
.. 1 .. • • 

• • - , 
--~-=--~·~·~~~-:--~··· ,_,....,.._ ___ , ..... --------·----------- -- ------- --- ---:._-: -- - l -- - -- - - ------------~- -------- --------~ 

UA:)M llUAKKl.tU 

Ahmet Emin YALMAN 
\'A lAN~\11 

Ca~aloglu, l\lollalenarl ~ok 30·3} 
felclon: 24207 - 293tı; - 211llU 

Telgraf: \ ' A1 A~ htanhuJ 

I 
Cumartesi 

13 
ARALIK 
ı 9 5 z 

u mık nt t• n n rol ~r • U• 

t ~· arıe~ lınlıt r O ;m;ı ı :rıbrika· 
ları A!ınanraııın 'O ; S lh ncıtını 

71pın t hını mtıl fa rJkalardır. 

t'lrab : 15 kW'UI ~ 
---~~~~~~~::.:..:=-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:__--~~ 

YJL : 13 - :SA 1 l : 4159 T rlı: e M ı:ıuıll • ı 
l\lEMl~OGLU Katımoğlu ilan İst;ınbul 

Mecliste, emirerleri tasarısınınlr YENi TEFRi KALARIMIZ 

görüşülmesine başlandı 
1 

l\ılilletvekilleri, umumiyetle tasarı aleyhinde bulundular. Bir milletvekili,! 
bugünkü talimatname Bitler diktatörlüğünden tercüme edilmiştir, dedi 

Milli Sa,1111ıına Bakanı, enıirerliği ınöesssesesi ı·ıı 
nıeınleketin enıniyeti ile ilgili olduioııu sö;,rJedi 

-, r Buıuıl Muhob rl f:dtt1 . ~ ı--- -
1 Ankara. 12 - Hil c~in Ortakçıoğlu ve dıgi takdırdc bunun altı mil)on, kırk lıra n~. GI Necip İle (icekli 

1 

işi hesaba Ahmet Ba~ıhüyük'un, emircrlerlnin kaldırıl- rilirsc bunun sekiz mılyon tutacağını. bu su- ' ' 

m:ısı. hakkınd_aki kan~ın teklıflrri ı:eçen ~ene retle hem ask~rliğin şerefinın kurtarııacağın.ı. Ortaşark meselesini ı 
Afedısc ı:elmış 'e hır muvakkat komisyona hem de para ılc subay aılclerının hızmctlcrı-
ha\'alc edilmiştı. Bu komısyonun hazırl:ıdı~ı nın göruleccğini .o\ledl. G" " f ·· 
lfıyihanın müzakeresine bugün '.\leclıı;tc ba~- General Sallıh2ttın Adıl, 25 ~enclik as- oruş u Vura hm 

'\'AZAN: 1 ' landı. kertik hayatında emirerı kullanmarlıgını, emır- 'lurk Hno411 A enn 

Ahmet Emin YALMAN Ali Fahı ı !şeri, emirleı inin kaldıı ılın:ısını, crlcı inin asgıır1 hadde ıııdirilmesi gerektiğini, Kahire 12 _ Dun Mısıra gel· 
bır a~kerin aylık masrafının \'asati 61.:10 lira ordum:ızda çok zaman evvel yerleşmiş d~mok- mi, olan Suriye Grnelkurmay 

J)emokrat Partinin umumi ida- oldııhıınu, bııgun orduda 20.000 cınireıi hu- ratik an'aneler bulımdıığuııu söyledi. 1300 se- başkanı Albay Edip Çiı;cklı bu. 
r~ he~rtiyle gnıp idare lıe- lunduguna gore butçcde bunlar için 12 n<il· ne enci Hazreti Öınerin Kudiise gıri-ini, 1 gtin :'llısır Dışi5lcri Bakanlığın· 

3"1'ti bir ar.ı)a ı;clerck. Halk Par. ~·on 400,000 tıra ödcndiğıni iıahla, subaylara Yıldırım Beyaı:ıdın askerler tarafından kurla- da gıirU~1elerc başlamıştır. 1 
tisinin hak ıı: rre fle ge(irdiği hizmetçi para"ı olarak a)da otuzar lira \crıl- <Oe\amı ~a: ; Sii: 7 del Uzun süren bu ı:orusmeyi mu· 

tııaııar hak~nda harekele geç-ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tea~p beyanatta bulunan Mı~r 
tııeğe karar \Crmi terdir. --:: Dışişleri Bakan vekıli Fethi Rıd· 

nu mesele, ıı1 bir hukukı diı-ı \'an, Albay Çiçeklı ile iki mem-
'"a 'eya iki parti arasıııda hii- lekeli ve bil ha a Orta Şark me-
l.unı s11non lıu umctıe alakalı bir selelerini ılgılendıren konu et-
tncsclc dh c mutalca edilirı;I', u rafında fıkir teatisinde bulunul· 
' C) a bu hfikmc 'annak ınüm-1 duğunu SÖ) lcmictır. 
kundur. Fakat bugunku dün,~a Diğer taraftan Yl'tkıli kay-
\1ıziHti \"e m<'mll'kelin c aslı ih- naklardan iıfrenıldığinc ı;orc, 
ti~adarı gozonunde tutuldugu Orta Doğuda Turkiye ılc Arap 
takd irde D. P. nin tutmağa mf':- memleketleri arasındaki i~birli· 
3ıl gosterdlği ~olu elrm \P. le- gi mesele ı etrafında Albay Çi· 
P•sıırle ka(lılaımınıak elrlf de- çekli ıle general l\rc-ip arasında 1 
tildiı·. fikir tcatısınclc bulunıılmu'j ve 

Oıin\ a 'uıunılc buımnkıınılrn bu ınıizakrrr'ere csa teşkil cde-
daha gerkin. naha sıkıntılı hir bılrcck hıızı huı;u~lar tcsbıt edıl· 
' azı,rt tasa\\111 etnırk ı;iıçtur. mi tır 
n ir laı afla l\1osko\'anı.r- in~i ;\·fc İJ>, (;rnrlku ıma\ hn~kanlı. 
U~tıllerlr. dr.\ anı ettirdiği lı.ıın. gınılan çekilrli 
dakıama faalh etleri ı;eli or. Di- Kahırc 12 (T.H.A.) - ~!ısır 
ı:l'r taraftan Fransa gibi lıaıı Bnşbakaııı \e Genelkurmay ha§· 
AHııııa menılekctlrrlnin, inanıl- l>eumı sa: 7 :-ııi: 6 ıla) 
lllaı lılr .ı:ııflr.t içinde, c ki em
ilen afümı dernm rttlrmrğe )el
t nmr.leri '<'r \f'r tchlikrli l\ı-
ınıtara ''()) çmı tar. Garpıaı..; 

l'ltJp 11 aliznı kalıntılan, Mo ko
\'11 J1e alıın:ı bir nimat ~erinci 
!:eı;i or. \ada kızıl Çin, dıin-

Libya, Tuııııs ve Fas i~iıı 
Bs Milletlere lıaşvurdu 

anın belki de en lıihiik askeri 
ktl\neti haline gelmcğl' h111.1r
lan1nı , 150 tıımenlik bir ordu 
'arat mı tır. ı:uııu clbcltP. fiitu 
hat mak adl\lc kullanmağa kaJ
kışaı aktıı. \·zak arkın dlınku 
bın tik a kcrı kudreti olan .Jı . 
llon, a hareket iı 'c kar:ıı ıı bir 

h::111~~1;;,.~a:ab•k;~1ruı:;:~~k ~~~: Libya parlamentosunun verdiği kararın bir sureti Sarper'e 
~i~1~d~u~~~~~~ :~~a;~;~.!e~: gönderildi. Mısır Müftüsü «Büyük cihat» ilôn etti 
~1tn1 ı bir ihblrliginc gilrmek !m- .fııociotıd """ 1 bcr 1 öldürüldüğünü itiraf el- hapis cezalarına tarptırılmışlar-•n an enuz açı ınamı~.ır. . . . • 
tran . lbl de nız Al- Ca ablanka, 12 - Karı ıklık· mışllr. A~ nı hfıdıseyle ılı;:ılı ola· dır. 
tııan ~İana~ıi/ ah;:az m~stemle- laı: çıkmasından korkan Fran· rak diğer 3 Faslı da mC\kUf· l'ransıılar. ~ii1lene lı.i i~i 
1• k J ı b · ı ı • tur iildiirmu lcr .. e kurmak 5e\da ı3 le me,..gul- •ız as ·er er ugun b n erce Fa:. I . . 
dür, ~ lının cuma namazı için toplan· Cezaırde geç.en. pazar tcvkıC ~C\)ork, ~2 .. <A.P. l .- Fas 

\ • • k d . • dıkları camilerin kapılarına ma ,edılen 17 tahrık~·ı bugun en a· nııllı Jıderlcrı dun \erdıklerı de 
bir• 111

1
.,enkarla hır ala a 1ar ·k'·tc.nı kinelitufckler le\ cih etnıiqlcr· ğırı l vıl olmak üzere muhtelif 1 I>• amı Sa: 7 Sü: ti ılıı ı 11are iş ba ına ge rce ır. . . v 

hunun ;) eni bir ~ol tutac·ağı ma. dır. Pazar.~aııberı hemen he-
hıınıtur. l'akat ı~m istikamet ,., men .. her?un kanlı çarpışmalar 
ııı"Ydana ı;:tltbllr.cek neticeler ve c:osterıler~ sahne ola~ Ca a? 
h<'nıi 1 11- d A"t ı· Ortado"uda lankada busun başka bır hfıdı· 
1 ı ır 1 l'aı 1 ır. 6 se olm t ş 1 · b"" • k se takım takım huzııı ııliuk ka· , ,ımı ı~·· e.ıı~ın uyu· 
tanıa. k . hariçten kı- nıe~ danındakı ramının etrafı 
lı§tır:tı a) nı3 oı 'e Fr~nsız ya hancı .Lejyonu birlik· 

)or. lcrı tarafından ku,.alılmıştı. 

fvıilletleraııı ı 6llha a bütün 
Casablankanın Arap mahalle· 

!erinde lejyonerler ve Faslı as· 
kerlerden müteşekkil sfingulü 
deHi~ eler gezmektcdiı·. 

Mc Ghee'nin Türk - Amerikan 
işbirliği için çahşmaları 

Büyük Elçi, Türkiye, müşterek savunma hattı, 
mızm istinat noktasıdır ve Orta Doğunun 

anahtandtr, dedi 
.f11ocfııud l'ruı 

dikkatimizi hao:retmemiz 11-
tıın gelen bir dakikada memle
k"tirniz<le genis bir h~"at orağı 
llıeldana çıkmı tır. nu ocağın 
~lo kofluğun tertibi eseri oldu
!:ıınu 'e bilerek bil mi) erek onun 
tılkap \ e aleti \1lıife i gördügıi. 
tıu anlamak için hÜ) ük bir ft.ra
hete ilıtbaç 3 oktıır: .'lo koranın 
tr tarafla ne gibi kundakla) ırı 

~StılJerlc i~ görılıiğiinıi bilmeli 
fıfi<1ir. 

Diğer taraftan Fransız polisi 
geçen pazarte i karı~ıklıklar sı· 
rasında iıldürtilen Louis Ribcr 
in katılinın te\'kif edildiğini bil· Va~ington 12 - Bi~l~şik A~e: 
dirmiştr. Polise göre katıl. Ab rıkanın Ankara büyuk clçısı 
düll!itif Bin Kaddur Kıjlfıli ad· Gcorse Mc Ghee geçenlerde Va· 
1ı 21 yaşında biri çldir. Casab·I şingtoııda ~aplılı büyük temas· 
laııkanın mfınıf simalarından Ri lar sırasında Türk - Amerikan 

işbtl'lıği lehinde en kuvHtli 'e 
cesaret verıcı bır ha,·a ile kar· 
,ılasmı tır. ' 

m~i. baskentc ~ aptı~ı mü~ta· 
<De\amı Sa: i ~ıı: 1 de l 

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

Köı•ı·iilii 
lsıtı11lı11ld11 

ı:ı aralıkta Pari~lt 1oıılanat·ak 
:\".\TO J.on e) i konfrı"an ııııla 

bulunmak iıırn~ Frıııı~aya gidr 
trk ol•m Dış i~lrıi Bakanı Prof. 
ı·uat Köpıülü dün sabahki l'ks 
prc le ,\nkur;ıılan elninıiıc 

gflmMir. Re inıd<' Köııriıl ii lla). 
darpa a garında giirulii) or. 

Amerikan u·çakları 

Ant ung hava üssünü 
Bombalamış 

.A 11oe atcd
0 

Prtıı 
Tokyo 12 - Kızıl Çin rad~ O· 

su bugiın Amcııkan uçaklarının 
.\Janı:urya hududunu aşarak An
lung hava ıi ~uıı'i bombardıman 

REFiK HALiD KA AY 
tdrikasına b~layacağımır ·eni romanı 

Kadııılar Tekkesi 
irin yazdığı başlangıçta di) or Jd: •Okuyauiı

nıı ronıanın csa ı bu gerçd: \"ak'arı dayan
ma.kfadır. isteneniı $U ba~langıçı bir romanrı 
taktiği Ye mC\ruunu da ha~ aJI fan:edebllini
ni1. İ5inile na ıl gelir, ZP.\"kinlll hangisi ok
şarsa ô le yapınır.. \·ak'anın gerçekligindc 
ısrar- edecek değilim.• 

KADINLAR TEKKESi 
bir bakıma 

GöNüLLü HALAYIKLAR 
ismini dr. ta ı) abilirdi. Eserde kt>ndilerini tf'J-
1.inr. kaptınnı:s bir takım kibar kadınların akıl 
'e Jıa,,alaya r;ığmaı bayatı hizmetlere nasıl 
can attıklarını okuyaralmnız, bir taraftan 

l.ızarak, lıir tarartan acıracak~ınız. 

--0-

Osmanlı ordusu son Baıkumandanı Enver Paıanın 

xevcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

Naciye (Enver Paşa)ııııı 
HATIRALARI 

-0--

MEHMET Y ANIK'm deh~et ve 
ibret verici hapisane hayatma 
dair yeni bir röportaj serisidir. 

nııııdan "" rlki ) ı111laıı ·il', rntnin en lı.tı\'· 

'eıı; riiııort3irı ı ıfatıııı ha\.!)ıyle alan Meh
met Yanık, hu ı.cfeı· ~i1i hapi~antnin turlu 
ahlak <ııı !arı le dolu ko5elerlne götıirtrek, biı-

1 

dr.n olan iıı~anların bizden olmayan 
dün3 asında ya~atacaktır. 

Afrikamn gene ve müstakil devhtinin kuruluşu - Libyalıların 
hususi hayatı - Alaka çekici bir röportaj serisi 

A 

--0--

Rezzan A. E. Yalman'ın Jean D'Esme'den tercüme ettiği 
bu hanl.-ulade heyecanlı aışk ve macera romanının başında 
~azarı şöyle demektedir: 

•Bu macera hakllı.ldir. Romanrı )1llnır. isimleri ddiştir
mistir. Çünkü kitaptaki' kahramanlann ıilelt'rl fngilterede, 
italyada ,.e Hıbe~istanda hila )aşamaktadırlar. Hadise bun
dan birkaç sene f'ntl ecre) an dmfstir. En ufak telerruata 
l.oıdar hakiki ha) attan alınmış \-ak'alarla doludur.-

-0-

T T nu nıuaz1.aııı hııriı 1 'e dahilı 
lllts' ulh etler 'e \'a1.ifelf'r kar~ı 
~1hda Tur ki) ede ml'tnlekttin ' ı.r
lğını , r. i tilı.balini clü iinr.hilen 
j11~ırıu 'atansc' eı !erin parti 'e 
tlıhat r.ıı klarını. kendilerine 

Necip Fazıl Kısakürek 
ettiklerinı ilcrj silrmü~b~ Y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yındn 47 kişinin lıJ<l[iğil, ) iizle~- ( 

~ahsııs ahalarda bırakarak tam 

1 
ır nıilli birlik arnmalaıı pel. 

b~bii bir ga) e teşkil eder. BÖ) le 
ır ırada Tiirk munc\"\·erleri 

:aı.1na ikilik 'e kü kunlük gir
lı ~. i 'e zaten me,·cut hu unıet 
lJ <ılın in ta ri3 c edilecek l erde 
t atk Paı1i ine ait he aıılar ) fi. 
tınden alr.\ lenme i riıhli bir 
~illi tehlike halini alahilir. Ha
~1.nl'?in bu a'eıle elıle r.ıll'ceği 
"Pır iki nıihon liıa ,,. nrmokrat 
ltı~tth c nırnsuıı ıuııfritlrriıı te
l 1

11 rılcceklrri ho nııthık nır.ııı
l~~f'tiıı m:ırııl kalal':ığı a •ır rbk
"re ni hctlr hiç kalır. 

l:)l'nıolmıt rar!l • l>e' ı i abılı; 
b aratma,-acagıı• \-aadinde 
~ Ulunıtıığu ıamar. il.i fit"Y flu
t~ııınliştlı: Birinci 1 sb a i ha a
lil "ltıızda f'rnnh'Ct an'ane.sini kıır-
1! ;ı1ı \p hir shui parti tarafın
t ;ıh 'erilen omn makbul oldu
llıtı kanaatini nıratmak; ikinri 1 

ôlıJrc- alt dedlkmhılarla bıı;:ıin
J>oumı ...,a: ; u: 6 da) 

• 
eezııevıııe göıı cleı•ildi 

Kısakürek, iki suçundan mahkum olduğu cezalar içtima 
ettirilerek meydana gelen 9 ay/,k hapis cezasını çekecek 

Süper Müı·;it. Bil}uk Doğucu 
l\ccip i''azıl Khakürek, nihayet 
dlin Kadıköy saveıht:ına tc lim 
olmuştur. Ayla:ı\anberi rapor te 
dariki icin dört tarafa baş \'Ura
r:ık eczasının infawıı geciktiren 
~rcip Fazılı. KJdıköy savcı ı 
~c<lıın JMıya, Üskiidar sa\"cılı· 
tına giinclcrmişlır l~n son :ıldı 
ğı rnporda, :\ecip Fazılın şckeı 

lıactalığına mliptelfı olmakla be
raber bıı ha~Lalığının rezae\ i 
re~ irinde teda\l edılc.bılece ı 
bılclirilmekte idı. Bu \azl~et kar 
§ısında süper mürşidi: Üsküdar 
~avcısı Toptaşı cczac,·ine SC\

ketmiştir. 
l\ecip Faıılın mahl.;ımi:.et e 

l'C kışıniıı ~aralandığı \C 243 bı· c. H. P. maıı . rının ı'slı'rdadı nanın tnhrıp edıldıği kaydedıl· 
mlşlir. 

.Müttefik bombardıman uçakla. 
rının Mançu11 a hududunu aş-

m~~;;;~;· Japonyayı için yapllan h z1rhk 
Müdafaa edecek 

A,. '"'"' f'rru 
'l'ok) o, 12 Ba bakan Şı~e· 

lhtısas komisyonu toplanarak bu husustaki tasarıyı hazır
layacak. Bazı milletvekilleri, C.H.P. matbaalarının istir· 

dat edilmemesini temenni ettiler 
rıı 'ı'o51da lıusün p31 l,ımentocla 
\erdiği hir clcnıcçle, .Japon)ıının 
tanrruza uğraına~ı lıalınde Bir. 
le ık .\nıC'rıkaııın Japon, ayı mü "'" •' •ıııha'"""' 11'" ı lf'plantıda, bugıııı Halk rartisi·ı c;;k \C vınl' umumi idare hcye-
dafna.> 11 mecbur olduğıııııı OV· Anlara, 12 - Demokrat Par- rıin Plınde yüz milyon değerin tı ıı~ Gnıp ıdare heyeti miı,te· 
lcmiştır lla hakan bu mutalfı· tı umumı ıdarc hr' etı azalarılc den faz.la mal bulundu~u. ~ alnıl:. rı?krn toplanarak bu teklife son 
asını, butçc komi , onunun tar· Dlmokrat Parti \leclıs Grupu lzmirdrki gayri menkullcrın 2"· Is klıni , crccf'ktfr. 
tışmalı bır toplantıSlndan on· idare heyeti azalarının mü&tcrc 30 mılyon değerinde oldu~u i!e- Kararın, bir muhalife karsı 
ra serdctmlştır. iten ~aptıkları toplantıda, Halk n sfiriilm!iştür. ekserı)ctlc alınrlığı muhakkalt-

Bir mebus Ba5bakand.ın şu P:.rtısi mallarının ı•tırdadına ka .Baıı Azalar, hiç olmazsa Halk tır. 
suali sormu~tur: tı!r \erdıklcrıni \e bu hu usta Parti~i clınd('ki gazete matba- Emin Kalafatın bir 

l\1illetlerarası durumda ani ~ir kanun teklıfı haı:ı.-lamak Ü· alarmın bu i•tırdadm dı<ında mrldubu 
bir dcğı ıklik ) er aldıj:ı takdır- ztre hır ihli as kom ıs.> onu scı;· hıra kılmasını temennı rtmışler Çanakkalr " lir , ekılı ,.e D. 

· beplr.ti ı şunlardır· Habip Edıp 
1 orchan ve ııYeni İstanbul. ga

W c\ amı ~a. i !)Ü: 3 de) 

• <le. Amerikan kuwetlcrinın Ja· tıklerıni bılrlirmı~tım . dır. r Grnrl ıd re k ıruln Uy~l ~ 
pon)adan Okına\a \e~a Pa ıhk 1 Bu,ı:lın aldıgım tamamlavırı 1hll•as komı!i\OD ı onumılzdc· mın Kalafattan u mf'ktubu .ı. 

llcıs:ı n l çyıldız <Del ;ımı :-sa: 7 .Siı: 3 drı nıalümata nazaran bu Cc\k:ılfırlc ı ki gıınlerdc la~ ıha.> ı haı.ırlısa 1 <Deumı Sa: 7 ·rı: ı 4e> · 

... . . 
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GONON YAZISI 

gidi 
çi le 

bi ir mil 

.. 

na ş v c k i· ( \'AZA~: ) göre 'erilmell-
lln son nu.

1 

dir. Nıtekım 

tuklarında ra Btıı·I ..... A 1 k!Asik demok· 
kın bir tarih- u poy il rasilerde parlA 

t e rey ıerinl ;...-----------------~ ........ ---=-=-• men tonun fe
kul!anııcakl:ı - &ih kararı 'e-
rına dair vatandasbra ihsas- vekili ile vatandaş arasındaki rilirken takip edilen an'anevl 
larda bulunması, Demokrat 1k rnfinasebctln hukuki mahlye!i usul de bundan ibarettir. 
tıdarın önümüzdeki aylıırda u- •Himatlaşma• d.ın ibarettir. Vaziyet, Demokrat Parti za. 
mumt seçimlere gi"me karını- Bir bakıma, vek•l • müvekkil \iyesinden tetkik cdildıkte gö 
nı "iermlş olduğu ı;ckli:ıde bir 1T'ünasebeti gılıidlr. Müvekkı· rürilz ki: belediye seçimleri u
takım tc!sirlcra ) ol açmıştır. hn ., ek ile k .rşı itimııdının kay mumi) elle kazanılmıştır. Fa
?ı'el'zuatımıza göre; umumi sc· iJclması hal·nde, nasıl ki, ve- kat, bu kazanma keyfiyeti, 950 
r~mlerln norm3l olarak dört l\il temsil r.alfıhiyE•tini kayb~t· mayısından altı ay ~adar son. 
senede bir yapılması icabet· ru.!<:: olursa, 'atandaş itimadını rn yapıldığı için büyük bir kıy 
mektedlr. Ancak, Bilyilk Mil· kaybeden bir mılleh·ekilliği met ifade elmez. Son ara sc
let Meclisinin bu müddeti bek tcpluluğun•ıa tem il satahiye- çimlerinde ise muhalefet par· 
Jemeden, seçimleri yenileme ti de hakikat halde ortadan tilerinin iktidar partisine na
!kararı Yermesi de Anayasanın kalkmış demektir. Bir farkla taran az mebusluk kazanmala
hükümlerl arasındadır. Derhal ki, husu l hukukta mi\vekkil, rına rağmen, bazı yerlerde al· 
işaret edelim ki, böyle bir ka· artık beğenmediği Yekilinl az· dıklan • rey adedinin umumi 
rarın 'erıi!'bilmesi için umuml lede bilir, fakat: kanuni tem- ~ ekılnu iktidar partisininkin
itimaUa alakalı miıhim bir ta- sil müddeti dolmadan, vatan· den fazladır. Bununla beraber 
kım meselelerin mevcut olma· daşın, meb'usunu azil saıtıhi· ekseriyet sisteminin mcmleke· 
sı JAzım gelır. Hususiyle; va- yeti yoktur. Bununla beraber: timlzde kabul edilmiş olması 
tandaş ekseriyetinin bidayette l\Iillct Meclislerinin .Yüksek ah keyfiyeti, bizi daha ziyade ka 
''ermiş olduğu itimadın geri a- 15.ki usıflarla mficchhez insan zanılan mebuslukların adedini 
lındığını ı:osterecek hfıdisele- topluluklıırı olabileceği şeklin- nazarı itibare almaya sevket
rin vukuu keyfıyetl, umumi se deki dilşüncenin bir neticesi mektedir. 
çimlere girme kararının baş· olarak, evvelce mazhar oldu· 
lıca şartını teşkıl eder. ğu itimattan mahnım kaldığı 

Demokrat Parti 1050 may!· anda kendi kendisini•ı fesih ih 
sırda kahir b:r ckser•yetle ik· tiyacını duyabileceği ihtimali· 
tidara gelmiştir. Aradan iki ne binaen, temsil mtinasebctine 
bufuk )ıl kadıır bir zaman geç son verme saUhiyetl Millet 
til:ine gdre; De:nokrat Partı. Meclisine tanınmıştır. Nite· 
nir. normal milddetı bekleme· kim, bizim Anayasamız bu e· 
cen seçimlere girmek isteme~!, sası kabul etmls bulunmakta-

e\'\ elemirde umumi itimadın dır. 
:!<rndısinden gc.r! ıılınmış ola· 
bılcceği ihtimall ni hatıra ~P-
lırmektedlr. Yuk elr siyası ah· 
lfık esa !arı dairl)sinde hareket 
eden bir ıkt:dar.n, vatandas i
t.madının k:\yboldııf:unu sez
mesi halınd .. , itim1:1!n yenilen 
mesi lmktınını tcmir. edecek O· 

l:ın seçım yo•un:ı tc' essül ey
lemesi, bUyllk b•r fazıletlir. 
Beyle bir v:ızıv<.ltc milli hay
f!ıyet sahıbi \'e r.ı1!li şuura ria· 
~ E:tktır di!~lPt rdamları k::ınuni 
müddetin nihryclc ermesını 

'bc.klemezler. Umumi itimadın 
!c.ı~ bolduğunu görmelerine Ye· 
ya hissetm"lcri:ıe r:ığmen, k:ı
nunun şekil hUkUmlerine isti· 
na.den tem iki s fatlarını de
vam ettirmek suretiyle iklid:ır 
da kalmayı bir zillet telfikki 
ederler. 

İtimadın kaybolması halla· 
de, uınuml c~·m1tre dılme
sl, )alnız s! ası ahllikın tah· 
mil etliği bir mecburi) et de
ğ'.!, a) nı wnanJa milli haki
miyet pren .. ibinin ve dolayısiy
le siyasi hukukun emrettil,!i 
bir vaziyettir. Zira, mıllet· 

* Şimdi, haklı olarak; §U sua-
li sorabıliriz: 

Demokrat Plrti iktidarı iti· 
madın yemlenme i ihti) acını 
niçin duyabilir? Böyle bir su
ale CC\ap \'ermek için, evvele 
mirde, millet ckserıyetinın De· 
mokrat Parti iktidarına itimat 
beslemekte devam edip etme· 
di[:lnl araştırmak liızım gel
mektedir. ltımat, deruni bir 
vaziyetle ::ıliıkalıdır. Kimsenin 
dUşüncMinin \'e kararının ne 
merkezde olduğunu gösterecrk 
bir fılcle sahip de~lliz. Sıyasi 
hukukta bu imkiını temin c· 
den vasıtıılar gene bir devre i· 
çerisinde yapılması mutat o
lan seçimlerdir ki, bunlar da 
esas itibari)lc beledi \'C kısmı 
seçimlere taal!Ok eder. E •er, 
miıhim merkezlerdeki beledi· 
le seçlml rl ıı e kısmt seçfml r 
ıktıd:ır partisi alcyhıne tecel· 
11 ederse, o taktirde, mC\'CUt 
iktidara kar§ı vatandaşın em
niyet duyı:usu kaybolmuş de
mektir. hte seçimlerin öne 
alınması kararı bu kıstaslara 

* Bu hale göre; şekli bakımdan 
seçimlerin öne alınmasını 

icabettirecek bir \'aziyet mev
cut değildir. Böyle olmasına 
rağmen Demokrat Partınin U· 

mumi seçimleri öne alacağı yo 
lunda bir karara varması ha
linde, bunu tee:ssilrle karşılaya 
cağımızı şimdiden beyan ede· 
riz. Zira, milli iradeye hUrme 
ten nasıl ki, bazı ah~alde ili· 
madın kaybolduğu düşUnccsfy. 
le meclisin feshi yoluna gidil· 
me:si bir siyasi ahlflk faıileli 
ve bir hukuk prensibi ise; bu
n un aksine olarak sebepsiz ~e
re seçimlerin öne alınması mil 
Ji iradeye hürmetsizliktir ve 
zihinlerde şu sualin dolaşma· 
sına kimse mani olamaz: 

•- Acaba, Demokrat Parti, 
lılr sene daha iktidarda k:ıldı· 
ğı takdirde· zayır bir durnnıa 
düşecek ve iktidarı ko.}lıecle· 
cek de, gızli bir takım hesap 
Jar neticesi olarak mı şimdiki 
dunımdan istifade ile iktidar 
müddetini uzatma çareleri dil· 
§Ünüyor?• 

Demokrat Parti bu şekil su
allerin ihtiva etti i ithamlar 
altında kalmamalıdır. 

Ümit ederiz ki, Demokrat 
Parti iktidarı kentıınden emin 
bir §ekilde Yazlfc gorecek ve 
kanunt mliddetini ikmalden 
sonra •Pak• bir •nfısıye• ile 
millet huzuruna çıkııcaktır. 

Va· Gökay ya acak 
hak ında izaha verdi 

Vali Ye belediye reisi Doktor Gökay şehrin yakacak mevzuu 
Uzcrınde a ağıda ki be) anatı \Crmı tır: 

c- İ tan bulun ~akacak işleri üç kı ımda ele alınmıstır. 
Şehirde odun \'e mangal kdmüru bu ;> ıl geçen senelere nls· 

!;etle daha fazladır. Fiatların yı.k clmemesı içın de beledıye 
tanzim satı ına baslamıstır B~1 eı!ı)enın Yenikapı, Kumkapı, Un· 
kapanı, Kadıkoy 'e Üsküdarda.tı depolarında odunun çekisi on 
fiç lira ~irmi beş kunıştan batılmııktadır. A)rıca belediye ı ... n. 
kapanında kilo .. u on altı kurustan mangal komurü de sattır
makladır. Briket komürü satı ına da başlanmıstır. Perakende 
olarak kilo u altı buçuk kurı: tur. 

1 tanbulun buguııe kadar umumi kok \e maden kömürü ihti· 
~·acının dörtte üçii hımın edıl~i tır. Dün 500 tonluk Türkan va· 
puru ile gelen kömürler tevzi cdılmi lir. 
Yarın rla 1020 tonluk Fcru ·an vapuru gclrccktir. Ayrıca se. 

kiz mot1ir Zonguldaktan maden kömürii getirmektedır. 
Günde vasati olarak Dolmab:ı hçe, Kadıköy ve Yeclikule gaz. 

hanelerinden 130 ton kömür tcui cdilmcktC'dir. 
Tavşanlıdan gönderilmesine başlanan Linnt kdmürU se,·kiyatı 

400 tondan aşar.ı olmamak bzerc de\ :ım edecektır ... 

Şişli ile Aksaray 
Arasındaki 
Metro 
Şişli ile Aksaray arasında ya. 

pılacak ol:ın Metro mevzuu lııe
rinde dUn lilflyettc bir toplantı 
yapılmı~tır. 

Mctro)u insa edecek olan 
Frnıısız firması bu ise altmış 
milyon lira ile i§tirak edeceğini 
bıldırmistir. 

Vılayet 1\Ictronun ayni za
manda bir sı~ınak ,·azifcsini de 
gcireccğini ileri sürerek Milli 
sa .. unınanın da ) ardımını iste
mcktedır. Yakında Vali \e Ile· 
ledi.}c Rris mua' ıni Srdat Erk· 
oğlu Ankara)a idcrck hukfımet
lc temas cdec klcrdir. 

Hasköydeki tifo vakası 
Son aylar içinde tifo hadisele· 

rinin ickiısuf etti •i Haskö.>drki 
KC'çcci l'ıri mahalksi sağlık 
ekıplcri tarafından sıkı bir kon· 
trol ııltına alınmıştır. 
Ayrıca dun burada hastahane

lerin mütehassıs hekimlerinden 
tcşekklil eden bir heyet te tet
kiklerde hulunmuştur. 

Sular idaresi de bu mah:ılleye 
gelen su kanalının ekseri yerle. 
rini ::ıçmak sureti.>le n!imunrler 
almış \'c tahlılc gôndcrmi tir. 

nutün zıı h:ı,L!ç~ )lal 'e civa
rı firıf a\ı ina "\tıtin u ulihtı tur. 

Sabri Çehre aleyhine 

yine dava a~ıldı 
Sarıycrde Scvlm llaşayı öl· 

dtirmekfen sanık olarak, dondur
macı Sabri Çehre :ıleyhine sav· 

Esnaf gıda 
Maddeleri 

1 1 • 

ızamnamesmı 

Beğenmiyor 
DUn saat 14.30 da Ti~aret o~ta

ıncla, Gıda maddeleri nizamna· 
me i rr .. 'vzuunda bir toplantı ya
pılmıştır. 

İlgili esnaf v etuccarın hazır 
bulunduğu bu toplantıda, her 
me lek grupuna mensup halıp
ler ~eız almıElar 'lie nizamnameye 
iddetle hücum etmişlerdir. 

Umumi kanaat olarak, bu ni
zamnamenin ga.}edcn uzak oldu. 
ğu \e esnafın ale.} hine olarak 
meydana gctırildıği ıfadc olun. 
muştur. 

Sırrı Dede ve arkadaşla

rının muhakemesi 
Dir müddet evvel l\1erdivenkö· 

yUnclc Ayın ~apmak 'e yaptır· 
maktan sanık Ahmet Sırrı JJcde 
ile 28 arkadaşının cluruşmal:ırına 
dün saat 14 tc Kadıkôy Asliye 
ceza mahkemesinde devam edil
miştir. 

Sanıkların bundan sonraki du
ru malardan varc tc tutulmala
rına ve Di,>anct hicri Hci li ın
ğ p ŞQrulau btz.ı ltu u Jat lto\k· 
kında elccek ce\abın beklen. 
me i içın muhakemrnin başka 

üne bırakılmasına karı:r veril. 
mı tır. 

Hilmi Davaslıgil'in cena

zesi dün kaldırıldı 

l IKTiBASLAR f 
r ) cılıkça, sorgu hfıkimliginde bir 

l!l;:C,~~-ı.T:::=:::::ıı~ diı,·a açılmıştır. Sorı:u hakimliği 
Evvelki gUn vefat eden, Ağır 

ceza mahkeme i hakimlerinden 
Jlılmi Davaslıgilin cenazesi diln 
tllrenle kaldır.ılmışlır. Törende 
şehir bandosu, Adliye erk5nı, 
merhumun yakın dost ve akra
baları, Baro erkfinı hazır bulun: 
muşlardır. 

T .. • Y~ .. aıı • 
y os a • birl-~i 

1\. tinada çıkan yarı resmi Le ı ki hava henllt tamamiyle tees· 
:Messager d'Alhenes gazete· ı:üs etmemiştir. Tarafların gös-

ısi yazı)or: 1 terdıkleri bazı ihtlyatkArlıkları:ı 
Yugosla\'ya) a gitmekte olan sebeplerinden bir kısmı da bu· 

Türk Parlamento heyetine m c!ur. 
lcfet partilerinin iştırak c ..tlC· Fakat en bli)ilk gfiçlUk Trak· 
ı:ıcğe karar vermesi Alinada bir :1-anın müdafaası ve bu noktada 
,ok tefsirlere ,01 açmıştır. Si· uç memleketın anlaşması mevzu. 
~asi mahfıller bu kararın, Tur- undadır. Atinada söylendiğine 
ki)e • Yunani tan • Yugo lav)a f;lıre bu mesele Atlantik konse 
ara$ında i.,bırlığının Türkıyede ~inin gclrcek"toplantısında ciddi 
ittifakla kabul edılmedıği hi si·I surette tetkik edilecektir. Bu ha
'ni U) andırabılec!' ındcn bahisle \dinin müdafaası hakkında müs· 
buna tec suf etmektedır. Cum- 1 hct kararlar yerildiği zaman üç 
huriyet Halk \e Mıllet Partileri- l"emleket arasında işbirliği da· 
nın kararlarının Demokrat Parti 'ıa ko!arla acaktır. l3u mUnase
!lo aralarındaki ıhtılaftan ileri tlc bu işte do rudan doğruy:ı 
geldıği kabul edilmekle bcrab r ıı1aka ı olan mcmickctlcre ya
nu istinkUın bazı şuphelcr do· pılacak )ardımın ta~in edil· 
ğuracağı \'e Uç memleket arasın· mesi lılzımdır. 
da esasen pek yau:; giden is· Diğer taraftan bazı mUsahiller 
bırlığini daha zıyade )a~a ata- Tiırk - Yunan • Yugoslav yakın· 
cağı bıldırılmcktedır. la masının 1talyada bazı cndi-

lllesudiye 
Zırhlısının 

batışı 

3s l11 en·el bugün, 13 ara-
lık 1914 de I\lesudiye 

urhlımıt Çanakkale<le bir 
f ngilit dr.nlzaltısı tarafından 
batırılnıı tı. Mesııcli) c 1874 
de inı:ilterede in a rclilnıls, 
1912 de tamir görnıiı~tür. 
9200 toniliıtoluktur. Tamir 
sırasında demir lc,·halardaıı 
ibaret olan zırhı drgistiril
miş olılıı-unılan torııldo \'e 
Rta) in tehlikrslne ka~ı ınli
ılafaadan mahrum bulunu
.)ordu. Geminin batm:ı ınıtan 
otuz altı saat sonra iı;iııde 

ınurettcbattan bazılnnnııı 
sağ kaldığı anlaşılmış, nrh
lann karnı delinerek bunlar 
çıkarılmıştır. 

TÜJ,DENTÇl 

kararını vererek, Sabriyi ya A. 
ğırcezaya scvkcdncek veya hak. 
kında diıva açmıyacaktır. 

Rüşvet alan öğretmenin 

cezasını Temyiz tasdik 

etti 
Bundan bır müddet önce, ta

lebesinden rıişvct almak suçu ile 
mahkeme) e 'erden Fi:ı:ık öğret· 
menı Alı Uhi Teoman üç sene 
4 ay, mıita' assıt talebe Hıcabi 
Co kuner 13 ay, rüşvet veren 
Hasan Şehmi Duruız de ı ay 20 
gUn hap e mahk(ım olmu~lardı. 
Asli) e 9 uncu ceza mahkemesi
nin bu kararını temyiz tasdik 
ctmi tir. 

Yerli malı haftası 

faaliyeti 
Dün )erli malı haftasının ilk 

r,ünü idi Vatandaşı )erli malı 
kull:ınmağa tcŞ\Jk hakkında ı:ö · 
terden çeşitlı faaliyetlere, dün 
i tanbul nıuftulu u de bir ta· 
mimle i~tirak etmis \ ' C &chirde· 
ki camil!'rdc \3'zda bulunan bil· 

1 
tiln valzlardan bu harta zarfın· 
da, yerli malı mcvzuıında konu;ş-

Adlıye tarihimizde ilk defa 
görülen bir harekete bu törende 
ahıt olunmuştur. Adalet Baka
nı O man Şe' ki Çiçekdağın ha. 
kimin cenaze törenine çelenk 
gondcrmcsinin ilk defa vaki ol· 
du u sövlenmcktedir. 'Du hare
ket Acili) c 'e Baro mensupları 
arasında memnuniyet uyandır· 
mıştır. 

Rüşvet teklif eden kaçakçı 
Döviz kaç:ıkçılığından sanık 

Sabetay BC'n.iuasın nıuhak!'mesi· 
nln başladığıııı bildirmiştik. 
Yazıhane inde arnnıa yapan 

komiser mua\ ini Faruki idare· 
ı;.ndcki memurlara rüşvet teklif 
eden Sabetay bu suçu y!izlinden 
de. 7 inci asliye ceza mahkeme· 
sinde muhakemesine ba~lanmış
tır. 
Duruşma başka güne bırakıl· 

'\'e§ilköy mctcoroloJI lstas· 
yonunun tahminlerine göre 
bugün, şehrimiz 'e Cİ\'arın
da harn s:ıbahle) in sisli ve 
tok bulutlu g~erek: rüıgı'ir. 
lar batıdan orta ku\\ette 
esecek, hau sıcaklığı düne 
nıızaran biraz artac:ıktır. 
Dün şehrimizde ha\ a bulut· 

lu 'e aralıklı olarak hafif 
) ağı~lı tcçmiş, gün un sıcak· 
lığı azami rn 2, asgari 3. ı 
ı;:ıııtlı::rat olarak kD)dedllmi5· 
tir. 

Deniz otobüsleri 
inşa ediliyor 
Haliç tersanesinde in~a halin· 

de bulunan iki araba yapunınun 
saç malzemesi ve güverte işçili· 
ği üterinde calışılmaktadır. 

Gemilerin dığer malıemesi de 
~·akında sipariş edilecektir. Ara· 
ba \'apurları yolcu salonlarının 
mefruşatı da bu arada yaptırıla· 
caktır. 
Diğer taraftan, İötinyede inşa 

olunan deniz otobüsleri dP. önü· 
mıizdeki yaz mevsimine yetişti
rileceklerdir. 

İnşa olunan·otob!islerden hiri 
temmuzda, diğeri de onu mlıte· 
akip hizmete girmiş olacaklar
dır. 

1 

Küçük haberler 
~- . - Bir birahanede arbede ı 

'T AKShmE niR . .. 
ÇOCUK BULUNDU _ Uskudar Çubuklu Çayır sokak 

3;ı numarada oturan Sabahattın 1 
. DL!n sabah: !ak~im Abdülhak Ya:ı:dım, evlelki aksam Tepebı

hamıt c~ddcsının nıhayctındc pa· şındaki Lala bırahanesinde otu· ı 
zar ) erınde, gazetr. ktığıdına sa· ı ~.urken, mıişterilerden Emine 
rıh )~nı do mus bır kız çocuğu Ozgenel ismindeki kadını masa· 
cesedı bulunmuştur. sına davet etmiştir. 

Ceset mor a kaldırılmış ve Fakat Emı · l 
h 

'k b 
1 

nenın masasına ge • 
ta kı ata aş anmıştır. mediğini gören Sabahattin. ka. .. "\. . . . 
KOJll\;RDEX ZEHIRLENDII.ER dını tokatlamaya başlamı& ve 
Kadıköy Fuat bey sokağında· kendisine mani olmak istiyen 

ki 14 numaralı kerest~ tıcaret· garson Ali F.rglsin de çatalla ba
hanesinde ~atıp kalkan Azi· şından yaralamıştır. 
met Yamı ve Sc.}lt Ali Talay Suçlu yakalanmış, hakkındı 
odalarına aldıkları mangalın kö· ı takibata başlanmıştır. 
müründen zehırlenmı !erdir. - -·----
Azımet \C Se.}it Numune has. o··..., "J • 

tahancsine kaldırı~mışlardır. grencı enn karne 1 
U!\IA::\D.\Ki Yl.:KI.E. tE \'E 

nosA1c~~\ !~~~1~\~;~~\NlLA· lamam değiştirildi 
nuwıı llultablrlml:dm Denızcılık Bankası, limandaki 

'li iikleme ve bo altına güçlukleri· 
ni karşılamak fizere 953 yılı in- Ankara 12 - Mılll Eğitim Ba. 
şııat pr~ramında saç taşıtlara 1 kanlığı, Ortaokul ve lise son 

1 
enış. ul ilde ~er \'crmeğe karar sınıf öğrencilerine verilmekte I 

,·crmıştır. 1 'ki k l ·ı 'h 
Önümüzdeki a)larda 50 adet o an ı ·arnen n verı me tarı . 

taşıtın inı.a 1 tamamlanacak ve !erini değiştirmiştir. Bunlardan 
derhal hizmete alınacaklardır. birincisi ocak sonunda, diğP.ri 

İZIUİRDE KA(;ıT r ~ nniKASI de mayıs sonunda verilecektir. 
KUnt•ı.tJYOR Şimdiye kadar son sınıf talebe· 

Ö •rcndıgımizc gorc, Kalkınma !erine karnelerden ilki Aralık 
ve İmar barıkasıııdıın temin ulıı· sonunda, ikincisi d

0

e mart ba· 
nacak 20 milyon lira ile İzmircle şında verilmekte idi. 
yeni bir kağıt fabrikası aı;ılması İkinci kanaatte iyi not zlan 
için !C'şebbüse geçilmiştir. 

İnşasına yakın bir tarihte baş. öğrenci mayıs sonuna kadar dc· 
!anacak olan bu fabrikanın mcnı· vamsızlıklar göstermekte ve bıı 
lcket ihtiyacına geniş mikyasta ) ü:ı:den sene sonunda baıı aksak. 
cevap verece •I ve istihsal ede- lıklar husule gelmekte idi. Bu· 
ce •ı k!ı ıtların dUnya piyasala· nu önlemek için Milli Eği•ını 
rına nl bC'tlr > lizdc ::!O • 25 ucuz Bakanlığı bu yeni tedbiri al· 
olııca ı bildlrılmektedir. mıştır. 

.AI>J,il'EDE UiR TA YfN Diğer taraftan, ilk, orta ve Ii. 
FC'1erdeki sömestr tatili bu ayın 
y.rmi altısından ocak ilçe k:ıd:ır 
devam edecektir. 

Münhal bulunan ikinci Ağır 
ceza mahkemrsi reisli •ine doku. 
7tmcu Asliye Ceza Mkimi Celal 
Kuralman tayin olunmuştur. 

Kıymetli hiıkim Celtıl Kural· 
mana yeni vazıfcsindc başarılar 
dileriz. 

JdR J)OJ,\l\'nJHJCI 
111AIIKÜJI oı.nu 

Bundan bir mfiddet once muh. 
tl'lıf otomobıl accntalarını dolan· 
dıran Bursalı Ferruh ismindekı 
rlenç 12 inri Asllye ecza mahkc· 
mesinde 13 ay hapse mahkum 
olmustur. 
l\IERYE:\I NA K 'l\'I>iLl~DEl\' 

YANG".l\' ÇIKTI 
Beyoğlunda Kuçük Bayram so· 

ka ında 38 numaralı \'C 5 katlı 
evde Mer.}cm Ana kandılinden 
yangın tıkmıstır. Ktırı:ır bina 
kısmen .}andıktan sonra yangın 
söndürtilmiı tıir. 

Ev sahibine kızıp 

intihar etti 
Beşiktaş Gazi Refık sokpğı 36 

numarada oturan 27 .} a;larında· 
ki Edıbe Yalçındağ i mlnde bir 
kadın, ev sahıplcı i) le yaptığı 

münaka adan muteessır olarak 
intihar etmrk ga' ı~le eski Kö
mur iskcksi ok :ından kendisi· 
ni denize atmı tır. 

Anayasa tasarısı dün de 

görüşülemedi 

Ankara, 12 <Husıısi) - Ana
yasanın yaşayan dıle cevrilmesi 
hakkındaki kanun tl'klifi l\tecll
sin hugünkıi toplantısında da 
uçte iki ekseriyet olmadığı i~in 
görüşıilemerli \'e gelrrek celseye 
bırakıldı. Bilindiği gibi, çarşam
ba celsesinde de ayni sebeple 
layiha müzakere edılememlşti. 
1\Ieclisin üçte iki ekseriyeti, 487 
mevcudun 326 snıın hazır bulun 
masıyle temin edilebilmektedir. 
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Cl'MARTESt 
Y 12-GÜI'\ 31-KASIM 311 

RUl\fİ 1368 - KASTl\I 30 
HİCRİ 1371-Rebiiilevvtl 2.'i 

S.\BAH 
Ör.LE 
İKtNDİ 
AKı::A:ı.t 

YATSI 
İMS K 

\'asa ti 
07 15 
12.08 
1428 
16 41 
18.20 
05.31 

Eıanr 

02.35 
07.27 
09.43 
12.00 
01.39 
12.~0 

Gaztl"""' onndenluı llfU• ı:ı• 
rt•l'"I" bıuıl1111, bcuılmuın 
lad~ tdflmu. 

Anahf ar ve post 
Son irticai Mdlseler aro· 

sınıfa adı geçen cBil· 
) ük Dhao gaıetesinin sahi· 
hl Hasan t.'çışıl.lann üstıin· 
de ba11 köylülerle teati etli· 
ğl mektuplar bulunmuş. Bu 
m1>l..hıplara göre Üçışıklar, 
crnnet anahtarlarının kendi 
ellnıle ol:lıığunu, isti) enlere 
Peygamberin postundan bir 
parça verebileceğini bu kÖY· 
Jülere yutturma )Olunu tut
muş. 

Peygamber kim, i•çı$tldar 
bim; Crnnet neredr, Ü'çışık· 
lar nerede?!. 

nerekrt ,·ersin ki cezae"V· 
!erinin anahtnrlan adale· 
tin elindedir \C o C\ tere de 
Cçışıklar gibilerin, postları· 
nı sermeleri yal.ıtır? ... 
'\'01.l'iUUZ AÇIK orAc;uS 
Denir.yollarının Deniırllik 

Bankası olmasından sonra 
5imdi de Demiryolları D&
mlrhank, P. T. T. de P. T. T . 
Bank olarekmı . 

Anlatıldı: l\tilletçe banker 
olmağa a1mettik. Yolumuz 
açık olsun! 

El'\GF.I.SiZ OLS N 
Altı ı:un de,·am eden top

lantılannilan sonra Türki)e 
Jilli Talebe federasyonu 

son hadiselerle alakalı üç 
mııdde tn~ıyan bir beyanna· 
me ne'iretıl. 

Ririnri maddede Atatür· 
ı..11 \C inkılanlan reddrden 
bir mlll'!hekilinin Oemok· 
rat partldrn ihraç edilmesin· 
den durnlan sevinç, ikinci 
maıMede i\talatyada bJsmıı· 

harrlrimiıln şahr.ında fikir 
'e ileri ılhni) ete karşı 
glri5ilen suikastın doğurdu
ğu nefret belirtilmektedir. 

t~çüncfi madde ise söyle· 
dir: 

cAtatUrkUn izinde \'e inkı 
laplarında ısrarla ) ürumek 
kararında olan Tilrk genç· 
!iğini bu nurlu yolda yürfı· 
mekten hiç bir mAni alıkoya· 
mıy:ıcaktır.• 

Tiirk gençlii?inden ıaten 
bıınrlan ha~ka bir şey, bun· 
ı'3n h:ıı;lıa lıir karıır beklro~· 

mez. Fakat o nurlu yolda 
hiç tiir manile karsıleFr•a· 

rlan ·üriimPk varken niçin 
manilerle karşılaş:ılım n• nl· 
çin hlr takım geri kafalılar, 
kara 'e kızıl ruhlular önıi· 
müze m:ınilrr ıliksinler? l)el' 
Jet \'C milletin elbirlljfü Je 
apmıısı Uizım gelen is, )Ü· 
nımekte olduğumuz nurlu 
vola rngeJlrr dikilmesini 
nnliyccek tedbirleri almak· 
tır. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELİMEYLE 

fzmlrde altın madeni bu· 
lunm115 ... 

«Altın stokumııı rriyor• 
diyenler yine yandılar! ... 

TATLISERT 

ipek ve Melek sinemalcırı 

hakkında açılan davcı 

İstanbul Belediye<! tarafından, 
•felek ve İpek sineması binala· 
rının teri alınması içın a~ılS~ 
tahliye dAvasına dün üçbnc 
Sulh Hukuk mahkemesinde de· 
vam ııdilmistir. Belediye avukat: 
!arı dünkü cclşcde konurarıılt• 
Tiyatro binalarının oturıılanı•Y3' 
cak (ckilde olduğuna, tamirine 

imkan bulunmadığını söyleınU· 
!erdir. 

Duruzma. yeniden bir ke~lf 
"apılması için talik edilmiştir. ------·-

Edibe kurtarılmıs ''e ilk yar· 
dım hastahane ine kaldırılmı tır. ______ ._ ____ _. malar yapmalarını istemiştir. mıştır. 
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iKi GüNLüK BİR HiKAYE • eyle! fstanbula tel çek, elli "a 
gon dAha peylesinl€'r. \'akında 
un vesikaya binecek. 

Yunanistanda herkes Türkiye- ~eler uyandırdığını, İtalyan Baş 
nin Türk • Yunan işbirliğine bil· !:akanı De Gasperi'nin Atinaya 
.Y uk kıymet \-erdığıne emındir. y3pacağı seyahatin bununla n
Fakat Turk-Yugoslav mana ebet ı:ıkası olduğunu SQ)llıyorlar. 
len hakkında da aynı cmniydin Yunan hiıkfımet adamlarının İ· 
mevcut olması isteniyor. Çilnidi talya hukümetinin endişelerini 
TUrk muhalefet mahfillerinde yatıştıracağına kimscnin ~Uphe· 
bir nevi alAkasızlık görülmekte- .ı:i )oktur. Türkive Dışi~lcri Ba· 
olr. Yakında Yuı:oslavyaya gide- kanının, Atlanlık konseyinin 
cek olan Türk .askeri lıcyetınln toplantı ını müteakip Romayı zi· 
ı;cyabatl askeri sahada Turk • ~aretinin Turk lıükfunctlnln 1-
Yugosl~v münas:bctlerinl kuy- talyayı tamamen teskin etmek 
\ etlcndınncğe hızmct edccektır. arzusile altık alı olduğu anla$ıl· 
Bunun ehemmiyetim kaydctmege maktadır. 

O )ıllar bir daha geri gel· 
mez. Ankaranın taşı toprağı 
altın kesılmiştl sanki... Kosc
baı;ında, iki tane yüzlük ka· 
ime ile bir manav, bir slitçil, 
hır malıallcbici diıkklını açan
lar, ilk a,>ın sonunda scrma· 
yelcrının ıki mısli klir ccliyor
lardı. İkinci ay alışveriş yekti 
nu dört yıizc, fiçüncU ay altı 
) uze çıkıyor. senenin sonunda 
dükkan c:ııuesscse) oluyor, 
sermaye beş bınc fırlıyor, dük
Uncı da Ycnişchır semtinde 
ev aramağa baslı! ordu. 

Bar Ha il M r baz 
- Başiistünc efendimiz. 
- İrmiği yarıya indir, ye· 

rine kepek katacağız. 
- Aman rfendim? 
- Dur, sen ~öziime kulak 

lüzum yoktur. Önümüzdeki haftalar zarfında 
Fakat 6U noktayı kaydetmek Trak)anın m'ıdafaası meselesin 

lflzımdır ki, bazı ~ü clııtler Yu. de milhim ilerlemekr kaydedl· 
nan askeri he)eünin Yugoslav· leccği ve italyan endişelerinin 
ya ki son tema~larının muayyen dağıtılacağı ümit edıldiğlndcn, 
nıe eleler fizerınde olmadığını bu iki mü kül ortadan kalkınca, 
~.l~iri)orlar. TUrk askeri h7ye- Türk. Yunan _ Yugoslav işbirli 
tının tema larının da aynı &ekılde ı:nin daha sUratle gelismesi bek. 
olacağı tahmin edilebilır. Tıirk lenebilir. 
heyetine de, Yunan askeri heye. 
tine yapıldığı gibi, sıcak ve dost 
ca kabul gö terileeektir. Fakat 
Uç memleket arasında, Trakya
nın müdafaası ve Balkanlarda 
kuvvetli ve dc,·amlı bir cephe 
kurulması hakkında hakikt b!r 
hbirliğine henfiz varılmadığı an. 
lasılıyor. 

Yakınlasma görüşmesinin ya· 
\'aş yUrllmesinin muhtelif sebep
leri vardır. Turkiye ile Yunanis
tan arasında henfiz muallakta 
h"zı meseleler me\cuttur. Balık
çılık bu cOmledcndır \'e bunun 
~::buk halledılmesi Ihımdır. Tıir 
kiye ile Yuııo~ıa, a ara ınd" 
'T • ' 

------·--
Bozuk un meselesi 

Boı:uk un çıkaran değirmenle· 
tin durumunu incelemek üzere 
ehrlmiıe gönderilen Ticaret Ba· 

k:ınlığı müfettişleri buralarda 
~aptıkları tetkiklerin neticesini 
bugün Valı~e r:ıpor halinde bil· 
direceklerdir. 

lüUfctti ler raporlarında de· 
~irmenlerin yUzdc on ile yirmi 
arasında bozuk un çıkardıkları· 
nı: fakat değirmenlerden bu ı;c 
k'Mc çıkan unların fırınlarda 

"'rr nC!vi uıılarla harman ·anı 
• .,• ' lo,. ' nin ~nh~ ı." 

Bugiln gordiığunüz )tiz bin· 
lık bakkali)clcr, kamyonetli 
kasaplar, altı tezglihlarla bir 
sarışın kasiyer tarafınd:ın ida
re edilen yoğurtçular. hep o 
devrin yadigarıdır. Bılha~sa a
çıkgöz Karadenizli yurtdaşlar, 
bu altın devrinin ;ı;ahı·anıanları 
kesilmişlerdi. Şlrndi Yenişehir. 
de bir sıra çarşı, bir sıra paz11r 
yeri, bir sıra ticarethane, hep 
onların elindedır. 

Bizim Halil Madrabaz da o 
devirde gözünü açu. Gerçi da 
ha e\'\'el de 5ehrin tüccarların· 
dan sayılıyordu : llıkin bir (l\IÜ· 
essesc), geniş bir is yeri kur
ması, o altın çağa rastlar. E· 
!inde bulunan üç, beş bin lira 
ı1crma~·e de zamının hızlı er-

nunla daha bü)ük, daha omur· 
lu, ljO} le sana) i, manayi sayı· 
labilecck bir işe gırismek ka· 
rarını \erdi. Tuttu, bir makar· 
na imalJthane,,l ar;tı. 

Bız makarnaya pek alışık 
millet de ılızdir. Pilavı daha 
çok se\crlz. Ancak Halil lllad 
rabaz, pi!Avın ~anısıra, bu İ 
talyan kaynaklı gıdayı da, ı:e 
niş mik)asta ,>a)mak, bü}Uk 
silrtim yapmak, bol para kn· 
zanmak pl.mını kurmuştu. 

İşe, bUyiık rckiamlarla giriş
tı Henüz boş arazi sayılabıle
eek olan Çankaya taraUarında 
bir yerde, tahta peda\•r:ıbrla 
çe' irdiğı bir kulUbenin çatısı· 
na boydan boya (Hamiyet !\la. 
kam:ı Fabrikası) levhasını as 
tı. Parlak scllofan kAğıtları 
iciııde yıldız, düdtik, fıyongo 

rrıakarnı:ları imaline girişti. 
Gazetelere bol ıliin \erl)or, diık 
kllnların ,·ıtri:ılcrini cicili bici· 
il mak:ırna paketleri.> le süsle
ti:ıor, ileri gelen kooperatif 
n iidUrU, z t·• n•ı 1 ııbiri, ban 

' ,.._ • • 1 • .a; u' 1 ... 

( YAZAN ) 

l_: __ ııA_N_T_u_s __ ı 
davadan makarna gönderiyor, 
\elha ıl elinden gelen bütün 
mrdeni vasıtalardan faydalanı. 
ordu. 

Bir sene sonra, makarna us 
tası ve ba .} ardımcısı olan Nu· 
maıı Efendi ile masa başına o· 
tunıp hesap gorcllikleri ı.aman! 
aşa ı .} Ukarı altı bin liralık bır 
karla bılt'ınçoyu kapattıklarını 
anladılar. Bu işde iş vardı. lle
men karar verdiler; ertesi gü
nünden tez! yok, ımalfıthanenin 
etrafındaki bir kısım araziye 
talip çıktılar. İtalyaya daha ge. 
niı.; imaliıta müsait ve dahı 
pratık mak.nC'lcr sipariş edil· 
di. Derken ikinci cihan harbi 
de patlayıverdi. 

Siz gormcllydiniı o senenin 
karını, sürümUnli... Fabrika· 
nın önlindc ~ilniiıı her saatin·· 
,1,._ l-" h n • ,., t, ,,...;.;Jtrfo 

sinin ü .. •ündc boydan boya be
~at ~azı ile <Hamiyet Makarna 
Fabrikası) ~atılı kam.>onlar
dan bıri duruyor, )ükleniyor, 
yiırü} or, sonra ikinci kamyon 
yanaşıyordu. Avrupadan ccl 
mekte olan mak:ırnal:ırın da ar 
kası ke ilince, Halil Madrab:ı· 
:z.ın i~i hU .. blitiln canlandı. San· 
ki biitiin Ankara, hatta bütün 
Tiirklyc, sofrasında, sabah ak· 
şam m:ıkarnıı yemeğe ba5la
mış gibi. imalat, taleplere ye
tişmez oldu. 

Halil IJdrabaz işin altında 
kalır mı? 1kinrl yılın sonları 
na doıınr fabrika, altmış altı 
ıımele ile çalı 'in .. e günde iki 
bin kilo çe~ltlı makarna çıka· 
ran, hakiki l:.ir (?ılüessese) olu· 
vermişti. 

Almanların Fransayı çiğne· 
~ ' n,. nı\.-.t ... .1..,, hlr 

fakla beraber Numan Efendıyi 
yazıhaneye c;::gırttı. :Numan e
fendinin me\•kii artık (::'\liıdür> 
olmuştu. Karşılıklı birer kah 
\C içtıler. Sonra patron dik dik 
adamının gözlerine baktı: 

- Numan Efendi, söyle ba· 
na bakayım, gündelik süriımii· 
müt ne kadar? 

- Aman efendımiz, bilmiyor 
gibi söylüyorsunuz. 

- Hayır, söy le, usul böyle
dir. Hiıkümat kapısında, efen· 
dime diyeyım, büyük bankalar. 
da ney, iıep böylrdir usul.. BÜ· 
yukler, bilmez gnrünür.. Şim· 
dı bana diyiver, gündelik sürü 
mümi.ız ne kadar? 

- Altı bin kilo, beyim. 
- PekAla, pek giizel! Söyle 

bakayım bana, giindelık un ih· 
tiyacımıı ne kadar? 

- Beş bin kilo. efendimiz! 
- İrmik sarfiyatımıt? 
- Bin kilo efE>ndımlt! 
- Ha şöylccee ... Şincik be-

ni hi dinleyesin, Numan efen· 
dt }arın piyasadan yirmi \'I· 

• .. ... ~ v•cınn "" terhrık 

ver, o kadar. Ne diınek irrnıl< 
canım? Dünya harp darp içırı 
de kan ağlarken. bizimkiler ıl 
le de irmikli makarna mı yl 
)'ecekler? Geç efendim. l\tııkt· 
neleri ona gorc ayarla. Usta 

~ 

tara da şimdi git, tcnbihat geı; 
- Ama efendimiz? 
- Yürü ulan .. Anlamadı~ırı 

işe burnunu sokma' Bas! 
Numan usta süklüm pUklUtTI 

patronunun yanından çıktı· 
Fabrika da, c;tesi günündıır. 
ilıbaren, yeni usul üzerin ien 
ımatata giri~ti. 

Hiç bir taraftan, en kUclllC 
bir &ikayet dahi çıkmıyordıl· ı 
ni~er cihetten Halil Be)in un 
hakkındaki tahminleri doğf:l 
çıkını~. ekmekll'r adam ba~ına 
iki yUz elli grama inmiş. ça: 
şılarda hamur tatlısı, börek g~ 
bi unlu maddeler satişı. yasa 
edilmlstl. Elinde un bulunarı· 
lar da, bir hafta irinde miktarilı· 
nı beyanname ıle hükumete b • 
dırmeğe mecbur tutulmuştu. 

CDe\3mt ~~ 
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Afrikadaki 
Kavnasma 

I ~~;;.,!J.~~~;~eleri} 116~,i-E~~Sğ t!wtl!m~ 
Van · Fleet, kış lıarhi~ıe ~ 

...... 

Yazan: E. T. 
Jır Sl'Ddan sonra Afrikada da bir 
l"\ k * Lib)a, Kuzey Afrlkadaki 
b aynaşma, bir ayaklanma si)betiııden dolavı l'ran 'Scoul, 12 - GUney Koreli birlikleri soğuk \'e sise rağmen 
d~şla_dı. Milletler U.) anı.) or, ik<'n- sa) ı Birle mis Milletlere dün kaybettikleri iki tepeden birini ııerı almak içın büyük 
ı.'.l]enni uzun müddet esir ~lbl "ıka .. et etmı·tlr. gayreUer sarletmekledirlcr. 
o.u lanın lm•anlan b:ı lannd:ın " ~ 
•tınık; hurri• ete, istiklale kıı- * l'unan p&rlameııto u Kra Giinry Korelilerin kaybetlıkleri bu tepe Scoııl"e giden 
,..,,_ " baslıca istila yolunun bulunduğu ke imdcdir. 
;.~ınak i thor. Şimali Afrikada lın bir nutku ile açılını &- Diğer taraftan dun a inci Ordu karargahında General Van 
tınus ,.e Fas kayna.)an bir ka- tır. Fleet bir ba~ın toplantısı yapmış \e yakında )eni bir Güney 

lan halindedir. Buna imdi C'e-ı * Amerika Cumhurba kanı Kore tiimeninin sava~lara katılmak iızcrc cepheye sevkedılcce-
~.<ıl~ de katılmak 1 tidadını jlos- J:i enho'l\er, tJlonolulu'ya ğini bildirmiştir. 
h:rıror. Alınan bütün şiddet ted- ge lmi~lir. · General Van Fleet kızılların elinde bulunan a ker mev-
ırlerine rağmen ba laun <'ere- ._ __________ _. cudunun bir milyondan biraı: fazla olduğıınu tahmin eltı~inl 

)·anı durdunnak miimkiin olamı- Atom den"zalt Si de soyleınişlir. 
3'ııcaktır 1 1 Van J'lert'e ı:öı c düşman kı~:ı zamanda bn kıı\•vetin hepsi· 

1\en,·~'nın, Cenubi ,\frik:ının H kk ni kııllanabilerck şekılrle trrtibnt almıştır. 
~sı1 sahibi olan zenciler ele tı)n'k- a I nda yeni Van ,Fleet dü man büyiık bir taıırr117.a girışLiği takdırdc bu 
anını~J:ır, l<r.ndilrrine a ağı in- nun muvaffakıyetsizlıl!e uğrıyacağını ~öylemiş Ye kıı.ılların kış 
~n nıuamcıesı cdilmr ıne karşı Tafsı"la"' t harbine gerektiği ~ibi hazırlıklı olmadıklarını kaydetmiştir. 
tSJ·an etmişlerdir. iti memleket- 8 inci Ordu komutanı Birle~miş lılletler kuvvetlerinin ise 
lı~ de kanlı hadi eler oluyor. Tel- Va.~ın,.ton 12 (AP.) _ Birle- şimdi her zamandan fazla kış harbi için bütün hazırlıklarını 
ş siyaseti bunların çalı ma ını ., tamamlamış olduklannı \'e herhangi bir düşman taarruzundan 

.; ~ 

lıazırıZ, diyor 

Ankara, 12 - Dütçe komis~o
ııunıfa hütçenin umumi lıeyıP.ti 
ıizennıfekı gonı ~mt.lıır bugün so. 
na ermiştiı'. Bugün, llüyük Mil
let Mecli~i hiitçe inin görü~ül
mcsinc ba lannıı.tır. 

Yabancı parlAmcııtolarclan 
memleketimize grlccck heyt>tle
rin masrallarmı karşılama tah~i
satı, ilkclls rcı inin ikametgfıh 
\ c temsil masrafları bölümünde 
~er almıştı. Necip Bilge'. Frthi 
Çelikbaş, Halı! İmrc, bu nıasraf
larm l\leclisi temsilen yabancı 
memleketlere giden az.atar fa~ 
Jında ~er alm:ısı icap ettiğin\ 
müdafaa !'tmişlerdir. Dunun üze 
rinc Mrdis rrisınin ıkametgiih 
masrafları arasında hulunan 
75.00(1 Jirıı p:ırlfınıentolar:ıra~ı 
miina~<'hetler biilumiınc naklo-1 
lunmıı~t ur. i 

Çorumda bir kişi 
Öldürüldü, beş kişi 
Yaralandı llıQ\'Dkk:ıt bir zaman için durdur- şik Amerika Deniı: kuwetlcri endişe etmediklerini llave etmiştir. 

'! bite, bu zahiri sük(ın uz.un gemi kısmı başkanı amıral Ho· Çorum, 12 - Dün saat 
\11-.ı.~e~Ak, b'ır muddrt sonra mcr Wallın ~eni inşa edilmekte p A 

• .,, ' ne 1 h kk t f " t c':; Çorumu he)Ccana veren bır 

t
dlaha "'İddetl ı· akı"slcr "o"rule<'ek- olan atom denızaltı arı a. ın· apagos an ganıs an • 1 b k" · "ld · r. " ., da Collıcr's mrcmua ında .)B~ın tınayet ış enmı~. ır ·ışı 0 J· 

Ar !anan hır makalc~ınde :;unları M d 1 p k d riilmfi-:, brş kişi de ağır suret'~ 
1ı rlkanın ba k:ı ;)l'rlcrlmle de, )azmaktadır. en erese ge en a istan sınınn a yaralanmı tır. Hadısc ljöyle ol· Birle il, Amerika h;ı lıerler merkezinde, Amerika ellslcrinl bellr:en bir e.r:'.i açılmış \e bü)Ük 
~ enuz tesiıini gostermi)en, fa- «Atom denızaltısı sa) et drrm muştur: bir ilgi toplamı tır. Re~imde bu c;erf iden bir köşe giiriilnıc ktcüir. 
ııt "İİn "'ertikrc lı:m \etlenen o ı k ı f B" h d• c f Şaf k "'ııri ı· ~mı'ııde b r tt .. .. ~ > denizde \ C hlÇ SCS Çtkarmadan t t g ra 1 A 'JÔ Or a H I 
~eyanlar vıırdır. rnınsn:, Ill'I- sr~rcdebilcccktir. Bu sebeple os u e lr a ıse ş:ıhıs sabahtan akşama kadar 
~ a Kongolarında, Seneg;ılde, bir lokant11da ıçlikten ,onra ~ıi 

Çalışma Bakanının sen- ı 
dikalar hakkında 

b
ladagaskarda, hasılı ,•frı'kaıfn'·ı· duşmanın bu dcnlı:allıların nıe\'· Anadolu AJann Yl'ni Delhi 12 (AP.) - f...!tıan 1 1 J t B '' " k · t • h 1 b ' 1:ı ı ii tii yapma) a ıaş amış ır. ıı 

lt Ulun mlislemlekrlr.rdc ka:ı:anlar unı. la:\'ln c nıesı \'C c c tın· ,\ nkaı·a, 12 -- nost \ ıınan as elçılığiııin Klıbıldrn alıp Ilın~ \ :i71\'('t kaı·şısrnda lokantadan beyanatı 
:aynı•·or. Rugiınktı 'a1J•·ct de- ları_.ıınhp ctmesı hemen hemen hakanı Mareşal Papagos ~asba~ bası nına tevzi eltı~i bir habere • 1 " . _, 

\ " " ı k a 'I d d k 1 c!ışarıya atı an •• urı, ~aat 17 ·ıe İzmir, 12 ( \.A ) _ İki "u-n· 
b'allı ederse •·akın bir gel<'cekle m ~nsız ır. . . kan Adnan ·' en e.re. e a~agı 3 1 göre l'akist.rna ait 12 harp u('a· 1 · •· ·· 1 . b .. 

U " Halen ınr~ cdılmcklc olan ıkı ki b · dcı·nııctır· ~aat kıı csı onıınc l:<' mıs ıça· d"nberı· ~ehrı'miz<le bulunan Ca· ralarda da hAdi eler ı;ıkmnsı ~" . . nıe u 11 gon ~ · ğı 9 aralıkta r;fi:anistan - P.ık:s- " ~ 
~'klenebllir. a~om dc~ızal~ısı~dnn bmnc Nau· Ek~eıans Bay ,\dnaıı tenıle- 1 tan hududu kesimine dilsen Bıı.r. ~;nı ı:rkrr<'k ömine gelcne .. k~f~r Jışma Bakanı Samed Ağaoğlu, 

Rlr İS\içre gazete 1 bu u71- ı dtılıs ıs'?'.' crılmışdtır. ~unh~n kcbn ... res na~n~kil kc ınevkiinde bazı a~irellcrin ctmeile başlam_ıştı~. ~u gurultu· lşçi Sendikalar Birliği lb elcriy· 
•· t ı vermı beli c ece' ıç ır \nk·ıra ye .kosan bckçıl<'pn ıhlarına da le ve 1\fcnsucat Sanavi f çile-..1 "eten bahsederken di\'or Jd: 

1 

h • . t• kı •t d . • 1 l .h'l. ' •
1 1 

bır mıtingini bombalamış ve m3· " ,,... • ususı~e ı \O tur J\ om cııız 5 •·anunucvYe arı ı sa 1 k zarak. Ali ve Omer isimlerin· Sendikası, Suniciıler \e Tahmil 
t ~•n. nindiçini Avrupa) a uzak- . 1 " d • · t b l · ~ d f k l"d .. •'h ki neli tüfek atrı.iyle taramışlar· 
ır. Fakat Afrika A' nıp:ının de- .ıtı ar~a 

1
a cgzozb. ter ı 

1
a ı. mo· me aJınız.k an 

1 
C\' ·a "tl'etmuktck _as dır. Habere göre bu taarruz tas· deki bekçileri tok ağır bir halde Ye Tahliye İşleri Sendıkalan iş 

" tor "uru tusu "ı ı ~e, er ara sı olara en 1arare ı eşe· ur ~araladıktan sonra bıçağı He Jo. "İlerini kabul ederek ,siklivetle· 
rıa)l lı . ı.:a e.) u c o ur. lerlmın a u unu rıca e crım. kantaya gitmiş \'C lokanta ı.ahibi rini dinlemiştir. •tnı gibidir. Son harııte Auu-ı k~b h d bl w • • • k b ı·· d • riben 8 aat sürmuş ve aşi:-et ' " 
ş· urt rma hareketı burad:ı, NATO K B k 1 Reisicumhur hazretlerinin ara mensuplarından birçokları öl· Kara ll:ıcı~ ı kalbinden bıçak- Samet Ağaoğlu sendikaların 
, ıınau Afrikada ha lamı h. llarp urmay aı an °" zda bıılunma ı valnız ı'kı' mem· ' ld .. h · · d'l kl · 1 d k ·· l lllan d 1 k ti 1 • tiı:, • . k mı • ." muş \eya ~aralanmı~tır. Bı.dı- jarak cı urmuş \'C a çı Bahrıyı ı e ernı cevap an ırara şoy. 
tığ n a. mcm e e er 1

" ına rı Komıtesı Baı anının Jekct beynındekı t<'srıki mesai · h'd' · ''" göğsünden a •ırca yaralamıs- le demiştir: 
c tayıın hiıkı'ımetlcr Afrikaıfa, arzusunu \'e en sıkı dostluğu ııldiğine göre a !Sil. rakı.sta- tır. Gozü kararan katil bıı s<'fcr •Sendikalar kanununda tadi· 
~ eıaır ,.e Mısırda yerleşmislcrıli. beyanatı temsil etmekle kalmamış hı İ· nın ucra hır kesiminde cereyaa şofor Kadri \C Fuat ismindeki liıt yapmak işinin üz.rrindcylz. 
l!ıaferin )olu Afrikada. Ela le- Parıs, 12 - 'aloya nıen~up yatını izhar ,.e Reisicumhur haz etmiştir. Bıı hudut kesimi iki iki ki,şıyi de omuzundan , e ko- sendikaların takviyesi için onla. 
ı/:rtl'rt~ arıldı. Yann ht'rha~ı:I nıcmlcketler kurmay baEkanları rctlcrinin Yunanistan<la kısa su memleket arasında bır miin:ızııa lı:r.dan ağırca yaraladıktan on rın çalıştıkları yerlerdeki l(çi. 
ti~ hAdısc olur, Batı A'nıpa ı<.i- nı bir ara~·a toplay:rn askeri kn· .ren ıkametlr.rini mümkiin olrlu· menıııı tr.şkll r.tmektcdir. Bu ra lnkantarlan çıkmıştır. Katil cı nın yüzde doksanını içlerine al· 
lln Ya uğrarsa. kurtarma hnrrkr- mıtcnın bu dc\TC başkanı Ka· j!ıı karlar hoş kılmak icın sabır· havalıcle ya,ıyan aşirr.ller, nıus· ,·ardan gecen ba~ka kiın~clcrı maları lazımdır. Yoksa biz baş· 
t e gent'! Afnkadan ha lana<"ak- nadalı Ccneral Foulkc~ clüıı hır sızlanan Yunan milletine hakık ı \'ıırmak ı'st"rkrıı vak'a ''"rı·ne ·''A k.a. Iarına .sc.ndika kıırmamalarmı 
ır Bu .. A ı \C ·ı. ... · k ' takil bir "Paktıınistan~ dr.\'letı " "" " 'h~nı . Cm-

1
• 1' erd, rın .. anın ·~11~ 11 bı:sın toplantısında beyanatta hır· bayram olmuştur. k k 

1 
r 

1
. ti f t lİ~<'n komiser muavini Mustafı s?ylcmelıyız .. Bııııu yapmak,. fa. 

toıö ~uyr. ı \n ır. tınu nııınıa bulunarak Türkiye Yunanistan R;ı~hakan ·urıııa. çın aa ıyc r.r .>ar e. Eroğuz tarafından elınrlen bıça şıım, kor:ıunı1m ve n:ıs~·onalı~m 
is~unde tu~a~ _ıanmdı;·; ,.c ) ugosla,y:ının askeri l;omıtr. ·'larr•al \lf'!k.,a n ıfro~ mcktcdırlcr. :F,Igıın hükumetinin i!ı alınarak ~akıılanmıştır. olur. işçı mahkemclcrı fizerın· 

do çre gaze_ e ının mu a eası tC'rafından 'erılrn stratrJık di- r ar agos bu faalı)elleri destekledıği SO)· Yaralıların dörduniin yarası de de çalışmaktayız. B.un:ı mah· 
)'afrudur; Afrıka, \Hupa)ıı \ı;. rcktıfl<'rc dahıl bulunduklarını IC'nmcktedır. k ğ d sus kanun telkık edılıp çıktığı 
)'adan )akındır \C bu kıta tlun- so' lcmıştır Raşhakan Rnlıı) a gidi) or --- çc. a ır ır. rnman sız de sörccck iniı: ki, la 
1!ı nı? muk:ıddcrah u1erindc. <'il GcnC'ral ·Foıılkr<;, aynı z.ıman E , k lk d k 

1 
pılan şika.>rtlcrın ekseri i dur-

lihını rotu onıa.>arak mel kıifr- k k Rolıı. 12 CT II !\) - Başbıı n rac n muş olacaktır. l\leskcn mc clrsın 
dır. Ual bö 1; ohım:ı i\Crikııda da askcrı komıtenın "'. dcnız o kan • dnan 1cndcre . Roltı T>r.· rzurum u a 1 1 a o a de siz.lcrin de bıraz. ga~ret sar·ı 
liiltun ,.c do Uuk h:nası hukum mutanlığı hakkında Nato ~?n- mokrat l'artı İl konı:rcsı muna fetmenh: Jiız.ımdır. 
lıJınr.si A \'ntpa fçin ha) ati rh<'m C.} ııır > apaeağı ta\ si) eler ıu:c. sebetıylc ) apılaıı da\ eti kabul 

llıllett haizdir. nıı. ömurgr.cilc- rındc komıtcdr mut~b:ıkat hasıl cttısıni buı;:qn ılgılilerc bıldır hı•dro ele· ktrı•k sanf raıı· Londrada sisten doğan 
lill tatbik ~tmek i tcdiklrri !iid- oldugunu hr\an dmıştır. - miştır. b ir hastalık 
~et loli.) le temin edilcmc:ı:. Yer- pılmad ıkça Hı ik.ula huzur '" Başbakan, ~arın iii!leden son 
l halka haklannı , ermek 'c suktin temini l..abil cı lamı) arak, ra kongreye ;:clccck 'e kongre 
bıınıarla dostça anlaşm:ıl:ır )ap- hundan lıfitıin Avnı(la zarar ı;o- de muhım bir konuşma yapacak-
llıak rn dogrıı hart'kcttlr. nu ya- rcrcktir. tır. 
................ ._ _________________ .., _______________________ ___ 

AKŞAM 

lıİJtAZ DA 
SE\ 1!'\ELil\I 
~ecnıettin adak ;)'llll.)Or: 

Gerılık fıkir 'c harekctlerl
rıe hükümctm ,e il.-tıdar par
lıslnin engel olma ına se" ıni
~·oruz. Bu sevinç bile, bizce hü
tün vcricıdir. Çunkil medeni 
~lr memlekette bir hırsızın, 
bir katilin yakalanıp mahke 
?neye yerilmesi, cez:ı görmesi 
1'ııcıar tabii bir hadise tas v· 
Vur cdilebllir mi? Hıikü et 
Veya ıklidar parti i irtica a
leyhine h:ırckete geçti di~ c, 
bunu normal bulac k yerde 
6~ınmemız gayri tabii bir du· 
l'ııında ~aşadığımıza, ncre~c 
ı;:ıttiğımıı:i , c nereye gıdccl'ği
?lıizi pek bilmedığimizıı, birbi
rıınizl henüz tanıyıp anlama 
<lığımıza delıldir. 

Fakat geç olsun da guç ol· 
~asın. Yolumuzu )3'iaş ~arnş 
tııcrck, birbirimize duşman 
ı;:ozU)le bakmaktan her ı::iin 
biraz daha vazgeçerek rahat 
\>e nıesut devirlere ka\'Uştuğu· 
llıuzu, bılhassa mlibrcm birkaç 
llıesclede daha endlşclcrımiz :e Yanıldığımızı \C mahcup 
~ldığımw acele görmek ıste

tıı:., 

YENi ISTANBUL 

İl)AR! iŞLERDE 
.ı\J\SAKLIK 

llabip Edip - Törehan ~an· 
l or: 

irinden ~ıkarn erıli:. 

rınc fena tesirler l apmakta. 
dır. 

i in 
(T~nl lıtanbvl) 

&ı)andırabilir ama, 
rakamların sıhhatine 

\Crılen 
itimat 

İller Sankası Genel Müdürü, bu santral yapıl
dıktan sonra, Erzurum ve civarmm tam bir 
sanayi merkezi haline geleceğini söyledi 

A tıdolu .LJa n 

,\nkara. 12 - iller nan- pcrrostat istihsal ederek ve is· 
ka ı Genel !'lliidiırii XaCiz Er- tihsalfıtını m<'mlrket ihlı)acı ni 
geneli bir muhahirimizc aşa- betındc ııı tırarak bıı ihtl)·acı ta· 
ğııfakl bcy:ın:ıtta bulunmuştur: maınen kapayacak \'e ihtiyaçtan 

Tortum hiclro dektrık santra- fazla ını yakın memleketlere ih 
Jı, Erzurum şehrine takriben ıaç imkanını bulacaktır. 
109 kılomelre mesafede Tortum Kurula<"ak olnn fabrika, dö· 
gölunim meydana getirdiği viz vermrk suretiyle m"mleketc 
~elalclcr fü:crinde kurulac:ık ve ithal cdılmekte olan un'ı sül>rc 
146.6 ı. Jik bir sukııtla beheri ithalatını önleyecek \'e bu giib 
3 !'i metreküp sani~ elik ~• ık re fi~:ıtını bugün ötlcn!°ckle .o
·alışan 7880 bcyı;irlık 3 tiirbin lan. fıyatın yarısına. indıreccktır. 
~ . ·· . · 1 Kıınılmuş olan şırket scrma. • Jcner:ıtor grupıınu ıhtı\•a ede • . i' 1 "1 • 1 A ·k . .. d'I' 1 d 

1 
ve ının :> ızc e .., ın men an 

~c~~tr. Şım 1 ık hu gr~ıp ar ıın Sirkeli , e yiizclc 49 unu da kıı· 
ıkısı kıırulmaktadı.1:· san_ıralda rucıı '!'ürk müesteselcri lemin e 
rl~c cdılerck rneııı, lO!l Knı. ı~-ı dcccktir. 
zu~lıığııııda . 66,~ \:oltluk _hır Kıınıcul:ıt• arasında \"arıla n an 
ha\:ı hattı ıle Lıwııı_ma naklo- ıu.maya göre, yapılmakik olan 
Junacak ve burada tesıs cclılrcek tetkikler ikmal ecli ldiktm son· 
2 adet 67:5~. kilo,::ıt - :ınıper~ik ra süperro~rat sun'i gubresinin 
:rans!orm:ıtnr ıstasyonu ılc ham maddelerinden en mühimi 
66000 'oltluk tansiyon 6600 \'Ol ni teşkil eden asil sülfrik ima. 
tr. dtişuriılerck l~rzurum şehri li için de aynı yerde yeni bir 
içinde küçlik transformatör İS· fabrika te is edilecektir. Bu 
tas)onları beslenecektir. bakımdan kurulacak olan süper 
Eı-.mnım şehrinde bugün mcv fo fat fabrika~ı nıcmlcketimi:ı:de 

rnt 3000 abone giiııun mııayye!1 kurulacak un'i gubrc endüstri· 
sa:ıtlcrindc elektrikten faydal:ı· inin başlangıcını teşkil edecek 
nabilmeklt', 13,000 abone de e tir. Memleket çiftçisinin kalkın. 
lektrik bc·klemektrclir. m:ı ı \'C memleket ıirat istihsa-

nu santralin Erzurum ve ci· Jatının arttırılması bakımından 
\'arı t:ım bir ı:aııayi merkezi ha· biiyiik chenımiY<'Iİ haiz ohın bıı 
ıine geleı.:rktir. te•ebbü ıi takiben nynı ~irketle 

Erzurum biil~e ini lklisaclcn aıothı ı;iihre saıı:ıyii tiıcrinde 
kalkınclır;ıcak olıı n 'l'ortıım hid· de ıııüı:ıkt'rrlere siri~ilınl, hu· 
nıelcktrik santralının makine ve lıınmaktaclır. ti0-60 milyon Ji. 
elektrik tl'çhizatı kısmı, altı fit' ra arasın~a !>ir _ııer.~n~ye ile Kil 
nıa nr:ısımla yapıl an açık paz:ır- talı~ ~da lınyı_l komL~rıındcn. a:ı:ot 
!ıkla (fı 430,000) liraya Af ebe lu gııbrclcr ıstıhs.alını ~.cmı~ e· 
firmasına ihale l'dılmiştir. Ay- <lecck olan bıı tesıs ı;u~ ı. ı:ubrc 

. . bakımından mcmleketımızln hu-
~ıca Sl'r\ls ~olu ıçın :ı.ooo.ooo tün ihtiyacını karşıla mı~ olacak 
!ıranın harrıınaeağı tahmın olıın- l 
makta~lır. Te is 1.95:1 ~ılı orta- ırKoklc~ldc hazır bulunan Amc 
~ında ~kmal cdılmış olacaktır. rikan şirketi mıidürlerlnden Mr. 

Zıraa t JJa ııkası l mum Whitnev J kenderunda kurula· 
nliidiırıınıin he) analı cak ol;~ fabrikanın 1953 sene 

I..ondra 12 (A.A ) - Sebebi 
J.ondrada geçen hafla dort gün 
miiddctle hüküm süren şiddellı 
sis olduğu tahmin edilen csra· 
rengiz bir gügiıs hastalığı neli· 
c~inde hastahanelere her ı,:un 
yilzlercc ınsan müracaat etmek· 
tcdir. 

Tlastabaııclcrin odaları tama. 
miylc dolınuşlıır. Munzam yatak· 
lar koymak mecburi.) ctı Jıasıl 
olmuştur. 

Sis ortadan kalktıktan sonra 
lıa:.laların ~ayısı günde 400 c in· 
miştir. Hastalık l>ir nevi enflü 
cnza salgını halini :ılmıştır. Has· 
laların çoğu göğıi \e nefes bo-
1:,!ılarından muztariptirler. 

İNCEı.ir 

60 İNCELİK 
Bir rekor teşkil eder hiç bir 

çorap VOG'un incelik ve elAs
tıkiyetlnin derecesine varmış 
del?ildir. \nkara. 12 C.\.A.) - Ziraat si onunda faaliyete geçeceğini 

Bankası umum mıidiirii Mıt· söylemiş \(' bu tc,ebbli ün Türk T E ş E K K u· R 
h:ıt Oıil"c. lskenderunda kuru- - Amerikan ishirlığinln yeni 
larak ı;ııpcrro. f:ıt fabrlkasmın bir tez:ıhürü olaca~ını ifade el· Aile büyiığümüz 

Eski Mısır Kralı Faruk ve Kraliçe !'\eriman, bu yıl \ 'erdi'nin 
•Sinıon Botraneı;raa adlı e eri ilr. ,,-eni mt\slıne gi rrn Roma 

Oııerasının !ala açılı ınd:ı, ber :ıherte h:w r bulunmuşlardır. 

SELANIK BANKASl'nın Aralık 1952 için tertiplediği 
30.000 Hı·alık Para ikramiyeleri keşidesi. Bankanın Galata 

Merkez lıina•mda yapılmt$h. 

\uka ... dakl resim, İstanbul lklnei Ne.teri Bay Kcn.an Oıer'i 
lk:-ar.-lj e fişlerini Barıka ml\zterilrr:n:ıı huzurunda • l:"i~ kfıt

resi• ne korken göstermektedir. 

SUREYYA Sinemasmda 
Senenin en kuv\'elU programı 

1 - CENGiZ HAN (Renkli) 
AX~ BLYTH - DAVİD FARRAR 

2 - KARANLIK ŞEHİR 
ELİZABETII SCOTT - \'İ\'ECA l İNDFORS 

•Eskıdcn şeri mahkemele· 
tlıı eh anndaki kah\ eler boy, 
boy yalancı şahitlerle doluy· 
dtı. Cumhuriyet dcHimizdc 
llıedenı kanunlarımızın olma
•tııa rağmen bu ne\ i şahitler
~n kurtulmuş dc~lliz. 

Halk mefhumunu her şeyin 
iıstimclc tut:ın 'c tutması za
ruri olan Cumhurı~ et lıükü· 
ınelınıizden bu işı bütlın da
' alann üstundc tut.ma ını 'e 
kırtasiycciliğimizi hiç olmaz 
sa do0nı esaslara bağlaması
nı istersek fazln bir talepte 
bulunmamış olılıığıımuzu ı.an· 
nediyoruz.» 

arttığından, Türk halkı gcli· 
rinln de geçen )'ıllara nazaran 

çok yükselmiş olduğuna şahit 
nlıı) orur~ J9j2 senesi 1.arfın. 
d:ı gelirlerin 10 milyar Tiirk ti 
rasına balığ olacağında şüphe 

edilemez. Daha 1948 de 8 mil· 
'ar civarında bulunan bu ira
dın dört yıl gibi çok kı~a bir 
fasılada ~ üzde kırka yakın hir 
terdfü gostcrmesi pek sevin· 
diricl bir kt'yfiyettir. llcle bu 
çoğalma enflasyon ile irtibat· 
lı değilse ... 

hazırlıkları t:ıınaınlannııs olma· mlştir. ı\BDULJ.All ,\P. llD'un 
ı ıniına~ebctiylc bıı akşam ~n- Kokteylde kurucu altı milli hazin ufulü münasebetiyle bU· 

kara Pala~ pav~ onunda bir kok· nıüe:;se e umum müdürleriyle yük acımıza, uzıık tan \'e yakın· 
!eyi \'l'rmiştir. yönetim kurulu başkan ve iıyc- c!an, telgraf. mektup telefon ve 

r '-="-, 
llunlar bir çok hakların zi 

~~ına sebep olan \C hatta bu 
~zden geçinen insanlardır. YENi SABAH 
ız bununla mticadelc;)i ancak 

~esını kayıtlarımızın sıhhatine nÜTÇEl\İ~ 
)}Yanarak sağlıyabilecektık. ilJAl\ZARA 1 
''e ~azık ki, blıtün daireleri- ı·enl ~:ıbah yazıyor: 
~ıı hıncahınç memur ile dolu ııŞimdl aşağı yukarı, katma 
~ lllasına ra~men henliı: ka~ıt bufçelerle beraber, iki buçuk 
arıınız böyle çok acınacak nok mılyar lıraya doğru yollan-
~nlıklar içınde bulunmakta mış bulunu)·oruz. Bu çoğalma 

Bütçe komisyonundaki mü• 
lchassıs uyeler Polatkan blit· 
çesinden memnunluk göster
mişlerdır. Buna istirak etme· 
mek iı;ın sebep yoktur.• ~ biıım hayat tarzımız üze- birdenbire bır ürkuntil hissi 

--------------------------------· 

Slııtiisii Hakaııl:ır Kurulunca !eri de hazır hulıınmııslardır. binat gelmek su:-etiyle iştirak 
tasdik edilen \'e hir taraftan ZI· B I d El . . Y I - edru biitlin dost ve nkrabaları· 
raat Bankası ile 7.irai Donatım e gra çımız: ugos ov r:ııza, ayrı ayrı teşekklire teessü 
Kurumu, Sıimerbank, Etibank, Şc Dış Bakanını ziyaret erti riiır.ü; mani olduğundan gaze
ker F:ıbrlkaları Anonim Sirke· IPnlz \'asıtasiyle hepsine sonsuz 

Londra, 12 (A.r .) - Bclgrat ıe~ekkür \'e r.ılnnetlerimlzi ar 
ti, lakine \"e Kimya Endüstri radyosunun bugunkU bir haberi- zeJE"riı. 
si, di''er taraftan Fertilizer Cor .. \' l o ı" ı · 

b ne gore ugos a\•ya ış ş erı Tedavide bulunduğu Teşviki· 
poration oC America Şirketi a- Bak:ın \'ekili .Alcs Beblcr bugün ye Sağlık Evinde gö3terilen va 
rasında •Gübre Fabrikaları Tiirk bil) uk elçisi AgAh Akscl'!P. kın alaka, şefkat ve ihtimama 
Tıirk Anonim Ortaklı~ı· namı Yunanistan orta elçisi Spiros a'·rıcı: sonsuz !e~ekkilrlerlml' 
altında kurulan \nonim clrket K~petanides'ı ayrı ayrı kabul et j bİld iririz. 
~ımdilık senede 100 bin ton sü· mı~tır. Eşi, Kızı, Karde~teı i 

<<Hoş Memo>> 

gecikti!! .. 
yıne 

• HOS MEMO• ı:azetemlze, altışar günlük levhalar ba· 
!inde uçakla AmPrıkod:ın eelmektedir. Postadaki bir gecik· 
me yüzünden tefrikanın devamı ~ine vaktinde elimize ge
çememiştir. Oku)-ucularımı1dan özür dileriz. Postadan ~J· 
kar çıkmu ·MEMO· yu her umanki kösesinde bulacak
sın!!. ---------11 
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Ma ne 'eşen çift 
tek , . r 'öküze d _.. 

• . ..... . . 
ıgımız 

em ez { ______ ......,...,......__ 

! Yapılacak şey yedek parça ve akar yakıt husu
' sunda tedbirli bulunmakt1r 

...,... .... ......,...~ ............... ~ ~ 

Son istatistiklere. göre halen 
memleketimizde faal bir 

halde \'e ış üzerinde otuz bini 
miltecaviı traıqör vardır. Yc
ktln, ıstıhsal dttrumumuı 'e u
raat sahamwı gore bu traktör > 
sa) ısı başka milletlerin kullan- t 
dı:klan adetlere göre pek az- r 
dır. l'ılcsrlii Amuika Birleşik f 

Yazan: 

NUMAN KIRAÇ 

•• 
dev1etleri~ 3.:? milyon, Fran- aliıkalıların yapacakları vaz.ife
sada 600 bin, Ingiltcrcde 350 ıcr urdır. 
bin, ufacık Danimarkada bile 
40 - 50 bin traktör çalışmakta. Ziraat makine Ye Jiletleri 
dır. ithallitçıları 

Böyle olmakla beraber çirt. 
ı:Uerimizde m.arshall yardım 
plAnlariyle başlamıs 'bulunan 
ve Zıraat Bankasının 1950.951 
yıllarında genişlettiği kredi im· 
kdnları ile bır kat daha hızla. 
nan bu makineleşme heves ve 
rmısu bugünkü haliyle hiç le 
küçUmscncmez. 

30 bin traktör 
Ne i~ çıkarır? ' 
30 bin traktorun ne is yapa-

bıleccğınl, rakamlarla üa
de ederek me..-ıuu hcrkesın an. 
Jıyabıleceğı bir hale sokmada 
fayda ,·arılır. Bu traktörleri or· 
talama 15 şer çeki beygır kuv. 
vctinde kabul etsek ve normal 
bır iş ha)~anının 0.785 traktör 
çeki beygir kuvYetine muadil 
oldu{luna göre bir hesap )ap· 
sak goruruz ki bu 30 bin trak· 
torün hakıki ve canlı mfınası 
600 bin iş hayvanına yakın bir 
kU\"\'Cltır. 

300 bın çift hayvanın t:ım 
İli kapasıtesı üç mıl)on hektara 
kadar çıkar. 
Başka bır şckıldc üadcsi üç 

milyon ton buğday istihsaline 
yeter bir kuvvet demektir. 

Baıı zıraat bölgclcrımizde 
t:-aktorlcrle yapılan işler o 
sahanın biltiln is hacminin ya
rısını bılc aşmış bulunmakta· 
dır. Biltun memlekette 13 mil
yon küsur hektar ziraat edilen 
araz.i vardır. 30 bin traktörle 
~apılan ıs. halen bu miktarın 
dortte birine yaklaşmış de· 
mektir. 
Şımdi bir dilşünelim; mcm· 

leket zıraatinde büyük bir mev
ki ''e ehemmiyet kesbetmiş 
bulunan bu kunet için neler 
) apmamız liızımdır? l\IcseI:ı 
akar • )akıt ve yağların stok 
edılmemestnden bu traktörle· 
rin en kritik bir mevsimde dur. 
ması ihtımalini bir duşünclim. 
Hıç 5Uphcsizdir ki böyle bir 
Akıbet felaketler getirebilir. 
Onun ıçın makineleşmenin bü· 
tün icaplarına uymağa ve ma. 
kinelcşmiş ziraatimizl koruma· 
ğa mecburuz. 

Kimlere ne hizmetler 
Düiü}or? 

z iraatimizin makinclc .ıcsi 
dfıvasında halledilecek mev· 

zular vardır. Memleketimiz zi
raat makinelerinin imalatçısı 
dcğıldır. Bu makinelerin istih· 
Hık ettiğı akar.yakıt ve )ağla· 
rın memleket dışından ithal 
edılmcsı icap etmektedir. Çift. 
çilcrlmiz bütün kabili) etlerine 
rağmen yctiştirilmcğc muhtaç
tırlar. Makinelerin sen is ve 
bakım ı lcri ve tamirleri !çın 
hcnilz ehil eleman pek azdır. 
Tarım Bakanlığının hazırladı· 
ğı programların tatbikatında 
za~ ıf noktalar ,·ardır. İşe tam 
rnAnaslyle sahip olamaırakta. 
dır. Zıraat Banka ı kredi bakı· 
mından değışmez bir plan ha. 
hazırlı~ amamıc::tır. Zuhurata gö. 
re plA mantar da~ıtmaktadır. 
Maklnt'leri ithal eden firma· 
!ar butün bu hallerden trred· 
düt içindedirler. 

Bir taraftan makinctCşme· 
nln memlekettc husule getırdı· 
ği inkişaf kendilrrlnl teşci et· 
mektc. bir taraftan da m<'m· 
Iekct içi kararsızlıklar hamle· 
!erini engellemektedir. 

DOtiln bunlara rağmen çift· 
çilerimiz makinekşmckten baş
ka çıkar )'Ol olmadığını anla. 
mışlar \'C bütun ümitlerini ma· 
kinclerinc bağlamışlar. iş hay. 
vanlorını ellerinden çıkarmış. 
!ar ve bu gidişin artık bozula· 
mıyacağına inanmışlardır Ma· 
kincleşme davasının hnll hazır 
noksanları olarak hUlô :ı etti· 
ğimlı bu hallerin izııksl için 

İSTANBUI. nEı.ı:nh'ES1 
ŞEHiR rf\'ı\TltOl.Ar.t 

Saat 21 d• 

llRAl\1 Klı-i:ltl 

\' AllŞi KIZ 
Vazan 

~t!:ın Anouilh 
Tilrkçesi: 

Oktay Akbal-Saltıh Birsel 
Ttlefoı:ı: '2ı67 

KO~IEDİ KISl\11 
A Il U D U D U 

Yazan: Joseph Kesselrlng 
Türk~esl: 

Jleşiha C. Vafi-Vasfi P.. Zobu 

M emleketimiz.de halen trak-
tör ve ziraat makine ve 

Jiletleri ithal eden 40 a yakın 
firma mevcuttur. Ziraat maki
neleri alış verişinin daha iyi 
bir mecrada )Ürumcsi ve hali 
hazır noksanlarının izalrsi için 
bu firmalar teşebbüslerinin SÜ· 
rekli ve devamlı bir jş oldu· 
ğuna daha kuvvetle inanmalı
dır. 

Senis hizmetlerini ve yedek 
parça ıhtiyaçlarının teminini 
daha bilgili ve şümullti bir şc. 
kilde ele almalıdırlar. Yakinen 
bıldiğımh: bir şey vardır ki ıi· 
raat makineleri ithaliıtçıl:ırı 
bask:ı malzeme ve makıneler 
ithal5tçılarından farklı olarak 
bil) ilk karlar ve kelcpirlere 
konmamışlardır. Filhakika Zi. 
ra:ıt Bankası kredıli satışları 
ı ın se)Tıni kola}laştırmıştır. 
Fakat 7.iraat aletleri ithalatı· 
nın firmalara yilklcdiğı mun
zam vazifeler vardır. Bu fir
mııl:ır memleket n en hücrn 
köşe.sine sattıkları m:ıkincleri· 
nın akıbetini takiple mükellef· 
tirler Satılan her makine amor
ti edılınccyr kadar (5 sene) 
ihtiyacı bulunan yedekleri ge. 
tirtml'ğC, her b:ıkımdan maki
ne inin işler bir durumda kal· 
ması için nezaretlerini csir
gcmemcge mecburdurlar. 

Bır taraftan güdumlü bir ti. 
carct mahiyetını taşıyan bu iş 
diğer taraftan da 40 firma ara· 
sında rekabet mevzuu olmuş. 

tur. Çiftçi daha ziyade, yedek 
p:ırçası bol, sen is hizmetlrri 
i)l işliyrn, fırıza yapmıyan, ko· 
!aylık g<isteren firmal:ırın ma
kinelerine ragbct etmektedir. 

BJ şartlar altında firmaların 
yedek parça ''e servis hususun· 
da, memleket ihtiyaçlarına da· 
ha uygun bir şekilde krndilc· 
rinc çeki düzen vermeleri lfi. 
zımdır. Bu arada rlcmıınlarını 
fabrikalarına ) ollıyarak onları 
daha ehil ,.e bilgili }apmağa \'e 
fazla adam yctiştirmeğe him· 
met etmeleri davanın tutun· 
ması ve muvaffakı)eti için el· 
zemdir. Makinelerini kullanan 
çıftçilrrin yrtismrlrri için ke· 
safct bolgelerindc. işlerin aı 
olduğu dcvırlerde kullanış ve 
bakım üzerine öğretici kurslar 
açmaları ve makinelerinin en 
az Arıza ile çiftçiye hizmet gör. 
mcsini temin etmeleri icap et· 
mcktedir. 

Ziraat 
Banka ı 

zıraatimiz.in makineleşmesi dfi 
'asına tahsis edeceği plüs

manı, Tarım Hnkanhğıylc bir· 
liktc, memleketin bütün bölge
lerine ş!lmil ve zirat politika· 
mızı da içinde ihtiva eden ge· 
niş bir plfın halinde mütallia 
ederek hazırl:ıması ve bu pltıs· 
manuı icap ettirdiği finansına· 
nı ne suretle rralizC' cdrcekse 
onu tayin etmesi \'e hatta bu· 
nu açıklaması lazımdır. Zirai 
nıakinrlcşme işi bir fabrika 
kurmağa benzemez. Kısa dev
reler içinde her zaman yenile· 
necrk ve de\'rcdrcektir. Makine 
lcşmcye a~ rılan plasman bu se
bepten daima çalı acaktır. 

Mcmlcketimizdr 7.ir:ı:ıt Ban· 
k:ısmdan başka zirai hareket 
\C teşebbüslere para veren bir 
kredi müessesesi yoktur. Del. 
ki ilrride baska başka teşek· 
küller de bu faaliyete serm:ı· 
.. e koyacaklardır. Çiftçilerimiz 
şimdilik her ŞC\'i bankaların
dan beklemektedirler. 

Tarım 

Bakanlığı 

M emlckrt zira:ıtinin ihtiyaç· 
!arına göre işleri program· 

!:ıra bağlıyacak ve tahakkuku 

Pazar günleri 15.30 da tatine 
Cumartesi \·e Çarşamba J:iinleri 

14.:30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de ı:çılır. 

SJ:HIR TIYATRO~U 
E:\JINÖ1"Ü nÖLÜl\IÜ 

(Eski Halkevi bınasında) 
Çl~MBER 

Komedi 3 Perde 
Yazan: Somersct Maugham 

Çeviren: Betül Tekiner 

Pazar gUndıiz saat 15.30 da 
Per~embe, Cumartesi ve Pazar 

~k~arr.ları saat 21 de. 

ır:ın onu takip edecek ve ba
şarılar temin ettirecek makam 
Tarım Bakanlığıdır. 

Amerikalıların Marshall pHI. 
nı ve l'ıt S.A. yardım teskila
tı)le verilen ziraat makine ve 
illetleri bir takım yıllık pltın· 
)ara bağlanarak tatbikat saha· 
sına konmaktadır. Ayni şekil
de A\•rupa tediye anlaşmasiy
le getirtilen zirai vasıtaların 
dn pliınlara bağlanması ve hat. 
rn muayyrn devrelere bölüne
rek, memleketin muhteliC böl· 
gelcrindcki ihtiyaçlara göre 
ayarlanması liizımdır. Hnüz 
makine nimetlerinden fayda· 
lanmamış ve makineli işin ta· 
dını tanımamış bölgelerimiz 
\ardır. 
Doğu illerimizde h:ırmıın iş· 

lcrinin teşkilfıtlanmış bir sc· 
kilde düzenlenmesi icap et· 
mektedir. 

Kanaatimize göre, memlcke· 
timiz.deki traktör adedinin elli 
bine varmasında hiç bir mah· 
zur yoktur. Ilfllen 30 bin trak· 
törümüzle Amerikanın 1920 
deki durumuna nncak ulaşmıs 
bu 1 unmaktayız. 

50 bin traktörlük bir çalışma 
progr:ımının icaplarına güre 
Tarım Bakanlığının teskillit
lıınmıısı ve bilhassa bu fanli· 
yetin husule gctireccği istih
s:ıl hareketi ve ükıbctleri üze· 
rinde hazırlıklar yapması ve 
icaplarını düşünmesi rnzımdır. 

l'ıfakineleşıne davasında çirt
çlmiıin yeni şekle kolayca in· 
tibakına rağmen b:ısaramadık· 
!arı ve şik!l~etlcri mucip ta· 
r:ıflnrı da vardır. Bakıma ve 
temizliğe ve bilhassa kullan· 
dıklan y:ığlar ü1.erinde d11 ha 
çok dikkatli olmaları lazımdır .• 
Kendilerini daha iyi yetiştir· 
meğc gayret etmeleri \'erilen 
nasihatleri ve yapılan t:ıvsiye
leri harfiyen tatbik ctmcğc ça· 
lt<:maları icap .eder. 

Artık geri 
Jlönulcmcı: 

Makineleşme davasında geri 
dönmek ihtimali kat"iyen 

aklımıza gelmemelidir. Bütiin 
dünyanın tuttuğu bir yolıın 
yolcusuyuz. İlk hamlemizdcki 
mu\•affakıyetkr bizim için en 
büyük teşviktir. Makineleşme
nin biitün kol:ıyhk ve f:ıydala. 
rını gördükten sonnı çiftçim!· 
ıin tekrar öküze dönmesini 
arzulay:ıc:ı~ını hiç 1annetmf. 
yorum. 

Yalnız şunu daim:ı h:ıtırımız
da tutalım ki; bu fanliyetin dc
v:ımı ve bekası için dikkatli 
olnc:ığıınız cihetler \'ar<lır. Me
sela, yedek p:ırça stoklarımızı 
hiç bir zaman normal ihtiyacın 
altına düşürmemeliyiz. 

Son günlerde lthaıata konan 
tahditler, kamyon ve otomobil 
ycdcklrrinln birkaç aylık ihti
yaca hile kifayet edecek mik· 
tarda olmadığını meydana çı· 
karmıştır. Bugünlerde aranan 
birçok parçalar mcsel!I yoğ 
filitresı gibi basit ve mllbrcm 
ihtiyaçların hakiki fiııtın bir 
kaç misline satıldığını görmek· 
tcyiz. l'ılakincl!'şen ve bu uğur
da bütün iş hayvanlıırını elden 
çıkaran çiftçilerin bir me\'Sim 
içinde yedeksiz kalması bü) ilk 
zararlara sebep olabilir. 

Bu hnli geçirllmiş bir ders 
olarak tcltıkki edip yedek stok
larımızın tamamlanması için 
her çareye baş vurmamız Hl· 
zımdır. 

Akar.yakıt ve )"ağlar b:ıkı· 
mından nasıl bir stok tutl~ıl!u· 
muzu kat'i olarak bilmiyoruz. 
Tarım Bakanlığının, başka ma· 
kamları ziraatımizin ihtiyaçla· 
rın:ı dair uyanık bulundur:ıc:ık 
şekilde daimi ikazlar ve mü· 
rlnh:ıleler yapacağını ummak· 
tayız. 

Artık geri dönülemez. Maki· 
nclesrn ,.e ona alışan çirtçile· 
rimiz bir tarartan çok üstün 
fa~daları bakımından bir tn· 
raftan da clılcn çıkarılan iş 
hayvanlarının ycrinc yenilerini 
bir anda ikame etmek imkllnı· 
nın bulunmamasından geri dö· 
ncmczler. 

Bütün dJinyanın gittiği bu 
yolda düzenli ve tertipli bir 
şekilde yürümekten başk aç:ı· 

remiz yoktur. 

\'eni Ses Oı>eretl l:fJ 
Her akşam saat S S 

21 de ._ .,,. 
Cumartesi Pazar f J 

15 de Matine \ 
Carşamba 15 de -
TenzilllUı matine 

ITIRASPETJJ Rı\Zl\'E) 

Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Re$1d Baran: Beliğ 

SelönO 
Müzik: Satı Lir 

Tel: 49369 

Baş rollnıle büyiik haşarı gösteren 
Renee narrl'll ,.e Paul Amlot 

Claudel'in piyesi 
Yazan: TUNÇ YALMAN 

Fransız Tiyatro Ucyl'li tara· 
fından K Ü(' .. K S.\11:'\E'de 
trajeıli 3 Perde. İlk tem il 10 
Aralık Çarşamba gece i veril 
ıniııtir. 

--o--
Y.\Z,\N - Paul Cl:ıuılrl 
OYSA\'A'.'11,AR - Paul A· 
miot, Rtnee Barrell, Rolande 
Gardet, Ulric Gutıinguer, 
Jacııues Jan,·irr, Jean )fau. 
roy. 

K iiçiik Sahne'de allı hartadır 
misafir bulunan ıJanvier 

Trupu •. İstanbul seyircisine bu 
yıl üç, birbirinden hoş ve kendı 
tarzında miikemmeı komedi tak 
dinı ettikten b:ı~ka, Sartre'in 
meşhur .Kirli Eller• dramını 
ve geçenlerde ::'\obel Mükafa· 
tını k:ı1.:ınan Mauriac'ın •Lcs 
Mai Aimes• sini de seyretmek 
fırsatını vermişti. Bu dolgun 
rcpertuar:ı şiınd I, altıncı piyes 
olarak. ylrnıinri :ısır tiy:ıtro e· 
clebiy:ıtının nadir 15ahe er• le· 
rinden birini de iliı\'e etmiş bu
lunuyorlar: Claudel'in l!H5 de 
y:ızdığı •Le Pain Dur• piyesi 
( \'eya sfüi). 

Cl:ıuclcl sevilmesi, anlasılnı:ı
sı \"e takdir edilmesi. ekseri kim 
sclere güç gelen, bir şairdir. 
Yirminci :ısrın, teferrü:ıta önem 
veren, his Alemini p ikanaliı za 
\ iycsindcn p:ırç:ılayan, dehayı 
çok z.ıman us!Cıp cambazlıkların
<la arayan, olclukç:ı m:ırazi, ol
dukça cılız sesli edebiyatı için· 
de; Claudel muazzam bir k:ı· 
yaya, gür bir şel31eye benzer. 
Har:ısı eski Yunan trajedileri· 
ni, lisanı İncil'in uslübunıı ha
tırlatır. )lcvzul:ırı daima koca
man, ele :ıldığı ş:ıhıslar daima 
mücessemdir. İncelediği hisler 
"Ündelik hay:ıtın çerçevesini a· 
s:ır, •bilyuk an• lar:ı, •büyük 
h:ıy:ıt• lara doğnı yelken açar. 
Beğenilmek :ırrnsıı ile veya 

p:ıra k:ızanın;ık k:ıygusiyle de· 
ğil, sırf yazmak lnsiy:ıkını ye
nemediği için yazmıştır. \'e ne· 
ticede, yirminci asrın ·dev• 
terinden s:ıyılır, adı s:ıygı ile 
:ınılır: ama eserlerinin St\'iye
sine ulaş:ım:ıynn insan toplulıık· 
Jarı, onu sadeee bir •İsiın• te· 
liıkki etmekle intik:ımlarını al
mış olurlar. Y:ıni Cl:ıudel az o
kunur ve az oynanır. 

Otuz, kırk yıl evvel yazdığı 
eserler P:ıriste bile ancak ~on 
yıllarda Jean-Louis B:ırault'· 
nun ve Coml-clie Françnlse'in 
gayretleri neticesinde temsil e
dilcbilmistir. 

* ·Le P:ıin Dur• U seyredeli 
\'" dinliyeli iki gün oluyor. (![fi. 
lA tesiri altındayım. İlk fırsat· 
tn tekrar seyretmek niyetinde· 
yim). Bu iki gün zarfında bir· 
çok kişi ile e eri mUnakaş:ı et· 
mek zoı·und:ı kaldım. Yine bir
çok kişi Clnııılel'in •mnks:ıı.lını• 
anlam:ıdıkl:ırını söyleclilcr. An· 
l:ışıl:ın, bu"llnlin seyircisi; mi· 
h:ınikt ülçülerle yazıl:ın; başı, 
ortası ve sonu ıyerll yerinde• 
ol:ın ve yüzlerrc benzeri bulu· 
nan piyeslere o kad:ır :ılışmış 

ki. m:ılfım ülçlilerin dısındn ka· 

ayyen k:ılıp \'e adrtlere sahip· 
mlş. Halbuki Claudel aynı şeyi; 
tiyatronun artık ne coşkun halk 
kütlelerine, ne de zevki incel· 
nıiş •Yüksek tabaka• ya hitap 
etmediği; aneak küçük ve büyük 
burjııazinin bir .oyalanma• ve 
boy gösterme vasıtası haline gel 
diği bir çağda, (on dokuzuncu 
asrın sonunda ve bu asrın ba
şında) tekrara çalışmış. Ve ta 1 
biatiyle muhatap bulamamış. E
serleri ancak yazıldıkları tarih
ten kırk, elli yıl sonra: diinya 
iki büyük harp badiresi atlattık
tan ve Avrupalılar 19 uncu as· 
rın uydurma rahatından, uyu
.ukluğundan sıyrılıp, yeniden 
·dehşete• düşmeye başladıktan 
sonra, seyirci bulmaya başla
dı. 

* llana • Cl:ıudel'in bu piyeste-
ki maksadı nedir?• diye soran
lara, ·Sizin hayatınızın maksadı 
nedir;• diye sorrnanı:ık için ken 
dimi güç tutuyorum. Yazarın 
nı:ıksadı birkaç muhayyel in a
nı (her trajrdide olcluğu gibi) 
hay:ıtınrının en buhranlı anın· 
da yaka\:ımak ve yine her tr:ı
jediıle olduğu gibi, bıı kişıle· 
rin kendi nefisleri ile ve bir· 
birleriyle olan mllcadelesini, 
dar bir zamnn ve mekan çerçe
ve i içinde, ve harlkulfıdc bir 
dille, karşımıza çıkarmaktır. E· 
ğer seyirciler, Polon} alı genç 
Kontes I.lmour'ıın h:ıyatına bir 
mana vermek için çırpınışını: 
Yahudi oldul!u için hayatta bir 
erkekten başka hiç bir şeye ve 
hiç bir yere bağlnnamayacağını 
bilen Sichcllc'in dramını: ihti· 
yar, pinti ~lareşal ile selametini 
Afrika müstemlekelerinde ara· 
yan oğlunun yaşama müeadelesi 
ni takip edemiyorlarsa: kabaha· 
tı Claudel'e değil, kendi daral· 
mış nıuhayyilelerinc, ufalmış 
hislerine ve yaşam:ıra alıştık
ları hay:ıtın yeknesaklığına yük 
lemelidirler. 

* Misafir Fransız. artistleri • Le 
P.'.lin Dur. ü Cher temsili oldu
ğu gibi), •turneye çıkmış bir 
trup• t:ın beklenmeyecek bir 
b:ıs:ırı ile temsil ettiler. Bilhas· 
sa, büyük sanatkar Paul Amiot 
(~rarcşal) ve Renec Barrcı (Sic 
helle) rollerinde her clhetçe ku
sursuz ve mükemmeldiler. 

FRANSIZLAR'N 
YEDiNCi PiYESi 

, 

Altı haft:ıd:ı altı ayrı eser tem 
sil etmek üzere şehrimize gel· 
nıiş bulunan Fransız Tiyatro He 
yeti, gelecek hafla iki defaya 
mahsus olnııık "iizcre, yedinci bir 
piyes oynnmaya karar vermiş· 
tir. Bu piyes, aynı heyetin ge
çen yıl da lstanbulda temsil et· 
tiği ·Le Don D'Adele• ko· 
meclisidir. ( •Ac!Nc'nin Kabi· 
liyeti • nı!lııasına gelen bu is· 
mi, b:ızı kimseler, alay olsun di· 
ye ·Adilc'nin Donu. diye ter· 
ciiıne ediyorlar). Kehanet sahi· 
bi hizmetçi kız Adcle'i yine Ro
l:ınde Gardet c:ınlandıracaktır. 
EMINÖNÜ'NDE 

lan bir sanat eserini hemen ya- MAUGHAM'IN 
dırg:ıyıvcriyor. Bunu ihllm:ıl •ti «ÇEMBER» I 
c:ıri tiyatro• nun bir z:ıferi s:ı· 
y:ıbilirlz. M:ıklnele~mıs bir ça
ğın. m:ıkinelesmiş insanları, sey 
retliklerl ıoyıın• un da kendi· 
terine uym:ısını. yani mekanik 
blr düzene t:ıbi olm:ısını isti· 
yorlar. 

Elektriğin geeeyi gllndUıe çe. 
virmeıliğl çağl:ırda, geeeler he

Şehir Tiyatrosu Eminönü Bö· 
lümündc •Tehlikeli Dönemeç• 
in son temsili perşembe ge
cesi vrrilmistir. Bu tiyatroda bu 
geceden itibaren Soıncrset Ma 
ugham'ın •Çember• adlı komc· 
disl temsile başlanııeaktır. 

KALUTI 
nliz k:ıranlıkken; günesin doğu· HEMŞIRELU 
şu ve batışı her sabah ve her 
akşam insanlar tarafından bili· 
nir ve hissedilirken: klllnat 
esrarının cevabı hayli! edilen i· 
liıhlard:ı ar:ınırken: korku, h:ıy
ret, hıı~n. deh~et gündelik his· 
!er, iken; lns:ınlar d:ı tiyatroyu 
b:ışka bilir, tiyatrodan bir , o
y:ılama • değil, bir •Yükseltme• 
beklerlermiş. Tiyatronun göbe· 
ğe değil, h:ıtıft kafaya veya kal· 
be de değil: belkemlğimlzin 
mrçhul bir noktasında bulunan, 

Dost Yunanist:ının · tanınmış 
revü yıldızlarından Anna ve 
~lari:ı Kaluti hemşirelerin baş
kanlı((ındaki, Yunan Opereti, Sa 
ray Sinemasında dc\·amlı tem
siller vermektedir. 

--Q-

Robert Kolej' de 
Org resitali 

tüylerimizin °ürpermesinc 0 se- Robcrt Kolejin musiki kısmı 
bcp olan duygu merkezlerine hi başkanı Davld Fuller 14 aralık 
tap etmesi beklenirmiş. pazar günü (yarın) saat 15.30 

Sofoklcs'in, Sh:ıkrspcare'in \'e d:ı, mektebin toplantı s:ılonun
ya Racine'in nesline mensu ~a da. bir org resitali verecektir. 
natkarlar talihli imişler, çfin· ~lr. Fuller'in bu konserdeki pro 
kli halka vermek istediklerini, gramında Bach, l\lendel sohn, 
halk zaten kendilerinden bek· Ccsar Franck \'e muasır Hallan 
!emekte imiş ve üstelik, yaşa· dalı besteklır Anton van der 
dıkları devirlerin tiyatro gele Horst'un eserleri vardır. Kon· 
rı'eklerl •in~ın ihtli• hislerin e· ser blitün musiki meraklılarına 
le alınmasını kolaylaştıran, mu aı;ıktır. Glris serbesttir. 

TIP .ALEMiNDE YENi KEŞiFLER 

Li 
le 

~----

P Vitamini adı 

K anser tedavisinde halen kul 
!anılan usullerın en müessi 

ri urların X şııalariyle kuru· 
tulmasıdır. Ancak fazla miktar 
da X şuaının cilde ve kan da
marlarına yaptığı tahribat bu 
tedavinin istenilen' şekil ve 
miktarda tatbık edilmesine ma 
ni olmaktaydı. İlim adamlan 
artık X şualarının bu mahzu
runu önleyecek çareyi bulmuş 
olmanın ~cvinci içindedirler. 
Buldukları vasıta limon ka
buğundan ve limon cinsinden 
olan diğer meyva kabuklann· 
elan elde edilen harikulade bit· 
il!lçtır. 

·Citnıs flavanoid compo
und., veya P vitamini adı ve
rilen bu ilfıç. 1936 da Nobel 
ıııükllCatını k:ızanmış olan Dr. 
Szeııt - Gyorgyi tarafından 
kcşfedilmiştır. Fakat ancak 
Dr. Arons ''e Dr. Freeman'ın 
Ne\'yorkta Harlem Hastahane 
sinde yaptıkları uzun ve sabır
lı araştırmaların neticesinde 
hastalara tatbik edilebilmiştir. 

X şualatı kanserli dokuları 
tahrip ettiği gibi bazan sağ
lam olan di((er dokulara da 
tesir etmekte ve böyle vaıiyel 
!erde doktor tedaviyi hemen 
dıı rduı·mıık meebu riyetinde 
knlınaktaclır. llu sahad:ı çalı
şan mütehassıslar, senelerden 
beri. X şualarını sadece has
talıklı ncsicc tesir edecek, di· 
ğer sağlam dokulara hiç zarar 
vcrmlyecek bır hale koymanın 
imkanlarını araştırıyorlardı. 
11.ıy\'Unlar iiıerindekl lcc-riihe 

1 949 senesinde Florida Üni· 
versitcslndcn verilen bir ha 

bere göre fazla x suaının lfı· 
boratuar hay\•anlarında meyda 
na gctırdlği tahribat P vitanıi· 
ııınin yarc!ımile önlcncbilmek
tcydi. Araştırmayı derinleştir
mek maksadiylc yine aynı Ü· 
ni\•crsitcde iki grup fare a· 
hndı. Bunların bir kı5mına 30 
,::iin mliddelle kuvvetli dozda 
P \'llaminl vrrildi. Sonra bil· 
iün" hayvanlar öldürücü mik· 
tarda X uaı bombardımanına 

maruz bırakıldı. p vıtamini ve 
rilmcmiş hayvanların t;;, 80 i 
öldiiğii halde evvelce bu IIAç· 
la takviye edilmiş olanların % 
90 ı hayatta kalmıştı. 

İlim adamları artık istedik· 
leri neticeyi elde etmişlerdi. 
Fakat ~ ücutta X şualarının 
tesirini azaltan hu madde şu. 
alarm kanserli nesiçlere olan 
tesirini de :ızaltmıyacak mıy
dı7 

Bunun üstüne kanserli tü
mörleri olan farelere hergün 
P vitamini vcrıldi ve şua te
d:ı visıııe başlandı. Urların bü
yllmesi durduğu gibi tedavinin 
tesiri de verilmiş olan P \'İta· 

k 

verilen i lôçla yapılan 
netice verdi 

. . 
ıyı 

• 

tecrübeler 

Coronet'den nakleclen: M. A. 

Limon kabuğıınılan elde edilen P lltanıininıkn modern tıp 
Alemi çok f:Cl 1 er heklcmektcdir. 

ın111ının mikdarı nbbctinde ar idir ki, bu tedavi radyoloji nı!i 
tıyordu. tchassısları tarafından l apıl· 
iıaç insanlara tatbik l'dilecck malıdır. 
Artık bu iltıcı insanlara da Atoma karşı 

tatbik etmenin zamanı gel 
mişti. tıaç ilk olarak ııarlcm p vitamini kanser tcdavidn· , 
Hastahanesinde Dr. Arons ta· de olduı:u kadar atom har 
rafından kullanıldı. Cildi X binden korkanlar ıçln de bır 
şualarına karşı fazla hassas!· ümit kaynaj!ı tcskıl etmekte
yet gösteren bir kadında tcda- dir. Japonyaya atılan ilk atolll 
viyi ani olarak durdurmak bomba~ında radiasyonlardan 6 

mecburiyetinde kalmıştı. Ka· len \'eya ağır yaralananları~ 
dına 6 gün l' vitamini verıl- ~ayısı do~rudan doğruya lnfı· 
dikten sonra tekrar ~ua tcda· IAk nya sıc.:ıklıktan ölenlerin 
vi~ine başlandıih zaman hem ~ayısını kat kat gcçıyordll· 
tilmör gittikçe kllçlilmc •e ba§ Kanser ltıboratularlarında •· 
lamış. hem d!' cıltte hiçbir tah lınmış olan neticeleri naıarı 
ı iş emaresi görülmemişti. itibara aldıı!ı mız takdırdc P ''.1 

Kısa bir zaman içinde hıı tamıninin ileride atomun tesir•· 
ilaç Amerikanın her tarafında ni az~.Itmakt~ . d.a kull:ınıl:ıC3j 
kullanılmaya başlandı. Neli· ~ını ~o) l<'ycbılırız. Muhtcmc 
ceden bütiln doktorlar mcm- bir atom tecavUzilne mArıtt 
nundu. Yeni ilacı trcrilbc e· kalabilecek bUI elerde hcrkC 
den 19 hastahanenin hepsi de sc P vıtamlnı vermek şarti~·lt 
verdikleri raporlarda hastaln· ahalinin atom bombası radıas 
rın artık teda\'idcn c;ok daha yonlarına karşı muka\•cmrt1.11ı 
fazla istifade eılebildiklcrinı arttırmak imkan dahilindcdır. 
bildiriyorlardı. İlim adamları limon kabuğıt 

Ancak tedaviden azami isti· ııun bu vcçhc~i hakkında hC 
f:ıdcyi temin edebilmek için nüz bir şev söylcmlvorlarsa da 
X şualarının tatbikinden bir· P vitaminin in in günün birinde 
kaç gün evvelinden başlıyarak harp yaralılarının tedavisınde 
tedavinin sonuna katlar hns· kııllrınılan en ıniihim ilaçlar· 

taya her gün muntazam P \'i· dan biri haline geleceği ınu 
tanıinl \'erilmelidir. Pek tabi· hakkak gibidir. 

A11kaı·ıı Hırkıık Fokiilıesiııde 

An kora Ünh·ersitr i Hukuk J~akiiltesiıule Öğrenci llcrnrği seti mleri ) aııılnıış \ c çok hararetli 
olmuştur. Resimde, seçimler sırasında ıniinakasa eden öğrenciler görülu)or. 

rocıık 
~ 

l111st11lıffllCSİll ıle 

hastabakmlara kcıı gi) clirını> töreni yaııılmı~tır. Resim diioki& törenden 
bir gcı-iinü5Lür. 
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I 
1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR Rommel'in denize 

attığı-mil yarlık hazine 
R~;;r;r;;;. devrindenberi d;;;;;ga:
mülen hazinelerin kıymeti 600 mil-

EGLENEN İS , A UL!! 

yar franktan faz/ad!~__ _ _ _ 

O Mahiler ki .. - Gece, Beyoğlu caddeşi - eğlence yerleri - 12.268.000 

sinema seyircisi - Caddei Kebir'e akan - Bir başınızı uzatın hele ! - Ope

ret ve espri - Dram mı, komedi mi ? - Kavgacı aktörler - Taşradakilere 

s· ~in kalınlığı ekseriya çok yüksek olmaz. ll:ıvadan \akıldığı z:ı man ağazlar pamuk yığınlanna 
sarılı imiş gibi görülürler 

l}AERAKLI MEVZULAR f 

dra sisleri 
~----- ~! Kaç nevi sis vard1r? - En tehlikelisi bezelye çorbası -
Sise karşı tedbirler - Senelik zarar - Kuşbakışı görü-
~ nüş- Sisin sebebi ne imiş?,..__ -~ 

. - w " .,. --- . \iiw~4iF· -~4111 .... -

Derleyen: TOLUN ALPTEKiN 

Mareşal Rommel'in ordusile 
blrlıkte Afrika kılasım 

terkederken Akdeniıde büyük 
bir define bıraktığı ağızlarda 
dola!itı durdu. Bu esrarengiz 
define hakkınd:ı s6ylenen söz. 
ler bilhassa Fransızlar üzerın
de büyük tesirler )'aptı. HatU'ı 
l'"ransa hükQmeti, Akdeniıln 
deriıılıklcrınde gömülü olan bu 
hazineyi bulmak için te~ebbüs
lere hile geçti. 

Y:ıpılan incelemelere göre 
Almanlar Kuzey Afrikadan 
Korslkaya geçerlerken Bonifa
cio boğazında üç milyar frank
lık bir sen eti dcnızc atmışlar. 
dı. Fakat şimdi) e kadar Rom 
mel'in defınesini bulmağa ça
lışanların gayretleri boşa çık
tığına gore bu sen etin de a
sırlardanberi deniz dibinde 
yatan scrveUer gibi ele geçirı
Jemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bonifacıo boğazının derin-

7 - Yine 1858 de fngilter~ 
sahillerinde 6 milyar. 

8 - fskotyada 1588 de 4 
milyar. 

9 - 1916 da Kuzey denkin
de batan bir İngiliz kruvazö
ründe 4 mılvnr, 

10 - 1852 de Taymis ağ
zınd:ı 400 milyon. 

11 - Hollanda kıyılarına 
1767 de 2 ıııılyar. 

12 - Yunanistandn Navarin 
koyunda 1827 senesinde batan 
120 adet Tilrk ve Mısır knlyo 
nundn 28 milyar. 

13 - Karadenizde Balakla
\'a koyunda 1854 de sulara gö
mülen bir İngiliz gemisinde 2 
mily:ır. 

14 - Yine Nn·arin koyunda 
1827 de batan bir Türk kalyo
nunda 6 milyar. 

15 - Japonsada llakozaki 
kıyılarında 1274 de .batan l\lo
gol yelkenlllerinde 4 milyar. 

16 - Çinde Pr:ıtas açıkl:ırın 
da 11363 de batan bir Alm:ın 
gemisindeki miktarı bilinme· 
yen lıir h:ızftıc, 

mektup . 

istasyonu Kew de bu alet va
sıtasıyle sisin nev'i tayin edi
lerek halka bilılirılincc, sis fog 
veya lıezeJya çorbası nev'inden
se dcı:hal umumi toplantılar ge
ri bırakılır. J,ondranın Picaclilly 
Circus, l\Iarble Areh, · Hyde 
Park Corner gibi münakale 
merkez.terinde muaz1.am lfımba
lnr yanar. Taymis üzerinde iş
leyen vapurlar oldukları yerde 
kalırlar. J.ondra üzerine gelen 
uçaklar yere lnemedikl<'ri gıbl 
J.ondradan hiç bir uçak ha
valanamaz. Trenlerin Lon ;lraya 
gelmesi saalleri gecikir. Otobüs 
ve otomobiller projektör ve 
Jdmbalanyle ancak üç metre 
iinlcrini görrbilerck ağır ağır 
ilerlt'rlt'r. Yolculardan kimse 
şofiirlrrl' kızmaz. Otobiis ve o!o
mobillrrden inC'n insanların 
kliçiik gruplar halinde evlerini 
\'eya oturdukları semte lşleyrn 
t!inl'l istasyonlarını araması bir 
ecnebiye çok garip gelir. 

liklerine saklanan sır, binlerce 
senedenberi denizlerde gômü
Jıi uyuyan bir çok tarihi ser
vetlerin hikfıyrsini hatırlat
maktadır. Hommcl'in denize 
:ıttığ ı hazine, bu bapta )eni 
bir sahifenin açılmasından \'e 
define arayıcılarının heyecan 
uyandırıcı maceralarına :ı eni 
bir hikilyenln daha eklenme
sinden ba~ka ise yaramamıştır. 

17 - Okland adalarında 1866 
da denize gumtilen 6 milyar. 

18 - Hong Kong civarındJ 
1862 de batan bir Amerıknn 
gemisinde 4 milyar. 

Jstanbul seyrüscrerlıfin 

İstanbul bizim en bilyilk ve 

en sıkt§ık caddelerinden biri: istiklal caddesi 

, 

ialj bir gUnde Londra üzerinde uranlar fabılka baralannı 
bö) le görurler 

l 0ndranın sisleri 'e bilhassa 
bunların şchr n sos} :ıl ve 

ıa·0ııoınık hayatını felce uğrn
b 11 ı:eşıdi bUtün dunyada nı0 -

~tılur. Kew hua haber \"ermt' 
lota onu kayıtlarına nauıran 
llıa lldrada ha'ia senede ortal.a-

137 un si 11 gt'çmektedır. 
londralı ihtiyarların sô~ ledık 
~rıne •ore sı 1i h:n alar eski 
\' lllanlarda daha faz.la olurmuş 
t e c ki slsil'r bugünkülerden 
0~ daha kc ifmis. . 

b· l>uııyanın başka taraflarında 
t ır hadıse teşkil eden beyaz 
~11kli sabah si Jeri basmasına 
0 lldralılar aldırıs etmezler. 
llların ehemmiyet verdıkleri 

· haze• derler. Bundan sonra 
sısın insanı öksürten nev'i 

mist. gelmektedir. Bu iki mU
la)' im ve mtttrdil sis nevi Lon
dralının 'c Londranın günliik 
hayatı llzcrınc tesir yapmamak
tadır. Sisin kesafeti caddede 
hulıınan bir adama yolun ke
narındaki evleri ı:östermiyecek 
şiddette olunca bu sise İngi
liıler • fog. ismi vrrmektcdir
ler. Bundan sonra sis nevileri
nin en korkuncu olan kahve-
renkli veya siyah ·Brzclya çor
bası - Peasoup . çl'ı;idi ı:ıl'lmrk

te 'e bu çl'şit Londrn hayatını 
tamamen felce uğratmaktadır. 
Bezelya çorbası nev'inden sis
lerin İngilterede bir senede 
yaptığı maddi zarar 40,000,000 

sterlingi bulmaktndır. 

l> ler halkın • Brzel~ a çor bas! -
ı ea • soup • dedi •i ne\ iden sıs
~ llçunru dercrrde kesif sis
t ln ılııler sı lcri dort ayn 
' İde al ırmıslar ,.e İngiliz li- Sise karşı tedbirler 
l llında bu sıs çe ıtlcrınin her İngilizler sisin kesafetini ölç
h tı için ba ka bir kelime ka- mek için Nephelometer de
) 

1 etınişlerdır İngilizler gbk- nılen bir Alet kullanmaktadır-
Utunu , e a açları insana ro-

~r I ;;;:::ercn~:Rı;; Lo~: ~=Ş haber verm• 

Sis bütlin sadaları emerek 
azalttı~ı için, sis basınca sair 
zamanlarda oldukça görültiıhi 
bir şehir olan Londrayı insana 
garip gelen derin bir sükunet 
kaplamaktadır. 

J.ondrn sislerinin bir hususi- , 
) eti, bunların kalınlığının hiç · 
bir zaman birkaç yüz metreyi 
geçmemesidir. Sisli zamanlarda 
J.ondra iizerinc uçakla gelenler 
için pamuklara sarılmış gibi 
J:Öriinen :ığaçları ve beyaz lıu
lııtları delip çıkan fabrika ba
r:ıl:ırını sc~Tetmek çok zevkli 
olmaktadır. 

Sis lizerlnrle araştırmalar ya
pan fen ml:ımlarına göre Lon
drada ·havanın 61k sık sisli ol
ması bir endüstri merkezi olan 
Londra şehri havasının faıla 
miktarda - bir mikap metrede 
iki milyon kadar - toz zerreleri 
ile meşbu bulunmasından \'e 
toz zerrelerinin havadaki ım 
buharını kesifleştirmeslnden ile 
ri gelmektedir. 

Derleyen: B. Aksel 

CU YAZIL 1 
tugun de ) ine iki okuyu· ı rind~ki tesi:i~i siz bizden iyi 1 \'erlyor?z. Bu. ~em_lcket hiç bir 

tlıınuz.un bu sutunda neşrcdll takdır edersınız. ı zaman ıstedlğınız gıbl olmıyacak 
ltıek üzere gondcrdlklerl ) azı· Hiç olmazsa bu gibi zararlı fi. ve bizler daima inkılAplara sa-
1.ırı nc§redı)oruz Rauf Gün- 1 kirlen siz basmayınız. Maksat dık kalarak onu daha da gellş
Ccırun cıme.ktupa · !iCkllndekl adli makamları ikaz ~s~ ~u?u siz tireceğiz. 
l'aıısında belirttiği fikre i5· başka ) oldan y~pabıl.1rsı~ız. O· Böyle söylenip duracağınıza, 
lıraı, etnıcdigimlzi ıle i!ihe kuyucuları. tenvırl ~ü~llnüyorsa ıısrın ieabına uyarak ve hakiki 
~Clinı. Uizce, irtica ya) ınln· nız b~ vazıfeyi biltUn gazrtel.er dini anlamıya çalışarak. halkın 
tında )azılanlarııı, bilakis bil· fazlasıyle ~a~ıyorlar. Aman dık· lfşadına değil, irşadına çalışma-
:1111 ınemlckct tarafından bi· kat edelim. sargılar... nızı bütiin grnçlik slzlerrlen bek 

11lııtıcsi d:ıha ha)ırlıdır. l\Jür- Bır oku~ur~nuı liyor. Hakikatin ~üsterdilU yol· 
,~~ilerin maskesini duşiınnck, B ~aı~ .. Gıı;?go; da gitmenin aAllahınn emri ol-
Ilı tısı ınaksatlannı :ırı.:a \'Ur· a ır oy ... ı 52 duğunu unutmayınız. • 

111ak, hiç bir zaman zararlı -0- Altan Ayanoğlu 
tıj anıaz. İrticaın unuffug""u İstanbul - 5.12.1952 

rticaa karşı savaş» --o-
nu son senelerde, serden geç

şıı sütunu miı;:ler, kızıl irtica renginin ar
~ ıatırları, a:Dilşiincelerinizi kasında cıYe,il Yurh diye isim 
t-, açıkça ) azınıu dedınız di- alanlar ve d3llyfik Cihat. gibi 
•lr~ııYorum. türediler, Atatürkümllze, inkılAp 
ıı bıcaa karşı sarns• sfilununu larımıza gôz dikip, müdafilerine 
ı.ı ır b:ıkımdan zararlı bulu- de hırlıvorlar. Sotle, yazıyla ba-

(ettıı. İrtıca ıle savasın mem- ş.a ı;ıka0mıyacaklarını anlayınca 
;ı~ <>lçUsUnde bU)'ük bi.ı dava silah çekiyorlar. Zamanımmn 
~ 11nu her cVatanıı okuyucu- kıymetli insanlarını ôldlirmııye 

llıaı lakdır eder. Ve bunun iç- teşebbüs edip, nıu\'affak olur 
a~ bUn.}'emizde açtığı yarayı veya olmazlar o başka me· 

~ ~ 1 ~olunda milcadelede si· ı;ele. İki kişiyi öldürmek ve 
t badar samımidiı'. Ancak: cNi bu suretle fikirlerini blitUn 

•r •derle b(rleserek müsbrt Turk vatandaşlarına kabul etti· 
~ecrıe§ınde koşmuyorsunuz, dn receklerlr sanmakla çok alda· 

l;ı e lnkılfıb:ı ve ona canin bas nıyolrar ve başlarına büyük 
'e grııanlarn, medenhete kül· belA olacak bir §eyi unutuyor

a 4ldırı~orsunuz?ıı dil en hak lar. 
trı Yı okumaz \'e)a dudak Eyi başımızın belfısı yobaz he 

DöRT MISRA 
A§ağıdaki çerçe\•enin için

de okuyacağınız dôrt mısra, 
clsltımın Nuru• adlı mee· 
muanın Kasım 1952 (\'eya 
kendi ttıbiriyle Safer 1372) 
nüshasında, Mahmut Kirazlı 
imzasiyle neşredilmiştir. 
Memleketteki iikir ve vic

dan hürriyetıne karşı ter
tipknen Malatya suikastı da 
garip bir tesad!if eseri ola. 
rak Kasım 1952 ayında \'llku 
bulmııctur. 

DiNiMLE OYNAMA 

Yüz yıllar boyunca denizler
de kaybolan muazzam sen etle
rin haddi hesabı yoktur. Rom. 
mel dehncsi §ayet hakikatte 
me\·cut ise bu da diğerleri gı'Ji 
efsane halkasile çevrilecek de
mektir. 

19 - Cythera'da bir Roma 
kal~onunda 3 milyar. 

en güzel &ehrimiz... Uzak 
yakın, hepimizin kalbınde ona 
karsı rısıeako bir&ey!Cl' bulu· 
nu)'or. Biz İstıfnbulda yası) an
lar, bfııan bu saadetın farkın
da değılmili gıbi gôrilnebıliyo. 
ruz. Suyundan, yolundan, bina 
l:ırından vasıtalarından, tııkfı) et 
ede ede bitiremis oruz. Biızan 
haklıyız rnya hiç olmazsa, öy
le olduğumuzu zannediyoruz. 
Ama bütUn bunlariyle; derUe. 
rl, meseleleri, ı;irkinlıkleriyle 
-ki o çirkinlikler bhan biz.! 
güzellikleri görmez hale geti
riyor- İstanbul bir Alemdir; 
bunu biz unutsak dahi, baskn
ları hatırlatı~orlar. 

Yazan : 

SADUN TANJU 

•• 
20 - Navarin koyunda 1827 

de bir Mısır kalyonu ile 4 mıl 1 
yar. 

21 - Doğu Afrika sahillerin· 
de Nata körfezınde 1782 de 2 
milyar. 

Denizin dibindeki 
llazinelcr 
Harry Rieseberg adındaki A· 

22 - Güney Afrikada 42 
adet Hollanda kalyonu ile 1716 
da 40 milyar. 

nül ferahlığı ile oturabileceğı 
nlz gazino )ok gıbı ... İçkili \'e 
müziklı lokantal:ı::-ın, lokallerı:ı 
fı) at listelerini bir masal gıbı 
dılden dile dolastırıp duruyo-

merıkan deniz subayı .ne
niz dibinde yatan hazineler» 
isimli kitabında denizin derin. 
ilklerine gömlilmÜ§ olan defi
nelerin sayısını 465 olarak 
g!istermektedir. Kitaba glıre bu 
sen etlenn mecmu kıymeti 600 
mılyar frankdan Iaıladır. 
Dünyanın en meşhur denizal

tı dcfıneleri ljunlardır: 
1 - 1643 senesinde Bahama 

adaları onıinde 15 İspanyol 1 
kalyonunun batmasile denize 
ı;ömulcn 8 mll,>ar franklık dc
fıne. 

2 - 1715 de Longgay kor
fezindc yine 14 İspanyol kal
)Onu ile bat:ın 27 milyarlık 
.senet. 

3 - 1911 de Amerikada Vır 
jinya sahili açıklarında bata;1 
Merida gemisindeki 2 milyar
lık sen·ct. 

4 - Delavare'de 17118 de 
sulara gömulen 6 milyarlık ha
zine, 

5 - 1951 de Jl:ıitl açıkların
da batan 2 milyarlık hazine, 

6 - Wesh•;:ıles 1858 de 6 
mil) ar. 

23 - 1790 da cıScıno nehri 
ağzında 8 milyar. 

24 - Gaskonya körfezinde 
1896 da 2 milyar. 

25 - İspanya sahillerinde 
1702 de 56 mılyar. 

26 - Brezilyada 1572 de 48 
nıils ar. 

27 - Kap burnunda 1597 
de 8 mils .. r. 

28 - 1669 da Venezuella'da 
4 mıl)ar. 

20 - Penıda 1680 de 5 mil· 
~ar. 

30 - 1648 de Sanla Helcna 
kıs ılarında 5 milyar. 

31 - Kolombısada 1610 da 
2 ınıl}ar. 

32 - Plate ada sı açıkların· 
ela 1778 de 8 milyar. 

Deniz altında u,> uyan servet 
!erin en milhimlerınl tanh, yer 
\'e miktar olarak sıralayan lı:ı 
cetvel daha da uzatılabilir. 
Şımcli:ı c kadar batan gemilerle 
denize doklilcn bu senetlerin 
ki)' metl milyarlarla ölçüldu ti. 
ne göre tarih boyunca deniz 
!erin ne büyük hazineler yut
tuğunu anlamak guç değildir. 

Ronıınel parlak günleri bir kıla) ı tefti~ ederken ---

Okuyucularımıza· ve 
dostlarımıza teşe ' ~tir 

l\falafyn ~uikıısıll nıün:ısrhetiylr şantaşı Gençlik klıibU namına 
telgraf \"e)a meJ..tup giinılermPk başkan Enveri Çavuso>ıJu (İst.): 
ı;urrti,>lc Ahmet Emin Yalmanın emekli başöğretmrn 7.ihni \'ural 
s:ılısına \C gazetemize karı y:ı. <Erci~): Ş!lkril Taşdemir (Erı::a
kınlık gö lert'n te ekkiillr.rln, ni - Madem); YılrPaZ Knrao lu 
rlostıann \C oku)'uculnrımızın. (fsU; muharrir İbrahim Hoyi; 
isimlerini nrşrsı cle\·am eclivor t\cfıse Ödemişli (Ist}; \'edat 
,.e kenılikrine Alenen te ekkiiıii Bal kaya (Karalıük): basö~ret
borç blli.)onn: men Aziz Aysel (Divarb:ıkır); 

Kocaeli milletvekili Dr. Ethem Ayşe Şevki Ege (Erzurum); 
Vass~f; Şam elçimiz Celiıl Tev- Türkiye gazeteleri Amerika nıu 
fik Karasapan; Dr. Gıyasettin hablri Feridun Dcmokan CNew 
ı\ Hın taş; mııhıırrir RPbla Trvfik York); Edip Servet Tor (İsi.): 
Rnşokçıı CNrw York't:ın): Tafı Gençler Birliği spor kllibü baş
sin Kararabay <San T"ranci~ro): kan ve llyeleri (İst); Mustafa 
Hilmi narc~:ın (İst.): Yu~ııf 7.iva ll!uUay cfzmir); Cafer Scno 
Altııv matıı~·); rınekli {"pzar,·i (İst.); Özel İdare nıllclllrlilğlln 
mlic!Urii AHI Tovııy (Aydın): C'a den emekli İhsan Gürses (İz 
hlt Alnv (Konva): avukat Sille- mir)~ liaydarp:ısa lisrsl Tabiiyc 
rii Konuk (Ödrmlş); avııkat İb öğretmeni Ziya Gokçctin; l\Ja. 
rahim Şent'r (Safranholıı): eslıi latya İnönü semti C. H. P. Ocak 
Tnndarm:ı ı:rnrl komutonı emP1<- İdare Kurulu başkanı Salih Kan
ii General Ali Kemal Snrı:ıv <İs tarcı \'e İdare Kurulu üyeleri· 
tıınbvn: 'lh:ıt Ca~lnr <Kiltah rmckli ci~retmrn l\lchmet Kfımil 
\'a}; ileri nilerik gazrtr~l yaıı Ünal (İst); Kurmay Yarbay 
ı~ırri mlid!lrü l\frhmPI r.rr~ek Hakkı Atıl (Ankara); doktor 

İstanbul bizim gece h:ıyatı o 
lan tek §ehrımızdır. Günün bü
tün saatlerim yaşayan bir ikın 
ci §ehir go termeniz -yanılmı 
yorsam- imkansız gibidir. Ger 
ı;i bu cihet buyük bir ekserıye
ti alAkndar etmiyor. Alakalan· 
sak, bizi Irenli.}or. Bilmiyorum, 
§U satırları okuyanların lçrndt"!, 
gece hayatını SC\en ve yasaya· 
bilen kaç kisi var? Ama, ist:ın· 
buldan biraz uzaklassanız veya 
ona kavuşmayı tahayyül eden 
bir taşralı olsanız; gozünUzde 
tilten, tütecek o.an; pırıl pırıl 
ışıklı Beyoğlu c::ddcsi; önlerı 
kalabalıktan geçilmez sinema
lar, tıyatrolar "e saz salonları 
olacaktır. 

«Ah, şimdi lstanbulda olma
lı) dım! dıyeeeksınız; •sadece 
Bcyoğlunda, o insan seli ıçın· 
de akıp gıtmek yeterdı!.t dı)'e 
hasretın izi dıllendireceksin iz ... 
Halbuki, istanbulda ya~ıyanlaı, 
)ani bizler, artık Beyoğlu cad· 
desinde 11:piyasa• yapmakt:::n 
ıevk almıyoruz. .Sınema bilet
lerini karaborsadan almaktan 
bıkmı~. usanmış oulunuyoraz. 
Barlar tek tip mil~teri) c kapı. 
!arını açımı;; !)aşınızı uzatıp i· 
çeriye bıle bakamı)orsunuz. Gö 

( 

ruz. 

* rabii, böyle yazıyorum diye, 
bu gibi yerlerin boş kaldık· 

!arını dilşünmüyorsunuzdur. is 
tanbul, milyonluk şehir; siz gıt 
mesenız, ben gitmesem, oniı:r 
ve diğerleri gidiyorlar. Mesc!A 
size bir yıl içinde 12.268 000 k. 
Einin sinemalara gittiğinı soy 
lcrsem, hn}Tet etmez misiniz? 

Sinema, sadece istanbulda 
değil, bütün diğer şehirlerde 
de en re\açta olan eğlence ye. 
rıdir. İstanbul, bu bakımdan 
da büyük bir üstünlük arzedı
yor. Bugün ~ehirde 93 sinema 
var ve her glin 35.000 kisi bir 
fılmi seyredebilmek için kapı· 
larında birikiyorlar. 
Beyoğlu «Sinemaları en fa~ 

la olan semt. ııöhrctini devam 
ettirmektedir. O, zaten; bütün 
tıcari faaliyetlerin olduğu gı· 
bi, şehrin eğlence hayatının da 
merkezini teşkil ediyor. Be
) oğlunda 23 sinema urdır ve 
bütün güzel filmler ılk olarak 
burada gosterilir. Onun ıçın 
günlük 'e yıllık scvircı \'a a. 
tisinin yarısı Beyoğluna akın 
eder. Her gece onbınlerce ~e 
birli, biraz hoşça vakit geçır
mek için, tıkanık dar yollar
dan Bcyoğluna ulafmaya can 
atar •.. 

Buradaki sinemalar daima 
doludur, kaldırımlar doludur: 
barlar, içkili lokantalar, saz sn 
lonları ve tiyatrolar doludur. 

1 Okuyucu Fikir 
Ve ' _Ş_i_k_4_y_e_. -tl-t•_r_i 1 

•• 

Oğrenciler için va on 
l\Jaltepe uandat raddesi 57 

l\o. da oturan oku) ucumuz Sa· 
habettin Atikol, Demlr1ollannın, 
cıhencllprimlzin r;:ığlığını ilgilen 
diren bir hususa dikkatini ı;eke· 
rek diyor ki: 

aSabahları Pendik • Haydar· 
paşa arasıntla işleyen 6,40: 7,10, 
"e 7,58 banli) ö trenlerinin ek
seri yolcularını okullarına gl· 
<!en genç kız ve erkek öğrenci 
lrr te~kil ederler. Kış olması 
dola) ısiyle vagonların kapı ve 
fıencereleri sımsıkı kapatılır. İçe 
rfai sigara içen diğer yolcularııı 
tavurdukları dumanlarla dolu 
bir kah\ ehane manzarası arzc
der. Genç öTrrencıler bu pis ha
vavı teneffüs etmek ''e bazı 
kendini bllmezlerın hiç de ho~ 
olmayan laflarına ve hareketir
ı ini' tahammlil etmek ı:orunda 
k:ılırlar. Ahlak , e ıııhhatlerinin 
muhafazası, aynı zamanda yol· 
rııluk müddeti içinde ders çalış
mılannı temin etmesi bakımın 
dan; ilf;rencilere mahsus sigar:ı 
içilmesi yasak olan 'ngonlar ih
ans edilmesini ilgililerden rica 
ederim.• 

C'lşıboş köpekler 

Gazetelerin de belirttlklrri 
pbi şehirde başıbos köpekler 
ı;unden güne fazlalaşmaktadır. 

Malta !;arsısının hemen biti
ş:ğinde olan mahallemizde kö· 
pekler geceleri sürtiler hal inde 
c!olaşıp fasılasız haYlamakta \'<' 

gece geç evine dönenlere sal:lır
maktadırlar. Bu durum karşısın 
d:ı hem uykumuz yok olmakta 
\'e hem de kuduz ihtimallerl'le 
ırarsı hayatımız tehlikededir. 

Bu köpeklerin ımhası için 11-
gllilrr nezdinde ta\·a sutunuzu 
~ı>ygılanmla rica c-derim.• 

Susu:ı: abdesthaneler 

Zl)a Kabakçı adlı okm'llrtımııt 
•fan aldıj!ımıı bir mektupta da 
deniyor ki: 

•Kısıklı yolunda Altınzade is
mi,}·le anılan bir cami bulunmak
tadır. Bıı eamiin kapısına kar· 
!I bır de vüz numarası var· 
dır Bıı yüz numaraların suyu 
yoktur. Aylardanberi trmizlenme 
mPktedlr. 

a ~ Ceçer de: ıSahte inkılft· rifler; A tatlirk'Un devleti ema· 
'derah ı medenh ete inanacak net ettiği bızlerl, Tiir~ 5;ençli· 

) ~ t tınlar içimızde mevcut de· ~ini unu ıyorsunuz. Bızler, sa· 
11 ı;· Ba~ku lar susun artık.~ kalınız.ı yotmasını . sarığınızı çiğ 

~ il sütuna aktarılan yazıyı 1 nemrsini blllriz. Yalanlarla do. 

0111 er e'> Bunun mllrteeller ıu \'aızlarınrzı, klı hlılıklRrl:ı süc 
ara ınen:ıl cahiller, üze- lenmiş yazılarınızı cahillığinize 

Dinimle, ırzımla oynayan 
deni, 

Silahlar kuşanmış görilr r 
beni, 

Şasmasın bıı ınml. neıtlr. 
ne diye? 

lllasumdan kahpe} f', kurf;un 
htrli'"r' 

CTiilrcik): Slllevman Nazmi j Sezai Feray (İst); •Cumhuriyet. Fatih l\Jalta Saşhora sokak 
cfst.); emekli ö~retmen ~qba'1 muharriri Ahmet Hida~et Reel: 29/3 l'\o. da oturan oku,urumu1 
Yılmazrr <Kırcehir): ,\ Fnat 

1 

Orh:ın KôprülO (J.ondra): Hasan rııtma atıroğhı başıboş kö
ıı.,ı<imolilıı f'llhnv .. •) · Kr>n~n tn Aydın C'ih~n"İro lu (Kare): M ıırklerden tıiklbct ederek diyor 
sel, İna)et insel (Ankara); Ni Nuri Alpay (Ankara); S. Du~fıl; ı ki: 

Camlln itinde bulunan bir za· 
t_, buralannı kim temizler, :tim 
alakadar olur diye sorduğum ıa· 
man şu tt\·abı aldım· 

Bclt'dh e bu işle altıkadar ol 
ıt.'}or. ''e trmı1Jetmlvor. Hu 
• r.İ.) et bir k ç ı:'.iln daha de\·am 

<'~er ve ıem11.l,.nmPz•P " •'ik ca
m!ın iı;ine kadar ta,acaktır.a 

Birçok kimse de, ya gidecek 
bır )'er bulamadığı, }ahut da 
maddeten buna ımkAn bulama
dığı ıtın kaldırımlarda dolaşır 
durur. Bir muhallebıcıde 'eya 
a}ak ü~tü bırşe,>ler yenen pas· 
tahanelerde >er bulup otura· 
maz, sıkışıp ayakta duramaz
sınız. Bırahanelerın kapısını 
arala) ın, ıı;erden Ö} le hır ha
\ a yuzunüır.? çarpar ki, eğer 
mutlaka ırmck kararında de
ğılseniz, dönmek hayırlıdır di· 
s eceksiniz. 

* İstanbul, tiyatro bakımından 
da, diğer şehirlere nazaran, 

bir bahtlılık fçındedir. Bize so 
rarsanız, hiç memnun deıtiliz ... 
Operet tıyatrolarındaki esprl
nın &e\iyesi, çok zaman yerden 
hır metre } ukseklığe çıkamadı 
ğı içın, üzülüyoruz. Ama yine 
de her akşam buraları doluyor 
ve birrokları kasıklarını tuta 
tuta tasasız kahkahalar savu
rup duruyor. Şehır Tiyatrola-
rı gO)a san 'atı daha ~ mım o 
larak gaye edinmış görünüyor. I 
Bunun için her yıl 210 bin ki
ıi, bu tiyatrolarda oynanan O· 

yunları görme)e koşuyor. Çoğu 
zaman sürprızlerle karşılaE•YO 
ruz. Komedi diye gittığimiz pi 
yesin dram; dramın komedi ol 
duğunu daha ilk perdede an· 
lıs o ruz. ama, iş işten geçmiş o 
luyor ... Daha garibi, biızan ar
ristler kuia edip sahneye çık 
mıyorlar ve rolli metninden o
kumak mecburıveti Msıl olu· 
)Or. E, elınde klğıtlarla sah· 
neJe fırla.)an süflörO de kim 
ıslıklamaz. de ıl mi? 

Bütiln bunları, sız, uzakta bu 
lunan, İstanbuldan uzakta ya
şıyan okU)'llcularım için ya. 
zıyorum. Yoksa biz, İstanbulda 
nasıl eğlenildiğini nasıl oi<:ı 
biliyoruz. Ama üzillmeyin ~a. 
kın; .-görmek gıbi inan olmaro 
derler, siz de gelin, görün! Bek 
kriz .. 

lskenderunda bir kaçakçı 
şebekesi tutuldu 

Turk 1lııı·cd~ A ısıtn 

İskenderun, 12 - GOney ille
rimizde faali)'ette bulunan bir 
eroin şebC'kesi niha} et polis tara 
fından yapılan bir baskın neti
c sinde ~ehrimizde :\ akalanmıs
tır. 

Şebeke bilha~sa Surlyeye ero
in kıırırmaktaydı. 
İskenderun polisinin uzun za. 

mandanberi takip ettiği, Kanatlı 
Sineması ortaklarından Hikmet 
Giirkayanın. bilh:ıssa postanenin 
tenha bulunduğu saatlerde İs
tanbul Ye U~ak'a t:lfrell telgraf
lar çekınesi nazarı dikkati çe1',
mlştır. 

Bir ay süren takibat sonunda, 
birkaç glin e\"l'el ele geçen bir 
telgraf polise ipucu vermistir. 

Telgrafta şunlar yazılıydı: 
•Beyaz patiskadan eni 90 dan 

\'e 1000 den gönder. Mutabık 
kalırız.• 

Telgraf polisre şöyle tefsir e
dilmiştir: 

•Göndereceğiniz eroinin ev
safı 90 derece olsun ve kilosu 
bin llradan. • 

Oiğpr taraftan şebekeye da
hil Uşaklı. Mehmetln 5 kilo e
roinle birlikte .Marmara Oteline 
~elec<'ği anla•ılmıstır. 

Polis, otelde tertibat almış 

\e Mehmedi, elinde 5 kilo eroin 
oldufju halde, sucüstil ya.kala
mıştır. 

Sanıklar bugfin ~avcılığa tes-
ım cdılm~lerdir Sebekcnin baş 

ka vlliı\•rtlerde kolu olup olma
dı~ı hakkında da tahkılr.at r 
pılmakladır. 
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( İKTİSATvE PİYASA] 
952 tüfün rekoltesi kalite 
bakım ndan co üksek 

' 
Egf' bölge~ınde tetkık gezıslııden donmu bulunan Tutuncu 

lt'r Blrlığı Başkanı Celal Umur, kendısılc goril~cn bır arkacla~ı· 
mıza a ağıda ki be~ anatta bulun n:uştur: 

lzmlrde 1 uhın stoklarını-: pek az kaldı ""l'kted.r. 
Dığer taraftan 952 .}Jlı rcttc,l'csı bir kaç ı ~eli· 

~tn tUtunlerın en i~ı ıdır. Rekol tP de lakrıb n , mıkla 
rır.dadır Fı.}atların geçen ene dm daha 'uk cJ.. •ı tahmı:ı 
edilmekteclır Çunku geçen enı>:len elde ~z stok ıJ>I talebi 
arttıral"aktır. Serbe t pı~asadaki stok 10 mılyon kılodur. Geçen 
sene aynı a~ da stok 20 milyon kıl o idı. 

l'~ğe Pil asası 5 ocakla açılacaktır. 
Diğer mıntakalarda stok mıktan f zla değıldır Karadenız 

\'e :ııarnıara bol;:elc ındc 052 re koltc ı 40 bın ton olarak tahmın 
edılmektedir. 

Dış pi) a alanlan s:elcn taleplerde i e fıl tlar n ) uk ek ol
mamakla beraber ağlam olduğu m ı~ahede ecl lmektedır. 

Hayat en az 
Türkiye' de 

Kasım aymdaki 
Fmdık ihracaflmız 

P h 11 Ka•ım a' ında Tıcarct Oda-a a 1 anmıs ından alın.ın men (' ~cha:l"tna· 
, ' melrrıne "O e lımanımızdan 2 7 
1950 hazıran a~ ından 1952 ha· mı\) on lır d ger ~ele 133·, ton 

riran a)ına kadar nmhtelıf mem ıç fındık ıh aç edılmı tır 
leketlerın "eçım masrafları en· Bu arada \lm:ınja'a 184 ton 
dck.slerındeki Hiıde artı<; nısbct \, mtuı")al a 25 ton. Ce~.o lo\ ak 
lerı a~ağıda gösterilmı tır )ala 170 ton, Danımarkımı 14 

Türk il ede l lılcl" 5, Js, ıçrecle ton. rran a~ a 40 ton. Holland.ı· 
y!izde 8, Felemcnkte )uzde 10. ,a 22 •on, tn,,ıllcre~e !H ton, 
LUksmburı:d:ı )iız-le 11, .\lm:ın- lrlandaya 63 ton. hveçe 82 ton.' 
~ada ) Uzde 1:?, Bel çıka da ) uzdc j \IÇrC'yc 171 ton. Ital) aya G 
12. lrlandada ) lizde 13, ita!) a· ton Yugosla\ a) :ı 400 ton rıl-ı 
da ) ~zde 15. Danimarkad:ı l ~z. I ney' !\frıkaya :; ton, l\lısı;a 23 
de l ı • lngıltPrede .;~uzde ,21. F.ın ton. Kanada.} a 8 ton. l,Ubnana 
landı~ada )Uzde ~... \ unanı,- 63 rın Tunu a 3 ton ıhracat ya. 
t.and~ )lizde 23. NOP\cçle yuzde pılmı-'ır 
26. l~H'Çtc yüzde 28. Fransada 
.} lizdc 34. Sa rda ~ Uzde 3'l, İz· 
land da )iızdc 44, J\\usttırlacla 

~uzdc 50. 
D:s memleke!lerden • 

Bu mtiddet zarhnd s dece E 1 .. " l'I" Portekızde hayat )tizde 3 ucuz- vıvıı tekl~f!er 
lamı tır. 
TAH\'iI. FİYATI, \RI 

Diln Kambı)o Borsasında mu
amele goren tahHllerın kapanış 
fb atları acağıcla J?<iı.terilmiştır: 

Jeshlnglal Ramchand and 
Company 17,2nd Fopah\3di, 
Bhuleshn ar 

'r 5 faızli rtI M İk. 1 2140 
!ıradan. 941 D n y İk 1. lO!l '5 
!ıradan. Zıraıt Banka~• lV 103 85 
!ıradan, 9"il istıkrazı 110.iO lır:ı

Romba~ 2 - Hİ "DİST \~ 
::\Icnsucat ı•halatrıları ile tc· 

dan. 
t;. 6 faızlı K lkınma I 114 95 

!ıradan, il 114 ll"i lıracl:ın. 'l48 
i~ti' rıın 1 114 93 !ıradan JI. 
11 t o~ lırarlan 

r.ııı l Peçmek ı tı~ oı l:ır. 
ı :. ı.oınlııırrli 
218, \ Hnıır 11.ıuııH' nil 
r:ıri~ 12oıı·n \l\ , \ 
nıom"lh 1 ~C'dek ksanıı 

ct-ıır ı 'em .. ktcdıı lr . 
:\. Y. Mij. \oor ll n nı1el 
fnıhı trir 
1' irıl\\ r l:innrııwrı:: 474 
Rotteı ılnın/llOI. \~il \ 

ıhraç 

rt 

t"'. i r~ızlı P:\4 Sı\ a~ Erztıru'll 

JI \'11 "1 )O ltracl ıı. 941 n. 
rı Y. ın 24 3:; lıı dan 1'\J \f 1. 
24.50 Jırarlan . rı 25 35 !ıradan. 

KımH\ ı m tldcl nı ıhrac et 

iV 24 ~O \ıradan, 
f\ntıdolu I> D Y ili 137.50 

mrk ıı re ıl" 1 IC'rl trın.ı "eç-, 
mck ı cmrktcclırleı. 

Umnko 
l\lt'lrın~tra -;r 8 

lır1dan mııamclr gormu~tur. l"raııkfurt 1\ın :\lain/ \J,,I \N · 
rfy \S \)) \ \" \ 
Ill RGl':\'Ll K Y i\J: C' l'lı tatlı su balıkları (\ ıl n 

Yıl sonu mhn:ı~"bctnle. tıc;ı balı~ı) ıthal etmek uzcre ilgılı· 
rrt ııı~ a~;ı mda hır durgunluk ıcrlc- trma a ı;:ec:mcl< ı~tıyo lar. 
mlis:ılıerlc olunmlkl dır. Bıliınço Tıılıinn ıfoll. Riff<ırtlo ı 
' . gıbı scb,.plcre atfedilen hu \'i:ı Torino 17, 
durgunluk. ıhracallnm:a da ak- l'lil5no - İT \IS\ 
setmış 'e ~o" gunlerde ihracat Kuma5 it'1alfıtc:ılnı ı ile tema 
5C\llCSİ gitııkçe dıişın"'ğe ba:ıla- ~ mek ı trnıektcdırlcr. 
mı tır. Fchsr ı ilnı 

A liıknlılar, ~ ıl basından ı;onra rheffelstras•e ı. 
ihracat temno unun tekrar hız· rrcibıırı: ı . nr. - \l,ill \l'\Y \ 
lanacağını ıCadc etmektedirler. ReJı or olaı ak \<' neı::atı{ ıs· 

lhr°'cat dur•umu !er nde ıhtı ası olduğunu \C bu 
Q 1 1 hran uzerıne escrlerı d oldu 

unu b ld reı ek Turk J'ılmcilık 
11 aralık perşembe gu, ü Tı~ Sırkelleri ıle nıu~tereken çalı • 

care.t oda ınd n _ F .O.B. 633911.> m k :ırzıı unda bulunduğunu ı· 
\ıra değerınde 2.> alet men,c şe. l:he e lı~O". Franc;ızca da bıl· 
hadetname ı alınmı tır 1, ılan olunur. 

Bu arada Almanva)a 39200 lı· ı llann~m Exııorl < orıı. 
Ta dcğerındc 16·Hl Kg. bağın.ak. n. l'ostalc lG30 
20370 lira değer.nele 8944 Ks 1 ,. .. , • ,\ vl\• _ tsn \El, 
koyıın derı ı, . Koku ııeb:ıtları, haşaratı ôl 
Danlmar~aHı l17Cl0 lır:ı değe· dürme nebatlaı 1, ceza ncba in 

rınde 440 Kg. b:ığır:.ak. 14070 lı rı, be~az ve kara bıbC'I', pamuk 
ra değerinde 10 ton ıç fındık: ve ler !ıstı 1 çckır le!:ı )ağı ıt· 

Fransala i9300 !ıra değerinde 1ı~ı etmelc ı<;tcmckt,.d r. 
25 Kg G ıll ağı, N. \'. l\'IJ. \Oor Hande! 

Fınlan~ı)a~a 191453 lira değ" et industric 
rinde 92400 Kg. [ç fındık. 

İngıltere~ e 8310 !ıra degen.l· 
de 21 to nıç fındık. ı·e 

- ' BORSA 
İSTASBUL DORSASINI~ 

12 .\ralık 19:>2 Cuma 

F trl n 
ıoo Dolar 
100 Fra'lııJ Fran•ı 

100 Liret 
ıoo tnıcro Fraoı:ı 64 03 '"o 
ıoo Flor n 13 85.40 '13 ı><ı 40 

ı 'lO Be ;ika fraıı•ı 5 110 5 O 

100 Drah 1 ı 6ill t. ~ı; 

10'> Ceko!louk tur. S 50 5 60 

ı o ı .... ,c Aor. 5,.ı:ı.so 5,,ı:? so 

ESilAl\f \ 'E TAU\'İI.AT 

e:, 7 FAİZI.t TAHVİLi.ER 
"nu - F. nrnm 1 

ll"l15 - rrıurum : • 7 
ıou ile r>o!u J 
ı <H" tıemırrohı il 
)1 'I ddaa J 
'I 1 'I bfaa il 
\f J 1 )( afaa JJJ 
'll i l! ~.r.. l\' 
Z raat r:•n uı 1 
ı - i'. n•• il D 

l I' ll'i 
lU \ 
IUO 

1" ıı. 
1 il"' 
113 70 

0 o 5 F',\İZLİ TAH\'iU.ER 
'frıra'll 

t1; a ,.ıı ıon 

1 ramı1• ll ;)J dAlaa 

Jkromı • ıııı D l"ohı '' 
l 1 Tnh'<• ı 

:ı 00 
2t ;ı; 

::~'o 

P Z B JIT 
1 • Z raa• il iV 1 6\ 
0 o4.:> f ,\iZLt T.\R\'İl.LEH 
1 ı<ı Tav ı 

n ,\!\'K,\ nt SEU:Rt 
~!rrktt ilan k 
Ga•n ı hanka ı 

ı. aa,,ı.au ~ . 
l'aı>ı Kredı B. 
T. T ·aret B 
Anlan <:ımentcı 

e11rk n.-: rmtnferf 
Osmanı. il. 
Oh ıu~ron .\nı! 
<- !>O h •H ntl 

:ı:l o 1., 00 
'35 90 

J ~ 00 
s;s 
:ıs oo 

27 00 
;.s !'O 

1117 \ô 

s• ~o 
P \RİS BORSASI 

ı\LTIS ri.\ Ti 
ı K 11 a ın 4 '~o FR 

ı r• ., 4 ı nı 

1'Er.BE 'T Pi\' ASADA 
novizı.ı.P. 

1' ~ 1. 1\0 

il ' il 

4 ' 

1 ' 
1'' 

BOR~,\ il \HICI ALTlt\ 
F'IATJ,ARI 

.ıı" 
47 , 

4 10 

1 

~0.7' 41 00 

"' 10 41.25 
"ı o 4ı !ili 

KUl.ÇE ALTI~ l"İı\TI.ARI 
ıs 617 

1117 6"0 

"'ınrlırt sı 5 616 
\' ı O mm l 61 ~ r.ı 6 

t\l.TL'li BEŞİBİRLİKI.ER 

\. ıt 

oo .O~ 00 
s o () 360 o o 
:g oo :ıız.oo 

:&t 00 :66 00 
:6' 00 :65.00 

D. n. A. Alan!J 

:"liruwc ninucD\H'g 474. 
rtott~rılam - HOLAXOA 
Sanayirlr kullanılan kimye\'i 

madde, ilkel madde, \"e boya gi
bi maddelerin ihracatçısı 0111 P 
ılgılılerle temas etmek istemek· 
tedlrler. 

Js,;,.re~e 62.;QO lıra de~erınde 

2350 Kg. bağır~ k 27853 lıra de· 
~erin:lc 30 ton 'er fı tığı: 

12/12/1952 

hal) a) a 13200 lıra değerınde 
23 ton paça\ ra, 13219 !ıra değe

rtndc 75 andı' 'unıurta, 
l\lacari(tana 23677 !ıra dege. 

tinde 7143 Ks:. kuzu derisi. 
28420 \ıra değerinde 20 ton kcn· 
dir tohumu. 

Yunani~•ana 26924 lıra değe

rinde 15385 "" kcc:ı derısi, 
73260 lıra rlr~erınde 450 sandık 
rumuruı ıhrar cdılmı tir 

tilhi tB 1; M'Jlll 
Geceler 

GECCUm 

.Anıca. ...ıt •r f krft arınt '1'9 r•nt 
ta rler ' ~ıerlnl okUT& akları.1ır. 

Kongreler 

Bu da) Ofı ın Dokme 
Buğday )Umu~ak Luks • 
Buğday ~um uşak 11 

Bu~day Sert il 

Bu&day Kızılca ,, 
Kuı;~emi Çuvallı 
i''asuhc Tombul il 

Fasulye Çalı • 
Susam • 
Kendır tohumu ı> 

Keten tohumu • 
'ı er fıstığı Ka. Fob. Anamur 
Yt'r fı u ı Ist. iskelesi Çu\al\ı 
Ti shaş tohumu ma\ ı 11 

Fındık ıç tombul 
l'n 61r."5 rand i2 Rl Çu\alı 
t I' i9/81 rand i2 1~1. Çuvalı 
n zmol 
Keprk 
P rınc kırık 
Pırınç Beypazarı 

Be\llZ pe,nıı· )2 lı Trak)a Ten. 
B ) ~z pe) nır l arım y:ığlı Ten. 
Beyaz Pt'} nır tam ) a~lı Ten. 
Sad<'v:ı •ı Dnarbakır eı ıtılmiş 
Krema ho,un 
\ çıçe ı lagı 

ı sabunluk Çıplak 
ı 1. Y No. Te. 

ze, lınsa ı il Y. ıh. Te. 
Tıflık !\nama! 
Tıftık Sır:ı !=:tnndart 
'ı"apak kırkını Trak' a 
Yan:ık kırkım \nadol 
!-" mı d"ı il K Kac r 

Kılosu 28 83 
ll 35.7~17 
D 31.50-34.87 
,, 31.37.5-32 
• 33 
1) 30.50 

1) 46 
ıı 112 
1) 107 
,. 14;:; 
11 60 
I> 81 
• 90 
11 69 
• 200 

2613 

-81 

-72 

-202 
-3900 

~300 

16.50-18 
14 50 

,, 
111 -48 
95 -105 

3330 -.1i00 
3100 
3i00 -31l00 

.. 6 tn 

.. 430 
,, 17fl 
• 132 
• 210 
o 205 
• 500 

-620 

-180 
-162 

• 47i 50 
• 2rısı 

• 22~ -225 
• 210 
• 2nn 

kuru~an 

• 
il 

il 

J) 

J) 

• 
• 
• 
1) 

" 
il 

" 

1) 

» 
1\ 

» 
il 
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.. 
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11 

" • .. 
11 

'il 

• 
B 

• 
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b:ış ağrılarına karşı 
KİNiNLİ 

• 
1 GRi 

başarı ile kullanılır 

e Grip ve nezle başlangıcında 
bir çok fenalıkları önler. 

• Baş, diş, adale, sinir, roma· 
tizma, lumbago, siyatik ağrı 
ve sızılarını suratle teskin 
eder. 

\1i•leyi hoımaz.. 
1..albi H! hı,I•· 

reklcri..) orwa&. 

) Bayanların muayyen zaman· 
hardaki sancılarına karşı fay 
dalıdır. 

KİNİNLİ 

r···························································· ~ J 

~ AİL- ~ . . . . . . 
·······~········,················································4 

1 ~ llt?.1111Af.Jiti 1 
1 Urıktor C,:IPRUT Cıld. Saç, Züh· 1 ı\KSITLf: çorap tfıınır m.akın~

rc\ 1 muteham~ı. ~c~oğlu Posla lerı satılır Bllmı) enleri! oğretı- J 
Sokak. Tel: 43353. lır. S<'h elli Beyoğlu TUnelha~ı 

Galıpdede ı3. 

AKIL - Sll'\tn il\ T .\1,,\. 
1 iti ıılkolıklrr. Tcık<ıkonııınlar, 

r \KSll J.I~ otoma tık ~arantılı l 
fngılız pıkapları satılır Sehdlı 
Fi. O lu Tunelba,ı Galıpdecle 

:!~. 
felçlıler Duman Tccla\I Klınığın· 
ele 'enı u ul \C l'ıh zlarla lcda 
'ı edılmel<tcdı Bakırkoy lncır 
lı a f ltı No. 51. Telefon Hi 

:.- \ 'ILI.IK ltON'J'GE!\ i\J\1\h E
Fatıh. 1''e\ · , 1 - 100 milıampcr Telefon 

45400 Sant IG - 18 . 

·EML le·. 
il,\} ,\!\J,,\I(.\ FlRSAl' - lngı. ı;m.ı\KÇI OS;\IAI\ Sl\Sl.Ü - : 
lız ncıvlon kadın ~·orabı 375 ku- Her nen emlak alını 'c satım. 
ruşa Mcndılci Sımonıde. Telefon. 29074 __ _ 

:lrnSDİLCi si:no~i - Mahmut IW(-KURT E:\11.~\l\İl'\ - llcıli~· I 
pa a Dllberzadc kar§ISI KUçUk j tckı s1111 kalan 3J00 metre fabrı-ı 
çorapçı ll;;n No. 20_ ka arsası. 'l'c\efon_: _s:_~_53_:._• __ _ 

-- , , • . 1107.KUR'I' E'.'111.ı\K - İpotek ı 
UAK TLRZl de ısmarlama clbı· mukabili 24 saatte p:ıra ~ ctisti- • 
s~. palto, trençkotlar 8-10 tak· rır. •raksını. \bdulhakhamıt ı 
sıtlc. Tel: 49267 Tel: 83:i32. 
----
GÖl\11.EKCi n ~~i~'te ısmarla· 11.\IJC SA ıtlı.ı,ıml NI>I~ de ı 
ma gömlek, pıjama 6 taksitte. po) a mlisaıt )er alınacaktır. Poı; I 
Beyoğlu Parmakkapı İmam So- t Kutu u 3022 1 t:ınbul. 
kak 4. 

RESi\ l\tı\GAZA l nı unutma· i\IİK \FO:'tl KOl\Ul'-itll \ cih:ız. I 
yınız. Eğer l!'i Ve ucuz gi} inmek lan ınuessesenizın, binanızın en 1 
istersenız. kıymetlı eşyıısıclır. Y. Kaldırım 

W. Gal:ıt,ı. 

tt:l t1 Ut:;ttZlWZfi 
SE\'UA1'' S,\KLl\'ı\T l.l:\ll· 
TED Galata ambarı: Tel 41641 
Slrkecl ambarı: TeJ: 24180. 

9 l'IL Öl\"CE Adan:ıda doğan 
Seyhan Ambarı bugUn 9 şube, 
30 acenta.sı ıle memleket nakU· 
) at hızmetlndedir. 

:o;(ff(>RLI:ım ;\IÜJDJ; - A 
merik.ın hasır rloşemelerimiz 
gelnuştır. 

Marpuççular Bu)Uk Sişecı 
han. 13. ________ _ 

NOK'rALAMA 
Yazıda kullanılan ı~aretler 

Herkese lfızım 
Kanaat Kıtapen 25 k. 

r . ' 
1 Eksik Memleket İlaveler" nizi 
ı tamamlay nız 1 

Bursa, izmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ, Çanakkale zafer ve Ça
nakkale il ilôvelerinin ikinci baskısı 

ll>ushası tukenıniş olan )llrt iliueleriınlıi )eııidrn 
ha tırm altıı ba§laılığıınızı haber 'rrmic;tik. 1 numaralı 

Bursa, 2 nıımaralı ~ııııir 3 ıııımaralı Anlah :.ı, 5 mı· 
maralı i\lersin. 6 numaralı Hala). !1 ııuınn nılı 'ft'kiı -
ela~. ı:; numaralı (.'anııkk a le Zafrı, 16 numaralı Ça
ııakl.alr. İl llheleriınizln ikiııd tabı lıa7.ırlo.ınmıştır. 
Kıılleks i) onlarında bu altı ilam rksik olan okıı) Ul'lıfa
ıımız hunları matbaamwl:ın teıhırik eılebilirler. llarl<:- ~ 
trn her il;he için on heil kuruş ıızr.ıl111leıı ııo ta pulu 
ı:iindereıılerin adrr.sine ilaHler) ollcıııır. i11 1?\1 udu kal
ma~ aıı Ankara İl \'e ,\nkarıı na~ r.lıir ilfıw !erimizin 
ikinri ta hı d<ı bugünll'rılr. ~ apılat·:ık '" ho} lelıkl r. lıii 
tun eksik ila\·elcr tamamlanmış olacaktıı· • 

lsfanbul Teknik Universifesi Makine 
f-akültesi Dekanhğmdan 

Fakültl'mız mekan.k kur:.ıısunde bır asist nlık mıınhaldır 
'" 1ife .. ın gireceklerı lisan ımtıhanlaı ını brlırten dılekçelc· 

ı •)le bırlıkte dekanlığına baş\ urmaları ıliın ol,ınur. ( Hl332) 

irinci ve "k ~ 
1 üme r 
ti 1 ., 1 

• 
ug ·· ıı ikinci kiiıııede nıııatöı• biriııe• 

ıedeki takı11ılaı•dnıı bn%1lar111ı ı•ahatf" 
?ıeı ehil,ecek tak111ıla r vaı·dır 

A nıator l>irınci kımıl' ve ıkın· 
c·ı kunıderın birıncı de\. 

lrrı el" sona ermış huluııımık
tadır l'ç haftalık bir dınlcıı
nıeden sonrıf, bu kümelerin 
maclaı ı ela profesyonel ligle 
ba la~ aeaktır. 

nu ıki klimenın birinci dev
i csıncle hır kı ım maçlarını 
~<') rettık. Hemen işaret edelim 
ki amator bırınci lıgde Fener
hahçe. Galataı.cıray, Bcşıktas. 
Vefa \e Adalet amatorleri ile, 
ıkinci kumeclen bu lige geçen 
Defterdar \e Sumerspor miıs
tesna, clıger beş amator takımı 
lııç ı:uzumuz tutmadı. 

Bu hcş takım lıizdr., ııı ofes
~uncl lıgle muvazi olarak hi
rer amatör takım teşkili hak
kındaki rcdcr.ts~·on kaı arını 
~erme gctırcbılmck içlll yapı
lan derme çatma bir tcşebbus 
kaııaatıni uyandırmıştır. 

Bugiin ıkinci kümede bu be:ı 
takımı rahatça \e farklı bir 
ckıldc lenebılecek derli toplu 

takımlar 'ardır. 

Şuna da ı~:ırcl edelım ki 
ıkınci kume maçları, amato~ 
bırincı kUme m:ıçlaı ıııclan da
ha guzel, daha heyecanlı ol
rn:ıktadır. 

kıfa~ et~iz ,·azi}etini gfüönlııııte 
1ııtarak, İkinci Kume Tertıp 
Komıtesinin 'erdi,t!ı kararı ye
rınde bulıı) ornz. İkınci kılme 
A ''e B grupları birincilerinin 
otomatık olarak amatörltiğe 
terfi etmelen, amatörlü~Un A 
'e B grupları sonuncularının 

Rapid, ilk 

da ikinci kümeye dii~nıeleri ı~· 
zımdır. 

Böyle bir terlblr hcın anıa· 
Wrliiğün kalkınması bakı~111ci 
dan faydalı olur, hem de nn.'\. 
küme takımlarının daha he'e 

3 
li, daha \'erimli çalışmalartıl 
ve ile olur. 

karsılasmasını 
J ~ 

bugün Vefa ile yapıyor 
· rıı· A \US!tırya futbolunun mü- ens rn Props, kafile ile bır1

1 r 
messili telakki edebileceği- te gelmemişlerdir. Alakalı 8 ~ 

nıız n apid takımı clört mat bu üç as futbolcunun Y~~e 
y~pmak ur.ere şehrimize gelmiş şehrimize geleceklerini so) 
btılunnıaktaclır. napid Avustur- mektedirler. at 
yanm en eski ve en çok sc\'i· Rapıcl, ilk maçını bugün 58

61 
len takımlarından birirlir. Ra- 14 30 da Dolmabahçe stad11d1ı 
pıd şimdi~e kadar ,.\\ıısturya vefa ile yapacaktır. RaPI 1• 

futboluna en seckin o) uncular futbolcular, şehrimizde ~a~ar 
,·ermiş ,.e bu kliıpten yetişen C'akları maçlarda, iyi oyun ,-ıı 
futbolcular. lıir zamanlar A ,.. rıkamıağa çalısacaklarını ·ı~I 
rupada ·Harika Takım• olarak A\usturya futbolunun bal: ili 
va,ıflandırılan Avusturya milli kı\'metini gösterebilmek iÇ 111 
takımının heı:nen hemen ekse- ellerinden ı?eleni yapacakları 
riyetini teşkil etmiştir. söy lemektedirlar. da 

On ~ekiz defa A"usturya şam E~er Zeman. Diens. ProP5rd1• 
piyonu olan ve hıı sezonda li- bugün gelırler~~. GernhB bl 

Eski Federa.s~on profesyo. ı:ıın hasında bulunan Ranir1 ta- Hanonni. Riegler. KoE'rner ıı11 • nellık talimatnamesini hazırlar- kııııınrla yedi as oyuncu bulun- A\·usturyanın as futbolcuları 1• 
ken. amcıtör futbol faalıyetinin mal.;tndır. dan müteşekkil Rapid takt~~ 
s?ııuk im hal alıııamasını dıı- Yalnıı bu as futbokulardnn 111 Vefa karşısında .seyretJ'll 
sııncrck hır amator hirıncı ligiiı;ü, mr~hur kalf"ci 7.eman. Di· hakıkaten zevkli olacaktır. 
kıırulmasıııı llızunılu gurmiıştu. --------------

Faka!, bııııuıı :ııııator birıncı p k . 1 . G 'il" f k laf 
li;:, aıııatbr ıutbolunun can lı an reas güreş en enç mı 1 a ım 
'e harrkctli kalabi lmesi içın 

~~~~~~~~~ bir man~ra arzet- Bu aksam Sampiyonası 
• • •dt 

Belkı. ha~laıu:ıı;t:ıki bu • .,. Rac.l•.ycr Nısan a~ı ba~ın.:ta Bruks~\,. 
ıııık 'azıH·t ılt'rtde duzclchılır. - 'f l apılacak gene mtllı. ,ı: 
I1rore~l ond takımları olcın kımlar şampi\'Onasına ıc;tırc· 
kluplcı. ~avcı ) .ı\ :ıs anıaıor Mrnııckctınıızrıe ıık defa ter- rdet'ek takımı tesbit etme~ nı,. 
takımlaı ıııı kunellendircı ek tinleııcn pankreas gıirrş re Ankara, i tanbul ve Jtın;~· 
hıı lı~ı z:ıınanl.ı hareketli 'e karşıla~maları hıJ akcıımdıın iti- rle1<ı çalışmalar de,·am etıne 
:ıımıtiır futbolıımuz kın Icı~·da- haren Spor Ye Sergi Sarayında t d ' b 1 ki c ır. ~. 
lı hir hale getırcbilirlcr. a~ avaC'a · ır. C" 13 1 ı 1 Futbol FederRsvonıı Uc ş 0• 

l':ılrnt profesyonel takınıl:ı.rın ·' • 7• 
20 w· 21 aralık rin !!en,. karmalarını bu aY !ıı 

lı:ırrkrtc "C"meJnrı lıeklenıı·- larıhl.crındf' yanılııcak p:ın1<rf"ııq . _.a ~ ~ ~ gıirrş karsıla~nı:ılarına istirıık ııııııcla iz.mirde karşılaştıı ... 
keıı. ıkıııcı kumc klupleriııe de 1 diisunüyorclu. 1 ilcrısı için daha ı::en i" iıııkiın- er rl'ck ol;ııı altı yabancı glireş- t rı. .. çi ~ıııılardır: Fakat karmaların çalıS 1 119 lar \l'l' tlmcsı ,·oluna gıdilnıck • • . · · ıarı 
suı eti} le aınatjr !igcleıı daha J:.rldy Kop?rnııırın. aslen Er m:ı<ı ısı anrak ay son ati· 
çabuk ı anclııııan almak k:ıbıl· mcıııdır: .Rene lırn Ch~moul cloğrıı bıı~lamıs olaca~ırıd ıı· 
dır. ::\lıısc\•ıdır \e cok kıı\\'e1lı p:ın- tir; şehir arasında mııçlıırın Sıtı 

\mal r 1 l rı ,
1
• 

1 
•.• 

1 
krea,(.'ı olclııilu •iivlrnml'k tf'di r. hat avı ı.onların;ı hırakıladc!r" 

ı " •,., er ıp noıııı C· • . • k ti t h ı d'I •·tc 1 
si ılk toplant 1 d h' . el Taso :'.llıaılıs Jstanhıılrlıı rln(t. ııvve e a m n c ı meı' c 

• ı arın :ın ırın e, y 1 b. .. · rı b • ·rdr il ıı.ı: maçları sonunda hir takı- muş ıınan ı ır J?ure (' ı ır ~u at ayı bacınrla Jzmı d' 
mın ıkınci kfımc)c duşmcsl. Chauclc .ıırontoıı•e•· Fransndır sc>hır karma takımları :ıra•ıııcı 
onun ~cıine de ıklnci klime \e tcknı~ hır ~ankreı>stıdır yıınılacnk maçlar ı;onund:ı ce ııc 
şampi)onunun gcçmesı hakkın- 1Albe~t !' alnıı:ı; !' ~an~t1d 1r 'P Jc,.rlı: fııtbolculardan hir #!~11 
da bır kaı ar:ı , armıştı C .w~r~ b~r guresı:ırlı.r . Jııck J>al,. milli tııkım tes1'il edilf'"elc ıı· 

ikinci kumc Tertip Komite- l•.~~ılız?ı_r ~·e bu ekıbın eıı genç 16 ili\ 18 r:ıı.ınd akl fııtbo1~311 
si ı c, ikincı kiıme takımlarına gureşeısıdır. lıırrlıııı tc ckkiil cdccck o W 
daha gt'nıs bır ımkBn \'erilmesi Pank~e~s. kar"ıl:ışmnlarınııı milli tı:ıkım kadrosu mart o_< ,ıı 
iizeriııdc durarak, nmalorliiglin hakcıııl.ıt{ını \ vııstur:arlnn ela- larını'la k:ımoıı ~irecck "c ıı~cl· 
A ,e B gruplarınııı sonuııcula- ''et cclılcı: beyn('!mılel hakem nvının ilk günlerinde de 

1 ıııın otonı:ıtik olarak ikinci l!erman Kurz yaparaktır. çikaya gidecektir. ")'° 

kumcvc düşmesıııl. onların ye- A·azi kosusu Gen(.' milli takımlar şaırıP1 
lt 

rıne ikinci kiiıııe A \ C B grup. Anknr:ı, 12 C.\ııka) _ 10 nas ın a karşı Avrupa ıncJll 
ları bıriııcılcrıniıı alınması Jııı . ocak J9:>:'4 tc H"l•l\•clrle yıını. k!!llcri arasınıia giin geçtiJ:çf 
SUSUnda gerekli lepelıbüskrc lacak Dün) il 01'flıılarara~ı arıı- Alaka artmaktadır. BCıçı1'~~ 
gertlmesinl kararlaştırmıştı. zi kosusu şamnırnııasıııa katı I" 

1
• 1 y ,.05111"'' 

Ôylc tahmin edılorıız ld, lig lacak talı: ırııı seçmek m~lmııiı~I P raııı;a, n !!ı tere. ıı,. • ,.,. 
1 Und b ık• T t \"e Turkiveden sonra. Alınan: maç arı son a u ı er ıp \'arın 19 1\lnvıs sl ıııiında ha~l a . •. i,o· 

Komıtesi, bidayette aldıkları nacak ve gene a\•ni staclda bit lsveç Ye ltalya da bu şarıı? İt1' 
kararlar iizerınde bir an laşma- mek üzere tertiolcncn arali naya iştirake karar vermı~ ç 

1 J
• d . • ı<ttl 

~a \aramaz arsa, •e rrasvon koşusuna Kara. neniz \'e Jr avıı dir. l spanya ile l sviçre ",,., 
bu mcsclel i ele almak zoru~da Ku\\'ctleri, Jandarma Gen,.l takımlarının da şampb·on ~·t' 
kalacaktır. Komutanlığı takımları katıla- katılacakları tahmin edilrrıel: ~ 

Bız, amaturlıiğün buı:ünkU caktır. dir. __,,_,,, 

:t • 1 
'ıse11.ıoıceı· 1fake adasıııda 

ıı• 
ı:isen lıuwr.ri KorNll'ıı ,\merika3a getirmekte olan . Hı-llena• kru\"azöründE'n radyo· foto 

alman ilk reı.ınl. Generalin ~anında; bakanları ile mua\'inlerl görülmektedir • 
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~ı aı• yol 
lhrııt'alımı:ıın yeter derecede olmadığından. ban memlekctle
d tin Tlirki)eden, lıize sattıklan kadar ~ok mal atmadıklıınnt1 &lkA)ct edi)orıız. nıınıı söylerken misal olarak fngiltere)i 
g;stl'riyoruz. nu mıınasebelle ~u miitıılca ileri siıriıluyor: ·İn
hı tere, yl) ecek ihthacını dısarıdan tedarik eden bir meınle
llı~tir. Bu sene mfıhim miktarda bugday salın alacaktır. Ell-
i! de ıniihlm bir buğdny stoku ,·ar. Bize rok mal salan İn

~· tere lhti)arı olan huğdan Türkiyedcn satın alacak )erde 
' 115la ile anlasnıa )apmaktadır. Dostluk bu mudur'!· 

İngilizler buna ı:u <"eubı \eriyorlar: ·Türkiyeden buğday 
~tın alm~ ı biz de 1 tlvonıı. Fakat fiyatlar dunya ııbasaııın
\an tok )Üksr.ktir. Her tarartan ucuz buğday teklifll'rl gellr
eıı Turki)eden pahalı olarak nasıl satın alabiliriz? Ruğday1-

:ltı dünya piyasalarındaki fi)atla satmağa raıı olun, hemen 
llbsnıa )apanı:.• 

\ 1ngillz!erin bıı ltlrazlannıla haklı noktalar bulunduğunu 

111
1bu1 l'tmek IA:ıımıhr. Ucuza pahalıya bakmal'arak anu ettiği 
'ıtıleketten ınal almak 'e bu memlel.etlere anu ettiği fiyatla 

:aı satmak totalilcr rejimlere alt bir usuldür. Bu usul de-
0krasi ile bdda amaz:. Dlnaennlr ·h lnı;iltere dUnya piyasa. 
~ı gozıinünde tutma a mecburdur. Bizim iti Yapacak şey 
ııqlda)ımııJ ya ucuza mal edip dünya piyasası fiyatına sat
~ lt, .>ahut fi)atı vüksek olan ihracat maddelerimiz irin prim ., . 
d terek bunların ihracatını temin etmektir. Prim lcrllmeslnf 
t u Uniırsek bunun Jlnined('n mil) onlar tıkmasını icap ettl
tttlini unutmamak liızımdır. 

ı l"unanlstan, ihracat maddeltrf için, bir müddet prim h·a
•ı· d ıııı takip etti: fakat bunun çıkar yol olm,.fığını anladı ın-
d~ll simdi primden \'azgeçerck fü•atlan fndimıe.Ce karar \0er
ta l'unın Koordlnas~ on Bakanı lltarkenzis birkaç gün en el 
- dtodı &Ö.)lediil lıir nutukta ·Rıından sonra ucuza mat edip 
Clıt satmaln ız:. Elimizde hu' iık stoklar birikmemesi itin 

~lı:a çıkar yol ) oktur. Jlukilmetin asgari bir fiyat garanti 
ııı,sl de~ rl geçmiştir.• demlstir. 

1 
''unanlstanın \'erdiği karar dikkate &ayanfür. Dünya çok 

/ Uruz istihsale dol!ru gidiyor: ~ uksek fi ·atla salı~ yapmak 
e'rl geçmi~tir. Bizim de bu cererana kahltytamız tazımdır. 

Enis Tahsin Til 

~t Ghee' nin Türk - Amerikan 

Necip Fazıl 
Cezaevi ne 
Gönderildi 

Petrol 
• • 
ıcuı 

..:. 

işletnıesi 
hazırlık 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~.,,,,,....,,,...,.,,._. 

işi hesaba vuralım 
<Başı ı incide! 

Gümrük ve Tekel Bakam, ecnebi cirketlerin kü ~alışma \erıınımtzi auıtma-
:r mak le enerjilerimizi dağıtmı-

<Bışı 1 inddP.) iştirakinin temini için bazı tedbirler mık .•• 
zetesi aleyhine yaptığı yayından Tek parti devrinin ı..e)·fi usul-
dolayı beş ay h:ıpse mahkum ol a/macağtnı söyledi ıerinl bugün )enldtn kP.ıfederek 
mu~tur. Anadolu Afann değiliz. Bunl n hepimiı blliyo. 

6 ay 20 günlük ceza ise 163 Ankara. 12 - Gümrük ve j mUtalh edebiliriz. Birindsl, pet ruz.. Eğer Halk Partisine ait he-
lincii maddeye göre verılmistir. Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı hü- ı rol müstahsili memleketlerin bu sapların görülmes1 !Azımsa. bu. 
Bu madde söyle demektedir: kümetin petrol siyaseti hakkın- husustaki mevzuat \'e tatbikatı· nu. ya iki parti ara ındaki c'h:ıst
LMklığe aykırı olarak, tle\ le d:ı bir muharrirımiıe aşağıdaki husustaki mevzuat ve tatbika· ça bir uzlasma ,.e 11 mutat mah

lın ıçtimai, ıktisarli veya siyasi, be) analı ,·ermiştir: tına ve petrol ile al Akalı fenni, kemı- ·oliyle halletmek IAıJm
' eya hükumetin temel nızamla- •- .Memleketımızde bol pet· iktısadl ve mali meselelere ,.,. dır. İlitidarda bulun3 n bir par
rını kısmen de olsa dini esas rol kaynakları olduğuna mevcut ı kır. ecnebi. mütehas~ı.~arın, mu· tinin muhalefet karşı çıkartta
' c inançlara uydurmak :ımacile müsbet delıllerle inanıyoruz. şavır sıfatıvle celbedılıneleri ve ğı fnkalade bir kanun, demok
eemıyet tesis, teşkil, tayin ve~ a füı kaynaklarımızın en kısa bir petr?l!erlmizin ar~ma ve işle · rasimlzin ruhuna karşı cok dır 
se\k ve idare edenler ceza gö- 7.lımanda kıymeUendirilerek ık- mcsı ışlerinde blzımle çalışmak l \e tamir kabul etmeı bir sade
rUrler. Bu cemiyetlere gırmek 1 t sadl kalkınmamıza yardım ede istyece~ ecne.~1 §ahıs ,.e şirk~t- me tesirini ı:österebilir. 
h:ın baskal8:rı~a yol gösterenler cek bir olçUde milletimizin hiz: lere a.ıt statuler vficııda ~etır- n~_ık .. Partisinin aciz: haline 
6 ay mahkumıyetle cezalandın· ır.etıne gırmesini zaruri gormek mek \e çalışmaların~ t~nz:ım e· düştuğunu ve yeni ı;l'çlmll'r" ka-
1.rlar. ley iz. den. bllcU!1'1e . kanunı, ıdari ve rı amadıl:ı nı tıı,ı:an ur edelim. 

iste, Necip Fazıl cıBüYiik Do. cı- Dilindi.ği gibi, petrol araş malı tedbırlerı tesblL Ru takıHrde ittihat 'e Tf!rakkl-
ğun da bu şekilde neşriyat yap tırma ve işletme isleri genış İkincisi ise. arama ve işletme nln B~lkan Harhinden t'.\'\ ti ,.e 
tığı iı,:in de 6 ııy 20 gUn hapse mali imkanlara ve kuvvetli tek- hususlarında bUyUk şirketlerin 1 Halk Partisinin rnıı; ıta sertir
ır.ahTciını olmuştur. ııik ve tecrübeye ihtiyaı,: göste. alakasını temin etmek ve milli ıiiklrri i\Jeclislt're henıer bir 

Her iki ceza ıçtima ettirilerek rir. Yapılan tetkik ve istisareler menfaaUerimiz:e en UYiUn şart- l\leclis mHdana gl'lir. memleke
sahte mlirşit ceman 9 ay 12 giln ncticesınde. bu sahada ecnetıl ları kabul edenlerle işbirliğine tin norın:ıl in\dı;:afına karsı lil-
liık cezasını çekmek üzere d!ir. §ahıs ve şırketlerın memleketi- girişmektir. ' mmsıız bir engel \e bir huz•ır-
sabah Toptaşı cez:ae\ ine gitmiş miz:dcki petrol araştırma ve iş B 1 db. 1 1 t tb'k' . ,ı:ıızluk Amili manzarasını alır. 
,. _ . u e ır er n a ı ı sayesın n·ıı t ft b" ı hl b kt 
.ı:-. Necip Fazıl aleyhıne açılmış letmc ı lerıne iitiraklerinin sat dedr ki. P trollerimizin meml • ıbtr a~a an. O\' e r :ıs -
\e henUz neticelenmemiş daha Jar.ması mUmkün olacağı anla- ketimizin istifadesine arzı en kı nın ~laik. Pa~tl inin tek parti 
t:ir çok d~\·alar vardır. §ılmıştır. Ancak, bu iştiraki sağ a zamanda kabil olabılecek ve rle\ rındekı ıı:unahlnrını unultıır-

Prof. ZtZHıeddin Fahri de lı~abılmek \'C :nczkOr şahıs ve bu suretle milletimiz: askeri.. ik- ması 'e onun t~rafında te,·ec-
dau ediyor ırketlerı arnkalandırmak için tısadi ve mali bakımdan yeni· cüh - tonlaması gıbl bir ihtimal 

«Bıiyük Doğu.. gazetesinde bnı tedbirlere lıiz:um gori.ılmek den çok geniş imkAnlar elde de 'ardır. 
Prof. Zıaeddin Fahri Fındı.- tedlr. Bu tedbirleri iki safhada <>imiş olacaktır. A«'ı olan $('Y Demolmııt Parti-
oğlu komlinisttir diye neşriyat nln kendi 1m\\'etlni " kendisini 
yapılmıştı.i Zyaeddin Fahri Fın. "1 t K ı b 1 ., •ı• bekleyen muazzam ha arıları hlr 
dıkoğlu avukatı Burhan Apay- omısyonu asın a 1 gı 1 tıirlıi görmek istememesi, bula-
dın ''asıta~ile Necip Faz:ıl aley- ' t nık su tırartarlıırının bovıına 
hine hir dava açmı,ı:tır. { kurrııladıklan ihtira lar yüıfln-

Yakalanan bir şahıs bı'r feklı•t ı' reddetf 'ı den kendi kendini hiwmsuz rlsk-
Malab ada Ba~mııharrlrimiz: lere maruz hırakınasıdır. 

Ahmet Emin Yal~ana karşı ı~- Nlkhinlikten Yarı;ecmeğe r u 
]enen menfur tecavüz hAdise~in- olmavan hlr gazeteci ı;ıfatn 1,. 
d('n dolayı İzmirde c:ıkan ·BU- Bu teklif, basm suçlarının askeri mahkemeler- ben hAUı ümit rdlvnnım 'ki bu 
yUk Dava• gazetesi sahibi Hasan I hata fion s nl ·ede önlentcek ve 
Üçyıldız'ın evinde arama yapıl- de görü memesini hedef tutuyordu iki ut nseler parti ancak l\Io~-
mıış. şünheyi çek<'ıt baz:ı eHak nuııuı uuıı.wnmı:dm kounın \e ona hizmet eden ı -
\'e vesaik bulunmuştu. Ankara 12 - Basın suçları- birinin kullınıldıCmı.. ağır ce- rlllk cephe inin lstırade edebile-

MecdlyeköyOndekl Y nl Puro 
Sabun Fabrikasında imal edl· 
len Puro Sabunlan. clldlnlzl 
tamamen temizler ve bes· 
ler... tyah beneklerin, ivil· 
celerin teşekkülüne mani 
olur ... teninizi kadife gibi 
yumu,ak, çiçek gibi ta· 
ze yapar. 

il~ 

_. .. -

1zmir Asliye Ceza mahkeme- nın askeri mahkemelere \'erılme- zanın adli kaza dahılınde yer ceğl bir buhrandn_n kurtularak 
since hakkında gıyabi tevkif mli- mesı hususunda Nadır Nadi \e aldığını, askeri kazada böyle bir memlekrtin h 3afı menfaallcrl 

1
'"'; 'ıc' calı maları tekk('r('~I kesit('n Hasan tlcyıldız: Hamdi Orhonun, basın kanunu- mahkemenın bulunmadığmı, esa· h~ ahına elcle \ermek basiretini 

n 1 , Balıkcsirdc bir otel oda~ında VR- nun 36 ncı maddC'sının değiştı· sen askeri mahkemelerin bir gostcreceklerdlr. 
' ~ kalanmış \'e polis nez:areti~de rılmcsi hakkındaki i.."':lnun tek· adli hakimle llıalctta~n iki su· Ahmet Emin YALMAN 

1 • ma ı ı incide) 1 Türk.i~ede ~m~rik.an sermayedar fzmire se\'kedilmiştir. lıfleri bugün adalet komisyonun· baydan kuruldu~unu, böyle bir 
ıiYaret sırasında bilhassa ları ıçın mUsaıt bır saha \ardır. Cstao!thınun ihracını tinh·trsltc da gönişülmllş 'ie )edbe karşı mahkemenin basın &Utlanna ba- 61 N ı ., ç· ki' 
dl \'e askrri ;>ardım mese· Ayni zamanda yabancı sermaye· Talebe Rirli(i destckfünr sekiz rt-)lc reddolunmuştur. kamıyacağını iuıhla teklifin k3- , ecıp 1 e ıçe 1 

~~Yle meşcul olmu~sa da, ikı darları koruyan sağlam \e iyi 1stıınbul, 12 (Anka) -
0

İstan- Bilindiği gibi, Reşat Güçlü bir bulünU istemiştir. 
b..._"'_!!ket arasında daha fazla 1 kanunlar mcvcuttur.'D bul Ünivrrsitcsi Talebe Rirli~i. müdclct ev\'el bu nıaddenın tef· Hamdi Orhon da ayni tezi Orla<a k m 1 1 1 

·~a burslu talebe teatisi için Ulr Mı ır gazeksinin haberi D. P. nin Hasan Fehnıi Ustaoğlıı sirinl istemiş, fakat meclis bu. müdafaa etmiştir. 'f r ese esını 
/ llıakanıların Kmukabil Fon· Kahire 12 (T.H.A.) - Burada hakkındıı aldıJ!ı karar oolayısıvle nuıı td ir değıl, bir tesis me\'• r\"eticcd(', teklifin lehinde <'Ski Go" ru .. stu .. 

ı;-..._~nD faydalanılma ını tavsiye çkımakta olan •Rozel Yu~cfı> D. P. başk~nulığına aşağıdaki tel- zuu olduğu kararına varmıştı. Yargıtay başkanı Halil Özyörük, 
ı·_~, ve ticari münasebetlerle dergisinin vrrdiği bir hnbcrc srafı 5ckmı~. r: . . Bugün tekli! lehinde konuşan· ~ski temyiz dairesi daire ba~knn • 
~ IJel.'ek vakit bulmşutur. l\le. göre Birleşik Amerikanın Tür- ·BUyük Turk mıllctınln büylik !ardan IIlımit Şevket İnce, sivil !arından Osman Talat İltekin ve 
~ Atncrikan is adamlarının kiye 

0

biiyük elçisi Mc Ghee, önil-1 kurlarıcı~ı eşsiz:. Atatiırk'e ve in- tiahısların matbuat suçlarından M('sut GUney. HAmlt Şevket İn· 
CBası ı incide) 

kanı General Muhammed Nedp, 
bu son \'azifesinı bırakmıştır. Ge
nelkurmay başkanlığına Mu
hammed İbrahim tayin edilmıı
tir • 

Meclis'fe, emirerleri 
görüşülmesine 

fasansının 

başlandı ,_ l'e e serma~ e ) atırmala- mliz:deki birkaç harta içerisinde kılaplarımız:a dıl uzatma gaflc- dola> ı ancak ııslıye ve agırceza ce, Şem'i Erkin, Ahilya Moshos 
"' Çok makul bir teşebbüs Kahire büyük elçiliğine tayin ı· tinde bulunan Hasan Fehmi Us- mahkemelerinde muhakeme cdi· ,.e Kamil Boran rey vermi§ler-
h. ın1 oylemiştır. edilecektir. laoğlu adındaki inkılAp 'ie mc- lcbileceklerini, asker olmı.}an dir. 
... tn ~ k d ·· b 1 cıllüyük Cihab deniyet düşmanı ve gerilik taraf- bir şahsın askeri mahkeme hu· Teklif aleyhinde de Ce\•at tll-lt 1 n ara~ a onmuş u U· _ • • • • J tarı şahsın hezeyanları karşısın-
< c Ghee, Vasingtonda iken Kahıre 12 - Islam Aleml~ın da Demokrat Pnrtinjn almış ol- zuruna çıkarılma ının Anaya a. ku, Utif AkıizUm, HalOk Öke-

- Arnerlkan müna ebetlc- en )tiksek otöntekrinden bırr. dıığıı enerjik, yerinde \"C ibret ~a aykırı oldu •unu, 161 inci ren, Vacit Asena ve diğer dört 
Ctınıhurba&k nı Truman, l\Iısır b~ş mürtils~. Fransaya verici ihraç kararını inkılapçı maddenin esasen ilmi komisyo- aza rey vermlşl<'rdır. 

fl!ri Bakanı A/leson, Ha- karşı buyllk Cılınt ılln elml&lır. Ttirk gençliği olarak candan al- mın tcsbit ettı.!H antidemokratik Böylece reddedilen teklifin 
~it Bııkanı Thomas K. Fin- l\IüftUnün bu harekeli. Fransız· kışlnrıı.• kanunların b:ı~ında bulunduğu- i\Icclisin umumi he~etindc geniş 
>~ \'e Ordu B kanı Frank !ara Fas ve Tunusta ısnat edl- Tiirkiye Çalışma Parti ı nu anlatmış, basın kanununun nılinakaşalara yol açacağı anla. 

ile gorlı~mfıstUr. Bu gö· len mezalimi prolC'slo makamın- ba~kanının b<'Yanatı serckçesinde rlc: ~Ağır cez:a• tit- şılmaktadır. 

11eıe.re lJA\('len Savunma ve dadır. Keyfiyeti huı;:ün bildiren Ankar~ 12 (Ank;ra) _ Tiir· , ----------

• e erı Bakanlıkları idarecile· bir Kahire gazetesi, bütlin mUs- kiye Çıılı~ma Partisi genel baş- ,o 'il '!l •.• an parlam.entosu 
IJı lııı tnUteaddit konferanslar lıiman milletleri. kuzey Afrikalı kanı Be<l;ettin Örtensoy bir ba- .ı..ı. -

<a ı5tır. Elçiye gore Cumhur mil lümanları korumnk için kud- sın toplantısı yaparak hüküme-
1 ııı Tnıman Tıirkiyeye teş· si bir harbe glri§meye çağırmıs- tin icraatını tenkit etmiş ve ez· 1 
t:lıl('n Amerikan programla- tır. cUmle şunları söylemiştir: du' 1 n açı dı 
1 n ticeleri~le bu milttrfik Bu arada Uhuvveti f !Amlye •Ehemınlyelle üzerinde dura-
~keue müşahede edilen cemiyeti. Sosy:ılist partisi, Fel- cağımız 'davalardan birisi temiz: 

:ı:J 1 terakki ve inkisaftan lahin Partisi ve Arap Kurtuluş hisli saf vatandaşların htirriyeti 
lıleınnunluk izhar etmiş· Komitesi bu ak~am halkı bir öldürmek niyetinde olan bazı Kral Paul söylediği nutukta, Türkiye ile o'an 

münasebetlerin ehemmiyetine işaret etti protesto mitinı;:ınc davet etmiş- vatan h:ıinleri tarafından kan
!tlc Cbce .Aısoclated Press'e lerdır. Bu mitingle Fransıtların dırılarak aralarına nifak sokul
t..... .!,,, be anatta demıştir kı: kuıey Afrik:ıdaki siJasetleri masına büttin kuvvetimizle mfi· 
illi• urkıyeye orta Doğuda en del'lna edılecektir. Ayni miting- nl olmaya çalışmak ve vatandas· 
~ ı bır rol dil§mektedır. Dun te. geçenlerde katledılen Tunus- larımız:ın bu gibilere karşı her 

A ınelclıd """' 
Atina, 12 - Yeni Yunan par- mP.kteylz.• dediktP.n sonra söz:le

llimentosunun ilk resmi oturumu rlne şu şekilde ıfovam <?tmlstir: 
bugOn Atina başpiskoposu Spiri- •- AmP.rikatı dost ve mUtte
don ile 12 piskopos tarafından rikl<"rimiz:in yardımları. çeşitli 
tnkılis <'dilmiştir. Açılış otunı- miişkülleri alt etmemiz: için kıy-

ı~-" en dl · lu Sendika lideri Ferhad Haşe- an uyanık bulunmalarını temin 
."'il b namık ekonomılerın· din hatırası da trız:lı edilecektir. dir.• 

.... ırıne sahip olan T-urkıye 
1 ·,'•ek sarnnma hattımızın is. Dün, dünyanın en eski sliım 

~ 'a noktasıdır ve Orta Doğu· Universltesi El Ezberde yapı· 
Ru~abtarıdır. Turklerin, rner· lan bir mitinge binlerce kişi Iş

ıt~ en ve cesaretleri katıksız tirak etmiştir. Toplantıda ~~ ka· 
ı:,1 r\ckur.-. rarlar alınmıştır: 

~eer taraftan l\tc Ghee. Tilr- 1 - Fransız:ların Kuzey Afri-
a Atnl'r kan S('rmaye yatı· ı:alı Araplara kar§ı glri§tıklerı 

q b:ıı lehınde çe~ltlı temaslar- l<'dhisin takbih!, 
ı....._ uııınuş ve dt'mıştir ki: 2 - Fransaya karsı umumi bir 
l~ ~irçok Amerıkan fırmasl- boykot iliınİ ve Arap meml.-1-ı>t
'a rkı~enın arzettıği sınai ım- l<'rdeki Fransız okullarının kt

ı_· : 1 h &orusıum. Her tarafta patılması. 
., aıa ır ilgı muşahede ettım. 3 - Süveyş kanalının :nmt. 

k llda terakkılrr kaydettığı !estirilmesi için Mısır hül..-Qmc· 
~ ,~ni-ırn Amcrll.."1!n hilkOme· tıne bas vurulması, 
lu iılı te~ekklillerınin hepsi 4 - Araplara karşı c~phe 

tkiye) e Amerikan serma- alan devletlerle her han2i bir 
~atırılması lehindedirler. andla~maya girişilmemcsı, 

C. H. P. mallarmm istirdadı 

yapılan hazırhk 

1 1 

ıçm 

Amerl'ka Japonyayı munda Kr:ıl, Kralice. korrliplo- metli ve ellrmrlir.• 
nıııtik mP.nsupları. rllnl trşekkiil- Yunan Mchıı~an m('cl[si halen 

M 11 d f d k lerin şefleri ve ileri g('len dev- Halk Toplulul!ıı (Papaı:os) Ttar-
U a aa p. .r.P Jet memurları hazır bulıınmıı~- tiı:ine men up 239 m('hıısla EPP.K 

CBaş1 ı ınrlde) tur. Takdis törenini mfiteakıp Liberal blokuna bal!lı 60 nı<"bu•. 
teki diğer üslere çekilmeleri narlAmrnto liyelerl Vatanıı ve tan müteşekkildir. Tiir topluluk 
melhuz değil mıdir? Ben :;ah- Kral:ı sadakat yemininde bulun- mebusu gecen hafta iilmOştar. 
sen, tfibbeci olsam, böyle ya- muşlardır. na bakan Papagos Ocakta SelAniktc bu yer için ara 
pardım. Yoşlda bu soruyu ce- meclise girC'rken, coskun tf'zahlir seçimi yapılacaktır. 
\'aplandırmaktan kaçınmış bu- ler ve kulakları sai:!ır edici bir J\Jrmurlar arasında tasflyt 
nun üzerine patırdılar çıkmış alkış tufanıvle karşılanmıctır. 

1 f " Atina. 12 <A.P.) - Devlet da. ve muha e ete mensup mcb'us Kral. meclise hitaben \'erdillJ 
1 t 

15 lrelerinde çalışan 700 kadar me-lar top an ıyı terketmişlir. 1,5 rlemeçle, şu b('yonatta bulunmu~.-
l mura bıı.t:Un kadro fazlası olduk. 

saat sonra ce se yeniden açıl- tur: la'rı ve 31 aralıktan itibaren isle-
dığı zaman Başbakan Birleşik A •- Iillct cimdik! \•arıı11ı ile 

ık J Üd r ., ı:; rlne son verileceği tebliğ edil-
mer anın aponyayı m a aa mürtehirdir, tira, Nı\TO azası sı- miştir. 
edeceği hususunda bu memleke- fatıyle, J?eçmlstc olduğu gibi şim-
te tam teminat vermiş olduğunu dl de, rbedl lıiirriyet ve df'mok- nu, Papa~ns hllk<ımetlnin, lk-
beyan etmictir tidara gelisindenberi ~lrlstil'i 

" · r:ısi idr:ıll<'rl ııl::nınrla giriııiten 6 

Diğer bir meseleye temas e- ilk toplu tensik har('kctidir. 
den Yoşida. Sov-yetler Birliği ve miicadelclerde kendi~ine düşen Koordinaııynn R:ıkanı Sniros 

rolU oynamak nzminrl<'dir.• ya Kızıl Çinin Japonyanın iç Mıırkeıfols geçeıılerdl• A P. ye 
sosyal nizamını bomıak tasaY\'ll I<ral Paul evve!A. Tilrkiwı ile \'errlll!i be\'anatınrl:ı. birçokları 

(Başı l incide) mağa lüzum hissetmiş 

runu glittüklcri müddetçe Japon tıitlikçe sıkıla~an münaseb~tlerın fuzuli nlan · ı~ hin kadar de\'lct 
yanın bu devletlerle yeniden dip iinC'mini belirtip: m«'munı ve mUstahdC'minin ted-

bulunu· lomatık münasebetler kurmaya- •- Komşum111: Yugoslavya ile ricen tasfiyrye ttıbl tutulacakla-

'"et 
~t~n Gazetesi Yaz:ı İ§leri 

~ lı~une· 
~~. 

eın·z:·n 12 aralık 1952 ta. 
hı taşıl an bugUnku nushası· 
~ınci savfasının 5.S inci 

lıı r nrıa «Cumhurı~ et Halk 

1 1
1 llıallarının istırdadı ıçın 

~i C hamlanı)or. Demokr:ıt 
~t eneı idare kurulu ile De

b~~I! ~artı Meclis Grupu ida 
% lı istırdada karar vcr:fü 
lı;etı:ıe yayınlanan Ankara 
b~llJ hab('.l'iniz:i okudum. 
~' 0krat Parti Genel idare 

, !lr: ile Demokrat Parti 1\Iec 
tıı ııu idare kurulu üyelerin. 
~ ~rekkcp bir topluluk içer

' tıı ere>an cimi& olqn konuş 
~t~~unun mahi)etlnden \'e 
ıı tınden hariçte b:ıhset-

)orum. 
1 - 10.12.952 tarihine rast 

lı>an çarşamba günü saat 17 
ılt 23 arasında cereyan eden ko. 
nuşma mevzııumuzun mııhıyeti· 
ri ve neticelerini isaeye yetkili 
bulunmadığım içın bu hususlaı 
hakkında bir şey söyliyecek de· 

f,ılım. Yalnız: şunu ifade eyle
meği lUzumlu bulurum ki o gün
kü konuşma mrvıuumuzu t<'şkil 
eden mesele hakkında vardığı
mız nihai karar gazetenizıle be· 
ynn edildiği şekilde 2 muhalif 
ile bir ır.iistenklfc kıır~ı ittihaz 
ooılmiş bir karar olmayıp o glln 
ı..u topluluğumuzu te~kil eden 
r.rkadaşlarımızın ittifaklle alın 
mıs bir karardır. 

caı:tını coylemlştir. eski dostluk bağlarını ihya et- rını söylemişti. 

Amerikada tedavi gören OıoJllObİl kO%ftSI 
altı Kore gazisi iyileşti 1 

Vaşington, 12 (A.P.) - Kore 
de Birleşmiş .Milletler orduları 
arasında müşterek düşmana kar 
şı çarpışarak aldıkları yaralar 
dan dolayı burada t<'da\'i edil 
mekte olan Tiirk ordusu men 
uplarından bir teğmenle beş 

erin iyileşerek Walter Reed a 
keri hastahanesinden çıktıkları 
bıldiril nıcktedir. 

Hastııhane makamları terla\'i 
mlldrlelinin sona erdi!\ini '• 
Tiirk kahramanlarının vatanla 
rına hareket ettiklerini ilave eı 
mişlerdir. 

Türkiyeye müteveccihen yo 
la çıkan subay ve erler :un 
tardır: 

Diğer taraftan, \ erılen bir ha
bere gore, kendısıni tama mi) le 
siyasi hayata \ akfedecek olan 
general l\Iuhammed Necıbın pek 
yakında ordudan ıstıfa edeceğt· 
sanılmaktadır. 

Libya, Tunus ve Fas 
için B. Milletlere 
Baş v~rdu 

rnası 1 incide) 
meçlerde memleketlerinde vu
kubulan son karışıklıklarda 
Fransız: makamlarının :> uz:lerce 
Faslıvı oldürmtiş olduklarını söy 
!emişlerdir. 

Toplantıda sözcUlük \'az:ifesini 
alan lstikltıı Partisi uye~i El 
Mehdi Abud verdiği demeçte 
Fastaki Amerikan iş adamların
dan alınan haberlere dayanarak 
hu Amerikalıların son hAdi•e· 
lerde Fransızları suçlu bulduk· 
tarını ileri sürmüştür. 

CEa51 1 incide) metine tahsıs etmbordu. BugDn 
rılısını misal J(etirdi. Fakat bu- bu hilkmil kabul etsek razıyız:• 
gun emirerı müessesesinin suiis- Komıs.ron sözcıisıi itirazları 
tımaJ edıldı ınl anlattı. Te!tllf CC\ aplandırdı Bu kanunun emir 
sahibi Hu~cvln Ortakçıoğlu ez- en sulıstimahnı onledığıni \'e bu 
cümle dedi ki: hususta cezai mUeyyıdeler koy

•- Yeni tasarıda Ö)le hUküm- dutunu, ordusunu daima sefer
ler \'ar ki Meta teklıfımiz:den ber tutan bır memleketle mese· 
''azgeçelim, eski hükümler bAki J lA Hollandanı~ kıy~slanamıya. 
kalsın diyeceğimiz geliyor. Eski- cağını ızah ettı. Komısyonun, IA· 
den emirerleri müessesesi emir- yıhanın Anayasa~a aykırı olup 
ler \'e sairelerle idare edilmiş,! olmadığını tetkık ettiğini ve 
kanunla tahkim olunmamıştır.1 bundan sonra milzakere): baş.la~ 
Şimdi komisyon bu ga)Tımeşru dığını ızahtan sonra soz:lcrını 
vaziyeti kanunla tahkim ederek şoyle b!tirdı: 
huzurunuza geliyor. l\Iedenl mem c- Öyle yerler vardır ki su· 
leketlerde emireri yoktur. 1946 ba)lara emırerı ycrıne para \'e· 
da Amerikada bu müessese ta- rılse dahı ev hlımetı ifa edecek 
mamen kaldırılmıştır. Yalnız Ja- adam bulamıyıcaltlardır. Bız 
ponya gibi yabancı yerlerde ora- emırerlerını kaldırır, tazrnı:ıat 
nın lisanını bilmeyen birkaç su- 'erırsek, hem tazminat alınacak, 
bay ailesine bir emirerl 'eril- hPm de emırerı istıhdamına de
miştir. An'anelerine bağlı olan vam olunacaktır. Biz bundan en
İngilterede yalnız generallere dışe ettık.• 
emireri \'erllmektedir. Mılli Savunma Bakanı Seyfi 

Fransa ,.e Yunanistanda kıldı- Kurtbek ezcıimle dedi ki: 
rılmıştır .. Yunan kralı bir gün c- Emırerliğı müessesesi a>· 
sokakta dolasırken bir erin sır· kerlık mevcut oldukça yasıyı
tında sepet ve e'linde zenbil ta- cak bir muessesedir. Bunu her 
§ıdığını sormuş, ertesi gilnil bir mıllet kendi fartlarına gôre tat-

I.lbl a, Türk henin tnassutunu emirname ile derhal kaldırmış- bık etmışUr. Falan falan mem-
istedi tır. Finlandiya. İspanya, İsviçre leket kaldırdı mütalAası kAfı de

BingazJ, 12 (T H.A.) - Llb
\•a Par lamen tosu bugUn fevkaltı 
de bir toplantı )aparak, Tunus 
ve Fastaki son htıdlseleri göz:. 
den geçirmiş ~e bu memleket· 
lerdekl Fransız: tahakkümüne 
bir nihayet verilme ı içın Bir
leşmiş Milletler Te~kllatının mU 
dahalesini talep etmek karannı 
almıştır. 

Bu karar, bir telgrafla Bir
leşmiş Milletler Teşkilatına bil 
dlrilml5 \C telgrafın bir kopya-
sı da Birleşmiş Milletlerdeki 
Tilrk delegesi Selim Sarpere 
gönderilmiştir. 

Protesto telgrafında, Fransız 
tarın Tunus Ye Fasla takip et
tikleri tahakkUm siyasetinin Bir 
leşmiş l\Iılletıer anayasasına mu 
gayir olduğunu \'e yalnız: Llb
yanın değıl, fakat aynı zamanda 
dlinya sulhUnU de tehdit ettiği 
bildirilmektedir. 

Dün biten davalar 

gibi medeni de'iletlerin hepsın. ğıldir. Bılhassa Amerıkada gar. 
de emireri kaldırılmıştır. Tali· nız:onda subayların ihtıyaçlarını 
matnamcde emlrerinin bulaşık tenıın için geniş tedbirler alın
yıkaması. çocuk ta~ıması yasak- mıştır.ı 

tır denildiği halde bunların mi· Bakan, subaylık hayatının hlc 
salini her gün gösterebilirim. bır memurı,> etle kıyaslanamıya. 

Yeni kanun bu kabil tatbik cağını. askerlı ın sade sıIAhlı iş 
kı~ meli olmıyan hükümleri ay· olmadığını, ask('rlikte yardımcı 
nen almıştır. Kollejin kapısında hizmetler de bulu'nduğunu ızah· 
çanta. sepet taşıyan Mehmetçık- la dedı ki: 
ler doludur. Bugünkü talımatna· 
me Hıtler diktatörlüğünden ter
cüme edılmiştir. 

Teklif edılen kanun Anı)·asa· 
ya muhaliftir. Çıinkll, kanun 
l\Iehmetçik askerliği öğrenmek 
(}zere harp sanatı için kıtaya alı· 
nır demektedir. Bu hükum du· 
rurken biz:, Mehmetçik l'V ihti· 
yaçlarında da kullanılır diye na 
şıl kanun çıkarırız:. Çocuk ta$t
mak Amme hiımeU midir? B•ı 
teklif her şeyden evnl Anaya 
sıı komisyonuna ha\•alc edilme· 
lidir. Bu hususta h!r takrir veri· 
yorum. Eski Bakan, bu bir za 
ruretın ifadesidir dedi. Bız de, 

•- Ben bu kınunun bUyük 
bir tHizlıkle tatbık edıleceğını 
) ilksek huzurunuzda tcmın edc
rım. Atlantik paktına gırdık, in
san hakları için taahhlltlere gır
dlk. Bunlar askeri çalışmaları 
çok arttırmıstır. Adeta ı;eierl 
bir hayat ;>aşarken, ı. nki bütun 
ınsan h:>kları yer!eı:rNş gıbı bu
nu tamamlıyılım miltalh~ını 
taraftar de ıllm YUzJ('rce vıllık 
müesse•eyı bır çırpıda kald;rma. 
nın orduda aksı tesir )'apacağı
nı arzederim • 

Bu uradı ltlraı tesleri yüksel· 
dı. Bakan foyle de' am etti: 

Şile yolunda, idare ettil!I oto- sarnizonda, çadırlı ordugAhta bu- •- ıesele nazari olmaktan 
hüs de,Tilerek, 2 kişinin ölUmü- :unanlara verelim, fakat ~eblr ziyade mrmleketın emniyeti me
ne ve 6 kişinin yaralanmasınn \e kasabadakilere vermiyelim selesidır. Memleketin emniyeti· 
•ebep olan Şevket Karanın, 1 in- dC'dik. Bu tasarı adalet \'e in· nı üzrlne almış bır mil,.ssescd"n 
r1 Ağırceza mahkemesinde rle· &anlık mefhumlarına da aykırı- bunu çıkarmanın çgJı•ır~ı~,.a 
\ am eden duruşmac1 dün sona dır. Yurdu, cumhuriyeti koru· aksi tesir ~apal.'ağını ''P bur.dan 
ernııştir. mak liıere askl're alınan va- dü•manlarım171n ı•t.Cade cdece-

Scvket Kara 2 sene hapis. 1000 tanda6a bu hizm~tler gördllrU· ~İni anrdrrim • 
lira ağır para ceuısı ve 5000 lira lcmez: Yani emirerli~i ıll as· Ömer Bıl"n. an1dan roğma 
tazminat ödemeğe mahkCım ol- kertik b!r.,lrlvle bal!daşam~z uk"r nlın Turkl·rın Fiı!lu biz· 
mu~tur. Bir harp 'ukuunda subayı • ı m•tlerde kullanılmasının do~ru 

ı inci Ağırcezada devam eden, mızın adcdı ar acak • .>alnız t-es olm1dığını, bu meselenin halle
"ıçakla tehdit suretiyle gasıptan altı tümen! onlara emireri ola. dılmesi icap ettiğini söyledi: 
•anık Vedat Sakin ve öz:er Çe- rak \'ermek icap edcrektir. •- Eğer orduda bir aksillA-
•nin de muhakemeleri sona er- 1315 tarlhlı kanun, zabltamn mel ola,.aks:ı• dı e başladığı 

'4ıP l'larti \<' umumi ahl~k 
arı ılc telıf edılemi creğı 
a~ını hır ın an sıfatıle a· 

' tav-z:ıh , c tashihi ) ap-

2 - Teşkil edildiği ifade edl· 
len komisyonun benim başkan· 
lı~ım altında bulunduğu da hi
l!ıfı hakikattır. Bu komisyondaki 
vazi}etim bir üye olarak bulun 
mııktan ibarettir. 

Teğmen Abdili Tosun. er l\lc!ı 
met Ali Ayyıldız:, er İbrahim Al 
oay, er Mehmet Fazlan, er l\Ieh 
met Karadağ \0 e er Mustafa Pı· 

""i•lir. kı•lııd:ı el n hiı:mctlerı i~ın , - ,.., .. •yok Ö)le şey• sesleriyle 
F:nelkl gıın İzmlrde fazla sıir'at 'iıııindcn bir oton•obll kan ı Vedat Sakin 4 sene, Özer Çe· t- n'--·' ., tavınını evıne kar!~· • -· '-tı. 

Saygılarımla• narcı. 

olmuş, IOGi n•ımnralı ntomolıll bir ıığaca çarparak par~alannııs ''" 8 ay hapse mahkOm olmuş- 1 ~ ., ,.mirprı veri) O" ''·1• • "e• \ ı·ıo; i in ,..,nuke!'9 
\e il.i ki~i ağır su rette 3 aralanmıstır. 1 tur. \ e bu erı ı;ubaJ :n hus111l hu. 0 1 .ek 1.'eheye t • kıldı. 



- ...... .._ - -_ --=--- .. - --_·-_- - -·-_-.... ::. :_ __ -------:..._~-=---- _- - ------- ---- --- - --

"' "' • 

----~---~......__--~---- ·- __ .--:-__ ---~-~-----~~-------~---~-=----==---=-~-=-- - - -· --- -- - -- -- - ------ -

DENiZCiLiK BANKASI T. A. Ortakhğı 
Malzeme Müdürlüğünden 

1 1714 adet kauçuktan mamul ı:;amsela ile 35 adet deri er.· 
ket tekhf alm suı etı) le tın alınacaktır. 'J'eklıfler. rn son 
17.12.1952 kşamına kadJr Tophanede Malzeme ~tıidurliıgu hı 
tı. sındakı teklif alma kutusuna atılmış olmalıdır. Fazla izahat 
'e bu ı lere a.t şartmımelcr. her gun malzeme mudurluğün· 
den alına bılır. 09517) 

13 ralık 1932 Cumarte i 
( 'Tı\:\ JHJI . 

r 

, :\lıoe Jıa rnlıklaTmda il\ 
U no g a s t ri n 1 
Komprımelt'rını E Zdhanc-
1 den iste~ nıı. 1 1 radır 

BUL · ı ACA 
1 z 3 4 5 6 , 

\ Xc111., 8) 
. ıı 

............ 

1slanbul fı ııcı Subcden aldı· 
gım 40118 sirıl Nn Ilı amatör 
ofor chlıyetımi za~ ı cttını. Ye 

1 nı~ını alaca 1ımdan eı.ki ının 
hukmiı ) oktur. 

l'li i h:ıt n KJ;RC' İ 

l mtly:az ahibl : ')11' \:'il KOt:U<, 
1'<' rkatı fii len lıtarf' ed'n 
\'azı ( l <'ıi ~1 tsut liidürü 

MEi.hi \ 1-:~ ı: ıc 
(\,\ T A:\'I G:ucıedliL ' ' !lt at bı. 

;l('llık 1 \ Ş - tstnnhul 
\' ,\ 1 Aı'<i l\L\fBAASI 

--------------------------------·--- 13 . ız . 1952 __..,,,.. 

ivi•vt KUSURSUZ'DiKİ$ ŞIK VE ZARlF!'GIYINMENtfıt 
iLK SAATiDiR BU DA A N C A K 

E.L .'U .LY.AX 

l\IİNERVA 
DlKlŞ VE NAKiŞ-.MAltlNtİ.ı:Rıtı.E 

rOıtlC/Yf 1 MUNHASlıt ITHA LArcıs ı 

MEHMET' KAVALA 
G&ı.UA. T A.llJJl 9,\. ._. • Tel : •M4t 

SANOSTOL 
ti0.000 t:. Ü. A. \'itamini 
36.000 E. C. D3. Vitamini 

Her me,·simde ve her yaş· 
t;ıki çocukların 'c bUyilk· 
lerin kola)·ca alabileceği: 
hoş lezzetli yegane kuv\'et 
urubudul'. 

SANOSTOL ti HER SEYİ OLDUGU GİB~ 
Haklı bir ,öhrete sa hıp o· 
lan yüksek teı;irli ideal bir 
tanıktır. 1 cmrn. f'ı\BR . PRO· 

.... ~t•O•~.·T • •• \ ... ~.ı•m•a•n•~•a •ll 

TRENÇKOT'u da 
Deposundan olmalı 

1 1 .\nka ı a ina H iflas ~lemur· 
luğundan : 952/50. 

.\nkarada Yeni ehir Kocate· 
pe Sunel Apartmanı 2 ~o. ıu Sultanhamam Camcıbatı Han Tel: 27118 
daırede mukim muhendıs 'e \\tı) umıı Ali Nıhad Tavaslı, Evüp Kapıcıçeşme caddc

4 

miıtea hhit •meb "us Ergiı\'ençın • •lli•lll•••ı••- ~ ~ ~Jilllİıiiiiıiiiiiıiil•-~"'-
1 Ankara ,\ sliye 'llahkemesi bi
rınci ticaret mahkemesince ıf· 
ılhına \e iflAsın 91:?.19:>2 salı 
• -:ümi ~aal 16 da ııçılmasına ka 
rar 'erildi:i ilan olunur. 

( 1!};)26 ) 

EMSALiNE NAZARAN KALİTESi ÜSTÜN, IMALIYESI 
FEVKALADE VE EMSALSiZ CIHAZLARDIR 

, ____ _ 
Mefruşat Saflşı 
Altınbakkalda Radyo ı~ 

Müstesna randımanlı radioları , 

ta ~) onu karşısında Rabi! 
sokağında 2 No. da Üstün 
apartımanının 4 ~o dai
resindeki bUtün mefrucat 

ÇEKO LO\'AK ELEKTRİK SANAYft?\fN 

l\lUCİZE\'l :\IAMULATJXDANDIR. 

atılmaktadır. .\lıııak isti· ı 
~enlerin her sUn öğleden 

sonra saat 2 • 8 arasında 
mürac•aat etnıelrri. 

Acentesi: 

A D F. T T İS S ÖSMF,Z 

Sirkeci Ada Han Tel: 20412. 

İhrac.ı ıcm :,, 

K.OVÖ 
PRAG.\ CEKOSl.O\'AK\ A 

AMERiKAN EŞYA MÜZA YEDESI 
14 Aralık lll52 Pazar gıinu saat IO da -" 

MR. S. Me. G E A R Y 
Amerıkan Konsolo u 

Tak im, TakızaCer Cad. 14 Mine .'\partııııanı Xo. 3. 
(İstanbul KlübU yanında) 

Harikalar serisi: Yemek odası - Yatak oda ı - Salon ta
kımları bir birinden giizel l\Jağun ve l'elisenk ağacından 
komple yemek odaı;ı takımı - Bcııutyrc t yaylı ya tıkla· 
riylc kanape, Berjer \'C koltuklar - Quakcr rle Luxe şil· 
tclcr - Oyun, Çay masaları - .\rııcrikan Pastel Renkli 
Daban \'e yol halıları - Rronz. Krıslal masa \'e ayaklı ok 
rnmbaları - Ultraluks l''figidııirc marka buz tlolabı -
~Iôble r'ırın G.ız Oca~ı - Dikkat benzin motoriile ~·alışan 
Çama ır .Makincsı - ııo ve 220 ~liıı:master - Şôminc ta· 
kımı V.S. V.S. 

K.!\ÇIRIL'MAZ Blrt FIRSAT 
Amerikan miiıa)cdelcrinln en kıymetlisi, en "iİzcll ve 

en bü~uğü 

1 

Raif Ferit Bir 
Verem Ye Dahllf H11talılı 

AÇIK ARTTIRMA iLE MODERN ve 
STiL E~YA SATl~I 

(Tahliye dolayısiyle) l4 Aı·alık 1952 Pazar gıin!i saat 
10 da .ı\yazpaşa Alman Sefareti karşısı Kam;ırot sokak 
2 nci İlmir Palas 2 nci kat 6 ~o. da tanınmıs maruf bır 
aileye ait modern \'e stil eşya satı,:.ı biblolar, renklı kris· 
tal vazolar ve kristal tabaklar. 

Paris mal ı tekmili bronz slıile ve J kristalli 
harika stil avizeler \'e aplikler \ e senıaH'r. 1 komple ta
bak takımı. 89 parça Kristofl çatal bıçak takımı. ııı~ıha· 
faza içinde, komple çay takımı, kristalli ve marketeri sa· 
lon masaları. imzalı yağlı boya tablolar. 15 parçadan mü 
rekkep modern zengin yemek oda takımı. 3 parça vitrinli 
dh·anlı \'e Gra\'ür aynalı sa !on takımı. 1 çift stil mavun 
koltuk, Pele enk kökünden 4 kapılı 1 dolap, 1 tuvalet. 2 
komodin, 2 karyola, ı .'llarklz 7 parçadan mürekkep zen. 
sın Yatak Oda takımı. Ayna ız dolaplar, bombeli krLtalll 
1 \"İtrin ve mavun poker masa ı; kristalli tek büfe Ustii ,·it· 
ı·inll, 6 sandalyalı masa, ı piyano. Berjerler. koltuklar ,.e 
1 çay arabası, J<'rijider markalı 6 ayaklı )eni halde Bul 
Dolabı. 

Yunkers marka gaz ocağı fırınlı, Seccadeler 2 çift zilli 
Sultan ''e Buhara halı l arı ve Apartııııanın tekmil perde· 
leri \e 6 odalık tekmil eşyaları scıtılacaktır Fazla itahat al· 
nıak icin; 

~t.\ KSl"1' K.\ LE Suteraıi Sol.. 18. Te ldon: 1~t? 1. 

~nıd ye 
• 

PORTAKAL __ mg_,. ' ır 
\'alan i!Ancılık \'e rek!Amcılık bakımınrlan çok muhlm bu 

te$ebbüsP ı:irml~ bulunuyor. 

Beyoğlu Linci Mınflka Tapu Sicil 
Muhaflzhğ mdan 

llasko)rle c~kı ki remi içi Ahmet Çrlcbı ~ r.nı Pırıpa~a ma· 
hallesınrle Çan sokağında eski ve ycnı 22 kapı saj ılı CVH?kc 
e'' halen arsanın drrsaaclet ticaret mahkemesi icra ıııenıurlu 
ğunun :?6 temmuz 323 ta rıh ve 190 numaralı ) azı ı ile hen i· 
yon'a olan Deyni mahkümundan dolaj ı Ka-ap Ya efe ait 
yarı hi c m:ıhçuzdur Bu haczin fekki talep edilmiş oldugun 
dan al:ıcaklının vej a varı~lerinin hır • y zarfında Sultanahmet· 
tc Be) ofhı 1 lnt'i mıntaka tapu sicıl muhafızlınına ıniırat'a· 
atla icra ve ifla kanunun muvakkat nrnddcsınin 4 tincü mad· 
desi mucıbınce 4 eylfıl 9~2 tarıhınc k;ıdar bir takip \'e mua· 
meledc hulundıı,i!unıı ;:ctırercgi hel"e ıle i~pat etmedıt?ı 'c:ra 
bu miıddct zarfında mahkemeden karar alınmadıgı takdirde 
haczın lerkın olunacağı tlan olunur. (19522) 

Bu teşcbbus tasnif edılmiş kıu ilan ~eklının ıhdasıdır. 

Dun~an ın her tarafında gazetelerde ne~red ılen bu il ~nl ar 
hem çok raghet r;örmekte \"e hem de 'erenler ıç ın< çok fay. 
rla lı olm;;k t ad ır. ~ 

'l'asn ıl edilmiş ima ıl a nlarım11 her~iı n sazcteınızın nı u~y. 
·~en bır \·erınde ~ıkacak; mesle:tlere. faalı)e t ~ahasına yahut ' 
ı~e giirc :asnif edılmı ş olaca ktı r. 

Blı ı lanların ~eklı \ e ucreti şô lrd ır: 

10 kelıme~e kadar bir ay mıiodetlc ne~redılccrk olan 
ılanların a~ lı Cı 20 lıra. 

1 Giın R$ırı ' e) a 15 gun neşredı l rceklerın arlık ucret ı 12.:; 

1 

fıra. 

Haftada ık ı gun ne~redılenlcrın a~ lığı ı&e 8 lıradır. 
On kelıme)'İ 'eçen ı lanlarda her fazla keJımc ıçin gundc 

j~o kuruş al ınır. ' tli 

arl ufı lam mfa • 

Beyoğlunda Sıra Selvilerde 73 No. 

BELÇiKA SEFARETHANESININ BINASI --
SATI 
Satın alma tekliflerinin en geç 15 oc.alt 1953 c ı-;d:J. 

Ankarada Belçıka Sefarethanesine kapalı zarila gön
1 

~,ıı· 
miş olması l azım. Binayı ziyaret içın de sabahları 5 

bulda 42803 :\o. ya telefon edilmesi. ~ 

1 ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk. llıinlarÔ 
.......................................................... --- dl 
Pazarlıkla :?500 liralık kırmızı biber 15.l:?.1952 gunu ·c~' 

14 de Yassı viran ,\ s. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 1\ 
teminatı 37:5 lirad ı r. Şaı1namc i Ko. da ;örülür. .,-ı•' 

(4698-19.,...-
* .~ 

2000 kilo ta hin hehası açık eksıltnıe ıle 4.1.1953 :!urı~ ~,. 
sat 11 de Top kapı Da\lltpaşa As. Sa .\ ı. Ko. da satııı 8 ,ııır 
C'akt ı r. Tu t arı 3200 lira, geçici teminatı 240 lirarlır şar~~sı 
:.i Ko. da görilllir. <4687- 193 

• 9'1-1 
A-ai'.! ı da cin \'C nıikdan yazılı etler kapalı zarfla 5

11
1' 

pazartesi hiı.alarında yazı lı S'?Btlerde Polatlı As. Sa. ,\'ı f.tt 
da satın alınacaktır. Ş:ırtnameler Ko. da \'C öğleden e'"t' 
kara, f:.t. I.•; .. \ . de ;:orülür. Teklif mektuplarının ıhJle 
tinden bir saat e\\ eline kadar komısyona Yerilmesi. 

Cin:.! 

Sı.ı;!ır eti 
Koyun eti 

Mit.darı l'ialı 

Ton Kuruş 

] :.!O 
42 

150 

Tutarı 

l.ira 

180 000 
105.000 

Tf'minalı 

J, ira 

1~ 
10250 16"" 
a500 ııs' 
Cl68!'1- t95· 

ı: 
,,ıı 

\sağırla dns \'e mıkdarı yaıılı \"İ)eC'ek marlrlelE'ri rıaı :\1 

la ayrı i1Hı h izaların rla \·azılı j?11n \C s:ıatlrrde Sclimı~t' 
Sa .. \1 Kn. rla ıo;ıtııı il lınarakltr. 

S::ırt namclr.r l\o. da gnriillir. 

Cin~i ~tikıl:ırı Kilo~ıı 
J . iral ı k Kuru& 

Elma 
Elma 
Sekerden mamlıl tabın 

2500 
2'iQO 

Heh'ası 2500 
SC!kPtden mamul tabın 
Helvası 2500 

fi O 
60 

18.~ 

Trminatı 
I, ira 


