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D.P. lilere dedi ki: «Muhalif ve 
uçurumlar 

muvafık vatandaşlar 

yaratmamalıdırlar» tenkidlerini yaparken 
tarih C.B.P. Were dedi ki: «Eski devri bırakalım, o 

olmuştur. Bugün yeni bir C. D.P. karşımızdadır» 
!Baıbakan Adnan Menderes h mlr D. P. kongresinde. Solunda 
oturan İımi r C. H. P. 11 idare kurulu ba,kan ı Adalan'dır 

lzmir D.P. kongresi 
tartışmalı oldu Baıhakan \duan Mender., tı 

mir hiıJ..O.mrt konağı balko. 
nunrlan, halka hitaben bir nutuk 
p;(~~. lrdi. nunkü gazetelerde ba,.

1 Jı('a J..ı~ınıları nr'iredilen nutkun • • • 
h:ıriı ;~; ,,_rı ıarılır: 11irinc1,1 Foto muhabırlerı hırpalandı . Seçım sonunda 
li<>nın'n ı·ok nıulrdit olma.ı, O I t fd I 5 D .. d t fd I 
lkinti'i nıuhalrfrle rJ uulılma. nursa ara ar arı , un ar ara ar arı 
••dır. dört üyelik kazandılar 

na balan nutkunda halı..ikalen 
('ok ınutedil l-l' ölçıilu bir lisan· 
la J..onuttnnı .. tur. IJtikUmetin tr. İzmir 28 - Demokrat Parli ı vermek mecburiyetinde kaldı. 
r:la.lııulan. hir ~· ok i,ıerin ba~:ı· lrnıir il konarc::ıine bu sabah sa Delegeler birbirlerine ayakta 
rıldıgından. buna rağnH~n de de- at 10.00 da devam oJundu. Sa· hücum ediyorlardı. Bu arada İs
moS..ra'.f.imiıi idral hadlere götUr. bahki oturun1 oldukça sakin geç- tanbul ı:aıetelcrini temsilen İz
nırk İ("İn 1;alı~nıa)a bir an ara ti. Delegeler rapor h.akkında mire ı:clen !oto muhabiri dele
' trilıni~ rrrgincll'n bah'iettikten tenkitlerini tamamladılar. Öğle- geler tarafından hırpalandı. Or
.,0nril , 3 ,i,·('ti claiına frna, nıeın- den sonra toplantl.,)Oa -ti.nirli b~r talık sükün bulunca Beledbc 

hara içinde dc\·am edildi. 11 başkanı Rauf Onur~aı t~krar 

• D. p. İ%Htiı· •• C.H.P.Koııak 

Koııgı•esiııde Koııgresiııde 
il"'"'°" llııJıabirı ınüdı" 

İzmir. 28 - İzmir D. P. kon. 
gre.sinde Bayındırlık Bakanı Ke
mal Ztytinotlundan aonra kürsü· 
·'·e gelen Başbakan Adnan ?tlcn
derC's ı;ı:reenin bu grç saatinde 
konuşurken dinleyicilrri yorma
mak için sözlerini fazla uzatmı· 
)'3Côğını belirtcrC'k söıe başladı 
\C evvC'la kongrenin hayırlı ve 
mfibarek 0Jn1asın1 temenni etlik 
tt>n sonra şöl·le deran1 etti: 

,,_ Kon;::renin tarı1 crrryanı 
belki iizücü olmuştur. Dı..in sert 
tartışmalar oldu. Gösterilrn şid 
det tezahilrüne hiç 5t'bep :ı•oktu . 
F.~er muay·yen hir lj~trnin ka-
1anma~1 parti itinde bir zafer 
i.~r· rnuza!fC'r olanın magllıp et. 
l i klerinı müttefıklcri haline ge-

( 1.1',·amı, Sa: 7 Sü: 1 de) 

llu•ıui JluJıcıfllrirrtlıdm 

İzmir, 28 - Ba~bakan Adnaıa. 
~lendere>in İzmirde dün vıUyet 
balkonundan partili parti~u: va· 
tandaşlara yaptıgı uzlaştırıcı ko
nuşma ve muhalefeti işbirliğine 
daveti bugün Hk müsbcl netice-
5ini Yerdi. Konak Cumhuri
)'Ol Halk Parti•i ilçe kongre.!· 
nın davetini kabul eden Ba§ba
kan saat 14.30 da kongreye gitli. 
llalk Partililerin co~kun tczahti. 
ratı ile kar~ılanan ltenderese 
kongre baıkanı Lebib Yurdoğlu 
baıbakamn ilk defa hır Cumhu. 
riyet Halk Partui kongre,inde 
hazır bulunarak partililerarası 
münasebetlerde ~:eni bir çığır 
açtığını 5(:ıyliyerek kt'ndısine f P· 

srkktir etti. Bundan sanra eski 
lzmir belediye b~kanı 1-lulı.i ı 

(Devamı, Sa: 7 Su: 4 de) ~::;~~:1::~!~~;1r .. ~~:~'L i~ı~i~.g;~ idare kurulu namına Orhan kürsüye gC'ldi. İthan1ları b~r b!r Başbakan Adnan l\lendercsirı ev\tlki gün 1ııııirclc yaptığı konu'jmayı dinliJtn halk 
t"nada,amimibirli~anlaşus~- Suancr, Enrer Dündu Başar ceraplandı~ı . Bu sırada kon·~-~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l"rı· ~o'. leıni tir: tenkidlcre ,.e belediyeyi yol- grcye başbakan Adnan :a.r<'nde· J k • b 1 
• suzluklarla ilham eden Ad· resin goli;i büyük bir tezabUrı · G •• ı ' • • V • • 8 

... ı-ııırle ,uı haladan ari oldu. u e 1 1 r 1g1 1ç1 n nan Düvenciye ~iddcUi cc\·ap ta sebep oJdu • 
~muı trlıikkh;inclc değiliz. Fa- vcrdilel'. Bundan :sonra belediye Bundan son;·a rapor hakkında· r 
kat trl.ifi'i itnkanor;;ız bir hata iş. başkanı Rauf Onursal söze baş- ki konu ·m:ılar ı:;ona erdi. Bütce 
Jrt1ıgimi7 i tahmin flmi;yorum.• !ayınca hava büsbütün elektrik- · ı k 1 k k b 1 h k f h d d • 
\Jıııaıı :\trndrrr hata, a karı,; ı i Jrndi. Onursal .itham aluncıa bu· ~c~il~~.p~il~:\~t -~~~cı~~~erin ·a !I~. a re e e az 1r1 z e 1 
hırafııt nıuıtanıaha gö .. tennrdi· lunduğunu, bunlJröl birer !Ji;.·er bırs ı1.1ıkla bekledikleri seçime r 
JtİllflMt şıkarttçidir; hata lardan tevap rereceğini .öyledi. Bir kı 6eçildi. Bir bucuk 11aat ~ilren 
hfr J..ı,nıuıa kaı-~ı tarafın ı;;cbt"p ım d"trıelcr iddctle ltir;;;ı: ede ta~ni! hizipler tara!ından hrye. 
olıhı,ıu ıntita1aa,ıııdadıı·: '°t'k konu~mayı kesmeic t'J l ıs- tanla takip c-dildi. 

llakikı drınokra i dr\ıi nr ~İr· tılar . Bu durum kar~ısında Xeticrde R:ıuf Onur~aı grupu 
ll;ktrn sonra i-.lrriu birdtnbire Ethem ~ıendt'rl!s cPl ~C'\"e ara (De\'am ı , Sa: 7 Sü: 3 dl') 
tliirrlnır i, hiç bir ak .. akhk oı . 1 
ttıaına'ı ınuınkun degildi. Bııg llo 
\apı1Jc:ak ~<'.'· aksakJık l arın me!- Istanhul telefon 
~~~r~~~ .. :·~~~~la~,ı~~=~~~~İ şebekesi denış· liyor 
ttınııı rlnırk olnıalıdır. Bu be. @t 
drf~ ,arnıak ı~·in daha anla)· ı 1L 

ııartk•t rtnıok, haıt• muayYcn 1 Yeni alınacak tesisat, telefon imkfinlarını üc 
me~rıeırrdl" ı>artılrr ar~Lnda ı,._ • • • • ~ 
biıli•i >avnrnk ıroı• eder. l:nul. mıslıne çıkaracak ve lstanbulda bır mı/yandan 
ın•m•tıdır ki tam birlik halinde fazla aboneye otomatik telefon temin edilecek 
olnıoınıır. lc11ını g"t'lcn noktalarda 
hile arada hir takını iJıUJ;iflar 
mr\('Uthır. Bunlara bir an e\vel 
nih:ı)rt \t'rmrk JJ.ıırudır. 

J.11ada.ltd. p,.,,, 
:\"eYyork, 28 - 1stanbulu dün kurmak hu~usunda sarfetliği gay 

~·anın en nıodern telefon şebeke retler nıeyanında büyük bir adım 
!erinden biriyle teçhiz edecek o olan bu proje 4 milyon dolard•n 

B.ı haı,an hu ınunasC'betle mu. lan yeni bir otomatik telefon te- (aılaya malolacaktır. 
hillfft'le t'l uıatıyor: tı ll c. ~isatının Türkiye Posta, TclgraC \?eni tesisat, hilen mevcut bu 

moJ..rasiııin tt'1'.r111nnih11ıde mu· ve Telefon İdaresi tarafından si lunan trlefon münakale lmkAn
hatrrrtin ele 'aziresi bulundu. pariş edildiği bugün öğrenilıniş larını üç misline çıkaracak ıre 
ı:--unu. hatta ,azi(r~jnin iklidaı·ı lir. i'ltanbulun bir ınilyondan !azla 
mu\a(fal.. kılnıak olduğunu k•- Bütün bu tesi~at, ~C\V \~ork s.lkinine, geliştirıJnliş olan kul· 
bul rlntrk ıaıını grlir. Elbirligi taki international TeJephonc and lanrna ve bakım kola)·lığı ile t<t 1 

ile nc-ınokra.,i 3olunda daha ile· TeJegraph Corporation'ın Pariste mamen bir otomatik telefon -'İ-i
ri nırrhalrlcre 'armagı temin ki kolu olan Le ?\tateriel Telepho leminden istifade imkanını Ye
rtmc-nıiı ıaıınıdır. Onların iı'a. nique tarafından teınin edile· reccktir. 

C.H.P. Genel Sekreteri, Kütahya 
iktidar ve muhalefetin birbirini 

C. H. P. il kongresinde 
tamamladığını söyledi 

(Utıf1ıd M•ı "' ·r• ıdt ,J 1 koymuşlar 'P :;ay,;ı duruşunda ' her tarafııLia et Un ~rttikçe klt\' 
Kütahya 28 - C. J{. P . kon· bulunn1uşlardır. 1 v c: tlrndi ,ı.üni. yan~ ı;ı:cnç unsurla· 

gresinde hazır bulunmak üzere Kon •renin birinci .ot_urumu rın katılm a:si lc hır kal ctaha kuv 
Ankaradan bu s:tbahki motörlti. I Ogleden önce ) apılnıı ~, tkınci o- vrt buldugıınu ht•lirlmi:;;tir. Yeni 
trenle Esk.işehire gelen Genel tı1 ruma da saat 1.t de dc\·am e- iktidarın daha ilk hüklımct be· 
Sekreter Kasım Gülek Eskiı::chir dilmiş \"C Başkan adına Çelıkog yannamrsile C.lI.P. ııin bütün 
istasyonunda kalabalık partililer lu ilk bözü Kasım Güleg:e vermiş hizmetlerini inkar ve bütün bir 
tara(ından karşılanmıştır. tir. Genel Sekreter kongrenin de\·ri .kötüleme yoluna girdi~ini 1 

Genel Sekreter \ ' C beraberin- öneminden, Cumhuriyet IIalk bclirlC'n , .e sık 51k alkışlanan 
dekiler kongre binasına girme- Partisinin iktidarda YC muhale- hat ip, /'ı.dnan r.trndcresin son· 
den hükOmet konağı önünde bu ~ [C'ltC millrlc hizmetlerinden bah basın toplantısından b<>hisle :l'öy 
tunan Atatürk büstüne telenk setn1iş, lfalk Partisinin yurdun ıc dC'nıi~tir: 

Türk askeri 
Belgrad'dan 

heyeti 
yrıldı 

Tunaboylu dedi ki: «Dünyanın bir mühim 
bölgesinde, Türk, Yunan ve Yugoslav or
dularının barışı koruyacaklarından eminim» 

A.uooiat•ıl Prtı• 

•- Dl•mokrat Parti Genel Ba~ 
kant ('ok sükünetle konuştu ve 
mülAyim bir hava intihal uyan· 
dırdı. Bunları memnunlukla kar 
şıladık. Yalnıı bu ~lende.es da 
ha t'\""·rl de, türlü vesilelerle 
bö)le konuşmuştu. f"akat bu.ıfa. 
rın yaratlı{.n l-umuşaklık ön1tir· 
süı olmu~tu. Son konu$ma Türk 
basınının Jıuıurunda olduğu için 
bunun verimli olmasını umuyo-

(Dcumı, Sa: 7 Sü: 3 de) 

nın<1 in .. ıfına ,atanse, crliğine cek Ye son model otomatik tele- Türkiycnin ~ehir harici bölse· Bclgrad 28 - Bir tecavüze 
hitaı~ rdiyorunı. ileri l C mükem- (onlar için 40.000 aboneyi ihtiva terde uzun mesafe konuşmal:ırı- karsl Türk - Yunan ve Yugos. 
mrl drnıokrasi)i uniştcreb.en el· C?decektir. nı ınümkün kılmaya matur pla- lav ittifakının ~eliseceginc dair 
dr rdrliın, Bu. ntü')tCrt'k esrı·ıe. Gö.nderilecek olan teçhizat bü· nı muvacehesinde İstanbulda bu beslenmekle olan kar~ılıklı inan 
rinıir. ohun. Buna h:ihl \akit tün lstanbul bOlgesindeki mer- tunan otomatik olınayan 13.000 cın ifade edilmesine \'esile tcş
\:ardır. B(I) Tr bir geli~ın e netice. kezlerc yerleştirilecektir, ıbonelik tesisat sökülerek mcm· kil eden Türk ve Yugoslav as
fiiindr. m;1ıinin ç<lbuk unu tu lnta· Türki~·enin memleket çapında tekelin iç bölgelerinde yeniden kert şahsiyetleri arasındaki ka· 
11 , e !<ıllinmr~.i nnıkaddcrdlr. eli- ·bir telekomünikasyon sist~ıni < Dm:a ıııı , Sa: 7 Sü: 3 de) deh teatisini müteakip Türk as-

~~:.....:...:::.:::.:.::.:.:.::..:.:.:._~...:....~~~~...:....~:.....:..:::...::...:....:.....:..~~~~~~.:._~~ 

keri boyell bugün Türkiycye mü 
tevcccihen Yugoıslavyadan ayrıl· 
mışlır. Türk askeri heyeti bu· 
rada sekiı gün kalmış ve Yu· 
goslav askeri lide1·leriyle bir as
keri itLilak hakkında görüşme. 
ler yapmı~lar ve siliı.bh ku\'-vel-

Pı·of. Keı•i11ı 

Eı•i11ı vefat 
Etti 

lerl tefüş etmişlerdir. i t;ıııbul ünıverutesı Fen Fa. 
Türk askcrl oı:;ahsiyellrrl dün· kiıllc~i ınatematik enstitüsü di-

ıor.llaşhakaııın hu &öıl~ri_nin, y eııi 11ıa••i1ı 
bıfrnlrkrtin kalkınmaıc;ını ıstıyeu el 
hrr ,atancla ı n kalbinde büyük 
aki lrr :oıapacağ ı -şü phesizdir. 
:\tenılt'kct. bugti.ıı iç ,.e dış bir 
takını, mulıinı nıeseleler karşl
l'iındadır. İçeride irtica baş kal. 
clirmak h.ti)or. dışarıda sulbü .-- • 
korıınıal ga~ e!!>ile )Cni 'e m~h!m 
c:öriı .. ıneler \apılı)'or. Bu mubım 
,a1h rt J..arsııtında iktidarla mu· 
h .tl~fet. srn ·ben ka,·gası ile me$· 
gul olat'ak '.\erde ~l birliği. ile Çil· 

hşır"a çok nıühiın ye \ Crimli ne. 
ticclrr rlclc rdilrcrği muhatk.ak
br. Hunun .,trl'fini iktidarla mU· 
halrfrl birlikle paı laıacakt.r. 

Ba')l~il~a.n~n, 01uhalefetle i~blr· 

akşam l:'ugoslav 1;enelkurmay rektorli 'e fakül lenin eski de
ikincl basK:anı albay Peko Dap- kanlarından Ordinaryüs pro!e. 
ceviein şereflerine verdi~i ziya- sör Dr. Kerim Erim dün akşam 
fette bulunmuşlardır. Hareket. \'efat elmillir. 
!eri arifesinde Türk misafirle· Mirliva Arıt paşanın oğlıı 
rinin §erefine kadehini kaldıran olan profebör Kerim Erim 1894 
albay Dapc.C\'İÇ ıu hitobrde bu· le İstanbulda doğmuştur. Yük· 
Iunmuştur: ı sek mühendis n1cktebinde talı· 

e.Türkiye • Yunanistan ve Yu· silini ikmal etlikten sonra Al· 
. ~~·~);\;:;~%~! goslavya arasında karşılıklı bir rnanyada Bertin ünivenıitcsinde 
~ işbirliği yapılma~ını icap ettiren matematik doktorasını yapını~ 

<Oe.amı, Sa: 7 Sü: 3 de) !De"3mı, Sa: 7 Sü: 3 de) 

....;;;..:....;:;:,; ı r " 
IJ%akıloğııdaıı lınkikntle,. 

ve ııınsallaı• 
Yazan: ALTEMUR KILIÇ 

Kerede ve Japonyada altı ay kadar kaldıktan sonra 
~:uı'da dönen arkadaşımız Alternur Kıhç11n hazırla
dığı çok enteresan bir yazı Sl!risini yakında ncş:ret
ıneye başlıyacagız. Koredcki •garip lıarp. ten, Ko
relilerin \•e Japonların hayatlarından, Uz.ak-Doğuda 
ralitlanan türlü tiplerden ve daha birçok a!ika te
kiri mevzulardan babsedl•n hu yazılara nıı;in • Uzak 
Dogudan Hakikatler \'O ııasallar• b~iığını koyduğu. 
nu Altemur Kılıç şôylc izah edi:;or: 

lıgı Jçın bu lı;adar açık ve 
samimi arıu gôslermtsinde SO"l 
:ı. ap ı lan basın konferansın ı n bil· 
, iJk lt'..,iri olduğu muhakkaktır. 
Ilükunıct bir ıanıanJar, yanlış 
tr11dnlrr ıırti<·e'\i olarak, basın ın 
f,u, ıık bir kı..,mını. bilhassa müs~ 
takil ba-.1111 adeta düşman tc· 
li1\..\..i edi\ordu. Bunun d oğru ol· 
m<tflı(ıtı a~ıa~ıldı \ l" ı\nkarada ilk 
tıa<ın toıılanhsı )·aıJihh. T1Jplanh 
huli.ıünetlf' basın arao;.ında tam 
bir anla nıa nu•\·tut o lab i lectğini 
ınr' dana çıkardı. l\luhaleretin 
h~llı ba .. tı gazrtrlerini trm il P• 

t1t'n ıı;ah:-.hetlerin toplantıdan 
ıonra , a1fhklan makalrler bunu 

Deniz 'kuvvetle ri mize yen i katılan •:\larmarİ!;•, • 'lorıl oğan • ,.e . 7'reric;• isimlerindek i 3 :ıt3yın 
gemisi dün saat 15 de Jiman ımı7.a geluıişJ erd ir. 1·eni ma3ia gemileri. Dohnabah~c önUnrlc dr· 
ın irli bulunan •Gayret • muhribinde yap ı l a n b'r törenle kar')ılanmı'$ 1 ard ır. Töı·ende1 Donanma 
Komutanı Tiımamirat Kemalettin Bozkurt, 1Jogaz 1\1üstahkem '.\tevki Komutan ı "i'üma miral Xu· 
ri Güncğt; Jlarp "'ilosu Komut~n ı Tuganıiral Tacrtti·ı Talayman, İ s ta nbu l Den iı .Komutanı 
fu;:amiral Zr 1·i Öıak, Denhı: Harp .\ kadtnıisi Komu tanı Tuğamira l J:'uat t:ıgörcn . Rau[ Or· 1 

• Uıa~~ Doı.ı!u, hakikat le masaiı;ı birb!rind"n tok güç 
a~rrıldı~ı hır atem... Or;ı.da ı:ördi.ıktcriml anlatırk~n 
hangisinin hakikat, J?angisinin masal olduğunu tas~ 
rih etmekten kurıuımak istedin1.• 

ÇOK YAKINDA VATAN 'DA 
4 .Dr\amı. sa: 7 :o;u: 8 dr> ha), ~iikrti Ok::.u ve Jiğer emekli amirallrr \e \ali mua\·Jni :ı.-ur buJunmuşlardır. 

Diinl.ü. toplantıda bulunan arabacılardan bazısı 

ıh-abacılar kongresi 
düıı yapıldı 

Arabacılar, yollardaki tıkanıklığı kendilerinin 
değil, hususi otomobillerle taksilerin 

yarattığını söylediler 
İstanbul Arabacılar ve Kara Ta j timinden ~onra idare htıretinJn. 

şıt Vasıtaları Dt'rneğinin yılhk faaliyet raporunun okunmuına 
umumi hryct toplantısı dün ~a- getilmiştir. 
at 9 da Şelıı.adebaşındaki Kızı. Geçen senelerdeki kongreleri 
lay salonunda yapılmıştır. takip edenlrr alışık olmidıkları 
Toplantının başlamasından bir sukUn~t 'e jntizam ka11ıs1nda 

hayli zaman önce salon tamamen hayretlerini gizlel·emiyorlardı. 
dolmuş oturacak )·er kalmadığı Faaliyet raporunun trnkidine 
gibi geçit yerleri de tamamen t1 geçildiği zaman toplantının umu 
kanmıştı. Birçok arabacı esnafı mumi ha\·ası dPrhal rlektriklen 
da dışarıda bekliyordu. di. Şehir ?ıleclisinin 50ll aldıgı; 

Kongre başkanlık dh·anının se C IJe\·amı, Sa:1 Sü: 2 de) 

- se,gilisi ıarson dh• kurumundan ~anına ,·anlmı,>Uıl'. 

- . ' . . ~~ '. --- ,; ~ -
# • 



1 V A T A N 

1 GONON YAZISI j 

LAİKL İK Beyaz peynir pahalılığı H AVA''"'fJ...ı/ «Kadırga» piyesini 
Tarafsız bir jüri 
inceledi 

Başbakanın t!;eçcnlerde • n· 
karada bir basın top· 

J antısı yap tıp;ı, bu toplantı. 
nın mulıali r çe,·re]('rcle dahl 
az çok nıü~alt aki,.lrr yarat
tığı \·e ,.on 1aman1arda Çf)k 
art mı1 ~örünen partilf"r 11ra
'i t ı; l y;ıc;i p;f"rtin1i i hir hay. 
il yumu attığı hf'pimhin ma
li.ım udu r. 

gon gUnlerde ,----- YAZAN : ) 
memleket ,a 

devlet tarafın. 
dan icbar edil

memesi ve ke
za !erdin di
ni veclbelorl-

VAZİYETİ~ 
devam ediyor ~:~eı::;;:~. a~a~~ ı Dı·. Sahir Eı·ıııaıı j 

bakanın basın Ceta llukuku Doçenti top 1 a ntısında ._ ______________ ..;.. ________ _.. 
Şehirde bilhassa gıda maddeleri fiatlarının yükseldiiti bir 

sırada beyaz peynire İstanbul bclediye~ince konulan azamt fiat 
narhı, ucuzluk temin edecek yel"de, yeni bir karaborsanın meyda
na gelmesini intaç ctmistir. Son "unlrrdp beyaz. peynir fiatları
nın alabildiğine _yiik::;r-lmesi üzerine belediyrnin durumla alAk:t· 
lanm:ı~ı neticesi rC'rilen bu az.ı nıi fiat kararı. belediye kontrol 
imk5.nlarının m::ıhrlutluıtu ve ti .. ari mekanizmanın dilediği ~r.
kilde piyasayı tanziın imkanına malik olmaması yilzünden bek· 
lenilen faydayı sa~lıyaınamıştır. BC'yaz peynir yine e·kisi gibi 
280 kuruşa kadar satılmakta, hem de tan1 yağlı ra·ırta mal 
hemen hen1cn hiç bulunmam3ktarlır. Alfıkalt çevreler, tek t..ı 
raCJı narh ile değil, fakat i tihsal bölgesinden milstrhlik rl'n" 
geçin~iye kadar blittin mekanizmanın tanzim! sayesinde gıda 
maddeleri Hatlarında bir litikrar temin edilebileceğini ileri 
sürmektedirler. 

Yeşil köy ;\leteoroloji Is-
tasyon ıı nun tahminler ine gö. 
re buıt"ün, şehrimiz , .e eh·a· 
rında ha\.·a açık ve sisli, on Şehir Tiyatrosu Edebi Heye

tince •vaka itibariyle İ stanbul 
halkının gö:ı:Unil ve ı:önltinU do· 
\'Uracak mahiyette bulunmarlıCı• 
lPri sUrülerek redrledilen hika 

yecl Krımal Bilhaşar'ın •Kadır
ga. arllı pi ·esi dün tarafsız bir 
edebiyat jürisi tararından ince· 
enmlştir. Rdık Halit, \ bmel 

Hamdi Tannınar, S1it Faik. Brrl 
ri Rahmi, İbrahim Hoyi, 8Phçet 
Neca!igil, Tunç Yalm•n. Oklay 
Akbal. Fikret Adil, Y•ıar Ke. 
mal, Azra Erhat, Tarık Bu~ra 
~rialct Cimco1 l-ll\1:'.lmt'ttin 
Bozok, Ne\'ZJt Üstün gibi ya'h 
ve .cenı; edebiyatçılarımızdan te
ŞP.kki.il eden jilrinin •\laya• gale 
rislnde ,yaptıfı bu toplantı so
nunda, umumiyetle eserin kuv. 

mevzuubahis edilen meseleler
den biri de, 1.iikliktir_ İtiraf 
etmek icabeder ki, Anayasamız 
da yer almış olmasına rağmen. 
bugün dahi !Aikllğin ne demek 
oldutu iyice aydınlanmış d,.. 
llildir. BAzılan Uikliği din duş 
mantığı ve ,·icdan hürriyetine 
aykırı bir pren~ip olarak kabul 
ettikleri halde, diğer bAzıları 
!Aikllğin asil bu manaya gele
miyeceğini, hatta hakiki vicdan 
hürriyetJnin ancİk JAikJik sa
yesinde temin olunabileceğini 
beyan etmektedirler. Bu karşı
Jıklı iddiaların ne dereceye 
kadar doğru olduklarını an
layabilmek için, Jaikli~in ne de 
mek olduğunu Ye ne dE'mek 
olmadı.tını tarif etmek, muh
tevasını \'e !ınırlarını iyice tes 
bit •imek ieahrder. hte biz 
de bu yazımızda bu meseleyi 
incelemeye ç-alışacatız. 

Ulklftin 
Tarifi 

L 1iklik, en açık bir tarzda. 
devletle din işlerinin ayrıl 

maoı ve devletin muhtelif dın 
ler muvacehesinde bitaraf bir 
durum alma!ı şeklinde tarif 
edilebilir. Pek umumt ve muğ
Uk olan bu tarifi tetkik eder
•ek, bunun iki cephe arzettiği
ni ,çörUrUz: 

Birine! cephe, devletin siya 
•I hattı hareketini Uyin eder. 
ken dlnt mUIAhaza \'e itikatları 
na2an itibara almama~ından, 
diğer bir tabirle dinin devlet 
i şlerine karıştırılmamasından i
barettir. İkinci cephe ise bu
nun tam aksi olup. devlt>tin di
ni itikat ve inanışlar rntı\·~ce
hesiode tam bir bitaraflık du
rumunu muhafaza etme~ı. hiç 
bir dini diğerine üo;tün telfı.kki 
erJememe.si, bir kelime ile din 
lşltrine devletin karışmaması 
şeklinde ifade olunabilir. De
mek oluyor ki, liiklik. dinin 
de\"lc-te, devletin dine karışma
ması, dinin siya:"'I nizama, dı:?v

letin de dini akide \'e inanış
lara müdahale t>tmemesl dl!
mektir. Bu tari1in mAna ve $il 
mulilnU kavrayabilmek için, 
her iki cephe üzerinde. misBl 
ler vermek :suretiyle, durmak 
lcabeder. 

Kanunl•rımııdakl 
Müenideler 

D inin devlet işlerine karışma 
ması için kanunlarımıza 

muhtelif hüküm ve müeyyide
l er konmuştur. Bunların ba
şında. -bundan önceki bir ya
zım11a mevzu teşkiJ etmiş o
]an- Ceza Kanunumuzun 163 
Uncil maddesi ı:elir. Filhakika 
bu maddeye göre, devletin iç
tlm•I ve)·a iktısadl veya siyaı;i 
\·eyı hukukt temel ni2amların1, 
kısmen dahi olsa dint esas ve 
inan~lara uydurmak maksadiy
le cemiyet tesisi \'e keza bu 
maksatla veya siyasi menfaat 
veya şahsi nti!uz temini gaye
~iyle din veya dini hi.-ıaiyatı A
let ederek prop~ganda yapıl 

ması suc sayılarak menedilm , 
bu ~uretle dinin devlet "1izam
larına temel te,.kll edebilmesi-

TEŞE K KüRJ 
Sevgili babamız HÜSNÜ CEY 

Ht;N'un vefatı dolayısiyle sre
rek cenazesine ve eve kadar ge
lerek, gerekse mektupla tA1iyede 
bulunan aile dostııırımıza. mat
buat mensuplarına ve arkadaş
larımıza ayrı ayrı teşekküre te
eesürUmüz mini olduğundan de
ğerıı gazeteni;:Jn ta\"assutunu ri
ca ederiz. 

Oğullan: Abdülkadi r Cey 
hun - Turhan Ceyhun. 

nin, siyasi menfaat temini iı;in 
dınin bir Alet olarak kullanıl
masının önüne geı;ilmek isten· 
mi~tir. 

Bu itibarla 163 üncü madde 
nln 1.iikJiğin zaruri bir netice
si olduğu. halU bu madde ile 
dinin devlet nizamlarına ka
rışması ve bu nizamları dini 
esaslara uydurması menedilme 
diğl takdirde, tam bir llikllğin 
mercudiyetinden bahsedilemiye 
cegi meydandadır. 
Jü.za imam. hatip, vlız, ra

hip, haham gibi dini re!sler, 
vazifelerini icra ederken hükO
met idaresini. devlet kanunJ3. 
rını ve hükO.met icraatın ı tak. 
bih ve teZ)·if etmekten mene
dilmişler \'e bu kabil fiiller ıuc 
sayılmıştır. Bunun gibi, !'iii .. U 
ı:ec•n şahı<ların dini reis ol
mak sıfatlarından istifade e
derek hükOmet idaresini, kil· 
nun, nizam ve emirleri, hiik(ı:. 
met dairelerinden birine ait o
lan vazife ve sallhiyetleri tak
bih ve tezyif etme!'=l ve hall~ı 
kınunlara ve hükOmet emirle
rini icraya ve memurun vazi
fesini ifaya karşı itaatsiıliCe 
teşvik ve tahrik etmeleri de 
cezalandırılmıştır. 

Ulkllk ve 
l edenl olklh 

y ine Uiklik mli!Ahazasiyledir 
ki, medeni nlk1hla evlen

diklerini evlenme kAğıtlarını 
ibraz etmek suretiyle isbat e
demiyen kimseleri dinl §Ckil
de evlendirmeyi Ceza Kanunu
muz suc saymış ve bu suretle 
cemiyetin nüvesini teşkil eden 
ailenin kurulusunda dinin dev
let işine karışması menedilmek 
istenmiştir: Devlet, Medrnl Ka
nunla sadece dini şekilde vu
kubulmuş olan evlenmeleri mu 
teber addotmediRi gibi, Ceza 
Kanunu ile de dini nikAh ya
panları, yaptıranları ve bu key 
!iyeli salAhiyetıi mercilere ha
ber vermlyen muhtarları ceza
landırmıştır. 

Misalleri çohltaeak değiliz: 
Göstermek istediğimiz cihe~ ıa 
ikilik prensibinin birinci cep
hesi muciblnce, dinin devlet iş 
lerinde rolü olmıyacağını, dev
let nizamının kurulmasında ve 
;şJeyişinde dini mill1hazalara 
Jer verilmlyeceğini ve ıayet 
laikliğe aykırı olarak dini mu 
11haıaları devlet !~!erinde M
kim kılmak maksadiyle bir ta
kım hareketlere girişilirse, bu 
hareketlerin suç sa)·ılıp ceza
landırılabileceklerini açıklamak 
tan ibaretti r. 
Ulkllğln ikinci 
Cephesi 

L Aikliğin ikinci cephesine ge-
lince, biraz evvel arzetti

ğimiz veçhile, bu bakımdan JA
iklik devletin muhtelif dinler 
muvacehe!inde bitaraf bir dU· 
rum takınıp hiç birini diğeri
ne üstün telakki etmemesi ve 
din işlerine müdahale eyleme
mesi &eklinde ifade olunabilir. 
Bu itibarla, bu ikinci cephe de, 
hakikatte, ikiye bölünerek mli
tal.1.a edilebilir: Bunlardan bi
rincisi devletin muhtelif dinler 
muvacehesinde tam bir taraf. 
~ızlıI:ı muhafaza edip, birini 
diğerine tercih etmemesi; ikin· 
cisi de devletin dini işlere mti· 
dahale eylememesidir. Şimdi 
bu tki esası aydınlatmaya çalısa 
hm. 

Muhtelif dinler karşısında 
devletin tam bir bitaraflık ha-

n i yerine ge-
tirmesine devletin m~ni 
olmamasıdır. Bu bakım-

dnn tetkik edildikte, bu~ün 
kil hukuk nizamımızın 13ikli{:in 
icaplarına uygun olrluğu si.iz gö 
türmez. bir hakikattir; Devletin 
hiç bir kanunu ferdi dini ve
cibelerini ifa etmeye 7.orlama
dığı gibi ,bu \'ecibelcri yerine 
getiı:mekten de onu alıkoyma~ 
maktadır. 

Ademi müdahalenin 
Diğer bir neticesi 

Aynı ademi müdahale pren. 
ıipinin diğer bir neticesi 

de, dinl refslr-rin intıbaına, din 
adamları•tn yetiştirilmelerine, 
din tedrisatına. dini mera!iim · 
l!'rin ve ibadetin sekil \'e Ji.s:ı· 
nına, nihayet din adamlarının 
giyiniş tarzlarına devletin k:l 
rı maması, bu bakımdan da di. 
ni işlere müdah:ıle etmemesi· 
dir. Derhal ilfı.,·e erlelim ki, hi
len memleketimiz bakımından 
!AikllCin en cok münakaıa e

_dilen cephesi de budur. 
Filhakika mevzuatımıza gö. 

re1 diğer büyük dinlere men· 
sup olan kimseler ruhani reis· 
Ierini tam bir serbesti içerisin. 
de ıeçmelç hakkını haiz olduk
ları halde. memleketin kahir 
ek~eriyetinl teşkil eden İslam 
diin ıalikleri bu haktan mah
rumdurlar. İslim dininin mem
leketimizdeki en büyük ruhant 
reisi, Başbakanlı~a merbut bir 
umum müdür olup, hükOmet 
tarafından tayin edilmektedir. 

Keza memlcketimizde devlet, 
imam - hatip mekteplerini ve 
İl~hiyat Fakültesini ac;mak su 
retiyle din adamı yetiştirmek 
işine miidahalc etmiştir. llal
buki memleketimizde yaşayan 
diğer din mcnsuplannın ken
di din adamlarını yetistirme
leri işine devlet müdahale et
memektedir. Bunun gibi devlet 
ilk okulda diltrr dinlC'rc men
f)Up olan çocukların dinlerini 

onlara öğrotmedi#i hnlde, '.!ils 
lüman çocuklara din dcrşi öğ
retmektedir. Nihayet yakın za· 
mana kadar mern1eketimlzde 
devlet, ezan1n Arapc;a okunma
sını menetmiş olduğu cibi, din 
adamlannın dini ,·azifelerf dt· 
§ında dini kisve giymelerini ha 
len dahi monetmektedir. 1;te 
bütün bu müdohnlelerin l~lk

Iiğe aykırı olclu~u ileri sürül· 
mekte ve lAiklik esasının tam 
olarak tatbik olunması talep O· 

Junmaktadır, 
lık bakışta bu mlital~a ve 

itirazların doğru olmadıklarını 
iddia etmenin esastan Ari ola
cağı zannedilebilirse de. bilha~
sa memlekctimi1.in içinde bu
lunduğu şartlar bakımından 
bunlara cevap vermenin imk~n 
dairesinde olduğu, biraz dil
şünüldüğü takdirde, anbıılır. 

Ut.kliğin 
Bir icabı 

F ilhakika, 11ikliğln lcabatın-
dan olan devletin din iş

lerine müdahale etmemesi prcn 
sibinin -yukarda ıikrettlği
miı- bir neticesi daha vardır 
ki, o da din adamlarının de\•. 
lct tarafından, herhangi bir se
brp ve bahane ile olursa olsun. 
hiç bir yardıma mazhar olama 
maları ve dc\·letin de hiç bir 
dinin din adamlarına herhan
gi bir menfa.at temin edememe
sinden ibarettir. Nitekim Fran 

(De>am ı , Sa: • Sü: 7 de) 

Adliye koridorunda 
Bırakılan çocuk 
Sarıyer l\lahkemesinde boşan

ma d.lvaları devanı edrn l\lahmut 
Çetin ve Lf')'lA isimlerindeki ka 
rı - koca, evvelki j?Ün yapıl<ın 

duruşmadan sonra 3 a~·lık co· 
cuklarını kabul etmiyertk birbir 
terinin üzerine atmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında Leyl.\

nın annesi Kıymet çocutu adli
ye koridoruna bırakmış ve hep
si birden oradan uzakla~mışlJr

dır. 

Hadise hakkında tahkikata baı 
lanmıştır, 

M illi Taleb e Birli~i Basın 

toplan tıs ı yapıyor 

Mili! Türk Talebe Birli~i. ya
rınki salı günU, sat 14 de L5lcli 
M. T. T. B. Çi~ek Pala• Lokalin
de bir ha5tn toplantı!'iı yaparak; 
İstanbul t'ni\'r.rsite~i bahçC'siııe 
dikilecek ,\tatürk lfeykrli ç:!lış 
maları, Birli~in .Ankara Teşkil~ 
tı. T. !it. T. Federaııyonu ile olan 
temaslar, hirli~in hukuki ve reti
mi dunımuna ait mahlmat vere~ 
rek rCk:trıumumiyeyi tenvir ede 
cekUr. 

r·------, 

Wi\'&W.~1 
Aktör Şadi'nJn 

ölümü 

11 yıl evvel bugün, 29 ara· 
lık 1911 de tanınmıı ko· 

metll sanatkirlarımızdan Şa· 
dl I-'jkret Karagöıoğlu öl· 
mU,til. fyJ bir aile (OCUğU 
otan Şadi, tah ilini Galata· 
s;ıraytla yapmı~, talebe iken 
Efendi Karagijz oyna· 
tırken babasının şahsi 

dostu olan l\tlnakyan E· 
fendinin temsillerine devam 
etmiştir. Arkadaşları ile 
hUSU!>.l bir tiyatro kUJI\P3ll• 
yası kurınu ş, 1908 '!\leşrull
yet inkı1;ihından fionra pro
fesyonr1 olarak sahneye 
çıkmı,tır. İhnlrrefik Ahınet 
• ·url ile tanıo;:tıktan Jionra O· 

nun pJyeslerlnd" başrolü OY· 
namı~. hu ıı;uretle alk ara
~ınlla büyük bir şühret ka· 
zanmıştır. •Ceza Kanunu• 
eserindl'ki Sebatı Efend i, 
.Srkldntl• deki Habib Nec· 
car rollt'rinl muvaffakiye tle 
ha.,armı!'jtır . • l ll11Jsel SA)'la• 
konıedi~intlrki Bican Efendi 
tipini o ka•lar kuvvrtle ya
şatmıştır ki, bir zamanlar 
kendisine &Iran Efendi adı 

bile vcrllmlıtlr. 
TtlLBENTCİ 

Düğün evinde 
Patlayan bomba 

• 

Maltepe Foyzullahpaşa cadtlo 
ı;indeki İbrahim Ko.-arın el·indc 
\'apılan dü~iın merae:imine sar. 
hoş bir halde gelen İ~mail Il:-ı 
sarı .tabancasını k~rlJ;lırırken t:ı 
banca ateş almış \'e İsmail ka
ı;ıerınrlan yaralanmıştır. 

İsmail hast:ıhaneye kaldırılmış 
tahkikata başlanmıştır. 

G id e ve koop e ratif çilik 

m e vzu lu konfe rans 

Tilrkiye Harst ve İçtimai Aras 
tırmalar Derneği tarafından ha
tırlanan \'e bu,5'ün Ticaret Od:ı!;ı 

&alonunda y:ıpılacak olan (Gide 
\."e Koooeratifçilik) _günil \'e~i. 
lesiyle İstanbul fTni\·ersitesi kii 
tUphane!ii tanınmış koopPrati[ri 
nin eserlerinden mUrekkrp bir 
ıergi aç-acaktır. 

Buglin, dornek başkanı Prof 
Orhan Tuna toplantının mahiye 
tini belirten bir konuşma yapa. 
rııktır. JTazırlanı:ın progran1 gl"re 
ğin<'e l'Ski lktısat pro[esörlrrin
drn Aynizade Jfasan Tah!'iin, 
Halk Hankası umum mildüril N'us 
ret l.:'1~iirrn, Remzi Saka, Koo~ 
ııeratif('ilik mevıııunda ınuhte

lif konfC'ran~lar l'rrf'crklf'r, 1k
tısat FakliJtP!;f talebelrri Gide'in 
hayat, csl'r ve prensiplerini an
lat;ıcaklardır. 

Son olarak, Prof. Z. F. Fınrlık 
oğlu Gide'in İsveç Kooperatif~ili 
ğine tesirini izah edecektir. 

Antalyada kauçuk 

fabrikas ı kuru acak 

Anloiya 28 (Husudl - An
talyarla bir kauçuk fabrikasının 
kurulması kararlasmı$hr, Ba~ba
ka.n Adnan ::\fendrres Tarım Bn
kanlığına bu hususta emir ver
miştir. 

ECZAHANELER 1 
+ AD.\l.\R - Till.,fikıda •ı Jiıı 

bt1ıde Hallı: F.rnnHI, 

+ n \l\lTIRf'ıY - !ıf•rk"~ l".rıanl!IR! * nr. tn \S - !>.·aıı llalll Et1ı 
'1HI ! OrtnkOJ"ı!f'. Ortı"lı:Ky Y.rı. Arnı • 

v11•l:: l5yd l!I r.. Dl•anho:;l11. Eca. Rflh•lr 
't"rk•:o: T.• ı. 
+ nF.YOr.r.u - ~hrk"r""· D1"1GJ 

hı '"fi t llklll Ter. Tatılra E· ı Oalıı· 
taı!ı, tııır'lc•• F.rı. &lalld• Ttalk ,., 
\1r· .,il F.~t R.uım;ı ıı ~·lıı.. ~terkn P'.rı. 

Hı~Jı. "'" n•..-rf!lı.lar E<'ı * r. rt~l'ıNH - Raht~kırııı!ıı.. nah· 
t'flkırı T.t'ı. Kilefıkbıurdı. 'hrll•t' 
E •· Al~·<lar1a. T8tkl;rı T.cI. Til!IYA 
•ıll~. "fPr' "~ "P:~ıanul. 

+ T:lt'P - T.1fırı~ulfııın F:rrıı.rıP•I 
+ "F",\TİJl -!3~'ııad~lı•~ında, Fa· 

llh E<'~ kıırııı ""mrllk!P r.ıı.nrtrolı!n Yrz 
\kıııırrıı!a. f:arım 1:<' anıııl: Y11dikule 
T.cıan1111I Tıntr T.•t. * "KAntKt"ıY 
n rnıın AT'ııl T.rı, 

+ t.e.::Kt'nAR 
nul. 

Ahmıdlr• Erzı 

* BEYKOZ 
.- n n bf't' 

•• AARiit:R - Hl!lr 

raları bulutl u geçecek: ha-
,.a sıcakJılında değlslk1i k ol· 
mı~·aca k, r ü1e:3rlar deği,tk -JOnlt'rdon hafif ola rak ese· i 
cektir. 

Dlin şehrimbde bava a~ık, 
drgi ik yonlerden orta kın·· 

lı ' ette r ü1 itrh geçrn i,, rl e· 
11i1leriml1dekl fırtına din-
nıiıo, günün ıırakhğl a1amt 

I· 13.7, a gari 4.7 l'lntiıra t 
olarak kayıl <dilmlşllr. -- -

1( iir ii ı, h:ıhıırlıır ., .. ., ... , llWN\111\11 

~ ~ ~ 

GEI.F;rrnE\ "I ORT.\ 
OKl"ILlli~ \ K \ RSE jvelli bir hikAyc va•lı taşıdığı, 
TF.\"7.t TORENİ basarılı bir tivatro piyesi olma· 

Gf'lcnl":ıevi orta okulu. birinci, sı lcin birı;ok kısaltm:tlar \'f' rle,C!lş 
k~naat döıı~nıi karntlerini ö-&ret 1 tirmelr-r y:tp·Jm;:ı~ı rrektiıti hıı. 
rıır-n. f\k11l - /\ile Birli~i ,.e n"r ll'-tınd:ı görüşbirli~ine Yarılmıs, 
•ı"k ~·önrtim kurıılıı üyr-terinin f;ık;ıt ti\'atro rdehi hr•:pfinin 
.'8.l'l.lO:J., pazar gUnH saat 10.30 ,·rrdi:i k:ır::trd:-ıki .ftt:ınhul hıl 
rla okul J.;nnfl'.'r<tns salonunda ve- kının ~ri7.ünii ve ,,.önllinli d,,vur
lilrre da ıtmıştır. m:ık • hlikmU ekseriyetle kabul 

P.11 torl~ntıy;ı okul korosunun ediJmemic;tir. 
ltt·klAl ve oknl m:lr larile b:ıc:- --o---
lnnmış ve o~ulıın a~ı· armoni~i M ille t Par tis i btanbu l 
orke:.tr.a ı tarafından bir k:ı(' par 
c;a (':ılındıktan sonra Pedtı. oil 
rcımh·f'fi ıımumt k~t!bi ?-1tinir 
Rs.sil Ö\•mrn tarafından (("ncuk 
tPrhfY('"İnin başlıca esasları) ko 
nıı-.ıı üzf"rindr- bir k'lnfrrani \'e
rllmls \'P hu konu ilfl il"ili t"r· 
hh·evt b!r film pöo;trrilrniıtir. 
r;ınrlan "-Onra karneler velilere 
•l:ıflıfılmtıı:lır. 
T ıt.T,r. 'fr.''"To:;;fr.f"'fJ Frtt 
B\Y\RI zlv\r.F.T ımECFK 

teşkilatının dün k ü 

top lantısı 

l\Iillet Parfic:i İl İd::ı.re Kurulu 
liyeleri Çat~lca ilçrJ.ine hatlı lla 
rfımkö.\·e girlerek, ~f. P. lladım 
kö\• huca'! ı nı açmışl ardır. 

navetlilı::."rin ve kalabalık hir 
halle kOfler.inin ha11r hulundıı.1!11 
mera~imde kurdrlevi İı::l:ınhul İl 
Raık:ı:n vekili Akif Sn~ukn~lıı 
k('•mi$, p<ırtililere ve mlitP,eh
hiııı heyPle başarılar dilemiştir. 

l\liiteakıben Dr. Caf"r Tayyar 
Kan kat •\'e Cevdrt Çctence söz 
al.rak memleketin 1( ,.e dış poll 
tikası hakkındaki görüşlerini te· 
barliz ettirmişlerdir. 

TiirJ.-ivp l'tlılli Talrıhp Fedrr:ı~

""ıı f t:ınbul trtkil~tın:ı ba Iı 
ile hirlik ve nn ~rkiz talrhf' rr.. 
miyrtinin hA~kaııları. tatrhE" htı.1< 
ı rı \'P r13v:ıları mevıuunrln B;:ıc;. 

tnık:ın ve hiiktımAt f'rkAnilr .eii 
rtisrı'"k li1rrf" dün ak•:ım'ki Pkıı· 
rrrıslr Ank:ır::ıya gitmi<ıtir. Ru

Son olnrak Zehra Hepanıl. A· 
ı::iin f"ııınhıırh:ııo;l<."?rıı tarafından 

nayasanın kelin1cJerinin dr.'1'il a 
kıhııl rdıl,.rPlrlrınlir. 
Oll"\N T'~l\('I.Tll~I T~• F.Bll sıl kendisinin değiştirilmo<i lü 
nııR...-r.f;i'JIV KO'iGRllS I zumuna işaretle, bu~UnkU '°~im 

l\f, T. T. R. Orm::ın Fakültrsi $İ."teminin aakatlı~ından, sağlam 
Df'rnr~inin yıllık Cfrnrl kurul hir seçime tıirmcnin ancak Se· 
torl~ntıo;ı 3 ocak 1Q~:l cıımartrp;I ('im Kanununun de~iştirllmet;iy. 
;:ilntl s:ıllt l·1 rlr SPJııadrhaıı:ınrf::ı le mUmkUn olacağından bah~et-
kl birlik mpıkeılnde yap ı lacak· miş \"e e;iddetle a l kıelanmış 
tır tır . 

nrl"T.ET R.\KA 'il Diğer taraftan dun Kadıköy Si 
AJ.AKı\'IT ŞEHRl~tlZDE nanağa Oea~ı, Be)·oğlu Asmalı. 

Devlf't Baka 111 tııu~mmer Ala.
1 
meı;cit; Zeytinburnu ıecekondu· 

knnt diln sah:ıhkl ek.!lpre~le EPh· l arının 2 ve 5 numaralı ocakla
rimİTe ~rlmiı-tir. Bak:ın sehrimiı rı, Çengt'lköy Ocağ ı ; Ka.ı;ımpa~a. 
~ıe "tılr kar glin kalarak, P.tık!inlık Hac ıhüsrev Oca~ının .senelik u 
la il~ili jc;.lrır rtrafınd:ı görllcıme- mumt heyet toplantılar ı yapılmış 
lrrdo h11lıırı;ır:ıkfır tır. C 
P\l\K.\T, Oi°"KKANINA 
r.h'J'N Tı\KSİ 

Galat:ırl~n g"rmrktr filan KA 
zım Gökkavn JdarcJindPki 20fl5 
nlaknlı t'l<si Fnllnin bakkal dük
k5nın:ı ~lr"rrk vitrin r::ımlarırıı 
kırmıştır. ~(lir v,ıkt1lanmış, tah 
1.-ikıtı haıı:l.ııı""ı"lır 

iir.ımN SliTrii r.FYGIPt 
r~1i .. F,YE ÇAllrT I 

F,rllrn,,kapı Suarkatı snl.ı:a"ın

rl:ı 11 nıımararla ot11rı1n F.mtne 
adında bir k:ıdın F.dirn.-kanırf:uı 
J\cıt'"~mP~'e rlnltru yllrUrkcrı. ~:t

lih i~mirırl,. hlr ş:ıh;:ı ait sııtçil 
b,.yrlri Urkmllş ve F.mintt ·e ı;arp 
mıstır. 

Yere vuvarlanarak h:tı::ınrfan 

.ı~ır sor~ttP yaralrtnan F.mine kal 
dırılrlı~ı Cerrahpa«a hastanesin· 
de ölmilstılr. 

T:ıhkikat:ı ha~lanmı$tır. 

MAYA DAG 
Mayası Ekmeği B1yatlatmaz. , 

/'VIÇltl SAAT SAWAVİININ 
f,N VÜK.S(K '4AL I Tl )I 

29 ARALIK 1952 
PAZARTFSİ 

AY 12-GÜN 31-KASnI 52 
RUntl 1368 - ARALIK 16 
HiCRi 1371 - RebiiilAh lr 12 

SABAH 
ÖGLE 
iKl'.\!Dl 
AKSAM 
YATSJ 
İMSAK 

Vasa ti 
07.24 
12.16 
14.36 
16.49 
16.27 
05.39 

Ezani 
02.36 
07.28 
09.48 
12.00 
01.39 
12.~l 

a1r.,tt1t1fu ulfnd.,.rilın ıoıuı to• 

r•ıiml" bıı1ılıın, b.uıl'"ıtMn 

f11d.ı ıd.llm ,. 

BA bakan ı n t\·velJ.i gün 
iım i rd e ~fl\·)f'f\I 1 nutuk da 
in"af \.,. ltiria l rıhlbi "atan
da .. ı ar ıi1rrlnrtr, i~·f bir inti
ba b1r;1llm1, bu l unm(lkl:ıdır. 

Grrrrklrn r1" Ha· hak:ln bu 
ouUııınrla i~tlrl;1r , .c muhale· 
[et ara ınl'.la 1""MlC'~t"t hay 
r ı oa bir J ... hlrlltlnl m üm 
kün, h:lftft 1anırl kıl arak, 
\ Umno;ık rıl'1 ıı~ı kfldar mln
tı ki bir ü~lfıpla konufmue 
tu r. 

n:. bakanın nutkunda çok 
r ntr rr :.n bir r.flkta, ''llk11r ı 
da b ahi111 mr \·zuu ettiğim ha· 
$ın t oplantıı; ı na u r)ılerle 
lt'm~, etmı, olmae;ıd1 r: 

•\pi.iz yüıe konu ıılduğ1 1 
ı man, kar ılıklı hü·nı\ni ·et 
oldu~u takdiMe. bir çok me 
sPlelerin ortadan kllkı\'cre· 
cek derrcE'lt>re geldiğini son 
ba~ın torlantısında müıahc. 
dt> ettikn, 

Başhal<nn bundan sonra 
1\Jııh~ltr"'t ol un, i~.tidara 

mrnc;uo ,.e,·a tarar-;11. olsun .. 
toplan tı~·· J.;•irak rdrn t,a1e· 
tcfilcre lC' rkkiirdrn snnra 
ıııö:yl.- dr,·:tm elmell<"i!ir: 
. •Karşı kar~ıya konu·tuk 
thtırı.s, kııp1ııın <h~ında k"l 
mıitı. Asgari hü -nün)yC''le 
iddial:ırın belki onda biri da· 
hi ortada k3ln1adı. Bu ba
~ın torılantılarını mümkiln ol· 
du~u karlır sık \ :ıpm k ,.r 
bunları dcmokra!ırrı ıtn ha· 
\·ırh bir an'3ncsi \'e ttıkt:'m· 
~ülii itin bir va ·ıtn htılinc 
getirmek kararı'"lrl:ıyı111. 

Ru k:ır::ır, hlitiin mil· 
1f'tl mrnun ,.rlrrf'k ma-
lı ivettr rl ir. 7.ir:ı ntillı;-t. 

hi~ t akını n11ifrltlrr Yİİ· 
1iiıtdf'n partilrr araı;ınrfı 
nıe~·ılana f!t" len müh•ntö\Cll 
c.ıiirt ii ,.nırlrrdrn grrrf'kfrn 
J {\tıraı> dn\·m.ıkl:ttlır. ihtiraı; 
,.P ifr::ıta kapıll'ıııı ı1n1iHkacı. 

Jar, vil:r. ~·ti1f' ,J!rhıır' 1, mrm
lrkrt \·e millrtirı ha:\·ati ıne· 
self'lttrl etr;'!fın~:t drrtle me· 
yl kolny kol:ı,, kttbu l etmr1-
lrr. f'littJ..ii Ilı:ı•hakanın defli· 
Al glhl, ~Uz ,.ü.,e Jl:rı.n1ıı:-11 T du . 

an ıaııuııt, kar"1 1 ıkh hii nli
nh·et oldu(!'u takıllrrft', bir 
çok mesrlrlf'r \.'e hlıHa1ar or
tadan kalkl\·Prccek dt'recrle
rr J{f'lir, ki bu onlann itinf' 
ge l meı. 

Mllmkiin olduAu kadar ıık 
\·t-pılma!liı n a karar ,·eril en 
hasın to pt anhtarının tıir fay~ 

f!aı•ın da ~u fll:tra)dır ki nırm· 
lekf't ve ın i llrt •L'ı\·aları et 
r&fı n d a :\"iİ7 'ü:f' knon"f11ilb 
tan çeJdn.,.n lflrin klmlrr ili 
rluı!u , torı l ~ntılrıri\ iJtirak e
d-.ek ~a>et•rilrrln del:· lel 
\'e hnkrn1TiJtiv le !unme rfka~ 
l'lna ak!iird .. rrk, hunların bir 
takını d'>1amhaçlı ,·ollardan 
ort:ı,·;ı Altıldnrı irtılialar rla 
krn rl ili .. lndf'n l'iiriiylip J!hlf"
rektlr. r.u eııretle ort::ılııt:ı. 

drmnkracıi iC'lrı anrak fa' rl'I~ 
!ol olan mUe;h,.t \·e '·anıcı t('n· 
kld tarzı yerlesrcektlr. 

Sad u n G . ~Avcr 

ON KELlntEYLE 
Pe,.· nirdrn sonra narh sıra. 

ı ı yumurt:ıya g"ln1l1 ... 
P tvnlrli omlet yepahm df· 

ledlr! ... 

TATLISE RT 

linde bulunup, birini dlğerineı--
tercih etmemesi, değişik ıekil-
lerde tecelll edebilir. Bu şe- Gibi beyitler okuyordu; ta- lll-ıı:ı lu olan vecd ve cezbeyi - ki 

bb Garz mutasavvıfları ona •exta-killerln başında, şüphe yok ki, san"Ula istidatsızlığı muha e- ' k . 
muhtelif d inlerin devlet tara- tine mAni olmuyordu. Afitap ) Kad 1 k - ••• dorler · yani benlitln 

'> f ın ar e e 1 mahv ve in5anın bir An için fından himaye ediliş tarzları Hanım da sarıklı bir hocanın · ~ Allah'ta tnil:;tehlik olma:unı 

din hürriyeti a10'7hine lılenilen halle ve küçük aile kızı ... o da 1: '-; t( Neıide"deki ı;üzoflik koi;ylnı· 

nin mahiyeti bakımından her- şır, bnldır boeak meydanda, e· • 11 e } a } . arav Baki demin Melll'e böyle de 

e.ı;-..ocı.u- •Tı. l$ l!N[l'U.M " ' "JIND• 

PE:STOPAN ·PASTAi-iANE: 

gelir. Nitekim Ceza Kanunumuz. kızı değil mi idi? Kenar ma· , ,,;,,..~/ 

filleri cezal andırırken, bu dl- bir zamanlar çesmede-n su ta· ~ ~ f • k H ı • d K tırırdı. 

hangi bı·r fark go···etml• de•i!- ~ile kalka taılıkları ve kapı · · _ ".! 
• ' • .. .;,;:,o;;;~~~:lı.~~:0--.--.:.-~---..;::..; ___ ~:":~-------..0--------------- mişti: şimdi de MelAl kaq1'ın 

1 

dir: Hürri•etl ihl41 olunan din, önUnü yıknı:, temizlerdi. Bel .. kl ., 
' b 1 ti d 15 dakl gU,.le hayranlıkla boka· ister ekseriyetin isterse ekal- de onu da u \'at ye er e gor- - -

liyetin dini olsun, kanun tara- mUş, be~enmlşti. . sine rilcıl edemiyor.• ca ediyorum. Bu, sekiz ıenede komıuları· d ır. rak Aşık'ın hakkını teslim ed; 

NH'I S Pı\STALAll 
VE ÇAY SE llVISI 

n :slTLI APElllTlfLEll 
OtLE ~ AKSAM TUP~ 

VE fllAlllSIZ llSULO 
YEM EV. 
ı.ıususı 

CECE YıUllSI COllBA!I 
tlL 401rl hN llt[YIN!l. -., __ 

fından aynı ıekilde ve aynı mli Demek ki oismanl zevkınl Asıl acı tarafı ıu ki kabaha- Yaşla dolan gözlerini Hnüne na ikinci ziyaretiydi. Glzlen ml- ~!ethlyeslnl Neılde odaya yordu. 
eyyidelerle himaye olunmuştur. böyleleri. basitler \'e sadece ldl ti kendinden ziyade karısında eJdi. ÖbUrll kendinden dlleni· )'en blr hayret ve merakla kar. döndüğü zaman da kesmedi ve Ayrılırken kızın yanakların 

Keza herhangi bir rubant me- ııehvete hitap eden gii ı ·lreler. bulurmu,, sızlanırmış: len bu a ffı e.;lrgedi: ayağa ıılandılar. l1ilyon&r müteahhit arzu ederlerse zevci Rl!at Bey. dan öptü. hetn de ~önillden i'C 
murun vazifesini ihlll, hcrhan- kimi bıngıl bın:?ıl. kimi dal .,.._ Samiye şeyhime KBbe o· kalktı, yan odaya ,ırdl. Samiye karısının beklenmedik nezake- le de gelip görUşeQll ecekle rlni ten, kar ı kônanıırıın bir i tt'k-

1 

gl bi r dini tahkir ve tezyif, rıibi, kimisi de ufak tefek kız. lamıyor, vuslata eremiyor. Gü- ile anası suçluyu merhametsiz ti ıasılmıyacak işlerden de!ll llAve etli. Pek ca ndan ve pek 
herhangi bir mAbedin eşyasına cağızlar oksuyordu. Samiye Ha nahını ben çekiyorum! .Aşık• bakışlarla bir mUddet seyret· dl. Berrket rtlelAl. genç kızın mükemmel, Adeta heyeca nl a le ... bu yanaklarda ö~lcll~tli 
zarar ira~ı hep aynı ıekilde ko- nımın bu sonuncu kısımdan. ona teveccüh etseydi •masiık 1 tiler; sonra lJSulcacık köşkten kahve plşlrmeğe gidişinden Jı konuşmu ştu; Baki'n in tesiri, bir nıeyva bahçe lnin artmış r:> 
runmuştur. fındık kurclu denilen tipten ol- da bana teveccüh ederdi.• çıktılar. MUrşit ile müridcsinl tifade ederek meseleyi atı\'Pr• te lkini altına l?lrdlğine , ·~eka· ~·ihalı ve iç ısıtıcı ılıklığı v1r 

1 Devletin din lılerine mUda- cıu11-unıı sö~·lcn1işlerdi. Onu da * b:ışbaşa bırakma zamanının gel rll: Deledlye mcmurıarınd:ın ,·et• den kurtu lmaaa b aşladı~:ı- dı: dudaklarındA bir elma ko· 
ı ~ 5 İrfan Bey Nc:.ide'ye talipti: a· d hale etmemesi de muhtelif ıe- bir \'ak'arl1n sonra mUridlerın. llel~l bunları zihninden ge- diğini tecrUbPlrrile biliyorlar· na memnun u. ku;u kaldı, sanki. .. 

killerde tecelli eder, Bu ademi den biriyle evlendlrmiı::. a.clam- ç-irerek yine bir huzursuzluk dı. Simdi Baki'nln yanına ko- nası ve hemşiresi ile birlikte Telkin ne derece kuvYell l ol. 
müdahalenin en bariz 6ekll, di c:ı~ız ihtiınal ki milridlU!.l kal· duydu; dün geceki Jc:ırarından sacak. ayaklarına kapanacaktı. bunu bildirmek üzere ıelmlı· muştu ki ıimdl gene k ıı o n:ı Kanapen!n Uıerinde 
nl vecıbclerln ifasına fertlerin dıram:ımış, j.1;j azıtmış, nit lYCt dönmemek için ne yapacağını itele Sami'ı·e o sahneler vakti· ti •• \ na sordu· ı::erçekten •cemal• dC'n kop- bir ı::enç ol:ın t.-f:1n'ın 

sevimJi 
lotoğra-

neye "lrmiı::, lıurada baska bir ümidile Baki'ye bllktı: tözler i"in iyi bilirdi. sonunu da! Hat fendim? Bilirsiniz, ıokala pek safra görüniiyordu. Kaha hi!- Tahkikat uzun silt"~edl her 

o •• •• D " O :~ 1 

aklını oyn:ıttı~ından timarh:ı- bilC'mi.rordu. Ku\'vet bulma'ıt le birkac defa ba~ından geçtiği - Kızımı nerede görmUı, e· muş bir nur zerres i &i bl mu- fın ı da bırakmışlardı. 1 
din delisl tarafından boğularak karsıla~tılar. Erkeı!;in gözlerin· t.1 bir kere· nde nffa mazhar çıkmaz da... !ere yol açmıtk tan ziyade tön- taraftan alınan cev•pJ

1
r dama-

ölmüştli. de kadının fikrinclt'kileri sara nlrltıbu, öpilp koklandı~ı sırad11 - Bizim gayet iyi ahbabımız le bah~e gi bi safa veren, çit· . d b 

1 

iSMAIL AKGÜN 

T AKViM ve MUHTIRALARI 
\ k h t d • • d k"" k il ·• B h kı"nlı'k. klrlı'lı' k m•lhumlarını dın lehın e idi DU« ırı ~nn a Cinnet şekllnl de anlatmış· hJtle okudu~ınu anlatnn ve '' • urusa unu ama ı,.ı ıu ır, oş e ge r, gıııer. a çe· 

Jardı: Rilyı g5rmek ve rilya ti- tenktrl etmektrn ıiyade acıdı mı raı okumuştu· nizde görmüş. llakkında ma· hJ~ h atıra ge tirmiyen ismetli hardı müteahh!rlin ktJ kiindr 
birleri yapmakla ba~lıyan bir fını belirten bir m5.n:ı. varrlı i\tıılıalıb,.. tdir t 1rlde kı..;mt't IUmat edinmeniz için adresini bir g!l1r ll ik .•. Allahı ve kudre· yapılmıf;tı. \1,.ıtt1 sımdl Rakı' 
h:ıstalık... Bu bJkı' ö.vleslne konıışııv'lı ola n bir.e t evli'dan veriyorum. Gerek b~lediyeden. nni. ) t eryem'i ve Ruh ü1 Kıı- nln 7.e\·rek'dcki kon:ı.l:nria SATIŞA ARZ E DILMI Ş Tı~R '( •- fkinc! mertebeyi geçe· aynı zamanda insanı bir ka~· :\IelA1 bilvük köşke döneı- 2'.erek mah:ıllesinden, hrr yer dU.;'U dUşllndllren, ~tikel kend:ne yrılını~ 0:13da ı;oyı 

-.. r ıı l(U C': •0•'•0'" ~-·•• "'"'~~' ""··~•' ~ · .:ı k" k d' · k h • j · tt b i ki d t hk"k t b'I' 5' . \ııj'ın t1hlnlarını hatırlatan 1 1 mi.vorum, dive .vırtınırmıı, me rıyor11u ı en ını :ıy ('ııCll unmez. ZJYare e u unaca a en a ·ı a yapa ı ır ınız nuı·ken h•ı <lil iinı··1 l"f•rrliot '• "° ,.. - ,,. .• ı ... ,n•-'• - sr•~euı ~..:ı..111 ••• • ""[I• il.ki d•n' , 
~IJl!H MAi( l<IT ... ervı •• ,.., 1 ı ..... ~ ·100

•.,..-. , "l nan1da şevhimin Şe\·hini, marttı \lelAl elindt' olmıyarak ytik.:;c~ ını dadı vasıtasilc Gürciilere ~telek huvlu, dinda1r. simdi em ,, .. e 1 er - . 
$ .... •·•••• c,, . .,~. ~• • ••"·•· - ~··~,....... d" b 1 ı· d" il •· Hazr•l'ın bıınd1 dl ''kkı ,.,r hlfırı~m .. kf~H ır p,qı,., •A " • re şem:; giirllvorıım; mey \'e seti": bilr1ir ı ve • uyıır;un ar. c~ sa :ne na ır ras anır ;.J:r 1!enr ,, 0 -~ m'"vh1ne J!Öremlvorum. Ru- - A.ffed!niz. diye yalvardı \"abı üzerine ki kl<lını y nına tir; hJli \'akti ;\'İ, i:;tikbali dı: fl~k'kı krısif V" <'Pm~l -1 •ık• r'~ .. 1.,~l'l H..,ii.,'1f'> ıtfl· 

·""~IP,IAI JJırrt>ıı.~ J r.~h•ıı•m-b~i~r~ı.u.rı.u.·.h~il~k.•~t.·.i._a.l~i}~·e.-.. •u.ç~l.u~y•u•m• ... m.•.'.·h·a•m•e•ı•• •n•lz•e-i0l•l•İ·-·a"l•ar•a•k-o•r•a; .• ·a .. a.'.tı·i• . .. .__._.__.em- in_1.ir._r.· .. az_m.·.•~.ı.·.'.ı•rlE•.'.··.'',..._m.u.ı .. • .•~.".ı ·m-'ia•·.hm'•~•· .. •. 1."._Ji.'.".m_.,.._.__ .. ._.__'·'··~~·.·-•.·'.'.__. 

• 

• 
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1)-14P~a 
Hindici ıi .,, 

Cıknıazı ., 

Yazan: E. T. 
Hindiçlnlde harp blitıın sldıle· 

ti)le dc\3m cıtl)or. lunta· 
tam bir ordu lıalini alan komlİ· 
nlst kuv' etleri en elkl harta 
Fransızları sıkı'jtırmış, bazı mıi~· 
tahkem noktalardan çekilme •r 
mecbur etmlsti. J"ransı lar ı;e· 
çen hafta \3ıh l'tl bir parça ıs· 

lah ettiler. 1 ak at 'aıi;\ et eıan 
cok naziktir. 

~DÜNYA 
~ 
* l>ışişll'ri llak:ını l'nat 

Köprülıi diın TıırklY<') c 
dônmck üzcı c Napolidcn 
ıı)nlmıstır. * Yugosla\')ada göruljmeler
ıle bulunan 1 ürk a kert 
he' eti memleketimize 
ılonmüştiır. * Birleşik Anıcı ika ~eni 
bııskanı ı:i enho\\crln t!
zak llogu için yeni bir 
plan lıazırlaılığı lıildirll. 
mektedir. * (;tiney Kore cunıhurb:ış· 
l,anı :S) neman ıtlıee Tok· 
\(I} a niıleceıdir. * D:ıninıaık:ı ı\na t.raliçesi 
ı\leksaııdrin ıliin sabah 
H'fat l'hnist ir 

Hind içini ikinci dun' a lıarlıi 
l'Snasınd:ı Japonlar t.:ırafınd:ııı 
1 gal edil mi ti. naı p bitince lıu 
memleketi teşkil cdrn beş kıtı· 
ılan Ton kin, nıı:ım 'e Ko ende 
\ ietnanı aılında bir hukumet 1..u
nıldu. llfikilmC'lin lıa ındıı llo Si 
ntlnh bulııııu\ ordu. ı ransızlar 
yrnl hukfimC'li tannlılıır. Jlo Si 
Mlnh Par! e r,idrrek J'r:ın ız lııi· 
kıimet adamlarıle ı;oru tu. 1 a· 
kat seni hiıl umctin huıluılu ta· Adanadak"ı 

• 
yenı Uzakdoğu 

• • 
ıcın 

J 

plan hazırlıkları 
Nevyork, 28 - Gr.ncral Elscnhower'e yakın ÇC\ relerden ır 

ı;a edildiğine göre, müstakbel Cumhurbaskanı, ~elecek nylar 
içinde Uzak - Do.,u için t.üyfık bır se\killceyş pltını tatbik et 
me~e karar \ermiştir. 

~ Taarruz mahiyetini taşıyan bu sc~kulceyş planı, komiınislJe. 
rl mtidaf:ıada kalmaya mahkOm edecek ve bu suretle herhanr.i 

1 dığcr bir cephede taarruzda bulunamıyac:ıklardır. llu s:cycde ko 
münistler Korcde şerefli bir sulhu imzalamak zorunda kalacak 
Iar, Hındi •. Çıni \C :M:ılezyada sulh yeniden tee sus E.'decek \'O 

Formo:za, J:ıpon)a 'e Fılıplnlerln cmnbcti kmın edilmiş ola
caktır. 

ingılterc Ha!;bakanı Churchlll'in ocak ayı b:ıc:ıncla New Yorku 
ziyareti sırasında General Eiscnhowcrın kendisine, planları hak 
kında mallımat vermesı muhtemeldir. 

Kore -_Japonya 
Münasebetleri 
Başlıyor 

Danimarka 
Ana Kraliçesi 
Oldü 

lİn edilirken araıla ihtilaf ç•ktı 
l'ransıdar \nnam kr.ılı iken İS· Aıadolu A/ann ıluvcıııtU! PrtH 

tif:ı etmeğe mecbur olan ll:ıo Kazada bir Tokyo, 28 - Cenubi Kore Baş KopcnMıng. 28 - Danimarka ~ 
J>ai') i. tekrar İ'i ha ına J!E.'t!rdi kanı Syngman Rhce'nin ) akın· Kralı Frcderik'ın annesi eski 1 
ler. llo i linh'ı si adılrıtılr.r. K"ıcı" o'" ldu'" da Tok)ro) a yapacağı seyahat. Kıalıçc Alexandrine bu sabah uy ~ 
nugunku harı, 0 1aman. 19-tli ela '( dıplomatik ÇC\Telerec Japon) a ı kusu smısında \ e!at etnıi~tır. 
başladı. ııo i l\llnh Rus) allan u le l\:ore arasındaki münasebet- l\:raliçC' beş glııı e\ vel 73 üncü 1 
J:ordugu 3 ardını la 1 ran ızları sı· Adan:ı 28 _ Bugun Asfalt lcri yeniden k_ur~ıak gay~sini gil sen;i d~\·riy~sını kutlaı_nı.ştı. 
Juştırı) or. cadde uzerındc bır otobtis ka· den :;a;ı rcsmı hır Amcnkan to- J...ral olüınundc aıınesının ba§ı 

Allı senedı•nberl de\3m eden zası olmu t D t ol a zı is· şebbusu s:ı) ılmaktadır. ucund:ı bulunmaktaydı 
harp J.'ran ıılııra buyuk kayıpla· hkaınetın~eı:· \ ~~i ) istns) ona, İki men_ılcket .?ra~ındakl mii- Aslen Alman olan Kraliçe Ak!\ 
r:ı malolmu tur. I ran a llincliçi· idaresindeki ı:clıir otobusu ile nasebctlcrın tabu hır ş~k.~c lf. 1 arıclrıne bu sabah saat altıda St. 
niıle butiin hıır <hın) aııın men· gitmekte olaı; şofor Salfıhatliıı ragı ~ı:ıkkınd:ı yapıl~n .suru~mc- ı:ukas h~stahanesin~_e . olı;ıüş
faatl için h:ırbntıi ini o~ ll'mek. Buruç, ) olıla karşı~ına çıkan hır lcr lıırk.aç aydaııbcn lıır çıkma tur .. 12 guıı. evvel. mu~ım. bır ?· 
tc \e kendisinr ;>arılım cclilnıe- çocu 11 çı •nenıcml'k için dırck· ıa ~~r~ış bul~ınnıa1'tadır. . ıııelı)at gcçmnlştır. h.ralıç~ goı 
f'lni istemektedir. \tl:ıııtik l'al,tı İl onu 

53 
a kırnııı: bu defa kııl. <ıorıı~mclcrııı çıkmaıa girme ı lcrinı h, :>ata kapamadan bırkaç 

Konse~i P:ırlsteki son toplantı· clırım:ı ı.:ıkan otobüs ıkı :ığacı ne başlıca sE.'bcp, l\:or~de. Japon dakıka evvel ılunımunun vahım 
5ında rr:ııı ıılnı ın bu istrgini de\ irdıJ.trıı onı a kaİclırım kc· ıclarccılr.rı tnrafıııd~n ılcrı sünıl oldu u Kı al l'rcderik'e bildı~il-
;) Crlnıle bulmu~ \C ııakta ılalıil narın la a arları ı.rsnırktr oları muş ol.ın hlcplcrdır. nıış \c huklimdar da Krnlıçe ln-
dr' Ietleı i ı rnn a' a ııııııııkuıı O· ' ·d ı J · 

1 Fer.t J>og.ııı ıl lıır sr~.,ar satı Cenıılıı Koreli lı c.r C'r,. aııon- ı;rıd, \E.'lıalıt J>rcns Knud ve 
lan yarclııuı :> • ınnagıı < 3 ' et el ~ 1 h t ki i ld l l' · • • 1 CI' a r:ırpınıstır. yanın ıu u us a _ c ıa arı.nı rcuscs Carolıııo ılc annesinin 
nılştır. cu d.:ı\ctın soz< rn ib:ı • .. k K b 
ret kalaca ı, adete ınaııc\i te Çarpma sonunda Fl'rıt olmuş, kabul etmeme le ve orenın film a ı ucuna koşmu~tu. Kraliçe A-
siri olac:ığı muhakkaktır. Hu. !i<'Y) ar satıcı Hasan Irmak b:ı· dı gırı~mlş oldugu samşı~ yal- ll'xaııdrinc ameliyatı m[iteakıp 

MAYADAG 
Mayası Mıdcyi Bozmaz. 

VEFAT 
ı:un, Amerika ıııusteına, lıiç bir ::ından ~:ıralanını tır. ım b:ıgımsızlığı temin içın de.: UstUstc müteaddıt krizler geçir-
dellct llinıliçlnide ı rnıı n\a )ar A b" I< ğıl, :ıynı zamanda Japon:>anın mu miş \c doktorlar hayatınd:ın ü- Dul Bayan Ester Tauırtes, Bay 
dım ctmrgi ılu unmıi~or. Aıneri. cı ır ayıp dafaasıııı hedef tuttuğunu ileri midi kesmişlerdi. ve Ba;,an Nısim Kazado ve Aile-
kanın )ardımı ın:ılı ıılmakla be· Merhum PrE.'nses H:ıbibe'nin ürmektedirler. Ölüm lınbcri Danimarka rad- si, Bay ve Bayan Moiz Kazado 
rahcr çok mııhimıllr. cu hukfi· eşi, fotoğrafçı Mehmet Lfıtif ve Scul, 28 (T.H.ı\.) - Birleşmis yosu tıırafından bir saat sonra \e -.c Ailesi, Bay ve Bayan Siman· 
met l'ransa) 11 geçrn sene 200 mil Latife K:ıygusuztck'in babaları l\lılletler Ha~:ı Kuwetlcrine men rllmiş 'e bfitün bayraklar yarı- tov Galimidi , c Ailesi, Bay ve 

3 
ar frank (Z ınil) ar lira) ~ar· Hindistan 'c Pakistan Üni\·ersı· sup 100 den fazla uçak, clun ge- ya indirilmlştır. Halk gözya~ları Bayan David G:ılimidi , c Ailesi, 

ıtım etmi ti. nu sene )ardımın leleri ııalı ~ Profesörlerinden ce Kore Harbinin eıı bilyiık ha- içinde h:ıst.ıh:ıneye giden sokak- Dul Bn~an Sara Lombrozo ve A-
mlktarı :?69 milyar franga çıkıı· 1'111:\ J, \l'\ \ ı;ııOı 1' \'.f.11, va lıilcumunu yapmış ve Kuzey lan kısa bir :ııı içinde doldur- ilesi, 
rılmıstır ki umumi nı:ısrafın l :ı· nı. \llllf ı.n \1' l'\ \N Kore başkenti Pyangyong )akı- muıı bulunuyordu. anneleri, kıı.kardcslerl, kayın va 
nsı demektir. rııkat l'ransa lm . l\:A YGl suı:ı ı_;K , ııındakı koınliuist ikmal merkez. llnstahanrye memleketin her lidcleri, bil) ük nnnrleri, tcyzc-
nu yeter gormcnıektl', 3 ar<lınım ! clun cer 'cfat ~tını~tır. Grnaz7· !erini boınbalıyarak buralarını a- tıırafından binlerce çelenk ve ta Jeri \C akr:ıbalan olan 

ttıı·ılmasını istemektedir. '• buglın ıkındı ıınnıazını mU· tc lrr içerisinde bırakmı~lardır. t t ,.., fi ktad ar t k l\( 1 t ıı,ı.e Cq,ra .ırı ;)agma ır. l>tıl Ba•ıın J>erla KAZAUO'nun . d r ıp C<'nazc namaıı a ınm • l'ılotlar, depolara tnnı ıc:abct , b k J 
merıka. ~.ar ıın~ııı :ırttır :ı pa camlınclr eda cdıldıklen ·ıd 1 haş a an Fıck hrıkscn rad} o . . 

hile Jllndiı:ıııı harbı kola) kolay ı:onra l'd rnekaııı ehillığıne kaycledılmi~ oldugunu bı ırm Ş· c1a bır koııu~ma :yaprak ana kra 'l:cfat ctliğinı 'l:C cenaze merası-
sona crecrk gıl~ı • J;tJrunınu\ or. defncdılcceklır. Me\ lil rahmet Jrrdır. lıccnın olumilnUıı Danimarka i- minin bu Un pazartesi 20 aralık 
rransa 1mrııdıı ıptıdadan halkııı Birlc~m!~ l\Iılletlere alt dlğrr "ın blıyuk bir ka,,p olduliunu l!l.>2 saat 12.30 Bil~ Uk Hendek 

C)k m. d '·1 .. ' J b temayıil.ılı hilıfında ~anlı'! lıir li tun bonıbar ıman uı:n... arı na bıldırml Ur. Nc\e Salom Sinagoğunda icra o 
, 01 tutnıu tur. Buguu bunun ne- M Ay A O A ;ı:. Kuzry Korcclckl başka hedeflere I · \.:ı ı l srailde deprem oldu lunacağı teessürle bildirilir. tiees"inc katlanmak lazım gelmek hucumlar yaparak, ağır 7.a) a 
tcdir. Ma)ası Ekmeği Bayallatmaz. verdirmislerdir. Hayfa 28 (A.P.) _ Bu saba- İ~bu iltın hususi dlhetbe ~e-

hın erken saatlerinde Kuzey is- rine kaimdir. 

SÜTUNLAR t?(ı~~~goro@B> 
~~'il'~~~ 
AKŞAM 

BiR ÇİFf 
SUAL 
Al;şamda halkrı )an)or: 
ul\lnlat) a hadise i t:ıhkıkatı 

ilerledıkçe tehlıkenin genılilı· 
· anla ılmaktadır. Memleketi 

~er :rer ırtlca tc kılalı sarını~ 
tır. Yakında muhakeme esn:ı. 
sında çok muhını şc)lcr mey
dana çıkaca ını alakalı ma· 
kamlar temin cdı)orlar. Hu. 
kıimet i i ha asiyetlc takip 
cdi)or: Adalet makinesi liUz
likle çalı ıyor 

ı\NAYASı\ DİLİ DEGIŞTİRILDt 

Tt.ME'llı(Ü·~ 
T~j 11lA.ktrt; 
İSi~M.\, 

... ( .... "'.,.. 
~( ç 1 u1t'f 
Y4C.W.. "Aıcıcı 

railde iki saniye slircn ~iddctli Cenaze Lc\11Z1matı F. l'tlosko\ iç 
hir deprem olmuş 'e halk evle-
rinden dışan fırlamı~tır. Telefon: 41615-46841 

Saat 4 de \ukubulan depremin 
hiç bir mnl 'e can kaybına se
bebi) et 'crmcdi~ı blltliı'ilrucktc
tlir. 

MAYADAG 
l\layası Ekmeği Ilayallatmaz. 

1 ı 

Yarın akşamdan itibaren 

SUMER SİNEMASI 
1953 senesine neş'e ve se' ınçle girmek llzere 

Kahkaha Kralları 

BUD AB BOT ve LOU COSTELLO 
nun en son ynrnttıklıırı 

iki A~ıkgöz 
Kan Davasuıda 

Gülünçlil ve eğlenceli filmini takdim edecektir. 

Dağlarda çılgın maceralar ... Sving Kraliçesi Dorothy SHAY'
ın şarkılarlyle svinglerl ve fasılasız kahkaha ... Yeni l,lın ilk 

.1 l:m;, Somok l"m•l U" 1 6ğ,.R<ll•rlndon bk grup b> lo"nd• tuih öğ,.Imonlcrl olduğu h•Id• 
tarihi anıtları gezmek iizere lstanbula gelmislerdir. Resimcle öğrenciler ı\)a ofya muzesinin av• 

lusunda görülüyorlar 
~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Konyada bir 
Otomobil 
Çaya düştü 

111. ~(jııı·iilii 
"1\1 fi poliıle11 

11yı·ıldı 
dı d u A 11 n 

lluı •I Jluh ,, ırlnıt:dın Napoli, 28 - Türkiye Dışiş· 

Konya 28 - Bursa lGO plfıka !eri Bakanı Prof Küprühı is
sayılı Hüseyin Balcı idaresinde. tıınbula gitmek iızere dün Napo 
ki taksi Hgın civarındaki köp- j liden maiycliy!E.' birlikte ·Anka
rüden geçerken şoför \e içinde ra• vapuru ile Jıarekel etmiş· 
bulunan iki yolcu ile birlikte ı tir. 
Bü~ük bir çaya uçmuştur. Tak· Prof. Köprülü, Balibakan de 
Sİ ray sulan jfo birlikte y:ırım Gasperi, Roınadan teşyie gelen 
kilometre stirükle~~ikten sonra\ hariciye protokol şefi 'e Büs Uk 
çıkarılmış, fakat ıçındc kaçak elçi Akdur, Napoli si\'il ve aske· 
tilttin, silah \c mermi bulun· ri makamlan ,e Türkiyenin N::ı
muştur. Şoför ve içindeki yolcu· poli konsolosu tarafından uğur
lar mahkemeye sevkedilmlş lak· lanmıı:tır. 
si de müsadere edilmiştir. Bir' polis müfrezesi rıhtımda 

--o-- selam resmıni ifa etmiştir. 

Dört motörlü ,, ;;t,d,Y"''" 
Tepkili bomba 
Uçağı yapılıyor 

1'.'ılFE~ 

Londra 28 (Nafen) - İngll· 
tere tarafından hazırlanmış olan 
dev dört tepkili motörlU bomba 
uçağının lıilr milletlerin savun· 
masında mühim bir rol oynı~ a· 
cağı belirtilmektedir. Bu uçak 
sızli tutulan bir mahalde tecrü· 
be edilmiş \'e çok iyi neticeler 
ıılınmıştır. 

Resmi makamlar bu hususta 
ilk defa açıklamada bulunmuş· 
lardır. (Handley • Page 80) a· 
dını taşıyan bu İngiliz tepkili u-

Ya11~1111 

Cıktı 
-> 

1111ııııl illuhabırı l:ıftn . 
Kütahya 28 - Kütahya Sil· 

mer ilçesi elektrik santralinde 
çıkan yangın neticesinde santra. 
le bitişik olan cami de beraber 
yanmıştır. Yangın yerine Vali 
\ekili lla)ri Ekizlc beraber Jan. 
darma alay komutanı Salih git· 
mi~lerdir. Sa\·eılık, )angın hak 
kında gereken lahkik:ıtı yap· 
maktadır. 

Ankarada otomobil 

hırsızları 

Devrim Ocakları 
Tarllşmah toplantı 
Yapacak 
Turk Devrim Ocakları istan· 

bul şubesi Laiklik haftası mti· 
nıısebetiyle şu hususları karar. 
lııştırmıştır. 

d - LAiklik haftasının bırın
ci devre i 30 Aralıkta sona err· 
cek ,.e 15 ocakta ikinci hır ça 
lışma devresi b3şlı~acaktır. 

2 - Prensip itibarh le butun 
konferanslar bu ıklncı de\TC) e 
bırakılmıştır. 

3 - 30 Aralık salı günil saat 
15 te Be~ aıil Marmara lokaltn· 
de Prof. Hilmi Zi~ a 'Ülken ta. 
rafından 'crılecek konferansta 
ıkineı dc\•rede ) apılacaktır. 

4 - GorUlen lüzum tizerine 
30 aralık alı günli saat 16 da 
B<'y:ızlt Marmara lokalınde Iaık. 
lik hakkında herkesin katılabı· 
leceği açık ve tartışmalı bir top· 
tanlı tertip edilmiştir. ı.aıklık 
hakkında her ban~i bir şekilde 
fikir ilerı sürmek istiyenlerin 
gelmelerini bılhas a rica ettiği· 
mlz bu topl:ıntıda şahıslar ve iP· 
ı:ekkllller adına konu~ulabllecek· 

tır.11 
--o-

Fransada kabineyi 
Kurmağa Bidault 
Memur edildi 

çağı bugüne kadar yapılmış U· Ankara, 28 (T.A) - Saz s:ınat Anaıtohl Aıaım 

çaklarda bulunmayan J.."tldrctte kan Rag~p. Tanj~nıın ~9.12 numa Paris 28 _ Cumhurbaşkanı 
tepkili motörlcre sahiptir. ralı taksısı buglın c\·ının ör.lın· nın hükumeti kurması !çın ken· 

Tepkili uçak sanayiinde bütün ılcn çalınmıştır. ı dlslnc müracaat edilen Cumhu· 
diğer memleketleri geride bır~k· ~aksi hir müddet sonra Balı· riyetçi Halk Topluluğu lideri 
mış olan lngilterenln böylelikle çelıe~·lerde yakalanmış \ e i~i Gcorges Bidault cevabını yann 

d h d t ıt k d d"I geııcın sarhoş olarak gezmek ı- sab:ıh Vınccnt Auriol'a vcrecek-
arayı 3 a :ı aç ı.,ı ııy e 1 çin otomobili ~aldıkları anlaşıl- tir 
mektedir. Şimdi İngiliz hava mıştır. Bidault. hükumet buhranını 
~vvetlerinln bu u~aklardan al· ı . S~rhosla~ adalete •. taksi de sa- sona erdır~ek iç~n t~şebbüse se 
ması beklenmektedir. hıbınc teslım edılmıştir. ~en Uçuneu şahsıyettır. 

r 
MUAZZAM olan Metro-Goldwyn-Moyer bu defo size bir film değil, bir 

ZAFER ABiDESi, bir eser değil, BiR ŞAHESER Takdim edivor 

Dışarıdan ıd re cdıldiği söy 
Jenen bu tclikıl!ltııı bir ucu 
Bilyük Doğu dl~c bir eemı) e
te da) anıs or. Hu ecınıyetın ba. 
sı da BU)Uk Do 11 dıncla bıı· 
gazete. Bu azctc) ı çıkarıın ve 
alay ol un dı)e kendısıne su· 
per mtil"liıt. yftnı nıilr~ıtler mur 
§İdi adı takılan zat bır çok ı:ı: 
\°dllıları tahrik ,e te~ık cdıcı 
kara taa sup ;, azılan yazını~, 
mrsul tutulu) or ... zafer• rclı· 
kimiz cnclkı gUn bu zata bir 
ba5makale tah ıs etmiş, ne mal 
olduğunu uzun uzadı) a anlatı. 

:, ız:~ '4'-4~:. 
1'ri 

1 
neş'e haftası .•• 

, 

yor. 
İyi amma, aklımıza derhal 

bir iki sual geldi: . 
BUyilk Doğu gazetesi, kendı 

kcndınr bJtmış, kııpanınıştı. 
Sonra bir sermayedar bulup 
kandırmı:;, bır ıki hafta da~a 
çıktı, kımsc okumadığı içın 
gene zarar etlı. k:ıp:rnın~k zo. 
runda k ldı. Gunler geçtı, bu 
zatı Ank ra)a ça ırmışl:ır: ga
zetesinı çıkarın k ıçin b~)Uk 
sermavc 'cnnisl r. çok mıktar 

1 

da re. mi il n temın etnıışlrr 
Halk Partı ı \C lıderi ıılc)hl· 
ne şiddetli ne rı) at ) :ıpınası 
lie Ahmet Emın Yalmana so· 
vüp sa~ ma ı lçın talimat. \'Cr· 
mışler. Bil)iık Doğu o fecı nrs 
rıyalını bu son çıkışında ~ap.. 
tı. Şu h ide, Bit) Uk Doğu s • 
hibine para Hren vl' çıkartan, 
ona bol rr mı ıl n temin eden 
kimd r' 

Glınun b net 
ğu ne r·vatı 
halini al lı k 
den b r ıın 7 t ahıbını 
istıkb lr ıt 'aacll rlr, bu de· 
fa gaz te ı kapanın a ık~a ct
tı ıni 1 ttık Bu k md r? Bu· 
) fık Do :ıhıbinın bir 
me 'ul 

-~ 

- ARAPÇA DEGiı. l\Iİ? - ÜZ TÜltKÇE DEGİL J\Iİ? 
U\'DUR UYDUR SÖ\'l,E! 

(Yen' lılanbul.) 
1 U\"))UJt UYl>Ult SÖ\'LE! 

--------------.,-------
l ardım ederek ve direktif ve

rerek batmış gazetesini yeni· 
den çıkartmanın mes'ullyeti 
yok mudur? İplel'i oynatan bu 

a ıl mes'ul nerede? 
cZafrrı. rchkımiz bu nokta. 

!arı - c er bilı)orsa - lıitfcn 
a~dınlatır mı'.'11 

YENi ISTANBUL 

PAHAJ.11.JKLA 
~.l\VAS 

Habip Edip - 'fiirchan lstaıı 
lnılıla hiitiin gııla mndılcleri ı;;ı 
lışlannııı ba~ı lıoş bir hıılıle 

ohluğundan. huna nizanı , r. 
intiıanı \ l'rmrğl aıle llcleıli 
\ c \C hukıimctıcn değil k<'n· 
dimizdrn ıle beklemek 1511111 

cldigiı! i "0) hı) or ' c di) or 
ki: 

Brlcdı~edcn sarfınazar hrr· 
h ngı b'r hus ~ı te ebbils )C 

nl fikirlerle ortaya çıkar ve 
satış tanzimi işlerine başla
mak isterse o vakit biltün bır. 
bırine rakip olan ufak esnaf 
ınllştcrek bir mücadeleye baş 
!arlar ve sermayelerin azlığı
na rağmen tanzim satı~ yap· 
nıak i teycn mliessese veya da 
ıre) e karljı fiyatlarını indirir
ler. 

Du işlerde muva{fakıyetin 
·n büyük sırrı bu yeni te5rb. 
blıse glrrn müessesenin bu a· 
ır işe ciddi incE.'lemelere da
uınarak gırmiş ise sclıat et
mesi ve bır de reklfım ve pro. 
pagandaya ehemmiyet \'rf<'rck 
halkı aydınlııtmas•<lır. Hunlar 
ı pılmadıgı takdirde güzel e 
meli erle oı t:ı~ a atıl n bu tr-
"'.ıbu 'er muvaffakı) ete t'rlc:e. 

ntı) ccck 'e ha ıboş e~naf 'i
'lf.' istediği yolda "İlmek im 
kanlarını elde cdecrktir 

~--SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ---

Urun zamandanbcri beklenen 

VITASALICYL FORT · 
İsimli Romatizmaya karşı lltıcımız 

Bol miktarda Ecza Depolarına te\ zl edilmiştir. 

Kemal Müderrisoğlu ve Ortakları Kol. Şti. 

P. K. 949 - Telgraf: 1\IÜDERRİSOGLU 

HQS MEMO - Başmürakıp Bayanın hakkı var, Masume!! 

. - ~ 

Mtislesna sinema müsameresi 
olarak 

ATLAS ve MELEK 
sinemalarında birden 

numaralı biletler bugünden 
satılmaktadır. 

------..-..... --------...---------------------------~---..... ~ 
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l ~mapusnne ee~nıesi~ 
~~~-~,:~~-~MEHMET 'IANIK \ 

Bir Milletvekili 
Havadis, akıam Ustilnc doğru 

bilttin ko uılara yayılmıştı. 
Mahktimlar, Nizamiye kapısın· 
dan haber beklıyorlardı. Hep· 
unln yi.lreğinde, yarı memnun. 
luklı karııık bir merak duy
ı:usu belirml~tl. •Bır mılletve· 
kilini getirıyorlar• diye hava· 
dis çıkmıştı. Ama, koğuş ka· 
pıları kllltlenlnceye kadar gc. 
len giden olmayınca, mahkfım. ' 
!ar da bunun dedikodu oldu· 
tuna hUkmcltilt'r. 

VelAkln ııecenln saat doku· 
zunda iklnc~i mUnfcridln demir 
kapısı usulca atıldı. Baş gardı. 
)an, münferidin taş koridoru· 
na doğru eğilerek bağırdı: 

- Meydancı Bahriilil!.. U
lasan'. 

Meydancı, koridorun aıı 
ucunda ortalık süpürUyordu. 
Çığınldığını duyunca faraşla 

supurge,>l fırlatarak, kapıdan 
~ana koştu. Baş gardiyan, ya
nında duran uzun boylu, orta 
yaşlı. son derece ~ık giyinmiş, 
göı.IUklU bir ac1amı işaret ede
rek: 

Aziz, eli,>le, yatakların UstUnc 
çökmliş Olanlara Jşaret ederek: 

- Davransanıza ulan! dedi .• 
Misafire böyle mi yapılır? .. 

- Al funu, yerleştir bir ye. 
re dedi. istersen 7 numaraya 
koy ... 

- Peki afjabeyclğim .. 
Baı;:glırdlyan onun cevabına 

kulak asmadan geri dönüp, ka· 
pı~ ı dışarıdan kilitledi. 

Yeni gelenin çok Urkek, il· 
zQntülıi bir hali \'ardı. Buna 
ıa9men, dilnya)ı umur amaz 
ı:örlinmek istiyordu. Mcydan:-ı 
Eııhri. kalantorun ''trnına so
kularak bir temenna çaktı: 

- Geçmiş olsun efendi ağa
bey, dedı. Üzülme .. .Mapusane. 
~e erkek kı mı düşer. Dayak 
yemlycn, bitlenmiyen, mapusa 
gırmiyen erkek sayılmaz. 

Adam, mahzun mahzun iil· 
lumseyordu. Bahri beylik te· 
kerleme ine devam etti: 

- Biz bu mapusancde bun• 
ca adamız .. Senelerdenbcri kar. 
deş gibi, gUI gibi geçinip g(. 
di~oruz. Demek, kara\'anada 
senin de rızkın varmış, ne ya· 
palım!. Biz de ,undUzden bek· 
liyorduk, bir mebus gelecek 
dıye .. Onun yrrine srn geldin .. 

Adam, glllUmsemiye çalııa· 
rak cernp 'rrdi: 

- O mebus benim .. 
- Mebus ~en mi in'.' Sen 

~anı şimdi mebus musun? 
- Evet .. l\lebusum ... 
Bahri adamı tuhaf tuhaf •Uz. 

dil Öteki mahkumlar da birer 
ıkl~er etrafına toplanmıştardıM 
Onun mebus olduğuna inana· 
maz b!r tavır takınmışlardı. 
Bahrı. adamın ,>uzüne alık alık 
baktıktan sonra: 

- Geçmiş olsun mebus ağa· 
bey, dedi. Ama benim aklım 
bir ~e~ e ~atmadı. Mebus kısmı 
da suç işler ml)miş? .. \'ay ca
nına be' .. Demek sen mebus
sun ha?! .. 

- Evrt dedim ya! ... 
- Öylryse dUş peşime me. 

bus ağabry, eni bitsiz bir oda· 
ya yerleştire) im. 

Sonra etrafında topla!! 
mahkumlara dönerek çıkı : 

- Açılın ulan cşşoğhl eş
f.Ckler!. Mebus mu görmediniz. 
hıç". O da bizim gibi adam .. 
Bırakın herif rahat bir nefes 
alsın., Beygir kuyruğunun d i· 
bıne ü~ileen sinek gibi herifin 
ba~ına ne toplan•) orsunuı?. 
Haydi açılın ... 

y urudu. Mllletveklli de ar. 
kasından ilerleme e çalıJtı. 

Mıhkfımlar gitgide kalRbalık· 
la~arak onların peşınden yilrU· 
)Orlardı. Bahri, 7 numaranın 
önUne g!!lincc durdu. D!!mlr 
kap1)1 araladı. Dört 1'1~11ik 
odanın ıci cıgara dumanından 
seçılemi) ordu. 

Tavandaki demir kafesten 
mahfazanın içinde ,>anan 10 
mumluk ampul, duvarları ve 
insanlan ancak aydınlatıyordu. 
Iterıde yataklıırın üstüne çök. 
mü•, sohbet edrn 8 • 10 mnh. 
kQm \ardı Bahri kapıdan içeri 
girerek, odanın anası Kilrt A
zize d >ndU: 

- Bir mlsııfırimlı var, dedi. 
Ama Ö) le senin bildiğin mlsa· 
fırlcrdE:'n de~ 1. OöıUnli dört 
aç herif mebu- ... 

Kurt Aıiı teliışla yerınden 
fırladı. Ökcesı et.lk avakkabı· 
larının il tüne rast ele basa· 
rak, kapıdan içeri Jıırenln yü. 
zune uzun uzun baktı: 

- Sc!AmllaJr.ykUm efendi 
kardeılm. dedi. Buyunın öy
le . G<"çmi~ olsun .. 

Mıllctvekıli ctrafınR bakındı. 
Burası yer altındaki ıarep 
mahzenlerinden fark~ıı: bir 
odı)dı. Duvarlar. sı=ııra dumn· 
nından. had:ın~~ızlıktan, ve 
tahtakurusu eziklcrinden bt'r· 
bat bir hale gclmi~tı. Haıtl 
bazı ~rrleri. kırden, cılUı bir 
hal almı tı. 

Mıll.,tH•kıli etrafına bakını1ı 
O'urııhr::ıl hir 'ror '"' trı KUrt 

Hepsi birden yerinden fır
ladı. Kürt Aziz eğilerek yata· 
ğın ü tündeki kara örtüyü eliY· 
le düzeltip süpürdü. Kirden 
kurşuni bir renk almış > a tı· 
ğını k5şeleme dayadı. Sonra 
milletveklline dönerek: 

- Aya~ın mübarek olsun de. 
dl. Mapusıınemlze safa geldin, 
saralar getirdin. ŞGylc buyur· 
maz mısın? 

A dam, bıı$ka yapılacak bir 
,ey olmadığı için ayakka· 

bılarını çıkardı. Paltoslyle ya· 
tağın köşesine geçip bağdaş 
kurdu. G/jzlüğünü dDzelterck 
gUlümsemiye çalıştı. Öteki 
mahk(ımlar ayakta dunıyorlar, 
tuhaf tuhaf adamın ylizüne ba
kıyorlardı, 

Kürt Adz yatağın ayak ucu
na oturdu: 

- Efkarlanma sakın, dedi. 
İnsan kısmının ba~ına hrr şey 
gelir .. Bir cigara earar mısın? 

- Hayır, teşekkür ederim .. 
Kullanmam .. 

- Akşam yemeıııı yedin mi? .. 
- Vallahi canım hiç bir şey 

istemiyor. 
- Yooooo!. Bak bu yanlı$ 

hesap. l\tapusanede canım bk 
şey istemiyor yok. Yemek ye. 
meuen eez.anı tamıımlıyamaz
sın ıırkadış.. Bu gece bizim 
misa!lrfmizsln. All:ıh ne ver
diyse, bir iki lokma ağzına 
atarsın. 

Hemen yerinden fırladı. o. 
dadan dışarı çıkarken, Hırsız 
Selimi de kolundan dışarı çek
ti. Koridorda usulca kulağın:ı 
eğilerek fısıltı halinde: 

- Mucurlu fsmaile git, dedi. 
Bir parça padama varsa versin 
de .• Sonra Yokuş Ilakkıya köy· 
den bugün yumurta gelmi:ti. 
İki vumurta verFin. Yann geri 
veri~iz. Şevki ıığabeye de be:ı. 
den sclAm !IÖ}·Je. De ki Aıiı 
ab, fındık kadar yağ isliyor 
de.. Nalbanty.ından kullanıl· 
mı, gazele k!lğıd• iste, benim 
için .. Fazlaca versin itoğlu it .. 
Aptese giderken :işe götUrsün 
dllrzli. Ga1.ete k~ğıdı ne demek 
oluyormu~7 .. Hemen beş daki· 
kada şu ytımu.:-tayı plşiriver. 
Bak Şe\'ki beyde temiz bir de 
yastık tarşafı varsa tarşafı mi
safirin önüne ı:erersin. Sahanı 
da pazlama ile b<'raber temiz 
örtilnlln ü tUne koy. Haydi hr
ia!. Anladın mı? 

Hırsız Selim yıldırım 1:ibl 
ı;eftlrttf. Kürt Adz de odaya 
döndO. 

M illetvekili, son derece ke· 
derli olmasına rağmen, ne. 

şctı görünmeye çalışıyordu. 
Kürt Aılı, yatağın ayak ucn· 

na çökerken: 
- E anlııt bakalım bey kar. 

deşim, dedi. Nasılsın. Meclis· 
te ne yar, ne yok? M Mebusla. 
rımız iyidir lnşaallah? M 

İyidir hepsi Allaha aU· 
kür .. 

Allah iyilik versin .. Ge· 
çenlerde Ramazan bey iazetc
de okuyordu. Hlkimlere ser. 
bestllk vermek için bir kanun 
yapıyorlarmış. 

- Evet, 1Syle bir hazırlık 
vardı. 

- İyi ama anam babam, hA· 
kimlerin erbestllkten yana bir 
sıkıntı tcktlklcrl yok ki. Onlar 
ccrbest dc~llken bize bu kadar 
ceza verlrlcr11e, demek serhe t 
olciukları vakit hepten yanclık. 

- Canım, bu mesele ~iıln 
bildijtiniz gibi de~il. Hiıkimlc
rin istiklali meselesi ba~ko 
ıey ... 

- Yani bizim cezalara do 
kıınmuyor mu~ 

- Hayır hayır, hiç alAkası 
~ok .. 

- Peki mebu! bey ağabey. 
Mecli te aftan falen lAkırdı var 
mı1 ÇllnkU bu cezalar yat
makla biter f~Y r1l'ğil \'allahi .. 

r (Çin bu !lralardıı bir 

şey duymadım.. Ama bence 
biraz daha sabırlı olun. Allah 
büyilktür. 

- Dediğin doğru .. Bizim de 
sabırdan başka de\'amız yok. 

öteki mahküml:ır da, konu
şulanları dört kulak dinliyor
lardı. Çoğu odanın çevresinde, 
ayakta, el pençe divan durmuş
tu. Kürt Aziz, milletvekilinin 
her lafı kısa kısa cevaplandır
masına rağmen, boyuna soru
yordu: 

- Peki, m:ıhklımlar:ı \'Crllrn 
yemeklrr için falan? •. Bunların 
hiç liıfı geçmiyor mu? Bize ,·e
rilen ~emeği mebuslar hiç gör
müşler mi? @On sene, on bcs 
yatacaksın? c1emck kol:ıy. Ve
ltıkin on bcş sene neyle yaşa
nır? Hunu hiç dlisünen olmaz 
mı?" 

Bu sırada kapı açıldı. Kolun
da bryaz bir örtü, koltuğunda 
yarım tayıtı, elinde sahanla 
içeri hırsız Selim girdi, Iliç bir 
~<'Y söylemeden doğru misafi
rin önUne gitti. Sofrayı kur
du. 

Kürt ~iz, adam yemek yer· 
krn, ötekıler aıtzına bakmasın_ 
lar diye, mahkumların hepsini 
dışarı koğdu: 

- Çıkın dışarı ulan!. 1İiç 
yemek gürmedlniı: mi? Bir çiCt 
yumurtayı rahat yesin heri!! .. 

Hepsi dışarı ~ıktı. lılilletve
kili adamakıllı üzgUndü. Hırsız 
Selim, mapusanede çatal ol· 
madığı itin yemekle beraber 
tahta bir kaşık ta getirmişti. 
Hepsini iyice yerleştirdikten 
ıoonra koynundan bir ayva çı
kardı: 

- Kusura bakma ağabey, de
di. Sana göre ~hoşafımız yok. 
Ama bu :lf''a suludur. Yemesi 
güzel olur. 

Sonra üstündeki tüyleri tı· 
karmak için ayvayı dizinde par
latmaya başladı. İyice cllAl:ın. 
sın diye ara .sıra hafiftrn fi:ı
tüne de tükiirüyordu. 

Kürt Azi4 krıdı: 

- Ulan, maça papazı! .. Ay· 
v:ının li ltlne ne tiik!irüyorsun?. 

- Ağabey biliyor musun, 
tllylerine tarh:ın:ı yapışmış ta .. 

- Git yıka ulan ay\'3yı, Fi. 
ravunun Hldes kcml~i, sen de'. 
Çabuk yıka!.. 

~li'letvekili. Kiirt A7.izln ha· 
tırı kırılmasın diye ekmekten 
biraz kopardı. K:ışııtın ucuyle 
.ı--:ıh:ına dokundu. A7.lı itıraz 
etti: 

- F.knıefini yağına bant de
~i. Jr- olur. Mebus kısmına ye
direcek bir şeyimiz yok doğ
rusu.. fUs!Uman dini aşikAre!. 
Bilseydik senin bu odaya ge
leceğini, gUndllzden tedarikli 
davranırdık. Ama yumurtalar 
tazedir. Köy yumurtasıdır. Gör
müyor musun, be ibirlik &ibi 
olurmuş .. Tuzu nasıl, tuzu? .. 

- İyi .. Allah sizden razı ol· 
sun. hillğinizi unutmıyacağını. 

- Ne iyilik ettik sana be 
ağabeyciğim. Gönül isterdi ki, 
önüne salçalı soğanlı bir ye
mek koyalım. Temiz peşkir se
rcllm. Bir de hoşaf getirelim. 
Parlak tarafından bir de kaşık 
\'erelim. İçine sine sine yeme-
ğini ye!. Alafırangalığımız çok 
ailkilr yok ama, ne çeşit ada· 
mın önüne ne konur biliriz. ~e 
tare yoksuluz. Artık kusura 
kalmaz.sın her hal.. 

Milleh·eklll, onu • bu, yürek· 
ten gelen doslluğuna, bu ka
tıksız insanlığına hayran kal
mıştı. Gözleri dolu dolu oldu: 

- Sen çok iyi bir insana 
benziyorsun Aı.iz!., Dedi. 

Aziz bu IAfı kabullenmedi: 
- Sen bizim biiyiiğiimllzsün, 

diye cevap verdi. Ri1im iyili· 
ğimiz ne ki?. Biz ne kadar iyi 
insan olsak, yine de insan sa· 
) ılmayız. Allah izin \'erdi diye 
yaşıyoruı:. Yoksa mapus kı~m• 
iyi insan olur muymuş! Mapus 
kısmı demrk, yani ya, adam· 
dan hariç demektir. flizim mli. 
dür her daim öyle söylrr .. Al· 
lah ıslU', sizin gibi biiviiklrri 
mıı:c ze\ ııl '·ermesin ~oksa ... 

mıı ~aıının ,ıcvaını. Çar 
e11ınha ;tınkıı 5;ı~ ıınıul ~ 
r:ıkarıık.l 

ARAMIZDAN AYRILANLAR: 

Hüsnü (;eylıun 
Yazan: Abdülbaki Gölpmarlı 

H üsnU Ce~un (Sarıer) de 75 
yaşında giSttU \'e hürriyet 

mücadelesi tarihinin bir yapra· 
ğı daha koptu. 

Vdad:ı, mUteassıp bir aile 
muhltine doğan, ııenç yaşındı 
Kur'anı ezberliyen HüsnU, doğ
ruluğa duyduğu lncluıpla cemi. 
yetteki haksızlıkları görmeye 
başlam~. disiplinsiz bir hald.! 
lstlbdatı idaresinin aleyhinde ça. 
lışmaya koyulmuş, hattA Abdül
hamit rr. hakkında kaleme al· 
<lığı üç beş satırlık bir kAğıdı, 
Şehzade camiinin, Vefaya giden 
) ol da ki kapısına yapıştıracak ka 
dar cesaret göstermişti. 

İttihat ve Terakki mensupları, 
l:u ateşli genci aralarına almış
lardı. Artık Sarı er, A vrupad:ın 
grlen neşriyatı, kendince mallım 
yt'rdr.n almad:ı, söylenen yerle
re götürmedcydi. Fakat bu fa. 
ı:llycti çok ~urmemis. Yıldıu 
alınarak muhakeme cdilmis ve 
~inop zindanına göndcrilıniştl. 
nu zindan hayatı. onun hayalın· 
<la büyük bir değişiklik yaptı. 
Orada Arap Şeyh diye tanınan 

ve vlnc istibdat alevhtarlı~ı yU
ztin~lcn hapse ı:irmİş olan bir 
Hurili şeyhile tanışlı. Ona intl
s:ıp elti. Sinopta ikamete memur 
olarak hapishaneden çıkan Sarı
er, artık siyast faaliyetten ta· 
mamiyle çekilmls \'e kendisini 
tasavvufa vermişti. Maamar!h 
miltekerrir beyli, 

nir lıC'Iaılan bin beta icad eıler 
hain yrıiıl 

Aılemiyyet milk-ü millet düş. 
meni Abılülhamiıl 

c.lan ve cemiyet tarafından Jöı1 
Tiirkler marşı olarak kabul edı
len manzumenin şairi Saner, 
heyecanını kaybetmemişti. Uür
r!yetin ilanından sonra İstanbu. 
ıa gcl<'n Ş<'yh IHisnli, 31 Mart 
\':lk'ıısınd:ı, milrt<'ciler tar:ıfın. 
dan iiliimc sürtlklcnen iki genç 
sub:ıya kuc:ığını açmış, onlarrn 
ıinüne geçip lrtlc:ı erbabının 
kurşunların:ı göğ unu gerccl'k 
k:ııl:ır bir ml'tanet göstermişti. 
Ba.şınd:ı Rııfnt tacı ve siyah sa· 
rık bulunan bu cübbeli, sarı saç· 
l:ın omuzlarına döklllmU~. temiz 
ve nurani yUzlU şeyhi görrn ge. 
ri fikirliler, o iki genç zabiti bı· 
rnkm:ık mcchuriyetlncle kalmıs
l:ır, bil:ılıara Sarıer, bu harek<'ti 
yiiztinden, Hareket Ordusu Ko
mutanlılh tnrafınd:ın yazılı bir 
takdirname almıştı ki bu yaı:ı, 
çerçevelenmiş ol:ırak odasında 
:ısılı dunırdu. 

ırtlsnü Ceyhun, şiir de yaz.ır, 
bl'strler de yııpnrılı. Mrmlekeli· 

Ilüsnil CeJhun 

mizde Yunu~ Emre hakkında ilk 
yazı yazan, Şehpenderzade Hil
minin cHikmet• gaz~sinde şi· 
lrleri ve yazıları tıkan ve bu su· 
retle de Türkiyede yarım asır
dan daha önce matbuat hayatını 
intisabı olan bir ln.;andı. Mecli· 
c;j me~ayihin tekkeler müfettiş 
l.ğini de yıllarca ve bilylik bir 
ciürüsllüklc idare etmişti. 

İst:ınbul Türkçeııini, bütUn nü· 
:ınslarile en gtizel konuşan, m•1 • 
nis \'e gtizel yüzlle ruhlara sU
l'!ln veren, güzel sesile ı~tırapli· 
rı dindiren, zaman zaman rskı 
heyrcanile hatıralarını nakleden 
bu gerçek insanın nramızdan tC· 
kilişl, gerçekten bir kayıptır. 

Onun Jön Ti!rk mar~ından iki 
kıtası şöyledir: 

Nile.i dll-5Q·ı liınml't na~ml'I 
~l'n!(·ii rrhah 

Jlun-ı ma1hlmln.1 millet l\Cl'· 
ser.l rengin müıah 

Bir şeririn ke ·Cirim dünya v:i 
mUlha harap 

nı rbelllılan bin beli icat rden 
hain ye11l 

Adenıinrt milk·ü millet düe· 
mını Abdillhamlt. 

nrnclegin.ı ha ·1 devlet bir 
alay ar: e~kiya 

Durmayıp hiç gasbugaret işlr
rl subh.u me<;a 

Hem soyarlar hem sih erler 
hem de lstt'rler dul 

Bir belldan l in belll ll'it eden 
hain , ·ttll 

Aılemiyyet nıllk-ü millrt ·düş· 
manı Abdülhamit. 

t!ml!ı;m 
l TiYATROLAR =ı ı- TÖRENLER 1 
* 1)1-:ıtlr. Dr..uı TİYATROSU -

\'AHŞt 1'17. IJ,a SAun~e) Yazan: j , 

Anoutıh - TF.T., 42167. * SF.ntr. xomnıt TİYATROSU
AllUDUDU (Arunlo and Old ı.ace) 

TF.ı.: 40400. 
Oecrlul 21 de, Paıar mı· 

UnMI 16.CO da. Dram'cla l'azarte,ı. 

Komedl'ıle ı::alı tenu!I 7oltlur. * SF:tr!R TİYATRO!IU EMl~O~O 

ı 
niıJ,{ ~ıü - CENOER. Yaıan: S. ?ı!a 
uılııım. l'er., O. utul. Par.ar ceu :l 1 
d•, l'nıar mal. 15.80 da. * KÜCOK SAUNE - ON DO· 

YtlK TARAMAZ - Yaranı A. 
Chrlıtle • Cuıambadan bae'<a her 
ı:eco 2 ı. ı;; ta • Cuma n l'aıar &la• 
Cnı l:i da. * llAKSh! • &IUAMMF!R XARA· 

CA - KOMSER VF. ÖTESl - TEL • 
4SiD,, * YENİ sr.s - etYTA~ ARA• 
n \Si - Yaıan l AYnl Dllllıll - TEi .. 
40~1l0. 

l SiNEMALAR -, 

* AL'J\:AZAR - New York Earan. 
(Xalced Cif1 - Dam Fllııtrald) n 
Son Snas. * AR - Of.Del UOtetı!' (Renkli -
1'ann1 Kare). * ATI.AS - Aı'an Yllrd:ll lfah
kOm (Renkti - Stcwar& Graoıer.) * J~Cl - Al&addlnlo Mmbaaı 
( ltrnkll)~ * trEK - llerku Ooa Dnımau 
( !olı•encer Trac7), * l.ALE - Gtntl )lfifett(J. * MELEK - Aska Veda (dnam 
tdı)Or). * SOMER - Gaip Rohlar (0, Col 
borı • Ann Dlrth), * TAK~İM - Kııd Tut .,,' hı 

n~ll Aruında. • * YILDIZ Alladdlnlıı Llmba· ... 

'-' KONGRELER -ı * :ı.ı ilet Partisi btanbul ili 1 rlıt 
n1<1 kurulunun So(olar ootı lı:ona'tt•l 

bu ün ıaaı ::o do Faı,b Jlçe :llerkt 
11ll' vr.rıılnrakllr. * 1'artal Jı. ı•. h~e kona'to•I 1 O 

il • 1 U cıınıart• 1 S'Unıl aut l l I• 

l\ar altla J•hle nıo1danındakı ı;aı!no 
la na aktır 

* lııanbuı Ilı lrnara .llubııc Mu 
1 ı rl .uırl e1ı rıı t drrntiınin ırnollk 

ko ıkr.,.ı bna ın uıt ıo dl\ t'rııın!in 1 

llt r por 

!\ı a I< n e lıl nıtdıtl 
knııtn .5 o •k ı::ı 1 larıh!ndı 

;ıab.ı.I • c uıtte tor &n•uLtır. 

* !?O ~ene•lrnh•rı l'atholoJlk Ana 
ınmı l<Ur•D•Un U !Jare e.len n mom· 
l•k•tlmb~ Mrtok MJ!rrll hekimler 1•· 
ıı,ııren hefll•lnıllel ıuhrotl hA ı Orıl. I 
Prof. !!dnrartı, T&lcın•la .Amerlka7a rll· 
ı tk flıtre m•nıl•hlimiııl•n a)'rıla~nk· 
tır. nu mOna~tbelle Tıp F. Talebe Ce· 
mir• 1 2D aralık ııaıarıcıl r&nG Mar· 
ıMra lokallndı bir Teıla töreni t•rtlp 
11tml:ıir. 

ı ___ a_A_Lo_L_A_R __ J_ 
* lilllet l'arl .ı T.mlnönl llcı 1U· 

rütme kurulu, J,Jman lokantasınola, 711· 
l•aıı rre••I uat ~il tlrn 111halı• knııar 

duam ••l•crk t.iırük hlr nllık tanıı 

ma lınlo•n l•rt!J>l•nılıllr. * Galalaurar SP01' kıılfılıft net.ek 
llfnlzrilılc loknlın,Jo nlba11 l'trMI •a· 
baha kaılnr deum etm•lı: Qıere fty. 
kalAıla bir balo l•rllı>lenmiıllr. 

tıu hn•ıı•ta K•rrldl haıırlıklarn dt· 
um olonmakladır, 

..4. nr.vı.r.r TIF.lllRYOl,t.ARI "" 
ı.tMANJ.Ant F.\IF.~J.1J,'ER CF.MIYE· 
Tl:;DF.N - Cemlrıtlmll 14arı lıo7fll 
Hardarı>a~a Gar blnuının Gıt kalın• 
da~! lokallndı lı•r aalı rllnU ua& 16 
lrn J 8 o ka.Jar bıılannıakfadır. 

U,·e lı:a7,\olunmalı: h'l1•n mHl•k·laı· 
larla hl olan ür•ltrlmlzln mukdr elin 
"° uat • tr~rinrrl rıra olunur. 

/dar~ 11'11tll 

,_ YENi NEŞRIY AT-, 

* TF.llYJZ KAT:ARl.ARIXA Göm: 
KAl\UNT.AnJJ.117.JN TATBİKİ - Yar 
ı:1ta1° bn,ı.:anı 111ın S•llm Narlı Ak· 
70llu'nnn 8ns8ılrrlr'• Nrcatl \"olkan 
,., .Nornutllıı Ana• tarolından rayın· 

lanan bu kllaı• Tarcııar &1'1!1Tinrln, 

binlerce lı:arar aruı~'tan ıecll•o ZliOO 
kadar ömok kararı mıılıt•rldlr. 

Yeni bir tunllle, n un.•l<ellmlıdt 
ille dda. 1a1ınlanan bu U!rl11 lrart?n 
clltllıl ırı, hf'Z clltlbl ıZ.5 liradır. 

lstaııhıılda CnlTfra !•, AnkarııJa Can 
h1a kllalıeYlırındt, dlier bilrilk l<llap 
o\"lerlodrn tedarik tdlllr. * A. v ... DE,!; ız l!PORT.ARI .Mu· 
mua•ının :?il ncı ea7ısı cıktı. Jlftlun 
ncılara, atırılılc, ~•niı •• balık uı 

ıııorları m•rııklılarına tanlı ı •d•rla. * '\rbınJlıı Yarınnl, ( nunraJ"ı ar· 
drnla•an 1'ıtarılar) strlslnln llt ncıi 

kitap c1nrak 1100 llurük Adam) adlı 

bir •••• r•• ııılamı1tır. İclnıl•, bllıiılı 
l'e1ı<amhulrrln, I' m adam'annın, f;Jıo 

•otların, k11n1aııdanların, d••loı adam 
'a•ının, ınur ıl n kh llrrln, ••lfrı •• 
aaırlrrln lıtJ a•ları bulunan hu klhı• 

hrrkı·•ın kola• a an' ~•h lrrrlil I• r ft• 
1 I' a ın lı ıır. J(Jtop, ıon il lı k ı 

~~amın b rrr ruınlnl de lb•IT& ti : 
ktrdır. 

* r ık••k mil: n~•ı r.n .., Y•• 'In 
rr~llk • t'kt•lk hm•~ kı \hı ,:<•ı 

fıaı "•n kur·ıı 1 ~ r 1 7 Tb 
~ın '' Oı tltrdtn llltrlnıı. 

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

Enver Beyin cesareti 
dilleı•e destan olmuştu 

-Hı-
- Bu harbin en tezatlı ta· 

rafı ~udur. Memlekette ilk de
fa olarak muhtelif kabileler 
arasında mullak bir birlik te. 
şekkül etti. Bırbirleriyle çar
pışan bu kabileler müşterek 
düşmana karşı cephe aldılar .. 
Bu cidden büyük bir harika
dır. Asırlardan beri aralarında 
sürüp ::iden kan dhalarını; 
umumi dh'a karşmnda unut
tular. Artık bu hususta hiç bir 
rndişem kalmamıştır. Bu harp 
kabilrleri birbirleriyle banştır
dı. İnşaallah bundan sonra 
memlekete medeniyet te yerle
şecek. Dahili kavgalar sona 
erecek ve herkes rahat ede
cektir. Yakında bu çadırların 
yerlerine evler ın,a edilecek
tir. Telgraf hatlarımız işler, 
mektuplarımız \'e haberlerimiz 
memlekete ulaşabilir. Her 
kampta mekteplerimiz ve has
tahanelerlmlı \'ar. IlaWl Sol· 
lum ilt' Binııazi arasında bir 
telefon hatlı bile kurduk. Eğer 
bütün bunları hayırlısı ile so. 
nuna erdirr.bilsem, imparator· 
luk için nümunelik bir I~ ba· 
şarmış olnrağım. 

Grnç Tiirkiy<' evvelA hUrri· 
yetini kazandı, sonra da ne de. 
receye kadar teşkilAt kurabi· 
lecel!inl de ispat edecektir. 

Kumandana hayranlığımı 
ifade ettikten sonra ona bir 
~ual ~ordum: 

- Acaba Avrupa bunlar hak· 
kında ne düşünür? Muzaffer 
olduğunuz takdirde Türkiycnln 
Caz.la ku,·vetlrnmesi onları kor· 
kutmıyaeak mı? 

Enver bey bana ıöyle cevap 
vrrdi: ıHen bir askerim ve bir 
askerden başka bir şey de ol
mak istemem. Umumt polltJ. 
ka meseleleri benim işim de
ğildir. Ben ancak buradaki va
zi!cmi görmekteyim. 

Biz memleketimizin bir par
çasını işgal etmiş olan bir dı.iş· 
mania dö\'Ü§Üyorıız Başka mil. 
Iellere karşı hiç hır kinimiz 
yoktur. A vrupanın tarafsızlı· 
ğından başka bir isteğimiz yek· 
tur ... 

Bir taraftan şenlikler devam 
!'diyor, bir taraftan da biz bu 
tarzdı. konu~malar y;1pı~ orduk. 

Enver beyin bütün cephı bo· 
yunca göstermiş oldu~ıı yarar. 
!ıklar dillere destan olmu~tu. 
Bir gün bir hilcum esnasında 
Arap kabilelerinden birisinin 
terrddüt içinde olduğunu gö· 
ren Enver bey, önleı'lne katıl
mış ve: •Crı:ur olanlar arkam
dan gelsin. Harp etmek ccsur· 
!arın işidir. Ölümden korkanlar 
çadırlarına dönsUnler. Den ou 
kırk Tilrk askeriyle beraber 
hiicuma geçeceğim. Biz erkrk. 
çesine ölmesini biliriz. Düş
man önllnden kaçmak insıınlık 
~anına yakışmaz.• deınlsti. Ka· 
bile derhal eo,arak Enver be
yi takip etmiş ve harp mcyda· 
nına atılmıştı. Bu kabileler 
arasında en A~I olan Barıı?a 
kabilesi bile yola gelmişti. 

Vergi vcrmiycn, durm~dıın 
aksilikler çıkaran, ı:etecl!ıkten 
vaz ıeçmiyen bu asiler kötU 
adetlerinden vaz gcçmi3lerdi .. 
Eskiden olsaydı böyle serbest 
serbest buralarda kimse dol:ı. 
şamaıılı. Halbuki bugün Trab
lusgarbı baştan başa yalnız ba. 
~ınn doln~:ın hirMnıı hic kim-

En\"Cr bey (Soldaki) Bingazid e çadırı önünde. \'anındaki zat, 
Fuat paşanın oi lu Reılt Beydir. 

sc satıışmıyordu. 
Den her tarafa gittim, her 

yeri dolaştım. En ufak bir hl- · 
di.e ile kar~ılaşmadım. Asııylş 
tamamiyle yerinde idi. Jandar
ma, asker, posta telgraf velha. 
sıl bUtUn teşkllAt kusur~uı: iş
liyordu, 

30 birinci teşrin D) ında En· 
ver bey bUIUn kabile ve bedevi 
aşiret reislerini bir araya top. 
!ayıp onlara yemin ettirdi. Hep 
si aralarındaki her türlU kan 
dtıvalarından, kin ve dU~man
lıktan \'aZ grtcrc.k müşterek 
dlişman olan İtalyanlarla ölün· 
ccye kadar harp edeceklerine 
söz \'erdiler. 

Bu birliği te~kil etmek ko· 
!ay olmadı. Fakat Em·cr bey 
dirayeti ve basireti sayesinde 
buna mm·affak oldu. 

O aralık en mUhlm Mdise· 
!erden biri de En\'er beyin En. 
veriye meselesi olmu~tur. As· 
kere bu yeni çe~lt serpuşu giy
direbilmek ve orduya kabul 
ettirmek kolay değllrll. Fese 
olıın alışkanlık tok kuvvetli' 
idi. Ben ecnebi olduğum hal· 
de şapka veya başımı güneşten 
muhafaza edecek bir fey giye. , 
miyordum. O biçimsiı kırmızı 
fesı giymeğc mecburdum. I;n
ver beyin güneşi \'e .sıcağı ha· 
hane ederek, ortaya attığı En
\'eriyelcr hepimizin canını kur· 
tardı. Askerler çölün o keskin 
ve yakıcı güneşinden ancak 
bunlar sayc~inde kendilerini 
koruya bildiler. 

Bir ordu kumandanının kuv. 
vet \'e dirayeti büyük mesele· 
terde olduğu kadar, ufnk tefek 
tc!crruntta da belli oluyor, fn. 
sanların içlerinde kökleşmiş 
olan adet \'e örfleri birden SÖ· 
kUp atmak çok gUçtUr. Bunun 
da münasip bir ~eklini hulmak 
onların hislerini kırmadan ye
niliği kabul ettirmek bilyUk 
bir hlinr.rdir. İşte Em•cr bey 
en ufak te!crruııtı hile bilvilk 
hl .. 7.<'k~ \'fi dlrııvctle ırİnre 

eden bir baokumandandı.• 
Blllün bu tafsilfttı kızımlı 

beraber okurken çok heyecan· 
lanmı~tık. 

Bu ayrılık iki ene cllrdıı. 
Enver bey bana Trııbluagarp· 
ten kliçük Ar:ıp kı•ları vr bir 
de karaca gönderdı Köpek ka· 
dar munis olan t 11 1:ıyvanı 
(Hl§) ismini yerdim. F.••.c lçl:ı. 
de dola§ır. sezer, bana arka, 
daşlık ederdi. l'ı\ :ıno çalarhn 
yanımda yatar. Adetıı bir ınun 
gibi mıı~iki dinlerdi 
NikAhlımdan ayrı geçı>n bu 

Eenelerde en yakın ark~da~ıın 
sevgili Blelm olmuştur. 

NlkAhlım 25/12/P2l de Der. 
neden memlekete dönmek Uıe
rc horcket etti, Takma bir isim 
le ve kendi hakiki hUvl ·etini 
g!zllyerek İtıılyadan geçip ı,. 
tanbula dl:indU. 

Balkan harbine iştira( et. 
mek Uzl're memlekete gelmiş 
olan Enl'er bey yine tehlıkell 
maceralara atılmak ilzerc idi. 

< Ark11ı \'ar) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Mer'i kanunları tek 

metin halinde 
yayınlanıyor 

Adalet Bakanlığı zat isleri u. 
mum mUdUrlilğU baemuavlnl S& 
IAml Dinçer ve Bakanlık CE'za 
ve Tevkif E\·lerl Umum :\tudUrlil 
ı\U Dasmua\'inl trııyri Mumcunı.t
hı ile Ceza ve Hukuk l~lerl umum 
~HldUrlUi!Unrlc hftklm olarak çı 
lı~an Fııhrt'ttin ÖztUrk, S:ıdi .l\a. 
znncı, Ahmet J;rdnl!du. <'e\•at 
Selçuk \'C Şevket Özgürden ml\· 
rekkep bir heyet tarafındıın ha· 
zırlnnan •Türkiye C:umhuriyett 
Mer'i Kanunları• 11r1ındaki si~te· 
mRtik neşrlvata ocak ayında bat 
nocıı~ı haber alınmıştır. 

Bu neşriyat, hukukçuların oı. 
clııAu kadar, kanunla ilgili va. 
tnndaşlıırın dıı lhtiyRrlarına halt 
klvl1ı ccvan verecektir. 

f Si NEMA TEN KiTLERi f 

Herkes Ona Düsnıaıı 
.:. 

Türk filmleri 
aThe People Agaln t O'lla
ra,1> Reji ör: John Stıırges. 

Oynayanlar: Spencer Tracy. 
Pat O'Brlen. John Jlodlak. 
Dlına Lynn. - Mrtro Gold· 
wyn Mayer. 

H iç enphe yok ki; daha mm 
başlar başlamaz, sinemanın 

imkAnlıırını mümkün mertebe 
ustaca kullanmak isteyen bir 
rejl~örle karşı karşıya hıılundu

ğumuzu anlıyoruz. Filhakika 
daha jlk sahnelerde karşımıza 
tıkan dekupaj hususiyetleri, ma 
haretlc tertiplenmiş aSiyah • 
bcyah en~tantaneler, John Stur 
ges'un, bir polis fil minrle bile 
san'at yapılabileerğinl ve şah· 
siyet ortaya konablleeeıtini id
dia edenler arasında olduğunu 
gösteriyor. Hntta dlychllirlz ki 
rejisör bir polis Cilnıi için bil 
ha~sa hcırnplanmı' bir sahneye 
koyma trkni~lni denemekte \'<' 

cıır.yre de başan kazan m:ıkta. 
dır. Kahr:ımıının diipcdüı. blı 
insan olarak miitalfia edilmesi 
l<'yhc k:ı~·dcoilrcck bir nokta 
l?ilnıdc, ötckı ~angstl'r filnıle 
rind" sık sık kar ınıız:ı çıkan 
vah•I. sadl•t tipll'r' hayal mah 
sulil mııcrrnlıır ıı ~:nlvl' indiril 

mlı:. Rcjl•nr Arleta· .ı: ıkın. blı 

tıın hıınl;ır olnbilır~ demek ı .• 

'''"'" 

Diaııa J.)'nn 

Spencer Tracy son zamanlar. 
da hafif aile komedileri ile ,·a
kit getiı'mekte idi. llu defa ya. 
n yarı)'a polis, yarı y~rıya Jıay
clut sayılahilecr.k hir dıırunı<h. 
işleri karışık, cesur fakııt zayii 
bir avukat olarak kareımızda 

dır. Onun yanı sıra Pat O'Brı 

en \'C Johıı Hodiak sadeı•c ken. 

dllerlndcn br.klcnmcs! ııcrektl 

.!!i kadar bir •ey )•apıyorlor 

!~serin ikınci derece karakter 

teri de oldukça ba arılı olarak 

çııılııııılcrdir. 

A!tlJA İLtlA:\ 

* Atlas filmin bu mevılm 
ıarfında piyasaya çıkaracağ! 

filmlerin d6rdllncusn olan cEdl 
İle Büdü• nlın çevrılmesi ta· 
mamlanmıştır. 

Senaryosu Burhan Felek ta· 
rafından hazırlanmış bulunan 
bu komedinin hareketli ve ca
zip olması için bilhassa itina 
gösteren Atlas film. baş rolleri 
Va~fi Rııa Zobu ile !'ıltinir Öt· 
kul'a vermiştir. ıJiğer rollerd" 
de Turhan Gôker ve Dansöz 
Nana oynamaktadır. etEdi ile 
BUdU • $adan KAmil'in rejlsör

lii~ı.i altında çevrllmi~tir. 

* Nedim Otyam'ın Bıırbaros 
mllcsscsesl hesabına çe\irdlği 
~Topr:ıkD filminin Ocaktan iti 
haren gösterllm"•'"" b2flana· 
~·aktır. 

Senaryosu Fikret otyam tara. 

fından hazırlanmış olan aTllp· 
rak .. ın rejisörlutunü Nedım 

Utyam ~·apmış ve eserin müzik 

l~rini ele birzot hnıırlıımıetır 
'l'Urk filnıclliJ:ır,, fnıı mbzl~ınl 

ı..okmuş hulı111an Nedım Ot) a • 
mın rejısor nlorah grçım vıl I 
vaptığı ılk lf'Crfıhedl'n SOl!ı 

•Toprako mr.rd.la beklennH·~· 

trdir. c 
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lan•at Alemin4e8' 
Ankara Mektupları 

Gişelerin önünde «kuyruk» .yapan Ankaralılar «Konsolos» ope
rası temsilleri - Amerika turnesi - Devlet Tiyatrosunda yılbaş ı 

gecesi - Yeni yılın ilk temsil hazırlıkları 

A ziı okuyucularım, 
Bu size. en hararetli deY· 

resine ıirmekte olan bir ti)·at· 
ro mevsiminin ikinci. fakat bit
mek üzere olan bir yılın sonun 
cu mektubudur. Amerikalı 
dostlarımızın kapılarını si.l!ll• 
yen kırmızı kordel.\Jı yeşil çe
lenkler, erken basan kıs ak~am 
lırının alaca karanlığında pcn
cerelerınden caddelere ıüıülen 
çam dallarının renk renk ışık· 
ları, Noel me\'siminde olduğu
muzu 'öıteriyor..-
Ankaralılar, dilnkü bozkırın 

ortasında beliren ve )'tldan yı· 
la gelişen bu A.\Tupai manza. 
rayı yıdırgamıyor1ar. HattA ye
ni yılı. yabancı dostlarımızla 
beraber, neşe ile karşılamıya 
onlar da hazırlanıyorlar. Baş
kentin belli baılı eğlence salon 
larınd:ıl s mdiden boş masa kal 
madığı ~tirleniyor .. 
Aynı Ankaralılar, son zaman Ankara De\'le t Operası nda başa rı Ue temsil edilen •Konsolos• 

larda, bir ba$ka medent zev· tan bir sahne. Birinci pl3.nda ıolda l\l esude Çaglayan (K!ıtlbe), 
kin de tlryakhi olmuılardır. u&da Bclkis Aran (Mağda Sorel) 
Birçok ıkJamlar, tiyatrodaki 
odamdan çıkıp e"e dönerken, 
gişenin önünde, ·kuyruk• yap 
mış blr kalabalık ~örüyorum. 
Bu kalabalık, o gecekı temsil· 
de yeı bulabiln1ek için tok er
ken saatlerde tiyatroya gelmiş 
olan se~·ircilerdlr. Küçük Ti-
yatro'da o)·nanmakta olan 
Goldsmıth'in Yanlıı Yanlıı 
t,'5tUne komedisi öyle bir mu
voffakiyet kazandı ki, biletinizi 
bır harta önceden almadınıı 
mı gerçc~ten. ı;ünü ;ününe iyi 
bir Yer, hatta sadece ıaaıetta
yin bir yer bulmak çok zor olu 
yor. Ayni hale Büyük Tiyatro 
.eişesinin önünde de şahit ol
mak mıımkün. Orada temsiline 
yeni bilşlanan Koo olos operı. 
sı da rıı1tbette. İ.;tanbuldan bir 
kat" günlı.iğüne gelen dostları
mıza bıle yer bulamıyor ,.e 
mahç-up oluyoruz. Ama ti· 
yatroya günden ıUne artan bu 
eanlı al!kaya da gerçekten ie· 
viniyoruz. 

* 5 öz bo.ıraya .Eelmlşken &ize, 
.;::e:en mektubumda tafii

lAtını vcremedı:im Kon;oJo.; o
pera~ından. ilk ten1si1lerinden 
bahsedeyim. 

Konsolos. DeYlet Operası'nın 
simdı ·e kadar sahneye koydu· 
ğu klti~lk eserler içinde. bu 
vasfı tasımıran ilk eserdir. O
pera edebiyatı ile yakından 
mes~ul olan okuyucularımın 
b:Jdikleri gibi henüz 19~0 yı
lındı ilk defo Amerikada oy. 
nanmıştır. Eseri )'azan ve bes
teliyen Gı:ın • Carla ~tenotti, 
do~u•tan bir ltalyan bestekl· 
rı. fakat küçük yaşta Ameri· 
kaya gitmiş. orada yerleşmis, 
~merlkalı olmuş ve bUtün .,er 
ll!'rini orada verrnı,. ;\1enottl'· 
nin Kon olo5'tan başka beş o
perası daha \·ır. 

KonsoloJ operası 1950 de sah 
n•)'e çıktığı halde, iki yıl için· 
d! birçok dıllere te\'rilmiş, bU 
yilk sanat merkezlerinin hemen 
hep5inde de oynanmıştır. Bu 
arad•, he•teklrın dokdugu 
memlekette, llalyada, Millno
nun me hur La Scala'sında oy. 
nanırkPrı aleyhinde hayli nü.
mayi' de yapılmış ... Sebebi ne
dir b:lir misiniz? Once bir t. 
talyan cocuiuÖun muc:ikl mem. 
leketi ve halvj)nlar için Ope
ranın klbE"si "atan kendi yur
dunu bırakıp Amerikada mu-

~ 
siki tahsil elmesl, kendıni o
rada yetiştirmesi, ve Scala'yı 
iki asra yaklaşan mazisinde hic 
törülmemiş bir şeye, ilk dela 
.\ merikada bestelenmiş bir ope 
rayı sahnesine koymıya mec
bur eımesi. Sonra eserin mev
zuu. Konsolos'un vakası demir 
perde arka<ında, totaliter bir 
re.1im altında ya~ıyan bir orta 
Anupa şehrinde -eç!yor. Bize 
bu rejimden kurtulmak için 
mücadele edenleri bekliyen 
korkunç _,,kibetleri,. yuvalarını 
bırakıp yabancı, fakat hür 
memleketlere geçmek istiyen 
bahtsızların karşılaştıkları güç 

itikleri, bir vize alabilmek için 

Yazan: 

LOtfi AY 

•• aylura, hattı yıllarca konsolos 
hane kapılarında çile dolduran 
insanların ünlitsiı durumunu 
göıiiteriyor. İtalyan. hele MilA· 
no komünistleri böyle bir ope
rayı elbette alkışlıyacak de~il
lerdi! 

Konsolos işte böyle bir e
ser, daha dogrusu müzikal bir 
dram. Gecen mevsim tetkikler. 
de bulunmak üzere Avrupaya 
gönder!Jmiş olan Oe,·let Ope
rast sanatkdr ve rrjisörlerin
den tenör A ·dın GUn bu ope
rayı Viyanad;ı, Pariste görmüş. 
!'ılodern mu!:lklıl kadar aktilel 
\·e beşert olan sürükleyici va
ka ile de bizde allka syandıra
ca2ını anlamış. Ankaraya dö· 
ner dönn1ez Konsolos'u ıahne· 
ye koymak icin geceli gündüı
IU çatıştı ve neticede muvaffak 
da oldu. 

Konsolos operasının livresinl 
bestekAr Necil KAzım Akıes 
itina ile türkceleştirdi. Orkes
tr~yı. eserin musikisini yakın
dan tanıyan bir fefin idare et
mesi lUz:umlu göıüldiliünden 
bu iş, Almanyadan davet edi· 
len ıef lle!mut Fellmer'e ve· 
rildi. Dekorları da eseri Ame
rlkada görmüş olan Tarık Le· 
vendoğlu hazırladı. 

Bu gilzel şartlar altında sah· 
neye konulan Konsolos ilk tem 
<il akıamından büyük bir ba· 
şarı kazandı. Bu başarıda şUp· 
hesiz belli boşlı rollerde ~ör· 
dügilmüz Belki• Aran'la AY· 
han Aydan'ın (Ma~da Sorel), 
Necdet Demir'in (Anne), ~tesu 
de Ca~layan'ın (Katibe), Ali 
Köpük'le Nevzat Karatekln'in 
(John Sorei), Hilmi Girgin· 

koç'un (Poli5), E<at Tamer'le 
Nuri Türkan'ın (Hokkabaz) ve 
nihavet büvUk ümitler veren 
yeni. bir isİidadın, Ayhan Ba
ran'ın (r\1r. Korner) ayrı ayrı 

hiı;;;;eleri var. Temsilin duyulan 
tek ek•llii, rahatsızlı:ı dolayı· 
sile, LeylA Gcncer'in de hazır
lanmış olduğu başrolde sahne· 
ye çıkmamış olmasıdır. 

Konsolos operası Cumhur· 
başkanımızın da takdir ve alA· 
kalarına mazhar oldu. Eserde 
vazife atan iki grupu da ayrı 
ayrı seyreden Devlet Başkanı 
sanatk3.rları, :sahneye çiçek 
göndermek ve temsillerden 
sonra localarında kabul ederek 
bizzat takdirlerini bildirmek 
suretlle taltif ettiler. 

Sayın Cel~l Bayar, bu kabul
leri sırasında, ilgililerin önce 
gUzel bir teşvik, sonra bir di· 
rektll mahiyetinde telftkki el· 
tikleri çok cazip bir fikir de 
ortaya almı,tardır: Amerika 
turnesi. Devlet Tiyatrosu böy
le resmi bir turneyi gerçekleş. 
tirmek imkAnlarını bulursa sa
nat ve ktiltUrilmUz hesabına 
dilnya ölçüsünde akisler uyan-

Biı•le"'ıHi~ Milletlerde 
~ . 

BirJ e~mi1 
teri Bakanı 

dıracak bir hamle yapmış ola
caktır. Fakat böyle bir turne· 
nin çok ciddi çalışmalar ve ha· ~ 
urJıklar i.stiyeceği de muhak· ~ 
kaktır. ~ 

* ŞI mdi biraz da. Devlet Tiyat· 
rosu sanatk.lrlarlnın yıl

başı gecesini nasıl geçirmeğe 
hazırlandıklarını anlatayım. 
Devlet Opera ve Tiyatrosunda 
sanatkAr, teknisyen, yabancı 
mütehassıs, idareci ve memur 
olarak iki yüze )'akın insan ça. 
lışıyor. Bunların eşlerini, ya
kınlarını da hesaba katarsanız: 

en azdan 500 kişilik bir aile ... 
Gece gündüz yanyana ç:Jlışan, 
ayni sanat faaliyeti içinde bil· 
ttin mevsim didinip uğra,tın 
bu kalabalık ailenin yıldJ bir 
giln toplanıp hep bir arada et 
Ienmeleri elbette haklarıdır. 
llöyle bir gün için de yılbaşı 

gecesinden daha münasibi ola
maz, değil mi? 

lıte bu maksatla BUyilk Ti· 
yatro'nun alt ,.e tist kat !oyer'· 
sinde yılbaşı gecesi için, Yar· 
dım Sandığı, mlizikli, yemekli, 
eğlenceli bir toplantı tertip e· 
diyor. l\IüeJsese n1en,upları o 
gece, hep bir arada eğlenecek· 
!er ve yeni yılı ne,e ile kut
Iıyacaklar. Millt E~itim Baka· 
nının da davetli olduğu bu 
yılbaşı gec.,ı toplantısı için 
salonların hazırlanmasına, si.is
lenmesine şimdiden b:ışlanmış
tır. O gece Opera \'e Dram sa
natk5.rlarından birı;oklarının, 

ayrı ayrı gruplar halinde ha· 
Llrladıkları sürprizler şimdi
den merakla beklenmektedir. 

* Mektubumu bitirmeden, ye 
ni yılın ilk günlerinde .sah· 
neye konulacak e5erleri de kı
saca haber vereyim. Büyük Ti· 
yatro'da Gölgeler'!n yerini 
Montherlant'ın Ölil Kraliçe'sl 
alacaktır. BildiAinlz gibi bu pf. 

Y('S, eV\.'elki yıl, Şehir Yiyatro· 
sunda da temsil edilmiştir. E· 
ser Ankarada da :'.\Iübeccel 
Bayramveli'nin tercllmesinden 
oynanacak, ~tahlr Canova ta
rafından da sahneye konula
cak. BaşlıC'a rollerde ?tiuıızıe1. 
Lutas, Şah3p Akolın, Nuri Al· 
tınok ve Ahmet Evintan'ı ~ö
reccj!iz. Dekorları Tarık Lc
vendo~lu hazırlamaktadır. 

Kilçük Tiyatro'ya gelince, 
anlıı Yanlıı ÜstUne'yl, iki genç 
hanımın beraber.yazdıkları te
lif bir eser, Adalet Sümer'le 
Sevim Uzt?"ören'ln Bir Piyes 
Yazalım adlı eserleri takip e· 
decck. Eser mUellifler!n ilk 
denemeleri olmakla beraber, 
cazip bir mevzuu, sağlam bir 
kuruluşu \'ardır ve bu sayede 
seyirciyi tatmin edeceği, ümit 
edilmektedir. Bscri sahneye 
koyma işini, Devlet Tiyatro· 
su'nun başrejisörü Arnulf 
Schröder üzerine almıştır. 

Bugünlük bu kadar, aziz o· 
kuyucularım. Yeni yılınızın 

saQlık, neıe ve saadet itinde 
geçmesini dilerim. 

• 

,. 

r·------------------------------------------·------------------------·----, 
Habeş genci sigarasının dı· 

manınl üfürerek: 

- Söyle .. Nedir? diye sor· H ABE 
duİıolzanJ tereddUtle cevap ver
verdi: 

ş GiiNe-Sİ "· 
- Kervaıiımız: Sudan çölle

rindeki Debre Llbanos havali· 
sine avlanmak üzere gidecek .. 
Orada .. av pek bolmuş diyorlar. 

- Oyledir. 
Guiorgius'un bu cevabında 

Carlo hafif bir l•tihza sezdi.. 
Halbuki gayet sakin bir tavır. 
la sigara içiyor ve dumanı ta· 
vana doğru savuruyordu. Car
lo sözlerine ıöyle devam etti: 

- O havalinin pek tehlikell 
olduğunu söylerler, Ben oraya 
ilk defa iideceğim. Emin bir 
rehber aradım. l\Iünasip kim. 
seyi bulamadım. Acaba ıen 
bu müşkillilmüzil halledebilir 
misin? 

- N'e yapmamı istiyorsun'!. 
- Senin emniyet ettii'l'in 

kendi adamlarından birisini bl· 
ze rehber olarak verebilir mi
sin? 

- PekalA! Bundan kolay ne 
var? llattA daha iyi bir şey ya
pabilirim. Benim de yolum 
odur. Keneli eyaletimc gitn1rk 
i~in av sahasından ec;mr. ,.. 
mecburum. Sen de brnityıle bf'. 
raber gel, ıE'ni orada bırakı 
rım. 

Bu sözleri söv)Prkrn bira1 
alaycı ve rok dikkatli cCSzlrrlr 

Bolzani· lüzumundan fazla tt 
Uılı bir tavırla: 

- Henüz ne zaman hazır 
olup yola çıkabileceğim! bilml· 
yorum. Seni gcci~tirmekten 
korkarını. 

Guiorgius 
bir bakışla 
ve: 

garip ve mlinalı 
arkadaşını sllzdil 

- Benim hiç acelem yok. 
Seni beklerim, dedi. 

Carla ne diyeceğini şaşırdı. 
Bir bahane bulmağa çalıştı: 

- Senin seyahat tarzın çok 
dobdebelidır Maiyetinde bir 
~Urü insanla dolaşır.;ın. Benim 
ancak liç arlık blr tatilim var 
,\vlanm3k istiyorum Gidece 
ı"Jm ,·r.re bır an evvel varmak 

t('rim. 

Guiora:ıus ıi arasının külünü 
i1k<'rken konu. nağa devam 

etti: 
- PekAI_,,, F:n Pmnivrtli ada 

mımı emrinP \'('fP<'E'~im 
~Icmle\oti karış karıs Mlır 

S:ıkiıı trrhhrli kuzu ilıl bır 

ad:-mdır S ni hiç r3hatsız et· 

. ~ "' • 
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ve ısrarlı bakı~la Carloyu sU· 
zerek: 

- htedigin böyle bir adam 
değil mi? diye ıordu . 

- Rahatsız etmez diyor.liun. 
Ne demek ıstıyorsun? 

Guiorıius hafifçe gülUmse
yerek cevap verdı: 

- Zararsız bir adamdır. O· 
nunla kolayca ınlı~abilirsin. 

- Yollarda Bedevi kabilele. 
riyle her hangı bir zorluk ÇI· 

kar.sa senin bana tav;;ı}e ede· 
ce~in rehber bize yardım ede· 
bilır dcl:il mi? Bı!!nim SPndrn 
blE'dı~im ,>erliiere söz geçıre

bilccek nüfuzlu ,.e a~ır başlı 

bir insan .. Ancak bu tarıd:ı. bi 
risi bizlerı koru~·ahilir 

Guiorgius hUstJiltiın J,!ülüm 
"'edı. Daha alA)CI bir hal aldı. 

- Korumak h.tediı?in kendi 
1.ath canın mı"' 't'o~sa ba~ka hi· 
ri ı mırtlr 7 Şurıu anlı:ı-al1m. 

Ccarlo rtikkalle ırkıırlasına 
b:tktı Sır •n gö1 ~öze st('1'1ı· 
lt:r (; tlltJr.,.•us d:Jha ~r:ık ~o-

dy Downbrid&e'i mi demek is· 
tiyorum. 

Bolzani birdtn hiddetlendi., 
Arkadaşının her şeyi bilmesine 
sinırlendı. Az kalsın bu hidde
tinı belli edectktı. Fakat Ha
beş genci gayet naz.ık bir eda 
ile ~u sözleri söylcC:. 

- Bana kızma .. Ve bunları 
her hangı bir şekılde ca usluk 
ederek ö~renmiş oldu~umu !dn 

ma Burada her ~ty ı:al'-uk du
yulur \'e de:iikodu mevzuu o· 
lur. ~lerık ta elmf' Lady Q. 

phelıa her ne kı1ar ı:ok gU .. rl
$e de ben kPndisirle a!il,adar 
de~ilim. Yalnıı onlara ait olan 
ha\'adic.1°ri h.,n, ı·el"d 1er 'TP. 
ı;,~JP. bıınd2n ibaret. Kl")ra ı 8\" 

I:ınm;1,.1 ritf~r~k rılın krrvau:ı 
karam1k ı t":rıi1·o"m'.lo; Thı~ari1 

kJltn hn•·;ır;l~Jık rırnr"'ı t"'rr;h 
Pdivormırş. it1lv:l , . .,. tnıııltrn1 

sefırlııri t .. Ja a rlli mü\lf"'r On 
tr1r.a h>k \'"""İ rır J""l r:ink 1 tııı 
~ıhirrr, coık trlı'i' ,.ti ·~1 .. nı1. 

t'Pr.1rl'1r (,'lr{\· no·ı·nh '1•r"'I 
"'\~11'1!:1 hir 5('1' f'l"IİPrp ...,:,ı jn 

'""',,,ı"'~ Pf h~l\.;ı .,,,""'~" ,,,,, ı•I 
C'arll')~·a baktı \"f' rp"!!hını hC'k m. z nu~tıı· rı1~1'-ilir" r.ıırııırı İ"irı h•t lit~fıl" 
](!di. n h"c .. r ..... ı "" • -nl "•'".., \'J1"1I liiPJıi m .. Yok•& ı a .ı .. ' 1 1 

·• • ,. ' • • 

ru buluyorum. İtalya sefirinin 
bunu sana teklif etmiş olma
sını pek münasip buldum. A. 
lem &eninle bu güıel kadın 
arasında bir şe)ler oldugunu 
farzederek biraz dedikodu ya· 
pıyor. Ama mademki kocası 

buna aldırmıyor. Lady Dov>n· 
bridge te kendisi hakkında ıöy 
JenrnlerP kulak asmıyor, bu 
de1ikodulara ~enin Cızla 'h'm 
mh·ct \'ermE>n iÇ'in hic bir "•· 
bep gôrmü)•orum. Htle beniııı 
b:.ı mestle hakkırtd~ hiç bir iti· 
ra•ım yok. istediğinizi ·~pır· 
ıınız H ç nıtrak etme. Sına 

hlPditin ~damı derhal bulaca· 
ğım. 

r.arlonun ic;i rahat etti. Ar~ 
kadafına teşP\kür ettikten eon· 
ra ~u sö.>leri illve etti: 

- Böyle olaca.tından rmin· 
dim Gııior;:iu . Doliitlutunri~n 
bir an i~!rı bilP $Üphe etmem. 

Ötekı b•mb•yaz \'f' parlak 
rlı l"rlni mr11·rı,.na çıkarın bir 
kahkaha attı vr· 

B:-ıh•i ka111nm"k ı~n heni 
k~f Pi:e ko~ mak i·tedin de~il 
mi., 

- ~e mlin.lrehet,. S•n hiç 
k;ıfr_ e g!rtr mıtın" Siı Şarklı· 

lar ..• 

- ~u~ Fark~· ar rlırr ıiS"• 

hat·~rrı:J r,rrsırı ki ha m•vıu· 

fi1n ho l~rtrrı rn H8\,,İ )'t"ID"k 

hP~1 ını 15r ".!• ... ,:ıflJ m Bu
"1~1 pl?'k h~n a~ı7. dPı1i 

1 
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PİYASA] 
Hafi as durumu 
Yıl o ıu ıda dıs 

J 

• 
tıca ·et <lurumunıuz 

Bu sutunlarda her hafta ba ı ıhraç cdılemc e bıle dahılrle Is 
cıkumakta olduğunuz haftalık pı tıhlfik cd"lebilecek durumdadır. 
yasa durumu yazı ının di erle 4 bın ton mıl:darında istihsal 
rJne nazaran hır huı;u ·~ctı 'ar cdılcn k çı kılından elde 400-

,---------, 
Bu ~azı, sadcc haftanın d<' ıl ;.ıOQ ton m kl rında stok kal· 

yılın da ~on haftalık 111) ~a ) 

1 

mı bulun ı:,or Kcçı kılı ıhraca
~ ı olacak .. ı;rl erk ~11mııı tı 100 1 O tonu gC'çmemcktc
inşallah 1953 ) ılında oktı) rak d r M anıafıh rldc kalan kr~i 
sınc:. nu cbcıılr bu ' zımı ı • lı k d p k mııh m cnccek 
daha zı)ade mrmlckrtın dı tı nııkd nılrna a g ıektır. j 
caret durumu 'e hr 1ı b. lı ih I Kıtr hr, r tı bu ) ıl 19 1 c 
raç malları bakımın lan clcle k nı 1 z olınu tur Sebebi ra-1 
lan stoklara tahsı etmek ıp mrnkkrtlrrın fı) atlarınd 

tlyoruz. 1 hızr nazaran fa la ı ılc ucuz o). 
Gerek ihracatıınızd . rrck ma ıdır 

ithaHitımı7.da bır C\'\clkı ~ıh n.ı ?ita m Cıh fi\ tlar clu mc)C 
uran bil) tik lnkışaflar goıul başladı ından 195.1 ıçlnde ilıra· 
mu tür. 

1 

cat '\Jlpılma ı imkan dahilinde 
İstafütık Genci Mudurlu ü ta sorulmcktedır 

rafından ıırşredılcn rakk, mi ara Kuçukbaş hay\ an deı ılcri ıh· 
gozatacak olursak 1 o:ıı ocak rac tı hu ıl l\ ı ol mu tur lhı a. 
kasım sonu dc\TC ı ıçındC' 762 catııı bır kı mı alamura olarak 
mıl)on lır;ılık ıhral:ıt .>apılmı .> apılın tır \v dcri~i St:'zonu O· 

ken 1052 ııın :ı\nı dene ı ıçın cak • ı ıçındc :ıçılacaktır. Elde 
de 8!17 mıhon lıralık ıhrac. t )ll av dC'rı ı toku ~ok sıbıdır. Tav
pıldığı E:orullı\ or. \rtı • bır c n ı.,111 ar 'C' por uk clcril<'rine 
ne C\'\clıne nı betle 135 mıl)on \mcıı . İngıltere \e Alın:ınya-
lıradır. dan t. kplcr olmaktadır. 

Bılha~ ıı hububat ihracalımıı )[152 ) ılının en fazla iizüntu u-
1951 in 11 a)ında 60 mil)on Ji- \andıran mah ulu pamuk olmuş 
ra iken 19:>2 nın aynı deue- tur. Halrn pamuk mah ulliniln; 
ı;i içinde 248 mı iyon lira) a 'ar- ) üzdc 25 ını attığımız anla~ılı-1 
rnıştır. \ı1ış ııısheli 188 mılyon )or 
lıraya ulaşmaktadır. l lele kullıvctlı p muk t<tokla· 

Elımızdr henuz küllı) rtlı hu rı oldu una surr p:ımugun clcb
bubat ~tokları olmakla beraber, lok:ıJ. , lınm:ı ı fa.>dadaıı h li ol 
mcmleketımızın hububat ıhrac t nı.1 a ı;:crcktır 
çıs1 de\ letkr :ıra ında .} er aldı 1 \il\ İl, 
ğına clrlakt <rlrn hu durırrnı ı İ\"ATI. \Hl 
memnunlukla karşılamak J,ızım 27 ara.lık cıım rtc•ı ı;unu kam 
dır. bl\ o lıor a ıncla muamele gören 

Maden ihracatı ela nynı ckıl talmllcı in kapaııı~ fı.> atları :ıı::a
de artmaktadır. Geçen l •I 7;.ı mil ı ıd ı ıı IC'ıılmı tir. 
)On liralık ihracat .}.tpmısken hu G f ızlı kalkınma T. 112 50 
~ıl ihracatımız 113,5 mıl)on il· llracl n; ili. 112 50 liradan. 
rayı bulmuştur. 1 Ti.ırk Tıcaı et Bankası A. 5 75 

Bu ) ıl, geçrn .} ıla ııısbetle me) 
1 
ııradan l\lrrkC'ı nank.m hl e fic 

\8 ve tohum ihracatımız aşağı )u lnedı 242 !ıradan muamele gör. 
karı a)nı kalmıı;, tutun 'e pamuk mu tlır 
ihracatımı ela ı r clıışkunluk ı;u --0-

ru~~~:;u~;raftan hu yıl ıı:ınd,.. Dış memleketlerden j 
fthalütımmn rla 1051 e nısbetl 

bir halli arttı ı ı::orıılti or. Gııılen teklifler 
19:'11 orak kasım dnTC'c;\ i-, " 1 ı 

çlnde fl!l2 mıl.} on lıralık ithal.ı c arl il. ı•. l'cııjuııg 
tım11.a mııkabıl lııı ~ ıl 140!1 mı) \m Wall 175/177, 
~on lıralık ıthal.ıt .}apılmı lır l\rcmcn ı - ı\l.111 N' 

Geçen \il, ıhıacatımızla ıllın Ahım n,>um )aprak ıthal eden 
Utımu: ar.ı ıncl kı arık ıhrncatı- rıı nı !arla tc m o; etmek istemek· 
mız alc) hınr 230 mıl.} on lira 1 tcd r. 
ken bu ) il bu ni hct grnr ıhra Irntangc- eli chafl m. b. H. 
ratımıı alc\ hınr .ıl2 mı!.} on li Salirrrinı:: 21, <22r) 
raya varmış bulunu) or... 1 Kuln • fllıeiıı :- ı, lı\1' \ \ 
Maamafıh memlcketr ) apılan Demır ce\ herı ıhracatçıları f. 

makine, zır:ıat al.ılı \Csair lü· 1 tem s C'tm<'k ı tı) orl:ır. 
zunılu ithalAtın arttı ını goz.o· I~oııııılex 1.1<1. • 

1 it Kııi :ınlcmrnkatıı l'l;o. 5, 
mıne alacak olı~rsak. ıt ıa :ıtımı:ı llel iııki _ l'INI. \!\ Oh'ı\ 1 
dakl açıktan bırnz tr cllı bula ! 1 t ·ı t 11 1 1·ç·111 . 'ere e H~ ı.aı a ı a ar 
bılı.>onır. . mllm ıl a amaktadırlar. 

Bunuııl:ı lıcrahcr o~Umu dekı Chnmııqklııl Comp:ıııy 
~ ıl, ıhraratımızı ithalatımız :ı- M J. i\Tarkrt 
arına 1:1 :ırmak, hiı:. olmazsa o 1 t C'lı:ınılra <'hO\I k. 

na yakın <'\ ıyc.>c crı tırcbılmrk Hoıııhav • fndin 
için tcdbırlcr almamız mcmlckcl 1 ırnıa ı pamuklu nıen~ul'at it· 
iktısadil :ılının k:ılkınm:ı 1 hakı hal rdrn flrmalarl:ı temas el· 
nıından bı~ıııcl planda ele alac;ı m k 1 ti\ or. 
~ımız bır ı olmalıdır. , . ::Uiniııı: :ınil l\lrtallurcir;ıl \gr.nry 

Belli başlı nıacldclrrımıtln 1 ~ J.imiled. Trafıılgıır llo ııse 
tihsal, ı tıhlak 'e stok dunım 11, \\ ;ıtcrloo Plııce I.oııdon ı:;.w.ı 
Janna da bır naur atmak scrr iııııillcrc. 
kirse şunları ı:on'cegız tan aııez , r drmir ihracatçı· 

1953 ) ılıııa gırerkcn, Hl " 1 Jari) le temas etmek Memekle· 
lında 5500 ton ıstibsal edlll' ı tıf dır. 
1ik mah~ıılumuzun 3300--4000 to Tht:' \mblc:ı Conınırıcial ('orııo. 
nu islıhliık rdılm 'i clurumd ration H Jlir.ı J\lı:ıwnn (lst 
<lır. Eld<' kalan 1500 ton tırıl ı ıoor) J>an ao;tlrnn (~alli, 
ğin de ~eni sezon ol:ın ma:,ıs:ı 1\J:ı.,Jiıl Bıııııter IM. 
kadar istıhlfıki kabıl olacaktır. Roınb:ıv 3 lndia 
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D. H • .A.. .A.Jan11 

VA r A N 

DİŞLERİNİZİN 
TEMELİ OLAN 

DİŞ ETLERİNİZİ 
KUVVETLEN DİRİNİZ 

.···· ······························ · ·······N·L·A·a·~ 
. 

15 ı;ın 12 Q 1 ı .. ·il ı; n ~. TL. (tın : 
1: e la ' r K e htr ı: n :o kuruı •'ınır) : 

ı··~··,···· · ··~········ ·· ··· · ·· ·········· 

Hoklor ÇIPll\.:'I Cıld. Saç. :t:Üh· Gı\l'Rl i\rn!'\~U I: ~lış satışlartnıL 
rm i mutcha 51 1 Be~o~hı Posta da Merkez f,mlak c nıuracaat· 
Sokak, Tel ;335S. lstıkliıl C..:arld. 54/2. 43376. ----

EMLAI< 

A Kii. slNIR llA:ST.r\LA· 270.000 IJR \ \ ,\ ' Nişantaş, tanı 
nr alkolıklcr, Tokslkomanlar, konforlu yıık~ck ıratlı apartman 

1 

fclçlılcr Duman Tcda~i Kllnı{lın· at ılıktır 43376. 1 
de ~·enı usul \ e C'ıhazlarla tcda ı 1 
vı eclılmektedır. Bakırkô~ lııcır 2~o.oon l .U:,\' •' Vah Konağı c • 
ıı asfaltı No 51• Telefon 16 . \ili ı ı·ırt daire, ) uksck irallı -ı 
184, Muayenehane: l''aUh, Fev· 43376. ~- __ 

zipaşa Cad. 25011. 13:;.ooo ı.in \ \',\ :Villa apartman, 
~=:=;;;;;;;:;=;;;;~~~ 3 d:ıırclı konforlu iratlı nczarrl 
w=nn:• J>iZf.tll bahçeli. 

RENK l\lAGAZASl nı unulma· 1211 • 110.lllJO ÜR.\ YA Şı~lide 
)IDIZ. İ)ı \e UCUZ Sl~}nmck lS- kalırofcrli • kalorifersiz yeni 3· 

BULMACA 
1 3 4 5 6 7 1 

terseniz. Sultanhamam p rtnıanlar satılıktır - 43376. .... ·-~-----:.. ---'-~ lOo.ooo ı.IH\\ .\ Sult:ınahmette!" • W • 
, • · t 1 manzaralı, 3 daırclı 12 000 ıratlı w 

rE< m n.ı,ı 1\ \:\ unı ı n n apartman • sızca deı s \Crır. \al ıı gazetesin 90.000 ı.m \ 1 A istanbulda 5 da • 
Oğrctmen ln"ılızcc ve I• ran· ~ j • - -

de os:retıncn rumuzuna. , ırelı, kııııforlıı, fr:ıtlı apartman e11 • • 

1 
\'EU \ ı;ı ı SlJ ar.ıstırmaları ar· l\lcı krz I:ııılak. 1 ~ • • - •• 
tezi) en kuyu sondaJ ı lcri. Pos. 8.ı.000 J in \ YA Şi§lidc 4 ka!lı • -ı ••• 
ta Kutu ıı 31J25. ~ltk~ek ıratlı np:ııtman satılıktır 1"' .-f_ 

1Ull \SCRL< l TlRKA ı\lt· 43376 ____ •·---------·--·--
0\' - ın 1 tıcart muha ebe ıo.ooo J .İHJ\ \' \ Hamalbaşı Cadd Eo dan nh 1) Bir hı. B• a 

\O bıl~mı:o işl~rı. Bahrckapı 3 kallı apartman satılıktır. 43376 •daıı, 2> "'ah rı. > n :aaıd ko1lerln· 
Garantı Han No. 406. _ _ d•.n tr!rl, •> • ı•, .5) lllr •rkek adı , 

· - . \ llt N k;ı\R. Şişh Abıdei llur- 6> SıUr, 7> nr1, > 13 ınık uıendH. 
~oronu, ım l\I UJDF A Tubrıdan •ıdıra : ı) Dorı kitap· 

d 
' 

1
-

1 
• rncl aı;C:ıltııırla arsalar satılıktır. merikan ha sır OŞCmC er mlz 

43376
. ton biri, 2) llaraak.lar, il) Maran;-11% 

gelmlştır. ' etltr nden blrJ: Se~b, •> Yı ant, 
M:ırpurçular Bti l k ş - &) Baueh rli, 6) 'aıUe, 1) Arık'an· 

~ ~ 1 • ı~ccı TOl'l\'.Al'J HARİ< f. fabrika itin ıua, 8) 'faflı Ura. 
han. 13. muhtel r !ıy:ıttıı arsalar. Tel: ı :\"\"Et.Kt GÜ.'\KÜ 
JiKı\FON KOXUŞl\IA cihaz. 43376. HUMlı\CAN~ IlALLİ 

'!arı muessescnizin, hınanııın en Soldan uta· 1) T'n11a, 2) Odalık 

l
kı)metlt eşyasıdır. Y. Kaldırım SATll,A<"AK ARS,\ . E \ ', .\r.u n B> Gazoz, AT.') Duı, 5) Raıtık, 11) 
79 Galata. IAJli için lılcı kez Enı!Ak. Tel· l\au, 11 :11ı sı l!afkan. 

4337G. lul.uıhn ı•afı)a! 1) Yohrl, 2) 

\ ('El.h ~ATII.IK Şevrole pikap ' . . ' . - . - Ada: 1>lı, il) naz. sw. ,, Aln, T• 
051 modrl aı kullanılmış. Gor· ll_l~RllA C~I 1'llN I AKADı\ ı~te- ~> Smtırmı, 6) 4'1<, .\ka, 7) Ar, 8) 

mek isti)C'nlC'r Fatih Merkez ı:a· ı nıl~n ı;avrınıcnkulıı l\Jerkcz Em· Sarnmak 
rajında. Trlcfoıı 23067. lak tcmııı etler. -...:.-.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_:_-_-_-_-_-_-_-_-_ ... - . 

N O 1~ 'J' A 1, ı\ l'1 A !'11,RJH:Z C tJ,\K ht>r ıanıan 
Yazıd,ı kullanılan işaretler ı milştcrilerinın ,.ııırfndedır. lstik-

Herkese liızım !Al Cad. 54/2. 43371l. 
Kanaat Kitapevi 2J k. 

Bt\I, f t\ 1.1!\f \.l\ I asfaltta 3 parsel 

ı r 
' kıym<'tli arsa satılıktır. 43:t76. 

VAT AN 
iLAN FIYA1LARI 

Haslık maktu 25,-
2 nci \"c 3 üncü 

sayfa santımi 4.50 
f Unca • 3,-

fü\PJ'.\UÇJ\RŞIDA BİR, Heykr 
beyinde yeni 7 dukkfm kiralık
tır. Ilr~ lerbc) i fırınınd:ı Ah· 
nıct. 

:?9 .Aralık 1952 razartesı 
İSTA~BUL 

12 $1 Acılıı •• proırıl!l!ar, 13.00 
Haberler. 13.lS Tiirküler (Pl.) 18.30 
Kucıılt dle konıerl (Pi.) lll.45 Salih 
Pııerden arlcılır, J& 20 Danı n caz 
ı.,llıifl (Pl ) 1.5.00 Kıııııı11. 

)/.. 

Tiftik ıhracatınclan ı e mcm- Fırm~ı baharat, jul ''l' kana. 
Jekctim1ze 15- 17 mıl,>on lıralık \İÇC' \C air Hınt mamullerini il· -----"'"-"'"-"'"· •-•--··--• ı 
do\iz sağlandı ı anlaşılnor. HA- hal cdccrk firmalarla temas et· M A y A O A·~ • 
len eldeki stokların memleket d m"k istivor. \.:1 
hilinde i Lihllikı kabıl olabildı 1 .Te t •• ı:urorııasclılnengı$rll-

tıAn sayfası 

Mahkeme, icra, tapu, 
noter iliınl:ın santimi 

2,50 1 

ımzırnnr J; J\11,AK - 60 met· 
re denizli fabrika arsası. '!'aksim 
Abdulh:ıkhanıit Telefon: 83532. 

J:OZKUlt I' E:\11..AK - .Mecidi· 
)eköytinde arsa, \illi!, apartman 
tarı, satmaktayız. Telefon: 8353:! 

ıs 00 Atılıı n türl<Gler, il! 15 İn· 
r llzto den, 18 sn Afi.le EclJboJlnndan 
tarkılar, 19 00 Rabuler, 11> 15 Su F.
ıerlerl, 19 30 Ak,am m&dJıl. ll>.45 
Kılar lnıarte•ı, ::o.on Cemal KAmll rıo. 

n~ntl•n ıarkıJır, 20.15 Radro ~•tele· 

ıl, :o.:ıo :Kısa ~•hı.r haberleri. ::o.:::; 
nad;ro klime 1ulı, 21.15 Rıdro hııC· 

•uı 21 :ıo Elan ıoloları, 21 43 Spor 
hıub:luıUerl. :ız.oo l;arlrılar, ::2 30 '\'I· 
TADA daıu!an (Pi) 22 4:i Habnler 
::a.oo Kamblro • nona Te ııroıram'ar, 
23 07 Dans n uz mlktl (Pi) :!3.15 
Ra'e uhneler ~ en (Pi) 2j 00 KAP•· 

nıı. 

2.50 

ne görç, tırtık ihracatını dcb ch:ırt ııı. b. 11. 
lokajdan çıkarmak lazımdır. Stnrhembergı;n sc 211 

Mayası Ekmeği Hayallatıııa1_ 

l'ıTanrhcster 1 - İngiltcrn 
Muhtelif nııs mensucat ıthııl 

r 
Bu ı:;ureUe memlekete do\lz Wir.n l\'-50 - \ \ .USTUR\ \ 1 O k u y u cu Pi kir 

\ Te 
getirmek kabil olaraktır. 1952 yı Buro \C muhasebe Je\azımı it eden bir nnimessıl :ıı amakta 

Şik4yetlerl Jında ynpa~ı istıhlfıkl 32 b n ton halalçıları ılc tcm:ıs dmck lste
dur. Bunun 600-700 tonu ,hraç mcktcdır. 

dır. 
,\ika Norelt) C"o., inr, 
1%3-12.; We t 28 th St rett 
ıı.·ew l'orlı. 1, 1'".\'.-U.S.A. 
PIAstik kumaş ithal eden fir-

<"dılmiş. ı;cnsi de yerlı fabrıka- Vrrchroınıınggesl'JI rhaff K · TEK~ İ K Ü~h'ERSİTF. 
asıın~~şada bir :0.15 Aç'~ TO \'h k batı WUL Jar tarafından satın alınmH;lır. • clıu lcr ıı. Co. A.:_ - (I'I) :z 00 KA an Elde kalan G-7 bın ton )apa .ı Krlftrlcr Slrassr 42 

sokaguı lıali 1ZS A~l1$·~~~!!~. 730 )! s ihracat durumu 
26 aralık cuma gunu 'l ıcarct 

Odasından F. 1). B. 550 582 lır:ı 
değerinde lD men~e şclıadctna 1 
mesi alınmıştır. 

Bu arada Alman;ı;aya 1960 li
ra değerinde 280 kilogram ba •ır 
sak, 16331 lira clcgcrinde 997G 
k1logram koyun dcrısf, 9380 lı 
ra değerinde 10 ton ~C'rfı tıg•; 

Bulgaristana 27643 lira de <' 
rlnde 25130 kılosr:ıın tuzlu· ba 
lık; 

fngllterc~e 20712 !ıra de crın 
de 3075 kılo~ram ipek dokuntu· 
sO, 195388 lira dcğct'inclc 34032 
kilogram tiftık; 

İsveçe 18768 lira de •erınde 
'174 kilogram bağırsak 3193:> il 
ra değerinde 200 ton kepe' ; 

İtalyaya 108860 lıra degcrınd 
29 ton ipek dokuntüsu, 54303 !ı
ra değerinde 7830 kilosram tıf
tik; 

Yugosla\) aya 4:!00 lıra clr •c
ıinde 1 ton kıtr<'; 

Yunan! tana 61.100 !ıra de 
• rtndc 100 ton kcııdır tohumu ılı 
r aç cdilmiştır. 

J'rankfurt A.l\T. 1 - ,\ lıııanya 

Fotograf malzeme ı ithal eden 
fıı m:ılaı la temas etmek lstemek
tediı kr. 

ı.udcn ı .. Howcr 
Clc\cl:ııııl Bııilıtiııgs, 91 Market 
Str.rret 

,. 
ıc 

malarla temas etmek istemekte
dir. 

ı~ııglislı fö.ııorters (l.ondon) 
ı.td. 9/10, l\lar ble Arch 
J,ondon W. ı . - İngillere 
Deri ihraç eden fiamalarla te· 

mas etmek istemektedir. 

27.12.1952 

Kasımpaşa Uzun) ol Balrnnye ı elen: Aran 1 u '•1 
.... POikaiar (Pi) 7 .45 

caddesinde oturan okuyucuları· Gazeteniım 13.12.952 tarı'hll Hıbe;ı.r, s oo Sarkı'ar • 'furkiller I'I. 

1 

~.:s lla•a rnl>ôru, S 10 ı:e~-Ul hnlif 
mızdan bır çok imzalı bir mck· nll hasında: «Başı boş kopcklerıı mclod.ltr ırı ı o ııo Gunun pro;ramı 
tup aldık. Bunda orada bulunan b;ışlığı ile çıkan yazı ıncelen· n hraııı• 
bir çc ınc b.ılıis konusu C'dılınck 1 <li. * 
ledır. Ucni)or ki: Sozıı seçen mahalde \e civa- ı:: oo • 13 an A•locr uıtı: 1:: oo 

n d k" 1 1 lle:nlekfl!tn ul&m, 12.ıo lleııılobt• 
! >Ura a ı çcşmcnın ).ı agın. rındn arnı ı;lin gôndcrilmiş olan .. ıam, 1:: :o 'TUrk kahramanhfı. 12 c:o 

c.an su ıyı akmamaktadır. Bl!_n- ıtlAf ekıbi tarafından başı boş s~ es rl•rı " s dıka Çaııdırhd•tı ur· 
<İan başka ÇC' nıcdcn kovalarla ı;:czcn kuprklcr itlaf cdilmis \'C kılu. 1 O llah<!r rr 13 15 lllfıf tar 
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ARTIK BUNU 
düşünmeyiniz. 
ARI BİSKÜİLERİ 

e ÇAYDA 
e SOFRADA 
e GEZİNTİLERDE 

Yenllabllecak 

EN NEFİS 
GIDADIR. 

LEZZETLİ 
ve 

GEVREKTİR. 

GÜNÜN YAZISI: 

LAiKLİK 
(Ba~ı Z ncide) 

sa'da 9 aralık 100~ tarihli ka· 
nunla laiklik esası kabul etli· 
lir edilmeı yapılan ilk iş, dın 
adamlarının devlet memuru oJ. 
maktan çıkarılmaları H! hiitı;e 
kanununda din ,.~ mezheplere 
~ ıırdım faslının ılgaı;ı olmıı~· 
tur. IIaıtıi l•'rans;ı'da kanım ,.c 
içtihatlar, rahıplcrc ii tiı ka· 
ıı:ılı lıir ~ııkılde yardınırfa hıı
lıııııılıııa 1111, hılf;ır:ı: kıli~rı,.re 

lıC'kçılık eltıklr.rl İçin kC'ndilr.· 
ı ine bir tlara vcnlmcsinı mc. 
nctıncktctlirlcr. 

J\leınlekctimiıc gclınce, ekal 
Jlyctte kalan dıger dınlcre dev. 
lcl111 hrrhaııgi bir yardımda bu
lunmadığı doğrudur: Bu sebep 
lcdır ki, bu dınlcrin kendi clın 
arlamlıırın ı yetiştirme tanlıır•· 
na 'c dini ve ruhani reislerini 
iııtıhap rtmelerinc de\ Jet kıı
rışmamaktadır. rakat bÜl!;l'lie 
lılr ha~ li kabarık olan bir fa. 
511, l\lüslııman dıııiııiıı dın a. 
damlarının maişetini temin et
mektedir. nu böyle olunca, hir 
nc\'i dc\'let menıunı olan l\hıs 
liinıan dın adamlarının dc\'lrl 
tarafından ycti~tirilmclcri 'e 
en büyük dini reisin de yine 
devlet tarafından ıntihap olu
nup de\ lele ha •l:ınması makul 
\e zaruridir. 

nbı 
TahdiUcr 

D ini \'ecibclerin ve ibadetin 
şekline gelince, bu bakım· 

dan bir ııılidalıalc, tekke 'e 
zaviyclcı iıı kapatılması ve y:ı • 
kın zamana kadar ezanın Anıp 
ça okunnıasıııın menedilmesin
dcn ibaret bulunmu~tur. Yuko 
rırla aı-zetliğimiı veçhile, tanı 
bir laiklik bu kabil mUdaha 
leleri de kabul etmez. Ancak 
şurası \'ar ki, bütün ltıik dev
letler, kendi memleketlerinin 
\"C orada hakim olan dinin ma· 
hiyet ve icaplarını naz.ara a!:ı· 
rak, buna benzer müdahaleler
de bulunnııışlardır . 

rak di) ebillriz ki, bir dinin f. 
hadethane dışındaki tezahürleri 
anıme intizamına miıtcallik li3 

)llabılir \e hu sıfatla de\letçe 
nızamlanabllir. Uu itıbarla trk
kı-lcrııı kapatılm:ısı -bunlar 
bırcr ibadethane olmadıkları 
cıhrtlc- ve ezanın Arap('a O· 

laı;ık ııkımnıasınııı nıcıırclılııır
ı.I, fınımc intizamına nıunaCı afi 
ckdılcrı-k dC\ let miıclahalc~ınE' 
l~lıı tıılıılahilir Nilcklııı Fran 
"ıı'da ela hAıı beledı.} e rcı leri 
kılısc çanlarının hangı saallrr
ıle 'r ııasıl çalıııacakl:ıı ını tan 
zını maksadı} le emirler isdar rt 
nıişlerdir. Bunun gıbl de\lct 
dini kısvcnin dini \ azifc sıra
sında giyilip, bu \atıfcııin ri
lıa) et bulmasını miiteakıp gl
~ ılnırsini mencclcbılır. 

Lfü. li.ııiıı 
Hududu 

D emek oluyor ki, IAiklik Jıu. 
dııdunu fınımC' intizamı mcf 

hunıuıııla lııılıır. Bu itibarin lA 
ıkli~c hu l.ıakımclan )ıtpılan rn 
riz \ r hiieunıl:ırda isabet lok 
tur. Şurasını iliive eclclıın ki, 
hakıkı bir din 'e ''!edan hiirrl
yctl yalnız lfiiklik sa) esinde ta
hakkuk edebilir; rUnkü ::ınr:ık 
laık bir nlzamcladır ki. fert is
tediği ve beğendiği bir din<' in· 

tis:ırı edebilir Hatifi lıı ınamiyle 
dinsiz olabilir. Keza ancak 15-
lklik sayesindedir ki, feı t her
hangi bir dinin \"ccibclerini kor 

kusuzca. yani devlet yııhut dıj!er 
dinler mensupları tar:ıftnd:ın 
herhangi bir mUDaholC'ye hedef 
teşkil rtmck endişesine kaıııl
maksız.ın yerine getirebilir. E
sasen hürriyet de, ferdin lstr
diğini yapması \'e istcmeıliğlııl 
yapmaması şeklinde tarif edile
bileceğine göre. devletin dine 
ancak dış tezalıürii itibariyle ve 
sadece limme intizamını lıim:ıH• 
maksadi) le müilahalc clti:i ve 
bütün dinleri aynı şekilde ko· 
rudul!u Jaik nizamda, vicdan ve 
din hüriyeti en tam bir ckil
de tees~üs rdcbilir. lliirri)et , 
taassup değil, mü am:ıha İS· 
ter: Müsamaha ise laiklıklc te
min olunabilir. 

Dr. SAllİR ı;m11.\ N 

:'lteselA Fransa'da ~akaklar 
ılan dınt kisve ile ve muntaz .. m 
bir şekilde geçilmesinden ib:ı. 
ret bulunan procession'lar - ha 
zı istisnai haller dışında- am
me intizamına miinafi addedi· r-----
lcrek menedilmişlerdir. Keza Kanadada dört çocu k bir 
mezarlık ve müzeler dısında, di 
ni a13metlerin umumi yerlerde 1 yangında yandı 
teşhiri yasak edilmi~tir. Bu mi-

li b" 1 d 1 ... kl"ğ" :'llontreal, 28 (/\.A.) - Kore. 
sa er ızr ıer yer e 111 1 ın de bulunan bir Kanadalı muha
bu cephesinin başka bir mef-
humla tahdit edildiğini göster- ribin iki ile 12 yaşları arasında 
mektedir: nu mefhum dıı amme bulunan dört çocuğu, Quebcc e
lntizamıdır; amme intizamı j. raletinde Ilull civarında bulunan 
sc, her devletin iç biiııyesine, e\ !erinde çıkan bir yangın nctı-

ccsinde yanmışt ı r. Bıı sırada ev 
tarihi şarllaıına gbre ılcJişe- de anneleri bulunmamakta i1i. 
cegindeıı Fransa bakımından 
amme intizamından madüt Ol· Aynı )Crde çıkan dığcr hlr 
mayan bir husus. bizde pekala yangın neticesinde bir ann.. ı!e 
fımme intizamına tcferru ede- üç çocuğu ile yanmıştır. 
bilir. Pakistan milli izcil ik 

Yalnız umumi bir kaide ola -

Erhn, AYnl l\ııurk) 17 46 Gılrıtr nıl · 
cıoflundan eırkılar, uı 16 l':onu1m• 
U! :ıs Subut raıı. ıs.ııo Ral10 er 
kekler koroau ı Kemal ~ıaırlı. Şılarip 

Sorulrnaı. hmrı i arhctı, .\dnın Sor 
kırıy, A!htıln Stnıo:r) 19 00 Haber 
ler. 19 ıs O:rıın hnaluı. 19 () B r 
rad:rofonlk PlTt>. 20.1 r, ilad1a n • 
tul, ::0.30 l':tm~n •rılnları. ::o ~O llu· 
kakcunıın \oıoı ::1 !lO l;iuhafJ lr ı 
tentlrn ıarkı'ar Te t ırkuler, ':?l,tO llor· 
n haberltri •e ktpan-4 . 

teşkilôtı asıldı 

Kara:ıl. 28 (AP.) - J>:ıki la
nın ilk mili! izcilik teşkılatı hu 
ı:ün açılmıstıı Mera~lmde 'fur
kiyt>, Endonezya. Birnıanl'a Scy 
lbn, Hindistan, l~ılipinlrr \h~
nistan, İran \e Mısırdan tem ıl
cilcr huluııınııştur. 

Karaşidcn 20 mil m ~.ıh de rol 
de kurulan ka111Pta 4.000 w:ı tr ... 
lanmı. tJr. 
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Anayasada değişiklik 
Anayasayı uydurma dlld•n kurtarmak• adı altındı hııtıyan 

« hareket nihayet, 5 mart 1!145 tarihli bu kanunun hıra· 
kılarak 1340 (19:?4) tarihli T•,kllAtı E~aslye kanununun ka· 
bulıi ile netir'eleııdi. r ski kanun yiirürlüğe girdi. tkı kanun 
anısında ruh hakımınıt:ın fark ~·oktur. nuuın fark ~ekllden 
lb:ınttir. Te kllah Esasiyt' kanunu 2R seni' enrl kabul eılll· 
mlştir. O zıımandanberi dilimhde biiyiik ı:ellşmelr' olıhı. nu 
sebeple <kanunun yaı.ılıs Gtklinln değiştlrilmr!il , ., daha kolay 
anla5ıl:ıhilir hale getirllme~i munfıkh. Fakat hunu ılil hah· 
sinde en saliıhivf'tli olanlara bırakmak ve etraflı tetkikfor 
yapmak lilzımdı: nu husı·' 1 itina edilmedi, eski kanunla ki 
kelime 'e tcrimlrrln mümkün olduğu kadar grnls ö!ciiıte dt.· 
ğl tlrllmcsi hedef tutulitu, bunun nrtlres i olarak, ılll imhin 
malı kelimr \e tAblrlrr hlr tarafa bırakılarak uydurma bir ta· 
kım kelimeler ortaya atıldı ,.r. kanun bu suretle kabul edildi. 

Bu \•azh·rt umumi ho$nutsut.luk uyandırmıştı, bunun n· 
klsler yapmama~ı lmkfinmdı. Rııı:Dnkü drğlslkllk hu aklslr· 
rln neticesidir. 1921 tarihli Teşkllfitı Esa~lye kanununun kn· 
bulii ile mesl'Jc hnlledllmis değildir. Bu kaQunıla da hafi <"CI· 
se, vefat, tl'merkti7. rnüntrhlp, ml'hakim vr.sair lıu gibi kula~n 
hoş gelmiven, hnlkın dllin•1<? prk513 karı;ılıjtı bulunan kr.11· 
meler nrılır. 1!145 t:ırlhtl Anayasa taraftnrl:ırı hunu r.le ala· 

rak •Arap harfll'rl. Aralll ,.e l~arl~t df'! grlr.rek mi?. diye ~om· 
ynrlar. Eski kanunun trkrar yiiriirl!lğr. girme~! knrşı!iınd:ı 
böyle bir dllslinre)e kapılmağı ~·t'r•İ7 göriirii1. Anayasanın rıı· 
hu dtlil &ekli drğismlştlr. Bunun da mın·akkal hlr şr.y oldu· 
ğu, Anayasada tadilM yapılırkl'n dil mesrle inin halleıllll'<"C· 
iU açıkça ı;iivlt'nmlştlr. nu ,·azlret karıısında faılR heyl'ranıı 
kapılmığa lüzum yoktur. 

Buglln için yapılııc:ık şey Anayasada drğlşlklik ml'selrsl· 
nl hemen rlr. almaktır. Anııyasanın ruhunda n dilinde yapı· 
larak değ! !klik kısa bir 1amanda haşarılarnaz. Bu, umn tel· 
kiklere ihtiyaç göstrrlr. Her te ·den enrl mütehassıs bir ko· 
mlsvonun !5e hastama ı, komlsyonra hatırlanarak esasların \'C 

yuılıs 5ekllnln esaslı bir s11rrt t" milnnka~a edilmesi. hnıırla· 
nacak tanrının ondıın sc>nra Meclise gitml'sl JAzımdır. Bu 
blcr Ö) le birkaç hıırta, JıattA lılrkaç ay ldndr. olamaz. Bunun 
için, Anavas:ının ruhun dil ve dl tinde dellşlklik l3lnl çok geç· 
meden ele almalıyız. 

Türk askeri heyeti 
(Başı ı melde> 

şartların mevcudiyeti hakkında 
mutabık kalmı~ bulunuyoruz. Or 
dutarımız her türlü tecavllzU 
knr~ılamaya hazırdırlar.» 

Tllrk askeri heyetinin başkanı 
general İsmail Tunaboylu da 
verdiği cevapta Yugoslavyadan 
hlr ımemnuniyet tebessümü• ile 
ayrılmakta olduğunu. çlinkU gö· 
rilşmelerin neticesinin tamamen 
mcmnunlyctbahş bulunduğunu 
söylemiş ''e şunları iHlve etmi~· 
tir: 
«Dünyanın işgal etmekle ol· 

dukları bu bölgesinde Türk, Yu
nan ve Yugoslav ordularının sul· 
hu koruyacaklarından eminim.• 

Tiirk ve Yugoslav pilottan 
Belgrad 28 (AA.) - Yugos· 

lav hava kuvvetleri komutanı 
general Zdrnko Uleplc Yugos
lavyayı 1iyaret etmekte olan 
Türk askeri heyeti şerrfine dUn 
Bclgrad civarında Tlatajnica 
uçak meydanında verdiği öğle 
yenrnğinde söz alarak QKomin· 
form memleketleri Yugosla\•ya. 
nın Jıilrriyetinl tehdit tl'şehhU. 
siinde bulundukları takdirde. 
Tllrk ordusunun bu memlrketln 
kahraman \'l' sadık bir nıüttefi. 
ki ol:ıc:ığı kanaatini izhar elmiş· 
tir. General Ulepic barış müca
delesinin ı;:ığl:ım temellerinden 
blrinl teşkil eden Tllrk ordu· 
sunda mlişahede edilen terakki· 
den de sltayi~le bahsetmıştır. 

MOVADO 5Ht Febrlkelerı en 

gUıel moddellerln yuatıcısıdır. 

BUtUn dUnyeda gUzelllOI ve hH• 

sHlyotıle töhret kaı:anmıt olan 

MOVADO Sutlerl sevdlQlnlz 

kimselere vereblleceQlnlz en 

kıymeUi hediyedir. 

Eniı Tahsin Til 

D~ konu~maya karşılık ver
mek üzere sôz alan Türk askeri 
heyetinin ba kanı general fsma· 
il Ilnkkı Tunaboylu, Türkiye ile 
Yugoslavya arasında bir fark 
olmnclı~ını ve bilhassa hlirrlyet 
ile bağımsızlığın korunması yo. 
lııncla müşterek bir arzu şeklin· 
de bir birliğin mevcut olduğunu 
l~aret etnıi.ttfr. General Tunaboy 
lu, gerekliği takdirde, Tilrk Pİ· 
lollıırının Yugoslavyayı miidaCna 
edecekleri sıbi Yugoslav pilot· 
!arının da Türkiyeyi müdafaa 
edecekleri kanaatini izhar et· 

C.H.P. Konak ko-'resinde . 
D. P. lzmir kongresinde 

C.Bası ı lndde> 
tlrmelerl de bir muza!ferlydtlr. 
Bununla ~una i5aret etmek iste· 
rlm ki rl'kabet mUbah olabilir. 
Ancak yine rekabet dostça olma 
l.dır. Biz karşı parti ile dostç:ı 
geçinmek isterken aramızda gc
çinemezsck fona örnek vermis 
oluruz. Eksl'riyetin reyine hür. 
met etmek Jllzımdır. • 

şımızda yl'pyenl bir parti do~
mu~tur. Tıpkı bizimki gibi bu 
yeni zihniyeti muhabbetle ı;c
lAmlıyoruz, dedim. Bize hazan 
diyorlar ki, eskiden hürriyet var 
dı da. siz onu bozdunuz. Bu insaf 
sıılıktır. Daha dün getirdikleri
miz ayakta dururken karşımıza 
bizi inkrtr ederek çıkmaları sa. 
rlcee giilünç olur. Onlar şef parti 
si idi. Tahakküm partisi idi. Hu 
gün son gayretlerini sarfctseler, 
artık kendi içtrrlndc dnhi tahak 
küm yaratamular. Tenkidlcrlm 
onları fümemrlidir. Bunlar bas
kıı bir devre, başka bir partiye 
aittir. 

Biraz evvel gize tablosunu çiz
diğim böyle bir memlekette t üt· 
rcdlp hakikatları biraz olsun ka. 
bul etmete yanaşacak olurlıırs:ı 
onlarla ml'~ai birliği yapmaktan 
bizi hiç bir engel menctmrz, bil· 
akis böyle bir yola se\·keder.11 
Başbakan sözlerine son verir· 

ken tekrar İzmir parti teşkllfı· 
tının içindeki ihtltAfa temas et. 
miş, yrnl seçilen idare kurulu· 
nun birbirine sarılıp istim yolu· 
na gltmcmekrl !Azım geldiğini 
:.öyliyrrek konuşmasına son \'f'r. 
mıştlr. 

Arabacılar kongresi 
Dün yapıldı 

Bundan sonra kendisinden ev
vel konuşanların, bakanların ver 
di~I izahata kısaca tl'mas edece. 
ğlnl söyllyen Başbakan, sağlık 
islerinin eskisinden iki misli da· 
ha geniş şekilde l'lc nlındığını, 
Bayındırlık bütçesinin iki sene 
içinde yalnız kara yollarında tlç 
misli arttığını rakamlarla ifade 
etti, yapıtaeak Bayındırlık işleri
nin kısa hUIA~asını çıkardıktan 
tonra yurda 40 000 traktör girdi· 
ğinl, l tlhsalin bu tıayedc nrllt· 
(lını. iki sent' e..-\'el hariçten huğ 
d:ıy ithal edl'rk~n şimdi elimiz· 
de ihracı için uJıraştııtımız bir 
buçuk milyon ton buğday bulun 
duğunu. dış tlraret hacminin iki 
misli bUvlıdllğilnU söylrdi. naş. 
bakan. milli iktisadi blilUn istih
sal şubrlerinde bir dhenk içinde 
geliştirmek ;.·olunda ç:ıl151ldı~ını, 
draatte oldu!hı kadar, san.ıyi ha. 
yatında da bil' Uk bir inkişaf mll 
~ahede edildiğini söyllyerck 
ıTUrk kö)•leri ba5tan başa inşa 
edilecektir, sular yere vurulacak 
tır bunun için çimento ltızımdır; 
he~ bölge)"C fabrikalar yapaca· <Başı 1 lnrfile) 
ğız, blitlln vatan imar edilecek. arabaların muayyen ı;aatlerdc ı;a 
tir .. drdl. lışmaları ve bftzı yollardan geç-

l\lenderc~ ılmdlye kadar köy· meıı:ıeıeri yolundaki karara kar
den ı;es gelmedllti için kimsenin &ı, ıdare heyetinin pasif knldı
onunln men:ut olmadıjtını. de· ğı,. hl~blr teşebbllste bulunmııdı· 
mokra~ı ile beraber köylU suya ğı ıddıa edildi. 
ve yola kavusunca simdi clektri- Bu arada söz atan Şehir ?ılec
l!i"i de ı trdl~lnl, hllkOmetin bu llsi llye~ı S. Kumb:ıracılor uzun 
ı~trklcri yl'rine J:l'tirmrk )'Olundn bir konuşma yaparak, arnbacı es 
otı:ı•ı unu belirterek: •Rey onun nafının sesini duyurabilmesi (. 
dur h•k Qnundur ve seni istediği ı;in birleşmesinin, şirket kurma· 
gibi ç~lı~tıracaktır.ıı dedi. sının zaruri oldu~unıtnn hnlı~r· 

Raşb kın bundan sonra alizii elerken, orkı aıralarılan bir ses 
yükseldi: 

Halk Partisine intikal ettirerek 

68yle d vam etti: 

11_ Mlltetlerln hayatında zıı. 
man olur ki. bllyllk inkılAploı; Ya 
pılmatı zarureti hasıl olur. Öyle 
umanlarda mılletinl bir maksat 
etrafında toplamak için disiplin· 
ti bir idare kurulması zaruri ola. 
bilir. LAkln trnkidtlz bir nizam 
uzun zaman de,am rtllğl tak· 
dirde böyle murakabeı;lı bir ldn
re mahzurlu olur. Bıı itibarla tek 
parti devrinin belki faydalı ta· 

- Yolları arabacılar tıkamı· 
yor. Seyrüsefere mftni olanlar, ı~ 
tediği yerde duran hususi oto
mobi11er ve yollarda dolm115 yıı 
pan, Yoku indirip bindiren tak
silerdir. EV\·f'ta şoförlerin dol
muş meselesi halledilsin, sonra 
da arabacılara sıra gelsin. 

l\luteakıben kilrsliye gelen yl. 
ne Şehir Meellsl Uvelerlndcn İs 
mail Atalay da ııunİarı söylemiş
tir: 

•- Sinek kUçüktUr !akot mi· 
de bulandırır. Arabacılar Cemi· 
yeti Yönetim Kurulu lıell'dlyenln 
kararıno karşı sıısmanııstır. Dil
rnkis gidip .•ıeım('dığl. başwrmn 
dığı mak:ıın kalmamıştır.• 

İsmail Atalayın konusm rnn
dan sonra kongre başkanlığına 
uzunca yazılmış bir ta1'rir vcrıl
mlstlr. 

Ay\'ansaray arabacıları esna
fı tarafından verilen bu takrir 
de: •Namık Drğer ismlr.deki Jda 
re memurumuz D. P. lllcrin te
siriyle isinden uzaklastırılmıs· 
tır. Vazifesinde dlirUst ve çatış. 
kanlığiyle temayllz etmiş bulu
nan bu memurun yerine inde e
dilmesi ... • isteniyordu. 

Kongre başkanı bu takririn bir 
şikayet mahiyrtinde olrluğıınu i
leri sürerek umumi heyetin re
yine koymadı. İdare heyeti fa. 
allyetind('n dolayı ibra edildik
ten ~onra, senelik blitçe 13 hin 
lira Oz:crlnden te~bit edilerek se 
çimlere geçildi. ·------
MAYADA~ 

rafları ilrri sllrUlebilir. Ama bu 
devri u1.atınca kendi yarattıkları 
Alemde kendileri tuğyan olurlar. 
Yeni demokratik devirde muhalif 
muvafık hlltlin vatıındııslar ten· 
kidlerini yaparlıırkı'n birbirleri 
nrasındn doldurulmıyarak uçu· 
rumlar yaratm~dan hareket et
mek mecburh etindedirler. Bu
glln beni Halk P:ırtlsinin bir bu 
cak kongresine davet etmek ıot. 
[unda bulundular. Derhal gidip 
arkadaşlarımı görevim. bizi na· 
Eıl tenkid ediyorlar, dedim. Ben 
oraya gitti im uman korsıl~st~
ğım ba ka bir topluluk de~ılclı 
Onlar da tıpkı silin gibi vatan· 
da larımdı. Goz göze geldiğimiı. 
kalp kolbc konustuı!umuz tak· 
dlrde hakikatları te Hm r.<liyor· 
lar. Onlara şunu soyledinı. İki 
ııhnl:ı;et var. Eski ile yeni.. Jia. 
talarlle. se\•aplarlle tek parti ıih 
nheti tarihe k:ı ışmıttır . Bizzat 
kendilerinin cBız §ef partisi ta· 
rafları del!ıliu demeleri tazım. 
dır. Bunu drdiklrrı andan itlba· 
ren r ki ba lan koparmış olu~or 
lar. Onbra o bir de\ lrdi tarihe 
intikal rtı. Bız eski Halk Partisi 
değiliz, dedı 1 takdirde kar- l\Iayası Ekmeği Bayatlatmaı. 

mlştlr. 

(llaşı 1 incide) 
Selek söz alarak, bir Halk Par· 
tili olarak soracağı suallere ha~· 
bakanın cevap vermesini ricn 
etti. Ilu sualleri şu ~eklide .. ı. 

• ralamak mümkündür: 
1 - Seçim kanunu kifayetsiz

dir. Mılletimizin bünyesine göre 
yeni bir seçim kanunu hazırla. 

ması 1 incide) nacak mıdır? 
\ e memlekete dondüklen sonra 2 _ Halkevlerl mllletimizl:ı 

Prof. Kerim Erim 

uzun yıllar Yüksek Milhendis 
kl b" d t fk d . kUltllrel inkişafında mühim rol· 

m~ .. e ın c ma ema ı e~sı ver lerı olan müesseselerdi. Bunla-
mıştır. Sayısı.z ~ğren,cl. l ct~st.lren rın lfiğvı kültllrel inkişafımıza 
o.rd. Prof. Kerım Erım Unıver· I i d' ·' I b" d b de-"'! m'dı"r' 

t .. ,, t' h . d ·r n ır, en ır ar c 1t1• ı . 
sı e Ot;re ım. e.yctın e "azı e l 3 - Halen mecliste bulunan 
almış ''e ünl\'?.rsıtcdc reformun- . !asarı Cumhurivet Halk Parti~i· 
da oldukça muhlm rol oynamıs· 1 ııin mallarının· alınmasını istih· 
tır. l\Irrhum:ı Ta.nrıdan ra~.m;t rla! etmektedir. Tasar ı kanunlaş 
\'; b~ı acı ılolayısıy~e proCc~or~ın l tığı takdirde bugüniln en bü· 
aıl~sı~e, İstanbul >c Teknık ü. yük muhalif partisi faaliyetine 
nhl'rsıtell'rl. m~nsuplarına dıı son \ermek mecburiyetinde kıı· 
başsağiıi!ı dılcrız. labllir. Bu hareket demokratik 

lsfanbul telefon anlayışla kabili telif midir? 
4 - İııkıliıplar mevzuunda iki 

partinin mlışterck çalışması mUs <ebekesi genicliyor bet neticeler \"erecektir. Bu mev o/ 'f zuda Demokrat Partinin görllşü 
(lla~ı 1 incide) 

kurulııcaktır. 
Ayrıca memleketin telefon bu 

lunmayan bölgelerinde de 400 i 
lA 1500 abonellk santrallar kuru 
lacnktır. 

İstnnbulda tesis edilecek olan 
otomatik telefon eebekesl İT ve 
·r•nin .Helçikodaki koln olan Dcll 
Telephone )lıınufacturing Coııt· 
pany of Antwerp tarafından ı:e
liştlrilmiş olup en ileri bir tek· 
nik ve elektronik tertibata sahip 
tir. 

BugUn bu teçhizat Birleşik A· 
mcrika dahil 32 memlekette tc· 
lefon idareleri tarafından 4 mil 
)'On abone için kullanılmakla ve 
ya siparl5 cdilmiıı bulunmakta
dir. 

İzmir D.P. 
Kongresi 
Tartışmalı oldu 

(lJası 1 lnclıle > 
beş Uyc, Haydar Dilndar grupu 
da dört Uycllk kazandılar. Dele· 
geler kazanan taraftarlarını o· 
muzlarına kaldırarak tezahürat· 
ta bulundular. Yeni idare kuru. 
lu şu kimselerden teşekkül et· 
mektedır: Rauf Onursal, Hay
dar Dllnd:ır, Haydar Nazlı, Bur· 
han l\laver, Em•er Dilndar B:ı· 
§ar, Hatim Alanyalı, ŞUkrU Ak· 
kan, Yahya Karaot;lu ve Faruk 
Tunca. 

Gülek, 
<Bası 1 lnrlde) 

ruz. Yalnız haklı olarak söze bak 
mıyor, iş bekliyoruz. Aylnesi le· 
tir kişinin diyoruz. Temenni e· 
delim ki iktidar her· glln iyi iş 
)"ap!ın. Diı.: de belirtl'lim: ikti· 
dar ve muhall'fet birbirini ta· 
marnlar. iktidar tenkidlcrinıızl 
iyi karşılamalı \'e bunlardan fay 
dalanmalıdır. Devlet adamınıla 
511 vasıfların bulunması şarttır. 
Sinirine hl\kim olmak, tahıımmll· 
lU olmak ve tolPr:ıns sahibi ol
m:ık, esaslı konuşmak. 

Ililhassa <le\'kt adaml uının 
ilk defo hata işlediıiini son nut
kundn ifade eden flcmokrnt Par 
l; hnşkanı şöyl e diyor: 

«Eğer bir hata işl eıni~sek. rll· 
C,rr tarııf lı:ıta işlemesin cliyc 
krndl111rini ikıız ~·olunclayız . ., Gr 
ne! Sekreter, cYar:ıtıldıiıı söyk 
ren iyi havanın devamı içi::ı 
derhal harekete geçebilirlerD, Dl 
) e konuc:masına nlhaHt 'ermı~. 
tır. tı ba kanlığına Ahmet Doz 

nedir? 
Hulusi Selek'in başbakanı ce. 

vap vermel.le davet eden bu ko. 
nuşmasından sonra Menderes 
klirsllye geldi ve uzun mUddet 
alkışlıındı. 

«- Se\'·gili Hnlk Partili kar· 
deşlerimn diye söze başlıyan 
naşhakana ay:ığa ayağa kalkan 
hlr Halk Parllll, ııMecliste de 
böyle hitap ctseniıc • deyince, 
Başbakan bu vatandaşa hitaben, 
dlizim arzuladığımız hareket bu 
dUl"I dedi. 

Başbııkın ştiyle devam etti: 
•- Kongrenize beni davet 

nezaketini gösteren ilçe başka· 
nınıza teşekkllrle sözlerime baş· 
tamak istiyorum. Misafiriniz ola· 
rak aranızdayım. Bana karşı gös 
terdiğlnlz hllsnU kabulden dola· 
yı sizlere de candnn tc~ekkllr 
ederim. Bazı hüdiseler vardır 
ki ne ~hısların, ne zümrelerin, 
ne de siyast LeşekkUllerin tesiri 
altında olmadon hUkmUnil icra 
eder. Şayet iki buçuk senelik Ik. 
tidar zamanımızda, keskin mil· 
cadelcler olmuşsa, hattft daha 
evvel, birden fazla partilerin te. 
şekklilli üzerine henüz sizler ile· 
tlılarda blıler muhalefette iken 
keskin mlicadeleler cereyan et· 
tiyse, bunu, tarihin bağrından 
kopup gelen ve ne şahısların, 
ne zıimre \'e siyasi partilerin, 
hattft ne de millet toplulukları· 
nın iradesine taallQk etmlyen 
sebeplerin bir netlresl diye ka· 
bul etmek yerinde olur. Bu kes. 
kin mücadelelerin vukua gelme. 
si mukadderdi. Kar$ılıklı müna
sebetler bahsinde ne yııpılırsa 
yapılsın kııdcr hUkmUnU icra 
edecek ve muayyen meselell'r de 
zamanla h:ılledllccekti. Çok i!· 
terim ki bu yeni safhaya bugtin 
girilmiş olsun. 
Aramızda keskin mücadeleler 

cereyan etmiş, birbirimizin kaib 
terini kırmışsok, buglln bunun 
muhasebesini yapmaktansa yarı
na do~ru bakarak, ayni toprağın 
çocukları olduğumuzu, ayni va· 
tan gaycil'rini gUttllğllmUı.U, bir· 
birimizle kopmaz bağların bağlı 
buhındu~ı:muzu dllşllnerek de
mokrasimizde bu : nl safhayı 
sfirallc tahrıkkuk ettirme~e çalı· 
Şalım. Temenni ediyorum ki bu
nun artık zamanı gelmiştir. 

i\Iazlvl ,eski devri bırakalım .. 
O zamıının Halk Partisi tarihi 
vazlfrlerlnl yııpm ıs. tarih •ahi· 
Ccll'rinc giimiilmüştiir. Bııı:ün, 
yeni bir llalk Partisi karşımız
dadır ,.e deınokrıısi devrinin za. 
rıırl bir unsuru olarak vaziCcsi· 
nl ,>apmalta gııyret etmcktl'dlr .. 
llu Halk Partisini, partinizi har. 
metlcı ve muhabb 0 tlr scllmlarım 

zat bizler, ıef partisi değiliz.' fazla bal.lırdınız, Halk Partisinin dedlyoruz diye bir iddia yapıl. 
Çok partili sisteme taraftarız, 25 senede tahakkuk ettirdiğınl mış değildir. Sizlerin leU~a da 
diyorsunuz. Halbuki dünkü Halk söylediğı ve bununla iftihar dut gitmenize ben bir sebep gôrm tı 
Partisinin bünyesi bu değildir.. duğu bu inkılApların su üzcrinr ~ orum. Anayasalar, ya se('im a· 
O partiyi, hataları, kusurları "e yazılmış nakışlar olduğunu Vl' rifcslnde yapılır, yahut da Ann
mezlyetleriyle tarihe intikal et· bunların hır fiske ile kaldırıla· yasanın tAdiliyle drrh:ıl seçim. 
mi~. demokrasi rejimi içinde bu bilecrk bırer fiksiyon halinde ler yenilenir. Bir dc\letin kuru. 
gün muhalefet yarın belki de bulunduğunu kabul etmek !Azım luş bünyesi <'Sastır. Kuruluş biln 
iktidar vazüesini görmcğe çalı· gl'lir. Halbuki ben hem sitln, yesindekl bir deği iklı.,in der· 
5an yepyeni bir parti doğmuş- hem de btitlln Türk mllletinin hal sl'çimkri takibetmesi zaru
tur. Bu yolda mazJnln tasfi)cSi· namınıza Atatürk inkılAplarının rfdlr. Henliz elimizde memlrke
nt süratlc yapmak lhımdır. Bu. böyle zayıf olduğunu kabul et· tin asıl lhtıyaçlarına tekabül <'· 
nu bir anda yapmak belki mllş· mi~orum. Türk milletine serbeı:t den birçok kanun projeleri mev
Y.üldilr. Fakat mazi ile irtibatı bırakılınra mutlaka taassuba gi- cut iken Anayasa tadillerini şim 
kesmek bakımından gayre~le:'İ · dccektir, kötüye ve grrlyc dö· di ele almak, daha az fıcili çok 
mizdc ne dereceye kadar sami· necektır, elemek ona bllhtan et- acile tercih etmek olur. vaı.u. 
mi bulunursanız, bizzat kcııdı mekllr. nıı bahiste dikkııtli ola. miz v:ırdır, zaman bulup hunları 
yarınınızın menfaatini de o de· lıı:'· N_e o e~~rlere ve ne ele Tilrk da ele alacağız. Aramızda bu gün 
rrcc süralle tahakkuk ettirmiş n:ıılletınc h.uhtan. ctml?elim. A. sanki lıirçok ihlilfıf noktaları yok 
olursunuz. tıd~n v~ Turk m~llctlnın medeni muş gibi bunlara bir de Anaya. 

Kitaptan okumayalım. K:ır~ı s~."-~esı.ndcn emın olarak ileri sayı ili\e l'tmek, bilmem ne ka
ıt&rşıya gelerek knlblerimizi ko· yuruy~Jım. dar doğru olur. Anayasa ttıdılle· 
nuşturabilccek ıns~nlar olalım· Seçım kanunu bahsinde eğer rinl, ııırf ihtirastan. senlik ben
Bir zamanlar benım de içind~ tatbikatın gösterdiği bazı aksak ı ilkten doğan ihtıl3fları bertaraf 
bulunduğum Hali: Partisi. ter. lıkların düzeltilnıesl kastediliyor rttikten sonra beraberce daha 
parti ı.lhniyctlnın ,.e ideolojisi- &a mesele basittir. Fa~at sistem ~oğukkanlılıkla ele alacak cilm 
nln hakiki mllml'sr,iiı olarak ku. dl'ğişiklıği dllşllnutllyoı sa o ZD· lenin vAkıf olduğu bir i;te be 
rulmuş, bllnyesl, ideolojisi, hat. man muğlak olur. Esas ılstı>me raberce daha bllyUk bir muvaf. 
ta tatbikatı hayatı boyunca bô ·• d.okunmadan onu tekemnıUI et· fokıyelle baııormak mUmkUn ola
lc tcce1ll elmiş bir parti ldı. tırmek ar:ımızda konusulabllır .. caktır. 
Benden evvel burada konuşan Sistemin değışmnsinde ise bizim 
srkadasa bakarsarı:z. bunlar dfi· de söyliyeceklerimiz vardır Nis· • Uatke\'lerl. mevzu unda ewe
ne racidir. Ye bucUnil i!ııde et· bi sisteme gidilmesi i 5teni;orı;a, la şu~u soylıy~ylm ki, d.emokra 
memektecHr. bu sistemin bütün dünyndıı terk tik nız~mda, s~y~t paı:ılcr, dev 

~teselelere böyle üstün ve U· edilmekte olduğunu ifade ile cc· let \azıfel~rln! u~er.lerınc ?la
mumt bir görüsle göz attıktan \'ap ,·ermek isteri:n. Demokrat mazlar. l\Iılletın ıçtımai se\ ıye. 
sonra diyebiliriz ki bugün ba~- rarli muhalefette ikcn de nlsbl sini yU.kseltmek, okutmak, ve 
ya memleketlerde olduğu gibi ı;eı;ime taraftar ol:n:ımış \e bu· sair~, sı~asl partlle~ln hakkı de. 
aralarında zıddiyl't bulunan ve günkü sistemi, iklldara gelme i. l!lldır. F.sasen cemıyetler kanu
dil!imanca mücadele eden iki nln bait bir ihtimal tc1iıkki olun nu do ~una ~Usaade etmez. Hal: 
parti vaziyetinde değiliz. Bera. duğu bir zamanda bunu bir kc,•lcrı bahsınde, Halk Partısı
beriz. Birçok noktalardan, va- memleket meselesi telakki ede- nın maksatları malümdur. Bu 
tanper\'er partiler olmakta, hat. rek memnunlukla kobul etmls- maksatları temin için vUcuda gr 
tl iktisadi ve mali göril§lerde tir . • tirdlği te isleri bütan mUlkı)eh 
dahi, tatbikat harı", mUvazllik · Halk Partisinin üzerinde idi. 

~ Demokrat Partinin bu dıisU· 
sıısteren iki parti halindeyiz. nüşünde Amil olon un ur, ekse· Yllılerce binayı, :t llz mil) onluk 

Sizler nasıl burada memleketi riyet usulU kendi all'yhine dahi malı, isterse kiraya ' 'erir, ister 
mesut kılmak için bir partinin lşliyecek olsa, nl bl usulUn mem se kapatır, isterse satar ve be
çatısı altında toplanmıı; iseniz, lcketl siyasi lstlkrarsı:ı.lığa gölU- dellerlni seçim mucadelcsinc har 
başka ,.e ayrıca yollardan mem· reeeııı tcskll etml~tlr. cayabilir bir vaziyet mevcutlu. 
leket menfaatlerinin daha iyi Çok ewelden bir tasfiyenin 

. BugUn slıler sistemi değişti· 
korunacağını dıişünen insanların relim diyorsunuz. Acaba lehini. bahis mevzuu olması lftzım gel· 
da bir siyasi parti halinde top· mektc idi. Daha muhotcfette ı. 

ze lşlemiyecek endişesiyle mi 
lanmasını müsamaha ile görmek, kcn, bu te isler mevcuttu, bun. 

hareket ediyorsunuz. Gelecek 
hirblrimlzl vatanperverlikte Us· lor liı.erinde sUratle bir karara srçlmlcrdcn Umitlr.rlnlzl nıi kay. 
tün veya madun :ıddctmemek bettlniz. }~ğer değilse r!fl\ad:ın \":ırmak icııbcder, demlftlk. 
kemaline erişmek Ulzımdır. vaz geçelim. Bu fleğlşlkllğl. mev lJUt~e komisyonlarındaki n1Uza 

Keskin mücadele dc\'ri geç· ki değiştirmiş olmanızdan dola· kerelerde de, bütçeden para a. 
tikten ve bunların lllzumsutluğu yı istiyorsunuz gibi ruhi bir zanf lamazıııııız, bu Anayasaya, nıev
nnlaşıldıktan sonra hakikt de. ifade eden bir hal mevcuttur zuata "e demokratik telAkkıler:ı 
mokrasinin kurulduğunu gör. Bize, Demokrat partl)e gelince, muhaliftir, demiş; fakat s6zilmü 
mek karşılıktı tahammut \'e mil· iktidarın millet fradc~lyle de- zil dinletememiştik. 
sam:ı~a göstermek, hatttı birbl· ğişeccl!ini rsns umde olarak l'le 1 Halk Partisi iktidarda iken bun 
rımi~ı se\'mck \'e bunda çok ile· alan bir parti halinde l~e ba~· ı ların tasfiyesi muhakkak ki da
rl gıtmek hepimize müyesser ladık. Ka~ bctı;ek te kazansak ta, ha akıl kdrı olurdu. Her miıes 
ola~aktı~ Etl'b~tlef sW1c~ ~e De· ne gom, ne beşaret. l\Illlet lrn· I srse, içtimai mllessesekr de da
~~ rat ar ın~\ ~.na 'u ~apmı~ 

1 

desinin hhtm olmasının, bu ı hU olmak Uzere niçin doıtıırlar. 
ne :~;~1• m~~ e le iıni tg n eni ~ husustaki kendi prensiplerimi· zamanlarını yaşarlar, sonra gi
İktidar/e. ~ ~es nd 5 emlde;s nız. zln zaferini kutlamak bize dU. derler \'e yerlerin! başkal:ırın:ı 

d b 
sız e ben e,·ra t 16ımkı~· §er. Diz memlckl't hizmetini bir lerkcderler. Halk Partisi, Tlirk 

nn u ynna u cmanc e ·ır 1 ' o ki ·· gl'lirmemek ı ·1 timi d sa lanat değil, nğır bir mcsull· ca nrını aynen bunları soyll-
leni yaptık. 'I'~n~ite göz~ 1~~ ~~: )'et .ve bliyll~ bir killf~t tellıkkl yerek kapatmış de~il miydi? 

t aliı:ı ctt'"'ni · tın 1 b' cdl) oruı. iktıdıır mc~kılcrl bun.

1 
Dun tarı acı tenkıd oları:ık de-

ıbı z ıcr:ı:ı ıır. 0 a 1' da b" 1 d 1 b ki h Jol'l hl k d 'b' l d d lir. Fakat orduya dı& politika· n o~ c ıı ma u şe ide zıı • bı . r ar eş gı ı, or a ıı O· 

y:ı iktisat ve maÜveye umumi metil \"e meşakkati! olaeaktır. ı inşan fikirler etrafınd ı daha isn 
gidişe boktığınız ·takdirde, bu Sodcce memlekete hlzmf!t etme· betli kanoalll'r edin il in diye, h~ 
insanlar da kardeşlerimizdir nln hazzı \'e manevi gururu var· ı dlseler hakkında daha fsabetlı 
memleketi idare edebllivorlar' dır. bir yola gidelim diye arzedlyo. 
bu sevinilecek bir haldir,· vata~ Ekseriyet sistemi, adnlet sis- nım. Yok a beni .kon.grenlz~n Si· 
mllşterek malımız olduğunıı gö· temldir. Eğer bö\'le olmn n) dı, cak muhitinde mıso!ır ettığlnlı 
re SC\'inmek te hakkımızdır dl- adalet peşinden koş:ırak demok bir anda, tenkit okunun ucu ile 
) ebilirsi:ıiz... ' raslde mükemmeli) et 8c, iyesi ne dahi sizleri rencide etmek benim 

Başbakan alkı5lar arasında gelmi5 memleketlerde, bu ~i~tl'nı klırım değildir. 
sözllne devamla, kendisinden ev· hfıkim olmaıdı. Nlsbl olarak ı;,m Halk Partisini borçlandırmak 
vel konu~ıın Halk Partili nrka. günlerini yıı~amaktndır. Enıı iti bnhis mcvzım olam:ız. Halk Par
daşın b:ıhls ml'\"zuu ettiği inkı- bııri) le ekseriyet sisteminin bir· tisinin kendi mallarına el uzat 
lapların korunması, seçim kanu· çok faydalarını kabul etmekle be mak ıUye bir mesele tasa\\ ur \e 
nu, Anayasa tadilleri, Holkevlcri rnber bunun mahzurlarını hrr tahmin etmiyorum, Şeyl't, ben 
ve Halk Partblnln borçlandırtl· taraf etmek yahut hııCl!letmek rlen e\'\el konuşan arkadaşın de· 
m:ısı nıeselelerlnl ele almış ve yolunden, seçim btilgcleri az vr rliğl gibi. ramanınrla me\ cırt ka 
demiştir ki: ı:ok hUytlk olurs:ı bunların otU· nıınlnrı hiçe ~a' mak ımretl it' e 

c- İnkıiftplar mcvzıııınd:ı her çiıltulmesine gidiirbilir. :\lem· clinilmiş ikti aplar varı-a. lııınla 
zaman konııştıı~um gibi, geriye lrketimizde 2-3 millctwkil!ik lil' rın hesa nl:ırının mullal·a r,orlıl 
ı:ıitmek ~Ö) le dursun elde etli· çim hölr.clerl hutundutııı ~ilıi mesi lfııımdır. Bu. :ıynı zımın 
ı:!lmiı ileri se\'ive\ i oldu~u yer· mesl'lA İstanbul ı:lbl 28-30 mll da istikbal için de bir ibret ıkr 
de bırakmak dahi değıl fakat ll'lvekilli~ini a~an bllh:cler ele i, hir m'iey\ ide trskil ed rek
or.u kemaline ulaştırmak hepi ''ardır. Bunları parçalamak snre lir. D·ı bakımdan. bir he :ı., or 
mlzin mU~terl'k ga' em izi tc kil llyle sl'çim bölc,..lerlni çoRalt me bııhi> meuuu olur. B ı h 

'

hav, Yl'ni idare hryrt·ne muhte 
lif zr :ıt seçildikten sonra kon 
greye nihayet verilmıştlr. 

Bu eıAmlama. demokrasi 'r hılr 
rhrt rf'jimlnl SC\ en blltlln in. 
sanların vazifesidır. Buı,:iln biz· 

edr.. Burada dil ıinlllerck bir mak kabı! olabilir ar ııl:\rmenın netire ı brllı r1 
nokta vardır· Tnl\ılAr>'arım11 rl Anayasa ı. rlitlrrine er linr" il lır O f'onltle. bu 11rliftrd n rı 

den gıdlyor, diıe ınzumundan partimiz lar .. Cınd:ın bunları ttd §ıncn ı:!ndı. ,e dı ,erek nıçın 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

işbirliğine davet 
ı llası ı ınAidtl 

ııçıl,ça gösterdi. Başbakan tzmır. 
deki nutl und:ı bundan bu) ıık 
memnunlukla bahsediyor: o:Yüz
\ lize konuşuldu n zaman, karş1-
lıl11 b 1 nl et hakim olduğu tak
<lirde, Jıir çok meselelerin orta. 
d:ın kalknerecck derecelere gel· 
ı!i ini son hasın toplantısında 
görduk. Kar ı kar l)a konuştuk, 
ihtiras kapının dısında kaldı.-. 
diyor. Toplantı hakikaten Başba
k:ının izah ettiği 5ekilile olmuş 
'<'çok bl netirf'ler 'ermlpir. 

nıı iiz ılze konu5mıı~,. ana 
mc rlderdc i~birli#i l'sasını ka· 
rarl:>ııtımıağı parlller neden 
)apmasınlar';' .. P.aşbakan hu hu. 
&usta ilk adımı atmıe, muhalefe
te .rl uzatmı tır. Yapılan daHlin 
lvl karşılanar:ığını iimit ediyoruz.. 
hıtidarla nıuhaldet, hasın top
lantı ında <ılduhı gibi, ;) üz ) üz~ 
\ c h i nl) etle konuşurlarsa ana 
dauınrda anla maya unlmama· 
ı itin hlt bir sebep ) oktur. 

VATAN 

Gecekonducular 
Yılhk kongresi 
İmara muhtaç muhitleri gtt. 

zelleı;tirme Derneğinin yıllık knn 
l'resi bu lın saat 16 da rski F..
r.ıinönu llalke\·i salonunda va. 
ı:ılacaktır Bılha a gecekondular 
dıı oturan f Lanbulluları :takın· 
dıın alak3landıran bu kon~C\ e 
ba•ın mf'nguptarı. Şehir °Ml'rfül 
u rtrri Vali ,.e Belediye B2ska
r.1 Profe or Gökay da\et edilmış 
ı r. 

bizi borçlandıracaksınız diyor
sunuz? 

htlct l'llrclisinln alaca~ı her 
kararda mılll 'fcdanı gözönilnde 
tutması gerekır. Evvelce, milli 
\ icdana a) kırı hüklimlcr alına
bllırdl. Fakat bugün alacağımız 
her kararın milli \lcdanda mi\
sait makr<; bulmasını hl'san et
mek, değil dirayetin. fakat as-

ari ba irctin bir cmridır 

Bir partinin çalışmasını güç
le!itirml'k, neşir \ a ıtalarını e
linden ntmek ı?ıbi hlr dUsünee 
me\cut olmamak lAzımgelir. \s 
art yaşama şartınııı kabul edil 

me ı. dl'mokrotik; mrdenl telfılt· 
kilerimizin icabıdır. E~ıı endi e 
ctml~orum, siz de endi~e etme· 
viniı. Arada bUyllk farklar rı
kncağını tehmln etm!Jorum O 
derecede ki. milli vicdanın t-ir 
oarçasını teşkil eden sizlerde de 
bir ls~an hl si yaratmıvacek. bu 
mın hahızlıkların bir trllıfi 1 ol
duğu kabul t'dıleccktir.• 

Basbaknn Adnın 'lcnderrs. de 
umlı ve hryreanh tnahllrler ı
rasında sözlerini şö) le bitlrmlı· 
tir: 

•- Sızlcre hitap etmekten bil 
yük b hti orlık dmrlıım Yalnız 
özle değil, fakat fiille de, bunu 

v rni bir an layı ın t-a langırt te
ltıkkl ediyorum B'na bu fırsa
tı, güzel bir anlayısın mlih" .cı. 
rl olaralı: konu mak irrlı:Anını ,·er 
dı~lnlı.dcn dola\ ı b!lylık bah'lvar 
lık duvM kt 'ım Sırlere candPn 
t eekkilrlcr ed"rım Sev~;ıı 'a· 
tanda !arım, C\ ıli hem r'ıdl"
rim. se\gitl Halk Parl•lı arkadaş 
brım • 

lll bakarı Adı,an M ndn"S, 
rıımhurlvet Halk ?arti 1 1zmir 
Konak 1lçesl 1-on"resinin blltLin 
ıycterınln \e dınll'yicilerin sü-

rekli 'c heyl'ranlı trzahilrleri a
ra ındl kOr ;.ıden inmiş, alkışl3r 
ara ında a d n soldan kendi~l
ne uratılan rlll'rı sıkarak eok 
ar imi bir ha'a içınde \l' alkı~ 

1 r a ındı kongre salonunu tc 
ı.ctmı;tlr. 



• 
l" A T A N --------------------------- ----·--- 29 • 12 • 1952 ---
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ANNEM SAATE BAK! Soğuk 

Algınhğı 

Her memlek tın iklimine, yollıırıiiın hususiyetine gl:!re lmııl edlldlglnden dUnyıının 

her verınde ıuııı rağbet keunan 

• 
MAMA VAKTİM GELDi 

C\ dlk.Jerinlu. 
Çocuklannııı 

Kıymetli Bir 
Yılbaş ı Hediyesi 

VATA 
Memleket l lôveler: 

40 numara\ a kadar Mfis bir 
dit halınde 

Satışa Çıktı 

MAYAOAG 
Ma) a~ı Mıde) ı Bozmaz. 

MAYADAG 

-----·-OYUNCAK M1 
.ALACAKSINIZ? l 

K 1 T A P 1 

SARliYINDA 
\eni açılan re~ ondakı 

UCUZLUGU 
Rır dt'fa ~Or\lnüz. 
İ!tıkl~l Cad. l'\o 6:? 

-GOODYEAR"ın" lmol etmekte olduğu on muhtelıf çeıit lôstlk-
lerin en iislitnüdur. Dünyanın her bir tarafında' olduğu gibi 
memlıketimizde de lôstik alırken en ucuzu oronmomokta aynı 
eb'oıto GOODYEAR lSstilderinden en pahalısı olan ROAD lUG 
oronmoktodır. Gerek osfolt yollar, gerek ıoseler, gerek yol· 
suz, orızolı mınlıkolardo dığer lôstikler ıle mukayese edilemi· 
yecek derecede daha foıla kilomeıre •yapmak kısaca lôstik 
dertlerinden kurtulmak için siz de dunyanın ı tecrübelerine 
uyarak ROAO LUG kullanınız. Veya hiç olmazsa ROAD LUG 
kullananlardan tecrubeleri hakkında izahat_ alınız.Y' 

ve 
Nezleye 
Karşı 

GRiPiN 
Kullanınız 

• oaş dış, adale, sınır 
agrılarını leskın eder 

• Sıyalık lumbago ve 
romatizma agrılarına 
ka~şı başarılıdır. 

• Faz 1 a yorgunlukla -
dan nıutcvellıt uyku
suzluklarda faydahd ır 

• Mıdcyı bozmaz, kalbı 
ve bobreklcrı yormaz 

DENiZCİLiK BANKASI T. A. O. 
Genel Müdürlüğünden : 

31.12.1952 ı;arşamba ümı Pa bahı;c 'apuru 
Köpnıdcn saat 9 40 efcı i ~ crınc 14 30 ı'l.l 
KoprUdcıı saat 18 - seferi ~erme ııı 30 d 
Yal el\ adan .ıat 15.30 srfcrı ) erme 17 de 

haı ekct cdcccktır. 
\\nt gun Kartaldan Y.ılo\H\a m Hlll ( ılerr ılfn ten 

s. at 10 da \C 17 de ıkı aralı ı \apuı u drıı ' pılac:ıktır 11 1 
19j3 pcr cm be ı:ünu '\alo\ adaıı ab h s.ıat 7 de ıla\ e ı aha \ 
puru efcrı ) ııpılac:ıktır. (20239) 

Hollanda Mamul tı 

1 A 
Vitaminli Çocuk Mamaları 

Pı~ asamıza arzedllmlıtlr. 

Türkiye Mümessili: 

Türhol Ticaret Ltd. Şirketi 
t TANBUL 

Telefon 4 3 

USTA ALINACAK 
As. işlcıdc çalıştırılmak Uzcrc imtıhanla hir usta i~c alı 

nacaktır. Ustanın kamacı işlerinde ~alı5mış olması lazımdır 
YC\mbc i ıo lır:ıdır. Taliplerin 6 oc.ık l!l53 alı s. at 14 de 
Uoşderc 87 No. lı As. ::ıa. Al. Ko. ııa mUraraıılları • 

(4813-20010 

• MERHUM MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK'ın 
Kadıkoy Sakızgiılu sokak No. 39 bina ında 

HUSUSi ANADOLU YUVA ve iLK OKULU 
Sayın Velilerin arzu ve istekleri liz.rrinc YATILI ö rencı 

ka) dına bnşlanııştır. 
3 ncu sınıftan itibaren hacta d.ı 6 anl hıgılızcc dersı ) apılır 

TEL: 610.>0. ---ı:m•mıf/1 

,~ OKTOR_IJ\ ,r-

R f F . s· V A T A N 1 
Qİ erit lr Sü hası 15 Kıınışt~a'n·•· 

Aboae uraıtı Tı'l•l:ıı111ıe o .-

\'erem ve Dahlll Hastalık 
lan l\lütcha sısı 

Muayenehane Beşlktns 

Tramvay cad. Emniyet San 

uıı arlık 

Oo arlık 
Alb arık 

Se tlık 

' ~o ı.ıra sı oo ı.ıro 

12 00 uoo 
'Z2.60 • &!>.00 • 

&2 00 • 8& 00 • 

OIKKAI: 

1 
aıt:ı rnnındıı No iL, ld: 1 
84395. Muayene 17·19.5. Ev 1 Uuet.ml11 rendırl.: 11 ınat u ,. 

\ali Konağı Cad No. 33 ular ııtındllı!ıı. od ıuı .. ıu. ıa~ı 
Başaran Ap Kat 1 relcfon: Qlııaınaa lıııaıarcıaa cı.N uııuı ta 
v·~r:ıl4 

1 

Dlll ıd llınn 

--------- AHU!'lll::l.lml!'-1 

MAYADAG 
Ma) :ı ı Mideyi Iloz.m:ız. 

OIKKA fİNE 

1 
Adre değı tlımclı ıstcnılrlı 
ği ınlıdirde 50 kuru hık pos 
ta pulu ı:önderilmesi rica 

olunur 
\., .1 

Kamyon otomobıl ve traktor lastik /erinin yoHarımıza göre 

lm:il cdılcn 
(VOLUMAX ve LIGNE j Tipleri GELMiŞTiR 

!{elite ve yeni imal tekniği sayesinde: 

)tArc:ızıye fevkalade ıntıbık ederı lam elasllk yet 

.. Surolln ve vıraJdll azami emniyet . 
-' Y .ııomurlu havalarda ve anı ~toplarda pa\ın;ıı yok 
-- Randımanda rakıplcrınden fazı .. kılometrc . 

Sııglad19ından en uzak Mes.alelerle calı~an kırııyon ve 

Turklyc uı11vmı dır.trıbutoru 

CIFTÇILER TiCARET T. A. Ş 
Taksim, Kervansaray Ap 
Tel 65755 20301 P K 195 

Cildini1.in ~izli kalan 
~ ii lf' ili ı! i ili 

mt•\ ıl.ına ı:ıkar.m ... alnııı 

• • teninizde bir kadıfe 

yumuşaklıQı, yüzünüze 
herkesi hayran bırakan 

bambaşka bır güzellik 
ve cazibe temin eder 1 

1 

Tllv•let Sabunu 100 dı 100 sattırt 

AKLINA 
GELSE DE 

Trabzon Yollar 1 O Bölge Müdürlüğünde11 
1 - t:ksıllmc\(' konulan i~ Erzurum ilındr. !\ kale - 1 uz 

l:ı \Oluncl kı köprıilcrin drbıı l'IC'rinin ı;rııı lrtılnw ı i i olup· 
I\('< r bcdclı 42 a::l!l.76o lıradır 

2 - l~k ıltme 12 1.lO:i:i tıı ıhııı<' mlı adıf paz.ırle~i ~unu 
a,ıt ı.ı 30 da fr:ıbzon \ollar 10 tıol~e nıurı·ıı ltı~u tıına~ıncla 

toplan3n aı ıtırına \C ek~ııtmc konıı yonunca kap. lı ıarr IJ •il 

lı\ le ):ıpılac;ıktır. 
:i - ~lııkınelr oroıcsi kC' il H'~aır cıHıık hcrg,ın Tı.ıb· 

•on \ollar 10. bol:,:c nnlıHırllıı?umlc ı;:nı uıcbılır 
4 - :\ l makkaı ıeııılnat nııkdarı .:-121:.ı uı .. lıraılır 

5 - Eksi il meye gırchllnıek iç.ıı: Hl."12 'ılına aıt rirarel 
Odası belgesini haiz olmak '<' t:ıtil ı?iınlrı • hariç» rk<;ıllmr 
ı:iınıindcıı UÇ gün C\\el hır 'iılckçc ılc \ollat iO bolı?e mil 
clurlugune muraraat ctınclcı ı vı dilrk~·cleı ııc bu ıc ı: bı tc knik 
onemı haiz bir ı~i i) ı surette h.ı•ıırrlıgını \C\lı ıd:ırc \C' dr? t 
lcdiğını i bata \'arar belgelcrını ekle) erek ) eleı !ık bclı;cleı ııı 
!malan. 

6 - t tcklılerın 2490 "11y11ı kanunun 32 'nci nı ddr i ,.,c 
rcğıncc hazırla~ aeakları tckht mektuplarını C'K ıllmc gunlı a 
at 1430 a kadar komis~on bııs'<nnlı,l!ın \crmdrri. 

7 - Po tada '.ıki ı:ccıkmelrr k:ıhııl rd lınez ı 19'!98) 

ı li5 ili ıdı t,ın cr\Jzınclcrı i tılısal edı
'rıı 'C bı ıııııuııı ) .ı laı ııı levkındc olan 

•• 

Veıetalan Koka Yaqı 
Pı)asayı dağıtılmı~ıır Bu) uk hakkalı'e mağazal:ırınd:ın 

ara)ıııız. Toplan ~crı Tclcloll" ~.ı(JtJ5. ••••• 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 

Kıtaat İ lônlorı , __ __ 
Kap:ılı zarfla '560 liOO Hp lık rlektroJcn ı:rup ı fi 1 19'i3 

"Unli s:ıat 1Ci dıı \nk:ıra '1 S. B 2 No lı Sa \l Ko d.ı tın 
alınacaktır Redeli \30 ocır lmı ı:ecıcı teının:ıtı ı 17iCJ ı . dır. 
E\s:ıf \C a'"tn:ımcsı Kn. ıl:ı \I' oclcclen P\\rl l•t I.\ \ İları 
kısııııncl~ ~örıiliir. 'l'cklıf ıncktuııl.ıı ın111 ılı.ılc ~;ı:ıtındrn bır a 
.ıt e\\elinc kad:ıı· knnıls)cıııa \C'l'llmcsı. ( 198!H-1SHl DOKTOR -----------. 

RiFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak hastalık 
lan, Basurun ameliyatsa 
tedavisi. 
Sişantaşı - Rumeli Cıul 

UUllD l~ OlHl fllU Mir.Tl"O' ·e,;n Aparı No ' rel: 
yQr GOOOYlU llUlıu11ı Ull~INOl ıı:u:t:t 

lmlı) a1 ~a hıhl : SINAN KOHU 

~·c riratı fiilen idare crlen 
l'azı t lcrt tcsııl Miidiıril 

m :1.i11 \'e!\ EH 

( \ l'ANI G ızetccıl ik \C l'ılatba 

Ş. - i tanbul 

--~------------~----------'-lA_J_N_M_l~-T~ADIR~'~----------1~!!!~·~~~!!!!~~~~~ 

c. • • 
Kravatlarından 

Hediye Etse 
G lal No 261. _,, 

r 
ayaları Satışa Arzedildi 

Bır adrl <Bolıus) mark.ılı \C~a hu marka drreccsınc1 tıır 
aıict çama ır Hkıını:ı makına ı aı:ık eksıltmc ıle 31.12 1!J,ı2 
ç;.ır~amba s:ıat 15 de lzmıl Kara ,\s. Sa. Al. l\o da s:ıtııı alı· 
ıı:ıt·aklır. ı4Si5-201171 

* 
100 ton kunı rıı uh a kaoau zarfla a l Ul53 ı;!uou ~a t 10 

da l kendeı un ~ ::ıa .\1 Ko d:ı atm alınacaktır. Bcdrll 
~5 000 liıa ı:cçıcı trnııııatı 412fı lıradır ar:nanır ı Ko da "" 
rulur 2.1 tond l'l a ı:ı olmanı.~ ş:ıı tı' ı .. a' rı ;n rı t:ılıplC'rc 
h:ılr cdılır Teklif mektuıllarır,ın ıha le ~ııJlındrn hır ' ı ' -

\ clıııe kadar komı )ı>ua \eı ı l mesl. <4736 106:l7) 

* Kapalı zaı fla ke ır 'c :ırtıı:ııııc ine U\gtın olar.ık l;&k. r 
hırcle ıkı rlur:ık ~erı lıır s.ılclırnı.ı sahası ııışa rttırılccektır. 
ihalesi :ı 1.1953 gıınu ıı 1 11 tlc \nkaı :ı ~ I S. E 4 No lıı 
~J \l. Ko. tla ):ıpılııcaktır. 1\e~ır hcclcli 1744E3.83 !ıra sc· 
ı;ıcı tcıııın:ıtı !J!.174.l:i lııadıı l\c ıf \c şartnanıcsı l\o da \C 

ıı::lrdcn C\ \('f 1 t ı.v A ilan kı mınd,1 ~oı ulur Bu ı c r,ırc· 
r kkrın ıh:ılc ıarıhııırlrıı ıç ı:un ('\\ rl !iv K. K d.ın \ rtcr-
1 k hcl;:c.ı a.nıal:ıı ı la111nrlır Tcklıf ıııektupl:ıı ının ıha le a· 
atındcıı hır ı;; t C'\\ rlın k~ ~ar l.onıı ~01111 ' ı ıln r ı Pos· 
l 1 .. ı .,c~.kml: k bul c lılnırz. ( liiS- 19800) 


