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MfillİŞO~LU Katırcıoğlu Han İstanbul 

talin 'in sulh taarruzu 
iht irat la karşılandı 

\ iRTiCA TEVKiF 
(OK GENISLIY 

1 

Elazığda tutulan iki Büyuk 
Eisenhower adına Dulles, Mrl. Stalin'den . 

sonra, yenı 

<<müsbet teklifler>> in bildirilmesini istiyor 
\V ııshiııgtoıı'ılıı «S taliıı'iıı teklifleri 
ınerikaıı harp gü eünü zayıflatınaya 

atuf ınaııevra ~ labilir» deııiliyor 

Doğucudan 
tevkil/er bekleniyor 

-SA_M_A __ l 
1 

ALEVi 
l'AZı\f\: 

Ahmet Emin YALMAN 

Butıın ınsanlar ~ulha h.ısrclliı· 
lcr. Uarı lakırdı m:ı, nere·! 

den gelirse ı;elsin, nıullaka ku· 
lak kabartırlar. nu itibarla ::)ta. 
lınin l\"cw l'ork 'fimes gazctc
ı,inin doı t u:ıllnc \erdiği ceup. 
Jar ilk hamlede her taraftan ala· 
k:ı mandınııı~ır. l "akat O\)Cl 

rliklatiıı unun so) !ediği sözler, en 
sathı bır tahlile tabi tutuldugu 
halde bılc, ortada bir ımlh gu. 
ne inin mujrlr i değil, ancak ah· 
te bir aman ale' 1 bulunduğu 
ı;ozc çarpar. 

So\') r.t ııolitıkarıları. butiin 
meılrni r.tr. ka111 ~irişliklr.ri 
lmnılaklarn.ı h.ırrketinr., ha•la rı 

fiıkıldıkça fa ıla 'crmcı:i "~ or· 
tatıı;ı Hlı tınnıığ ı 'c o alamaı;ı 
;- cdınnıiı.lrrdlr. Stalinlıı ::'\r.w 
\ ork 1 inıe ırntunlan nısıtasiy· 
le bulun duD\ll\O )'a dığı )'a· 
Janc1 sulh oı.lr.ri mutat o;> alama 
/U) rrtlr.rindrn lıa.,k:ı bir §e)' 

dr ildir 

Stalın \morıka ile • onrllcr 
ara ında bir harp çıkma 1• 

nın onlrnrbilcccğindcn hah e. 
rli.)or. Halbuki hakikatte bu iki 
memleket. amansn: bir harı> ha· 
linde buhınıı;>or. Bu harpte ate~-
11 ilıihlar J,ullanılmaması; So\"· 
'ellerin bi1zıt ri ke ı;irmrden 
İse, hasımlaı 1111 içten ~ ıkmalı. 
pl:inını takİ!l r.tnırlerlndcn baş· 
ka biı· şe3 c dclıilct etmrz. Amr.. 
riknlılar bu plıinııı münaMnı pek 
i} i anlamı lardır. l\fo~ko\'anın 
harekete ı:etlrdiği iç düljmanla. 
ra ka111 çok c :ıslı korunma ted· 
birlcrı aldıkları gibi, )·er ~er 
mukabil taarruz faali.)etlerine 
de atılmı5lardır. 

Slalinin ,\merikan gazcf P. i· 
nin ikinci sualine ,·crdigi cevap 
SO\') eti enle hiç bir İ) i n İ) et 
bulunmadığının 'e hakikati tah· 
rif ıfa) rctindcn uz ~cçmedik· 
lcrinin açık bir delllidir. Dün· 
\anın her memleketinde oğuk 
harbin So\yctlcr tararından ;yer 
altı fesat lel!kilfıtı usıla~iyle 
idare cılildigi herke ~·e malünı 
olduğu halrlr, J\lo kova diktatö· 
ı ıı clıııı3 a yüzündeki gerginliğin 
~O\.) etlere kar ı hır ı;ojuk harp 
yurutulnıcsindrn ileri geldiğini 
iddia etmekten çekinmiyor. 

Stalin, Eisenhowcr'le buluş· 
maf;ı 'e muz:ıkcrelrre ı;iri ıneği 
reddet mi.) or. rokat buı;iınc ka
dar anlaşma hesabına .) apılan 
bütlııı tema lar hıır düıt.)anın 
ho una \ıtklt ka~betmcsiylc ne· 
tirelcnnıiştir. I'aristc Pcnbe ısa. 
rııl da a)' !arca nıüddrt ile,·am 
rdrıı m111.akcrclcr r naı;ında, her 
Jıangi bir meselenin hallrdilme· 
si Ol le dıırı.ıııı, toplanacak ifa· 
rkh e l\ azırlıırı konf rramının 
~iin.dcminılc hile ittifak edile· 
nıcmistir. 

So\')'etlrr ~ulh tr rbhu~lrrin i 

.1. 110& altd l'f'UI 

Vaşınglon, 26 - İktidara geç 
meye hazırlanan Eiscııho\'W et ı· 
darcııı bugıin, sulhun crrcklc~ 
me ı ı~lll Sovyet 11<1.cri St.ılin ı 
•mü bet takliflcrde l>ulunmaya• 
davet etmiştır. Yenı hUkümclln 
Dı5il~cri Bakanı J ohn :Foster 
Dulles bu konuda ya)ınladığı 
bir teblıgdc, Stalin tarafından 
ileri sürillebilecck müsbet tek· 
liflerin en buyük bit· dikkatle 
,.c müsaıt bir zıhniyelle kar~ı· 
!anıp incelenecegini beyan el· 
mi~tir. 

<De\ aınr, Sa: 7 ı:ııı: 1 de) 

Bir Yugoslav 
Askeri heyeti 
Af inada 

..tuoc<ııtııı Pruı 

Atina 26 - Bir Yugoslav IS· 
keri heyetı buaUn uçakla Atina
ya varmış, hava alanında Yunan 
askeri erkanı tarafından kar5ı
lanmıştır. Heyet ~eli general 
llilos Sumonia gazetecilere ~un
ları söylemiştir: 

@Giln 'eçtikçe jkJ memleket 
arasındaki dostluk artmaktadır. 
Bu, sık sık teati edılen zi.)aret· 
!erde tczahur etmektedir. Du zı. 
)'aretlerin gaye i sulhu korumak, 
'tecavuzc karşı ko) maktır.ıı 

General Sumonia sozlcrine 
<De\amı, a: 7 :sü: S de> 
-o-

Kiralar Tasansı 
Meclis 
Gündeminde 

bir taroftan hur dunya)' ı, diğer Huıvıl .ıtultdtrt,,.l:rl"' 

larartan ulha hasret du,an ken. Ankara, 26 - lllilli Korunma 
~~ ~ı~lk~~ı ~i 8

1
1.amak E!rin histrr. kanununun 30 uncu madde~inin 

a l~k t ır al ın b~I · 1 ent. o\\ er mer'ıyetten kaldırılması hakkın-
rnu a a.• ~apı sa 1 r, ne ıre st· daki Bütçe komis)onu teklifi ve 
fırdan ıbaret kalacak, :,o,·.) etler 1\1 eli .. rl • 
'kar ılık hiç bir ey \crmrdrn raporu e . s gun""cmı?c alın· 
hl 

1 
k ğ k mıştır. Bu kanun tcklifı )ılba~ı 

r r.) rr oparmaı;a u raşara · tatilinden sonra l\lccliste görü-
lardır. ..1 kt' - ·ı 11. '· 1 1 d . d" ~ ece . ır. 1 orc ı <' ıı a"a ı o an or ıın· BT di"i 'b" b 18 1 . 
dı ı;uıılr. srlincc. c er :;talin Ko· 1 10 " gı 1 .~ l ı ıa, ev :kı-
re harbınc niharrt Hrmtili, A· ralarına 1053 te ~uzdc ~· 1054 te 
meriknn gazetesine ~"'!ediği ~i· (Deumı ısa: 7 Su: 6 da) 
bi, istese~ di, Korcdcki mütare. 
J.c mu1akcrrlrri. herkr.,in bildi· -..r&~A. · 
&l şekilde, ballalannıaıdı W ~- ..#4. 

H"r dunHı h ıı kumrtleri hulun 
hunları Jl"k i~ i bitirlf'r. Ya 

kit \akit ıı,, ı!ltiklf'ri anlasma t c · 
rbbuslrrl nnı.ıl mıi~bet nrtic'clr.r 
Hrnılşsc, )' rni bir trşebbıisun 
ha arı ile ona ermesi için dt:· 
mir perdr Dlcminde nıü ait bir 
iklim br.linnediğini de llek b i 
takdir rdrrlcr. Bununla beralıP.r 
lıur hukiınırtlrr !>Ulh 'olunda ki 
lırr han~I bir trkllfi ce\·apsı r 
bırakm,mağa. krndi mrmlckrl- j 

(De\amı, ._.a: i Su: 6 da) 

M~MLEKET 
İLAVELERi 

1 inci cilt bugün 
çıktı 

-o-
atıs ) eri: YATA~· mathaafr 

e 
y il • s 

l\Jcndcrcs, dün İımire gitmek üzere nıpura 'binerken 

Menderes dün 
izmir'e gitti 

Başbakanın bugün izmirde söyJiyeceğ i 
nutka ehemmiyet veri liyor 

D P. iz mir kongresi 
Ha.bakan Adnan Mendcrcs.

1 
beraberinde Ba~ ındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoglu, c ki Bakan
lardan Nuri Öz an 'c dığcr zc-ı 
\at oldu •u halde <lun uçakla 
Ankaradan ;>chrımizc gelmiştır. 

lla\a alanında \ali ve bcledı
) e baska,nı doktor Llokay, Em
nb et nıudlırli. ıl ba~kanı Necmi 
Ate •• Şehir .Mecliııi iı~eleri \'c 
kalabalık bır partililer grupu 
t.ıırafından karşılanan ha bakan 

(l)cnmı, Sa: 7 :,iı: 3 ele) 

bugün başlıyor 

koınisyo ıııııda 
yapıldı • 

eıın ., 

Muhalif ve müstakil ôzalar, Adakan ile Çelikbaş'ı tekrar 
seçtirmek istedikleri halde D.P. fi milletvekilleri istifayı 

emrivôki. haline getirdiler 
----------------------- Bımul JluJuılnrt,,.lııh" 

«Zafer» Kısakürek'iıİ 
• eyüzöııü a~ıkh~or 

(Huııu Jttı!l:a!Jiri ı:den) 

'Malab a 26 - Uç gün e\'Yel Eltı7.ı~da te'.ikif cdılen ıki Bil· 
yük I>oğucu bugün ehrimlıe getirilmişlcrdır. Hamza Ta§kI· 
ran ,.e Vahap Ate adında olan \'e suikast hlidısesblc alakaları 
teshil edilen bu şahıslar bugUn ak§ama doğru ifadeleri alındık-

tan o ra cczacvinc gönderilmis-, 
Jerdır Daha en-el de bildirdi- •• .. •• 

ım ı;lbı. suika"t hA.dise i Jle il· KOPRULU 
g[lj mc' kufların adedi ) irml 
üçli bulmtı~t.ur. 

Evrak Ye ,·esaikin tetkiki ile CARNEY'LE 
tahkıkata fa~ılaı.ız dtwam edıl· 
mektcdir. Bugün §ehrimlze ge. 
tirilcn sanıklardan Hamza Tas· 
kıran 6ehnmiz ~uıh hukuk yar- 60 .. Ru·· JU" 
.,ıçlı ında fU ıfadeyı vermi§tir: · 
~- Dizim c\'de El~zığda te\-

kıf cdılen İbrahim Kara, IJafız .. 
bdullah, Yasin Tekayak. Meh

met Sönmez ve Vahap Atez ile 
hır toplantı yapmıştık. Bu top· 
lanlıda Bediüzıamanın ha~ atını 

(Denmı, a: 7 ü: 4 de) 

Toplantıda F. Rüştü 
Zorlu, N. Birgi ve Ş. 
Kavur da bulundular , 

A nodo!u ,j/a !n 

Napolı, 26 - Türkiye Dış 
hleri Bakanı Prof. Fuad 
Koprülü ye beraberindeki di 
er Türk liah ıyetleri buı;Un 

burada NATO Güney • Do
~ AYrupa Kuw~tleri Ba§
komutanı Amıral Robert Car 
n<'Y ıle müzakerelerde bu· 
lıınmuşlardır. 

Bu görüşmelcre '1 urk §ah
~ıyetlerinden NATO nczdın
deki Tilrk delegesi Bilyukcl
çi '.Falın nu~tu Zorlu, Tilr
kı;)'c Dışişlcrı Bakanlığı u
mumi katıp bırinci mua\•ıni 

uri Bırı;ı \ c D ışlcrı Ba
ka ı NATO d ire ı umum 
mudüril Şadi Ka\Ur hazır 
bulunmuşlardır. 

Amiral Carne~ ın kurmay 
başkanı da toplantıya ışti
rak etmiştir. 

Bir )lakt 
Atina 26 (A.A.) - Atına 

radyosu tarafından bu ak
şam verilen bir habere göre, 
Yugoslav Dışişlcri Bakanı 
Kardcljin Atinaya yapacağı 

~;-........ .,~ ........ ~-~,..'lı<l-_..,...__...,,._~--.....----.- 1 Ankara 26 - Bütçe komisyo: lngiltcre Ba~bakan ı Churchill \e e~i 
(Dcnmı, Sa: 7 Sü: 6 da> 

nu rci I fo;nvcr Adakanla Fethı 

Çelik başın istifalarının teessürle Ch n rch 1• ı ı kar~ılandığını, muhale!ctc men· U . 
sup milletvekılleri de dahil ko-
misyon Azalarının bır kısmının A k 
bu ıJah iyctlerin tekrar seçilme- mer'ı aya 
!eri içın çalı~lıklarını, boylcce 
meselenin bertaraf edileceğinin 

lejyoıı ı 

savaşıyor 
umulduğunu blldırmışlim. G'd • 

Fakat bütçe konı•sl·onunda :ı. ·I IYOf Fransız kıta/an muhasara altına alındı. Bir 
za bulunan Demokrat partili mil 
lct\'ekilleri bu sabah encümen Juocr4tcı! rmı kısmı teslim oldu. Fransızlardan 218 kişi öldü 
içtimaından e\'\'Cl kendi arala· J,nndra, 26 _ Başbakan Wins· Turl: Hımı4i4 .1..Jann 

rında ve Abidin f'otuoğlunun re. ton Churchill Kore h:ırbi ve di. Tunus, 26 - Bugün Tunusta 1 llanc11lk .Sirkeli bliğ!nde bir .. lopl~ntı yaparak ğer dün)a mcsclP.lerini mlizake- hür Tunus ordusuna mensu~ 
komısyonda muttehıt >ıarrket et. re i~ln on güne karlar General birliklerin bir Fransız lejyonu
mek üzere bit· k<1rar almı~lar, l Eisenhowcrle Nevyorkta bulusa- nu tamamen imha etmesiyle ne-

<De,·amı, Sa: 7 Sü: 7 dr) <De\'amı, Sa: 7 Sü: 6 da) licclenen fiddctli ve kanlı bir 

• 

Cihat Baban' ı 

Osnıan Bölükbaşının 

tenkidi eri 
<1D.P., borcunu ödemiyen, mütemadiyen senet 

tazeleyen bir borçlu durumundadlf» 
, llıuud .l!ııhablrfmiz4ın 

Ankara, :?6 - Bugün biitçe komisyonunda Adalet bütçesi
nin müzakeresi sırasında Osman Bölükba~ı uzun bir konusma 
,}'apmıa 'c ezcümle ~öyle demiştir: 

Ka~ımpa~~ı Gedikli okulunda ıliı n anıl ioııc töreni yaıııhnı~tıı'. •- Adnan ~enderes \&ktıyle • Vataııılas hak , e hurriyet-

00.-;0da öldürülenler hakkuıda l~:rı0ı~~~~~:~~:~dad:~~~~~ı;~ e . bahse ımk!ın ~oktur.• demışti. 

Meell•ste .,0. • ru• • snıe ler • oldu Tenkidlerinıi bu kıst.ası kullana-!!!9 ralt yapacağım. Dugiln demoı::-
________ .:._____ rasi yoktur. Sadece bir lllccli.s 

Bir takrire cevap veren Adalet Bakam, Şükrü Kaya hakkında tahkikat 
açılıp açtlmaması meselesinin Meclise sorulduğunu söyledi 

1 
lh:•ıul llulıııblriml:cleıı 

Den izlerde Ankara, 26 - l\leclisin bugün- ezcumlc liÖl le dedi: 
1 kU toplantısında Diyarbakır mil- •- 1937 de Di>·arbakırda bazJ 

F 1rf1 na 
Ictvckili l\Iıısta!a Ekinci'niıı do- katil ve ga.~rn suçlularının öldü-

1 ğuda cildlirlilcn yurddaşlar hak- rülmesi hadisesine dkonularak 
kındaki sual takririııe Adalet \'e kc)' fiyetin tahkiki mahalli Sa\·Devam ediyor ı· u;i leri Bakanları adına o~man cılara yaıılmıstır. Tahkikatta o 
Şeı k\ Çlç<'kdağ cc\'ap yerdi ve m ennu, Sa: "i Sii: 1 de) 

Denizlerde Iıiıkum stiren !iid· - laf -- ., - L 
d"tli fırtına de\'anı etmektedir. ! r . fffll'I ıe~ ·uff%1 flfİdİSCfeJ• 
Adrcsan limanına sığındığını bil • 
dirdiğimiz 1ı:Trabzonıı vapuru, talıktk ettiı•iliyoı• 
dun bu limandan çıkarak İsken. 
deruna dogru ~oluna de\•am et· 
meğe baı;lamı~tır. (Kon)a} va· 
puru da dun Bandırmaya kal. 

, dırılmış bulunmaktadır. cKonyaa 
bir defa daha Bandırma lskcle

IDenımı, l)a: i Su: 7 de> 

Tevfik ileri Mecliste, okullarda komünizm propagan· 
dası yapanların mahkemeye verilmek ü.ıerc 

olduğunu söyledi 
<Yazısı 3 uncü sa,> iamııda> 

\'ardır. Hürriyetleri teminat al
tına alacak kanunlar \C hukuki 
müesseseler bulunmadıkça bir 

(Oe,·amı, Sa: 7 ~ü: 4 de) 
--o---

«Karanhk Dünya» 
Filminin ko9yalan 
Müsadere edildi 
Ankara, 26 (l'.A.l - Son za

manlarda çevrilen Soı Şairi A:ık 
Veysel'in hayatına dair ·Karan
lık Dfin)'ll• adını;laki filmin İç 
işleri Bakanlı ı Hakem Kontrol 
komisyonu tarafından Turkiyede 
ı;osterılm•si yasak edilmiştir. 
Konus)' on :filmde komunlst pro-

I pagandası yapıldığını ve Türk 
<Deumı, bı: i Su: 3 de> 

savaş vuku bulmuştur. 
Bir Fransız lejyonu, Tunus Dava etti 

birliklerine. ~it ~ır karan:ahı İzmir milletvekılı ,e ,son Sa· 
aras~ırnıak ıçın, dun ge~e Tunus at. sazctesi sahip \'c başyazarı 
şehrınden ayrılmış ve Su a ~eh- Cihat Babanın hır muddet eV\ el 
rınc doğru J;lden l'Ollan kontrol ı Adanada söylediği bir nutuk 
altına aldıktan sonra, çöle doğ- dolayısb le ılancılık ı;irketı tara· 

(De,ıımı, Sa: 7 Siı: 3 de) <Vc,ıımı Sa: 3: Sıi: ı; da• ---
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1 GONON YAZISI l 
• • 
ırtıca N 11f11'• I~ l lı~ 11N~•11111~)1H11il1 ve ceza . 

ce~i;·:t. ~·; r YAZAN: ------ı ;:~ereve:!~~~;;I I. E. T. T. büt~esi dün Şehir 
~~~h~~i;;a \0n~ 1 P l"of. n... Faruk Eı·e11ı 1 ~~;:me~aki~~~ Meclisinde görüsüldü 
<:~ı~mek ve bu luzumludur, fa ...ı. 
lıadueleri si- --------------------------' kat kafi degil· 
yası temayüllere &öre m1nalan· bile hükmedilme tmkAnlarını dir. Yapılacak ıs taassup duygu- İl Genel l\feclisi fe\·kal.l:de toplantılarına dün de devam 
dırmak itiyadı, tok defa. haki- ftrde sağlamış bulunmaktadır. sunun kaynağına kadar nüfuz e· etmiştir. Anc:ık celse ekseriyet olmadığından bir saat tehirle 
katlerin olduğu gibi göri.inme- Cemiyetler için de bu böyledir. derek cemiyetin 5uur altında- açılabilmiştir. 
~ t ne mAnidi.r, Son irtica hare· lllemleketimizde irtica hareket- kini, onun şuuruna intikal ettir Cr.lse açılır açılmaz gündem mucibince t. E. T. T. İdaresi-
ketlerinin küçüm3;rnccek h~dı- trrinin mevcudıyeti inkAr edi- mek ve cemiyt'ti taassup psiko- nin 953 biltçe~inin gôrüşulmesine başlanmıştır. 
ıelerden olmadığ ı aşiklrdır. lemez. Bu hareketlerin menzci, ıundan kurtarmaktır. Kısacası Bütı:e komisyonu sözcüsü Sami r.ıaktalan vaziyeti izah et
:Bu itibarla m~:;eleyi parti men. inkılap kanunları kar~ısında içtimai şuur altı~da m~\i1·cut 0 - miş, ;yeni bütçrnin 54 milyon lira oldu~unu, bunun yüzde 8 inin 
faatlcri zaviye3inden değıl, din duygusuna sahip olmanın lanı inkAr yolu ıle df"ğı • onu memur aylık!Jrı vüzde 4 ünün çe ıı: itli masraUar yüzde 2 sinin 
memleket meselesi zaviyesin. $UUr altına. itilmiş istekler ha- tahlil etmek ve fena olan taraf. ' · . · · • '. d 
den ele almak lAnmdır. lıne geçmesi ve bu his.s.i.n şuur )arını büyük halk kütlPsine an- de sosyal yarıJı~ ışlerıne aıt butluhn~u~~~~cİ · ,g~rıy~ kka~:n~n a 
H alen sosyal psikolojide içti- 2ltında ya~amağa devamı, aşırı latmağa çalışmak suretile bu tamamen m11:~ra ve malzemeye .. a sıs -e. ı ıaını, e e trı uru-

mal bir şuur altı mrfh!ı· telifi §eklınde ve taassup kı· çeşit hareketlerin önüne eeçi· munun gayet normal oldu~unu soylPmıştır. 
mandan bahsedilir. Bu anlayı ~ a lığı altında ortaya c;ıkması ile lebilir. Tramvayların tedrici olarak kaldırılarak nakliyatın otobUs
göre nasıl her in sanın bir şuur izah edilebilir. Cemiyetin bün· O halde irtica harcketlerJ. terle yapılm:ısı hususundaki faaliyete temas eden sözcü, hu faa
altı mevcut ise ve n33ıl bu şu. yesinde inkılAbın bir iki nesil inkıl.\p gPc;irmış cemiyetlerde liyetin plAnlı yapılmadığını, idarenin malzeme yokluğunu ei
ur altı o insanın hareketlerine boyunca yerle~eceği ıannolun. sosyal psikolc.jj kanunlarına g()... dermrJc mak~adıyle ayrıca ek bir bültenin tanzim edilmesi ge
müessir oluyorsa, cemiyetlerde mamalıdır. Aşırı telA!i şeklin- re hu~ule gelen bir hAdisedir. rfkti~ini sö~·lemiştir. · 
de. böylece bir şuur altının de inkılap düşmanlığı her za. Bu h3.disPnin mevcut olmadı~ı- Bunun \iıerine söz alan ü ·eler bütçeyi muhtelif bakımlar
ınevcut olduğu ve sosyal hare. man beklenebilecek bir hare- nı veya husule gelmiyecegini dan tenkide baılamışlardır. Blitcenin fasıl fasıl müzakere edil· 
kellere tesir ctti~i bir vakıa o- kettir. Bu itibarla inkılApları. iddia etmek nr. kadar yer~iı. ise, mesinin daha uygun oldu.tunu, zaten i. E. T. T. İdaresinin şir
larak kabul edılmektedir. Şuur mızın hiç birine tamamiyle ga· bu h~d~!ii~lere kar ı ceza. ~Ü"Y- ketten devrt:c!ildiğini, umum müdürün ~irkPtten devredilen bu 
altına itilmiş isteklerin mahiye- yesine ulaşmış nazarı ile ba.· yidrlerının kı1fi gC'lece~ını zan· müesscı!lieyi canlandırmaga elinden gelen btitün ~ayreli sarfet
ti açıklanmak suretile ferdi.:ı, kılamaz. İnkıl.l:plardan vaz· n.etdml eksde .a~1·~ı dhf"reC'ked

1
•
1 

y:r- tiğini ve geçen yıla nazaran on sekiz milyon liralık bır terakki 
yapabilece~i anormal hareket. geçmek de bahis rrıevıuu olmadı ~11 r. nn ır ıca are e erıne . , . , . . . 
ler önlenebilir .. Şuur altına itil. Jına göre inJolApları yerlestir· karşı resmi makamların hare. kaydeltığını bıldır~ı~ıerdır. . . 
miş du ·gı.ıların euura intikali 4 me çarelerini aramak lazım· ket tarzında tam bir isabet mev Bu me\·zuda soz alan dığer Uyeler de Çatalağzı cereyanının 
ni sağlamak surctıle psikozla4 dır. cuttur. Fakat siyasi parti1f"rce ba~Ianmasından sonra Sılahtaraja fabrikasının muattal b_ırakıl-
rın tedavisi tıpda, hakıki bir irtical tel~kkilerin istiı;mar e· ınamasını çtinkü Çatala~zında vukua gelecek olan ufak bır lrı 4 

teda\.·i usulüdür. Şuur altının İçtimai şuur alt;nda yasıyan dilmemesinin kaidelec;mesi ' ''" zanın şehrin Uçte birini elektriksiz bırakacaA:ını söylemişlerdir. 
JUUrlandırılması. &Uur altına. duygu la r ı n bazı hldi münevver zümrenin Ye bfilll Bu arada uzun bir konuşma yapan Sedat Kumbaracılar ta-

Denir işçile ri sendikas ı-ı 

nın is tek le ri 

Deniz is~i1eri Senrlikası mümes 
ııilleri He Denizcilik Bankası Ge
nel müdür yardımcısı Ulvi Ye
nal arasında dün mühim bir gö
rü5-me olmuştur. 

İşçi ücretlr.rine talimatname 
mucibince yapıtma~ı gereken ıam 
ların bahis mf'vzuu edildJCi bu 
toplantıda a}Ttra, tatbikatta or
taya ~ıkan güçlüklerin bortaraf 
ediJ('bilmesi İ('in alınacak tedbir
ICT kararla~tırılmıştır. 

Bursada bir tehdit 

hadisesi 

Bursa, 26 (Husu<!) - Şehri
mizin Atatürk caddesinde bulu
nan büyük bir lokantada evvel
ki akşam Kara Hüseyin adında 
bir şahıs, Fehmi Bozbey adında 
birini makineli tabanca ile teh
dit etmiştir. lliidise şehrimlıde 
heyt'can uyandırmış ve ateş ede
meden yakalanan tabancalı şahıs 
adalete teslim edilmiştir. 

Balada bir adam komJu-
' 

sunu vurdu 

Ankara, 26 (llusus!) - Bu-

Yılbaşından itibaren Şehir 
h:ıtlanntla (alışan işçilerin de 
iş yerll"rile Jk;ımetı:~hları arasın 
dakl gidip golmelerinde, Deniı
eilik Bankası memurları gibi yüı gün Ball'nın Daldalli köyünd• 
dP ·rtmiş b(',- tenzil.itlı tarife- bir cinayet i:;lenmiş, Ahmet Çe
den faydalanmaları kabul edilmiş tinkaya isminde bir şahıs ayni 

tirAyrıca İstinyc Fabrikası lş;;i- köyden l!ayd_ar Yakar adında.ki 
Ieri tarafından kurulmuş bulu· k~mş~su.~u çifte ile wrarak öl
nan kooperatife mümkUn olan dilrmustur. 
her türlü yardımın yapılması Cinayetin sebebi, Haydarın 
prensip olarak uyıun eorülmuş. vaktiyle Ahmet Aleyhine &ahit-
tur. tik yapmasındandır. 

Sevdiklerinize Yılbı ı Hediyesi almadan Beyo&lu 

l 
E~itim makamlarının irtica ile rafından verilen iı:ıhat azaları kızdırmış ve doktor Fedon: 
müradelede bilyük küll~Yi Y· - Sabahtan akşama kadar seni mi dinleyeceğiz. Biraz da 
dınlatıcı faaliyet!erinf esirge- biz konuşalım diye ba~ırrnaya başlamıştır. 
memeleri l~zımdır. Aksi takdir- Bunun üzerine bazı azalar umum müdüre sual tevcih ede4 

de ceza takibatı bir sindirme rek ambarlarda on milyonluk işe yaramaz. malzeme oldu~unu, 
tesiri yapmaktan ileri ,R:idcml- Çalalağzı ve Sarıyer için yeniden yapılan siparişlerin 70 mılyon 
yectk ve dol:ıyısile inkılciplartn liralık bir külfet tahmil ctti~ini söylemişlerdir. 
yerleşmflıii ümidi hiç bir za- Bunun üzerine umum müdür profesör Kı\muran Görgün 
man tahakkuk edemiyecC'klir tenkidleri cevaplandırmış, idarentn tekemmi.ilil için tedbirler 
Bu satırlarla biz ceza takibatı· alındık ını izah etmi~tir. 
nın gevşetilmesi. ihmal edilme- Umum müdürün izahatından eonra biltçenln müzakeresine 
si gibi bir fikri ifade etmrk is- ,eçilmiştir. 
temiyoruı. Dikkat nazarlarının FevkalAdP. toplantılara pazartesi ve salı günleri de\.'am edi-
Ustünde toplanmasını temenni leccktir. 
ettiğimiz hu~uı:ı, ceza takibatı
nın kAfl gelece~i kanaati ile 
kendimiıi nazarı bir emniyet 
duyıusuna yeniden kaptırmak4 

t;ın çekinmek lüzumudur. 

' 
wımın 

Yumurta fiyatı 
Mütemadiyen 
Yükseliyor 
Peynir fiyatlarının yükselme

sinden sonra yumurta fiyatları 
da son on beş gün içinde tedri
ci suretle yükselmege başlamıs· 
tır. 

Mehmet Dün bakkallarda ıa-20 kuruş 
Akif'in ölümü arasında yumurta satılmıştır. 
16 yıl evvel bugün, 21 ara· Bu vaı.iyet üzerine Belediye 

Jık 1936 da büyük Türk yumurta satışlarını tanzim et· 
ıalr l Mehmet Akif ölmüı· mek için tetkiklere başlamıştır. 

16 yaşında bir 
Hırsız kız 
Yakalandı 
Kumkapıda Koska caddesinde 

22 sayılı evde oturan 16 yaşında 
ve sabıkalı hırsızlardan Nedime 
Akdag e\-veJki gece suçüstü ya
kalanmıştır. Beyazıt Ordu cadde 
!>İnde 286 ı.ayıh Asır apartmanı 

nın üçüncü katına girip, gardro· 
bu karııtırırken yakalanan kız 
karakola ve oradan Adliyeye gö 
lürülmüştUr. 

Veşllköy Meteoroloji ı• · 
tasyonunun tahminlerine gö
re bugün, şehrimiz ve clva· 
rında b3\'a çok bulutlu "e 
aralıklı olarak yagışh ge
çecek; ruzgirlar kuzeyden 
kuvvetli f'l'iecrk, den izleri· 
rni1df'ki fırtın a devam ede· 
cek, ha,·a ııcaklıgı düne na. 
taran biraz aı.aJacaktır. 

Dun şehrimizde hava ka· 
palı ve aralıklı olarak haf if 
)·agışlı geçmiş, Rtiz~Arlar 
kuzcı)-·den orta kuvvette es· 
nılşllr. Gunün ııc•khgı aza. 
mi olarak 1,9, asgart olarak 
6,6 santigrat kaydedilnı lştir. 

Küçük haberler 
NEctP AKARIN EViNE 
ıırns ız GIROİ 

EvvrH.i Rün, Radyolin mües· 
sesesi sahibi Necıp Akarın BLi 
yiikadadaki evinden gümüş ta· 
kımları ve elbi!ie çalan Ziya Or
han ismindeki hırsız dün yaka. 
lanmıştır. 

Ziya hakkında takibata b•ılan 
mıstır_ 

İ DARi ff.hll .ER KONGRESi 
l!AZ IRl.IKLARI 

Önümü1.ci<'ki Eylfil ayında şeh
rimizde topla"iacak olan 1ttillet-
1erarası dokuzuncu idari iJımlPr 
En~titilsti hanrlık komite~i dün 
\·ilJyette Valinin ba~kanlığında 
toplanrnı'ıtır 
F.SKI KARiSiN! 
YARAJ,ADI 

Beyotlunda evvelki ızün kanlı 
bir h3<iı~e olmuştur_ Dimitri is
minde bir gf!'nç, Kaymakam Re· 
şatbf"y soka~ında oturan eski ka
rı.c;ı Zoicaya tekrar barışmak tek· 
lifinrle bulunmuş ve kadın bu 
teklifi reddedince bıça~ı ile muh 
telif yf'rlE'rinden yaralamıştır. Ca 
rih kaçmış yar.:ılı hastaneye kal 
dırılmıştır. 

KOCA RAGIP PASA 
! I.K OIW l, l 'NDA FAKI R 
ÇOC'UKLARA YARDIM 

Uleli Koca Ragıp Pa~a fkinci 
ilk okulunda Okul • Aile Birliti 
tarafından kıymetli vatandaşl~
rın yardımiyle ve bilhassa Saban 
Kantarcı ve Eşref ?\~amer'i'n te
berruları ile SO çocuğa ayakkabı 
elbise, palto yardımı yapılmış. 

tır. 

Komünizm propagandası 

sanıkları 
Grev yaptığ ı iddia edilen tü. Akit imanını nazma koy icap ettigi takdirde yumurtaya Komünizm propagandası yap. 

mak bakımından edeblyal t· da azamı fiyat konulacaktır. işç iler maktan sanık Laborant okulu 
mıun en mümtaı sima ların- Kcndilerjle görüştiigUmüz yu· . talf"belrrinden Bülent Berkol ve 
dan biridir. -1.873 de istan- murta tacirlori ihracat durdurul- ~ıçekpaıarındaki Vakıf !ı _H•· J Güler Teker il• Tıp Fakültesi 
bulda doğmu1, Baytar mek· matlığı takdirde fiyatların daha n.ı ~nsaatında çal~ş~rlarken ışle4 talebrlcrinden Şevket Sebilinin 
t~blnde okumuştur. Kısa d;.ı yükseleceğini bildirmekte. rını bıraktıkları ıçın grev yap.J A~ırceza mahkerı1esine verildik· 
bir müddet memurluk yap- dirler. maktan sanık olarak mahkemeye terini bildirmiştik 
mı~, )908 lnkılibından son. \'erilen 26 işçinin muhakemesine · 

D P. de yeni 
Bir hizip daha 
Ortaya çıktı 
Gerek Şehir ?ıteclisi !ı.zalar1 

ıerek<e D. P. teıkılAtı içind•kl 
nıücadelelf'r devam etmektedir 

ÖRrendiğimiıe .;:öre hllen D. 
P. teıkılatındaki iki gruptan baş 
ka üçüncü bir grupda bir hizip 
mP,·dana gelmege başlamıştır. 

Birçok Şehir ?ıfeclisi üyeleri 
nin de iştırok ettıgt bu grup diln 
akşan1 meclis azalarından birinin 
evinde toplanarak çalışma prog. 
ramlarını tesbit etmişlerdir. 

Bu grubun içinde il idare ku
runun asli \e yedek üyf'lerinde!l 
bazıları da bulunmaktadır. 

İddiıya gore bu grup gerek 
il kon~tsine gerekıı;e İstanbul 
teşkilatına h~kim olmağa çalış

nıaktadır , 

Dıgtt taraftan geride kalan 
iki grubun müştereok faaliyetine 
de yer yer tesadıif edilmekte. 
dir. 

Şehirde ağaçlandırma 

işleri 

Vi1Ayet Ziraat ~füdürlügilnce 
:;:ehrin a~.ıçlandırma işine de
vam edilmektedir. Bu mildü.rltik
ı;e son ayJar zarfında Kadıköy 
mıntakasına 300 çınar ağac ı di 4 

ki imiştir. 
Ayrıca Yeşilköy ve Florya as

faltlarının da afaç:Jandırılmasına 
devam edilmelttrdir Önümüzde
!:! haftalar içinde Topkapı cad
desinin ağaclandırılmasına başla 
nacaktır. 

Avukatlar baıkan seçi· 

mini yenilemek iıt iyor 

İki harta önce yapılan htan
bul hara!iu kongresinde, Baro 
başkanlığı için balotaja kal3n 
llaşim Refet Hakarar ile Orhan 
Arsal araıı;ında bugün yeniden 
seçim yapılacaktır. 

Yalnız, söylentilere göre a:eçen 
delaki kongreye 50Q küsur avu
kat iştirak etmiştir. Halbuki t.. 
tanbul barosun un mevcudu 1800 
dür. 

Bugün saat 14.30 da Galalasa
ray lisesi konferans salonund.ı 
yapılacak olan kongreye bütün 
avukatların iştirak edecekleri ve 
Reis seçiminin yeniden yapı lma
sını istiyerekleri anlaşılmaktadır. 

Bir mektup 

Çarııkapıda Abdürrahim A-
hunbaydan ıu mektubu aldık: 

«Aramada bulunan eşyaların 
hiç bıml kaçak değı!dir. Bana 
a:t olanları resmen ithal emtea· 
"· di~erleri de Isllhiyede güm. 
rük muamelesi gören göçmen eş 
yasıdır. Değeri de 7000 lirayı 
geçmez. 

ECZAHANELER 1 İtriyat Mağazasının Halk d ersane lerinde ted- diln Onuncu Asli•e Ce•• mabke- Sanıklar dün jandarma neza 
ra ayrıl nuştır. Darülfünun- J ,... t" d 3 ·· .. A• h' 

ıresı.nde devam edı·ımı·ıtı"r. re ın e uncıu ıı:;ırceza ma ... e. * ADA! ,. • ' ' da \'e Ziraat mektebinde • d d · J, ... - .ı:"iyü.a • •• HtT 

1 1 
. rısat evam e iyor Duruşma ba=ka güne bırakıl4 mesine getirılerek savcılık iddi· btl ı rlfl. Halk T.• .. ınuı. .. Vitrinlerini Muhakkak görünür. 

, 
Bu~ün Kadıköy SiJREYYA Sinemasında -

1 - SİLAHLARIN GAZABI 

1 
r - M EV L 0 T -· 

Kıymetlı eşim ve sevgili 
babamız 

edebiyat mildf" rr s iğınde bu- mıştır. anamesi kendill"rine veri l miştir * RAKTRKÖY _ Bakırköy !:<"za 

Junmu,tur. Birinci Clhın Şehrimizin üç )--erinde açılını~ Sıınıkların duruşmal arı yakın. n•"I. 
harbine kalemi ile katılmış, bulunan halk dershanelerinde iki kaçakçılık sanığının da başlıyacaktır. + BESIKTAS - V'dln E" o.to 
Çanakkale kahramanlarının 1 tedrisata devam edilmektedir. knrdr. Ortakö:v l:rı . Arna•utlı:6yde. G. 

muhakemesı" kanh tlest ı nın ı yannı~hr. Sirkeci Göcınen ?ı-lisa(irhınesin. r----------.... Dh·•nhl'lıtlo F.~! . Rf'bf'\lf'. 'J..rlı:f'ı f:rr 
Bu eser g' rek mill i l 'e ge- de Tilrkistandan gelen ırkdaşla- Döviz kaçakçılığı yapmaktan * AP:lOGJiCT - "'rk-rıı\•. C'rmal 
rek111• Dini bakınıdan emsal- rımııa, Üsküdar ve Sultanahmet sanık Amerikalı Thomas Alfred Ö L O M Ata•,,.'!': Tak ı imd•. Llmonrr .,.. Cthın· 
1 

tir ; CTatıtaı\a. f:ıthlı: •e 1.1'.'• 8'1Y•r; 
s zdir. IUilll l\1Ucadelenln ceza rvlerindc 12-20 yaşındaki ile Garbis ?ıfolhasın muhakemele Eski Yusuf Rıza tekkesi Şı1 li df'. Sıik Mrrk"ı •• Xorh:ılnı Ee-
ba,Iarında Anka raya J{elmi~. çt'cuklara ve Atatürk ilk oku· rıne diln 6 ~ncı Asliye ceza mah- şeyhi ve edebiyat Aleminde ••nfllııri: xaıımıııııdı, M•rkea Eeı. 
Birinci BiJyuk !\TlHet !\Terllsi lunda kadın ve erkeklere hafta- kemeslnde devam edilmiştir. S · a Hı•laiyıtr, Rınık-tar l:ı-ı arıer namıyle mcı.ruf 
ne &urdur IUllletvekill ola- da Uç gün A!illt Eğitim ?ıtildtirU- Duruşma başka güne bırakıl- * E~rtxn.·tt - Ankara t:rı C'i 

k 1 · H ÜSNÜ C'E \"llUN ra ( rm lştir .. Türk mlllch- r.ün tesbit ettiği ögretmenler ta· mı§hr. hıll r.u Di,-ın:roıo Eeı. Gf'rtikr•ı• 
1 1 t ·kı•ı h kk k k ev\.'elki G'ece vefat etmiştir. '' · ,y 'f'.rı n n • ı • a ını er e se- rafından dersler verilmektedir. Vilayette yenı' bı'r bu" ro 0 

· " 

il b t ·• rt-ferhumun cenaZPSİ bugün + F.YÜP - Arif B•ııır Erun•1.I. 
B e ti un dünyaya haykıran Dershanelere devam edenlerin 
t k ld öP:le namazını müteakıp Be * F"ATlfl - e .. h·aıt.hıı•nttı. 'r" 
dlkJal marşı onun .,erlıtlr. sa)·ısı •Un grtikre artmaktadır. uru U o ' ı. şiktaş Sinanpaşa Camiinden hırr•m Tın1r F.r~ Kırııilmriiktf', lt 

1n llli l\t ücadt"leden bir Z b b. d Öğrendh~imize göre vil.l:yette kaldırılarak Yahyaefendi l\-fe f'_ R.ı-..n· Fr,. Altararıtı ~ CTiırl"•n: 
müddet sonra ı\tı s ı ra gitmiş, or a ır propagan acı yeniden bir şifre ve önemli lş· zarh~ına deCned:Jecektir. Ce f="mana 'f'.nını .. -ı : Çıı.r•ımha. Etı. 

Aman, gayret! 
v erem Sava5 Drrneği bas· 

kanı Ord. Prof. Tevfik 
Saglam'ın \·erdiği ma16.mat 
çok At\'indiricidir. 

Tevfik Saglam, veremden 
\'erdiğimiz ölüm vaka ları nın 
seneden seneye azalmakta ol· 
dugunu, mrsel.i İı;tanbulda 
vrremde n ölenlerin sa)-'151 
1945 )·llında 2%t7 iken 1951 
de bunu 1916 ya dıiştügü
nu bildlrl:vor. 

Bu hesapça İstanbu lda \'e
remdtn Olenlrr )-"ıi1de 3.31 
nlsbetinde azalnu ş demektir. 

Ord. Profe~or her srne bü 
t ıi n yurtt11 40.000 kişinin ,.( .. 
remden O ldu~unü ,.o bunun 
biıe ~f'nrdc bir milyar iki 
yüz mil)·on liralık madrti bir 
zarar \·erdl1[1;ini söv1ıi·:or 

Te\·fik SaJtlam, İsl3nhulda
kl alalışı bıldirdi" baldo 
butun yurttaki aı.alı~ h:tt..t·ın 

da bir şPv PöÖ) lememl~lir. 
Eter memlekrttrki az:ıhş ta 
~·üzde 3.31 İ\e artık .. cnrde 
2241 l'at:ı" d aş \'e do1n1""'-ly. 
Je kırk kıisur mih·oıı lira 
kaza nı yoruz. demektir 

Aman, "-ereınle s.-v~ş.l hPr 
\'as ı tayl a hıı. "\·err l inı. T.i ki 
bu yUıde 3.31 a1ah ~ nisbetl 
daha yukseğe çıksın l'C gr
rek in,an kalbımız, ıerek 

maddi zararımız daha az ol. 
sun. 
UU BALIK BAŞK.\ B.\l .T.K! 

J\fad:l~askar acfac;ı ch·a· 
rında bilmem ne ad ında bir 
hahk bulmuşlar. Aliml<"re 
göre bu balıipn So~·unun elli 
milyon yıldan beri ortadan 
kalktıgı san ıtı~-ormuş. 

Bu işde ıı-tel'atür• var mı 
yok mu bllmtm amma, her 
halde •Bu balık başka ba
lı k!• 

Ar, \ Ç SEVGİSİ 
f sraildf", yeni hlr orman 

kuru l acağı l·e bu ormana 
iAtahirk Orm:ınııı ad ı \'eri· 
l ece~I hlldirilivor. 

Büyük AtatUrk, ağat'ın ve 
ormanın bir millttin ha~·a. 
tında ne ehrmm!yrtll roln 
ol du,ı:tunu takdir etmiş in· 
~anların baıı:ınf'..r ı::ellr. Bu 
Jti barla f-;rail de\·Jtti :\·eni 
kuru1acak bir om1ana 

0

1\ta· 
tilrk ac'tın ı vl'rmcıkJ e hem 
ı\tatürkümüze beslcdir:f tak· 
diri, hem onun a~aca olan 
~ev~l!iii n i beli rtmPktedlr. 

Bu hidlse, t urhi sebf'pler. 
lt &enedf'n ırnt"~·e harap 
olan orm!tnl~r ı mız karşısın· 

da, bl7e hir ibret dersi olur 
mu ıc-;tb~? 

DENiZ VE DERE 
Il,;ın kaphrası civarınd a 

bir taksi dereye uı;muJ ... 
Drreye ha? ... 
Tak~ln tn n'" kabahati ,·ar; 

t hnn kapt ı raıı:ı ci\.'arında de. 
nlz yok ki. fc;t1nhıı l umn1•la 
'1k "" o lduğu gibi denize 
uç-sun! 

Sadun G . SAVCI 

ON KELhlE\'1.E 
Narh konulunca yağlı pey. 

nirler ortadan ka~·bolmuş ... 
Kaybolmam11tır, karaborsa· 
da bulmak mUmki.:.ndiir! 

T ATLISERT 

-TAKViM-) 
27 ARALIK rnsz 

CUMARTES i 
AV l~('s 31-KASJM 50 
RUMi 1368 - ARALIK 14 
HİCRi 1371 - Rebiiı l ahlr 10 

S.\B.\H 
ÖGLE 
iKiNDi 
Al\S\M 
YATSI 
iMSAK 

Vasat1 Eııı n1 

07.23 02.37 
12.15 07.29 
H.3.~ o~.48 

16.47 12.00 
18.2~ 01.30 
05.38 12.52 

İbrahim ATA C'ETİ NOR'un 
aramızdan ebediyete intikal 
ettiı!i acı günün ikinci senei 
devriyesine tesadüf eden 28 
aralık 1952 pazar gilnil öğle 
namazını müteakıp Kıııltop. 
rap Zühtilpaşa Camii şerifin 
de Mevlidi Nebevi kıraat e· 
dileceğinden arıu eden ak
raba ve dostlarımızın teı
ri!lerini rica ederiz. 

1936 da çok sevdigl nıeınle· Emirg;ind:J bir kahvede Uç ki· ler bürosu tesis edilmiştir. nabıhak rahmet eyleye. ..... R"-\nJKöY - )tıihlirdarda. Bti 
ketine dönerek vatan top· ~iye cYaşasın Stalin• diye ba- Bu bilro ehemmiyetli jr:.Jerle 0hu 1J arı: Abd ülka dir, Cey- ,.uk Erı. Gııul,mıı• ""nd•nl•" uıu1 ,,, 
.ki d f ı t 1 ti ~ "' * T SKl'n.AR - ~f•r•~~ F.~ı•n"I 

r ;ı rın a 're a 
0
e m ş r.çt ğırtmak istiyen Kozma isminde meşgul olacak Ve acele kararl arı hun - Turhan Ceyhun. + BEYKOZ •• SARIYER. _ Ht?' rı""'1'' bcı1ıl.f1"· boı•hrıuın 
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ÇETISOR'lar 

Şehir Tiyatrosunda 

ŞEHPER HANIM GECESi 

Şehir Tiyatro•u Sanatklrları, 
Kıymetli Sanalk.ir merhum Şa 
dinin refikası Şehper llanımın 
sanat hayatının kırkıncı yılı do· 
layısiyle Şehir Tiyatrosu Kome 
di kısmında 13.1.1952 sah akı•· 
mı büyük bir müsamere vere· 
cekler ve (Kasımpaşa - ?tfaçka) 
piyesini temsil edeceklerdir. l\.IU 
samereyi Ercüment Ekrem Tahl 
açacaktır. Şt'hper Hanım, bllin
dit'i ~ibi, Türk sahnesine yıllar 
ca enıek vermiş ve bir zamanlar 
şöhretinin sahikasına çıkmış e
mekli bir ıanatk.irımızdır. Şe
hir Tiyatrosu sanatk~rlarının bu 
kadirsinaslığını takdirle karşıla 
rız . 

- Kendi gözlerile değil, be· 
nim gözlerimle gördü, beğendi, 
erendim. Yarın validesi ile 
hemşiresi gelip konuşacaklar. 
Siz de damat hakkında hüsn • i. 
şehadet edersiniz, tabii! Geçi· 
mi yolunda, maddeten Ye m.i
nen metin bir ailedir: •hik· 
met• e va~ıldırlar; kalbJerine 
ıb5.ran• inmiş. ruhları •sebıtı 
ye erişmiştir. Neşide ise ırsec· - 13 -
cade• Ye muhtaçtır. Neside'yi bı"z katı ze,·klere ila"hı" olanını 1 b k harcıyamayız. an ve asma sızın yürünen Deniz o kadar akindi ki için-

da i13ve ederek bir zevki iki bir Alemde sanıyordu. deki balıkların bile kıpırdama-
TAbirlerin karma karışıkhJh \'.C daha zevkli yapıyoruz. İşte İstanbul o ıehirlerdendir ki dan, ağızlarını açmadan bu-

içinden çıkamıyan ?!IelAl artık mistisism her şeyden evvel bu neresine gitseniz. mehtabın ora lundukhırı yerde durduklarına 
bir ~ey diyemedi, soramadı. kaideye dayanır. Güzelde A1 4 da öbür yerlerindekinden da- hükmedilebilirdi. Adalar ara-

Beyaz keten elbisesile, iyi ta- !ahın cemalini görmekle bu gi.1 4 ha parlak oldu•una ı"nanırsınız . d k k k ki il ranmış kırçıl saçları ve sivri eı sın a ·ı ava yapra arı g . 
sakaliyle, uzun boyu ve ince zelligi, böylesini güremiyenler- Bir zamanlar Boğaziçinde Kör- müşili~i ve hafifliğiyle titre· 
endamile mehtap altında daha den fazla duymuş, anlamış ve feı'in. bir müddet te Çamlıca ~en kısım hariç, ay ısığl de· 
zarif, daha nurani görünen zevkinden faydalanmış olmu- \·eya Erenköyü'nün mehtapları ni1i yeni kaplanmış bir çinko 
A'i k. bu ışığı sadece dısından yor muyuz? Soikler acıyı bile daha berrak farzedilirdi; fakat sabitligiyle kırışıksız örtmüstü. 

ruhani ze\·ke çe\.·irntek sureti. hepsinin birbirindrn farksız ve Kenuşmadan seyrettiler. 
almışa değil, içine sindirmişe, le dünyanın en çok zevkine va. birbiri kadar parlak olduğu yer Dönüşte Baki'yi Camlı köş.. 
ayrıca dışarıya \'erir hale gel- ran insanlarıdır. Çile dinlerin değiştirdikçe anlaşılırdı. ke kendisi götürdü ve buraya 
mişe benziyordu. hep". ı"nde oldu•u •ı.bı" nefse 1 l"b ·ık d f G ·ı 

1 
., "' eo - Deniz kenarına gitmek is. ge e ı C'ri ı e a onu u zar 

Kadın öyle vehmetti k Ne 4 azap şeklinde görünen bir zevk temeı. misiniz? adetince so,ydu, yatağına yatır. 

' tide ismini söylerken sesi bils· vasıtasıdır: çilelerin en ıevkJi- dı. Yan odada. yalnıı kalma. 

A K L / N A bütün tatlılanmış, kelime bu sini ise bizim gibi fışıklar çc- Diye ~oran rt-felAl'in teklifilJl mau iı;-in ieceleri dadı bekli. 
ağızda ihenk kesilmişti. Hal· ker. Ge\'ezeli~imle si1i rahatsız Baki kabul etti. Otomobilin kü 4 yordu; altmışlık bir emektar. 

G EL S E D f buki şin1 diye kadar l\.Ie13.l'e etmiyorum ya, efendim? tüd:üne bindiler; direksiyona Kadıncağızı büyük köşkten ça. 
manasız ve taninsiz tesiri yap· ~ıeıaı duydugu tnrıve. den kadın geçti, yanına da şeyhini ğırmağa gitti. 

C K M mıştı. Baki konucuyordu: dola.vı minnettarlığını anlat. aldı. Şu var ki civarda denizi 
' H k' gören bir açıklık kalmamıştı; Peyveste kalfa kendisine ve· 

• • • - Hayat gecikme kabul et· maga çalıştı. a ıkaten de sar· rilen icten 1:ik.\\.·etçi idi ama h · k d gazinolara girmeği Adet etme· v Y 

K 1 d miyar; her .ceten s:iat hoşumu- aş gibiydı: en isini bildiği· d ki · d · · · memnunıu•unu örtmek l" İn ravat C rl n C n mlz ayla ışıklanmış bir dünya- 1 enn en Bostancı ya gıttı· ' • 

da del!il, mahiyeli meçhul, es· 

kabili)·etimizln bir parçasını gecesi aündüzü olmadan dal- durdular. hassa kadınlar mahbubu bir 

leri beraber kalmaktan kendi· 
sini tallı tatlı utandıran bir 
zevk duyuyordu. Daha acayip 
bir şey ol muştu:~ bu erkr,in 
komşu kızına karşı meylini sez
miı. yüreğine kıskançlık düş· 
milştil. 

Kabahati Naşide'de buluyor. 

mahiyette gösteren yine kıs· 
kançlıktı. Bütün ömrü, en kü· 
çük ya:şındanberi kıskançhkla 
geı;mişti. kapılandığı evlerde
ki yaşıtlar ı ufacık aıle kızla· 
rından başlıyan \.'e bunların 
ya5ları ilerledikce eczip toz
maları, giyinip kuşann1alıırı, 
evlPnip çoluk çocuk. ayrı ev 
bark sahibi olmaları. hatta ö 
lüp mükellef cenaze mf"r3Sİ · 
miyle gömülmrleri g:ihi daima 
kendisinden Ustün muamrle 
görmelerinden, içtimai farktan 
doğan bir kukançlık ... 
Şimdi de Peyveste dadı ge

ce nöbetçili~ini yaptığından 

dolayı benimsedii!:i Bı:ıki'nin 

du. Kollar bacaklar mPydanda, bu, taze, iilrbüz kıza allka:;ın. 
pantalonunun büsbütün şekıl· dan müteessirdi ve her defa 
lendirdıgi vürudunu eğile ka l· olduğu aibi kabahati iltıfat 
ka bıteviye oynatarak adamca· 
*ızı zorla başlan çıkarıyordu. gösteren erkekten ziyade iJti. 
Bir hartadır bahçenin cam l ı !at görtn kadına )'üklüyordu. 
köşk tarafına düşen ıerzevat Ayni cinsten olanlar l>irbirle· ı 
tarlas ı nda n a yr ı ld ığ ı yoktu. rini öbür cinstekilcrden fazla 
Patlıcanlarla biberlere su ver· kıskanırlar. 
meler mi dersiniz, hortumla 
kameriye)'İ yıkamalar, hortu. ~felA I . dad ıyı bulunca dedi 
mun yetişmediJli :yerlere kovı . ki: 
larla su taşıma lar mı? Hep bu - ?ıl isafiriın iz yattı. Sı!n de 
yanda ça lışıyor, açıkçaı;ı fi n· artık yanına git. llıı. biliyor 
gırdiyordu. musun? Gürcülerin kızına kıs. 

Bu techis hakikate uymak. met çıktı. Samiye hanımın er· 
tan uzaktı; Neşide her zaman4 kek kardeş i lrran bey :yok mu? 
ki gıbi sadece bahçesinde Ç&· Yarın ona istemeJrre gf"lecekler. 

J 1 za ilden şeylerin bir kısmını ler, vapur iskelesinin suya uza. yalancı bir sızlanış... yoksa 

Hediye Etse 1 ve asıl mühimmi zevk almak rarlı, bambaşka bir aydınlıkla nan rıhtımında bir müddet hem mühim, hem yakı~ıklı, bil. 

Galatasaray; No. "•!. • 
1'ııı .............. ~~ .-.a•lı•p•g•o·· t.u.ru.ı.·o.r •. • o.n•u•n•i•çı.·n·d•ir_k•I •m-a•n•u•r•ıu_s•ö•z •e•tm-ed•e•n-k•o•n••u•şu.--... H-a.va_t,,a•m•a•m•i•yl·e-•du•r•g•u•n•d•u•. -e.r•k•e•k•l•-a.:-or.ı_b_ir-k•ö•;•kt•e-g•e•ce.·-·l•"•ı'.'o•r•d•u •: •d•a•d•ıy.a_,_·•.zı.·ı.·•.ti-•o---------'·A•r•k•as•ı•v•'•r•ı-" 
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.Yakıcı, 

Mesele . _ DÜNYA Amerikan heyeti yalnız Türkiyeye 
~ · · yardıma taraf dar 

Tadından 
Yenmiyor 
zarrr·in n•ki nıuhanircsi 

.\ehi' ı• hanım son günlerde 
miil !'

0

ınaıli~ ı•n tches,iimiın 
fa} ılasınıl uıı, giilııırnin <'r· 
mh rt üıeriıııleki tesirinden 
\·e. nih a~l't neıirnin saadt>l 
anahtarı olchığunılan bahse· 
dip duru~ or. 

Yazan: E. T. 
f rnn pctı olleri ihtil.ıfınııı Jı:ılli 

itin son günlc-r 1.:ırfınıhı bazı 
hazırlıklar ) apıldıg. gelen lıa
lıt'rlerdt'n anlaşılı.>or. Hu lıaıır
lıkların e ası l..ondııııla, \meı i 
kan petrol idare i ı ebi Xitıc ile 
İngiliz hukumeti 'e petrol ir
ketlcı i mumessılleri aıa ında 

k:ırıırl:ı tıı1lmı tır. 

iran petrolleri e\\ clce bir siı
kclf' altkt'n, bilindi i gibi, rıillı 
le tirilmi \C İrnn lnikiımc ti 
hunlara elko~ mu tur. İn .. ıltere 
hu hareketi iddetle protesto 
rdcrek hiı takım tedbirler nl
nı ıştır. Bu teılbirlcıin lı:ısı •'ı 
İ ı an petrollerinin h:ıskıı tar~f.l 
nııklinc nı.ıni olmak \:trllır. ln
ı!iltcrcnin hu harekrti ) uııinden 
lrandan ııetr()I ihrıı~· •'dileııır 
nıekte lıu h:ıl a\ lııı dan beri ılc
\':tnt :.tıııekteılir. • iranın en nıiı-

* !'it:ıliıı'in \Crıliği t·e' aıılııı· 
hnkkında, hiitün düııynıla 
muhtelif şekillerde td
~irh•r ) apılmııkt:ıdır. * İngiliz Hnşhakanı ('hur
thill yakımla ı\mcrikaya 
gidecektir. 

* 'fıınu ta, çarın malar ol
mııktaılır. 

* '\mcrikada, ll:ışkan Eiscn 
howcr yılın ııılanıı olarak 
kabul edilmiştir. 

Geçen yılın 
En mühim 
Adamları 

lıiın gelir J,;:ı.) na •ından ınahr~m An "''I Pru• 

kalına ı memlekette malı \C ık- NC'V\ork. 2G - Birleşik Ame-
tı aıli sıkıntı' n sebep olnıu hır. ı ıkanın yeni Cumhurfıaşkanı 
nunun ıleu~ı mcmkkrt içimle F:ıscnhower A. P. tnrıırıııdnn :ı;n
karı ıklıklara 'e fır at brklr.> en pılan Yıl sonu anketinde gazete 
komiinlstlcrin idare' i ele alma- ba yazarları ve nıemlehlln ileri 
l:a kalkı nıalann.ı scb!'p olabilir. elen radyo vorıımcuları tara
,\nıerlkn bunun onunu :ılın:ık. ~e fından '\Ilı~ adamı 'e si~ııst 
bir anl:ışmn )Olu bulmak ıçın alanda en ·ön plnnd:ı duran şah-
çalı ı)or. 1 ı:-ct olarak scçılmiştir. 
Amerikanın hunıl:ın M'\el Talı-

raıutıı vaııtığı tcşelıbiısler neti- Amcı ikan g:ıLCte h:ı. yııznrları 
l~si; kıılnıı tı. nu sehcııle inı-ı \'c rıııl~ o yonımrııları, •Yılın Ka
rii e' ve la ingillı•ıX') i lı:uı frılıı- ıl ını tım•aııını İngiltere Kral içe-
1.iırlıklaı a raıı ctmı·ği ılii ıin i Efüabeth il. ye \Crmi )erdir. 
mu tür. Runu temin için Nitıe') i Uabasi George \'l. nın ölümii 
J,ondra)a gonılenni tir. üzerine 6 şubat 1!15~ ele tahta 

İngiltere lı!'rşe) elen c\ H'l pa- geçen ı:lizabeth haziran 1953 te 
rasıı elko' nı:ı hareketine itirat taç giyecektir. 

<'lmcktc, bunun .teh!lkcli em :ıl Dış işleri alanında yılın h~\·a
tcşkil cdcceğlııl ılcrı surmcl.tc dis yaratma ş:ımpiyonhığunu lr:ı
dir. Hıı 'azhet karjı ınd.ı hem nın, şık sık :ığlayıp bayılan Bnş
ingillere\ i tatmin etmek, hem bnkanı Dr. lusaddık kazanmıs
de İrnnla anla nıa.>ı kol:ı)l.ıştır- tır. Ankette kendisini pek nz bir 
mak için l..ondınd.ı şu tcı.tırıe f:ıı kHı ~o~ et lıdcrı Stalın taklp 
bulunulmu tur. etmektedir. 

l - \ıııerikaıı petrol kuıııp.ııı-
~·aları. pelrolu i lctmck ıçln 
1ranl:ı hir :ınlasma ~ aııacaklar
ılır. Uu anlaşm:ı tahakkuk cılin
ce ingiliz petrol knnıpan' a'ıırn, 
kumııanvanın h:ıklnrını satın al 
ınak üzel't', 300 mil) on sterlin 
verlleccktir. Jnglliı kumpanyası 
her sene kıirdan mua.))<'n bir 
hisse nlaenktır. 

2 - Amerikan J,;ıımptınrnları, 
lranın mnlı muı:nııka ını h:ıfir

Ticaret \·e cndiistri alanında 
havadis şampİ\ onluğu General 
:\Iotors kumpanyası baskanı 
Charles K Wılson'a verilmiştir. 
<:cner:ıl Eısenhowcr'iıı S:ıvunm:ı 
llakanlığıııa t;ı)in ettiği Wılson 
20 bın dolaılık yeni rnzifesini 
kabul için 6 ı akanılık bıı· } ıllık 
kazançtan feragat edecektir. 

Beyaz Saray rahipliği 

lctmek için bu lıukumctc 100 Va inglon, 26 ( ~ P.) - Gene 
mil) on dolar nıans \erecekler- ral Eiscnhov. er bugun Cumhlır 
dlr. ba,kanlığı R;ıhıpli/Hn<'. Tıirkı)e-

1.ondraılakl tema lıır lıenuı nin Hirle!iık Anıcrikadaki en kuv 
neticelrnmeıııiıitir. nla m:ı olur- vetlı dostlarındau birini, Presbi· 
ı;a bu tlefn İrana teklifte bulu- terı)'cn din adamı Dr. Elsonıı 
nulacaı.tır. İran Başb:ıkıını Ju- tiı.) ııı etmı lır. / 

ı;addık.'m ~ aıntacak teklifi ınu- Tuı kı) c ıle Oı ladoğu bolı;esiıı 
ı;:ıi l karşıla~ arağı tal~min. olun- de 'aplıgı özel bır geııden ge
makla beraber nıufn!l~rın an- çenlcrclc Birle~ık lı merikaya don 
la mtı)a ınlini ol~nk ıçıı~ çalı a- muş lıu'un:ın Dr. Elson, ikinci 
«'aklarından cııdışe cılılnıcktc- Dunya Harbinde askr.ri rahip o· 
rlir. Bu ~:ıkıcı mrsclcnln nasıl 1 !arak hiLmel etıni~tırr 
11 kil alacağı ~akında anla-
1 r 5e Dr. Elson, g<'çcn yıl Orladoğu. 
§ılacaktır. . . , . 

dakı Amcrıkan Dostları Cenıı) c 

' 

ti tarafından tesis edilen bir 
'"'E\'l .• N BENGİSU T" k' ~" bur tan faydalanarak ur ıye 

1 
ifo ve Ortadoğuya ı,:ıtıniş, Türkiye 

YJI.1\1 \Z füN \ Y de ıken husu i toplantılarda iç 

e\lendller ltım:ıı mevzular h:ıkkıııda kon-

iııl•••••••••_.. lcranslar \ermı tı. 

YENi ISTANBUL 

,. 

\'aşington. ~6 - Cumhıırba~kanı Tı umanın Anupada ~klı: 1 
sadi tetkıkler yapmakla \'a1ifclendirdiği 1klı:-adi misyonun ılerı 
silrchiğti bir ta' siye Amerikan gazetelerinin ekseri i tarafından 

1 
desteklenmektedir. Ticaret Rnkanı Charlcs Snwycr'in ba~kanh
ğında Tilrkiye ile diğer 9 dost ve milttefik memlekette bir ay 1 
mliddetle iktı-adi ~artları inceleyen heyet A,·rııpanın yardımdan 
2iyade /,merika ile ticaret i tediği \·e buna muhtaç oldıı~unu ı 
belirtmı~tir. 

\'e .Şarlo) a talı is etligi 
ı;on ;) :111 ınıla ela hu bit) ük 
anatkllrın kurdelii kunle15 

ne r (!) dağıttığından dem 
\llrarıık ılirnr ki; 

• Bir çok sh·asılr.r Şorloılan 
ilham :ıls:ılardı dünyanın Sawyer heyeti bu konuda tanzim eltigi raporda, şunları 

kaydctmi tir: 
1e\kinr donım 
du?n 

olur muy-

•- Avruraya ~apılmakta olan lktısadi yardım ledl'İccn 
az:ıltılm:ılı , .e ~ona ermelidir. Fakat Tiırkıycye yapılan ) ardım 
cle,·am etmelidir. Bu müttefik ıncmleket, mlişterek mUdafaa 
g:ıyrctincle kendisine clü~en hisse olıırak, milli. ~avnakları irin 
fııaını hir yük tc~kil eden bir askeri programı ıstıyerek deruhte 

ctmietir • 

Hakik:ıtt>n olnıaıdı. 
'1es!'l.i Kiipriiliimii1iin il· 
hamını llori' Karlortan al· 
ılığını bir dlistiniin ..• 

EC\'ET GÜRESi~ 

Komünist Çin' de 
Rus -Çin 
Sirkeli kuruldu 

~·An:v 

Londra, 26 - Milliyetçi Çin 
ve diğer inanılır kaynaklardan 
elde edilen haberlerden anlaşıl· 
dığına göre komünist Cinin ta· 
bil kaynaklarını kıymete tahvil 
ve inkişa{ ettirmek illere bir mil 
yar dolar sermayeli bir Rus -
Çın şirketi kurulmuştur. Bu şir· 
ket 7.annedildiitine göre sene ba 
5ından sonra ~aaliyete geçecek
tir. 

Anlaşıldığına !?Öre böyle bir 
ortaklığın kunılması kararı ge
çen eylül ayında ~fo~kovada ko
miinist Cin tem~ilcilerl ile yapı. 
lan "Örüsmeler netice ·inde alın 
mıştı. 

Ali Han, Noel gecesinde 

Rita Hayworth' un filmini 

seyretti 

Canne~ (Fransa) 26 CAP.) -
\'nkın arkadaşlarının bildirdikle. 
rine gôre Ali Han Noel gecesi· 
ni Rila Ilayworth'un son Eilmi· 
nl seyretmekle geçirmiştir. 

Verilen malümata göre Ali 
ifan günlerden beri Monte Car. 
!oya telefon ederek bu fılmin 
ne zııman gösterileceğini ~or
makla idi. 

:r.taamafih Ali Hanın hu fılmi 
) alnız başına seyretmediği, ta
nınmış Amerikan artisti Gene 
Tıerncy ile beraber sinemaya 
gıtmiş olduğu da ilhe edılmek· 
tcdir. 

lrandaki uçak kazasında 

23 kişi öldü 

Tahran 26 (AP.) - Noel gü. 
nü irıın hava ~ ollarına ait bir 
C··17 ) olcu uçağının Tahran ha· 
\ a alanı yakınlarında düşüp par. 
çalannıa.:.ı, 4 Amerikalı clahil. 2.1 
kişinin hayatına mal olmuştur. 
İsfahandan gelmekte olan uçak, 
ha\'a alanını örten kesif :sise rağ. 
men inmeye çalışmış \e kaza hu 
yii.:den vukua gelmistir. Pılotun 
bir •Kör inişo yapmaya çalı.tığı 
T• jı·tifaı yanlış hesapladığı zan. 
nedilmektedir. 

Tarsus'ta sellerin 
Zararı 
Mersin, 26 (T.A.) Bıı~ıin 

şehrimizde \'e Adana havafüinde 
sular çekilmeğe ba lamıştır. Tar 
susun Taç köprüsUnün da~ kıs
mı harir ha ara ugramı•~a da, 
Gülnar'ın Gö~·taş mahallcsınde 
bir ev yıkılmış \'C bir kadınla 
bir adam enknz allınrla kalarak 
ölınii~tiir. Giilnar'ın İskt>le ma
lı:ıllesi de tamaıneıı sular altın
dadır. Buraya yardım ekipleri 
gönderilmiştir. Tarsusun yedi 
kövü :.ularııı istilasına maruz 
kaİan yerler arasındadır. İki 
göçmen köyünde de beş ev yı

kılmış, lakal can kaybı olmamıs
tır. Gene sular altında bulunan 
Tarsusla Jfacıgalıp arasından 
geçmek isteyen dört kamyon yol
larını şaşırarak hendeğe yuvar
lanmışlardır. 

12 vagon 
Yoldan çıktı 

11• 11uı &lultalrlrlm!:ılffl 

Dalıkesir, 26 - Bııgiin Tav
s.anlırlan şehrimize gelmekte o
lan marşandiz treninin Emirler 
\ e Demirli istas) onları ara ınd:ı. 
sürekli yağmur neticrsi ra~ lar 
hozulduğund:ın 12 'aı;:omı yoldan 
çıkmı~tır. Ru suretle yol kaı>.ın
mııı, Eskişehir posta treni Ta,·
şanlıda kalmıstır. 

Diğer taraftan, şehrimizden 
F.ski ehirc hareket eden nı:ır
şandiz treni de harnulesiyle tek
rar şehrimize dönmüştlir. Deray 
neticesi raylar ciridi surette ha
sara uğradıl:ından ) ol birkaç 
gün kapalı kalacaktır. Makinı ... tin 
hadiseyj anında kıymetlendirme
si büyiik bir facıayı ünlemiş, in
sanca hiç bir zıı~l:ıt olmamış. 
ancak raylarda \'e \'agonlarda 
hasnr \'lıkua gelmiştir. 

Mooı•ifte, 

tahkik 
ba%ı Jıôıliseleı· 

ettiı•iliyoı• 

Tevfik fleri Mecliste, okullarda komünizm propagan

dası yapanların mahkemeye verilmek üzere 

olduğunu söyledi 
rnıuuıl llu1 olifrlııtlıdın' 

Ankara 26 - Ömer f'anık Sa· ı benin ledrlsala tabi tululdul!tınıı 
nıı~··ın C. 'ır. P. iktidarı tarafın· "e ortalama ilç sene içinde 936 
dan ) apılan ılk okullarla iki öğretmen ~ ctıstirildi~ıni bıldir
~ ıldanberi D. r. tnrahnclan ~a- dı Koy cnstiUilcrıne bu srne 14 
pılan ilk okulların sa)ısına mıl.>on kUsur t:ıhci at konduğu 
VP. koylcrimizin top,>ekun ilk o- ru iı:ıh etti. DugünkU cartlar d'd 
kula ka\·u~ması için bir program bilinde daha 30 bin i.ığretmen" 
hazırlanıp hazırlanmadığıııa, es- ihtiyaç olduğunu. 1053 senesi so 
ki ve yeni koy cnstitulerimizin runa kadar bu nııktarın artaca
,·aıi) etlerine dair sual takrinne ğını sörledi. 
l\lılli Eğitim Bakanı 'l'evfik İle- Bakan eskıdcn kiıy enstitiılr 
ri Buguııkii Mecliste cevap 'er· rinde ) apılaıı öğretim ş<'kılleri
di nl anlattı. Dillınssa bu okullar· 

Bakan, rn:lfl ile- Ul:iO yıllan :ı-' da ıııuscccel komıiıılst hocalara 
r:<sında yani on seııe içinde 6830 yer verıldiğini, S:ıhahattin Ali
ilk okul yapıldığını, ilave edilen· nin Hasanoglan Köy En titiisiın
ler dahil her ~ıl yapılan ortala· de diğer Jıoealara nazaran d:ıhn 
ma okul savısının683 olılui:Junu, çok ders aldığını, bu En titütJ,.. 
19-ll ile IS44 arasında bir yıl I o valizın \'e komıinizml Ö\'Cn ki 
ortalama 239 azalma mevcut ol- taplnr okutulduğunu. konfcrans
duğunu iiyledi. Aynı seneler i- lıır \Crİldii!inl, bunl:ırın vcsıka 
çindc eğitmenli okut :..ayı ınııı larla tev ık olunduğunu söy-
4D38 c yükseldiğini, halbuki bun IC'di. Ve konferanslarda tutulıın 
lıırm tasfiyesi yoluna gidildigini notlarla okutul:ın kilaplard:ın 
KÖY okullarının 4000 c kadar in· y~zılar okuclu. Bunlar arasında 
dirıldiğini, zamanla bunlann tas- mc.,rl!ı: 
fi) e edilip öğretmenli okul hali- <Biz bu halı bu rejimi kabul et 
r.e getirileceğini anlattı. K ısmen miyorsak bu bizim knbahatimi1..
lıalka vaplırıl:ın okulların 1944 dır. <:ünkiı fert olarak, cemiyet 
de 65İ, l!l45 de 825, 1046 da olarak tekAmill C'tml'mcnıiz<lerı 
1476, 1947 de Hl95, l!H8 de l5G, il!'ri gelmiştir. Bugünkli lnsanlı'K 
!l49 da 510, 1950 de de 674 ki bunu kalıul etmiyorsa 40·50 seni' 
('!'m'an 6487 oldugunu belirtti. tonra kabul edr('ektiı·. Çiin''li 

.ı\ \YAS\NIN 
nE(:f TiRiLım;si 

. -..... .-.... - - - .. . ..... Fakat bu rakamların dogru ol- insanlar cl:ıima tckümlil i trr 
madığını, çiınkU bitmemiş ınek· çünkü crmi~!'t daima tekfımiil 
teplcrin bitmi~ gibi r:ö !erilerek etmektedir. Tektlıııüliın son lı:ıd 
ertesi sene im mekteplerin ~eni- di cşitlıktir. Bôylc('e din 'e mm. 
den rakamlara dahil edildiğini ki~ct hakkı da orladan kalkmış 
izah etti. 6487 mektebin inşası olacaktır. Aıle kutsiveti rl ~e sııç 
için 94 milyon lira lıarcandı~ını, ına bir şey ) oktur. Çiınku kadı
bunun ancak 36 mılyonunun büt- r.ın bir şahsa aidiyeti kadar saç 
c;edcn, ı;eri kalan 60 milyonunun rea bir ı;ey olamaz) eumlelcrl 

nı. l'\ crmi ~azı) or: , . 
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AKŞAM • 

köylüden alındığını, bu binalar- ,·ardı. 
dan coğunun istifadeli olm:ıdığı- Hakıın. ~ine bır öğretmenin 
nı anlatarak 587 sınin tam:ımcn b.ı~iınkiı Rusların idare şeklin. 
yıkıldığını, !lllJ inin bil~ iik tamı- bir talebeye hazırlattığını izah 
re ihtiyacı olduğunu, 18:57 sinin f'tli. ı:und:ı. Çarlık Ruc;:;anın !c
t:ıınamlanmamış bulundu •ıımı, nalıklarındıın' bahs<'dılıyor, an-
303 ilmin çatısır, 356 ~ının he~ti- c:ıı: zeııginlC'rin okııyabildi~i. 
~ı olmadıı.ıını söyledi. Köy okul- llll'ktcıı ııara•ın ı iidc~emiyen bin 
l:ırına ın:m ele sekiz ınilyoıı: len~ t:ılı-lıcniıı mektepten ko\·ul 
1951 de 8,800,000, l!l.12 ele o:ı ciuğuıııı, bunınrın içlnılc Leııinln 
milyon. W53 de 12 milyon tan· de bulunduğu beiiı·tilivor, \"e ih
!-isat koncluğul'u belirtti. Öğret· tılalin bunlara miıııi olduğu, 
IT'Cn okullarında 1950 de 948, Enl<'rnational gençliğin bütün 

Pakistan kunırn'u Cinnahın doguın )ılılöniimü nıiina ebeli) it" l'aki ~an cfirl Ankara pala tı 
bir ça) ıi.}afrti \ermiştir. Pakistan Büyük Elçisi Gazanfer Ali içişleri Bakanı Ethenı 

;\!endere it' 'orüşurkt>n 

Dün saat 12.25 te kaptan Ali ~u lclarr iııılt>kl 67 nuıııar;ılı Kalt>nılcr 'aııııı u Bıi.> ükclt>re isktle-
ı;ine yana5ırkt>n !llarcl iros ı~ozinosunun balkonuna bi nılirıni~t ir, Resim 

har aı> olan ıö ltrh or" 

llancıhk Şirketi 
Cihat Baban' ı 
Dava etti 

rn:ı 1 1 tncidt'l 
fından bir tazminat davası açıl
mıştır. 

İlancılık şirketi mlidürlerinin 
şahısları ve firket adına açtık· 
ları bu dıh·anın bakılmasına ya· 
kında asliye on beşinci hukuk 
mahkrnıesinde başlanılacaktır. 

Şirketin vekili Burhan Apav· 
dının hazırladığı 1A9ihada, yıl
lardan beri meınlekt't mevzuatı 
dahilinde faaliyette bulunan ve 
her tlirlii muamele 1 açık ilAn
cılık şirketi \'e ortakları ııley. 

hinde baştan başa hakikate av. 
kın olan mezkOr nutuk illerin· 
de etraflı şekilde dunılarak is
natların mahiyeti teşrih edil
mektedir. 

ııah edifüordu. Te\fik İleri, mü 
ıcakip konfer:ınslarrla Kari 
Marksın hayatının anlatılmış ol
dunu söyledi. 

K:ırışı k tcdris:ıt yapılan bir 
ı:n~titüde genç kızlara zorla tec:ı 
,.Ü7. edildiğini, şik!iyctlere rağ 
men alakasızlık gösterildiğini, bu 
na sebep de, alftkalı klmsc-lcrin 
rakı sofralarında bu ''otan ço- Rirlr mi'! Millt>tlrnlrki Türk ele legesl Sarper ile Tunustan Bin 
cuklarının zevklerine !ilet edil- Yusuf, Birle mi~ :\llllt'tler koridorlarından birinde görüşürlerken 

934 doğumluların 

yoklamaları 

mesi oldu~unıı açıkl:ıdı. •l\lanl
fc,t .. in vine burnda tedris olu'l· 
dııgunu, };nstilü dergilerinde ko. 
müııızmı metheden bir çok y:ı
Lllar bulundu unu izııh etli. Bun 
lar:ı sebebiy t verenler hakkın- Ankara, 26 <T H.A.) - 934 
da tahkikat açıldığını, dosyanın doğumlu yerli ve ):abanc_ıları~ 
bırisinin Devlet Şüra ına günde ilk yoklamalarına onümuzdekı 
ı ilci iğini, diğer bir dosya Uzerın 1 ocak ayının birinden itibaren 
cie de üc mllfettl in tahkikatı hi- ba !anacaktır. 

tim1ek füere olduğunu yakınd:ı Yoklamaya tabi tutulanlar ika
mil~ebbiplerinin adalete teslim met kAğıtlan, nüfus tezkerelcri
edileeeğini sfıylrdi 

T:ıkrir sahibi. komünistlerin nin ~ııretlf'ri, ,.e iki adet fotoğ-
nıektcplcre kadar sokulduğunu , r:ırıarı ile şubelere müracaat ede 
rahmetli K!'nan Önerin Hasan ceklerdir. 

ı\ lı) ı komilnistlikle itham ettiği Öğrenciler ise, bu durumtarı-
rı• anlattı Bu hadiseye srbebiyet 

TEMYiZ KARARLARINA 
GÖRE KANUNLARIMIZIN 

TATBiKi 
Yargıtay Baskanı Sayın Selim 

Nafız Akyollunun önsözlerlyle 
Necati Volkan ve Necmiddin Ar 
'as tarafından yayınlanan bu ki 
tap Yargıtay ar hinden. binler· 
ce karar arasından seçilen 2500 
kndar örnek kararı muhtevidir. 

Yeni bir tasnifle, memleketi
mizde ilk defa, yayınl:ınan bu e· 
serin knrton ciltlısi 10, bez cilt 
l'si 12.5 lir:ıciır. 

• \n )D a bulun ıhtılafları. 
mızda oldu u gıbı parti ıhtı
laflarımızda da hızım en yuk· 
sek bakemımız. ara-bulucu· 
muzdur. Orada dılc g len 
haklar 'lie hiıkümlcr, do rudan 
doğru> utand:ış haklarıdır 
ve ancak bu haklnr çcrçeve
sınde polıl kıı yapılabılır. n: 
mck olusor ki hepimıze du
şen 'liazıfe. ılkonce d mokra
sı artlarıııın sa 1l:ınma ıdır. 
Halbukı, bı , Ankara hası? 
toplantısında o r ndı •ımiz :•ı: 
bi bu kadar bU\ ük \ c cır>C'mlı 
bı~ An sa a dava ını en sona 
bırakma)'• dü iinü)oruz. 

Kar:ır vermek, h ç Jphc iz 
seçmenlere diıscr. F kat se~
menleı i aHlınlatm k ta polı· 
tıka tc ıtatının b lıca 'azi
fcsıdır \na n :ı ta rılar-. 
bugune de ın. henüz 1' ı•ı·I n 
mamı a wlın t r• .r· al 'et
lere nasıl ı ışılcbıl r" 

s:ıacle erlılnıı•ıııclidir. Sut. pey 
nır. )oğurt bir tılrltidür 'c 
~ ağlıdır. Bu yağın dı'reeesinl 
kimyahanr.ler tayin eder. J<'a
kat piyasacl:ı hır t,..1< m.,I bu· 
lunur 'c ya ı eksik bulunan 
mallar hemen miisadere cdi
lır 

J)All.\ İl.K GÜ.S 
Akşam Dikkatle r siıtuounda 

yazıyor: 

verenler hakkında tahkikat açıl· nı tevsık edecek vesaıklc şube

tsıanbuldn Ünl\'erslte, Anka
rad Çankava Kltabevleriyle dl· 
ğer bü)tık kıtabe\lerinden teda 

1951 de 623, 1953 de 1238 tııJe. dün~·a ı;:cnçlığinc b:ığrını :ıçtığı masını j,t<'rli. 
__:__:::..__:_~--~~~~~_:_~--~--~~~~~--~----------------~------~-

lere geleceklerdir. rık edılir. 

Biz bu bakımdan. k:ı~ \a. 
rncak 'rrdr oz çıkıırmamak 
için. çok dıkkatli \<' çok so
l!ııkkanlı daHa!lm k \C dava· 
nın önemine ôrc karnr \'l.'r· 
mek zorunda) ız " 

CUMHURiYET 

PE\ :'l:İR l'\\füll 

R. Felek ~:ııı>or: 

,. 

lı \C 

m l· 

llugun nasıl su knm:mış sil
i ı Beledı)e dokü}orsa, l'ağı 
ck~ik ) o~urdu yağsız pc~ niri 
neden imha etmez? Ve nlha
~ et eğer me ele halkın gıda
sında ıhtıkar ~apılam:ıması 
dava ı i•e bı.nu yalnız bcyıız 
pl'vnir<' inhi ar ettirmek terl· 
birin miiessir olamanı~coı için 
b:ı lı ba~ııın hir sebeptir. 

Ya bu işi(' ciddi surette 
meşgul olmalı. yahut: 

Pc\ ııire narh ko\dıık. 
lcabed~rse şunu y. parız. bu

nu 'aparız. dhe \Uk,cktrn nt 
ma~1alıdır. Eu tedbir, tt'k 
bıı~ırıa p 'nı ·(' •·~.-ı.. ko~nııık
Iıı tamamlanm:ız vc bununla .. 

ıSon Posta gazetesinden: 
oTecokilalı Esa-b e k, nunu ıııc 
rh'C'lr ko•,..lrln;n 

Hlirrivet gazetcsiıırlt>ll' 
~''f'cll<. 1340 Te<kil~tı E-

s:ısiye kanununu meri~ ete 
kO\'dU.• 

F.skideıı olsaydı •YürUrlii
l!c "i~,ı;. n"PN·ekli. (Teşkila· 
tı F:<ıısive) rôn c~ki keliıncle· 
l; Xlrrıp11n ,.·~ ... tıd"H'C' hıcnr 

:'>krab~,·ı rlı r'!nrll'\'in tonl;ıvıp 
hir .!!İİıı ırinrl!' :?:o~"'" "lilıııı
ı ~,..-' rı~ıırımı: ... nı~er , •• . 
!arı .!!Ö7nen !!t'cirirkı>'1 el!' bıı· 
nıın hövl<' olrhıll'ıı ayan bey:ın 
nlimayan: Bakıılım olıııl kl· 
t:ınlArının \'e c;lt ,.ııt hunc:ı 
r•erin h~ll pfirmelMi ) ine nf. 
,. ... "J ... ,., ... 1 ., _ 

- - -
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ı_;;~1 ~0 ~. · ~~-~ MEHMET 'IANIK 

Küfü~rsüz hayat 
O run. ak:ıam yemeğini yer 

yemez laıma;ra çökmü,_ 
lerdı. En baJta Ga\\Ur AH. y ... ı 
nında Çopur Atalay oturuyor
du. Beri tarafta da. Canavar 
Sadık. Ktırban Cemal. Ayı Arif, 
bir de Üçkağıtçı A1işar vardı, 
Kumarcılar battaniyerıin üstü
ne ldeta yumulm~laııdı. Oyun 
akşamdanberi sürüp &:idiyor
du. Hepsin.in paralarınrm. tutan 
110 lira kadardı. Ama .bu pa. 
ra. durmadan el dt'~iştiriyor. 
10 dakika birini, yarım sa;ıt 

ötekini mes'ut ediyordu. Bir 
aralık Ayı Ari! iyice palazlan
dı. Önü arkası on k.i.«ıda zar 
atıyordu. Zarları avucunda iyi
ce çalkaladı. Yumru~unu göğ
süne çarptıktan sonra: 

- Maşıallah~. diyerek ıeı
be i kondurdu. 

G.h-ur Ali nuzıkçılığa baıla
mışlı: 

- Bana bak. dedi. Şu zarı 
sallıyacaksan namuslu salla! 
Harbi O)'undan kaçanın kızı, 
kısrağı, Sultan!;clim camisinde 
musallalık ol un. Bana Löp 
yedirmeğe kalkma.. Takarım 
parmaklarımı. alırım barsakla
rını'. •• 

Ayı Arif. parayı avuçladıktan 
sonra Zi.ıldü: 

- Ulan. dedi, mayasını küm
beti!, arpa ekme!!i bahanedir. 
Bu zardan bu kadar yılıyorsan 
kumar oynama, te~bih çek .. 
kurtlu kaşarın küflü kabuğu, 
sen de! ..• 

- Bana bak, o IAlı bir daha 
diline d'>kundurma. Kanun Ga
vur Aliden kaçar ama Ga"·ur 
Ali kumardan kaçmaz. Oyna
vacaksan, mü lüman işi oyna .. 
Kantocu gibi oynama .. Ben 17 
tane mapusane dolaşmı.sım. Ka. 
rımın iki budunu birden ku
mara vcrmi~im. Senin gibi su
landırılmış torba yo~urdunun 
tortusundan korkmam. Namu
sun şartını. ıurtunu bilmiyor
san. mektcbime yazayım seni.. 
Ciharı cihara bindirmeden at .. 

Avucundaki zarları çalakala
ma~a başladı. Bu se!er Ayı Arif 
tuttu: 

- On kAl!ıda bir çift at.. 
GAvur Ali zarları ı;aıtar 5al

lamaı •hepyek· i oturltu. Yü
zü birdenbire sarardı, kırı~h. 
Dudaklarının rengi iyice uç:
mu$tu. Koğuşun içi ad3makıl!ı 
soğudu u için .çul!Uz Süley
man• dan aldığı yün ku~ilO:I ka
fuına sarmııtı. Sırtında da 
düğmeleri deği,tirilmiş, yazlık 
bir subay ceketi vardı. Ameri
kan beıindcn dikilmiş u:zun 
donunun buruşuk yerleri, kir
den ei.zgi ~iz;::i olmu tu. Hatta· 
niyenin Ustüne b::ıtdaş'<.urmuş
tu. Ötekiler zar atar'.,en, G3çur 
Ali de, ayak parmaklarının ara
sındaki kirleri ayıkl:ıyar:ık yu
varlak hale koyu~·or, c;'lnra hnıı· 
Iarı. tırnağının ter iyle batla 
niyenin üzerinde PZiyorrlu. 

A ·ağının tırnakları bir ('ı:ışit 
kemik halini almış, yana do~rıı 
e~ilerek birbirinin tistüne bin· 
~ti. Givur ,\li zarları at!lla· 
dan önce, belki u~ur getiri:-, 
diy,, her s<'ferinde şura.. a 
burasına sürüyordu. Ama ne 
y~ptıysa fayda etmedi. 

O .. te yandan Canavar Sadık da, 
sı:ırmaye'iini tükettikçe ho· 

murdanıyordu: 
- 20 senedir gumar oyna

rım. Sabun gısmının bu gadar 
cilveleştiğini, vallaha görme
dim. Be belli dürzünün bir te
ki, bu sabunnan gusül abdesti 

• 

almış. Sülüman be!. Şu benim t1nsa, benden/ uzak dur. İdare
yata~a uzan da. yarım tayın nin dırıltısı yt~tmezmiş gibi, bir 
Yar orda_ Gondert bu yana.. de sen mi btışımıza Zebellah 

Süleymanın uzattığı tayın- kesiliyorsun? Dinim imanım 
dan agzıyla bir parça kopardı. '~akkı için •. s~~i~ ananın gelin-

Gavur Ali tekrar :zarları eli- hk gerdanıyeı.'>ını, Abanoza as
ne almıştı. İyice çalkaladı, At- ma kilit yaparım. 

madan önce, yanında oturanı G avur Arhıin bağırmasına 
Bunak Rüstem Ağanın kıçına öteki ma~ümlar da uyan
sürdü. Sonra tekrar çalkalayıp ı dı. ihtil5.stan 

1
:ratan Saim Bey 

attı: ·Dörtcihar•. ! gö:zlerini uğuşturarak, kavgaya 
Bütün para!iını kaybetmişti. doğru sokuldu. Gcivur Aliyi 

İhtiyarın yüzüne baktı. Uzun adamakıllı horo~'.lanmış görün
uzun baktı. Sonra herife müt- ce, onun yanına gitti. Kolunu, 
hiş bir muşta vurarak: . 1 Alinin omuzuna, doladı: 

- tnan, ezrailin gece bekçı- 1 - Ulan maskara!, dedi. Küf· 
si!.. dedi. Beni mi buldun, ca-\ retme. Küfürsüz konuş. ikide 
nımı alacak? .. Ne diye gelip de bir bana gelir dert yanarsın. 
u~runu bulaştırırsın bana! .Niye af çıkmıyor?• diye sı:z.la
Vallahi !iUratına bir tane kon-: nır durursun. Bijyle küfreder
dururum. tuğla kamyonu geç-\ sen af çıkar mı? .. 
rniş killi çamura döndürürüm Givur Ali biraz yumuşadı: 
seni.. Kalk cehennem ol ya- - Küfretmezstk, af -tıkar 
nımdan. Filirl"lik namu!i'>U:Z.!.. mıymış? .. 

İhtiyar yüzünü buruşturdu~ \ - Tabii çıkar ya!. 
- Ben !iana ne ettim be G.-. Gavur Ali biraz düşündü: 

v.ur Ali? de<!_i. Bu gece _kısm•.';l - Darılma anm Saim Atra-
tın kapalı .. Kabahat benım m~ bey, ben küCürdt•n vazgr>re-

- ~t'nin ya .. Destur "dedın mem, dedi. Sade ben değil, 
de mı yanıma oturdun.· •Su ötekiler de \'azgeçemez. Jfiç bl
G3ı\·ur Ali kaza?ırsa, Cenabı rimiz vazgeçemcyiı.. Küfür bi
l\Icv13ya bPS rekat kaza nama- zirn gıdamız .. l\üfretmez..c;C'k biz 
zı kılmak boynuma bore olsun• hepimiz mahvoluruz. Yemek 
dedin de mi geldin~. Söyle ha- yok, cigara yok, esrıar yok. ha
kalım.. . nımablalar da yok. Topu topu 

İhtiyar, mazlüm, boynunu bir küfürümüz var. Sen de onu 
büktü: . elimizden almak istiyorsun. 

- Hakkım sana helal 0~~u.n Yani rnapusane biıe mezar ol
G!vur Ali, ded~. ~enim bu ahır sun istiyorsun.. Yok arkadaş 
v;ktim~.e __ kal~~mı kırıyorsun. yok .. Hepsine eyvallah ama, 
"\arın obur gun Allah bunu kütürsüı yaşayamayız biz. 
senden sorar.. Arife döndü: 

GAvur Al~ belini do~rulut!~: - Sen bu işe ne dersin ayı 
- Ulan blr de kaJa mı t • i\l .., K"f'rU elinden alırlar-.. d d' OF. u.... U U 

yor,un. e ı. . . sa ne olursun? .. 
İhth·arı en esınden yakalariı. A ·ı Arif, bu hususla Givur 
_ Namussuzum, sı.ıyuna e~- Ali ~ hak veriyordu: 

mek doğrar da yerım senı.. Y 1 d d" 
k 'k tt' di _ Hasta o urum, e ı. 

·Bir imansızı e sı e ın• • G~ . Ali Sadık'a döndü: 
A• adalyon takar a'ur ye, e;ırceza m _ Ya sen canavar zade~ 

bana.. _ Ben ısıtma olurum ağa-

G
ürültüye, GlimrükçUlerin b ey ... 
Ramazan Bey de uyandı. ..u b c l• - Ya sen, nur an cma ... 

Dizleri adamakıllı yırtılmı~. _Küfre kurban olurum ağa. 
dirsekltri yamalı pijamasının be 

k k y .. 
uçkurunu ba4lıyara umar- _ Peki ya sen Avşar dür-
hazların yanına sokuldu. GAvur züsü? .. 
Alı· ... ı·, ı'htiı•arı tartaklarkl"n gö· B d d' d ı· mandan -~ - en e, ın en 
rünce. !iOn dC'rece sinirlendi: 

_ Hişt, dedi. llergelenin 
ek!itra!iı! .. Baban yerinde ada
ma, utanmıyor musun el kal
dırmağa7. Bu dünyanın ahreti 
yok mu sanıyorsun? Bırak he· 
riH köftehor!, Senin kumarın
dan bıktık usandık gayri .. \'a
rın başgardiyana söyliyeyim de, 
seni alsın bu ko~uştan .. Nedir 
senden eektiğimiı be?. Edep
sizliğin bu kadarı, .Adembaba 
koJluşunda bile olmaz .•. 

Gcivur Ali ihtiyarı bıraktı. 
Ramazan Beye döndü: 

- Bana bak, dedi. Senin de 
horozun ötmeğe başladı gali
ba .. Edepsizlik öğrenmeğc çık-

olurum. 
Hiç biri küfürden vazgeçme

ii kabul etmiyordu. Ama, ku
mar pe.t.rt L! ı da böylelikle ya
tışmı ~t ı. 

Gavur All, aya~a kalkarak ve 
bütün hır!\ını unutarak, kanto
cular gibi göbek atmağa, şarkı 
söylemcAe başladı: 

Küfürsüz yaşanır mı'!' 

Aman Allah! 
Karı k ılıç kuşa nı r mı! 
Estağru rull ah! .. 

Yavaş yavaş sabah oluyor· 
du. 

(Bund an sonraki yan pazar
tesi günkü sayımızda çıkacak.) 

Bir cambaz 196 gün bay
rak direğinde oturdu 

P ortland (Oregon) 26 (AP.)· 
Burada \Villiam Howard ismin· 
de 34 yaılarında bir cambaz ye· 
ni bir bayrak direği tepesinde 
oturmak rekoru kırmıştır. 

Filhakika Howard 196 gün bir 
bayrak direğinin ü:zerinde otur· 
muştur. Eski rekor sadece 154 
gün idi. 

Kütahyada bir doktor 

zehirlendi 
Kütahya, 26 (Hususi) - Kil· 

tahya Gediz ılçesi sıtma sa\'aş 

doktoru ?.-Iehmet Tosunırk zehir 
lenerek ölmüştür. 

BiR MEKTUP 

Tarım Bakanlı~ı Kütahya art· 
cılık ve tavukçuluk istasyonun
cian aldığımız bir mektupta den!
yo r ki: 
.~ıuhterem gazeteniz.in 15.12. 

952 gün ve 4161 sayılı nüshası~ 

rıın ır. inci sa;·fasında hususi 
menş<tli bir haberde, Kütahya [i. 

danlı~ına ait bir traktörün İnô
nü mıntakasında devrildiği ve 
bir kişinin ölüp diğer ikisinin 
yaralandığı bildirilmektedir. 

Doğduktan 5onra annesi tarafından de\"amlı olarak 8 stne bir 
odatla tutulan Baerbel Sutlfe adındaki bu çocu~un annesi, 

ihınaldtn dolayı mahkemeye Hrilmlılir. 

l\tüessesemiıin elle kullanılır 
küçük bir çapa molöründen baı 
ka traktörü yoktur. Kaza ya· 
pan traktör, müesse5enin eski 
müdürünün kardeıine ait olup, 
mue .. ese ile hi' bir ilgisi bulun
nıamaktadır .• 

. .. 
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Genç Türk müzisyenleri hariçte yüzümüzü 
ağartıyor - idil Biret, Şubatta meşhur virtüoz 

Wilhelm Kempfl'le konser verecek 

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

Yazan : FiKRi ÇIÇEKOÖLU 

Yeni yılın yaklaşlığı ıu gün· ile birlikte Cercle lnterallie'de 
lerde şehrimizde musiki ha- ealıyor; 1952 yılında Paris Dev· 

reketıeri ~eyrekleşti, durguı:ı_laş. let Konservatuarından birinci 
tı. Her yıl bu böyle olur. Oyle solfej madalyasını almaya mu· 
sanıyorum ki, eski yılı uğurlar \'affak oluyor.• 

Taliplerimin arasından 
Enver Beyi seçmiştim 

ve yenisini karşılarken ciddi sa- Paris Konservatuar konserleri 
nattan ziyade oyun ve eğlence· sosyetesinin 1953 kış mevsımı 
,Ye düşkün oluyoruz. Konserle· programında yer almış olan so· 
rin ara vermesinden istifade e· Jist \'e orkestra şeCleri hakkında 
derek bugün sınır dışı rnem· kısa bilgiler verilirken İdil Bi· 
tekellerde sanat yoliyle propa· ret'le bu birkaç satırla takdim e 
gandamızı yapan ve yüzümüzü diliyor. Gene bu programdan 
güldüren genç islidatlarımızdan öt;:rendiğimiıe göre İdil 7-8 Şu 
söz açacağım. bat 1953 günü büyük piyanist 

Geçen yıl parlak bir mezuni- Wilhelm Kempff'le beraber ça· 
yet imtihanı vererek Paris Kon. lacak. Orkestrayı Alman orkes· 
servatu3rından mezun olan vi· tra şe(i Joseph Keilberth idare 
yolonist Ayl3. Erduran; haber al edecek. Bu senfonik konserin 
dığıma göre, Amcrikada bir programında şu eserler var: 
sanat yolculu~una çıkmış bu· Haydn'ın •La Reine• senfoni· 
lunuyor. Oradaki başarılarını si, Bach'ın La majör konçerto
bug:ün, yarın haber alacağız .. su, :l'ıfozarl'ın iki piyano için 

Sun.:ı Kan, bu gepgenç ve US· konc:ertosu • (\Vilhelm Kemp!f'. 
tün istidatlı viyolonistimiz de le İdil Biret çalacaklar;} ve 
bu yıl Paris Konservaluarından Beethovcn'in beşinci senfonisi. 
mezun olmuştur. Paris Konser- Bu kış mevsimi programında 
vatuarına kabul olunmak ve bu yer almış olan ~farguerite Long, 
çetin sanat yuvasında tahsilini \Vilhelm Kempfl, İda Haendel, 
tamamlamak, genç ~anatk5.rların Pierre Fournier, Nicole Henri· 
ımrPndiği bir mazhariyettir. Scı ot, Samson François, .ı\ldo Cic· 
na Kan bütün güçlükleri yene· calini, ?tticheıe Auclair ve ~fal· En\er Paşa ve harp arkadaşlarının Bingaıi'de 
rek birinci mük3.fatı hak etmek cuzvnski gibi tanınmış ve şöh- _ 12 _ rece~im kararı onlara anlatı· 
suretiyle tahsilini tamamlamış· retle~i Avrupayı çoktan aşmış O· Ne kadar J:ÜÇ bir vaziyette yordum sanki. .. 
tır. Bund<ın böyle virtüoz viyo· lan büyük sanatk5.rtarın yanıba· idim! Hayatım hakkında esaslı Enver beyin yakışıkh ve 
Jonist olarak dünya sanat mer· şında küçük İdil Biret'in adına bir karar vermek karşısında mert bir delikanlı olduQu, re. 
kezlerinde talihini deneyecek· rastlamak hangimizin göğsünü bulunuyordum. Buna ne ya· simlerinden belli idi. Fakat 
tir. iftiharla kabartma:z.? sım, ne de tecrübem kan idi. üstelik onun hürriyet kahra. 

Geçenlerde İsviçre seyahatin- Ankarada çıkan bir ~azetede Büyüklerimin benim için ka· manı Enver olduğunu biliyor· 
den dönen viyolonist bir bayan •Sanat Aleminden portreler• ve rar vermesine de gönlüm razı dum. l\1emlekette baştan başa 
anlatıyordu: • 1952 yılında yılında harita Ü· olamıyordu. Amcalarıma kalsa, başka bir hava yaratmış olan 

•Cenevredc viyolonselist Fey zerinde üç nokta. başlıkları at. belki de benj Abdürrahime bir insandı. Ona bir kahraman 
ha Talay'ın bir konserinde bu· tında Sanel imza~iyle çıkan iki vereceklerdi. Kendisini bir gözüyle bakıyordum. Hayatını 
lundum. Ücretin pahalı olması· yazıdan şu satırları alıyorum: kardeş gibi se\•di~im halde böyle bir kimse ile birle§tir· 
na ra~men salon dopdoluydu. ·Batı Almanyanın Köln şehri, onunla hayatımı birleştirmeği mek, her hayalperest genç kı· 
Bir İsviçrelinin böyle bir para· temmuz ayında Darmstndt'ta ya zın rüı·ası olabilir. Kendi~inin 

· · t düşünemiyordum. yı verip konsere gıtmcsı sanrı · pılan müzik festivallerine dört hayat arkadaşı olarak beni seç. 
•·· d .•. k t" ·r d e Di.ı:ter taliplerime gelince, ı.:ara ver ıgı ıyme ı l a e · müzisyen gönderiyor. Bu dört fniı: olması, hem gururumu ok· 

onların arasında da alikamı ve ~ der.• kisinin teşkil ettiği Köln Kuar· şuyor, hem de bana; içimdeki 
j · · sempatimi çeken kin1se yoktu. stanbul Konservatuarı vı· teli, hele bunların önderliğinı hürriyet sevdasına yeni ufuk· 

· :Fakat Enver beyi hayat arka· yolonsel ö~retmeni genç vıyo· eden genç Türk viyolonisti uıun lar açabilecek olan bir hayat 
h T 1 b. k 1 !Ih O.. daşı olarak kendime lilyık gö. lonselist Fey a a ay ır ac yı uıun alkıslanıyor: ( an 7.· yaşatacağını düşünerek sevini· 

dır Avrupa musiki merkezlerin· soy). 6 a,R:ustos 1952 de ?ıfünich rUyordum. yordum. 
de konserler vermekte ve tak· şehrinde kemanını dinleten baş Ilenüı neye karar verecc~i· Abdürrahim ile evlenmek 
dirler toplamaktadır. ka bir Türk genci, çaldı~ı par· mi bilemediğim bir anda ant· hayatımda büyük bir delisik. 

Küçük İdil Biret'i kim tanı- c:aları tekrarlamak zorunda ka canı Vahideltin efendi bize gel Jik yapmıyacaktı. Bir saraydan 
maz? Bu son günlerde elime ge tıyor. Arka arkaya yedi, sekiz j di. Beni yanına çağırdı. Evve· başka bir saraya nakledecek-
çen Paris Konservatuar konser· kere sahneye ça)lrılıyor: (Erdo· 1.i okşadı, sonra gayet ciddi ve tim 

0 
kadar ... 

IC'ri sosyetesinin 1953 kış mevsi· ~an Caplı). Eylül 1952 de Hüs·, sanki büyük bir insanla konu. Öteki resimler arasında En. 
mi programında İdil'den ;öyle nü Özbayazıt. Erzurumda yedek ı şuyormuş gibi bana ;unları söy \"er beyinki kadar hoşuma gi· 
bahsediliyor: subaylık görevini yaparken yur. ledi: den. hf'~endiı?im bir kimsenin 

, İdil Siret 12 kasım 941 de An dumuzu 'llyaret eden iki Unlil 1 - Kızım, sana bua:ün bir resmi de yoktu. 
karada do~du. Ses ve ahenk olan komutan tarafından alkışlanıyor amca gibi değil, zatı §Aha.ne ta- Amcam Vahidettin efendiye 
her şeye karşı duyduğu alfıka ı·e aranıyor. NATO Başkomuta• rafından gönderılen bir müsa· Enver beyi seçti~imi söyledim. 
iki yaşında ikon başladı. Üç ya- nı General Ridgway, Mareşal hip olarak ııeliyorum. Çok isabetli bir karar verdiği. 
sındaki çocuk radyoda dinledi· ~ont'gomery'ye •Aman, 0 Türk Seni Abdürrahim efendi, En· mi ve ıatı şahanenin de ken. 
~i melodiyi piyanoda çıkarmaya kemancısını dinle!• diyor: Hüs· ver bey ve diğer şahıslar isti· disi gibi buna çok memnun 
ba~lıyor. Dört yaşında iken, din. nüyü S3ğlık veriyor; ve Mareşal yor. Bunlardan birisini tercih olaca.en cevabını verdi. 
lediği eserlerin eşliğini (accom de uçak alanına iner inmez; vi· etmeni z.atı sih3ne emrediyor. Ertesi günü Enver beyin va. 
pagnement) Buluyor; ve irtica· k··~hlor~imstainls•orruımyıoz~~ Tsoıpr:lıduğ~o;: ı Karar vermen 13zım... lidrtıi Dolma bahçe sarayına 
len tasviri küçük parçalar bes· .. " .. Odada amcam Vahidcttin E· geldi. Padişahın yanında bana 
teliyor. 1945 yıiında Bach'ın nrandı~ı eibi bir anılış ......... ~ fendi ile yalnız değildik. Cici getirmiş olchı~u nişan ytizil~ü 
·Clavecin bien temper~· :sinden İlhan Özsoy, Erdoğan Çaplı, annem Filisan kadın ve annem nU taktı. Nişanlım o zaman 
iki Prelüdle Beethoven'in iki nu Hilsnil Özbayazıt ve bunların arı de vardı. Üçümüz birbirimize Bcrlinde0 ataşemilitcrdi. maralı sonatından bir kısım Ça· dından boy boy ve pırıl pırı 
lıyor. 1948 de Bach'ın Re minör viyoloni•tler yetiştiren Devlet baktık . Ne söyliycccğimi bile- Mektuplaşmağa başladık. Bir 

ı konçertosunu orkestra eşliğiyle Konservatuarı Öğretmeni viyo-- miyordum. Taliplerimin resim· birimizi hiç görmemiştik, ben 
dinletiyor. 1951 ve 1952 yılla- lonist Necdet Remzi Atak'ı bu !erini !:Österdiler. Hepsine bi· onun resmini görmüştüm. Q. 

rında lfoz.art'ın Do ve La majör başarılar vesilesiyle anmak ka-, rer birer baktım ve bir tarafa nun bC'nim resmimi dahi rör. 
kon('ertolarını Naclia Boulanger < Devamı: Sa. 6; Sü. 7 de) koydum. Sonra ielerinden En- müş olduğunu zannetmiyorum. 

__ ---- - ver, b<'Yİn resmini te~rar eli· Beni annesinin tarifi ile tanı. 

t!!mml ; m ~·S·:::::~·~::,~:;R~·;"'""' ~" """ 
1 * ". ~ :: ~::~~::TR;;;-1 1 S.K:ö,~,E.:~::OCGKr.ARı,_ Alaeddin 'in 
\•AHt;tt KIZ (l.a Sıuı,.aıe) Yaıan: J ); \ YARIH"\( <'>:MiYF.Ti'nln himaTe· 
Anouilh - TEi~. t~J:ST. L b 

ıi ıltmrb"kl fakir .,.. ,.cı"k•uı mf'"klftl'I " s 
1 * ŞEHİR KOMF.Dt TİYATROSU- ('O("uldarıı'ıı. f'IM~tı '"'" ayak"kahı dalıtı· :ım a 

AllCOvDU (Amnio aod Oıd Lm) "" n•linrnh•lirl• 1' 1.10 ,, ıuiM"' 'U 
1·r.ı.: •0-'09. mu~aıiif rıa1ar r!lntl ~ıut 10.:ıo ıtıı. nıı.· 

Ceeelerl 21 de, Pazar ma• fataıl'a ('X,ve ~•fom) •!nıl'Cltun•la bir 
tlnN1l l:i .30 da. Dram'da Pızarte•I, llSft'n ,.•!'ılır "ki 
Kom~li'tle Sah ttomsll :yoktur. * '3f:UİR TlYATROSU EllİXÖXÜ 
DÜL"C.YO - ('F...XBF.R. Yazan: S. Mı 
tılil'ham. Ptor,. C. ert~sı, Paıar sec• :!:ı 

<le, Pa.tar meL lJ.30 da. 

I_ KONGRELER 

+ KCCCK S.\IIXE - O~ ntl'· * '.'llilltt P•rti•I Kaılı('ft ne 2 ~B. 
YCK YARA'.'11.\Z - Yarıı.n: A. rıı rır•lınıı1 ~q.J:! 9.i~ pııır l"iinı1 Tll· 

•Al:iaddln and h is Lamps• 
Rejisör: Lew Landers. OY· 

na:yan lar: Patricia J l\Iedina. 

Jolın Sa nds .. :\lonogram Pic
tu res, • Renkli (Cinecolor) 

. 

ÇEkiJmi ş r esimleri 

canlandırdıQını bilmiyordum, 
fakat mektuplar sayesinde bir· 
birimizi tanıdık ve görmÜ§ gi .. 
bi sevdik. 

Bir :sene silrcn bu tatlı ayrı· 
lık bizi birbirimize yakla5tırd ı. 

En\•er bey yine uzakta iken 
1911 de Dolmabahçe sarayında 
nikAhımıı oldu. Bunu Şeyhis· 

IAm olan Musa KAzım efendi 
kıydı. O zamanın Adetine göre 
yapılmıı olan bu nikah basit 
bir merasimden ibaretti. Ni· 
kahlım yanımda olmadığı için 
ancak mektupla birbirimiıi teb 
rik edebildik. 

Bir ııiln Berllndeki nişanlım· 
dan bir mektup aldım. İtalya 
ile memleket arasında hıırp 
il~n edilmişti. Benga!i ve ha· 
valisi umum kumandanı ola· 
rak Trablusgarbe gld•ceğin l 
yazıyordu. 

Tehlikeli maceralara atılaca· 
ğını hissederek çok ilzüldüm .. 

Kendisinden mektup alıyor· 

dum. Fakat yol uzak ve zah· 
metli idi. Giriıtili harp te 
tehlikeli bir çete harbi idi. 

Kendisi çok mahviyetperest oJ. 
duğu için orada neler yaptıJı. 
na d<ıir fazla bir §eyler anlat.. 
mı yordu. 

Sonradan kısmen kendisin· 
den, kısmen yakın dostların. 

dan bu harbe ait bircok tafsil4t 
öğrendim. O zaman hayalimi 

ne kadar iıletmel!e çalııtım ise 
de bütün ö~renmek i;tedikl• 

rimi duymak ve bilmek müm· 
kün olmadı. Sonradan bu me· 
rakımı tatmin için birçok dost· 
larla konuıtum, bir takım ki· 
taplar okudum. 

(Arkası Var) 

Chrbtl• • Cırıamba<fın baskı her' lı\:: konı:rr.,,ı Yıtr>ılarıkrı:r, 
lil't<"• 21.15 t• • Cuma ,.. Paıar Ma· 

5 ark'a ait masalları l lolly\vo
.. od eline almaya görsün, 

hepsini eyirir çevirir, yine de 

kendi bildiğini okur: Daima, iyi 

kalpli bir •llali!e• ile onun gil· 

Danny Kaye e l\lüfetll şt rolünde 

tine t.5 de. * M:\KSl"M • Mt:rA?ıOtF.R iCARA· 
CA - KOMSt:R YE ÖTESİ - TEi.. 
•3i:Jl. * YE"St SES - SEYTAN ARA· 
O.\!'l[ - Yazan: ATnl DilliJil - TEL. 
J'.110!). * FR."-XC:.TZ KO'\fF.Dt TİYATROSU 
Tt: ~tc:.f ı.ı..t:Rt - At1aı ••hneı 1nde -* 8t:HIR ÇOf'CK TIYATROSU
nu un ı t şo ıh. Kom.eıli Tireıroıun-la 

,\1, 'S" zıxrın . * JST.\Xllt·ı. ('OC'l'K TIY.\TRO· 
·:-q - nuıil n ı ı ıo da F.~ı; r::ıılnö-

ıı oı Hı. ır•lt1 ,.._ı~nF:nF.f,T,Al 

SiNEMALAR 

* Al.KAZAR - "Xe"ff York F,,rırı. 

(~•lı; ı:l Cit7 - Bır17 Fit.ı:ıtrald) Te 

~c ·• ~ıveı. * An - Genel Milreıtıı (Renkli -
l>•nny K•rt) * ATL.\!3 - Ginıllıı, Aılan Y6rtk 
ll \11.hkı'ım ( Rtıık!I - Sttıwerı Gran 
ıır), Gıl'f"• Fran~ııra Tiyatro. * t~rl - .All11ı1•Hnln l·lmbaıı 

J?, ılı il * İT'F.K - Herkıa Ona Ddınıın 
ır ·r TratT). * ı~At.r. - Gtn,ı :\lıi!tttiı. * )ıt;ı.r.K - Aaka Yerla. (de,.am 

Mı~orL 

+ SÜ'.\IER - Gaip Ruhlar (C. Col 
nen · Ann Blrth), 
+ T.\KSİ).t - K"ıul Tut ,.e İlr:I 

~ , .: ı Arııını!a * YILDIZ - Alladdlnl11 Llmb• .. . 

+ Gpc,n t'UmarlP~I ırilnll ni•af'\ll~· 
lık ıfol•yı~i,-Je löplıı.n•mıyın 1'1anhul 
'.\fuallinıltr rPmlrf'tinlo yıllık nrnuml 
):nnırHI tıurGn f~i-ı:?-IO":!) eıat 1.1 
te r,mltf'tin Cıonhf'rliıa1ıakı '.\ftrktı bi· 
rıalınılıı. rıı.rıılırıı.ktır, 

[ SERGİLER 1 1 --* F.vt'nıır.rr.ı .\nıxrs- RE~l'I 
~FROl~t - flNlrl Rıı.ltml ,.,, f:rt>01 

l·">lıbol!ıı lıf'r '"'"• l'lltlnıhı. ··tıı !ıu nl 
.t• l'TI 1011 Hırlıorini Hıo,.ntln fıtikUI 

f "•••I. J\ııbn>ı ~okıı.k: ~"i ll'ki ıı.ı.,ı•·r1rr n· 

•le ırıırıı.1.:ları ~~rı-i"a l't h:r p..f,rl'ldPr· 
·lir. ~~rırl ~!l·l~-19:;2 }"ani hu rı11ar

'"' s:nnıı ıaıt ı.-; ıe ,,,ılarıı.k, ıııur•lan 
~ıı~lıı. lt,.r ılln •••' it fPn ~o 1• ka 
<hır htrkf"'lft •o:ık hu!unflıır11lırakı1r. 

!_YENi NEŞRiYAT 

* ~u·u~lıık hıı tal ı. hı ıtr ıı ,.,. 
ıar -.. n. (i<:ıfüsl<'"ki ııul•r, kıııtarıe tnk 
iiibh bir mıo,Te•lır. ('rırııklıırınıu T•k· 
linrl• ıo;ıl•tınıt. J-llrıı rl1. ruı,ıiın~ Hıı· 

ller& rt,..ırlıır. Hıs!•hk mikrorıl•nnın 

l.arııları. trhlil,li Jr<ı kı~ıkhklıırı. •rk1t1· 
löJik h•rıt, trna,illde ı.-,nı1n n•Tk nt· 
ıtir. Yf'ol ıı:ı•lıl" ı'ı•ı, tll,ri nımn .ıııan 
illd•r. Prl•klik kntlrf'tlııl ırllırıın Jft· 
m,.1..ltr. ~f'lırıomirl nı11I ı JıP"lfttlrtbıU 

rizl "'.\"itin td•rımir"rl•r. ha'k erı1111 

ı11. iUı; •·uhıimııt ıribl r•zılırı ihlltı 

'""'" J.Of\:'tA:S HT.Kt~ı m•tmtı••ınt" 
ı,7 •• ,tı ıoıı ıan11 c ıkaıııtır. Fi ıo 

lı.u.rottur. 

zel bir kız vardır. llalifenin 

\'Ctiri tahtına gö:z dikmiştir. 

Fakat fukaradan bir delikanlı 

ortaya çıkar, Vezir'in haddini 

bildirir, llalifenin kızını alır ve 

mesele de biter, •AlAeddin'in 

Liı.mhasıl) masalına gelince, 

llolly\vood bu masalı nC'dcnse 

pC'k sevmiş, drfalarca o n1cv 

zuda film çevirmiştir. Dundan 

bir kaç yıl evvel bu Cihnlcrd('n 

bir tanesinin sınC'malarımızda 

gösterildiğini elbette hatırlıya. 

caksınız. Bu dcfaki nisbeten İ· 

kinci derecede film şirketlCri 
laraCından yapıln11ş B. serisin 
drn slanctard bir filın. Bu ı;:ibi 
filmler llolly\vood tarafından 

ihraç gayesiyle olınaktan çok 
kıyı köşe sinemalarında ve da· 
hildc çevrilmek için gösterilir. 
Bizim film ithalcilerinin ken· 

dilerine tahsis cdilC'n dövizi 
bu ~ibi cılız ve hatta halkın 
ıe\·kini bozmak bakımından za 
rarlt kurde!Alara harcamalarına 
bilmem ki ne demeli'! 

A. 1 

Geııel Müfettis 
ı The İns(l ector General• Re
jisör: H. Koster, Oynayıntar: 
Danny Kaye. Barbara Bates. 
\\'al ter S l eıak. Gene Lock· 
hart. Alan Jlale. Elsa Lane· 
hester - ' Va rner Bros. 

G ogol'un o::\1üfcttişo. ~dıy~rı 
TUrkçeye de çevrılmı1 bır 

c.yunu vardır: Filmin takdim 
~aıılarından da anlaşıldıgı üze. 
re bu oGenel Müfettlı• Go· 
gol'un o esC'rinden ilham alına· 
rak hazırlanmış. Tabii yalnız 

bazı umumi hatları muhafaza 
ctmibler. Filınde vak'anın ce· 
rC'yanından ziyade, Gogol'ıın 
telkin etmek i:;tedlği fikri be
lirtlln1e~e çalı~ıldığı sö~·lenebı 

lir. Eser ~u haliyle devlet m"· 
nıurl::ırının irtikclp ve irtişa te
n1Jvüllerini hicvetmrkte Vt! 

«n;muı,lu olmanınıı müdafaası· 
nı yapmaktadır. 

.o\ına nasıl? Bu sualin cera· 
hını verirken tanınmış komik 
Danny Kaye'in bu filmde ba'.'ı· 
rolü oynadıt:ını daima ,;töz Ö· 
nünde tutmak lAzım. Sirk pal. 
yaçosu, vodvil gevezebi, mu· 
kallit ve ıinema komH::i ,-ası!· 
J'1rtııı ~:ıhsıncl::ı birh•stirmr~ini 

~ 

gayet ustalıkla btceren Oannı 
Kaye hiç ıüphe yok ki zam•· 
n:mızın en dikkate değer sanat 
çılarından biri dır. Oyundaki 
beşeri renk, çeıitli gevez:elik
lcri ile ne kadar gizlenmiş o. 
lursa olsun daıma kendini his· 
settirir. 

Film bütünüyle onun omur.· 
larında. Ve o bu yükün altın· 
dan kolayca sıyrılmasını bili
yor. Sinema komikleri arasın· 
da Danny Kaye'e hususl bir 
;·er vermek zorundayız. uGe
ncl :\1üfetti'e bu düşünceyi an. 
cak teyit eder. 
Di~er taraftan Danny Kaye'in 

etrafında o)"nayan oyuncuların 
\'e bilha~sa \Valter Slez;ık: He 
Gene Lockhart'ın diğer film. 
lerde roCu zaman bulamadığı
mız bir ln~icam ve olgunlukta 
onu tamamladıklarına i~a.ret 
C'tmeliyiz. \\'ılter Slezak'ı çok· 
tandır bu derece başarı göst,r 
dit:i bir kompozisyonda görme· 
mişlik. 

Netice itibariyle 1:G~nel ~tU 
fettiş-ıı bu me\'sim se;·rettitimız 
fılmlerin en ilgi çekici olanla. 
rından birlsidır 

Attlll iLHAN 



Korede müttefik kuvvetlerin tank himayesinde bir kı ıı taarrun.ı 

Kore harbine nasıl son 
verilebilir? 

· lsviç;eli bj; "iıskeri muharrir Mançurideki üslerin bom
bardımanı ve aynı zamanda büyük bir taarruza geçil

mesi fikrini ileri sürüyor 
ı~-----~ 
ı~,·içrede çıkan Journal de Ge
nfl·e'in askeri muharriri Gene 
ral Davet, Kore harbi hakkın. 
da bir makale yaznu!ihr. Bu· 

1 
günku yıziyrti \"e harbe ıon 
vermf'k için ne yapmak ıaıım 
geldigini göıden grçiren ma. 
k;ıle)·i ne~rrdlyoruz. 

1 

General Eisenho\ver'in Ko
re ye yaptığı seyahat \'3Zİ· 

yeti yakından görmek ve ay
dınlatmak hedefini takip edi
yordu. Bu seyahat hakkıntl;. 
~imdilık fazla bir ~ey düşli!l-
mek yer~izdir. Karede bugüne 

kadar ·apılan askeri hareket
ler, mtltareke görüşmeleri har
be ~on verememiştir. Şimdi bir 
denbire bir mucize beklenemez. 
Kore zıyareti, bundan sonraki 
Jrararlara hazırlık olması bakı
mından ehemmiyetlidir. 

Çıkmazdan 

Kurtulmanın yolu 

K orede buglinkü çıkmazdan 
kurtulmak için ne yapma

lıdır? .. Bunu iki tarafın har'J 
ten usanmasınd3n veya müta
rekf' görüşmelerinin bir netice
ye hağlanmasından bekliyen
ler vardır. Fakat Amerıkalıla
rın büyük r;ol:unlu~u yalnız si-
1.ih kuvvetinin işi ha1ledeceğı 
kanaatindedir. Bu kuvvetin te· 
sirli olması için çok cesur ha
reket etmek icap eder. 

Ya!u nehri boyundaki elek· 

trik antrallarının devamlı su· 
r;.!.... bombardıman edilmesi 
bu uıuliln baslanaıcını teşk:J 
etmekte idi. Bazı Avrupalı po
litikacılar bu bombardımanlar 
kar;mnda telaıa dilıtülrr : oBu 
tahriktir, harbin j.'(enislernf'si 
demektir• dediler. Fakat tel~
sın yersiz olduğu anlaşıldı. O 
halde hayati ehemmiyeti olan 
yerlere neden seri halinde dar
beler indirilmesin? Bu darbe
ler, dü~man söz anlayıncaya 
kadar devam etmelidir. 

Kullanılacak 

\'asıtalar 

H edefe varmak için her tUrlü 
vasıtaları kullanmak icap 

eder. Gerçi geniş Çin toprakla 
11n1n derinliklerine ,e:irilecek 
değildir. Fakat Yalu nehrini 
mukaddes bir hat gibi kabul 
etmekten vazgeçerek hareket 
edilirse o civarda diğer mühim 
hedefler vardır. Bunların ba
~anda komünist !\lig uçakları· 
nın üssü olan Antoung gelir. 
Hudut civarında \'e Çin top
raklarında bir takım tanıir ve 
askeri talim merkezleri, aske
ri topluluk yerleri, hül.1.sa düş
manın geri sanayi ve askeri 
merkezleri vardır. Çinliler şim
diye kadar defalarca Yalu neh
rini geçtiler. Hududun bu bir 
taraflı ihlaline son vermeli
dir. 

Lüzumlu 
Kara kuvveti 

Saydığımız hedeflerin tahri-
bi itin tayyare kuvveti 

yalnız ba~ına hareket edecek
tir. Fakat aynı zamanda Kore
deki Çin - Şimali Kore kuvvet. 
terine karşı karadan ve deniz.. 
den asker çıkarmak suretile 

taarruzda bulunmak da müm
kUndUr. 

Böyle bir taarruz için, hare
ket harbine hazırlanmış mühim 
kuvvete ihtiyaç vardır. Bu kuv
veti nereden bulmalı? Sık sık: 

•Asya A:ı::yalılarındır• denir. 
Bu prensibe göre Kore toprak 
}arını müdafaa işi herkesten 
evvel Korelilere düşer. Kore 
Cumhurbaşkanı iki milyonluk 
bir ordu te~kilini • ileri sürU· 
~·or, bu kuvvetin komUnistlerl 
Koreden tardelmeğe kA!i gel
di~ini söylüyor. MütalAa doğ 
rudur, fakat böyle bir ordunun 
teşkil edilmesi kabil d•ğildir 
Çünkü ordunun hazırlanması, 

subay ihtiyacının temini liene· 
tere muhtactır. 

Japonyanın 

Vaı!yetl 

K oredeki birliklere yardım e
dec•k Asyalı kuV\·et ara

nırken Japonyaya müracaat ak .. 
lı gelebilir. Pasifık müdafaa 

( Devamı Sa: 6 Sil: 4 de ) 

~IL~~11 
-~PiYANCJO§tt 

• 
8111 8 iLET AL' , 
HAYATIN 8CVUNC'A SIAHAT iT • 
MiLL.f Pi VAN G O 

V A TA N ---·----------------

- Vaziyet belll oldu. Bun
ların hiç birisi kendi fikrin· 

den dönmiyecektir. Ke.ndimizi HABE 
aldatmı)'·a l ım. Biı elımizden 
geleni yaptık. fazla bir ı•Y ya
pamayız. Şimdi sizinle beraber 
alabiJeceğimiı tek tedbir şu· 
dur: Kervanı öyle bir tarzda 
t•ıkil etmeliyiz ki L ady Oawn
bridı::e n' yollarda. ne de gi

ş • . 4°# . .. '. ~ 

GtıNes·ı : 
'" ' . . 
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decef?i yerde hiç bir tehlikeye artık hiç bir tehlikeye maruz cek adama ,e:öredir Her halde sızın yerinizde ,.e. hele sızın 
maruz kalmasın. KoC'ası yanı· k 1 o d d k a amaz .. n an sonra a O· sizin seçl'Ctğiniz biri!:İni kabul yaşınııda ohaydım, bôyle bir 
na gidinceye kadar onu her cası iltı·ha'· edecekıı·r. Gı·orıı·- d K. · · · f · h' :eyden korumamız llzım... • e er. ımı mi.ınasıp gOrilyorsu· vazı ey ı se,·e seve ve ıç te -

UJ §İmdi Adiı Abebadadır, de· nuz'? rl!"ddüt etmeden kabul eder-
Sefir Bollaniye dikkatle ha. ğil mi? d karık. şu sözleri ilıve etti: Sefir zayet sakin bir sesle dim. Bir müddet sonra Lor 
_ Anlaştık değil mi'! - Evet, ilkin bir iki güne ce\"ap verdi: naı,ı.·nbrıdı;te kervana iltih3k 

kadar dlinecektir. Buraya bay- edince siz ayTılabilirsınıt. Bu· 
- Evet, amma ne deml'k is- - Sizi azizim. Bolzanl. .. ram münasebetiyle &eldi. radan ikı. iki buçuk ay k~rtar 

tediğinizl pek ka\rrıyamadım. Carlo hayretle )"E'rinden sıç-
çok t\·ı· sı· arkadaıı uzaklatmRk, h(>t halde siıe 

- Aklıma bir şey eeldi. - - ... ı, · radı. Sefir gülümseyerek tek· 
Kervanın başında kim var? nızdan kendi tanıdıgı ve ~mni- rar etti: cok güç ve ağır gelmez, değıl 

ff yet ettiği birisini bize tavsiye et E t · · mi? - Ato Tera ı .. Gecen se- - ve . sızı.. 
neki dostlarımızı da yine 0 gö· mesini rica edersiniz. Bu su- Carlo 0 kadar $ısırmışlı ki Carlo bu ant teklif karşısın· 
tUrmüştil. retle Lady Dawnbridge le her cevap veremiyordu. içinde bir· da o kadar şaşırmıştı kı hAll 
Sıfir başın ı ıallıyarak itiraz tUrlil tehlikeden uzak, rahat biri} le çarpı.:ın hisler ve fi- bir sey sri\·livf'miyni·du S€'fir 

ettl: bir yolculuk yapar. Her halde kirler vardı Zattn bir Şf'Y ı;öy· ş::aret rirlrti bi,. la\"ırla şu söı· 
_ 0 kadar iyi değil. .• Yolla. Giorgiusun bu hizmetten kaçı. liyecek te olsaydı. &cfir buna lC'ri de il~•e etti· 

rı i ·i bilen daha emniyetli bi- nacağını zannetmiyorum. meydan bırakmıyacaktı. Nite· - Lady Oa\\"Obrid~e'i her 
risi ni yanlarına: katmalıyıı.. Gi- - Elbette .. !\luhakkak bize kim. derhal yerinden kalktı, bakın1dan rahat ve emin bir 
decekleri yerlerde ya~ıyan ka· emniyetli birisini tav[l;iye t>der. Car1onun koluna girdi. hPrıı şekılde ı;fl'rahıt eottirm~k hepi· 
biltler in Hrf ve ldetlt'rini hi- Ben Giorgius ile hemen bugün odada dolaşıyor, hem de ko- mizin v;ııirPnlizdir Bunu t@-
len iyi bir rehhpr JAzım... Ne görüşürüm nuşu~·ordu: min edfl'hi1111ek icin de başka 
tarafa a:idectkler? - Acaba Lady Oa"·nbridi;:C - Lady Oph~lıa ile uıun se- ('are cörn1iivorum. 

- Debre Libanos ve Tsana kendisine bir rehber tahı::is nelerdE'nberi ı 3 nıaıyorsıınuz.. Carlo ani bir karar verdi: 
la.raflarına .. Çöle... edilmesine itiraz eder mi? Ay. AranızOa hakiki bir sempati - Peki.. Bu vaziff'yi kabul 

_ ?ıfükemmel.. O ha.valide ni zamanda bir de yol arkada- var l.J~telik te siz genç. spor- edi~·orum. Fakat ı<'aba kendi~i 
hilkUm süren kabi le reisi sizin ~ı verirsek aC'aba ne der? cu ,.e av n1 eraklısı:;ını1. En b-f'ni kabul eder mi! dıye sor· 
dostunuz ve arkadaşınız Gior- Carlo hayretle sefirin ~·üzU çok ~e,·rliı!iniz bir sporu, hoş du. 
giu.!I Arna:ru de,l!:il midir? nP baktı. Sö,·Tediklerine n~ ce- ve zarif bir kadına arkada~l1k Knnt Ravizze, Carlnnun omu 

- Evet. tA kendisidir. vap verecr~ini bilPnıh orrlıı · ederf'ktrn yapmak hPr halde ıuna dost('a bir ta\.·ırla \•ura· 
- O halde Ladv Dawnbrid~e - Zannetmt>m itiraz t-tıı::ln. ~İ7P a~ır ~rlmirerektir rak cPvap vtrdi. 
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dim. Lady Oawnbrldı;e'e ve 
bilha~sa Lorda bu teklifi ka· 
bul ettirme~i de ben ü7.erime 
alıyorum. Buna muvaffak ola
ca~ımı eminım. Simdi !;iz ca
bucak haztrlanma~ı bakın Gü
Z!l bir karlını beklttmeğe g1:1l
mez. Ancak lic aün vaktiniz 
vlr, acele l'din. 

Carlo teıaıı:ıa kapıya do~ru 
~iriPrken sefir şu sözleri illve 
etti: 

- Sit kendi eşvanııı topla
yın. Di~er hazırlıkları ben yal'· 
tırırım. Ker,•anın hayvan ve 
in.:anları i~in tazım a:elen ter
tioleri aldırı•ım. Hareket ıaa· 
tine kad3r hfl'r seY hazır ola· 
c3ktır. Siz. yalnız Gior:ius ile 
.Gör:i~iinüz. 

- Peki A11ahı~marladık. 
Carlo bu söı üzerine sefir

den ayrıldı. 

* • Pazar yerine varınca, Bolıa
ni atını durrlurdu. Kalabalı~ın 
araunda biriıini araşt1rıyordu. 
Te1gAh başlarında çömelmiş 
olan sahrılar, &\"az avaı batı
rarak. mallArını salma~a çalı· 
ıı:ıyorlardı. Pazar yeri çok ka
labalıktı. Katırlara binmiş olan 
silvarilf'r, bu kalabalı ı ·ara
rak ortıilı'"'ı karıştırıyorlardt, 
K:1ldırım kenarında cüııamlı 
bir karlın rlilrnri kıvranıp' du
ruyorrtu Halk ona t:iirünm<'k
trn knrkuvor \'e drıhşetlP. ya· 
nınciıtn u~~l(-lacn·ordu. Kadın 
k""t.ik k,.ıı::ik rlualar Prth·nr. :.·~IL 
v:ırıvıır.itı bir kerf" o havaliyP vard ı mı, \'ol arkadaşına gelince. ~Pcile- Fmin otoın•ız ki eı~rr bPn Kalıııl ,.rfrr..,fi'iııi~P emin 

=-~--..;.....;.._ ________ ~_;..--------------------------------------------~ 
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... • ~ ~ • , " .. y .... ı. ~ - -



\'AfAN --------------·------------------- 2i . 12 . 1952 ---

1 1• KTı· S~T VE p·ı· YASA ] 1 f ifiS"A·········ı=···,········ı;·~\"il"j 
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Tüccar ılerııeg""inde ,-~--- .. -, ı •• s J\ Doktor ÇIPRU1' t:ild, Saç, ~lıh· 

00/tTORtAR'. ·:.r •:ıwııı.t~zcsm 
TJ:f'RÜBELİ KA~.\0 ,\1,1 BİR 
- Oğrctmen lngilızce \e .fran· 
sızca ders 'erir. Va lan gazetesin 
de ö~retmen rumuzuna. 

yapdaıı toplantı 2s~~a1ık ı9s~ c uma ~~~a:~;ı~3;3~~3. 6eyoğlu Posta 

İstanbul Tuccar Dern<'gı dun ı;aat 17 ele Liman lokantasında 
t oplanarak, tuccarları alakadar eden çeşitli mevzular üzerinde 
milzakuelerde bulunmu~tur. 

Gundemdc ılk madde olarak zıkredılcn \C ticarethane ki
ralarının 1954 ~ ılında serbest bırak ıl ması mmzuu lizerindc ya
pılan muzakereler netıce~indc; derneğın gorüşü şu şekilde ifade 
olunmu•tur. 

'tıcaretbane kiraları iızerinde 10 sen<'dir devam eclen tak
~rldatın kaldırılması ~eni guçlfikler \'e karışıklıklar doğuracak
t ır. Hinaenal<'~ h, tedrıci hır sı tem tatbık olunarak, her yıl ti
c.:ırelh<lnc kiralarına r 100 zam ~apı lması ve bu suretle serbest 
kıraiara lntıl:al cdılmcsi doğru olacaktır.• 

Deı nck, hu goriışü, mun hır tels;r:ıfla Buyuk Mill<'t :Mcclı

dne, .B;,.şbakanlığa, İstanbul mılletvekillcrine ve D. P. Genel 
Ba,k:ııılı~ına hldırmış bulunmaktadır. 

Gündemııı ıkincı maddcsınde bulunan gelir vergı~i mc\'ZUa 
t ını ınll7.akerc mevzuunda söz alan hatipler, verginın daha ras
~ oncl Lır hale getirılmesi iı;ın temenni \'C s;orüşlcrıni ifade et
mı~lcrdir. Bundan sonra dı~ ticaret rejimi hakkında, Bakanlık 
r aporu mtiz:ıkcre olunmustur. 

ı h~liıt ltll'\'Zuunda alınan kararların iı; i !ikrarı 'e dıs itı
b;ırı ~ıırsıcı rol oynadıkl;ırı )Olunda cwclce dcrneI:irı ifade ettı
~ı ••ı iışe Ba\çanlığın mliteaddıt defalaı' ,·erdiği CC\'apların tat
mlnk .. r olm:ıdığı ıleri sürlilerek; 'aziyetin ayni ciddıycti muha
faza ettı.;ı tl'~ıt edılnıi~tır. Mlizakrrcler geç \akte kadar ılcv:ım 
dmıştu. 

Amerika, pamuk 
İhracatına prim 
Verecek 
Dun) a piya alarmdan gelen 

haberlere nazaran bu sene bu
tün miistahsll memlrketlcrde pa
muk stoklarının fazlalı ı ıhracat 
bakımından bü} ilk zoı luklar tcv
lil etmektedir. 

Bu dunım Amerıkada da aynı 

Japonyaya 
20 bin ton 
Pamuk satacağız 
Tokyo. 26 (D.H.A.) - Japon 

hükümetı ılc Turkıyc 'e italra 
hiıkümctlcri arasında bir miıd· 
dcttrnberi Tokyoda, Romada ıkl 
tarıır ..,,. sında cereyan etmekte 
ola:ı ticari nı uzakereler lam bır 
arlaşma ;le nelıcelenmek iızcre

dir. 

ı oıerı n ;-~ - 'l'S!l.-
( I ) Doı1r :~o ·.o ::~o.so 

ıOO Frınsu Fraarı o qo o so 
100 1.lrtl U !:!O ' ' SO 
100 fuı~rt l'ranrı H4 03 fi! 03 
ıoo Flor rı 73 R8.4.0 1 1..11~ ~o 

ıoo Ilı c ka rran.:• 5 1'0 li ııo 

ıno l>rahırıt ı 8711 l 8711 

ıoo <.'•~nslo-rak kuz 5 ~o r. so 
100 in•~ Kar 64 l'!!.50 64.J :! 50 

ESllı\:\I VE rAHVfJ.AT 
0

o i FAİZLİ TJ\11\'İLLER 
Sı•u - Erıuru:n l 

(: ~•" Er urnrn 2 • 1 
l!ı '1 D~.m rTolu 1 
111&: Dtm:r:ro u 11 

2. 25 
2: : s 
:" r:o 
~) E> 

?.ıruı nankn., ı z: oo 
1 ~ Z rut il. H 11 6 •O 

";, 6 F'AİZL1 T.\HViLI.ER 
t P .ı n 1 olu \ I 

1'ılk s 1 
Kı k n ı il 
J\ı kını • llI 

lH :l 

l ı:? .o 
11:! SQ 

11 ~ ;o 
101'! ht kraıı I 11 $.>0 

1 •ııg h ıknzı lI 11'.!flO 
1 ll~'l !at krazı l l.& 'iS 

•;, 5 rAizLf TAHViLLER 
P.r.,aııl 

ikram rt 1 ll. !ıl dafaa 
l"Jll D. Yolu JY. 
lkuıı: •tll ıuı D. :rotu V 
1'131 Tıh.-11 

19jZ Z il lll 

2~ ()0 

"i 'lO 
ıu 70 
ıı n -:-o 

110 aO 

10~ '" 
UJ.a '! tah•ı.I ti 1 iZ RO 

%4,5 F,\İZLf TAHViLLER 
lll~ll 'Tıb..-ıll lOS 76 

8.\~KA JIİSSELERİ 
:ı.ı rtez Bınkau 

Garanti Bankau 
İl Dınkoıı 
\"arı redı B . 
T 'T arrt il. 

z,:.oo 
ıu.oo 

Ankarada bulunan Japon lica- Aralan Ç""ıneıııo 
r<:t heyetinden :ılınan malu mata Sırk Dtlllrmtıılerl 

~rkılde hıssedılmckte olduğun 
elan alın3n haberlere nazaran 

ı ~ 50 
11.25 

3S.OO 
27 00 

göre yapılmak•a olan tıcari mü- <IJınınlı 8. 75 00 Bıı!cşık Amerıka, pamuk ıhraca· 
' ma prim ' ermcği dil~ünmekte
dır. 

Obl ıru,-on .And. ıa:; 50 
zakereler pek ~ ). -ıcla tamamla- uısz zıraal n ı v. 10.a.oo 
nacak ve hazırhnan anlaşmalar PARl5' RORSASl Bu suretle Amcrıkalıların e'i • 

rlndeki pamuklan ihraı; ctm"k 
im'dnını sa~layacakları lınıit c· 
dılmektedır. 

açıklanacaktı r. İki hükumet ıı· ALTI~ FÜTI 
rasında mutabık kalınan 6ekıe 

göre Japon}a Türkiyeden her 
senf' 20 bin tor pamuk alacaktır. 
YE:Sr l\IAHSl'J, ZE\.Tİ:SYAC:I 
GEI.l\IE\"E n \Şl.AIH 

llol9 KAP,\ Tl T UM .F, Rf 
hmAı'l UÇ S.\ Ylt.1 
Lİ.,, TE\'E \I.INnt I tıhsa l bolgelcrınden yeni 
Ekonomı \e Tıcaret Bakanlı~ı mah ııl zeytınyağları piyasamı za 

tarafınd:ın alınan hır karar gc- g~lmc~ c ba~lamış bu lunmakt:ı· 
trf:ıncr 94!} malı ulu kapa ttitiln- öır. 
ı .. rı ıhraratı uç sa\Jlı lısteyc ıt- A) \'alık , e Edremit ıncncclı 
h l cdılmıı;tır. clıın 1-1.5 a ıtlı ~ağlnr 225-230 
F'llRİ 1İ7.E ÇOK ;uiKT \RDA kuru.~. rı 2 asUJılcr ı C'i 21~ 220 

111:-.: oi Gl.1.h OH kuru~lan muamele gurnıcktcdir. 
\ ılb.:ışıoın \aklaşma~ı doli!Yl· Sabımluklar ı c :lfiG-165 kuruş. 

rıie şehrımııc ~ok mıklarda hın- tur. 
d· gclmektcdır TAllYİr, 

Halen okaklıırdn dola.ara;. FİYATI.ARI 
föatılan hındılenn adedı Hi lira Dün borsada muamele gorcn 

(l) Kilo altın 52 t 000 FR. 
(J) n ıı• .ı:ıo rn. 

SERBF:ST PİYASADA 
DÖ\'İZLJ::R 

Turlnu~,Jınt 

S trlııı EfOA'il 
D<!lor ç ek 

12 so 12 eo 
ı l.60 11 ; 15 

Iınlar •!•1..• ı t 
()olar ~ T 
J..-ı~re rr 

.. ~il 

111 

' 3 
4 i"' 

4 ' 
Jlıt 

nonsA H,\nici ,u; rıl\ . 

1 rılATLARI 
Cıım.'ıur 1•• ' 1 ')O t 1 10 

1\•at ı:izaıı .( , 0 1) 4 ol 0 
111 t 44 25 4l4') 

.Aı ı 

'a ' 
Guld•"l Hollanda 

4 7 T I 

4L 1;1 
40 o 

- ' . arasındadır. tohvlllcr kapaııış Iıyatları <l~ll· ı 
TEDAYll.UEKi 1'.\RA'l\HZI1'' ğıda gösterllmi Lir. :;~~ ~~ ~ . 
l\llKT.\lll AZAJ.t\'OR '1 5 faizli 94.1 D.D.Y. ııt:ami- 0 _.., 4 ı 5-0 

A k 26 (1>.ll. ;\.) _ .'.\tcr-ı ~eli V. 1~0.70 !ıradan, 951 ıslık- 1 

1 ,.,, re Frann- 41 0 41 6ıı 
n ara. . razı 110.:ıO lırndan 

1.rz fünka ı tarafından neşredı· .., 6 faizli Kalkınma ır. 112.[>0 KÜLÇE ALTI~ FİATl.ARI 
len son blıltcnc nazaran teda\ ili 1 d K lk 111 112 ~o 1. t>tı:ıusa 612 613 

ır an, a ınma • .ı •· 
deki par;ımız g<'çen harta~ a na- radan, 948 f tikrıızı J. 115.70 li- Alakaı n "17 6::0 

16 1 1 r daha azal !:t•ndart il ı ı tıı:ı 
zarnn mı ~on ı a - d JI 112 70 ı · . d ~ 

l G h fi d t d 'U·· ı ra an . . ıı:ı an Rrrlın (1000 mm\ ıı ıı 612 
mış ır. eçen a a a e a\ • .,.. 7 f · r 1 ır r.ı ·a f ı 
d k. k kd • 2· ıl o aız ı ı ı .ı u a aa ALTL'i BE:ŞİBİRLiKLER e ·ı e\·ra ı na ı\enııı a m · 24 -~ il d n III .,. ~ o 1i ada 
o J r :ızalclı 1•ı hatırlanırsa .ı ·' ;> ra 11 ' • _;:ı,,J r n f'umhurırtt 

\ in ' a b t b lk hart 1 111 • !V. 24.55 liradan muamele gor· 
ıa ma nı e ının ı a ç • m tr &e at 
ıı~ 40 mıhnn lıra111 gcçtıği an· u~ ır. ııım • 
la ılm:ıktadır. Ru hafta tedavlıl --O-- " • 
d!' J.240.909 290 ııra hıılunmakta D~s memleketlerden ,-.ıı, 
idı. Altın stokl.ırınmcla hiç bır • 

203.00 ::os.oo 
360.00 D62 00 
::110.00 ::n.oo 
Z66 00 267.00 
266 00 :?67 00 
A. Alanaı 

değişıklık olmamı tır. Mrr z. f:v•"vl~n fekl,if ,ı,,vf 
B:mkasında 127 ton ar.ırlı nda _ 
\'l' 40 mll~oıı 716 bin lira kıymc etmek istemektedirler. 
tındP altın toku me,·cuttur. Thr Chamnlon J~ ıı g inrcring J,loycls lltercatile Corporalion 
hm \C ı,i<.;TEt,Ent~r: Works Uıl . Po t Box 6870, 
KO~UI .. \:'\ ~I \HDEI.ER 1 r . B . . 1661 nomba)-Hind.iı:.tan . i ~ • Ş ı t 1 C"alrutta • 7 - IIl~D STıı.S Bakanlar Kurulu kararı ile • em~ın~ \·c l'vazıma ı ı ıraç 
bır sayılı ihraç ıı~ıcsinc un, ir-1 :-tmek üzere ilıri.lilerle temas el Çuval, kan:ı\•lçc, baharat, şe· 

.\KIL - Sl~tR llı\STı\Lı\· nm,u;rı SU araştırmaları ar. 
RI alkolikler. Toksikomanlar, teziycn kııyıı sond:ı.i islerı . Pos. 
felçliler Dumnn Teda\'i Kliniğin· ta l\utusu 3025 

ı de )eni usul \'e cihazlarla tcrla t\ , • , ~ .. _. -, -
n edilmektedir Bakırköv incir ı .'' ~IASl.l.E<_t . T _RKA:'li AR· 
ii asfaltı r\'o. 51. l'elefon 16 SO \ .--: Sın~ı, t~rarı muhasebe 
184. Muayenehane Fatıh. Fev ı 'e bılıınço ışl~rı Bah<;ekapı. 
zipaşa Cad 25011. Gıı r~.ı._Hun No -~~-· ___ ı 

l)OFO RU;t-:E ~lllJDE - A· ı 
lt!JOl ~lJ2r~ mcrı~a~ hasır döşcmclerımız 

" r.,1,,ı lgclmıştır. 
REl\K .ıAG ı\Z.\S I .nı unutma· l\l:ırpuı;çular Büyük Sışecı 
yınız. hı ve ucuz gıyınınek ıs· han. 13. ı 
tersenız. Sultanhamam. __ _ 

ı l\Jll\ı\FON KON l'S .\l ı\ cıh:ız· 
~ .\ \ A:\L.\Rı\ l'lltS,\ 'I :-., lngı. ıarı mü<' cscnızin. binanızın en 
lız naylon kadın çorabı 3,5 ku. kı~mctlı eşyasıdır. \' Kaldırım 
ruş:ı \l endılcı Sımonıde 79. Galata. 

1 MEi'\DİLC i ~hlO:"'İ - Mahmut A<'l'I ı:; SATll 11" ş t ·k 

1 

. . . . . . , ~ C\ ro e pı ııp 

paşa Dılberza~e karşısı Kliçük 951 moart az kullnnılmış. Gö r
çorapçı ll:ııı ~o 20. mck istiyenler fatih .\lerkez ~U· 

:: . ··EMI. K .. · 
HA l.k s.uıı ı.uml:\DE - cıe 
poya müsait yer alınac:ıktır. Pos 
ta Kutusu 3022 btanbul. 

BOZKURT ı;m.AK - 60 met· 
re denızli fabrlk:ı arsası. Tak;;im 
Abdlilhakhamit Telefon S:J5:J2. 

BOZKUl<T ı;m .AK - l\lccidi 
yekoy[iııde arsa, villa, apartman 
ları. satmaktayız. Telefon. 83532 

KAPAI.IÇı\R~ID.\ BİR. Beyler 1 
beyinde yeni 7 dükkan kiralık-
tır. De)' lcrbe)·i fırınında Ah· 

ı ajında. Telefon 23067 

l"İ o 1\ 1' ,\ ı . .\ 1\1 ,\ 
Yazıda kullanılan ışarctler 

Herkesi lazım 
K.ınaat l<ıtııpe\ ı 2.3 k. 

met. l iiılmm•••••••ıi 

mik. m:rknma. uonkalıtc. kepek mek ı temektcdırlcr. lak ,e hurda demir ithal cdr.n 
\'cı çeltık karnzu, :! sarılı ihr:ıç ~i lo C:olor anıl ( hl'ıniral {'orp. fırmalarla temas etmek istiyor-, 
lı t<'sınc e un. Bonknlıtc kepek .. 02 E at ·ıU th ~trect. ıar. 
lmıık 'e nıalrnrna ılin e edilmiş 'ew • \ ork 17, :';,'.Y.-U.S. \ . .\mrrican anıl r.<lslem 
t ulunmaktııdır. l\imycvi boya ilhalatcıları ile Trading fn. 

-O- temas rtmek i tenıektcdlrler. P. O. tin~ 316 nah) lnn, 

lhrar:lf tlur11m11 ('hristoph Palme :ıncl Co. :\~w - York - 11$.,\ . 
ıl ""' -...ııı .ıııow C.rabrn~tra se Reinbach 

25 Ocak 1{)52 perşembe ı;ün.1 Kreis Bonn - Al,Jfü\l'"\' \ 
Ticaret Oda ından F. O. I' 3!12 Kristal abajur, a\ ize, IAmba it 
'i89 lira dcğcrint!e 22 adet men- ı '.ıaliıtçılan ile temas etmek is· 

Her ne\ i konsen c bılhassa ba 
tık konser\'esi ihr:ıcatı;ıları ile 
temas etmek istenır.ktcdlrler. 

fE' şehadetname ı alınmıştır. temektedir 
:Muhtelif ıncmlrkctlere ihrııç Paki~tan l~xpl'rlrrs Unilr.d 

Hrnrik Mannerfriıl inr. 
5 \\'ali Strrr t, 

rclılec<'~i ka) df>dllcn çeşitli m I· r . o. Box 517 
li!ra aıt mezkfır ı:ehadetnamele· Uhore _ PAKİ T,\:\. 
Tin muhle\ iyatı uzerindc yapı-

~,.\\ York 5, I\'.Y. - l '.::-;,.\ . 

Krom mustahsllleri ile tema 

lan tasnif :ış~t!ıda gö terilmlc· Deri ithalA tç ıları ile temas etmek istiyorlar. 
tir· 

Alın:ım. ''3 4 100 lirıı dr.i(eri:ı. 
de 416 k.ı lo bafırsak. 14 096 lir:ı 
değerinde 5 ton ke~ı kılı. 7.295 
lıra değerinde 24 315 kılo kıı ık 

Ticaı·et ve Zalıiı•e Boı•sası 
:?6/1 2/19j2 

tütün: S.\TIŞL.\lt : 

Birkşik Amerıkaya 3.058 hro 
1 zl b 1 Buğday Ofis Doknıc Kılosu 28.83 

drğerınde 2540 kı o tu 11 :ı ııı:; . ,. Arpa Çuvallı ıı 2.1 
Avusturvavr 26 189 lıra dcb" Fiğ ,. .. 2:.!.50 

rınde 858 kılo ba •ırsak: • 1 J'asul~e Çalı Elbistan .. -. 54.50 
Danımarka\11 4.699 lıra değe Kendır Tohumıı Fatsa ., " ıım 

nnde 5 ton ac• rckırdck: 1 Kendir tohumu IIacıköy • " 163 
Hındıstana 2.732 lıra 372 t.ır , İç fındık • • 20:1 - 206 

nık: Un ,0/81 r~nri . 72 Ki. Çu\•alı :.!tıt:ı --3900 
Jn~llteıele tııJ 280 !ıra değe· Un 65/'i5 rand. 72 Ki. Çu\alı 3300 

rınde 20 ton tlftık Razmol • 15 -18.50 
Italyaya 51.954 lıra değerinde Kepek • 14 50- 16.25 

130 m3 ce~ ız kıitfiğıi. 1326 lira j Acı badl'm ıç Ç.ıvalı " :.!fı:l 
de crınde 300 kilo Sigala ' dğı. Kaşar peynıri yağlı l'rak)a 380 -400 
3.230 lir:ı değerinde 20 sandık Sadeyd ı\rdahan Tu 1

11 11 480 
dık yumu rtrı.: rırtik Anamal » 490 

Lübnan'a 25 818 lira değerin Tiftık Oğlak 11 630 
de 8 ton yaprak tütün: Tıftik Natürel • 5,,0 

kuruş 

.. 
11 

il 

" .. 
11 

il 

il 

il 

il 

" 
il 

• 
il 

• .. Yunanlstana 4000 lira değerın K•{'i kılı kırkım 11 240 
rle 5 ton taze balık. 21.566 lira r:ı".-lt Yünil beHı.' 11 2.''iO " 

Tıftık deri i Tola kasap 11 1 JO ~ 
rleğerinde 15 404 kilo tuzlu ba nana deri 1 alanı ura kas:ıp " 23rı n 
1 1' ve 7.600 lira dejtcrlnde 2 ~ıııır ıieri ; c"lıımıır;ı ıc• ~an D 200 11 
ton pastırma ihraç edılmi~tir ı ___ _____ .__,...-----·- -------- ---

.. it 

Kore harbine nasıl son verilebilir~ 
maşı :; indık l 

teşkıliıtına ı;ınniş olan J:ı ılon 

yanın sılah :ııtıncla ancak ı ı o 

bin askeri \•ardır. l'akat bu 
memleket, harp ı;cirınüş sub ı) 
,.r. kıiçlık sııb:ıylarııı kumond:ısı 
altında mlihım km•\d tem.o 
edrbİlır. 

:ı1tihiııı kıın et ' ercbılcı.:etı 
,·,ızlycltc olma ına rağmen Ja 
ponyanın Kore harbine iştirakı 
ıliışliniil<'mcz. Japon~a buna 
taraflar olmadıı;ı gibi Amcı ık 
da bôyle bir şey istem<'ıni~tiı 
8sascn Kore Cunıhurb:ışkanı 
bır Amerika!• gazetccı) e: «Jıt 
pon kuv,·cllcrl Kore topraklaı, 
na çıkarsa C('ntıp Knrclılcr ı..o 
mUnistleri hırakarak eVYcl5 
onlarla çarpışacaklardır.ıı de 
nııştir. Bun, l:ın açık ve kat' 
::öz söylenenwz. :;lıı halde As 
yanın Asyalılar tarafından ınü 
d~faası işini ileri) e bırakmak 

San ı::ha\ ~ek 

mlırrkkcp olan im ordu veıı ı 
siliıhlarla tcçhız edilırse, ·kısa 
bir talimden ı.oııra, harbe ka· 
ı ı labılir . .'.llill i Çııı kuvvellcrı lc 
Cenubi Çin toprakların:ı çıka ı • 
ına yapmak miı nıkündıir. Uu 
Cıkre taraftıır olanlar di) orlar
kı .:ı.ıaol e Tun~ Cin hudutları 
clı~ında nıuttcfiklc rl r. harp et· 
ıııekten ~·rki ıı mcmiştir O hal· 
de muttcfiklPr de Çin topr:ık 
larıııa t:ıarruz ertebilırkr. in· 
giliılerin muhalefetinin öııll.ıe 
cçilirse l•'ornıozadakl kun-ct

l<'rln ~:ıkın bir gelrcekte har 
be karısınası lıeklenebilir.ı 

Uugliıı ıııunııkkak olan bıı' 
ey '·ardır: Amerika büyük 

masrafa mal olan ,·c ılevaını 

pr<'stijiııi ihlal eden Kore haı 
!"ı ine ı.on vermek istivor Bunun 
ııncak sılah kıı\' vct ı lı' tahakkuk 
<'decesi fikri kU\'Vı!Uenmek•c· 
dır. 

Meclis tatil yaptı 
lazımdır. 

1 Orılu~u Ankara. 26 <Hususi) - Buyük 

Formoıa ııcl.ı ınrla lıir Ş:ını: · ı :\!illet Meclisi l>ııgün yı llıaşı mii
kay Şek ordusu vardır: nasebcliylc 5 ocak pazarte.si ga 

nıe\eudu fiOO bin kad:ırdır. :'ı l ııı1 nlıne kadar tatıle kar:ır \'ermiş 
di \ t' manevi ktıv\·eti hakkında ili' . 

bir hüküm vermek güç olmak ı' Amerikada Noel'in ilk 
la heraber b•ı ordunun cckilrli .• .• • • .. .. 
ği adada ve cüç artlar a l tınrla gununde 150 kt$ı oldu 
\'atanına H? l\umaııdanına s.ı Nc\")Ork 26 <Af'. ) - NoPI tıı · 
iık kalclıl?ı Ö\ lenl'hilir. Suba, linın ilk 24 ~:ıattn ip \ ml'rıka· 
ııdrosıı ,.ok hilviik ,.*' Awıı la ı;ccıtli kazııl~rda 150 kişı hl· 
harbınc e lı ı:mış kimselerden mUctlir. 

ikinci devre lig maçlan 
bugün başhyor 

Dolmabahçe' de Fener - Beykoz, Şeref' de Galatasaray 
Emniyet karşılaşıyorlar 

Prnfe•~·onel ligin ikinci dev- tnkım manzara ı arzetmekte· 
recı, lıugun Dolm;tbahre sla· clir. ~:ğer ikinci den<'cle bli 
clında Fcııcrb:ıhre - Bcvl,01. yiık lıir şaııssıılıkla karsıla~ 
Şeref ~tadında Galatasarav - nıa7,a ı:aıımiyonluf!ıı kazıınnnsı 
Emnil el ınaçlanylr ua~larac.::k- ihtimali co'- kunctlidir. 

önce temkinli bir o~ ıın O\ nı . 
nıak 1oruııdarlırl:ır. l:lry!wı ' U\ 

\"etli rakil>i karşısıııcla l>ü t ii ıı 
enerjisini ortaya koyarak! ır. 
l\llismanclnk i 'aziyetıni km \·et· 
lrndirınek bakımından bir be
raberlik dahi onun için partaı. 
bir neticedir 

tır. n~~!ktaslıı <~ahta arı"!\' ela 
İkinci dene maçlarının ilk ş:ımni'"onluk linıldinı kaybet 

deneye nazaran çok dalı ı s :l:ı ııırmi•lerılir. İkinri dcvrrctc 
ve c;eld<'meli olac:ıı;ı talııııl.ı • h:ı•lııyaı•ak rrti•ı varışa ham Fakat lig lideri Fcncrbahc:e· 

nin puan ka' betmcmesi Hızını 
dır. Bu d:ı R"~ koz hucum la: ı 
kar<:ı ıııda Fcıırı·bahçc ımiıfa. 

faasıııın dikk:ıtll olması \e hü
cum hattının fırs:ıtları kaçır
nrnıııns ı ~ lc k<llıildir. 

edilmektedir. lıir \'aziyettedirler. 
Evvela Fcnerb:ıhç<'. Bc.,iL.t:ı-; 

ve Galatasaray ar~sıııda ~lırı 
piyonluk ve ikincilik ıçin ı-:.a,. 

lı bir mücadrle olacaktır. 
fiilinrliği gibi Fcncrbahçe ikı 

kuvvetli rakibini blrincı deHe
de dörder puan gcridr hıra:; 
ınıştır ve l:ııı .ene şaınpiyoıı!tı· 
ğu kaçırm:ımıık azmindedir. 

Fıllıakika Fenerlıahçe bu se
ne kunctlı ,.e yerleşmiş hir 

Amatör birinci ve 
ikinci küme maclan • 

Bugün başlıyor 
,\ ınatör birinci \'e ikinci kti

me lig maçlarının ikinci dev
resi de bugün başl ayacala ·r. 

Galatasaray - Emniyet aı1'3 -
törlı-ri bu~tın 12.15 de Şeı cf 
stadında karşılaşacaklardır. 

Bugünkii ikinci küme nı:ı<;
Jarı da Vefa stadında 12 de 
E~ lıp - 'l'opkapı, 14 de K:ıra
gümrlik - Davutpa a, Fener. 
bahçe ~tadında 12 de Unk:ıpa. 
nı - Anadolu, 14 de Demirspcır -
::iülcymaniyc arasında O) nana 
caktır. 

-O--

Genç futbolcular 
ilk idmanı 
Dün yaptılar 

Grn<; amatOr karmasını tr~ 
hil etmek uıcre <;3gırılan ı:erç . 
lrr ı lk idmanlarını dün \'efa 
ı;ladıncla antrenörleri Cihat 
Arman'ın netareti aıtıııda yap
mışlardır. 

Dunkü idmana 3S genç ı~ti
rak <'tmiştır. 

Bir radyo ahrken 1 

Meıe dikkat etmeli? 
C Başı 5 incide) 

yolarda kısa dalı!a bant ~enişte 
tilmiş \"e meseli üı;e ayrılm1ş· 
tır. Bu, radyonun seçme kabi
liyetini arttırır. 

c) Muzikalile: 
Radyoda bir orkestra dinler 

ken şu müzik ileti çalıyor diye 
kafi bir hUkUm verrbiliror~ak 
bu, rarl,·onıın müzikalitesi iyi
dir denir. 

Denemeyi söz ,.e)·a plak ya 
yın ı uzcrinde de~il muhakkak 
orkestra üzerinde yapmalıdır. 
Radyod:ıki ses, konserde du· 

yutan sesle kıyaslanır. , 

Efer diğer marlarda takıl 
ınazlarsa. bu senenin c::ımpiyo 
nunu bu lic: takımın iklnri dE'v 
rede hirlıirlcrirle yııpııcaklıırı 
ıııarlar tıı~·in rdeccktir. 

Rıı arada Vrfa puan bakı 
ınındaıı ha~·li geri kalmış bu 
luıımnkla beraber. ik kıınelli 
rakiple ~anaca ılı ma('larda ala 
cai!ı neticelerin de şamoiyon

lıık iizerirıcle mühim bir rol 
o~ na\"arağını kabul etmek l3-
1ııııdır. 

ll ıılfı~:ı . ~amni~·onluk ~-.ılı11ırla 
) uriıyeıı Fenerbah('e ile Be~ik
taş ve Gal:ıtasaray takı mlarının 
bu devrede yap:ı<·a.ı?ı biitlin nı:ıç 
lar rntcres:m olııcaktır. 

Kla mandaki derecelerini 
yük <'lll'hilm<'k il'in ele bu de\' 
rede diğer takımlar arasında 
e aslı bir mii<'acf,.lp~·e cohit oh 
ca~ı ı .. ,Bıı mücaclclerlc hlllıas a 
Vcf:ı. Adalet \'e l\a-ımoaşa ön 
planda ~er alacaklardır. 

l'r nrrhahce - neyk01 
Ru;::ün saat 14.15 de Dolmıı · 

bahce stadmcta Fenerbahçe i!P 
Rcykoı k<lrş ı laş:ırakl:ırclır. Liız 
liılerinin enerjik bir takım olaıı 
Bcykoıln yaııarağı macın !ı "li 
çekişmeli hir cereyan takip 
edeceği muhakkaktır. 

San - licıvertlilcr hcrşey..ı,..rı 

Atatürk 

Yukarıda da işar<'t ettigimiz 
~ibi Fenerbahçe . Brykoz maı;ı 
hayli ıııiir:ıdr.lrli olacaktır. r··a
kat bu milcadclcdcn Fl'nerbah
çeııin J:ı>lip ~ıkm:ısı. beklenen 
\"e iiıııit edilen normal netice 
olacaktır. 

c: ;ı ıat a~ara) - ı :nın iyet 

Geııe bııg(in Şeref staclıncla 
14. lll de de Galatasara)la l~m
ni~ et oynayacaktır. Galatıısaray 
biriıırı devre) i üçiim·ıi vaıiyet
le bitirmi ı ir. ı::mnl)ete gelin
ce birinci de,•renin sonuncusu
dur. ,\yni zamanda Emniyet 
ilk dcnede razlıı gol yemek, 
buna mukabil tek bir gol çıka
ranı~nıak talıhsizlığinc ıığrıı
mı tır. 

Emni) etin ikinci denetle ne
ler ) apacagını bilmiyoruz. Fa
kat G:ılata~ar<ly karşısında ne 
yapı:a l eııilmesınln mukadder 
ol ctııgu kanaatinde~ it. 

Mnamafih Emniyetliler, kuv
ı etli rakipleri kaı şı ında yenil
ıncnıck için blitiin gayretJe. 
ı·iyle rnücarlclc edcccklerdır \"e 
maç ha~·li zevkli olacaktır. 

ı~osıısu .,, 
yarı~ıııası .. ~ 

;\fevı.imin 4 unr.il kır ırn~ıısu 
) arışması olan ,\tat ürk ko•usıı 

bugün saat 14.1 5 le. Bölge bi
n:ı~ı önilnden başlayacaktı r. 

l\lesafrler: 
1 inci kntegoı·i : 10.000 metre 

ı Ti üncü • s.ooo 
Kızlar : 2.000 

Tasnif: 
A. - Ferdi 

Sanat aleminde : 

El;ilerimiz 

B. - Takım . 
C. - C:rııp. 
Not: Kilometre başına bir da 

kil<a hesabıyle. kızlarda blrinci 
cferı <:nnra iki. 3 !ineli katcqori 
de ı inciden sonra heş ''e ı in 
ci k:lle'!oride hiirnclden sonra 
on dakika ic:incle gelenler <.:rııp 
tası•ifine clı:ıhll olacaklardır Dll 
macldl'nin takım tıısnıCiy lc ıl
ııisi yoktur. 

Kesilmis camlar •• 
~I~ tl.f'.\,.:rilrlı' 
l.IV ~V"ll i W 

( Ila~I ~ İİntİİıfC) l/l/l'lt • I lft1 l ,,~ır• ••dm 

di rbilirlık olur. Fakat Konser j 
vatııardaki •tiiclyMıında kır•ıhk Bursa, ~6 - Bııı,:iiıı :\Tarak. 
beklemeden ırecevi !!iinılli1e ıri ' :ıpııruntla fl5 tane köknar dal 
tarak ('lllı an vivnl ıllll t ve öd 1 ile 7Cl ailet köknar tepesi ele ge 
ret men Nrcrtet R<'m1: \l ~k'ı ,,,·; ı ririlmi~tir. 1\l ııdım~·a orman mü
nen ·erlerimi7 .. :ıra ınıtn t:ınn·an hendisi n urak Yılma:ı. tarafıııdnn 
'\raba k a<: klcı vıırrlır Sanat a ı müsMl<'re edilen bu köknarl:ırın 
damı yctic;t irm<'k kar;:ımı ile Kristal gazinoc;una götliriilnırk 
rl!dinirken o, 11vnı 1amııroiı ke iizrrc l'lııdaj!daki çanı ormanla
marrı!ı~ kııil_retini de ııv~ktıı tul rından kesildı~i ıınhı•ılmıştır. 
mak ICll1 rlınıien 'ZP!r.nı vıın· 1 nilhac;s;ı \'('lmis laJ1(' k(iknar tl'• 
'llB~t;tdır. P.ııı:?ün Krın•erv .. •ıı:ır r rsinin \'eni ,·eti en ağaçlar<lan 
'1akı o?a~ınclıı r.trafını :ıl;,n ta 1 kcsilıliğı \'(' bö~ leCl' bir o kadnr 
lehclerıne kem~n -:an~t .. ıın r" -.. . • . . '\!!ac ın tamamen kıırıımnga mah-
'Zl!ç ' f' rıı l'e!ın nroblrml ('rı" •0ım <'rlildiği bi ldirilmektedir 
o:ılınrle ı'l:>lnıa hnıır dıı,.:ırı kem~ "il • 

ıivle rfülh·erirlten "örcliiftiimii• lzmirde kurulan b :r 
,ğretrrıeni ,.ıırın hir knnser sıı 

ıonıında •r>llct ,..1qra1< ;ıll.:ıcl:ım:ık 
rı ekıırlıır mlimkiin~e. hirkıe !'!li'l 

•onra 0 11 11 h=r vııvlı c;ı7 kıı:ırte 
1inin hacın r!ı rrörl"lnl\ rle o l{q 

olar v11,.ııtır N""""t Rem,ı \ 
•ak .cJiirfro . a<lırıı vcril il!i c;ı 
rınt tı:,.tn·~•·"""'., ': ... ""' ., Jt,.. , ... .._ ... <ı•e 

cemiyet 
Bunlardan başka radyorn <ln 

trn iz çalıştırınız. Şayet birı;ok 
i tasyon l arı alıyorsa bu r:ıdyo 
iyi kalite d<'l!ildir. Satıc ıların 
bir meziyet diye b:ıh•ettlkleri 
lm hal hakikatte bir kusurdur 
İyi bir r:.ıdyo :ıntr.nsiz olarak 
ancak kııne' li mah:ılli Ma~ 

yonları alır. Bu esnada dıı hic 
parazH duı·:ılmaması icap 
der. 

canat •rnı~ıırın:ı rık s:ihi fırla 

e· •·an ı .. ı .. h ' "'"'"' .. " ft rırı l\•lc hak 
l ı olarıık fidinrbilir. • 

lımh·. 26 ( ı\ nka) - Şehrimiz
e!" ,fzmir !•',tet ik Ceıniyeti • adı
nı taşıyan bir tesekklil pe~dcı ol
mu" \'e c·:ılışmalara ha Jaıııı tır 

Nesrcılilen nizamnameye r,öıe 
bu cf'miyet. kııılınlı crkeklı hil
llin ,·atandaşlara danFın inrdık
l crinı öğretmek. e\"dC k:ılmış 
kızl:ıra koca bulmak 'e Pcnehi 
fılm kumııanyalarnıa \'Crlı ın ~lı 
art j,ı temin el mrk sıırctiyle nıenı 
lek<'li kalkınclırmaya C!) çalı~a
l"<lktır. 

nu drncmelerden llaska u 
kısıınhrı gözönünde tutmalı· 

dır. 

P.rdyonun çalışaca •ı yerin e 
lek' rlk akı mı do~ru Ye,·a dal 
ı::a·ı olduğuna tıörc radvonıın 
d ı bunlara uveun çalışacak bir 
1 •lıteni olmalıdır. 

Hadyonun vcdck pa rc;a l:ırı 
kolayca tedarik edilebilmeli 
clir. 

R:ıdyoyu alırken montaj •e 
ına ını da istemeyi unutmama 
l ıdır 

Radyonun re;IBj ıllizrni kn 
lay vr ba•it olın:ılıdır Rc2liıı 
hugiin iki. iic: i!Uj!mronin ma 
ne\'r:ısı ile yaııılmaktadıı Run 
lar sP~. tonalitf'. dıl!!a !!amı , . ., 
ıı kort nni ist:ıs~·on :ırama rlU~ 
'lıeleritlir. 

Rndyonıın k:ıdran 
f)~sit olmal•clır. 

tertib:ıtı 

Radvonıın göz diif?ınc-i O\ arı 
~i)ıle tıörmevc \'ar:ır VI' hıınıın 
cnl'lre r!e •ö,·le<li!iinıi1 -;ılhı 
ı~ıı r:ırl\'lı lamhaları ile "llilka 
·I vnktıır 

R :ı cl\rınuıı möble i n<'k •:ıım 

ıevlı.:e o::öı e değişir. Bu ra<.I) o 

Jıaim:ı irlrll,., eıı ı ıı;nı '!ihi <'mat 
\'Oltı ile ı.en rlirrıH t:ın1'm~k ••t 
-ıevdirmek P'l kestirme ' '"'rlıır 
l\alplorı lf~JI, .. -ıkan mııcild ..... : 
;,r vilniiJ h,ıııftft , ... ,., en c;ih!rlisl 
"e en kııv\"l•tı:c~cllr. 

l'ikri ctCEKOGLU 

Türl<iyenin Ari;·uıtin f!I,;~: 

Bir öğrenci; camları bu· 

ğulanmaktan koruyan 

madde buldu 

!\ nl:ara '.!6 rnıı~usi) - \ nl::ı . 

ra Tı p 1-'akUlter.i tıı l ehC'IPr 1•ıılcn 

İsm:ıil .\slanha~·rak ııdında bir llurnns \ irec .,r. ı '\ P. l - Tii ı 
'-l\"l'llio \ r;ıırı•lıır ı:ıvln l'ttiııl ~cnç, ramların sıcaklnn \ C ~O· 

T:uktaıı hııı!ıılaıımıı"ının öıılen
• • eııi ortıı "'"İ r,.mıl \'ııri hıı"iiıı · · 'll<'!'i için lllr marlrle bıılııııı tur ltnhan o \'iıı\in ('"•ııre• \apunı 
,lf' hıırava \'ıırmı•ıır ıı ıı m;ıdr1e camlara •Jlri\Jiloce 
_ - • · aııılırın hııf!Ulıııını:ı~ın111 önıınc 

... . t> ... 
1 
-~-.1 • • l '!<'rilm .. ::t<'rfir nilha•sa bu mı.el 

nun .. ır <;Pııe ' onra .. m.,,, ' '"''" k · · 
•lıha mütekarı1il otııc:ıl!ı ı:ıbli ele ıı('a oıonıolııl . \'lirin "" Dl'n 
ıiir F::-kaı ha7 ı rirnn•ıı ·n , 81 1 ~C're r:ımlarıncla kullanılm.ılit:ı-
nı1 möble\'I rldl~tlre rk \'en i ır. 
mortPı ctıvr p!v:ıc;a~ :ı r ki ıııaki Bo~azlar Komutanı 
ııt'l<'ri ,e,·l;;pttikleri ele ço:- ı;o 
rııı rılpktrdir. 

f,ıe kı ıı<·a hir raclvo ıılırkcn 
nt>lnre dikkat rtıııl'niı !?l'rt>kti 
~ıni ,11,,. 'lnlat mın-ıı calıstık 

~ıırırtın •nnr,,1<1 ,·:ızılnr11T117 

ı'l;a •·ıııi\•rı..,ıın rli{!Pr tr'rnl\( te 
frrriistıncla n bah•edeccğiı. 

aeliyor 
\ nkara 26 ı \ ,\ .) - Go~:ız 

lar ,.e \farm ıırıı komııtanlıi!ııııı 
tııviıı !'ılilcıı Korıımirııl f{ııh-.1 n 
'\nrsıl im Alr• .,,ı,.; ?I oo; "''·cııre. 
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Doğuda öldürülenler hakkında 
Mecliste görüşmeler oldu 

._.,__ 
CRaşı l incide) 

tarihte Diyarbakıra gelen Da· 
hiliye Vekıll Şukrll Kava'nın 
kAzım Orbay, Abidin Öz~en v~ 
\'aitlerin de iştiraki)le bir top
lantı yaparak askeri harekAt iı:in 
emir verdiği, hftdisede Şlikrü 
kayanın da aliıkası buhındutu 
anıaşılmış \ e Bakanla diğerlerl
lıin vaziyetlrrlnin tetkiki netkr
line varılmıştır. Abidin Özmenle 
biyarbakır \e Jardin Vali ve 
Jandarma kumandanlannın \'aZi· 
teu mufettişe tahkik ettirilmiş, 
haais('ve Şükr!i Kayanın da da
hil bulunma ı dolayısıylc Ana
tasaya göre haklarında tahkikat 
•~ıhp açılmaması hususunun 
Ieclice arzı Dakanlığa bildirll 
iniştir. Şükril Kaya hakkında 
ııeelis soruşturulması açılıp 
atılmaması Meclis Ba§kanhğına 
6orulmuştur.• 

Takrir sahibi Mustafa Ekinci 

de ezcümle şöyle dedi: 

edip öldUrteblllyor. Bu cinayet· 
!erin muhasehesini görmek 15.
ıımdır. Bıı zamanın cinayetler 
kahramanı Özmen hakkında he
niiz tahkikat açılmamıştır. O, teş
rii masuniyet ıırhına biiriinnıek 
için milletvekili olmuştu. Başka 
cinayetler de vardır. 1937 de })I. 
ynrbakırda Silvanlı Ziva ve iki 
arkadaşı gazaba ııelen Özmen ta. 
rafından öldüri.ilmüşttir. Gwe 
ayni yıl Silvanlı Abdurrahman 
\'e Sıddık jandarma tarafından 
öldürilimüştür. Ayrıea İsa 'e 
Salih Diyarbakıra gelirken öldii
rtilmiiştür. Bir haftalık evli olan 
Ali de ayni akıbete u~ramıştır. 
Ayni tarihte 103 vatandaş öldll
rUlmüstlir. \'anda, Urfada, Bit
liste de ayni şekilde Jıiıdiselcr 
cereyan rtmişUr. Bu cin:ıyetleriıı 
muhasebesi yapılmalıdır. DAva, 
şark meselesi değil bir memle
ket meseıe~idir. Htikfımctin lıas
~asiyetini istiyorum. Meclis so
ruşturması esbabı bir an eV\'e l 

•- l\Ie elenin \ ehamet ve temin ediimdidir. Bu cinayct-
debşetini Bakan izah etti. Mese- !erden zamanın Daşbakanı, İç 
le, müteaddit şahısların keyfe. I~leri Bakanı ile Abidin özmcn 
lnayeşa öldtırülmesi gibi fımme mcs'uldilr.• 
\icdanına sinmiş tarihin \'e ge. Bu esnada Bekir Oynağanlı 
ltcek nesıllerin dllvasıdır. Biz •Reisicumhur da. diye bağırdı. 
burada 1U26 • 1937 nrasında iş- Fakat Mustafa Ekinci &özlerini 
!enen cinayetlerden bahsetmiye- şöyle bitirdi: 
Ceğiz. Bır de' ir tasa\'\ ur ediniz •- Hayır, Reisicumhur de~ıı. 
ki bir umumi mUCctUş istediği B!itiln bunlann Divanı Aliye tev
ltiınselerl jandarmalara te hm dil l\Ieclisin karanna kalıyor.• 

Stalin'in sulh taarruzu ihtiyatla karşılandı 
(Başı ı inride> mişlerılir. • 

Dullcs bu konudaki yazılı be •La Pressa• gazetesi Stalinln 
hnını, bu sabah halen Nev· beyanatım, birinci sayfada hii· 
~erkta bulunan Eisenlıower ile ylı~ scrlevhalarlıı neşretmekle, 
telefonla görüşllikten sonra ya fakat hlçblr yorumda bulunma· 
hnlamıştır. maktadır. 

Bılindiğı gibi Stalin, •New • • Giornale d'ltalia• bu beyana 
\'ork Time • gazetesi tarafın. tı kliçük bir başlıkla yayınla· 
«!an kendisine sunulan 4 suali makta ve bunun bir propaganda 
tevaplanrlırmış ve bu cevaplar jesti olduğunu yazmaktadır. 
dun yayınlamıştı. • Yomontoı. gazetesi Sovyet ma 

Dulle ~unlan kaydet17liŞ· reşalinln milletlerarası gergin· 
lir: lıği yumuşatmak niyetini izhar 

•Mr. Stalinin dGn yayınla· ettiğini ve Korede bir mUlnreke 
ilan görüşlerini llr,i ile oku- ye taraftar gözüktüğünU belirt· 
duk. l\Ir. Stalinln ileri sUrille· mekle iktifa etmektedir. 
tek mlisbet tekliCleri bulundu· Buna mukabil sazeteler Ma· 
tu takdirde, yeni idarenin, \'a· reşal Stalinin beyanatının diin· 
tifeyo ba§ladıktan sonra bun- yadaki akislerine büy!ik yer ver 
ları cirldiyet \'e altıka ile kar· mekte ve bilhassa ihtiyat ifade 
Gılayacağındnn c'mln olııbilir. eden yazıları i~aret eylemekte· 
StıJhU ve nıilletlerarası iyi nl· dirler. 
reu gerçekleştirmeye mlltuf bu Sorumlu mahfillerde slmdllik 
l:tbi görils tealileri için diplo· bu hususta her tllrlU yorumdan 
illa tik "eya Birleşmiş Milletler kaçınılmaktadır. 
llıuhabere kanalları daima mev Prnıf aqın neşriyatı 
tuttur.• 1f~clf;ı, ~q M'-l·> - Sovyet· 

Ştiphc ler Birli~i cl'iktalörU. Stallnln diln 
Vasington, 26 (A.P) - l\Iev ya gerginliklerini hafifletmek 

CUt dıinya meselelerini hallet· yolunda bir istek göstrrmls ol· 
ltıek yolunda Stalinln batılı 1i masına rağmen, Sovyet hU· 
ı:lerJerle gôrüsmek lstedii!!ni kümelinin organı, ·Pravda• ha· 
bıldirmesi birçok batı memle- tılı devletleri gene bir dilnya 
~etlerinde şUpheli bir şekilde harbi hazırlamakla suçlandır· 
arşılanmıştır. mıştır. Gazete. basmak:ılesinde 
Bu hususta fıklrlerl sorulan şunları yıızmı~tır: 

birçok resml şahsıyetler Stali •- Emperyalistler, yeni bir 
?ıin bu sozlerinin samimi olma. dünya harbi hazırlamak suretiy 
tını temenni ettiklerini bildir· le kapitalist sistemin gittikte 
llıişl rdir. şiddetlenen bocalamasını ört· 

General Elsenhower de Stali meye çalışmaktadırlar. natırla 
ilin demeci hakkında derhal ter manzara köUidür. Uıt ılurum 

Menderes dün 
lzmir' e gitti 

Osman Bölükbaşının 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Saman alevi 
Bütçe 
Komisyonunda 

<Başı 1 incidel 
kısa bir istirahati müteakip doğ • 

tenkidi eri • <Başı 1 incide) <Başı 1 incide> 
!erinin umumi rCkarını tatmin 1 Enver Adakanla Fet!:ıı Çelikha 
bakımından mecburdurlar. Eğer şın istifalarını bir emri vıık• 
Eisenhower, yeni bir miilaknta haline getirerek teshit ettikleri 
glrişmeğe razı olursa. hunu an. fahsiyetlerl seçmhlPJ dir. 

ruca yoku salonuna gelmiş ve rna~ı ı tncldel 1 rine tatbik ediyor. Bu durumu 
saat 14 te •Giresun11 vapuru ile Meclis hak ve hürriyetlerin te· ile Demokrat Parti borcunu ver
lznıire hareket etmi~tir. minatı olamaı. Birçok tarihi mi- mek istemeyen ve rnUtemarliyen 
Başbakanın lzmir serahatine sailer vardır. Bitler de iktill:ıra senet tazeleyen bir borçlu duru

ellıden fazla milletvekili iştirak milletin reyi ile gelmi~lir. D. mundaclır.• 

cak So\yet propagıında silahla· I Hıılk Par~ili üç milletvekili hu 1 
rını !'Üriitmek bakımından > a· şekle itiraz etmişlerdir. Bu içli· 
ıı:ı( aktır. Stalinin beyanatı neti· ! mat miıteaklp blitçe komisyonu 
rr inıle yeni hlr harı~ ufku :ıçı· busun saat 11 de toplanmış, iç· 
lacagını sananlar ' arsn, hnal tlmada Enver Atakan la Fethi 
sukutuna uğranıağa iptldadan Çelikbasın istilaları okunmuştur. 

etmiştir. P. liler zuHiın nsılası olarak · Adalcttr ~rnl k:ıdrolur 
Acinan Mentleresin lzmir kon. teşhir ettiği antidemokratik ka· 

1 el t k 1
. l b Ankara, 26 (Anka) - Blıyük 

gres n en sonra e rar s an U· nunları değiştirmemekte lsrar 
Millet Meclisi Bütçe komisyo

nunda bugUn Adalet Bakanlığı 

bütçesi giirilşUlürken, Adalet 

Bakanlı[:ı kadrolarında deği5ik-

la gelerek iki iiç gün şehrimiz· etmektedir. 1llm heyeti hu ka· 
do kalacağı sö> lcnmektedir. nunları hükumete bildi reli bir 

.. ı~~reketındcn enel kendisiyle sene olmuştur. Ceza kanununda 
gorU:ic>n &azetceı~ere Başbakan 1 da bugüne kadar hiirriyet lrhinc 
Adnan Menderes, istanbull~lara tek hüküm değiştirilmemist ir. 
ve basın mensuplarına sevgılerl- .. . • . . . . . 
ni bıidırmiştir. ~~te!ık d~vlet reıslı.ğı ıçın ı;ok 
izmır 26 (Hususi) _ D. P. sordükierı kanuni hımay_e zırlıı

İzmır il kongresi yarın saat 15.30 nın daha kalınına kendıne \ C 

da fuarda eskı Yugoslav pavyo· mes'ul Bakanlarına ıfü·dirmek 
nunda toplan:ıcaktır. llilindıği için hilkümet Meclise bir kanun 
gibi, İzmir parti teşkilatı için· layihası getirmiştir. Halk Parti· 
deki hiupleşnıe bundan bir mtid· sinin bile muhaliflerine tatbik 
det evvel genel kurulun mUda· etmediği Ceza kanununun 161 in 
halesiyle durdurulmuş ve te~ki· ci maddesini muhalefet liderle· 
lAlın ba$ına muvakkat bir il ida. 
re kurulu getirilmişti. Fakat bu 
yarım tedbir fayda vermemiş, 
hizipler ıçın için faaliyetlerine 
dev·am etmişlerdir. Bu arada, 
kongrenin yaklaştığı glinlcrde 
mu\·akkat il idare kurulu men· 
supları arasında da ihlilfıf baş 
go tcrmlş, bunlardan dördii di· 
ğer hizbe iltıhak etmifierdir. 

lhlilflf bir nra, kongrenin An. 
kara palastıın fuara nakledilme. 
sine karar \ erllmesiyle hAd bir 
safhaya girmiş, bu nakle mu
halefet eden dort idare kurulu 
üyesi iki &:iln evvel genci kuru· 
in şik5yelte bulunmu5lnrdır. nu. 
nun iizerine Başbakan Adnan 
Jfcndcres, hıı manasız ihtiıtıC 
devam elliği takdirde İırnire 
gelmekten vaz gcçece~lnl bildl· 
rince, taraflar &örilş birliğine 
\'armak zorunda kalmışlar ve 
ll:ı$bakanın lımire gelmesi bu 
sayede temin edilmiştir. 

Yarın acılacak olan kongrenin 
çok hararetli geçeceği nnla5ıl· 
maktadır. İlçe delegeleri bu ak· 
şamdan itibaren şehrimize gel· 
meğe \'e hizipler tarafından k:ır
şılanmağa başlanmıştır. 

Diğer t.ıraltan, yarın saat 12 
de 1zmirde beklenen Baı;bakan 
Alencleresin muazzam tezahürat
la karşılanacağı anlaşılmakla· 
dır. Ilaşbokan, Jıazırlanan prog. 
rama gure Pasaporttan Konağa 
kaclnr halkın arasından yaya ola. 
rak yUrUyecek ve Konakta \'İIA. 
yet konağı balkonundan İzmirli
lere hitap edecektir. 

fnönüniin İzmirde memleket 
çapında milnakaşalara r~l a~an 
son nutkundan sonra. lendcre· 
sin n) ni şehirde halk:ı hitap et· 
me#I tercih etmesi mfinldar ~ö
rülmekte \'e Basbakanın bu ko· 
nuşmasına büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektodir. 

«Karanhk Dünya» 
Filminin kopyalan 
Müsadere edildi 

irtica tevkif atı 
( Başı 1 incide ) 

okuduk. llaftnda iki toplantı ya· 
pardık. Gayemiz, Bllyük Doğu 
ccmıyetini canlnndırıp masonlu
~u yıkmaktı. Mıısoninrın bir ce· 
miyetınin mevcut olduğunu bili-
) orduk. Yukarıda ismı geçen 
arkndaşlarln aramızda bir zabıt 
tantim ettik. Zaptı İbrahim Ka
ra tutmuı;tu. Benim de bu z:ı
t..ttn imzam \'ardır. Bediüzzama· 
nın hayatını Hafız Abdülkadir 
okudu. !\" eticede aramızdan bir 
miktar para topladık. Toplantı. 
ları İbrahim Kar:ı ile .'.\lehmet 
Sönmez idare eclerlercli.ıı 
Dığer taraflnn Vahap Ateş te 

a~a~ıdaki if:ıdecle bulunmuştur: 
11- Dir gün lhrahlm Kara 

diikkiınıma gelerek !lafız ~bdUl
kııdirin din dersi \"erdiğini :.öy
ledi. Beraberce Vahap Ateşin 
e\ ine gittık. D:ıha e\'Vel hazır
ladıkları bir zaptı okutarak im
zıılatlılar. Ondan sonra BediUz· 
zamanın hayatıoı okudular. Ge
ce seç \•akit dağıldık. Ben an· 
cak iki toplantıya iştirak edebil· 
dim. Tululan zaptı imza ettik
ten sonra hepimiz abdest alarak 
,·erdiğimiz sözde durmak ıçın 
vemin ellik. Akabinde ele iki re· 
kıit namaz kıldık. imamlığa Ha· 
fız Abdii lkacliri seı:miştik.ıo 

Daha e\'vel de aranan evler
den bir akltname ele getirilmiş 
olduğunu bildirmiştim. Bıı akit
te imzaları bulunanların ekseri· 
yeli le\ kif edilmişlerdir. Diğer 
~uçluların haklarında gıvabl 1ev 
ki( kararı Yerilmiş olduğu bildi. 
rilmekteılir. 
Önümlızdeki günlerde yeni ~

ni tC\·kitıcrin ) apılacağına mu. 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Ilugün şehrimize getirilen Ya. 
hap \'e !Iamzanın da akitnıımede 
isimleri ve imzaları me\ cuttur. 

•1.An:n. b; Rı\Ş YAZL"il 
Ankarada ('ikan Ye D. P. nin 

orı::anı olan Zafer gazetesi. bu-

mahkCıındurlar. Enver Atakan istifanamesinde 
Ahmet Emin YALMAN •komisyonda basın yayın bütçe-

sinin müzakeresi sırasında ce· 
reyan eden h&diseler, bana bu 
şartlar altında bu ,·azifede fay· 
dalı olamıyacağım kanaatini ver-lik yapan yeni bir kanun tasarı

sı da kabul edilmiştir. Bu tasa
rıya gört', Adalet Bakanlığı kad
rosuna 40 liradan 90 liraya ka· 
dar asli maaşlı 220 hAkimlık; 15 
liradan 25 liraya kadar asli ma
aşlı 439 katiplik, 15 lira asli ma
aşlı 126 mübaşirlik \'e 20 lira 
asli maaşlı 7 icra memuru katl· 
roları i lftve edilmiştir. 

Köprülü Napolide 
Carney ile 
Görüştü 

1 diğlnden istifa ediyorum• demek-

! 
tedir. Fethi Çelikbaş ta Mdıse. 
nin cereyan şttklini arkada5ların· 
dan öğrendiğini bildırmiş ve 

-------
çok genişliyor 

sun teferrUd edecekllr. Bu ara· 
da taassup propagandasiyle şoh. 
ret yapmayı en kolay usul bul· 
muş ve o yola sapmıştır! 

maşı 1 lnrldel 
ziyaret sırasında Yunanistan 
ıle Yu "?Oslavya arasında 
askeri bir ittifak meselesi 
muhtemel olarak bahis mcv. 
zıı u edilecektir. 

Bu ziyaretın, Türkiye Dış. 
işleri Bakanı Prof. Fuat 
Köprüliinün yapacağı ziya· 
retten sonra, gelecek ay içın
de yapıl:ıca~ı sanılmaktııdır. 

Kuzey Atlantik konseyine 
yakın bazı kaynakların dört 
giın e\'\'cl bildirdiklerine sö 
re, Titrki~e. Yunanistan ve 
Yugoslav) a arasında askeri 
bir anlaşma akdi hakkında· 
ki görüşmelerde mühim iler 
lemeler ka~ dedilmiştir. 

Churchill, 
Amerikaya gidiyor 

<Ba~ı l incide> 
caktır. 

na~bakanlık dairesinden bu
gün bildirlldıgıne gore Churchlll 
•Cumhurbaşkanı Trumana saygı. 
larını sunmak içinn \'a~ingtonu 

Fakat Malatya hadisesinden 

1 
sonra anlaşılmıştır ki, > ukarıda 
sa)dığımrz iki sebep, onun ta· 
kip ettiği ibllsııne hedef )·anın. 
ela hakikaten solda sıfır kalır. ı 
SüpermUrşit, paradan ve şôhret-ı 
ten başka ayrıca. TUrkiyede re· 
jimi dahi dcğiştlrmiye kadrr 
\"aracak müthiş bir ihtiras reşin· 
dedir. Bunun için pliınlı bir ~e
kilde hareket ctml§tir: Önce bir 
cemiyet kurmuş, bu cemiyete 
her nasılsa dahil olmuş sar in· 
sanlardan veyahut kasdl mahsus 
lu mUrtecilerden, evvelfl kendi 
gazetesini, ve kumar zevkini yli· 
riıtccck paraları çckllkten son· 
ra, kendi kendisini propaganda 
etmiş, bu cemiyeti bir ihvanı 
Müslimin haline sokmıya başla· 
mıştır. Memleketin bnı yerle· 
rinde böylece kara taassup hUe
relerl meydana getirdikten son. da ziyaret edecektir. 
ra, daha küçük çaptaki tedhiş fngilterenin 78 yaşında Muha. 
komitesi meydana tıkarsa, pa- faz.ıkar lideri, Jamaika'da iki 
ı;asını kurtarnı:ık ) lıni rnesuli· haftalık bir tatil \ e istirahat ge· 
yellen ka('ınnııık için bu cemi. çlrmeyc giderken Birleşik A· 
yeti feshetmiştir. merikaya u~rnyacaktır. Chur. 

Öyle y:ı, l\l:ılııty:ı hiıdi~rsi do. rhill, 31 Aralıkta cQuecn Marya 
layı~iyle ele J:ecccek hir kaç 1 transatlantiği ile ingillereden lıa 
şahsın dtcr vaktiyle hu cemi· rekrt edecektir. Gemi 4 Ocakta 
yete clahil oldukları teshil edile- Nevyorka varacaktır. 
cek olursa. kimin Süperm!irşite Başbakana bu seyahatinde ka 
bir ~ey söylemiye hakkı vardır? rısı, kızları Mary ve damadı Mr. 
Ccmıyet dafıılmış. bu adamların Christopher Soames, refakat e· 
onunla açık irtibatı kalmamış· deceklır • .Mr. Soames, Muhafaza 
tır!.. kiır parti mebuslarındandır. Chur 

1 

a;>ni 11ebebi ileri sürerek istifa 
et'!1iştir. 1 

istifalar okununca Cemal Re· 
şit Eyüpoğlu ile Osman Bolilk- ı 

1 
başı bu istifaların başkalarının 
müdahalesi üzerine komisyon 

1 huzurunda cereyan ettiğini; bu ı 
itibarla Udiseye komisyon l'za. 
tarının da muhatap olduğunu 
söyliyerck buna sebep olan rne· 
sele hakkında müzakere açılma
sını istemişlerdir. Bu talepler 
reye konarak reddolunmuştur 

Bunu mi.itt>akip seçime geçil· 
mlştir. Komisyondaki muhalif 
,.e mıistakii milletvekiller i );ne 
Enver Atakania Fethi Celikbasa 
rey vernıi)!er, fakat D. P. li 
mıllet\·ekilleri biraz evnl ara· 
larında tesblt ettikleri namzet· 
teri seçmişlerdir. 

Bu suretle koml!yon reMiğinr. 
Krnan Yılmaz, ikiDci relslit!iııe ı 
!\lazhıır Şener, rapırtörlUi:!r Ha
di Hüsmen, kAtipliğe Halil im. 
re intihap olunmuşlardır. 

Denizlerde 

Acık irtibat di) oruz, çlinkfi chıllerin kııı ile 1947 ele e\'len-
kapalı irtibatın de\·am ettiğine miı#r. Teblığde Daşbakana mil 27 Aralık 1952 Cuınarte.d 
dair, delillerin bir gün ortay3 şıwir refakat etmiyeceğl \'e va- 1STANBUL 

tlyetln hususi mahiyette olduğu 12 ST Acıha .. , ıırcıram. ıs oo Hı 
tıkacağı Slipermürşitin kaslr ak· belirtilmiştir. btrl•r ıa ıs Dıııı mıu::ı (Pi.) 13 ao 
lından geçmemiştir! Ama bu· Churchill Ue Dışic:lerl Bakanı MuaU& Gokc•Tdııı urkılar. u oo Al 
"Ü ~k b'' 1 d' ı ~ mın ... İtı!nıı opualarıııdaıı o•'-•-· rı 
"' n v11 ıa oy e ır. Anthony Eden son defa Dlrlesik .~ • • Pll'(&lan .. , aryalar (Pi.) 1" SO Saı 

SUpermUrşit daha ne yapmıs· Amerıka) ı bir yıl evvel u)·aret H•rlni. u .so Dans orlı:tstralan w•~ d 

tır? •. Artık kavilden fiile geçi· elmiş \'e Cumhur'>askanı Truman ı :rı > ıs ıs ~ad1r Hılkaı Ç'ulba:!ııı 
!ereğini pek iyi bildiği icin, iie İngiliz. Amerikan münasebet ıarlcılar. ıs ao Hafııııııı prorramı ıs •s 
tahrikin kendisinden nelmecli"i terini görUşmüşlcrdl. Bugünkü <'•mal Öır•n top!uhıtu. 111 ıs M•flıart• 

«> 6 hJ'lld Ch h'll L~· h Yıldırımdan ı•rkılar, 16 40 S•n icar· 
hissini u'·andırmak irin naz"te· le ıı; e, urc ı - :..ısen ower ,, " o "' d•ıl•rd•n t rk •l•r, li oo Dans n cu 
sini de kapamıştır. müllıkatında ele alınacak mese· 1 müı l. 17 20 Hakkı Dermııı foul lı•· 

Yüzünüz 
çamaşır 

1 • 
1 
1 
1 • 
1 

' 1 • 

değildir 

Puro Tuvalet Sabunu, 
derhal köpUrUr ve ci l· 
d l kaplayan yabancı 

maddeleri temizler. 

Puro Tuvalet Sabunu, 
c ildi bealer, yumuta· 
tır ve korur. 
Puro Tuvalet Sabunu 
yUzUnOze ayrı b ir gU· 
zelllk temin eder. 

1 2 3 4 5 6 , • 

.. ~ .. "' ------. -

.,. -. --J .. -: ~ı=-· ~=!11= 
gırde bulunamıyacağını açıkla- kıırşısında, Sovyetlcr_. Birli~! (Ilaşı ı lnelde) 
lı'ııştır. başta olmak üzere biltan sulh cemiyet hayatını aiçattığını iddia 

Londrada hiısıl olan kanaate· ever milletler barış ve millet· etmektedir. Bu filmde Devlet Ti
llöre İngiltere. bir üçlü görüş- lerarası güvenlik uğrunda giriş )"atrosu ve Operası sanatkarla
ıı-e yapıldığı takdirde, buna İŞ· ilkleri müeadeleyi ~iddetlendir· rından Aclan Sayılgan, Kemal 
lirak etmeyi kabul edecektir. mektedirler.• Özmanav ve Ruhi Su rol almış. 

gün irilen mcvzuıınu rle alarak, 
Nrcip Fazılın mahiyetini açıkla. 
yan dikkate değer bir başyazı 
ı·:ıyınlamıştır. «Rir muhteris su
ikastçının hikiıvesh başlığını ta
şıyan lümtaz Faik Fenik imzalı 
bu makalede şöyle denllmekte· 
dir: 

BU tün bunlar, bu adamın ga. lelerin tam mahi)etı acıklanma· :reıl ıs oo C'umartul koıı•trı !'Pi ı 
ycsine, sistemli, kasıtlı, ve me. mıştır. Bununla beraber iyi h:ı- ı.ıı u K111p m~ktııp!ırı H ao Hd:.t 
todlu bir şekilde büründüğunü her alan diploma tık mahfiller, ~•man ıoı •an. ıg oo Hıbtrln. 19 ııı So'daıı uta l l G•c• lnııu, 2ı Eıkl 

f
• h b" B t Ud f Su es ı ı 11! 30 cı uman m••n 1 8) So<!ı ı ııı Zı?n.&· 

ve idn asld ala.va tah:ımmulU \ore ar ı, a ı m a aası, ve •r •r · P•r•tten po1J111rl 

Vaşinr.tonda ise daha çekim· Diğer. ta~~ftan Moskova radyo tı. Hakem Kontrol komisyonu bu 
ter davranılmakta ,.e Stallnln su buı:?llnku yayımlarında Jo· filmin kopyalannın \'e negatifl-
leklifınin Amerikan °harp tU· seph Stalinln •New York Ti· ı nin milsadere edilmesini de ka-
CUnu za~ ıflatmaya matuf bir mes~ e Yerdiği beyanatı müte· rarlaşlır:nıştır 
ı>ropaganda 'e manevra olabile· madıyen tekrarlamıştır. tç ha • 
Celli sövleniimektedir. vndisler servisi programı hemen nir filmin memlek rtc sokulnm.:; ı 
\'> fılinois demokrat sı:n.t örll hemen bu beyanata hasredilmiş· yasak edildi 

aul Douı:las da bu hususta tir. Peking radyosu da Stnllnin 
fikri sorulduğu \"akit şöyle de· beyanatını tekrarlamaktadır. 
ltıiştir: Korrrle 
•- Ru,Jarın ileri silrdU~O ba Seoul, 26 (ı\.A.) - Gilney Ko 

rış tekllCınin altında Truva a re resmi mahfilleri. nirleşlk A· 
tı gibi bir hile saklı olabilir. merikanın yeni ba~knnı F:isenho 
tlikkatll da\'ranmamız JAzım· wer ile muhtemel bir sörüşıne 
12ır.. hakkında mareşal St:ıllnin \'er· 

h 
Di{;er taraftan General Eisen mlş olduğu beyanatı soğuk kar 

ower'in geçen 7 haziranda yarı şılamışlardır. 
lılış olduğu bir basın toplantı· Gllney Koreli bir sözeli, bu 
gtnda • barışı temin yolunda diin husu~ta ezı:Umic şöyle dq ıhtir: 
~~nın her tarafına gitmeye ve 0 Sta.lin, en kuvvetli propagan· 
11ıınıe olursa olsun gör!l~meye da ınlahı olan •barış. ı bir ke· 
~azır olduj:!unu • söylemiş oldu re daha ortaya alm:ıktnn başka 
6U da şimdi hatırlatılmaktadır. birşey yapmış değildir.• 

Arap - Aı;yn blokunda Sözeli. Sovyct Rusyanın iste· 
memnunluk diği yegane barışın •Sovyet usu. 

Kahire, 26 (A.P.) - Sovyet 1U bir barış• olduğunu herkesin 
lideri Stalinln yeni Anıerik:ın pek iyi bildiğini lllı\·e etmiş· 
Cumhurba~kanı EisenhO\\er ile tir. 
~Örlişmeye lstekll da\'r:ınması Eiscnh owcrin Kore plAnı 

U_qün Asya - Arap bloku ta· Vai5ngton, 26 CA.P.) - Yetki 
rafından mrmnunlukin karst· 11 mahfillere göre Ei•enhower 
anmıştır. Du memnunluk, A· idaresi Kore Harbi ile ilgili plan 

rap devletleriyle ll•ndistan. F.n tarını geliştirirken, esas ilib:ı
<lonezya, Pakistan. İran. Hah~· ryle Şii gayeyi sözönUnde tut-
listandan mliteşrkkll blok \ maktadır: 
leın~ilcilerlnden hirçokları ta· •- Çin kızıll:ırının üzerindeki 
tafından izhar edilmiştir. baskryı arttırmak fakat aynı za. 

Endonezya dele"esi ise şöyle manda Amerikan ku\'vctlerlnin 
demiştir~ sa\•nş yllklinli hafifletmek. 
•- İlk kan:rntlme ı:ıöre eli· Bu maksatla f.i~enhowerle 

ltıizden gelen her ş<'yi tecrUbe Dullesin ilk ağızda Birle~miş Mi. 
etınelh iz. Fakat bu iste çok dik Jetlerden kızıl Çine kar~ı bir 

l~atıı dııvranmamız ş:ırttır. Rus iktısadi abluka tııtbikını isteye· 
arın bundan ewel genci kll· cekleri 1anneı1il mcktedir. Bun
l'ıılda takındıkları tavır pek il- dan başka. lıüncy Koreli kııv· 
llıit verici değildir. $imdilik hft vetlerin talim ve terbiyesi hıı
dhelerln gell meslnl beklemek landırılacak vı- hu kuvvetler git 
<laha doğru olur.• tikçe naha fazla sayıda cepheye 
Diğer tarnrtan Birle.:smı~ Mil sevkr.dileccktir. 

letıer Te,kilatı Genel Sekre· Bunlar, Kore Harbi ile ilgili 
teri Trygvle Lie tefsirde bulun asgari icraat sayılmaktadır. El· 
l?ıak istememi tir. ır;e'lhowerle mü avirlrrinin har· 

ltalyada be son \'ernıek için bu ilk ted· 
Roma, 26 CA .A) - Noel mil birlerin dışında ne dereceye ka 

?ıaseb"tlyle r:ızcteier ne dlin ak dar ileri gitmeye hazır olduk· 
hın. ne de bu sabgh çıkmadık !arı bilinmemektedir. 
ları lçirı '1lres:ıl Stallnin beya- Diğer taraftan dlin Stallnin 
?!atını f ah·anlar ancak bugün •New York Times• de çıkan be 
(l~ıe nüshalarından ö~renebll· yanalında yeni bir durum belir· 

Ankara, 26 (T.A.) - Başrolü. 
nü Denisc O. Coııoı"ın yaptığı 
•llcklenilmedik K:ılıraman• adın 
daki Amerikan filminin askerli· 
ği telyif eder m::ıhivette olması 
dolnyısıyle memlekeİe 'Sokulması 
yasak eclllnıiştir. Film, askerlik 
yap:ın bir katırın başından geçen 
maceraları ihtiva etmektedir. 

Tun us lejyonu 
Savaşıyor 

<nası ı incide> 
ru ilerlemeğo haşlamıştır. 

Fransızların bu hareketini ta
kip eden Tunus birlikleri, Fran
sız kıtasının iyice çöle girmesini 
hckledikten sonra taarruza geç
mişlerdir. 

l\luhnsara allınn nlınatı Fran
sız kıtaları ile Tunuslular ara· 
sında 2 s:ı:ıt siiren kanlı lıir çar
pı:ıma neticesınde ııt:ır zayiata 
duçar kalan Fransız kıtalarının 
bakiyeleri nihayet teslim olm:ık 
mecburiyetinde kalmışlardır. • 

Du çarpışma netice~lnde Fı :ın 
sızlıır 218, Tunuslular ise 29 ölil 
vermişlerdir. Esir edılen Fran. 
sız askerlerinin yrk'Jnu ise 400 ti 
bulmustur. 

ıııiştir. Stalln, Rusyanın Kor~ 
Harbine son \'ermekle ilgili ol· 
rlıı~ıınu ve bir mütarekeyi ger· 
çekleştirmek ynlııncl:ı yeni h"r· 
hangi bir dipplomatik teşebbüsil 
müsait karşılnyaeıı~ını söylemiş 
ti~. Fakat mesele Ru5y:ının, sul
lılın gerçekleşmesi için ne gibi 
tavizlerde bulunacağıdır. Kızıl· 
!ar şimdiye kadar ancak \'e yal
•ıız kendi şartlarına müstenit bir 
sulha yana~acaklarını belirtmls 
!erdir. 

Süpermilrşit kelimesi önceleri 
bir alay mevzuu olarak meyda· 
na çıkmıştı. Çilnkli gece giindüz 
kumarhaneden a>Ttimıyan ve nr· 
kadasları arasında alıp ta ver
memekle şöhret bulan ve nlha· 
yet, Allahtan çok evvel, paraya 
tapan bir insanın, gilnlin birin
de bUtiin günahlarından zem. 
zemle yıkanırcnsına temizlenip 
orta~ a bir mlirşit ı:ihi cıkaca~ı
na kimse inanamazdı! Onun i('in. 
ılir ki, mlzııhçılnr, hu kumarba· 
zı film stlidyolarınrlaki «Suprr 
Viscur• den getirerek Siipcrmür 
şit diye sıfatl!ındırdılnr .•. 

Öncel!:!ri kimse hu adamın bir 
irtie;ı !ileti olaeağını hatırdan 
)?eçirmemistl. Onun bu kadar 
dindar, daha doğrusu miitaassıp 
görfinme indr haska sebepler ol. 
malıvdı. Bu değişikliği yakından 
takip edrnler, bunda maddi ve 
psikolojik iki sebep buluyorlar
dı: 

M~ddl sebep şu idi: Türkiye 
bir J itim memleketidir. Siiper· 
mürşit, yazılarında din propa· 
ganrlası yaparak, ve taassubu 
klirlikliycrek kendisine mli~teri, 
yani gazetesine süriim trmin et· 
nıiye bakmaklaciır. ll:ıltfı o ka· 
dar ki, onun müstehcenle filfın 
da aUikası yoktur. Aile yanında 
asla ağıza alınnııyaeak en ağır 
kelimeleri bile, blnıuhabiı sar
Ietmekte, mustehccnl tel"in edi 
yorum, di~ e mUsteheeni e\'\'ela 
kendisi anlatıp, kendi yazıp böy. 
lece açık saçık neşriyat merak· 
!ısı ruh ha !alarmı da tatmine 
uğraşmııkta idi. 

Çok defa gnıp resimler için
den çıplakları ayırıp bil) ilterek 
gazetesinde ne~rctmiş ve :::onra 
altına: «F.:y ümmeti Muhammed, 
b:ıkııı bö~ le resimler neşredi. 
yorları. di) e ak l ına geldiği gibi 
diişeıımiştir. 

Bıınrla ı,:aye ıı~ıktır: Cerri 
menfaat! ... 

Psikolojik sebep ise kendisi· 
nln, ucu bueağı gelmiyen bir 
şbhrct budalası olmasıdır. Şair· 
liktekl kudreti bir çok zehirle· 
rln tahripkAr tesirleriyle du· 
mura uğrayınc1, kendisi cemi. 
yet içinde alel&de bir insan gl· 
bJ kalmıştır. Onun buna ta· 
hammülü yoktur. Ne olursa ol· 

.,,. İ l ler it! 45 M lh y Jel ııııı kwm anndın. •O Hnbubat•aıı bl· 
olmadı"ını .. 0··steren delı'llerdı"r.. ngıltcrenin iktısadl ve mali du- · • ant ı ırıından ıarkı b " • Lar "0 ıs R d 1 rl, S) Kaı bo uı 6) Bir r•nk. 7) Bir 
ı-·ı"tckı"m tahkı"knt llerledı'kre, rumu ile ilgıli meselelerın ele • • • ro ıawtt · 20 so :ı;:,. • n " . dd k ı!hlr ba~rln 20 U E:tl!Dc• :rorl•rin noıa ,.) Hı • ıdd•m. 
ve hadisenin koklcrine kadar aıı~ma'iını muhakkak a etme · deı:ı 21 ~o RUıt t'raııık •• Lttlı Gu 'f11hndan aıatı1a· J) s •lu mı· 
gidildikçe işin içyüzU daha iyi tedırler. ı nn dtn ıukı?ar. 22 00 Xonu•ma. 22 ıo mullt•d•n lı r Z) Kırı partuı: Su. 
anlaşılmaktadır. Churchill'in .Aum Kamarasında Dhılt d an :rl• ~·•kler. 22 45 Hıb•r· aı. Sır B r rar ı ıt'lcr:H '> Bir ııl· 

Pakat mesele kapanmış de· .. lu, 23 00 Kambı,.., . Bnna n ıırtlr· ı do . t:'ulı: ıur•t ~) Kındınp para 
ğlldir; dikkat edecek olursak yaptığı nukte ral!?!ar, 23 07 Hıfıt ıarlnlır. dAnı ... c•kmt eı B r rtnlı:; BıJ' uuaıı, 7) 

~örürüz ki, surada burada irti- Londra 26 - İngiliz Avam cu ıııtiı!tı (Pi) 2' oo Kıpaıııt. Sın•ı. sı Alacalı: nnr•tl taı..-aı •t· 
• - melı: 

caı bir siyaset mevzuu halinde Kamarasının Noel ~ortusuna te· 
ellerine almış olan kara basın, kaddum eden son celsesinde Baş ASKARA 
süpermürşit'in çizdiği kasıtlı \'e bakan Churchıll'in blitUn millet 7 2 ~ ..ı.~ıtıı .. , ı>rorrıı:ı:. 1 ao ~r s Aran, 7 81 Rafit m•lodll•r (I'I) T 45 
sistı>mli yoldan yüriimektedir; vekillrrini lıa)li giıidüren bir Hıbnler. s oo Sırlcılar . Tiirlcülu 
bunlar kazınan kanserin rn:ıale. n!iktesl hakkında gazeteler şu ( I'I ı ~ ZH Hua raporu, s ao Oı>tr•t 
sef biınyecle kalmış \'C ncsıç al- enteresan rnalılnıatı vermekle· mtlı kl•rl <Pl.) 11 oo Güniin proırıını 
tına gizlenmiş dallandır! Çok dirler: ve 'l;apınıı . 
dikkatli olmamız Hizımdır. •- Bundan bir yıl ev\'el mu. 

halif işcl partısi sözculerinden 
l\torgan Phıllips, radyoda yaptı· 
ğı bir beyanatta, İşcl partisinin 
Noele kadar yeniden is başına 
gcleceğınl iddıa etmiş ve şöyle 
dcmışli . .E er bunda muvaffak 
olamazsak ben • oelde su basım
daki 5apka~ ı ) me e hazırım.• 

Bir Yugoslav askeri 
Heyeti Af inada 

CUD$t 1 lndde> 
de\•amla demiştir ki: e:Suihu ko. 
rumak bahsinde en önemlı cl· 
het km•.,.elli olmaktır. Yunanls· 
tan, Yuı;:oslavya \ e 'l'ürkiye kuv· 
velll ve kudretlidirler. İşte bu 
sebeple bu üç dost de\•lct bir 
~ulh unsuru teşkil etmr.ktedır .• 
:'\fUdafaa planlarımızı koordine 
etmek suretiyle mlisterek kud· 
retimiz büsbUt!in artacak ve do· 
layısiyle s:ılh da!:ıa Jyl koruna· 
eaktır .. 

\'ııı!o~lııvya ~n·unma 
ma raflarını indiriyor 

Belgr:ıd 26 (AP.) - Yugo~· 
lav hUkiımcli bugiın gelecek yıl 
ıçin askeri rn:ısrarıarını yilzdc 
on nisbctinde azaltmak tasavvu· 
runda olduğunu açıklamıştır. Bu 
nunla heraber bu konuda .)a)ın· 
!anan tebPğde, bu kesintınin. 
Yugoslavyanın teca\'llze karşı 
koymak iktidarına te:;ir etmiye· 
ceği belirtilmiştir. 

Savunma llakanı h•an Gosni· 
ak. 600 milyon dolara baliğ olan 
Jll53 askeri biitçesi lizerindeki 
hu tasarrurıııı, askerlik sllresi
nln 3 yıldan 2 yıla indirilmesi 
''e anavatan muhafız teşkilatının 
dağıtılmaslyle mümkün olacağı. 
nı belirtmiştir. Bu teşkilAt, iç 
dılşmanlarla ilgilenmek itin ktı· 
rulmuştu. Bakan. n\'OI zannndu 
H152 yılı bütccsinden yeni yıl 
blltç,.sine nııkiller yapılacağını 
da sö) lem istir. 

İş~i parti<i ~ii eusilne bu be. 
yanatını hatırlatan Churchıll, 
gülerek ~öyle demi~tlr: 
•- Partimiz hallı is başında. 

dır. Fakat, şunu alenen ve res· 
men bey:ın etmek isterim ki, ~ 
Noel arifesinde Mr. Philllpsi ta· 
ahhlitlcrlndcn affediyoruz. Zira, 
herkesin Noel münascbellyle gü. 
1r.l şeyler yiyceeği bır sırada, 
onun şapka gibi. ~üphcslz leziz 
olmıyan bir gıda ile iktifa et· 
m<''ii hepimiıi müteessir eder ... 

Churchıll'ın bu sözleri üzeri· 
ne Parlamento salonu kahkaha· 
Iarla dolmuş ve bizzat Mr. Pil· 
Iırıs hile bu gUzel nUkte~ e gül· 
mliştür. 

=-----=--:""'.::=-=== 
Kira tasar1sı 
Meclis gündeminde 

<nası l lnd ılr ı 

)'iizcle 50 zammı kabul etmekte 
ı·e 1D55 te kiraları serbest hırak
mnktııdır. Ayni layiha rlilkkan 

kiralarına 1953 te yüzde 150 zam 
kabul etmekte ve 1954 te bunla
rı serbest bırakmaktadır. Bu u. 
yihanın Meclisteki kiracı millet
, ·ekilleriyle ev ve dıikkAn sahibi 
milletvekilleri arasında geniş 
münakaşalara sebep olacağı tah
min edılmektedir. 

12 00 • 18 80 Alker not!• U 00 
llt:nl•kfıt•n utJııı. 12 ıs llrıı:ılrkote 
.,um 12 '0 .hlı:u1n l.Jt•d ti ha .. ııar. 

(~tel& rolıT. Naır.ıl Yulı:s,J•n) 111 on 
Habnlrr. 13 lS • 11sr•t Era •o!'n ıar· 

h!ar, ıa so Öt'• raı•'•ll. ıs 's M~ 
el ha F dandan 11rlnlar. U 00 Radro 
ulon orkHtruı, 14 80 F1lm muı'.lı:lrrl 

ı rı > 1' H Kanp ıt•ktuı;ı!arı. ıs oo 
Ha"'• raporu, tQpln tatil proı-rıııu .. , 
kapanı~. 

1 e ~A Acı'ıı "' pronım, 1; 0() (;n 
cıık ıutl, 18 00 lııcı ıu (Karcı.:or 
fa 11 ı MdAhıı Pırı, Sevim Taa. l.k· 
rom Gfl:ru, Forıı Tııı. Abdu"ı!ı tlı 
ır.uı. IU!tJ.h SatTısar) ıt 00 Halın· 
ltr. 19 15 Tarllıtro blr 7ap111ı, 111 20 
Turban Karabıılı:ıııaıı tilrlctlrr, 111 4 S 
Radro ile fnr '.ıcr. 20 00 Erna @ack 
tan rıı•'odl er (Pi) 20 ıs Rad:ro ra 
ut.si. 2n 30 llııalll llulı:addrr Atatan· 
dan ı•rlı 'tr, 21 00 Konıama, 2ı 1s 
Yar'fft• müı kini < rı ı z ı lJO Btlıl ı 

Alı.lo)dın urlnlu. 21 H :\.! ılı: (Pil 
22 00 Konuımı 22 ıs f:arkı ar IÖıtl 
plllı:l 2Z 4 S Habuler, 23 00 Danı mli· 
ıı:ı (Pi ) 2 3 ao Prorrı ~ "' kapınıt 

İZ MİR 
u 3q Acı'..: ... :ı-ronım. 15 oo it 

dlka Akanu, Atıfot ~TUtıaıı ıark J4r. 
15 80 Pb'an ıt R!ııer R•nnnd•ıı hal! 
müılk IPI 1 il\ 00 ı.:ucak dııı'•J'J• •T· 
lı haıbıu ı e 20 f•r~•t 1111. ı e ~ s 
Yurt tiirkfi trl korosu U '~ 11.tta 
ıonn konıerı (Pi l 17 00 İnr• az f l ' 
uk f••hl 11 •~ o,.,n bnıl•rı ı Q l'O 
Eılt•n Farrtl ,.. Hırt• Gtırı! n dan 
hafif urkılu (Pi) ııı ıs ı;: ır ll•m n 
de, ı• 25 Strbru ıaat, ı 30 Maam· 
mn Kırrıbdın ıorın!n, 10 00 Hıbtr• 

lfJ', ııı ıs s ... a ı:ntz klhlklrr cPı > 
ıg ~O Ataturk aut , 19 45 Z•"I Otuz 
do tllrktilor, 20 1 ~ Rıd:rn rne"• 
!?O 30 Dini• rıııln autl. 21 30 Dnı 
mUt ti ,., ıar'Jnlar (Pi) 2? 00 :&:anıılı 

urlcılar 22 ııo Rona hıberl•J"I. pror 
ram ve apanı:. 

DÜl'lı"KÜ BULl\IACASIS RALLİ 
Soldan uta : il Kum hırı, 2) Ll 

il • amdar 4) Ema, l'ı) lmb lı:. 6i 
Af e. 71 Pıhr. ~) 1ıı: Ton 
Yııbrıdın aut a ı ı 'Kanı:unı. 

2). 8) teki. 'l Bad•m ~n. :1) 

Amlıar, &) Raif, ;) A , Kilo a) Aı : 
E•ıı. 

l!adyo ile l ngiliıce 

A ıkara vr İstanbul Radyola
rı t.ıralından ya,ınlanmakta O· 
lan ·Radyo ile lngılizce• ders· 
lerl her tarafta satı.a arıcdıl· 
mis bulunan •Dinle \e Konui• 
(LI ten and Speak) isimh hu· 
susl kılanlardan da takip edi· 
lebıilr. Geçen temmuz ayında 
radyoda ya •ınlanmaya başla· 
nan ikinei kıtapl:lki 26-50 nu· 
maralı der ter bunları takip 
fırsatını bulamıyanlıır irir. )'e· 
nlden ya ·ınlanacaktır. Aynı za 
manda, 51 inci dersten itiba· 
ren radyo yayınlarını takip 
e mek arzusunrla lmlunanlar 

için Londranın BBC radvosu 48, 
78 ve 25, 30 metre dalga U· 

ıunlu~unda'l her pazar \'e pa 
ıartl.'si s;lınleri ~nt 18 30 da 
bir ya 'ln :> apacaktır. 

htanbul ve • nkara rad..,nıa. 
rından • Dınle \'e Konuş• isim
li kitabın !kıncı cıldinde bulu· 
nan rl,.rsleri yenıdrn ya" ınla· 
mada'l e'li'\el. mlıptı>dllerın. 26 
dan 50 ıncı der e kadu o' n 
kısmı takip f'deb lmeleri için 
kısa \"e muhta•ır hır kurs tal(. 
dım e1ılertltlır. Fıızin malü· 
mat i~in ln1r·lız Killllır Heye· 
tine mUraraat. 

Soyadı ta shihi 
Soyadım Siler iken İstanbul 

As. 12 ı:i Hukuk Yargıçlığının 
18.11.1952 tarih ve 952 ' 1122-1263 
sayılı kararı ile Berzeg olarak 
tashih olunmuctur. 

İhsan BERZEG 
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Sevdiklerinize, 

tocuklarınıza 

Kıymetli Bir 
Yılbaşı Hediyesi 

VATAN 
Memleket l lôveleri 

40 numara a kadar 

~-tfü bir cilt lıalinrle 

Bugii11 Çıktı 
Fiyatı 1 O Liradır 

KORKÇO 

cıcovtc 

Elhamra PasaJı No. 5 

* ince Gustocu * Zengın kolcksı) onu * Fe\·kalade enısı. 

lstanbul 3 unriı lna l\lemur· 
luğundan : 95:?/5191 

!lltnkul 'atış ilanı ı 
Hacızli olup borcun odenme· 

me ha ebı)'le bcherı dorder ki 
!oluk kılo u beş lıra muhammen j 
kı) metli 25 kutu belko marka 
ıellozıt muhtelır renkte bo,> a 
Galata Mumhane Cadde f 50 
numaralı magaza önünde 5 1.953 
pazartesi gunü saal 11-12 de 

TRAKTÖRLER )ÇiN. 
'EN~MÜKEMMEL CASTIK 

' GOoOYEAR';;:,""" SUR~GRIP "'T;'k~i .. dünyanın 
her bir tarafındaki çiftçilerin en büyuk dostudur. Çünkü 
bu lôstik ıroktorlerde çe«me kuvvet ini arttırmak dü· 
ıuncesıle imal olunan bır ISstlkdir. Merkezi açık bulu· 
nan bu lôstikte tabandaki her dilim müstakil vazife 
gerecek bır ıekilde imal olunmu,tur. Her dilim ayrıca 
toprağı ısırır. GOOOYEAR'ın SURE· GRiP Traktör lös-
tiklerini kullanınca trakıörünüzün kuvveıinın arttığını 
görecek" ve çiftçılerin ne için GOOOYEAR lastiğini ter· 
cıh ettıklerinin sebebini anloyocaluınız.~ - -

bırınci artıı ması yapılarak en .lıtl•••••••DB:Di::E~:i!llm••ıiil::::ı:::::li:::;:::E::llım:::1m~~----llİll••llh 
yüksek teklifte bulunana satıla· 
caktır. Teklır edilen bedel mu
hammen kıymetin "" 75 ini bul 
matlığı lakdırde ikınci arttırma-
ı 7.1 1953 gunıi aynı yer sa· 

ııtte yapılarak teklif ed n be· 
del satış masrafını tecavüL et
mek şartiyle en yüksek teklifte 
bulunana satılacaktır. Tellalı.} e 
alıcı)a aittir. Alıcılann bu gün 
\'e aatlcrde satış mahallinde ) a 
P lacak muza)ede)e iştmıkleri 
illin olunur. (20196) 

ı,vıçıu SAAT SAWAYİ111111 
Elf VÜK.Sf:K KAL.İTUI 

OYUNCAK MI 
ALACAKSINIZ? 

il 1 
----.~!!.mBm•-... ----9!!"'!'9' ________ ,,,.. __________ mll ________ __ 

Sayın Müşterilerimizin Naza r1 Dikkatine 
1953 yılı isin sıraya konulmuş bulunan belgelere ait çimento ordinolarının 

aşağıda gösterilen tarihlerden itibaren verilmesine başlanılacaktır. 

Bu itibarla belge sahiplerinin inşaat ruhsat tezkereleri ve çimento bedclle

rile birlikte aşağıda sıra numaraları gösterilen belgelerin mürettep günle

rinde Şirketimizin Galata Agopyan han Kat 3 deki bürosuna müracaat 

etmelerini ehemmiyetle rica ederiz. 

Belge sıra No. su 

1 - 250 
251 500 
501 - 750 
751 - 1000 

1001 den sonrakiler 

Müracaat tarihleri 

2 1 1953 Cuma 

7 1 1953 Çarşamba 

14 1/ 1953 > 

21 1 1953 
28 1 1953 > 

K1lRT1IL Çl1llEJ\1TO '1.,ABllll(ı\Sl 

.. 
~ 
P.! 

~ 
~ 

k f T A P 
SARAYINDA ,- YEŞILKOY -, 1 

ÇIN Yedikule iplik Fabrikası T.A.$. den 1\ ~ 
Tezyıdi sermaye muıacaati Ekonomı \e Tıcaret Ba· ı ~ Yeni açılan reyondaki 

UCUZLUGU 
Bır defa "'O unuz. 
Mıkhil Cad. No. 62 -r --
VATAN 

tı.A~ FIYATLARI 
Baslık m:ıktu 

2 ncJ \C 3 üncu 
sa)fa santımı 

4 Onca • 
ille sayfası • 

Mahkeme, ıcra. tapu 
nntP.r ılAnl:ın cııntıml 

1 LAN 

~.-

12 9 1952 tarıh 'e 42513 Xo. lı 
beyanname)e ait tasdıklı mal fa 
tura~ı zayi olduğundan )enı ını 
ılacal:ımdan cskısının hukmu 
)'Oktur. 

11. Gl:.:\I:L 

Otel ve GAZiNOSU 
1 

'ı ılba ı gece ı ıc;ın masaları 
nızı şımdiden temın etmenıu 

kanlığınea tasdık edilmiştir. Bakı)c taahhütlerin, salın hıs ~ 
sedarlarca büromuza yatınimasını rica ederiz. P.! 

hatırlatır. 
Pcr embe geceleri eğlence· 

lcrl de\am etmektedir. 
Universite Rektörlüğünden: 

~ 
i!l 

~ 

Not· Sakin bir yer olan CI· 1953 şubatının ılk haftasında l apılacak ) :ıbancı dıl ımtıhan· i!: 
N \R'da ogle "\e ak anı le· !a rına giıecck öğrencıleıın imtıhan harçlarını ocak ayının ılk ~ 

mekle;~nı lt'rcih edıniz. 1 hafta ı ıçındc yatır:ırak alac.ıklaı ı makbuzlarla Fakultelcrine 'P.. 
ı el: 18 - • ka>dedılmelcı i lüzumu b ldirıhr. (19983) ~ 

'et 

,_
0 ° K T 

0 n-,
1
,.. Matbaa Makinesi Alınacak im\ ~ 

Raif Ferit Bit r:llcrindc musıamel veya ga)ri mü lamel ınaLba:ı nıa· 
k nelen olanlaı ın makınelcrının e\safı ılc fı) atlarını a,a· 

\'ttcm '"' nahilJ lhstalılı gıdakı adre:ıe bıldı. melcrı rıca olunur 
ları l\lulchasmı I' İS:\l.\11, Jlı\Kl\I 1\0Ç 

Muayenehane Besıktaş Radyo ,.e Elektrık 

Tramrny ead. Emniyet San 

1 
tlı;;ı 'ıınında o t.l. l'tl: 
84395. Mua}cnc 17·19 5. Ev 
\ ali Konağı Cad. No. 33 
Ba~aran Ap Kat 1 felefon• 
"Jı';tl4 --------

VF.ZIRKOPRl' 

lmtl~u sahibi: S INAN KORLE 
Bu ı;ayıdı yaıı tslennl rnıco ldart: edrn mes'ul mudur: 

11rnı.in \ 'El\E R 
(\Al.\~) Ga7Plerlllk \r l\l~tbaacılık r. ,.\, s. - İstanbul 

\ ' A T A N l\I A T n .\ A S 1 

4 ILA 12 LAMIALl 12 TiPTE 

FtVKALADE C 1 HAZLA 

IAŞTA GElMEKTEDIR 

P•ril Sergisi Biriocilik 
Mdaly•n RETTER LiMiTED 

- - ..<; 
Bot. di,, odole. ılnir, •omotiımo oğrı-
lorını tukin •der. • • Grip ve "ule batlangıc111do bıt çok 
fenal ıkları onler 

• Sürotle hoımolur. derhal fesiri11i goıterit 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen 
Kıtaat İlônları 

2000 kılo tahin hel\a ı açık cksıltmc ile 4.1.W.53 gunü sa· 
•at 11 de Topkapı Da\utpaşa As. Sa. Al Ko. da satın alına
caktır. Tutarı 3200 lıra, geı;ıcı tcmınatı 240 lıradır. Şartname-
si Ko. da görülür. ( 1687-19538> 

* A~ağıda cins ve nılkdarı yazılı ) i)ecek maddeleri kapalı 
zarfla 15 1.1953 perşembe saat 11 de Ankara ;\t S. B. I :\o. lı 

Sa. Al. Ko. da atın alınacaktır. ~artname i Ko. da ,.e öğle
dt'n ev~eı ist. ı,,._ A. ilfın kısıııında gorulür. Teklif mektupla 
ıının ıha le saatinden bir sa al e\\ elıne kadar koınısyona vcrıl· 
mesi. 

Cin 1 

:Makarna 
Şchrı>e 

:'\lil..rları 

l'nıf 

fi() 
..~ 

-J 

l'i~ alı 

Kuruş 

65 
65 

ı·uıarı 1"enıinatı 

Lira Lira 

39 000 2925-
16.250 1218 75 

4143.W 
<4880-2011U 

=---u AK PO T Si 
ıle Amerıkadan gelen. 

.. 
NADiDE ~ 

Her Kad1n Kalbini Fetheder. 

DARVO . 
iif. 

Marmara Han Kat 3 Galata 
Tel: 40328 Telqraf: ALFUBEL 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden • 
1 - Enstıtu 'C cnslıtu~c bağlı binalarda a!;ık eksiltme sureti)' 

le onarım yaptırılacaktır. 
2 - Keşif bedcli 14885 lira 87 kuruş olup, ge!;İcİ güven ak• 

!;ası 1116 lıra 44 kmuştur. 
3 - Şartnamesi Gazi Etııtim Enstitüsiınde her gıin görUlebilıf· 
4 - İsteklilerin hıı işleri yaptıklaı ına daır Bayııııl ırlık Bakan• 

lığınd:ın aldıkları belgelerim gdstermcleri ~:ı tıır. 
5 - İhale i 29. 12 1952 pazartesı gunu saat 15.00 de Ankara O

kullar Saymanlığında komısyonra yapılacaktır. 
6 - İsteklılerin a.> nı sun 'c saatle gcçıci suvC'n akcası \D 

belgeleri ıle komısyonda hazır bulunmaları ııan olunur. 
<l9jOZ> 

IAK 
l•l•"bul. Telıt•kele 91 .. .., r11ıu l<'l/Çurr1111 •t• "f'l•Ot S~rt•N,. 

~·11ruoo·ı rı81tıTLU'IN fOO AO(/)I DE' Y,ılı\~ 

İstanbul Belediyesinden : 
Yılbaşı münasebetiyle yalnız !Uks Ye birinci sır;ıf muesse· 

selcrden en az bes kışilik müzık he) 'etı de bulundurmak şar 
tiyle, heı giınkli programın fe\ kinde eğlence tertip ettığini BB 
tediye Başkanlığına bir dilekçe ile bildiren ıçkıll lokantalar· 
da yılbaşı gecesi için aşağıda maddeler h:ılindc :,azılı oluP 
Daimi Komisyon kararı ile kabul "e tasdık cdılen şarUar dai· 
resinde tarife tatbik edilecc:ı::i i!gılılerc \ c sayın halkıı ilan 
olunur. 

l - Yılbaşı gece::.i hususi tablodot. Cl\Ienu) fıyatları lukS 
sınırJarda (850) \e birinci sınınarda C500) kuruştur. 

2 - Yemek yiyenler başka bir konsomasyon yapmaya mec
bur edilmeyecektir. 

3 - Yemek yiyenler mutlaka içki içmeye mC'cbur tutulma· 
yacak ve yemekle bcr:ıbcr ıçki H' diğer konsomasyon a!ıın· 
lardan hergünkli normal tarıfedC'n fazla para alınmayac:ıktır. 

4 - Yemek yiyenlerin içeceği kahve ,.e emsalı için her· 
gunkü normal tarife tatbik olunac. ktır. 

5 - ltakı, bıra. şarap \ 'C cmsalı me rubatın esa tarifede 
kavıtlı çalgılı, rcvulıi ve \aryctelı zamanlardakı fıyatlarına 
'Ö 30 zam vapılacaktır. 

6 - Alakart ,>emekleıle. mezeler esas atrıfcdckı hergunkU 
fıyatlarla satılacaktır. 

7 - U:ışka hiçbır kon oınasyon olmayıp yalnız kalwc, çaY: 
limonata ''C emsali me rubat alan müştC'rılerın ödeyeceklcrı 
nııkclar Jıiks sınıflarda (200) bırıncı sınıflarda (150) kuruştur. 

R - ikinci ve fiçüııcü ~ınıf içkllı lok:ıntal:ırda hıç bir dC· 
i!işiklık olm~ ıp hergünku fi;ı at tarıfclcrı tat bık olunacaktır. 

n - ~tasa, duhulıyc. kmer parası veya clığcr luçbır nam 'iC 

surC't!e halktan para alınınavaraktır. 
10 - Kotyon mecburi dcğılclır. Gardrop iiçn de muteamıl 

paradan fazla par:ı alınmayacaktır. 
11 - Mlisterilc:r, yapacakları herhangi bir 5ikayett' esas tcŞ 

kil erlcc~k olan hesap puslalaı ını ic:ıbınd.ı ıbraz etmt'k uzeıe 
yıınlıınnda alakoyabilereklerdir. 

!::! - Vapılac:ık sıkftvetlcr Bcleclı~ ece te bıt crlılecektır 
13 - Üc; mı ha olnr:ık ic;kıli lnkantıı \c nazinolarda hazır· 

lan:ıcak olan (Menli) (Konsomas"\on. "' 30 z mlı içkı) h~at· 
lıırını ihtha ederek olan t:ırıfolcr Ilelerlı)e lklısat Mildur!U· 
ğünce tasdık edilecektir • <Zoıo:n 

Kovan T A.S idare Meclisinden: 
Tamamı taahhüt ) uzde elli 1 ödenmiş hı. c senetlerı· 

ınizin bakiye ) lmlc ellısinııı odennıe ıııc karar 'crılmış 
ve ke.}fi)et 25 ka ım 19S2 tarıhlı \ at:ın 'e Akşam gazc 
teleriylc ilfın r.dılmışti. Bu~iınc kadar orlC'me:en hissedar· 
!arın işbu ilan tarihinden itıb:ıren ) ırmı gün zarfında r.:ı 
lala Tünel Cadde ı 15 nunıaı ada Şirkel Merkczıne odeme 
lerı ilan ve rır~ olıınıır 

USTA ALINACAK 
As. ıflerde çalıştırılmak ilırre imtihanla bir usta ışe alı· 

nacaktır. Ustanın kamacı ışlcrınde ı;alışmış olma51 lfö:ımdır. 
'ı.'e\miye•ı ıo lıradır. Talıplerın 6 or:ık 11J53 alı saat 14 d 
Ho~ere 67 No. lı .As. Stı. Al. Ko. na muracaatl:ırı 

<4813-ZOOU.) 


