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ttad~ olarıyle mcmlckctın her 
arafından tstanbuı \ e lzmır 
tst:ısyonlarını ofiruz.sOz dınlcr

~ınız. Bulun çe~ıtleri gclml~tir. 
ı\llOlll.t\ADlR MEl\ti~OGLU 

1\atm:ıot:lu Hao tstaobul 
lunlı At•Dl ı ı ı:ıa:ı... Koaak Mtrdaoı A lara l'alu altında 
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' 'Türkire • rugoslavra Emirerleri tasarısının 
BelgratElçimizAgah Aksel, Tüı·kiye, Atatürkün emanetini ıgoruşu mesıne evam e 1 1 

yerine getirmek için elin den geleni yapacaktır, dedi 

Ekoııonıi ve Ticaret Bakaııı 
. tenıaslar i~in Belgrada gidiyor 

Menderes'in 
Basın 
Konferansı 

l
, 

.( mıdolu J.fa •• 

,. \7. \~: 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, J9 <Telefonla) - Ya-
nnki <umarte i gıınu, i)a i 

hayatımız için ı;ok nıuhim nefüc
ler \'Crcbllecck bir hadisenin şa. 

.Bclgrat, l9 - Yugoprcss ajansı muhabi-
rı, Mareşal 'J'ıto'ya itimatnamesini sunmuş 
olan Türkiyenin Belgrat yeni bü)ük cl{·isi 
Agah Akset ile geçenlerde 'aki bir mıilaka
tında Tıirk - YugosJ;ıv muna ebctlcri etrafın. 
daki Çt'~ltlı sorularına a agıdaki cc,·apları al
mı~tır: 

•- 'fıiı k - Yugoslav münasebetleri, umu
miyetle çok dostanedir \e iki memleket bu 
do tluı.:u her sahada inkışaf ettirecektir.• 

1ki nıenılrkct arasında siyasi 'e iktıcacli 
~abada mc)dana sctirilE'bılrcck işbirliginin 
şekli hu usunclaki ualc \'erdiği cevapta bil~ ük 
elçi, iki mcmlekelın shası bakımdan munasc
betlerinin taşıdıgı hususiyetin, nihai gaye \'e 

lıcddlerini sulhun lemini teşkil etfıgini &öy • 
lemi tir 

iktısarll salındaki nıun.ı ehctler sualini 
cc\ aplandır:ın ,\gah Akscl clcnıi~tir ki : 

•- Turkb e 7.iı·aattc bu~ ıik ilrrlcmelcr 
k;,ı~ rlcderken, Yuı::osla\-ya da rndu~tri mem. 
lekeli olma yolundadır. Bu sebeple iktısadi 
sııhada birbirlerini t:ımamlıyabikcck olan iki 
memleket münasebetlerinin hergün biraz daha 
inkis:ır etmesi tabiidir. 

:rııe, nıt ~artlııı a gii!'f', iki mı>mlckr.t ara
sındaki iktı adi rnun:ı'iebct çol-; d:ıha ehemmi
) etli bir şckıldc artabilir. İki tarafın temin 
cdec:rği kol:ı)lıklar, muna cbetlcrin artmasın-

me,amı ~a: 7 Sıi: 1 de) 

hıdi olacagız. U:ı bakan Adn;ın 
!Uenrlerl' , rncmlr.Jıctin ba lıC'~ ı::a- il 
tetclrrini tem il eden hır gue- ı 
tcd hl' etinr, eni iktidar dev-
rinin ilk r astı basın 1..onfrransı 
Hrrı ektir. J\onferan,;ı parti 'e 
1 tihat farkı aranmadan br.lli-
lı;ı~lı ı::ıızetell'rın öı ahibi tem· 

NATO'daki işbirliği 
Rusları sarsmıştır,, 

SavunDla Bakanı, • • 
emırerı 

ordunun • 
ıc 
~ 

. " 
ışı 

meselesinin 
söyledi olduğunu , 

lııııet Başdıüyük · ~reni 
tasarısını tenkiıl 

llu•u41 Jluhab1r\1>1tzd•fl ~ 

Ankaıa 19 - Emırerleri bak.! ıw 
kındakı kanun tasarısının muza. ~ 

keresine mcchsın busunkü toP· ı · 
lantısıııı.la da devam edildi. Tek. • 
lif sahiplerinden Ahınet Başıbü· 
yıik, bu mc\·ıuun müdafaabı sı· 
rasında subaylarımıza saygı.:;ızlık 
teşkıl edecek en kuçuk bir keli· 
me siiylcnıediğini, subaylarımı. 
rın kahramanlıklannııı, "ere[ ve 

1 hal i~ctlerınc du:ikünlüklcrı-
nııı bulÜn dun~ada malum bu· 
lundııgunu ızahla, 1\lıllı Savun., 
ma Hakanının ı:cçcn celsedeki 
sozlcrı hakkında ,,oylc dedi: 

11- Bakan cmircrleıi kaldırt· 
lına subayların ~cvki kırılır, 
naıık hır zamandayız. Bu uı· 
manda ını;;ın haklanndan bah· 
scdtlcıııez, cmircri mesele.si mem 
lckcl mc ... elc i>le alakalıdır11 de· 
ıli. Dıı· 'ckilııı bö~ le konu~ması
na ha~ ret ettim. Subayın çalıs· 

enıirerligi 
etti 

ı.ilcilrri <::ıgırılmı tır, Bu ı.uretle 
hukııınctlr. ha ıııın ıııııııa~r.hrtle
ı inıte t:ıkım takını karakedilrr • 
\ e ıııuhtrlif anla mazlıklar 'ü. 
lıındcn açılan bir grdik kapan. 

General Ridgway, NATO masraflarmda kısıntı yapma hu
ma ~C\ kının ıızalacağıııı me.:ıul 
bır Bakanın ağzından i~itınck 
tarar tc kıl l'dcr. Hele hır Daka-
11111, mızık Qh° zam:ındaıı bah•e· 

.A ı!olu A er"" 
mı 'C umumi ha alımı11la nor-

susundaki karan tenkid etti 
• derek meclis üıcrındc ba:u'1 

nıallr m<'ı::r do •ı u nıiıhim bir 
adım atılmı ola<·aktır. 

i\J •n:ıka~a huni\ etinin mııh
ıurlaı ını ortadan kaldırmanın 
l;at'ı bir çaıe 1 hi~· bir nıcmlc
krıtr bulunmamı tır. J'akat, Cay. 
dalarını muhafarn H nıahmrta. 
tını azaltmak için bulunabilen 
~n mu bet ~ol, hukiııııf'l lirlrrlc
thll' basın ara ınrla ık :sık te
nıa~laı temin r.tmrk; g:11elrtilrri 
ı dınlatıırak uzifC'IPrini karan
lıkl:ıı · içinde ):apmalıırını n tür. 
hı turlu a) ia H tr~irlerc kapıl
ıııaıarını onlemrk 'e memleket 
ı~ıeı indr h:ı~ ırlı hir i birli:;ine 
trmin hanrlaıııııktır. Bo~ le te
nıa~ıarda gazctl'cilrr, uzaktan 
Uza a kuruntu halinde pe)da et
tikleri intıbaları ortaya dökerler 
\e islerin doğru tarafını Öğre
nirler. J>iger taraftan hükumet 

J>aıi~. 19 - Kuzey Atlantı· -----------ı om•• 
1 Paktı kon <'l ının toplantısı sona 

.crmış ımdı' c kadar go terilca 
!nclı)ct hakkında b r tcblli: Vll• 

ü~ kazat(fa i. ki i 
öldii yedi ~i~i yaı•ıılaııdı l 

)'ınl:ınmı tır. Tcblıj!dc czcumlıı 
ş!h le denılmcktedir: 

Komtiniznnn doğrudan do~r·ı· 
ya \e~a dolayı ılc lıiır mılleUer 

1 ramiıısıııa hakim olmak ir;m gı· 
r • .-tıği tcsebbü.lerc karşı Nato j 
c n b l hare kel tarzını se~mi~t ir: 

)lıllcllrrara ı durumda ~ımdi. 
mr., amı ~a: 7 Sıi: 5 flr> 

ölenlerden biri, eroinciyi tak;pten dönen Beyazıt Komiseri 
Sabri Özonkol' dur. Çarpışan otomobiller parçalandı 

erkanı da. gazetelerdeki ne rl~a- '~lill!ıa 
tın bir mııhasebr. ini yaparak ha
kikate , c memleket menfaatleri
n U) ııı:ı,-ıın noktalar hakkında 
dikkııfi çckC'rler. İstihkam okulu dün 

Meclise 
Verilen 
Takrirler 

71u11 •I lluluı~l"muılffl 

Ankara 19 - ;\luhtelı! mil· 
trhekıllcri tarafından Meclı. e 

El \'elki gece, Atatürk Bulva 

1 nnda feci bır otomobil kaıası ol 
dugunu \e bir komiserin yarala 
narak öldüğünü dün bıldırmiş· 
tik. Bir eroin satıcı 1nı takip e 
derken 'uku bulan bu hlidise· 
nın tafsilatı •öyledir: 

Tahtakalcde Siya\'U~asa soka 
ğında 33 numaralı evde oturan 
sabıkalı eroincılerdcn Gülpasa 
Bakırcının son zamanlarda tek 
rar fa alı~ ete seçUgi haber alın· 
mıştır. Zabıta mcmurlan e\dc 
~aptıkları ba kın netice ınde 52 
paket eroın ile 487 liralık cı oın 
atış parası hulunmu tur. Bas

lrmlrkr.t ıor.\gİ 'e alakasında 
hrrhaldc birle en in anların )ıi1 
~ ırze .ı::rlerek anln~matlıkları ~ık 
~ık la fi eılr.n grçırmı>1rri, elhrt
tr Hirdc )tıı dr.rrre inde i~ilik 
frmin etmez. Politika ilıliracları
nın rloı;unıraıu bazı taşkınlıklar 
tıım:ımı) le nnlrnenıl'z. i\IUaD Pn 

atış gösterisi yaptı HnıılC'ıı l!l ual takrirı 'r.rilnıış· ......,,___.~..,, ;,;ın esnasında Gulpaµ Bakırcı, 
helanın pcnccıesıni kırarak k;ıç 
maya mu•affak olmuştuı. Po
lis memurları ) ııptıklan soru~· 

lır Bunlar arasında dıkkate ı:a· 
~:ın ıılaııl:ır şunlardır: l alma 'fıirkö;ı; 

ı:C'fık :;;c, ket lnt·e dilcncil~r~n 1 
Her c .. eşit harp si/ôhlarmm hakiki mermi ile ateş tıC'rkc:-i ız·a~· carıı haııerının 

iıııunc grçnıck ic;ın tedbiı· alın-
et me/cr i heyecanla takip edildi ma ıııın du iınülüp düşünülme· 

Beş liralıkta resmi 
Olan kadm 
Yalanhyor 

tunna esnasında Gülpaı;anın na Karaıl_a ~ı~.n komi r.r 
mideki Taşlıtnrlada ve)a 1\lecl· Sahrı Oıonkol 

diyekôyde bir enle saklandı ını ı--

•rakibe uğrayan eroinci 
Gulpa a 

tip gazetclrr hl'~ eC'llnlı hanıdb 
\ermek 'c \eh Pi eli tefsirlrre 
f:İri nıek merakından 'azgcçiri
Jemeı. Bununla beraber baı;ın 
konrnan ının munaka a hiiı ri. 
·etinin mnhzurlannı en az ~arı-

İstıhkam Okulunun tertip et· jleri sey1etme~e davet edilen dığıııi; Yusuf Karslıoğlu, dıkn· 
tiğj atı gostcrileri dun saat 14. basın mensupları, her ı ütbc~c cılıği menedecek kanun hiıküm. 
16.15 arasmda, Metristepe sırt· subaylar ve hlihkam Okulu oğ lerınin tatbık edilmenıcsı sebe· 
lannda yapıldı ve muvaffakı~ct· rcncileri önunde, saat tam 14 bini sormııktadır. 
le neticelendirildi. de programın tatbikatına geçildi. Mahmut Golo~lu, ha~laha· 

.\tış yapılacak saha daha e\ Gö terilen mevzu ve gayesi, nelrrin mustakıl başhekımlcr la· 
,·elden tesbit edılmiş ,e enıni· her hangi bir mecburiyet talı· rafından idarC' iylc ~rnis mute· 
yet tertibatı alınmıştı. Gösteri· <Deumı ~-.a.:..: ..:.'~S_ü.:..: _3~d_e_> _____ <ı_>r_,_a_nı_ı _:.;_a_:_ ·, _s_ü_: _3_d_e_) 

)a indirdiği muhakkaktır. 

yarın )apılacak ha ın ı.onre. 
rancı hu~une kadar. bilha sa 

ruhi bakımdan denm eden inti
kal ıleHini sona r.rdinneğe 'e 
umumı ha)attıı yeni bir hau 
aratmaj!a 'a ıta olabilecektir. 

Rilinı gilıi a ırlarca zaman kay. 
hr.den hir nıenılr.krtte, sen, ben 
ka\ gası ile, drdikorlu ilr. \-akit 
Öldiirmc r. kimsenin hakkı yok-
tur, Kalkınma halınılr. bulunan 
nır.mlr.ketin halledilecek hinbir 
füu ası \ıırdır. l mumi alakaların 

Fransız Kültür Ataşesinin gazetemize beyanatı: ·---..-. .......... -...-.....-~~--~ 

Türk Slnitt Sergisi Paris'de 
16 Ocakla açllacak 

ııunıaıın uzcrine tek m ıazım- Tu··rk zevkini ve sanatmı dün yaya tanıtacak olan bu sergi dır. Huktimet, bıitün Türklerin 

hiikiıınrti olduguna gôre, onun ha'rkında dün rıkan bir yazı hayret ve teessür uyandırdı otorite ini \C ha arma kudretini '" ~ 
)ıik cllnıek, muurık, miistakil . • 
\e muhalir butıin utanrla ların Dün sabah Islanbul un sabah 
ınii terek \'lllife~idir. Jhıkumet ı:azctelcrinden bıı ının ılk sayfa
hıı 111 etle: de teklenir"r. \fi! ~ ap. sında inti ar eden aTopkapı Mu
lıııı 1,j i l<'re mukabil, hakkı ol- zcsi Parise Ta~ıı~ı~·or!• ba~lıktı 
flııgu kredi;> i alırsa, ~ apılacaı.. bir yazı, ehrıınızın .ı;:ınat 'c 
ınu brL tenkiıller, kim~c e bat- miıze <;evrclerin~c ı_nfıal uyan. 
ınar. nuııların duşmanlık değil, dırmı~tır. ~Iakıkatı tamam.en 
flo tlıık dl c telakki edilme~ine yanlış aksettırcn ~u yazını~. e~d
•hşılır. Zaten bu) le bir miina- dı Ye ağırba~lı hır ~azete~e ın-
f'ht't tarzı kııııınıaz ak, dem ok- ti an S) rıca hayı eti mucıp ol

:tasi ho~ bir IH mahl) etini grçe- mu~tur. 
tncz. Ahenkli \e \ııtanda ça bir Bahis mev-ıuu h~di.e . ı , 
hanı içinde fktldıır bir zümrenin Dünyanın sanat merkezı sayılan 
hu U!.İ bir malı di)c telakki edil- Pari:; ~ehrinin me§hur LoU\:ıe · 
ıncz. Hakk rnrı olmak, mille- Muzesinde 16 Ocak 19j3 tarihin
tin irade ine göre uman zaman de oTilrk Dekoratif _Sanat ~ser
nobet de i tirmek tabiı di)e leri isimli. büyük hır .e~ı;ı ~ç_ı
kat'§danıı. Halbuki, kin " bu- laeaktır. Istanb?l~~ !. cthının 
tıumet hi lrrl ortalığa hııkiın 500 uncu yıldonumu n_~un:ı!ebc-

U)C\-amı :sa: 7 :"u: 5 de) <Deumı: :sa. 3; :su. 6 d.l) Dun Paııs·e gidcu c cılcriıı ambalajı laı:ıılırkcn 

oğrenmi ıerdir .. Bunun üıerın~ Ad&Jl~'da OJI kı•şı• 
memurlardan bır kısmı namı 

tarafına, gitm!ı1Jerdir. Beyazıt ko tevkı•f eı;!ildı• 
(H .tul l/ı!e '" i d•") 

misen Sabrı Özönkol karakolda ll 
otururken, .:ece yarısı, Giılpaşa 

Ankara, l!l - Bazı gazeteler 
~c-nıdcn pı)a a~a urulen be} 
lıralıkların arka ında mevcut 
ı·csımdcki uç ı:cnç kızdan o;eıl 
1.ı:ı~ tarafta re mı bulunan Fatm·i 
Turkôı adıııdakı kızın bir kaç 
giın e\' el .'llcrkcz Banka~ına gı 
derck ıııiı aade i alııımadan rcs
ınıııııı lıasılma ınrlaıı tazminat 
LIAva ı açacağ nı bildirdiği ve 
.'1crkcz nankasın111 davasından 
\37.gC'çme i için Ankara terzil~· 
rındcn bırıne 184 !ıraya bir mıı 1 

to ı marlandığını ve manto b>?· 
clclınin l\lr.rkez Banka ı tarafın· 
dan hır ~ekle ödendiğini yazmış· 

nın kızı Kadrı) c ıle damadı §O· 

för Kazım Buyruk gelmişler 're 
Gülpa anın tcslım olaca ını soy 
lemi lerdır. Bunun üzerine ko
miser hep beraber Kazım Buy 
ruka ait 113H plfıkalı tak i İ· 
le Mecicli~eköyüne gıtm~ler. la 

<llc\amı Sa: 7 Sü: 3 de> 

Başbakan' ın 
Bugün yapacağı 
Basm loplanhsı 

llirclı. (Bwı.ul lluha~ınml:d, ) 

Fatma Turköz hu haberi k.ı·ı Ankara 19 - Başbakan Ad· 
ll~etlc tckzıp etmekte, böyle bır ! nan i\lcndercsin ~arın saat 16 
~t')dcn haberi olmadıgını, Mcr- da yapacağı ılk basın toplantısı 
kez Banka ından da para alma· ı buyuk bır alfıka ile beklenmek· 
dığını ıhlcmC'ktedır. me,·amı ·;1: 7 Sü: 3 de) 

Tuııusta, yeniden 
çarııışınalar olılu 
On Fransız ve 21 Tunuslu öldü, her iki tarafta 
birçok kişi yaralandi. Dün sekiz Tunuslu daha 

Frar.sızlar taralmdan idam edildi 
Tı.rJı llımz41a Ala :..t 

Tunus 19 - Eu sabah ~afak. 
la beraber SoCakes şehri civa· 
rında Tunus birlikleri ile Fran· 
sız kun etlerı arasında şıddctli 
bır çarpışma 'uku bulmtıwtur. 

Bu carpışmada 10 l'ransız 'e 

21 Tunuslu ölmu \e her ikı la· 
raftan da birtok muharıp yara. 
lanmı tır. Ayni çarpmnada l'fu· 
nuslular 2 Fransız tankını tah· 
rıp etml !erdir. 

<De\'amı Sa: i ~ü 4 de) 

Adana' da birkaç Büyük Doğucunun evinde ara
ma yapıldı. Bazı evrak ele geçirildi 

n 11 ı i nci sa~famızdal 

hlr toplanıı 3 :ıJllldı? 

\C kulis• 



ı VATAN ------------------------------------ ---- 20 . 12 . 1952 ---

1 GÜNÜN y Azısı ! 
Devlet dairelerinin ısla ı 
n c\'let d:ıı.re da dün, beş dö 

lerinın de f i'AZA:'ll: ' nilm yazılı olan 

mokratik e· ı 1 ve hudut itiba-
saslara göre RE Fİ K ~T O Y11N rile yüzlerce dö 
ıslahını proı:- _ nümü ihti\'a e 
ramına al· ._ ___________________ _....,,......,._,.. den araziye te-

mış olan :ktldar partisinin bu çokluğundan bahisle kadrola- sahUp edilmesine sebep olmuş. 
hususu ilk planda tutması ve rın genisletilmesini isterler. !ardır. Memleketin kadastrosu 
i 5 başına gcliı- gelmez hemen Bu %iluıiyeti ta51yan kimsele· yapılınca bunl:ır düzelecek ise 
tatb kııtma gır· :nesi beklcrı rin bugün hlikfunetin ve halkın de bu uzun zamana mUtevak
di. yapılnc:>k işlerin çokluğ:ı istediği basit ve seri idare tar· kıf bir mesele olduğu ve o 
dolaY!Slle bunun 5imdiye ka- zına intibak etmeleri kabil o- \•akle kadar bu durumun devam 
dar geri kaldığı anlaı;ılmakta- lamıyacağı içiıı yerlerine dı- ettirilmesi halkı ve hükumeti 
d namik ve çalıştırıcı, işbilir çok meşgul ettiği için basit bi-
1~ '1 ı 1 Filhakika ikinci meşrutiyetin kimseler getirilmek suretı e le olsa yeni bir tahrir n yapı • 

fUinından 1903 yılındanberi mevcut memurlardan azamı is· ması elzem bir hale gelmis· 
kırk dört senedir dairelerin tifade edilmesi temin olunma· tir. 
teşkilatında çok değişiklikler lıdır. Şu da '·ar ki mcmurla
olmuş, kadrolar gittikte genis· rın iyi çalı§maları onlann hai
letilmis ise de ı:alışma tarzında lerinden ve istikballerinden 
eskiden beri mevcut olan zih· iıer surette emin olmalarile 
niyet ,.0 usullerde hemen <ie- mümkündür. Amirinin hissiya-
nebilir !tl Mı: değişiklik olma- tına kııpılarak dolduracağı tez· 
mıştır. kiye varakasile terfi edembe-

Devlet ciairelerindekl çalı~- ceğinl ..,·eya gerek bu hisler ve 
ma ötedenberi mes'uliyetıerı u. gerek herhangi bir tesirle ve 
zerlerinden atma ve emniyet- yahut hükumet dcğişmesilc 
sizlik ve alfıkasızlık esasına gö- yerlerinden olacaklannı düşli
re kurulmustur. Bundan dola· nen bir memurdan bakkile is 
yıdır :ı.:ı. şifahi emre, telefon beklenemez. Bu gibiler (Adam 
konu~m:tsına az kıymet veril- sen de) demekle günlerini boş 
miş her isin mutlaka kAğıda geçirirler. Bu nokta idari ısla-
yazılıp imzahtılması usul itti- hatta ba~lı başına ele alınacak 
ihaz edilerek binnetice muame- bir mevzu oldu~u için lizerln· 
JAt ve kuyudat kırtasiyecilik de esaslı surette durulmak ve 
dediğimiz f:!kle sokulmustur. kanunlarla ve diğer mlieyyide-

Dairelerde i~lerl olanlar bl· Ierle memurları bu dllşlince-
lirler ki bir kağıdı bır 1 ç m" den kurtarmak elzemdir. 
mur imza ve l::ıydetmeden işi Geçen gün vapurda garip 
görülmez. MuamelAtın ve usu· bir muhaYereye şahit oldum. 
Iün basitleştirilmesi henüz hiç Bir memur bir komisyonda il· 
iblr daireye nasip olmamıştır. ye olan,'-' bulunuyormuş. Ko· 

VAkı! baZJ kıymetli Amirler misyonun başkanı da o memu
bunlan ıslah etmek istemekte run mensup olduğu Bakanlığın 
ve dairelerindeki çalışmayı bu- memuru imiş, halkın bu ko· 
na gdre ay:ırla:nağa uğra~at- misyona intikal eden işleri do
talar ise de i§ln umumileştiril· layıslle üye memur vicdanının 
mesi ıahı:>lardan ziyade hükft- sesine uyarak lehte karara is
metten beklenir. tirak etse ftmiri olan komis-

Bızce bu hususta yapılacak yon başkanı kızarak kendisini 
şey Devlet ~airelerinin te:,;kia- iyi tezkiye etmiyeceğini \'e do
tının ele alınarak ihtiyaca ve layısiyle terfıine mftni olacağı 
fakat muamelAtın b:ısitleştirll- itin mecburen aleyhte rey ve
mcsi esasına göre yeni baştan rıyormuş. Bu zihniyeti ve bu 
kurulm:ısıdır. Öyle ki daireler gidişi taşralardaki memuriye~ 

!erim sırasında ben de çok gör
asrl bir mliessese gibi işlemeli düm. Komisyonların ekseriyet
Ye her memur yaptığı işten 
derece derece mes'ul ve fakat le verdiği kararlara üye me· 
salAhiyeUI olmalı ve artık m~ murlar, çolı: defa, fımirleri da
murun !mire ''e Amirin memu. rılmasınlar diye vicdanlarının 

• 
* 

D evlet dairelerinde ıslahı i-
cap eden hususlar pek 

çoktur. Hepsini burada ayrı 
ayn yazmağa bu sütunlar kafi 
gelmiyeceğmden birkaç misal 
verdim. Şunu tebarfiz ettirmek 
isterim ki partilerde kayıtlı 
bulunmayıp fakat bütUn mem· 
leketln çoğunluğunu te~kil e
den ''e bu itibarla gerek ikti· 
dar ve gerek muhalefet parti
lerince kıymet ve ehemmiyet· 
leri daima göıönUnde tuhılma. 
sı icap eyliyen müstakil va
tandaşlar ile hemen bütUn par
tililer ililerlnln her dairede ko
laylık \'O sür:ıtle görillmes!ni 
beklemel.tedirlcr. Bugünkü va· 
ziyet eskisine nazaran pek fark
lı olmadığı için Demokrat Pa!"
ti hüktlmellnlıı işi ehemmiyet
le ele alımısı elzemdir. 

Teşkilatın ve kadrolann V'? 

tahrir işlerinin vesairenin za
mana mütevakkıf olduğunu b;
liyoruz. Fakat bunlardan han
gisi bir an eV\el yapılabilirse 
hük(ımet lehine kaydedilecek 
bir husus olacaktır. Bilhassa 
muameltıtın sUraUe ve basit 
bir tarzda yapılması keyfiyeti 
en mlihimdir. Bizce hükQmet 
lıcr dairenin mlifctUş kadrosu
nu takviye ederek bu işleri ı;ı
kı bir surette takip ve intaç e· 
cl<>bilir. Amirlerin ve memur
ların sclahiyetlerinl nrttırabl· 
lir. Ve yapacağı diğer ıslahat 
ve teşkllfıtı §imdiden h:ı1.1rlı
yabilir. Bu suretle parti prog
ramının bu maddesini tatbike hilA!ına itirazlar yaparak ev

ra, halkın hfikQmete ve hükıi- rakı mutlaka daha yliksek ko· gcçmiı; olur. 
metin halka karşı itimat.sıılı- ı------------~ından mütevellit usuller ve misyona sevkettirirlerdi. De- -----------.. 
~ mek isterim ki zihniyet \'e tıır- { 
halkın çektiği müşküUlt orta- zı idare hUA değigınc.mlştlr. \ -~11,1:;~:::..1'~·~m!JI! 
dan tamamen kaldırılmalıdır. :Memurlıır hal ve istikballc-

Teşkilatta bazı daireleri.1 rinden emin bulunurlarsa bun. 
memur ihtiyacı azalacak bir ların olmıyacağı §ilpbesizdir. 
kısmın<la tclki de çoğalacaktır. * 
Bu vaziyette kadro dısında ka
lacak memurlar ihtiyacı olan Halkın en çok islerinin oldu. 
diğer dairelere nakledilmek ğu yerlerden nüfus da
suretllc açıklar kapatılmalıdır. ireleri herkesin kendisinin ve 
Şimdi gazetelerde bazı daircle- aiJesinin ahvali liahsiyelerinin 
rin memur 3radıklan görül- kayıtlı bulunduğu bir daire el. 
mektedir. Halbuki bir çok da· mak itibarile çok mlihim olma 
irelerde fazlıı memur vardır. sına rağmen bugün nçınacalı: 
Bunların oralara nakli mUm- bir durumdadır. Rumi 1320 se-
klin iken daireler arasında ne;;inden ylıni ( 48) yıldan beri 
koordinasyon y1ni isbirliği ol- tahrir yapılmadığı için defter· 
maması \'e hük1lmetı:o bunun ler çok yıpranmış ele almamı. 
esas olarak kabul ve Israrla yacak bir hale gelmiş kayıtlar 
takip edilmemesi yüzünden h!· muhtelif yerlere geçmiş oldu-
lA de\'am etmektedir. ğu gibi eşkiden gQya tutulan * istatistik de yanlışlığa sebep 

olur düsüııccslle bir kadının 
kocası hanesine kaydedilmiyc
rek yalnız defterde milnake}lat 
sutununa numara ''e tarih gös. 
terilmesindcn ve bir çok ka · 
yıtların ydnıı: vukuat defter
lerine islenip esas deft<'flerıne 
geçirilmemesinden dolayı b:ı· 
gün bir çok ailelerin ah\·aıi 
~ahsiyeleri kayıtsız kalmıst:r 
Hatta bunların ellerine nüfJ~ 
cilzdanlan verildiği halde ka 
yıtlar açıktır. Şu muhakkakt•r 
ki bugün kimse elindeki cüz
dandaki hususatm hakikaten e 
sas defterinde kayıtlı olduğu
na emin değildir. 

B an Amirlerde (Ne kadar çok 
memur olursa işler o • 

ibette tabuk görüllir) kanaati 
olduğu için mütemadiyen me· 
murun azlığından \'C işlerin 

Gıyasettin 

Baysungur'un 
ölümü 

519 yıl enet hugün, 20 ara-
lık lıl33 tc Gıyasettln 

Uaysungur ölmıı§tu. On beşin
ci l.'üzyılda sark dünyası ede 
blyat \e sanat aleminin en 
miımtaz &imalanndan biri 
olan Ba)sungur, Tiıııurun 
torunudur. On sekiz ya ında 
iken de\ Jet i~leri) le meşgul 
olmağa ba5l:ınıı!:, Xl5abur ,.e 
Esterabat uliliklerlni ) ap
nıı tır. Şöhreti sanat saba-
11ıncladır. 

Firdevsi'nin nıeljbur Seb
n!ime'sinin bir nC\·i tenkidli 
nll hasını haurlamıs, İran 
5elınlimedliğlni ilk olarak 
inreleml tir. Türkçe, ar:ıpça 
\'e farsça tillrlerl vardır. l'll es
het caınllndckl tiirbeslnln ya
ıılarını lıenılisi yazmı~tır. 
nunlar hat sanatının ölmez 
eseri ri<lir. Herat'takl husu
sı kütüı>hanesi zamanının 

bir ilim ve sanat akadamlsi 
idi. TÜI,BE~TÇt 

N'ali, Muhtar Acar'a 
• cevap verıyor ı·eşilköy l\letcoroloji ist:ıs· 

)'onunun tahminlerine göre 
bugün, §t'hriıniz \ e drnrm. 
da ha\3 sabahle.> in puslu \'e 
kısmen bulutlu, akşama doğ 
ru çok bulutlu ve muhtC'nıe
len aralıklı olarak hafif ~ a· 
ğışlı geçecek; han sıcaklık 
derecesinde mıihim bir de· ı 
ği&me olmı.) arak; Riiz;:ftrlar 
güney .>önlerden orta ku\'· 
Hlte esecektir. 

Sinop C.H.P. Milletvekili luhtar Acarın l\Iercan arsaları sa
tışı hftdisesi hakkında İstanbul valisi profesör Gökay için ver
diği takrir fizerine Prof. Gökay dün gazetecilere şunları SÖY· 

lemiştir: 

- Mercan arsası i~inl durdurtup vazifemizi yaptığımız bir ke
re daha böylece anlaşılmış oluyor. Bu me\'ZU, müfettişler ta
rafından incelendi, salAhiyelli komisyonlardan ve idare heyet
lerinden geçti. Alakalılar, derecelerine göre kanuni muamele
lere tAbi tutuldular. Biz de makam olarak bu menuda hiç bir 
hassasiyeti esirı;emedik. Fakat durup dururken böyle bir işe 
benim adımı koyarak takrir vermekteki siyası taktiği anlıyamı. 
dım. Muhtar Acarı üç yıldır ıörmedim. Hıııfııası acaba kendi· 
sine Ankara raddesi 15 numaralı muayenehanemdeki ziyaret· 
!eri ve İrzet Üm·er apartmanınd:ı bir paı.ar istirahat günümde
ki ziyaretini unutturdu mu d '.ye ben de umumi efkar önü:ıde 
blr !:Oru ar;ıyorum. Demokra~inin fazilet terbiyekAranesine bu 
suıetle bir daha imanım artmı~ olu~·or. 

Dıin şehrimizde hava sa· 
bahle.>in kı men bulutlu, 
sonraları at bulutlu geçmiş, 
güniin sıcaklığı azami 15.4, 
asgari 6.1 santigrat olarak 
l<ayıtedilmi tir. 

w 

Küçük haberler 
Tif oyu önleyici 
Tedbirlere devam 
Ediliyor 
Viltıyet sağlık heyeti dün \'ali 

muavini Fuat Alperin başkan
lığında toplanarak Hasköydeki 
tifo vakalarının önlenmesi ted· 
birlerini görüşmüstür. 

Yeni \'akalar görülmemiş ol· 
masına rağmen a~ı tatbikatına 
\'e civar sulann tahlili gibi ön· 
leyle! tedbirlere devam edilmek
tedir. 

Prof. Nihat Re}at Bel
ger, Paris Tıp Akade

misine ôza secildi 
Tanınmış ilim adamı ProfesÖ! 

Mhat Reşat Belger'in Parls Tıp 
Akademisi ecnebi azalığına ı;etil· 
eliğini büyük memnunlukla h:ı· 
!:er ııldık. Profrsö:- Nihat Rr~at 
Belser. Paris Tıp Fakült<'si De
kanı Profesör Doktor Pasteur · 
Valcry Hadot ''e l!)!j3 ~cnesi için 
Tıp Akademisi rcisli~ine seçH
miş olan Profesör Locper tara· 
!ından namzet gösterilmişti. A· 
kademinin son toplantısında 61 
üzaıfon elli beşi profesörümüz 
için rey vermiştir. 

Du parlak seçim neticesinden 
dola.}ı !ılim ve değerli profesörü. 
milzü tebrik ederken memleke
timizin ilim ve irfanı namıııa da 
pek memnun olduğumuzu belirt. 
mek i teriz. 

Şimd'yt:! kad3r Türklerden baş. 
ta doktor Vezir İsmail Pa5a 
(Sultan Mecidin hususi tabibi ve 
vali), Prof. Dr. Akil Muhtar ve 
busün de Profesör Nihat Re~at 
Belger bu Akademi azalığına se
çllmi~ bulunmaktadırlar. 

Eğitim mütehassısının 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Amerikalı 

eğitim mütehassısı Prof. Tomp. 
kını dün öğleden sonra Galata· 
saray lisesinde orta öğretim 
mensubu öğretmenlere bir kon
ferans vermiştir. 

Orta öğretim mUesseselerinde 
sınıf öğretmeninin rolU, mevzu
und:ı olan konferansta kalabalık 
bir öğretmen kütlesi hazır bu
lunmuetur. 

Profesör Tompkins, sehrimiz 
eğitim müesseselerindeki tetkik
lerine devam etmektedir. 

Dr. Y. TANAŞOGLU'nun 

Azalığa seçilmesi 
Pariste ikameti esnasında yııp 

tığı ilmi tebliğlerden dolayı 

Dr. Y. TANAŞOGLU 
Parls Gastro • enterologie Ce· 
mi.) etine ve Karaciğer ve Besi 
Fizyopatolojlk Tetkikler Bir
liğine Aza seçildi. 

Uğur Terzioğlu 

Annesini dava 
Ediyor 
EV\'elki gün Emniyet l\tüdür

lüğiine müracaat ederek oğlu 
Uğur Terzioğlu tarafından teh
dit edildiğini iddia eden Bayan 
Nilüfer Terzioğlu, öğrendiğimize 
göre şehrimizden ayrılmıştır. 

Emniyet müdürlüğü memurla
rı Uğur Terzioğlunun ve göste. 
rilen şahitlerin ifadelerini ala
rak tahkikatı ikmal etmiş ve dün 
akşam savcılığa havale etmi~tir. 
Savcılık Uğur Terzioğlunu da 
dinledikten sonra kendisine ser
best olrlu~unu bildirmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 
Diğer taraftan ö~rendlğimize 

ı;:öre, Uğur Terzioğlu ticari ili· 
barını sarsacak §ckilde beyanda 
hulunan annesi ve akrabaları 
hakkında tazminat davası aça
caktır. 

Şehir Meclisin:n fevkalô-

de toplantısı 

İstanbul Şehir l\Jeclisinin o· 
laganUstü toplantısına dün saat 
15.30 da Ferzan Arasın başkan
lığında başlanılmıştır. İlk olarak 
Sular İdaresi ile Elektrik, Tram 
vay, Tiınel f §letmcleri Umum 
müdürlüğunün 1953 yılı btitçell'
ri komisyona ha\·ale edilmiştir. 
Müteakiben mulılelif tutanakla 
rın müzakeresi yapılmış ve saat 
17 de kısa bir fasıla verilmiştir. 
I"akat bılahara celse açılınca ek
seriyet olmadığı görUldüğUndl?n 
toplantıya son verllmiştir. 

ECZAHANELER 1 
* ADALAR - B h11lcsda, :llorlcn 

Ecz H•Th•lld~. llt7bcll.t.da Ea. * DA'KIRKıJY - ~erlm ecıan111l . * nEetJ. .. "TAS - ~.a Halli T.~. 
Ortakö do, Y•ııl T.c:. Arnnntk!i1d•, 
ArııarotkoT Ecz. Bebekte, 1ıhrku Ee· 
taııul, 

ŞEHİR HATTI ı'IE!\IURLARI 
NU:llAUAL.\Nl\'OR 

Denizci11k Bankası, Şehir hat
ları işletmesinde çalışan memur
ların, bundan böyle sicil numa
ralarını yakalarında taşımalarını 
tamim etmis bulunmaktadır. 

Banka, halk tarafından vuku 
bulacak şik~yetlerin bu suretle 
daha isabetli olarak takip edıle
ceği kanaatindedir. 

YALO\'A KAPLICAl,ı\RI 
JUUDÜU \'EKiLLİGİ 

Yalova kaplıcaları işletmesi 
Müdür vekilliğine Mecit Erkin 
tayin edilmiştir. 

Yeni Mıidtir vekili dünden fti. 
baren vazifesine başlamış bu
lunmaktadır. 

PROF. STO:'llE GfJTİ 

Hundan bir müddet evvel Eeh· 
rimiıc gelen, Nevyork Koruyucu 
tababet kürslisü profesörü, Dr. 
Abralıam Stone, ~chrimizde iki 
konferans verdikten sonra dün 
sabah Amerikaya müteveccihen 
uçakla hareket etmiştir. 

GEl\Jl.İK \'APURUl\'UN 
f!\'ŞA ,\'rl BİTTİ 

Rotterdamda inşa ettlrilen 
l\Iarmara tıp! gemilerden Gem. 
lık'in inşası bitirilnıişse de, ba· 
zı noksanlarının ikmali için ge
mi 15 glin daha Rotterdamda ka· 
lacaktır. 

Bu mDddetin sonunda, Gemli· 
ğin ilk seyir tecrlibeleri yapıla· 
cak ve limaııımııa mliteveccihen 
yola çıkarılacaktır. 

SOKAKl.AUA l'\U IARA 

KONULACAGI DOGCU DEGiL 
fstanbuldaki sokak ve cadde

lerin isimlerinin numara ile de· 
ğlştirilmesi hakkında son giln· 
lcrde bazı neşriyata rastlanıl· 
mıştı. Vail ve Belediye ba~kan· 
lığı bu haberleri kat'iyetle tek. 
zip etmiştir. 

UN TABİRİ nu{;o :\\' l'l'\LA· 
RJNDA?'\ GA YRtSI f ÇfN 
KULLASILAl\11\' ACAK 

Gıda maddeleri nizamnanıesln· 
de unlar için konulan kayıtlara 
göre un tAbirl sadece Buğday 
unları itin kullanılabilecektir. 
Diğer hububat unları kendi * BET'OGLU - lterkud•. JtlnToll isimleri ıle adlandırılacaktır 

n Sıhhat; Tablmd•, Koma! Rtl:ıul; • 
Gılı•ıda, Tuna ... Fındıklı Erunelı· Unlarda yüzde 5 mlktarınrla 
rı : 6 tllde, • .\ıım ısıeıı •• Nlıantaeı muzır madde olmamak ııartiyle 
Ea. Kamn:ııauda, Y•nl Turan: Hu· diğer hububat unları da buluna-
köTd•, llukd7 Ecz. bilecektir. * EMİ!\Ö!\tt - fühmet Rbım nüviz KAÇAKÇIUfü nURllŞ· 
Eu. Xtıcnlroazar Ea. Coııbulltaı T. JnASI~A nE\'A t P.Uit.ni 
htılt. Ec•. Kumlcapıdı Surona Y.cı. 1 

l\lcmleketinıizi ziyaret eden * EYCP - E)'1lpıultan :taanuı. Amerikan donanmasına verdik· ı 
+ F.\T1H - IS•hzad•'>aıında, 1• !eri kuman.) a mııkııbill, dolar 

Halil Ecı Kıratllmrllkt•. Ulupmır Ea. 
Aksararda, Eıh•m Portn :r:a. Ydl· çekleri alarak dö\'lz kaçakçılıl!ı 
1cuı1 ı:ea. Rılatu, Baı.t Raik .Ecz. yapmaktan sanık Ali Taşkent, f. * vnn;:c'ly - s:nuue•:::ııede, o1• Hakkı Öztamur \'e RUknettin 
man .Arat Ecı. Öztamurun muhakemelerine dlin 
+ CSX'CDAR - ömu :ı:enaıı Ec· 5 jncl Asliye ceza mahkelJlesln 

unu•, de de\·am edllmiGtlr. * s.rnın:R ,., BEYKOZ - Her Duruşma ba~ka güne bırakıl-
rUıı nöbeıcı. ı mı&tır. 

Caddelerin 
Flüoresan la 
Aydmlalılması 
Teklifi 
Hir BeJçlka elektrik şirketi 

İstanbul beledi) esine müraca
atla sehrin umumi tenviratı ile 
:ıllıkalı tekhllerdc bulunmuştur. 
Bu teklifler arasında İstiklAl cad 
desi, Galata köprüsü gibi cad
delerin flüoresan \'Cya cıva usu 
lü ile tenvirinm tecrübe edilme· 
si de \'ardır. 

Bir D.P. liye iıden 

el5ektirildi 
Demokrat Parti il başkanlığın· 

dan: 1 - Demokrat Parti Sarı· 
yer ilçe başkanı Tevfik Aşkının 
son zamanlarda parti içerisinde 
şahsi gayelerini istihdaf eden hl· 
zlpçlliği muhtelif del5.ile istinat 
ettiği sabit olmuştur. Bu ba· 
kınıdan milracaat ettiği vasıta· 
lerdan para \'O kilisede incili 
öperek yemin etmesi mahallen 
birer vAkıa olarak tesbit edil
mesi Demokrat Parti genel ida. 
re kurulunca da tam bir kana· 
ate vasıl olunması üzerine il 
idare kurulunca işten el çekti
rilme kararı tasdik edilmiştir. 
Kumarbazlar yakalandı 
Galata Derlcfll"r sokak :!O nu· 

marada oturan Muzaffer ile Tak 
sim Atlı Asaf sokak 33 numa
rarla oturan Abrli !\Iertgilzclin. 
evlerinde kumar oynattıkları ö~· 
renilmiş ve polis tarafından ev 
\'eJki gece yapılan baskın neli· 
cesinde kumarbazlar suçüstü ya. 
kalanmışlardır. 

Suçlular hakkında takibata 
ba~lanmıştır. 

Bir iddia 
Şehremini Molla Gilrant ead· 

desi 47 numaralı evde oturan 
Saide Ergfiren pofüe müracaat 
ederek, muayene edilmek Ü•C'rr 
Guraba hastahanesine götiirrlii~U 
çocu~ııııun, hastahane a~istanla. 
rından Dr. Muhittin Özdemir 
tarafından dövüldüğünü iddia 
etmiştir. 

İddia hakkında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Bakır şilebi tamir ediliyor 
Denizcilik Bankasının verdiği 

malümata göre, Bakır silebi Em· 
den limanında 5 - 6 i:Un sürecek 
bir tamire tAbl tutulacak ve son· 
ra Hamburg veya Rotterdam li· 
manına götürülecektir. 

Bakırın 1.5 aylık bir tamire 
ihtiyacı vardır. 

Bir ova taarruz: edildi 
Eyüp AlaçeGme caddesi 26 nu· 

marada oturan Aleksandra lıiar
şevi polise müral'aat ederek, 
Tahsin, LOlfı, Ömer, Hamit, İs· 
mail, Hilsnü isimlerindeki &ahıs. 
!arın. evvelki gece e\'lnın pen
cere camlarını kırarak kendisi. 
ne hakaret ettiklerini iddia el· 
ml~tir. 

Sanıklar yakalanmış ve tnh· 
kikata ba;lanmıstır. 

(-TAKVİIU-) 
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SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSA~r 
YATSI 
İMSAK 

Vasati 
07.20 
12.12 
14.31 
16..13 
18.22 
05.35 

Ezani 
02.37 
07.2!) 
09.48 • 
12.00 
01.3'.l 
12.52 

Uauıemu• 11/indırılın ııaıo ~· 

r t1fmler buılıın, ba11lmaıın 
,,,,,. ~dıl"'''· 

Güzel bir 
Teşebbüs 
D enizcilik nankasının ama· 

tör gençler ara:.ında de· 
nlz ~porlarıııı tC:&\ik ga} r. İ· 
le şin1dilik iki tip üzerlıulr.n 
yelkenli spor tekneleri yap· 
tırmağa karar 'enli"iol, 
planları hazırlanmakta olan 
bu teknclrı drn kiiçliğüniin 
beş buçuk, lıÜ} iiğüniin on al· 
tı metre bo)ıında olacağını 
gazctell'rde okudum. 

Bu, çok is:ıbr.tll \·e yerin. 
ıle bir trşebbiistiir. Zira de· 
niz sporları, f:ı;dalı sporla· 
rın başında gelenlerden Jıi. 
ridir. Fa.)dalı sporlar de· 
mekle, ba11 sporların zararlı 
tarafları da bıılııııdu~unu 
kastcdi) orum: 1\lesetıl boks 
maçlarından bazılarının ölü· 
me sebrp olması, futboli:in 
kalbi yormak gibi bir mah· 
turu bulunması gibi. 

\'akıa dl"nlıde teknenin 
deHilip insııııın boğulması 
ıla vardır ama, uygun lıa\'a 

'e deniıde bil_ı;i ile yapılırsa 
) elkencillkte böyle bir teh· 
likeye manız kalmak ihtima· 
il çok za)'ıftır. 

Deniz sııorları en güzel ve 
en fnydalı sporlarılan biri 
olmakla beraber bazı hal· 
Jerde, bazı l\imsl'lcrc flenize 
girmek ıniisaadesi v!'rilmrz. 
l"akat yelkrnli sporları lılz· 
zat ) apmnk dl'ğilse bile, bu 
sporlara i Urak etmekte her 
kes itin fayda \'ardır. Çiln· 
kü, dl'niz ha\·ası en temi7. "e 
en sağlam ha\:Jdır. Daima 
şrhirde ; ııc:ı.> an insanlar, bu 
hanyı ) asadıkl:ırı muhitler· 
de bulaınazl:ır. Ciğerlerini 
!!um gelen ihtiyat sarhııJa. 

rını getirerek ıleniı havası· 
na alıştıranlarda, birçok has 
talıkları kendil<'rinden uzak· 
laştırdıkları gilıi soğuklan 

kolay kolay müteessir olmı
·araklan itin hele nezle gl· 

hl sık sık gelen \ 'e insanı 

~iinlerce iı'aç eden nezle.) e 
ıto {'abuk yakalannıı11lar. 

niinyanın yalnız bir veya 
iki tarııh deniz olan huyük 
şehirlerindC'ki insanların ma 
lı olan yt>lkenli tekneler ) il· 
nında aşağı yukarı dört ta· 
rafı deniz olan fstaııbulıın 
·etkenli tekneleri arasında 

bir nisbet kuracak olursak, 
hu hususta çok fakir ılcnc· 
rek karlar gni olduğumuz 
kolnHa ıınl:ışıtır. 

neniz. tabiatın htaobula 
bahşettiği en bib iik nlmrt· 
tir. İstıınbııllular, lıu nimet· 
ten yelkenli sporlar lı:ıkı· 
mından lôyıkiylc faydalana· 
m:ımaktaıtırlar. Dunun ıla 

~ebrplcrind<'n başhcıısı. yer· ı 
il \·e hrle h:ı~kıı mrnılrkot-

1,.rden alınarak telmclerin 
çok p:ıh:ılı olııc;ıııtıır. 

Dt>nilcillk Uanl.ası. yap· 
tırmağa karar \'t>rdiğl tek· 
nrlrri miimkün oldıı!!u ka. 
dar ucuza mal Cflcr \ e bun· 
ları fazla bir kar almadan 
Sl\t15a çıkarırsa, )elkencllik 
sporunun kısa r.ıım:ında çok 
\ ayılacağı, hu suretle bir 
taraftan s:ıf,lıf,:ı hiımrt edl· 
lr.C'Cğl, bir taraftan <la tek· 
ne ln~aatının çok gcllşer!'ği 
iiphcsizdir . 

Ornlzcllik Ilankasıııııı. k:ı 
r•rıııı haşari} le tatbik et• 
mcslni dileriz. 

Sadun G. SAVCI 

OS KEl.il\IEYU~ 

\'ıımurta rıatlan :ıl;ıbildi· 
~itti' ~ iikselmcğe b:ı lamıs ... 

Hey yumurtaya can \·eren 
Allah! . .. 

TATLISERT 

VAkıa her be:,; senede bir nfi. 
!us tahriri yapılmakta ise dr.: 
bunlar istatistik mahlyctintle 
olduğu ve ahvalı şahslyeye te
sir ctmı?diği cihetle nüfus dıı
irelerlndeki ke~ekeş yıllar

danberl devam etmektedir. Ilİ· 
naenaleyh 'hükQmet yeni bir 
nüfus tahririni !'.emen yapma
lı ve bunun nıuamelAt ve ku· 
yudatını basitlectirmek sureli· 
le bu d:ıireyi ıslah etmelidir. 

- Muhakkak pırlanta, bun- a,.ıı=ı:~P'el"!!~lll!"!t'r-'l!'l'l!!!!!'m-----1111!!1!!-ml!!!!!!!!l!!!~llll!llııımıımm-------mıl!l---------l!l!!Blllll!!"lm9!11'1 

~~ia~ta~ı~i~sik~;rem adamda :~·_111Cadınlar '•kke,ı·_ 
ayak basmaktan memnundu; 
içi içine sığnıayordu. 

iNCELiK 

BALİ, ağızdan 
ağıza sağlam· 
lığı ile şöhret 
kazanmış bir 
çoraptır. 

Yine halkın alôkası çok olan 
dairelerden İstanbul Belediye 
sind<'n ayrı bir yazıda bahse
deceğim. 

Tapu dairelerine gelince: Bu
rası da kökünden ıslaha muh 
taçtır. Her sııhsın emlaki bir 
sahifede ve sıra ile kayıtlı bu· 
lunmayıp baska başka defter
lerde, ayrı ayrı yazılı oldukla· 
rı için bir insan elindeki tapu 
senedini z:ıyietmls olsa. nu
marası ve tarihi bulunm:ızs'z. 
malına tasarruf e<lemiyecek bir 
hale gelmektedir. Bir çok yer
lerde kayıtlar dedelerinin üze
rindedir. Vereseye intikal yap 
tırılmamıştır. Bir takım yLr· 
ler satılmış esas kaydı kapatıl· 
madığı için bunlar hfılA baş
kalannın üzer.nde gÖ"Ünmek· 
le ve iru !izden bir yer hak 
kında verlhnis mliteaddlt tapu 
lar dolayısfln mahkemelerde 
1lvalar olmaktadır. 

Bunlardan başka bazı tapu 
..,ı:-murları vaktilc oturdukları 

rdcn ve ifadeye göre tapu 
ı>nPdi veroikleri cihetle Tanu. 

Hoca hanım söze karıştı: • 
- Size taşları yerdıkten son-

ra bir şeyler de s6yledi... akh· 

nızda kaldı mı, hanımım? ~ ~ f'k H I'd K 
- E\'et, iyice işittim: ıŞeyh 9 e } a } arav 

Baki'~e ver!• dedi. Kimdir bu ".! 
Şe)h? 

İki kadın öyle bir isim işit
mediklerini, o isimde kimseyi 
tanımadıklarını bildirdiler. So
rup araştırmak lazımdı. Fakat 
her şeyden unce Hacet pence
resi önünde sıdk· u - ihl3s ile 
dua, All:ılıa hamdü sena et
meleri lazımdı. 

Bir zamandır aklını fikrini 
hep bu kabil esrarlı vak'alara, 
§eyhlerin \'e den•işlerin yap
tıkları kerametlere, mAneviyat 
kU\'\ etinin madde üzerındeki 
sihirli tesirlerine \•crml5, gün
düz hulyalarında, gece rlıyala
rında bunlarla meşgul bulunan 
•Peryaı. artık sadece hisleriyle 
muhakeme eden yarı muvazene
siz bir kadındı. Hocahanımın 
nedimesinin dediklerini yaptı. 
Okudu, üfledi, cami hndcmesi
ne, dilencilere para dağıttı; gü
' ercinlere kutu kutu yem serp
ti. Evliyııya iki kurban ndama
ğı da unutmadı. 
Konağına dönlince iki kadı

nı derhal Şeyh Baki'nin adre
sini kimseye sezdirmeden öğ
renmeğe memur etti. Birinci 

akşam boş dönmüşlerdi; IAkin 
iklı:ıci glinü Hocahanım &U ha
beri getirdi: İE.tanbulda Baki 
Efendi isminde tekke \'e tari
kat sahibi hır şeyh yoktu, an
cak Zeyrek cİ\·arında ahşap, 
harnp bir konakta oturan bir 
Baki Bey vardı ki ilim ve tak
vası ile maruftu; selômlığmrla 
geceleri toplanan komşulnrıyle, 
uzaklardan gelen misafirleriyle 
•İlm-i - Kelfim• \'e •Hikmet i • 
Kadime• üzerinde sohbetler 
ederdi. Yakışıklı. keskin h.ıkış
lı, oltıın. profesör tavurlu l'iddl, 
se\•lmll bir zat. .Mücessem! ne
zaket ve kibarlık. Şimdi benzeri 
pek azalan beyefendi tipi ... 

Eskiden llırka-i - Şerif ziya. 
retl münasebetiyle ramazanın 
on beşinci gecesi padişah tara
fından Topkapı sarayımla dev
let ricaline verilen etrafı yazılı 
ttilbenUerden birine sararak 
mücevher çekmecesine sakladı
ğı Uç pırlantaya geceleri kal
kıp yerlerinde durup durma
dıklarına bakacak kac. .. r veh-

-6-
me kapılmış olan Prenses, Ho
cahanımın getirdiği haberi tah· 
kike lüzum gördli. Bunu bir er
kek yapmalıydı. 

Prenses üç tas meselesi hak
kında kimseye bir şey söyleme
yeceklerine dair Hocabanıma 
d:ı, dadısına da yemin ettirdik
ten sonra işin tahkikini - gene 
\'ak'ayı gizli tutarak - yeni ne. 
dlmelerinden Fitnat Hanımın 
oğlu İrfan'a bıraktı. 

Onun ağırbaslı. dinlnE' bağlı. 
misllne !iU devirrle güç rastla· 
nır bir genç olduğunu biliyor., 
du. Konu6mus. halini beğen

mi&tl de... Bununla beraber 
dadı ile Hocahanım şeyh um•a· 
nını ta• ·ıan bir Baki Efendiyi 
aramakta devam etmekteydi· 
ler. 

İrfan bir sabah konağa heye. 
can içinde geldi: Prense!İn hu
zuruna kabul olundu. Nihayet 
Baki B"yin meclisine girmiş, 
sohbetlerini dinlemişti; hat!A 
iltifatını da görmtlşlU. Kemal 

sahibi, gerçekten ulemadan bir 
din ehliydi. O gece •kader• 
bahsi açılmış, ev sahibi ·kade
riye• ve •cebriye. meslekleri 
hakkımla derin ınah'.lmot ver
miş; Ayet ve hadisler zikretmiş, 
birtok şiirler okumuş. dinle
yenleri hayran bırakmıştı. 

- Asıl nıC'slcği ne imiş bu 
zatın? 

- Eski mekhıpçulardanmış. 
Konak oldukça harap... ı.tıkin 
misafirlere ikram yerinde .. . 
Bendenizi cezbetti; ıırasıra 
meclisine devıım edeceğim. 

- Şeyhliği, filAn yok mu? 
- Sordum, rfendim ... O un-

vanla da ananlar \'armı~. lftJ.:in 
yayılmasını kendisi istemiyor
muş. Pek varlıklı olmamakla 
beraber fakir, fıkara babası ol
duğunu söylediler. 

- Sakallı, dlblıeli, hoca kı. 
yafetinde nıi'I 

- Zarif bir sakalı \'llr. 'Os
tilndekı elbise rle hizimki gibi, 
çok dııha iyisi .. Sık sılvinlvor. 

Peryal karar verdi: Kimseye 
sezdirmeden, dadısını yanına 
alıp gayet basit bir kıyafete 
girerek şu Baki Beyin konağına 
gidecek, kendisiyle konuşmak 

istedi~lni bildirecekti. Yanına 
kabul olunursa rlen·iş ve ta~l:ır 
meselesini açmayacaktı: Göhre
tini işittiğini, elini önmeğe gel
diğini söyliyecekt. Bu adamı 
kendisinin görmesi lazımdı. 

Bir de şu vardı: Eğer den·f. 
sin rleıliği $eyh Baki o ise \'e 
hakiknten keramet ehlı idiyse 
Peryol'in taşları getirdiğini ko
mışmadan anlaması icap ederdi 
Zira kitaplarda okuyup mena
kıbını öğrendiği keramet sa
hipleri için bunlar olağan is· 
!erdendi. 

Prenses lnenmağa istidatlı, 
euııru hulanmıs hır halde hu
lıındıığıınrian çoktandır kavuş
mak dilediği esrarlı Aleme, üç 
pırlanta veri;ı k:ıybolııveren 

dcn•lslcrle emanet bekleyen 
şeyhlerin tıl~ımlı diinyrnna 

Kararlastırdığı gibi yaptı: 
ortahalli bir <'lbise ıçinde man 
tolu \'e başı eşarpla urliılli, da
dısı yanında Zl"yrl'k yolunu 
tuttu. Otomobilini aşağına, he
nüz açılmakta ol:ın Atatiirk 
bulvarında bırakarak dar, dik 
yokuşu yayan çıktı. nıırnda St"t 
set bahçeler içinde e' ler, bir
çok tilrbeler \'ardı: durgun, ke
nara çekilmiş. kendine dalmış, 
ruhani denilecek dinlendirici. 
avni zamanda tatlı t:ıtlı düşün
diirücli ve in~:ını .cfinlil tarafı. 
na çekici bambaşka bir hayat 
6e2illyordıı. 
Yokuştan dolayı ytirl'ğinin 

sık atışına ra,!!men rahatlık duy
dıı \'e bu hava içinde konağı 

buldu. 
Kamyı ya~lı. sevimli. uzun 

hıvıklı hir ııdnmcaj!ız acmıştı 

Gelenlerin heyeCC'nrliyi .cörn-ek 
istemclerinP sasmarlı: ı?eniş bir 
tııslık sonund:ıki tahtaperdcl i 
gösterdi: 

- nuvurunu:r. Cledl. har<'me 
or:ırl:ın girilir. nen haber vere
yim. 

Önlerine düc;111: taht:ıya güm 
güm. ı-li\'le vurdu ,·e: 

- Kimdir o? 
Diye içeriden duyulan karlın 

sesine: 
- MisaCir hanımla'!' geldi. 

beyefendiyi görecekll"rmls. 
<Arkası v:ır) 
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1)~:c f)~ l~~~~~~r:w~~~~~~~ J i\1e1ı~eıı 1 JFransız Kültür Ataşesinin gazetemize beyanaft: 

~ I 11~1~a7:,st~"~~~ Hürriyet 
Am.erika,. lran'a yeni 

teklifte bulunacak 

Türk Sanal Sergisi Paris'de 
· 16 Ocakla açllacak 

. 
Ve istiklal 
Cereyanları 

Yazan: E. T. 

DÜNYA 
~ cna~ı 1 lndde) 

tiylı• tPrlıplenen hu sergıye 
Loııvrc'ııı , •Dekoratif Sanatlar * Blrlesik ı\ıııerikn petrol J.onrJra, 1(1 -- Hırlr~ik ,\merıkanın Tahran Buyukelçisi Loy !\tüze İ• aclı \erilen tarıhi Mnr-

ihtiliıfı ile ilgili olarak Hcndersonun bırkaç giıne kadar lrnn Başbakanı llr. l\lus:ıddıka, san Pa\·iyonu tahsıs edilmiştir. 

l.uocüıtcıJ Prı11 

İnına :>eni bir teklifte İngıliz - Jraıı petrol ihtilafını halle nıatııf ~eni t!!klıflerde Du sergi me,'Zuunda Fran ız 
r ondrada çıkan \C fngiliz bulunacalıtır. bulunacagı bugıin sorumlu İngiliz idarccilcriııdC'll ögrenilmi, \e Türk hükQmetleı i üç yıldır 

gazetelerinin en alır ba hJ:ı. tı"r. Teklifler İn!.'illcre \e Amerika tarafından nıüsterekcn ha temas halinde bulunmaktadırlar. * Mısır Ba bakanı general ~ -rından biri olan Daily Telegr:ıılh zırlanmıştır. Bida)cllc, l•'ransız hfikumetiııiıı 
IOD günler zarfında Amerikanın Itcsmi mahfillere ı;o~re "cnı· teklifler bir derece~ e kadar, -ırf bize bir cemile olarak ter-

1 
1'ecibin \ a lngtona gldc-
cegi bilılirilnıc.klcdir. ., " dıs pollllka ına dair bir basma· Başkan Trum:ın 'e Başb~a ıı Churchill tarafından 30 Agus tiplemek tc.,cbbüsüne girişliği 

kale neFetmiştir. l\Iakalc baş· * Relgr.ıd elçimiz ı\glilı tosta .Musaddıka sunulan plandan farklıdır. Yeni pl5nın İran bu scı·giyc gülüne lıir sebepten 
lan başa Amerikan r;iy:ı etini .ı\ksel lıir beyanatında Başbakanı için •Ze\'ahlri kurtarıcı• cihetler ilıtl\ a cttigi be- dola.yı itirazlar \"aki olmuştu. 
ffnkitten ibarettir. Daily Teleg. Turk • Yugoslav münasc lirtilmi.ştir. Serginin )larsan Pavi)onunda 
raph hülasa olarak di)or ki: bl'llerinin çok ıloslanc açılacağını duyan ı-csıni ı;ıiatı 

cıİnglltl'rcnin Ilindlstan ve l'a· oldugunu lill)lcnıiştir. General Go"ksenı"n ı·ngı·ıtere Kralı'çesı· hail bazı cahil kimseler, bunu 
lüstana f lklil nrmesi. l'J1ın· İzmir Fuıırıııdaki • pa\ iyonları 
sanın Suri) o ve J,übn:ınd:ın çekil * Tuııuı.tn 1'uııus hiı-likle· kabilinden bir yer sanarak, •lliL 
tnec;i, ı.ibyada bir krallık kurul- tiyle rr:ın,17, kırnetle•i Bugün geliyor Dava ediliyor falıeserlerimizi orada tl'şhiı cdc-
tnas• bi11"ok memleketlerin i ta. ara ındıı duıı ) eni çar· me) iz!• di)e ıliraz etmişlerdi. 
hını arttırdı. Şimdi )'l'r yer kay. Jlısın:ılar olnm tur. A11adalu A.Ja " .l.uoclnL(4 Prc•• llil5harc bu garip anl:ışnıaz.lık gi. 
başmal:ır, ayaklanmalar oluyor. Alıııa, 1fl - 'Jurkıye ll:ıva l!ulz. ııo <İlalya) Hl - Eğer dcrilmiş \c :;erginin tertibi için 
'-nıerikanın bu .kayn:ı~alar General Ne • ku,,cucri komutanı Generııl J:fıii derecede delıl huluııursa 'curıı 'I'clfik Kola~Iı cnelki gerckrıı hazırlıklara ba I:ııımış-
1'11"1ısında aldığı \'llz.İ,>et, İran cıp Muz.ıffcr Gokscııin, ôıin ı;:ıb:ılı Lur:ıdakı mahalli bır mahkeme- gt'l'll. ı;alı:ılıa ka!"§I agır bir kriz lır .. Fransız ~a.ı;ınıııda. nyl~rd:ın-
lt'! Endonezyadaki Caaliyetl Av· w h" , meçhul asker !'ıbidcsınc bir çc· ele İngıllerı' Kraliçesi ElizabcUı ,. • .d. l'u kıiz d berı bıı scrgın111 bah ı edılınek-
- dak" d ti r._ • d ( as f 1 k ı. • .,cçınnı,pır. ) ı.onun a t d" n· 1 . "z:d d "wpa ı 0 3rl ULcnD e ena ıng on a C'n • h0Yn1UŞ \'C JllÜlCakibCn h: kkınd:ı bir tazminat del\ aSJ 3• , "d f 1 :ıJamef lı )' • e lr. ızım gazete erUTII C (', 
tesir yaptı, hür ilemin me\kii· makinist okulu ile uı;:ık fabrika. ı;ılacaktır. cyzcn c e ç 1 .. c ırm~, t>inıdh·e kadar bu konuda çe itli 
... . kıınu .ımıız ulınus \"C \uruıtunan • . • 
cu ıayıflattı... G•d k &mı ziyaret ederek şercline ve· l\leselenın 11,!ilı ~ur\ıır: Burada 

1 
J.; 

1 1 
t h 

1 1 
yazıl:ır neşı-cdılmış; Pans muha-

Daily Telegraph'ın makalesini f ece rilcn oglc yeıncgiııdc hazır bulun cturan Wintlı:ılcrs aılcsi ıkinci 1a.71t, 1 1 11111k~rıl 11,ınazf dıı e gl e. birleri bu serginin önemini. bil-• ._ .. k k bl d ğ'I .. . . ü mı ırı c 1111 er aın ıu :ın cer- 1.. d'" d .1 ı: l\ l'-k auraen pşnıama a 1 e ı · mııştur. <funya Jıarbındcn sonra bü~ k . . •k . . un unya a uoe:ur:ıca6ı :ı ıı ·a~ı 
dlr. Koyu muhafa:ıakar bir ga. Anlara .tlıı " General 1\luzafrcr Goksenin ü"' k · ki 'ıiııi İıı"iliz makamlarına ı lı.ıl muılahıılc edılrrı ılk tcdn- \'e Fransada sabırsızlıkla beklc-

Ankaı·a 10 '~mı"n kaynak t:o 
0

• 
1 0 • • , ·ı ·1 "'aııılnıı tır. Uun ak~amılan . . . . . ıetenin geçmiş günlerin hasre· • - r. ' • leden sonra Yunan hava kunet- kon olo luk bınas.ı ~ apmaları ı· . . " 

1 
. k ' nıldığıııı dclaatlc bclırlmlşler-

tinf du.Yma ı, l>u,.unkii \'aıi•·eti lardan ôğrcnildiğine göre, <~c· l"rı" kıınnay ba•kanı ,·e ~·u"'ksek k" 1 ı · B" ıtıbarcn bu )11.) u sanatçıumın diı • " ı , 1 1 1 L ~ çın ırava vernıış en ı. ıııa sa- . . b b" d . 
leessiirle ka11ılamaı.ı tabiidir. nera cc p, Gencra Eısen ıo- rütbeli subaylarla bit· toplantı hiplcri Şıındi açmak iı;tcdikleri sılılıatındt• ıııs 1 ır uıclıne 01• Son yıllarda \'i~ ana \'e FJo-
Fakat bundan aı Vl'"a lıu mcın· wcr'in Daşknıılığı resmen de\T:ı. 1 b d 1 "ki el" • h . l muş, konu nıııga vt• tutmayan raıu;a müzcleriııiıı, c:ahcscrlcri .,- ,, 1 ~ 20 , 1 yapı mış 'c u ara a ıcr ı · "''ada Konsolos anenın oc:ı • 
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1 
.,, lf'"•tı m"' ul tutmaı;o;a k:ıl'·ıc:m~k :ıcagı ocakta \ :ışıngtoııa g • 1 k t h k ll ... 1 _ uzu\' .uı ıa ı ır sc ·ı ı c oyna- :ı\n" tarz 1 b". 
1 
ş ·ı a.., "' .. v " nwnı e c a\•a ·uvvc crını ı ·ı 19.>1 de b:ışkn , ere taşıııclıguıı 

1 
t ~6 · 

1 
. ı c a ıı :ın a nıa ı e 

nıantwııchr. ingiltereyi Jlirıdis· ı.Jeccktir. Scjabatu ait lıazırlık- gilcndircn meseleler gıirlişiilmus 1 'c binayı terk~ltıklcriııi zaman nı.ıga "~;ı:, anıı•ı· ır.f"k ı ya~ını al Lounr'ıla ıe~lıir edilıni:ıti. · Tiirk 
tan , .• ..w.kı"stan.a ı·stı"kta· t ,·nı·· lar A ıcrikan llarkiyesi tarafın . olan .. c) zen ev ı geı;cn \'I [) ko t"f sa t l'• 
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• _.;;.ı ' tur. ~erlerde ve duvarlarda olelııkı;::ı . . k 
11 

k .· . • . . •. c · ra ı • na ~~er er• ser ı-atıeğe yabanc·ı memlektller mi dan Yaııılnıak.ta olup bullın te· (:cncral Giikscniıı lıugiiıı nıuh nıülıiııı ha ar tcsbıt cUikleriııi fd. ık_ı ch·fı.ı ,.ı ~ ıı11 gı,çır1!,'.~'>tı. sinin de, bu gihi bir üdiııeii 
levketmi&tir? Fran.;anın Sıııiye frrrüah şimdiden tesbit eclılmiş. lrlıf Jıava iislerini gezecek ve clia dmcktedırlcr. l>ıııı.kıı tcı a, \1 ~ı.r~sıııcka ,,ey- nııllcllerarası ~aıı:ıt gıistt•risi tcş. 
'e Lu-ına d kiJmnri Iı"b•a tir nıı reyalıatı"n l\lısıı· \'e A t . .. T'" ki Ü • • 71•11'111 me"llll" ftl\110 b<''"I k"I t . b klcııın"kt-1" • ı n an çe ' ·" ' • "•. . " • . l'Umar esı gıınıı ur yeye m te Bın:ı salııbi tamırat ~ aıııııak .., . . . . . , ~ ı c mrsı c. " ... , ır. 
:Ya i tlklal \erllmesl haricı tesir rap dıinya~ınııı Balı ile olan \t'cdhen hurad:ın ayrılacaktır. için 500 ckılar kadar bir tazıni- aı;l:ı~ı ıl.ı kc• ılııııştıı. eyzrıı e PARİSTE ~Eum 
neticesi midir? Jla.)ır, bütün bıı munascbetlcrınc yeni hır \eçhc A • •·· d t . t kl 1 gr~nııs olsun ılcr, kı a :ranı:ııula TESHiR EDİLl::c'EK? 
hidi eler diln3a giıU:ıinin tabii verccegi \e Mısırın lrnrulması JJICJ•t~ft ff r.a,. 1

1 
eme· rclıık·. şifa Jıulınnsıııı, şiır H' nıutlk san- ı>aris"te. Tupkapı İslam \e di-

d .. .uo zano nıa ı t'mesı vargıcı t · ı 1·1 · rıetke tdir. uşünulen Oı ladogu konıul:ınlığı •t . JJ a· b. t r atına dc\llm c nıcsııı c ı crız. •er müzelerimize ait 410 parça 
}1aı·· la ı • . " ıırıo oı~ga 3\'aııın er ar:ı On •lokuzuncu asrın ömürge. na tırmesi için aradaki engelle- 1 1 1 IJCll 1 cdılmesi icm l\lılanodaki İns;:ıllc- kıymetli sanat e erimiz te~hir 

~İlik siya eti artık r;ona ermiştir. rin kaldırıldığı bildirılmcktcdir. re konsolosluğu t:ır:ıfından yapı. MEVLID cdılccektir. Bunların :ırn ında 
Ço1t uzak olmıyan bir gelecekle Bu seyalıat\n tanzimi Eı enho- Tayiııf eı• lan teklifi reddetmiştir. balılar, kumaşlar, elbiseler, i le-
difer sömurgelere de I tik tat "er' in ılk sıy:ısi muwıffakıyeti Dun ) :ıpıl an soı uştunna celse Sc\'"ıli aile biı" {ıT.finıu··., C· meler, silAlılar, tezhip ,.e ciltci· 
\'fnttek lilım gelecektir. nunu addedilmcktedır. An.,clıt!tıf Pmı sinde hi .. bir ln!!ı"lı"·• ::ahsı",cıı· . 0b b 1 • " 0 d .... . lik san:ıtlarınıızdan ııümuneler, 
'- b 1 k i · ı "'c k l!) C 1 b " ~ " ::- ' şım. 3 amız, ı>ayınpe enmız r l K I s it s-•• u edere e k omurge erle ]fısır Ankarada 3 eni n \'yor·. - um ıuı· as· hıızır hıılunmanııştır. Ancak da ::;ı:ı.i~t sırnı GO~GÖR'ün 

1 
erman ar, . :ınu~ • ~ı an U• 

dostluk munasebetleri deum et :ıta rliklrr ll!,"llcıık kanlığı \"llZİfcsıııc yakında fiilen va ııçılacagı 1101 m:ıl kanunl , 01 azız ruhun.l ithaf edilmek üze. !e~·nıan deuıne :ııt bır ı:adır ,.e 
tinnek, i&blrliğinc ralı~ak en Kahire, 19 (T.11.A) _ .)Jısır b:ışlı):ıcak olan Eıscnhowcr 01·· l:-rla İııgılterr Kr~ıliycl s"arayıııa ıc \efalının ~ıo ııcı gününe ınü ıkı sanc~ak da bııl~nmakt:ıdır. 
doğru yoldur. Ru :>·ol hor tiJe. hiıkuınctı Tiirkıye ile lllı ır :ıra. du Uaknnlı~~ııa Hobert •r. J:rn. tebliğ edilmiş bulur.maktadır sadıf :!1.12.1952 )!azar ~ünU sa A~ rıc_:ı ıı2"~ı·~l~k~t b~} uk. foto~lrıı.~ 
Jnin mevkiint zayınatmaz, bila· sında inkişaf halındP bulunan cck Stevens ı, Donanma J3akaıı· l>ıhac-ılar k.ıfi drrccrelc cİelil :ıt 1'1.30 da Er-cııköy istasyon Ea)csın. e uı mımaıı ese~ cı ı 
Jciı; kU ... ""'tl"'ndı"r"ır. rı"ya·ı ıktısafll \e kıılt!ır~ı 111[1'· fı Xıı.ıa ıtobert _rır.rııerct. Andt'r· 1 1 1 . 1' c .. d . \'{' uslubu hakkında ecııcbılere 

• ... " " ~ " b 111 ııı arsıı Iııgılterc Kraliçe 1 bu Zılıııı .ışa amıııı c ıncYlıdi · . . ' . 
Bugun dunyanın birçok nıE'm. ı.:oscbala büyıık bir chenımi.Y ı•t 1 srııı u 'e 11 arn J~uvvct leı ı, Dakaı.ı- r:ıdaki kiı~·iık ııı:ıhkcnıede gı) a· şeııf kıraat oluııacaj:wıda ıı lıil· oldıık~a ~~nı~ bır fıkır 'ermek 

lelıetlerinde lstikliil müc:adelel<'· :ıtfclnıektcdır. lığımı llarntd L. Tallıolt u la;>ııı ben ):trgılaııınış olacaktır. ciınılc ,ıkraha, dostlarımız ve tle nn~~kuıı otnc:ıktır. . 
ri, hurriyete ka\-u mak için Bu ınunasc:>bctlr, An karadaki ctmiştır. Hakuu cC'lsc_yı 5 ~lart l!J53 e arzu cdrn ihvanı dinın teşriflc- . Bugu_nc ka~ar du.nr:ının. lııç 
ııya\lanmalnr \"ardır. Bunlar, l\Jı~ır buluk rlçılı 1 rıı:zdinde S:ıHınma Bakan nıua\ iııliğinc bırakmış , c cıil\·:ırıdan 

0 
tarih" rı rıca olunur. bır yerındeTbok:> le lıkı~ ~<'drı::0ı açıl-ılurdurulabillr: fakat haş gö 111· ibda ına karar \erılnıistır. Anırrıkan kabınesınde, Oı dıı, ·:ıtlar bulun drlılll!ri toplama- Cııngiır, 'I a~o' nr, Rayta bu kadar geniş çapta tanıtmak 

'Or Joıllanar:ık, bir nııiıldct için tıcnret \(! kultıır :ıtaşclıktcnııın Hogl'r r. ]()f'S setirilmiştır. k . 1 nıamış \"c ur . Ze\ ·ını nya)a 

ten rtrp,·anı tamamiyle ortadan nu alaşrlrr, önunıüzdcki ay Uoııaıınıa \e 1Ja\a Km"'\ctlerı ı.ıııı talep rlnııslır. 1 _!,0_: \c <'ankat ailt: i fırsatı elde cdılememi tir. Bir 

lı:aldınnak mumküıı dcgildir • . A· ıçiooc nkara~n ge>ll'rck, vazife- Hakanlıklaıı doi;nıdan doı;nı_ya lf'1 il p llU• l te bı•t roport:ıj nvıhaıririnin dcmagoji-
ıtıerika f'&er istikliıl Tr. hurrl.H~l Jcı ınc baı:lı1acakl rdır. • anınma Bakanlı 11111 t bidır. '-'• • • terine alet edilen •DC idilğü be. 
itin çalışanr.mı lit'!mpati güst.e. -o- Yeni hıık(ınıctın Sa\ ıınma Daka- lirsiz• sergi i,tc budur. Memle· 
tiJorsa bunu takdirle karşıla- Hava yolcularına terlik nı Charles J·;. Wıl on'dıır. eılileJI Jltalla. rı ketinıiz için ııaha biçılmu bir 
>nalı: lizundır. ·ı k Romada dördüxler doğdu propaganda \':ısıt:ısı te~kil cde-

Berrket ingillerrde Daily Tc· verı ece cek olan bu sergiyi tertiplemek 
lpgraph gibi dit ünmiycnlcr ÇO• Jıonıa, rn (A.A.) - nonı:ıd:ı Müfettişlerin yaptıg"ı teftişler sona e d' M il - için aylardanberi ugrasan Türk 
hnlulc te kil edhorlar, bu ÇO· J.ondra, l9 ( \.A.) - Kim. bır i~çinin 30 ~a~ınd:ıki karısı .. • • r ı. a a \'C Fransıı resnıl makamları bu 
hnluk gun gE>çtikçe genişliye· llollanda lıava ku~~an~a ı tara. bugliıı dôrt erkek çocuk birden rm dcgenntn 11 milyon lira ofduğu söyleniyor yazıdaki c;irkin isnatlar karşısın-
~L ,_ • ti ktir 1 fıııdan buglııı bıldırıldıgınc gu. doguı ınıı§t ur. Çocuklann sıhhat- .t ıkıı 

0 
, anıı ı da hayretlerini ı;izleyemeıııekte-oa, aUV\e enell' · f ]" J • t• "' 

r<', uzun mcsa e ı ucu ara ış ı. leı i mukrmıııcldir. ·· dirler 
V 1 b , ..... ,....... Aıık:ır:ı, rn - ogrendigimi· edı"lnıcnı"ış \C ko klft kııllaııılnıa . YILBAŞINDAN EV EL rak eclct·ek )'ıı cularclaıı her ı· •• ._ •. 

rinc alacalı renkli )umuşak ter • ..- . _ ~ zc gıırc P.asbak.ınlıkça \':tzifc. sına devam edilmışlır. fR.\'SSIZ Kfü,TliR 
AKLINA GELSE DE 

C.K.M.nin 
Vitrinindeki 

KAŞMiR 
İngiliz: manloluklarından 

HEDiYE ETSE 

Galatasaray No. 261 

likler Jıe<lıyc etmek tam.-.; urun GELJ R VERG 1S1 lcııılırılmiş ol.ın lıusu~i büro <.:. '.\ferhunı Atalurkün ll:ırblye O \TAŞESi !\E Dİ\'OR? 
dadır. Yolcular bu tcrlıklcri bn. MükcllefJC'.J"inin tııtaeakları ı~. I'. ıııall:ırının envanteri iize kulunda öğrenci ol:ırak bulundu Fransa Biiyiik Elçiliğinin Kül· 

b 1 rındcki ç:ılışmalarıııı hızlandır· ğu yıllardan baslavar:ık vefalı· ra er erinde golürebllccekl<!r· kolay, basit rn izahlı 1 B 1 1
. . " tür Ataşesi .)1. Camllle Bergeaud 

dir. mı~ ır. u c urumun ma ıyc \e na kadar cunHik ihtisas ve intı- dun" biiyük bir nezaketle, sergi 
1 iŞLETME HESABI nıillkiyc nııifetUşleri nıarifctiy. balarını kaydetti~! defterler c:ı"ın · Sral·ı A d 1 ti • • 1 · :. b .. hakkında biz: ~u izahatı \Crmış. , rap ev c crını c ~ ıl .. )'etlerdc ) aptırdıgı teftış di.) c kad:ır basılmamış \'e muh· tir: 
şikayetten vazgesecek Serbest Meslek Kazanç lcr de ,sona ermiştir. . telif zamanlara :ıit !otografları. - Böyle bir serginin tertip-

Dcfteılerı l\lali)e Vckfılcti C.ll.I. mallannııı buıoca tcs- elbi cleri ayakkabıları da vasi· N'C\"O k (B 1 · '1 llet nu·n n 1 r"ııe ı ,. ol b"t ı ı d · ' leıınıesi fikrini bundan Uç ) ıl / r-. ır cı:ımış " ı ııı e c ı ı.).,uıı a· ı ec ı en egerı Ulus matbaası , ctnantc gere••lnee c. ıı. P. ,, c 
ı"r) 19 (AA ) 1 ·ı B 1 ı :ık ı·, ı ka" "!da b ısılmışlıı ı d ı ·ı ı ı ı 50 ı .. " C\"\'cl, blivlik Türk dostu, arkc-c · · . - raı , ıı· eş. ~ ., • • • c a a ıı mı yon O bın I· cçnıi, olup, bunlar hıil<'n halk ' mi" "Iıllftll G 1 K 1 . t'n1ıımı L"atış \ nı •• d v . ld"ll" olog ve t:ırlh,.i Pror. Gabriel Or· "•• .. ere ene uıu ~un. •" • ·ı. ra ır. e yıııc ogıenı ı,,ıne go etinde c. ıı. P. malları meyanın ~ 
deminde bulunan Arap clcvfot. INKILAP KiTABEVi ı·c Hci5icunıhur koşkundcki bir da saklanm:ıktadır. lay:ı atmış ve l'r:ınsa Jlükt"ımcti, 
lerinc kaışı şıkiı~eliııden vaz:· colc cş~a Alatlirkürı malı olup Türk sanatının dünyaya dah:ı gc-
geçmegi kararlaştırnııştır. 1037 de yaııtıgı , asiyetn:ımc ile Bu m:ınc\İ clcğrri olan eşya. niş çapla tanılı imasına yardım 

C. 11. l'. )c inlik:ıl <'lnıiş bulun· l:ıı ın, lstanbulda Atatürk milze edebilmek üınicli~ le dah:ı o za-

SÜ,TUNLAR ô(ı~m~guro@~ 
~;c~ııı;g Q a e:eo::eo:~~ ~~OOde™e~~ 

ın:ıkt:ıdır. Hıı esla C. ıı. P. ta· sine konularağı söylenmekte- maıı te5C'bbüslere gİl'İşmlsti. 
rarınd:ııı şiııııliyc kadıır tesrlhim <lir. Asırlar boyunca lı:ızı tarihc;iler, 

Bir milletvekilinin v.aizlik 
yapması f enkid edildi 

Türklerin t t:ınbulıı 7aptını Av· 
rupalıl:ır:ı. güzel s:ın:ıtl:ır namı

na biı· kayııı olarak aksettirmiş 
\c bu görüş maalesef birçok ki· 
şitcrin zihninde yer etmiştir. Di
ğer bir kmm Avrupalıların dn 
:ıklın:ı ·Turk Sanatı• deyince, 
Dızans \"C Şark r;analları gelir. 
Pariste tertiplenecek serginin, 
bütün bu ) anlı kan:ıııtıcri dc
i?iştirnıek Jıususunda büyük fay
dası ılokunacaklır. A\TUpalılar 

CUMHURiYET . ..,, 
TİFO SAKAYA GELl\IEZ 
B.. Felek görülen tifo \'a• 

kalan münasebeti) le diyor ki: 
!Tüo şakaya gelir bir has· 

talık değildir. Gerçi bugün 
:muayyen antibiyotik ile teda.,.i 
edildiği söylenmekte ise de 
doktorlar bu llacın şifadan 
ıiyade ~razı izale ettiği iddJ. 
ısındadırlar. Ve nihayet has· 
talık vücudda yapacağı fena· 
lıfı yapmaktadır. 

RF~~ıi TÜRI:Nı.ımnı: YE~içımi Kll'Al.ARI llA <:EÇİT 
c \Ki.AR ((;AZEn;ı.ım l 

bu/unmadığmı söyledi Bizans "~ Şark s:ınnllnnncl~n 
(U 1 :ır h ı.,.. ayrı olarak gayet zcn~In bır 

• • 1UT' ' " a ' .v > • • T\irk sanatının nıe\'cut olduğunu 
Aııkaı a. Hl - J,ulçc 1.omıs- fakat bugun Dl\ aııct İ !eri kad k d" -

1 
· 

1 
· b"l ki · 

)Onu lıııguıı Vakıfl:ır ııınuın. Jlltı· ırosunda Kur'an'ı hırk•·cvc ce\·ı· ·ebıı ıT~okzlrr~y c • gore ı cced e~ı 
urlıığıı butçcsıııı müzakeı e \e reeek lı.Yakat ve ehli\'elle kiııısc r 

1 
ti 

1 
u b ı 

Diyanet İşleri Başkam, teşkilôtmda, Kur'ôm 
tercüme edecek. ehliyette bir kimsenin 

Lom·re l\lüıc inin daiıelerinden biri 

cet yoktur. Bülıin, bu nevi mil- ı lif S:ın:ıl Eserleri- sergisi hak
lctıerarası anl:ısm:ılarda oldugu kında lıazırladıkl:ırı bir makale 
~ibi gereken biltün emniyet ted- için mlizelerdeki eşyaya ait re. 
birleri :ılınmış, eserler sigorta- simler ve bir de Ayn ofya Mü
lanmı tır. 16 Ocak'ta açılacak ıcsinin bir resmini i tiyorlardı. 
olan serginin iki ay açık kalma- Kendilerine )'azdığım bir mek
sı k:ırarlaştırılmı tır, fakat alAka tupUı bir Bizans eseri otan Aya. 
fazla büyük olduğu takdirde bu ofya'nın bu sergi ile hiç bir 
miiddetin uzatılması mümkün alakası olamayacağını belirttim 
dür. Sergi iirret mıık:ıbilinde ne re Tiirk camilerinin resimlerini 
tilecek \'e elde edilen hasılat. basm:ılarıııı tav iye ettim. Harice 
nıa. raflara karşılık. 'I'iirk ve bugüne kadar pek ~z tanıtılmış 
l''raıı~ız .Müze l\Iucliir!üklcri tnra- olnn. zengin Tiirk ~:ınatını \'e in
fından paylnşılac:ıktır. ce Türk 7C\'kini, bütün dunyaya 
Paı is'te serginin btiytık alaka dııyurm:ık bakımından bu sergi. 

ile beklendiğini \'C bunun dün)a nin biıyük bir ehemmıycti haiz: 
capıııda bir sanat h:"ıdise~i te kil ol:ıcagına kanıim. 

eelccet:ıni belırten M. Bergeaud· ı Sanal cscrlr.rl dün gönderildi 
- Me ela geçen gUn. Fransa- • . 

nııı en tanınmı \c t'n ciddi san- Parıste Lotı\Te Milzesındc t~-
at dergılerinden biri olan •Arlıhir edılet'Ck olan 410 parça san
et Sble• den bir mektup aldım, at e eri dun Ankara ''apunı ile 
diye de\':ım etti. •Turk Dekora- .) ola ı;ıkmıştır. 

1953 YILJNJN BİRİNCi FEVKALADE 
İKRAMİYESi 

LÜKS BUICK OTOMOBİLİDİR 
fstanbul te,kilatımız mudilerine mahsus olan bu 

keşideye iştirak edebilmek için 

31/12/952 tarihine kadar 

istanbul Şubemiz ile Beyoğlu ve Bahçekapı 
Ajanslarımızdan birinde 

150 liralık bir hesap açtırmanız kafidir. 

Astıracağınız bu hesapla 

Bankamızın diğer ikramiye keşidelerine iştirak 

hakkını do kazanmış olursunuz. 

Her 150.- lira için bir kur'a numarası verilir. 

SUMERBANK 
Buna karşı likayt kal:ıma· 

Yll:. Belediye sağlık teşkilatın. 
dan işl kilçümsememesinl \ • 
halin her günkil \'akalardrın 
haberdar etmesini, ,.e yukn· 

d .. .. . . . . ' - ·ıgı ı; ur·crııı ."vrupa me enı-

k:ıhııl ı:tmişlır. nııııılaıı .oonra Di· ı bulıınmı:ıdı~ını sliylC'~ıi~lir. i-eı·ııı ~·e ~. ~e ;a~a :ırıı~"l!ı~_-
) :ınct l§ll'ri lııitı;csiııin gıirii~lil- B f • 1 atama şl O)dC u dsun, g·l 1 ıs · , a k d la ırı SaVJ ır erece C :zen ın eş. ınesınc b:ışl:ıııınışlır. Doktıır Ccz 1 esır e t" ·d"kl : · d "d. k d. ki 

~, _____________________ _ 
nıi Tıirk, küy inıamlonııa \l'rileıı dı.ı ıl. t'trınbı t e ır ıt:ıh .• e ~cooe -~r-

.. . 1 M ır. s an u un e ınııı " un-ıııa:ısl:ırııı ko\ inici" tarafını an eyd k ~ ıd- .. Ü •• b l" 1 ,,. · · · · · · ı . ana ÇI an cu yı onum ıııunııse e ır e vır odendıgıııı, lıalhııkı hunun ı C\· el ti k t ı ··r·· 1 :ık \'e ıı1·•1 . . · os u - eza ıu u o ar · 
l?t. t?r?hııdaıı ~·erılme ~ ıc:ı~ı et- 8 • kf. kumetinizin yarclınııylc tertiplc-rıda yazdığımız tedbirleri al· =---- YAZISIZ (Yenı lıtaıt1ıul) 

ınasını clıemmiyeUe istiyoruz:. nuza suik:ı t Jarıacagmı soyli-
J.lastalı ın önü almamaz.ça )en meczubun isini Celil İ)l. 
bunun mesulıi bu teşkilat ol· oğlu!... Ya bır de ko;üoğlu 
duğuna şimdiden dikkati çek- olsaydı ne dü ünebılirdı? 
ınek \'aıifesi bize bu r Atırları Yobazlık tcşkıl:ıtımn ismi 
Yazdırdı. Bunun tc irini pek Bü)ük llogıı! .•• Ama. Türkiye 
Yakında göreceğimizi ummak· ~i Jniı;ülturı batırmak fstiy<'ıı· 
tayız. ler de on'3r! ..• 

Belediye bize bu malOmalı Bır kar:ı h~sm turcdl. Jlı. 
vermezse, bit tifo ,·akalarının nniıı i mı, Ye ıl Nur! I·'ıık:ıt 
bı·Junduğıı yerleri lıaber \"Cr· ctiı~ıinccsı kaı.ı, katran kadar 
ınek suretiyle halkı ikaza karanlıktır! 
lışarr.Jız.n Dutun bıı isimler \'e bu Si· 

ZAFER I:ıtıar Jıa)dut maskeleri de~il 
de nedir?.» 

hctlı bır karar del:ildi. Nıtc· t~gını ı~lıla, butçeyc lıır m_ılyon fr va ıye diğimiz bu sc~inin, Türki~·cnin 
kim böyle bir musaınaha \ 'C lı~a t:ılısı al konma ıl'\ı teklıf et- . hariçteki pre lji namına, umu. 
affın memleket ahlakiyalı üze nıı~ f?kat kabul ~hmmamıstı;.. llalıke ır 10 - Şehrimizde bu lan neticeleri sdlamnsı. dostları 
rınde '\'ııratacağı kolU tesir· h'rıt l'ılelcıı, mıllC'hckıllerı?ın ı hınan Ab:ıkane IJamnın hdcdi. nız sıfntıyle bizleri bahtiyar 
lı:r ve. t:ıhrıbat üzerinde, pa. A:n:ı)as.~ı~ın 22 ııci nı~elcl~sınc 1 )c. tararı.nd:ın i tımlaki e ki bir edecektir. ' 
~aıı:ıy, aylarca durmuş idik. gorc hukıımctten 'azıf(. kabul \akfı)enın mc-)dana ~ıkmasına Kültiir Ataşesine müzelerlmiz-
llaklkatlcrin geç tc olsa an. edemiyeccklcrıni, vaızlık kadro- sebep olmuştur. Giridizade Ali deki şahcserlcıin emniyeti bakı· 
Jcışılması )JDC bir j~llık \e sunun da lıir hıik(ımcl hıı:ınetı paşa alıf,ıdıncl:ın • "•m adında mından gibl tedbirler :ılınıh· 
lı:ı~ır alameti sayılmalıdır. oldıı~uı!.u, fııkat Ankara mı ilet- lıaıır l'\~r. lıır \alnııdaş 1 l\lart ğını sorduk. hl. Berreaud şunla. 

Y:ılnıı şu , :ır kı bazı hal'e· 'ckılı Onıcr H~lcn hocanın Ha· 133~ tarıhıııdc l}C'r"iye mahkr· 11 söyledi: 
ket \'e :liıllrr ıııua)yrıı lıır rıha)raın ı·amııııcfp ':ıızlık ~ap- nwsııır taıızıııı cllırdi 'i lıır ,·:ık· - Sanat cscl'leriııin :ıınballljı 
\",ıkit "' ş.ırt h·iııdu ~ııııılırsa lıgıııı. hııııa ıı:ı ıl ıniisaaılc <.'dil· fiy<.' ılc 200 • 2:>(1 bin lir:ı tuta. burada ı-esıııi bir ht'vetin m.•z:ı. 
bııtiin ~ urdıııı nııill••hll ı:ı~\ İ· ıligini scıı mııştıır. rıııd:ıki ı•ııı,·alıni lıa) ıı· i !erine. reli altında yapılmış· \'C saııelık· 
bine nıazhıır olur. F:ıkat. ayni . Diyrııwt İ~I"':! reisi ~~yü~ Sat~- B:ılıkcsir h:ı talıanesiııe, Çocıık l:ır dün ı\nk:ır:ı vapuriylc Mar-
fiıl , c hareket bir ıniiddel rı ll;ıy~rlıo,glıı OmC'r nıleıı'rn D•· Vll\ asına 'e bu işe lıakocak kim- sily:ı'y:ı gundcrilmiştir. Müzeler 
sııııra, ~ani şıırtlanla cJeği~ik· yancl lşlerindrtı hir \Csika nhı· ;clrrc lakfclmışlir. crmuın lliürlurü Ba)' C.:alıil Kııınv 

MASKE 1 lık \"uku bulduktan sonra tat rak bıı işi fahriyen yaptığıııı nıı zııtın ölumuııdcıı sonra \'C bir asistanı c erlerin M:ırsiJ. 
l"edekçi yanyor: YEN SABAH bık sahasına konulurs:ı eski anlatmıştır. Ferit l\lclcıı, fahri S\kaf idare i eım:ılinı• el koy- y:ı'dan Paris'e nakline bizııt l'e-
ırMalatyada Vatan Rnsmu· unııımi alkışı topl:ıy:ımaz bir cla'ti olsa bir mıllctvekilinin hıi· mııs. fakat 'ııkfn·~nin rliğer ıaret edeceklr.rdlr. Sar.tıklar 

harriri Ahmet Emin Yıılma· O Ş \RTI..AU, ntT . \RTI, \R hal alabilir. ÇLinkü iki buçuk kilmet hizmeti yapamı)acagında ı şart hırı na ria\l'l etmrmiştir. l"aris'tc Türkiye Elçilifine ''e 
na suikast )apanın ismi: 1 eni Saba?ı )nıyor: )Ildır kö riınün altından çok ısrar etmlştır. Bıı elefa '~ ;. a••rn haberdar Fransız hilkQmcdnin eSanat IJ:ı. 
liilse)in Üzmt'Z! ... Ya bir ~e oKanaatimııce, de\<Tİ abık Mı srcnıi~ı:r. E kilere ilave· Behuıt Bilgııı, Kur an"ın ter- olan h:ık sahibi mÜt'!iSe-clrr E\"· rcketleri Teşckkülil • ne mı:n"'u" 
U:ı:se idi ne yapardı?. \aratmamak zihniyet \C for· ten yeni ~eni dcdıkodular dımcsinin ~aııılıp ynpılm:ıdığını kaf idarrsinclrn bugtlne kadar birer heyet tarafından açılacak 

Belediyesi llônlan 
1 

İstanbul , ________ _ 
Kampana \"e siren ~alarak ~angına gıtmckte olan itfaiye 

ıırabalarına, her türlü nRJ..ıl vasıta ının, beledi.)c tabıtası ta· 
limatnameslnin seyrlisefcre ait hüktıınlerl gereğince yolun a 
l:ında \'Cya solunıfo durarak ) ol vermesi \C yolda yaya yürüyen 
\:ıtandaşl:ırın oa kenara ~ekilmek suretiyle )'Olu serbest bı· 
rakmaları lazımdır. 

Aksi hareket edenler h:ıkkında 1608 sayılı kanun gereğin· 
CP muamele yapılacagı gorulcn lüzum üzerine i!An olunur. 

(19560) ,m.. MiDE HASTALIKLARINDA :ı 

1 ~fide ağrısı, ülseri, ekşiliği, gazları ,.e ;) anmalarına 
U N A G A S T R 1 N Konprimelerinl 

' 4 Eczanelerden iı.lcyiniz. Finli ı Liradır. ••••i 
Rugiin Kadıköy S Ü R E Y Y A Sincnıa~ında 

İmıirde Cumhurbaş:.anımı· inum alındığı va kıt çok isa. P<') d:ı olmustur. ı sormu , Diyanet lşleri reisi de bırıkcn lıaklarını ı:eri ıılnıak tır. B eserlerin paha biçılmr1 j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ K~~~ın hf~rirun YQtld~ın~ u~ro lc~bb~c g~m~~d~ ph~erlu~du~nu h~rn ~- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~apusane C.e~ · es~ 
ı__::;:=:::~~~~ ~ MEHMlT 'fAN/I( 

SUSUZLUK 
Q yılın yazında gene, mapu· 

saneye su getıren borular 
kuruyu\·ermiş, içerisi kerbela· 
ya donmUştU. 

Yalnız akşam üstü, ezan va· 
kitlerinde altıncı ko •uşım en 
baştaki mu luğundan hafif )Ol 
lu bır sızıltı başlar, o zaman 
mahkQmlar musluğun çevre i· 
ne )Jğıll\crirlcrdi. Ama ip gi. 
bi akan suyun, 80 • 100 lCişi· 
nin ihtiyacını kraşılaması 
mllmkiln olmadığı için musluk 
başında bir curcunadır kopar· 
dı. Testıler, şişeler, ağ7.l ya· 
rım açılmış konscrva kutula· 
rı, bakır taslar, tencereler, hep 
sıraya girerdi. Ekipbaşı mah· 
kUmlann önüne geçer, kabını 
dolduracakl:ırın adlarını teker 
teker Uğıda yazardı. 

İlkin dini imanı noksansız 
olanlara abdest suyu verilirdi. 
Ondan sonra tencere kayna
tanlar, çay tiryakileri, nihayet 
en lonra da, suyu içmek için 
kullananlar musluğa yanaşma 
hakkını kazanırlardı. 

Ama işin kötüsü 10 gündür, 
namaz kılanların abdest suyu 
blle tamamlanmadan, borular 
kunıyuveriyordu. Su kıtlığı 
son günlerde dayanılmaz bir 
hal almıştı. Çamaşırları, sahan 
ları yıkamak şöyle dursun, iç· 
me suyu bile bulunamıyordu. 
Koğuşun bazı açıkgözleri, ni· 

ıami)cdeki candarmanın eline 
25 kuruş sıkıştırarak aşağı ma· 
hallenin çeşmesinden testiyi 
doldurtmanın yolunu bulmuş· 
lardı. Bu işi en çok Gavur Ali 
yapıyordu. 

Q akşam koğuş kapıları ka· 
pandıktan sonra, mapusa. 

nenin yaman kumarbazların· 
dan Teneşir l\lemduh, Gavur 
Aliyi yanına çağırıp kumar oy. 
nama) ı teklü etmiş, sonunda 
da iki dübeş, bir düşeş, bir de 
düsse atarak, bir testi suyu 
GAvur Alinin elinden alıver· 
mlşti. 

Teneşir Memduh ilkin bu 
sudan, iki kupa Ustüste içti .. 
İki defa geyirdi. Sonra tesli)i 
kendi tenceresine boca etti. 
Herkes uyuyuncaya kadar su· 
yun başında bekledi. Buna rağ· 
men, sabah U)andı~ı vakit ten· 
cere)i tamtakır buldu. Ne ka· 
dar bekçilik edilirse edilsin, 
su hırsızlığının önüne geçilc· 
mlyordu. Hele Ga\ur Alinin 
bu )ilzden epeyce ağzı yan· 
mıştı. Bir akşam mahkumlar 
)atmadan önc(ı eline su dolu 

testiyi alıp koğuşun orta yeri· 
ne fırladı. Öbür elini yemek 
masasının üstüne vurarak mah 
kumlara seslendi: 

- Heeeccey, buraya bakın 
ulan!.. İkinci tabı arslanları. 
Hangı nı.iCus kıı •ıtsız hergele 
benim tcsti)e dadandıysa, mey· 
dana çıksın. Ben küfürden hos
lanır bir adam değilim. Ama 
bu sefer Suphaneke deyip baş
lıyacağım, gusulhane havlusu
na \"arınc:ıya kadar 77 mezhe
bini zımp:ırııdan geçireceğim .. 
Allah bir, Peycamber bir, Gl\· 
vur Alinin ağzına dilşmeyin 
de, mantelli top katırının kuy. 
ruk dibine diişün. Bak iste o 
kadar süylü.}orum Hele bilakis 
sana suylilyorum Yavşak Ta· 
lıit.. Sen benim testinin m:ı· 
hallcsındc fazla volta vuruyor· 
sun. Dır yakalamıyayım yanL 
Anam a\Tadım olsun, l\lusa 
Peygamber baban olsun, seni 
Defterdarın dıp koç:ınına çe· 
viririm. Benim bab:ılarımı kal· 
dırmayın, Gih·ur Alinin niılet· 
liğini bilenler bilmlyenlere öğ· 
retsin. İşte o kadar söylüyo. 
rum. 

Yavşak Taltıt oturduğu yer· 
den doğruldu: 

- Bana bak, dedi, ağzın3 
dirhem koy da konuş. Senin 
suyundan haberim varsa ana
nı rüyamda göreyim. Sen bir 
kere zihnine takmışın Yavşak 
Tallltın adını. 

Bana hırsız diyenin kırarım 
kanadını .• 

Öteden Hırbo Niyazi atıldı: 
- Sus ulan, dedi. Zumbill· 

bebek tohumu" Güvur Ali sa· 
na hırsız demedi ya" Hırsız 
dese ne olacak sanki?. Hırsız 
da Allahın kulu .. Hırsızın da 
namusu, şerefi var. EI5lemin 
suyuna rahat ver öyleyse .• 

Gavur Ali: 
- Nah, dedi. lleplnlz goril· 

.}Orsunuı~ Şıı testi lebalep do· 
Jıı .. Haberiniz olsun, bu suyla 
abdest alınmaz. Bu suyla ye. 
mek pişirilmez. Ç:ıy da yapıl
maz. Ziram, Arif olan anlasın. 
Bu su Gavur Aliye mahsustur. 
Ga\'Ur Ali kendinden iğren· 
mez. Gıivur Ali kibarların ki· 
barıdır amma sizin eibi iri bit· 
li kalenderlerin arasında bir 
kere perişan olmuş zavallı. O· 
nun için pek sayın mahkum 
arkadaşlarım , güzlr.rinlzln ö
nünde mekruh yapıyorum, cş
ı::o]Uu eşsekler!. 

Testiyi yukandan kaldıra. 
r:ık ağzına yaklastırdı: 

- Hak tuuuu, Hak tuuuu, 
Hak Tuuuuu! diyerek üç defa 
içine tükürdü. 

Sonra da biç bir §ey söyle· 
meden yatağına gitti. Testiyi 
başucuna koyduktan sonra ku· 
şağının arasından tabakasını 
çıkanp çlit kağıt sarmıya baş· 
l:ıdı. 

yalnız, Ya\·ş:ık Talat bu ise 
epeyce içerlemisti. O gece 

ne olursa olsun hırsızlık clme· 
ğc karar \'erdi. 

S:ıb:ıh olduğu \'akit, koğuş. 
t:ıki gazocaklarının homurtu· 
su da çoğııldı. l\Iahkumlar, !içer 
beşer çaydanlıkl:ırı ııteşc koy· 
muşlardı. Ekmegi çaya batırıp 
s:ıbah kahvaltısı ederlerdi. 

Yavşak Tal!it tıı arkadaşla· 
riyle beraber bir köşede kah· 
valtıyı hazırlıyordu. ıSuyu kay 
natınca pisliği, mekruhluğu kal 
mau diyerek gece Gavur Ali· 
nin testisini gl'ne bos:ıltmışlar
dı. 

Onlar çaylarını içip battan!· 
yenin üstünden ekmek kırıntı. 
larını elleriyle slipürürlerken, 
GA\'Ur Ali uyandı. Bir iki de· 
fa gerindikten sonra basucun· 
daki testiye doğru uı.andı. Yav· 
şak •raıatıa arkadaşları hiç 
ç:ıktıı·madan, onun ne yapaca· 
ğını seyrediyorlardı. Gavur Ali 
testiyi salladı. Bomboştu. Am:ı 
hiç kızmadı. Biraz dıırup et
rafına göz gezdirdikten sonra 
kıkır kıkır gülmiye başladı. 

Karşıki ranzada sabah key:CI 
yapan Hırbo Niyazi, Gflvur 
Aliye seslendi: 

- Hey, dcstursuzun elden 
düşmesi! Görilyonım, key!in 
yerinde gene.. Rüyan hayırlı· 
dır inşaallah.. Sabaha kadar 
7.ülfiyenin tlkrlnl yaptın, dur· 
dun. Çanağını yine boş:ılltılar 
diye mi seviniyorsun? 

Gavur Ali gillmekten kırılı· 
yordu. Taliltın tarafına baka· 
rak 

- Hıyar oğlu hıyarlar, decli. 
Yalnız siz acık güzsiinüz de 
Gavur Ali Angurya, öyle mi? 

- Ne oldu be Gllvur Ali? 
Söylesene ... 

- Zırtapozlara gülüyonım 
birader. Çaylarını lokur lokur 
içtiler. Sandılar ki seyu kay. 
natınca tükrüğün hasiyeti de 
gider. Gider amma, düz su 
olurs:ı gider. Yoksa benim tes. 
tideki gibi tah:ıratlanılmıs su 
olursa gider mi?. 

(Gelecek ya11 Pazarte 1 
giinkü sayımızda çıkacuk> 

C11111Jıaıı· , .. r-r.ı.:011111111 kt1bııl ii .. 

.Ankarada bulunan Ermeni Patriği Cıımhurbaskıını Ctıat n ayar tarafından kabul 
edilmiştir. Resim bu kabul sırasında çekllmlljtir. 

Birleşik Amerika )eni Cumhurbaşkanı General D. Elscnlı~~ he General Mc. Arthur'un eHelkl 
gün Dıslş]eri Bakanı F. Dulles'ln elinde buluştuklarını ,.e Kore mcuuunda görüştliklerlni bil-
• . dinnl5tU.. Resimde her iki Gene raı toplantıdan ı;onra ayrılırları.: en görülmektedir. 

laaıuaı..w!fj 
«Şeytaıı Arabası» 

Yazan: TUNÇ YALMAN 
1'ENİ SES TİYATROSUNDA 
OPERET 3 Perde, 27 T:ıblo
İlk temsil 16 Aralık S:ılı ge
cesi verilmiştir. 

Y.\7.AS ve SAIDiE\'E KO· 
Y.\S - .\vni Dilligil 
MÜZiK - l'ahri Akdoğan 
ORKESTRA - Capoçelli 
DEKORL,\R - Zografos 
]SIKI.AR - Sofoklis 
KOSTÜilll.ER - M:ınnik 
ımıngrlyan 

KOREOGRAF - ~lagda Al· 
lıes 

OYNA \'ASI.AR - Belkı-ı Fı 
rat, Ved:ıt K:ıraokçu, Y:ıhıli 
Ersin, Salih Tozan, Kenan Bü 
ke, Toto Karaca, Ser.ıti-ı Mo· 
gol, )fehmet Özekit, Hikmet 
K:ır:ıgfülü, N evı:ıt Okçugil, 
Trvhid Bilgt", :uesude Siilry, 
Ali s. Eruluç, Selalı:ıUin Y:11 
j.',an, Ayt('n Ç:ınk:ıy:ı , .c llE· 
ı.tos D.\NS llE\'ETl nrn~
surr.,\RI. 

nıyorum. 

•Şeytan Arabası• bir •ilk e. 
ser• dir.' İlk piye~inde (veya ro
manında) hemen her yazar, ha 
yatın o güne k::ıdar kendisine 
cl!işiindürdüklcrini uzun boylu 
anlatmaktan kendini alamaz. 
Bu yilzden •ilk eser• !erde çok 
z:ıman, yazar için hayati önem 
taşıyan, fakat seyirciyi hazan 
sıkan, felsefi pasajl:ır:ı, ahlak 
derslerine, hattll uzun vaazlara 
rastlanır. Eğer yazar çok usta 
ise, fert \'e cemiyet hakkında 
ifade etmek ihtiyacını duydu· 
ğu fikirleri, \'ak'anın icerisine 
ustalıkla gizlemesini bilir, fa. 
k:ıt ekseriya, heyecanı galip "e· 
lir, sahneyi <veya roman sayfa· 
sını) bir • kilr~ü • olarak kul· 
l:ınır. 

Avni Dilligil'in oŞeyt:ın Ara· 
b:ısı • ncl;ı, ele alclıj!ı iki esas 
diıva \':ır: nunl:ırın biri Türk 
münevverinin memleketteki ce· 
halet ve gerilik unsurları kar· 
şısında duyduğu ıstıraba; diğe· 5 es Tiy:ıtrosund:ı, her zaman. ri de öz s:ın:ılkarın bugünkü in 

ki, basm:ıknlıp orasına, bu· san topluluğu içerisindeki müş 
rnsına rastgele çalgı ve d:ıns kili durumuna dair. Bu iki te· 
sC!rpi~tirilmiş vodvilden bozma m:ı, piyesin birçok sahnelerin
opcretler yerine; yeni ve.; deği· de ustalıkla birleşiyor ve bir· 
şik çeşnide bir temsil seyret· birini destekliyor. Avni Dilli· 
mek ar:ıusunu yıllardanberi du· ~il milnevver ve sanatkar bir 
yar<fılk. Faknt kısmen böyle bir vatandaş sıfatiyle, •Seytan Ar:ı 
eser bulunamadığı, kısmen de bası• ncla, biitlin bir önırnn 
tiyntro idaresi, tecr!ibeden geç. ıstıraplarını belirtmeye, içini 
miş bir tarzı boyuna tekrar· ılökmeye çalışıyor. Doğru ol-
l:ım:ıyı daha kftrlı s:ıydığı için, m:ıkla bcr:ıber. sahnedr. toplu 
bıı tiyı:ıtronun havası bir tiirlil bir .5cyirri kiitlcsine hitaben söy 
deği,;;rnezdi. .ş.cyt:ın Ar:ıb:ısı• lendlkleri z:ım:ın, zehir gibi a· 
temsili ile eski •temkin siya- eı gelen sözler, yine zehir gi
setı. nelen vazgeçildiğini göril· bi arı hkiv sahneleri yazmış. 
yorıız. Halka. yeni ve değisik Bunlard:ı sıra ile çcsitli cemi. 
bir eser sunmak cesaretini göo; yet davaları ele :ılınıyor; gerek 
tcrdikleri için rejisörfi ve ti· idare eden 1iimrenin, gerek ida 
yatro idare ini tebrik etmemiz re edilenlerin kusurları yüzle. 
gerekir. •Seytan Arab:ısı • tut· rine \'Unılııyor. 
sa d:ı, tutmasa d:ı: beğenilse de Faknt piyesin ağırlık merkez
beğenilmese de, bu temsil sa· !erinden birini de, sanatkür Av· 
yesinde, Yeni Ses Tiyatrosu, ni Dilligil'in içini dökmesi teş· 
meseltı ·Tepe başı Gazinosu• n· kil ediyor demiştik. Dilligil'in 
d:ın claha b:ışka, daha Ustiln e· tiyatro ve s:ın:ıt h:ıkkında söy. 
mellerle ld:ırc edilen bir mll· !emek istediklerini Yeni Ses 
essese olduğunıı lsb:ıt etmiş Tiyatrosunun sahnesinde söyle-
bulıınuyor. mesi g:ırlp bir tenakuz varatı· 

Jıl. yor. Çünkii Yeni Scs'e 
0

muay. 
B !lrlz kusıırlarına rn[:'lllcn •Sey yen maksatlarla eğlenmeye gel 

tan Arabası• g:ıyct enlere· mi~ bulunan seyircinin kusur· 
.c;an bir piyes. Z:ıtcn kusurl:ır !arı, Yeni Ses s:ıhnesinde yüzü. 
da çok z:ım:ın, eseri değerlen· ne vurıılm:ıktadır. Hu tcnnkıızu. 
diren temiz heycc:ının, Ircnlene Dilligil, çok zam:ın ustalıkla i· 
mcıneslnden ileri geliyor. Bir ya date etmesini bilmiş. S:ılih To· 
zarın eserine kıyması, insicamı zana oyn:ıttığı lbr:ıhlnı tipini 
muh:r!aı.a edebilmek mnks:ıdiy- aleyhinde bulunduğu zihniye~ 
le bir çok s:ıhneleri, replikleri tin sözrilsil yapmış. Öyle ki, se 
kıyasıya kesmesi, budnm:ısı: ko yircilcr gerek 'l:ıtnndaş, gerek 
!ay iş değildir. Yazar eserine seyirci sıfııtiyle içlerinden bir 
Aşık olur; yazdıklarını objektif kısmm:ı y<ıp•l:ın :ığır hiicumla· 
ol:ır:ık görüp değiştirebilmesi r:ı , isy:ın edemiyorlar; çünkü 
için ya çok tecriibeli olması, Salih Tozan, hilcuma uğrayan, 
yahut da aradan uzunc:ı bir za- s:ınnrın sözcülüğilnü yapıyor: 
mıın geçmao;i lllzımdır. Eğer, Dilligilin hüeuml:ırın:ı karşı, on 
kendi eserim yine kendi sahne- tarı yine sahnede mildııfaa edl 
ye koyarsa, o 1aman rejisörUn yor. Dllligil'in fikirlerine kı· 
görUşlerlnden, nasihatlerinden 1anlar, İbr:ıhim'in t:ır:ırını tu. 
faydıılanmak lmkanından da tııyorlar. F:ıkat neticede z:ın· 
malırum kalır. Nitekim ~alı ge. nedersem yine de Dllligil ga . 
eesl verilen Hk temsilde. Ses lip çıkıyor, çilnkU o ar:ıda ser· 
sahnesinde de lmnıın büyle ol· bestçc içini dökmüş oluyor. 
duğu göriildü. Fakat Dlllicil D:ıha perde :ıçılır :ıçılmaz, bu 
her şeyden evvel rejisördür; o temsilde bir CcvkalAdelik olaca· 
giinden bu yana, ~eyircllerin ğı seziliyordu. İl k perdede yep· 
tepkisinden faydal:ınmak sure· yeni bir miz:ınsenle sahneye ko 
tiyle, temsilin kusurlu, ağır ve· n:ılmııs: gayet canlı, deği-
ya aksak taraflannı bertaraf şık, halkı hem oyalayan, 
etmeye çalışmış olacağını Sil· <Devamı: Sa. 7; Sü. 6 ela) 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

Hürriyet bize 
saadet getirdi 

, 

Naciye Enver Paşanın icinde çocukluğun.ı grçlrtJiğl Feriye sarayı 

- G - lınırdı. Bir imanı, üç milezzin 
Ilöyle merasim sünlcrinde ve bir de baş müezzin \•ardı. 

aile efradı birbirini görürdil. Teravi namazını bunlar kıldı· 
Herkes yaş sırasile dizilir, rırdı. Sarayın geniş sofalarına 
Hünkar elinde tuttuğu Pey- kafesler kurulurdu. Sıkı bir 
gamberin mendilini sıra ile kaç göç olduğu için erkekler 
hepimize öptürürdü. Padişah orta yerde, kadınlar ise bu 
sei5mlanmaz. bu mendili öp kdeslerin arkasında namaza 
mck bir seıam sayılırdı. Men· dururdu. Harem ağaları ise a 
dil öpüldükten sonra geri geri sayişi muhafaza ederlerdi. Mu 
çekilirdik. B:.ı merasimden zip ve yaramaz genç saraylıla-
sonra baş musahip ve hazine rın kafes arkasından görünme 
dar kalfa kırmızı kes<'ler için- melerine son derecede dlkk:ıt 
de hcrke~c atiye olarak para ederlerdi. 
getirirdi. Bundan sonra da he. Fakat harem ağalarını at· 
pinıizin arabalıırı kapıya gelir !atmak, onları kızdırmak gen..;. 
ve herkes evine dönerdi. !erin başlıca eğlencesiydi. Na· 

Gamsız: ve ne~eli gecen bu maz kılarken birbirlerinin ete1< 
çocukluk günlerinde her hfldi !erine çengel iğneleri koyar 
se bizler için bir eğknce mev· lar, bu yüzden yerclen kalka 
zuıı teşkil eclerdi. mıyanların veya ayağı eteğine 

Hırkai Şerife giclilirken, yaş dolaşarak düşenlerin haline gıi 
mak, ferace: giyilirdi. Rengiı- terek e.!llenirlc.rdi. Bunları sey 
rpnk feraceler, incecik lUI yaş. retmek benim de pek hoşuma 
maklar, kadınlara pek yakışır· giderdi. Tıyatroya gitmiş gibi 
dı. Arabaların içinde iken bun· eğlenirdim, 
!arı yolda görmek istiyenler. Sarayda ya~adığımız kapalı 
kaldırım kenarlarına sıra sıra hayat icinde mUmkiln oldu~u 
dizilirlerdi. Ancak bir çift iri kadar iyi vakit ı:eçirmcğe ve 
göz görebilmek miimkünıfU eğlenmcğe bakardık. Sıkıldığı· 
Çünkü çehrelerin diğer taraf. mız günler olurdu. lt'akat ek 
lan \'C başları örtUIU idi. Fa· scriya zamanın nasıl geçtiğinı 

kat çok defa birçok kimselerin anlamazdık. Gamsız ve tasasız 
bir çift iri göz.ün sihirine ka· bir hayat sürerdik. 
pılıp onları se:lelcrce unutama Çok d<'fa saraya tam kaıfro 
mıs oldukları da vakidi. tulüat kumpanyaları ,elirdı 

Ramazan geceleri her şeh1.a- O zaman hepimiz bunları sey. 
de sarayında teravi namazı kı- retmckten, kanto oynuran meş 

hur Şamran ve Peruz hanım· 
ları görmekten çok hoşlanır 
dık. 

Ben çok neş'eli olduğum için 
dalma güler ve kahkahalar a
tardım. Saraylılar bana çok de· 
fa (Cicim biraz hassas olunuz) 
demişlerdir. Şimdi dilşünüyo
rum da hassas ol demekten 
maksatları, ciddi olmak, her 
şeye gülmeyip ara sıra man· 
zun bir tavır takınmak olacak· 
tı. Fakat sanatkar Şevkinın 
hos sohbetçiliği veya Şamraın 
hanımın şakır şakır ovnamıısı 
karşısında hassas olmak, yAni 
onların kastettiğı mftnada cid· 
dl durmak imkAnı yoktu. 1cten 
sıclen bir ncş'e ve sevinçle kah· 
kahayı atar, dururdum 

Hşttft bazan acıklı hlldlscler 
den bile bir ncş'e payı bulup 
cıkarırdık. Saravda ileri gelen 
bir kimsenin ö!Umü yeknasak 
gündelik hayatı değiştiren bir 
hAdise idi. Kızlar o zaman pen 
cerelere üşüşürler, sokağı ve 
saraya bu vesile ile gelen ya· 
hancı kalabalığı seyrederlerdi. 
Böylece ö!Umden bile bir eğ· 
lence payı çıkarılırdı. Sanki 
evde cenaze değil de, bayram 
varmış gibi bir hareket, bir u· 
ğultudur giderdi. Bu hazin man 
zara, kapalı vaşıyan o rahıl 
genç kızları Adeta eğlendirir· 
dl. 

(Arkası \'ar) 
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KIZIL TUG 
Eser: Abdullah Ziya Kozan. 

oğlu, 

Rejisör: A:ydın Arakon, 
Operatör: İlhan Arakon, 
Uzunluğu: 4200 metre, 
Müzik: Orhan Barlas. 
Prodüksiyon: Atlas } 'llm, 
Oynıyanlar: Turan Seyfioglu, 

Cahit Irgat, ı'Uesiha Yelda, Ne· 
bile Trkrr, Atır Anı, Rauf U· 
lukut, ~liıfid Kiper. J 

r arihi hakikatleri \ eya cfsa· 
neleri mc\'Zu olarak sc~en 

prodüklör, senar)ocu ve reji
sörlerin büyük bir titizlikle ri· 
ayeti icabcden mühim bir Cİ· """'"'-'~ ..... 
het tc, atmosferi ve beşeri un· 
suru ilk p!Ana almasını asla 
ihmal etmemeleridir. Bu haki· 
katlcn uzaklaşan tarihi film, 
dekorları ne kadar zengin, fi· 

gürasyon ne derece bol ve ar· 
tistleri ne kadar usta olursa 
olsun, başarı ıı kalmağa mah· 
kümdur. Atlas Cilm müessese· 
sinin de, bilhassa geçen son 
yıllardaki eserleri ile sanat 
i:Örüşünü ve Iilmciliğimizdeki 
değerini kabul ettirmiş olan 
rejisör Aydın Arakonun da bu 
basit hakikati benden iyi bil· 
diklerine eminim Fakat bu 
peşin müsbet ka~aatime rağ
men uKızıl Tuğıo u seyreder
ken de, sı-yrettikten sonra da, 
Cengizin ilk devresini çerçeve. 
!iyen vaka \'e insanların ne ha· 
v:ısına, ne de beşeri tarafları
na ait en ufak bir intiba edi. 
nemedim. Kızıl Tuğda zaman 
zaman, başarılı reji ve fotoğ
raf parçaları var, Orhan Bar· 
lasın hazırladığı fon milziği ve 
Turan Seyfioğlunun sağlam 
oyunu müsbet bir tesir yapı· 

yor. Ama işte hepsi bu, 4200 
metre gibi korkunç bir uzun. 
luğu olan aKızıl Tuğa isimli 
filmden aklımda kalanlar, za· 
man zaman bir takım adamla· 
rın bir araya selip uzun uzun 
konuştukları, sonra da kavga
ya, dövtisc veya cenge ba~la· 
dıklarından ibaret. ŞeyhUlabe· 
!in sarayındaki cennet sahne. 

Kwl Tuğdan 

leri, Hurilerin raksları ve Ö· 
mer Hayyamın ~lir okuyu~u ise 
yürekler acısı. Hele filmin 
dublajını yapanın Cengiz dev· 
ri Türkleri daha iyi canlansın 
diye bulduğu konuşma tarzı da 
cidden pek garip. Fakat bU. 

bir sahne 

tUn bunlara rağmen Kızıl Tuğ, 
4200 metrenin kıyasıya ma· 
kaslanmasından sonrıi. i)i bir 
macera ve heyecan filmi vas· 
fını kazanabilir, prodüktörün 
de ;>üzilnü gllldlinniiş olur. 

Burhan AnPAD 

Arsl~n yürekli malıkfnn 
cThe Wild rıiorth• Oy. 
nıyanlar : St e\\art Gran· 
ger. Wendel Core . C) d 
Charri se. • i\letro · GoldWl n 
:)layer . Renkli. 

Bu çeşit mevzular üzerine yi· 
ıte böyle Kanada'da, Alas

ka'da yahut IIudson korfeı.inde 
çevrilmiş muhtelif filmler gör. 
dliğilmüzü hatırlıyoruı. Bu se· 
beptcn, film, her an alelAde 
bir ctekrarn bir ulaklld• sevi· 
ycsine düşmek ll'hlikesile kar. 
şı karşıyadır, Halbuki, mevzu 
un kullanılmışlığına r:ığmcn, 
rejisöriin ve senaryo yazarının 
hAdiseyi epr~·re <'ntercsıın bir 
şekilde ~ tertiplemiş olmaları : 
heyecanın Adeta derece derece 
ayarlanmış olması, sayl'sinrle 
film kendisini kurtarıyor. Fil 
mi başından sonuna Sle\\art 
Granger götürmektedir, RolU· 

mesinl col!u zaman basaran bLI 
Inı:iliz aktörü bu defa da za· 
man zaman blzı 11Hudson Ba:> o 
filminde Paul l\luni'nin yap
tığı emsalsiz kompo71syonu ha· 
tırlatan bir ol"tıtlluk. bir ki\"· 
raklık ve en mühimmi bir cin· 
sanillko :ıtmosferl içerisıne sok 
masını bıldi. Wendell Corey'ı 
bu mevsim çokluk z:ıyıf roller· 
de rördük. 11Asl:ın Yilrekli 
\lahk<ım• da sık s•k kendisine 
linı olan sol!uk'ııktan kurtuiu· 
yor ve lı:ısb:ıval! ı rnliin'i va~•· 
~or. Billı:ı ssa ı::ııurunu kaybet· 
lil!I sahıwlere cll1'.:k:ıtlniıl cekc· 

..;;iz. Hundan ha~lta filmde 
(', d C'h:ırri~cp "P ondan çok 
daha fazla. bUyllk şima l ova· 
ları ve d~ •'arı ,.~~clı roller ov· 
nıım2kt:ıdır f'rslP!ik. aA~Jan 

Yürekli Mahkum• da tcchnicoıor 
dan farklı bir renkli film tek· 
ni!ti olnn Anscocolor, başarble 

nC' harikulade hir şekilde gir· kullanılmıslır. 
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lsvlçre heyetinin 7068 metre ir ti!aındaki Pumori dağının eteği ndekl kampı 

28 SENEDE 140 METRE! .. 

Everest, hala esrarını 
muhafaza ediyor 

ı-~~~~~~~~ ~~~~~~~~~! 

Dünyanın en yüksek dağına çıkmak teşebbüsle-
ri neden neticesiz kalıyor? 
~ ~ 

Qndokuıuncu Yüzyılın sonla-
rına doğru bütün büyük 

SeyYahların gözü Şimal Kut
bunda idi. Kutup noktasına 
ayak basmak, oradaki vaziyeti 
lörmek emeliyle nice cesur in
san, nice fen erbabı hayatları
nı feda etti. Fakat bu öncüle 
tin akıbetleri Kutup seyyahla
rının cesaretini kırmadı. FE'n
nin de terakkisi sayesinde Ku 
tup, nihayet bir gün, meçhul 
bir yer olmaktan çıktı. Simdi 
burası adeta komşu kapısı ha· 
lini almıştır. Hele tayyareler 
Sık sık Kutup noktasının üze
rinden geçiyorlar. 

Veni bir 
ı:nerak 

l{utup k~şfedildikten .~onra 
yeni bır merak ba~goster

di: Dünyanın en yüksek dağı
na tırmanmak. bu dağın tepe
sinden dünyayı seyretmek ... 
bünyanın en yüksek dağı Hi
tnalaya'nın Everest tepesidir. 
tverest"in yüksekliği 8888 met
•edir. Bu yüksekliğe çıkmak 
icin, son 25 sene zarfında. bir
tok teşebbU~ler olmuş, fakat 
bunların hepsi neticesiz kal
tnııtır. 

Son zamanlarda giden heyet
ler hedefe çok yaklaşmışlar ve 
bir aralık muvaffak olacak gibi 
lörünmüşlerdir. Fakat bütün 
Rayretlere ratmen tam muvaf
lakivet elde edilememiş. heyet
ler 'geri dönmege mecbur ol· 
ınuşlardır. 

lsviı;re beyetinJn 
teşebbüsü 

E:_verest'e hrmanmağa. en son 
teşebbüs eden İsvıçre be

j-etidir. Heyet uzun uıraşma
lardan. birçok güçlükleri yen· 
dikten sonra da~ın tepesine 
Pek ziyade yaklaşmış, fakat da
ha ileri aidemiycrek işi yarıda 

ts,;çre heyetinin Everest'e tıkmak için takip ettljl yolu (
isaretli) El·erest'le diğer tepeleri ve HlndJstanı &ös terir harita 

bırakmağa ve geriye dönmee;e 
mecbur olmuştur. 

Bu neden böyle oluyor? ... 
Dağa tırmanmak çok güç iştir. 
Baıı yerlerde kayadan kayaya 
atlamak, buz denizlerini geç
mek lAzımdır. Bunda muvaffak 
olmak için bliyilk mukavemet 
kuvvetine, sa~lam sinirlere ve 
tecrübeye ihtiyaç vardır. Giden 
heyetlerde, bilhassa en son gi
den İsviçre heyetinin aza:ıiında 
bu e\·saf fazht.sıyle vardı. Buna 
rağmen muvaffak olamamaları 
başka sebrp!Prdcn ileri ge1iyor. 
Bundan birkaç sene evvel git
miş olan İ:;\"içre heyeti aıaM
nın anlattıklarına ~öre bu sc
hepierin başında 7000 metre
den sonra inı:;an bUyUk yor~un
luk hl,.etme~e başlıyor. 7500 le 
8500 metre aralliında hava aza
lıyor, rahatça nefes almak ka
bil olmuyor. iştah kalmıyor. 

Bir taraftan da çok ~iddetli 
esen rü11ıArlar insanı sersem 
ediyor. Bu yüzdendir ki İsviç
reliler iki defa, tepeye (Ok 
yaklaştıkları halde, daha Heri 
gidemiyerek geri dönıneğe mec 

~ olrnu~lardır. 

28 senede 140 metre 

E verest'e çıkmak için Hima-
laya dağlarına giden ilk 

büylik seferi heyet 1924 de 
8500 metre yüksekliğe varmış
tı. 1052 de giden son heyet 
8640 metreye kadar çıkabilmiş
tir. Bu suretle 28 senede an
cak 140 metre daha ileri git
mek kabil olabilmiştir. 

Şi_mdiye kadar giden heyet
lerin muva!fakiyetsizliklerl sey 
yahların crsaretini kırmamış
tır. Londradan gelen haberlere 
göre bir lngiliı heyeti ilkba
harda Evcrcst'e çıkmağa teşeb
büs edrcektir. Heyet mart ipti
dalarında Nepal'e varacak, ha
zırlıklarını tamamlayarak nisan 
ayının sonlarına doğru dağa 

tırmanmağa başlayacaktır. He
yetin başında Albay John Huni 
bulunacak, eefere birkaç Mim 
de iştirak edecektir. 

Bundan başka bir Fransız 
heyeti 1954 de, bir lsv\çre he
yeti de 1955 de ayni tecrübeyi 
tekrarlayacaktır. 

l IRTICAA KARŞI SAVAŞ' 
' 

OKUYUCU YAZILARI 
Okuyuculanmınn, irtica 

lnevzuundıki dtiştincelerint 
belirtmek ma.ksadiyle )·aıı p 
bize gönderdikleri, yaııtırı 
bu sütunlarda neıre de,·am 
tdiyoruz. 

--o- -

Milletin selameti 
Son zamanlarda hakikatte 

et~ düşmanı bazı meczupların 
dirı elden gidiyor, diye feryat 
•ttiklerine şahıt olmaktayıı. 
lıizim bildiğimiı manada din; 
1rtsanın ulvi bir varlığa ina
bt;ı ve bunu ibadet yolu ile 
ifade edişidir. Arapça olup ol· 
lııadığı da bir hayli münaka a 
~dilmiş bulunan bu kelime, 
l\ur'anın bakara suresinde he· 
•ap nıA.nasına kullanılmıştır. 
t Dinin fahri avukatlığını yap 
111 sıralarda basılan bir ku· 
ltıarhanede suçüstü yakalanan. 
'lllah korku•unu ağzından dil· 
rurıncdi~:i halde kadın bacak· 
brını İsa'nın sihirli .eıı~rine 
l!nzeten bir süper milrşıt ta

~•lından kôrüklendiği ıoıuhak-
1 at olan irtica ate1ti ancak Ata-
1•tyada patiıyan tltı el si!Ah. 
l "&rh&ını meydaı.ı çıkararak 

<Devamı: Sa. 6; 1ü. 7 de) 

Bizi uyandırdınız! 
Nietzsche1nin ·Zerdü~t Böyle Söyledi» adlı kitıbındaa şu 

!'Özleri birlikte okuyalım: 
Sıcak bir gundu, Zerdüşt bir inci r alacınnı alt ı nda duru· 

)ordu. KollariJe yüzil nü kapamıştı . O sırada bir karayı l an gel· 
di onu boynundan öyle bir soktu ki, Zerdü ş t acıdan bağırdı. 
K~lunu yüzünden çekince yılanı gördü: \'ı lan Zerdü ş t' ün göı· 
lerinl tan ıdı, hecerikslı<'e k ıvrı l ara k u ı.a kl aşmak lsttdl. •He· 

1 
men kaçma•, dedi. Zerdüşt; • h enüı te şekkü rümü almad ın ! 
Tam z.amanında beni uyand ı rd ı n , daha yolum uzundur .• Ka
rayı l an üzuntü ile: .vo:un artı k kısa•, dedi , •tehlrim öldü
rücüd ür.• Zerdüıı;t gülümsedi. •Bir eJrlerin bir yı l an ın ıeh lrl 
ile öldü~ü hiç göriiimül müdür? . dedi. Zehirlnl geri al! Sen 
onu hana h('diye edecek kadar zengin d eği l sin. • O zaman ka
rayılan )eniden Zerdüş l'ii n b:>y nuna sa r ı ld ı ve yaraı.ıı ın ı yaladı. 

.\tatürk'e. de,·rimlere, bu devrimlerin emanet edlldiAl 
~ençlcre, ~ene başlara karşı duranlar, ileri geri !Öylenenler, 
her türlü si!Ah kullanacak kadar ileri gidenler, devrimlerin 
artık ne denli güçlü, onu savunanların sizlerden ne kadar Us
tün olr1ugunu, sizin zehirlerinizin onları öldüremiycceğinJ hA
ıa anltımadınız mı? 

iJüyük Doğu'cuiar, lsiAm Demokratlar, Milliyetçiler Der
neğine körü körüne bağlı olanlar geliniı de, Zerdilşt'il ısıran 
yılan ıtibi. zehirlerin izi geri alınız. Attığınız kurşunlarsa gü
nün birinde hepimize 13zım ola bilir. Onları bu vatana göz dl· 
kecek olan düşmanlara saklayınız. 

Bize ıtelince, ıo;ize ıtücenmek ~öyle dursun, te;ekkilr edi
voruz. Bize iyilk eltiniz. Daha yapılacak çok işimiz vard ı; OY· 
saki biz, iyi işler b ... ~armış her insan a:ibi. huzur lrinde, rahat 
bir uykuya dalmak üzereydik. Sizi uyandırdınız. 

B-!dla Akarsu 

1 PORTRELER j 

Eisenhower'in Dısisleri 
" " 

r:===========~-----------, 
LONDRA MEKTUPLAR! 1 

lngiltere'de Noel 
Bakanı: F oster Dulles hazırlıkları 

Dulles, serbest dünyanın tedafüi durumu terke
derek Doğuya karşı diploma ti k, siyasi, psikolo

jik taarruzlarla komün izm dünyasının iç 
bünyesinde çöküntüler yapmasını istiyor 

~-Mağazalar - -Paketler - Hediyeler - Kala~ 
ı rinler - Noel ağaçları - Renkli mumlar - Yaldızlı yıl- ~ 

1 

dızlar - Çocuklar - Pam uktan, ka rdan adamlar 
E isenho\\•er'in kendisine çalış-

ma arkadaşı olarak seçtiğı 
kimselerden Dışişlerini idare 
edecek olan J. F. Dulles'in ha
j·at ve faaliyetlerini ve günün 
dlvaiarı hakkındaki görüşleri· 
ni aözden geçirmek bundan 

ve daha neler neler ... 
~ 

L ondra, (Aralık) - Londra-

ısonra takip edilecek Amerikan Atlll!ıl!--ıı> 

nın bUtün mağazaları son 
iki üç haftadanberi arı ko,•an
ları gibi vızır vızır işliyor. Şu 

farkla ki, arılar kovanlarına 
ma1zeme taşırlar, halbuki insan 
!ar malları dükkanlardan Adeta 
kaçırıyorlar. Sokaklar her za
mankinden daha kalabalık. O· 
tobils duraklarında bekleyen 
kuyruklar her zamankinden da 
ha uzun. Hele öğleyin saat bir 
ile iki, akşam da beş ile altı 
arası, yani dairelerin kapalı, 
dükkJ.nların açık olduğu saat
lerde, alış - veriş: yapabilmek 
büyük muvaffakıyet! 

dıı politika~ını anlamak bakı
mından faydalı olacaktır. 

1944 senesinde yapılan Cum
hurbaşkanlığı seçiminde Cum
huriyetçi Parti adayı T. De· 
wey'in Dışişlerine ait mesele
lerde müşaviri olarak yer al
mış olan Dulles o tarihten be
ri Amerikan siyası h.idiselerini 
takip edenler itin bilinmeyen 
bir sima değildir. Dulles bütün 
dünyada komünizm rejiminin 
büyük bir düşmanı olarak la· 
nınmaktadır. Onun kanaatince 
komünizm doktrinleri hürriyet 
ve hristiyanlık esasları ile telif :' 
edilir ıeyler değildir. 

Simdıki Dııiıieri Bakanı Ac
heson gibi bir rahip oğlu olan 
Dulles dindar bir Hristiyan ol
duğundan komünizmi bir de bu 
sıfatla tetkikten geçirmiş ve 
bulduğu netice komtiniım aley 
bine olmu~tur. Dulles yazdığı 
kitaplarda Hristiyanlık felsefe. 
si ile komünizm doktrinleri a
rasındaki zıddiyetleri uzun u
run belirtmiştir. 

Bayat ve 
FHUyeUerl 

2 5 ıubat 1888 de Vaşingtônda 
dünyaya ıelen Dulles mem. 

lekele büyük siyasiler yetişti· 
ren bir aile nıuhitinde bilyü 
müşlür. 1892 - 1893 senelerin· 
de Cumhurbaşkanı Harrison'a 
Dışişleri Bakanlıılt yapmış olan 
John 'Y.'atson Foster ana tar1-
fından kendisinin dedesidir. 
Amerika Birinci Dünya Sava~ı
na _girerken Dışişleri Bakanlı
ğında bulun:ın Robert Lansing 
de Dulles'in dayılarından bin-

., dir. Dulles'in Auburn Semina· 
ry'de Teoioii profesörlüğü ya
pan babası Dulles'i de kendisi 
aibi bir din ıdamı olarak yetiş. 
Urmek arzu etmiş fse de dede. 
sinin ısrarı karşısında bu tasav
vurdan vazgeçilmiş ve Dulles'e 
Hukuk tahsili yaptırılmıstır. 

Dulles, Princeton üniversite
si Hukuk Fakültesini 1908 se
nesinde sınıfının birincisi ola
rak bitirmiş ve ertesi sene Pa
rise giderek bir sene de Sor
bon'da .Milletler Hukuku• ders 
!erini takip etmiıtir. Amerika· 
ya dönünce Nevyorkta bulunan 
oSulliran d. Crom"'ell Hukuk 
İ:leri Bürosu. nda vazife al
mıştır. Değerli bir hukukçu o

lan Dulles 1911 senesinde 50 do 
lar aylıkla dahil oldutu bu bil· 
yilk hukuk evine 1920 senesin. 
de hiı:ıı;edar ve 1944 de de pa!.
ron olmustur. 

lik siyasi 
Vu.ilesl 

ouııes'in ilk defa siyast vazi-
fe alması Birinci Dün.)'a 

savaşı senelerine tesadüf et
mektedir. Amerika bu sava~a 
katılınca Panama kanalının 
müdafaası işi dUıünülmüı ve 
bu maksatla merkezt Amerika 
devletleri murahhaslarının da 
katıldığı bir komisyon toplan 
mııtı. Cumhurbaskanı Vilson 
bu komisyona Dulles1i Amerika 
mum .. sili olarak tayin etmişti. 

Foster Dulles 

Dükkanların görünüşü bile 
değiımiş. Işıklar latlaiaımış. 
etraf çiçekler, resimler, çam 
dalları ile sil!lenmiş; eşyalar 
masaların ve rafların üzerine, 
vitrinlere daha göz alıcı, daha 
neş'eli bir tarzda yerleştiril
miş. Sabahın dokuzundan ak
şamın altısına kadar pek at 
fasıla ile mütemadiyen çalıştık 
!arı halde satıcılar bile sanki 
eskisinden daha güler yilzlü. 
Aldığınız malı, her zamanki Londra'nın büyük mağazaların dan birinin oyuncak dairesinde 

dümdüz paket k~~ıdı yerine YAZAN: için• elbiseler, •Noel seyaha.-
çiçek bahçesi gibi silslü kUıt· CANAN USMAN ti için, kıı sporu kıyafetleri, 
1.ıra sarıp, yaldızlı iple bağla- kadın ve erkek herkesin ak 
tlıktan sonra elinize verirken tıuı başından alıyor. Her e1· 
daha şimdiden ~soeliniz kut- İngiltere Husu~i ~Lıhabirimiz yanın ilzerine de. cömertlik 

Birinci Dilnya Savaşı sona o- ıu olsun• diyorlar. d~marlarınızı kabartmak için. 
rince Dulles Amerikan murah- Evet, gerçi Noel bayramı a- e e •annenizin en çok istediği he 
has heyeti arasında Paris barış ralık ayının 23 ünden başlaya. diyeı, ·dünyanın en ideal z~v-
konferansına gelmis ve tamirat rak bir batta sürer, ama, hum- J'E:ler neler vır... cesini mes'ut etmek için•, •Bu 
işleri ile mali meseleleri dilzf"n ~ıası tA teşrinlerde başlıyor. Geçenltu·ıie bir İngiliz arkajl Noel babanızı mes'ut edin .. gi 
leyen komisyonlarda vazife gör Bu hummanın en çok görilldU- ~lm, •Her 3enc aldığım bu sils bi ibareler konmuş. 

ğü J"'·rler dem b kk k k. leri. tasa:ru! eımek maksadı l· militür. c- u 8 a 1• ma- •Hediye• satan kısımlar büs 
••z•· far Bı.ihas·a ı"rfer "de '• lr ertesi c;enev ... saklarım. sen Pariste yapılan barış müz~· "' - 3 

• ~ ·,. • "' bütün backa Alem. Noel yak-
kerelerinde Amerikan Cumhur. ~a'~Lan elektrikli "ıpurg~:.·e. rJ ~ene day:ın:.:ımam, hl!'r senP lasırken bütün mağazalar en 

•oz bezı'nden ku··rk mantoya ka "E:nilerini .anrı:n. divordu. 
ba~kanı Vilson tarafından art J· • • .r .r büyük salonlarını hediyelik eş 
ya konulan pr~nsiplere hiç b.r dar aradığınız her şeyi bula- l\.tağazal 3 rıı. el~ kalabalık y~r yalara tahsis ederler. En u-
değer verilmediğini görmek h:!!ceğiniz büyük ma~azalar. leri ialiba yiyi!::ek satan kı· cuz matazalardan en lüks ma-
D 11 .. k 't . tm. t' ~lemle ketinde böyle bir şey sımlar. Nn ~ı mc1humu ile iyi ğazalara kadlr, her )'erde is· 
uB.e~ 1 

çoD .. mu e5essır e bıs 1
• mevcut olmayan bir yabancı i· }emek mefhuruuuu birbirinde:ı tedi"'iniz fh.·ata istedi,.,iniz he-

ırınci unya a\:aşı arı· çı·n Londranın bu bu··,_·ük ma· k · 1 • 'b. h" • • 
.r Jy.rma ım;ı;::;1n~:: gı ı ır ~ey d. · b ı b·ı· · · z t bü şından sonraki senelerde D•ıl· ğazaları zaten her zaman aı•. j ıyeyı u a ı ırsınıt. a en · 

les bu··,·u··k hukukı· ve mail me .. Her ngiliz aııfsi, ne kadar m·j tün mecmualar birincileır!n 
· - ka "ekicidir. Fakat, Noel yak· 1 . 1 ' N 1 ü 'elelerıe "Şgui i A e ~ Evazı o ursa c.sun, oe m den itibaren en güzel ve lü-

m, o muş. m · laşırken o kadar bambaoka, o na b t· l o·· · ·k k ı· 
·k t ı d A ' se e ıy e •""•U yeme ,.. zumlu hediyeleri •beı liradan 

rı a ara ın an vrupa meın. ~-adar cazip bir havaya bürii· •.eFirıe muh1\Yi".k bir ,oeı•ler ill-
i k ti · c b" Af ·k daha az,., •On liradan daha e e erıne, enu l rı a dev- r.ürler ki, İngilizler bile tütün \e edet'ek•ir Pu ttlvelerin b>· 
l 1 az• .yüz lira civarında• v.5. et erine \'e Çine mali yardım sent alış \'eri$lerini yaptıkları (',•nda hin J;, kaz. ördek, ve,_•a 
1 ı 1 diye başlıklar altında tısnif ar yapı ırken ve Po onya para· VPya hergün önlerinden ae".· hi"' olmaz~t !8\T k gelir. Son on 

· • ~ ederler, bu listelerj okuyup .sının kıymctı mü.r;takar bir ha· t:kleri bu ma~azaların \.'itrin· htş gündür ı.itrinlerde gördü 
le getirilirken müşavir olarak leri önünde uzun uzu.ı duruı·· ~ bir fikir edinmek kabildir. Fa 

1 D il 1 •. um kümes oaynnı adedinİ'l kat bir kere ma~auıya girip 
ça ışmı~tır. u es, 1938 sene· br, sonra da :!avnnamayıp içe h:::ddi he,;:ıe1 yok. Bunlar.ia 1 
sinde Uzakdoğuya yaptıaı bir ri airiverirlar. !ı k de teşhir edilenleri göi'ti,nce 

b • · 
1 S a so~..ılC t tıer, kon!=iervelcr insan bütün kararlarını blr-

s:eyahatte buradaki memleket- Noel alış . ·ı•.rı·,,· ln•ı·lı'z - ,ı ~ln bir reşi~ µeı·nir. Noel P•• ., ~ .. " denbire unutuyor, neyi kime 
lerin siyasi ve ekonomik du. lesinin hayat•'!!!• en kar,ını'· ta ve tatt;tarı .. ,.kiler, daha ne· alacağını şasırıyor: teyzesine 
rumlarını esaslı bir şekilde tet mi!Z \·e en fazıı1 sevilen ld?t le: neler ... '1 i.;"' 1 ~ kuru üzüm v..ı. üç aydır almayı kararla~tır-
kik etmis ve 1939 da (Harp, lerden biridir. Bu alı~ ver,~. incirleri, IJkuınlar, helvaJ;:ır dıfı eşarp :rerine midye ka-
Barış ve Değişiklik) adlı eser~- e\e l~zım olJr.laı ı ve hcdiyp. çok rathette, bunları umumi- bu~u şeklinde bir tabak, an-
ni yazmıştır. ler atmak i;:\1 yapılır \-'e ~af. yetle halk en fazlı Noel m1 nesine yün bir eaı yerine en 
Blrleşmis t ll letler '· Iarca de\';ım ~Jer. Eve IAn n nasebeti ile alıyor. Hepsi de ince ipekliden bir gecelik; en 

e,,,;nların :'lıış verişi umurr.ı- şık paketlere sarılmış, yahut iyi arkadaşına ihtiyacı oldu· 
\ 'e Dulles vpt 1P hanımı •. ;ttı·r. Aiınac"'· .2'ii1el kutulara konmııs. kur 

.r ıı.. tunu bildihi bir çift eldiven 
A merika Cemiyeti Akvama o kadar çok ~ey 'ardır ki! ~fc· dele ve çı\eklerle süslenmiş, yerine pullu bir gece çantası: 

karşı bigine ve bu teşek teli Noel a11Lı, dört, beş met- sar.ki yenilmeyip de hep sey· gündelikı;iye bir kutu cikolata 
kül dı~;ında kaldığı halde İkin re boyun:i:ı uzun dallı ol::ın redilttC'eklermiş gibi... yerine kokulu ve renkli mek-
Ci Dünya savaşından sanrı iar~an tutu:ı ı.!::ı, masanın Uz,::;. ~fataaıların giyim en-ası sa tup klğıdı ve hiç hesapta yok 
aynı teşekkOlün daha geniş ~ı!' .ine kon:n~k J,.:n küçücük o- tan kısımlarında da hummalı ken kendisine şık bir kutunun 
rerte,·ede devamı demek ol3n !tonlara kadır her boyda NJ~I bir faaliyet göze c:arpıyor. \'it içinde ,gördüfü menekşe ko-
Birleşmiş Atilletıer teşkil.ltının .:&,ıcı bulnıaıc ıı:.:bildir. Tab:i rinlerde yahut da mankenle 1-':ulu sabunlardan yarım dü-
kurulması hususuntla Dulle.i t-oy uzadu~ca fıyat da art\: rin üzerinde teşhir edilen en ziıne alıyor. Bu hediyeleri 1 • 

çok çalışmıştır. Franklin Ro· IBa.ırııanğ~ç,;aerk","el~ı:::_iı)ı:etı'ı·ienmeb"a~t•l,"'r yeni mndeller. ı .. ten ş:ışırmış J.rken insanın aklına o zam.ı· 
.. .. 'l" olan nıiişterilerin akıllarını büs k d t 1 f k t h 

osewelt'i Birleşik ~illetler teş satan kısımJ1rında bulunur . .\. bütün çeli'-"or • .N'oel bir da:ıs, n:ı 3 ar unu u an, J a e-
kilAtının kurulması fikrine i- .r diye alınması muhakkak il· 

1 ed . d D 11 C.isç ahndııttın sıırra, sırı on~ davet, balo, e~lPnce mevsi:nıi zım bir süril ahbap ~eliyo; 
ma e enlerın başın a u es sil~lemek i:.'!'n i~zım olan ~ey oldu"'u için. etrafta en "'):{ "'Ö 
oefm kt d. D il A ·k • " ıııı " ,.. paralar tükendikçe heves ar. ıı:. e · e ır. u es merı arı 1 lerc gelir . .Sence bilyük ma rülen gece elbiseleri. .. 40 li· 
Dtmokrat Partisine mensup ol ~azaların f"ll C.i.ıip yerleri '3u radan 400 liraya kad.ır her t!yor ... 
madığı halde San Fransiskod1 süsleri sat.Jn k:'>ımlar! R~nklı keseye ve her ıevke göre tu· aıatazaların tadını en faıLı 
Birleşik A1illetler Anayasasını mumlar, en p:..riak renklere bı valet var. \'e hepsi de mendil çıkaran muhakkak çoc:.ıkla;' 
hazırlayan komisyona memur )<:-ı•mış kU~ihı. olüminyum t('lfl veya ekmek ıibi kapışılıyor. \itrinlerin en göze çarpan!~ 
edilmiş ve bu komisyonda L!l- lar, yaldızdc.n )ııdızl:ır, min· Gece elb!selerinden başkı. rı oyuncaklara ayrılmış. F:ı· 
tin Amerika devletleri menfa- nacık be'J~\:1 r·. kurdeleler, pa ·Noe1 ~abahı iç-in• yumuşacık kal dı 1 '"l•"ı •ı• 11~kltri . . v:rı 
atlerinin korunması hususunu muktan kardın: af'famlar, daha !ıabahlıklar. ıNOfl zivaretleri <Devamı: Sa. 6; Sil. 8 dt) 

CDe\••mı Sa. 6 Sü. 6 dal '.L,.;,;;,;;.;;.;,;.;;,.;;.;.;.;;,;;,;,;..:.;;;,;;;,;;.;.;.;;,;;,;;,;:._;;-;,;;;,;,;,;;.;;.;,;;,;,;,:._;;;;·;;.;.,.;;;,;,;;,;,;;.;:,;,;,;. _ _ ;,;.;~...;....;._.;.. ___ _. 

,-------~-------------------------------------------------------, Önündeki insan ve hayvan - EvveiA Louis le Grad Ji. 
kalabalığı bir duvar gibi yolu· sesinde, sonra da Boloniya 
na sed çekiyordu. Atılgan ve HABE ş üniversitesinde boşuna dirsek 
becerikli bir ıenç olmasına çürütmedik. Hem de seninle 
rağmen Carla bunların arısın· sınıf arkada;:ı idik. Her ne ise .. 
dan bir türlü geçemiyordu. N"iye buradasın? 
Sağlı sollu etrafını sarmış Carlonun cevap vermesine 
olan katır, deve ve atların içi· ~•.l.f..ı'ıY /)'(S'ME f~• REZZ.4N,1,.f, Ylf~MA.N meıdan kalmadan tren görün. 
ne sokularak kapıya doğru yil- dü: 
rüdü. Tam vıracaj:ı sırada tren - 6 - - Şimdi ıınlatamam. Tren 
bir düdük daha çaldı . Henüz Kimisi onun bu hıddetine insanlar. Habeş gencine saygı vap verdi~ geliyor. F.;.kat seninle bir bah. 
lokomotil görünmüyordu, fakat resmen güldü. ve sevgi dolu gözlerle bakı)'Or· - Ben de öyle .. Hem neza- se iirtbilirim 
sesinden yakla~tığı belli idi. Fakat birden bire halk ol- !ardı. ket. hem de vazife_ Daha doğ· ·- Bahse mi' • 'eye dair' 
Carla ka l abalık arasında sıkı· gun 'bir mey\'a gibı birden ya- istasyon kapısındaki polis rusu gelmek icin emir aldım. - Bir h1ftaya kalmaz, bu 
şıp kaldı. Kimse ona yol \'er- rıldı. Carla kendisine neşeli te onları hE'men içeriye aldı. - Vah. zavallı dostum! Dip· gtleı:-tk olan kimse ile tanış· 

mek itin zahmete girmiyordu.. bir eda ile hitap eden bir ses Hattl kapıyı açarken yerlere lomatlar da demek ki emirle mak i:;tiyeceğine dair seninle 
Delikanlı homurdandı: duydu. kadar bile e~ildi. Carlonun bü- bareket ediyor dt~(-ne Anla· bah"e ~iri~ebilirim. 

- Bu başıma relene de ba- - Nedir bu başına gelen, tün hiddeti &'etmişti. Gülerek şılan sizin sefarete men.sup \'e· - fmkAn yok. On beş güne 
kın. Tren gelip gidecek, ben benim sevgili arkadaşım, yük- şöyle dedi: ya allkalı birisir.i karşılaya- kadar çöle dönüyorum. orada 
hAlA istasyona kadar varımı- sek diplomat?.. - Bu memlekette kalaba caksın. i:Ierim var. Hem burada da 
,ra~ağım. Bolzani başını çevirdi. Halkı tık arasında hep seninle yürü- ·- Evet, amma bu vazife 0 tok meşgulüm. lliç vaktim 

Bu sözleri kendi kendine yarıp geçen adam, kendisine meli... kadar ağır değil. Şimdi !ien de yok. 
söylerken, bir omuı kakmasile doğru ilerliyordu. Bu, uzun Habeş genci omuz silkti ve görüp takdir edersin. Bu defa alaycı bir tavır ta· 
bir iki ki,iyi yerinden kımıl· boylu, narin vücutlu yakışıklı ce\·ap bile ,·ermedi. - Ya .. Sakın ikimi1in de bu- kınmak Carloya dil tü: 
dalabildi. Ve birkaç adım ller- bir Habeş idi. İstasyona girdikle,-ı zaman raya gelmekteki maksadı ayni - Vah. :za\'allı hükümdar, 
lemeğe muvaffak oldu. insan- Sırtında o diyara mahsus herkes ona sel!ın verdi. Şap- olmasın'? demek ki saltanat kurbanı ola-
lar bu itişi p kak15maktan hiç olan kıyafet vardı. kalılar .eapka çıkartarak, diğer- - Belki de... rak yaşıyorsun ha.. Keyfine 
te müteessir görünmüyorlardı. • Carla arkadaşının uzattığı eli leri yerlere kadar elil~rek say- _ ~!edeni Alemden aelen ve bakmata vakit kalmıyor. Şu 
TelAş ettikleri de yoktu. Gelen sıkarak dert yandı. gı iö:ıteriyorlardı. bizim vahşi diyarımızı merak halde bahse girmıyorsun, öyle 
treni seyret mekle meıguldll- - Ne olacak. Bir türlü ka. Sırtlarında beyaz cübbe olan etmiş olan güıel bir ecnebi ka- mi? 
ler. labalığı yarıp istasyona vıra- üç Habeş, önlerinde eğildi. Ha dınını mı bekliyorsun? - BilAkis &iriyorum. ve ka· 
Cırlo insanlardan teşekkül madım. beş eenci onları kısa t-ir emir Carla güldü: zanacajım. O para ile de git-

etmiş olan bu seddin arkasın· Habeş genci, Carlonun kolu- verdi. Carla merakla arkada· _ Bu tarife bayıldım doğ· meden evvel sana bir ziyafet 
da kald ı . Artık tahammUlU a· na girdi ve sordu: şına sor,u: ru~u. dedi, Avrupa üniversi· çekeceğim. 
zaimııtı. Hıddete kapılarak: - Bütün istediğin bundan mı - Buraya gelmene sebep telerinde tahs!i etmiş olduğun - Kabul... Haydi A!iahaıs· 

- Yol verin de ıeceyim. . ibaret? nedir? nasıl belli- • Edcbt bir lisan marladık. Yakında görüşürtız. 
diye haykırdı . İki genç koikola bir iki adım - Hem vazife .. Hem de po- kullanıyor;un. Tren telmışti. Etrafı kapka· 

İnsanlar, ona alaycı ve ka· attılar. Halk derhal onlara yol litikı .. Ya sen niye geldin? Hab~ş eenci hafifçe gülüm· ra bir duman sardı. 
yılsız bir tavırla baktıl ar. ı•erdi. iki sıralı dizilmiş duran Carlo bir sigara yıkarak ce. severek şöyle oevap verdi: CArk aoı var) 
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Keresteye muamele vergisi~in r B 0 B s A' 
' 1 

tatbik edilmeme i isteniyor 
• 

fthallıtı son tahdıt kararlvrı alınmadan önce kereste fü at
ları 170 lira)a kadar duşmüştil. 

İthal mli~aadelerinin daha aı Hrllmege başlaması iııcrıne 
foşa,t keresteleri 200 - 215 liraya yükselmiı bulunmaktadır. 
Çıralı doğramalık kerestelerin metre kübiyse 235 - :?50 Hraya 
atılmaktadır. 

Y<?rli malı kereste imalltı istihlAkin ancak > Uzde onuna 
tekablıl ctmcktcdır. 

İtbalAt azaldığı takdirde- memleketimizdeki orman tahri
batı artmaktadır. 

Bu sebeple ilgıliler kereste ithalAtının durdurulmaması 

gerekliğini ileri siırmektedirler. 
Halen İs\"CÇ, FinHinda, Avusturya, Yugosla\'ya \le Roman

radan kereste ithal edilmt'ktedir. 
Dığer taraftan evvelce kaldırılmıs olan muamele Ycısisi

nln keresteye )enidcn konacın,'1 soylcnmektedır. 
In~aatın l!'~vıki iı;in gumruk rcsmınde de indirme l 3pıl

mış olan kercste~e muamele \'ergisi konulacak olursa fıyatlar 
3 üzdc 50 - 60 nıshetinde yükscleccktır. 

Ayrıca mu:ımclc Yersısinln takıbınde de çok muşkulat 
oldugu belırtılmcktcdır. 

Alılkalılar mesken buhranının önlcnebılmesi i~in yapılan 
hummalı çalısmaların keresteye muamele \'ergisi tatbıki ıle 
aksayacağına i:saret etmektedirler. 

Zirai istihsalimiz 
Her yıl yükseliyor 
İı;tatistik genel mlidürlliğü ta

rafından yapılan incelemeler so
nunda, bu yılın hububat ziraati 
9 910.000 hektar olarak tahmin 
edılmektedir. 

Tiftiğin 
Deblokajdan 
Çrkanlmasr 
isteniyor 

Bu miktar Cumhuriyet denin- Pi)asada mevcudu aıalmakta 
de c.n ~ ilksck ekim sahasın,a eri- oldu undan tifti in de blokajla 
~ılen 9'il yılına nazaran % 12 \·c ihracına artık Iüıum kalmadı~ı 
19.50 yılına nazaran i e e;o 20 bir bildinlmektcdır. Halen memlc
ıırtıs ifade etmektedir. ketimizdeki tütik ı.tokıı, 700 -

İstihsaldcki artıs, randımanla- 800 tondan fazla değildir. ilgi
rın yukselmcsl neticesinde ekiliş liler tifükten faila lılma:;c~o 
Fahalırındaki > ükselmeden çok muhtaç mahsullerimiz bulundu· 
fazla olmustıır. ğunu ileri sürmektedirler. Tif· 

Hububat istihsali '1.S milyon tik serbest dövizle ıhraç cdile
londan son iki yıl içinde sıra- bilmektedır. 
6ı~ le 10.7 milyon tonla 12.3 mil- Tıftik uzeriııe rno kurustan 
ton tona çıkarak 1950 ye naza- muameleler olmuştur. İng1Itcreye 
ı-an geçen sene ~ 38, bu ~ıl fse ihracat devam etmektedir. 
~ 48 hır artış kaydetmiştir. EN .\Z çi:\ıE~"'TO :\JE:m.mm-
Buğday istihsali 950 de 3.872 TİlUİZDE isTİRSı\I, 

mılyon ton iken 951 de 5.6 rnı1- EDİJ,İYOR 
~·on tona çıkmış, hu sene ise 6.5 Yapılan bır islatısti •e SÖIP. 9:12 
mıl)on ton olarak tahmin edil- yılı a uslos ayında muhtelif Av
mıştır. nıpa memlekctlennın çimento 

Geçen ~ılın 950 ye nazaran Iı.tıhsali ksbıt cdılmışlir. 
artışı % 45 iken bu ;> ıJın artı§t Bu i latislığc gorc en ar. çi-
t"(. 68 ı bulmu~lur. mcnto ınemlckctımizdc i lihsal 

.ı ohut \e mercımek 'ıbi bak- edılmcktc.clıı· 'e 40 bin tondur. 
lı~aUa pamuk islib alinde son Türkiyeyi 62 hin lonlıı Yunanis
ıl içinde % 15 nisbetindc bir tan, 67 bin toıila Noneç, 73 bin 

artış olmu~t~r. • tonla l'orteklz, 82 bin tonla IIo-
. Patatc~ ıst.i~ .:ılındeki artış ise landa, 107 bin tonla Danimarka, 

hır yıl lçınde .o 30 ~ b~lmuslur. 152 bin tonla Avusturya, 179 bin 
Yapılan hesap neticesınde, hu- tonla İsveç, 398 bin tonla Bclçi

bubat, baklıyııt, hayvan yemleri ka, 624 bin tonla İtalya, 776 hin 
\"e sınai ııebatlardan 26 sının fs- tonla :Fransa 871 bin tonla in
tıh5<1:lini son fıyaUarla ~ı):m?t- giltcro takip' etmektedir. 
lendırıııce ~arl,ı mahsullerı ıstıh- En yüksek istiluıal Almanyada 
sal kıymetı, tutun ,.o yağlı to- olup 1303 tondur. 
h~mlar ~arjç, l!J50 yılında 2.7 F RAl'iSAD.\N 'TRA \'E RS 
~ılyon lıra, 951 de 3.6 milyon ALACAGIZ 
lıra, 952 de ise 4.13 milyon U- Alınan haberlero nazaran Fran 
rayı bulmaktadır. sa memleketimize travers ihraç 

950 zirai fstihsaUtımızın kıy- edecektir. 
meli 100 addedildiği takdirde Fransaya travers mukabilinde 
951 de "'ô 34, .nsz de ise.% 54 kleringle toprak mahsullerimizi 
artış olduğu ı:orlılmektedır satacağımız bildirilmekteclir 
ALlll.\:'\YAD,\~ P.\1111 .ı.U T.\l1VJL FİYATL.\nl . 

1'1ES SUÇAT inı L DUn Kambiyo Borsasında mua-
.EDlı.ı:cF.K mele gören tahvillerin kapanış 

Ekonomı ,.e Tıcaret Bakanlı- fiyatları aşağıda ı;:österilınistir: 

1 !l ralık l!l.)2 Cl'~I.\ 
İSTAXB l J, BORSASl 

.. rıl•ı lfapanıı 

S'•l'lin 7.0.7 o 787 
100 Dolor 2$0. O :.0.30 
100 Franua ll'rauı o.rıo 0.80 

100 Llrd " 60 H.80 
100 ~nere Fraarı H .03 11&.03 
100 Florin '78.118.4.0 '73.118.40 
100 Delclka transı 5.110 11.110 
100 Drahmi ı.s;e ı.s;e 

100 Cekoaıonk tur. 15.SO 15.SO 
100 tneıı Kur. H.1:?.$0 5'.12.SO 

ESIL\lU VE TAHVİLAT 
~ô '1 FAİZl,t TAHVİLLER 

Snu - Enıınım I 
Slns - Erııırıım 2 • T 
1941 !l•mtl70lu I 

:1.50 
2Ui0 

19'2 Dem rrohı lI 
J.liJU J.I da!u I 
:\! t -:\! ıdafu ır 

)!illi ~ı ıdnfu 111 - .. 
1951 JJ Y~ u ıv .ı •o 
Z!l'aat flanb ı I "2 "'O 
19 2 Zırut D II lHi.:.S 

% 6 F Aizt t TAR\ İLLER 
1951 D. T u \ 1 11'.SO 
Kalkınma ı ıı s r,o 
Xall.'!uma lt 112.60 
Xallrnuııa lll ll 2.60 
1918 talmll n 115 llO 
19l8 btıha•ı T Jl:?.6ıı 

lll.1.9 Tahnll 114 SO 

~ô 5 FAizıJ TAHVİLLER 
t:rnııı :ı.ı..oo 

İlı:ramlTtll 1038 21.'15 
İkra e 1 lUlu4a!aa" :?l.60 
İknmJTeli OU D. Yo!ıı V. 110.85 
rn .:: z. n. ın ıo:ı.ss 

%4,5 FAİZLİ T,\ miLLER 
1949 Tahılı 1nı,75 

UAXK.\ HİSSELERİ 
'l•rlcrı Eıaıık 

Garanti Baıık111 

11 Banlı:au ı:. 

::n.ı;o 

111.00 
15.00 

Yarı rtdl J;. 13.SO 
T. Tlcant B. S7S 
Anlan Clmento 3S.OO 
Sark De!lrı:mıltrl 27.00 
O=aııh D. '1.5.00 
ObUraJJOll AıııL 1 Sil 50 
ıus:: Ziraat n. ıv. ıoı oo 

PARİS BORSASI 
ALT IN FİATI 

( l) flo al!ııı 505.000 FR. 
(6) Dolar 403 FR 

SERBEST PiYASADA 

DÖViZLER 
Turlı:I a rııııt 
5 rı ıı. l:t.-ı.tU 

l" 50 12 60 
11.60 11 ,. ... 

4~!1 4ı:;:ı 

'~o &q'i 

494 '~il 

UT 110 

IJORSA n nlcı AL'IIS 

FiATLAJtl 
rU!llhurlr•t 
ne.at 
nttat Er;;ul 
lUmt 
Yahıt 

Ata 

41 ;o 41 ao 
41 O 47 QO 

<I. • 00 '5.S 
4'J 00 43.::ı: 

41. 1 4.1.'TS 
41 00 40 .o 

Gııld•ıı Rollaıı4• M 60 &Q.6S 
lııı lı lira•ı sa 2 , fiil.35 
lnrllb Tıktomı s:ı.so 62.'TS 
Naro~on '100 '1."5 
ıı. lioroı .ı.t.75 ,2.00 
ÜT n l'ra!lıt ,ı,oo 41.715 

KÜLÇE ALTIN FİATLA.Rl 
Dt.l:'lllh ~18 &17 
l!ebllı:o 61 T 11::0 
6t.aııdarl 61'5 t516 
Derllıı (1000 mm.)' 61... 616 

AL~ BEŞİBİRLİKLER 
Cıımlıurlne 
Rttıt 
lllml& 
,\ili 

'1.hlt 

::o:ı.oo :os.oo 
ıı&0.00 a62.00 
290.00 292.00 
2116.00 267.00 
266.0U :67.00 

D. n. A. Afann 

~ından bıldirildiğinc goro Batı et, 6 faizli Kalkınma J. 115.60 
Almaııyadan ithalat maksadıylc liradan, ır. 112.60 liradan, ıır. O K T O R_, 
tahsis bckl~e~ pamuklu mensu- 112.60 liradan, 948 istikrazı J. 1 
eatt~~ akredıtıf \e)'ll 'esaik mu- 115.6<1 liradan, n. 112.60 liradan, Raif Ferit Bir 
kabılı. taleplere 051 yılı sonu, 949 İstikrazı J. ll4.50 liradan, Verem .-e Dahllf llaatalıl 
kredilı olanlara 31 ekim 952 ta- r.o 7 941 n n. Y. ıı. 25.65 li- lan l\liitehassm 
rıhleri itıbarıyle kısmı tahsis ;>a- radan, Mılll Müdafaa J. 24.82 Ji. Muayenehane Beşiktaı 
pılacaktır. radcm, II. 25.50 lıra.lc.n, III. 25.55 Tramvay cad. Emniyet San 

PİYASADA fl tRGUNLllK liradan. IV. 24.65 liradan, aıt?ı vanında No ı~. t'E.I: 
Yıl basının ) akla§ması dola) l· Anadolu Demiryolu III. 138 Ii- ı 84395 • .Muayene ı 7·19.5. Ev 

sı) le piyasa tamamen durgun racJan, Yapı ve Kredi Bankası D. \ atı Konağı Cad. No. sa 
bir mahiyet almıştır. 13.50 liradan, :Merkeı Bankası Başaran Ap. Kat ı. telefon: 

Bulün firmalar envanterlerini hisse senedi 211.50 liradan mu- R-ıru:ı4 
yapmağa haşladıklan için dışarı ;a!!m~e~le~g~ö!:;rm~u~şt~ü~r~. -----~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!! 
ile alakalarını kc miş bulunmak-
tadırlar. 

'En fazla oyuncak \C kuru )e
mı~ piya alarında faalıyet g<iriıl

Ticaı·et ve Zahire Boı•sası 
mrktedır. 
Japo~adan oyuncak muure

d~lı artmış bulunmaktadır. 

ihracat durumu 
18 aralık 1952 per&embe günü 

Tıcaret Odasından 1". O. B. 
431.601 lira değerinde 22 adet 
menşe şehadetnamesi alınmıştır. 

Bu arada Alman.}aya 21.929 li
ra değerinde 4 IJOO kı:. tiftik. 
48.413 lira değerınde 24 103 kg. 
~aorak tutun; 

Bulsarıstan.:ı 21 hın lıra değe
rinde 10 ton iç fındık: 

Danlmarkaya 32.480 lıra değe
nndc 200 ton kepek: 

Fraııs:ıy:ı 27.42fı Iıı ı dC'ğerııı 
dc 4.D32 k;:: tırtık: 

itaba.}a 10002 lııa dC'~ennrle 
9 066 kg. ko.} un rleı i sı, 46.897 Il
ı ıı değerinde 4 696 kE:. tiCtık, 
10.806 lira dcgerindc 60 sandık 
yumurta: 

Lubnana l.1'16 lira değerinde 
] .500 M2 ceviz kaplama, 14.552 
!ıra dc:erinde 10.806 k~. klm
)"on: 

Mısıra 55.052 lıra de erinde 
]6 750 kr:. :;aprak tutun; 
Yunanıstana 29.418 lıra de,t\e

rlnde 22.196 kg. tuzlu balık, 
56 420 lıra değerınd 00 ton ke
ten tohumu. 49.070 Iıra değerin
de 300 sandık ) umurta ihraç 
<?dılmı~ir. 

19/12/~52 

Bugday yumusak Eskışehir 
Buğday sert Kırklareli 
Kaplıca Tekirdağ 
Arpa çu\•allı 
Fiğ çuvallı 
Akdarı dökme 
Susam ÇU\'allı 
Kendir tohumu Hacıkoy 
Kendir tohumu Fatsa 
Ayçiçeği tohumu dokmc 
lç fındık Fatsa 
Un 79/81 ı andımanlı 
Un 6.J/75 randımanlı 
Raunol 
Kepek 
Pırinç lekeli 

nc.}aZ peynir yarını yağlı 
ne:;az peynir yağlı 
Ka&:ır peynır yağlı Anadolu 
Kaşar pe.} nir yağlı Trakya 
t\H;İÇ(' •ı yağı çıplak 

Zeylınyağı eks. eks. tcnekelı 
Zcytınyağı ekstra tcnekelı 
Zeytinyağı l. yemeklik tenekeli 
Yapağ Trakya kırkım 
Tabak yünu 
Tiftık anamal 
Tiftik deri 
Tırtık kart standart 
Tıftik sarı standaı t 
Koyun deri~i ham kurusu kasap 
Koyun derisi tola 
Kuzu derisi ha\'a kurusu 
Sı~ır derisi 53Jamura 

Kilosu 

• 
• 

34.50 
31.00 
17.50 
2500 
22.50 
22.00 

107.00 
159.00 
162.00 - 164 00 
34.75 - 35.00 

202.00 
2613.00 - 3000.00 
3300.00 

14 75 - 17.50 
14.50 - 15.37 
b'3.00 - 65 00 

Tenekesi 
• 3100.00 - 3400.00 
• 3500.00 - 3900.00 

Kılosu 325.00 - 360.00 
3:10.00 - 375.00 
146.00 - 155.00 

• 227.50 - 235.00 

• 

222.00 
217.00 -
260.00 
2:50.00 -
475.00 
410.00 
590 00 
385.00 
190.00 -
165.00 
265.00 
16500 -

220.00 

255.00 

214.00 

210.00 

DOKTORLAR. 
Doktor ÇİPRUT Cild, Saç, Zuh. 
rcvl mıitehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. 

.\KJI, - Sl l\'İR HAST.\L.\· 
Rl alkolıkler, Toksikomanlar, 
felçliler Dum:ın Teda\ i Kliniğin

GiYiM YA$/ 
B,\\'ANLAR,\ l ' IRSAT - lngi. 
liz na}lon kadın çorabı 375 ku. 
rıışa .Mendilci Simonide. -
ME:'\DİJ.Cİ sbıosi - Mahmut 
pa~a Dilberzade kar ısı Kliçlik 
çorarıçı Han Xo. 20. 

de ~eni usul \e cıhazlarla teda· O.\K TERZl'de ısmarlama elbl· 
vi eılilmekteclir. Bakırkoy İncir· se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
li asfaltı No. 51. Telefon: 16 · sılle. Tel: 49267. 
184, Muayenehane: Fatih, Fev· 
zipaşa Cad. 25011. 

BERK El\'STİTÜSÜ - Röntgen 
tetkik ..,.e filmleri çekilir. Fatih, 

GÖ:U:Ll::KÇl D.\~İı;i'te ısmarla
ma ı;ömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoglu Parmakkapı İmam So
kak 4. 

Tel: 23915. 
--- RENK l\tAGAZASI nı unutma· 
Hastanın e\·Jnde portatif röntgen yınız. Eğer iri \'e ucuz gi)inmck 
le filmleri çekilir. Gününde ve· isterseniz. 
rilir. BERK ENSTİTÜSÜ. 

t:t:ı:tı·rnt,'4l1%t1vzt4 
SE\"11.\N NAKJ.İV.\T L l.\11· 
TED Galata ambarı: Tel: 41641 
Sirkccı ambarı: Trl: 24180. 

9 l' IL Ö:'\CJ.~ ,\danada do~an 
Seyhan ,\mbarı bugıin 9 şube, 
30 acentası ılo memleket nakli
yat hiunetlnıtedir. 

rr:J.!i11Z1I1f: 
ŞOFÖRLERE l\IÜJDE - ,\. 

mcrikan hasır dö,emelcriınız 
sclmi;tir. 

Marpuççular Rtı)' ıık Şişrci 
han. 13. 

\ f: RALll ~U ara~tırmaları ar· 
leıiyen kuyu soııdaj işleri. Pos. 
ta Kutusu 3025. 

SATll.llt E 5 Yıf lfi mm. H ER l\IEVZUDA kira· 
lık fılmlr.rimiz vardır. Teknık 

t'.\IAKİSE· Kitabe\'i. Tel: 213i0. SATlLIK KÖXTGE~ 
.Sİ - 100 miliampcr. 
45400. Saat 16 - 18. 

Telefon: ----
ORTAK ARANI\'OR - Eczah3· 

EMl.AK 
E!\lLAKÇİ OS!\IAN SÜSLÜ -
Her nevi emlak alım \'e satımı 
Telefon: 29974 . 
BOZKURl' Ei\11,.\KiN - Haliç. 
teki son kalan 3500 metre fabri. 
ka arsası. Telefon: 8:iii32 

nem \ e nıiıstahzarlarım için ser· 
mayedar arıyorum. Telefon: 
62063. 

,\ CELE S.\Tll.IK Şevrole pikap 
951 mod<'I aı kullanılmış. Gor· 
nıck istiyt'nleı· Fatih fılerkC'Z ı;:a. 
ı ııjıııdn. Telefon 23067 

N O K 'J' ,\ L ,\ "1 .\ 
YaZJda kullanılan i areUer 

BOZKURT t :t\ILAK - İpotek Herkese l!izım 
mukabili 24 saatte para yetişti. Kanaat Kıtapevi 25 k. 

rir. Taksim, A bdülbakhAmit, :lİİK \ l\:\fPLiı'iK.\ TORLERİ 
Tel: 83532. ·h • 

er zaman ele geçmez. Siparişle. 
HALİÇ SAlllLLERlSDE - de rini.ı.i evvelden bildiriniz. Y. Kal. 
poya müsait ~er alınacaktır. Pos dırıın 79. Galata. 
ta Kutusu 3022 İstanbul 

'1UJl,\ SJ::BECl TÜRKAS .\R· 
SOY - Sınai, ticari muhasebe 
'e bilanço işleri. Bahçekapı, 
Garantı Han i'io. 406. 

BOŞ SATILIK BETOS,\R:\fE 
Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· 
yeye eh erışli. Telefon: 23413. 

1 
lst . Lv. Amirliğ inden Verilen Askeri ı 

Kıtaat İ lônları , __ _ 
Pazarlıkla clış rlektrık tesısa t ı nııarınıı 15! l:ıptırılacaktır. 

Kcşıf bedeli 25929,03 !ıra ke ııı tl"ınlll:ıtı Hl45 liradır. lh:ı. 
lesi 23.12.1952 salı saat l5 rle Ankara M. S. J:. 4 :\o. lı Sa. 
Al. .Ko. d:ı yapılacaktır. ""şif \e <ırtnııme ı Ko. rla \C iığ 
leden cnel I t. J.\•. A. ıı:ın kı mınd:ı gııruhıı. Bıı ı e gm 
ceklcr ıha le tarıhındeıı uç "U ıı l'\\ el K. K. in . <:r. r.~k. dao 
belge almaları l~zımd ır. c lii6-19SOJ) 

23 ton ade~a •ı 
Diyarbakır As. Sa. 
lira kesin tcmınatı 

* rııızarlıkla 25.12 1952 ııer~embc saat 1 t de 
ı\I. Ko. da atın alınacaktır. Tutıırı 1-17.JOO 
17220 liradır. Şartnamesi Kn. ckı ı:iirulur. 

<4G8:l-19336> 

* J',ızarlıkla keşif ı 11 sarfnamesıııc ııy,guıı Ankara Lı•. ,\. Yı~e 
cek Anbarıııda kııı ulacak ikı baraka \ 'C bolme ışi ) aptırılacak
tır. ihalesi 24.12.1952 çarşamha saat 10 ela Ankara l\l. s. n. 4 
No. lıı Sa. ;\I. Ko. da yapıtac:ıktır. Keşif hcdelı 21777,00 lira ke
sin teminatı 3267 liradır. Jstc.kli~erin ihale gununden iıç gün 
ewel (talıl ı;ünleri hariç) K. K. Inş. Gr. Bşk. dan belge almil· 
lan lazımdır. Keşif \'C şartnamesi Ko. d,ı \'e öğleden cv\el lsl. 
Lv. A. lIAn kısmında gcirüliır. <4i12-19588> 

* A5ağıda C'ıns vo mıkdarı ~azılı ~becek marldelP.ri açık rk· 
siltme ılP. ~6.12.H!S.? cuma saat 14 de Kartal :.Ualteııe As. 
Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Şartnameler Ko. da goru· 
lür. 
Cinsi 

T. Helvası 
Salça 

~tikc)11 ı 
Kiln 

2.500 
~000 

* 

J.'falı 

Kuruıı 

17!l 
so 

Tulnıı 

Liıa 
Teminatı 
pı a 

437i 
1600 

:ı:m 

120 
( 1 j82-1980:.?ı 

Kapalı z~rfla 125 adet mahruti çadır \'(' muhle\i~atı satın 
alınacaktır. ihalesi 6 ocak 1953 .salı saat 11 de Ankara :'\t. S. R. 
2 No. lu Sa. Al. Ko. ela satın ı;lınncaktır. E\•saf ve şartnamesi 
Ko. da \C öğleden evvel ist. I,v. A. İIAn kısmında goriılur. 
Tutan 50.000 lıra geçici teminatı 3750 liradır. Yerli malı o· 
lacak hulunmarlıgı taktirde yabanr.ı malı ıl.ı olabilır. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden hır saat e\'\'eline kadar komis· 
yona 'erılmesi. Po tadaki gccık:ııe kabul cdılmcz. 

0726-1967!) 

* 100 ton kunı rasul~ ıı kapalı z.ırn:ı 3.1.1953 gunCi saat 10 
da İskımderun As Sa. \I. Ko. da satın alınacaktır. Redelı 
55 000 lira ~ecici lemınatı 4125 lıradır Şartname 1 Ko. da ;,;ır 
riılıir. 25 tondan aşağı olmamak şııı·tı~I<' ayrı a~ rı talııllerc 
ıh:ıle eıl.lir. Teklif nıektuplarır.ın ihale aatııırlcn hır aaı C\"· 

'eline kadar komis:;nna \ erilmC' ı. ( 4736- 10657) 

* 450 adet iç Ye dış la tik knpalı zarfla 5.1.1953 pa1.arll" i 
saat 15 de Ankara l\I. S. n. 2 ~o. Iı S:ı . Al. Ko. da satın alı
nacaktır. Tut:ırı 130427,50 lira geçiC'i trınınah 7771,10 lıradır. 
Memlekete gırmış yabancı malı olacaktır. l·~vsaf ve şartname 
si Ko. da ve ö~ledcn evvel İ t. I.\'. .f... İlfın kı nıında görü· 
lilr .Teklıf mekluplarınııı ihale aalındcn bir sa:ıt e>Acliııe 
ka<lar komis)ona \Cfilıne i. Po tarlaki scC'iknıt" k:ıhul rılılmcz. 

(4i27-l!l6i3) 

* Aşağıcl, mıktan yazılı 2 partı ko,ıııı eti i/l/95:l çarşamha 
hizalarında yazılı saatlerde Eskisehir As. Sa. Al. Ko. da satın 
alınacaktır. Şartnamesi :Ko. da ve öğleden evvel Ist.. Ankara 
Lv . .\. ilin kı.;mınıla !!Öriilıir. Teklif mektuplarının ihale saıı· 
tinden bir saat ev,·eiine kadar koıııisı:ona verilmesi. 

\l ikdarı Tutarı Trn;inatı 
Ton 

10 
10 

Ura 

2:i,OOO 
2.'i,OOU 

* 

I.i ı a 

JR75 
l\!7.i 

İha l r 
ı.aat i 

11 
1 :l • 

(1i.l5-1973J) 

120 lon kuru .l<"a•ul) a kapalı z:ırfla 30/ 12/fl52 Salı saat 11 de 
Bornova As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 66.000 li· 
ra. geçici teminatı 5000 lira fiatı 55 kurustur. Şartnamesi Ko. 
da söriıliir. 'feklıf mektuplarının ıhale saatinden bir saat ev. 
Yeline kadar komisj'on. verilmesi. 4720 - 19560 

* Kapa! ı zarrla 5fi0-600 l!p. lik elektrojen gıııpıı 9. t.lO:'i:l 
gıinti saat 16 da \nkara .M. S. R. 2 No. lı Sa. ,\1. Kn. da satın 
alınacaktır. Bedeli 130.000 lira grı:icı tcmın:ıtı 117.'lO lirarlır. 
Evsaf \C şartnıım"sİ Ko. da ve öğlt'den cHel lst. Lv. A. İlan 
kısmı'tda görlilür. Tekli! m"'ktuplarının ihale saatinden bir sa 
at e\·ve.::ıc kadar komısyona verilmesi. (19894-4814) 

Rapid takımı bugün 
Beşiktaşla karşılaşıyor 

iki takım da yenmek azmiyle oynıyacaklar1ndan maç 
çok sıkı ve çekişmeli olacaktlr 

R apid, üçüncü maçını bugün yapacaklaıı üçllncü maçı ka· 
H de Doln1abahçe sta· zanmak aznıindcdirler. 

dında Beşiktaş ile yap\}caktıı Fenerbahçe, geçen hafcJ 
Vefayı 6·1 yendikten sonra kuvvetli rakıbine karşı çıkar· 

Fenerbalıçe karşısında nıağlu dıcı giizcl o} unla beklenmedık 
biyettcn guçlıikle kurtulan R.ı bir umanda beraberliğı tc· 
pidin bııgıın Beşiktaş karşısm mın etmişti. Sarı • Itıcivertlileı 
dJ nasıl hır netıce alacağı nıe biraz da şan Iı olsalardı, saha 
rakla hcklcıımckteclir. dan galıbiyetle çıkabilirlcrclı . 

Maç, çok sıkı ve ı;ckişmeli 0 . Rapid, sistemlı \C ~·ekici bir 
laraktır. Sİ) ah • beyazlıların na tempoya malık A HUpa kliısmB· 

ııında vasatın ~ ukarısında )l'l 
ııldi yennıek için biillin gayret- alabilecek bir takımdır. Fakat 
lcrini oı·tnya koyacakları nıu· enerjık ve suratli bir o) un 
Iıakkaktır. Duna mukabil .\v11s kar~ısıncla şaşırır.akta ı·e bozcl 
turyalı !utbolcüler ele bir haf. maktadır. Nıtekim 1''enerba11 

O) unla Rapldin temposunu bO' 
zarak 4 .4 Hık neticeyi alnıı~lar· 
dır. . 

Yukarıda da işaret ettJ~iır.:ı 
gibi, Beşıktas bugün j}i bır ne
tice alabilmek iı;in bütün gay· 
retinl orta) a koyarak oynıya· 
caktır. Eğer Sıyah • Beyazlılar, 
uzun pasıı dayanan süratli sıs

temlcrini ku\ \ etU rakipleri kar 
şısında aksaksız tatbik ederler 

\'e yakalıyacakları fırsatlardan 
fayda13nmasını bılirlcrse, öyle 
tahmin cdi,>oruı: ki alacakları 
netice güz doldurucu olacak· 
tır. talık bir dinlenmeden sonra ı:eliler, stiratli ve enerjik. bir ----------------------------

Güreş antrenörü 
Saim Ankan 
Geliyor 

Senelcrdenberi İran gürefÇi
Jerın ı çalı~tıran eski l\lılli ~ıireş 

çılerımizden Saim Arıkan, bıı· 

!!Iİlllcrdc §chrimize gelecektir. 
Saim Arıkanın bu ı:ellşinin 

milli takımımızın güreş nntre· 
nörliığü ile alakalı olduğu söy-
Icnmektedir. 

Profesyonel olmak iste· 

yen klüpler 
Fener lzmir' e, 
Adalet Ankara'ya 
t"H"lcır 

Gelecek )'ıl kurulması düşü
niılen ikincı profesyonel lige ıŞ· 
tirak i~in Lazı klüpler müraca· 
atla bulunmaktadırlar. Feııerbahçe takımı iki ınııÇ 

)apm::k üzere dıin İzmire, Ada• 
Süle) maniye \ e Taksim klüp Jet klübü de ) ine lki maç )'ıtP: 

Icri bir muddet cwcl müracaat ınak için dun akşam Ankara)'3 
etmişlerdi. Şımdi de Sümer gitmişlerdir. 
Spor klubü muracaatta bulun F.\'fill KUPASI KOŞU U 
nıu~tur. Bu arada Kurtul•Jş. İstanbul Üniversitesi Yüksek 
DeCterdar klhplerlnin de pro· Okullar atleti et! arasında ter· 
rı:.syonel olmak ıizere harckı?tc tiplenen 5000 metrelik Fatih 
geçmi~ oldukları söylenmekle· kupası yar:tması yarın saat 11 

dir. de Levendde yapılacaktır. 
-- ------------ - --

Portreler: 

Eisenhower'in 
Dışişleri Bakanı 

Cila ı 5 incide) 
s t lıınıı~t ır. 

İkıncı I>ıın ya Saıa$ıııdar. 

Milletin selameti 
<Başı 5 lnciıle) 

bizi gaflet uyku5undan uyan· 
dırdı. 

Dinin esas gayesi insanları 
bir duşünce etrafında topla· 
mak ıken; bunlar bir ıümreyi 
cemi) et alc) hıne hare.kete gc· 
çlrıııekten çckiıınıezlrr. Çıinku 
hunlaı· da dığer i\larksi t ço. 
mczlcrl gıbi dünya ıhtilaliylc 
ı·ıııi ff'lcııdırılıııiştır, \ e glllcec· 
~rnı umdukları kızıl ı;abalıııı 

l ondra mektupları 

İng il te re' de Noel 
hazırlı klan 

<Başı 5 incide) 
bol alı lstasyonlara:ı duran e· 
lcktrikli trenler.. :ıılı arJbl' 
ları, se) rcdcnlcr: sJdece ço· 
cuklar değil! 

ı.oıırakı devrede Amcrıkan dip 
loıııa~ısının baş.ırdığı ııarlak jı;.. 
lrrcleıı hırı olan Japon şıılhıı 

l>ııllr ın (' critln. nuııe 1950 
scnr.sıııde Trunıaıı tarafıııd:ııı 

hu kırış esaslarını lıazırlamağ3 
memur edılclığı zaman hemen 
hrrkcs ?ııı guç işin başarılamı · 
':ıcagı Cıkrinde ldı. Tlullcs al· 
h ıı~ lık sıkı bir çalışm:ıdan 
sonra 4:J nıılletin Japonlarl:ı 
inızalaclıgı barış muahrde~ini 

mrydani\ gctırmeğe ınu\·affak 
oldu. 

ajaıılıi:ını yııımıaktadıılar. 1 

En :;aslı balı, ağır bc)C" 
fendilC'r bile bu Pt r• Mcmin.ıı 
önünde bır 111.ıııdct dıırmıf• 
tan kcndıııi alın.• or. öyle 
kı. çocuklara <; •• decck )C~ 
bıle kalnıaclıgı olıı;oı Btını:ll 
ıJ ı çaresi rnr. Hab:ılar çoc .. J;· 
lJrıııı omuzlarına alı'liorllr ıı:ı 
~t · ı etle hem maJd tf'n, t:tıni 
ntiinen kendılerlni ~(>JderP rııl: 
ı;c!mi :ıdılcden l 11\'rulıır O' 
yuııcakları al!ızlarının su) u ıı 
karak seyredi.} orlar C1,ı.,PU ıe· 
rln yazdığına göre bu Noel. 
ll1=1tıa.Plarda 1939 ;2 ıeJ ııdE'11' 
beri ııöı·lılnıl"mlş bır oyunc31' 
holl·ı~l! ve çcşiti .:ı.-mıcı }l:ı· 
kılta'ı:n en mii<;kıiiııı?-cnt ço· 
cuğun ııklma gelebilecek her 
ı·y~·r.c:ak me\eut. Tepkıiı 1ıeıı· 
k'>ptPı ferden. on se ~·zinrı ,. 
sır sıı:ıy ıır:ıbalnrt ,., kadaf···

1 

Duııe-.'in 

Siya ı fikirleri 

n ulles lrnmüniım ile girisilen 
ha) at \'C öliıın savaşındıı 

takıp edılmış olan P.Olitikayı 
.} iınl konı1111izm clıınyas111a ınli 
ra\'Jr hıır ınemleketlerın sıl!ıfı 
1 ındıı ılmas. i~iııi ôoğru bulnM 
makt:ıdır. nulle : 0:20.000 mıl 
uzunluğunda bir Ma,ı;inot hat 1 
tını tutama) ız.11 demekte ı e im 
pnlilikaııııı Tlemokrat mcm· 
l!'kctler ekonomıslni ve demok 
rasıye kar, ı olan ıııancı sarsa· 
c:ığıııı \ e lıunclaıı nuslarııı ray. 
dalnııacagını ılfnc etmektedir 
I>ulles'in fikrınce mutlcfık mil 
letlr.r ::ıilAh kuvvctile Sov~;ıt 
eıııııeryalızmini devircmİ) ecek 
lerdır. Dıılle "e ııör~ ,\nıerik:ı 
ııın \'e serbest -Oıin) anın yapa 
r&ıgı şey. lıugıın" kadar alının'; 
olan tcdaHıı durumu terkedc 
rck te~ebbusu rle almak \'C 

Do~ıı)a karşı hır diplomatik, 
siya i ''e psikolojık taarruzlara 
$:"~·rrck komıııizm <liinyasının 
ıç hiııı) r!nnde ~-iikıintiiler \'ap· 
maktır. Dullc , Hıısların Doğu 
,\ı'rupacla \"e /\ qırlR denıırper 
de iı;ıııe soktuklRrı memleket 
!erde hala hır ı;ok zorluklarla 
mucadelc etmekte olıluklarını 
'e lıu mcmlrketlrrı politika en 
rlii lrı \'e a.skerlık bakımların 
dan bir birlık haline gctireınc· 
ıliklcrıni \e Rusların bu dıı· 
runıda soğuk harbi bırakar..ık 
üçııncli dtinya avaşını açamı
y,ıcaklarıııı öylcıncktcdir. 

Yalan: ll. ,\ KSEL 

Köy camiinden halı 

çalanlar 
\ nk:ıra. l!I ('!' .• \ .) - Kırık· 

kalenın A,ağı ~lahnıutlar kö· 
'Ünrleıı :'\lustafıı Sömiırcan lir A 
li lh:saıı Yurdakııl. köy canıiin
den 3000 lir~ de~criııılc halı ve 
1-lllm calmıslardır. 

Bııl iık Islaııı mlitcfekhiri 
Gazııli, gıinalıların tcfrıkiııi .} a 
ııarken el giinahı olarak vasıf· 
laııdırdıgı adam öldıırmegi, on 
l etli büyük giıııahtaıı imi ola
rak gösterir. Fakat bunlar, gn· 
yclerıııiıı tahakkuku için ıca· 
bında adam öldürmekten de 
çekinmezler: l•te All31ı korku 
sundan bahseden rlin müdafi 
!eri. 

İslamiyetin komünhme kar 
şı en büyiık destek oldut:unu 
anlıyan komiini~tler İ.ilam 
memleketlcrindE' miiteassıp 

zıimreyi •Din elden gidiyor .. • 
dt)·e kı kırtarak gayelerine var 
mafa calışı)orlar: maksatları 
kardeş kanı dokt!ıriıp kale~i 
icinclP.n f!'thetnı ck t ir. "•••~ila. 
ki l\Hisliıman karele fer. lr:ın 
daki Ferlaiyanı İsIAm cemı~e 
li bu dıişünl·cleriıı mahsııHi ı 
dür. :'\Ialah·ada patlıvan taban. 
calar Büyük Doğucu !arın da 
a~ ni yolun yolcuı.ıı olduklarıııı ı 
bpat eder mahiyettedir. 

Bu millet elinıle silahı rnk 
ken sopa)·a sarıl:ırak koskoca 
bir di.ismnnlık rllinv~~ınıı kar ı 
a} aklanmış \ e miı stevlh i kı a 
bir zamanda denize dokerck 
bu azıı \atanı kurtarmıştır.! 
:\luhakkak ki keneli kinden tü 
reycn hır kaç siıtiılıozıı ~ ıı ıs· 
IAh etmek karşısında ~cız gös 
termil ecektir. Atatıirkün r;oz.le. 
rini unııtıııı\'ll<'ııl!ız. memleket 
ıçın arnı derecede lııhlikclı 
cılan irlir:ı ı·e kom111117nıl ne· 
rede sorur Pk orada 'ok ede 
C'cı;:iz. ;\Jillel in ~eliını t'.tİ ancak 
bııııunla k:ıinıd ir. 

::\lahnıııt ıo:rı ... ııga 
( l\i lıs) 

Fırtına devam ediyor 
Karaclcnizdekl fırtıııa henüz 

şiddetinden bir ~ey kaybetme 
mişti.~ İki. glin evveli limanımı 1 
za donnıesı beklenen Xecat va 
purıı hala limanımıza selınenıiş 
tir. 

Dcııizyolları işletmesi. ) ıik 
postaJarının aksaınama ı için r\ . 
nafartalar gemisini dün Karade
niz hattına hareket ettirmiştir. 
Bandırmada petrol depo· 

suna giren meçhul 

şahıslar 
Balıkesir l!l musmi) Diııı 

gece B.ındırr•' " - '·ıin 
Rtınlıır çalllıkları eşyayı sat· 

mak üzere Ankaraya ı;elll'irler· 

ken yakalanınışl:ırdır. Hırsızla· 
rın 1 icani tarikatına mensup ol· 
dukları söylenmektedir. 

SOYADI TASHİHİ 

depolarıuın tel örgülerini kes· 
nıek sıırelivle it.ı '""" '- ·1 •~hı• 
iceri ~irmış ve bu ~ırada hekçi 
1<endıleriııi farJrnr!nrı>.k sc~leniıı 
er, ben7İO ıı:11n rh1rl"r1 n .... ,..~;"'rıın.., 
1-acmal!a baclaınıslardır. R,.k,. 

lstıınbul, 9 uncu Hukuk Yar· '<!lçıın lnrııı "~ı, ........ r1"" •~hanea 
:;; .;;lığının 952/104::.1 esas \'e 1 1" ate< r. chıı"<'. fir:ı~:ı"~ .... nıı• 
~a~ıın 1!152 t:ırih ve 1128 No ·~!ınl erlp hı • ı ..... ,,., ... ı ~ı· ve om 
hı k:ırari~ le KEI.ES olan so· · ... 111.aklasnıı•larilır 

0) uncakların bir hususiyet 
de hakikate ):ıkı:ı olmaları· 
\lese15 hır bebek lı"m . :ınne• 
liyor. hem de aglı· oı·, l>aşkll 
bır bebek )edck clhhe \C çs· 
maşırları ile satılıyor· otonlO 
~iller asıl modellerin t::ım 1;01' 

·.ıııı. birkaç yüz me·rej(! k'' 
dar yükselebilen ı·~ snt ~ } ı' 
nıi mil hızla ı::lcleıı t• ır hcl · 
(..opt er gazla işliyor. min> s· 
'lir b ir hava<;~l7.I ocağı urııı: 
tencerelerde hakikaten yenıe!C 
r. ıriyor. Not!! yaklaşırken tıı 
ı:ıliz çocuğunu mes'ut eınıel> 
isterseniz onu hcmt?ı1 m.ığa· 
zalardan birinin o;unc:ık sa· 
taıı kısmına götürlh. Or:ıJ:& 
•m.ı bekleyen bir de Noel 133 

ha vardır. llus·ı ı bir 0J3d.tı 
tantıoııı uzerınde ı •yrı =-·cıldl~ 
ı. :-ı obasının içın ,,. ı:orııkJar: 
k tıul eder \e N l"'d•· n:ıııı: 1 

heri)C'lcıı : teclikleı"' ıı sır 
ır: Noel Babalar ın:ı azala· 
1'111 uyunc:ık s tışını bırıcaÇ 
nııslı artırnıakladır. Uuyduğll 
ın, göl'e Anıerikada nı;;gaP' 
!eıa •Noel Balıalar• yet:$::· 
ren mektepler \'armış .. T:-lııl 
as•I ınaksat o mağazıın:n mUıtl 
kun oldugu kadar faıl ., oyLtt'' 
calt .:tması. Ilu mevıug dait 
ıı:: mecmuada urak bı.· k2ri 
-: •"ıı · ı;i1rcHi nı. y:ız. .. nı v:ııı .:'•ıı 
11:ıı ı.ıc k ıı.tiyonıııı: 

'ı ı?I Efbanın ICU.!dl;lr.d O' 
'l•r:ı.~ ret uk ı'.l;oet P.'lıJJ\ •İ 

- fl. ı l'lmıyorum, o çı:ı i;ıt' 
\"O .ıııu1? Karşı ma~az•dJ 
\'ÖrJii!ii;r.' otomobilı isıcnıe~ 
'eııa 111 1? 
_____ c\:ı.o,\ :"J m m.\S ..., 

Balıkesir'de üç kere 

ze lzele oldu 
Balıkesır l!.I ( \ lı ) - ı:ıugUP 

''.il• ha kar ı bırl 4.34 ıe kıs3 
hafıf, diğcrı 6 da oldukça uzıııt 
orta ~ıddeıte. ii,.1in,.tisiı 6 40 f.S 
hafif hafif olmak lizeı e [iç zcl· 
•nl" nhnııstıır. Ha ar voktur. 

Gafur Soylu, Kütahycı 

Valisi o!du 
.\nk11r• rn r \nka l - Bakarı· 

ı:ır f\ıırıılıı \Tn~<'7 Valılcrinılttl 
t'!.,fıır So' lnnıon tavınini kabili 

yadımın ÖZTÜRKLER olarak B·ı iki c:>'ı••., hir ""h"t~ı ır.~k 
değıŞtı\'ildığinl ilan erkrım . Pcl ivl .. ılrrırıı•a t?Plrliı·ı"ri •'ı'ı 

Halid Öztürkler 1 mali üzerinile durulmaktadır. 1 

tm•~ıır <1ııfıır sovlıı av basırı 
ı, ,·rni vazıfesıne bn~lamak ut 

re Kutahyaya hareket edecektit• 
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~ 
Çok lıa,rırh bir 

teşebbüs 
Çatımmn sanatkArı, acıkta kalmış bir mahluktur. Eskiden 

saray, kilise, aristokrasi tarafınrlan tes,·ik ,.e himaye edi
len, ) ani sipari:ı alan ı;anatkfır şimdi, sadece, serbest pi) asanın 
rih·eıerine tl'rkedllml~tir. Böyle himayesiz knlnııs san:ıtklrı 
t~\'ik irin bütün ileri , e medeni memleketlerde n-smi n hu
sıısı muessescler, hattı\ fertler tarafından konulmuş )Üzlcrce 
\·e yüzlerce tcsltıı mükıifntlar \ıırdır. 

Bu gibi te!l"\ik mfikafatlanndan mahrum olan tek mem
leket Turkl)e'dir, dersek hata olmaz sanırız. 

Rö~le ı;ornk bir muhit içinde, milli bir bankamızın, Yapı 
\ e Kredi nankaı.ının iki )11 sonra idrak edeceği 10 uncu )ılı
ıun şerefine yeklınu ) uz bin lirayı asan sanat ,.e kültür mü· 
kafatıarı kol ma ı, hit fuphesiz ki, bütiin sanat SC\ nleri ('ok 
se\'fndirmi tir. Banka Unndan yaptığı bu fedaklirlıkla mem· 
leketimizde ilk defa olarak çok hayırlı bir çığır nçmı5 olu
l or. Kendi ini ne kadar tebrik etsek hakl..,dır. 

İstihkam okulu dün 
atış gösterisi yaptı 

<nası ı in cide> men komubını Tuğgeneral Na· 
tında, istihUm birliklerinin pi· mık Argüç, basın mensuplanna 
yarle gibi harbe nasıl sokıılabi· şunları siiyledi: 
leceklerf ve ateş kııv\·etıerlnin • lstihktım Okulunun hazırlı 
ne olacağı idi. Bu maksadı ı dığı bu gösteriler bana Kore· 
temin için Ramide bulunan 66 de geçirdiğim giinlerl hatırlat· 
acı Tümene mensup birlikler- tı. Netıce çok memnuniyet \'e-
den istifade edilmiş bulunu- rlci olmuştur.• 
luyordu. 

Saat 14 de, Binbaşı Onanç 
bir açış konu~ması yaparak gös 
terilerln mahiyetini açıkladı. 
l\hiteakıbcn bütün da,•etlilcrc 
hır istihktım taburunun kumlu· 
şu hakkında tatbiki malOmat 
verildi; sonra da piyade sil:ih· 
!arının ateş ku\'\'ctleri hakkın 
da Üsteğmen Atak davetlilere 
izahlarda bulundu. 

Eweke bu sahaya muayyen 
uzaklık ve aralıklarla dikilen 
hedefler birer iki~er yok ol· 
maya başladılar. 

Mevkuf, Sosyalist Partisi 

mensupları tahliye 

edildiler 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Menderes'in basm 
Konferansı 

<Baıı 1 incide) 
olursa, hiç kimse iktidarın im
kanları nı dii manlarına teslim 
etmeğe "e gör, göre baskılara• 
maruz kalmağa raıı olma1. \"a
ni, se\'gl ,.e karşılıklı emniyet 
hukiim .ı;ürmryen bi r memleket
te demokrasinin ulyetleri çeki
lir, fakat nimetlerinden istifade 
olıınama1, 

Hukfımetle gazeteler arısında 

• 

!4 A'{ar 
A llmsaaf 
TL. 225 • 

.. 
.... ····· . .. 

' 

Çocuklanmıı: 11'in güzel ve faydalı derı;ller \'e kitaplar 
hazırlamak mııksadıyle ·Doğan Kardes Y:n·ınlan Anonim Şir
lı:eu. \"e eehrlmlzılc tiyatro :Z:e\"klnl ~ uk~r.Jlmrk ga esi) le 
•l\ücilk Sahne• gihi kiılhır 'e sanat miicssr~eleri kuran Yapı 
\ 'e Kredi Bankıısının ııimdi de bö) le çe~itli •Sanat miikdrııt
lan. ihdas etmesi bu bankanın iı;timai mcs'ııllyctırrini ne :ka
dar derinden ka,Tamıs olduğunu ispat eden canlı misallerdir. 

Bankanın idare l\leclisi na~kanı Sayın Khım Te~kent, 
getende ) apılan topl ntıda basın aill'sine tecebbüs hakkında 
ltıal6mat \erirken toplantıda hazır bulunan bir salrlmlı: he
lecana gelerek irticalen fU be)1i sii)le) h·erdl: 

Scr\'ctin sanata kefareti bu, 
Paranın kurtulan haysıyeti bu .. 

Gösterileri büyük bir alaka 
ile takıp eden Amerıkalı uz. 
manlar memnun görilnüyorlar
dı. Atışların bitişini müteakıp 
ihtısasları sorulan 66 ncı Til· 

Dün üç kazada 
yedi kişi 

Türk Sos,>alist partisi kurucu
ları ıle ü~ clcrinden bazısı ko
münızm propagandası yapmak
tan sanık olarak istanbul Ağır 
ceza mahkemesine vcrilnıi§lerdi 
Duruşma hır müddetten beri giz 
li olarak ııım·kııfcn ~ap:lmakta
,lır. Dtinkıı duruşmad:ı partinin 
ba~kaııı Esat Adil .\llıstEcabi ve 
17 arkadaşı tahliye edilmişler
dir. Geçen hafta da onı sanık· 
lar tahliye edılmişti. Sanıkların 
hundan sonraki duruşmaları 
ga,>Ti mevkuf olarak yapılacak· 
tır. 

üç kişi 

yaralandı 

öldü, 

Dl'molirat rartlnln muhale
fet giınlerinde olduğu !arıda bir 
işbirliği kurulmaM, &Öz htirrlye- ı 
tinin sııii~timallcrine karşı en 
te~irli konınrna imkıınlan temin J 
f'debilir. l\Jesleğe nefülerini nk
feden ideali t ga11ıtedlrr, basın 
hürrhetinln suii !imalinden en 
çok ~za duyan ,.e bunun yıkma 
hiırriyeti &eklin i atmamaMnı 
ranu gönülden iste~·en \'atanda • 
lardır. Ru itiba rla hu ı;ulisti
m allerin ortadan kalkması bakı

mından hiıhıimete candan bir 
müşn\'ir hb mt'tini görtbilirler. 

Jler m,.mlckette emsaline pek 
çok tesadüf edilen bas1n konfe
ranslarınd an birinin memleketi
mluie )"apılmasına bu kadar 
ehl'mmiyet vermek ilk bak15ta 
miibaliğalı ı;lbi görülebilir. F a
k;ıt bu noktaya ba~ka yollan bi
rer birer tecr iibe ettikten &onra 
\3rtlmış olması n~ iktidarın mÜS· 
bet ~ ollarda ) ürumek ve şuurlu 
\ e dürüst r uhlu ntanda5lann 
htirmet , -e se,·slslne layık olmak 
azmini belli etl iğinP. göre yarın
ki basın konferansını ytnl bir 
çığırın h arekl't noktası diye ı-.e

' inçle kar~ılamak çok yerinde
dir. 

TISSOT kadın saatleri dakikliğile İsvicre 

saatçiliğinin d ünyaca tanınmış bir şahe

seridir. Antimonyetik, 1/ıııoo m ilimetreye 

kadar ayarlanmış olan altın veya madeni 

TISSOTsaatleri bayanlara verebilece~iniz 

Tanndan dile elim ki, kdaretıerini böyle hayırlı mükA
fatıarla öde)~n ) iıksck se\iyell mürsseselerlmlzin ve müte
&ebbialerlmiıln sarısı günden güne artsın! .. 

<Baş ı ı indde > 1 deki 6 kişi de yar lanarak has
kat biltün aramalarına rağmen tahınc~e kaldırılmışlardır. 
Gillpaşayı bulamamışlardır. İçin Diğer otomobil kazaları 
de, komiser .• Kazım Buyruk \e Ayrıca, ölümle neticelenen iki 
k~rısı. Kadrıye bı_ı.lunan otomo- otomobil kazası daha olmuş
bıl sür'atle Ataturk Bulvarın· iur 

.. e n güzel bir hediyedir. 
Allın kaplı mı b4)an sutı 
rrz as~· T. L. 118 • • 

Emirerleri fasansrnrn görüşülmesine 

devam edildi 
dan neyauta dönerken aksi is- : 
Ukanıetten gelen 12433 numara· Kuledlbl Serdar Ekrem ~o-

(Bası 1 incide> ı lurken tamamlanır. Hizmetin te· 
Ru esnada Bakan •Bo)le fCY !erruat şartları nızamnamo ile 

to\, dedi. Ahmet Başıbüyuk, bu temın edılir. Bunun hic bir su· 
fliıı Bırlesml& Milletler safında retle suiistimal edılmeden tat-
Ulunduğ~muzu, her zamandın bik edileceğini ıırzcdcrim.•. . 

h tak~i ile çarpışmıştır. Çarpış· kak 7/3 .numa~ada oturan ı,a· 
ma neticesinde, komiser, şoför §?Va Sıırış, dün sabah Sut. 
Klzım nuyruku ve karısı Kad· H_ıcedeki hay\'an ~lım satım ~e 
riye ağır surette yaralanmıştır. r~nde d_unırken KAğıthane ıs
Fakat, komiser Sabri Özönkol tıkanıctınden gclıı~ekte . ola~ 
aldığı ~araların tesiri yilzilnden Mehmet Gulşcn ıclarcsındekı 
kaldırıldığı hastahanede ölmüs· 32043 plAkalı kamyonun sad. 
!Ur. mcsine nıliruz kalmıştır. 

ıı.ha kuwetlı olduğumuzu, B:ış· İsmail Hakkı Bcrkok cmırerı 
~kanın da bu hususta muhtc- milcssrsesinin ipkasını müdafaa 

beyanlarda bulunduğunu etti. Kbım Arar kaldırılmasını 

Komiserin cesedini muııyene Yaşova aldığı yaraların lesi· 
eden Adli Tabip morg raporu- riylc ölmliştür. 

Q.\hla: istedi. Kemal Balta cmircrl mü· 
'- Bakanın küçuk bir d5\':l· cssescsinin antidemokratik \'C 

~ korumak ıcın bü)uk mesele· Anayasaya a)kırı olmadığını, bu 

na lüzum göstermiştir. Diğer ta Diğer kazıı da, Tramvay İda 
raftan eroinci Gülpaşa da R:ımi. resinin Şişli otobüs tamirat kıs 
de Taşlıtarlada caklandığı e\·· mında vukua gelmiştir. 
den çıkarılmıilır. Revizyon kısmında, Mehmet 

rı. bu arada memleket cmnı- tasarıda suiistimali önleyici cc
reı nıcsclesıni bir koz ola.ak zai müeyyideler bulunduğunu 
tnııanmasına asla razı dcğilimo izahta, Amcrikada tuğgcnernlle· 
~tdi. Ve yııksu rütbeli bir iU· re iki, tümı;eııerallcrc üç, kor
~lYdan gelen mektubu okudu. generallere dôrt, beş . yı!dızlı 
il ntektupta emircri kalkacak generallere de altı eııtırcrı ve· 

'lıırsa muha~ip asker sayısımn rildiğini; İngiliz ordusunda lkl 
hl'tııcağı emırerlerınin hiç bir yıırbaya bir, Uç binba~ıya lılr, 
~iıye 'sahip olmadan terhiıı 4 yüzbaşıya bir emircri verlldi
'··ldıkleri bu erlerin kadınla· ğini, bunların ev hizmetlerinde 

F:\ \'elcc Tahtakalcde polisler· E\ rcser ismindeki işçi; bir o
le müsademe yapan bir eroinci tobüsiin altında çalışırken, ta
~rupunun reisi olan Gillpaşanın mir edilmek iizcrc getirilen Sah 
clahn birçok hıidi~elcrin faili rI Arslan iıfıırcsindekl bozuk o
olclıığıı öğrenilmiştir. Gülpa§a lan 63 plakalı araba bu otobüse 
adliyeve teslim edılmiştir. çarpmıştır. Du yüzden, başı de 

12433 plakalı taksinin içinde mire çarparak ağır surette ya 
bulunan Celil, Hacan, Suat. Naz ralanan ::'ıfehmet, biraz sonra öl 
mi, Yazar ve Kemal isimlerin· müştUr. • 

t • d ı· · B b k il hamam bohcalarmı ta~ıya· kullanılma ığını, Fransa \'e 'ın- a ( a an 1 n 
ta( erkeklik ruhunu kaybettık- landiyada emireri olmadıgını, 'f · 
'tl'j anıaıııısordu. İtal)'ada kıta suba~Jmncıan iki Basın toplantısı 

liuip ~eni tasarının eski lft- ~ar baya bir, Uç bınba:;ı) ıı bir, 4 
~adakİ tahdıdı hükumlerı da- yuzbaşıya bir emirerı \erlldıği- . (Ba~ı ı l ncl.ıtcı 
' kaldırdığını, kapıları ardına ni, İs\'içrede cmireri yerine on ı tcdir. Istanbul, Ankara \'C Izmı· 
~dar açtığını, e\lcrdeki cnıire- frank tazminat ödendiğini an· rin baslıca . gazet~l.erinın en &a· 
' ıuıutımalıni ceı:a mücnıdc· !attı. Hayri ı:rduman emlrerle· ltıhıyetli nıumrssılınln hazır bu 
~ilden kurtardığını izahla fôy- rinin kaldırıl~ası~ı isl~di. lunacağ_ı bu basın toplantısı d~-

de,am etti: Miizakcrclcrın kıfoyctı kabul mokrası hayatımızda yeni bır 
Ilı,..._ Subay ailelerinin malıkc. cdılclikten sonra'. llüscyl~ Or- ananen!~ ilk kademesini teşkil 
~eye verılnıesıni istcnıiy~nı~. t~kpıoğlunun cmırc~ı mUcsscse- edcre~tır. . . • 
İırıl:ıa bu suiistimali ba~ka turlil sınııı Anayasa ve ınsan hakin- I Bu ıçtımada )lalıye, İçışlrrı, 
~ leınek kabil olmaz a bunları rına aykırı bulunduğu, bu iti- İ§letmeler \'e Bayındırlık Ba· 
dcahkcmcyc gondcremiycceğrz barla la~ihanın Anayasa komis- kanları da hazır bulunacaklar \'C 

~~e suıistimalin dc\·amına nıü· yonuna havalesi icap etliği ) o· kendi sahalarındaki &ualleri cc
.... d() mi edcceğız? Bunlar ce· !undaki tcklı!i oyıı konclu. Aı \'aplandıracaklardır. nu basın 
~ tehdidi altında bulunmaı:lar· bır rey farkı ile kabul edilmedi toplantısını mtitcakip gazeteciler 

bu kanun olü olarak doğa- Kanunun heyeti umumiyesinin saat 18 de Cumhurbaşkanı Celal 
> lır. LAyıhada emirerJerının kabulünden sonra birincl mad- Bayar tarafından kabul edi!e

ecek mc.,clesi de hallcdıln.c denin müı:akercsine geçildi. llu ceklcrdir. 
lır. maddede kıta komutanlarına Gazeteciler pazar gUnü de BdlS 

l'lı~aa subaylar erlerine e~·lfıt emırcri \'erilcce ini ve nerelc- bakan tarafıııdan oğle yeme !:ıe 
1 bakmaktadırlar. Fakat İlU· rin kıta sa) ılacağının genelkur. da\ et edilmiş bulunmakt:ıdırlar. 
ıı Yanında bir lokma ekmek may ba~kanlığı tarafından tak· l\I:ıtbuatın iktidarla teması bu 

~(ll'ııhnler ekseri~ etJ teşkil et· dir olunacağını dmlr bulunuyor- suretle iki gün de\'am elınıs ola. 
it lcdır, Bu erler ne >azar. ne du. c:ıktır. 
~ ba)'ram tatılınden istifade et· Ahmet Başıbüyilk bir senelik Meclı'se ver'ılen 
tktedirler.• üsttcğmcnden itibaren kıta ko· 

~ tııııı savunma Bakanı Seyfi mutanlarına cnılreri verilmesini J k • ı 
~tıl'tbek geçen celsedeki beya. \'e bekfır kıtıı subaylarına emire- a nr er 
~rıı tavzih eder mahıyette bir ri 'erilmemesini, emlrerl olarak 

ll§ıtıa vaparak dedi ki: ayrılacak erlerin rızalarının alın ' . 
Ilı " Beyanatımı ~·anlııı anb· masını teklif etti. 
~l:ır. HattA meclis Uzerinc!c Khmisyon sozcUsU kıt:ı sayı· 
ıı~q baskı gibi garip bir ta- lacak yerlerin münh:nsır:ın gc. 

~ti kullandılar. Emireri mese· nelkurmay başkanlığının tak
'ıd bır emniyet meselesi değil, dirine bır.ıkılmıyacafını, bunun 

ııııun iç meselesidir. Du mü- Milli S:ıvunma Bakanının tasdi· 
e enin bugünkil şartlarla ida· kinden de geçeel'fini. maddeye 

~ 1 kabil değildir. Bunun tcd- bu yolda bir hilküm lıtı\•e edile
.:ıı ve hiı:metleri aksatmadan eeğini anlattı. Vakit ııecıkti •in· 

1lnıasını istiyonız.. Ll~ ihada· den müzakere başka bir güne 
lloksanlar maddeler konuşu· bırakıldı. 

~~~~~~~~~ 

,,Tiirkiye - Yugoslavya münasebafı 

dosf anedir» 
~ flla$ı 1 incide> 
~1~lihım bir rol oynayacaktır. 

<B:ısı 1 incide) 
hassıslıırının mesaılerınln ve 
hastahanelerin idaresinin bu· 
gıinkü \ aziyetıen kurtarılması 
hakkında bir takriri vardır. 

Vasfı l\Tahir K-'catfirk, lisele
rimizde tatbik edılnıekte olan 
Tüı k dili \ e edebiyatı program
larının hanı:i hryct wya şahıs· 
lar tarafından yapıldığını, ilmi, 
hayati, terbiyevi ve mllll bir 
ekle getirilmesinin düşilnüllip 
duşünlilmedlğini; Şe\ ket l\focan 
1052 ) ılında kaç vatandaşın ha
rice seyahat etti~inl, bunlardan 
kaç tan inin diiviz wrilmecleıı 
100 Tlırk Jirıısiylc ı;llliklerini \'C 

döviz açıftınıızır1 ııe miktar oldu. 
ğıınu Mehmet Özbek te olimpi
yatlara işlirAk eclcn cklbinıizin 
seçillşincle yapılan hatalar neti· 
C(!Slncle uğranılan başarısızlı~ın 
müsebbiplerine nC' yapılclıf:ını 
ve yapılan ma5rafların ne oldu
f:unu sormaktadırlar. 

Adana' da 
On kişi 
Tevkif edildi 

Turl.:!:ı• J.fan1t 

Adana l9 - Sa\·cılık bugün 
Malatyııdan 1:elen talimat iızeri· 
ne 20 )C yakın evde arama yap
mıştır. llu aramalar soııunda on 
l\lfı Malatya suikastı !lfıd.seslle 
aliıkıılı gonilcrek tevkif e'.lilmi~
tir. Gerek avcılık, gerek Eınni. 
)et mlldürlüğü bu h;ıdiseye ait 
tahkıkatı büytik bir tılızlıkle 
gız}j tutm:ıktadır. Bundan dola· 
)1, adcdı belli olmakla bera
ber, tc\ kif edilenlerin isimleri 
açıklanmamaktadır. Geç vakte 
kadar ıiğrencbildlğim tek isim 
Serpil Ozkayadelendır. Hü\'iycti 
meçhul bulunan bu zatın c\•in
dc bir ÇU\ ala yakın en ak ele 
geçirilmıştir. 

Hafııın mazisi 
Bursa ııı (llususi) - l'ılalat· 

ya lıfıdıscsiylc ilı:ili bulunmasın· 
dan şehrimizde tevki! edilerek 
Malatyaya serkedlldiğini bildir· 
diğlııııı Jlııfız .\!ehınct Yıldmn 
genel evlerin birinci sınıf m il
da\•imtcrindcn oldugu anlaşıl
ııuştır. Bir müddet önce kendi
sine yapılan telkinlede şehri
mizden ayrılarak liDrka kadar \'C 

bu arada Malatya hadisesinin 
\'Ukuund:ın sonra oradan ayrılan 
Hafıı: Mehmedin bu arada bazı 
genç kıı:lan iğfal ettiği ve bun
larla sarmaş dolaş resimler çek
tirdiği de yapılan araştırmalar
da ele geçirilen resimlerden an 
la~ılmıştır. Hafız Mehmcdin üze 
rinde ~apılan aramada da açık 
saçık ve nıüstchC'en resiınler çık· 
nııslır. Du meşhur Hafızın şa
rabı da fazlaca sevdiği söylen
mektedir, 

Ahmet Emin YALMAN 

A!ıın kaplamı bayın .. ıJı 
111.rnı T. L. tt8--

«NATO' daki 
İşbirliği Rusları 
Sarsmıştır» İSVIÇRE SAAT SAN AYISI A. Ş. nın MAHSULUDUR 

<Bası 1 incidl'l 
den görülen salalı ilye memle 
J;etlcrln birlığin kurulu~undan 
beri müştrrck kııwctlerini arttır 
mak için s:ırfettiklerl gayrette:ı 

O MEGA 

ileri gelmcktl'dir. Bu gayretler· Sanat ôleminde: 
de herhangi bir gevşeme, bu ~ - • 

memıeketıerin karşı karşıya bu. <<Ceylan arabaSI>> 
lundukları tehlikenin artmasına o/ 

1 ist. Lv. Amirliğinden Verilen 
Kıtaat İlônları 

Askeri ı 
sebep otııcaktır. {Başı 4 üncüde> 

14 tiye memleket hük<ımctlcri hem düşündüren hır operet sey 
nln sıkı isblrliği Sovyctlerln rettik. Bu perdenin tek kusu
hür dünyay:l serpmek istedikleri runu, operet seyircısine, Shakes 
nifak tohumunun başarısızlığa uğ peare'ın göbek hausına üstun 
radığını isbat etmektedir. olduğunu kabul ettirmeye çalı· 

Erzurumdan Kağızmana 250 ton yulaf naklettirilecektir. 
Bedeli 17500 lira. kesin teminatı 2625 liradır. Pazarlığı 26.12. 
1952 cuma ı;aat 10 da Karakose As. Sa. Al. Ko. da ~apılacak· 
tır. Şartnamesi Ko. da gortilur. {4812) 

* 
Konsry ilyelrrl anla§malannın şan, 'e tamame.Q )'ersiı kaçan, 

?ıtuhteh! As. Birliklerde kunılacak olan Amerikan baraka· 
sı 40 ncı m1dde gere~ırıee pazarlıkla eksıltme~e konmuştur. 
Kcsır bedeli 20209,39 lıra ke!ın temınatı 3031 40 liradır. Pa
zarlığı 25.12.1952 günü saat 15 de Yassı\'fran As. Sa. Ko. da 

ga;>elcrinl teşkil eden barı:;ın durgun bir ha\a yaratan iddia· 
mfidafaası, gu,•cnlik, hareklıt te Jı pasajlar teşkil etti. 
sanUdünU .>eni ı;ahalara ulaştır- İkinci ve 'litüncu perdeler, 
mak kararı ve müşterek hUrriyo?t ilk perdenin canlılığını devam 
miraslarını korumak prensipleri ettiremedi. Tiyatroyu ve aktörü 
ni bu toplantılıırında teyit etmiş müdafaa maksadiyle sahne za. 
!erdir. man zaman hır kUrsü olarak 

) apılacaktır. Şartnamesi Ko. da gôrülilr. (4813--19895) 

Konsey, Atlantık camiasına kullanıldı. Tempo ağı :ıştı, tem 
mrnsup memleketler arasında silın ayarı bozuldu; salonda sı· 

20 Aralık 1952 Cumartesi 
JSTA!llBUL birlik hissinin daima arttııo.m, kıntılı bir ha\'a c Uği gorul· 

"' ı2 ~7 A•ı' ı ... ııroorun. 13 00 Hı 
memnuniyetle mll$ahede etmek- dll. Aml Dılligilin b:ısann ya brrlor. ısı~ Danı mtllı .. ı <Pi> 13 30 

tedir. çalıştıklarını (hattıi üçüocu per ukılar. ı.a oo Operalardan o•l.utra 
Londra, 19 ( A.P.) - Diin ge- denin !onunda ki melodrama tık ııaro an trı ı u ~o su unlor 14 r.o 

ce sona eren Nato Dışbakanlar sahnderi bıle) belki başka şart rt GAT orh •ruındııı uc rumba <P l 
konseyi toplantısını mllteakl::ı lar altında tatbik etmek mum- ıs oo Anıon ~ ... Gıı.ar, 13 15 Sark 
bugün uçakla Paristen Londraya kündür, fakat Ses Ti~ atrosunun ıar H 'o Hafı.anın ıırorra~ ı H • 

d' i ·1 D 1 1 1 B k imkAnları buna müsaıt değıldi n. •ı mu .ı c•ml1t•. 16 ıs IS.arkı 
onen ngı tl'rc ış ş ~r . a a?ı Bu böyle olduğuna göre, re· ıar. 16 40 Turk er. 17 oo Mofbanı 
nthony Eden, müttefıklerın .. .. Dili 1 D 11. 

11
. R rıından T r'kc• tanrolar 11 20 Hale 

müşterek miidafaa masrafların ~1

5 or. 1 k ıgı c ~ az~r d 1 kıg dın 1ı:ı D rı an Fa ı heye• ;, oo Camar 

dan kr inliler vapmak suretiyle r.~rın L" ıyası~~ udama Uh· ı ı 1ı: ııotr ırı ı ı 2s Ka>"ıP mo\ 
. - . ş...,or uzıımsuz \e urgun a ycrındc bir karar \"Crdlklr.nni ' . tarlorı ı o Haf f hmaa ın oları 

.. 1 1 bö 1 A dakı neler bertaraf edıldığı takdır- ı o lhb •ı Akter ,. arkada' arın ı;ov cm ş ve y ece vrupa d d ı 
: f'k - 1 k 1 e, unnc erı:em ya nn ' dan uı m ı ti 19 oo ıhtr'or. 1111 ~ 

l\Iiltte ı Kuyvet rr Baş ·omu :ı· rlei!ıl, neticede )azar da pl~eslni 1 aı eurl•r 19 ııo S•l:. rd• bıı hafta 
nı Gener:ı Rıdg~ay ile mlldaftı. daha fazla beğenccektır. ıo '~ Earlcılar, 20 1:1 Rad10 ımeı .. ı 
ay~ taalluk eden konul.arda_ aynı * 20 so Kı•a ı•h r h•berl•rl 20 85 El 

fıkırcle olmadığını belırtmıştir. çoğu için yepyeni sayılabıle-l l•ne• :rultrlnd•:ı 21 20 Sarkılor. 22 oo 
Eden hundan böyle yeniden si cek ölçlilli bir oynayışı Konuımı, 22 ıo Ilinlnicl ıı••klnl 

lahlanma ~ayretinde miittr{ık· "ht" ' .. t ş t A 22 ıs Hıborl•r 2a oo Kambl'l"n • BtıT 
ı ıyaç gos eren • ey an ra- ~ f 

ierin kemiyyetten zlvadr. kcy- b k k I 11 ,.. prorrımlar, 21 ". HAfı ,arJ.:ı 
. . • ası• nı a satmama iç n ak· tar danı ,.. uı mııı ti (Pi ı :ıı oo 

fıyele. önem verl'r;klr~lnı btı· törler ellerinden geleni yaptı· Kıııanıt . 
nıın bılhassa asken talıın \'e ter !ar. Kimi mul'affak oldu, :kimi 
biye ile silAh lmalfıtına şamil o- olama<tı; btızıları da sahneve yi 
lacağını söylemiştir. ne her zamanki şahsıyetl~riyle A~KARA 

CA 
1 2 3 • 5 6 7 

..... ~-- - --
~ ----- -• w--.---.-: -. ·=~··en .- -•• -

- --
: -ı- . - ii - - -

So dııı uta 1) 8 r O•YTa, 2) Ka· 
d ııların ııınlet ır.ılu ııdrıı b:rl. 8) 
1'111 zaman. Bır ıın1'la, 4) Rutdr 
6) :thmetrlb, l\launın arkadııı fi) 

Mneııt. 71 nukfim altını ır rm•:ı ka
bul eım•. ) ~efor. loı kbal 

Yukarıdan autı1a 1) G~tge, B r 
coılt <th•el. 2) A:rd ıı, 8) Sn, 4 ı C'ı· 
nulı ııılumı. Aa1adı hır ır 1. 5) 

Hatı.ı lmrıarııoru 6) I·•• krtadııı bl· 
rt. 'T) • ~an•. Bır bN maddu i) 

OÜNKO BUl.lll ACAS IS HALLİ 

A\nıpa brilgeslndekl müttefik çıkmakla bizi, iyi nı\etlerl \'C 

kuwetler H:ışkomutanı General kabiliyetleri hakkında ddeta şilp 
Ridgway ise, huglin, 'nto bakan heye düşfirdulcr. S lıh Tozan, 
!arının tasarrufa kaçan kararla· uzun zaman zevkle hatırlaya. 
rını tl'nkid cimi tir. Rtdgl';n· cağımız cana yakın, babacan bir 
Bakanlar kon evinden, 1953 vı lbrahim tipi yaratmıştır. Ese
lı için rcşitll askeri in aata sar rln ı;crt hücumlarını yumuşat. 

6o dııı u a ı) Tnnns. ~r. :!) .lni, 
T 2~ Acılı$ ,., ı>ronım. 7 AO ~ 8) Tıılı; Oh, o Taıını, sı Z:mtıa; 

A..-an 'T U Haf f ,,,.nturltr !Pi) 7 ~s Alc, fi) Rı, Yt:ıl. il İk, l!:llm. 1 
Rahtrl•r ~ 00 earlı:ılar • Tiirkii!n La. Ac 
(M) I! 2S Hın rarorD. F 30 Bal• l"nkardaa eıı:Ya · l) Tat· ErO.. 2) 
m ı kl.rl (Pi) 9 00 Gıın n rıro.rrımı rnntına\:. S) Nı.ha•. tı. 41 S. sı Ser• 
.-ı bpınıı a e 6) F. ı 7) Alo; Anac. 6) H&

* kt it 00 • 1B 80 .h'hr uıtı : 12 ne {edilmek uz.ere 420 mil~on do- ma a Bay Tozanın ve temsilin ltomleh·ı~n '"im. 12 ıs Mo!11le • • 
lar Uıhsisat istemişti. 15 mfitteJi:t akışını canlandırmakta Belkıs u!lm. 12 ao Aıhrln ıst•difı hnı ar 
dm·lf'tr mensup 32 bakandan mil 1-'ıratın büyük dahli oldu. r.ı a Enı: ) 13 oo Halıf.rlrr ıa u 
tcşekkil l\"ato Kon~ry] Ridgwııy .. Snım Tandan earl:ılar ıa &O llt e n 
tarafından istenilen bu paranın •Seylan Araba~ı· nın musiki • .... 18 .n Muı•ata Satraurdın ur 
yarısını k:ıbul etmiştir. sini besteleyen Fahri Akdoğan 1n ar 14 oo Rıd)o salon orktstruı, 

ın şarkılarını dinlenıemizle unut ıc so Fılm nlılııluı &i!yltt)"Or, CPI ı 
Riılg\\ ay'ın konuşması mamız bir oldu. Gene bir be • 1' ~~ Kı'l"lr m•lrtnııları, 15 oo Hın 

Di~cr taraftım Genr.ral Mat- trkar oldu~nıı duyduğum nay uııoru, ıoııın ıııu ııro::ramı o tı:aııı· 
hew Ridgway hııglin Pariste Na kdoğan her halde bu tecrübe· Dıt. 

* 

\: m. 

Charlie Chaplin, Romada 
Roma, 19 CA.A ) - llle~hur 

clnema sanatkarı Charlie Chap 
hn bugün uçakla Ctuevreden 
buraya gelmiştir. 

Romada kalacağı fü; gün i· 
çınde Papa "e Cumhıırbaşka· 
nı Eınaudı tarafından kabul 
edilme•i muhtemeldir. Ur sahasında da profesör \'C 

~1 be nıilbadelesl, sanatkhrların 
tt.:.l!klı :ıiyarctleri, konserll'r 

O' ı:"14b ı, ilim adamlıırının, muhcn-
er· d ın konferanslar vermesi ka-

karada ilk temasların yapıldığı 
fakat henüz dzılı bir neticeye 
varılamadığı yolunda, yabRncı 

gazetelerde intisar eden haber
ler hususunda ne dtiş!lnclii~llnc 
alt suale rcvaben Agfth Akse] 
şunları söylemiştir: 

------
raat makinelerinin arttırılmnsı 
\'c Jilzumtu tesislerin kunılması 
oldu~unıı ve bütün bu hamlele
rin mliterakkl ve demokratık bir 
Türkiye \Ücuda getirilmesi ga
)'csiylc yapıldığını sfıytcmis ve 
sozlerlne şöyle son \'ermiştir. 

Adana, 10 (llususi) - Şehri. 
mizdc Btiylik Doğu cemiyeti ile 
ilgilPri olduğu teshit edilen Elek 
trik isıetmrsi memurlarından 
Abdurrahman Kayadelcn, De\'lct 
Dcmlryolları memurlarından Ali 
Galip ve Büyük Doğu'nun Ada
na muhabirliğini yapmııkta olan 
Namık Yesil'in e\ !erinde Emni
yet memurları tarafından yapı
lan arama neticesinde kUlliyetli 
miktarda ·Ililyfik Doğu•, •Ser
dengeçti• \'C •Volkan• isimli ga
:ı:ctelerle bazı c\'rak ele geçiril
miştir. 

to Savunma Kolrjindcn mezun den faydalanır le bir daha se!e 
olan ilk sınıfa hitaben verdiı!i re daha rantı, daha • hatırda ka· 
tir demeçte, Ilatılı de\'lctlcrin, lacak. operet nağmeleri bes
müdafna gayretlerini yava~lat- teler. Danslar \'e kostUmler, her 
mak hususunda verdikleri kararı zamanki çlbi, mevcut lmkfınlar 
tenkld etmiş ve demiştir ki: dahilinde başarılı idi. İlk ge 

111 58 Acı~ ,.. prorum l7 00 ('o 
nık aut . 1 00 İn(e aa~ !Suı •a1' 
faalı) ~ ı hhor Ou or. l\Jaı' A llo 
bdd•r Atılı:an For t Ta f:lcrom 11 

Charlie Chaplin hava meyda 
ııın da hükumet tem~ilcisı ı;e 
sinema tılemıne mensup şahsı
\eUer tarafından karşılanmış. 

uıı 

ıs' 
ııuıı 
~ ıı 
ıcl· 

d 

;r. hatııı karııılıklı olarak kul 
~e 

1 
Ve dokllmantcr filmler mü 

~ c cdılebilir. • 
tkiye - Yunanistan \'e Yu
~'Ya arasında her sahada 

/ i rnc:;al edilme i chemnıi
\'e böyle bir teşriki mesai

~a.hcnkli bir ı;ckle konulması 
ltı'ndıı fikri sorulan bilyilk el

cevabı \'ermiştir: 

'-..... l3tıgiin bütun milletlerin 
~Si, nıımılPkctlerinin sulh 
e inkişafını temin etmek, 
~'!indeki fn~anların da sulh 
"'knn içinde a mıııl rını 

t llıak için birleşmek \e bu 
1eri bir tehdit karsısında 

11dı,l!ı takdirde, birleşerek 
tu dele etmektir.• 
ı tk • Yugoslav mUnasebctle

daha sıkılaştırmak için An-

•- Hangl ııawtelerin bahis 
mevzuu edildiğini lıilml'mcklc 
beraber, şunu belirtebilirim ki, 
bu ~ibl habPrterin mc\'eut du
rumla bir arnkası yoktur. Aksine 
olarak inkisa! etmekte htılıınan 
Tdrk - Yugoslav miinasebctlerl, 
Turk e!ktırı umumiyesl ile tam 
bir mutabakat göstermektedir.• 

Bugün Türkiyenin karşılaşmış 
bulunduğu iç Ye dı5 meselelerin 
ne olduğu sualine cevahen iU
yük elçi. memleketinin esas ga
yesinin me\•cut refahın korun
ması, memleketin devamlı suret
le terakki edebilmesi \'e bunla
rın temini maksadıyle elden gel
diği kadar çalışılması, terakki 
için en mühim adım ol:ırak ele 
ıılınan :ıiral kalkınma yolunda 
sulama projelerinin tatbiki, zl. 

•- Türki,>·e, At:ıtilrk'ıin ema
netini yerine getirmek için elin
den geldiği kadar çalışacaktır, 
bu da, • Yurdda sulh, cihanda 
sulh· tür.• 

Ticare t Hakanı '\'ugoslnyaya 
gidiyor 

Ankara 19 - Ticaret ve Eko· 
nomi Bakanı Em·er Güreli, be· 
raberinde dıs ticaret reisi Mu· 
nıs Faik Ozanso) olduğu halde 
yarın ak&am Yuı:o lavy:ı\'a hare· 
ket edecektir. Bakan. iki mcm· 
leket arasındaki ticari münase
betler hakkında temaslar<' bu· 
lunacaktır. 

•Daha ne kadar müddet Krem ce dekorda \'e ışıklarda gör!llrn 
linin hedefi kal:ıca(:ımızı. lıaro aksaklıklar da herhalde şimdi 
tehlikesinin ne kadar daha de ye kadar dtizellilmıştir. • 
\Bm edcbilccrğini bllmiyoru1., 1'l r\Ç YAl.l\IAX 

Ridgway. kıırşı tarafın teca\'ü --o--
'Ze geçmiycceğinl ,.e tı:ıııı çıkar- «Janvicr Trupu» dür gitti 
nııyaraf:ıııı farzetnıenln trlılike 1 ı Altı hafta müddetle şehrimiz 

Tunusta Yenl'den bir giiriiş olclıığıınu hatırlatmıştır. de temsiller veren Fransız ti· 
Sa\'unma Kolejinin ga~ esi. A\· yatro heyeti, filin ak5am Mısıra 

rupadaki müttefik kU\'\·etlE'r B~ş h:ıreket eımiştir. 
Çarpıtmalar oldu komutanlıf:ı ı:enel karargtıhınrl;ı Heyet, Mısırdan LUbnana gi 

'f vazife görecek subayları hazırh decf'ktir. 
<Bası ı tnclrff') maktır. Ilu müessesenin ilk me- Ayrılmarlan önce, fstanbulda 

SE'klz Tunuslu idam edildi zunl arı arasında büUin müttefik ki seyirci hakkında fıkirlerinl 
Tunustakl son kanlı nilmayış tlevletlere mensup ı;ubaylar bu- soran bir muhabirlmıze. artısı 

lerc iştirak sucu ile askeri mah· lunmaktadır. Bu müessesede kur !er şu cevabı vermişlerdiı 
kemeye verilerek, idama malı su ikmal eden Türk subayları - İki tilrlü seylrcı ile karsı· 
kum olan 8 Tunuslu, bugıin Vnrbay F Giıneş, [eniz Yarbayı taştık. Biri. tiyatroyu anlıyan, 
mevkuf bulundukları hapishant> I F Taluy \·e Bin bası H. Tosya· seven seyirci: diğeri ise züppe 
u·lusunda idam edilmişlerdir. Ildır. •ben de buradayım· demek için 

•J") ı (l 00 l1 S A ~n "~ Ilı bu tr 
ı9 ıs Tar ht•ıı h • raıırak iP 20 Na 
ret n Ç'ıınlıda:ıfan t rku'Pr. iP 4 ~ 
RadJo • Jnı;ıliıc•. ZO O M ık (Pi) 
20 ı < Radyo raıeıe. , 21l ~O Sarkı ar 
Ma ıff~r İlkar) 21 00 Konaı!llA 21 15 

M ık CPI) 21 30 Su unlorı 22 I~ 
arlolar (öıel pllk) 2:? 4~ lhbrrler 

seyre gelen seyirci 
Ağır piyeslerin arasında en 

tok •Les ~fal • Aımes• hafifle. 
rin arasında da •Le Pcre de la 

tır. 

u ao Pror-
ram ,.. 

İZ MİR 

lademoiselle• in beğenildığini ulan l• oo Tıbbn1d•n hıf r gHkı· 
unıyoruz. •Le Pain Dur. 'e ar ıPıı ı·ı~ sır ••m•nd• ı•"s 
•Les l\lains Sales• gibı eserle nN-11 uıı 1~ ııo Atıt.ı f'• •an 
rın pek anlaşıldığını sanmıyo urkılar. 111 oo liab#rlor ııı 1 \ ı;,,. 
ruz. Tabii bunu söylerken ikin d 1 n' kıh k •r <Pi> ııı n Aıa• rk 

auı ı .. ~ :· •t C' """ t """"'" rur· eı tiııte seyirci kiıtlesini kaste t .. 2, u Rıd,,, n • .. 
20 5 0 

.. 

14 ~; At hı •e ıı•oı:rım. 1 ~ 00 Oti 
l•r Öır•cıı•tn earkl:u. ı \ 80 Ptrq 
E• tb nrluıra ııdııı bat f ııı k (Pi ) 

16 00 K elik dınlt:ylc lerlo baı~••a, 
111 20 ı:;._,.bosı ını. 16 2 \ Ynrı Tor
~Ulerı koroıu. Hl 4 ~ S•nfnnl QrkH'r&· 
•ınd•n hafta anou konlfrl 'r 1 17 00 
ln<t uı (H ru Fu!ı) 17 H O .,,n h• 

diyoruz. • t• n tut :ıı ı Haf f urk ar 
Fakat şunu da illve edelim l """' o : t Pi ı 2" 011 l\'.ınaık- or

ki, 1 tan bul ha) ran olarak ay t ar u ııo B nı abu ır q hı.o 
rılmakta)ız. Dıt . 
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{imar durumları mevcut satılık emlak) 
lstanbul Defterdarl,ğından: 

Dosya :\o. 

515-1664 

51 5442 

Cİ!\S t 

Be~of:J ı \ emşehır mah. ~eni Barda· 
rık Günecı - 'C;a\ d r so. 1376 adil 
6 pa e 1 rne:ık ı 11 taj ( ı marn ı:öre) 
75 79 k. pı sa) ılı 82 50 ~12. arsanın 

tamamı. 

Bevo;:lu. Kurtuluş llat·ı \hmrt malı 
r kı Bo~tan ~eni Hacı \hmel Bostanı 
o. 1182 :.ıda. 1fJ paı el e ki 20 ) eni 

45 kapı sa) ılı 56.90 2112. ahşap c\ in 
tamam. 

515 7917 Be.>olU ı Yenı chir ma'h. )enı Kalmrr 
li Kalk n Bo tan o 1393 ada, 7 
pa el t"nc kı e k )enı 27 kapı a· 
\ılı GO 61 ;ııı2 ar~anın l.4mamı. 

f\ı""· 'Tr.tni· 
meli natı 

J,ira 1.ir:. 

3200 240. 

2000 150-

1830 137 25 

i 

BV MlMJtKETİN AMPUtÜ 

GENERAl m ElECTRIC 

VE 
pıy asadn satın .. al.a· 
bileceğiniz en ustun 
ampuldür 1 

Adana Belediye Başkanhğmdan 
l \dana Bcledive ıtraij esi için iki .ıdct pompalı sulama 

aradızu yırptıı ılacaktır. 
2 - İhalesi :W.12.1952 tarihınc ra tla) an -alı gunü aat 1~ 

de Adana Bcledtj esı daımı cneüıııentnde kapalı zaı·f usuli) le 
ıcı·a eclilerektir. 

3 - \razozlerin beheı inin muhammen bedeli • 15000 lira 
olup gcçiri temınatı 2250• liradır. htcklılcrın belirli gun \'C 

saatten biı· saat cV\ el temın:ıt akça makbuz veya banka ınek· 
tuplari)le birlikte kapalı zarflarını bcledı)e ba~kanlığına \r.I' 

meleri, .artnamenın her gOn itfa!) e komutanlığında gorule· 
bılcccğl 'e postada \aki ı;ecıkıneden hıç bır mesuliyct kabul 
edılmivcceği ilan olunur. (l!l8R6) 

Elhamra Pasajı No. 5 

* ince Gustosu 

* Zengin koleksı) onu 

* Fe\ kala de seı 'ı i. 

Nefasctı ve temlzliQı ıle tanınmış 
Kayserıli A PIKO GLU sucuklannı 

h er y erden ısrarla ısteyınız 

Not : Alırken. etıketteki GÜNEŞ Alamctı 
Farıkasına ve kırmızı band üzerınde 

KAYSERİLİ 111İs9::~"' ··' 

A .•. H. APIKOGLU~l~~ 
KARDEŞLER Kol.Şti . 7/J~ / 

yazısına dıkkat ed ılmesı ehemmıyctlc rıca o lunu r 

Topta n Satış yerı Emınonu·Taşçıla r N e 14 l starıbul 

T e lefon: 27872 - Telgr.: NAMLI SUCUK - lsteınbul 

HA L E Fi ve Ş U BE Si Y OK T U R 

ı M ~met Kavala Firm sı 
1 

45939 - 49449 Numaral ı telefonlarımızın iptal 

ettirildiği ve Galata Tahir Handaki ycıııhanemi-

zin yeni telefon santral numaralarının 

44767· 
olduğu ilan olunur 

Mühendis ve Yüksek Mühendis 
Almacakflr 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ge nel Müdürlüğünden : 

Aluc :.esemiz fen ı~lerının i\lerkPı b.ıroları~lc Şantı)elcrinde 
çalıstırılmak uzeı c, teknik unı\ ci·sııe ıle Tcknık okul ııı~aat 
\'e Betonarme bôliinılerindcn ıneıuıı '\ ıik rk .Muhcııdıs ve ~l u· 
hcııdıs alınacaKlır. 
Alınacak Yüksek i\luhcııdi.s ve Muh<.'11d151c1 c mezun ıılılukları 

~ ıl da nazara alınarak ehli) ctinc gıire 730 - lıra) a kadar lieı r.t 
'lierılecl'k \e a~nca prı;n \e ıkr.ımı~elcrden de ıstıfacle ctlı· 

rilecektır. 
Şan ti~ elerdc çalı acııklara nHıca ~ uzde 20 nıshctıııde ,:ınti) c 

tazmınaıı 'crılccckl r. 
Mcmuı ın kanununun 4. uııcU mad(I<' ındckı \a~ıfları haiz 

bulunan talıplerın luwmlu belgelen~ le bırlıktc Genel mudur. 
lu umııze mıiracaatları ilan olunur. 1960 5 

515-16186 B \O lu Yenişehir mah. e kı D rek 
çıba 'eni D rekçıba ı \e Ka\Urma 
so 1387 ad 5 par el ene ki 26 es· 
kı ) rni 28 taJ <imara göre) 55-
34 2 k pı sa~ ılı 237 M2. arsanın 
14 96 PJ\I. 

2100 15700 1 
. ~. t-1-=-~---"' 

18-10871 Fat h Ce ahpa n. Kıirkçlibaşı Ah· 
mel emsetlln m, h. Ktirkçiıbaşı <:es 
me~ı :ı 1109 ada, 71 parsel enc5· 
k• 10 e~ki \'e taj 16 kapı sa.> ılı 23 
:\12. , rs nın tamamı. 

ıll8-125::!1 P ı h Fene , Tahtamlnare malı. es'· 
kı Fener B lat ead. ) eni l\lüı el 
p:ı a cad. 230-1 ada, 18 parsel enes· 
k 82 84 muk. e ki ~eni 84-86 t:ıj 
84 kapı sa)ıh 312 l\12. ar anın l 6 
pa\I, 

:118 15861 F tıh Fener Kasım Günani nıah 
e k \'C ) Tanburacı o. 2351 a-
d , 1 ı p 1 cneski 27 yeni 43 ka· 

ılı 49 !\12. ar anın tamamı. 

6213-2032 arta' ~ ılaltı ~eni Karbc ~h 
108 adı. 18 paı el cskı 117. !fent 5/1 
kıpı l ılı 1000 :\12. tarlanın tama
mı. 

Be) ot:lu Bozkurt ın:ıh yeni Bılczıkçl 
so 1303 ada, O par el o kı 55 muk. 
) <-'ni 198 k: pı sayılı 74.33 M2. arsa· 
nın 252/10080 pa) ı. 

150 11 !!5 

7280 546. -

750 56 25 

2500 167 50 

152 1140 

\ uk ı ıda 'azıfı gayrimenkuller g 1 19 53 cuma gU· 
nü saat 1430 da M Ilı :Emlllk Mudüılüğıindeki komıs)onda ay
n a) rı aç k rttırma ıle s.ıl 13caktır. Ar alarm imar durumla· 
rı her z m n orulebilır. 

1 teklılerın nıha\ et saat 14 30 a kııdııı· yatır:ıcakları 
temına t makbuzları 'e ııufus cuzdanları) le bırlıktc 1;atış ı;u· 
nıl komı l ona r zl bıl ı ıçin sozu ~eçcn mudurluğe baş· 
vurma a ı. (Tcmın ar onceden de )atırıl:ıbılır.) 

IZILA~ 
GENEL MERKEZİNDEN : 

(19891) 

Derneğ mız ıhalPlerını ) apmış olduğu 'e en ges ılkba
harda tam faalı)NC eçccelt olan ı ımleıı aşağıda yazılı in· 
şaat srupların ı b şladıktan onra \Ulfelendtrılmek ~ar· 
t )le kontrol ,1111 lcrı ve ünenanl.ııı cılaeaktıı. 

Kont ol amıı lcrınin Y. ~luhcndı , Y. \lımar \<') a Mü· 
hendı \1 mar o maları; 

Su ) nl ı en az ) apı L" ta Okul ı ıııewnu kal· 
fa olmal ı ttır. 

G ıpl.ır ş nlardır: 

v 
\I 

Tekrıben 413 000 Lıra 
4S3 000 
183.000 
607 000 
197 000 
227.000 
238 000 
219 000 
226 000 
273 000 
188 000 
190 000 

Bu ışle dc tam nıu\affakı)et go teren elemanlaıın ça. 
1 maları Kızıla)ın ı::elecek inşaatlarında \az.ıfcye devam hu 
su unda dıkkat nazarına alınacağından i teklilerın 30.12.952 
ılnil ak amına kadar Ankara Kızılay Genci l\ludurluğune 
hal ıercume erı bon ervısleri 'fC ı tedıklerı ucıet mıktan. 
ti b dı ır b r dılekçe ılc mıiracaat etmelerı ılan olunur 

__ ,, . -- -

AralarJnda kendinize uıan . ,,. ~ 
rengı bulobileceginiz · 8 tane ~, '' :}, 
pudra nii~u~es~·ni !ara sil ~>.,.,, ;.JJ/) 

olarak . sıze gönder7oruz. ./:[j. {t' 
T okalon Fascinatimı Pudruı· J;·":fl~ 
nın bu 8 rengi özel bir oekilde J iy ' 
Clıromoscope ıle af'çilmiotir. Si- • • t. 
zln clldınlze, .saçlarınızın ve J·: 
gozlerınizın rengine giden pud· ~··J". ~~~~~' 
r a rengi bunların araııındadır. li 

.. ARMEMENT DEPrE SA, 
ANVERS 

Limanımızda bulunan 

ESP_t\GNE 
\ apuru 20 Aralıkta eS)'a) ı 

ticari) e alarak 

J> Ü ~' K E RK 
, .. c 

\ , ' \' E it S'e 
hareket edecektir. Tafsilat ' 
için Galata Tahir handa, 

3 tincU katta kdin 
,_CA~Dİ~A \'i.\~ ~r:An 

I:.\~'I' \GEllif\")ı! 

müracaat. Tel. H9:.J3 • !! • l 

DiKKAT.. 

Tokalon .Fı.ıscination Pudra.sı 
havalandınlmış, nefis bir oekil
de parfüme edilmi§ ve okadar 
ince hazırlanmıştır k i hiçbir za
man yilzünUzde m akiyaj bulun
duğunu belli etmez. 
Pudra rcngınlzl bulmanıza yar:
dım edccclc olan bu son moda 
8 rcngın t nUmunelerlnı alil bil~~ 
ml'nlz için aşağıdaki adrrsc yll· 
:ı:ınız bedelsiz gönderilecektir. \ 
Tokıılon GliZcllık .MUtehassıııh· 
~ı. Servis• 9 M .\ Posta Kutu· 
5\1 J576, htanbul ] 

Mevsimin·en büyük satı~ı 

Hedı)elık eş)a, stil ~ ;>ıı, \\l'up:ı gılmuşu, lran halı
ları, avizeler, harıka mermer kolonlaı )emek \C latak O· 

dalar, öminc \ s. v.s 21 aralık 11Jj2 pazar gunu saat 10 da 
Degırmencl) an aılcsının bil~ uk 'e harıka muza) edesı. Şış
lı llala kar Gazı Caddesi 366 No lu hanede (lam i~lı trnm 
xay duracında). 

PORTAKAL 

Tekerlek, tekerlek gövdesi 
afmacak 

ve dingil 

Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğünden 
Lokomotıf, tender \e vagonlar kin tekerlek, tekerlek gov· 

desi \O dingıl teklıf verme suretiyle 'e p.ııarlıkla salın alına. 
caktır. 

Bu ise aıt teklıflcı ın 27 ocak 19:i3 "Ulltı saat 17 ye kadar 
.\nkarada Malzeme Daıresi Başkanlığına 'erılmış olması lazım 
dır. 

Şartnameler 20 ~er lıra bedelle .\nkarada l\lerkez 'c İs· 
tanbulda da Haydarpa~a 'ez:nelerındc satılm.ıktadır. 

.... (19i90) 

Yedek makine parçası safin almacaktır 
Samsun Belediye Başkanltğtndan : 

1 - Elektrik antıalinde kunılu 32 C 14 modclı raırbanks 
-'ılorse Dizel elektrojen gurubu !tın teklıf \'eıme usulu 
ile ) cdck parça alınacaktır. 

2 - Şartname i p:ırasız olar:ık Elektrık Su isletme ~l u· 
diirlılğiınden alınabilir. 

3 - ll~ılılcriıı ş:ırtname csasl:ırın:ı gcirc hazırlayarakları 
teklif mektuplarını en gc~· R 1.19:53 gtııııı akşamına kadar mü· 
hÜllÜ lal f itınde ilelediye Ila~kanlıgına \el nıe)el'İ ılan oluııııı·. 

rnmm 

Tiiı•kiye Kı~ıltiy 

f)e1•11eği lsttı11b11l Deıws11 

1lf İİdİİı•liiğİİH 'CH : 
Dcrneğımiz aşocakları tçın ıışai;ıda cins, mıklar \C mu

\akkat teminatları yazılı 8 k lem gıda H' temizlik mad
de i kapalı zarCla 2612.1952 t 'rıhiııe rastla)'an t·ııma ı;il· 
nıi saat 14 de eksiltme) e '.ız'olunnıu tu ı. • 

Istcklılerırı eksıltmc gıinli sa.ıt 12 ~ r kad;ıı ınm :ık kat tc · 
nıınatlarını )'atırarak teminat makbuLumuzla kapalı zarfları
nı \'C muhurlii niimunelrrini Yeni Postane kaışısı )lı ınar \ 'c 
da<l C"addcsindc kain 1-i:ızılay Jlanı hırınd katta l>cpoınuz 
~tüclürliiğune tevdi etmeleri riea olunur. 

Bu eksıltmcdcn nıüte\ el lıt belediye telifli b c rc~llll\ le 
ılıgcr b\İtun bılcıımle \ersi \'e r<-'sınılcr muteahhıılc aıt ola
caktır. 

Dcrnegımız, arttırma \C l'ksiltıııe ~ aııunuııa t.ıbi olma; ıp 
ıhalc~ ı ) ııpıp ) aıımamakta rnm:ımeıı scrbC' ttir. 

::'l l ııhıımml' ıı .\lııh a nınıcn ::'lhn ak 
ka l 

t 111 i l\lıl. tarı fi atı tul aıı tl'nıinat ı 

Bulgur 4 Ton 0.5.'i 2200- 165,-
r'a ul) c 12 o 51 6120- 459.-
Nohud l:! o ın 1800.- 360-
Hafınc p.ımuk;aS;ı lU 1 55 lS:ıOO - 1162 50 
~alça l o 4.ı 430.- 33.75 
:\ l ercıınck 11. . () 40 1400.- 330-
Pııtales l'i 022 3300.- :!4Vi0 
\:eşil ~.ıhun l l.06 1060.- i9.50 

1 lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Bşk . İ lônfarı 1 1-----
'7i00 kılo ko)un eti kapalı zarfla 6 Orak l053 salt saat 

l O da Ozalp .\ s, Sa. Al. l\o. da satın alınacaktır. K ı losu 100 ku 
rus geçırı ıemınatı l 153 lıradır. Şartnamesi Ko. ela ı;orulur. 
'l'cklıf mektuplarının ıhale saatınden bır saal cwelınc ka 

dar komis)ona \erılmesı. U9H 3-1663 ) 

BOŞ YERE 
ISTIRAP 
ÇEKMEYINll 

• Baş, diş, adale, sinir 
ağrılarını teskin eder 

• Bayanların muayyen 
zamanlardaki sancı
larına karşı faydalıdır 

GRi 
M i!.f.\M.q MltW-MtOf.I J.Q§ji!.iftttf"-

~~----------____..,.. 

Siirt ili Baymdırhk Müdürlüğünden 
1 - 209735.35 lıra ke•ıf bcdcllı Siırt ortaokul in~:ıaunıll 

2490 sayılı kanun hükümleri c'. hılıncle fİJat c a ı uz.crıııdCll 

1 
\C kapalı zarf u ıılı~le cksılt ıııc\c konulmııştur. U 

!! - iha le 27.12. 1952 glinu aat 15 de Sıırt Sa~ ındırlık rıı 
durlügii bıııasıııda özel kombrnn huıunında )apıl:ıcaktır. 

; 

3 - Ek ıltmeye girebilmek i~·ın : 
A - ı 16:39.41 lırad.111 ibaret gcçicı trnııııat mektubunu~. 
H - 19:l2 ) ılı 'l'ıcarct Sana\ ı Odasın tan ın • .ıal milteB 

hidı olduguna daır al ın:ıcak belge. 
C - En az ~iiz elli bın lıralık ıha le bcdcllı dc\ !ete ve el· 

{!er rc~nıt nıue ,.c elcrr aıt bina qıpııııını t:ı.ı'1hut cderck ı.-c· 
ı;ın kabulu yapurdığına daır ihaleden uç un C\' el Sıırt ' • 
lılığıne dılckçc ılc miıracatla alınacak 'p,ıka 

D - Ba) ındırlık ~liıdurluı.ıınd<-'n alınacak bel rnın tr 
lıf mektubu ıle bıı l ıktc \erılmesı grı ckmrktedıı 

4 - Bu işe aıt 'Soıle~mc \e "artnaınc '<-' dı"er fenni e'ı ~ 
1, ı ın her "un çalı~ma saııtları lçındc Ba)ındırlık l\ludurlııı;uıı 
de görulchı l ir 

5 - Teklı l mektupları ih~leden hır saat c\ \Cl komı~)O 1 
lJa~kaıılıgıııa alındı karşılığı ıle \erılnıesı \e gclmı5 olıtı3 
şartt ı r. 
Po:-.taıla olaeak gccıknıclcr k.ıhul e<lumcz. < ~ 

lsfanbul Ticaret Odasmdan 
Sıl·ılh ticaret ' c pi) asa ecel\ eli :ıdlı ı;aıctemızın tcı llP 

\e tab"ı i ı )enlden ıhalc>c çıkarılmı~tır. 
Talip olanların bu husustakı mukavele kopycsıni oda· 

mızdan al:ırak fi)at tcklıflerıni ~azılı olarak 25 aıalık 195!: 
perşembe gunu saat 16 ~ıı kadar odamıza bıldırmelcri ı1An 
olunıır. 

Poı;tada \İlki ı:cl·ıkmelerden odamız mes'ul dr •ıld 
Utla ıha le~ ı ) apıp ~apmamakta scrbe ltır. (l!lô66) 

Donanma Gemilerinin Kara Bombardmıao 
Afi şiarı 

Donanma Komutan/ığtndan: 
l - Donanma gemi lerı 22-:.!6 Aralık 1052 tar,hlcıri arası~ 

da a~ağıda huri utları be lırtılnııs sahada , e l.\larmarad 
Do>iu-Bat ı i tıkameıinde Nıandro adasına kara bontb8f" 
dıman a t ışları )apacaklardır. 

2 - Atışl ar gündüzleri 09.00 ile 12 00 'c 13 30 ıle 16 00 ıır3• 
sında yapılacakt ır. 

3 - Aşa!!ıda hudutl:ırı bclırtılrnış aha atı~ nmddrtınce te!I· 
lıkelı olduı,:ıından deniz 'esaııının scçmcmelcrı ıliın °' 
lunur. 

·' T 
ı\ 
'r 

(l!li51> 
,\1 iŞ S \11.\Sf 

- ~--

- 40" "35'" 00 .. ..ı. ıle sahıl arası. 

28" " 26' '' nn .. + ıle T = 2a• " 33' 00 .. 
40" ,, 4~l' ti 00 i t ıle 40• " 50' 00 •• 
29" " JI ' " 00 " + ılc T 2n· ., 5~' 00" 

D A B K O V 1 Ç Vapur Acentesi 

STEVENSON LINE 
Sl.\1.\LI .\MEIUI\ ,\ - ,\l\:llI:l\17. - I ::. IAl\ fH'.ı. 
ara ında muntazam aıımct 'e a\det posta ı 

DOROTHY STEVENSON 
\ 'apuru 22 ı\ralık'da gelecek 'e 26 Aralık'da 

C E N O V A ve N E W - Y O R K 
I,ımanlarına hııı l'ket edccektır. 

KENNETH STEVENSON 
Vapuru 18 Ocakla gclecck 'e 22 Ocak'ta 

C E N O V A ve N E W - Y O R K 
Lı nıanlarına hareket edcecktır. 

Tafsıltıt için Galatada Tophane Fr:ınk Handa 

O A B K O V 1 Ç ve Ş Ü R E K A S 1 

\ apur .\ccntclığinc mliracaat. Tel: 447osf1· 

lmt1) sı1 'ahılıı : ~l~Allıı KOKl .E 
Bo U ) ıdı 'aıJ ıs lt'rını fill l' n ıcl arf' ı>den mes'ul mudur: 

IELİll \'f.:">l: t< 
{\ A1A1' > Gazcteulık " lllatbaıırılı k r. A. ~. - lsta nbııl 

\' A T A N l\l A T C A A S l 


