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Cumburba§kanı Cl'Ial Bayar\"" Kral Paul ıo;alamin'dr. lhtiranı duru unda bulunan lJir '\'uııan deniz birliğini teftiş ediyorlar. 
Kralın arkasındaki si.}ah gözliiklü zat Ba~bakan Papagos ,e onun öııundeJıi de Amiral Pyros Lapııas'tır. 

ismet lnönü ile 
açık bir dertleşme 

Yazan : Ahmet Emin Yalman 
S• ın i met inönu, . • 

Jalatyadan i tanbula gelirlo;t'n Uınart'de Ulus gaıt'teMnı 
0kudum, talat ·a &uikosdi \e ilet.ile hüküml'te karfl açtı ınır. 
İddetıi taarruzun tar iliıtını göıdtn l:l'çirlrken kalbime lıir 

hançer aplanmı~ sihi oldu. Gizli bir du~man rephenin fi~Ii 
surette harl'ketc gl'çmek tt'ı.aretini göstl'rmele ha<:la~ı~ı ~n· 
llltada; memleketin acı günlerini görmü~. bıiyük tanhı hız
tııctıcroe bulunmak fırsatını bulmu5 bir de\·let adamı sıfatile 
hen sizdcq tamamile ba~ka .. eyll'r beklerdim. Öyle umardım 
kt iktldar:ı el uzatacak ınıı. kendi içimizde tutunmak lmkin
l~nı bulan dusman kaM"ısında i birligi tt>klir tdPreksiniz \C 

llartilcrin irticaı . nlkaplı~ kml du.man kundıklannı kal'!l it
tifak kunnalan için Uk adımı atacaksınız. 

tııhtr.rem Paşam, 
O·ınHı hidisl'lcrini rok ~akından faldp eden t,ir dl'!\let 

lldaını ırat ile prk i.) i hllirsiniı ki bugün tam bir harp kinde-
h. Dusman mertçe ort ,.a atılnak atı • ilihl:arJa dö\iİ mil

lor. Sın i bir ııekildc bacadan içeri glri>or. menılebllenu lia
tinılne okıılu~or, en nmkadcle hlı.lerin nikabı altında milli 
'arlıklan çoktıirmeğe çalı~ı.)or. 

nu gibi usuller sa' e inde düsnı:ın. nic,. kom~ıı mr.mlekrl-
1"rln iç otoıitr.ı>ini çôktı:nncğl' H an;ırsi ~ar.ıtm:ığ:ı m11\·3Uak 
0lınu tur. nhıte elıh· rtUği neticeler de korkun{' ay~lacak ıle
~'tedcdir. Rl'jimc k:ın;ı Jıirrr hücuın tabh t'!>İ te~kıl . ~tme~ 
lizerp nıh iik J>oiYııc ıı. İ liıın Demokrat ve kom mıllı\'tf~ı 
lldlı trrtlplcr 1111'.)dann getirmişlerdir. Bunlann; m~mlekl'lın 
h:ı ati meıır:ıatll'tİ hakkında ıchir saçan, idrak :ılı1~l olgun 
'atanse,erlcrl halkın gozünden duşürmegi iş edinl'n nl'~ır ,.ısıta 
!arı. "İ11i te kilalı, <:uı1rm1 gençleri biıl tan fıkaran eleh~"!Jarı 
''al'dır. Kızıl 1\.lo koriuI:ıın gizli hürrcleri; açık lrra le kıl:ıtını 
bcıllcr<' memleketin her tarafına sokmal!a muuf{a~ olrnus: 
tur. lıılat) ada henlm taarruz: me\'ıuu oldu~um hidıst. ben .. , 
de \'llktindcn e\\'el atılan 'c ortalılı ten\İr eden bir kur~un 
\'azi)rUndeılir. Seri halinde gil'.i~ilen satır :lmalAtı. ~argacalık 
tıkartnnk mak adile tl'rlibat alındığını ı;o~ttrdiği ıtbı bu tarz
da hareketlerin l:ılnır. l\lalat~a \e Eliııb mah u~ oldu -unu 
'e nıemJeketin diğer kısımlannın hundan beri bulundugunu 

lannctmck i~in hiç bir cbed' 3 ol.tur. 
l\ötu nh etiııl yurutme e ve Turkill'l i içinden ,·urmnğa 

baıırt:ınaıı bıı ne' i bir du .. man karsısında nıemlf'ketin ha~hca 
korıınına imkanı icra \e mlirakahe 'azifelerini tören iki ~na 
6~lasi p:ırtimiıin f'lindt'dir. Kullanılan insi silahların mahıye 
lınc gore a ıl milli müdafaa trskilatımıı için bu <>aha~~ yapı
lar •· . • H r "dcta re·ıimln bırınrt "e a,. 'az:ıre ~oktur. n. I'. '' (. • • • . 
llıinM ıırdul:ın diye telakki edilebilir. Ru iki orcl.u !'1u,terek 
tefön dü manı karşı ında elelc yünı~tcek ~rrdt. hırlıı~ne l~u
unıet ilan cılen;e birbirini :ıclleleme~r. ı.unetten dıı urml'ge, 
~barını kırmağa' ~alı~ırı;a sin i dıısman i~in ml'~ dıın bo~ bı-

kılrnı drmektir. 
l\Jııhterem Pa am. 
llileceksiniı ki: . l\'eden bunları bana ~oylu' orı.ı~: a .ı~ 

ll'tlihatap memlekette icra nıcs"uliyetiııi ta~ı~-anlar .deııl . mı_: 
Onların taa up sahiııll'ıine müsamaha l(Ö!ılermeltrı buıunı.u 
'~· • ~· q 14kel!i 'ati) etin ba lıra amili delıl mı ır. •. .. 

llakkınız vıır fakat onlann nıifeltrlnde ıhma.1 go~le~t
ltti, ı:ere>k nıuh;lefet lideri " ıcrtk tarihi ah~~·et ııratılc 
~I tnes'uliyetıen heri kılmaz. . . 

ilana "O' ll'dijinil bir sözü Jıatıdataca"ınl. lk.tıdarda hu-
lun·• . · · •··• Partim se~ımlerdt. J..a-utıgunuı 1 ir sırada deıın~tınıl .. ı .• 
laqırı.a hen tekrar Cumhurrl'İ. i olmııın. I'akat kaybe'.~l'l e mu
haıcrel l"d 1. . . 1 .. t b"ır örndini mrmlekete gostermde • ı er ıgının ı ıınıs • · ·ııı 
~trJıurum . nu takdirde ~·tni iktidara geleceklenn ııt'emıh e-
tinden i tifade etmiycceğim ,c onlara her yardımda buluna
tağırıı .• 

leınlcketi içten tehdit eden bir kml Makete l<~a~ı ~ü~
lcrck hareket ihtivacı bu ne\İ bir l·aı·<lımın en tııbıl meuuu 
değil ıtıidirq · 

Ya!iınıl. b' J' onıın ki Demokrat Parti ceııhesinile ı1on 
t an 1 

" ~ ·· · • • h b ·· -
taıııanıarıta hatalı lıir glıti«e karfı bu) uk bır ı~tı~a .• a co 
e-..· · · ulh , e ı bırlıgl kurul-···111 \e umumi Jıa,atımııda sıyası s . _ 

Ilı.ası iınk · 1 b 1. . ..... r l"am bunlann fiile l'l'uılel'egl ~ı-
t nn :u ı e ınnh.ı · . . 1 • 1 h" 
llda ac 1 k. l'fka husuml'tlerını ço ... ıarar 1 ır 

il'!( ı an taarruz e ·ı po ı ı . : . d C H p nin 
ilde alc\ Iendirınegc ı;r.hcn olabıhr. Bu 3 ' e e . •. ·. •. 

:" ba~ıııe kaılar politik:ı menfaati temin rrll'cdını bılmno-
unı, ı~nkat mrmlr.krtin tok e~ash sadmelere ve hu~ıır ara

tan 'atanda~lıınn ılerin ıstıraplara marm: bırakıl~ca(ı_ m~· 
~akkaktır. r.u d;ıkikad:ı memlekette "öı: almaktan, l\ın g.~tnırk~ 
l'ıı, fhılilJk:ı menfaati aramak tan çok en rl gelrn mu~terek 

l\ıitıı hedefler bıılnnduliıınu iddia etmek haksız olmaz. 

l\Iııhterem ra~am. . ... 
l' ' izi' ho) lece (İert döktuği.ım irin heni ~az.u~ gonınuz. -~.o-
lııllıkacıtık aha ının dı<:ındaki tarihi ~ahsnetınıı: hanı ho 1~ 

r ... . da nr Jd memleketı t ... ~racaııt hakkını \erıyor. Sonra ~ . 
~dit eden tehlikenin bütün manasını nefsimd~ ~ertrdım. 

ta nikaph kızıl ccphedl'n atılın beş kurşun netıc«> ınde ~u
'Ylen bir anda nabnm durdu. Sonra ideta hayata ~·l'nıden 

<De\'aml Sa: 7 Sü: 7 de) 

::\lalatya 30 - Paıar olmasına re söre bu giılı mürteci cemi· 
rağmen ::\fa1atya savcısı Celal vetin Malatyadan başka Anka· 
Dinç ve )'ardımcısı Saim Polat ra, Elazığ, Bursa, İstanbul ve 
başmuharririmize yapılan sui· l\Iarasta kolları olduğu anlasıı. 
kast Udisesinin tahkikatına de- mıştır. Bursada bu teskilat ile 
vam etmişlerdir. Yapılan baskın allıkalı olup adı gizlenen bir 
far e5nasında ele geçirilen ınrk· kadın ile Elazığcla bir öğretmen 
tup, kitap ve irticai mecmu:\ 1· me\culhır. Ankarada yayınlan· 
nn tetkikleri sırasında ortaya makta olan ve daima Atatürke 
birçok isimler çıkmıstır. Bugline küfreden •Serdengeçti. deri(isile 

Celcil Sarar, Afina'dan 
Selcinik'e hareket etti 

kadarki yapılan tetkik \C tasni· <Devamı Sa. 5. Sü 8 de) 

Malatya Müf füsünün dikkate • 
şayan beyanatı 

Yunan Başbakanı Papagos, yaptığı dostane bir beyanatta~ 

yakmda Ankarayı ziyaret edeceğini söyledi 
«Suikastçılarm yaptığı hareket Müslümanlığa 
yakışmaz. Bu, dinimizde büyük günahttr. Ata

türk ise İslômm namusunu kurtardı» 

A.rıadolu A.iarm 

Atına 30 - Türkiye Cumhur. ki pazartesi ak~amı Falcr lima
baıkanı Celal Bayar, bu sabah nından açılacaktır. Başkan Ba· 
resmi z:iyaret programının \'eci- yar ,.e maiyetindeki zevat r;alı gu 
bclerinden azade bulunrlııgıı ıçin nil Sa,•arona ile Ka,•aladan istan 
müzelerle Atinanın ArkeoloJik 1 t.ula hareket edeceklerdir. 

Malal~a 30 - Menfur suıkas- 70 yaşını geçmi~ 1hsır'da Cami. bölgelerini ziuarct etnıic \C ö~-
tın failleri ,·erdikleri ıf:ıdelerdc ü1 Ez.h d allı t h ·ı ö ., ., 0 Ilasbakan Papagos \e Tiirk 

er c se;ıe a ~ı g r- leyin hususi surette Kral sarayın 
diuslümanlık elden gidiyor, ~u , Malat~ada~ oncc hır çok da ~emek ~·emiştir. gazetecileri 
mukaddesatımız hıte sayılıyor. \llayctlc:dc ~a7.ıfcd:. ~~unmuş, Ba kan Bayar \ 'C majc le E- Atina, 30 (A.A.) - Başbakan ~ 
dbc feryat cdıp adam oldtir. emş bır ~unya ~orüşunc şa. tenler • h \e Kraliceü, bugiın Mareşal Pıpagos, Cumburba~ka < 
mek ı'°ın teşkılıit kurduklarını hıp, gcnlıklo n_ıücadele eden l sa:ıt 12 de dlcllı• kru11az:ISıil ile nının Yunınist nı 'Z.I)•• ıntl 
itiraf edi)orlar. Kendilerinin de muhtc~~m tılr dın adamı oldu· Sclfmiğc Jlarekct ct~krdir. Ya- nasııbctiylc Atinada bulunan 
kumarbaz mtirşitleri)le beraber ğunıı oğrenınlştim. 1\talatl·a.lıla· ~ın saat 10 da oraya vasıl olmu~ rürk ı:azetecllcr heyetini bugU:ı 
müs.lilmanlıgın kurtancısı olduk· rın .dcva~ılı ~uları neUcesınde bulunacaklardır. s:ıat l2 de DaEbakanlıkUı kabul 
!arı hayalindcler. baş <a hır vı!Ayetten buraya l\Iakedonyanuı lıaf~ehl'i Tüı·k ederek kendılcriyJe tanışmıştır. 
Başmuharririrniı Ahmet Emin alınmıştı. O l f b" k Bu vesile ile yapılan b:ısıın 

Yalmana yapılan alçakça sui· Cok temiz dii ennıiş ''C kifap. 
1 

ev e ~-t' ınf mııaız~m :r a;ıı- konfrl'ansında B:ışbak:ın Mareşal 
kabt faillerinin bu ilırafları hak. l:ırla dolu o~~n- o~asın_a gir~i· ~~~.~~;~n yapmaba ıazır an· Papagos, §unları söylemi§lir: 
kında fikirlerini ~ornıak iizcrr gım zaman murtu Jsmaı~ Erzın Dünden beri Scltınik şehri ikı «- Son günlerde Ccliıl Ba~a-
'.\1alatya müftüsü İsmail Erzin'ı nam:ız: kıln·ordu. Od:ıdakı masa· 

1 
k r .

11
• ki 

1 
d rıı yapılan samimi husnU ıkabul-

e\·inde ziyaret ettim. l\luftlmiin me.\'amı Sa: s Sü: 6 '.la> mem c ·e ın mı 1 ren · crıy e 0 - den Yunfın millctlııin Türk • Yu 
------------- rıatılmış bulunmaktadır. Başkan nan dostluğuna ne kadar baglı 

Bayar ile Kral 'i«' Kraliçenin olduğµnu her halde sizler de 
SeJiinikte krU\ azbrden kara) a a- görmüş olacaksınız. Bılhassa 
~ak basacakları Beyazkule rıhtı. çençlik , e okul öğrcncıleri cşsiı 
mı üzerinde muazzam bir zafer bir cvk ' 'e neş'e ile sa.)ın cum 
takı kurulmuştur. Karşılama tö- <Devamı Sa: 7 Sü: 5 ile) 

Cumhurba kanı Celal 6a) ar 'c Yunanistan Kralı 
raul Atinada halkın tezahüratına mukabele ederlerktn ~ 

ı Gülek, inkıl,apların üzerinde 
kara gölgeler dolaşıyor, dedi 

Eskişehir ve Kadıköy C.H.P. top/antdarmda, 
Malatya suikasdi tel'in edildi. Yalçm, bu irticai 
kışklftma yerli malı bir hareket değildir, diyor 

B'ımııl Uu~ablrlmlzdın 

reni ba ta işçi kütleleri, izciler, 
okul öğl'cneileı i \'e çok bil~ iik 
halk kütlcleri dahıl olmak su· 
reti~le şimdiye kadar Seltınik 
şehrinn eşine rastlamadığı de
recede muhte. m olaca\...'tır. 
Başkan Bayar ve Kral ile Kra

liçe sah sabahı Ka,·alaya \'e ora. 
dan da Gümülclineye geçerek bu 
sehirde Başkan Bayarın adını ta. 

Yeni yıl bütçesi düD 
Meclise verildi 

Eski,ehir 30 - C. II. P. il kon ı Sıı it ı:arlas, Ca\'İt Oral, :Naşil 
gresi bugiin Göksu aile bahçe- 1-'ır:ıı, Emin Halim 1o;rgun, Nu· 
si salonunda büylik bir dinleyi· reıt ; ıı r tam ve Ralip Tııhir Bu 
cınin istirAk.i ile yapılmıştır. He- ı rak h.ızır bulunarak konuşma 
yecanlı bir hava içinde geçen yapmışl:ırdır. 
kongrede Kasım GQlek, Cemil me,·amı Sa: 5 Sil: 6 cf P) 

~ıyacak olan Türk lisesinin açı. 
Ilı~ töreninde hazır bıılunacaklar 
dır. 

ı.Sıwaronaıı genıisi salı günü 
Kavalada bulunmak Uzere yann· 

Dün geee Tarabyada hir 1 

1953 bütçesinin giderler kısmı 2 milyar 87 milyon, gelirler 
kısmı da 1 milyar 961 milyon. Açık 125 milyon liradu. Ma
liye Bakanı Hasan Polatkan, 1953 bütçesini izah etti. 

otoınobil sulara 
llıı ıl .Uul lr :den 

..\nkara 30 - 19~ bUtçesı bu 
~ • • • • ld • • t:lın hiıkümet tarafından Mecli· 
~oın u u l ı;e tc\·di cdılmıştir. Bu suretle e hükumet bütçe~ı tam mıadında 

. 1 \ermi~ bulunmaktadır. Yeni bül 

P f Ek Ş ·ı f / '' • -ı "/ d • - b • k J çenin masraı: )ekünu iki mılyar TO . rem ef/ ge I nın Og U I e ıger lf Or OUOŞI ı 1;11 kusur ınılyon liradır. 

.. 

bog-u/du/ar. ÜÇ kişi kurfart/dt .Gelir ~ekunu biı· mılyar 001 
~ılyondıır. Açık 12:; milyondur. 
Oğrendiğime göre yeni bütçe. 
ııiıı bütçe komisyonunda mli. 
z;ıkc,relerine 8 aralık pazarı.esi 
ı;ünü ba§lanacaktır. 

.\laijye 'ekıli il asan · Polat
kan yeni bütçe hakkında şu bel yanalı vermiştir: 
. •- 1953 mali )Ilı bütçe ka· 
nunu tasarısı ile buna bağlı cet. 
veller ve katma bütı;eler Ana· 
yasanın 95 inci maddesi hUkmil 
gereğince zamanında, yani bu
gün BüyUk l\lillct Meclisine su· 
nulmuş bulunmaktadır. 

19j3 mali yılı bütçe tasarısı· 
nın esaslanna dair izahat ver
meye başlamadan Boce halen 
devam etmekte o1an l9j2 yılı 
bütçe tatbikatı üzerinde bir 
nebı,c durmak isterim. 

l\leırınuniyetle ifade edebili. 
rinı ki, 9 uncu &l mı bitirmi& 
olan 1952 bütçesi \'asıl olduğu. 
muz iktisadi lnkı~afın yarattı:ı 
ferah verici hava içinde bUyük 
bir tlUilik ve samimiyetle tat. 
bik edilmektedir. llükumellmi· 
zin takip etmekte olduğu ikti· 
sadi politikanın neticesi olarak 
gelirlerimiz dikkate §ayan bir 

..••••.....•.... . .............•. 
~ . KIŞ PROGRAMINI ~ 
~ TAKDiM EDiYOR i . .. 
:............... ··••············ 

• Ka r Si 
Büyük edip ve romancımız 

Refik Halid Karay'ııı 
son escrt 
-11-

DA· TI 
Osmanlı ordusunun son Baikumandanı 

ENVER PAŞA'nın zevcesi ve Sultan. 

Abdülmecid'in torunu 

Naci?Je (Eııveı· Paşa) ııııı 
HATIRALARI 

Ayrıca aMapusane Çeşmesi» ve cclibya'dan 

geliyorum» röportajları 

Dün geceki Jo.aıadn, denize uçan otomobil, itfaiye motörünün proJöktörilc aranırken 
(l'aıısı 7 nd uyfaı.uzda) 

inkişaf göstermektedir. Bir bu· 15 ARA. LI A VATA~" .Ja çuk mil~·ar Ura olarak tahmin 
1
,_ _____ ._ _ _.. ____ ,.. ____ N.-,~a;;.;;;., ___ ,: 

<Denmı Sa: 'i Sü: ı tle) ' 
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IGONON YAZISI 

Din A irtica 
Opera _binası inşaatı [ v:z-ı~:~ Deniz işçileri 

Haklannın 
Korunmasını 
istiyorlar 

son günler-
de memle

ket matbuatı 
-maal"sef kan 
lı bir hadi-e 
dolayısi3le· di 
ni irtkaa ta· 
alliık eden ya 
:ulara geniş 
OlçUde y e r 
vermış bulun-

( \ bu propagan
da dini hissi
yatı veya din. 
ce mukaddes 
tanılan şeyle 

ri Alet eder
ken, §U üç 
maksattan bi
rini takip ede 
cektir: Ya la-

Aklıselim dini irticaı daima mağlup ı 
etmiştir ve edecektir 

ikmal olunuyor 
Şehre ait bazı meseleleri görüşmek Uzere birkaç gıin evvel 

Ankaraya gıden Vali ve Beledi)e Reisi F. Kerim Gökay di.ın 
sabahki ekspresle Gehrimize dö~mu~tur. 

'\ eıill,oy ::\leteorolojl i~tas· 
) onunun tahminlerine •ore 
bugun şehrimiz: ,.e clnnn. 
da hava sabahle>·in sisli le 
hıılutlu, sonraları ar bulutlu 
ıererek, ruzı;ıirlar kuzey IS· 
ti kametten orta ku\' ette 
esecek; hnanın ~ıc;ıklık de. 
recesinde yliksrliı olacaktır. 

----------\'AZAN: ___ __,_...,. ___ _) 

Dı·. Sahiı• Erınaıı Gokay, Ankarada yaptığı temaslar hakkında gazetecilere şun. 
ları soylemlştir: 

Deniz i;.çileri sendikaları Fe· 
derasyonu, Çalışma Bakanı Sa· 
met A~aoğlu ile sehrimızd:! ~ap
tıkları temaslar hakkında iıye 
sendikalara birer tamim gonder. 
miş bulunmaktadırlar. 

makta ~e do-
la)ıslyle Amme efkarı da bu 
mesele ile meşgul olmaktadır. 
Fılhakıka 1'1talatyada patlayan 
kurşunlar ''e bu kurşunları aı· 
ıkın eller, bUtun cembetimlz
de dıni irticaa kar~ı bir aksli· 
Umel yaratmı§tır. Aynı aksli· 
!Amelin Menemende 'ı.ıkua gel 
miş olan yine kanlı bir hadi· 
seyi mliteakıp hissedildiğini ha 
tırlatmaya bilmem lüzum var 
mı? 

Dini frticaın bu gibi kanlı 
hAdiselere sebep olabıleceğini 
~e Anayasamızda yer alıp da 
devletın hukuki temel niıamı 
halıne girmiş olan lAıklik esa
sına &}'kırı bulunduğunu na· 
zarı itıbara almış olan kanun, 
bu irticaın bılhassa liıikliğe mu 
halif olan tezahür fekillerinl 
ceza tehdidi altına almı~tır. Bu 
tehdidi ihtıva eden başlıca hü· 
ktim, Ceza Kanunumuzun 163 
üncli maddesidir. İşte bu ya-
2ımızda dini irticaın suç tes
kll eden bu tezahfir şekli hak
kında bıraz malumat \·ermeyi 
faydalı telAkki etmekteyiz. 

Ceza Kanununun 
163 üncü maddesi 

Ceza Hukuku Dotenti 

muayyen fikirler, satışa arze· 
dilen 'e binnetice geniş bir 

halk kfitlesine hitap eden bir 
gazete ile, okuyuculara kabul 
ettirilmek istenmektedir. 1\Iaa· 
haza maddenin tatbıki iı;ln, 
mevzuubahis fikrin kabul etti
rilmesi şart değildir. Sırf bu 
fıkrin kabultl için propaganda 
yapılması, yahut yine aynı mak 
saUa telkinlerde bulunulması 
kifayet eder. 

Mezk(tr maddenin tatbiki i
tin vücudu lAzım gelen iltin· 
ci unsur, bu propagandanın di 
ni, dınl hissiyatı w•ya dince 
mukaddes tanılan §eyleri Alet 
etmek suretiyle yapılmasıdır. 
MeselA dini \"ecibelerin ihmal 
edildığinden, bilrarı camilerin 
bakımsız kaldığından, djnl ba· 
kımdan menedilmiş bazı Adet 
'e itiyatlar an, dinin tazy k al
tında bulunduğundan, dindaıs· 
lara işkenceler yapıldığından 
şikbet suretiyle bahsetmek bu 
kabildendir. Keza güzellik mil· 
sabakaları tertip etmenin di· 
nen yasak olduğunu ve bu gi· 
bi mü~abakaların bu sebeple 
menedılmesini istemekte de 
hem propaganda (yani güzellık 
müsabakalarını menetmek fık· 

Ceza Kanunumuzun 163 üncü rlnin yayılması) unsuru, hem 
maddesinin ikinci fıkrasın de bu propagandada dıni his· 

daki suçun tahakkuku için \?:C- siyatın lılet edilmesi unsuru 
reken şartlar, kısaca; &unlar- mevcuttur. 
dır: En mühim 

Evvela propaganda yapmak unsur 
'·eya telkinde bulunmak iktiza 
eder. Bir gazete makalesi. pro· Fakat bu suçun asıl mühim 
pagandanın başlıca şeklıdir. olan unsuru şudur: Fail 
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K A:ru~ ~A~K~I t~R~ ~R~E~!E\~v:~ 
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1 
1 LU ALTINCI NOTERİ MÜNİR AREL HUZURIYLE YA 

PILAN TASARRUF MEVDUATI HESAPLARININ 1KRA 
IİYE KEŞİDESİNDE BANKANIN ŞUBE AJANSLA-

RINDA KAZANAN NUMARALAR ASA~IDADIR: 

İkramiye ncsap numarası Ş U B E S 1 

1000.- 1 
250.- 826 

250.- 45199 
250.- 45410 
250.- 15349 

100.- 812 
100.- 1213 
100.- 26i4 
100.- 2921 
100.- 45839 
100.- 46918 
100.- 15822 
100.- 15234 
100.- 15;;05 
100.- 15i30 
50.- ;,3!) 
50.- 8~6 
50.- R26 
50.- 1649 
50.- 1649 
50.-- 2476 
50.- 34'i5 
50.- 3i00 
50.- 45410 
50.- 45410 
50.- 45124 
50.- 45563 
50.- 72553 
50.- 73061 
50.- 73648 
50.- 15381 
50.- 15450 
50.- 15818 
50.- 16021 
50.- 16144 

Y 1 L B 

GALATA ŞUBESİ 

İSTA~BUL AJANSI 
• 

İZMİR ŞUBESİ 
GALATA ŞUBESİ 

• • 

• 
İSTANBUL AJANSI 

İZMİR SUBESİ 
• 
• 

• • 
GALATA ŞUBESİ 

İSTANBUL AJANSI 
• 
• 

KADIKÖY AJANSI 
• • 

• 
İZMİR ŞUBESİ 

a • 

• 
• 

• • 
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FEVKALADE KEŞIDESI 

• LÜKS B U I C K O T O M O B I L 

• ROMA YA UÇAK SEY AHA Ti 
Cİkl ki~ilik ve bir hafta ikamet dahil.) 

• Marsilyaya vapur seyahati. 
(İki kişilik birinci mevki gidip - gelme) 

VE 
• ZENGiN PARA ikramiyeleri. 

• 1 O A R A L 1 K akşamına kadar 

100 LİRALIK 
Bir hesap açtırınız, hesabınız 'arsa çoğaltınız. 

T u~:r · u M 
· ,.8ANKAS1 

ı...ı:" .. . • ' •i • ' 
,. 

ikliğe aykırı 
olarak dev

c- Opera binası inşaatının ikmali mevzu unda Ba~bakanla 
yaptı~ım goruşmeden çok memnunum Bana, inşaatın ikmali 
için yeni yıl bütı;esıne tahsisat konduğunu. bu suretle uzun 
zamandır silrüncE>mede kalan b·ı işin devlet eliyle halledilme
sine karar verildiğini miljdeled ıler.• 
Boğazda in$ası duşfinlilen asma köprU mevzuunda sorulan 

sualleri de cevaplandıran Vali Gcikay: 
«- Rıı iş, Bayındırlık Bakan lığı tarafından ciddiyet ve 

Dun şehrlmirıte hna umu· 
mi~ etle bulutlu geçml5; ruz· 
drlar k117t".)den orta kunet. 
te e!ml~tlr. 

Han sıraklı~ı au-
mi 15.9, asgari 8.8 santigrat 
olarak kaydt"dllmlıtir. 

KÜÇÜK HABERLER 

Bu mevzuda, Federasyon ge
nel sekreterı ~unları söylemiş
tir: 

•- Denizcilik Bankasının 
muhtelif senıslerinde çalışan 

1 

letin içtima! veya iktısadl 
veya siyasi veya hukuki te
mel nizamlarını kısmen de 
olsa dini esas ve inançlrıra uy. 
durmak maksadını hki? ed&
cek: ya siyasi menfaat temin 
ve tesis etmek maksadını is
tihdaf edecek: yahut şahsi nü
fuz temin ''e tesis etme< rnak· 
sadını güdecektir. 

Laıkliğe a~kırı olmaktan 
maksat, devletin muhtelif din. 
ler muvacehesindeki bltara!lı
ğına ve bu dinl<>rden hiç biri
ni diğerine Ustun telakki et· 
memek hususundaki hattı ha
reketine muhalif olarak. mu
ayyen bir dinin dığerforıne ter 
cih edılmesini ve 1evletın de 
bu sahada faalivette bulunmı
sını istemekten ibarettir. 

ehP.mmiyetle E'le alınmıştır. Ça lrnıalara rnşlanmış, heynelmr
IE'I bir mlisab:ıka rla açılmıştır. Bu i~ itin bır Amerikalı müte
hassısın rlavet edileceğini dP zan nedi) orum.ıı rlemiş ve Anka. 
rada belediyelere i-tikraz tahvilleri ihracı salahiyetini veren 
kanun tasarısiylP. de alakadar olduğunu ilh'e ederek bu mev
zuda izahat vermiştir. 

işcller. iş yerine dnet edildik· 
!eri halde, r;ok defa ücret ala· 
mıyorlar. Biz bu yevmiyelerin 1 

BbtM~~~ ve~ilmelerini isti~oruz. F.~lül ve 
' Ekım aylarına aıt ücrellı hafta 

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

Bir kadın 
Kıskandığı 
Kocasını vurdu 

Tepebaşı 
Gazinosunda 
Bir hadise 

KAZASI . , tatıli yevmiyelerinin ,·erilmesi 
Şofor HUseyın Kurt a alt 12308 I hu~usunda da usulsütlükler ya. 

numaralı taksi Etye~ezd.en g~- pılmıştır. Blz bu me"zuda da 
çer~en l.\lah~ut Bara! ın ıdare~ın kanuni yolu ta\'siye edıvoruz. 
dekı otomobılle çarpışmıştır. Her Fazla mesai ücretleri hakkında. 
:ki ?tomobıl. de _hasara uğramı~: ki tıılE'plerimizde ısrar ediyor: jş 
Şo~or HUseyın Kurt ~e mllşterı- sağlığını ilgilendiren elbiselerin 1 
len H~san Kar~dağ ıle Garbls ve i,ş emniyeti bakımından za. 
muhtelıC :>erlerınden yaralanmış rurl olan teçhizatın verilmesin. 

D~vletin içtimai temel niza
mı, Turkiyemiz bakımından, A· 
tatUrk inkılApları ile teessüs et 
miş olan içtimai yaşamanın c· 
sas kaide ve şartlarını lfadP 
eder. İktısarli temel nizamın 
başlıcası ferdi mtilkiyet hak· 
kından ibarettir. Hukuki temel 
nizama misal olmak üzere, A· 
nayasanın ikinci maddesinde 
ifadesini bulan altı prensıp, ke 
za medeni kanunla mücesses a
lle ve miras nizamları, velha· 
sıl bugunkil hukukumuzun u· 
mumi esasları ııkredilebılir. Si 
yasi temel nizamdan maksat 
da, de\letın istıkUıli \'e toprak 
bütün!UğU, siyası teşki!Atlanma 
~ekli olan Cumhuriyet, hUAfe· 
tin ilgası gıbl siyaci nizamımı· 
zın esas prensipleridir. İşte fa. 
il bu prensiplerden birini ve· 
ya birkaçını tamamen veya kıs 
men dini esas ve inanışlara uy 
durmak ve intıbak eti irmek 
maksarlını gütmilşse, suç işle
mi' olur. 

Evvelki gUn gece yarısı, Acı- Ev..-elki gece Tepebaşı gazi· IJrdır. l de ihmal gösterilmemesini isti·' 
çeşmede, Selmanıtomruk semtin. nosunda ortalığı telAşa verip d'\ORYEÇ t~TİBAt •• ARI yoruz. Denizcilık bankasının iş ı 
de, eşine ender rastlanır bir bırçok bedavacılaFın sıvı§masına \'!- MAARiFln 1E\:ZULU yerlerinde çalışan i~çi arkarlaş· 
zabıta vakası cereyan etmiş, bir sebep olan bir hiıdise cereyan RIR KO~FER.\l'S luımızdan bazılar:nın kıdem 
kadın kıskançlık sebebiyle ko- etmiştir. • fstanhııl l\~uallim.ler Cemiye~i zamları geciktirilmi&tir. Bız Ba· 
ca.sını vurmuştur. Ses sanatkArlarından Saime Terbıye F.ncumenlnın tertıp ettı- kından bunun da bir an evvel 

HAdisenin cereyan &ekli §ÖY· Sinan, sahnede şarkısını söyle- gi terhiye\'i konferanslarıian ıkin hallediİmPsini istedik. Bakan 
lcdir: dıkten sonra, dinleyiciler, ken- dsi bugün saat 17 de. Çemberli- va itlerde bulundu. .Neticeyi u: 

Bu semtte, Kuyulu bahçe so· disindcn evvel Radife Ertenin 
1 
taştaki Muallimler Birliği !oka. mıtle beklh·oruz.-. 

kak 33 numarada oturan şoför 1 okumuş oldul!u bir şarkıyı oku· !inde Hilsnü Sadık Durukal ta- - ·-o-
Ragıp Şengül ve karısı Nenes 1 masını ısrarla istemişlerdir. Sa· rafından verilecektir. B 'd k' 
arasında uzun zamandır devam ııatkArın, bu arzuyu yerine ge. Nor\'eç seyahatinden yeni dö- I ursa a 1 maçf a 
eden kıskançlık kavgalan: ev·veL 'ireceği hır sırada saz heyeti, nen konferansçı, (Norveç intiba-

ki gece yarısı, Ragıbın ~v~ çok Radife Erteni Iltizam ederce~i- ları ve maarifı) mevzuu uzerinde Hakem·ı do"vdu" ler 
geç gelmesiyle son haddını bul- ne sahneden uzakla5ınca, mli5- konuşacaktır. 
muş ve bu hale çok sinirlenen teriler ileri geri söylenmeye baş· Konferan~a ı:rirls serbe,;ttir. 

I>evamı Sa: 7 Sii: 6 da) 

' 

: GECMISTE 
.BU,ÜN 

. -~ ... ; .. . 

Rahmi efendi• 
nin ölUmU 

Nevres ~ngUl, eweke hazırla. lamıflar ve ortalığı karıştırmış- i\IUAU,i:ın:ı.ER C'EIUh"ETİ 
dığı tabancayı kaparak kocasına )ardır. DİSPASSF.RİXİN 
Uı; r.1 ateş etmiştir. Bu arada, hesabını ödemeden FAALİYF.Tİ 

Vücuduna iki kurşun isabet sıvışmaya teşebblis edenlerle Yeni ders senesi mıinasebefıy. 
eden Ragıp ~engill ağı~ ~ure_tte gaz}no müstahdemleri arasında !~ faaliyete geçen Çemherlita§ta
yaralanmış: sılah .seslerı ıızerıne ıtişıp kakışma haşlamış ,.e kısa ki Mualllmlf'r CPmlveti dispanse 
vaka mahalline koşan devriye zamanrla iş, polisin müdahalesi· rinde tanınmış dahİlivP. mütPhas 
polisi ve bekçiler, .Nevrrsi elın· ni icap ettirerek derecede hii- sısıar'ımızdan Kemal 'Edis, her 
de tabanca olduğu halde yaka- yiimiiştlir. Yetişen emniyet kuv. salı günü ~ut 18 de cemiyet aza· 
lamışlnrdır. vetlrrl hadlse)I lıastırmışsa da sı olan öğretmPnlerı ve aile pf. 

Yine evvelki gece ayni saat- eğlenmek itin gelenlerin gecesi radını meccanen muayene ede· 
te, Beyoğlunda ikinci bir yara· zehir olmuştur. CE'ktir 
lama vakası cereyan etmiştir. IIfıdis<'nin tahkikatına ehem- DÜ~KÜ l\I p 

Pangaltıda, Halaskargazi cad. mıyetll' devam edılmektedir. KOSC.RF.~.İrnİ 
desinde 342 numarada.. oturan - Millet Partısi Ocak kongreleri 
Zeynep Tnnyer, bir mud.det. be- Ev\'elki gece, yolda ayni tek- Ot! devam olunmaktadır. Diln sa· 
raber yaşadı~ı Neşet ısmındc lıfleri tckrarlı)-.ın Neşet, Zey- at 20 30 da Kadıkov ilçesi Tuğ. 
bir ~ahıs tarafından bıçakla nebin şıddctli muhalC'frti ile facıb~şı ocağı· 18 de Yalova il· 
muhtelif ,,Ye.rler!nden y_arala~- kar.,ıla~ıncn, cimı eti işlemiş ,.e çeci guney oc~ğı: saat 13 d~ Fa· 
mı~tır. Hadısenın; Neşet!n tek- kaçmasına meydan 'erilmeden tıh ilcesinde Balat ocağı, Beyoğ. 
rıır be~aber yaşama. teklıflerinl yakalanmıştır. Adli takibata de. hı ilçesinde Kağıthane ocağı ,.e 
Zcynebın r~d~otmcsı yfizilnden vam edılmekteılir. Yaralı kadın Adalar ilçesinde de '.:"iUım ve 
''ukua gf'ldı~ı anlaşılmıştır. tedavi altına ıılın tır. maden ocaklarının yıllık umumt 

heyet toplantıları yapılmış ve 
1 ı;iddetli ten.kidlerde bulunulmuş 
tur. 
:'\f. T. T. ıdm.iGl~iN 

ı nAtOSU 4 ARALIKTA 
l\fl111 Türk Talehe Birliğinin 

1 

Kuruluşunun 37 incı yılı müna
sf'betiyle 4 aralık perşE"mbe ak· 
şamı Taksim Belediye gazinosun 
da verilecek olan bıiyıik baloyu 

'himayesine almış bulunan Mllli 
Eğitim Bakanı TeVfik İleri per

Bursa 30 - 13 ı;:l•n :rh, .niz.. 
ılc Ilı maçlarınm yapıld ğı A· 
t·ti.rk stadındıı bir hAdı~e ç.k 
mış ,.e maçları •ıt .. , e • •• 11ek J. 
~·ı•, İstanhuldı1rı gel•n h:ıkem, 
~ı, tahham Alı'ltr iıc ı!er:ı ~er:ı 
vüze uğramış ve maç yarıda 
;·.; n. ıştır. 

ı•;dise Acar ı•e Gl!'1Eı1 takıT 
t.ı:ı arasında ':)/11::ın:ın m!ı,ıba· 
Si e~na ında c<!~e) a:. etmiş ve 
r. :ı; 1 - O AcJr leh1'1e devım 
ederken Güvenli ovıınc:.ıl ır ha· 
kemin bir ceza vermesini mü· 
teakip derhal etrafını &arnıış
lar ve bu arada kafa ve tekme 
ile tecavüz etmi~!erdır. 

Hakem derhal oyunıı talil et 
mi:; ve sahaya 1:İren P'l's'nr du 
rumu yatıştırmışlardır. Bu a. 
rada hakem maçı terkeılerek 
soyunma odasına giderken ay
ni klübiln men~upları tarafın· 
dan tecavüze uğrayaı :ııı: tokııt· 
lanmıştır. 
~~~~--~~~~~~ 

Bir değil, on 
otomobil 

Garanti Bankasının yılbaşı ke. 
~idPsinde yüz bin lira kazanA· 
bilir ı·e bir değil, on otomobil 
satın alabilirsiniz. 10 Aralıl!a 
kadar hesap açtırmakta acele 
edıniz. 

202 yıl enel lıugiin, 1 ara· 
lık 1 i50 de Jtnlıınl Efen· 

eli iılmiişhi. On sekidnd yur. 
yılın tanınmış şalrlcrindrn 
olan ı.uustafa Rahmi Erendi 
Kırımda Bnhçesarayıta ıloğ. 
muştur. Genç ya§ında htan· 
bula gelmiş, nahıiiliyc gire· 
rek memur olmıı tur. nir~ok 
mpmuriyetlrrde bnlunıltık· 
tan sonra. l 7A7 de ılevrin 
padi5ahı Sultan IUrlnl'l l\talı· 
mudun bir .mektubunu İran 
5ahına götıirmeğe memur e
edilen Ka ·scrlll llacı Ah· 
met Paşa ile beraber vaka· 
mhis \e mketupçu ün,·a· 
nlle fraııa gidip gelmiştir. 
Bu vazifesine ait miikemmel 
bir Sefaretname vlırıııta ge. 
tirmiştir. Rahmi Efenıtinin 
darbıme~eı h:ıllne gelmi~ bir 
rok §iirleri vardır. 

ŞC'mbe sabahı şehrimize gelııcek- r-T AK Vf M -""°' 
lir Balonun hazırlıkları ikmal e- 1 

Gün doğmadan me~imel 
febden neler doğar. 

mısraı Rahmi Efendlnindlr. 
Diunı ve Sefaretnamesi he· 
nüz basılmamııtır. 

TÜLBEXTÇl 

TURKIYE KREDi BANKASI A. O. nun 
Kasım ayı ke~idesi İstanbul 6 ncı Noteri Bay Hamdi 

Selçuk huzurunda Bankanın İstanbul merkezinde çekilmiş 
ve bu keı;ldenin fevkalAde ikramiyesini teşkil eden 1952 
modeli 1\Iercedez.-Benı: marka otomobili Bankanın Be· 
yoğlu Şubesi musterilerinde n Bay Raü Orak kazanmıştır. 

dilmiştir. ,. 

SAHiPSiZ OTOMOBiL 

1 ARALIK 1932 
PAZARn:st 

AY 12-GÜN 31-K.\511\1 :.>4 
RUl\Iİ 1368 - KASl'l 18 
HİCRİ 1371 - Rehiıilen el 13 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSA:?'>I 
YATSI 
İMSAK 

\'asa ti 
07.04 
12.03 
1428 
18.42 
l!l.19 
05.51 

E7.anl 
02.:?2 
07.21 
OH6 
12.00 
0137 
12 39 

Son günlerde 5ehrimizdp 1952 
mnrleli BUİCK marka bir oto· 
mobilin sahipsiz olduğu görül· 
mü~. yapılan tahkikat nPticesin
de otomobilin Tutum Bankası
nın 31 Aralık FevkalAde keşide. 
~ine alt oldutu anıa,ıl911ştır. 
Ocrendiğimlze göre hu otnmobi· 
le sahip olmak lı;in 10 Aralık ak· 
ş;ımına kadar Tutum Bankası gf. Gatt\fmıu Dbndırll•n ı.=o "' 1 
şelerinde 100 liralık bir hesap •mml•• buıüı", ba...ımuın 
açtırmak k.Uidir. ı .__• ... •b_•-.4'1_,,.._•,;,,,ı·-------: 

~~---------------------------
Benedicte 

Bence pek nazık bir Ee
kilde hateket etti. Doğrusu .•• 

Bu sozleri Phıllppe ı;bylli
yordu. 

1 

- Bunu kabul etmek bana 
çok güı; geliyor. 

- O kadar ince dilşilnmeğe 
gelmez anne. Fazla nazık ol
ma .. 

- Nezaket değil ki. .. 
- Ya nedir? 
Philıppe ) ıiksek ı;esle mek· 

tubun bazı k•sımlarını okudu. 
cKoca apartman bomboş ..• 

Biz o kadar az. ge1i~oruz kı ... 
İstediğın kadar kal. Bu bir 
da~et değil, bir ricadır. Seni 
bizim evde bılmek Jean'ı da 
beni de çok memnun edecek
tir. Orası kendi evindiu. 

Fırtınalı blr bahar günüy
dil. Şıddetle esen rfizglır mek· 
tubu Phılıppe'ın elinden ka
pınca ucurdıı. Kağıt bir mavi 
kuş gibi havalandı ve tam ı;ağ
layanın knynasan sularına dil· 
şeccği anda. Philippe te ka
natlanmış gibi yerinden fırla· 
dı ve mektubu yakaladı. 

Benedicte oğluna iftiharla 
bakarak: 

- Sen hl!A çocuksun yav· 
rum. Sanki on beş yasında gi. 
bisin ... 

- Anne yirmi dört ya$ında 
olduğumu unutma ... 

- Takvime gore öyle Fa· 

][nızasız )\\ekttı;plat' 
YAZAN:~~ ÇFV!~EN~ ~'4.E~ 

28 
kat haline bakılırsa on be~ten 
kuçlik duruyorsun. 

Delikanlı di5lerinl sıktı. Yü
zü sarardı. Yorgun \·e bezgın 
bir hal aldı. Ya\·aşça annesine 
şoylc cevap verdı: 

- Kcndıml otuz yaşındaki 
bir adamdan bile yaşlı hisse
diyorum . 

Bir taraftan da rüzgarın 
uçurarak buruştıırduğu kAğıdı 
eliyle dıizelti)ordu. Birden bir 
kahkaha attı 

- Şimdı asıl milhlm olan 
mesele benim )aşım değil. Şu 
senin raris seyahatindir. 

Benedlcte yava~ça: 
- A ... Evet. Benim Paris se

yahatim. dedi. 
Bu sözleri söylerken yan 

gozle oflana bakıyordu. Ana, 
oğul yorgun ve bezgin görü. 
nüyordu. Benedicte kendini 
birden topladı. Fakat oğlanın 
nesi vardı? Bir milddettenbe· 
rl halinde bir tuhaflık sezlll· 
yordu Bazı sözleri, ta\'ırları 

pek mAnalı idi. Acaba bunun 
sebebi ne idı? Neden endife 
ediyordu? 

Ana, oğul birbirlerini deli
cesıne sevdıkleri halde yıne de 
sırda& değillerdi. Zaten oğlu 
da Benedıcte gıbı ıdı . içini 
kimselere acmaz, kalbinden, 
kafasından geçeni sezdirmez· 
di. Her ikisi de sUkut etmesi· 
ni bilen fazla konusmayan in . 
sanlardı. Bu cihetten blrhirle-,. 
rine çok benzerlerdi. Zaten en 
yakın tarafları da bu değil mi 
idı? Benedıete bütun ömrü 
boyunca kimseye açılmamıştı. 
Belki rle hayatta başına gelen 
felAketlcr hep bu yıizden idi. 
Eğer duyduğu sevgiyi biraz ol
sun belli etmiş olsaydı ... Diğer 
taraftan eğer Rosine de ... Fa
kat bütün bunları artık bir ta
rafa bırakmak, unutmak IA· 
zımdı. Onun için hayatta Ye
gAne Umıt ve tesellisi oğlu 
idi. Onu fazla sozle. l!izumsuz 
suallerle rahat~ız etmek ve ye-

ni başlıyan erkeklik hayatının 
harimıne gırmek istemiyordu. 
F;ıkat oğluna aıt her ~t)"i faz. 
lasiyle muak edıyordu. 

Delikanlı muelak sebepler 
göstererek kısa :yolculuklara 
gittiği zaman annesi bu sebep. 
leri makul bulup kabul ediyor· 
du ve: 

- Peki.. Yavrum, Gille güle 
git.. 

Diyordu. Fakat geri dondü· 
ğu zaman merakını belli etme
mek ıcin oğlunun )i.ııüne pık· 
katle bakmağa çekmiyordu. 
LAkin bir ana bir bakışta ço· 
cuğunun halinden anlar. Nite. 
kim Phlllppe'in memnun ve 
mesut olduğunu sezdi~ı ıibl 
onu kemiren gizli ıstırabı ve 
üzlintUyü de derhal kavrıyor
du. O istediği kadar ne~eli g6-
rfinmete, giılerek konuşmağa 
çalışsın, içindeki gizli ateıi ve 
endl$eyi ::ınne5inden gizliye. 
mezdi. 

Pelci yakınıia Phllippe'ln bn-

yük, çok büyük bir ıstırap ı:e· 
çırdığıni bıliyordu. Bundan 
hPnüz şıfa bulmamış oldu~unu 
gordukçe kendini yiyordu. A· 
ralarııida boyle a~ılmaz bir 
&ed oluşu ne kadar fena idı. 

- Y8\Tum bana her &eyi 
söylesene .. 

Diyebilse, oğlundan da: 
- Peki anne .. İşte sana an· 

!atayım .. 
Sozlerini duyabilse ne kadar 

sevinecekti. Fakat buna im
k!n ~·oktu Evlerinde boyle bir 
ferahlık ve rahatlık havası es. 
miyordu. 

Bu ateşli ve coşkun genç ile, 
olgun ve t:efkatli ana daima 
aralarında derin hir esrar uçu
rumu olduğu halde. görlinüşte 
nkin ve Asude bir hayat ge. 
çlriyormuş gibi yanyana ya. 
&ama~a mahkiım idıler. 

* Ya;adıkları kllçük şehir sı· 

ra da~ların ortasındaki çukur-

Geçenlerde gazetelerde 
urrlı:. Bu St"nenin do

Jrnr. a~ ında yurttaki rno. 
torlü t.asıt ka1alannrla iılü 
'e )aralı sayısı bııtün ge
çen yılın ötu \C ,·aralı sa· 
) ı•mıtan hayli koıbanktır. 
Yabancı bir sigorta mec

muasında bir haber oku· 
dum, aşağıya nakledi)O· 
rum 

Amerıkadaki otomobil 
!abrıkalarından biri. müş. 
terilerinin selameti bakı· 
mından ~enı bir alet tec
rübe etmektedir. Bu Alet. 
ımal ettiği otomobıllerin 
kılometre saatinde bağla
dığı kıiçuk bir hoparlör 
\3sıtasıyle şofore otomatik 
olarak bır takım tMarlar· 
dıı bulunmaktadır. 

surat 60 kilometreyi bul
duğu vakit 'hoparlörden 
yiıkselen ses: aŞehir içinde 
isen fazla sUrliyorsun'o 

90 kiloml'trede başka bir 
hitap: aDikkat:... Arabanı 
çok zorluyorsun, frenlerl
nın sa lam olduğuna emin 
misin? .•. • 

Sürat 110 'kilometreyi 
bulduğu ...-akıt ihtar daha 
serttir: cDikkat! ... Hayatın 
şu anda prımuk iplı~ine 
bağlıdır.'o 

Arabasını 130 kilometre 
ile süren şofôre ise ohimü 
Jıatırlatan hoparlörlin ih· 
ıtarı hayli dokunaklıdır: 
dia~ atın siı?ortalı mı? ... • 

Bu r~tırlar, if>ter yeni 
lcaıledilmlş bir aletin ha· 
beri, ister bir sigorta mer
muasının h•ıldu~ bir rek· 
ıam tanı olsun. buluşun 
dikkate delier bir P.hemml· 
yeti var. Bö) le bir ilet, 
mrmleketimlı.de geniş bir 
tatbik sahası bulabilir. 

lllescla blıinı arabalara 
)erleştirilecek alet hopar· 
lörd"'n T.arnan zaman IÖ) le 
ihtarlarda bulunmalı: 
cDolmuş :> apm.U. için 

olur olmaı. yerlerde durup 
yolları tıkıyorsun, bu :> ap· 
tığın doğru değil.o 

c nıını11 kalkarken ve he
le Jamhalı geçitlerden ge· 
çf'rkPn dikkat et. Zira bl· 
ı.im ya) altrın bazıları 50· 
kakta ha balarının e\ indey· 
miş gibi hareket ederler. 
Durup dururken başına dert 
alma.1> 

c!'ık sık başını arkaya 
ı;e,irlp muşterilerle konus· 
ınak hııvundan vaı: geç. En 
ummadığın bir umanda 
) olunun ii ,tüne bir çocuk 
fırla)abillr.ı> 

aUzunca yola çıkıyorsun. 

Yeter benzlnln ,·ar mı? ... 
ilen senl bilirim, kaç kere 
olmı) ncak yerde benzinin 
hilti de kenilin de, mlişte· 
rin de giiı; durıımıla kaldı.• 

ıı: taı;a gidiş ,.e gPliş rlol· 
ıırn~larında yanına iki ,.e 
hattA üç kişi alıyorsun. Ru· 
nun ne kadar tehlikeli ol· 
duğunun farkınıla mısın?• 

eOlur olmaz: yerde senin· 
le yanşa kalkan akılsız ıo· 
förler ur. Sen akıllı bir 
şoforsiin. Onlara uyma, bı· 
rak ı:eı;lp gitsinler.• 

Hele yı.ırdun bra yolla· 
rında fşlh en otobüs ,.e kam· 
onlardald iıletlcrde şfö·le 

• hir ihtar mutlaka bnlıınm•· 
lı: •Sof ör unıklm orsun. 
çok recmedl'n ebedi uyku· 
:> a rlalabllirsin: .• 

Hele fazla si.ırat hah~in· 
rle ·alıııı ehıı,·atın siııortah 
mı':' ı sfüıi kafi ı!P~İl. ellaya· 
tın slvortalı rlahl nls;ı ara· 
h~mlaki bn~k:ı ranlan dil· 
ı;ilnmPJ.: zorundasın; onlaJ11 
kıyma!11 

Sadun G. SAVCI 

da idi. Dünyadan ve onun gil· 
rultUIU hayatından çok uıakta 
bulunıı)orlardı. 

Phılıppe on altı yaşında 
iken dğerlerınden hafif bır 
rahatsızlık geçirmi~ti. Bu )Üt· 

den burarla yaşı)orlardı. Çal:· 
tayanın kenarında bahçe orta· 
sında sağlnm ''e karı:ir bir ev· 
de oturuyorlardı. rhilil?pe'in 
babası bu evde doğmuştu. ner 
yaı: buraya gelirlerdı. Harpten 
beri bütün sene burada ya5ı· 

yorlardı. Benedicte Paristeld 
apartmanı terketmişti. Phillppe 
bu küçük &ehirde sıkılmıyor· 

du. Resim yapıyor yağ_Iı boY8 

ile me•ı;ul oluyordu. Kendisi· 

ni sanate vermişti. 
Benedıcte iı;in ahbapsıı bir 

hayat slirmek gUı;tü, fakat bun· 
dan liikAy et etmiyordu zaten 
hıı; bir şeyden şikayet etmez

di. 
Hattfı ı;ok se,·diği ve arkadaş 

oldıı~u teyz sinin kızı "Rosınc 
k Landcu'dan uzakta yaşama 

bile o.na o kadar güç gelmiyor· 
du. llalbukı Pariste iken Ro· 
sine ile en az haftada ÜÇ acfa 

beraberlerdi. . 
- Anne neye karar veriyor· 

sun? Hemen cevap vermek lA· 

ıım. 

(Arkası ,·ar) 
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Londra 

Toplantısı 
Yazan: E. T. 

!ngiliz milletler camiasına men· 
sup '1 na bakan dnı;i.Jterc, 

~lltıada, Anı tralya, 1·cni 7.e. 
anıta, Piıkistmı, Se)lan, Rodez· 

h ~bakanlan) \"e ı;eldı l\lali· 
)e Bakanı ~ sırnda Londra'dn 
~Pl.ıntı halindedir. İngiliı mil· ı 
1 euer camiasının hilkümet adam. 
~rı Vakit 'akit toplanırlar. Pa· 
d t bu ddakf toplantı 20 sene. 
e~ bert )apılanların en mfıhim· 
~1 sayılmaktadır. içtimac"{J ik· 
b~adf \arlyet, dolar \e sterlin 
. Oklarının durumu gözden ge. 

l~tilerek, alınması liizumlu tcd. 
ırır.r görüsüleccktir. 
. İktisadi me elclcrden başka 

:usterek müdafaa, Pasifik pak· 

1 
k l\esınir \C CenubI .Afrikadaki 

l~Lıııtılık nıeselelerinln de görfi. 
u. esı muhtemeldir. 

60 
lnglJiı: milletler <'amlasında 

r o nıilyon insan 'ardır. nu de· 
,lkı toplantıya )alnıı: Jlindistnn 
tte Ccnu Afrika lr)ıtılmamış.I 

r. Camia dfin.l a ticaretinin 
~e linni bt-.şlni elinde lJulun· 
~aktadır. Hindistan \e P5-
)'fiıd n dfınya kendir istihsalinin 
d~ e doksan &ekirlni, Kanada 
c!o~:~a nikel istihsalinin yfizde 

-an beşini. camla dün.Hı 
~ganezinln bc~e üı;ünü, Cr.· 
) libl Afrika 'e Rooezya kromun 
lrısını temin etmektedir. 

d Avustralya, Cenubi Afrika 
:UYn Yün istihsalinin yansını, 
~alaya \e Seylan k:ıuruğun, 
~~'-fl'll dünya kalayının yüzde 
d.ı isini elinde bulundurmakta. 

r. 

t~ine camia dıin~a kemlir i · 
~ linin iıçto blrinl, kömiir. 
da r, çinko, antlmuan, boksitln 
~tte birini, pamuk, kobalt, tu· 
tlJ istihsalinin beste birini ve 
et ter birçok madenleri temin 

lllektedlr. 
lıtı \'iYecek bakunından dıinya 
ıle~lihatının dôrtte, yemlik mail· 

1 '-rin sekizde birini, kakaonun 

1 arısından fazlasını, tR;)1n lJes
e ~Ördunü istihsal cdi;) or. 
laıı glUı: milletler <'amia ı toı1· 
~ısında bu zengin ka;)nnkl:ır
I dab fazla istifade edilme· 

11~ bu sureUe sterlinin uılyoti· 
t ~aha zl 'ilde ı !Ahı gônışfıle· 
~ır. İngiliı maliye .. indc son 
,.._ anlarda :ı h bir geli,ne 
i ~~r. Alınacak tedbirlerle bu 
~toqrnenin rttınlma ını, ôdc· 
bıf trıU\azcncslnde 1 tlkra~ te· 
ltı.ı 11~c çalı~ılac:ıktır. ln"iliz 
. lırıUeri gonı~e}•rdrn 'e-
~! :neticeler elde edilmesini 
~r. 

--------------------' lı.ınusta Fransız devriye 

koluna hücum edildi 
~llnuıı, 30 (T JI.A.) - Tunus 
tın IirctçUerl buı;:un Susa ~eh
ba ~e bır Fransız devme kolu-

i ~cum ctmi~lerdir. 
ıı11 kı saat devam eden bu çar
~ neticesinde Tunus vatan
lara erıcrı çekılmişlerdir. Olu 'e 
\etillı ndedi hakkındı\ malUmat 

b ttıemcktcdır. 
tilr ığer taraftan bildirildiğine 
~ Tunus şehrindeki Fransız 
'e IIcsine hır bomba atılmış 
~llb bazı binalarda tahrıbat \'U· 

ita~ Ulnıu§sa da, ölil vo yaralı 
~dilmcmişlir. 

1'kşAM ----4'.Nl\ARA VE LONDilADA 
€e~ n:eN. sız Biz 
""'./\. Adnan • Adı .. ar A\·anı 
1 llınrasında 'e Büyük lillet 
l\~lisinde br.mc.n aynı cündc 
bu Uzun toplantı )'tlpıldığını, 
)' iki içtima arasında 1nuka· 
ıu &e lnıklinı olmadığını söy-

Yor, diyor ki: 

be •lHzdc bir tar:ıftan senli 
li nıı, dığer taraftan sizli biz· 
lıd ecre.Yan eden o uı:un \ c 
?ıet~Cllı münakaş:ılardan ne 
ııı~cc hasıl olmuştur Eğer bu 
rır akcreler her iki tarafın 
sa~~ag:ında, halk avcılığı mak 
ıoı ı c atılmış ise artık buna 
ela u~ kalmamıştı; çünkü ora· 
'>'e :ıhis mevzuu olan İzmir 
tlltı llalıkesir \•akaları ıaten 
ıeıelerden, haftalardanberl ga 
lıııd sutunlarında. halkın di-
1.lra~ dolaştı durdu. işin vaka 
QuJı:t ı bu suretle malOm ol
•ıırı an sonra ortada kalan kı· 
d~v ancak sen, ben, siz, biz 
ortaasıdır. Boyle bir davanın 
luı/11 atılm:ısınn da bizce 

ın Yoktur. 

ltı. I\. Aılnan Aclnar yazısın;ı 
~Uretıe son \eri,>or: 

ıı.:a~atler boşa geçti, nefesler 
C«Jt a dağıldı. Ancak ve an
~~ :azctelerin birkaç sütunu 
et c Yenı olmıyan bir siya-

d t e~ebJsatı numun~lyle dol
ltıir ku:yanlarda ne gibi bir 
l'tısın·hasıı ettiğini, hukOmet 

ın bu hiddetli nutukla· 

* Cunlhurba~nı Celil na. 
yar Vunnni tan ba baka· 
nı Papagosu Türkiye;> o 
du et etmlstir. * Yunan aı.keri Jıe;) eli Del· 
graddnn n~ rılmıştır. * So\")'Ctlel'.in Kafk~ adn 
büyük bir tehcir hareke· 
tine gir:istiği blJdlril. 
mektedir. * Saar bölgesinde dün se
rlmler )'apılmı5!ır. 

«Tiirkler 
Haı•p 

ste111iyor» 
'1."ATr.~· 

Londra, :m - Balı İngiltcrc
de yayınlanmakta olan Wcstern 
l\laıl gazetesinde Türkiye hak· 
kında sitayişkfır bir yazı neş
redilmiştir. Yazıyı, bir sene Tür 
kiycde bulunan ı:azelcnin husu
si muhabiri Henry Tody yazmış 
tır. 

Henry Tody yazısında şiiyle de 
mcktcdir: 

• Üzerimde en büyiık tesiri ya 
pan şey Türk askeri olmuştur. 
nu askenn Korede gösterdiği 
kahramanlık, Türkiyenin Atlan
tik Paktına girmesinde rol oyna 
mıstır. Türk askerinin, 'fürkiye
nın aldıgı yardımda rolü bü. 
yüktür. B<Y) lelikle Türkiye, Or· 
ta Dogunun ıktJ.saden en sa lam 
memleketi haline gelmi tır. 
Diinlanın en hi siharılerine 

burada ra Uaclım. Memleketin 
muhtelif yerJerındc \c bıllıass3 
So\')'et hududuna >akın yerler· 
de hazır bulundugum manevra
larda süvari hueumlan bılhassa 
goriılecck şey !erdi. 

Fakat '!'ürk askerinin, atıııı 
kullandığı gibi, tankı, tayyarey ı 
\'e diğer zırhlı vasıtaları da ı:a· 
yet İ;)i kullanmasını bıldiğini ı;or 
düm. 

Turkler muhakkaklır ki, bizim 
ı;:ibı, Jıarp ıstememekledirJcr. • 

Wcslern Mail gazclcsınin la· 
zan, Türk askerınııı d<' erini be
lirttikten sonra da, Tıırkı~ enin 
bir buçuk mılyonluk bır oryu çı
karabılccetmden balıselriıekle 
\e Şo~lc demektedir: 

•Bu ordunun en bU~ ilk liır 
kuV\el olduğunu :ınlam:ık itin, 
onu muhakkak ~ormek laıım· 
dır. :Ben onlar arasında kaldım, 
beraber şi,kebabı yedını, kah\e 
içtim. Turk askerinı :ı akından 
gormck, SO\'YCt teca\ uziine kar
şı cephe alan bur ınilletl"rin kud 
reli hakkında l1ir cnınıyct hissi 
vermcktcdır. • 

iş üniversitesi asılması 

için harekete geçildi 

Ankara 30 (T U.A.) -- Dir ds 
Ünı\•ersıte i nın en kı a hır 
zamanda tesisi maksadıylc, Mıl· 
1I Eğitim, Çalışma, İsletmeler 
'c Tanın Bakanlıkları mı.i5tere· 
ken harekete ı;:eçmislcrdir. 

İş iınıversitesinin memleke
timizin baslıca iş mcrkezlcnn· 
den Kırıkkalcde açılmasına ka
rar vcrilmistir. 

nnda da pek yakın olduğuna 
tekrar işaret eltıkleri yeni sc
çımlerde belki gorilrilz. .. • 

HÜRRiYET 

l'\UR 1 ÇİNDE l• AT 
ATATÜRK 
Hürriyet Kulaı;ıınız:ı gelenler 
sütununda ~ arJyor: 

Rey bezirganlıgı sevdasly
le jrticaı habire oksıyanların 
ibretle okumaları gereken son 
havadistir: 

o:Dün lfıikliği savunan Mısır 
Başbakanı General Necip, dev 
Jet i~leriyle din blerl aslfi bir
birine karıştırılmamalıdır, de
di:o 

NOT: General Necip, bcs 
vakit namazında sapına kadar 
bir ?ıluslümandır.-. 

YENi ISTANBUL 

.AÇIK 
GÖRÜŞEl.f 1 

Ilabip ı:ııiıı • Törtlıan Cahil 
~oba, ı;ofta :ıümrenin son :ı:n
m:rnlard:ı lıırçınla :ın bayağı 
taassubuna, diiny:ıııın hiç lıir 
t:ırnfında tf!sndür eılilmrdiğin 

den. şuna buna ynphkları is· 
n:ıtlardan b:ıhi le diyor ki: 

cBugün Türk topraklıırında 
yaşıyan, cebinde Türk Yatan. 
daslığı 'esikasını taşıyan in
sanların hepsi bu memleketin 
ktilfetlerini O zerine almak \ e 
nimetlerinden de istifade el· 
mek hakkına maliktirler. Sırf 
taşıdığı itıkada ve\'a isme da-

Saar seçiınleri dün 
neticelendi 

.1.ııoe!alıd Pruı 

Saarbruekcn 30 - Saar parlamento 5eçimlerindc son alınan 
nctıcelere ı:öre Fransa tarafından desteklenmekte olan hükfı. 
mct Almanya tarafları harekete kıırşı eılci bir zafer kaı.an· 
mıştlr. :Bu zengin hudut eyaletinin Almanyaya iadesini isli)'en 
Saar'Jılar partilerini kanun ha riei sayan hfikıimeti protesto 
maksadi)lc sandtk.lnra boş pusulalar atmışlar, fakat bir müddet 
sonra hüh-ılmet taraftarlarının O)lan sandıklara atılmaya baş· 
ayınca ga;)Tetlerinin boşa gittiği 'örülmüstfır. 600 binden res

men sayılan 68 bin oyun yüzde 70 inin muteber olduğu anla. 
ısılmı~tır. Bu oylann yüzde 61 i de hükıimct partisine veril· 
nıi~tir. 

Bir J<"rano;ı7. as krri iildüriildii 
Paris 30 ('r.H.A.) - Almanyanın l'ransır. kontrolıı altında 

bulunan bölgesinde, iki ı-·ransız askerine karşı bir .•uikast 
0

vu. 
kııbulduğu ve askcrforden bir111in öldtirüldüğU haber veril· 
mektedir. 

Suçlu yakalanmıs ve sutunu itiraf elmistir. Hadise, Paristo 
büyük bir he~·ecan u~·andırmıstır • 

Komünistler ve 
Fransadaki 
Müslümanlar 

NAFE.V 

Tanınmıı hastabakıcı 

Elizabeth Kenny öldü 

Sydney, 30 (A.A.) - Hayalını 
çocuk felcine ka~ı mücadeleye 
ha retmiş olan tanınmıs hastaba 
kıcı l-:lizııhcth Kenny, bugün \'e· 
fat etmiştir. 

Bulgarların 
Aleyhimizde 
Çevirdikleri film 

A.ııl:ar• A.lan1> 

Sofy:ı, 30 - h·an Vazor adın
da bir Hulg:ır nıuharrıriniıı baş
tan a~ağı 'fı.irk düşmanlığı ile 
dolu .ı~arct AUındaD arllı bir 
kitabı Bulgar hiıkümeli tar:ıfın
dan ünce pıycs h:ılme getirilerek 
en küçuk koylere kadar bütün 
Bulgaristanda temsil ettirilmiş, 
şimdi de filme alınmıştır. 

Balkan harbinden önce ) azdığı 
bu romanında hım Vazof, eski 
devirlerde guya Türklerin meza 
limini tas\'ir etmekte, baştan a· 
ş:.ğı hayal mahsulü korkunç lab 
lolnr çİ.7.meklcdir. 

Çc\'Tilnıesi )İrmi giln önre bi
ten Türk dıısınanı filmde rejisör 
liiğü bizzat nuslar yapmışlardır. 
Bu film ~imdi blillin Ilıılgar i
ncmalaı ında göstcrılmckedir. 

Diğer taraftan Tiırklerin Ko
redc gôstcrdıklcri kahramanlık
tan ı;ok rahntsız olan Bulgarlar, 
aynı kitabı Çmceye de çevirerçk 
yilz binlerce bastırmııılar 'e Kı· 
tıl Çinlilerle Korelılere ı:ıiya 

Türklerin zalimliğıni gösermek 
için göndermişlerdir. 

Paris 30 - Komunistlerin 
Frnnsada bulunan ınüslüman· 
laı·a ka~ı genıs bir propaganda 
kampanyası açmış oldukları an· 
!aşılmaktadır. Kızıllann, rnuh. 
teliI çarC'Jere baş vurarak, bu 
müslümanlar üzerinde tesir ic
ra etmeye kalkıştıkları öğrenil. 
mistir. Fransız komünist parti· 
s.ine bu yolda talimat verileli· 
(;inden de bahsedilmektedir. 

. ._ ' 

Geten hafta içinde, bir çok 
müslüman cemb·etlere komu· 
nist propaganda broşürleri gön. 
derilmiştir. Bunlarda, •Anglo. 
Amcrıkan cmpcr) :ılisUerinın 
Mısırlı tdoslları ile birlikte ça. 
lı ıklan '\1C .l\Iısırın i ikllılini 
körletmeye teşebbüs ettikleri id· 
dia olunmaktadır. 

Komiınistler, bu propaganda. 
lanna Türkiyeyi de knnstırmıs 
lardır. Onların iddialarına göre, 
Tiirkiyc Orta dogu savunması 
h·irı hır tcklıf ileri r.ürec<'klir. 
Komfinist pı'Qpagaııclasına gore, 
bu Turk teklüinin de gayesi A· 
rap nıemlekctlerinın menfaatle. 
ri aleyhınde olacakrnıs. 

Kıı.ılların, bu yolda bu fclnl· 
de gayret sarfetmclc.ri bılhas a 
nazarı clikk:tti ~betnıişlir. Orta 
doğu savunmasının teşkıli içın 
hur mıllctkr tarafından sarfc. 
dılmektc olan gayretlerin Krem· 
lıni ciddi surette cndişclendir· 
mcktc olduğuna da ı~arct edil· 
mckteclir. 

lJalen, Fran ada laşıyan ve 
çalısan 300 bın müslilnıan ntC\

cuLtur. Fakat son raporlara ı;i.i· 
re, bu mtlslümanlardıııı vek azı 
bu propagandaya yanlarını \er. 
mışlerdU'. Kızılların, propagan· 
dalarına bir müddet devam ede· 
ccklcl'i de zanneditmeklcdir. 

100.000 lirayı 

kim kazanacak ? 

MNIYET· SANDIGI 
Yıl sonu için 30/ Aralık/1952 do 

7S.OOO 
lira tutarında iki ketide birden 

* * * 1 - Vadeli, vadesiz tasarruf hesapları için Ye~ilköyde bir 

V i L LA 
ve ayrıca zengin para ikramiyeleri 

2 - Yukarıdaki 

50.000 liralık 

ke~ideden a)TI 
hesaplar içın 

25.000 

olarak yalnıı \adeli 

liralık seıitli para ikramiyeli ketide 

• • 
- Her 150 liraya bir kur'a numarası 'teri.lir. 
- Posta masrafı sandığa ait olmak üzere taşradan gon· I 

derilccek para havalesile kcsidelere gırilebilır. 

• - .Açılan hesaplann, keşide tarihine kadar en az 150 
Jıradan aşağı dü5iırlilmemesi Earttır. 

• - lkramiyclerin intikal 'ergileri sandık tarafından ode· 
nır. 

* * * DİKKA1': Ta! UAlı gi~elerimizden alarak hesap açtırmakta 
acele ediniz. 

EMNİYET SANDIGI 
AÇIK TEŞEKKÜR 

Bizleri son ıız aC"ılara garke· 
dcrek ebediyete uffıl eden sevgi. 
li t\inı 

AJ.il'J·: AnltAK'm 
cenazesine islirak ve çelenk gön 

1952 ~·ılının en büJük Danka dermek lüUunda bulunan akra· 
ıkramiyesi :ı iıı bin lirayı hangi ba ve. d.osl,!anma İstanbul C. Sav· 
t:ılihlinln kazanaC"ağı halk ara. cısı. Naıl Ozkana ve savcılık he· 
sında merakla beklenmektedir. yetme sayın :ıile büyüğümüz Be 

'Bu re, kalfıde kesideye iştirak yoğlu 3 ~?cü N~teri Raşit Kankn 
için 15 ?ıiaralığa kadar Garanti ve tedayısınde bıran fedakarlıkla 
Bankasında hesap attırmak la· rıııı csır~emeyr.n Ord. Prof. Sa· 
zımclır. yın Muzaffer 1-~sad Ciiıçhan ve 

yanarak kendine münıtaı: bir 
mevki vermek devri geçmiş
tir. 

Ne lazık ki bazı fena ve 
zehırli gazeteler \'e dergiler 
bu f'ıkri yaymıs \'e ilgilı ma-
kamlarımız bunlara kar~ı lli
:ı. ık olduğu şekilde şiddeUI ha 
reket etmcmi::ılerdir. Biı, Mç 
olmazsa bundan sonra bunu 
ynpnıak zorundayız. Aksi hal
de medeniyet dünyasının bir 
iıyesi olan bu memleketi ra· 
Jıat 'e Jıuzura kavuşturmak 
\e vatanda~lar arasında ahenk 
kurmak imkanı olmıyacaki.ır.11 

CUMHURiYET 

sm Si 
<.m.h on 1\JU? 

l>. N. yazıyor: 

... 

11Ankaracla Ziraat Faklillc- ı 
!eri oğrencilcri, bilmem hangi • 
srbepten dolayı, grev yaparıık 
derslere girmemişler. Bir gün 
sonra cene girmemislcr. Şim
dı ne olclu, haberim yok, 

Ancak, bu hususta fikri so
rulan J\lilli Egitim Uak:ını 
TC\ fik İleri sözlerine allfıcll
sc~i ben de buglin gazr.tr.ıcr. 
de okudum.11 diye başlıyor. 

Allah razı olsun şu g:ızctc
lerdcn. Onlar olmas:ı. bazı Ua· 
kanlar yalnı7.. kendilerini en 
~akından alfıkadar eden işler· 
den değil, hattA (daha yakın 
gibi görünen) istifalardan bi
le haberdar olmıyacaklar ga
liba!,, 

Amir:ıl llrislol Hastahanesi dahi· 
!iye mütehassısı l.>r. Nevzat Yi· 
ğinsuya ve bu <'lenıli gönlcrim. 
ele beni bir an yalnız bırakma
yan H!akftr meslek arkada~l:ırı· 
m:ı, telgraf, telefon ve bizzat tfl. 
ziyetlo bulunan Ze\·atı muhlere
meye a}Tı ııyrı te~ekkürc tecs
sürüm mani olduğundan sonsuı: 
minnet \C ükran borçlarımı sa· 
l ın gazetcniı 'asılasıJle kendi· 
lerine ibliığını rica ederim. 

i t. C. Sav. Yardımcısı 
:-ie\ ktf Arb:ık 

YEDi YENi KiTAP 
Varlık Yayınevi bu ay da si· 

re yedi yeni kitap sunuyor: 
1. Türk klasiklerindrn: Fuzıili 
2. Türk klıisıklerlnden: Ömer 

Seyfettin. 
3. Knut Jl;ıııısıııı: Victoria 
4. Yeni Ilıkflyelcr 1953 
G. Hasan Şimşek: Gece Gun· 

düz 
6. C. Van Doren: Amerikan C· 

ıJcbiyatı tarihi. 
7. Orhan Veli: Bütün şiirleri. 

< lıavell yeni bası). Her ki· 
lap 1 lira. 

Bir bilet 
Karaborsacısı 
Kavgada öldü 
Dün, Taksimde maç bileti ka. 

rabor.acılarından birinin öldü· 
rülmesiyle neticelenen bir cin:ı· 
) et işlcnıni5tir. 

!Iiıdi~enin tııfsil'dlı şöyledir: 
Dün :.ant 14 sıralarında FaUh 

Haydar mahallesi, Pekmezci so· 
kak 12 numarada oturan 932 do 
ğumlu Süleymıın Ccyltin ismin· 
deki bllct karaborsacısı, Tak· 
simdcki Eftalopos kıraathanesi 
nin önünde, ~ine karaborsacılar 
dan Mehmet Şenözlr, aralarında 
çıkan bir münakaşa yüzünden 
knv~·aya tutuşmuşlardır. 

Kavga esnasında fenalaşan 
Mehmet, hastaneye götürülür· 
kcn yolda ölmüştür. 

Kavgada l\Iehmedin hay:ıhın· 
nı sıktığı lahmin edilen Sı.iley· 
man; 
•- Den .Mclunedc bir~ey yap 

m:ıdım. Kavgaya karı~an Cemil 
tekme Yurclu • demiştir. 

Csedi. muayene eden adalet 
tabibi Izzet İşı:!an, hakiki ölüm 
sebebinin anlaşılması için cese· 
din morga kaldırılmasına lüzum 
görmüı;tür. 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
irôvelerinin ikinci baskısı haz1rlandı 

Hadiseye elkoyan Sa\'CI yar- ?\üshası tfikenmis olan yurt na\ clcrimill yeniden 
dımcısı Nihat Tokny tahkıkata bastırmağa ba~lncfıtımm haber \''t'rmiştik. ı namaralı 
<!_evam ctmeklc_d,_ir_. --~ _ Bursa, 2 numaralı İmılr, 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
Başbakan Bolu'ya gidiyor r.ılı Hatay il.;h·elerimizin ikind tabı hnzırlanmıstır. 
Ankara, 30 (TA) _ Basbakan Kolleksiyonlarında bu dört Uhe eksik olan okuyucula-

Adnan :Menrleres, önümiizdeki nmıı bunları matbaamızdan tedarik edebilirler. Hariç-
cuıııartesi günü Boluya gidecek· ten Jıer i1ave icin on bes kunıs üzerinden po t3 pulu 
tir. Başbakanın pazar günli ) n· ıönderenlerfn adresine lliveler yollanır. J\IC\·cuda kat. 
pılacak olan Bolu D. P. kongre mayan Çanakkale İl, Ç,anakkate Zarerf Ankara tı ve 
siııdr son sj,ya~i hadise etrafında Tckirdajt ilbelerimizin ikinci tabı tamamlandıkça, oku-
konuşması kuwetle muhtemel- .rucularımızı haberdar etmekte de\•am edtceğiz. 

dr~·--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..---------· ~ ~----------------~ -;; 

Y 1 L .. 1 N SON ÇEKİLİŞİ 

EıR . E~N K~O Y O E 2 E V 
Ayr1ca · Dolgun Para· İkramiyesi 

ÇEKlLtŞ TARtÜi~29ARALIK 

sm( ışrtRAK TARUU ! 10 ARALIK 

TURK. TİCARET BANKASI 

1952 YILININ SAHESERİ 
' 

ıetro - Goldwyn Mayer Şirketinin iftihar ''esikası ... 

Bir film değil ..• Bir FİLM l'llUCiZESl. Bütıin bir prodük· · 
lyona bedel, TEK BİR FlI.l\I. 

İNTİKAM 
KILICI 

(Scaramouchc) 

Baslıca yaratıcıları: 

STEWARD GRANGER - ELEANOR PARKER • 

JANET LEIGH - MEL FERRER 
Renkli ve orijinal nüshnlan: 

,. 
BU AKŞAM büyük GALA müsameresi olarak 

·ATLAS ve MELEK 
Sinemalarında 

4 Aralık Pcr$embe matinelerden itibaren 

TÜRKÇE ve RENKLi Nüshası 1 P E K Sinemasında 

Numaralı biletler bugünden itibaren satılmaktadır. 

vv~twJt' l/.ıl G 
Mul>vR 8CY '.' 
IŞı TAM4M.'! 

/}'-..,. 
' r 
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FEZADA SEYAHAT 1 

Aya gitmek için 
Amerika' da hazırlık 

• • • ge111 ısııaııı Aliı11ler aya t1idecek fe%ıı 
ineceği ııoktaııı şi111dide11 tesbit eıtileı• 
psanlarda yıldızların muam-

masını çözmek için her za. 
man merak u)anmıştır. Yaz 
gece\cri başımızın iistündeıti 
gok kubbesini dolduran binler
ce yıl6ızın biz.i kendilerine doğ. 
ru çekk:?n bir manzarası vardır. 
Hele nıehlaplı gecelerde şair
lere iloom kaynağı olan ay, ln
san1arda tatmin eılilmeyen bir 
hasretin tatlı heyecanını uya'l· 
dırmıştır. Feza dediğimiz. bo-
luk sonsuz derinlik ve genişli. 
ğıle kainat karşısında yalnız 
kalan insana Jçi.ndeki derin ac- ~ 
unı hissettirmeklledlr. Fakat bu 
~cizlik duygusunıı isyan ederek /. 
bu alemin esrarına gir:ıneğe ça
lışanlar vardır. Yııldızları veya 
Alfred de Iussetvnin ıGölge
ler Kraliçesi• adını verdiği ayı 
sadece bir ilham kaynağı diye
rek kendi alemine terketmelı: 
istiyenler yanında onları fct· 
hetmde hazırlanan akıncılar 
da eksik olmuyor: 

Bunlardan biri, belki t\e en 
mllhimmi Von Braun adındaki 
Alimdır. Asrımızın en meşhur 
feza araşt.ırıcılanndan biri il

lan Von Braun aya gitmek için 
esaslı bir plan ~hazırlamı~tır. 
Bu tasarıya göre çok uzak ol
mı)an bir istikbalde aya ı:idi· 
lecektir. Braun'un hesapları 
1iöyle hUlasa edilebilir: 

Tanınmış rf' samlarclan Cheslty Ill'nf'stt-11 tarafınılan çbilen 
resim fe-ıa gemilerinin aya int>l·eklerl noı..tayı (X l')arf'lli> ,.e 

A~da hangi noktaya 
İnilecek? 

B urnda mUhim olan tara~ a):a 
gıdecek feza gemısının 

dünyadan çıkışı \'eya katedi
lecek mesafe değildir. Bu husus 
lar roket tekniğinın tekamülü 
sayesinde aydınlanmış bulun
maktadır. Feza yolculuğunda 
asıl iş ayın han:i noktasına 
inileceği meselesidir. Son uı· 
mantarda bu işın hal yoluna 
girdiği bildiriliyor. Yapılan in
ce be.saplara göre ayak basıla· 
cak nokta, a)·ın kuzey kulpun
dan 1000 kilometre uzaktadır. 

Wrner \'on Brnun, teşebbüse 
esas olacak noktayı şu ııekilde 
aydınlatıyor: 

\ noli.taya hııneğe ç:ılısan ,·:ısıt :ılan giMerlyor 

Derleyen : 

Tolun Alptekin 

•• özdlikleri de \:ırdır. nuralarda 
mctf'Or tehlikesi yoktur. Ay. 
daimi ol:ırnk sür:ılli ıneteor 
yağmurun:ı manız bir yıldızdır. 
Su h:ılde Meteor bomb:ırdıma
nınclan uzak kalmak için çukur 
yerleri seçmemiz lazımdır. 

Ay, diınyada olduğu gibi ko· 
ru) ucu hir :ıtmosrer tab:ıkasiy. 
le kaplı değildir. Ilund:ın dola. 
yı :'.\lcteorl:ır doğrurkın cloğrıı

ya :ıyın <tiiı KJSiıiıların:ı i:laha 
Cazla cliişmekte<lir. nizim vata· 
eağımız yer esknerin · ıOcciırİus 
Drocellarum• yani <ıFırtınalı 
Okyanus• diye adlandırdıkları 
fakat h:ıkikatta biiyiik bir ov:ı
dan b::ışka bir şey olmıy:ın düz-

niş bir diizlükten ibarettir. Bıt· 
r:ısı aşağı yukarı ayın kuzey 
kutbuna nazaran 1000 kilomet
rf' mes:ı!ede<lir. Yuıııın :ıy yol
cuları bu nokt:ıy:ı indiklt>ri 1.'l· 

man 20 dercePlik bir sır:ıklık
l:ı karşılasar:ıkl:ırdır. Norm:ıl 
hir h:ır:ırC'l del'l'Cl'Sini ifad" 
rı\en bu iklim ~anları dolayı
sile iııs:ın buraıla k:ınıılın:ık 
\eya boğulmak telılikPsinl' 

maruz k:ılınıy:ıc:ıktır. Sinus 
Roris adı Yerilen bu yere var· 
mad:ın ewel roketlerin sür'ııtl 

y:ırıya düşecek ve bu suretle 
ınanewa k:ı biliyclleri ıııtırl:ışan 

v:ı~ıt:ıların idare imk:lnl:ırı ko. 
la}laşac:ıklır. Fezadaki ıniiUıis 
sur'at yavaş yavaş :ızal:ır:ık a
~ ak basılacak nokt:ıda sı!ır:r 
müncer olc:ıktır.ıı 

«Sa) et biz ayın tislüva hat
tında bir noktaya inecek olur
sak hararet derccesinın yük
sekliği dolayıı:ile kavrulmağa 
mahk\tm oluruz. Çünkü bura
larda sıcaklık 100 dereceden 
fazladır. Bundan başka ayın Us· lıigiin Kuzey ueudur. 
tündeki rliizliıklere de yanaşa- Deniz sanılan 

Feza gemiteri llıt>rirnle çok· 
tanberi ç:ılı,ınakta ol:ın ve as
rınıızm en hiiyük roket miite
h:ıssısı di\'e v:ısırhındırıl:ın 
Werner Vo~ Ilr:ıun bugiin A· 
merik:ıda fenı yolculuğunu ta
hakkuk ettirmek lçln biiyük bir 
g:J)Tet sarfelmektedfr. 

mayız. Zira dliz yerlerin ıklimi nir ıııuanam diizliilmıii'.'I 
çok serttir. E ki Astronomlar burada (Re· 

Bizim inebileceğimiz yer a- simde iş:ıret ı-dileıı biiyü:t 
yak ba mağ:ı en mü ait ~:ırtla· ka\'İS) muan:ım bir deniz ol
rın bulundu~u çukur yerlerdır. du~unu zannediyorlardı. Ay 
Bu noktaların tehlikeye maruz lizı-rlnde yapılan son tetkikler 
kalmamak bakımından baska gostermiştir ki bu mıntaka ge-

Plıinl:ırının ne vakit tatbik 
sarh:ısına intikal edeceğini Js. 
tikb:ıl gösterecektir. 

~ 
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Soğuk algınlığına karşı 

GRiPiN 

. GRiPiN t< ·ninlı 
ı . ve nezle baş· 

grıP da bir çok 
ıangıcın .. 

1 "tarı onler. 
fena '" 

~/ 
• aa,, diı, adale, sinir, fum· 

bogo, romatizma ağrılarını 

teskin eder . 

e Bayanların muayyen za
manlardaki sancılarına kar· 

ıı son derece faydalıdır 

• Sürotle hozmolur ve derhal 
tesirini gösterir 

Mideyi boımoı, kalbi vt 

böbrekleri yormoı. 

·Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~LU 
OrlıHtra: Şehir orbstra ı, ken bütun sanat lmk:inlarını se-

Orkeetra ıefi : Cemal Rf'şld fcrber etmişti. Cemal Resid de 
Rey e eri elbirliğiylc cle~erlendirmek 

.Solist: Viyolonseli l Bernard için bilgisini ve enerjisini har-
Mlchelin cadı. 

n Kuım 195% fiinli Saray Bu konserde orkestranın se· 
ılnf'masında sini solisti örtecek kadar kuv-
PKOGRAM yelli bulduğumu söylerken Ber-

Betthovf'n: Senfoni :So, 1, Fa nard .Michelin'in f'lindeki sazın 
majiir, Op. 93 ses genişliği bakımından tat-

ft0<·rhf'riai: Viyolon~el konçer-1 min edici olmadığını belirtme-
tosu, 1 Jiyim. Fran ız. viyolonselistinin 

Ih-oralı: Yiyolonııel konçerto. çaldığı sazın bir Gu:ırnerius ol-
su, Op, 104 duğunu bilenler benim bıı ı;öv

l stanhul filirmoni derneği ilk 
kon l'rini Fransız viyolonselisti 
Bernnnl Mirhl'lin'in iştir:ıkiyle 
\'f'rdi. Proı:ramın başındaki Bee
tlıovl'nin ı;ekiıinri sf'n!onisini 
rakın bir ff'çmiştl' konsen•:ılu· 
ar konser\prinin ilkindf' dinle. 
miştim. Orkf',tra avni orkestra 
Şl'f, ayni ~f'f, l'~l'r. ayni eser .. : 
Fakat ayrı ayrı salonlarda -T:ık. 
sim ıaıino~iyle Saray sinemasın. 
da- dinll'dii\im bu sf'nıroııiyi ni· 
rin ilk df'faRında dalla çok sev. 
miş \'I' ıı,.ı;,.nmi tim? Bunun se. 
bl'bini hıılrn:ıkla ıürllik çrknıe
ılim: S:ır:ıy slnl'mıısı s:ılonunun 
ıkııst iği ivhlir. Hu>u~ivle re ı. 
t:ıllrr i('in. hu .salon Jıi('Üıni~ k:ıC
t:ındır. Fıık:ıt srnfonik bir° or
lı:P.stranın sP:;i hu sinf'm:ıya 5.de. 
ta ,ılınıyor, diyecl'~im. lfa\h11ki 
Tak inı _e:ııino•u s:ılonıı orkrs
tranın •.ıııoritP ini drğP.rlendi· 
rlyor. Kuvvl'tliyi yumuşatıyor, 

h:ıfiCi boğmuyor: ve •:ı7.ların ce. 
§İni hirbirl i('inıll' l'ritt'rek vr
ri\'or. Bl'PthovPnin sPkizinci 
Sl'nfonisini hu iki s:ılon<l:ı ılin
ll'mic ol:ınlnr mutl:ık:ı bunu C:ır. 
kf'l ın i~l l'rclir. 

BordıPrini'nin viyolonsel kon. 
rertosıınıı BPrn:ırıl 'fiehelln 
htınd:ın iiç yıl iinre ~l'hrimizı

ilk e-rlıli •i vakit te yine lı<iyle 

hir fo'il5rnıoni Ot>rnr~i kon~erin· 

dl' dinlı>lmi~ti. Viyolons<'lislin 
repl'rtıı:ırı bıı kadar dar mı 
ar:ıha? l:ınnPtıni~·orııın. Şehir 

orke trı ının reptrtuarında baş. 
ka vfyolon tl kllnçertolıırı yok 
rnıı? Runıı cl:ı 1annl'tmiyorum .. 
Bocrht>rini'nin konc:ertosu hak
kınıla :.-:ıınız şu kadarını ı:öyll· 
ye~ im: Üç yıl üncf' bu eseri da
ha çok heğenıniştim. nu dd:ı 
h:ın:ı iiyle ,eldi ki :\lichelinin 
('alışında iiztnmiyen, e eri mil· 
him. eıniyen bir h:ıl \'ardı. Or
ke tra lı:ııı p:ı;;:ıj\arda viyolon e. 
lln ~esini iirteef'k k:ıılar kU\'Vet
liydi, Bu vaziyet nvorak'ın kon· 
çerto,un<la d:ı dt>vam etti. Bu 
est-nle orkl';;lra ve orke tr:ının 
. l's haC'mi kAb:ırınC':ı birçok yer. 
ler<le viyolon~t-li Adeta boğdu. 

Bununla bl'r:ıber vivolon eli t 
, Drnr:ık'ın konc:f'rto~u~u çalar: 

lcdiklcrimc belki güliimscylp 
geçeceklerdir. '11atlı, yumuşak 
ve her telde mlisavi hir sonori
IP." Asil bir ses, fakat kuclretli 
ıleğil.. Bern:ırd .Michelin böyle 
bir s:ı?.d:ın ses çıkaramıyacak 

s:ın:ıtkar değil.. F:ıknt eski ftaL 
yan sazl:ırı ve hususiyle viyo
lonseller artık bııglinkü ihtiyaç
l:ıra cevap veremiyor: solistleri 
tatmin edemiyor. Viyolomclist 
Picrre Fournier de bu kanaatte 

olan sanatkiirlardan birisi .. Ye

ni dt>necck Fransız yapısı bir 
s:ııla kon erlt'rini \·eriyor. 1\tau
rice lfarfrlı:ıl yıllnrdır Labt'rtc 
yapısı yeni bir \iyolonsellc çal
mayı tercih edi>Or. Bu örnekleri 
çoğalt:ıbiliriı. 

Kesi! ve dikkatli bir dinleyici 
kütle<:inin alaka ile takip ettiği 
bu kon er, solistin \'C orkestra 
ile şefinin dakfk:ılarca alkışlan. 
masiyle sona erdi. 

( Sanat haberleri: f 

ltafyan okulları tiyatro 

ve konser kursu 

İtalyan okullarının konser ve 
tiyatro kursu ftalyan kültür 
merkezinde açılmıştır. 

Bu münasebetle İstanbul kon· 
~err:ılu:ırı Sopr:ınosu Hatıra Ol. 
ray bir ş:ın konseri vermi~tir. 

Hatıra Olc:ıyın Verdi ve Pııc· 
C'iniden okuduğu seçilmiş parça
lar alak:ı ile dinlenmiş \'e genç 
Soprano alkışlanmıştır. 

Hatıra Olcay v:ıki da\'et üze. 
rine y:ıkıncla İtalyaya gidf'rek 
muhtelif konst'rlcr vcrerr.ktir. 

Safiye Aylanın konseri 

Ses sanal karı Safiye Al la'nın 
9/12/952 akşamı Sarııyda vere. 
ceği konserin hamlıkları ikmal 
r.dilmiş Ye diln büyllk bir saz. 
topluluğu refakatinde umumi 
pro\'a yapılmıştır. 
----------·--

Yeni Neşriyat 
.,. --

(.~/YA-"/ i!.l.ıu,ır.J )ltcmııuının 
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ŞEHiRDEN RöPORTAJLAR 1 

Sokak f Grkıcısı 
Yeni çıkan halk şarkıları! - Çingene delikanlısı Şükrü - Kahve
hanede sohbet - Moda şarkılar - Bir güzele gönül verdim - Nay
lon şarkısı - Ne olur Bayan, seninle gezelim - Atomlu _şarkı -
Anne beni evlendir! - Kaynana türküsü Çingenenin Çingeneliği 
~ 

G enç çingene, yine ~arkı söy • 
liyerek bizim sokaktan ge. 

çiyordu. Elinde 5 • 10 tane, 
birer formalık, eyeni çıkan 
halk şarkılarh vardı. Oldukça 
tesirli fakat yayvan, bir &esle 
söyl!iyor Ye evlerin, apartman
ların camlarına baka baka iler· 
liyordu. 
cAk gerdanda ;>aııyım 
Okkalı)tm, pazıJtm 

l'rni hana verseler 
Siiriinmeğe razıyım .. • 

Bu tüı·küyü çok mu .lieviyor· 
du, yoksa en 'üzcl bunu söy. 
ledlğine mi kaniydi, bilmlyo. 
rum .. Yalnız., ben ona, hep bu 
türkü~ fi söylerken tesadüf edi· 
yordum. 

İşaret ederek yanıma çağır. 
dım. 

:\Ierak ediyordum. Böyle 
şarkılar, türküler söyliyerck 
sokak sokak, semt semt, ma· 
halle mahalle dolaşan bu ao. 
kak şarkıcılarının hayatların. 
da daima teeessüsilmU uyan· 
dıran bir şey olabileceğini dü
şünmll~ümdlir. 

- Adın ne senin, dedim, 
- Şükrü, dedi. 
- Şiikrü dedim, ne kazanı· 

yorsun sen? 
- Belli olmaz ki atam, ba· 

zan 50. bazan 100 .. 
- Sana 100 kuruş verece. 

~im, dedim; amma bir saat be. 
nimle şu kah\'ede oturacak n 
bana; hayatına dair sorarafım 
suallerin cevabını V<'receksin. 

•Bir papel» in müjrlrsi ve 
keyfi ,çingenenin e~mer, genç 
~ liziinde ani çizgilerle be liri· 
\'erdi. 
•- Sor be ağam, dedi; para 

senden, lıif benden!.• 
)(.. 

o turduk. Kahveci birer çay 
getirdi. Hava açık, fakat 

soğuklu. Çingenenin Uzerinde 
ise, mevsim farklarına hiç al
dırış etmiyen e~ki, yamalı bir 
gömlek vardı. 

- Sen, dedim, bu işi ka· 
zanı: maksadiyle mi yapıyor
sun~ 

- Öyle gibi.. 
- Dahıı açık ıöyle! 
- Varlıklı değilim ki, keyir 

için )apıyorum, diyeyim. Evde 
kalabalık nlifusuz, Ben ·~arkı. 
satarım. Babam sepet satar. 
nacım fal bakar. Küçükler 
c\'OIİ1' ye çıkarlar .. 

- Ne demek o? 
- Yani., civar mahalleler. 

rle i~e yarıyacak şeyler bulma. 
h çalışırlar. Çöplükleri karış
tırırlar, dilenirler .. 

- Pekil Bak~ana, sen yeliş· 
kin bir delikanlısın: böyle bil· 
ün ı:ün ~arkı söylemekle elli 

Yazan: 

Sadun Tanju 
• kuruf, en çok l lira kazan· 

mak sana yetiyor mu? 
- Yetmiyor amma, ben bir 

az. da bundan hoşlanıyorum. 
Bazan kısmetim de çıkıyor. 

- ~asıl kısmet bu? 
- 1\trseHı söylediğim ~arkı, 

bir hanım ahla'nın hoşuna iİ· 
diyor. Bir daha söylıiyorum. 
Sonra içeri çağırıyor, bir da
ha söylüyorum. 

- Peki para? 
- Her şr.y para için mi ya· 

pıtır be ağam? Gonlil yok mu 
hiç ln~anın şurasında?. 

Çingene delikanlısı, üzerinde, 
~alçın kayalıklara uzanmış 

çıplak bır genç kız resmi bu
lunan pembe renkli mecmua. 
cığı kirli elleriyle uzatıyor. 

Karıştırıyorum. Meğer yeni 
çıkan ne şarkılar varmıs ta 
ben bilnıiyormu~um. 
«Rir tiiıl'IP. ıöniil \erıtim, 
Çok biiyudii henlm dP.rdlm; 
C:üriim kun ~um ı.e ildi, 
l\te~ hanP.\ e postu erdim.• 

Hani insanın soracağı geli· 
)Or: 
~- Sonra?• 
Sonrasının şöyle olması IA· 

zım. 

«- Poslu da, orada verdım!ıı 

* A .• A?. Naylon şarkısı oldu-
~unu hiç bllmi)ordum. Şu glif· 
teye bakın: 
.:!<"azla siislPnme ba)an 
~aylon moda~ı çıktı 

O kusuru ı;aklamaı 
Herke riitııftan bıktı .. 
;ua}o XaJ lon, etek na) lon 
Kız na~ lon. erkek na~ lon 
Giil oyna felek naJ lon!a 

l\"asıl, hQ~unuza gitti mi? 
Bu da, ubahçelerde aşlama. 

tllrkUsU: 
«Bahçelerde ;ışlamı 
AAlamayı ta~lama 
Yar yanından ı;itmeden 
Ağlamal a haılama .. 11 

Onun aıtınrla da hlr bafkası 
unama çıkma haş atık 
Arpalar kara kılçık 
F:ğt-r hP.ni ar.\ r.rsen 
Al bohçanı yola çık .. ıı 

Ye müteakip sayfada uzun 
bir ~arkı: 
G!°'!e olur hayan unlnlf! gezelim 
Rakı ~ıırap ne ı~ter!IPn l('elim 
Saı dinliyr.llm, ı::ırkı ~ii~·liyf'lim 
Eğlenelim, zevk cdelinı şeke. 

rlnı.ıı 
Ooo!!! Atom bombası ~arkı. 

~ı na varmıs dPmek! 

aEy gözleri ı;iırmell, 
Ateşlisln ciheli; 
Beni )·aktın, ) ok ettin 
Atom bombası &ibl!. 
Gül mudiir, ;>·anak mıdır, 
Bal mırlır, dudak mıdır? 
Kiıçukr.un, pelt yamansuı 
Atom bombası ı:ibl:. 
l'eter bu 1 'e bu nb 
Gel 61'\İef'lim biraz 
Sf'n yüksek değerdesln 
Atom bombası iİbl.11 

* Gürtelerini \'e bestelerini 
hlt bılmııdiğlmlz, duymadı~ı· 
mız. bu earkıları, türldlleri 
kimler yazmış, kimler bes~ 
lemi~tir, blllnmez. 

McselA şu .anne beni e\·letı· 
dirD tilrküsUnil de ilk defa bU 
mecmuacıkta görüyorum: 
o:.\nnf' beni f\·lrndlr 
Gühhirereksen ıüldilr, 
Reni bir bey ıstı~·or 
l 'a Hr, ya heni öldür! 
naha ) aşım on yedi 
.ı)klım ba ıma ı:eldi 
noktor kararı verdi 
Kııım sen l'\'len dedi!• 

Bir de ıKaynanu türkilstl 
\'ar ki, zannederim, bunu baıı• 
larıııız biliyordur: 
nama erdim kilimi 
Tul ka) nana dilini 
Şlmdik oğlun gtlince 
Kırar kambur belini 
Çar~ıdan aldım lAhana 
Kı) dım ko) dum sahana 
Hiç ömrıimde ı:ormedim 
RÖ) le radı kaynana, 
Çarşıda idik kaynana 
Dlşlf!ri gı-ıllk ka) nana 
Oğlun Çf're1 ı:etirdl 
Sensiz l tdlk ka) nana 
Çaf1tnın t-tl kaynana 
l\ıı~ımın nr.rdl kaynana 
K:ı ·nanamın diyeti 
İki kııruı on para 

Çingr.ne dehkanlısı, bir ~af• 
arkasından btr cay daha i~· 
mi~ .• Ben türkülere, ıufteıere 
dalıp ı:ltmlşim 
~Ra~ında kara baiJık 
Gel Albhım karda,lık, 
Sormak ı 'I!' olm.ıı&ın, 
Yar mı cebınde harçlık?ıı 

* Delikanlı: 
- Bey ağam, df'di. 
- Efendim, dedim. 
- Ben gı Eem artık! 
- Peki ŞUkrU .• 
Ve çıkarıp bir gümü~ ııra 

uıattım. 
- Haydi güle güle .. 
Fakııt bakt\'orum. oğlan yt• 

rinrlcn kımrdamıYor. 
- ~e bekliyorsun daha, de' 

dlm • 
Yılıcık, yılışık gUldil: 
- Elindeki •Şarkılan ın p•· 

rıısını \•rrml"clin nr. drdl. 

Stalin'in vasıyetnamesi 
dünya ihtilôlini 

eski ihtilôlci 
silôhh bir ça

metodlarla tahakkuk 
ettirmektir. 

Diktatörün arzusu, 
tı~ma ile değil, 

:\faleukow'ılan ~onra Jtlf'n 
N. K. v. D. Ra~kanı Bl'l'İl 

51:ılin, 73 yasında lhtiy:ır Yf' 
· hasta bir adamdır. A2ır 
kılb r:ıhahızlığı vardır. ller 
faninin kapısını ç:ılıın lkibet 
bir ılin onun da k:ıpı mı ç:ıJa. 
e:ıktır. Y:ı~ı llerlf'mis, h:ı~l:ı· 
lıklı bir ad:ııııın hııy:ıtını ıt· 
zatnı:ık için Rıı~ llimlt>ri ne y:ı. 
p:ırl:ırsa yapsınlar yinıo t:ıbi:ıt 
kııntı nl:ırının Çf'rçeve.si içinde 
kalacaklar \'t' onu, bekll'nf'n ft 
kibettf'n kurtaramıyaC'akl:ırdır. 
İlahi kudrl'lin önilne gl'CilPnı!· 
yecl'ğine göre ıünUn birlnie 
Rıı yanın karşılaş:ıeağı rl'alitf', 
diiny:ı siyasetine tesir edecek 
mi? Stalinin öliimii h:ılinde 
Rııs ~iya~f'tinde deği,iklik ola· 
c:ık mı?. Onun ar:ıd:ın ('ekilme
sı, düny:ının hııtlDkü karı· 
şık v:ızlyetini dii1eltl'cek mi?. 
Yok~:ı harp tehlikesini arttı· 
raeak mı?.. 

Halk eCklrını fazla~ile alAka· 
dıır eclıın bu sorulara ce· 

vaJ) verebilmek icin ev\l!'ll onı 
half'f olarııtı ı~rıTlıı ~öylenen 
Malenkow'un ~ah~iyf'tinl be· 

iktidar mü<iellt>slnln f'n zayıf "kö· 
şesiııl te~kil Nleıı ;\Jol~toC 

Staline halpf olduğu ~öylenen 
l\l:ılenkow 

Iirtmek lAzımdır. Bugün Sov· 
yet hiyerarşisinde en yüksek 
mevkilerden birini işgal etmek
le olan parti genel sekreteri 
Geor.ı;-ij Malenkow, 50 ya~ınrla 
olduğu halıle Lenin ve Stali· 
nln mirasına konmuş gibidir. 

Diktatöre ycliahtlik yapmakta· 
dır. Geçenlercle toplanan parti 
kongresine başkanlık, etmiştir. 
1931 • 38 seneleri arasında ya
pılan kanlı temizleme hareket
lerine iştirak t'derek parti mu
hitinde slvrilmi~tir. Stalinin ö
llimünden sonra mevkilni kuv
vetlendirmek için hoşlanmadı
ğı kimseleri e~kisi gibi bı-rta
r:ıf edecektir. Staline göre diin
ya lhtillillni tahakkuk ettirecek 
tek :ıdnm Malenkow'dur. 

)Joloto~ - Beria -
talenkow üçgeni 

s oV)•etler BirlH!ini böyle bir 
Uc:kenin hlikimiyetine ter· 

kederek parti veya devlet tes· 
killitını üç ayrı koldan idare 
t'tmck, diktatörlUk idaresinin 
biinyesine uygun düşmez. ~ta

lenkow'un ileride böyle üç kö
şeli bir id:ıre cihazına meydan 
vermiyeceğine muhakkak na-
z:ırile bakılıyor. Zira Ucgenin 
köselerinden birini teşkil eden 
~folotow'un daha şimdiden p:ır 
tinin aktif tınıvl:ırı arasında 
zikredilmediği, onun sadece {i. 

zerinde temsilt bir vazlCe taşı. 
dığı ac:ıkça görülmektedir. üç. 

genin diğer iki köşesini Ma
lenkow ile Beria işgal ediyor· 
\ar kl bunlardan ikisi de kuv
vetlidir. Birinin elinde parti 
mekanizması vardır. Diğeri ise 
NKWD denilen emniyet ciha· 
zının b:ışınd:ıdır. İleride yapı
lacak herhangi bir kuvvet de· 
nemesinde partinin mu:ı7.Zam 
leşkilAtını elinde tutan tarafın 
yarışı kazanacağı zannedilmek· 
tedir. Bugün bu iki kuvvetll a
ılamı sıkı bir dostluk birbirine 
bağlamış gibi ,ı:örünilyor. Fa· 
kat Beria düşünce ve hareket 
tarzı itibarile kapalı bir kıılu· 
ya hr.nzemrktedir. Onda karan 

SO\)el Rt1'ya diktatörü Stalin 
roı 

le göre Fransa, İtalya. fııı.t 
memleketlerde veya kornU~get 
temayilllerinln çoğaldıJıı ~ı rıll 
yerlerde komUnlst unsur 1 <' 
hareketleri desteklenecek cıı•· 
kızıl sele yol açılmağa çalliıı•· 
caktır. Bunlardan çıkan 111 ıı•· 

lıkla iş görenlerin hıli vardır. 
Dostu Malenkow'un elde etliği 
iktidar kılıcını kendisine çevir· 
tebilir. Fakat her ne olursa ol 
sun :'ttalenkow, Stalinden aldı· 
ğı ilhamla buna meydan ver 
miyecektir. 

Silahlı çatışma yerine 
İhtilal metodlarının tatbiki 
M alenkow bundan e\'vel Şda 

now'un takip r.ttiği saldır 
gan politikanın aleyhinde bu 
lunduğuna göre işin başına gt'ı; 
tiği zaman Stalinln vasiyctna 
mesinl yerine getirecektir. Du 
\'asiyetname bolşeviımln eski 
ihtilalci metodlarla yOdimcsinl 
Amirdir. Yabancı memleketlere 
saldıracak yerde oralarda an'~ · 
ntı\'l usuller kullanarak ihtilal 
çıkarmağa çalışacaktır. Şıı ha· 

ovyet diktatörünlin olllfl1U ğıf' 
linde bu:;ünkfi ,·aziyetln dt ,ı· 
miyeceğldir. nundan b:ışı-ıı.,)1 
!ahlı bir miinazaa hali nus;rıı' 
ağır atom taarruzlarına rıı ~or 
bırakacaktır. Bu ihtimal de ııı•· 
le bir tehlikenin göze ~ı1115w 
masını icap etUrmektedır. r>el· 
linin vasiyet ettiği yol: S0~1ııı 
!er Birlil!ini Datı Alemıle s~detl 
Jı bir çatışmaya sürfiklefl1 ttlt" 
dUnya ihtilA\ini tahak.kUk le ıııt· 
ınektlr ki bu da lhtılAlc 18ııl· 
todların tatbiki ile başar:rııtıı 
lir. Çeviren: Tolun Al~ 
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l IRTICAA KARŞI SAVAŞ 1 
inkılGp gençliğinin 
ikazını suç saymışlardı 

TELGftAFLAftJN NEŞRİNE 
DEVAM EDİYORUZ 

Ahmet .Emin Yalmana ,., ga. 
ıetemlze, Malatya suikastı dola
)1siylt' 3 urdun ,.e diınyanın her 
kö~esindr.n göndt'rilen telgrafla. 
n, lrticaa karsı rluyulan umumi 
nefrPtf hPlirlınl'k nıaksadill', 
nesre dt'\'anı ediyoruz. 

De\"let Hn ayollarının telgrafı 
En derin teessilrlerimizl arz. 

ile kil ~ifalar ve ömürler dile
riı. 

Malatya Müftüsünün dikkate 1 ~u.rsa.da yapılan 
irticaı bazı 

şayan beyanatı Teklifler 

Aşağıda okuyacağınız yazıdan dolayı «tnkdôp ve Genç
lik» gazetesi aleyhine bir buçuk yıl önce Adôlet Bakanlı

ğının emriyle dôva açılmıştı 

Tiırk Kaılınlar Rlrll~Jııln telgrafı 
Uğramış olduğunuz miıessıf 

teca\ Uz dolayısiyle Tıirk Kadın
lar B irliği İstanbul merkezi ve 
Kadın Gazete~i adına derin tees
sUrlerimizl bild irir, kil ~ifalar 
dileriz. 

CBaeı 1 incide) için bir müfreze göndermiş. 
De\·let Hnayolları nın üzerinde duran radyoyu go. Mufreze yolda iİderken karşı· 

topluluğu rlınce ia;>Ti ıhtıyarl radyonun !arına da\·arlarını iUden bir 
* günah oldugunu, radyonun dın· adam çıkmış ve o adam müfre. 

Antal}a nfüi Sabri Jenemiyece~ıni n'zeden bır ta- zedekılere hürmet ederek selA-
Çağlıyangilin telgrafı kım hocalar geldı. Ben bu dil· münaleyhkum demiş. Bu ada· 

t.'ğradığınız menfur tecavü. §Uncelerle meşgul iken muftu mın e~kıyalardan oldu~unu, ken. 
zün hafif atletılmıs olması, te- de namazını bıtirm1'etı. Kendısı. dilerınden korktuğu ,.e canını, 
sellimizdir. Acıl şifalar diler, ne Yatan gazetesınden olduğu- malını kurtarmak ıçin selAm 
saygı ve sevgılerlmizl sunanı. mu sciyledım, hemen: \'erdıği kanaatıne kapılan milf· 

İsmail· Hakkı Ça~lıyan - Ahmet Emın Yalman ıyi. rezeden bıri sıllhını çekıp adam. 
İffet Halim Oruz Sabri Çağlı) angil dir ln~aallah? Sıhhatinin çabu· cağızı oldilrmüs. Donüşte Pey-

.Son Uç sayımızda Türkiyedeki lr • lf veya aleni toplantıları, milli edildiği, 10 uncu ,.e son sayısın * * cak iyilesmesinı temennı ede· gamberımıze vazJyeti anlatınca, 
tica fa alı) etinin içyUzUnil açıkla- ı iradeyi zedeleyici hareketleri sa da • Neşriyatımızı tatıl ederken• lilleh·ehili Refik Şe\ ket St'~ han ulisl Ahmet rım. peygamberımiz ıunu buyurmus. 
ın1 ak maksadıle necrettıııımız "azt ~esınde menfur maksatlarına her baı;Jığı altında şöyle deniliyor- t Kınık'ın telgrafı Dedi. Ba~muharririmlzı"n sıh- c- O adamın kalbınl 'ardın ~ 6 " nrrnin tl'lgrafı .,.... " ~rda, •Yeşıl Nur•, •Serdengrç- gun biraz daha yaklaşa d urur- du: Atılan kur~unlar mücadeleni- llfalatlada şahsınıza tevcih bati hakkında malumat verdık. mı da müslüman olmadığını an· tı. \C ·Sebıl"rre•ad· adlı mec- ken, ı"nkı! •prı grnçlı" ı"n rı' .. :ır- . fnkıiap \"e Gençlik, ('tkarken A"I r teca\'ÜZde d . t k d d be 1 d ' d . t kd tmı' •tır u w " ~ ~ zin dehli sa> ılabilir Geçmis ol- euı en men ur n enn en sonra en. ısın en nı ~u a ın . emış \·e e ır e • • :uaların adını zikretmiş \ 'e bun dıtı • İnkılap 'c Gençlik• adlı dr hdlı1tiı;imh: gihi, kar rttiği sun der, size tam sağlık dılerlm. elem ,.e teessur duydum Buyük hususlarda aydınlatmasını ri· I~te evllt kıssadan hisse ... 

rdan bazı partalar iktiba's et- gazete nlAkasızlık ~ uztınden ka- takdirde Unnı Tur kiye lllilli Ta- Refik Şevket geçmiş olsun der, şifalar dile- ca ettim: j 1\hlatya muftlisu İ.smail Erzi· 
~i~tık. panmak zorunda kalmıştı. AHlka lehe Federas) onuna Jıırakacak, * rim. Sel han \'al\~i ..\hm et Kınık _ Bu suikastı yapan ıenç ne dedım ki: • · 

Memleketimizdeki inkıltıpçı ve görmemişti, çiinkü , tattirk ink ı· ıarar ettiği takdirde gazrte, 1 ~ı- lstanhııl ~Iılleh·t>l.ili * onun etrafındaki ortakları ve ni· - Samsunda çıkan bir ıazete 
CUınhuriyetçl rejimi yıkarak, bu rnplarına var ku_wetb le . haf!Jı ~a~.anlar. lararmdan <id~neı:ekti. Doktor l'\lıike~rem Sarolun Ankara BPleili) e Ba~kanının 1 hayet onların dımağlarını zehir- \e daha buna benzer birçok dini 
ııun yerine bir •Serlat De\leth bulun.a~ Tilrk mılletl, lr.tıca lı117 Uzulerc.k_ hlldlrl)orıı1. kı. 10 sa- telgrafı tr.lgrafı le>ıcı nesri~at yaparak cıBu ada. mecmualarda ve Blıyilk Doğuda 
lcurınak maksadı uıırunda neşri- reketının vehameline hır tilrlu rının hılançosıı r.oo lıraya lakın , h&dl · b' f 1 · k t- ~Iuhterem şahsınızda fıkir ve mı oldurun, bu adamın cellldı tie\·amlı olarak Atatilrkun hlz. 
Y t 

6 
• ı k r ı arar la l kt d z 1 Meş 11 m • senın ır e a e · . 

lba Yapan mecmualar bunlardan !~anfazlmıyobril. lı'ltt:lıkalpç.ı . &c>nt ~rın 7 ı• ,., tap~nmka a ır. k,adrıır1ı- le neticelenmemesi, tek teselli· kalem hürriyetine te\·cih edıldi· bız ol~c~~ıu db en elebaşıların metltri inkar edılıyor. 

e, manzume , e fıkralar iktibas ettığımız makale • fnk ılAp ,.e ~ ap:ıtılmaktadır.• bcı 11 · 'ı •unarım mennlsile en derin sevgilerimi siniz~ Kitaplar oku)orum. Bu memle· 
et 1 k dl 1 ·ı d hl A d b" Jd f zl et ve sevg erım 0 • • 

Rultlıt ıllu~ablrlın!zdt" 

Bursa 30 (Hususi> - Dün 
ı:ece yapılan Demokrat Parti Yıl 
dırım bucak kongresi bazı irtl· 
cal müzakerelere sahne olmu~
tur. Bir kısım delegeler l'ılalat· 
a hAdiselerinin tepkilerinin de

vam etmek e olduğu şu gilnler· 
de bile sarık sarılması, gazete
lerde açık reı;imler·n bastırılma
ması, InkıUp diye bir şey tanın· 
maması. Kur'anı Kerim ı>kuta. 
bılmek için eski harflerin yeni· 
den ih:>acı, kadınların çarşafl:;n
ması, okullarda bugünkil re·mt 
programlar kadar din dersleri 
okutulma.sı üzerinde ısrar M· 
mlşlerdir. 

Kongrenin başında da, Kore 
şehitlerinin ruhuna ithaf edil· 
mek üzere camide olduğu ~ibi 
fatihalar 'e dualar okumuşlar
dır. 

Suikastla 
Tahkikat 

ilgili a,ret değıldır. Gerek bunlar- ışı a a ) l e rını s nıyor· ın ,, ~aze "l 1 rı aran ar a a• a- . 1 t G i ol.sun der 1 ği anlaşılan menfur hareketi şid hepsi ıyı bır müslüman olduk. - Ben bu ilbı mecmuaları 
~an, gerek diğerlerinden maka du .. ~u~ün bu stitunlırda iktibas nn her ny \erdikleri raralarla ~1.~ ~i~~!ru~ıle:ç~e~in muha~ detle tel'in eder, lcil elfalar te- !arını ıddıa edıyorlar, ıiı ne der· ı okuyarak vaktimı uyi etmem. 

ın"k suretı)le, okuyucularımızı Genç ı • a ı, 5 gı n r çı ra an ır yı an a a zaman , D kt l\J'"kerrem Sarol sunarım. - Bu hususta Kur'anda Ayeti kflti kurtaran Atat!lrk inklr edi-
l!ı!irtecllerin sınsi faaliyetınden kan, gazetenin 1 Nısan 1051 ta ""11 ·•en ı;onra Türkiye Milli 

0 
or ~ u Delr.dlye Ba$kanı kerime vardır: Her kim nııhak lir mi~ O İs!Amın namusunu <Ba&ı 1 incide) 

haberdar etme)i vazife bi!iyo- rihli 5 inci 8"Yısında nr rdıl 1 
•
1 ~r Federa~vonu bu sefer de ı t b 1 l\l'llehehill Atıf Benderlioğlu )ere bir can bldürür•e hiltün kurtardı. Güneş balçıkla sıvan. Hüseyin Üzmezin m~ktuplaştığı 

tuz. Bunu )apmaya devam ede- mlşti. l\lakale:. ı :ı-·azan T ır iv<' • lnk•llıp Gençliği- adlı aylık san u • ı 1 f * insanları oldiırmüş iıbl olur. ma!. Cahil ve 'nankor iruanle· tcsbit edılmlştlr. Hatta bu mek· 
teğız Fakat okuyucularımızın in Mılli Talebe Fcd rıı :.onu e ki """~m·rnyı çıkarmava ba~ladı. Emer Ad~k~nın te gra 1 Londra •TJmes• gazt'tesl muha· Kurtarır.sa butun unlıları kur. rın ağzından kurtulan var mı· tuplardan blrınde mezkur dergi 
kU · h k ı d y •. . z· :ıt n ,. h 1f d Bil> ük ~amımıyet ve cesaret- birinin tt-lgrarı . mensuplarından biri Hilseyin 
t Akpçı Türk gençllğınin bunl~- • l\la~hand~r!ncan Ku o; .. • .ı:.:ıazı n 'tuıkm:.tmtul.ank~n er. S3:'i ahın aa le bağlı ;lduğun demokrui ve tarmış sa) ılır. Bu adamların dı.r? Allaha bıle. sovenler var •. Üzmeze bu isin büyilk bir is ol· 
• areı u)anık bulunduğunu bıl u en ısı an ıraç \e • • ,. a ır un azız: ru u • 1 d b 1 Sızın gibi ı!ilnyaca tanınmış vaptıkları hareket müslümanlı· Dın adamları sıyaseUe uğraş. ltıeJeri de JA.zımdır. HattA bunıı I işleri mudün.l Iılurnt Sahin, o 1 nıım~kta. inkılôpların h"kçıliğl-1 lnkllAplar uğruna sene er en e. ve umumi hurmeti celbetmi~ bir ğa yakışmııı dinimizde buyük mamalıdır. Ben siya~ete karış. duğunu, tabanca kullanmanın za 

b·ı Ad 1 t B k ı ı. em · J 'ğ" · ü · i 1 rı zaman zaman uğradığın 1 " ' manı olmadığı nı :'iazmıştır. ı ineler! kafi değıldı r. Her Tür zaman a. a .an ı ı-;ının • nı yııpan ıırnç 1 ımız g r sesın 
1 

. hllrri>·et ve demokrasi kahrama- günahtır. Alla hın binasını ) ık- marn. 
kUn ınilrtecilere kar~ı U)"anık bu riyle mahkemeye \erildıler. 511

" I du:vurmaktadır. ukubetıcrı; illve f 
0 

atak rli ~ı- mna kar~ı yapılan alçak teca\'1i· mak kadar bü)ıik ıunah olur - Sizin odanızda bir radyo ıa:ı~~~~a ı~!~rık ffa~f~ S~~~~~:; 
lunınası bunlara karcı cephe !arı, Tilrk Ceza Kanun •'nun l'l:i nugiln bu sutunJarda okuyaca- ha)et şenı "ıe mken ufr ecka\t z e ze kar~ı •derin nefretımi bevan mu? rörü•·o~:.ım. Halbuki oparloriı 
ıı... ' . 11 

• • • ..._. • gö ~ıem' · c ~ .... p kanından b r ·ısm nı a ı mıs .. ' . ~ . " • ı cmlnde birinin de lstanbııla ha· :"ası milli bir vazıfe halıne gel ıncı mauuc~ınc re •.. • ı 'l ız t.;an nır11çın yazısı ve O· b 1 . Ak n her dam· !'der ,.e Acil 5ıfanızı temennı e- 1 Bazı adamlar kendılerlni dtn. radyoyu kırmayı, bunları klfır- fızlık dersi alma~a gittiği ve sui-
?ııı tir. tin emniyetine tehlıke ıras et ı ı t Reyhanın ·Göril5 Zaviyesi• 1 u unu)o~sun. diğ a bu meml _ l derim. ı dar iOSlerırler. Halbukı aslında J•rin kullandığını iddia eden ho. kastçılerrlen b irinl' yazdığı mek-
t•ro TUkrkl~e Cumhuri.}•etinl y1ok mek• idi. ~a '. 1ı ~·~ rası katpa?a~ ·İnkıllılı 'ı~ :e~1~·a;r~na s~~cağ~ kanaatiyle~ Tlmes nı*ııhablrl J\tanudl 1 enBbır1.nci ~afirdlrler. . . . 

1 

calar var. . . . tupta, ·Hauetl üstadı , sık sık 
• e ısteyenler, mecmua :ı· Her ikisi de beraat etti. : ·. en ı •• saze csın e n~şre ı e ı 11 ınhatler diler gözlerinden 1 azı arı ıse sureta rlınsız ıo- - R~rlvo giınai de~ıldır. On- tiyaret ediyorum• dediği gorül· tı, gazeteleri, dernekleri, giz. zetenin, beraat kararının ıl '1 I >' ı ıı ikı yıla yakın bır zaman ~ 5

i ' Cumhuriyl't gazet"lnln tplgrafı rüniırler ki hakikııtte mutekit· l.uın 1ıav•alaları bunu ka!dırmı- mii•tilr. 

•c •m!s bulunuyor. oper m. Ener Adakan Ka~pece . sulkastten. son dere-
1 
tırler. Din, _iman, inanç kalbte- va bilir. Fakat b•n, s•hhatım ye. fı;maıl Hakkı mektuplarına 

Baba neslini 
İrtica dalgasının o günden bu * l'e muteessır olduk. But!ln arka-, dır. Allah ile kul arasındadır. rindfl olm~rlı~ı zaman cuma na- N A,, b 

1 
d" . b 

1 •ana n~sı gıt. gı e gen E emış Malatya millel~f'l\ili :\lehmet da~lar. namın~ ge.çm 6 o sun er, Bunu k~mı--e bılemez Oğlum u. mazını rırı.arliirll' kılrlırı}·orum. makta \' e hep üstadın zi}aretle· ı · "d il· 1 i ı d . 1°. urcu hae}er• ı)e aşa-

(ve genısleme ımkAnını bulmuş) Kartalın telgrafı ~cıl Eıfalar dılerım. • . 1 n~ ~ur ~nı Kerımden bir harlis Müftü Tsmıll Erzini yordu· rinden bahsetmektedir. lstanbııl 
olduğu malftmdur. İnkılApçı genç h a kar~ı tertip edilen 1 ~adlr !liadl ' soylıyeyım ...... Hattl'ti peygam· tum için nrür diledim ve med,.. da yerle•mis bulunan bu •haz. 

Bugün diler, ~an~. asırlık hadiseleri hafızalarınızda fi~k- lerin ~051. il.kbah~rında ısrarla Şa sın~~ıkııst hAdisestnin mem 1 • berimiz müslUman sınırlıırından 1 nl dünya gC'ru~ün" s hip bu dın 1 ret i Ust;dın • irtical şebekenin 
Itsan nesil olarak, tarıhı bir devrin son basamakları Uzenn- so) lcdıklcrını, 190>2 sonbaharın· menfur 5 t . 1 Safa l\'.ıhçhoğlunun telgrafı ! içeriye giren bir takım gı,Ti ıd 3mının elini optrek yanından · · ld 

11 1 
kt d 

~esiniz. Biz gençler, geride bıraktığınız mücadele ~ ılları l~e- da tekrarlamayı vazife billyo- leket~milde ilce~~yaknat ~~a 0 ~~;· Siz.e atılan l.-urşunların men- r.ı.Uslim efkiyabrı ı!urdurm°ak 
1 

-rıldım. reı ~ 0 •• ~~~,.~anı ~a ; 1~.f dl 
tisib 'nde ta§ıdığınız mes'ulbetlerin ıığırlığını " başardığınız ) ruz. teests r Amcı" I ~~falar dıler a hilr. ı fur ve alçak tertibini tel'in eder, . 1 Bılıdsırı ikıbınteidgore ke·'' ! . ed: 

te~ınlelerin hÜ~"U~hıgıinu )a tarih :kitaplarından okumus \"e)a ( ~~u~;imi sun~rım. ' " ı Alla~tan en ~cil &ifalar temenni Gu''.lek, ı'nk ı la" pi ar 1 n u" zerı'nde ğee~ "n:~etl~~lek~nte~k;;:tme~ 
er teker kendı eğızlıırınııdan lşitm(sizdlr. ı 1 lUalal\·a l\Iillet\"l'kili ederım. cuplarını tanımamaktadırlar. Sa 

1 Yarattığınız inkılaplarla sizler tarihe Ed•ll \t'rlrkcn. biz- Go'· ru'"ş zavı'yesı' Jllehmet Kartal Safa Kılıçlınğlu dece Musa \'e Şerif irtibat te-
er, lnkıJAplan yaşatacak nesil olarak dünyaya gözlerimizi yeni * ,* 

1 1 
t 

1 
f min etmektedirler. Bilhassa Mu· 

açıyorduk. Çorum mllll'h«-killl'rlnin telgrafı lltilliyt'f gıue.es n n ,. gra 
1 l<ara er dolasıuor ded'ı sanın şebeke mensubu ile zenı?ln 

O giın, lrıni be~ ya~ın he~ecan " inanışı ile girişilen ~ = k7~cade~r~;· 1 Demokrasi dava~ındakl biz. Şah•ınıza kar~ı :ıı~•ıbulan ~~- l , ., J r adam tarafından .. desteklendiği 
lıanııeır.~ln fiıerfn~r.n bugiin en az 3irıni he~ 3ıl geçmi~ bulu- 'ı _ Scrıat ıstiyorlar... ınetlerin ızın h;ınane bir su!kast- rck.etten to.lay! buyuk t.Pessur 8ıilaşıl!11aktadır. Uzerinde çıkan 
llıılor. 1 eni bir du5ünce tarzını lıenimsc ·en milletlerin lı:ıvııt. ~ _ 0 bir ki~i. le engellenmek lstenmesınden rlu) dıık: cıl şıfalar. dılerız. <Ba!lt 1 lnridP) mı m"''c•ıt olamıyacağın'. t>ıı 550 Jıra ve Hllseyln Üzmeze 
la.rındl! re Tek asır o "Ilak bir dcuin &on merhalesidir. no:'ile _ inkıl~pları yıkmak, duyduğ1Jmuz t,.es•ur sonsuzdur. .'.\fılllyl't 'uı_ 811"~1 namına Kl'ln;rerle, mürteci1e: tarafın. nunlı beraber, artık belirli bi• uzun zamandan beri yapılan mad 
bir deu~de, lnkılfı~ ar üze.rinde nıünaka~a ,.e hattd mücadele memlekete teokratik hau Acil şıfaya kavucma?ız. yakt'l Ali l'\acl Ka aran dan :>tılan kur·unlarb, matbuat hal alın tezah!lrlere k•ılak hkıı· dl yardımların hangi ~ese.den 
•ç ı · k · · 1 r, unlcrde Vatan allesı ba~ına er * hü:riyetinin Ahm,.t Emin Yal- manın ve goz yummanın mem cıktıtını Muca bir tUrlU ııah Ilı~ nıaı;ına goz yummak, mlllette yaratılan ·idealin • mah\01- getırmr. ıstıyor ar. tan b ir azimle geçmeniz en bU- EtPm lnet Rt>nk"'nin t•lnıırı manın ~ahsında oldürülmPk i , Jekttseverlikll' ba,:!da~amıyaca !domemektedir. 

sını teşlikten ha•kn bl"'ry olamaz. Size bu gaflet, çocuğu - Vıcdan hilrrh "ti var. ük temPnnımızdır. Uğradığınız tecavüz: Mdi~eci t•nme·i şiddeti" protesto edıl· ğıru söylemektl' ve y:ızı(ına Onümilzdeki gunlt'rde hAdise· 
e onun c oe.az anıın r a anın u 5ı e rssumu a- Çorum l\tilleh eki!!erinden karşısında, "n derın e•·surlerl- mi~tır. K"n::re ha •kanlı~ına ve- şöyle devam etmekted:r: nin tamamen aydınlanarak bü· 

dar deh5et \ erml)or mu? tlrmek ıste~ enlc>r var. .. Salp Oıer, Baha Kolda~ mi aynı zamal'.da ı::on T•'"raf \"e rılen bir takrirle. fıki:- dıinya· tiln şebeke mensuplarının ve 

ozı rl · .. d b ;; ı bf b b h • t b • k - Arap harflerini geri ge 1 ) 1 

- Bunlar milnf rıt vak'a. •Etrafımız ateş iı;;inrle t ıtırn Bugun kalplerimiz, inanı5larımızdakl samimi~ etin en has- * 
1 

Gecr. Postası tııhrir a ıle•1n1" de rm kır'< yıl emek Hrmis olan reitlerlnin ele geçırılme;;i bek· 
Mezhep ka, gal:ırını bas dünyası bir taassup 1algasiyle ~s olduğq bir rajın be~ennı ile dolu •.• İnhl plara olan bağ. latmnır gayret Yar... Hasan Sakanın telgralı hislerine teullman r 1rak ifade h:net Emin Yalmana knnı;orf'r• k~b.arıyor. ka'llar. ihtllA.Jler ve lenmektedir. 

qJıtımız, inancımızı bozmak iste en kafaları koparccnk kadar ~ - Kim demiş? U:t"adı~ın.,. hain tecavU~e k~r eder. lcil sifalar rlı'-:.rım . ffa teıb~afının trkilmP•ilt' m,.n hilkl)mııt darbeleri i:;ınde çırpı· 
~ur ..• Ye fikirlerimiz, lrtfcaın komünizme )ataklık 3aptığını - Atatlirk'ün ht'ykellcrl - şı nefret .du ·r:ularııı:ızı . bıldırır j Etem luet ~t'nicP fur tecavUziln telın edilme.si al nıyor ve muhakkak ki bir feH· mahv için vicdan hilrrıyeti ta· 
se \e sıze Acıt şifalar dılerım. * •,··10 rla karşılanmı~tır. raftarı görünil:>orlar. Bolşe,ik· zerresine mAkfıl... ne teca\ liz... 

1 

Trabzon "lilleh·eklll A P , t 1 f t kete doğnı kcı~uynr. ~falatnda 
1 1 

. 
SWer! - HükOmetin prestij ini na;~n Saka. &ım s •n ,. ~ra ı Ik olarak kUrcUve gell'n K:t pat)ıyan kur~ıınların Mısır:iaki ere aynı zihniyet, ayni taktik 

kırmak istiyenler yapıyor- * Senin şahsıra Turk basınına ~ıtn Giilf'k ~.,n h!di•Plere tem~· İsl!m kımi .. sler!o alAl;::ılı oldu faali} et halindedir. 
TilrklUğUn kurtulusunu inlnlaplara sadaketta arayanlar: 1 yapılan suıka~tlın , mPs 'ulları mut rd"rrk irıkılAp!arın tehlikede ğundan şfiphe P.dild i ~ i ni taraf•ıı: Burada bir partili insan gibi 
l'lrml bes 3ıldır yaratmak lstedlğlnlı eser bizler ıldil ar. 1stanhııl .:'llllletveklll taka bulunup r.ezalanrlırılacaklar- nl.dıığun;ı işaret eiiert'k sunları bir ;ıazoteri arkadas 'ı~her \Cri konu~~~ oruz. Sırf bir va_ tan· 

l!ıil-dik? .• Fakat e erin ize yapılan en ağır hücumlara mukabele - ............... ' ' • Doktor 1'ihat Re~at Belgerln dır. Yakında gaze\ .. nin ,.e arka . •oyleml~tlr: yordu. Ru irtica kı~kırtml•ının da_s gıhı. dert yanı~ oru~ l\Iaka~e-
ttrrı,.mekte birbirlerinizle yarı~manızı nasıl \·e ne sekilde izah 1 = \~~·İİ5hi~i:· ' ' • telgrafı 1 daşlarının arasında bulunman 1 •- fnkıUplar meselesi biltli!t yl"rli malı bir ha,.el;"t olm~dı~ l mıze bır tarafsız münevverın, 
decekslniz? °/ Hikfıye malum. Arnarnda Suikastten •on derece miltees- dılegıy!e. Asım Uı diinyada ehemmiyeti olan birj nı gô~tınecek işaretler P.kslk de- su•ın Nadir Nadinln ya1.1sından 

nkılaplan basarma 
11 

millet olar.ık girl~mcdlğimbl idılla ( Yakanda bit \•ar, den öperim • Tank Us'un telgrafı Türkiye . yapan muazzam tul!ıl icap "den dersi çıkar:nız ve ken 'ermek 1$tlyoruz: 
ı ~ birisi: slrlm. Acı! şıfalar diler gözlerin-~ * mcnudur. fnkı!Aplar Tıirkip!yl ğilrllr . Bunlardan çık ırılm~cı eldıcımız su cümle ile nihayet 

~denıer, izler ı;usarkcn, din de\·leti Jrnracaklannı haykırıyor- ~ de- Xlhat Reşat Getmiş olsun der, son acıyı hAdiselerdir. Bunlar Tıirk mıllc. dımizi aldatıcı bir ihrnal! ter • Hürriyet rejiminin Türk 
•r ... Turk inkılabı mlllctin değil, putlactınlan lnsanhnn ma- ) miş. ı 'Jıl. rabuk unutmanızı dılerim. tirin bÜ"Ük fedakArlıklarla elde kedercek Turk milletinin ı>b dl top raklarında kökleşmesini özJi. tir ti i Bit değil, piredur. • " bl tu t 1 k ı... e dir dl:> enler, sizler susarken, puttur <lİ"t'rrk helkellerl ~· Erzincan llllr.tnokill Şemsettin l Tank Uı; ettiği muazzam ba~arılıırdır. Dtı· llnetin,. kendimızi maruz bırak ven ı n va ensE\er er .ı:erçe • 

'1tJ 1 1 - Pire siyah olur, bu be- .. 1 t 1 f . il& hürrİ\ etı koruyacak şartlar üze-• )or ar. Onlar s .. ;>l ·~orbr, sizler susu orsunuz ... Dama su- yaz. Guna la)ın e gra ı * 2uıı bu ink .. p!arın llzerı11ıie mış oluruz. 
•U \ ı ı r inde dıkkatle durmalı, muhalif 1lorı;unuı .. Tahammullerimlıi :ıcarcasına susu)orsunuz .•• \'e ~ _ İhtlyardur. Iemlekette derin nefret uyan. Ahmet Sul.TÜ Esmrrin telgrafı kara ~ölı;ell'r dolaşı}·or. ktıdar Kar~ımızda bir f(llmlyet te!ı muvafık farkı gözetmeksizin 
'tdeki • ilkitt• bizcle • Is\ an• olu3or. > _ Pire sıçrar, bu )'Ürü- dıran teca\üzUn akameti, fıkir 1 Yüreğim sızlıyarak geçmiş ol- tarafından tıka bac3 ı,~.,ıen~n likesl yoktur. Taacsubu coştura· ıiort elle bunlara sarılmalıdır· 

Çe)rek :ı ırdır, lnkıl:i!llar:ı sadakatta kusur etmcHn Tıirk ! yor. hiırrı,>ctınin masunbeti için bir ııun der, seri Afıyetlnl dılerim · Buy~k D~.ltU • gazete~·nın ·~n rak fsIAmlyet namı altında Tıirk ıar.• 
l!ıllnel"\erinin, re•rek :ısır sonra, ln'·ıJaplar uıcrlndekl kıın:ı· 1 besarettlr. Hurrıyet ve demok· kerde~lm. rikı ıle murtt.cl u~su.lar tara vatanını yıkmağa ve ool evık Biz bu \'aıifeyi ifa•·a çoktan 
•ti • " - Topaldur. • a ·ı ·r fından Ahmet Emın Yahııana .. .. • " 
L arı değl~ti ınl diye dfü:ünil) onu:. J"akat hıı değlıılklilı kor- - Pire çift gezer, bu tek. rasi mUdafiine candan .. cı şı a· Ahmet Siıkrıi Esmer atılan kurşunlar, l\Ialatyada in- oenç!'~lnr. rluşurmec.e matuf h~in ha ırıı.• 
~un~ hlr fikir zaafından ba~ka ne olabilir ki? ... Sonunda böy- ı -Dekfırdur. , lar dileriz. * Ş. Günaltay * k•l:ipları Ye fikir hür."yetinl a hlr rlüsma~ ~ar~~etı vardır. ~1~· ııı.T,h"ETÇİLER DERNEGI 
e du ilndüğiimuz:e bile p!~man oluyouı... - .•... . . . ....... ' ' ' fımir :\1illr.tvekilt 1·.usuf Ziya Ortaçın telgrafı y:ıklaı altına alarak yn'< eıml'lt hammet dını, _dun •an~n fi~ • :ı~il- HAŞKASINIS REl".\'SATI 

İnkılıinJarı .ucatara,..ımıza 'emin edboruz. Hize: •Politika ···· ···· ······· • • • f S~e atılan alçak k~rşunların, ister:ı~tır. Amerika da C'ıımhıırı ga~ahalı. fln !ıhe~al b.ır 
1 
rlınırl.ır: Ankara 30 ( lhısusl) _ Ma· 

" ,. ~ ti " Neticede Arnavut vaka· Halide Edibin telgra ı benım mulekdaş kalbımi d. e ya. ı, "et. Yunanı"standa JI ı!•• 1 rıplu· d_erın ve genış b.ır. vıC'aa.n h:ır-'11lt)orsun • diye r.c\•ap \eri) orlar... Halbuki sizler, gençlik • • " !atya hAdlselerlne ismi karışan t sındakinln bit oldullunu ıın- Ahmet Emine yapılan çirkin ralarlığına inanı_nız. Grçmıs. ol- ıuııı.ı Partı·sı' "ıktı" dara rtrrt "ı ı'n · rı.yr..ti ~nı .. ın tıomelını tes,k.·ıı erler ,
11
.
111 

• .,el"iler nerne 
1
• adına ba--•tında düsünulenlcrin ne ılererc uh 1 'c temiz olduklarını 5 fi 1 b"ld" · 6 • ' R n 1 l k t hl " • " lııı lamış ama, yakalamaya dav- teca\'ÜZe ese er mi ı ırır, ya- su~ d11r. en umıml Uıyr.t dılek- ~aallah mes'ut b r te"Jdil~ "Geri .mm mur.a e em z. ~ ıyı;.ı ı,; kan Isparta milletvekil! Sait Bil 

Utar.ak kııdar hafızalarınızı ka~ belmcmeliydiniz. randığı zaman çoktan !cine kın ve tam ~ifa dilerim. lerıyle hurmet ve muhabbet- olarak gelecek seçimde c. H. l'. hı~ dlne. karşı değıldır. \ ıcdan ıtlc bir basın toplantısı yapmı~-
t İçinizde: •Biz lnkılfıplara inanmamı hk· dil rnlerlnlı \'ar. girdiğini gôrmus! Halide Edip leriml tekrarlarım. iktıdara gelir.• hlirriyetı namına vatand~ş _ol· t 
llkılAplara lnanmn or idi seniz ~ irml hcs ~ıldır inanmadığı- Polat REYJIAS * \"u~uf zı,·a Oruç Di"er hatı"plerin de ,•on h'dl· rllirmeğe kalkın, 'iedan hurrıye ır. 

,,,_ • . 't , .. " il S&i' Bll"IC Mil! .·ır··: . 'l' ne: 
'"<l; bir dh·anın dolknukluğıınu nasıl yaptınız? llize .politika Dlyarbalar mılletvekıll Ferı * seler~ temas eden konuşmaların ti namına Tilrk \•icdanını Psaret neğının Malatya Mdiselerlle hit' 
~•Pılorsun• dl ·e saldıranlar, bö~le lıir ' kanaat rllalifırlığını, Alplskendr.rin telırafı Aka Gundiiz'ün telgrafı dan sonra Cumhurbaşkanı ve altında tutmak istıyen hAınler· bır alBkuı olmadı~ını beyan 
ayatıannın en az urte iki inde deum ettirenlerin dl'ha'Jarına lsf an bul Size kar§t işlenen cinayeti bu Çok ilzUldilm. Bilyük geçmiş Başbakana son Balıke~lr hlrlise· le, Mu•lüm;ınız dediklerı halde ederek hllı ettıler Dernefinin 

•caba na ıl bir oıl takacaklardır? gün a\detımde teessfirle oğren- olsun. Çabuk Ariyet dilekleriyle IHi münasebetlle teessOf tel· fsllmi)het~en hhiç haberleri olmı feshedılen Bu>Lik Dnğu Derne~I \ Mu'•ffu"lu"g"'u"nde dim. Fıkir hayatımız için elzem en derin eski dostluklarımı te- graflarının çekilmesıne karar van va sı ra illerle H bunları lle de alAkalı olmadı~ını " in-
i ·ırml br~ ıldanberi )Ukseltilmek i tenen t'scrln biz- olan varlığınızın sıhhatle deva. ~it ederim. Se\·ı;iler verilmiş ,., kongre sona ermis· ı:lzlke kendilerine Alet eden fısah eden bu dernek azaların-
ber Oldu •una hutun meHuıll ·etleriyle inanan insanlar! l\lu- mını temennı· eder ra,·gılarımı Aka Gündu.. tir. Moskoflarla uğra·mak mr.vkiin· 
lkk k •· ı~ ı t d":rol · bl d~ 0 

" '" d dan sekiz, on ki~inin belki ll a .,f, ka~l5edllmt>slnl os .. s eml' ıı; nız r .. uııın pren- N 1 d l sunarım. * C. H. P ..... .. 1 ... .. DiKfLtT S \'E e. Y.iz. Bu mücadelede tsJAmlyet 
Pl ri . e er en ° •' ... b l'Cmİ\'etlerlne ı;irdı~ıni \e halen ~ e ni bWere de\Tederken müsterıhsinlzdlr. Sizler ~eni bir mıc. 1 Diyarbakır milleheklll l"ahn Kemalin .telgrafı KADIKOYDF. Y.\PTIGI . ız.ım dostumuz. taraftarımız \! !ıllı)etçiler Derneğinin memle 
e\'ri.n yaratıcılanydınız. Bizler ise, bu yeni denin akıncıları 1 Ft'rı"t Alplskender l'ıJu""t 

5 
. • t il ·ınlz. TOPL \"'TILAR ıstınatclhımızdır. YapılaC'ak i• oıa • ee sırım ~ e~ Var ' ·' h . . 1. . d ı ketin sek•en muhteıır yerinde su cağız. Birisi Ortodoks, birisi de Ka· • olunuz aziz Y~lman. Dıin C. H. P. Dıkilitaş oca,.ı urrıye 1 vıc ~n namına, s!Aml- beler açtı~ını belirtmiş \e so! 

~ Fakat ne hüzUn \'erici lıir k:ıılerdir ki, mucadeleye atıl- tolik olan iki kadına, din değiş l\lilleh l'kill Zuhtıi a ,.a ema ve KadıkÖj ılçesinde iki siyasi !erine •öyle son vermiştir: ' \' h K 1 
6 yet namına hır kısım \'atandaş ı; 

t ığınıız ilk günde karşımıza inkıl3p dlısmanlan çıkını~tır. BU- tirmek ve İsUımlyeti kabul et· \'elıbeşenin telgrafı * • toplantı yapılmıştır. ları diğer kısı.m .. •leyh_ine tahrik ·- Son zamanlarch memleke 
Uıı hıi nüni ·et \e samiınlvetlmlıle memll'ket meselelerine sa- mek lı;ln başvurdukları İstanbul Basın hürrıyetine yöneltilmis Prof. Ehiıluli J\Iardin'ln telgrafı Dıkılitaş CBeşıkta5) taki tnp ~:~~:k ~:~v:;,~~1;"_,~~eınem'e.eyd"a.an. tin surasında hura;ında hilrri· 
l'ılacağ • · d · t ı ı ı müftilliiğilnde, vm:ıfeli bir hoca, rirkın tecavüzden duyrluğum Memleketin tealisı irin yarım lantıya saat 10 da ba~lanmı•: ~riz Yet hausı içinne imanı fes 'e ... ımıı bir de\Tin arifesın e. ur.ı an ıırsıı ıırının ~o ııınu- h ti d b 1 • ~ ., ~ vermemektir. HLirriueti mahve 
.,.. 

1
• • su nasi a er e u un muştur: nefret 'e teessüril bildirir, acil asırlık kıymetıı· mllcaherlenize alan hatipler iktidar p~rtisinin • ~arıkta am ·n birkaı: zavallı cık llCSmelr.rlnl istemezdik. Ye el!er, emanetlcrı denalan genç den bolse' ıkler hiirriyet taraf-

ıı, ı ·Kısa kollu elbise giyip soka- 1 şifalar dilerim. 7.uhtü Yelibese karşı elim sehıs tarafından gös- takip ettiı!l politika •ı tenkld .. ı. mış~a or:lara ancak acımak IA· ııı l l!er, l~e dnlmn, fnl-ııl6p ılüşm~nıanna karsı )ap:ıe:ıkl.ırı ğa çıkmıyaeaksın. Saçının telle _. terilen mcufur nankrirlilkten misler ~e son defa Mecliste, İn tarlığı yapmak iddiasındadırlar. zım .ı;elir. Bu kabil mevzii hare-l'tUrlaıtrlr. ile baclı~ar.aklarsa, ı.üphenlz olmasın ki, )etisrn her rini erkeklere göstermiyeceksln. J\laniı;a lliillt'hekiJI duyduğum elem &onsuzdur. n.~. onU ile Menderes arasında cerfl!· :'l~em~ekl!timizde rlindarlık $ekli ketlerı memleketşilmul bır ir-
'to rı. nesli, kr.nıllnılen önce yasamıs olanlann kabahntlarını Kocandan başka bir erkeğin eli· Hamdullah Sunhinin telgrafı ima sı)aneti Samadaniyede bu- yan eden münakaşalara temıı• 8 tın a Moskoflar iı;ın çalışan tical hareketin mevcudi)etine 

lal kolay affetmbece:ktlr. ni tutmı.vacaksın. Evine kocanın ıunmaları temennı"sı·,·ıe .. cı"l cifa- edt'rek, bu mevzudaki göril;Je. b_ed_bahtlar da vicdJ'l hürri~etinı delil ııdı!etmek hltalı olur.• Feci teşebbüsiln, memleketi • " ~ 
1 btr nugun hepimiz, )a anmasını dusünmek dııhi korkunç olan arkadaşları gelince onların ya- kalem hizmetinizden mahrum bı. tar dılerim. EbiiluU Marılin r ni ifade etmişlerdir. 

r- de\ı-in hortlama kı\Tanıslarını enıli5e3 le se3Tetmekte3lı... nında oturarak ncfi~lerlni tah- rakacak bir netice vermemesi. * 
1 
Kadıköy ilçesindeki siy ast top 

"<ttrab1m1 .. son uulur'.. .. rlk etmiyeceksin. Calgı dinle· . Adnan Adı,·arın tel"rafı ııntı: l'ıfalatyada rereyan ede:ı .. b bü) ilk tesellimizdır. Sıhhatınız, ., il . 
'rurk lnkıl hına sadakat irin and iren in anlar: mck, dans etmek, en üyük kA· dl Ge"mlc olsun. Acil ı;ifalar. m es~ıf tecaviiz hldisesiyJe a:A 
S ' flrllktir. Bunlardan haza içti- en kalbi temennim r. ~ " • kalı olarak, •Fikir \'e EÖl hılrri lıJe~e ":ıru,oruz• - il . .s. Tanrıo-··er Adnan Adınr 

• " " · nap edeceksin. Tırnaklarını u- • yetine karşı yapılan hareketier• 
t• \'arattığınız: e erin lıo.bzına dolanan kanlı elleri okşama- zatmıvacaksın. Tanıdığın bir er 'Jıl. * mPvzuunda yapılmıştır. 
~ h61• 'I ı b 1 d ,.. ı · O .... · K"" inin telgrafı :-ı.·amık Zeki Aralın telgrafı tu " de\'8m edecek misiniz?... i rm eş yı dır Ot;nı u- kekle sokakta karşılaşırsan 0 • sman .,urı on Toplantıyı ıçen, C. H. p Ka 

1111 ııu fikirlerimize i~lediğiniz fnnnışlann bir sarsata olı111ğu- nun yüzüne bakmıyacaksın. Er- Fıkir hürriyetine tahammül- Acil §ifalar dılerim. dıköy ilçe baskanı arnkııt Mııiıı 
h 10Yleyenle.ri hfıli konuşturacak mısınız?.. . \'e hıiIA onlar kekle toka etmenin en büyUk süzlUğ!in } eni bir tezahuriı ola· Xıımık Zeki Aral Küley: 
lı •)'kırdıkça izler susacak mısınız? . .. Geç kalınıyor . . . Geı: ka- gUnah olduğunu kabul edecek-. rak uğradığınız ağır te<'a\'iizü "1- • Balıkesir Ye ~1a!atyadaki le 
)'orııunıız... sin.• nefretle karşılayan :\Iillet Parti. \'edat Jliedim Tôrün tl']zrafı ca\'üıler, mul\.adde~ haklarım . r.a 

r 1\ubilhlann basları. ı;ınkların uçlarına geçlrllnıl •kanlı si, size ldl ~ifalar temenni eder. Gecmi§ olsun \'edat Tor karşı yapıl.an t,.rtipli tecavüzlar 
tııer 1 1 Saygılarımla . * d" R• nl f ili · ı~ ala) fannın• hasreti ile kal9ler ndc ~en bir leneıncn Tavcanlıda M"lliyetçiler ır. a arın a trı ne ı1ınaı\ 

.. la T 
1 

lUillet Partisi Gent'l ba~kanı Bedia l\lunhhıdln telırafı Cl".7ıtlarını Çf'keceklerdir?, dı>· 
•U nının kAbusunu ta~ıranlart her geren gıin biraz daha rnh- Vekili Osman Suri Koni Acil &ifalar dılerim. ıniş ve D. P . iktidarının ıç pnlı· 

tıı ·orJar... Derneğinin bir . şubesi * Bt>ılla l\luı ''"h'.l 
" tikasını •ııevşek• olarak vıısır 

eç kalmamalısınız... telgrafı gelen tPlgrafı .rı.us. us BAŞ\" \ZISI 

, Defterdar, Hereke ve Merinos 
Fabrikalarmın 1953 yıh imalatı için 

sipariş ahnacakhr 
Yünlu f.tbrikalarımızın 1953 yılında yapacakları ma· 

mullerin ba~lantı yapılmak suretile satısını ba$lanılacaktır. 
Fabrika satış fiatile mal ılabılmek için >apılacak bağ

lantılar her fabrika mamulünde 300.000 liradıın ba~lar ve 
en çok 700.000 liralık hadde biter. 

AIAkadarların: naha fazla iz.abat almak ve şartnameyi 
glirmek ve teminatlarını yatırarak teklıflerlni vermek Uze. 
rt l~/12/952 pazartesi gilnil uııt 16 ya kadar müessesemiz 
~ unlü şubesi mildilrluğüne müracaatları rica olunur. 

Müessesemiz bağlantı) ı yapıp yapmamakta serbesttir. 

~eç kalınmamıılı... 

1 

açıldı Cezaellerl umum mudürunlin Dosdoğnı'nun l\eı ·orktaıı ıandırmıştır. 
\• Artık fiklrlerimizdekl •isyan• damarlanmıza )Ürüyor. · Tavşanlı 30 (Hususi) - Tav- Size atılan kurşun, b!ltiln fi- Müessif haberi bu.:un duy. Dilnkü • Ulus• ta Hıi~eyio Ctı 
b~ heııimlz temenni edhoruı: •Kanlı fener alaylar biıfm se· şanlıda bugün l\lilliyetiçler Der· kir adamlarının yUreğine değ- dum. Yalman ailesinin üzüntü- hıt Yalçın, irticaa d ıir bır ı,:ı , Sümerbank 1

""' "''>•••l•n••• ,,..ı ....... •• ' ·· CAN KrnAç ı~~~~!~ ~J;.~~b~~tah~~~~~·~:f ~~;; ~:'~!!Zıi"E:,•!:r'~;. .... :~~~ ri::;~•:'~,!~:ı::I!\': •H•· ~:,• .~';~~:~~;:\,,'!;':~~~ ;;, Alım ve Satım Müessemi 

(18581) 
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( İKTİSAT vE PİYASA ] 
Haflahk piyasa durumu 

· Geçen haftaki yazımızda \·er- dı ve içinden çıkılamaz bir hale rt: 
gi kaçakçılıklanna temas etmiş geldi ki, nihayet bundan vazge- r 
\'C buna rnlıni olmak için tatbi- çip \•erginin gözden geçirilmesi ' RSA. kınin birinci planda tutulması için )"eni bir komisyon kunılma
gercken hususattan bahsebniş- sı lazım geldi. 
tık. Bu arada muamele \"ergisi- 1949 da girişilen f P~ebbilse a
nin \ergi kaçakçılığında büyük it rapor, ıimdi kimbilir nerclcr
bir rol oynadığını belirterek bu de uyumaktadır. 
\'erginin rasyonal bir şekle so- Maliyenin muamele vergisini 
kulması lazım geldiğine kısaca l· ıslah maksadiyle girişmis oldu-
6aret etmiştik. 1 ğu teşebbüslerin neticesi maale 

Halta sonuna do~ Tfoaret sef hiç de istenildfü gibi çık
Odası meclisinde muamele \"er- mamakta ve neticede verginin 
sisi hakkında taliye Bakanlı!;ı- biraz daha ağırla§tığı, biraz da
na sunulacak olan rapor görü- ha teşmil edildiği göze çarpmak-
5uldü \'e Ticaret Odasının muh- tadır. 
telıf meslek heyetlerinin müta- Binaenaleyh \·ere;iyi ra yo:ıeı 
llıalarını ihtiva eden bu seniş hale ı;etirmek karariyle ise bas 
etüt son bir defa gözden geçi- lamak JAzımdır. Yoksa her tadil 
ııldi. Gerek bir evvelki yazımız- teşebbüsünde vergiden muaf tu 
da temas edilmesi, gerekse ge- tulan maddelerin bir kısmına 
çen hafta içinde en ziyade göıe ,·ergi tahmil edilecek olursa bu 
çarpan hadise olması dolayısiyle isin sonu gelmlyecektir. 
muamele vergisinin hangi ba- Muamele vergisinin sadece it 
kımlardan zararlı olduğunu ve hallıttan alınması yegfıne çıkar 
ne şekilde tMili gerektiğini kı- yoldur. Bu suretle hayatın göz-
6aca incelemek istiyoruz. le görülür bir şekilde ucuılaına-

Muamele vergisi ilk ihdas e- sı kabil olacak, sanayi inki~af e· 
dıldiği zaman bile maliyeciler ta decek \'e gelir \:er,::-isi tahsiliıtı
rafından, kısa bir müddet son- nın çok artacağı görülecektir. 
ra tatbik edilmesinden vazgeçe- İmaltıttan alınan muamı>le ver 
ccğiz, teselli Ye vaatleri ile ka- gisi yekünu takribi olarak 100 
nunlaşmıstır. milyon lira ch-anndadır. 

Daha ihdas edilirken bu kabil Bunun epeyce büyük bir kıs-
~'Umusatıeı liıflara ihtiyaç gös- mını iktısadi de,·let tesekklilleri 
teren bu verginin faydasına ha- vermektedir. a~Tıca ve~i tabak 
ı.ırlayanların da inanmadıkları kuk n tahsilatı için yapılan mas 
anlaşılıyor. raflar da illıve edilecek olursa, 

Hakikaten de öyle olmu~, mu- imalittan muamele \·ergisi alın
amele 'ergisi bizim memleketin maınakla hazinenin edeceği za
lktısadiyatı üzerine bir ktıbus gi rar yarı yarıya azalacaktır. 
bi çokmüştür. Buna mukabil hayat uruila-
Bır memleketin e~onomlsinin yacak, islihllık artacak \e sa-

fnkişafı, ziraati ıle sana· nayiimiz inkişaf edecektir. Bil-
yii ayni tempo i'e yı.i· tün bunlar gelir vergisi randıma 
rurse mümkün olabilir. _Zira nını arttıracağı için muamele 
alimiz. bilhassa uıı son bırkaç \"ergisinden husule gelen açık, 
r;ene içinde dev adımlan ile i- faı.laslyle kapatılmış olacaktır. 
lcrlemektedir. Maamafih, imaUttan muamele 

Buna mukabil sanayiimiz ço- vergisi kaldınlmayac.aksa, -bu
rak arazideki ağaçlar gibi kısl.1' günkü cereyan onu göstermek
' c mariz bir mahb et arzetmek- tedir- ıarurl ihtiyaç maddele
tedır. . . rinden en az:, lüks eşyadan ise 

Bılhassa kuvvel muharrıkesı daha çok vergi almak yoluna gi
lkı beygırdcn aşağı olan veya dilmeli Ye müstehlik ı;ınıfın bi
dörtten az işçi çalıştıran sanayi raz ferahlaması imkanlan araş
mıicsseselerinden \'ergi alınma- tırılmalıdır. 
ması, sanayiimizln gelis!"~~i im- Ayrıca formalitelerin hafifleş 
kAnlar1 şô;,·Je dursun türlu mu- tirilmesi de birinci plAnda gel
\ azaalarla büyük tesislerin bile mcsi lfınm olan hususattandır. 
parçalanmasını intaç etmekte- Herhalde muamele 'ergisini 
dır. t1dil etmek maksadiyle i~e girl-

Bu şekildeki ga~rimc.,ml yolla ıip, btisbütUn teşmil etmek, hiç 
ra tevessül edılcrek yapılan re- de çıkar bir yol olmasa gcrek
kabetler hazinenin gelir ve.rgisl tir. 
bakımından da zararını mucıp ol TAil\'İL 
maktadır. fİYA'fLAHI 

İş sad!!ce bununla kalmayıp 
muamele \ergisi bakımından ta 
bıatiyle hiç bir muvazaa yapma
ı;ına imk~n olmayan ikllsadl dev 
let tesekkiı.llerinin emsali husu
ı;t mucsseselcr muvacehesinde 
hep zarar eder durumda olma
larına yol açmaktadır. 

Hazine bu bakımdan da bll
~ ıik zararlara uğramaktadır. Ba· 
zı cıns imaltltta yüzde 30 a ka
dar yükselen muamele vergisi· 
nın hayatı ne kadar pahalıla~tır 
dı~ı da gözden kaçmam:ılıdır. 

Iste gerek bu anlııttıklarımız 
gerekse daha akla gelmeyen bir 
çok mahzurları, muamele vergi
sinin kaldırılmasını, veya kald • 
rılmayacaksa -kaldınlamay cak 
fia diyoruz. çfinkü maliyenin kal 
dınlma yoluna gittiğini belirten 
bir emare görtilemcmektedir
makul bir şekilde tftdil cdilme
sınl, kaçınılması çok kötü neti· 
celcr doğuran bir lüzum halinde 
ortaya koymaktadır. 
Yukarıda dıı bahsettiğimiz gi

bi. muamele 'iergisi daha ihdas 
edildiği zaman bıle muvakkat 
hır , ergi olarak vasıflandınlmıs 
tı. Bu tema~ ili -tat bık edilme
mekle beraber- her zaman his
sedıldi ve •;u ~ol da birçok le· 
eebbüsler de lapıldı. 

Cumartesi gunU kambi) o bor
usındakl tah\illerin kapanış f.i. 
yatları aşağıda gösterilml~tir. 

% 5 faizli D. D. Y. I. K. V. 
113.50 liradan, 

% '1 r.ı. :M. ıv. 25.33 liradan 
muamele görmüştür. 

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

Ciullringf'n Tnfaradlint 
Gullriugen/ İSVEÇ 
.Memleketimizin iklimine uy-

gun ah~ap evler imll ettiğini ve 
ilgililerle temasa geçmek istedi
Clnl bildirmektedir. 

Cltadel Color and Chemical 
Corporatlon 

154 Nassuu Street 
?'\ew York :48. N. Y./ U. S. A. 
Amerikan kimyevi madde ve 

llAçlarını ithal edecek firmalar
la temasa ı;eçmek istiyorlar. 

Creulz and Co. 
E planade 46 • 47 
Hamburg 36/ AL IASYA 
Endüstri için kimye\1 ham 

madde, makine ve aletler, her 
nevi demir e~a ithallıtçıları ile 
temas etmek istiyorlar. 

fSTASBUL BORSAS~'L'l 
29 Kasım 1952 Cumartesi 

Sttr~ıı • • 7$7.SO 
ıoo Dolar ::s:ı '282.-
100 Franm Fnııtı o.ıo 0.80 

100 Llnt U.80 U.80 
ıoo fnfcn Fraııp ıı,.03 11,.03 

100 nortıı '13.68.ı&O '78.118.4.0 

100 Rel~lkı. fnııtı 5.60 5.110 

ıoo Dnhml 1.8711 1.8711 

100 Cel.:oılOTal< kur. 5.50 5.50 

ıoo tınc Kur. M.12.SO 54.12.50 

ESHAl\l \"E TAHVİLAT 
% 7 Fı\iZJ,İ TAHVİLLER 

EıTas - !:mınım I '22 2S 
Sını - l:r:nrum :: 7 :?Z.25 
19'1 DemlrTo'n I :,.ıs 

lP~2 Dım ryıılıı lI :?S 10 
?J t }' dafaa 111 2~ 65 
llıl ı llı.:da!aa 1 :?4 00 
ı ı l :Mudafaa II 25.00 

:ı.•nır lluda!aa llI : 5.llO 
)! illl :M udafaa iV 2 5. 60 
ZlrAnt Baııhsı I 22 30 
19S2 Ziraat B. lI 114..SO 

'!~ 6 FAİZLİ TABl·iı.t,ER 
19Sl D. !'olu TI 118.~0 

:ı:::aıbnma l 113 SO 
:ı:::a!lrnıma JI l 13 SO 
K'albııma llI 113.BO 
ıoıs tahTIII ıı 11 ~.so 
lO&S btlkraıı l ll'l.80 
ıgsz z.nat B. lT 114.f;O 

~~ 5 FAİZLİ TAHviJ.LER 
Erpal :s.oo 
,ı.,..~ı,..•r 1 o 2.ı.2s 

1ha~lı ll. lla4afaa 24 ıo 
:llı:n:ıılycll uı D t"o'ıı tv 112.75 
11rn.ııı~tl on D.!'olıı V ııs 50 
lı>r.ı TahT i 100;0 
JOS2 Z. B. 111 103.SO 
1!132 Ziraat D. l V 103 20 

%4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 
19411 T.Un·lll 1C4 00 

B,\.l\ı"KA DİSSELERİ 
Me:lru naıı.k :ııı 00 
ta Baıı\:aıı N. 3S 90 

!'apı Xrrdl B. 1115 
T. 'nearet :e. s •o 
Arılaıı Cımeato 83 00 
Sark De: rmenlerl 211 SO 
O•ınaıılı B. "2 t)O 

Garaııtl Banlı:. 115.00 
Obtır:as1oıı .lııd 140.00 
'Ö Ilı) h!sse And 84 50 

PARİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

c n x o altın 40• nno l'R. 
(il) Doh• 4.02 l'R. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLI::.'P. 

St•zlin London l :20 ı:·o 
Sttrllıı efektif 1100 1120 
Dolar •l•kl f " il ıtııo 
Dolar tl•lc•it 460 4(12 
Dolar };". Y. 4 ~ 4 il 
İ1Tıçn Fr. 1 1 1 l 'l 

BORSA nARİCİ ALTIN 
FİATLARI 

Cııınlıurlrrt 3').6n sıı 70 
n~at 45.00 48.10 
n•ot Elıa 1 
Hamit 
Vahit 
.Az!% 
Gıılıfoı HoU.ııib 

ı ıız!lli Unu 
hını:z V ıktor7a 

'340 
41.SO 
311.40 
39:?0 
ll!! 45 
51.00 
sı.so 

'3.SO 
41.40 
80.50 
so.:ıo 
ss r;o 
S:Z.00 
Sl.60 

• ·apol7oıı 4000 •025 
B. Roros u.ıo 'ı.:o 
1nltn FraııP 4.1 20 41.40 

KÜLÇE AL'I~ FiATLARI 
D@811ssa sn so:ı 
l!tkslh 600 605 
S!t!ıdart SllO Slll 
y e:ll (1 ooo mııı.T S90 sn 

ALTL'll BEŞiBhUJKLER 
Onmhnrtrct 108.00 200.00 

163.00 t:65.00 
ıııo.oo nıs.oo 

Jlamlt 
Al!ı 

Vahit 

290 00 202.00 
26i00 2111100 
26l.OO 281100 

D. U. A. A!anıı ............................... 
.Aktiecelskabet <:arco 
Dr. Tvaergade 23 
Kobenham K. d./ DAI'\llUAR· 

KA. 
:Meyan balı ihracatçıları ile te

masa geçmek istiyorlar. 

En son 1949 d:ı bir komisyon 
kuruldu ve verginin rasyoneı bir 
şekle sokulması için çalışmalara 
başlan~ Fakat iş o kadar uza- 29.11.1952 

1 hr a Ca t durumu 
28 kasım cuma gUnU Ticaret 

Odasından P. O. B. 833111 lira 
değerinde 23 adet menşe §eha
detnamcsi alınmı~tır. 
Alınan me.nşe 6ehadclnamele

rıne göre, Birleşik Amerika}"a 
3236 lira değerinde 1156 Kilo
gram torik lakerdası 1589 lira 
değerinde 1020 kılogram sebze 
konscnesi, 5845 lira değerinde 
20320 kilogram =- fin. 

A\'usturyaya 15959 lira değe-
rinde 4i9 kllogra bağırsak, 

lngiltcreye 37464 lira değerin 
de 17440 kilogram iç fındık, 
387.544 lira de!\erinde 78696 ki
logram tiftik, 

Is'< içrcye 1736 lıra değerinde 
60 adet çalpara, 

isveçe 21460 Ura değerinde 
1784 kilogram halı, 74950 lira 
değerinde 32582 kilogram )'a
pağı, 

italyaya 9843 lira değarinde 
10 ton balıkyağı, 

Kanadaya 300 lira değerinde 
60 kilogram kaşar peyniri, 162 
lıra değerinde 49 kilogram beyaz 
peynir, 98 lira değerinde 26 ki
Jdgram zeytinyağı, 

l\lacaristana 133 bin lira değe
rinde 100 ton kendir tohumu. 

Yugoslavyaya 87654 Iinı değe
rınde 42500 kilogram iç fındık 
ihraç edıleceği anlaşılmaktadır. 

SATIŞLAR: 

BuJ!day yumuşak lüks dokme Kılosu 36 33 
Buğday sert 31.-
Akdarı 
Mercimek yeşil ÇU\'allı 
Mercimek kınnızı kabuklu 
Susam 
Keten tohumu 
Kendir tohumu 
~p • 
Nohut sıra dökme 
Fındlk iç tombul 
Un 79-81 rand. 
Un 65-75 rand. 
Razmol 
Kepek 
Pirinç Gazlfere 
Pirinç kırık 
Pirinç Maratelli 
Beyaz peynir tam yağlu 
Beyaz peynir yağlı 
Beyaz peynir ) anm ya~lı 
Kaşar peynir yağlı Trakya 
Kaşar peynir yağlı Anadolu 
Pamukyağı Rafine tenekeli 
Pamukyağı Rafine çıplak • • 
Sadeya • Urfa eritilmiş a 

Sadeyağ Ardahan tuzlu ~ 
Sadeyağ Diyarbakır eritilmiş 
Sadeyağ Ardahan eritilmiş 
Keçi derisi tuzlu kunı kasap • 
Sı~ır derisi salamura kasap 
Koyun derisi yağ a 

Tiftik sıra standart • 
Tiftik naturel • 

21.-
53.-
39.-

106.-
59.60 
75.-
56.-
30.-

1925 
2613.-
3300 

15.-
14 5 

103 
20 

100.-
3450.-
3000.-
3150 
3~0.-
320.-
165.-
158 
700 
450.-
590 
590 
165 
130 
460 
490 
510 

Kunıs 

• 

55.-

193 
3900.- ~ 

• 
40 

3700 
3500 

• 
360 9 

3:10 
175 • 

a 

• 
470 • 

• 

• 
• 
• , 
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Galatasaray, fenerbahçe • 
1 

dün O - O berabe e ka 1 

Maç .çok durgun 
Fenere nazaran 

ve sönük 
daha 

geçti. 
bir üstün 

Sarı - Kırmızılıl r 
oyun cıkardılar _, 

./J 
n ün, bilet tedarik edememiş " 

birçok kimse ·Allahını ı;e. 
Yen bana bir bilet bulsun• di
ye ötekine berikine başvurur· 
ken biletlerini evvelden cebi
ne yerle,stirmiş olanlar da •be
ni seven stadyomda bulsun. di
yerek erken saatlerde Dolma· 
bahçeye akın etmeğe başlamış
lardı. 

Fenerbahçe, senelerdenberi 
ilk defa Beşiktaşı mağlup e
dince, ezell ve ebedi iki rakl· 
bin, Fenerbahçe ile Galatasıt· 
rayın, aralarında yapacakları 
maç da müstesna bir ehemmi- ııayıı_,ttoıır 

yet kazanmıştı. 
Maç saati geldiği zaman, 

stadyomu 30.000 e yakın se
yirci ağız ağza doldurmu5tu. 

Nihayet takımlar, taraftarla
rının çılgınca alkışları arasın
da şu kadrolarla sahada yer al 
dılar: 

Fenerbahçc: Salahattin 
Kamil, J\tiljdat - Nedim, :\fe· 
lih, Akgün - Fikret, ?ıt. Ali, 
Feridun, Burhan, Abdullah. 

Galatasaray: Tur.;ay - Na· 
el, Necmi - Ali, Doğan, Ro
ber - 1 fendiyar, Hiiseyln, 
Reha, Muzaffer, Bülent. 

Hakem: Ankaradan J<'aık 
Gökay. Yan hakemleri de An
karadan. 

Osun çok sliratli baııladı. Fe
nerin baskılı oyunu nc,ınd da· 
kıkada neredeyse Fener lehine 
bir golle milk8fatlanaca!<~ı. Sc 
klzinci dakikada Fener kaic
sine kadar soh\llan Naci ço!~ sı 
kı bir ~ut çekmekle beraber 

G.Saray • F.Cahçc maçında Turgay kornerden ıelen topu yumrukla uzaklaştırıyor. 

~inin atlattığı hafif hir lehli· 
kcdcn başka ehemmi) cUi hir 
hfıdi e olmadı. İki taraf bece
rıkslzlikte !ıdcta ~ arı~tılar. 

Dün Adalet, B. Sporu 3-0; 
İ. Spor, K. Paşayı 1-O yendi 

----~ 

! Dünkü 
Macın 

' 

T ki i 
Ekseriya bö)le olur .. Hafta· 

!arca merakla, heyecanla bekle· 
qiğiniz şeyle karşılaşır, fakat 
bir an içinde hayal sukutunıı 
uğrarsınız. 

DUnkil Fenerbahçe - Galata· 
saray maçı da böyle oldu ve bir 
çok seyirciler staddan tatmin 
edilmemiş bir halde ayrıldı· 
!ar. 

Ama Galatasaray - Fenerbah· 
çe maçlarında hAkim olan ha· 
vayı bilenler için, bu gelişi ı::~· 
zel tempo bir hususiyet tcşkıl 
etmemiştir. 

Dünkü maç, tckr.ik bakımdan 
ı;ayetle düşüktü. Bir Gnlatasa· 
ray - Fener.bahçe karşılaşması 
olmasına rağmen heyecan ba
kımından da sönüktU. 

iki takım da bastan sona ka· 
dar ı:ozii kapalı, neticesiz bir 
çekişme halınde bocalayıp dur· 
dular Kısaca, Fcnerbahçe • Br.· 
siktas yeyn Galatasaray • Beşi.~· 
taş maçlaı;ında gördüğUmUZ 
hareket ve mücadelenin dun 
yarısını dahi göremedık di)•ebl· 
lıriz. 

İlk deuenin on beş dakika· 
sınna Fenerbahçe biraz goz d~ 
duru\·tı iclı Fakat on beşın 

kaleyi tutturamadı. On ikinci Otuz rlorduncü dakik:ıda Ga 
dakilı:a<la Gıılat.a arayı'."! orta· l;>tasarayın soldan orta)a inti
clan bir hür.ıınııı epey tr.hlıkr kal eden güzrl bir hüc~ımund;ı 
yarattı \e bu korncıle :ıtl:ıtıl· Sr.liıhattm zamanında bır atı· 

eh. On iiçiınciı dakikada Fi kı-l'· ıı~ı .. bir gole mimi oldu. Otıız 
tin karşısındaki üç .ı.\'nııt·ıı.ı:ıı altıncı dakikada Galat:ısar:' 
blrrr birer atlat.arak y:ır3tııt:ı k .. lesi. çok ciddi bir tehlike a~ 
tehlıke kornerle b~rta:-af edil· 1 ttı. Kırk birinci dakik ad 3 Gıı 
di. latasaray aleyhine güz 1 çetilP!t 

dakıkad:ın sonr:ı maç devre so-
Her iki karşılaşma çekişmeli ve zevkli nuna kadar karşılıktı ~cıisi gil· 

zel bir didınme halındc geçti. 

İlk on beş dakikanın ~Pkizin 
de 1"en<'rhahçe, yedisınde G:ı
latasaray hakimdi. 

On sekizinci dakikada Srllı· 
hattın güzel bir kıırtaıış ~aptı. 
Yırmi ikinci dakikada sağdan 
fikretin çektif;i kornerde Tur
gay topıı yıımnıkla uzaklııştır 
mağa muvaffak oUu. Yirmi 
dördüncü dakikada Galatas:uay 
aleyhine oı·t:ıdan Fikretin giı. 
:ıcl çektiği frikik kalenin al 
tistündcn a\'utla neticelendi. 

tkınci on beş dakika tama
mıle müte\·atin geçti. 

Otuz ikinci dakikada Abdııl· 
lahın soldan şandelinde giizel 
bir kurtarış yaptı. Hemen ar· 
kasından SalA!ıattin topu yum 
ı-ukla uzaklaştırmak zonı nda 
kaldı. Otuz dördüncü dakikada 
Fener aleyhine sağdln çekılcn 
frikikle Sa!Ahattin yJne başarı
lı bir kurtarış yaptı. Kırk ii
çllncU dakikada Fenerin sağ
dan bir hucumunda Galatasa
ray kalesi ciddi bir tehlilte :ıt
lattı. Nıhayet devre say:sıı; ok· 
rak beraberlikle bitti. 

Son on beş daklk1nın ~eki· 
zinde J<'enerbahçe, yedisinde 
Galatasaray lı3kinı O)'nadı. Pöy 
lelıkle ilk devrede F'.!nP:-!:ı Ga 
latasaraya hlkimiyet üstünlü
ğü iki dakikadan ibaret ıalıiı. 
Oyun onuncu dakikadan itibJ· 
ren sliratini hayli kaybetti. 

* • lkınd de~·ren in ilk beş da. 
kıkasında mfıtcvazin ve iki ta
raf için tehlikesiz bir oyundan 
sonra Fcnerbahçe birdenbire 
tempo)tı hızlandırdı \'e Galata
saray kalesini tazyike başlarlı. 
Yedinci c.lakikada Turgay ileri 
uçarak mükemmel bir kurtarış 
yaptı. On birinci dakikada Fik· 
relin Galatasaray aleyhine çek 
tiğl frikikte top Adeta direği 
yalıyarak avuta gitti. \ıalatasa
ray ancak on dörduneü dakika
da Reha vasıtasile güzel ı,;r 
hucum yaptı, fakat bu hücum 
neticesiz kaldı. 

lkinrl devrenin ilk on be:ı 
dakikasının on bir dakikasın
da Fenerbahçe, dört dakikasın 
da Galatasaray hakimdi. Fene
rin hakimiyeti sırasında Gala
tasaray beş altı dakika Adela 
paniğe uğradı. 

Dokuz dakikası Galatasara
yın altı dakikası Fenerbahçe· 
nin hAkim oynadığı ikinci on 
beş nakikadıt Galatasaray k:tle· 

bir şekilde cereyan etti İkinci deHcde. ilk on bcŞ 

bir rrikiki Turgay miikrnımel 
hir plonjonla önledi. Kıı·k ü 
~iincü dakikada iyi :nr hüc•ı".11 
y:ıpan lsfendiyctr top~ı denurke 
vaziyetteki Rehaya verec!'ğinc 
Sa!Ahatlinin elınc ııtnmida mü
l,cmınel bir s:ıı fırsatı kaçırdı. 
Rıraz sonra oy~n O • O b~•:ıbcr 
Jikle bittı. 

Oyunun son on be~ d:ıkıkası 
tı:mamile mütevazin ı:eçti. Btl· 
tun maçta Fencrl.,ıhçcnn üs
tUn hakimiyetı b"S cjakı:od.ın 
ibaret kaldı. İki tar:ıf müdafaa. 
sının gayretli oyıın:al"llıa nıu
k:ı\J:~ hücum .tıaıh. ı ıamam;ıe 
h< t.riksizd i. 

.\, Balıtİ\'.'r 

Dun Şeref stadınöa 11.30 da 
\dalet ile BC'yoğlu<p.>r kar ılas

t lc.r. İki takı ·11 ~ll~le b;reı 
kadro ile saha,·a ::ıknıışıardı: 

Adalet: · Erdoğ:ı;ı - f"ah. i, 
Salim - Orhan, Halil, Rah
mi - Halit, ErJI, S:ılahattin, 
Erol, Salim. 

Ileyoğluspor: I:ır1rnçcı~i -
Bcharoğlu, Çiçepulo' - H(;m· 

zi, Manıli, Mustafa - Y.ıf.ı, Kad 
ri, 'iko, Koçis, KJrnik. 

Hakem: Saltıhattin Pural. 
Devre, kar~ılıklı hıicuml:ırla 

b~sladı ve çekişmeli bir ce. e· 
) an takjp etti. Bü!uı1 gııyrelie· 
rine rağmen iki ta:um dı gill 
çıkaramadı. 

Devre O - O sona erdi. 
İkinci devrede, Adaletliler 

dnha goz dolduru~u idıler. On 

Turga)ın bir kurtarı§ı 

Profesyonel Lig Maç lan -
Puvan · Cetveli 

TAK J l\I LA R l\l. G. B. l\I. A. Y. P. 

.FEl\'ERBAHÇE 9 8 1 24 4 17 
BEŞİKTAŞ 9 6 1 2 35 15 13 
GALATASARAY 9 5 3 l 15 8 13 
VEFA 9 4 2 3 18 13 10 
KASI:IIP AŞA 9 4 2 3 15 13 lo 
İSTANBULSPOR 9 3 3 3 17 15 9 
BEYKOZ 9 2 3 4 10 12 7 
ADALET 9 3 1 s 12 15 7 
BEYOliLUSPOR 9 1 2 6 7 22 4 
EMNİYF.T 9 9 36 

yedinci dakikada 11.ılıt , Beyoğ- dakika Fenerbahçe, Galata arııY 
luspor kalecisinin nldtsız çıkı mUdafaasını adam akıllı bastır· 
~ından istifade ed.:ırcl( Adalete dı. ı~aknt Fener hlıcum hattı 
bir gol kazandırdı. bu baskıdan istifade edemh·~· 

Üç dakika sonra Ja o::aflatı cck kadar boıuktu. Sarı · Jncı· 
c;ola ı::eçen bir lılirıımda S:ıJinı \'ert diln b:ışta Mehmet Ali ol· 
ikinci ğolü yaptı. n;ıak lizere Fener hiıcum hattı 

Adaletliler 2 / 0 galip v:ızl- çok becerik ız bir oyun o;nadı. 
yete geçince ralut oynıımağa Bir buçuk saat içinde Turga)l~ 
başladılar. Son dakik1l:ırda Ha mUd:ıfaa etliği kale~e tek şU 
lil. üçlincü Adalet goliinii de d:ıhi atılmadı Fener muhaclın· 
çıkıırdı ,.e maç 3/ 0 adaletin teri sıınki sut atmamak hus:!· 
.':alibiyeti ile neticelenui. sıında birbirleriyle yansır gı· 
lstanbulspor • Kasımpaşa bıydilcr. Herhalde antrenorlcl"I 

Diin Fener startınd:ı saııt hücum h:ıttının lıu noks.ınlı~ı-
11.30 da istanbulspor ile Ka nı göremiyor. 
:.ımpaşa oynadılar. Muavin hattına «elince: bU 

t. Spor: O:.ınan - Salın, Me rada da Akı.:un son maçıard3 
tin - Alaettin, Merih, Kasım - bir alem oldu. Bir tek topu elli 
Yılmaz, Aydemir, Temel, i\!i- hi muhaclmlerinc ulastırıns~ı 
ron, Halük. beceremiyor.. verdiğı kısacı~ 

K. Paşa: Mehmet - Kenan, paslar d:ıima rnkip muavın h: 
Ali - İsmail, Çetin. Necdet - tının ayağında kalı) or.. JH' c 
Tayyar, Dursun, :Uisbah, I\e- Mehmet Ali ile yanyanıı l?eıııı· 
jat. Kayhan. re tamam .. Aynı hat ti tUn~~ 

Hakem: Sulhi Garan. karşılıklı kısa vuruşlarla blrb 
SUratli başlıyan devrenin he. lcrine ikram ettikleri topu, ra· 

men altıncı dakikasında Ka· kip oyuncular rahatça kapı,e: 
sımpaşa,lılar bir penaltı kaçır· rlyorlar. Nitekim dün hep b6) 
dılar. 

D . b d k" k le oldu. ... 
evrenın un an sonra ·ı ıs llclc bir aralık 1\Amılin sa" 

mı karşılıklı bir mücadele ha· trfora alınması aaribclerın ~ahC 
linde devam etti. İki takım da b 

gol çıkaramadılar \'e bu arada seri ıdi. r . ·i 
birkaç güzel fırsat kaçırdılar. Fcnerbah"e t1l.ımında en 1Y, 

nevre o . o bitti. ovuncu Nedimdi FenrrbaM 
İkinci devrede oyun çok çe- dtln normal bır o unla m ı;ı k•· 

kismell oldu. İki takım da gol zanabilirdl fakat az kaldı kil)'· 

çıkarabilmek için bUtün ener· bedccekti ğa 
jl ini ortaya koymuştu. Bu tempo ile ş:ımpi)onlu 

Devrenin ortaların•la Ayrte- ulaşmaları çok güçUir .. 
ıtı• 

mir İstanbulspora bir gol ka- Gal:ıtıısarııya gelince: dııtt., 
d d "k• ı' dC• zan ır ı. nık bir oyun oynadı .. I _ınc d' 

Bu gol oyunun fek golü ol· renin ilk 011 beş dakıkasın o· 
du ve ma~ l -O İstanbulspo- muavin hattının ortad ın v~kctt 
run galibiyeti ile neticelendi. !usu Galatasaravı mağJübı) l"k 

Dünkü amatör birinci gölUrürdU. Sahadan h::!• abcr 1c
le çıktılarsa. bunu FencrbahC 

8 küme masları ııln becC'rikslz hucum h:ıttıllo· 
Dün sabah Seref stadında A· ve Turgayın birkaç giizd J1l 

dalet • Defterdar amatörleri a- rlahalcsine medyundurlar. ıf 
rasındaki maçı 3 • O Adalet ka· Fcnerbııhçe\'e nazaran ıııY1 • zanmıştır. ı:ıörUn<'n Galatasaray takınıı 

11 Fener stadında yapılan Ka- çin , rla(ıınık temposuna rdnıe9 ; 
sımpaşa - Sümcr~por maçı da Fenerb:ıhc:l'dcn d:ıha iyi o' n ••. 
l • O Sümersporun ~aliblyeti 1 8 

un, .. 
ile nctlcelenml•tir. dı dencb lir. Ev' rl , onın blldl 

" rı!;ınd:ın fotl sında ıe~cb c 
Vefa stadında oynanan maç- ellerinde tut:ın Fencrbahı;c) ıc 

ta da Beykoz Vefayı 6 • 2 yen gol yaptırmanılar ve c)'"fCO 
mistir. rn 

,·aııtıkları hliC'umlHda dah!I ınrı 
Tenis müsabakaları <'s~ır<lilcr. Nitekim sol:ıçık c 

Buenos Aires 30 <AP.) - Bu hiraz heccrikli olı;::ıvdı ve,•ıı Sır 
"iln burada vapılan lC'ni~ kar~ı- lfıhattin ıamanındn mlic\3hllte 
.. ., " I"bh"l' 
!asmalarında eski Çek ter.I çisı <'tnıe~e\ di. briki de ga 1 • dB 
Jaroslav Drobny Arjantin şam- ulacacııklıırdı Yalnız şuna ıı· 
piyonu Enrioue ~torea'yı 6 • 4, i~~ret edelim ki, ı;arı • kırın~sıı 
6 • 2 yenmiştir. lıların dört trcrilhc'i ownc 

Çift erkeklerde Frnnsad.ın ela diin ııavetle s!inilktU.. cJI 
Jean Borotra • Abdüsselfim ı;if- Hüla~a. dünkii m:içtıı c~ııtı 
ti Arian tinden llforu • Aleio rcknbC'tin vrrdlm he\ ecıırı bir 
Ru~<ell çiftini 6 · 3, 3 • 6, 6 . 4. hı~ıc~ hic hlr lı·ı~ııslvet tılc 
+l • 1 yenmiştir. r,.., ı.; .. ı · rlol ı..-: , nlc+ıı ~ 
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_ Yeni y ı I b ii t ç esi ~~~~.~~y~~~~'.;~;~~~ ~~~~:~~~·:~~.:~~;! ~;~ 
Ol;: (Ba~ı 1 incıde) ettiğini kabul etmek lAzımdır. müsmir ve memleket için haya. siyle 9j3 yılı içinde ordumuz Bu da, )·eni neslin, daha küçük sabah Selanıkte yapılacak karşı-
ft.ı·ll..tn 952 bütçe gelirlerimiz Eskı iktidarın son butçesı olan ti ehemmiyeti Miz olan saha- için konulan tahsısat yekunu ya~larından ıtibaren Türk - Yu· lama merasiminde hazır buluna· 
dad tılyle tahakkuk etme yolun. 950 yılına aıt rakamlarla 953 lara tevcih edilmıştir. bir milyara yaklaşmaktadır. Der- nan dostluğunun ehemmiyetini caklardır. 
ay1ı~· Bu yılın batı aylarında bütçesi mukayese olunduğu tak- Personel masrafları tesbit hal ilave edeyim ki kahraman pek ıyi takdir ettiğini göstermek Türk elçiliğinde \erilen ziyafet 
tı &ıb tahsilAtımıı 160 mllyon li- dırde giderlerde 599 milyon 843 olunurken büro memurlarının ordumuzun kuvvetlendirilmesi tedir. Türk gençlerinin Yunanis Atina 30 (A.A.) - Türkiye 
llfı ı rekor teşkıl eden bir mik· bin 397 lira, gelirlerde 648 mil- adet ve ödeneklerinin arttırıl· gayretlerinin rakamla ifadesi la11 ve Yunan gençliğinin Türki- Cumhurba~kanı CelAJ Bayar dün 
8 a•ıYilkselmiştlr. Mali yılın ilk yon 65j bin 437 lira bir fazla· masından kaçınılmış, ılhe edi· bunlardan da ibaret değildır. n yi sık sık ziyaretleri ile bu r;ece saat 21 de Türkiye Buyük 
'il.tt ık dc\Tesıne alt aylık tah- lık mevcut olduğu görülür. 1950 len tahsl.5at ancak genişleyen Nato'ya dahil devlet olarak dostluğu daha kU\'\·ellendirmek eçiliğinde Yunan Kral ve Kralı
~ b \"asatisi de bugüne kadar· yılı bütçesiyle 953 biıtçe tasarı- halk hizmetlerinin ifasında va- büyük dostumuz Amerlkııdan fır~alını bulacağız. çesi ferefine mükellef bir ziya-
ioffiı~~elerımizin tatbikatında aı arasındaki nlsbetler de, iİ· ılfe alan doktor, hastabakıcı, 9j3 yılı içinde alaca~ımız harp Temellerini iki büyük insanf _e_v_er_m_ı_·~_u_r. ______ _ 
4 ''«Jllemiş olan 139 milyon 11- deri erde yüzde 40,3, gelirlerde öğretmen, hAkim, mühendis. po. malzemesi takriben 250 rnılyon olan Kemal Atatilrk ile Elefter 
~ lihi YUksek bir seviyeye ulaş. yüzde 49.4 tür. lis, jandarma fibi kadrolara in- dolar civarında olacaktır ki bu \'enizclos'un atmış oldukları 
t. ır, Halbuki bu vasatiler 1949 Devlet bütçelerinde her yıl, hisar etmiştir. miktar Türk parası olarak 700 Turk .Y~na~ d.ostluğunun f'he~
d~da 109, 1950 de 107, 1951 bir evvelki yıla nazaran artışlar Iş başına ieldıl:imlz tarihten milyonun fevkindedir. Bu şa- n;ıy"tı?ı Turkıyede o~duğu .ııbl 
~12 milyon liradan ıbaret bu- kaydedilmesi normal zamanlar beri hazırlanan bıitçelerimiıde yanı §Ükran yardımın bütçe dışı 'ı:.unanıstanda da takdır etmıyen 

Günün yazısı 
w~ 

Dini irtica 
t Yor. için tabii tellıkki olunabilirse de oldu~u gıbl 953 bütçesinde de olduğunu unutmamak llızımdır. , kımse yoktur. . . . 

lııı t~llde bulunduğumuz malt yı. son 2 yıl içinde memlekl'timlz en büyük tahsisler memleketin Su hale göre 953 yılı içinde Rılhııssa h~~cn~:etın ukı . hır Başka bir 
<Bııı 2 ndde) 

~ı!ını lncı ayı sonu itibariyle ya- bütçesinde gorulen artışlar bu iktısadi kalkınmasını hızlandıra- şanlı ordumuzun takviyesi içın b~hran , ı;eçırdığ~ bu df'v~~e ıuç U11sunı 
~ 1 olan tahsilAtm yekQnu 1 kabil yiıkselmelerin çok fevkin. cak. sağlık ve refahını sağlıyı- ı milyar 700 ~ilyon lira civa· I Turk - \un an m~nasebe~erının Maahaza fail bu maksatla de. 
aıı:u•.r 113.572.709 liraya baliğ de olmuştur. Demokrat partinin cak hizmetlere yapılmıştır. rında çok muhım bir meb!Ağ 

1 
~ı~ıla~tı~!lması dı~er mılletler ~il d~. siyasi menfaat te· 

!ııı .tur. Bu miktar geçen y:ı. iktidara gelmesinden aonra ka· Yani milli savunma bütçemiz. sarfedilrniş olacaktır. Bunun bir lçın hır ornck tf'~kıl eder. Bılhu mini maksadiyle hareket etti. 
~~ıaa}lti d!\Tesine ait tahsilAta nunlarda yapılan değişikliklerle de bir yıl ic:inde 115 milyon ıı. ba~ka nll'kt.arlan daha ehemmi-! ra askeri, iktisadi , ... siyasi saha- ~i takdirdi'! de suç tahakkuk e· 
~ ~an 237 kllsur milyon lira· \'ergilerimizde 254.5 mihon li· ralık mühim ~ayılabilecek bir yeti \'ardır. Muhtelif sebeplerle larrla ~ıkı bir işbirliği, Balkanlar der. Siyasi menfaattan maksat 
lj bıı 1r fatlalık göstf'rmektedir ralık bir indirme yapılmı$tır.1 utış kaydolunmak suretile ye· başka •memleketlerde bu kadar ôa ~ulhiın tee~siisii için en kuv- -çok partili bir rejimde· sı~·asl 
!lir. fazlalığın nisbetl yüzde 27 P na mukabil 68 milyonluk bir ktln 715 milyon liraya yüksel- para ile elde edilecek neticeler- vetli bir .ııarantidir. Yugoslavya. fonk~b on ifa eden bir ır.aka· 

1~2 de arttırma \'ardır. İndinn• ıle ıpPktedir. Ordumuz için ~·arılan dPn çok daha mühim neticeler r:ın da tf'şrıkl mesaisi Balkanlar ma 5eçilme~i istemek ~ııklinde 
~d ınaıı yılının daha ilk ay. arttırma arasındaki fark 186.~ masrııflar yekunu bundan ibaret elde etml'k mümkundur. Saya- ıla barı~ın teminine büyük bir tecelli edebilir. Bu ltib rlıı ~e· 

,
1 

tn berı gittikçe artan bir milyon lira olarak \'ergi azaltıl· rleğıldır. Di~"r Bakanlıklar büt. nı şıikran bır hakikat olarak üa- medar olacal..1ır. Çok &tikilr ge· çim sıralarında dini, dini hls
!::ı. devam edegelen devlet ge- ması şeklinde tezahür ed .. r. Bu çelerinde ackert mahiye+t,. ye de edebilirim ki ordumuzun rek bizim, gerekse Tiırkiyenin siyatı n•ya dince mukıdde~ •a. 

~\ildeki bUyük inkişaf, ta- miktar da nazara alınacak olur. askeri maksatbrla konulmu~ harp malremesi bak,mından ile. Yugoslavya ile münasebetleri rulan ~eyleri ilet 'jercl: ve 
~k l!elır faılasi)·ie karşılan· sa de\·let gelirlerinde gördüğü- tahsisat vardır ki h•ınların ye· ride gdreceği yardım, bl:zlm bun- günden güne daha sıkla§makta· se~imde kazanmak ve intihap I 
~'il Üzere yıl içinde en müsmir müz inkişafın yukarıda söyledi- kfınu 200 mih•on liranın üstün. !ara olan ıhtiyacımız ve bunla. dır. olunmak maksadını ~lldert•k 
i.ı1 e . hı.ımetlerine 80 milyon ğim n~betlerden çok daha faı· dedir. O halde gerek bütı;!!.lere rı kullanma lmkAnlarımız.ın ge- Askerl sahadı Tiırkiye ilf' Yu- propagandada bulunmatc suı; 

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 
~~~ .... ~-

ismet lnönü ile' 
çık bir d rf le me 

<Başı 1 lnddl') 
geldim. Eşitine kadar vardığım Alemden normal ha ·ata bir 
tek l'melle dondum l.i o da mü~terek tehlike 1 hatırlatmak 

\e dar 11olltlkac1lık gonislerinin hepimizi birden tehdit eden 
tehlike~i unutturmaması irin ikaz l1lıifeslnl yapmaktır. 

l\lııhterem Pa~am, 

Sizi 12 temmuz 19'7 sıralannda, ondan sonra defalarla 
gördüm. iradenizi kullanırsaım politikacılıktan kendinW sı
)ırahileceğinlze ve milli menfaatin en necip fek.linl duyacatı
nııa n dıı uracağınıza süphem yoktur. 

Jilli rnrlığımızın rok nazik bir d:ıkikasındayız. Bir taraf
ta korkunı: inhilal ihtimalleri, diğer tarafta tasawunı •~an 
fırsat ,.e imkanlar bizi bekfüor. lnt.mleketin Pn acı gunlerin
de rol o,vnamı~ bir tarihi ~ahsiyet sıfatilt. siz nriff'nizi asalet
le, büyuklıikle yapma' ı bilirseniz hi.rı;ok tehlilı.ell'r önlt.nir, 
ozlt.dlğlmiz dahili sulhe niha) et kanı~unız. iktidarı hırpala

mak sureUle elde edebileceğiniz politika ba~arısının binlerce 
ılf'fa fazlasını, memlekf1te hizmet etme 1 bilen feragatli n gl'
nl.ş görü~lü bir de\ let adamı sıfatile partinlztı bıındınrsınn. 

İçim yanarak bura)'JI kadar ileri siırduğiim dilelılerin 
sevgi 'e sa) gı mahsulıi oldutunu temin llc sözüme son veri
rim muhterem pasam. 

Ahmet Emin YALMAN 

~· iıbı mühim bir miktara la oldufo meydana çıkar. konulan tahsısat ile b"raher, ge· nlşleme~i nisbetlnde süratle ar- nanistan arasında sıkı bir işbirli. teşkil eder. Bir partinin \'eya • ;;: ol • A · ı. d · • • ı;adece bir mlJletvekill adayı. ,,,. ........................ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
~e 

1
_k an ek ödenek tahsisine 1953 bütçe tasarısının gelir· reK•e mf!rı .. an ~,.a,. ımı ıl.ve· tahill'cPktır. ği yenilmez bir kuwf't teşkil e· ,. , 

tıuıı ~n vermiştir. !eriyle giderl,.ri arasındaki fark decek ve Balkanlarda sureti ka- nın bu şekilde pro;ngandada - • - ~ 
ç l'lld D.. J b d b b bulunması, bilfArz .ıınen mu· ••• A LANLAR • dı(ı 1 Yeni yıl bütçesi hakkın- 125 milyon liradır. Bu fark kı- un gece ara ya a ı'r otomo ı'I tiyede •ulhü sa~lıyacaktır. ... 1 • 

:14. lı.ahatıma geçiyorum. Bu- nunl bütçe açığını göstermekte. Bundan sonra Mareşal P:ıpı- kad.des ta~ılan ~a_zı hususları ! .! • h yerıne ııetırer~ğını vaat etme- • 
'% .. '?1en şunu tebarilz etti· dir ki aeçen yılın genel mıiva· gos Atatürk il, tanıştığı zaman · k • • 

... .., kı, her türlU imkanları· zene bütçe açıtından 74,3 mil· SU lara go'" mu·· ıdu.. kendisine Atatürk\ln so~·lemiı ol 51
' endlsi hakkında 163 üncü : .............. ._ ................................................. .: 

,_ .. ın maddenin tatbikını lc1p ettirir. ::::::;:;::;:::~;~~:''I 
'i.~ tmleketin iktisadi cihar· yon lira noksan bulunmaktadır. duğu ~özlerden bahsederek şbyle fühayet fail 6arlece sah!l nü. il. , • • • . • ı . . '\' ,,,;._.EMLAK 

tinı ve kalkınmasını ve 2 mil.yar 87 milyon !51 bin 960 p f Ek f Ş 'f E I'' . vl 'I d' b' k d demiştir. tuz temini mak~adiyle de haı·e. JPOTEK J\ltlKABlLt süyt}g 
tdeıı 1 n arttırılmasını temin liralık' bir bilfçenin tatbikatı aı· ro • re erı ge ı nın og u ı 8 ı§er ır ar a aşı •- Bii~ iik insan Kf'mal Atatür ket edebilir. Bu itib.Hh feYh· Doktor çiPRUT Cıld, Saç, Züh 1 

lh•1h ~ususları ön plAna alarak rasında geçen yıllar bUtı;eleri· boğuldular üç kiıi kurtarıldı kü tanımakla mtibahi olrlutum lilı: iddiasında bulun:nak, ke n. revl mütehassısı. Beyoğlu Posta PARA'\' A ıhtiyacımız vardır. 
4~ ~ ırJa bu imkAnları ayar- nin tatbikatından edinilen tl'c- .. ' 1 zı;man l!l31l yılı ekim ayında An- dlsine valıly gelrti~ini Heri sür Sokak, Tel: 43353. "ı aksim Bozkurt EmlAk Telefon 
»?eııı \'e azami verim sağlama rübelere göre, bütçe tasarruf ve Dun akşam Boğa:ı ç!nde yeni nlze dü~er düşmez yuvarlanarak karada idim. o zamıın Romanya mek, bir tArikat veya mezhep __ _ i 83532 
it: lzıleri genel ve katma büt· fazlalarının yüzde 5 hesabiyle ~ır QDe~e uç~aıı hadı~esı vu· ! kıyıdan ~l~ştığı. ve suların Başvtkili Tataresko idi. Sbı: kil- yahut dini doktrinin mi.imes· Yf')'Jf&!l'.:ı?t:JM ------.......------
~1tlinı1ıın haıırlanmasında ba§- yüz milyon lirayı aşacağını da 1 AU bul~u~ ,.e bır hu~usı araba, rlerinllklerıne ındlğı anlaşılmış- ! çuk iUla! manzumesine intikal sili ~ı~ıtiyle ~rtaya atılm;ık, ~~~.All3 IlALlÇTE DESIZ KES ARI 
tg~Slarımızdan olmuştur. düşünecek olursak yeni yıl büL Jçındekı beş yolcusu ıle beraber tır. ! "tti~i zaman Atatürk şunl arı söy hep dında•lar üzerindP •:ıh~t B.HA~LARA FIRSAT - lngl. 3500 t f b 'k B 
~ lrtnıız tarafından ham- çemizin açığının fiiliyatta 25 asfalttan fırlı)arak den12e .YU· Kurtarılanlar, zabıta tarafm. l<'mişti : t! Küc:Uk itilA!. hir men- bir ntifuz teı;i• i mak•adını' gôs· liı na\lon kadın çorabı 375 ku-ı me re a rı a arsası. oz. 
~-~~k tatbike konulmuş olan milyon lırayı bile buimı .. acaI:ını nrlınmıstır. Vakanın tafsılltı rlan ilk yardım hastanesine sev- ı faat iııfü·acıdır. Halbırki Tiirk • teren clhetlerdir. ruşa Mendilci Sımonide. kurt Emlak Telefon: 83532. 
a~b1de bu esasların hAkim söyliyebilirim. Bu mülAhuayı şudur: kedılmi~erdir. Fakat otomobil- Yunan do~thı~u hir ııck i1d 1yıırı - Demek oluyor ki bn Uç mak - - -

Urhu derhal rormek müm· hesaba katmadın acık miktarı· Dün ıaat tam 23 te bir Bo~aı dekiler! kurtarmak ümidi kal- rlır. 11 Bıı cöz.11'ri biivıik insanın sattan biriyle propaganda ve. l\fEl\·nf.l,Cİ Sİ1IIO~t - Ma.hmüu~ ElUL.iKÇi OSMAI\ SÜSLÜ -
\'en· nı 125 milyon llra olarak kabul gezintisinden donm&kte olan mamış ve keyfiyet İstinye itfa. Türk • Yunan r1o~tıu~una nr ka· ya telkinde bultmm•k ve hu ı pasa Dılberza~e karşısı Kuç · Her ne\•l emlAk alım ve satımı 

?lf )' 1 Yıl bütçe tasarısının mas- edersek genel mü\·aıene gider- v~ profesör Ekrem Şerif Egeli- iy~sine haber verilmiştir. Sürat· dar r.hcmmiyet vr.rdlğini go•te- prop~~~nd~ ~;ahut telkinde dl· I çorapçı Han No. 
20

• -1 Telefon: 29974 
~l bi~kfınu 2 milyar 87 milyon ]erinin yüzde 94 Un!in dev!E1tln nın. oğlu T!p FakUltes~' talebe- le vaka yerine yetişen deniz it- rir. Kenoi inin, hu dostluğun ku- nı, dını hı•~ ·~·a ı ve;, a cı ...... DAK TERZİ 'de ısmarlama elbl- ------- - - -
~ ielı960 lira.dır. Bu:ıa muka. nor~.a~. ~.elirlerlyle karşılandığı- lerın~cn \'aman Ege~ı tarafın- Caiyesi projektörle yaptığı uzun rulmasındaki ehemmiyeti prk hü mııkadde~ tanıl:ın şeyleri ktıl· !•e, palto, trençkotlar 8-10 tak· •t:,.,·!"!"'/ .... ~ .. l""_l•,_ .... ,, ... :fmııi'"Z"'f";?"'/•J"Z~.f~j 
~~ar ; lah~ınl yekunu. da. 1 nı .ı:oruruz. .. . ılan ~ullarıılan 560 plaka sayı~ı aramalardan hir nclice alama- ı yiiktür. lıınm::ık ~uçtur. sltle. Tel: 49267. 
~1111 61 mılyon 925 bın lıra Genel .. ve _katm~ ?utçeler. hır h~susı araba, ~arabyada.n Yenı- mış ve denir. dibindeki otomobi. Elrle, kalp, kalhe, herahrrrt Fakat bundan ha•k?. yine la !--::--- - ---- -- SEYllAS !\AKLİYAT LİlUl-
l953llıa~tadır_ . . . . . arada m. ut.a. laa edıldığl. tak.dır_d. e ko~e. ~o~ı~u gelırkell e .. skı Al.ma.n lin yerini tcsbit etmcğc muvaf- ·'·ürürsek bıınclan her iki milltti- i~li~e aykırı. olar::ık <le\ !etin iç. GO~l~_EKÇl D~NfŞ'te ısm~rla· ~.. btit l 1 952 b Ik b ı. b 1 1 ,. b - d k ı tımal \"n)•a ıktı·. arlı' \"CJ•a •1· .. ~··ı ma rromlek, pıJama 6 taksıtte. TED Galata ambarı: Tel. 4

1641 
"ll~esı ~esı ~e ır erımızın u ~· ı ı .utçe a.çı,..ı nıs etı yuz. e ~ı ıl'ı ına~ının ?.n~n e ·ı ~ı- fak olamamıştır. miz için iyilik ve menfaat ı;:rle- • ·' 0 

•"' " 

to g.elırlerıne nazaran 410 de 5 ten ıbareltır. 1948 yılından raJı, Iaıla 'liUrat yuzunden bır- Bunun üzerine kcvf'iyrt lima <'"ktir D wya hukuki temel nizamları- Beyoğlu Parmakkapı İmam So· Sirkeci ambarı : Tel: 24180. -

~:ıra f~zla olacağını tah· beri genel ~e katma bütçeler den bire toparhy.a?'.amış ve a~- tahlisiye miidürlüğiine bildiri!~ 1 )fa;~al T'apagos, beyanatına nı kısmen de olsa el ini esas \ "!! kak 4
· 

ttı~;n:.kt~yı:7 Bu fazlalık sa- açıkları ye~-unu. dalma bu !"ık· ~alt kenarına dızılı olan em.nı: miş ve dal~ıc: romörkörü ~ön- •(;yle. son vP.rmi~tir: inancal~ra ııyd.urmak .maksadiyn --E-~-.K-. _l'_t_A_G_A_Z_A_S_l_n_ı_u_n_u_t_m_a· 9 YIL ÖSCE Adanada doğan 
" ~ınonu~uzdckl ma~I yıl tarın \e nısbetın ~ok !e\kınde ).et babalarından beş tanesı~ı df'..rilmesi M .. nmiştir. ı:iabaha 1 «Tilrki)enin bugünkli Cumhur le CP.mıyrt tesıs, teşkıl, tanzim rınız. Eğer I~ i Ve ucuz giyinmek Seyhan Ambarı bugün 9 ,1ube, 
'•~C'·-e hızmetlerine \e halk olm,uştur. . . . kırıp parc:aladıktan sonra denı- kadar devam eden çalışmalar 

1 
başkanını l!l37 senesinde tanı · veya •e\ k ,.e idare etmekle, ıster~enız. 30 acentası ıle memleket nakli· 

"\ "'U'<l41· na. cart yıla nauıran )' ukarıda . ııkrett.ıgım r.aka. m- ze uçmuştur. nftuce vermem'ıc ve deni' dı'bı·n.' mak cnrtf'ı ite. m'ubah·ı ol mu~· um bu kahil cembetlere girmek \ ' C h' t' d d 
oe "' ~o 126 bl 559 il f 1 1 1 im zl k af "'" " " '"" ya J!lrmek için '' Ol gostermek )at ızme ın e ır. ' b t ta ~ n ra az. a~ .'·e ı:e ır er ı n m ı~ 1ıltrcedes markalı otomobilin deki otomobilin bulunu ıkar· Rö) le mllmtaz ve seçkin bir ~ah- • --------
ı:.:- ·ı• hsısat verme imkanı bu: se.>n. ha~ında yap~ı~ım iıahlar, babalara rarpıp sar&ılması ne· tılması kabil olmamırtı; ~ra~ •iyeli ele~letlnln hıı~ında hulun. de suç te~kil eder. 50 KİLO pomat veya boya ka· .....,,,,~ 
t"a kur. İki yıl arasındaki \'ergı . ~ukellefıyetını ağı~ıa.§t_1 r- tite.si arka kapıları ktndiliğin- tırmalara iUndüz de dev~m edl: durm~kla Türkiye ~es'ut ,.e bah Siya~ı mtnfa.at, rıştıran melanjör satılıktır. Te. ~ 

6 4 
J "' .. .. ece ır 'a ı ç ı: n "'' ıı; 'ın - k d lefon: 22217 TbtAT MAhAZASI!li'D.\ her ~. 

2 
nlsbt'tleri gelirlerde snık \f')a Amme hızmetlerını ıh- den arılmı• ,.e arabanın '"eri I kt' 1 ti . rd r u" li • rl 1 • Ce ~ııh~I nlifııs tt'mlnl j ;ı. 

ı • , gıderlerde ise yilı· mal etmek gibi yollara ı>apm~· !Ct mında oturan Uç '.ki~ denlıe · · · . . . · · .. ma sa 1 

~·2h itbi fevkalAde dikkate dan d~nk bütçe hedC'finc 1954 fırlamıştır. Fakat direksiyonda 1 Kurt.ul~ı"1~rın t a:ı:r~nı Hbilıd·i: 1 ~!~:a:Y~~~i ~~!~~~~mı:ö;;::~~: 1 G örülüyor ki, propa~anrla ha SATlLIK RÖ:liTGEl\" l\IAKİ.l'rn- nevı inşaat malzemesi boya, 
<tt &dl~re varmış bulun- butçe.sınde muhakkak surette oturan Yaman Egeli ıle arka- r ~ oruz: 1 1 mu .~ e • . a uk mrmnıın olac~ğını ~ı.; lemi \'e linde bu mak•attan maada :;t - 100 mllıamper. Telefon: çam bulunur. Valdete:me No. 
·ıı ~ır. Her hangi yeni bir varılacağını gostermektir. da~ı Haldun ön kapıları açama- Gunselı \'e Demir Onemlı. ... . A k .' rl .:t) tmş·1 ... ·1r ~iyasi menfaa veya şahsi nu- 45400. Saat 16 - 18. 49 Taksim. 
g:ı ~lnıadan \·eya mevcu .1 enı yı çesıy e car ız· mışlar ve otomobılle bırlıkte !U· I . Tekr r l\nka.rııva • rlrrck enel - z emın ve es ıs ma sa ı da vıry • ~ ""'' t '-' . 1 blit . 1 1 h" . . . l uenı n ııra'a a\ " e "' . fu t . t . k d 

t :~rınııroe bir arttırmaya meUere 1 milyar 558 mil"on 577 lara gömülmüşlerdir. Korede talyan hastanesı Ga '1 K • g~ k f nazarı itihara ıılındı~ ı halde, ce l(;r:f=fld•!i/t'j 
~ı ·ı ~n bir yıldan di~er yıla bin 342 Ura yatırımlara· da 528 Arabanın bab:ılara çarpması d 1 tc~ .1 •Ctnr ıırmlrlııy :r. aş · anı .. 51

1
11
" miyet trşkili halinrle bu iki 

İTİl\lı\T lllAGAZASINDAN oto 

L ~1'11e b d büyük b' -1 474 
b. 

618 
ı · h 1 . . yan ı 11 e anımı!I o u;!; um mum aı maksada ,... ı · TAKSİTi E KAR"'OLA TAKI sahiplerine miljde mikalı kırıl-

~tıaı u erece • ır mı yon ın ıra ta s • \'e dcnıze yu\';ı rlanmasıyie hasıl .1 t rl 1 . k 1 h • .. r \·rrı nıemış, ~0 • ' • ' • • 

l llı!~ kaydtdılmlş bulunması , sat teklif etmiştir. Cari hizmet- ı olan ı:ürültü üzerine nivardaki Seul 30 CA A) B h h ar ~ ~ ~m l~rını ~.e a\~r şak dece devletin içtimai, siyasi. ık· '11 - \'organ verilir. izzet E· maz oto camları takılır. Tel: 
'" ıı%ıetiıniz.n hug~n iç!nd; l~~de geçen yıla nazaran artış polis devri;·eleri vaka . yerine 1 mahalli saatle a.ıo -de uy~~n~- ~~~t\,~:~ ~~anra;ı':n g~~:ss~ T~r- tuadl veya hukuki temel nizam yilpoğlıı. Çarşı kapı Işıklı Han 7. 83564. 
~il de~u bU~~k l~tısadl ınkı· ~z:de 13.3, yat.ırımlarda ise ko~mu$lar rn sul;.rın . ü!>tiinde dcngpodaki İtalyan kızılhaç has kh·enln her ~ııhaıİa ka detmi ol ]arını dini e~as ve inancalara TAKSİTl.E çorap tAmtr makine. . 
t ~uc le.t gelırlerıne . akseden yuzde 40.8 .~lsbe~ı~de ol~u~tur. I tıı-pınmakh olan ::ı k!~:J i kur·, tahanesindP hir ) angın çıkmış duı.u bü' lik tr.r~kkile~l or!ek uydurmak mak~:ıdına itibar c· teri satılır. Bilmiyen!ere öğreti- \ ERALTI SU araştırmaları al'-
' ,.,, esı olmuştur kı bu hu- Masraf butçemııın t anzımındc I tarmışlardır. ı ve bina 50 dakika i inde tama- 15 •. •• • g dilmiştir. M<'•elA iktidara geç- lir. seıveUi Beyo~ıu Tünelba•ı ı teziyen kuyu sondaj işleri. Pos-

ltern1 ketimiz için iftihar azami tasarrufla hareket olun·ı sahl!l b • t b' d b' . ç benim lı;ın busuk bır bahtiyarlık ll~i takdirde !Aikliğl ortadan 6 ~ ··~ h • n il no;c ası ır en ıre 1 mıyle yanmı~tır 1 k'ı k ld ğ Galipdcde 23. ta Kutusu 3025. 
r mali hldise teşkil 1 mustur. Tahsi•at arttırmaları derınleş• :ı:i iı; i n o•omobilin de- • • o aca '~· 

1 1 
i . ·a ıraca ını programındıı kıı· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~·~; ispanya Elçimb Madritte B~~~ne~e.r~~k ~Y~ h~~~~yamuanfflbirdi-

1 53 1 
rum. Fakııt tarıhı henuz muay- M bilAharP. intı~ap eden kim-. yı 1 u• • tfiesı· .l\fndricl, 30 (A.A.) - Türki- yrn değildir, , selrri ~iya~i \'Pya medc-ni hak-

~ ~·enin .Madrid yeni büyükrlçısi Türk gazC'tedl"r he ·r.tl bugün lardan mahnım cdcce~inl ile-
Kemal Köprülii, bu sabah bura öğledf'n onra, Yunan heyetinin ri !Üren bir parti veya ceml -

~ter 
C~: M-ı-.U-e-t -M-e-ells_i _____ _ 

Sa.;-
1 1Urbaskanlığ1 

~a1~ 11Y Bafkanlığı 
ba

11 
a1ta.n1tk 

~aı'i ay Ba,kanlığı 
4ıaıf-:- Yırın ,.e Turizm ~nel Müdürlüğü 
~ .... 1 stık Genel Müdtirlütü 
~a et Meteoroloji İfleri Genel Müdürlüğü 
l'tııuııet İtleri Ba~anlığı · 
l'% 'e Kadastro Genel .Müdurlüfil 
'ıdaı '~ v İskAn İşleri Genel Mıidilrliltü 
tııı1 Bakanlııtı 
1~4le ~avunma Bakanlıfı 
t ili l'i Bakanlı~ı 
~lııd Yet Genel llildilrlüf:il 
~iı::~ Genel Komutanlı~ı 
tQı rı Bakanlıf ı 
~lfylerarası İktısadl !~birliği Te~kil.itı 

bt..,1 c Bakanlıtı 
ilııe~ borçlan 

~al>ı. titim Bakanlığı 
ttıı lldırlık Bakanlı~ı 
t. ııoın · 
_,tlııc ı ve Ticaret Bakanlı~ı 
Cqtııru~e Sosyal Yardım Bskanlı~ı 
t,l"ılll ve Tekel BıkanlıJı 
~Itır Bakanlıfı 
tııtı l'lla Bakanlı~ 
lııtt:• Bakanhtı 

eler Bakanlıtı 

a/l 
Carf (fderler 

10.792 354 
907.388 

2.758.130 
3.088 000 
1.025676 
5.797 685 
2.131.402 
3 .108.967 

10.000.000 
16.503.049 
15.296.759 
56.544 206 

543 558800 
21.602.508 
38 349 254 
43422 083 
17.321500 

777 336 
142.790 494 
233.170287 
208.479 316 

8065 230 
5.955117 

87.091 351 
20.385.920 
45.312 260 

2.488.286 
2.326 572 
9 329412 

'l'opLAl\I 558.577 .342 

\>t~fJ K A T M A B Ü T Ç E L E 1t 
A.~r ar .:enet MüdürH.ıtü 5.333.500 
~laııb 1 Dniversitesi 11435.243 
"laııb uı tiniyers:tf'si 12.744 756 

~~n 111 Te~nlk Üniversitesi . 4.553.053 
~t•.;-o;rerbı~·esi Genel Müdürlüğü 1.019 845 

~dı.ıt ~arı Genl'l Mıidıirlülil 7.214 671 
~t~l ~I! ı::ahiller Sığlık Genel Müdilrlüğü 1.265.767 
rıııa eneı MUdOrlil~ü 18 711.864 

btvıe~ ~eneı Müdür!Utü 17.408 295 
~vı t liretm Ciftlikleri Genel Mildürlütii 2.:>07.253 

~tı;ıet ~erni11·0Uın ye Limanları t~. Gn. Md. 177.769 669 
il~. 't ava Yollan Genel Müdürlıiru 10.451 934 

tlgraf ,.e Telefon işleri Genel Müdürlüğü 53 629 361 

a/2 I 

Yatırımlar Toplam 

120.000 lô.912.354 
5 .300 912.8118 

55.219 2813.349 
'16 000 3.164.000 
15000 1.040.676 

3.681210 9.478.895 
70.000 2.201.402 

363.200 3.472.167 
10.000.000 

1.360.944 17.863.993 
1.450.000 16.748.759 

8 043.000 64.787.208 

26 441.200 j70000.000 
800.000 22.602.508 

2.065..000 40.414.254 
1.582.848 45.004.931 

100.000 17.421.:500 
777.336 

234.942.985 377.733.479 
233.170.287 

26.605.000 235.084 316 • 
1!51.492.500 159.557.730 

5 .792000 11.747.117 
20.32U51 107.421.002 

1.519.246 21.905.166 
25.795.315 71.107.575 

530800 3.017.086 
24.000 2.350.572 

15.214.000 24.543.412 

52U'74.61S 1.08'7 .051.960 

1.522.000 6.855.500 . 
745.501 12.180.744 

5.848.000 18.592.758 

3.tul.000 7.668.053 
1.019.845 

181 .460.329 188675000 
139.000 1.404.767 

13.552.560 32.264.424 

2.127.137 19.535.432 

1.760.000 4.267.253 
70.000.000 247.769.669 

2.742.555 13.194 489 

19.680.470 73.309 831 

302.692.552 626.'73'7.'763 ~PLAM 324.otS.211 .... , ......... ~ ................ ..... 

ya gtlmiştir. kendilerin,. tahsis etmiş olduğu ~~~ı:~Sl~~~{lye~a:l~~i~l:~r~~ •.:~ 1 -- ~ww~ ~ 
Güzellik Banyonuzu.... kabıı cemıyetıerdendır. ~,, ~ 

•• 

~ "'"'"'"""""'"" Surasını da i~aret edelim ~ rrJ. 1 DİŞ SAGLIGININ 
~ ~i, ~ayet ~u cemiyet . kendi g~- ı ~~ r. ~ Önemini körpe 

~esıne erışmek, yanı de\'letın ~tC" l - - ~ ~ 

GÜZELLİK SABUNU İLE 
YAPINIZ 1 ' 

En lüks Amerikan sabunlarının 
ayarında olın YENİ PURO 
TUVALET SABUNU 

• yepyeni bir formülle ımal edilmiştir. 
• cildinizin derinliklerine kadar nüfuz 

ederek yabancı maddeleri temlzlır. 
• teninizi kadife gibi yumuşak, çiçek 

gibi taze yapar. 
• ın kısa zamanda Cazibe, Gençlik ve 

Güzelliglnlzl arttırm,yı garanti eder. 

temel nizamlarından birini kıs ~ ~' • ~ dimağlara aşılamak 
men de ol!:a dini l'Sas ve ina- ~ 7,- l . 
nışlara uydurmak için bir suç ı~~ her ANNENiN 
işlemeyi k.a~a_rlaştınr ve bunu~ , ~ VAZİFESİDİR. 
icrasına .ı:ırıqrsP, hem bu nevı 

de kararla tırılan ve icrasına · L • ~ 
bir remiyPti kurmak sucu. hem ı WA 
haşlanılan diğer suç işlenmiş · ~ 
olur ve bu takdırde karara iş
tirak edenler azmettiren sıfatiy 
lıo, kararı icra edenler ise asli 
maddi fail sıfatiyle suçun tam 
cezasiyle cezalandırılır Ye hl'r 
iki suçtan dolavı ,·erilecek ce
za ktima ettirilir. 

İlave edelim ki, şayet böyle 
bir cemiyet kurulmaksızın, ba
zı neşriyatla muayyen bir &U· 
çun i&lenmesi fikri etrafa ya. 
~·ılmış Ye bıızı şahıslar da bu 
fikirlerin tr.<iri altında kalarak ,•••••••••••••••••••••••
o suçu işlemişlerse, neşriyatı 
yapanın da azmettiren sıfatiyle 
cl'zalandırılmaması için ı;cbep 
yoktur. Filhakika konu~tutu hlr 
şahsı muayyen bir adamı öl
dürmeye azmettiren kimse ile. 
bunu gazetesinde yazan ,.e o 
kuyucıısunu azmettiren kimse 
ırasında hukuken hiç bir fark 
gözf'tllemez \'e azmettirenin a· 
sıl faili tanıması dive hir şart 
kanunda me\'c-ut de~ıldlr. 
Dini irtica tt"~ebbıh.ü 
ılalma maU<ıı> 
İşte dini irticaın reza kanunu · 

muzda tanzim ve menedilmiş 
olıın ba!'lıca şelr:lı bundan iba . 
rettir. Tarih dini irticaın se.be 
biy!'t Yerdi~i kanlı h~diselerle 
doludur: Haçlı Seferleri dini ta 
usubun bir n,tice i olrlui!u gl 
bi, A nuparla asırlarca rlevam 
tdP.n katolik n protestanlar a
rasındaki muharebeler ve kar· 
şılıklı katfümlar da bunun bl 
rtr ifaıie~i idiler. Sark be bu 
hususta daha sürekli ,.e kanlı 
misallPr ,·ermiştir \·e hAIA \'er
mektedir. 

Yalnız şu nokta bizi teselli 

HASSE SA'l.,ISI .. 
Sümerbank 

Alım ve Safim Müessesesi İstanbul 
Mağazası Müdürlüğünden 

l\lağazamııda mevcut Ereğli fabrikası mamuın takrı
ben (10.000.-) metre hasarlı 324 takdir numaralı dar bas. 
se satılacaktır. 

Fiya~ .teklifleri 10 aralık 1952 tarihine kadar kapalı 
zarf içPrısınde mağazamız rnüdürlüğune bıldlrılecektir. 

. Taliplerın bu işe ait şartnameyi almak ve muvakkat te 
mına.tı yatırmak üzere mağazamız müdUrluğüne muracaat· 
!arı ılan olunur. <18814) 

etmelidir ki, bütün bu mısal 
lere ,.e geçıci zaferlere r~

men, aklıselim ve cemıyetin 
hakiki menfaatı, dıni ırticaı daı 
ma mağ!Qp etmiştır. HAien ha-
yatta olan en buyiık hukuk fel 
aefeclsi Del Vecchio'nun eledi
ği glbı · Tabiatı icabı namüte-

nahi derecede kabılıyeUl bir in 
san ruh ve dımağı mevcut ol
d~kçl gerılcme ,.e irtica hiç 
hır zaman galıp g:elemi)ecek
tir • (1 ) . 

(1) G. Del Yecchlo, Huluk 
Felsefesi Dersleri, tere. S. Er
man, lst. 1952, Sah. 44.0. 

-- . -- ----· . -
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:sTEYR 
STEYR Servis istasyonumuzda 

\her çeşit Dizel kamyonlarının, 

1 ve Dizel traktörlerinin enJek· 
tör pompalarının en son sistem 
tayar makinelerile en hassas 
bir şekilde ve ucuz Hatla a· 

1yarları yapılmaktadır. 

Sayın dizel ve kamyon traktor 
sahiplerinin aşağıda adresi 
,verilen Servis İstasyonumuza 
müracaatlarında m u t 1 a k a 
memnun kalacaklardır 

~JL-
STEYR SERVİS 

iSTASYONU 

Harbiye Oolapdere Cad.' 
No. 114 • 126 

Pangaltı - İ stanbul 
.. Ter. 86521 

.. ~OKTOR 

Raif Ferit Bir 
\ ercm fe Oahlll llastalılı 

ları l\tiıtelıassısı 

l\luayenchane Heşıl;ta~ 

Tram\·:ıy c.ıd. Emnıyet San 
11 •ı ~·ıırıır•rtıı No ı.: 1 r.t: 

ı::i684 1 
&:139.j .. \lııayeııe 1 i lD.5. Ev 
\dil Konağı Cad. ('<o :i:i 
Ba~aran Ap Knt 1. Telefon: 

... ll!!l!!!m!!;!----~ 
10 CÜ\TK 

Y ,\ n A 1,\ Z 

.\tU.\~DJlm Kt\Rı\C,\ 
MAJı:Sİ31 Ru a. an• 

K O :\1 S r,. R 
H' Ö 'f I; S İ 

l.Jıı ıart.al, l'nar matı 

eler 111 da, ıuareler :ı 

dL Carıamba alı:ıamla 

rı u ıllj h bal~ cectıl 

I'ıurtral ak:aml&n temsi 

roııur rtrıtmbe altıanılorı •• Cıımaı-1 
tc•I aıatıntd• ta eb •• ltııı ll. 

Tele!on: <llh ::<& 

isI Al'\ Rt:L CEI.EDİ\'E~i 
~ımfR 11\'ATflOl.ARI 

Sut 21 dt 

l>fü\i\1 KIS:\11 
SG~ l\OZ 

Yazan: 
~Iichcl Duran 

1un>~csı· Salalııırldın İrdclp 
ftlef n: 42157 

Paı;ır giinleri 15.30 ıla ~l aline 
Cumarlt' i 'c (.'ar§amba günlen 

14.30 ,ıla Çonık 'l'i} atı-o ıı 

E ~t İ N Ö N Ü B Ö 1. Ü M \\ 
C Eski Halkc\l binasında) 
n.:mJKELİ OÖ.:'liEMEÇ 

Yazan: PriesUey 
Ttırkccsı: Tuııc Yalman 

r er embe, Cumartesi, Pazar 
giinılıiz \ C P87ar akşamı. 

GIDALARIN 
f N .. .... 

ALASI 

ALM/J.N 

A 
7 5 Senelik tecrübe mahsulüdür. 

S.tı• Depoıu 

JAK OEKALO va1; ORT. 
lıunııuı • Taht&k le 

BULMACA HER DÜDÜKLÜ TENCERE YEMEGi~izt PİŞİRİR ••• 

.Amı 

uıoo 

TA[lra'k 

e 
ZAMANDAN VE YAKACAKTAN 

EN FAZLA TASARRUF 

ETTİREN TENCEREDiR. 

• ...... 

LEZZETİ ARTIRIR 

• 
BİLLURİŞ 

fınca ncılor 

Rrzo · Pa şo Han 71 /2 

Başlıca.mutfak .eşyası 

mağazalarında satılır 

r'----------------------------
1 

ni 
1 bir ç ~ır 

Vatan ilAncılık \'t reklAmcilik ~'mınd.-ın çok miıhim bir 
teşebbüse ı:irmi. bulunu~or. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilAn şeklinin ihdasıdır. 
Dun~anın her tarafında a:azctelerde neşredilen bu ilanlar 

hem ç-ok rağbet ı:örınektc \ıe hem de \'erenler ic;in c;ok fay. 
dalı olm:kt:ıdır. 

Tasnif edilmiş kısa ilanlarımız hcrgün gazetemizin muay. 
:en bir yerinde ~·ıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına ) ah ut 
işe göre tasnif etlilnıis olacaktır. 

Bu ilanların şekli \ e ücreti şöyledir: 
10 kelimeye kadar bir ay müddetle nc.redılccck olan 

A an, Sa hı f'u ko 11 an, l°•thb'e • ilanların aylıf:ı 20 lira. 
Gonen :Ued.ha Akllrıo, 10 00 Hıber-
ler, 19 ı; Onın lıa ... :arı. ıı.ı 30 Bır 1 Gün a~ırı veya 15 gün ncsredileccklcrin aylık ücreti l:?.5 
radrotoo 1; ı> :re., ıo 1 5 lladro '"8Ze· ' lira. 
te ı. ::IJ ~o Aflll&D aol Jrn. ::o ;o Bu· Haftada iki gün nesredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 
1..-ukruunn lcı•ot ::ı oo ec • ,uı..,ı..r On kelimeyi geçen ilAnlarda her fazla kelime itin günde 
c<ıuı :ı Errun) 21 o Boraa h~brrlerı l 2D kurus alınır. H kı:;ıanı: -..... ._ ____________________ _ 

u L 

VüZDE V,UZ 
SAF 

IST AN BUL - MEMURLAR 
KOOPERATiFiNDEN : 

Bilumum Memur ve Müstahdemlere 
Krcdı ile dafıtmakta bulundufumuz 

Lımıtı dolmaktadır. İsleklılerın acele müracaatları 
rica olunur. 

--O--

SA YIN İSTANBULtULARA : 
İsuhsal bolgelcrınden. getir:ttığımız halıs 

ÇİÇEK SADEYAGLARI 
~Iağazalarımızda satı§a arzcdilmlştir. Satışımız serbestli!· 

Ü!!!!!!!!!!' Herkese tavsiye olunur. Telefon: 41546. 

Her şey 

Dünyaca maruf bıl)eli fs,·eç rulmanları uyuinde 
trenler, patenler. ym ınakinelcri vrlhasıl hcr~ey daha 
hafif' c sür'atli 1Jir ~ckilde çalı~ır. Nitekim HALD" 
yazı makinclerirıirı tnC!.hur "tüy 'uru~u.. hu f5,•eO 
rulmanları ile lemin cJıfmi~tir l IALD,\ \azı makinele
rindeki 19 adı ı bıhcli f~,·eç rulnıanı d~ha nz ... nHetlıs 

J I" I 

daha çabuk yawı.ı)t 5ağl.ır. Bunlara iJ,hctcn HALDA' 
nID mat yeşil rcneİ ı;İnİrlcrİ )Ornıa7. \"C gözleri korur. 
Bu renk , il111en gözler için en nıu•arık olıırak teshil 
t:dilıııi~tir. Buıuıı bu nıezıyetlerle birlıkıe HALDA }az: 

makiııclerinin zarif ~ek illi tu~ları ' e ,·umu•ak i-leın • 
lanı bu makinderi 1 kullananların nc7.(linrle 

0

en hü) ük, 
itıbara ka'u~turmu~tur. 

1 Nı'DEN !:!ERi 
lS\.EÇTE 1:-.tAL EDlLt-oJ 

BiR FAClT M.!J.WLt:Dt.:!l 

kanat takınız 
..... ...., 

,-----·-·- - - - -·- -- -· 1 
I TURKİYEDE MÜMESSİLi 1 

ELİ BURLA ve Ortaklarr 1 

Galoıo, İ5ıanbul - Telt fon : <44766 ) 
L. ·---·....::::::._ - - - - - - - --·~ 

İnıtıyaı ahibı : Si~A~ KORLE · ~ • 
Bu &ayıda yazı işlerini fiilen idare eden mes'ul aıüdUf· 

l\JELİH !'E!'<IER bııJ 
<\'ATAl\) Gazetecim: we l\latbaacılık T. A. s. - btao 

V A T A N 1\1 A T B A A S 1 


