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Yeni milli 
Ufuklar 

En:elki ıiin B~sbakan .\dnan :'llenderesin )aphğı ba:.ın toplantı-.mdan onıa gaıeted leı· Cum. 
hurba"k:ını C~lal Bayar tarafından Çan kayada kabul edilnıi ler , c aıııimi görü,melcrdr hulun
mu lardı. Re ımde, Cumhurbıı~kanı CeJ:il Bayar kendisini zi) aret eden ,\nkara, İ-;tanbul , e imıir 

baS'lı men~uplari~ le biı"likte ıöriiliiyor. 

\ AZ.\:S: 
Ahmet Emin YALMAN 

Ankara 21 - \'ül.umiız agır, 
çok agır .. . UiıbirinıiLin ku\'. 

'etini tumamlı)Dl·:ık yerde, de· 
dikodu 'e husumet içinde yıpra. 
tır ak bu ~ uklcri k:ıldıranıa'1z. 

Halbuki clclc 'erir ek f'n ;;.u 
'ıık tıı) gibi kalkar. hepimiz bir. 
dert huzura, aadete, ~urdu lİ· 
ı atlc in ki af ettirmenin hazzına 
kJ\ u uruz. 

na bakan dnaıı lendercı.in 
muhalif, mustnkil ,.e muyafık 
gııze ıeclleri bir ara)a getiren 

Başbakanın konuşması iyi 
inhbalar yarath 

Muhalif iki muharrir, basın toplantısında verilen izaha
tın memnuniyeti mucip olduğunu ve bunu iyi bir başlangıç 
saymamak için hiçbir sebep bulunmadığını söylediler. C.H. 

P. ileri gelenleri beyanatı incelediler 
lıa ın to!llantısınila o kadar 5,1. 

mimi 'e ı:uzl'I lıir ha'a e ti ki 
l\lillı kU\ Hlleı in hirbirini ta· 
mıımlanıası .} olıııııla, .} eni ufıılı. · 1 

tar \ c ~eni imkanlar aı;ılıdğını 

1'1eııdeı•es 'in!' iı•ıieffıı ''" iı• sö~leı•i11e 

v~ı· ili 11",. 
göıJe gurur, elle tutar gibi Ol• 
dunı 'e çok e\ indim. Birbir le· 
ıine ha in 'c hırçın cıimleleıle 
Jı11< um f'lnıekte uı' k hulanın, 
~ ıız UlC gelince nıı kadar nazik, 
munis 'e anl;n ı~lı olmu~ıarılı. 
:Hrr mun:ıka~;ı ı;örıı lıiı'ligi ilr 
nrtlceknh oı·, lıeor h:ı'klı tenkld 
gull'r .} 111le !.;ar ı lanı~ ordu. 

billıass11 elıe11111ıiyet 
.ı kara J. 2 ıı 

Ankara, 21 - Baybakan Ad
nan Menderesin muhalif, muva
fık 'c müstakil ba:;muharrirlerle 
diın y:ıptığı basın toplantı ı bu
rada gün un ) eg, ne meuuudur. 
Partllcr:ıra ı mUnıı ebctlcrın çok 
gersınle miş olmasından üzüntü 
duyan vatand:ıslar toplantının 
netic<!Sindcn memnun görUnmek
tcdirler. 

Hele tan up \e cehalete \C 

Jıariçtcn bunu lslismnr eılerek 
nıillı \arlıgınıııı sinsi sinsi kun· 
clakl:ımak i ti)enlere karşı hü· 
kiım<'l rrkani~ le her ne' i ı.ana· Bu~iinkii Zafer gazcte:;İ ba
attc gar.rtrdlcr arasında tıını sın toplantısında yapılan konuş
gi>rıiş hiı liği , nrılır. ,\~ırhk him. nı~ların ~eni§ biı· hı~~a~asını \er
mcll~rin nıahsulii olan Tiırk te· ~eılış ,.• ~Jlus • ~·e . ı llurses • _ gaze
rııkkı \l' inkılabının ıncHut ı.e· eı ı ı e daha kısa olmakla be
\ İ) esini konınıak lıir kat ılaha ı raber toplantıda sorulan sualler 
llerletınck a•!l'inıle herkes bera. le Basba~an \'e Bakanlar tarafın 
herdi. dan verılen izahatı nıütalaasız 

kııydetmckle iktifa etmi~lerdir. ö> le ı;anırım kı Adnan l\len· Yalnız .Millet Partisinin organı 
dere yalnız bir parti lideri olan • J\Iillet • gazetesi bu basın 

dcgil, her ı:c) den e\\ el bütün toplantısına da\ et edilmemiş ol-
1 urklcı in mıiştcrck malı olan tnasını ağır bir yazı ıle tenkit 
'c mlllı ercf 'r. namusu nıuda. etmiş ve yazısına şu başlığı koy. 
faa me uli.} etini tu ıyan bir hü- j muştur: · Recep Peker rahmetle 
kunıetin rei i olduğunu hiç bir anılmayı hak etti Pekcı in bile 
zaman dunku tovl:ıntıda olduğu mcvamı Sa:' 7 Sü: 5 dt) 
kaclar arahalle hl etmemiş bir· 
leştiıici roliınun U)ırıcı rolun. ~ ....... _...__ 
den ne kadar muhim ,.e iistun 
oldu •unu hu l>aılar hazla duy. 
m:ıını tır. 

Bir hukiııııet rei inin J.aı ~ııa .

1 ınağ;ı ııırcbıır olılııgu lıak~ıı ten. 
kirllcr \ r. mukaHmetler nrdıı·. ı 
l•akat hunların hakkından gel· , 
ıncnin en 'erimli olu abu~ bir 
ta' ır takınmak, infiale kapılmak~ 
'r. kı asçı bir ruhla mukabil hii. 
ı uma geçmek ıle.ı:ilıtir. Adnan 
~Jrndrrc gıilcr .} iızıinu parti 
ınun:ı cbetlcrinde de muhafoıa 
r.dersc lazi)cle daima hal.im 
kalır, tescbbıisü kendi elinde tu· ı 
tar \C mµhalcfrtle ıniicadelele· 
ti kendi t:ı.} in etliği noktada ı.a. 
bul eder 1 

Adnan lllcndeı e en ıiyade 

Dışi leri Bakanı Fuat Köprülü 
:\' .\'fO Ja)nse) toplanlbından 

~·ıkarken 

na~balı;an Adnan ,,leıulere,, Ba,;ın toıllantı ı sır:ı~ında ha~\ azarı · 
mız Ahmet Emin Yalman ile giirii urken •· - ----

A vrupa'•la şiddetli 
bir kıs · bıısladı .:. ..., 

Son günlerde yağan kuvvetli yağmurlar dolayı

siyle Garonne nehri taştı . İngilterede, İsviçrede 
ve Akdenizde şiddetli flftma hüküm sürüyor 

.ı.11ocfalcd. Prtlf 

Bordeaux 21 - Garonne ııch-ı nı dolaşarak halkı evlcrıni tah· 
rinın ta§ması üzerine nordeaux· liyeyc davet ctmıştir. Ordu hal· 
nuıı kuzey mahallesinde oturan· kın baska yerlere nakli için 
lar evlerini lerketmck zorunda kamyonlar göndermistır • . 
kalmışlardır. Bu mahalledeki Fransanın diger bölgelerinde 
bütün insankırın \C ehli hay· de son günlerde yagan şiddetli 
\'anların tahliyesi karan, seyla· yagnıurl:ır v(izündcn nehirler 
ba karşı in~a edilmıs olan sed· kabarmağa d~\·anı etmektedir. 
de iki ::edik açılma:.ını mlıtea· ~ımdılık henüz bir can ve mal 
kıp alınmıştır. tehdid ı mevzuubahı~ değibe de 

Hoparlörlerle mücchli'ez polis :ıiıratle hizumlu tedbirler alın. 
arabal arı mahallenın sokakl arı· !Oe\3nıı Sa: 7 Sü: 2 del 

NATO tümenleri arasında 
"' 

Türkiye ikinci geliyor 
Birinci kuvvet Amerikadadır. Türkiyeden sonra, 

Fransa, Yunanistan, İngiltere, İtalya, 
Portekiz ve Belçika bulunmaktadlf 

6a:ete111i~ . lıeı· giiı~I 

8 
sayfaılıı· 

Tunus'taki partiler, Fransız 
projesini tanımıyorlar 

Tunus Beyinin, Fransız tekliflerini 
ettikten sonra ınemle ketteki nüfuzu 

~asvip 

kırıldı 

Fas'taki Fraıısız U. Valisi, icap ettiği 
takdirde zor kullaııdacağuıı söytü,ror 

~ıl 

-

Tunus 21 {T.H.A.) - Tunu 
İstıklfil partisi bugün yaymladı. 
sı bır be~annamede. dun Tu· 
nus ı...eyinin imzaladığı iki E ran
sız proje ini tanımı)acaklarını 
bild ırmi.tir. 
Rcyannanıcdc. projelerin t:ız. 

~ ik ,.e tehdit altında imzalandı· 
ğı ve binaenaleyh muteber ~atı· 
lamıyacağı belirtilmekte ve Tu
nus milletinin i tikJalioe kavu· 
~uncaya kadar l<'ransızlara karfl 

<De,·:ımı Sa: '1 Sü: 1 de) 

INew York'u 
Rahatsız eden 
«Pis kokular» 

..& nd ıu A a 6• 

Albany. 21 - Ncv)ork \'alısl 
De\\Cy ılo Ne\')ork cinayet kı>
mı yonu bugün ) aplıkl3n toplan 
tıdn, ~elırin :sahillerınde faalı

) ette bulunan ı;angstcrlcri temiı: 
temek için ~eni bir kanunun ka
IJultinU müzakere etmişlerdir. 

M. P. BursG'da siyasi 
NC\.)ork Valisi bu gang terle

ri cıdnınıenin burntınu rahatsız 
eden ıııs koku olıırak la\ı;if et
nıiştır 

bir bir fopla.nfı yaptı l1,ı·1111sı:· 

Tı·111111 geldi Ahmet T ahtakılıç ve Osman Bölükbaşı, yaptıkları konuş
malarda iktidarı tenkid ettiler. Bölükbaşr, «Parti ayrılığı
nın vatandaşları bir .birine düşürmesi çok fena şeydir» dedi 

Atlas ınemasınd:ı temsiller 
\ermek uzcre «Fransız Komedi 
'lıy.ıtı-osu" :ıdh bır he~ct dün 
sabah §ehrimlzc gclmiştii'. Paris 
lluh ar liyalrolarmın tanın mı~ 
artistlerinden Blancbetlc Bru· 
noy \ e Gcorge Rollııı'ın ba§kan
lı~ındaki ~cdi kışılik heyet ls
tanbulda bır hafta kalacak \C 

)Cdisı uare uçıi matine olmak 
üzere on temsıl verecektır. 

Koreden geleR-1 ı 
Gelinin bir 1 

Oğlu oldu 
Kore<le na-an tugayLmızın 

ilk kııfılesınde vazi.fe _çörcn dok· 
turlarımızdan Binbaşı Aydın 
Yazıeıoğlu ıle e~i Süreyya Ya
Zll·toğlunun dün saat 17 de bır ı 
oğulları olrnu~tur. Anne 'e ba-

1 bayı tebrik eder, Ahmet I\ür~at 1 
iıııni ,·erilen yavruya uzun ömur 
ler dileriz.. 

Sureyya Y:wcıoğlıı Tokyo 
Türkleri cemaati b:ı~kanı Vahab 
b1Cyin kızıdır. Tok~~ ha~tanele· 
rinde yaralılarımıza büyiik bir 
şefkatle bakan bu Turk kızı ge
çen ) ıl 5ehrimıze selin olarak 
gelmi5ti. 

-0-

Clıaı•lie 

Cliapliıı 
Roı11a'da 

J. ııocuıltd rrnı 

Roma. 21. - Roma öğı encilc
ı i bugtiıı me§hur aktör Charlie 

Clıapliıı'e muazzam tezahürat 

yapmı,lardır. nııgiın Roma sine? 
ınalanndan birınde arlo'nun es 
~i filmleri hu u i bir seansta 
Romalı öğrencilere gösterilmiş 

Kıı rhlr ı. r. milleht>kili 
Oı.rnan Bolülı.ba~ı 

SPOR: 

\:e tem ilın sonunda Charlie Chap ~~ı:L,.;,;;'lı$'1!Hl'.i~ 
!in sahneye çık:ırak filmlerine 
gösterdikleri alakadan dolayı öğ lb'm:rt.lr.~'!fl 
rcncilere teşekkür etmi lir. Bun • 
dan sonra biri kız ve diğeri er
kek olmak üzere iki öğrenci Şar 
lo'y:ı glil buketleri vennişlerdir. 

r; 'tlınvor 

nr.'.'\J.\Z ÇIITİ:\EH 
Bursa 21 - l\lillct Partı~inin 

büyük siyasi toplantısı dün sa· 
ıt 13 te Cumhuriyet me~danın
da 10 bini aı:an bir halk kCIUcs..ı 
bnunde yapılmıştır. Toplantıda 
Ahmet Tahtakılıç \ c Kırşehir 
mılletve'kili Osman DolUkba~ı 

, iktidarı şıddclle tenkit eden ko
nıı~malar yapmı~lardır. İstanbul· 
dan &elen ~lillet partisi genel 
ba kanı Enis Akaygen, genel 
sekreter Fuat Arna, general Sa
dık Aldo!'?an da toplantıda hazır 
bulunmu~lardır. 

Oynanacak pıyesler içinde l.\Io· 
reel Achard'ın ırJean de la Lu· 
ne• komedısi ve diğer 5 tanının~ 
komcdı \e \'Od\il \ardır. Heyet 
ilk temsılıni bu gece 21,15 de 
verecek Ur. 

Karsh öğrencilerin 
Kore lugayımua 
Çektikleri telgraf 

Osman Biilükbaşının konu~nıa · 
ımıın sonuna doğru meydıının 
kenarına bazı Demokrat partı· 
liler seterek orada mlinakaşa 
çıkarmak htemi~ler. Bôlükbaşı· 
ya do:ru yumruk sıkarak Heıi Kars Lisesinden )eti~enlcr cc
seri sözler :;arfclmi lerdir. Bu miyeti yıllık senel kurul toplan 
\'Ui~ eti ı;ôren bazı Bursalılar ı tısını dıin yapmıştır. Kongre, 
toplantının havasını bozmak ıs- Koı ede çarpı~an Turk tugayı ko-
tiycnleri susturrnu5lar ve Böluk I rnut:ınlığına aşıığıd:ıki telgrafın 

<Deumı Sa: 7 Sü: 3 de) (l)c\:ınıı :)3: 7 ~u: 3 de) 

Rapid • Galatasaı•ay ile 
1 • ı beı·afJeı·e kaldı muhaliflerden selen suallere 

ınukcınınl'I hir ılc\·let aılaınınııı 

'akar \ c temkini ile cevap 'e· 
ı irkl'n, t.eııdisini bir do~t 'üzü.}. 
le değil, tam bir tal'afsıı ı;ozüy. 
le olı;iı}e \Urdum. :\e kadar üs· 
tün ıııeı.iyetleri \'ar. Bugünkü 
mü5kııl de\'irde bu vasıflarda 
bir hlikümet rei ine malik ol
mak, memleketimiz için ne ka· 
dar buyuk bir talih eseri ..• Fa· 
kat her fazla mcZİ\'Ctli in an g i
lıl, onun da zayıf damarları var. 
l\Iuhalcfet lideri e ki bir politi· 
kacı)a rnııh us kurnazlıkla bun. 
lan ke fe tmi tir. Ba~bakanın 
damarına b:ısm:ının. onu çileden 
ok:ırıııanın sırrı nı bili) or. O z.:ı. 
ınan Aılnaıı i\lcnderes bıılıın ze. 
ka ' e basiretine raıı:ınen, sık 
ık O} un:ı '"Iİ) or. JııradeleJi 
hükünıctin km \l'tli oldugu mü~. 
Jı,,t sahada değil, muhaliflerin 
kola' !ıkla hiıküınete kar~ı üs· ı 
tünlük tr.ınin edebileeegi ~ah si 
atışma saha ınıla kabul etmege 

Köprülü NATO 
Komutanlarile 
Görüştü 

1 Charlie Chııpliıı ve karısı si
l nemadan ~·ıktıktan sonra akşam 

'"'I.: Tla adıı A ııı 16• \·enıcgine da\'Clli bulunduk ları 

ı azı olu\or. İktidar muhitinde Anadolu J.fo nıı 
bu zaafa kar~ı bir fren temin Paris 21 - Atlantık Konseyi 
('tnıck nııimkiın olur a, Adnan Balkanlar toplantısının hitamın· 
l en dere in h i ni) e t inden, u1ak dan evvel Türkiye Dışişleri Ba· 
gorüs:ıinden. k:ırar 'ermek hu· kanı Fuat Köprülü, Nato'nun 
susunclakl urat 'e <:esaretinden yüksek komutanlariyle de görü§· 
rncmlekelin edeceği istifadclere melerdc bulunmustur. 

(De\anı ı Sa: 7 ü: 3 de) <Dnamı Sa: 7 .::iü 4 de ) 

Va in~ton. ıı - Amerikanı ıc Turki)e takip ctnıcktcılır. İ~gıliz Büyukelçıliğinc gitmi~ler-
hukümeli tarafından neşredil· Uıı suretle Tiirkıye hür Avru I dır. 
mckte olan resmı bülten, kuzey pa memleketleri arasında .en --o-
·~tlantik paktına da~il dc~·Ietl.e- kuvvetli kara ordu::ıuna malik bu Bir Suriye uçağı düştü 
rın asken kuwetlerıne daır dık lunmaktadır. 
kate şayan istatistikler yayınla- Eundan sonra 12 tümenle 
mıştır. ı;ı·ansa 10 ıumenle Yunanistan. 

Bu btatbtiklerdcn anl.ışıldığı- tiımenlc ıngiltere, 8 tumcı:ie 
na ~öre. pakta dahil 14 de\'letin İtalya, a tiımenle Portekiz ve 5 
kara ordulan içersinde en çok tümenle de Belçika gelmekte· 
tümene malik olan memleketle- dir. 

:)am 21 CAP.) - Suriye hava 
yollarına ait bir Dakota yolcu 
uçağı bugün Şamdan Halebe gi. 
derken bir dağın zirvesine çcıtp· 
mış ve parçalanmıştır. 15 ~·ol· 
cudan dokuzu derhal ölmüş, gc. l~'-···-"'"---.J4J•~,....;;;..,.-.......,•~~.::;.... .... _-"'~··: __ ,,,;:.,_..:.,.~.......;~,.;:, ... :.:__ __ ~:...._-.:_::...;.l!fii~~:L~J 

Dünkü Galata aray - Rabid maı;ında ~an • Kırmızılılann bir lıiirnmunu: J\\'U turyalılar önl .. 
mi e çalı5ırJarken. Maçın tafsilatı 'c diğer por habeı lcrlmiı allım:ı ı>al faınızdadu. 

rin başında 20 t.ümenle Ame.·ika Dığer memleketlerin k:ıra or- ri kalan altısı da hastahaneye 
gelmekte \e kendisini 18.tUmcn {De\3mı !:ia: 7 Sü: ı de) kaldırılmıştır. 
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Sağlam te- r \'AZAN : ......._ tan. yahut bece 
melli de- l ' riksizliktcn do 

mokrasiler, a-ı ! layı uhdelerine 
şağıdan yuka- ffasaıı Refik Eı•t11ğ mevdu vazife-
rı doğru teş. leri layıkıyle 
k i ı A t ı a n- -:...------------------------- başaramadıkla -
mıs topluluklara dayanır. İda- 20 nisan 1924 tarihli Teski- rını farzedelim. \'atancl:ışlarına 
re edenlerin, halkın reyi ile ıat-ı F..sasiye Kanunu, \ilAyet- refah \C saadet temininden baş 
işbaşına gelmesi usulünü uzun lerin liehirlerin, kasabaların ve ka bir şey düşünmeyen bir de.,,·
)ıllardanberi tatbik etmekte o küylerın hükmi şahsıyet sahibi let, amme hizmetleri aksayan 
lan İngiltere, İsviçre, Skandi- olu&larını teyit ettiğinden ma- bolgelcrin ıztırabına 'ie yok
nav memleketleri, Birleşik A- halli idare rejiminae b:ıriı bir sulluğuna lakayt mı t;alacak
merika Dc\letleri gibi filkeler- kıpırdama görülmliı;tür. Fakat tır? Daha doğrusu Hikayt mı 
d demokrasi, yani halkın kcn Uç mahalli idare tipinden (köy, kalmalıdır? •BU işler, il mahal 
di kendini idaresi, kQçilcllk O- belediye, il) birisi olan il özel li idaresinin vazifesidir, ben o
nitelerden, köydeki komünden idaresi, o kadar ihmal edilmiş rada niçin mektep veya lıasta
ba5lamıştır. K6ylln0n ve ka- ve Üq:'rinde o kadar az durul- ne aı;ayım, neden oranın yol
sabasının idaresinde söz sahi- • muştur ki, köy ve belediye 1- !arını yapayım?• mı dıyccck
bi olacak hemşehrilerini seç- darelerioe nisbctle, hAlli 40 yıl tir? ... 
meye, onları tenkit veya takdir önceki iptidai manzarasını mu Şüphesiz hayır! hem ele, hin 
etmeye, beğenmediklerini erte hafaza eylemektedir. defa hayır. 
si de\TC işbaşından uzaklaştır- * Devlet, yurdun hangi kösesin 
maya alışan insanlar, daha yilk Tilrkiycde i1 mahalli idaresine de \'e hangi ne,·iden bir hizmet 
ı;ek salAhiycUere malik olan 1" vi.icut veren 1913 tarihli İ- olursa olsun, onun aksadığını, 
millct\'ekillcrini seçme hususun darei Umumiyci Vi!Ayat Ka- yapılamadığını görllrse buna se 
da da maharet ve tecrübe ka- nun-u ııu .. ·akkatl, 149 esas ve yirci kalamaz. 
zanırlar. bir muvakkat madde ile 2 ek * 

Halk biz.metinde seçimin e- maddeden ibaret olarak Cumhu Bir memleketteki Amme hiz.
hemmiyetfo{ kavramış kimse- riyete intikal <>ylemiş \·e Cum- metlerinin hepsini, herkes 
1eri istibdada ve totaliter ida- huriyct devrinde pek tok tadil ten önce, bütün mahalll ida
rl'ye alı tırmak kolay değil- ve ilJh·eye uğramıştır. 1929 yı re ve teşekküllerden, hususi 
dir. Köyünde seçmen olarak lında kanunun 74 üncü mad- teşebbüs ve :müesseselerden ev 
haiz bulunduğu itibarı, mem- deye kadar olan birinci kısmı, \el devlet yapmaya rnccbur
leket çapında siyası haklarını yani viliyetlerdeki merkezi dur. Yalnız, bunlardan bir kıs
kullanırkcn de muhafaza etme devlet te~kilatına alt hükiim- :mını yapmak hususunda Mzı 
sini bilen bir millet, partile- leri ilga edilmiş ve bunların idarelere veya müessesC'll!rc 
rin vaatlerine kolay kolay kan- yerine kaim olmak üzere 1426 ruçhanlık tanımıştır. Bugünk\i 
maz, programlarını tarlar, a- sayılı (Vilayet İdaresi :Kanunu) devlet mefhumu, eskiden ol
daylnrın şahıslarına bakar ve ı:ıkarılmıştır. Taknln tarihinde duğu gibi yUksekten bJkan lıa 
reyini ondan sonra k-ullanır. belki hiç görülmemis bir ga- hi bir makam olmaktan çok 
Velhasıl, köy, kasaba ve şehir ribe haline giren eski kanunun uz.aktır. İ çileri grC'v yapan bir 
idaresinde söz ve rey hakkı o- 75 inci ve mUtcakıp maddeleri madeni cebren çalıştıran, iflas 
lan insanların, milli hikiıniye- de yürllrlllkte kalmıştır. eden bir kumpanyanın elindc
ti kullanırken büsbfitün dikkat İl mahallt idaresinin bfinye- ki <femiryolunu askeri birlik
li \'e itinalı olacaklarından şUp sinde ve lsleyls tarzında uı- lerle işleten devlet, kafi sayı. 
he edilemez.. man zaman yapılmak istenen da okul veya hastahane :ıça-

Şu halde, ( lahalll İdareler) ıslahat teljebbüslcri, daima sa- mayan. yollarını yapamayan, 
dediğimiz nisbcten küçiık üni- tıhta kalmış, mUesscsenin esa- kırlarını, ormanlarını \'e sula
telerin (idari cilz:ütamların) sını, özünü düzeltmek ve can- ma veya münakale kanallarını 
memleket idaresinde hususi bir landırmak mümkiin olamamış- koruyamayan bir bölgenin yar 
ehemmiyet arzetmcsini tabii tır. Bu ylizden, il mahalli ida- dımına koşmıyacak mıdır? 
!karsılamak lazımdır. Ffü·aki, resi öyle gözden diişm05tilr ki, Böyle bir iddia gülünçtür ve 
mahallt idareler, mahalli ve büsbütün ilgası ve tekmil !ım- modası geçmiş bir nokt:ıin:ızar 
hususi :mahiyeti haiz bir kısım mc hizmetlerinin merkez teş- dır. Binaenaleyh, böyle vahi 
l!mme hizmetlerinin yükünü kilatına de\Tİ mevzuu ortaya mahzurları ılUşUnmcden, n ö
devlet üzerinden kaldırır ve ı;ıkmııs \"e ehemmiyetle, ciddi- zcl idarelerirnizi ıslah \'e tak
bu hizmetlerin daha iyi yUrU- yelle mllnakaşa edilmiştir, Hat viye eylemeye derhal teşebbüs 
tülmesine, daha nz masrafla ta bu yolda bıızı adımlar atıl- ctmcJlyiz. 
ÇC\Tilmesinc,, daha mllcsslr su mıs. sağlık ,.e maarif hizmetle- Ama bu işe neresinden baş-
rctte kontrolüne imkan verir. ri, hemen hemen ta'mamiyle il lamalı. nasıl yürütmeli \'CI in-
Ayrıca, halkm demokrasi ter- mahalli idaresindl!n alınarak tikal de\Tini ne suretle :ıllat
biyesi almasına, vatandaşlık rn werkez te'"kı!Atına \'Crilml~tir. malıyız? :Bu hurustaki dil Unre 
zifclerinde maharet '\'l! tecni- Acaba me elenin esası ne- forimiz1. mer'i kanun hUkUm
be sahibi olmasına yardım e- dir? lcrini de tenkit \e münakaşa 
der. İl özel idaresi dedlğfmlz ma ederek, diğer .bir y:ızımızda i-

Bu kadar bilyük hizmetleri ham idare ,lllzums~z ~~dur? zaha ı;alış:ıcağız. 
olan mahallt idareler, bütün Yoksa, bu idare Gımdikı ha-
dünyada gitgide artmakta. es- liyle ve yUriirlükteki kanunla- r;::: 
ki örneklerine nisbetle yeni bi rın sebebiyet \emiği bir nta-ı r-;::.. ı 
rer çehre almaktadırlar. O ka- lct ve hareketsizlik içindedir ~o. ECZAHANELER 
dar ki, İngiltere ve Amerika'- de onun için mi bir .,·arlık \"C .__.._ ________ _ 

da hu idareler, muayyen ve canlılık gösteremiyor? * AI>ALAR - D1;y kadada, Mu-
mahdut fımme biz.metleri gö- * ku Ecı. fü:r~l de, Bevbolıada F.eı. * EAKIRKÔY - JIUAI Eaane 1. 
ren basit teşekküller olmak- Doğrusu. bütün diinya mer- * BE61XTAS - Taacıotıu Ecı. 
tan tıkarılmıslar, mahalll hU- ı;inc giderken, biz tersine Ortak ... :rdı, Yeni Ecz. Arımutköydt\ 
kfimet, mahalıt otorite (Lo- gidemeyiz; merkezi devleti, ma Anıavutkoy Eu. Debekıe, Bebek Mu· 

cal Gouvernment - Local Au halU• idarelerin yardımından ku Ecz. 
tority) unvaniyle, •devlet için rnQstağnl sa,>nmayız. 
de de\'let• haline getirilmişler Şu halde meseleyi, il mahal 
dir. Fransa gibi, merkezi dev- 1i idaresinin lüzumlu olup ol
let otoritesine sıkı bir suret- madığını :münakaşa etmekten 
te bağlı olan bir memlekette çıkarmalı ve billıkis, bu idare
bllc, mahaııt idareler( Pou- Iere gelişme imkAnlan sağla-

roires Locaux), geniş salah' yacak çareler aranmalıdır. 
Jerle teçhiz edilmişlerdir. Fikrimizce, ilk çare olarak, * 40 yıllık ömrü olan ve dayan

yabancı memleketlerde am
me hiz.metlerini mahalli i-

darelere dağıtmak, bu idarelere 
geniş salfıhiyetlcr ve zengin ge 
lir kaynakları sıığlamak yolun
daki temaylil bir dilziyr geliş
mekte iken, acaba Türkiyemiz 
deki vaziyet nasıldır? 

Doğrusu, bu meraklı sua· 
lin cevabını vermek zordur ve 
bu cevap, pek de sevindirici de 
ğildir. 

Osmanlı 1mnaratorluğunun 
~ükseliş ve hatta durgunlu'· de 
virlerinde, vatan idaresinin a
ğırlığı, mahalli idarelerde top 
lanıyordu. Ordunun ı:ekirdeğini 
teşkil eden Yeniçeri Ocağı 
mensupları harlı:, harp kuv
\·etıerimizin dörtte iiçil, eyalet
leri birer hükümdar gibi idare 
edC'n paşalar, ağalar tarafından 
sağlanırdı. Eyaletlerin başı 
olan (sancak beyi) veya (bey
lerbeyi). ordusundan maliye
sine kadar tam bir mahalli i
dare kurar, blitun Amme hiz
metlerini yürütürdü. 

Vaktaki, rnl!rkcze, padişaha 
kar&ı isyanlar, ihtilaller aldı, 
yürüdil \'e merkez.i devlet za
yıfladı, mahalli idarckr hak
kında da şüpheler, endişeler 
başgösterdi ''e salAhlyetler sa
ra~da ve Bab-ı Ali'de toplan
maya başladı. Bir iki asır, böy 
lece, Amme hizmetlerinin mcr 
kez elinde toplanması hareke
ti devam eylemiştir. 

Kuvvetsiz düşen Osmanlı Dev 
Jeti, imparatorluğun dağılma
sından korktuğu için, Kanun-u 
Esasi de kabul edilmiş olma
sına raj'tmen, tA 1013 :> ılına 
kadar, köye ve vilAyete hük
mt şahs•yet, hukuki varlık ta
nımamı5tır. 26 mart 1913 de 
.yayınlanan fdarei Umumiyei 
ViUyat Kanun-u ıluvakkati i
le vi!AyeUere tüzclkişıhk \erıJ. 
mi~Ur. 

dığı esaslar çoktan ilmi ve ha
yati değerini kaybetmiş bulu
nan 1913 tarihli İdare! Husu· 
siyel Vllıh at Kanumınun, ekle 
ri 'e ttıdilleriyle birlikte ilı;a 
etmeliyiz. 

Yeni kurulacak il özel iılnre
lerine, halen hazineye akmak
ta olan mahalli karakteri olan 
bazı gelirler tcrkcdilmell, hu
na mukabll, merkezden mura
ka bcsi imkansız hir kısım Am
me hizmetleri siir'atle mahalli 
idareye dc,Tolunmalıdır. 

Yeni idare. sadece maarif, 
sağlık, bayındırlık gibi haki
katen mjlhalll karaktl!r arze
den hizmetleri deftil, hattA za
bıta hi:mıctlcrinden bir kısmı
nı dahi üzerine alabilir. :Mese
la kır, orman \'e sulama tesis
leri bekı:ilerinl. yol emniyet 
memurlarını birleştirip munta 
zam bir il zabıtası ihdası, pe
kalA miimkündlir. 

İl mahalli idarelerine çev
rilen kltısik bir tenkit sllAhı 
vardır: 

Zengin olan vilayetlerin ma
halli idareleri. omuzlarına dU
şen işleri belki başarabilecek
ler, fakat fakir \ilAvetlerin hal 
kı, rnahıılll idare bütçesinin ki
fayetsizliği yüzlinden birtok 
amme hizmetlerinden mahrum 
kalacaklardır. Halbuki, bu hiz
metler: df"vlctin elinde topla
nırsa. devlrt, fakir \eya zen
gin bölge (arkı ~"~ .. · 
hattii fakir bölgeleri ön plA
na alarıık !ımme hizmetlerini 
işletecektir. 

Böyle bir dil üncenin, devle 
tin bUtünlDğll fıkriyle telifi as
lA kabil değildir. Bir kısım 
!ımme hizmetlerinin, mesı?ltı 
maarif, sağlık veya bayındır
lık i lcrinil), il mahalli idare
lerine bırakılmıs bulunduğunu 
\'e bAzı vilayetlerin bu hiz
metleri daha iyi ifa eyledikle
rini, bazılarının da parasızlık· 

.. -~ 

* BEYOGr,U - ll!ırkezdf, Dına· 
111da; Taka mdr, }; ıhat vo ,\yuııaıa: 

Gaıaıada, Bayrt• n TAV ve S or dl.s; 
E il de, Narı:lltt >an ve :ı.tedd J'UUJ'; 
Kum:.ııa:ada, Yeni Turan; lluk ydıı, 
Hat'k6T Eczaneo>I. * EllThö:Stl' - lıtanbuı Erz. Ktl· 
c 'kpa:arda, H. Hulbl; Alemdarda 
C a!oflu l':cz. Oedil..-paıada, M rkt~ 
Ea. * Ert'r - A:rvansaray S fa F.c· 
u 1 * F.ATJH - Eehıadebqında, :ı.ın 
'1arr m 'Tanır Eu. Xara.rüml' ı..-ıe, ! 
!'. Bayer E•z. Akurayda, Z ra :Surl; 
K a tafapa a F.uantlcrl; naıat a, 
Ba'at l\!er'koz F.cz. * KADIKÖY - lloıla Cad. Sıh· 
hat Eu. * t: SKÜl>.\ tı. - t•ı hAt T:cuneıl. * BEY.KOZ n SARIYER - Jlcr 
r n No'betcl. 

aiklil< haftası bugün 
başlıyor 

Tlirk Devrim ocaklarının tertiplemiş oldukları • Lilklik haf. 
tası buı;:Undcn itibaren başl:yacaktır. Bu hafta içinde şehrimi
zin muhtelif semtlerinde topl:ıntılar yapılarak tanınmış fıkir 
ad:ımları ılc basın mcn,,upları konuşacaklardır. 

Di er taraftan Devrim Oca!darı gençleri gruplar halinde köy
lere gidecek \c laikliği iz.ah eden toplantılar yapacaklardır. 
Deuım ocakları tarafınd:ın kampanya devresi zarfında, dağı

lılm:ık uzcrc laıkliğin ne oldul?unu anlatan ve tamamiyle hai· 
kın anla)abileccği bir dille yatılmış broşfirler hazırlanmıştır .. 
Kampan,>a 2 Ocakta bir basın toplantısı ile sona erecektir. 

Uikllk toplantıları aşağıda gösterilen tarih ve yerlerde yapı. 
lacaktır: 

22 Aralık saat 15 te EminönU HalkC\i, 
25 Aralık saat 15 tc lllamıara lokalinde, 
30 Aralık saat 15 te Beyoğlu Halkevinde, 

intiharlar devam 
Ediyor 

Bir müddettenberi salgın ha· 
tine gelen intihar teşebbüslerin 
den biri de evvelki gece Beyoğ
lunda yapılmıştır. 

Cağ:ılo lu Talebe Yurdunda 
~·atıp kalkmakta bulıi'nan Özde· 
mir Tekman isminde bir hukuk 
talebesi, arkadaşı Ali Çakırla bir 
lıktc gece muhtelif yerlerde iç· 
tikten sonra. Alinin oturmakta 
olduğu fstikUil caddesindeki a
p:ırtımana gitmişlerdir. İki ar
kadaş burada da bir müddet iç
tikten sonra, bir ara, Alinin id· 
dla ettiğine göre, sinirlenen öz. 
demir, oda6an dışarıya fırlıya· 
r:ık, kendisini altıncı kattan aşa
ğı atmıştır. 

23 metreden sokağa düşen 
enç, muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralanmış ve koma ha· 
linde ilk yardım hastanesine kal 
dırılmıştır. Ali nezaret altına 
alınmıştır. 

--o
i.ü.T.Il'NiN nrnvı;üDU 

Dt N OKt:TTURUl.DU 

İst:ınbul Üniversitesi Talebe 
Birli i tarafından diln Sult:ınah
met canıiindc bir mc\ltlt okuttu
rulmuş \e s:ıat 13,15 den itibaren 
İstanbul ve Ankara radyoları va
sıtasiyle yayınlanmıştır. 

430 yıl enci buı;ün, 22 a· 

Mecid iyeköyünde 
Bir cinayet işlendi 

E\ velki gece, ?ıleeidiyeköyün· 
de Eskı Osmanlı caddesi ismi 
verilen radde üzerinde yenı bir 
cinayet dııha işlenmistir. 

Cınayelin i5lcniş şekli şbyle· 
dir: 

~lecidiyeküyUnde, Tepeüstü 
sokağında oturan ,.e demircilik 
yapan Suleyman Blikenler, ak· 
samın geç \'aktinde içmiş olarak 
Eski Q3m:ınh caddesi uzerinde 
gıderkcn, üzerinde bir asker el· 
bisesl bulunan ve ayni mahal
lede oturan Yasar Çelikkoparan 
tarafından takıp edildiğıni an· 
lanıı~tır. 

llu iki şahıs arasında bir se· 
ncdcnberi cle\·am eden. iki ta
rafın ailesi aı asında doğmuş bir 
husumet \'ardır. 

Ya~ar Çelıkkoparan da o gece 
içtikten sonra, Stilcymanla ara. 
sındaki düljmanlığı kurmuli ve 
bu fikri sabitle Slileymanı taki· 
be koyulmuştur. Yaljar, SUley
mana yaklaşır yaklalimaz raketi· 
ııın iç cebındeki kamayı çıkara
rak Silleymana saplamıştır. Sti· 
lcyrnan ımdat istcmcğe başla· 
) ınca, Yaşar, bir iki darbe da
ha vurduktan sonra kaçmıştır. 
SU!cymanın kanlar içinde ye

re yığıldığını görenler zabıtayı 
haberdar etmişler, ıelen polis 
memurları kendisini Şişli Ço· 
cuk hastahanesine kaldırınıslar, 
!Azım gelen tıbbi müdahale ya
pılmı~a da Süleyman sabaha 
karşı ölmüştür. 
Diğer taraftan zabıta katilin 

takıbinc ı;irişmlstlr. Katil yaka· 
landı •ı takdirde, meşhut suçlar 
kanununa göre ağırceza mahke
mesinde yargılanacaktır. 

--o-
SÜT KUZULARI 
Pİl'.\SA YA GEI.l\IEGE 
llAŞI,ADl 

İstihsal bölgelerinden 5ehri
miz pıyasasına senenin ilk süt 
kuzuları gclmeğe başlamıştır. 

Siit kuzuları perakende olarak 
H0-450 kurus arasında satılmak
tadır. 

HAVAÇ 
VAZİYETİ , 

Yesilköy nıeteoroloJi istas
JOnıınun tııhminlcriııe göre 
bugun, şehrimiz \e rivarın· 
da hau umumi) etle çok bu
lutlu 'e ınuhtcnwleıı nra· 
lıklı olarak hafif yağı;ılı ge
çecek; ruzgArlar dcğl,lk )İin 
lerdrn orta kuH ette eserek, 
harn sıcaklığında nıuhim bir 
değl~ınc olmıyacıktır. 
Dun 5ehrimizı1e ha\a kıs· 

men bulutlu geı:ml , gilnüıı 
sıcaklığı azami 16, asgari 
8.5 santigrat olarak kayclc· 
dilınl!itir. 

Küçük haberler 
..,,-., -~~ 

OTOBÜSÜN 
Ç.\RPTIGI KADIN 

Davutpa5ada Çardaklıhamam 
sokak 17 numarada oturan Fal· 
m:ı Aşcren dun Divıınyolundan 
geı;erkcn, Şofor Kadri idarcı.in
deki Silh·ri 111 plakalı otobUsUn 
,adcmcsinc uğramış ve basından 
>aralanmı .. tır. 

Yaralının tedavisi yapılmış 
~oför Kadri yakalanarak hakkın
d:ı tahkikata baıılanılmıştır. 
!'\İKAil l\JÜNAKAŞASI 
\'E 1'\E1'İCESİ 
Kasımpaşada Zincirlıkuyu cad 

desinde oturan Mes'ut Karaknş 
beraber yaşamakta olduğu l\Iuh· 
terem Glımii le nikAh meselesi 
yUzüııden munakaşa etmiş, ni
kahlanmaya taraftar olınıyan l\l e 
sut sinirlenerek bıçağını çekmi5, 
Muhteremin vi'ıcudiiniln muhle· 
lif yerlerinden yaralamıştır. 
Su~Iu firar etmis, ar:ınmasına 

ba•laıımıştır. 
ımhiın l\IÜTMIASSJSI 
UlTltSA\ı\ GiTTİ 

Bir nıüddettenberi, memleketi
mizin muhtcli[ şehirlcnnde tet· 
kiklerde bulunan Amerikalı J<:ği 
tim müteh:ıs ısı '.l'ompkıns, diln 
şehrimizden Bursaya hareket et· 
miştlr. 

l\Ir. Tompkins tetkiklerinin 
neticesini bir rapor halinde Ba
kanlığa verecektir. 
E:\'\'Elt GÜRET.İ 
\ 'ARl:'IJ Yl!GOSLAV\'A\"A 
GİDİYOR 
Eskoııomi ve Ticaret Baka. 

nı ı-:nvcr Güreli dün sabah An· 
karadan şehrimize gelnıi5tir. 

Bakanlığını a!Akadar eden 
mc\ ularda temas ctmrk üzere, 
kendisi salı gı.inll uçakla Yugos 
lavyaya hareket edecektir. 
AYNALIÇEŞ!\U:l>EKi 
YA~Gl~ 

D'Jn, Aynalıçeşmede, Sururi 
Yokusu 5G numaralı pasta fı. 
rınında hlr yangın çıkmış, fı· 
rının üstündeki tala~Jar kızış
mak suretiyle alev alarak 300 
liralık hasara sebep olmuştur. 

Derhal vıık'a yerine yeti&en 
itfaiye yangıııı büyümeden sön· 
dLirmüştür. 

SELANiK BANKASl'nın 
1953 yılına ald 

Teknik okullann 
Neşrettikleri 
Beyanname 

Teknik Okulu Talebe Derne· 
~ı kongresi evvelki gıin okul hl· 
nasında yapılmış; T. M. T. F. 
başkanı Ali İh:san Celikkan. i 
kinci başkan Altan Göle de kon 
ı:rede hazır bulunmuşlardır. 

İdare heyeti raporunun okun· 
masını takiben seçimlere geçil 
miş ve kongre Türk umumi ef· 
karına duyurulmak üzere bir be. 
yanname yayınlamıştır. 

Bu beyannamede &ciyle denil· 
mektedir: 

•Atatürk gençli~inin bir 
uzvu olan biz Teknik Okullular, 
ı;on Z'amanlarda Atatürk ve onun 
devrimlerine hücum ederek men 
rur gayelerine ulaşmak lstiyen· 
!eri nefretle karşılarız. Bu şa· 
hıs ve zümrelerin; devrim ve 
Atatiırk aleyhtarı faaliyetleri 
karşısında, biz devrim gençli~i. 
bu gibileri her An ezmcğe ha· 
zır bulunmaktayız. 

Memleketimizde artık mukad· 
des mefhumlarımızı istismar su 
retiyle menfaat istismarcılığı 
;-apmak devri kapanmıştır. Ata. 
türk ve devrimci Türk gençleri 
daima azimli \'e kudretli kala· 
caktır. 

Çinko, saç ve demir 

fiyatları düıüyor 

Çinko fiyatlarında dusme gö
rül ntcktcd ir. inşaat mevsiminin 
gcçnıiş olması ,.e tiıccarın, vıl

başı m!iııasebetiyle bankal~rla 
olan hesabını kapatıp, biltınço
~·u tanzim ederek, \'eni vıla da
ha aı malla girmek. iste~esi çin 
ko fivatlarının düşmesine sebep 
olmaktadır. 

Geçen hafta kilosu 165 kuruş 
olan çinko fiyatları bu hafta 150 
kuruşa düşmüştür. 

Gene mevsimsizlik dolayıslylc 
ı;aç fiyatlarında da aynı düşmr 

kaydedilmiştir. 0,30 mm lik sac 
ların kilosu geçen hafta 10.3 ku
ruşa iken, bu hafta 100 kuruşa 
dilşmüştür. 

Demir fiyatlarında da rlilşme 
de\•am etmektedir. Tüc<'arların 
söylediklerine bakılırsa, bu ı:i
dişle demir fiyatları normale i
necektir. Bir hafta önce 6 ve 8 
mm. lik yuvarlak demirlerin ki
losu 57 kurus ıken bu hafta 54 
kuruşa: 10, 12, 14 mm. lik de
mirler 55 kuruştan :ıo kuru~a in 
miştir. 

Ev sahibi kiracı kavgası 

Alemdarda, Perte\'paşa Sokak 
17 numarada oturan Vahap Çak
mak d!in, kiracısı Aysel Döneçte 
bir miinakasaya tutuşmuş: neti
cede eline geçirdiği keski hir 
m;ıdrfeyle münakaşaya son \'er· 
mislir. 

Kaburga ve sol bacağından a- ı 
ğır surette ;ı;aralıınan Av~el Dö 
neç, derhal ilk yardım hastaha· 
nesine kaldırılmış, sanık yakalan 
mıstır. 

-TAKVilll--") 

Bir taşla iki kuş 
Çok değerli plyanisl Engin 

Sabar, Filirmoni ııer· 
neğinin istirl'ıldle 'enliği 
konserde ~öhretiııe 15yık U· 

mumi bir takdir \I' h:ıyran· 
lık karşısında k:ılmı~tı. Sa· 
lonu dolduran din!Pyirllrr, 
konserden duydukları de· 
rln ze\·kin JıcyeC'anı içinde, 
sanatkarı uzun ıııun alkışla· 
mağa adeta doyamamı§lar· 
dı. 
nılmem Engin S~bar'ı ta· 

nır mısınız, piyanosunu din· 
lcdiniı mi? O; 15 yaşında, 
buvıık bir sanat koihli}etine 
sahip, hakiki hir \'irtiioulur. 

Ru ba~langıçtan mııksa· 
dım, memnuniyetle öğrendi· 
ğim ve müzlkseverlerln de 
memnun kalaraklarınd:ın 
hiç şüphe etmediğim bir ııe· 
Ji haber verme}.tir. 

Engin Sabar, 13 orak 1953 
ı;alı akşamı saat 19 da l'tle· 
lek filncnıasında. bütün ha
sılatını Darüş~afakaya bı· 
rakmağı kararlaştırdı~ı bir 
kon er \'erecektir. Solist c;:ı
nat karın bu giizel jestine ı. 
pekçi Kardeşler de iştirak 
etml~lrr ,.e Darüşşafakıı 
menfaatine \'erilecek hlr 
konsere tahsis ettikleri !Ue· 
lek slnPması için hiç bir tic· 
ret almayı kabul t>lmemiş· 
lrrdir. 
Darü •afaka hakkında umn 
bo.\lıı bir şey söylemrMe bil· 
mem ILizunı rnr mı? Bu mii· 
essesPnin nasıl bir h :ıyır o· 
rağı \C bir kullür yuvası ol· 
dulunu hcpiaıiz biliriz. Sos· 
yal yardım t ar•himiz•le 80 
senelik bir ömrii olan hıı 
ıt'fkat )U\'ası öksüz ,.e l:lm· 
sesiz Türk . hl.im ('OC'tıkla· 
rını okutmak maksa•lile 
mlraı.,y :uuhtar Bey <Gazi 
Ahmet :nuhtar Pa<.! >, re im
i ay Te\flk Bey <Vidinli 'fev· 
fik Paşa), Babı Seraslıcri 
muhaspbcclsl Ziya Bey (1'1n· 
!iye Nazırı Ziya Paşa) in 
te~ebbıislerile kurulmustur. 
De\ IPtin, hayırM~\'t'rlerin. 
bizzat Dııriişşafakadan ) eti· 
5enlerln himmetile yaşıynn 
ve daima Jaşıvarak olan Da· 
ru araka hu memleket H' 

mille te büyük hizmetlerde 
bulunmuş yü1lerce insan ye. 
ti5tlrml5tir. Bunların plnı1 
yıizünii dahi saymağa sütıı · 

numun yetmiyeceğini takdir 
e<lcrr.iniz. 

Engin Sabar'ın 13 orak 
1953 konseri, yeni scnenin 
belki de ilk bü} ük s:ınat hi· 
disesl olacaktır. Bu konsere 
,gldecPlder. hlr tıı &lıı iki Jıns 
'uracaklar, yani bir taraf. 
tan Daruşşafaka gibi sosyal 
\l' kültiircl hayatımızda pek 
ehrmmlyctli yeri olan bir 
mıiPsseı;pye ve o müessese
de okuyup yeti~enlere yar· 
dım etnıis ofocaklar, diğer 
taraftan da nadir fırsatlarla 
karşılaşılan neris bir müzik 
1iyafelinin bütün ze\·hir.i ta
daraklarclır. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELl IE\"J.E 

Hııy·ı rı.cverll'r ve miilikse· 
veri er! 

Engin Sabar'ın 13 orak 
1953 konserini kaçırmayı-
nıı! ... 

TATI.ISERT 

ralık 1522 de Rodos ada· 
sının fethini tamamlamış· 
tık. Jtıınuni Sultan Süley· 
ıııan Uoılos muhasarasında 
bizzat bulunmuştu. Vrrilt>n 
Silvaşlar çok k:ınlı olmuş, 

blıılerre Yeniçeri bu uğur· 
ılıı şehit ılüsnıüştii. i\lııknc· 

met iııık5nı k:ılmıııhğını gii· 
ren adanın Ustadı !izamı iki 
§Ö\'alyc giindcrerek teslim 
olmak istediklerini bildir
miş \'e t•rtcı.i giınü de biz, 
ut kendisi buz.uru şahaneye 
çıkmıştı. "ııltan SülPyman 
bu adamıı acımıfi ve hüküm· 
darlar için ülkeler kaybet· 
mcııiıı her z:aman mümkün 
olduğunu söyliyerek tescili 
etmı~. aıl:ıı1nn serbcr.tçc çe· 
l:lliı> gitmelerine iz.in ver· 
ıni ti. 

100. OO ! 
22 ARALIK 1952 
PAZARTESİ 

AY 12-GÜN 31-KA!\ll\I 45 
RUllll 1368 - ARALIK 9 
ııtcnt 13il - Reblü~hır s 

Türkiye Kredi Bankası A O, 
Genel l\tudiirlüğllndcn: 

MÜESSiF KAYIP 

Uoılos yüzlerce yıl Türk 
hakiııılycti aıtınıla ya~amış, 
Tiirk kanile ıslanmış, Türk 
ahiılrlerile tezyin edilınlş, 
lıüHisa Tiiık <1lnnı5 bir alla 
idi. 

TPT.BE:STÇİ 

Liralık PARA ikranJyelerinin ilk keşldcsl 

3 l\lart 1953 de yapılacaktır. 

DiKKA J· Keşidelerimizdeki kazanma şansını
• zın yüksek olduğunu unutmayınız. 

Tafsilat Giselerinılzde 

- 8-
olduğunu sordu; aldığı cevap 
yiireğini ağzına gelirdi: 

- Babamın vaktlle Rağdad'
cla yanınrla bulunmuştu, mek
tupçu Baki Bey! l\temııun kala· 
cağınıza eminim. Ben ilmine, 
faz.tına. tıılakatine hayranım. 
Tanıyıp da hayran olmıyan 
kim c yoktur, ya! Bir ruh prO· 
fesörU, modern bir mürşid, Al· 
lahın Se\'&ili kulu! Rica ede· 
rlm, fırsatı kaçırmayınız.. Ken
dileri mlinzevi yaşarlar, tenez· 
z,ılen y:ılnız fakirhancmi teşrif 
ederler; o d:ı pek nadir ola· 
rak... beklerim, Prenses, mu
hakkak geliniz! • 

Peryal daveti kabul etti; 
Bersat Hanımın Salıpazarı sır

tındaki babadan kalma manza. 
ralı konağına gitti ve bu top· 
ıantı hayatının en ehemmiyetli 
hadisesi oldu. Unutulması im· 
kAnsız hatıralardan... bir dö· 
nlim tarihi! 

* O ikinci karşılaşmadanberi 
tam dört sene, yedi ay ;::eçmis· 

tir. Peryal bıınu Baki'ninkine 
biti~ik ve kapısı ayni odaya a· 
çıldığı için oda içindcı oıla de· 
nilen bir nevi bölmeye kurul
muş yatağıınla. gece yarısın
dan sonra parnı:ıklarllc hesap· 
!adı. 

·Asık· demin birkaç kere in· 
!emişti; muhakkak ki u~ku;un
da yine Ne de ile meş;:;uldU. 
Tez.ahUrlcri herhangi bir ins:ı · 
nınkinden far .lı olnııyan tut
kunluğunu anlatırken aşk il9 
sehvet arasındakı mcsafeııın 
r;oıısuzhığunıı. hudutsuzlu~ıınu 
ileri siirliyor ve bunıı sadece 
tasa\'vuf lisanıle izah etmiyor, 
asrın en yeni nıızarıyelerlle is· 
pata çalışıyordu. 

Bilhassa Freud'den misaller 
getirmekte idi. Şehvetin dini 
bir vecd haline geçip ulvi ma
hi~et alısmı - buna Almanlar 
•sublinıierung• derlerdi • o 
miiellif nıilkemmel surette an
latmış, başka Alimlere de ka· 
bul ettirmişti. 
Şu var ki Baki her hareketi, 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDi 
AKŞA~I 
YATSI 
İMSAK 

Vasati 
07.21 
12.13 
14.32 
16.44 
18.23 
03.36 

Ezani 
02.37 
07.29 
09.48 
12.00 
01.39 
12.52 

Gaıeltmlu ıılinıfll'l!ın 111111 H 

r 11{mltr buol.,n, bu\IMUın 

{ıtd~ tıtilm.tı. 

Bankamız: İstanbul Merkezi 
Müdürü 

B.\ \' A!lı;TON İATROt:'nun 
20.12.1952 sabahı vefat ettiğinı 
teessürle bildiririz. 

Cenaze merasimi 22.12.1912 
pazartesı gUnU saat 1 ı de Tıık· 
sim Ayatiryada Rum Ortodokıı 
kilisesinde icra kılınaraktır. 

' değil midir? Eğer aşkın ne ol-
du~unu daha iyi anlıyabllsc
niz! Aşk uçsuz bucaksız bir 
ummandır; dalgalarından yUz· 
lerce dalga peyda olur \'e i .. I 
mizdc durmadan çalkanır. Ey 
gönül! Kime tutkunsun, habe· 
rin var mı? Ey ranevi! Sende 
mihman olan kimdir, biliyor 
musun? 

Dinliyenler. Peryal dahil. 
bilhassa şüphe uyandıranlarını sözlerin karışık ve kolayca id· ı 
mistik yoldan izahı tercih e· rAk erlilme7. muammalı. çok de 
derdi. Nitekim bu defa da öyle fa birbirini tutmaz manaların 
yapıyordu: ~.an ziyade Raki'nin bunla~ı 

E. t d". d 1 llıd f soylerken alrlığı tavurrlan, sesı· 
. - ~e • . ı.~or U, a e e B· ne \•erd(l!i ahenkten. hele göz 

~ıler içın bızım ask~mızın ~e~e Jerlnin vı1dıılı bir vaz geresi 
'1 aşktan ayırt edılmesl gUç· .,0··kı"ı .,·b· .. l. ü .. li .. " · 1 t" d b . d' . r .. ,.ı 1 il ı• nıı ıruru ~uze. 
ur; ar, asıt, ıpsız ve u ıı~· Hk' e. incllnv•z. ıcıklı. ılık, de· 

suz havsalal~ra sığmı)·an hır rln Alemind,..n müteessir olur. 
sırdır bu' ~ılvaki o.rtada ette.n lar. kendilerinrlen ı;eçcrlerdi. 
ve k.a?da.? !ba.~e~. cısmanl bır Hiç bir içki, kevif verici ze. 
sevgılı gorürsunuz. Fakat sev- hir. hatt!ı cio;mani bulu~ma 0 

ğimiz on~ mıdır'? f nsan Ve' bu sözlerin verıH~i ba,•ıltıcı, ayni 
arada tabıat, Allahın başka baş zamanda uyanık hıturu nıli tl'c 
ka suretlerde tecellisinden lba- na zevkin yrrinl tutamazdı· tu· 
ret oldtı~ıına göre · zira Vll· tamı o.rıiu. Hanımı>rrndile~ bıı 
rud - i · Mııtlak'ın Eanı kendini tııtlı zr.lıirln miirııeıası olm•ış 
izhardır ve tekvine sebr.p de larrlı: l'n1ıer vr kıılııklar v:ı.,ıh 
budur· sevgilimizin giizc lli~inl sile göniil icine cekilen, ruhla 
seyrederken önünde diz cöküp emilen bamha~ka bir eter. bir 
cezbeye tutulmamız süfli bir eroin, esrarlı hir sıı \'Cya toz! 
ihtirastan değil, Cemal'in sev- * 
gilimiı ı;uretınde zahir olma· 
sındandır. 

Hultısa etti: 
- Allah kendınl gormek ve 

gostcrmek için kainatı yarattı . 
Sev.ııilimiz de onun bir zerresi 

Peryal artık Baki ile ikinci 
kıırşılaşma sahnesini. Rersııt 
Hanımefendinin kona~ındakl 
cay davetini hatırasından ge
çirmektedir. 

<Arkası nır> 
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·lar 
Yazan: E.T. 

A tl:ıntik paklı kon e~ 1, toplan· 
tısını bitirerek clagıldı; top

lııntıdn bulunmak iızcrc ı•arise 
ı;itml olan Dı l leı i Cıık:ınlan 
ınPmlt'ketlerinc drinu) orlar. l\lu
ı:ıkcrenin sona erme i münasc· 
b<'ti)le konsey tarafınd:ın bir 1 
teblig ne rcdlldi. 'felJli •de tlik· 
keti çeken ilk noktn bim er bir 
lfadr ile kaleme almmıs olm:ı•ı 
ı1ır. Konsey bugunku \aıi)etil 

~Dür'JYAI 
~ev.~·: · •• ..,-t ! 
~vw~ 
'* J>ı ~!eri llal\anı rual 

Köpriıhı l'\ATO ~'fık ek 
komutanlarile göruşmus· 
tür. * Irakta unıuıni se~iıııltr 
~ apılacaktır. * 'liımıs i tlkl!ıl J'arti i 
J'ran-;ız 'l'unus llc)inin 
iım~.ıladığı ı·r:ın ız tekli( 
]erini kabul rtmemi tir. * .ı\\nıpada şiddclli hir fır
tına hiikıinı siirınrktedir. 

Kuzey Kore'de 
' fT 

sefalet arttı / 
T,onılra, 21 - Kemsley gazelelcrinın Tok~odaki muhabırl, 

Kuzey Koredeki Sİ\'illerin çok müşkill şartlar altında bulunduk
larını anlatmaktadır. Kcm~lcy muhabirinin bt'lirlti~inc görr, 
harp ba~ında Kuze~· Korr.de bulunan dokuz milyon shildt!n iki 
mil~onu derhal Güneye iltıca <'lmislerdir. 

Fakat ı:ımdi ~ apılan istati liklt'rc göre, l\uzry Korcdc ~al
ııız 3 milyon si\ il bulunmaktadır. Halbuki Giincy 'Korenin nli
!ıısu 23 mİl\'ondur. 

Kuzey Korede açlık 'e haı.talık onhınll'rcc sİ\ ılın öliimliııe 
ı::f'bebi)et vermi~tir. Gıda maddell'rine ııomiinist ordular clkoy
dııklarından ve halkı aç bırakhklarınclaıı olum nisbcti süralle 
artını~tır. 

Dıger tararıan, muhtelif lamiı· i~INİ rlolayı~iylc Kuzry Ko
rı•li çiftçiler seferbrr edilmi~ll'r ve böyll'likle istilmıl ele rliıs
müş. bu da açlık tehlikl'iiini gcnişltmiştir. 

niğl'l' taraftan, Kuzey Karedeki esir kamplarında 100 000 
den fazla mahkumun hulunrluğu da öğrcnilmi~tir. 

Ankara, 21 (TA) - Dun ak
şam geç vakit Gôlbaşı bııeağına 
lıağlı Yavrucak köyü halkı ile 
Balıkııınar kiı~ ii halkı bir ara:ıı 
ihtiliıfı ) utlınden saatlerce de· 
'am eden bır kavgaya tutuşmuı; 
l:ırdır. Kmgada mavzerler, çif· 
leler 'r tnbanl·:ı tar ntılm15 \'e 
l,:ıvga yeri muharebe meydanı 
halini almıştır, Nıhayct Ankara 
dan imd:ıda çaI:rılan jandarma· 
nın mudahalcsile kavga önlcn
mış i e de, hadise rsnasında "e· 
kiı: ki~i ağır su~ctte )nralanmış 
tır. 

Almanyada yakalanan 

bir kaçaksı şebekesinde 

bir Türk varmış 

Honıı, 21 (T.H.A.) - Ameri
kan polısi, işı:at bblgcsinde, uyuş 
turııcu ınadrle kaçakt;ılıgı ile iş
tigal eden beynelmilel bir ka
çakçı şebekesini me~dana ı;ıkar 
nııştır. 

~ 

ılündl'n i) i giıı üyor, Son etlerin 
hür dun) aya serpmek istecliklni 
nifak tohumunun netice iz kal
dığını, bur millell<'r arnsmd:ıki ı 
birlik his inin arttığını k:ı) eledi
yor. l'akat buna ragmen komü· 
rıizmin ) a) ılmasına karşı rnıiştc- 1

1 rek gayntin ıırttınlması lazım 

Elazığ' da on kişi 
Bir kadını 
Öldürdü 

Kcm~ley muhabirinin ilare ettiğine 1;ore, Kuzey Kore ko
mutanlığı jJe komünist Çın kQmutanlı~ı ar:ısında ıla ciddi bir 
ihtila(. me,·cuttur. 

TC\kü edılcnler arasında Gl'r
lıngen'li bir Alınan k:ıdını, bir 
'!'unu lu 'e is mı hen uz nçıklan
m:ı) nn bir Turk vardır. 

Demokrat Parti Şelızadrba~ı ocağının yıllık konfresl dün saıt 10 da, Uleli Çiçekpala" ~•· 
lonunda yapılmı tır. 300 Ü} enin iştiraki} le ~·apılatı. kongre lartı~maqı gr("mi,, netkrdı, eski 
idare he~ eti bu l II da -.r~ilmiştlr. Resmimiz, kongrede bulu n:ınları ıöstermel.:tf'dir. .. teldiı;ini bi!dirİ) or: uBu hu u • ı T k 

11 
rad 

1 J.ıa n ~~~~~~~~~~~~~~ 

Stalin 73 yaşında 
la ge,ııeml', tehlikenin artması· Elazığ, 21 - Tad koyundc bir 
na ııebep olur. diyor. clna) el olmu~tur. 

Konsey bu kanaate 'arını. ol· ı Hadise) 1 tcrtıp eden bir nşi· 
hlakla bernber askeıı masraflar ret beyinin Rıza adındaki oğlu· 
dan kısıntı )apılmasını kararlaş- dur. 
lırmı"lır. lııgiliz l>ışi~leri U:ıka· H k ld .. t !\a 
nı JMen, İngilizlerin öna:>ak ol. ız:ı u~ı. o ugı~. ogre men 

Bir Macar 
Komünisti 
Tevkif edildi dukları lıu k:ırardan ııek mem· ı nsı (~ulgulcden yut. hulaınayın· 

nun olmu~, Londra) a ıtiiner ca ~anına on .nı:kadasını nlar~.k Anadolu Afann 

ılönmez yaptığı beyanatta nıcın- ıığretmenlı~. <-_vını. b.asınışlır. G~~l Viyana 21 - Prague'da ~·ıkan 
ı.unluğunu lıefütmi tir. glıtenın guğlıslerını ve 1enasul rc.smi komüni~l ı:azetesinin bu· 

Atlantik J>al\tı ku\\ rlleı i :Uaş· UZ\ Ul\U ke~erek p~rc:alayan .-a. giin bildirdiğine göre, C ki Çc· 
komutanı Gl'neral nidg"ay lıu n:ırnrlar, fırar etmışlerse de er· koslO\"akya Dı~işlcri Bakanı Jan 
(tkirde ılcgilılir, konsc:>in l\;ı., lcsi giı!ı j ~dannal:ır tarafından \Tl'saryk'i katle te,ebbü~ elmiş 
ranndan memnun olm.ıınıljt r. rlc geçırılmışlrrdir. ulan mc~ur koınünı~Uerdl'n ırnr 
A:>nı gıin ):ıptıgı be)anatıa diı· I Saıııklar şehre gclirıldıklc1:i lı'ımcnto üye i Jaro lav So nar, 
ıincc ini açıkça biidirerek \C· sırada, halk tarafından lınç cdıl ıgözfi kızgın bir ca,us ,.e vatan 
rilen kararı tenHd clıııi'itir. A, •

1 

ml'k .' tcnmislcr 'e ~andarnıan ın hainia oldusu iddiasiyle le\ ki[ 
rupanın korunma ından başlıca sungu takması uzerınc bu akt· edilmiştir. 
forumlu olan hu zat Harp teh- bctl<'n kurtulmuşlardır. .Sosnar, l!H7 yılı sonlarına 

ilkesi )Oktur zann111a kaınlm:ık Diger tarafüın, Gulgulcnin atı doğru, .fılcsaryk'e, o :zamanki 
leh ilkeli bir SC'} ılir.ı) elem is, as- nesi, kızının ugradığı feci aki- başbakan yardımcı 1 Peter Zenkl 
!:eri h:ıııl'lıklnrı arttırmak Jazım bet uzerinc çıldırımştır. ile Adalet Bakanı Prokop Dr. Ti. 
geldiğini su:>kmlştir. --o- na':ı hediye olarak birer kutu 

Tcbligdrn anla ıldıgın:ı gorf' j Eisenhower Amerikan lavanta gönderilme:;ini emretmiş 
loplantıd ı fa\ dalı bazı kararlar tı. lcsaryk'iıı klilibi, B:ıkıına 
\rrilmi tir. Hunlaıın ara mda halkına komünizm teh- scll'n pakl'ti :ıçınca, kinrlcn bir 
hitlm tçııı <'il muhinımi 'l"rtık)a·I çnk ki~i~ i iilrlıirerck miktarıl:ı 
u kaı ~ı bir taarruı: \Uktıunıl:ı 1 likesini anlatc:ıcak pall;ıyıcı nıaddc ~·ıknıı~. hunun 
lıura mııı nıudafaa cdilnıt•si Jııık iızerine lı:ı~bakan yardımcı ı ile 

Nc\)Ork 21 (" \) - B:ı k:ııı \d 1 k 1 1 1 kınıla asken ınulehassısl ıı· tauı· r h , 
1 

k t ' :ı t•t B:ı ·anına l er rn clıırunııı 
hndan ileri ı;iırnlrıı mutalannın "ıscıı owc·r ın ıa~ııı sl' re <'rı hıhlırmiş, bu surcllc muhtt'mcl 
kabul \C ta di kedilın•~idir. 1 Jamcs ll:ıı;eı ty dun g:ızctccıle· bır sııik:ı tın onü alınmıştı. 

. • , re 'l'rılıgı demeçle ba~anın. ko 
Tnık)anın J11111lııfaa'>ı ıçın '\ u- .. . t t hl k \ k Dr. Tina, Adalel Bakanı sıCa· 

co l:n a ile müslcrrk harı k<'l munıs_ e ı e. 1!11 
' mcr! ·an tiyle derhal tahkikat attırmış, 

r(lilınc i la ınıılır. Jh"i!;Jl'ri U:ı- mılletıne ız.ıh ıçın, rl'fakalınde sonunda Sosnarın bu suikastle 
_ . • mustakbt 1 knbıııcsi erkanından 

k .. 111 l ıı:ıt Koıır ılu hu sçh<'Jllf'· d. t k 1 1 1 1 k b" t 1 1 alak:ı ı oldu~u anl:ı ılmış, So • 
nlr kı '\ 11 osl.:nyanın ıı:ıkta kabu- or 1 1 c 11

1
r 1 trl ırT 0 P

1
ant 1 nar da vaz.ifcsınden istıfa clmiştl. . . . \apaca ını su) cnıış ır. op an I· 

ıunıı tcktır ctnıbtır. 'ııı;o ıın.)a- d.ı komunıst tehlike iııın hnkikı «Stofin mükôfotı» nı 
ıım kabul ı huo,u und;ı ba lıt·a 
~uçluk 11.ıl.)adan gelebilirdi. \eçhc'iini llırlc"ik Amcrıka hal. olanlar 
Dııııku tdgı afl:ır i talyanın lıu j kına bulun açıklı ı ile hıldirnıck 
h•ı usta muhalefette buhınnıa)a- i.ııcre kuı ulmuş olan tcşkıl:itın l'.ıris, 21 (A.A.) - l\loskova 
ınğını blldırmcktl'dir. Uu, tabak. mensupları da hazır bulunacak· radyosıııı1111 ,·erdiği hir Jıabcrc 
ı uk eıkrsc \ ugo ıa,)nnııı isti. l:ıulı. g<ire 1912 senesi Slalin b:ırı~ 
raki paktın kın"\ etlc.nm<'siııi tc- 1 

• mükafatı !iU ~ahı~lara vrrilıniş-
ınin edecektir. ııskcri Jıazırlık baho,indr asıl k:ı . tir.: 

'J'oıılaııtıda fu~dah bir takını Fran::.11. mulıarirleriııclrn İveıı 
kar:ırlar \Cıilmis olmakla lıcıa- r<ır ı\ını•dk:ıda yeni Cumhurba:j- Fargc, Rus muharrirll'rinden iı. 
hrr bunları daha zi.)aılc hazırlık kam iılarr.) i alılıl.t:ı11 ı;oııra ya- ~ a Ehrı>ııbul'g, Kanadalı Rahip 
ınııhi.) etinde sa) ıııak ınıimkiın· pılaı·ak olan ilkh:ıhar toplantı · James F.ndicott ve Amerikan 
dur. Esas mesrlelertlC', bilhassa sında \crllecelitir. şarkırısı Paul Rahe.on. 

YENi ISTANBUL 

ll U,l\JS Al DiNi.ANMAK 
JHTİ\ \.CI 

:n. ı cnııi )azı)or: 

({Ilır nıemlekclle hıiıri}ct 
olmadı mı, halk ıradr i de, 
kendili ınden b lırl'mcı. Çun· 
kıi: llalk ir:ıde 1, bcllibaşlı ko 
nularn çe\ nlnıis, faaliyet ga. 
yelerını eçmış ve dısıplınlc n· 
miş bir topluluk iradesidir. 
Bu i c h:ılk ~ı ınlnrının gc
nış olçüdc a) dınlnnmasiylo 
belırebılır. 

Dl'mokra ılerin roınıe)C t:t· 
lıştıgı dam! r zamanın 'o ül· 
kenın en mu bet d.ıvalarıdır. 
Genıs bir iş bolumu ç:ığınd:ı 
l aşadığımıza göre, bu claval:ı· 
rın hl'rneıı hep i de kUV\ etli 
'e sagl:ım bılgılcrlc anlaşılır 
tıır kılığa sokulabilir. Onun 
lçııı, halk l I ınlannı :ı} dm
lalnı.ık r:ı •daş demol.Tas:lcro 
tlıişm en bu)uk bir vnzifcdir. 
Halk ır:ıdc mi, en dınamik bir 
tekilde dile getirmek için de, 
a}dınlatma JiOllarına b:ışvur
tnakt:ın baska ':ısılamıı: yok
tur. Bız, buna ne kadaP önem 
'crır ek demokra ımı . .dn ser
p. 'm sınc de o kadar )ardım 
ctmıs :ı.) ılırız.. 

HÜR'?IYET 

Cl~7.A E\.LEnb.-ım 
OKUl\IA Y.AZl\I \ 

Ahmet Jh :ın ) azı) or: 

Şınıdı, lıukumctın guı:el 
bir kararını haber :ılı) oruz: 
Mahkum \o mc~ku[!:ırın, mcv 
kufı:>ct müddrtlerınde, oku· 
ma yazın o rcnmclcrı 'c kul· 
t.ırt'l kıılkınm:ılarını tem n 
mak adı)lc hapıshanrlcre og. 
rclmenler ta) ın cdılccek 'c 
bu talıh ıı: ın nlara maarıfın 
nuru 'erılrc ktır. Hu, çok se· 
\tnılcrek hır ı ıır. Her hangi 
bır st•çtan dolayı hapse gıren 

Topk:ıpı s:ır:ıyı eşyaları .Louvre11 a ta~ındı. (Gazeteler) 
- Am.ın fırsat Jrntırnııyalım, gidip :ıunlan ıörelim! •• 

'atanclaş, burada kumar O}· 

ıı:ımak, e rar içmek, fena a· 
dl'tlerc sıirüklcnmek ı:ıbi he· 
Jiyelcrdcn kurtulmanın çare· 
sını bulacak, ekserisini oku
) up yazma bil mı) enler tcşkıl 
eden bu bedbahU:ır, hiç ol· 
maı:sa, burad:ın çıktıkları za. 
man bir daha daliılell' düşıni. 
yccek bıı· kultılı- silahile nıll· 
celıhcz ol:ıcakl.ırdır. 

llukümctiıı, hıı yoldaki ka· 
rarmııı, buLün cezaevlerınc ve 
stiratlc tc.ınilini dileriz.» 

AKŞAM 

Y\T\N ... nu IEÇHUl .... 

• U am :>azı) or: 

•Ortaokul bırınci sınıfta 

o .utulan ıGcncl Coğrafya bil· 

( l'em lılanl>tıl) 

gıleri ve Asya11 adlı kitabın 
20 ııci sahife:.iııde 'l'iirkiyenin 
yfü iilçiınıii (nıesahai athi. 
~esi) 7i7.000 kilometre kare 
ol:ırak gôstc.riliyor. 

İstatistik Genel l'ılüdurlü •lı· 
nün bastırdıgı 1953 yılı gUn 
bılgisinde ise 767.ll!J kilonıet 
re murabbaı ol:ıı-ak gösterili
yor. 

lliğl'r k;ıyn:ıkl:ırd:ı hu ra
kam hc11 birbirini tulmal: 

727.:l20 ve 736 ve 762 bin 
illı ... Vatan topragı gibi ele· 
gişıncı: hir blitün Jı:ıkkınd:ı 
aiiç asağı beş yukarı• olur 
mıı ya? İstatistiğe itımat kal· 
mcyor: Gel de d iğer rakamla· 
ra inan: Hele iktisadllerc ... 
Hele ııcu parti menfaatlcrıne, 
zümre menfaatlerine doku· 
nanlara: 

Türkiye Anzak 
Gününe davet 
Edilecek 

Londra 21 (.\ P.) - Bugün 
blıtün do~u A \'rupa konıunist 
memlckctlerı radyoları blitün la 

1 

~ ınlannı 73 uncli senci de\'riye. 
ını kutlayan St:ılini nıelhe ,.c 

tebrikc hasretme) i vazıfe edin· 
nıişlerdir. 

.1nadolu '4 a ı• A h .. k A I . 
Parıs .21 ~ ~\,ust:aıya r~dyo.j rap u umet erı 

hariplcr milli fedrrasyonu haş· 
sunıın bıl dlrdığınc gure eskı mu 

1 

Japonyaya nota verdi 

kanı Holand bugün :'.\lclboıırne- K:ıhirc :ll < l'.11.,\.) - Yetki· 
da \'erdiği be) an atta gelecek ı;c. fi. kııyn:ıklor~an bu SPce 'erilen 
ne Aıııak günii münasebetiyle bu· habl're gorl'. rap hllkiıııı<?t· 
yapılacak kutlamalara Türk or· leri, Japo~yay:ı . miı terek bir 
du u temsikill'rıııın de d:ıvcl nota 'ermışlerdır. 
edileceklerini bildirmiştir. nu nolada, Japon) a ile l:>rail 

Her scncııın 26 ncı nısaıı gii- :ır:ısı?da y:ıpılaeak her türlü ik· 
nü ) apılan bu torl'n, 1916 :.ene· tı ... dı anlaşmanın Japonya ile A· 
sinde Arnstral.) a askerlerinin rap de\(ctleri ar:ısındakı ticari 
Geliboluda kara~a ~·ıkmalarını müna ebat~n kesilmesi i~in bir 
hatırlatmaktadır. seb~p teşkil cdecegi bilclirilmek· 

Avustralya eski muharipler tedır. 
fcrlcras~oıııı, Koredc nirlcşmi~ Belgradda bir tren 
.Milll'ller kııvvclleri arasında bu 
lıınaıı Tiirk ku\\ctlt'rinc men: kazasında yedi kişi öldü 
sıın Turk generallerıni da\'ct 
l'ılCC'l'ktir. 

Fransız Cumhurba kanı-

nın gelini bir hava 

rekoru kırdı 

~larsilya 21 (A.P.} - Fr:ıns:ı 
C umhurbaskanı:ıın gelini Jacqu. 

ı>lınc Auriol bugün kendısınc 

alt buhınen dünya kadınlar u 
çak sürat rekorunu kırmıslır. Ka 
dın ha\iıcı 100 kılometrrlık me
safeyi saatte 860 kılometre sıi· 

rallc kateı ıniştir. -----·-.. Mühim ilôn 

Ll11 ıık~am s:ı:ı 9 15 de 

ATLAS 
Sahnesinde 

Bclgral 221 (AA.) - 'l'aııjug 
nj:ınsıııın bıldırdığine göre, bu 
ab:ılı .Uo:ma Dobrınje g:ırırıda 

'ukubulan ~rcıı kalasında 7 ki· 
ııı ölmliş 20 kı ı ~aralanmıştır. 

1'.aı.a, bir rr.:ırşandız trC'nının 
bır )olcu trcıııııe arpnı:ı ı yıi
zünden \ ukua gclmı;;tir. 

İkizlerin ikincisi de öldü 
l\fcnplı (Tcnuc cc), 2l CA \.) 
Buıadakı :o.ap ı şık k.ırdcslcrdcn 

ıkıncıı.i de dün :ıkşam olmüş
tur. Operatorler onu kurtarmak 
için heı·bangi bir müdahalede bu 
lunmamısl:mlır. 

MEVLiDi ŞERiF 
Gınd llaııy,ı csrafınd:ın 

ınetlı 

FRANSIZ KOMEDİ 

TiYATROSU 

iLK GALA TEMSiLi 

{JEU DE DAMES) 

l\lusl:ıfa 'J'c\ fik •\ ı. YOT'uıı 
'cf:ıtının l.ıcşinci ~ ılın:ı tesadiıf 
l'ılen 2Ci.12.1052 cuma gtiııii öğle 
nanı:ızını muteakıp ııziı: rulııı i
çin Şişli Camıindc Me\lidı Şe
rif okutluı ulııe:ığından akraba 
ve dostlarla nı zu eden dind:ıs
hıı ıımzın te riflcri ı ıc:ı olunur. 

Eııi 'c Ç-Ot'ukları 

.. ' KIRIKKALE 

Yirmi yıldanbcri münhal bulunan lUusr\·i cemaati ruhani ba ka nın ı eçmeı. Ü7.ere dün ehriml7.· 
de srr;im yapılmıştır. Dünlı.ü eçimlere U ya~ını doldurmu- otan bütün Mü c\·i l'Urlda far istirak 
~imiş \C '.?3 ei mani, 21 ruh~ni olmak üzere U ki ilik bir ıi,erll uye ı seçnıi ti;. Seçimlrr diğer 
ıllerılc ele' dev~ın ~l~ekterlır. nu illerden gelecrk diğer delegclerlr birlikte haham ba 1 seçimi 
l aııılaraktır. ~ımdılık en kunelli ada}' olarak Ruhani '1rcli~ lkinri Başkanı Dr. Rafael Saba 

hıılunmaktadır. Re imde ::\IU"C\İler o}larını lı.ullanırlarkrn görülnıeklcdlr. 

;\OT: 811 akşam O)ll:lllDC:ı
ğı Han edilen •Jean ıle la 
ı.unr• ııi}"csi :yerine tC'knik 
~rlıC'Jli<'r ılohı)ısiyle •Jeıı de 
I>amr, . piy<'~i lC'nısil cıli
let'rktir. 

22 aralık taıihi için s.ı
tılnıış olan biletler hu ak
şam muteberdir. 

Şubemiz 

BUGÜN AÇILDI 

22 Aralık 1952 

Yann Aksam SIJMER Sineması • 
Uü_yıık Stilde bir l'ilm ... 

\ 
Unutulmaz halıralar lmak:ıcak tema a ..• 

(;ayet Jiu\\ rl)j \ c lllİICS:ıİr bir IUC\'l!U., 

GAİP RUHLAR 
('l'llUNDlm ON' Tim l!İLL) 

l':nısalsiz ve nıuazz.1111 fiJıııi tnkdım <'deccktir. 

llaş Rollerde: 

Claudette Colbert - An Blyth • Robert Douglas 

Dir sır sebebiyle ümitsiz kalan ruhlar ... Mulhiş bir mazi... 
Geçen kasırga .•• Erkekler \ c kndınlar ... 

YILIN AN ·SIK:LOPE:o .·ısı 
Umumi mtbet rekonuaa ~ .. vaktlncleZa''enel ·· ~veada 
tökenea, En böytlk tak'flmdleria. · U · · , 
filcnoflana. mütefekklrlerbı, dokto muharrirlerin. 

hikayeeileria, buar Her·~•"!" ~.v• aldıbJu.z: 
. ,.. . 

SAAlll MAARiF OUV·A"R TAKViMI 
'adece bir takvim drtll, baldkl Mr bilet buiaesidlr • 
.\)"lardıuıberi mUfeha.ssııla.ra huarlatalmakta olan bu eşsiz 

takvime sahlb olmak fın&bnı kaçımiaylaıs ..• . . 
SAAT~I MAARiF DUY.AR TAK VIM 1 
Yeni yılın en kuvvetli• ansiklopedik e9eri olacaktır. 

llayiiaiıde temekte içt>le f'dinlı.. 
. . .. . ..... , _. 

Tıp aleminde yenilik 
yapan bir doçentimiz 
Dr. Hami Kocaş, bir ôletin tansiyon düşürme ve 

çtlcarmada da işe yaradığını tesbit etti 
O u.ull Muho~irlıııiunı 

Ankarıı 21 - Genç bir doçen. 
timiz tıb !llcmindc mc\'cut olan 
bir fılctın başka hasblıklardn 
da kullanıldığını ve bundan 
kat'i neticeler elde edildiğini 
tesbit etmiş \'e tezini Brukselde 
l\lılletleraı·ası Tıb Kongresinde 
kabul ettirmiştir. Genç doçenti· 
miı: bu hadiseyi şöyle meydana 
çıkarmış! ır: 

Gülhane hastane.si doçcnlll'rin 
den II:ımi Koçaş hiperta niyon 
üzerinde çalışınıılarda bulunur· 
ken son zamanlarda yapılan ul· 
tr:ısons aletinin fizik tedavisin· 
den b:ı~ka tansiyon dUşfinııe ve 
çıkarma huı.ıısunda da ı~e yara
dıgını görmüş ve bu fıleti ınuh· 
teli{ v:ıkalar üzerinde tatbik et· 
mcgc başlamıştır. ;.;umune ola· 
r:ık aldığı yüksek tansiyonlu has 
talara perhiz yııptırmadan ve 
ilaç tatbik etmeden az dozda 
ultr:ısonsu birkaç gün boyun d~ 
m:ırlarına tatbik elmiş \'e yük· 
sek tansiyonu normal h:ıle indir 

ma hususunda kullanılmasını 
meydana çıkarması tıb lleminde 
yeni bir çığır açmış ve artık yük 
sek \'eya alçak t:ınsiyoD':.11 h:ıstıı· 
lar perhizden \"e llAç kullanmak 
t:ın kıırtarılmı tır. 

Doktor bu ultrasonsu yiiksek 
tansiyonlu bir hastanın boyun 
damarlanna az dozda tatbik et· 
tiği \"akit damarlnr genişlemekte 
\'e böylece kanın tazyiki de ge· 
ni~liyen d:ım:ırlarda kendiliğin 
den azalmaktadır. Bunu aksi de 
varittir, yani alçak tansiyonlu 
bir hastaya bu alet yüksek dozrla 
kullanıldığı \'akit damarlar da· 
ralmakta, kanın tazyiki de da· 
m::rlarda fazJalaşmakt& ve tansi· 
\"On yükselmektcrlir. Genç dok· 
torumuzun b2-ansı bütün tıb 

aleminde •atbik edilmektedir. 

Doğu - Güney Akdeniz 

hattına lüks vapurlar 

tahsis edildi 

Devrim Ocaklan, Anaya

sa hakkında Meclis Baı· 

kanlığına telgraf çekti 

Türk Devrim ocakları İstanbul 
teşkUAtı tarafından Büyük Mil· 
let ~feclisı ba kanlığına, Anaya
ıa değişikliği münasebetiyle, a· 
onğıclakı lı>lgrar çekilmiştir. 
ıTürk nevrim Ocakları İstan

bul il yönetim kurulu, Anayasa 
dilinde }apılması düsünülen de
ıtişikliğın tam yetkili bir bilim 
kuruluna verilmesini büyük 
~teelisten rica eder. ve sorum. 
luluğunu tarih önünde millette 
taşıdığımız Atatürk devrimleri· 
nin bölünmezliğine olan inancı· 
nı bir kt'rc daha belirtir. Büyük 
\!illet ~fl'dbimizin, uln!'al kül· 
tOıiimliı: ve devrimsel gidi~miz 
"ÖnUnd<'n en do:ru yolu scçece
'!ln(' inancımız "Onsuzdur.11 

Hastanelerdeki muayene 

ücretleri kaldırılacak 

Anknra. 21 (Anka) - Hasta
ı~elerde muay,.ne ticreli olarak 
elli kuruş bir para alınmaktadır. 

Teda,•i ücreti namı altında fa 
kir hastalardan para alınmadığı 
halde, muayene için para alın· 
ması, Sal!lık Bakanlı~ınca müna· 
ip göriilmemiş ve muayene ÜC· 

rt'tlerinln kaldırılma ı mu,·afık 
görlilmüştür. 

ınlştlr. İstanbul 21 (T.H.A.) - Deni-.: run• \'e .Adana.. vapurlan e:ibl 
Dr. HA mi Koça~·ın ınevcııt bir A· bank, Doğu - Gilney Akdeulı: aç lüks. büyük yolcu gemisi ~h· 

letın tanı.iyem indirme ve çıkar· hattına, ı1İslanbul a, c İskenJe si~ etmiştir. 
, __________ !imi ___________________ , 

Ben gidersem sazım, sen' kal dünyada 

Gizli sırlarımı a,ikôr etme 

Lal olsun dillerin söyleme yada 

Garip bülbül gibi ahüzar etme 

diye feryat eden zamanımızın en değerli halk ~alri AŞIK VEYSEIJin aşk ve ıztırap dolu hayatı 

K .t!~ R ~ N L 1 K .BU YA 
filmi çok yakında sayın halkımıza takdim edilecektir 



Mapusanenin en kumarbazla-
rından bıri de Teneşir 

M mduhtu. Biraz parasız kal
dı mı, koğu ta cebi kağıt para 
gören mahkumlardan bir iki· 
sini ne yapıp yapıp kafese ko
yardı. \kşam kapılar kapan
dıktan sonra harbi z:ırla başlı
~ ::ın o:y un, bir saat geçince çı· 
ırınd n çıkar, Teneşir Mem

duh. iç ndc z:ırları çalkaladığı 
yumru unu pır aşkına bütün 
h l" o üne vurarak ve bo· 

zınd n boğuk bir hıh sesi 
ç kararak dtıbeşi kondururdu. 
C u z.:ım:ın da civalı zar kul-
1 ır ı. Gözler kan çanağına 
do!ld lİ vakit zarlar da tiirlü 
kJfurler'e yuvarlanır, giderdi. 
Kumarın sonunda her daim 

Tene ir Memduh karla kalkar
dı. K zandığı parayı da esrarla 
rakıya yatırırdı Cand:ırmalar
dan Bico İbrahim adında bir 
k f:ı d n"i bulmustu. Bico iki 

k mda bir, beşinci koğuşa bi 
t lk ozetleme kulesinde, ge
ce y rı ından sonra saat iki ile 
d rt :ırasında nöbet tutardı. 
l\I m uhla aralıtrında bir de 
p o vardı. tıı..,n Bico kule
den. h.ıfif h:ıfıf bir şarkıya 
b lar, tr.m ara nağme ine gel
dıği vakit aş:ığıki abdesth:ıne 
pencC" esinden Memduh iki ke
re ke ık Jtesik öksürürdü. Bu, 
·hepsi u~da. Malı gönder• 
demekti. 

O vakit Bico, gazete kağıdı
na sardığı 185 lik rakıyı ince 
bır iple usul usul aşağıya sar
kıtırdı. 

Tene ir Memduh, şiseyi ipin 
ucundan çabucak çıkarıp koy
nuna sokar, önceden hazırladı

ı be lirayı, ~ine ipin ucuna 
bağlıyarak, •Çek• manasına ge
l n ı lığı çalardı. Eğer b:ışka 
'par 1 v:ırsa bunu da, bir da-

ha cfere getirmesi için kfığıd:ı 
) azıp ipe ba •tardı. Böylece a
ralarında uzun zaman •muh:ı
b.,rcli slp:ıriş• usulil devam 
etti. İkı tarar d:ı, bu alış \'eriş
ten d ima hoşnut kaldı. 

Memduh, Blconun getirdiği 
şi eyi, mutlaka :ıyni gecede i
ç p bitirmek zorundırydı. Çün
ku h ç beklenmiyen sab:ıhlar
da. d h::ı koğu~ kapıları açılma
dan, ıınide cnndarma baskını o
luyor, koğuşların altı üstüne 

eliyordu. 
Bıçak, şiş, mtura gibi ince 

uzun c~a)ı gizlemek oldukça 
kolaydı. Ama içi rakı dolu şi
şe) 1 s klamak çok tehlikeliy-

, di. Onun için en rahatı, şişeyi 
ele çırlr geçirmez rakıyı he-
m n mideye indirmekti. 

Q k am ) ine Biconun nöbe-
tı ' rdı. 3 tane yarım ki· 

lolu un siparişi de iki gun ön
ce 1 n verılmlşti. 1\lemduhla ka 
f d rl rı, o gece herkes uyu
dukt n sonra, dörtbası mamur 
b r ç ' n"ır sofrası kuracaklar
dı. Tene ir 1\lemduh beş gün 
bnce Arna\•ut Şabanı barbutta 
adamakıllı tırtıklamış, tam 137 
l.ra mı almıştı. O geceki ho· 
'ardalı ınıo sebebi de buydu. 
Daha undUzden iki demet kır
ını ı turp, 250 gram pastırma 
4 po~akal. 50 kuruşluk talı r 

pekmez, bir kalıp beyaz p y
nir, ~arım kilo patlıcan tursu
su, 4 paket de khip clgarası 
aldırmıştı. 

• Heliıl ol un, diyordu. Cüm
le iıl m pamuk döşekte ceviz 
kırarken, biz ne diye mapusa
n<:>y i k<:>ndimize zindan edelim 
şu ölümlü dilnyada?• ' 

lıkları kolluyor, işin iç yUzlinü Hiç kimse bir ı;ey bilmiyor
anlamıya ç:ılısıyordu. Bu yüz.- du. Biraz sonra d:ı h:ıpls:ınenin 
den, herkes uyuduğu halde Ar- avlusundan fery:ıtl:ır ba5l:ıdı. 
navut Şab:ın, başına çekti~i l\lemdubla :ırkadaşl:ırını sopa. 
yırtık b:ıll:ı.niyc inin deliğin· nın altına yatırmışlardı. llcp
den, koğuşun içinde olup bi· sinin vücudü pestile döndü{:U 
tenleri kontrol ediyordu. halde, r:ıkıyı içeri nasıl getirt· 

Burnuna kuvvetli bir r:ıkı f tiklerini söyletmek mlimkUn 
kokusu gelince batt:ıniyeyi t olmadı. Sab:ıhleyin gözlUklU 
biraz daha araladı. Çingene s:ıvcı geldi. Uzunboylu soruş
l\lansunın yattığı köseyi seç- turm:ıl:ır, sıkıstırm:ılar yine 
meğe çalıştı. Karnnlıkt:ı üç bir netice vermedi. l\lemduhla 
dört gölge görüyordu. Aceleci dört arkadaşını cez:ı nıünfcri· 
el hareketleri, kımıld:ımal:ır, ' dine kapadılar. Her giin iki 
fısıltı halinde konuşm:ıl:ır, Şa- posta olmak şnrtile, tam iki 
banın dikk:ıtinden kaçm:ıdı. Ko haft:ı durmadan dövdüler. F:ı· 
kuyu da farkedincc meseleyi kat Bico lilfını m:ıhkfıml:ırın 
anl:ıdı. l\lemcluhun, kendisin- :ıgzından bir türlii :ılıııııadılar. 
den sızdırdığı paraları öteki A· Nihayet münferit cezası bitin· 
dem babalarla rakı sofrasında ce koğuşa gönderildiler. 
yemesi, nedense pek gUciine Balcı Bab:ı, Memduhlıı ııte
gitti. Yattığı yerden, usul usul kilerin hareketini hoş görıııll· 
başucundaki kilot p:ıntalonuna yordu. 
uzandı. Cebindeki kliçUk kop· - Zıkkım için dlirzlller. 
ya kalemini :ıldı. Zımb::ılı def- :'ıfapusanenin şerefini bir pa· 
terinden usulca kopardığı kfı· ralık ettiniz. Kursağınıı.ın t:ı· 
ğıda su cümleyi yazdı: sasını biz mi çekeceğiz ülen?. 

· Memduh, dört kl~i ile bera- diye homurdanıyordu. 
ber rakı içiyor. Şimdi bastırır
s:ınız yakalnrsınız.• 

S onra yatağında hareketsiz, 
bekledi. Gece cleniycsi 

g:ırtliyan s:ıb:ılı:ı doğru Uç bu
çukta. çatıdaki saati kuı·:ıc:ık, 
sonr:ı da dördiinc{i koğuşun sa
atine gitmek için beşinci koğu
şun aplcsane penrer('sinin Ö· 
nUnden geçrcekti. Tavanda a· 
yak sesleri duyduğu zam:ın ye· 
rinden kalktı. Takuny:ılarını 
giymeden önce bir defa öksür
dü. Sonra uzun donik, en c i
ni k:ışı) a kasıya aplesc k:ılktı. 
Kafadarların yanından geçer
ken hiç o tarafa b:ıkm:ıdı. Za· 
trn onlar d:ı Ş:ıbanın kalktığı· 
nı görünce ynt:ığın üstüne upu
zun sinmişlerdi. 

Aptes:ınenin pencer('sinde 
biraz bekledi. Sonr:ı tam gardi
yan geçerken kendini göster
meden, k:ıtl:ıdığı kağıdı onun 
:ıyaklarının dibine atıverdi. 

Gardiyan durdu. Penrereye 
b:ıktı. J<'akat kimseyi göreme· 
di. Eğilip kiığıclı :ılllı, uz:ıkl:ış
tı. Şab:ın da tekrar y:ıt:ığın:ı 
büzülerek neticeyi bekledi. 

Öteki k:ıfad:ırl:ır, içki 1\leml
nin en tallı yerine gelnıişler
dl. Fakat dışanda birdenbire, 
bir şangırtıdır koptu. Ilüyük 
kapının kol demiri gürültü ne 
açıldı \'e içeriye tinide 8 • 10 
j:ındarma ile b:ısgardlyan gir
di. 

Kafııd:ırlar, d:ıh:ı y:ıt:ıkl:ınn:ı 
clağılmıya fırs:ıt bul:ım:ıd:ın 

b:ışgardiyan o köşeye doğru se
ğirtti. Elindeki feneri karyola. 
nın :ıltına tuttu. Şişelerle me
zeler sıra sır:ı dizilmişti. Zaten 
Memduh da :ıdaııı:ıkıllı sarhoş
tu. 

s uçlular tekrar koğuş:ı dö-
nünce uzun uzadıya mese

leyi tahkik etti . .Memdu hin nr· 
katln~lannı adam:ıkıllı haşlndı. 
Ama E:ılcı asıl b:ıska 
bit· noktanın üstünde duruyor. 
dıı. Gece vakti yapılan bn~kı· 
nın mutl:ıka bir muhbiri olm:ı
lıydı. Hu d:ı herhalıle kendi a· 
ralarındaydı. Bakı i~te bunu 
bir türHi arccdcnüyordu. 

İki gün sonışturmaclan son
ra bir sabah uyl.."Udnn kalkın· 
ca, kalın bir clgar:ı sardı. Kah
ve fincanını dizinin lislüne n· 
lıp y:ınına öteki ınahkuml:ırı 
topladı. Divıın kurdu. Zaten li· 
tekiler, ağalarının y:ınınd:ı el 
pençe dururlardı. B:ılcı, kah
,·eden gürültülü bir yudum 
çekti. Sonra karşıkl ranz:ıda 
çorabını yam:ıyan Arnavut Şa. 
bana seslendi: 

- Bozacının piçi! .. Şöyle so. 
ktıl bakalım bizden yana .• Azı
cık halleşellm .. 
Şaban , yerinden kalktı. Me· 

raklı, endişeli, korkulu bir ha
li vnrdı. Ezilip bUzlilerek Bal· 
cının yanına geldi. Balcı Baba: 

- Ne korkuyon? dedi. Snna 
bir şey mi ettik? .. fspiyonsıın 
mu dedik?. Ne var ki bunca 
ürkecek?. Sokul, yanaş .. 

Şab:ın, biraz daha yaklaştı. 
Ama elleri, dudakları titriyor
du. Balcı dalın yumuş:ık bir 
sesle ilave elli: 

Gece parolalar \'erildi. Şişe-
le,. a • ı sarkıtıldı. l\lcmduhla G üriillünün üstüne. öteki 
k adarl rı teker teker hcltıya mahki'ıml:ır da uyandı. Daş 

idip eliyorlar, sonra da kim· gardiyan mahkünıl:ıra bir şey 
se e ç ktırmadan çingeM l\[an soylemcden, jandarm:ılara dön 

-Buraya bak Arnımıdun 
oğlu! .. Bu mapusanede gumar 
oynanır. Bu mapusanede esrar 
içilir. Bcı mapusanede ırza ge
çilir. Ru mapusanede adam \"ll· 
rulur. Bu mapus:ıncde galıpe· 
!iğin envayı çeşitli olur. Bu ma
pusanede g:ıba elini, blbuçuk 
g:ıymeve mezada gosan gene 
olur. 1115 veHikin bıı m:ıpusa
nede ispiyonluk olmaa:ı:ın7! .. 
Biz namertliğin çeşidine gatla
nırız. Emme ispiyon gısmın:ı 
ekmek yedirmeyiz. dii: 

urun ~atağının kôşesinde top· 
1 nı~ o l rdı. Bıraz sonra da şi- - Takın ellerine kelepçeyi, 

'e n mantarları usulca çı- dedi. 
k r ıldı. Bardaklar, derin haz- Sonra d:ı şiseler. t:ıb:ıklar te
l:ır i inde havaya kaldırıldı. ker tç~r:ı ko~uşun dışına ta· 
Ke k n b r anason kokusu ko- şındı. 'RY)a tarın beşi de tek· 
ğu un içine ya) ılmıya başladı. meler, küfürler arasında dı~:ı-

Darb:ıtta epe) cc para kaptı· rı çıkarıldı. Demir kapı tekrar 
ran \ n:ıvul Şaban, birkaç gürültü ile k:ıp:ındı. 
gundılr Memduhun etrafında Öteki mahkumlar hiç bir ~ey 
dola arak onu tekrar kumara bilmiyorl:ırdı. Uyku ser~emliği 
oturtmak istemiş, ama Mem- içinde, herkes birbirinin y!izli· 
duh kazandığı paranın tadını 11e bakıyordu. Koğuşun ağası 
çıkarm:ıdan tekrar kumara o· Rakıb:ıba ela uyanmıs. me· 
turmamaya karar vermişti. Şa rakla gözlerini etrafta dolaştı. 
ban Unlerdenberi küplere bi· rıyordu. Yalnız Arnavut Şaban 
ni) ordu. O gece de bUtlin lS· battaniyesini iyice b:ışına çek
rarlarına rağmen Memduhla mis. horlnma numarası yapı. 
oyun oynayamayınca, ona bu yordu. Balcı, gök gilrültilsüne 
par yı rahat yedirmemiye ka· benzer sesile: 
rar \ermişti. GUndüzdenberi - Ne oldu Olen! Söyleseney-
gitl.den zliy o yapılan haı.ır· niz!. diye bağırdı. -

.. Balcı burnund:ın soluyordu. 
Olekilerin baslan da önlerine 
diişmliştü. Kah\·eslnden bir 
yudum daha çekti. Arnavut 
Ş:ıb:ın tek kelime söyliyemiyor 
du. Hakı içtikleri için dayak 
yiyenler de, nıılcının iki tara
fında, diıv:ıcı yerinde duruyor
lardı. 

Balcı, çubuğundan derin bir 
nefes çekti: 

- İkindi n:ıma1Jna gadar sa· 
n:ı müsaade .. ~Itidal:ıanı hazır 

et. Diycan ıarı top:ırla. Garşı. 
ma gel. Son söziinU söyle. Ga· 
rar vericam. Hadi defol, na· 
mussuzıın toz pembesi .. Baldırı 
bır meclt etmez it.. 

(Bu ya1ının sonu, ııer· 

sembe günkü sayımız· 
da ~ a,rınlan ocak). 

UVAR KAG-ITLARI 
DERORASYO~TfvfAGAZASI 
BE YO GLU~ 3 53 ;:;1 TEL.,.40J_45 

«KONSOLOS» OPERASININ ANKARA'DA 

OYNANMASI MÜNASEBETİYLE 

Gian N Carlo Menotti 
- Sanatı ve eseri -

Yazan : FiKRi ÇIÇEKO(';LU 
o c\'lCt Operası, kurufolıberi, 

.l\lozarl, Bccthovcn ve (Veris
te) lcrden operalar s:ıhneye koy. 
<!u. Son yıllarda hususiyle (Ve
riste) eserlere fazlaca değer ver 
di. Mascagni, Lroncav:ıllo ve he
le Puccini'yi repertu:ırından ek
sik etmedi. Devlet Operası bu 
glinlerde yepyeni bir opera ~:ılı
neye koymıış bıılıınuyor: Carlo 
l\fenotti'nin •Konsolos• u. :\l<'m
IC'kctimizde tanınmamıs olan bes
teciyi ve e~erini bu vesi le ile O· 

lmrııcularımız:ı tanıtmak yerin
de ola<':ıktır. 

Gi:ın - Carlo Menotti yakın 1.:ı
mnn:ı knd:ır aılı s:ını belirsiz bir 
be teciydi. Yahut daha doğrusu 
onun değerini bilenler y:ılnıı ya
kınları, biı k:ıç müzisyf'nle, eşi 
dostuydu. Sanatkfır; ·::'ılcdium.
ve •Konsolos• adlı iki eseriyle 
sanat sahasında, tfıbir c:ıizse, bir 
bomb:ı gibi patladı. O giin bu 
gün Mrnotti bu iki operasiyle 
şö~rete kavuşmuş bulunuyor. 

Ismlnden ele anla~ılacağı gibi 
l\IcnotU italy:ın SO)'ltnd:ındır. 'l':ıh 
siline İlalyada başlamış, f:ık:ıt 
musikinin daha yiiksek lı:ı!>:ım:ık 
larını Philndelfi:ı'd:ı t:ımaml:ınıış 
tır. Desteci çok zeki, geniş kiil
tOrlil, pek zarif ve fcvkal5dc lı:ıs 
sas bir insandır. Yuk:ırıda ba
his mevzuu rtiğiınlz iki lirik sah 
ne eserinin libreltol:ırını kendi
si yazını5tır. Çok defa eserleri
ni bizz:ıt s:ıhııeye koyar; ve böy
lece opcr:ıl:ırına gtrekli lıütün
lüğ!I ve kudreti sağlar: ·Konso
los• \'e •Mediıım• gibi kendi ne
vinde birer şalıeS<'r olduğu mu
siki münekkitlerince teslim edi
len bu yepyeni operal:ırdaki mil 
kemmelliği temin eden de g:ıli
ba budur. 

içinde lıulundutrumuz su yir
minci yiizyılın ilk yarısı, iki lıti· 
yük lirik eserin doğduğunu gür
rnlişlür, dense h:ıla olm:ız. nıı 
iki eser Debııssy'nin • Pelle:ıs ve 
l\lclisancle• ile, Alban Ilerıfin 
• Wozzecko idir. GUnümiizün mii 
zisycnleri bunlara l\lenotti'nin 
•Konsolos• unu da ilave cdivor
l:ır. Muslklşin:ıslnrın en Fr:ı~sızı 
ohm Dclıussy; artık tekamül ese
ri güsteremiyen, yeni bir ilerle
me kaydedemiyen musikiye ve 
hususiyle tiyatro formuna • Pel
le:ıs • la k:ıl'i şeklini vermişti. Gi 
an • C:ırlo Menotti lirik t:ırz:ı ve
ni bir ilham, yeni bir hız getir
miştir. Açtığı yol \'C çığır eserin 
k:ılıbında ve şeklinde değil, ge
tirdiği yeni anlayışta ve yeni i
f:ıdededir. 

Besterı:ıı!l Telefon• adlı bir 
perdelik kısa operası Pariste sah 
neye konduğu vakit müzikolog 
re muharrir ~f:ırc Pincherle hak
lı olar:ık şöyle demisti: ·Carlo 
Menotti'nin italyanizmi, sanıldı
ğı gibi rnoo yıllarının <Verisme) 
ini andıran bir sanat değildir. 
Onun musikisi on seki7.inci yüz
yılın İnterınezzo'lnrına can veren 
s:ınata dayanır. O, bu musikiyi 
yas:ıdığ ı mı7. devrin ic:ı plıa rına gö 
re yoğurmuş ve şekil vermiştir. 
O k:ıd:ır ki, Pergolesi, Galuppi 
\'C Cim:ıros:ı bugün trkr:ır dün
y:ıy:ı gC'ls<'lrrdi, bu bestecinin mu 
sikisiııde sanatlarının devam et
tiı'.:iııi ııöriip tanırl:ırdı.• 

Kilçlik y:ışıncl:ınheri İtalyan o
pcr:ısının vok:ılizlf'ri içinde bü
yür olan Mcnolli, hiç şüphe 
\'O ~ ilci canto) nun tc irinden 
kurtıılamıy:ıcaklı. Fak:ıt besteci
nin Amf'rik:ıda yaşama.~ı. haya
linde başka efsanelerin ufukla
rını :ıçmıs \'e onu, t:ımamiyle ken 
dine mal elliği :ıpayrı bir görüş 
t:ır2ın:ı :ılışt ı rınıştır. 

~Teııottl'nin gckc<'kte lirik mu 
siki mektebinin başınd:ı yer ala
cağına inan:ınlar günden güne 
çoğa l ıyor. llu selıcple onun lirik 
musikisi iizcrinde ısrarla durduk. 
F:ıkat bestrcinin !'ahne rserlcri 
('Ok defa onun değerli bir scn
lonist olduğunu unutturuyor. :\le 
notti'nin hemen şöyle aklınıza 
geliv<'ren senfonik eserleri ara
sında piyano konçertosunu, Schıı 
mann'ın bir teması üzerine pi
yano variy:ısyonlıırını, piyano ve 
yaylı sazlar i~-in yazdığı Pasto
r:ılc'i s:ıy:ıbilirİ7., 

Piy:ıno konçerto~u plfığ:ı alın· 
mıştır. Modern bir eser... ncr
rak bir musiki. .. Açık ve sami
mi tem:ılnr ... Mcnolli musiki v:ı
mı bakımıncl:ın kliisik olmakla 
beraber nrnıoııi buhı şlnrında cü 
rrllidir. F:ıkat bu veni konblne-ı 
zonl:ır Ü) le miikemmellikle ve us 
t:ıca lşlcnın iştir ki, :ıslli kula~ı 
incitmez. Son yıllarda hususiyle 
iki oper:ısiyle parlay:ın Carlo .!\le 
notti'yc şlmdiılen yeni İtalyan 
musiki mektebinin b:ışt:ı gelen 
mUmes illerinden birisi nazariy
le b:ıkılmakl:ıdır. 

Devlet oper:ısı geçen yıllarda 
repertu:ırınd:ıki eserlerden bazı
larını şehrimizde de sahneye koy 
muştu. Memleketimiz için mil
him bir yenilik olduğuna inan
dığımız Menolti'nin • Konsolos• 
operasını dıı İst:ınbul sanatsever 
lerine t:ııııtmasını opcramızdan 
rica eıleriz. 

:\ft> notti (oı tnıl:ı Jıcy:ı1 gümll'kli) •Konçolos• un Nt>w \'ork't:ıki 
pronıl:ın esnasmd:ı, artistlere bir s:ılınt>nin ııasıl oyırnnaca

tını Jıiuat 17alı f'tliyor. 

* Al.KAZAll. - l;erıanın l41rl. 
l( ar r:omcro - Turltte), * AR - ,\nılan 1'arun (D. ı.a• 

mour) * AT!,,\S - Ars'3n Yilrclcll llab· 
L011 ( ıı ""'Art Granrcr). * ı~cı - Kını Tuf (Titrle Fil· 
mi). 

* 1rF.K - ı:ıon Konun. * J •• \l.F. - Kd Tuğ (Cenı;Jı 
llnnn dn r tnrllıT 'rürk lilmi). * MEi.El\: - Aaka \'eda (V. lohn 

ıon .-1>. Mo Gulrc). * SLTllER - Crrano de ncrı:erao 
(Jo o Frrrtr). * T~K!:tM - 1'ızıl Tuıt. * nı.oız - Cınderella (Walt Dıs 
nr) J. 

l TİYATROLAR 

* $1.tılr. DRAM Tl\',\'TROSU -
\"ı\11$1 KIZ (l.a Saıınre) Yazanı j , 

Anounh - TEL. 42157. * SEHIR KO)H:1>t Tl1.\Tnosu
Alll"IJCDU (Arseulc and 01 l Lace) 

Tl.I.: 40i09. 

Gece!~ :ıı de, raı~r ma· 
t lno ı ır;.:ıo da. Dram'da l'aıartcsf, 
Komrdı'do Salı ıem~ll roktur. * ı;:r.ıılr. TİYATROSU E)!İNÖNO 
Ilİıl,CMO - C'E:-JnER. \'aıan: s. l>la 

3 l'trtl•. 

1 KONGRELER 

---------------------' * T>. J'. !lolıu.ı .... ,. {)(ft~ının rıl· 

!ık J.:onrr••I !?I, 1::. !il~:? ı;unli ual 
ıo ıla l.&l•ll Cltrkııalu ulonunda :r•· 
ııılmı,, konlT<! lıa•kanlılhna ı:ıadl nn· 
dur, katlplıJ,;lrre do ~·mın Ali El trı 
Ya $rmll T>tmlr•lll aecllmi,l•rdir. fl•e 
ltlu~ kurula, oralhn lrklif urakalann• 
dan buıluını tudlk t!memr•lnden do· 
la>'l tenkl•I• maruı J.:almı~lır. 

Oralı: idare t..-urulu !aalir•t ,.. mali 
raporları okıınmas YO llh!akla kabnl 
tdilM•k ı.tlAharo ıotlmlnc r•dlmls. 
111.!!nlf ne irr.rıdf' r•ni ldarr kuruluna 
İhsan l:'nrlrnt, ı.nırı .\tırıoih1, ~ırrı 

l:Jrln, Ahm•t C'alcır, Tarımt F.rnn•knn 
,.., Durak d•lenlıklori'le dr 1h,an Kor 
kul, Faııl nndur Jıol!an r,.,or, J,tııtl 

~lırıoilu, c.,.t 
0

J\rruil, l!Umtaz no~ 
cıur, Z•kl K ıtukaH•· 't'u•rnt ErreM· 
kon, Xrrall llayln, Molılih İnce, ı;,.,. 
rı F.lrln, !\•rlA noıınr, Alım•t Çakır, 

Du\'lıan ,\)imi, )leli ha Alıcıntln , Nu· 
rlıo naılu, İuct F.yO~tla, 'Tovfık 
fırı an, .\lparaluı AHot. ?\!hat Funtla, 

urbam. l'er., C. erini, Pazar ı:eo :ıı Tallı '·•nt•J", },kr•'1l llrrbn,. llhe· 
do, Pazar mat. 15 30 da. rln Xalm, • 'ecmlr• Baltacı n °:Mehmet * Kt Ct K SAH~E - O~ BU· Sann aetilmlılerdlr. 

:1: OK YARAMAZ - Yaıan: ..\, Bunılau ıon•a da •erbe t dılekluı 
Chrlltlı • Çarıambadan baah her ı;ttılml; ,., b11Ahare otalc ıorafLUdau 

recı 21.U il • Cuma ,., Pazar Ma• oca:ın ful >tt!nl u ıosral rudımını 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

Sevdiklerim 
_,_ 

Kafamın içinde bütün hatı
ralar hercümerç halinde. Bun
ları ~ıraya koyup da tarih ve 
devrelere aj ırmak o kadar güç 
ki.. 

Şimdi birdenbire aklıma kü· 
çük kardeşim Şerafettinin dog
duğu z:ıman geldi. Beş yaşında 
bir çocuk çok şey halırlıyamaı 

belki ... Fakat ben Şerafcttinin 
dünyaya geldiği günkü sevin· 
cimi pek güzel hatırlıyorum. 

Çünkü o gün bana bir çok 
oyunc:ıkl:ır hediye edilmiş 
b:ına: •Bak s:ı n a bunları 
kardeşin getirdi.:. denilmişti. 

Ben de ona inanmıştım. Şcra· 
!eltin ile aramızda beş yaş 

fark olduğu halde onu kendime 
:ıkran bir kardeı; gibi değil 
dE', bir anne gibi severdim. 
Doğduğu wman çok küçük ol· 
mama rağmen, onu hiç kıs
kanmadım. Derin bir §efkatle 
ı:arı~ık olan bu sevgim daima 
içimde aynı harareti muhafaza 
etmiştü. 

:'\lemleketten aynlıncaya k;ı· 
d:ır k:ırdeşimle hep beraber 
dik. Bir müddet P:ırisle de be. 
raber yaşad ık. Ondan sonra o 
Suriycye ı:itti. Dokuz sene ken· 
disini görmedim. nu bana çok 
acı ve güç a,ıeldi. Nihayet has
rete dayanamıyarak, ben Nice
le iken bana misafir geldi. 
Tekrar buluşmak ve görüşmek 
ikimizi de çok sevindirdi. Bir 
daha ayrılnbileccğimizi düşilne· 
miyorduk. Fakat bir takım se· 
bepler yüzünden dönmeğe ve 

Suriyeye yerleşmeğe mecbur 
oldu. Benim yanımda ancak bir 
sene kalabilmişti. Kendisini 
bekliyen zevcesinin ve kızının 
~anına döndü. On dokuz sene
dir kardeşimi 1:örmedim. Fa· 
kat sevgimiı bu ayrılıktan mü· 
tce~sir olmamıştır. ,\yni hara. 
reli \'e snmimiyeti muhafaza 
ediyor. 

Memleketten ayrı yasamağa 
mecbur kaldığım hu uzun se· 
nE'ler zarfında çok defa geç· 
miş gi.inlerl hatırlamı~. bi.itün 
aile efradımı tek tek andığım, 
yadettiğim olmuştur. Fakat bu 
J?ece her nedense hepsi, diri
leri ve ölüleri birer birer kar. 
~ımda bir geçit resmi yapıyor· 
lar ve kendilerini ya .sevgi ve
ya rahmetle bir kere daha yll
detmcmi adeta istiyorlar. 
Ağabeyim Abdülhalimi de 

Şcra!ettin kadar sevdi~imi söy
lemiştim. Onları birbirlerinden 
ayırt edemezdim. Kardesim Ab· 
dülhalim ile uzun seneler gur
bette beraberdik, Krndisi bir 
Siroz hastalığından vefat etti. 
Onun öldüğü a,ıün eve döner
ken amcam Sultan Vahidctti· 
nin de San Remoda vefat et-

• 

I\"adye Emer pa§:ının babası Süle.)'man efendi 

miı; olduğunu öğrendim. İki 
acı birden geldi. Iki sevdiğim 
insanı ayni günde kaybetmiş
ti.ıh. 

Zavallı kardeşim zevcesiyle 
iki çocuğunu öksUı bırakarak, 
çok genç yasta, henllz otuz üç 
yaşında ıken, ha) ata gozlerini 
kapamıştı. Kardesım AbdUlha· 
lim memleketini çok seven, ce
sur hır askerdi. 

Balkan muharebesine gönlil. 
1ü olaı·ak iştirak etmişli. Bir 
müddet dövıiştükten sonra ya 
ralanarak geri gelmişti. Ana· 
dolu hareketinin bnslangıcınd:ı 
birçok arkadaşlarına yardım 
ederek onların Anadolııya r:eç 
melerine hizmet etmlşt~r. Ölü 
mlindeıı sonra Pariste ve isviç· 
rede bulunan birçok \•atandas· 

lar bana ve yengeme gelerek, 
sevgili bir arkadaş kaybetmiş 
olduklarını söylediler ve ağla· 
dılar. Kardeşimin böyle ,&c•;i· 
lip bu tarzda anılması benim 
için büyük bir teselli olmuş
tur. 

Ne gariptir! Büyifk babam 
Sultan AbdUlmecidi hiç tanı· 
madığım halde onunla yaşa· 
mış gibi sayar ve severdim. 
Büylik babam, daha babam liç 
aylık iken vefat etmişti. Ona 
ait olan hAtır:ıları ve menkıbe· 
lerl; o zamandan kalma aba
l arı karşıma oturtarak dinle· 
mesini çok seyerılim. Evimizin 
duvarında asılı duran büylik 
rağlı boya re~mine hep durur 
durur bakardım. 

(Arkası ,·ar) 

1 SiNEMA TENKiTLERi 1 

Son Aşka 

Korsan 
cLast of the buccaneers·' 

Rejisör: J,ew J,anılus - Oy· 
nayanlar : P aul Jlenrelcl, J ack 
Oakle, Karen Boolh. l\t ary 
Ancterson - Colum6ia -
Renkli. 

J ean Larfite üzerine elbette 

Ruth Roman 

ı•İııvitationo Hej isör: c. 
Rcinlıartd. 0 ) na) aııhıı: Do
rothy !\le Gııin•. ıt uth Ro· 
ıııan. \'an John~on. ı.ou lıı 
Ca llıern. - l\letro - Golllwyn 
- 1\l aycr. -

H asta bir kadın. Hasta fıır 
mevzu. Hasta bir isleni5. 

Bu film bizim memleketimizde 

Ve a 
vasat sinema seyircisinin vhls
sı. diye isimlendirdiği filmler
dendır. Haddizatında her insa· 
nın içindeki mes'ut olma arzu
sundan pek hususi ~artlar için· 
de; pek sulu gözlü bir hareket 
noktasından yola çıkılarak tat· 
sız tııı:suz bir film yapılmış. 
Dorothy :ık Cuirc, Hollywo· 
ocl'ıın ~karaktern artisti dtye 
mc:hıır ettiği yıldızlardan biri
si olduğu için fılmin bUtün yll· 
kUnii üzerine almış. Aras,ra 
cidden seyirci üzerinde bir lıb· 
kimlyet kurabiliyor. Ne var ki, 
senaryonun pek karıpık bir 
dantela gibi örulmüş olması ,.e 

bir sürü teferruatın ikide bir 
araya girmesi, Dorothy l\Ic Cu· 

lre'in gayesini de eritiyor. Ruth 

Homan, rollinUn artisti değil
dir. Van Johnson'a gelince, bıı 
yıldıza, dram 'Jynatmaktaki sır
rı anlıyamıyoruz. t\e sesi, ne 
çehresi, ne de tavırları hu işe 

musait. Filmin s:ıhneye konu· 
l uşunda bir ,filme alınmıı; tı· 

yatron ha\'ası \'e durgunluğu 

da sezilmektedir. 

dört başı mamur bir cKor-
5an !ilmiD yapılabilirdi. iddia
cı şahsiyeti, cntrlkncılığı, cesa
reti ve haydutluğu bir senaryo 
yazarına ilgi çekici ~eyler ilham 
edebilecek bollukta ve zengin
liktedir. Fakat, bu filmde, re
Jısor \'e sen:ıryo yazarı Jcan 
Laffile'i sadece hareket nokta
sı ittihaz ederek Hollywood'un 
an'a'nevi kors:ın filmleri seri· 
ı-ine onlardan ne daha İ\'i ve 
daha kölii olmıyacak bir 'yeni· 
sini ilave etmeyi kararlaş· 
tırmı~lar. Bu da netice itibariy
le onları LaHite'in şahsiyetıni 
ve maceralarmı standartlaştır· 
mağa götürmüs. Bu filmdeki 
Lafütesahldeı: yaşamış on 
korsan değil de, Sabatini'nin 
bir kahramanı yahut herhangi 
bir ;e:ıa.')'Ocunuıı hayalettiği 
bir haydut da olabilirdi. Bu 
takdirde hic bir şey değişmez· 
di. Yine korsanı bir çok kadın
lar ~everdi. Yine kılıçlar çeki· 
l ir; gemiler bru;ılırdı. Ve filmin 
sonunda her şey tatlıya bağla· 

nırdı. 

«Yavuz Sultan Selim Ağhyor» bitti 

Bu böyle olunca, Paul Hen· 
reid'dcn de Cazla bir şey bek· 
liyemeyiz. Otuz kı s ı mlık bir 
macera Cilmindeyınis gibi oy
nuyor. Renklere gelince; renk 
unsuruyla fevkarndelikler ya
pılabilecek bir de\'ir ve korsan 
filminde onları bu derece gcli· 
şi gUzcl kullanmı§ olmaları, in. 
sanı vaşırtıyor. 

Attila İLHAN 

İkinci dUnva harbi içinde ki· 
tapçılığımızı saran bir ter

cüme merakı vardı. Çok fay· 
dalı olabllecek iken, her şuur
suz i~de olduğu gibi, bir mUd· 
det sonra sönUvcrcn bu hare
ketle, hazan :ıyni kitabın 4 • 5 
tcrclimesi birden çıkardı. Sim· 
di de hu merakı filimciliğiınıı· 
ele görUyoruz. Ayni casusluk 
mevzuumııı cifler çifter senar· 
yosu hazırlanıyor, arni tarihi 
mevzu ayni mevsimde iki ayrı 

firma tarafından çevriliyor. Bu 

nun en yeni bir örneğini, Lft. 
lecilcrin yakında piyasaya çı· 

karaeağı e:Yavuz Sultan Selim 

Ağlıyor• filminde göreceğiz. 
•Yavuz Sultan Selim• in bi· 

rincisınden ağzımızın payını al
dık. İkincisini merak ve endi· 
~e ile bekliyoruz. Söylendiğine 
göre t.Yavuz Sultan Selim Ağ· 
lı) orn için çok para sarfedil· 
mis, tarihi \'akalara sadakat 
hususunda büylik bir titizlik 
gösterilmiş, perde \'e sahne 
arlistlerimlı,n pek çoğuna da 
irili ufaklı roller verilmis. Sa· 
dece merak \'e temenni celi-
yoruz: 

•Yavuz Sultan 
h)ora, insaallah 
rnu§tur. 

Selim 
bir. film 

Ağ· 
ol· 

B. A. 

' 
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iRTiCAA KARŞI SAVAŞ 

g 
İfehir' de· çıkan bir 
zefenin yazdıkları 

VATAN 
Gazetesine 
Cevap: 
< Malatyada vurulan Ahmet 
< Emin'in Vatan gazetesi· 

rıin 3 ralık 952 tarihli nüsha-
sında irtica ile savaş başlıklı 
~Utunda aleyhimizde yaz.ılmııı 
bir yazı çıktı. lliz.im 28 Kasım 
952 tarihli Demokrat Hamlc'de 
imzamızla çıkan MATBUAT i· 
simli yazımızı dcrceden \'C aley
himizde en ağır isnatlarda bu· 
lıınan mahut adamların gazete. 
tine cevap \'erelim. 

1 
Eskişehlr'de ·Demokrat Hamle• adlı bir gaıete çıkmaktadır. 
Bu ı;utunlarda, irtica 5ebckesinln saçtığı zehire numune ola. 
rak, muhtelif irtica yayınlanndan iktibas ettiğimiz yazılar me
yanında, bu ga1eteden de bir )aıı neşretmMik. Bunun üzeri· 
ne meğer ·Demokrat Hamle• 7 aralık 1952 tarihli saJısında 
bize uzun, urun cevaplar \ermis. Bundan düne kadar habe
rimiz olmamı~tı. \'e eğrr Eskişehirli bir okuyucumuz gazete
nin bir sayısını, bir mektupla birlikte, matbaamıza gonder
mek zahmetine katıanmasaydı, Jİne de haberimb olmıyacaktı. 
Bahis me\'Zııu yazıları, bu ütunu hazırlıyanlar bugüne kadar 
görmedikleri gibi, mil)onlarca Türk utanda~ı da lhtlmal 
görmemiş, duymamı~. okumamı~tır. 

1'1emlekcli bölge bölge ıehirlemek, inkılapları yok etmek 
\'e \"atanı bir •br~inci kol• halinde içinden yıkm, duşmanla
rıın11a tesliın etınek maksadh'le, propaganda faaliyetine glrl
§enlerin ınaskesini dü~urmek için en müessir çare, bunları 
umumi efkara alenen tf! bir etmektir. 

A la tas\·ip etmediğimiz Ma· 
lat)acla Ahmet Emin Yalman'ı:ı 
vurulma51 h!idiscsi ile VATAN 
gazete i içinde sakladığı blitıin 
hıncını almak için günlerdir 
t;cr tarafa saldım or. Biri bir 
ha kasının kuyruğuna basar. 
ku)Tuğuna basılan can acısile 
Yalnız b sana değil, basanın 
etrafındakilere \"e hattfl daha 
uzakta olanlara bağırır. kiifrc
der, saldırır. f şte bu vazjyette 
olanların bUtUn iftira ve Isn 1 t.
larını nefretle kendilerine iade: 
ederiz. Bizim matbuatın \'C bu 
ıneyanda gazetelerin içyCizl.-ıri
lti gösteren perdeyi biraz ara· 

•Demokrat Hamle• gazrte!llnde çıkan •Cevap• ı aynen ve 
diğer bir yazı ile bir manıuıneyi de yer lmkanlanmmn mıi
saade ettiği ni br.tte ·İrtiraa Karı.ı Snaş• sütunlarına geçir-
mekte faHta ı:öriiyonıı. 

,. 
« L 

Yine ·Demokrat Hamle• gazetesinin 7 Aralık 1952 sayısında 
BİZİ VE GAZETEMİZİ l\IOSKOF EMLLERİNE ALET 

ŞEKLİI\'DE GÖSTEREN Ahmet Emin Yalman'a YAI,MAN· 
NAME• ba lıklı ga)et uzun bir manzume nesredilmi~tir. 
Başında •lltılliyet \'e mukaddesatına candan bağlı bulunan 
Türk Gençlifine ithaf olunur• ibaresi bulunan bu manzume· 
den bazı örnekleri aynen aşağıya alıyoruz: 

* .şunun, bunun önünde gelip her an dize o, 
J,anetllk (Vatan) ını tercih eder bize o! .. 
(Allah) a yüı çellrlp CPara) ya tapan odur, 
lllli nirllğimlze suikast yapan odur! .. 

Her ıerresl dinine garez olmuı., kin olmu!'!, 
S'\)ısız mel'anr.tler ruhuna perçin olmus. 
Kiıh muhalif kesilir, klilı olur bir mu\•arık! .• 
Ka) detmi.) or tarihler böyle müfsit münafık! 

* Nursuz. )Üzü karadır. iman!>ız kalbi kara, 
\çıyor her y:ıı.ısı baltrımııa bir yara! .• 
Ne kadar da bol imis (Yalan) ı, <İftira) sı? 
Dinmedi kırk dört ~ ıldır bir türlü ihtirası! 

Fitne çıkarmak için yaratmış onu Çalap ( ) 
Iler taraJ..1a bezi \ar, çelirir bin bir dolap! .• 
Akıl ermrz isine, yolıla ıdır şeytanın, 

Dememişler bo~un:ı: <Satıcısı Yatanın)! .. 

Gr.clrmck emeliyle a(!11mıza bir gün gem, ' 
Yerli, ,·ersiz dalma drtiC'a) dan vurur dem! .. 
(Laiklik) ta~hyıırak bu CİnkılAp '\'obaıı), 
Aramızda <İkilik) yaratır 1ıl'17.1, b~n! .. 

* Kan ailarken milletin bnr.ım yııpan oydu dün 
Uarlm-i i metine sokulan odur bugıin, 

<KAr Hane> sinde (AlTat pazarı) açan odur. 
Yurduna (.Ahltıksızlık) tohumu saçan odur! .. 

So)up Türk kıtlarını mübarek Ramazan'da, 
Cl\'nmus) u faz.la ı:örcn odur kııda kııanda? .. 
(Aile) binamm odur l ıkmak isi iyen. 
Odur sana <Mürteci), (ŞutıCTiıız kitle> diyen! .. 

1(. 

Düşiin yaptıklarını, mlirlye diinüp blraı, 
Eksik olsun - ne rıı..ar? bir tahrlkl'i dıiıenbaı':', 
Olursa mur:ıdın'I bir ı:iin hu cıfıt nail, 
Hükmedecek demekllr: sana Beni İsrail!. 

Jl\e ha)at hakkı \ardır bu vurtta ne siiı! 
Dikkat et uyanık ol, açtırma sakın hiç göıl. 
SPnden, henden ustündür onra bir Rum, Ermeni; 
İsti)or bütün millet ona bir ders ,·ermeni!. 

Esk"isehlr 11 Haziran 952 
Faılıo.ı:Ju Cemal Oğuz Öcal 

-o-
NOT - Hüseyin Üzmez ve daha onun gibi niceleri düne 

kadar işte bu şekilde kışkırtılmış, Malatya suikastına yol açan 
korkunç zihniyet i11te böyle yaratılmıştı. Ve suikast hAdisesi
nin butıln memlekette u •andırdıl!ı büyük nefrete rağmen, 
irtica gazeteleri, Cumhuriyet ,.e İnkılftp Türkiyesinde, ııaşı. 
lacak bir so ukkanlılıkla bu gibi ne~riyata pen·ası1ca de,·am 
etmektedirler. 

RE HİTAP>> 
•• 

<< KU 
Ay0ı gazetenin aynı sayısında 

~VUkat Abdilrrahman Şeref I.AÇ 
ltızaiı yazıdan da i~te birkaç ör· 
tı«ık: 

•Allahsızla imansızla, dlnsizle, 
llıiinafıkla, ı;oysuzla hulba top. 
)'ekiın te bir kelime ile küfürle 
:tık konu manın zamanı gelmiş 
ı_r. İşte konusu~onıı ,.e küfre-
dıl·oruz ki: 

1 
Sen, bilerek, diişünerck karat· 

1 'e &istemli olarak senl'ler \"e 
~~lrrdcnbcrl Türkün ruhu, kii
·li üzıi ınukadılc alı ,.e imam ile 
ltıUc:ıılcle ehııt'lıtcsln. 

* Senin dinle, İslamla bu kadar 
Q•iı.u .. le horkun~ muradelene 
~ağnıcn hal 'e şıinının, ikbalinin 
"hdebeslne de aldanmn·onız. 
tnsının dm·amına, mürad;lende 

kuclretlnc de hayret etmlyo. 
l'\ız. Çunkıi lllemlerin Rabbı, sa. 
~a blldigi \e dilediği gibi müh
~t \Crml tir de ondan. Biz buna 
anı)onıı. 

* Uğraşacağımız f PY 9udur: Tür 
kun dinine imanını mukaddesa
tına karşı yaptığın ışikAr ,.e hı
yisız taamızlanna m4ni olmak, 
r.enin tahkir, tel) lf ve tehdltle
rini bertaraf etmek.• 

* Ve yazı bu minval ilzere de-
\'am ettikten; türlU çir?:ln, yer
siz ve asılsız isnatlara garip mu 
galatalara yer verdikten sonra 
şu pek mAnidAr sözlerle sona e
riyor: 

·Zira A7l'alt gibi tepende
yirı! \'e bil ki, seni mutlaka fm. 
ita ederPfi1 \e Ceıa Kanunundan 
ba~ka bir ı;llaha da lhtlyarımıı 
voktur?• 
• NOT - ·Demokrat Hamle• ga 
zetesinin bu neşriyatından bizle
ri haberdar eden ve bize. bunla. 
n umumi efkAra duyurmak fır
satını ,·eren Eskişehirli okuyu. 
cumuza teşekkür edcriı. 

hudi \'e Masonlara alet olduk· 
!arını belirttiğimiz yaıımızdaki 
satırlara içcrlıyenler diyorlar 
ki: d\loskof em~eryalizminin 
Türkiyede gizliden gizliye kÖ· 
rUklediği irtica hareketi, :\ta· 
latya suikasdiyle tam bir vuzuh 
kazandıktan sonra, artık mcm· 
!Pket bütününü temelinden te:ı 
dit eden bu harekete karşı bıi 
tiln milletçe her zamandan da
ha uyanık olmak zarureti dl! 
belirmiştir.• 

Onların irtica dedikleri kork 
tukları milletin 150 senedenbe· 
ri .'.\fason • YaPudiliğin alçak 
ve sinsice tertip edilmiş tesir· 
!erinden inayeti Rabbani ile 
kurtulup dininin emrettiği yola 
dönmesidir. ~hson zehlrlnin 
uyutucu tesirini yok etmek için 
ç:ılışanlara mürteci diyorlar. 
l\fo·kof Emperyalizminin irti· 
raı körlikledB!i iddiası ise her· 
kesi kendi gibi sananların if. 
lirasından başka bir şey değil· 
dir. Onların mürteci derlikleri 
hakiki dindarların Tiirklyeyl 
:'ıfoskof Emperyali7.mini kurak 
lıyacak hale getirme~e çalıştık 
ları ise şeni ve rezilAne bilh· 
tandır. İslamiyetin en büyUk 
dü~manı Masonluk \'e komu. 
TJizmdir. Hakiki MüsHiman O· 
lan sfilkanı temiz Tiirklerln 
Uıson ,.e komünist olmasına 
asla ihtimal yoktur. Mason o 
!anlarla 33 üncü dereceden bi· 
rer farmason olan Alman Ya· 
hudisl Karl Marks ve Engelsin 
menfur ideolojisi komUnlıme 
saplananlar bu memleketin 
müslüman evlatları değil. so· 
yu sopu, kanı bozuk cibilliyet· 
sizlerle, dönmeler, dejenere ol 
mus biçarelerdir. Ru memleke 
te en büyük düşman olan ko· 
miinizme \'e komünistlere, Na . 
zım Hikmet gibi ~oysuz, nan· 

kör, alçak bir komünistin arre 
dılmesini istlyenlerc affedil· 
dikten ,.e Rusyaya kaçtıktan 
sonra mütees~ir ve pişman ol· 
madıklarını utanmadan. sıkıl· 
m

0

adan ifade edenlere MüslU· 
man • Tilrkler asla müsamaha 
edemezler. 

Evvelce yazdığımız :'.\latbuat 
ba~lıklı yazıda belirttiğimiz gi. 
bi dinimizin \'e dindar halkı· 
mıun hareketlerini lrtka ola
rak va~ıflandıranlar mllslilmnn 
ve dindar olmadıklarına göre 
masondur. komünisttir, Allah· 
sız • din~izdir. Gazetelerinde, 
mecmualarında yazı ve karlkn
türlerle, dinimiz \'e din adam· 
Iarımızla onların miibarek li
basları ile daima i~tihza eder· 
!er, Allahı, Peygamberi, f slA
miyeti, Kur'anı inkAr r.den o 
soysuz münafıklar :\ICIN bir 
papazla elbisesini. di~er elin 
saliki ruhanileri \'e kıyafetle· 
rinl böyle tahkir, tezyif edemi· 
) orlar? Çünkü onlar yalnız İs· 
lamiyetln ve Müslümanların 
düşmanıdırlar. Ye onun için 
bu \'atan topraklarının öz ev· 
lAdları hrJcikt :M!islüman • 
Türklerin dine sarılışlarına SU· 
yun ötesinden olan dinsiz, ma· 
son Ye dönmeler irtica diyor· 
!ar, mürteci dediklerini kara 
yılan olarak \'asıflandırıyorl:ır 
ve kara yılanın hcl kemiğini kı· 
racakl:ırını söylüyorlar. 

F.:yyy, dinsiz nıilnafı\iar, mil 
lele v~ memlekete zehir saçan 
asıl öldürülme.si gereken yıla· 
nın kimler olduğunu '1lllllet bl· 
liyor ve zaman gelecek mllll• 

yet \'e mukaddesat düşmanla
rının hepsi de yok edilecekler. 
clir. Biz öyle l\hılatyada oldu· 
ğu gibi tabanca zoru ile yap· 
mıyacağız bıı işi. SilAhımız yal
nız ,.e Yalnız dinimiz olan tsıa. 
miyettİr. O silahımız en tesir 
il \'e mUthiş bir dereceye gel· 
diği zaman bu giin bize murıe 
ci diyenleri bilumum soysuz 
miinafık ılönme ve masonları 
fikren teker teker yok edece· 
ğiz. Di~crleri kaçac:ık delik, ba 
rınarak toprak arıyııraklar. On 
tarın mahvı öHimll i lllm Dini· 
nln bu toprağın evlatları tara. 
Cından en yüksek mertebeye çı 
karılması her türlü alçak ve 
soysuz hücumların akim kal
ması ile gerçeklc~ecektir. Ve 
o gUn mutlak \"e muhakkak ge 
lecektir inşallah. 

Tarih lslAm Dinine \'e l\lils· 
<Devamı Sa. 6 Sil. 7 de) 

• 
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Avusturya' lıların son karşılaşması 
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• • • . Galatasaray - Rapid ile •• 
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• • . . . . 
• . 
• . 
• . 1 -1 berabere kaldı 

Sarı - l(ırmızılılar, yakaladıkları fırsattan istifade edemediler 
• • • • . • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • ! Rapld dördüncü ve son maçı-
----~------.....------....,..., ______ .... ____ : 

: nı dUn l'ıtithııt Pa~a stadında 
: 25,000 den fazla seyirci önün
: de, Galatasaray takımımız!: 
: yaptı. 
: Rapld: Pflug • l\terkel, Hap· 
: pel . Golobie, Gernhardt, Art 
: ner • Körner 1, Riegler, ~lüller, 
! llanappi, Körner II. 
: Galatasaray: Cemal · Naci, 
! !\cemi. Ali, Bülent, Robcr · is. 
: fendiyar, Hu~eyin, Reha, Muzaf. 
! fer, Küçuk Bülent. 
: Hakem: 1''eridun Kılıç. 
• • 
: ilk devrenin umumi cerey:ı 
! nını sonraya bırakarak kayda 
: deJ::en olaylarını belirteceğiz.. 
: Dokuzuncu dakikada saedan 
! kaleye şandellenen topu Ce
: m:ılin tuttuktan sonra elinden 
! kaçırması Galatasaray için bü· 
: yük tehlike y:ırattıysa da çeki· 
: len §fitle topun yere dU§müş 
: bir Galatasaraylıya çarpması 

: gole mani oldu. 
: On besinci dakikada Rehanır. 
: sağ iç yerinde sıkı bir şlitünde 
i top kalenin yan direğine çar
: parak Rapid bir golden kurtul 

l'\aci penal hdan Galatasarayın be.raberlik gvlünü atıyor 

: du. 
: On altıncı dakikada müdafa .. 
! •rı asan Riegler'in yakından 
: bir ~ütunu Cemal ani bir plon 
! jonla önledi. 
! Yirmi ikinci dakikad Reha 
! fık:ırak yerine Suat girdi. 
: Otuzuncu d:ıkikada Reha tek· • : rar oyuna girdi, Suat çıktı. 
! Otuz birinci dakikada KüçUk 
: Blilendin avut çizgisi yanından 
: k:ıle önUne gönderdiği top, M 
: zafferin nnl ve sıkı bir şutlle 
: direğe çarparak Rapid bir gol. 
i den kurtuldu. 

zel bir hilcum nihayet Cemalin 
müdahalesile akim kaldı. 
Kırk birinci dakikada mllda. 

f:ıayı asan MUllcr sıkı bir ııUUe 
Rapide bir gol kazandırdı. 

l\Iaçın ilk devresi iki tarafın 
birbirinıicn pek ıışağı kalmı:;an 
güzel, teknik kombine oyunıı a
rasında, Rapidin şehrimizdeki 
maçlarından m :ze~ kll bir sar. 

ha teşkil etti. Önlenmesi imkan 
sız iki şUt de topun kale yan 
direklerine çarparak Rapi1ıo 
muhakkak iki golden kurtul
ması Galatasaray için gerçcktt:ı 
bir şanssızlık eserbdi. Misafı=-
lerln topu dalma. dcmarke, ar
kadaslarına ulaştırmaktakl dllt· 
kat ve mrıharetleri bir defa da· 
ha takdirle seyredıldi. 

: Otuz bcfinci dakikada Hap· 
! pel bir kayıtsızlığından fayda
: ]anan KUçUk BU!endin güzel 
: bir şutunu Pfugel önledi. 
! Otuz dokuzuncu dakikada iki devre arasında on bir Ra. 
: Gernhardt'in geli~tirdiği gü· pid oyuncusunun İsl:ınbula ve-
• • • • • • • • • • . . 
• • • • . 
• • • • • • 
: t'lt!:tt.t.;,~; . 
• : 
• • • • • • . . . . . . 
• • • • • 
:-~J>;.,•,..;: 
• • . 
• • • • • • 
:ı~~~!Jl':Aı.ıııi"..-.~~~;,,;.:.ilb...A.~--,-.;;.....;:.....,,.ı..;.,~-•-'=.__,.;;._~~~c1.L..--1 
• • • Reha Rapid kalesini zorlu)or 

da işareti olarak birer demet 
çiçeği seyircilere atmaları alkış 
larla karşılandı. 

İkinci devrede Happel'i asan 
İ.sfenrliyarın güzel bir şandeli· 
nl, Pfugcl ancak topu kornere 
atmakla önliyebildi. 

Beşinci dakikada sakatlanan 
Alinin yerine Öıcan girdi. He· 
men aynı ıamanda sakatlanan 
Golobic'in yerine Ardner, onun 
yerine de yeni bir oyuncu geç. 
ti. 

On ikinci dakikada II Kör-

ner'in çirkin ve kasdl bir fa· 
vulü hem Naclnln sakatlanarak 
çıkmasına, hem de kendisinin 
hakem tarafından oyundan çı· 

karılmasına sebep oldu. 
Nacinin yerine Ali girdi. 

On dokuzuncu <!akikada Na
ci tekrar oyuna gırdi. 

Yirmi ikinci dakikada Gala
tasarayın sıkı bir hücumunda 

arkalardan yetişerek sıkı bir 
§Üt çeken • 'acl gol yapmak Ü· 

zere fken Happel topu elllc 
tuttu ve hakemin düdüğil pen· 
altıyı i!An edince topu kendi 
elile getirip penaltıyı çekecek 
Galatasaraylılara teslim etti 
N'aeinin çektiği penaltıyla Ga· 
Jatasaray beraberliği sağladı. 

Yirmi sekiz ve yirmi doku· 
ıuncu dakikalarda Galatasaray 
iki gol fırsatı kaçırdı. 

Otuz Uçilncü dakikada Plugl 
bir gole, topu kornere atarak 
m~ni oldu. 

İkinci devrenin bazı kısımla
rı durgun, bilyfik bir kısmı da 
ilk de\Te kadar zevkli oldu. 

Şehrimizden iki galibiyet, iki 
beraberlikle ayrılan Rapide 
karşı averaj bakımından en iyi 
neticeyi Galatasaray almış ol· 
du. A. BAHTİYAR 

F. Bah~e, K. Yaka'yı 
diiıı 4 • l yendi 

fllUUal Jlul';abfrlMttdm 

İzmir 21 - Fenerbahçe ikin· ilki penaltıdan olmak fizere 
ei maçını bugün Karşıyaka ile Nedim ikisi Fahir, diğeri de 
yapmıııtır. Sa!Ahattin, Miljdat, Niyazi ,·asıtasile dört gol at· 
Orhan, Nedim, KAmil, Akgün, mışlardır. 

Galatasaray 
Dün bir 
Galibiyet kaçırdı 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

Cumartesi günü Beşlktaşı 2-1 ! 
Yenen Rapid, Galatasarayla 1-1: 
berabere kaldı. ! 

DUnkU maç, Galatasarayın: 
beraberlik golUndcn sonraki on! 
beş dakika müstesna gayetle ya : 
\'an bir oyun oldu. ! 

Raplc\, çok kötn bir günUnde : 
idi. Fakat Galatasaraylılar da i 
berabere kalmalarına rağmen: 

iyi bir oyun çıkaramadılar. : 
Birinci dC\Tede topun iki: 

defa Rapld kalesinin direkle· : 
rine çarpması Galatasaray için! 
bir talihsizlikti. Maamafih di·: 
reğe çarpan birinci sütu da, : 
Reha ofsayd pozisyonunda iken ! 
çekmisti. İkinci devrede Gala·: 
tasaray muhacimleri, beeerik- i 
sizlik ve lüzumsuz bir acele : 
yüzünden en aı üç mükemmel i 
fırsat kaçırdılar. i 

Diln zevkli ve gfizel bir O· : 
yun seyredemedik. Sarı · kır- ! 
mız.ılılar biraz dikkatli oynaya. : 
bilstlerdi. fena bir gününde ya: 
kaladıkları Rapidi yenebilirdi. i 

Galatasarav takmıında dün : . . 
şu oyuncu da iyi oynadı diye-: 
miyeceğiz. Belki topu inatla ı 
ayağında fazla tutmasa Rob~r i 
takımın en göze çarpan oy:ın·: 
cusu olabilirdi. Büyiik Bülent ! 
henUz takıma intibak edeme- : 
mlş. Reha, Naci ve Muzaffer : 
vasattan yukarı çıkamadııar. i 
Galatasarayın genç oyuncula- : 
rı da topu ayaklarında fa7.1a tu i 
tuyorlar. : 

Hülasa, dün en kötü oyunu· i 
nu oynayan Rapidi yeneme· : 

mekle Galatasaray mükemmel : 
bir fırsat kacınnış oldu. i 

Dünkü üsüncü küme i 
• 

maçlarr i 
• Dlln yapılan flç!indl kUme : 

maçlarının neticeleri: : 
Darn~~afaka 2 - BUyiikde- i 

re 1, Taksim 2 - Trabya 5, : 
Karagilcü 5 - Kurtuluı; O, i 
Sultansclim 3 - Boı.ktırt 2, : 
Rumelihisar 1, - Cihangir !, : 
DenizgücU 3 - Selimiye 5, ; 
Rami 1 - Altınay 1, Küçük· ! 
pazar 3 - İstiklAl 2, Hasköy 3 : 
- Adalar 5. ! 
Adôlet takımı Ankarada ! 

7 - 2 galip i 
Ankara, 21 (T.A.) - İstanbu i 

lun profesyonel Adalet takımı : 
ikinci karıııla masını bugiln G. : 

• ........................................................................................................................................................................... 

Blrli~i ile yapmıştır. Adalet üs i 
tıln bir oyundan sonra birinci : 
de\Teyi 3-1 J(alip vaziyette bl· i 
tirmiş, ikinci de\Tede de bir go : 
le mukabil 4 gol daha atarak : 
maçı 7-2 kaz:ınmıştır. : 

Fahir, l\lehmet Ali, Feridun, İkinci dl'\Tede Fenerbahçeli 
Burhan, Niyazi şeklinde sahaya ler dört • ~ıfırlık galibiyetle 
çıkan Fenerb:ıhçeliler, bir gün iktifa etmek istiyen bir oyun 
evvelkine nisbetle daha canlı tutturmu~lar, bundan istifade 
bir oyun meydana çıkarmışlar- etmek istiyen Karşıyakalılar, 
dır. Karşıyaka da rlerll toplu Fener kalesini sıkıştırmışlarsa 
bir tempo ile mukabele edince da ancak oyunun bitmesine bir 
mac oldukça heyecanlı olmuş dakika kala Özcan vasıtaslle ye 
ve Fener kalecisi SalAhattin gane gollerini atabilmişlerdir. 
Karşıyaka akınlarını gUçllikle Bu suretle Fenerbahçe saha 
önliyebilmiştir. Buna mukabil dan 4 • ı galıp ayrılmıştır . 
tecrübeli Fener oyuncuları yap Sarı llıri\·erUiler yarın vapurla 
tıklan akınlarda fırsatlardan İslanbula hareket edecekler· 
istifade etmeyi bilmişler ve dir. 

-
otomobil geçti. Etrafı toza du· 
mana kattı ve alabildiğine gi- H 
de~~~10ı:ö;gf!e~~yboldu. ABE ş 

- Şu Guiorguis de ne deli· 
dir? dedi. 

. ## . . . . ,., , 

: GLtNes.ı 
Lndy Ophelia merakla sor· 

du: 

- Guiorguis de kim? 

- Çok kibar bir kabile re· halde gizli bir ıstırap veya aca-
isidir. Bur:ılı olmakla beraber yip bir ahl&ksııJığı vardı. n 11• 

en modern nakil \ asıtalarını nu saklam:ığa ı:alıştığı bellı 
kullanır. Öyle katır ve deveye idi. Carlo her nedense bu a
binmcz. Spor otomobilleri var· damdan hiç hoşlanmıyordu. 0-
dır, onlarla gezer. na fÖ)le cevap verdi: 

O ıam:ına kadar hiç sesi çık· _ Guiorguis bir mektep ço. 
mıyan Lord ta Hıfa karıştı: cuğu gibi mııtlp ve yaramaz. 

- Amma ne de 0 1.sa otom~- dır. Şehre gelince en medeni bir 
bil _kulla.nm~sınd~ bıı:. vah~ı· insan gıbi yaşar ve gezer. l<'a· 
c7sıne ~ı.r sürat 'ar •. Kıbar ka· kat burad:ın hın kilometre öte
bıle ~cısı de . olsa yıne \'ahııi· de ve Habeşıstanın göbeğinde· 
dir, yıne vahşı... .. .. . ki çölde tıım bir derebeyi gibi 

Carlo, Lordun yuzune dık. hayat sürer. Zaten son derece. 
k:ıtle baktı. Asil Habeş kabile de kibar ve asırlar kadar eski 
reisini b~ğenmiyen ve kibar bir aile)e mensuptur. En ::en· 
geçinen lı~gilizln ne. yüzünde, gin Amerika milyonerlerıne t:ış 
ne de h~~ınde hiç bır asalet çıkartııcak k:ıdar zengindir. 
y~ktu. Goz kapa~lar.ı kırış~ı.~, IIUküm sürı.lüğU yerler, İngil· 
Y~~zü b~ruşnıuş, ıckıden goıu· _tere kıtaı;ının toprakları ka· 
nun ferı kaçmıştı. dar geniştir. Bir milyon teba-
Kırk, elli y:ışlarında vardı. ası vardır. Avrupada Guiorgu

Fakat vücudu yıpranmış, ha- is kadar kibar ve asil kana 
rap olmıı§ görOniiyordu. Yalnız mensup kimse yoktur, diyebi· 
ellerindeki sinirli hareketler. lirim. 

kendisinde garip bir hayatiyet Carlo bir an sustu, sonra 
eseri olduğunu belirtiyordu. ilave etti: 

Carlo, bu adama dikkatle - Fazla olarak da en yakın 
baktıkça, onda garip ve anlıı· arkadaşımdır. 
şılmaz bir hal seziyordu. Her Lord Dawnbridge tezyif do· 

• 
f~• Rfl'Z~~ .(.E.Ylf.,Mr4.N 

-s-
lu bir tavırl:ı: 

- Adam sen de: ... Zencinin 
biri! Ne olacak? dedi. 

Bolzani fena halde hiddet· 
lendi: 

- Sizinle burada ırklara alt 
bir münakasa açacak ne vak. 

tim var, ne de buna lüzum gö
rüyorum. Fakat şunu söylemek 
isterim ki umumi tarih mallı· 
matı olan herkes ııunu bilir: 
Habe~lerin zencilikle hiç alA· 
kaları yoktur ''e bUsbütün ba$· 

ka bir ırka mensupturlar. Za· 
ten ..• 

Lady Ophell:ı, Carlonuıı sli· 
zUnü k~ li: 

- Zaten bu mf!ııasız bir mii· 
nakaşa ... ÇUnl..ıi llarry de bu· 
nun bö.}'lr oldul:unu pekala bi· 
lir. İn3dına söyliiyor. 

Ophelianın bu tarzda söze 
karışmasını gören Carlo sustu, 
ve kendi kendine: 

- Karı koca her halde pek 
iyi geçinmiyor .. dbe düşündü. 

Sonra da bu tarzda bir mil· 
nakaşaya sebep olduğu itin 
üzilld!i. 

- İşte gelece:imiz yere var· 

dık! diye lafı deği~tirdi. 
Otomobil bir meydanı dola· 

sarak ıeniş bir binanın öniln. 
de durdu. Hava kararmı~tı. O· 
tel kapıcısı telA~la otomobilin 
kapısını açtı ve misafirlerin 
inmesıne yardım etti. 

Carlo otomobile vııklaııan 
otel müdiırUnü yen! gelenlerle 
tanıştırdı, lllüdilr eğilerek se· 
lAm \'erdi: 

- Odalarınız hazırdır. Ote· 
llmizin en geniş ve güzel man. 
zara lı odalarını sizlere ayır· 
dık. dedi. 

Hep beraber otele girdiler. 
Biraz sonra Carlo veda ederek 
ayrılmak istedi. 

Lady Ophelia naz.ik ve dos· 
tane bir tarzda ona elini uz.at
tı. Lord Dawnbridge'e gelince 
soğuk ve resmi bir selAm ver· 
dl. Carlo misafırlere: 

- Yarın sabah on birde zl. 
yarctinize gelirim. 

Diyerek ayrıldı. 

Lady Ophelıa kapıda duru· 
yordu. Otomobilin uzaklaşması· 
nı lie)Tettikten sonra etrafına 

' baktı ve derin derin nefes al· 
dı. Ortalıkta farka ait esrarlı 
ve sakin bir hava vardı. Ka. 
ranlıktan karanfil ve okalip
tüs kokuları yükseliyordu. Dağ 
yamaçlarındaki ışıklar pırıl pı· 
rıl yanıyordu. Ta uzaktan bir 
köpeğin havladığını duydu. 

Lady Ophclia bir tUrlü içe
riye girmek istemiyordu. 

Bu sakın ve güzel ak~amın 
sihrine k:ıpılmıstı. 
Dış alemle o•elin içerisi bam 

baska idi. Acık kapıdan bar. 
dak şakırtıları, insan !'esleri, 
çatal bıçak gürilltusil aksedi· 
yordu. Otelin ban pek kalaba· 
lıktı. Bir aralık kocasının: 

- Garson. konyak ve soda 
getiriniz, dediğini duydu. 

Lady Ophella lstemlye iste
miyc otele 'irdi. 

il 

Polo oyunu henüz bitmişti. 
KUçilk Habeş beygirleri oyu· 
nun heyecanı ile yerlerinde du 
ramıyorlar, sUvariler onları 
zor zaptediyordu. 

Polo oyuncuları ananeye uy· 
gun kıyafette idiler. Sırtların

da kısa kollu dar )'Un gömlek· 
ler, saman rengi külot p::nta· 
lonlar, ayaklarında siyah çiz. 
meler vardı. Onlarda da oyun 
heyecanı henüz geçmemişti. 
Ellerindeki tahta Polo lıletlc
Tini havada sallayıp duruyor· 
lardı. 

(Arkası var) 
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Gıda ınad deleri pahalılaşıyor 
Son haftalar zarfında gıda 

.naddelerinde gôzc görünür bir 
yükselme müşahede cdılmekte
dır. 

Pc) ıılrlcrdc. yağlarda, yumur 
tada ~öze çarpan hu pahalılas
ma tema) mu. tam kış üzerinde 
bulunduğumuz bir zamanda müs 
tchlık sınıf olan halk tabakasını 
acı acı duşlindurmc) e ba5lamıs
tır. 

Bilhassa fakır, fukaranın bel
lı ba lı yıycccğı olan beyaz pcy
nırin şimdıye kadar sôrülmemış 
bir sevıyc~ e y{iksclmcsi üzerine 
Belediye İktısat :Müdürlüğü işe 
uziyet etmek mecbu!'.iyetinde 
kalmı:} ve Daımi KomiS)ona bir 
rapor '\:ermiştir. 

DaılJli KomıS)onda alınan ka
rar gercğınce, tam yağlı beyaz 
peynirler, toptan 190 kuruştan 
perakende ise 230 kuruştan, ya
rım ~ ağlılar toptan 150, peraken 
de 190 kuruştan pahalı sahlamı
} acaktır. 

Beledıye Daimi Komısyonunca 
alınmış olan bu kararın ne de
rece~ e kadar latbıki kabıl ola
bilece!!ini zaman gosterecektir. 

Ancak tam yağlı, )ahut yarım 
)•ağlı peynirleri tefrık etmemi
r;e imkan olmadığına J?öre, bu 
kararın pek tatbik edilebileceği
ni biz tahmin etmemekteyiz. 

Bununla beraber belediyenin 
ldığı tedbiri de şukranla kay

detmek icabedıyor. 
Buzhanclerin lebalep peynir 

dolu olmasına rağmen, !iyaUann 
alabıldiğinc yükselmesi, ihracata 
musaadc edileceği ümitlerinin 
tekrar canlanmasından meydana 
gelmektedir. Halbuki ne ihracat. 
!:I birliklerinin ne de Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlığının beyaz 
pe}nır ıhraeatını tas\İP edccck
lcrını zannetmiyoruz. 

Halen serbest pıyasada tam 
yağlı hcyaı pc)nırlcrın tcneke
~i toptan 42 liradan, perakende 
ise kilosu 280-300 kurustan mu 
emele görmektedır. 
Kaşar peyniri :CıyaUarı da bc

l'aZ peynıre mm'Bzi olarak Yilk· 
ı;elmektcdır. 

Halen, kaşar pc}nirleri 380-
400 kuruş arasında satılmakla· 
dır. 

İhracatı rlol:ı)ısiyle yanına yak 
!aşılamaz derecede pahalılaşan, 

buna mukabil peynir kadar, bel· 
kı de peynirden daha ziyade gı. 
da maddelerimizin bidncl pJii. 
nında bulunan yumurta fiyatları 
da tahammül edilcmiyecck bir 
ı;eviycye \ armıştır. 

Yumurta iıyatları normal 16-
17 kuruştan. gıinluk olursa 20 
kuru lan satılmaktadır. 
Bır ~'Umurtanın 20 kuruş fiyat 

la satılması harp seneleri de da
hıl. şimdıye kadar gorülmüş, işi
tılmiş şeylerden değildir. 

lahsulun bu kadar bol olma
sına rağmen yumurta :fiyatlan
nın hu seviyeye y{ıkselmcsi ih· 
racata rkvam olunmasından İ· 
lerı gelmektedir. 

.Memlekete doviı ı;ırm ıni sağ 
lamakla beraber. artık yumurta 
ihracatına son 'rrı lmesi gerek
tıği kana:ıtı t.Ph,.llur etmektedir. 

Tıcaret \"O Ekonomi Bakanlı 
~ının bu :kara ı hır an ewcl 
'ererek yumurtanın bıi~biıtün 
luks madde h;ıline gelmesini ön 
lı-yeceğıni tahmin eclıyonız. 

Yag fi) atları da her sezon bir 
cvYelkine nazaran hiç olmazsa 
60- t!O kuru farklı -Labıı aleyh 
te olarak -şekılde anı endam 
etmcktcdır. 

Bu ) ıl da o) le olmuştur. Urfa 
·ağları perakende 'i40-i60 ku
rustan. Diyarbakırhır Ş50-ü70 
kuruştan, Trabzonlar 5!l0-Gl0 
kuruştan, Sırcrek ~ağları ise 670 
-680 kuruştan satışa arzedılmek 
tedir. 
Tereyağ fn atlaı ı, birınci kali· 

tc i20, ıkincı kalıte i o 620 ku
ruştur. 

Zeyun~ ağlarda ela geçen se-

ihracat durumu 
19 aralık cuma gunü Tıcaret 

Odasından F .O.B. 2.960.414 lira 
değerinde 16 adet ınen5C §eha
detname i alınını tır. 

neye nazaran gene 20-30 ku- f"-=:: 
ruş fark \ardır. Ekstra ekstra 1 ,-------·---, 
yağlar 260, ekstralar ise 220 ku-, B o R s J\. 
ruştan satılmaktadır. 

Ze)1inlerin dubleleri 180 ku-
ruştan. orta mallar 150 kuru!l
tan, sıra malları ise 130 kuruş
tan muamele görmektcdır. 

Birdenbire hararetlenen \e Ö· 
tıümüzdeki günlerde fıyatlarının 
\ tikseleceğine muhakkak nazarı 
ile bakılan maddelerden birisi 
de pirınçtir. 

:?O .\ ralık 19S2 Cumartesi 
i STA:'\BUL BORS.\Sl • 

J.; rr n '1 7 - ':"::;T 50 
JO\) o 3P :•o '10 : 0,30 
100 l'ranıu T'rllll:ı 0.80 O.SO 
100 Lire~ U.SO U.80 

100 İadcre Franı;-ı 64.03 64.03 

100 Florin 71.118.40 73.68.4.0 
,,. ••............. ~···································· · ······· Ticaret \e Ekonomi Bakanlığı 

nın ihracına müsaade ettiği pi
rinç fi~alları halen kulaklı 130 
kuruştan, Ber ani 120 kunı tan, 
Boyabat i e 110 kuruştan mua
mele ı:ormektedir. 

100 13elclh franrı S.60 S.liO 
101) Drahmi 1.8711 1.5711 

100 Cekoslonk lı:UJ'. 5 50 6.50 

ıoo lntg E:ıır. 64.1:ı.so sı.12.so 
~KISA İLANLAR~ 

Ka)holmaııı \eya başkalarile J.arıı;ması ihtimaline kar~ı bir 
damga ile numara baı.ılıyor 

ben;iriıı lludağımn altına 

Belli baslı gıda maddrlrrini e
le alarak yukarıda hclirttıgimlz 
fıyat tablosu, şehrimizde sadece 
gıdai ihtiyaçları teınin edebil
mek için bile ne kadar masrafı 
ınıicip oldugıınu meydana koy. 
maktadır. 
Beledı) enin 'e~ a mesela Ti

caret Ofisinin tantlm satışları 
>·aparak bu pahalılısı önlemesi 
artık ınkin ga)Tİ kabil bir ih
tiyaç halıne gclmış bulunmakta
clır. 

ESHAM \ 'E T.Ail\'İI,AT 

% 7 F.\İZI.t TAHVİLLER 
Sı~u - l rıurıım l 
~ıvaı - Erı,ırunı : • T 
19'1 lıemloohı l 
lOi:l Jı rolıı H 
l1 t l1 ı:lafaa l 
llıl 1 M daba Jr 
llılll lluda!aa TIT 
19'1 O 1olu I"· 

'.!l.60 
~Z.65 

'.!4 82 
.~J.50 

_., 60 

'.!4 60 

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

________________ .....,_, 

00/CTORl.AR 
Doktor ÇtPRUT Cild, Saç, Zuh. 
revi mütehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353_. _ ---

RERK ı:xsTiTÜSÜ - Röntgen 
tetkik ve filmleri çekilir . .Falih, 
Tel: 23915. 

wmttWiiZtM 
r..u .\:"ILAR,\ FIRS.\'f - lngi. 
li~ naylon kadın çorabı 375 ku. 
ruşa Mendilci Simonide. 

llE.NDİLCİ Sİ:\10:'\İ - Mahmut 
paşa Dılberzadc k:ır&ısı Küçük 
çorapçı ll:ın :\o. 20. 

' 'Hayvan hakları 
beyannamesi 

Z aat nankuı I :ı:ı 90 Hastanın evinde portatif röntgen 
19 ~ z raa& n lI 1111.;;o 

~;, 6 FAiZLl TAIH'İLLER 
1 ,1 D. Yolu 'I 
l\a kınma J 

1u.so 
11,:i.60 

le filmleri çekilir. Gününde ve· ~ 
rilir. BERK E~STlTÜSÜ. .. .. 
,\Kıı,-::-sı~tR BASI ,\LA· 1 s~;ont.ERE '.\l l'.~DE - . A· 
RI alkolikler, Toksikomanlar, m~rı~a~ hasır do~emelerımız 

Fransada Hayvanları Koruma . 
Tı\11\'JI, 

l'i \ 'ATI.ARI 
20 aralık cumarte~i ~unu Kam 

bı)o norsasında muamele gorhen 
tah\ ıllerin kapanış fiyatları asa
ğıda ~o terılmiştir.: 

l\:e. ınma lI 
Kalkın o JIJ 

ll'.!.110 
11:?.60 

194!! ta ,. • lJ 11:?.60 

fclçlilc! Duman Tedavi Kliniğin· ge r,~1r~;~Ççular lllı) lik ljışeci 
de yem usul ve cihazlarla tcda· h 13 vi edilmektedir. Bakırköy incir. _a_n_._._. ______ _ 

Cemiyetleri harekete geçtiler 

~ 5 faizli Ziraat Banka ı iV. 
103.60 lıradan, 

-;o 6 faizli Kalkınma t 115.60 
\iradan, 

% 7 faizli Sı\•as - Erzurum 
il. - Vll. 21.25 liradan. ?ıl. i\J. III. 
25.60 liradan, Ziraat Bankası 11. 
116.50 liradan. 

Anadolu D. Y. 1. - 11. 140.50 
tıradan muamele görmiıstür. 

Dıs memleketlerden • 

Gelen teklifler 
,\ af Önen Mahrukat Ucııo u 
Yenimahalle durak 5 
,\ nlrnra 

'Ehnde bulunan 50 tondan Caz
la p'itinei :ıtmak :ı temekledır. 

( on ti tradc .\ H. 
l\tagasin~gatan 10 
Gnthenhurg - İs\rç 

Otomobil lc\'azımı ithal (!den 
firmalarla temas etmek istemek
tedir. 

li ncralnıubl e G. m. b , n. 
Hocklıoltstr. 129 
.\"ru a. Rh - Almanya 

Maden cevheri ihraç eclcn fir
malarla temas etmek istemekte
dir. 

Central Commcrcia1 Agcncy 
S r d Floor, Mand\ i Chamber, 
"amııcl :street 
Bombay 9 - llinıl islan 

J,a\'ant.a c;içeğı, ana on, meşe 
palamutıı. kilre ihı·acatc;ıları ile 
temasa geçmek isli~·orlar. 

Export - lmport - Comp;ın,• 

:Sus zeil 29 
r rankfurt Am fain. F.schershc
lm - Alman)a 

Pla tık, naylon, perlon, güneş 
gozlüğU ve sair Alman mamulle· 
rini ithal edecek firmalarla te
mas etmek islemekterlir. 

Swallow 'J'radinı:! C'o., im·. 
57 ı:biye Komi l - Chome 
ruku himalrn, o aka - J aponya 

Çelik mamulatı \"e dikiş ma
kineleri ithal eden fırm:ılarla te
ma etmek ist<'mcktcdir. 

1!1'1! ı kruı l JIS.60 
1 &'> TahT l 11'50 

0 o 5 FAİZLİ 'l'AJl\'İLLER 
Er"anl 24..00 
llı:ram!rell 1938 ::us 
İlı:ramırell lI.llııdafaa '.! ı 60 
İkramlTeli ııu D. Tolu V, 110.3.''o 
lll.'.i!? Z. B. IH JOJ.SO 

~a.s FAİZLİ TAHVİLLER 
19'9 TabT i 

B.\~K.\ HİSSELERİ 
Merkez J:ank. 
Oaranll Da'lka•ı 

İı Baııkuı 'N. 

'.!il o 
ı ı.ı..no 

85.90 
Yapı redl B. ı :ı 50 
T. Tıcnet B . 57S 
Aralan Çımento 3S 00 
,Sark Dt:lrmeııltrl 2 7 00 
O•manh n. n oo 
o ı .ı •on Anı! 1'000 
l!l":? z rut B. JV, 101 O 

PARİS BORSASI 
ALTJ:i FİA T1 

(1} X Al n O. Ot' Fn 
(6) noar 4ıo FR. 

SERBEST PJ\'.\SADA 
növlzı.-.;v. 

T r'k aa rant l:? 50 12 60 
Sıtrlın Etcı. t 1 ı 60 l ı 7., 

Dolu cek ' o .ı.n 
Do tar e!ekİ l 4 O 4.S S 
noar •. T. 491 .C'l6 
1ı.-icre I'r. 117 ll:'.I 

BORSA HARİCİ ALTIS 
FİATLARI 

ı uınhurl-•t 41 70 4ı. o 

li asfaltı So. 51. Telefon: 16 • 
184, Muayenehane: l<"atih, Fev· 
zipa a Cad. 25011. 
... !!"'!!'!''!""!'!~-~-~~ ........... 

EMLAK 

l\I İK.\ A'.\IPl.İl"iKA 1'ÖRI,ERİ 
her zaman ele geçmez. Siparişle. 
rinizi ev\'elden bildiriniz. \'. Kal . 
dırım 79. Galata. 

BOŞ SATILIK BETON.\lt'.\IE ORTAK AR.\:'lilYOR - Eczaha· 
Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· nem ve müstahzarlarım için ser· 
yeye elverisli. Telefon: 23413. mayedar arıyorum. Telefon: 

E:'\ILt\KÇİ os:u.~'4 SÜSLÜ - 6_2_06_3_· ________ _ 

!Ier ne\·i emlak alım \'e satımı 1 ı ı; mm. m:ıt l\IC\ Zl D.\ kıra· ı 
relefon: 29974 ---- lık fılm!l.!rımiz \'ardır. Teknik 
llOZKURl' E:\ILı\Kİ~ - llalir;· Kitabevi Tel: 21370. 
teki son kalan 3500 metre r.ıbri. 1 . .. - -
ka arsası. 'fclefon: 83532 :'\Jl' IJ,\ !-il:HECI Tlll<K.ı~ A H· 

. • • • \SOY - Sıııaı, ticaı ı muhasebe 
BOZK~l~~' E,:\lLAK - İp~te~ ve bilanr;o işlcı i. Bııhı;ekapı, 
ınukabılı -4 saatte para yctıstı· Garnnti ilan No 406 
rir. Tııksim, Abdülhaklılimıt, ' ' · · 
Tel: 83532. .ıcı;ı.E s \'l'JLIK Şe\'role pikap 
llAJ,iC S.\HİLLI:RİM>f: _ de 931 moarl az kullanılmı . Giir· 
poya ~usait yer alınacaktır. Pos mck i tiycııler Fatih Mcı·kcz ı;:a. 
t.!!_.Kutu ~ 3022 i tanbul. ı ıaıında. 'fclcfon 23067 _ 

ERE:\KO\ DE Sı\'l'l l.IK tranı· n:n.u;n sc araştırmaları ar· 
\"ayla trene ) akııı 24 döniı ııı ar· tezıyeıı ku~ ıı sondaj i~leri. l'o~. 
sa. Telefon: 81286. 1 ta Kutusu 302.5. 

Dünyada neler oluyor ? J= 
Çingene Kralıııuı 
yeğeni evleııiyor 

ı~ransad:ıkı çinııcnclerin kra. 
n~ at 411$0 .c1.;o lının kardc~inin kızı Ho~ine Sıı· 

borou~co lloıısc s:ırayınılaıı tele 
dzyonla takip edecektir. 

nrıat Er.u.ı 4.S Oıl ';.:s les, teyzesinin oğlu Fraııçois Hey Kore harbi yakında 
Hl t 43 00 

bitecekmiş 
43.Z~ ile c\'leneeektir. Kız ab:ıııoz gi· 
'1.75 Li sim iyah sarlı, atecli bakışlı \alıU 41. o 

,\ili .uoo 40';!0 .. .,, 
17 yasında çok güzel bir kızdır Pıırtekizdc ı>rofcsör Horus a-ı Gnl tU Ho adı. :ı!I ·o 89.:iO 

İıı;_ı llruı s:ı 5 s:ı.:ıs 
tıı"iliı Ylı.to11a s:ı n s:ı. '15 
~aı>0l1on 41 00 4 ı :; 
n. Horoıı 41.7 5 4:?.00 
İSTicre Fraıın 41 o 41.75 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 

Delikanlı da on sekiz yaşında- c!ında bir falcı vardır. Asıl adı 
dır. Uüı;ıun .\vignoıı'dc yııpılarak r.aul Lapa ol:ııı takıııın bazı ke· 
tır. Kı l bedeki ınerasinıl ınule· hanellcri dogru çıkmı~tır. Pro· 
akıı> buyuk bir ziyafet Hrilecck, rrsür son olarak t:eneral Eisen
şenliklcr tertip edilecektir. hower'ın Baskan serileceğini se. 

Giı\ ey iki mclre boyunda, iri çımden altı ııv evvel siiylemişti. 
Dtı:ıwa 616 617 )arı bir gençtir. Babası zengin Portekizli foleı şımıii Kore 
:Me'b ı.:o 617 6:!0 bır adamdır; Perpignan'da bir harbinin yakında sona erecegı 
s•andart 61"' 1116 ;ok emldkin sahibidır. ni söylemektedir. Yalnı;ı Uzak· 
Derun oo o mm l 61 • 616 Diiğün münasebetiyle 1\ vigno. dogunun bununla sükıina kavli~· 

raris'tcn bıl<lirıllyor: 
Fran.acla ha)'\'anları koruma 
cemiyetleri heyecan içindedir 
11Ukfımcte hararetli mektuı.ı 
larla müracaat ediyor, mahke 
melere istidalar \'eriyor. me
busları harekete getirmcğe ça 
!ışıyor. Bütün bunlara sebep 
ha) vanları korumak, daha doğ 
rusıı ~insan haklan• gibi bir 
e Ha)Tan hakları beyannamesi• 
nin hazırlanma~ını temin -.!l 
ıııektır. 

Son zamanlarda hay\'anla 
ra ~ apılan hazı mezalımin mey. 
elana çıkma~\ büyük aki~lcr yan 
ını tır. Grçen ay, La ChapNlf' 
ı tıısyonıında vagondan ınme· 

nıcktc inat eden iki atın gö1 .. 
leri demirle oyulmuştur. Bu 
atl:ır mezbahada ke ilmek tızc. 

1·c lhmımarkadan getırlli~ or· 
dıı . 

llııııdan hir miiddc~ r.ncl d 
bir İıı~ıliı gazeteci, Maııcbc~ 
ter Guardian :::azete inde. mez 
bah:ıda atların pek zalimane 
bır •urette öld[ırlildiı!{ünü tal;· 
\'ir ctmi ti. 

Hayunlara pC'k fena muamc 
le eden başka in.,anlar da \'aı·· 
dır. Norın:ınrliede bir kil~ lii f! 

~tğini kesmek için meı.bahaya 
ı:ütürccck yerde bir otomobilin 
arka ına baf:lamış, biı· bııçıık 
kilometre sürükliyerck parça 
parca etmiştir. 

Fran ız hayvanları koruma 
cC'nıiyeli, rliğer memleketlerde 
olılııgıı gibı, kuvvetli kanuni 
hııküm)er bulunmanın~ınd:ın ı 
kfıyC'tcirlır. Dııı::ün elde .Graın 
mont k:ınııııu aclı verilen 2 
t<•mnHıt 1830 tarıhli bir kan11n 
elan haska hir ~ey )Oktur. Ge 

ncral Graııımont adında eski bir 
a ker madcnrle çalı.arak ihlı· 

~ ıırlam15 'c ice ,·aramıracak 

Bir dolandırıcılık 
ALTl.V BESİBİRLİKLER na gelen çingeneler r. ki i gibi ınıyacağıııı ~eni bır harbin b;ış-

202.00 2os.oo et kosuıu arabalarla değil, oto· lıyacagını ilave etmektedir. hadisesi Cumhıırl:re' 
ne at 
H&mt 

mob~llerl.e seyahat ~diyorl:.ıı·. otu ı Hakikati söyleten il.5cın sl-uclarıla oturan ve Eminönü 

Aı~ 

\°ahit 

&60,00 ll62.00 
::oo.oo 292.00 
:!511.00 267.00 
'.!66.00 267.00 

D. ll. A. .AJansı 

mobıllenn çogu lııks arabalar· 
dır. Buna bakarak çingenelerin bir faydası lıılebc lokalinde odatılık yapan 

son harpte miıhim para kazan- Fran anın Avcsnes arondh.ma. Nadide isimli bir karlın dün PO· 
dıkları anlaşılıyor. nında Dourlers kasabası civarın. lise müracaat ederek, kendisine 

Fransada alkolizm ile da huviyetı mcr;hul bir karlının gösterilirse tanıyabıleceğl bir şa 

mücadele 
erseııı gibi bir halde dolaştığı hıs taı arından dolandınldıs:ını id 

K N A görülmiıs. jandarnıa~ıır kendisi· dia etmi~tir, Nadide, polise ver-
Pr. lgrim's •ı· rading ('onrc ı n and A L / Fraıı ıı :l\lcdisiııin son toııtaıı· 111 ynkalıyaı'ak t:ıhkıkata başla· dig ı ifadede· y ı ı ,,. d k 

:u anufat torir.s tılnrından birinde alkol ızm me· nıışlarclıı·. K:ıdın ne adııı ı , ııc de . · 
0 c :ı ~ 1 

rr en meç 
1't'rhorg - llolanda G E L S f D E selesi hııraretlı münakaşalara nereden sı•ldığıni hatırlıyama- 1 lıuJ im şahsın kcııdı:.ıııe yaklaş-

Yabancı bir memleket hesabı- sebep olmuştur. llu miinasebet· n.akla idı. lığını; tucear oldugunıı ı.öyle· 
na imal edilmişken sonradan alın C K M ı ıc dikkate şayan bazı rakamlar İkinci dlinya harbinden sonra yerek beraber vemek vemck tek 
ma ından vazgeçilmiş olan Amc- • • • \"erılmıslir. Bu rakamlara göre bıı gihi vak'ıılar goruldü.~ü~cl~n lifinde buhınd;t:unu v~ berabcr-
rıkan ordu lioı 200.000 adet •Jcr Kravatlarından ı alkol hük<ımete 53 milyar \'ari· kadııı. hastaneye na.klcclı.lmış.tır. cc Sirkecide bir lokantaya ııidip 
ricıın• kapları ile gene 200.000 1 C:ot temin etmekte, fakat alko- Burada nıutad tcd:ıvı şckıllerıııc ,·cnıck yediklerini sövlemi. tir. 
adet mataranın satışını teklif Hediye Etse lızmle ınucadele senede 132 mll· baş \'Urıılnııış a d:ı ııctıre elılc ı k t d k k · 

f'dilenıeınistır Bunıın iizcl'ine .o an a an rı tı tan sonra, 
edi) or 'c ilgililerle leınasa geç- r.~ıatasara~. No 2111 yara ın:ıl olmaktadır. Uu suret-

1 
k 1 0 ·b .. k d r.. :-.·ad idenin 500 lira drğerindeki 

nm!!r.~k~is~tı~v~o:r·:.,_ ___________ 2!!!!!!!' !!!!!.!!!.!!!!. !!!!!·!!!~ 1 
le hazıne her sene 79 milyar < 

0 ·t~.r 1ar 
311k ırı . adınıı, l 0t>1nı· saatini eline alıp tetkike hasla. 

,. k b d rı kt . vu so\· etme ltın kul anı an 
a~ c ıyo.r cmc ıı. . ·, · . . . · yan ıııeçhul şahıs. birden bire, 
Fakat ıs bundan iharet dcğıl i J cntholal ılfıcıııı tatbık etnıışlır. Jel b" 

dır Alkolizmin istıhsali nıalt. İliıc hastanın hzeı inde iyi tesir yo an geçmekte olan ır traın. 
· · . t K d .. ltı b \'aya atlayarak kaçmıştır. 

ması Ylizüııden 325 milyar kay- ~apmıs ır. a ın C\\e eş ço- . . . .. . . . 

bir hale gelmiş bir beygirin 
balta ile pek ıalimane surette 
öldürüldüğünü gorunce, bir 
ıziin mebus olııı·sa hay\"anl:ırı 

korumak için bir kanun çıkara. 
cağını söylemiş, Mebus seçilin 
ce sözünü tutmuştur. 

Fakat yüz sene enelki ka 
nunun hükümleri hafiftir. cezıı 
lar 5-15 franlr \'e bir sünden 
beş güne kadar hapistir. Ceza 
son zamanda 600 • 1800 fran~a 
cıkarılmı,lır. Fakat bıı da pek 
hafiftir. Hapis cezasında rlc~ı 
~ildık yapılmaını~tır. · 

Hayvanları konıma ccmi)ct 
leri bu sebeple harekete geç· 
ıııişlcrdir. Muhtelif mebuslar 
\erdikleri tadil teklıfleri ılıı 
cezayı arttırmakta. 30 bin fraır 
ga ve hapsi ikı seneye 'kadat 
çıkarmaktadırlar. Fakat :ınııct 
l\Icclisi başka i~lerle meşgul ol· 
duğu için bu tekliflerin miiı:ı· 
keresine başlamamı~tır. ?ılcbılS 
lar arasında: diayvanları kO· 
rumayı anladık, fakat insanları 
~iıldetten korumagı kimse akıl 
edeınıyor mu', dıyc soylcııenlct 
dc vardır. 

Vahşi hayvanlar Par·s 
sokaklarını istila et i 

Kar fırtınası sirk çadırını uçurdu. Kurt, ay ı , as
lan ve sırtlanlar cadde ve tünellerden toplandı. 

lki ı::iin ene! ~lontremartc· 
lan :\lonceaıı hölgesine doğru 
eı-cn kar fırtınası bir sirkin 

rlm·arlarını yıkınıs. hürriyete 
kavuşan kurt, "ayı, 'c sırllanl:ır 
ralı:ıtça Paris cacld~lcrincle dıı 
laşmaf!a haslamış; ~iddetli tipi

dl'n \'e otohiis güriiltiisündeıı 
korkan aslan ve kaplanlar ise 
metroya sı~ınıp kükriyerek or
talıgı ınlelnıistir. 

Rüyük bir talih eseri olarak 
hadise öğlen ~aat birde, <'aclrfr. 
lerın nisbcll'n teıına olıhıı.:u bir 
zamanda vuku bulmııstur. 

Hadise esııasınıla sirkle lııi
liın ha~ \'anların iştirakiyle 1.nr 
pro\'a :vapılmaktaydı. Sahnede 
4 ayı, 2 aslan, 3 kaplan. 2 ı.ırt-

lan, 4 kııı l \ e 3 a)'ı balı~ı rol 
lcrını lr•krıırlı~ordu. 

llııyvanlıırın sokaı,;a kaçma(J 
ıı sırada yolda hulunıınları nıut· 
hi~ liı klitıniiş, beş dakıka için· 
clC' <'ııllılclcr tamamen bosalmıŞ. 
polis itf:ıiycııin yardımını ıstc· 
nır~c koşmuştur. 

Hayvanların tcrbivecisi Mmc 
l\lııe Donald tabancalı polis kor
donunun muhafazası altında 
bütün hayvanları tek tek cm· 
niyete alabılmiş, bu ar:ıda JıiÇ 
lıiriııin tııırrııınu bılc kanatma· 
ını~tır. 

nir sııat sonra çadır tamir 
edilmiş, hay\•anların hepsi j~eri 
sokulmuş, ve Parisliler sokakt• 
korkusuzca ~ürümek imkanını 
kazanmıştı. 

V A T A N gazetesine cevap: 
ma~ı 5 incide) 

liinıanlara du~ıııaıı olanların 
hüsranı, vııhln\ akibetleri ' 'e 
helak olu~ları ile doludur. Dev 
rimizdeki in kilap softalarının 
İslamiyet diismanlarının hı:?Zi· 
metleri elbette mukadderılır. 
Cünkü Cenabı Allah tsliımıye· 
ti Ye Mlislümanları uzun z:ı. 
ınan mağdur. mağlup ve muz· 
liın bırakmaz. Mü liimanların 
da mansur ve muzaffer olacak· 
ları günler •belki yarından d:ı 
yakın• dır. 

nına her tıirlıi haklarına kast 
cılcııleı·in ftkıbetleri matunt· 
dur \C iktidardakiler için ib· 
reli müessıredir. Biz iktidarın 
bugünkü yolunda daha hızl:ı 
llcrlenır~ini bekliyoruz \'e c:.:>· 
sen mıllct onlara bunun için 
rey \Crdi. 

Din duşmanl .ırıııın lkliclar~ 
hoş görlınmcklen ZI\ de iktı· 
darı lıcı~ ı!Ö ınemrlcrin.n scbC· 
Li iktidar•ıı '<' lıukfıınet reisi· 
niıı dinsiz masonluğa alet ol· 
nıak ic;tcmemelerı oldusunıı 
burada b r defa daha tekrar c· 
clelim. 

Muhtelif memleketlere ıhraç 
('dılcceğı kaydedılcn çeşitli mal 
!.ıra ait mezkıir şahadctnamclc· 
ı ın ınuhtenyatı ıizerındl' yapılan 1 
ta~nif aşağıda ı;ö terılmişlir: 

Bugday ofü 
Buğrlay Polatlı 
Fasulye Çalı Elbıstan 
Sıısam 

20 - 12 • 1952 
Kilosu 

l/2 
2863 
35. 
53.50 

107.-

Kr. 

• 

b d ·ı 1 cuğıı oldugıınu soylemiş, sonra Emnıyetının suııstımal edıldı-
e ı ıyor. d 1 ı;· • .. 

1 
• 

1 1 · 
Akıl \e sinır hastalıklarıııı c!og ıığıı yerın adını h~tır amış· ~ını suren Nadıde der ta Polı e 

tt'da\'İ eden muesscsclere !?İ· hr. Burası Bclçlkada \'ıllers Pa· miıracant etmişse de. kendisine 
rln hastaların yuzde yirıııı sc- lerıes kaııabasıdır. . giısterilcn sabıkalı resimleri ara 
kızini alkolikler teşkil cdiy.:ır. Janrlannala~ hu ka:.~h:ı ıle 1 ~- sınd:ın meçhul şahsı teşhis ede· 
Erkeklerde alkolumin artma ı· mas ctmışler ve verılrıı malu· mcmiştir. 

VATAN gazetesinin bir id· 
diası daha \'ar, biz •mürteci• 
\er iktidara ho SÖrÜnerek O· 

nun şefaatine mazhar olııı:ık 
için okşayıcı bir eda ile orln· 
ya atılıyormuşuz'I Sunu he 
men belirtelim ki. biz, yani 
millet, iktidara değil iktidar 
millete hoş sörünmelillir. Bıı· 
giinkü iktidar hükümetini se· 
\'iyor ve dcsteklivorsak bunun 
ı;ebebi onun sözleri ve icraatı 
ile millete yakın. milletten o 
luşudur. Böyle olmayıp mille 
te illet di.venterin rllniııe. ima· 

Selfüıiklilerın değil, bu ınll· 
lelin parası ile •\me,.ıkada yiı1' 
ı;ck talmJ gören Ahmet Enıln 
\'alıııanıı w onun gibılere h:J' 
liı.:ııır ihtar \'C ta\'siye edclln1 
ııankörltık rtmeyin, bu müsJU• 
man milletin dinine, imanın:ı 
sııtasmııktan \'azgeçin, halinize 
~Likrerlcrek • Müsellesinizde• c• 
depllre oturun, yok :ı bu asil 
'e melek milletin ı:abrını tacı 
nrsaııız vay halinize. 

Sıılıih:ırlılin Erknl' -----------
Bırlc51k Amerıka\'a 85.120 lİ· 

ra değerındc 1600 kılogram ham 
ııfyon; 
Danımarka~a 2160 lır:ı dcge

rınde 1040 kılo,ram iç fındık, 
58896 lıra değcrındc 350 ton 
keoek: 

İsraıle 20315 lıra değerındc 
14960 kilogram iç fındık, 264729 
!ıra değerıncle 88505 kılogram 

JUn: 
İtalya)a 2.404 000 !ıra değerın 

de 8 bin ton buğda); 
1\lısıra 29.577 lira değerınde 

10 ton yaprak tutun, 
Yunanistana 3473 !ıra de erin 

de 949 kılosram pastırma, 22605 
lıra dcğerındc 150 sandık yu
murta ıhraç edılmı~tır. 

Kendır tohumu 
iç fındık 
Un 79/81 rand. 
Un 65175 
Razmol 
Kepek 
B. Pe)nir yarım yağlı 
ll. Peynir aı yağlı 
K. peynir yağlı Anarlolıı 
Z. Yağ Eks .• Eks. tenekeli 
ı. Yağ Eks. tenekeli 
Z. Yağ il. yemeklik tenekelı 
Tırtık Anamal 
Tırtık Kaba 
Tıftik Derı 
Tabak yunti Trakya 
Koyun derisi tuzlu kunı kasap 
Sığır salamura kasap 

.. -et 

• 
• 
" 

• 

157.- l!'i7 l/2 
199 1/2 204.-

2613.- 3900.-
3300 

15.50 
14.50 

3000.--
2700.-
345.-
228.-
218.-
203.-
492.-
400-
425-
250.-
150.-
150.-

17 1/2 
16.25 

3300.-
2600.-

z:rn.-
225.-
205.-
520.-

200.-

,. 
• 
:ıı 

" 

,. 
• 
• 
" • 
• 

na nıııkabıl kadınlarda alkolik· matın d?snı olduğunu anlamış- rolis, talıkıkatına de\iam et-
ler azalmaktadır lardır. Kadın bu sarede seneler mektedir. 

lstanbul sergisi Fatih 'in t ü rbesi tamir 

ediliyo r mevıuunda çalışmalar •
1
• · ce sonra, aılcsine kavuşabllmls· 

Kra ıçe Mary tir Gökay, ccŞehrin sağlığı 1953 yılı i staııbul Ser::isinin İstanhulıın !iOO üııcli fetih ~ ıl• 

1 
İ ngıltcre Kraliçesinin blıyük 

annesi Kraliçe :\iary torununu n 
taç gıyme resminde bulunmaya-
caktır. Bunun ~ebcbi ~aşının 
çok ilerlemiş olmasıdır. Kraliçe 
:'ıfary 86 yaşındadır "e gerende 
mlihimce bir rahat ızlık ı;eçir· 
mişti. 

Taç ı::iyme resmi uıun sUre
ecktir. Doktorlar ihtiyar Kral!· 
ç~nin, bu uzun \e )Orucu mera· 
sime iştirak etmemesini tavsiye 
etmi~lerdır. Bu ~ebeple Kraliçe 
Mary merasimi ı,~urduğu ~larl-

Kutup yoliyle seyahaT 

Geçen hafta Amcrikada Los 
,\ ııge l cs'ten hareket eden bir 
volrıı uçağı !)imal Kutbu yoliy· 
le Danimarkaya gelmiş, Kopeıı· 
hağ'da karaya inmiştir. Bu SU· 
retle Amerıka ile Avrupa ara· 
sında Kytup )Olble seyahat baş 
lamı~tır. 

Uçak Kanadada Edıııontou \'e 
Alerta'ya, Grocnlfınd'da Thule 
ha\ a meydanına inmiştir. Uçak 
10,120 kilometreyı 24 saatte 
katetmiş lir. 

yerindedir» diyor alacağı şekil hakkında ~ecenler· !lünUınU munasebctis le. Fatı 

de belediyede vapılan toplantıya Sııltan l\lehmct'in. ı~alıh C:ınıı 
Son zamanlarda şehrin Mıı ., Ticaret Oda3ından iır nıümesı;il \'anındaki tıırhC'sinin t:ıınirinc " 

mınlakalarındı:ı vukubulan mün- rar verilmlştir. 
ferit tifo ve menenjit hiıdisele· isfüak etıni~ti. 
ri hakkında dün kendisiyle l?Ö· Hayri Gönen. Kazım Yurdakul 1'amir için gereken tahsisa 
rüştuğumüz Vali F ahrettin Ke· \iC Sırrı Enver Baturdan mille Rakıınlıkt;ın gelmiştir. Yapılan 
riııı <:ökay cıını .. ,., ~övlnmistir · şekki! bu heyet, kendi araların raştırınalar neticesinde, bu tü~ 

•Şehrin umumi saf(lı~ını teh da hazırlayacakları raporu Ti fıeye 30 bin liranın ıırfı U\zı 
rlit eder mahi) ette hiç bir ha carct Odasına önümüzdeki giin gelditı hesaplanmıştır. 
dise yoktur Bunu sirldetle tek \erde vereceklerdir. "N • · • • ı-. ... ;; .. ıorrfe "k~ııtme~ 
zip ederim. l\ltinferit bhı hadi Ticaret Odası. bu rııporıı mü rıkarı l :ıc•nk \f' ısiıı ııb:ıt solllı 
selerin de önü alııımı~ bulunmak teakıp, sergi hakkındaki görüşü. na kıırlnr tamnmlanması şaılJ 
tadır. • • nü açıklayacaktır. sulacaklır. 
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Miiııhal ıııebııslııklaı· 
Başbakan, hüküınetin vaktinden elw·cı yeni bir seçime git· 

meği dü~ünmediğ.ini, ,.\nkaradaki ba'.ın konferansında, 
kat'i surette sö.)·ledi. t;iu haldt> seçım için 195! senesi ilkba. 
~a.rtnı bekli}'ccet:iz demektir. H;.1n:ı khn.,ı-:ıin itira11 yok. Ili· 
1.ıli,.. şu fırada umumi setime gidilmemes:ı.i herkes memnun. 
hıl.:ıa karşııay:ıcaktır. Fakat m;111hal lıuhuı.ııı ınebusluklar na 
Olacak? ... ,\detleri mühinıee bir }-ekün t ıl;'D hu mebusluklar 
için seçim .)·:ıpı!mıyacak mı'! ... ll:ıtırlardafhr ki ilk ara s>çi
tnine, hayli h:ıraretli münakaşalardan sonra, geten sene karar 
Verilmişti. O 7:amand:ın beri .ıradan bir ,.-ı1 !!Pftf, muhtelff 
setiD.l dairelerinde, ölüm, istif'.l )·üzündrn münh:ıller l'nkua 
ıeldi. Bu bo 1uklar doldurulmı)·acak mı? 
·-runani~tında setim geçen aY yapıldı. Fak:ıt meclis topla. 

lltrktn SelAııik mebu~Ia.rından biri vefat etti. Bunun bO.!i bı· 
taktığı yeri doldurmak için de,hal sec:ime karar verildi. Se· 
titn 19 ocakta )'·;;1nıh"'or. l.~anl ülen adamın yeri iki aytl:ın 
fazla bQ.f bırakılınıyor. Telgraflıır, radyolar bunu haber verir
ken ba•hca iki ı1artlnin, yaui hükUmet gnıpu ile Plastlras. 
Venizelos blokunun §İmdiden bızırlıklara başladığını l'C nam· 
ZetJerinl .fitçtik1erinl bildiriyor. 

Dikkate 8rtran olan nokta iki tarafın da birer k:ıdın nam· 
Zet se('mesidlr. Yunanlstanda, kadınlar, imdiye kadar, seç· 
~ek ve sec:llmek hakkına malik clej:ildiler. 1'.·eni mec1is, ilk 
ıı olarak, kadınlara bu hakkı V"rdl. Bunun ıü1e-rine iki parti 
de arık mebu luk itin kadın nam1ot git"trrmegi mu\•afık bul· 
du. lfancı-i11I 5f't;f1ine stC'ilsin, 1·unan mrrlisine glre('f'k ilk 
kadın mebuıô> olacaktır. Bu nok la dikkate şayan olmakla 1Je .. 
l'aher asıl miıhim olan cihet b 01alan bir mcbuı;luğu doldur· 
?tıak için derhal seçime geçilme !-ildir. 

ı:·ransada inhlliil eden Pari!; altıncı daire nıebu .. JuP:u için 
ikt hafta ev,·et F:rçim yanıldı. t ngilterrtle, Batı memleketleri· 
tıln hrmen herısinde, her ne suretle olursa olsun, bir me· 
hu~Juk bo .. aıınca derh ... 1 &etim yapJhr, birltaç yerin açılması 
~klenmez. Biıde de a·rni usulün kabul cdilmrsi, boş mebus. 
llk bırakılmaması muvafık olacağı kanaatlnd ylz. 

Enis Tahsin Til 

Turıusfaki partiler, Fransız projesini 
tanımıyorlar 

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

Yeni nıilli ufuklar 
Başbakanın 
Konuşması iyi 
İnfıbalar yarattı 

(Başı 1 incide) l ıniis:uler .. e ederek onu yok t't· 
hudut yoktur. mek kararıuda olduğuna dair 
Caşbakan Demokrat Parti ileri suı·i.ılen propagandalarm 

~Icclis grupundaki tenkitç-1 şah. esassız ohlu,ğnnu İ:cil>at etıniş (Başı J incide) 
siyctlf'rin dü~nıanı tle~il, do!.tu oJacaktır. Diğtr taraftan J;a9. parti farkı gözetmeksizin tertip 
olduğunu elbette biliyor. Bu bil· baka.o, muhali( !Jartlnln manevı etti,.i basın topllntıları tende. 
gi~·i tatbikatta her ınman eiiz şah~ıyetinl bortlandırrnak, onu resin himmetiyle partizan bir 
tini.ınde tutınası C'n mükcınmel çalıı,ma lnıkSnından mahrum hale liokuldu.• 
bir firen )·erine geçer. bır:ıkm:ık ve nıcsel.i matb:ıalart· ,\tay ve Ortthn infıh1J:lr1 

. Adnan :\lenderes, üç saate )'·a. 
kın devam eden iıutilıanı 

bir tek isti na ile po.rl:ık bir su· 
rette ıeı;irdi. nu hariç olın:ık 
üıerc ıneıııleket 1ş1erine dair 
verdiği izJhat lıer vatanse,·er ve 
iyi niyetli Tıirkun gög~üıuı ka· 
bartacak mahi)"etle idi. Zihinde 
ukdeler bırakan istlsn:ı, llalk 
Partisi ile yapılacak ruub:ısebe· 
nin ~ekli Jle alakalıdır. nununla 
beraber gerek basın toııtanlı ın· 
da söylonen sözler ve gerek 
sonradan Jlalk ııartili gazeteci. 
lerden bir kı ... nuıun lıuzuriyle 
cereyan eden hu-;usi konu~m;t· 

lar, bu ıneselede ciddi bir en· 
tlişeye yer otmadıgı ünıidini u. 
)'andırıyor, Adnan 1\lendcres, 
haksız surette iklha11 edilen ıııal· 
Jara clair yaııılacak bir tasriye· 
nhı partiler:ırası münasebetleri 
istikrara kavuşturmak ,.e bizzat 
llalk Partisini tölııul'tli vaziyet· 
ten kurtarmak bakınunclan Jil· 
zumlu ve raydalı oldu&u kanaa· 
tindedir. Böyle bir muhasebe, 
ayni zamanda Denıokrat Parti· 
nin Ilalk Partbinin m:ıllannı 

nı efinılrn alnıak gibi bir ta. Il3şbakanın daveti üzerin dün 
sav\;urun kat'J~·('n nH'\;<:Ut olına. kli hasın toplantısında bulunan 
dığnu ve dt'mokra~inin htr tür· l)ünya. gazetesi B.'.lşyaı3rı Fa· 
lli icrplarının '"" muhalif parti •. lih Rıfkı Atay, karşılıklı r,örüş:e 
Je ait mrı.;ru (';:ılı~rna inıkfinlırı ~ nıelerın kendisinde brrııktığı in. 
nın mahfuz kal:ırağını sarahat· lıbaı Ankara Ajan:-sıııın bir mu 
le ,.e defalarla tekrar etmi<;tir. habiı ine ıu cümltılerle anlatmış

H:ı~ın konfrransınclan !;Onra tır: 
Jlalk l'ilrtill ,!a1f'lf'f·ilcrin krnfli ·- nasın toplanfl'ilnda na,. 
ın•rtileri ınuhitinde yaphldan lıakan ve Bakanların sOyledikle· 
tenıaılar ve bunlara rlalr hukO.· ri. tatbikine karar verdikleri dil· 
met erkanına ak rttirtlikleri ha- &üncelerin 13.mimi suretle aksi 
bcrlrr gt'rginli i gf"vşrtmeğe fl. Le partiler arası münastbetler 
ınil olmuc;tur. llu itibarla basın bakımından bunıı iyi bir başlan· 
torlantı ının ııartilerarası miı· cıç saymamak için hiç bir sebep 
natebetlrrde '·eni bir C'ıı•ır aı;a· yoktur .• 
cağını timit t'.tmek c:ılzdir. 

Dt·nıokrat P:ırti Meclls ıru· 
puntla Jlalk l'artisinin malları 
ıne~eıe i sah giiniı bahJs mev
zuu olacaktır. Öyle umul:ıbilir 
ki gcrginli~in ortaılan kaJknı:ı. 
sı l-C itirlal hi"'lf"rinin 'altbe f't· 
mcsi, Demokrat Parti ~Jrclls 
grupunn mcnıntın bırRknralc vr 
gruı,ta itidal f'c;ası l.iıC'rinr. göriiJ 
birliğine varılmasını temin f"(}e. 
cektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

•llürlieS• gazete!i ,sahin ve 
lıaanıuhariri t>Ski Tarım . Baka. 
nı Cavit Oral'da ıunları ııöyte. 
rniştir: 

·- Il:ısın toplantısını memJe. 
ket i lerinin giJrUjtilme J bakı
mından hükümet ve matbuat a. 
dına iyi \'e hayırlı bir başlan. 
gıç adtlederün. Sayın ~lenderc
sin mUhim ıncn1leket mevzuları 
hakkında yermi~ d1tlugu izlh:ıt 

M. P. B~rsa' da siyasi bir toplantı yaptı 
(Başı 1 incide) 5ikalardır. Bunları ona mecliste 

başını alkışlayar:ı:k tezahürat bulup gösteremiyorum. !ıfilletin 

1 (Başı l lnclde) 
~'ilansız t>ır mücadeleye devam 

y::ıpmıslardır. hakikatleri bilmesi ıazımdır. An· 
de Arap Birliğini aynı zamanda Toplantıda hadise tıkarmak is karada, partilerarası dostluktan 
memnun edecek bir formül bu· tiJenlerden iki kişi yakalanarak bahseden :\fenderes, Sivasta, 1Jo-

eeeği beyan olunmaktadır. lunamamıştır • karakola götürUlmüştür. luda tehditlrr savuruyor. !\lcc. 1 Fransız; umurnt valisi General llalipleriıı süyJediklerl liste bir avuç muhalefetle boy\ 
Augustin Guillaume'un stkı ted- Bursa. .il başkanının kısa bı:- ülçiişrmiyor.a ll'nF. 
?irler alması \'e İstikJciJ Partisi 1 konuşmasını müte<ıkip söı Ah· Osman Bölükb:ışı d:ıha sonra t 
ıl.e komti~list tcş.e~külle~ üye~e- met T:ıhtakılıca vC"rilmiştir. Ah· D. P. tün muhalefetle iken Cc· 
rınden bınlcrceeını tevkıf ettır- met Tahtakılıc hükQmetin ikti· 1.11 Dayarın, kasım 1040 da söy. 
meı;i tizerlnc F:ı~ta durum nor- şadi politikasını misaller vc:C". lcdi~i nutuktan bat.ı parçalar 
m:ıle yakın bir hale avdet ctmis- rek tenkit ettikten sonra, kredi okumuş, •Ilu vaitlcri tutmadık· 
tir. işlerinde parti nüfuzu kullanıl- ları için D. P. lileri; bir icra 

F:ıkat bir Fran51z subayı •YJ- dığını, makine almak için kredi mrmuru olan Türk milleti hu· 
I:ının başı kesilmiştir, f:ıkat kuy verildiğini, halbuki öküz alm.ık zuruna çıkaracağız. İşgal ettik· 
rui!u daha bir müddet oynaya- iç-in, kuyu a('mak için köylllnOn !eri kona~ı tahliye ettireceğiz. 
caktır• kredi alamadığını söylemiştir. llu 1954 seçimlerinde ergeç ola· 

Fransızlar bir Tunusluyu Orın.:ın dil\.'asının 2.5 srneden caktır.» demiş \.'C sözlerine şun-

• Da bakan Adnan 1\lendrr es Başbakanlıkta yaptığı basın toplantısı esnasında 

hepimizi memnun etmiştir. Bun. Us tla toplantıya iıtir.ik etmış ~ 
ların bir an evvel tahakkukunu IC'rdir. 
ıürmek, memleket menfaati l'e Sızan haberlere ıöre, toplan 
partiler munasebeti bakımından tıda günün meselesi olan son 
dilek l'e arzularımızın bJjında basın topJantısı etraflı bir şe· 
gelir • kilde tetkik \e rnütaJ.ia edilmiş· 
C. JJ. PM 82 bakanın beyanatını tir. Konuşulanlar ,.e varılan ka-

inceliyor rharlar hakkında ketumiyet mu-
,\nkara, 21 (Anka) - C H. P. hafaza edilmekte ise de. ha\.·ada 

Genel İdare Kurulu He ~teclis umumiyetle iyimser bir cereyan 
Grupu Başkan \'eldlleri ve Grup ~·aratmıs olan basın toplantısın. 
İdare Kurulu bugün öğleden ev· da Başbakan Adnan 1\lnderesle 
veı parti merkezinde İnônünün Bakan arkadaşlarının sözlerinde 
baakanlılında 4 saat süren bir ki samimiyet derecesi üzerinde 
toplantı yapmıştır. •Dünya• ga- ehemmiyetle durulduı?u tahmin 
lCte!';i Jlajyazarı Falih Rıfkı A· olunmaktadır. B.lzı hatiplerin, 
tay•, •Ak am• Baı:yazarı, Nec. Ba~bakanın daha önceleri yap
n1eddin Sadak, •\'akit• Başya. tığı b3ıı beyanatlarla tatbikat a
tarları .\sım Us ve Hakkı Tarık rasında tezatlar oldutu yolunda 

b~zı misaner verdikl~ri bildirfl. 
mektedir. 

Bununla beraber Başbakanın 
ırticaa hiç bir şekil ve surette 
müsamaha olunmıyacağı, D. P. 
kongrelerinde ileri sürülen geri 
fikirlere iltimas edilmiyeeeği. bu 
mahiyetteki takrirlerin müzakere 
re dahi konulmıyacağı hakkın
dak.i teminatının umumi olarak 
merr.nuniyet yaratmış olduğu a 4 

çık surette görülmektedir. 
yur.nEuöğledenintf 
Aluhalefetle hülı.ümt't arasında 

temaslar ba~lamısı ihtimali ,·ar 
C. H. P. Genel Merkezinde 

yarın da aynı heyetlerin müşte
rek bir toplantı daha yapacakla
rı bildlrilmektcdir. Tahmin edH
di~ine göre. yarınki toplantıda 
da Başbakanın demeci üzerinde 
durulacaktır. 

Adnan l\lenderesin bizı me\·zu 
tar üzerinde muhalefetle istişare 
için açık kapılar bırakmış olma· 
sını, yeni bir el uz.atma ve işbir· 
liği arzusu manasında alanlar, 
bu müşterek toplantılardan son 
ra C. H. P. muhalefeti ile hükO
met anısında bazı temasların baş 
lamasını yakın bir ihtimal ola· 
rak görmektedirler. 

Mahmut Esat Bozkurt 

bugün anılacak 

Ankara, 21 (TA.) - Yarın Hu 
kuk Fakülte.!iİnde, Ankara Hıı
kuY Fakültesinin kurucusu eski 
Adliye Vekillrrinden merhum 
Mahmut Esat Boıkurt'u anmak 
için bir tören yapılacaktır. Top. 

t Tunus Beyinin durumu 
>'noa, 21 (A P.)-Tunuı Beyinin 
tan.sız; tekliflerine kısmen bo

b~n. eğmesi bu memlekette yeni 
~buhrana sebebiyet vrmiştir. 
'ı birkaç gün sallantıda bulu
':ıtn bir taht üzerinde oturmak
\itdı. Bugün vaziyet daha vahim 
t'b hal almıştır. Fraru:ızl;ıra bo. 
:~ eğdiğindcnh<'ri Bey Tunus. 
~ r üzerinde hit: bir manevi te 
r~ İ('ra edememC'ktedir. Şimdi 
•·tı Fas Sultanından daha koJay 
~ iekilde tahttan indirmek 

!tıkün olacaktır. 
1,Ctinkü Bey Fas Sultanı gibi 
«. <retı Muhammedin ahfadın
~ detildir. İşçi lideri Ferhad 
!ı) din katli ve Fasta iki hafta 
~et cereyan edeon hAdJ<;elerden 

öldürdü beri Şevket )locan ile Tarım ları iliıvc etn1iştir: 
Bakanı arasında münak:ı.şa mev. o:- !\lecliste bizi konuştur· 
zuu olmaktan daha ileriye gide- mamak jçin sıra kapaklarını kı. 
mediğini anlatan TahtakıJıç eD. rı:rorl3r, tabanlarını \.'uruyorlar. 
P. bu hususta bir karar alama?, Böyle demokrasi dünyanın ne· 

Tunus 21 (T.JI.~\.) - Fransız 

kuvvetleri, siJfıh taşıyan ve tes
lim olmak istemiyen bir Tunus· 
luya ateş :ıçarak ölı.lürmüşlerdir, 

Başbakan .\dnan 1'lenderes, n aş:raıarımız Ahmrl Emin Yalın an ve tDünyat ıazetesi baD'aza. 
rı F Iih RıfJ'İ .'tı~·ı:ı g:ürii~üy or. 

ı 
lar.tıda Profesör Nihat Erım 
ite Profesör Süheyl Erbil de b;· 
rer konuşma yapacaklardır. 

ta bozulan durum, bu iki; 
\i.inıctarın tahtalarından uzak

~ırı}acakları yolundaki sö~·len 
tJe daha lıuıursuzluk tel lit c 

bir 1,jekil almıştır. "oE'l ve 
~~asının yaklaşması üzerine so 
1 ~ lara dökülen oyuncaklar ara 
~. bilhassa bombalar, tanklar, 

lt tkıer ve kurşun askerler mil-
1;,ı•tçiler tarafından kapışılmak-

ır. 

"-~Jt_1f'lrikanın Kuzey Afrika me· 
l?ı l!~ı karıısındaki durumu Fran 
~\ !tıiistemlekrci çe,·relrrinde 
~ Vazıh sayılmaktadır. Ameri· 
ı llirleşmiş Milletlerde milliyet 
l'te CPsaret verebilecek karar 
:eflcrini desteklemiştir. Onun i 
~t bu müstemlekeciler son şid
t hareketlerinin mesuliyetini 
/P Birliği ile berobcr Ameri
q..~ın da omuzlarına ~·iikleme~tc 
~er. Bu görüş Amerik:ının IS· 
~11.U _veya hoşlandığı bfr duru.m 

ıldır. Fr:ınsızların bOyle du· 
tı~!>lerirün sebebi de Amerika 
rı .h~m Fransayı, hem de Arap 
lıtini memnun edecek bir si-
~· takip etmek istcme!idir. 

. llik hem Fransayı, hem A
~ umumi efkarını ve hem 

~ATO tümenleri 
4rasında Türkiye 
ikinci geliyor 

Diğ"rr taraltan, }'ransız rna. 
kamları Sofakestc ve diı;cr b.ızı 
şehirlerde yeniden geniş tevki· 
falla bulunmu !ardır. 

Bundan başlia Fransız •skeri 
mabt me1 t n( .f'z?ııerını ka· 
pattıklarınd:ın dolayı, 60 TunıJs. 
)uyu onar bin frank ağır para 
ce1asın:ı mahklım etmişlerdir. 

Fr:ınsa Fasta zor kullan:ıcak 
Kazablanka 21 (T.H.A.) -

Fransanın Fastaki grncl valisi 
general Guillomo, hükumetle bir 
hafta süren tem:ıslardan sonr:ı, 
bu6ün uçakla Kazablankaya dön 
miiştür. 

General Guillome, hareketin· 
drn l"\'\·et verdi~i bir beyanat· 
ta, Fas ir;in Fransa tarafından 
hazırlanan projenin jcabınd:ı zor 
kullanarak, behemehal tatbik 
edilece ini söylemiş ve buna 
karşı koyacak her tc~ebbüsün de 
ezilece~ini il.lve et~iştir. 
Destur partisi de protesto ediror 

Tunus 21 (AA) - Yeni Des
tur partisinin siyast bürosu ya
yınladığı tebli~de 20 Aralık ül
timatomu diye isimlenrlird~i 
htyann:ımcyi protesto rtınekte 
ve cebirle alınan bir imzanın 
kıymeti olmıy:ıcağını Heri sür
mektedir. 

Avrupada siddetli 
• 

çünkü orn1an d5.vası iki tarafı resinde ı.::örü1müştür. Gensoru 
keskin kılıçtır,, demiştir. teklif edrrsiniz reddederler, a

Bilaharc, Ahmet Tahtakılıç, çık lıosaplaşm,ktan çekinirler, 
iktisadi ,.e malt çöküntülerden muhalefetin tenkit hakkını l'Crc 
bahsederek dıs ticaret siyaseti· vururlar.» 
ni tenkit etnıis ve ıi.izlC'rini o:Bi· Daha sonra Bölükbaşı, köylü. 
zim politikada husumet siyase- ye traktörleri D. P. nin dejil 
timiz yoktur, sadece kötü İcra- !\Jarshall yardımının verdiğini, 
atı millete duyurm:ıkla vazifeli· esasrn bütün dünyada ziraatin 
yiz. Bizi bu yoldan hiç bir kuv-.. makineleştiğini söylemiş ve sö-
vct döndüremez.• diye bitirmiş- ıü dış politikaya getirerek de-
tir. miştir ki: 

Tahtakılıcın ~ayot muledil ,_ Yunanlı dostlarımıza sula-
olan konuşması dnkik:ılarca al· rımızda balık tutmaları i~in ko· 
kışlanmıştır. la;·Jık gösterdiler. llari onlardan 

D:ıha sonra kürsüye ~I.P. Kır- da rica edip, .t\mcrikadan yar· 
~chir rnillrtvckili Osman Bölük- d1m parası ıınasıl :ılınır ögren· 
b:ışı elinde bir bavul ve büyük EClcr. Koreyo biı: tug:ıy gönde. 
paket olduğu halde çıkmıştır. riyoruz. \'unanlılar nıerasim ta· 
Bölükb:ışı konusma!'ına; p:ırti buru gönderiyor. ~tarshall yar· 
:ıyrılığının vatanda.şiarı birbirle· dımına gelince bizden çok fazla 
rine tlüşürmcsinin çok fena bir yardın1 görüyorlar. Yunanlı do.!>t 
şey oldu{;unu, bütün Türklerin larımıza :ırslan payı veriliyor. 
ayni asil kandan oldı.ığunu SÖY· )fuhalc!et tc sizinle bu hu usta 
liyerek: o:Vatan denilen bir ge- beraber. llaydi yardnn sağl:ısa
minin yolcularıyız. Biribirimizc nıza. Pariste Türkiyenin tehU· 
muhabbet beslememiz lüzımdır .. kt:ye yakın olduğunu söylüyor· 
diye başlamıştır. D. P. nin va· Jartlı. Dostlarımız bizi de düşün 
itlerini yerine getirmedigini söy sünlrr, eğer hakiki dost iseler.• 
!iyen Bölükbaşı ezcümle ~unl:ı· İlll'r k:ınununu da tenkit eden 
rı söy1C'miştir: Bölükbaşı, BJlıkesir h5.discsini 

e!l!uha1efette bulunan hcrhan· mcl·zuubahis ederek; İnönüyü 
gl bir parti hakik:ıtleri t:ıluif müdafaa etmiyorum. Onu yık· 
ederek geçici muvaffakıyetler mak itin yatmadığını hapishane 
aramamalıdır. İktid:ıra grtliği kalmadı,, demiştir, 
zaman da vaitlerini yerine ı;ctir- Balıkesir b;idisesinin lfalatya 
mesi liııımdır. l\tillet Pai"tisi mil ıuikastınl hazırladı~ını sö;>·le· 
Jete verdi&i sözü tutacaktır.• diktt•n sonr:ı, '-lorhaJık nerede 

Devlet başkanının ve l\tendc· ba~lar, nC'rede biler, belli ol· ı 
resin şahıslarına !ÖZÜ olmadtbl· m;:ıı, Balk:ın komutanlığına nıı 

(Başı 1 incide) nı, sadece bir politika adamı idiyoruz?, diyen Osman Bölük ı 
maktadır. ol:ırak vaı:iCrlerindrki beğenme- ba~t gazetecilerin askeri mahke- ı 

Bir kış başladı 

is,·Jı;rede şiddetli fırtına diıl.i kusurları tenkit etliğini melrre verilmelerini tenkit et· 
ı.. <Başı 1 incide) Bern 21 {A .. .\.) _ Bu~iln B3.· söyliyen Bölükbaşı bavulunu mi~lir. 
~ ~ ı 'd b'" ··k b' f t b 1 aç:ırak bazı zarflar çık:ırarak de- Başhakan Adnan ~fendnresı· 
ı:•«vcudu iki fırkayı bulma- e e uyu ır ır ına aş amış . k. ' 
~tadır. tır. Şiddetli bir rüzgar, ~imşek miştır ı: ~iddrtlc tenkit eden Bölükbaşı 

.\ ve gök gürültüsüyle beraber bar - Sayın :\Irndcres, bize ve- ort:ı:lık kar:ırırken konuşmasını 
• l'nı istatistikten anlaşıldığına daktan boşanırcasına yağmur f.ika ve hilrlise getirin. diyordu. bitirnlişlir. llalip 2 saatten f;ı.z. 
~!!, Natoya dahil memleketle· ya~mıştır. Vesika d:ı h;idise de o kadar ç-ok 1:ı: konuştu~u için Aldoğana ve 

haJi hazırdaki bütün (Kara, Neuclıatel'dekl fırtına gölde ki h:.ngi birini göstC'reyim. İşle dii'!er lf. P lilere sıra gelme· 
·a. ve deniz) ordu mevcutları seyrüsefere m3ni olmuştur. bunl:ır sizler~göste:ecer,i~ ve. miştir. 

•ırasiı-ıe ~udur: K 1 .. ~ 'I Ko"pru"lau" NATO '~.-Amerika 3 milyon 500 bin lııgilterede ars 1 ogrencı err 
~.; 2 - Fransa 905 bin kişi: Londra 21 (A.A.) - Dün ak· (B:ı~ı ı in~icle) 
. J.'.ıgiltere 872 bin; 4 - Türki ıam )lanche denizi üzerinde yer c<kilme,ine karar vermi,tir: Komutanlarıyle 

'"V\I bin; 5 - İtalya: 320 bin; yer 90 kilometre sub·ratle esen .-Bugün genel kurulumuzun 
' 'Yunanistan 187 bin; 7 - şiddetli bir gün~y atı,\ rüzgarı nıutad toplantısında biz Serhad Go" ru" ştu" 
,, kiz 150 bın,· 8 _ Belr"ıka.· gemileri l.im1 _::ın ara sı,.,ınmay:ı ki d '<l ı. çccu arı, ugrun a c:ı.n vermek 

bin; 9 _ Danimarka 125 mecbur etmış ır. için savalltıgınıı fikri bütün ~ü- (Raşı ı incide) 
ı; 10 - Kanada 100 bin;~ Sussexde Se:ıford'da dalg~lar mulü ile idrak etnıektcyiz. Türkiye Dışişleri Bakanı, bu 
~ ..... Hollanda 113 bin 718· dalgakıranı aşmakta ve Srıgh. Biı inanıyoruz kı, bc}er aHesi arada Atlantik Orduları B:ı~ko· 

....... NorYeC 13 bin; 13 ~ ton • ~a~t Bourne yolunu kes· içc~sindc mahdut da olsa, içti mutanı General Ridı;way, Gü~ey 
~enı.burg 5 bin; 14 4- izlan mekte ıdıler. r.ı::ıı adaleti yanlış anlıyan insan l Avrupa. Komut:ını Amiral Car
Ordusu yoktur. Diğer taraftan, Trent nehrinin ha kve hürriyctlrrini h!çc ı-a. ney ve .\kdeniz Komutanı Ami· 

~ata~·a dahil bu devletlerin, taşması Stafford ve Derby'de fe. ya~ komü~izın için dainıi bir r.~ı ?tt~.~ınt.~~~ten ile ~c ı:örüşmüş ı 
tt yeza.nlara sebep olmuştur. ha}.:ıt b::ıhıs mevzuu ol:ımaz. tur. Koprulu y:ırın o~leden son· 

~i nıasrafları da yıllık bütçe lnsanlık haı·atının iyileşmesin ra Romada bulunacaktır. 
tıe nazaran Ş'J nisbettedir: Akd J d l en ı e c!r. sonu ohnıyan ebedi terakki- GenC'raı Zek5i Okan Napollde 
ıı - Amerika yüzde 60; 2 - Paris :?l {T.11.A .. ) - .\kdeniZ· lere muktedir medeniyeti ;yara- Xapoli 21 (,\.P.) - Türkiye 

"\ a~~ yüzde 50; 3 - "\'unanis de de fırtına bütün &iddetiyle tan demokrasi rejımi, bütün Genel Kurmay ikinci b:ışkanı Ge 
l'Uzde 42,3; 4 - Türkiye devam etmektedir. Gemiler li· C:ünyaya hfıkiın olacak ve bülün ııeral Zak5.i Okan bugün, Atlan. 

, e ~3; 5- Fransa yüzde 32; manlara sığınmıştır. dt.inyayı hür ve müreffeh insan lik Paktı güney A\.'rupa kesimi 
L ~o .. rveç yüzdt: 30; 7 _ Por ,. Kıbrısta d:ı şiddetli seylaplar k~rde~lerin beşiği kılacaktır. komut:ını Aıniral H.obert Carney 
"' Y ile görü~mek üzere Napo1iye gel· 
~ uzde 27; 8 .- Iloll~.nda ka)'·dedihniştir. Lefkoşe civarını Zafe: ?izimdir. Ne .. nl.utl~ siz· miştir. Pariste Nato askeri: şefle. 
· t·e 26,7 9 - Italya yu:ı.de s~ller .~.ısn11ş ve iki kişi ölmüş· tere kt ıns.anlığ.ın hurrıyetı.'. r.~- rinin konferansına iştirAk ettik· 

1 · ıo _ Belı:-ika yüzde 23; tur. Dun gece adada kopan ka- f~hı ve selametı uğrunda gumul ten sonra memleketıne dönerken 
"." nanimarka yüzde ıı; 12 _ sı_~;-~ ve s~lle~, K~brıs tari~i~~e düğün~z .:rer, Türkı.in ka:ıraınan j buraya uğramı-, olan Ge:ıeral O· 
ııtter .·· d 13 . L""k b rg corulmemış bır şıddetle hu kum lık tarıhı ve yaş.adıt:ınız atem, 1 kan'a General Cevdet Sunaı· Ge-

e )UZ e • u sem u J ·· · til B ü d ü T"" k ·ıı t" · f k" lb d ' e 
1 

. . . . surmu~ r.. u y z en sey.r se- ur mı e .ının ve a arka ı ı~· ıneral Tekin Arıburnu ve Amiral 
2, 14 - Iılanda, Askerı fer tamamıyle durmuş ve bırçok T.tnrıdan sızll!'re yardım ve azız; Rafet Arnom refakat etmekte· 

•!ı yoktur. evler har3p olmuştur. şehitlerimize rahmet dileriz.• dir. 

-----~~-~~ 

MODA YENİLİGİ .. -
Şık kadının ıırn, ondaki kendi kendini yenilemesini bilmek 

ıan'atıdır. Kadın inhisarcıdır, kendisini qi kimsede 

bulunmıyan kadın eşyası ile süslemeyi sever. 

Saatı de, onu kıymetlendiren yeganelik vashnı muhafaza 

· etmelidir. En küı;ük ve en zarif •tyaların sahasında 

OME.GA nın gerçelcleftirdiği yenilikler derhal Paris'in 

Yuksek Dikiı müesseselerini de fethetmiıtir. Bu mü

esseseler defilelerinde ve mankenlerini takdiminde 

OME.GA'oın yardımını aramaktadırlar. 

Hor modelin kendine mahsus ince bir kıymeti ve taklit •

dilmez bir şahsiyeti vardır. Son derece dakik olan bu 

yeni modeller, kadının zarif görünmek İstediti günGn 

•e gecenin her uatinde ta~ıtabilecek tekilde yapıl

mıştır. 

NEVCHATEL RASATHANE.Si. 1948 yılında Nluchitel'

dcki milletlcrarası « Yüzüncü Yıldönümü • müuba\ca· 

sında 30 mm. !ık OME.GA, kol saatleri kateııoriıinde 

bütün ral.ip1erine üstün gelmi~tir. 

OLiMPiYAT OYUNLAR!. 20 )ıldanbeıi, Olimpiyat oyun-

larıuda kronometraj OME.GA ile yapılmaktadır. 19'2 

de, en müşkülpesent ve en tarafsız eksperler, hHHS 

bir saata itimat edilebilecek en geniş bir teşebbüa 

olon HELSINKI Olimpiyatlarırın kronomemlrajı için 

OMEGA'yı intihap etmiılerdi· 

o 
O MEGA 

'X) 
OMEGA DÜNYANIN ITIMADINI HAiZDİR 

Tt:\'nK A\'DI~ J ll'l!ydanı .. & A.~fl.\RA rAZARI Emınonu Arpacılar Car:lıits.ı 30 
Galata. Krıpru Cadde.aı T \ .\lıı.~ 1- \ A'.\OPL'LO 1Bl!_r- E. ~onll Arracııar Cad1ttı 20 

r ~''" '"'i H -\P.Oı~t.LR &hı;"l.:apı. Hayn Eftndı Cad 15 
o,; I• '• 015 Kadıkoy, loluvtkki•.haı:ıt Cad. 1/3 

Y PA~C'lftlS ,,. 8. 8."lAIDtS 
MtSA AKÇA\"Ll 
BL:RJIA?'f Rl'll 

: F:tnınôni.l. Arrartlar Cadde!l 2"' 
; Be:yc.;ıu.. htılı:lll C&ddtaı 3" 
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D A B K O V 1 Ç Vapur Acentesi 

STEVENSON LINE 

ŞblALf .urnnlK \ - \ KOF.SJ 7. - j TA :\RUI. 
a a~ında muntazam azımct \C a\det postası 

DOROTHY STEVENSON 
\"apııru 22 \ralık"d:ı gelecek \e 26 Aralık'da 

C E N O V A v e N E W - Y O R K 
Lımanlnrına hareket edecektir. 

KENNETH STEVENSON 
Yapuru 18 Ocakta gelecek ve 22 Ocak'la 

C E N O V A v e N E W - Y O R K 
• Limanlarına hareket edecektir. 

Ta.f ılAt !~in G:ılatada Tophane Frank Handa 
D A B K O V 1 Ç ve $ 0 R E K ~ S 1 

\'iipur \ccnteliğıne nıilr:ıcaat. Tel: 44i08/"ı 

-. .-...,. .... . . 
Ankara Belediye Başkanhğından : 
ı - Kızılrlma mah:ılleııin 1.: \nafartalar cadde ınde ıma· 

rın 4241 ada ının 4 parselinde bulunan Beledı~c malı suyulu 
(-il) "2. ~er satılmak üzere k:ıpalı zarf usulıyle arttırma}a 
l;onulmuştur. 

2 - Muhammen bedr.lı (~U500) liradır. 
3 - Temınatı (1537) llra ( 50) kuruatur. 
4 - Teminat 13eledi) e veznesine yatırılacaktır. 

5 - Şarlnanıesı her gun Belediye Özluk \e l\fuamel:ıt Mü. 
durluğu kaleminde goriılebılir. 

6 - İhalesi 2 1.1953 cuma günü saat 16 da Beled~ede top 
lanan komıs)onda 'apı!, eaktır 

7 - 1 teklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ei maddesi sara. 
hali \echıle hazırla)acakları teklıf mektuplarını belli ı:ıündc 
J:aat on he e kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlı 
~ınJ \ennelerı C19604 ı 

lzmir Sehri 
' 

için 
Satm 

Troleybüs 
Ah nacaktır 

Arabaları 

Eshot Umum Müdürlüğünden: · 
ı - Konak . Güzelvalı hat tında işletilmek üzere 2~ adet 

trolc,•blis arabası ılc t~li merkez ve temas hatlarına ail mal
zeme. tekhf alma u ulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu ışe ait fenni \e idarı şartnameler 100 tıı·a bedel mu
kabılınde Izmirdc idarenin muhasebe mudurliığünden temin e
dılcbılır 

3 - TeklıCler ı 4.1953 tarihine rastla) an cuma gunü saat 
17 )c kadar umum mudiirlüğe '>crılmış olacaktır. Bu müddet 
t<'n ~onra idarc)c gelecek \"C)ahut \erılccek tcklıfler nazara 
alınmayacaktır. 

4 - Alakalılar şartnamcy i hangı fırına namına aldıklarını 
bıldırcceklerdir. (19919) 

BULMACA 

1-:\'\ 'ELKI GÜ~KÜ 
Ht'L1\I A(.'A~I:'\ HALLİ 

AYfJA 12 

15 LiRA TAKSiTLE 

Begcndığınız paltoluk, rıar 
dcsuluk kumaşlardan bmıı

cı sınıf ı marlama 
PALTO - PERDESU'yu 

135 - 160 - 180 - 200 • 

230 liradan 

.ielôhattin Karakaşlı 

Mties ese ınde :> ;>tırabılır· 
sınız. 

Mahmulpaşa Kapalıçarşı 
kapı ı ~ anınd:ı • 'o. 18. -··----·-OYUNCAK M 

4LACAKSINIZ? 

K i T A P 
SARAYINDA 
Yenı açılım re) <ındakı 

UCUZLUGU 
Bır defa gorünuz. 
istıkliıl Cad. ?\o, 62 ··-----·-r ,,~,~.,~, ~"~ ı 

~aslık maktu 2~.-
2 nci \C 3 üncli 

sa~ fa antımı 4.o.ıO 
4 Onr.O • 3,-
llln sayfası • 2,50 

Mahkeme, icra, tapa, 
"nt"'r ilAnl~n c:ınıimt 2.:m 

* TF:K:'lı"İK t.1 :ıo.·İ\'ERSİTE 
20 1 ') \ ~ .... l.ll•ıl.. "bı 1 

l' o ll:ıpı ,. 

işçiler, Sendikacılar 

1 lirayı ne yapıyor? 

Hemen sendık:ı ından bir 
i;;;Çİ T.\KV I '.\Iİ atıyor. 

ANNEM SAATE. BAK! Çocuğunuz-
Zayıf v• ı,tahzız m._? 

• • 
MAMA VAKTiM GELDi 

.. 
""· .. .-. ; . . .... . ' . . .. ,, "' ... . ... ,,, . ., .,. .. , : .. • 1, ., .. ... 

N E~lf . . .. ... . 
~ · .... , 

'( [TKıt-4 • , , t .. ~ ., ,,_ 
""' 1 •:,• ,,·~ .. . · .. ~,· 

. : .,:,,. •! 

Satı~ deposu: Balıkpazaı Sun
gcrciler C:ıd. :\o. 81 Tel: 24139. 

, ~~OKTU R_, 

Raif Ferit Bir 1 
\ 'er cm "' Uahill Hıst a lılı 

lan '.\1üteha ı~ ı 

!\luayenehane Heşıı.-ıa~ 

Tramvay cad. Emniyet San 
Hl.1.!• vanındıı No ı ~ 1 ti 
84395. :ıluayene 17-1!1.5. Ev 
\.ılı Konağı l!ad !\o. a~ 

Haşaran t\p Kat l l elefoo· ... _____ ...,. 

iYi. VE KUSURSUZ.,,DiKiŞ f şıK : VE " ZARiF. GiYiNMENiN 
iLK- SARTIDIR BU DA A N C A K -l\ti~ 

D!KtŞ VE NAKIŞ MAKlNtJJ:RtTLE 

ruıı<trt. MUNHASt• . ITHALA TÇISI 

MEHMET KAVALA 
GAJA?A. TAJIIJt llAS • Tel : 4M4t 

Adana Belediye Başkanllğından 
ı - Adana Belediye itfaiyesi icin iki adet pompalı sulama 

arazözü yaptırılacaktır. 
2 - lhalesi 30.12.1952 tarihine ra tlayan •alı günii saat 15 

de Adana Beledi)esi daimi encümeninde kapalı zarf usuliyle 
icra edilecektir. 

3 - Arazözlerın beherinin muhammen bedelı ı 13000• lira 
olup geçici teminatı ·2250 • liradn·. isteklılerin belirli gün ve 
saatten bir saat evvel teminat akça makbul veya banka mek· 
tuplaı·iyle birlikle kapal ı zarflannı belediye ba karılığına ver 
nıelerı, şartnamenin her gün itfaiye komutanlığında ;:örüle· 
bileceği ve postada Vaki gecikmeden hiç bir ınesuliyet kabul 
cdilmiyece[ii ilan olunur. 0 9886> 

lmtıyu sahibi: Sİ:\,\~ KORl.E 
Ba sayıda yazı i! lerinl fiilen ld :ır~ t!den mes'ul müdür: 

IUELİll YESE R 
<\'ATA.'\) Gazetecilik fe Matbaacılık r . .\. s. - h tanbul 

VA T A N MA T B A .\ S l 

Siirt İli Bayınd1rhk Müdürlüğünden 
1 - 209733.35 lira ke;if be de Ilı Siırt Ortaokul in~aatının 

2490 sayılı kanun hükumleri l'~hil inde fiyat e,aı.ı liıcı inden 
\'e kapalı ıarf usuliyle eksilt meye konu lrııu tur. 

2 - İhal e 27.12.1952 günü saat 15 de Sıirt Ba) ındırlık ~lü 
dürliığü birıasında öıel komi>) on huzuı·unda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için : 
.4. - 11639.41 liradan ibaret geçicı teminat mektubunun 
B - 1952 yılı Ticaret Sanayi Odasından lnsaat tnüleah· 

hidi olduğuna dair al ınacak belge, 
C - Enaz yüz elli bin liralık ihale bcdellı devlete \'e di· 

ıer re mt mües~eselere ail bina yapımını taahhtit C<lerek kc· 
sin kabulü yaptırdığına dair ihaleden liç gun e\\'e l Siirt \'a 
!iliğine <iilekçc Ile müracatla alınacak ve ıka. 

D - Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak belgenin tek· 
lif mektubu ile birlikte verilme:,J gerekmektedir. 

<l - Bu işe ait sözleşme \ e ~artname \'e diğer fenni evrak· 
!arın her .:Un çalışma saatları içinde Ba) ındırlık ~lüdürlü:ün· 
de görülebilir. 

:'i - Teklif mektupları ihaleden bir sııat C\ re! kom is) on 
başkanlı~ına al ındı kar~ılığı ile \erilmesi \'e ~e l mı~ olması 
~arttır. 

_!ostada olacak gecikmeler kabul edılıncı. <19615) 

Donanma Gemilerinin Kara Bombardıman 
Aflslan 

t 

Donanma Komutanlığından : 
ı - no~nma gemıleri 22-26 Aralık 1952 tarıhlerı arasın· 

da aşağıda hudutları belirtilmiş sahada ve l\larmarada 
lloğu-Batı blikametinde Xıandro adasına kara bombar· 
dıman atışları yapacaklardİr. 

2 - Atışlar gundüzleri 09.00 ile 12 00 ve 13 30 ile 16 00 ara. 
sında yap ı lacaktır. 

:J - Aşağıda hudutları heltrtılmış ah.ı atış mtıclılctinrc leh· 
ilkeli oldutundan deniz ve:;aıtınııı ~eçmemelcri ilan o. 
lunur. 

( 19i51) 
,\TJŞ S.\IJASI: 

A- 40 ' " 35' " 00 " + ile sahıl ara. ı. 
·r ... :.!8' .. :.!6' " 00 " + ile T :?8' " :ı3' 00 " 
,\ 40' .. 45' " ()() ,. ile A 40' " 50' UO " 
T= :.?9: .. ll' ,. 00 .. + ılc T= 28" " 55' 00" 

Devlet Uretme Ciftlikleri 
' 

Müdürlüğünden 
ı - Ue~ let iiretme çiftlıkleri ve nıerkeı alelycslniıı bir yıl 

lık i htiyacı olan tahm inen 3991 ton berı.dn 3866 ton, motorin. 
3647 ton gaı ve .380 ton makine ,yagı açık eksiltme suretiyle 
sat ın a l ınacaktır. 

2 - g ksil t me 2.3.12.1932 per embc guııü saat 15 le Ala· 
türk Bu l varı ~teşrutıyet Cadde;;inde 261 kapı ~o. lu binada 
yapılacaktır. 

3 - •ralipler idareye karşı yapacakları kolaylıkları belirten 
ve teklif mektuplarını eksiltme gününden 5 gun ev' el vermiş 
olacaklardır. 

4 - 'l'ahıninl bedel 4.751.000 liradır. 
5 - Teminatı muvakkata 40,000 liradır. 
6 - Talipler şartnameleri bedel iz lc,azım ışleri müdurllİ· 

iünden alabilirler. 0 7717) 

.. 
~t i ıi t') ı bozmaz., 
ı... albi ~e LoL· 
rcl. le ri ) o rwaz.. 

f:l)eelJiil1t · 
baş ağrılarına karşı 

e Grip ve nezle başlangıcında' 
bır çok fenalıkları önler. 

• Baş, diş, adale, sinir, rom•• 
t izma, lumbago, siyatik ağ_rı 
ve sızılarını süralle teskıtı 
eder 

• Bayanların muayyen zamaıı 
!ardaki :ııancılarına karşı fa'/' 
dalıdır. 

ı<iNİNLİ 

Denizcilik Bankası T. A. Q_ 

İsletmesi Müdürlüğünden • 
- 1953 yılı sonuna kadar lımanımıza gelecek kömür )·uJ:· 

lu grnıılcrin tahlıye t ıle gemılcrc ıhrakiye \"ermek ir 
lcri açık eksiltme ılc istekli:.ınc ılıale cdılecektır d· 

~ - f;k~iltme 30.12.1952 salı gıinu saat 10 da Atatürk Ca 
desindeki işletmeınil bi 11a511Hla toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

:ı - İ~in muhammen bedeli (8.3.000l seksen hcş bin lLradır· 
~ - :ııuvakkat temınatı (ti375> altı bin uç~uz ~etmiş be~ ıı· 

ıadır. · 
5 - Bıı işe ait şartname \'C nıuka\t-le proJrsi tatil giln~crı 

hariç her ;:un lıman hızmcllerı şervısimızde gôrlilebılıt· 
(l!)j:;,t) 

~~----

Çanakkale Valiliğinden: 
Eayramıc - Etili yolunun O l-000 - 8 422 Klnı.leri arasınd; 

>apılacak toprak tes.,,·iycsi i$ınde ~apılan ek iltnıe haddi 13~ 
görlılnıcdiğınden :,eniden 21 gün müddetle \e kapalı zarf usıı 
ıle ek~il.tıneye çıkarılmıştır. . . ıl 

1 - ihale i 30/12/95::? tarıhıne ra llıyan alı gunu saat 
de il Daimi komb~onıı huzuru i le ~apıl:ıcaktır. ~ 

2 - Ke:ıif bedclı 77976..16 lmı olup gec;icı teminalı 1148 
lırcıdır. 

3 - bteklileriıı 952 ) ılı ticaret odası vcsıkaları ve bu gl" 
i,lcri ) apm ı ~ ol dukl arına dair lıelg<'lrriyle ıha le. saati.nden ~J 
aı üç tün ev\'el «resmi t:ıtil giınlcrı hariç .. \ahlığc müracafl 
hu bin ek~ıl tnıesine i~tir:ık edebilmek için hır yeterlik belge 
almaları. t1 

4 - 2490 sayılı kanunun hükilmlerine lC\ f kan yatıracald~ 
teminat mektupları ile birlik le hazırlı' acakları teklif mc;1 
planııın ihale ::ünü aat 10 na kadar pullu makbuz mu kabl ! 

de kombyon baskanlığına vernıeleri, Postada vaki olacak ' 
l' ı kmeJcr kabul cdılmez. J 

5 - Hu i e ail keşif, proje \'e air e\ rak her glin bayındır~, 
'e ıl daimi komi yonunda görülebileceği ilan olunur. 194

1 

lst nbuldaki Taksi sahiplerine . 
İstanbul Bölge Ekonomi ve Ticaret MüdürJiiği 

Ölçüler ve Ayarlar Başkontrolörlüğünden 
1782 ı.ay ı )ı Ölçüler kaıtUllU 1-\826 Sa) ılı oJr;iiler ttiZlİğU ııi\• 

kumleri gereğince taksimetreler her ıki senede blr mu:ıyeıt~· 
,.c tabi tutulmaktadır. liu it ı barla 1951 seııe:;iııde muayene cdı· 
İcrek daıng::ılannıış bulunan taksımetrclcrin yeniden mua)'•nc 
t'dilıııeleri için alakalıların tüzıiğıın 17 nci m:ırldcsine gorC 
:.?.l.1953 tarihinden itibaren 31.1.1953 ak anıma kadar bir dılcı:; 
çe ile ölçüler 'e ayar baskontrolörliığunc müracaat etmclC• 
\ c mukab1lındc mıır:ıcaat kiıgıdı almalaı ı gercknıektedır. 

Keyfiyet ilan olunuı. --- ---~J 

· ı · ist. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 1 
Kıtaat llônları 

1 - Kapalı zarf u uli~lc komis)ond:ı nıeH~ut c\Saf \e ş:ıft' 
naınrsine sore 6 ka lem i!Ac; satın alınacaktır. 

2 - l lı:ılc~i 30.l:?.1932 ,:ılı sü ııti saat 11 uc ,\nkara :! No. SJ· 
Al. Ko. da yapılariıktır. 1 

3 - Evsaf ve şartnamesi her cuıı öğleden ewel komıs)ond 
\e i~ı:ınbul L\". Amırliğlnclc ilan kısmıııda -::ôrulebilır·0 

4 - :ıı u haııııncn bedeli 29900 lira olup gcticı tc.mıııatı 224,5 
liradır. 

:i - Yerli \'CYa ) urda gırnıiş yabancı malı olacaktır . 
6 - İ5teklilerın bellı gün ve saatten bir saat c\'\ elıne ı;o· 

tlar hazırlı~aeakl:ırı tekit C mektuplarını 2490 sa,> ılı ı;~· 
nun hlikümlerıne gore makbuz karşılığında komis)of1

1 

'ermeleri. 
7 - Postada ''aki gecıkmeler nazarı itıbare alınmaz. * (4680- 19165) 

Kapalı zarfla keşif ve şart namesine uygun olarak Eskı't' 
~irde 'iki durak yeri bir sald ı r m:ı sahası ınşa cttirılccektı{ 
lhale::ıi 3.1.1953 glinıi sa:ıt ı ı de Ankara M S. B. 4 No. 
Sa. ı\I. Ko. da yapılacaktır. Kc iC bedeli 174483.83 lira -'~ 
çici teıninatı 99i4,15 liradır Kcşıf ve şartııamc:.i Ko. d:ı ' 
öğleden c\·\·el İst. Lv. A. İ lan kısmında giirüllir. Bu i,e ~ırt' 
ceklcrin ihale tarihinden üç g {in evvel Jlv. K. K. dan yete'' 
tik belgc~i almaları l azımdır. Teklif mektuplarının ihale s~ 
atindrn bir saat eneline k:ı dar konıisyon 11 \'erilmesi. po' 
tadaki gecikme kabul edilmez. <4778-19800) 

* 30 ton toz şeker kapalı zarflıı 7.1.1953 çarşamba aat 16 ~ 
da Bursa As ~a Al Ko. da atın ıılınae:ıktır. BC<leli 41,411" 
lira geçfci teminatı 3105 liradıı ~arlnaınesi Ko. da gôrü1ı1'r 
Teklif mektuplarının ihale saulıııdcn bır saat t'vveline ıcad~ 
komis~ona ' erilmesi. <-1733-19669) 


