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Ahmet Emin YALMAN 
\IAlAl'lt!.VI 

l'ataıot:lu. Moll:ırrnar1 l'ok 30 X' 
Telefon: ı.szo7 - w:ıt6 - !!l:tH 

Telgraf: \ ' • ı '' lct:ınhnl 

\iL : 13 - ~ı\ \ 1 : 4161 

, 
<< 

9ftıtlır 

da neler ı 
mııl 

,&akan, tarih D. P. deVrini ''Altın 
Devir,, ol~rak yazacaktır, dedi 

Adnan Menderes, muhalefetin 1 

kalkınmayı göremediğini söyl~di 

* KADINLAP. TEKKESf - Ref11c Hand'Tn en ieft w 
ve en güze' romanı (~ nci sayfamızda). 

* HAYATIM - Sultan Abdülmecidin torunu ve 
Osmanlı ordusunun son Ba}kumondanı Enver 
Pa}a'nın eşinin hôtıralorı. (4 üncü sayfada). 

-- 1 U.ı hal.an Aılııaıı ~l<'ıulr.ı r , 8olıııl.ı J.r.111li ine çir('k Hı en lıiı 

1 in ----ıi_ğ_ır..ıı_ı·_i)_i_o_ı.:_u)-·o_r_. _n" lıakan chııı 'rcc lloluılan 
~ ,\ııl.:ııııı) a ıli>nıııu5tiır. 

1 
\ \Z \='i: 

Ahmet Emın YALMAN 
J3a bakan \dnan llJendne , Bo· 

luda so\kdiı;i nutukla "'unu 
b Ilı edı) oı ki bir Tuı k 'atan-

\ rrl sıfatnlc içi ~aıııktır. si· 
\;ı ı ho~atınıızda hukum ıircn 
<>lçu~uzlu r. in afsızlığa, kı)ası~a 
hu unıet ha\Dsına c ok iizu hı) oı. 
'rtırk nıillı muk:ulılr.ratının hi· 
ttıı(j drrcct'de nıe uli etini tası· 
\an hir hukumr.l rcl i ıfoti~ le 
dt> b i lt'rc bir çare bulunma· 
6ın ~ıddetl ilıthaç dunı)or .. 
\lfnaıı lllcııdrrr. noluda bu 7. 

tnınd u lcdı i ozlcrl, ba iı C· 

lın arı bır fcı.> aılı di) e tclakl.i 
tın I. do •nı oluı. 

1\3 bnk:m kPndı krndinc Ol il· 

)oı: \taba kt')fı bir rlil..:atiıı· 
1 k gidi inden 0111 a b.ı·ı ha· 
) lla hiç lıir tıısfı) c ) ıJpn•anuk, 
tski Jıllı "cfııı nıuhalckl rci i 
tolu onıaıııa mı kabul dınck, 
de\t ı ~alıık ~ar.ıtnıanıak \.t'<liııc 
tııuı lak biı ı.:ıılakal :o trı mrı.. 
hata olın,11111 ııııclır'? \dn:ın 
Mı-ndr.ı t'S bo) le bir iliıliil ,.,j~ a· 

CA H. P, malla(ını istirdat 
komisyonu toplanıyor 

D.P. den salôhiyetli bir şahıs, C.H.P. nin iktisap 
şekli gayri meşru görülen mallan hazineye 

iade edilecektir, dedi 
1lıJ6uıı Uuhıı~lrimtıd1n 

Ankara, 14 - Denınkrat Paı·tı ı sonUllrla hunların ıktı ap şckıllp 
t:mumı lclarc hr)clı ll)Clcrı)lc ı·ı ga)ri meşru gorulıırsc elbetle 
Partı Mcclı ,rupu ıclarc hcyctı hazınc) e ıade cdılceektir. Mcse. 
uyelerıııın mU~terckcn )ap· ı la; Ankaı ad.ı mı)) onlar drğcrııı· 
lıklaıı toplantıda Halk Par- de hır nı a)J bın lıra mııkabı· 
tı ı mallaıımn ı tırdadı· lınde dok 111 dokuz 'ıl müddet· 
na karar \rrtldigını \e bu le kiralanıı !ardır. Buna na ıl 
lıu·u la da hır tn arı h:ızıı lam.ık oz ) umulur. Uır paı tının dıııde 
11 ere hır komı \on rçıldı ını ıno ıııc ıa tı .ıtro ıbı ~ 
b ldınııı tını Bıı komı \On \arın ı mcııkull r J ı o ıhı ur. Son 
dan ıtıbarcn çalı•m.ıların ba lı- r1 aldı[:ınm: kaı. r Ahmet <; ır 
. ı>rak \C bır a)a kaclaı· bu tasa k n ılc Fa hı ı \ oğlunun ka 
rıı;ı hazırlı) acnktır. 1.A~ ıha ~ine ııun tcklıflennı hafıflr.tıri m hı 
umumı idaı r. he) ctı ıle Grup ı- \ ettedır. llıı p.1rtıııın blitiın mal 
hare he) ctıııın mlİ terek toplan- larıııı haıulC\ c ıade ederek onu 
tısında tctkık cdıldiklcn sonra ımı(lis bir ,;zi)etr duştirmck gı· 
ı;on şeklini alacaktır. llu mevzu bi Lıir ga~ c kati~ en lnkip l'lıni 
He meşgul olan llcnıokrat Parti- ~oruz. !:lele p:ırtiııin climlcki 
lilcrden bir ~ahsıyclle ı;örilştıim ııınıhaaları almak 'c gazctrleri 
Bana gl'niş izah:ıt vcrdı. l\laksa· k:ıpalmak bu partıyi çalışamaz 
<iın Halk Parti i mııllarının istir hale düşürmek aslfı 'arıt de· 
o:ıt olmadığını, ancak hnksıı ik- ğıldir.» 

(<V& ta ı.tl;ış • • • s ı ı •ki ıusuıııet, 
lııısuıııetler·ıı eıı lıiiyögüdür» 

<<l)ı " eııuıiyetinıiz ıui line 
• 

rastlaııuııyacak 

ııam,~rd bir 

de2iliz.» 
surette kuvvetlidir. Bu(Jün c 

' 
valn ız karşısında tecavüz 

A t!uto11 --" 
Bolu 14 Bıı aksam Demokı cıt P.ıı tı Bo- mızı daha da ~t'nışleterek dıger 'ilbeUcrle 

lu ıl ko11grcsındc dclcgelcrın 'e dınlc) ıcılerın bırlıkte daha <'Saslı neticeler doğurabılecek 
harar<'llı tt'znhürlt'ri ara~ında &oz nlan Ba ba- ga\ rdlcrde bulunacağız. D<'mokrası demek, bu 
kan \dıınıı Menderes bir konuşma ~ apınıştır. demektir. g kıden Halk Partısinin kongrele-

, Jlaşbakan konusmasında. ;,ah ı ıhtılaflnrı paı ti rl bo' le mi olurdu? Bu memlekette uzun yıl-
d 15111da tutmnnm )rrınde olaeagını ka)dettık- lar, hepıniz bilhorsunuz. bir ôlunı ırukıitu 
ten onı a bu sozleı ın buglinku Bolu kon re- hnkım olmuştur. Afatı ema' iyeye karşı sös-

ı hakkında dl'ğıl. fakat sureti ıımumt)l'de so)· tenlen hır inkı)ad ic;ınde. cssi:ı: \e seda ız, 
lcdıginı belırlmi 'e demiştir kı: acaba merkezden ne <'mır adır olacak. ne J?i· 

- Sızlcıın buıacla, ı;enı bır lıunı~l't bı bır )cnı bela ı;:elccck dh·e korkarak beklc-
ha\ a~ı ıçınde go tcrdığınıı bırlık 'e tcsanul ) en bir millet gibi raşadık. ~imdi ne istcdi-
br.ni son derece memnun cttı. Kongrclerımız ğimızi, ne i lı~ecc~ınıııı bılı)oruı \C bunları 
dbctte taı1ı malı ol.:ıcaktır. Her e\ ı açıkça sakınmadan so) luyoruz. Hattiı hntalarıınızı bfi-
konu~u~ oı uz 'c konu~acagız. l\lerkcı.i 'e hu- yulterek orta) a koyuyoruz. Bizim partimizin 
kumctı ikaz edecegız. ıcap ederse murakabe- ı n .. ,.,.,.., "~· ~ 'ii: 3 de> 
~'"'!"'!"'~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

"rd 'ı ö d .. re e ~ im, 
landı 

Büyük Doğu'cu Celil lyioğlu, kahveci Vehbi Başoklar'ın 
ihbart üzerine tutuldu. İzmir Valisi, bu şahsın bir meczup 
olabileceğini söylüyor. Bursa' da iki evde arama yapıldı 

7 /la ul • A " " ~c ta\ l)C ctlılcrıı dı~crck soze 1 bahçr ıne çıkm·:ırak: nİ§lC bura· 
başlamış, bunlardan Lıır ŞC'} an· da serbe t konuşabiliriı.o diye 
lı)amıyaıı Vehbi, kendı ınden ne 

1 

trminat \crınre. Celıl, şu itiraf· 
lstedlf;ıııi sorunca, Celıl şlıphell ları ~aparnk, Vehbiden kendisi. 
ı;ozlcrle clrahna b:ıkıp •Yalnız ni saklamasını istemiştir: 

* MAPUSANE ÇEŞMESi - Mehmet Yanık'ın, ha
pishane hayatının bilinmeyen taraflarına dair 

ibret verici röportajları (Gün aşırı 4 üncü scıy
fcıda). 

* LIBYA'DAN GELiYORUM - Yeni kurulan Libya 
Cumhuriyetinden heyecanlı röportajlar {Gün 
aşırı 4 üncü sayfada). 

* HABEŞiSTAN GÜNEŞi - Canlı, meraklı ve sü

rükleyici bir tefrika. Güzel bir lngiliz kadınının 
Habeş bir kabile reisine olan aşkı (5 inci say
fada). 

* MEMLEKET DERTLERiNi ELE ALAN iÇTİMAİ YA· 
ZILAR VE RÖPORTAJLAR. 

* NEW YORK, LONDRA VE PARİS HUSUSİ MU
HABIRLERIMIZiN CANLI YAZILARI. 

1 
* SANAT TENKİDLERI VE HAVADiSLERi - Edebi

yat· Oktay Akbal; Tiyotro. Tunç Yalman; Mu-

1 
siki • Fikri Çiçekoğlu; Sinema • Burhan Arpad 
ve Attila İlhan; Resim • Safa M. Yl danur; An

kara mektupları - lôtfi Ay. 

* SPOR - Her gün canlı ve resimli spor sutunla- ı, 

rı. Pazar günü Spor Scıyfası ve GÜNDÜZ Ki- ~ 
' UÇ'ın kö~esi: •GÜNDÜZ GÖZİLE». 

* iKTiSAT VE PİYASA - Her gün 3 sütun iktısat, 
piyasa ve borsa haberleri. 

* HOŞ MEMO 
* HER ÇARŞAMBA 12 SA Yf ALIK «MEMLEKET 

ILAVESln. 

* HER PAZAR RENKLi, BÜYÜK, ZENGiN «<MAGA
ZiN iLAVESi ,,. 

t'tinln 'erdiği nclil clerden acı 
•rı lkınrt etmekle bl'l'abcr, 
hoqc biı ~ol tutulıluI:ıına piş. 
nıan olıııaclı mı. açık 'c ami· 
illi bir sek ilde o} lıı) or. Hıilm· 
llıt'ltn maruz bulunduğu in afsız 
l~ hucum \ e Jrnfurlcrc kaı şı ile· 
li suı duğu çare dl', zecri ted· 
htrlt'n• ba 'urnıak de:il, mab 
~l'tnclcrin adaletine miırafaat 
thnck \e umumı efkarı hakem 

tıı:.apların hazıne}c iadesinden Dığer taraftan alınan bu kınar 
ıbarct bulunduğunu sli) lcdı \ c Halk Partisi mahfillerinde eııdı 
o) le de\·am f'lti: !:e ile kaı sılanmış i e de bır ur 

lınıır 14 - Dugün şclırimız· 
de Cumhurbaşkanı Celal lla~arı 
öldilrmck üzere planlar hazırla
dığını SÖ) liycıı hir Biiyük DO· 
ğucu l akalanın ıştır. ~ırrıuı aç· 
tı{;ı bır \atanda sın ) akalattırd ı· 
ı;ı ınkılfıp du nı:ını mürtccı) e 
:ııt hadıscnın laf ıl:ıtı şudur: 

konu acağımız bır ~er ;!'Ok mu? dlen Malatya sulkn tine ka· 
dn E' ormu tur. Bu ual iııeri· rı~ma'ktan 'e ırtical propaganda ı ~=~~~-~iiniiiii;;;=zı~•i:ii 
n~ Vehbı kcndı ını kah\enın (Deunu ~a: ; iı: 1 de> H 

hpmnktır. 

}iukııınct ı rı~inin "'u noktada 

«- BugUn Halk Paı tisinın e· prız te ıri )apmamı,tır. Bu mah
lınde 200,000,000 lira değrnnde fıller e asen iktidann bır ene 
menkul 'e ga~Ti menkul ser. et llrnbcı i bu nıe\'Zu iızcrınde ça 
\ardır. Bu servet elbette kı me lı tı~ını \C i ın nıhayd kaıar 
ru yollarla, ha aıdatı ile elde c- snfhn ına "trmiş bulundugunu 
d\lmemi tır. Yapılacak tetkikler U) lemektrdlrlcr. 

Araıı Birliği, Tııııus 
işiııi görüşeeek 

Tunus gan tahrip edildi. Fas'daki Fransız Genci 
Valisi izahat vermek üzere Paris' e gitti 

hakkı 'arclır: Hiç bir sahil· 
da nıazıJ i art) acaı.. biı· mc\ kide 
dcgıliz. ll:ıricı rmııh rt dham11· 
da, askcı ı ıslalıatıı~ızrla, il..tİ!iii· 
dı hıl\ alla hnrckcl >aratmak çı. 
l!ırında 3 cııi hukiınıel iki buçu I.; 
)ıldan ibaret biı· zamanda ~·ol. 
lot almıs, u~anık \C cesur bir 
i>a t'tin sahibi ıfııti) le biı kı · 'Tu l! "" d·ı A " 11 

1111 ana :nHleı c ıloğru nırta· Par'ı, 14 _ Fa ta ki 1''ransız' lrn hnberlrı e ~orc dun .,ece 
llPtJe >urumu tur. l'lillctimiz he· Genci \alı ı "eneral Gullıome. Kazablanka ile Rahat :ır.ı:.ında 
lı.alıına elde edilen 'e hepimizi bugun uı;akla Parı:se nelmıştır. bulunan bır metcorolojı istas~ o 
t\ındir<'rek mahbeltc olan ha· Genel \lalı, Kazablankadn \uku nu, henuz anlaşılmı)an bir se· 

~~~:ı nctırclrr için. ~uh~lcfet 1 bula_n son hadi eler hakkında. b., •• n dol~} ı tamamı) le lan· 
dara en kuçuk bır kreclı Hr· hukumcte bır rapor , eı ecck \'<' mı tır Polı 'annının sebeplc-

lJtt'ge ı azı olmamı~. daima hır· icabeden talımatı alacaktır Dı.I ,, hakkında 'ta0

hkikat \apmakta· 
rııı h c1 h tt • · 1 • b • u uz auaııını , n n ğer taraftan Fastan bııra)a ge· llcuını a: ; ·ii: 6 da) 
likumetııı ıııe ru lia) ıl:ımıl al'a· 

~1 • na ılsa il.tıdnıı ele geçircliği, J~ıJ~ 
•ı<ırckctleı inde zulum bulma ı ..., ... 
tlnla)ı~i)le utaıııla5ın ilimaıl \'C ı~-~--~---·-----~--
1lib:ıı ına l<A) ık olmadığı ~olun 

td;ı intibalar l aralnıağa ~·alı~ıııı~. 
ır. 

Bu abahııı erken saatlerinde 
Tcpecık ı tıkıınıctındt'n hııla gc 
IC'n hır tak ı Bo nak namı ıle 
maı uf Vehbı Başokların kah\e· 
sı onunr gelcrrk durmuştur. 

'l':ık ı ıçınden kısa bo~lu, s:ı 
rı ın hır :ıdam çıkarak. dogru. 
ra k h\ c~ c gırmı;;; ve bakışların· 
dnn bırı ını aı ad ığı his:.edılın. 

rr bıı nıcçlıııl ş:ıhıs. kcndıne ne 
• r.ıdı ını sornn garsona. ~Kah\c 
,,ıhıbi Hoşıı:ık Vehbbi art)O 
ı um re\ ahını vcrmı~tır. Bunun 
uzcı ne ı:ar on, kah\·cnın bır 
ı;;o•c ,ndc nargile lçmcktr olan 
pnlronunu gô tcrmıştir. Aradı· 

gıııı bulan kı a boylu, meçhul 
odanı. \ chbi B:ı~okların otur· 
makta olduğu masanın b.ışına 
ı:clcı ek. kar ısına oturmuştur. 

Jlk dl'fa ı:orduğu bu adam 
\·chbı) c: Ben Bur alı Cclıl l) ı 
oğul um Hıır lı arkadaşlarım .. C' 
111 bana çok ı~ ı hır ndanıdır eli· 

Mısır • Suriye görüşmeleri 
Kahirede sona erdi 

Edip Çiçekli, Orta Doğu haritası bu bölgede 
yaşayan milletlerin rey ve muvafakatiyle 

çizilebilir, dedi 
T rJ; 04 if. ı Akı 11 

h.ahıı e 14 - :'ılı ır hıikıimeti-ı tık, anc:ık ku\ \etı tanır demiş 
nın nıısafırı olarak b ı·kac; gün· \ e Ortadoğu meselesine temas· 
dcııbeı ı Kahırede bulunan Stı· la şunları ılfı\e temişttr: 
rı~ e ı;:rnel kurmay bn~kam al· Ortado.,u haritası, ancak 
bay r:dıp Çıçcklı cı cfıne bugun bu bolgeı!c ) J 1) n milletlerin 
Oıduc,ındr bli)uk hır akşam ıı· ı·eıi \e mu\ f kati ılc çizilebi· 
'afctı 'erılmi tir. lır. • 

Gerek. :ılbaı EdiJl Çıçcklı, "e· Surı) r genci kurmay ba kanı, 
1 rk5e Genl'ral l\hıhammet Ne. bundan sonı a, .\rap de\'lc.tleri· 
cıp, bu mafettc bırcr nutuk o) nin bılatefrık herke le dost ol· 
ınrıck. '\lı ırın \C Surı)eııın eh mak ı tediklerinı. fakat bu dost-

t l h tlarl l·~h ıugun 'c ıe rıki me5aınin ancak 
sı~ asr ınc aı ana a .... rap hcıklarını \ c da,·alarını ta· 
etmışlerdır. . nı~aıı kim clcrle ıkı ve samimi 

ı·:\\ ela sdı al. n Suııyc. se~cl ol~bilccet:inı o) lıl erek, sozlerl· 
kuı may b.ışk:ıııı albay {!çekli, ni bıtırmiştir: 

l l;una mukabil, huk(ııııetin h<1· 
;ı ır. oldu ıı, muhalif ııartilcrc 
~0rın.ıı 5t'klldc rnuanıclcd bu· 
l11~<hı~u. mu bet mana i> le mil. 
~ l•hırliğl ahnlarındn bugune 1 

Jı.cr e) den en el .\rap de~ l~llc· I •- .\ı·ap menılekrtlcriniıı lam 
rı arasında bırlık ıarureti uzc· bir hürriyet \ c i tıkliıle kaYU· 
rinde ı rarla durmu~ ''e rnp ~bılmclcn ıçin, Mı ır \C Sun-

1 de\ letlcı ı aı asında kurulacak fe , c :.onuna kadar beraber nıuca· 
derH )Onıın c a•laı 1 hakkında l\~ı dele <'dcceklerdır 
ula Sıırıyr arasında tam hır Albay Çiçeklıdcn onra oz a· 

b ild;ır muhalefete 'e mu tnkil 
il •na rl uzatt•gı iddia edilemez. 
llukuıııctin h:-'nlarını iki kıs· 

ıı:a a ırmak nıumkündiir. llirin. 
~ı;\i, faali)ctc ceren \C umumi 
b ır desi ikllk hareketi l aratan 
,}r hııkünıctiıı 3apnıası zanıri 
hın hatalar , c nıartıl kalılığı 

~tluklarclır. Bu ıııunn cbctlc 
' "1rrlka ('umhurlıa kanı Roose· 
'elt'iıı 1932 de cliıll\a bu hı onı· 
tıın sarııı nlıları al'a ;ıııla lktiıla· 
tıı &eldigi z.am.ın arfcttiği biı· 
:uııı h:ıtıı latalıın. ltooseHlt o 
a~aıı demi ti ld: 
~ <_ lluhranı ta~fi) c ctnırk 
tı l.eoı r brııdrn il raat beklb o~u· 

111 1 ak:ıt bilir mi iniz ki i 
ıt?ına a çalıqn adanı, ne kadoıı 
ıı na etse pek ~ok hata da 3 a· 
;ır, Dunu ı:oze alnor mu u· 

'1Uz? • 

:lluhaıaııları kendisine ~u ce. 
<I>r\3mı a: i u: 5 de) 

Jsıl.: lisesinin kurulu unun 6i mi ~ ılitöııünııi nıiina ebcti) le dun okul bina ında bir tören 
tertip cdilmi tir. Gt'nç \C ya lı hutiın lşıklıların ha zır Lıuluııduğu bu lo!ıl:ıntı nc eli bir ekilde 
Jteçmi tir. 'forrn aat 12.30 da bir konu ma ile açılnıı , l3 le çorba, ı;a l çalı Hincli , bor(').: 'e 
tatlıdan ibaret oı;le : cmc:i )en mis, ı;onr;ı ogrcnciler tarafından şarkılııı 'e O) uıılaı o) naıımı~tır. 

ınut.ıbakal ha ıl oldugunu açık 11.ın General Muhammet Nccıp. 
lamı lır. • aynı mealde bir nutuk irad el· 

Albay Çiçekli: nıış \e Suriye ıle Mısır arasın· 
•- Bu.,unku be) nclmilel man da ki do tlu{:u belirtmi, lir. 

Mekki, Acheson'un · Pankreas 
Siyasetini 1 Oyunlarına dün 
Tenkid :}fli Gece devam edildi 

Auvcıal d Prtıı 

Talıı :ın 14 - lran nıılli petrol 
kom ıs> onund.,.n Husc) ın Mekki 
bu~un nıeelı tc, pl'trollerin mıl 
lıle~lırilme inde \C ln.,ilız • t. 
ran 1'1tıl3fınd.1. \mcrıkanın .ı?os 
teı d gı l akınlıgın Dı ı~lc.ı Baka 
nı Dean \ehe onun takıp ettiğı 
i) a et ) uzundrn ıhra indığini 
o> lem iş ve şul'l~rı ila\c etmiş 

tır: 

- Rıı le.ık \ ml'ı ıkıı mı ileti 
(Dernmı a: i u: 1 de> 

Pankrea~ (Caleh) glire~!ni ta· 
nı ınak uzcrc şehrimiz<' scıınls 
bulı• ıan lire çıler dun gece 
Spor 'c Serı Sara) ında ikinci 
bır maç erısı lakdım ctmı.lcr· 
dır. ilk ı;cce biraz ~adırgıınan 
bu tamamen serbest güre• 1er 
dun akşam sr) ırcıler tarafın. 
dan zc\'k 'e alal;a ile takip edil· 
miştir. Bu •danışıklı do\"Ü§• ler. 
den maksat, ) enmek \'eya ) e· 
ıulmektcn ziyade, scyireılere a • 

(Denmı a: ; :::.ü: 2 de l 

nirle•ik ı\meı il..a ) eni <'uınhurha kanı il. Eisrnho"cre Kore 
donu .. ıı uğradıgı llonolııluda bir millet· 

uldlinin e i tarafıııclan çiçek takı hı J.en 

General Eisenhower 
New York'a döndü 

General Mc Arthur, Kore ihtilôfı için açık ve 
kati bir çarenin mevc diyetine inantyorum, dedi 

A 110 !ed Prtıı 

Vaşington, 14 Şımdı her 'hal çaresi bulmus cldu:;::unu .ify. 
keste General l\lae \rlhur'tln lcmı tır. Yalnız .:Bir hal çaresi 
Kore harbini ~ona crdırmt'k tı;ın urdıro clcmislir. 
bir pliına sahip ol<fuğu yolundıı Grneral t:ıse'lhO\\cr kuraca~ı 
intibalar uyanmıştır. Fakat kabıne içın senatör Tafl"ın tav-
hakikat şudur: (!'General l\l:ıc •13elcrını dinledikten \'e lıun· 
Arlhur harbi durdurmak iı;ın de· tarı rcddrtııkten unra, şimdi ye 
mrmiş fakat şunları ~!>)le mı tir. ni ba kanın etrafını dınli)eceğl 

«- Kore ihtilafı ic;ın ıı"ık H fakat yır.e kendi bildısini yapa
kat'i bir hal ~are ınin mevcu ı-a !1 anlaşılmaklııchr. 
di)etınc ınanıyonım Şimdı bo)lc Şımdı Eıscnhoı\rr \'e Mac Art· 
bır hal çaresi bazı kal'i kararlar lıur bulu rup go,.l!şmek hu u ıın
te\ llt edecciinden bunların hal- da anlaşmışlardır. Eisenhov. er 
ka açıklanmas1 ve alenen muıa Taft'a' l apt,.ığı gıbi Mac Arthuril 
kercslnın yersiz olduğunu 1\ ~ .. dınleyıp c:cınl'<! \ ıne kendi bıl 
bul <'dı)orum.• G<>nt'ral lar 1 i ~ı S! bı narck!'l crlecek olursa 
Arlhur a~nca ı.endınce de hır <De\amı a: i ~u: 7 dd 
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5on :z.aman-
Jardıı mil- r 

leU rara(ı ık

tısadl mlına e 1 

ve döviz 
t arımız 

YAZAN 

T y LÇJJ\T 

ofisin satış dev 
resı sonunda 
borçlarını tama 
men tasfiye e· 
debilccek bir 

VATAN 

Yüksek talısil al ebesine 

nakdi )rardım yapı acali 
Maddi imkanları dar olan Yü l . tahsil talebelerinin tah il 

lcrıne devamlarını sağlamak v t l ,., ı ,.., '" h ı. .... ı- r ., 
m h' ç o r rcıkre ,>ardıT ~ bulunmak maksadi)IC' Milli Eği. 
tım Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının hamlıkları bıt· 
mlştir. 

.__;:j ~ehirde tifo 
_______ __,~ 1 Yakalan arflyor 

Haskôyde gôrtilen 35 tifo va· 
ka·ı iızerıne bır bakterinlog ve 
dort tabipten müte~ekkil sağlık 
ekib Hasköy ve civarınd~ Psaslı 
hır tarama vapmıs \'e ıızli kal· 
mış bazı tifo vaka1 arı daha tes
hil etmıştir. 

-
~~:!~ 
Muhabbet 
Kuş lan 
Muhalif - Şıı iktidar ge- ı 

Ji .ı gıizcJ kötülrmrlcri· 
me. trmelsiı propa<'andala· 
rıma, haksız tcnkldlerimC 
re\'l!p ı;ermesc gonlumıı~ 
diled iğı ı:ibi so}ledikleri~1 

yal~nlanııya l\olkm;ı ;ı, polı· 
m mr)danında enine bo 

una at oynatm1ma kıır ş· 
masa hep ben sö)lc~cm de 

beti r m i ıl
gılcndıren mü Siyasal Bilgiler Fakılltesi Jktıut DoçenU l duruma girece-

lllalı;>e Bakanlı,.;ı mu·tesna, di rr bu'lln Bal anlıkların ta vi· 
binden geçmiş bulunan bu tasarısa gore yapılacak nakdi yar
dın larda borçlandırma r·a ı kabul dılmi tir. 

Yr ılkoy mrtcoroloji 
onunun tahmınlrrinc göre, 
buı:un, fchrımiz 'e rl\llrın· 
da hau çok bulutlu 'c ara
lıklı ol rak 'ıı ı 1ı geçecek, 
ruz arlar r:unr, . b tııf n 
ku\ • rtli e'Sccek; h rn sıcak· 
l• ırıda muhlm lılr de i mr 
olmı~ar:ıl;; dr"l1lrrlrni1dpkl 
mutedil Jortrı; fırtınası de· 

Hastalıkları ter.bit edılen va· 
tandaşlar ~ehrin muMelıf has· 
tahanPlrrino 'at•rılmı tardır. 

o dilin i ) ut a ... 
... Rir muhabbet kuşu da 

ben oll!rum! lıım bır m c- :..--------------.,..--....,,--..----=- ği iddiası ileri 
dan ile doğrudan doğruya bir sürlilerek cevap Hrılmişti. 

mm f'drrt>ktir. 
Je üzerınde, hiı fım,.tle muha
lefet ara nda oldukça hararet
li bir münal a~a cereyan et
md tedır Bu yr mı7.da biz de 
bu me ele)'i tahlıl ederek. ef
kArı umum ) emiz.in bır hüküm 
\e hnaat H'rMesine yardımda 
bulunmak ıstıyoruz. 

HA-il e, son zamanlarda 1\1er. 
kez Bankamızın bi!Ançosunds 
altın "e douz me\ cutlarının, 
borçla,. kı mında1:i a ni k1lcmle 
rin altına dıl&mcsi \esilc•iyle 
başlamı tır. luhalrfet. borcu 
alaca ından fa la bir ferdi ve
~ a tucc rı mi·aı go tC'rerek, 
bunun bir iflıh demek olduğu
na ı~aret etmekte 'e dedetin 
dı~n ile olan mali münase
~'ınde ıflA a yakla~tığını imft 
etm ktedır. 

Bo)'lc bir ima kar • ında şüp 
lıe• z herkr in hcvecanlanma
sı gayet tablıdir. Zira mevcut
ları hor1:Jarından az olan bir in 
~ının halinı dil Unerek, de\le
tin de bo;>lc hır durumda bu
lundu~ıınu işiten bir insanın 
buna biganr kalma ına imkan 
yoktur. Yalnız muhaıeretın id
diasında de\ letın dı arı ıle mu 
'J'13 cbeti)lc. hu usı bir şahsın 
dı ,.rleri ile olan muna•cbeti 
ara ındakl hu brnzPtme miıp
hem bırakılmakta, bunun mü
şahhas neticeleri 'e tc ırleri
nin l'e ola<'Rğı. h kkında fazla 
taflılAt \CrtlmC'mcktedir. 

Bu iddiada kah paramızın al 
· tın karşılı ı ortadan kalktığı 

için, paranın kıymetinin dil e
cel!i. kAh ıhtly:ıt durumu za. 
) ıfladığı !çın, dr\ lrtimizin dıc;; 
lılrmlr m m:ı rbetınde kredi ,.e 
Hıb~mna halel g ll'cc ı yolun
da oldukça umumi \'e tahlile 
muhtaç bfizı iclclı<:1lar gizli bu
lunmaktadır. Duna karşılık hü
ktimetin \<'rdığı cr\ap, altın \e 
dcinzin ancak mcmlrkctin ih
rıraı;larını karşılamaya yara
yan milbad I<' u ıtaları oldu
ğu, bu sebeple clımızden çı
kan bu madd lcr pc inden faı
l.ı go a ı dokmcnın ~ersiz ol
du u so) l erek, bunlar saye
sinde memlekete i tıh al gü
cünü artıran traktor v . gıbl 
sermaye mallarının glrdı i ha
tırlatılnı ktadır. Bu sayede ar
tan l tıhsal mah ullrrı den me 
seJA buğdayı • bırkaç dolar a-
5ağı ına sat ak• altın stoku
muıun )rnid<'n t ls C'dilebile
ce ı iddıa edılm ktedır. 

luhalcfetin iddıalarının sa
mımı olmadı ına bir delıl ol
mak il ere de, 1946 de 734 mıl
:ı. on olan altın 'e do\ iz stokun
dan 524 mıl\ onunun, 1050 s -
nesine kadar g<'ne kendılrri 
tarafından eritildiğine işaret e
dılmektedır. (.) 

* M esafe itibarı)le birbiri 
bu kadar uzak olan b iki 

iddia karıısında bıtaraf bir mü
§ahlt \'C <'fkarı umumiye, hiı
kilm verebılmek içın neleri he 
saba katmalıdır? Bu hususları 
aydınlatma)a çalı alım. 

Bır kere altın stoklarının tü
kenmesi )&but rok alçak bir 
se\iye:re inme 1 ile, paramızın 
kıymetini kaybedecc ı iddiası 
yanlış bir iddıadır \<' gerek na 
urıyede, gerekse tatbıkaUa mo 
dası çok CV\el grçmiş olan bir 
goril Un bakı) idir. Paramı
zın dahili kı)meti ıh:. lerkcz 
Bankamızdakı allın 'e donz
lerin hacmi ara nda hiç h r ır
tibat yoktur. Paranın dahili 
kıym<'tinl ~arat n C'), elinde 
istıra kU\' etme sahip fertlerın, 
pa~ara gıttıklcrl zaman bu iş
tira kU\"\ etini kullanacakları 
c yaları a,>nı fi)at se\iyC'sinde 
temin edebılmelendir. 

FertlC'rın senelık gelirlerini 
kullanmak surrtı)lc yaptıkları 
masrafa mukabil, fC'rtler faali
yetleri ile bu ma rafa me\-zu 
teşkil edecek malları bir se
ne ıçerisındc yarata bili) arlar
sa, fıyatlarda bır yuk elme ol
mıyacaktır. Bınaenaleyh bir se 
ne e\'\elki para bir ene sonra 
aynı miktarda mal \e hizmet 
satınalabıkcck 'e dolayısiyle 
dahili kıymetini muhafaza et
miş olacaktır. Bunun itin en 
mühim esas yapılan ~ kun h:ır 
camaların, senclık yek(ın is
tihsale tckAbul ctm" idır. E
ğer bu tek&bul etme • fiyat 
sevi> e i alçalır \ e) a ytlkselır. 
Dolayı i) le paranın satın alma 
gilcü de azalıp ço.,alaC'ağı için 
parş kıymetlendi yahut kıymet 
kaybetti denir. 

Bu hAdı e, para karı;ıJığı'lln 
altın ve,>a ba~ka bir madrn 
ve) a 'esika olma n la hiı;; bir 
ilgısi :ı.oktur. Kasallrı a zına 
kadar altın dolu ol n mcmle
)cetlC'rde. para pekfı!A kıyme
tlndrn kaybettıği gıbl, bunun 
aks ni go tcıren misaUrr de bol 
bol mc\cuttur. Para kıym tinin 
ve karşılığın c"nsl ve a mıkda· 
n ile, ne de bızzat par nın mik 

ilgisi ~oktur. 
)f. 

EnflAsyon (paranın kıymet 
kaybetmesı), der!Asyon (kıy 

met kaz.anması) htıdiseleri bu
gün gerek nazariyede gerekse 
tatbikatta para karşılığı \'cya 
paranın hacmi gibi hAdiseler
den müstakil Amıllere ba~lıdır. 
Binaenaleyh •paranın karşılığı 
altın gidiyor, tedavüldeki para 
hacmi genışli~or• diyerek, iflfı. 
sa 'e iktıs:ıdi harabıye doğru 
r;ıttiğımJLi iddia etmek, fıkirle
re vuzuh \ermek değil bılakis 
karıslırmaktır. 
Ekonomımıı dahilinde goru

len enflasyonist temayiıllerın 
emi ~on politıkamızla ılgisi bu 
lunduğu şuphe-ızdir, Fakat bu 
munasebetleri tesis etmek için 
) ukarıki şckılde bir tahlıl tar
zı takip etmek, bizi bilAkis çık
maza 'e zıhni karışıklığa götu
rıir. Merkez Bankası politıka
sından baska, fcrtlerın harp so 
nundaki istıh!Ak temayüllerin
de zuhur eden artışlar, hususi 
serma)'e yatırımlarının harp so 
nu şartları içinde \e de\letin 
takip dtiği ıktısat polilıkasiy
le ~ uk elmesi, malıyemlzin gc
lır, ma raf \'e lstıkraz politi
ka.:.ı, banka sistemimiz.in kre
di politika ı \'.s. gıbi çok daha 
muhim ftmıller üzerine dıkka
tı çekerek Turk iktısadiyatın
dakl cnflft~onist temayülleri 
izah ctmC'k icabeder. 

Jf.. 

* Endişe)i mucip nokta yalnız 
bununla da sona ermemek 

tedir. Arttığı söylenen istıhsal 
kapasitemiz, fılhaklka ihraca
tımızın da genişlemesini mlim· 
kiln kılmıştır. Fakat btJnunla 
teselli bulabilmek iC'in iki şart 
varc;lır: İthalatımızın ,.e dışarı 
:,a giden dış tediye vasıtaları 
ihtlyatlarımızın hakıkaten is
tihsal kapasitemizi artıracak u 
sıtaların memlekete girmesine 
imkAn \'erm,si; saniyen de bu 
istihsal kapasitemizin zamanla 
dış ticaretimizde mu\•azcne:, i 
temine doğnı bir istikamet al
masıdır. Bundan cvvdki iki ~ a
zımızda bu iki nokta hakkında
ki şuphemizi izhar etmiştik. Ni
tekim bu senenin ilk 8 a:,lık 
dış tkaret rakamlarının geçen 
S<'nrkilcrle mukayesesinrlen, hiç 
de boyle nikbin hır netic<')'e c 
rişmek imkanı yoktur. ithalA
tımız içinde, istihsal ve bılhas
sa ithalatımızı örlem!'.'ye yaraya
yacak ihraç maddelerinin is
tıhsalini artıracak mallar ya. 
nında, istihlAkimizl karşılaya
cak < otomobıl, frıjider, çama
şır makinesi. yünlü kumaş v.s. 
gıbi) mallarla birlikte, yalnız
ca dahıli istihltık maddeleri i
mal edecek sermaye mallan 
kulliyetli bir yektin tutmakta
dır. 

İste bu yüzden •\&kıa borç-
lanıyoruz ,.e sermayeden :uyo-

Mall iflıisa doğru gitmekte ruz ama istihsal \'e ihraç kapa
olduğumuz iddiasına karsı sitemiz de artıyor• §eklinde ra

'erilen cevapta, altına muka- hat 'e nikbin bir dilşüncC'ye 
bıl, iktısadt takatımızın yiıksel- pek kapılamayaC'ağımıza kanl
digi :ı,·olunda ileri slirülcn fı. yiz. Nıtekim ıo;;ı ı;eııesinln ilk 
kir esas itıbari) le doğrudur. 8 ayı ile hu scnC'ninki muka
Aynı şekilde, altın stoklarının ye~e edilirse, ihracatımızdaki 
dışarı kaçmasiyle; dısarıya kar artış % 15 olduğu halde, itha-

Ö~rC'ncilere l apılacak bu krediler, mezun! •etlerini takip 
eden 5 - 10 sene ıçinde muayyen tak tlrrlr odenecektir. 

Ticaret ve Sanayi 
Odalan müşterek 

D.P. Arnavufköy 
Kongresi 

Protokol imzaladılar 
1 
Münakaşah geçti 

Tıcaret \ c sanayi odaları ara·, Birkaç gün eH el tehır edılen 
sında mu,.,terck hır işbırlığıne Arnavutkoy D. P. ocak kongresi 
varılmıs ve bu husu takı proto· e\'Vrlkı gcC'e Arna\ utkcıy sine· 
kol her ıkı tarafın mumes.:.ılleri ma ında yapılmıştır. 
tarafından imza erlılmıstir. Be ıktaş D P ilçe te kilatı· 

Sana)ı odası a)'rıca hukfımet nın hıziplc mış olması bakımın· 
nezdınde )'aptığı teşebbu IC'rle dan tizl'rınde ehemmıyetle du· 
ıthalat rcJıminden dola) ı kapan. rulan bu kongre hayli mılnaka
ma tehlıkesı go teren fabrikala· şalı geçmi:tır. 
rın durumunu dtızcltmis bulun· na !adı~ı andan itıbaren si· 
maktadır. nırlı bir hava ıçınde cere)an 

Ev\elce sana~i odası tarafın. ed~ konı,ırede ba kanlık divanı 
dan bır muteha sıs getirılmE.'sı Eeç mı ıçın gösterılcn adaylar 
içın Ekonomi Bakanlı~ı nezdın· Uzcrınde bU)iık münaka alar çık 
de ~apılan teklif te kabul edU· mış \e ek erİ)C'l SalAhattin Gen· 
mişlir. ci kongre başkanlığı için destek 

Oda hr\ rti )akında An karaya lemı~llr. 
gidC'rek hu hususta temaslarda l1 teşkılaiının taraftar olduğu 
bulunacaktır. hawkanın scçılmemcsı Uzerlne 

1 

kongrede bulunan ıl ıdare ku. 
Muallimler Cemiyeti dil rulu üyelerı ve otuz b~ş üye kon 
encümeni bir beyanname gre salonunu terk<'tmışlrrdır .. 

1 Bunun uzer.ne SalAhattın 
neşredecek Genç kon .. re başkanlığından is 

1..tanbul 'lltuallımler Cemi~ etı 
D 1 enCJmcnı bugun profr ur 
Şekıp Tunçun başkanlı ında top 
lanarak son d,l mcselr,inin or· 
taya atlığı bazı mcsC'lrleri goru· 
şccek 'e toplantı sonunda bir 
bry:ınn:ıme ne rcdecektir. 

tınkfıf etmış \ e yuz on srklz oy
'a millet\ ckılı Mıthat Sozt>rı ha,. 
kanlı a rn ık•ncı ha kanlı a da 
Fahr ttın Ko lt>m seçilmişler· 
dır. Kongre dıvan kiıtipli ine 
de F:nık Tan el ee'irılmı tir. 

fi ıdarl' kurulu ve taraftarla-
rının alonu terkctmrkrindrn 
onr:ı kongre normal olarak de

\ am etmı~tir. 
Yııpıl:ın srçimlrrdc ocak ida· 

re h yetınc Yorr.o Kara aç, Ko
ço Pa~da, Yah)a Özkcfcli. Yor· 
ıo:o Pras;ıs th aıı Çalba ı, Halim 
lllell.' getirdmişlcrdir. 

Bir zorbanın marifeti 

Diğer taraftan, İçtimai Araştır 
malar Derneği idare heyC'ti dıln 
Orhan Tunanın ba~kanlığında 
toplanarak, ) akında yapılacak 
kooıwratıfçılık toplantısının ıırot: 
ranıını hazırlamı tır. Bu pro ra. 
ma ı;ore, mrmlrkrtimizde ilk 
Turk ıstıhlak koop!!ratifıni ku· 
ran Ahmrt Cevat l:mrrye de soı 
\ erılC'cf'ktir. 

ı mali itıharımızın azalacağı lAtımızdaki artış c;, 33 diır. llu 
l olundaki iddia da ccrhedılebi- 'fıkıa blzi h imscrliğe kat'iyen 
lir. sevketmemelıkdır. br:ı:ıcarct klıi- E\'\clki trc Tophan~de he· 

Bl·r mı"llctı"n mali \'e ı"ktısadl Unçomuz, ya ın ır grlrcC' le 
k ı. b" · nUz schtbı ıınla ılamı an kanlı 

ı"tib"l1, o mil!C'tin iktısadiy:ıtı- mu,azencye a\'UŞaC'a" gı ı, go 
" kt b it bı g"d bır lı dı ecre)' n ctmı tir. n n •eübsal kapa ıte !"'le Ol- runmeml' e, tı rrş r ı ı:; 
.. J ihti tl d d Halı! \ c .Sule~ man i mindekı çulur. Dısarı) a satabilecek ma- ) a arımız 3 mc \e cez:ır 

lımız olduktan sonra, iflas \e- halıni andmr bir inkişafa hıç baba o ul geç \ak t Necatibey 
b kt dl · bıl k"s de <'adde ındcn <'cerlerken bırden ... a ihbar dJ ııkıuııu mcvzuuba- enzcmeme e r, a ı • 

J 
6 mI k ık hl kl k bire arkalarından ı::len N. 'cnati hı - olamaı:. Fakat bUtUn bun- 'a 1 ,.c ron r açı a ar- ... 

- k b J kt Örucü 1 nıınılc birinin hilcumu· !ara ra11m n dıs ticaret açığı- şı arşıya u unma ayız. 
6 D d '1 il bil" na m.:ınıı: kalmışlardlr. 

mıı:ın 'e dıs tediye Yasıtaları ış yar ım ara g vene ır-

Bir hudut 
nıukavelesi 

k l b . d k d llıçn mı çeken Ne<'ati, HaJil stol.larımızın erimesinde endi- se • mese e ır receyc a ar 
h r n f k t b t kd. d d \e S ıle\ manı mlite:ıddit yr.rlc· e} i mueıp hiç bir taraf da :ı. ok a ı er; a ·a ıı a ır e e 

mudur? Kanaatımizcc \'ardır. Herki senelerin ihracatına kar- rlndrn ağır surette yaralamıştır. 

flıın ~·· • dl' h;n a kı~. 

men günr} drn orta Kil\'\ ette 
r mi , gunun ıcaklı!ı aıa· 

16, " .., ~ı Q, :ıntigrat 

oı~rak ka,drdilmlr:tlr. 
.......,......,,.. ...... ..., ......... .., ...... m 

Küriik haberler 
JnZJJ, \ \' tSTİKJ. \L 
ŞUBESİNİN l' ARDll\II 

Kızılay 1 tıkllıl ube·i tarafın
dan 6J0 a le:te kı !ık man"al l.o 
muni. pirınç, patatc , fa ulJ e 
makarna, sab ın, gıbı yakacak 
'c ~ ıyecck daj!ıtımına 15/12 952 
pazartc ı gunu saat 10 dan itı· 
haren ba lanacaktır. 

Süleyman Çelebinin 
Türbesi Çf .d: 
Bur a, 14 -· !ile\ hidun nAzımı 

Sulcyman Çclcbıııin Çrltırgr vo 
luncla yapıl n turbe i bugün 
tcirenk açılını tıl" Bu müna 
b tir bu ıln ci leden onra öğlr 
nama ını mutı-akip Ulu camide 
merhumun ruhuna me\ lut okun 
mu tur 

l\Ir\ludun okunma ını mutea 
kıp Suk man Çel hının Çekirge 
)Olu u r nde in a cdılen türbe-
ıne toplu<'a ıdılmı \ r burada 

frl fo o rctme>ni Kfızım Bay
kal, Sııle\m n <'drbrn n bavat 
ve e rrindcn ba~ edl'n bir konıış 
ma yapm•ı; VC" k l:ıb:ılık bir halk 
kutlc i huıurunda türbe açılmış 
tır. 

'fılrbe Brlediyc, hUkômC't, eski 
rrlrı i Koruma DernP ı nin 

125 bın lıra yardım.le )apılmış 
tır. 

Bursada bir cinayet 

işlendi 

Bur a 14 (H~su ı) - Demir 
ta., ı tıı yonu altın a bır cına et 
olmu tur. B ıcdi) enin temlzlıl. 
i,lerınde kopek ıtlafında istıh· 
dam cdılen Adrm, Ru tem adın 
da bir ah ı çıftc tUfrğı He \'Ura 
rak iıldUrmiı tur. 

---o~--

' Genci Haysiyet Divanı 

kararları geldi 

* 
lillık dış borçlar nıürrttcbatı- ıııutrea\•iz Necati yakalanmış 

231 yıl cHr.l bııgılu, ıs ara- h kk d t k"b t b ı ı d h ı k t k nııı teşkil edeceği ağırlığı he- ve a ın a a ı a a aş anmı~ 'artı e uzur uzu :>ara tı • 

Evlerdeki kuyuların suları ılAç 
Janmı~ \'e bir muddet için kul· 
!anılmaları m~n,,dilmi tır. İl 

1 

1 
Satılık mlMıirlıH!ü ha·talt~ın &al. I 
$:in hale ,ııelmed .. n. bir an evvel 
onlrnme·i için r'ert-lr"n tedhir 

1 

!eri almış ve Ha•kövde daimi 
bir uı istasyonu faaliyete geç· 
miştir. 

Karıılıksır çek 

Mezbahada toptan kasaplık 
eden Artin Allu, alacağına mu· 
kabı! olarak ayni yerli!' ı • an 
Ramısden aldığı 1000 liralık ı:e· 
kın, bankaya gıttıgı zaman kar· 
ftlığı olmadı~ını anlamı§tır. 
HAdıse hakkında tahkikat:ı 

ha lanmıştır. 

Amerikalı egitim müte

hassısı bugün !:emirden 

geliyor 

l\Iılll E~itim Bakanlığının da· 
Htıı ı olarak bir müdrlett~ •• Je· 
ıı m .:ıltk .. t mizd" bulunan ta 
"' ..,,. ılım adamı rınd 'l nrn 
fe or Ellsworth Tompkins bu· 

Jn, İzmırd"n, çehr n•· " le. 
on gun kadar kalacaktır. 

Bu muddet zarfında pro!".or 
TC'mpkın·. lıse ve orta okullarda 

• • - r ~ .. -• ım ılurumu ıle 

o~retmen ve bğrenci müna&e· 
hC'tler " • •vcıcektır. 

1>-- ı-.,ıı pro!C'sör mem:.kE' 
' - ·dr' ı te•Jır ı .. ,.ınin nctıc0sı 
nı hi" r-:ıorla Bakanlığa bıldt· 

,1 fi ... 

Şehir Meclisi yarın 

toplanıyor 

İl genel meclisi yarın saat 15 
te toplanacaktır. 
Beş cefae de' am edecek olan 

bu fevkalade toplantıda intıbak 
\e Darülaceze krımisyonları ra· 
porları, Elektrık ve Sular İdare. 
Jerinin 953 bUtçelerı g<irusUlccck 
tır. 

Türk - lran Dorıtluk 

Cemiyoti kuruluyor 

Ankara. 14 (Anka) - Doı;t 

İran devl~tinin Ankara BUylık 
Llçısının teşebbüsü ili'! bir Türk . 
İran do;tluk <'emivrtinin kurul 
ma~ı takarr!ir etmistir. 

Cemıyeiin fahri Baek;nltğır,q 
Dışişkri Bakanı Fuat KöprulU 
eçılmis bulunmaktadır. 

luufık - Sıı muhıılefel 
hahlı hakm hiç bir tcnidı:l· 
de bulunmasa. her ) apt•i!ı· 
mı bcğen•e. her söylrdl,.i· 
mi ıılkıela a, ondan da ' aı· 
s:rrtim. s:iı•uniı yumup kU· 
!ağı nı tık1\lp, ağzı!1ı ı.apP 
yıp otıırrluğıı ·erde otursa ... 

... Bir muhabbet ku~u dıı 
ben olurum! 

İranlı - .\nglo iran)nn 
mlranyan kalmasa, tngili1 Is· 
teditim butfin tazminatı son 
ıırnislne kadar öılrse. pct 
rolleri hlıtıın dun) a) a sal· 
sam \e 1ngilize tek man~ 
koklatmadan paraları cebi· 
mc indirsem ... 

. .. Bir muhabbet kuşu dıı 
hPn olurum! 

fnglllı - Şu İranlı ~ola 
ı:el•e, e'lkl hamamı yeniden 
kunıp eski ta ı içine yrrlc$· 
tir ek, n nan:llesini roıaır· 
datsa. hen petrol paralarını 
&ıkı rdatSlm ... 

... Rir muhabbet kuftı da 
hen olurum! 

Kıı:ıllar - Korede kaptır· 
ıftğımız e irleri . kendileri 
iste~ de 1 tcınese de · ,on 
ferdine kadar ı:eri \Cr eler. 
bunların içinden zorla kıı.ıl 
yaptıklarımızı \"cyahut da 
kml imanlıırını kal betmi 
olanları ayıkla~ak sonra da 
kiminin bo nuna kırk satır 
\'llrsak, kiminin lcc:ini J.ır1' 
katıra stırııklPtsck, lıimlnl 
fırınlasak, kimini Sihrnadıı 
ılonrhırı;ak, kısacası l n~ko\11 
maılil guzel blr temizlik yap· 
sak ... 

. .. Jlir rnııhabbet kusu da 
bf'n l'lıırunı! 

Rirl,.e mi lltillctlcr - Kı· 
zıllnr ı~rarı bıraksalar, J{O· 

rrde a lılığınıız f' lrlerdrn is· 
thcnlnln memleketlerine 
donmelerine 'e istemiyE>nle· 
rin kalmasına razı olsalar. 
mııtareke yapılı;a, ate5 J;e· 
silse .. 

... Uir muhabbet lmşu ~a 
ben olurum! 

lo~kova - Şu herırıcr 
bıkıp u&ansalar dıı defnhıP 
!lİISeJPr, çekildıklcri yrr)frC 
f\limı kolumu sallı} arak bir 
ılnl~am. Batı lmanya}ı dıı 
Ooğıı AlmRnlanın }anında 
bO)U'1<1UrUi;a l nşsam ... 

... Bir muhabbet ku511 da 
ben nlıırunı! 

Endi.e)i mucıp noktaların ba- &aba katmak icaheder. Aksi tak lık 1;ıs de Osmanlı İm· tır. ları iddıa edılerck ıhraç karari-
§ında, dış ticaretimizin sey dırde, yegane çare, ithalAtımı- ııaratorlıı •u ile A\11 tur)a a· Yeni Emniyet Mu""du"r le genel hay~ı,>ct divanına se\k Halen nizamnamesi hazırlan 

rinin, ecrck dış )'.ardımlarla te- zı ekonomik bünyemiz ve siste- rasın<la Sırbistan hududu· edilen Drmokrat Partı Uyelerı makta oıan ce!11i:ı:etın kıır_ucııla 

Yaşinston - natı ,.e no· 
ğıı Almanyaları blrlr tir· 
sf'm, ~u kml mrndcbur bur· 
nıınu sokma a dn sube t 
srçlmltr yaptır•am, demok· 
ratik bir Almanva lursam ... 

min cttığımız do\iz kaynakları, mlmiz için ciddi ve hattA fe- nun tahılldine dair bir ınıı· muavinleri hakkında genci mrrkez kararı rı arası~da; ,10 mılleh'ekılı \"e 2
1 gerek e serma) em izi (eskiden Jaketli neticeler ,erecek §C'kıl- .ku ele imzalanmıştı. 1 ;ıs da D. P. ıl merkezine vnderılmış- de nukat 'ardır. , 

bıriktirmiş olduğumuz; altın ve de kısmak olacaktır. Bu tak- Petrr\Bradındc bir ıneyd:ın Emni)et müdılr mua\inliği- tır. ,.-- -__:'"""" 
dövizi) ~<'mrk suretiyle elde dırde, sarf me\-zuu bulamayan mkuumhannrrdbacnsi\!<'"zrı.mrı·~6zt:ıikm-. n;~Slı: ne blrınci &ube müdürü Ahmet il idare kurulu bu hafta için. f TAK VI 1\1 l 

... Bir muhabbet ku5u da 
ben olurum! ettı-,..ı·mız ı" tıra kU""eti ... le mu d :1 TopaJoliJunun ta•inı· tekarrür et- 1 6 

•• J • dahili i~tira kuvvetinin, mah- 6 ~ de, hakkında takıbat yapılan fi. 15 ARAI.1K 1~52 ,azene"e getırilemlyecek bı"r " l'a~a. şehit duşmuş \"c or· mıctir. 
J dut malları ve bilhassa ithal " )elere teblıgat )apııcaktır. PAZARTESi 1 

tarzda cereyan etmC'sidir. Dı- mallarını ha,aya fıratırcasına dunıuz bozulmU§lu. ı;ıs Ahmet Topaloğlu polis okulu AY lZ-GfJ . at-KASIM 38 !...------------Sadun G. SAVCI 

§arıdan aldıf!ımız; mal o kadar fı•·aUandırması \e enfUi yonun temmuzunda Prsarofça mua· o retmcnlı ıne iade cdılen Na- Sergi Komitesi bugün RU Tt 1368 - ARALIK 2 1 
f l d k. b d J hedeı;lnl imzalamak zorunda k K ı "f i · d ı aza ır 1• unu ışarıya yap- dizginlrrınden kurtulması, mil· mı araye ın \3Zt c,, nı evra · .

1 
k HiCRİ 1371- Rehlule\'\el 2'7 

t "h tl ld tt"" kalmıştık. nanatı. F.Claki 'e tı · d b i • e ı ım z ı raca a e e e ı6ımız li ekonomi irin feltıkct tC'ı:kıl mı~ r, a.) nı zaman a ır ncı fU· seçı ec \'asati "'".ı·~nı 

Kütahyadaki traktör 

kazasında bir kişi öldü 
d 1 d d 1 • Y Delgrat da ılahıl olmak uze· b d hd · d k ı kt .-. "" o\lz !!r, ış yar ım ar 'e mev edecektir. Yoksa ıddia edildiği e e u csın c a aca ır. 
cut stoklarımızın crttilmC'siyle re Şimali Sırbi5tanı AHıs- HAien seyahatte bulunan al· Yeni sergı ko'llilcsi li)elC'ri S \BAH 07.17 02.36 KUtahya 14 <Hususi) · Kütııh 

'a rıdanlığına ait hır traktör. be 
rabcrınrl"I bır dönerle Btlccık ıs 
tıkametınde gidcrkrn lnbnu nıırı 
takasında dcvrılmı tır. Bu e oıı 
da traktorde bulunan Jlal.l.ı Dtt 
man olmuş, izzet Odabası şofor 
Sulr} man Çe\ ık ) aralanmı ıar 
dır. 

gibi, ne devletin ıfltı ı mevzuu- t t k dl ı " ıı b ı d s b 1 ,., t OGLE 12 09 7 2" temin edilen dış ıstira gudi ııryaya er c ) on u... 11• tıncı cubc nıilduru Orhan Eyüp e e 1) e, anaH ır ıı;ı ve ıca. . O • o 
bahistir, ne de karcılı:ı.ı eriyen ı t k t 1 ı b "' d · il i · t.ı 1 KI' NDI 2 on s karşılayamı~acak \azi)'ettedir. " 6 

l u mu a\c es 1 c u ınua· oğlu da se~ah:ıtten avddinde al· ret o ası mumc 1 l"rın n 1 • U !J ".ı 
Türk parıısının bu yüzden kıy- hede hukıı"ınlnrı'ııe g~ıtn •a· k" J b apılarnk b" to ı\KŞAM 16 '2 J'> 00 1052 sencsınln ilk 8 ayında ,. ~ ' J tın<'ı şube mUdurlu u uhdc:;inde ra ·ı.) e ugun .) " ır P· • ... M 

dış tiCJJrct bilAnı:omuzda 400 met kaybetmesi. pılı)' ordu. Araıl,ın l irnı ı lıir kalıııak üzere üçuncu muavinli· lantıda te bıt cdılerC'ktir, YATSI 18.20 01.39 
mıl:ron liralık bir açık mev- ;>ıl geçtikten sonra 1733 da ğr etırllecrktir. Yeni er"'i komite inin•cvvcl· ll\TSAK 0532 12~1 

b k 1 tcrkettiğimlz bu yerleri tek· ı · ı ı b b k ruttur. Baş a anın l\Ia atya <.> Başbakanın Adanadaki IIC'r ıki şube mlidilrilnlin de ce verı en ı ım C'rr en anı aş a ı.aur•m•~• o ııdml•ıı ,,oı• ,., 
nutkunda soylcdıği 600 bin ton- nutku, •Zafer• Gazetesi 7.12. rar almıştık. kararnameleri fçışlcri Bakanlı· hJ" Jı le ıle te ckkUI edeccğı ı ~uımıtr buıı1111, bcuıı ... 01111 

Juk zahire stoku önümüzdeki 1952. TtlLBENTÇİ ğından çıkmı~tır. sö,ı;lenmektcılır. "--='o..,ıı,,,•_•11_1_ım_t_,. ____ .....,,_,.. 
mc\ im muştcri bulunup sa·-------~~---....:.---------------------------------------------~~-------~--------~--------------------------------------~~---=: 
tılabil e dahi, gene kendisinin ı 
ifade i~le bize ancak 160 mil
)on lıra temın eder. Geriye ge
ne muazzam bir açık kalıyor 
demektir. Bu nasıl karşılanacak 
tır? 

Kaldı ki, dtinva piyasa fiya
tının ilstiıne devletin \"rrdiği 
subvansi.) on ile çıkarılmış bir 
mahsule mlı~teri bulmak da 
o karlar l olly olmasa ger<'k
tir. Nıha\ et istıhsal kapasıtC'mi 
:zin arttığını ve bunun altınla
rımıza karşılık en reC'I f<'mi
nat oldu unu soylemck o ka- 1 dar kolay dejtıldır. Altınların 
yerine kaim olan mal \e o sa
yede artan istıh•al kapasitesi, 
yabancıların salın ıılabılecekle
ri C\safta \e fıyatta mallar ol
malıdır. Ak~I takdırde, bununla 
Ö\ UJlIDCk imkfını Jo:Oktur. Buğ
day fı\atları Tıeııret Bakanı
n•n p muk için Iediste izah 
C' tı i prensipler dahilınde tes
hil edılmıs ol a\dı, Hni fıvat. 
tar sun'i olarak piya a fiya
tının ü tunde te bil edilme "Y 
dl. huni rın ihraç kıbılh etll'ri 
fazlala mı olurdu. Birkaç do
lar ek i ine satmak suretiyie 
bunların gene satılabilt'C'el!i du 
şUn{ı]uvorca, bu da tatminkllr 
bir 'iOl savılamaz. Zira Top. 
r k l\Ial! ullerl Ofıc;i zarar cde
cC'k ve l\IC'rkcz Bankasına o
lan kısa ,, drli borçlarını tas
fıye cıdemivect'kt!r. Halbuki g:? 
Ç"n senenin bQtçe milzakere
IC'rlnde bu ofisin l\Ierkez Ban
kasi}'le do rudan doğruva mü- l 
nasebeti ır.ünakaşa edılırken, 

BAŞLANGIÇ 

Not defterime baktım: kay· 
detmısim: 1941 ),lı hazıranı· 
nın on ıkinci cumartc i gunü 
hava sıcakmış; pazarları çıkan 
haftalık yazımı gotürmek Uze· 
re ErenkciyU'ndeki ko~kümUz 
den şehre inmişim. gazete 
ıdarehanesine uğramışım. İ· 
yice hatırlı) onım: Basmuhar
rir ile, ı>inde bulunduğumuz 
lkincı dun~a harbine dair ko· 
nuşurkcn odaya gazeteci arka· 
daşlardan bırl gırdi; elındcki 
k~ğılları masanın tistune bıra. 
karak dedi ki: 

- Roportajımı yaptım, bitir. 
dim. Buyurunuz;. 

- O genç kadınla da konuş. 
tunuz, tabıi? 

- Evet ... vak'ayı biltun laf· 
silfıtile anlattı. Hepsi doğru 1· 

ri verdim. Röportaj pek iyi ya. 
zıhnamı~. sıralanmamış, vak'a· 
nın kahramanları 'e muhıUerı 
kAfi ku nette belirtilememis
ti amma mc;\Zu gerçekten c· 
hemmıyetll, canlı ve şaşırtıcı 
idı. Havsalama sığdıramamış
tım, ınanmakta zorluk çektım. 

Aradan ı:unler geçti. Bak
tım ki ne reılılmiyor, sebebini 
sordum. Dedıler ki: 

miş. - HUkCimet izin Yermedı. 
Arkadaş gitti. Basmuharrir Galıba nufuzlu bır adam mese 

desteyi bana uzattı: lenin orta) a atılma ını, dal 
- Hocam. dedi, sunlara bir budak salmasını istemiyor. Ma· 

goz gezdiriniz. Çok enteresan JCım ya, ~imdi harp dolayısile 
bir i~. bir iskandal... sizi allıka· matbuat hıirrıyetl bilsbutun 
dar edeceğini sanı) orum. Gö- koq1eklendi. Şu sırada bir te 
recck~i .iz, memlekette din hli· mızlik amelesinin tcınkid edil· 
Hı ne mUkemmC'I cer 'ası tası mrsi bıle he~ karşılanmamak· 
oluyor, ne entrikalara Alet e- tadır. Baştakiler hop oturup 
dıliyor! Hem de münevverler hop kalkıyorlar. Sulhil bekle· 
muhitinde. yüksek sosyetede... mek lAzım. 

115.\e etti: Hakıkaten de öyle idi; bllhas 
- Gazetede bunu meydana sa harp esnasında gazetelerin 

ko)acağım. hUkfımeU hare1't•e ne,şriyatını bır sürü acaip, ı:o· 
getireceğim. ğu komik dırektıflerle hukfı· 

Kağıtları aldım, okudum, ge. m<'t idare edıyordu. San ur 

- ı 
konmamıştı amma matbuat be
terine uğratılmıstı; zira me:;'u. 
Jıyet kendı ıne yüklctiliyor, çi
lr~ı de, cezayı da kendisi çeki
:> ordu. Ne emırlerdi, bunlar? 
Mesel bir fıkra sıya .. i mahi-
) ette ıse çift sütun üzerine di· 
ztlemeı. başlı ı da ancak tek 
utun olarak konulabıllrdi. Bır 

dal ınlıkla :ık ini ~aptınız mı 
Ankara kiıplere biner, gazete· 
~ i kapamağa kalkışırdı. 

Nıha:t c:t harp bitti: o ropor· 
taj da ulh iırültü-U ara ında 
unutuldu: bir daha bahsini e-~ 
demedık. Yol•ımun uğradığı 
de\ let merkezınde Emniyet 
teşkılfıtının bcllı başlı ,.ıhsıyet
ler"Mden bir zatla otelde tesa· 
düfen rnısıp konu$lırken ha· 
t r1adım; rciporlajda yazılı me. 
sele hakk.nda malumatı olup 
olmadığını. işin bir dosyası bu 
~unup bulunmadığını sordum. 
Varmış. Yeni ahbabımın verdı
~ı izahat ile dlı\a büc;butün ay
dınlandı. Artık bana okudukla
rımı 'e i~ıttıklerimi roman şek 

ray 
-
lıne sokarak yazmak kaldı. 

İste okuyacağınız uzun bıktı 
yenın e a·ı bu gerçek \ak'aya 
dayanmakt.ıdır. 1 tersenız şu 
ba§lJln ıcı bir romancı taktiğı 
\'e me\ uunu da tamam le ha· 
yali f.ır d b lir ınız. 1 inlze 
na ıl g 1 r. e\ k nızi hanı:ısı 
ok ar a oyle ınız. 
Vak'anın ı: klı"'ınde ı rar 

edecek dt> ılım. Zaten tiplere 
uyması lfı7ım elE.'n karakter
leri muhafaza etmekle berab~r 
şahı !arı rnk'adakilere benzet· 
mcdlm. Bunları bılmem, tanı· 
marn da .. 

nlRiNC'I Kl~ll'ıl 
Gönullü llalayıt.ıar 

-1-
- Be,> efendi geliyorlar! 
Gece ) arı ına doğru a53ğı 

kattan ) ukarıya bu mujde \ C· 

rılınce Pren es Peryal acele .> e 
.rındrn kalktı, merdı\'en başına 
)'Uriıdıl. Telaşlı, halecanlı ıdı 
anıma 'e arından kaybetme· 
mlcti: a·lımları yınc d fıhcnk· 

her gıcırtıdan \e e~nemelerden 
kurtulamamıştı. Üst katta azı· 
cık hızla yurun e aşağı katın 

anzeleri ıangırdıyor, pencere 
camları sar ılıyordu. Kapılar 
hAIA eşikli ve bazı odalar se
dırlı ıdi. 
Şeyh Baki merdhen sahanlı· 

ğında gorlınrlıi· F:lli be le alt· 
mış yaş ıırası, boylu, boslu, sır· 

. . kışıklı hır adam .. ~:ırçıl sivri 
tı kıınburlaşmamış, ga~et yıı· ı 

~!. göit;U ~ergın, !!ası yukarı.da saklı ve saçları bl" ük bir iti· 
ıdl. Ufak t~fek: esmer ve ılk na ile kr ılmlş. ta~:ınmı ; bel· 
nazarda gosterışs!z ol~ası~a li ki onlara rhcmmivct veri· 
rağmen bu kadın ıyı terzı elın- yor. Sırtında lng )iz kum:ı ın· 
d;n çıkmış koyu re~k ıolblsele· dan karyağdılı muı.eonmc-1 bir 
rı lÇındc bıç_imlı vucudıle az Plhi e. ikinci tarısı Afıtap Ha 
sonra dikkatı çeker ta\ urla~la nım bir basamak ardında :ı ürU 
hosa S?lder. tanımıyanlara ~kım mekte, durunc~ mesafe:, i mu
dir bu kıbar kadın?• dedırtır· hafaza elmektedır. 
di. Yukarıda bekliven üç kadıoı 

Peryal'ın arka:ında iki ha· ef:ıldıler. Bakı ahengi tesirli 
nım daha vardı. Biri uzun boy mu sıkı görmU1 bir sesle 'e 
lu. yUzli:lün de, vücudUnün de fevkaUdr nezaketle karşılı'ian 
hatları keskin. alımlı bir ka· !arı birbirinden a)ırt etmeden 
dın: MelAl. Öburü tombul, sa· dedi ki: 
rı~ın. yu mu sak bir tip lem· 
hure. Birincisi mlıttahhit, i· 
kincisi umum müdürlerden hı· 
rinin hem·ıresi .. sarlıo ve zarif 
gi:>inmi~ Uç olgun hanım. Bu 
gece nöbet sırası onlarda idi: 
şevhın h•zmetinde onlar bulu
nacaklardı. 

Bır araya toplanıp merdiven 
basarna! !arının gıcırtısını din· 
I•yorlardı . Ahşap konak içi dt· 
şı tamir ;,;cirmüs. boyanmıJ. ha· 
Jılarla bezenmiş olmakla bera· 

- Affınızı rica ederim, efen 
dinı; ~eclklim, sizleri beklrt 
tım. •Birun• da idim. .i\>liı 
Silk• inayet evirdi, şimdi .de 
run. e erdim. Hılti! 

Ötekllf!r azıcık daha C!t. ıe 
ler, iltıfallan memnun hep bir 
ağızdan ce\•ap verdiler: 

- Aşk i-niyaz edrriz. 
Dediler. Bu ufak mera~im 

den sonra Afıtdp Hanım öze 
karıstı: 

<Arka"ı ur> 
~----------------................................................................................ .-........ ---
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21. 'P~' 
~~==-==== 
Avrupanın 

Müdafaası 
Yazan: E. T. 

J\llarıtık pakta konseyi burun 
lıdı Pariste toplanıyor. Toplan· 
tın görüşlllecek meseleler ara-

da A lTUpanııı mfidafaası da 
~rdır. Pakta dahil 13 de\'letin. 
~ tnı.ııy bnşkanlan geren harta 

1 husu ta alınma ı lazım gc-
1ttı tedbirleri gölden geçinniş
ttdi. Konsey askeri mütehas
~'.sların hazırladıktan raporu 1et 
'1)[ ede('ektlr. 

* Atlantik Paktı Bak.anlar 
.Konseyi l arın rari te 
toplanaraktır, * Çin Jllndinde komünist· 
lcr ağır kayba uğramırı· 
tır. * Suriye genel J.-urma • bas· 
Jcanı albay l:Mip Çiçekli 
il~ T ı:-.ır Başbakanı Ge· 
neral lııhamıtıed Necip 
bir ,\r;ıp ftderasyonn im· 
ı ulma~ı hususunda an· 
la maJ a nırnıışlarıtır. * Tunusta dört kişi idama 
mahkum edilmiı1tir. 

A\'rupanın mudaraa ı için her 
~t) dl'n en el ku \'l4etli bir ordu· 
tl llıUyaç ,-ardır. Gtren f.Cne 
Ilı lıbQnda l apılan toplantııla hu 
, ~ıe etraflı bir ırnrcttr. ın- .. l_z_m_ı·r_d_e_N_A_T_O __ 
~; '1:'111~ "' ban kararlar 'e
lt llltıtf. 'Ru kararlara göre pak· 

~ahıı devıettcrın yirmı beşi AskerAı faaf ı"yefı" 
la altında, 3 inni beşi ihtb at-
~lınak Üzere elli tümeni bu· .Turl: Ilınad" Aıann 

Nato Bakanlar Konseyi 

toplanacak yarııı 
A11oclıılt4 PrtH 

Paris, 14 - Atlantik Faktın •reskılatıııı•ı yarın Pariste top
lanacak olan Bakanlar Konseyi müzakerelerinde biq;ok miıhim 
meselelere temas edileceği haeer verilmektedir. Bu arada, üre 
devlet temsilcilerine, müttefik istihbarat scl"\·isleri tarafından 

toplanan ve Ruslarla peyklerinin askeri ha1Jrlıklarına taalluk 
eden gizli bir raporun da açıklanal·ağı bildirilmektedir. Tderrü
atı bitlahii gizli tutulan bu rapora nazaran ·Demir Perde• ge
risi memleketlerindeki askeri kuvvetler 5 - 6 mil) on kısiyi bul
maktadır. !lu ml'yancla Sovyctlrr Dlrlıği 175, peykkri ise 60 til
mene maliktirler. Bundan iı:ı~ka, Mo~ko\•ıının 25 bin uçağa ma
lik hulunrluğıı aynı rapordan ıınlaşılnıııktarlır. Dığcr taraftan 
toplııntıcl;ı, Atlantik Paktının yl'ni ıiyelcri ol:ırı ı·ıirkh c ile Yıı
mınisl:ının bu teşkilattaki n1iyrtkrl rı• nıc•n lcsbil t'dlk('ck \C 

,\kdt'nız .Ba~komutanlıgı ınt'sclcsi de ı::ıizclt'n ı:c~irilecckl ır. \'l't
kıli çevrelrrcll'n hildırilrliğine ı;or(', tuplantırla IU.'i3 l •lında ın
şası mııtasa\\"er ha\a alanlarına ııil program rla halıis konusu 
olacaktır. Bu ha\'a alanlru,ndan bazılarıııııı Tiırkb·c ve \'unanistan 
da inp edileceJ,:i anta:ılmakladır. Bıı programın tatbıki içın 
160 milyon dolarlık bir tahsisat ayrılnıı tır. 

Tebrikler 
Ueçen akşaııı İ tanhııl raıl· 
~n~unıla le aıturen bir ke
man konseri ctinlcdiııı. 
Garırtılı, ı;ururtulu, ıııiip· 

ll'ıli hir l ny 5iiylc 15 ılakl· 
lı::ıda, Hecfho\Cni k:ıtlcdh·er 
di. 
Ye :ırkad:ın sııikl'rin ı;eı;i: 

c.Keman ı;olol:ın dinledi· 
niz. 

Ayni gece llll'Selii, bir ;)3· 

lcllid hanım, bilmem kimin 
şarkısınıla ufak bir falso 
)llP aydı, erte i gun kıyamet 
koıınrdı. 

Kor..a dahlnlıı :keıııııc edi· 
füini ise ga) cf nonnal kar
şılı) 11n11M 

Şıı musiki~ i ılc niha~ l'l 
clrmokrasi) c benzettik giıti .. 

1 
Devrim Ocakları 
Laiklik için 
Kampanya açıyor 
Tlirk inkılliplarının geli me \'I' 

kökleşnıl'sini temin gayesile kıı· 
rulmuş bulunan Türk Dl'vrım 
Oc:ıklarınııı İstanbul il teşkilatı 
seııiş bir programla faaliyetine 

ı de\ııın etmektedir. 
22 .. 30 Aralık tarıhl<'ri ara

sında tertiplenen •Laiklik haf· 
tası. münasebeti~ le 22 Aralık 
pazartesi ~ünıi saat 15 · 18 de 
Eminönü llalke,·inde l'rof. Hıfzı 
Timur, Prof. Halil Xımctullab 
Öztürk ve Behı;et Kemal Ça~lar: 
25 Aralık perşembe saat 15 • 18 
de Bcyazitteki Marmara toka. 
linrle Ahml't Emin Yal:ruın, Do· 
çent Suat Da\ dur, 30 Ar:ılık sa· 
lı rünü saat 15 - 18 de neyof:lu 
H:ılkc\·i salonunda J>rof. Jlilmi 
Zıya Ülken tarafından birer ko· 

E<'\·el G • RE~İ:-1 nu~ma y:ıpılacalctır. 

Trakya' da seller 
Zarar yaph 

Bıı ararla, nevrim ocaklı 
gruıılar tarafıııdan İ tııııbula 
baslı 14 koy sezilecek ve laikli· 
gi izah eden konuşmalar yapı
lacak; Ualk ve köylü için hazır· 
lanmış bulunan 40 bin broşUr 

T'urk llo•ad,. Ala 11 dıığıtıl:ıcaktJr. ~alı:, iinümuıdekl enele.rdc İzmir 14 - Kuzey Atlantik 
lı lerin mik1an arthnlacak- paktı gfiney do{:u A\TUpa böl· 
tiıı \'erllcn kara~? tnmami>le ye- gesi genel karargahı J~ln mer
t~ getı?lmcdığı, ihtiyat tumen. kez ittihaz edilen izmirin onü· 
btıı_ en bır kısmının noksan bu- müı:de:ki yılın ilk aylarından iti· 

Pakistan Orta Doğu 
Müdafaa paktına 
Alınmak isteniyor 

j . . A)Tıca, Devrim ocakları tara 

Y 1 pala 14 - Bırkaç gu~ e\\el rınd laiklik m 'i d hn· Ugos avya yaJ1an yağmurlar 'ie lcrıç nl'h· an ~ 1Zuun a 
rınin taşma ı dol:ıyısı~ le sulıırı zırlanm.ış rnu~telıf yazılar bası· 

:ıııu .~nla ılma}ttadır. baren büyük bır asken faallyc-
'4ıı;tıantık kon 1') anıı gelen m:ı· le sahne olacağı haber verilmek 
~ta göre So'' r.t Rusy:ının tedir. 
~t ~!tında .175, pr)k memlıı- Filhakika, ilı;ili malı:amlnrdan 
~ ltnn 60 tumeni vardır. Buıt· alınan malumata ı:öre, kuzey At J.uocıaUd Pru• 
>. 11 başka Ru yanın 25 bin tay. lıintik paktı dcwlcllerinin yaı ın- Paris 14 (,\P.) - Resmi kay-
~-~t!sl bulunmaktadır. nu hii- dan itibaren, I'nrisle baslıyacıık nııkların bugün bılrlircliklcriııe 
~~ kuvnte icabında kar~ı kıı· olan topla1llısında, 1953 yılının ı:;öre, Pakist;ınııı Orta dogu ınü. 
lıı~llınck fı;in hazırlıklı hulun- savunma planları tesbit cdilin('e dafaa tc~kiliıiına -1\ledo, alın. 
;""'11: lazım gelirken bu hnzırl.lı: güney doğu Avrupa bölgesinin ması irin .Amerikan rliplomal-
1l~ş gitmektedir. ilk sene lı;ln en mıihım ikı savunmn unsuru lıırı ingilizlcrlc cidili bh- liekil· 
h~I! kararlaştınl;ın elli tüme· olan '.fürkiye ile .Yu~anist~nın rle mıizakcrclc.rde bulunmakta· 
:'1 bıJe tamamlannmaması huna rollcrı de daha sarıh bır şckılde dırlar. Stratejik muliıhazalard:ın 
'ltliJdir tesbıt edilecek ve kendilerine ınülc~cllıt hu ,\merfkan fıkrı· 
Atıa~tik Paktına dahil \lc,·lct· ağlcbi ı_htımal olarak daha bıi· nin inJ;iliıll'rlc Orta I>osu mıi· 

'tt a d 
1 

\ rlk ) uk vazıfcler l<'\'Cih olunac8'ktır. dalaa ml'•deleri görüşüliirkrn 
t~ki ras~ a. )a ?1ı " me ~· Bu arada fımırdcki kararga orla.;a atıldığ! sö,;1cnrncı..1edir. 
''ttftı.ı~e 'e ~~nanı ~an taa~hu_ - hın tt'sisat ve kadrolarına alt Amt'rika 'e Inı:iıterenln Pari · 
ltfd tamamı)le .>enne gctınnı · hazırltklar da jkmal edilcccğın· t'-:ki ~işleri llaknnlı~ı sözcü· 
~ ir, Esas<'n Turld)e " Yn- den burasının önümüzdeki yılın lcri bu haberi ne teyit, ne de 
~~tanın ~ keri .:ı.a~\"\eti bu dli ilk 

1a,>larından ılibarcn, humma tekzip ctmişlerdır. 76 milyonluk 
'lıı.a ne .da~ıl del'.tıldır, yalnız b.ı. lı bır şekilde faaliyete gcçccl'ği Pııki tanın :;ıliıhlı ktıvvl'tlerini 
~ ellı tumenden fnladır. Bu· ilave edilmcl;tcdir. Balı müdafaa gayretlerinin cm. 
~ tağmtn iki memleket askeri ' · d ·· h ı· b' Af rinc 'ermek Jn~iliz .:\Jillcller ca. 
t:'4il"l'etinl arttırmak irin h'ır hir ımır 8 ıup 8 1 ır mna 
~"- • ~ mıa•ı mıınasehcUcri bakımın· 
~ltarlıktan trldnmemc.k1etlir. yakalandı dan İngiltereyi bazı nıl'.selcler 

Ilı ~tı ılc,·ll'tleıine ı::elincc, A - fımır 14 (T ıı ' - Bugıin karşısınrla bır:ıkacaktır. Ru ca. 
ı~1~nın eh ındakiler t:ı:ıhhiıt- \'cşılkin Hıl\ıı alcınınrl:ın ~l'hri· mıaya dahil hııhınan Pakistan 
~11lı tahalikuk ettimıemek için mıze mulf'\ec\·ıhrn harekl't e \'C. llındı~tan h31en uzerinrle hak 
>otu turJiı bah:ınr.lr.r ilrri suru· den De~ let Jlau) oflarına ait u iddıa eti ıklerı Rrşmir yuzündcn 
~lar, Başlıca ebep nıali ı;uı;· ı;ak lOkularından iman tebaalı ihtilaf halindcdırlrr. 
lt !Ur. İnı;llterc H rransa as· P. Şchmıdl adlı hır ~ah ıs, ut:ak Rıı hafla ıçinde Tur'ki) e, 
>ı tı ha.ıırlıklannın bundan dola Balıkesir tizerinden geçmekte l· mrrıka, Jngıllere \'C Fransa Dış 
t l'a,·aş gittiğini so.>lu)orlar. ken. askerı mıntakaların f'o ]Şleri Bakanlarının Orta Doğu 
~ Hindl~inı~i ima r.derck, toğraflarını almış oldu tı, yoku- mudafaasını \"e si~asctıni allı· 

..._ ~tn ağır ) uk ''tlklrnmi aldu· lardan bırı tarafından 6ehrım.ıı kadar l'den mc!;l'lcleri muzakere 
"1ıtı.ı ileri sıınnrktedir. NOnlyet makamlanna Jhbar edıl· t'tmekri bt'klt'nmektt'ıfır. Fakat 
lıau güçluk Jilli mfiılaJaaııın mı tır. lllcdo arıu edılcn şckıldc hazır 

4ta gitmesini nıanır sosterc-- Uçak ha\a alanına ıncr ınmcz oluncala kadar tl:ıntık Paktı· 
~iter ~elden C\'Hl bu nıiıda. bu ~ahıs y~kalanarak foto~ra( na bağlanmıyacakhr. 
a_~Yı temin ııtmek lıir.tmdır. işin makınesı ınusad~rc edılmış ''e Londra ile Tokyo ara51n-
... ıl ga ihl h "k' leketten hakkında .;:creklı takıbata baş· 
~ 1 r 11 ı 1 menı l:ınmı~tır d · ık t k'I' k 
ı~1~anın, n keri hazırlığını su· " ' • a 1 ep 1 1 UÇCI 
~ lıı ileTi ı;otünncikm Arnıpa Avukatlık staıı hakkında- 'J'ok~o 14 C.\.r.) _ Londra _ 

4~ılaraa orılu una .\iman' :mın ki yeni tasan Tok~ o ara;;ında bir tccrube c· 
~ lltrıasına da ilira'Z elmeı;idir. { ki ı ( kT <.: 

lfalya'ya altında kalan \ôdidckı çeltik na 'erılcccktır. 
harmanları ı;ok buyuk zararlara --o---
maruz kalmıştır. Çin Hindinde komünist-çaflyOr l"akal, B:ılı 'l'rak)'acl.111 buı;ı. 
~a gelen haberlerden anla,ıldı· ler kayba uğradı 

.ı..,oelıı!rd l'Yt,. ğına gorc, scllcr bılha sa bu 
Bclgrad 14 - Rııguıı TanJtıı;: j bölı;erlc lıakikı bır dfel halıııi 

ajan ı tarafınd~n lıanrlanan ve nlmı~tır. 
~aigcın 14 ( \ , \ ) - Fransız 

ku vvctJeri ı:encı karargahından 
hildirildiğiıw göre Saigonun glı. 
ney b:ı tısında dün , lddetlı çar
pı malar tcrcyan etmiştir. Bu 
çarpışmalarda Victminh'li asiler 
agır kayıplar '"ermişlerdir. 

lılikumclin resmi organı olan Fılhakik:ı, vcrılcıı ıııaliı mala 
• Borba• gazetesinıle yayınlanan göre, ı-:cıirnc civnı ındaki Yunan 
bir makalede Yugoslavya, ltal· kii,>lcrini s.uan scllrr 400 e\'i ta. 
yayı ıııüdnf;ı:ı ishirliğl ile Batı ma miylc tccrıd etmiş 'c 2 bin 
mernlekl'tlcrinc o;anlaj yapmak kışi cıvar tepelere sığınmak mec 
ve Yugosla\ya, Türkiye ve Yu· buriyctınde kalmı~tır. 
nanlstan arasındaki müşterek ı\rmenion !toyUnden SuUi kö
emniyet tcdbıı !erini b:ıltalamı- yunc kadar bütün O\a sularla 
ya talısmııkla itham <'tıni1stir, kaplı kalmı le tahribat çok bÜ· 
Bu makale Yııgosla\) aııın tal· yük olmuştur. 

AFıca Fı·ansız hava kuvHıUe
ri düşman hedenerıni bombala-! 
mışl:ır ,.c Quang Ngai bölgesin· 
deki mühim bir köprüyü tahrip 
etmişll'rdır. 

yaya karşı du)dugu H' gıttıkçe 

artmakta olan hu umeti aksettir 1 r.ıı11111•···-----------------..... mcktcdir. Makale 1tal>'anın, Yu- ~ 
goslın')·anın natıclan sıliıh \'ar- MUHASİPLERiN NAZARI DİKKATiNE 
dımı görme ine mani oımak içın E I K . . I . 
açıkça raaliyet ııo ıerdiginı ııeri me ırtasıye ima ôt ve lthalôt Evi 
sürnıeleledır. 

Roma civarına kurt F R A N K O 
sürüleri indi 

Roma 14 ( \ \ ) Nı~cıııcı 
mangalaı ı, bu un Honıanın yuz 
kılonıt'tre uıai;ındakı Spcletı 
ram ormanlarını tarayarak, so 
ğlık dalga ı l uwndcn .\ peııuı'· 
terden inıp buralara s•gınan 
kurt Liriıkrıni nı amı.larclır 

) edcğındekı torıal atını bir 
baytara glıtlıı mekte olan hır 
rıffçı, dort kurdun kendı5ını 3 
kılonwtı c kadar takıp el lığını 
bıldırmı~lır. Bcızı çıftçılcrın de 
koyunları k.ı) bolmuştur. 

Kuzey lıaly.ıda Pıarn nl'hrin 
den a§a#ıya ~el gıhi akan sular 
bugun .nehir kıyısında çalışan 
clörl ki~ıyı siiniklcyip goti.ırmüş. 
~e de bunlar .kurtarılmışlardır. 

Balıkesirde 400 dükkan 

ihtiyocınıı olan 
Dl'rt"r '" hııro lcv:ızımatını müsaıt fıatlarla ~lışa ar

ZC'lıniı.tır Tdrfon Şırkctı knrşısında Tahtakale Cedıl Han 
No. 32. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanhğından 
Gumnık l\luh.ıfaza TeşkılMına 15 lıra maa~lı erkek muha· 

faza. memuru alınacaktır. 
Gırı~ ınıt h nı 6 ocak 1053 salı J:unı.i saat IO da Ankara 

da Gumruk l\luh:ıCaza Genel Komutanlık knrargAhında fmıir 
lJıiıı, ?ılardın ı;lımruk muhafaza alay, Hatay gtimnık muhafa 
za tabur komutanlıklarında lstanbııl gümrük muhafaza baş 
ıniıdfırlugünde, Van, Kars ve lllcrsin sümruk muhafaza rnfi· 
dürlüklerindc )ııpıl caktır. 

... ~sız Mı"ltet l\leclı"si nuı.-anı Ankara 14 ('l' ır A.) Ada- en yapma a ~ an e~ 1 1 
O· 

q "il" • • • met yolcu uçaı::ı busun 'l'okyo ld 
ltcı~ot yazdığı ~ cni bir maka- !et Bakanlığı tarafından hazıda- ha\ a alanına innıi ·tır Ur; ak yapı 1 

A§asıda ~azılı ı;:ırtl:ın haiı olanların inıtah:ın giınündcn 
cncl mıfııs hu\'İl el cuzdaıılaı ı, iki tane belgelik fotograf, 
okul şahartctnanıe. i ''" dilck~"leriyle hirliktc imtahanın ya· 
pılac:ığı yerlere ba~' urnıalan . 

A- l'ılt'murlar K:ınunuııuo 4. maddesinde azılı ~artları 

'ı ri Almanyanın silahlandınlmn. nan 'e mua~del hlikı.imlcri _ihlı· 10.300 millik mesa/r.yi
0 

23 saat Balıkcsır 14 (AA) - lkı yıl 
~lktirıin ııiddctle aleyhinde bu- va eden )enı avuknllık laJ ta- 53 dakikada katetmiştir. lngiliz lince çıkan bır ,Yansın ııetıcesiıı· 
~ ~Uitur. A\nıpanın miıdafaa~ı sansı B. 111• leclı~ıne su~ıılmıış Dl!llızaşırı Hava Yolları önümüz. de yanım çıır ıdaki diıkkcinların 
te likaten nmı edilhorsa hu gibi alup, yakında müzakercsıne baş deki nisan ayından itibaren Co· Yerme yenıdcn 400 dlikkiın yapıl 
~~ düşunceler bir tarafa hı· lanacaktır. met uçakları ile Hindistan fizc- mı~lır. Bu sııretll' ikı yıldanbcrı 
bıı~lıııaıı, esaslı bir ha7.ırlık )a· t"c.krarlı~ahilir, istila kur.ellıırinj rindrn Londra ile Tokyo arasın dükk§nsu: kalmış olan esnafa 
~lıdır. Yoksn lkfnrl dunya geri atmak için enelerce uğra • dıı muntazam seferler ihdas ede >enı dükkanlar ıra) la 'erılc· 
~başlangıcındaki ,~et mak lazım gelebilir. cektir. _ce_k_t_ır_. ---------

SÜTUNLAR tfl~r:;~go.ro@~ 
~ICŞAM ....__ ___ _ 
~~I İKAZ 
-·~K LAZIM 

Ce:ınaı Refik l u.ıyor: 
ltt'tlu defa Il~ko,>de lıaş gös
lıı t'n tifo vukuatını ga:ı:etel~ 
l...cak 50 gun sonra ve otuz 
~ hastanın tcsbıti neticesin-
1,: ihabcr alıp halka bildirmek 
'lllklnını buldular. 
h.~askoyde tifoya yakalanan 
ı;~daşlar şehrin ba5ka semt 
)'ti?? de geçerek mikrop .ya
l abılırler. Bütün hemseriler :o VUkuatından laaberdar ol
Ce alıdırıar ki, §Üpheye dlişfin
~ derhal sağlık muCS!cselcrl· 
b \'eya doktora baş \'Urup ted 
ır •lsınlar. 

11 Vutyct Sa lık Miıdurluğü
h lırı \'aıüesi, bu gibi hallerde 
tııalkı heyecana, telap dıiEür
~ 1Yeet:k §ekıldc ikaz "e gere
t~ll tcdbırkri :ılmağa :CŞl'lk 
lıı ltıcktır. l\taazallah, sal~nlar 

Cak bôylelıkle onlenebılır.• 

S()N POSTA 

~ 

~ 

t. 'lıiıııııell" 

~:m,, ·~ 
·~~~;iy~~~ 
' ~ '1>. 

L____:ü~üu:_·UT~!-IA-!~-~~~~~-~--
mı onlar da anla~ıp öğrendik
leri ıçin, kendi mamullerlnl 
yabancı malı göstermek mak
sadıle turlu hilelere baş ~ U· 

nıyorlar. 

c.avuı eden ~eyler nıuUaka o
kunsun diye büyük bir ihti· 
mamla 'e kırmızı mlir<'kkcple 
çiıılmi~tir. Bunların içinclc bır 
~ok kimsl'lr.r hakkında tıkmış 
olan l aı:.ıları, biz basın kanu
nu ~anında a~nı zamanda u. 
tandığımızdan dolayı buraya 
olduğu gıbl dercelmek i temi
) onız. 

TEŞEKKÜR 
Çocuğuınun doğumunda l uk· 

sek allıka ve himmetlerini c5ir. 
s;cmılen Sulcymaniyc Doguınevi 
ebelerindt'n Nl'sime Erbek ile 
ı;lajyer rbe Nuran Akbtıluta te
şekkürlerimi bildirmeyi bir vazi
:e bilirim . 

Jlasan Utar _______ , 
ATLAS 

Sahnesinde 

22 aralıktan ılibaren hır 

hafta J<"ransı% Sınemasının 

iki biıyuk ~ıldızı 

Buh•ar 1'iyalrnlarının 
}'avorıleri: 

Blanchettc Brunoy • 

Georges Rollin ve 

arkarlıı§lan Komrdt T~ al
ı osu. Pariste bü,>ük mu\'af
fakı~etler kazanan •G• pıyes. 

Biletler satılmaktadır. 

• 

haiz bulunma; 
n - En az be~ sınırlı ilk okul mezunu olmak. 

, 
C - 80 ya§ınd:ın )'ukarı bulunmamak· (30 yaş dahil); 
D - flo) u 1.64 den apğı olmamak. 
NOT: İsteklılcrin 5 ocıık 953 ı::unfi saat 17 ye kadar bıış 

~urmalan imtahanm ~apılacağı 6 ocak 953 günündeki mü· 
ıac:ıatınr kabul cdılmİ)CeeJ..."1ir. 

2 - Sofor olanlar ehliyetlerini ibraz ettikleri takdirde O· 
tolarda talı~tırılacaklardır. 

3 - İmtihan geometri, matematik, tarih. coğrafya, ~'Urtbil 
gisi derslerinden \ e :ı~ rıca yut bllgisinln ifade ve yaz.ılış lar· 
:una ı:orc tfc Turkçedt'n not \:erilir. (19281) 

' Eksik Memleket İlavelerinizi 1 

tamamlayınız 
Bursa, lznıir, Hatay, Antalya Mersin, 
Tekirdağ, ~:1ı7'"~1<..re zafer ve Ça
nakkale il! ' / 0.,e~rim ikinci baskısı 

• 

.:wlicn • 
~ıı ha• '.-(: '-"rı,;:~~ •aa .Hı1 ilıh-e.lcrtmizi )eniden 

hn tırıııaga tı .. s.~'''· J 1". hah~· \'rrnıiştik. 1 numaralı 
lhırsa, 2 nıııııaraı, 2lllıı·, J nımarah Antalya, 5 nu· 

maralı l\leı ~in, 6 nuını:ı.::ılı llatay, 9 numaralı Tekir
clag, 15 nıımanılı Çanakkale .Zafer, 16 numaralı Ça
ııakl.:ılr. iı ilih elerimbin ikinti tabı hazırlanmı tır. 
Kollc-ksb onlarında bu altı ila,·e eksik olan okuyucula
rımız: hunlııı ı matb:ıamııdan tedarik edebilirler. Hariç
ten lırr il:h c i{in on be· kurus üzerinden Posta putu 
gondrrenlrrin adresine ilaveler )ollanır. l\le,·cudu kal 
mayan ,\nkanı İl \C Ankara Raşşehir llıhelcrimizin 
ikinci tabı da ltugünlcrdc yapılaak \'e böylelikle bü
liin ek ik iliİHJcr tamanılanmış olacaktır. 

b~ltLt l'ılALl.AR 
"'\FTASI 

t.r . 

Yerli malın saJ;lamlı •ına, 
keyfiyetine ne wman guvcne
bılirsck, &iimdiki gıbl propa
gandalara lüzum hasıl olmak
sızın bulun mıllet alı~·crişini 
memleket pazarlarında kendi
liğinden yapacaktır. 

Bu, acı, fakat gl'rçektir.ıı 

KuCıırlerin, argo dilinin en 
çok ı>arfcdildiği bir topluluk
la bilP. bu çı>~it yazıların is
yan uyandırııc::~ını ~iiphcsiz 
salıyoruz. Biit ijn bu gazel~ ve 

M O .. BJ LYA LI K - . ~ • cument Ekreın Talu la· 
l'or: 

t t'eru malının rc\'acını art
ı~ak, bu husustaki ga}Tetın 

1 taraflı olma ına bağlıdır. 
~ıka~ tüccarlanmızın ve falr 

112 ııtarıerimiıin doymak bıl
~ ~n kazanç hırsı pıyasamı
~ 0 hale getinni§tir ki, satın 
'1t Cıığımız herhangi bır nes
~~n Yerli olduğu so~lendıği 
)or n gayrı ıhti)"arf duraklı-
~ereddude dusüyonıı. Bu· 

YENi ISTANBUL 

Rı\SIN VE 
t'AllSİ\ El' 

Habip Edip • Torehan ~azı . 
}er: 

c Gı.inluk, haftalık 'e ibaıan 
da ~lık olarak çıkan gazete 
ve der~er bir çok yerlere pa· 
rasız tonderildi ve gonderıl
mektedir. Bunların içinde §ah
sa ve onun mukaddesatına te-

rlt'rgıler na ın Kanunu ııya
rınca en büyfık idare {lmirleri
nr, savcılığa ve daha bir çol.: 
yl'rlerc ikişer sayı olarak gön
derılır. 
Şimdi ilk jş olarak bıt )'lt'k 

çok ki~ılerin haysiyetiyle oy
nayan gatete ''e dcrgılerin ar
tık dıledikleri gibi hareket e
dcmıyeceklerinl anlamak za
manının geldiğine inanıyoruz. ____ , ____________ _ 

1-<UMAŞLAR 
DEKORAS'YON"'MAGAZASI 
--· .... > ....... ~--BEr,OGLUı 3_53_ 0 ".! EL".~03j-5 

QlR BİLET AL! 
SERVETE Dl\_ 

MiLU PJYANGO 

f 

-•• 

, ............................ , 
Yeni SES Opereti 

• Yarınki salı ak§aını saat 21 den itibaren 

ŞEYTAN ARABAS 
Buyuk Operet 3 Perde 15 Tablo 

Yaıan l"e Sahneye koyan: ·,\\'Ni DİLLİGIL 

Numaralı yerlerinizi ayırtJnıı:. Tel: 49369. 

1 
1 

, __ BU AKŞAMDAN iTİBAREN 
__, 

A T L A SSinemasında Kanada'nın 
Karlar altında kalmı_ş 

Vahşi ormanları arasında kurtlarla mücadele edt'n 

STEW ART GRAj\r6Ell 
WENDELL COREY ve CYDCHARİSSE'nin 

Korkunç lılaceraları. 

ASLAN YÜREKLİ MAHKÜM 
(TJIE Wll.D NOR nn 

Muhteşem buı dccya ı içinde ı;eçen bı raşk macerası. 
Metro - Gold\\1·n - Mayer Fılmıdır 

Filme ilaveten REiSiCUMHUR CELAL BAYAR'ın 
ATİNA SEYAHATi 

Gazi Eğilim Enstitüsü Müdürlüğünden : 
1 - Enstitil ,.e enstitüye bağlı binalarda 11çık eksıltmc suretıy 

le onarım yaptırılac:ıh-tır. 
2 - Keşif bedeli 14885 lira 87 kuruş olup, geçicı gı.i\'en ak

ça ı 1116 lira 44 kuru tur. 
3 - Şartnamesi Gazi Eğitim Enstitü~ünde her r,tin gorülebılır. 
4 - Isteklilerin bu işleri yaptıklarına daır Bayındırlık Bakan

lığından aldıkları belgelerini gostermelcrı §arttır. 
5 - İhalesi 29.12.1952 pazartesi günü saal 15.00 de Ankara O· 

~ullar Saymanlığında komi~onca l apılacaktır. 
6 - lstcklilerin a)nı gün \'C saatte geçici gu~en akçası 'e 

belgeleri ile komisyonda hazır bulunmaları ılan olunur. 
(19502) 

~~ \ 

GRiPiN 
• 601. dıı, odole. "nir, romotıımo oğn 

lorını tukın eder. 

.' Grip ve neıle botlangıcındo bır çok 
fenolıklorı önler. \ 

• Sürotle hoımolur. duhol temini 90$feri•' 

' «BOŞ M:E~O » 
•HOŞ :'.\IEMO· nun po taclan rıkmadığını telgrafla Ameri

kaya bildiTdik. Oradan lOllanmıs olduğuna dair ceup geldi. 
Herhalde bugün, yann elimize gr.ı;ecektlr. Gu uzl~r.tln bir daha 
tekf'rrur etmemesi için gereken tedbirleri almı bulunuyoruz. 
Okuyurulanmızdan tekrar örur dileriz. 

l 



s 
Mapu aııe, karanlık bir ku-

)U. Bu ku)unun içme bır 
kere ~ m arlan an, kolay kolay 
karanlıklardan kurtulamt)or_ 
Orada. b ldııtındcn, sandığın· 
dan farklı bir dun)a bulu)or. 
O dun.> adakı yaş:ı.> ı a kendini 
~arçabuk al.ştırıyor. Kendisine 
benzemıyen ınsanlara benzey i
\ rrı.> or. 

Mapu .ın nin ilkin, dm :ırla· 
rı \ar Candarmanın gece gün· 
duz gozledığı bu cl,l\arlar o 
insanları sizden ayırmış. J\· 
mn o ... ıe bır ayırış ki, bu du· 
\arların ıçınde kalan her şey, 
füşarıdakılcrdcn farklı.. Su, 
;>emek, yatak, elbi e, insanlar 
hep haşka .. Hele o in anlar, o 
in~anlar ... Onlann, tü) ler ür
pertıcı, kahkah:ılarla giildürü· 
cü, hıçkıra hıçkıra nğlatıeı 

! ömürkri gerçekten korkunç .• 

Koğuşlnr \ar. İçinde 80 • 100 
ın anın barındı •ı ko.,:uş

lar .. Pencerelerınde demırler ... 
Koğu,ların muslukları, :ıbde t· 
hane i \ar. Bır de b:ıhçl'sı var. 
Bunun da kapısında demirler .. 
İşte ) ıllar bu koğuşların için. 
de geç . Onların ıçincle .>atı
lır )emek ~enir, kıım:ır oy
nanır, k vga cclılir. Türlü kö· 
tulu ter bu koğuşlarda .)apı
lır Cınn.> rtler i ll'nir, namaz 
kıl nır ... Sc\lnç çıelıkları, ag· 
lamalar, dedıkodıılar, turlıi tu· 
zal{lar. En gıı.ıel şarkılar, en 

, samimi dualar hep bu koguş. 
, !arda ... 

Se' da de tanları bu koğu~
ların dU\arl.ırına .>azılır. Grri 
kalan iOnlcrın çctelesı bu du· 
urlara tııılır. 

Koj.iuş bahçclcrindt> aCı.ı ı 
oynanır. Ka)ı5ının altına ha
sır serılıp e r:ır içilir. Bir çok 
kimselere kufurler edılir. Mo

ruklar, pıntılcr, godoslar m:ıt· 
rağa :ılınır. Hasılı or:ıda her 
~e) olur. 

.l\lapu ne) i tanımak için. il· 
k n oradakı ınsanları tanımak 
!Azım. O harıkul de ZC'kl, hıı
rikul ir becerıkli, harıkulade 
c ur harıkuladc serseri, haıı· 
ku' 'le mun ~. temiz \icdanlı, 
efendı H' kopuk ın anlar ... 
Her çc ıd ur. Hep inin de 
krnd nr gorc bir adı ' ler 
eyden once bunları ö cnme-

!ı ... 

5on drrc~ ge\ezc biri \ar-
dı. Bır kere tıraşa başladı 

mı, herke ın başına bir agrı
dır saplanırdı. Bu .> Uzden adı 
'Lodos Hakkı11 olmuş. 

Bır İsm:ııl vardı. inatçı mı, 
inatçı . N'uh der, pt'\·gambl'r 
demezdı. I .. ıkırdı dinl<'meıd-i. 
Onun ıçin hC'mC'n adını tak-

f OTO MUHABİRi 

Bir gazele foto muhnbi
rı olarak ~ ctı tırılmck uze

. re 120 Ura , .) !ıkla 2 genç 
: arı) or . .l\takına karşılı.i?ı o

larak üç )'UZ lira tcmın:ıl 
yatırmaları ~arttır. i tıklat 
Cad. Rus Sefareti karşısı 

' İpek Han No. 14. 

----~---

mı•l:ır: .• Yokuş İ m:ıUı> 
Bır Tc\fık 'i:ll'dı. Ilır kt•rc 

kafası kızdı mı, b:ıb:ı ı ~cl:.c 
sokmc-tdı. G:ınlı):ınlar onun 
bu hu) unu bıldıkleri ıçin, k. \'· 
galarda f:ıl:ın, fazla u telem z. 
Jerdı. Hu)un:ı U.).,un bır d~ 

:ıdı \ardı: .zemheri '.l'c\ fık .. a 
Bir Hcccp 'ardı. 1) ice, k:ılın 

k:ıf:ıh .. .Bır şc) i onıııı k:ıf:ı ın:ı 
sokmak için elli dcf:ı tekrarı · 
m:ık 15zımdı. On:ı d:ı :ıl'kaclaş
lnrı (ihlımal AcC'ın Şahının hi. 
kiıycslnden kııı:ıye) dstim Hc
ecp• derlerdi. 

nir Seyfi vardı. llırsızlıkt:ııı 
y:ıtı~ordu. Am:ı rrkC'.k olm:ı· 
sına t:ını erkekti. Ko uşt:ı bir 
k:ı\ ga çıkınca, hrmC'n ortaya 
atılır, b r sille on:ı, bir yum
ruk öt<'ktnC' kondurur, k:t\'"ll· 
eıları şıp di e :1:ıtıc:•ırırdı. ı:u 
~ üzden ona a'.\lendirck ScJ ri• 
deri rdl 

llır 7.1.)3 \ :ırclı. rr:ık tefek, 
) umurt:ı ib bir o l:ın .. A· 
m:ı, m:ıpu anrd<' bir h r <'k· 
lık mc) dana çıkınca, altından 
muh:ıkk:ık Zı~a da çıkaıdı. Ilcr 
i~e ön:ıyak oldı ı;u içın on:ı 
•l'~kur Zi).u derlerdi. 

Dır Hcnızı 'ıırdı. Herkesin 
derdim dınler, h<'l'krsi a\ ut
m.ı) a ç:ılısml ı llısarıd:ı k:ıdın· 

la erkek :ırasınd:ıki arabulucu
luk zanaatını, içeride sır! do t
hık ol un di)e, de\ am cttıri· 
)ordu. Ona d:ı Godoş lafının 
kıbarca mı takmıslardı: e.Kô. 
~ebent Remzı . 

Ulr Nl'emi \':ırdı Sı~ka mı 
sı ka .• Bo) u po u da kuçUk
tU Ama her k:ı'i 'a):ı k:ırı ır, 
inceeık sc 1) le bar bar lıa ı
rırdı. Ço u zam:ın cl:ı da\a ı 
) er, koşc ıne çeklllrdi. Adı: 
.urıinik Necmi.ıı 

llir Kiızırn \ardı. İzmirin ka· 
bada)ılarına duman ııttırırnıı,. 
Bılmcın su k:ıcl:ır polı , şu kıı· 
cl:ıı· kum er, şu k:ıfüır c:ındar
nıa du\·du unil söyler, kogu
~un kralı g<'dnirdi. On:ı da, 
11Tırp:ın Kazım!) dcırlerdl. 

Bır Reşat vardı. Kim <'nln 
ctl;sine, slitlll iine k:ırışmaz, 
gazetelerdeki çıplak kadın re. 
imlerini önune serer, aksama 
kad:ır bakar b:ıkar, efkarlanır· 
dı. Subyan ko u unun etrafın· 
da fozl:ı dola tı ı için adını 

:'ılırnav R<' :ıt ko} mu l:ırdı 
Bir T:ıhır ':ırdı. Kumarda 

kazanınea p:ır:ının iı Hine otu· 
rur, ka} bedlncc d<' metclık 
koklatmak Jı;tcml"ldi. Cımrilik· 
'en yana bırıneivcli. Bu } lizdeıı 
ona aKene et Tahiı·• derlerdi. 

nir Hüsnli vnrclı. Adem b b:ı 
koğuşunda yatar, :.az kış çırıl 
çıplak dola ır, bir kuruş için 
kırk takl:ı :ıt:ırclı. l'ıt:ı~karn, 
hokk:ıb:ız, so) t.ırı bir ~eydi. 
Sabahtan abamn kacl:ır şunu, 

bunu güldıirlir, s:ı -.d ... n soldan 
beşer onar kuruş toplar, :ıkş:ı. 
nıa ~ ı) ecek yl.'meı;ı. ıçecek 
sı•• r:ı ı bulunmadığı halde 
gıdip 35 !ık fındıklı l\lclb:ılar· 
dan alır kogu~un orta ) erınde 
ş:ııııır şupur )ereli. Hu }uzdcn 
ona da -Fc Jiyan Jlii nU• de· 
mı !erdi. 

Hır llayım vardı. Elinden 
h r hiirı<>r elirdı. ı.:aı~ol.ıları 
tamir ccl<'r, port:ık:ıl sandıkla· 
rınd:ın koınodııı y:ıp:ırdı, 'fa
kun}asıııın k:ıyışı kop:ın, m:ış
r:ıp:ısıııın sapı ge\ ,ıyen, ç:ık
magının ya) ı bozul:ın h!'rk<'s 
hem<'n ona koşar, dt>rcline drr. 
m:ın :ırarclı. 

Onun için Ha\'ıma •Tnsane 
lla} ı m cll'rlt'rd i. 

Bir S:ıb:ılrnttın \'ardı, Derdi 
günU, d:ılka\llkhık ctml'kli. 
J\m:ı bunu C<'rınmck, karnı· 
nı doy-ıırmak için ':ıp:ırclı. N<'· 
rede bir çık:ır bul~:ı. h<'ml'n o 
t:ır:ıfn dönerdi Bu \ iiz im S:ı· 
ı :ı!ı:ıttine de ıı \}çiçe lo dl'mis· 
IC'rdi. 

Bir ll:ıyd:ır vardı, :. edı yıl
dır m:ıpu ta )'altı ı halele bir 
kere olsun h m:ım y:ıpın:ımıs· 
tı. no} nııııdııki kirlrri ornlıya 
O\ alıy:ı tl'mızlt>r, ıııus:ıınb:ılaş
mış çoraplarını kı~tan kı a 
:ı} :ığın.ı ı,;C'çırircli. Burnunu ka· 
rı tırıp parma mı )emek m:ı-

a ının kPnarına sıl ı', ) :ıl:ık 
ta ına dUsmlı; b r kaç kirıızı 
kim <'Ve gii~trrmeden ::ı zın:ı 
at:ır, bulgur pal:ı\tnl ço u z:ı. 

m:ın r:ıkelinln iç reb'nl' kov'lr· 
clı. 'C ı.tlı ba ı le ibı koktu ıı 
için ona d:ı J,av:ınt:ı lla)dar 
derl<'rı)i. 

Bir Abdi \'ardı. Ç:ıbıık ça. 
buk tar rd r, konıı ıırkC'n tiik· 
nlklerini etrara s:ıç:ır, kC'k<'· 
mrlı .ne b '·m:ıd:ın, her lfıfa 
tar yetıştırınek isterdi. nıı ) !iz
den onn dn na ur Apdin de· 
mi~lcrdl. 

onha buna benzer birçok in. 
s:ııılar, birçok isimll'r var· 

dı Liıf<'r l\lchm t, Pırpır Ham. 
dl, Kontak l'ıl:rzhıır, Motor Ali, 
G.ıvur Ali, T<'n<'sir Memduh, 
Sı ka Hidayet, Dılrzii Namık, 

Kurt Müslim, Deli Belm, Ka-
ragöz Te,·fik, Giimnlkçll Rıı
m:ızan, Hırbo .'.':i} a-zi, Ç:ımur 
Şe\ ket, Natır Kemal, \'l'led 
Jluc;eyin, Tekerlek E rcf, Kilrt 
Ne\73t, Cehennem Srlim, Cüm 
biiş Rıza, ÇingPnt" Mansur, 
hep o sahnenin in~:ınlıırıydı. 

Denllrbllir ki mapusane bu 
ins:ınl:ır üstüne kurulmuş, )'a• 
hut t:ı o, tiirlii sırların, tlirlil 
gerçt'klcrin var oldu~u dıln~·a, 
bıı insanlar saye inde sliriip 
gicwor. 

rnıınd:ın sonraki yazı 18 
Aralık Prrşernbe giinkü 
s:ı\'lm17d:ı çık:ır:ık.) 

eic<ıt.~Ql:.Üı U~m:asi 
MODAYA UYGUN 

BiR TENi 
Bakın size nasıl 

temin eder ... 

nu fuı!U'e .r;D1,,lllklr.rlne IUııa edfoa ve auJk 
bir clldtı mııllk olan kaJıot.va bUbAAaa tav· 

&lyr. t!dllmc-kUxllr, 

N a.dlr bar.ı çlçrkltorden el~ l'<Ulrn tap. 

Mfn •'"''lı CJJKo'- vıvn lobote. 
hner 0Ht1T11rnol0tn• tnOmUin 

ollftV1ltıif 

G~ lafasaray lisesi Müdürlüğünden 
1 - Okulumu1.a, miis:ı,\>:ıka ile 15 lıra ı•ııa~lı en az ortn okul 

mezunu bir mergur , ıınaeaktır. 
2 - Mu .abakn ımtihanı 20.12.19:;2 cumartesi günli saat 9 da 

okulda )apılacaktır. 
3 - Memuı ın Kanununun 4 iıncıi maddesindeki va ıfları 

haız 1 lcklıl rın ımtıhan gununc kadar (dılekçe, nufus hu'il· 
) et cüzdanı t ı hal kağıdı - yabancı bırı~ le e'i 1i olmayaenktır. 
0Srcnım bclgcsı \e utlık raporu ıle) okul mUdurlul;un" mu-
racaatları. (1923!1) 

• 

Orizio ve oı•ke tr. 
Yazan : FİKRi ÇIÇEKO~lU 

J~iLirıııoııi nrrnrği tar::ırınılaıı 
tertiııll'nı·ıı w 11 Aralık l!l.i'? 
l'cr~ı·ınhı' giinii S;ıray'ıla \"C· 

ıilı•n lrnn,rr 
OıtKE~'l'lt.\ - ŞC'lıir Orkrslrıı 

Si. 

ŞJ:P - C'eıııal Resiıl ite~· 
SOI.İST - Pi):ıni,t Agostino 
Oriıio 

l'UOGR nt 

s:ıb:ıl:ırcl:ıkl resmi törenlere mu
siki yoldaşlık eder: dost \'C ai
le toplulııkları ınıısikisiı olm:ız
rlı. nnclı'ın hir konçc•rtosıınu din 
lerkı•n aile oc:ı;'.tıııd:ı bir keman
cının veya bir ktavsenistin kü
çiik bir orkestra cşliğiyle çaldı
ğı <'Sl'ri dii,iinmeli) iz. I'ıy:ınist 

ı\gostino Orı:r.io ile Cemal ne
iıl Rey, miiştrrC'k bir anlayış· 

l:ı B:ıch zamanının mu ikisini di 
J'r.. GEMİ~İ \~İ - C'oıırerlo le getirdiler. 
groı.so, oıı. 3, :'\o. 2 Sol min. Anlonlo Vivaldi"nin piyano 
J. S. il \Cll - Piyano konc;er- konçertosu ı.ıship bakımınd:ın eok 
to u, Sol ıııin. d:ıha geniş \'e r<!nk bakımından 
W. ,\. MOZART - r:inr. KlC'İ· ('ok d:ıha zengindi Dneh'ın Vi-
ue ~:u·htmu,il;., Sol ın:ıj. vııl<li'y<' k:ırsı hayranlığı, cser-
K. 52.i. IC'rini :ılıp ~·c itli sazlar için \e 

1 A. \'İ\'.\J,J>İ - Piyano kon- hususiyle klil\·scn iı;in tertip e-
çcrlo~u. Si min. dC'C'ek k:ıılal' l'ngiııcli. J\lc5s:ındro 

l ---o--- T:ıııılıııı ini, B:ıch tıır:ıfınd:ın t<'r· 
İstnnbul Filiiı moııi Deı:nc~iııin tlıılenıniş biiyl" bir MC're d:ıya

trrtipl<'cligi ikinci senfonik kon- n:ırak serbest bir C'T'r:ınscription) 
1 er ncfıs bir musiki zbafotı ol- y:ıpnıış ve si minör konç<'rtoyıı 
du. Senfonik Şt>hir Orl.estrasın· W39 ) ılında M} ll•ce ort:ıy:ı :ıt
dan \:tlnız y:ıylı sazl:ınıı k:ıtıl- mı tır. Çeşitli hareketlerde bir
cıgı bu konserle 1fl inc·i ) iizyı- çok kısıınl:ııın bir :ıravıı gelme
lın hnv:ı ını tcıwm.is <'tlıl:; mıı- inden kurulmuş ol:ın bu eser; 
ıkisiııi t:ıtlık . yer )er n~ırlı:ı~lı \e gen's hatlı, 

1 

Fr. G<'ıııinı:ıni'nin sol mlniir ~er )er ncş'eli \e kıvrnk, ""yer 
.conrcrto ı;:rosso• sunu j!cçen >·er cıı.ııl.'·. hare~l'lli \'e ilıti)am 
~ıll.ınla m<'ınlekctimizi -ziyar<'t ılı mu ıkısı)le Jll):ınlst ve orkes
etmiş olan it:ıly:m orkestra se trııya tiirlii if:ı~lc ımk~nl:ırı h:ı-
h C:ırlo Zl'echi'ııin idaresinde ıırl:ıılı. Bu nefıs eserın de\':ımı 
ılınlaııu tik. Bıı d<'fo Ccm:ıl He- 1 boyııııeıı zaman oldu ki, pi)':ıno 
ıd nev bu eserin oiinii geçnıis orkl' lr:ınııı iistiindc kan:ıt nrtı· 

t:•izelli ··mi bC'lirtrrck id:ırı• l'tli. \'c gene z:ınıaıı oldu ki, pvlı s:ız 
Aııı:ılı'lnin, ~tr:ıdi\•arius'ların, l~ra ı,ıeçrıı ıneloclivi çeşitli sUs
Gu:ırıwriııs'larııı rliııde en nıii lrı le llH'c.J ince isledi. Piy:ınist ı 
tckıimil şekl<' ul:ış:ııı kl'ııuııı, i- ı ,\gostiııo Oriıio gerek Vivaldi ve 

1 t:ılyaclıı viı tiioz kem:ıncıl:ırın ılo- ı gı•re~ ll:ıe~ı kon~·crlol~;ın~~~'.. b:ı.n 
1 u511nu h:ızırl:ıdı. Bııııl:ırııı :ıra- ıl:ııı uııl'ı'kı j:mmızd~ ovl~ugu"!ıız 

sında Viv:ıldi, con•lli, T:ırtiııi. ı kla\'Yc s:ııı:ıtını eserın lıızmetıne 
bu kon <'rclc eserini clinledigi.

1 

\ ııkretnıe ini bildi. 
ınız Gemininnl ve d~lı:ı bırçok Fakat konserin en unutulmı
l:ırı 11stiin yay s:ıııatl:ırın:ı lıl'sle· y:ıeak :ınlaı 1111 i\101.:ırt'ın o çok 
rılı ı.dl' <'S ı•tmislt•l'di. Yn)lı s:ı:r.· t:ınınınış .ı;inc Klcinc N:ıeht-ı 
l:ır ıçın j azılmış olnn Crminia ı rnusık • :ıdlı eseriyle y:ısadık Bu 
nı'ııın .ronrl'ı1o grosso• su, s:ı- rscrcle yaylı sazl:ır orkestr ı Ü· 
lının imk.ıııl:ırını ı~i bilip t:ırtıın dct:ı keneli lmk:ınl:ırmı :ı~an hir 
\ e f'St'rıııi zencm renkll'ıle siis- b:ıs:ırı gii terdi. Cem:ıl Heşid hlo 
IC'me inı bılt'n bir bestccivi açık zart'ın ruhunu mlfıhund:ı :ıkset
lııdı, 1 tiı C'n iner, 1:ırir \ e nii:ınslı bir 

J, S. Bneh'ın sol mlniir ply:ıno çalışl:ı dıkkntl rekll. 
konç<'ı1o .unrla solıst Ago tıno Q. SC'nfoııik oı kC'stı·:ı konserlt'rin 
rizıo irlı. n:ırh'ı dinll'l'ken bu e- den sonra yavlı sazl:ır orke ırası 
l'riıı y~ızılılı ı yılları hayalen ) il hıı konsc>rıylı• bize 13 incı yuzyı-

1 

snmrıl,t:ın ken<liıııili :ılaııırıclık. l lın r:ılı:ıt Ye .!ıuzuruıııı, siikfınu
Mu i!..'i; o p,iiıı!C'ı·in <'il giizılt• mc- mı lallmlı. Oylc ki, konserden 
ti.il~ clı. Dini nlC'rasinıdc musiki I ı'ıknrkı>ıı giiııliik kaygul:ırtlan a
baş kiişed" yrr :ılır; şehir \'e k:ı- rındı~ımm hls~ettik. 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 
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N:ıcl) c En\'er Pa a 28 st>ııe onrn niha) et kanı .tııgu t"\'inde 
-1-

Bu hasrC't hiç bitmi)ecek sa 
nıyordum: Me.:nlekete dönmcı:, 
çocuklarının ka•uşmak, ban:ı 
erisilmcz bir rüya gibi gell~or 
dıı. 

Uzun sent>lcr t hakkuku 
mlimkün olmıyan bir ha~ al ııc· 

inde koşmuştum. Artık iimı· 
elim kalm.ımışlı. nunUn birin 
ete mC'mkket,.. dJnmck imkft· 
nının h .. sıl ol:ınılccc •ini soy· 
le ell'r bile inanmı) ordum. 
Yırmi srkiz sene slircn bir 

il\ rılığın verdiği elem o kad r 
biil liktü ki buna bir turlu alı 
~amamıştım. 

llrr selen ı'lo t b:ına y kın 
bir zamanda rnrm!C'kclc dön 
mck ihlımalinin sun gC'çtikçe 
km\ et lendi ini tekrar cdi) or
du. Ben artık inanamıyordum, 
belki ele inanmaktan korku\'Or· 
dum çünki. bu ümit bir kere 
içime girer \'C sCJnra da buna 
imkfin olm:ız.~n. yaşamak çok 
daha gliç olurdu. 

Yakın dostlarımdan birinin 
göııdercligl m~ktup bnna en 
kuv\ elli ümidi '\'<'rdi. nu mek· 
tupta; kanunun çıkmasının ar
tık bir giin meselesi haline gel· 
di~I yazılı idi. 
Do~tum bir k:ıç giin ev\el Pa 

riste itli. Ayrılırken, iyi de ol
s:ı, kötü de olsa, h:ıkikatı ya
:ı::ıc:ığını bana söz vcrmi!':ti, Bu 
kadar kuvvet ve kat'i)ctle bu· 
nu y:ı:ı:ması için muhakkak ki 

kanun hemen çıkacak dunck· 
ti. 

Mektubu aldıktan sonra ar
tık hayal kurmağa başladım. 
Memlekete döniışiımU düşün· 
dıikçe, kalbim he)cean \e ı;e 
\inçle çarpıyordu. Çoruklıırımı 
çok özlr.mıştim. Fazla olıır:ık· 
tanımııdıl:ım, yuzuııu hcnıiz 
gorrnC'<lığinı ~C'\'gili bir toru
num rlaha olnıı•şlıı. Mrklup 
tan hir kaç gün sonra bir sıı 
hah erk<'ndrn bir telgraf gel 
di. Telgrafı daha açm:ldan, hu 

mm çocuklarımdan gcldi~ini 
'e bana uzun enelerdenh<'rı 
hC'l;;lcdılHm mtıjdrvi gPlirdil.linı 
hl< ettim Ikr neden c trh:rııf 
!ar ckserı~a in"anlara kötli ha 
herler ulaştırır Fak:ıt çocuk 
hmm bana: «Kanun çıkmadı. 
gelcrniycceksinD dıl e telgrar çe 
kemezlerdi ki. .. 

Onlardan geıdi~ine emin ol· 
dıığum trıgra!ı korkusuzca aç 
lım. Bıı ar.c:ık iyi bir habrr o
labilirdi. ~liijdeclen eminrlinı 
Bıına r:ıgmcn ağlıyordum. Fa 
kat bu döktüği.iın ya~t:ır, uzun 
•cnrlcrdenberi döktüklcrımf" 
benzemiyordu. Sevinç yaşları} 
dı. Telgrafı ~etir<'n kapıcı ka 
dm da benimle at:laclı. O. \'alan 
hasr<'li çekmi\'ordıı, fakat ne 
de olsa hir anne idi, halımden 
anlıyordu. 

Sabahın sekizi oldu~unu dil 
şünmeden, biitl.ln dostlarıma 
birer birer tC'lefon ettim. On-

(Si NEMA TENKiTLERi 1 

r•· !arı, uykudan u~ andırarak l]li· 
halsız e<lclıileceğimi düşilne 
yordum. t' 

Sc\'ıncimi paylaşacaklarına t 
mlndlm. Nitekim bir kaç sı• 
içinde klıçlicük apartmanı~· 
daha do,!!nısu tek odam çiçe r 
!erle dolrlıı, hC'psi birer bire}; 
heni IPbrike koştular. cere 
uzun \'e liziinlıilü seneler ~; 
na~ında ~crek•P bu se\"inC 
anımda' bana bütün dos~ır~ 
mın \'e tıilha~"a BUylik Etçııtl 1• 
Tuman MP.nemencioğlu ile ~· 

lesinin ~ör.tcrdığı candan 8 • 

ka ve ~evızlyi ömrümce un~lJ• 
marn Onların evinde daııı:ı 
sanki bir memleket parça ınd: 
\'aşıyormuı:um gibi bir rah~ 
!ık, bir 8İlP havası bulmuştll f 
Nıha\"l •aqdete kavu•mamı • • v 
n. yakınlık ve dostlukla kiri 
!adılar. Ve benimle sevindııer 
Artık bir ıın ev\·el memlekt' 

te dönmek için haıırlanın'~:. 
haşladım. Mumkün olduğU "ııı
dar çabuk diJnmC'k istıyordıl et 
Sf"nclcrrn bcklıyen, bekleıne ır 
alışan bir insan ne de çabıl'" 
•ahırsız :ılı!biliyor! Haftalar~~· 
t!tlnlcr harta karlar u:ı:uvor ,. 
H le o hes ~ünltik vapur ·e'e· 
hali ••• nıtmek tükenmek bıllll 
dl, 

·ın! 
Memlekete ve ı;e,diklerı ~ 

bir an eV\'el kavusabılmek ıç,. 
tan are scyahatıni tercih ed 
bilirdim. rl 

CArknsı~ 

eınal V.S.» !
-··-· ._ ......... ,.,,.....,.... 
e lngiliı Kemal La" ren· 
re'e Kar~ıo filminde ~r· 
han Iş ı k. Talat ,\ rtentel 

'e Turhan Goker 
Srıı:ıryo: Osman J', Sedrıı 
Operatör: ı:m t'r Uıırçkin 
Ses ıniılırnılisi: yı{rgo İli:ıılis 
J:cjl ör: I.iıtfi Akad 
l'roıhikshoıı: Kemal J"ilm 
O) nıyanl:ır: A) han l~ık, :\lu· 

ıaffcr •rema, GiilM:ın Giizcy, 
l'ola lorrlll, Tnl~t Ar1crnel, 
füz:ı Tiizllm. 

İkı produktôrumüzii cncHı bi· 
riblriııc sonra da adllye)e 

du üı·en •İn"ılız Kemah i Ke· 
mal Film muesst•sesi mamulfıtı 
olar.ık nıh. yet be) az perdede 
ôrdıik. Birçok gazete tefrika. 

l:ırıııa meuu teşkıl eden •• İn· 
gılıı Kemııl • 1 bıı filmde Law. 
rcncr'c karşı seyrediyoruz. 

siri ile de, daima ~<'~ lcr 
bekliycrek sl'yrellinı. Amma 
hiç bir zaman hejt>ranlnnama· 
dım, hatlA zaman zaman ı:U· 
lümsedım. İki hafta ön.-e çok 
miisbet hislerle sryrelti~im 

Karşılıklı casusluk s 0 n i~lc> · 
rinin Ç':ırpı~ma mı, veya millt 
kurtuluş hareketlerini hazırla
~ an gizli muka\Cmct raaliyet
lcrini konu olarak seçen mm
lcrln rastgele bir macera fılmı 
der<'kesiııe dlıştUğü sık sık 
üriılur Kıınun Namına» yı hemen he 

• . . mt>n aynı ıırti~tlrrle meydıına 
Son on )il ıçı~dc ~u me\'ZU· getiren rejisör LU!Ci Akad'ın 

la hem n her mıllrtın pek çok bu seferki başarısızlığını sc· 
Iılm yaptı ı malilm. Amma nar) o za'!ı, hattfl daha yerin. 
bılmıyorum. Frıtz Lang'ın, Na· . . 
zi i naJı altında fnlC\Cn Çckos- de hır dcyımle, ~enar.)ontın n.A 

1 k ·ıı t n n mık met mevcutluğu ıle ız:ıh edeblllrız ova • mı c ı ı ı ave . . . 
h k t 1 1 k dl,,1

. Osmıın F. Sedcnın hıkhycsı. art> e ııı c e a ara çeHr ,. . 
H ld l h,. k ll'ı · ·n Mılletlcrarası rasııshık SCl'Vı· • e r c ın a ' SC\'l'ICSI r. . . .. 

k 
b 1 !'? 0 fi 1 sının ve Turk ınllll mııka\'emel 

aç e•er \'ara '< ı... 1 ~<en h:ırckC'linin atmosferini verr.· 
çıktığım zaman Ustumc çokcn k · ilk rl l'k ,, 

d 1 ce • gcnış . erın ı \C sa!\. 
kAlıus ~·c nefes ar ığını şu ıaınlığı temin etmekt<'n çok 
anda bıle hatırlarım. k ld ,, ·ı · t • !" , .. .. .. , uza · o ııı,,u ı;ı ıı, uı u maıı-

1 roduktorun ve~dlğı. isim tık hataları ile doludur. 
ıle «Turk Casusu lngilız Ke· , . . .... 
mal La\Hencc'c Kar~ı· yı ise, \ erlı yersız dovuş sahnrlc· 
bızım şehri VC bızim tnrıhln rının s::ı;malı,l!ını aHctmejle 
\'akalarını ele aldıı!ı için za. imkan. yok. l\lcscla vaka icabı 
rnan zam:ın al~ka ile avnl fir· bir mıktar ı "al ku\Vetı elbl· 
nıa \e a.)ni rejı~öril~ ;Kanun sesi tcdarıkı IAzım. Turk ı::iz.li 
Namına~ fılınınln mlisbet tc- muka• enıet tcşkılfılının bunu 

temin için huldıığıı çare k05
9 koca hir içkıli gazinoda durıı 

dururken kavga çıkartıp b.~c 
tiln muştcrilerı, hattA bina ~t 
m,..n yıkılınca\a kadar do~ 
tUrrlQkten on'ra, dü•man •;· 
kerlrriııi ı:oyup l'lbıselerını ~· 
mak, oluyor. Rejisör Liltfl 1-
kad V(' operalar En\·er surÇ~i· 
nin lstanbul ha\•uını \ ereblf 
lc>n hali harici ~ahnclerı •e 
y:ına hıra kır•' k. aİn~ıllz l\dt 

mal• fılrnınrle ne reji ne tl 
k:ıml'T:ı ba~arısı "ar. SenarY0~. 
n~nır.vcut, binnetıce de r

11
• 

jı~i \'C operatörli ba•arı ız '~e 
ıtiliz Kr.maı. filminin artist s 
rinrlen i•r. m!itcvaıl de 0~~1 
hlr ~evler bcKlcmcğe hak 
nm ~ok. itıl 
~nn bırkaç yıl içinde blZ r• 

proılıikUirlr.rin mrHlana _çetı r 
dlklHi ca~u~luk fılmlrrinin or 
taya ko\·du~u hlr hakıkst \Bıt 
Çevlrme~ını brrcremrdı~ltr. ~ 
tarihi mrV?ı•l:mı bu nPtf t{ıe 
1uları da ilA\ r rtmrl\ !Azını d 

nıırhan rr;_,, 
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( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR f 

l
--Bi;_ö_ğ_l.~ra - Yakalarda rozet, ellerde i~bij~-;~;-ı 
lerde tuhaf bir ihtiras pırıltısı. - Duman, uğultu, ~ıc~!' - Muva
zenesiz masa ve muvazenesız yumruk - Kahvecıye od enen l 0.5 \ 

~ iira - Belki de _şu anda, uzakta .. - Sualler ve cevaplar - Peki, 
~ Tahsil? Bir çare arıyorum! 
,.......,~--· _..,..._ .... , ~ - -,..,...._....._...._....,....,, 

<Sadun Tanju, buı::un asağı
da oku' aca ınıı roportajın 
da, il nh en;ite muhitinde ta
mamen ckallh f"ttc kaldığını 
umduğumur, talebe Uplnl t:ıs. 
'ir etmektedir). 

Yazan: 

Burası Beyaııtta b r kahvedir. 
Vakıt o l~en sonra ve 

içer 1 tıklım tıklım ... 
Mu •er lerın h p en~ hep-

si tal bedır C nl\ er ite takbe
sı; 'eu h ç d ıl e o namı ta 
~maktan ho !anan nçl r .•• 
Ya ları ıs '>J r:ı ınd:ı, memle
ketler, 1 h•elPr, ıçtim:ıi ve ık
tısadl vazl\etler muhtelıf, am:ı 

ma~anın uzerindeki Mkl Mu
kan al ara; yırtık, ~amalı ~ c ıl 
çuhalara ~umrukla beraber sav
rulan ka ıtların a ap bozucu 
sesı, en ı tıfadelı der in \ere 
mhet' •i kadar bil Uk bir haz 

ckıktor olacak, Hakim, eczacı, 
di çl olacak o ul du&lintilme c 
ba~lanmı~tır, cıAcaba imtıhan
ları ıcin :,oruluyor mu?J> «Aca 
ba i)i ~em<'k ~ıyclııliyor, ece
leri U :.ımeden u:,uy bıli:,or 
mu"• Yok a, a'ladan, b bad:ın 
cvc!C'n o ak olu.un garipli i ı
ç'nde mı?» aGcrçı arzu rdilclihl 
k dar ~olla'lamıyor ama, avlı-

ı ile sıkıntısız geçincbılbor 

mu'• 
Bu \ e bana benzer binlerce , 

suali orada onlar uyku uz Kal etırı ur olmalı... Ço u, sab . 
hın erk n aatlerın len ıtıbarcn n, ıı lıle durs:ııılnr: beride, bu 

tarafta o ı..l borç pe ınrJrd r. 
Yarın 11 lı olup, zararlarını 
çık mak umidi le doludur. Dır 
10 lıracık, bir be lik, bır 2,5 
luk bul~a. yarın biı•Un ziyan
ları ı;ıkarrıbilir, hattfı klıra ge
çer: o para~ la bır lley<ığlu a
lemi dt' y3pabılir! .. 

lip bur:ı~a çorekl r.n • lerdır. 

u anda ~ rl ri 'c du unce 
!eri t"k krlıme ile ifade oluna· 
bıl r. Kum r' 

Bu p:ırtının kııcıııcı oldu unu 
unutmu lar: kazanç \ l') kaybın 
sarlıo u una du~mlı krdır. 
Partı i bır !ıra) a b 1 nan «101 
lik pi, tio ııin Jiimdı p ı tı i 10 li 
radır. Şu sarı ın genç bunun 
için daha du Uncclı: şu Karade
nızli Hunun için daha sinirli, 
daha ihtıraslıdır. 

E\ et, kumar o~ r.u~orl:ır. Ya
kalarında Tıp Hukuk Ye dı r 
fakulte rozctı t:ı nan bu genç
ler, tarıf ız bır ihtıra ın elinde 
kend lerınl erıtmek uzercler .. 
Oyunlar 'lluh•rl f: Pı pınk, sı 
fır, kaptıkaçt · Br ç Drzık, tav
la v j ılı pcık r. Oyun k ıt
ları p çaHal mı , m:ırkozler 
Uıç ala•m• : uz rınde Oj un oy
nanan merm r m 1 r mu,·a 

İ te, p nc<'rc kcnarınd ki bir 
ma ad:ı, saatlerdır o~ nanan be 
z k part' i sona ermiş. He ap 
uriıl ırnr. Ki\ •ıt kira ı icln 

10 5 lıra öd nrcek. Vıdo ıı 1 
l•raian 22 Vıdo ka~b rlılmi . 
All:ıhım, bır vnl)c eda ı le 
uzatılan, hakikatır iıziıntU için
de ' rılen şu ~aralar nasd ka
zanılnı• : nr ayelcr, ne Umit
lrrk ıl!'rehrdcn, nr zorluklar 
la ondaılm tır:' Prki şimdi 
ne olıeak? Ak~ama ne yenile· 
cek" Fvden g<indcrıl erk para 
ı :ı ıl beklC'nrC'ek? ElltUn bun
lar muamm.ıdır! 

ne iz: ' e•raf dum n lkr a· 
ızda bir ara her r in ön n. 

de hır kah~e f ncanı, bir çay 
ardağı ur. 

Kah\ enın ha\ a ında bir du
nıan 'e u ult~ dola ı~or. Kapı
nın her açılı ında dal alan n 
kırlı, pi b r s•caklık. Ama bil· 
tun bu tef rrılat kimseyi alfıka. 
dar etnmor. Onları ııl"k:ıdar 
Edrn şey, kar ırhl nin ne o~
nıvaca~ı. elen kfı"ıdın ne ola 
eağıdır. T lıh ) a' r e ne eli, 
de ılse kü kün, kız.,ın \"e kü
furbaz olu\l'rhorlar. Mermer 

Bel ı de, şu anda, uzakta, 
memkkette bulunan ana - ba 
balıırın kulakları çınlamaktıı
dır. Te kkantan ibaret ak am 
~eme .nin onüne oturulmue: 

1 BiR M ATYALI GöZüYLE 

Yazan: 
. -

SEMSi BELLi 
Udi e inı İnerkrzden hazırla
~ an cemi\ etin İ tanbuldaki u
mumi rrl lerı o1acak süper 

m ır ıt, i'l 1 p 1 !lıne ne ri· 
~ ta b !arlı ı zaman hunu bU
yı.ı1' mılır."1 r H' muaz am a
çıkha\3 topl ntıl ri il' ılk de
fa td'ın ' tnkhıh n lat
:> a ençl i olmu tur. 

Suı a t h.ıdı ir n failleri
nin k:I\ ıtlı lıulundu 11 m:lhut 
cemhet, l\Iılatv da 1050 )tlın
da şubr ırıi ııçmı ve <' ki bir 
kahvenin ti"ituncll'ki toprak elam 
da faali~eıe grçnıi tır. i:Hle
ri hrykel kırıcı top snkallılar 
kadar kaırı c:ılııl olmadı ı s:ıbl, 
Malıtyn f"nçlı •ınclrn s:ı' ılalıi
kcek k:ırlar mune\ \er kim e
ler de de •ıldır. F.k<;rri i terzi 
kalfa ı, bakkal, brrber çıra ı ~e 
1ı e O.ı rendsi olan bir a' uç toy 
çocuk, bilmrrlen 'e farkında ol 
madan, kirlı 't' ha ta bır elin 

EIAzığ'dan ıı:ız!'l<'mize ı:onclr.· 
rilen aıa ıdal;I m<'khılııı, gônılr
renlerin arrııımncı erine getir
mek maksndıl le a~ nen ııc5redl-
;) onız. 

-0-
.y~T\N G'\Z TF.~t Y\ZI 
İŞLJ:ı:ı l\Il nüm t:t.t NE: 

\'atan az t si ll:ı$muhnrriri 
Ahmrt Emin Yalman'a l\talntva. 
da 'aki teca"uzu demokratık de
' irde b r fıkir ~damına kar ı iş
i nen nırnfıır b r hıırrkrt telfık
kı e 'llrktr) ı. Suçun faıli Jltı c
' ın t zmr7.'ın J 1 zı 1ı oldu •u ~·o
lunda r:ıd)o \e I• 11 r:azc•eterde 
cıkıın 'anlıs hahrrler münc' vrr 
F,J,ızı • halkının h clı eden mlıtr
' elbt tee suruıııl hır kat daha 
artıı mı~•ır Bıı kaç 5·ıur uı ş. h
sııı balı t hrık 'r it irlC'rlr ~ :ıp
tı ı bu h::ırrkctin umıımt efk, rda 
:ı~ıa tas\ ıp bulamıy:ırıı •ınn kat
'' vpn emin hulu'l\I\ oruz. lltl~e
~ in t1ımcı l\lalat) anın Hncıahdl 
o lu, namı eh rri Ha anhev ma 
halle i B rık ı.ok'I • 43 nıı 
mırarlı oHi Mrh'llet o lu, 932 
vılında Enl'"le'clen do .ma O· 
Iup Mataha 1 e l'lden mer j 
b•ıri t d lmamC? ıle Ela1 ~ 
li P<;ıııe na1-lrn elmi hulunr!'11\ 
t rlır. Bu hu u ıı'l UM'ırnl efkar 
rnuvacehesınde ta hihini Elazığ 

Peki, tat. il? 
O z ıtrn, briki cnelC'rdir, bı· 

rakılmı~tır. Zavallı anne baba 
ne bılt'eek ?S n 1 rdır tek» 
lmtıh nın 'enim ine bağlı il· 
mitlerle, 'akitli va kıt iz o ul 
I tanlıula gıo.ıp lmektrdir. 
Ya ans i) ı ı; tmrmı , ~ a hoca 
unamussuz!» çıkmı tır. l-\ancayı 
takmış, ve o yüzden mınaffıık 
olunanı mı tır Ama, Şubatta 

\C\a :Ma:,ı ta onun erm ine 
kimse m nl olamaz. \ alnız bir 
ay kadar evvel dıp, kutUphn
n 1 re dr,am e'm k 15ırm! 

i tc bovie ... Şimdi ha\ :ılar 
hkc sa uk .•• K lnelrr i)ıce 
dolu \ e kumar ala bileli !ne bu 
ta ra çocuklarını, ı lıkbale alt 
Umlt beskdiklerimizi zehirli 
)Or, u~ uşturuyor, ebediyen kay 
bettiriyor. 

Buna bir çaıe bulunamaz mı? 

idare ettiği birer kukla hali
ne gdml~lerdir. 
Şunu bilh:ıssa unutmamak Hl 

zımdır ki, ''ak':ının Malatyada 
zlıhur etmesinin yer.ana sebe
bi, na bakanın Malatya se~aha 
ti \'c !\r:ılat:,adaki partiler ara
sı durumun eli :er ilkre ıılsbe
ten a' rı bır hu u iyet arzct
nıesıdır. Şebekenin genel ida
re ~eri olan t~tınbuldan kuk-
1 ların ipini çeken parm3kl:ır, 
ıvasl partıl r arası dııki lhti

la!larclan 'c 1 u ihtılafların en 
had aflıada oldu u bblr,rlcr
den i tüadel i d:ı!ı:ı uy ·ın bul
mu~ıar 'o en mlı ait zrmln ola
rak buroları seçınislerdır. 

Memleket ç:ıpınd:ı bir tr ld
lat kurorak yurdun her ta a
fındaki kollariylc sınsi sinsi ça
lışma~ına dcv:ım eden hır şe
brkcnin hazırladı ı münferit 
bir ' k'ayı, blr trk 'Hayete tc~ 
mil etmrk, mr rlenin cleri111ik
}Pr ıne inrre\c luzum .ı;ormrden 
sathında dol mık demektir. 

f rticaın belki de eT\ çok dıi -
manı ol n inkıliıpçı Mahtya, i 
~ı i 1 :ıht ızlı ıııa ;>anadursun' .. 

hal ı adına eh miyetle ve say
ı ıle rıcıı ed rız. 

Ucmokrat Parti İl İdare Jtu· 
rulıı ll:ı')kııııı U •uı Karaıaim: 
Millrt l'arthi İl lı!Prc Kurulu ' 
n:ı~lianı: Brlcıli} e nn,k!ını; il 
llainıı Kon ls,·oıı lh elcrl Bedri 
Kııli. i\lalınıııt <'f"l:ı\lr, Halit Ak· 
çalıa', • iikrii Kekrz: 'I icarct O· 
clao;ı Uask:ını l\lelınırt Sanaç: 
( irtçllrr nirli i J!:ıı.k:ını Zİ) :ı 
\lpkııli: Zinmt Odası Haskıını 
Ur<lı i Kur: J.l izli' 1 i"C'si Okul 

ile Jllrli ı rask-ıııı 1>. 'il. 1 a· 
1.1cı; Çocuk F.slr~rııı Kunı mu 
B:ı kanı Hıırhan Öno;>; Yrrrm 
S:n :ıs o mc i nııskanı Tlr. 1'ılu. 
trmit \':ı11rı; Kml:ıv Kunıınıı 
B:ı kanı; Jlw;ı Knrnmıı U::ı k:ı· 
nı: ı\H"tf:ır J{ııl1ıl111 r.::ısk:ıııı nur· 
lııın <Hira': Soforlrr Crıııh fi 
Ba~!.:ıuıı l!'d"fa i\'c1ı11: lleınok 
rat J'l5zık. Gar.clesi Sahibi: 'Fl.ı· 
ıı Gıızrtf"-;i; Turan G:ızell'<öl.o 

#' Sayın Doktorlara 
Zayıflamak içın 

Drajeleri 

Alm'1:rıyadan gclml tir. Fı:ı 
tı 160 kuru•tur. I.iteratur 

,. c numune gcinderılır. 

_ ... ""-""'"_ 

Rapid t 
re 

Oyu •• su a i olduo 
ir oyun çı r---k a 

ço Sarı - Ld:cive ti 
. d'i adeta ort 

r şah ne 
il er 

Ilır gün ewelki oyunile se
~ irciler üzerinde pek müsaıt 
bir intiba bırakan Avusturya
nın Rapıd takımı, ıkinci maçı
nı dun '.\iıthatpaşa stadında, o· 
tuz bıne ) akın e:-; irci ön Un ele, 
profe ) onel klıme liderı Fe· 
ııerb hçe ılr ~ aptı. 

ltapıd takımı hır Un CY\ el
ki kadro unu muhafaza edi~or
du. 

l'encrlıalıçe: Sa131ı.ıttin 
K.ımll, l\lujdat - !'\t'dim, l\le
Jilı, Akgıın - rikret, !il. Ali, 
Frrldun, Durh::ın, \bdullah. 

llakem: Tarık Özerengin. 

, Be inci d kik da Hanappi 
nin iıtare ettı i bir akında Fe
ner :ıle)!ıine b r hendbol oldu. 
l"rikıkı ) ırnıi metr!'den ç ı en 
Rapıd •hafı K ffka sıkı bır 
şutla kale z \i) e mi buldu. 
Top Sal hatı nln uunan el ne 
surtlin ek a !ara takıldı. 

rcnerbalıçeliler 

cı dakikada uzaktan çekilen 
~ut d re c çarptı, Pfugel topa 
hlıkim olab lirdi, geç davran
dı. Fenerli hır futbolcu yetişe
rek kafayla topu kaleye soktu 
ve bcrab rlı •i temin etti. 

A \'Usturya kalcdslnln mliılahalesine rıığmen üçlinrU gollerini atı) orlar. 

On U ıncu dakik ela K:ı!f el· 

nın hatalı hır p ı Fenere Fık· 
ret ':ı ıta le b r hiıcum fırsa
tı hazırı dı. Fıl·retin ileri 'ur
du ıı topu Fer dun ) a al dı 'e 
urd ı k le y kınında pa3 a· 

1 n Burh n ) nd ıı !:ı r şutla 
F n ın b raberlık sayısını 
)aptı. 

On do u uncu dakikada Fe· 
ne ı ort d n ri bir akında 
Fcridunrl n bır pas alan i\I. 
Alı mud f dan ı) rıl.,rak ka
lcH okuldu 'c kalecinin nıu· 
cl:ıh:ılc ne ınt'ydan vermı) en 
bır ıtl t .. kımına ikinci golU 
kanndırdı. 

Yi mi ıkinei dakikada soliçe 
depl olan Hnnappi, merke•c 
dcpla e olan Korn r il ~e b.r 
p1 ' rclı Korner haf f bir ı;a
lımla mudaf ı atlattıktan sonra 
p1

• e b r şutla b.raberligı sağ
ı dı. 

Otuz tirlınc 1 d ki ada l\Ielıh 
sak •1 n k ı; kt•. F kat bu 

kat' k el 11a I la )Onılm ıs 
olm kt 11 ıl rl elıJ or ibi di. 
Y ıne lı ' a bır OJ uncu g.rdi. 
Otuz al ıncı dakikada Hanap· 
pi - Gcrnh rdt - Korner il a· 
r ınrla dep15~rırnnlı ve pasliş. 
malı hır akında Gernhardt p!A
se 1ı .. sutla Rap idin ilı;lincu O· 
lUnU )aptı. 

Kırk ıkirıci dakikada bu se
fer s •d:ı Körner 1 • Hnn ppi • 
Gernhardt arasında deplfi man 
Jı 'c pa la malı b r akın, uzrl 

Bu de\ rede Fener 'e Rapid 
muhakkak denilecek iki gol ka
çırdılar. 

O un çok ze\kll \'e heyecan
lı oldu. Fenerbahçe bılhassa i· 
kinci devredeki çok seri te gU 
zel O\Unile hem hakimbeti, 
hem de b rab ı li i temin etti. 
Ha ta R pıd bır gol farkla mağ 
IUp olmaktan zor kurtuldu. 

Fencrı b rıh oyunundan 
dolayı tebrık ederiz. 

A. Bahtiyar 

Kır koşusu 

t tanbul Atletizm ajanlığı 
tarafınd n, Federa yon koşusu 
ııdı altında dun 3 Kategori tlze
rınd n Buyukada parkurunda 
) p l n mu abakalarda elde 
cdılcn derce lrr unlardır: 
Kı hr 1500 lctre: 
1) Helga Ilrunchner Avus· 

tu. alı 190"6 
2) Ol Hıt irJth A,.usturya 

Iici9234 
3) Zı· t Fener A\''Ustu~a 

' 953 9 
ı~atc 'Orl l 8000 l\Ietrc 

l) Oman C'o il F B. 23 59.5 
2) A\Tam Perniçl B S. 24.51.2 
3) Ferhat Darış F.B. 25 27.3 

3 uncu Katcrori: 5000 l\letre 
1) Panayot Lambrıdls B. S. 

20.51.3 
2) Dinçer Çakııılar BJ.K. Rapld kalecisinin bir kurtan~ı 

et 
' 

o 1 r 
SEDAT TAYI.AN 

Fenerbahçe, dun Rapldc kar
şı, kendisinden beklenen nor
mal oyunu oynadı. Normal di· 
yoruz, çlinku sıırı - tach ert ta
kım, fanteıı e kaçmadığı, ra
kip takımı ku ım cm"dı i ve 
temkınli bir tempo t ıtt ırd •ğ\ı 
takdirde her zaman bu d"ll· 
durucu oyunu çı r 'J cek 
kudret, ve kabili t ed r. 

Dün Fcnrrbahçe b ne d v 
renin ilk on beş d k ında 
\e bUtUn lkincı dene b un· 
ca rakibinden çok üstundiJ. He
le ikinci devrenin ~irminci da· 
kıkasından itibaren oyunun so
nuna kadar Rapid kalesi bir 
çember içinde kaldı. 
Bir gün ev,el Vefayı 6 - 1 

yenen misafır takım, dün saha· 
dan en az 5 - 4 mağllıp çıka· 
bılirdl. Fakat ı:arı · liıeh ertli
ler mlikemmel OJ unlarına rağ· 
men şanssız bir gtinde idiler. 

lık de\ rede Salahattinin ha. 
talı yediği iki golden \'e MUJ· 
dadın kaçırdığı penaltıdan son 

ra, ikinci dc\'Tede topun üç 
defa direğe çarparak kaleye 
girmemekte ısrar etmesi, Ra
pidllleri muhakkak bir mağlQ
biyettm kurtardı. 

bir ç lımla onundeki mildafıi ..----~-------~'"!""""'?'Ç"'.....,,o-T""~.--..-........ -.,,.,.~-..-~-,....,...,....~ 

B!lhassa vaziyet 4 • 4 olduk
tan sonra, Rapidliler, beşinci 
bir ol yememek iç"n lki mu· 
hacimlerini geri e çekmek zo
runda kalmıı:lardı. atlat n H n pplj c kôsedrn b r 

şutla dôrd ncil golli yapmak 
fır tını 'ereli. 
Kırk dorduncü dakikada Fe

nerli bir 01111nc11rn ceza çiz i-
i içinde dıi urdülcr Rapid a· 

le) hine \ erılen penaltıyı l\ll'j· 
d • ç ktl, fakat kaleyi tuttura· 
madı. 

İkinci devrenin on dördün
c•i dakika ında sa)'!dan bir Fe 
ner hücumunda Fıkretin şutu· 
nu l'!u<'el önledi. fakat topu e
linden kaçırdı, Burhan yefüe· 
rek Fenerin Uçüncil goliınll 
yaptı. Bu golden sonra Fener 
çok hızl:ındı 'e arada birkaç .--~
oyuncu de •ıştirdl. Otuz altın· 

r 
- Misafır kahve içmlyecek 

mi" 
Bu suali u ak sormustu,·car-

lo Bol ani yU lime baktı: 1~• 
- lçerim, dcdım. 
Ucak Alı tekrar sordu: 
- Burada mı? )Oksa balkon 

da mı içecek? 
Bollan! yınc yilılime baktı. 

Tepemizde beyaz bir etrklik 
glbi ~allan 1n ılık ve nemli ha 
'ayı bir in an ncfe l gibi üze
rimize üfüren yelpazeye baka
rak: 

- D• arıd1 ı--erim. Dedim. 
Bol ni Alıyc: 

Zaten manza'"a denecek bir 
~ y yoktu ya ... Dört gUndenbe. 
ri burııda gcirdu lım manzara 
ile altı a)danberi ba tan basa 
dola tı ım Habe'1 diyarının te 
Sudan çüll rınin m nzara ı hep 

- Kah\ e ı dı arı:ra 
Dhe l nch 

getir. bır ornektı S b ht n ak ama 
kadar go 'cr rnın önünde hep 
3.)nı e)lrrı oril)ordum Ço
cukluk ark da ımın oturdu~J 
bu c\ın dort tarafına bakdn 

U ak, el.nde tep 1 olarak 
Ö"lde, b ı arkada balkona çık 
tık. * pencrrelrrden hrp alnt çordk 

Koltuklara ) erle tik. Ortada· ve yekn at toprak yı ınlaPJ 
hi ha ır m anın üzerıne Alı 'rUnıhorclu Gece v kit hıle 
bir fanu ıu ~amdan koydu. Fa- karanl•kta bu coraklık hı so:?'!i 

Iİ} or, Biraz onra ay viiks,.lln nu un tam obcgınde alev, in· 
ercik pcrnbo hır dıl gib' canlı et' etrafta hiç ~ir ycnilil beli~ 
bir halde kıpırd ıyıp dunl\or· mi)ccek ... Ilrnı ~ıı~ırt.ac:ık bır 
du. Uu titrek ışık masavı, Bol." şry orrnıl\' l'(' ım r.ı.bi, hayal 
zanı ile b mm )lizümiı a)dınla ııkutuna u ratae k bır manza. 

, t yor, hafıfçc yrre ak divor, ra llr d~ kar ıla m ma lmk~n 
, oradan badanalı duvara \'C a \o~ ... Cunl ı~ h ,. ı;ey blrblrinın 

zerine 3rm •ık dalları dal:ınan P ı.. Bu bı"ırP drkrırun her 
hır sUtıına ç:ırpı\'ordu. Siıtıın· kö e ini bfıt ın tef Prrilatilc 
d~n öte her '<'r ol"e'ı \e kı tanl\orıım 
ranlıktı B 1 onun d" er uru Her nerqı tıak•am. ver yer 
bahçr ' " r ftaki manzara hiç b'ız r r i ı h 1 b 'dı ne 
örilnm ı ordu. uzanan s .ı bir kum çolü ... 

Diln zevkli ve heyecanlı 
b r maç ceyretlik. Bir sezonda 
bu kadar zevkli maç ancak bir 
kaç defa serredılebılir. 

Rapidliler, muhakkak ki boy 
le bir netice beklemi~ orlar ve 
bu maçı da kazanacaklarını u
muyorlardı. Fakat Fenerbah· 
çeliler, rakiplerinin kuV\"etinl 
bilerek temkinli oynadılar ve 
misafir takımın bildi~imız a· 
henkli tempo) u tutturabilme· 
sine imkln vermedıler. 
Yukarıda da i aret ettığimiz 

gibi, sarı • lAcıv erli il er saba
dan ı;allp çıkab'lirll'rdi. Fakat 
T"I safır takımın kendisinı de
ğıl, ~an ını :ı; enem~diler. 

hayretle baka kalmışlardı 
Trenle 'l\lr.rsılyaya oradan da 
Habrşistandaki }eni isi basına 
gidecekti. 

ç~ .. REZZ~N ..t(.!. Ylf'M~N 
ı 

Carlo Bolzanlye nit hafızam 
da kalan son hatıra; neşeli, fa· 
kat enerjik yfizli, şen kahk3ha· 
ları ve şakacı ta\TI ile vago
nun penceresinden c&llerek bi· 
zi selamlaması ıdi. Yalnız kaya ve kum... Sade 

ta ötede bırkaç dikenli çalı ile 
) amru :rumru bir iki mimoza 
fidanı var. Daha uzakta bır be
yaz minare, pas rengi damları 
ıle bir iki tane taş bına ..• Hep
si o kadar ... 

Ay etrafa parlak ı ığını da 
saç a, yıne Habes hududunda, 
Sudan çi:ilünUn tam ortasında 
ki bu yarı bedevi kö~ den baş
ka neyi a) dınlatrıcak?. 

* l~çUneU kahveyi içtilJ'I, Ule-
ye benzben cam fanusun için· 
dt>ki mum tlıkerıınrk üzer~ idi. 
Siyah fitilin kalıntısı biraz 
liittü, s!l:ıra söndü. Uşak baş· 
ka bir mum getirmedi Gök ~U
zUndc yük elm's olan gümüc 
renkli ay, kayalıkları \C çölu 
a) dınlatıvordu, Etrafımızda o 
kadar çiy ve acaip bir ışık \'ar. 
dı ki rn iner bir azı bile o
kunabllırdi F~kat buna rai!!· 
men, ,·ine etraftaki ke~lf t:öl· 
geler ve alaca '<aranlık her ~
yi brtüvordu. 

* 
Çok iyi bildi~im bu ylizU 

dıkkatle tctkık edil orıım da 
Adeta tanı\ ıımıyorum. Bezı::ın. 

Bir saatlenberi orada otunı· 
yorduk. Uzun zamandanberi 
görmediğım çocukluk arkada
~ımla, garip bir tesadüf netice· 
si olarak bu çölün ortasında 

l eniden b ıluc:muc:tuk. Oikkat 
le Ye merakla Bolzaolye bakı- neşe i~. bıtk.in, lıdeta ihtı}:arla
yordum. Şu bir kaç sene içinde mış bır halı var .• Halbukı ne 
ne kadar dP ı~mişti! Kendisi· k. d~r. ge~~ ne ne eh ne c: k· 
le en son defa dort sene C\'\ el lı ıdı. Gozlrrınln frrl kaçm.ış, 
Nice'de buluşmustuk. RütUn dudakları kısılmıc:,. a~ının ıkı 
gunU ve geccvı beraber eğlene. tara.fını ıkı .derin çızgl çerçeve
rek geçirmıştik. lcmış, ren ı solmuş, saçları a-

~armı s ırtı k1'11burla mıc, rl· 
Cari o sabahleyin erkenden !eri titri) ar. Maddi ., e m§ne\ ı 

trene binıp gidecekti. O saate bir çöküntü bir ~ıpranmn hali 
kadar beraber içip eitlenmiş· var. Ya amağa tak tı kalmamıc: 
'ik. Bir arkadas grubilc brra· gıbi yorgun ... Halbuki Carl.:ı 
berdik. Hepimiz istasyona ı::i- hl'ntiz kaç va nrla" Brnden •k' 
dip Carlo'Yu gedrmiştik. Her· ay bil likUır Demek ki anra!t 
lres son derecede ne elıvdı otuz dort }acına basalı üç ay 
Fakat Carlo'da hepimizden Us. olmuc: 
tiln bir neş'p vardı. Vagona 
maske.,! v~ "'CE' af1>tile bin· 
di. Saçlarında ko frtt er o· 
muzlarında serp n• nlPr \ardı 

O Karnaval ı;ce b tun 
şr"llık lşarctlennı P" nrl t 
şıyordu Diğer okular ona 

Acaba ne oMu., Onu bu ha'ı.
grtiren nedir' Her halde b•r 
evler geçtı Ama ne., Bura; 

l!E'ld 1" m andınb ,. hep bu ı;ı 
ali sorm:ık i füorum 

<Arka ı nr'I 

1 
l 

[. 
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( İKTİSAT VE PİYASA ) 1 

• durumu 
Bu yazımızda gcçcıı h.ıfta f. bu milddct zarfında ellerinde r,: 

tınd<' mühim olma ı gercktıgı stok bulunanların bu stokları pi ~ -----
hald<' o~ lece geçi\ rren hır M- yasaya arzetmeleri gerckirdı. Hal 1' 
dı e ılc muhım olm ma ı lııı.ım bukı boylc bir harekele pıya a
geldı 1 h ide .> pılan gJrullu ı- da kım~c taı arından tcve uı e
le bırıncı plana çıkarılan dı er dılmemiş, tuzli~un ncşrı ı!C' bır
bır hadıscdC'n hah etmek ı lı~o- lıktc de feryatlara ba Ianmış-
ruz t~ 

OR 
TAKBtrf, BORfü\~ININ 

13 Aralık 1952 Cumart~l 

Sc ız ed ıı gt>çı~tırılrn ha- Dı er taraftan gıda m:ıcldcle-
ci sc .>eılı mail r hafla ıdır. ri şimdıyc kadar başıbozuk ve ~ • 

H lbukı m..:mlekctın ınai kal-, hakıkatcn müstehlik sınıfın sag- ~~~ ~r::aız Frınrı 
kınma ındakı rotu kad r do\ ız lığını tehdıt eder ekıldc imal 100 L.rtt U.80 U.SO 
me\ cutl ı ımızın hakıkaten azal- olunarak pı) asa) a ı.uı ulmektey- 100 ı.,. çre Fnn:ı fJUa u.o:ı 
ıiı ı ~u zamanda ~eril m.ıllar haf di. 100 Flor " 73.68.40 '73.65 &O 
t ının çok ı::rnı bır kılde kut Tuzuk. hıç hır kaıdeyc u.> ma-
l nma~ı \e bu \C ılc)le halkın dan imal cdılegclmcklc olan fi
) erlı malına rağbet clmcsının tc da maddcleı ıni zabtırapta sok-
mını ı::erekırdı mu tur. 

100 Belçıh frann 
100 Drahm1 

ti 60 s (;0 
1.676 1.STG 

100 Cckoılonlr tur. S.50 5.SO 

100 lneç Kar. 5.l.12.SO tii.12.50 
Scmbolık nıahı) ette olmakla Tiızuk ahkamına a) kıı ı ola-

hcrabcr eı h ın llar hafta ınııı rak clındc mal hulunaııl:ınn bu- ESUAJI \'E TAllViLA r 
lıılha sa b zını gıbı mamullerınl nu ıı;aa etmcnıelerı liwmdır. 

1 
% '7 J'.\İZI.1 T ,\RVİI.T.ER 

daha ıı de ıthal olu ılc tc- Şımclı) c kadar, m:ıı: u ) :ı •, Eı•u _ E unım 1 Z" : ~ 
mın eden mcml krtlerdekı oııc- )ağı alınını )Ogurt ı~mı cısmı
mm1 ınkfır ctmc)c ımkan )Ok- ne U.}mnyan kasaplık ha)\311. du 
tur ra dura bozulmuş ) umurla 'c a-

Sıns - l rıuı:um :: • 7 
Hl ı Demı folu I 
ıııı~ D .mılu il 
M t :ı.ıudataa T 

.. 1 "I) 

) rlı malı kull.ınm.ık hır ba- ır gıda maddelcrının tı mı mu. 
kımdan hır s.ına) ı ınkıc:afı me- bık goslerecck ebeplcr olma~a lif ı Mıldafu JT 
elesı olmakla beraber dı er ba- gerekti... lı ııı ::u dafaa 111 
kımdan "e belki daha ı.l) adc bır '.lüzu un mcı t:'fCte girme ine lI ::u dafaa H' 

hl~k 1 d k d Ziraat Bankuı I :!.!.60 
a ö mevzuuc ur a .• ·a ar atı ı tamamen kamufle 1 :: z.nat B 11 115,,0 

.ıc ela bu un bılha .ı ) unlu cdılcrck "apılan bu madclclerin 
m n uc.ıt san )ıınde hakıkaten but:un kullı)ctli mıktard:ı ı;tok- % 6 FAİZLİ TAR\.İLLER 
lftıhar edebılecc ımız bır ı;evı- ları oldu und n ıka)et cdılmck 
} e)c uln mış olmamıı ragmcn tcdır. 
h la Jn_gılız kuma \arına raı::- Herhalde, ı;ıda nuıdclclcrinl ta 
bet edılclı ı gortılnırktedır. mamcn zabtırap altına alan ye-

Jı. ahlak me ek ı olarak ni tuzu~c yapılan bulun itiraz
ı ret etmek i tedıgımız nokta ları ka:\'dı ihlı~alla kar~ılamıık 
burasıdır. gerekliği kanaatındr)ız. 

Yerlı malı kl llanm ık mem- T \HVİI, 
lrket sanayunın k lkınmasını te FİYı\11, \RI 
mın etmek ıçın b.raı. fedakarlığa 13 :ııalık cumaı le ı ,slinu kam 
katlanmak. mıllı ckonomının kal bıyo borsasında mmımelc gorcn 
kındırılma ı ıçın hakıkaten pro- tah\lllcrın kapanış Iıy Harı a
paganda ınn muht:ıç olduğumuz §ağıda sosterılmistır. 
bır husu tuı r 5 f:ıizlı 941 l>. J>. Y. t K. 

\' e a ne k ~ eı lı malı kullan- \'. 11 O 25 lıraclan, 951 ıstıkrazı 

1os1 D. T'o a vr 111 :s 
Kalkınma l 11' '15 
Rallı:ınm& II 114 9 
ı:a Junma ur 11":? 9 J 

J9tl! tahT II 1 u.11 .. 

lllt l ı kraıı ı 114')~ 

l0t9 Tahn'. 113.70 

% 5 FAİZLi TAHVİLLER 
Ernnl ~4.00 

tl..Tam :re 1 l O'J~ :4 75 
İJ.Tamı:r ' lI lI dalu n' 40 
hra in ı 9U D.Yoln V. 10':1.'15 
1!.I 1 TıbT. 110.70 
l'l".? Z ll JII 

ma\a alı tıgımız zaman, mem- 11~70 lıradan, 
kkct na)I nın h kıkı inkı r . o 6 faızlı kalkınma IH 112 lllt:ı TahT ll l ~ ·s 
'olun gırece ını orcce ıı. !ıradan, BA!\1\A IlİS ELEHİ 
• 1 okı:; kulanmak ıçın yerlı ma 'O 7 faıı.Ii 941 D. D. Y III. ıı.:ku Ban.it 
MUll rımı ın ınukemn el hale 25 lıradan, M. 1\I. I. 24,70 lıra
ı,;elme ını beklryccek olur ak bu dan, lI 25,45 ]ıradan Ill. 25,40 
beklem mız..n ~onu bır turlu gel !ıradan, IV. 24,45 lıradan muame 

Garan i Ban\;& ı 

:ta Bınbsı ?:. 
Yapı Xndl tı. 

nuvecrktır le gormuşUır. 1 T. T caret 'B 
(). ,\ nlan Cımenıo 

'\ erlı m Jı h fta ı sadece ılk D -- - Sark De~ı:ıenlcrl 
okullarda kutlanan \(' çocukla ıs memleketlerden o maulı 'B. 
ra l erh malının kullanılma ı lu- , Oblı;u1on Aııı! 

wmunu beJırten konferanslar ·nı G ı f ki "ff .-:. 60 hıa • A.nd. 
rılerek atlatılan bıraz da luzum e en e 1 er rARfS BORSASI 
liUt hır mera ım hahne gelmiş LTIN FİATI 

("arlo Kurh 
bulunuyor. 'ia Rapicio 6, 
Halbukı çorııkl ra :,rrli ınalı 'Jriestc (219>-iT 1,1 i\ 

kullanmanın luz:umu hakkında B~uk mıktarda ı~ı cıns be~·aı 
konfcran \erm .. k bell..1 de en odun tala ı Jhraç cdrbılccr.ğıni, 
ı;onra dııı;ımul Cl'k 1~ ol 3 ı:r be\ a odun illıalatçılarımızla. tc 
re ktıı . mac; etmek ı tedıgını bıldırmck-

Çunku e\e \erli ın.ılını da tcdir. 
A nupa malını da getırccek olan • tottcr lndu5trial rabrics 
çocuk de ıldır. 1441 Broad\U)' 

Burada propaganda .>ollarını a •ew _ York ıs ~.Y.-U.S.A. 
raştırmak mc\Zuumuzun dışında ı-·ırma5ı muhtelit eıns navlun 
kaldığından, ekonomık kalkınma kumaş, sun·ı ipek, ipek, pnmuk
mızın sa lıınabılme ı ıçın )erli lu , 0 )unlu kumaş imal ctmek
malı kullanmanın \o ~erli malı tc \c ilgilılerlc temas ctnıek 
hafta ın ı ço.c daha fazla önem i tcm('ktcdir. 
'crmenın laz.ım oldu una işaret 
ederek haftanın ıkınd hadıse
une gerıyoruz. 

Koparılan ı;urultu ılc bırınci 
plana çıkarıldı ından yukarıda 
bahsettığımız hAdı e, gıda mad
deleri tuzu udlır ... 

Hakıkatrn gıda maddeleri tn 
tüğllnun ne rı ılc bırlıkte pi 
uda, tuzu c uv un mal bulun
mayac ı fı:,atl rı ,>ukseleccğı. 
elde tuzu e uym )an kullhetlı 
mll\darda mal bulunduğu balon
ları bırbırı rka ına uçurulmaya 
ba~lamış bulıınu\or 

Fılhakıka. hatta h"nu• lüzlık 
tartlarına ıı~ madan, fı) atların 
'uk elmc 'oluna ı;ırdı ı gözden 
ı acnıamaktadır. 

t°akat elde tlızu c U)mayan 
tok buyuk stokların bulunduğu 
iddıasını mulıtelıf bakımlardan 
kabul etmen ek ı:rrc ıvor. 

~e _ Slıippers and Trnders 
Pl). Ud. 
325 Collins Street 
Ielboumc-1\ YUSTURYA 

Fırması Uıkcrda almak isU-
~or. 

Sol Jılraıl 
2459 Forty - Third A \ enue 
San Frand co 16 -
cALironNiA 
Naylon çorap ithalAtçılan ile 

temas etmek istb or. 
Jo "il and Compaııy 

wi;t rloor. Camar Road 
- Uonıbay - irs DİA 

'.Firması her ncYi Hindıstan ba 
h:ıratı teklif etmektedir. 

rritz J.is auer 
• rt. l'edc tras c 38. 
Kobcnha\ n K. - İ VEÇ 

(1) J;.'.Jo alt.n 
(6) Dolar 401 FR 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZL'l:.'R 

Turkia&cuıı l o 1 
f; ,. J:fe .. ı r 
D •u <!k 
llo'ır ~'elı: t 4-3 4 • ~ 
Dolu :X. Y, 4;.l 4•S 
lnıtre Fr. lH 115 

BORSA HARİCİ ALTJ ' 
FİATLU.I 

Cnmhurl1rı 41 ~o 41.50 

:Re:at ·~ 1() 
48 00 

l:ent :tl:ul ' 10 45.lS 

nlmit 4100 43.SO 

'ahit 41.00 '-1.SO 

Aziz '-1.00 •1 ~o 
Gulds B'.olland& 3:140 ı;:ı.so 

1ıı.ır iı lıruı sa.o:ı r.~ :ıs 

İıtiOı: Vlktorn 52.S) %.75 

~ apob'on .ıo.n 4100 

B, lloros 41.10 41.25 

tnlcre !'nlı;i UiO '1.60 

KÜLÇE ALTIN FİAl'LARI 
Denu• l!UI 618 
l!eltslko ~ l T 620 
Elandarl 616 616 
Ytrllıl (1000 =.) fli5 616 

ALTL'l BEŞİBIRIJ:KLER 
C"umharuct 
nuat 
H&mU 
Aıb 

Valılt 

:o:ı oo 205.oo 
860.00 ~60.000 

:110 00 211:.00 
:ıs,.oo 266.00 
:54.00 ~cıcı.oo 

D. '.R. A. .6.Jıııu 

Firması her nen hurda ve ku· 
pıntı demir almak istemekte· 
dir. 

Ev' 1 cmırde tuzıık 1 5 :ı) ,,..,_ 
\el ıntı ar ctmıı; oldu u icnret ve Zahire Borsası 
ihracat durumu 1Z.12.195Z 
12 aralık cuma gunıı 'fıcaret 

Oda ından F. O. B 969 9<>2 li
ra değerındr 25 de• men c şeha 
drtnam!' ı alınmı tır 

Bu arada \iman' a' a 9660 lı
ra dcğerındr 303 kılo"ram ha
l!ırı;ak, 46801 !ıra clC' erındC' 34500 
kılogram ı · fındık 145600 lıra 
değerınde 40 ton ) aprak tu
tun. 

n nımarke a 12396 lıra de C'

rınde 50 ton fı . 5S:'i" lıra d -
rrındr 4 ton ıç fındık 
Fran~ııva rrno lır <IC' rrındC' 

4:5 kılo .. raın ba ır k 75J1 lıra 

d erınde 10 ton kaba çckır
de~ı 2.1660 lır el erınd 4782 
kılo ı anı tırtık 

1 \eçr 162.> lır d crındc 80 
adel çalpaıa, 

Hal) ll) a 3G~GOO lırıı dcı::erin

de 1200 toıı pu lav, 28 bın lı 

ra de erındc 200 ton hurda de 
mır 16400 lıı a de erınd 100 

ton·kepek, 
'\ unanı tana 2964 lır d crın 

de 3800 kılo ram taze b !ık ıh-
ıaç edılmı tir. 

SATI LAR: 

Buğday Ofıs Kilosu 28.88 Kun.ı5tan 
Bu/tday Y. luk& Polatlı • 3:5.75 37 
Bııgdııy SC'rl • 31.37 32 
Bu day Kıulcıı 33 
Kuı;yrmi 30.50 
:Fasulya (tam) • 4ı:; 

Fa ulya <talı) 62 
Susam 107 
Kendır tohumu 145 
Keten tohumu 60 
Yerfıstığı kabuklu aı 82 

la\ ı Haşhaş toh. 69 
fç fındık 200 202 
'rn 70/Dl rand • 2613 3900 
t n CS/75 rand. . 3300 
Raımol 16 ~o 18 
Kepek 14.50 
Pırinç ırık Hl 48 
Pırınr; Beypazar 95 10:5 
D. Pe~ nır ydlı Trakya . 3330 3700 
H. l'eynır ~ anm ) ağlı Trakya • 3100 
H 'Pr\ nir tam yağlı • 3i00 3900 
Sade' ag n. Bakır <>rimıs 615 620 
l(rem ko)un Trakya 430 
A) ('ıçe , ya~ı 178 160 
Z Yag sabunluk 162 165 

't vemcklık 210 
il yemeklik 205 

Tıflı 500 
Tıftık ıra standart 477.5 
Yapağı Trakya kırkım 268 
Yapagı nadolu kırkım 223 225 
Koyun drrısı H. K. ka ap 210 
Sı~ır derısi Enlamura kasap 200 

ı ----------------------------------_.; 

Kadınlar rey veriyÖf, 
erkekler seyrediyor! 

... bir cilde s hlp olmak lst • 
mez misiniz? 
O halde banyo ve lavabonuzda 
YENİ PURO Tuvalet Sabunu kul· 
lanınız l Puro cildinizi temizler, 
besler, korur ... kadife gibi yu· 
muşak, çiçek gibi taze yapar. 
Yeni PURO, gençlik, güzellik ve 
cazibe sabunudur. • 

----~S;l 

~···························································~ . . . . . 
• • 

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

lsviere .. kadı 11laı•111111 

siyasi lıakka 

İS\ıçrede kadınlar seçimlere 
girmek, yahut mebus seçıl· 

nıek hakkına malık değildir
ler. Bundan ~ıkfıycl edenler, 
İsvır;re kadınlarının da .siyasi 
hak sahıbi olmasını istiycnler 
çoktur. i'":ıkat ıık~i fikirde olan. 
Jar da 'ardır. Eksr.rı) et acaba 
h:ıngı taraftadır? 

Bunu anlamak için İsviçre· 
nın en bıt> uk şehirlerinden bi. 
rı olan Cencvrcde kadınların 
re)inc müracaat edilme i mu· 
,afık gorulmüş ve, umbtnİ se· 
çimlerde olduğu gibi, şehrın 
muhtl'lıf .>erlerine, rey ı;an· 
dıkları konmuş, defterler lıa· 
zırlanmıştır. 

CenC\ rede rey verme hak. 
kına malık 72516 kadından 
42.013 u bu hakkı kullanmış
tır ne~ \ t'renlerdcn 3:1133 Ü 
seçını hakkı Hrılmesınc taraf. 
tar. 6346 sı all'yhtıır olmuştur. 
Seçım <lııirclcrı. ılk defa 

~larıık <'rkcklcr,. kapalı idi. 
lçcrt)e yalnıı kadınlar gıri)or· 
lardı Bır dP. gn7.cl!'eıler kabul 
rdılm •lcrrlı Meraklı erkrkler 
rr andıkl:ırının hulunduğu 
hınal:ırı ı karııı"ında oplannra 
gırrnı r ıka nı nrrtıııı~lrrdır. 

~~ 

fJüyiik çoğıııılıığu 
taraftar 

: . 
......... ~ •••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

J\ rlınla r r('y pusulalarını 
gillı hurrede doldurarak s:ın· 

ıtı&.ı kendı cllerı,Y le ali\ orlar
dı . Nctıcc biiytik hır çoğunluk· 
la rey 'crilmesıni istıycnlrrc 
musait çıkm~kl:ı beraber 30.501 Ccncur<le rry Hrm eğe ı..osaıı S.adınlar 

• lctflfJJl;&.:mfj 
1 

rey s:ılıihlnln fıkrini bilclırnıc- sa_yı)orlar \'e 511 lıiiknıe ,·arı 1 Gazetelt'rden çoğu 
---·------ - mcsi dıkkatc şa~ :ın giirillmii • ) oı laı·: Kadınlarımız ı;i) asi Cenevre kadınları!ı> 
J .. \KSİTI.~ çora n tiınur makıne. tiır Gaıcteler ıınt·cn · k t" tı k ·• · 

D kt Çtı'l'U1' C ld S z h • " · ' ·- 1 ·.,yı 3 1 a • ı,tıyorlar. ·''azılar .~azınışlardır. 
o or ' ı • ·ar. 11 

• leri satılır. Bllnıiycnlerc ögrelı· •-------------·--~~~ 

.;,,'OOKTOllLAR 

rcvl miltchas ısı. De)oğlu Posta lır. Schclli ı:cyoğlu Tlinclba~ı 
Sokak, Tel: 43353. Galtpdedc 23. 

AinI. - si~l!t llASl't\l.ı\· T KSin.ı: otomatık garantili 
RI alkolıkler, ;oksıko.manlar, 1 lngllıt pıkapları satılır. Selvellı 
f'clçlılcr Duman 1 eda\ ı Khnlgın· B. 0 •lu Tlınelba~ı Galıpdedc 
de )enı u ul \<' rıhazlarla tcda· g 
\'l edılmcktcdır. Bakırköy lncır- 23· 
lı asfaltı No. 51. Telefon: 16 • 
184, Muayenehane: Fatıh, Fev
zıp:ışa Cad: 2:5011. ı::.UL KÇi OSMAN SÜSLU -

Her nevi enılAk alım ve satımı 
Telefon: 29!174 

UOZI\ lll' ımı.AKi~ - Halıç· 
tckı son kal:ın 3:500 metre fabu· 
ka arsası. Telefon: 83532 

r hu u 
muhafaz lr 

p 3 

sm llAN NAKJ.IYJ\T ı.11111. 
TCD Galaln ambarı: Tel· 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

9 l "IL ÖNCI: Adanada doğan 
Seyhan Ambarı busun 9 şube, 
30 neentası ıle m mleket nakli
yat lıizmetındcdır. 

nozKum· mıLı\K - İpotek 1 S'A~LAM 
uıukahıli 24 saatle parn yetişti· Y 1.NLAR 

OAYANllCU 
ARKA 

rır. 'l':ıksiın, Abdulhakh§nııt, - ~.-:ı._...,.. __ 
Tel: 83532. 

SATlllK ES Y.f GiYiM w.E '/ASI. 
• • IİKAl'ON KO 'U iUA cihaz. 

B \\:r\ Lı\h \ l u.sAr - lngı. ıarı mücsscscniz.ın, hınaııııın en 
Iı:ı: na~lon kadın çor~bı 375 ku-ı kıymetli c yasıdır. Y. Kaldırım 
rusa Mcndılcl Sınıonıdc. 79. G.ılat,1 • 

'.l\IEl\'DiI.Cİ si:\ıo~i - l\Iahmut 1SA'ı·u.ıır-no'.'I: 1 GE~ l\IAKINE· 
paşn Dılberzade kar~ısı Kuçuk Si - 100 mılıampcr. Telefon: 
çoraptı l1an No. 20. 45400. Saat 16 - 18. 

sesi MASSEDEN 
TA6AN LEVHASI 

. HALDA PORTATiF DAı· TUtZl'de ı marlama clbi· __.,.,,~~ 
se. palto, trençkotlar 8-10 tak· ~ 
sıtle. Tel: 4'.J267. şoronu:ırn ıu · JDI, _ A· yeni hafif siklet Foclt mamulatı 

. lmerık.ın ha ır döşemelcrımıı 
GOl\tr.ı;Kct I>Al\'1~ le ısmarla·Jgclmıştır. Türkiy de Mümesslll 
ma gomlck, plıam:ı 6 taksitte. l\larııııççular Iltı) ük Şi~cci ELi BURLA ve Ortaktarı 
Beyo~lu Parmakkapı İmam So· han. 13. 

Galata. lıtaıtbul - falcfon ı .. 4766 k:ık 4. 
N O K 'I' A I, .\ 1 A 

RENK 1111\G \ZASI nı unutma- 1 Yazıda kullanılan işaretler 
yınu. Egcr il ı \c ucuz 'binmek il erke c lazım 
istersenız. ı Kanaat Kıtape\l 2:1 k. 

1 lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. B~k. llônları 1 ____ _. 
i700 kılo koyun <'lı kapalı zaı na G Ocak 1953 salı saat 

10 da O ip \ 5 Al. Ko. da salın alınacaklar. Kilo u 100 ku 
ru~ g ıcı lcmınatı ll<ı5 lıra- dır. Şartname' 1 Ko. da sonılu 
r. Tcklıf mektuplarının 1halc s.ıatinden im saat cvvelıııC' ka 
dar komisyona \crılmcsı. 09113-4663) 

800 ton hal~alı kuru ol pazarlıkla 10 12 195.! saat 16 da 
Ka~scrı /\. . S,. Al. Ko. da satın alınacaktır. 1'ııları 120,000 !ıra 
kesın temınatı l4;ı00 Jır:ıd•r. Şartnamesi Ko. ela ve o •ledrn rv
\el Ankarıı, lst. Lv. A. ıliirı kısmında goılılür. (46D1-10534) 

* J>auıılıkla kc f 'e ~artnamesınc UH:ıın Aııkııı a L.,:. A Yıyc 
eck Anbaı ında kurulacak ıkı baraka ve bolmc ışı ~ aptırılacak
tır. ihale ı 24.12.1052 çarşamba saat 10 da Ankara Al. S. n. 4 
No. lu Sa. Al. Ko. da )apılacaktır. Ke~ıf bedelı 21777,06 lua kc
sın temınatı 3267 liradır. Isteklı!crın ihale guniınden uç slın 
C\"\ el (ta'ıl glınlerı harıç) K. K. lnş. Gr. Bşk. dan belge alma 
ları Hizımdır. Ke ıf \C sartnamesi Ko da \C oğleden e\"'el lst. 
I.v. A. lan kı mında gonılur. < ı712-lll:i!l8) 

,_[ ___ ..... 
AYDA 10 

12 • l S Lira Taksitle 

Is rl ibis 
Palto - Pard 
Manto - Tayybr 

hazır 

Trençkot Pardesü 
İhliyaçlarınııı en uygun 

fıyat 'e şartlarla 
Selahaddin KARAKAŞLI 

l\lüesscsesindcn alabilirsi· 
nlz. Mahmudpa~a Kapalı

çarşı kapısı yanında. 
·cı. 18. 

lil•------·-

Amer!kan Export Lines ine. - NEW - YORK 

E X TON \'apuru liınanımııda olup 
16 Aralıkta 

NEW - \
0

0RK - BALTt~ıo~ - FfLAUELFİYA ve sos 
TO~ limanları itin eşyayı ticarıye alarak hareket edeeektır 
Fazla tafsilat ıçln Galata rahir Han 3 llncü katta HA VRf 

ARAROGLU ve Ssi na ır.liracaaı Telefon 44993 2·1 



- 15 · 12 · 1952 ----------------------------------------- V A T A N 

l{o :an A. S. lmzasllr, dil meselesine dair bir mektup ıl· 
dı ktupt denlllyor ki: •Tıirkçemlıln ramerl var 

llııd r ) ok mudur? Vıırsa bu nn neden ria et tlmhnru1'.' 
\oka nrden bir gramer )apmı ·oruz? ıtl e soruynrımnur ''" 
cunıı 1 rin ter kurulmasına itiraz edb·orımnuz. Bu \871 ureri· 
~e epe re du undiım, fakat bir tbrlii ·işin içinden çıkamadım. 
.u ıe pi &ize müracaat eılhorum. Türkçemlzln hlr grame· 

rı \ardır \e nn rl \et etmekle mükrllefiz. Fakat •\'lir ahı· 
•Ya:. ı hl klı e haline gelml ters rümleln \'Ok mıırlur'.' RU· 
~u •abalı:u rnr!• ekllne çtnlr r.k mAna df!ilılr ve dlmle 
ııv,eıı J kubrder. O halde ne .)apmılıT· 

Dıl 1 lrrlnl prk hl bildiği anla~ılan okuyurumuı ., ur a· 
baı \a!. misali ile nazik bir noktau dokunmuştur. !lilirniı· 
~ h:ıkıkatrn bunun gibi klişe haline gelmiş riimleler nrdır. 

en de, fada kunet Hrmrk için, rümlryl 1er kurmak kıp 
ti 'or. Ilir l\ı!>ım muharrirler, edipler bunu ,·r.rinıle H~ u ta· 1 kb apı arlar, fakat çtı u hn ıa,·a klpılıyorlar. fştf! hirkaç 
hı s 1: ı\claletsizliktir butıın ıstırapların sehf'hi. nf'rfrn kııll11.· 
~ 'or o sozu. r.uneş doğuyordu Çamlıcanın arka ından, paur· 
k ettiler çeki~e çeklse, kim yazmıı 11 raporu bih•mr.yf7. ora· 

s.nı ... 

Gazetelrrtle, dergilerde ı;ötlerl !iaıırtan. kulağa hnı J:f'lml· 
>'n bu tal'lıla cuınlelere ık sık rastlanı ·cır. Bunların \'anınrta: 
•\aın,ın bir adıımdı o, neden onu oyle yaptın sen, d~k tabla· 
daki t:ıpon malları, ut sata bildiğin kadar• gibi \'adırııan· 
hı} 'lcak cumlelrr de 'ardır. Fa kıt bunu ·alntz muharririn 
e'kine bırakmak do ru ıtr. ildir, bir kaidl'! .,, bir u~ıılt bağ· 
kJl!ıık J mdır. Bo' l mııblm bir kararı ,·rrert'k de anrıık A· 
ad midir. 

llemen h r memleketti' bir akademi vardır 'f' dil bah~ln· 
~ıı l'n bin uk otorite burasıdır. Bizde, akademi ihtivarı iıtedtn· 
'rl kabul cdılmrkle beraber. ıimdi e kaılar hıı hn~ıı ta bir 

ld ın atıl am tır. Dit urumu akademinin yerini tutmaktan 
:ı kt r. \ a lacak I'' akademi hakkında miimkun nlılıığu ka· 

1ar çabuk kar r \ermek \e ba rekett geçmtktir. Dildeki an aş· 
nJn ancak bu suretle onu alınabilir. 

Enis Tahsin Til 

B b k f "h D p d . . Alt d . 1 BAŞMAKALEDEN DEVAM aş a an, arı . . evrını « ın\ evır», --------------.. 
olacak yazacaktır, dedi Basiretin feryadı 

<Baıı 1 incide> 
<Bı~ı 1 lnrlitc> ı siyle kapılar açıldı \C dö\iıler· \lbı '"<'rmı,ındl: 

büyuk kU\'\"etl i§te buradadır \C le altınlar erime e ba~ladı. Beş. «- Hata )apmamak için, ha· 
bu demokrasi yoludur. Bu, parti \ uı kfüur mih onunu onlar erit- reket fı dunn k lhınıdır. Sen 
mlıln hayatiyetini ,dıinc nazaran tilrr. Biz<' yalnız 220 milyon li- iş )ap ta. "liUle elli i geçmf.'mek 
Tllrkıyenıizin bugiın nerelere U· ralık "ir kıy mr.t bıraktılar. Brn iizPre 3 apaca!ın hatalara razı· 
laştığını göstermektedır. o zıınınn tenkitlerimi, memlrke- yız.8 

Vaktiyle herkes bizzat kf'ndi tın arı:etti~i umumi tahlo içincle Roo en•ltln kendilerine muka. 
i indi' dahi şr.vksiz \e gayretsiz· ) :ıpmaktaydım Buttcdcki ~atı- be lesi 0 , le olmıı tıı: 
di. Memleket Jşlrrindr J e, kcn- rım f:ıo;lı ancak 110 mihcın d •- 1'e rkkür derim. Yüzde 
dı iradesinin lahik olamıyara{h· 'arında idi. rorclarımıza fı;e her otuıilan fazla hata :> apmamağa 
nı bildiği için alilkasıırh. Jlııl- rnr 300 mıh on ilave olunuyor- çalı rağım.• 
buki huglin \"atanda~lar, vatan- du Bır taraftarı da altınlarımız Tc hlzat ,e te 1 atı \e ~epu
riaş olduklarını öğrenmiş bulunu idivor. i~tıklial iı;ln iımit vere- ni ikti aili JıarckPllcre hamlı ı 
'orlar. HP.m umumi i ler<' dort "<'k rn ufak ışık dahi .ı?riz[ıkmii- nok~an olan bir m<'mlrkrtte ce· 
elle sarılmışız, hC'm ÖC' müdaha- 'o.-riu O zamanki tenkıtlcrimdc. sur , e atılgan bir lıükıimotin 
lr <'dılemiyecegini bıldi~ımiz kf'n muti ka, b ı altınları hiç olmız- hal ırlı irraata mukabil, turlu 
di İ5lerimizc şc,·kle hakmakt:ı ı;a 'ıırınki iktı di durıımıı ı dti- turlii halalar da ) D!lma 1nı 'e 
rız. lerkczden grlC'cck <'mirli'- ~C'ltrcrlc !:f'l lrre ~atır!'l'ık lazım- ortalı a hlr uranı bir ıözle ba· 
re intizar 1>rlen millet bugun dır, drmi imdir. Bu.ı?ıin i~c.. trak kan tcnkirlçlluc, llmiı tAriz. hı· 
,·oktur. Ruı;ıin hrr sahada kl'n- tör, makirıe 'e di er islıh.5:ıl fı- ı;atları \ermesini tabii diye kar.

1 
dilığınden gayrcllrr ııarfC'dC'n, lf'tll'ri ı::dıyor, i~livor: memlc•kl't şılamak icnbeder. 
fahrikalar ve f'Serlf'r yaratmıık rihıı1lıın1\•or w• imkıinlar durma- Runun haricinde olarak, De· 
tein çalışan şevkli \'ctandaşlar dan artırnr. Biz tezg:lhlar kuru- mokrat parti iktidarı, tıırlü tur· 
rardır. Dtln ile hııı:ıüıı arasında· voruz. Onlar altınları çııputa, he- fii saiklP.rin mah ulıi olarak fa. 
ki hu mııkayf' " nrticf'sinde hur ZC' verivcırlardı.• hiş, ağır le mazur goriilemb _ 
r{yrtin nP OİİyÜJ.: \'(' kıymelli hİr Bıışb:ıkıın Otılldan SOflr.I İthalat cek hatalarda da bUhlllnlll tur. 
cevhrr cıldui!ıımı anlıyoruz. F.- \'<' ihracat 'azi\'rtinrirn de b:ıh- l'akat bugün itin mühim olan 
f!r.r bö~ le olmasaydı asırlarca O· setmi!: ve df'mi~~ir ki: nokta, J)~okr t Partinin bir 
nun rıeşinden koşulmaz, onun İ· Buı:iin ith:ılfıtımız ihraratı- intibah "~ b lret denine nr· 
~in hıınca kanlar akıtılmıızdı. mızın iı•tUnd.,dir Fakııt ihraca mı olma ı, bulun hatalannı 
f'erdin olduğu gibi remhetln de tının: o kadıır hUvtık ni•betlerdr ı::ornıPıoi 1 e bunları memlelietin 
~i~tiln !11e!ekatı hlirrh·rt havas1 ıırtıvor ki. ihracat r.ıkamlıırı it- i) iliği namına duzellmeğe hazır 
ıcınde ınkısar eder. DUn ilr. hu- haliıtınkılt'rl kcılavlıkla ge<;c('(!k, f hulunması\)ır. ı; er muhalefet. 
siln arasındaki tezat istr Tiirk o zaman ııltın \'C' dö\•jz trrakiim iktidar ihtira h le değil mem· 
v~tanının muhtaç olduğu bu hür rdC'crkrir Biz ~~rıları ~aklıl\·~C'al\ lekctin hiliğini arıımnk 'emelilP 
rıvet havasını bulmu5 olmasın- mı\ ı1? ır.ıı~·ır. \ ınc rnl'ı>ılrkrtı do hareket cdl,}on;a, hrllrrn hi ni 
dan doğmaktadır. nntmak 1çın sarfeıtrc<'j!iz. lcr- )et istidatlannı kola,Ja tınnası 

Bayar' ı 
bir adam 

öldüreceğim, 

y~kalandı 

Başbakan Adnan Menderes ko kez Rıınkıı~ının ambarlarında sak , e destekleme ı kan eder. 
nıı•ma~ında orman mcsclt'si Uı:e lamıkta bir fayda voktur. A Hın Krndi hesabına haklı ;ıarak •

1 diyen rinde de durmuş ''c demiştir mcmlrkrt irindr hir ~iilıadrlC' kant ettii!i bir takım meselel;r 
ki: \ ıısılıı ı d~!!il, hrynrlmı~:ı m~- karşılıklı hüsnü nl ·et hl\ISJ 

> <Dası 1 incide J 1 ancak, bu şahsın hayali hAdlse· 
aııtnaktan, Bursa cmnıyeti ta. lerı kendısıne mal eden bir mec 
at n:ıan aranmakta olduğum ıup olması kuvvetle muhtemel· 
k I mıre kaçtım. Vaktiyle Ba- dır. Maamıfih tahkıkata devıım 
~ ır. D. Partı başkanını vur· edılmektedir.1 

Bursa 14 (Husu~l) - Yeni 
şehir kııymakamlıCına yapılan 

ihbar üzerjne Hafız Yakup ve 
radyocu Ömer adında iki $:ıh· 
sın evinde aramalar yapılmış· 
tır. Bu ıahısların Mılliyetçller 
Derneği mensuplarından olduk· 
lnrı anlasılmaktadır. Bu iki şah 
sın Büyük Doğucularla ilgili ve 
daimi surette muhabere halinde 
bulundukları sanılmaktadır. 

•- Ormıın da\'anıza l'eni ikfl. ~adcll'~C' hı~. \asıt~clır. Bo'1_e hı; içiıHle kolı"l•kln h11n .. ıunıır. 
dar olarak ancak şimdi başlıva- ılttı~adı ı:oruş nctıcesincJedır kı. illuhall'fet unu ıta hesaba 
hiliyonıı, l'wn Sl''lrlcrce binhir it~ıılAt \e ihrııc:ıtınıız bu.ı:ün iiç kalmalıdır ki, Ot'mokrat Put 
ihmal icindı> kalmış hir memle- mılyarı ı:edvor. Altın vumurt. iktidarını hat ıar l lrme e 

5
e, I< 

krtte hrr tıırartan feryatlar yiık- 1 'an ta\lı 11 satın. almak, altını Nlen ,..alklcrin ha ında, dtwrl 
ı;clirhn blitün işlrre lıirdcn rl s:ıtın al"l'ııktan r\ l,ıdır . hık ytır:ıtmamıık taahhııdu11e ııtma\·a imkan yoktu. Öl<! van- • Bunlar kf'ramet dr!i~ldır . _f ç kendi nartMnin flıırından 
dan da, sadece sizleri vr bizlf'rl ımkin1 r harrkrtr .ı?r~ırılmıo;tır. len ı;idıtetli ccre\"anlara rağmrn 
ı;ıışırtmak için mUtcmadiven ka· Halbuki bu imk~nları o~lar don- sadık kalm~ır;,. 1,~~-·ımrlır. l)•· 

ra nrşrlvat yarııın bir muhalefet d ırmuslardı. 19 ,9 dıı Zıraııt D~n > iizdf'n mrydana gelr.n iç çar
'ılcml dC'~il, bir husumet Alemi kasının mrcmuıı ıkrıızııtı 3~ mıl- pışmalar, parti tr anııdii hes-,lıı, 
ile karşı karşıya bulunuyorduk. ~ondu ... Bı•ı:ün k.ırı 3'\ mıh cı~ na Yanlıs yollnr;ı gidilmesinin 
İki buçuk seneden heri bu mem- dur. Doı t ı:f'nrde z~rla 300 mıl- amillerinden biridir. 
lckette yapılnn binlC'rec işten bir ~ o~:ı çı••ard•klıın Zıraat Banka. Bugün için iizerinıte dur ra 

1
, 

anr ine bile iyidir demiycn, dl ı ıkrazııtı, hu srnc )Rlnız :zlraı mız m•rftl ...... - h t 
1 · lOO ·ı 1. ~· r. •ıun,.11 ı il ar 

vemiyen bir muhalefetin ne bi- sahada l mılyar m~ yon •:ıı:- bilanço unda. hanfi tardın da· 

Ehven iiatla altın bir TISSOT aati 

ı:\ ıcrenın en meşhur satır fab
ı kalarından bırı olan TISSOT 
muessesesı gayet sık ıcı 'e dışı 
a~ nı mukemmelıyetle olan bu 
naatı sıze fevkalade 6h\en hır 

fıatla takdım eder 

TISSOT butun dunvadakı şohre· 

lını saatlerının da ıklı • 'e has· 
sası\ etıne borçludur TISSOT 
saaılerı anlıman~etı~ \e 1

10111, 

mılımelrf'\ P kad-ir a ~rlıdır 

İS V İÇ R E SAAT SANAY 1 S I A. Ş. m n MAHSUL UDU R 
O MEGA 

-

çim bir muhalefet oldul'iunu anlı )l·ıbı u~m.u~lur. B~ı ~~~ıze J'~rk ha fazla haklı, han!li tarafın dil· 
r:ımıyorum. Benim bildi~ım bir m~ tını~I tmurı1es~aırl n ar ha fa1J:ı haksız olduğu fleğildlr: 
r.ey varsa o da, vatnndaşın \'n Ti.ıhr mıb'<'I ının iıml d~ :ırınTı .. "ke hepimizin müsterek ıı:ın\ 1, hep 
tandac:a husu' melinin, hlısunıct- nı ıınıı ı <'rnrm er ır. ıır • b' d 'k" .,.,_ 

,, k. ı·· il .. b 1 k h' ır en 1 ll\el l'llı:;imiT hnllpri A e· , ..... T General Eisenhower New York' a döndü Evir.rinde yapılan aramalarda 
•Büyük Doğu•, ,serden Geçti•, 
ılslAm Dünva~ı. mecmualariyl!.', 
Arap harfleriyle yazılmış dualar 
\e mektuplar bulunmuştur. Zıı· 
bıta Hı sa\'cılık hlid(srye el koy. 

!erin f'n kötii ii oldıığudıır. Mu- ov u.s nıı 3 n ÇI \ C ımıırsuz ır ortadan knlrlırarnk Titri.: 1 ·asi rap lr rg 1 un us 
hıılr.Cclln bir giin hu halinden mnl>lıık ol ır k tanımı lardtt'. nrz h . . > 

h .. 1.. 1 t' 1 1 1 k . . a)ııtında 11e11h, trmız \'f! fıhrnk. IB 
1 1 

ld ) E. h te 
1 

b nyrılaeağını beklcmektC'vim. nu. u un 1u nr ıer <'r a ma_- ıt~n li bir hau eı;tirmek, Jıkırı <'<'· J • • .. •• k ı ı nr e 1 ı,,en O\\ er gaz:e cı e.re seya a· 
na lnll7ıırcm orman hah inde şu- 'eni ııııra hasmı)oruz. Tıırk köv r"\anln rı- il I I cmı gorucece .Mac ArlhJr son defa kullanmı~ tınin Karede harbı ıerefli bir . . . ,, .. ra .,.a ar \'rrcn s l'll 1 'f '- d k rf 
nu sfü lemrk lstr.rim ki. Orman hı unun uzun n~ırların bağrın- kt"'ırk"" l'"kl" • t 1 k 1... oldu~u lisanla sozunU dınlete- şe...ıl e soaa erdırme - ıçin sa e· 
• . f 1 . . ' un ll •. rı or aı an a nll'· (Pıa•ı 1 incide) 1d1 l . d Kanunu teclisten çıkmak iizl're- dan grlrn ır an ıa1ınesıne rm- makt ' v memiş uzıyctıne dusmıyecektır. ı en ycnı ı:ayret erın sonu e· 

mus. tahkikata girişilmiştir. 
KiitnhJada 

dir. Bıı kanun. çok mUtckamil 1 ni) et ediyoruz. Mucize onun mu- llıı:umet rrlsinl .. 11 dır. Dort Faslı tevkif edılmi~tir. Halen ıac Artht.r srnede ıoo ğıl, fakat baslangıcı olduğunu 
' 1 kt b"I . F' . . J" n ıır.r en b d l ü U R · &o 1 tl E h 1 mı o a<' .. ı ır, ı mn•onım. a- rızr ıc ır.• kiivetçl olduğuna , H'nl bl 

1
• Tunus gan tahrip edildi ın o ar ere e emıngton l emı. r. ısen O\\ er fun an 

Kutahya 14 (Hu 11 i) - Cum. kat muhakkak ki, !:İmdi\'e kııdar Ha h k ~ b•ındn11 ı;onra :ıcaba it;; açmak ' 1 de • lıt ~ ç •1 unus 14 (T.U A.) _ Tunus Rand yaz1 makınelerı şirketınin ılfıve etmıştir: 
hurn et a\·c1sı Saliıhaltin "r· \d olan Yazi):eli ısl!ıh cdccrktir onlnr iklıdarı kaıan al rdı ne ya- turlu tiirlü :.~;:t~er~r ;r11

1; 0e1t~:~ ,ehri garı bug!ın, mıllıy:ctç ler ba~kanı bulunması hascbile bir •- Korcde tatminkar bir hal 
sozden. Kutah~ada Mıılal)a hft. Eğrr hu Y<'nı knnunıın da frnn r rl rdı? dıyc> h r ual ı:;ormuo; ğine ,- h • izi .1 iz tarafından ukı hır taarruzla ta- imalatçı s2yılma'<tadır. !ılac Art- çaresenın tC'mın edıleceğine da. 
dı~esıyle il .. lı tahkikat yapılıp tıır:ıflıırı. krnrlisinl ı::ostl'rrc!.'k O· H• so lrrinr drvıım etmiştir; _ Adnan °7:°nı(rer:~n ~r;ı~Z:,a~'::.et mamiyle tabrıp edılmıştır. 1 hür'ün ılhnir deki ne olursa ol- ır ycw bır ınançla donuyorum. 
)apılmadı ını bugün ısordum. lurı;a. hıç durmadan bunları d:ı - 100 m iyon lırava Burnk ,e selam 1 n:ı n' Bol d k 'Ulusça za~ı:ıt olup olmadı ı sun, şayet b:ınlar Eısenhower t .. Böyle bır hal çaresı mü~terek 

Savcı Kutahyı mınt kasında ta hıh edereım. Uu çok mu ik Iıll t ' el i bina ı~ı ikm~I ıc- o~rchğı fervad;1
1 
:ar 1 :ıa;a ~; hakkında hiç hır mahlmat alı· I rafından kabul edılıp _Kor~ bar bır anlayışa ve ıhtımama \'e da-

tmı hr bö le bı~ tahkıkat yapılmadığı· Omı!\'zıırlııv) akında çıkıı~l:ıl~ •ktolan ~~t<'IC'klC'kr~ı. nbu"ilrn t~ızct~o. bı~:ıf~ k~lnıan.nk r. mllli M-nh~vi ktıv· namamı .. tır. hının sona ermesını mumt.."Un kı ha faıla ıl n gorıişe ,.e sabıra 
t r 1h1>3r \ak! oldu nı soyledı. rman nanununun mı ı ı • ısa- 1 rme mec ur ~e ın ryız, a. ti ı1· k • ı 11 • ıt Dört ki~i ölıime mahkuın edildi !arsa, 1951 deki darbenın acısını ihtısaç go~tEırmektcdir. Snya. 

- - dımız ve halkımızın ref hı hakı- kat 100 mil,·ondan !'iO milvonu- '
1
'e ."" ırml'kl ıç n" ". mı7 'drrln. ili'· k ı h 

k ' ' rnı ' ':ı pma ı u ı~ Tunu, 14 (ANKA) - Fran· cı ıırmı§ o ur. atım hakkında umumi efkara k• A h ' 1 p mından memlekefl' hayırlı olma- nu t:ısarrııf ettık \'c bununla mil 
1
• tt •' •

1 
rk. 

1 
k •• f'lk.rı 1

1 
skıı· 1, C eson lln an reas sını tcm<'nni rderim. Eı;er hu lelin i lrrinc ''aravacak !'iOO hi- c c san ınıa , ıa ı "l 1or u • ız askeri mahkemesi, dun ak· Mac Arthur, son defa Cum bulunacağım bcr ba°'ı bır hl· 

" ' tarın ~a1tılı'"nm•lan :ır. nl<11t~ınn şanı hır polis karakoluna hü. hııriyetçı Partı kongre inde ko tap tabıat1~ le mahdut olacaktır. 'f•ıy ,. • Oyunlarına du .. n kanunu daha f'Wl'l çıkarmak i- na ~aplık Mı! onlara hali~ olan \'(' Tiirkiyrıle karşılıklı iyi ni· rum edenlerden 4 klşiyı bitime, nuştuğundanberi golgede kalmıs Cumhurb.ışkanl 1 \'azlfesıne baş 
J ase ını rin zaman hulamadı i ek, hunu !\lııltcpc Siı?nrıı Fııhrikasını kura ~etle hallrdilmlverrk da\'a hu. 4 ünlı müebbet \e birini de 20 tı. Fakat Mar Artbur bir hal ça lamadan eV\'cl bu mevkiin ver· 

l bin bir türlii iş vP. drrtlerc \'e hu caklıırclı 160 mil\ on liraya bir 1 1 ,. .. Jf h yıl ağır hapse mahkum etmıştır. resinden bahsetmek icın cuma· dııtı sal~hı~ctıe konucmam doıt. 
k•d G d d 'ld • •mn ""nınıta da muhalefet<', ha- et kombinası vaparııkhırdı. İkti- unmar ı,;ını gnr,.ce ı \"e rp 1 & , w & en 1 etlı' ece evam e 1 1 JP birden scvinf'te iz. ,\rap Birliği toplantı)& çağırıldı dan baska b r gün seçmiş ol ru bır hareket olmaz. Hareke-

1 
•·ır husfımetr. crvap V<'rm<'k mec dıın yrni aldıj!ımız zaman bir ec Ah Kahire 14 (T H.A.) _ Arap sa)dı ısmini ga:etelerın birıncı tımdcn evvel seyahatımın mak· 

<Ba$ı l ir.rldel <Başı 1 incide) huriyelinde kıılmıımıza ba~ı~la- nrhi miıhendıs hizden iki mil- met Emin YALMAN Birlı~i siyast komıtcsi ônU· •ahıfelerinde neşrettırebılirdı \'e sadının dınlemek ve öğrenmek 
13 rl ik Anı r a h ıh-ümet letizm, vücut ,.e adale hakimi· mıınız lazım grlır.ı> yon lıralık hır proje yayıma rıa· müzdekı harta jçerısinde ola~an sözleri iç sanifelere atılmazdı, olduğunu soylemı~ım. Şımdi as-

d ldtr Amerıka hal· letı, akroba•i ve Pankreas tek· Daşbakan, hundnn sonra mrm rast isköi. lhı projeler j tanbul Tu .. mgeneral Manas üstü bır toplantıya da\ et edıJ. Cün~. o ~!ın, Pasifıkte Eisc~- kerlerin kendıleıınden bekledi· 
e• crb t !tın taraftar nığı gôsterıleri yapmak; hem leketln iktısadl bUnycsindrki gC' \(' Ankııradıı yapılacak ve 95 mil miştir. ho\\er ın K"re seyahatine aıt i'ıınıı kadar ıyı \'azifelerini yap-

e etik mılletlcri destekle· heyecanlandırmak, hem de eğ· '"cmp üzerindr durmuş, hir SC'- ) on liraya çıkarak Tırı }'akülte- v J v 1 ·ı k" 1 Bu karar, dün, General 1\fu. telgraflar Amerikaya yağmur/ tıklarını soylıyebılırım. Asker· 
.., I 1ır. lendirmektır. Misafır güreşçiler np rwel iki hUtçe ara<ındaki l ;o krl binııların:ı aitti. Kendi \"İlli e uggenera S ıt hammed N.ecıp ıle Kahırede bu· glb~ yağmak"tayd•. ler şıkAyet etmed~n vazifelerini 
0 

1 ri Bakanlığının yaptığı bu cihetlerden bütün ustalıkla· milyonluk farkın bu srne 400 vetln z dah lıncle de orman ki- lunan Surıyc genelkurmay baş· NC\york 14 .. - Kareye yaptığı vapmaktadırlar. TeJ...-rar mem. 
e h 1 milyonn cıkmıs oldu~ıınu kay- ·rnrlerinl gor \Orsunuz. İşte on p • ı d d ı k h tt d ı 
1 \m r kan h lkı mu a ('· rını ortaya ko~muslar \'e bütün rietmlı::. yatırımlar \'1.'rim1i olma ]ar, bunları ap:ırııklardı. Mi\ci- arıs fen o"n u" er ·anı Albay Edip ,Ciç~kli arasın- Sela a en onen ven f'"•-ıhur- lekele kavuşmak ıyi bi şev 

e ın dır. Am rilrnn halkı 1 me$hur Pankreas ınumaraları· da vuku bulan . hır gorUşme ne- başkanı ı::eneral Eisenhower bu musaade edersenız evım/aııem; 
ın ffak olm mm i tıyor. nı. buyuk ba~arı ile tatbik el· ,.:ı huladıkça farkların "'cnrlr-:i ze işte hurada. ıki tutum ara- ticesinde ·ı ı u gün uçakla Ne\-yorka gelm'st 

t t ıd:ır nın m lubiye~i- mışlerdir. ni~betlrrle arta~~ını •nvlemi<; ıı nrlıırt bu !arktadır. Bizim bu NATO'dakl thzarl hazırlıklar- A P B~·er~ m ş r. 
1 

k t . ~~1 ır. "'nrme~P ı:ııdevim • 

~ lı~pıı~~h~~~~~Y!~~~s~~~~'~: E~l~~i gşeacı~~iiy:Oa;1~:pa:·'ak~~~~ kı',·:nı ı;rt:ı~ctaT,n~r~at:\'~~ıt:,~~n ~c~~~t d!~~h: !~~"ı~:P~u':ı;~11'~k\•~::,~\~ ~:~~'.fj:~:~?!,~·k):T:sıri::: ~:t~:~:~~~f ,L~,;::~~;;,,:;;,~~: ~ ~ ~ ( A 
) lıııı dolıır için çalış~r- lngıltere şampi~onu Dale'i ye· "n rn, ıa!kımızın k,.nıli ile c una s z m san e ctmezdıniz \"C genC'J kurmay maliye \'e da, Tunus, Fas \e Filistin me· ----

oluna bıle 10 sent uc· dincı ravuntta tuşla yenmistir. rinl kenrlf r.line ıılm:ıo;ının fey. ve b!zi atardınız Bizim yaptık- bütçe başkanı Tu •general Ham. ·rlekrini gozden geçırecek \'e ISTA~fHll ı 2 3 4 5 6 '7 g 
ek ırerler. Fakat. ?n· Yunan §ampiyonu t.Iiyadis ile zinrlrn rminiz· demistlr. • !arımız. onların 12 ı;ııJ:lık mer- eli l.skit dun gece bir Fransız bu mesC'lelerle ılgili kararlara 15 Aralık 1952 Pazartesi ... , _ - - - -
ı O\lıyecek hır sözüm Fransız şampivonu Montourcy Bash~k~n sözlerine şöyle de- k<'zfnl !l5 c çıkarmak, hıı senf'ki uçağı ile İslanbula dönmüşler· \'araraktır. 12 :17 Atıla ,.e sıronamhr. ıs M ~· _I_ -' 1-""T - - -
Yalnız )eni hukumetın arasında cereyan eden ikinci \'am etmiştir: lıiitçC' i!C' de l!lO YC' lblAlt etmek· d' Arap • Asya bloku ,.e LAiin 'taberltr, ıs 15 Turl:ıilu CPI) ııı ıı11 •• 

'rJ l'drn ders almasını temen maçın beşincı ra\'Undunda ~li- '·ft •-lar~~7" \'apıl:ın hli~rumdladr? ~a li~. nlniirt ı>rnrdC' 2.ctl5 000 .Türkl· kö- ı~ava meydanında "azeteciler- Amerika de, Jetini !~~~ :!ı' R~obn;n'A~::.ırd!~ '~ar~·ıı~.•rı> w - - -'. - -
1 r m.. • . • •·adis, rakıbinin .,0• zUne parma· ""m cevap ''err ım c ınız 'ıını suvunu f! rmıs o aca- .,. N ~ • , w • • 

k t ~ e n• \'\' 1 Il d 1 k R k " El ki "k · k h b k le bir basın toplantı•ı ~·"pan Ge C\~Ork 14 (AP) - Kuzey 14 20 Daııı ,.. caı mar ... (Pi> ı• , • • 1 ı o~lc devam etmış ır. "ını soktuı.u ı'rı'n dıskalı.fı've nırıız e <' ayın ır ı • ~·anı ... ız. r rı ·~ız ·asa a ıra ·mı- ~ ,,.. - • • ~ - - __ _ 6 
f' • ' "k" h k · ,. B · "k k"' ~k i neral fanas \e Ttı"general ts Afrıka rnC'ml k IC' n n kendi Sarlnlar (Pil 1.s 110 Kapan••. • • ~anı d a ç'>k rC'faha karnş, edı"Jm"ıctı"r. Üru"ncü •·e •on ma. ı ·ı ucu srne içındr yapı!nn ic: v:ıeaL!ız. m'U \e ·uçu su ş. • ı. • k .. 

. , v ~ • .. k kit Fran ad ı ki ı endılrrini idare ctmrlerınl te- .Y. - -ı .ı çalı mıh) ız O zam:ın 1 çın 8 ci ra,ıındıında Yahudi Av lrr hak ında rakamlar \'rrdi nü lcrimizlr mrmlrk!.'tln kıı\'nakla- maİ rın yakı;da) ::nııan~~~k ç~I~~ mm içın Birle•mış Iılletlcrde H oo Aeıtıı ,.. S=sı Tutımındın "" - W • ~ - - -
~~ o~ C'r gıbı ın anlar bııe rupa şampıyonu Ben Chemoul, tiln bunlıır \e hunların vanı ha- n ıırtar:ıktır. nütUn hunlıırdıın ,. t-I t _ 

r _ı1ıe. 1 
e) dl~kn de\' el İra· Amator Fransız: şampiyonu Al· c:ında hdaııt1 <'r hdakıı~lıklank.n ç1ıııı 1ş. e

1 
m
1 

in•hin
1 

lı. nı0ıimh karta gtöz
1
terlmiz ~~şk:ı~l~rıın~~nk:n~~fer~n~e~a:~~ A;y:a~~~~,·~::~ı§ ~:ı~ ~r~~: ~li::!er Er•'.:;:n ,:: 1:; ;;~0 1~~:o ~ ... • _ • --9 ~-

a ı ı e a " a arız,. on· bert Falaux'yu tuşla yenmiş ve mıı s:ı arın a yıne ra am ar a c n zr m ;ı:;ı rre c m vnrm- ra. orada toplanmı• bulunan "e· rika memlrkC'llerının mllzahc- ~rırr, ıo ıs Su •ı•rleri 19 so A\' 
nra petrol elır. istıkla· Son Saat. gaz~tesinin bu mnc verdij.iimiz ha<:arılıır, iki buçıı'k nuz. 'oksa trnkitlrrini7. fırın a~ .. ., uııı mnı ... a.ı 19 H G ıar tuaroıı. !!"on 

..... ok eden petrol ek~ık o~· lçın orta•·a 'koyduı.u k•"'A"l da sf'ne icinrlr yapılmıştır. Rir mil- zındnn rıkan rılr\ lrr ızibi bizi ya- nel J..-urmııy başkanlarinın bu ha ~etıni temin maksadhle büyllk llaaı•ı !'akardan ınkılar. 20 H Rı4 cııı • 

l
u mokr l \e a Cumhurı· kaz"nmıctır. 6 u., ' lf'lfn havatında iki buçuk srne knrdı. Cünkll b~~kı altında dl'l!il zırlıkları daha salahiyt!tle şekil· ır ~F"ayr"'t s~rrr•m,.,·e hı 1 amıs· 1o ~aı•'•$· ~o ııo Kıu ,.h r hahu•• _________ ..;.,_ 
rden ı tedı ımıı bir tek "'. ... k . ııcdır? Rıı kadıır zaman, satın a- ~iniz. Dilvilk hir dit vaya sahip lcndirecf'klC'rinl bıldlrmislerdir. tır. astaki son kanlı h~di(r.Jer- rı, 20 ~~ Jhd~o küme fu 1 m razı Stı'iaıı ••·• ı l Gu"'•rd•ıı bir!, 

ar11r, o da ln ıliz sıvasctıle .i\Iısaf~r Pan reasçılar önU· laral!ınız hir manifatura diikk(ı. bir partinin çocuklarısınız. nıı Grnr.r:ıl E•rel lanas. gazett>cl dr.n sonra Aran • As,·a bloku bu 21 15 Rad,.o hafıuı. 2ı ııo ean •o R r •~rn •da•ı, 21 Rtr i'ıiı •· '' Cı· 
1 ı Cltr'C'm lerıdır. İstıkbal muzdekı çarşamba, c~un:ıartr.s.I ve nınııı en,·anteriııi yanma~·:ı, mt"is· rtiıva uJ:r•ınfö harıı~anelerC' "irin lf'rrlen birlnın orduf:u •Bir as nıc·cle hakkında bir karar SU· lnlan. 21 ~5 Spnr hub hall•rl, 22 on lırma 1\) Sıra\: 41 .Aylar1aıı rı. ~ı 

h Pazar gecelerı şehrııııızde üçer ' ,.. k ı k re ti tanzim etmr.dıon e\ vel Gı'ı· P•r•h•n Al•ındatdan lırltılar. 22 qo Bir ncıa · D r ••it.le adı. 6) namto: kumetın nC' yapacağını . . terileri tanımaya kafi s:clmez. çıktınız. Fııkııt hugiln ak yllzlr. ·rr 0 ara bi:zim ourumıımuz Sn·r ıı 7) Gun'rrd- ı b rt, sı A~ıar· 
ı kere daha gureşeceklerdır Jd , 11 · .. ney ·'mf'rıka menıleknfln~Jnın Akordtonla m•lodıl.r. 2:? 45 Habfor n , ec k•ır. ranın emellerine __:___ Fakat Demokrat Parti iktirtai ı ı~ milletin huzuruna rıkacak du- nası ır · • sua nı şoyle cevap· ·" " r dan biri 

" 1 d gorUşlrrini istemtwe karar ''er· :.>'!.'O Xamb ro • Bona T• r>ro.rra'!lbr 
11. et cttıkçe onlar arasında bi J • f f •t.. •• !erini ve bu Meri "iiru"tm"nı"n n.ımda.vız.• an ırmıştır: • ft~ 07 D ,. CPI ı 

23 
• inlcarıd•n ••• 7a · 1 ı 'Bı r r • ıc, 

''I <çı ns I usu "' c miştir. ·~$ ... •az muı .ı 4 ' ~I ~ ~ b r fark ) oktur.• Y usullerini de hilmrktrdir. Şun. Başbakan bıındıın sonrn ihtiras •Bizim \•aziyetimiz çok mil· Rılı uhn•l•rindrıı (Pi ı N oo E:a n td:ı r • .. ı r th• R r ba.,..an, 
't lt Irana ca us soku)orlarmıı kurulacak nan rminim ki. tarih bu deni, sarho•lıığıı içinde muhalefetin sa.it karşılanmıştır. lmkAnlarımı- Diı'!er taraftan Fransa, Bırleş· rınıt. 31 A ••~an h r1 rı r 'mn• Jet ••r•tı. 

lbran 14 (AP. l - Zl'ncan I>rmokral Parti de\Tlni .altın memleketteki hu blivük kalkın- zı l:ımamlandığımı7.a emin oldu- mi~ Milletlrrin •a'fıhıH'1 "p "in 41 Ha at m·h•rt. :11 R r (' n h1rli•t 
u N ır Zulfıktıri bugun, İzmir 14 (T.H.A.) - Birkaç devri• diyP ka\·drdecektir.• ma\ ı göremrdit?ınl ve anlı) ame· lar. Böyle olunca da, boşlukları haricine çıktığını iddia ederek si A \ f\ o\RA 1\) "'"'"~ 1" b r 7> Eıı.1 b r rutb• 
lık b · t 1 h t b t" · b ı d ld k il .>ast komi;, onun bu me ele hak· 7 :?~ J.• !ıı ,., p--•m -, a" •ı s ·> -'>lar~•n b rı ır ım • az an aşması l!Ündenberi şehrımızde bulunan Başbakan ı a <' ının ııra.ııın- dığını \e burıdan dolay1 sc\' ne. o urmaya arar \erd er.• ~ ' .~ •• 

~ ll da Hazer denızinde İran Çalışma Bakanı Samet Ağa oğlu, da fikir tedai~ivlr altın me ele- mrdıl!ini ııö\'lC'miş, bunun acına- Aske,.i he~ etimizin bu seyaha. kında ki tonlan•ıııını bovkot et. A,..n. nı l'ô~a'ar (P l 1 .u Ha 
1 a tarafından mü~terek:en bugun Tekel s'ıgara fabrikasına ı1inden de bahsetmiş \c demi•tir rak bir hal olrlut?unu kavdrderek ti 40 gun ııürmUştür. mıştir. Mısır delegesi Abdülmo. btr er 8 00 Suı.t ar T rh •r <P ı 1 ~ n · 'f t f F h Ik k • 2~ Hna raponı ı: SCI Ce ı ııı•,,. ' ın tC' olan balık i~letme· "elerek, orada kendisini bekli· ki: mrmlC'ketln 3 5 sC'nC' irinde man rım " us a a • as a ına ar· 
il f " ~ ld ğ dd t db I • d lrr lPI ) 9 00 Gtinliıı prorramı ,.t 

ran n ı tıklallnı tl'hdıt ven sendikacılarla konuşmuş ve •- Ewelcr., ıoraki bir şekil. 1arıısının J!ci tıslrrl kııhartarıık \'arsa s:örecej!I de vardır. Bütün ~e:'ııa~eı tSz teazvitkri 
1
,1

1
rf.' erı rısı'r'eı hpaıııı. * 

b r casusluk, ııabotaj ve onların dert \'e şikA ·etlerini din de teraküm etmiş olan 213 ton drrccedC' de~lstii:ini, blıtçenin dün\'a bizimle herıılıerdir. Bunu 
a iık me,.k zı olduğunu söv lıyerek şunları söylemiştir: altının hensini bizim harcadı ı. brş milyara 'tıs 1 olacal.!ını ifa· başarmakla ııcaba kabahat mı iş mateme ı:arkelmiştir• demiştir 12 oo • ıs ııo Albr uaı . n 

0
,, 

lır, l\I C''' e hitap eden Zül •- lstanbulda bulunduğum mızı bile bile ileri sıırüyorlartlı. dr edrrek sözlerini şi:ıyle bitir- ledık. Atlantik Paktına 9 - 10 Daha sonra tmr ıielegeııl son Mm'.ıı:m•n ••Um. 22 10 l@ml•k•t• 1
. İ andakı Rus casusluk 5e· sırada bir işçi enstitüsuniın Şimdi yazdıkları şudur: miştlr tümen ı;:idC'crk, Korede Y<'ni bir •iddct hapr.,. ... , .... inin te\ !it ede· ••llm. 12 20 Turk hhumanJı~ı 12 " 

Snl aıı •• ı il Alt n :!l A.ı !la\ 

3) Ta lı \: O Fal-• • '' t• l• !!) 

Lnltma 1) A• "• fi) Mı ı.a 
Yakar dan ı·a~ • ı ı At tuo :?I 

'flıllns Sl l.ala Km. .ı l 5) l•ır· 
an 6l ~a ti, 7) E:ı:n. S) l:•• f 

~ 1
'1 n ırlarını açıklamakla kurulması hususunda rektörle Adnan Menderes, muhalcl"ette •- nııgDn sanlı ordumuza bir Yr.mcn Harbi açıldı, sbz.lerlni ha ce~i n°'ir"ıP~orn Fr2a•a \"e hııw t!tnrladıa urkı'ar. ıs ôO Hl 

~ 1
1 

h atını trhlike\c attığı· anlaştım. Yaş haddi yerine ca· ikr.n bizim allınları eritti lmlıi mily:ır 700 milyon lira harcıvo- tırlarsınız. Kore kararı bm-aber· Blrieşm:'.i ;\fillrtlerı> ikazda bu- btr'•r. ısı~ 11 ıllc CPI ı 1, aro "t• 14 ~ -'<ılıı .. ~ Pl"ll:1'am l~M z • .,.. 
ak d dd · 1 t t • lunnıııc+ur, 1,ıihn an riftl"""•ı 11ı;. ~au••!I 13 •I~ Mudk (l'l l U no Hı •\:l•r r't ,,. n ı~ S· k~f• r.uıı·<!•., at bundan korkma ığını lışnıa mil etini esas olarak ka· tr.nkit crliyordıı, halbukı bugiin nız. 640 nıilyn11 lira da meml"· re cmn ye emııı etmenin tek v ' " 

tzıutn 

~ 1 leli J.-·nvi de ~"" rft,...., ..... 1.~~:ı 200 rıı rarorn, •kıam rrıııraıru "" kapa o•kı'ar ı~ 4\ f\an• ... ru ,,, ,. ti '" ~ek bu harrketleri idare bul edeceğiz.• hunun ehemmiyeti yoktur diyor. kete vatırım ynpıyonız. Bu mPm yo ıı • . 
. , fl J h 1 1 U Fn•lırı.-. · ,_,., "'"'' ,..,~l"tni•tir nı.ı. <P l 11\ 1 ~ Rı~T<> 7tırt t ı•k• •orı lco t u !arı, ı imlerini oku· Şehir Tiyatrosu' nda Lemek oluvor ki, altın anlan za lrkrtln imkftnları cok gP.niştir. l<'r sa ara ı vilk hamlelerle lı' •n 1 ~ 4 \ Fl•·•~ur .. , mıı~n tPı 

1 r. • • • , • manında <la erh·ordu ' 'e bunu Yakın senelrrde orduııııızun nP ilerliyoruz. Ordumuzda, iç ,.e 111 ~~ Acıtı.ı N"'-ra!D ... l! c:ı A•· ı- no Cte 1 haf, • k ıPı 
1 1

; H 

t~lı'I yenı bır ı/Jtı/af bugiln kabul ediyorlar. Bu son bllvUk hir ku\'\'ete sahip olarıı· dış emniyetimızde, hUtçemizde. ,, 1T nn Sıdı\:a ('andarMan •rl:ı•• 
Kor de harbctmek Bundan l'lnra oynanacak olan neşriyatı yaparken beni bir te- i!ını hr :m cdı>hilir~iniz. Runa ticaret. sanayi ve ziraalimiıdC' işçi lor, Sendikacılar ı-, ~ :ı.ıu ı.: <Pı ı ı~ 15 KöTiin u .. 
• • Konakta O 1\ln • piyesinde ken· tat içinde yakalamak isti}orlar dayanan Turk milleti dr. kadir memlrkrtin kalkınmasınrla, bil· o ruı Hıbnlor, 1P u Tarih••ıı h 

ıstE'mıyor dı~ine \erilen rolü reddetı.ne i 10311 da ki 26 tonluk altının. bin- \"e itibar sah:ısında mühim rner- hassa TUrk köylüsünUn kalkınma 1 lirayı ne yapıyor? ~ ı.- 111 :ıo 1"•' le T ırk ıniiı H ı.-.. 
ı 4 - mrrıkalı l ızerine. h~len o '?lamakta oldu· bir mahrumiyet pahasına ithaUt halrlrr katrdC'cC'ktir. Dış emni sında lıu ileri hamleler kendisi- resıı ı no M zlk CPI ı 20 u !!•~ b hı " " Put o '""''nnt ıf'! .. \_. •r." ti ,., t- ı-ı, • ..ıı'"l•rin<> •u • Vahşi Kız• dakı baş rol Re- yıpılamıdıtı için 6 senede "13 'rtimlz mı~ııne ra tl!ınm•'-''"'"1 nı gô~termE'ktedir Ta latın mıı Hemen sendikasından hır • ., 

21 
H F' ~....... !!ı "' 

• r., ro,. .. h1rh fııt Rez'ın elinden alınmı tır. :Bu tona yükselmiş \e dô"izle hırlı~-, urrtte ku\'\ etli hulıınm1kt.,rlır Hırırn olan Türk kô\'iinü ve kb'' . . _ .,. "" .. ftft" ,..A .,., , 

k i em•mek •· ı · IU ~imdi "e) an Ayral oyna· le 734 milyon lirava çıkmı~tı. I · B•ıı:?ün naıııert bir mlitrcaviz k~r ıu~Unil. rrı'ilıkOmıvet devirlrrınin ..__ İŞÇI TAh.\'IMİ alıyor. r>·~· ft .. , 
1 

., • n 
maktadır. kınci Cıhan Harbinin sona erme- ı,;ısında ~ıılnız değiliz. Geleceğı galıbı haline getirece~iz.• 1 -..-•••••••~_,, ı erl•r n o rro:rım n hııaoıc 

•ne • :la•lar 1• 4\ ~ ~ .. J'h•rı" '"" 
•ın \grkul•r IA ıs F:ônoıtm• 1• ~_. 

ı:uto.!t uat t~ ~!I RadYO •rh\I•.,. 
"''D J!l llO Jt hor'"r 111 ı' OTua 
.,.. arı ıl't·•I T'' ı 1 ı RI\ R r roo!"m 

r 
ı 

) 
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SIEMENS 

J 
.• ~:...:··:ıı: •.. ıı:°2!:.m:.mmmi:\ü\\\\\ 

-::f:!i:;:ı::mı::::::::: .•.••• ~. del"ı • ::::l :....... mO ·:::. 
\\\\\ 111 Salon 1 \amtıah. \\\\l 
\fü\ aataf'1a1,' • \ca"'ınôa ~ =illi ····: d \ga ' - u . : •••• ;:::; 5 a a\lşabi\lr ::::: 
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Hediye mevsiminde ••• ı ~~-

Sjcmens, ynlnız k lıtesi ile değil, radyo model· 
lcrinin zenginliği ile de bugün piya ada mevcut 80 
küsur radyo markası arasında önderliği ele almış 
bulunuyor •.. 
Burada gördüğlinliz muhtelif' Siemens modelleri 9 rok 
teknik evsaf, gerek fekil zerafeti b kımından 

S 1 EME . S rakipsiz bir mükemmeliyete erişmiştir. 
Yeni yılın arifesinde olduğumuz şu gUnlerd , s mlm1 
dostlarınıza ... yeni yuva kuranlara... v döşey nlere ..• 
ve ailenize yapabileceğiniz EN İYİ HEDiYE Piyasanın en zeng'n 

Radyo çeşidini 
takdim ediyor.!., 

GARONER : DENVER 
TULU BALARI 

SULAMA İŞLERİ İZİ EN CUZ 
ŞEKİLDE TEMİN EDER 

Muhırlıf cın• dığer tuhımbo1or 

!~ n boyımııe m.ırotooı edınız, 

Türkiye Umumi B.:ıyıt : 

• 1 

Gordner:d;nve7 B ;; C tıpl Y-
don •emen hılumbolon fobrıka 
ıorofındon yağlonm•• •e bilyalı 
yoıolJor ıle ıechız edılırıiıtır. ... . \ 
30 meıre ırtı 1ao dokılıodo 2000 
oolon ıokoıo U.dor ıu veılr,f 

. 
Gordner·Oeİİverin .. 1E ";9 CE tıplt yandan. emen 
ıulumbolorı çılı bılyolı l yoto\Ja ve de...amlı, •~ 
reıle yaolomoyo t ıhtıyoç 1 oo•ıermeyen • fobrıko 
yoğlonmoıı e ıechız edılm•$fır,' 

30 m~tre irııloo dolıkodo 3000 ·galon ıokoıo 
\odor.ıu.nrırJ - -

<- Gcırdner·Dcnver lıpi BA ıulumbolon en ağ r ıo,,. 
lor olıındo çolııobılmek ı(ın imal cdılmıı ve çılt 
bıl,alı yoıoklorlo ıe,hız edılmıııır,l 

60 meıre) ir1ıloj1doiıkodo: 1200 golo"j;T ıo\oıo • 
lodar .. •11-!•"'.C 

--Gardncr-Dcnvcr santrifüj-ıvlilmbol~loma- İJlerı için -asgari 
masrafla· azami randıman temin 1 etmek esası uıerine yapıl· 
mı~lır. N.okınenın imolôtı kuvvet lr.oybıno omıl olan luıunuuı 
fırrbıyonu onler., 
Su oma l~lcrrnde"' kullonıla,;'f Gordner·Oenver .. yandan - emici 
sonırrfuı tulumbaları hıç bir f zomon • yoğlonmaycı ıhtıyaç gôs· 

1 termeden fobrıkada huı,uıi .. iuretrc yoğ!anm11t1r;.. • 
,21omobll, Uatlk YI Makına Tıcaretı : 

TATKO 

ı lllrk Anon m ş rhli : ., 1859 dan beri faaliyetle b~lunon ~ 

Cumhur yel Cod 35 Tok. m lıronbul : RD.. •DENV-- E:~ 
Te grol TATKO lsıonbul 1 ~ 

Te elan . 82~40 82249 : Co'4 '" ,. .... ..... ı .~.., o .. ·-· JJI ıı ... , • .,, N•• l .. ~ 7 N Y U S "-

-~~ -~~~~~-

ı 
1 
1 
1 

ımıh:11 ;ıhibr : 11'1: \l\ KOl:I f< 
ll'e~rhatı riil"n idarf' eden 
l'av l.;ltrt ı11 ı;uı tııdvrfi 

ın. ı lıı \ t::'\ ı.ıı 
n· 1 "', (ı ll('lt'rİlıl; \(' ıtatbı 

arılık ı \ - t~ı..nhul 
\ \f \' ~:.\ 1 il \\!Si 

Uf 4•ırr Duı"'' C•m•eny. QYıftf) , JI ...... U 5 A.. 

Komprullr, tulumba n taz;ıiil(hnı • ıııtıer(lılndı ·kalite lideri 

lı-; Hirıdi tan Cl'\ııindcn 1 tıh .ıl cdl
ıı \C bilumum :ı aslaıın re, kıncıe olan 

LOKS 
Vejetalin Koko Yağa 

l' a a da ı lnıı tır Bliyflk bakkalı e mataıalarından 
aı 'ıı 11. Toplan :ıerı Teldon 256!l"i. 

bir Siemenı Radyosudur:. 

MOHIM NOT: Radyonuzu olırkf'n Bil)ük '"!.'! Snnıtkerlar1nın hediyuı 
olnn imzalı ,.e lulı.s foıuğrafı ba) ıınızdcn ıelC) iniz. 

KELı • ı . 
Galata, BanKnfar Cad., lef: 44624 • Telgraf: TURKELİ • İstanbul 

İZMİR ŞUBESİ: 850 N. Beyler sokak • Tel.: 7622 

.. 
-- -= - - - - --

PARAN iZi 

K RUYUNU ~ 

faal 

4 bcy9irdcn 36 beygire 
' · d 4 ıamonh 
KO ar, ıtur 

mun\ \if 1ip\erİ 111cvtU ' 

ALMAN MAMUlA Ti 

iK VE Y 
o\ZE 

M TORL 

NKASI KREOiS\YlE 
tlRAAl 8A 

Malların p cır o ı e 
mubadele edildiği 
htır yerde. farklar 
ve kayıplar husule 
gelir. Bunları, bir 

AZ. fl KASASI 
kullanmakla en emin bır surette önleyebilirsiniz. ANKER 
yazar kasası, gelirinizin en emin koruyucusudur. Böyle 

bir kasanın ı~ •metini kullananlardan sorunuz. 

Z 6EtYE .,.AK$İ1%S 
SU t L B l 

Dİ EL MOTO 

Her ıür\ü w\omo 

i~\erinc c\veri~\i 
motopomp grup\arı 

SOL SU 

uıuN MUKAVEMH 

KOLA'( BAK\M 

' 

RI 


