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Abdulkadır 

1 al ebe f ederasronu 
irticaı tel'in ediror 

'<<İnkılap aleyhdarı hpırdanışları, birbirleri)1le yakından 
ilgili hadiseler olaral ele almamıı zamam gelmiştirn 

C. H. P. mallarının istirdadı 
için tasarı hazırlanıyor 

«Yabııaıı 'nı şahsında hür 
nefretle girisileıı soikasti 

fikre karşı 
kaydederiz» 

D. P. Genel İdare Heyeti ile D. P. Mecli"S' 
Grupu idare Heyeti istirdada karar verdi 

..:. 

l1. 1'1. T. '1,. Tiirk tatiiı·k ve ltlilliyetçi ler Deı·ııeğiııiıı 
uleylııları haı•eke tleı•i11i IJireı· hiı•eı• i11ktl(fjJ saydı 

Başbakan Menderes, 
dışı 

toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi 
yollarla iktisap edildiğini söyledi 

mallarımn kanun 

Zaruri bir 
·r nkid 

Türkiye Milli Talebe Fcdcras:> onu genci 
idare heyctinln. İzmir Yiıksck Bkonoml ,.e 
Ticaret Okulu Talebe Birl@ üyelerile Izmir
de altı gıındur .)nptığı toplantı diın sona 
ermiştir. 'l'oplantılarcla, bilhassa Talebe 
Bankası me clesi, Üniversite sitesi ı:alışnıa
ları, turizm, köycül!ik 'e spor komisyonları· 
nın taaliyctlcri üzerinde dunılınuştur. Fe· 
derasyon: son giııılerde yurdun bazı yerle· 
rinde görtilen irtical hareketini Ye inkılap 
düşmanlı~ını nefretle tel'in eden aşağıdaki 
bey:ınnarne:> i :ra~ ınlamıstır: 

D. P. den ıhracı hfıdisesini takdırle ve se· 
'inçle karşılar. 

11• ı ıl Jluhdl~•"''' 

Sabahattin ~ti:'lıi i\fEZ'ılen 
ı Ankara, 11 - Demokrat Partı 
unıumı idare heyeti azalarıylc 
Demokrat Paı ti Medis grupu 
idare heyeti azaları dün akşam 
Ba~bak:ın Adn:ın Menedcresin 
reisliğinde müştereken toplan
mı~lar 'c bu içtima gel.'c :\arısı
na kadar devam etmiştir. Fe"
kaladc mahrem tutulan 'c altı 
saat üren bu topl:ıntıda Halk 
Parti i malları hakkındaki kanun 
teklifleri görüşülmiiş 'e Halk 
Parti i mallannın islirdatlına ka-

r YENi TEFRi KALARIMIZ 

- Hürriyet arkada
şımızı ikaz -

\ \Z.ı\JI<: 

Ahmet Emin YALMAN 

])un.) :ıd:ı iki ne' i kun r.t çar
pı ma hahndeılir: 

niri, ar.ı bozmaga \ c her ta
l'arta h.)Ttlık \e nifak \aratmağa 
f:ılı an lo kofluk; <liğerl, her 
llrlu ihtilJfl.ıra samimi hal ('1-

keleri bularak şrrre karsı blrlllı: 
... ~ırnıa a u ra an hıir diinya ve 
'' i\1o camiası ... 

1 
l\Jrnılrketlıniı dumanın ta 

1 
ehli keli bir ı:rçil ) rrln~ haklrn 

1
1ulun113 oı. Kom ularınıızla do't
Uk ' lıırlik kurmak. kendi be-

la da\ nımn bir kabı olduğu 
l:•bi, lııır dun) :ı hr :ıbıııa tıış1dı-
1nıız mr 'ull\ et ıle hu ) ol da 

)ltrunıemizc tuzum ı:ostrrir. 
Ro3 le oldu u içindir ki lıuku 

:etınııı. \ unaııı tanla do link 
l tırrn ı. bunu \ u o la\~ a i ti-
aın t nrl ni't!ctmr~ al-

kııntarrl.ı Joskof t'Dıcllcrinc kar
ı hır koııı ııb.ı ı 'ucuda ı:ctir

lııcğj ı~ edin mi imi unu} or. İki 
l;ırııfın de\ lrt adam lan bu nıak-

·1 - T . .M. T. ı··. Atatürk de,Timlerinin, 
milletimize malolmadığını iddia eden Sam· 
sun millch'ckıli Hasan Fehmi Ustaoğlunun 

2 - :\Ialatyada, gazeteci Ahmet Emin Yal. 
manın :şahsında hur fikre ve ileri zıhni} ele 
karşı girişilen sııika ti nefretle kaydederi7., 

3 - Her zaman Bü} tik A tatürkün izin
de devrımlcl"ine ısrarla baglı bir teşckkıil 
olan T. !\l. 'f. P. bu {enci idare kurulu top· 
hın tısında da sistcmlı iı Uca barckctlcri üze· 
rinde dikkatle ve itina ıle durmuştur. i\lem· 
lekctlmiz.in muhtelıf ko~clerinde zaman za. 
man esene \'e ıstırapla müşahede etliği· 
miz dc\Tim aleyhtarı kıpırdanı~ları, birbir· 
lcri ile )akınOan ilgıli, sistemli hadiseler O· 

me,'llmı Sn: 7 u: 2 de) 

Başbakan mali durumumuzu 
Bütçe Komisyonunda izah elli 
Adnan Menderes, ithalôtın tahdit edilmiyeceğini, 1,5 
milyon tona yakın hububat stokumuz bulunduğunu, 

133 bin iğlik yeni labri ka kurulacağını açıkladı 
A ad u A ıı" , tl'a :;apar:ık iktıs:ıdi \e m:ıll \a· 11cdhe tıtll\azcne i 

Ankara, 11 - Bulçe komis· ziyetımıı. hakkmda geni izahat H bakan tıc rl't :muvazene i 
~onu buı,:un de çalı~malarma 'crmlştır. llu nrada bılha s:ı Fe- rı 111111 muluıkk:ık k~patılııeağı 
de\am ctmistır. Bugünkü top· rıdun Erkın, f erıt l\Jelcn ve nı, elde 900 nul) on lıralık stok 
knlıda bilhassa B:ısbakan Ad· C:ıhıt Zamangilın tcnkıd 'e su· I bulundu unu, ithalatın tabdıt o 

aua zı <ırrtlcr teati et ıni lcr \ e 
defalarla goru mu lcrdır. Yunan , 
l\raı \c Kraliçesi ı\nkaıayı :ıi~a
~l f'lnıi , Cumhurlıa kanımızın 
~u ~i.) arctl laıle rlnıcsi Yunanls
I anda ktı\\ rlli dostluk tcıahür
!'tıne 'Ol açmı tır. 

r.an Menderes uzun bir konuş- allerini ccvaplandırmıstır. < De,'llmı' a: 5 Sü: 1 de> 

t Hu tutulan çığır, zalcn Ala
lltkun senelerce en el çok de
tın '" 1 ah ili bir gonı le ele al
clı ı Turk • \ unan do lluğu da
\a ının de\amından ha,.ka bir 
I!'\ de ildir. 

\7.ızh et Jlo} le oldusıına giirc 
Cllıırrhrt> arkada ımızın 9 

~l':ılık tarıhli nu ha ında ·Do l
llk. ha lığı , e edat Sima\i im
~a ı'ıe çıkan bir 'aı.ı karşı ında 
k~untu \e clrm du)mamak im-
anı :-.oktur. edat lma\İ bu 

ra7l ının bir ~erinde a)nrn ~iiy
e dbor: •Yunanistanla bina et
~ek i teniien do tlıı 1a inanmak 
tin hen im çok aptal 'e gôrgii-

5uz bir ııdam olmam lazımdır. 
tok ukur ki aptallığım \C giir
!:u~Uzh.ığfim bu me\wda doğnt-
u 'c ) anlı ı tefrik etmeme mu
aıtt ir .• 
Rıı ozJer tahlil edilirse edat 

•ıııa, i arkadasımmn akıl 'e 
~orı:u ıızerinc bir inhisar iddia· Ceıair cndikalnr nlrliği lldeı lcri yakalandıklan sır;ıda.. Önde gorulcn cndika ı;enrl :.ckı rtrri 
' 1hda bulundu u ,e kendi Jıa. ı\lajııb bin Sıddık'Lır. 

rar \'erilmlştir. 
Bu~ ük güçlüklerle elde l'ltiğim 

bu mahrem Vl' fc\•kal!ıcle toplan- 1 
tının taf~ilAtını bildiriyorum: 

Bilindiği ı,:ibi, Ahmet Gurkan 
Halk Parti i mallarının istirdadı 
hakkında bir kanun teklifi ~-ap. 
mı~. bu teklif f ç 1ş1cri komisyo. 
nunda rrddolıınmuş, aradan altı 
ay geçtıkten sonıa Adalet ko
misyonunda ufıık tAdillerle ka
bul edil mlş. sonr:ı :llaliyt' ko
nıi~,·onun:ı h:ıvall' ohınnıu hı 

drçen s:ılı ~iınii D P. 'Mecli 
ı:ı upuncla da Fahri Agaoğlunıın 
hu nıl'aldcki 'eni hır kanun trk
lıfı ı:oriısülnıiiş \'e bu la~ ıhanın 
tc kıl edıleeek bir komis) onda 
hazırlanıp ı;nıpa sunulması ka
rarla~mı~tı. 

{De\:ımı ~:ı: '7 Sil: 2 rlr.) 

Sovyet Elçiliği 
ikinci katibi 
Moskovaya 
Götürülüyor 

Tluıuıl .Uuhıı~lrt ıttlııt 

Ankara, l1 - Sızan habcrle
ı c gorc, :So\yet büyuk elçılığı 
ikinci katıbi Mosko\a tarafın
dan geri çagırılmı tır Buna se
bep, Rus buyuk elçıllğındc \e
rilen hır koktc)l c nasında ıkın· 
ci katibin Tass a1an ı muhabiri 
ile :ıaptığı bir mtinakaşada Ame 
rikayı tutar mahiyette konuşma
sıdır. Vazl~ et derhal bü} uk elçi 
Lawişef'e bıldırllmi . LaHışef 
de ikinci ktıtıp hakkında Mos
ko,·a) ı habcrdaı· etmiştir. Bunun 

1 
üzerine :\Ioskova ikinci kiılibin 
dc·rhal Hu yaya göndcrılmc ini 

~ istemiştır. Fakat katip, başına 1 
gelccegi anladığından elçiliğe 1 

1 Rusyara donmiyercğıni bildır
mıştır. Bunun iizerınc sefaret 

1 ıkınei kalıbının ya Kars ~ oliylc 
ı, e) a Karadcııız ) olı) le olmak" 
uzerc zorla Mo ko\a)a gönderıl· 
mesi için l1ilkOmetine muracaat 
etmi tır. Halen bu muracaata 
cc\'ap beklenmekte 'e durum 1 
merakla takip edılmcktcdır. ~a:ıtiııde olma~an rle\lct adam- F · 8 k 1 A 1 8 8 

tl<ltına, meslek1la )ara \C \lltan- a· s ,· s t 1 a par t 1 s ,. 
a lara aptallık 'e gorgfisüzluk ,. f 11 " 

isnat l'Ui i neticesine \arılır. ran pe f0 en 
;u~~a::ı~~~:nha:~~~!)~t;~~:;, ıı·derlerı·· tevkı·ı edı.ldı· lçı"n yenı" tl~~at <ı) le sanı;> oruı. ld asıl _k~n-
ı 15!• la5kın lıi leria, sathi sor.~~- ı· htı"maller 
eı;n le irine kapılmı5 \'C dun-

t:~ı~ e u~~~ışiar~ıa~~;:s;~:~. B:~: Şimdiye kadar ölenlerin sayı Si Uç yuze yükseldi. Bütün .. ~ıf ıu .. a~ll 
;llıı içindeki nazik nıe\kiini 'e J k b" h 1 k h • Londra, ıı - Birle~ık Ame-
h Utk • l'unan dostluğunun bir mem e ette lr UZUrSUZ U QVaSI esıyor ka dışıslcn bakanlı~! sı;)aSi ki· 
1 ınec;clesi değil, a keri 'c si- · L d ~ J bir zanırd olduğunu her A11ocfatı.ı Prm liyctti istıkrnl partisinin bütün 1 dlsi, halen Nevyorkta bulunan sım ı;eii Paul Nıtz~nın ~n r:ı-

lla Rahat (Fransız Fası) 11 - liderlerini tc\ktf ctmistir. Bun- genci sekreter Ahmet Balafrej'e :ıa 'elmcsl nelıcc ınde. _lngılız 
d sıtsa ka\ ra' aınanu tır. Şunu Son gunlerdc patlak \'eren k:ınlı lar 26 kisidir. \"ckAlet etmekteydi. 1 petrol çcnclerınde. hü~um · su· 
~~a~~ı:mab7:sııı:a~İn .ı:\~~~~~~~~ k:ınsıklıklan mütcakıp polis, Bugtin öğrenil~iğinc ı:ore mev İstiklal pa~tısi icra komitesi ren kanaate 'öre, Ingllız-lran 
) ıınaııistanla do tltık kamıağa Birleşmis .Milletlerin şimdiki o- kuUar arasında Istikliıleılcrin ge azalarınd:ın Ömer bın Abdülcc- petrol anlasmazlığı~ın Orta· Do 
~ınl derecede kı~ met \Crme· turumu münasebetiyle hal?n nel sekreter \Ckilı l\tuham~cd lil, Muhammed Gazi ve Abdurra. l:U lngıltc,re ıle Bırlcsık A~e· 

1hde elbette bir hikmet ,·ardır. l\'e~yorkla bulunanlar hariç, mıl- Llazldi de bulunmaktadır. Ken- me,·amı Sa: 5 Sü: 4 del rıka ara ında ;)cnı hır taksımc 
tı· uğramak suretı}le sona crmc-
~ıtbirıni takiı> edrn Turk hu- "f HAKKI KANUNUNUN l'LK TATBl'KATI si muhtemeldir. 11.ıtırtıerlnin zoı Iuklartlan 'e TEL 1 
t<' İleri sürülen tckzıblcre rag. 

:ıret k111r1 h:ılleııdcn ılmaya -
taıı dostluk tr ebbıiSline arı!- ~ __._ ~ - - --- ~ ___...,.. ...__..________... _ __.,.,...,,. men Paul Nıtzcnın. anlaşmazlı 

lııaları da <'bcp iı dcgilrlir. nu• • rr ı·yet ;azetesı• 1 ğın h:ılli içın blı)ük Anıcrlkan ( }} •• petrol kunıpaıı)alarıııın hcyr. 
C. C'dat . im,I\ i arkaıl.ı~ınıız aca- ( can uyandır:ıenk hır teklifini hfı 
'l · mil bulunduğu bahıs ml'\'ZUU 
1\ b~ ~unun farkıııd:ı ~n!'11~ ki 1 1 • ı " ld "C\Telcrde ılcri sıirulmcktcdır. 

11111 Ji ak). 'lurk mıllı sıya. a ey ııııe .• 8''3 .,.... 1 , ~f'lınin t<'nıelini tr kil eder. Ata- • , •• V Irandaki petroller lızcrindcki 
lıtk'ıın 'l urkhe'c en bıi~iık biz- haklarından feraı:at etmesı ıçın 
~eti nıarrra istihalarını , e cm- - nglo-Iranlan kumpaD} asına 
r'l)afüı emelleri kokündcn tas- Çekilen protestoya rağmen, 74 gilndür «Hürriyet» gazete- 3oo.oooooo İngihz lıralık bır /"r> f'derrk millı enerjileri ana 

1 

tazminat 'crilmekle kalınmaya· 
•llltdun iııki arına ha5rctmck ba- si, «Yelpaze» mecmuasının İtalyanlara telif hakkı ödeye- rak, mez 'İll' kumpan~aya Orta-

tf'tlnt go terme idır. Doğuda dığcr bir petrol mustah 

kllluı:unkıı halılr fuıkbrııin rek neşrettiği resimli romanı Serbestçe tefrika ediyormuş sili memlekette, mcsclıi KU\'eyıt 

Romanlan butiln memlr.kette derin alika 

\C nısbetle okunan, 

REFfK HALiD KARAY 
tarafından ~aDlmı~ıır. Bu canlı, hareketlJ, 
realist eserdrn bir parça: 

• ... ::"\' ilıa~ et rall edilerek bir 'ere !:ene 
konaga giitiııiilmiıştü. Baki'nin selamlıktan 

hareme donu unü beklediler. Gelince hanımlar 
tarafından rlbi derinin ı;ıkarılı51nı, karyolanın 

Jıaw·Jaııı 1111 ha)rcll~ C)Tcttl l\Jemhure: ~111 
- tliıınrt §ere!i sende, güzel lı.mm. :'\e 

talihli in, dogrusıı ... 
Deıli; hepsi u'ukatık dı an ;ı çıktılar; .. <tll'l:fF""t.''( 

fakat aı 0111 a Ne ide'nin kııpıdan fırladığını, IJ. 'l//J,;w.;t,i;,?ıJ~~ 

hıçkırarak sokak kapı ına 1'o tugunıı 'ordıılcr. 'ı;w•utt~lffl 
Yakalayamadılar; a ırıp kalrlılar.• 

Baki :kimdir? Onu neden hanımlar O}UJI 

ıfödiıilor \C ~alımor? Güzel km rıe sebeple 
talihli bulu orlar? Ye o ııiı;in J.açı;>or? 

Bun/an romantn takibi sırasında .. ....... ___ ,, __ __.... ______ _ 
hayretle öğrenecek5iniz 
........,..~-- -----... -

--o-

Osmanlı ordusu son Başkumandanı Enver Paşanın 

zevcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

Naciye (E11veı• Paşa) 11111 

HATIRALARI 
-0-

MEHMET Y ANIK'm dehşet ve 
ibret verici hapisane hayattna 
dair yeni bir röportaj serisidir. 

- - ---
Bundan cnclkl ;>azıları) le, senenin f!D ı.uv
utll roportajcısı ısıfatını hakki) le alan Mch
mr.t Yanık, bu ~erer iti haplsanenin tiirlu 
ahlak ~ırlarJ) lt. dolu ı..ö~cJcrine ı;otürecek, biz-

den olan insanlann bizden olmayan 
dun) a ında y~atacakhr. 

s11 

• --==-N &EtlfO~llM 
Alrikantn genç ve müstakil devi ~tinin kuruluşu - Libyaltların 

15 

hususi hayatı Alaka çekici bir rö.oortaj serisi 

Ar 

----0-

Reuan A. E. l'alnıan'ın Jcan J>'Esmc'rlr.n terciıme cttiı:i ha
riJı.ulldc heyecanlı. bir a~k \ 'e nıart'ra romanıdır. l\1enuu, 
Sudan tollerlndc \t' Jlab si tand:ı geı;en bu romanda, garp 
kültüni görmüs bir bedeli kabllc rci 1 ile Auupalı bir kadının 

~k macera ını· oku;>acaksınız. 

--0-

1 k'ta ,, T 'da llt e'r k.ırşı bir toımık da,·a ı ı de kU\'\Ctll hır ışlirak his c~i tc l 
mcumı a: 7 

11 
4 de) (\'azı ı 5 ınd sa}fanıızdadır.) rnin cdılmcsi dıışunulmektedır. ________ ,.. 

1111 
_________________________ ,. 

-

• 

j 
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GüNüN YAZISI .. 

Mac Arthur geçenlerde A· 
merlkada yapılan bir 

A Crikanın i· 
,----~------........... ----........... _.,...,~, 

güreınemis ola· 
caklar ki (ya

e tirde tifo 
vakala ı gö ii ıı · · 

'\'eljilkriy llleteoroloji istas
yonunun tahminlerine gnre 
bugün, &ehrimiı ,.e rhannda 
ha\ a sab:ıhle) in sisli ve az 
buhıtlu, sonraları umumlyrt
le hulutlu geçrcek; rüzgar
lar kuzty - doğu )İinlcrinden 
orta kU\'\'f'ttc esecek: deniz
lerimizdeki fırtına hafifllyP.
rek de\aın f'ılerelıtir. llna 
~ıcaklı ğında muhim bir de
ğisme olnuyacaktır. 

Şehirde kömür 
Sıkmtısı var 

toplantıda, Kore harbini kc· 
sin olarak bitirecek bir plA· 
nı olduğunu, bunu ancak 
kendisinden sorarsa Ba~kan 
Eisenhowf're açıklıyacağını 

bildirmişti. 

ki ucun
da iki istık· 
lal sava~ı o
luyor. Biri ku 
zey Afrika· 
nın en onem· 
il bir parça
sı Akdenızl 
ortalıyan Tu
nus, ôbürü yi 
ne bu kıta· 
nın doğusunda 
Kenya. 

Kuzey Afrika ve Kenya'da hürriyet savaşları olu

yor.Hürriyetlerini vermemek, esir milletlerin ba-
hut •emper)a· Son iki ay zarfında, şehrin muhtelif semtlerinde münferit 
liım• in eartı, tifo \ak'alarının görülduğu ve salgm hale gelmesinden korkul
butün müsa\'at duğu )ofundaki havadıslerin mahıyetini öğrenmek için malüma
sı7.lığra rağ~_en tına müracaat ettiğimiz Sağlık müdilrü .Abdurrahim Bal raktar 

Havaların son hafta zarfında 
soğumu& olmasına ,.e kış mevsi-

1 
mi içinde bulunmamıza rağmen, 
kok komuru tevzıatındaki aksak 

ı lıklar devam etmekte; bu hal 
ğımsızlıklarını geciktirebilir, fakat asla durdura- Bu arada F.isenhower Ko· 

rt'Ye giderek \'aıiyetl yakın· 
dan giırdu \'e çok tecrübeli 
bir komutan olarak elbette 
lıarbi başarıya götürecek 
tedbirlerin ne olabilerf'ğl 
hakk ınrla fikir edindi. 

maz. Tarih daima, hürriyetin, istiklalin, faydalı

nın, iyinin, ve güzelin geç de olsa zaferini, bunları 

önlemeğe çalışanlarınsa mağlubiyetini gösteriyor 

men antc gore 1 • . 
hareket etmek ışun an SO)lep~ı tır: 
olacak Jd) bu- •- 21 ekıın l!J52 den bugiıne kadar 35 tifo vak'ası mUdür
gıi ne kadar du- liiğümUze ihb:ır edilmiştir. Bu 35 \ak'anın 12 si bu ayın basın-
rumun düzel· danbcri 11 gün içinde görlılmııştUr. 

1 
bırı;ok kimselerin &ıkAyetini mu 
cip olmaktadır. 

Bılhassa Zonguldak mıntaka· 
smdan az komur gelisi. buna 
mukabıl ısteğin fazla olu6U şi. 
kAyetleri daha da arttırmakta
dır. istek sahiplert ş~ir iı;inde· 
ki havagaıı fabrıkalarının imal 
ıctteği komurlerl beğenmemek· 
te, hu komUrlerin az kalorili, 
kuvvet.sin ve dayanıksız oldu
ğunu ileri surmektedır. 

lkısı de sömür;te, ikisi de iki 
Batı de~ letınin sômilrgesi. O· 
ralarda olup bitenler, bu iki 
de\letin kendi sınırları dı;m· 
da, hilrrhet için çırpınan küt· 
lelere karşı ne kaçlar hasis dav 
randıklarını gö~terlyor. Oysa 
ki, İngilterede on Uçilncil ~Uz 
yıldanberi, Fransada da yüz 
yıllardanbcri istibdada karşı 
;>apılan bir mücadelenin eski· 
lıği ve tadı ''ar. Boyle olduğu 
halde, As~a. Afrika ve uçsuz 
bucaksız denizlerde, lngııtere 
''C Fransa, sömürgeciliği; .,. §C· 
birlerde oturup medeniyetin 
her türlil verimlerinden fa~ da 
lanırken geniş arazllerinde çok 
basit ve bofaz tokluğuna bıle 
olmıyan bir karşılıkla ırgat ça
lıştıran toprak ağaları gibi ta· 
bii sayıyor ve bunu bırakma· 
makta direni~ orlar. Bu diren
meler, iki devletin aleyhine ol
duğu gibi dunya barı§ı için de 
huzursuzluğa sebep oluyor. 
Hakkı olanların hurriyetlerini 
almalarını engellemek, o mıl· 
Jetlerin bağımsızlıklarını belki 
gecıktirebilır, fakat asla dur· 
duramaz. Tarih daima, hür:ri
yetın, istiklAlın, fa;> dalının, iyi. 
nin ve guzelin geç de olsa zare
rini, bunları durdurmağa ve 
gaspa s eltenenlerlnsc mağlü· 
biyetini gô teri~ or. 

UCl'Z iSTİllSAL 
Y SITASI 

1 848 ihtilalleri Anupada ulu-
sal hareketlere hız verdi. 

1944 - 1945 Alman, İtalyan ve 
Japon faşist diktatorluklerine 
karşı kazanılan çok pahalı ZJ· 
'!erden sonra da somilrgelerde 
yeni yeni, kuçük bil) tik dev
letler doğdu. 

Devletlesemlyen sömürgeler 
de de artık, somurgecinin emir 
]erine eski korkorüne uym.:ı 
yerine, •niçin bizim toprakla· 
rımızda burun yor un'?•, ·hi· 
zim topraklarımızda. kendi 
memleketine, kAr zengınlik 
götürmek ıçın duruyors:ın bu 
da niçin?-. ·kar iı;in değ:lse 
ona da niçin?• sorularının so
rulması aldı. 

hiraf etmek gerek ki, Afri· 
!ka, kıtalar içinde, J\\ rupanın 
çiftliği olmaktan kurtulmakta 
en geç kalamdır. Buna bir yön 
den orada yasıyan toplulukla
rın hAla kapalı cko:ıomi çajila· 
rını _yaşamaları, başka bir yön
den de oraya akın ed 11 beyaz
ların tuketıci bir istıhsale bas 
vurmaları, buna karşı ;>erli)e 
çok az bir istıfade bırakmaları. 
onların ekonomide ve kültürde 
istııacılara gore geri kalmala· 
rına amil olmuştur. Yerli, 
mürgeci için en kolay bul n 
en ucuz bir istihsal 'as tası. 
Ö:>le b r is tihsal vasıtası ki; 
ithal için taşıt masrafı \e 
gilmrilk \ergi i yok. Akaryakıt 
'e :ı;edek parça ihtiyacı da 
yok. Bakım, onarım ve sigorta 
diişüncesi hiç yok. 

Hele Güney Airikada, Ma
lan hiikumetinln çıkardığı ırk 
il rılığı kanunu hilklimlerine 
göre. beyazlara, Hindli ve di· 
ğer yerli sı) ahlar alel hine o
larak tanınan haklar ~e diğer
lerinin haklarının gaspı yo
lundaki hareketler, ora beyaz· 
laM için de ayrı bir yilz kara
sıdır. 

KUZEY AFRİKA 
\'E TUNl'S 

Bağımsızlığı için ı;ırpınan Af-
rıkadaki iki ülkeden söz 

açmıştık. Bunlardan Tunus o
layları gün geçtikçe gelismek· 
tedir. Tunus me elesi bu"un 
Birleşmiş Milletlere getirilmiş 
tir. Fransa Cumhurbaşkanı 
Vincent Aurit.ıl ise, •Fransa· 
nın, kuzey Afrika halkına bas· 
kı :ı;apmaktan sanık olarak• 
Birleşmiş l\lılletlere göttirül· 
mesinı .memleketi için ağır 
bir hakaret• Sal maktadır. İhti
lalile birçok memlrketıerdeki 
hürriyet hareketlerinin hızlan
masına sebep olan Fransa, Tıı· 
nusu boyunduruk altında tut· 
mağı, acaba ora halkı itin il
tifat mı saymaktadır? 

Bu münasebetle başyazarı· 

mız Ahmet Emin Yalman yan· 
Jış gidişe şoyle temas etmişti: 

•Şimali Afrika memleketle· 
rl, dlger bir tegalhip saha51 
gösteri;> or. Bugün Asya da, Af· 
rikada bütun milletleri saran 
insanca haysiyet 'c istlklfıl has 
retlnl, Frans1, rehlr \"C şiddet 
le söndürmekten ftclz kalma/ta 
mahkfımdıır. 

Biz bundan en el Tunus me· 
selesinde bir hata lsledik. Re)· 

• de müstenkif kaldık. Prensibe 
davanan Turk sl~asetl, lıatır ve 
ı:önill hesabına bciyle hatalar 
1$1ememek zorundadır. Biz ya· 
kın bir mazide lstikHıl u~nınıı 
mücadele etmiş bb milletiz. Ta 

mesl için hiç Haskoy mıntakası bir tifo merkezi halincledır. \'ak'aların 

A 
A bir şey y:ıpma· çoğu burada gorülmüstUr. Burada içılen ve kullanılan sular tah-

. . mışlardı.r.• . lil ettirilmiş, fakat mikropsuz olduğu gorulmüştlir. Bu vaziyet Dün EChrimizde hau az 
bulutlu geçmiş; riizgarlar 
kuzey - doğurtan kunetli 
olarak esrni tir. Günun sı- ı 
caklığı iıami 11.2, asgari 5.5 
sanlıgrat olarak kaydedil
miştir. 

lıakküm altında yaşı;tan millet· 
lerln halinden anlarız. Onların 
sözcu5ü olmağa mecburuz.• (1) 

Özcan ~rglider, bu sozlerıle, kar~ı ında, bir baktemolog ve dort tabi t Ut kk'l k" Ken)adakı durumun sebeplen- P en m ese 
1 

e ıp 
ni pek açık olarak ortaya koy- Haskoy mıntakasında esaslı bır taramaya ba~lamıslardır. Evler, 
maktadır. Bu hal sömilrgecili· gıda maddeleri satılan yerler birer birer gözden geı:irilmek su

ğln ve ırkı;ılığın en had şeklini reti,}le vak'anın ilk çıktığı ~er tesbit edılecek ve bu arada gizlı Tunusta çakan kn•ılcım, Ce· 
zair ve Fasa da uzanmaktadır. o. 
ralarda yakın günlerde kendi 
kendini idare için ciddi hare· 
ketler beklenebilir. Basladı b . 
le ... 

göstermektedir. kalmış olanlar da ortaya ı;ıkarılmı~ olacaktır. Bugıınkü vaziyet 
Bu adaletsizliktir, bütün ıs- şehrin sıhhatini tehdit edecek derecede yaygın olmamakla be

tırapların sebebi. Hürriyet >ok raber üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır.• 

Dun kendisiyle goruştüğümüz 
Komlır Tevzı l\tıiessesesı l\lıidü
rli, fırtına sebebiyle kon.Ur nak 
Iiyatında kullanılan gemilerın 
muntazam seferler yapamadıkla 

Hürriyet o kadar göz kamaş
tırıcı, o kadar özlenecek bir 
ülküdür ki, çok çabuk ~ayıl· 
ma özelliğini taşır. Ona göz ytr. 
mulamaz. O ihmal edilemez. 
Ona engel olunamaz. Ona zin· 
clr vurulamaz. Ona kavuşmak, 
onu dilı:manlara kaptırmamak, 
onu ga pedenlerin pençesinden 
kurtarmak milletlerin varlığı
nın llk şartıdır. Aşkların en 
) Ucesi, insanı doğdu/;una bir 
kere ol un piiman ettirmiyen 
hurrıyet aşkıdır. Güzellerin en 
fa) dalı ı, hurriyet sevgi&idır. 
Sa\a•ların tek haklm, hürriyet 
sa' aşıdır. 

1\I u; l\I \U'J,ARIN 
i;LKESİ 

İngıltere Kralisesi Eliıabeth 
il. nin geçen yıl Prenses I· 

ken zıynret ettiği Kenya'ya ge. 
lınce. Orada da l\Iau Mau'lar 
(defol, defol) denen, hiı; bir 
şe)'den ) ılmıyan gözleri pek in 

sanlar, yerlı halk adına Doğu 
Afrıkanın bu ülkesinde bağım· 
sızlık 1stıyorlar. Olaylar ilk 
ı:;unlerdr, ufak bir kabilenin 
ba~kaldırm:ısı gıbi sanıldı. Ala 
> a alındı. Gün gC'çtıkçe duru
mun cıddılıği anlaşıldı. 1\tau 

luğu; ekonomık )Oksulluk, sö
murgecılerden çekılen eza ve 
cefa yurt scvgisile perçınlentn 
ce önunde durulmaz hır hal a
lır. 

Evet, sömürgeciler; •biz si· 
zi uyandırıyoruz. Biz sizın e
ğ tmeniniz. Biz size sütannelik 
ediyoruz• demek istiyorlar. İyi 
amma, bir eğitimci de, bir süt 
anne de çocuğunun varlığını 
:ı;ok edecek kadar gaddar olur 
mu? 

Bırkar; gün önce, in an hak
ları yıldônumü arıre inde ı;ôr
muş Unuzdtir. Gazetelerde çı· 
kan ıkl resim, uzgünllik verdi, 
) lıreğımi parçaladı, can evim· 
den vurdu Bunlardan birinde, 
~akalanan Mau Mau'lar tel 
kaCeslc çevrilmiş bir kamyona 
doldurularak Kenya'nın baş
kenü Nairobi'den ı:eçirili)-or· 
du Tel karc~ın yük rklıği bir 
in•an boyu kadar olmadığı i· 
çın, içindekiler ıkl bilkltim ol
mak zorunda kalmısl:ır. Diğe· 
rl de, 3500 :r.Iau M:ıu telör· 
gliler içine alınmış, ortaların· 
da da kule gibi İngilizlerin por 
tatıf bir idam makinesi dur
maktadır. 

<ne,·amı Sa: '7 Sü 4 de) 

l\Iau'lar şimdi, fngılterenin cn (1) •Vatan• 2i/X/1952. 
az 30000 askerini uğraştırmak· 11 kasım 19:;2 de de Dii) ük 
tadırlar. 1'1illet t ecli inde, dış politika 

Her gıin binlerle tel'kifler ya hakkında ,·erdiği onergenln gü
pılmaktadır. l\lau .Mau'ların ön rusiılmesl sırasında ı\ntal) a 
deri Jemo Kenyatta da tutu· milletHkili doktor nurh:ınet· 
Ianlar arasındadır. Kendısi İn tin Onat, Tunusu destekleme
'ılız makamlarınca muhakeme miz gerekti ini, 'I'unusluları 
edıleeektir. Hindistanın Anka· mueadc1elerlnde :ı; alnıı.: bırak· 

e ld bil> ük clçjsi ID\'.An Sa· rnanın doğru olmadığmı öyli· 
mania!, Ken)alta'nın savunma. ;,erek hiikünıetl tcnkid etmiş· 
mı ti crınc lmıştır. Bunun ti. 
manası bu~ UktUr. Hindistan, (2) •Vatan•, 4/Xll/1952. 
in ılız somürge ıstırabını ve,.------------
baskısını iki l uz yıldan fazla 1 { ~ 
çeken bir ülkeydi. Onun, ba· 'ıııi'~'1~f.li~S::::~:::''!'1 
ğimsızhk uğrunda yaptığı sa- :c 
\•as c ir mllletleri kurtuluş ha
reketine özendirecek kadar gôz 
kamaştırıcı bir destan. 'l'ilrk 
Kurtuluş Sava§ı gıbi.. . Yakın 
)Jllara kadar sadece, yılan oy
natan fakırlerin, fille~mls doy 
mak bilmez mihracelerin, ı:M· 
ler üzerinde :) ürüyen insanla· 
rın ülkesi diye tanıtılmak is
tenen Hındistan, gerçekte dün 
yamızın büyuk bir devleti ol
m:ık itin çalışmaktaydı ve ol
du da. En eski iki medeniyet· 
ten birinin beşiği bu Hindis
tan, somilrgelikten kurtulduk
tan sonra barış ve insan hak· 
ları yolunda adımlar da attı. 
Bu arada Afrikaya derin 
bır ilgi gösterdi. Daha geçen 

giln Güney Afrikada renkli in· 
sanlara ) apılan muameleyi Bır 
leşmiş lllılletlere aksettlrmeğe 
teşebbüs etti. Şimdi de, Kenya. 
da hürri;'1et savaşçıları önde
rinin, fn ıliz mahkemesi önün 
de sa\ unmasını. Tilrkiycnin ta· 
nıdığı bir Hint hukukçu ve dıp 
Iomatı ) apacaktır. 

ISTinABIN 
KAYNAGI 

• 
«vatan• ın İngiltere. 5. 

zel muhabiri bzcan 
Ergüder'in Mau .Mau ve 
Ken~a hakkında geı;enlerde ı;ı. 
kan bir yaı.ısında (2) verilen 
bilgiler arasında belirtilen bir 
nokta, oradaki sömürmenin de 
receslnl \C istikliıl için ayakla
nan halkın çarpışma sebebini 
isabetli olarak gösteriyor. De· 
nlyordu ki: 

Akdenize dair 
gizli bir an• 

Jaşma 

5s )ıl enet bugun, 12 ara-
lık 188'7 ıle İngiltere ile 

hal;>a arasında gizli bir an· 
lasma lmıalannııştı. Hu an· 
Jasınada şu hiikiımler ıle var
dı: ·Akclenlz, Adri;>atlk, I:gc 
denizinde \ c Karadeninle 
inıkb dalreslndo statlıko mu 
hafaza edilercktlr. nin:ıena
le) h işgal, iltihak, lılma> e 
\l')ll herhangi bir urctlc 
iki de\ let menfaatlerine do
kıınahilccck her değl~ikllk 
ihtlınııli knllıın:ıcak \e icap 
ellerse menedllmeğe ç:ılışıln· 
caktır. halya, lngillerenln 
Mısırdaki faali) etini takv J. 
~<'YC hazırdır. lngiltere de 
üı;üncil bir de\ lelin istillisı 
halinde, italyanın Şimali Af. 
rika sahillerinin herhangi 
bir noktasında ~c bilhassa 
Trahlusgarp ~e nlngaıldeki 
faaliyetini tak\·lye edecek· 
tir.• İtalyanlar, Trablusgar· 
bımıza daha o zamanlar güz: 
dlkmislerdl. 

TÜI,BENTÇİ 

- Phllippe .. Philippe. 

Yerli Mallar 
Haftası başladı 

Profesörün tehdit 
Edilmesi meselesi 

Küçük haberler 
~- ,.. w..- rını: bu )Üzden komur tevziatı· 
cr:z i\E\ İN'HF. nın aksadığını ifade etmış; Zon-
l"ı\l'iKF.!'İCİJ.İH: guldak kok'u ile llangazı Fab-

F.welki giln Sultanahmet Ce- rikalarının kokıı arasın.1aki fark 

Yerli n.ıaJı Hartası bu sabah- Eczacı okulu proCr(ôrlerinden 7 aevinclr bir yankesicilik lıAdise- tara temas ederek: 
tan itibaren başlamış bulunmak-ı ikisinin mektupla tr.hdlt edıldiği si rılmııştıır. •Bu bir imal farkından iba· 
tadır. yolunda çıkan havadisin ıızerin S"hremifli <"ukurbostan Kurıı- rettir. Aradakı kalori farkı, ~i-

Bu muna ebetle, bu hafla zar- c!en bir hafta grçmlş olmasına 1 f'hit ı;okak 27 mım:ırad:ı ntııran kftyetlerle kıyas edHmiyecek ka 
fında biitlin mağazaların \ itrın- r:ığmen hiç bir nrtire ı:ıkmavm Scrir ismindeki şahıs, C"rzaevine dar cüz'ıdıro demiştir. 
lerinde ~erli mamuller teşhir karşısında dün, İstanbul Üni bir :ıhbahını zivaret!.' ı:itmlsHr. Komiir naklıyatında kullanı
olunacak, mekteplerde bu mev- vt'rsıtcsi Rektorü Ord. Prof Kiı· I Genr 1lvaret maksadıvlr ('eza lan gemilerın kücuk oluşu, baş. 
zula llcıli konCcranslar verilecek zım İsmail Gürkan \'!.' Genel Sek evine J!"len ıı;al-ıkalı vankrsirl- lıca mahzuru le~kıl etmektedir. 
\'e her vasıtadan istifade oluna· retrr Hasan Rehk Ertuğu ziya- lerden Tr\fı'< nora, !:: rihn v1 • E.'vvelki gün, 5000 tonluk bir 
rak vatandaşın yerli mallarına retle bu hıısu~takl ma!Cım:ıt'aı"l· nına sokularak rehindrn 5 lira partı kom!ır lımanımııa gelmiş 
gereken ilıtiınamı gôstermc~i Hı- nı rira ettik. Rf'kti:ir Gürkan, çal:ırken vakalanmıc:tır. \'e tahliyesıne baslanılmı~tır. 
zumu helirtilecektır. Prore~ör HaHive A rnah'I mPk· Hem ziyaret. he·n ticaret et- Di~cr taraftan eehrimizdeki 

Dün bu müna~ebetle bir beya- hıpla tehdit edilişinden hahı>rdar mek isl<'ven Tr' fı1' Bora hak· birçok resmi ve hususi mCies. 
natta bulunan Ulusal F.konomi olduğunu, valnız işe Adli ma kmda takibata t-ı J:ınmıştır. sesdC'r, mektepler ve apartman 
\'e Arttırma Dernelti 1stıınbııl kamlıırca mudahale edilip edıl- OTORt~<:TV'\' n{.\ŞEN lar komursuz kalmışlardır. 40 
subcsı başkanı Aısaf l\toralıgil, mcdııtlnı bilmedi ilini sovlcdi Mıi çon K İİ1 m.' ton klimUr tahsi~ edılen kalori· 
ezctimlc şunları SO) kmiştır: t rmmirn maırımat lc:ln kendicini Bir h:ıft:ı l:ııd:ır evvel, Rami ferli apartmanlara, paralarını ya 
•- Her ;)il oldu •u gıbi, bu rrördıı"ıımt'ı'z Grnel Srkrf'tftr "a tırmış olmalarına rağmen, an· 

b " .c ., vnlunrla ''.!018 rılAkalı halk otohıi- c k 10 t kl:i O ·ı · · ~·ıl da 12 aralık tarihindrn iti- san Rer·ık ""rlıı,; cıınları scı• lrdı· a on m r verı mıştır. 
b 

" 1 M 1 r, " .. ' ı.iindrn dil "rek varalanan C';i\n- lstanbul Ünİ\•ersilesi Genel 
aren •er ı a.' Haftasına has·. - Tehrlit rrlilrn nrnfr~nr Hav rlıız i mindr'"ı ro"'ıık. kal ıl ırıl"'ı-1 y B b ti ı "' "' '' Sekreteri Hasan Hefık Ertuğ; 
r oruz. u mıınnse c e, vrr 1 ri••r ~m~I tehdit mrktuhunu hiz ı Gııreba h t · d " I f " · · ı · d ' ı ~ ' 1 ' aı; anPMn e 0 m ış dun kendısiyle görıişen bir ar-

ı;~n:ırnnıızın sarsıntı ar E:eçır 1 ' nıt almıs del!ildir Mektup, ha- tUr kadaşımız.a, Üniversitenin Tıp 
bır devrrde, bu haftanın her vıl- \'adisin ilk c:ıktıl!ı Yeni Sabah Hadise hakkınıla tahkikata Fakiıltesi Klınıklerıyle, Fl?n, E-
~an fazla bir che'?1mh·e~i oldu- ~:ızele$lne s:lind!'rilmis ve bu b:ıclanmı tır debıyat Fakulteleri \'e merkez 
~un; ı:adc cbtmelıv!t !1llıllln ''

11

1
•
1 

~uretle proCcsörUn duvma~ı trh. T \ VUK mr."JZI binasının yarından (hugCin) itı-
an acarı, u \C'iı e 1 e, yrr oidi '\'apan mrehul ~hıs tarafını b k malı kullanma a davet edici fa- d • t l U tU ,

1 
kt nevazıt Cadırcılar radd!>si 1R aren ömürsüz kalacaklarını 

1
. 

1 
d an uy)?nn ıwr ı m ş r. "" up ı · '·ü · · b·ıldı'rmı'ctı'r Genel sekr te ·· 

il ıvrt er il bulıınarağız \'P. bu 1 r .. {' Ih k d "um:ır;ı 1 f'\'ln " mecıııe ı:ıren . r • e r. U· 

ld k h 
a. prıı e~or ın vı aşına ·a :ır 11 · 1 · · d k ' 1 k h nı·versı' tenı'n "ünlük srıarl ihtl 

yo a uvanarn şuuru araretle r k .11 .1 T i"' . k k u~"' n ı~nıın e ı avu ırsızı "' a ,, · 
desteklh eceğiı.• a ıı e ı e ı ış ,.1111 es~re mrs vaknlanmıstır. yacı olan 10 - 12 ton kömlirün 

• , .• le~inden a~Tılma~ı. akı:ı hald 0 i .. t temlninrleki bu ı;ıicliiklerden a· 
Bır motor battı nrtirrnin "Ok fena olacaııı •·:ı · 1\11\1 ~TIJ.JK FM\ r.TES ·ka " . . . " ".. T r ımf; f'Ei\tiYF.Ti et aCJ .şı .... yet etmiş; tevzi mii-

zılmaktadır. lkıncl hır proCeco· t esse~esının raraları peı;ın aldı· Köpril altından gccmekle olan 
lhı cvın Erclo an idaresindrki 
Şahinıbııhri nıolönl, koprUyc 
çarpmış w aldığı yaranın tesi
rhlr hatmı·tır 

rün tcMit edıldiıti haberi drıl': KO:\Gm:~ Y ~ 'Pll,n.~ l\ı halde taahhlidilnU ifada ku. 
ru de ildır. \"nl mııktupta pro- 1 tanhııl Teknık Unin?rsltecl l "rlu da\Tandığını irade etmiş. 
fesor Jfavrh e Aml\l'dan sonra sı rimarlık Fakültesi Talebe remi- tir 

nuııday yüldu olan motorCin 
mürettebatı kurtarılmış ve tah
kıkata ba lanmıştır. 

ranın dt~rr bir nrorr örıı dr ge \eti yıllık kon"re•I Taşkı la hl Yine öğrendı imize göre şeh
lecr~l ta~rlh cdılmeı·• d r. nasında yapılmış, haııkanlı~ıı rimizdekl bat.ı ilk okullara da 

Yaziyrıtrn Emni.\et İkinci sıı l\Tr in Cizreli. l<lare hcvetıne ~.. rok az kömtir \erılmiş bııl . 
• S · N ' D k t ~l F k ' · un lıe nıildıirlti~ı haberdar edilmış. ıa R\CI, • ııım c 1 ~ tı , ar~ı rnaktarlır. llgilllcrin yaptığı he-

Bıcaklama hadiseleri 
tir llı:ili okul idarc~i u" r.erekcn So~ ~~ 1 • Haluk Avkan. \ ılnıaı Gur saplara göre, bu ilk okullarda. 
takibatı kendi > önilnden yapmak er. ozdemlr Cakıner. Osman Gür soha başına isabet eden glinlük 

E\..,elki gecr saat ~2 sıraların- tadır. doğan, Ahdullııh E.~bU1ssuudoğlu, kömür mıkdarı 4--4.S kilo•-u 
da Bcvazıt Dokumacılar cadde- Em·er En:t n T,e \ 1 s " · Bora et eden komu .. ni· .. m . . 1 

' m ı arna 
1 

e- 11rcm!.'mektedır. 
sinde, lbrahim isminde bir şahıs, çılmı•lerdlr. ~lt!:CillR&••••••' 
nralarıncl:ı çıkan mUnakaşa ytl- snooc:ıQandası sanıkları Tir FAKt'ı.n:si TAT.EBE 
zUndrn Yusuf adındaki şah~ı bı- Bir mlldrlf'ttrnbrri T inci A~ır- C'E:UfYF;Ti in \RE HEYETİ 
çakla a •ır surette yaralamıştır. İstanbul Onı·,·ersitesi Tıp Fa. 

Y:ıralı hastaneye kaldırılmış, re7.a mahkemesinrlc rlrvam erlen, 
suclu yakalanmıştır. ko111ılrıi1m pronaızandası v:ın- k[iltesi Talebe cemiyeti yıllık 

makhn sanık fiabıh CiPndil, Ahi- kon~resi yapılmıştır. Secllr.n Y!.'· 
Dolapdrre Derrotu sokağında Ö ni idare hevetinde vazife taksimı· 

da, Fikret Yurdabir, aralarında ılin zkan, Sükran Kurdakul ve 
kadın yüzUnden çık:ın kavga 
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• Suat TasPrin muhakemeleri dün şövle yapılmıştır: 

nunda, Feyzull:ıhı bıçaklıyarak sona t'rmic:tir. Baskan: Gürbiiz Barlas, başkan 
kaçmıştır. l\hıhakPme &onunda mııhktim- ,·ekilı: Yakup Aksu, genel sek. 

Bunlardan başka, Siltlilccde ların dördli de beraet etml~ler- rrter: \'ususf Ka~ıhan, muhasln: 
bir inşaatta calı$an Ahdııllah ıtır. Esb,.r Yazıcıo~lıı. yardım ve mti-

Kılı la 
· .... ., 1 rl s· ·1 b h J k 1 ıik kolıı: Sacit Eren, pro~:ıpanrla 

ç c , ış yuzunut'!n ara arın a ır şı e avuz anaca ve mlinazara koln: Naci Kılı". 
r:ıkan mUnakaşa sonunda amele ., F.wr.lce Emden limanında ha-' kon~er ko!ll' Muammer Onat. 
çavıışu Mehmet Encil tarafından \•uzlanıp tamirı mlimkUn gibi go- •spor kolu: Tunray Sözer - Suat ı 
bıçaklanmıştır. " 

Suçlu yakalanmış ve tahkikata riinen Jlakır ~ilebınln bu lim:ın- Gtlnr\', ~ezi ve el:lrnce kolu- F.n 
başlanmıştır. da gı>rektiği şekilde bir revizyo- gin J)f'niz. basın kolu: Esber Ya 

na tabi tut11Jamıvacağı anlasıl- ztcıoğlu, diğrr idare heyeti azası: 
Bir iflas davası mış bulunmaktadır. 'Hulki Hotamışlıgil. 

Taksiratlı ımıstan sanık Rekor Bakır, Hamburg veya diğer 
t'cza deposu s:ıhıpleri l\loiz ve bir limanda havuzlanacaktır. 
İzador Arjuero ile tefecılikten Karadenizde hüküm 
sanık Avni Tıınçclin muhakeme
lerine dün 10 uncu a<;liye ceza 
mahkr.mcsinde başlanmıştır. 
Yapılan tahkikat sonunda iflA

sa tekaddüm eden günlerde, sa
nıkların. 16 ecza deposundan 
külliyetli mıktarda mal aldıkları 
anla etim ıştır. 

Sermayesi 40,000 lira olarak 
gösterilen depo kasasından, yal· 
nız Izadorun 56,000 lira çektiği 
iddia edilmektedir. 

Bazı hususların anlasılması 
için durusma baska güne bıra
kılmıştır. 

süren fırtına 
Bir müddettir Karadenlzde hil 

küm silrrn karavel fırtınası. 
dünden itibaren siddetini kay
betmls \e ha\•a silklinet bulmağa 
bııslamıştır. 

ı-·ırtına sebebiyle, mahfuz li
manlara sı~ınan gemiler, seyre 
clr.vam etmeğe başlamışlar; bu 
arada Venec1ik icln mal yiikle
me!;e giden Ardahan şilebi Sam
suna varmıs ve Necat yapuru da 
Hopaya doğru yoluna devam et
mistır. 

r-TAKViM-) 
12 A RAT,lK 1!152 

CUl'IIA 
AY 12-C.. N 31-KASUI 35 
Rt'lltf 1368 - KASll\I 29 
HlCRI 1371-Rebiule\'l'f'l 24 

SABAH 
ÔGLE 
İKiNDİ 
AKı::A}.l 

YATSI 
İMSAK 

\'asa ti 
07.15 
12 oa 
14 2R 
16.U 
18.19 
05.30 

Ezani 
02.32 
07.27 
09.48 
12.00 
oı.:uı 

12.49 

Ga:ıtımlu ıı~ndtnltn ıı<U• ~• 

rı•""''' ba•ıl-nn, ba.ıılm~.ıtn 
lat!• 'dihntı 

TEŞEKKÜR 
isabetli teşhisleriyle be

ni mu,·affakıyetli bır ame· 
liyatla yenıden hayata ka· 
rnşturan kıymeUi 

Operatrir Dr. 
ASİL .MUKBİL ATAK.\l\I 

ile 
Operator Dr. 

SECATİ RİLGER'e 
bllhas,;a en derin &ükran· 
!arımın kabulü ile değer· 
li asistanları Dr. Fıkret Tu 
na, Dr. Halıl Zaimoğlu, 
Dr. Pinhaz Reytan'a ve mlis 
fık ameliyat hem~iresi 'Ne· 
ıahat Goztepeye ''e Beyoğ· 
lu Beledıye Hastahanesi 
Haricıye Servisi men&upla
nna muhterem gazetenız 
vasıtasiyle teşekkiır etme
yi bir borı: ve vaıi!"e bili-
rim. 

is1anhul f niH'rsltesi Hu. 
J.uk Fakiıltesı talP.helerln 
den Tıınçay ÇAGI.A YAS 

- Burada yok. Philippe bu· 

rada yok. 

O ana kadar ayakla durafl 

Şimdi öğreni;> oruz ki Ei· 
Sf'nhower, yine tecrıibeli bir 
komutan olan l\lac Arthur'ün 
söylediklerinden haberdar 
olmuş \'e Kore harbini bitir· 
mf'ğe yarıyacak planının ne 
olduğunu oğrenmek üzere 
J..endisile göruşmeğe hazır 
olduıtunu bildirmiştir. 

'.\lac Arthur bunu mem· 
nuniyetle kabul etmekle 
kalmıyarak: ·İlk defadır ki 
resmi bir 5ahsiyf't Kore har· 
bl hakkınrla mutaiaama mü· 
racaati uygun bulmaktadır• 
demf'k suretile bu m emnun!· 
yetini açığa \·ur.maktadır. 

:11ac Aıırlhıır·un bu sözle· 
rinde eski Raşkan Trumana 
bir sitem sezilmektedir. Ger 
çekten de hatırlanarağı tiıe· 
re. Blrleşmis 1'1illetlerin l '· 
ıakıloğu eski başkomutanı 

l\lac Arthur ile Tnıman ara· 
sında, Kore harbinin idar<'· 
si tarzı hakımınrlan hir ihli· 
laf ~ıkmış \'e bunun uzeri· 
ne l'ltac Arthur başkomutan 
!ık vazifesinden alınmıstı. 

1'1ac Arthur, o zaman, Kore 
harbinin kaıanılınası için 
llfançuryarlaki kızıl uslerln 
bombalanmasını lüzumlu hu· 
lıı~ ordıı. Halbuki şimdi bu 
dıişuncesinde ısrar elmf'diği, 
Kore harbine kat'f bir son 
\ermek ıızl'rc haska bir pll· 
nı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tiu pi.in gerçt'kten tesirli 
mlılir? Şimdılik bunu bile· 
meyiı:. rakat bunun bilin· 
meslndc le gözden geçiril· 
rneslnde, nihayet hıınıın f't· 
rafında müsbet \'eya menfi 
bir karara \arılmasınrla el· 
hr.t fayda . \'ardır. Runu tak· 
dlr erlebilec<'k f'n yf'tkili &ah· 
shet de hiç şiiphesiz, ikinci 
diınya harhinıle gl'ni& hir Is· 
tili harbini baskomutan st· 
la.,le idare etmis olan Ei· 
senhowerdir. 

Eisenho\\·er de, l\lae Art· 
J1ur'ıın miıtaliasını almaktan 
müstağni kalabilirdi. Fakat 
('I, hunu arımamakla, aksi· 
ne olarak keyfiyeti öğrenir 
oğrennıe1 i\lac .\rthur'le gö· 
rıişmeği uygun bulmakla, i· 
sabet etmr.ktP.dlr. Zira ola· 
bilir ki lllac Arthur'ün pil· 
n ı Kore harbini hııh \'e ba· 
!jarılı bir sonuca gijtünnek 
hakınıından gerçekten tesir· 
li hir plAndır ve hövle ol· 
ması da pl'k muhte~eldir. 
Of'gil ıni ki l\tac Arthur ra· 
sifik harhlni safha safha 
mu\•affııklyetle idare P.tmls 
te~rübeli bir komutandır. 

Eisenho\\er · l\lac Arthur 
mulakatı, insanlık hesabına 
hayırlı olsun diyelim. 

Sadun G. SAVCI 

OS KEJ,İl\TF.YLE 
Dogu .\lmanya'da Rus sl5 

temi iflfıs halindeymlı ... 
Ratakçıya mal kaptıranlar 

duşünsün.M 

TATLISERT 

Qir gemici dü~rek 

yaralandı 

Evvelki akşam, Bandırma ,·a· 
purunda üzlicü bır kaza olmuş· 
tur. 
Gemlnın baş koridorunda do· 

!asan nbbetçi makinist Osman 
Kuter, ayağının kayması neticesi 

geminin kumanyalığına düsmıi$ 
re başından ağır surette yara· 
lanmıstır. 

Koma halinde derhal İlk Yar· 
dım hastanesine kaldırılan Os
man Kuter'in sıhhi durumu Umit 
sizdir. - -
mıı sevgimiz yeniden tazelen 
di. Birbirimizden af diledık. An 
C'ak hu kadar konuşabildık. O 
adam hemen Jean'a haber go· 
tıirmüı; Derhal ı;eldi iki kur
şun sıktı. Ben sadece omuzum· 
dan yaralandım .. Yara bir sı)'
rıktan ıbaret. insa!tlar koşuştu· 

lar. Jf'an'ı yakaladılar, PhılıppE>'i 
~uayene eden doktorun cYapı 
Iacak bır şey kalmamış• dedi 
ğini duydum. Bir başka adanı 

·Beyazl:ır, memleketin en 
mıinbit kısmına •BeyazJarın 
toprağı. ismini takıp yerleşmiş 
lerdir. İşin garibi şu ki, ·Be· 
yazların toprağı. denen o mın· 
taka ııh:ıfülnin yüzde doksanı 
siyah ahaliden mfiıeşekkildir. 

Auupalı cifçilerin sayısı 4 bin, 
allelt'rl ile birlikte 15 bin ki l· 
)1 bulıı)orlar. içinde yerlilerin 
)erlecınesi ) nsak olan 12 bin 
mil karelik bir arazi lsgal C· 
dhorlar. 

Ro ine yere çoktlı, ehndekl men 
dili asabi hareketlerle param 
parça ediyordu, Başını kaldır· 
dığı zaman Bencdıçte, karşısın 
da o ana kadar sanki hiç gör· 
memiş oldu u yaşlı bir kadının 
):endısine :>ah ararak baktığını 
farketti . Rosine birden ihtiyar 
lamıştı. Şunları söyledi: 

ehemmiyetsiz bir kısknnı;lık 
dolayısıle bozuştuk. Ben e"•e
ltı ehemmiyet vermedim. Alay 
ettım. Fakat o meseleyi çok 
ci~dıyc aldı. lllektuplarımı ge-

posta ile göndennıs. fir odasına gidip yattı. Ben dam koymuş adam beni moto· da Jean'a: «Teslım olmalısınız * çok korktum -zaten o suçu is sikletle takip etmis ,.e Phillp başka çare yok• dedi. Sonra· 
Bu arad Kenyanın en mün· 

bit kı mıdır. l\lemleketln bufun 
ihracatını u mllli seneıtnl bu 
rast temin edi~or. Geçen yıl, 
arazinin getirdiği kfır 10 mil. 
~on ·Sterling. ıll. J>lğer tarar. 
tan erlilerin sa\ ısı brş milyon 
i~gal ettikleri toprak sadece 
52 bin mil J,;aredir. Ve bu top· 
rağın trmin ettiği senelik gelir 
lsr 3,5 mll) on ostrrlin.t:• dlr. 

15 bin kl~i 12 bin mll 
karelik arazi işgal ediyor, 5 
mil) on in~an 52 bin ınll k:ıri'!llk 
araılde oturuyor. Rakamlııra 
bir bakısta mü~avatsızlık gor· 
r.ıek kabildir. rakat 1ngi,lizler 

- Şura~a otur Benediçte. 
\"anıma otur \e bana elini ver. 
Hayır. Yahut \ermr ... Yüzüme 
de bakma .. Yalnız dinle . Müt
hiş ama çok miilhiş bir şey 
oldu. Parislekı apartmanda bi· 
rlsine yazmış olduğum mektu;> 
lar vardı. O mektupları bana 
geri göndermişti Yakmam l!l· 
zımdı onları... Fakat öyle bli· 
yuk bir saadetin hatıraları idı 
ki yakamaaım. Kıyamadım vak 
tıle bana «0 mektupları benim 
le beraber gömeceklerıı demış-

U'st katta emektar Simone ledığımdenberi bej> korku için pe·i.. sını bılmiyonım . Beni eve go· 
şarkı sb.> liyerek ortalık toplu- de yaşıyordum Jean·ın ne ka- - Philippe'i mi? Phillppe ın tünnüEler. Neden sonra kendı· 
yordu. Bahçede ıhlamur ağa~ dar hiddetli olduğunu bllirsın. bu işte ne alAkası olabılır? me geldım \'e seni düsilndlim 
cındaki kuşlar da otuyordu. Ertesi glinil o gittikten sonra Bu defa susmak Rosine"e Bunu bir ha~kasının sana !ini 
Ha\a çok sıcaktı. Fakat Beni'· yattığı ona~ ı aradım ve mek- düştıi. İki elıle yiııünil örtlıi bir şekilde haber vf'rmeslni Is· 
dıctc'nin her tararı buz gibi ol tupları buldum. Onları saklama- ve olduğu yerde kalclı . Bir müd. temedim, Trene binip geldim· 
muştu. Hiç kımıldamadan Ro mıs orada bırakmış. Bunun c!et cevap veremedi. Neden son * 
sinc·'ı dinliyordu. Ro.;ine söz mahsus yapılmış olduğunu an- ra söze ba~ladı: 
Ieriııe şöyle devam etti: lıyamarlım. şackınlığına ver· - Nihayet bir haber aldınız ,, - Philippe benim Asıkım mı? 

- Jean bana bır şey soyle· dım. Halbuki bana tuzak kur· idi. Mektuplar ona yazılmıştı. 
medi. Fakat geçen aksam öy- muş. Sana yemin ederim ki l\lesele ortaya cıkınca onu im Heyecan ve limit dolu olan 
le bır halde geldi ki .. P.hithı~ eğer bunu tahmin etmiş olsay dadıma çağırdım. H<'men l!eldı bir ses du)ııldu, Bu ses o andn 
surat ediyordu. Yemek yeme· dım hiç 0 telgrafı çeker miy bir kahve<le buluştuk Bırbiri odaya aksetmiş olan· ışık gibi 
eli. Sorduklarıma cevap verme· dım. Koyden rie çpkmrdım, şc· mizi görüne!' çok sevindik h~ bir parladı bir söndiı 

ri gönderdi. Ben de sakladım 
Yazıhanenın glzlı bir gbz!ina 
ko)dum. Hani benim bir hiz
rnetçım vardı. Germaine.. Ya· 
nımda Uç srne kalmıştı. Sonra 
hırsızlık etti di) e kovmuştum 
ya .. Galiba onda apartmanın 
bir anahtarı kalmıştı. Yaliut da 
bir anahtar u_ydurarak girdi 
Bu macC'rayı bilirdi. Her ta 
rafı aramış "" mektupları bul 
muş olacak... Onları Jeıın'a t .. Onunla bir hiddet yilzilndr.n di. Bizim odada yatmadı, misa- hire gıttim. Fakat peşime a. U sevi~iyorduk. Bıtıi sandığı· s O s 

·----------------------------------------------------------------....:_----------~ 
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1'1 odeı•ıı Aıııerikaıı Opeı•as ı « Koıısolos • 
Aııknra'd a başnı·ı ile oyııa11dı ••• 

Yunaııistaııa Dulles, B. Milletlerde 
Mali yardım 

ısrar edelim, diyor 
Yazan: E. T. Anadolu A/tınn * Fas milliyetçi ve fı;tlk-J\. tlantik Paktı Konse.li 15 ara. JAI Partisi liderleri ı~ran Denvcr 11 - Buglın Birleşik Amerika lsa kılısderi milli 

11.-t r . sıdar tarafından te, kif konseyinde bır hı la bede bulunan mlistakbel Dışışleri Bakanı Fos 
\• 

1 a arı te toıılanacalı.;ır. ter Dullcs Amerikan milletıne ile ayrı planlı bir gayret ve ça· 
>~nan gazeteleri toplantısa bu- edilmi tir. iı.mayı istihdaf eden mesaı programı tcklıf elmi~tir. 
il Uk ehemmi) et \crhorlar. Bu- * DJareşal Tito Bclgrat El- Dulles, e\'\'elcmırdc, Birleşmiş Milletlerin, beynelmilel ni-
111.n sebebi goru ulecek mr ele- çimizl kabul etmi~tir. zam \e adalete ka~ı hurmeli temin yolunda daha tesirli bir 
er arasında l'unanistana )apıla- * Koredc Kızıl Çin Birlik- alet haline getirilmesi için Amerikalıların te<cbbu e geçmeleri-
~a.k mali )ardım i~inin de bu- leri bir taarnıra geçmiı ni istemiş ve demiştir kı: 
unına ıdır. f k t t• ı ı a a ne ıce a amıımış ar· •- Birleşmiş Milletler lıenuz bır başlangıçtır. Her başlan-

t l\onsey bundan e\'\elki toplan- dır. gıçla olduğu gibi bu teşkılat kusurlu \e kıfayelsızdir. 
ısında Yunanlstanııı ıı kr.ri ha- * Akılcnlz :mittdik dr.niı Hata i~lemeden <iğrenmek gıiçttir. 
llrfığına mukabil bu mcmlekt'te J..:omutanlıgına Amiral Rir tecrübe yapılmıştır. Hatalar işlcıımiştır. 
ile derece )ardım edilme ı u. l.ord l\lountbetten'in ge· Bundan alınacak ders ~ıdur: Sebat etmek ... • 
~ın gelı!iğini tetkik etınr.ği ka- tirilmesi muhtemeldir. Dıılles, Birlcşmi~ l\lilletlerin memleketlerin hareket tarLla-

Alfl kaval. .. 
yazımın ba ıldığı ~u kağıt 

Auupa nıııh. 

Kalemim halis Ame.-ikan 
maınulıitı, mürekkep keıa ..• 

Filhakika elbisemin kuma 
Eı (ucuz olsun diye) yerli. a· 
ma, iplikleri ,\,rupa, diığ· 

ıııe i Auuııa ... 
Ye ilıih ..• 
Jlugiın başlayan ~erli ma

lı haftasına yalnız b~n değil, 
hf'ııimiz hemen hemen böyle 
giriyoruz. 

il ani demokrasi.} e girdiği· 
miz gibi. .• 

ECTIIT GÜRESİl"I' 

rıastırmı , l'unanistanılaki A- ._ ___________ rma hakiki hır lesiıi olduğunu bclırımlş ve şunları söylcmiş-

llıerikan iklısadi he t'tl bıı kanı- lir: 
~bu i~c memur etmi li. naşka- • •- SO\"Yet Rusyanın Avrupa \C A yada rzid bir askeri Us-
~n \"t'rdiği raJ)Or Yunanlıları lzmirde bir kag"" ıt tünHiğe malik bulunduğu bir sırada açıktan aı;ığa neden teca-

Ankarada kadınlar 
Hamamında 
H1rs1Zhk 

En•elki akşam Ankara DC\'let hiç bir temsilde cörUlmemlş bir 1 yum• \'e cTclcfon• gibi opera· 
Tiyatrosu Opera Uöllimü Gian • hc~rcan \'e hararetle, ayakta, da !arla edindiği şölıret, 1949 da 
Carlo lılenotli'nin «Konsolos• o- '·ikalarca alkıslanmıslardır New York'ta temsil edilen l'e 

I l?ttn etmenıistir. Atina gazete- 'Uz hareketlerme .girişmedigi birçokları tarafından sorul· 

J;1 bir ağızdan bu memnuniyet- f b "k k ı maktadır: 
lluıuıı JJulı4bMml::ıf~n perasının ilk temsilini bir gala Temsilde hazır bulunan Cum. bir, iki yıl içinde ekseri A\TUpa 

Ankara, 11 - Şehrimiz Ka suaresi olarak vermiştir. Orkcst ·hurbaşkanı CelAl Bayar. perde operalarının da rcpertuarlanr.a 
racabey hamamında kadınlar ra)~, Almanyadan _bilhassa bu arasında, Amerikan Büyüı( Eiçi giren, cKo~solo~• .sayesinde, da· 
l;ıı;mında )lkanm:ıkta olan 17 maksatla dAvet edılcn !icl Otto 51 Georgc Mc Ghee'ye Türki· ha da genışlcmıştir. cKonsolosı» 
.} ~şında Nuray adında bir ı:cııç Helmut J<'cllncr idare ctmcktcy· . . ' . operası, gayet dramatik hır u~· 
kız hnınnnıdan çıktıktan sonra' di. Necil Kazım Akse tarafından yede tems~} edilen.ilk Amenltan lfıpln. harpten sonra, Orta Av· 
bohçasının içinde bulunan 140 dılimizc ÇC\Tllen bu Amerikan 1 op::?~ı ~~n~~~:~t:y.lc tebı~ Vf! rup:ı sakinlerinin çektiği mAne-

liğe tercüman oluyor. a rt ası uru uyor Birleşmiş :Milletler vasıta i)lc ifadede bulunan dunya halk 
,,. efkarının bu hususta mühim bir rol oynadığına kaniim. 

el ınıa gaz.ete i )azdığı makale- Uumd Jtulalılrlmf:dın Ne kadar kunclli olursa olsun, hır memleketin Milletler 
l\e 1lhor ki: ·Atlnntik Paktı lzn.ur, ıı .- izn_ıride hususi le Cemi~elini hiçe saymasına imkiın yoktur.• 
ıııoııse,inln bu defaki toplantı 1• ~~~bus sahıplerının srrnıayc ve nirle.ik Amerikanın miı takbcl Dışişleri Bakanı, bundan 

1 
11 

bizim itin en mfihlm tanıfı ıştıraklcrıle kurulan çimento fab sonra, İnsan hakları esas hlırri) etlerine hürmetkar olmak hu
tıdur: Kon ey memleketimh.in r!kasından sonra ikinci bü) uk susunda Amerikan mılletinin kanaatıni takviye etmesini iste· 
llıali)·esini ilk defa tetkik ederek blr tesısin ha21rlıklarına başlan- ıniştir. 

lira dcğerındeki saatinin çalın- operası Aydın Gün tarafından t:ld ırncr~nı 
1 

ı ırreıst~~· 
1 

et~k vi ıztırabı tas\'ir elme:ktedır. 
<!ıgını gormüştiir. Nuray derhal sahneye konulmuştu. 5 e a an ar ve • 0 r r oma ı · Gala temsilinden sonra Ba)-ar, 
t,3m:ınıa dönerek hırsızlık hlidi- Temsilden sonra, saanlkfırlar, ı mcnsuplnn hazır bulunmuştur. , sanatkArları locasında kabul r-· 

lrJıalitın bize l iiklediğl \"llzifcleri mıc.t r D ü · d ı a " 1 · ug .. n sıın~yı o a ı.n<_a Dulles bilha a, bazı r\nıerıkalıların gerek memleketlerine, 
~ edebilmek için lfimmlu as- topla.~a.? m~teşcbbısler .~ehrımıı gf'rekse yab:ıncı diyarlard:ı din ve ırk Carkl:ırı gözetmelerinin 
t trı nıasnıflara mukabil ne ıierc- de buyuk bır ldiğıt fabrıkası kur yalnız hıristiyan medeniyeti içın mAne\·i bir Jeke te~kıl etmekle 
~~Yardım görmemiz lazım gr.Jcli- ll'ak yol~nda karara ,·annı~lar- kalmayıp, fakat ayni zamanda birinci dercceıle beynelmilel bir 
~111 karar1aştırne:ıktır. Amrrikan dır. Fabrıka on milyon liraya mal tehlike teskil ettiğini belirtmiştir,w 

srı:ini hamam sahibine bildirmiş ~isafır orkestra şe~i ve rcjı. . Menott~. İtalyan aslıncı.n genç derck kendilerini tebrik etmiş· 
tir. Hu arada hamamda yıkanan ~1:!..... Anka~d:ı, bugune kadar _hır Amerıkalı bestekllrd·;. •l\led- Ur. 

hsaıli heyeti başkanının rapo- ol:ıcaktır. 
~ıııın bize mü!öait olma/lığı an-
d.~tlınıştır. llalbukf pakta dnhil 
1ı er memleketlerdeki h('~etler Eı·oincileı· 
1 ~kanıannın rPporlan bu mem 
eketıerin lehinedir.• 

tt hi~er 'taraftan Kalimcı'inl ga. 
,,t~sı de a~nl 1i anı kullanıyor. 
c!J tılen raporu tuhaf bula.}or \e 
tJ.or ki: ·Raımnın ıı)nen kııbııl 
t •lıne)eeeğinl ümit ediyoruz. 

1•l'\·eJce Fransa, Danimarka, Jlol
l~llda hakkında da bu yoltla hü
lo llller verllmi"• fakat bunlar 
tı' ııra konsey tarafından dcğiştl
~lınlşti.. r.azete Yunan! tının 
t tının müdafaa51nclaki ehE"nımi
-:linden bahisle memleketin 

g kl'rl kUH'etinin kıbııJ t'dilen ,, . 
lıL 1Yede hulıındunılması için ftC· 

td~ llıaU yardım luzıımunda ı rar 
•Yor. 

~ tunanistan A\"nJpanın ct'nurı 
~t>llSUDda hakikaten miıhlm bir 
lo \'\et unsurudur. 1ç harpten 
tt ııra ordusunu ba lanb:ısa ıslah " i.~sküd:ır muhitinin t'roln \e 
l tıı~tır. :Fakat birçok malzeme- e rar atışını gitli olarak idare 
e l'e modem tıü.hlara mulıtaç-

lır • t'den ~alahattin Aurbay, ı; at 
· l\onsc) in buna esaslı tetkik- Özcan \f! Abdullah l'ılmazın, 

~il ıetirtrek Yunanistana miiın To~gar llıımzııçesmc nkak 12 
tııı olduğu kadar geniş ölçüde numanılı fwlr.rine yapılan bas-

Akdeniz Müft etik 
Deniz Komutanlığı 

l'aris, 11 (A.P.) - Atlaııtik 
ittıfnkına dahil 14 dc\Jetin as· 
kel"i liderleri bu gece, Akdeniz 
bôlgesinde yeni bir mUttcCik de 
niz komutanlıgı kurulması husu 
sunda anlaştıklarını bıldirmi~lcr 
dır. 

Yeni teşkilata tayin cdılecck 
komutan üzerinde de mutabakat 
hasıl olmuş, fakat Kuzey Atlaıı
tik l'aktı Teşkilatı Askeri Komi 
tcsi ba~kanı Kanadalı General 
Chıırlcs J<'oulkes hu şahsıyclin 
hüviyetini açıklamamı,lır. 

Bununla beraber, yetkili m:ıh. 

fıllcrc ı;:öre yeni komutanlık tr.ş 

kı\Atının ba~ına inı:iliı Amiralı 
Mord Alountbatlcnın getirilmesi 

muhakkaktır. 

Fuad Köprülü 

şehrimize geliyor 
tal'd kın neticesinde yanm kilo kadar 
l'or 1:da bulunacağı unıit edili- eroinle 300 paı ça esrar ele gc. Ankara, 11 (A.A.) - I>ıs ls
la • n.onscsde bu husust.ı l'ııpı- ı;irHnüştir. Sanıklar lakalanmıs lcri Bakant l'rofP. or I"uat J\öp-

talı: giirusnırnin hararetli ola- 'e haklarmda ta ki hata ha lan- rıilıi bu seceki 9.05 ekspresiyle 
~iındidcn an1asılma'ktadır. mıştır. İstaıılnıla 1ı;ırekr.t r.tıniştir. 

SÜTUNLAR ~r:ı~guro@& 
Al<ŞAM 

ALTJ?l."LARI • ERİl\JESl 
8tn FELAKET ıtntR? 

Necmeddln Sadak altın 
&(oklan 1946 )'ıhndanbcri eri· 
llılte bastamış ,.e demokratik 
iktidara 734 milyon/lan yalnız 
210 milyonu ıleuedilmlş fse 
~nktdlerimizin hak!öıı olduğ\ı· 
ııu söylüyor, diyor ki: 

~iörünüşe gore hükumetin, 
~s~ıhsaı başarısı yanında, iki 
liiÜYük lıalası olmu~tur: Köy

Ye 1ıoş gorünmck için buğ· 
~aya fazla fıat biçilmiştir. Bu 
.cnıagojık hareketin mahzuru 
Sınıdi meydana çıkıyor. Bu~
:a~ larımıuı dlinya piyasasın· 
\'an çok üstiın fial isteniyor 
t e bu ~tizden atılamıyor, sa· 
hlanıadıkça, \'akıt geçtıkçe 
r likGmet fıatları indirerek za. 
ar etmek zorunda kalıyor. 
İthalıi.tı çok serbest bırak· 

:anın mahzurları ~cç anlaşıl· 
4 

1Slır. A\nıpa Birliğine 30 -
bo milyon doları bulan dö\iı 
d 0rctımuz boşunadır. Şimdi 
~· Reri dönmüş olmamak İ· 

~~n, türlil yollardan ithalata 

1 UçJük çıkarılıyor. Bu netice· 
.,:,r, iktısadi siyasetin isabetli 
... orUşleri sayılamaz. 

Ilı llaşbakanın, iktısadi duru
l ~n uç beş ay içinde çok par 
\a • olacağı hakkında hiç çe
\' •ıınıcden, büyük cesaretle 
b erdilli teminatın neticesini 

SON POSTA 
.. 

HE\'OGI.U K17. 
Lisı-:sıxıx ntu:cH 

Ercüment Ekrem Talu Rey• 
oğlu Kız I,iscsi talebe inin o· 
kulun adının ,\tatiirk olma~ı 
hakkında içten gelen arzula· 
rınrian hahisle diyor ki: 

•Atatürkün yadını gönüller. 
de ebediyrn yaşatmak Ye ne
silden ncsile intikal ettirmek 
için adını her yerde anmamız, 
yarattığı eserleri her gün, her 
an hatırlayıp hatırlatmamız 
,.e onları cehaletle kara taas
subun taarnız \'C tecavüzle. 
rinden elbirliğile korumamıı: 
lazımdır. 

llllmelıyiz ki aziz milletimi

bugun mücadele sahasını şa
hıslar üzerine teksif elml~ 
bulunan partilerin: 

ı - Evvela kendi içlerin· 
deki hizip ve şahsi anlaşmaz. 
Jıklarını; 

2 - Sonra da görüş fark
ları dola),sile partiler ar:ı~ın
d:ıki ayrılıkları bır yana hı· 
nkar:ık l1emen goruşmegc 
başlamaları ve önümüzdeki ~e 
dıne birlikte, yııni mft~tcrc
ken gırmeleri şarttır. 

Bunun idn yapılacak ~ey 
en kısa zamanda bir mü$le· 
rek kurmay heyeti kurmak 
\'e mü~terek bir seçim plıit· 
formu hazırlamaktır .• 

YENi SABAH 
c liyeJim.• 

'rENI ISTANBUL 
zin Yarlığı inkılapların beka İ· ı. · YE:\T.\ ... 
le sıkı ıkıya alakalıdır. Bun- \'eni Sabah ya11yor: 
dan dolayıdır ki ben Hcyoğlu 

.....___ _____ _ 
:~l\lOKRAT PARTi~iN 

kız lisesi öğrenci ,elilerinin ·Ticaret Odasının ya) ınla-
)erinde olsaydım Atatürkıin dığı hayat pahalıltgı endeksi-

ı\nARI bıiyfık ruhunu bir kat daha ne b;ıkarsanız. Iiatlar yine 
ı;adeJmlş olmak için mektebe )ıikselmiş. Bazı kimseler, bir-

~. Nermi yauyor: 

t' •'Ustaoğhınun Demokrat Par 
(İnkılip Kız !.isesi) adının ve. birlerine istedikleri kadar: 
rilmesini isterdim.• , 'Rugiin rliinclen rlah:t iyisin 

CUMHURiYET 
d.1den atılışı, parli faaliyetine 
it Uzen 'c disiplın ''ermek ba· 
l' 

1~ından, çok müsbet bir ha· ... 
c ettir. l\tUJiı\l.lrum 

t lrstao~lu gıbiler balon saf- BiRJ,F.~:\IEl.İ 
~alarına benzerler ve atıldık· n. Felek muhtelif partilerin 
g~ Partinin yalnız yükselme- birleşmesinden bahisle diyor 

1;nc Yardım ederler. Her " ... ld: 
llılz için gozönıinde tu •. ·Muhalif parti dıye anılan 

~ası gereken program olma- \'C memlekette milyonla ta-
~ bu... rafları olan: fakat maalesef 

diye dursunlar. fiatıar bııgun 
dünrlen daha kötü. 

Hakikati olduğu gibi bildi
ren 'ricaret Odamızdan rica 
etsek, acaba dinler mi? Der
siniz. 

Çarşıda, pazarda, fiatların 
ameli tarafiyle uğraştı~ımız 
yeter. Lutren, bir de bizleri 
boşuboşuna onun nazari tara
fiylc uğraştırmasın.• 

kadınlar, nntırl.ar hepsi teliış- j ALENİ TEŞEKKÜR 
l anmış 'e saatı aramaga başla-
mı~lrırdır. Hadise mahallıııe po. ı Annem merhume Rukuye inci 
lisler gelmişse de kaclınl:ır ha· men ~anıme!cndinln vefatı mil· 
m:ımı olduğu için içeri gireme- nasebetiyle gerek bizzat cenaze B. Amerika 

Macaristana ve 
Rusyaya nota verdi 

mislerdir. sini teşrif eylemek \'e gerekse 
-- -· telgraf göndermek ve telefon et 

1 rk J!aradı.1 Ala •• 

Acı bir ölüm 
1\lerhum Mestan I>ava7.lıgıl, 

Serile l>arnzlıgıl oglu, Nimet 
Da\ azlıgıl eşi, doktor Halil Da
uzJıgil, Şc,kct Dav:ızlıgıl kar-

Vaşington, 11 - Amerıkan deşlcri, Esma Saraço lunun aga
huk<ımeti, Rusya ,.e l\lacaristana beyisi. İstanbul Ağırccza mahkc
gonderdiği birer notada, bundan mcsi üyc:ıi 
bir sene kadar evYel Macaristan UİLi'lli HA \•Azı.u:iı. 
toııraklarına lnme)c mecbur e· genç yaşta yakalandığı amansız 
dılen la~ıt uçağının iadesini is· hastalıktan kıırtulanııyarak dün 
temiştir. ha)ata goılcrini kapamıştır. lılcr 

U~·ak, Alman~ adan Yu"oslav· hum un ccııaıcsi 12.12.1052 cuma 
yaya doğl'u uçarken yolun~ı kay- gü~ıu (l!ugü~) Laleli V:ıl~de ca- j 
betmiş ,.e Sovyet :n rı uçakları mııııde ıkındı namazını rnutrakıp 
tarafından l\l:ıc:ır topraklarına namazı kılınclıkl:ın sonra Edır
inmc) c mecbur edilmişti. ncknpı Şchıtlı[;ınc dcCnedılecek-

UçakUı bulunan 4 kisilik mli· ı tir.. . 1 
rettebat l\tacarıstanda tevkif . ,. Kedcrdıde aılcsine .'e .stanbul 

e Adlı) esine tazıyctlcıımlıı suna· 
muhakeme edilmişler \'e 123 bin ı rı:ı. 
dolar para crzasına mahkıim e- • 
dılmi~lerdi. l Bu)uk Rcş t l'aşa ruhun& 

Amerikan hukömeti, uçak mıi MEVLiDi ŞERiF 
rettebatının serbest bırııkılması ı J)c~cm ınerhtıın Sadrıcsbak 
için 12.'J bin doları od emişti. n ~ CK ımşi·r I' AŞ \'nın 

mck suretleriyle büyük acımızı 
paylaşmış ol:ııı akraba, • m idda 
vcsair zevatı kirama minnet ''e 
sukranlarımızm arzı husu unda 
muhterem gazetenizin del,"ılrtini 
saygı ile rica ederim. 

A\-ukat Veli Şefik Gizer 

EN DOGRU 

NAMAZ SAATLERİ 
-0-

EN FAYDALI 

BiLGiLER 

-0-

Z i YAD 
EBUZZIYA 

Duvar Takvimindedir. Şımdi ise, Amcrıkan hükilme· ruhuna ıtlıaf edılmek uzere a· 
tinin gonderdıği notalarda hem r~lı~ a~ıııııı l3 ncu eumartesı 

, • . . gunu oğle namazını mutcakıp 150 Krş @] 
ucağın hem de hanıulcsının ıa. t\unıosmanıye Camimde mcın- • 

t kt d n ara a . r ' • 
mr.sı ıs cnme c ır. l.ırınclan IIiıfız Esad Gerede Ha • 

1 

drsi.''c)a mıık:ıbıl.i paranın öden l lekclimiıin tanınmış mcvlidhan İstanbul A k c d O 

·- fıı ıitsan Akkuş, lliıfız nı:rıııı- ı Kaya Han ı ı ••R 8iLET,AL' 
Eski Trabzon milletvekili• nettin Erenler, ııarız Mr.dd, Hiı HAVATJN 80VUNC'A RAMAT iT • 

R h . E .. b ... 1 , fıı Daını, Hafız Mustnfa l.ıleli, ı Mi L L. 'i' P İ VA N G O.:. 
a mı yu ogunun ıı~zll~~inU~n~~~lbct ~:;:::::::::~::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ruhuna mevlut C:ımıl ımanıı tarafından okuna- , 

Ölilmiinlın 40 mcı gününe 
cak l\lıı\ lıdi .Şerife merhumu sc-
' enlerle, akraba ve dostlarının 
tesrıflcri rica olunur. rastlayan 13 Aı alık Cumartesi 

gtlnO, öğle namazı sonunda Be· 
yant camıınde McvlOdli şerıf o· 

kunacaktır. Cıimle dost ve arka

banın tesrlflcrl rica olunur. 
J:Yüno{;r.u A1LESt 

Tonıım: Selma Kocareşit 
NOT: ıo Aralık ıos2 de in
lışar eden ilanda ~ehven 
Uc) azıt Camlınde y:ızılmıs
tır. Me\•lut Nuruo mani)e 
Camıindc okunacaktır. 

' Eksik Memleket i lavelerinizi 
tamamlayınız 

Bursa, lzmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ ilôvelerinin ikinci baskısı 

hazırfandı 
Niisha ı tiikcnml~ olan yurt ilin'ricrimhl ·yeniılf'n 

ha !ırmağa başladığımızı bnber Hrmiştik. 1 numal'alı 
nıırsa, 2 numaralı hmir, 3 numaralı Antalya, a nu· 
maralı f('rsin, 6 numaralı Hatay Ye 9 numaralı T('kir
dng il;helerimiLin ikinci tabı lıazırla1111115tır. Kollck· 
~iyonlarııııla hu :ıltı ilave eksik ol:ın okııyurıılannıı1 
lıunları matbaaınmlan tedarik ed('bilirlr.r. llari~·ten 
her ilhe için on hl'ıt kuru~ üzerinden po tıı ımtu giin· 
ricrenlcrin adre~İllf' ila\·eler vollanır. nlc\'l'llllU knl· 
mayan ('anakkale 11, Ç:ıznkkaİe Zafer, Ankara 11 ,.e 
Anlrnra Haşşehir ilihelerinıiıin ikinci tabı tamamlan· 
ılıkça, oku.}ucularımızı haberdar etmekte de\'am ede· 
ceğlz. 

HOS MEMO - Son moda bir sas modeli 

~------------~--------~ -84:! Nt/.fW.f'/;D .. .S.t/L/~G .4.P.SL-1/V/'N 
GVROJ'U-

Fransaya gidecekler ıçın seyyah çekleri 
.s.ooo + 10.000 + 20.000 + 50.000 

Franklık Kupürler 
Bu çekler; Fransa, Cezayir, Ta· 
nu ve Fas iı;indir. 
Fazla bitıi itin İstanbul Şube
mize mıiracaat olunmalıdır. 

TÜRK TİCARET BANKASI 

DUVAR KAG-ITLARI 
DE~ORASYON .MAGAZASI 
BEYO~LW 353 f:J TEL. .. 40345

1 
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Kül Kedi i b:ılkabağınılan yapılmış arabaslyle balo)a gidiyor. 

eıı • s • (Cinderella) 
e.Cindercllnıı Walt Di ne) 'in 
imzası altında gösterilen 
renkli bir ccanlı r csim 11 fil. 
mi R. K. O. 

!arı ile 51şirip sunt bir müzik 
çerce'i esı içinde takdim eder· 
kcn; elbette cKül Kedislıı bir 
bakıma •• Pamuk Prenses ııin da 
ha sc\ ıyesız bir t:ıklidi olacak: 

«KUi Kedisiıı (Ccndrillon) lıir b:ışka b:ıkıma beylik eaz 
masalı hakkında hemen havaları söyleyip derdine ya· 

herke, hır ~\.'yler bılir . .Pa· nacaktır. Üstelik, filmde, ne 
muk Pren es \"e Yedi Cüce• cAnlmati.ir» ne ftrC :ıma ne de 
drnberi d.ınyanın hemen he· orejisör olarak \\':ılt Disney'· 
men blıtun tanınmış çocuk ma· in ismi ~azılı dcğıldır. Onun is 
sallarına el uzatan Walt Dis· 
ney: bu defa da Charles Pcrre· 
a\ılt'nu11 Ccndrıllon• isimli ma 
salını be:; az perde) l' nakletmiş. 
Walt Dı ney'm, Walt Disncy 
oldu u, :> nı dl trOk Değir
men• i, elİç Kuçuk Domuz11 u 
~ aptığı zamanlar ı;:eri gelebil· 
se)dl belki o bu ma alı aslın . 
dakı ıcaklık, bc§erılık ve :!ev· 
kalAdelikle be) az perde) e nak. 
lcdeb lmıs: fırçasının ve a:can. 
it rc~ım'cr• inin imkanların· 
dan faydalanarak bize be~eri 
b r eser 'crebılırdı. Ama bu· 
gun; tc cbbU Unll bir endüstri 
hAlfoe l'tirdıktcn sonra, en te· 
mız mc\'ZUlnrı )alan )anlış ve 
hır muhte'ia)a i tinad etmeyen 
şekil, renk \e hareket iddia· 

iŞARET PARMA(';I 
~····· ················ • • Bir incma mecmu • . • . . . . n ınıla n) ncn şu . . . . 

:ıtırl:ın okuduk: • • . . 
Yeni bir filme . . •... . • • 

t 

mini ancak filmin b:ışında, bir 
endüstri firması olarak göre· 
bıliyoruz. Fransız Emile Rey· 
naud ve Emile Cohl'un bliy!ik 
imkAnlar vadeden çal ışmaları. 
nı. ~ördek Don:ılth ve d !ikl 
Farcıı ile bir zamanlar pek yük 
sek bir seviyeye çıkarmış ol:ın 
W. Dlsney, artık eski Disney 
değildir. ıCinderella - Kül Ke 
di i• bunu ancak teyit ediyor. 

öz. • ba lı)ar:ık olan • • ı;fil bu filminde oynatmak • • 

. . 
• • • 

c \ ka Do~ ulm:ıu rilnıindr. slnrmn seyi rdlerine tanıtıl an meş • 
lııır dans çirt i large \ 'C (;o\\ t'r Champion . itin memleketimiz.de ta- • • • • nınmış Amerikan artistle· • • . • rine brnzhen kadın, r.rkek • • • • • • k:ıbill)ct aramakta· • genç . 

• • dır.ıı 
. • • • • • Rcjlsoriı n mak aılı ne· • . . . dir bllml)oruz. \mma, eti· • • • • careh tir giblmize ı:elivor. . . . . 

• Zaten imdi bilr bir çok • . . 
• . . oyuncularım ız uzaktan ya· . . . . . kından \lan 1 ad ıt'ı, Grr· . • 

gon· Peck'I, 1)Tono r o . . 
\\er'I andınnnktaıl ır. Bun. 

. . 
lara ;> enilt>rlnl İl~\e 

• et· . • . mt>k, Turk lncm:ısının • • • • «:llill i ti nini kn}h<'tmf' ı . . • . . ne cbrn ol mı) aeak mıdır , • • • • dersiniz? • • . 
• • . • İ :\"l-~1'lı\ Rl'SU . • . 
• • 
··••··•··•·•·•·····•··••····•••· 
• PARISTE 

K DOYULMAZ 
el.o\ ely to look ah Rej isör: 
l\Jetı\") n J,e Ro>. O } na} anlar: 
Knthr) n Gı"ll) on Red kel· 
ton. llo\\ard Kcel. l\ta rge \C 

Go\\ er Chamıılon. Ann l'ıtil· 
ler. 7. a 7. a Gabor. - t et· 
ro • Gold\\") n • l\lıı) er-ltenk 
il. 

G ayet umumi, çok tekrarlan· 
mış, seyirci itin arltk hiç 

bir ilgl çekıci tar:ıh kalmamış 
bir mevzuu M. G. M.; bu defa 
da, terzi Adrian'ın rcklftmını 

Reji or Jran Dcllonoy'ın ha· • 
zırladığı 35 dakikalık bir f'ılm· 
de Mıchelc Morgan «Jeannc 
d'Arc ı Olntyacaktır. Ş.mdı) e 
kadar a~nı rolu o~namış ar· 
Ustlcr arasında Falconettt. ne. 
be D:ınıel . Sımone Genooix 

yapmak ve modellerini teşhir 
etmek maksadiyle; How:ırd Kc 
el, Red Skclton ve Kathryn 
Grn}son'ın iştir:ıki ile tekrar 
edıyor. Üstelık bu kopyad:ı hl· 
k:ıyeye aklın alamı~ acağı te
sadüfler; \':ıkal:ır da karışıyor 
\'e Se\•iye büsbütlın düşüyor. 
Hcrşcy pahalı, lüks, fakat zevk 
siz bir parıltı içerisinde cere
yan cdı~or. Arap filmlrrlnde 
olduğu gibi J(athryn Gray on'. 
ın \'Cya Howard Keel'in yerli 
yersiz şarkı siiylediğini; insa
nın zaman zaman sıwiyesi ol
dukça dilşilk bir operet eyre· 
diyormuş gibi bir hisse kapıl· 
dığını, fakııt bunun bir operet 
filmi olarak da başarılı sayı· 
lamıync:ığını her halde farke
deccksinıL. Bütün filmde zevk· 
le se)Tedılen tek s:ıhne, galib:ı, 
a 1 ında iyi bir taklitçi olcl uğu 
halde kütü komik rollerde har
ranıın Red Skeltonun İrlanda· 
lı tenor taklidi leli. 

'e lngrıd Bcrgman bılh 
sa) ılab lır. 

Pıerrc llenoıl'nın 11Kocniı;:s· 
mark• J ımlı c erı tekrar ve 
bu defa Solange Tcrac tarafın. 
dan be:; az perdeye mı ki edile. 
cektır. Fılmln başrollerini Jc
an • Pıcrre Aumont ve Silva· 
nn Pampanıni oynayacaklardır. 

nım SKEI.TO'.\' 
(A ka Doyulmaz) 

NOT: Bu film \'llktiyle Fred 
Astaire ile Gingcr flogcrs'i meş 
hur eden o:Roberta• filminin 
yeni bir kopyasıdır. •Aşka Do. 
yulm:ızı da Kathryn Graysonun 
oynadığı rolii, cRoherhıD d:ı t. 
rene Dunne oynamıştı. 

o?'a'".-...._.._____..__.._.._. __ ...._~w;;-·--;;;-...-;.· • ---;;;-;;;-;;,,,. ~İİİİiİliiİiİİİİİiİliiİiİİİİİiİliiİiİ~ 
istiklal :~::::; asfalt ( MAKiN:-~-~~NDISi HÜSEYiN DAL' o 

Bdcdl)ecc i tıkla! caddesinin( Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 
nsraıt olarak ınşası kararlaştırıl- Müdürlüg"' ünden : 
mı tır. Asfaltlama lşıne 953 büt-
çe ının kabulUndcn sonra başla

n caktır. 

İstıklM caddcsınin asfalt ola· 
rak yapılma ından sonra Tak

sim • Tuncl arasında tramvay
lar da kaldırılacaktır. Ayrıca 
Çarşıkapıdaki se)rUscfcr izdıha

mını da <İnlemek iızere tarihi kıy 

metı olan Kara Mustafa Paşa 
turbesı de crıye alınacaktır. Bu 
hususta Bekdıye Fen işleri mü
durlil ti faalı} ete geçmi!;tır. Tür
benın eriye :ılırıma ından sonra 
Çarşık pı • Beyazıt arası da as
falt olarak inşa cdıleccktir. 

Kırklarelinde bir 

otomobil kazası 

Kırklareli, 11 (llu u ı) - Dun 
sabnh saat 10 sıral rında B ba· 
eski • Alpullu ) olu üz.erinde 
fiç kışının blumu '<' 4 kişinin 
a ır urctte ~ar:ılanmnsıyle neti
celenen f ci bir otomobıl kazası 
vukua g<'lmiştir. 

HAdise şoyle ccrcy:ın etmiş

tir· 

~lerburt hizmetli bulunmanız hıı5eb~lc İşletmeler B:ı· 
kanlığının 11/l<:kim 1952 tarih \'e 3/6864 s:ıyılı emirleriyle 
mlicssc emlz emrine \crildiğiniz. Etib'.lnk Genel l\lüdilrlü· 
ğlinUn 21 Ekim/1952 tarih ve 4915 5456i s:ıyılı y:ızıslylc 
bildirilmesi fizerine gelip vaziCcye başlamanız 28/Ekim/HlS2 
tarih, 7795 \e 17/Kasım/1952 tarih, 8271 s:ıyılı mektupları· 
mızla KarnbUkteki adresinize yazılmışs:ı da bugUne k:ıclar 
gelmemiş ve bir m:ızcrct de bey:ın etmemiş bulunmnktnsı-
nız. 

F.n geç 15' \r:ılık'l952 t:ırihinc k:ıd:ır .l\fUescescmlzin bu· 
Iunduğu (M \DF.i\') e gelerek vazifeye başlam:ınızı, aksi t:ık· 
dirde hakkınızda kanuni t!lkibata tevessül olun:ıcaS::ını bildi· 
ririz. 

ftlİİt'SSl'SC :\tii ıliirlÜğ[i 

Ankara Valiliğinden 
1 - İlımiz Tcknık Zıraat MUdürHiğü ihtiyacı için 40.000 Jl. 

ı a muhammen bedelli optik fıletlerle tohum iltıçlama 
cıhazları s:ıtın alın:ıc:ıklır. 

2 - Ş;".rtnamesi Ankara Teknık Ziraat Mudürlüğü ile İstanbul 
Zııaat l\ludurlU •tinde görülebilir. 

3 - llu malzemeler toptan bir şahsa ihale edilebileceği gibi 
gruplara bolUnmek suretı)le de ihalesi yapılabilir. 

4 - Eksıltme 20 12 1952 glinü saat (10) da ,\nkara Teknik z ı. 
1 ı:ıt MüdürltiğUnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - Taliplerin '"' 7,5 t minat makbuzlariyle eksiltme saatinde 
adı geçen komisyona mliraea:ıtları ilan olunur. 00472) 

Muhtar sesimi hazırlıkları 1 
Şehrimizde muhtar seçimleri 

Jandarmı:ı Komutanı 

değişti 

Alpuliu)'a şeker alma.tın giden 
Kırklareli 114 pliık:ılı şoför Rem 
zi Yı it idare indeki kam)on. 
Babaeski ci\arındn bıt traktorı~ 8 şub:ıtta )apılacaktır. İstanbul Vilayet Jnndarmn ko

mutanı Albay Hayrettin Turunç 
müfettişliğe nakledilmiştir. 

yol vcrdı i sırada Llıleburgaz 76 Vilayetin Seçim bürosu seç-
p!Akalı kam)onetll' çarpı mı!: ır men lıstelerinı hazırlamaktadır. 
Bu çarpışma c na ında 3 kişi Muhtar scçımleri dolnyısı)le 
derhal ölmUstLir. Kamyonetin 1 gerek Demokrat Parti gerekse 
ehlıyctsiz şofôrü Mustafa hak- Halk Parti.;i ÇC\Tclerlnde de faa-

nda takibata girişilmiştir. liyet başl:ımıştır. 

Hayrettin Turunç'un yerine 
Albay Muzaffer Mutlu \'ı!Ayct 
Janı:larma kumandanlığına tayin 
cdılmiştir. 

V A T A N ---·----------·-------------------------- 12 • 12 • 1952 ---

Eski Kraliçe Helene 

1896 da 
bir ask 

~ 

Roına'da 
izdi acı 

Kral Victor Emmanuel, Helena'ya 
ilk görüşte aşık olmuştu 

Bu sebeple \'Cliahd ın bu kü- I 
çük ml'mlekct prensinin kızı 
ile evlenme ini mu\'3fık bul- , 
mıyanlar oldu, fakat Prens ıs 

E ki İtalyan Kraliçesi Ilelcna, 
• birkaç scnedenberi otur· 

duğu Fransa'nın Montpelicr 
şehri yakınındaki köşkle geçen 
hafta vefat elti . Cenazesi, oğlu 
e ki Kral Humberto, torunları, 
içlerinde Faruk da bulunan bir 
çok eski kralların huzurile kal· 
dırıldı. 

'rar etti ve arı.usunu nihayet 
kabul ettirdi. 1896 da resmen 
nişanlandılar. 

ı;onınıış 

BOGAZDA 
llclcna beş sene evvel vefat 

eclen eski İtalyan Kralı Vietor 
Emanuel'in zevcesi idi. İtalya. 
da çok sc,·ılmiş!i. Bu sebeple 
ölümü bütün italyad:ı tcessUr 
uy:ınclırclı, gazeteler kcndlsin
drıı takdirkar bir lisanla balı 
scltiler. 

Ilelcıı:ı, Karadağ Prensi Ni
kol a'nın kızıdır. 1873 senesin· 
de Çetinede doğmuştur. On 
iki yaşına gelince, tahsilim 
ilerlelmcsi için Sen Petres· 
burg'a gönderilmiş, orada 

Prenses Ortocloks'ıı. F.\·lenm<'k 
için katolikligi kabul etti, bun
dan sonra evlendiler. Karı ko· 
en s:ıde yaşamaktan ho~lanı) or 
du. Merasime ancak teşrifat 
icnp etlirdiği zaman katılıyor· 
Jardı. Prenses gUzel sanatlarla. 
hayır işlerıle uğra~ıyordu. Has 
la çoC'ııklarııı te<lavisine bilhas. 
sa aliıka gösteriyordu. 

Prens ve prenses sık sık se· 
~ ahat ediyor, bir yalla deonizdc 
gezintiler yapmaktan bilha•~a 
ZC\k duyuyordu. Prens Ak1c 
nızde bir ce\'clfın esnasında 
30 temmuz 1900 de babasının 
öldürüldUğUnU haber aldı, d~r
hal geri döndü ve tahta otı:r· 
du. 

Asma mı, yoksa duba 
üzerinde mi olmalı? 

Smolny kolejine ,;ir:n:~ti. Bu
rada bilhassa lisan, edebiyat 
t:ıhsil etti ve büyük istidat 
gö tcrcliği resim sah:ısıııda ç:ı. 
lı tı. Sık sık Çar sarayına gi 
der ve orada misafir kalırdı. 

Kral ve Kraliçenin beş ~o 
tukları oldu: Yolanda, Mafalda, 
Humbert, Giovanna, l\l:ıria. 
Kraliçe çocuklarının terbiye
sine büyük bir alaka gösteriyor. 
du .. Bunlar bliyiidüktcn, çocuk 
sahibi oldııklan soıırn aynı ala- , 
kayı torunlarına gösterdi. 

Kanadalı bir mütehassıs duba üzerinde köprünün daha 
pratik old uğunu, yarr fiyata mal olacağım iddia ediyor 

f şte böyle bir misaCirlık sı 
r:ısıncl:ı, 1894 de it:ılyan Veli· 
ahclı Victor Emıınucl ile tanış. 
tı. Prens o z:ım:ın 25 yaşında 
idi ve çarı ziyarete gelmişti. 
K:ır:ıd:ığlı Prensesi güriincc 

çok beğendi, ke:ı:P~ilı> "Örüş,ırı. 
re. duyduğu his kuv\'etlcndi. 
Fakat aradaki münasebet bun. 
d:ın ib:ıret kaldı. 

Genç Prens \"e Prenscc; rrtcc;i 
sene Venedik'de karşılaştılar. 
iki glin bir çok defalaP görilş 
tülcr. Victor Emm:ınuel Kar:ı
d:ığlı Prensese fışık olmuştu 
Y:ıkınl:ırmclan birine bunu şu 
suretle bildirdi: dlelcn:ı'vı se
'i~ orum, onunl:ı e\'lencm~1.sem 
hiç e\ ll'nmiyece"im.ıı 

1talya bllylik bir devletti, Kn
radıığ ise kliçilk bir Prenslikll. 

Kral, İkinci l>ün:,a Harbi· 
niıı sonlarına doğnı tahttan is· 
tifa ettiği zaman karı koca l\lı. 
sıra gittiler ve İskendcriyedc 
Hı·ll' tıler. Burada üç sene sa
kin bır hay:ıt ya~ dılar. Vıctor 
Emm:ınuel öldiıkten bir müd 
det sonra Helena l'ransaya gi
derek orndn yerle ti. 

Eski Kral ile zc\eesi her nok· 
t:>da anlıısmışlardı. Zevkleri 
dlişüncclerı birdi. Yalnız bir 
nokt:ıcla :ıralarıncl:ı fark vardı: 
Kraliçe uzun boylu bir kadın 
olduğu halde Kralın boyu orta . 
d:ın aşağı idi 

==I Dünyada neler oluyor ? f== 
Giiııeşi11 lıııraı•eıiyle 1ıe111ek 

ııişiı•ilebileceJ.: 111i ? 
Pirinç ve mercimeği güneşin ı t:ır:ıf k:ır altındadır. Bilhassa 

·Boğazın numeli ve Anadolu 
kıyılarnıın bir köpı·U ile 

birbirine hatJl:ınması vakit \'a· 
kit ele alın:ııı mevzulardandır. 
.'.\Irşruliretin ilanından sonra, 
llirim·i Dun~ a Harbinin sonla
rına doğru, İk " nci Dlins n Har
bindl'n evvel bu iş trtkik edil· 
miş, sondajlar yapılmış, klip· 
runlin kaç:ı mal olaca~ı he ap
lanmış, iş para} a gelince, lü
zumlu para buhınnm:ıdı ıncl:ın, 
herşey bir tarafa bırakılmıştır. 

nogazın iki sahilinin bir kör· 
rü ile birbirine baj!lanması iki 
senedrnbcri yeniden gunun 
meHuudur. Diiınanın t nııımış 
birkaç köpriiciiliik miitrhassısı 
hu işi tetkik etmiş 'e bir ipti
clai proje hazırl:ımı lır Fak<ıt 
is parm a ı:rlince bu rlefa ela 
s:iiçliik ba~göstPrmiştir Bere' et 
lıiikiınıel imdada :O,l'lişmiştir. 
Tliikilml't noğ:ızda kurulacak 
bir koprürılin y lnız fstanbu
hın füımcli 'e Anadolu kıyıla
rını değil , iki kıtayı hirhirine 
b:ığlavaca ını. binaenakyh bir 
Belediye defül bir Hlıkfımrt "'1 
oldui!unu clüşiinrııuş ve 111c~rlC'
) l el0 almıslır. \'npıl:ın tetkik
ler bitince köprü inşa cclılecck
tir. 

A \'rupn ve .Aı;y:ıyı birbirine 
bağlay:ıcak köpninün asma köp 
rü olması, altından en büyiık 
vapurların gl'ı;cbllmr i düşfi. 
nülml'ktı•dir. Yalnız köprünlin 
yeri hakkında fikirler muhte
liftir. Bir zamanlar Saravbur
nu ile Üsküdar arası diişliııül
miişlti. Bıınıın hem çok mas
raflı olae:ığı, hem de şehrin 
giizellıı'Unl bozara •ı dii~UnUl
miiş, kliprlinlin Boğazd:ı yapıl
ması münasip görillmüştlir. 
Boğazda yapılacak kijprli için 
de muhtelif ~erler• ileri sürill
müştür. Şimcliyc kndar kal'i 
bir netice elde edilememiştir. 

Kanaılıılı müteha ısın 
mütaleası 

K öprU işi bu safhada iken 
Kanadalı bir mütehassıs 

ortaya yeni bir fıkir atmıştır. 
Ilu fikır Bogazda duba üzerin
de. yani Karnköy ve ,\tattirk 
kiiprlilrri gibi bir köprü kurul-

lıararetıle pişirmek kabil midir?· ı dağlara çok miktarda kar yağ- 1 ~ 
Ilınt hilkCımeti bu işi halletmek mı~tır. 1sviı;rcde kış sporu ya· 
Memiş ve sekiz fizikçiye b:ış pan bir italy:ın büyük kurt kö· ~ 
\'urmuştur. Bunlar yeni bir ten peği ile dağlardn gezerken bil· 
ecre ile tecrübeler yapıyorlar. ~ilk kar fırtınasına tutulmuş, 

Güneşin h:ırarctini kömiir ye· yolunu kaybetmiştir. Bir aralık 
rlne kııllanm:ık eskiclen beri !\· köpeği de kaybederek büsbütün 
!imleri me~gul eden bir mesele- \'nlnız kalmıştır. 
dir. F:ıkat şimdiye kndar hiç Kurt kiipcği 2000 metre yük· 
kimse giinec;trn faydalanarak ye· scklikcleki dağl:ırda saatlerce uğ 
mek plşirmr[(i nkı l edememişti. raşar:ık efcnıljsini bulnı:ığn mu· 
Şiınıli ilk drfıı ol:ırak tr.criilıe \•:ıff:ık olınııs ve ona yol giistc· 
y:ıpılıyor. rerı·k kurtulmalarını temin ct-

Yeni tencerede bir :ıyna var· nıiı:;tir. 
dır; bu :ıynn sıcaklığı :ırttırmak 
t:ıdır. Tecrlibeler muvaff:ı. 
kıvetlc neticelenirse kömlir<len 
büyiik ölçlide tnsarruf edilebile
cektir. 

Güvelerle mücadele 

Everste niye ~ıkamadılar 
Diinyanın en yüksek d:ıj!ı olan 

gvercst'e çıkmak için şimdiye 
kndar yapılan teşebbüslrrhı hep 
~, neticesiz kalmıştı. Bunun üze
rine İsviçreli bir heyet bu işi 
tekrnr etmek istedi, Evcrcst'e 
çıkm:ık için b!iyUk hazırlıkla 

llinclistana gitti. 

memurları ! 

Pişkin, beyaz \e 
Besi el ici Ekmek 

FENNi MAYA 
ile k:ıbildir. 

Ayl:ırdanbcri bıı işle meşgul 
olan i sviçrelilrr bi r aral ık mu· 
\'affak olarak ~ibi göriinmüşlrr 
e de. geçende tcşebblisU yarıda 

twnkmağa merbur olmuşlarclır 
t~viçreli heyet 22 kasımda üssli· 
ne dönmU!itUr. Bugilnlerde is 
vlçreye a\•deti bekleniyor. 

Güvelerle mücaılcle için kim· 
ycvt maddeler kullanılması dil 

şilnlilmUş, fakat bunların eski 

elbiseleri bozduğu görtllmiistU1-. 
Bu sebeple kimyc\l mncldc kul- İİl•mmm::!ll•!!!:i•ı••ııııi 

Bir köpeğin sahibine 

bağlılığı 

Bu sene Avrupa} a kıs erken 
gelmi~tir. Orta A\Tupada her 

lanılmasından \'8Z'!l'Çilmlştir. Mü 
ıe bu ) üzden glivclcrlc milcade 
le edec<'k bir knç memur tayini
ni istemişti. Memurlar güveleri 
ellerile "urarak öldürecekler ve 
bunların ı;o~almamaları için 
dıkkat edeceklerdır. 

ZAYİ - 14.11.952 tarıh ve 
7382 tescil numaralı beyanname· 
}i ve TAE Ajansının 23181 No 
lu ordınoyu za~i ettim. Yenısini 
çıkaracağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Krlton ll:ıciminas 

masıdır. Larssen adındaki bu 
mütehassıs fraıısızc·a İstanbul 
gazetesine clcmi§tir ki: 

•- Ilır kadar mühim bir 
kiiprü )apılmazrlan e\" el kÖP· 
rli h~şlarıııı tavin etmek !Azım 
dır. İstanbul h;zır ve m!ıkcm
mcl iki köprtl ha~ına maliktir: 
Dolmabahçe ve Üsklidarda Şcm 
sip:ışa. 

Boğazın lizerindc 40 • 50 
metre yiıkscklıkte bir kıiprU 
in ası, Boğazın en dar yerinrle 
bile ol~a. pahalıya mal olur. Bu 
işi daha az masrafla temin et
mek iı:in pratik bir ~ol \'ardır . 
Bu yol. dubalar üzerinde köp. 
rll .} ııpılmasıdır. Dubalar üzc
l"indeki kôrırümin orta~ı. bU
~ ük vapurların ı::rccbilmesl irin 
açılabıleccktir. Tiöylc bir köp. 
rü asma köpriinlin yarı fiyatı· 
na mal olur. 

\'arııır lar nasıl 
geçert'k lcr? 

H aliçteki Atatılrk köpriısline 
bakın. Bu kbprllnlin uzun 

hıını 560 metredir. Bofazın iki 
kıyısını birbirine bağlamak 
için hunun iki buçuk mi~li 
uzunlukta bir konrüve ihth·aç 
vardır. Şehir hatlarına işliyen 
\apurlar, mavnalar bu köprti
nün altından kolayca geçebile
ceklerdir. Bliyük \'apurlara ge
lince, ortadaki müteharrik kı
sım günün mııayycn ı;natlrrin

dc birkaç ·drfa açılacak ve va
purlar ı:eçebilcrrklerclir. Kiıp
rü geceleyin hirkaç saat ve 
glindc iki defa açılırs:ı hu ihti
yacı temine yetecektir. 

Köprünün ortasından geçe. 
cek bir demiryolu hatlı trenle
rin seferlerini temin edecek
tir. 

Bazıın pek şiddetle c~cn lo
dosun böyle bir köprü inşasına 
mani olacağını tahmin <'tmiyo
rum. Şiddelli bir lodos eserken 
Dolmabahı:ede clurup denizi 
tetkik ettim'. Knnnııtime gorc 
60 • 80 bin ton nğırlıl!ıncla, iyi 
bağlanmış bir köprü lodosta da 
sarsılmayacaktır. Esasen simdi 
Boğazdaki dalgalardan şiddetli 
denize mukavemet eden duba
lar yııpılm:ıktadır. 

Okyanustaki 
)ıi1en ada 

o kyanusta tayyareler için b\I 
denizin şiddetli dalgalarına 

muka\•emct edecek. yüzen bir 
atin ) apılmıısı düşiinüldlığütıU 
''e tecrübeler yapıldıl:ını hatır· 
Iar~ınız. 

Duba bzl'rimleki köprlınlıtı 
ucuzluğundan b:ışka birı;ok fal' 
daları \'ardır. Boyle bir koprU 
iki sahili, uzaklara gitmeden 
hiıbırine baf:lar. A ma koprU 
daima bir bombardımana ına· 
rmdur 'e hir kere hasara uğ· 
radı mı hunun tamiri imkan· 
sızdır. Halbuki :. uzen köprlı kıs· 
men hasara uğrayınca tamir 
edılebllir . 

Duha lizrrincle könriiniln 
aleyhtarları l>ıınun fr.tanbul 1i 
manını kapııyarağını soy!i,e· 
reklrrdir Ycnikapıda yapıla· 
eak Vf'lli limanın. Halicin ,.e 
grnMetilmektc ohn Haydarpa· 
tıa limanının, ihtiyacı tama· 
mı~le karşıla~aca ı kanaatinde· 
yim. Muavyen saatlerde aı:ıla· 
cak köprü lıman işini gUçlcs· 
tiremez.• 

hendl5lerlmlz ne 
diyorlar? 

l{anadalı mütehassısın fikri 
etrafında ne dilsündiiklcri· 

ni sorduğumuz mühendisleri· 
miz bö)le bir konrlinun pratıJt 
bir şrv olmadı.i!ı kanaatındedir· 
ler. Bidayette ucuza cıksa bile 
duha Uzrrindeki köprünlin da· 
imi mıısrafıı ihtiyaç gôstercce· 
gini, Yapurların gidiş gelişi· 
nl ı:üı;leştirercğini söylfiyor1ar. 
Srrt poyrazların \'e a'kıntııarııı 
lodos kadar .hattA ondan razıa 
gliı;lilj?e sebep olacağını na,e 
<'dıvorlıır. 

Bu fıkri hemen kabul ctıne· 
mekle beraber tetkike şayan 
bulanlar da vardır. Fakat bun· 
lar da tetkıklcrin müsbet neti· 
ce ,·ereceğini limit etmivorıar. 

Kanadalı mütehassıs ·orta)'• 
attı.i!ı fıldrle yeni bir münaka· 
şaya zemin aı:mışlır. Bunun ya· 
pılan tetkikleri ı:rciktirmeın"· 
sini 'e iki kıtayı birbirine bağ· 
la •ncak kfiprtıniln hir an evvel 
~apılmasını temenni ederiz. 
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idare - Meclisi Riyasetinden 
14.10.1052 tarihli \'ATAN 'e AKŞAM gazeteleri ile vAki d .t• 

\'Ct üzerine, fe\·kaJade olarak C~enel Kurulumuz 3 kasım 1952 
tarihinde akdi iı;tıma r~ lcmiş ve tutulan zabitname 6.11.1952 
~lin 7774 sa~ ılı sıcilii Ticaret Gazete i ile ne,r \'e tlan edil· 
mi~ti. 

Gl'rek davetiye, gerek c nhitname de bahsi geçen ı 500 Q{)O 
liralık sermaye tezs ıdinin 31.l '?.1952 tarihine kadar aks~ oner
lcr tarafından tediyesi kıırarlıış tırılmış olduğundan hissedarla· 
nn mezkür rünc kadar lstan bul, Hobyar nıahalle~i. Hanıme!l 
sok:ıj!ında ktıin Ki~met ilan 2 nci kattaki ~irket idare mcrke• 
zine mliracaat ederek hissedarların hı~srleri nisbetinde tedl· 
} :ıtta bulunmaları lllzumu rica \'c il tın olunur. 

,..,mE;llma!'JRlllmlllmlaa!lll~rm:RS:D:B!ll----

1 
Yeni Gıda Maddeleri nizamnamesi 

~le alakası olanlara 
Yürürlüğe giren Yl'nl gıda maddeleri tiızuğu hakkında· 

ki dilek ve temennileri görü lip tcsbit etmek \"e bu husus· 
ta bır rapor hazırlı ·acak komite\! seçmek Uz.ere blitun alA· 
kalıların 12 aralık 19S2 cuma gunli saat 14 30 da İstanbul 
Tıcaret Odası içtima sa !onu na gelmeleri rica olunur 

(19357) ~ 



....___ 12. 12. 1952 ---------------------------------

Başb kan mali dur 
Bot 
lıı <naşı 1 incide) yersiz ve mesnetsiz bulunduğu. ye kadar ı;örmediğı en ileri nok-
le ltınıyacağını belirterek ezcüm. nu atıkça gôstermektedir. taya vasıl olmuştur. Memlekete, 

deınişUr ki: Dö\•b: \e Altın me,·cutlan istihsali arttıracak muazzam po. 
~ '- 1953 .>ılı bUtçe tasarısı Bazı arkadaşlarımız da dövız tansiyel getirdık. istihsal filet 
.,erınde şimdiye kadar l apılan 'e altın mevcutlarında görülen \'e vasıtası Hhal et tık. Memle· 
ıq. liınız tarafından ortaya konu- tenakuzun endışe verici bir hal keti, şimdiye kadar görülmemiş 
~ 1ınız tarafından ortay akonu· aldığını Ye dahil olduğumuz ö- bir şekilde teçhiz etmiş bulunu 
,., 

11 rnutalfıalnrdan aldığımız u· ck'me sistemlerınln işleyen tar yoruz. 
t mi ıntıba, tedıye mu' azcnesi ıı kar§ısında bu imk~nlnnn sil· Bütün bunlar, memleketin ya 

ıı arzettıği durum \e tema.>ü· ratle crbeceğini ileri silrü,>or- rınını inşa edecek olan bütçemi· 
kar§ısında, onümüzdeki yıl lar. Öyle tasavvur olunuyor ki zl 5 milyara çıkaracak olan ilk 

ıt ~CSlnin, gelirlerde derpiş edi. Mz geniş ölçüde tahdit tedbir- \'asıtalardır. Bunu yaptığımızdan 
n 400 mıl.>onluk artışın, ve !erine b:ış vurm:ık mecburiyetin dolayı ı:urur \'e iftihar duymak. 
içe Yatırımları için a)Tılaıı de kalacağız ve blnnetico gayri tayız. On defa daha bu nokt:ıdan 

d enekJerın sarf , e icrasının kabili içtinap olarak memleket işe tekrar başlasak, takip edece· 
( •llnüldu t1 gıbi tahakkuk e bir fiyat ve bütçe muvazencsiz.11.. ğlmiz yol aynen bu olacaktır. 
la~ cdemlyeceği noktasında top ğine yuvarlanacaktır. · Stoklar 
maktadır Bir takım bedbin insan, llugün elimizdeki kahili ihraç 

g.; 11Dsı.ıos2' devresinde ihracat memleketin mali ve iktisadi ha· stoklar mühim yekiınlara baliğ 
.,. 4 nııl.> on ııra, ithalat ıse ı yatına ve emniyetine tesir Jc:n olmaktadır. Bıına mukabil 1051 
;;--rar, 136,6 mılyon lıradır. Tı· etmektedir. Paramızın kıymeti· senesindeki ithalatımızı yapar
~et açığı bu suretle 265 milyon ni düşürmiyeceğiz diye mütearl· ken elimizde kabili ihraç hiçbir 
·•ıı b dit d f ı t k · ı stok mevcut cleı;ildi. Hatta mem 1.. ın Jıraya, tedıye mu\azene- e a ar e zıp er yapmaya b 

--ıı h •·Ald k n · · ı lekctin iaşesini temin etmek fi. ı, e aıt dıger unsurlar açığı mrc.,ur ıw ı •. u ne\·ı şayıa ar, 
'1 "''l li 'kt· d. h t zere Amerikadan aleHlcele kfil· .ı.-;,:' Yon lıraya ve umumi açık rr.a \'e ı ısa ı aya ımıza 
''"nu 320 mıbon lıra)a balı{; müskiılfıt getirir. Bu endl§eler· livetli mlkdarda hububat ithal 

C lı>or. Bu açığın Amerıknn yar oen tahdit tcd~ırlerlne v~ bütçe etmek mecburiyetinde kalmış. 
ll!ıının Auupa ilzerınden J...-ul· mU\·nzenesizlı.sınc. ve dovız borç tık. Bugün ise yalnız huhub:ıt 

1 ed 1 ~toklarımız l ,5 milyon tona ya. an kısmıyla karşılanan mık 1 arımızın t ıycsıne matuf o an· 
-ıtı 133 mıl' on lira olduıtunn l;:rını yukarıdaki izahlar \'e rn· kındır. Keza pamuklar s:ıtılamı-

~ ö varak \'e clcle kalacak denllivor. ~ e, 187 mıl)on lıralık kısmı kaml?rla ~ide~mis ~~duğum ka· Yalnız Sınai Kalkınma Ilankası 
ınevcut do\lz 'e :7apılnn borç naatındeyım. llerı surülen mulfı yeni kurulacak p:ımuklu mensu-

'2 nınaıarıa kar~ılanmıs bulun· h:ızalarda döviz \'e altın stoklu. 
a .. adır. rımıza taalluk eden kısmını da cat fabrikaları için 36 mi!Yon Ji. 
ı ralık kredi açmış bulunm:ıkta· 9

;;2 · 1953 deuesine gelince ı;ımdi te~rih edeceğim. Arkadaş dır. 133 hin if kullanacak olan 
e t1cvreyı henuz yaşamaktayız' ıarımızdan bazııarı hu rezervıe ııu ycnı Iabrikaı:ırın bir kısmı ~--~_,~~=~·~~~=~,:;:;;:.z~ ........ Jıı.l&&-.;~~JJ~U.L~;;;:~:r, ... 
~~ de\renin temmuzdan kasım~ rimizi Türk parasının me.sne,t!e 1053 yazında faalivcte geçecek Solda, •Yelıı:ıze• mecmuasının telif hakkı öde.)·erek \'e mulıarrlrinden müsaade alarak J6 Temmuz 1952 tarihli sayısında neşre başladığı •Terkedllmis l\lelek• tt~r be~ aylık kısmında ihra- rt ara.sın~a "" hattA b:ı ır :ı ı,ö· \'O memleket pamu~unu bizzat adlı resimli romanın ba5Iangıcı. \"e sağda ·Hürriyet• gazetesinin 30 E~liıl l!l52 sn)ısındn ne§re b:ı lanan •Metruk l\lelek• in ilk giın çıkan kısmı. Çekilen 

3a9n elde edilen dôvız mıkla· rderek .rn~ttalü~ahbrı1nı bu k 
11 

c\er- l~lcvrrek kıymrtlendirecektir. prot.cstoya rağmen ·Hürriyet• bu romanı hAla t,.r ika etmektedir. 
2 ınıl)on lıradır. Bu kadar en ~uru~ S .u u~ma '

3 
• Elimizdeki stokların satılması rr H • • 1 h • 

e acat yapmış bulunu) o ruz. El· 119114 ten ko~cekbı dlu~y~ tc . k .ki· mevzuu na geliyorum. Esef ve • • f s 1 a , 1 n e 
~ ltıcvcut kabılı ihraç stoklar, er nden. a an u tı.ya ve ana teessürle şunu kaydedeyim ki, u rrı, g az 
ı.ı, llııl:7on lıradır. Bu miktarı ate ~ugUn ne tatbıkat ne de hükOmetln mali ve iktısadi du· ,, 

<alade ıhtı)atlı olarak hesap nazarıyatta yer verıl.mektc oldtu· rumunun fena Ye ihtiyaç içinde 
Orıız. Yoksa rahat rahnt bl: ğ~nu ve bunlara ~Ulnhabsırkafd ,,e bulunduğu, malların çürumeyc 

~ar d k U kü d Ih dıye vasıtası nazarıy e a ı ıe;ı mahkOm olduı;u "Olundakı' par. b . ' ., h kk A ld eme m m n ur. . t b .. tti k 1 t . H l 6 ,, 

•l 1 olarak hesap ettığımiz hal nı_ e aruz e rme s erım. a tizan neşriyatın milli menfaat· 1 r a 1 a "as 1 aç 1 1 
, boy lece, ı mılyar 292 mıl· botyllbe' ol ut nca buü me\t ~bu.t1arın1 dal ler aleyhindeki neticeleri görül 
~ lıralık bl ıh a kabili ·eli m ır e~evv ce :ı 1 0 ması mastar. Bu tarzdaki velveleli 
~ ort r r çd ) k kadar tabıi bir sey tasavvur 0 • neşriyat karşısında alıcılar te-
li a a aa çıkmakla ır. Bu mı Iıınamaz. Şu halde meseleyi, bu 
ı dr,!'ll1 ı deue)e aıt Amerikan altın stokunun sarfı meselesi reddüdo dilşmüş, veyahut istif· Haftalık •Yelpaze» mecmuası l s;,rısında, «Grand HotelD den ik 150 bin liralık bir zarar ziyan I mek hakkını haiz oldu~u kana-ı alındığı sabit olmus•u. 
t,,~..,, nın A\rupa ü,zerınden na göstermeyi kendi menfaat- sahibi AUıettin Kıra!, dün İstan. tibasen. ııTcrkedilmls MelekP i· dAvası ikame etmiş ,

0 
ihtı)ati atlndedır. Fakat bu seferki userbest ik-ıa-aııııa k ı Ik ı şeklinde değil, mahallinde sarfı !erine daha uygun bulmuşlardır. bul adliyesinde, allürriyeb gıı. 1 simli bir resimli romanı tefrl.

1 

tedbir olarak, mahkemenin cllilr Bu vaziyet karşısında herhal· tibas• kanuni bakımdan çok da llııl)o ca ı asga~la m ·~arı ~ an me~elesi şeklinde ortaya koymak Bu yüzden memleketimizin uğ. zetcsi sahibi Sedat Slmavı· ve ,.3 • ka etmeye başlamıştır. Aradan riyeb te basılmakta olan, tefri· de ya hakim her iki tefrikanın ha bliylik bir ehemmiyet taşımak lak n ıra) ı 1 .ve e ece ?· lazım gelir. Bu hususta en Heri d ğ ı F ., 
~te' .elde cdeceğımız senelık gayret \'e basireti gosterdiginıizi r:ı 1 1 

zarar ar mevcuttur. a- zctinın mes'ul rnUdilrü Samih bir müddet ı:eçtikten sonra, dlilr kayı durdurmasını istemistlr. da resimlerini bizzat karşılaştıra tadır. Dan aı;ılan diıva, hukuk 
bar ımkanları lek~nunun 1 rn nisbetler kafi bir vuzuhla or kat blltün bu menfi gayretlere Tiryakioğlu aleyhine bir dliva İ· riyeb gazetesi, 30 eylul 1952 cYelpazr.• haftalık bir mec- cak, yahut da bu tetkikatı yap· tarıhimlzde rastlanan ilk ctElif 
' 355 milyon lır olduıtu • rağmen, devre sonunda elimiz· kame ctmictir. Dhanın mevzuu tarıhli sa'lsındn a'nı romanı, mua, cHilrrı·~·et• ı'se gündelik bir mak üzere bir ehlivukuf tayin hakkı da\•ası• olmak bakım.rndan ~oru· a 

6 
• taya koymaktadır. d b' t b'l t k ı k ı w J " " 

C" rüz, İstihsal, kalkınma ,.e yatırım e ır on 
1 

e s 
0 

ma 
1 

·a mı· şndur: •1\Ietrıik l\Ielek adiyle tefrika. gazefL' olduğu i in, •HliriyelD, edecektir. (cYelpaze» mecmua· d:> !:ıilyilk bir ehemmiyeti haiz-
.~ten seneki tediye muvaze- ı.ıc ı'Ignı· maddeler ,kı~·met itiba yacaktır. Yug?slavyaya ve İlalya Bundan bir mUddet evvel A· ya kalkmıştır. uHUrrlyeb teki tefrikaya 76 aUn sonra bac!amıc sında ve uHUrriycb gazetesinde dir. :bu davada Al~eıtiıı Kıral:.1 .,.1 ~ ya mUhlm mıklnrlarda hububat • ,, ,, 
(ij ın ıthaltıt dışındaki açığını ri) le umumi ithalAtımızın 1050 satışları yapılmıştır. Bugün da· ı lftettin Kıra!, ita!,> ada intişar tefrikanın en ufak teferruatına olduğu halde, halen tabiatiyle neşredilmekte olan romanın kli vekaletini uzerine almış bulu

eden 54,8 mllyon !ıranın, de yüzde 58 ini, 1951 de yüzde hi bir partinin satışı tahakkuk eden cGrand Hoteı. isimli haf· kadar kendi satın aldığı roman cYelpazeı ~i geçmiş bulunmak- selerini yukandaki sütunlarda o nan İsmail Kemal Elb.r, uzun 
de bulunduğumuz bu derıc- 59 unu rn-2 de yüzde 65 ini tes etmiştir. Goruyorsunuz ki, satı· tnlık resimli mecmua ile bir söz- olduğunu gôren Aiaettin Kıral, tadır Bu cihetle açılan davada kuyucularımız da mukayese ede yıllardır telif hakkı mese1"leri-
e aynen tekerrür edeceğıni 1 kil etın'ektedir. şı en ağır \'e gU~ olacak denilen 1 i AlAettin Kıral, 'Hurrlyeb gaze'. bilirler.) nin hukuki cephesiJe a18kalanan 
', edecek olursak, bu )Il lt-ı Merkez Bankamızın elinde İ· esme akdctm ştir. Bu siizle§l?le· ı haklarına teca\ Uz edildığini be- ıHilrriyeb gazetesinin evvel· bir avukat olduğuna gore dftva ~ zahirenin bile !atıs imkanların· A K 1 hibl b il lesi tarafından, kendisine hem ' -d tahsıs edılebılecek miltta .kinci Dünya Harbinin başladığı da herhangi bir aksama yok· ye gure, ıra • sa u un· ~an ederek, gazete) c bir protes- ee yaptığı, diğer bir •serbest Jk nın çok al~ka çekici olacağı ta:1 1

iarıdan mal satın alabılmek sıralarda mevcut altın 26 ton· du u cıYelpazc rnecmu:ısında,, to çekmi~ ve tcfrıkanın durdu- maddt, hern mane\I zarar ika tibas. ın dedıkodusu hAIA hatır· mın edilebılir. 
llını 1952 - 1953 devresi için dan ibaretti. Bu mikdar. harbın tu~emleketimizin iktısadi cihaz ıGrand IIotel in bUtUn resimli rulmasını istemlstır. Fakat •Hür edildiğini Uerı silrmektedlr. Jardadır. Geçen )ıl, kahraman as •Yelpaze - Hfirriyeb davası, 

asgari bir hesapla 1 mılyar başlarında İngiltere ve Fransa ı b k d k g is öl romanlarını iktibas etmek hak· riyct gazetesi romanı neşre de- 1 ocak 1952 de mer'ı,>ete gi. kerlerimlzin Koredekj savaşması telif hakkın sahasında memleke· 
lnılyon olarak kabul etmek hılkfımetlerinden alınan ve Yıl· a.nma a ımı~ 

3

~. ço , e~ v. kını satın nlmış ve mukabilin· vam ettiği gibi, protestoya ce· ren uFıkir \'c Sanat Eserleri• ka nı canlandıracağı ilan edilen ve timizi, medent milletler :.e\l)esi 
'1ı degildır. Şımdi bu mıktar lık borç taksitleri halen öden· ~Udefı ithalfı\a ı~:)acıç~~üırlkl~ ı de hatırı sayılır bir telif hakkı ''ap dahi vermemiştir. Bu garip nununuo sarıh maddelerine na. bilhassa cHürriyeb için hazırlan ne ulaştıran «Fikir ve Sanat E· 

devre dahilıne giren yani mekte olan 15 milyon sterlıng'. ıth~l \Yaj1 aca ı~. _un d k ödemeyi kabul etmiştir. «Yel· durum kar§ısında Alaettin Kıral zaran, Alaettin Kıral, tedbiri ih dığı iddia olunan o:Kunurl Sa· serleri Kanunu• nun ılk elle tıı. 
~~ hazıranına kadar tediyesi lik istikraz mukabili 55 ve itha· sad cı az an~ayı em;n e ke~e 1 

paze» mecmuası mukaveleye İS· haklarının korunması için ada· tiyati olarak, cHlirri~ etı; teki tef 'aşıa adlı resimli romanın. bir tul ur neticesini te~kil etmek· 
'..,~ &elen borçlarımız yekCınu Jlit ~apılamaması neticesi tera· ~::1:~~~~~~~ d:· mz~:;~~na hale a g~: tinaden, 16 temmuz 1952 tarihli lete başvurmaya karar vererek, rikanın durdurulmasını talep et Amerikan çocuk mecmuasını' an tedir. 

d e§ki! eden 225 milyon lira· küm eden 132 tonla birlikte dUn Urecektir. f ,. 'ki 1 p 1 d J ~ • -----------------
er ~iecek olursak geri)e 1 mıl )a harbi sonunda 213 tona yük· Bütçe hakkında as sh a arlisi i er eri uıiı ey ı•il~ada Hİİ111ayiş yapa11laı· ~,_;5 nıılyon kalır ki bu ithal se'mis bulunuyordu. Dış ticaret durumu dolayısiy· 
ı...~larımızla geçen sene itha Gôrülüyor ki, bu terakUmlln · h k f k'f d'ld' 

~ın "aptı"ımız tedi•eler ar:ı buvUk kısmı harp frfnde mem· le, 1953 gelir bUtçesinın ta a • ı ev 1 e 1 1 
a ~ t. J I ~ • kuk etmiyece~i yolundaki iddia· 1 
ra/kalnız 61 mıl) on liralık leketin isti~lsal \•asıtai v;d cihaz· lnra aellnce, e\ vela ufak bir is· maşı 1 incide) Maamafih Faslılar ölülerini der-

' bir noksanlık bulundu- lannın yem enmemes • " etn •· fıtrat '.•apaca"ım: hlm bin V dit d k fi 'h ı .. d ki · ı tı i:osterir. şınıp erıtilmesi pahasına ve mec 6 ua e mev u ar a gom il erı çln tam rakamı 
6>ıe tas 

1 
k' buren hlisıl olmuıı bulunmakta 1951 yılında ilk bütçemizi ha· meyanındadır. Partinin genel tesbit etmeğe imkfın bulunama. 

ırı. a\•vur o unuyor ı sa:ı d zırl:ıdığımıı zaman gelirlerimizin sekreter vekıll Fas'ın maruf tile maktadır 
-'<IS nıasası başındayız \'e bil· ır. . . yüksek tutulduğu iddia edilmiş- carlarındandır. J~nsız hUkume- · 
,.borçlarımızın hemen tedıye- .. ııarbı~ nıh,ayct buım1ası vüe ti. 1951 mali yılı sonunda 8 mil· tinin kararı~ le Fas Ticaret Oda- Burada merkez polis karako-
.. tenınektedır. Halbuki borç. dun:ra pı)asa arının açı ması • yon liralık varidat fazlası sağ· sından ihraç cdılmistlr. Gazete- !tında bulunan cesetlerin sayısı 
llıııın h 1 bu d . . zerıne 1945 yılından 1050 yılı· ladık. lerC' göre bu milliyetçi liderler, tam 50 tanedir. '* "'utıak epösdın n • evre ıçıtn. na kadar bundan 81 tonu elden Öl J ı ı l\1 l'd 
"' çölde kliin bir Fransız ı'leri ka- en er n nı ııınn ev ı a enme~ı zarure ı . . 50 Bu iddialar 1952 bütçesinin b'h' . d' ' t "lkarılmıc 'e me\ cudu lO ma il . rakolunda enterne cdı'lmiclnrdı'r. okııtııl:ı"ak h " ıs mevzuu değıl ır. ha • ~ d . takdimi sırasında tekr:ır erı ~ ... ' 

1t kısmının vadeleri blle ~~s sonun a 
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tona dlışmilş· siirilldli. 1,551 milyon liralık ge l\Iilliyctçi liderlerden başka Fas, 11 <'l'.H.A.) - Frnn~ız 
e ~dllmemistir. Bu dewe 1· r. lir tahminlerini senesi içinde 80 F:ıs Komlinist p:ırlisine men~up makamları, nıktı hıılan son kanlı 

Odemek mecburi•·etindc Dinaenaleyh eğer bu mevzu milvon lira arttırdık. llalen bu bfrrok c:ıhıs da tc"kif edllmı'ş. hfıdi~clrrle ilgili olarak muhte. lo.:~lldur..,""UZ mtktar ~sadece son gunJerde sahit olduğumuz na .ı'f&vet""n 20 mı·i"On lira "J. ' .,, • 
'q 5,..... " , ,, ... tir. Bunlar meyıınınclıı Rus tabii- lif şehirlerde yeniden geniş tev-ııııı~on liradır Muamelesi neviden tenkiUere Hiyık bir mev ''arınd:ı Cazla "clir tahakkuk et. "Clinde oldu"u blldir'ılen Tama- kifler ynpmışlnrdır. ~ · zu idise keyfiyetin bugün mu- " J ,.; 1 

'Ilı eden bir tuccarın borç halefette bulunan parti mensup mlş bulunuyor. ra Us adlı biri \ardır. Dl~er taraftan. son ~iinlerde-
ı aJt Odedıkçc yeniden istik- !arı tarafından 1946 dan itiba· Du seneki bUtçc münasebetiy- Fransız umumi \ıılisl Augustin ki hliclisclerde ölen Faslıların 

111detmck imkfınını da elde ren ele alınması lazım gelirdi. le bu iddıa yine ortaya çıktı. llu Gruillaume, geçen pazar ve ııa- ruhuna bUliln Fas camilerlnrle 
d hılmek lazımdır. Böyle Bu noktayı arıkladıktan sonra iddinlar her yıl, önümüzdeki yı· z.ırtesi karışıklıklar sır:ısında IC\ licl okunmasına karar veril-~ır hahıs mc\'ZUU olmasa ' ı ti ı d r.ımız mi~tı'r l · bf d it t ki ı ın şar arını naz-ıra a ma 1t> öldiirülen 4 A\fup:ılının dtin " ' ~ınc elımızde 1 mil•ar 75 mese e;>ı r e ıı ın s o arı • h . . b 
on " le paramızın i~tira kabiliyeti a· ~eklinde atalı bır mucıp se e· tertiplenen cenaze törenind(' 40 

lıra kalı) or ki bu mlk· rasındııki münasebetler bakımın be dayanmışlardır nı hlila da bin kişilik bir k:ılnbalığa 'erdi i 
e lhaı~t ihti)açlanmızı tama dan tetkik edelim: buna istinat ettirilmek istenil· demeçte. hüki'ıınetin asayişi mu
C karşılayacak hır miktar- Altın stoklarımızın 26 ton gi· mcktedırler. h:ıfnzn etmek nzminde olduğunu 

< ~en senekı ile ar:ıdakl hl dtlşük seviyede bulunduğu Bu kanaatle bulunanlara hatır söylemiştir. Ilıınunıa beraber 
Ş l mıhon liradan ibaret· l9J8 ~·ılındakl toptan ecva fi. !atmak isterim ki, onlar her yı· mC'mlckette bariz bir lıuzursuz-
. Unu gozo· nunde tutmak ge· " tiJ ı U ld 1 N ı k J kt d' JI fi • ı. yat endekslerini ıoo itibar eder ın şar arını nazara a ı ar. • e· u ı:ıvası esme r ır. a a so-
• "'1 bir senedenberi, llberas d h · l d ~ k d d k ı h"d' sek altın mevcııtlnrımızın en yilk tice e ta mm eri oı;ru t'ı ma· ntın a cerey:ın r en nn ı n ı-ııı ~tcnıinin bu memlekette Sf"k seviyesini bulduğu 1945 SC· clı. Diz bu şartları na1ara alma· ~cıcrde, hnlk grupl:ırıylc Frnn
t~ edilemi)eceği, ergeç it nesinde bu endeksler 446 ya ylik mış olalım. Tahminlerimiz doğ- sız Emnivct kuvvetl<'ri nrasınrl:ı 
~ a tahditler ~ apılacağı §3· selmiş \'e bin netice paramızın Is ru çıkmıştır. Şu halde bu itham, vııkııa gC'lcn ç:ırpı m:ılarda en az 
ın de\·amı o zaman lthnlll· tira kabiliyeti 4,5 defa dUşmUş· bu iddi:ıları, bu şartları nazara 20() Arap ölmllstür. Ayrıca, bu 

~:uılllemış bir hız \'ermiştir. tür. alarak mütaliıa S('rdettiklerinl hadiseler G sı Fransız. biri fs-
rıar, son santimine kadar Olsa olsa, tenkiller, bu ihtl. söyleyen ve mlitalliaları hakikat· p:ınyol olmak iizere 7 Anupalı-

~ 'lliekı parayı ithalatta kul yatlarımızın yerinde sarfedilip e lerlc tekzip olunanlara r<lcidir. nın hııvatına mal olmustur. 
l~:r. lfattA J:et('n Ağustosta dilmediği hususuna taalluk et· Bu yıl kullnndıklan parola şöy. i tlkliil \e Komünist partileri 

ı GQ mıl)on dolara kadar melıdir. Bu takdirde herkesin ledir: Tediye muvazenesi açık. kanun dışı lliın eclilcll 
\ dı ve o ay 38 mılyon dolar kendi de\·rının hesabını Yerme- tır. Binaenaleyh \'aridat tahmin C:ısabl .. , ne.", 11 (A.A.) - Fran, 

L erdik. Bu verdij!ım misal, j ı ı h kk k t 1 k d' " " ~QlU si icap eder. htiyatlnrımızın a· er ta a • u e m yece ıyor- •ız m"'k ... mı~rı, 12 komilnlst ele-" \'ati) ete duşta •üm iz 1 ,, u " " 

'lld zami mikdarı bulduğu 734 mil· ar. başısını Fr."nsa"a sürdükten ve • aki şa.>iaların mıhrnk " J 

ıı ,>ondan 526 mılyonu, kendi de· Devlet gelirleri tediye muva- İstikltıl p:ırtisinin b:ı<:ta gelen • nı te•kıl eder. Dundan ı · d 'h "k dd l · 
• ., \'ır erın c, istı ı., mn e erıne zeneslne dayanmaz. Devlet ce· ıclarecilerini te' kif ettikten son. • aylık açık on küsur mil· f d"ld' g· · d ld ıt h ı· d 

• dl sar e ı ı. ızım cvra ı1;1ımız lirlerl bir bütlin a ın e memle· r.", Komünist partisi ile nüftı7.lu ı tQ ve geçen ay 2 mil· ik " 
ıı 1 m dar, 420 mılyon liralık bir ket ekonomisine istinat eder. isükl51 parti ini knnıın dışı ilan •n~ ara kadar indi. nıı .. ay k tt 'b tt' k' bl b dl . b biltü Ü 

'"V ıyme en ı are ır ·ı, z; un· Te ye muvazencsı u n n etmişlerdir. 
1eı..· hın lira ilerdeyiz. Onü ları müsmir bir ithallit bünye· cilz'iılerinden biriidir. Aksi hal· (")lnnlf"r·
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1
•

1 
300 n ... ı··ık•cldl 

, "'
1 avlar. neni• mikvastn · · · d 'k d. 'h ı • 0 , , .~. " ~ 

• t b ., sı ıçın e, ı tısa ı cı aı anma. de bütün de\•Jct gelirlerini, tedi· Ka""ul,:ınk,:ı, 11 <A.l'.) _ Son ~l er ktımU n\ları olacaktır. sarfctt·k .... 
h sat16 nıevs'ımı'nn g""lrlı'k. )n 

1 
• , Y~ muvazenesine bir emsal tat· ı:ünlr.rdC' vukıı lıulan karışıklık-

Fran~ız makamları bu dini me 
rasim dolayısıyle yeniden ba:ıı 
h5di elcrin vukuundan endişe 
etmektedirler. Bunun için biitün 
bii) ük şehirlerde polis teşkillitı 
ile askeri garnizonlar İıazır ol 
emri almışlardır. 

Tunusta lılr olr.lde bomba 
patl:ıılı 

Tunus, 11 (Anka) - Diln ge. 
ce yarısından biraz sonra, Tunus 
şehrinin merkezinde bulunan bir 
otelde bir bomba pallamı:ı ve 
otel tamamıyle harap olmuştur. 
Sus limanında ise Fransız ma
kamatı, Tunus - Sus dcmlryoluna 
sabotaj teşebbüsünden sonrn, ye. 
niden gece soknğa çıkma yasağı 
koymustur. 

Rabat'a ~ ürü3 üş 

Rahat, 11 (AP.) - Bugün 400 
kadar Faslıdan müteşekkil bir 
grup Rahat ilıerine bir yürüyüs 
yapmağa teşebbüs etmis e de, , 
ı>olis tarafından da ıtılmıştır. 100 
kişi tevkif edilmiştir. Bu yUrU
yllş gôsteri maksadı~lc tertiplen
mişti. 

" ' ... Altının. kasalarda saklanmak h ~ f bik etmek suretiyle gayet basil 
1 
!arda iilcıılerln sayısı hemen e-

a evkalfıde metodik h('sap. tan ziyade, iktısadi hayatta va· bir hesap ameliyesi ile tesblt et men 300 c kadar yilkselmistir. C.H.P. Beyoğlu ilçesinde ~ilan ve i~i çok sıkı hesa· tandaşın yaşama ve istihsal sevi- ınek m!iınkiin olurdu. Dış ticaret 
6 lıYan mecuı lnsanlar ola yeslnı arttıracak istıkamette kul ile ilgili blltlin gelirleri, de\ let l:ırımızdakl stoklara, yapabilece 

• ı 1 nıilvonluk bir açığımız !anılması yerinde olur. \'fırldatının ancak ~ üzde 25 ine ,imiz ihracata bakılır. İthalat fi 
~ nu kabul edıyoruz. Bu Altın ve dö\·lz ihtiyatının ka· tektıbUI eden 2 mll~arhk bir htit yatlarına, ithal.ıt b dcllerinın ö. C. il. P: lleyoğlu ilçesinin Tak 

hu hr aha ı:ôrc. gec ... n salarımızda en fazla bulunduğu çc için, gelır tahminleri tah:ık· acnmc vfıdekrine bakılır, ith:ıliıt cim bucağında yeniden baz.ı fs-

istifalar devam ediyor 

Güney ı\frlkada ırkçı bir 1) nset takip eden Başbakan l\Ialan hfikumetine kan:ı eski umumi 
\'alinin oğlu 36 yaşlarında Patri eh Duncan bulunmaktadır. P. D\lncan bu münasebetle en clki 
giln bu siyaseti protesto mnksnclile bir nümn)iş tertiplemiş ve buna kendislle birlikte iki 
beyaz kaılm, dört beyaz erkek, on sekiz Hintli \e ırkçı siyasete karşı sauşile tanınan l'IJnhat
ma Gandi'nin oğlu l\laııllınl Gaııdl de iştlrAk etmiştir. Bunların hepsi te\klf edilmiştir. Re· 
simde Patrich koltuk değneklerile polisler arasında görülmek trrllr. P. Patrlch'ln ü~ ay e\\ t'I 
geçirdiği bir motosiklet kazasında a)·ağı kırılmıstı. Nümayişçiler caddelerden g~erken bulun 

) erliler kendilerini coşkun bir &ekilde alkıslam15Iardır. 

l(eııya a 200 Jffaıı lflaıı tevkif edildi 

ll 'l kalan borçlardan 2:.!5 devirde, memleketin lktısadl \'e kuk etmıyecektir, iddiasının ha- rejimine bakılır. D!inya fı)at'a· !ifalar olmuştur. 
• l ra örlcvecc iz, iıstelik içtimai scfaletı de en ileri dere. kikatıe ilgisi )Oktur. Gelir tnh· rına b:ıkılır. İlhalAtın azalması· Dun ö rendi lmize göre bu 

1 enek! kadar da ithalat eede idi. Bugün, altın ve döviz minleri yapılırken yalnız tcdne nın \e)a ço •almasının dı er r.e· ocağa ka)ıtlı olan Garsonlar Sen 
> 1r ız Bütlin bu he apl~r. ihtiyatlarının eridiği hakkında muvazenesi açık mıdır? Kapalı 1 Iir kalemleri üzerindeki t cir· dıka~ı başkanı Mehmet Dilman 

r •ını r iktisadi \e mali yaşa)ış se\iyesi ,iş ve istihsal mıdır? Buna bakılmaz. Yapacn !eri ne olacaktır" B ına bakılır,,·e on ı' i arkada ı ilçe te kılatı 
11

111 
ale'l:himizde oldul!u hacmi, dış tıcaret yekQnu, büt. ğımız lthalAta bakılır. İhrac:ıt 1 \e daha birçok amiller nazara a· na a)rı avrı mektup göndererek 

daki şayialnrın ne kadar çe geliri, memleketimizin şlmdi- 1 hacmindeki gelişmeye, ihraç mal lınır.D istifa elliklerini bildirmı~lerdir. 

f ngiliz kU\'\'etleri Kenya da, ~iku3 u kabilesinden \'e 1\lau l\lau'lnrdan tekrar 200 kisi te\•kif 
etmislerdir. ingiliı. ııolisl nezaretinde iki )erli cezae\ine götürıi Jurkt'n be::; Klku)ulu tarafın· 
elan kaçırılmıştır. İngiliz re mi makamları Kikuyu kabilesine mensup her şah ın birer hu\l)d 
'arak:ısı taşımasını emret mi tir. 1 akalanan ?'llau lau'lardan bir kısmı ) arın idam edil rekler
rlir. idam hıikmlinun lau l'ılau'i:ırın l akalandıkları yerlerde infaz edileceği bildirilmektedir. 
Re imde in.;iliı.lcre mensup l erli polisler bir mısır tarlasına gizlenen l\lau l\Iau'lardnn bir 

katını yakaladıkları sırada gorülmektcdlr 



" u • 

( İKTİSATvE PİYASA ] 
Denizcilik B·ankası navlunlarda 

tenzilat yaph 
Denızcılık Bankası ıthaliıt ve ihracatı Turk ı;cmılem le yap. 

mak uzcrc na,Iunlarda muhtelıf indınncler ,>apmı~ bulunmak
tadır 

Bu arada, Şımal Kontınant Londra \e yabancı Akdenız lıman 
)arından Turk Jıemılerı ıle gelıp istanbulda aktarma uretı,1le 
Karadeniz \ e Marmara lımanlarına sc\kedılccek ) lıklcre, a) nı 
lımanlardan gelıp izmirdc aktarma edılcrek Akdeniz 'e Ege de-

n z:ı 1 m.ınlarına e\ kedılecek ) uklerc 'c Karadenız, Marmara 
lımanlarından getıp İstanbuld.-ı, J,ge \C Akdenız limanlarından 
gclıp izmırdc aktarma cdılcrck Şımal Kontınant Londra \e )a
bancı Akd<'nıı lımanlarına Se\ kcdilccek ) lıklere dahıli navlun
Jardan l Uzde 50 tenı.ılat ) apılmaktadır. 

Ayrıca hu usı anla~ma 'e,7a gcml kıralama suretı) le sür'at 
postaları \e )tık <'l bileti ile yapılan naklıyattan fa,>dalanmamak 
~arlı,> le umumı l uk tarifesindeki navlunlar uz:erındcn ~ uzde 15, 
ytık, h:ısun po t.alarında )üzde 25 tenzıl:ıt )apılmaktadır. 

Pamuk ihracatı 
Bu yıl az 

Zahire 
Fi atlan 

lzm r Tıcarct Odasından bıl· Dun Kaınbl)o Borsasında mua 
darıldı ıne sore 1952 ) ıh re kol· mele goren tabullenn kapanı~ 
tesındt'n olan pamugun ihracatı- fıatları aşağıda gostenlmıştır: 
na ekim b ından ıtıbaren bas· ,.. 5 falzlı M. M. 1. K. ı. 24.40 
lanmı tır. !ıradan, 941 D. D. Y. V. 109.i5 

Bu tarıhten kasım sonuna ka· !ıradan, 951 1stıkraı.ı 110.iO lı· 
dar 16 6 mıb on !ıra değerinde radan. 
6261 ton pamuk ıhraç edılmiştir. <ö 6 Caizlı 948 t tıkı.ızı J. 

1D51 )1lında a,> ni devre içın. 114 80 lıradan, 947 hazine 113 
de pamuk lııracaalı 23.6 mıl~on liradan. 
lıra değerındc 7319 ton idi. <ö 7 l\I. 1\1. 1. 24 50 !ıradan, 

Bu suretle geçen sene) e nıs· il. 25.35 !ıradan, il I. 25.50 lıra· 
betle 7 mıl:ı on lıra değerinde dan, I V. 2-1.40 lıradan, Zıraat 
1058 ton az ıhracat :)apılmış bu· Banka ı il. 115.45 liradan mua· 
lunmaktadır. mele "ormUştur. 

Dığer taraftan bu muddet zar K • l"ıl 1952 \ YI tclxnı; YA· 
fında en fazla ıhracat Alman)a· n.\M ı l 1,K1'~1.ERIJEN IZl\lİll 
.>a :ıapılmıştır Ll.l\1.\:'1:1!\0ı\ Y.\l'lt,ı\N 

\iman) ala 8 3 mıl~on lıra değe ITH.\I, \1' 
rınde 3252 ton, Frnns:ı:ı a 3.1 mil lımir 'fıearet Odasının tnnı.ım 
:ıon lıra de ermde 12 milyon ettiğı ıstatıstıklere öre kasım 
ton ıhr.ıC'at :,apıJmışlır. 1952 a:ıı ıçınde fznur limanına 
Pnmuklanmız a.1 ı ıca, A' ustur 29 ) abancı lılkeden 13.086.326 

:ı a, Fınlandı:ı a, Hollanda, İspan- lira değerinde 27,876 ton muhte 
\a, İs\eç, İtal:,a, l\laearı tan ve lif emtia ithal edılmiştir. 
Yııgosla\,>a,>a ihrac edılmistlr. A:ırıca kabulU muvakkat sure. 
iZl\llR İTii J,ATÇllu\IH HAK· li:,le de 520.662 lıra değcrınde 

KINO \ YERİi.El\" KAR \R 544 ton ihraı; emtiası amtıaliıjla· 
Ekonomi \ e Ticaret Bakanlı· rında kullanılan maddeler ithal 

ğı, Jzmlr ıthalatçılarına aıt ithal edılmıştır. ı 
musaadrlerınin İ tanbul l\Ierkez Bu ıthaliıtııı madde ı:rupları· 
Banka'\'i kanalıylc :ıapılması yo na gore başlıcalarının mıklar ve 
lunda bir karar almıştır. Bakan deseri şoyleclir: ı 
lıgın bu kararı içın: İthalat iş- i\tndde ı:rupl:ırı Tnn 
lerını uzatmaktan başka hıç bir l\lakınc, motor 'e aksam. 
fa) dacı ) ok denllmekte 'e tica· farı 
rı çcn<'l rd<', umumı}Ctle bir \ğaç, mantar \C mamu· 
ho nulsuzluk ıfade olunmakta· liıtı 

2634 

7458 
dır ;\ladenı )a lar, akacyakıt 

Jl.\l,IK u.ı 'ı; \G irLllil \e nıu takkatı 9088 
1111 u.ı ~laaclin 'c mamulatı 1608 

Balık mev ımının başlamış bu Kahve 151 
hının ebebıslc, dalyan sahıp. De,let ıübarı~le başlıcalan· 
lrrı balık a ı 'e a~ ıpliğı lemi- nın nııktar \C değerı de şo~ le· 
nınde ı;lıçluklerle karşıla~makta dır: 'l'on 
dırlar. J)e\ Jet Kilo 

Vaki müracaatları nazan Hi- inı;ıltere 047 
hara alan r:koııomı \e Ticaret Alman,>a 1523 
Bakanlıt:ı bu mevzuda yenı ka· Danımarka mıo 
rarlar almış bulunmaktadır. .\ nıstur.> a 3ii0 

Bakanlık 1!5 11 1052 tarihine Isveç 4474 
kadar muracaat elmıs bulunan İtal~tı 2858 
ıhlıyaç sahipleri ıçın. \esalk mu Suudi Arabistan 8456 
kabllı 'eya akrcdıtıfli ılhal mıi· Diğer memleketlerden 5361 
saade i hakkını tanımıs bulun· 2i876 
maktadır -o-

1 hraC~~mU Dış memleketlerden 
Gelen teklifler 10 aralık 1952 ~rşam.ıJa gil· 

n ı Tıcaret Oawndan F.O.B. 
1642961 Jıra değerinde 51 adet Standard lUetal \\'ork 1.lmited 

h d t · ı 17, Fnlkland Bridgc 
menşe ~a a e namc:;ı a ınmış. r. b ·ıııı·NotsT N 
tır. 1 .om ay ' • . A • 

Bu arada \iman) a:ı a 384l6 Kurı;un levha ıhraç etmek U· 

Jıra det:er nde 14562 kg. oğlak ~c~e ilgihlcrle temasa geçmek 
derısl, 2iilll lıra det:!erınde 21 ıstı> orlıır. 
ton iç fındık 187 !ıra değerin· Anlrllo Ca sese 
de 30 kg. tırİık; ' \'~a l '.Cironi ı.7 • 

Anıstur~a:ıa 763058' lira de· Fırcnzc 414/11 \l.ı. \ 
ğerınde 155423 kı;. :ı aprak tu· Gilmruk ıthalatçıları ılc temas 
tun etmek ıstemektedırler. 
Danımarkaya 2-Q31 lıra dt? e- mahli ements ı:iroC'lıau 

rır.de lil31 k". ıç fındık 4;:ıo • t. Christophc • s . le • Nals/ 
lıra de erınde., 5 ton acı 'çckı . rr. \~SA 

s 
İSTAlliBUL BORSASl~I~ 

11.12.1952 

S r n 
1 :ı D~lar 

100 FTını z f"ra~ırı 

ıoo ı. rtl 

ı O t.vıert Fra ırı 

ı O F or:n '18 ıı 

ı o Rılt;ıka franrı 

ıoo Drı ı 

ı o C•k 

Sıvaı - E:rznrnm 1 
Sı u-Frıurıım :? 7 
l9U De TTO ıı 1 
ıııı:ı Dem ryolo IC 
~I M ~afaa lll 
M 1 &ludafaa 1 

'! 1 'I afaa 11 
'I 1 \! iafaa llI 
~ M afaa TV 
Z raat Rankuı J 
ı Z raal B. 11 

Erı;anl :: i 00 
t'kram 7ell lD !! ::ı.7" 

tkra ' '\! :11 dafaa ::' 40 
fkram T~I 00 D Yolu V. 100 75 
19 ı Tahvıı lt0.70 
ıD !! Z R Jtl 103 115 
10•:ı Z rul B. ıv 1 &S 

.,~4.5 FAİZLİ TAJn1LJ,ER 
19t'l Tahvı ı 1 ~.7 .. 

Bı\l\'KA HİSSELERi 
"rku na t 
Gara ti Danlcuı 

İı Barı\:a•ı N. 
Yaııı Krtd B 
T. Tıı:uet B 
Anlan C me.aw 
Sark D~ rmenlerl 
OADU lı D. 

::~3 00 
11' 00 

11590 
1 '00 
c.·s 
t500 
27.00 
'ifll!OO 

Ob' ;:aayoıı Ana ı O 50 
~ &O hluı And. 64. 50 

r ARiS BORSASI 
ALTI~ FİATJ 

( l) K lo a ın 49<H O FR 
(6) Dolar <lflJ l R 

SERBE'iT l'll'AS,\ DA 
novizum 

1"' • 
11: 

~-

' 
flOR co\ H RICf 

J İATL.\Rl 

41ll 41."S 
u •o u 60 

AL1 iN FİATl.J\RI 

l 
Al,TL"\ BEŞİBİRI.İKI.lm 

' 
A 
\ a t 

D. H. A. AJanu 
.................................... 

E!astık tul ve dantelden ka· 
dın çamaşırı ile lasteks m:ı.> o it 
hal edebilec<'k fırmalarla temas 
etmek ıstemcktedirlcr. 

l'nblyl 
4, rııe de I' \rcaılr. • 
Parls Se/l"RANSA 
Dolma kalem ihraç etmek il· 

zere ılgılılerle temasa geçmek 
ıstemektedırler. 

de . ,r-------------------------------------_, 
Fınliindı~ > a ısı:m1 lıu d~l:c· 

r nde 438 k". b ırsak, 1:!6 hın 
l s de.,erınde 600 ton aıçıçegi 
ku pe i. 

Fransa) a 22800 lıra degeri!l
d<' 9500 kg. )nprak ~u·un, 79055 
lıra değerınde 11 to:ı tiflık. 

Hollandaya 7 bın lirı dc0erın
do <:Sa!> k . ıç fındıit. 

Ticffı•et ve Zalıiı•e Boı•sası 
11/12/1952 

Buğda) yumuşak luks dokme Kılosu 
. Buğday yumu ak 
Arpa Çll\allı Samsun 
.Fığ çurnllı 
Mavi ha~haş Çll\ allı 

35~0-38 
31 26 
23 75-24 37 
21 50 

kuruş 

--------------------------- - - - 12 . 12 · 195Z ____,,. 

• modern Puro Sabun Fabrika· 
sında, devrimizin eıı müteUmil 
makineleri ile vo ·yepyeni bir 
formUıtc imal edilmektedir. 
• Yeni Puro cildinizi temizler, 
besler, kadife gibi yumuşak ... 1 

çiçek gibi taze yapar. 
• aivilce ve siyah beneklerin te· 
şekkülilna mani olarak cazibe 
ve güzelliginizı bir kat daha 
.8rttırır. 

,. ............... -...•.•••..•.•.•••••...•.. . ..•. ..........••.• , 
! ISA iLANLARf . 
~ ...... ~ ........ , .•..••.••....... •••..•.•..........•..••••. .....• ~ .................................. . 

OOKTORl.AR ! EML IC 
Doktor ÇIPUUT Cıld. Saç, Zub. H? S.\Tll.IK ın;T~~AltiU~~ 
rcvı miıtehassısı. Beyoğlu Posta Bına - • ırk_cc,ı~le, fabrıka, ardı· 
Sokak, Tel: 43353. yeye eı,·erışlı. l elefon: 23413._ J 

ınmK BN l'İTPsü - Rontsr.n muLAK('i OS!\IAN SU:SLÜ -
tetkık ve fılmleri çek ılır. Fatih, Her Dl.'\ ı emlak alım 'e satımı 
Tel: 23915. Telefon: 29974 

Ha tanın C\ inde portatif röntgen BOZKUH 1' 1;1111.AKll\' - Halıç· 
le fılmlerı çekilır. Gününde , c· tekı son kalan 3500 mel re f:ıbrı. 
rılır. BERK ENSTİTÜSÜ. ka aı a ı. Telefon: 83532 

nr. ı;utı· UEKElt - Tahlil Lft· 
boratuarı Fatıh. Tramvay Du· 
ra •ı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 

\Kii. - st:"\m llASTAJ.ı\ · 
nı alkolıkler, Tokslkoınanlar, 
felçlıler Daman Tedavi Kliniğın. 
de .>eni usul ve cihazlarla teda· 
vı edilmektedır Bakırkoy İncir
lı asfaltı No. 51 Telefon: 16 • 
184, l\luayenehane: Fatih, Fev· 
zıoa a C:ıd. 23011. 

'l~ \ l' Al'< ı .. rnA rm~A'l - lngı. 
lıı nulon kadın çorabı 375 ku. 
ruşa Mendılcı Sımonidc . 

BOZK\ It'I' E!\11, \K - İpotek ı 
nıukabıli 24 s ... :ıtte para yelışlı· 
rrr. 'l':ıksiııı, Abdillhakhanııt, 
Tel: 83532. 

l, \ 'JI A=" t\ \ Kl,h'A1' J.mt. 
TEU Galata ambarı: Tcl 41641 
Sırkecı ambarı: Tel: 24180. -

9 1'11, OSCC \danada doğanı 
Seyhan Amtı:ırı bugun 9 sube, 
30 acentası ıle memleket naklı. ı 
) at hlzmetindedır. 

IÜJDC - A 
cloşemelerimlz 

ne iktaş birinci futbol tııkınıının on katlro l! 

ı·rinci devre son o 
takım,arın vaziyeti 

Beşikta_ş en göz doldurucu takım olmakla beraber, 
birinci devrede istikrarsız bir futbol oynamıştır 

Buı;un profcs,> oncl lıgdc pıı
an cet\ clıne sore, Fenerbahçe
.l ı takip eden takımların vazi
,> cllen uzerınde toplu bır ,e
kılde duralım. 

Bilindıği gıbi lleşıkta~. bi-
rıııci de\Tcyı 13 puanla ıkinci 

1 
\'aZJs elle bıtırmış bulunmakta
dır. Sıyah • be,>az.lılar, esas itl
barıylc pı ofcsyonel ligin cn 
gOı dolcltırııcu takımı olmakla 

1 
beraber, bırınci devrede i lik
rarsıı. hır futbol oynamış ,.e 
bıı istikr;ırsız tempo, lig liclr.ri 
ıle arasında dört ımanlık hir 
mesafe m<'.}dana ı:ıctirmiştır 
kı bu kolay telfıfi cdllebılecek 
bir mc afc değıldır. 

Il<'sıklaş takımı, bıdnci d<'V· 
rrde hnkıkt klasını bır turlu 
bulamadı \C hu bocalama ken
dı ine ıki m:ığlCıbıselle bır bc
rahrrlığc mal oldu 

l':ıkat bırıncı d<'H<'Yi ikinci 
\ali~ ette bıtırnıesı, si~ :ılı - he
~ az takımın ku\\'ct bakımından 
geçen sene) e nazaran fltişuk 

olm:ısı dr.nıek değıldır. Birind 
deHe de\ anıınca bazı oyııncıı
lar fornılarını lnılnnıamı tardır 
ki, hu takımın umumi tempo
su ıızcı ınde nıucssir ol mııstıır. 

Eğl'r sıyah • hcya1Jılar, ikin
cı deHC'clc istıkrarlı bir tt'mpo 
tutlurabılırlcr e gene profe. yo 
nel lıgın en göz doldurucu ta· 
kımı halıııe gelebilırler. 

Galata aray takımına gelin
ce, sarı • kırmızılılar da birin
ci deuedc bir istıkrarsızlık 
içıncle bocaladılar durdular. 
Buna raI:mcn. islanbulspora 
karşı mağlup olmasalardı, klas
manda Be~iktaşın iıstunde ola. 
bilirlerdi. 

Sarı • kırmızılılar, birinci 
cleHedc hrmen hiç bir ınaçta 
\:ısalın üstune ~·ıkamaclılar. 
Heşıkl:ışı da, Fr.ııcrbahçryi ele 
yenmeleri ıııiımkiln olurdu. 
<)iııkıi her iki maçla da ra
kiplerinden claha ıııusaıt gol 

Yazan: 

Sedat Taylan 
•• 

pozisyonları yakalamışlardı. Bi. 
riııci devrede bılhassa Galata
saray hücum haltı, Reha nıüs· 
tesna, çok becerik&izdi. 

İkinl'ı de\ reye Galatasaraylı. 
lar ilmitle girecekler.. Takım 
da ~imdi derli toplu bir man. 
:zara arzetmcktcdir. 

\'efa, ılk maçlarında, netke 
:ılmasını hilrıı, hareketli bir 
takım halıncleydı. Fakat Deşık
taşa karşı kaT.anilığı gallbıyet
ten sonra, kendini şampı)onlıı
ğıı kazanmış bir takım halınde 
ı:ördıi , .e bu ı;ôrıiş ~ uzıindt'n 
blriııd de\ re sonunda dor
duncüliığii güçlukle kurtara
bılcl ı. 

Yeşil • bcyaılılar, ikınci dcv
rcıle a) ni hata) a duşnıektcn 
ıçtınap edıp mlitevazı hlr tem
po tuttururlarsa, şampiyonluğa 
ulaşamazlar am:ı. şampiyonluk 
için mücadele edecek iı~· takı
mın mukadderatı iiımiıule esas. 
lı hir rol oynayarak hakıkl kıy
metlerini oı t:ıya koyabilırlcr . 

Birinl'i deHenin en giıze ç:ır
pan takımı Kasımpaş:ıdır. llu 
mlitc,·azı takım çıkardığı haıe
kelli ve canlı maçlarla, geçen 
seneye nazaran ilerıye doğru 

esa~lı adımlar atmış olduğunu 
göstermiş bulunmaktadır. 

Beykoz, geçen sene daha fvi 
idi. Gene ayni canlı \'e cnerjık 
Beykoz olmakla beraber. hırinci 
dıı\'rede takımı biraz dağınık 
gördiik. Bu dağınıklık hllhassa 
hücum hattında daha fazla gö. 
ze çarpıyor. 

istanbulspor birind dc,•rcdo 
kunet bakımından geçen sene
den farksııdı. Hucum hallı. 
ınüd:ıfaaclan daha iyi .. Defan-

sın gt'lişigıizel oyunu hücıırıı 
tıattının netice almasını güçl:Ş· 
'irmektedlr. de 

Adaletten birinci de\TC t 
Jk şey bekleniyordu. FaJ;a 
nuhtelif sebepler dolayısıyte • ,c· 
takım beklenen randımanı dl 
remedi. Bu sebeplerin başın t ' 
isim yapmış oyuncuların ': 
kım taktiğini bir kenara b'!'e 
karak her birinin kendısınJı • 1 
rahat gelen tempoyu tercbıl 
etmesi ve bır de takımda 
isim yapmış fUtbolcoların heP~ 
sın in ıı~Tı a~ rı birer kapta 

11 
olmasıdır. Birbirleriyle O)~I· 
esnasında fazla münakaşa e ·c· 
) orlar Ye miıtemadıyen hakd' 
mın kararlarına mudahalc 
bulunıı)orlar. 

Çok bilen, çok ~anılır det~ 
ter.. Adaletli futbolcular ~· 
bilgıçliğı bır kenara bırak•· 
)arsa, ikinci de\Tedc takınl 11 e• 
kıkl kıs meli ıle miıtenasiP ıı 
tıcell'r alabilir. e· 

Profesyonel ligın <'n miıl r 
'azı takımı Beyoğluspord~~ 
Takım halınde bırinci de,•rc c· 
iyi O> un tarını seyrettık BU 

5 a· 
ııe hPlkı fazla bir §cY ~aP,. 
ını\':tcaktır Fakat siı.temll ç" • • e> 
lışıııa~ını aksatmazsa gelce.,. 
scnr.lercle klasmanda hi bir' 
zlyete gircbılir. ısı 

!ile' sımin talıhsiz takımı t: t 
niyettir. Canlı ,.c gayretli 0d3 
nuyor. Fakat hatlar arasın•· 
hiç irtihat ye işbırlıği yok. ~ r. 
kım hlicumda iken, mua,·ırı ~ıl 
muhacimleri dest<'kleme~irı~ ri 
miyorlar. Oyun kendi kal t\. 
onünde oynanırken hileum ~~
tı geri ile işbirlıiH yapa!11-'~ j,S· 
Biililn bu aksaklık'.u bır 5 d 
tC'msizllğin ncticesiclır. uuı~. 
Emniyet takımı, dokuz ı:na(ı1' 
t<'k bır gol d:ı~i . atamıY3~ır 
kadar :zayıf değıldır ,.c, -O· 
sistem tııtlı:.c edememeierı ~ • 
zilndeıı huglinkü Yaziyete cıUŞ 
miışlerdir. ~ 

1 lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk. llônları J 
~art· 1 - Kapalı zarf usuliyle komis~onda me\•cut evsaf ve 

n:ımesiııe göre 6 kalem iluç satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 30.12.1952 salı gunü saat 11 de Ankara 2 No. S•· 

Al. Ko. da yapılacaktır. d• 
3 - Evsaf ve sartnamcsi her gün ogleden enci komisyon 

'e İstanbul ı.v. Amirlıl:incle llAn kısmında görülebilit·0 
4 - Muhjlmmen bedeli 29900 lira olup geçici teminatı 224,5 

liradır. 

İngıltereyc 16464 lır:ı de.,erın· 
rle 2 ton ipek dokilntllsil. 25845 
Jı, a değerınde 5 ton Hflık. 

ts\ çre) e 16720 !ıra de.:t•rinde 

Ketcn tohumu ÇU\allı lzmıl -
Kandıra 
Kcndır tohumu Kon)a 
Kendır tohumu Hacıkoy 
N<'ndır tohumu Fatso 
Susam ÇU\allı 

68 50 
59.--60.-

130. -
141.--145-
162.-

1111:l\illlLCİ ~İ,IO:'\ i - :'llahmut 
pa :ı Oılberzacle karşısı l\ilçUk 
çorapçı Han No. 20. 

l u:\K TEUZİ'de ı marlama elbi· 
sr, paltt\ trençkotlar 8-10 tak 
sı.lle. TC'I: 49267. 

:oı İ>ltLCIU~ 
merıkan h:ısır 
"elmıştır. 

.M:ırpuçı;ular 
han. 13. 

Btı)Uk Şışeci 

ı lK \ ı\ ll' IJrlKATÖRı.ırnı 1 
her z:amaıı ele geçmez. Sıparışle 
rirıızı ev\elderı bıldırınız.. Y. Kal 
dırım 70. Galata. 

i 
t 

l 
" 

5 - yerli \eya yurda girmıs yabancı malı olacaktır. . . 
6 - Istt'klılerin belli gün ve saatten bir saat evveline k• 

dar haıırlıyacnkları teklıf mektuplarını 2490 sayılı k9' 
nun hükümlerine göre makbuz: karşılığında komisyon• 
'ermeleri. 

7 - Postada \'aki gecikmeler nazarı itib:ırc alınmaz. * <4680-19485) 
560 k . ba ır k. 

Is\ cçe 79022 Jıra cJc'leı ınde 
5 >J ton kepek, 9348 lir,, dege;-ın. 
de 240 adet :ı un halı, 36544 lıra 
dr rır.de 25 ton iÇ rındı:: 

Haha.> a 24971 !ıra deferınde 
HiO toıı k<'pek, 2il 72 ıı:-:ı değe· 1 
rınd" 3922 kılo tıftık, ıoıon !ı
ra dcserınde 10 ton balık) a ı, 
12421 lı a deg<'rınde 70 sandık 
yurnı:rla. 

Llıbn~na 975 lıra d ,er.ndc 
28 kılo sinema fılmi, 9500 lıra 
değerınde 0860 kılo kaouklu fın 
dık, 10181 lira de •erır.dc 4:169 
kılo iç fındık. 16278 lıra değe
rinde 34813 kılo kestane. 

l\lısıra 206.798 lıra değ!?rinde 
51054 kıl o :ı aprak tUhi.1. 

Surlycyo 4500 lira clegerindc 
6 ton kabak çekirdeği. 

Tunusa 2362 lira değerinde 
• 089 kilo mahlep. 

Pamuk çekırde~ı Akala 
Yer fı lığı Anamur çuvallı 
\yç ;e •i tohumu do""kme 
Kendır tohumu Fatsa 
l n 79 81 r:ınd. 

l!n 65175 rand 
n:ızmol 
Kep k 
Pirınç mı ır tohumu 
Kaşar )3 lı Trak'<a 
Zeytın~ fıı Ek~. Eks. tcnekelı 
Ze) tınyaih t:ks. lcnrkelı 
Zeytln)agı 1. )emt'klı" tenckelı 
Sadeyağ Urfa eı ıtilmiş 
Sad<'~aı! Dıy:ırbal·ır erıtılmıŞ 
Sade) ağ Sıvcrek erıtılmış 
Tırtık naturel 
Tırtik anamal 
Tırtık kaba 
Tiftik deri 
Zerdeu derı ı K. denız çırtl 
Pamukyağı rahne çıplak 
Bez:iryağı Turk tenekelı 
Yapa~ı k:ı-apbaşı ince 
Sı ır derisi salamura 

106.- - 107 50 
16 50 
as -89.-
33 -

197.--108-
2616--3900- • 
3300-

15 50-1825 
14 50-J'ö,_ 
i4--7'i-

360--365-
230--233.-
221.--225-
216--220.-
685-
5!15--610 
647.50- GG0.-
565.-
505-
355.-
410.-

8200.-' 
155.--156-
190--105-
257 50 
:!10-

CJom,ı;Kçi DAN t~·tc ısmarla· 
ma gomlek, pıJama 6 taksıttc. 
8<'.>ot:lu Parmakkapı tmam So· 
kak 4. 

RC:'\K "1 \UAZ \ 1 nı unutma· 
)tnlZ:. Eğer ı:ı Ve ucuz sbinmek 
ıstersenız. 

Oıt1'\K H \Nll'Oıt - Eczaha· 
nem 'e mııst:ıhzarlarım ıçın ser· 
ma,> edar arı) orum. Telefon: 
G20\l3. 

13/ 12/ 9.r;2 Cumartesinden 
itibc:ren 

Şeh i r Tiyatrosu 
Eminönü Bölümü 

(l:skı H:ılke\i Bınasınd:ı) 

ÇEMBER 
Komedi 3 Perde 

Yazan: Somrrset l\Iaugham 
Çe\•ircn: Betül Tekiner 

---0-

Paıar ı:unduz saat 15.30 d:ı; Perşembe, Curr:ırtosl 

Satış Deposu: l!alıkpaz.m Stiıı· 
r gercıler Cad. No. 81. Tel: 24139. 

İyi Ekmek İçin 
İlk ~art FENNİ 

MAYADIR 

500 ton balyalı ot Sarıkam ıştıın Horasana 'e 1400 ton ~-ıı· 
lal Horasandan Sarıkamışa pazarlıkla naklettirileC'ektir. aed~ 
li 57.000 lira kesin teminatı 8 200 liradır. İhalesi 25.12.19 t· 
pcr~embe saat 11 de Sarıkamış As. Sa. Al. Ko. da yapılaca 
lır. Şartna· ıesi Ko. da gôrulür. (46i-l-19480) 

* ·re Kapalı :zarfla Ko. da mC\'cut keşif ve şartnamesine gö 
İımıt - Gölcük arasında baş iskele -.e Se\'tllen me,•kilcrindC 
elektrik te:.isatı işi ):ıptırılaeak tır. ihalesi ıi ocak 1953 gilıtU 
saat 11 de Ankara M. S. B. 4 Xo. lı Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Kesif bedeli 101091,80 lıra geçici teminatı 6204,59 lira· 
clır. I.eşıf ,.e şartnamesi Ko. da \e ö~leden enci İst. ı.v. }.. 
ilan kısmında görülür. Taliplerin ihale tarihinden üç gün e~ 
\'<'I (tatıl ı:ünleri ;ıariç) Deniz K. İn~. Gr. dan belge almaları 
lazımdır. Teklif m<'klupl:ırınııı ihale saatinden bir saat e,..,·e-
linc kadar komis~ona verilme ı. -~ 

Gümrük Muhafaza İsf. 1 No. lu Satmaırna 
Komisyonu Başkanhğmdan 

Pazarlıkla 9 kalem ""t"r"ıer mal•eme ve cezası satın ııtı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 1018 lıra 80 kun•s !:at'! teminatı 15' 
lira S5 kuruştur. 

Yunanlstana 9766 lira değe. 
rinde 6511 kılo tuz:Ju balık, 396'1 
J•ra dei:erlndc 15C'O kilo mahlep, 
1 o OOv lıra de erinde Z 702 kilo 
pa tırma !lıraç edılrıtistır. Kuzu derısl vaş 310- • e Pazar akşamları s:ıaı 21 dl', ••m••••••-

- ---. 

1

ıw.s-a-111allliliiEll.::m .... r.a .. 111111ımıı:•111ı•E'rll .............. :i• 
Paıarlık 14.121952 paz:artc~ı gilnil saat 11 de )lapılacaı..·tı!• 
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~ğhk kanltğmda C. H. P. mallan nın istirdadı • • 

ıçm 

~ni tayin ve 
~killer y pıldı 

tasan haz1rlamyor 

it 

rna 1 1 lnddc) 
D P. millet'ıiekıllcrinin bir 

kı IJU Halk Part i mallarının 
alınma ının lehinde, bir kı~mı 
aleyhinde idi. Nıtckim İç i lerl 
komi ) onu azaları ittifakla, mti
ruru zamana u rayan bu me c
l!'nin yeni bir kanun me\Zuu ola
mı 11(' ~ına k rar \ermiş 'c bu 
teklıfi reddetmi +i Gene bazı 

J>artınin bu fC\ kalade c:alfıhiyet 
il muhtelıt komisyonunun hazır 
lıvııcağı bu rapor hazı itiraz 'e 
münakaşalarla kar~ıı n a dahi 
grup tarafından kabul edilece?t 

Talebe Federasyonu İrticaı tel'in ediyor 
(C:ı ı 1 inchlr.) 

!:ırak ele almanın ZJmanı gel· 
mı t r Kuruldu •u gundenberı, 
en lık har!'ketlerlnı en ha~ ır· 

it. en isabelli istıkamctlcre se'ıi· 
- kclmek; mıllı btin3 emizin kızıl 

~c ka a kund kçıl:m ile fımıın· 
ızca sa\aşmak uuru içinde )il· 

ş:ımış hır tc ckkUlun bu ünkü 
ıdareclleri ol3rak dikkate değer 
buldu "ımuz bırkaç Mdıseyi ar
zetmek i teriz: 

Gtizel bir tuzu e sahip, fakat 
erici Ye ) ıkıcı h:ırckctlcri ile 
tanınmış bir takım sozdc milli· 
yetçılerıtı kar:ırP.'{ıhı, Tilrk Milli 
yetçıler Dernegındm bahsetmek 
fayd lı olacaktır. Talebe Cemi· 
ye lerımızde ve Bırlıklcrimızde 
talebe arkada~ıarımızı Türkiye 
Alı ili T. lcbe Fedcr:ıs) onuna \ 
onun memleket e\l'r hareket· 
lerıne crphe alma n sm kctmc 
ga) rctı içinde çırpınanların, hep 

l?ıgton 11 - Tnıman bu- bu deme ın mensupları olduk· 
r be) ana tında d mı tır ki: !arını ıbrctlc gorduk. Bunun il· 
~ıac Arthur ancak bir mtl· zermde bılhassa dıkkııtlc dur 
tedığı takdırde, kend sini ma) a de er tarafı açıktır. 
ederım. Mac Arthur htıliı 

1 
T. M. T. F . Ataturk devrlın

hızınetindedır 'e harbi so· !erine candan bağlı bJyük ve 
d ~ınıye mHtuf planlarının 1 kudretli bır talebe te~ckkillti· 
etını hlıkumete bıldırmek 

1 

d ır. Onun, At:ıtürkiın aziz Mtı· 
~~elleftır. rasına 'e eserlerine vefalı, sağ· 
llera1 1\lac Arthur Kore har 

1 

l:ım hti~i) etınde milli \'e r ı de· 
cJaır y11nlış maICımat ) ay· nl dcHım ruhunun m:ığlCıbi) e· 

•n alı en mcs'uldur 'e \ · tini aram ı: korkunç, fakat, 
ııa dontınce beni zl~ aret muti ka ına~a mahkum bir tak· 

itle n zcket kaide ıne ria t k olarak kar ılarız. iki yıl ka· 
t ltıeınıştır.• dır onre fcdera vonumuzea An· 
hnlış m:ılümatt:ın ne~ i kara Halke\ indt> tertiplenen bir i or unuz" sualını B tnpl ntıyı. merhum \hmet Hnm 
tunıan şo}le ce\3plandır· dı Ak ekın n cenaze töreninde 

t· a) nı un hadisrler çıkaran bu 
\\'ake ada ında y ptı mız d rnck men upları b:ılt:ılamı~lar 
'lıede, General l'llac Art· dır. 'Mıllet Parti inin ı.:cçen yıl· 
ana ç nl lerın mudah le· k kon re indl' \ ':ıtlirkün kabri· 

~ lunmayac::ıklarını ,.e mu· nın zi) aret edılmesi aleyhinde 
~ bir ocak tarıh nde d er efil 'e brdb hl bir h:ıva yarat· 

~ni terhi f!lm k ıçin. i ma a çıılı anların hu derneğin 
ııre,,inde kullanılmak Uze. m n uplarından olrluklnrını ha· 

ı.0redcn Almanyııya bır A· tırl:ıtm1k is•criz. Z,ıfcr meyda· 
"1tı tilmeninin öndermek nında bir meczubun. At:ıtilrk 
t Ve Kore harbının de bıt· he:, keline çekiçle saldırması hft· 

HAien l\tılli Eğitim B:ıkanl. n 
da, tal be oldu ,u halde, çalı !J. 
rılan S:ımi Ya\ rucuk'un, !ı!illi· 
) etçiler Deme ınin, niç n dev. 
rim alc,htarı h rC'keUerınc k r. 

ı cephe almadı ı 
H r te ekkulıin bır )C ı v r

dır. Diıım ayemız buna miı ait 
dr ıldır• özleri ile cc\apl n· I 
dırması lıiıdi c i ibrete a) andır 

Nıh:ıyct Malatya hadi elcrin-ı 
den 8'lnr:ı fikrine b:ışvurul n 
mezkur Dernek b:ı~kanı Isparta ı 
milletvekili Sait Bilgiç'in şu 
sözlerini kayda değer bulduğu. 
muzu sôylemeliyiz· •Biz Kem'· 
list, l\lemall t de •iliz. Ttirk Mil· 
liyetçisiyiz. Sadece, üyelerimizin 
l\[. Kemııle hürmetleri vardır.• 
Dernek olarak, At:ıttirkten mut. 
laka ve ısrarla Mustafa Kemal 
dıye bahsl'lmeleri, O'nun kurtu
luş hareketimizi nıhlarda 'ıiC 
kafalarda tam:ımlı)an )apıcı \e 
yaratıcı de\ Jet adamı vasfını in
kftr gnyr<'tlnin eseridir. 
Şu birkaç örnek bile açıkça 

ı;6 tcrmeğc yeter kı, butün irti· 
cat 'e yıkıcı hareketlerde, bu 
dcrne in il) elcrinin izleri 'e e
serleri v:ırdır. Biltlin bunları, 
mlinferit hiırliseler olarak nıülfi. 
ha1.a etmenin imkftnsızlı~ına i~a· 
ret etmek gerekir. 

Kendilerine Tilrk milliyctçile 
rl diyen bu kimselerin, eğer bÜ 
toprakları, samimiyetle ve aşitl3 
se\ en insanlarsa \tattirke sade· 
ce hilrmct ele ıl, tükenmez m n· 
net borçları olmak gercktı •ini 
hatırlatmak yerinde olur. ı 

Oz 'e tcmız Ttirk millıyetçili· 
{tinden nasipsiz ümm!'t tucearla
rı, bu \atanı suyun öte 1, berısı 
db e tcfrıke çalı~an k ranlık ruh 
lu ) obazlıır her kıpırdanı, ta kar 
şılarınrl:ı, Türk Yük ek Tahsil 
Gençli ınin 'ial!du)usunu \e O· 

nun kudr<'Ui nıtimcssili Türki) e 
l\tilll Talebe Feelera yonunun s .. 
lam h!hhetinl bulae:ıkl:ırdır.• 

Cennetin aıı:ılrtanııı 'arlcılen 
ıniıı1r.li ' 

ıB~EN DEVAM 

Zarur" bi e kid 
Elimizin beş- parmağı . biri- 1 
birlerine benze~ği gibi ... . . .. : 

Lastikler de dış gorünüşte 
biri birlerine benzeyebilir. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1/ l 
jl 1 

Y// 1 
14 

71!4°~~ '~'-, l 
~ete(tfaHMJ • • , • 1 

Dünyanın her hangi bir yerinde bir şoförü 1 
durdurup hangi lastik markasını tercih etti· 

ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her tOr)O yol ve 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat edilmiştir. GOODYEAR 'ın sarp arazi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kamyon lastikleride bu hususta en dayanıklı 1 

• 

lastik olduğu tecrübelerle ispat edilmiştir+ • 

OOD)fiEA Ahmet Emin YALMAN 

GÜNÜN YAZISI 

ür iyef aşkı markasını taşıyanıdır. 
Türkiye Umum MUm1111l1: 

(llaşı 2 ncldc) 
Onl rın ordu u radyosu, 

Bi ·Jemıi l\lılle!lerde sözeulcri 
) ok kı haklı se 1 rini duyura
b 1 ınl r. Sınır kom uları Ha· 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. ~ 
Tıkslm Bıhçeal ku,111 No. 35 

Telefon : 82240 = 82249 Tılgrıf: TATKO • lstanbul 
b ılcr, fa ı t dıktatoru 'ıus· 
~olınının c 1 tlarınd n Marc-

1 Gr z' n 'elen n !er çtkmiş
lc di d . ) ıne sc erınl duyu. 
r m mı !ardı. 
ı~rn ı Raif Ferit Bir 
tC\nsn \ \'crem ve Onhllt Hastalılı 

M• u M u'I rın ~r-minlerlnln tarı 111ütchassısı 
Ö) le oldu u b ldırılıyor: Muayenehane Kesllıta~ 

• l - \\ rupnlılara arazi sat· Tram\ ay cad. Emniyet San 
nıı}ııcağım. ı 1 • ınında No ı~ ı et: 

2 - Çoeııgıımu lıiıkılnıet o- ı 843!!5. ıuayene 17·19.5. Ev 
kullarına ) ollaını) ıırağım. \ lı Konağı Cad. No. sa 

3 - Kili c)c \C):ı lıerhııngi Başaran Ap. Katı Telefon: 
hlr mis) oncr fnali) etine git mi· ''illR4 
ycccğiıu. \ıı ~ 

4 - Avrup:ılılarc1ıın mal ça
lınmasınıı ,yardım cclcceğiın. 

5 - \vnıııalılardıın her fır· ı 
satta ı.llalı çal:ıcağını. 

G - Jcmo Ken)atla te\kiC 
edili e ne ıııılııı na ohırı;:ı ol· Çaylar 
ı;un kurtulma ınıı yardım ede· 
er. im. 

7 - ~I u l\lııu tarııfınclan ol· 
durulcnlcrln \ llcullarının orta. 
dan kaldırılma ıııa ~ardım c· 
dcc!'"İm. 

8 - hrupalılann Kenyııdıın 
kornlm sı için çıılı acağun. 

9 - llrr fır atta \vrupalıJ:ı. 
rı olılurecr im. 

u 1' ara' le 11152 ıı•· 
zar ıaaı 1 ~ ten 111 a kadar B• 
T u K alc ITc'k:atbyan) Ot• 

10 - Ulr Auup:ılının kııfa· 
sım ke iıı ~cllrnırk iizcrc şe· 
fimdcn emir nlır da bunu \3P· Dh•t •l•P k>ırumnn f'ahlôf 11 Xn 

r ani • ui ..,., No ı 7 • l d• ftt 

'ml~I 
12 ARALIK 195:? - CUl\lA 

1 
1S1 Al\ Rlll 

12 57 Açılıı ,., Prenam 13 00 Ha 
borlu 13 ıs Turl-. tr ı11 ·o Hafi 

lhıılk 13 '~ G ı n S ı>•r dtn Eark • 
ar 1' 20 Dana n Caı Muı t U 45 
Sarlcılar. 15 00 Kaııanıı 

* 1@ 00 A~ılıı Ti Tiirl."llor 01.'llY&n 
Rauıı Muıluun 1 B A!l Dem r faul 
h•T•tl 19 00 Hab•rler 11115 lJ •le 
20 on B•1rın 'Erbırdan Earlnhr 21 15 
Rad:rı> raı•tul 20 30 Kııa td~ r ha 
b#rl•rl 20 35 S•lma :K6pr uden Sır 

lnlu ZO ~o S<ıhhetl•r 21 oo Rad o 

u ,., Prorn ar :?1 o; Danı 

t 23 '~ ll ı le 24 00 Kıpaıııı 

>\'KAKA 
7 ao Acı!;.e Preın'll To l1 

7 S5 Kuraıı ı J:orım 7 45 
~ 00 Sarkı'ar - Turklıler 

•• Raııorıı F SO 'flı'• ll t kl•r P O 
Gliıı n PNlı:ramı ,.. Karaıııı 

* 12 15 - 13 10 A!WER ~AATt 

... 
emin olduğunu sciyiemış· di e inılen sonra T. 1\1. T. 1''. he· 

yecanı hala tazl'li •ini kaybctmi· 
yen btb Uk bir miting tertiple· 
m· ti. But in ençlık teşekkilllc. 
rinin, derneklerin, i~çi te rkkül 
le ınin, i:, ast partilerin, iftiha· 
ra de er bir bırlik 'ıie herııber. 
1 k ha\a ı içinde co~arak katıl· 
dıkl:ırı b ı m tin in tek m hru· 
mu tc ckkul Turk Mılllyetçller 
Deme ı idi. Göndcrılen da\el 
mektubunu, bö)lc bir mıtınge 
i tırak etmi:, ece ki erini belirten 
b r yazı ile c \apl, ndırmaları· 
nı, ancak nefret lıislerimızc liı· 
} ık bir hareke' ol:ırak hatırlatı· 
rız. 18 mart 19J2 ele Çanakkale 
kahramanlarını anmak için ya· 
pılacak torenin hazırlık çalış· 
m Jarında, bu derneğin Ankara 
şubesi ba kanı, Sami Yauu
e ık'un ·BÖ)le bir glinde, Atıı, 
turkiın k brini zi)arete lüzum 
yoktur Atattirktin Çanakkale 
mu harebnlerindeki hissesi ne
dir? eklindeki ozlerıni mille· 
tımızın dikkatine ıırzederiz. 

iımir, 11 (Anka) - Son fr. 
ticııi Mdiselcr arasında adı ı::e· 
çcn Illi~ tik Dam gaıetesı s:ıhıbi 
Hasan Uçı ıklar dun gece Balı· 
ke ır emnı)et :imiri ile bir jan· 
darnıa yüzb:ısısı 'e ıki polıs ne· 
zarctındc jeeple ehrımize etirıl 
mlş, bugun de sa\cılıkta sorgu
) a çckılmiştır. 

• nıazs:ım il:ı:ıl izllglınl kendi ha 1 ., 1r n • r r.8 
1 ,, ı• ·' r ' l'OIU'l •A'l T• ÇA1 

) atım :ı oc u cır. 'İ ııı. ı Konak Oteli karı1 ılan t mln •d le· 

12 H MeırJf\:eı••n S. im ı: 20 lJ•m 
l•b•o F.oUm 12 110 13arl:ı!ar ili 00 M 
6 AT8n ,.. H•Mrl•r ı'! B M t k 1, 
30 ilt ı lhut .. ı 18 4 s '-1 üt k u 00 

\ F1a: 

·an Truman, General Ei· 
erin seçim müc dele · es 

a Kore) e g d ce ini bil· 
ili ·d m3 ojı dıye \a· 
tını , ·fakat umarım ki 
"lı ha ırlı olur . Bu tak 

d bend n çok e\ ınen 
b(ll ınaz.. d m tır. 
'>ııer, tııc Arthur'le 

1 
kında göriı ecck 

ena. knn zorunden 
bk•edir ıı (AP) - Ge· 
~ lılunan mühım bir şah i· 
!•rafından dun açıklandı 1· 

~ başkan Eı enhowcr Ge· 
ac Arthur ile Amerikaya 

~len birkaç gUn sonra 
~ ~ ta bulu acaktır. 

~I Çinlilerin taarruzu 
• 11 (AP) - Bu sah h 
&aatıerde kızıl Cm bırlik· 

<r asdanberi ka)ded len en 
taarruzlarına ba lamış· 

taarruzu durdurmak a) e 
Jney Korelı birlı ·!er fır 
r &O ıkta canla ba la sa· 
~tadırlar. Dtişman Nori 
kve bu t penın ) akınlann 

t
a bır me\k den hucuma 
lr. 

Türk De\Tim Ocakları lstan· 
bul teşkilatının kuruluş töre· 
nine bu derneğin mensupları, 
kutle hal nde katılıp, çirkin ter· 
tipi rle baltalama r'hetine git
mişlerdir. 

Ha an, irtt('3 ile alak:ıs.ı o. 
mııdı ını so~lrmi ede fizcrınde 
bazı ko~hıler

0

le teati ettı •ı m ktup 
lar üzerınde buluıımu tur. Bu 
mektuplara gore, Üçışıklar, c n· 
netin anahtarının kendi elinde 
bulundu •unu, mektup yazdı ı 
kim elere Pc) amber po tundan 
birer p:ırça 'crece ini söv! m k 
le ve bu \'at:ıncla~ları kendbinr. 
bağlamaya calı~makta idi. Ha
ııan, süper mür ıd Necıp Fazıl 
la da mcktuplaşı) ordu. 
Necip l"ıhıl lhz:ırcn ı·elp cclilccr.k 

Ev' elce infaz cdılme\ en mah· 
k(ımi)etı bulunan ve ~aporunu 
da temdit ettiremh en Nec p FA 
zıl Kadıköy Sa' eıı; ı tar::ıfından 
teslim olması için ) apılan dine 
te icabet etmemi tir. 

Da\ et iyen in miİ'ldeti dürı ak· 
anı sona crdı ırnen Necıp Fıı 

ııl ıhzaren celp cdıleccktir. 

11 - Gece ça •ıı·ılılı •ımd:ı rl:t r 
bıına \ cı ilcı· k cmr!' itaat el· 
nıcz cm 'e 1\11111 tau'ların sır· 

açıklar anı iıldııriılece· 

ı ... 

TABLETLERİ 

ÖKSURUGU 
HEMEN GEÇİRİR 

C:nul hb rl :ı Bürosu tarafından İn· 

oan Ualdınna alt hır auil t•rtlı> o 

dılm tt r 

Rt ~ 1111-!akl O:..""Unlaıma Enıtltli• 

• ındo açılaıı bu •<rrl 17 ara' k 11152 
ıar hıne \.:adar devam edecd•tlr 

f'n'A Raııoru 

Kapanıı 

Aktım Pronamı 

* 16 ~Q Arı' & T'rorram 
rarı 17 oo T_.ıı.ma Eıır ııd•~ Enk ar 
1'l' 30 1 le ı H r,,, n Eaet 

tanın rur m 1'nnnt • ., 21 40 
r• r.,.n.,!•n finla •• "00 R \I \I 
F.aatl 22 t~ Dan~ 1 • t1 2" 4~ \! 

S ""'" ,.. Hahn•or ~1 00 l'r ra 
·~ Karanı• 

"1 ıırk n " am •ı!•n ı:::,,..•,., ,,,.., , .. Rtıi 

yn ru•l•J "0 !111 "'""" Yn•t T r 
k-61,, k"r"t "'l't ~" ı:t•' ',.,_, flı?' ,,,, ,.. 

Sühan ~r•••ft~•ft !lluk •• "I !10 Ror 
u haberi rl T'roı:ram n Ka.,an ı 

-la -
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'Ol "1I 1"1t Ş ~ıvı>ıM • 

Ş PO R TAM ••• >> 

-- -
SU AM İ LERINDE MALİYET INDIRl~I 

son -derece fayda! d ı ı ır .... 

•Ha:, ıli ş, aılalc, ~ iııir 'ı• ~oi•ıık 
" nlgııılı~ıııcl.ın miıte\ ı•llit lıtitiiıı 

ağrılara kar~ ı ha~an ile• kulla· 
nılır. 

•Grip 'c· ~ rzlc· lıa ~ langıı•ınıla hir 
' çok fenalıkları iirıln. 
•Tcrkihiııin safİHtİ dol:n 181\ lf' 
miılc) i bozmaz: kal lıi ';. biil..1· 
rekleri ) or:maz. 

P & H ın BAZI HUSUSiYETLERi 

•Hususi çekme halita çeliğin· 
den tamamen kaynaklı imalat. 

•Hakiki traktör tipi paletler. 

•Elastiki hidrolik kontrol. 

1 ~o 
Ve işin çabuk bitir.ilmesi P&H ora9 ~ıl' 
Ekskavatörlerile kabildir. Bataklıkp~~ 
rutma ve zırai sulama i şlerin~~ ,,el ' 
Ekskavatörlerinin elde etti ğ ı ıyı be 
celer dünyaca tanınmıştır. Tec'

0
11re 

müteahhitleri bilir ki P-a. H Dra~ b' 
Ekskavatörleri kullanmakla azan"' ~o· 
kazma kuvveti, süratli bir çalışııı8(,ıY" 
lay işletmenin getirdiği istifade ~81 il 
maliyetini clüşürür. Fazla malu~8 ·t· 
P& H mümessiline müracaat edırıı 
Not : P & H Almonyodo ıesıs ettiği fobr•k

0 ~t1d 
ımoloto botlomı, olup 1,5 yordoY

0 

sı porıı kabul edılmekıedı r. 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION, Milwoukee 46, Wis., U.S.A. 

Gı~elcrımizden taf,ilit i~teyiniı 1 - ~~~§§~ 4 saat ara ile Qünde 3 adet alınabilir. 
Cebi• ''M•r11esc•"' 

(1t•lıl11~t4 •• IU4 

lmtl)aı abtbı : '' l'A:\ KOHLh 
:'\<' rh11tı fillr.n lıtarr "dtn 
\"aıı r leri le uı tiiılürü 

'1ELUI \ E:'\t:K 
( \ \1 :'\) Gazetecilik \'e lllatb&; 

acılık T. A. S. - İstanbul 
\ AT \~ :lfATBAA l 

\fF.\"'m O:"iC 

YA ÇI 1 
Fı)atlarında mühırn ıeuı.uu 

İstanbul Emnıye t Mudürlilğü ~ırasında Ralli Han altı 6 8 
Tclc!on: 20466 '26364 Telgraf: Karalın - İstanbul 

K. KARALI 

r eKel Genel Müdürlüğü EnsfitCleri 
Müdürlüğünden 

1 . 1 - 953 ~ılı Tullin Eksper kursu için idarcmız hesabına, 
mu abaka ılc 12 talebe alınacaktır. 

2 - :'ılu-abaka imlıhanı 24.12.952 Çar amba günu saat 10 da 
CcHzlı (1\!altepe) de En lilülcrimiz bina::.ında yapılacaktır. 

3 - Gırış şartları \'e diger husu tar hakkında !azla izahat 
almak 'e yazılmak içın istcklılcrın 22.12.952 ak .ımına kadar 
gc~eklı be l ~ell'fı) le b:rltktc :nüdurluğumuzc muracaat etme· 
lcrı. C 18BO!l) 

Telefon : 54 - 24 

Türkiye Umumi Mümessili : 

TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. ş. 
Cumhuriyet Caddeai No. 35 Taksim. lstanbul 

Telefon : 82240 • 82249 Telgraf adresi : TA TKO - lstanbul 


