaktadırlar Bundan 
haşk;ı bu Sf'n1tr vasıta bulmakta 
na bir hayli zorluk çt'kilmı-kte
nir. 

Allı.kalı makamların acaba bu 
höl_!lP.Ye nazarları ne ıaman çevri 
ll"<'ektir'11 

Oğlunu arayan bir baba 
De rli ilçf!.sinin Kiremit kö

\'iindcn nlııp na Çemberhtaş 

imaret sokatı 6 numaralı kahve~ 
il,. oturan tu ... tafa Aylaç'lan a:I. 
rlı~ımı7. bir mektupta.. deniyor 
ki: 

1 ~on yrdi y11~larında Hasan 
Aylaı: adında n~lum yirmi b.;ış 
ııündrnheri ka ·ıptır. Bugüne ka· 

1 rlar maliımat alamadım. Bilenle· 
rın arlresımc bildirmelerini rica 
erlerim• 1 
~~~~~~~~ 

Ayının kaçırdığı 

Kız kurtarıldı 
l!akkAri. 29 Grc;enlerıiP Çö 

lrmf'rik'ın Karain mevkiinrlf' grı 

renkle orta yaclı bir a~·ının H:ı
tiC'e arlında 11 yaı::ında bir kızı 
kaçırıırak ininr ~ötürdü~ünil bil 
dlrmiştik r.tinlrrC'e ;tyıyı öldür. 
mrk ii1rrc inin ci\·arında pulilu 
ltnrmııı;: nl~n rl::tt!:lılar. ayının bir 
tiirhi çıkmaması ihı:rrinf'. yrnl 'te 
silmış hir kµ:r:u postunu inin a~-
11na atmıslardır. Et koku5unu a
!~n ayı ihtiyat1a kafasını çıkar. 

dı~ı sırarla kendi~ine altı koldan 
silfıh atılmıştır_ ~eye uğradığını 

1 
bilmeyen ayı. tahmine göre ya
ralı olarak lndt'.'n fırlayıp orman 
lıkta kaybolmuştur. Bu arada 
'.\lehmct Sait adında bir köylü 
dC' kolundan yaralanmıştır 

Köyhilf'rdrn bir kısmı inr ~i 
rl"rf'k 1Jatirc,·i ~amanlar ve al!a; 
vaprakları ile kabartılmış olan 
karvola 2ihi bir tüms<'kte bula· 
rak kurtarmı~lardır. Korkuda·ı 
birknr d<'fa b:lyı1dığını siiyleyen 
rrnc: kız, ma~araria ayı ilE' bir
likte ge~en he~ gün bC'~ gecelik 
hayatını anlattıl!ı ıaman herkes 
havretlf'r İçf'rİ inde kalmıştır. 

Çünkli avı. ~sık olduC:u kıza 
bu müddP.t ıarfında hitblr •e,
rapmamı~. yalnır. birkac: defa 
,-anına )'akl;ıı;::ırak burnu ile krn 

Bir Yılbaşı Masalı 

bayılırım 1 
Büyükler bana kızıyorlar Önil 

me koydukları çikolata!ı 

pastıy1 daha U'.'ilu u~lu yE>me-
mi, etrıfı kirletmrmemi iıı:tf. "'''°'"'''= 
,-orlar, Pf'ki ama bf'n minicik 
bjr ka$ıkla hu canım pasta~·ı 
nasıl ~-jyip hitiririm" Halbuki. 
onlar rla bilıYorlar ki, bPn çi
kolatalı pastayı çok, pek ("("ı\c 
!'<f"Viyorum. Onu karşımd~ ~ö
riince. lçimdf'n, §uramdan bir 
l!!<tf'k. bir ~e,•in(" kabarıp taşı· 

~·or SadP. a~t~ olmak ve koca 
tabalı tlllo'ııı dive y11tm11k !s 
tiyorum. Benimle me~l nı. 
madıklannı ~örür ızörmf'z. ka 
~ıfı bir f:lrafa fırlatıyorum. A 
ma ak.t;iJi~P bakın ki. f'lle·~nı 
de bu iş için ufak ~elivor. Za~ 
ten a~zım da nfacılı:. Beni hu 
k!lrlar ur~k ftfrk kim yapm1ş 
bilmem kı'.' 

Çikolata bu. İnsanın elinP, 

parmaklarıntı, al:r:ına 

Gümüf Şato 
yor. cAOaaam ~endf>. vıkarı;ıı 

çıkar~ divornm, aldırmıyorıım 

amöı., gelin ih~ bunu billilklere 

v aktiyle, kuzeyde, uzak Ul-
kelerden birinde, mubte~ 

,;E"m şatosunda tek ba~ına otu
ran yaşlı bir derebeyi vardı. 
Hiç kımseyle görüşmez, halk 
aras.ına çıkmaz, ptosuııda na
sıl yaşadığını hemen biç kimse 
bilmezdi. Onu uzaktan gören 
kö!r·lüler yüzünün daima asık. 
kaşlarının birbirir.e değecek ka 
dar çatık olduğunu söylüyor· 
lardı. Röyle olduğu için de, 

~ kims~ ccı;aret edip kapısını ça
lamıyor: hayramlarda ol!un ıi 
y.:ıretinc, halini hatırını sorma
ya gidemiyordu. 

Cok yaşlı olduğunu söyleyf'n 
lf'r vardı. O civard~ki köyler· 
de oturanlar: cEn az 100 ya
şındadır!• diyorlardı. Hele zen 
ginliği dillere destandı. Zaten 
şehrin li öteki ucundaki muh· 
tC'şem şatosu, uıaktan da olsa, 
bu zenginlik hakkında insa:ıa 

k3fi bilgiyi ""°rebiliyordu. Sa· 
hahları güneş doğarken, yahut 
da gün sona ererken şato o ka· 
dar ı!:;iıklanır, o kadar pırıl pı 

rıl bir hal alırdı ki, civarda 

Yazan: 

SADUN TANJU 

•• kiler adınr •Gümilş Şato• tak 
mışlardı. Ve bu parlaklık bu 
güzellik in.sanların fikrini da
ha çok kurcalar, merakını na· 
ha çok uyandırırdı. 

Yinf' o ~ehirde, derebPyin şa 
tosuna epeyce uzak, rakir hır 
evde, küçük çocu u ile genç 
bir kadın oturuyordu. Ônların 
da, Tanrıdan başka kimseleri 
yoktu. Kocası bir inşaatta çalı 
şırken düşüp ölünce, minicik 
çocuğu ile genç kadın, ne ya· 
pacağını şaşırıp kalmıştı. Ama 
bu şaşkınlık pek fazla sürme
di. Çünkü felaket ne kadar bü
yük olursa olsun, insan daima 
yapacak bir C1eyler arayıp bul 
malıdır. O da oturdu, başını i
ki tli arasına alıp düşündiı. 
düşündü ve yapabileceği ~eyle
ri aramaya başladı. Neticede. 

kendısini üzuntüye kaptırmama 
ıı li.zım geldığini anladı. Ça
lışacak ve çocu~unu büyütecek 
ti. Hemen ertesi ~ünü fie ko~ 
yuldu, eşı dostu dolaştı: fakat 
hayret, hi~ kimse onun hu ıor 
durumu He alakalanmıyorlar
dı. Ama p;enc: kadın bundan da 
vılmadı ve nıharet bir zcngi. 
nin ort:1 hizmetlerini boğazı 
toklu~una yapma~·a razı oldıı 
Böylece arad:1n bır rne -e va .. 
kın bir zaman gPçti Karlın~a 
~zın küı;iı~U o aralık ayının 
30 unda 4 yasına bas:lcaktı. O 
kadar güzel bir kız tocuğu idı 
ki, şaşardınız. Çok d."! akıllıy
dı. Ann~slnin ne gibi zorluk· 
larla çarpıştıttını sanki kUçük 

anlatın. 

A' Bn nf> hal. hörle:ı diyf> 

annemin yarı şaka. -arı ci.lrl1 
bir ba~ırışı varriır, aızc ant::ıta· 

marn. Ne yapayım, gülllveri 

)·orum. Onlar da kahkahavı b:ı 

!l<ıyorlar. Rir türlü anla n·~·o-

rıım, ne 'ar hu kadar gtilrc-rk" 

Halim pE'k mi komik" 

Yaramaz 
.A.nnf'ci~im, hani bilim bG 

!enin ıi1e:rtnde bir saat vardı 

ya ... Jiani sen •bu !'aat hep i
ler- g•d:yor~ diyordun'.' 

- E\•et, ne olmuş? 
zeka.siyle biliyor. görüyor gi· •iılı-~ .. ~ 
biydi. Terbi~·c,ine diyecek l'Ok· - Rugün c:ok İIC'ri gı mış an-
tu. Annesinin söylediği ş-e:rlrr. nrciğim, büfeden dilşUver- --ııı:~ 
dt'n balilkasını ~·apmaı_ onun iı- mis! 
ni olmadan hiç bir şey<' rl u-
zatmazdı. Sile onun dı~ gö 
riinüsü hakkında f3zJa bir ı.;rv 
~iiylcmi)·rceğim. Jlrrk<'sın ~ık 

görü~te •çok sr,·ımti. CQk ff':
kera diyrbilrce!ö gilzPlliktPylil. 
Fakat yavrularım, asıl güttl

lik insanın iı;indf'. k: lhinrie. 
duygutarındadır. KliC'Üğün ısc 

çok iyi bir kalbi olduğu her 
hareketinden anl2~1lıyordu. 

d:sini koklamıştır_ 

1 
.Ayı, JTaticevr topla •ıp ma~a 

ra ·a hirikl irdiğİ da~ mevvaları 
nı rla sık sık önüne kadar R:eti
rip ikram ı:-tmistir_ 

O !'<ene aralık ayı ~ok so~ıık 
geçiyorriu. İnce hir kar taba· 
kası her tarafı örtülmii°' soı'2;!ık 
da her şryi adeta raml:ıı;.tırmış 
tı . Sokaklarrlan acrle &rt'1e yU
riiyen insanhır "l'çiyorlardı. H:.i 
!On ~('l"'u~a rağmrn ç:u ~ılar, 
diikk:inlar !ıklım lıklımdı. tlç 
rlört giln ~onra yılba ı kutla. 
nacaktı. Yrni hır ;ıl ı:::ell\·or ve 
inc:anlar onu nes'e;;lP karş1l1· 

maya h~ıırlanı,·nrtar•lı. Jlt""k~s 
rlrf:il tahti.. ~frsrl.3. ~rn~ ka· 
dın ,-r kııcük kı11. hüti.in bu t~- • 

--o-
Bir batında üç çocuk 

doğdu 
Konya, 20 (T.A.) - Yanıkca. 

mi rivarında oturan 'Rf'rrp Can 
isminıir bir vııl;ınrlaşın rvi diln 
üc f'rkek evladı dünyaya s;:etir 
rgi.ştir 

Gf"rek annrnin, grrrk cocuk
ların ~ıhh::ıti yerin<leriir 

Marmariste bir otobüs 

<ayda su•ı:ıra gömüldü 
Marmari• z.q <A.A.l Beı 

gtındf"nbPrt va~makla olan ya~. 
mtırl-lrdtın kahar;ın GPlıbolıı ("a
YU\rlan ('"f!"!P j .. tf,•en 'fuğ1a • 
!lıiarmarıs po5l;ı: otobüsü ~ulara 
gömUlmü~ttir. ?ılarmaristen su· 
Jara gömülen posta otobüsünü 
çekmeğe gelen diğer otobUs, bu
na muvaffak olamamış ve yol
cuları alarak tekrar Marmarise 
getirmiştir. 

Deredrki posta otobUsünUn 
kurtarılm::ı: ı ıcın \larmaristen 
hir cip \'(> ekip gönderilmiş-tir. 

Bir işçi 500 kiloluk bir 

taıın altında kaldı 
Şarkışla 2~ CA.Al - Karagöl 

köyündeki Linyit kömürü ma. 
drn ocaklarında bir numaralı 
ocakta ~f"c:e aml"lf'lf'rin çalıştığı 
sırada .1)00 kilo a~ırlığında bk 
kaya parçıııı;ı koparak çökmüş. 
ltir. C'ökiintii maden i:c:;çi\erinden 
birinin Oliimiin~ SC'hcbiyet v('r· 
mistir. 'Oca~ın i.5lf'til:rıf'~i şim· 
dilik talıl edilmi~tir. 

Bir çocuk imtihanda öldü 
Gaıiantrp 2A tT.\) - Şehit 

Şahın ilkokulu fi. .sınıf tJ!ebr
sindC'n \'f"mik, öttrrtmc>ni tara. 
fından tmtih;ln içın tahtcıya kal 
rlırılmış. fakat z.avallı çoruk faz
la heyC'rana k;ıpıldığından kalh 

,iiıa"'ailnarllrı"iırliiııii~ı'ı'"llİ"l·r1miı•ı'ı'umrİl1" 

DiKKAT - DiKKAT 
Seyahat ıiol •Yı~)<O.'le bir 

\·iıon manto 17.'lO liraya 
ı o hir R•narrl kop 3~0 lı · 
r-ara ncrte s:ıtılıktır '1Ur:ı 

t RrroQ:ln Konak Oteli 
kJrşı~ınfl:a, Suterazi sokak 
'n. 2'1 

'':IK:'ı~irlklrl<iıPleltlriolllllllllııi ·-· 

lA5lı harPkP.tlf~n ancak roRuıt 
odalarının pencerPsin~rn ser· ~ 
redebiliyorlardı. ''anında çalış 
tı~ı tüccar aileıı;i hir ha k11 şeh
re n<1klrttıği i('in. J:en(' k:ırlın 

işsiz kalmıştı. 1lf'IP böyle', hrr. 
kr,fn giiliin P~lrndı~i, niıshctPn 

kf"deı-~i1 oldu~ıı ;;ıilnlrrde bu hal 
nn11 ıiahrı. frı.ıla fi7th nrdu. Yal-
nıt olı;a yinr alrfr·mı;-acak, na.. IlOylece birkaı;- glın daha geç cekterdi. Tfenüz; saat çok erken 
yanma:c:ını bit~rrokti. . \ma "a'· ti Niha ·et 1·1lın !-On günUntin di. Bulutların arasından 11ıan ~ 
rıı~ıı. ı;:P\';?lli kın hiivlp mıh sabahına ulaştılar. O gE"ce her· bir kıs 6'.iıneşi yıne tGümüı Şa 
rıın. 1('1ni ('Pkıp ~unırk,.n nnıln kes kendı )·uvalarında \·e~·a es to11 nun iizerıne \.·urmuştu. Şa
vi!rell buna 1~~ • d- anabil'r- do,.t bir ara'• gelerek egıeıne- to u•'lkt::ın, bir peri prı.di~'lhına 

............. ~i? __ ...... """-"l.."\AA.'" ............ _cek~~vf'ni .. ~·ıl] ... i!;ile~~ lirt" ......... ~1?,e~mı ... Sa. 6; !'1 ~ ~·! ........ ... .. - . . . . 
r 

Yemek yedikleri lokanta çok 
kalabalıktı, Herkes sigara ve 

pipo içtiği için hemen hemen HABE ş 
göz gözü görmiyecek kadar du-
man vardı. Tütün kokusuna, ye 
~ek kokuları da karışıyordu. 

,,,,. ~ .... '""•• ' (<. ' "" 

GLINe.ı;1 
~· ~ '-·--· · Üstelik bir de içki kokusu karı- • 

şınca hava teneffüs edileıniye· ~•.ı/UN /)"[fME (~•f(EZZA~,4,.f.Yl(t.Mr4././ 
cek bir hale gelmişti. 

Sağa sola selam vererektcn - 16 -
maı<aların arasından geçtrek lesi öğle vakti yola çıkacağız. )·orum. 
kapıya vardılar - O h'alde bol bol vakit var. - Ne garip fer• Fakat ma. 

Dışarısı serin ve lltif idi. o. - Bize tavsiye edeceğin reh- demki bu adam rütbe sahibi 
kaliptüs ağaçlarının tatlı ve iı; ber üç a:ünde hazırlanır değiJ bir subaydır Ne dıye ona uşak 
aeıcı bir kokusu vardı. Derin mi? Demin bah.setti~in adamı muamelesi etmemizi iı;tiror· 
derin nefes aldılar. mı biıf' verecek!in? sun" 

Guiorgius arkada~ına: Guiorgius m~nalı bir eda - Öyle münasip görüyorum. 
- Ben de seninle beraber ilf" Lady Downbridge'in hiç bir hu 

("Ve kadar geleyim .. dedi. rıer - Hayır, Ondan daha müna· susta bana minnpt ve şükran 
ikisi ne atlarına bindi. Yanya- sibini bulacağım. b('-.lemesini iıı;temem. ~ladrmki 
na karanlıkta ilerlemeğe baş. Dedi, Sonra hır an su.:.tu ve memleketimize misafır gelmiş· 
!adılar. Konuşmuyorlardı. Gök llive etti: tir Rahatini temin etmek ,.r 
yüzünde yıldızlar ışıl ışıldı. - Yalnız senden bir şe · ri· onı1 korumak tabii va1i(f'miz-
Yolda karşılarına çıkan polis ca edeceğim. dir. Bunu bıraz da t;enin için 

susta emlrleriniı.i ıfa etmP.sini 
temın edeceğim. Kendisine ale
liıde bir hiınıetk.irınız imiı; gi· 
bi muamele edersiniz. Böyle:si 
daha iyı olur. 

Rolzani bir an dilşilndiı. son 
ra arkadaşına hak verdi. Lady 
Ophelıa hiç kımseye bortlu ol
maktan ho..,Janmazdı. Bu adam
rlan verdiği para mukabilinde 
hiımc-t beklemesi kendisi için 
daha rahat olacilktı. 

- Jllkkın ,·ar Guiargius, de. 
di. 

devrJ!r·eleri onları tanır tanı· - Nedir? Söyle.. yapıyorum. Habeş genci gülümseyerek: 
ınaı saygı ilC' ıı:e18mlıyordu, Şe. - Lady Downbridgc1e bu - O da ne demek? - G\)rdün mü'.' Sen de \'a-
hir uykuda idi. Vakit vakit adamı benim bulmuş oldu~u. - A'-ıl kendısini koru,·aca'k ıi'·t·ti anladın. Şu halde .\dis 
uzaklardan bir köpek hnvl.ıı.ma mu söyl~me. Bunu bilmemesı. olan adamın sen oldu.Cunu san· .-\bcbadan hareketinizden biraz 

ı ve)-·a bir çakal sesi duyulu nı tercih edl)·orum. Bu rehbe- sın .. Öteki ikinci plAnda kal- sonra rehb(or size yolda ilti
yordu. Sokak renerlerinden dÖ· rin stfaret tarafından bulun- sın.. hak f'"ier. Ben krndisiyle g5rü· 
killen ziya kaldırımları ancak muş her banın birisi olduğunu Carlo bu ~ÖZP. hira1 sinirlen· siir 13.zım gelen talimatı \'f!ri-
aydınlatabili!r·ordu. Sehirden cı- zannetsin. llani !l<U yolcu ker. di. itiraz edere ~ bı hır bare rim. 
kıp kırlara do~ru yol aldılar.. vanlarının önüne düşen aleıa. kcttr buluıırlu. F kat k d~ ~ 
Sefaret binaıı;ı oldukça 11zak \·e de rehberler \'ardır ya .. Ona gayet ıakin ve liıhll bir lav r \Ol· 
tl"nha hir )·erde idi. GuiorgİU!-ı o tarzda muamele etsin. ~fuav- la <öılPrıne de\·am eltı· 
ark:ıdalilına: yen ilcreti \'erirsiniz. Bu ıda~ Hrpini1in rı.ıh t vr ı:-nını. 

Neden buradan beraber 
çıkm·.)oruz" 

< ünk·ı ehir civarında 

- ~·e ıaman hareket ede- <.;izin hizmetinize bakacak. ;t·a· yetli bir ~·olruluk yapmanız 
(•eksiniz? di •e sordu. hında u~aklık hile ecl"t:rktir için bıınun hil,·le flln1a~ını ıs 

-· Eğer caymazlarsa paı~r- Bunu .senden bilhas a rica 'dı· tiyoı um. flchber niün h r hu. 

reh':> E": ıbtıyacınız )oktur. O. 
d.ıha e' \ iden gidip y?l vaıi· 
)e1 ni •tdkik edecektir, Lfızım 
g~ en noktııda siti bıılur merak 

etme. 
- Teıekkilr ederim. Fakat 

onu her halde buluruz değil 
mi? 

- O husu ta hiç endişen ol· 
masın. Ben bunu temin edece
ğim. Şimdilik Allahaısmarl•· 
dık. Gitmeden evvel belki yine 
görü~iJrüz. • 

İki arkadaş birbirlerinin e~i
ni ıktı \'e ayrıldı. 

Guiorgiu~ karanlıklar içinde 
kayboldu. 

Bolıani de ~efaretin yolunu 
tuttu. Kendi kendine ~öylı? dü
şüntiyordu: 

- II~r ~ey yolunda .. 0pbe1~3 
iIP: iki ay beraber yaşamak ne 
güzel olacak. 8onra da 1:1.vlana
ca~rz:. Bunu da pek eyerim .• 
Asıl hoşuma giden ııer.. lki 
ay onunla beraber olmak .. On. 
dan hiç ayrılmamak., 

Carloya bu ihtımal ~Uzel bir 
rü~·a gibi geliyordu. 

Yavaşça tekrar etti: 
- İki ay beraber yaşamak .. 
Kalbinin büıUk bir sevinç 

içinde çarptığını hissetti. 

J'\.' 

Carlo Bolıanl actle actle 
otelin iç merdivtnlerini cıktı. 
Lady DownbrJdge daJresinin 
kapın önünde duru ·ordu. Eş· 

yal:r da orada yerde idi. 
<Artısı \·ar> 
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·,-- ""\ 
Motopomp ithaline 

1 
BORSA 

müsaadeedilmiyecekl 
22 ey : . .ıle k.:::iar Ubcrasyonla ithaline mı.isa de rdilcn ve 

d aha zjyaqe 'tir1at i• cı ınde kullanılan ,,_otörlerin getirılcbil· 
mesl için Tic. et Bakanlığından mUsaade istihsal ıerekmekte. 
dir. 

HAien stok CJrımu ı yaca yetecek m tarda otmak1 be
raber, ilkbaharda bazı c·ns motörlerin bulunam:ı.m ı muhte
meldir. Fiatlarda da herh:ı.ng blr d•l:;işıklik yoktu • 

29 Aralık 16932 Salı 

ı Sterin 735 ı;o ':'87 
J) D •r 280 280.SO 
ıoo Franııs rr•nsı 0.1\0 0.tiO 

100 Liret &(.80 ''·SO 
ı')O tırltr9 Frınıı 54 03 54.03 

ıoo P'le>rııı 73.58.&0 73.eS.co 
ıoo Rıl •• Crırın 5 eo .5 eo 
lOD Dr•hc.I 11175 1.8715 

O Cekosh't'&k ktır. 5.$0 6.50 

O ü.-eı; K'lr. 64.:t!JO $412SO Diğer tarar• ın şimdiye kadar ufak bir giımruk c mi 1 c 
ithal edilen motorıcre muamele '\ierg~i tatbık edilmıye başlan· 
mııbr. f:SR.\ll \'E TAHVİLAT 

~!aliye Bakanı molör ithalinden muaınel• vergisı ~m·y .

1 

~• 7 FAiZLi TAllVİLLE!t 
cağını be) an etmesine rağmen henüz bu hususta güm Uklere P°lf•• s 
emir gelmedı:ı için ithalatçıdan depozıto olarak muamele \Pr- ~ 1 .. ~ .,5 

gisl alınmak! adır 
~ıotörlerde C.l.F. kıymete masrafür Uilvesinden sonra 

muamele \Crgı i ytizdc 18 • 20 yı bulmaktadır 
Bune ~ başka memleketimizde tulumba imaliilı ihtiy , ye. 

tecek sey·iyeye ~cln1ış olduğundan motorpomp halındeki grup
ların ıtbalinc mil:saade ct1 lemiyeceği Ticaret ve 1'.'k'">nomı B<ı 
kanlığınca beti ı'l: 'mişt:.r. 

İlgililer motOrlcre akuplc cWlen )lcrtı tulumb ~ ın ib•ı .. ac:ı 
uıı geldiğini belirtmekted iri er 

Almanya 
Dış ticaretimizde 
On planda geliyor 

Filistin yoluyla 
Amerikaya 
Gönderilen mallar 

D. l" ıı. '' 
•• 

o:ı.ı.so 

6l 
1.70 

•O 

111 )0 

ll o 
• 'I 112"0 
maır 1.1.0. 

t &S 1 1ı: I , ı O 

JCIS8 İ a [ 1260 
ıa&!) l aı 111"0 

~- 5 F.\IZLI TAIJ\"ILLE!t 

fstatistik genel müdürlü~U !3- Şimdiıe kadar Kıbrıs. llolan-1 
rafından neşredilen lstatistiklc!"C da, İtalya \e Fransa kanalld'rıyl'" 
naıaran 952 ocak - kasım devre- Amerikaya tck~--ar ihraç edılcn 
s1nde gerek ihracatımız gerekse ihraç mallarımızın bu şekilde! 
lthalitıınızda natı .\lmanya bi- tre - cxportu muhtelif tedbirlerle 

1:1'1. ye lıl '-f af•• 
ın·ı Jı lo o ıv 

2' 00 
., •. o 

110 'iO 

rinci plinda buiunnuıktadır. önlenmiş bulunmakt3 idi. 
952 ocak - kasım devresi için Şimdi ele Filistin yolu üzerin ... 

de Batı Alman)aya 212.3 milyon den yağlı tohum, mavi ha baş 
lıra, Amerikaya 139.8 rnılyon li· \'e saire gibi birçok maddelerı
ra, Fransayı 140.l milyon lir:ı:, miz re • expo~t yoliylt' .ı\merl~ 
ltalyaya 56.8 mılyon lira. ingil- kaya ,önderilmektedır. 
tereye 53.0 mil.}on Jinı, Belçika- Bu suretle memleketiruize dö
ya 9.3 milyon lı.ra, dığcr ınC"nl- \"İZ yerine mecburen birçok mad 
leketlcre t.,c 140.1 milyon lira delerin geldtği guruimektedir. 
kıymetinde ıhrac3t )·aptığımız İngilizler re ~ exporta nnı 4 

anlaşılmaktadır hakkak surette mini olunması 
Buna nnlkabil Batı .\.lmanya. luzumunu lleri silrmektedirler. 

Ki:""ÜK 11.\S 11'\ YV,\:\ dan 3;;a.:; mılyon ~ ra. İn~iltere- .,. 
den 255 2 mıl)on l"sa, ,,..\merl- DERİSİ ı·i.\TL.\RI 
kadan 117 . .ı nulyon lira. İtalya~ Kuçuk baş hayvc.n derılerinin 
dan 103.8 mılson lira, Belçika· stokları oldukça azalmıştır. Ke. 
dan 83.4 n1il)'On lira. Fran~dın r;I denleri kilosu 150 • 180 ku. 
66.8 milyon lira. diğer memlc-- ıııştan. koyun tuzlu .kuru 160 • 
ketlerden ise 423.7 mi1yon :·.ra lG,'i kuruştan. ha~:ı kurusu Kg. 

200 - 210 kuru t3n, kuzu derisi 
kıymetinde mal ithal etm ş bu· kılosu 270 • 300 kuruştan, oğlak 
1unuyoru1.. adedi 100 • 105 kuruştan rnua· 

T.\ H\ İL mele côrmektediı-
JÜ .\TI.\fil KİTRl: l"İ.\Tl.\Rl 1 
Dün Kambıyo Borsasında mu Kitre fiJtları düşmektecLr. FJ 

f 'll D T" v 110 .. ., 

l ) 1•) 

1· 10 
;o .as tabT II 

·~4.5 f".\17.LI T \11\"ILLER 
1 ,Hl rah 11 1 )600 

il 

• 

B.\:\KA lllSSELERI 

P \RİS BORSAS! 
ALT!:>! f"İ.\TI 

-42 00 
t t•.Oo 
35 '1:5 
t3 &O 

35.00 
.. 00 

7.-; 00 
1 I!) "') 

ıo 1 M 

K a R 
D •t 4.0 ~n. 

SERllEST PİY.\SADA 
oö\'izu;P. . " 

'l F. ek 

., ıs ı ıo 

\ o 'l o 
I>oar (' 

l.>c ' 1 
, 

T 

' ' 
f.ıi 

• "" ı. 
•• ,, 11 

nmele gôren tah\!illerin kapanı~ ~or cin i 620 - 650 kuru an, 
fiyatları aşağıda go terılmi tir: lle.)az cins 4.60 • 500 kuruş\.(ln ı 

"" 4 5 f:ıizli 94D istikrazı I. 106 piyantolar ise 380 • 400 kuruş· c 
tan 'lluamelc gormektcr.Jir 

llORS.\ 11.\RİCI Al.TIN 
ı·l.\Tl..\ ıtl 

( !),) • ı ) 
40 " J 

liradan, 

'ö 5 !aWi !41 D D 
n· 110.iO hr ... dan. 951 
110.40 !ıradan, Zira•t 
ili. 105.10 ' adan, 

Y fkr. --O--

~~ı;K:; Dış memfeketferden 
% 6 faizli 949 i~tikrazı J 

ll4.50 liradan, 
< 7 faizli 941 D. D. Y 111 

25 liradan. M. )1. ı. 24 70 !ıra
dan. 11. ~5.40 liradan. iV 2 HO 
liradan muamele gôrmi.ıştur. 

lll"Sl:Sİ TE~EBllİ."SL:\ 
İŞLETEC'EGİ Tl Zl.\ LA!t 
Gilmrü< ve Tekel Bakanlığı 

tarafından haz•.Ianan cHususı 
müteşebbisler tarafından ışleti
lt'cek tuzlalar• hakkındaki tUzü. 
ğün yürürlüğe konulma ı Ba· 
kanlar Kurulunca kararta~tırıl~ 
mı~ır. Tilztik gere rince müte
~ebbı ·e verılcn tuzla, teblığ 
rıhindcn itibaren üç ,Yıl i de 
işletmeye açılacaktır. Jşletmo iz. 
ni en .geç on be ~ ıl lçjn veri
lebilecektir. Bu muddct Baka,· 
lar Kurulunca 15 ) ıl daha uza 
ttlablleceklir. 

İZ\IİRE \.\ PU.\ '° İTII.\LAT 

·"l"n ""' "' teklifler 
Croadway Trading Corp. 
Post Ilox 6~0 

"tn Dt•lhi - JIİ'.\DİST.\ 
Jjt nıamullcrı, panıuk ip' 

k,:ıa, hıntyağı, karabiber. kau
çuk. pl3stik eşya, pamuklu )"ün 
Iü, kOmilr ve kek ihraç etmek. J ~ 
pc ıpliğl palamut ve palamut 
hulasası ithal etmek islrmekte. 
di-rler 

Jfandelsonderneming Caginırx 
Weteringsthan5 22 
,\ mslerdam C. - HOLI.\. ·o.\ 
Bi iklet, demiryolu levazıma 

tı, krome hastane Je\azımatı, 
mutbak eşyası. rnuhteı.ıf cins ~C' 
mi ithaıatçıLırı ile temas etmek 
islemektedirleı. 

Karuna Brothers 
Post Box 133 
Coehin - llİ:\"DİST.\. 
Baharat, paçav-a. Hindj hı C(' 
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,, 30 42.00 

" o 40 60 
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40 f!:O 
TO 

~ırtFra 1 cı et C"OO 

KÜl.ÇE ı\1.Tl:'-1 I İ.\TLARI 
608 13'J9 ... . ' 

008 
Omm) 4'7608 

Al.Tl.'li BEŞIBİRLİKLER 
C n lnı..; 
r.. ••• , 
II•m t 

A ' 

!!1)3 00 !!0500 
360 00 862 )0 
:oo 00 292 00 
26 l 00 265. )0 

26 l.00 26S 00 
n. H. A. AJan•ı 

keç derısi lhraç etmek isteyen 
f maların mü~ssilliğinl deruh 

te edebileceğini bildirmektedir 

General .\.ssociation of 

'lerchanls in i.,rarl 

1: ı ar 1ıt1r sn :o TJ, .• 1ıs re11 12.so T.L. • 9 san 11. TL. '.O• l 
ŞATO 

! kel meden fa&la bthır kıllmı ldn Jot1r r n ZC> k r , alır r) ! Cllafl 5 incide) Binanın dışından ne kadar laket geldi. Salgın bir bast:ı.. 
.ık çoluk çocuk. genç ihtiyar, 
t<-ütün ailenıi sıLp sUp!irdU. 
Dı·n yalını kaldım. Bir ıanu~n 
dertlerimle başbaşa ya~ıy.ıv.n1 

dcclint. Kin1scye kapımı açm:".l· 
cım. Kin1~e) le görüşmedin1. ~3 
dece, şu taraftakı kö)'lerden 
bir çoban, b~na yiyecek bir 
~e.)·ler getirirdı o kadar. Çok 
ıaman onlara da el sürmezdim. 
~' nr:ı sonra. ildet3 benim için 
efsaneler uydurdular. Kimse 
bcninıle görüşmeye cesaret e· 
demez oldu. Ama işte nihayet. 
ömrümün son günlerinde Tan· 

~ ................................ İl·~ ... 1 ~l~~,~~f ~~'.a~~~~l~·a:~~~~~~et~ ·!~:~~b~:~b.Sn~~t~~~:!f, ·:r~~~,:~ 
TJOJCTORLAR 

Doktor ÇIPRUT Cild Sa . Züh- TEÇ.RÜHt:.:Lİ K.\~:\D.\LI Bin Gidecek, ihti)·ar dcrcbe) inden vardı. Böylece hiç konuşnıa<.!:s!ı 
.. · ç - Oğretınen İn~ılızce ve Fran· yardım isteyecekti. Kendisine ylirüdülcr, yürüdüler ve bin.1-

rcvl muteha.sı;ısı. Bc)·oğlu Posta sıLca ders verir. Vatan gazetesin nasıl muan1cle edeceğini bilmı nın bir kö.;;csinde, di~crl~rinr 
1 
Sokak, Tel; 43353. de öğretmen rumuzuna. )'Ordu, belki kapıyı d3 açını nisbctle diıiha kLiçilk bir od:ıy<.ı 

p • • lER.\ LTI SU araştırmaları ar· 
,\KIL ~ S1.:\1U. 11 .\ST.\LA· teziycn kuyu sondaj işleri. Po.s. 

1 

Rl alkohklcr, Toksikom:lnlar, ta Kutusu :i025. 
felçl,He~ Duma? T~davi Kliniğın- ı :\tt'IL\ SEBECi l' l 'RK:\N ı\R· 
d~ }e.nı usul :e cıhazla~la te~a· SOY - Sınaı, tic3ri nnıhasebc 
vı edılmektedır Bakırkoy İncır. \'e biltinço işleri Bah k 
li asf;ıltı No. 51. Telefon 16 Garantı ilan No · 406 çe apı, 
18-l, Muayenehane fatih. Fe•· , -:~oFo··aı r;n · .. · A 
zipaıa Cad. 25011. • • nE MUJDE -

merikan hasır dö.şemelerimiı 

1 
gelmi~tir. 

~l3rpuççular Gilyük Sl,,eci 
han. 13. WıWl:•rm.tJ1 

RE!\K ~l .\ G.\Z.\S ! nı unutma· '1İKA ,\'1l'LIFIK.~fORLı:;Jtı 
yınız. İyi ve ucuz giy:nmek is· ı her zanıan ele geçmez. Siparişle., 
terseniz. Sultanhamam. rinizi e\'\·elden bildiriniz. Y Kal 

dır.m 79. Galata. 

. EMI. K 

1 

K.\l'.\L!Ç,\Jt~JD.\ ııi tt, Beyler 
beyinde yeni 7 dlikkiln kiralık
tır. Be)·lerbe\'i fırınında Ah· 
met. 

BOZKt:RT E~ILAK - 60 mel· 

-·---\ (;ELE S.\TILI K Şeırole pikop 
931 modt"I az kullanılınıs. Gör· 
nlek isli} enlt'r Fatih '.\lcrkeL :a· 
!!l.hn<la. Tf'lt'fon 23067 ~-1 
\'.\Zlll.\~E - Tutnu.ık b,tiyo
ruz. Galataclan. Beyoğlu, Tünel 
ci\'arına kadar cen1nn 10 odalı 
bir veya iki kat üzerine. şofajlı 

a~~~!man. Tel!Con: 42~6. 
16 mın. llER MEVZt:D.\ kira. 
!ık film!ı.•rimiz vardır. Teknik 
Kitabevı. Tel: 21370. 

R.\DYOLÜ-KALORiFERLi -RO· 
VEr.. oto:nobili satılıktır Cihan
~ir ~todern garaj Tel: 25421. 

""' lj,1J, ... 4'(-,,", ., 

Nf.• VE l:Of. ~ ınA :o~ 

1turvoı1tı 1:ıSlllTLlfl/."f 100 ~O(Pı DC YANıU" 
-'--"'"--'~-=-==-::.:..__:.:.:.:..c""°'~-'--~~ 

YI LBAŞ I HEDiYESi OLARAK 

)·acaktı. c.\ma ne zararı \'ar, girdiler. 
~ bir kere denerim ya! 11 dedi ve Burası d<tha ışıklı \'~ dahu 
~ tel5.şla, çabuk çabuk ~iyinmeyc loz:-uzdu. Köşede büyü-;:t;."'.: bir 

~ 
ba~ladı. Küçük kıı. köşedeki iioltuk vardı ve önünde b'.ıkır 
minderinde mışıl mı~ıl uya bir mangal duruyordu. 1\lang:ı 

yordu. Dudaklannda scvin1li lın içinde, küller arası;a~:.ı. ı-ön 
bir tebessüm dolaşıyordu. Bel ıncye yüztutmu~ ateş rlrça~ık· 

~ ki de, çok güzel bir rüya gor~ ları görülüyordu. Oda!11n di~er 
n1C'kteydi. Genç kadın ,ya,·a~ça eşyası da hep iyi cins, '=ıkat n seni ban3 göndermek lUt- ~ 

hında bulundu .. Bir kııım \'ar, 
demiştin"?• 

üzerine eğildi, örtülerini, açıl- bakıınsııdı. İhtiyar yÜt"'Jt'ü. kol 
masın diye iyic~ şıkıştırdı \'e tu~una oturdu, kiirkünc t.:raı 
yavrusunun alnına belli belirsiz daha sarındı ve gözü.1 j ınan. 
bir öpüciik kondurdu. Sonra, saldaki ateşlere dikerek 

•- Evet efendim, küçük bir 

kızını var'> ~! 
hic; gürültü etmeden, ayaklarl· c- Seni dinliyorum 'nzırn'• •- Koş öylcj:se, onu ve be-
nın ucuna boısa basa yürüdü ve dedi. raber getirebileceğin neyin \'ar 

sa onları da al ve bw·aya ~el' 
.ı\rtık bütün bu şeyler sizin oJ. 
sun! Bana biraz saadet gıtirir· ) 
~eniz, bu bana kfifi gelir. Jlay. ~ 

di koş, ne du~yorsun?• •

1 

kapıyı usulca kapadı. 

* yollarda kinıseler yoklu. Şt•· 

hir henüz u.) kudan uyan· 
mışlıı. Satoya yaklilştıkç:ı grnç 
kadının ii ilme.si daha da ar
tıyor, <:enelcri soğuktan ve hc
)'Ccandan bir • .\ğaçkakanın ga 
gası gibi t.lık · tık• ötüyordu. 
Ama. k3rar vermişti bir kere, 
hic; bir ~ey onu yolundan çe. 
Yircmczdi. .. Ve bu düşünce o
nun mancvbatını Adeta kırbaç

lı.)·or .ona destek oluyordu. 
Xihayet kapıya ulaştı. Bu 

çok güıel nakı~larla işlenıni~. 
oyulmuş mermer, kocaman bir 
kapıydı. ~tcırnıcr tokmağı, üşU. 
yen elleri) le sıkıca tuttu, önce 
)avaş, sonra daha hızlı, çok hız. 
1 ı çalınaya ba~ladı. 

Bır ıaman kapıyı ar. ınlar Ui 
ye bekledi. Ses seda c:ıkmayın· 
ca tekrar tokmağı tıkırdatmaya 
başladı. sonra yınc durdu ve 
a)·ak SC!-ilcrine kulak verdi. Fa· 
kat hayret. ne bir se.s duyu~ 

luyor ne de kapı acılıyordu 1 

Genç kadının kalbine tarif 
siı bir keder dolmaya ba~lı· 
yordu. Bilylc. nörü~mcdcn. ko. 
nuşmadan eli bo~ dönecet:ini 
nedensr aklına gelirmrmişti. 
Dizlerinde bir der"1anı-ıı.lık. i 
<:inde ya~an1aya kar&ı bir is 
tek~izlik lıi-.sediyordu. Fakat 
tan1 bu cluy.:;:ul.1r ve bu düşün· 
celer içinde bocalarken kapı 
ra\a~ ·a, .... ._ aralandı: solgun 
)·üzlii, düşünceli \'e kocanıan 

.. k sakallı bir ihtiyar: 

~e l3lİyorsıın kızım" diyr 
sonlu. 

Gen(,' katlın 

teyeceğıni, ne 
nu!u\'crn1işti. 

o:;:ı:..ınnı , ne j,.. 

!>öylcyl'ceğıni u. 

" SızinlC' glirü,.ınek i~liyor 
öuın crenclun, ı 1 edi: n1üs:sdc t..,. 

derseni;ı: biraz içen gircyiın. bu 
ra-.ı ~·ok :.oğuk' 

İhtiyar h:ç bir ŞC"~· t.O~ lcn1r. 
den kapıdan <:etildi ve genç 
kadın bir hayalet gibi içeri sü 
züldü. Sonra ihtiyar önde, o 
arkada. binanın i~erilerine do~ 
ru yürüme)·e başladılar • 

Bu sc:ı., insana; sahii)ı ' ı~·k· 
kında hiç de fena ~ey • ..'.'r dü· 
fündürtmüyotxlu. Bila'<•i s.:ıhi
binin üzgün, )orc;un •;'? ("O~ 

dertli olduğunu belirten l:ir ::ı
hengi vardı. insana ko::uşmar. 
ıçin ce.sarct veriyor. büti.in çe 
kingenliği ortadan kaldırıyor· 
du. 

Genç kadın ya\·a~ yavaş, bÜ· 
tün macerasını <ınlattı. Koc:ası. 
nın ölünıünü, iş bulmak ıçın 

çırpınmalarını, nihayet bir ıen 
ginin )·anında boğaztokluğuna 
bir sene çalışlığını bütün taf. 
:;ıliltiyle anlattı. Bn sonra da: 

- Fakat, dedi; şimdi yine 
kimsesiz \ c i~iı güçsüz kal 
dım. Yanında ç;ılışlığım aile 
l>ir başka şehirc taşındı. Ne 
yaplcağınu. ne edecrğimi bil. 
nıi)·oruın. Küçük bir kızım var 
Kcndinulen çok onu dü~ünü· 
~·orunı. Nasıl üzülüyor nasıl iç 
!eniyor bikcnit! Ama bunu ba· 
na hissettirmemek İçin öyle bir 
çırpınışı var ki, beni ası l üzen 
şey bu ..• Size bunun için gel· 
dim, Sad:ıka ıstemiyorum. Fa. 
kat yalrıız_:,ııtız. bakıma ihtiya 

Şehirdekiler, yılbaş ı gecesi ti 
uzaktaki Gümüş Şatonun 

pencerelerinde ışık gördükleri ı 
zaman. gözlerine inanamadılar 
Acaba şatoyu periler mi zap~ 
tctt i, diye herkes birbirine 90-
ruyordu. Fakat ertesi günü, ya 
ni yeni yılın ilk sabahı, biı.zı 

nıeraklılar, tıGümüş Şato• ya 
kadar uzanıp bu sırrı çözmeye 
çalıştılar. So~uk fakat güneşli 
bir sabahtı. Gidenler. ilk Once 
şatonun pencerelerinin açık o· 
Juşuna şaştılar. Genç bir ka 
d111, şarkılar söyliyerek pcnl"C· 
releri .siliyor, perdelerin ve di· 
ğer eşyaların tozlarını süpürü· 
yordu. Bu işe kimse akıl erdi
remedi ... Fakat zama nla, olup 
bitenleri duyına)·an kalmadı. 
Thliyar derebeyi, yal nız lı ktan 
\'e üıüntillerinden kurtulrnu ; 
güler yüzlü. eok St"\:ilen bir ak 
s:ıkallı dede oluvcrn1iştl. Şato

cınıı var. Bunu siındi daha i)·i ya n1isafirler gl1'1ıp gitmeye bas 
anlı.)·orun1. Size yalvarınm. be !adı. Hele çocuklar. ak~akallı 
ııi yanınıza alınu, ~izin hizme. dedenin anlattı,!:'ı masallara do 
tinizi göre.)"im. İhtiyarsınız, si· yamıyorlardı Yıl basılarından 

ze bakacak biri:.i dain1a l;l~ birkaç gün evı.:el, jtenç kadın, 
zınL Ne olur e(~n:Jını. benı c ~f:'hr<' iner. <'!'ahalar dolusu o· 
li boş. kalbı ~1 ıgun gt.·rı ::•JI\ .)Unc:tk elırcıı. İhti)'·ar derebeyi 
l:erıneyin. Size lilyık >ıllugu k .. ndislnı ıi)·aretf' gelen küçük 
nuı ~ekılde 'lizn1e1 ed~{·e·~ınH· tere, onları nH'mnun edecek ~ 
söz \'eriyorum. \'alvarıt••ı·ııın ,. hediyeler \'ern1~kten 3deta ('O· 

Genç kadın su:ı.tu v~ hJ .. ırı eıı~um~u bir ze\·k duyuyordu ~ 
rnünc i~di. Yanakları 1 ·~ ın a- Böylece ıncs'ut. ~aaclet dolu :J 
ş~·r.::ı doğru sıra sıra ı.,:ötJ a:-toı.r• ,·ıJ g(•çirdılf'r. Cc;iJncü \'ılın so. 
~ı..,·arlanıyordu. İhliy:ır \·a•ac. nunda .vıne bir \'ılba51 ihtiyar 
ca ba~ını çc:virdı. Onun ,!'l ~Öl· derebeyi. çocuklar için al.J·r· ~ 
1:-rinde y~ı;;hır ı.·ardı. s<l:;<.•lı ho dıiı,ı oyuncakları daı?,ıtamadan ~·,~ 
f.h;r titl'iyordu. ihtiyarlık sebf'biyle ölü, erdi. l 

•- .:lC' ni t:an;:ı Tflnrı ~ı:ı• !er Bunu _gören Tanrı: ihtiyar, t). 

(h kızım, dedi. l 1zun Z<tıı·~~t!:;rı biir rlün,ayil kalbinde bü' ıK 
berı senin !!ibi biı·i~ini bana hir kederi~ t!İln1f:'si11 diye. lıli· ~ 
>f'/Jaınas ı ıçın Tanrı;ı."ı ..! !:. t•· tün orunrnkl.1n bir hey~l'rt: 'i 
'
1ip duruyordum. Yalnıt. 1 :r, :ıe. doldurdu ve onun ruhunıın sır ~ 
le yaşlılıkta çok acı Şl'Y· Ci· tına yükledi. Drrebcyi de-. o ~ 
\ardaki bütün in:sanlar bı.>11dcr1 ,·ılba!)ı gcccsı. kimsc\·e 'l'.Öriin ~ 
kaçıyorlar. Hiç kim:se cc.,~re?I n1cdcn .büttin cocukların c\ le 
edip kapımı çalmadı. U:ıı.a1 rini dolaştı: onlar uyurken. ,-3~. 
pencereden. yoldan ~cçe;1 ı·.tfy. tıklarının altına. kollannın a· 

KocanHın salonlardan, i lrınc lüleri çağıra)ım di~·orum. i:•.;-. rasına \'C'ya ba.;;uçhırına ~.:v· 
ti, sü:slü kapılardan gcçi~·orlar. l\C .s, bir hayalet görmtiş r,:ıı·,: ıt:ı-ı,.ri hecli\•r>lrri bıraktı .. 
dı. Binanın ı~·inde lo~ bir ı:;;ık benden iirkiiyor ll ic kin1'i.? he~ i;tt' o ıamandJnhcri. he1 \'ı). 
\'arclı \'L' bu ışık <::Hında bile ta G.rr.le aJakaılar o l m<1dı. U& .. -.n h;ı-.ı. Tanrı otta ilin verir: C• da 
vanrl;;:ki bilhir avizrlerin tozla· ::>u kadar çok yaşadı~ıın !ı:i!1 •artında O\"UnC'ak ,.e hediv~ cıo 
rı görülebiliyordu. İçerisi fıdp. T~nrıya is}·an c.:lecc~im .a. ; lıı bir heybe olduğu haldı:- bü-
la küf kokuyordu. Tarihi bir vt1ı-du. ;\ılcıncWn herke~ •1! Hin çoc>ukların E'\'IPrini df1la !!'" 

n1üzeyi gezerk<'n insanın but" ;tü Bir ben sağ kaldım. ll:ttbı ı hediycıleri dağıtır; sonra da 
nuna gelen kokuya benzer bir ·ı. <'Skiden bu ~ato ııa'.'1:1 ..... a. herkesin memnun. mes'ut ,·r.ni 
koku. biilün salonun i~·lni kap nt• doluydu .. Daha o ~Jrıııın \"tlı kutladı:!ı bir saatte. ıiıi<'r. 
lamıştı. Pencerclt'rin çoğunun 111 bu Cİ\'an.Ja bu kadar ~.1!c ev kendi ,·prine 111anır Bir ~~r.e 
perdeleri inik duruyordu. Ya ı r ve insanlar .voktu. g;jtlJn ı;;Uren uzun hir tı\'ku,·~ rJa· 
o sessizlik'! O bo~luk? bu civar benimdi. Sonra o fe· lar . ~ \DUN T :\" JU 

-----.-...-..,...,_.__ - - • - • • • .. . -_.,.. - • --~-- • - • • .....- - 'V • \ 

Pamuklu ve · ı Bayındırlık Bakanlığından 
Yünlülerin fiyatları 1 Konulan iş 

Eksiltmeye 

indirildi 
İımir Ticaret odası tarafından 

tertiplenen istatistiklere göre 
951 )·ıh içinde lımir h.ın.,;nına 
44 )ahaııcı ülkeden 110.7 mıl· 
}on lira degerinde 241 ton it· 
bal malı gelıni§tir. J 

vlıi lifinden halat v s. ihraç rt 
k · · il f p 0 8 .., .. ~.. (Uil~I 1 incide) nıc ısteyıp gi ilerle temas et · · o:.: ... .>.,, yıikı..cın1 eJrtrılir 

1 - Eliızı~ su l~lcri 61 inci ıube"nıüdürlüğü bö l ~esinde bl1· 
Junan ~taz~irt · Periova:sı sulaması işi olup tahmin edilen ke· 
şif bedeli fiat biriınleri esası üzerinrlen <250 000) liradır 

2 - Eksiltıne 17/1/953 tar ihine ra!'tlayrı n cumartesi günü 
saat ( 11 > de An karada Su İ5leri R eisli.ı:ti b inası içinde topla
nacak olan su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu· 
liyle v=ıpılacaktır. 

950 yılında ı o 72 milyon 1i. 
ra değerinde 210 ton muhtelif 
madde ithal edi'mi,t. 

Buna gure, 951 ithalatı 930 
ithali tına nazarcı 1 ) JZdc 52 bir 
artış gcistcrmı..,tir. 

ll.\ L Fİ.\TI.\RI YLKSELDI 

Bu yıl bal fi. ôarı geçen se· 
neye nisbetle yuksektir. 

ilgililer fialların bal azlığı do· 
layısiyle geçen )tl.a nazaran 100 
110 kuruş fazla olduğunu belirt· 
mektedirll'r 

Balın k. osu 440 • 4a0 k.ıruş
lur. ---ihracat durumu 

27 aralık 952 cu n rı .. i gUnil 
Ticaret Odasından F O. B. 
329.413 lira değerınde 15 ade 
menşe şehadetnamesi ahnm1 tır. 

ı.:luhtclif nıemleke?11ere ihraç 
edıleeeğı bildırilen recıtH mal
lara alt mezkılr şehadetnameleri o 
muhtcviyalı ilzcrinde )apılan 

tasnif aşağıda go terilmıştır: 1 
Alman) aya 14.685 lira de ~e-

r lnde 20 ton haşh ş tohumu; 1 
Fransaya 8 288 lira d<'~erinde 

100 kg. ba~ırsak. 15.22i lira de
ğerinde 3.107. kg. tırtık; 

fngiltereye llB t;o !ıra değe 
rinde 25 ton tiflik; 

İtalyayı 22.400 Hru değcı ınde 
25.755 kg. taze balık. 8.250 l ra 
de~erınde 50 sandık }umurtJ ih 1 

raç edilmlştır. 

m('k ist~~·orlar Tel • A' iv - iSR.\EL Galata Pcrşt•mbepazar Yünlü ınaınulll•rde? J:..e, Aleri 
r:. Grutrr il I f b Sumatrastei( 1 Kadın ve erkek e yası, kl rk. - nos a rikasının ımal etmekte 
.Züric:h 6 _ İS\"İÇRE tcırı:i levazımat• getirten firma 1 oldu~u yünlü ipliklerde_ ,.yapm!s 

ı:irması ti!tık ve kurutulmuş 1 !arla ten1as .etmek isteme-ktedir ı I' 
1 1 

.. 

1 1 

" ~!~:~u~u7k~ıu:d~u~l~e";~~~~c;l~ıı~a 

1 Aslan ve Eskıhısar Muttehıt Çımento ıı~;e,~~~~ r.1~11~!~'"~~·~~~m::;~~ Ticaı•et ve Znlıire Borsası 
29/12/1952 

Buğday Ofis 
Bu~day yumuş"' 
Bu~day sert 
Arpa çuvallı 

Kilosu 28.83 

Fiğ çuvallı 

Bakla dokmo 
Fasulya tombul 
Fasulya çalı tombul 
Sus:ım çuvallı 

]~eten tohumu çuvallı 
Kendir tohumu çuvallı 
.\ı-çiçeği tohumu dökme 
iç fındık 
Un 79/81 rJnd. 
Un 65/7S cand 
Razmol 
Kepek 
Pirinç BoyAbat 
Pirinç lekelı 
Ayçıçek yağı rafine teneke]] 
.\yçiçek yağı rafine çıplak 
Kaşar peynirı }ağlı .ı\nadolu 

Tütik natürel 
Tiftik deri 
Krema koyun 
'ade}'al .ı\rdahan rrimiş 
Sadeyağ Divarbakır erımiş 
Sodcyağ Sive•ek eıimiş 
Sadeyağ l!rfa erimiş 700 
Koyun dcrisı vaş rnczb · 1a 
Koyun ı:t ris · tola 
Kuzu de·ısı yaş 
Av derişi ta\ıan 

• 

• 

• 
\dedi 

14.25 
30.25 -
24.7:; 
22.00 
24.8;) 
4.5.50 
5-1.00 

106.00 
59.:;o 

158.00 
33.50 

31.00 

207 50 
Wl3.00 
3300.00 

- 208.~0 

15.0U -
14.50 

100.00 

3900.00 

18.50 
16.25 

70.00 • 98.00 
158.00 
141.00 - 147.00 
320.00 
535.00 
405.00 
380.00 
600.00 
600.00 
650.00 . -
70000 
~40.00 -
235.00 
231.oo 

6000 

413.00 

620 
660.00 

414.00 
299.00 
277 

Ve Suk.ırec'ı Fabr'ıkalar ı Anon·ım kumaılarında ı-uzde 4
.
5 bır ten-zilat yapılını~tır. llereke Kam 

1 garn kumaşlarında ısc bu tcnzı-
Cı'rkefı'nden ıat nisbeıı ortaıama >iızcte 7 yi 
~ bulmaktadır. 

' Bu sUretlr pan1uklulardan ya ı 
pılan tenzilcitın umumi tutan 
88,5 n1ilyon lira, sünliilerdc ise 
l.200.000 lira olmak üzere ye~ 
kiıncn 10 milyon liralık bir in . 
dirnıe sağlanmış bulunmaktadır., 

Darıca [abrikamızdan 195:J .-.cne:;inden itibaren yapıla. 

cak te:;limat için 5 ocak 1913 sabahı sipariş kaydına baş· 

lanacaktır. ,\Jitkalıların usulü daire.sinde Agopyan ilanın. 

daki Sırt· et .\Ierkezine nıüra;-aatları ı ica olunur 

iıı••••••••••••••••••••••••- llalkımızın umumi istihsal 

Suhut 
' 

Kaymakamlığından 
1 - Şuhu· :lc:esinin .-\ğızka ra kanalının dolan khınılarının 

a)·ık1anm.:ı~ına ait tulani \'e ar1anı k<!sit mctrnj ve kl'~fiııc uit 
proje muhte\'iyatı 20.000 lira üzerinden \"c 20.1.1953 tarihin. 

den itibaren açık eksiltmeye çıkarılmıştır 

2 - Bu işe ait proje ile ~:ırtname bedelsiz olarak her gün 

ilçe ziraat tekni ycnliğinde ;;ö~ült'bilir. 

3 - A<:ık eksiltme 20.1 10:;3 giinü saat ı:> de ziraat dairesi 

ve dola)·ısi~·le belediyenin rr,:isait olmınıası hasebıyle ilçe mal 

müdürlü~ünde yapılacaktır. 

4 - Bu f~in muvakkat t~minatı 1500. k::ıt'i teminatı 3000 

liradır. 

5 - Bu açık eksiltme 2430 sayılı kanunun 57 inci nıaı.lde i· 
ne güre uygulanır. 

6 - Taliplerin ticaret ldJ hırında tescil edilmiş olmal.?rı 
,.e alacakları \'esikaları iller CJ vındırlık \lii<hirlerlnp ibr:ı.z ile 
altına bu işl başarabilrcck lııruınrta olıil'kl:ırını yazdırmak •u 
rcti)le yctP lık bc'gelc-ini ek iltnıe günü komis.)ona ,·r.rmf'. 
!er• gerektır. <20308> 

hacminin artınası neticesinde 
geli~miş olan satınalma kudreti 
952 :yılında Sün1erbank pamuklu 
\'e ) ilnlü nHunullcri satı~ları na 
da iııikfıs etmiş, ve 51 milyon 
lirallk bir fada ınamu l satı ına 
imkan verıni. ı ir. 

Bir a dam 17 lira için 

kardeşi ni öldürdü 
Diy•rbakır 29 (1' il\.) - Bu 

rada çok fl1'Ci bir cina)·CL vuku 
bulmuş ve bir adanı on yed i l i· 
ra için kardeşini öldürmüştür . 

ilacı Baran adındaki katil. 
kardeşi~· le 17 lira )'iizünden kav 
gaya lutuşmuş ve k3\ga c:;na· 
sında eline geçen bir şi:;cyi kar· 
desinin b;ı-:;ına indirnli-.lir. 

1 

Kanlar içl•ri~inde yerC' dihcn 
~·anılı kısn bir nıilddet sonr:ı 

ö l müştür Katil, te..,·kif rrlilnı i !j 

\'e hiirlise hakkınd3 lahkikat.ı ı 
başlannu~tır. 

3 - istekli lerin eksili nıe ş:ırtlaşmasını ~özleşme tasarısı· 
nı öıel teknik şartlaşma. fiat biri mleri ,.e keşif cetvelini , Ba· 
yındırlık işleri ~l'nt'I şartnamesi \'C Su İşleri umumt fenni şart. 
namesini ve bu işe ait evrak ile projeleri < 12.50) lira karşı· 
lığında su işleri reisliı!inden alabilirler. 

4 - Eksillıneye ;:irebilnı ek için istek lilerin Bakanlı~a kar 
şı ( 13750) liral ı k qeçici ıeıninat vern1e leri \'e bu işin teknik 
ehemmiyetinde bulunan di~er bir isi n1u ,·a!fakiyetle başarrl ı· 
ğını veya idare ve denct l ediı?ini isbata yarar belgeleriyle bi r· 
likte eksiltmenin yapıl<ıcağı günden en az c tatil günleri hariç) 
üç g-ün evvel yazı İl<' B:lyınd ı rlık Bakan l ığına m üracaatla ba 
i~in eksiltmesine ~irebilmPk için yeterlik belgesi a l maları ve 
hu belgeyi !:;:Ö'iterınP!erj ş:ırttır 

İ stek li bir şirket oldu~u ı .ıkdırde• ~erçek veya tüzel tP.lc: 
kisi olması Cözel \"C te:;cil e~i'.n,emiş ortaklıklar kabul ed ıl· 
mez.) 

5 - İsteklilerin teklıf n1cktuplarını 2 inci madderJc va. 
zıh saatten bir saat öncr:'i;n,. kadar Su l~leri Reis l iğine m<ık· 
buz karşılığındi vermelerı !jzıındır. 

Postada olın g-rcikmcıc ı l<:il 'J' ı edi lıncı. f tU961 ) 

lzmir 

Eshot 

Sehri • için 
Satın 

Troleybüs 
Alınacaktır 

-· ... Arabalar 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - Konak GUzelyalı h a ttında işleti l mek üzere 2:5 ade t 

troleybüs a rabası ile tiı li me rk~1 \' e te mas hatlar ına ait mal· 
ıenıe teklif a lma usu lü ile sa 'ın a l ı n acaktı r 

2 - Bu ise ait fen ni ve idari şartnameler 100 lira bedel mu 
kabilinde İ znıi rde ida renin nl ı.:ha~ebc ın üdü rl ügüntl<'n teıni n e 
dilebilir. 

3 - Tek lifler 1.4 1053 ta r ihi ne rastl ayan cuma günil saat 
17 Ye kad<'lr umunı müdii rl U~e \'E'rılmiş o l ::tcakt ı r. Bu nıüddet 
ten "onra id:1reye ~elecrk \'('yahut ve r ilrcck tek lifl er nazara 
;ılınmayac;ıktır. 

4 - AIAknlı l ar ~artnan1eyı hangi f irına naınına alrlı\darı nı 
b ıldirecek l erdi r . (19919) 



~ 
Seeiııı kııııııııu 

..;, 

s<'çinı J,aııııuumııı tac•ili l~11nı nııdır, ılcğil nıldir? Ru mc ı·lt· 
son 1.aın:ı ıılard:ı mun ;ı J. :ı :ılara ehep olnıııktııılır. l\lııhall'

Crt, bilh:ıs a <un hııı İY"I ll :ılk Pıırlbi, k:ınıınıl:ı ılcgislklik y:ı. 
pılma,ını l!ıtİjor. Aı7ıı rılilt•n ılei::l~ikli~in ŞC'i.li knt'ı sıırrltr 
lıilinnıtmcklc beı ıılwr d:ılı:ı 2İ\ :ıılr nishi trnhil 11sııliinc ılu ğrn 
,ı:idilmesinl isli) ı'n bir c rı r~ 1111111 mrnııt olılııı;ıı .111 l:ışılnı:ıkl:ı 
dır. l~:ısb:ı'k:ın Aıln:ııı lltl'nıh•rt>S, İmıirıle Koıı:.ık ilçe knngrr-
inıle ~oı ııl:ııı lıir sualr ıt'\:ıhen lıiikiınıe!in giiı ii~iinii ıınlat:ı

r:ık ni bi srçim sistemine giılilnıi~ ı·ı·t"ğ ini, hıın11n ıliııı\ :ının 
her tar:ıfınd:ı bırııkılnıal,ta olılııııunıı o} Jeıll. 

Ni bi ceı;im, her 11iııırcnin, hrr cerı•):ının tl'm 11 eılllıııe
sf!te inıkiin \erdi 'I irin nd.ılrte d:ılı:ı u}gıındıır. l':ık:ıt bu usu. 
hin hm ük lıir m ıhz•ırıı urılır: Uirçok kiiçiik fırk:ıl:ırın te rk
küliine0 sebep ol:ınık dtumlı bir biikiımet kıınılmasıııa , esaslı 
irr.ı:ıta gc{ilnıcsine lnık:in bır:ı1mı:ım:ı ı .•• Yuıı:ıııi l:ınd:ı ) :ıkın 
zamana kad:ır nlslıı ttmstl ıı uHi tathik eılill}onhı. Bu ) i111lrn 
ık sık kabine lıuhr:ınlıırı 'uku:ı ~rli} ordu. Komsumııl nlh:ı

~ et nisbi tem il u uıünii lıırıık:ır:ık rlı;srri) tl usnliiııil l:nlıııl 
r.tmeğe nıcrbur oldıı. orı se{'im lıu 51trt>t11• ~.qııldı; ıırtlrrılf' 
i likrarh bit hül.iımt't kurmalı; miimkiin olıhı . 

g,.<ım k:ınunıınıl11 rııııılm:ısı btrnih·ıı ikiııd lılr ıl l'j~I ikllk 
büyLik cçim d:ıirell'rinin kiiriilUilnırsi ~ddinılt>tlir. Huguııkii 
gihi geni~ SC\İm ılııiıelrıl scçnıt'nlt•ıiıı n:ııml'lleri hilcrt•k, ta
nı3 :ır:ık rçnıelerine imk!in Jıır:ıkm:ını:ıktaılır. lı•scl.ı ir.tıııılııı 
lun 28 mebu unu tanıın:ık ı:öyle <hır un, hu ııwlııı lnrın :ıcll:ı
nnı s:ı~abilecrk pek 01 in~:ın \ardır. Yapıl:u ak l'3', l'.ırlstr. 
oldu~ıı gibi, her Releı11H· dairesini lıir t':~İııı nıınt:ık:ısı aıl· 
ıtetnıektir. nıı u ııl kıbul rdllirse M'\'İınin dalı :ı l.ol:ıy 'e ıl :ılııı 
Hrimli olma ı temin edilehillr. 

naşb:ıl.an hmlrdck\ nullmnd. lıu gi.irii ü kllbııl etml , 
• cçim bol 'l'le ı ini kiiçültnıek yoluna bidilclıilir.• clrmistlr. 
Kanunda ):tpılııcnk bu ~old ııki df'ğişildik bÜ)Ük şehirler için 
ı;ok fa) dalı olacaktır. 1953 ) ılı içinde bunun t'le alııı:ıı·:ığını 'c 
ıuzumhı tadilatın )apılı>r:ık. 5ekle ait diğer b .111 ılcgı-i kliklrılr 
beraber 19.H rçimine yeni e~:ıslarl:ı girN·ı·giıııbi iiıııit rdr-

riz. 
Enis Tahsin Til 

Fı·o11l~o ve el~·fı11i~ .. 

Tiirki)enin )·eni isıı:ınyıı Rii}iik tl('l I KPnı:ıl Kliprlilii 1 • 
pıınu de\ Jet b:ı~kanı l'rankoyıı ilinıatııaıntsini :\l ııılı ltlılr Şıırk 
~a~a) ı nda 'ernı l5tir. RI' inı tıık ılim tüı tniııılcn lıir giirii ıı iiştlir. 

Adanada şüpheli 
Bir alet bulundu 
25 3r,.'ık perşembe gUnll Ads 

nnnın Ilnnderesl charındııki n· 
rnzlde silpheli bir tılrt g!lriılmliş 
tur. Kuyliller bu aletin p:ırasiıt
'" :ıtılnıış bir td iz olm:m ıhtı 
m li !!zerinde darm ktadırl:ır. 

II:ıv:ının şiddetli yaıınıur ve 
ı·Uz ~rlı olm:ısı 'lizlınden uk'a 
yerine giden t.;hk k heyeti he· 
ı.ilz b'r n tice :ıl:ım:ımı tır. 

Şiipheli göı ilen bu al tin .1e 
oldu •u \'e bu arazi\!' n!' m:ık 
atla :ıtılınıs oldı ğıı ~.kında an 

la!lıl:ıc:ı ı,tır. 

Emniyet Müdürü 
Teminat veriyor 

VATı\N 

Tiirl~iye lıııgday 

1 aı•ı 0111 oı• 

Birleşik Amerikada yaymlanan c<Wo// Street 
Journal» dergisi, «Türk iye komünist komşu/an 

için bir lıaset konusu olmaktadtr» diyor 
.4 rıorla•td p,,,. 

Ne~ork. 29 - Birleşik Ame
rlknnın en ileri gclcn m:ıll \'e 
ık•ı ~eli ~ a) ınlıırından • Wnll 
Slrrl't Journal• b:ı ,3, f:ısınd:ı 
çıkan bir m:ıknledr Turkh·enın 
m 1 \f' teknık \merıkan yardı
mı~ll.• AHııpa - AÇ)'a kıt:ıc;ının 
bı day ambarı haline gelmekte 
ol lıı nu yazmı~tır. 

Makalede ezciimle şunlar )'a
zılmal:tndır: 

maktadırlar. Bu arada Türkiye, 
Eııra ı:ı • l.ıta ının yJyeeek am

barı olarak bu lrnmllni t mı-mle
ketl rın yerini almaktadır. Titr
i. İ\ enin bu d y i tıhsali ıo:u -
33 de\ re inde yılda ortalama 
127 7 mil) on puşel'den halen 
246 4 mıls on puşel'e ) ukselmlş
tir. Dahilde 21 mih on insan bes
leyen Tilrkh·e, bu yıl 56 milyon 
pıışcl'den fazla buğday ve hubu
bat ihraç edebilecek durumda
dır .. 

,. __ _ 

Raşb:ıkıın j 

Basbakan 
' 

bugün lstanbul' a geliyor maşı 1 lıırlıtel 

rayı. gerekse htanbulun di er 
tarnrı:ırınd:ı d ima dolaprnklar. 
rı;hııt \'e huzııru ho1:ıe:ık vnzhet 
te ol:ın kim~ele"i Emniyet :\hi 
diirlıi ilnöe tr i~ ettı imiz mi. 
s:ıfirlı:ınr\e getirccd.lrrdlr. Bi
zim mi~:ıfirh:mrmı .. konforlıı d 
111Jd r. mlite\ :ııidir. !'al, t lı r
lı:ılrlı> rahot olaca ını t hmin el 
mem Bununla be", ber f:ızln 1 
c·rrek nr 'e hudud•ınu aı::ın 'r 
etrafını rahatsız r.den ~arhoşla-

·?ıhltem:ıdiyen artan bu~d:ı) 
istih ali\ le Tıirkwe, komliri t 
komşulnrı için belki de bir ha-
St>t konusu ol mal.tadır. Bır za- B tı Auupanın en bllyük bu~ 1 

manlar b tı A vrııpanın tıııbııt.at dav mUstahsill Fr:ın :ı, b~ yıl 
amharı ıo: , ılan So\'\'et 1wykleı Tm l:ıyenin ancak lıçte. blrı ~a-
hıırptl'n <'\\ elkı ı tılıs:ıl se\ ıye- d:ır bu dJ\' ilır:ıç edebılerektır. 
lenne yC'nlden nla mak ıçln fi-ı 'l'ürklvNle bu d:ıy 1 l ıhsallnın 
rl tikleri t tbbı\ lerc rıı me11 bu derecedı> f:ı1lal:ışm:m. ıir:ıa-

Mıs11da basın 
Hür.riyefi hakkında 
Tebliğ yayınlandı 

(Bı~ı ı !nrldel demokr:ı } i 'e hukuk dl'\ letl 
.Bııgllne kadıır Mendere in nıı rejimini B tı memleketler nde

tııkların::ı tek siıtund:ın fazla yer ki <irneklere gôrc d\zcnleme 
vermiyen • Ulus• gazetesi bu- 1 ç:ılışmalarını l!lS-0 ) ılında kaldı
gıinkil sayısında Menderesin. iz g.ı ~erden alıp jra~le ilen :::~
mir nutkunu sayfanın baş ku e- turmclıdır Bo le b r ha,.ckc e 

l\tı~ırda b.ı ı ga etelerde görll· sıne durt su tun uzerine koyusu 1 gır tı ı t kd e muhalekt 
h ı bır takım kii tı>klc\ iri kol 1 tin sUr'atle m:ıklnC'lı> me indrn 
leJ,tifle tırmr pJ§nl mle bo ıı - ileri gelmd.tcdir. 

'len U)ırtınsıız neşriyat 117.Prine okııyııculıır tarafından dıkkııl \e - ıiphe ·z m ak b \e ten){ d 
h!H;Gmeı şıı tebll i neşretmı tır: alak::ı ıle karşıl:ınmı tır. Ba !ık \az re ıni a l:ı ıhmal <'lmı e· 

~-ı 

kalıııl 
•B ın hıirri~etının nıukaddr hırda biı)ıik puntolarla (İzmirdc ıek - bu reJ m d ınd:ı ona 

m hnetıni ve gazetelerin )enı ı:arşılıklı ı lzel konu m:ıl:ır ol :ınd:ın s:ırdımcı olac ktır • ollaı· iciı 
rı hn tahnneMkl e .ıplerimlz m:ı 
rtrctile e\'\'elu teda\ i etıırece iz 
Ondan ~onra da i~'irah thane\I' 
te\ dl tde>ce iz. Fakat biz eğlen· 
me, ne 'elenme dururken hlr ~ ıl 
ba~ı f.l'Cf' inde bl.h le bir takım 
J.ul!l'tlere katlanmayı ö1e ala· 
cak bir vatandaş <;ıl·ma} :ıca ıııı 
tahmin edivoruz. O fece (lizlile
rrk dr il: mı>mnunivrtle siiylll 
\'Orıım) misafir iz kal:ıca ımızı 
t:ılım1 n Nllyonız Yeni ) ılın bl\
tiin t lanbullu hem ehrill'rime 

..;, reJ mın kıınellenml' ı iı;ın arf duğu, Mendere in C il. P. kon- Halk p n n t onıi G ınal-
ettıklerı a)retlerı takdır etmek stresinde makul bir nutuk Su) ta), Barutçu, \\'Jll Do • n '<' Ka
le her ber me ul makamlar, ha. ıecli 1) belirlilmekted r. . ım G ılckten mutr k 1 olan 
ıı k m lnın partızanlık \'e) a Ha\ :ıdı in orl:ı ına çıft sütun be~ıer nı eli i t nde c•in on 

11·ıeıı ~'"arılıııı • 
1953 Temmuzuna kadar sarfedilmek üzere al'tı 
milyon lirahk bir yardım anlaşması imzalar:ıdı 

h l m nfaat dıl ılnce L ile tJh. çerÇe\e içıne J.on~n )azıda d:ı b ~ın toplan ı ndanbe 3 · 4 
ripk r harel:l'tlPrde bulıındııklıı u) le den,lmektedır: ıçt m:ı :ıkd m t Uu top1 antı-
rını 'e ba ının ş refı ile telif C il. P. ılçe kongresıne d:ınt l:ıı da \ <'ni d ı; mu bet karşı· 
d lem erek hır )Ol tııttukları edılen lla•b k:ın Aıln:ın Mende· lanmı• demok· · Jaıkl k ., -

.ı.nad ıu Ala n I ır.ılml'kt dir res bıı da\ ~il ~n!sbet k:ır •!amı lap e :ı 1. rı, ı c:ı 1 l' 'TltıC':ıdcle 
Ankara 29 _ Geçen haziranı mek lızer~ 4 200 000 dolıır Ame· ı S 1. hlı kuvvetler kararr,ahı rn orın a "ılmıştır. C. H 1. ıda· ibi an:ı mevzul. rd r kır h lı· 

ayında m mleketımızi zıyııret rikll Tiıı le ık el<'\ JptleıfındC'n fl'na nİ\ f'tle h:ırf~('j eden kını· I re he) etınclen e~.ki. b,eleıli,H• b~. ne \ rılınac;ı tem nnı edılmı~-
etmlş olan Aıncrıkan 1''cıleral 2 00000 dolar \vrupad':ın tı>- S<'lrrın h:ıı('k tlcrıııf' t:ım:ıml'n l:.nı :t\ukat llulıı ı ~el kin. u tir 
~allar bılro u b:ı kanı 1r. Mac mın edılmi~tır. r.11 ıırft)!' mı>c ,·:ıkıf oldu unu bilclırm \;.le \f' r.el iııleı ıne cr\ap \·ermek ıç.n 1 .. b .. k d r iki P rli b 1 ı: · .. " 1 B bakıın dnan enıız 11 ıne • 

ve muhterem gazetec'lerlm e u
ıırlıı olma~ını rand n tl'mennı 

ederim• 

Don Jd ile kar:ıyolları fcnel mı111 6 mıh on dolarlık lıır pr ın ıı \ ı. ııın \ e ıımıımıın ~a ur il} c " en :ı . ar:ı ınd:ı b 1 mc\lula da bır le· 
mlıdılrlıı ıl a ıı ında )apıl:ın tel dım hu ıı ıınd:ı M S :\.. lcl rP'ı :ı.lı> ı ılın ç. lısm:ıl:ırıııı ta\ 1\l' L\lendere~ ele a)nı ekılde se- 1 :ı ı tı Fak ınkı· 

l\IUkll\'esell tst!lfütfk 
Emnivet '!\lıidı"rl l" ıind n ver · 

len i tali ti e liri'; 1950 \tlınd:ı 
ele geçirilen m u5turur ı ma dl' 
~·ani c rar \l' Pro"n 26 kılo 81i 
gram iken. 19i2 yılınd:ı 146 ki 
lo 13 wam<lır l!liO de Gll le! 
el, 1952 de 959 irlci h:ı~lah:ın"
\'t vatırılmu;tır. 1950 dr 3 rc:rar 
tekkc5I, Ul52 de 23 l' rar tek
kesi basılmı<:tır. 

kık \e ı t arell'rdrn sonra be ıle J,:ıl •hır anl:ı m:ıa ' rılnıı tınC>k ı>tlir.• l ' 1Yl'lı \'e. t:ııı _l:onuşmu tur n~/ c~=~ı ~'~ ıkt da 1 d mu· 
nelık bır )ardım pronramı tır Memlrl:eı!mın~ sıy:ı t h_n) tın- ball'feti de b;,ı le b r trma a ha-

1 z r nde nla m:ı~a \':ırılmıştır. Tamsmlandı ı 7 m::ın 10 mıl 1·· k" y ' f 13 ;>enı hır 51 ırın. 1 :ırelı olm~- 7.I lam k a· ôn muzdeki :::unler-
5 enc~.k planın ilk ~ene inel \On dol il bıı C' k ol n hu \!' ur ıye• unanıs an ını. tcnıennı c~tıgımız bu ~adı- de p ti n un rb"tlerınde ı) ve 

it ~ ıırdım tc klifının bihiık bir nl 'r mııh m ) rd m ll\ !' .n ı e) 1 lıutlln t:ır~ılfitı. "e n~ıll~ ları do u b r ad m daha al eağı 
kı mı k:ıbııl e h'mı tir. :ıo h:ızi· \O <1.n:ımızın bıı iık hır khn 1 Dostlug"' u örnek \nen \e ırkrn temC'nnımız şu \C b 1 ann m ~leket danı rı 
r:ın 9"i'~ t:ırıhıne k:ıcl:ır ı;arfı>dil· lı:ıllıı lnııı; o\!ır:ıktır ol:ıRc:ıkbtıı;: .. 1 u d 1 . etr:ıfınd t m ec ,.. Ü· :ı :ı .. ıın "c n:ın ... en ere ~ı 

<nası 1 lnılclel ozdr. hıraknm. r. k Türkbede midin' m nd 

Diğ<'r 7.:ıbıta \'::ıkalarınd:ın ss
dere rin:ıvcllnde ı;oğalm:ı r.ö 
rmınn ı:ır. hl:ıtisti ın metni <:Ü)' 
ledir: 

l!l:il l!·l:il l9:i2 

--~~n_e_''i ~ ~ ~l 
C::ılmak 3674 3417 2901 
Dolandırıcılık 475 302 229 
Yankesicilik 708 58? 34i 
fl:ıkarct 1108 1012 1009 
Dü\·mek 2751 2611 2020 
\'ıır:ıl:ım:ık 1416 13"8 1443 
Öldürmek 23 23 48 
P.ve tecavüz 289 207 207 
Tehdit 379 389 273 
Kazaen öliim 22 21 13 
[~açakçılık 12 23 15 
Kalp p:ıra 116 84 32 
Sarhoşluk 348 263 374 
Kumnr 69 l 16 77 
\'angın 3RI 377 43i 
Kanuna a\ .. ırı ha. 151 213 116 
Komünizm pro. 24 87 60 
\'esaltlr iiliim 19 34 44 

• yaralamak 1308 1506 1252 
• h:ıs:ır 87 76 94 

Bıçak zulııırıı 1375 2576 2!l65 
1abanra • 116 149 186 

Prof. Schwarlz için 
Tören yapıldı 

. 
lngi1tere Siivey ~ 1 analı 
ıuıntakasını ho~alt1yor 

tı lızerlnde hımıle f'lırdı i te 
iı i he ab:ı k:ılm:ıq 

olur.• 
Komi 'on, clo t mr.mlel:t'tlerı• 

)apıl:ın iktı adi )ar<lımın umu 
mİ\ c•tlf' tı>driccn azaltıl:ır:ık soıı:ı 
eı mr ı hiwımınıı kııbul vt t('S

lim C'lmeklı> h<'r:ıbC'r TiirkiH~ve 
yarılım:ı clrv:ım rdılmc i ta\' l)ll'-Sudan anlaşması kat'ileşince Kanal'daki ln

giliz kuvvetleri Kıbns adastna ve Ürdüne 
nakledilecekler 

1 
sinde bulunmu~ ve şııııl:ın k. y 
tlC'lmiştıı· 

l • nu ıniilldik m mll'ket mıi 
t~rek müd:ıf:ıa :ı) rctincll' ~endi 

Kahire, 28 - Londradan bu-ısır komlS\·onu ne1.aret rdl.' ek ınP du rn hı e oıa.rak. :nıllı ~ 
r:ı\ a gel n ' l' :ızetelerde çıkan çel ilen 2n ılız kun ctlrrlnin Vl' ka) na l:ın l('ln fıı:ım~ hır rnk 
bir h:ıbere ore in ıltere ıle Mı rini Mı ır mıkerlı>rl al cakl. rdır teskıl cdı>n hır ıısk<'rı ııro ı Jmı 
ır ara ınd bıt!;hca lhtiHlf me\ -1 Bu ml\na rlıetle l\11 ırd:ı bir a•- i '•> ı>rrk dı>nıl.ıte etml tır.-

zıılarınd n b ııni le> kil eden S 1- kert komi \'On 1.ıırulmıı~ hazır Koııııs)Otı, 'ım:ını t:ın \C 1t 1-
veH kan:ılındnkl inrrıliı km" et- lıklara baslanmıstır. > a}:ı d:ı.) :ırdım:ı de\am edılmc i 
!erinin geri Çl'kllme i meselesi İngilterenin bu karan yerml'- t:ı\ı;ıye> ınd<' ~ı~~ır._ 
hnlledılmlştır. İngiltere bu kıı\'- sini, Sudan hakkında varılan an
\'etleri geri çel.meği kabul et- la mn temin imi tir. Sudıın 1 in
miştir. de İngiltere. Mmr 'e Su don par-

Bıı karar, Londrada bulunan tileri esa ta ItılAf etmi !erdir 
!'ılım Dı' İşleri B okanı l\lahmut Şimdi teferruata ait bnzı noktn 
F'<'\'2iye husust şekılde bildiri\- !ar görilşUIU\'or. Hunlar da hnl 
mi tir. J\at'i karar ocak ayı z:ır- !edilince kanalın tahlivesi knt'i
Cında " rılecck ve boşaltma işine !eşecek ve boşaltma i ine de!'hal 
b:ı lanııc .. ktır. başlanacaktır. 

Kanal mıntakıısında bulunan 
lngıll7. kunellerl l'ıbrıs adasına 
ve t r<lune naklPdılrceklerdir 
Kıbrı t , b.lhn ıı l rdılnde bu 
mllna betle hazırlıklnr:ı b:ı l:ın

mı tır. 
Tahliye işine bir İnp,illı - ",h· 

İngıliz km'\·etleri Si\\'e) ş ka 
nalından çeklldıkten onra Mı 
sırın da Ortııdo unun müdafaa ı 
için Amerıka, ln ıltı>re. I'rans. 
\e Tılrklye ıle mlı trrck h:ırekc
tl kabul <'tmesi hf'kll'nm<'kl<'dir. 

Japon denizinde bir ucak 

düştü 

Tok~ o. 29 t \.I' l 
hı bll\ ıık hır cl!'nız uı::ı •ının ·u 
mıı geer~i Japon dcnizıne dll· 
.ıp b:ıttı• ı b ı ııı Anwrıknn do
nanm:ı ınıl:ın aı:ıkl. nmı ıır. 

B ldıı ıldı ıne üre 14 ki ılık 
miirettrb:ııtan 10 11 iılmı1 \ I') n 
ka\lp1ır. Saıt k. l:ın 4 kı 1 bir 
Amnıkaıı nıııhrıbı tar:ıfınıbn 
hı.rtarılmı tır. 

Çok yaşamanın sırrı: 

((Hiç su içmemek» 

Dl~ı·sıeı·ı· Ba aııı Pari 29 (AA) - 1852 sene 
~ ~ ındP burada doemuş ol:ın 'e 

.:a hıılen 100 ~aşında bulunan ma· 

ACA 
5 6 g 

<Bası ı lncldel 
ile takip ettiği bu toplantı pro
fes!iriln memleketimizde ne de
rece sevildiğin:n pek canlı bir 
ifade i olmuştur. 

I 
• dam J~t l'nnrtle l\l:ırlin. diln 

bil 
' 

.•. n de ıyoı• do ıım gıln ı munıı rhcti)ll' kcn e oi! . 1 di ıne ıızı n ) il amanın ırrını l I 

.. . <ıor:ınlara, çok > :ı mal, ı~l ı~ or- 1 

(8a~ı ı !ncldt) Dıslşlerl Rnkanı bugıın geln·or lıırsa :ı~la u kııırnıele!'inl ı:w- • uı •q A '~ v• ı Tıp Talebe Cemiyetinin ter· 
tiplediği bu toplantıda Prof. 
Schwartz'ın ha,·atı, çalı}m hın 
~·e hocalık \'a~ıfları tebarUz etti· 
rildıklen ı;onra. derin bir tC'C sUr 
içinde old~ u her halinden bel
li olan Profe~ör kUrs\h e gele
rek ezciimle şunları sÖ) lem is
tir: 
ı- Türkiyeden bir Tilrk ola· 

rak gidiyorum. l\Cecburlyetler 
karcmnda ba ka tllrlil hareket 
etmek lmkanmdı. \'ırmi sene 
dir kendi elimle bir b hçe ye
li tirdim. Bu bahçenin nadide 
mervaları siz tıp mensubu genç 
!ersiniz• 

Profesör, uzun stıren konuşma 
sını gayet dilzglln bir Tilrkçe 
ile yapını , btıtıralarını naklt"~· 
miş "e gençlere a \llahııı mıırlıı
dıkn demi tir. 
Gençlerın· hep b'!r ağızdan söy 

!ediği .ı tiklal \!ar ı ile mera· 
sim nlha) etlrndı •ı 'lam:ın 'ılzler 
ce mendil gii11crin ~ ıı ını slll· 
yordu. 

l~ç senedenberl Tllrk tabliye. 
tinde bulunan Profr üı iin tablı 
yete girdi i t rihtenbr 1 mad1t 
imk~nları ilk znm:ınlara ni bet 
le kıyas ı:abııl tmf') l'C 1: d re 
cedc d:ıraltılmı tı. 

Pror. Schwartz'ın memlrke!l
mizden a\ rıln iinh e>r !temiz 1-
ı;ın blh·lik kıı\ıptır. 

ltalyada bir otomobil 

şelaleye uçtu 

Görilsmeyl mUtcakip Stefano- Atına 29 (AA > - Ankar:ı ı e ı>tml tir r • 
b tt b l ,·apurıı ile bu sabah Pir(;ye gc- • · • . 

pulos su e)ana a u unmuş- len Turkiye Dı i !eri Bakanı Bır balıkçı ıstrıdye yerken 
tur: 

cY11nanistan, Tiirkiye ve umu
miyetle Akdcnıı bolgesini ligi· 
lendıren konuları g!irilştuk. Bu 
\e~ıle ile, ele alınan biltün me
seleler uzerinde tam bir göriiş 
mutabakatı bır kere daha mU
şahede edılmiştir. 

Prof. Fuat J\ôpı lılli bııglın öğ· 
leden sonra a) ni 'apurla t tan. 
bula hareket etml tır. 

hal) a başb:ıkanının telgrafı 

Roma 29 (AA ) - Ba bak n 
''e Dış! leri Bakanı De Ga per 
Turkıye Dı iclerı Bakanı Prof 
Fuat Kbpnıl.ınlln kendı ine gön 
d rmi~ olduğu telgrafa Hrdı ı 
cevapta kendim le > aptığı snh
ci tema lar ile örıl te:ılılerl 
ııin Tıiıl:ıve ılP 1t:ıl) aracındJ
l:i i5blrli ini, clostlıık mlln::ı~e 

betlerini \'e lttif:ı}:ı daha fazl:ı 

Stefanopulosa göre Köprülii, 
kendisıne ıelecek ay zarfında 
Belıradı ziyaret etmek tasa\'VU· 
runda olduğunu açıklamıştır .. 
Bununla beraber Köpriilünlın 
Be1grada yapacağı ziyaret tarı

hi henllz kesin olarak tesbıt edı! 
memıştir. Stefanopulosa gure, 
Kôprlllil, Belgrada giderken A· kıl\ vetlcndirmcye yam acağını 
tinaya da tekrar uğrayacaktır. bclirtmı tir 

Y u g o s la\' as\:tri heyetinin 
miiı.akcresl sona erdi 

Atina 29 AP. )- Başbakan 
Papago bugün gazetecılerle 
~aptığı konuşmada Turklye, Ytı· 
nanı tan 'e Yu o la\'ya arns111 
da lşbirlı ının elzem olduğunu 
be) an etmıs 'i e ezcılmle şunları 

------------
Amerikan Deniz 
Vardım Grupu 
Başkanı değişti 

inci çıktı 

Toıılou e 29 (A A.) - B:ılıkçı 
l\f:ıurice Malet. dun ~cınl'k ,,. 
dı 1 P n:ıd:ı, t:ıba ınd. kı l lrld-

n n it 5 taıır ınei bulnıu~-

Sein nehri taşıyor 

Pari~ "!l \ ı\ ) Seinc nelı 
ri ul. rı t l lıkr 1 • rl'li olan 4'!O1 
rrrlrl'\ i grrını~ lıulııı ın:ıktadır. 

Bıı s:ılı:ıh ı l<'ılilı kıipriiı;!in 
le ıı l nr 4 4i nwtrr\l hulnııı 

tıı. 

Suların varın 4 70 mrlrı>\ i hu 
lora ı l:ılım n r<lılnıPklNlir Hıh 
1ımların bih ıik lıir kı nııııı ~11 

l:ır k:ıpl:ımıctır. 
Sııl3r, Alm:ı köprıi ıinlın mr.ı; 

hur Zııh:ıf hn kı>lınin cliılı>rin(' 
'.:ıclar ı;ıkmı tır 

Singaporc'da 1 O bin ki~i 

grev halinde 
SO) lemı tir: rnası 1 hırlılı>) .sunanı tan, TUrkiye ve ''u- Sinffapore 2!l (AP l - Sin 

13 30 da Bzel bir a kl'ri ll":ık 1· or d k' 1 il d ü go lavya arasında ı,birliğinin ' P e ı n z ol}:ınm:ı •~-
art olduğuna ınanıyonız. Aksi le, Ankar:ıya eleeektir. ııncle ç:ılıs:ın 10 hın ı~l'i hu"iin 

takdirde, llnlknnların mlıdafaası Amiraller. yarın drnlz ku\'\•et irrr.t \'I' talı~ma cartl:ırı vll 
lmk ınsızla~ır.• lerı l:omıılanını. 31 aralık çar- ziindcn çıkan ıhııı·r nı>'i!'e inıi<' 

"'re\'f' ha~lamı lııı dır. 
Papagos, bir Yuıoslav askeri ş:ınıh:ı llnil de ll l ılli S:ı\'unma 

he,\elı"le Yunan hilkfimeti ara- Sinf!ııpore il s•i lıı ıltC'rt'nin 11 
~ Bakanı \'e GPnl'lkurmav Rıı kıı 1. t d sında 3 1:iindiir de\•am etmekte •:ıı:do ııd:ık rn bıh ilk onanm:ı 

olıın mllzakerelerin sona ercliiU· nını 1iyaret ed('rt•klerdır. trs.sıa·ı· 1 ](' ~ocıı'k primi cb 
ni bu go Lışmelere yakında Tilr· Drnız Ku\\ etll'ri Koı ııt:ıııı l\o ha h·i t hbi Pr\ in. ı>nwJ..lilik 

Beylerbey As. ~ubesi B~k. dan 
1934 doj'!umlu 'c bunlarla mu. m!'le~ e t~ bı mııkı>1lefle•"n 

ilk \ okl:ımalarına 1 oc:ık 1953 tarıhinde ba l:ınarak 30 hazıran 
ıııs:i ıarihindt' bıtecektir. Bu m lddet 1arfında 'oklamava ı:el
mc) enlcr h:ıkkındn Illl s:ı}ılı As Kanununun 8.1 madılr ının 
tatbik Nlılece :i il un olunur. (4'128-20314 \ 

Taksim As. Şubesi Bşk. dan 
A ç:ığına giren 934 D. lu mukclll'flcr'n ılk lO lamaları ıa 

1 oe k 195:1 t:ırıhlndc ha lanıp :o hıızır.ın 9·3 gUnii on \erılt· 
rrklır Şubemiz blılgr ınde jerlı \C)a }abancı olarak ı.;, tlı 
bulunan miikcllrrlerın 4 adl'l :Otograf \ e ıkam ah srnc lc
rh it' lıırlıktc •ıbr)e mlır ·ııat ları. 

İhtl}:ıt eratın 953 }ılı )Oklamaları ' ocak O 3 de başlanıp 
30 ekim !15'1 i!UnÜ bıtecektır. İzdıhamt on emrk \atanda ların 
i 'e giiı;lermden fazla alıkoymamak ıçın ıht ' t erat do t m· 
lıılnrına üre asağıd:ı ) azılı ta rıhlerde kendılerı 'l') :ı ukın
l:ırı Jrafınclan )Oklamalarını \aptırmaları lfın olunur 
nuı.'Uınlar Ynklamal:ırın ba la' acağı t~rih Bit iç tarihi 

ı oeak 95:J 
16 oeak • 

l şubat 
l mart • 

ni an • 

15 o 
30 oc k 
28 suhııt 
30 m rl 
JO nı an 
30 ma~ı 

1!li3 
ll 

• 

• 
:rn hazıra • 

j tımbul ili imara nıuhtıç mııhilleri guzclleştlrı~e ~erneğlnln 
)'Jllık kon: re i dun :ık ıım ı:nıi nönii c ki llalke\I bınıı ı s:ılo· 
nundıı )apılmı tır. naha enel Şi li <:ereko.ndıınıları derncğ! 
adı altında faali~ rt'nc mıı :ıad~ cılilıııctliğl irın ~u drfa ye~~ 
bir topluluk ol:ırak tcııckkiil cdl'n gtcekondu sakınlcrlnln dunkıı 
toplantısı, ba~kan !\alnı Tan~cr:nin bir konu~ma ile a~ılmıstı· •. 

Vcnedik 29 (A. .) - Yolun 
ıslak olması ) ü iinden içinde üç 
ki~i bulunan bir otomobil, Ve· 
nedik t'İ\ arında Lh enzıı selii'I'· 
sine duşmuş \'e )okular ölmüş
tUr. 

ki~C'nin de 1 tir:ıkiyle devıım· ecll r:ımlr:ıl S:ıclık Altınr:ın. eski ve 

1
1\:ıkl{ı i temrklt•dirlf'r. . 

)('ce ini so} lemi tir. P:ıpagos ay \eni deniı \ardım grupu bas· t;t:ktrik, <:u "" tülefon "" ıc-
1 

. 1 k .. l!'rının felce uıır m:ımn ı 11.'ın lıı 
nı zamanda t:ı lyanın da bu mi.1-1 kanlarına, 2 oe:ı cuma gunu sa- ., r d 8 b 

• • • 1 _ _ ız oııanma~ına mencııp n 1 
z:ıkı>rclere 1 tırak elmesı Umıt ııt 1D dn \nk r !lal la bir kok k ~i i çıler n )e··ıne çalıştırılmak 
• e tenll'nnı inde bulunmuctur. 1 tl') l \ crl'ce~ 1 

t dır. 

!l30 020 
!128-927 
!l26-341 
340-339 
338-337 
a:rn 335 
334-333 
:132-331 
330-129 
328-32i 
326-325 

nıa)ıS • 
1 haziran • 
1 temmuz• 
l a~ustos • 
1 <.')ıu1 • 
1 ekım • 

30 l'mmu 
30 aı:u~ıo • 
30 ('\ 101 
30 <'k m 

( l!l!?i-203U) 



S r YAPI TASARRUFU h.,ıb ·~ ve ovınm ınıa lıeaelin!ıı 
rJ, rtde ır n lıu ~••Pi• b" H EMLAK BANKASI i 

•l ısmınr mfar, 

............................... 
ı·a\rulara mahsus süt1ü çıda 

• 
( Lacto - Cıtro - Trıno.::.e) 

1Io1anda'dan pıy;ı. amlla gelmi:stu. 
Ti.ırkı) e ~liınıcssili~ 

• 
TURHOL TiCARET Lfrl. Si KETi 

• 
İST\:'>'BUL 

'ftlefon: -IS91 l - Po.::.ta 1\utu ıtu 433. 

' 12 MEMUR ALINACAK 
:llühıın bi Tıcare ~tüe. -.rsc~ muhtelif devamlı \'azi

felC'r için ingılızce bLlmek v~ askerlik görevıni )·apmış ol
mak k :o1 .)d1~ le C\'.safı aş;ı~ıd.ı y~nlı 12 memur alacaktır. Bu 
n1cmurlardan sekızl Li:srlel", Ticaret ,:\fektepleri, lligh 
School, teknık mektepler "Iltzunu. 

Bı.ı nıemurJardan dör:.Fi, Lnivcrsiteler, İktısat. Ilukuk, 
)frkanık } akültelerı \'C"Ya Yı.ik~ek Ekononıi ,.e Ticaret m-:?'>. 
tcb4 Robcrt Colleg(" ihtıs:ıs kı ımlarından mezun olacaktı:-. 

Bunlardan ma.ıda in.:iliıcedcn - Türkçeye ve Türkçc
dc.1 • İngilızcrye tercumc v .. pmak üLere kuvvetli bir mü
tercin1 \'e 3)Tıca kuvve!li bi ... Türkçe daktilo alınacaktır. 

KULLANINIZ 

Kininli Gripin 
• Bütün ağrı, sancı ve sızıları 

süratle teskin eder. 

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

• Mideyi bozmaz, · kalbi~ ve 
böbrekleri yormaz. 

Kafkas Kültür Derneğinden : 
Oeıı1e,t.ımiı ':?6.10.1952 taıihindc yaptı.~ı genel kongrede 

eski Dosteli 'Yardıınla:;;n1a Ocrncp:ı ~rrine K&ıfka.s Küllür Der 
neı?,i adını aldığı ve tüzügündekı değişikliğın a;;-ağıya )·aııl-

1 dığı ilan olunur: 

~\lfık ıanacakların Galat,, 1152 :\o. lu Posta Kutusuna j 
mek '-'P!.ı mUracaatl~n. .. :\Iaddc: 1 - Dcrnt•ğin adı K.ıf ~5 h.ültür Dcrnegidir. 

)lddde: ~ - Gayesi: Kafka . ..; tarih, kültür ve an'anel<'rini 
derlcyJp yaynıak ve yaşatınak, :...ultürel toplantılar yapmo.k 

(20289 > 
~-3 

()()/)(}, « kulktnmnk" 
k~ 'P.okf;r , ... 

Veni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalitesi· 

nln tims•lidir. Oıha pahalıya satılan otomobillerle 

muk•yese ettiğinizde, Oodge'u aldığınıza şükre• 
deceksinlz. Çünkü Oodge daha ~onforlu .... dahı 

ekoRomlk .... daha fazla rındımanlıdır. Oodge\ 

tecrübe ediniz. hayran kılacak1:1nız.. 

T 
Otomobil, losfilc ve Makine 
r Tıcoreti T4 A. ş. 
a~ 1

'1'1 oa~çesı ltarsısı No. J5 
Blııo 82119 ·Teıgr. 

, , 1 

---·----------------------- -------- 30. l'?. 1~5! ---

Sevdiklerinize, 
Çocuklarınıza 

Kıymetli Bir 
Yılbaşı Hediyesi 

VATAN 
Memleket ilaveleri 

40 nunıaraya koHlar 

X•fis bir ctıı halinde 

Satış yeri : 

Vatan Matbaası, 
İstanbul 

Sfttısa Cıktı 
~ ~ 

Fiyatı 1 O Liradır 

==~:::::::::~~~~~~~~~--............................... 11!!!!!. 
ŞEKERCi " 

AKLI NA 
GELSE DE 

Kravatlarından 
Hediye Etse 

Galatasaray; No. 261. "- .,, 

En makbul 
hediye 

ROLLS 

RAZOR - . 
Makine!~ Ustura . .. 
ile traş~ olmak 
hakiki bir zevktir. 

5 para sartetmeden 
ömür boyunca rahat 
traş olman ızı sağlar. 

Eczane Parfümöri ve 

Tuhafiye Majjaıala: 

rındo salılmakıodır: ....... __ _ 
I

OYUNCAK MI 
ALAÇAKSINIZ? 
K 1 T A P 
SARAYINDA 
\~eni açılan reyondaki 

UCUZLUGU 

.. Bir defa görünüz. 
İstiklal Cad. :\o. 62 

11 

~ec~üb~i.Anı~li E mc~zu~l ' 
tı ve yabancı lisan b~len 
ek~per n1uha!"Cbcci lıi.ıyük 

müesseselerde dain11 '<'ya 
muvakkat iş arıyor. Reorga 
niıasyon ve kontroller de
ruhte edilir, tcrtişler i~in 
taşraya da gidebilir. Ban-
ka refrransları \'C teminatı 
\·crebiliriın. 

Jak Dokur P.I\ . 1891. 

AL 
H. 

MUHİDDİN I 

Alddckr 
Bcrgomot 
Xaııe 
Tarçın 
Sade 
Sakızlı 
Giillii 
Fnıdıklı 
Fıstıklı 

BİR 

200 
'ekeri 200 
~ckeri 200 
şekeri 200 
lokum 200 
lokwn 200 
lokum 200 
lokum 240 
lokum 340 

Tulumba 

KİR 
KISDI nlA~IlıLATIN FİYATI: 

Radcn1 ezınesi 
Çocuk için badem ezmesi 
Badem şekeri 
Kestane şekeri 
Kaymaklı lokum 
Hindistan cevizli lokun' 
~ley' a şekerlemesi 
Beyaz baklava 
Kırmızı baklava 

Tatlısı 300 
ll.\HÇEKAPI, KAR.\KÖY. BEYO(;LU. KADIKÜY 

Firma ,.e adrese dikkat edilmesi rica olunur - Elvan Şekeri 300 - Akidesiz Elvan 340 - Tahin Helvası 200 

Alaellin 
Yilvaşca 
Amdn rJnd .. 

tJmil5iL 7İir uŞl.d .. 

:!7064fJ •• 

Sen 
&rdesler 

Boyaa 
llu un ele 

-- ----

310 
100 
360 
:160 
:160 
360 
~40 
400 
340 

-

Vali ve Belediye Başkanlığındar. : lıntiyaı sahibi: Sfr\.\!X KORl.E 

lliliıfın. 'ı<ı ·cı\C edf'nler h~kkında nlill i korunma hükümle· 
ri tatbik rclıJn1ek üzere bcledi~·cce tiiyın re tesbit olunan pC'y· 
ııır fıy:ıtlarından 1. inci ne,·ilcrin (tam yağlı ,.r ~:1ğlıl 2 ncı 

r.(·vılcrin Cyarııı1 yagln ,-e 3 Cncü nC'vilerin (yağ~ ıı ) ol:~nıa 

Neşriyatı fiilen idare C(leıı 

Yazı İ5leri llesul l\lüdürü 

MELiH 1·E'iER 
(\'.\T.\:\'l Gaırlecilik \C l\latba

acılık T. ,\. S. - İ"ılanbul 
Galat11. ı a tekabül c:tiklcri ta\.z;h.ın il:i n olunur. (20299) \' \T \'i )l.\TB.\ .\Sl 


