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Ahmet Emin Yalman'a altı 

Cumhurbaskanı Celil Bııyar 'e Yunanistan kralı P aul Selaniktt'ki geçit töreninde 

biikrarın bir1 Celcil Bayar, dün 
K~~~~z~~~~:LMAN Selcinik, e giff i 

J\. taturk'un b a i deha ınıu en l 
\• ı.:ıııel c rrlerindcn biri Türk -1 

Unan dostluğudur. 1 
\ Ataturk lıü.} ıık hir a krrdi; ~ 
~~dolu.} u i tila eden \ unan 
d 11\'"\ctJerine ka~ı milli müca. 
ç elel i ldaı c ctml ti. Aradaki 
lllrpı tnaJ:ır çok kanlı 'e çok 
~Yııs" a olmuştu. Rô.} le bir harp-ı 
1 il onra normal vasırtanla bir 
ı:d~r, ilk fırsatta intikam eml'!I· 
~ llne kapılmak H' Rumell'de 
a~)hNtlğiıııiı topraklan geri.}c 
d ına1; gibi diişiinccll'rin uzerinde 
ti 

11~hilirdi. l'~un bir askl'rİ ma. 
lı:ı olan \ c lmpantorluga ait 
ıı/•ral:ın muh:ıfnzn eden bir 
t •ilet icindc bö) le f'ikirler cpc'
he l~raftar da bulabilirdi. Jlal-1 
bitki \t:ıturk çok grniş \C u1.ak 
liır goru le tok.ı:ozlu l\lillı l\Jisak 

Cuınhurba .. kanına Selanik!'te muhtesenı 
..> 

bir karsılama .:. 

•• • 
torenı yapıldı 

Bayaı·~ Atatiirk'ii11 evi11i ::;iyaı·et. etti 

1 laseıini tercih ctmi 'e Türk
btttc \ un:ınlılar anı ınd1t sıkı 
~r do tluk kunna.) ı ga) e edin 

•• 
Yunan 
Gaz et el eri ve 
Türkiye 

1$lır. I r.:lrAı TlaNII ı J '"'" 

11 lkinıı Cihnıı Harbinin Casıla~'"a Alina. 1 - DUtün Yunan 1ta· 
.\.~l'altığı i birliğimizi bugun zctclcri Turk - Yunan dostlu
~a aıurk'ıin en yakın çalı ma ar- ğu hakkındaki yaz.ılar hararetle 
d daşlıınndan <"clıil na)ar'ın de\•am etmektedir. 
ııı \let rci i, hariri iya~ette en Akropolis Gazete i uıun b:ı,. 
te~:het 'r yapın ga)ell'rl cesa- makalesinde ezcllmlc ş15ylc de· 
lile e. l urutmegi bildiğini lltr \C· mektedir: 
il ılc lshat eden Aılnan '.:\ten- •CelAI Bayara kar~ı yapılan 
ercs•· h k ~ · • I' d re ın u ıımet rcısı 'e ro- do Uuk tezahüratı bir defa a· 

le ?r l"uat Kopnilu'nün Dış fş. ha şunu ispat etıni tir ki. Türktt' n:ıkanı bulunduğu bir idare Yunan dostluğu milletimizin ru· d: almıstır. Di er tarafta ayni huna hakim olmu$tur.• 
lıl~lluk fikrinin tl'm ild 1 sıra. Gazete, bundan böyle artık ko 
lfç e l\Jajestc Kral Paul ''c Kra- layca fiiliyata geçilebilece ini 
,l~ 1 rcderika gibi iki mümtaz yazmakta ve makalesini ~ö~le bi· 
~6tıı.ı~~t. göru.> onıL Yu~an h_ü- lirmel..-tedir: 
lan e.ının ba ında da \ unıntc:- 0 zaman Yunanlılar \'C Türk 

ın h ı ı ı · - d·g· « ' Lıı,~ ~nzrr n 1.ıt gonne 1 1 ler tarafından israrla istenen va. 
l>a euı bl_r ('kSel".ı) etle. l\lareşal (DevamJ Sa! i Sü: 2 de) 
ld l>agos gıbl yapıcı bır de\·let 

.ıını bulunuyor. 
ta~nkarada General l\Ictaksas 
lııij fından ~ apılan bir %İ)"aret 
l>a na chcti~ le Atatürk l\lıreşal 
Ilı flaı:os•u tanımak fırsatını bul
t.i!uş \c daha o zaman ) ük~ek me
li et!.crlnl kr. foderck :'\letıksa 'ı 

~tı '°ılerl ~öylemişti: •Bu genç 
~Ilı.ay generaline dikkat ediniz, 
lcrFltketinc çok büyük hizmet-

dokun:ıcnktır.• 

• 

• 

ı 
.t nadolu .l.ıa " 

Sel~nik l - Cıımhurbaskanı içııı atıln11~tır. 
Cel~l Bayar bu sabah allelli» 1 Cuıııhurba~kanı 1Je maıcstele. 
kruvazcirü ile Seliınığe gelmi:ş \"el ri biraz. sonra ınolörle sahıle i:e).· 
fevkalade bü~ük tezahüratla mişler \"e beyaz. kule meydanın· 
karşılanmı~tır. da kara)a tıkmışlardır. 

Helli kru\·azörii Jımana ':ısıl nıı esnada meydanı 'c ch·arı 
olunca Cumhurbaşkanı sahıl ba. rıhtım bo)unc:ı dolduran mııaz. 
tar~ alarındau atılan 21 pare zam kalabalık co~kun tezahürat· 
topla selaml:ınmı,tır ta bulunmuş, alkış, .}a,a, ho: 

A) rıca :n pare top mc,·amı 'a: i ~ü 4 dr l 

Kazada ölen Yaman Egeli Kaz.ada ölrn llalfık Kanal 

Y.Egelinin cesedi dün 
denizden cıkarıldı 

..) 

Ölümü büyük teessür uyandnan "genç stajyer 
doktorun cenazesi bugün kaldır1'1yor 

J<:welki gün Tarabyada 'liUkua 
gelen Ieeı otomobil kazasını dün 
tafsiliıtb le bildirmiştik. 

Dün sabah, hadise yerine dal· 
--~ --------

gıt ındırilmiş 'e otomobili kul
lanan stajiycr doktor Yanıan E· 
gelinin, .oför mahallinde sıkış· 

<Deumı Sa: i Su 4 de> 

kurşun atıldığı anlaşlldı 
Jtf esııt biı· ıesadiil eseı•i o laı·ak yal111~ gö::;liiğiiııiiıı 

k111•ş1111, yaı•ala11dığı gü11 1nfılıt·11~as1111 ı•arçHlayaıı 

giydiği ııa11ıaloıı 1111 cebi11de cıktı .. 
Hadise hakkındaki rapor dün :verildi 

l\lal.ıt.}ada , Ba muhaı ıırımız. 
Ahmet Emin Yalmana menfur 
suikastı yapanların attığı ııltın. 
cı kurşun dün bulunmuştur. 

Yalman 'ucudunun beş yeı in
den aldığı yaralarla !ılalnt~ :ı 
memleket hastahanesine gctirıl
dii!i zaman, tcda\'Lı yapılmak 
üzere elbiseleri çıkarılmıs, lııl:ı· 
hare bu elbiseler paket halinde 
Vatan ekibine teslim cdılmis ve 
Vat.an otomobiline konmuştur. 

Yolda Arıza getiren otomobil 
tamir edildikten ,onra ancak ru· 
marlesi günü ~cç \akıt İstanbu
la ı:elebllml lir. 

Dün başmuharrırimlzin C\ in. 
de paket açıldığı ıaman bir kur· 
şunun. pantalonunun sol cebin
de bulunan gözlük muhafazasını 
delip, göz.ltlğü kırarak geçtiği, 
topak halinde bulunan iki men· 
dili delip ('ebe clüştüğlı göriil· 
mü.stür. İ abet <'diş vazi.}etine 
~öre kasığın çok yakınına sap
lanacak olan kurşun. hliylik bir 
~ans e.er; olarak Yalmana za. 
rar \eremedigi gihi, g6zltlğün 
iki camını birlestiren kısmı par. 

CDeumı Sa: 7 Sü: 1 de> 
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Kendini • nıür~il• ilan edrn ~ecip Fazıt Kısakurek, An karada 
mahut iddialanla bulunurken 

Necip Fazıl Kısakürek 'in 
gülünç iddia arı 

Büyük Doğu lideri, Malatya suikastını, kendini bir tah
kikatçı durumuna sokarak beş nokta üzerinde topluyor 

nu11ııı llulalıırfıııüün rlel Dilyük Doğu Cemiyeti men· 

Yunan Yugoslav 1 
Ankara ı - Şehrimızde çı- subu bulunduğunu, Btiyilk Do· 

• kan bir g:ızefe, N'ecip Fazılla ğunun l\l:ılatyada çok kuvvetli 

A k ,.. .. ., 1 . ı yaptığı bir mfiliıkatı, • 'ecip Fa· olduğunu söylemekte \"c Mdise s en goru<me en inim korkunç İthamlano bas- etrafınd:ıki beş ihlimalı ~Öyle Si 
"f lı~ı altında bugün yayınlamak· ralamaktadır: 

N t• ı d' tadır. Neeıp Fazıl Kıs:ıkürek • 1 - Son zamanlarda \"e bil· e ıce en 1 gazetemize, Ahmet Emin Ya)· hassa •Büyük Doğu• gazetesinin 

Malatya 
Hastanesi 
B·ashekimi , 

Ja ıyor 
nımııl lluluıblrl :!I 

l'ILl'ıL\Z ÇETiMm 
lJild nJIOF 

Malatya 1 - Hadise gecesi 
başmuharrtrımiı: Ahmet Emin 
Yalmana amelı~ at lapan \ e ken· 
dı ını bır ha!ta teda'lii eden Ma. 
Jat~ a memleket hastahanesinin 
başlıekınıı kıl metlı operatör Dr. 
SalAhallın Ha~ ıle görü~tfim. 
Kendısinden h.ıdıseye ilk mut.
tali oluşundan itibaren edlndıği 
iutibalarıııı 'e ameli) atın nasıl 
lapıldığını S-Ordum. Doktor ope. 
ratör SalAhattın Baş şunları 
anlattı: 

cı- Sa) ın Başbakanın l\lalat· 
~ a~ a gclı ı §crcfıne 'ilayetçe 
Malal30a fabrıkasında vcnlen z.i. 
)afete ben de da\ etli olarak sil· 
mıştım. Sa:ıt ı ı i çc:>TCk geçi· 
)Ordu. z.~afctc Ba bakanın nut· 
kunu nıııtcak.ip on 'lierılınis 'e 
çok Jrnlab:ılık da\ etlı srupuyle 
ben de kalkmıştım . 

Pabrıkanın bahçesine çıktığı. 
mız sırada orada bulunanlardan 

(llcrnnıı Sa: 7 Su: 7 de) 

ERZiNCAN 
iLAVEMiZi 
HAFTAYA 
VERiYORUZ 

dnadolu d cn.ıı 

Belgrad, 1 - General Chris
tos Toannunun ba~kanlığınd;ı 
l:>ir Yunan askeri heyetinin Yu· 
gosl:ıvyayı :ıiyaretl münaseb~tly 
h: dün Belgrad \'c Atinalla :ıynı 
;amanda ıır~rcdilen tebliğc!e, ıi· 
ki memleket arasıııdaki miina•e· 
betlerin takviyt' eoildiği \'C ıJc. 
ride bu münasebetlerin daha ~"k 
inki afına İmkin \"erecek bİ!' ze. 
min haz.ırlandığıD hildirilmektc
dır. 

mana ve dığcr Türk ı;:ızctelcrinc tcslrile tirajını tamamen kay. 
ağır \e tirkin şekilde hücum et- betmiş olan •Vatan• gazetesinin Başmuharririmiı: Ahmet Emin 
mekte. l\lalatyada kayıtlı 246 a- menmı Sa: 5 Sü: 6 ıi:ı> \'almanın l\talatyada uğradığı 

Yugoslav baskentındc, tebli
ğin bu cümle ini ) orıımlayan 
ıniısahitler, Yunan askeri he
yetinin ziyareti sıra ında, Bal-

!Dl'!\'amı Sa: 7 Sii: 2 ıle> 

- menfur suikast nctiecslııde al-

Ankarada mu .. hı· m bı· r dığı yaralar )'azı yazmasına bit' 
müddet itin engel teşkil etti· 

askeri toplantı 
Toplantıda, Pariste yapılacak NATO görüşme

lerinde müzakere edilecek meseleler 
üzerinde duruldu 

Buııul llub ri fılın r-= 

firıden )arın cıkması Icabeden 
ıErzlncan Memleket İlivesiıı nl 
haıırlamıık mümkün olamamı~
tır. 

Gelecek çar§amb:ıdan itibaren 
Erz.incandan başlamak Uzere 
muntazaman memleket nivele
rimizi 'ermeye de\·am edeceği
mizi bildirirken, bu gecikmeden 
dolayı okuyuculanmızdan ôzilr 
dileriz. 

~Ugun Türki.} r. ile Yunanistan, 
1 ti:tır dünyanın mıı"kadderatına 
~~ anı et 'eren de\ !etler ara ın
'1 ltıı bir \"aZİ.)clte kalmağa ra
~ll.Lolnıanıı lar \e içinde bulun
bitı!arı nazik bölgeye alt i lrrde 
\ ·11 t tc cbbfisfi ele almı !ardır. 
"tıf1°5J:ı,1 anın da gittikı;e kuv
~I bir ekle giren alaka ıyle 
ı;.~~anıardn hur dün.> a hesabına 
le Ilı bir köprüba ı ı.unnağa 
llıet~arp ihtlmallrrini bu i tlka
t~11 en ıfe iııılemt'ğe te5cbbü 
llla nıı tir, llıı metin 'c azimli 
tiıı set inkişaf ettik~e Sor;~ etle
tıııı 8:ılknıılarda \e lerktzi A\'· 
l~~~a kıırdu u geri mu temle
llıah~k gıtgide tasfi.> e bulmağa 

REFiK HALiD DiYOR Ki: 
Ankara 1 - Bugun genel kur-ı r---------·-------------'

may ikinci ha.kanı Orgeneral 

1 
Zekai Okanın başkanlığında dört 
saa~ de\ am eden mühim bir top. 
!anlı yapılmıştır. Bu ittlmaa mil 
il savunma müsteşarı ile kara, • 
denız \'e ha\'a kun-etleri hare
kat ba~kanları, genel kurmay 
harekat ve haber ba5kanları ve 
Dışişleri ve :\!aliye Bakanlıkları 
mUmcs:.illeri işlirfık ctınislcr· 

n Cıtndur. Katil .\ılz. Peker 

Diiıı iki 
Ciııayet 

11ıt1?1~eınize alt i tikrann ilk tc
~aıt'ı"' teskil eden Turk - 1.'unan 
turr 11 u, karşılıklı olarak, tür Jü 
•ı~ ~engellerin tehdidi altındı· 
t~ıi akat esas ga) e o kadar ha
ttı bir mahiyet taşı)"or ki en
lııtıı:eşkiJ edebııectk hi 1cr \"C isleııdi 
ta~ a~ller bunların karşısında -
~il"tklltlik kalır \"e ka~ılıklı i.> i 
t~r~1 le bunlar için elbette hal 

erı bulunur. 

t~~ · \'ıınaıı do tluğu, ~ ıkıeı 
tltı1:? llltrıcı kunetlerle birle5-
d4 11 . 'e l apıcı ku\·,·etıer ara ın· 
t~tp 1111la iiltiısünde di.um eden 
~ ı&~allJn ı;ok ınühlm \C na
()t~ hır safhasını te kil ediyor. 
t"ıtı barkta din «' ası üzerine ayı
tt b lr sa a me) dana getirmek 
'htd ~lannı bir defa garptan 
itil 1 tan sonra demir perde) e 
Ilı , etınek )olunda mel'un 'e 
'tııtkuın emeller be llyenlerc 
~l \ • l'unan dostluğu en müs-

~ kııt'i bir ceuptır. Bir se
ll\'llını Sa: 7 Su: 6 da) 

Dün, yine şehrimizde ıkl ci
nayet daha işlenmi§tir. 

Bu cinayetlerden biri, köprü
ııltı 62 numaralı Şaban Demir· 
kol ile Selime ait nşçı dükka
nının işçilerinden Aziz Peker 
tarafından işlenmiştir. 

Aziz, diikkAnda Ahmet ismin
de bir arkadnşlyle görilşilrken, 
tara kansarak kendlslylEı şaka 
yapan aJnı dükkftn isc:llerinden 
Mustafa Çclike sinirlenmiş ve 
masa üzerinde duran ek"lllek bı
çafını kaptığı gibi l\lustafanm 
sağ böğrüne saplamıstır. 

Yaralı hastaneye götürülürken 
yolda ölmüş\ür. 

(Dev&JD.J Sa: 7 Sü: 3 de) 

<<Kadınlar Tekkesiııdeki 
3 kadııı tipi de hayalidir>> 

• dir. 

«Sosyete dedikleri muhitteki/er alınmasınlar, yahut 
(bu şudur, o budur) demesinler f » 

1 

--. .,.... __ 

Refik Halid Karay, arkadasımızla •Kadınlar Tekkesi hakkında• koDUtiUyor (Taıısı t üncüde) 

ıDu ittım:ıda, öniiınuzdeki sün
lcrde, genci kurmay ikinci ba~· 
kanı Orgeneral Zekni Okanın ri-

• yasetindcki heyetin, Parlste top 
!anacak olan NATO göril~mele
rinde müzakere edilecek mese· 
leler üzerinde fikir teatisinde 
bulunduktan ve memleketimizi 
alakadar eden mevzularda N · 
TO konferansında ilt>ri sürüle
cek tezlerimizin tesbit edildiği 
tahmin edilmektedir. 

Halk dersanesinin 
Açıhşmda bir kadın 
Kuran isi edi 
Şı?hrimizde iıç ~erde acılan 

altı Halk Dershanesinde dilnden 
itibaren öğretime başlanmıstır. 

Bu dersbaneler kadınlara ve 
erkeklere nyrı ayn olmak ilzerc 
Atatürk ilkokulunda, Cezae\'le
rinde \'e Göçmenevlerinde faali
yette bulunacaktır. 

Dershanelerin arılışı münasc
CDC\·amı Sa: i Sü: 3 de) 

................. ................ . 
! KIŞ PROGRAMINI • . 

• . . . ! T AKDiM EDİYOR • • . . . .•••••••........ • • ••••••••••••••• 

• r Si 
Büyük edip ve romancımız 

Refik Halid Koı•ay'ııı 
son esen 
----{}-

1 
Osmanlı ordusunun son Baikumandanı 

ENVER PAŞA'nın z:evcesi ve Sultan 
Abdülmecid'in torunu 

ı 
1aci9e (Eııver 

HATIRALARI 
~") tıııı 

Ayrıca «Mapusane Çeşmesi» ve «libya'dan 
geliyorum» röportajları 

JS ARALIKTA VATAN'da 

1 

----------------
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IGüNON 

clisine •hti zaı 

e.k 
<fstıhsaı cep r ' lı,me~ proje-

heslnde mü· l l lcrinc geniş 
Ekmeklere zam ıçin bclcdi)e) yaptıkları müteaddit mil· 

racaatların bir netice vermeme i ilzerine fırıncılar son gUnler

l'c§ılkö) meteoro loji i tas. 
3onıınun tahminlerine g•;re 
bugıin, ıiehrlmlz ' e eh arın· 
da ha\ a sabah le) in si li 'e 
bulutlu, sonralnrı çok bulut
lu geçecrk, hau 51caklık 
derecesinde dunc naz.aran 
muhim bir dr i ıne olını)a· 
caktır. Ruıg rlar guncy • ha· 
tıdan orta kun ette esecek· 
tir. 

him şe)ler ba lktısat sahas ı nda güçlükler kendini g öst e rdikten mıkya ta pa. 

Earmışrtolkduilğu sonra tedbir alma siy a s etine devam e d ersek is tih- ra sarfcttıği 
dc ekmekleri tekrardan bozma a baslamı tardır. 

muz a ı ş p bır zamanda, 
he gotürmcz ı sal sahasındaki başarılarımızın meyvaların ı zaten Kore 

Ş hrın kenar semtleri hariç \k aray, Ca aloğlu ve bilhassa 
Be)o !undaki fırınlarda imal edılen ekmekler e mer ve hamur 
satılmaktadır. Beledıse mUrakıplarının kontrollarını sıkla~tırma
sına \ e fırınlardan .kulhyctli miktarda ekmek müsadere etme
lerine rağmen fırıncılar beledi) eye karşı aralarında birleşerek 

harbinin fi· 
lbır \Akıadır.. bac:ka ları y e rler. 
En buyuk mu s ) at artışların-
nffakı) et z.i. \._ YAZAN: _) dan istifade bir cephe almı) a karar \crmi lerdır. 
raat sahasın- etmiş olan 
dadır. :Mllli Dr • f iRi ıi R ı ı• çıftçının elıne 

Vah fırıncılarla )arın \e)ahut da bbUr giln bir toplantı ya
parak kendılerlne zam yapılmıyaeağını 'e il<; defa fena ekmek 
çıkardığı te bıt edılrn bır fırının derhal kapatılaca ını bıldl
r<'cektır. Fırını kapanan semtlerde belediyece bayılıkler aı;arak 

milcadele se- bö)le mun. 
nelerınde )eni fıklrlerle or- dit etmeğe çalıştık, sonra vaz- zam paranın geı:mesi bile bile 

l>un ıelırimizdc ha\ a az 
bulutlu geı;mi': ruzgiırlar 
değı5ik ~en lerden orta km·· 
'ette c miş, giıniın sıcaklı ı 
azami 16.5, as ari G.7 san· 
tıı:ırat obrak ka}ckdi l mlştlr. 

taya atılan bir avuç zi. geçtik, velhasıl her şeyi tecrü- enflaS)'on yaratmak demekti. bu semt halkının ekmek ihtiyacı önlenecektır. 
Bu hu usta kendısile ğöruştliğilmUz Gökay kısaca sunları 

r aatçiden biri de bendim. be cttık. 
ı Sız riraatçiler b[r &ey bilmez- Netice ne oldu? Dolar 1947 
s iniz, siz yalnız rşerslnlz ve e- de 128 kuruş iken geçen sene 
kersiniz~ gibi tariılero uzun 360 kuruşa ve bu sene de 465 
zaman goğils &erdik, ümidimi- kurusa yükseldi. «Ama bu ka
zi kaybetmedık ve niha)et bu- nborsa fıyatı!11 diyecekler. Fa
gunlerl gördilk. Arlık Türk b al kat maale cf bu yanlış fıklrair. 
kı bize itimat ile bakıyor ve Bir paranın asıl kıymetini artık 
bu da bizim en büyük mazha- ıkara1> drğıl cıparaleb borsa tes 
rb etımlzi teskil edıyor. miye edilen serbest piyasadaki 

Sanayi, madencılik \'e nafıa paritesi Uzerinden bitmeye 
sahasında da basanlarımız sr- mecburuz ••. 
tık gbze çarpmaktadır. Türk B u yazıda herkesin anlıyabilr
mühendisi Garplı meslekda~la· ecği tarzda vaziyet! tahlıl 
rının sevi)esine varmıştır ve etmeye çalışacağım: Evveltı &U
onlarla bırlıktc talı~ablliyor. nu söyli)C)im ki mali iktisat 
Tıirkten bahsedildiği zaman sahasındaki mUtemadt bocala
cKabılıyetsiz11 kelimesini iliştır- mamız, siyaset ve istihsal ceı>
meğl Adet edinmiş olan bazı hclerindeki b:ışarılarımızdan 
bızi ı;ekrmiyen Yakınşark gaze- tam surette spfade etmemize 
teleri bile gelismemizden artık mtınl olu;)or. 
sıtayis ıle b:ıhsetmeye başladı. l\Ialiyecı , e bankacı arkadas-
l ar. larım filhakika bnna bankalar-* daki mevduat fazlalığından, zi-

çalıştığım Mılletlerarası teş- rai kredinin geli mesinden bah· 
kilAttaki vazifem itibarile sedeeeklerdir. Fakat onlar da 

Yakıncarktan gelen hemen her :;unu unutma ınlar ki son bir 
iktı at mütehassısı ile gbrüs- ene z rfında her Tıirkiın elin
mek fırsatını bulu;>orum; on· deki lıranın kıymeti 30üzde 25 
larla muhtclıf memleketlerin dil mü ür. Bunun neticesi şim
iktisadl si~asetlrrl hakkında dıden gorülme:> c. fiyatlar art
muzakerelerde bulunuyorum maya b ladı. Daha da artacak· 
\ e onların cTıirklyede \aziyet tır, ithalAtı da daha fazla tah
başka, çünku ... ıı sozlerile başlı- dıt etme\e mrcbur olaca ız, ve 
yan takdirkAr sözleri kalbimi bclki sulh içınde mal karaborsa 
t ekrar tekrar iftıharla kabartı- sına da §ahit olacağız. 
yor. Artık bizde fıdet oldu, hrr 

* söylemiştir: 
İ in garip tarafı da, benim • !ık \aıife) e başladı ım g!ındenbcri halkın ) c"fıne gıdası 

tam, Uzakşarkta, enf!Asyo- olan ekmekle hiç bir kimsenin oynıyamıyacağını soylcıniştim. 
nun önilne geçmek için alınma- Bunu hem erilerım bildiğı gıbl fırıncılar da pckfüı bilirler. Ek
n JAzım gelen tedblrlrrın mev- meğe zam dıye bir şry rnc\Zuubahs de~ıldir.• 
zu bahis oldu u Mıllctlerarası 
lıir konferan tan avdet etmekte 
olmam idi. Orada uzun bo)lu 

Odun tanzim 
Sahşlarma 
Başlanabilecekmiş. 

Ekalliyet okulu 
Oğretmenlerinin 
Durumu 

enfliı onu do ran !!millerden 
bahsrtmı , teker teker her 
m mlekcttekı vaziyeti gözden 
geçırmıs ve yapılan §eylerin i· 
çınde hangılerınin doğru han-
gılerinın y nlış olduğu hakkın- Tanzim satışları için orman 1urkı) e Muallimler Birliğine 
da mutabık kalını tık. i.Ietmelerinde hazırlanan odun- bağlı (Azınlık 'e Yabancı okul. 

iktisat tuhaf ·r ilimdir, her ların Istanbula naklıne başlan- !arı Tıırkçe \e Turkçe - Kullur 

Küçük haberler 
~-~~ ... -- ----
DR. WATSON 
GİITİ 

Bir mUddct evvel memleketi
mize gelıp ipnotızma tecrübele
ri yapmış olan Dr. Travellıan 
Wat on dün ~ehrlmizden ayrıl· 
mıştır. 

TEKN iK t Nh'EıtSiTEYE 
nlR PROI ESÜlt GELİYOR t:ıraftan tutulabılir. Fılhakika mı tır. . oğretmenleri Federal Derneği} 

b r e 1 \ e iktlsatçılarım•z Şehre ilk partıde ya~ısı meşe, tarafından hazırlanıp, ihmal ve Viyana Elektroteknik Ensti· 
azı .ma I) c yarısı glirgen olmak uzere bes teseyyup yuzilnden yıllarca ka· tu ... li Sefı profe ör .Qop!C'r, Tek· 

belkı ba~a ~Enfla )On her. z:ı- bin çeki odun getırilccektır. derın cıh cleriyle başba§a bıra- nik Un iv r ıte i EleHrik Te is· 
man tehlıkelı de ı_ldır, bir ı3t h 1 Geten hafta başlıyan mangal kılınış bulunan. azınlık ve ya. leri ve Yuk ek Gerilim Teknı i 
sal gelı mesı de\ rınde fazla pa- kömıiru satı~ları da devam et- hancı okullarrlaki Türkçe ve kur U Une ı;rlccektır. Profe ör 
ra~a mukabll fa~la mal da mev mektedir. Bu zaman içinde sek- kültLir öğretmenlerinin açıklı Doplerin bugiln gelmesi beklen· 
cut oldukça netıceden kork·n~- sen bın kılodan fazla kömUr sa- durumlarını biıtun atıklığı ile mektedır. Kendi i derhal ders· 
'Ya sebep :>okt~rD dıl'e~eklerdr: tılmıstır. Kömur tanzim sa tısları tebarüz ettıren bir rapor, Ttir- terine baslı) acaktır. 
\e nıtekim 1_9;.ı2 s ne ının. ma· ehrin altı yerinde yapılmakta- ki)e .lllu.allımler Bırliği kanalı.le KJZ.J J .ı' , ,. isTiKl·AL DUCı\Gl· 
ıı \C ikti adı polıtıkasını ıd:ırc dır. l\l 111 v n k 1 il . . .• ~ . 

b 
. il ı ,-,ğıtım a an ı ına ve m · , . • . O Al4ITJl\ll 

edenler de u pren ıp stl!rıe 1 d 1 k lehekillerine gönderılmiştir. 'Nl!'\ KOlll R l> " • 
ı tinat etmi IE:rdır. Fakat bu Et er A n a o u ya a- Yabancı \'e azrnlık okulların- Kızılay İstıkltıl bucağı tara· 
b Ikı fazla paranın doğurdu u sında ka m y on larla dakı o retmenlerin durumları fından f:ıkir halka mangal kö-
lalebe sınaı ahada da muka- ki d' k ve ördUklerı 'aı.ıfclerin hrm murıi \e erzak dağıtımına baş-

bele edebılecek, bır i tıh 1 ka n a e ı lece ml)etı, bu husu ta hu·usi bir lanmı~ır. 
pa ite ine malık olan bir nıem· .Mezbahada kesıldikten sonra kadronun lüzumu, dfı\•anın malı 
lckette do rıı olabılır. İ te A- a~ri sıhhi ~artlar altında mo- crphrdrn t tkıki c aslı surrtte Kızılay bucağında ayrıca her 

"k d · rU or enflAsyon tö ı t il A d ı k gün hasta mua"rneleri ve ront-merı ·a a go Y uz, " r er 'a ı a e na o u ~ a ası- bcllrlılrn bu raporun önsozünde ~ 
yavaş ~ava~ Herlıyor fakat A· na nakledılen etlerın bundan Muallimler Dırll i b:ı kanı Prof. gen tedaHlrri ~apılmaktadır. 
mcrikalı ferd de dünyanın gör sonra et kam) onları ıle gbnde- Şckip Tunç şöyle dı) er: D. P. NfS ntn Hl C \K 

EV\ elki gece Yedıkulede Ta· 
kinin meyhane .. inde içki içmek· 
te olan Bahattın Eken, istedi· 
ği plakların çalınmasına karşı 
ınırlenen Hu e) ın Rrına ı mın· 

dekı mUsteri ıle mlinaka aya 
başlamış \e az zam nda ıs ka\· 
a) a donmu~lur. Bır ara bıça
ın ı çeken Husc~ ın, Bahattıni 
oğ iınden ve karnından a ırea 

) araladıktan sonra kaçmı tır. 

Takıbata devam edılmekledır. 

Ankara vapuru g e ldi 

Ankara vapuru dün Batı Ak· 
dcnız s fcrınden 226 yolcu ıle 
donmiı~tıir. 

Yolcular arasrnda Bonn blı · 
yük elı;ıliği Tıcaret müstcsarı 
Mahmut Se)da ve \lyoionselist 
Feyha Talay bulunmaktadır. 

Kartaldaki infilak h a di-

sesi tahkik ediliyor 

Evvelki gün Kartalda 3 çocu
ğun ölumli ılo neticelenen bır 
ınfılak olmu.tur. 
Kartalın Büyük bakkal koy U 

me) danında oynamakta olan 
Hasan Karaman, Sadı Gıdcr, 
Hasan Arslan, Hikmet Şenol, 

Hayrettın Umıt, N ezıhe Çelık 
\e Zl)a Gider i ımlerindekı ço
cuklar, buldukları bır top mer
mlsını karıştırırken, mermı ın
fıliık ctmi tir. 

Infilak netice inde !!38 do· 
ğunılu Ziya Gıder, Hayrettin Ü
mıt ve Sadi Gıdcr olmU•ler, di
ğer çocuklar da yaralanmışlar
dır. 

IItıdlse) e elko) an Kartal sav
cılığı tahkıkata de\ am etmekte· 
dır. 

Doğu Atlantik v e A kde-

niz fi loları komut-anı 

g id iyor 

Doğu Atlanlık ve Akdeniz fi. 
!oları ha komutanı Amıral 
Wright, bugun §ehrimizden ay.

1 
rılacaktır .. _______ _ 

Bu böyle olmakla beraber mrnfi nrticrden sonra kaba
mrvzııu bahis mütehassısların hali İktis t Bakanına 3llkleri'z. 
h emen hepsi de mali, ıktis:ıdi Şimdiye kadar hemen her biri 
sahadaki bazı bocalamalarımız- birer kıymrt olan bir çok ikti
dan da bahsetmeyi ihmal etml- satçılarımızı bu u \ırda feda et· 
yorlar. Na ıl etsinler ki §tt son tık. Ondan sonra cı:Kabahatli 
harbin bittiğindenberi tecrübe itti, arlık her şey gülüstan o
ctmedığımiz §ey kalmadı; para. lacaktıu Umidine kapıldık. 
mızı kıymetten dıişfirduk, bir Bu yaz Ankaraya u radığım 
müddet kAğıt parayı altın pa· zaman \"e bana bu day alım 
ritesinde tutmak için devlet ha- fiyatının kiloda otuz kuruş o\a. 
ı.inesinden altın sattık. Serbest rak te bit edıldı ini söyledık
ithalAt rejimini müteaddit de- lerl "Zam n şa ırmı kalmı tun. 
falar denedık, tedavUldekl pa- Devletin bar jlar, lımanlar, ;ol 
ra miktarını bir zamanlar tah- lar, madenler, sana)! gibi ge· 

mcdıği bir inki§:ıf devresi ya· rilmesl kararlaştırılmıştır. t:- llu din a, yalnız bu mUes- ÜYESil'i ı : işTr:L E L 
~ı)or. 1 Anadolu )akasına gonderile· se rlrrclc, l\1ılli l: ilim Bakan- Çl~l\Tin i Ll>İ S h" • Of b"J 

iliıde ŞUnU dtişünmck fcap CC'k etler iı;İn on iki kaID)On alı· lı ının ln)ini SUrrtiyJe \':tZÜC'· Jlir müddet e\'\Cl i ten el çek· a ıpsız omo 1 
ederdi ki talep, artık bol bol naraktır. lcndirilmiş 300 kadar nıualli-
istihsal etmek"tc oldu umuz Eller f tanbulda olduğu gibı min maddi bakımdmı ha~atını lirılen D. P. Kamcrhatun lı~- Son guıılcrdc şehrimizde 1052 

c:ı ından Anrlromıhas Ko tanta- modeli DUİCK marka bir olo-
lıuğdaya inhisar ctmiyecektlr, kar ı lararta da kasap dukkan· kurtarmak ,.e istıkbalini cmnl· 1 
Hariçten ithale mecbur oldu u. larına geceleri teslım ve tevzı yrt altına almak me clesi de- nidıs hakkında vrrllcn karar ge. mobılın sahibsiz olrlıı~ıı gü::ul-
muz bir çok şeylerde daha ko- edılecektir. r,ildır, hakıkalte bu milr srse- nel kurul tarafından kifayetslı. mlis, yapılan tahkikat netıcc ın-
Jay piya a bulacaktır. Ve zaten r ) lerde Tilrk kültUrünUn hakimi- gorilldüğunden bu husu ta ha. de otomobilin Tuum Daııl;:ı 111111 

de o zaman hemen hemen ser- r ydini trmin ve te is meselesi- zırlanan dosya tekrar He iade 31 Aralık !c\kal~de k.:~irlrsıne 
be t bir ithalat rcjımi t tbik dır. edılmıştır. alt olduğu anla ılmı tır. ö~.rn-

t dığimizc göre bu otomo'•ıle sa-
edılmekte oldu und n, muaz· l\Iu llimlcrımlzi bu mül' (' C· 1 idare kurulu bu l.ıye hak· 
zam ithalat ol cak ve h rlcl ti- terde sı ıntı halındrn kurtar- kındakı e babı mucibcleri bir hıb olmak içın lO Ar ılık ak 
caret atı ımız artacaktır. mak \e onlara, ekall ~et huku- kere daha tetkik cttlklen sonra ş:ımll1a ı.adar Tutum Ban' • gl 

kunu kabul etmiş, di er ecnebi genel kurula gönderecektir. §Clerlnde lOO hralık bır h • b 

* 

Çocukluğumda, Göztcpe 1· 
le Fenen olunun sahil 

kısımları ortasında .çırıe 
havuzlar• ılcnilen bir ın esi· 
re vartlı. O 1.anıan o pe· 
ratür Cemli Pa anın bli> tık 
bahçeli kiişkiinun karşısına 
du erdi. Bu )er yine ur ,e 
adı ) ine Çiftehavudar amınıı 
artık mc lre de il. 

Ynktlle bu Çifteha\ utlara 
çok giderdik. Diitun merıı· 
kım, ha' uzla ra hakim olan 
seddln ucuna ' arup bu ha· 
'uzlarda nr bulunduğunu 
orınckti. Koyu 'e bul anık 

bir SU} undan başka bir h U· 

susiyrti ) oktu amma, çocuk· 
luk merakı i~te. 

Rir giın eHle yaşlı kadın· 
!ardan b iri hana dedi ki: 
•<'irtehavıızl a r her sene bir 
çocuk yer, biliyor musun 
sen?• 

- ~osıl yer? .. 
- Çocuklar sularına 't 1'· 

mak için kenarına giderler. 
Srnede bi linmi)en bir gıin. 
sular bakan çocuklara .gel 
bana, gel hana, grl bana ... • 
dl~ c bir duıi) e mırıldanı r. 

Nlha) et çocuklardan biri bll 
çağırma)a da,anamıyarak e· 
ğilirkcn l!llnaleneslnl J;a) · 
heder, sulara gömülür, bo· 
ğulıır gider. 

Ru U\dtırma hikihe, kula· 
ğıma küpr olduydu \ C bir 
daha Çırtrhıt \ ıızfarın suları· 
na yanaşmadı) ıl ım . 

Coğaziçinde denize uı;an 
otomobillrrin sayısı bir ıte· 
ğil . bcs değil. 

t te yine husu si bir oto· 
mobil faz.la sürat yü11inr1en. 
bir ) arısma sel dasın dan Ta· 
rab ada sulara gömftlıniiş. 
tanınmış ıırofe örlcrlmizdrll 
Tıb F':ıkiı llrsi Dekanı Dr· 
Ekrem Şerif Egcli'nin oğltl 
ile bir arkadaşı feci suret· 
tr be •ıı lmu , uç arkadası ıse 
güç halle kurtulmu • 

Otomobilin, son zaman· 
larda bu ı:lbl kazaların öntı· 
ne grçmrk için altınrı şube 
ce sahil ho) una yerlcştirilcP 
bir eri lıah:ı\I yıkmasın· 

dan, nasıl bir sıiratıe gittiği 
kolayca aııl,ı şı lır. 

n.ıu g,uctelcr hadise) ı tıı· 
her verirken, k;ı1.a l ;ı r ı önle· 
ınrk için ) crleş ti rllen baba· 
!arın ıla bir i5e yar:ımadığın· 
d:ın balıscdiyorl ıır. 

Surat çı l gınl arına, yarı5 
he\ eslilerine. sarhodara ,e· 
~·a cltli) etsizi ere al tıncı şu· 
be ne yap ın, baba neyle-
in?! .• 

T.:ıbii \az yelle il ili olanlar 
buna ~ soyliyecek söz bu

lacaklaröır ve di)eceklerdir kı: 
ııEvet ithallit artacak ama bızım 
de elimizde miıhim istıhsaı fo.z
lası vardır, bunu harice sa•ıp 
tcdi) e mu\ aıenemlzdeki ncıtı 
kapataca ız 

Namık 

e mal'in 
ö lüm il 

devletlerde oldu u gıbi, resmi - ----------- .:ıı;tırmak kafidir. 
kadrolarda çalışmak imktınını 1 
verm kir. mlill maarif davamıza uYeni ls tanbul» dördün- Ac ı Bir Kayıp 

ı.o aziçi kı) ılarından de· 
nize uçmak ı:tibi ı;ık stk mr~· 
ılana gelen feri hadi eler o 
taraflarda araba kullanan· 
ların kulaklarına lıiipe ol· 
nı adıkça, bu facial arın önil· 
ne geçmelı mümkıin değil· 
di r. :YIL s _, 

ROMAYA UÇAK SEYAHATi 
(iKi KIŞIUK VE BlR HAFTA iKAMET DAHiL) 

k:_ MARSILYAYA ~VAPUR SEYAHATi 
ClK.I KJşltJK BIRINd lılEVKI GiDiP GELME} 

v e 

~ZENGİN PARA iKRAMiYELER i 

10 ARALI AKŞAMINA KADAR 

8ir Hmp Actınnız. Hoabnuı \'arsa Çotaltnuz. 

GIŞELERIMiZ 9 - 18 KADAR AÇIKTIR. 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY 

Sirkeci Yeni- H 

postnne 1\ley. Kadıkoy Pala 
• luhzırbası al'ı No. 5 7 

Bankalar Cad. 111imarkemalet-
No. 48 tin Cad. No. 28 

S. No. 5 
Tel: 44668 Tel: 5710 Tel: 2970~ Tel: 61012 

............... miiiimCU!::ar.JE .. lmol:am:l1 

Halbuki 1051 iptida ındanbe
ri fiyatlarda bır ge\ eklık lıas
lamıştı ve ben bu \azıyeti bu 
sütunlarda aksettlrmi tim. Kop. 
ra, kauçuk, Pamuk \e mensu
cat fıyatları bas:ıs:ığı bir istıka
met takip etmeğe ba ladıkların 
danberi epey bir müddet geçti. 
1952 senesi iptidasında cSey-

1 n• da Kolombo'da bir zeteye 
\ rrdiğim b y nalla bu seferki 
fiyat du me inın henüz b r 
krız yar tmıyaca ını fakat da
ha bir miktar du UklU e inti
zar etmemiz Hızım idi ini te
barüz etlinnışt!m. Bu oral ırd.ı 
çok alaka uyandırmı tı. Geçen 
senelerın fıyatına mal satamı
yacağımm fıyat harakellcrini 
takip etmekle mükellef olan 
teskılAlımızın evvelden b ime
si icap ederdi. 

(De\•amı: Sa. 4; Sü. 4 de) 

- Peki peki.. Ne oluyorsun? 
Sen kendın yazacağın zaman 
hiç te bu kadar acele etmez· 
sin, hattil no,,ıne'i bıle ihmal 
ettığın olur. Sene ba~ı tebrı
kıni ay sonunda ) azmı§tın ha
tırlıyor musun? 

64 yı l e\'\'el bugün, 2 aralık 
1888 de bü) ıik vatan ııairi 

Namık Kcm:ı l iilmii~ tiı . lhtl-
raslarııı ' c Jıa~is ınenfaalle· 
riıı ya a<lı •ı istihıl,ı t iılarcsi· 
ne kar5ı ilk isyan hayra ını 
açan, lıuy ıik 'luı k m illeti· 
ııin idraki öııiine çekilmie 
perdeyi parçalı) an, mllletin 
a) aklarına baglaıımıs olnn 
istibdat 7.iııcirlerini kırmak 
\C milleti ayağa kaldırmak 
lsti)en ilk Tu ık 5airl Na· 
mık Kemaldir. Kemal bir 
51irlnclr; 

Denir bir gün gelır de saye-i 
feyz-i hamiyetle 

Kemalin seng.i kabri kalma-
dıysa namı kalmıstır. 

diyor. Tiirk milleti fr ılakAr 
C\ lfıdı Namık Kemalin ars· 
lan glhl kükreyen sesini hiç 
bir zaman unutmı)acak \'e 
aılını daima hıı rnıet \'e min· 
netle )Ad edecektir. 

TÜLBEXTÇİ 

mlllıim bir hizmet ifa edilmis cü yaşına bastı Tıp Fakiiltrsi Dekanı Prf. Dr. 
olacaktır.ıı Ekrem Şerif Egelinin oğlu, Tıp 

Bir f irari katil yakalandı •Yeni tstanbuı. refikimiz dün Fakültesi son sınıf talebe ındcn 
Yankesicilıkten hukümlü ola- üçiincü ~ ı!ını doldurmuş, dcirt YA~J.\N EGEl.i 

rnk Sultnnahmet rezae\ inde >at-1 yaşı~t~ .lıasmı~lır .. · ~r~a.daşım.ızı Allalıın r:ıhınctinc kavuşmuş
makta ıkcn, 30 seneye mahküm tebrı k Hl mu.\ aff:ıkı) etının de~a- tıır. Cenazesi, 2 aıalık 195!! salı 
olan bir şahsı öldürmekten sa- mını temennı ederız. gunu saat 11 de Cağaloğhı, Cı-
nık M.aıaty.alı Ali Dalmış bun· Pakistan kültü r heyeti han uz Apartımanından kaldın· 
dan bır muddet ev\cl hastaha· Iıırak cenaze namazı bğle vaktı 
neye sevki sırasında jandarma· g idiyor Beyazıt Camiinde kılındıktan 
ların clınden kaçmıştı. sonra Edirnekapı Srhttliğıııc 

Ali Dalmış dün Karakijyde Bir müddetten beri şehrimiz· defnedilecektir. 
bir otomobille dolaşırken yaka- de misafır bulunan PAkistan ( - TAK V ll - ) 
lanarak cezae\ine gönderilmis- kultiir hr~etı, 4 Aralıkta husu· 
tir. 
ilköğretim U. Müdürünün si bir uçakla Karaslye dönecek

tir. 
t e tkikleri 

Şehrimizde bulunan İlk öğre
tim genel mudUril Ferruh Sanır, 
dün §ehrımlz ilk oğretım milfet
tislcri) le Wr topl:ıntı yaparak 
ılkokulların kü!Hırel durumları
nı, maarif 5Qrası hazırlıklarını 
\'c dı er 1 !eri goru mlı stur. 

Ayrıca Ağaçlı köyüne de gi· 
d rek kim csız çocuklar yurdu
nun tesis edılcceği yer gözden 
geçlrılmi ir. 

On Otomobil Sahibi 
Olabilirsiniz 

Garanti Bankasının 3 1 A"alık 
yılhası keşidesinde yilzbln lıra 
kazana bilir ve on otoırlo bil sa. 
tın alabilirsiniz. 15 Aralı~a ka
dar Garanti Banka ında lıes:ıp 
açtırmakta ac le ediniz. Giş.::ie· 
rinden izahat ısteylniz. 

2 .\n LIK 1952 
SAU 

ı\Y 12-GÜN 31-KASl 1\1 25 
R l\Jİ 1368 - KASm 19 
HİCRİ 1371 - Rebiulen el 14 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDI 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\':ısati ı:ıan i 

07.05 02.24 
12.04 07.22 
14.28 0946 
1641 12.00 
18.19 01.38 
05.22 12.40 

GaııtımıZ1 11 ndıri n 11aıt l'ı 

ruırıtUr banlı " · barumu•n 
ıad• td lmtz 

Bu sözler delikanlının ) üzU. 
nli kızarttı. Ilır gent kıLinkı 
kadar şeffaf \ c taze olan cıldi 
kola)ca kızarabilıyordu. Anne. 
si bunu farketmedi, fakat kcn- • 29 
dısi bunu hissederek sıkıldı ve Philippe omuz silkti. Elin· 
başını ole tarafa çevırdi. Ilır •deki mektubu sinirli el hare
az sonra ııoyle cc' ap verdı: ketleri) le buru tunıyordu. Be· 

mek orlası, kiler ve fitil odası Her hangi bir otelde her ne birlerine karşı mulıııbbetll dav· 
nı hep a) dınlattı. Benedicte paha ına olursa ol un kalmağı ranırlardı Roslne ona «Se\' ıli 
ulli oda ındaki sedirin uzerin- tercıh edi)ordu. Bunu daha o Benedicle• o da Ro ıne'e cCa· 

- Ba ma kalıp tclıdk mek- ncdicle gulerck mektubu oğlu. de )atmağı ta arladı. gün de hl setmişti. Phılippe ı. m karde~ıma dıye hitap 
tuplari)le bo)le nazık bir da- nun clınden aldı ve: Ev sahıplerlnin yatak oda- ne dıve ankı burada kalması ederdi. 
'ete te ekkur etmek bir midır 
anne? Her halde Parıse gıt· 
men lazım. Notrrde imz:ılana· 
cak ka ıtlar da \ar, bu işleri 
bıtırmek ıçin bır hafta kalır· 
sın. Ro ıne ın evinde rahat 
edersin. Otrllcrde kalmağa 
benzer mi? Oralarda hem ) er 
bulmak Uç, hem de çok mas· 
raflı. no .. ınc'iıı bu nazik davr
tini reddetmen iı;ııı hiç sebep 
)lok. Bu kadar tereddüt etme
ne ha~rct edıyorum. Bunu tu
haf buhı:ıorum. 

- Tuhaf mı? Neden tuhaf 
oluyormuş? 

Bu defa kızarma sırası an
nesine gelmı tı. 

Cumlc ini ~u sözlerle tamam 
lac4ı: 

- tadcmki bu kadar ısrar 
e!li r un idrrim. 

- E •er buna cevap yazma
mı i tı)or an, onu okunmı)a· 
cak hale getırme bari.. dedi. 

Riız"ar annenin kır. oğlanın 
sarı saçlarını havalandırı) or· 
du. Jler iki 1 de ayni el baro· 
ketiyle nlınlarına dokillen saç· 
tarını düzelttilrr. 

* 

sındaki genıs kar) olaya gir- iı;ın bu k dar ısrar etmışti? İkı arkadaş akraba arasında 
mek istemiyordu. Bu odayı pek Kuçük en anıı nln tr ·· hep boyle tatlı sözler geçerdı. 
ıyi bılırdı. Çok defa gelmışti. ze kızı olan Ro ine'e kar ,ı de· Çocuklukl rından bcrı bu boy· 
Ak am yeme ıne geldiği za. ın bir havranlıl!t "ardı Her le idi. 
man 5apka ını çıkarmak, sac· halde onu kırmak istemediğin· Oturdu ıı alçak koltuktan 
tarını taramak ic n buradaki den olacaktı. Bened'ele t•. oğ· kalktı. Buton elektrikleri scin-
aynanın bnüne otururdu. Fa· !unun bir &eyden şuphel nme· dLird!ı ve odaya gitti. 
kat şlmdı odanın Benedicte1n indrn korktu.,u ı ın kabul et· ~Hemen soyunup uyu:nağa 
fısabını bozacak kadar mahrem mişti. a) ret edrvim~ dı\,, dı• ıi11dü 

Kapıcı kadın yatak odasını, bir rlerb dcrlı i vardı. Şüphelenecek ne kalmıştı'.'. Geniş a:ınada hantal vllcullıı 
ban)oyıı "e kilı;ük salonu te· Biraz salonda, biraz da yazı Hıç! Amma o kadar hiç .ı.. kadını _ur!ınce olduğu erde 
mizlemı ti. Öteki odalar ka· odasında oturdu Her taraf Her ~ey olmti5LU. On seneden hareketsiz kaldı Kendı lı 
palı, essalar naftalinli ve üzer- tozlu idi. Kıtaplar olu gıh! du- beri buraya gelmiyor muydu? liyle bu od rın ~ıı hı ı 
leri orlU!Li idi. Pencerelerdeki ruyordu. Biltiln tablolar ve Lanci u'ların e\lr 'ki ı za. dının hayalini muka.}e e e 
PC>rdelcr kalkmıştı. fakat caİn- aynalar yerlrrinden indirılıp man oturdukları öteki apart- ce gulccc ı tutlu Ro 
lara yapı tırılmıs olan kalın yiiz üstll yatırılmıştı. Bütün mana da gıtmiyor muydu? ara~ında sel iz l'a hrk 
mıni ktı:ıtıar ışığın sızması- bu kendi haline trrkedilmis Facianın ba$ından beri Be- halde sanki ondan yırmi 
na mAni olu.}ordu. eşyanın cansız hır hali \'ardı. nedıcte hep güler yüz go ter· bu~ukmilş gibi dunı)ordu Re 

Benedicte evin içindeki Fakat buna ra~men onlardan miştı. Fakat bu gUlumseyişln nedıc • ellı )asından çok f.ıda 
el ktrıklerı birer bırer yaktı. belirsiz bir fısıltı yükselir gıbi altında ne büyük bir acı gı it gorilnilyordu. Kendıni bırak 
Bu uk salon, yazı oda ı, ye- idi. idi. İki kardr~ kızı daima bir- mıştı. Fakat Ro ' n 'ın \Ücudu .......................... ____________________________ .......... .. 

Alt ınl'ı şube J i rmi dört 
saa t lıiltün noğaz sahlll erin· 
de nöbet tutamaz. r araza ) ıl ' 
rım metrelik bir babayı ııtr 
metre :> iik ;ııkliğe çıka rsal> 
ıla fazla hir faydası oınıat
\ lı;ak babavı dl"virip gcçr.ıı 
&iira t çılgıııları biraz dab• 
) iik eğini de öküp geçerler· 
l zaga gitmrğe ne hacel• 
r h rin Himbalı geçit ) erle· 

rindekl fener dlrekkrlndell 
kaç tane 1 lmdi)e kadar sil· 
rat bud'.llaları tarafından >ı· 
kılılı. git ti. 
YarHımcı t crlhirl rriıı , nıı · 

rak geçmi5 hfıd iseler ı.:uı:ığ• 
kiipe olursa faydası 'ardır· 

Sadun G. SAVCI 
OS KEl.i!llE\'LF. 

Son maçta stadyomrla bir 
iğne du iirmlist iim; 

Kiınlıı üslilnde kaJını s5' 
getirsin! 

ve yiizil hAIA grnç idi. Kendın 
beğendirmek, herkesi tesbır 
etmek hevesi onda seneler geÇ· 
tikçe azalacak yerde a:-::nış. 
tıdet:ı tekcmm il P~misti. :sc· 
nedictc onunla hem alay eder 
hem avni zamanda tatdir 
ederdi· 

11Ne gariptir Senin yanııı~: 
yirmi ) • ındaki karlınlar bıl 
sönlik kalıyor" """'li Buoıı 
koca ı J('an'ın önlinde de so~ 
lerdl .• Tran karı·ına çok {ıcı 
a\nl zamanda da kıskançtı 
Buna r men B n dıcte'in bil 
ozlerı onu hem memnun eder 

hem d •ır ı ın okcardı. 

- Hiç kim eyi te hir ettığı 
yok. nen onun tuzağına dil ~ 
cek rrke lcre dr il de on 
kı k n n kadınlara acı)oruı:ıı · · 
derdi. 

Benedicte Jean'ın bu d~ 
r emni ·et hi e•mr inı i>Ie 
lunı; bulmak hatırından bı 

1 
rrirmczdi. Ro .. ine de kcndıS 

. c 1 
!.ıi rok ~ıkı bir aile terb1) 

m• t~ Onlırın muhitindc1'• 
ailelerde kadınlar koc1J arını 
aldatmaz. Gvnç kızhr ö}le ı-o· 
lnv kolav ba •an rıkmaz.dl. 

Ro inr'in bıtglinkıi qr rlı h3 

linı h rkes hoş $.!m·U)-ordıı açe
Vaktiylr yaptığı şuhluk 5 

15• 
inde de koca bulup el tennı • 

ti Bunu kim çirkin bulab ıır 
<li? 

(Arkası '~ 
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Kore sey. . ati 
Ne netice 
Verecek~ 

Yazan: E. T. 
l{indlçlni'de komünistler 15 

bin kişilik bir kuVYetle bıi· 
>iik ölçiide tnarnııa geçtiler; 
'ransızlar ban muhim me\'ı.ile· 
~ bırakarak geri çekilmcğe mec 
lir oldular. Darp )er )er Kiıl· 

detıe devam ediyor. Alikalı 
Fransız Bakanlarının söyledik· 
lerı emniyet verici sözlere rağ· 
!ilen hAdise Frnnsada, halk ara
llnda endi e uyandırmıştır. 'Ya· 
kında Frnnsıı meclisinde harn
tetlj ınünnkn6nlar olması bekle· 
11iYor. 

hindiçlnl harbi senelt'rdenbe· 
ti devam ediyor. Bu harp J'rnn· 
laya, büyük insan kayıbından 
ba ka, yılda bir milyar dolara 
~alolınaktadır. Bu sebeple bü· 
.~n Fransn;lar Hindlçlni mesele· 
'"Din bir An C\'lcl hallt'dilmc i
bl istiyorlar. İhti!Uı silah kul'· 
•:llıe halletmek, yani geni çe 

* Cumhurba~lrnnı CeHil Ba· 
)ar dün SeJanikte teza· 
huratla kar5ılanmıstır. * İngiltere Rusyayı komO
nl t Doğu Almanyadn ) e· 
nl bir ordu :kurmuş ol· 
makla suçlandırmı tır. * \'ersaillcs nmnhedc ini 
imzalı) an dört biiyükle· 
:rin sonuncu 11 italynn 
cle\let aılamı V. l~manu· 
ele dün ölntü§lıir. * Giiney ı\Crik:ula bir sik· 
lon büyük tahribata se· 
bep olmuşlur. 

Almanyada bir 
Temerküz kampına 

r saha işgal eden komuni t 
~11'Vrctleri lllndiçlni toprakların· 
)' ~ dı arıya atmak guç gönınu· .ıl•• altd Preu 

or, Fran ızlar bu ebeple bir Bclsei (Almanya) 1 - Geçen 

Abide dikildi 
~lasnıa yolu bulunmasını isti· harple HıUerin binlerce musevi 
Otlar. \'C diğer ırklara mensup ins:ın· 

11 Fransızlara göre Kore lıarbi· !ara işkence yaptığı Dergen • Bel 
e son \'ermek imkanı bulunur· sen tecrit kampının eski yerinde 
~ ,bu, llindlçlni üzerinde de te· dün Batı Almanya hilkCımeli ta· 
hırını gösterecektir. Daha doğ· rafından yaptırılan Iibicle mera· 
lı su Fran!;ızlar yalnız Kore de· simle açılmıştır. 
1
1
• bütün Uukdoğu meselesinin Balı Almanya başk:ını Theo-

İngiltere, Rusyayı 

suçlu buluyor 
Bildirildiğine göre Sovyetler, Doğu Almanyada 

aHalk polisin adı altmda yüz bin kişiyi 
silôh/andtrmışttr. 

Anoelcıtı4 Pruı 

Londra, 1 - ingilterc bu gece Husy:ıyı komünist Doğu 
Almanyada )eni bır ordu :kurmuş olmakla suçlandırmıştır. 

Bildinldiğine göre SovycUer 6 ay zarfında bu modern 
komünist Alınan kara, ha\'a ve deniz kuvveUerinin mevcudu 
\'e ateş kudretini bir misli fazlalaştırmışlardır. Bu kuvvetlere 
•Halk Polisi• adı verilmektedir. Son 1.amanlnra kadar bu ku\'
\"etler mevcudu 55 bin kisi civarııııJa tahmiıı rdılmckteydi. 
Fakat son haftalarda, fogiltererıin açıklanmayan kaynaklardan 
edindiği kesin bilgiye gore, Doğu Alman ordusunun mevcudu 
şimdi 100 bin kisiyi asmıştır. 

İngiliz Dış İşleri Bakanlığından \erilen malfımata göre, 
lıu •Halk Polisi. birlikleri Rus tankları, molörize toplar, 
uçaksa\ arlar dahil her çapta topla teçhiz cdılmıştir. İngiliz 
Hariciyesinin bu konuda yayınladığı tebliğde, şunlar ka)de
dilmiştir: 

Doğu Almanyanın lenidcn siliıhlandırılma ı Rus bloku
nun askeri gücünii takviye etmiştir. Bu durum karşısında Balı 
Almaııyanın Batının müşterek mlidafaıı ga} retlcrinc katılm:ı
sıyle ilgili bütün memleketlerin nihai kararlara varmaları 
lazımdır. 

Bilindiı;' gibi AUanlik ittifakına ılahll 14 de,Ict, l3ıılı 
Almanyanın da istirak edeceği bir Avrupa ordusu veya müda
faa camiası Jnırıılmnsını kararla lım1ışlardı. Ancak, şimdiye 
kadnr ne l<'ransa no de B:ıtı Almanya meclisleri bıı konudaki 
andlnşmayı ona~ lnmamıslardır. 

Bir Amerikalı erkek, 

kız oldu 

\ e alınma ını istiyol'lar, fakat dor Heus.s bu mUnasebetle ~a· 
ttı il. •rada Kore harbinin genişle· pılan Jtazin törende demeçte bu
t esinden korkuyorlar. 1ngilterc· lunarak şunları sö)lemi3tir: 
dede de ayni endiııenin meH•ut ol· • Biz Almanlar lıakikatle kar
lı tılu, lıl. Edenin General Eisen· şı karşı) a bulunmaktan çekinme 
d 

0
'1terden böyle bir \'D?.iyet ih· meliyiz. Burada bizzat Almanlar Kopenhag, 1 (A.P.) - Cerra

~s edilmemesini i tedlği li~le· tarafından )apılmıs olan işken· hi bir müdahale neticesinde er-
Yor, eelerin fecaatıni idrak etmeınız kek iken kadın olan genç bir 

Amerikan tepkili 
Uçakları İsrail 
Üzerinden uçf u ., l>ilrlsten blldlrlldilğne göre ıcap eder.• Amerıkalı fotografr;ı Christinc 

r tıın -k ı J. o a!td l'rtı• tlı sanın Va lngton bu)u e · Torende bulunanlardan Dün· Jeorgenseıı bugün yatmakta ol-
ııı 1 

General Ei enhol\crln siyasi ya Muse\i Kongre i başkanı Dr. dugu hastahanede, bu istihaleye Kudus, 1 (A.P.) - i rail Dış 
le Gşavirlerindcn l.odge ile göru· Nahum Goldm:ııı da söz almış ve dııir haberlerin bütün dünya g:ı- i~leri Bakanlığı bugıin Tel A\iv 
~tek. Fran anın Bindiçlnide ta· şunları soylemiştir: zetclcrinde baş sayfada )a)ınlan de Amerikan Elçilığine \erdıği 
111 tının son haddini sarf etmekte •- 'Bız burada öldürülen kar- dığını öğrenince, hn)Tet etmış- bir notada, tepkili Amerikan u-,1~11l!lnu, binaenaleyh lıurada deşlerimizi hiç lıir zaman unut- tir. çaklarvıdıın mütr1şckkil bir fi· 
&l Yetin daha ziyade güçle me· mıyacağız. Onların hatırası bl· • lnnun, Kudüsfin srnil kontrolu 
~e sebep olacak bir yol tutul· zim olduğu 'kadar torunlarımızın ı~~'V~lcc Grorge adını taşıyan allındaki Yeni Şehırı üzerinde 

rııasını frtem'ctı"r kt Chnstıne, uzun sarı saçları "'e Ja v .. pnııs olmnsıııı proles t " ı,.. · da kalblcrindc ~aşıyac:ı ır. 11 • k · .. 
1 

· ,
1 

ııçu~ r • ., 
C'u ransızlar Amerikanın )eni Goldman, a~ırı milliyetçiliğlıı grıyo. ·açan ma\'l goz erı} e gu·ı to elmiş \'e bu Jıareketin bir 
Ci l'llhurbaşkanının milliyetçi nerelere kad~r gidebılecegini an zel bıı· kızdır. Hayatından son' sınır ilıHıli hfıdısesi mahiyetinde 
lQ 

11 kuV\·etıerini Korcde gönül· ialmış \e bugün yalnız Alman- cierecedc memnun oldu~unu söy görlıldliğünU bclirtmisti, 
~tııola~nk lm!lanmak ls~emesln· yada degıl dün)anın birçok mem lcmektedır. Ocrrahi mildalıale- Amerikan tcpkilileri, Hebron 
h ' hoyle hır hnrcketın Rus· leketlerınde aşırı mıllı~etçilık den evvC'l Christine .i~i )il mild \·e Nablus dahıl, Ürdun toprak
'lı;' kızıl Çin üzerinde büyuk tema) lıllerınin mevcut olduğu· delle hormon tedavısı yapılmış- l:ırı üzerinde uçuş sosterilcri 
laı- 1

er yapma ından korkuyor· nu •esefle• kaydet.mişlir. lır. )apmışlardır. Ynnlı~ıkla Yeni 
~1 · Cumburl)etçl partinin Dış- ·:4:=~aci:'.:iiiC::E~z:ı•~•m::ımc:aB=:~!\"'.!!!!l'!!!' Kudils hududunu aştıkları :ıanne t' erı Bakanlığına, .ı\S)aya f'azla· dılmektedir. 
bıı~~lyet lerllme ini Miyen A Tepkıli urakların c:eJıir üze-l!Jı~ 'in t!Çllme i Fran ada en· .. 

"".ti arttırı) or. tinde dola maları biı.} iı • bir te-
tl laamafllı Fran ızlar General 8 Aralık 1952 akfamrna kadar yatıracağınız: hı:ı uy:ındırmıştır. Şımdı~c ka· 
.. .,letı.ho\\erln makul lC mutedil JAO L J R A :ı1a dnr ilk defa olarak tepkili u-
~ .. 111 U • ~ çaklar güren ) U7lercc İsrailli-
tl.t nen bir in an olduğunu, va nin sokaklarda panik halinde ka 
l,l ttı iyice tetkik etmeden bir KAZANABiLiRSiNiZ -a:ar Venniyece ini sôylü)•orJar. Çlfttkları SÖrii!mü~tür. 
)tli itibarla generalin Kore r.· B N K -0---
ne au her tarnlta büyük alaka Mısıra seyyah akınr 
ıu1~ekıenmektc, b.u seyahi\tin , Kahire ı (T.11. \ ) - Eski 
)apun Uzakdoğu üzerinde teslr Mısır kralı Faruk'un yaşadığı sn. 

acatı anlaşılmaktadır. 1 rayların hnlka açılması, diinya 

Al<şAM .____ 
c\EbF;Nt İNSANI.AR 

Bt I>üş(} •(}p 
~NUSl\IA Yl BİRAZ 
""it.ESSEK 

Un 1'·ecnıettin Sadak muhnlefc. 

11 llenıokrnt parti iktidarını 
tlı: tabuk tenkide basladığı· 

Ilın doğru olduğunu ,fakat ~c. 
~I iktidarın dn es:kil i teılklıllo 

c b:ı&Indığını &Ö)lü)or, a.Ba
~llnlU iktidara göre dıiılkuler 
tı~IXıleketi mah' ettiler, bugü. 
tıı llıahfiUerine göre de ) c· 
)' iktidar memleketi bııtın· 
~ta dl)or ,c )ansına lit1 su• 
"'''1e son veriyor: 
'te tllerxestn hakkını herke G 
b llııt?k, hem !kendi hatasını. 
-;.~ karşısındakinin iyıliğinl 
te::bilınt?k ve ıbunu söylemek 
te teUni göstermek, ifUra \'8 

~~en kaçınmak... Medcnl 
l tı:t!ınlekcttc partiler ve PO 
bı . t'ılar bu birkaç basit ter 
lıılt! kaidesini öğrenmek zo· 
bi ndadırlar. Çektiklerimiz ter 
ll Yo ve nıedeniyet noksanıdır. ~f 
t~id!~:!e~~o;:s;~~~z n!'u~ ;~rf!Aı~~ ~A ~~ ı:~ &»vl 
jlhalflerıni dın düşmanlığı ile j~f~ ı .. :~11;1/k~f';111 
lıloı: etmektir. Buna da de- ı·.:{~~~/1.1//mı~~~ ~~'JIW.{jil.mU~W.~lııiiıılııiıllılıiılilııiıllllllıılııiıMj_, ttı.ıı ası. diyoruz, Avrupa c:ı~ • • ~ 
>"o ... ~ ~ dc\•let adı \Crı· Ali b Allah partili olduğumu nereden bildin, doktor?! 

çapında hir aliıka uyanllırmı~ 
ve Amc. ı 'dı>.n, İngiltcreden, 
Fransadan 'e di rr memleket
lerden b.nlPrcP. meraklı l\Iısıra 
gclmcttc b hımıştır. 

100.000 Lirayr 
Kim Kazanacak? 

1952 yılının en biı~ ük banka 
ikrami} esi 100.000 lirayı ~ılba
~ında !kimin ka1.aııacağı halle a
rasında nıcrakla lıeklenınckle
öir. 

Bu fc~kalacle ikr:ıml)'e kesi· 
desine ıstirfık için 15 aralıkt:ın 
once Garanti Bankasında g<:rek
li hesabı aı;lırmak lfızımd•r. 

TÜRK 
KLA .KLERİ 

Varlık Ya~ınc\·inin çık:ırma
)a b:ıŞladığı Turk Kllisiklcri se
risinden Jm ay da ) eni iki kıtap 
çıkmıstır.: 

Ömer Seyfcttın (Hazırlı} an· 
Yasar Nal.ıi) ,.c J."uzuh (H:ızır

lıy:ın: l'\cvz:ıt Ycsirgıl), 
llliyük bir ilina ile seı;~~eıı rne 

tinlcri açıklamalar 'e noll .. rla 
berkesin :ınlıyacağı hale gctırcn 
bu seride daha lınce çıli:an.:ır. 

Yunu ı-:mre, KnracanglJn, N'e 
dim, Zıya Gökalp, ,Namık Kcnı:ıl 
\'() Te\•Iık Fikret. 

Jler kitap 1 liraılır, 

Varhk içinde 
Yokluk 

Jlıı nıcmlckcttc bir siiper 
miiı ~id ':ırdır. 

Bu r.-4~mlckettc 1.ıiı· rsta. 
t1ı;ın \:ırdır. 

nıı memleketle bir Ömer 
Jıoca urdır. 

Bu memleketle fikre ta
b:ıııca atan l o bazlar \ardır. 
Jlıı memlekette eski harf· 

!erin ilı asını isli.) enler 
urdır. 

Bu memlckdte kadınların 
çarı;af giymesini arzulayan· 
lar ':ıı ılır. 
Kı ata ı bu memlekette ili· 

ikıl:iplaı ı tanımı) alım dl· 
l enler 'aulır. 

l"nkat lıu nwııılekclte sa· 
tlcce irtica ,·oktur. 

ı:net GÜRı:siN 

11k11ı··os 

l?ııtıliyette buket \crilbor 

Aı • d l'r u 

Bo ton ı - Burada bulunan 
Kıbrı ada ı pıskoposıı .?ıfnka
rıos \ unan men eli Ameı ıkalı
lau Kıbı ı ın "\' unanıstana bağlan 
nıa~ı lehinde !<> lıyctte bulun
ma) a davet et mı tır. 

Yunan ortodoks katedralinde 
konusan piskopos Mıık::ırios şöy. 
le demi tır: 

•İngiltere bizim lııı yoldaki id
dial:ırınmı mız::ırı. dikkate al
mak istcmdiyor.• 

l\Iakarios Kıbrısın Yunani lana 
baglanma!il me ele i Birleşmiş 
l\fılletlerdcki İngiltere ..,e Yunan 
temsilcıleri arasında anlaşma ~o 
Iu ıle halledılmcz e bu gaycnın 
tahakkuku ıçin ı i Birle miş Mıl 
Jetler genel kuruluna havale e
dece ini iddia etmiştir. 

-O-

Mısırda yirmi iki siyasi 
mevkuf serbest bırakıldı 
Kahirr, 1 (A-t\.) - Bugiin 

serbest bır kılan 22 si~asl mcv 
kuf :ırasında, <' ki başbakan Ne 
dp El Hılali, icisleri bakanı El 
.Maragi, Prens Sa d JI:ılim, Kral 
Fnruk'ıın e ki lrn u i kalerıı mü 

Ordu Cczaevinde yntnrken fi r:ır erlip şehrimize gelen, sa hı 
k:ı!ı lıırsız.Inrdan Şııkıii Akça, ) ine sabıkalılardan Bedri (,'alı
l;ır, Ahmet Düzturk, Hakkı Kırçi~ek ile birleşerek bir 5cbeke 
kumıuşlardır. Şi li, Kurtuluş, l\:ıdıköy, Ho~tnncı, Ercnköy ha\'D• 

li<:iııde muhtelif e\ lcri soyan seheke efradı dün yakalanmış \e 
haklarında takibata baslan mıştır. nesimde hırsızlar 

bir:ırada gllrülmckledir. 

V. Emanuele Orlando 

öldü 

dür mun\ ini H<ısnn Yusuf ıle Roma, 1 (A.P.) - Dirlnci Diin 
r ki b k nl rdan Znki Abdulmu 

Balıkesir' de 
Madene hücum 
Devam ediyor taal , c o man Muh"'rl'C'm bu- ya Sa\3şına on veren barış and 

l:ısnıasını Versaıllesde imzalayan 

1 s~.,, •. 
Se<!iıııle,.iııiıı 

~ 

1eıicesi, 
.ıluoeCııled T'ruı 

Saarbrücken, 1 - Zengin kö· 
mür ve çc:-lik ka)nakları bulunan 
Snard:ı dun yapılan seçimler 
Fr:ınsanın stratejik bir zaferiyle 
sona ermiş bulunmaktadır. 

Hristiyan Halk Partisi başka
nı İohanncs Hoffman Saarın 
Fransa ile iklısaden işbirliği yap 
maya devam edece ini bildirmiş 
tir. 

Dünku seçimleri oldukça bll· 
yiık bir ek eriyetle kazanan b.ı 
parti liderı >akında Fransanın 
Batı Alman;,a ile mOıakerelere 
girişerek Saar meselesini nihai 
olarak halletme) e çalışacağını 
da sö' lemi Lr. 

Dıınkil seçimlerin resmi neti· 
celeri şu şekıldcdır: 

llrıstivan Halk Partisi: 239.383 
So 'al Demokrat Parti~: 141 

bin 855. 
Komunlst Partisi: 41.340. 
nemokr t Halk Partisi: 14 bin 

744. 

lunm ki dır. uDort Bu~ üklc.rln• sonuncusu, o 
Geçen ocak a,>ındaki kanlı mckli İtalyan devlet adamı Vıt- nunı uu llbfrl i:ı!ın 

karg lıklar cı ı ında içı,leri torio Emanuele Orlando bu ak· Balıkesır, ı - İlimizde bugun 

Bu ncticclcro gore parlamen
·ıp tod Jlof{man partısi 229. Sosyal 

Demokratlar ı 7 \ c komunıstler 
4 uyel c hıp oacaklardır. 

bak tılıgı )apnuş olan Fuat Se- ıı.m blmüıılür. de bır madene lıUcum olmuş, e-
ı·aeeltin e k nl rdan İb 

J"cdcral ıuman) a Saar 
eçimlulni tanımı:> or 

rahım Abdııllıııdi ,~ hral r nık D2 yaşmda)dı Geçen harta bir kiL saat 1.arfında 74 müraC<!at 
un ~c n Pr 11., bb n ımin kalp krizi g<'çirnılş \C o zaman Y?P.ılmıştır. nu ~cyanda lvrın
mc\ku ı)cU rı lı.ıla de\i:ım et- cl:ınbcri ağır hasta yatmaklay. dımn Osmanlar koyünden H:ıkkı 

Bonn, 1 CT.JI A.) - Federal 
Alman llukOmetı B:ı kanı Dr. K. 
Adcnau r, S ar c~imlerinın Sa 
ar halkının ırade ıni asla tem
ı:il etmcdı •mi bC'lırtmis \e Al· 
man~ anın bu seçimlerin netice
sini tanımı)ııea mı bir defa da
ha So) lcmiştır. 

nıc:-ktedır. dı Dündar Osmanlar kö) ünde; Ed 
~ll!!llll•1CZD!lmB!:Ç;~~m•'•••••••••m11ıııı. remitten İbrahim Akça! ve Cela

ili 
N 

Bü.}Lik ikramiye kesldcnıiz 3 Aralık 1052 günü saat 13 de 
nıüe e enin Galata merkezlr.de yapılacaktır. İkramiyeler, 
2 nci Noter tarafından çekilecek, neticeler ertesi giınkU 
gazetelerde müştcrıl<!rimize lııldirıleeektir. 

Arzu eden mudilcrimiz, bu çekıli:ıte bulunabılirler. 

DiKKAT: 

leddin Özgül Balyada üç üran
yüın; ayrıca F..drcmitten Sabri 
Alan rnlfram; Mehmet Üner lıu
rasit, İ\Tindiden Ali Osman Pny. 
lan demir madeni nıhsatı almak 
üzere müracaıılta bulunmuşlar
dır. 

Adenauer, bu kararın daha se 
çimlerden evvel açıkca bildirıl:li 
J;inin unutulmamasının llizım gel 
diğinı de sôzlerıne ilA\ e etmis
tir. 

Ankara il Genel 
Meclisi toplandı 

U ı ı Uuha ırim :4 n 

Diğer taraftan Edremitli Fıkri 
Çağlar Akçayda petrol bulundu
ğu hakkında bir ihbar yapmıştır. 
Ruhsat istenilen üranyUm saha 
lannd:ın birinde resim çekilmek 
istenmişse de madenin neşretti 
ği şuadan film bozulmuştur. A'Y· 
nca ~ecC'leri bu kısımda ışıklar 
gôriildu~u de ileri sürülmckte

'iln1•1!!:~•-11mn&••••••••••li dir. 

1053 yılın:ı :ut \C'i bol para ıkramiyekrini ihlha eden 
yeni lıl planımııın ılk Jnsmı yakında il5n olunacaktır • 

Ank:ıra, 1 - Ankara İl Genel 
m rlı i Ankara Vah i Kemal 

YARIN AKŞAM 

s AY SİNEMASI 
(19J0 de ınukafat kazanan) SUSANNE CllANTAL'Jn 

meşhur romanından sıncma~ a alınan \'C 

l\laıiu GORİN'G - l\lııria SIJElJ, \e Gabrielle DORllA1' 
taı afınd:ııı çok gUzel bir tarzda yar tılan 

BİR SKiN lliKAYESi . -

(So T,iltle Time) 

Buylik a k \c ılıtırııs dram fılnıini takdim edecel..iır. 

Müııkal hır muhitte cereyan eden bu fılmı sc~Tederkcıı 
buyuk J>l) no üstadlarının meşhur eserlerini de 

din liyeceksiniz, 

:ill••••• Bu nkıııımdan Hıbaren 

SIJMER 
BiR BABANIN 

Sinemasmda 
GöZ YAŞLARI 

A, up:ıııııı <'n gUzcl kacl ,"l ~ ılduı İVON SANSON'un ya 
ratıı ı bu) uk a k \e fedakarlık dramı, 

Hu c iz fılmc ilaveten J l\.QUELİNE FRA rçoiSE.in 
en seçme şarkıları. 

AÇIK TESEKKÜR 
A\' Un'un bır konıısmasıyle bu
ı:iln açılnıı tır. Kemal A)gun, Vi
layet lıulçe~ınin bes mıl)on oldu-

Zevcrm, annemiz, kardeşimiz ğunu, bunun <!<>rt mıl)onunun 
Kaııılilli Lisesi İngifüce öğret- memur, mustahdcm maıışları)lc 
nıeni 1 bir takım kanuni hisselere gıt-

SArrET ORGU 'un tiğinl, seri)e k:ıl:ın para ile bir 
• • 1 şey ~apma a imkan olmadığını, cenaze mcrnsımıne bizzat ışt f.ık b 11 Ö 

1 
İda v Kal 

1 • : un:ı ra6nıen ze re e -
eden, telgraf, mektup n .. taı,yet· ma blıtçeden temın cdılen ) nr-
te bulunan ve çelenk sond re~ dımlarla Ankara ko)'lcrinin yol, 
akraba \'e dostlanmızn, Kand ılı . ktep ıiraal \e 
Li i n '"/h. t e Öı;•etmcn ıçme suyu, me , 

ses aş?b•e m n, . "" . ağlık işlerinin geçen enelcre 
\ c talcbclcrıne en samımt teşck nazaran vuzde 500 nisbetlc mu
kfirlerimizin ibl!gına gazeteni- \'affakt) e"tıe nctıcelendisinl 'e 
zııı ~csıle olmasını rica ede- kı a z mnnda Ankara koylerini.J 
riz. bu ıhlıyaçl rının tamamen gide-

ze, d, Çocukları, Knrdc lcrl rılebılcce ıni sôylenıiştır. 

* Kemal Aygün, iki buçuk saat 
. . . süren bu konu~masında Vila)et 

zc, r~m, . nnner;nı2! . kard~şımız fnali eti etrafında gen is iuhat 
Kandıllı Lı esi Ingılızcc Oğret· ) l r 
meni vermıs ı . 

SAFrı;·r ORGUX'un ---.o----
iki sene slin'n hastalığı esnasın
da çok samimi alaka gösteren 
Prof. Frank'a, asistan doktor
lara ve bilhassa Dr. Orhan Nuri 
Ululinle İbrahim Ethem Mile" 
sescsıne aleni teşekklirlerimizı 
bıldiı iriz. 

Ze\ci, Çocukları, Kardc lcri 

Veteriner Genel 

Müdürlüğü 

Ankara, 1 (TA) - A:ık bu· 
lunan Vetcrıner Genel lllüdUrlil 
ğilne, i tanbul Bakterıoloji Mu
cssesc i Müdürü Mehmet Zeki 
Muslu ta)ln cdılmıstır. ''4Z.l) l - a ' (H n-1J1et) 

~URsuv --------------• ~ ·ET zanmayı nu beklı~orlar )Ok· rüyuşie ibtiyaçl:ırımız içın ha-
t·.__ rice 100 milyonlarca döviz ö-

HOŞ MEMQ- Yanlışlık olmuş •• , 
~\_ 'rEULiKE sa?• demeyi milli menfaatlerimize 

ı1Js •tnıh Til')akioğlu son ha· CUMHURiYET uygun görmemiş ve. eski. U· 

lı: (!ler ınüna ebctb le di) or ıun 'fıdcli ı;alısma sıstrmınc 
HÜKÜlmTİl\IİZİN .1 ENİ dayanan petrol siyasetimizi bı 

" tİktid • t'ı · PETflOL SiYASETi rakarok 11pctrol Jrnyn:ıklarımı ·~ ar ır ıcaa ) er ı;erm • ı 
L.., (!nğ1tııi saUhJyelli cabsıyct- · 2ın viis'aUcri nıikyasını a ,.e 
~.. n " i Cumhııri} et lıükiımetııı l l'· mUletimiziıı hamleli kalkınma 
)e b 1 ağızlarından bel rtme ni petrol siyaseti hakkında sına muvazi bir seyirle en kı· 
ttıı ~adı, Muhalefet ise za. di)or ki: sa bı'r zaınanda uabancı ser-lıııı Yık ve inkılfipçı oldu- ,, 
14ck~ h~ fırsatta tekrar et- cHukümet, sayın İşletmeler m:ıyc ve ihtisasından geniş öl 
lı, h Cdir, Şu halde yapılacak Bakanının sö~leaiği gibi «is· ç;ıde istifade etmeyi» zaruri 
4ıı 1ortıaınak temayülünde o- tikbale raci inkiııaf ümidıyle gormüııtar. 
~ rtlc lb' l"ğ ı 0 l daha uzun z:ıman dünya ol- lUikfımelin l abancı serm:ı-~lh-. 81 

c ır 1 ıy c n c- çustinde bir deljcr taıııdığını yelerle işbirliği yapm<Jk ve 
~ utun hakıki Muslümanla- musbet dclllicriyle gordlığU- bılhassa memleketimizin mcn-
~lı):: 0Zledığf bu ga~ eyi ta hak- mUz bu topraJ..'"altı zcn"inllği· faatine en uygun ııart.ları sa~-
1 ıf!t <'ltırınek icın salAhb et- mlzi muattal halde bekletme~ i lamak yolundaki çalışmalan-

lt?ı:ıını bir kere daha ka ,.e mutemadı)en artan bir yil na basanlar dileriı.1> 

ŞllV~ll/ 
MRA 
N..ıt>r4T/Afl 
KURTAR/JI • 
l:FIJ'N()/M.~ 
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AMERIKADANirj~:·. 
VA.TA A. v . 

~orJ SA~A 't'ltTIJCrlllL 

«Kadınlan Oy Vt'rmcğe Teş~lk't rı-miytlinin misafiri olarak Biri ~ mi~ Milletleri gezen Amt'ri· 
kalı senatör adaylarının :ı:eHtleri ve Amt-rika husu i mulıa biridnı Sara Ertuğrul soldan :ı ii nc:ü 

Amerikan kadınlarının 
siyasetteki rolü 

«Kadınlan Oy Vermeğe Teşvik» adlı teşekkül, Ameri
kan kadınlannı mesuliyetlerini müdrik birer vatan

daş haline getiriyor 
~ 

:'\evyork. Kasım - Kadınlıı
r a büyük bir önem verildiği 
Ye kadın sözünün çok geçtiği 
Amerlkada kadının her sahada 
bllyük rotil vardır, Amerik:ıda 
yapılan son başkan seçiminde 
otuz dördüncü Cumhurbaşkanı 
Eisenhower'in erkeklerden çok 
kadınlardan reY, almış olması 
her sahada olduğu gibi siyaset-
t~ d~ Amerıkan kadının sesini 
;>iik!elttiğinl, bu çorbada da 
tuzu olduğunu gösteriyor. İçti· 
mal hayatın her türlü koluncla 
canla başla çalışan kadının 
memleketin iktisadi, siyasi, gay 
ri siyasi gclismelerinde büyük 
payı vardır. Kadına, en önemli 
ve ciddi işlerde bile yer a)Tıl
mıştır. Bugün, Amerikayı iki 
ecnf'bl memlekette, iki kadın 
diplomat temsıl etmektedir. 
Bunlardan biri Belçika. diğeri 
ise Lükscmburg elçileridir. Bir
leşmiş ~t illetlcr gibi mühim bir 
teşkilatta Amerikayı temsil e· 
den delegelerin :ırasında mille· 
ve!Ca Bafkan Roosevelt'in ka· 
rısı :\trs. Rooscvelt de vardır 
Bu seçimde, muhtelif partilere 
mensup karim politikacılar Ba~ 
kan yardımcılığına \'C diğer ö
nemli \'azlfelere adaylıklarını 
koymuşlardır. Kadınlar tara , . 
dıın idare edilen bü)'Ük ket· 
leri, bankaları ve muhtclıf mes 
lt'kle ri &a)'makla bitiremem. 

Sadece e\' işini kafi görmiycn 
ve daha başka me .. guliyet ara 
yan bu kadar çok kadın olduğu 
na göre Amerikada kadın ce
mlyetlerlnclen bol bir şry yok· 
tur. ~iyasi ve gayet ciddi CI'· 

mlyeUerdcn tutun da mesela 
«Köpeklerin Hakkını Koruma 
Cemlyetint-ft kadar türlü cemi. 
yetler \'ardır. Amnikada <'n 
milhim cemiyetlerden biri de 
ıKadınlan Oy Vermerc Teş. 
\ikıı cemiyetidir. Amerikanın 
httm"n hemen her eyaletinde 
fuhelerl olan bu cemiyetin va 
ıifesi kadınları, konferans' il". 
mektuplar, propaganda vesaire 
ile politikaya alıştırmak ve se
çim zamanlarında oy vermeıe. 
r lni temin etmektir. \'a7.ifeleri 
herhangı bir partinin propagan

' dasını yapmak değil sadece ka· 
dınların, her kime olursa olsun. 
umanı gelince oy vermelerini 
sağlamaktır. Bu cemiyette bil 
fiıl çalışan kadınlar, tarafsızdır, 
yani hlc bir partiye mensup de
ğildir. icabında ev ev, kapı k:ı 
pı dolaşan cemiyet azaları tatlı 
dil, güler ) üzlc, oy vermenin 

ı\merikaıla Cumhuriyetçi P.:ırth i temsilen mtııet\'rklll Se(İlen 
nn:ı ot u! 67 ) aşında olan Bnyıı n Bolton 19~0 tan bıori millet· 
Hkilliği etmrktı-d ir. 3;, ~-a~ında ki of lıı C:he ter Bollon be son 

seç·imlrrıle ilk defa ol arıık . eçilml ti r. 
C:ıyd:ı13nnı birer birer anlatır, yıp döküyor ve bu hususta mil· 
her k:ıdını inandığı :ıd:ıya \'eYn nakaşa ediyordu. Münakaşa hiç 
partiye oy vermeğe te~ik e- bir zaman ciddi bir s:ıflı:ıy:ı ve 
der, ~-a çirkin bir k:ı\'ga sekline dö-

Diinya işlerini ve dUnya ka· külmüyordu. l!cr biı·i iç ve dış 
dınlarını Amerikan kadının:ı ta siyaseti kendi zaviye inden öl
nılmak da bu c!!miyetin va7.lfe çü:>or partisinin fikirlerini ko
lerinden biridir. Amerik:ıd:ı ka rııyorclu. O g!in, ufak bir mik
dın haklarının tanınm:ısı lçi.1 y:ıst:ı, kadının politik:ıyıı olan 
başlıyan cercyand:ı birkaç kışı- alakasını anladım. Daha sonra 
nin teşC!bbü ü ile kurulmuş O· sokakta, şuradan buradan ko
lan bıı hususi teşkilat, gün p~ç- nuştuğum pek çok kııdın bu dii
tikçe geli5nılş, Amerlkıının he~ şünreml bilsbliliin ku\'\·etlendir 
tarafına d:ıl budak sannıştıı: di. Yemekte bulunan senatiir 
llükumt-tle hiç bir ıılilk:ısı ,·e adaylarının karılan kocalarının 
b:ığlılığı yoktur. tesiriyle polıtika mevzuıına gir 

Geçenlerde, cemiyetin verdi- mlş olabilirdi fııkat hu hususta 
ği bir yemeğe davı-tli ol:ırnk muhakkak ki tıKodınlıırı oy ver 
gittim. Bu yemeği cemlyet!n meye teş\'lk cemiyetinin dP 
Conneeticut eyaletindeki şubesi bil) ük ralli vardı. O glln ane:ık 
\'ermişti. Başkan seçimi henüz bir kaç kadınla konuşup siyıı
d:ıha olmamıştı. Topl:ıntıya setle ne kadar ııliikaclnr olduk· 
Connecticut ey:ıletinden ııd:ıy- tarını öğrenelim, fakat Amerika 
lıklarını koymuş sen:ıtörlerin, ıJa kadınlıırın bilyiik bir yllzde
il ve ilçe başkanlarının karılan sinin aynı şevk ve merakla ge. 
\'e kızları clavet edilmişti. Da- rek kendi memleketlerinin, ge
velliler :ırasında hı-m Cumhu· rekse cliinya gidi$alının ne ol
riyetçi, hem de Demokrat p:ır- cluğunu Ycya ne oloc:ığını öğ
tiy<? mensup kimseler \'ardı. BU renmeye nrzusu vardır. Ne de 
) ük bir yemek salonunda \'eri- olsa siy:ıset dönüp dol:ısıp t>V 
lrn )'emekte mıısnlar allışıır ki- lıay:ıtın:ı, sulh:ı veya harbe, p:ı. 
şilik olarak ayrılmıştı. Denim halılığ:ı veya urıızlıığ:ı, r:ıh:ıt:ı 
oturduğum masada cemiyete veyn r:ıhatsızlığa, işe \'ey:ı iş· 
mensup iki kadın, iki Cıımhuri· izliğe tesir etmektedir. 
yelçi p:ırti adayının karısı, iki Yemekten sonra grup halinde 
demokratın karısıı \'e bir de birl eşmiş Alılletln binasın:ı git· 
gene Demokrat bir kız vardı. tik. Misafirler yeni binayı gez· 
Seçime pek :ız zaman kaldığı mek, toplııntılıırın birinde btı· 
için me\"ZU dönilp dolaşıp B:ıs· lunm:ık, Acheson gibi mühim 
kan sec:imlne geldi. Herkes a- bir şahsiyetin düny:ı işleri, bil
çıkc:a fikrini söy!iiyor, tercih h:ıss:ı Kore lıakkmcla ne siiyle
cttiği adayın meziyefüırini sn- diğinl dinlemek istiyordu. 

.r.r.-.-. - • - ...-... ................. - ..w.,..,.. 

Cumhurba kanı Celal nayar tarihi Koren t harahelerlnl :ı:lyaret etmi~ti r. Re lmıle bu zi) aret ı;ıra. 
sındı &oldan 5a ı doğru Kraliçe r'rcderlk:ı, Kral Paul, Yeliaht Constantine, CcUil Ba)ar, kız.ı 

1'\ilufer Gurr.oy ,.e d:ımadı Ahmet Gürsoy görülmektedir. l 
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ITIYATROJ 

YENi ESERLER 
Tivalro mllnt>kkidlmiz Tunç 

Ynln.ıan'ın en·eliı Yun:ın seı;im
lerini takibe Yuııaııistana, son· 
ra da ıııüt•ssir ~uikast dolayısile 
M:ıl:ıty:ıy:ı gitmesi yiiıünclen, ga. 
zetemizde yıllardır muntazaman 
lntişıır eden tiyaLro tenkilleri 
aksaklıg, uğramıştır. 

Okuyııcııl~ırııııızd:ın İİ7iir dile
rl1~ Son l:iiıılerıle tem ile başla· 
nan yeni pıycsfor hakkında kısa 
ca mallimat veriyoruz.: 

K tl( 'ÜK S.\JJNF.DE 

ı Ekimden beri muvafC:ıkıyet. 
le trınsil eılilen Sh:ıkespearc'ın 
•Ne istt-r ı-ııiz. komedbindc:ı 
sonra, Kiiç!ik Sahnede geçen 
l'erseınlıc gere indl'n ilib:ıren 
cUn Büyük Yaramaz» adlı bir 
mt>loclr:ıııı knısil edilmektedir •. 
Polis roııı:ınları yazarı Agalha 
Christie tıır:.ıfıııd:ın uOn J\iiı;ük 
Zenci- isinıli romanından ikti
bıısen yazılıın ve Heşıha \'afi 
tar:ıfınd:ııı tercüme edilen bu 
piyes hah.1unda, c\'cııi Sabah» 
gazt•lesinin tiyatro nıiinckkidi 
Sabri Es:ıt Siyavuşgil şöyle tli· 
yor: 

aÜç )İiı b üyiik )aramaz, dol
dular th·a troya. Bir pi,lCs sey
rrtti lcr, u) uya uyuklaya. Elli 
büyük :yaramaz, )Drı )erde, hı· 

raktı. Ve geri kalanların, gö. 
ıii nden u)kU :ıktı.ıı 

* Yine ırnçük Sahnede misafir 
Fr:ınsrL tiv:ıtro heyeti, geçenler. 
de Xobel 

0

mlikfıf:ıtını alan Fran· 
sız edibi .Fr:ınçois ıtauriacın 
*Les '.\tal - Aiıııes, adlı dramını 
biıviik b:ı~:ırı ile trm il etmek· 
tc( lr. Fransız arlistleri, yarın ak 
rmdan itibaren Hoger Ferdi· 

n::ndın aMatmezelin BabasJD ad· 
lı komedi ini oyn:ıy:ıcaklardır. 
~CUİft T J\"ATfW L AHf:'lil>A 

Şehir Komedi kısmında cA
bududun \'e Eminönü Hölumün
de .Tchlıkcli Döncmeçn de\ am 
rdıyor. Dram kısmında ~son 
Koz» piyesinin son temsili p:ız:ır 
gece.,i verılmişlir. 

Yarın akşamdan ltib:ıren, bu 
tiyatroda Jean Anouilh'un 6'.Vah
şi Kızo adlı eseri temsile baş. 
lıın:ıc:ıktır. ~Iax .Meincckc la· 
rafından sahneye konulan cı\'ah· 
şi Kıw ın baş rolünU, Devlet 
Tiyatrosundan geçen yıl ayrılan 
sanatkar Refia Reı: oynıyac:ık

tır. 
K \R ı\CA Tİ\" \ 1'RO \ 'XOA 

~ıu:ımıner Karaca heyeti .Mak
sim"de «Kom er Hl Ötesi• acllı 
yeni bir mllzlkli komedi takdim 
C'lmektcdir. 

IÇiN .•• 

tamamen hususi yepyeni bir formülle 
imal edilmiştir. 

• en lüks Amerikan sabunlarının ayarında 
olup kalite ve nefaset bakımından 
piyasada satın alabileceğiniz en üstün 
sabundur. 

• cildinizi temizler, besler ve korur. 

• teninize bir kadife yumuşaklığı , bir Çİ· 
çek tazeliği verir. 

• yU:aOnüze, herke~I hayran bırakan s i· 
hlrli bir GÜZELLiK ve CAZİBE temin , 

REFiK HALI D DiYOR Ki : 
~ 

<<Kadınlar 

3kadınt• 

sindeki 
ide a y 

«Sosyete dedikleri muhitteki/er alınmasınlar, yahut 
(bu şudur, o budur) demesinler!» "' ~ 

15 aralıktan itib:ıren, gazete
mizde Refik Halid Karay'ın 

son ro~anı 'Kadınlar Tekkesi-. 
ni tefrika et meye başlıya cağız. 
•Kadınlar Tekkesi• öyle tah· 
nıin ediyoruz ki, hoşunuza gi· 
den bir roman olacak. E ·asen 
e<erin müellifi bu emniyeti pe
şinen verebilecek nadir k:ılcm 
s:ıhiplerinden biridir. 

Kendisiyle, bu vesile ile gö
rüşmek istediğim zaman, o çok 
hoşa giden tatlı ifadesiyle!: 

- Fakat, dedi; benim söyll
~ ecek bir şeylerim kalmadı ki... 

- Nasıl, dC(lim: si7.ln mi söy 
leyecek bir şeyleriniz yok? 

-- Vallahi, diye güldli; senede 
osg:ıri 2-3 defa benimle göriiş
meye geliyorlar. nelki, şimdi si
ur. de sorm:ık istediğini7. sual
lere, şimdiye kadar defalarca cc 
\"aplar vermişimdir. Senede \!• 

ıı.umiyetle iki roman yaıarım. 

Her defasında da, o roman hak
kında bir şc~ler söylememi İS· 
terler. Bıı tııh:ıf bir ,·aziyet ha
sıl edivor Tefrika edilecek ro
manım. hakkında ifşaatta bulun
maya beni zorlayacaksınız, pe
ş~nen ~öyleye) im ki ,ben bundan 
hoşlanmıyorum. 

- O halde, sizinle, sizin ho
şunu:ı:a gidecek şekilde bir ko
nuşma yapalım: bunun hudut.. 
lannı da IQtfen ~iz çitin, de· 
dlm. 
Seneıle 
Ilı! roman 

- :ııemııuniyetlc, dedi ,.e bir 
sigara yaktı .•• 

«- Senede iki roman ya:ı:a

rım, dedi. Şunu da hemen ilfı· 
\e edeyim ki, bir gazele ve)a 
mecmua benden roman isteme
dikçe yazmaya başlamam. Böy
le bir taleple karşılaşınca bir 
ay müddet isterim. Bu müddet 
zarfında mevzuu tasarlarım. Ru 
benim için bir hayli zahmclli 
ve ze\ksiz bir iştir. Uykularım 
kaçar, beynim mnklar, umumi
yetle nc5'ell bir adam olmama 
rağmen hu halim kay))olur, dal· 
gın düşünceli bir adam oluve· 
rlrim. 

- Mevzuu daima bu bir ay. 
lık milddct itinde bulabilir mi· 
iniı7 

- Bir ay bu iş için daima 
ktırl gelir. Aradığım me\"ZU bir· 
dı-n bire kafamda parlar. Esas 
\"ak'a ve rsaslı birkaç tipi bul
muşumdur. Ferahladığımı hisse 
derim. J)erken tipler tecessüm 
eder, canlanırlar. Hele yazmaya 
koyulclııklan sonra, resim ,.e ŞC!· 
kilden ibaret bu taslaklar la· 
mamen harekele ve canlanmaya 
başlamışlardır. Artık bunlar be 
nim ahh:ıvlarım, yakın tanıdık· 
!arım, sevdiklerim ve hatta ga 

ı liba scvgililrrim olur. 

\'ı-ıııek pi irmek 
Saat tiııniri 
C. özlerin iz, yazmaktan büyük 
"'! bir ze\ k duyduğunuza işa
ret gibi görünüyor. 

- TamamlyJe öyle... Roman 
yazmaya başladığım dcHe, be· 
nim için c;ok zevklidir. Yazar· 
~en, muhitimde cereyan eden bil 
tun Mdi~eleri, sokaj!ın gilrültll-
•ü, evdeki sesler beni hiç ra
hatsız etmrz. Tamomcn bambaş· 
k.ı bir alemde yaşamaya koyu
lurum. 

Umumiyetle sabahları yaza-

j iKTIBASLAR j 

Refik Jlaliıl Kıray, ıKnılınlar 'fd kesiıı hakkında izahat veriyor• 

rım. Ertesi gün yazacağım kısmı 1 - Ben h:ı)atı seven, onun bt 
gece yatakta dıişünUr ve ha:ı.ır- tine karı maktan 7.e\ k duyan ?;L 
!arım. Yazarken ikide bir kal- insanım. Belki bunun içındır he: 
kar, dol~şırıı;ı. Fikren yoru~du· ı yaz~akta de\'am. edıyor ve Jtlil 
ğumu hı setınce nıutfağ:ı gırer ncsıle mensup bır okuyucu. ı. 
)emek pişiririm, yahut odaların lesi bıılablllvorum Bilir mısı~~f 
~eklini dcğıştirırim. Yahut da ben moda) a 'arıncaya kador zı!I 
saat, çakmak, elektrik te Lalı eye kar•ı alak:ı duyar, blı bi 
t~mlratın:ı koyulurum. Elim bu bir ayakkabıcı vitrini önU~d~Je' 
işlere yalar. Aynı istldatl:ır iki h. dal<ılrnlarca durur. ,cıııl. l'e 
oglumda da \'ardır. r tetkik ederim. Hiç blr şeiı· 

k· r ı en ufak bir alfıka nokSJ , 
lığı dahi hlssctmıı; değ:l:nt~. 
Bunu hiss t em, Ilı' .yor oıdı: , .• 

nlr romıın kaç a) da 
Tamamlanır 

- nu devre, yani romanın ı rı • 
y::zılış müddeti ne kadar sü mu anlıyacağım. Sıze b•ın .ı !ı;" 
rer? nun ıçın so luyorum ki. :ru ıııt 

_ Üt ay! Dıı üç ny, hayatım- le bu derece aHık ı ı o .m. ,,r 
iıı~anın, oradan tipler, v k 8 

1• dan memnun oldutıııın eıı keyif· bulup çıkarması hıç d" gu' 0iJI 
lı ıamanlarımdır Dinlenme ay muyor. Fakat ben, me~'e~.ır~. 
farında mecmualara öteberi y:ı cabı ol rak 0 tıoleri \"e c ,., .. ,. 
zarım. Ama bu beni bir ha~li a'arı ö !es ne değiştır., r.- "r 
sıkıyor. !arı muha) v lt:'mde o kadar : '• 

- Sizi sıkan nedir? Dinlen- ki •• 
mek mı? Romandan ga~rl şe) ler r kalıplara dokuyorum •. :1!' 

., l.im~e romanlarımdaki kahrB t:J 
) azmak mı·. ııın kendı i olduğu ıddl ~ında 

11 - Sızc soyledım )a, ben ha· lunamu. Onlar tamamen benı.; 
vatımın en mes'ut, en ke~ ıfll I 1 d 
iamanlarını roman yazdı ,ım an ma ım ır.n 
!arda yaş~orum. Onun harıcın· İddialı 
de, gezrnf'.'k, yürümek, e lenmek füım:ıncı 

ot· beni pek memnun etme) e kafi Re!,k Halid Karay, tarn ~ıJll 
gelmiyor. tarımı toplayJp kalkacs" ı· 
n K:ulınlıır Tekkesi11 btr anda bir şev hatırlarnıs/11• 
kadın ti1ıi r.: Iı kı. benı durdurdu 'e sil 

- cıKııdınlar Tckkesln hakkı!! ları sfüledi: 
da bir şeyler soyliyecck mısı ıı- Son olarak şunları s!i ı· 
nlz? lr\ cccğlm. I en, münekkitler -e 

- Tahmin ediyorum ki, bu çln, meslekda~Jarım•n ne d ,s· 
roman alaka uyandıracaktır. Za- rı klerınl dıı unrrı-k vaıı } 
ten baş tarafındaki kilçUk ız:ıh m:ım. Oku~ucularımı du üıı_il ı:ı~ 
-Belki hu da hnyıılirlir- ı~in runı. BfPıları hu halın, eserı 1.J 
meraklı taraflarını iyice belirli· metten du urcce:ı; ni ~anırtar 

111
, 

yor. Temenni ederim ki, u)dur· s• fıkirde)ım "Bclkı bir bsJtıe 
ma tiplere bakarak bızim sos kı) mctinı ) lik eltmez ama. ~11 1 
yete rlcdiklcrı mııhittekiler alın yrpmacık olmaktan ve uk8 ct1 
ıııasınlar. Yahut, •bu şudur, o • .. n kurt:ırır. En se\ mediğıtn jc 
budurD gibi, asıldan, esastan ari de budur. Ya~lıhktan 'eya ) 5 ~ 
tahminlerde bulunmasınlar. no- lı:.nırken ukala bozuntusu ~-o!' 
mandaki Uç kadın tipi de kat'i- nıek, ) anı ihtiyarlamaktan 
yen ve tamamrn hayalidir. Ha· karım. f;bt' 
yali olmayan bir kadın \'ardır- İddialı romancı değilim. ıııt'~ 
Neşide... Onu hizzat ben tanı diyet için ~ azmıyorum. \'a. ıı~ 
dım, ben konuştum; Haki tipi· ho,uma gıdı)or \e geı;ırnitn1,111 
nin esas karakterini bu basıt suretle temın edi) orum. ~1 ~ 
hanım helirltl. )'Orum, ı~tedığlniz glbi bır 

- Umumiyetle, meuularınız r.u§ma oldu mu bu' ... 11 ı1J 
hayali mıclırler? Sadun T~ 

~- Eisenho er, ç lışma 
Bir yüksek İktisat Meclisine ihtiyaç var k d 1 
T'nkiolelmek ·::ı;',?..t~;7,, ~:.~.~~~f ~',k" p:,'.:.ı~':!:~"~: ar a a' ar 1 n 1 seç , ~ 'u.~ 

yapıc·ı tekliflerde bulun- • Fakat _?ü~ün bu~l~rı tabii ne p aris'lc çıkan Le Monde gazc- miyet verilmesine taraftardır ki bir gelenek bunların bO~ıı:ı!• 
mak giiçtür. Ewcltı şunu teba· kadar muhım ~e\kı işgal e- t . •azıyor· Bu )ilıden A\Tup:ıy:ı Amcrıkan nayı mensupları, biıyilk a ,ıııt· 
rüz ettirmek islerim ki maks~- derlerse etsinler, Uç beş ki~i ! A esı·~anın ;eni Cumhurba§· yardımının azaltılarak Asya'ya l:ır arasından seı:ilmeslni fC 
d ım kimseyi incitmek degildır. kar:ırla~tırama_b. Türki~e h_nı k:ınım2e;ıocnkta idareyi eline ala. fazla yardım edılmesıni isteme-, tirir. \\'il' 
Bu sene buğd:ıya niçin otuz kı.:· kı :ıı ~ık bır < otorşı) sıo;- caktır Fakat 0 tarihi bekleme- sinden korkanlar vardır. Bazı Yeni Savunma Bakanı ı:ıdJ' 
rus fiyat tcsbit edilmiş olduğu- temi lçınclc yaşamak istemiyor. den Çalışma :ırkadaşl:ırını seç. kimseler r\\Tupa kıt:ısındaki A· ı son, General Motors'un baŞ:ıJtçı 
nun sebebini de biliyorum. Fa· Dı~ ~cmlek~tl~rlc münasebet- meğe başlamıştır. Yakında Ko· merikan askerlerinin bir gün dır ve mükemmel bir te~I> n b~ 
kal siy:ısi nılilah:ızaların da h:ıl l!!r~mız. de gıltıkçe nrtı)or ve rc'Yc yapacağı seyahat te, he· tckilmesini hedef tutan bir si. olarak tanınmıştır. Bu zati ı.-r•ı-
ç:ırcsi vardır. Pt•k alii çiftçi mii ı~tı~adı \'e mali problemler de men bir karar \'ermemekle be. yaset takip edeceğıne ihtimal vazıfcye getırılmesi, Defll~ §J' 
messillerlne denilelıllirdi kl: g_ıttıkçe muğlaklaşıyor •. ~u '"?· r:ıber, .,-azlyeti mahallinde tetkik veriyor. l'akat bu mesele dlplo· !arın yaptıkları gibi, kOçU 11111' 
ollükumet sizin malınıza yüzde z~yetlc b~ş~ çıkman~ız ıçın bı- etmek istediğini gösteriyor. mn. mallardan zi) ade :ı kcrlerın, na) i hıma.re edılecck yerde ıı: tt' 
15 f:ızl:ı \'erebilir :ım:ı siz de zım de bılgı ~e tecrübeye_ dah:ı distnn tarafından teklif edilen bilhassa başkanın \'ereceği ka- m:ılzemesı im:ılının bil>u gfıf 
buna muk:ıbil ihtiyaçlarınıza !:ızl~ elıemmıyet verıııenıız ge- ve )!. Eden tarafından üzerinde rar:ı bıığlıdır. Avruııada miıhım şebbuslerc terkedileceğını 
ylizde şu kadar Cazla ödersinlu rektır. b:ızı tadiller yapılan teklifin /\.. bir rol oynamış olan başkan k:ı· teri) or. eot· 
yol) ine aynı kapıya çık:ır. Mıın * merlk:ı tarafından kabu!U husu- rar vermek hakkını muhafaza içişleri Bakanlığını idare 

1 
ol· 

tık daııııa her şeye hakimıllr B u arada bir yüksek iktl~:ıt sund:ı yeni cumhurbaşkanının edecektır. cek l\lac Kay, Oregon \8~:1,-of' 
ve ın:ıntığın sesi her yerde ka- mecliS,i de kurmamız Itızı:u tesiri olmuştur. Sov-yet Rusya· )1. Dullcs Cumhuri) etçi par- mazdan ev\ el otomobıl 56a~aıı1 
bul olunur. dır. Ru meclise bir hususi ka- nın teklifj kabul etmesi pek tiye mensup olmakla beraber du. Müstakbel l\lalh c bir sJ' 

Ümit edelim ki önümüzdeki nun ile geniş planlama saltıhi- muhtemel değildir. Fakat Rus- bir müddetler başkan Truman':ı llumphrcy, Cle\l'land'dıı d8oıf· 
sene mahsul yine iyi olsun ve yelleri verilmelidir. Mem~ke- ya bunu reddederse Amerika müşavirlik etmiş, Japon)'.a ıle nan muesse esınin basın 51ııJ11 
ders alan aUikadarlar bu sefer tin en kıymetli mütehassı~'arı daha azimli bir politika takibi sulh muahedesini h:ızırlamıştır. Karşılıklı emniyet müesses:,ssttl 
hııbub:ıt alım fiyatını makul nıızdaıı mlirekkep bir müşave- hususunda serbest olacaktır. Va- Bundan sonra Demokrat baş. başına l\lınesota \alisi S !148 '°' 
bir se,·iyı•ye indirsinler, h:ıtanın re büro~ıı olnıalıılır. ;\taliye, şinglon mııh!illerinin böyle bir kandan ayrılınışlır. Son bey:ın:ıtı setirilmektedır. Bu zat, 1 t g6Y 
neresinden dönillse, kllrdır. Fa· İktisat, 'l'arım ,·elhasıl iktisat politikayı düşilndüklerini göste. bir parça müphem, birbirıne 7.ıt 1952 de ba,k:ınlığa nanııerl)et'1 

kat maazallah mahsul fena olur sahasile altıkadar blitün Bakan- ren altımcller vardır. General göriılmiiştilr. Maamafıh Daıly tcrilmıştl. Stassen curnhtı ıısııl" 
da çorbadanağzı yananlar bu lar ilgili meselelerde bu mccli- Eısenhowcr iş başına geçince Telegraph bunu fngılterc ıle A- parlının sol kanadına rnc 
sefer ona rağmen :ılım :Ci- sin icra organı olarak c;alışma- başkanlık ile ordu arasında da· mcrlka arasında d:ıha sıkı hır iş tur. d' 
yall:ırını <ıüşürmeye kalkarlar lıdır. Yani iktisat slvasetini ha sıkı bir iŞbirliğl hüküm sü- birliğine mils:ıit görmt ktcrllr. Eisenhowcr ne Taft'ın. ~~1ııı· 
ı.a, köyliiye haksızlık etmiş O· Meclis kurmalıdır. Arada lhti- rcccktir. Gazete cbunun neticesi Yakın De\\ey'in itiraz cden11)ccc#1 &t' 
!urlar. Çünkil Topr:ık OCisın lllf olursa nakan gitmelidir. Dışişleri Bakanlığına M. Dul. Dol!uda İngiliz ve Amerikan po. selcri seçmıştır. ScçUendle~e; ıı.l 
ır.~kiliııclcki maksat köylıly'! Türk iktisatç ılarının bu rfiya lcs seçilmiştir. Yeni Bakan, litikalarının birbirine yaklaşma neralın hukfımetın 1 ~ıııı'1r 
bolluk .senelerinde kilo ba~ınr. sın ı t:ılıakkuk ettirecek olan uzun müddetten beri, cumhuri- sı \'e Lonrlr:ının iktisadi teklif· elinde tutmak enıe!ınde 0 ed~' 
hiraz eksık, azlık senelerindı' Başbakanın ismini tarihimiz al· yetçi partinin Dışlşlerlnin en !erinin daha iyi kar~ılanması nu, parti tarafından idare ııll 
biraz daha ) üksek fiyat temin tın harllerle \'azacaktır. mütehassıs uzvu idi. M. Dulle.s olacaktır• diyor. mek istemediğini, azimkArr 
ederek &eneler itibarile köylil- İlhami lASAR A vrupadan 7.iyade Asya ya ehem. Diğer Bakanlara gelince, es. ba~kan olacağını gösterı> 0 • 
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1 IRTICAA KARŞI SAVAŞ 

• • • • lr ıc ' esının 

m s d .. üşı··rı 

Rfl\T 
EDİ 

Ahmet Emin Yalmana ve ga-j den dolayı tees ürlerlml beyan 
zetemlze, lllalat)a suikastı dola· eder, Acılen sıhhat \e tıfiyetler 
)ısi>Jc yurdun \O dıin)anın her dılerim. 
köşesinden gundcrilen telgrafla· Salih ruat Keçeci 

* rı, lrticaa kar~ı duyulan umumi 
nefreti belirtmek maksadi) le, 
neşre dc\am ediyoruz. 

İzmir millct\ekill \'asfi 
l\Jente~'in telgrafı 

•• u ecip Fazıl Kısa 
gülünç iddiaları 

,. 
ın 

Menfur tccarnzU derin tees- 8 k D - ı·d • M J t •k f k d• • b "r fah '( - k r D. P. llleclis Kurulu başkanının sürle ö rcndım. Bata size 'e ÜyÜ OgU I eri, a 0 ya SUI 0 5 ini, en ini I • 
ozdıkları yazı lar, Başbakan Menderes'e ne ma sat a Fikir ve tt:,~ı:~rı hurri)etine :~;ı~r~~. ~~1:~,;~k~~~1ı~~~~k~~~: kikatçı durumuna sokarak beş nokta üzerinde topluyor 

Yaltak l andıklOrlnl Ortaya koyuyor ıdUsman bır Zlhnıyctin h:ıyat \e ne hizmeU rınız kar 1 ında bu (Bacı 1 incide) bu varakaların hadi~e karşısın· cıflo)numa doladığım taştan 
' sıhhatı'nı"zı' tehlık"' e du' uren te. h~dı .. enın b:ına \ erdı i ıstırap " ı 

'"• " bfn:ıt kendisine karşı tertıbi. da muttehiden aldıkları destani pulu gorse er , :Bugün cfrtlcaa Kar~ı Sa\3ş• ı Nitrkim, Scr<l n eçti nin ny 1 dı bu ısın ... • ca\uzunü derin bir n fret 'e ıçınde hurmet ve se\ ılerimle 2 - Yalmanın da haberdar yobazlık ta\Tıdır. insanlar öğrenirdi ne)e tapa· 
!utunumuzda yine «SerdcngeçttD nı sa~ısında dludıseler Karşı- Ve ge~ek t:Sertl~ngeçti.• deki tcC' ür içinde haber alan ~rup ızi kucakl:ır, acıl şifalar dıle- olamıyacağı şckılde kendisınden Hareket butün Türk matbua· cağını; 
llıecınuasının son sa) ısından ıki ında• ba lıklı b ka bır yazıda erek dı er dergılerdekı yazı- ıdare he) etimiz .} apılan mlı i1lıa rim. ''asfi l\lentcş sadece bir fıncan kan alarak mu tına karşıymış, fıkir hilrriycti teh Kor olsam da açılır, gözüm. 
)'Cz.ı alıyoruz. Du )azılar irtica hakiki hu\lyetlerini :ıçıklamak· !ardan: irtica srbekesınin artık le ,~ ted vi sa)c inde tehlıke * kaddes davasını ve bu <U\ayı Iıkede imiş, irtıca ortalığı kana ona sürseler, 
.YtYJnlarının, bir ~andan iktidar tan g rı kalmı)orl:ır. 6U ~ekıld" dU~ünmcye ba~ladığı- \e \ehamctın tamamen bertaraf Kars millehekili Tezer tuttuğu zannedılen Adnan Men· bulamak Uzere imiş ,e !!! Ha~ır İs6'nın eli gibi, bir kadın 
ııı•rtısine , e Ba bakan l\IC'ndere- Bu yazıda evvelfı C. il. P. ye nı seziyoruz: oldu u habcrınl :ılmakln bir de· Taşkıran"ın teı:rafı deresi çürütmek içın .Masonla· efendim hal boyle değil. Bırbi· . bacağını.• 
s~. Yaltaklanmak, bır yandan da iddctle hürurn cdıldikten son- «Demokratlardan faJd:ılanaca- rece tc elli buimu tur. En kıs:ı Derın tc Urlerımı \e acil şi- rın ve kozmopolitlerin bir ter-1 rine kôpek diyen iki adam ara· Bu dôrt mısra slzı 6aşırtma-tıınum1 efkara sanki hakıkaten ra, şihlc dcnıli)or: ı ·ımız kadar faydalandık. artık zamanda afi ·ctınizı dıler, sa) ı fa dıleklerımi saygılarımla su- tibi. sındaki vak'a makul kabul c· 1 sın. Bunlar da Nccıp 1''azıl'ın-
o~ıara dayandıkları his I· Gene 'c mllllvctçt okuyucu, onların d • milletin de gözii a· \e ev i!C'riml sunmm. narım. 3 _ Yukarıki gaye ile Halk dillyor da, bütün bir mllletln dır. Fakat burada Necıp Fazıl'ın 
lıı vermek mak adiyle glıt· akııı iktidar partisinin proı•a· çılıyor. Siya et icabı, bir mlid· D. l'. lUcdls Kurulu na~kanı Tezer Ta~kıran Partisinin tertibi. ırzına, tarihıne, dinine, namıı· şahsında bırle$cn ayıpların, te· 
tuklerl polıtıka)ı gayet i)i gandasını )aııtı ımı sanma. lla-

1 
det daha dalkarnk göriinelim, llul(ı i Kö)men * 4 _Sadece din \e imana kar- suna sistemle te\cih edilen bır zatların, tilrlu «marifetler. in telirtmektedır. Dikkatle O· ır. Onlar böyle hir ııropngandıı·ı fakat ı:;mdi D. P. yi baltalama· * Ahmet Kocabıqkoglıınun şı gUdlılen tasallutlardan mıin· neşriyat kampanyasını tek veya U.zerınde duracak değıliı. Bunlar 

ununca bu yazılarda o:meyd:ın ya istihkak keslıetmccliler... y:ı ba lamanın zamanı gelmi - Komiinizmle 1'\lu<'adclc Ceıniyc.ti telgrafı faıl birkaç ~hislumanın kafa ka· on şahıs üzerindeki incinme hak malumdur. Burada incelenmesi 0ku.\anıı bır edanın da me\cut .... :Uilli irnılcnin ısrarla üzerin tır. cM!iminkr,, in f.krindcn D. eski genci sekreterinin tC'lgrafı j Tec ~ürl gcçmi~ ol un der, faya vererek yaptıkları bir şahsl kı ve o hakkın kanunsuz olarak gereken nokta, Necıp Fazıl'a 
Oldu u gorUlu) or. de durılııı;u mC'ntılara kn met P. nin bizi tuttul\tı inancını ar- Ha) atınıza kasıt suretiyle ken acı! ~ifalarla hıirmetlerımi su. hareket. meydana getirdiği aksulfımel i· ) ukarıda ıktıbasen ne rettığimi.ı 

Bunlarda eUlzi korumazs:ın, \l'remeıli!C'r. U01gunn1, nıurte- tık silmeye kn)ı•lmalı),z ki, on- dını go terC'n a)rı mili hare- narım 5 _ Gittikçe kuvvetlenen bu çln mantıksız oluyor ve mevzıl be~anatı \crdıren saıklerdir. 
bak karı marn'• denılmek iten- el. \'atan satan, kökü dı :ırd:ı, ka l:ırı d:ı ııduşm:ın• telakki etsin krtin rnkubııforagını ıe mi bir · llalıkc ir lUillchekili dôrt ihtirnalın en :ı:a)ıfı olarak telAkkl edilmiyor. Nccıp Fazılın bugun irtica 
dığı a~ kArdır. Başb:ıkan l\lcn- un •1·şı fanna<:onluğ:ı dol un- \•e SC'lecek scçimlC'rde reyini ~al makama 'crdı ım dı~ek~edc bll· Ahmet Kocabıyıkoğlu memlekette me\cut gızli bır şe· Üzerimize do~ru c>alıri uma· şcbckesı dahılındekı durumu çok 
ıleres haklkl bır \'atan \er ol· mJıl I:ır. 1 ak:ıt 1sl m Demokrat nız '" ):ılnız bizim kuracn ımız 1 dırmışti~ı. Daha \erımlı çarpı· * beke 'e teşk!Uıtın mukaddesat cılar \eklinde koptirtillen bu do- na ıkle mı tır. O kendısini ve 
du u ı;ıbi, a)'nı zam nd:ı son rartisini tarihe gömmek için p. rthc ' \a gôstercceğimiz a· !arımız ıçi~ 5c 1 şıfalar \e uzun iımlr nıillehekili Osman adına tcrtıbı. landırıcı, bu kalpazan. bu sahte- ıBu)ul. Do u ccmı)etini bu 
derece zeki bir zattır. nu ço- her Şl'\İ )aptılar. lilletin hn - d .. ıara \ersin'» omurlcr dılerım. Kapanlnin telgrafı G<irülti3or ki asla altıncı ihtl· klır, bu istismarcı küfür )Obaz-

1 
ın ba)Tal:tarı sanırken. irtica 

cukça polıtlkanın ıçyUzUnu he- asi)etine 1erre knılar ehemmi· İrtica şebC'krsini kendilerine Komıi~izmlc lucadele Cemi· Şahsınıza \aki enı t~cn,Uzil male imUn bırakılmıyan bu lığı da nedir? Açık sö~lesinlcr, tc kı!Atını ıdare edenler onu 
llıen srzecC' ındcn, bimıt mlırtC' )et H'rmrdiler. r~v toplaı:nak gafleti içinde dcs- )etı e _ki ~e~~~ ~~~~eteri teessurle haber aldım. Acil ~ı- beş maddenin içinde yegAne ha- biz Iıkre değil, l\Iilslümanlığa ikınci derecede bir ftlet haline 
c 

1
cr dahı ıiph edemezler. Fa- Kf.'ııdini hir ılaireı fa ldeılr ~ii t,klc)en b"zı iktidar partl"i l\Jıılısın Nez.ı 1 

• ı mcz fal:ır dılerım. tıra gelebilecek olan UçilncU 'e düşmanız desinler, sıkı mı? On- okmağı mtina ip gormiışlerdır. 
kat bugün artık a ıl maksatları. ren genç kiirrıc Tiirk c:orıığu mC'nsııplnrı bile, korkunç haki· l\J" • S"I'-I 1* n·ırı· . . O man Kapanı dôrcluncü madde. yani bu fci, ıar irin hürriyet MtislUmanlık· Büyük Doğua nun arkasından ıı k 1 .. . ane\ ı ı .. ı anma ıı;ının * · k dd t !ık' is ~ İ e ımse'e yaranın k, hatta ne m:ınzanı hııılur ir;tr • Uıını an kııtı lıu~un artık farketmı<jlcr- L d d g len tel~rafı ya oz mu a csa ına \' ı s • tan başka her şeyin hürriye •. mm Demokrat p:ırtisınin, 

0 
da 

dt Demokrat Partıden himaye l\nlmalL'>lll. Y:ılnıı: tııık irin dir sanıyoruz Komürıistlcrin, B ~~d~:i a~fineeH Sılahlanma Fe\ll Uoztcııcnin telgrafı temli taarnız \"e tasalluttan mOn dir. 22 milyon Milslıimanın diya- fe hcdılınce onun arkasından 
lorıncktır. nu oyalıı)ıcı dalka· çnlı~malısın ... Son iimiıli bu \3· din ı:ıerd~si altında. biitün Orta Biri~ 'ındeki ·bUtun dostlarınız l\lalaty:ıda ~ah mızın hedef ol- fail 3 • 4 ~ltislüman sırf kendi rında bu ta\lr ne yürekler ncı· ba ka derneklerin kurulduğunu 
~1:ıkluk siyasetini dc\am ettirme 1 tanın sC'nsin. N't• o, ııı• hu ... J\:rıı Ş:ırkt~ gtitı:ıe~·e çalıştıkları 5ey- ce aretinızc , e önderli •inizc du u menhus ve korkunç lıfıdi· başıbo5 insiyakile yaptı. Yahut sıdır. Bu zavallı kiitlcde ş"bcke .ırdUk. Necip Fazıl belki bida
cırınin yegıinC' scb"bi, bo)le ha 1 clıni buna göre ~rtistlr. Yıırına t:ml sıy:ısetı lıızdc de tatbike ~el miitc~ekkirclirlcr. Bir tın eV\el sc:>ı bu in radyodan dl'l'in te· da, bunu .. doğru~~n. doğruya marifetile :ıdam öldürmek ve Jette işe yaramıştı, fakat, seci-
t~ket C'tmekte şımdılık fa)da 1 hazırlan. Ve lıuna 15)ık olnı:ı}n lrrC'nlcrln maskesi artık dUs- şifa bulmanız için dua etmekte- e surle halırr aldım. En samimi Halk Partısı kcndı~ın~. bu genç- muzır fikirleri imha etmek ka· )C i herke ı;c malum olan bu 

:·~~rduklcrinclendır. çalış .. naşka çıkar 3olu kalma· mü'5tiir. . sa lık \e afı~et temennılcrimle lere de belırtmeksitln baş~a biliyetl olsa idi, bu sefıl liDn· adamdan ancak bir dereceye ka-
: ·····••••••••• ••• ••• •• • •• •••••••• ••••••••••• ••••••••••••• ••• •• ·~ Atatiirk'ün hC'ykellcri 'kırılır- yız. \\ nson \\'. Jaejcr bırhkte &c m.!: olsun dC'r, hUr· telkin kanallarUe yaptırdı. Bır tajcılardan hiç biri bu ta\ rı ta- dar btıfııdc cdebılırdi. Te~kı!At : D : kC'n, nTkanio ler belirirken, «Bil * rnetlerimi sun rım. k~ç münfa~l şahsın bu işi ke~- kınamazdı. Bunlar telaştadır. Zi oyleslne kurulmah}dı ki, bir : p Ha k vı·c a : ~iik Do uıı '<-'cm ali ~a\ınlar ze Tlirk Ocaklarının telgrafı Orılu lllillehekili dı ke~dılcrıne yapmış olması. ıh ra en kanuni, beşeri ve hakiki ~andan oBıiyiik Do U• irtıca ce-
! • • ' ! h"r"ni açarken, henliz bircokh- nu un toplanan Tıirk oc.ık· l'eni Boztepe timalı her ne kadar bed~aht ıfa- manada bizim idealimiz tahıı.k· rc~anını tek ba~ına temsil eder 
! • rımız tarafından bütiinliyle far ları merkez hC') etimiz menfur * de. edecek dere.cede gorulilrse ktık ederse hep·inin kokte)lın· gorunürken. bir )andan onun i CSerdE'ngrçt! l\lecmuasının Ekim -Ka ım 1!J52 s:ı) ı ında) : k dılme~en malum 1\Io kof ayn- tcca\ tizden dolayı duydukları İstaıılml ınillehekili Nazlı de, b~ zamana kadar mukadde· den ) atak çarşafına kadar ken· gerıslnde ayni 'aztfe)i daha da 
: lllillet dnan lllendercsl SC\ \Or; neden? ~ninlmizi baskı- : nu, M lat)adn atılan beş kur· te urü bıldırir \e acıl şıfal:ır Tlabarın telgrafı satçı kutle \e gençlıkle son dere dilerini topyekun istiltı edecek umullu olarak ~erine getırecek 
: daıı kurt~rdık. dedlı;indl'n. «Sagcılarla solcular, bir arada lıar- : şun sa ve inde korkunç bir vu- dıler. Çok mutC'e ır oldum. Geçmiş- ce ~akın~an teması olan ben, b~l bir cehennem kfıbusu altında ) a saflar hazırlanmalı) dı. Ve nite-
i lıı4n edilemez, 011 memleket sJscılarılan hiç bir zaman 1.:ırar : zuhla herkes tarafından anlıı~ıl Umumi katip Dr. Fethi Enlrn lcr olsun. Pek yakında tamamen dığ~~ ~u~ç ''~ ru:b~ıtıletl~e ç~- şıyacakiarını tasarlamaktadır- km o)le oldu . .:Bli}uk Doğuo 
: ~, 0rıneınl~lr11 dedlsinden. aZorla ııolis 'e Janı~arına kun eti) I~ : mıştır. * ıad { iıfn t etmenizi saygılarla r~ oy .0 ır eşe use as a 1 • lar. neden sonra kapatıldığı zaman, 
' nkıı• l d k t b" "d" l ıınıı t" \ ııı e<'nnırzo deılı • ..- b T · k ı·· ı· ı ı L • candan dılnrim. tımal Hremem. B.ı.ınlar arasın· ·· "' • F--·• da artık tcşkı'J•t • "P o maı • rmo ra ır ı re ı •• s h • • Tiirk milleti artık Ul anmı~. n.ı rıs ur •lr ı ıı n onı.ra- ... da bana \'e ·Bu~ uk Doğu• ya 0) ledir, çünkü bizde hırsız- ne ıp ~ . • . . .. 
: ~nden. Bu ' e buna benzer §imıli) e kaılar lıiç lıir de\ Jet ~d~- i inkıHlpçı gençlik; muc:ıdelcsinı dan ı:elC'n telı;rafı Tlabar merbut olmıyanlar zaten kendi lık, bizde aleni fuhuş, bizde iç· na~arı~da \ azı.fesını 1:o~us: 
: ının ııgzından bii) le so1ler d•tHnaılıgınılan 'dol?} ı b~ l'ıluslu- : , rttırmıs ve zanneıllyonız, hükıi Tce urlcrımizi bildirir, afiye. * köşelerine çekilmiş m!lnzevi in· timai zina, bizde dalavere, ihtl· bıtırmış, p~ ası çık?1ış, ıkı~cı 
: ~an halk lUendcres'I se~i)or. l\Jııfrlt C. il. l. itler ı~.ır ltarnf.a, : met mnkanlzması ilerideki uçu- tinızi dıleriz. Koma millchekill Zi)acl sanlar olduğu için, alfıkasız; Bii- kar, dalkavukl~k. ri;>a bulama- d.creccdc bır fılct halıne gelmış· 
: il ltanba n bulun Anaılolu lıu fıkl.rde... l\IC'ndereı; mıı~ ~. gu : j rumu nihayet sezmiı:, gerC'ken Kıbrıs Türk Ilirliği ı;tıuzzi anın lclgr:ıfı j iık Doğuva mensup insani r İ· maktadırlar. Bınaenalcyh, blitUn 1 tı. . 
• Ul!erln C'n drrln ) erlerinde Sl'!'ıilzre alkıslanıyor. l\Itı lııın:ın • tedhı'rlcı·ı almnva .. :ı(l:ımışlır * BU~ Uk C'Çmiş olsun. Şahsınız "e, bbvle bir hareketin davamızı bu tilrlü. Y_ahud.i sermayesi ve DJn yukarıdakı rez,Hine b_cya· 
i bir Türk çoruğıı, bir Annılolıı :-•• •••• • • • • ·••••••••••••••••••••• ' L' • A. I'. Ajaıısıııın telgrafı kadar memleket kUitUr hayatı· ~·ahim' surette sarsacağını bıldik kozmopolıt ıanesıle meydana ge. nah \eren Necıp Faz.ıl hak.k~~ 
: çbocuğu olarak , c hu kiitlclrrc : Tez şifa bulm kta olmanız bi- nın u radı •ı menfur teca\·üzU !erinden bu işe uzaktırlar. Baş- lip bir asrı dolduran inkllfip. 1 da şu ıkı tahm ~ı . urlıtt'bılırız: 
: itap eden, onlardan her h:ırt.1: zi çok c\lndırdi. Samimi sem· bUtUn \arlı ımla tel'in d rlm. bakanın Kayseride •irtıca yok- !arının bu kadar <'"kekçe b r fı· ı. Yn şımdıkı halde başlıca 
: liızlercc mektup alan, bu su· : 1) nazı okul- rıılanınız ·Yaşa Jıe P tllcrimlzle. Zi)ad Ebüul3a tur• dediği bir hengAmenin he· kirle projel.tör altına alınma· maksatları ortalığı her usule baş 
: reue geniş ha lk kullrlerinln ka: ıuemlcre • h:ı•lıklı )azınıızılaıı ılol:ıyı biz.im D. r. )e girdi j. l'red Zusy ''e A'!isociated Prcss , *.. men arkac;ında ve Başvekiiln Ma ısından otomobil fenerlerinin al. vurarak bulandırmak \"e um-
! ~aatıerini oğrcnmek hnkimını : mizi zaıınetıııl«lcr. iliz 1Ja~tangıçta millete \erdiğimiz sözü tu- Memurları 1 r :ıt GUçl ınıın telgrafı . Iatyada bulunduğu blr tında bu tında kosan tarla fareleri kadar duklan çukuntU)e hazırlamak 
: Ulan bir insan olarak bunu : tu~ oruz. Hiç bir parti) le, hiç bir güna alış \"erlsimiz )Ok... * . . , G çm ş ol un dıyerck ac.n :ı· pşi ) apmanın tek mAnası, sadece perişandırlar. olan cbc

1

ke ileri gel~nleri, Ne-
:, liillu•orum, 'azı•orum. :. i lhıssrll Dorrl \etElşınıfn Parls ten ı tifa. ıadr dıler d\ğc mem!C'ketf hızmei· onu tekzip etmek, müskül mev- Onun irı"ndı'r k"ı biz 'Ialatya cıp Fazıl. ın. bo).lc bır beyan.at ' • • Ta ilk sa.nla1111111 lanbcri sunu sıi' leılik dıınluk.. rinde bu- "' •• ö Uşl d 
, • • • ge en e gra ı n e u ra ı ınız men ur su · kide bırakmak el uzattığı l\ltis· htıd' . . ld ğu k dar Pire 'erme mı mu na ıp g rm er ır. ~ l'a!nız şunu itiraf edelim ki.: lunılu umıız ı;ıknı:ız ıı:ırti \e partiler meselesi de •il. Zihnl)et Geç"!iş ol un. En ~amimi his- lı::a tı dd tir takbıh ederım. lıimanlardan ~yırmak, Muslil· ıe~~!~n~~kaoğı ~·ak'ası~ın \'eya il. Yahut ta ••<'cip Faz.ıl, al· 
! tınan zaman 6llJJhe)c cluştü- i meselesi. iman ıııesele<;I, alılJk meselcslılir. Yeni zihnl)ct, )e- lerım_ızı bıldırırız: Kurt.uldu u~ Hürmeti r . manlardan f tıfadeyi ondan de· Bediliha esrarhanesinin de faili ma a tı ra~tı ını duyduğumuı 
: b~ınuı de OlU}Or, acaba,,. Aca-! ni kadro) r, )eni kafıılar i li)onız. Yeni ııartilcr, p:ılırtılar nuı: ı~ın sr\ınC ıı;ıncle}ız. l)ı Sc)lı:m Jlfı llct~ek!li vir almak \e hndısini irtica olabiliriz. deh raporunu alabilmek ıçın, 
: 11 ···Acaba ... Ştıplıeden bır tur : de il. C'll r temennı eder, flcıl slfalar He at Guçlu muhafızı di)e ı:o tererek ma- F k f t hk k d 

1 
delırmış oldu unu ıspata çalıs-

' kurt ı A b len • dıleriz * U a ·a a ·ı at sonun a net· 
1 

h 
' d u amı)oruz. ca a · • Ta W!l8 de çıkan 5 inci sa_lımı da •Neler neler )apm:ı- · nussell \e Rııth I>opr ka.~ınd~n ctme~e k.adar düş n~~ ceyi ihtimamla deşcceğinden şup makta, .lıu sebep e eze~an et-
: eres si) aset mi )apı,or? llıı· ! clılar• serle\ halı b ı ınııkaleınizdc ~Ö}le ıli)oı duk: • \rtık i • lllC'rinos mliC'~ r i müdüriinün muş haın .. bır tertıbe varır ki, he etmek istemediğımlz htiku· mcktc?ır. . . 
: luk Do u nirln kapatıldı? Ser- : . i ıt 1 k 1 1 c 11 ı• b d d d * tel rafı bunu da ., • 5 11.ıaıat"alı gen." nıetı'mızın Yalman Be"·e buket Bu ıhtımaııe.rı.n han~ısl do~ru d " 1) cc çıı;ınnı an ~ı mı 111 unu)or. . . . u er c erıııan \ti 1 El 1 • • t 

1 
r J " , o 

: nı:eçti a l<cri mahkeme)<-' Hı: l\lnnııfaurı 1·ec:ı·"uıznünüı.ızıunrttigr11ne ıha 1\Irnfur 'e m le ıf hadi rye \e toy adam d0cğ.ıl, an.cak bır faslı bı.ttı .. ten sonra bu ı"cın 'ı" olursa ol un, 1cın mfınıdar ta.ra· ' tı ı.ı • olmaktan cok uzııktır. 7.lıa kcndbi bizzat lıallolunması lizım .. , " y .. ., 

: 

11

1~ Çorum - Ankara kon- : çok f.i ı'ıl ı wrıU bıldirlr, fıcil partı. zeka.sı dU5uncbılır. , u'zu'nu· bUtUn deh•etı'le orta''" fı bu be) a.natın D .. P. temayullü • Cre ı i k i d I • "elr.n bir tlcrtlir. nu lıuhr:ın ve hiısranları diğer partiler dalıi ()nr aldım Tehlı'kevı· .,tl.,tn1ıc ol f l d l i l b l d • ., J" 

• 1 "r nden hal ın' c anını an,. "' ' · J " " ., • ş. a ar ı er ın. Boy e. ır hareket~ asın a ~~- koyacağından f.imitvarız. Elbet ola~ak b~lı~cn bır gazetede ncş-! ı'alkın iıııanmdaıı koıınn dilek· i önlh cmb cceklrrclır. l\fc il' siyasi partiler nıesc•lrsi olmaktan ımnız beni çok SC\İlldırdi. Bir !\lerinos nıue e~esl iUliılürıi yet hı sı \'e sa mi mı olması ık· le millet huzurunda konucacıık· redılmC' ıdır. 
: er nasıl iırt bas edildi... l\la- : çıkmıştır. Jlii} uı, fctlm:ıi bir ıslalıatn, kiikten bir ıleğisikliğl' an e\ ve! iyıle~menlzi dıicr, en ne at ,\ rılıoı tıza eden bu cnı;lere. Halk Par !ar ve bilhassa kendilerini hedef Demokrat Partiye yaranmak 
: ıı~ın k" k ı ı • ihti)acınııı \'ar.• ılcmi~Uk. Gene a~ ni !;eyi ııyııf.'ıı tekrar rıll- samimi hi lrrimi takdim cderım. * tisi tcklıf edemez ve onları ken· tutan komployu A ıkLr kılacak· m kc i altında, memleketteki ' LI ı, ,lC'mo rns \lır, mac enı : ,., 

1 
ıı·· ·· T .. " 

l h • bu idare halk iılare iclir. O: yoru1~ İçinde bıılunıluğumuz ıığır, ınııgliik mesele' i ne paı ti- ,,eıııa usnu aray Ccıat Atlk'ln trlgrafı diçine mensup baska ze\'at . ta- !ardır. Allah Kur'anında ·ben parti münasebetlerini içinden 
: f aldl', bu i kkler baştakilerin i lcr, ne patırdıl:ır, ne nutuklar, ne nıitin,ı:ler lıallcdcbilccektlr. * Sa)ın u tadım, muc lf hlı· rafında.n sanki hı 1 ve samımı sana yetmez mi) im• dediğınc çıkılmaz bır ke mC'keşe dilşfir-
l lltrine U\ımn u ma ın, oııl:ır: ll:ı)ır .. Onun için biz hiç bir partiye girmedik. Glrme)iz, gir- Kalıil"c n. F.lçlmizin telgrafı dı cnıı lıı1crı çok uzdJ Acil sı· olan bu )ola B~)Uk Doğu adı· gdre. bize ~e her şeye yeter 

0
• mck i tiycnlerin, sfüde hizmete 

: llıilJetin 1 tC' ini \erine getir- : mi) ece iz. SJ) ın Yalmanın mır~~~ falar dıler, eli r nl 'len opcriz. na teş\ ~k. edebılır. Onlar da, bu lan Alla hın yolunda bulunanlara çalı tıkları parti~e de rn büyük 
: ~'~le ırıukclll'flirİl'r. Halkın Is·~ Hiz lınnn adanılan. fikir :ıclaınlam,z. Bütün 1ıartilerin kaldı ı menfur suikastı • Dun) :ı amı "onu Celal Atik hareketı ıle hakıki 1 IAm dava· bu iş netice itibarile zaferimize fenalığı e t klcrı muhakkaktır. 
: Il ı nedir, kolu bir 5ey ıni? • rın trc lirle ô1lrendım. A· * sını ne kadar ıstıraba u rattık· bir mukaddeme telfıkki etmele· Fakat ihtimal asıl maksatla-
' • u~tünıledir bizim da~nmız. Hu, !\ilah • millet- \atan ıla,asıılır. cıl ş fıılar temcnnılerhle lllanisa Pasa ko\ilnılrn ş. A. Iarmdan haber ız oldııkt~n son· rini isterim. Sadece kanun kop rının :ı:ııtcn bu olduğunu dtisün-
: ıı lfaJk bir ıirıi kcııazelıklerln ! Kim ılhnm11.a )anaçır.sa. 'le teklere hiı onu Se\crlz. J\im d.ı- hlirmetıerimin kabulilnü rıca Srnln tel rafı ra buy!~ bir gaflet~ bılmedcn rUsUnden önüne geı;ilmez akın· memC'k ve Demokrat partinin 
! bl'Unc gcçilnırslnl, in:ındıgı, ! vamızdan maklasır. bizi kiıslckll'rsc ona SÖ\r.ı iz. ederim. Gcrı cıu unc li lıır zıhni) ctın d~~mcğı ha)dı haydı kabul ede- cılarımıza yol vereceğimiz gfin. gaf! t'ne §a mamak ta elden 
: lııallandı ı nnıkaddc kitalıının: nu)duk, anladık, sonluk ki, Adnnn lendercs (samimi, llıılüsi Fuat Tugay tera\iı ıne m ruz kaldı ınızdan bılırler. !er yakındır. e'mh·or . 
! 1 k.tep lrrde olmtulm:ısını is- ! ga}ri samimi onu \ilah bilir). Cumlııırl)ct tarihinde göriıl- )(. dol n du rlu rn ıler.n ter ır. \'akanın ölümle bitmeyişi, top · 
: 1 ıııı$. lemıırlara her \esile i·: mC'nıi bir hın i)t>tle ka~ımı1.a rıktı. l'ılason ril':ılinin H' l\J:ıson Yunan 11. Elçlllgi n.ısın Ataşesi· ıerımi, zatı a ilan IC'rJnc iblag lu bir şebeke halınde yapıldığı- T A 
ı a' \rrllf.'n umların kııldınlm:ı-: matbuatının bııtiin lıaskı ına ra •men •l>inimizi baskıdan kur- ııiıı klgıafı cd r, hlırrı~C't \C' demokrasi u . nın derhal meydana çıkı5ı. kur· 
' llıı ı · • Acil ıfaları hakkında Yunan b :>'. l b'I 'ldU k k ' stemiş i lahi adalr.tin te· • tanlık, 'J'urkhc lıir i l:ım dc\lrticlir. hliimi•etin biitiin ie:ıp- rtındakı nnlr C'le!e~ nlzin daha aı;a arı 1 e gıı rece mı yas 'ı tPtrf•i ı · 1 : • ba ın enci murlurlil•'Lİ ile AU· ı .... d ı IA Cem' ti 'm L· , n l•temiq ... nuw:ııla ( a- • . 1 ı· s· 1 ı· k i . 1. 1 " \ crimlı olac:ı ıııa s:ırsılnı"'' ı'ma. a ,. c ayanı s .. m ıye ı . • •ı ı ııı " • t • Jarın ı ) C'rine "l'iire<·r ız• < "' '· ~ ız ıana ( n·cce · ıı ı l n get r- na a3'ansı mUrH!nlniin samimi te- .... 1 b' rek ıkar lm"sı \'ak'a 
'' LI rııcılikn çınlak l\ııılııı eş-.• A ııııııın hırlı rll ı ııı ıı :ırzrdcr, a·cı'I za 1 ır " ı; 1 " • • •ı ti •· tli mi? Sen su"zc ıle •il ise lı:ık!. nıııını kardc.,im: nu selii\at nn'l n' k b 1 bu~ manızı · il 
: .... . nlo önüne gerilmesini iste-: me 1 crı 1 n ıı /Ur •ıfalar k•l'rnni cdrrim. ııın romantik bır şek de \e en 
•, ":ıı .. •• "'Clinıwk kaılıır lıolay ı!rgil ki? C. JI. r. ııin de, iU. I'. ııin ılc ric:ı edrr ve bunlara ilaveten bl' tik b ıl a lar {' r'nd 1·cıe ~ ., Do tuııuı ıtıınisa J'Jı;a ıy • ı ,. r ıze ı e ~ · 
: 1\ d : ha.,ıııda lıuluıı:ın din iıkr :ulamı irtlc:ıı açıkça miislümanlığı benim tarafımdan d:ı •gcçmi~ kö)tmdcn Serlf \il Sen nM bu (ı;i doğrudan doğru;-a 
: > a ınlann dairl'lerden )'ıı\nş ! oksam:ıkla, ımi liiınanl:ır:ı )UZ \t'rnıckle Hh:ım ediyorlar.. olsun• temenni inin kabul bu· * Halk Partisinin yaptırdığı ka· 
: ıa' aş tasfiye ini i tcmlş. llcp: Siz zannt•ılcr misiniz ki \dnnn lllenclerc'i ):tlnız başınadır, yurulmasını niyaz eylcrım. naatine vardırır. 
: 1 )er inde. hrp i haklı istC'k·: T. Naunı ler inden Tunçbilcgin telgrafı Hıidl enin adece MüslUmanlı· • er • lırr i teıli ini )nııacak ılurunııladır. l>unvnnın bir h:ılini dıısii- * 11 n \e c bin kur I:ırla sen 
: ,ı;·· llunlanıı irtkıı i!C' ne: un • ğı \ e rn lOmanlık şansını tah· 
: a~kaı;ı ' ar. Kadınlann iş Iı:ı- ! niin. 'Bu hal icinde Tıırkh C'llln halini ılu~unıin, 1'ürkl C'nin hali Amerikan Easın Atasesinln \ Ucudund n, E>ni sn enlC'r )iıre- rip etmekten b ka bir mtınası 
: b ından çekılmeı;i hıı usuıııl:ı: içinde D. Partinin lı:ılinl ılusuniiıı, I>. Partinin hali irinıle Ad- telgrafı ind n ~ar 1 ndı 1'rn U üldıin. olmıvan \e yıne il lk Partisinin 
! tuıun dun~ anın birçok ) erle·: n:ın lt>nıleres'in lıalini ılu~iiııuıı. Ya canım k:mlc~im: ı:u 5 llafınıza elen hadiseye çok n h pi oıdun, niha' et C'n \ U· tertıbi ile y:ıpıldı ı şüphesiz O· 

: ~ilde ktn'\~tli eer('\anlar \af.! \akit namaz kılınak, teııbih rl'lm1ck. lı:ı~a bir bere gec;:iri\'er- tN' süf ettim. Acil şifalar dıle· ruldun. F t m mlr rt u run- lan Tıcanılcr m nevrasından hıç 
: d 

11 
fikri ağır b:ı lı alimler mu-: mek 1 adar kolny 1. de il ki... Onun kin sbdcıı muslunıan kar- rim. •fa 11 1 t I m ' ın. Yarın )O· bir farkı \Oktur. Derin bir esef 

i h '1 Faa edi or. l>un) anın medc· : ıle'jlcrim sizden Allah a"'kın:ı, l'r} anıbn n~kına "Unu rica Thomas Flanagan lun
1 

açıkf· dk e~miş ol un. Acın1a ve elem iÇindcyim ki bu vazıye-
: ~ llıillrtıeriniıı bir çogumla,: cdi)oruın: llfı\3m11J tutan adamları al da ols bir knıeığındnn * 0 ız r a dr 'e metın Ya· ti herkesten evvel takdir etmesi 
: .a ahıu:ınrlC'rde )emin mukad-: dl tutsa, uluorta, urada burada kiitıiknıi)eliın; dedikodu )a ıı- Eski Polon)a 11• Elı;isinin man. !hım gelen emniyet umum mu 
• "'s " I ' • telgrafı Tüct>:ırifan fer inli clu'rU bır aJ'ansn resmen be"anat ı 3' "lapların ıizeriııe )apıl ı·: mıyalııu. llndi llleıııleres ı:itıi. '\'cıine kim ı:telccck? Sonınm " 
: or. : ı"ze kim". \'~, r ını aıl.ımınız". Ihı kimin ekmrğlne 'nıı siırl'r? Tchlike)i atlatmanız bizi çok Rııhml Tunçbilek ta bulunarak, harlisenın Bil) ı.ik 
: lH : " " se\indırdi. En s:ımimi dostluk * Dot,ucularla alfıkası olduğunu 
: lııı Zdr. bıı)ll.' bir teklif yapı-! Hen ne )azmı~ıın ki, bana t:ırizlrr<le hulııııı ı)orsıınıız'! iste hı !erimizi bılcliririz. Kiilahyadan H. Sıla ın tel rafı oyluyor da, hiç olmazsa ihtimal 

Malatya suikastmm zeminini hazırlayan 
neşriyattan örnekler veriyoruz 

Cumarteci gUnkll sayımızda, •Bil\ tik noğu • nun neşriya
tından· bazı örnekler vererek, \'atandııı;ları nasıl zehirledikle
rini. 'e B9şyazarımız Ahmet Emin Yalmafı aleyhine n:ısıl 
tahrik ettıklrrini belirtmiı:tik. 

Bugün de gene BUyuk Doğu"dan 'erdi imiz birkaç örnek
le bu tahriklerin ne kadar ağır oldu unu gostercceğiz. 

·Bil)iık Do.,u • nun 9 teinmuı: 195!! tarihli sayısında, Gc
lengül'lc iki Amnrikan askerinin A. P. ajansı tarafından gön
derilen resmi altında şunlar yazılıdır: 

:, ı.tıı:lıa 1kıl ;ıınetler kopın or, is. :. mecmuanı, iste ~aıım: lUenıh·n•s'in islanıiyct lclıiııılr SÖ) ledisi l\Iiehel Sokolmekc Size acil lıfiyetler, mtirtecile· !eri içinde zapteılerek susma 
1 ~ u ı~ t diniz! : iti ıın lıutün h:ı nıa, kiiğıt : sözlrrl naklcılerek .ı:nsa hr. :!llenıle ı·r.s• drcliııı. Hu söılcr.i siiy- * re .. ne . muvafık bulmuyor. Kaldı ki, iş-

: ı/Ynrıarı, Ankaranın lıeslcme-: kdiğin irin a n. lHzden oldııkça. sa oldukça ~aşa! •Arkadaş- • Adanaılıın it.'\ uregirin telgrafı Hasan Sıl ay te re•men ve alenen sb~llı\'O· U ıı kadan da ancak Türk kı11ığını <:) lcmsil ettiğini san-

.f te size \'atan satıcılarının kıı :1 \e gayesini belirtmek 
hususunda milyonlar sarfctsek bulamırncağımız bir H-sikayı 
<Şecaat arı:rderken merdi Kı!lti sirkatin sö\ler) kabilinden 
kan:ı taraf Jienrli kendisine t akdim edi)or. İngilizce (Bayan 
Türki)el ismini :ı lan, muazzez Tti rk ha)rağına \ e ma5um 
Türk kızlığına 17.;ıfe e<liJC'n hu a\·rat ııaznn kahramanına Ame
.rikıırla tatbik eıtikleri muamel<') i ha) ret \e deh~e.tle seyre

l 

',' L:ı de dııhı"l, mulııılif, nıu\nfık ••• hl ,, l kt zarar · t" U •radı •ınız feci teca\u .. hfidı * rum. Faillerin BU.vük o0ın. Cc· ılıkları "ahsa fotoğraf \'e halk kan: ıcında resmen \C alcıırn q~ ıar hu m ilet ç b ı- zanı:ın sc>6cı ı · :ın sormC'mış ır. i o .. 
: ,,~ 1 bir al!mlan b:ısı.\orlar fer: d d.,,. · · e i dolayısı) le ba ın mensubu zmlt Ya\Uz Ga7.etC' .ı yaz.ı mıyetine dahil oldu,.una daır yaptıldarıdır. • ~., t Sagl:ı sol bir aracl:ı harman edılemcz e ı6ın ıçın yasa. D:ıi· " 
! trtı ı : nJnJjpJar <'ldC'n gidi)or! :. arkada~larımın tce urlerlnı ıle- ailesinin tclı<rnfı emnıyet umum müdlirunün soy. Ya fotoğraf umının hHsas olduğu 3erlerde ne olmuş-• ma sağ kal ın. Sağ ola 111. • F k' 
: "ll a \ ar .. Jla}di Çoruma: Ço: ' Saf, sagcılık, solculu~un, komıinlstliğin tam ııksi, bize, mu- tır, flcıl şifalar temenni ederız. ı ·ır ''-' hurriyeti mllcadcle- kdıği yalandır. Yakalanan on tur??? Biz de resmen \C alenen taahhüt edi)oruz ki Turk kı-
: l~g~lııJar siz hö' l~iniz. siz !iOY : ' kaıldes:ıtçılara, dinılarlara, milli etı::llere \erilen isimılir. l\len- Giint'y Hulgcsl Gazrteciler mi in mllkfıfatı mukabelesi sayı- ı be~ failden ~alnız solda sıfır rol :zına edilC'n bu iftiran:n intikamını na ıl alacağımızı pek yakın-
: ltııtniz? Çek 1ıab:ım C:<'k! Onl:ır: l r l k remheti b:ı kanı l:ın \e ah ınıza te\Clh edılen lıi üç kişi Buyük Doğu Cemlyc- da gorcceksiniz!'!• 
: Q• Uklarıa, gazetelerle halk ,fc: deres sa~cılıgın alr)hlne <le kanun çıkara ım ı ı)en ere nrşı, ı\)dın ·ncınıl Ytireglr her kur un biz me ll'k mensup. j tine dahildir. 
' ~nııı • T. n. l\Jillct l\lcrlislnılc sa' cephe i tutmuş 'e ) uknrıılakl sii- * !arının h f d' ı 1 "a 

1 : bıı 1 
u tura ılursıınlar_ niz, : · er r ın ayn anca ,, - Fakat bu hali farz, bun arın 

: ; 11 l atanın öz cocuklan ~eter : :ı:ü su) lrmistir. Jtu sozlr.ri SÖ) lediği, bizi tuttuı;u için )a<ıa de- Ba ın Tı·knis3 enleri Sendikası· ralamış mrnfur bir kurşundur. hrr bıri Büyuk Doğu Cemiyc-
: lu~k: \"eter ... divoruz. ı:u l'ılıis: dik: Geber mi dl)creklik )ani .• ilam sofulugu idraksizliği bı- mn telgrafı 1:ycs u ıimuz b ıtundür \C bU~ilk tinde mukayyet olsaydı da bu 
: lııı an Turk milleti kendi se- : rak:ılını. ı\klımızı b:ıc;ımıza toıılayalım. l\laruz kaldı •ınız mel'un ve tur. Fıkre fi lrle muk bC'iC'~I işi kendi kt'ndilerlne yapmış ol· 
: ~; tte zaman dm'lıraeak? Ken· ! Şu satırları azan ılin knrrleı:hıizin D. P. ile zerre .kadar menfur teca' u.zU, Dasın Tcknis- milletimize ' memleketimize salardı, müteselsil kcialetlı bır 
: ta1ı~11ıanunı ne 

0

zaman kur:ı- : :ıtakası lOktur. Biz mu:ı\)en hir ndamın ,·rya muayyen lıir ~enleri, elem \e teessurle karşı- mal edinceye kadar, tehdidi tel. banka sencdı gibi hundan Dıiyuk 
: '"tıj"· Sec;:rnlerin fikri başk:1. ! yıaıtiııln ııara ile dalkanıkluğıınu )ııpan beslemelerden değl- !arken, geçmiş olsun der, acı! i~, blu,!llıi şeref saymnkla izin.de- Ooğu cemiyeti \'e nza~ı mı mes'ul ay:ıklarını hirhirine dolandım·or. 
•, "•1ı ":ıılrrı"nk"ı 1ııı ka . ı•u Iıal •. . 1 . k' şıfnlar dıleriz. ~ız. Acil ~ifalar temcnnisıylc olmak lazım gelirdi? Azası mil·, ıı~san .,"u" nu~ -..·ak l ~•.nıaktad ır.• "~ ' liz. HPsleıınıefıc de, dcsteklcnınl.'ğe ı•, ılıt yacım11. ) o · 

1 
• 

1 
' •· ,, " 

Gene • Buyük Doğu• nun 19 ağustos 1952 tarihli sayısın
daki Necip Fazıl KısakUrek imzalı baş\azı şoylc bitmektedir: 

.... Göriilüyor ki bu lanetli rlhnhct 'e nıh hAleti iiT.e
rlnc ilahi intikam )ıldırımlan artık yağmağa ba~lı~or l'e ilk 
tf\relli olarak Rahman, bu adamların ~tıuruııu karartıyor ,.e 

~ ' ·~ ah h ıı \ akte kaılar siirerr.k : ht:ın lıul llasın Teknisyen erı saygı arımız. yanlara vararı C. ll. P. den her ···a • Hiç bir kul:ı kulluk etme) iz. Yalnız ı\llaha kul ol:ınlar:ı · l"k y r: t ı ·1 • 11 •,' h hi! n:ıc: ha ka. kmrıık b:ış •• Scııı ı ·ası avuz .aze es yazı ııı csı hangi bir ıert mef'u ilkten ya-
~ f " kul, \ll:ılı ''olunda ·' ıirii• enlere •·ol oluruz. 1'\IC'ndı•rcs'i bugiiıı * d " alıı'bl k ı b u büt · c H p :, ltı'tı·· şle Halk P nrtlsl hunun ••• " ,, " " n ıııa • nnız s a anşa, ug n un . . . 

l k t biraz tııtu~orsak da~anmı benimsediği içindir .• niz kalender Atılılln Potuoğlu'ııuıı telgrafı İhsan \'nzm:ın me!"ul mü olmak icap eder. 
: 

1
hl'tt 

1 

ı lılı. bret almıılısınız : insanlanz. Assari ".ırtlar lrlnde bir işkr.mbe çoriıasıyle gün- GC'çirdi iniz müessif kazad:ın * Bô.} le bir tahrik, bu memleket 
l ~•ııı · \'icdanlarıl:ın haskıları i dola~ı tee sürlerımi bildirir, licıl Akın Gaıclrsl sahibinin te bu bi"are vatnndnca ins:ın ve : Q~ 1

1~dık ılhl'n lll cntleres ııer: !erce, a)larca çıılış:ıbiliriı. J ,. ~ : t• "··· l\JllJ"t en·eı Allah son-: içki ~ıilnıe)lz., israf bilmc,iz, Jmmnr bilnıC')iz. Dcnişane sifalar dilerim. Derin s:ıygıl:ı- tel"'rııfı cemivet mefhumuna karsı ne 
' se ıın l s b k • bir hn~at sıiıii•orul ... IUııkellcf sofralar, miıkellef makamlar rımla. Vazife başında u 'ramıs oldu- büyük bir cinayet lcrasıdır. Şu 
: lor • < ayanı)or. ana a 

1
·: ~ • D p b k Hkill ğunuz menfur sııika d bizi çok anda kimse taraiından himaye e-

: le~~tGoı;ter kendini... Hu mem : isteme) iz. Saılece lstcdiğimiı bir ~ey \'ar: nize mü<'adcle hiir- • Eski ı::::ı~ n~i~ı:ı~e~ili mOlee ir f.'tmiştir. Acil şifalar dilmi}en bu mefhumların / h· 
i >ıı~t te denıokra 1 ~a \ardır, ~a : rh etini \ersinler. Ub.I rrbe t bırnkıı:ınlnr. istedrnimlz hu.. Abidin l'otuoğlu dıler, kurı;unun hiç bir zaman met Emin Bey kadar da mı bir 
: ~lir •• Bunun ikisi ortası ola- : J)oğnı sö)IC' eni <lokuz kö den kornrlannı~. Ko\sunlar. Ko- * fıkri aitetm )ece ınc daır ka· eli yoktur. 
i IJ>o~~ız \olduğun~ kaniiz. ~ek· : ,·ulmağa razı ız. Fakat dol!nıluktan aynlmağa asla! .. lliç bir İstanbul mlllet\'eklli s. F. naatimizi bir defa daha izhar Yukarıda isaret ettiğim gibi, 
~aı · uzıımuzu kara çı ar- i. yerin 3cminlisi. kolesl, kulu de iliz. Kerecinin telgrafı ederiz. işin en hazın tarafı, kendısine 
~ (~@rden Kaum 1052 u aındanı u:radığınız müessif teca\ÜZ- Ca\it Yamaç Türk matbuatı ismini Vt'ren mat· . ....._•••••••••••• .......... ·-------------------·------

.. 

Görüyorsunuz ki, her yazı hem tahrik, hem de tehdidi ih
tiva ediyor. Sanıkların da itiraf ettikleri gibi, bu yazılar, men
fur l\talatya suikasdının hnzırlanmasında esas saiklerden biri 
olmuştur. 

A~ağıda \ereceğimiz örnek de, irtica hnr,.kctinin, dini si
yasete alet ctmrğe çalışmanın 'e Türl"ivcde müesses nizamı 
değiştirmek teşC'bbOsıınun nasıl gclı tfrllmeğe uğraıııldığının 
açık bir misalini teşkil etmt'ktedlr. 

•Bıiyiik Doğu mm 27 temmuz 1952 tarihli sayısında 

·Sizinle Başba~a· sutununda Gazıantepte Abdillbaki Özslmitçt 
\'e kırk arkadasına verilen ce\'aptan: 

(De\ mı Sa: 7 Siı: 7 de) 
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[İKTİSAT VE PİYASA] 
Adana bölgesinde r 8 0 R SA 

basladı ., pamuk_ mubayaasına İSTASBUL DORSASI1''1S 
1 Anlık 1932 Pazartesi 

6terl n 

Acılıı Kapanı,s 

7~5 50 765.50 
100 Do!u 250.60 260.60 

Doktor ÇİPltUT Cıld, Sat. Züh- iPOTEK lllUKABİLi BÜYÜK 
revl mütehassısı. Beyoğlu Posta PARA Y.\ ihtiyacımız \'ardır. 
Sokak, Tel: 43353. Taksim Bozkurt Em!Ak Telefon 

BERK ENSTiTÜSÜ - Rontgen 83532 

tetkık ve filmleri çekilir. Fatih, -----------
Tel: 23915. llALiÇTE DE!'\IZ KENARI 

Ankara 1 (D.H.A.) - \'erilen malfımala nazaran Ticaret \e 
Ekonomi Bakanlığı Adana bölgesinde müşkıH vaziyette kalan 
pamuk müstahsilinin mallarını dünya piyasalarındaki fiatlara 
göre mubayaa etmcğe başlamıştır. Bu alım işlerinin Ege pı~a· 
sasma da teşmil edileceği anla~ılmakladır. Devlette müstahsıl· 
den alınan pamuklar dış piyasalara saWmağa gayret edilecek· 
tır. Bu mümkün olmadığı takdirde pamuklar hukümetın mil· 
bayaa fıatlarından daha ucuza olsa bile Sümerbank ve yerli 
dokuma fabrıkalarına \'erilecektir. 

100 Franıu Franırı O.SO 0.80 
100 L!nt 4'.SO U.80 
100 İaT!çre Frınrı Cl,.03 U.03 

100 norln '8.6S.,O '13.58.,0 

' Hastanın evinde portatıf rontgen 
le fılmlcri çckılır. Günunde \e· 
riliı'. BERK ENSTİTÜSÜ. 

3500 metre fabrika arsası. Boz
kurt Emlak Telefon: 83532. 

EMLAKÇİ Osl\IAN SÜSLÜ -
Her nevi emlak alım ve satımı 
Telefon: 299i4 

Maamaiıh alAkadarların verdiği malumata nazaran buglinler· 
de Kore hAdısclcrinde yeni gelişmelere intizar edilmek !Al.im· 
dır. Bu durum dün~a piyasalarında pamuk fiaUarının yüksel· 
mesınc sc'Dcp olabilir. Bu takdirde pamuklanmıza kola) lıkla 
muşteri bulmak mümkün olacaktır. 

Gıda maddeleri 
Tüzüğü yürürlüğe 

Girdi 

Sümerbank 
Sipariş kabulüne 
Başladı 

Dünden itibaren gıda madde· Sümcrbank alım satını mUes-
Jerl tüzpğU mercyete glrmi5 bu· scscsi 9j3 satışları için §İmdi· 
lunmaktadır. den bağlanWar yapmağa başla. 
Tüzüğün ne ı;ekıldc tatbik mıştır. İlk olarak } iln ipliği mu· 

edileceği henuz bilinmediği ci· kavelcleri tamamlanmaktadır. 
betle bir tereddüt havası mil· • Bunu takiben yünlil ''e pamuk· 
~ede edilmektedir. lu için bağlantılar yapılacaktır. 

Ancak piyasada tilzUk şartla· Bu sene mukavele şartları gc. 
rına uymıyan bir hayli mal ol· çen yı1a nısbetle daha seyyal 
duğu bclirtilmcktedır. bir hale konulduğu cihetle, tlk. 

A}TJca bclcdiyenın 16 mlira- carın Silmcrbank mallarına kar· 
kıbı ile tilzilğun icap ettirdiği şı ilgisinin arttığı mu53hede edil. 
kontrollerin ~apılmasına imkln mektedir. 
olmadığı ileri surulmcktedir. Bu arada :> ünlil kumaş için 

İlgılılel'in sö)lediklerine na- yapılan bağlanWar bir milyon· 
%aran, tilzuk §Brtlarının büyük dan başlayıp iki milyona kadar 
bir titizlikle tatbıki saglanmıya. yapıldığı halde bu yıl 300 bin 
cak olursa mağşuş gıda madde- liradan başl yıp 700 bin lira· 
si imali eskisi gibi devam ede· da sona erecektir. 
ccktir. Anadoludaki bUyük toptancı
l'iRİl\ Ç FÜTl.r\Rl DÜŞÜYOR lnr vasıtasız olarak Sümcrbank· 
Pırinç fıatlarının duşmcye baş- tan alış veriş yapmak istemek· 

ladığı görulmcktedir. İlgililer, tedirler. 
fıatların düşmesini bu yıl çel· P.AlllUK 1PLİGi PİATLARI 
tık ekımınin fazla olacağını talı- DÜŞl\IEYE BAtiJ.ADI 
mın eden tüccarın elindeki stok· Pamuk ipliği fiatlarında ufak 
ları piyasaya arzetmeslnde bul· bir düşüş görülmektedir. 4~ ki. 
maktadırlar. !oluk paketlerde 2 lira kadar te-

İki ay evveline nazaran fiat. nezzul \'ardır. 20 numara iplik· 
larda 30 -40 kuruş düşüş \•ardır. ter 30 liradan muamele gör· 
Dersanı 'e \1olina 105 • 110 mektedir. 

kuruştan, Maraş, Beypaıar1 \C İNGiı,izum 
Tosya 90 - 100 kuruştan, kırık TİFTİK ALll'OR 
pirinç ise 40 • 50 kunı~n mu· 
amele gormcktcdir. 
İNGİLİZLER BUGDAY 
AI,MAK is ril'OR 

ingıltcrcdcn bazı firmalar 
memleketimizden bu~day almak 
mere taleplerde bulunmuşlar· 
dır. 

Tonuna 110 dolar fiat veren 
İngilizlerin memleketimizden kül 
liyetli miktarda ilhallt yapacak· 
lar1 tahmin olunmaktadır. 

İTHAi. Jj TELERİNDE 
DEGiŞİKLİK 

Ekonomi \C Ticaret Bakanlı· 
ğından bıldinldığıne ı;ore, bir 
sayılı listeye Kalkopirit \'e gra· 
mofon plağı kalıbı hurdası, iki 
sayılı listeye Kalko pirit ve gra. 
fit ilave edilmiştir. 

A)Tıca üç sayılı listeden ise 
özürlü fındık çıkarılmış bulun· 
maktadır. 

GÜMRÜKTEKİ DEflİLE! 
ÇÜRÜYECEK 

Bir müs)dettır durgun bir va· 
ziyet arzeden tıftık piyasası son 
günlerde canlanmağa ba~lamış 
bulunmaktadır. 

Bilhassa lngiliz fırmaları pi· 
yasamızdan kullı~ etli miktarda 
tırtık almaktadırlar. Anormal 
tiftikler 440 • 430 kuru§tan mu
amele görmektedir. 
SÜNGER İllRACATI 

.Memleketimizden }'ransaya 
sünger ihraç edilmektedir. İlgi
lilerin belirttiklcı·ine göre Al· 
manya da piyasamızdan sünı:cr 
almıık istemektedir. Sünger stok 
lan olduk~a hafülemiş durum
dadır. 

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

Petel' Tumbnll anıt 
i\Iarc.hanls 

8. Lortus Street 
Sydney/ .A\'USTURYA 

Co. 

100 ntlclb fraıırı .5 GO S 60 
lQO Dr&hmJ 1 .6711 1 .87CI 

100 Cekoalonlr nr. l5.SO 5.ı;o 

100 1neo ıtur. S4.t2.SO su:ı.so 

ESHAM VE TAHViLAT 
~~ 7 FAİZLİ TAH\'İLLER 

Sıvaı - Erınnım I 
S nı - Enunım 2·7 
ııın Deuılı7olu I 
llli2 D~ml'?J'Olu lI 
llr:ıt ll ılafaa 111 

~~.~s 

:?:? ~5 
:!4.:?S 
:s.:o 
2"65 

lI :ı lluılafaa I ::s.ııs 

ll 11 M dafaa II 25.10 
lllllt llıldafaa ııı ::s.ııs 

:ı.ına lI dafaa IV ::4.20 
Zıraaı Bankası I :ı::.so 

1052 Ziraat B. II 11160 

% 6 rAizLt TAH\'İLLER 
1951 D. l"oln \"l 
Kallmıııa I 
Kalkınma II 
Xall.:ınııa 111 
1048 lahTlJ lI 

113.SO 
n:ı.so 

118.SO 
113.SO 
113.80 

10'8 bt.krazı I 113.60 
111411 TahT 1 112.80 

% 5 FAİZJ.i TAll\'İLT.ER 
Erzınl :a.oo 
lkramlrtll 19ZS ::,.':"5 
İkram :reli :M. ltı.dafıı 24.25 
1krantl7ell gn D.Yoln lV 112 r.o 
İkrımlr•ll ou 11 Yolu V 113 SO 
ııısı Tabvıli 109 SO 
1952 z. B. 111 103.AO 
ıos2 z raaı B. ıv 103.l:O 

~~4,5 FAİZI.f TAm'iLLER 
104 50 

BANKı\ IIİSSELERİ 

1 
Mer!.:u Ban.le 2'3 00 
1e Bankası N. 85.00 
Yaııı Kredi D. 13.15 
T. 'Ilcaret B. ~·o 

Aralan ('ımenı.o 35 00 
Snk D ~rıııenlerl :ıs •o 
Omıanlı B. ':'il 00 
Garanti Bank. l 1 ı; 00 
Obl.zu1oıı Aııd 140 00 

~ 60 h ne Anıl. 54 50 

PARIS BORSASI 
ALTIN FİATI 

( ı) X lo altın 498.000 F& 
(6) Dolar 4 ' 'FI:.. 

SERBEST PİYASADA 
DÖ\'İZLI-.;P. 

C:•ezıın London 
S t?' ıı dek• f 
D !ar tfet.:ı t 
Dolar deki t 
no•ar ::.. Y. 

1"20 1230 
1100 11"0 
4~8 4 o 

1ni~H t'r. 1 :ı ı \O 
BORSA HARİCİ ALTIN 

FİATf,AIU 
Cıımhuri:ret ) o 
l?tııt 4 - .o 
n•aat Elini 4 40 
JUmlt 41 40 
Vahit atı 40 
Aziz 3'1 20 
Guldt:ı Rolluda 
1nrn~ ı ruı 
t n :llıı V J.:to?'7a 
~apolron 

B. llo?M 

5: 00 
::;ı so ı;ı.60 

4000 40:?5 
'1.10 u.:o 

İn er• Frınzı 41 :O 41.CO 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 
Dt%USA& [;9 3 .594 
lfekılko 600 605 
l'ltandart 593 :103 
Ya:ı (1000 mm.)' 693 ı!ln 

ALTIS BEŞİBİRLİKLER 
Cnııllnırb'et 

ne:at 
108.00 :oo.oo 
::63.00 :l65.00 
1110.00 aıs.oo 

~90.00 ~o::.oo 

~d D.cl 
liaıııit 

Aıtı 

Vahit 
2ecoo 2eııoo 

25400 26500 
D. n. A. .AJaıııı 

İlgililer gUmrtiklcrc gelmiş 
bulunan ithal malı )aş derile· 
rin türüm eye :> uı; tuttuğunu be· 
lirtmektedirlcr. 

Ekonomi \ e Ticaret Bakanlı· 
i;ının gümrüklerden çekilmesi 
itin bu maddelere sUratlc mil· 
Hade vermesi istenmektedir. 

Zırat makine \'C Alet itha!At-
çıları ile temasa geçmek istiyor- - .... ---------

Pi~asadaki darlık sona erecek 
hem de fiaUar ucuzlayacaktır. 

MANİFATURA PİYA ASI 
HAR,\ RETLİ 

Şehrimizde manıfatura plya· 
ı;ası hararetli bır dyrum anct· 
mektedır. Kı~ mcvsıminde bu· 
lunduğumuzdan bılhassa Anado
lu)a ı;ulAki \e Şa~ak fazla mik· 
tarda sc\kedılmektedır. !\:aba 
kumaşlar 7.5 • 7.75 liradan, pal. 
toluk kuma lar i e 25 • 28 lira· 
dan satılmaktadır. 

ZiMPı.\R\ TOZU 
IDRAÇ 1-:Dİl,ECEK 

Japon)a \'e Mcksikaya kUçuk 
partiler halınde zımpara tozu 
ıhraç edılmek üzere hazırlıklara 
baslanmı~ bulunmaktadır. 

Bu partıler nıimunc olarak 
ı:önderılecek, beğenıldiği tak· 
dirde esas ihracata ba~lanacak
tır. 

-0-
TARVİL 1 İATL:\Rl 

Kambi)o borsasında muame· 
le gören talıv Herin kapanış fı· 
atları aşağıda gosterilmiştir: 

Yüzde 4.5 faizli 949 istikrazı L 
104.50 liradan; 

Yüzde 5 faııli 933 Ergani ik· 
ramıyclı 24 !ıradan, 038 ikranıi· 
~eli 24.75 lıradan, 11\1. ik. I. 
24.26 lıradan, 041 D.D.Y. lkra· 
miydi lV 112.50 liradan, !l51 is· 
tıkrazı 109.50 liradan, 

Yüzde 6 Iniılı 941 D.D.Y. vı. 
l 13.80 liradan, Kalkınma I . 
113.80 lıradan, il. 113.80 lira· 
dan, ııı. 113.30 lıradan, 949 fs. 
tıkrazı I. 112 80 liradan, 

Yilzde 7. 941 D.D.Y. 1. 2425 
lıradan, II. 25 20 liradan. III. 
24.65 lıradan. l\I.M. l. 24.35 li. 
radan, JJ. 25 10 !ıradan, IIJ. 25.35 
lıradan. JV. 24 20 !ıradan mua
aıcle g6rmüstlır. 

!ar. 
• idncy Setıon et Co. 
r. o. nox 821 
Cario/ l\11 lR 
Pamuklu, ylinlü \'e ipekli er-

kek, kadın ,.e çocuklar için ça. 
ma~ır, spor ceketler, C?rkek 'e 
çocuklar için şoset ithal edebi· 
lecek firmalarla temas etmek 
istiyorlar. 

Ticaret ve ZaJıiı•e Borsası 
l/IZ/952 

SAT ISLAR: 

Bugday Ofısin 
Buğday sert 
Buğday yumusak 
Buliday kızılca 

Dokme Kılosu 28.83 Kuruş 

Buğday yumuşak luks 
Kaplıca 
Fıf Çuvallı 
Fasuhe yumuşak ı;alı 
Fasulye tombul Çuvallı 
Mercimek kırmızı kabuklu 
Susam 
Keten tohumu 
Ha~haş tohumu mavi 
Ayçıçeği tohumu dokmc 

I'ındık iç tombul 
Un 79/81 rand. 
Un 65175 rand. 
Razmol 
Kepek 
I'ırinç kırık 

iskele)e 

Beyaz peynır yağlı tenekesi 
Kasar peynir yağtı Trakya 
Zeytinyağı Eks. Eks. N. T. 
Zeytınyağı Eks. N. T. 
Ze)linya ı 1. )emeklık ~. T. 
Sade) ağ Diyarbakır eri filmi~ 
Sadeyag Urfa 
Sadeyağ Ardahan 
Sadeyağ Siverek 
Yapağı Trakya kırkım 
Tıftik anamal 
Kuzu derisi hava kurusu kasap 
?amuk Aknla 2. ci 
Koyun derisi hava kurusu kasap 
Koyun derisi tuzlu kuru • 
Koyun derisi yas 
Sığır derisi yaş 
'Manda derisi yaş 
Sığır derisi salamura kasap 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

31.25 - 31;87 • 
31.- -Jj.-
31.-
37.25 
17.75 
20.5 
53.-
52.-
39.25 

106.--107.-
59.-
70.-
33.5 
34.5 

• 

196.--200-
2613 - - 4000.- • 
3300,-

17.- -17 !i 
14.5 -15.-
26.- -36.-

2900.- - 3650.- • 
345.- - 380.- • 
227.- - !!35.-
220.-
212.- - 212.- • 
570.- - 610.-
690.- - 700.- • 
575.-- 600.-
650.-
260.-
440.- - 450.-
300.-
200.-
225.-
140.-

• 
360.- - 460.- • 
ıa- - 136.
ll5.- • 
150.- " 

~ -
AKIL - SİNlR llı\STAL.\· 
m alkolikler, Toksıkomanlar, 
felçlıler Duman Tcda\'l Klınığin· 
de yeni usul ve cihazlarla teda· 
vi edilmektedir. Bakırköy İncir
li asfaltı No. 51. Telefon: 16 • 
18'1, Muaycneh:ıne· Fatih, Fe\'· 
zipaşa Cad. 25011. 

Dr. EDİP BEKER - Tahlıl La· 

BOŞ SATILIK BETOSAR)tE 
Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· 
)e~e cherişli. Telefon: 23413. 

boratuarı Fatih, Tramvay Du· ::ıEYll.\N 
rağı :ı-•eyzullah Ef. Sokak No. 6. TED Galata ambarı: 

Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

9 1'IL ÖSCE Adanada doğan 
BAl'ANLAR \ FlilSAT - İngi. Seyhan Ambarı bugün 9 ubc 
liı na)lon kadın çorabı 375 ku. . • . ' 
ru a Mcndılci Simonidc. 30 accntas1 ile memleket naklı. 

• • yat hizmetindedir. 
l\JE:\'DILCl Si:UOXf - Mahmut 
paşa Dllbcrz:ıdc kar .ısı Küçük 
çorapçı Han No. 20. 

DAK TERZl'de ısmarlama elbi· 
se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sille. Tel: 49267. - -
GÖMLEKÇİ DAl\'İŞ'tc ısmarla· 

her 
nevi in5aat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdcçcsme No. 
49 Taksim. 

ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı İmam So-
kak 4. IThIAT :u,\ GAZASISD.\N oto 

sahiplerine müjde mikalı kırıl· 
RENK 1\1 \GAZASI nı unutma- maz oto camlan takılır. Tel: 
yınız. Eğer f!ıi \'e ucuz giyinmek 
isterseniz. 83564. 

IZ:F;,'ıtJ/fA+:iiif'J l 'ERALTI SU araştırmaları ar· 
TAKSiTLE r ARl'OL ~ TAKI· tezıycn kuyu sondaj işleri. Pos. 
ım - Yorgan \erilır. İzzet E· ta Kutusu 3025. 
yüpoğlu, Çar~ıkapı I şıklı Hun 7. - --------

- ORTAK ,\RA:'\IYOR - Eezaha· 
nem 'e mustahzarlarım için ser-

50 pomat \'cya bo)a ka· maycdaı· arıyorum. Telefon: 
rıştıran melnnjor satılıktır. Tc. 62063. 
lefon: 22217 -
llliKAI'ON KONU 1 \ cıhaz. 
lan mlıcs e nızın, bınanııın en 
kıymetli e ~asıdır. Y. Kaldırım 
79. Galata. 

MIPl,b İKATORLERİ 
her zaman ele geçmez. Sıparışle
rınizi evvelden bıldirınlz. Y. Kal· 
dıı ım 70. Galata. 

Boş ye e stırap çekmeyiniz ! 

MUAYYEN 
ZAMANLARDAKi 

SANCILARA KARŞI 

• Ba:;. di::. adale .... inir, 
lumbago \Cromatiz· 
ma agnlarını derhal 
keı-rr. 

Grip 'c I\czh~ ha~
lang1cında hir çok 
fcmılıklara önler. 

KİNİNLİ 

• 
1 

l:ııoı:m••· 
ı..ıı.ı ... 
lıölınlıı .. ı yor"'aa 

DERİ iMALATHANELERINiN 
NAZARI DiKKATiNE 

1 taııbulda Sutlüccdc Karaağaçla ta fı) c halındc bulu· 
nan ŞAHK DERi Şırkctınin frbrıkalanndaki makineler sa· 
tılıktır Bu hu usta izah:ıt almak \ e makinelcı·j görmek is· 
tl)Cnlcrln Gal<.ıtııda, Fcrmcnecılcrdc KOÇ Tıcaret Tiirk A· 
ııorım Şırketi l\ludurlerinden Bay l\luhtercnı Kolay"a ınü· 
raca t ctmclerı ı'an olunur. Tel: 44762 

Emlôk ve Arazi Tellalları Derneği 
Ba~kanlığındon 

2!.l.11 10;,2 de yapılan ccncl klırul toplantısı çoğunluk olma 
dıgından 6.12.l!l5.! cumartesi gunii saa• 11 e hırakılır.1s oldu 
ğundan üyclcrim!zın Bah::c:kap1 Dördüncü Vakıf llandcı Tıcareı 
Odası meclis salonun·la bulunmaları rica olunur. 

Yönetim Kı:ı ulu 
GÜNDElll: 

1 - Ticaret Odasında kayıtlı elan Yöne~l:n Kurulunun 
fası. 

istı 

2 - Tıcaret Odasında kayıtlı olmayan üyelerden ;>önctim ku· 
rul seçimi \eya dernc~in feshi. 

İru.an ayağı delmiy en tepe: Dünyanın en JÜksek noktası Everest 

Everest bu sefer 
zaptedilebilecek mil 

l
~~. ~ 

Son defa 8888 metrenin 8600 metresine çıkmağa mu-
vaffak olan İsviçreliler dünyamn en ·yüksek tepesini 
~--~~!~ için yeniden teşebbüse g~ 
Önümüzdeki me\'simde Hima. 

laya dağına çıkacak heyet· 
!er ~imdiden hazırlıklara baş
lamışlardır. l\Iubtelif memle
kctlerın bu işe teşebbüs ede. 
ceklcri anlaşılıyor. Bunlar ara. " ,,_.,,.. 
sında İs\•içrcde ikinci bir he· 
~et hazırlıklarını tamamlamak 
üzeredir. 

Geçen ilkbaharda diln~ anın 
en :> üksck dağını zaptetmek 
üzere yola çıkan İsviçre heyeti 
seCcri) esi, 1-~\'erest tepesine bir 
kaç yüz metre yakla~ktan 
sonra geriye donmcğe mecbur 
kalmıştı. 8888 metre l Uksck
liğincleki zirveye çıkmak için 
şimdiye kadar yapılan tccrü· 
belcruı en başarılısı diye gös
tcrılen bu teşcbbDs İs\fçre 
dağcılarını ikinci bir teşebbü
se daha teşvık ctmi§tir. Bu
gunlcrdc hazırlıklannı tamam- ~~M 
lamaJ a çalışan hey et ) akında 
«dun~ anın üçuncil kutbuıı adı 

\erllcn da ı fethctmeğe çıka· 
caktır. Duuyanın gurultu patır· 
tı ından uzakta, ebedi sUkiıtun 
dcrınliğindcn ~oklcre doğru 
tırmanan Ilimal.ıyn d:ığının bu 
cfcr ~ ne rahatıni kaçırma~a 
gclcnlerı sınesine çekip çek· 
ııııyccegı maliim degildır. Fa. 

kat insan oğlunun tccessiıs 'c 
merak duyı;uları da bitip tü. 
kencccge bcnzemi~or. J1U CS· 

1 arlı alem; bir glın gelip lçio 
de sakladı ı biıtun sırları al'a· 
ha insanların mütecessis goz· 
!eri önüne serecek mı?, Bunu 
slmdidcn kestirmek mümkun 
değil dır. 

F akat bılıncn bir şey var, 
otuz scnedır insanlar bu 

suk(ıt dıyarının içine girmek 
içın fasılasız mücadele halirı
dcdırler. Hımala)ada dunyanın 
ı-n :1 ük ek tcpesiql zaptctmeğe 
uı.ıı aşı) orlar. Yükseklik ve özel. 
lı lerı hakkında ancak bir kaç 
scncdcnberı bılgı.)c s:ılııp ol
du umuz bu dık yamaçlı ?.ir· 
\ lcrın son zamanlarda 65 met· 

:1 ukseldısını bılenlcr azdır. 

"mcrıkan Opossum • 

KORK MANTO 
satılıktır. , 

l\Iur:ıc:ıal: neyo lu Sutcra-
zi Sokak No. 58 Pedro 

l.mmai'ülmammaa .... 
Neşriyat 

VA RL 1 K 
' art.k 

J,okman Hekim mclmuası 
14~ lnd ~a,n ı cıktı. Tane 1 30 kn· ı 

nı hıan!ınl D .. n ı ::So. ı04 

Dôvet 
İ tanbul l nh crsitesi Talebe 

l llirliğindcn : 
Bırl e ba lı Tıp rakul esi ta· 

• n ba$kan Teltlll kır· 

u Yamaıı ı::ı::eıı mu· 

Son İs' iı;rc he.> etinin çıkt ığı zin c 8600 metredir. 

l . 'd k' ssSS 950 senesinde vukua gelen seğı Everest tepesı ır ı ur 
korkunç ku\'\'ettc tektonik bir ı:netre olarak hesaplantn1.!.ct~ 
zelzele, Evcrcst tepesini 65 Ikincisı 3611, Uçüncüsü ~ 
ıııclre daha lıa\•aya fırlatmış- metredir. \':ıkın zamanlara !;~ 
tır. dar 8000 metrc~i asan tcpcJc

11
• 

Hımalaya mıntakasında bu. den (8078 metre) ancak "· 
lunan 18 tepeden ı;oğunuıı yuk· ııapurna tepesine çıkılabilıııt~ 
sckliği 8000 metreyi aşmakta- tir. Fakat İsviçreli dağcı~.4~~ 
dır. 17 inci yüzyılın ortasııı· bu defaki ba~ansı daha bU) t' 

dan beri bu esrarengiz dc\-lcr olmuştur. Son cEvercstıı e~i1' 
insanlarda merak u)andırması· dıtionu dağın 8600 metr 11 
na rağmen onlara yaklaşmak kısmına kadar çıkmıştır. 13 & 

cesareti gösterılcnıenıişti. On· şimdıye kadar tırmanılan 
l:ırııı cismi \ ar ismi yoktu yüksek irtifadır. . '"rc
Yiıkseklıkleri tahminlere da. Çıkılan yerler geçit vern:ı1' rı 
~anıyordu. Fakat o zamanlar cek kadar dik, ha\'a şar ~t· 
bu tahminler yapılırken bilin· dayanılmıyacak kadar bcrb ıı• 
miyen bir nokta vardı: Işık tır. Zirveye varılamarn8510ı
kırılınası yüzünden hesapların rağmen başarılan iş bUyü1' dİ· 
~aıılıs çıkacağı düşünülmemiş. muştur. Son seferden elde e ~· 
ti. Hatalı ölçüler, zirvelerin ir· len tecrübelere dayanara1' ;t! 
tlfaı hakkında yanlış bilgiler kında harekete geçeceği ha JıC" 
\'Crıyordu. \·erilen ) eni f s\'içre sefe~ ıcııt· 

Bugünkü teknik tekamül bu yetinin cdünyanın üçüncU ct
tcpeleriıı y{ıkseklık ölçüsünü bunun zaptelmek için gil"l~eril
aşa~ı yukarı doğruya yakın bir l!i teşebbüse ehemmiyet ,c 
hesapla tayin ctmeğc muvaf. mcktcdır. -rı;f'I~ 
fak olmuştur. Bunların en yük· Tolun ALP~ 

ÇANAKKAl.1E 
.4B.DES.NE 

ARDlltf l..istesi 

Bir evvelki yekun ............................................ . 
:\tuğla vilayeti Cilk yardım) ............................... .. 
Eski Muharipler Bankası .................................. .. 
M. S. Emekli Şubesi memurları ......................... .. 

Lfra 

l ·o 411 
:> • °" 5.2 

200 
28 
'j6 

Beyoğlu l'. T. T. Memur \C milstahdemlcıi......... 23 
Kağıthane süı.me havuzları................................. 2s 
Saıiment Alapınar ... • ........................................ 2o 
Üsküdar \ergi dairesi memurları .................. /........ 25 
Kfı'l'.ım Taner . ......... .... .... .. .. .. .. . . ...... ... .. .. .. .. . ..... 5Z 
Kocaeli adliye dairesı ....................................... 31 
T. İş Bankası Galata Ş. I\luha ebe senisı ............... 50 
Halil An kay ................................................... 4B 
66. !ılot. İs. -Tb. K. . . .. . ........ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 14s 
Çanakkale Anıt Yardım derneği Bşk................... 2s 
İzmıt BaşmUdUrltiğü ............... ....... .... .. .. . ........... 1s 
İzmit Memleket hastahanesi ................................. 

14
4 

ht. fllilli Eğitim Mildürlüğü................................ 
1

55 f\s. V~teriner o~ulu .......................... ...... ... ....... 
1

54 
şçi Sıgortaları Ist. Su besi .. ............................... J9 

lla'\'a Teknik okulJarı ....................................... ~ 

Yekün .. ................................................. ı51.ııı91 •- ı ·rıııı • metıııe ..anı mu 'nr. • f i :: Arı<· l\lüesscselcrin \'e halkımızın yapacakları yardımları zı t 
!ık 19 ,z g nu aaaı ı 1 de Cata•o.ıun· Eski Muharipler, f c:. Osmanlı. Sümerbank, Tu"rk Ticıırc • 
da ~ d•n alınarak Buaz t umi· " 
inde naınA ı kılı dıktaıı ıonu F:dlr· Yapı Kredi ve Garanti banka ları kabul etmektedir.~ 

~•n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,,.... 

10 UÜ\'ÜK 
YARA t ,\ Z 

ı n 1, ile Nlırır•rııl 

Pi) es 3 perde 
• an: Arhata Chrlsı e 
'lr~n: Re~lha C. V&ri 
ransıı temslllerl cı6d 
ı ne• (;artAmbıdı~ 

• Oumad&ıı baılta 

her ak anı ... ı tacı 21.U le Cnm• 
(talebe) Paıar cıatlne aut tam 15 de 

TELEFON: •0275 

lllUA'.\IMER Kı\R,\CA 

•IAKStll Ba ak~ım 

KO I S l<~ R 
\ e Ö T E S 

Cıııııırleal, Pııaı mali 
~·er 111 da •narel11 21 

~.. Carumba okaaml• 

" t•nz111tlı halk ır•C•ll 

Pa.ıart•I &tıam arı l•mıll 

.. 111 l'trıeaıbtı ıtıaruları ,,. f'tunır 

Telefon: '8 \ S' 

1 

Veni Ses Opereti 
Her akşam ıı:aal 

21 de 
Cıımıırtesı Pn 

t\•G> 

15 de l\letınc 
Carşa mba 15 clt
Tenzıla tıı matıne 

ITJRANPETIJ it \ /. ııl~ 
1• ıJ RC\ o Operet 3 perde ıo sel 

\'aza.ılar Reşid saran· 
Sclönu 

l\lüzık Satı ı,ır 
Tel. 49369 
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• 
ır eare .:. 

E\'\elkl g re Bol:aziçlndc ) eni bir otomobıl facia~ı oldu. Bir 

1 
otomobil Tarab'3aıla, )olun kenarına dizilmls olan baba

arısan be ini dL,irerek denize tıtlU, i~lnıfe bulunanlardan 
ütü kurtuhiu, iki genç Bo azın suları içinde boğulup gitti. 
llu nıucs if hftdlse hr tarafta tecssur uyandırdı, notaı sahil 
>olunda sık ı;ık , ukua gr.Jen bu gibi facialara son vermek itin 
ttasJı t dblr ılınma ı istcni3or. 

Sahil 30Ju d rdır, lıazı noktalama otomobiller brm n 
benıen nhtımın kenarından giılrrler. Belcdbc bu \ ıl et do
lalısı1ıc kaı.ılııra mlinl olmak i!.'in )olun en dar \e tehlikeli 
01dıığu )erlere e.mni}et babalan koyınu~tur. Eu babaların 
010ınobUlcrin denlz.e do nı kayma ına mini olacajı ümit edil-

i ti. Biz, a !arca C\'\el, buna bel b:ığlaınak do •ru olmadı ını, 
511r'atJe ;iden bir arabanın bab:ıl:ın kolaylıkla dc\lrebilcce
ll.ııı, de\innese bile babalJ.r:ı ı;arııınca fırl:ı;t ıp drnlzc at1:ıya
~1i11'ı )azmııtık. Son bldlroe, bu i5drn anla) anların bh.e izah 
ttlikltri diı5üncenln doğnı oldu unu gcistermiş, siır'atle t:lden 
otoınobil hfı b ba} ı birden delirerek denize ııçmustur. 

İılıı dikkati rekcn nokta ı kaıamn Bo aı sahil yolunun 
lllıbtten genls bir '<'rinde \'UkUa gelml~ olmasıllır. nu, kaza
l~rııa darlıktan ba5ka Amillerin rol o~nadı ını gristerh·or. 
Aınıııerın ba~ında f zla sür'at gelir. Boğaz sıhil ~olu asfalt
tır. Asfalt "'Ollar bilhassa rutubetli ba\3larcla, sür'atle giden 
Ot " ' lnoblUerin patinaj )apmasına sebep olur. Bu sebeple asralt 
Yollarda kı ın, rutubetli havalarda çok dikkatll hareket ct
l:lek, ınua 'l'n bir sür'ati germemek lazımdır. Huna dikkat 

' 11ll'11I te her ıaman kaza ihtimali urdır. 
Biıce yapılacak ~ey sahil )olunda iıamt sür'ati ta)in et

ek, sıkı• bir on trol te is ederek fazla sür'atle gidenleri ağır 
;zıya rırptırmal.iır. Emni)et babalan koymak, sair tedbirler 
11tla.k iyidir; fakat kaz.alann, sık ı;ık katlllaJtığınuı acı ka
>ııııann önüne gerecek ancak sür'atln tahdidi ,.e kontroiüdılr. 

Enis Tahsin Til 

~~~~~~ 

Ahmet 

ı Güney Af rikada f 
Bir siklon büyük 
Tahribat yaptı 

, 

7 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Malatya 
~-..-....- .... -....- -..,,,......._~~ hastanesi Başheki anlahyor 

Askeri memurk:ır muvaz:

zaflcr qibi terfi edecek 

p 

Vali yardımcılarına öde

nek verilmiyecek 

Ark:ıra, 1 (1-Iusuc:i) - Mecli
ın bu ın u rrl c inde vah yar
dım ılıırına da 100 lıra temsil 

rnc ı vrr ime ı hakkımla AgAh 
ro n'ın te lıfı reddcdıldı. 

Gümrük ve Tekelde 
çalışan avukatlar 

B lıkc ır, l <Jhıc:usl) - Şeh
rımızın Hakkıı: 'fUŞ mahallesin
den K ~met S \Cr adında bir 
kadın ı ) ı d1kı kız kardeşıni 

ı lı fuhuş ~.ıptırarak menfaat 
tcmın ederken )Dkalanmıs. sor

m ıtc ıp t \ kıf cdılmış-

rna 1 5 incide) 
•Ralısettiğiniz lukadde atı:ı Geneler Birliğini Cemhetler 

kanununu hkc tetkik ederek kurunuz: cnrll'rinizi ga et 
ustalıklı hir iraıtc ile te bit eiliniz. Ondan ı;onra faafüetleri
nlzıtr, herlürlıi mane\ 1 yardımda bulunmak tıiıim irin bfr \'8· 

z.iferllr. I'akat bu kabil, netire 1, r1 iın1 rmrrrc;lz hlr ta ım 
ıne guliyetlerden ibaret J,alnıağa m:ıhUım birlikler. drrnrkler 
lmrmıığa tr~ebbiis etmek uretı~ le mc rut kın'\ rtini1i r! ~ıl
m:ıldan a, brl.lesenlz, topluJuıı-unpzu 'e hr) rnr ' 'il m11lıafıı1a 
etseniz dr, in~:ıllııh ileride l ıırularak lıiz'm bu uk birliğimize 
katıl onız dah:ı hi olmaz mı tlrr iniz? 

Selam, muh:ıbbet Ye b lılıkl:ır, 

Rltllsten Recrp F:ıtin l'l'lgul'e: izden de ~ ulrnrıdakl <'e-
\llbı okumanızı rira ederiz •• 

Bütün bu yazılanları o uduktan onra, Bil'iuk Do u. nun 
kur:ıra ı BuVllk Birlik in ne ol ca ını \ ne )&pmak iste. 
yeceği.nj t&hmın etmek ıuç olm a ser Ur. 



1 .J 

1953 de birinci 
katılmak için 

bir tasarruf 

,.v.r . ~· M"&" 1 • 

~ .... v1 

ikranıi ye çekilişine 
~)" ı l baş z n a k <ı <1 a r 
hesabı actırınız. 

> 

Gı;ele rimızden tafı.ılat İ!ıteyiniı 1 - • TÜRKiYE t Ş BANKASI 

Akideler 
Bergornot 
·ane 
Tarçın 
Sade 
Sakızlı 
Gtillıi 
Fındıklı 
Fıstıklı 

. ... .. 

ŞEKERCi 

ALİ MUHİDDİN 

§e.kf'ri 
şekeri 
~ekeri 
lokum 
lokum 
lokum 
lokum 
lokum 

HACI BEKİR 
BİR KISIM • IA~IL'LA TIN FİY A Ti: 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
240 
340 

Radem emıesf 
Çocuk için badem ezmesi 
Badem şekeri 
Kestane şekeri 
Kapnaklı lokum 
Hind is tan CC\'İıli lokum 
:\le) va ·ckrrlemc l 
He.)az baklava 
Kırmızı baklava 

Tulumba Tatlısı 300 
R \HÇEKAPI, KAR.\KÖY, REYOÜLlT, KADIKÖY 

Fırma ,.c adrese dıkkal cdılmesi rica olunur. 

340 
400 
360 
360 
3611 
360 
:uo 
400 
340 

Eh an ı:ekcri WO - Akidcslı Elrnn 340 Kr. - Tahin Hch"ası 200 

VATA 

SIGIR ve KOYUN 

ETİNDEN Y .A!PILMIŞ OLAN 
TOKAT ÇOBAN SUCUGU 

Vaktı~le Istanbul Sara) larında ela çok makbule geçıyordu . 
Bugun ıse )epycni SIHHİ USULLERLE buyuk ıtına H etlerin 
.sınırlerı a) ıklandıktan sonra barsıığa değil tcmıı: bezden ~ a· 

pılmıs tulumlara doldurıılmaktadır. 
TOPTAN SATIŞ YERİ· İstanbul Dalıkpazar Ta.çılar ~o. 10. 

Telefon: 2i86:l. 

1 F.n az ~l~~t~ ~lez~ı~~~!ı~~h~yaç vardır. 
Talıplerin lstıklal Cari. 186 .r\o. da GE.N r:L SİGORTA. 

" Bcyoglu Acenteliğine mura.::aatları. 

Marmarada Donanma Su Ustü Top \ 
Ahşlan Hakkmda 

Donanma Komutanhğrndan : 
l - Donanma gemılerınin su üstu top atışları 8 Aralık 1952 

ı lC' 13 Aralık 1952 tarihler: arasında l\larmarada ve a~a· 
~ıda hudutları belırtılen s:ıhada yapılacaktır. 

2 - tışlar glındütleri saat 09.00 ılc 16.30 \ c geceleri 19.00 
ılc 24 00 arasında )apılacaktır . 

3 - Aşağıda belirtilen aıı ve tul dairclel'! ı l e hudutlandırıl· 
nuş bulunan atıı,; sahası at:şlann de\'amı müddetince \'e 
belirli saatler dalıilıncle tehlikeli bulunduğundan deniı 
"~aitinin mezkür sahadan geçmemeleri. (18!l25j 

ATIŞ Sı\HASI : 

A = 40' 48' 00' ı!e 

T = 28" 32' 45 ' ile 
40" 

T . 2s· 
37' 00" + 
03' 00' 4-

r41 pek al6ka g6stermiyordu .. 

Şf di i hepsi b 
o 

na kur yapıyarl r. 
Hakı katı ıtırar etmelıyım 

l"okalon guzellık müslalu:a· 
r&tını kulla nmaga başladı· 
ğım g ündenberi taze. yuoıu· 

şak ve kusursuz bir cildın 
her erkek üzerındc bır.ıktı· 

l ~ ~ ~ı çekicı tesi rın kudretini 
,r hf!r ~ dıı.ha ZlyalJe faı ketml'ğe ba~lıyorum. Daha ilk g ünlPr· 

d r n ıtıbarco muvaffakiyf' t f'lde cdl':<·ekslnlı:. Sabahları yağsız 
·beyaz Tokalon krcminı sürünüz. Görrccksıntz ki ci ldınızdeki 
ufak ldek kusurla~ ve siyah noktacıklar kaybolacaktır, zıra 
beyaz Tokalon kremı en u fak kirleri dahı masetmek ıçın en 
dcrın noktalara kadar n üfuz eder. Gcnışlcmış mesama t sıkla· 
§ır. Aynaya baktığınız zaman kerıdınizde bambaşka bır t en 
bula~ak ve bunun sı hnni 1'"ASC11'A1'l0~ marka Tokalan pUd· 

B U 1 A C A .. AYDA Q 'W Akşamları, yatmadan önce, cıldınıze ve boynunuza pembe ~ 1 
...ıll:!!Cıı::::~&!ilE:;JJ!:Z::::!:::::J•a. ra.sı ıle tamamlamak sızın içın hı r zevk olacaktır 

1 1 
1 ı Tokalon krcmı sürünüz. lçinuekı B IOCEL sayesıno..: uykunuz 

~ esnasında cildin izdeki ölli h ilccyrclnin ycrını t.azrlen alacak 
%AraJtkm~ ı :? 3 ,ı s ı; '7 g ve daha genç ve daha t crav('Ul bır cıld ıl<' ııyanacakı;ınız . Zira 

r 'TA :\BUl ... 12 • 15 Lira Taksitle 1 B l OCEL c:ı ldıniz için c.ssiz hı r gıdauır Muvaffakıye t muhak· 
' ' 

11 
l kaktır. Aksi h alde paranı z ındc edılır 

A N -- -~--· 
"° • -=. -12--- - ii 
... •----· 

•--~--
-•-• -ı.-

•• 

jzi\IfR 

ısmarlama Elbise 
Palto - Pardesü 
Manto - Tayyör 

hazır 

Türk Yüksek Mimarlar Birliği lstanbul 
~ubesi Başkanhğmdan 

Şubemlı :1ıllık toplantm R aralık 1952 cumartesi ek!eriyet 
<ilmadığı takdirde 13 aralık 1952 cumartcsı saat 15 de Beyoğlu rençkot Pardesü l tıklal Cad. Rumtli Ha.H Pa ııjı iı;ındcki (İ.lanbul Tdrk Yiık 
~ C'k l\lımaclar Klübiı) salonunı:!a ) apılacağından iıyclcrimitln 

İhti~açlannızı ('n u~guıı tc rıflerı rıca olunur. 18958) Yonetirn Kurulu 
fi~ at 'e şartlarla G Ü 1'' D E ı : 

Selahaddin KARAKAŞI.1 1 - Kongre gcı;lcı başkan ve iki katıp ~eçimi. 
l\ltiessescsındcn ala bılır i- 2 - 1952 icraat raporunun okunma5ı ,.e ) on etim kw·ulunun 
niz. :i\Iahmudpaşa Kapalı· tcbriyesi. 

çarşı kapısı yanında. 3 - Yeni temenniler. 
No. ıs. 4 - Yonetim kurulu seçimi . 

.. , ............. ~ ı r ---,---------------, 
lSTı\:\RUL nr::u;oiYESt 1 
ŞimiR TlYA1'ROLARl 

Saat :ı de 

ii I>RAlU KISUI 
. \"AIJ İ KIZ 

Yazan: 

Okta~ 

Jean Anoullh 
Türkçe i: 

Akbal-SalAh Bırsel 
Tufoo ı '2167 

Ko:mm i KISl\H 
,\H U D U D U 

Yazan: Jo eph Kesselrlng 
Türkçesi· 

Rcşıhn C. Vafi- \'asfi R. Zobu 
Pa ıar gıınleri 15.30 ela laline 

Cumartesi \ 'C Çar :ımba günleri 
ı t.30 ıla Çot uk 1'i~ :ıtrosu 

Gişeler saat 13 de açılır. 
Pau•tul aklamlın Dram tıamıoda. 

Salı aı.u !arı Ko tdl kııauoda 

tamın rokınr 

E l\I t X Ö N Ü B Ü L 0 :\! Ü 
(Eski Halkevl binasında) 
TEHLİKELİ rfü.mamç 

Yazan: Prıcstley 

Türkccsi: Tunc Yalman 
P('rşembc. Cumnrtcsl, raıar 

giindüz ' e l'azur alıwamı. 

A • an a ye ıı 
• 
ır 

Vatan ilancılık ''e reklAmcılık bakımından çok mlihim bir 
teşcbbüsP girmi:;: bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnü edilml:ı kısa ilan ~eklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde ncşrcdılcn bu ilanlar 

hem çok rağbet görmekte ve hem de ' erenler için çok fay. 
dalı olmı:ktadır. 

Tasnif edilmiş kısa iliınlanmız hcrgün gazetemizin mu:ıy. 

.}en bir yerinde çıkacak; mesleklere. faalıyet sahasına yahut 
ise gorc tasnif edilmis olacaktır. 

.Bu ilanların ~ekli \ 'C ücreti fiÖyledır: 
10 kelimc~e kadar bir ay ıniıcidctle neşredilecek olan 

iliinlıırın aylığı 20 lira. 

Gün a~ırı \'eya 15 gün nesredileccklcrin ay lık ücreti 12.5 
lir:ı. 

Haftada iki gün neşredilcnlerln a:ı lıgı i~e 8 liradır. 
On kelime~ l geçen ilanlarda her fazla kclımc için günde 

20 kurııs alınır. -
imtiyaz sahibi: SİNAN KORl,E 

Ru sayıda 1·aıı işlerini fiilen idare eden mes'ul müdür: 
MELİH TI:?\ER 

ı \ .\ 1 ı\:'\) Gıue l ~rilik \ ' f' latbaacılık T. ı\ , s. - fstanbul 
• \ 'A TA ~ MAT B AA S 1 
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Sıtıf Deposu : 

JAK DEKALO ve ORT. 
lıtınbul • Tıhtlıkıle 

----

• 

YAVRtJVA 
8AKIMLA 

KARŞI OLA'l 
SIHHATLİ 

o· u ıvı 

.. TIR 

ÇA 
Z AY 1 1 

41832 sayılı pasaportumu zayı 
eltım. Yenısini çıkaracağımdan 
eskısinin hükmü yoktur. 

Oman F:TAN , ' 
1 

Satılık 948 Model 1 
Austin kamyonu 

.=·r -:aat ... Telefon: 28576. 

~DOKTOR 

- RİFAT İNSEL 

1 
Mide •e Bağı rsak butalık 
tan. Basunıo ımeıtyatsu 
tedavlsL 
lli1$antası - Rumeli Cat 
StviD ı\parL No ' Tıl : 
K:{433 

' 1 

,------~\ 
İstanbul Belediyesi ~' 

•c l~, 
Umumi meclisçe kabul \ 'u Sağlık \'e Sosyal Yardıın 'tı 11 

}eri Bakanlıklarının tasvibine iktiran eden BelPdiye zabl cd" 
limatnamesinın 132 inci madde. ine aş:ığıdaki fıkra iliı' C 
mı~tir. t6' 

U boratuvar tetkiklerine lüzum hisscltirmiyecek surette Jllr 
lr göriılecek derecede bozuk, ı;..iıiik, kokmuş ve bilnyc ~e1'111115 
lı lyeti itibariyle bckletılmıyc t& hammülu olmıyan Ck0b3tı~· 
et, kavurma, sucuk, p:ıstırma, ~ürü mü& meyva, :;,ebıe. -ııltılıı! 
kurtlanmış ve tefessiıh etmiş peynir,- lokantalarda bO~stcrt'ıı 
evsafı sabit görülen ~·emekl e - bozıılma \ asıflnnnı g bD ıı 
her ne\'i konsen c pbi ı ınad ıl cl er belediye teskiIAtııı.ı 'J'ııb'ır 
Sıhhi Murakabe Şubesi Miıc!ü~ü \e Tubibleri, Beledıyc ·ct~JI 
teri raporuna dayanılarak V.1 t:u muamele ıle ilgili \? ;ir tıJ, 
memur \'e şahıslar onündc satılmıyacak. yenilmiyecek ı1'I r' 
le ifr::ğ veya imha edıllr. tmha raporu: bulunan ycrdeb r rt 
mi tabib <Belediye ' 'C Hilkfımet) bulunmı)an ·~erde ;ıt1ü ~ 
ml tabib <Bcl edil'e \Cya H:ıkümet) rcsml tabıb de 0 teııılıtı 
yerde bilirkişi sırauylc ga.,:n resmi tabib tarafından 

1 olunur> şeklinde bir fıkra llhe edllmlştır c ıS94G 
Alakalılarca bılJ;i edinilmek üzere ilan olunur. 


