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Ahmet Emin YALMAN ~ J 
\'ı\ lA"t;\'I 

Cağalo~lu, 1\lnllafenar1 ok .~!13:: ARALIK 
l'elefon: 2.ı201 - 21l31ti - 2931~ 

Telgraf: \ ' l\1 Al'! lstınhul l 9 5 2 

flad~oları~le mcmlekeUn her 
tarafından lstanbul \'e İzmir 
istasyonlannı ourüzsüz dinJer

sınlr.. Bütün çc~itleri gelmlstir. 
t\BDÜl.KADİR ~El\llŞOGLU 

1 \ ıı. : 13 - :SA\ ı : 41.n fıJ atı : 15 kurua 
L.~~~~~~:..::_::~~~~~~~~~~~~~~~~===--~~ 

Katırcıoğlu Han İstanbul 1 
lım ı Ac• otnı: ı:;HEı.. &c:ıalı: ?ılııdaıu Ankara Palu ıltuı~ 

Şimali Af rikadaki ''Arap devletleriyle 
karıfıkllk artıyor işbirliği yaDabiliriz,, 

Beni Mellalde büyük 
kişi öldü. Bir 

nümayişler oldu, bir 
ateş altına alındı 

Prol. Köprülü El Mısri gazetesine 
otoray işbirliğinin esaslarmı anlatfl 

Birlesınis ., ~ 
l\ılilletler Siyaset I\oıııitesiııde Tuııus~'un Köıırülü 

aras.uııla 
dedi ki : Meınleketlerimiz 
itiınad huhraııı yaratılıyor teklifi reddedildi 1 

1 7 • na 11d, " .. ,, ı--
temsilci göndermesi 

B.:1rometre 
l .4 ııcdo u A anıı 

1 Rahat, 10 - Bı-ni Mdlal'dc 
dun cereyan eden hAdiselerdc 
müteca\•ızlerden bır kisı ôlmüs. 
10 u da l aralanmıştır. 

Ne istikamete? Nümayişçilerin sa) ısı 1000 e 
\armakta idi. 60 kısı tc\kıf l'dıl
miştır. Öğleden ı.onra ~likünet 

l' \lAl'\: 8\'clct etmiştir. 
Ahmet Emin YALMAN Bıı :ntimcı} i . ıki tiıc<·m ı_ı_ı d~ık! 

1\"' . . .. kAnlarını kapamalan uzcrıııe 
"! ı~tı. hııromctrcm_ıı. ı;ok uı.u.r t mahkiını edilmeleri ııeticesınde 
lk 1~1.l P. doğru gı~lıyor. n. 1 • vukua gelmi tir. 
Ud~n, l\lalat3a _ m~ısdı mu~~- Dığcr taraftan dun sabah Ca-

8"hetı3 le her ne\l nıfak, ı;erılık ablanca'da küçük bir Faslı grup 
'r komitcrillk faalbetıerine kar- sh·ıl hapisane önünde te\'kif edi~ 
it samimi \e kat'i bir \aziyet al- len arkada5ları lchınde numavış 
dığı gibi, nomıale doğru gitmrk \'apınış fakat poli bunları ria. 
1lltninıle olduğunu iki ~ rni de- ğıınrak' 40 kişi\! te\ kır etmiştir. 
lılJe dete it etmi tir. Bunlar- Tunuc; Be'i 'rran ıı ,alisi) le 
d.a.n hirinri 1. O. P. pı ogr.ımının • görii hi 
l~ıklfk, inkıl:ıpçılık \e milli~et- Tunus ıo CA.A.J _Bu sabah 
t•likltı alakalı esa larının ciddh e Kartaca 'sara• ında Tunu Be\İ 
llltnm · ı · · h 1 · • • a ı \C gen Jır zı n }rtı ile Fransız genel ,alisi arasmdıı· 
tenısil relen barı neşrh ati' il' ki sornşme :?5 dakıka surmus· 
ll~ograma kar ı gelen ~am~un tür. 
ll'ıılleh P.kili ı.ta ;ın J"rhmi t'~t:ı· Rahatsızlıgı tamamen scı:nıc
ıığfıınun partırlen _çıkar'.lnı~~ulır. dı;ıı cihetle yatakta bulunan hiı· 
. ll~gıın~ kadar h11dP. sı~a~ı ııar- kümılar. Fransız .ııcnel rnlı~ını 

lılt>:rın bırrr progıaını hulun. hususı c!aiı esinde kabul et mis· 

tır. 

Tunus Başbak:ını Sal!ıhatlin 
Bakkuş. bu gbnişmedc hazır bu

( J>r.\lmı M: 'i ti: 3 ch'l 

Kahıre JO - Turk•v ~ Dı~ı·!e- r-----··--
rı Bak nı Pror Fuat r:opriılu. 

YENi TEFRIKALA iMiZ 
l\Iısırııı en bill ilk aze•\!.erın:len 
· El l\lı rı nın Türkiye muhal'ıi
rf Bahri El Xasser'ın Tilrkı:!' e 
ile Arap mrmleketle'"i ara~ında
ki m"ina ebata ve Or~;:ıdoğudaki 
askeri i~irliginin h.:ı:ı"'ı r. aslar 
dahilinde tahakkuk cttirılcUece 
ğine dair sorduğu suallc·ri cevap 
landırmıstır. 

1' r lill c Dışışleri B:ıt-anının, 
Tıirkiye ile Arap men,leket:Nı 

1 
arasındaki tesriki m~s:ıi imkfın
ları ,ç:n Turk gör:isiııııı ifade P.· 
den bu uıun cevabı Kahıre siyasi 
çevrelerinde bü:tük bır :ılaka u-

. yandırn:ı~tır. ı 
Bu~ün ·El l\tısı ie ~arafır.d.ı~ 

neşredı:t!r: bu dikkate değer ce· ı 
\•abın tam metni aş:ığıd:ı:hr: 

·O·t:ıdoğu mese!tı!Pı :, •Fınrı:
nın dı;:er hcrhan~i l.ıı.· bol.,e 

~ iç•r c• öuğu gibi, umt:m\ b•r ~c
. ,Je, ı~t.sadı, so yal, siya i ve 

asl.-cri we clclere ayTil::bılır. 
1 - İktı adi sahadıkı g .. ~ ret ı 

Je!'imiı ııı asındakı her.•crlık 5\tn I 
elan ,1.-. •· :tl'lnıcktcdir :.ı , halkla· 
rınmd daha ı~i bır ha,·at ~u.1 
tem:n f'tınck ıçin hı-p miı'r, ık!ı 
sadı hır kalkınnıııya i!'tıyJcımız 
vıırrl r Rınaenalr) h bu saha· 
da • rıcırıleketlerımızm ıınıu'lli 

rlDllLAR il 
Zamanımııda. ı:e~en bir vak'a), canlandınyor. 

-.::~erin muharriri: 

REFiK HALiD KARAY 
Jr.ni roınanında eııki umanlardı ge~tiii ıe

habını nren 6ıhneler ta5'·ir etmeltedir. Me
sela 6Öyle bir 61hne: 

•PrPn es E)iip camii ulusundan Baret 
pcnctresint doğru yürüyordu ki brı15ındı peri
§an l;ıhkh acıip bir adam peyda oldu. Saç sa
kal birbirine kansmı5, ba a('ık, ayılı;lar cıplaktı. 

Ya ak tdilmi dt.ni k1yıfetinde ddildi ama ....:' ~"'~"'lf>~ 
haliyle öyle bir tipi hatırlıtı ·ordu. iri, iyah, ,,,, ,,,,,.,..h:i'.,. 
lllalihulyalı göılcrlni Peryal'a dikti; birden ml~~~'-~3~~ 
emretti: 

- Dur, ry hatun!• 
nu deni& pren5esin u-ucuna uç tane pır

lanta ko)ıısor u kayboluyor • 

Heyecan ve merak bu 
romanm vasfıd1r. 

llıakla hl'rahrr, bununla amil ol
tııak kimsenin hatırına hilr gcl
llle1di. r.lr partb r gırmck; prog
tıınıının a 'ilen l.abııl cc!llc!iı;i 
tıı~nasına gl'ldiği halde, her unı 
1 tc en'l;olunu :ılla3a salla.>a 
llarti e a11hr. programı okuma. 
tı bil 11lılırmaıılı. Diğer taraf
tan, parti liderleri adet lizerinde 
c\urduklan, her ~eni geleni hir 
ku,,ct unsuru a3dıklaı ı "C par
ti mcnı;upları arasında }Oh tııı
cı u ullerlr. bir ıoraki te!'ianut 
~Ultındunnagı ga\ e bildiklrri 
1çin programa a.> kın ıı.uekctlcre 
ll07. ;)umarlardı. 

J l'mumi 'ali il~ bir görü mt yapan Tunus Reyi 

eko lOrııı inde mevcut es:ı }lren 
siplcn n::zarda tutarak • halkla· 
rımıza ı likrar teminı J!.ıye !yle 

me,-amı Sa: ~ Sü: 3 de) n 
nugunc kadar, ııarti programı. 

na a) kııı harcketlerılf! hulıınrlu
llUndan dola} ı hiç bir partiden 
hiç bir kimse çıkarılmanıı lir. 
lıc,am rden ihmalli bıı gidi , 
~aru topluhıklarına: bir fikir, 
1ttihat 'c ideal birliğinden ziya. 
de, bir kuru kalabalık manzarası 
'ernıi tir. J\ralarındaki fikir in
llcamı bulunmayan un urları bir 
arada tutmak, bu3 uk bir enerji 
l>a.rfıııa luzum gösterdiği için si. 
la i paı tllerimiz. çok dü kün bir 
'erimle çalı mışlar \e program
larının gel"\'ekleşlirilmesi i ini 
henıen tamamı.) le ihmal etm~

Anayasanın dili dün 
Mecliste görüşülemedi 

Barutçu' nun içtüzüğün tadili hakkındaki 
müzakeresine dün başlandı 

teklif inin 

llı;.uıı .llulw~.rlmlıduı r= 
. Ankara, 10 - Ana~asanın ya- ı ,. 
sa~an dıle çevrilmesi hakkında

lctdir. 

ı 1!! Ucınokrat rarti, ilk dda 
olarak programına aykırı ha

tı>keL eden bir azasını Haysiyet 
diunı karan.> le btiny e~inden at
lııakta, bir pren ip 'e idral par
tisi Mfatıyle hareket. etmrk az. 
inini h<'lirtmi \e orta)a ~ok Jıa. 
hrlı bir ôrnek ko.> mu tur. 

Hasan l"ehmi Ustaoğlıınun ka
bahati, ferdi urctle herhangi 
bir içtihatta bulunma ı değildir. 
Bu uıt, eri bir ı..ihnlyette olına
&ına ra men, bir inkılap 'e• h'· 
takki partisine kaydolmak gibi 
durustıuğe aykırı bir harekP.tle 
bulıınmu , bu sa.> ede milletveki
li eçilmiş, 5onra programa da
)anan %lmni taahhüılünii hiçf' 
6asnıı ,e memleketi nifaka boğ

ki Ulyıha :Meclisin bugünkü top
lantısında görUşiilccekU. Mec
liste her vakit görülmey<'n bil
\ Ük bir kalabalık \ardı. Tl'klifin 
• çen celsedeki miizakercsinde 
adı sık sık geçen Hliseyi Cahit 
Yalçın da gelmişti. 

Re.is vekili Celiil Yardımcı. bu 
layihanın görü5ülmesi için )lec
liste üçte iki ekseriyetin bulun
ması icap ettiğini söyliyerek kA
ıiplerc mevcudu saydırdı. ·32:l 
nııllel\·ckili bulunması rn1ımdır. 
Halbuki 270 kişi var• dedi \'C 

layiha bu yüzden muzakere edi
lemedi. 

J Öğrendiğime göre, . layihanın 
1 <.Sonu Sa. 7 Sil. 5 le) 

Bir casus 
ıııahkiıın 

idaına 
oldu 

Bulgaristan h esabına ça l ışa n Ali Aktu na, askeri 
sı rl ar ı kaç ı rırken yakalanmıştı 

Bunııl llulıabiriml:dt" ltıağı ga.)e edinen 'e mahkeme 
karan.> le ilga olnmın bir parti· Ankara, 10 - Rundan bir 1 den Muharrem Bala \'O Hayret-
1tln gaıetesinde kendi partbinin müddet en el Bulgaristan hc:.a· itin Y_ıld_ırıın adında iki ar~_adaşı 
l>rogranıına taban tabana zıt ne~- bına casusluk \lpmaktan sanık ile bır.lıkte Aydcre )ilevkıınd.en 
thatta bulunmuştur. Ali Aktuna isminde bir şahısı Eulg~rıslana kaçarlarken Mılll 

l>. P. nin orta)ı ko)dugu gu. l'akalanmış \e muhakeme edil - Eınnıyet memurlaı::_ı tarafından 
~el örneğin partilerimizl bir fi- mek üzere cehrimiz askeri nıah- l aknlanmıslardı. . 
kir \c ideal birliği haline kov- kemeye se\kedilmişti. . Ali Akt.un.a muha~ır olar~k 
lltak itin bir hareket nokta ı hiz. Aslen Ru euklu olup Bulgarıs- memleketımıze gcldıkten hır 1 
~etini görme ini candon dile- tandan memlckctimıı.c muhacir müddet sonra bir la tık fabrika
tiın. A<·ı olan nokta, l'lus arka- kisvesiyle gelen Ali Akpınar. te· sında çalısmağa başlamış, fakat 
da ınıızııı bu hadi c' ı dar poli - min ettiği birçok a keri sırlarla, kısa bir zaman sonra işçiler ara
tlkacılık endisclerh le bir istis- gene Bulgar casusu olarak me~- sında sinsi .sin 1 propaganda ya-
llıar lllC\-zuu )ıtllmo ı \C salı nıis- leketimizde bulunan Kırklarelın- Oe\'aını Sa: 7 Sü: 6 da> 
lıas:ındıı irade bulan iılılia ,.e tah
lrıinlf'rinin D. P. Ua~. lyet dh a
bının \Crdigi kararla heın<'n o 
Slun ffüi bir tekıibe uğrnma~ı
dır. 

İşçi sağlığı için yeni 

kararlar alındı Şura ı muhakkaktır t..i inkılap 
\·r. lrrakki da\ 11 ın<la le oınüt ga. 
~·,. ine ılogl'U , üni e<·ek ) <'rc!c 

kıiçiık nırnfa:ıtlcr 31'3) anlar. umu .. •· .. k · M f 't 'b 

Türkiyede sullı ' "e 
hürriy et teşkilatı 

Beynelmilel teşkilôtın genel sekreteri dünkü 
basın toplantısında Türkiye şubesinin de 

açtlacağım söyledi 
C'ç ı;undenberi Ankarada te· letlerarası bir komite \e 8 mil. 

maslarda bulunan, Fran~aııın li koınıtcden mc~dana gelmek. 
SL, Loıre mebu.u ,.e, Sulh \'C' tcdir. Ga.)emız. komunıst pro
Hıırrlyet •reşkiliıtınııı Genci Sek pagaııdaı;ına k:ıı·~ı ko.) up, bu sa 
reterı, l\I. Je:ın . Panl Da\•id fch hada hur milleUeraı·ası tc:ıanü
rıınıze ı;:elerek dün bır b:ısın top dü sağlamaktır. 

Osmanlı ordusu son Baıkumandanı Enver Paıanın 
uvcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

1af!iye (Eııver Paşa) nıtı 
HATIRALARI 

-0-

MEHMET Y AN/K'm deh~et ve 
ibret verici hapisane hayatına 
dair yeni bir röportaj serisidir. 

r.ıımlJn C\' rlki yar1larıylc, Sf'nenin en l.uv
' etli nıportaj<'m sıfatını haklnyle alan l\leh
ınet Yanık, hu 6dtr ı;izi hapisanenln türlü 
ahlıik 'ıtrlao) le dolu kö clerine ıötüreeek, biz-

drn olan in anlınn bitden olmayan 
dün asında ~· atacaktır. 

--f-

--0-

Afrikamn genç ve müstakil devhtinin 
hususi hayatı Alôka çekici 

kuruluşu - Libyaldarm 
bir röportaj serisi 

Reuan A. E. 1·aıman'ın Jean D'Esme'den Cercume ettifi ha
rikulade heyecanlı. bir ask ,.e marera romanıdır. levzuu, 
Sudan çöllerinde ,.e Habe~l tanda geçen bu romandı, garp 
kültürü görmiiıı bir bedeli kabile ~isi ile A\'nıpalı bir kadının 

a~k macerasını okuyacaksınız. 

lııı efkarın uıırlu \e miinr.ner Calışma Bakam, onumuzde I art an I I aren 
~unııcleıinin e\ıt,I 'e ı;ii~enini ı - tatbik edilecek karar/art izah ediyor 
alhctnıeğc mahki'ıınduılar. 

.d ~dol•l A ıı 

D I'. nin diğer hayırlı haıe- Ankara, 
0

10 - Çalı~ma Baka- ı lar hükumetimizin. ı~çi mesele-
• l\eti acı münaka alnra yol nı Samed Ağaoğlu, i çi me\'ZU· !erinde. m~mleketın sosya_l d&. 

aı:an re mi ilin da\ asını dürüst 1 tarı etrafında aJansımıza .u be- valarında dıkkat , ., ha.ssası~·etle 
blr Prcnı>ip karan) le tasriye rt- )anatta bulunmu~tur: ı d~~muş olmasının ~eni netıccle· 

;,~.frfr~~~iYı~ .::. :.;:tt~' I !~~:.:,~~~a::.~~i~~::c"~fi~ N ec ., p Fazı I r 1 n yen 'ı 1 !t h r ı' ka" l ı 
ketimızc da\•et edilen .'.\!. Jean • Bu müeadelrnın her memle-
mıtcnın kurulma ı ıçın memlc-1 hu u h ete malıktır. 1 lıJ 

Paul Davıd bu teşkiUtın !!aye ketın mılli komıtesinin kararlaş 

\'e faalı?·c_Uerinl şu şekılde İ· tırdı_11 ı _şekilde tatbık edilir. Büyük Doğu' cu şimdi de cevap hakkını suiistimal ederek 
zah etmıştır. Turkı.) ede de ~akında kurula · 

1 
• 

- Sulh ve Huniyct Teşkilatı cak olan mılll komite, mcmle· fOhflk fe bulunuyor 
huııusl bir te~ekkül olup, mıl· (De\ mı ::ııı: 7 ::ıu: ı de) (\'azısı 5 ınri sa.> famızdaclır~ 

llıesı \P. memlı-krtçi ruhlu nor- •Bakanlığın son almı~ olduğu rıdır: . . 
ltıa1 bir gidi c doğnı mtihim bir bazı kararları umumı cfktırımı· 1 - Bılı)·orst~nı _kı ... istanbul, 

Wc\Bını a: i ~u: 5 dcJ 
1 

za açıklamak ısterım Bu karar ' (l)eyamı ısa: ' ~u: 1 de> 

-~· 
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'lU~ rne\ si· ı 1 ler açmaktı· 
mı ç·.ı bui?· .. ,., z .. ,., . A ı dır. Henüz mah b r il • • Yeşilko.} l\letcoroloji istas 
day fı atı"lın ~ efiı ra SU} mevsiminin seçı 1 or .)Onunun tahminlerine göre 

, fi 
Dr Lütfi K1rdar' ın 
Beyanatına ait 
Bir tavzih 30 kuruştan =--------------------....,_,,,..,,._,,, _ _,; sonuna gelme· bugün, şehrimiz 'e ehann· 

a-1~1 d.ı,ıı· (/ktaııu htıkkı ,,..Jı/ıfımlıır) dik. İnşaallah Yeni Sergi komitesi {iyeleri yarın Ticaret O:fasını:fa yapıla· da hına çok lıulutlu \C a· E ki Vah \e Belt'diye reisi Dr. 
ri: mi)eceğı ve dlğu hububat ) rlerinde İcra Vekille~! He· zarar etmeyiz. Fakat düşüntilmek cak toplantıd:ı tcsbit edılccektir. l'Jlıklt olarak laf:ı~lı geçe· Lütfi Kın:ların birkaç gtin evvel 1 
fı~atlarına da zamlıır )apılaca- ,ı;ctinin tayin edeceği fiyatlar- lflzım gelmez mi ki teken-Un Sergi komıtc ine namzet olarak iki grup gösterilmektedir. cck, riizgarlar kuıc)(lcn gaz temizrle çılan beyanatında 
~ı 21 m ) ısta U1~'nk n :•a- la buğday satmaktır ... llh .. •. edecek zararlar, emsall ~ıbi Bınnci grupta eczacı Arif Ne et t:sman, Satahattin Genç, kun elli oılrak escccl, ha· 1 b ı husu lar hır zuhul esen ola-

1 desi) le Kon)ad1 bı.ı 1 
J ı menı Göruluyor ki kanun burada memleketin mali tAkatl ıçin Ertu rul Adalı, Alacddın Nasuhio lu; İkinci "rupta da tüccar ' ı;ıcaklı ı düne naz.ıran bi 1 rak mana~ ı detı tirecek ~ekılde j 

l.:!kete nan edıldikte' sonra 14 bu day fıyatının •norrnaJ. de· kemirici Amlllerdır. b raz daha rlu ecektlr. nC' rcdılmiştir. I 
na.ıran 1952 tarihh Re mi Ga· nilen se\lye altına dlişmesini Yine bu ihtiyatsız hareketle Neşet Akol, lh an Gokçay, Hasan Altay, Enver Kaya, lsmail nun şehrimizde ha\3 bu· Bu beyanat Dr. L(ıtfi Kırdar· 
utede de kati rakam'. rı gos· önlemeyi emretmiş ve •Türk hUkCımetln siyasi sahada orta· Atalay bulunmaktadır. ıutlıı , e fj ılalı olarak hafif dan bundan 6 - 7 ay ene! İ tan-ı 
teren Bakanlar Kurııla k .. rarı l:o~ iti timin geçimio kabilınderı ya attığı mesele bizce iktısadl Bugün ) apılacak ihzari bir toplantıda her iki gruptan bir l ağışlı gcçmi,, ruzgarlar de bul ilh·c i icin alınmı , fakat 
:ne redıldı. Limuhi pek de hudut knbUı Hl mali sahada menuub3hs karma liste ç karılma 1 da kunetle muhtemeldir. ğl ik ) onh rden ha!ıf olarak yer darlıl!ı dolayı ıvle müs,·ed-

Diğer hububattan .s.ırfı na etmıycn bir maksadı hatıra ge- olar: mesel !erden kıyas k~b•ıl Ayrıca c ki Sergi komitesi ha kanı Hayrı Gonen de dün esmiş, giınun ı'izamı sıcaklığı deler ne,redıl11m('mi ti . 1 
ta!', buğdayın çiftçıde'I mUba tirecek bir ifade kullanmıımış- etmı,> ecek kadar fazla cid,dıvet .. . 

1 
. h 

1 
.. d . h t 8.8, a sari 5.8 sanli;;rat ola p 87;11 tC' i ı;unJ.:u mi hada çı· 

yarı için fiyat 30 kJnı olarak tır. Eğer kanun vazıı boyle bır arzeder bir ınahi)etı haizıfü. Bcle~ıy~ye gelerek encumen u:,e erme csap ar uzerın e ıza a rak kaydedilmi Hr. kan be an
3
t dohyı ı~le Dr. Kır-

te~bit olunuyordu. Alım !ıyatı mak at besleseydi •normal fı· Zıra . resmi ifade ile • •25 kn· \ermıstır. da 13 yenlil,.n orıiştuk 
1 :reden 25 kuruş de •ildi de 30 yat• gıbi o •geçim seviycsio ruştan asallı• olan buğdayı 30 nu gtıru 'llemızde c ki Vali \'C 

lkı:rus ldı? .. Neden 3j kuruş de· nl de tarif ederdi, dıye dlisün· kurtı§a almak gibi bir harekC't· Grev iddiasiyle 1 39 sabıkah Küçük haberler BP)C'dıye reisı: biz" gazctrde neş· 
~ildi de 30 kuruş ld.'.'.. Mev· mek iktıza eder, sanırım. le 1ktidar partisi memleket!e redılen br~anatta buı fa la kl-
:ı:.uun izahına hakıkaten ihtiyaç ı~ ba~ındakı" hük1lmetln bu partılerarası bir •Seçim mU7a· y 1 • ·ı 1 B' h --........- ..._ .-. -.--.- 1 b 1 r! ~ e nıe•eJA 

v argf anan ısçı er (f ırsız D. P. n\rIRKOYÜ ım ar u un ubunu v ~ d vardı. Ba bakan Mııl. t .• • nut· mC'\"ZUda siyaseti, anla~ılı· ,ı;edeslo ne lOI açmış bulunmat· 1 ı p•şL·tı, \.TIXH\ B 1 U"l hu pi n3 i temli ı;"kil-
kunda 30 kuruş fıyJtııı. m:.ına- yor ki, köylüye •İştira kuvve- tadır ki Malatya nutku bu mü- • "'· n d k d 

1 
· t kr 

kasasını yaptı. İçtimJi ad lct ti tevz.ıı nl hedef tutmaktadır. zayedeyi, bakınız, nerelere ka· Çiçekpazaı ındaki Vakıf İş Ha- l\luhtclıf yerlerde 89 ev soy- Y \ZİFE TAl\SITIIİ 1 de ku a· a dı:ı:ıeı mı~ ır r şe •. ın-
'ktı d. 1 l d k b ü · nı ın aatında ral••ır en ,.rev mal taQ ~anık •~e\d"t Bora ı·s '"nı te .... kiıl eden 12 kırkny e onuşmJ, •~ını, \.'e mı uz ır.a 'e ı ca 1 rea 1 e r en :.ın Burada da tekrar ede! m ki bil dar ~ot rmektcdır: '" ' ., "' '"' '" • • ~ ' "< " t d b t k J 

1 b d d ·r B ııd · k "apmaktan a111 26 i "illin mu- mındekı sabıkalı hırsız dün Ad· n p ı ' d k ıu dun ara re ın <'n a 1 r meyıo anca· P an arın :ıanı aşın a m nu:ı ı ha a şu buğday me~elesinde •- U& a)ı uç urusa nt· " ' · · 1 çe 1 ıre ·uru .• • o manın <=ehirde l>ır pl~n ızlık 
kanun hUklımlerini nas!l an'a· ko lihe levıi cdılen fazla .tş. mak, bunun için ayrıc:r karako· hakeme ine dun 10 uncu A liye lıyere se\·krdılmi tir. hrında \ azı!c taksımı lapmıır d h 
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dığını da anlattı: tıra kU\\l'tl• mahalline mas· la gitmek f~tlyorsanız e.ki ı~•j. Ceza mahkeme inde b:ı lanmıs- ili üncu Sulh CC'za mahkeme- !ardır. 0 ııraea ını ve oy ece u u 1 
K T .. k ' ·· ı·· ·· t ı d h · 1 d ıo İl • "d k 1 d k t ahı !ar t ırafından bir ar•a ve •- an un ur r.oy usun ruf bır tAbır del!ildir .• f ştıra darı geri tctlrebilirsiniz. Eğer ır. n e, angı e'· erı soy U,;U SO· çe ı are uru un a avu a . . d ~ 

den buğday piya•a)a ore :ılı· l uneti• içın ancak istı~5aı ile buı;Unü dahıı ileri götürmek Dünkü duru marl:ı hıı•ır bulu rulan Ce\ det Bora ~unları sôy- Ha an ı·angal ba•k:ınlı a, Ya ar hına soekulfl "kondud yolunlad ~1;ı1ı 

Kayıp ve 
Kazanç 
Yazdığı bir makalede Ata· 

turkii \'e· inkılıiplarımııı 
lnkAr eden Samsun mııtet· 
, ekili Hasan Fehmi U staoğ· 
lu, Demokrat Parti müştei'~~ 
ha;>siyet dh anının ardığı 
bir kararla partiden ı;ıkarıl· 
dı. 

Demokrat Parti, bu ihraç 
kararile bir Ü)C \ e bir mil· 
lehckili kaybetti ammn A· 
talurke ve inkılaplara bağlı 
huttin Tiırklerin takdirini 
kazandı. Kayıp 'e kaıanç te· 
razh·e ,urulursa içinde Us· 
taol'lunun bulunduğu ka) ıp 
keJcsi pek hıı\3dıı kalır. 

BC !\ASII, ŞEY? 
Halk Partisinin Çankırı ll 

kongresinrl(' soz alan hatip· 
lrrrlen \'edat Dicleli önund<; 
duran birkaç birinci ne\ 1 

sinara paketini açmı5, saY· 
mı& 'e ~oyle d<>miş: . 

k d B hnk Ü d ,. d · · 0 k p K .. 1 ,, at Şc·· krt "t~ ı t B k 1 'k . b k ı S gıtmenın mu a er o U5unu naca , emez... u • m n tekevı; un eder, derler .. Açıkt:m arzusun a ısenız emo rcıt ar nan .,z m, '" \ . • . .ıı ,.· emı ır: n:ı a ı ınftı a an ı a, ırrı O\ Jprfı inı bevan ettı 
lalet ettiğı mlina piy o;:ırlan ny. te Vİ"e edılen bedel için .ı.,11• ti ıle beraber )iirüyecek ·~•''• hır, Ali, lıichmet, H 'lrcttın, Alı ·- Hangi ev:leri soydu umu Gira)alp \azmanı a, o man Sı-

1 
.• 'k 1 

1 k T k k Yılı {ine g~ ,, " \' '"k rl d • '. "k Ktı IJa a ı· 'mlcrındck"ı i 1 d' h t 1 A k 1 ü 1 11 d N J& \' Dığrr taraftan cl\lımar ı tı • n o ar:ı ur - ·o --- ra \•a ıta ı• adı ve bu ~ekılde e ar asın an a yıne esKı ı • zım, mz ı · Q1 ı a ır ayamam. nca ça - ma\, vr ı rre e cc .. ınn • b
3
1i yok edılmı tir• c.ımlesini 

çinebıleceği miktarı tıe :ıp ede bedel te vi~esl için ı:le •htıra tidar partisini i~aret eıterek i· çiler grev yapm:ıdıklarını, yalnız dı •ım !:'•yaları tanıyabilirim. Son rarlıf, Ihsan F:ra l:ın ve l\tehmet (İmarın i •ıkbalinin ejler bu 

1 

.şu ı;orduğunuz. birine• 
nevı sigara paketlerinin lıze
rınde , ırmı ymarlak slı;ara 
, azar.· Şımı:lı gozünuıun o 
~unde saydık. Birinden 16 
dı~erlerınden 17 si ara çıt.· 
mıştır. Vatandaştan 20 sıg~ 
ra parası alıp ona 16 • 17 sı· 
gara satan bır iktıdarın ha· 
reket tarz. nı sızler takdır ve 
tavsıf edıniz.• 

Tesaililf bu ya; ben birin· 
ri ne\ i sigara içerim; ııcın 
de gunde ıir pakrt. .Şo)_le 
bir hesap ettim: \'edat T ır· 
lelınin bahsettiği 0 iklldaı • 
ı6 başına geçeli !100 kJsu_r 
r.un oldu. Ben bu ınnıan ı· 
çlnde aşağı ) ukarı 2-:ro pl 
ket birinci ne\ i lig:ırs al· 
dım. Ru paketlerden her 
hangi birinıle değil 16 • 17 
ı;igara, 19 slgan dahi çıktı· 
~ına rastlamadım. 

rek fıyatı ona göre fı)ArlamJk \a ıta 1 tevzii• adı ver:lrnekte- lll\e ediyor: Mehmet Ö türk :ıdındnki ahıs- ra &O)du um e~lerın dr prk 39 Çekbı getırılmi lndı~ pi n kalkar a karanlığa do~ru 
demektir.• . k dır. Bir hlıkümet ''eya bır par- - Şunların •ekmef;inize na tan paral:ırını :ılım dıkl rırıdan tane olduğunu zannetmıyorum. K R \ Kl''\'\ 1 Tı.ırnt ıdebilece i ekimde) n~lcdt i-

Toprak mahsulleri o!ısi ha • ti tarafından böyle işt!ra va- ~ l göz koymus olrlıığun J gö· bu i IC' me ııl olmak ıçin 1 le- Ol a, olsa 20 - 25 kadardır. An- KO!\ll'Tı\NI 'ILA \ E1'TE nl , e beyanatında BrolPdıye Hn 
kındaki kanun •Piya a• dan \e ıtası te··zı' etmek de •liphe;iz ıUvorsıınııı! .. • rini bırakmak mech rıyctinde laşıhn karakoldan butıın faili K 

f . t b h d • " Şehrimizde bulunan K~ra m• i raf ve suiistımaldrn bah etme-.normal ı,ı;at• an a se er ve bir sı·~.a ettı'r. Fakat mı>'TtlekC'· Haydi gidiyor ... Harrac me· kaldıklarını oylcmi krdır. mrçhul hırı;ızlıkları benim Ustu-
1 
ş k 

l f tt .. d tt" · "· b kıl \CtlC'ri Komutanı Orgenıora ı - dı ini, ifade ctmi tir. norma ıya an ne .. a e 1· tın hakıki menfaatine hizmet zat... Siyaseti' .. Mılleli 2crb:!sl Duruşma ba ka güne ıra • me yıkmıslar.• 
l d t . F k t ' d nı· k . k h .1 d . . rU Kanatlı 'e Denız Ku..-.etlerı Damad.•nı yaralıyan n e go erır. a il Kas ftder bı'r siyaset de111·1. nı'hayet rr abelın açı avasına !e\"ul mı:itır. Ce\det Bora tevkif e ılmıstır. 

bıld . · k k t h&f ' " 6 Komutanı Krıramır:ıl Sadık \1 ırır en sı ın ı .. ı 'e~a· ·kom~• çatlatma• "a mtite\•ec· edip orada yetiştirmek \"C kuv- lkı" Sanat Okulu arılacak H d" k 1 d 
h 1 ( · t b 1) lı" .~ " 3 Gıda maddelerı' n"ızam- tıncan dun VılhC'te ı:;:ıdcr.ek Va- am ı ya o an ı ut anorma gayrı a ı ır cih bir sıya ettir ki yürütülme· 'rtlendirmek iddiasını dıt bas· 
f . t d ki il mev,.,uııbahs ol • b k k ı t · Tophane \C' Ka ımpa da YC'· lı \e Belerlı)e ba kanı doktor Geçen hafta Unkapanıncll bir ·~a u u u ,,. i polfüka Aleminde müb3h i!Ö A~sına ıra ma s cmı)e:ı • h lk d "' t 1 k 
mıyan bereketli bir )'ılda dahi rül .. ft de de\lct adamı me,·kl· •Llbcraı. bir ikti!IJr p;ırtisi niden iki Sanat ol ulurıun yapıl- namesı a a agı ı aca Goka)ı zıyaret ctmı lcrdır. yaralama htrli r•i olmuc. CC'mal 
T · k k ıu · b"l e "' ü k h ı ma ına karar 'rrılmı tır. F t d b' b • ur ·oy une geçme ı ec • lerlnı· ı'•"al eden kim•eler i"ln to:ı;lün ın 25 ·unışu u :ımıyan Gıda maddeleri talimatname- 2 ınr:<ıız il \l''"E ıra ı mm e ır ara acı, mev 

ır.• 'kt b d k { t " , ' · Sehrimi de buhm:ın Teknik l k d i t r d ı d r;ı mı arı csap e ere • ıya ı tecvız edilmemek gerektir. ZI· buğdayına otuz kuru' vcrırse 'J • inın halkı al:ıkadar eden ~ı mı I\llKÜ l\1 EDILD a) ınııe er ara ın an , a ın 
ona göre Aylirlamağı• emreder ra böyle bir siyasetle ·S~hib . iktidarı 27 yıl içine sindirdik· Ö retım enel mucltırlı de clıin Beledıye tarafından b:ı tırılıp H•r ı lıktnn sanık Sabilın t:luk ) llziindt'n ağır surette yaralan-
5ekilde bir ifade kullanm ktan De\let• in yanıbaşındaki kom. ten sonra elinden kaçırmış Valı~i ziyilrct edC'rek in J edıle- para ız olarak dafıtılacaktır. i mındeki l dının, 4 uncil A li- mıştı. Damadını tabanca ile .>a-
tamamen uzak kalını orünur. u çatlar mı, çaUam:ız mı, orası d"vletçl bir Halk Partısı, o ik· eek okulların ar alarmın ne şe- Bu talımatnameden alınacak ~e C za mahk<'mC'-ınde deı;am ral•varak kaçan Hamdi dıln ~a-
Esasen koslti geçiminin tehli· pek belli olmaz amma memle· ti<!ar arkasından koş:ı.1 bir Mıl kilde trmin cdıl C(' ı üzerinde madrlC'lcr nckdıye Nrsriyat rnlı. rden duruşması dtin. sona ermıs- l alanmış 'e Sulh Ceza hiıkimlı· ı 
Jceye d tüğıi zamanlar VC'ya ketin mftlf, Jktısadi \c h:ıttfl !et Partisi ve hele adı iı~tUnde gCırUşmlıştur. Bu okulların in ı- durhığiınce hazırlanmaktadır. l!inde lap lan sorgusunu mUte-

Sigara ırnl eti kul yapısı· 
dır. Olah\lır ki, binde hir de· 
fa, içine yirmi )erine on do· 
lı:uz sigara yerlcştiı ılir 'r. bil 
gozdcn kaı;ar. Fakat ben 
'fıırklycde, değil Demokrll~ 
Parti iktidarının, herlııın11 
lılr iktidarın 'ata'lrla•t:ın 20 
•ıgara parası atarak kar ılı· 
ğında. adeta bile. bile müşte 
ri kaııklar glhl, 1G • i7 si· 
gara ''ercef'ğini \'e bunu bir 
usul haline getl•cerğini tıı· 
sn'" ur edemem, ak!ıma bile 
ı;ctirmem. 

haller için kanun vazıı b:ı<şka i)a i bUnye~inde çatlaklar a· Köylil Partisi yarın hııj!daya ne sına 054 tenesınde başlanacak· Projrkr hılh<ıssa pazar yerlerin· tır~fabiha 2 cne"4 ay hap e mah- akıp te\kif edılmiştir. 
metinlerde b:ışka hUkümkr çılır ve o arada iki komşu ha· \ermell. neler verm~ll... Va· tır. de gorünC'cck yerlere asılmakla küm-olmu tur. Arkadaşını öldüren 
tedı;ın etmi tir. Mahsullere fi· rıclnde kalan ve asıl ekseriy<'ti nn, artık siz hesap edl,ı! .. 1953 Ölü olarak bulunan lıeraber halka da verılccektir. Halıçte ba •lı bu1'ınıın bir mo-
~at tesbiti luzumundan b:ıh c f"•kıl eden .zır destan• <la bu \eya 1954 scçimlerı:ıdo p:ırt;. b rl d mühendisin duruşması 
d Of k h'k t · ' ~ cro"ınc"ı --o-- törden CŞ}a çalan Şa 3n ıı ın a-

en ıs anunudnunb ı ·mbe ·• halden çok mUtees~ır olur. lcr koylil seçmenler karşısına ki lıırı;ız da 2 ncı Asliye Ceza llakırl oy nrz fabrika ı nıühen 
... ucudü: Yıl lçın e :ık ta ub l b k ··t l rd da . ç·kıp vaadlere. taahhütlere gl Sabıkalı eroinmanlardan ls- Ha 1'çfe bı'r mahkcmc~incle de,am eden du- dı lerind('n Fethi AdC'r'i bici tiren 
day olmak iızere bir ta ım ma Evvc ce :ı~ ·a su tın a a rlştikleri sırada buğdayı~ fi· mail Ilakkı l>erman, du·n 6abah mülıendı's I"hsan Aydın'ın muha-

ht l f 1 · - 1.z:d"/\" · "bi b h ru•ması sonunda 4 av 20 glin sullere ve mu e ı nevi erıne so) " ıı;ımız gı u usus ~atını da bizzat ziraatın men· Tophane Nusrctıye camii yanın- M b kem(' ine dun III ünciı A ırceza 
ait alım satım işlerinin 1'e bu ta hUkumct yılın mahs•ıl bere- fanti, biz.zat memlek2t iktındi dn ohi olarak bulunmuştur. otör ath hapse mahkQm olmuştur. mahkemesinde devam edilmistir. 
alım satımlarda gerrk müstah kelini ,.e ayni zamanda millet· y:ıtı aleyhine puvan puvan yilk İsmail Hakkının kıılb sekte- • Al'\f:Lo - iRANI N Duruşma başka güne bırnkıl-
sil, gerek mustehlık b kımın· lerarası pi)asııyı .ı:öıönünc al:ı- seltmeğe kalkacak olurlarsa ve sinden oldü il :ınlasılmı tır. Dun saat 17.ao da bir deniz \' KINDOGU l\JUDCRO mıştır. 
dan fıyatların. tanzımi; malı ul cak, onl orc normal bır mil· ılttldan ele geçirdıl(ten sonrd kazası olmu,tur. Kaptan HU eyin ŞEHHİl'llİZDE 
lerin i~lenmesi, stand rtla~tı· b ) aa fıl·atı te bit ederek köy. vaııdlerini, tanhbUtlerinl 'le ye Bir fuhuşa teşvik iddiası Erdo an ıdarc ındekı Sahir Bnh- nırkac gundenberi hpmızde Dr' Cevat Sargın Fransız 
rılması \e bu sureUe ihraç ka lilye h:tkkettlğı tstir:ı kuv\·eti· rıne getirirlerse bunun~ ır \'e. Dolııpderede I>treotu sokak ri motorlı, Tek Nakli) at Emanet bulunan An lo - lranlan pe rol Deri ve Frengi Cemiye-
bili)etlerlnln ıırttırılmasıdır. nı verecek, intizar htlftfınJ feV· bcilindcn Konya \"e l\lalal)a mı· 16 numaralı c\dc oturan Necl4 ırketirıc ait buğday ~UkU ile şirketınin Yakındoğu mlicllirli 
Kanunun me\'ZUUIDUZU alAkn· kaladeden bir kar 'h'lSll olursa tukları hiç mi hisse almıyacaıc. Silrıim ismindeki kadın, karako- l oprilnün altından Halıçe ge- Mr. II. Gordon bu sabah Lon- tine aza seçildi 
dar eden hükümlerine bir göz bunu da blhasıta çiftçiye tev· tardır?.. la müracaat ederek, l:ocıısı İs- çerken dubalara çarparak bat- clar:ı)a ınUte\cccılıC'n hareket et Cerrahpa 

1 
hastanr;I başheki· 

atalım: zi edecekti. Iloyle dauanıl'Tla· ı mııılin kC'ndi ini fuhu a teŞ\İk 'mıştır. Yapılan tahkıkal netice- mıştır. Mr. Gordon'un bu seya. mi \e cildı•· mutehas·ı ı Dr. 
ıl\ladde 2 - Ofis aşağıdaki m:ıkla şüphesiz ki muhtelif ba· C l ettiğini iddıa ctmiştır. sinde, kaptanın dıimeni idare ıhati hükümetımızln, petrol me- Cevat Sargın ö rendiğımize gore 

şekilde buğday iırlerble işti· kımlardan ihtiyatsız harekete. lladıse hakkında tıılıkikata baş cdC'medi •i nıılaşılmıstır. Denize sclr 1 hakkında ıılclığı son koıa~ Fransız Deri ve Frengi remiye. 
gal eder: n - Memlekette bil· dilmiş oldu. lnnmı tır. 1 dils· n tayfalar kurtarılmıştır. Jaria aliıkalıclır. tine fıza seçilmi tir. Kıymetli 
yuk istihsal mıntakalarında is· Bu ihtiyatsızlıkla hüki'ımet ilım adamımızı tebrik ederiz. 
tihsal edılen bugday fıyatları· evvrlemirde çiftçide buğday 
nın, mil tah illerin s tı lann İhraç kabiliyeti• nl arttırmak Kırım Türk Kültür 
da normalin altına dil mesini mıık adı aleyhine bir battı ha· 
imlemek iç n İcra Vekilleri He reket tutmuş oluyordu. Gayri 
) eti Kararıyle tcsblt edilecek t ıbii bir fiyat da me\'ZUUbahs 
)erlerde \e tn,>in edılecek fi.>at olmı).an feyizli bir yılda btılt· 
Jarla buğday mübayaa etmek d ıva arttırarak fiyat vermek 
'e bu suretle buğday ply:ısa;ı bu davın ihrac kabiliyetini yiik 
nı korumak ve tanzım etme!· eltir de il, düşilriir bir tedbir-
\e stok bulundurmak; - Nor· dır. Ne de ol a buğdayını idare 
mal fiyatlar cihan p:ızarları <'derinden en aşdı altıda bir 
daki buğday fıyatlan i fazlasına satm:ığa imklin bulan 
ne ittihaz ederek b r r :ıma bir çirtçf ne demiye emek ve 
varmak uzere her ene h zıran a) ret sarfrtsin de önUmilzde· 
1)-ının ilk on b.,ş unrı lı;ınde kı ) ıl veya .> ıllar için mahsuıu. 
İcra Vekılleri Heyeh kar i) le nün e\ afını i.> ileştlrmeye, ma
muan en e\safta bu d \ lar i· Jıyet b"delini dü~ürme~e ve i· 
çin te b t cdıleeek fı.>at .dır cabında Kanadalı rakipleriyle 
b - Buğday fıyatlarının m:ı • kar ı k r ı) a gelmeği göze al· 
tehlık halkı tazyik d c k de· ma~a katlansın:'. 
recede )ukselme·in mııhal bı Bu ihtıyatsızlıkla hükümet 
rakmamak .. e dahili p yas ı rı .> a biitçeyc uırar tahmil etm"k 
tanzim etmek üzere t 'ıtalt \ C) ah ut Merkt'Z Bankasının kı· 

Mesut Bir Evlenme ı 
Bay Zeki Altan'ın \;ızı B yan 

~azan Altan ile Bay f'.,ı t F.cza. l 
cıbaşı'nın oğlu l\Irlıh r. z rıb:ı· 
şı'nın evlenme mer imı 10 A· 
ralık 1952 çar amba U"IU Le· 
vent'de Eczacıba ı fa'> ik:lSI sa· 
lonlarında lcra edllmi tir. 

Genç e\lilcre saade lcr dileriz. -- -

a vadeli menbal rını zorlamak 
kabıllnden bir takım muhata· 
raları, Uzerine çekiyordu. Mu
' fakat gazetelerinin bir mild 
dctt nbcri zuardan bahsetme
lerini teyiden nutuk da: 

- KUçiık bir miktar :zarar 
da olsa, size soruyorum, bun· 
d n ne çıkar, bu para:;ı biz ba
lıklara ) em olarak mı atıyo· 

jOrd. Prof. Dr. SIDDIK SAMI ONAR'ın 

iDARE HUKUKU'nun UMUMi ESASLARI 
Üç cildden mUrekkeb eseri çıktı. İstanbul Tercfime ve ' 

Neşrıyat Buro u Galata Tersane Mahmudi}<'- caddesi No. 2 
Tel: 40332. 

BUÇEL TURK ANONİM ŞİRKETi 
YO ETİM KURULU DAN : 

Şirketimizin 1951 yılı his edarlar Genel Kurulu ldl 

Amerikanın 

Avrupa 
harbine 
karışması 

11 yıl enci bugün. 11 ara· 
lık 1911 de BirlPşik A· 

merika ı\lmanya \'e tıalyny:ı 
harp il n etmişti. '1 aralıkta 
Japonların Pearl Harlrnura 
bı1'kınlarile ikind rihan 
harbinin ı;f'yri değişml~ti. O 
zamana kadar AHupa har· 
bine müdahale etmi~'m A· 
merika bu suretle ayni har· 
hin iı;lnıı girnır.k 1orunıta 
kalmıştı. Çıınkü .>İne ayni 
.ı:ıin, Japonya, Almanya 'e 
ltalya arasında bir ittifak 
muahedesi imznlanmır:. a)rı· 
ca Alman ·a \e ha1)'8 da A· 
merikaya harp ilan etmi ler· 
di. Reis Roosc\ clt, j ngllte· 
re Kralına gönderdiği bir ı 
mesajıta §Unları ııih lr.mlşti: 
.nünyaJ 1 harbe sokan kııv· 
\"etler, ne kadar kunetll o· 
hırlarsa olsunlar, hiir mll· 
Jelterin sarsılmaz kudretle· 
rine karsı gelemezler.• 

TÜI.RENTÇİ 

r 

iktısadi Jıa,>ah gıimtcn güne inkı:şaf eden Adapazarı yeni bir baokn:ıa ka\115ınuştur. Ru 
banka Adapazarlıların ı;abırsızlıkla bekledikleri Yapı le Kredi Bankasıılır. Daha ilk gün· 
lerden itibaren halkın büyu k ra bet 'c alAkasl)le karaılanan Yapı u Kredi Ilanknsı 
Adapazarı r;ubesi ile memlekette ~be ,.e ajanslarının kırk ikincisini açmış bulunuyor. 

'\'ukarıdaki resim ban kanm Aciaııazan §\!besinin açıldığı gün alınmıştır. 

Derneğinin kongresi 

Kırım Türk Kültür Derneğinin 
enelık ilk kongre i eski Emin-

:: 1 onu Jialke\ inde yapılmı tır. 
Zaman zaman hararetli müna

ka alara sahne olan kongre, ge
çen devrenin faaliyet raporunu 
alkı larla tasvıp etmiştir. ---.--

{-TAKVİM-) 
11 AR \J.lK 195~ 

PF.RŞEiUBı~ 

AY 12-GÜN 31-K \SIJIJ 31 
n l\Iİ 1368 - KASIJ\I 2~ 
HiCRİ 13il-RebiıileHel 23 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSAM. 
YATSI 

1MS.\K 

\'asali 
07.14 
12.07 
14.28 
16 41 
18.19 
05.29 

Ezani 
02.33 
07.27 

09.47 ' 
1200 
01.38 
12.49 

t1aıottm!u 16'ıdtr len ~aıı re 
rt•lmltr beaıtıın, b.laııma'1n 

Yedat Dlckli beni hf bu· 
'ursıınlar, slya~i prııpag·ııı· 

danın bu kadar ölçüsuzıınc 
ilk def demlye~lın amma· 

eüç rastlanır. 
!\E ZAmJl:l! 

hmitte bir cllntlc kılıc, 
bir elinde kama olduğu hııl· 
de •Adnan l\tcndrrc·s: oldii· 
reccğim• rliye bağT.m 1 ir 
l\u) ıik Ur,~.ı ru yaıı; .. lannııs. 
J:ıkalanınra da • Yas"'sın pi· 
~imiz. ustndımız Ne.tip Faul• 
diye h3:ırmış. 

Bu kaıt.ır külfete. hu kıı· 
llar güruiliıl e hl~ Hızuııı 
yoktu; c;ağa sola ptl ı ı;allı· 
acagına, ıunu bunn oldurc· 
ceğlm dl)eccğinr, fiıı.}'u({ 
Uoğu'ru ı>lclıığunu anlataca· 
ğına sadeC'e pirinin, iistadı· 
r.ın Necip Fazıl <ıtlluf,unu 
'>Ö)lese:,dl, kcnd!c;lnln nrı 
nıal olduğunu herkes anlar· 
ılı. 

Sadun G. SAVCI 
ON KEI.İl\IEYI.E 

fstanbulda lOi .OJO saiııka· 
lı varmış ... 

On kişi birlesmiyf'llm: A· 
ramııdan birinden şıiphc1e· 
ı eceğiz! .• 

T,\ T' TSf.Rf 

TEŞEKKÜR 
Sc\·gili eşim \C karde;im ıta· 

sim Ha:, rl Cıngi'nin gerek l>· 
tanbuldan ve terek·e Ankararlall 
gelerek cenaze tôrenlnde bulu· 
nan do,,t, akraba ve ) akınları· 
mı~a geleme)ıp de bu acınıııB 
uzaktan mektup, telgraf \'e te· 
lefonla ittırAk E'd"n ) ıne aile 
do tlarımızla çelenk gonderıne1' 
gıbi llıtuflarda bulunan ~akın· 
larımı~a ayrı a)rı te7 kkUrde 
f71'!enızin tava·sutunu riC'3 

ederız. E 1: Arife f:inr;i 
Kardrt'i: Asım Ha.>ri Cin!(l 

- Beni affet Bencdlcte! oe-:"I 
dl. 

Bcnedicte'nin o anda sank• 
gözleri kor, kulakları sağır ol· 
mustu. Delırdı ıni sandı. (Be· 
ni affet) dı,en Ro-ine idı Ro 
sine na ıl o.lur da af dılcyebı· 
lirdı? Bırkaç adım at p onJ 
)aklaştı. Kar ı ında duran ka· 
dın siyahlar ı;:ı:ı mıs ve a~lıy!>r 
du. Blıtiln geceyi trende \e u 
) umadan gcçırmiş olduğu sac· 

toplantısı, gündemde yazılı husu !arı gôrilşmek üzere 30 A· 
ralık 1952 tarihine rastlayan Salı gunü fiaat 11 de Ay
vansaray, Abdülvcdüt caddes lnitı 121 numaralı mahalde ya· 
pılacağından hissedarların te~rıflerıni ve toplantı günün· 
den en geç bir hafta evveline kadar sahip oldukları hisse 
senetlerıni Şirket Merkezine levdl ederek i:İri~ kartı alma
larını rica ederiz. 

GÜNDE 1: 

- Her ne ise. Mademki size 
benden bahsetmış. Demek ki 
ona ıstırap çektirmis olan sev 
g!:lcn vaz geçmiş demektir. 
Yahut ta vaz geçmeğe nıyet 
etmiş. Ona da razıyım. Eskı 
defterleri kapanacaktır. Acaba 
ne zaman doncr dersiniz? Ça· 
buk gelir mi? Her ne ise o 
eski hesaplarını görsün, işle· 
rini halletsin. Biz de keyf ımi
ze bakalım. Acaba yarın gelir 
mı? Ben her halde onu bugün 
J>eklemiyeyim de yarından son 
·ra bekliyeyim. Öylesi daha iyi 
olur değıJ mi? 

* 

yaramaz oğlan da gelmediğin· 
den kalsın. Biz ça:, ımızı ıçe· 
rız. 

Benedicte genç kızın kolu
na gırdi. Yemek odıısına doğ 
ru )Ürudliler. Nicole i;ok ke. 
:,ifli \e tabii idi. Ö~le gUlü:,or 
ö)le konu ıı)ordu ki endi elı 
anne bile onun bu neşe· inin 
tesirine kapılarak her ŞC) i U· 

nuttu. Adeta içi ferahladı: 
• \man ne hoş ne se\imli kız!o 
CL' e kendi kendine se\ indi.. 
Bu telgrafın kotu bır haber 
getirmemiş olduğuna Adeta 
inandı. Yalnız bır aralık yine 
dü Unce:ıc daldı. 

Nıcole bunu farkederek il-. 
zilntiılü bir tavırla sordu: 

- Yine ne<len mahzunla:t.ı 
nız? 

- Mahzun değilim e\ ltıdım 
BılAkis çok memnunum. J>hillp 
pe'in sizinle mes'ut olacağına 
ınanı)orum. İstll.balden emi 
nim artık .. 

tı. 

Ertesi giinü rlediğınl ~aptı. 
Geldı. Haber .> ol.tu Fakat me 
rak etmedi. Daha erte i giinü 
cndi!ie)c dtıırtü. Adeta Uziilme
ğe ba ladı. 

Bcnedıcte o gece hiç uvum ı 1 rının darma dağınıklı~ından 
dı. Erkenden kalktı. Odasını \ e başındaki şapkanın yas ılmıŞ 
toplarken a ağıda bir a:ı ak E'- olma ından belli ıdi. IU>r halde 
i duydu. Hemen inmeğe ha büttin gece trenle seyahat ede 

zırlandı. Daha :ı ııkarıdan· rrk oraya kadar gelmıstı. Tek· ı - Şirketin 1951 yılı yönetim kurulu ve denetı:i rapor
lariylc bilanço ve ktır ve zarar hesaplarının okunma. 
sı. 

2 - Rapor ve hesapların tetkik ve tasdiki ile Yönetim 
Kurulunun ve denetçi! rın ibrası. 

3 - 1951 yılı neticeleri hakkında karar alınması. 

4 - Yönetim Kurulundan a)Tılan ijyeler Jerine yenileri· 
nin seçilmesi ve Yönetim Kurulu tahsisatının tes· 
biti. 

5 - Denetcl s~iml \e Ucretinin tfı.>-ini. 
6 - Yönetim Kurulu iıyrlcrine Şirketle is yapmak husun· 

da ~rtki vc>riloıe i. 

Birbirlerine pek çabuk ısın· 
dılar. O karlar ki bu hale ken· 
dıleri bllc ea&tı. Bir aralık su
sup birbirlerine baktılar. Ni
colc gülerek: 

- Sizi ancak 
gördüğum halde 
bir ... Bir .. Ne 

iki ilç defa 
sizınle tıpkı 
C:ıye) !m bil· 

1 
mem ki. dedi. 

- Bir e' lAdın annesile ko
nuştuğu gibi konuştunuz. Öyle 
değil mi? Haydi öpüşelim. Şu 

Benedicte gelecek gunlerı 
taha~yül ederek memnundu. Ha 

\'a serinlemiırti. Simone gelıp 
pancurları açtı. Nicol ile ~unu 
kar11rlaştırdılar. Genç kız her 
giın saat heşe doğru gelecek 
\'e Philippe'den haber alıp al· 
madığını annesınden soracak 

- Ne ak 1 şey! Nerede ol 
duğunu bile bil mı~ oruz. Yarın 
sab::h erkenden gelsem sizi ra. 
hııtsız eder miyim? Belki sabah 
po~tıısıle bir mektup alım. De· 
di. 

- Geliniz. Hiç rahatsız ol
mam. Bilak• . Sız n de ne ka 
dar hzüldtığünüz!i tahmin edi 
yorıım. Ben de öy.e.. Çok il· 
zülü)orum. 

- Nıcolc! Yavrum sız. misı rar: 
n.z? Diye se ... lendi. - Beni affet Dedı. 

Fakat olduğu yerd mıhlanıp Benedicte bu defa artık bu 
kaldı. Ayakları sankı do eme sözleri duyduğuna emln oldu 
tahta ına yapışmış gıbı hare Kin ve nefret dolu go ıerıle 
l.etsizdi. Butun kanı be:,nlne nosine'e baktı ,.e sordu: 
hücum etlı. Soğuk terler dök 

- Af mı' Neyi affedecek tti. Karşısında duran mahlukun 
üzerıne atılıp kcndı..inr hucum mışım? 
edeccğıni sandı. Fakat o kadın Öteki nefes nefese ilA\ e et 
ellerini kavuşturarak bitkin bir ti: 
sesle sadece ona· 
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~..,=------
Fırsat bu hrsat. 

l lıısan hakları günü 
düıı kııtlandı 

Dün, ainsan Hakları Günu:. renle açılmıştır. 

Korede Türk 
Erlerinin bir 
Zaferi Avrupa 

Ortadoğu İngiliz 
yardım etmiyecek 

idi. Ayrıca gece saat 20.30 da ıs. 

şu ımıhalefct ııaı ti i ;ına· Bilindiğı gıbı, Birleşmis Mıl· lan bul Teknik Üni\ersitesi Rad· .tnl:aro Afıın" 
yasanın yaşıy:ın dile çc\' Jetler genel kurulunun 950 )ı· ~osundan U 'F,.SCO'nun manası- Seul JO ( NKA) _ 8 kişilik 

1·ilıncsini ni~·iıı lstcınc1 .. an· lı :ıralık a~ıııda \crdigi hır ka· nı bclırtcn bir konuşma yapılmış bir de\Tİye kolunun Çinlıler ta· 

Ordusu it~ anııyorııın. ıt:trla 10 aralık larıhi • İnsnn lır. rafından sarıldığı ve sün~li hÜ· 
Jlcm bir taraftan .ııı:ıy:mı Hakl:ırı Gıinil olarak kabul c Tr~g\'c I.ie'nin beyanatı cumu ile Türk askerlerinin <a· 

Yazan: E. T. 
tetkik crtilmi~or, lı.ıklarınm dilmiştir ı Ne\~ork, (Birleşl!lıS Millet· limen lıslerine döndükleri bugün 
çigııeııiyor ıli~ c lı::ınıın, lıur· Bu muna cbclle buHııı hijr lrr). 10 (A.A.) - Insan hak· açıklanmıştır. Vak'a şöyle olmuş * l\lo kou elçimiı ı~aik ı i~f't, deıııokı asi fniızcleri mıllc!tlcrdc oldu u sıhl mcmlc· ları be) nnnamc inin Birleşmiş tur: 6 kişilik bir deniye kolu, 

}l \'rUpanın -taarruzdan konın Hozar dün itimatname i- Yaşinı;ton, 10 - İyi habl'r alan Amerıkan resmı makamla- ortalığı doldııı ııı. ketımııdc de toplantılar tertip Mıllcllcr Genel Kurulunca ila- çanı~ Necdetın komutasında 
A11oclat<d Prt11 

1 
ınası için bir A\ rupa onlu- ni ,ermiştir. rı Amerıkanın Orlado{:udaki inı::ılız stratej ık bolgelcrınin ko- Hem de cHğcı· lar.ıftan kc· edılmışlır. nının dördıincü ) ıldönümü mü· düşman \aziyetini teı.i:.k etmek 

,u kurulması isteniyor. Bu hu- * 1\lı~ır anayasa~ının degiş- runmasına ~ardım etmek üzere bu bolgclere uçak \C askrr limcsinc ili tirmck i temcı- ŞrhrımızdC' Turkıye Muallim- nasehcti)le beyanatla bulunan fizere iperlerinden sessizce a)- • 
: ta toplantılar yapıldı, göriış- tlrilmesinc karar \eril- )·ollamak ni) etinde olmadığını bıldirmışlcrdır. lcr. l r Bı lı .ı taıafınd. n tl'rtıp C· Genel Sekreter Try~c Lie şun- rılmışlardır. Bir ha) 1i ilerledik 
~ler oldu, nlhnvct bir anlaş- mı'çtı'r, k Halbuki 01111 hır )aş.ıpıı dılen toplantı da saal 17 de Bır- l:ırı söylemistir: ten sonra düşman mermilerinin 

llıa • • Bu makamlardaki sahsı)ctlcrın fıkırlerınc ı:oı<' Anıcrı a 

'•ı Ya unldı. Anla mnyıı göre clile çc\ ir t'k, bclkı oku) 1111 l k Lokalmde ) pılını tır. •İn an hakları be)annamesi· etraflarına düşme.;e ba.ladığını ., ... * Tunu~ \P. Ct.1.airde karı- duny:ının birçok bölgelerıııde kiıfı rle1eccde ınes'ull\ct altına 1 · ı ı ka· .. an~a da "' nıpa onlusuna 

1 

anlarız ıl:ı tntbikın~ ıa :ı~ ı· Top! ntıda Pror. Sulhı DOıı- nın b:.ıtun dıinyada ilanı bugün görlince. tel izle mültefıklerden 

i llılacak, bu ordunun çcrcc,esl ~ık tıklar deum etmekte- girmiş bulunmaktadır ve ;:ımdıki hplde ) enı mcs'ulıyctlcr<' gır- 'eı iriz. mezcr, m n lıaklaıı bC'~anna. hep i a\Tt diller konuşan elli bu top ateşini suslurmalarını is· 

1
t ndc bir Alman onhısu da bu- ilir. meğc taraftar dcğildıı-. EC\'1:1' G( ım il\' mc ını hukukı lıakıınd:ın tct- mıllct tarafından tanınmakta· terken üç taraftan birden Çinli 
tıııacaktı. 1 * Dış İ~lrri Bakanı ruat Londrada bazı İngilız resmı ah 1) ctlcriııın Ortado,,ud.ıkı kık ederek so yal adalet tlıe· dır. askerlerin ani taarruzuna uğra· 

1 
llay)j zaman eHel yapılan an- Köpruhı bir .\rap gaıe- :ıskeri ve mlli nıes'ulıyetleri p:ıyla~ınak uzcrc Amerıkanın bu rınclckı tc:;ırleri ctıafınd:ı dur Her nekadar kanun hükmunü mışlardır. Derhal \aziyet alan 

h~şına}ı, im
7
.a cclt'n ııuıetıerdcn '"~ine he}·anaıta buluna- bölgelere asker yollam:ı~ını •arzıı cttıkl<'rını ~oylcmelcrı uze- (eza KanUOUnU muş \e bC',pnnıımenııı kabıı' h:ıız değılse de bu beJanname Mehmetçikler mukabele ettikle-

, r. kısmı ınsflik ı>tli: fakat .-n rak Tiirkiye \ "l' ,\rap rine ,\ıncrıkan nıahfillerı hu konıırl:ıki fikirlerini açıklamışlar- lunıi, a rımııı dığcr :ı ırl::ırdan arlık de\ !etlerin :ınay:ısnların· ri sırada komünistlerin gittikçe 
,ı. d ıle\ letlf'ri ara ınılaki mii- ı · d. ı k f' · d dl l d d. ki t kl 1 ~a e a13kalı iki mrmlrket cl'an ılır. 

1 

a~ ır:ın ıa ıse o ara· 'ası ... ın· ıı, :ın aşme arın a vr ı~er ya· aş ı · arını \e ça\ uş arının a 
Ilı t'i bir karar \'('rc medi. Al- na~ebetlerden bahsetmi5- Tadil için bir dırmışlır. \CSİkalarında yer almaktadır.» yı:ğından yaralandığını görmüş-
0 anyllda so~~·alistlf'r büylr. bir iir. M ıs 1 r anayasası T M T f Daha sonı :ı Dr. llalıs Özgli. llirlcşmiş Milletler Genci Sek le .. dir. Bu sırada ça\'UŞ,° ~üngii 
.;:ıı tr. kilinin nlryhlndedirlrr., , , , , Teklı"f yapıldı ı Doçent Mahmud Belik 'te \sı retcrı, i:ısan hakları be)anna- takmalarını \e taarruz clmeleri-
I rıanıf'ntoda yapılan göriişme- lsraı'I t::ın K<'m::ıl Tosun konuşarak !:U I meslnce çıizlcn mü~av:ıt. uhuv- nl emretmiştir. Taarruza geçen 
~l'de şldiletli itiraz.Iard:ı bulun- Degvi<firİ(İyOf ToplanflSI biffİ 

1 

nun mjnasını bclırtmışlcrclir. '<'t ve hUrriyet idt'aline ulaşmak Mehmetçıkler beraberlerinde :)a 
,., 1111ar, bunun neticesinde anlaş- ( h b k 'f T k 0 A Yınc "in an Hakları Giınun için düma mcmlckellerİ\'le top· Tnlı çavuslarını taşıdıktan başka 
kabın reddedilmesini lGG ) a um ur a< an 1 T rJ: Uotııdu A n 1 f 1 ' 1 " hn'•... dtn . ılola~ 151\ }(' t: .N ESCO'nun istan- tulukları~ daha yana('a1' pek çok~ Ü~ Çinliyi de oldtirerek biç ıa-
d alr'l. ı 179 reyle reddettlnnişlcr-ı 'f Kahırc?, 10 - l\lısır Başbak.ı- iz.mıı, 10 - Ilı gundur top. Ankara, lO - Hıze mıllct~ c. bul B.tım cl Jı:bırlığı büro u ta. ı:e, teri olduğunu belırtmıs \e yıat \'ermeden hareket noktala· 

Y 
• tf" nı General :Muhammed Necip lanlılamııı clC'vanı cdPn Turkı~<' kılı Izzct Akça!, 1:urk Ceza Ka· r fıııd:ın Olgunla ma Enslıtilsu bu prcn ıplcrin \akında bütün rına dönmüşlerdır. 

Alnıan SOS"\'alistlcrl Almanya., emın e 1 dlln gece sabaha karşı, Kahire l\tıllı Tııleb(' Fcdcrao:;yonu Genci ııununda ~ok mtihım degışıkl~k- alonlarında tıazırlanaıı \e insan mcmı kctlcrin ~kullarında ölt· E l cnhO\\e~ ~le. ı-\rlhurle 
~ • d d b. k Jdare Kurulu bu "eec geç \akit le ya~nıak uzcre hazırladı 1 e h klarına a t rl':;ını Jlc kıtapları rı-tildi~irıı görmek ümidini iz. gonışccek 
li • ne uretle olursa olsun, ~ı. A,• ıated rre.. ra yosun a ır onu ma yapmış 

1 1 
b ., . t'. 

11 
bırçok mıllet\ckılımızın de ım· ıhtı\,l C'den e~ saat lG de tö- r:ı 1 ·~r .neleno• kru\·azörfinden tel· 

0 
hlınnıasını i ternlyorlar. · Bir Kudiıs, 10 - İ"'rail Cumhur- \'C Iı ır anayasasının fe~hedıldı- ç:ı ı n~a arını ıtırm! 11 

• c are zalamış bulunduğu bır kanun - r c mı ır. sizle bildirilmiştır. 10 (AP.) -
lrl'dunıuz olurs:ı doğu Ur b:ıtı başkanlığına seçilen 67 yaşında- gini illın ctıniştır. h:yC'lı bugun ele gu~drm t:Pre- lekhfıın bu lın llu~ ok )lıllct A A f • ı • B ı d \'eni Başkan General Eisen-
ltt asındaki hfilıira kalılmağa ki Ben Z\'İC bugıin İsrail parıa- General Necip, hu konu.ma l!ınce federasyonu alakadar C'den I Mccfüı llaskanlığına sunmuştur. , y emız, zmlf e e iye howerle Amerikanın Uzakdoğu 
tlı ttbur ol11ru1., onhımuz bulun- mentosu huıurunrla aml içmis- esnasında _yeni hi.r anay~sa ha· kararlara 'ıırmış, _bıl~:ıss~ '.fale- lızct Akça!, bır muddct e\ vel ku\'vetleri eski ba~komutanı Ge-
ı\ ~~a tarahız. kalırız· divorfor.ltir. Törende kabine mensupları, zırlamak üzere bır komısyonun he ll?ı~kasının ılk llUVC mı nı:- do Tlirk Ceza J\:ınununun iı;tı-1 Ustaogvlu'nun Başkanına ı"şden neral )1ac Arthur arasında teati 
A 3
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hı ram anda orılu tc~kilinin mPnılt'kelin ilcrı «elrn siyasi 'c kıırulrlııguıııı vr bu koıııısyonuıı 1 mak 1~111 doncr bır ,ı,;c~~ı:ıyc tc nıa hıık!ımlcrı ıle mala k:ır,ı edilen mcs3J·ıardan sonra E i-

...... o . • 1 s· " rüsulmu t . ı . 
ııa~b"'~sına sebep oı:ıcağındıın ıııensııplar• ııa11r bulunmuştur. ılil\ e elıniştiı·. ~, ··ıc:ı \:ılcbe y~ırtlıırının <1~1z~ - madde k:ıçakı:ılr:• ~ ap:ınlııi' hak· rat ı na mu alif Elçekti ri ld i görüşmeye karar vermiş bulun· 
ıı "1anyacla eski militari t. ruhun 
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dini sımalarıylc korrliplomııtik pek yakında faalıycle .ı;:cçcceğınl ınıııı nıcsr. <' 1 ,..o ~ 111 
• icJrncrı suçlar ve uyıı~turucu 1 lh h scnhower General Mac Arthur'le 

Sf'dıyorlır. Ye'lli ('umhıırba~kanı: Mı ır lla;ıbakaııı. 1!123 An:ıy;ı. lılme~•. ıçııı lıukü~cl nczc ın. e kınclakı {i.ı, 5G, 68, !iD, 80 inci maktadır . 
.\ llu fikrin ale) hinde bulunan ı o Sulhun miıdafa:ı edilmesi r.1- snsına göre Parlamentonun icra ll'şcl?b~ e gcrılmcsıne kaı :ır 'e· maddelcrının şıcldetlC'ıtdırılmesı· 11 
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"' General lac Arlhur Başkan 

, lıııanlar şu cevabı ,·eriyorlar: z?n~dir.~. demiş Ye İsrail de\'le- kuvvetine. icra kUV\'l'tinin de rılmı tır. . . nı ta2 ammun eden bır kanun .ı\nk:ır:ı, 10 - Sam un millct- fzmıt, 10 - hınıt Belediye Eisenhowere Kore harbini $Ona 
d()l'dunııırnn bulunmama ı hbi tının dunya sulhıınu gcrı:ekleş- Krala tiıbi olduğunu bclirtm: ~u :ırada \t:ıturk :~kıta:lırı· teklıfindc daha bulunmuş \<' hu \•ekilı Hasan Fehmı Uslaoğlunun il)elcri arasında cıkan ihtilaf erdlrmiye matuf olduğunu iddia 
~in ile batı arasındaki ihtillir- tirmek için kendisine düşen rolii \" bu saycclc Kralın mr.s'ulıyet- nı ınkAr eden Has~ıı Fehmı ys- teklif komi )Onlardan gcçcrek\Denıokrat Partı Yuksek Ha)si;:ı.et )Üzünden cifle encümen halinde ettiği plAnı izah edecektir. 

1 
il uzak tutnmaı. Bilakis n\em- oynamak azminde bulunduğunu ~iz bir lıükim vaziyeLlnc girdiği- ~aoğlunun ~en:okrat P~rtıdC'n umumi he\C't ıntıkal etmiştir Dıvanı tarafından partıden ihraç çalışılırken. Beledi) e başkanı Aralarında me\·cut eski gi:Viiş 

tlı:tt d h k • • • ,, belirtmi tir Yeni Cumhurbaşka il s····lemic:tir ıhraeı umumı hır scmp:ıtı teıa- . • e . · edıldığıni bildirmiştim. HaysiyPt Sadettin Yalım hakkında baz.ı ayrılıklarını bir tarafa bır~l:an 
ts a a cabu 1 tılaya u,,rar. · . .:- ' 1 ,0~. -s • .. • • bürüne sebep olmuş ve mart so .. - luet Akça!, cım. dı yaptı :ı '.<' dı\anı Us•ao"lunu. par~I ttı1ü. •olsuz hareketlerde bulundu 11u Eisenhower nazar günü Gencr.:l 

kt rnllitarist ruhun uvanma ı - nı. komuş Arap de\•letlerın ı:ııt- \ Ana•"ltsacla bulun alfıhı " J 
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" 11.a e:ı· t-kı i ı· ·ı 1 1 t . r enı J nuncln Snmsıınd:ı toplanacak hu- genı çapta de •ıısklıklC'r dC'rplŞ ğünün mıl!ıyct \e dın prensip- iddiası He İçişleri B11\anlıj?ına l\lac Arthur'e u me 3JI yolla· 
dııs~ :~;;;,~,.:~ıd~~~;:ı:n~~~~~: t~~b~~ c:~~u:. ey 

1 arı sıy:ısc 1 
yeller halkın clınde bulunacak yük kon~r,. sonunda bır miting eden bu k:ınun trklıfıııın de bı· lcrıne 3 , kırı hareket etmek su- s kl'ı\' tte bulnulmuctu mıc:tır: "' 
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\l' lem ıli bıı· hukumet kurula· tertibi k:ırarl:ışlııılmıştır._ Genç. rincisi 1·1e bırle tırılm<'sıni 'e çu ıle ihraç C'tmı tı·r. İı; i lcrl Bakantıı.ındıın gelen • Uzakdo7
'U ve bilhassa Kore 

L ~ından bövle bir endi e"e ma- oçmen er mcsc esıııe enıas ktı ., ., q~l Yoktur. . • eden )eni Cumhurbaşkanı şunla- ca r. Jcr, ırtıca \e Turk ınkılaplarını ber bercc müzakere ini i temek B k Abd il mfifctlişin ;:ı.aptığı tahkikat so- harbi hakkındaki tccrübelerinız-
)) Diğer taraftan. haber 'erıldi- ink:ır edeıı şahıs \C teşckkuller . u arar. 'J ~ :ıh Ay.le~lz nund:ı Belediye b:ışkanına i nal den istifade etmek ve Kore har 

lr Alnıan nrdu·u kurulmasının •- Çıkış kapılarının lrn.ra.lı l!i .. t k dd l 13 14 k 1 1 " ıo. 1ı iler taraftan Fransada ıla rı söylemi Lır: ~ine "Ort\ yeni Ana~asanın tan· hakkında hazırladıkları be~an- tedır. Bu yrııı lcklıfle .ttıdıll is 1 harıç, Ha~ ı~et Dırnnının ıttıfa-,edilen fiiller sab·ıt no··ı"ll··ıdu··,,u··n- blnı' son:ı erdirmeye matuf oldll · 
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1 
zimınc. V:ıfcl Partısi de dahıl ol nanıt'yi ~arın sabah basına \ere- rncn anım ma c en · • ıy e a ınmıştır Ha~ ıyet Diva- den kt'Yfi•·et lç işleri Bakanlı- ıtunu sö•·ledir.iniz plAnlarınızdan 

dıteııı al ht 1 el K olmadığı \'e şa ıs hurr yctının . d v ı Abd 11 h A · ~ ~ 
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ııı·· ey ar arı Yar ır. .,. _, ,,, 
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k ti mak iızert?, blıtiın partılcr iştı- ccklerdir. 15, 16, 21, 46, 47, 48, 51; <ı9; !11n an x a nız u a . ytcmız ına bildirilmi", dün nk.~am Ba- benim \'C .) ardımcılanmın fayda 
uııı~uer, sns."all tlAr, radı·k.~1- me' cul. h.uııınuıı.;u mr.m e c er- ıhla z 1 • t ., it ·• " " d d 
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ı r:.ık cı\cccklerdır. 251; 2.')4, 258; 264: 268; 271; 414, r cc ası 'en mesını ıs cmış- kanlıklaıı «elen bir emirle sa. lıırmalarını sağlamak İl'2r<' sı· 

r, Cunıhu • "t'l t n lk Hareke. en gıttıkı:c a ıa az a ı;:ıyıı a u k .. d d d.. tır ., 

lıllııin bir kı~~ı. ç Dr. ~aullr.'dilrr göçmen lı('klrmekt<',.Yİz . .Bıınıınl~ Knhire J-:1çiıni1. (;cnl'ıal S U ar a un 4b, 416, 418, 419, 429, 430, 431, ' detıin Yalıma işten elçektiril· z:l'le karşı knrşı~ a görlişmeye 
tırıun al ,
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ht'r:ıher kapalı m!!mlr.kellt'rclekı l\'eriple goniştıı i 448, 4411 • 4.,0; 451; 466; 49oJ, İng iftcrede .. d ıniş~yr. llclcdıyc başkanlığına h 

7ır olduğumu bildirırim • 
l>artl,inl e) ır.ın e, ır c~.d ı.· ·' ı a din kardeşlerimizden iımidi kes- G b" 1 !'16 4!.17 4!l8 499 500 459 o71 sıs yuzün en bugu.nlcrde İç l_şleri .Bakan!ığın- Bu mesaja General l\l:ıc Art-
\o n .orııeaux a..ı son . d ğT z· l d b' Tuı kl\Cmın Kahire Biı~ uk El· ece lf ya 1 • • • • • • 106 k'ıc.·ı o"ldu" c:ı hır Yekıl tayın eılılccektir. hıır p:ızarte i günü şu cev:ıbı ~ol. 
t

ltgresfn 3 a JIArr'ıot "'ıb"ı mııtt'- mış kc 1 ız. k·•
1
ra 0 

•• n :ıdr' ka ız- • inci maddelerdır Y l t 
1 " '" ' .. ı c me rısı "'uat Hulüsi Tu"a.' ·· huguıı · O'k .. f'I · Al amıs ır: bir lı "k~ t il h"I b ere a' u~ına • an umı ı s • ~ ..- ., Y d 1 cc ı tator» ı mı man- F'k' 1 . k • f d·ıı. f;ı. u ıme :ı amı ı e u . l rd . Mısır Bacbakanı General .Muham an 1 ı - 1 Londra, 10 (A.A.) - Gc,.en .. . . • ı ır erıme arşı gos er ı,,;ı· 

-.re ~idd ti iti t • ti mış " ır " • d 1 · il 'd d 1 · ·· k .. e e raz. c mış · nugiınku torrncle Bulgaristan med Nccıbi makamında :ıiyarrt . . .a & a... cuma gunilnden salı sabahına l ya a gosterı ıyor nız t:ı en ° ayı sıze rnuteş~ •• 
transı-'a bu'yuk bir k15n11 hl k c1 hil b 1 1 1 .,..- ~ ı . d ı ı kirim Kore harbinin m l\"affakı· ıı~ u nn • hariç. Sovyet o ·una a u- etmış \C ,kendısb e saat SU· Ush"Udar, A)a1ma maha lesı lslanbul F \ rmon Demr••ı ,,a ar ngı tere)ı kaplı) an bü Rerlın. 10 (AA) - Sinema ~ SUrr.lle olıır.;a olsun. hir Al-ı tlin memlckcllcı ın dıplomalları ren bir ;;oruşmc yapmıslır. Tulumbacılar sokak 19 numaralı 

19
;? __ 1n.,., 1 

" 
1 

• u.k sıs )Uzlındl'n 160 in an ol· ı dırcktörlcrinden Kar] Jakob, Yl'tle sona erdirilme·i dünya bR· 
,. il ordusu kurulma ını Jstcıni- haz.ır bulunmıımı tır. u ~,.,., nıe\ ımının n(:nın ana hattını tcşiil edebi· 
•Otla .. Jlıı "Ortı~mc hakkında '· rtkılı uç katlı Şeytan Hoca ı mı ık \lıoncmaıı rı1u~lur. bugun Ch. arllc Chaplin"e hitaben lir kanaatinde\, im.• 
h'ı. r. Boyle bir le kilahn :\.mr Poloma J r:ıll cfri,iııin "Orİ ~ l 1\1 h .,. t tt k b kt t ·-qt ı ı - • " kaymaklawan 'cı ılrn m:ılum:ıt'I anın an, 11 nrrenı • 3 çı~ a aı S nfon k Kon rı Yalnız Crovdon'da ııaz.ar 'ile ne re ı 1 açı ır mc up a, --~-- -
lıııll 1 anıı Fransıı a askrr 'ar( 1- ça~rılmıı~ını i5tcdi "orc, Bu.vlık l~lçi ılc ?ılısır Ba mit tamamen y:ııımıstır. Yan"•· me~hur komedi artıstını, sınc- etmışlerdl. Şimdi ıse, ben Al· 
~l 1 azallmnsı ihtimallııdf'n dt' \'arşova. 10 C \ .P .) - Konıu- bakanı, 'l'ürkıye ile ?ılı ır \C di- nı 1 ı;ond1lıım3c0Gc a1ıı ;n1

. ılIGıınc ş5er1: tCr1nlı .ı 1l fü·~iıt nr~ tpazarksı gunlerı 53 kı 1 olnıUş- mada ·Dıktatör• fılmlnın ılk d~- manyada, sinemamda bu fılmi 
~ lıca endi e edi}orlar. nu \n- nist Polon)a hukümcti İsr:ııhn {:er Ar:ıp dc,lctlcri arasında 11• er erme en sa)ı ı "e ı~ ıın: o ..s a }an pı}ano ur. fa goslenlmc gal:ı mU~~mercsı- ılk defa olarak gostermeğe ka-
b l'ct de\·am ettikte, mın akkat \'aı ouı orta elçisi Ariclı Ku· 

1 
t er muza kerelere gor enkaz. :ıllında kalarak dızı 'ırtıyozu Sıs tabak ı 0 kadar zehırh ne da\ et etmekte ve şo) le de- rar \ermis bulunuyorum.• 

bir haı şekli bulunsa hile, e!:a\lı bo\"y'nin ı:crı çagrılmasını iste- ~ı ması mu.:ıl 3~ kınlmı lır. Yangının sobadan r.osn:-.;o ORİZİO meklcdir: Bilindiği gibi, Şarlo'nun, Hıt-
lr Avrupa ordusu kurıılma.-.ı miştir. Basında bua:ün cıka~ ha· emas etmı§ er ır. çıktığı t ahmin cdılml'klcdır. Programda Bııch • \ ıvaldı idi ki, Snithfıelc'de h:ıyvanat ser •Altı ~ıl cwel mUnekkidler, lcr ve nazi rejimine hücum eden 

ıııu ... kü. berlere gorc I'oloııyn harıclye- -- - Qsindcki hay\anlardan bazıları halk erkArının bu filmi seyrede- Diktatör filmi, ıkinci dünya har-
t~.... n olamıyacaklır. Ihı su- si bu konuda İsrail maslııhatgliza lıuriyl'linin zararına suiistimal B El . • ki koııçcrloları d h 1 1 . l fü.~e blitlin ümitler gene Amr.- rına 8 aralıkla hır nota 'ernıis· eltisi ileri sunilmilstiir. onn çımız socu ara 1 BU \KŞ \l\I 'KON' ,erlllaClol!m!Büıl~;;;c3rdei:i1lı~. ımma....;.e•k•d•ı•ıru•m•dıa•oılm•adıııiğıın•d•alıl'tlti•falkl· ıbıiın•d•en•nlzlbl.nlclel!ol'alslalklcldlıllmlllişlllti~. 
"illa b ğl kt r k t , . . 

1 

uzum ve incir hediye etti scıat ııı 30 cin 
~ a anıra ır. • a a ' mc- tır. Geri tağrılm:ısı ıstcnılcıı orla SARAY'da 
h.... acaba ne zamana kadar Av- Notada, 1sraıl orta rlçisiniıı lloıın 10 (A " ) }'onn bu ~ 
-.. p d • I · t 1951 d nb · Var ' " - ' 

1
:'-1./A } il 1 a büyük bir onlu bulundu- kt'ndı~ıne tecmıl r.dılen diploma- c çı enınııız e erı • yiik clçinıb.ın c~ı Bn. Urguplu, Bılctlcr gı rdC' 1 y M 

taktır? tik imtı,a1ları Polon"ta lıalk cum şovada \'azıfo a:ormcktcdır. bugun Kolonya \e Bonn Beledi· ı.atılm:ıkt.<ıdır. 
------------~~~~~~~~-----~-----------, >en~~·nı~~~~No ;~~;;;;~~~~~r 

~W4!-l~ W ~~ mcmleketımız mahsulu uıüm \C SU .. TUKL AR (!Jf.r "'rn ~ "'U ~~o ~ ~:l ~~~~~~~ı~c~~:ı~~~;kc k~~::e 
fındık hedıre etmiştır. 

SON POSTA ......____ 
l'>tMOKRASİ niR SINIF 
lttJll'ııi DEÔiLDİR 

Sı>iim Ragıp Emeç yazıyor: 
cıBır zümre veya bir cc

llliyctin, no gibi bir iddia ile 
Olursa olsun, me\-zuatın kendi 
'•ne tlyin ettiği faaliyet çcrc;e 
"~sınin dışına taşarak mıitead 
~~ bır kunet halınc sclmi) c 
"lllkı§ması hiç şüphesiz, Cum· 
~Urıyet kanunlarını '\e onunla 

eraber demokratik ıktıdarı, 
~at§ısında bulacaktır \C nıte
"1ın bulmaktadır da. 
t !lir Muslitman, bu memleke 
hı bir e\Uidı olarak, dınlnın 

, ., ıPM..,,ı .. ~ 
"""'" ,..,~.., 

• P'.1'" '•"e' c:tr~ ::rr. 
f (ttt tL.flU., NUU.lıj • .rCll '.:11: tALC• 
ı:.ccır•~ 

L İımir-de dilencilt'r haftada ıılt ı giin talil yapacaklar 
.(Cumhurııı<I) 
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Son para yatırma günü 
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GARANTi BANKASI 
f Acele Ediniz 1 

Bugun 

• • 

EK ve iNCi 
Sinemalarında 

BÜYÜK TÜRK 
CASUSUNUN 

Harikalar dolu hayatı. 

POLA 

ve 

AYHAN IŞIK LAVR E NSE KAR$1 

kendisine emrettiğine ınandı· 
f:ı ıbadet şartlarını, sc.rbcslçc 
'e her zaman '\e her )erde 
l'herine gctırmektc mutlak bır 
. Urriyetin sahibidir. Fakat bu 
~~ancını, ba§kalarına kabul et 
ırınck ıı;in bir takım dolam 
lıaç1ı yollara sapmak surelilc, 
~endisindc iliıhı bır \'az.ifrdar 
ııc sıfatı vehmctmiyc kalkar 

la, o zaman, bu reJımin, buna 
lahammül etmemesi kaçınıl. 
lllaı bır netıcc olur ve ola
Caktır. ÇunkU böyle bir hale 
lllUsamaha etmek, de' lct içın 
de bir devletın kurulmasına 
lioı Yummak demektir.11 

lekct tek parti ve şef sisle
nııyle idareye de\'am etmek 
için Anayasa trıuilinc, y:ı· 
naşmadığı zehabı millet ef. 
karında ycrle§mez. Anaya. 
sanın ruhu ''O csa ı, §eklin· 
den c;ok daha sakattır. Dır· 
mokrasıye u~ınayan " ası 

dc~iştirmeye hıç ~ aııaşını· 
~arak sadece hoş:ı ı;:ıtmiyen 
kdimcleri :ıcele dcgıştlrmc. 
~ c kalkışmak, demokrasi· 
mizde yeni bir .garabet ör
neği olmaz mı dersiniz?. 

ıuıumlu bir iştir. Birincisini 
yapmadan ikincisini tatilc1c 
bir iayda melhuz değildir. Ve 
güniin lıirinde bu t5dilit - ne 
şekil \"C istikbmette olursa 
olsun- mutlaka yapıl:ıc:ığına 
göre bir kere dil tashihı, son 
ı a melin tadili olnıak li z.crc ıki 
Anaya a ameliyesi yerınc hc11 
sini birden yapmak daha pra· 
tik ve kolay olur. Çunku Ana 
l asanın ıstcr ibare, i ter hıi· 
kiım bakımından ta itli kolay 
bir dil\ a degıldir 

~~~~~!ml!!~~!!!!!~!!!--~~~ml!ll!!!!!!!!~l!llll--~~!!!!~~~~~~ 
HQS MEMO - Kızıl derili Nıvart - veya Yetvart. veyahut Puzant - ve Selime Arslan 

~l<ŞAM -----~~AYASANJN SAOECE 
~~ILlŞ TARZINf m:t. i 
•ttMENİN SLRA 1 UOIR? 
~ecmettin Saılak yazıyor: 
~Anayasa tam bir dl'mok-

tat· • •k rejimin Anayasası sa-
~lamaz. Şef sıstcmlne göre 
~a11rlanmııtır. Jlıık ve lıUr· 
1
1Yelleri emnh et altında bu· 

dundurmaya ·yetmez. Bun
~n dola~ ı değışecektir. Li· 

n bahsini ele bu değişme
~e bırakmak daha yerinde 
Aur. Hem iş aceleye gelmez, 

nayasa boyuna mıncıklan-
~ış olmaz, hem de Demok· 
at Parti iktidarının, mem· 

CUMHURiYET 

ANA)'ASA~'ll'i 

T.rniLi 

B. Felek yazıyor: 

v..'.llemlC'kelin belli başlı si· 
~ası partilcrı Anayasanın ta· 
dilim Iıizumlu görmuş, bunu 
kendi Sl'çmcnlcrine vAdetmış 
l~rdır. i~ıe 'bu \adi yerme 
getirdikleri sırada Anayas.'.I· 
nın dilinı de değiştirebılirlcr. 
Zaten doğrusunu fli> lcmek 
lazım gelırse, Anayasanın me 
tin tadı!Atı, dılınl düzeltmek· 
ten daha müstacel \'C daha 

Bundan sonra eğer tahmın 
ettiğim gibi Faik Ahmet B:ı· 
rutçunuıı teklifini Millet Icc 
lısl nazara alnııyarak dil la· 
diline giderse, bunu :\lccli 
dışında, bir ihtısas heyetine 
yaptırması ev\'elce düşiilen ha 
tanın tekrar edilmcnıcsl ba· 
kımıııdan daha tüzumhı olur. 
Bu komisyonun seçiminde de 
mtifril. düzme kclim~cilerln, 
fazla tevecriihe mazhar olma 
ması , .e fasih Türkçe bilen, la 
zan \ 'e konuşanların işbaşına 
getlrilmesl \·e bilhassa bu 
yolda siyasi mulı\haıalara ka 
pılınmaması cidden ~ayanı le 
mennidir.,, 

ERTGS' ~N ~~ENT7E s,ç()~TA 
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Dil kongresi münasebetiyle 

Düzme deVlet dili,, 
nasıl yapıldı r 

[Dış İşleri Bakanı Pro
fesor l'uat Kopriilü 'e 
20:: arkadaşının, Ana) asa
nın konuşulan dile çcuil
mc 1 hakkında ) a)ltıkhırı 
teklif Hıi) ıik l\lillet Ml'cli 
sinde görıışulmektcdir' llıı 
mıına chetlc, teklifi )apan 
ınillchekilleri grupunun 
b:ı ında bulunan Profeşür 
ru:ıt Köprulunuıı, l\Iu.ıl· 
limler nirliğinin Dil kon
gre i rnün ebeli) le 30/ 
X/1948 de gazetcnıiıcle yaz 
dığı • Düzme ele\ Jet dili 
nasıl )apıldı?• lıaşlıklı )il· 
zısını bugun tekrar ;ra) ın
lı3 oruz.J 

İ tanbul l\luallımlcr Dırlisinin 
teşebbusuyle toplanan Bırın 

cı Dil Kongre ının çalışmaları 
nı ne dcrın bir memnunlukla 
takıp E:ttı ını ıfad den acızim. 
Uzun ) ıllardanberi ilk defadır 
ki tam mana ı le serbest \'e 

samimi hır toplantı karşısında 
bulunu)oruz. Herkes fıkirleri· 
nı açıkça sö) lıi) or, münakasa· 
lar cereyan cdi)or, en zıt fikir 
!er birbır13 le çarpışı) or. 

Şımcl13c kadar tek parti ;re· 
Jımı tarafından tertip edilen 
güya ılmı kongrelerın arzetti· 
ğı hatln ve gülunç manzara 

ıle bu l cnı kon.,renin manz. • 
rası bırbırınden ne kadar !ark 
lıdır: E kı kon reler, kurul· 
ta~ lar, uralar ıktid:ırı elinde 

tutan , h ın vc3 a ahıs!Jrıo 
enelcc kararla tırdıkları şey

ler, yalancı şahitlik ve dall:a 
rnkluk etmek maksadı) le top. 
)anırdı: \erilecek kararı· da· 
ha toplantıdan evvd oıt e· 
dıliTc!i Kongre ~z.ı.sı. Halk 

Partı ı erkAnınd:ın, Halk P:ırt•si 
m llet\ekıllcrınden \'e gazetc
cılC'rınden, propagadancıların· 

dan terekküp ederdı. Ilaştakılc· 
rın emir \C ke~fıne uymaJacak 
en kUçilk bir soz sö)lemek, soy 
leyeni ekmeğinden mahrum 
etmek gıbi korkunç bir neti· 
ce ~crırdı. Bu kongrelerin kah 
ramanlan, kongrenın mc\'Z.Uu 

olan Hım meselelerblc hiç b r 
a!Akaları olmadı •ı h:ılde şar· 
!atanlık \e dalka\'Ukluk sa\e· 
ındc külah kapma)4 meslek 

ed ınen çığırtkanlardı. Şu son 
) ırmı yırmı 'bes sen denberi 
memlekette ılım havatının cid
dı b.r ınkısaf göst<'rmck şüy· 
ie dur un. korkunç bır gerıl<'· 
mc manzarası arzctm ınin b:ıs 

lıca seb bi budur. Si3 ast hilr. 
rıyctten m hrum olan, di:-tJ 
torlerın ke) ıf \ e arzusuna gÖ· 
re ıd. re edilen memleketler· 
de, hele bu diktatorlerın ilim 
me clclf'nne \e kultür dli\':t· 
lann~ nl.ıkalanması gıbi bir 
f J[ıket de baş o terecek olur· 
sa, bund n ba ka hır nNice\'e 
varılamama ı pek tabiidır. Hil· 
ler ~lmıın3ası ve bolscvik Rus 
ya, bu husu ta çok hazin Ör· 
nekler vermi tir. 

* fıım 'e sanat her e) den e\' 
vcl hfirr yete, hem de en g<'niş 
bir hıirrı)ele muht rtır. To1a· 
lıte.r re)lmlerd ilm n ve sa· 
natın siyast bir baskı altına 
alınm ııı \c sadece bır propa· 
gandıı v:ı ıtası olarak kulla. 

nılması, insanlı~ n bu en a ,ıl 
\e en 3uksek tczahürl rini al. 
çaltmış, k13metten dliş irmüş· 

tilr. Fak t tarihın hiç bir dev· 
re inde \e dün3anın hiç bir ye 
rı.nde, en mü tcbit rejimlerin 
bile kendi mıllelinin diline mu 
sallat olduğu, \'e butıin bir 
tarihi inkArla u~durma bir dıl 
yaparak onu hlikflmet zoru ile 
yilrlltmek lstediğı gorUlmemis 
tir. Mıllctimiz için ne b!hlik 

Yazan : Prof. Dr. Fuat Köprülü 

Profc ör Fuat Köpriilil 

bir talihsizlik e eridir ki, Cum· 
huriyet Halk Partbı bunu da 
yapm:ıktan geri dıı rmadı, bil· 
gısızliğin ve onun yarattığı 
korkunç bir clir'ctin mahsulli 
olarak, uydurma bir dil, dilz· 
me bir de\ let dıli \ ücud:ı ge
tirdi. bundan dört )il kadar 
ev~el e :ıs te kilfıt kanunumu· 
zun •Anayas:ıo adi)le bu UY· 
durm.:ı clılc çcvrılmrsi yani 

duzme de\ Jet dilinin resimle · 
tirilmesi, kültiir tıırihimlzin 
çok h:ızin bir nıerh:ılesidir. 

Ben bu küçük yazıda, bu ışin 
iç) üzünü aydınlatacak 1ı;ııı ha 
tıraları, İstanbul Dil Kongre· 
sinde ç:ılışan arkadaşlara :ır. 
zetmck istiyorum: 

•Anayasa• nın Meclisçe mü. 
zakcrc ve kabuliinc."'cn bir iki 
ay evvel Cumhuriyet Halk Par 
tisi, iki :ı~Tı heyet t:ırafınd:ın 
hazırlanmış iki tf'rciimc pro· 
jc ini bütün mebu~lıır:ı ta
mim ederek bu hususta n;ıü· 
t:ıliılarını .ı;ordu. Her me ele 
gıbi, bu meselenin de is b:ı· 
şındakilerin keyfine halledik•· 
ceğinl bilen mebusların bii~lik 
bir kısmı ınemize Hlzım!• di· 

yerek bunu koridorlarda ıı· 
lay mevzuu )aptılar; bAı.ı g:ıy 

retkeşler \'e huliiskllrlıır şld· 
delle taraftarlık gü terir ma
hiyette cc\'aplıır verdiler. Sa 
) ıları çok ınahLI ut bazı mebus· 
lar da bu işin aleyhinde bu. 
lundular. Ben de; bu sonun. 
rul:ır :ırasınd:ıydıın; ve bu hu 
su ta du unduklerimi :ıçıkça 
.> :ızıp bildirmeyi bir vicdan bor 
cu bilmiştim .. İşte o zıım:ın ver 
eliğim cernbın sureti; \"e bu 
fikirleri bugiin de tam:ımiyle 
muhaf:ız:ı ediyorum: 

•..•.•. Teşkilatı Esasiye Ka· 
nunu projeleri hakkındaki dü· 
şilncelerim şunlardır: 

ı - F.sas Teşklllit Kanunu· 
nun sade ve açık bir dille ya
zılması çok faydalı bir şe) dir. 
Yalnız, teklif edilen metinler· 
den birincisi nz çok nnlasıla· 
bilecek bir dille y:ıııl<lığı hal· 
ele. ikinci metin, birçok yerle· 

rl halkın da miinen·erlerin 
de anlamasına imkan olm:ı
~ an bir şekilde kaleme :ılın· 
mıştır. 

2 - •Dil işlerinde süz ve s:ı 
lııhiyet s:ıhibiD oldukları söy. 
lenen bu iki heyet tarafından 
hazırlanan bu projelerin, han. 

gi prensiplerle h:ızırlandı ··ını 
bir türlü anl:ıyam:ıdım. Ilııl· 
bukl dıli sadeleştirmek husu· 
suncl:ı ne gibi :ına fikirlere l!Ö 
re hareket edıldiği iz:ıh edil· 
seydi, bu hu~usta mütaliia yll· 
riitmek d:ıh:ı kolay olurdu. 

3 - Bu projelerin hazırla
nışında hiç bir prensip göze· 
tilmediğini ve hiç bir muayyen 
usule rl:ıyet edilmediğini zan· 
nediyorum. Meseltı sıınu ctayP 
lle biten k<'lımeler, tarkçeye 
dellil moğolc:ıva alt bir ekle 

'yapılmıştır. ·Görev, ödev, s:ıy· 

l:ıvo gibi kelimeler, f'kil b:ı· 
kımınclan, Anadolu tUrkçeslne 
ta ami)le yabancıdır. ıYas:ı 
gıbl aneak Moğol istilasından 
sonra mf'ydan:ı çıkan tarihi bir 
ı !ahın ana te kilat kanunumu 
2a ad olması da ne kadar doğ
rudur bilmiyorum. 

4 - Okuyup y:ızm:ı bilme. 
yen halk :ır:ısın:ı k:ıd:ır geçmiş 
\ e asırlarca kullanılmış keli. 
mclerin .>erine J eni kelimeler 
uydurulmasının doğru olmadı7•ı 
f .krındeyim. Bunlard:ın b:ızıla· 
rının • mrsC!lii •f'ğemC'nlik ke· 
lime i gibi • kök bakımından 
da mdurma olduğu, bazıları· 
nın da • mesela ozor kelime· 
si gıbl • türkçc olmadığı dU· 
lillnülürse ttıtulan 'olun sakal 
lıl!ı daha h i anlıı•ılır Esasrn. 

bu metinleri hazırlayan heyet. 
lcr bu husu t:ı hıç bir prensip 
gdzetmemişler ve t:ımami.> le 
gelişi güzel hareket ctmişlcr
dır. 

5 - Ru prensipsizliği giis· 
termek için daha bir )ığın mi
saller bulunabilir. l.Akin böyle 
tek tek kelimeler üzerinde mli 
t:ıliia ~ıirlitmenin do 1rıı \'C f:ıy 
d:ılı bir usul olm:ıdı.,ın:ı ka
n im llunun için, yukarıda ar 
zettiğim gibı, bu metinleri h:ı· 
7.ırlayan h<'YCtlf'r sadeleştir· 
mek hımısundaki prensipleri· 
ni teshil f'dip lıiltlirirlerse, on· 
!ar üzerinde daha kolay mü· 
n:ıkaş:ı imkanı hasıl olur. 

6 - .M:ıamııfih l.ıUtün lıun· 
larclan e\'\'Cl ) apılması tazım 
gelen bir i.i de eh~miyetle 
arzetmek isterım: Memleketi. 
mızcle, Avrupada olclugu gibi 
hakiki mAnasiyle ilnıı bir lilo. 
lojinin henüz teşekkül etme
mis olması, ve dıl tetkikleri· 
nin bugiine kadar hakiki filo· 
logl:ır değil bir takım am:ıtör
lerın elıncle kalması. dili s:ı
deleştirmek gibi çok mühım 
ve çok faydıılı bir teşebblisün 
yanlış ve 7.ararlı yollara sap
ması gibi fena bir netice ve
rebilir, Bugtin, kilh Fransız ka 
IJ,'llarına, kAh Moğol fleklllc· 

rine, kfıh şarki Tilrk şiveleri
ne giire uydurulan, kllh Arap· 
ç:ıd:ın terciime yoluvle v!lcu
de getirilen • meselli ınıızırı 
terciime ol:ın dıakann kr.lime. 
i gibi • bir takım kelimrler 

ve ıstılfthlar, rına dilimizin d:ı· 
ha şlmdldrn, ahengini, şivesi· 
nl, hattA m:ıntığını bo1.mak 
istidrıdını giisteriyor: Tiirk di
linin zenginleşmesi, sadclesme 
si, ve kendi deha ına uygun 
bir tekiımiil yolund:ı kuvvet· 
li bir h:ımle ile ilerlemesi için 
her şeyden evvel, bu ıdill sa· 
delf'slirmen prensiplf'rinin a· 
m:ılörler değil hakikııten ilmi 
\"e edebt sal.ıhiyct sahihi mll· 
teh:ıssısl:ır tarafından tetkik 
ve tesbitl lazım gelmektedir.• 

* cıAn:ıyasaı hakkında mlilalll· 
ııl:ırına m!lracaat edilen mebus 
!ardan mlirekkep olan o Mec· 
!is, bu işe resmi surette baş. 
lamatl:ın evvel, seçimleri ye. 
nılemc kararını \'ererek da· 
ğıldı. Onun yerine gelen Mec· 
li teki mebuslar • ki lıüylik kıs 
mı eski mrcli te de bulıınu~or 
!ardı - hu Anayasa projesini, 
umumiyetle ıılııyla karşıl:ıdıl:ır; 
merdh·en altında, koridorlar· 
ü:ı, lokantada o) ıın ve lıılAr· 
do salonlarında ıuydurma ke· 
limclero daimi bir alay mev
zuu teşkıl edıyordu. Bu pro. 
jelcri tetkik için Sf'çilen • dil 
ile hiç lılr alakası bulunm:ıyan 
z:ıtlard:ın mürekkep - büyük 
komi yonun milzakerrlerinc is 
tır.ık etmediğim gibi unıumi 
heyet müuıkerelc'rinde ele bu· 
lunm:ıdım. Yukarıd:ın gelen e· 
mir tes.rini icrn etti; \'e en ıız 
) lizdc sekseninin vicdanen ta· 
r:ıftar olmamasına ra~men, bu 
is de •OY birliğiyle• kabul e· 
dilip geçti. .. 

Diinya parlnmentol:ın tari
hinde ilk ve son defa olarnk, 
yedinei Büylik l\llllf't ~1cclisi 
bir dil akademisi roliinil oyna· 
mıs, \'e gene tıırihte ilk ve son 
olarak dlizme hir cfevlC!t dili, 
-resmi bir argo• yaratmak gi· 
bi bır teşcbbliste bulunmuş· 
tur! Tek parti rejiminin, bir 
memleket ''C bir millet için 
yalnız siyasi ve iktısadi ha· 
kımlardan değil kültür bakı. 

mından da ne korkunç bir a. 
Cet olduğunu göstermek için 
bundan daha rarlak bir mi· 
~al bulunamaz .... 

VATAN------------------------------------------------------------------·-~~ 11- 12-195? ------

•··~aı..ıa.14 
Fikret Adil'in koleksiyonundan 

secmeleı 
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1953 yılı biitçe 
ktıınununun gerekçesi 

~ .. 
Tedavüldeki paranm artış sebepleri ve tediye muvaze

nesi - Tediye muvazenesi açıklarmm kapatllması 
~ ~ 

;\fava Galcrbinrlr J'ikrd Aıti
lin h~susi kolekciyonunılan 'eçi l· 
mi' ts«>rlerılen müteşekkil resim 

lliyor. DC!mck ki küçilk ölçüde 1952 bütçe kanun tasarısı gp. bir mesele teşkil ettiği intıbaı tahrik ettiği sermaye yatırımları· 
lıir re~im müzc~ine sahip bulu· rekçesinin geçen yılın iktısadi ha~ıı olabilir. dır. 0 
nu)·or. gidişini izah eden kısmını iki l\le\'zuun bu bakımdan tahlili· Memlekette traktör adedi 195Jc 

Bir kolck$iyonclan alınan eser 

1 

günden beri neşrctmekteyiz. Bu ne girmeden önce şu noktayı te- tlen bu yana beş misli artar• 
ler üzerinde tenkidlercle bulun faslın kalan son kı~mını bugün barüz ettirmek i~teriz ki, tediye 30 hinin fovkine yukı;elmiı;. su· 

.. rrgi~i. G/12/ 1952 ılen ll/12/ 
1952 ) e kadar açık ka lacaktı r. 
P:ı1arıl:ın b:ı.,ka her ıiin 14,10 
dan 19 :ı kaılar geıilebili r. 

mak bana doğru göriinmÜ) or. aşağıda rayınlıyoruz: mu\'aZCn<:'sinde açık, eski iktıda· lama tesisleri yapılmış, kara sa; 
Ama sergi üzerinde tcnkid~lı 1'. E:msYo~· i'ıllK1'ı\Rl: nn uzun yıllar tatlıik elliği iç pan \'e kal:nının ycnni moder 

--o- konuşabiliriz. Evvela bu eserler. İstihsal, milli gelir, kredi \'C \c dış iktisadi politikanın mah- z.iraat illctleıi almış, maden ib• 
le r<'ss:ımlarımızııı gcc;irdikleri mcvcfuat hacminde kaydedilen sulıi olarak çok daha ehemmi· raç tesi leri kurulabılmiş, ıunan. 
ıncrhalelcr hakkında aı çok bir süı·'atli gelişme hakkında verilen yelli olduğu yıllar maziye intikal yol vapılmış~a \e yapılmakta de• 
fıkir edinmek mümkün oluyor. bu izahattan sonra Merkez Ban- etmiştir. \'anı· ediyorsa bütun bunlar tiıP• 
Ayrıca resimle ilgileri yeni o- kasının erııısyoıı durumunu göz- Daha eski yılları hir tarafa hı- hesiz ki, ithalat. sayesinde ın!i~~ 
!:ın kimseler, bazı re sanıların. den g<'c;irclim. Merkez Bankası- rakırsak, İkinci Dünya Harbinin kiin olmuştur. Ithal rdılen 
görmek imkanını 'rnl:ımıy1rakla- nın emi )on miktarı geçen sen<', hususi şartlarının bir neticesi makine, traktor, motorlu ,·a•~ 
n e erlerini bıı sc:·giclc seyrel· 17 kasun 1951 tarihindf' 1 mil- olarak hiriken ve 1946 yılı so- talar elbetteki bir taraftan yede t 
mek fırsatını bul.ıyorlar. yar 152 milyon lira iken 15 ka- nund:ı 734 mılyon lirayı bulan malzeme ihtiyaçlarımııı dıi!~ 

H eykel s:ın:ıtı t:<'li;ııncm~kte, 
yerinde s:ıym:ıkl:ı ısrar eder 

ken, rcss:ıml:ırınıızın çalışıııal:ırı 
ve re me ol:ın alak:ı gerçekten 
lıüyiik bir inkişaf merhalesine 
girmiş hıılunuyor. He.:;mi teseıt. 
l:iillrrin vnrdımlarınd:ın uzak b•ı 
lunıııalar

0

ına r:ığıneıı bu slın:ıtkfir 
l:ır heyee:ınla, hırsl:ı ç:ılışıyorl:ır. 
Son yıll:ır:ı k:ıdar anc:ık dostlt1k 
hatırı, yahut )':ırclıın olsun cfiye 
s:ıtın alınan resim, bugıin :ıra· 
r.an bir kıymı•t olm:ık yolund:ı
dır. N"on • Figür:ıtif resim glbı, 
:ılışılm:ıınıs bir tarzın bile :ılıeı 
bıılrıı:ısı. lıu s:ın:ıtm :ınlayı lı bir 
muhit k:ızıınclığını, atölye ve ser. 
cilerden t:ı ıp ('\ leı im ize kadar 
[,elebildiğini gü !eriyor. Bu chı 
mm, R:ıtılı re s:ım için belki lıir 
merh:ıle, y:ıhut netıce dc~ıl. c:ı
ıı:ılın y:ışıyabilmesi iı;in gereken 
~:ırttır. Fakat bizim için resmi 1 

.ıli'ık:ı topl:ıın:ısı, c\'lerinıize k:ı· 
d:ır gclchilmcsi lıir hadisl'dir. 
T:ıblonun e\'lerimizde delterli bir 
ınevkl :ılm:ısılrdir ki s:ın:ıt :ıs•I 
v:ı~:ıma cartını elde edecektir 
\tölyede kal:ın re im blitiin var 
lıı:ıııa r:ıilmcn mevcucliyetini he 
r:üz k:ıı:ınm:ımıs clemf'ktir: t:ıb 
lo hir müzede, bir s:ılond:ı bu 
lunduğu zaman çe\'Tcnin malı 
h::line gelir ve sanntk5r anc:ık o 
takdirde hitap etmiş olur. Aksi 
halde rrsim heniiz b:ı:sılın:ımış 
lıir kit:ı b:ı ben7.C'r. 

Fikret .\lualla'nın, Hale ı\sa-ı ı<ı~ı 1952. ıarihin~.c 1 milyar 273 altın ve dch·iz mcrcutlanmızın taraftan aknryakıt sarf~atılll 
fın, Muhiddin Sebatinin, Fahrüıı m!lyon !ıraya yukselerek 121 iiç sene içinde 524 milyon lira- scııc<lcn seneye silr'atle aı:ıra: 
ni n Zevcl'in eserlerini her Zl· mılyon lıralık bir artış kaydet· lık kısmının kaybedllmesıyle. caktı. Nitckım, 104~ dan önC• 
man gö~ebilmck kabil mirlir? miş b.ulunmak~adır. l!l50 temmuzunda 210 milyon li· ~ ılda 25 milyon dolar~n d~~:;; 
Hele De<lri Rahminin enüo s;i Emı~yonclakı artışın sebepleri. raya inmesi uzun de\'reler zayıf 1 da hu hına~ petrol. ıthal il• 
nü rn bir karikatiirünü ancak ni tesbit edebilmek icın evveli\ bırakılan bir iktısadi blin) enin 1051 - 19"2 de\Tcsınde 5o ın 
Fikret Adilin· koleksiyonunda 11\ferkc~. Hankıı~ı .scncdat cüzdanı- maruz kalahilcceği fikıbctııı ifa- ~ 0!1 dola~ı bu.lmuştı~r. saf· 
görebiliriz. nı tetkık edelı~: ilesi olmuştur. Unutulmamalıdır Iktısadı gclısmemızin bu ·ıerl 

Sergide bir kaç yabancı rcssa (.\lil)on lıra olarak) ki bu kayıpların bli)Lik bir kıs- hasında, ya 7.aman zaman 1 
• • 

mın da eseri \'ar. Bu ar:ıda ı 9:a l!Vi'? m; o zaman carı htihll'lk madde- slirillcfli~ü '"<'çhile, tedıye ın~~:. 
Lcopold l.e\'y'nin güLel bir pey- T~ca~i senetler 233 l 370,5 leri ithalatı için sarfcdilmiştir. zencmiz.ı beh<'mehal ~enklefı'sadl 
zajını da ~ürdiik. Zıraı senetler . 101,7 169,l Tediye muvazencsının açık cel!iz rlıye mcml~ketın lk ana· 

l\laya'claki serginin geniş bi:· To_ı>~·ak .Mııhsullcrı ı•ermekte olduğu hakkındaki ten kalkınmasıııı cluı clıırmak P 1' 
alaka uyandırması ve hatla bi;- o_rısı_ bonoları 335 20:) kidlcre kar~ı derhal diyebiliriz sına itha!Atımızı tahdit etnı~t 
ba~l:ın.,"JÇ olması beklenir. 11ı• ·ı l ek.ı.ı n.. . • 66_9.8 4.09,8 ki ihracatır:ıızın bU"lİll vasıl ol- ~olunu ihtiyar edecektık: yalı• 

G 1 k ' · " d ·ı · h" 1 tlh ı Jır se min daima değerli, daima güzel .or~ uyor :ı, emısyon mıkla- duğu se\·iycde Hhalf\tı tahdit et- ~ 1 en ır s sa ''e ge 1 
ve yeni ol:ırak kulan b.ir yarat· rınclakı. 12 ~ mıl):on_ Jlralık çoğal- mck suretiyle dış ı;elırlcrimlıle \Jy~slnde ~ızlı, f.aydıılı ve Aıa~ • 
ın:i olduğuna bu gibi sergiler bir ~a~:a tıc~rı \'C zıraı ı;cncller P.or.t giderlerimiz arasında cehri ola- sc\•ıycde hır tcdıye muvazent k 
delil sa•·ılır. Koleksi•·onların te• ro~:lındckı ar.tışta 0.1d.uğu ~ıbı, rak mu\'azen~yi asgari sevivcde ne ulaşma imkanlarını ı;a~ıaın•. 

' ' .. 1 t h ı f ı ti h ' ·· b U d t d' mu,•aıe hiri seyirciyi rf'sim almaya, re~· s 1 sa aa ı~e ~rının .mu taç elclc edebilmek hükfımet için hiç UZf're tı~ n 00 e ıye 
mi sevmeye teş\'ik eder. İstanbul old~ığu kı~a vadelı krcdılerclekl de zor bir şey değildir. nesi a<,"ıklarını gôze alacaı.-tık·ıı· 

gelışmcden \eya Toprak Mahsul . . • Hukfımet olarak, haşlamıs b ~ 
d:ıki diğer koleksivon sahipleri • . . . - ~~cak .bu şekılde t:ıhdıtçı bir lunan memleket kalkınmasını '": 
nin de rrgiler nç~asını ne ka· lerı.Orısının bonolarında olcfıığıı polılıka ıle sağlanacak muvaze. iktısadı ırclışmemlzı' baltalarn'" 
dar isteriz! Meselii koleksiyonun gibi hııhııba~ mahsulünü müha- b h t h"kıi l "h ., d''e •.. . . yaa etmek üzere alınan kı a vli- ne u usu~ a .u mc e te\·cı suretiyle sa~lanacak bir te JJ 

ü:ı orıJınal bır •Cezann~· bıl'! deli kredilerdeki artıştan ileri olunan ~cnkıdlerı bertaraf eder- muvazenesinin mutlak ı;uretl: 
t.ı.:lunan, sanat çevrelcrınce çok "el ki d' se de şııldet.ıe muhtaç buluncl. u- bu mem!rket aleyhine oldu~ıı. 
• · t 1 :\'"h t b- 1 b. ., me e ır. 11 k ıat t t Jl1 
•Y' .,.:ını :ın -. ı 1!/, ın oy e ır Binaenaleyh şu hakikati bir toumuz ma ıne, a " ve <'sısa kani bulıınU\ oruz. Bilakis ıne 
se;ı ?çmkas; ~e • .,u.el olur. . kere daha tekrarlavalıııı ki, sür- it.halatını miitecssir edeceği, ye. !~kelin iktı;acli cihazl~masınıll 

esım ·o eımyonu. yapan, şüp atli bir gelişme safhasında bulu- nı sc~~:ıye yalırım~arını. ~ara.ita· temini ve iktısadi kalkınmanıızlıı~ 
~e ı_z. s:we~~ biri mancvtdd~e~·lk nan, istih :ıl, iş ,.e ticaret hacmi ~:ığı ıç~n memleketın ıstık.balı ve sekteye uğratılması ancak ,.e a • 

:'\l:ıy:ı'cb :ıçılan son sergiyi gP 
zerken bunları clüşiindüm. 

Resmf' s:ıhlp olmak glizcl bır 
~ey• Fikret Adil, koleksiyonun 
d:ıki eserlerin anrak bir kısmını 
beşte hirini teşhir cttij!ini süy~ 

rmın e mc e ~:ı maz, ına. ı b :' c;ok mühim artışlar kaydeden bir ık~ısadı kalkınması al~~:h.ıne. tc- cak lüzumlu ınakinP ve tesis rn~:. 
sen ete de. s:ı~ıp .olur. ;.ıra .;:ı- memlekette tedavüJ vasıtası ih- mın olunmuş, nctlcclerı ıtıbarıJle zemesl ithaliıtını devam etti 
ııat. e.s<'rh•rı hıc;. hır d~vır~<' clf'· tıyacının da avni nisbctte, hatta çok pahalıya mal edılmiş bir mu- mckle mümkündilr. 
~f'rını kaybctnııyen lıılftkıs her muhtelif sebeplerle bu nisbctin \'azene olacaktır. llükfımct dii· . "aıı· 
g~çm .gün c~aha fazla değerlenen de iistünde artmasını tahii ve za- şük bir gelir seviyesinde, ipti- ~arşılaştı •ımız tcdıye mu. 
~uzellıklcrdır. ıuri görmek icap rdcr. Aksi hal- dai istihsal \'asıtalarıyle kısır hir ncsı acıklarının kapatılması. ııe 

Piyanist Agosfino Orizio konseri 
Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~LU 

Piuınisl: 195'! nu oni ıniikll· değerlendirecek e erler yaz.rna:
f:ı~ın ı ~ıızana ı~ A.ı:ostino Or~~io · I moda idi: musiki>:e ikind dere 

ff'r lı pl e)cn . ltal}an Kultu r cede kıymet vcrU~·ordu. Dikka· 
ile~ eti hima~ esinde Kont! ıa li çeken bir nokta: neethoven 
lrnn'f•r biirosu ilk e f'rlerinde na ıl ki Clemrn. 

8 ,\ ralık. 19.'i2 gunu Şehir ti'nın tf'siri altında kalmış a. cıe. 
Dr:ıın Tiy:ıtrosun ıla verilen pi· menli de son e erlerinde ö~·lcC'c 
~ıı ıı o n·~itali Deelhovrn'iıı teslrinf' hoyun eit-

-o- mi~tir. İt:ılyalı piyanistin ç:ılclı~ı 
PROGit.\ I Clementi'nln op. 4i iki numnr.ılı 

RM' II · nt SO~i: Koral mi sonntı p:ırlak bir tekniği değer
Jıeıııol nıaj, J>relüıl \ c lendlrecek bir eserdi. Agostlno 
fiig lte ınaj . Orizlo bu son:ıtıa piyanislik iın 

CU~l.\IF.~Tİ : Son :ıt op, 47, :-.·o. ı:anl:ırını teşhir etmek fırsatını 
2 Si benıol maj. hııldu. Bcelho\'en'in op. !l3 no 

nr:ı~'fllO\'E~: Sonat op. 51, majör sonatını grr:en yıl da h· ı 
I>o maj. pivanistten ı\inlcmiştim. nüyiik 

CllOPİ:\' : .\l:ıı ıırka Si ınin, bestecinin ikinci yaratış de\'rc. 
Yıı ls Do ıli \'e7. ınin. sinıle en çok dikkati <-eken eser· 
İki «>Hi ıt . krden birisi.. nu sonnt, Reetho· 

A~ros. l: Zing:ır«>sre \'f'n'in mıızlnrip lıay:ılında sry-
J.iSZT: J:roika O:tude l ·ans- rek giirlilen ıyımser anl arın 

rcnılantt>) mahsııliicliir. Bı• e~ercle •Ç:ılış 
- o- giirliiğih·le ifadf' Riiçliiğii (')rle 

Genç İtalyan piy:ınisti Agos· \·ermiştir D dense hat:ı olmaz. Pi. 
tino Orizio'yıı geçen yıl dıı din· y:ınlst biitün hıı 7orlııkları ,·en 
lemiştım. lıalyan l\iilliir Heyf'li· nırsini Jıilıli. Hususiyle soı;alt:ı 
rıin Casa el' 1tnli:ı'd:ıki konseri ikind kısmın yerini hıt:ın o kı· 
grnç piyanistin r\ı-ğrrlni brlirtf'n s:ı rakat :ı,!!ır h:ıslı \'(' hir ı:ıiri~ 
giizrl bir musiki ve ilesi olmu;r m:ıhiyrtindf'ki Ad:ıııio nıoıto'ıl:ın 
hı. Bu yıl gene İtalyan Kiiltür sonraki n ondo'da, birçok klfıvve 
lleyetinin him:ıyesinde Kontiya virliiozl:ırı gihi sür'at yolu ile 
konser biirosunıın tertiplediği f.ÖZ kamaştınn:ıktan ziy:ıde Alle· 
pf)ııno resit:ıli H:ılyah san:ıtk:'I· grrtıo moıll'r:ıto h:ıreketlne s:ı
rın llstiin piyanlstik v:ısıfl:ırına <lık k:ılmı ve eserin llil!ine k:ı· 
dikkııti çekli. Agostino Orizio'· d:ır niifıı7. rderek Cortot'nun ılc
nıın lı!iyiik besteci R:ırh":ı :ıyrı diği gibi • bir hnyııt atmo~rl.,.i 
bir meyli olcfuğunu sanıyorum. ve ı ıklı bir h:ıv:ı, yar:ıtnı:ıy:ı mu 
Geçen seneki progr:ımında oldıı \':ıff:ık olmuştur. 
ğu gihi bu seneklnde ele Baeh'ı Chopin, cana yakın ve buram 
nas kös<'ye oturtmuş: Koral lle buram yurt koku 11 tiiteıı Si mi
Prı>llid ve fiigii hnş tarı yapmış .. nör mazurkasiyle, o çok tanınnı15 
İtalyalı biiyiik piyani t Ferrııeio IJo diyez minör \'alslyle ve iki 
Bı:sonl, C:antor'ıın eserlerine or. eıiirlliyle programda yer alıyor· 
kcstra kar:ıkteri ve renklı•rl k:ı· du. Anfossi'nin ıZing:ırcscc• si 
lan sanatklirdır. KIAvsene orke · ply:ıno güçlüklerini teşhir eden 
tra hrybeti \'rrmiş: Bach'ın ha· bir p:ırç:ı ... Ciddi bir musiki :ılfı 
·al edemlyerf'ği ıızametlJ bir so. kası uyandırmaktan uz:ı k knldı: 
rorite ile eserini slislenıiştlr. T.iszl'iıı •Eude transcendante• 
llarh 1.eipıJgcle y:ış:ıdığı yıllar larınd:ın birisi (Eroik:ı), resit.ı· 
d:ı Sllberm:ın'ın piyano yapıcılı - li l.ı:ışarıyla k:ıp:ıy:ın \'e piy:ınis 

1 
i?i sahasındaki arıışlırınDl:ırın::ı tin s:ınat gliciinii teşhir etlen e 
iinrlllilk f'tliyorılu: ılrrin musiki •:.-r olein. 
l;iJaislne ~az tccrlilıf'slnl ele k:ı· Gf'\•en yıl hu genç piyanisti ılk 
tarak, •kla\'Sf'nden d:ılırı miikeın· dinlediğim giin gene bu sütun· 
mel bir srız:ı kavuşalıllir miyim D lı:rda c:ıkan yazımın ~onunu şöy-
diye bu u la saz yapıcısının de- ı.- bağlamıştım: «Musiki yolund:ı 
nemı>lrrin!' iştirak eıliyorclu. hı: tempo ile ilerlcdiı'.li takdirde 
fla<'h'ın bir Prı•liiılilnll, bir fil. :ınat !ı l eminde ileride bu piy:ı
giinli bııgiin 18 el ylizyılın mu nı ttf'n ık sık b:ıhsct!ileee~ini 
siki idlr diye o günlerin klavse· ldılia etınek kehanet olmaz.• 
ıılyle dinlemek bi1Jm için doyul- (V:ıt:ın: 21. Ocak. 19:i2) Bugiin 
ll":ız hir ze\''k oluyor. S:ı11ndan Agustino Orizio'nun ikinci kon· 
kudretli ve çeklrl bir ses çıkar srrlni dinledikten sonra gen~· pi
m&k kaygusiyle çırpınmış olan y~ınistin gelecekte sanat yolunda 
P.rırh, e f'rinl bir I.isıt'in \'C\'1 emin adıml:ırla ilerliyecej!mi da 

1 

bir Dusoni'nin tertibiyle bugün· ha ku\·vctle iddia edebilirim. 
kil piyanolardan <linliyebilseydi -o-
iivlf' sanıyorum ki m<'sut ve bah ORİZİO RUGÜ:'ıi 
tiyar olurdu Piy:ınist Agostino Ol:KF.STRA İl.f~ 
Orizlo, Bnch'ın eserlerinde mli (.'ALACAK 
krmmel tekniJ!ivle oldu~u kadar Genç ve değerli İtalyan plya
:ınlııyışı ve derin if:ıdesiyle dik. nistı Ago tino Orizio bugiin aat 
h:ti çekli. 1R.:ıo da Saray sinema~ında F'i· 

Declhoven'l:ı ça~daş olan Cle Ulrmonik Senfoni Orkestra' ının 
nırnli, etii<llcrinden haı:ka sayı· konserine ~list nlarak iştirak e· 

ı '!lzü a ıın pivano \ c keman decck \'e Bach ile Vi\•alrti'nin 
~:ınall:ırı la tanınmı~tır Zamanı· konçertolarını çalacaktır. Orkeı;. 

nın ı?ÖZnf' hır plvano \ ırtıınzııv trayı ser r.emal Re§it Rey idi· 
tlu. O glinlerde sadece \'lrtuozu re edecektır. 

ekonomik bünye için;lc ula•ılmıc a) İhracatımızın gelıfmesı 1, 
ı de, bir taraftan iş \'C milbaclele 'v ~ \'e dış g lirlerı· · 1 a tma•ıtl ' zararlı bir mll\ azene yrrin<', mil· e mız n r • ·ı.re· 
hacmi gr.nişlerkrn, cliğer taraf. lelçe sıırferlilrcrk gııvrcller sa- b) nışarıcfan uzun \•Adeh 

1 
ti 

tan tedavili vasıtası miktarının dl yııb tırınt 3 
Yesindr elde cdılecek ol:ın bol • ancı sf'rmaye ya .. 

ayni kalmıısı iktısacli hayatı a"ır • ve Yardım c:eklind m nzam };a) " ve Heri bir islihı::ııle rlavanarak • .. e u ır. haskı altında tutmak sıırr.tivle • ki ıt) b ııJıd . mııvazenr.nin tızami snviyedc el- n:ı. ar sa6 anmasına 8• 6 ur•atte 
bb.zat i tihsalln gelişmesini ak- " Jh t bil tik b de edilmesini dl~erine nazaran . raca ınm >. ır 5 ııdJ 
~~.\~:.~ gibi menfi bir netice do- hiikfımct ler için 2'.0r ve nankôr gelışmektedlr .. \akın ıaın~ıll" 

olan ,.c fakat memleketin hay butlin dı~ sarfıyatımızı kar;•Jlll 
Emisyon miktarının artmasını rına \e iktı adi istikbalini temi- ~acak bır senyeye ula~ın•· 

11
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memleketin iktısarli ve mali va- t t kl · B it"h rla b nat altına alan müslıct yol te- u~ı ~ me. eyız. u ı a ıııJ 
ziyetinin kötiilüğüne hamletmek liıkki etmektedir ı.:unku tcdıye muvazene.si acığ si 
isteyenlere karşı \·erilecek en kı- ' • · , blinyevi sebeplerden değıl M1

, 

sa cevap sudur: .Milli gelir arla- 1950 senesıne kadar bellıbaşlı \'e mıırnkkat olarak gormekteY 
cak, iş ve istihsal hacmi .t;C!nişle- ihr?cat cıntia".1ızın, tüti!.11• ilzliın, O kadar ki. hattA huaUn eUıniı~~ 
yecck, dış ticaret hacmi bir mis- lncır, fındı~. gıbl y~rı luks mad· mevcut stokların önlımlııdekl • • 
li artacak, her tiirlii ikraı.at \'e clelerden mutcsf'kkıl olmasına ve larcla satılması netıcesinde tedl 
bankalardaki mevduat çoğalacak dlğ~r lhrııç mallanmızın rla ufak ye mu\'azenrsi vaziyetinde esa!ll 
ve bütün buna mukabil tedavül- hacımlerde devamlı pazar sağla- bir fark gönilecct!i ve meseleli~ 
deki para hac•ıni sabit kalacak ... yaınıyacak mlıtcfcrrik madıl<'ler hemrn halledilmiş vaziyete get 
Biiyle bir şeyin miimklin \'e ta. de~ tcrekk.üp etmesin: mukabil, lece{;! muhakkaktır. MU\'~ıc~\: 
bii olduğunu iddia etmcğe kal- l!bl scnrsınden so~ra, ~.ubııhat, açık devrelerini geriştlrebılr.1 ·e 
kışmak elbette abes olur. pamu.k, maclrnlf'r gıbl dıınva ti· için dış kredi, yabancı serntl{,. 

Bu münasebetle bir hakikate <'aretınde hı~sust bir mevkii _bu- yatırımları ve yardımların sa~ dJ 
temas Hlzıııı gelirse bizim, emis- lıınan (aslı macldclcr) aı!ıyle yııcağı mıınz~m kaynaklara 
ron hacmini sebepsiz olarak ar· a~ılan ve ~~vrupa meml.ekctlerl· ihtiyaç duymaktayız. 

11
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tırdığımız yolunda bir tenkide nın ~aha zı~Rdf' dolarla ıtha~ ede Hilk(ımet uzun vAdeli bil\tr• 
cleğil, aksine olarak, hütlin iktı- hilrlıklerl ınadd.cl.~r grupıı, ıhra- :ıatırıml:ır itin ba~ta l'ılilletl,ıı· 
s:ıdi sebep ve şartların, daha ge- catı mızın en. huyuk kısmını, ana arası İmar ve Kalkınma J:3 1 
niş bir tedaviil hacmine ihtiyaç yapısını leşkıl etmeğe ba~lamış· kası olmak tızere kredi teıf-1~. 
lıulıınduğıına işaret etmekte ol- tır.. . . . . miimktin teşekküllerle daimi !ı· 
ınasına mukabil emiS\'On rnikta- Keza son ıkı yıl ıçınde lthaJa. mas halindedir. Geçen sene ııı •. 
rınrla güriılen kzayücİiin bu ına- tımızda ıla hnriı bir hünye rlf'lll· kfır hankadan saglanan 25 ıtıı.. 
kul hadde varmamış olduğu, ya· slkliği mfü•~hedc erli.Imektedir. yon dolnrlık Seyhan harajı ki':. 
ni deflasyoncıı bir politika takip Daha e\·vcl~ı yıllarda ıtba~fi.tı~ı rlisı bunun bir misalidir. Bu ~e· 
etmekte olduğumuz yolunda bir zın en mUhım kısmını carı ı~tıh· sustaki çalışmalarımızın netice \: 
tenkide maruz kalmamız icap IAk maddeleri teşkil ederken son rini. tekemmıil ettikçe, yuı.se 
cclN·ıli. nıınıı tnvzih için şıı ka- senelerde % 65 • 70 i makine Mccli~in huzuruna getırece~il-. 
d:ırını sliy!iyellm ki, tedavüldeki l ve tesisattan, ba•ka bir ttıhirle lemlekelln iktısııdi kaJkınıll'. 

h · · t • v ı· ıııe' para acmının ar m:ısını mucıp scrm:ı,·e yatırım malzem<'sindcn sı bakımından ehemmiyet ı :ıı 
diğer schepleri lıir tarafa hıra- terekklip elınel!e başlamıştır. zulanla yahancı sermaye yaıır1111 kıp Toprak Mahsulleri Ofisinin 1949 • 1950 \e 1950 l!l:'il de\'· larını teşvik etmek üzere ıcab!lıı 
ı.ıcçen yıla nazaran hııglin elin. relerine nazaran 1051 • 1!l52 rlcv bııyurıılan 5821 sayılı kanun 1ı: 
ılcki faıl a stok~~" .. ~.ukahlli olan ıesincleki itlrnllit gidrrleri artı- yabanrı ı;erma\'e celbini te~;,. 
p:ırn yekOnu gozonune alınacak ının en bilyllk sebebi vatandaş bakımından hlirük faydalar ~ 
olursa, emisyon miktarında ı.?Ö· gelirinde hasıl nlıın arlismcnin Javara~ını da limit etmekteriZ· 
riilen artışın yalnız buna hile te- _ _.... 
kabiil etmediği df'rhal anlaşılır. Tunca ve Meriç'in suları Madritte açılacak 

Hakikat şucfur ki, muhtelif \'e· 
silclrrle de ifade <'dildiği \'eç- çekil iyor 
hile hükOmet e.nrıasyonru bir Edirne, 10 (,\ A ) - Tunca 
politika kadar, deflasyoncu bir ve MN'iç nehirlerinin çekilmele. 
politikaya karşı dn memleket rl devam etmektedir Yalnır hu 
ekonomi ini dikkatle kornmak çı ki ime öj!lr\ e kadar sa:ıtte iki 
vazifesini müdrik bulunmakta-· sr;ntimctre bir sliratle olurken 
d ır. öl! lf'den ~onra bir santimetreye 

G. TlWin: "UY.\1.F.l\"F:Sİ: c!ilşmilştlir. 
l\fı.>\'cııt istihsal kaynakl:ırımı-

7.ın gelistiğine: halkımızın teşeh· 
büs kabilivf'tine \'e istihsal kuıl. 
retinin sli~'atıe gclişmcsinr. umu 

Su cl:ıkikada nehirler normal 
S< \'helerindrn- 1'ıınra 4.40 m,.t. 
re fazla yiJk•ckliklerini muhafa 

mt istihsal ve milli gelirimizi ar- za etml'klrdirler. 
tırma, \"atand:ışl:ırın gelir ve re
fah seviyelerini yükseltme lm Buı:ıün suların kapladı~ı ııha 

kanl:ırının viis'atine ı·ajhnen ya. larclakl yapıların saym !\60 a in 
tırım scrm:ıvcsi darlığı ile karşı. nıistir. 

l~ştıj!ınıız Y~iksek ~tecl!sin ma- Karaal\aç, Yılılırım ,e Yen. 
hınıu olıın bır keyfıycltır. . . 

Yaplı~ımız yatırımlıırın hlhlik • tmarct ~cmllerıne el'an yaya o 
kısm ı yahanrı memlrkf'tlerrlf'n larak ~idilemem,..ktrdır. 
ithal rc!ilmesi irap eılen makine nuı:iln mahalli Kızılnv ıe~kı 

ve t<:'slsl<'re lllzıım giistf'rınektf' lfitı nkaradan geh>n mUfettlşl,. 
olclııj!undan, yani iktısndi cih:17.· 
lanm:ı için kar~ısında bulundu tirliktr 7.arar gıiren semtleri do 
ğumuz çok geniş ihtiv:ıı:-ların tnt- !asmıştır. 
mınıne matuf hulundııı!ııncian Kııılay hMcn 1050 \•atanrlaşıı 

bilha~s:ı dış ödeme kabllivcllhin ) iyecek. ve ynkacaK' yardımı yap 
artırılmasını mümkiln kılan terl· 
hirlere ihtiyacımız bııl unmakta
ılır. 

Bu itlharla nn1arlar, iç ekono. 
mimizdeki mes'ut gelişmenin 
nctirclerinıicn clış ekonomik mli 
nıı•chctlcrimize ccvrilr!IC:l tak· 
dirrle ithalMımızla lhracatım11 

maktadır. · 
Açıkta ve Yardımsız kalmış bır 

kimsi' yoktur. 
Şimdilik •ehlrdc ~•kıl mı~ mes 

ken sayısı 16 kadardır Fak ~t 
çoğu kerpic olan ba~kın ı;nha~ın 

arasııırl~ki farkın \'C umıımivetlP d:ıkl e\'lerın sular çekilınce ı:ö" 
trd iye muvazenesindeki ııçığın ınelerinden korkulmaktadır. 

sanat sergisi 
d' · İspanyada, Madtit şehrfrı ~ 

öniimuzrlekı llkbahar mt\ 5~,t 
içinde bir • Bevnelmilel sa 11• 
S • • l . ):O 
l'rgı~ı • açı aeağı, TsNnYa O• 

~oloslu~ıı ,·asıta~1'·1ı> Ticaret 
da<ınn hlldlrılmistir. ,ı:· 

Au sf'rı:iye kar$ı ilgı du''8c rtl 
lar g<:'rekli mahimatı TıC"td! 
Odasına mllrıırııat sureti) le e 
eıl ebilcceklerd i r. 

Şehir hatları için lstcırı· 
ıo' bulda vanılc:ıccık vc:ı.,ı.ır 1 ~ı • 

Denizrllik Bankası c::ehlr 1 ~·· lıırınclaki vokıı \'e yiik faı13 ~dl 
nı nazarı itihara ıılara'-. J:~8p· 
ter~arıPlrrinde veni l!Pmiler ) 
tırmak kararını almıştır <e· 
Rankanın FPn mfısınirlı~ı.b,ı• 

ni inşaat nroı:ramının ana 10t· 
lnrını tP~hıt etmek iizPre '-• 
lere bııclamıs bulunmaktadır· •• 

.. ftl 11 kumarbaz suç~s 

yakalandı 
ırl" 

EmnivPt 2 nci ~ ıbe ıneııt~ 8rıt 
rı Re\·ol!hındn bir kurnar rt' 
h:ısm•$1ıırcfır nevo hırıda l'~,ıı 
mrhmPt ~okaitınrln 26 nuııt8 ):il" 

nrıartımııncla oturan cahıkııtı ·~ IJ! 
ı \'I" marha1larclnn f'nkRI Hl se l'tf 

trkrar faalf\ ete h:ı$1adıi'!ı tıs-ti• 
nlınmı~tır. Yarıılnn b~5kın ; , , . 
re~inde 11 kum~rhıız ctıcU~' 1 dll· 
kal:ınrnıcJar, Adliyeye tcslııll e 
mişlerdır. 
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[iRTICAA KARŞI SAVAŞ 1 Okuyucularımıza ve 
- w 

o UCU YAZILARI dostlarım.ıza teş k 
l\lalatya sııikasdl munasebetiy nan Bılgen; Derınreden Daniş 

le t elgraf ı oya mektup gbnıler- Calıyar, Ahmet Enna, Cemal 
mek s ureti) le Ahmet Emin i \ c Sadettın Erbc lcr; İhsan lluğ 
Yalmanın a:ılmna Ye gazetemi· ıra; Şehir Tıyatrosu Rejisoru l\Iax 
zc karşı 'akınlık gôsteren teşck· l\Ieınecke; Halit Fahrı Ozanso); 
klıllerin, dostların \'e okuyucula· Hizmet Gazetesi Yazı Ailesi, Du 
rımızın, isimlerini ncı;re dcl·ıım ke Dusenberry (r-1 w York); 

Qr~İrtıraa Karşı Sa\'aS• sütun· 
•tıkınızın bu tun oku> ucularımııa 
tiıı olduğunu hildlrmcmiı. uze· 
lııpe, bu mc\'zuda birçok rnek· 
llıaİ nıakal e, iir \ e fıkra lar a l· 
t:q a ha tadık. Gondrrilcn )a· 
tn./ın bazılarında, lrticaa kar ı 
tııı Ulan nefret \ c kızgınlık, ) a· 
tek; 11 ne rlne mu aaılc etme ·e· 
lrad derccrde serbest bir d ille 
&oıı e edilmiştir. Bazı >azılar ise 
ltıu derece samimi hislerle baş· 
Urtharrirlmlze olan bağlılığı be· 
~ı lile.ktedlr ki, b un lan da bu 
b) Unlarda neşretmemeğl daha 
tafıın hulu~ oruz. Gosterdlkler l 
'-ınır altıkarl an \ e beli r ttikleri 
cuı ınt se\giden dol ayı olnıyu· 
d,rt.1nııza pek çok t esekkür e· 

Ankara Hukuk Fakültesi öğren· p·u.ının Ahmet Emin Yalman'ın 
ri ler lnden Ali Kaya'nın ~ udığı çalı şma \'e • \'atan. gazetesinin 
• YobaıJar İlerlediler• bfahklı hizmetlrrine hitap eden kısımla· 
bir yazıyı ne~redlyoruı. Kendi rını çıkard ık. Ali Kaya'nın bu 
sütunlarımızda .bendi k endimizi hareketimizi ho, göreceğini u· 
methediyor görlinmemek lçtn· marız. 

r ' edi) or \ e kendllrrine iılenen te· Francıs Gouldıng (llomadan); 

Karalıaslara 
şckkürü borç blli)oruz: • Khclis Tiyatrosu l\Iudur \e He 

jısorU M. Plorıtıs 'e Eşi sanat· 
Sabık İngiltere Illi~ük Elçisi kar Ely Lambeti (Atına); Prof . ..> 

En güıel nhliltır bWm dinimiz. 
İçinden pazarlık kurmak değildir. 
Tanrıya açıktır biltun kalbimiz 
Hünerdir ya~atmak ,·urmak değildir. 

Sir Kelly Ye Lady Kelly (Lond· \e Mrs. L. ll. Seciye (Arnavut. 
radan); Maliıl Gazıler Birliği İs koy); Rene Cohcn (St 53\İ· 
tanbul Şubesi adına Başkan t. ne • Aube); Dorothy Erskine 
Şahin Başkan; Ankara İl İdare <San Francısco); I~d\\ard T. 
Kurulu; Ncw York Tımes Ga· Clark (Florld:ı); Mancd Sılahlan 
ıetesi baş muhabiri C. r •. Sülz· ma Tcşkiııltından Harry J. Al· 
bergcr; Mılletlerarası Eğitim Ko mond (New Jcrsey); Y. 'Mıihen· 
mitcsi Ba~kanı Tracy Phi!lips dis Hasan Kocabalk:ın (l\lalat
(Londra), l\Iııharrk Emery Ree- ya); Ali Rıza Aşar; Uiş Tabibi 
ves (Parls); Se) lfın Basın Birli· Salvator Zekeriya ve Eşi; Bay 
ği Ba~kanı C. E. L. Wickreme. \:e Bayan A. Nargılcciyan;. Bay 
slnghe (Kolombo). \e Bayan H. Honegger (Jst.); 

ilindi tanın başşehri Delhi'den bir gorunüı:; 

Kore hakkındaki teklif münaseöetile 
* (l\Iukaddesatçılar) çıkıp türeml& 

........................ -.... ----..--..... ---........ ~--..... --.... -.... _ ..... _,,.._...,. .... -.......... --~ ..,_.... - ~ 

Hindistandan bek enen 
büyük vazifeler 

Kara nesli ne çabuk da üremiş 

lt;ugun bu sütunlarda Fatih'· 
hıc Sal4hattin Akdcr adlı oku· 
ba

5
f ıtıuıun gonderdlği · Kara· 

... ~dlı bir manıume ile 

Kml l\lo&koF ona böyle renk l'erml~ 

1\lüslüman hilr ya~ar u~ak değildir. 

* Bu yurt Türklerindir, biz. önce Türküı 
Bu nam ile bütiın hep Ö\iinıirliı. 

Kırklareli Valisi Uılmi İnce. T. Klin <Bakırköy); S. Sırrı Öı 
. . t . , kayaalp ve Efi (llamburg'dan); 

Yobazlar 
ilerlediler 

Bak diller İsllmlar ne kadar öksüz, 
Asıl, Türk olmaktır atmak değildir. 

sulu; Alfıe:tın Nasuhioğlu < st.)'. Remzi Sezin (Bohadın); İhsan 
Reşat Kerımol (İst.); Turgut 1\Iı Koyuncu (Bohadin); Mehmet 

* maroğlu ı;e Eşi (Ankara); K. R. DeHes (Zlirich'ten). ~ ............... ---_...,.... ...._,...~ 

te~ç kıta üzerinde hegemonya 
l:ııp eden muazzam Osmıınlı 
d;ıı ara torlu u son .>Uz l'ıllarda 
llıeıı aktorlcri tarafından dıin)'!l 
liıı eııı~eti kar ı ıncla bir taraf. 
rartgcrı bırakılırken, diğer td 
ıh ~n da bır tnkım ehliyet.iz 
tııı 1 orii U olmıyan insanl3 
t lldıs b::ışında bulunmaları yıi 
ııı1'Slen parçalandı. Bu parçal:ın 
U~ onuruna yediremiyen Ye 
~; ellerın milll mukaddesat ü 
t 11ıııe uzanmasını kaba! edemi· 
t .< ~felMct nıhlu mılletım·z, is 
b ~ harbı sa~e ln1 '. yabancı 
t eıları, bUyuk kurt rıcı A· 
t~ ~ün onderh ıle denize dıik 
'4k· Arıka denecek lıir murnf· 
t~e:cun ba.} raktarlı mı yap:ı n 
lıı Atatürk, zaferi lc:ıuındık· 

Gece karanlıta sinmez l'llıisluman 
Bir insan J.;anına girmez lllüslıiman 
Alçakta i :ı )'apıp tu~mcz lllıislliman 
Allahı, paraya satmak değildir. 

Hakver (İst.); Hamdi Bey Zade -0--
B. Rıfat (Kadıköy); Avukat Te\' Telgrafları bugüne kadar I 
fık Alpaslan (Yozı;at); Alaetlin neşred ilen muhtelif parti tc· ı 
Teoman (Afyon); Tımc Mecmu aekkullcrlne \e t clı:rarta cıgcç 

Bah ile Doğu arasında tarafsız bir politika gütmeğe çalı_şan 

Hindistanın gayretleri, Çin ile bu memleketi b i r leştiren bazı 

müşterek noktaların ışığı altında mütalôa edilmelidir. 
* İnsanlık ne <fes) ne Csarıktadır) 

Erkeklik ne < hı) ık) ne<sakald"adır) 
Yukseliş, ya5a) ı ş, fen lrfaııd adır 

Gözunü dünyaya ~ummak değildir. 

ası Türkiye Muhabiri Rıza Çan· ıni~ olsun. di.)en, teessürleri· 
dır (İzmirclen); Numan Kıraç; ni bildiren aşağıdaki: il, ilçe, ---~ ~ 

b k ki Uzun yıllar Ingıltcrcnln bir K · ı · k Avuı,.at Kemal Yılmaz (Trab· uca \ e ocıı k to~ !atlarına . t 1 k eşmır rnese esı, i ·i komşu ,. mus em e esi 'cya bir Do- ·ıı · 1 · 
zon) ·, Yusuf Gönül tst.)·, Yeci. da ayrıca te~ekkıir ederiz: · 1 k i mı ctı ıırbirine hasım yapa-" ınınyonu o ara· darc edilen cak kadar ilcri~c gotürülmiış-

?ay Kurumu adına İkinci Baş. C. H. P. Sinop Teşkilatı adı· Hindistan, mü takil bir cum- tür. Burası Paki tanla Bindis-

* Her ıeyi buluyor kUlr deıliğln 
kan Vecihi Divıtçi; Yüksek Mıi· na kongre başkanı Sinop lllil· huriyet idaresıne ka\"Uşlu un- tan arasında daimi bir müna-
hcndis Mektebi eski ~'ransızca letvekılı .Muhtar Acar; Yozgat danbrri sık sık adı geçen hır zan mevzuudur. Sun'i bir hu-

Yer gok onlarındır \'arsa bildiğin 
'\'etmcı mi <Din> diye hene yediğin 
l'\ledeniyet belde kuşak değildir. 

hocası Karadenizli Ahmet Tev· C. II. P. Ilaşkanı NAzım Kafa· memleket olmuş, bllha a Kore dutla ayrılan bu bölgenin Hin-
fık Yücesoy; Baha Yurtbay cls- oglu; Muğla D.P. il Başkanı To hakkındaki son tcklıfinin Bir- distana ait kı mında milslll-
tanbul); Osman Dcmır (Eyüp); ~aloğlu; D.P. Se~han il na.kanı leşmiş l\lılletkrde kabul edil- mantardan mürekkep büyiık 
Kara)ollnrı 8 inci Bolı:e Mudil· Omcr llaşe •mcz: Manisa Demok nıesiyle, milletler camiasında topluluk, Pakistan tarafında * Örümcek kafanla incitme Turkü ril Rcbii Erça,>l:ın (Elazığ); Sil· rat Parti Tcşkilfıtı adına İl Baş I ön safı i~gal etmeıte hak ka- ise 12 milyonu aşın bir Hindu 
rcyya Lc~cnt (lskcndenın) ; Y. kanı Qc,det Ozgergın; ElaıJğ zanmı tır. kiıtlesi ~aşamaktadır. A ırdır \ebali ta~ ııımaz ) tikli 

Sana utan \erdi sev AtaturJdl 
Kara n Killin uymak değildir. 

Mımar Sedat Çctintaş; Unvan C.H.P. il Başkanı Avukat Naz· Gelı me halinde bir blıyuk Jlindi tıın \e Afrikadakl 
Ta)furo •lu; Doktor E. Askari· mi Öztürk; C.11.P. Malatya İl devlet olarak Hindi tan Cum- ırk müradelclcri 
dcs (Kadıkoy); KAzım Çetinkaya Bnşkanı Rauf Ba) ındır; .l\Iillet huriyeti A ,>ada modern tari- 1 948 - 49 danberi sürüp gp. 

llıqkh iç 'e dı taki dı.i;nnııları 
a , Ur ve munhczim ctlıkten 
Cıı ~'J. ~ıra devrimlere l:!"lmMi reket edenler pek azdır. Çünkü 
\1•ı rı da b;ı~armak m 'let.n be· onlar d in bezirganlarını n , ko· 
~,.. 1~in clzt!mdi. Kültllr \e me mUnlst ajanlarının uşaklarıd ı r· 
1 ı.ietı garp kUltür v.3 medeni- lar. Miirtecl efeııd ıl erlnin direk· 
l:ı~ e uyar~k camla §J'Arl:ıyıp tiflerile yilrliyenler, istikametle· 
~~ ·Eaf ettir.rı\c l bazı akslı!§· rinın ururuma, cehennem batak 

. er o. k " t • k ınce 'a yet ıc! 1c'ıAı:n tıklanna gittiğinin farkında ol· 
t ı , 1 tedblrl:!~ s:ıyesindc, bu a· mayan kör insanlardır. Gaflette 
l~ e cenn"t \'ıtt nı ~ obazları:ı kalan idraksizler şunu h iç dllşü 
l !Qk etlikleri se'<ı)ede bırakm:ıdı nemiyorlar mi acaba, atılan knr· 
~Yiye ıleri mıllf'tlı?r se\iyesııı· şunlar Ahmet Emıni lildtirebilır 
d'@.er aldı. BU ık kurtarıcının mı? VAkıA onun maddi \•Ucudü 
\. 1 '<e anla ışı karsısınd:ı ortadan kalkar, amma düşünce 
l r~klar, de\Tı:n rluşm:ınları, lerı' ortadan kalkar mı? O, bö· 

•< tiğu asırlarc:ı geri otur- lunmez vatan ulküsUnU ha\ sala· 
t l it .}en saht,. ı\'n mı.irşitle· sında si temle~tlren akıncı ruhlu 
\~fa lArnıyeti anlamı:;an clar bır fanidir. 
4e1}

1Iar ses çıkarn.nıdılar ve A· Şu kadar sene zarfında inandı 
~ t denımleri K bul ederek o· ğı fikirleri n savunmasını yaptı. ee; ' Peder öründUler. A,·nl illkü uğrunda birçok ten· 
t ba ilJl Sahabeıtinin dcdıği 0 1\lah kidlcre maruz kaldı. Kimse yo· 
o ~r fırsat ver, derhal kllstah hından çeviremcdi{tine gÖ'"e, bun 
r 

1 
• darbıme elinin tatbiJ:ıt d:m sonra da fıkirlerinden dön· 

1111
°ldular. Tek partinin korku mcsine imkan yoktur. 

h 111an .nefes alamıyan bu ':ılan Din düşmanı, im:ın düşmanı, 
le tı erı, bugi.ln demokrasinin insanlık düşmanı softa! Atntlrke 
t ltı ere bahşettı i hürriyeti is· dil uzatıyorsun, dind;ışlnrımızın 
t ar ederek • henüz çekirdeği ve soydaşlarımızın din ve ahlak 
lı~t~ Yen mıkroplar gıbi • orta. inançlarına bir takım iğrenç ni· 
haııa gozukme c başladılar. İlk· kaplar altında saldırıyorsu:ı. 
~. b rın ıcağı insan vlicuclunda- Hey softa, hiç bir ycrd11 gôrUJ 
t rı~kterıleri na ıl harekete ge· mcıı mücllir ki bir tek ileri gö· 
lıi·ınr hakıkt hurriyet de, bu ıUşJU insan sizi desteklesin? An· 
tı 

01 
eket için bir hizip kayn:ı· cak bir takım cahil, anlamaz 

11 
an, imansızları ftyarttı. ( f. ırimseleri, tufeyli sürntcri halin 

ıta11• 12 dı) onım. çUnkU, IUsllİ· de peşinize takıyorsuruz. 
) ıı f ıkta hakıkt iman, ara boznı:ı Sofyalar ütedenberi h:ılkın ca 
b rı :rt \e mılletlerin saadetleri, hil kalmasını ' 'e onları ı~ıc:lık· 
hnıaı ~e beraberlik içinde ~a· ini istikamete şuursuz. 1ıır ın:ıh 
lb1111 arı için çalışanlarda bu· Jfık olarak sürmek hnd>?fini gıit· 

ıı:·) milşlerdir. Softa ve yobazlar !ter 
haııaı once, ~eşeren devrimleri c!evirclc memleket i kana n:ılayan 
>aııtn arnakla i(e ba !adılar. DUn geri fikirli, aydınlnrn k/jpck gi· 
h~rUk hayran kaldığı ve saydığı bl havlaYan örlimct'k kaf:ılı. p:ı~· 
~4aın ba kumandan ve devlet :ı \'kdanlı insanlardır. ll!ir fi· 
r ııe ının eserlcrino, he) kelle- kirlileri, basiretle hareket edenle 
o :a k ratıralarına saldırmakla, rl. devrimci iman sahlpl 'riıti 
•rın· 14fretmeklc fikir~iz hareket lekelemekle kendilerine k!lflü 

l:ı haı tatb k etmeğe koyuldular. bır yuva kurmak Ye or:ıd~n el· 
1 e sonra Kur'anı Kerimden rda dal budak salm::ık isth or· 

le~' taaddıidu ze\cattan, mc· lar. 
Q~r n, •bu memlekette şu ka· Eşsiz dAhi Atatllrk, mcmlekfl 

aıe\1 \ar, onl:ır komüni t· 'i uçuruma götürmek islıy:m bu 
' ( &ıbı l\Iu:ı' 1\ e deni kargaşJ· 'af'ın hainlerini sindirmekle mu 
~ . 'ı 'e nifakları desmekle, vaffakiytin e~cl balfı~ına yUk~l'l· 
Q Qetın SO)da larını birbirine :mişti. Ve din bezirgfinlnrı hak· 
tenı trnektcn; bu suretle TUrkl kı!lda şöyle demişti: ·Tıırıhlmi· 
Q~ e ı rnUfrıt sağa '<CYn ifrat zi okııyunuz. Gôrürsilnliz ki mi l· 
llıe 1~e~e sola kaydırıp fesat e- leli mahveden, esir eden, h'lrap 
lı: ti 

1 
rıne yaklaşmaktan çekin· eder.. fenalıklar hep ıH ı kisvesi 

1\ 1 er.. altındaki kllfrli mcl'anetıen çık· 

tiıı aranlık perdeler arka ıtıdan makta~ır. ~l eşeriycttc elin h rık· 
e lA sın ı memleketin hakiki kındakı ihtısas Ye vukuf, her 
lı:lltllarını Iekelevıp p:ınık yarat !ilrlü hurafelerden tc~errtlt ede 
bb~u Istı~ en dünkü mtirteciler, rek hakiki ilim Ye für.ıın nurln· 
lııtk ~ . gayelerini erçekleştir· ı'I) le musaffa ve. mllkcı~meı. o 
tııı 1 ı:ın başka sahalara teca\Uz luncaya kadar dın al\torlerınc 

Ye başladılar. her zaman te adüf edılecn:..flr.• 
· ······· L Bu din aktörleri tam miınasiy. 

> tıııı ·· ·· ..... ;·········:··:··· le tasfiye olunmadıgından, bu 
e• ı rııa b rlı mizı ' e mılh da· gün de mevdandn r,özükmcyc 
r ~ıı Ven candan ~ Urekten arzu 1 başladılar. lnşaallah b•ınların 
• an buna olanca kunetıle yuce Mevıa belasını verir, uya 
~ e• Ye ay?i zamanda diln) anm nık milletimizin ileri gUrU. ünde 
L tk tını ezen, ço~ ,>erde erirler. 
'llııı gazet c 1 ğ ni temsıl eden, . . 
ı eınperynlizminin birinci Sankı yal.nı.z. bunlar dındar!11ış 

Q 'nanı olup ona elinden "ri· !ar. Hey dını anlamıyan k uKla· 
leııı ı: d3r darbe ınclıren bir ka· lar, Peyr;:ımber Hazretleri b u· 
~ d •ahıb ne de alçakça, utan· r~ıruy?r ki, ·din bir .nasi!1altl r, 
4 aıı seni t ·ü d b 1 d dın bır nasih attir, dın hır na· 

Aı ecav z e u un U· 'h ır U d r t k ı · t ı aiatyada bir gazeteciye dc· sı a ı r~ ç e a e ·rar t?C ıyor. 
~· butlin meml k 11 .. . . f Fertlerı ve toplumu nizama kov 
• ı e e n n .. şırı e . k . . t • 1 . dil h\ t k 

t Olan a~ dm fikırl' b ma ıçı.n 3\ s ~ e e en a a 
eg ne de kur un ıktı 

1 
asının telfıkkisı budur. Yoksı:, softa la· 

.... ş 5 ı ar. rın ~ e yobazların a nl a•lıkları ma 

SALAHATTİ?\ Ah.~ER (Fakı ılı koy Akrakoca) · Ilay p ·ı 1 hin shTilttı i kın'\ ctlorden bl-• • • • arti ı er \'C Genel Kurul na. len Kc mir mUnazaası iki 
dar Şenba•rak {ı" dann)· Orm l\I ı ri, belkı de en ınu· hı'm'ıdı'r. 3"6 ., ·• • an mına a atya l\I.P. Başkanı Dr. u milleti hazan din ka\gasına go-
llaşmUdürlüğıindc Yuksel Tuna Y. Yuccbilgın; M.P. Amasya II mılyonluk nüfusu \e geniş top- türecek kadar şiddetli şekiller 
(Ankara); Vedat Akıncı (Mal· İd:ırc lle~ctı namına B:ışkan ö. raklarıylc iıdeta bir kıta~a ben- almaktadır. te eU Hindistan gençlere, memlekette geriliğe 

mütemayil bir zihniyetin var ol 
duğunu, kara taassuı> ve cehale
tin bir mikrop yuva sı haline "'Cl· 
eliğin i, ileri ve h ür fikri n ok~n· 
madan anla§ıl nıadan lekelendı· 
ğln i \ 'C hUr basını ortadan kal· 
dırmak istiycnlerin bir 'ebck~ 
kurduğunu öğretmiş oldu. 

kara) ; Cemal Özyalım {Haydar· ~er Çekin; Balıkesir C.H.P. il zcycn bu memleketin l947 de geniş topraklarına nisbetle kü-
pnsa); Erdoğan Günay (Gol• Jdare Kurulu lln ikan ı A\Ukat elde ettı i serbe t yaşama hak- Hindistan na~bakanı ?\ehrn çiık olan ordusunu, Sovyet Rus· 
elik); Namık Demir (Gazian- Sami Duyun; C.H. I'. Adana kon kı, gitgide İngiliz tesir \e nU- ya istikametindeki Karaltonım 
te~ı~! Bıı. Lamla ve Bn. ~ezihe j cresi başkanı Nihat Oral; Scy· !uzundan sıyrılmaktadır. Derleyen: ,·eya kızıl Çindt>n gelebHecek 
Bulun; lln. Muazzez. Tahsın fler · hanlı l\Iıllet Partılılcr adına İl Hındıstanda bugiin henüz tehlikeye karın Himalaya böl-
kand;. Selım nı;nar; Kazım Ok· Başkanı }"l') Z Ö.ışahin; Tekir· halledilmiş olmaktan uzak tür- Tolun Alptek·ın gelerine yerleştirecek uerde 
tay (Kayseri)· Şef ık Kola•-'lı (A d ı. D p i k lii türliı İ" davalar vardır. Blı J • ., n aı:. • 1 l3aş anı Fethi Nah· .. Keşmir mıntakasında toplamış-
kara); T:ı)fur Sokmcn (Kadı· ramlı; Demokrat Parti İstanbul yıl ilk defa yapılan genel se- tır. Bununla Bengal hudutları. 

Bu gibilerin memlekette ne 
yapmak istediklerini Adalet B:ı 
kanımız \"e Adanada Başbakanı· 
mız da izah ettılcr. HukCımctı 
dahi •irlicaa kar~ı savaşa• se\'· 
kettiğinizden, memleketini can· 
dan ı;e-. en bır gen, olarak, sizi 
hararetle tebrik eder, hürmetle 

ko~ ); llefah Baştu" <Erenköy); İli Eminonü tlçrsı Kunıkapı Bu çimleri B:ı bakan Nehru'nun nın d:ıha fazla tehlikeye maruz 
u.beyıt Ceylan (Golclik); Hüsc· cağı kongre dıv:ını; Yata an D.ı Kongre ııartısı kazanmıstır. bulundul!unu gostermck iste-
)ın Mataracı '(;ınkar~): Gümnik P. Teşkilfıtı adına İlçe llaşkan· Gandhi'nin önderlı i~le ba la- gôrü~i)le diınya ölçüsündeki mi tir. Tıbet'ten gelebilecek ' 
Başmemuru \ ehbi Ozbek (Ka· lığı: D.P. Hereke Oca •ı adına yan kurtuluş hareketi bu sc- meseleler Hindistansız hallcdi- kml sele ka~ı ise kapılarını 
rabük); Emekli Subay Celill Gün kongre başkanı Şukru Özdeı:nir; çimleri mliteakıp tam bir ba- lemeı. Verilecek kararlarda açık bırakmıştır. 
dol (l\iue) İ t Kilit'" D şarıyle sona ermi tır. Hukiıme- onu s·· h'b" ı l" .. : par a ur er· D.P. Maltepe Oca ı kongre baş· n oz sa ı ı o ması uzım- Bundan ba!:ka Hindistan Gü-
ne l Genci ~ekreteri Mehmet kanı Sabri Ta kın adına Abba tin karşısına çıkan bilyuk çap. dır. Bugün Asya, çok vak'a- nt>y Afrikanın mukadderatı"le 

rimi sunarım. 
\ 11. Erkmen \ e Pederi; Mehmet Sarı: M.P. Asmalımescit Ocaıtı ta bazı me eleler vardır kı bun- lara sahne olan bir kıtadır. Ge· de vakınd n ılgilenlvor: or;dıı 
Ali Sewr (Rcvhanlı) . DU il t k ların halledilme I• le lhndı t"n rck kıta u d ğ !!-Lf rA'",~ ' ·r ., • zce ) ru me urulu \ c Uvelcri adı· " .. nın g ney o u unda ecre~ an eden hadiselere renk· 

1 1 n ı ,1 Gazeteciler Cemiunti B k Ad · dunya üzerindeki m"' kiini kuv- , c g k D ğ -:--:---=---------.:....:.:..;..:.:.:.:..::.::.:.~:.::.:.:::.:::."::.:. ~.::a!ş~a~n:.:,ı~ na başkan Prodromo Kataropu· ere se o u Asyada kızıl- lilerin haklı da\ ası nazarcyle 

N F 1 f h 
• k "f h 1 d los; D. P. Kartal Merkez Ocak vetlcndirmis 'ie 1 yık oldu •u lar faaliyet halindedir. Korede bakıyor. 

azı a rl a lna a" a" evam ed' id büyük de,ıet , .. rına hak ka- ol ıı· d' · ··d 1 
1 

ıyor are Kurulu; C.H.P. Karataş Bu sun ın ıçını e o sun silahlı Doğu ile batı arasında taraf-
"' K zanmış olacaktır. ratıc-mal d t k caı:.ı on~rc Ba"kanı Mehmet .. ~··· ar evam e me ·tedir. sız bir siyaset takibine çalısan 

Necip ı~azıl K ı sakürek'in ra· ı tuarı \'C gene Curcba hastanesi Gôren (Adana); C.H P. na~kanı Şeklen Bı it:ınya cami:ı ına Politika sahasında hal çaresini Başbakan Nehru. Çinde meı-
por almak tlzcr.~ Bakırköy ı\kı l İç H~~t~lıkları Üniversite Üçün- Abdurrahman Odabaşı (Slve· b:ı •lı bir de' lct olmakla bcra- bekleyen birçok meseleler var- dana gelen büyük dcği ikliği 
lı astanesınc ınuracaat ettiğıne eti Klınıği Iaboratuarında tesbit k) o.11 p f bcr bu topluluktan a}rı yollar dır. Bunlar arasında kızıl Çi- dıkkatle takip etmcktrdir. Bu 
dair iki gı.iıı ewcl \erdiğinıız bir cdilmıştır. ~e. ; 

11 
• · • Il:ı ra Kon!!rc Baş· takip cttı ı de gorlilmrkt dir. nln Blrlecmls Mıllellere ithal iki mılletin karşılaştığı birçok 

habere karşılık noter vasıtasıylc 4 Kad k" S ·anı Iustafa Çağın; C.H.P. Baş Hindistan, \syada mühim edilip edılmlyeceği başta gel- me~eıelerin birbirlerine ben-
tekzip mektubu aldık. E\•lb:;- im~s~Yilo a\·~ısı t~~~iı;ı kanı Fe\'7.i Geveci >\laçam): rollrr alacaktır mektedır. zerlı i, Çindcki gclışmelerin 
Basın kanunu gereğince şa- t k 

1 
. eşre ı ınız l\t.P. İl Yürütme Kurulu ikinci R enkli mılletlerın be,> azlara Hındistanı yakından alakadar yakından takip edilme ıni şart 

hıslarıyle alfıkal~ olarak çıkan b:~ae1Joğsr~reJ~ıtı~~~ baştan öbür başkanı Fıkri fpek (Kızılcaha· karşı •takındı ı ta' ırlarda eden bu işler onun siyaset sa- ko uyor. Gerek iktısadl güçlük· 
havadisleri tekı.ıp , cya tauih g ır. 'e bilhns a mıi tcmleke halin· hasında baı.ı roller 'cya vazi. Ier \'e gerckce içtimai m"sele· 
etmek her vatandaşın hakkıdır. 5U -i Akıl hastanesi sağlık he- marn - Ankara

1
); D.P. Falih de yaşayan milletlerin efendi· feler almasını icap ettirmekte- ter, Hındıstanla Çın milletle-

:Fakat gene aynı kanuna ve ye .mza.sılle neşrettiğiniz rapor Merkez Bucak dare Kurulu; !erine karşı es i i gıbı ·mutlak dır. Bunların yanında Hındis- tın! birbirl,rıe yaklaştın,>or. Bu 
kanunun ruhuna görr; gönderi· suretı, hır b~ştan öbUr başa hi· C.11.P. Yapıcıoğlu Bucağı HilsnU itaat duygusı) le ba lı kalma- tanın kendıne mahsus davaları benzerli in Hindlstanla kwl 
lceck tekzip veya tavılhin çıkan lüfı hakikattir, Nişli; Hopa Bclcdı)'c Dackanı dıklarını go teren hadi clerdc, vardır. Britanya Mılletler Ca- Çın arasındaki münasebetlerde 
haberle tam bir ilgisi bulunma· 6 - Gayeniz, beni, kanun na· 

0 
Ağ 

1 
D n k hulasa Asya le)':ı Afrıkanın miasının iki Uyesi sıfatı}le Pa- O"nadııı1 rol bfiyUktur. Bu ba-

zarınclıı lekele 11 1 h lk sman aog u 'e .P. aş anı A k h ı k' " 
6 

sı, nıc\'Zu haricine çıkılmaması, me
6

e ça ışıp, a 
0 

K lik 
1
. C H P h \Tupaya arşı cep c n ması ıstan \'e Guney Afrika İng.il- kımdan K'ore ~ıkmazının halli 

\'e bilhassa tekzip , cya tavzih nazarında bir hayli l Ukselttık-1 sman uç a ı; · · · Hor or şeklinde tezahür eden alışılma- tereye bllyük güçlükler çıkar- yolunda Hindı tanın gayretleri 
perdesi altında h:ıknret yoluna ten sonra, simdi de, yalanlannızı Semt Ocağı İdare Kurulu Baş., mış hareketlerde, Hınt hük{l. mışlardır. Pakistan la Hindistan , e ileri slırdu ü son teklif, 
gidilmemesi icap etmektedir. resmi de\'lct ıııUesseselcrinin ağ- kanı Necdet Benderli; Langa metinin İn iliz Mılletler Cami· arasında b:ışgöstercn din ve Çinle Hındi tanı bir1cştıren 

Necip Fazı l Kısakürck'ın bu ğından konuşmaya kadar götlirc- Demokratları adına Ocak Daş. ası tarafından çizılcn yolclan toprak ka\gaları hAlll halledil- muşterck noktaların ı ığı altın-
mcktubund.ı bazı p:ısajların ha· rek, .. ııalk nnzarı~da lekelemeği ~anı J?urmuş Çukurbağlı; c.H P. ayrıldı ı görulu,>or. Londranın miş değildir. da miltıılea edilmelidir. 
herle alftkası buluııınnd ığın ı gör- lecrubc ctmcktır. Ilçc l dare Kurulundan Abdul· ._ ______________ ._...; ___ .._ ___ , __ ,..;;.;;..;;=: _______ ,_~ 

ılıik ve basın ka ııununuu verdigi 7 - Dlitün diınya matbuatında, lah Baykal ve l\Iehmet Ona!; 
hakkı kullanarak mektubu ımıv- tez\ ir ' o t ahrik, isnat me\'Zuun- l'endık Demokrat Parti Başkanı 
zu ile alakalı olan \'e olmayan da, teşkil ettiğiniz ideal misale Selim llerzek; Mıllct Partisi Fe 
kısımlarının tesbiti için nöbetçi ' ara bilecek hiç bir örnek mev- ner Te5kılfıtı adına lluc:ık Baş· 

Yu a istan'ın Gümülcine 
gerilik ahri a 1 Sulh Ceza mahkemesine gönder- cut deı;ildir.• kanı Cclftl Yüksel; l\1. P. Ana· 

dik. farlal:ır Ocak Kongresi Başka· 
Fakat nöbetçi mahkeme ancak Sucılığın mektuba nı; Kongre Uvcleri namına C. 

böl e • es n 
iki kelimeyi hakaretfimız olarak Sayın gazetenizin 91121952 H.P. Hendek Ilçcsi Baskanı KA· 
görmüş ' e d ıf;er kısımları cevap sun Ye 4155 sayılı nüshasının zım t:ser; Belen Demokratları Jff İİllltO% 
hakkının şü.mulü içinde bıraka- 6 • 7 nci siıtunlarının orta kıs- namına D P. \ e Belediye Başka 
rak basılmas ı hakkında karar mında (Necip Fazıl Kısakür<'k nı Mehmet Arslan; Akçakoca C. 
' ermiştir. cczacvine gonderllecek) baslığı H.P. Kongre Başkanı Salfıhattin ... 

·ı~ Fe ·k radyo da 
teess ·iı·le halısetıi 

Okuyucularımız bu mektubu altında yayınlanan haberde - Da- Co.:kuntan: Terkos D.P. Ocak f b h 1 i ,.. 

k d ki 
Başkanı Nlh t K 

· B C z a er aşmu arr r .,lümlaz 
o ·u u · nrı zaman rörccckkrdir kırköy Akıl hastnnesı· başhek'ım- ' a n)a: esni · 

0 
H p d İ Faik Fenik pa.ı:artesi ak· 

ki bilhassa 6 ncı ve 7 nci mad- lillinc: • hitıııı cclcıı ve (Kadıko"y · n ına Avukat dris Albay· e. k Ak rfiamları Ankara radyosunda 
dd cr mevzu ile alakası bulun- c. San~ısı Nerlim Evliya) imza· ra • ve aryakıt Acentesi ?lfus· 

t I T k
. r .. ~aptığı konuşm:ıyı bu harta 

mayan ve Ce\'ap hakkının hnri· sın ı tacı~·arı ,,·azının 24/11 /052 a a c ·ın; Çı lçl Mehmet Oz· w ~ b y ı· . Cumhurbaşkanının Yunanisto· 
cinde kal ması IAzım gelen tııh- "Ün ve 952/ l01B il ... mat cauısını a ; \Onıısyoncu :'llehmct Dur· "' " " " E k nı ziyaretine harretti. Yunan 
aiklcrle doludur. • ta•ıyan :ıslına uymadı"'ı gibi bir sun, .. ~s i Beledbc KAlibl Mch· w 0 met O"'l t v İl halkının Celal Ilaynra göster· 

\ re nene göreceklerdir ki N'c· kısım ilAve \'c noksanları da 6 ı : arto C.II.P. çe Baş d " • ka D k İ ıgi ıçten gelen muhabbet te-

cl'p Fazıl her fırsattan ı'stı'f:ıde muhtevi bulundu"'u hıısusunun · nı 1 
·men; llabaeski içesi C. d e. JJ p k ü k za.hıiriınll anlattı, sonra Batı 

[le es
kisi gibi tahrikatına de\•am - Kadıköy C. Sa' cısı . imzasıyle · · ongresı yel eri adına ·on gr b k I

'h k h Trak~a Turklerinden \ e Gü· 
etmektedir neşredılmesinc mebni tavzihini e aş anı san A soy; Or an rica ederim. gazi D.P. naskanı llilsnıi Tozko mulcinedcki Celal Dayar lise· 

Fakat bunlara rağmen biz 
mektubu mahkeme kararına itti
ba ederek neşrediyoruz: 

paran; Manısa D. P. İlçe Baş. sınin açılış re mınden bahset· 
Kadıköy C. Sa\·cıs1 kanı Mehmet Korc:ın, .Manisa D. ti. Mumtaz Faik Fenik aş3ğı 

l'icdim P. İl çe İdare Kumlu adına ikin yukarı şunları r.ö)lcılı: 
--0-- el başkan Mm aff k Adanalı; sa cİskeçede uyanık bir muhitle 

1111larda11 

• 1 - Ben hiç bir :ere ve hiç 
bir makama karşı kendımdc ruh 
hastalığı olduğunu iddia et me
dim. l\Iaddcmin her ;ıoktası çil· 
rilk olabili r; fakat rnhum s:ıp:ı· 
sağlnmd ır. 

2 - TiakırI:üy Akıl hastanesi, 
benim, psikopat oldugıımıı bilcli
rir bir rapor vermek şöyle dur

Büyük Dava 
Gazetesi sahibi 
lzmire gönderildi 

llhli E ki Camı Oca~ında kayıt. k:ırşılaştık Gümülcine~e gelin· 
1ı D.P. Ü) elen adına Mehmet O· ce, burada bil) ilk hır mıincv 
nus; KarabıHt D P. Semt Ocağı ver kütlesi bulunmakla bera
İdarc Kurulu; Erbaa D.P. ilçe ber gerı fikirlılere de rastlnnı· 
Başkanı Hemzi Varol; Biltıdı Yu yor. Bunlar açtıkları mcktcp
nus koyU D.l'. llucak İdare Ku· lerde A p harflerıle t <lrisat 
rulu namına Mehmet Güneş (Bur yııppıyorlar. \rap h"ı.flerilc ~a· 
sa); Tirilyc Dcınokr:ıtları adına zetc çıkarı)orlar. Bu ,azi}·ct 

Balı Trakyanın müne\\·er öğretmenlerinden bir grup 

sun, hu hususta. haf~! bir sinir 1 Balıkesir, 1.0 (Hususi).-. r.~a
\ 'C asabiyet ihtımalınden bile latyadakl su ıkascl hfıdısesı ıle 
bahsetmemiş, sadeci.' şeker has- ilgili olarak hakkında tevkif mu
t alığının infaza mAnl olmadığı· zckkercsi çıkar!lan ve şehrimiz· 
nı iddıa etmiştir. de yakal:ıııan Izmlrde münteşir 

n_ucak Başkanı Ali Atalay; C.Jt. elem \ erıcid r. 
P. Sarıkamış ilı;-c Kongresi Uye. l\llimt ı: Falk'in göriı il doğ 
lerl adına Başkan Ragıp Akhirk; rudnr. Gümülcinede bazı g,•rı 

disesinl &dcta memnunlukla 
kaydederek gerilik propagan 
da ı ~apmasıdır. Mümtaz Faik 
!•'enik bu on noktayı kaydede. 
rek tecs ufıinü bildirmiştir. 

lıe ................................... nada de\'rlmclliğc, \'ic:lan hllr· 
h ~rbazoğlu yobazlar! Unut riyetine, IAlklik ilkesine tecavüz 

1 ton z ki tarıh boyunca §Öhret de{tildir. 

3 - Ben şeker hast.·sı oldu- •Jlliyllk Dlıv:ı• gazetesi sahibi 
. ' , . • Has:ın Üçyıldız bugün izmirc 

ğuma da ır hıç bır hususı Hıbo- gönclerlimiştir. 

Kastamonu l\Iillet Partisi Mer· fıkırliler Arap pharflerıle biı 
kez İlçe Başkanı Kemal Arp:ı· 1ı:azete çıkarı)orlar. Ba~a tıır 
eıoğlu; C.H.P. lıler namına Bey 1 bir tarafta Arap harflcrılc <' 
koz l\Icrkez Ocak Başkanı Faik kan Türkçe gazete ~okken Gil 
Gürol; Kasımpaşa Millet Partisi mUlcinede boyle bir gazete çı 
Kongre Başkanı $crcf Kayabo· ması esef edılecek bır r 

GümUlcinc gıbi mOneV\'erı 

ol bir muhitte bu gerilık tah 
katı )apılması hakikaten te 

lir edılecek şe dır. Gümü! 
'1"dcn aldığımız hır mektupt 
ırklerın bıiyOk ço unluğunun 

bir kaç klşi,>c karşı mlisamaha. 
kfır da'i randı, {ıdeta bunları hi· 
maye etti. '.furk mckteplcri:ıde 
Tilrk harflerile ders t;erilmrs1 
lazım gelirken bunların çocuk. 
lara Arap harflerlle ders vl'r
melerıne karşı hiç bir harl'ket
tc bulunmadı, ) apılan te ebbüs
Ier neticesiz kaldı. Acaba ye
nı htikiımct de buna goz ~"Uma· 
cak, bunların Turk . Yunan ~a Pluınsal ha.} atın ön safın· Tesellimiz, bundan sonra bu 

bu 
1 
er alan ~Uksek zektılar hep gibi Uıinlerin haklarından gc-

ll'ı~ kara ruhlu kil tahların hü !inmesi, vicdan hürriyetın" do· 
~ ~ ~a ınaruz kalmışlardır. Suı kunanların kafalarının ezilmesi 
hare er, ek riva bir kukladan 1 dır. ı 

ttırıer. İz'an ve irfanile ha Yalmana yapılan şeni tecavüz, 

ratuardan rapor almadım. Bu Şehrimizde Malatya suikasdı 
nokta, eskiden, en büyük De,lct ıle aUıkalı hiç bir cnak qulun
hastanesl ol an Gureba hastane i mamıstır. Bazı gazetelerde bu 
nin kayıtlan He, şimdi, lta~dar )olda ne.rcdilen haberler asıl
pasa Nümune hastanesi labora· ı sızdır. 

{!azı; D P. Sılıvri İlçe İdare Ku Fakat ondan ziyade r r r!I l 
rıılu adına tehmet Sılivrıl : Si cck nokta bu gazelc\t ç 
lini D.P. Merkez Iluc:ık İdare 1 !arın önlerine g len çam ı 
Kurulu adına Mustafa Kızıltan. ı>lmak istcmcsı \ c l\lnlat~ a M 

• 11dan dl!\ dukları tee ;sür be 
ır ıleı:ek drnılıyor ki· •Bun 

oan cn~lkı Yunan hükünıetı 

una cbctlcrını zehlrl ecelt 
t rzda banketi rlne mlisamaM 
ed.Iecek mıdır?. 
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( İKTİSATvE Pİ Boş yere ıstırap çekmeyiniz! 

On aylık ihracat "le 
ithalat durumu 

r 

Manifatura 
Piyasasında 

1 Beyaz peynir 
Fiyatları yükseliyor 

1 

F' fi d Be)az pe)ntr fıyatları yuksel-fya arm urumu ı mektcdır. Trak)'a malı tam ya 1ı 
P<'~ nırlerın tenekesi 39, hatt.iı 

Son ~manlarda d.un~ a m~nıf:- 40 liraya ka<lar satılmaktadır 
tura pıyasasın~a muhım füısm F.ıyat ~iıksehşine sebep olara; 
ler kaydedılm.ş ?lm~ın~ ra.~. bu "ıl a mal ha)" anların aı 
~en, bu fıyat duşme.crı dahı~ı ut \er ğı 'e bu yüzden pcvnır 
p.,·asaya aksetmemış bulunmak. t ı, ı n '1 az oldu u ıleri surul-
tadır. . . mektedir. • 1 

Ecnehl fırm~lar, aldıkları s~pa- Halen eh r ıçndck buzhaneler 
rı•leri müt.eakıp rnkubu~an fıyat C" 33705 teneke bı-~a2 pcrnr bu. 
ındırmclerıni taahhu~erınde ~ı.- ıunmakladır Şrhrın "unluk iı;t h 
Ertlırmck. suretı) le tıcarı orf ~e l .. k mıktan ı e 500 teneke cı~ a. 
ahltık kaıdelennc rıayct etm:s undadır. 
olmalarına rağmen; memlckc~- Beyaz pe) nir ı~tıhsalındeki bu 
m!zc ı;elırılen . bu mallarda hıç dııı:ukluğe ra men, Yunani tan 
btr fı~at değışıklığı muşahede o tonu 740 dolar<! n tekl f yap
lunmamaktadır. .. maktadır. E\, el ki ı:un Yunanis-
Umumıyctle. pıyasad hu kum! lana 454 ı:? lıralık be~ az pe~ nı r 

~liren b:ışıbo~hıklan şıkayet O· ıhrac rdılını tır. 
lunmaktadır. 'I PnKİ\ E . \ t c.osı, \' Y \ 
'\' \r,\GI J"İYı\'TI. 'n HU iZ 'r; Yl ''fi\ \Nİ .,. \l\" 1 
nül\\ . .\ Fİ\ A 11.ı\Hl~I> \JI\ Tfc \RI;T iŞBllU İ ,( 
\'l KSEK \nkara, 10 CD 11 \ ) Zanne 
Yapağı fı, ati rı Dun) a Bor-a clıldıği nc ı;ore Turkı> e Yugo la\' 

"' pıyasa fıvatlarına nısbetlc ~:ı \C Yunanı • n ar ınJa a k 
ukseklı ını muhafaza etmekte t~ \C' s vasi ı~bırlığir:den onra 

hu cebepl ihracat ımk nlarında geqiş hir ıkl dl ı h rlı i kur-
bir rerahlı~a rnsılmemektcdır. m -k u~crc uc memlck t ını\ 

Gel n 'ı '>erlere gorc dun\ :ı tem Iar \, p•lm kt tlır F ko omı 
fıuıtlarında on ı::ünlı-rdc bir , r Tıcırct n k. nı l'n\ er Gıirclı. 
)Uk<;clış k:ı)dcdılnıckedır nin Yu o Ja,va C\ 3h tın n bır 

Geçen av ıçınde 216 bın kı'o kaç ı::ün ı::ccıkmc ı bu J>u u t ki 
:·-.pağı ıhraç edı!ebılmişlır. Da· ıhzari mlız kcrelerm ılk ıı elice
lıili pıya a1ıı. fabrıka sahıplerl lcrini alm:ık ne ine ın uf b•J· 
'e halı imalatçıları mub yaa yap lunmaktad•r. Üçlü iktl adi 'c ti
ma'kta; hu hal yapağı piyn5asın· cari i birlıl\inın her iiç mcml•"'· 
da bir hareket yaratmış bulun· }et içııı dcı çok fa}cl. lı olac::ı ın 
maktadır dan ş ıphr rdılıncnı"ktcd•r n 

1\lc\cut v.ırı ı togu 8-10 bin J::-ı;mal r k:ır ılıklı nıııl mub. ya-
tan civarındadır. 'cını kola~Jaştırdı 1 ı:ıbi mu te- 1 
TAUVh. rek malların mu~terılrr karşı ın. 

rh· TJ,\RI 1 da clblrlı~ı ı1e d:ıh:ı ıyi ı!arl \CI 
Dün Kambiyo borsasında mr; fı)atlarla atılacaıiıııa muhakkak 

amele gorf'n tahnllerin kapanı nazarıl" h,.lnlmaktadır. 
fi) atlan a a~ıda ı:o trrılmı.,~ır. R ı.n· ~·n· \TLAlll 

'ö 5 faızlı M. l\I. I -. T 24 "" n K m IYOR • 
lıradan 041 D. o Yol .., ıv K lay fı)alları haıa > ukselm11

-

l13 lıradan v. 109 75 Jıradaı:, ~ e dernm <'lmckleclır. Kılo •ı 
951 Jstıkrazı ı JO.iO liradan. Zı- 14.50 lıra olan kulce kalay 14,75 
raat Banka 1 ıv. 103.65 ]ıradan, lıraya > Uk elmı lır 

'ö 6 faizli Kalkınma 1 ll48J --0-

l~adan, 040 istıkrazı I. 113.70 Dıs memleketlerden 
lıradıın. • 

'"ô 7 faızli 034 Sı\•as Erzurum G 1 f kl"f ı 
JI - vır, :?1,50 }ıradan, 1\1 l\I. m. e en e 1 er 
25.50 liradan, IV. 24.40 lırad:ın. 
Ziraat Bankası iT. 115.25 !ıradan 
ır.uamele gormuştur. 

-0-

ihracat durumu 
!} Aralık salı gunil Tıcaret O· 

dasından F.O.B. 1.100 Gi3 lira 
değcrınde 34 men~e şehadelna· 
me i alınmıştır. 

Bu arada Almanya\a 13671 
lıra de cnnde 10 ton iç fındık. 

A vustut") aya 6085 lıra değerın 

llı ahh\ erk Wllhelııı <.utmaıın· 
Kohlstr:ı e • J.ehcm\ ic emH·g 

Wi scnburı: (Ba\crn) iman a 
imal ettıklcri bula ık teli, s · 

nek teli, tel h:ılat, kablo, tckııık 
!liupurgclerde kullamlan çel k tel 
lerı ıhra çelmek ilzcre il ılılcr· 
le tema a ı::ecmek ı tıyorlar. 
Heinı Witti" 
ı•ostfach S 
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D. H. A. AJanu 

ılgılllcrlc tema.sa geçmek isti
~ orlar. 

\'acu . no x: 
Viktoı· • fü hcffel • Strasse 17 
lUunchcn 2" - ALl\IANYA 
])ışçilit:e aıt c\'acu • Boxıı rdnl 

gen cıhazlarını Tiırki)eye ihraç 
etmek ar:rn undadırlar. 

The İncllgenou 1'\Januracturcs 

llo~tor ç1PRUT Cıld, ~aç, Zuh. !eri satılır Bılmlyenlcre oğreli· 
re\ ı mil!ehassısı. Beyoğlu Po ta lır. Selvcıiı Be) oğlu Tünel başı 
Sokak, 'Iel: 43353. Galıpdede 23. 

\KJJ, - ~i:\m llı\S'l'ı\1,A· T 
RI alkolıklcr Tok ıkomanlar TAK iru; otomatık :arantı 1 

felçlıler Dum~n TedaH Klinığın'. İngılıı pikapları satılır. ~clvelli 
de )eni usul 'e cihazlarla teda· B. Oı,.lu Tunelbaşı Gahpdcde 
vı edılmcktedır. Bakırkoy lncır- 28. 
lı a fallı No 51 Telefon: 16 • 
184, Mtıa)cnehanc: Falıh, Fe\ · 
zıpa a Cad 25011. 

WWl!WiiZP/11 
l:J\l ı\N l "\UA l'ııtS.\1' - ln"i. 
lız naylon kadın çorabı 375 ku. 
rusa Mendılci Sim on ıdc. 

l'll~:\·ııiı.cı !'İi'\10!'\İ - ~lahmut 
ııasa Dilberzade kıır~ısı Kuçuk 
çorapçı Han No. 20. 

I> \K TER7.l'dc ısmarlama elbi· 
sr, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sılle. Tel: 4G267. 

GÖJIJLEKÇl DANiŞ'tc ısmarla· 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı imam So
kak 4. 

SATll.IK E $·Yıf 
!'ATll.IK RÜ~TGJ~N l\tAKİ~E· 
si - 100 mıh mper. Telefon: 
45400. Saat 16 - 18. 

tt!I &l ·lt·l:$Z:t?l)ZfA 
EYJl.\!'4 r\•\KLl\' A'f 1.1:\lİ· ı 

TED Galata ambarı: 'l'el: 41641 
Sirkeci ıımharı: Tel: 2ll80. -

!l '\'lL O~CE ı\danada doğan 
Seyhan Ambarı bugün 9 ~ube, 
30 acenlası ıle memleket nakli· 
~al hizmetindedır. 

~ 
MiKAFO:'\ IW!ll'UŞ~1A cıhaz. 
tarı muessrscnizın, bınaııızın en 
kıymetli c~yasıdır. Y. Kaldırım 

REl'\1\ l\1AGAZASJ nı unutma· 70. Galata. 
yınız. Eğer iyi ve ucuz ı:iyinmek --o-ı:-ÖR_L_E_lt_E_l\t-i-iJ_n_ı_; ____ A_· 

i terscnız. merikan hasıı· dö~emelerımiz 
gelmiştir. 

EML IC l\tarpuççular Büyuk Şi~eci 

K\ILAKÇi OS:\IAN SÜSLÜ - han. 13. 
Her nevi emlak alım ve satımı'\' __ A_Z_.l_H_A_l'\ __ E-·' ----T-u-tn-ı-ak-i-st-i)-'O· 

Telefon: 29974 rıız. Galat:ıdan, Beyoğlu, 'l'iınel 
BOZKURT t:l\IJ,ı\Kll\' - HaJıç. 
teki on kalan 3500 metre fahri. 

a ars:ısı. Telefon· 83532 

charına kadar ceman 10 odalı 
bir veya ıki kal jizerine, şofajlı 
ap:ırtım:ın. l'eleron· 42696. 

and Producc <Salc ) Co. nOZKURT Ei\11. \K - İpotek N O K 1' A J, ı\ 1'1 ı\ 
Yazıda kullanılan i~reller 

Herke c lazım 
Kanaat Kıtape\ ı 

G. I'. o. Box 1665 ~ mukabıli 24 saatte para yetişti· 
1adras · 1 - lllNUİST\S rır. Taksim, Abdülhakh~mıt, 
~Iuhtcl f cıııs nebat 'e nebatı Tel: 83532. 

ılaçlar ıhraç etmekte buna mu· -
kabı! nohut maden · kım)c\l 
maddeler ıthal ctmcktrdırlcr. Maliye Bakanhğmdan 

25 k. 

ee 56 adet halı, 
Belçıkaya 197738 lıra değerin Ticaı·et ve Zıılıiı•e Boı·sası r;. 5 faızli rn;;ı i tıkrazı l\lıı\'akknt 'I all\ıllerınin asıl 

tahnllerle tebdıl mııanıelcsıne l:J Aralık 1052 tarıhınden 
ıtıbareıı ba:ılanacaktır. 

de 80 ton ~aprak tuttin: 
Bulgaristana 42772 lira değe- Buğday dokme ofı' 

rlnde 29400 kg. tuzlu balık, Buğday dokmc.} umusag Polatlı 

~0/12/19.i:! 
kılo u 28 83 - 29 20 kuru~ 

36 50-3708 
Danımarka;>a 7952 lıra değe· ltiks 

rinde 286 kg ba~ırsak, 6930 lıra Buğd:ı) doknıe yumuşa.k Polatlı 
değerındc 4305 kılo ıç fındık: Buı;day dokmc Kızılca 

Fransaya 14160 lira dct:erındc Arpa dôkme )Cmlık 
f:844 kg. iç fındık 9729 lıra de· Arpa çuvallı yemlık 
{erınde 13 ton kabak çckirdcğı; 1 Cavdar dokme 

Fınlandiyaya 272850 lıra de· Ku )emı eklrd:ı 
~erinde 55 ton )atırak tütün: :'ı1ercimek )eşıl Corum 

İngıltere)e 15516 lıra degerin. Yer fıslı~ı kabuklu 
de 100 ton kepek. 181275 lıra de Kendır tohumu 
terinde 31953 kılo tıftık. Kendır tohumu Ün.}c 

israile l"J3008 !ıra de erınde Keten tohumu İlmıt 

Çu allı 

45040 kg. 1ç fındık; :\)Cıçes;ı tohumu Bandırma 
fsveçe 105 !ıra dcgerinde 24 İç fındık Levant 

kılo sigara, 96b8 Jıra deı;crınde Un 7 81 rancl 
50420 lılre muhtelıf itki, 1232R Un 65/75 rancl 
lıra değerındc 1056 kg. tıftik, Razmol 

İtalyaya 10363 lıra değerındc Kepek 
10500 kg. baltk)ağı Pirinç I3crs:ın1 

Japony:ıya 31875 Iıra dc>ııerfn. Pırınç mısır tohumu 
de 4453 kg. t.ftık. Beyaz peynir :yal;lı 

Kıbrısa 20W hra değcrınde 20 Be.} az pc)' nır J rım ) a,i:lı 
ton Melas, 12827 lira d-ğc .. indc Kaşar peynır )ağlı Trak) ı 
5600 kg. yumurta, iç ce\ iz natürl'I Erhııa 

Lübnana 980 .. lira değerınd<> Sade)oğ Diyarbakır erimı~ 
1'l ton kabuklu fındık. 124517 h Sadeyağ Urfa crımış 
ra değerınde 61980 kg. ıç fındık Yaeak kırkım Çanakkale 
Yunanistan~ 24394 lıra değenn Koyun derısi haukuru ı kasap 

h Koyun derısl tuzlukunı kasap 

34--34 2i 
32 25 
23 -
25 50 
23 -
!!950 - 30 -
ö0-
90-

140-
150.- - 151.-
59.62 
3i -

19S.-
26,J.- - 3900- • 
3300 -

15 25-10.75 
14.50 

107.-
76 -

Tcnekc,i 3600.- :l800.-
3 IOO -

kılosu 360 - - 400 -
100-
600.--615.-
2!'10-
265-
200--217.-
lS'i-

•. 

r.u itibarla lıiıınıllerın 15 .\r.ılık l9:i2 Pazartesı ı;uııiın 
den ıtıharen bu ntU\akkat tah\'tllerını Tilrkı)e Cunıhıırıyet 
Merkez Bankasının bulunduğu ~eri< rde bu Banka~a. bu
lunmadığı ~erlerde de Türkı~ ı:? Cumhurl)'eti Zıraat Banka. 
sına makbuz mukabılınde teslim etmeleri liızımdır. 

\sıl tahvıller bu Bankalar marıfclı)le \e pek kıı;a bir 
zamanda s:ıhıplcrıııe teslım olunac:ıktır. illn;ıenall'yh lta. 
mıllerın bıran e\ \el cllcrındck i murnkkat talı\ ılleri l\lcr 
kez 'e~a Zıraat Bankalarına makbuz: mukabilinde tes· 
lım etmeleri rica olunur. 

Muvakkat tah\'ıllerınl 15 Şubat lD:i3 larıhine kadar 
t<'bdıl eöıl"llck uzerc > ukarıda ıikrj ı:eı;en Bankalara tcs· 
Iır ctmıyenler, hu tarihten onra bunları Ankara·cıa T, C. 
i\lc. kez Bankası Umum MüdUrltiğilne teslım etmek surcliy· 
le tebdil cdebıleccklcrclir. 091:?1> 

11m---~ ............................... -
Aslan ve Eskihisar Mütte:ıit Çimento ve Sukireci 
Fabrikaları Anonim Şirketi idare Meclisinden 

Şırkctimizm 25.7.rn52 tarihinde aktcyledisl fc\ kalfıde U· 

munıi hc~ct ıçtimaının ve işbu toplantıda mU.ıssis senetlerin• 
ait hisse hakkında ittihaz: olur.an kararlar •. ı \'C ruzname harıcı 
oldu~u iddia cdılen mukarreratın ana soıit-şmc hukümlerlnc 
'e kanuna muı;ayır bulunduklanndan bahsılc kararlann fesih 

mıs olan 95:?/381 \e 052/388 sa}ılı davaların duru~m~sınır 

Kalabalık bir ı;cyird önü nele oynayan İngiltere iig nıa çlarından bir ıörünüş 

lngilterede fut bol maçları 
gayet rahat seyredilir 

. 
Yetmiş beş bin seyirci zorluk çekmeden bilet alıyor ve 
maç bittikten on dakika sonra stadda seyirci kalmıyor 
Londra: (Şen Yalmıın bildiri· du. Böyle bizim üç bin kişilik miyordu. Satıcılar mUstcsıı:İ 

Jor) - Geçenlerde Lon· kuyruk kısa bir zamanda eri· stda girmek istiyenlerin hCP 
dra Totenham stadında 75 bin mis ve herkes rahatça stada kuyruklarda yer almışlardı. Y' 
seyirci önlinde y~pılan Sur.· girmişti. Diğer gişeler önUnde Ze.vkli ve güzel bir ~l~es~ 
derland • Tolcnham mnı;ını ki kuyruklarda da ayni intiza· re1ttık.kFakat buknt~kn içınde sta· 
se~retfm .. . . . sat Si ·ıntısı çe. ı , ne u~ 

"' ı · . . mı muşahcde ettım .. Kımsenın da girmek için bilet almnk ı; ' 
?ıtaç heyetı umumıyesi ıtıba· . . . . . 

rıle fe\ kalArlc oldu 'e sladdan bılet almadan ıçerı girmek ım lüğü ıle karşılaştık. 
a) rılırken 75 bin seyırcının kanlarını aramak aklına gel- Darısı bizim basımıza. 
~üzün de güzel ve ze\·kli birkaç 
saat geçirmekten miıtevellit 
bir memnunluk mlı.ahede e
duiyordıı. 

Burada scyrettığinı Sııııclrr
liınıl takımı. lstanbulda ı;ördu. 
ğürnlız Sıınderlantlan en az üç 
~ömlck iısluıı bir takını manza· 
r:m arzediyordu. Yirmi iki O· 

~uncu arasında hemen hemen 
en ;:dze çarpan oyuncu ela }"İ· 
ne lstanbulda ze\·kle seyrctti
tınıız Şa'killom'du. 

M:ıı;a kı aca temas ettik en 
sonra nazarı dikkatimi çekrn 
bazı noktalar uzcrinde duraca· 
ğım : 

Gayet üıalli \e uzun paı.lar
la b:ışlıyan oyıınıın ilk on beş 
dakikası içındc Sunderlandlı· 
lar, penaltıdan bir gol kazandı. 
lar. Yirmi yedinci dakikada 
SııııclcrHıncl, ortadan uzanan 
hlr lılicunıda ikinci goliinii çı· 
kanlı, Vazi)el 2 • o olnı:wna 
ralinıcn 'fotenhaın takımı bo· 
zulnıamış ve oyunun muvazene 
lı şeklini aksatmamıştı. Yerini 
bulan uzun paslarla yapılan 
karşılıklı hlıcumlarda top iki 
kale arasında ıgidip geliyordu. 

İki tarafın oyuncuları da kcn 
dılerını zorlamadan gayet rahat 
oynu;> orlardı. Dene 2 • O bit
ti. 

lkınci de\ re daha hızlı c:c
r~yan elli. Totenham ilk golli
nü kornerden kazandıktan son· 

Dünkü maçtan bir enstantane 

B. Spor, Etnikos'o 
ra, ;>ırminci dakikada beraber d •• ~ o """J" tt• 
lık gollınü çıkarmağa muvaf· Dil ~- m.a!! up e 1 
fak oldu. Maç Totenhanı sta· c:1 

dında oynandıgından bu goller Geçen pazar Fenerbahçe_ı i bir şutu ile ilk gollerın• ka:vdt-
hüyiik sevınc tezahürlerine YC· 4 • 2 mağlüp eclen misafir Et '!en Beyoğlusporlular. bnskıll 
sile olmuştu . l•'akat bu tezahÜ· nikos takımı, dün Bcyoglusptı !'yt1nl:ırın1 devam ettir.:ı:ek. rt 
rat maliını İngiliz ..soğukkanlı· karsısında attır bir mağlCl~iye mi ıkinci dakikada ik~nc: '~ 
lığı dışına çıkmıyordu. Tolen· te uğradı. Böylece f<'ene(blh kırk birinci dakikada üı;Onc 
ham taraftarları Sunderlfınrl O· ~·enin maglübiyeti daha t-ntcr<' ı:ıollerini kazandılar. 
yuncularının gtizcl hareketleı i san bir mahiyet almış o!du nevre, 3 • O Beyo:ı ıspor te-
ni de kıymetlendirmesinl bili· Diin saat 14 de Şeref statf.rı hine bitti. . 
) orlaı dı. da yapılan maçı, takım'.ır su ikinci devrede yine h~ıunı 

Oyun süratli ve ze\kli tem· kadrolarla oynadılar. )ynıyan llevoğlusporlul l:" peıı· 
po unu muhafaza ederek de· Elnlkos: l\Iandolozis - P;ı altıdan iki gol daha y3ptılııt'· ~ 
vanı etti ,.e 2 - 2 sona erdi. parsnio, Nikolopulos - Pa· ··uııun sonlarına doğr·ı bl 

Stada gırcrken bilet almak padimitrlu, Simonid!3, Kalr r>~·naltıyı da kaçırdılıı' 
ıçin ıiç bın klşılık bir kuyruk· mis - Kalolopulos, \'akolas Bu devrede Etnik.•~ kaıes 
ta hız. de yer almıstık. Fakat Ksenos, Faraafis, l\lıındus. .1ıımakılh sıkışmış ve Beyoğ)ll 
bılet almak içın acele veya sıra Reyoğluspor: l'\larkuças ~Pl'r htieıımlarını ha•a1 ı mUd3 

:ıllama gıbi hır şey görmedim. Halı:?roğlu, Çiçcpu!os - ~Ius•p rıaielerle kesmeğe cat·şmışJn! 
Herkes sabırla sırasıııı bekli· fa, :\faruli. Remzi- füdri Va dı. 
yordu. Gışenin oıılinde de kala. rujan, Koçis, Karnık. l\Taç, böyle('e 5 · O gıbı ~~ya 
balık yoklu. Sırası gelen gişe· Hakem· .'.\Iuvahhit Afır. op!usporun farklı gali',i\ ctı ıl 
den bıletini alırı iı;cri giriyor· Ileşiııd dakikııda Kadrinin ıietkelendi. 

~ 

,\,ustur)anın en kuHctll takımlarından Rapid dün gece tanare ile şehrimize celmiş1ir. Rarl~ 
ilk maçını cumarteı-.i gün ti Ye fa ile ikincisini ıle pazar ~iinü Fener bahçe ile yapacaktır. Ger 
kalan diiier maı;l:ırını Be~ikta~ \ -e GalatasaraJla ya!):ıc-aktır . Resimde Avusturyalılar kai 1Ja)"11tl' 

rlo 40. tt.on keten tohumu ı raı: 1 Sığır demi salamura ıtıO.-

t~Unıış ~. ----------------------------------------------

tarla göl'ii liiyor. 

'e i'ltalı ıçın müessis senet sahibi ve şirket hissedarlarından 

Konstant.n Puris 'e Vedad Basar ılc Fehmi Uzanbilık taraf ı 
!arından Istanbul Asliye 4 iıncu Ticaret l\l:ıhkem<.'sinde aı;ıl · ı 

24~~1952 gıinu saat 15~0 a muall~kbulunduğu Uan olunu~ ~~~~~~~~~,~~~~~~~~~·~~-~"·~~~~~~~~~~~~~~~ 
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11t.anbulun güzelli inden bahsedince herkesin nlılına derhal 
lloğaz!çi gelir. Bo az hakikaten )cniizlinıle emsali nek :ız 

bulunan bir guzelli c maliktir. 'Fakat biz bu guzl'lllk hazlne
' lnden Eimdbe Lt:ıdar nrk az istifade edebildik. Hele kırk 6c
lirdrnberi no azld leta metruk bir halde bırakıldı; Rumeli 
~rafında )ıınılan r.ahil )olu 1 tlsna edilirse c aslı hlr bir faa-
11let gosteriJmedİ. Ro ar.ın iki tarafı el'an \'lplakfır; a aç )e
~lirtnek Mni kim e ciddi surette eline alınaınıstır. Tarihi 
hlıJar, bin;lar gün geçtikc harap olmakta, birer birer ) ıkıl· 
liıaktadır. Halbuki bunların bu\ uk bir kısmı bul ük hlr Ulna 
lıe l!ıuhafaza cdılmc i lazım gelen sanat eserleridir. Hele Ana
doııı sahili tam:ımen kendi h.ıline bır::ıkılmıs gibidir. 

, Ro a1.a gidip gelme e kiden pazar ka) ıklan) le )apılırdı. 
\aPurJar Jcl!.'me e b:ıcl:ıdıktan sonra \'azhctte hir' bir <ll'lU
Iİklık olmadı, bu"fin bile ayni kaplumb:ı a )tirii)ıl~ü ık\nın 
'lrncktedir. ı ransıı.ca j taııbul sazetesinde okuduğumuz hir 
)llt bu bakımdan ı;ok dikkate ı:a) andır. l\1uharrir d iyor ki: 

•İstanbulun liİZ sene e\\ elki h:ıy:ıtı hakkınıln , ·esika top. 
larken 1852 yılınıla Boğaza Mi) en p:ızar kayıklarının lıareket 
taıııanıarını go teren bir tarife elime geçti. O tarihte ne nııur 
tardı, ne de otobti • Coğaı.ı 10 - 12 kuHrtll kurekrinln çek
lı~ı tıaıar ka> ıl\ları) le gıdı lirdi. Yolcular ka)ıgın arka t:ıra
fUıdakl ~ilteler uz!.'nnıle kurulurlardı. Bunlardan baulnn kah
te ısnııırıar \e nargile iterdi. Kanlıca \e~a Emirgandan. Köp
tiil e en fazla bir saat bir t<')rekte gelinirdi.• 

l 'uz sene en el bir saat bir çc,> rekte, Eimdl bir saatte ... 
.\rada ancak bir re)Tek fark \ar. \'uz senede hu kadar ilerle
llıe huzun \erecek derecede azdır. Tayyareler birkaç saot 
1
tlnde Ok) an usu a~arlıen biz hala kaplumbağa ) uru) uşlİ> le 

ııı.ı ıtideceğiz? ... Bu sur'atle Boğ:ızın kalkınmasını nasıl isti
t tbiliriz? ... 

Enis Tahsin Til 

e h e 

tı (Ba ı ı incide) ı tur. Bu talebelerle komiinist pro 
:Jııtıde komUnızmle mUcade· pa andasını ıhtl\a eden hır ta· 
~ Jntı tA.>ın edecektır. Te • kııu bro~urler vcrılmektedır. 

n; Danımarka Belçıka, Hol l akat bunların ncsrınde bıu:ıt 
ilda, B.ıtı Alm;n.> a, Fran a, fur,,, talebelerinin rolu oldugu. 

it '11tere, ıtalva da mılll komı· nu zann!.'tmıyorum. E e gcçırdı. 
: ıne,cutt~r. Kanıboç, A\ us. ımiı: broşürlere istın.ulc~ dıye= 
1a, Vıctnam, )' unanı tan ve bılırım kı, yazıl ıs tarzı Ermenı 

~~rede milli komıteler kurul. u lubuna yakındır. Bu mesele· 
1J ilıeredır. nin Ustunde durmakta.> ı.z. , . 

lJavıd mUteakıben gazele· - Kore \'e Hindi • Çınl dekı 
~( lnsordukları su Ucrı şu komtınist. taarruzuna. ~arşı nlına· 
, de ce\ aplandırmıştır: cak tedbırlcr nclerdı~. 
~ 'l'urk,yede kunılacak olan - .Bence asıl tchlıke, bu me· 
it komıte, Mılletlerara 1 Ko sclrnııı şuurla. anl:ışılamomış ol· 

le ne ı:ıbi menfaatlar sağ· masınıiadır. Korcyı. Aıncrıkalı· 
ic.tlttır'> ların ınes'uli.}ctine bırakmak hfı 

' Alenıİckctınıı: bu teşkılatın tadır. Du bari?• bize duşmanla 
~e Oldu u z.ıman ıtu y .. ya mucadeleden zıyade, bl~crle sa 
n olnıa ı scbebı,>le, onların \aşma~ tarı:ınd:ı iostcrılmekte· 
:anda \C f alı,>etlerınden dır. Nı~a~ct cereyan edrn. Mdı· 

~ nbuk h berd r olacaktu. sdrr hur dunya mıllctlerı ara· 
lttr Ue dı r m mlc u r ı ı tam bır lt aııud olmadı •ı. 
illıın propa uda dl w nı u tcrınektcdır ki, bu Stallııc 

'1 ~ibJk h bcr labılecekllr. unun . birinde ~aır~lanıız.::ı b ~ 
eıı tenlerde b r Turk darbe ındırmek ilmıdını 'ermek 

le ındc .Mı r Unn er ıtc .. ı tcdır. 
tıınJıı b )ana tını okudull'- Ilır orduda sa\ a~anl:ır Jnsan ol 

~ be)anat f ran ız ga ctcler.n· duklarına gar~, onların P ikolo. 
lleıredılmcmı tı. Hcktorun, jık durumları~le de .ılı:ılennıc· 
i~a ıı .l\Iu cunın idam cdıl miz lazımdır. Bunun .ıçin so uk 

~ 1
) e Arap de\letlerınin sem· harbe koy:ıbılmek ıçın, psıko· 

• a kaıanılmak .stenıi:ğını \e lojik sahasında ku\\'ctlendırmc· 
h du~mıj eccklerını belırt mıı sarttır. 

bum ıçın kU\'\etlı im Hur milletler tesiri olmayan 
~ ilanda kayna ı te kil elmış teşekkuller içinde çalışmaktadır. 

!ar. Askeri sahada yeter bir gay 
/\.\rupadaki komünıst p r· ret ı:o terilmcktedır. 

ilde hır buhranın huküm Ancak, anlamadı ım nokta 
"~ do ru m•ıdur? da hur milletlerin mildafnasını, 
/\.\'rupa:! .. k1 komun t par· .Atlantık mudafaası olarak kabul 

> e, So\ •t Hu j , hu u edılmesıdlr. Mc. Arthur, 'l ruman 
l: de t.rdı 1 valtit bu~ le doktrınıne karşı uen elti Asya, 

llıo hrana ras Jıınır. Du da onra Auupa• halbuki Truman 
~ı:ı ktat meml ketler ıçın hır en elA A' nıpa, sonra Asj aı tez 
~ 11ttır. Nıtckım, Danımnrka 1 rinı müdafaa etmektedirler. 

1 °11andada komUnı t tehlı· Kanaatıme öre bıri diğeri ka· 
~artık kalmamı tır. Delçıka. dar mühlmdır. Dlinyanın hiç 
a 01lıllnızm azınlıktadır. Fran bir yeri, ehemmiyet bakımından 

~b 1 e komJni tıer gatıkçe yekdiğerinden tefrik edilemez. 
tıncktedlrlcr. ı - Orta • Doğuda son zaman· 
Slllh \e llurri~et Teskılfı- !arda vukubulan hükumet dar-

1"ransadaki So ) alıst Parti· b lcrlnde komünist parmağı var 
lekıem.ş m dır? mıdır? 

~ta So )alı~t Partısi, bu le - Bu hususta hiç bir sey bil· 
Yardım cdenlerın başın· miyorum. Ancak, mılliyetçi ce· 

~ Onlar, ) ardım etmedik· reyanların ·faaliyetlerine daim:ı 
l kd,rde .> alnıı: ka' c kl~ırı· dikkat etmek lazımdır. Zira, bu 
:lanıak zek ını go tcrmıs· ne\1 faali}!.'tlerin içinde, scf· 

, • 1 rine rağmen \'!.'ya onlardan giz 
~aristeki bazı Tur1' t kbe· li. daıma bir komilnist parmağı 
ıı:ı koınuni..t faal yetleri hak m \euttur. 

' l?ahatta bulunabılir mıs.i· M. J. P. Da\ id cuma saba· 
hı Atmaya gidecek ve orada da 

~~~~~~:ti~<' göre bu me ele, bir milli komitC'nin kurulmasını 
~zl:ı bJ)Utulmil1'· teminC' çalıcacaktır. 

işçi sağlığı için yeni kararlar ahndı 'it rna5ı 1 incide) lışamaz rap_oru ile iş~ terketmek 
ıı: ~e diğer bazı }erlerde u· ı ınecbunyetuıde kaldıklarını te~ 

t sa lık 6ıı:orta ı t:ıtbık c- bit cttık. Ilauada ve yerallında 
t lectır. Bu 1 ort ü.ı!l i il· ld çalı.manın ağırlı •ını vp hu· 

1~.ı nler ~alnı~ i çllcrin ı usıyetlerini gozonlmc alan lla· 
-a ~ıdır. Halbuki sos} al sı· kanlı •ımız \ e I,çı Sigortaları Ku 
~ llıefhumu ıç nde ve birin· r mu 1953 başından itibaren bu 

lall1a i çı aıle crı de ~er al· ekılde .ASten aynlmak mecburi· 

11 dır. Bunun ıçmdır kı, )ctınde kalan i.çilere ödedekıle 
ı.._\e t knık ımkanlar elde 1 ri prımlcr olçU undc )ardım ya. 
"Çc sı ortayı bu genı ma· pılmasına karar 'ermıs \'e icap 
da tatbık etmek hedef \e eden talısısat kurum blitçesinc 

~Ildır. Bu kerre İ ıanbul konulmuştur. 
1rde bu ge>enın tahakku 3 - İstanbul ve hmirde umu. 

--e •il ilk tedbırl!.'ri aldık \C mi hastalık sigorta ı mevzuu dı. 
\ re hıçb!r kuHet t h nıl et şında kala~ 'e 170 bin fşçımizl 

tr:ııı 1 nı:ırt 19:>3 ha ındaıı ili· çok yakı?o.an alakadar eden dış 
bu ıkı li hrtmwn i çı ili· protezlerının yalnız malıyet 

ı b•nın Polıklınık ıeda\ llerıni fiyatı ilzerlnden 1 mart 1053 ta. 
~ ~Q te1 3, ının icap ettlrdı •i ıihi~den itibaren k.ur.umca te· 
'tı~ırı ıl.ıçları tc-mın rtmek mınıne karar vcrllnııstır. 
~.~ 'ardık. Bu suretle ~50 4 - fstanbuldaki t~tkıklrrlmiz 
Da anda ımız bu tefaHler. sırasında Be~okzla Usklidar a· 

• ~a ıı olarak ı tırade et· rasında kalan \e ch<'mmiyeUI Jş 
anını kazanmış oluyor· çi kesafctını ihtna eden mın· 

~ takada yeni bir ışçi hastahane· 
' ZonguJdaktaki tetkikle· si kurulması zarureti mLişahc

n ında madenlerde ça· de edılmıştir. Bunun içın 1953 
: Çıl rımızdrn h r l ıl or· yılı ba~andan itibaren çalışma· 

50o ı çımız n hauada ça ) :ı ba~lanacaktır. 

«Arap devletleriyle işbirliği yapabiliriz» 8~~ev~ 
aromefre ne 

isti amele? 
<Bası l incide) ı dığerlrrimızle samimi olarak kO· 

te.;rıki mesai edebilirlı:. l\les 'll. rı.. mak ve kanaaUcrimui atı~ 
endti trilestirme. ,.~ ban~acı.ıı • ı b r şekıld izhar ce aretini gos 
sahalarında tcşrıkı mçsaı ım· termek sureti.> le boşa çıkarma.

1 kanları tttkik cdi_lebılır. • , t.yız. ' 
Memlcketlerlmız lk ı :ıdı sa- 4 - Bu mülahazalar b!.'nl a . rna ı ı lnrid<') 

hada "enlı; i•birliği bıkanların . merhale a~masıdır . 
.. ~ · ·. . kerı bahs d~ t!.'ma a s!.'\k dl B ı b ır h k t • d 

malık: ... ler. Şu şartla kı, mute· .. . u sa c ı are e uzerın e 
h 1 • 1 · d ı ror. :Ro lclıkle. Tilrkı~ e lle A· duracak J erde diın apıl:ın lıa. 

h assıs .~rlımız ~. lıSs am:ıımm.ı lbr"ıırınıı: rap memleketleri arasında a~ke. taları dilr dol::ı~ak elbellt> ın ım. 
er §!.'.) c en en c a ., 1 b' t .,,. · h 

birliğınin m!.'mlcketlC'rımiz rne r ır <' rı-..ı mcsaının n"ı l iındiır. J'akat şunu ıınutamal lZ 

nafıine olarak, kendilerine faa· artlara. haelı . bulund~~u ha · ki. hugunr kad:ır i;inde bulun· 
lıyt't sahalarını geni~letm!.'k im ıııdakı ıkıncı ualınıze de duğumuz intikal deHinin fc\ ka
kAnlarını ı;a lıyacağı du Unc sı· re\ P 'crmlı; ~laca ım. . ı ·de ~artları karşı ında Jıer <;i a. 
ni benimsemiş olsunlar. So' lemC'}e ]uzum varmıdır kı, si hün3 C', türlu turliı ha talık 

2 - so~yal sahada da da\ ala· rür dlinyanın maruz bulundu u ihtimallerine maru1dur. Bunun 
rımız mu terektir. Hep m •. ık LU\Uk t<.•ea\iiz t!'lılıke i menfa- saiklerini :ıra tınnak \e şahsi 
tısadi inkışafa mü~azı ol:ıra : atı rimi7in tıım:ımhlç mfö:krek mes'uli "etler Ulerinde durmak 

ı her şeyden eHel, ceh.ıle tı berta bulunrlueu krri me elcleri rna· memlekeu hiç bir ev kazandır-

'J 

! 
raf etmek ve gerek kalıte, gerC'k •k cf bn plana kovm ktadır. maz. Yakın 'e n <laha ulölk ma
se vüs'at bakımından .) Uksek talı h:htemel mllteca\İZin tccavıiz 1inin h:ıtalan hakkında giri~ile
sılin tek5mlı!Une matuf so yal kiırant? mıtksatlarından herhangi cek mun:ıka alır memleketi hoş I 
hır inkişaf temin etmek zorun· oir f ~ dı temin t'tm!.'sirr mkiın I ~ere dipsiz dedikodu bataklıkl3-
cla) ız. Halklarımızı ancak bu tak hırakmamak için. hep miıin. 'al-, rına suruklcr. En clo ruru, goz
clirdc memleketlcrımizin k.ıl· nız a.)TI avrı dn 1. f:ıkat kollck. !erimizi il!.'rivc do ru dıkmek \e 
kınması ve terakkisı yolunda kA ie hir cseq lizcrindc de ktıV\ C'tli atılan 1 1 adımların diger I.> i 
fi miktarda h.il. i ve s~lım bı.r o1mıı'Tiıı: ınzımdır. r:oriivorı;umız 

1 

adımlarla tamamı nmasını tC'min 
ha~·at telakkisı ıle techı:ı; cdebı· ı ki hrııirrıiz için kolkktif ve av- ederek m~mle~eti norma_ı •. f ~lk· j 

mükemmel bir Tuvalet Sabunu;: 
ve şsiı bir Cilt Krem;tt'7 •• 

lırız. •. .. . rı ayrı kuvvetli olmak zanıreti. r:ırlı \e ~U\enlı bir sbası ıklıme 
Profc or, o retmrn, oğrencı h!.'rn önJr, İci fc>dbir <muhtC'rnc>l kavuşturmaktır. 

\e neı;r }al mtih::ıd~le i şeklındc :ıılıl!.'cwiıio Cl'<;arrtini kırm:ık) . , 
yapılaca~ \e bılp,ı ıle tC"ertibelc· hem dr mı kavemrt tedbiri (te· Her ml'mlekettr kötü ln5an bu. 
r~n gıt ıd0 art~n. dr\aml~ \e <'avlı 'irı vukuu takdirinde huna lunur. llrr memlekette her 
sıstematık ~erakiımünti t m~n e· mmııff k•v<'•lr ka"c:ı koymak) zaman akı \!.' t !.'rs 1ı ıdi clerej 
dt'cck kultur anla maları lazım _, .• t k' d 1 tr aılüf edilebilir nunıın tama-. k d'l · "<' e ını ~o;ırn .a ır. . 
\e mum un t r. Gençlcrımizı mu n 1 h t k' l . ını)le önune ı:eçmrk in an ta. 
tekahıl menfaatlerimizin anla· 1• ınarn1a ryh t h IJ> .. et rrıkrm~~ katının ıi ıunclrdir Yapılarak 

h · t kd ı ım r "n t ı r<'"C , "!.'nuı · 
l ış zı nn e ı "e ~ !.' ıger erınr l 1 _, . --''! . b 1 i memlekette koh !erin mfif. 
karşı kardeşlik hisleri içerısinde rı•ı"'n IC'rsım .,,,, m 5 ·ı un· itlerin mutE'reılılilerin tufcdl· 

t. ti k · · ll · ır.akh<l•r: Bır tar:ıft n suunma • • yr ış rm!.' ıçın ga~ re erımızı . . . • . ferin bC'ka imkanı bnlamnaca r 1 birlcştirmcli~ız. mızı. b ıtlın ımk 1'1larım17. nı be . . m 
11 1 3 - '-' k k l ' t'k b h . 1 tırıd!.' a}rı ıwn olar k kurmak '~ crnebı kundakl m:ı <' r er. 

~ti !.' po ı ı a sınc 1 . nın hannaınn ar:ıı::ı t:ırzda bir 
gelince ı:copolitik zaruretler ve 1 <lı er t r rt n i"<', Ort flo ırhkı .. • .ki" • ' t kt D 

' · t' h r ·ı ·ı T m .. nen ı ını ar:ı ın ır. ('-ası.rlardanbcri devam erlegeı:n cn•n yr ın. ll'IJ ıı z ~ 1 1 " ı 1 . 1 mokrnt Parti lktiılan, kıc;a fası-
mbnasebetler menfaatlerım•ıı olup, malı ve ııı;kC'ri kııdrrtl!.'"1 11 1 1 11 11 

· • t ki .. · . . . • . . • a nr :ı ı r ı rını a il l'•ıl'll uç 
ınu~lak bır surette bırlcştırmek· ı; _vunm:ı. ı ,trrıumıı.ın t:ık:ıvrc:ı haHrlı harl'kC'th le bu lı;tlkametr 
tcdır. ıcın m!lhıM rlr ıın ıır tr kıl rrlc d 

1 1 
[; ba 

1 
t r 

Bu sahada sıkı bir işblrl; •'ni cck drvlr•lrrin dr katıfoeakları. 
1
,0 ru d? 0 alına :ıh amadı:ı ı • 

ı k ı · iıh' 1 1 1 k 11 k ·r . • 1 • •Unu ı er ıun:ı C'nzrr ım ı::a ııma • çın m ım o an c· ıct, o r tı 1:-ır sa\ıınırıa s s emme 1 1 
k" 

1 1 1 
randan di· 

hüd_ise ve da~alara objek'ıf bir 1 ir k ıl. h 1 nrle i. tirak !.'l~rk 1~~~~ J~r:::o:r:ıı~c~~rti lldrrleri .. 
ş~kılde b_ kabılm.<'kı e as gayr le. Tılrkıvc . k!.'nclı p:ıvına ımkfın· bfü le lıir olda ilerlrdikçe unu 
rın taylnınclc> muşterek b r nok· ı 1 ırı ~· brtı el h lınrfr muctcrrı.- ki 

1
. k" 1 t hl 1 

ı · . ' · ı:orccc l'I'< ır ı nıııs ıc r ;) o • 
~~li nazar 1mtt~bakatın:ı \:ı~n; k, a k!.'ıi potı11'l1\l'l mıras~m111 hrp ela \ekar \e ınctaııetle atıl n 

t .. bi mk !.'l e e !.'rkı ~sas hmesc e .rr.r ı b"rlikt" ' ık rltm~k içın .ı-.·ıtün h::ıl ırlı adımlar, mııhnlif partile-
.. ı m:ım:ı \C nı .. ;y!.'t, ~ • Arap ll'C'mlc !.'tlcrı ile tcşrıki mc . 

1 1 
k 

diğerlcrimize karşı tam bir iti· . rırı haksız ıunım arına n~ı en 
. :ıı'" ha:rm:lır. <'ınln en tesirli bir kalkan tes-

maTt "bke~lcı~ekt~r. 1 '· 1 Söılrrimizi bitirrrrclnn C'VVC'l kil erler. 

BOL KÖPtJKLU 
NEFİS KOKULU 

. ur ıyenın ı,ra~ mc~ !.'" t e. , c m dem ki, "trnllrriniz!.' \"C"· J 
r!ne karşı olan \a~ıyetlnı ve h ~ di ım ee\anları bir lı ır .ı;az!.'te Ahmet Emin YALMAN -
sıyntını zaten bılıyorsunuz. Bı· sinde nccretmek ta'I \.\'Urttndao;ı ----- B"ır casus "ıdama 
nae~~~~yh, ~unlkalrı ~ku~r:ıd ı dkı a n z • bu bih ük do'lt m!.'mlckettc>. di. f •," 
en 1 asa e me c l tı ~ c ece· ki 1'" il 1 • k" r d nayasan ~ n • 

• Avrupada dahi emuli bufunmayen 
en .an ılıtem makine ve tesisat ile 

mDeehhez YENi PURO SABUN FAB· 
RİKASl'nın mamuljtıdır. 

• Fran11z, Alman ve Amerikalı müte· 
hessıslarının nezareti eltındıı yepyen 
bir formülle imal edılmcktedlr. 

• Gerek koku, gerek k6pQk, gere!< 

elldi Yumuşetnıu ve Güzelleştlrmı 

bakımından en mUtkUlpesenlleii dehi 
tatmin edoeelc .. • mUkemmcllyeto 

' m: Bizim bütün arzumu", kcn· '· sr C'rın ın •1"3 1~ 1 e~ <ıs· M " ld 
clil!.'rine k:ır'lı en karde~çr his· ı •. n(' ve. <~ev:ı~ılı hır a_laka ılr ta. (Ha 1 1 inriılc) a um o u 
lı•r be'lll'cliğimiz bu mern1rkrtlr· kıp cttıllımlzı de belırtm"k iste- hıı.ı;Un muz krrc cdılmr ine bu 
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ı <Bası ı incide> rin istiklı11 ve tamam',·eıi mlil· r m. ad!.'t noksaıııııd.ın zi~ad!.', teklıf . 
kiyeleri içrrlsinde m.Ur~ffoh eıl ?en~ral. Nrrlp'I~ mr~1ckrt!· lız0ı indC'kl h:m h:ızırlıklar . cb!.'p p:ırken, fabrıknnın alaka~ı me· 
clııkların ı görmektir. Biz nsln tc~ ntzın ıv:ı 1 ld:ır!.'sınd,. o~t!.'rdı. olmu tur. 204 mılletvckılınin mur)?rının n?z· rı dıkkatınl ~el· 
riki m!.'s:ıiyi yekdi~er;nin dahi· ili rr:-li •m \ r b:ıo;irct l\fı mı hür ):ıptı 1 teklif Anayı>~:ının bu iin· ı b.,tmı-s '~ Alı Aktunnnın v~zıye. 
li işlerine h~rhanı::i hır mü ı ha mili flcr ilcc;i lrrrı;ind!.' k<'nd 'Iİ kll ~aş:ıv n dil<' çruıtmr ı hak· ti lılll Emn ,>ete bıldırllmı tır. 
I • şeklinde .tasavvur etm·\Oruz. rıl h<'klr\l'n muhim mr,kii tr· kında idi. llalhuki 'Meclisin pa· 
Şura kaniiz ki, bu m mlckc:tler min <'1'1'" 1!."1 ı;Uohr iı h 1i kal. z rtr i c loıe indr biıyUk bir ek· rak 
ne kadar kuv\ rtli ol ıriar J. kcn mn :ır ktır K ~dio;ini mühim v:ı eri) et 1340 ı rihli Ann} :ı nın ewcl Bul ~r C) 

dil!.'ri)lc • :ıneak tam bir l'l ic:ı. lfrler bek1t-mrk !.'d r TI ınl rı b a>nrn kabul cdllm!.' ini i t!.'dı i· ınıst t!.' 'Halının ba nda bulunan\ 
" t prcn ibi dahihnd a :ınur rı ili' l h kkuk "t~irC"C'I' ine- nl lu tti mi ti Bazıl:ın 1340 hıhıırremof ııdıııd:ı hır kızılla ~ 
etti inıiz • tcşri kı mcc;ııı de> o nl i nı o ur Gc-r<'lr dahili e'"<'~ \n:ı,>ıı ınd:ı JJ:ılk p rt ının al :ınr ~ar Tilrkı\ ddd a kerl 
bette ınlil' sır ve fa.>d~lı o~ur. h rırl :ıh tf:ı hihlik bir rnrrji \'n tı umdC'sın n hu1unm:ıdı ırıı, hu· ırl rı bir t kım i aretl rle bll· ca, ___ ___ ..._.--__ _ 

Demokrat Türk hlıkümetı, her '· k C'k bir vat nrı<'rVC'rliklc girıq mm içın 204 mlllC'h ekilinin y:ı-1 d rmc>k vazife ini uzcrin almıs· 
fırsatta tılcncn tekrarlamak•an I t' •1 i ·n hakrttll!i Yeçhil!.' mıı· şa~an dıl trklifiııin bunu temıne. tı. Zat n harrkctleri kontrol al· 
lı:ıli kalımıclı~ı bu fikir 'e ka· ı v. ff kl\rllc nr.ticelenm<'ı:ini can kafi olmııclı mı ilerı sUrmc le· tırıda bulunan \lıyr i t!.'dikl('rİ· 
n:ıatlerini fiiliyatla da isbat C't· vr ro'luld<'n trmrnni cdrriz. clirlrr. F,ıkat im itiraz v. rit gö.1 nl wmin ir.n fır atlar ı:erllml ti 
mlş 'c isbata d!.'vam etmrkt-cd r. tTmı•miyrlk, siv:ısrt adamları rUlmemektedir. Çünkü 1340 Ana- 1 Ali, elde ettı i mühim \'<' ika· 
öylC' z:ınn!.'cli:-orum ki size bu söy nı'l bir mrmlrkro'irı hrnüz mrh· )asası kabul edildi ll i ta dirdc 1 rı mrı.•urıla gondermc i trhli· 
!<'diklerim, Türkiye ile Arap r.rind<' hıılıınan trkimiilii hakk•n rniteakıp scnckrde yapılan bu· keli buldu undan bizzat ı.illlr· 
mrmlekctleri arasında sıkı biri cl:ı brnlm vııotıltım 'lı. bu ka· tün tadil ve cklcrivk mer'i~· te mc e karar \ermi \<' TurkiY!.'· 
te~riki mesai için • TUrkivc ta. d .r hC'ver:ınl:ı bahsetmeleri te. girecc ınden bu altı umde de den kaçmak i tC'mlşti. Bulı~ar 
rt!ından ileri sürülen • ~fi de- l"liilr!l'n dr •ilrllr. gene Anaya ada yer alacaktır. r u ı \.akal ndıktan . onra i~le· 
rrcrde sn •l:ım bır temel teııkil Fak t ":ıhı J:ırın vr hfidisrfo. nununla lJnrııbcr, henUz D P. dı i biıtiln su~ları itiraf etmiş 
eder. l "Jn n tiındr biz burada 1.lıo;ır mil rk eriveti y şay:ın dıl t!.'klıfınin 'c bu aratl:ı bir Tür ıve h:ırita. 

l:alvarına " - l:lır t•li'ıcı ; Zaı 5 -
llaıır 6 - Tekd r. 7 - R r erlek a 
dı , Yatı kara 8 - t :ra~e. Bt ı 
edatı. 

Ol\ K(' r.t 1. l AC'AS IS HAl.l.I 
an Sata· l - ~:uıf 2 - ful 

a - C'af•r Eıı. ' - Klf s - t e 
rl 6 - Llt n. 1 - ~efu - H 
le 

Mrml!.'ketlrriİnlz arasında sui· frtin n nklı sC'limıM in:ındı~ı· mi, 1340 An )a :ı ının mı kahtı· ına memlC' etimizdrki kı l tarı 
l!.'frhlıUm \'e itimat buhr:ını ya mız irin d 1 inrel!.'rimi hıı ~!.'idi IU hakkınd:ı kat'i bir k rara va- \ ir ülle, :ız \<' :ıkarya~ ıt d!.'JlO· 
r:ıtma~ için devamlı bir r.aaliyct 1 <' :ırıkr:ı ifııd!.'de hiç bir mah· ramnmııı bulunmaktadır. !arını r.oktalı virRiıilc, dı er as-
arfl'dıll or Bu ga)Tetl!.'rı, Y<'k· ., r rırıt'dim .., • . Dııı::un Cumhurh sknnı CelAl !.'rİ sırlarımızı da bun;ı benzer 1"ıılı:ar dan Aut • ı - !> at t 

Bayar da l\I!.'dlsr !.'lmictır. i arctler'e i~ rctledi ini .:!iyle· F a - Safd ı ' - Lln• s - F r 

Cı"mal"ı Afrı' ',ada l, ı' k '·Ik f IC'umhurbac;kanının da Baha- miş ve bu h ritayı alAkalı ma ltee 6-Ar!e '/ ~ \ arışın 1 ar 1 or kanla bu ~C\Zll _rtr fında gorliş· laml.ara vermişti. n f;ıı ----

(B "d ) 1 k ti · 1 11 tt'kl · tu u tahmın edılme'dcdu. Alı Aktunanın duruşma ı bu- ı o 
aşı 1 inrı c !1'('

1 
m ~ !.' c~ı;1 c i ~~~e e bı • l~rtrı Akşam parti umum· mcrkczfn.

1 

ın a keri mahkemede 6ona er· \ ' A R A 1\J A Z 
lunmıı•tur. ıy kmt 11~81~!.' !.' B!.'r h kı assaF e 1k de lla~hakan Adn n l\Irıırd!.'re in mi , mahkeme ea usu Tilrk C!.'· 

Bir trene atcs cılilcli mr cc ır rr. :ı~ a an • ran o . . . p l' . . s o İ 1 d d'f k rcıslı ınde Drmokrat ar ı umu z:ı kanununun 450 ncı madde ıvle u~. 1 
<AA.) - Tıınusla Sus ~p:ınyo or ı~s~nıın 1 rr !.' S!.'· mi idare heyeti ıızıılarıyle Iecli y:ıni ölllm ceza ı}lc> cezalandır 

ırasında ki sC'yrU~eferl temin rt ı sbuhlaylan ı::t ıbı Bıı~un 'ııll:ırtFdııs· ı:rupu nzaları mUc;t!.'rek bir top. i mıştır. Fakat ca~n hık müebbet 
C'cl!.'n otoray rllin :ıkş·mı mahalli :ı u ıınmuş ur ır şa ısıye e f 
n:ıtle 19 da Sidi Buali ile Kall:ı ' . t' ki· · • Jantı yapmış \'!.' hu m"'\Zll ı •c> ır hapse çe\Tılmiştir. 

,.. . d . mış ır · rinde görUşmekrde bulunmuş. Bulgar casusu skeri hapisa-ı "'rıra arasın :ı mıtralyöz ~eşine •- Araolnrın karakterini ''I' 
111~ruz kalmıştır. milli emrllerlni yakinrn bilmek- tur. neye gönderilmi tir. 

Otoray Sus'a on kilonwtrc ka- le) iz. İc;o:myol F'as'ınrl:ı iktısadl F. A. Barutçunun teklifi 1 ----
lıtt ••11 1 

( tı ıı.ı l'a•ar maı ne ıaat tam U dı 

TEl.EFO~: 40276 dar lıir mro;afrye geldi i ıarada s rtlar iyi cle"lildir. f p:ınya lm Ankara. 10 - C. il. P. p ı · 
ırı:ıkinist yolun :ıi?aç klitükkrhfo böl ve parn öd!.'ml'kt!.'dir. Fa- nıp ba k~nı F.ıl.~ Ah":1.t Ba· Q IS memuruna l\JUAl'ıl ll!F.R KARA(',\ 
k:m:ıtılmıs oldu~unu farketmiş· kat :ıyni zamancl'l lılıkOmct. Fas- rutçunun, ıç tuzü un t dılı hak· MARShı ttn atu" 
tır. Bunun iizC'rinc otnrayın nı:ı- lıların menfuatlerini kanıma], kındakı kanun teklıfının mJza. T rr el if er ~ E 
kini ti l)u :ıP,aç kiltül)('rinden için o mrmlrkette tknret yapan kere ine bu'"tin An:ı\asa komis-ı aa UZ i ı " K OÖ I\~. E, : 
'aoılmı~ olan f:ıaraja do~'l'u son si\'İI İspanvolları en sıkı bir ) onunda b:ı lan mı tır. /:/) , 1111ıarını. Paıar atı 
sUr'alle ilrrlt'miş \!.' otorayı bu- kontrol altında bulundurmakta· Faik Ahmet Bnrutçu hilkfıme Trabzon 10 (Anka) - Sarıt ~u ı11 da. •ııaroıtr tı 
rncl:ın geçirmeğc muvaffak ol- dır.• tin siy:ıst me 'ulıyetinin ~keli 12.ı 30 s•ra.~:ırındda şc1hrımlz L§le 

1
.. Cartaınba atun• • 

muo;tur. tar:ıfındnn murakabe- ini temin ıncm 1 onun e po ıs memuru ı ., ı.nı :ııı. baıt ncuı 
Bunun {!zerine ornd:ı bıılıınan n. l\Iillrtlcrdckl müzakere içi., tek ;ı.olun i tizah 'miıc rse· bir kaç kı inın taarruzuna maruzl Paıarı.ıı atumıırı t• •il 

birkaç kiı;i otor:ıva mitr:ılvöıl!.' N!.'vyork, 10 (A.P.) - Birle si oldu unu, halhuki !.'k5!.'rivot k. lmı tır. l ,otıur P•"• ""- •k~anııaro ,. 
1
.,

111 
ar 

at!.'ş ctmislrrdir. Tunııı;lu bir el!.' mis llfillctlC'r Siyıısct komit<'~i parti i ~nırıtı bunu rrddrdi11ce H"di e şö le e!.'rrya netmistir: teaı mat•Ptd• ta •bt'• tınıı !L 
miryolıı ic:C'i~i enc:<>sil'dc>n :ıldııtı bugiln Tunuı;lu bir t!.'m: ilrinin 1 bu Unkii tiiıii Un, bunun M!.'e Sın mada gurultu çıkaran bir 
vara ile iilmU-, Tun•ıslu olıın di dav!.'tini derpiş l'd!.'n bir t:ıkriri Jıste mtiı:ık!.'rc in<' imkfin wr· r·,h ı dı arı atmak istiyen polis 
j!!.'r iki yolcu da yaralanmışlar- rcddrtml tir. Takrirde Tunus mrclı ini lkri &iırmc !!.', i tiılh memuru sinema kapısı önilnde 
dır. Beyinin nirl!.'!':mis Millrtler!.' bir' takririııin iktidar p:ır i 1 teclıs uçlunun ark'ld:ı l:ırının taarru· 
Crzııircle J 9 J.:ic:I IC' \ kir t'ılilıli si.lzciı ı,-:öntlcrme/!C' dnvçt edi1111e· ı:rupunun bir lfıtfu olmaktan çı uııa ıı ramı tır. Fazlaca hırpıı 
Cezair. 10 (1\ \ ) - nu"iirı i fstenilın!.'kteydi Bu .sözeli, TU· karılm:ı ını istcm!.'kt(' \'e ııu 1 nan poli imdal istemek !çın 

hurarl:ı resmrn bıldirildi ine g1i nusun Fransa hakkındaki şikiı td:lifl!.' bulunm:ıkta iıli: h:ıva)a ate etmiştir. Silah sec:j. 
rr, C<'z::ıir Halk n:ıı-tic:inc nırn. vetlcrini teferruatıyle anlatacak· Bir ,e,·a birkaç milictveldli ne elen bckçıl!.'r de kalabalı~ı 
uo 1 n ki i, milliyctrilrrin f('r. tır. istizah taknri 'rrincc bu, he- da tmak için bir kaç el ateş et· 

tipll'cli i lsvan harrketlc>rf <' na 1 Fran a, Tıınusa d:ıir Birle mis ırr•n Meclı t(' ani llmeli tr1'· m'clerdır. 
ı;ırırfa. yasak <'dikn niim vi 1 rC': l\Iillr•ıer mUzakrrcl!.'rinl boy ot lif be ten f:ı1l:ı mıllrt\(' ili ta I Bu sur!.'t1e kalabalı~ın dağılmı 
i~tirak \'(' nolisr taarruz sucu İl!.' r etmC'ktC'dır. B•ıı::ünkü takrir il' rafınd~n 'apıldı 1 t:ıl dird"' ÖPr ınrlan i tifad!.' c-dilPrek suçlu 
paz:ır piinii tc\ kif edılnıiql rdir 1 hindr 23 memleket oy 'ermis. 26 t: J ~muml mu kere :ıçılabıl r ı ola .ıtur lmti . fakat ta· 

t pan)·:ının görfü;ii memleket oylarını alt'yhte. kul- melidir. r {tarları bu efor de karakola 
l\I d it ıo (A.P.) - Son rlln laıımıc; ve 7 memleket çekım5er Bu Un Anaya a komisyonunda •ıirum etmicl<'rrlır. 

:ı r ' · kalmıctır S k' ç· 
l<'rclc Fransız Kıır,!.'V Afrıka ı,p1fa 1 v • dalrt Bakanı O m n !.'\' 1 .1• JI:ıdi e buyuyunce jandarma 
<'l'rernn l'clrn kanlı hi\di~rkri YO· Ayni tnkririn diğrr bir m:ıd· rekda •'ın da i tirakivlc F:ıık aan l rdım 1 tenmiş, j:ındar.n:ı· 
ruml~yan 1 nan,ol lıUk(ım!.'tinC' de i. ile Prans:ı, boykot knrarını i\hml't 'Barutçunun bu teklifi lıırın 1 C' mu l:ıha)esıle ı:nUes~ır 
mcnsuo ı,:ah~ivrtlerin görli lrri ycnıdC'n giizden geçırm~.ıoıe \C ti7rriı de koııııı;malar yarıılrf.ı bir hadi e onlcnmı tı •. 
u merk!.'Zclcdir: . toplantıl:ıra rleleı;l'ler goııderme nllh:ı a lıükıimct tarafınd ., hır 
_ nıı J?ibi hadi clC'rl ha tır e rlavet Nlilml'kt!.'ydl. Takririn iç tüıtik tPklıfl yaoıp y:ıpm1m:ı- fl!JF.Gtı t:> T 

mak iı:in kuvvet Mimali idari bu maddesi 16 ya karşı Ij oyln sı tizcrin<lc duruldu ve Acl Jet Jl'1 ııes }ftZUJ~ 
bir hatadır Bu J?ibi mli tc'lllC'· k~bııl cclılnıiş, 22 memleket çc- nak:ıı1ınıh bu hu ıı tak.1 ! tıkrım~t rıup·as 

Tel~fnn: 4Bı8& 

fSTAl\' Rlll . BEl.F.OfYESf 
ŞEHİR fh' ATROl.ARI 

Suı 1 1 do 

ORAM Kl 1;; 11 
\'AOŞf KIZ 

Yazan 
.:ean Ancuılh 

Türkçesı· 
Oktay Akbal-Satah Bırseı 

Tı •f u 4 l ı\1 

KO!\IEDI Ki~ il 
AllUOlllU 

Yazan· Joseph Kessel ring 
TUrkçesi. 

Reşiha C. Vafi . Vasfı R Zobu 
Pazar gün1Pr1 ır. ao ılı l\1atıne 

Cumartesi \'e (.'a rsıı mh:ı ıı:il nl P rı 
14.311 da Ço("ı•• rh alrn~u 
Gı eler ~a~ı 18 11P ncılır 

il • • .... kel erde faaliyet sarft'd!.'n miifrit kımser kalmıstır. ~cirüştlnll bild irmr 1 ır. o tcklı tınas ·uuı:fl pı~aH JllJtıı:zıı \ 
milli~ !.'tcill"rin ic:t!.'dikleri budur .,Tunu.s Br~ine bir davetiye fin mlizakerr i ba5ka gunc hıra I oıqe J O! ?pJ;ıd r. l<"lJ~do (lAaH 
Zira. iclareri devlet ku\Vet kul· ı;ondcrılm!.' ıne muhalefrt eden kıldı. (3 \JZ\ n 1'1.l :>ld Ilı: \ lll.L> 
landıj!ı zaman kendil!.'ri diirıva mcınlekc>tlerın dışında Birleşik A\'rıra. Refilr Şevkrt İner d.t' 1 ouııı:w ınçıızuaJ P 1 t s ö N O tt ô ı (l ~1 t' 
umumi efkfırı nazar1nda mıızlüm Amf'rika \e İngiltere bulunmak· ual takririnin htıl!ünkti klir•" ~P Sl eqwıı~Jr:'> <P.ski Halkcvı Qına~ınıtaı 
, .... mağdur mevkiine girmekte· ta~dı. ı.:lahı ldn iç tlizlikte dr i ~lı · auı111\' ap Gt TEm.hrnı 1 uöM:!llF.(. 
dlr. Arap - Asya blokunun verdiği , nılma ı h:ı\.:kın..f:ı hlr te1 lıf 1 Cf ısa1Jewn~ Yazan Prıestlrv 

1 o:ınyollar Fas'ın kendil!.'rinr> takrir, Rus ddrgesi Arkady So· ı-. ılunmuc:tur. Bu te~m de n:ı ap tr. Türker ı l 'uıır Yalman 
'!İl bölgesinde hllkiim süren ı;ii bolcv tarafından desteklenmiş ' .. 1 ltomis}onuna havai!.' olun ıc ' uıe~ııe l<lH l'rr~rmlw C'ıımıırtr~ı Paıar 
kfınu \ e 1sUim iıleminin diğer tir. mu tur. ııaudo 113s IU3A gıı n dli1 " l'aıa ı akşamı 
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Aaire!tndi Cad. Hanımeli Solıı:. l'\o. %. 

Posta Kutusu 360 JSTA~BUL 

Ciddi firmalar, acentalı\;larınuz için müı·ac;ıat kabul· edılır. 
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21810 

DİŞLERİ İZİN 
TEMELİ OLAN 

DİŞ ElLERi İZİ 
KUVVETLEN DİRİNİZ 
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'J'ürki~e Emlak Kredı nanka-. ra kıymet takdir edilı;ıi.tır. Kayı _A~ 
1 T. A. o. na Bırınci derece den .!456 l\12. dan ıbarct. YUf __ _.:...~-------''------------

:\e sırada ipotekli olup tcmamı· olçusunun 146 metre .kare~ı bı· ı 1 1· L A S Af K B k İ f" 1 
!na billı'lıı:i~ı marifclıle (2Jl0) il na yeri, ~eri kalanı bahçedir. St. V. . O. • O. } • an arı/ 
ıki bin beş :ı: üz on lı.ra kıymet . .. 1 d,ı 
takdır cdılmış bulunan l\lecidi- l - i şbu gayr~ n~;nku~~n ar~- 7i00 kilo koyun eti kapalı ı.ırfla 6 Ocak 1953 sa :ıc,· ı-J 
veköy mahallesi Yenı açılıın ·yol t ırıııa s:ırtn:ımcsı 1-.12.0a- tarı· 10 da Özalp As. Sa. Al. 1-i:o. da satın alınacaktır. Kılosu l ıırıı 
",okağında Pafta ı, Ada 19, Par- hinden itibaren 49/151 numara- ruş gC'çici teminatı 1155 lira- dır. artnamcsi Ko. da S .. ~' 

el 2/l 253 1\12. mıktarında bah Iı do~ya ıle İstanbul 6 ncı icra r. Teklif mektuplannın ıhale saatındC'n bır saat eV'o e)ın;sı 
, (,'enin hali haz.ır e\safı: lllczkiir daire-inın . mua~yeın_ nurı:arasın- dar komisyona verilmesi, (19H3-46 
: gayrımenkul Mecidiyeköy mahal da herk.esın gorcbılme ı için * ba~' 
lesınin ~eni açılan ~ol (Yeni -o ı açıktır. Ilfında yazılı olanlardan 23 ton sadeyağı pazarlıkla 16.12.1952 10.30 da Dı>ar ~r 
kak) bila numaralı 253 1\12. nr- fazla malumat almak 1 te)enlcr As. Sa. Al Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 147.200 Jır3 
sa diğer ga)rimenkullerlc bir işbu 'artnaıneyc \'~ 949/151 mı· sin teminatı 17220 liradu., Şartnamesi Ko. da görülür. i4~ı ı hudut halinde ise de her iki marası ile mcmurıyctımıze mü- OGG,l-~ 

1 

:;:a)rınıcnkul arasından gcçırilcn raeaat etmelidir. 

ı )oldan dola)! ikı~c ayrılnııştır. 2 - Arttırmaya iştirak için. Kandı"llı" Rasathanes"ınden 
Yol henuz a~ılmanııştır. İ bu ar 1 ) ujcarda ~azılı kı~ metin 'C ye. ·c ı 

i a içinde bır iki dut ağacı o· ı dıbuçuğu 11i:;bctinde pe) akçe·! Keşif bC'dcli 1132 lira metot pandlil mC'snctlerı te•; ,1 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: lup c~afı çalılarla Wapl~ı~ llu ~ vc)a mılli Wr bankanın t~I ait n~redilen il~n~ra rağmen btekli ~kmadığında~ b~ 

dudu Tapu kaydı gıbidır. mınat mektubu tc\cli edılmesi rarfı.ı:ıda pazarlıkla ~aptırılma sı kararlautınlmı.tır. J•l~.tZ~ı 
2 - Yine Mccjdı)c.köy mahal lazımdır .. (Madde 124>· 1 rin Uskiıdar ~falmudlirliığunc miıracaatları (ll1"/ 

le ınde yeni açılan yol sokağın· :i - lpotrk sahibi ııla~aklı· ~ 

da l kapı., 2 parsel a)ıll 1456 !arla diğer aHikadarların \'C lr·. Türkı'ye Cumhuriyeti Merkez BaAkasmda~ .. 
~12. ananın rvsafına 1:C'linoe. 1 tifak hakkı sahiplerinin. gayri· 

1
9« 

Bu da .\lcl'ıdıvcköv malı:ıllcsın in menkul haklarını ve hu,usilc İtalya Han kası tarafıııdan evrC'lce çıkarılmış bulunan 1 ııı yeni acılan y'oı cYcni sokak) 1 faiz \'c ma rafa. dair olıın iddia- tipi 50 \c ıoo liretlik bankor.oUar 30 haziran 1953 tıı~ \ • 
~ 1 ~o. lu cV\·elre ar a ,,ımdi C\'. !arını ısbu ıliin tarihinden iti· dC'n sonra, tcdB\Ulü kanunen mecburi bır para olmakta 
' dir. \rsanın ıenıiııı düz ı~ındc bareıı {l "i) g!in içinde evrakı kat•akıır. 

11
,t 

l"I \ ( )Ctısmı ıs kadar dutağaC'ı olup nuisbitele'" l" hi,.I k'c ııırnııırj. İtalya Bankasınca telıdil edılccck olan Jşbu bank0~0 uı' 
lil rd a i orta ında \ e komşu hududunda yetirnrıe bildırmeleri icap ('d!'r, dan ellcrıntlc bulunanlar. bunlar• İtalyaya sevkedıtrnc1\ııııel 

}'. h~"& . bır katlı kagir ev \ardır. Naf. Ak i halele. hakları tapıı sıclli- re en t:C'Ç l:l haziı'aıı l933 ak-amına katlar Bankamız 
2

;r2) 

5 ,·ıd~ 1~LO ... ,,...ı 1 ,, 1,ı \ talin fabrikası olarak kullanıl- le sabit olnıadıkc;:ı sat ıs bedeli- !erine tevdı etmeleri il~n olunur. (19 
"" .,. "' maktadır. "" kıradadır. Elcktı- nın pa) !aşmasından hariç ka. Jıll~ 

Jc_orl'- rJ1 ı t1 a rık, Su tesi atı vardır, Bahçe- lırlar. ması ve bundan ba~ka paraya Jardan mesul olup ayrıca rı'' 
~ a L 1)"' . den iki ba:;amakla çıkılan ah· 4 - Gli terilen wnde arttır- Çe\•İrme ve paylaştırma masraf· hacet kalmaksızın memUol ~ 

Ne O ,. S O c; \ şap döşcmelı oda, camekanla bö ma)a ıştirak edenler, arltırma lrını tecavüz etmemesi lfızım- mizce alıcıdan tahsıl 
t ıJ r LtJ d ~,, lünmliş sofa, zemini çimento şap r şartn:ııne,ını okumuş \'C lü· dır. Böyle bir bedelle alıcı çık· (l\ladde 133). }I 

J1 er Jı. La rı f1 lı koridor üzerine diğer lıir O· w lu malümat alınış \'e bun- mazsa satış talebi dü er. 7 - Alıcı, arttırma bccl: 

Li11 (1 L• rtJ r. da depo olarak kullanılan mut- ları tamamen kabul etmış ad 6 - Gayrimenkul kendisine ricinde ohrak valnız ferli!> ti 
CJ "I • ~ 0 fak, zemini çinı dö c)ı f:ı~ llllS Ja \"r itıb:ır olunıır)ar. ihale olunan kimse, derhal \"C• )(ıJ' 

5 iı' · ' ,·abolu .terme ifonlu h~manı. a- 5 - Sııllş 844 numaralı ka· va vl'rilen nılihlet lçınde paıa· cını. yirmi scnelık ' 3 p~ 
./" .. .....- _ A~ laturlrn hela ve fabrıkanın ka· nun hukUmlcrınr tabi olduğun· ;.ı vermezse ihale kararı fc ho· bedelini \'e ihale karıır t· 

~ / ~ıı~""' zan daırr ıdiı'. Bahçeden dı- dan. mezkiır kanunun (l:l) nci lunar:ık, kendi inden e\'\C) yuk rını \cı mcğe mecburdllrat 
.-..~""""""''-·"'~-" .ıırnıc....A.-..• ğer ·r kapıdan ~irılcn zcmıııi nıaclde:.inC' tc\'fikan ikinci bir sek teklifte buluıı:ın kim~c ar· terakını \Crgilcr. ten' ~1 ıı 

---------------
1
1karo moza)ık hol uzerine ii<ı o- arttırma ~apılmaksızın go~ıinıen zetmiş olduğu bedelle alma"a tanzıfat ve dcllalıyc rcsıınııl 

..41tm!l!!!l!!l!ll!'!!!I BiR FR N iZ FIRMASlt iN imtiyaz 5;ıhıbı : Sl:\A~ KUKI l .da olup depo ol:ır~k .. kullanıl- kul .~2 .. uı.13 tarıhinde 
0

pazartc· razı olur:.a ona, razı 01'11:ı~ -:_c· mtitevcl.lıt beledı~c ru 5rl)l~ 
se,rh·alt fiilen idare eden maktadır. Bınanın ti tu kı men i ı;~ııu saat 14 den 16 ya ka· ya bulunaın:nsa hemen \Cclı gun 

1 
ııcıya aıd olma) iP arttıjşbll 

Turkı)ede tı~~larının Propal:andaSJnı ~ apabılecek · i _ _ ! saç kı men kiremitle ortülüdlir. dar ıstıınbul 6 11cı icra daiı·esın· miıddctlc arttırma~ a çıkarılıp delinden tenzil olunur. ılcll 
Franmca~a \akıf \'azı §leri lesuı Muduru l Bına fabrıka haline inkılap et- de ~·apılacak acık arttırma ne· en ~ok arttırana ıhalc cdılir 1 rlmenk_ul. ~ukarda ı;:otrrrJ 

MELİH VESErt mı!> olduğundan içindeki tc İ· füe~lncle. iiç defa bağrıldıktan Hrr iki halde, kc-ndıı;ine bi· nhıe lı;tanbııl 6 ncı ıc11~ıı ECZACI veya DOKTOR . .. satla tu~la baca kiracıya aittır. onra. satı l5lC~!'ne ruçhanı n- rinci defa ihale edılcn kimse, ı-,murluğu odasında ışbUttı3f11 
l 1\ A 1.\.:\ 1 G:uetuılık vr Matbı Hududu tapu ~a~dı gıbi olan iş· lan dıtıcr ıılacaklıl:ırın. hu ~a\'· ki ıhalc arasındakı !:ırk ve ge-ı go terılcn arttırma ş:ır 

11 acılık I'. A Ş. - t~ıanbul bu ga)l'111H•ııkuhin tamamına bi· rımPnkul ıl<' tcmıı1 edilmiş a-ıc:en ~iinler için )UZde beşte!'I hc.
1 
dalr~sınctc Sdtılacatı :!~~ı4 

\'.\TA~ IA fBAASI lirkışı manfctıle (148:?~.-) li· lacakları mıktarından fazla ol- s1p oluncıcak Caiz ve dığer nrar- nur. 

BiR 
ıramaktadıı lst P. K. 1i6 a CEctacıı rumuzıyle Müracaat. 


