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i n önü, Halkevlerinin ·Resmi i13nlar hakkındaki iki 
kapatılmasını teflkit etti 

Dörtbası 
~ 

Mamur 

takrir Mecliste görüşüldü 
düzeltileceğini 

gazete tutmanın 

olduğunu söyledi 
ılleclisteki 111ii11okaşuloı• s ıı·us111da!J Karaos111a11oğlıı!' 

«Bil kiiı•siide böyle seviyesi% biı• şekilde koıı11s11lı11a~. 
1'1illeı hi.:i h111•ado11 kovar» dedi 

Eden ve Acheson 
Petrol meselesini 
Görüştüler 

Korcdcki son a\ a hırda csfr edilen Kuıc\ Korclilerıkn ba1Js1 

Güney Kore'de bir esir 
kampında isyan çıktı 

ÇOCUKLAR, 
SİZİN 

KÖSEN İZ! 

' 

«Cinsi münasebetlerde aksakilklar mevcut ol
dukça evlilik muvaffak olmuş sayılamaz» 

füln TAI.(r 

Nevyork ünhersıte~i koruyucu ı unda ve e\•lılıh"te cinsiyet ha~ a. 
tababet kürsüsü profesöru ve A· tının chemmıyetinden bahseden 
merikanın me~hur Margaret kıtaplar yumı~ hır doktordur. 
Sanger araştırma büroları direk Memlcketimızde hır ılim haline 
tôrü ve yine Amerıkanın danış- ~enı ~eni girmekte olan bu mev 
ma büroları ikıncı direktoru Dr zu üstunde doktor Ston1a uzun 
Abraham Stone •Seksoloji mec 1 bir gorü me )&ptık. Kendısı~le 
muasının davetlic! olarak şehri· ı;orUştuğümuz esnada suallai. 
mizc "clmış bulunu~ or. Doktor 1 mızın bulıca ını ekcüeJ o~re-
~tonc bilhassa sekco)OJI mc\ZU• (Dc\aml ~ıı: j Su: 7 ac> 
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41 inci yıldönümü dolayısiyle 

1 ,... 

• 
1 ı ki le e ~ 11~esi ) ; eğeneceği pi esler iL--_---.;;;___, • n 

Kırk bir yıl 
OnCl', 21 a· 

sım lDll ba· 
hı ı Tc i at 11 

--------- "\ decC'klC'r. Or. f \' AZAS: tnya cC'miyetl 

1 1 
len lC'hdit e· r nı \"eşilko) meteoroloji islas· 

~onunun tahminlerine göre 
bugiin, ııehrlmiz le charın· 
ela hala umumi;elle bulut. 
hı, zamnn zaman çok bulut· 
hı geçecek; rfizgarl:ır Batı 
) on den kuv\ elli esecek; 1\Iar 
mar:ı 'c Egedeki lodos fır· 
tınası hafıfli.>erclı deum 
edccak; ha,·a sıcaklığında 
miıhlnt bir değişme olmıya· 
caktır. 

10 lira için 
Arkadaşını 
Yaraladı 

I. ımlrden kısa bir lı:ıber 'e· 
rlllyor: Alsancak 1 ıyıla

rındn bir fok balığı yakalan· 
mırı. Sularımızın balığı ol· 
mı} an bıı bay\ anı crre)an· 
hrın siirıiklecliginc hükme· 
dili} or. 

• • ı• J~ Z. Ttlll ya h:ıfı)'clC'r, ıha· 
netler filan fi. 

Şehir Tiyatro undaki çeşitli huzursuzlukların yeni bir örneği 
olarak, Sami Ayanoğlu şarta muallak bir l;tifa mektubunu 
mudfirlfik ' ıta ı)lr İdari.' He etine vermi ti. Refia Rez de 

)mi bir r ~rdC'ki roliınü 1:-e nmiyl'rck rapor göndermiş, bu va
ziyet k rşı ında da rejisör Meinrckt> Vah 1 Kızdaki rolünü de 
kl'ndi ind n almı tı. Son olarak İd~re He)eti pro\aları yapıl
makta bulunan • Konakta Oyun• piye inın oynanmasını önlemek 
ıçln har hte geçmiştır. 

! Dün sabah Langada bir işçi· 
nin yaralanmasi) le neticelenen 1 
bir cinayet işlenmi~tir. 

Tabii iiylcdlr. Zira fok 
\kdrnizin dahi malı ıırıtil· 
dlr, kııze.) in soguk 'e bııılu 
denizlerinde ) a~ar. 

sıııetc ını a. !-.... ----------------------~anlar. 4 lincü Jan çıkııracak 
sayfanın C'n altında şu kliçük ha kadar fazla mebusa sahip oluşu lar. Fakat muvarr k ola· 
\'ad· i okumu lardır: .HUrrıyet l\Irşrutiyetın dayanması gerek· mıyacaksınız ... 

[ Langa Koca Ragıp paşa soka· 
1 ğındaki bır yapıda e\\elce ça· 

,.e İt fıf namı al•ında tesekkUl li kuv'<etler ayrılığı prenslb ni Çunku siz bu memlrketı ccblr 
den fırka! ı) a ) enin prorrra· bile bozmustur. İmparatorluk tahakküm ı:e i tıbdat altında 
mı berayı ta dık bugün HukU· dahilde ve hariçte sarsılmış· ezmek istiyorsunuz• (5). Fıl-
mete ıta olunacaktır .. B 1 ünUn tır. (3) h1kika l\Iedis fe hedılmiş, 

1 
lışmış bulunan Rifat adında bir 
amele dun sabah saat 6 sırala· 

! 
rında insaat yerine giderek, is· 
tılerden ResulU tabanca ile ya-1 

j ralamıştır. 

Buna benzer bir h5tıram 
\'ardır: l\Iutareke > ılların· 
da.) dı. Uir i dola} ısile HaY· 
darpasanln htaab·ıl tarafın· 
daki rıhtımında bulnnuyor· 
dıım. Birden denizde bir gu· 
rultu oldu, bağrıı;malar du· 
) uldu. Ka> ıkların bir nokla 

benzetı i He bu ıktidar muhi· Fırkanın 1912 nin me hur •sopalı• SC· 

t.ne kar51 b"r atom bombası Teşkilallanması çımi te ekkül eden ~eni l\lcc· 
Diğor taraftan aliıkalı Belediye çe\Telerlnde beUrtlldiğine J>ün ııchrimlzdc han bu· 

!utlu gt:çıni~. rüzdrlar Giı. 
ney batıdan J.uvHtli esmiş, 
giınün ıraklığı azaıni 17.4, 
asgari 12.3 santigrat olarak 
ini\ drılilınlstir. 

tehd dı ıdı, muhalifler 'e mu· t • F k rsinde anc·k altı muhalif me· 
halefellerın İttıhat 'e Terak· HUrriyet ve tilııf ır ası. bus bulunabilmi tir. BöylC'Cl' 

öre, Şehir Tiyatro ıı arti tleri muka\eleli oldukları için bir 
memur gibi istifa etmelerine hukukan imkAn yoktur. Bunların 
tl;,atrodan ayrılması. üç ay enci yazılı rnuracaat )aparak mu
ka\elrnin feshini istl.'mekle kabildir. Bu şartlara ri:ıyet etme
drn ayrılacak bir artist hal~kında Delcdiyenin tazminat dAvası 

açması icap ctml'kteclir. 

1 Penceresinin C'amını kırdıktan 
ı sonra yatağından kalkan Re u. 

• Meclisi ıebusanın 4. içti· l\Ieşrutiyette muhale!c:tin sonu 
kı',>e karşı b.rıe~mesi demek- ma devresinde Sait Pa anın başlamıstır. 
ti. sadrbamlığı sırasında Meclis l ilin iı•erine iki el ateş eden Rı· 

fa tın, Resul ti 10 Iıra alal'ak l li· 
zünden l araladığı anlasılmı tır. 1 

a doğru yoJ alclıkları gorül 
clü. , 'lha ·et hir balıkçı ağlı 
kepre ini ılcnİ"'C daldırdı \C 

çıkarrhğı bir mahluku içi 
su <lolu bir tenekenin içine 
attı. Biraz son a tPııel eyi 
rıhtıma çıkardıl:ır. lbydar· 
pasanın biıtun balıl çıları te· 
nekenin etrafına toplanıp 
)akalanan balığı incelediler. 
N'ihay et bu b:ılığın sul:ırı· 
rnızda görtilmemiş bir balık 
olduğunda ittifak ettiler. 

Birlr~ik 

l\Iuhalefct 

Hfirrbet 'e İtilaf• isml İt
« tıhat ve Terakki'nin is
tibdadını yıkarak hürriyete kn
\-uşmak için birleşmek (itilaf 
etmek) mtınasına alınmıştı. 
l\Iu hl'dem'ze öre bu part, 
ı le ru r elin ilfınılc ) a ıt, fa. 
kat münferiden çnlışamt) aca· 
ğına h kmetmi olan küçük 
parlıler1n Ye cemiyetlerin bir· 
le me ile, yani )ıkıt'ı malzeme· 
den rncuda etirılmis bir )a· 
pıdır Bu te ekkülün terkibi 
Meclıs dı 1 \e içi olmak illere 
iki kı ımda ine 'enebılir. ıııec
lis içinde mutedıl Hurriyetper
\ eran '<;e Ahali Fırk ları kuru· 
c ı sıfa~ı ile i Urlik etmisler, 
Rum Bul"ar, Ermeni, Arnavut 
ve Arap mrbu !Jr grupları da 
kendılerine katılmı lar, gittik· 
çe geni li) en bu zümre l\lüs
tak l Mebu !arı dn (Hızbi l\lüs
tak l) içine almıstır. 

lcclıs dışında e\ "eıa. lec
li te kendıl r ni tem ıl ettire· 
memiş, 31 l\Iart hadi e inden 
sonra kapanmt!I:, kapatılmış ve
ya önmlıs siyasi partılc:r kı 
men \e~n tam men Hurri~et 
'e ltıl.ıf'a katılmı lardır: O · 
manlı D mokrat Fırkası, e ki 
Ahrarcılar, O manlı Sosyali t 
Fırkasının e ki mensupları bu 
arada zıkredılebilir. Ayrıca 
askeri mıitekaitl r, kadro ha
rici kalan Ye işlerinden uzak· 
laşlırılanlnr, şeriatin elden git· 
tiğinl •lıtason İttihatçılara• at
feden • İlmfy c ve Medrc .. eni
şin• (hoca sınıfı), fttıhat ve 
Terakkı'den istifa edenler. 

Bunlara ila\ eten partıJ e mu. 
zaheret gö teren Prens Sabahat 
-tin taraftarları ademi merkezi
)etçıler, İttihatçıları mu'1ebıt 
bulan s mıflli mııhalıfkr de bil 
has a ukre lılmC'lıdır. Artık a
zetelerde İtlih t 'e Tcrakkı'· 
den i tifa mektupl rı okun· 
makta, me elA İstanbul mebu· 
su Asım Bey i tifanamesinde 
•ittihat 'e Terakki Fırka ında 
.sebatını itıkadımca bir cürmü 
si)asl teşkil edrce inden .. • (l) 
dem<'kte, Fran ızca Pelit Jour
nal muhabiri ittihat ve Terak· 
ki mebu~larının sadece 113 e 
indiğini haber verirken b lfan 
Humus kaza ında bUtJn ittihat 
ve Terakki te!:kilc1tının toptan 
istifa ederek H!lrri:yet 'e İti· 
lfıC'a iltihak cttıklerini bildir
mektedir. 

Kurucular ,.e 
tdaredler 

Kurucular 'e idarel'iler ara· 
sında Ama ) a rncbu u İs· 

mail Hakkı Pa a, Tokat meb·ı· 
su Mustafa Sabri Efendi, Mü· 
~ir Fuat, D m t Ferit 'e Sa
lih Pa alar, Sınop mebu u dok
tor Rıza Nur. Prl tine mebu u 
Volçl'trinli Ha an, muharrır 
Tahir Hayrettın Be:71C>r, Snas 
mebusu Dağa\acyan, Hama me
busu Abdülhamit Zohra\ i Efen 
diler, Ankara mebu u B ri, 
Mıralay Sadık, Konya mebusu 
ZeynelAb dın, fılozof Rıza Te\'· 
fık, !:alr Hu e}ın Sı;,ret 'e Ke
mal Mithat. \)dm mebusu Sıt
kı Be) !er b ılunm .tadır. (2). 

Fırkanın 

Ga)esi 

Kuruluş beyannamesinde Fır
ka umumi efkAra iktidar 

partisınin Osmanlı l\Ieşnıtiye
tine \ erd i manzarayı açıkla· 
mı tır: İtt hat 'e Terakki ihti
Uki b r te kkül olarak Mt'şru
tiyet inkılabını başarını~. falrnt 
inkılfıptan sonra mlinhasıran 
~ıkmağa hb olan \a ıta ve leş. 
kilAtını muhafazada de\ anı et· 
mlştir. luntazam '<e kanuni bir 
Meşrutiyet kurulacak )erde 
•De\leti Osmani) e rnUthiş bir 
tufanı buhrap• içıne sokulmuş 
ve ıstıraplı bir hava içındc 
kalmıstır. İttihat 'e Terakki 
hiç bir 'azıfc 'e me 'uliyete 
tekabül ctmi en hudut uz sa
llıhb etlere ~hlptir, b ı kunet 
hiç bir suretle hııdu lanam dı
l!ına gore. sabık i tıbdat yalnız 
mevkı ni de ı tırmek derece in 
de ( \bdülhlmltten Merkezi U· 
mumt azalarına intikal ile) bir 
tadil ile devam ede"elmekte· 
dir. en, anları ne olursa olsun 
tegallüp ve i tibdat yoluna sn· 
panların ) eı::tıne da) anakları 
•Çarnaçar• cebir 'e b:ı kı Jmv. 
\etidir. Bir kere hı yola "İril
di mi crbir \C şıddetın günden 
güne arttırılma ı \e çeşitten· 
dirdmesl mukadderdir. Xitekim 
tıç seneden beri türlfi cebir 'c 
lbaskı \a ıtalarına ba vurulmak 
tadır. O derecede ki. Meclis i· 
çinde İttihat ve Terakkı'nin bu 

mUzakerelerine ilk defa iştirlik GC'nis partiden 
etmiştir. Trablus harbi boyun· nar komiteye 
ca \e se)'}ar Hilaliahmer hııs
taneleri İtalJ an uçakları tara· 
fından bombardıman edılir
ken, o da • ıecli in 19. umumt 
içtimaında Padişaha verilecek 
«Ari ai Cevabiscı nin müzake
re ine katılmı.tır. Fırka kuru
cularından olan ?ılutedıl HUrri
J etpcn eran şubelerini ve ga. 
zetelerinl de\ ir almı . l\lebu an 
l\lecli indeki azası yü ü a mış. 
tır. A)anda da taraftarlara sa· 
hip olmuştur. 

nır ara seçiminin 
Jlika)eSi 

Fırkanın kuruluşundan ) irml 
Un sonra Hnrieiyc Naıırı 

'<e t tanbul mebıı u Rifat Pa· 
~n Londra sefirliğine tayin e
dilmiş, inhlliıl eden t tanbul 
mebu lu u için de 11 aralık 
1911 de bir ara sC'çiml yapıl· 
mıştır. 

5ait Paşanın Halaskar Zabi· 
fan hareketi netice .. indc fi. 

ni olarak ist fasile lttıhat 'c 
Terakki, Babıali Ba kınına ka
dar iktidırı terkelmi tir. Par· 
lisız bir muhalif olan Gazi Ah· 
met ıuhlar Pa a kabine~i 
CBü uk Kabine) kurulmuş, 
l\leclı ı fe h, f kat scç'mleri 
de lehır etmi tır. Bu milddet 
zarfında kısır parti O) unların· 
dan b zar olan mebus '<e aza
lardan büJük bir kısmı HUrrl· 
~et 'e 1tılaf'tan ayrıl mı l:ır, 
Fırka Mıralay Saı.lık • Gıimtılci· 
nelı İ ma 1 • Şaban Efendi zfim
re inın inhl rına ırmi tir. Bü 
)Ük kabine \e müteakip KAmil 
Pa a kabinl.' 1 bu kalınlı)a Hi· 
bar o termemıştir. 

Babıali ba kmını takiben, 
l\lahmtıt Ş"e\ ket Pa a suıka dı 
ni hazırlı,>anl:ır ar sında fır
ka men ııplarının bulunmJ ı \e 
bır<'okl.ırının id m:ı mahkum 
edilme i fıı:kayı fı lrn k pnt
mı'j, muhalefeti öndurmü tUr. 
Zımamdarlardan bazıları A\· 
rııpaya ·•mi lC'r, P ri te O · 
manlı hükumeti aleyhinde Bir· 
le~ik Muh 1 fct Fı k ı te b· 
b ı üne eçıldi i orlılmıı tur. 

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

Le v c n d 'de yeniden! Emirgan ve Beşiktaş ~ç~~-~-~~o-r 
• S57 LiR \ C.\L N 252 ev yapt1rıhyor Vapurlan bozuldu ı-ANKEsicı \'AKAl,\NDI 

Ev,elki gec" Çar ıkarııdn, C\'İ· 
ne gitmekte olın lhyri Pek is
minde bir ah ın i" cebini kes
mek ııretivle 557 lira ını çalan 
Hacı Kararıfıl vakahrırııı tır. 

Türkı)e Eml~k Kredi Banka-
mın Leventte inlja ettırece i 252 

C\ in in~aat mukavelesi dıin s:ı· 
at ı 7 de Türkıye Emlak Krt'dı 
llankası mLimc illeriyle, mute· 
ahhlt mile se e olan İmar Ban. 
ka ı mliml.'ssillcri arasında im
z:alanmı tır. 

E\ ler, Emlfık bankasında tev· 
di t he ahı açtıran rn cken .. iz 
rntanda lar ara ında; tercih hak 
kı \erm k suretıyle 'e kredi.)le 
da ıhlacaktır. 

Şehir suyu için 16 

milyonluk istikraz 

Şehrin su şebekesini takviye 
ıçin bcledı~ e sular ıdaresının 
lemin cttıği on altı milyon !ıra. 
lık l !ikrazın formalitesi ikmal 
edilmiştır. 

Dun i tiktaz anlacma ı banka 
ıle b led )enin al.iıkalıları tara
fından ımıa edılmi tır. 

Hollanda tezgahlarında inşa 
ettirılerek limanımıza getirilen 
\e bir mUddettir hizmette bu. 
lunnn ,>eni fiChir hattı gemile
rinden Emirgfın ve Beşiktaş, 
henUz garanti mUddetled dol· 
madığı halde milhim arızalar 
yapmış ve muattal hale gelmiş· 
lerdir. 

Denizcilik Bankası. Hollandalı 
fırma ile muhnberata girişmiş 
bulunmaktadır. 

Sanayi anketi çalışmaları 

devam ediyor 

Gcten yıl yapılmış olan Sa
na~i ve ış yerleri anketi Uzerin
cieki talı malara bu yıl da hu.la 
d \am edılmektcdir. 

Şehrimizde anket mevzuuna 
dahıl 2000 dm fazla sanayi mli· 
e l' e ine gonderılen soru kıi-

Hacı hakkında takibata baş-

lanmıştır 

Y\' \ 11 • \' \ Pl'R U 
y ~ ı.111,,"Tl '\ HİZ::\IETE 
GİRİ\'OR 
Limanımız~ yeni l'tiril<'n Awa 

lık vamıru ha\ uza alııım• tır r i 
man Bölr.e mUdürlU ü tı71'\lanlı:ı
n tıırnfınd:ın u ul n nııınvcııı• 1 
yapılrlıkt n orıra, Ayvalık lıfz. 
mele alınacaldır. 

BRİKET "01\lti~ü . 
S\. TIŞJ. :\.RI IlAŞLı\1>1 

Geçen sene hal •n 1'Uvük Mr 
ilıtivacına ccvan vPrrn briket 
t..ôrııUr at ınıı b lırımı tır. 

nr krt Jröm!lr r111 1 i1ov1 ~ q 

rJ ar perakende ol r k atılacak 
t•r. 

Yaralı Cerrahpaşa hastahane· 
sine kaldırılmış, suçlu yakalan
mı~tır. 

Mliet Partisi istişarl 

kongresi ve Bursa 

toplantısı 

Millet Fartisinın Bursada ter· 
tipledıği bli:,Uk açık hava top
lantısı 21 Aralık pazar glinu 
yapılacaktır. Bursa \ e Bursa)'a 
m!lcavir vilayet ve ilçelerden 
de geniş bır p~rtili kUtlesının ış 
tir:ık edeceğı açık hava toplan. 
tısında genel ba.,kan Enis Aka) 
gen, Hikmet Bayur, Osman Eö· I 
lükba ı, ,\hmet Tııhtakılıç, Sa· 
dık Aldoğan, Fuat Arna, Arıf 
Ilıkmet Pamukoğlu ve Abdur· ı 
rahman Boyacıgıller konuşacak
tır. 

Diğer taraftan G3 viUıyette tC$ 
kıtıitını tamamlamı~ olan llıllet 
Parti i 27 Aralıkta bir istışari 
kongre )apacııktır. 

Beykoz Yalıköy O. P. 

kongresi yapıldı 
Be~koz D. P. Yalıköy ocak 

kon resj C\"\clki ak am Japılmıs 
tır. Kongre ocak b:ıskanının kı· 
sa bir konuşma ı~ le açılmış, mü· 
teakiben kongre dn anı seçimine 
gcçılmiştir. 

Tam kırk bir yıl enci ~ 
günlerde tepkileri o zamanki 
baskent ı tanbulu he)ecanlarl
le sar mı olan bu seçim :'i akın 
tarihimiLde, a~ırhk r.a~rell in 
net re i olarak ve ilk defa iıtın 
edıl n çok p:ırllli rejimin öl ı· 
mü b kımınd:m kdbırler alın
mı ının dônhm nokta ıdır. İki 
derrceli seçim sonunda fe\ ka
liıde bir s.irpriz olmu tur: 1t· 
tıhat ve Terakki namz di Dahi
li>e Nazırı l\lemcluh Bey l9i.1 
rey almış, f kat Hıirriyct ve 
İtilaf n:ımzcdi, kuruculardan 
muharrir Tunu~lu Ilayretlin 
Pa azacle Tahir H >rettin Bl'y 
106, yani bır rey farkla seçimi 
knz:ınmı tır. , 

'Mondros m ıtarC'ke i ile açı· 
lan birkaç senelik devre rar
fındn fırka ~ enidcn b lirmls, 
eski erkan memlekete donmUs 
lcrdir. Fırka mütarekenin bııh 
ranlı havası içinde birinci ele· 
recede si)a t bir kuvvet rolü 
ojnam k i temi , D mat Ferit 
kabinelerinde azal rı rnuhim 
yerler almıstır. Fırka içind 
bir a)rılık olmuş \e Mutedil 
HUrrıyct \e ltıııif adı ile bır 
hi p kurulmuş. fakat son a 
tekr r ana partly donmu tUr. 
Fı k \n:ı !olu inkılabına e P· 
he aldı •ı i in, i\fılli D ld n 
do umile ber bcr tarı e 
mulmu tür. Yalnız, fırkanın 

Rezalet sıkaran 

bıçaklı kız 

Nurten i ıninde 15 ya~ıarınd 

ıtları pc~ derpey doldurularak 
ce\ aplıır cctvrl halinde istatis. 
tık mıldı.lrlu Une iade edilmek· 
tedi Ankete cevap Hrme milel 

1 
deti Aralık sonunda bitecektir. 

bir kız enclki gece sarhos ola iri 
rak Hcyo lu İ liklAl caddesinde 
rezalet çıkarmış ve yakalanmış. 
tır. 

l\ilo •ı altı bıırııl k•ırı• tur 
Kömtırl"r bulun trui mLie e ı>

\orınden serbest olarak satıla 
caktır. 

Yapılan dhan seçiminde baı;;
kanlığa Saltıhattin Genç, ıkıncı 
başkanlığa da Şlikrü Oral geti. 

~·"·~-"-~' rilmi lerclır. 

1\Iuh:ılcfet bu Midi eyi ıafer 
olarak il n etml , iktıd r par· 
tı 1 i (' muh lef tin çı l ~m:ı· 
).ı b • m •ndın kork rak, a
zal n ek eri etini d ha fazl:ı 
inrlırm den Mecli l fc hctmlş, 
d ıtmı tır. 

111 celi la feshi ç rdı i ı tıhal ll.'r o der ce mu. 
himdır ki, mUtarcke deHc i 

Üz rinde bir de bıçak bulu· 
nan ~urten hakkında takıbata 
ba lanmı tır. 

Fırtınaları e na ında ci krdi i hliviyet 
TJrkiyenin siyası tarihinde kurufuf:una nazaran hayli değı. Ali Kuşçu'nuıı 

Meclisin feshi korkusu dal· siktir. Öf Ü Dl Ü 
ma bakım bir badi e olmuştur. Yakın tarihimize malolnn 
1909 da. Kanunu E a l'nin çe· 47s yıl C'\' el bugiiıı, 16 arn-
ş.tli madclrlcrinl ele .i tiren Me l\luh:ılefet tipi Jık 1174 de bii.)uk 'J'urk 
busan, ilk Mesruth•et acısını U· Hurriyet ,.e ltilftf Fı~kası bir a troııomi ustadı Ali Kuşçu 
nutmaclı ı için Mecli in fr hi kutlenin adıdır. Oyle hır ulmii lu. Ali Ku çıı Şarkt:ı 
keyfıyetlni yet zor şartlara kütle ki tarlhımizde ılk defa , c Garpta şiılıret kazanmış· 
ba lamı •ı. 1ttıhat ve Terakki hukukan kurulan çok partllı tır. Akko)unlu dc\lctlnin 
Mecli in kahir ek erıyetine s:ı· rejımi iktıd r partı ınin fıılen hizmetinde iken istanbul:ı 
bip iken bu d ıı um kendi i için yok etmesi iızerıne, iktıdarda· elçi olarak gonderilnıiş, l a· 
fe-.kalAde elverişli olmu tur. kıleri, yıkmak iızcre bırle en tilı Sultan l'ılchmct bu milm· ' 
Fakat muh l fetın gt'nl !emesi elemanlardan te ekklil etmıs- taz 5alıslycti istanbulda ala· 
Mecli içındeki ek eriyetini a· tır. Bu ktıtleu mahıyet ona ko) m:ık i temlşti. Ali l\:ıı çu 
zaltm k tehi kc ini çıkarınca, bJn c hu 1 ı~etlerini \crmış sefaret \aillesiııi tamamla· 
krndi tarafta lanndan mfirek· \'C binnelice fırka tamıı n dıkt:ın sonra 'J'ebrizc <lÖn· 
kep ) eni bir Meclis kurm k \e rı mut canls kalmıştır. Sa muş \C bilahare ist:ınbula 
icabında m bu hır lızer nde mımı muhalıfler, yakın tarıhi· ı:elerek O manlı pa)ilalıtın· 
fe h :ılfihı).rti ıbi bir baskı mızde :ız rastlanır parltımento da \azife alnu'jlır. J'atlh Sul· 
\a ıta ına sahip olm k varlığı adamlan yanında gayri rncm· tan l\lclımet, bu ilim giıne· 
w'n garan ı avılmı tır. Bu du- nunlar, m;.ırteciler, şah iy:ıtçı· şini hudmhı Jıe)ctler gönde· 
rum parlmanter adı verilen lar da bu geniş muhalefet par. rcrek karşılanııı;, lı:ırrlralı 
r Jime. yani icra 'e tC'şri kuv· tısinde bir yer bulmu~lardır. olarak bin altın Yerınisti. 
\ellerinin (Kabine ile Merll· Fakıt, b r parti her doktrini ba 'l'ürkiyenhı bıı ilk aslrono· 
sın) muvazeneli \e kar ılıklı rındl''amıyacağı, her derde de mi hocası, Ava of:).ı ınedrr· 
r enleme tertıbatını haiz bir ,.3 bulamıyacağı ve her iste ı l sesinde birçok ilim adamlıırı 
s teme nıhan uvgundu, fakat gerçekleştiremiyeecği için bu ) etlştlrmiştir. 
asıl uy unluk İttıhat ve Te· me,·amı Sa: 7 Sü: s de) ________ T_P_L_R_E_N_'T_c_t_ 
rakki'nin menfaııtlerile intibak 

Drnlzcilik Bankasının 1952 s~nesi 15 Aralık rengin ikramı. 
.) eli ke idesi dun sabah \'oku Sal.:ınunda Be.) o hı İkinci No 
teri Burhan \'ener, Banka mU,~erllerl , e halkın huzurunda .) B· 

ııılınıştır. 

Yapılan ke~de sonunda: 

80 tonluk tekneler iclıı ıleniz motörünii D. Ahme~ l\leriçli, 
diğer ınotörü B. Turgut Esen, Doğu Akdeniz seyynlıatini R. ı\h 

clullah Tomba, Batı Akdeni?. senahltinl B. Sllrcna Ersöz, Ya. 
lo\ arla 15 gün istirahati -ıf. ı:sat Kor) ak kazanmı&lnrdır J 

Dlger kazananların ismi ve hesap numaraları Banka gl5ele· 
rlnc a ılnustır. 

Bunclaıı sonra faaliyet raporu 
okunmuştur. 

TenkJUerde bazı delegeler 
Be; kozun bir i çi muhltı olma
sı dola) ısiyle sendıka meselele 
rinc temas etml lerdır. 

Blltıhare )'apılan rçiml rde 
ocak idare kuruhın1· Alı Yamar 
\rıf Alparslan, Zekl Ula man, 

Galip Öz ve Ahmet Gezer geti-1 
rllmi lerdir. 1 

Delegelıklere de Ali Yama 
Jla)reltin Özler, Arif Almr 1 n 
Faruk Alpar lan. Galip Uz, 7l.' 
ki Ula man ve Nazif Derici sc· ı 
çilmişlerdir. 

fi Genci Meclisi fovkala· 

de toplantıı;ı 
tı Genci l\lel'lisl buı:Un fcv. 

kalade bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda T>aril15ceze hak
kındaki rapor ile beledh e lnti· 
bak komisyonu raporu gorü§lile
cektir. 

r.
-TAKV.lll-) 

16 AR U,IK 1952 
SAI.I 

AY 1"-Gl'X 31-KASIM 39 
Rt.: JI 1368 - ARALIK 3 
ıııcnı 1371-Rebiııleneı 28 

\ 'asa ti 
SABAH 
ÖGLE 
fKINnt 
AKŞA;\l 

YATSI 
İMSAK ------

07.18 
1210 
H.29 
16. 12 
18.21 
05.33 

Eııınl 

02.36 
07.28 
09.40 
12.00 
01.39 
12.51 

Gaıtl•ml:. 11 dtnltn ııa:ı co 
r11ımltr baıı•ıın, baıılnıaı n 
(ad~ 'ı!llnıtı. 

Dalığın ekli; altı d:ır, üs· 
tü geniş bir müsellt'sti. Bo
m 35 s ntimelre kııdıırdı. 
Balıklarda umumiyetle bildi 

imiz yassı kuyruk >erine 
pu kfilıım ii bir im) rn u 
'ardı. li:alınlı ,ı bir s:ınti· 
metrcdC'n fazl:ı rle!!ildl. l'a· 
ni bu ha1' an ) amyas ı bir 
mu rllc ti. Gtimu ı renk u· 
zerine ınetl'lik bu.> fü,lıi un 
de daha ko.} ıı yın arlıık leke· 
lcrl \'ardı. İki tarafında a· 
ğ ı sola \e)a a agı .)Ukarı 

h:ıreket eden birkaç kanat 
goze çarpı) onlu. Su) un içiıı 
de amut olarak duru} ordu. 
Nltekiın .) akalı) an b:ılıl.çı· 
nın anlatt• ına göre denizde 
de diğer balıklar gibi ufki 
değil, amut dam)or ~c ga· 
l et .) avas hareket edi) or· 
muş. ifa.> van ) akalanırken 
7.edelcndi i kin on dakiltll 
sonra öldiıydıi. 

Aradan eneler geçti. r.ır 
glın l<'ransızlann l.arousse 
liı"rtinde Ok) :ınu l:ırııı de· 
ı in sulaı ıııda .) a~ı.) an balık· 
ların rcslmlrri arasında, 
lla,>clarpa~:ıcla yakalanan ba· 
lığın tıııkısını gördum. O 
zaman, balığın ;>amyassı olu· 
ı;ıınuıı \ c denizıle amut dıı· 
ru un tın belki ele .ıleı in ~ı· 
!arın t Z,likine dayanmak 1· 
çin tabiatın bu balığa bir 
liıtfu cldu una lıuknıettim. 

işte cereyanlar, bazı bnıı 
hiç alı ık olmadıgımız hay· 
':ınları bo le sularımıza ka· 
dar getiri) or. 

Bu lı!idi eler dola}t!lile, 
nıı~undum: ·İrtica da biziın 
inkıl~p denizimizin balığı 
değildir. J akat ortada Bu· 
} ıik Doğucular, :mııı etçi· 
lrr Dt'rnrği \esaire gibi bir 
takım cereyanlar bellrmls 'c 
o menfur halık bu cerc} ıııı· 
lar tarafından siırukle miş· 
tir. O menfur balıgın )aşa· 
ını.)acağı muhakkaktır. Fa· 
~at rn salim tedbir, zararlı 
'e siıriıkle' ici cereyanları 
ortadan kaldırmaktır. 

Sadun G. SAVCI 
O~ KEi İli EYLE 

Kızıl Çin Kore Jıarbine 
Ra5 anın ısrarlle dC\ am e· 
dlyormu~ ... 
Aklına şaşayım! ... 

TATI.ISJ;;RT 

l\AN \DA ELÇiSİ 
nUGÜN GEIJrnn 
Kanadanın yenı Tiirkiye bU· 

~ilk elçisi, hugiln Ankara vapıı· 
ru ile şehrimize gelecektır. B•r· 
kaç gün şehrimizde kal:ıc:ık olııt1 
buyuk elçi, mliteakıben Ankara· 
ya gidecek ve itimatname.,ını \ c· 
recel\tir. 

idi. Bunun içın Kanunu Esasi'-ı r -----------------------,-----------------------··------------------------'°' nin 7. \e 35. maddelerini de· 
ği tirmek "'erekmiştir. Dt ~ırO T FRIKA~rn UCLASASI deleri kapamak mecbtıri~eti ol 

Tadil teklifi. fırkanın kuru· mama ında idi. 
luşundan yirmi ~ edi gün son. Baki koltuktan doğrulur gi 
ra; 13 Aralık 1911 tarı hindeki bı > apınca Memhure kalkması 
24. umumi içtimaında Mrcli e n:ı yardım etti; kalkınca da 
arzedılmiş. fe ih fradei Seni- :>um uşak \•UcudUnü de·tek > a· 
lesi 18 Ocak 1912 tarihli 40. parak onu karyolaya götiırdil. 
umumi içtımaında okunmu tur. bunlan Daha e\'\'el Mellil yalağın Ustli· 
Böylelıkle l irmi bir umumi iç- 1 ra Ar •ı> hanm a 8 kar or > ne serili ipek örtüyü almış, 
timaın bir \Cya il.i i mli tesna. - ·Aşık• ccfadadır: •naz• katlayıp kenara koymu tu. B 
butün tc rıt faaliyet iki hasmın eliler. bllı)orsıınuz: bu Un yine ..- 2 - \Cfa keten çarşaf kaplı çılek 
birb rıni ifna cdcrce ine çar· •Şem'. den mahrum kaldı. Ben rengi saten yorggnı yana l:mr· 
pışllğı tadıll'ıt mllzlkerelerine ı tekiliyorum. dalardan... ladı: lamıştı. Bu, •Kllı;ilk gUJzar• rin ç1Szillmeslne yardım ediyor. dı, usul mucibince §Ö~ le dedi: 
hasredılmış, memkket mesele- Hanımların yilzlerini hllzlln Dinç, yakısıklı, daha doğru- Bu melAmet hırkasında nice merasimi idi; blı)ukleri yııl· du ve Baki konıışmarlığı için _ GUlzar açıldı, Azığını di· 
!eri ihmal eclilmlştlr. On sene· sardı, şe) he k derle baktılar. su geçklnleşmeden olgun ve gli sultan gizlidir. nız cuma akşamları ) apılır, bli hanımlar da susu) arlardı. llyor. 
lık İkınl'i l\leşnıtlyet de\'resin- Prenses Peı;al rikkat kesil· zel kalmı olan bu erkek gi· Peı;al iki senedir •Asık• ın, tün •Aşina• !ar \e ·idrıs• ler, Beyaz entariyi • kendisine Aşık'ın yatağına yedi gece 
de, en şa)anı dıkkat \e nefıs m!ş halde idi, .Aşık• ın elin· yim ku anıda 'e yaşamasında ~ani Allahın cemal ve celfıline )ani mUrideler ile namzetleri öğretildiği usulde • halka ya· sırıı ıle a)rı renkte )Organ ör· 
muhalefet nutuklarına bu ga. den tuttu. Onlar önde Melal musaffa ze\klı, asıl duygulu onul \erenin irşadına girmış, toplantıda hazır bulunurdu. Ku pıp şeyhın başından saçlarına tulmesi Adetti ve bu )Organlar 
>et kısa gUnler içinde rastlan· ile l'ılemhure arkada, )~n kapı. idi; h rC'ket~erine de ıyi cins sohbetlerınde bulunmuş idi; çil ki eri sadece •Vefa• lsmınl dokundurmadan geçiren Pren· ancak birkaç ay kullanılır, >e· 
maktadır. dan girdıler; bur:ı ı )atak oda· \e ı;,i sınıf ın".ınların ne fazla amma ne yapsa şu lisanla ko- kazanmış en akınlar huzurun. ses iş!ni bitirmiş, ayakta emir nılenır, hedıy~ eden hanımlar 

Mahir S:ıit \e Rıza Nfır Bey- sı)dı \e belki de 1 tanbul'da uysal, ne fazla )apmacıklı, tam nuşmağa dılini de, kafasını da da kısa ke,,llırdi. beklıyordu. Öburleri de ayakta tarafından kı~etli bir her u· 
lere gore ·Kanunu E asi'lerle hıç bir )atak oda ı delı i 1- knamında \ekarlı :>tımuşaklı· l.ıir tlırlu alıştıramamıştı. Yine Baş\efalık sırası lu gece ıdıler~ kısa kollu, )anlarından zar ol:ırak e\lcrine götürU!Ur. 
oynam a alı mış olan Sııit Pa çlnde bundan d hl titiz bir iti- ğı, kıbar bir e neklik hfikimdı. ilzUldil. Bunun farkına \'aran Prenses Peljal'cla olduğundan ~ırtmaçlı, goğüs tarafında mıır- kendi ;,at !arına konulurdu. 
nın. bu teklıfı Meclisi değıl na ve masrafla do en mis, ba - Benim için >ine :7 orula- Bııki kadının çenesini okşadı: Baki'nfn ceketim o çıkardı, :> a- kalı bu alafranga entari yuzde Yanı Şe) h a;,nı :7 organı bir 

8
y 

ek erı) et n ekalli) eti feshetme kılmış, hazırl:ınmış, tertemiz, cak ınız, zahmete katlanacaksı- ·Ge\ hcr-i su han. sizde ka tarafından öptU; teşrifat kai yUz hiılis ipektendi; meharetle zarfında Uç beş defadan fazla 
sidir \e bır erıye dönuş (irti· bembeyaz. ip ktl.'n ibaret, hoş nız. saklı; hl'r nazranıı. bin kellım desince :Mclal'e 'erdı; l'ıiclAl de ütülenmiş, iitti yerleri kırışık· kullanmazdı. Zaten yatak çar-
ca) dır. !\hı l 'a Sabri Efendi ışıklı olamazdı. Hava ına gayet Dedi. odanın ortasında bez edıyor. Gözlerin kelamı, kelam" öperek Memhure'ye uzattı. sız, tirtir titriyor, tem:ısı da, • 
sorm:ıktadır; ·Emrullah Efen- ölçiilU bir lAvantn çiı;e[:ı ve sin, müteessır bir eda takma ıarın gözdesidir. Şezlongun ti tüne sermt>k \e görünüşli de serinlik hissi vo- safları '<e ;astık ;,uıleri de ıı:>· 
dı memld:eli kurtarmak için sabun kokusu karı mı tı. BU rak durdu. Ta;av\'uf lıigatinı Dedi. Uu sözleri unutmamak sonra takımı askıya geçirip ri; ordu. da bir kere yeni yapılnnlarlıı 
ledelhace Meclisi Mebusan tUn takımlar \'e karyola beyaz iyi bilen ve tasa\'\'tıfi kıtalar. lazımdı; şeyhinin vecizelerini dolaba koymak \'azlfesi de o- Mevsim kış sonu idi amma deği tırilirdi. Baki'nln yatak 
fesholunmalıdır, dedi. l\Iemle. llikeden, inceci' altın yaldızlı, beyitler 'e mısralar ezberle· kaydetmek vazifesini üzerine nundu. ha\'a lodos, oda ılıklı. Konak temizli;.!ine \e sü ilnc meraklı 
keti kurtarmak için mi. yoksa hem kibar, hem b:ısitti. Kırk miş, hep inin zevkıne varını almış olan l\IclAI Hanım derhal Yelek çıkarılınca Peryal, Zeyrek semtınde, bahçe içine olduğunu bılen •Vefan lar ye· 
kendilerini kurtanmak itin elli sene evvelki U~JOpta, gör· olan Melal Hanım mırıldandı: harekete geçti, kelimeleri i· Beyefendb i nezaketle köşede· ve sen üstiınde bir tepeye ku- ni takımları plk t paket taşır· 
mi?· (4). gulli, Garb terbiyesi de almış, Tut Hakkı bilmek dilersen çinden tekrarladı, hafızasına ki koltuğa doğru yürüttü. o- rulduğundan Halicin bütün lar , 0 )organcı dUkkfınlarının 

luhalefct ob trük iyon < fn. bir zengin aile kızı odası ... ba· elıl·i·lrşad ctt'ğin. yazdı. fngılizcesi de kuvvetli turttu, önıinde diz çöktU. Önce manzarası iki cephe) e rnsth· eşiğini a ındırırlar, boyuna yor· 
sıd de müzakere) tedblrıne ba kımı emektar dadılara bırakıl· Böyle derken Bakı'nin ceket olduğundan ayni zamanda ter· iskarpinll.'rini çekti, Meltıl'in yan pencerelerinden seyredile f ı 
\ Urmu tur. L11 tfı Fıkrı· Bey ha- gan i&letirler, daha · zari in · 

u mış, \arlıklı konaklara mah· eteğıne elini sürdü; )ilzünli de cümcsini de yapmağa çalıştı elinde tuttuğu mabe~n biçimi bili:>ordu Asıl ho luğu civar· 
1 ğırmaktadlr. •lll cllsl d ıtıt k . . rıh:ılısını )aptırmak için b r· ~ ~us, şimdi nadir rastlanan iç sur cekti, şeyh mani oldu; son- amma manayı veremediğini gö. si; ah parlak deriden terlikleri da kendinden ) U ek bır hina 

mak ye"ane emellt' ıdir. Ya in· açıcı, din temizliğıle )eni tc· ra parmaklarıııı kadının sırtın- rerek isi ertesi gilne bıraktı. giydirdi. Pantalonunu çekip al- bulunmadı ından başkaları ta. birleriyle yarış ederlerdi. 
tih bat ~apmı)acaklar, )ahut mızlık anlayışının bırlcştiği o- da dolaştırarak be) ti tamam· Zaten soyunma merasimi baş mağ:ı hazırdı. l\I 151 dü mele r fır>rl n '"'Ö~ııl'llemc>k içın per· < \rk:ıcı ur) 
) nparlar a kamçı ile mUntehip 
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V-cş 'PJıtilu.ı 1 
~ 

Kore lıarbi 
1 

·Ne zaman 

Bitecek 
Yazan : E. T. 

l{ore harbi başladığı ıaman, 
hice hnnrlnnmış olan ko

llılinfst Kore ku\'\"etlcıi, Cenup 
'torelileri ve onlara yardıma ge. 
len Amerikalılan kısa bir zaman 
llrfında denize dökeceklerini 
linıit ediyorlardı. nıı ümit tahak
kuk etmedi. Amerikanın yardı
~ı, Birlesmiş l\lilletleıin derhal 

1 
arekcte geçmesi komünistlerin 
lerj hareketini dunlurdu. 

nir müddet sonra taamıza ge. 
r~n Birleşmiş l\lilletler kU\'\ et
eri komünistleri şimale dıı~ru 
'urıneğe \e büyük ölçüde esir 
llırıağa mu\"llffak oldular. nir 
~talık ileri hareketin l\lançuri 
llduduna kadar de\"llm edtceği, 

Siınau Kore kuV\·etlerfoin tama
llten pcrl~an edileceği ümit edil
di. Hatta o ıamaoki başkomutan 
cı. Jae Arthur, iki sene C\'\Cl 

~günlerde, Amerikalı kıtalann 
11,0eli memleketlerinde geçireee
wıı söyledi. 

Fakat bu ümit tahakkuk et
llı.tdi, Rlrlesmlş lilieUer 'ku\'• 
'elleri komünisllerin bir karşı 
1~•rnızu üzerine çekilmelie. mu-

lılj)·en bir hatta tutunmağa mr('· 
ur oldular. O ıamandanbrri fa. 

arruuar ,.e knrşı taarruzlar dc
taın ediyor. 
Shnaı Kore kunetlr.ri nt.ığliıp 

tdllıniş, hedefe yakla ılmı ken 
llirleşmiş l\lilletler kuwctleri 
~~en hiç beklenme' en bir karşı 
brrul üzerine çekilmeğe mec-
ıır oldular? .•. nunun cbebi ko

llıünıst Çin tümenlerinin i e mü
daJıate etmesidir. O giindrnberi 
lıarbin bütün ağırlığı Çinlilerin 
'1rtına )iiklenmlştir. Harp ('in:ı 
'iır ka),plara 'e maddi feda
~tlıkiara mal oluyor. Amerika " . 

* Da5kan Truman insan 
haklannrlan bahseden bir 
nutuk sö) iemiştir. * Tunusta nıilliyetçilerle 
Fransız askerleri arasın
da bir tarpışma olmuıa
tur. * Güney Korede Pangam 
adasındaki esir kampın
da bir ayaklanma olmus· 
tur. 

* İngiltere 'e Amerika Dı5 
İ~leri Rakanları Parbte 
İran p('trolleri meselesini 
göru miişlerdir. 

İbrancı barajının 
inşasına başlanıyor 

llıuı:ıl Uuhcıb!rlmizı!en 

Konya 15 - Senelerden beri 
temel sondaj tecriıbeleri yapıl· 
makta olan ve projeleri ikmal 
edilmiş bulunan İbrancı barajı
nın in~asına bugünlerde başla· 
nacaktır. Bu baraj 13 milyon 
metre mikabı su toplıyacak ,.e 
Ankaranın Çubuk barajı büyük. 
liiğüııde ol:ıeaklır. Barajın in· 
~a ı iki milyona mal olacaktır. 
.Konyachı in~a l'dilt'cek en bil· 

yük baraj Altınaba barajıdır. Bıı 
baraj 80 milyon metre mikabı 
ı;u loplıyacak, 80 hin dönüm 
araziyi sulayabileccktir. Bu ba· 
raj da )edi mil)ona yakında 

ihale edılecektir. 
nu b:ıraj sayesinde Konya o. 

\'asında mel'cut birtok bataklık· 
lar tamamiyle kurutulmuş ola· 
caktır. 

rn tc irlidir• eli} orlar. 

Baskan Truman' ın insan 
:t . 

haklarına dair beyanafl 
Başkan, «Hürriyetin dış tehlikeye maruz bulun
duğu düşüncesi bizi dahilde hürriyeti baskı 

altma almağa sevketmemelidir» dedi 
.A ııoeitıletJ Prtu 

Vaşington, 15 - Cumhurbaskanı Trumnn busun Amerikan 
İsliklAl Bayannamesi Anayasa ve insan Hakları Beyannamesi 
gibi tarihi veı;ikaların muhafaza ve te~hiri için l\lilli Arşiv bi
nasında yeni bir dairf"nin açılış torcni münasebeU~le verdiği 
demeçtr, hürriyet mcfkiıresinin yalnız komıinizmdrn doğan teh
lıkeye değil fakat hükumetlerin, 7jhinlcri ve clü~iinii~iı kontrol 
\'e tamim rtmeı;ini istiycnlcrin tr.hclidine de marıız. hulunduğu. 
nu söylE'miş ve demi~tir ki: 

•- Hürriyetin dış tehlikeye ıııanız hıılundıısıı düşiincesi 

bizi dahilde hürriyeti baskı altına almasa scvkctmemelidır. ırn. 
k(ımelin zihin ve vicdanla ili!ili konuları kontrol \'C tanı.im et. 
meşini isteyen insanlar, katledilmek korkusıyle intihar eden 
kimselere benzemektedir. DeHimizde filhakika hürriyet aşkı 

milletlerarası komünizmin tehlikesine maruzdur. Bundan endi-
şeye kapılmayan herhangi bir insan ya sadece durumu kavra. 
maktan Aciz veya delıdir. Fakat endi~e ha~ka, lııstcriye kapılmak 
ba§ka bir §eydir. Histeri derecesıne varan korku baıı hallerde 
insanları. korumak için uğrunda mücadele ettikleri mefkureyi 
tahribe ~evkedebilir. Cemiyetimiz için, komünist teea\ üzü yen
mek gayesiyle komünistlerin usullerini ve ahl~ki mefhumlarını 
benimsemek, ayni usulleri 1atbik etmek maddi herhangi bir fe. 
laketten daha kötii m6nevi bir facia olur.• 

Türkiyede 507 
Sivil Amerikah 
Memur var 

80 yaşındaki 
Filozof Russell 
Evlendi 

.., •_/ · ~'.:. . (. J.> ••..,;ıur;....,• • "ı ı ı-; 
• 

Muamelei laf ziye 
Ra bakan l'\lrneif<>rs, Bolu· 

da yaptığı konu.,mada; altın 
ılenilrn nesnenin o kadar 
mühim olmadığını '" "bir 
muamrlri hesalıiye ile yiiı 
kusiir bin ton altının <lerhal 
yerine grlf'hilereğio ni iiy· 
leıli. 

llakikafen cüzd iiz hu. 
\'e zaten, altının para ui

yasa ındaki me\ kii henüı 
hiıtiin lktısatçılar :ırasında 
dahi miiııakaşn eıtilmr.ktedir. 

\'alnıı. en~t yalııız bir nok· 
la \ar: 
Yiız küsur bin ton altını 

bir muamelci hrsahi~ t' ilr. 
dr.rh:ıl ~ rrine grtlnliğimiıi 
kaimi rılelim. 

,\nıınn, ıııı yagın, pi') nirin , 
fasulyanın fiyatını rski hali
ne na,ıl grlirrrri!iz? 

J•:C.YET GÜRT:SİN 

NATO çahşmalan '1 
.,/ 

Başladı ~ / 
NA.FJ;.'I' 

Parıs 15 - Kuzey Atlantik 
paktı konseyı bu sabah Challlot 
sarayında çalı~malarına başla. 
mıştır. J4 uye de\'letc mensup 
sarnnma, Dı~ifleri \C l\laliyr Ba 
kanları \ eya temsilcileri toplan. 
tılarda haur bulıınnıakt:ıdırlar .. 
l\riizakcrelcrc kırktan fazla na. 
kan iştırak etm<'klcdır. Tıirkı· 
) e Dı~i~lr.rı liakaııı Kiiprıilü 
Tilrk hcyctıııc rcıslik etmekte· 
dir. 

llelirtıldıgıne gort', 
sa\·unınasıııın ı tıkb:ıli \ e Al· 
m:ın kuvvellerrniıı bu savunma 

,ı..ııociatı4 l'rııı A11oclatl4 Prm dahilinde \•azife almaları görü· 
\'aşington, 15 - 'flürldyede 

Birleşik Amerika hükumetinin 
507 sivil memurunun nzifeli bu 
lunduğu resmi kayıtlardan öğ
renilmiştir. Bütün dünyada yal· 
r.ız 12 memlekette daha fazla ~a 
yıda si\11 Amerikalı vazifeli bu
lunmaktadır. 

I..ondra, 15 - 80 ~aşınd:ıkı şüleccktir. A~nı zamanda 'füı·. 
mc,hur İngıliz filozofu Lord Bert! kıyc ıle Yunanistanın Nato da· 
rand Russell bugün öğleden son hilindeki durıımlaıı ve Akdeniz 
r:ı Chelsea nikah dairesinde 52 komutanlığı da ıncclenecektir. 
~·a~ındııki lil{rr.tmen bayan Eclith Bu hu u la kararlara varılması 
Finch ile nikAhlanınıştır. bcklenmektcdır. 

Yeni e\lilcr nikiıh' dairesine ,\ vrupada SoV)r.l trcavüz teh· 

I 

be Ingilterr.ye gelen habcrJere 
akıtırsa Çinliler harpten bık

lıııştardır. Bu ) füılendlr ki mii
~tl'kt i(oin llintlilerin ) aptıkl:ırı 
~ klicı r.nela i~ 1 karşılamışlar
~n So\)rt Rus,anın alılıilı \a· 
~let uzcrin~ teklifin alr)hinıle 

Amcrlkııla da umumi efkann 
Çine kar'ı yumuşak nziyet alın· 
masına tema)iil rttiği bildirili
) or. EisenlıO\\ rr'in Jıarhin ('in 
loımıklarıııa intikal rtıirilme ini 
ıhişıinnırdiğini siı~ lr.mesl, r.~kl
ılrn bun:ı tııraftar olan :\t;ıe Ar
thur"ün ele bu fikirılrn \"111,grç
mrsi hu drği ikligiıı nııtice idir. 

Bütün yabancı memleketlerde 
çalışan Amerikan memurlarının 
sayısı cem'an 26665 dir. 

Tiirkiyrye kıyasrn dil?er lıa11 
mrmkketle:dc \'az ilci i Am<'l'İ· 
kan memurlarının sayısı kongre 
komi. yoııu tarafından &ti şekil· 
de gösterilmi~tir: 

N"rı ayrı taksilerde gelmlşlrrdir. likesinin nrtıp artmadığı, mese· 
iner ~·arılı, ak saçlı mür.llıf, o- ıc~i müzakerelere hakim olacak· 
tomobildcn ııUamı~ binanın et- tır. 
r:ıfını ~ııran basın fotografçıları l\hularaa ~a rriyatı ~ ıiule :?O 
nın aralarından Jıızlı iıızlı geç· arttırılnrak 
miş w~ rıik°'h cl:ıirl'siııın bultırı· Va~ingloıı 15 (Al'.) - N:ılo 

('alışına Bakanı ~amel Ağaoğlu izmirde Alsancakta Tekrl fabrikası lokalincte biıtün Jşçi Stn
dikalan ba~kanlan \C ~ iinetim kumlu iiyeleri) le bir toplantı ~aıuııı~tır. Resimde toplantıda 

lııılunan i~çi mümessilleri gitrnliı~or. 

Ulunmuşlardır. 
J\ını Çin harbe ne 7.amana J;a

~r de\'am edettktir'! ... İngiliz 
~hfilleriııe bakılırsa Çine kafa 
ııtacak )erde müzakere ,.e kan
~ttna )olu takip eılilirse h i ne. 
ite almak ihtimali lımn·ctliılir. 
•lıu yol bir parça uzun da olsa 

YENi ISTANBUL 

ltu nn&TI.t RIR 
'l'ÜRKh'E1'E DO RU 

lU. Nermi yaııyor: 
•Türkıye, dün) a milletle· 

tiyle yaptıfı bulun anlaşma· 
larda, gıivcnıllr bir varlık ol· 
duğunu göstermıştir. Dostla
tınııza dost kalmasını bıliriz 
'biz. Şimdı, dunya tarihınin, 
bugUnc değin, tanımadığı bir 
adalet ve hilrrhct sıslcmine, 
AUantık paktına, tam bir J. 
illan la, katılmış bulunu) oruz. 
liizim kudretlcnmemız bütıin 
iabirliği yapısının kudrcUen· 
ınesınden b:ı~ka bir şey degil
dir. Neler y:ıp:ıbileceğimizl, 
l:irlşUğlmlz hamlelerden anla· 
llıak mümkUndUr. 

Yeni vasıtalar kullandığımız 
tiınan toprağımıtın 'erimi 
birdenbire kabanyor. Bu yıl 
bir buçuk milyonluk fazla 
buğdayımız 'ar. Demek olu· 
Yor i, mcmleketimı::, yatırım 
bakımından, scrmayenın en 

Su hnlıle Kore lıarbinin he
men sona ermesi beklenrmtr. 
I"akat \'erilecek yeni ı.:narlar H 

almacak tedbirlerle lıarlıin mıın 
ınüddrt getmrden bitmesi ku\'· 
'etle ümit edilmektedir. 

A\'usturya 564; Fran~a 2837; 
Alman~a 2392; İngiltere 1506; 
Yunanistan 655; Hindistan 953; 
İtalya 1212; Kore 523; iran 474; 
İsrail 150; Suriye 90; Yugo-lav
Yn 224. 

• • • 

!/ 
• • ! ., 

• 

~~ _____ _. '
elverişli bir yeridir. Bız. onun 
!:in, hazırlanan rapora büyük 
hır önem 'eriyor 'e bundan 
faydalanmak maksadiylo ~c· 
?'ekli tedbirlere baŞ\ı.ırulması· Sup .. r mürşid tam dokuz ay, on glin 
bı fstı~oruz.• L sonra hapisten çıkacak. - GB7.tıteler-

B A ·sllBADEI ,.)1EVJ'... .(Cunı!ı.tırlNıl) 

CUMHURiYET --------------1 
isrANBULDA ~~~:.ma AKŞAM 
'l'lro 

B. :Felek yazıyor: 
•Vedat Nedim anlattı: Rab· 

ınem Refik Saydam zamanın· 
da radyoda mudürken radyo
da konuştcak \eya çalacak bir 
tat o gün tüodan olmiıs, Ve
~at da bunu itizarla dinle~ ici· 
ere söylemiş. Ertesi gün Baş

'ekil: 
- Tifodan ölmüş diye rad· 

~·oda ilfln cdılır mı? dıye ço· 
Ctığu hastamı . 
. Bıuıe hastalık saklanır, ha· 

fbır gorillür ve gosterılir. Hal· 
Uki akıl ve fen tamamen bu

llun nksıni ister ki halk U)a· 
lllk bulunsun. 

Ve biıtün bu sözlerden son
ta rrıodern, medeni \e milyon
luk İstanbul şehrinde tifo sal· 
l:ını vardır 'we bu normal te· 
1AkkJ edilmektedir. Her kusu
tuınuzu mazur gostermek için 
başka yerlerden misaller ge· 
tlrnı ek Adetimizdir. Korkuyo· 
tuın yarın: 

- Londrada da tıfo vardır 
"e nisbeti bizden fazladır! dc
lllesinler • 

'-

ııALA 
İ:SA.!'\l\llYORUZ 

r\ecmeUin Saılak yazıyor: 
·Bir memleketin hak, ada· 

Jet ve hürriyete göre idaresi 
bakımından tek parti, çift 
parti, çok parti diye bir rejim 
tasnifi olamaz. Tek partili bir 
Meclis idaresi ''atandaş hak 
\ e hürriyetlerine. alıliık \ c 
kanun anlamına sım ıkı ba~ıı· 
kalabilir de çok partıll bir 
Meclls pckıilfı adaletsizliğe. 
hatta istibdada da sapabilir. 

Hıç bir demokrasi yoktur 
ki (demokrasinin beslgi İn· 
gıllere dahil) kanunlan Ana
yasası \'c müesseseleri hak ve 
hürriyetlcrın ylizdc yUz bek· 
çıliğinl etmiye, l\fecllste tek 
parti ekseriyetinin en delice 
kanunları çıkarmasına tama· 
miylc engel olmaya yetsin. 
Demokrasinın tek kudretli 
bekçisi halk efkarı ve yerle
sen geleneklerdir. Demokrat 
Partı iktidarı. serbest seı:im
lcrden çıkma ilk demokrasi 
hükümeıimiz olmak sıfali~le 

iyi demokrasi gelenekleri kur
mak, bıı suretle istikbale ör. 
nek olmak vazifesiyle ~arşı 
karşıyadır. Gelenek olmazsa is· 
tikbal anar~iye namzettir. 
Kin kini, intikam intikamı da· 
vr.t eder. Demokrat Parti ken· 
dini ebediyen iktidarda sanı· ı 
yorsa hata ediyor. 

Haz.in manzara. iktidar par. 
ti inin başlıca heyetlerinin 
muhalefet partisini ıCIAsa l'e 
daf:ılmaya götür~ek bir ka
nunu kabul ettiklerini yazım 
gazetelerin, ayni ı:ün, Meclis 
adalet komisyonunun gaıcte· 
cileri askeri mahkemeye gön· 
deren maddenin kaldmlması
nı kabul etmediğini de haber 
vermelcrıclır. Halhııki bızıal 
iktidarın teşkil ettiği hukuk
çular komisyonu bu maddenın 
antidPmokralik olduğuna ka· 
rar \'ermişti. Bir antidenıok· 
ratik kanunun kaldırılması 
teklifi reddedıliyor, bir anti
demokratik kanun kabul olu· 
nuyor. Bir demokraside böyle 
~eyler olup bitti~ini anlatsa· 
lar, inanmayız. Onun için biz· 
de de olabilecdinc h~l1 inan
mak istemiyoruz.• 

dıığu ikind kala çt·vik adımlar. ı:rnl'I sckrcltm J.ord I~nıay bu· 
la çıknıı~tır. Sekiz dakika siircn gliıı burada ., .... rdiğı hır llcraııat. 
nikAh muıınıelcsinl ıniitrakıp ye. t:ı Atlantik ıtıifakııı:ı dahil H 
ııi edllcr binadan derhal avrıl· devlctın 1953 )ılında ıniidafa:ı 
mı~lar \'C Bertrand Hou,,...ı( ga. sariıyatıııııı imdıkınc kı,·a~en 
zc!l'cilerc lı!!rhangi bir beyanUa ylizde 20 :ırtacağıııı, bazı A~ru· 
bulunmak i tcnıediğini "öylcmiş pa devlctlt'rınin, müdafaa biit· 
tı·r Bu Ro ıı ·· 4 ·· ü • •· çeleri iızcrindeı1 kesı'ntı· ıer "a· 

Bilecik M. P. 
Topfanhsmda 
Tenkidler 

• , usse ın unc ızcıı· -' 11uııu1 l!ulıalıfriıııüdtn 
vacıdır. pacaklarına dair habcrle~in D"I 'k 

'OT: - J..ord Jhı srJl'l<' 80 in doğnı olmaclı[!ını söylemiştir. 1 eeı -. 15 - Bugün 1illcl 
ci ;>ıldönilınü munasC"beti)lc ,.a. lkinci clün;>a harbi sırasında Pıırtisi Bilecikte bir ııtıklın\a 
nılan gıı,·et :-liıkn "ekici bir ko-ı Churchill'ın kurmay başkanı toplantısı yapmıştır. Du toplan-,. • ' ı ı t tıda. Fuat Ama \"e Ahmet Talı
nıı nı:ı' ı, hıı..ıın besinı~i sa,·(a. 0 .an . .ord <may, lTzak Doğuda· 

., t;U • ., k ti f k takılıç hircr konusrna yapmıs· 
mızd:ı bıılar.nksınız. ı mu r ı ~. ga~rcli takviye itın lartlır J:.'uat Ama 11 lk p ti . 

- - \nııpa nıudrıiaasının ıta :ıksa· · • n ar sı-
AC 1 B j R KAY 1 p l hlmasıııııı habis mevzuu oiamı- ,h,~ ~·e Dem~krat Parti:>·e şiıldet.ıe 

• . .ınıın <'tnıış, \atanda~Jarın l\fıl-
Daruşşafnka l.i<csi (l!J:.!9 ınc· yacağmı helırlnıı~tır. h•t Partisini rey avcılığından 

::unl:ı.rınd:ın) lı:ısmuaviııl \'e t::· Argıthanda b. ıızak ynş:ıyaıı bir parti olarak 
lııli Kız Ortaokulu 'J':ırih - Cliı; ır eve {!Örmelerini bildirmiştir. Hatip 
rafya iığretnıenl, Falıh • Yahya B b k ncınokrat Parti) i .çulunu de-
e:endi il. Okulu ögrclmcni js. om a ondu uiştirmiş bir Halk Partisi diktn-
mct IIcpan'nın eşi ti.ırlü~ündc gordüğlinü \O kat'iy. 

nt:ŞAT 111-:PAnJ Uuıuıı lMab!rlm!zıltn yen bir zihniyet değişikliğine 
uzun bir hastalıktan sonra, :pa- Koıı)a 15 - Ilgının ArlJıthanı rastlanmadıgını · söylemiştir. 
:ı::ırtcsi gecl'si saat 1.:!0 de Gu· bucaJ:ına bağlı Abaz koJündcn Fuat Arna, iktidarın başında
raba Hastahanesinde Hakkın Nazif, bir kız meselesi yüzün. kilerin Halk l'artisi \lnİ\ersite
rahmctine kavuşmustur. den araları açık bulunan Halil sinden lam numara ile mezun 
Hayatım ıne lcğıne ve takbe nlnıazın e\•inin clu\•arı dıbinc olduklannı da ifade elmiş ve 

!erine vakfetmiş olan bu miis- bir bomba koyarak infiUık ettir. ·Demokrasinin olduğu yerde ik· 
trsna insan, ufulü ile grrek dost mişlir. l~vde kım c bulunmadı· lidar susar l'C muhalefet konu
larının. gerekse 1alebelcrini:ı ~ından in<aııca za\iAt olınamıs· ş~ır• diye sözlerine son l'ermi§· 
kalbinde doldurulmaz. bir boş. l sa da ev hasara uğramı,tır. tır. 
lıık bıraknııştır. Sava t d b" k d Fuat Arııadan ~oıııa kürsü)e 

Crnazcsi, yarııı 16.12.1!.152 sa- Ş epe e ır a ın g.cleıı Talılakılıç, l.ılilüıı şiılde-
Jı ı;iınfi Fatıh Canıiindcn öğle kaçırıldı tı~le. her iki partiye hücum ct-
ııaınnzını miıtc:ıkıp :ılınarak Da llalıke ir 15 (llusıısi} - Sa· ınışt.ır. Es~i A~alrt Bakanı Riik· 
~iisşaiaka l,isl'sine grtirilccek VI! ncttııı ~ ::'\asuhı~ğ.lııııuıı ,\clalrt 
oı adan da l~dinıekapı Şehitli- ,·aştepenlıı Aşa ' 1 l>anışnır.nt kö· l~a~an.lıg. ın. a. gelışınin Halk Par-

yunden hır ı:ccliklinin c i olan t d b ı 
l:indrki ebedi istirahalgahına tev Esma Yıldız, 18 ya<ında i)mer ,ıs: gı ı.~ının . ır < evamı sayıl-
cfi e<lilecektir. l\Ic\ la rahmet ey ·ı • c:ığını soy_lemıs \'e •Bu memlc
leyr. ı. c arkada~ları t~~~fından zorla kette kal'ıyyeıı demokrasi mcv-

kaçırılmıs 'r. but un aramalara cııt değildir, sahtesi devam et. 

* Darıişşafakalılar ~nıi)eti Baş 
kanlı ından: 

I>artişsafakanın ~ cliştirıilği 
çok kı)melli <!\latlarından 1029 
mezıınu ve ccmi)etımizin tiyelt'< 
ıinden 

RES,\ 'r m ;rARI 
15.12.1952 tarıhlndc '"efat elmiıı 
tir. 

Üyelerim ıze t ccsslirlerimizlc 
arz.ederiz. 

* Daı ıişşafak;ı Geııçlik Klubu 
Daşk:ınlığından· 

Kllibümüziin kurucularından 
\ c idare kurulu azasından, de
ğerli kardeşimız 

REŞ,\T HF.PARI 
15.12.1052 tarihinde 'elat et 
mişlir. 

Ü~clerimlze tcessürlc>rimizle 
arzcderlz. 

Acı Bir Kayıp 
Falına lla) riy ·c KA \',\J, \U 

!Jii ameddın Karnlalının ('!:I, A· ! 
mira! f ıınilız Mu tafn Paşanın 
toruıııı, Bahriye Erkanı Harbi 
yei 1Jın11111iye Reisi Miralay Fu· 
at Br.yııı kNlmesi, Amiral Bi 
rinci Ferık Ahmet Paşa ile Br.h 
riyc Miralayı Te\{İk Beyin bira 
derzııdeleri Hakkın rahmetinr. 
kavusrnuştur. 

ralım<"n lıfıl:l hıılıınanıamıı;tır. l ml'ktedır• demi tir. ,.. .... Iİİİİİİİİİİiiiiiiiii __ iiiiiiıll __ llillli ___ , 

TEKSTİL GECESİ 
lO ARALIK cu. tA GÜNÜ A !\SAMI SAAT 21 dPn ltibarm 

TAKSIM Belediye Gazinosunda 
Eşsiz. Ses San atkArı Neyzen Tevfik'ten c 

SAFiYE AYLA E Ney \•c Şiir 

L 
A) rıc:ı artist şairlerden 

Buyük .Muslki~inas Üslad Şiirler: 
A. Cahit lrgat, Ercümend 

MESUT CEMIL'in L Behzat, Orhon 

Tanbur Konseri 
t Arıburnu 
N 

ve Pıyanoda Orkestra Şefi c Nazım Kemal de 

CEMAL REŞiT E Yunus Emre'yi - dile getirecek 

.AYRICA: Nlzamettin Nazü, meşhur Karadavı.ıd'u anlı. 
tac:ık, tanınmış fıkra muharrirleri o geceye mahsus eser
lerini okuyacaktır. 

OSMAN NİHAD, ULUNAY ve diğer yazarlardan fık
• ralar. 

Viyanalı Dansôz ANNY BALL, Ha\·ayen Dansöz ANNY 
BİNDER, İnslliz. dansozleri GRA Y KARDEŞLER, fspan~ol 
triosu •Trio Morenot, Amerikan kovboy çifti Conovers BU 
ylik Siırprizler - Orijinal numaralar - Şiir - MUı.ik -
Dans - Caz. 

Bahkesir' de 
Bahar havası 

11uı· ıı llulıabfrimf:ılnı 

Balıkesir, 15 - Şehrimizde 

bir bahar havac:ı huküm sürmek
te, baıı erik ağaçları fındık bü
) ükliığıinde mcyva yapmı5 bulun 

maktadır. Bu hadise, <'ili sene
denbc.ri ilk defa vuku bulmakta 
dır. Geçen sene bu zamanlar en 
az bir ny önce şehrimize kar 
yağmıştı. 

Konya' da 
Kara kış başladı 

UıllU•I .llıtlutbtrimizdın 

Kon.ra. 15 - Akşehirın !\'adir 
kliyunden Rlfat Çelık adında 19 
:> a,,ında bir genç odun kesmek 
uzere eşekle dağa giderken yol
da soğuktan donarak ölmüştür. 

1\011) a ve havalisındc havalar 
birdenbire soğumağa başlamış
tır. Kon:> ıı Rasat istasyonunun 
'erdıği malümata söre sabahla
rı sıfırın altında 5 • 6 arasında 
değişmektedir. Ch•ar da~rara bir 
hayli kar yağmıştır. 

Yarın akşam MELEK Sinemasında 
Metro • Goldwyn • Ma)er'in Yeni Zafcıi 
\'A~ JOH~SO~ \'e DOROTH\' l\lc. GURİ.E 

tarafından yaratılan nefıs \e harikulade film 

AŞKA VEDA 
Bütün kalpleri teshir edecek bir san'at abidesi. 

iıa,·e olarak PATHE I>ünya Haberleri \e Renkli l\lilı:l-1\Iaus 

-SELANiK BANKASl'nın 
1953 yılına nid 

100.000 
Liralık PARA ikrıımıyelerinin ilk keşidesi 

3 lart 1953 de Japılacaktır. 

DiKKAT: Keşidelerimiıdeki kazanma şansını
zın yüksek olduğunu unutmayınız. 

Tafsilat Gişelcrimizdc 

, . ' 
f ksik Memleket i lavelerinizi 1 

famaml2yınız 
Bursa, lzmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ, Çanakkale zafer ve Ça
nakkale il ilôvelerinin ikinci baskısı 

NÜ<;hası tüı.enmit olan ~·urt ilihelerimizi }eniden 
bastırmağa başlaclı~ımm haber vt"rmiştik. ı numara!ı 

Cenaze 16 aralık salı gümi 
öğle namazından sonra Beyoğ· 
!undaki Ağa Camiinden kaldırı. 
larak aile kabristanı olan Feri
köy Mezarlığına defncdılecektir. 

Allah rahmet e)lesin. 
Çiçek gonderilmemesi rica o 

lunur. 

Cemal !\"adir Sok. 1'"o. 4 de Tekstil Sendihsından , .e 11 
il•B•e•le•ıiı•.l•em.'lG•a~z~in~o•~•u•nd•a•n .. d•a•'•et•il•.e•l•en•·•t•e•m•i~n•e•d•in•u• ........... ı 

Rur-ıa, 2 numaralı bmir. 3 numaralı Antalya, 5 nu· 
maralı :\tersin, 6 numaralı Hatay, 9 numaralı Tekir
dağ, 15 .numaralı Çanakkale Zafer. 16 numaralı Ça. 
nakkale il ilavelerimizin ikind tabı ha:ı:.ulanmıstır. 
Kolleksiyonlannda hu altı llhe eksik olan okuyucula
rımız bunları matb:ıammtan tedarik edebilirler. Hariç. 
ten her ilin• için on beş .kuru ü•erinden po ta pulu 
gönderenlerin adresine ilheler )ollanır. l\Je\cud'" kal
mayan Ankara İ1 n Ankara na ehir IHh·elerimirln 
iklnl'i tabı da bugünlerde yapılacak ve böl lelikle bü
tün eksik ilheler tamamlanmı olacaktır. 

~ ................................... .. 

, 
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Liby r 

Yazan , DOGAN • KOLOGLU 1 

1 crüb li ve ıyi 
• r rahn •• • es 

~bfcıda gördüklerimden, işittiklerimden; kısa-
cası müşahedelerimden bahsetmek istiyorum. Bu 

! 
suretle, Tralilusgarp," Bing azi ve Fiz~n'm ~.rtık şuur l 

altına geçmiş hatıralarına tazelıyecegım.) 
~ ---..,,..-..,_ ~~~ 

LİBYADAN 
GELİYORUM! 

Ben Libyadan; iyi, zeki, tec· 
rübeli bir kralın iilkesin

den gelıyorum. Ve biliyorum 
ki, yakın tarihimize gelinceye 
kadar Türk efkan umumiyesi
nı dalma meşgul etmiştir. Tr.ıo 
lusgarp, Bingazi \e Fız:ın keH 
melerının bize hala neler h:ı· 
tırl tabildiğıni, herkes gıbı, 
ben de unutmuş değilim. Ta
lıh bAzan _JJe garip o) unlar oy
nuyor! Birçok ... ·aliliklerde bu 
lunduktan son,.:ı, tek:ıüt olup, 
artık istanbulda i tır:ıh:ıti dil· 
f{lnen babamın, K 1 İdris el 
Sunusi tarafından Liby:ıy:ı da· 
vet edileceğini, orada hükume
tin muhtelif bakanlıkl::ırınd::ı u 
zunca bir müddet hızmet gö 
reccğtnl kim düşünebilirdi., A· 
ma hayat tesadüflerle dolu, 
her şey olabiliyor ve hiç bır 
şeye şa.,mamak lıızım diye dil· 
ıUnürnrum. 

Babam oracl:ı tam Oç sene, 
ganki 70 ine merdiven qayamış 
bir ;>aşlı adam değılmiş gibi, 
bU)ilk bir enerji 'iC aşkl:ı ç::ı 
lıştı. Çe~itıi p<'litika ihtirasla 
rının rol osnndı~ı bir memle
ketti', o memleketin asıl sahip. 
lerine faydalı ol:ıbilmek için, 
ona uzun bir ömür b:ıhşedebi
lecek olan enerjisini su gibi 
akıttı. Ve bir akşam üstü, tam 
Uç senedir hasret knldıı!ı ana
ı;atana izinli olarak dönl:rken: 
fstanbulda her çrşlt siyas1 mil· 
cadelelerden uzak, rahat bir ay 
geçirmeyi duşünür ve özler 
ken, hazırlanmış denklerin ya
nıba~ında bir kalb krizı neti· 
cesl, hayata ebediyyen veda et 
ti. 

Onun aziz hiıtıra~ını, içimde 
1.;lr yerın derin derin acıdığı
nı h etmeden anmak, benim 
için mUmkun değil ... 

* GfRfŞ: 
I.lby.ı ile alıikamızın halit mu 

halaza olunduğunu zanne
diyorum. Bir zamanlar bize ait 
bu topraklarda:ı )Cnl gelmiş 
olmam dolayısi) le, tecessüsü 

J,ihyn orılıısunıı mt·nsup ıı~kerler bir ge(·it tiin·ilinıie 

nüzll tatmin edebilecek şey· dığım ş<.'ylcri, şimdi ar::ıclan bl· 
ler yazabıleceğ.mi tahmin edi· rnz z:ıman geçtikten sonr:ı, siz. 
yorum. Aslfi politik::ı yapmıya- lere anlatacağım. Libya... Ha 
cagım. Esasen )aşım da henüı na uzun yılların tecrübesini ka 
buna müsait ııddedilemcz. Si z:ındıran, hiç unutamıyaeağım 
ze Libyada gördUklerlmden, i· hatıralarla 'cimi aolcluran uzıık 
şıttiklerimden: kı acası mu~a- lllkc... Size ondan b:ıhsedccc
hcdclcrimdcn b:ıh etmek i ti- ğim! 
yorum. Dunun için hiç bir sı 
ra gözctmış değılım. Ilııtıralıı· ü:mm 
rımd:ı bir zorla\IŞ ~apıp sizi i\lllllTAR 
sıkmayı arzu "'tmem. Bing:ızi'niıı en bliy~ik ana cad 

Babam nrniiz ~:ığken ve be- desinin ııdı oÖmer lıluh-
nim onun o •lıı oldu~ umu bi t::ırı> dır. Gençlerin kurdu[(u 
!enler sık sık beni yoldan c:e sportir "e sıyasl cemiyetin ::ıdı 
viriı>. Libyaya gitmek lstedık· d:ı aÖmer Muhtar,, dır. Kul:ık 
!erini: orada bir tiitün fahri· t:ın kııl:ığa dol:ışan menkıbe 
kası açm:ık \'ey:ı iyi lılr ıs hu lcriyle yaş:ıyan, bll7.:ın :ıl<'ylıin 
labiln\C'k imk:ınına s:ıhip olup de ele si.ıylenilen. fakat hl•rke· 
olm::ıdıklarını soruvorlardı. aBa sin adını hiirmctle andığı bil 
b:ım onlara miizahir olur muy ~ Uk mllcahit Ömer l\luht:ır' 
du?• dkn onlara bir y:ırclım· ümer Muhtar, 1tnlvanlarla ha 
da bulun:ıbilir miydim?11 y:ıtı boyunca mllcadcle etmiş, 

Tatmin cc.ici cevaplar ver· h:ı\ atını Lıbva'nın 1 tikl:ıllne 
dicıimi sanırdım Onlar gicler- \ akfctmlş ,.~ nih:ıyet ltalyan
l<'r, bu defa yenileri, hazan hiç l:ır t:ırafındnn yakalanıp id:ım 
tanımadı ım in anl::ır ayni su· dilmiş bir kahrnmandır. S ~ 
nllcri tekr:ırlardı Ben büllin lıJ:'(ınd:ı, ruhları tutu turmas•nı 
bu tcces ü lerin, biraz Ja m:ı- ş:ırkh mistıslzmlni yenme ini 
cer:ı arayan, meçhul ve n lip- lıilmiştlr Faknt ne yazık ki. fc 
hemın cazibesinden kurtul:ımı ci öllimüyle blltUn iimltler yok 
\an in ::ınl:ıra h:ıs olabileccğını rlmuş, bUtün memleket biraz 
düşüniırdiim. Yanılmazdım d::ı.. daha l:"ndlıti İt3lyanlara ~·E'r· 
Çoğu, Libyayı, el değmemi-s, r,iz mlştir Bunun içindir ki, I,ıoy:ı 
li s<'rvetlcrın Ulkesi ol:ıraıc dil lılar, ol'un h!ltırnsını da!ma ta 
sünüyor ve bir altın :ır:ıyı~ının ze. dalma sevgi hisleriyle yıı. 
hevec:ınıvla konıı~uyorl:ırdı. ~atmaya ç:ılışırlar Ama sadece 

Onlara: ııynkUstU ıınlatnma- bu kadar... me\'amı rnr) 

1 SiNEMA TENKİTLERi 1 

Silahlarm gazabı 
cTbe Furies• - Rejisör ,1.nt 
hony Mann. Oynayanlar: B"lr 
bara Stanwyck. Wcndell Co. 
rey. \\'alter Jluston. Judith 
Anderson. Gilberı Rol:ınd. 
Thomas Gomez. - Para
mount. 

Fılmde, birbiriyle z::ıman za
man çatışan: bazı birisi, 

bazı ötekisi ön pıana geçen iki 
çeşit mücadele derhal dikkati 
çekıyor. Birı şu: BU> ilk toprak 
sahıbl çiftçiler; kllçlık toprak 
sahibi rinln nesi \'ar, nesi yok 
aa almakta, küçiık çiftçilerin 
mahn pahasına •İmp:ıratorluk
larını. kurmakta, arazilerinin 
hudutlarını gittıkçc genişlet 
mektcdirlcr. BAzı küçük çlrt· 
çiler, sllıih.lı mukııvemete kal
kışırlar; ne \'ar ki. derebeyj, 
onları astırabilecek kacl:ır k.ıd 
retli ve korkusuzdur. İkinci mü 
cadele, bizzat derebeyi ile kızı 
arasında geçiyor. Bu defa ba
his konusu olan, ı;lftliğe kızın 
mı, yoksa babanın mı hllkrnc· 
dec<.'ğl me~elrsldlr. Hiç şiip

hesiz: birinci 1. çok dıh:ı 
l51cmll olan bu mesf''e1rr 
den, filmde ikincisi ekseriya 
hakim oluyor \'e bilhassa i~1rı· 
ci yarısında bir baba - kız çe. 
kişmesi beyaz perdevl tama· 
men işgal ediyor. Bütün tıo 
ler ifrat halinde çiıilınlş!Pr 
Bu. eserin havasına bir h,:-

çınlık vermektir. Ancak vakanın 
yenls New • ıeıcico topr:ıldarı 
üzerinde cerevanı· reji örün ta 
biat un~urundan i tifade etme 

yl bilmc~i filmin heybetlenme 
sini mümkün kılı)·or. 

\Valtcr Huston, zaman zaman 
derebeyi roliinü c!dden ba 

6arıyln oynadı. Barbara Stan 
wiyck: neyi oynaması lcabt'ltl 
ğlnl iyice kavramıştı. Wendel 

• Corey'in zayıf ve silik kalması 
na mukabil, Judlth Anderson 
Gilbert Roland \'C Thomas Go 
mez ölçlllU, hesaplı ve kuvvet 

ıı idıler. 

ıtaf Yalonc \e ('laudinc l>upııis 
Çetesh rıımlnrle 

Gizli Eller Çetesi 
cİI Bh'ioı ltcjisör: 11ernando 
Cerchio. Oynı.ıyanlar: nar 
Yallone. t1audine Du11ui . 
Charles \ 0 ancl. Saro Urzi 
carlo sııo itn. Gianni Ri1.zo, 
Nııtale Cirino. - Siı ius l'ilnı 

Ruf Vallone, bugiln: İblya" 
sinemasının en tanınmı• 

ve ~öhrctinl en haketmis oyun 
cularından biridir. Onu, bizim 
seyircimiz, cAcı Pirinç• ten ve 
•Zey•lnllklerln Altında SUkf.ln 
Yub ~ıın tınıyor. Fakat, Raf 

\'ııllone'nln ve ayrıca Charlcs 
\ rınel gibi eski ve ustn bir o 

)'Uncunun mevcudiyetine rağ 
men .clıli Eller Çctesiı yukıı· 
rıda zikrettiğimiz filmlerle kı
ps edilebilecek bir mm de
ğildir. İtalyada, fakat: Holly
wood'un gnngster filmi reçete 
!eri gözönlinde tutularak çev
rilmiş bir film. Bu filmin de, 
bugünkü İtalyan sinemacılığı 
nın gerçek ve sağlam vasıfları -
nı taşımadığına lliarct etmek 
zorundayız. 

ATrtLA İLIIA~ 

lan'a!A 

<<CENB }) ., 
Yazan: TUNÇ YAtMAN 

şımiıt TİYATROSU E:Hi~ö ı lard:ın ela ZC\k al:ııı~a'. çoktur. 
:\Ü nöı.t'i\IÜ!'im: Kornr•li 3 llüylc bir komeclıyı scyret
Perde. İlk trmsil 13 Aralık mck, hir bakıma, tenis maçı 
('uınartc i geresi H'rilıniştir.

1 
seyretmeye benzer. Yalnız bun 

YAZA~ - Somcrset l\laııc· da, oyuncular tarafından ha\•aya 
h:ım. Sn\TUlan top dr ldir de, cU_mlc 
TÜltf~ÇI:~i - nrtiil 'l'ckinrr clir. Cun:lrnin _arka ı?da gızlc
SAll:\E'\'E KOY\~ - Tur. 1 nen zckıı d:ı bır nevı r:ıket va-
hım Giiker zire ini görür. 
J>EKOlt _ Turgut Ata~ay Lalettayın b•r sporcuya Gel 

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

v ost ·r, 1 ta ı, 

n beli di ı 
-2-O\'XA y \i\"LAR - l\edret A· tenis oynn'• de eler, •?Jen o o 

rıburnu (Efüabcth): Sııime ~unu bilmem!• dıyebılır ... Acc· D( :>KO' TEFRİKA. ı~ HCl.ASA!SI 
,\rcını:ın <Laıly Cathrincı, mi bir teni.::.çi, halkın karşı ı:ı:ı 
Xcl mi Oy (Cli\ e>; İbnıhlrıı çıkıp m:ıç > 1p~nz .... oynadıgı o 
J>rlidı•niz CJ.ord Porteous'. ) unun k. id••lerıne n:ıyet etme· 
Abıliirr:ılııııan Pal:ıy < r- ~en sporcu ~uh::lanır... . 
nolıl> Atıf AHI <I.vtıon). Şu yukarıda sır:ıladığım b:ısıt 
F:ıtııı; füiriin ve l\eja·t Sav. hakikatler, oiziın tİ)alro ~aha 

• sına da tatbik rdilebilse~ di ne daııı. . · ı --o-- olurdu? Scysc, cdılemcyısın n 

Geçen mevsimin sonunclJ I sebepleri ır.alıinı: gene o bahsi 
Oram kısmında, Maugham' açmayalım. 

,n en kütü piyesini (aSü\•cyş ö. 
telt'rincle,) s:ıhneye koyan şr Bereket 'ersin, o:Çenber» lek · 
hır Tıvatrosıı, bu yıl Eminön•ı nik bakımdan kusursuz de-

necek kadar sa lam yazılmış bır Tiiiliimlincie, arnt yazarın en 
b:ı~:ırılı kom<'disini h. lka t:ık- ı>i~cs. 1ılaugh.1m. o meşhur us 

.alı~ını (\eya zera tını) bu ko-
<lım ediyor. ıncdide t:ım:ımen orta1a kO'I'· 

cı('cnbera pıyesi. İngil.zler 'l mu!:. ııhıslar canlı, konuşmalar 
T:ı\•ır \'C Ilr.rt'ket Komedisi~ de h:ıreketli ve e lcnccli. Bövle 

C:lklcı i tiyatro tarzının ) irminl'i bir piyesi (tabiı bu t:ırz eser
r ra uvdurulmuş bir modern nii lerden ho ı: nanlııra) bej!endir
mune 

0

iclir İnniliz aktörü. bu gi menıt'k oldukç:ı giiç. Holler bir 1 
bi bir ko~rncliyi oyn:ırken geri- defa ka\'l"anıldı mı, aktörler ıo 
ı;incle 300 yıllık gelcneklrr var. yununo (y :ıi İngılız komedi tek 
dır. Aynı gcleneklrr ingiliz se nığinin) csaslr~ını bılmeseler 
\'İrf'isl icln de mrvcııltıır, Hal bile, piye i pek:ıUi ze\ klc sey 
bu ki lıizde, hu 1 ::ırzı 17 nci vliz r<'ll ircbilirler. F.:spriler (hele 
vıld:ı, b::ısl:ıt:ın Con~reve'ler, teı l'iime de bö) le accııııcc olur 
\\'yclıcrll'y'ler, E1hrrrdo:e'ler lıe sa) k:ı) lıol:ıbılır, birçok replik
niiz tereiime bile edilmemiştir. lerın ın:in:ı ı anl:ısılmnyabilir, a 

Yiiz yıll r boyunca aynı il•' ma yine de t~:ı konu al:ıkay!cı 
leneuin Sh,,rıdnn'dn. d::ıh:ı soıı· takip edilir. Fal.at Emınontı tem 
r:ı Oscar Wilde'da. ,.e z:ım:ını- sılinde ıki :ırlıst :ı uzu nelen bu 
mızda da Somcrset Maugham'•n kadarı bile sağlanamadı ve bun 
ve bir b:ıkımn Noel Cow:ırd'ırı ca emek boşa gitti. Bu iki ar 
ph·e lt'ı·indc dcrnm t'tlirildi'ini tistin bir, (Atıf Avcı) en ~~mi 
iirliyoruz. amatörden hhıı acc:-miec oyna-
oT:ıvır \'e Tlnrrketıı komc<lilr- . <lı Di eri, C:aimc rcını:ın. ıın 

rlnın e hası h<'r z:ım:ın zen!?ın c betten blltun temsili b:ıltala. 
sınır:' ııyiiksek11 denilen t:ıba- clı: 

ka\'11 mensunturl:ır Zeki ve 7.rvk 1) Sesi! - ln:.an, clegil iiç 
:ıhihi kicilt'r olm:ıl:ırma raı?- perde bo:ı unc:ı s:ıhnccle, bir oda. 

mm. cledıkr.duy:ı fa1lac:ı diiş-1 J::ı beş dakika h~p a)nı tİ7. per
kiindlirler. J1os hav:ıtl:ırını fl~ı- dcdt'ıı konuş~a. kıırşısıııdakinin 
k:ıııc münaschctler tesis rdip • s.nırleri :ıltiıst olur. 
lıozm:ıkl:ı geçirirler Canl:ırı •ı 2) ifrata k:ıçı~ı • - Ekseri ar· 
l·ıl:ın kimsrl<.'rdir, f:ık:ıt niiktr tistleıimiz bu h.ıta~ a duşüyor-, 
dıınrlırlar. . l:ır. Bu mcsde\ c bugu ılc.rde ay , 

Pi\ c~lt'rin me\'zuund:ın zıya- rı bir yazıda tc:ııas etmek isti
d<' ech:ısın birer makinelitüfck yorum. Burada valnız şu kad.ı 1 
siırnt iyle savur<luğu nükteler, rını soyleyım: Ba:ı :ın Areıman 1 
deyi~ler. hiı·birini bozmalar, se oyn:ıdı ı orta ynşlı fazla boyalı 
virriyi oyalar. «T:ıvır \'e Hare ıh ti> arı maktan kork .. n, kuş be 
keh komedilerinin hayati ve yinlı Lııdy C:ılhrınr'ı, bir lady~ 
h:ıyatın nerçeklrriyle P"k ıılil· ı <'d:ısi) le oynasaydı; Maugham'ın 
k:ıları voktur. Fak:ıt her lüks- büUn ifade <'lmck i tediklcrini 
t,.n hn 1 n ,,ı~ .. rılrflı"lıı "İhi. hun (llf'\'llmı Sa. G .• Su. 4 ıle) 
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hr ıarıfrıdın 

ı "r•t m n11 
J'A)'lnlanmııtır. 

?llcmlekete \ c sevdiklerime 
bir an c\Vcl k:ıvuş:ılıilınek içın 
tayyare scyahatıni tercih ede· 
bilirdim. Fakat memleketimi ve 
çocuklarımı gÖ'"cmeden ölmek 
ten korktum ha)alla içime 
hiç bir zaman ölmek korkusu 
gelmemiştir Nısılsa günün bi
rinde ökc.ğimı biliyorum fa. 
kat lam bu sırada kötü bir ta· 
Jıh eserine kurban gı<Wbilmek 
ihlimalinl, pek kliç:lik dahi ol
sa, göze al maclım doğnısu ... 
Beş glinllik vapur ~olculuğu

nun bir tfirhi sonu gelmiyor· 
clu. Vapurda buluııan 'atandas· 
I:ırımın hepsi b:ına son dere
cede yakınlık ve do~tluk gös
lerdıler. Hıç tanımadıkl:ırını 
h.lr benimle gelip tanıştı, ko· 
nu~tu. 

Bende ha~rctin her tUrlusü 
\'ardı. Bullu his5cdiyorlnrclı. O 
kadar heyecanlı idim kı v:ıpur

da tanıştı ım bır doktor bana 
sükunet bulmanı ıçın ılAçlar 

'erdi candan y.ırdım etti. 
İçimden taşan se\·ıncc kalbi

min da}anamı)acağından kork· 
tu galiba •.• 

naha \ apura biner binmez 
kendimi ) urclumun bir köşesin. 
de hissettim Herkesten sami
miyet ve al"ıka göruyorclum 
Hele vapur kant.mı sanki uzun 
bir a\ rılıktnn sonra eli.inen bir 
mis:ıfiri kabul edivormuş gibi 
çok n:ılik bir şekıldc ev sahıp
liğl y.ıplı. 

GLizcl \"r cUnc~ll bir gtir.lin 
akşamınd.ı i~tanbula yaklaştık. 
M ı.ıcr her St') i ne kadar ıizle· 
mişlm: drnizin rengi, gilneşin 
p rıllısı bıle memlekette bam. 
baska ..• 

Uzaklan a in:ı \ e do~t şehir 
belirdi Gclı mı , "c ~ enılc mi 
tarafları oldu •u derhııl gözüme 
ç:ırptı. 

l>Liny nın b'r çok "Uzel 
şehirlerini gormliş, oralarda 
Yaşamış, ıy• 'ie kötü günler ge-
çirmiştım. Fakat memlekete 
dönmenin hazzı bambaşka ... 
Yirmi sekiz sene sliren gurbet 
hayatından sonra bana her şey 
o kadar d.1h::ı güzel gel;yordu 
ki ... 

Vapur rıhtıma ağır ağır yıık· 
la~rkcn, kalbim kopacak gibi 
çarpıyordu. nuııuıu gözlerim, 
s:ıhildc beklıven kalabalık ara 
sında ~"vgili çrıeuklarımı sc;;e. 
miyordu. 

Hiç şuphe iz hepsi orada idi. 
Sonra dostlarım, sc\•diklerim. 
velhasıl özlediğim herkes or.ı
d::ı olacaktı. fakat ben hıç kim 
se) i goremi}ecek, ~eçemiyecek 
kadar heyecanlı idim. 
Vapunın yana~ması çok st!r 

medi. Virmı seki · scnclık has 
rete dayar.abilmiş olan ben, 
bu kısa zamana d:ıyanamıyaeak 
kad:ır sabırsızdım. Gurbet me· 
ğer ne gliç şeymiş! 

KilçHclik torunum Ilasanı son 
cleCa olarnk P:ıristc Lki buçuk 
yaşında iken ı::9rmilştüm Bir 
kaç dakika sonra onu balnma 
basabilcccğımi dü~Undükçe zih 
nim durac:ık gıbl oluyordu. 

Bir an içime hır korku gel
di. Ya bütun bunlaı bir rüya 

l\"aci' c En\'er Pa~a J..ür!i k (ol'Ununu lrnrakl:ırken 
• J J J • • 5t· 

be ya tckrnr Parhteki tek O· E\'dc on sekız sene lır b !ti 
da~da yapayalnız uyanır~:ım? ıııcdiğinı ihli)ar annemle aor• 

Artık buna zavallı kalbimin ayljk torunuuı benı beklı)!l1e
tahammül pdehileceğını sanr.11. du. Annem b~ııden daha ıı:J 
, ordum fakat •ok d•klir rüya Un olarak benı karşıladı. ~ ... 
' ' ~ .. ~ · C d h h · bir •" olmadığını hemen anladım. ~mi C.} a enuz . le u ba'· 

i tc kar~ımda çocukları· )ili farkında dcğıld_ı On \• 
' .. ·· .. • · b · rıma basarken ·' enıdcn durı. mı goruyorum, llepsının enzı 

1 
. .b. • k d" i >tP 

solgun, goz.leri nemli, fakat ya 1seb?1ış. 1sı iı, ·ken ıme p•ırıde 
h · d k d . I" . )en ır a cm n apı • b •1 epsı e ne ·a ar se\ınç ı \e h' tll ç k"I 1 ri MP' 
mesut görıiniıyorlardı. ıss~ ldm. e 1 en e n 

Kalabalık arasında Aşina çeh unnuuut. u. 
1 

k uz ge-
l d t uzı · r 1 un gece) uy ·us il" re er, os. Y er, scvınç ı e çirci im. Enmiıin pencereıerı 

harekellerı scçebilıyordum. den şrhrm her tarafı gorOrıJr: 
Vapur yanaşır yanaşmaz, ta· H t ( Ti bakı,or 
d k d 1 bl 11 er ara a ayrı a) • I· 

ııı ı \'e ost arın r ÇOı;ıı, dum. Memleketin ışık ve derı 
çocuklarım d~ d~hll nlınıı k üze zini 0 te eden seı rederek ge-
re, \'apura bınclılrr. İlk bağrı· . g .Pd. ' 

h t ,. kli 1• tlk ccyı eçır ım. r· 
ına as ı6ım; · ç ıc toru· HAIA rtiya görmekten kO ı· 
nun~ 1~:ısan oldu. kuyordum. Uyur da u}andt 
Bır ıkı sc~e m \el anne•l~Je ğım zaman kendimi ba~ka ye ' 

bera~e~ bcnı glırmf'ğc Pame de bulurum diye ıçimde b; 
g~lml§lı .. Onu o zamrıdan berı urperti , ardı. Uykusuz geç ı: 
gorınemışti~. To~u~u~u ku- 0 uzun gecede uyanık oıara 
ca.klarken ıçınıde lıırıkmış olan hu-al etmeği istedim i· 
bUtUn gurbet arılarının \'e has· Tenha \'e sr·sız tepeden t 
relin J:eçtl~ini his ettim. rafı seyredt'rk:n ıçımd e~ıl 

Beni karşılamağa gelmiş gtinlcr canlandı. Gcnçliğııni. ~ 
olan dost ve tanıdıkların bır cukluğumu yeniden yaşadııll ·• 
çoğunu ~irmi sekiz ~eneden Ortakö~deki doğduğuın t~· 
beri görmemiştim. Kıiçukler evgili babam beni çok sc't~ 
bii.) ıimUş, gençler .)aşlannıış... \'e şımartan babaannem self; 
Yaşlıların bir kısmı o.rada, bir raz kadın ~oluk birer h•>' 
kısmı ıse her halde göçtip git- .cibl. gözl~rimın önlındc ca!I• 
mişti. land·ı. 

Onlar benim gelrcc,P,iml hil- Hahamı çılgıncasına se'cr-
diklerı için, çok dt'ğişmış ol. <lim. t-
ınama rağmen, beni tanımak- Biivlik babam Sultan Abdl ıı 
ta zahmet çrkmedilcr. I<'akat mecidin yedi erkek evladınd3 !l 
ben aradan bu kadar zaman hlrısi olan babam Süleynl~ 
geçtiği için bir kısmını çocuk efctndi, tabiat se\ en. musı 

11
• 

denecek yaşta, bir kı•mını genç ~e\en, romantik ruhlu bır \ 
\'eya yaşlı olarak bıraktığım, ~andı. Ata biner, spor yaP;' 
bir daha görmemiş oldutıum çiftlık hayatından ho lanı.r :e 
bu insanları tanımakta epey Baba \'e erkek kardederıırge. 
gUçllik çektim. Bebek Sırtlarındaki kbEkun J. 
Çocukluğundan beri .ı::örme- niş bahçelerinde atla gezdığıı· 

diğim ı:enç bir kadın, yakın bir mizi düşündükçe, çocukJuğ111• dostumun kızı bana sokularak· mun ne kadar neşeli \"e gır' 
«Ben falanım• di) or. İki bük· sız geçmiş olduğunu bir );C 

ilim olmuş vücurliyle eski bir daha hissettim. ~ 
emektar saraylı yanıma yak. Babam Arabt ve Farisiyi r~1• laşarak •ho~ grldinlZD dirn mı- b i b.lir, Arap ,.e Fars ede t' 
rıldanıyor. Yakın senelerde lalınn ait kitaplar okurdu. dl 
Paristen ve isviçreden gelip \im izde daima saz c:aıınır ı:ıı 
g!'çmlş olan dostlarımın hemen Rabam musikiye cok mera 
hepsi orada... idi. d 

11
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Bu karlar se\"gi \'e muhah· Annem Ayşe Tarzıter k~ 1
11

• 

bete karşı duyduğum minnet- hahamı~ Uc~n.cn. karısı idi. ~ıı 
tarlığı kelimelerle ifade etme- nem gtizellığı ıle meşhu ı 
me imkan yok. Sadece: 110 an· Annem pek küçiik iken sarıab. 
da bütün çektiğim ha~ret arı- gelmls. orada tahsil \'e trr 1• !arını unuttum• dersem. bu bir ye görmüş, ve babam11eeş 0 

kaç söz içine bütün hislerimi mak üzere hazırlanmıstı. rl 
sığdırmış olurum. <Arkası '11 

niin • 
ı· '~··~·ı doğılıı ••• 

e:Vatnnn ın fotoğrafçısı Jlllml Şahcnk diin Yıldır sırtlarında lıir kım111un do~umunda ha;~ 
lmlunmuı;lur. Duıı)ammn çeşitli huzuısmlııklara sahne oldıı~ıı şu gıınlerdo, bır kumnun ını 
ğusu belki m!ihlm sa) ılmı)abllir. Fakat )eni doğmuş, elrln bir kuzunun anaslylı tanışmas 
gösteren bu resme baknıak, her halde bir çok okuyucumuzu memnun ederektir. 



80 inci yrldönümü 

Fi ozof L rd ertrand 
Russe 1 ile b · r konuşma 
Filo%of digoı• 

i11soııl1k ıııes ı t 
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• .. 

9 

« Df ıyfl dii~efecek~ 

leı·e kavHşacnktır » ___ .... ~ 

«İnsanların mesut ya_şıyabilmeleri ıçın 3 şart l ôzımdır: 1 - Dün
ya hükumeti, 2 - Ekonomik muvazene temini, 3 - Dünya nüfu

sunun bugünkü nisbctte tutulması» 
--~~-----~ A snmızın en meşhur filozofu 

olan Bertrand Ru ell ay
nı zamanda tanınmış bır mııte
ınatikçi \ e Nobrl Edrbiyat 1\Iü
ktıfatını kazanmış bir muhar
rirdir 80 incı do um yılı mll
na~ebctiyle kendisi~ le yapılan 
ınUIAkat Amerıkan ve in iliz 
radyo \ e tele\ izyon istasyonla
rı tarafından yayınlanmış ve 
bütün dunya matbuatının altı
kasını cezbetmiştir. 

Bu mUllikatı hüıtısaten nak
ledi) oruz:. 

- Lord Ru scll, bunca sene
dir fılozof olarak çahsmanız es
nasında oğrendiglniz şeylerden 
~e a IA ôğrencmh eceğiniıl u n
nettiğln lz mc el l'lerdcn bir az 
bahseder misiniz? 

- Ömrllm boyunca öğrenml'di 
ğim, hatta bunrlan rnnra da 
ıiğrenemiyece imi zannetti im 
C')lrr tabii vardır. Dünya hak
kındaki llmitlerlmı dc~iştirme
Yi asIA istt"mem. Dunv:ı \•ıızi
vctıne dair inançlarımı deJ;ış
tirmeye hazırım, fakat ümıtleri 
ınin dalma aynı kalmasını is
terim. Hattı\ konu mamıza •sek 
ten S"ne boyunca dl'ğışen inanç 
lar \e dcğışme~en ümitler• is
ınlni verrhlllrlı. Çocukluğum
danberi. dilnya tasawur edile
tniyecek kadar çok değışti. Ya
eıma ra~ml'n atom bombasının 
rne, cut olduğu. eski imoarator
lukların sıs gıbi dağıldı ı bu 
dünyaya alı~maya çalı ıyorum. 
Fakat yaşlı bir adamın boyle 
bir dilnyada ya~aması gayet 
zor. 

FiLOZOFUN 
HAYATI 

- Ho)ahnıulan biraz bahse
der mlslnlı.? 

- 1872 de doğdum. Annemi 
ve babamı daha çocukken kay
betti imdl'n bil) iık babamın ) a 
nında büyudilm. Kendısi Na
Polfonun kıratlı ı e nasında me 
bus, 1848 ıhtilAllerındc de haş
Vekıl olmuştu. Aılcm çok ciddi 
\e çok dindardı Deni aliıkad:ır 
eden felsefeden nefret eder
i!'rdl. hu ;>lızden C\dc hakiki 
fıkırlc>rimdcn kat'ivcn hahset
lll<'zdım ts yaşında iken Cam
brid&" Ünlversıte~ine girdim. 
Felsefeme saçma nazariyle bak 
tnıyan insanların arasında bu
lunmak beni rok memnun edi
Yordu. C'ambridge'de iki sene 
fel·ere tahsil ettim. 

- Felsefen~ karııı olan a13-
kanız n asıl ba ladı ? 

- Birbirinden gayet farklı 
Olan iki şey bu altıkava sebep 
Oldu. Rlr tarartan matematık 
Prensınlcrini anlam:ık i!itiyor
dum. Matematik da\ alarmda 
\erııen i batların rüru ol l ı 
nu ı?ıirUyordıım J bat l'ttı 1 rı 
nı iddia ettıkl ri e;; i a lında 
i hat ede mı~ arlardı Dun' :ıd:ı 
bıiinen bir h:ıklkatin mevcut 
Olurı olmarlırtını hılmck isti
Yordum. Sovle dfisfinfi) ordum: 
Eğer bir hakikat mevcutsa bu
nun matematikte olması icııp 
edıvor. ancak bana o zamana 
kadar o retilmiş olan matema
tık tıpınde bunu bulamamış
tım. 

Felsefeye karşı ataknmı sa -
!ayan dııter sebep de dini inanç 
lar kin bir temel bulmak iste
~i idi. 

- Aradıklarınız ı bulabildiniz 
tnı? 

- Hayır. Ümitlerimin mate
lllatiğe taalluk eden kısmı ol
dukça tatminkAr olmussa da 
di~er clhet\erden heni tatmin 
('decek bir neticeye 'arama
dım. 

Rinlsf'i DÜJliYA 
llARni BİR HATADIR 

- • ihtilU dolu · d iye ,·asır
landırdığınız: ha,atınız: bu ıa
llıanda mı ııa~ladı? 

- E\et Önce aılemle felse
fe ve matematik hakkında u
Yusmazlık ba5gusterdı Onla
rın kanaatine gore dUnyada fa
ıııetten mnacl:ı ehemmiyetli 
hıç hır ey mevcut de ildi. Bu 
Yilı:den ahilik! men.ularla uğ
raşınıyan matematiğin hiehir 
kıymeti yok tu, felsefenin ir;e 
atılAkı zayıflııttığına inanıyor
lardı . 
Diğer bir ihtilaf Birinci Dün

Ya Harbine alcvhtıır olmamla 
basladı İkincı Dünya Harbini 
l:.ız:umsuı: bulmadım. fakat bi 
rınchının bir hata eseri oldu· 
tuna hAlA da inanmaktayım. 
1914 harbi vukubulmamış ol-
8•Ydı dünyada ~.omtinıstler. na 
tiler, İkinci Dünya Harbi ve 

__ .... __ .............. __ 

Jnglliz: Filozofu E ertrand • Russell 

üçüncü bir harp tehdidi mev
cut olmı~acaktı. 

TERBİYE 
lUESEl.ESİ 

- T<'rblye \'e cgllim hakkın· 
daki dti§unrrlerlnlıl hillfısa c· 
deblllr mlslnlr.? 

- İlk iki çocuğumun do umu 
lizerine terbiye - bilbass:ı ilk 
senelerde cocu •ıı H'rilecek ter
bh e - ıle u ra mayıı başladım. 
Modern mektep} ri e kilerin
den daha fazla be enmekle be
raber bunlarm da iyi bulma
dıgım tar::ıfları \ardı. Ö reli 
me kafı derecede <'hl'mmlyet 
'rrilmctlı ini z::ınncdi) onım Ka 
ııaatimce, it nik bakımdan hu 
lıukaclar llerlrmiş olan dllnya
da iizerinr diisen ' a ifcvl ifa 
cdcbilmrr;i için insanın kiırl de 
recede bilni sahibi olması ge
rekiyor. tektcplC'rde bir mik
dar disiplin olm::ıdıı.ıı mfidclet
çe çorukların fazla hil~i edine
celderini ııek 7.annetmiyorunı. 

Terbiyeci~ scrbrsllif:iıı zaruri 
oldul:urıu bbul rcliyorıım. Eski 
tip m<'ktcıılerde mesel:l çocu
f:ıın küfretmesi kaba hareket 
ctmr inden daha fena :ıclcledll
mrktedir ki, bu tamamen saç
madır. A' nı zamanda çocuklar 
hayat ol:n l:ırını s('rb!'slçe araş
tırabilm li. "ÖZ hilrrh etine s:ı
hip olmalıdır. Anr:ık hfızı mo
dern ml'ktenlerln tnlrbr\ i lil
zumundnn fı7l:ı erhe t l ırakh· 
l!ı k:ın:ı lirıcl vim lll'm t!'rhl
ve h ırı dP ılı er htt u~l:ırd:ı 
h ırr t lı"r ·hıııtııt clzmrllyiz. 
'\TP rlii rlı •rrll'rinP r.arıır vrre
hılN•Pk h'.lrc rll<'rl ihfü•:ı !'tll-

i takrlircle Vl'ya M1i favdalı o
labilrr<'lc k::ıdnr lıil •i f'dirımr>k
tcn malınım etti •i hallerde lılir 
riyetl tahdit etmeliyiz. 

- l\":ı1ari retsrf<'" ln elırmnıl
yetinr halli inanı)·or mu unııı? 

- Ilu r:ı ·et 'lor bir sual Ş:ıh
~cn \azıh "" kat't fikirlerden 
ho lanırım 7.lra kendimizi ta
mamen do ru olmayan dlıslm
rel"re kıı.,tırrlı ••mız clakilcarla: 
farkına varmadan vanlıs hiıküm 
lcrimizin, t!'m:ıy ıllr.rimlzin, şah 
si menfa:ıtlrrimilin tesiri al 
tında kalır \'e farkına \"armn
dan fenı harrkl'tlcrde hulunn-
1 iliriz. Bu itibarla vazıh clli
sUnreve c;ok ehemmiyet ver
mekte.} im, fakat ö le zanncıii
vorum ki. dunvanın bugliıı muh 
tac oldu n ""V eski anlamiyle 
fcl efe el<' ildir. 

Hl'f:PNÜN 
illTİYı\ÇLARI 

- O hıı ldc bugünün ihtiyaç
l arı nedir? 

- İhtiyaçlar bir insanın ka
bıliyrtine tabidir Eiter buglln 
J:rnç olsa~dım fel l'feye baş
lamaz. daha lvi bir mevzu se
l'rrdim le ili fizikçi olur
dum. Ve\ a o s~hada kabıliye
tim olınarlı~ı takdirde t arih, sl 
yası ilimkr veya psikoloji, b il 
hassa kütle psikolojisi, t ahsil 
crlrrdlm. 

ÜC 1\Jt"IIİl'ıI 
L'l\"SUR 

- Dünyanın d aha mes'ut bir 
uzi)et e eri ebllmesl için neye 
muhtaç oldu •unu unncd f:ı;or · 
s un uz? 

- Hiılen çektiğimiz sıkıntı
lar insan hayatında yeni bir 
safha ohn endiistri alemine in 

tıbak edememekten doğmakta
dır. Bu endiistri safhasında in
sanların mes'ut yaşıyabilmesi 
çin kanaatimce üç unsura ih

tiyaç vardır: Bunların biri dün 
yıı lıilklımetidir. Bu lıükOmct 
sadece harQin önlenmesi için 
elzem olan şeyleri kontrol l'de
cek, mlinferit clevlctle r diğer 
bakımlardan tamamen serhest 
olaraktır. Her tiirlii harp silAh
ları saderc hl'ynelmilel hfiku
metin elinde bulunmalıdır. Ilöy 
ler!' harbetmek imkftnlan or
tadan kalkacak ''e beşeriyet 1-
lerliyecektir. Harp lmkinları 
mC\cut bırakıldığı milddrtçc 
teknik sahadaki her ilerleme 
kfitle katliamında da bir iler
IC'me k:ıvd!'dec!'ktir. 

ikinci nokta dıinyanın muh
telif kı ımları arasında ekono
mik bakımdan :ız çok bir mu
\atenc temin <'dilmesidir. '0-
çlincii unsur da diinya nüfusu
nıın nlsbeten aynı tutulmasıdır. 
Zira yiyecek marlelerinin istih
sali niifus kadar artmamakta
dır. Niifusıı hızla artan millet
ler niifııc::ıı rliişiik olanlara harp 
açmak isteğinde hulunabi!lr. 

A~YAnA E I'i !llÜESSİR 
PROPAGAI\DA 

- Söylı>dikll'rlnil i\sya mese
lesine dokunuyor mu! 

- Asyalıların (oıtu beyazla
rın tahakkümünil kabul ede
rniyecek kadar yiikselmistlr. 
Ancak Rusların da bevaz otdu
i;unu fnrketmemiş gözüküyor
lar. onları ı:::ıliba siyah, sarı, \'e 
va diğer hir renkte uınnrdlyor
lar. Asyad:ı yapabilrcel!imlz en 
mli<'ssir prop:ıganıta Husların 
ela hl'yaz olrlug ıııttı her t ararn 
vavabilmektir. Asyalıl:ır ı::liniln 
birinde lX'y:ızlıırla eşitlik i~tevr. 
ceklrntir ki. bunda haklıdırlar. 
Anrak AF. •:ılılar nilfuslnrını 
kontrol etmevi Uıtrcnmeclikleri 
takdirde csltli#i de hak ecle
mrzlcr, zira o zaman rHlnvanın 
her tarafında aşırı bir kalaba
lı~a bo~ulmak ve fakir kalmak 
tehlikeleri b:ış~östereblllr. 

- Zamanınmda te irini en 
r n!\ göstermi ş olan Cifozof klm
ıtlr'! 

- Eı!er filozrıf ismini kendi
sine 15vık gorürseniz, l\larx ... 
BPn rah~en hıma taraft ar de
t!ilim, fa kat herkesten fazla 
tesir eltij'i.i rlc mulıakk:ık. Ka
naatimce bir fcl~efe an~ak in
sanlara kr.rsı hesle'lcn se\'.Cİ 
hl !eri t:ır:ıfınrl:ın ilham edi l 
diı:!i takdirde diinyay:ı saadr.t 
getirebilir 1\larx aşağı tabaka
va saadrt ı?ctirmek istl'~inl lla· 
0

hane edivordu ama a~lındıı l~
tr.di~i orta sınıfı üzmek, felli
ketc silrUklemekti. İşte fel e
fesi de bu menfi unsur. bu nef
ret h issi yüzünden bunca fe. 
ltıkete sebep olmuştur. 

- Hulı1sa ederek otursak , 
d iinyanın diiırlereglnl ümit e 
diyor musunuz? 

- Evet , d iinyanın rllizel ere
ğine inan ıyorum. 1htlmaJ ki, ö 
nilmlizde gayet Ç('t in giinler o
lacak, fakat insanlık gliniin bi
rinde bütün bu ıstıraplardan 
sıyrılarak şimdiye kadar tan ı 
mamış olduj!u mes'ut bir dün 
yaya kavuşacak Buna tamamen 
ınanmaktayım. fakat bu saadete 
ne zaman ulaşacağını şimdiden 
kestiremem. 

Nakleden: 
l\larsel Al:ızrakl 
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hte ti o zamandan beri gene fırıııcı hamur teknesini sırtında t:ısı)or. 

m 
Küçük Kemal, o güne kadar 

Kaplumbağa gıirmcıni~ti. Ba· 
bası, onun bu zararsız: hay\ an
dan korktuğunu gorünce: 

- Yaklaş ya\TUm! dedi; 
korkma! ' 

Ve Kemal, biraz Urkek, ba
basının korkmadan eline aldığı 
bu garip hayvancağıı.ı tetkik 
etmcğc ba~ladı. 

İlkôncc, bfiyük bir istiridye
ye bcnzi)en kabuğuna elini 
değdirdi. 

- Aman, ne kadar sert ba· 
bacığım! 

Da bası: 
- E\'et, yavrucuğum dedi, 

pek scrtt ı r. ister misin sana bu 
kabuğun hlkAl csıni anlataj'ım? 

Kemal, sevinçle: 
- Tabii babacığım dedi, si. 

zi dinli)orunı. 
\ 'e babası anlatmağa basla

dı: 

1:- Vaktille, ama çok eski
den, Doğudaki uzak ulkelcrden 
birinde, fırıncılık yapan genı: 
bir adam \'armı . Az: <Çalısmak 
\ c tok kazanmak istcrnıış. Bu
nun için de dürüst bir insanın 
~apamıyacağı kötlilliklcri yap
mağa koyulmuş. Ekmeklik ha
muru iyi yoJ:!urmaz. unu bice 
clemcz ve çok miktarda kepek 
kullanırmış. Ekmeklerin gra
mından çalar, sonra da ağır 
gelsin diye, daha iyice pi~me· 
den fırından çıkarırmış. 

}'ırıncının bu hilesi çabu~ak 
meydana çıkmış tabii.. Çünkil 
ya\Tucuğum, hiç bir köttiltik 
örtillil kalmaz ve uzun zaman 
de\'am etmez. Ne diyordum, 
Evet, fırıncının kötü yolda ol· 
duğunu anlamışlar ve arala· 
randan Wr heyet seeerek, o 
civarın eok Sl'\'İlcn, her SÖZÜ• 
ne kıymet verilen ak .sakallı 
biklnine \"aziyeti anlatmışlar .. 

Bil in, ertesi gün fınncı)ı 
görme.)e gitmiş. Bizim hilebaz 
fırıncı. hem hamur yoğuruyor. 

r 

Yazan: 

Sadun Tanju 

hem de neseh türküler söylü
)ormuş. Ak sakallı bir dede
nın kapıdan gırdığıni gorun
ce: 

- Hayır ola, demiş. Eğer 
ekmek ıstı) or Jııız, daha fırı
na atılmadı. Bır saat sonra ha· 
zır olacak! 

Bllgın: 
- Hayır, ekmek isterni:.•ıı

rum, demı,. Fakat sızınle gô. 
rüşmem lazım! 

- Benımle mi? 
- Evet sizınlc! Bütün her 

kes, sizin iyi pışmemiş. iyi lO· 
ğurulmamıfi \C iyi undan ya
pılmamış ekmeklcrinlzden &i· 
k4.)et edı)or. 

- Pekı size ne? Siz kimsi· 
niz? 

- E\ladım, ben çok )aşa
mıs, c;ok şey ı:ormliş hır ihti
~ arım. Bpnım ya ıma \e bılgı. 
mc hurmct edl'n birçok insan
lar b3na gelerek sizin doi'lru 
\Olda olmadı ını dan hah cttı· 
ler. Den de \aziyetı size anlat· 
ma •ı vazife bildim, ve dizleri
min takatsizli ~ine r:ı mm kalk 
tım, o kadar ~olu yürüdlim, si
zi buldum. 

Fırıncı, oldukça kaba bir 
sesle: 

- E. demiş, sonu ne olac:ık 
bu işin? 

İhtıyar bil in, gayet tatlı, 
gayet yumuşak: 

- Olaca ı fılAn yok evlA
dım, demi~; size ric::ı etmeğe 
geldim. İyi bir gence benzı
~ orsunuz. Başkalarının hakkın 
dan çalmakla dde edece ini~ 
servet. size hiç bir :zaman ha. 
yır ıfl!tirm ı Bunu öylcdtm 
dl)e b;ın:ı gllcenmeviniz. Her
kes hata yapabillr. Eıter bun· 

• 
1 

dan sonra, bu şekilde hareket
ten vaz geçer de, dürfist ı>.r 
fırıncı olursanız, size sbz vc
ri) onım; ne ben, ne de bir 
başkası size bu &ençlık hata
nızı asla hatırlatmıyacaktır. 
Namuslu, se\ilcn ınsan olarak 
aramızda ) aşı) acak ve saygı 
göreceksiniz. 

Fırıncı, bu sözlerdeki hakı
kati gorup, af dıle)eceği yer
de bıliıkis kızmış, köplırmüs 
\ e hıddctten boğaz damarları
nı şi~ire ~i ire: 

- Çıkınız-.. demis, çabuk 
dUkkanımı terkedini:.! Sızin 
kfiflu ııasılı.ıtlerinize ihti)acım 
yok! Ilen nasıl hareket edece· 
ğımi bilırim! Haydi l\Iarş!. 

... Ye ) a\Tueuğum, ihtiyar 
bilgin, bu ıayık olmadığı mu
amelenin utancı)le fırından 
çıkmıs. yolda: •Tanrım! demls, 
sen bu kotü ;>Ureklı kulunun 
cezasını \er!• 

Tanrı zaten blitün olup bi
tenleri gok") uzun den se:>redi
:>ormuı::. Fırıncı, hamur tekne
sıne tam bır çu\ al kepeği bo
şaltıy orkcn: 

- Seni c zalandıracağım. ko
ca hılebaz demi . Hem öyle 
bir cezalandıracağım ki, sen
den sonra ya ı)acak bütrın 
insanlar, her kotlılll lin neti
cesinin ne olabilece ınl ibret· 
le seyredecekler! 

Sonra. Tanrı kudretli elini 
sert bir hareketle oynatmış. 
Hamur tekne i derhal fırıncı
nın ilstilne deHilmis ve su 
gördü ün kaplumbağa'~a ben
zer bir hay\'ancık ortaya çık· 
mış. İ le ta o zamandan beri, 
o lum, k3ç asırdır, Doğudaki 
o uzak illkede fırıncılık ~apan. 
\e dürü t hareket etmadiği 
iein Tanrı tarafından cezalan
dırılan o gene adam hep böy
le, hamur tt>kne ini sırtında 
tnsımakta ve bir in an görfin· 
ce utancından kabuğuna sak
lanmaktadır.ıı 

Dl XKU TEFRlKA~IX Utl'LASASl 
<'ocukluk arkarla5ım Carlo Dol· 
ıanl ile llab ı hududundaki tTI· 
nln balkonunda otarurorduk. Ar· 
hdaıımın Adeta lht!nrlamıe t r 
lıalf nrdı. Halbulrl Carlo ancak 
3' Yı111nda idi. Onu bu lıA!o 
s:e'lnn acaba nedir! Dunu ıor· 

mak lat orum. 

ABEŞ 
Fakat garip bir ec-

klngenlik buna mani olu-
yor. Arkadaşımı bu §e-
kilde yıkan 1:hlidise11 ne olabi
lir? Ona bunu sormak istiyo
rum. I.Cıkin bir türlü cesaret 
edemiyorum. Dört gUndenberi 
anrak ~inni kelime ya konuş
tu, ya konu5madı. Beni gördü· 
/\tine mrmnun olup olmadığını 
da bilmiyorum. Ondan ela şiip
hl'liyim. Beni karşısında gö
rünce ne ha)Tet etti, ne se
vimli. ne de bundan sıkılmış 
olduğunu belli edecek bir ha
reket yaptı. Yüzilnde hiç bir 
ifade yoktu. Yalnız yoluma de
vam edip dC\ burada kalmadan 
Kızıl Denizde beni bekliyen 
\'apura hemen gitmek istedif:i· 
mi ı;ö~ leyince bana: 

- Olmaz. Bir hafta burada 
kalıp dlnlenmelisin, dedi. 

- Seni rahatsız: ederim. Dl· 
yecek oldum. 

Omuz: silkerek sadece ba-

ğım hal al aleminden beni a;> ır 
dı. Bır tepsi üzerınde iki ka
deh ıle bir şı e mpaıı~a ge
tirdı. Önümüzdeki masanın 
ilstline ko~du. Şenenin son 
gunü oldugunu unutmustum. 
Bır saat sonra biten senenı'1 
küllerf arasınd.ın bir ) cnısi 
doğacaktı. Uu ne hazin bir e· 
ııeb::ışı iclı! Şill'diye kadar hıe 
bu kadar h:ızinıni kutlamamış· 
tını. Çinko kaplı bu tahta bn· 
rakada dertli bir ruh kar.ı
sında geçirdigım bu 31 Arauk 
gl'cesınde bir ölüm \e eök,m
tü havası vardı. Ay ı ığı eblü 
ıt)dınlatıyordu. Soğuk ve yek. 
nosak manzara alabildi ine 
uzanıp gidıyordu. Burada man
zara denccr-k hiç b1r şey )Ok 

tu. En u ta sinema oper:ıtor.i 
bile burada c;ckl'cek bir r.?Sim 
bulamazdı. Hlıztin içinde haş. 
lı>an seneye tam man.ısbl" 
lfıyık bir drkor içinde bı !unu· 

na: )Oriluk. İstediğim kad:ır u"ra-
- Enayi! Dedi. şayım. kafamı ve mantığımı iş 
Sesinde garip bir tatlılık letmrğe e3tısayım, bu hüzünlü 

\'ardı. F.skideııberi uamızda \'e dertli havayı da~ıtmağa bir 
mevrut, bizi birbirimize bağlı-· tilrlll muvaffak olamıyordum .. 
yan sevginin tek nicancsi sesi- . 
nin bu tatlı Prlası oldu. Allahtan ki ertesi gür.O b •r:ı 
Kaldım. fakat yalnız ben ko- dan gidecektim. 

nuştum. MaC'<>ralarımı ona ben 
anlattım. O !Csslzce beni dinle. 
di. Ne mazisinden, ne de o 
mazide başından geçmis olan 
1:htıdlsea den bahsetmedi. 

* Usak tekrar görUndil. Daldı· 

* 
Şampanya şişesini açma a 

teşcbbus cttım. Kol saatim., 
baktım. Gecl' yarısını liç da· 
klka geçi) ordu. 'Cç d3kikadan 
beri c kı ""f'rl n ııvrılrnış•·ı-_ 

-2 -
Üzerindeki mark nın sbhre
tine rağm n tıpa 1 zım gcldi{iı 
şekılde patlı)arak yenı senl' 1 
kutlamağa razı olmadı. 

Pek az fı kırmış bır ha.:ıe 
olan bayat şampanyayı kadeh
lere bo•alttım: 

- Şerefine, Carlo'cuğJm, 
dedim. 

.Arkadaşım ile saatten beri 
daldığı derın hayal uçurı.mun 
dan bırden silkindi. Çoliin meç 
hul bir noktasına dıkilen urı: 
nazarlarını bana doğru çevir
di. Ben sözlerimi tekrar et
tim: 

- Sana içiyorum, Carlo .. 
Başını salladı. Gözleri öııl! 

ne ge:len bir hayali sılmek ıs· 
ter gıbi, eli.) le hır hareket 
yaptı. Sonra ke ik kl'sik m3h· 
zun mahzun ruldll: 

- A, sahi . Bu&un 31 Ara· 
lık. Bunu kutlarlar de ii mı? 

- füet, fakat :ı.tık 1 oc3k 
şimdı. Gece varısı oldu ve 
geçti bile .. 

- ı ocak . .ı ocak ... 
Bu kelimclerı birkaç defa 

tekrar etU. Sankı içindl' daya. 
namı:>aca ı kadar km'\ ctlı bir 
acı \Drmış ıtıı, ) ilz!l sarardı. 

Yanaklarınd adaleler aca 
~ıp bır kılrle sıkı lı On sn· 
ni)e kadar a akta durdu. El 
leri) le sinirli bir takım hare 
!\etler ;>aptı f1·1 büklllm ol· 
mu~tu. Gözleı 1 ~ine çöliln 

fAYı 
~.,,.,.,,..,._-

S okaklarda Ayı oynatan, ayı-
larla glirescn insanlara hie 

rastladınız mı" İşte size re
sımlerlc, Ayı ile guresen çin
gene eocuğunu gosteriy oruz. 

A~ının cok kunetli ve vah
ı;i hır hay\ an olduğunu bılır
siniz. Fakfıt, ;>er ~uzundeki ;>a· 
ratıkların en zekisi olan insan, 
bu ,·ah ı hay unı da terbiye 
etmek sureti)le, ona istediğini 
yaptırabılmektedir. 

Bu ili !çın Ayılar çok küçlik 
yaştan itibaren terbb c edılme 
ğe başlanır. Boyunlarına \e 

burunlarına birer demir halka 
geçirilir. Hele burundaki hal
ka çekildiği zaman hayvanın 
canı çok acır ve sahibinin gös
tcrcliği şeyi taklit etmeğe ı;a
lısır. 

Biltiln ayı oynatanların elin
de, kocaman bir sopa da bu
lunur. Bununla haY\'anı kor
kutur ve islediklerı hareketi 
yaptırırlar. 

Bütun bunlara rağmen, bir 
A~ı'yı yetiştirmek yine de ko
lay bil' iş değıldir. HaY\•ana 

bir kaç numara öğretildiği za
man, sahıbi onunla, şehir ~e
hir, sokak sokak, mahalle ma
halle dolaşır; her yerde me-

raklılardan mliteşckkil bir hal 
ka etraflarını sarar ve oyunun 
sonunda, biuat Ayının kendisi 
parsa (yani para) toplar. Böy
lece Ayı ve sahibi geçinir gi
derler. Söylediklerine göre. iyi 
bir ayı oynatıcısı gfinde 10-15 
lira kazanırmış. ------

mıs 
~ !.; 

l\lıstık (Vatan) 
- lfaadiii.. Dolmuş!. Bi kişi , hl kf5I, kalkı:>oy .. 

meçhul bir noktasına dikti ve 
sonra geniş adımlarla \ e sen
deliye sendeliye yürümeğe baş 
ladı. 

* 
Haykırarak arkasından koş. 

tum. 
- Nereye gidiyorsun? Ne 

Yar? Ne oldu? 

Bahçe, e inen merdivenlerin 
son basamağında durdu ,·e: 

- Ora,·a gidiyorum, oraya ... 
dedi. 

Z:ıyıf ve solgun eliyle bah· 
çenin bir kö~esinde karan!ıl 
fidanları arasındaki bir köşkfi 
gösterdi. Bu cevap hali kadar 
beni merak \e endise.>e dU
şUrdü. 

Koşkfin kalın tahtadan bir 
kapısı urdı. Hep kapalı duru
yordu. Bina da, ~assı bir dam· 
la dört duvardan ibaretti. Bah
çıvanın Alet ve edevatını koy-

mağa mahsus bir yer olduğu. 
nu sanıyordum. Oraya hiç gir
memiştim. 

- Seni bırakmam, dedim. 

Yüzil sarardı. Sertleşti. Ba· 
-ı baktı: 

- Yalnız kalmak istiyonım. 
di.>e re.,.ap \erdi. 

Sonra gitgide coşan bir eda, 
inatçı 'e hasin bır tanrla ild
ve cttı· 

- Yalnız, yalnız, y:ıpayal-
nız. ... 

Onu bu halde bırakamazdım. 
Bir anlık bir tereddüt geeir
dim. Göz göze geldik. Yavaşı;a 

~öyle dedim: 
- Azizim, böyle bir akşam

da beni nasıl bırakıp da gider
sin' 

Bu sözleri söylerken. sefkat
li bir ta\'trla koluna girdim \"e 
içeriye do~ru çektim. Carlo ol
duğu yerde mıhlanıp kalmıştı. 
gözlerini çöHin ı:ıme o meçhul 
noktacına dikmişti. 

Dudııkları kımıldıyor, fakat 
f:Övlediği kelimeleri ben duya
mıyordum. Birden elini elimin 
üzerine koydu. Ateş {!ibl yanı
yordu. Yanakları da kıı:ırmı~
tı. Omuzları tir tir titriyordu. 
Boı:!uk bir sesle şu sözleri mı
rıldandı: 

- İki sene CV\el.. Tam iki 
sent' ewcl onu burada görmUş

tum. Birdenbire karşıma çıkı
vermişti. Sonra .... 

Boj!ulacak gibi oldu. Boğa

zına tıkanan sadıı. ne bir kah

kahaya. ne de bir hıçkırığa 

henzlvordu: bamba~ka bir şey

di Bu seste öyle bir ıstırap, 

öyle derin hir dert S"zdim ki 
sırtımdan doğru soğuk soğuk 

bir ~eyler gcçti~ini hissettim. 

• 
- O .. Dedidiğin kim o? 
Birdenbire kafamın içindeki 

muamma çfüillür gibi oldu. Ak
lıma bin tfırlll ihtimal geldi. 

En kunetlısi şu oldu: Demek 
ki Carlo"yu ic;in için kemiren 

(şey), o esrarlı hiıdısenin se

bebi (o) dedı i \e bö lece 
ısimlendirdıği mahliıktu. 

( \rkası nr'I 
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abancı sermaye temin e~ecek u o B s A 1 
alara la h göstenlecek ıs1~!~~9:2n~~~;!. 

Ekonomi \ ' C Tıcarcl Bakanlığından bıldirıldığinc söre, mem
leketımb; sana) i, cne11I, maden, ba) ındırlık, ulaştırma \'C tu
rizm sahalarında ~apılncak sermaye tahsisleri için cazip sayıla

~ak imkanlara malık olmasına rağmen maalesef arzu edilen in
kişafın elde cdılemediği anlaşılmaktadır. 

Bu durumu gözönüne alan hlikQmet bir taraftan ferdi te
§ebbUs sahasını genl§leterek de\ letçıllğl asgari hadde indirirken, 
<liğtt taraftan }ab:ıncı sermaye temin edecek bir kanun çıkar
mı~tır. 

Ancak ~apılacak incelemelere nazaran yabancı serma~·e 

kendıni tenunat altında bulundurmak itın yerli sermayedarlar
dan ortak aramaktadır. 

Bu ıtibarla kanunun ~umulilnc girecek sahalarda yapılacak 
dOdler uzerine yabancı sermaye bulacak firmalara Ekonomi \e 
Ticaret Bakanlığınca azami kolaylık gösterilecektir. 

Kasım ayında 
Tütün ihracatı 

Yunanistan bin ton 
Fasulye alacak 

Kasım a) 1nda limanımızdan Ati na Ticaret mü a\'irliğinden 
2.7 milyon Iıra de •erınde 716 bildirıldığine göre, Yunanistan
ton yaprak tütün ihraç edilmiş- da 17 aralık günü oğkye kadar 
tir. teklif edılmek şartıyle fızaml yüz 

Bu arada Almanyaya l mi}) on kiloluk ~eni jüt ÇU\'allarda azami 
lira de~erindc 330 ton, 884 bin yilzdc 3 )abancı maddeli 952 mah 
lira değt'rinde 169 ton. Çekoslo- sulü bın ton Beyaz fasulya eksilt 
\'ak)'al a 262 bin lıra değerinde mesi ~ apılaca.ktır. 
50 ton ıhracat ~apılmıştır. nmu ll1 \U..An 

Dığer ihr:ıcat ~apılan nıemle- 11.\FT \M 
keller arasında Belçık:ı, Dan!- Yerli 1\la\ı Haftasının kutla~-
marka. f veç. Noneç, Mısır \'e I mıısına de\ anı olunmaktadır. Rır 
Kanada hulunm:ıklaclır çok okulların kon{er:ın~ salonla-

\' \PAGI vı: 1'İl:TİK rında toplantılar terl!P .edılmiş 
rh'A.S u.~rnı 'e ) erlı malı~ın m~~lı ~ır dha 

olarak ehemmıyetle uzerınde du
rulmuştur. Dun bu mevzuda J;Ö· 
rOşttiğumüz ilsıll bir zat şunları 
soylemiştir: 

Sumerbank DeCterdar fabrika
El 250 kuruşa kadar yapağı mil
tıayu etmektedir. 
Dı er taraftan fabrikanın U

ak, Kula \e Tabakhaneden mil
ba aa ettiği .)apağılar da kam
lOnlarla getirılmektedir. 

Tiftık piyasasında ise durgun
luk ba lamıştır. Durgunlu~n se
heri, İngılterc \e Fransanın fi
) atlarımızı pahalı bularak mal 
almamalarıdır. 

inn (' T 9Sl c l"L RETI.E 
l \JH ' \RiYA AZAJ,))J 

Şehrımizdcn l apılan ihracatta, 
ka•ım :ı)ında ekıme naz.aran 
ufak hır az.alış milşahede edil
mrktroır. 

l\ıı ım a' ında 16 :ı mib on lira 
degerınde 20 ton, hın adet ''e 
17 hın lıtre muhtelif madde ih
raç edılmiştir. 

952 kasım ıhracatını geçen yıl 
ile muka) ese edecek olursak, 951 
kasımında ihracatın iki misli 

•- Tediye muvazenesindeki 
oçık ancak yerli malı kullanmak
la kapatılabilir. 
HükOmetın ithamı kontrole 

tabi tuttuğu bu günlerde ~·erli 
malı davası daha ehemmiyetlı bir 
kıymet ke.sbeder. Ayrıca memle
ketimizde dunyanın en lezzetli 
mcyvaları yetişirken dışarıdan 
maalesef me)\a ithal eclilmckte
clir. 

A!'ap mcmlekcllerindcn \'a
pılmakta olan hurma illıaliıtı bir 
taraftan deh iz ka~ hına sebep ol
makta diğer taraftan ~ıda mad· 
deleri hmiğune tamamen aykırı 
bulunmaktadır. 

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

olduğu gorulmektedir. :\linera1 l\lühlc G. m, h. Il. 
951 kasımında 31 mib on lira Uockhıo!l..,tra. sc 129 

drğcrinde 32 bin tona yakın ih- Neu s a. Rh. 
racat .> apılmışb. m;ıtMA!\'Y 1 

zm:-.:ıK iım \C Ti Firma ı öğüliılmemis cehri it 
Hindıstana kılosu 750 kurus- h:ıl etmek istiyor. 

tan olmak uzero 1500 kılo zır- Sulc,>man Yu ur anıl Brothcrs 
nık ihracı için hazırlıklar yapıl- ı•. O. Ro:.t. 1602 
maktadır. Karne.hl - PAKİSTAN 

Yl"N \Nİ. TA~A ırnçt \"E Firması aşağıdaki malları tek 
~ı(;m İHRAÇ F.DECEGİZ lü etmektedir. (Orijinalleri Do· 

ğu Almanya). • 
Yunanistanın açmış olduğu Şeker: 25.ooo ton 100 kıloluk 

<'anlı hay\'an münakasası Yugos- jüt ÇU\ allarda derhal teslim fi· 
Jav~·a tüccarları üzerinde kalmış )atı 48 sterlin Cif Ankara. • 
tır. Çimento: 25.000 ton 50 kılo-

Yunanistan Yu~osla\-yad n luk klığıt ı:u,•allarda Cif 48 ster 
1500 ton sı~ır, 400 lon m :13, Iını:: Ankara. 
400 ton krçi, 900 ton kO) n it- 'Bar Jcs: 41 10.000 ton Japon 
hal <'deceklir. 
Yunanıstanın Sı~am, Rodos \'e orijinali derhal teslim 42 ster-

linıt Ankara Cif. Sakız adalan ıhtıyacı için )apı- Ödeme: Kredi mektubu ster· 
lan 250 ton•uk sığır 'e keçi iha-
lelerı ı e mcmleketımlz tüccar- linı:: üzerinden I.ondra)a açıla· 
1 d k 1 t c:ıktır. 
aı ı uzerın e a mış ır. Wridner and Co. <:ummıfabıik 
Ha)~anJar ~,lbaşına kadar se\' 

kedıleccktir. ı:benh31use11 - Wr.rk 

Tı\11\'JI, Fll'ATI .. ARI GER1'1Al'\\' 

Acil ı ıı:apcıMf 

S rrlln 7•7 ~o '78' ltO 
ıoo Dola!' 2~(). 50 280,30 
ıoo Franm Fraııp 0.80 0.80 
100 Liret U.80 U.80 

100 t.Tıcre l"rınrı 11,.03 11,.os 
ıoo Florin n.es.,o 73.68.40 

ıoo BolcD:a traıırı 

100 Drahmi 

15.150 6.150 
ı.875 1.&'1'11 

100 Cekmont tu. 15.SO 6.SO 

100 İffeo Xar. 64.12.SO 15&.12~0 

ESHAnı \"E TAHVİLAT 
% ? FAiZLt TAHVİLLER 

Sıt'u - Erzurum ı 
Sıt'U - l:rzurum 2 • 7 
1ou Drmı?TOlıı I 

:ı ı . •o 

::?4 20 
::?S 00 

:' 70 
2' •S 
25.olS 

1g43 Dt:u:n-oltı II 
31 r )ludıfu l 
::.ı ::ı 31 clafaa lt 
j\J il llildafaa lll 
1031 D. Tolu n 
Ziraat Baııka•ı I 
19~3 Zlraaı B. II 

1u.oo 
22.60 

llS ol.O 

% 6 FAtzLJ TAHVİLLER 

tllSl D. !'olu Vl J18.25 
Xa:Jı:ınma I ı ı ~.oo 

E'a lkınma II il :ı 00 
XıTkınma ltr l ı:ı.oo 
11!18 tahnlı II 11'.DS 
l~t~ !s•llcraıı I 114 'dS 
1010 TahTlll ııs . ;o 

~~ 5 FAizı.t T.\m;LI.ER 
Er:anl :.uıo 

1kramlT•ll 111 • :4.TS 
1kra ,..ıı M. lludafu ::4 .&O 
hnmıreli 941 D Tolu V. uo :? 5 
19Sl T-ah..ıJI 110 80 
ıtı-:! Z. B Jtl 103 8:; 
11152 Zilaat ti. l\' 103.6S 

%4,5 FAİZLi TAHVİLLER 
uııı TahTlll 10(.TS 

BA!'ııı'KA BİSSELElll 
Merlceı Ban.l: 
Garanti Banlrası 
te Banl:au N. 

24300 
114 00 
ss.oo 

1·ap1 redl 'B. 1'3 SO 
T. 'Ticaret B. 5~ ~ 
Arslan Cimwto 3 " 00 
Eırk Deiin:ıultr1 :-: 00 
O mantı B. 7 5 00 
Ob' ı:u;on And 1 g O 
.-. t<O hlşse And. U .50 

PARiS BORSASl 
ALTIN FİATl 

(l) .ı;:: !I altın ' g 000 rn 
( 6 ) D tar 401 FR. 

SERBE T PİYASADA 
DÖ\'iZLl::P.. 

T ricl•ıcunt 

S'ulın :Efekti.! 
Do1ı'I' ulı: 
Do!&r .uı. ! 

12 M l~ O 
11 llS 11 50 

'' . 
Dolar N. T. 4 O .C ..: 

İnıtre l'r. 116 117 

BORSA JL\RİCI ALTIN 

FlATLARI 
('umhu:ITt.t 
Re:at 

' 

Reııt I:lıul 
JUm:t 
"\"ahit 
.AzıJ 
Guldr.ı no?:ıııaa 
İnr>llJ ll:rın 
l nrDI: V ıkto?Tı 
Napo~ 

B. lioroı 
İnlere !'~an~ 

.u M &I "S 
47 50 ,760 
44 75 •S 00 
.t2.7S 41 00 
4.1.0~ 41.50 
.u.co 41 2:; 
l>9 • .&S il' 50 
52.TS 
5:?.:!5 

53.00 
52.SO 
41.00 

u.10 4.1.:s 
41 SO U.60 

KÜLÇE Al.TIS Fİı\TLARI 
D•:u. 
Melı!l:o 

St&ıııhrt 

6lıL 616 
617 6:?0 
612 61.( 

Bulin (1000 mm.l en 61' 

ALT~ BEŞİBİRLİJCLER 
Cnmhu!Vd 
T.• at 
lllmlt 
Am 
Vahit 

202 00 !:OS.00 
S60.00 t&0.000 
2l30.00 ::?0!!.00 
2154.00 266.00 
26,.00 260.00 

D. H • .&.. ~l&J111 . . l l 'lıer Jngol ta<lt - Donau -

Dun Kambiyo Borsa~ında mua- Firması 3/4 bUriıklukte DM. 

r ' Ekonomi 1 O yaşında 
mrle ı;oren tahvillerın kapanı~ -.14 adedi, 2 büyüklükte DM. 
fıyatları asafıda gostenlmişUr: -.16 1/2 adedi yukarıda cvsa
~ 5 faizli 941 D. D. Y. İkra- fı ,·azılı rekllım topları imal et· 

miyE>lı V. 110.2:5 lıradan, 951 1s. mc
0

ktcdirler. Hu topların bir ta· İ•tanbulrla )'ayınlanan giin 
tlkra ı 110.80 !ıradan, rafıncl:ı firma i mi dığer tara- hik eEkonomi• ı;aıete~i 10 

,.. 6 fatzli Kalkınma 1 115 Ji. fında aHımeti farika basılarak unr.u ,ılını idrak etmi5tir. 
rad n. ıı. 112 Jfradan. 948 Istık- reklam teşkil etmekte 'c pek Tebrik ederiz. 
razı il. 115 !ıradan, 947 Hazıne fazla ragbet görmektedır. Fiyat \. .J 
l 13 50 liradan. !:la~r_!!fo~hWt~e5~l!!im~d~i~r.-. ____ ...!.~:m•••••••••~ 

<;, 7 faızlı 941 D. D. \'. IH. 25 
lıradan. ~J. M. ı. 24 70 lıradan, 
Ill. 25.45 liradan, 

Ticaı•et ve Zahire Boı·sası 
Anadolu D. D. Y. T - TT. 139 

liradan muamele gormuştur. 
15/12/952 

----···· -. -
SATIŞLAR -0-

lbr.:ıır.:ıf durumu 
...... "'"'' ...... il 

Be.> az peynir tam yağlı tenekesi 
Beyaz peynir yağlı 
Buğday Ofis 

13 aralık 952 cumartesi gunü Buğday yumuşak lüks 
Tıearr.t Odasından F. O. B. Buğday yumuşak 
613145 lıra değerınde 16 mense Kunremi çuvallı 
§ehadctnamesi alınmıştır. Susam çu~allı 

Bu arada .Almanya~a 342 lira Kendır tohumu çuvallı Hacıköy 
dE>ferınde 1 ton cehrı, 23.7:l3 lıra Kendır tohumu çuvallı Fatsa 
de erindt' 15.040 kg kendır to- le fındık Ordu 
humu. 287 840 lira de erınde 80 l n 79/ 81 rand. 
ton ~ aor:ık tutun 1 t n 65/75 rand 

nıınim:ırk:I\ a 48.i20 !ıra değe- nazmol 
ri11de 30'1 ton kepl'k Kepek 
F~ n 3 , a :li9-I Iıroı ele erinde 

1 
Kasar pe)nır ) aftı na dolu 

IM kl? lule ta ı . 1 Kaşar peynır yağlı Tnkya 
İnı:ıltrrc~e •.'l" lır:ı de erinde Turyağı 

137 kı:. kuzu deri ı. 530 lıra de- Bezıryağı 
~erinde ıso kg. kovun derisi. Zeytın)ağı eks. eks. tenekeli 
1803 lira de erinde 57 adet ki- Zeytinyağı eks. 
hm. 161.772 lıra de erinde 31.tH2 Ze.>tinyağı I. yemeklik 
kS-! tiftık. Zeytinyağı sabunluk 

t"raele 2..™ !ıra değerinde Tiftik &tandard sıra 
1100 kg. ic fındık. Tiftik natürel 

İtalya} :ı l'\712 lira değerinde Koyun derici tuzlu kuru kasap 
6D ton kemık. Koyun derısi yaş 

'Mı ıra 59,687 \ıra değerinde Kuzu derisi yaş 
13.720 ks.:. )aprak tutun: Sığır derisi )·aş mezbaha 

• 1. d ı. Sığır derisi salamura 
) unanıstana 16,450 ıra ebe- O lak derisi tuılul.-uru kasap 

rinde 100 sandık Yumurta ilı:-1c rrak}I· 
edılmı~tır. ı _ 

4000. 
3450--3950 

Kunıf 

Kılosu 28.8) 

.. 
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:D 

J) 
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> 
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37.75 
33.50 
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108.-
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161.--163.-
200.-

• 

2613--3950.- • 
3300.-- 3725.- • 

15--18.-
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225.- • 
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BAŞARI İLE 

• , Baş, diş, adale, sinir aarı· 
larını süratle teskin eder. ... 

• ..:.. Grip ve nezle başlangıcında 
1> bir çok fenalıkları önler. 
• SoQuk algınlıQından müte

veilit"' dermansızlıQa karşı 

son derece faydalıdır. 

l\1 ıılc) İ lın1.• 
mu;, kalloi 
'e höhrelı•· 
lrri urınu; 

Kinin il 

,_. •••••••••••••••••• ";';~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 1 
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OOICTORLAR. 
1 EMt K 
no. !-iATILIK l\ETO!llARME 
Rina - Sirkecide, fabrıka. ardl· 
yeye el\·crişli. Telefon: 23413. 

Doktor Çlı1Rll l' Cild, Saç, Zilh· 
rc,•i mutchh ı ı. Be~o •lu Posta 
Sokak, Tel: 43353 . .;.. . .,.,_----
8 F.RK. EN 'TiTÜSÜ - Rontgen Em .. \K(' i OS'.'11.\S ~csr.U -
tetkik ve filmleri çekilir. Fatih, ırer nevi emlak :ılım 'e satı mı 
~15. _ Telefon: 29074 
Hastanın e\ inde portallf ı O'ltgen -----. - . -- . 
le fılmleı i çckılı r. Gününde 'e· JWZKUR'J' ımı.AKIX - ll a lıç· 
rilir. BERK E~STİTÜSU. l leki son kal.rn 3500 metre fabrı· 
Dr. EDiP llEKER _ Tahlıl La· ka ar ası. Telefon: 83532 

boratuaıı Fatih, 'I'ranway Dıı· nOZKl'RT 1'1'11 ,\K - İpotek 
rağı Feyzullah Er. Sok:ık No. 6. 'mukabili 24 ~aatte paı a l etışti· 
,\Kn, - SINiR 11.\S'l'ı\l.ı\· rır. Taksim, Abdulhakhamit, 
nı alkolıkler, Toksikomanlar. Tel: 83332. 
fclçlıler Duman Tedavi Klınlğın· 
de yeni u ut -.c cıhazlarla .teda· 
vi edilmektedir. Bakırköy lncir
li asfallı No. 51. Telefon: l6 • 

ıı \Liç s.uliı.um ı~rrn - de 
poj a nıusait ) er alınacaktır. Pos 
la Kııtusu 302!._lst.ı_ıı_b_ıı_ı. __ _ 

164, Muayenehane: Fatıh, Fev- ...,,,,,.,,~ 
zipasa Cad. 25011 ~ 
iıiıiıiiiiiiiiı_....-,-..____ ljOFÖRLERE MÜJDE - A· 

GiYiM E YAS/ 
1 

merikan hasır dösemelerimiı 
gelmiştir. 

·BAYA!'\f,.\It.\ f'IRS.\T - lngı. ~tarputçular Rüyük Şişeci 
liz na ·Jon k:ı.dın. çor~bı 375 ku- ı ha~. 13. 
rusa Mendllcı Sımonıde. 

irnNllİl.Cİ si:uoxi - Mahmut 11\IİKı\ A Il'LiriK.\TÖRLERİ 
pasa Dilberzadc kar~ısı Küçük her zaman ele :;eç~e~ .Slpari~le· 
çorapçı Han No. 20. rinızı evvelden bıldırınız. Y. Kal. 
DAK TEıtZl'de ısmarlama elbl· ı dırım 79, Galata. 
s~, palto, trençkotlar 8-10 tak· 0-RT.\K ı\RA:'\JYOR _ Eczaha· 
sıtle. Tel: 4926?. nem ,e müstahzarlarını için ser· 
GÖ~ILEKCl DA~iŞ'tc ısmarla· mayedar arıyorum. Telefon: 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 62063. 
Beyoğlu rarmakkapı İmam So· 
kak 4. n,\D\'Ol.U Kı\l,Olliı"ERLİ RO· 
REl'lı"'K JAGAZ,\SI nı unutma· \'ER otomobili satılıktır. Cihan· 
yınız. Eğer iyi 'e ucuı giyinmek gır Morlern garaj. Tel : 25421. 

is.tcr- se"'n""iz ... ,... ___ ,....,.1"11!""1- \ .\ZIHA~E - Tutmak istlyo. 
t;t'.l m l'tt::t'4t?tiZiJ ruz. Galatadan, Beyoğlu, Tünel 

cl\arına kadar ceman 10 odalı 
1 SEl'H \N :\"AKLİ\'AT Lll\lf· tıir veya iki kat iiıerine, şo[ajlı 
lnm Galata ambarı: 'Tel: 41641 :ıpartıınan. Telefon· "!126ı:IG. 
Slrkecı ambarı· Tel: 24180. -

9 l'IL Ü:\CI. Adanada do~an 
Seyhan Amban buglin 9 ~ube, 
30 acentası ıle memleket nakli
yat hızmetindedir. 

,\('El.J: S.\ flLlK ŞeHole pikap 
•ıjl modr>I az kullanılmıs. Gör· 
mck ıstıycnler I<'atıh :\lerkez ga. 
rajııırla. "J'elcfon 23067 

"ÇENBER,, 
CR:ı~ı ı iıncude> 

bize sozlerı 'e fıkirleıi ilr. yınc 
de anlatmış olurdu. •Demek bu 
kıbar gôrOnüşlü kadının iç yüzü 
bu~mu~!» derdik. Fakat Saime 
Arcıman bıze her an: r.Bu kadın 
bu: Bakın, ışte bu!• der gihi ha· 
reket cttiğı ıçiıı ancak gııHı.nç, 
tahammiıl cdılmez bir karikatür 
.>aratabıldi. 

1921 de yazılan t Çenbco in 
mevzuu bırkaç kelime) le fll· 

aıır: Acaba s:enç Elizaheth, 30 
yıl ewrl kaynanası I..ady Cathri 
ne'ın ~aptığı gibi, koca ını, evı
ni barkını bırakıp, sevdi •i adam 
la kaı:acak mı, kaı;mayacak mı? 
Ve eğer kaçarsa o da, kaynana
sı gibi bıı i~i yiizünc gözüne mi 
bulaştıracak, yoksa mes'ut olma 
sını becerecek mi? 

Eizabeth rolünde !'\edret Arı· 
burnu, pbuk konuşması ve bA· 
z, heceleri yutması hariç, son 1~ 
rece muvaffak o~ :u. Bayan Arı. 
burnu sanatında ron iki yıl i· 
çinde :rUzde yüz terakki etmiş 
bulunuyor. Oynarken kafıı.sının 
ı~ıediğini hissettiren, hareketle
rine, yilz ve göz üadelerine M· 

kım olan nadır aktrislerımizden 
bıri .• 

İbrahım Delıdcııiz mukemmcl 
dı. Necmi Oy, A. Palay, Fatma 
Iliirtin ye N. Saydam rollerini 
aksatmadılar. Piyesi sahnrye ko. 
yan Turhan Goker, hareketleri 
\'C tempoyu iyi ayarl:ımı~. fa. 
kat ne olurdu Arcımaıı ve Av· 
cıya da rollerıni izah etseydi ve
ya bu rolleri başkalarına oy
natsaydı? 

Tunç \',\1,:\1,\~ 
-o--

onizio, ı;<;iTbt :"ltENsuı•L\· 
Rl~I. \ KO~Sl:R \'ERDİ 

Bır mlıddettcn beri şehrimiz· 
de bulunan değerh, genç İtalyan 
piranisti Agııstino Orizlo diln 
saat 16 da Beyoğlu Kız lisesin. 
de l\lılli Eğitim ailesine bir kon 
ser \'ermiştir. 

l\fillt Efitım müdiırü, ftalyan 
kültfir ataşe mua\'ini, kalabalık 
talebe \"e \'elilerin hazır bulun
du~u bu konserde sanatUr. 
Brahms, Chopin, Glementi, Bach 
\'e List..'dea parçalar çalmıştır. 
Konser son, nda senç sanatkAra 
büyiık tez.ahUrat yapılmış, sürek· 
li alkışlar arasında teşyi edil
miştir. 

Japon serbest güreş 
takımı Şubatta geliyor 
1952 olimpiyatlar1nda parlak güreşler çıkaran Japonla
rın burada yapacakları müs abakalar çok çetin olacaktır 

Japon serbest gureş takımi· 
le ocakta ~ apılacak musaba. 
kaların şubat ayının ilk gün· 
Jcrlnde yapılması uygun görül· 
miış ve iki taraf ıırasınrla mu· 
tabckatc varılmıştır. 3, 4 ve 6 
şubatta ~ apılacak mlLabaka· 
ların biri milli, ikisi temsili 
olacaktır. 

Sporcuları koruma derneği 

tarafından getırilmektc olan 
Japon takımı yapılan devamlı 
temaslar sonunda ancak ocak 
'eya şu bat a) ında memleketi· 
mize gelebileceğini bildirdikle. 
rinden, şubat ayı, takımın ha· 
zırlanması bakımından uygun 
ı:oriılıniış \'C bu suretle ocak· 
ta ~ apılması düsünülen müsa
bakalar şubat ayının ilk gün· 
!erine bırakılmıştır. 

Japon giireşçileri, serbest gü 
reşte kuV\ etlidlrler. Bilhassa 
rı2 'c 62 kıloclaki güreşçileri 
Olimpi~ atlara iştirak eden gii· 
rcşçılerin en ı~ ileri arasında 
.>er almı~lardır 

G!ireştc miıdafaadan fazla 
atağı tercih erlen Japon güre~
c·ileri bilhassa ayakta rakiple· 
ri için büyük bir tehlike teS
kıl ederler. 

1952 Helsinki olimpiyatla
rında parlak gürc~ler çıkaran 
Japonların burada yapacakları 
müsabakalar muhakkak ki ço~: 
rckişmell \'e o nisbette de 
ze,•kli ,.e heyecanlı olacaktır. 

Japonlar, memleketimize en 
~eçme güreşçılerinden müteşek 
kıl şo)lc bir kadro ile gelecek· 
ll'rı kıınetle tahmin E>dilmek· 
tedır. 

52: Kıtano Yıı~hıı. 57 Yonr
ınari Kalsu:;o hi, 62 Zominga 
Rı :ıburo. 67 Shımatani Ki)a· 
h::rıı. 73 Shımalori Takl'a, 7ll 
llırarıo Toji, 87 İlo Xobuo, A· 
ı;ır Sone Yasuji. 

Adalet Ankaraya 
Gidiyor 
Adal~t takımı onıınıuzdeki cu. 

marte'i ve pazar günleri 2 maç 
yapmak uzerc perşembe veya 
cuma akşamı ,\nkarara gıde
cektir. 

Okullararası futbol 

maçları 

Okullararası futbol maçlarına 
~arın Şeref YC Vefa stadlarında 
cie,·am edilecektır. 

Yarın geceki Pankreas 

güreleşri 

Pankreas gUre~lcrine ~arın ge 
c·e rle Spor 'e Sergi Sarayında 
ıle,·am C?cl ı lı•cd:I ır. Yarın geceki 
kar~ıla§mal:ıı ın ~ok sıkı olaca~ı 
so~ lenmektcdir. 

Kayak müsabakaları 
bir ay sonra başlıyacak 
nursa 15 (,\nka.) - Bu sene 

Ulııdağcla ~apılacak ol~n kayak 
m!isabakalarının hr.yecanlı ola. 
cat:ı tahmin edılmektedir. 

Son zamanlarda kayak sporu 
menılt'ketımizclc ~avaş yavaş 
tııtıınnıağa ba~lrıııııs vr. bazı vı · 
layetll'l'imizdc bu ı;pora kıymet 
\'erılıniştir. 

Kayak sporları FedP.ra~~onu 
1952 • 53 sene ı faaJı,eUeri ara. 
ınd:ı,. bır kısmı Uh~dağda, di· 

ğerl ı~r l~rciyasta yaııılacak hir 
çok nıiı abakalar tertip etmlştır. 

5 Nisana kadar dc,·am edecek 
olan mıisab:ıkalar hitamında Ki· 
raı:lı ya>lada hır spor fcsfü·all 
yapılacaktır. 

Dir nıill tema&ta l\'urtttin Zalet' ,ha ınını ldinıleye kaldırıdıt11 

Ar.iaııtin milli takımı 

Portekiz'i 3 · 1 yendi 
Lizbon, 15 C.t..A.) - Dün hıı 

rada cereyan eden mill.,tler:ıra 
~ı futbol karşılaşmasında Ar
jantin takımı Portekizi 3-l 
mağlUp etmlstir. 

Bulutlu bir ha\'ada ve 70 bin 
den fazla bır seyirci kütlesi ö 
nlinde cereyan eden maçın bas 
Jangıcında Arjantinliler derhal 
hücuma geçmişler ve 11 in 
d dakikada Abruna, Lostau'darı 
aldığı pası kunetli bir şutl.ı 
~ole çevirerek misafirlerin ilk 
golünü kaydetmiştir. 

Tamamen hAkim Oj nayan 
\rjantinliler, 36 ıncı dakıkada 

gene Abruna'nın ayağıylc ikın 
ci gollerini kaydetmişlerdir. 

Fe\'kalade gtizel bir oyun çı 
karan Abruna, 40 ıncı dakika 
da Arjantinlilere 3 üncü golu 
kazandırmış ''e bu suretle ilk 
dene 3-0 Arjantinln galibi. 

• 
yeti) le sona ermiştir. , 
• Portekiz takımı oldukça gU 
zel mııkatelelerde bulunınuşs:. 
da elıne geçen birçok fırsat 
!ardan ve mUtcaddıt kornerle 
d~n istıfade edememiştir. 

8 ikinci de,•reye başlanıldığı ı 
man şiddetle hücuma geçe~ 
Portekizliler, Arjantin nısıf, st· 
hasına yerleşmişler ve ku\".e 

6 
li ~utlarla Arjantin kaleS~~. 
çok lohlikcli dakikalar geÇ1 

mişlerdir. 
1 Bu ku\'vetll hücumlar net' 

ccsindedir ki, 2 inci de,•reni!' . ıı· 
~ inci dakikasında PortekıZ t· 
ler ilk \'e son SOlierini kaydC 
mişlerdir. l• 

:ııaı;-, karşılıklı hiicuınJarM 
geçmiş ve böylece sayılar 
bir değişıklık o!madan ikinci 
de\Te de 3-1 Arjanıinln ga• 
libiyetiyle sona ermi~tir. 

Pazar günkü 
Rapit'Iiler ne 

• • 
ınaç ıçın 

diyorlar? 
Rapitli futbolcular, rıaıar 

giinkü maçtan sonra. Fenerbah 
çeyi geçen seneye nazaran da
ha i) i \'C siiratli bulduklarını 
söylemişler. bilhassa Nedimi, 
.\kt;ünü, Burhanı \'e Fikreti 
beğenmişlerdir. 

:\lisafir futbolcular, maçın 
ıe\•kli ve sıkı olduğunda müt· 
tcfiktirler ve birinci devrede 
kendilerinin üsttin oynadığını 

SÖ) !edikten sonra, ikinci de: 
rede hakimheti FenerbahçC) 
''ermekte \'e bılhassa con yi~ 
mi dakikada Fener akınların 
güçlükle kesebildıklerini s!i1' 
lemektedırler • 

Sahanın bozuk olduğuna iŞS' 
ret eden Rııpitliler, iki maÇ~ 
da anlayıelı bir seyirci kfitie:ı 
önünde oynadıklarını belırt' 
mi~lerdir. 

l(öıııiiı·sii% depo 

Şthrimizdr kömür ~ıkıntm gün geçtikçe ~rtmaktadır. Depolann hiç birinde lıömür olmadılt 
için teniat tamamen durmustur. Resimde Unkapanı deposunun bomboı hali 'örülmektecUr• 



ııısaııe Çeş111esi 

Şimdi Ceı.ae\ i adı 'erilen haplsaneler çoğumuz için nıt~thul 
bir alcrndlr. l\lahpuslar burada nasıl yaşarlar? Ceza müd

detini doldururken ne )aparlar? :ı\e ile metıgul oh~lar? ... Bu
nu hlJen pek azdır. HÜIUn bilıtiklerimiz l'Clae\•lerinln ıayrl 

sıhhi binalardan ib:ıret olduğundan, burada yasama ıartlan
nın pek' kötü bulunduğundan ibarettir. Ba5ka memleketlerde 
haplsanelere, kürek merkezlerine dair yazıtını~ dürlnelerl" 
eser urdır. Fransada bir kmm muharrirler iklimi pek kötü 
olan Gu~an kürek mcıkezine kadar giderek bttrnılaki )aşama 
fartıarını tetkik etmişlerdir. Bu sur,.Ue <'ezae' !eri ,.e oralarda 
ınuancn bir uman kaim ğa mahküm edilen talihsiz insanla
nn hayatı hakkında marnmat edinmek kabil olmu~tur. Grne 
F'ran ada bu kabil 'azılar üzerine nklt nklt mecliste hara
retli müzakereler, istlıahlar olmuştur. 

BI de l'llehmet Yanık, olllapusane Çe$mesi• adı altında 

laıdığı ) anlarla ilk drfn olarak bu me,·zua esaslı bir şekilde 
dol.unmu~tur .• \'atan• da tıkan ,.e buyilk alAlıa tle takio edi
len bu )azılar fiimdi kitap şeklinde ha ılmıftır. 46 yaıııt an te
Şekkıil eden .l\lapusaııe Çeşmesi• ceıae,·Ierindekl hayat hak
kınıt:ı tam , e ctr:ıflı bir fikir \"ermektedir. •:"\leh met Yamk• 
itnzası;>le bu )azı lan ) azan Adnan Yeli, rahmetli Orhan \'e
linin karde!;ldlr. Onun gibi sanatkar bir ruhıı malik olan Ad· 
nan \'eli cezae\ ini, oradaki ) aşayış tanını ı;:ok temiz bir Us
hlpJa ı;ok ennlı bir surette anlatmı~tır. 

İnsel Kitabe\i tarafından basılan •l\Iapusane Çeşmrsi• nl 
herkes, bilhassa içtimai tetkiklere meraklı olanlar okumah
dırıar. 

Enis Tahsin Til 

Resmi ilanlar hakkındaki iki takrir 
görüşüldü Mecliste 

CBası ı inclılr> 1 ti teşkilfttının nasıl kurulduğu· 
~lt.ı ay evvel verditıınl, bugUne nu ve Boyacıgillerle nasıl ça~ış-
adar Re mi Gazetelerde resmi tığını anlattı ve e-Eğer benım 
U~n değı iklığine nit bir karara karışık işim varsa neden teşriki 
tastıamadı~ından h:ıyal inkisarı- mesai etm\~tiro dt'yince, Boyacı :a u radığını anlattı. Bir hukuk giller «Ah evvr.lden bil~eyrlimo 

\1 tinde bu ı adar tok karar- cevabını Yerdi. Karşılıklı görıis
~nıe çıkamıyacağını, resml mın meler, gürultiller devam ediyor· 

r hakkındaki kararnamenin du. llliseyin Ortakçıoğlu oturdu. 
~ VZuatımıza aykırı olduğunu su yerden: • Iecliste böyle na· 
«ihla dedi ki: sıl konuşulur?11 diye ba~ırarak 
•- Fıkir hurriyetinl baskı al- reisin dikkatini çekmek i tiyor
~ alacak, gazete muharrirleri- du. Fakat bu t'Snada Fe\'zi LOt· 

~ıı ahrnki vaziyetini değiştire- fi Karaosmanoğlu büyük bir he· 
t kararnameler çıkması doğru yecanla reise hitaben şöyle hay· 
~e ldır. Arttırma cksıltme ilan- kırdı: 
ı tı Hazine menfaatini korumak «- Türkiye Bü.>ük Millet .Mel' 
, tıı konmuştur. llukfımel husu- !isinin ruhunda ve esas blinyc. 
t llanları d:ıhi kendi tasarrufu sinde milndcmiç olan ulviyeti 
tın na alnıı tır. Bu resmi ıHlnla- ,.c asaleti milletimiz namına mu· 
ltett:cvzı .ıekl~ haksızdır .. İki .se- hafoza ile mlikellef olan bir rna· 
,1 Hnzınenın altı mll~on lıra· kartıclasınıı. Bu kürsllyU dcnıin· 
't! rna buna \erilmiş, ahJAk bo- den beri bu konuşan miJlCt\'C• 
~ lllu&, tcnkid hakkı ihıat edil- killerinin ve bundan c\·vcl ko· 
ı!;ır. . . nuşnnların dli~lird!ilW seviyeden 

'r akant, kanunun resmt ıltın- kurtarmanız lazımdır. nu kür· 
~hususunda ~lıkumetc tam sUyll uMyetine lrtika ettirecek 
) hıyet 'crdığıni, mılletlmizde kuvvete sahip~iniz. Bu konuşma

ınatı uatımızda alıUkl salfıbe- Jarı okuvan millet bizi buradan 
~;o ulmadığını so,> ledl. ko\·ar. .Mrrliste böyle seviyesiz 

~- - znu Türk, kar~rn~melerle şekilde konuşulamaz.ıı 
~ aıctelerc ıl!in ınhısarı te-

cdıldı ıni, halbuki kanunda P\.Ci.s: •Dir el ihtan ~apmı~ 
le hukum bulunmadı ıQt söy bulunuyorum• dcs ince 1\:emal 
ı. iki senede heb:ı cdılen altı Türkoğlu fÖ)le bağırdı: 

Yonun hesabı elbet bir gün «- Yalnız Bo\'acıglllcrln de· 
l'ıılal'aktır. Bundan Başbakan ı:ıı bütiin şahsiyat yapanların 

'uldur, dedı. sözünü kı'smcli idiniz. F.:\'velki· 
b A1ıı1ı E ıtım Bakanı Tevfik lerin sözün ti kesmediniz.» 
~er, de ·Biltlın yUk Başbakanın 
ı llıuzıarındaclır dıyorsun, bizi Boyal'ıgiller biraz daha konuş· 
Cc~ ınu zanncdı)orsun• dedi. tuktan sonra kürsUclen indi. 
t ezıni Turk •E\et• cc\'abını ve- .Meclisteki sinirli ha,·a devam 
t ~e Bakan •Ben de seni n~le cdiy?rdu. Reis on dakika ara 
ı ,l'lcdıyorum. Başb:ıkanın yük-ı tatıh yaptı. 

1 ı yUkU ~erene tn111ı.>orum• ------------
> d Cezmi Turk ·Kendı!rrini s· $eh" M ı· . 
C(allı bır Ba bakan )ardımc~sı lf ır ec ısı 

ratt gorelıın CC\ abını H"rdı. 
de Abdurrahman Boyaeıgıllenn u· . D p d 
tj aynı mevzu hakkındaki tak· yesı . en 
itti &örü Ullirken Mecliste deh- . 
0 Jı gtirtiltUler \e mUnakaşalar ihraç edı'ldı' 
lldı.ı. Bırçok mlllet ~ ekllleri soz 

dl) r. Sual takrırı fideta bir 
h ş klını aldı \'e şahsıyata 

tilJ eaıı k bir s.ıril sadet dışı 
ru~pıeler l apıldı. 

t htuammer Alakanı eKudreh 
qatete ıne neden ıl4n verılme· 
ı: 1nı izah ederken hükumet 
~~d • 
te• ır hakkını kullanarak gaze· 

ma&ı ı in cideı 

bulunduğu teshil edilmiştir. 
Diğer taraftan 'aki Hıncal'ın 

eroincilerden Valldehanlı Meh
medin Emniyette nrıaret altına 
alındığı zaman parti nlıfuzunu 
lstısmar surviylc serbest bıra
kılması için teşebbtlste bulundu
ğu toplanan detaildcn anlaşılmış 
tır. 

llftdisenln ehemmiyeti ,.e par
ti nüfunınun kbtllye kullanıldığı 
kanaatine varıldığından Naki 
Hıncal'ın partiden ihraç edilme· 
sine ve partideki bütün 'azifcle
rinden elı;ektirilmesine karar ve
rilmiştir.• 

le ere ilAn verdığını, bu gazete· 
/ın nıAnen \e maddeten gazc

Ut Vasfını hAiz olmaları icap et· 
~nı so~lEdi. Beş buyUk gaze· 
~tı 11• htıkümetı pohpohlemedık
~~ 11.ı, ağır tenkıtlcrde bulun· 
b klarını, fakat Kore kararı gi· 
~ ~ılli meseleleri destekledik· 
!!e rıı, ıkUdarın kendisine para 
tııı llıethı) e yazan gazete tutma· 
~: hıç bir fayda tcmın etmiye 
~ kanaatınde bulunduğunu, 
~tı teıerin satış adetlcrıne gore Gu"' ney Korede 
1 !nele) e trıbi tutulduklarını 

~ttı \e ·Vakti)lC ufak tefek 
beı ltlıklar olduysa bunlar tecrU 

~rıc onlenirı dedi. 
ı ~bdurrahman Boyacıgiller U· 

~i konuş.ma yaptı Bu esnada 
ltıza Ince!ılemdaro lu olur· 

.\t~u Yerden sözumi kesiyordu. 
~ld larında şahsi baz.ı atışmalar 

u. 
~ lioYacıgiller fnce!ılemdaroğlu· 
~ 11 1948 de Demokrat Partiyi 
ıa~unıstııkle ıtham ettığlni, ve 
t de Demokrat Partıye çağı
~ar:~ını, Alemdaro lunun Halk 
1 ı ı lıstesinde namzet goste· 
~art lğı takdırde Demokrat 

ı)e gır<'ce i cc\ ahını bıldir· 
~/ıı so)ledi. Atı malar hayli 

le) U:tJ. Doğan Kô.> menle Hu· 
~ Balık ta Bo~acıgillerlc kar 
li 1 konuşmalara başladılar. 

~i' 0Yacıgiller cPeki Buyük Do· 
q11

8
• Buyuk milrşide neden 

•arı \erdılcr. Buna hlıkumet ce· 
~ Verıncktcn Acizdir» diyerek 
.\J rıni bıttrdı. 
~ 1 Rıza incealemdaroğlu, 

~:ndakı isnatların ispatını 
~~!' • Doğan Koym n de söz 

•k, Abdurrahman BoyacıgiJ_ 
lıı~akkındaki bazı müşahede· 

~s 1 anlattı. Hüseyin Balık ta 
Uye gelerek Zon.,11ldak par· 

<Bası ı incide) 
mıiştür. 

Çıı En Lay Hint teklifinin 
cwelce Birleşık Amerika tara· 
fından yapılan tekliflerden fark 
lı olmadığını ,.e bunu kızıl Çin 
hlikümetinin kabul etmesine im. 
kan olmadığını bildirmiştir. 
Kuzey Korede kurşuna dizilenler 

Seoul 15 (A.P.) - 8 inci or· 
du makamları bugün komünist
lerin ordudan kaçan iki subayın 
akrabalarını öldürmüş oldukları· 
nı atıklamıştır. 

8 inci ordu makamları bu ha· 
berı ne şekilde elde ettiklerini 
aı;ıklamamışlardır. Verilen tafsi 
lata göre kuzey Koreli komiinist 
ler bir muddet eV\'el Birleşmiş 
Milletler ku\'vetlerine teslim o· 
lan bir teğmenin 25 yaşlarında· 
ki kız kardeşi ile 50 yaşların .. .ı· 
ki babasını teğmenin bağlı bu· 
lunduğu tümenin mensupları Ö· 
nünde kurşuna dizmişlerdir. 

Çinlilerin bir iddiası! 

Seul 15 (A.A.) - BugUn bu· 
rada zaptedilen neşriyatında Pe· 
kin radyosu, komllnlst birlikle· 
rin Noelden önce Seul'a girecek· 
lerini blldlrml5tir. 

1 

Eisenhower 
Ruslarla kaf'i 
Görüşme yapacak 

Ttlrl< Hat:adlı dfa 11 

Şehirde Tifo vakaları 
gittikçe artıyor 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Dörlbası mamur 
' 

maşı 1 incide) 
lince, lll illet Partisi grlecek kon
gresinde terakki 'e gerilik ecre- ' 
lanlan arasında )olunu ııçık ' 
alın la tesblt ettikten sonra bir 
~ı)asi lm\"\'et olarak hesaba claVaşington, 15 - General Eisen 

hower'in •Helena• kruvazöründe 
tertip ettiği mühim toplantıda 
görüşülen meseleler hakkındaki 
bütün ketumiyete rağmen, .siyasi 
te\Teler bu gôriışme esnasında 
çok mllhim kararlar alındığından 
§ilphe etmemektedirler. 

Hasköy'de 43 voka tesbit edildi. Çamhca Kız Lisesinde 
öğrenciler arasmda hastal ı1 k başgösterdi. Dün vilôyette 

. sağlıkla ilgili bir toplantı yapıldı 

hil edilebilecektir. Kurulu5 kon
gresinde seçme ' e münC\'\ er bir 
muhit tesirini )apan Ko;>lu Par
tisi de ifratlardan kaçınıp 'c 
isminin demet ettiği şekilde 
ayırıcı bir rol tutma)ıp mune\

Bu çeuelerin kanaatine gore, 
bu göriışmede bahis konusu olan 
mesrlcler mryanında Ruslarla 
son ve kal'i bir görüşme işi de 
ele alınmıştır. 

Fılhakika, Eisenhower \e Dul
les'e yakın bulunan baz.ı çevre
ler, bu ıki de\'let adamının Rus
larla ciddi konuşmanın artık za
manı geldiği kanaatinde oldukla
rııı ı ileri sUrnıektedirler. 

Vıl4yet sağlık heyeti dlln. 1 dıkkatle araştırdım. Bence, has ı kAyet etmeleri ve rahatsızlığı bu 
V:ılı ve Belediye Ba~kanının rl-ı talık Kayışdağ suyundan ılerı ge r.:ı atfetmeleri bence doğru de 
yasetinde Vali l\lua' ini. Emniyet lıyordu. Zıra, su; son gun~.erde tıldir. Gerçı kaloriferler ttımır 
MlldUrU, VllAyct \e Belediye ha)li bulanıktı, vaziyeti Usku· olı:nu)or: bu sebeple de binanın 
Sağlık İşleri MUdfirlcri, Milli tliır Kaymakamlığına haber \'er her tarafını ısıtamıyoruz. An 
F ıtim, Bayındırlık, Vetcri~er, dlm ve suyu tahlıle ) oliadım. eak bu sebeple hır mıde rahat· 
Belcdı~e Hıfzıssıhha, Sular lda· Bazı talebe \'elılerinin, kalorı-ı rıızlığı husule gelebileceğini de 
re i, Vakıf Sular İşletmesı, Sa- ferlerin iyi yanmamasından şi- zannetmiyorum D 

' er bir orta ) ol parti i olabilir
se, siyasi hayatımızdaki bosluk
lan doldurmaga hizmet edebilir. 

Herhalde si3 asi barometremiz
deki istidat 1) iye doğrudur. ha
riı;t n ı;okulan mikroplara kaJ1jı 
bün)enln muka\Cmelinl arttır
mak 'e karşımızda bulunan fır-

Ayni çe\'reler, bu gorlieıncnin 
Amerika ile Rusya arasında baş
ba~a yapılması liızım geldiği hu
susunda gerek Eisenhowcr'ın, 
gerekse Dulles'in hemfıkir ol
duklarını da ilhe etmektedir
ler. 

8. Milletlerde 
Veto için 
Münakaşa yapıldı 

hil Sıhhiye S4ri Hastalıklar mil 
tchassıslarının fıtirakiyle bir top 
lantı )llpınıştır. 

Bu t6plantıda, 21 ekimde Has 
koy mıntakasında görülen ve bu 
J;ilne kadar 43 vak'a tesbit edi 
len tifo hastalığı karşısında alı· 
nan \'C alınacak olan tedbirler 
gözden geçirilmiştir. 

Dıı ha\Slide bugllne kadar 
3500 kişiye aşı tatbik edilmls ,.e 
civardaki sular muayene cdıle
rck mikropsuz olduğu göriilmilş 
tür. Hastalıl!ın bu mıntakada 
bir ev dahilinde oturan 4-5 ai
lelik bir kalabalık arasından cık 
tığı zannediı;nekte<lir. Hastalığın 
\ayılmadan en üne ı:eçilmesl i· 
çin bu mıntakada tatbik edilen 
asının civar mıntakalara dn teş 
mili \'e mrvcut çeşme ve kana. 

Ne\'york, 15 - Birleşmiş l\111 liıasyonların tekrar esaslı suret 
letkr Genel Kurul Özel Siya~eı ti' ı:özden geçirilmesi kararla§· 
Komite~lnln bugiinkU toplantısın tırılmıştır. 
da İngiltere ve Rusya, btlyUk Hastalığın sıwrinl daimi ol ı. 
devletlerin GUvrnlik Konseyinde rak tnkip ctml'k 'e tcdhirlcr al 
haiz bulundukları \'elo hakkını mnk tlzere Vali Mua\ ini Fuat 
mlldafaa etmişlerdir. Komite. Al perin riyasetinde Vilfı~ et ve 
Birlc~miş Milletlere yeni tızalar Brlecliyr. Saı.:lık Mudilrleriyle 
kabulil meselesini halle ı;alış- Hıfzmıhha tıicssrsesi Müdurü 
makta\dı. ve emrazı sıırhe mlltehas ısı i· 

6 Güney Amerika memleketi it' Reyo.!!lu hükumet tabihind,..n 
bUyük devletlerin veto imtiyazı- mlilı.> ekkil bir komisyon faali-
nn hücum etmişlerdir. yete ı?t'cmiştir. 

İngiliz drlegesi bu konuda ver ÇAl\IUCA K IZ ı.t. F.SİXOE 
diği drmeçte, Rusy~nın, 14 mem Son günlerde, Çamlıca Kız 
Ieketin Birlermiş lltillctll're ka !.isesi öğrencileri arasında ha.;
bulüne mani olm:ık için 28 kere talananların <'ndi e uyandıra 
vetosunu kullanmak sureti~ le ı cak kadar artması, bazı talebe 
bu hakkını filhakika kbtüye kul velılerini ve okul ldare~ini te· 
lnnmı:i olduğunu fakat veto hak l!ı•landırmış bulunmaktadır. 
hırını suiistimal etmeyen mem·: Kalorifer tesisatının tamir e
leketlerin l'ezalandırılmal:ınnın 1 dildij?i ııUnl<'re rastlayan bu ha 
doJ'?rıı olma\•;ıc:ığını sö.vlemiştir. disclrr dolıı) ısh le diin kr.ndisiv-

Güney Amerika memleketleri, le g<lrliştlljUimliz Ilsr. mlidüril Nu 
nirleşmiş l\Iillctlprc aza olmak ril e HekillUlglu şunları söyle 
isteyen 14 memll'ketin bıt konu. mlştir: 
claki mliracz:ıtlarınıı'i doğrudan - Son günlerde Mıı talebe
doğruya Genel Kuruj.da mllzake ler midl'lerlnden ral>ııhiızlanmıya 
rl' ini isteyen tııkrirlcr \'ermiş- ha ladılar. Hadise drrhal dikka. 
lı.>rdir. Rusyanın Birkşmiş Illil- t mi çekti \'e sebeplerini araş
lctlere kabulüne mani olduğu tırma~n ba !adım. Çocukların 
mcmlC' etler nnısında Avustur· hastalıklan bir iki ün içinde ge 
ya, ftalya, Portnkız. filanda ve ÇJ\ ordu. Bunıı rağmen sebepleri 
SeylAn bulunmaktadır. 

Deniz Yollaması 

Samklar1 hakkındaki 

Karar bozuldu 
Atı~arıı J./an11 

Yırcah , «Rüyam» 
Hakkı nda Meclisle 
izahat verdi 

Humıl Uuhabirlıniıdın 

Ankara 15 - İki scnedenbe· Ankara 15 - Ferit Mele· 
ri alaka ile takip edilmekte olan nin • Rli) am• kotrası hakkındaki 
lstanb'ul Deniz Yollaması suiis- sual takrirıne Gümriık ve Tekel 
timali davası bugün yeni bir Bakan Vekili Sıtkı Yırealı bu· 
safhaya intikal etmiş bulunmak· günkli l\lecliste cevap Yerdi ve 
tadır. ezcümle dedi ki: 

Hatırlanacağı üzere, bundan •- Gümrükçe mezkur )'ata 
ıki &ene evvel İstanbul Deniz muaflık tanıtarak Hhaline mil· 
)ollamasında müteahhit Cahil sa:ıde \erilmiştir. Fakat sonra 
Tan) u \C 25 arkadaşının birle· dosyada bazı noksanlıklar görUl
fcrek sahte evrak tanzim etmek dUğUnden 25/9 1952 de Bakan· 
suretiyle yapılmamııı l§lerı ya. lık bir mUCcttişi tahkike me· 
pılmıf gibi gôstermek suretıyle mur etmiştir. !llezkıir yat Çanak· 
hazineye 2 mllyon küsur liralık kalede, gumrük muhafaza rne· 
bir zarar verdikleri ileri sürü· murlarının nezaretine alınmış, 
!erek ıtı;ıla n dft,·a An~ara Askeri tahkikat sonunda muafiyet uy. 
mahkemesinde kıırara batılanmış gun bulunmuştur. Amerika men
\'e bu karara göre, sanıkların şeli bir yat için döviz tahsisi te· 
bazıları mur.bhct hapse, bazıları min edıldikten sonra şirketin 

24 sene mahk(lmiyete ve bazı- ithal için müsaade alması icap 
ları da muhtelif ağır hapis ve ederken 37.000 İngiliz lirasını 
para cezalarına ı:arptırılmııılar· İngiltere) e "Öndcrmiş ve mua· 
dı. mele ~aptırmıştır. Halbukı Mer-

Genclkurmay mahkemesinin kez Bankasınca 'erilen dÖ\·iz 
\'erdiği bu karar Askeri Yargı· tahsisi knğıdının aranması icap 
tayca bazı bakımlardan bozulmuş ederdi. GUmrUk komisyonunun 

k da bu formnlitelere alt vesika· 
ve tc rar muhakeme edilmişler· ları alması lAzımdı. Halbuki Tu· 
di. Genelkurmay askeri mahke. 
mesinin \'erdiği kararı sanıklar tum Bankasının clöviz fişine da· 
temyiz etmişler \'e bugün top. yanarak ithal muamelesini te· 
!anan Askeri Yargıtay mahke· kemmül ettirmiştir. Bir muayc. 

· t kr ki ne memuruna işdcn elçektiril· 
mcsı c ar sanı arı ve nvu· 

miştir. TC!ı;cll memuru ile Hay· 
katlarını dinlemiş ve netlcerle darpaş:ı gllmrfik müdürü dahil 
bu suçun askeri mahkemede de- muhakeme allına alınmı ştır. 
ğıl. umumi mahkemelerde . yani Gtimrük komisyoncusu da Ba· 
Sİ\'İl mahkemelerde görulmesi kanlık inzibat komisyonuna ve· 
lazım geldığinı. zira suçun vas· rilmlştir. 
fının ancak sahtekfırlık oMuğu. 
nu, hu itibarla bunlıırın askeri 37 bin İngiliz liralık akredi· 
mahkemı.>de y:ırgılanmalarının lif ile Amerikad:ın ithalat yapan 
yolsuz olduğunu belirtmiştir. Marşa ilhamı \"e ihracat şirketi 
Şu hale göre, iki seneye ya- hakkında d:ı tahkikat yapılmak 

kın bir zamandan beri Genclkur üzere evrak alAkalı Bakanlığa 
may Askeri mahkcmr~im!c yar- \ erilmiştir.• 
gılanan ve me\kuf tutulan dör· 
dil sivil ve 1V zu asker olan sa· 
nıklar sh il mahkemeye tevdi 
edileceklerdir. Bu sanıklardan 
5 i albay. 6 sı yarbay ,.e liçü 
hinba§ı olup diğerleri de Deniz 
kuvvetlerindP. yiizbaşı rütbesin· 
de bulunmaktadırlar. 

Karşılamalar hakkında 

Mocan bir teklif yaptı 

Ankara, 15 (Hususi) - Tekir. 
dağ mllletvekili Şevket Mocan. 
subay ve memurların, protoko· 
tun tesbit ettiği hallerden gayri 
karıılama ve uğurlamalarda bu
lunamıyacaklarına dair bir ka
nun teklüi rapmıştır. 

Sabis, ithalôt hakkında 

takrir verdi 

Ankara, 15 (Hususi) - Ali 
İhsan S~bis, kayıtsız 5artsız ser 
best ithal milsaadesinin ne za
man verildiğine, bu usul cari 
iken lüks e~yanın memleketimi
ze ithali ile dö\'lz israfına sebe
biyet ''erllcceğinln \'e ithal ta
leplerinin tetkik bahanesiyle 
uıun müddet elde tutulmas.ı su
retiyle sun'i bir pahalılık yara
tılacağının dilsünüliıp dü~ilnül

mediğine dair bir sual takriri 
\'emıiştir. 

a öy a~ı~ında 
iki yolcu oiu dn 

fophane Sanat Enstitüs!i 1 A ta 
!ebelerinden Enver Baydemir i
le; 1 B talebelerinden \'Ucel Ko 
ral oldukları anlaşılmıştır. 

Kurtarılan l\lüfıt Felek hasta
haneye kaldırılmıştır. 
Kadıköy Savcılı~ı ve şehir hat 

lan işletmesi hAdisenln tahkika 
tına başlamışlardır. 
EFERLER 

atlanlan !ızami derecede istifa
de etmek sureti)le bu i,>lleşme 
i tidadını hızl;ıştırmak tamamıyle 
kendi dimızde \ C hükmıımıizde 
ol :ın bir şeydir. 

Ahmet Emin YALMAN 

f nönü Halkevlerinin 
Kapatılmasını 
Tenkid etti 
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CBaşı ı incide> 
cuların üçlinil sürükleyip neni· 
te götürmüştUr. Bağrışmalar il· 
zerine gemi durmuş, kazazedele 
re simitler atılmış, bu arada ge 
minin fıllkası denize indirilmiş
tir Gemi, de\'amlı imdat düdiık 
leri talmış, tel8ş arasında ;>ol· 
culardan ba) ılanlar olmuştur. 
Bağrı•malar, yakın olan sahildı.>n 
duyulc;luğu için iskeledeki bir ka 
\'lk da vak'a yerine gclmistir. 
Fırtınanın şiddetinden doğan 
güçlıiğe rağmen, denize düşen
lerden biri kurtarılmış ve bu
nıın, Bur a Askeri Hastahanl'sin 
ıle diş tl'kni•vt'ni sı t•ııh v Mlıfıt 
Felek olduğu anlaşılmıştır BU 
tiiıı araınıılnra rıığmc>n derıizc 
diişeıı d iğrr iki şahıs b"uluna· 
mamıştır. Yapılan ilk ~orııştur· 
mıılar neticesinde boğulanların 

AKSAl>I <Bası 1 incide> 
Diğer taraftan. Marmarada hU dığı için kürsüye geldi \'e ı::Byle 

kum süren şiddetli lodos fırtı· dedı: 

.... t eninize bir kadife 
yumuşeklıaı. yUzUnD· 
ze herkesi hayran bı· 
rake n bambaşka bir 
GÜZELLiK ve CAZiBE 
temin eder ! ra'1sı viiziındPn c h r ., .... , .. ,.. "' •- 1'1esele milli kfiltUrde bU 

Kadıköv - Haydarpaşa, Boğaz!. ~ uk yeri olan bir mlıessesenin 
C! ve Adalar hıtlı \'apur sefer· kapatılmasıdır. Bu milli kiıltıir 
lı>rinde gl'cikmeoler olmuştur. muesse esi çöle çe\·rilmişlir, de-

.Aynı sebeple Kabataş - ÜS dim. Evet, bu binalar mektebe 
kıidar araı:;ında ar:ıba v:ıpurıı İŞ· resmi dairelere tahsıs cdılmi 
ll't i.1.nmenıiş: seferler. Sirkeci İ· tir, ıesele Halke,ıerınin ifa l'I 
•,.. Usktldar ar:ısında )apılabilmlş mekte oldukları halk e itimi 
lir deyince ı;uniltuler koptu. Inönu 

Tun usta 
n 

yenide 
ar odu 

T rl; Hcı:odla J. o o 

Tunus 15 - Fransız umumi bıldırılmektedir. 

\alili ındcn .> a) ınlnnan resmi Ö' ıı Tunusluların iızerinde 
bir tebl!gde, Fransız umumi va. yüze ~akın el bombası bulun· 
lisi de Haute Clogue ile Tunus mu ve bu "'.ahların ftal)an 
Bl'yi arasında bugün yapılan menşeli oldukları anlafılmıştır .. 
gbrU~me sonunda Fran anın ha· Ölen Tunusluların Lıb~ada si· 
zırlı:dığı ısH'ıhal projesine dahıl lahlannrak, 'l'unusa geı;tıklrrl 
bulunan ıkı kanun metninin, lr•hit cJılmistir. 
'.f .. nus ile~ i tarafından tasvip rasta ~ l'ni tın kifl"r ' aııılılı 
olundugu bıldırılmektedir. K-~~hJ~nltıı l"ö t P.) - Frıın. 

Fransıılar tarafmdan ı:ıs' ip sız makamları dun gece geç 
olunan kanuna gure, Tuı.us De· \akıt İstıkllıl 'e komllnist par. 
lediye Meclisi ) eni den teşkil tilerine mensup birçok üyenin 
cdPrcek \e bu mC'elis A7alarının daha te\ '<ıf edılmis olduğunu 
yarısı rransıılardan, diğer ya. açıklamı~lnrdır. 
rı t da Tunuslulardan mütcşek- ı~tiklal parti i Uvelerinden 
kı l olacaktır. \b:iülkadir Elfasi de te\•kif edi 
İkinci kanun da, Tunus mah- !enler arasınr1a bulunmaktadır~ 

kem l<.>rının )cnıden kurulması· /'. . •. .ı·~ r' i Kaıablank da 
nı cfe""P ş ctmcktcdır. bir kold profe örüdlir \"e a' ni 
Dığer taraftan verilen haber· 1 m~n"ı ai~tıkl'Hn adlı bir !ılm 

lerc gurc, Tunus Be~i ile Fran. tllrf• c:nh hlrlil". 
sız ıımumt \alısi arasında bu· lngililler Fas ''e Tunııs'un tehlike 
gun yapılan giirüşmeler esnasın· olmadıi!ını ıı;ii,> lü or 
dı , Fransız ordu birlikleri Tu· Birlcc:miş Milletler (Nen·ork) 
nus beyinin sarayına giden bil· 15 (A.A.) - Birle•miş l\Jillet
tlin yolları sıkı bir kontrol al· lrrdc İngiliz heveti ba~kanı SeJ. 
tına ıılmıslardır. \\'Yn Lo~d bug!in sivasi komls· 
Tunus n:illh l'!(·ill'rh ip 1 rıı.ıısız ~onda bevanatta hıılunarak ez· 

nskerleri carpı tı cDmle ~övle drm!ctir: 
Tunus - Lib~a hududu ch·arın· •Tıınm rnP elr•inin müıakerP· 

da ı~ransız askerleri ile Tunus lcri sıra~nda \'azhetlnl belirt
nıillıyetçileri arasında çok şid· m • hııl• " n İn~ıltere. F ~ m• 
dctli bir çarpı•ma vuku bul· c:eJesind" de avni ''a7.İ\ eti mu 
muııtur. haraza etml'ktedlr. Kuzev Afrl· 

Bu çarpıc:ma neticesinde, 11 kanın durumu mllletlernrası 
Tunus milliycttislnin öldıiğil ve sulh vr emniyeti tehdit ctme-
2 Fransız askerinin yaralandıı:tı mrldnrlir ,, 

Eden ve Acheson 
Petrol meselesini 

Görüştüler 

M N. Selçuk üç 
Radyodan telif 
Hakkı istiyor 

itiraz se leri arasında şö,>le de 
um etti: 
·- Halkevlerinin kapatılışı 

yanlı olmustur. Yanl.stır. 
kapatma geridir. irtica"dir. 
keyfiyet hftdiselerle s:ıbıtlir. 
dedi. 

Guriiltüler, itiraz sesleri trk· 
rar .> ükseldi. İn onu şö~ le dC\•am 
etti' 
·- Yaşlı insanlar kUltilr için 

muhtaç oldukları de,•ayı burada 
buluyordu. Kadınlar, erkekler bu 
~erde okumak için tonlanıyordu 
Bu milessese halk eğitimi için 
çok başarılı idi. Bu bir yıkım 
dır. Bu hata tamir olunacaktır. 

Yanlış ,>ola sapılmı tır. Kanlı 

hftdi el re giren gt'nl'ler ı:örühl 1 
lor. Bunları tedavi edecek mü-
e.,seseler yoktur.• . 

1 

1 

Amerikah 
Seksolog 

(Bası ı lnddel 1 
tım ve eğıtim mevzuu teşkil edı 1 
)Ordu. Doktor Stone: 

c- Çocuğun seksoloJıyi kaç 
yaşında öğrenmesi lazımdır? Ne ı 
rede \'e nasıl n.ıı .. ,,.,,,., sualını 

şu ~ekilde cevaplandırdı: 

«- Seksolojı çocuğun fıkrın· 
de pek erken çağlarda muphem 
olarak teşekkul eder. Çocuk 
r,insi hayatı ılk olarak t!\lnde J 
oğrenır. Muteaddıt suaUerle bu 
mevzuda fıkır edındıği gibi, ana 
babasının birbırıne olan hareket 
tarzından da bu hususta tcrbı~c 
edılır. En muhımmi de hır aıle 
içınde ebeveynınin birblrıne 
olan hareket tarzıdır. Çocuğa 
\erılen bu ilk terbıyen n büyuk 
bir ehemmiyeti vardır. Daha son 
raları tocuk bu hususta okullar· 
da ve iınivercitede bılgıler edi· 
nir. hi bir cınsl terbiye; iyi bir 
eş, iyı bir ebeveyin olabılmcğe 
!mildır 11 

Tuvalet Sabunu 
100 de 100 saftırl 

4 J inci yıldönümü 

dolayısiyle 

Hürriyet ve 
Fırkası 

fti lôf 

rnası 2 nci'.!e) 

sonuncu unsurlar derhal ayrıl
makta \ e .> ıne mııhal'f kalmak· 
ta hiç bı r partıyı kaçırmamak· 
tadırl r Mt utı et bir sıvasi 
partl.>i mnakkat 'e te adufi 
olarak top) nmı , h"r çecit ve 
her se\I) ede in anla dolu bir 
tram\'ay arabası zannetmi5ti. 

Dr. Tıınaya 

cı) Tanin, ı Kiinunııen·cl 

1327. 
(2) Tarık Z. Ttınaya: Tiir· 

kh ede Sb asi Partiler < lst. 
1952), s. 315. 

(3) Be~annamri l'mumi <Ye· 
ni İkd!lm, 10 Tt> rlnlsanl 1327). 

(4) 1 eni ikdam C30 ranunu
c\ \l"I 1S27l. 

(5) Te ı at (5 Kanunue\"\'el 
13'.?7). 

Celil lyioğlu dün 
Te , if edildi 

(Da~ 1 indde• 

cevaplara intizar edılmektedir. 
Bugün kendisıyle gôrlışttiğum 

sanık, şunları söylemiştir: 

CBa•ı 1 inrl rlt.) 
Bankası kanaliyle tazminat veril 
mesl, 

'Iiinir .N'urcttln Selçuk, bes. •- E\'1iliğin nü\'csi cinsi mü· 
•- Susurluk ilçesı halkuıdıı

nım. Sekiz gUn kadar evvel ka
rımı \C iki çocuğumu bırakarıık 
bir is bulmak için fzmire 1!"1-
rlım. Ev' eke vapıcılık yaptıfım 
için bu 5ehirde tanınmıs kalra
ları aradım Bana 1i kalfa adın
da bir adamı tın ive ettiler. Bu 
şahıs Bo nak oldul!u için ken
disinin ancak Tepceikte Boşna1' 
Vehbi \'asıtası) le bulunacağını 
öğrendım. Ve dun gece Vehb!
nln yanına gittim Kendisine as-

2 - İran petrol endıistrislnl iş 
!etmek ve petrolü satmak için t. 
ran :Milll Petrol Kurumu, Anglo 
- f ranlan \'e bclll başlı Ameri
kan Petrol Kumpanl alarından 
müteşekkil yeni bir grup kurul
ması. 

Eden ve Acheson yarın 
rar görilşcceklerdlr. ' 

tek· 

Acheson, franın komOnlzme 
kurlıan gidebilcreğlnl sliyleıll 

Paris, 15 (A.A.) - nirleşik A 
mcrika Dışişlcri Bakanı Dean 
Achcson, İranın içinde bulundu· 
~u duruma sür'atle bir hal tare 
si bulunmadığı takdirde, İranı:ı 
komünizme kurban gidebileceği 
ni bugün İngiltere Dış İşleri Ba. 
kanı Anthony Edene bildirmiş 
tir. 

telerinin veya okuduğu şarkı nasebet midır? 
plAklannın telif hakkı odenme- c- İnsanlar başlıca üç sebep. 
den rad) olarımızda çalınmaması ten C\ lenırler. Birıncisı arka· 
için atakalılara rnur caat etmiş- daşlık, ikınclSi cinsi mıinasebet. 
tir. üçüncusu de bir aUe kJrm:ık 

Dün bu mevzud kendisi •le fıkridır. Scksolojı bu üç fıkir· 
görüştUifümüz MUnır •urettin den .> alnız birine cevap 'erir. 
Sclı;uk ljunları Ol lcmı Ur: C~ ,j münasebetlerde ak aklık· 

l:ır mevcut oldukça e\ lilık mu· 
• •--:- H152 den.beri Y firürlUğe \•af fak olmuş sa.> ılamaz. 

gırrnı11 olan Tclıf Hakları kanu- Ancak 1 1 k.. d f k 
• • • C\ ı ı .. e e sır e so 

nu mucıbınce bestelerimın ve lofüi aramak bir hatadır Fıkır la bö)le bir 5ey söylemedim 
ok~ıduğdum 83

1 
rkıladrın P11~klarının anlaııması ve arkadaşlığın çok Böyle bir ŞCY. yap:ıbilmem ichı 

musaa em a ınma an ca ınmasını bUyük r lü 1 .. ğ t 
onlcmck istiyorum. Gecen hafta " o ıu unu un ma. henim deli olmam icap eder. 
İstanbul. Ankara ve İzmir Rad-ı mak lilıım » Vehbiyc Ali kalfa admda bir 
voları miidtirllikleriııc bırer mek •- Türki.>cdeki seksoloJı mev sahsı aradığımı sö'vlemistim 
tupla miirac~at ederek bu gorU zuu ustun de etıidler yapabıldi· Vehbivi eV\ r.ke tanımış oPitl-
şiimü bildirdim. Mılletlerarası niz mı? hm Benim için de ni"in NMe 
Trlif Hakları kanununun koru . . l . . 
d ğ b h kk b. . 1 .. k 1 - Henuz \'aktım olmadıysa uydurm~ bır ıhbarda hulunduihı-u u ıı a ·ımı ızım a .. ·a ı d ,.. · .. 

ak 1 d ta " d a, obrendığıme gore rnemleke· nu lıılmiyorum Vehbi bana bu-
m am ann :ı nıyacabın an tinizde bu ılim geri kalmıştır · · • 
eminim. Müracaatım mil bet 'e- Amrrıka, lsveç. fngılterc gibı 1 nu yanara~ına bPvnıme bır kur
ya menfi henüz cevaplandırıl- memleketlerde serbe !ÇP. gorü- şun sıksaydı daha iyi olurdu. 
madığı için bir hukuki ilıtilllf da şulup konuşulan \e mektepler Korkunç bir iftira ıle karşı kar

Dışişleri Bakanına Ba ba- bahis mevzuu değildır.• ele muhtt'lıf d r !eri C"euklara şıyayım.• 
1ğretılen ek el ha at izde Cehlin ÜZE'rinde 10 lira para 
henüz ılım olar k halk tıbaka· ve bir defter çıkmıştır. Defter
larıne ınmiş mahi)ette d ğıldır 

Diğer taraftan dun kendisiyle 
kan vekalet edecek gôru~tüğümUz fstanbul nad~osu 

Ankara, 15 (Hususi) - NATO mudlirU Mesut Cemil de şo)le 
toplantısına iştırak umek üzere demiştir: 
Parisc giden Dı:i İşleri Ilakanı 
Profesöı Fuat KöprUlliyc Başba
kan Adnan Menderesin ,·ekAlet 
edeceği hakkındaki Cumhurba5. 
kanlığı tezkeresi bugiinl,:j Mec
liste okunmuştur. 

lkı5bakanın rahatsızlığı 
Ankar:ı 15 (TA.) - Başba

kan ve maiyetindekı Ze\atın ze 
hir'endikleri ljeklındc havadısler 
ortaya atılmıştır. Bunun aslı §U· 

•- Kendisinden, kanun .;erçe· 
\'esi içinde haklarının himaye 
edllmesini istıyen bir mektup 
aldık. Bu mektupta pltıklarının 
çalınması veya çalınmaması ba· 
his mcvrnu edilmemiştir. Biz 
mektubunu bağlı bulunduğumuz 

Umum Mudürlüğe yolladık. Ni
hal karar umum nıüdürlliğümilıe 
aıttir.• 

dur: Başbakan Adnan Menderes lutıuna düçar olmuflardır. 
ve Bayındırlık Bakanı Kemal Gerek Başbakan. eerek Ba· 
7.cytinoğlu ile maiyetlerindeki yındırlık Bakanı her hangi ciddi 
diğer zevat Boluda ''erilen ı:lya. bir rahatsızlığa uğramamışlar
{et sonunda hafü mıd.:! bozuk- dır. 

\.merikadıı 25 sı.>nedir bu llım de bazı adrı.> lt'r 'e birkaç tane 
il itinde terakkiler k:ıydedilmış dl! şiir v:ızılnu tır. Tahkikata 
tir.• de\ am edjlmektedır. 

Doktor Stone bugün saat 15 
le Gureba ikınci kadın doi!um 
kliniğınrle profesör Naşit Erer 
ve diğer profesörlerle ProinK ı 
yonlu bir münazarada buluna
cak, yarın saat 17 30 da eski E· 
minöniı Halkevinde •Amerikada 
C\lılık Terblyesio me\"Zuunda bır 
konferans vere,.ek, per "mbe g ı 
nu sa:ıt 16 ::;o ıh . i.,,. r.-~ " nu 
Halkevinde ~nun.rada doğum .. :ı 
ta:ızim cereyan• mevzuunda tir 
konusma yapaca': ve cuma gU· 
nll memleketimizden a.}Tilaeak· 
tır. 

Büyük Millet M eclis ini in· 

şa edecek Avusturyalı 

mimar 

T,lnz 15 cA A ı - Avusturva-
1 mnr Cleırents Hohmeister 

bugün gazeteciler" vndıği be
vana•ta, Ankara Bu) uk Millet 
!celi lrıin l";ası isin n kendisi· 

ne verildığmi çar amba gUnQ 
uçııkla Ankarava h rekct edece 
Cin 'e mart:ı kadar orada kala
ca~ını bıldırml tır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü llônları 1 ---
Satınalma Komisyonu Başkanlığından 
ı - Bır adet maı-angoz kJmbiııe makınc. ı açık rk ıltnıc ıı 

rctıyle atın alınaca'-1 11: 
2 \çık eksıllmc ı 26.12.1912 cuma ,,uniı ~aat 10 da l taıı 

bulda Kabataşta Tekel GEı1cl nhidurlugu C..;ıtın r\lr.ı .. l'.o. 
nıısyonunda ~apılacaktır. 

:ı - ~luhammen bedeli 4250 lira olup mU\ akkat temınatı 318. 
75 lıradır. 

4 - ~artnamesı her gün J.-omi '.• onumuı:da ı:orulebılır. 

5 - Talıpler mu\akkat t~n ınat makbuw \esaır kanuni ~c 
.aıklcrı)le birlıkte bclirlı gun 'e aatte komı )Onu nııı.ı 
müracaatları ılan obnur. (1!:::'13> 

GAYRI MENKUL SATIŞ iLANI 
lstanbul Emniyet Sandığından : 
~lahmut \taullah Sunter ,\. mektubi.ı da kabul olunur. Rı 

1136 he ap No. lı borç encdı rikmiş bütün \ crgilerlc bclcclı
ile Sandığımız Kadıkö~· ~ube ın· 'e vc dcllfıla e ru umu ve \'akı[ 
den i tikraz rttiği 1500 Bin be - lcarc,ile ta\ i~ becleli borçluya i 

Fi: • ~·,~üz lira)a mukabil Kadıko~iin hale pulu ,e tapu harcı alıcı~ıı 
•• r de Caferağa mahalle inde Ke- ııitlil' .. \rltırma atrname i 22 12 

VATAN 

restcci Aziz okaltında c ki 17. 19:i2 tarihinden ıtıbar<'n tctkık 
a ı. 19 yeni S3 Xo lı :ıhşap bir e\ in l..!'tınek i te\ enlere Sandık Hııl.:uk 

• 13/4 his e ini Sandığımıza birin- neleri Seni inde açık bulundtı 
• r; derecede ipotek etmı ıdı.1 rul~caktır. Tapu icil ka)dı w 

• \ adesinde borcun ödenmeme in 1 sair lüzumlu izahat da sartna 
den dola) ı bu ga) rimcnkultin mecl<' ve takip do ~a ında \'ar 

1

3/4 hıs c i satışa çıkarılmısır. 1 dır. Gününde arttırma' a girme.
Do,yada me\ t·ut tapu kayıt 1 isteyenler hunları· ve heı·ke c :ı 

ııretiııde ışbu gayrimenkulün çık lıııluııan tapu sicil kııvıtları 
Kadıkıly Cafera~a mahallesi Kc- nı da tetkik ederek satılığa ÇI I 
reı;tcci Aziz okağında kliiıı kü · karılan işbu g:ıvrlmcnkul hak· 
tük 1/Ht76 sahıfcde ka} ıtlı e kında her ı::eyi öıtrrnmiş ad 'e 
ki 19/17, )eni 53 kaın \C 110 teliıkki olunur. Birinci arttırma 
ada. 13 par el sa~ ılı ve 82 met- "i.2.19:53 tarihine tesadüf eden 
re murabbaı mikdarında ııh~ap Perı::embe günü Cağalo~lunda k:ı 
evin 3/4 hi e i Mahmul Ata- in Sandığımızda saat 14 den 11i 
ullah Sun ter uhde inde oldu· ''a kadar yapılacaktır. 'Mll\ ak 
ğu , <' 1500 Bınbe~ iız lira~ a San kat ihale ~ apılm:ısı için t<'kl r 
dı,!!ımıza birıncı derecede lpo- rdılecek brdelin tercıh n öclen
leklı bulunduğu be~an edilmiş me i icabcden "ıtHimenkul m ı 
tir. kellefiveth le Sandık alacağını 

Do vada me\etıt borç senedi tamam.en °J!eı:mi!': olması şarttır. 
ureti~cle icbu ga~rimenkıılün Ak i takdirde son arttıranın ta 

1.ütuk 6/1076 pafta 20 ada, 110 ahhüdü ~aki kalmak ı:artllc 
parsel, 13 No. 1ı tapu senedine 20.2.1953 tarihin<' mii adif cu
bağlı çapa göre hududunun 12. ma -:ıünü avnı m:ıhnldc 'e arnı 
14, 18 :\o. lı par eller ile Ke· ~aatt,. c;on arttırması vııoılacak 
re l<'cİ ,\zıı sokağı il!' mahdut tır. Bıı arttırnıarla ııayriml'nkul 
olduğu vazılıdır. en çok arttıranın listlindc bıra-

• kıla"aklır. Hakları tapu sicille 
Dos~ada mevcut muhammin rile sabit olmavan aliikadarlıır 

raporuna ı:örr işbu ga)Timenku- 'e irtifak hakkı sahiplerinin JU 

lün umum mc ahası 82 metre haklarını ,·c hu~usilc faiz 
murabbaı olup bunun 66 metr\? ma-:ırif<' dair iddialarını !ldn 
murabbaı kı mı üzerinde iki kat tarihinden itibaren 'inni din i 
;ı ah ap bir ev vardır. E\'in b -
rinci k:ıtında iki oda bir sofa çinclc e\ı-akı mü bitelcrilc b<'· 
bir matbah bir hamam. ikinci raber Sandığımıza bildirmeleri 

13zımdır. Bu uretle haklarını 
katında dört oda bir sofa bir bildirmemis olanlarla hakları ta 
t.ela. bir taraça \'ardır. Binada 
elektrik , e trrkos le i :ıtı dl pu ı:ieillerıle sabit olm:ı' anlar 

atıs bedelinin pa\la masından 
t:ariç kalırlar. Daha fazla mallı
mat almak iste,enl!'rin 951/1242 
tlo ya ~o. sile Sandığımız Hu· 
kıık İşleri Seni ine müracaat 
etmeleri liizumu il:in olunur. 

DİKKAT: 

f ,tanbul Emniyet Sandığı: h 
bJ gayri menkulü alana muham 
men kıymetinin "ö 20 sini geç 
memck Uzere ihale be(lclinin ~a 
rısına kadar bo"ç 'ermek sure. 
tiyle kola) lık gö terecektir. 

( 19GC) 

Alpullu Şeker Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Takrıbl me\ cutları aşağıda gösterilen dcrılcr 25 aralık 
!J52 per•cmbe ~unü aat 16 da ,\}pullu Şeker Fabrıkıı ı 
Mıidum et binasında açık Arttırı;na ile satışa aı ı.edilecl'k
ir. 

Talıplerin a ağıdaki temınatları, fabrıkaınız ı;eznestne 
mczkür gunde saat 16 ya kadar ) alırmış olmaları !aıımdır. 

Dcğcrıni bulmayan derilerin satı~ını )apıp yapmamakta 
Ticaret Komitemiz crbec;ttir. (19312) 

Derileı in cinsi Takribi 
l"atınlacak teminat 

T. J,. 

1\üsha ı 15 Kuruştur 
Abcııo ı•r •ı 1 •h:ı•d• ttanct• 

Sı ır derısi 
Koyun derı ı 

Kuzu derı ı 

152 
760 
139 

500-
500.-
50.-

Slr atlık 

Co a1Lı• 
..ıb •:rl!i 

lıatlli 

4 50 t.ıra o oo ı.ıza, 
1200 • 7400 • 

ı2 50 • 4 5 00 • 

• 2UO • 000 • 

1>11\1\~I : 

Gaıe-•nall• röuiltrUerı ••ra'• f'I , ... 

ı ~ar .. ~,d aıu e1ıl .. ın, iade 

,ıuom.aa 1 'ıılnıl•• .., ..... ııreı il:• 

oa.ı •1 in••• 

............................. ! .. 

-,ı,~ OK'rOit_, 

V A T A N 

1 

Raif Ferit Bir 1 
it .. -'~· FİV ATL~RI \'erem •! Oahilt Hastatıaı 

Hastılı maktu 25.- ları lllütehasq ı 
l ncı sayfa santimi 4.50 Mua,·enehane Beşil:tas 

A80~ ı. l.l. KI!' 3 üncü ıt.- Tramvay cad. r:mnıyet San 
OIKKı\ 1 h E 4 Oncıı • 3,- '•il• vRnındıı o l:l 1 el: 

1 
Adres ddı tıım"., ısteaildı llln sırfaSl ?,50 ı [ 84395. ~ıuayeİle 17-19.5. Ev 
ğf takdirde 53 lıuru lulı pos. - \. ııli Konağı Cad. No S3 
ti pulu ı:onderilmesi rica Mahkeme, tcra, tapu. Basaran Ap. Kat 1 Telefon: 

olruıar noter Ulnlar> santimi Z.:50 ~~RAA 

--------~ " .J 

19 5 3 <le bi,rin ci 
• 

katılmak ıçın 

tasarruf bir 
Gı~clerımızden tafsilat isıeyıniı ! -

ŞEKERCi 

ALl DDİN 

E R 

MALiYE BAKANLIGINDAN 
~ !'i faizli 1951 istıkra:ıı mu\'akk t t.ıh' ılıC'rinın a ıl 

tah\illcrlc teJ:>dıl muamelcsirc 15 aralık l9:i2 tarıhınd~n 
itıbarcn ba~lanacaktır 

Bu ıtıbarla hiımıllerın lj ar !ık 1052 paı:ırlcsi ı::unu:ı 
den itibaren bu mu\ akka~ tahullerini TLirkı)c Cıınıh:.ırı· 
\l't ~Icrkez Banka ıııın b.ılundu~u ~erlerde bu banka~:ı 
bulunmadıgı yerlerde rle TLirkl)C Ctımhurıycti Zıraat 
Danka~ına makbuz ınukahilindc teslim etmeleri lazımdır 

.\sıl tah\ iller bu bankalar nıarifctı~lc 'e pek kısa. bı~ 
zamanda sahiplerin" tc lım olunacaktır nınaenale' h hıınıı 
!erin bıraıı enci cllcıındcki n,u,· kkat tah,•ılleri Merkrz \C 

, a Zıraat Bank:ılarıııa mak'nı zmukabılınde teslım ctııırle· 
• I 

ı ı rica olunur 
l\IU\ akkat tah\ ıllerını 15 şubat l!l:53 tarıhınr kadar 

tebdıl cdılme:t uzere ) ukarı:Ja zıkri geçen bankalaı a tesJırn 
ctmh enkr bu tanhtcn on ra bunları Ank:ırada T.C. ıcr
kcz Banka:ı Umum l\lüdürlü:une leslım etmek surctı)le 
tebdil cdebıleccklerdır <19121

1 
________________ 111&1 ___ _ 

lıısaat ıa ..., 
Ereğli Kömürleri İ_şletmesi Genel 

Müdürlüğünden: 
- hictnıcnıizın Kozluda l\ı Jıc nıevkıındl' yaptıracağı ~ıne: 

ma binası ınsantı kııpalı zarf usulu \e \alıidi riat esa<ı ile ek 
siltmeve konıılmu5tur. 

2 __: Bu inşaat için İşlctmemız tarafından 'crılccek malıcn1• 
eksıllmc do ya<ının hıı~u~i şartnamesinde ~ azı!ıdır. 

3 - Du İ<in tahmin cdılen bedeli 057.092.45) Jıradır. 

4 - l\IU\•akknt tentinat miktarı (9.105 -) liradır. 
5 - Eksiltme e\rakı (15-) !ıra mukabılınde: 
Zon;;uldakta E. K. İ. İnşaat Miıdurlu undcn, 
\nkarada: Etibank İnşaat Müclurluğunden. 
İslanbulda: Etibank Şubesinden, temın edılebı ir. 
6 - Eksiltmern iştiıak crlcceklerin ihale :::ünundr.n uç ~ ııı 

cnelıne kadar İ lctmemız in aat 1\ludurluğune muracaat <'dC' 
rek ehliyet ve ıkası almaları lazımdır. ıı· 

7 - Ek ıltme 26 Aralık 1932 Cuma ı:Linu saat 15 30 da zo 
guldakta İ !etmemiz inşaat l\lü:iurlu~u binasında vapılacaktır I· 

8 - Teklif zarflıırı eksiltme 5arlnamcsıncı gore tanzim cd~c 
nıiş olarak ıhale giinıi saat 12 ye kadar makbuz nnıkabılın c 
i-ıctnıemiz Genci '.\hidi.ırlü •ıi R:;~kiılip!iğine trslım cdıl111 1 • 
olaraktır. 

Po~ta~a 'aki olabilecek ~eC'ikmclr.r nazarı itıbarc alınmaz ~· 
!J - Işlr.tmcmız vesika 'erip 'ermemekle \'e ihalc>,·i ~ ııpnıa 

ta tamamen serbesttir. 19601 __...,.. 

Ankara Valiliğinden 
1 - ilimiz Teknık Ziraat Mlidurltigü ihtı) ıcı için 40 000 1~ 

ra muhammen bedellı optik aletlerle tohum iliiçJarı1 
cihazları satın alınacaktır. . 1 

2 - Sartnamesi Ankara Teknik Zıraat MudurluğJ ile lstanbtl 
Zıraat l\Iiıdiırluğünde ı;örülebılır 

3 - Bu malzemeler toptan bir ah .ı ihale edılebileccCi ı:ıbl 
~ruplara bi:ıltinmek sııretı) le de ıha lesi ~ apıla bılır. 

4 - gksiltnıc 2!J.1:.? l!l32 ı:iiııü saat (10) da Ankara Teknık ıı· 
raat )ludürlüğundc toplanacak konııssonda ~ apılaca~tır; 

5 - Taliplerin "lı 7,5 teminat ına~huıları) le rksıltme saatın~ 
adı geçen komisyona müracaatları ilJn olu~ 

Donanma Gemilerinin Su Ustü Top 
Ahslan Hakkmda 

t 

RİR Ki l.'1 ;\t ;\IULATI:\ rlY Ti: Donanma Komutanlığından: 
\kiclrff'r 200 Badcın ezme i 310 r~· 

Hergomot ~Pkt'rİ 200 
~:ıne ckcri 200 
T:ır~ın ~ckeri 2110 

(.'ocuk için badem ezmesi 
Rad<'m şekeri 
Kestane ~ckeri 

100 
::ım 

:wo 
:rno 

ı - Donanma ~emilcriniıı 8 .13 Aıalık 11152 tarıhlrrı ıı 
3
• 

sında, Marmarada ve aşağıda hudull:ırı belırtılen ~ah'lda yaP 0 
cakları u ü tıi top atışları ha~a nıuhalcf..tı dola~ ısı) le " 
\ralık l!l52 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 - Atı !ara ı;undıizlcri saat 0!100 ile 16 30 ı;ecelcri 19 oO adc lokum 2011 I~a\'maklı lokum 

Sakızlı lokum 200 
(;iillii lokum 200 

Iliı;distan C<'\ izli lokum 
:\lr) \'a ')Ckcrlf.'ıncsi 

:rno 
:; 10 ile Z4.00 ara ınrla de\·am edilecektir. 1 

3 - Belırtilen bu sah:ı atı,larııı rlr.ı :ımı muddetınce tchll;~~ 
olducıı \e d!'niz ı·csaitiniıı mczkiır ahadan ı;eçıncmelerı 1 Fınrlıl\lı 

rı~tıklı 

lokum '! 10 Rcyaz baklarn 
lokum :no Kırmızı baklava 

Tulumba Tatlısı 300 
U.\llÇEKı\PI, K,\RAKÜY, BEYOGLl . KAIHKÖY 

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

Siirt İli Baymd1rllk Müdürlüğünden 

·100 
a10 

-
olunur. 1959:i 

,\'flŞ S.\11.\SI: 

1 

= .ıo • 48' 00"+ A = 40" 37' 00"+ 
2s· 3;?' 45" 2R· 03· o~ 

ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk. llônları ,J 
tıtl 

Kapalı zarfla 125 adet mahruti çadır \'C muhte\ ı~ atı ~3 li 

1 - 209735 35 lira keşif be dcliı Siirt Ortaokul in~aatının • 
2490 sa; ılı kanun htikumleri c!ahılindc fi; at esası i.izcrinden 

alına~aktır. İhale ı 6 ocak 1953 ~alt aat 11 de Ankara M S t 1 
2 Xo. lu Sa. \l. Ko. ela ~atın &lın~ca~lır. E\'Saf ve ~artnıı~ur· 

, Ko. da 'c ôgleden e\' el tst. L\. A. ilan kısmında goru tr 
Tutarı 50.000 lıra geçıl'İ teminatı 3750 liradır. Ycrlı rnalıtıl f 
lacak bulunmadığı taktirde yab· ncı malı da o1 abılır. ı;r·iS' 
mektuplarının ihale ı.aalınden bir saat eV\'rlıne kadar ı.~ıı· 
yona verılnıcsi. Postadaki ~cciknıc kabul edılmez. ,1 

, c kapalı zarf usuli> le ek ılt meye konulmuştur. 
2 - ihale 27.12.19:12 gıinli aat 15 de Sıırt Ba~ındırlık Mü 

diıı ltigü bma~ında ozel kom ıs) on huzurunda > apılacaktır. 
3 - Ek iltme) e girebilmek için : 
A - 11639.41 liradan ibaret geçici teminat mektubunun. 
B - 1952 yılı Ticaret Sanııvi Odasrnılan inşaat mütcah· 

hıdı olduğuna claır alınacak bdge. 
C - Enaz , uz elli bin liralık ıha le bedelli devlete Ye di

rr re mı mLie ~e el ere alt bina yapımını taahhüt ederek 1.-ı::
sın kabul ti yaptırdığına dair ıhaleden üç gun en el Siirt Va 
!ılı ıne dılekçe ile müracatla alınacak vesika, 

D - Ba) ındırlık l\liıdürlti ğunden alınacak belgenin tek· 
hf mektubu ıle bırlıkte verılmesi gerekmektedır. 

4 - Bu işe ait sözle me \'C ,artnamc 'e dı~er renni euak· 
ldrın her gun çalışma saati an çinde Da~ ındırlık l\lüdürlügLin
de goı ulcbılır. 

5 - Teklıf mektupları ihaleden bir sııat e\\ er komisyon 
başkanlı ınn alındı karşılığı ile \Crılme ı \e gelmiş olması 
~nrtlır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (1!)615) 

Ankara Belediye Başkanlığından : 
ı - Kızılelma mahallesin•!~ \nafartalar eaddesindc ima· 

nn 4241 ad.ısının 4 p rsclinde bulunan Beledı\C malı şuyulu 
C41) M2. yer satılmak üzere knpah ıarf usulıylc arttırma~ .ı 

konulmu tur. 
2 - '\luh:ımmen bedeli (2il500) Iıradır. 

3 - Temınltı (1537) llrıı ( 50) kuruştur. 

4 - Temınat Bekdire 'ez nesine ) atırılacaktır. 
5 - Ş rtn.ımesı hrr gun Beledi)e bıluk \e :\luıımelat ~ıu

dıirlu~u kalemınde .,oı ulebilır. 

6 - İhale ı 2 1 1953 cuma gunu aat 16 da lleledı} ede top 
lanan ko nı ~onda ) pılacaktır . 

7 - I tcklılerın 2490 sayılı kanunun 32 eı ınaddc.:.i sara· 
halı \eçhıle hazırlayacakları teklıf mektuplarıııı belli g~ndc 
saat on beşe kadar m:ıkbuz karşılığında komı l on ha kanlı 
ğına \ emıeleri. <19604 > 

Beheri 145 kilo ağırf ığında 350 adet tahta 
makara satılacaktır 

Etibank lstanbul )ubesinden: 
Bıı hu ı tak teklıfkıin en geç 20/12/952 tarıhıne kadar 'e

rılme ı Şartname ı her ~Un sa tınalma Sen isındcn temin edı· 
lebılır. 195:>5 

iŞÇi TAKViMi 
Sendıkalı i çi!eı in sc\ e 

e\ e ldıkları mükemmel 
bır e crdır. 96 s2~ C:ılık ki· 
tap, 32 ayfalıK album, -
zahlı tJk\lm, hep ı ı;ade.:• 
bır lıradır. 

1 
l"atih İliinri Sulh J111J..uk Yar· 

gıçlığınılan : 952/liS 

1 Ilıi nı~ e Koşaner 'e Gıikr 
giın Ko aner vekılleri a\ ııkat 

1 Fıkret <;aglar ıarı.fıııdan <ı<,;ılan 
hasım ız te cıl da' asıııııı ppıl· ı 
makta ol n dııruşnıasıncla 

l-'a{ih lln eki e ki basçı l\lah· 
mut mahalle ı Camı okak en 
e kı 1, eski 1, taj ı kapı (\o hı 
100 kiıtük ahife ınde 1132 a
C:ıı 41 parsel a~ılı ga) rı men 
~ulun 1/12 hi e:.i İsmail kızı 
Ha\\a \e A~ e adına ka~ıtlı ise 
de bunlaı ın kim oldu 'U ''e mev 
c·udi\ ctlcrı te bıt cdılmrmış ol- ı 
cm[ıundan ıliınen haberdar cdıJ. 
melerine kaı ıır \•cı ılmış olm:ık
la .,ıiı ,ı:eçen hı ell'rın dfl\·acı 
lıır lehıııc tcscilıne karar ,·eri· 
lecr.giııden adı gcçenlC'T \eya 
\arislerine 16.1.1053 tarıhinden 
ovvcl mahkemeye nıiiracaatları 
ii~ncn teblıf: olunıır. 

rnıı;:ızı 

tnıth·a1 .a hıhı : Sİ,A'J KOHl.f 
~t'şrl\'Dlı fiill'n lılarP l'ıll'D 
\'azı i ll'rl 'tr uı lıııtüril 

l\fEl.İH \'F:~F.H 
(VAT ~ ı <: .ı1rtl"rililı \I' ~lathı 

ıcılık ı A Ş - htanhul 
\ 'A fAN MATBAASI 

(4i2G-i!J67 .. 

* · sıı 
300 kg, ~elıze kon crvesı !'i'lO Kg. Z. \'ağlı dolma ct~1 1ı 

1000 ırno s!'bzc konservesi \'C 7.:. Yağlı dolma pazarlıkla 1 ıı 
1952 gtinıi saat 14 cle \'assıvirı:ıı Sa. r\I. Kn da s tırı ',ı· 
nacaktır. Tutarı 1090 lıra kesin tenıınatı 163,5 lıradır .~) 
nanıe:.i Ko. da gorulür. 14725-196.:ı 

* 1 
450 adet ıç 'e dış 13 tık kapalı urfla 5 1 19·3 pa ıırtc 

saat 15 de Ankara :'il S n 2 No lı Sa Al. Ko ela atın 6ıt 
nacaktır. Tutaı ı ı=.:0427 50 Jıra ı::cçicı tcmınatı 7771,10 ııra,.. 
'.\lemlekrte ı;ırmış \'abancı ma1ı olacaktır. E' af 'e ~artııa 
1 Ko. da \ e ö"l<?den evvel İ •t L\ A. İlan kısmında s~( 

ltir .'l'<'klıf mektuplannın ıhale saatıııden bır saat r.'"c t 
kadar koıııısyona veı ılme i, Postadakı gccıkmc kııhul rd~~ 

(4727-196• 

23 tnıı sarle.} aQı 
Oıyarhakır .\'. Sn. 
lira kesın tem inalı 

* dt pazarlıkla 2~ 12 1952 rı,.rşembe saııt 11
1(1(1 

Al Ko, rl~ satın alınaraktır 1'ııt1rı 147 ttlf 
17220 lira lır . Şaı·tııanıc~i Ko rb rort

6
1 J 

(ol68:i-1953 

* 53 kıl o kırmızı tın, 760 kilo krom ~ c•ili 500 kılcı kah'~ 
ı·cnsı oksıt toz. 200 kılo prusy ı ma' isı, 450 kılo Va~ t sıP~,ı 
5 kale!!' boyıı m~lzemcsı pazarlıkla 24.12 1052 çarşamba 5ft"' 
15 de Izmıt Dz. Ik. i\lrk. ~a. 1. Ko da ı:atın alınacaktır l\o 
deli 4958,50 lira ke in teminatı 743 78 lıradır. artnan1c 1 

da 'e öğleden e'' el İ t. L\'. A. ilan kısmında gorülur. ·) 
(.li3S-l!l66• 

* ~ 150 kilo sarı abunlu kö eı pazarlıkla 18 12 1952 pt'r;t ı• 
be saat 11.30 da fzmit Dı. t•c 'l\Irk. Sa i\I Ko da satın ~ıt 
nacaktır Tutarı 1200 lıra kc~i .. temınf!tı 180 lıradır. Şartıı3 ı1l' 
cı Ko. da \C o.i!lcdcn ll\\CI Ist L\'. A. ilan kı mındıı l!Sl 
lür. (ti37-JOG6 

• 6~ 
30 tnn toz ceker kapa lı zarna 7.1.1953 çarşamba saat 1 

4..o 
rla Bursa Aıs . Sa Al. Ko da satın alınacaktır Be<l<'li 4\ıf 
lıra geçıri temınatı 310!\ liradır Şartnaınesı Ko. rla ı:örll d'! 
TPklif mcktuplaı ının ıha le a~tındcn hır saat Pncıınc "~ı 
komıs~ona \erilmesi. ı4i35-J06li 

~ ~ 
100 ton kuru fa ıılra k;ı... z.ırfl:ı 3 1 1953 ı:unu a 1 dr 

da İskendcnın As Sa Al ı.: da atın alınacaktır. Bt 
55.000 lira geçici teminatı 41, liradır. Şartnamesı Ko. da ıerf 
nilür. :?5 tondan aşağı olmam ;k şıırtıvle a} rı · a~ n tali? c" 
ihale rdılir. Teklif mcktuplarır.ın ıhale saa1indcn hır < 1

1
) 

\elıne kadar komı )Ona \erı l me•ı. (4736-196.:ı 


