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inönii, ''iktidarın sözleri 
iimit vericidir,, dedi 

<<Yeni yılın Türkiye demokrasi Jıayatında 
• 

temennı 

sağlam bir 

ederiz>> gelişme devri olmasını 

Günaltay,iftira yoluııu tutan muhalefet 
diyor töhınet altındadır, 

-BİR-S-EN_E_Lilfl 

YOLCULUK 
T\ZAN: 

Ahmet Emin Y AlMAN 

Başbakanın basın toplantısını müsbet 
karşılayan ve fakat bugüne kadar Hile ve 
esere intizar eden Halk Partisi liderleri, ~Ien
deresin yapıcı beyanatından s;onra artık dile 
gelmiş ve memnunluklarını ac:ıkc:a !'Öylemiş 

buJunmaktadırlar. Bu itibarla, 1953 yılına bii· 
tün milletçe saadcl içinde giriyoruz di:ye
biliriz. 

Ankara, 30 - Basbakan .. .\dnan ırcndcn~
sin son basın topJantısının \'e İzmir Halk 
Partisi kongresindeki konuşmasının siyrısi 

mahfillerde ferahlık yarattığını, en bedbin 
Halk Partililer arasında dahi rnen1nunluk 
uyandırdığını, bu itibarla 1953 yılının p:ırti· 

lerarası münasebetlerde mes'ut bir de\'re teş
kil edeceği ümidini kuvvetlendirdiğini bildir· 

B
ugün 1952 yılını tamamlıyo. mişlim. <Dr\•amı Sa: 11 Sü: 3 de) ı ruı. ,·arın yeni bir sayfa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~ Ba~bakan ,\dnan )lenderes Dışt~Jeri Bakanı Fuat Köprülüyü 

çevireceğiz, (1953) adını tasıya. -- -- karşıJadıktan sonra birlikte rıhtımdan ayrılırlarken 

~~af·!;~ ::: ::.:l~k d::~:~::: Ba 1 kan Savunma bir 1 ig" i 
bize neler getirdi? ili tarafı mı 

kabarık, fena tarafı mı? Neli- f h kk k 1 d 
ccler daha İ)i )'ahut daha fena a a u 'f O un a 
olabilir miyrti? 

insan ~terinde hiç bir zaman 
ideal gayeye ,·arılama:r:, mutlaka 
bir ıaliat pa,.·ı \·ardır. Bizdeki 
payın çok )·üksek olduguna şüp. 
he edilemez. Çünkü siyasi haya. 
tımıı.a :yeni kıymetler girmiştir. 
Bunlar henüz yerle ememiştir, 
an'anclerinl kurmamtşhr. Biıl 
birbirinıizdcn ayırmağı ve takım 
halinde çahşmaların hernevin
den uzak tutmağı ga~e edinen 
t~tibdat idarelerinin geride bı-

Dışişleri Bakanı Köprülü, yakında Belgrada gidecek. Yu
goslavya Dışişleri Bakanı da Ankaraya gelecek. iki mem

leket münasebetleri sıkılaşıyor 

•löııeıı Köpı•ii lii.!' tenıasları 
etı·aflı i%alı at ver•li 

JJiiıı 11ııı·da 

lıakkıııda 

GÜNÜN YAZISI 

Demokrasileri uğraştıran meseleler 

iktidar - Muhalefet mekanizması 
Yazan : Dr. Tarık Z. TUNAYA _j 

Bugün ikinci sayfamızda 

Askeri heyetimiz 
Belgrattan döndü 

GI. Tunaboylu, «Mareşal Tito, memıe: 
ketimizle işbirliği yapmak isteyen 

kıymetli bir şahsıyettir» dedi 

Y ııgoslav ordıısuıııııı ve 
ıııilletiııiıı ordu11ııı%a deriıı .. . 

vardır» ve gııvenı 

Bir müddet ewcl memlekeli-!-

~~:::,~el:i~a;.~f;;'ıa~ad~ke~:.:ı:k 11 .. BAŞBAKAN . 
maksadiyle on ı;:Un kadar evvel 
Yugoslavyaya giden Korgeneral 
Tunaboylu baıkaniığındaki Türk 
askeri heyeti diln sabah ıehri· ı 
ınize dönmüıtiir. 

Heyet başkanı Korgeneral fs. 
mail Hakkı Tunaboylu seyahati 

(Deumı Sa: 11 Sil: 3 de) 

İZMİRDEN 
GELDİ 

A. Menderes, lzmir
deki temaslarından 

c;ok memnun 
Birkaç gündenberi İilllir

de bulunan Başbakan Ad
nan i'.lenderes beraberinde 
Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu ve bazı milletve
killeri olduğu halde dün 
5aat 10 da •Giresun• vapu
ru ile ~ebrimize gelmiştir. 
Başbakan rıhtımda Vali 

ve Belediye Baıkanı doktor 
Gökay, birinci ordu komu
tanı Or~eneral ~urettin Ba
r:ınsel. emniyet müdürü Ah· 
n1et Tekelioğlu, şehir mec
lisi üyeleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından kar
şılanmıştır. 

raktıkları tesirleri bir hamlede . . .. 
temirli)tme~·iz. :\lüsbet bir ga)e Ca1;yazarın112.a l\lılatyıda yauılan suıkaslle ılgılı olarak llaın7a Taş 
içinde nefsimiz.i unutmak ve 0 \e. \'~hap Ateş adlarındaki l~l 1.1~~ EJi~.i~a )·a~alana~ak te\·ldf 
~aye uğruna fedak1.rhk ederek edılmısler le )lalalya eezae\·ıne g~n.~~-rılou~lerdı. Resımde bu 

l adolu lı• " 

1
111"'"':':-::'."";:-=;:="-rt'l:J' . Başbakan burada kendisi-Istanbul 30 - Allantik konse le ~örü,en gazetecilere iz. 

~·inin Pariste yaptığı toplantıla- mirdeki temaslarından çok 

taKnn halinde çalu;mak imkint- iki sanık goruluyor. 

na ka\ u unea)·a kadar l'lbttte 
ıaman ,:::rçeecktir. Soura lı.ar ı · 
nuzda utun nmı11n iktidarı e1in· ı 
de tutarak bunu kendine has ;ul' 
tmtb·az sanan bir muhall'fel 
parli-.i \·ar. iktidarı rlden lıi.arır~ 
tnanın acısını gün geçtikçe rlaha 
faı.}a duyuyor. icra "Ul'\'elİn'Ül 
buna karşı Şİ(ldetli bir miicadel(' 
neticesinde iş başına gelmi'jtir. 

Tartışmalı laiklik 
toplantısı yapıldı 

Partiler arasında tolerans kur- M "il' "I D • • 
mak, milli gayelerin parti ım·- ı ıyetçı er ernegı mensuplarının baltalama-
galarının üstünde kalmasını le- sına rağmen sorulan sorulara etraflı 
min etnıek kolay değildir. 

Bütün bu haller. ka..,ımıza ~ı- cevaplar Verildi 
kan iınkin \C fır:ııatlardan ha\;.. ----------- --, Ti.Irk Devrim Ocakları tarafın. 
lıo.ıyle istifade etnıemite mini ol v ı• b" ld dan tertiplenen ,Laiklik Ha[. 
mu • çahşn1aların1111n umumi a 1 ır yı a tası. konferans '~.e toplantıları· 
\·erimini düşürmiiştür. I nın sonuncusu dun saat 16 da 

Beyazıttaki l\larn1ara Lokalinde 
yapılmıştır. Bundan daha fenası olmaz mıy

dı"! Elbette olurdu. Etrafı
mıza bakacak olursak, halimize 
illkretmeği icap ettirecek man
ıaralar görürüz. Zaten hükmü
müzü, ideal dereceye göre deill, 
uz.un bir mazinin mahsulü olan 
me\'cut hal \'(' şarl1ardan bekle
nebilece" nelicelerr l(iire verir
iek. ho nuthık \"C.- iftihar uyan
dıracak -bir hayli nokta buluruz. 

Yapılan işleri 
Anlattı 

Program mucibince konuşaca G-- s r 8 ğı ev\"eli ilan edilmiş bulunan un e 1 aşar Kutsi Beğdeş 

Herşeyden ev\·el şurası var ki 
,-eni bükümet, cesur tedbirlerle 
harici siyasetimize başarıh bir 
istikamet verınlş, a:ııkeri sahada 
bil\·ük hamleler yap1n1ş, mali ,.e 
ikiısadi sahalarda ntilli: bünye. 
n1izde geniş bir hareket \ "t esaslı 
bir ruh deği~ikliği )·aratmL5tır. 
l'\e yazık ki bu müsbtt icraatını 
hareket noktası yapmak sure
tiyle siyasi hayatta teşebbüsü 
elde' tutamamış, nıuhaliflerinin 
oyununa gelmiş. hata ~s!üne ~a· 
ta i~lemiştir. 19.i2 yılı ıçınde oy-
1e zaınanlar olmuştur ki memle
ketini se\·en Türkler büyiik bir 
endişe ,e üzüntü içinde bulun
muşlar \'e m\isbet icraatına rağ
men, blık.ıimele kaııı huzur ve 
itimat hisleri duyaınamış1ardır. 
Bilhassa nizam ,.e terakki)'i bal
talaın:ık hedefiyle yap ılan neşri 
)·atın \·e sarfedilen .. gayl'etlerin 
bir aralık adeta musanıaha ile 
karşılanması. idrak sahibJ •rürk 
valanse\·erJerine yeis hisleri tel· 
kin etmiştir. 

Almanların bir sözli var: ·B~r 
işin sonu h i otursa her tş 

i)·i demektir ... Fransızlar da .a~
ni görüşle: .iyi biten her,~Y. ıyı.~ 
dir• derler. 19.52 yıh da uzüntu 
,·erici safhaları ha\·İ olmaı;ına 
rağmen, iyi ve mes'ut bir yıl -~ i ,.e ka~ılanmağa ıayıktır. Çun
kü, benenin sonlarına doğru, 
umumı bir i~ ilik ,.e itidal İ'ttİ-

CDe\'ann Sa: 11 Sü 7 de) 

································: • • - . ! Başmuharririmiz ! 

Yılbası münasebeliyle Vali ve 
Beledi)·e Başkanı Doktor Fab
retlin Kerim Gökay aşağıdaki 
mesajı vermiştir: 

"- 1952 )·ıltnı istanbul cok 
canlı hareketlerle kapamaktadır 
İmar bakımından esaslı bazı di· 
lcklerimiz tahakkuk etmiştir. Bu 

(Devamı Sa. 3 Sü. 61 
--o--

Amiral Hughes 
Geldi 

"- <odo'u ..L:•••ll 

Ankara, 30 - Orla • Doğu A
merikan deniz kuı..·vetleri eski ko 
rrut~nı F. N, Jlughes Amerikan 
denıı :yarclım grupu başkanı o 
ı_arak yeni \·azifesine başlamak 
ü~ere bugün öğleden sonra özel 
hır. uçakla Ankaraya gelmiştir 
Amu·aı Hughes yakında Vaşing- \ 

<Devamı Sa: ıı Sil: t de) ----

Ef[1~rL~~;~~'.·~·İİ~a ~
1

:1~~ 1 .~»ı Günseli Başar, Kutsi 
Toplantıyı ocak başkanı kısa 

bir konuşma ile açnıış \'C top· B ... d • ı • ı d 
lantı~~:,.;:,71~;,ıı ı~·~::ı:k 4 s~::ıı eg eş ı e nışan an ı 

-o--

KAHIRE'DE 
BiR KAZA 

1952 Avrupa güzellik kraliçesini ve genç iş 
adamımızı tebrik ederiz 

Dün gece geç vakit haber al., 
dığımıza göre 1952 A\Tupa Gü· 
tcllik Kraliçesi Günseli Başar ve. I 

Kahire, 30 - Türkiyenin Ka- Ti.Jrk Ekspres Ilavacılık ve Tu 
bire büyük elçisi Hulüsi Fuat r;zm T. A. O. nun genç unıum 1 
Tugay'a hava alanına kadar re- ~tüdlirli Kub;i Beğdeş nişanlan· 
fakat etmekte olan polis oton10- nıışlardır. Günseli Başar bilindi 1 

bili tramvayla c;:ırpışmış \'C k:ı- ~i gibi. Güzel Sanatlar Akade-
--::--'-D_e_va_m_ı :..S•_·..:3::.S:..iı..:'._4_d:..e_.>_: ___ _::<D:.e:::':::· a::;m ı Sa; 3, Sil: 3 del 

Prof. Kerim Erim'in 
cenazesi defnedildi 
Merhum için hazin bir tören yapıldı. Mi/il 

Eğitim Bakanı bir konuşmada bulundu 

Churchill 
Amerikaya 
Hareket etti 
Londra 30 - Başbakan Chur

chill btı akşam saat 19.30 ~lı 

trenle Southamptona hareket c· 
decektir. 

Başbakan, Southamptondan 
· Qu.een. ~fary. transatlantik ge
mısıne bınecektir. Gemi, yarın 
sabah saat onda Birleşik: Ame
rikaya hareket edecektir. 

<Delamı Sa: 3, Sil: 3 de) 
--0-

Kurtbek ve 
Yamuf'un 
Mesajları 

A t~ıırra d . I• 

Ankara, 30 - l\Iilli Savunma 
Bakanı Seyfi Kurtbek, yeni yıl 
dolayısıyle Türk ordusuna \'C' 

Kore tugayımıza aşağıdaki me. 
sajları göndermiştir: 

Tiirk ordusuna 
Ordumuz mensupları arkada~ 

!arımın yeni yılını kutlar, kendi 
lerine en ili dileklerimi suna 
rırn. 

ra iştirak etmiş ve dönüşte ital· memnun olduğundan ve 
yaya da uğrıyarak temaslar yap. memleket namına hayırlı 
mı~ bulunan Dısişleri Bakanı neticeler elde edildiğindtn 
Pro!. Fuat Köprülü. beraberin·\ ıue,amı Sa· 3· -. 6 dal 

1 
... u. 

__ ın_e'_'•_m_ı_S_•_:_ı_ı_s_ü:_s_d_e_> ___ G_•_n_er_a_ı_. H._T~u~n~a~b~oı~I~u-~~~~~~~~~~~~ 

Adenauer, Alınanyanın 
birleşmesini istiyor 

«Topraklarımızı bölen gayri tabii hudutlar ortadan kal
kıncaya kadar bu gaye uğrunda çalışacağız» 
J.uudtıfıd Prtı• ,-

'\ Bonn, 30 - Batı Almanya 1 
Başbakanı Dr. Konrad Adena
ucr bu akşam Alman milletine 
hitaben yayınladığı bir yıl sonu 
n1esajında Avrupa ittihadının 
1953 )'llında bir vakıa olacağını 
söylemi~tir, 

76 yaşındaki Alman devlet 
adamı, ezcümle şunları beyan 
etmiştir: 

•- Avrupanın ancak ve yal
ını. Avrupa meselelerini hal için 
en sıkı bir işbirliği içinde calıs
tığı takdirde, yaşıyabileceğini 
biliyoruz. Yeni yıl Alman mille-

(Devam ı Sa: 11 Sii: 6 dal 

Bugiin 12 sayfa 
----Türlü ümitler, üzüntüler, se\:inçler içinde ceçirdiCimiı 

bir yılın umumi man'larası, ardımızda kalmış olmasına rajmen, 
hayli alika çekicidir. Bu bir yılın siyasi, içWmai, iktısadi, 
kültürel hareketlerinin en geniş bilinçosunu :zeugin resimle
riyle beraber bugünkü gazetemizde bulacaksınu. 

. . 
• • 
: Baııo:uıuharririnıiz Ahnıet. ! . ' . 
: Emin Yalman. te<lı\ i \'~ i' ! 
: tirahat i(İD, iki hJfl;,ı nılid : 
! detle İsl ic:rr)'e (ilmiştir. ! 

Kore Tiırk tuga~ ı Komutanlığına 
Kore tugayımıza mensup dr j 

ğerll ve kahraman sub<:.y, askeri l 

l 
memur, a5'tsubay ve erlerin ye 
ni yıllarını se,·gi~·le kullar. en ı 

inci sayfamızda) ( De\·Rmı: Sa. 3; Sü. 5 de) • • "························ ····-·' TEMENNi Cr'm ın taou:u taıeoeıerının eııerı uzerınde (\azısı 11 
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1 GİİNİİN l'AZISl I 
Denıokrasileri uğraştıran meseleler 

iktidar 
mek 

• Muha efet 
• 

nızması 
Hilrriyete ( ' tedbirlerden bi 

muste- B' I k I .1 • k I k • f' d rlSl şu fıkre 
ısit hukuk nı. ır mem e ette ya nız partı erın uru ması a ı e· ıstınat etmekte 

umuıı ı:erçek ld I d k b I . dır. Dev 1 et le~Urmekle va ği ir. Bun arın arasın a i münase et erın mun- temellerini yı-
illeli bulunan taıam kaidelere bafjlanması ltııımdır. kacak bu par-
demokrasinın .J tilere karşı ta· 

varlığı lçın '-----------' Ali\.N: --------- bil bir müdafaa 
mu ha lef et hakkına sahip-
koklu bır ~art Dr. Taı•ık z. Tııııaya tir ve m ,. 
tır. Zira, kı· ., e 1 A İsviç. 

sa bir deyimle demokrasi ik- tur. Muhalefet İngilizler na· re ve Türkiye gibi, bu mahi· 
tidara serbestçe iştirak ve yi. zarında tasfıye edılm,si gerek- yııtteki partilerin kurulmasını 
ne ayni iktidara serbestçe mu· li bir dtisman değildir, bir ra· menedebilir. 
halefeltir (1). Muhalefet ıkli- kiptir o kadar. İktidar ise, se- Diğer bir tedbir de secim 
dardakilerin kanaatlerine uy- çimi kazanmak şartiyle, her sisteminde yapılacak değişikli· 
mamak, iktidardakiler gibi dil· partiye açık bir koltuktur. ğe dayanmaktadır. komllnist 
~Unmemek hakkıdır (2). De· Fakat, f&çi Partisi (J,abour ,partilerine el\'eri§li gelen nls-
mokratik kadro içinde partile- Partyıı nin meydana çıkı~ı ile, bl tem~il usulünıi kaldırmak 
rin çokluğu keyfiyeti (iki ' 'e· İngilterenln siyasi haya ı ve \ e, Fransa da olduğu gibi, ek· 
ya daha fazla parti rejimleri) iktidar - muhalefet munzse- serlyet esasına d<inmek... Bu 
iıahına bu yoldan kavuşabilir. betlerinin anane\'I ve sportif t·kdırde komünist partilerinin 
:Boylece mühim mesele parti- düzeni kökten değişmelere ma- mebus sayısı ve tP•irleri çok 
terin sayısından z.iyade ikti- ruı. kalmıştır. Bu suretle. tak- ualmaktadır. Fransız Komil· 
dar • muhalefet münasebetleri. riben iki buçuk asırlık teamUl- nlst Partisinin geçirdiı!i buh-
nin duıenlenmesidır, bu milna· ler .tersine dônmU•tür•. Zıra ranın sebeplerinin birisi de bu 
sebetin muntazam ve Ahenkle 1 ti Partisi sosyal nizamı, fer· dur. Gcirülüyor ki, bir memle-
düıenlenmesidir ki rejime ren· dl istihsal ve mUlkiyet temel· kette yalnıı partilerin kurul· 
ginl ve hususiyetini verecek- !erini deği~tirmeyi program mus olması kAfi değildir, hun-
. edinmiş, İngiltereye devletçi, lar arasındaki mllna~ebetln 

tır. • • k 'd Yirminci yüıyılın ba61angı- sosyalist bir nlıam vermeği mun azam ·aı elrrr ba~lanma· 
cına kadar, demokratik kadro - seçimlerde kazandığı takdir· sı Ye nihayet dPvl"t mllPs~e-
içinde kurulmuş olan siyasi de. va'detmls ve ikinci dOnya sesinin yaşatılmıı<ı bah i ı; me\"· 
parlıler ara~ında daiml bir an. harbinin bitimini takiben -ya· zuudur. Dcmo'krasiier bu me· 
laşma vardır. Bazı kimselerce pılan seçimler neticesinde lk· sel['nin tözUmU lle vazifelldlr-
bir muvazaa olarak adlandırı- tidara geçerek birçok değiş- ler. (5) 
labilen bu anla~ma demokra- meleri tahakkuk ettirmiştir. --------

HAien iktidarı devralmıs bu. 
lunan l\Iuhafazaktır Parti ise. 
İşçilerin de\'letleştlrdikkri bir 

<ll G. ''edP.l: fanuel ilf>.-
mentairP de drolt f'onstltutlon 
nel (19~9), S. 128 

çok işletme ve mües(eseleri (2) G. Rurdenu: llt:ınuP.1 de 
tekrar hususileştirmcktedır. Bu drolt rıııhlic (1911!), s. 28 
detişmeler, demokratik \"C ka. 

İl Genel Meclisi 
toplant ları bitti 

İl genci mcclısi fevkalade toplantılarını dün tamamlamıştır. 
Dünkü toplantılrada elektrık ve sular idarelerinin hUtı;eleri 

göruşülerPk kabul edilmış ve bu idarelerin murakıp seçımleri 
yapılmıstır. Saat 15 te başlanan celsede ilk olarak otobüs ,.e 
tram\aylarda meccani pasoların tevzıl gdrüşulmUş ve geçen se· 
ne yapılan teuial esaslarına göre bu pasoların bu sene de ve
rılme~i kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra İ.E 1'.T. idaresı murakıp seçimlerine gcçilmit
lir. Yapılan seçımlerde Sami Maktalan ve Necmettin Gtinersel 
murakıplığa getirılmişlerdir. Bu seçimleri müteakip ı;ular ida
resinin bütçesinin görUşiılme•inP başianmı~tır. Bu aradıı üye· 
!erden Ali Rulııt dıvana bir tak rir vererek Fatih şebeke Ami· 
rinın evinde ıdare~e ait iki adam kullanrlıttı nı \ e bu adamla· 
ra idare bütçesinden para ve:ilii~inı bildirmiştir. 

Mecliste bulunan sular idare<ı umum mlirliir'I takrir üıerine 
söz alarak hAdıseye şu anda muttali oldıığunıı ve dPrhal tah
kikat yaptıracağını söylemi~tir. Rilah~re sular idaresine ~eçile
crk mıirakıpların seçimine ~ecılmiştlr. 

Bu seçimler hayli heyecanlı geçmiş, ~fisbah Uraz grııpunun 
de~tekJediği EO\er Kaya ve Saltıhattin Genç yapılan seçıınler 
sonunda mi.lrakıphğı kaı.anmışlardır. Seçimlerden sonra tPkl"lr 
sular idaresi blltçe~inin di~er fasıllarına geçilerek bu bUtcl! de 
kabul edilmi5•ir. 

~~~~~~~~~~~~~-

Gıda maddeleri 
Nizamnamesi 
iyi işlemiyor 

1 Ticaret Odası 
Meclisinin dünkü 
Taplanflsı 

Ticaret odası meslek heyptle
ri, yaptıkları mtiteaddit rnüza· 
kereler neticesinde, gıda mad· 
dP!erl nizamnamesinin tatbika· 
tınrlan mifüıveJiit bazı aksaklık-

ların halli için bir heyetin An· 
karaya gönderılmesini kararlas· 
tırmıtı bulunmaktadır. Heyet, 
Ankarada, alakalılarla goruşe

rek, hAlen imal edilmiş bulunan 
bazı gıda maddeleri için yeni tü· 
zük ahkamının tatbikatının ;:e-
ciktirllmesini; ve nizamname 
tatbikatının mevsimlere ı;örc 
ayarlanmasını istiyccektir. 

Ticaret odası meclisi diln sa
at 15 te Ticaret odası salonun· 
da toplanarak, gündemde bulu. 
nan maddeleri müzakere ve ka
bul etmiştir, 

İlk olarak, geçen toplantıya 
ait zabıt okunmuş, milteakiben 
mezuniyet taleplerı ve 1951 İs
tanbul sergisi bilançosundan 
ödenmesi Uıım gelen 25 bin li· 
ra hakkında bUtçe komisyonu 
mütalAası okunmuş ve kabul 
edilmiştir. 

Gündemin 6 ncı maddesinde 
bulunan ıBeynclmilel ticaret 
odaları İstanbul Milll knmitesl

Yeşilköy lHetf'.oroloJI istas
yonunun tahminlerintı göre 
hııı;ün, ~ehrhrıiı \'e chann
da hal'a umumiyeti~ htthıllıı 
\'P zaman 1aman tok hulullu 
gf';f'rPk; rıiıgiirlar lodn~hın 
orta kunette eserek; deniz
lerimirılPki lodos fırtınası 

orta kunette df'\"am edecek
tir. Hava 11ıraklığında mu
hlm bir ddfülklik olmı)a· 

raktır. 

Dun eebrlmlıde Iınn bu
lutlu ,.e guney hatıdan orta 
kuvntte ruzgfırh g1>çmi~. 

günün hami sıcaklığı 14.7, ' 
asgari 12. t ı;antlgrat olarak 
kaydedilmiştir. -_ __,,.~ 
HAY'' AI\ VE "\'ÜKLERİS 

?\AKLİ 

Banyoda ölü olarak 
1 Bulunan kadın 

Enelki gece, Fethıye ŞPngiı l 
isminrleki bir bar artisti han~o
da ölü olarak bulunmus Ye k.ılb 
sektesinden oirlüğiı anlaşı!mı§tı. 
O gece bir Am,.rikalı ile berıı
brr nlduğu anlaşılan FP.thıyenin 
ce~edi morga kaldırılmıs. savcı 
yardımcısı Mııhmet Ali Güre h!ı. 
dise hakkında tahkikata başla· 
mıştır. 

M.T.T. Birliğinin basın 

top antısı 

lilll Türk Talebe Bırlığı dun 
saat 14 te, Birliğın Çiçekpalas 
lokaiınde bır basın toplantısı 
yapmıştır. 1 

Birlik idare heyeti mensupla-ı 
riyle genel ba~kan Kamran Ev· 
l!yaoğlunun hazır bulunduğu bu 
toplantıda, Ba~kan E\lı~ao.,lu, 
bırliğin kuruluş ve çalışma ga. 
yı>sini etraflı olarak izah etmış, 
Unıver~ite bahçesıne dlkılecek 

Denizyolları i~letmesi, ı:ara- olan Atatilrk hrykelının 16.'5 hın 
deniz iskelelerindf'ki yük \'e liraya ihale edildiıtinden (ımdi· 
hayva_n . birikmelerine ~Ani ol· ~·c kadar mezunı:rı da' bünye
mak ıçın iereken tedhırleri al· sıncle bulunduran birlığin, bun
mı~ bulunmaktadır. İzmir ve dan boyle tam manası~le talebe 
Dumlupınara ilAveten Anafa~a 

1 

te~ekkülü olabilmesi ve dığer • 
va_pu_ru da bu hatta tahsis edıl. taif'be teşekkülleriyle birlikte! 
mıştır. &.}ni ımk~nlardan fa\ dalanması 
Diğer taraftan f~kenderun hat için ana tUzüğunde "tadilat ya· 

tında çalışan Demır vapuru da, pıldı~ından bahsetmiştir. 
hu hattın ihtiyaçlarını karfıla- I 
maktadır. Mi Jj 

Narencive mahsulii ile !ima· 
r. nı11a gr]Pn ÇanakkalP vııpıırıı· 

Piyango bugün 

çekiliyor 

nnn bu rlefa HAi önüne yanaşa- Milll piyangonun 1953 yılhıı· 
rak malını boşaltması, yUkleyi- şı çekili~ı hu aksam saat 16 da 
cileri çrık mPmnun hırakmıstır. Ankarada yapılacaktır. 
r.tR OOKTORU'IUZA nAHA İkramiye kazanan numaralar 

I\İŞA1'" VEnh.nt gece saat 1 den itibaren Anka-
•-· ·ra R,.filt Sa,·dam en ·:·u. ra radyosiyle vayınlanacaktır 

•ii milt0hassıslarından Dr. Salt 
1 

Bugün saat İ6 dan sonra y~ır
BilAl Golem'e evvelki ı;ıün Anka· numuı:v 1 hiç bir tarafında b 1 

·eda Fran•ız B. elçi•i tarafından çeklll•e ait bilet satışı yapıl
Legion d'honnel\,l' nişanı veril· mıyacaktır. 
mi.~tir. 

sinin felsefesi üzerindedir. Hiç 
bir parti demokratik devletin 
slyast ve içtimai nizamını de
li~tirmeğe ve münakaşa etme
ğe kalkı mamıştır. Bu durum 
bilhassa iki parti sistemini si
yasi psıkolojisinin mahsulü 
addeden İngilterede açıktır. 
Bu asrın ilk )arısına yakın bir 
umana kadar iki büyUk par
ti, MuhafaıakArlar (eski To
ry'ler) \e Liberaller (eski Whig 
ler) İngiltereyi idare etmişler, 
memleketin iktisadi ve siyasi 
yapısı üzerinde müttefik bu
lunmuşlar, bUyük mütefekkir 
Laski'nın belirttiği gibi hiç bir 
suretle de\ letin temellerini 
tartısına konusu etmemişler, 
kapitalıst sistemin nasıl işliye. 
ceğini mUtakerc etmekle be· 
raber, bu sl emin ortadan '.kal: 
dırılıp kaldırılmıyacatını ko
nuşmamışlardır (3). Binnetice 
iki parti arasında program \'e 
doktrin farkı ga,> et belirsiz. 
kalmış, muhtelif şahsiyetler 
birinden diğerine geçmekte 

nuni şartlar altında vuku bul· (3) il. Laski: l.e goııvcme· 
duğundan İngiliz. içtimai blin· mrnt pnrlementııire en Anı;le· Kuruçeşmede cesedi ne verilen avans hakkında bUt- Taksim Nahiye Müdürü

çe komisvonu mütalhst• nın 

Lodos fırtınası 

devam ediyor 

Akdeniz ve Karadenizde uzun 

beis gormemi5lcrdir. 
Seçimi kaunan parti ikti

dara geçerek programını tat
bike koyulmuş. Avam Kama
rasındaki ekseriyet lideri Baş
bakan olmuş, ekalliyet bilyUk 
titizlikle bir siyaset prensibi 
halinde muhafaza ve lıderi de 
cMajestenin Muhalefet Ba~ka
n11 sıfatlyle ve resmen hükıl· 
meti (iktidar partisinin icraa
atını) tenkit ve mürakabe, ica
bında seçmenler kUtlesini ik
na eduek onun yerini iıgal 
Ue vuifelendırilmiş ve teçhiı 
edilmiştir. 

* Jnııllı .siyasi sporunun kaid 
Jeri de bu suretle kurulmuş. 

yesinde yıkıcı sademeler do· trrre et 95o>. S. 56 bulunan kadın 
ğurmamaktadır. Bununla bera. <O A. Spire: Tmentalre des 
her, iktidarın bu suretle del!i· sociali mes Franc:ais contem· Üç gün evvel Kunıçeşmede 
şiml, eski iktidar - muhalefot porainc; (1946), S. 190 - 207 Sarrafburnu önlerinde bulunan 
düzenini hozmuştur, ve teker- (.'i> Bu mesele l·e benzerle· kadın cc~edınin, Alemdar :'\fed· 
rilrlerin yapaca~ı ~arsıntılar rl için uTürkiycdc Sivasi Par. 
düşiinUlebilir. tilrr» adlı kitııbımm~ agiriş• rese ~ıkmazı 10 numarada otu· 

~Icscle, ihti!Alci aksiyon prog kı~mı~a bakılmalıdır. (1952), ran 37 yaşındaki Fethiyeye ait 
ramına sahip komünist parti· ~ı · .2. olduğu anlaşılmıştır. 
sinin kanuni müsaadeyi hAiz l __ Tahkikata devam edilmekte· 
olarak faaliyette bulunduğu 1 r ---------, dir. 
Fransada daha mühim bir veç. 1 Mithat Pacanın köckünü 
lle arıctm<'ktedir. .Filhııkika, 1' 1' 

ÜçUnt'Ü Enfemas)onlı.le batlı soyanlar 
Fransız Komünıst Parlı•i, nor-
mal ve dcmo ·ratik seçim so· Bundan bir mDddet önce Mit-
nunda yahut ta her hangi bir batpasaya aıt olup hAlen oğlu· 
\'asıta ile iktidara gecerse ne nun oturduğu kö$k .soyulmutı, 
)apacaktır? Bir milcllif bu so- Sai t Paşan 1 il bazı kıymetlı tarihi eşyalar ça-
ruyu cevaplandırmaktadır. Der dokuzuncu lınmı~tı. t!zun aramalardan son. 
hal proletan·a diktatörlllğü ra bu hAdisrnin faillrrinden KA· 
ılan edılccek, ordu, zabıta kuv. kabinesi mil Dişlioğlu, Nusret Karakaş 
\'eli, mahkemeler, par!Amento 4ı yıl en·eı bqgün, 31 Ara. ve Kemal Ateş yakalanmışlar-
ve benzeri müesseseler ilga, ı k dır. Üç hırsızın ayni ııekilde da-ı 1911 de Sait paşa do· 
yerlerine proletarya mllessesc· kurunru defa sadrAuım ol· ha birçok evleri .soydukları an-
leri konulacaktır (4). !aşılmıştır. mu~lu. Sait paşa bir gıin e\"· 

* f ki misal biıe göstermektedir 
ki, demokratik devlet için· 

de normal parti münasebetle
ri ıor \"e çetin safhalara gir
miştir. Bizzat devlet kendisi· 
ni ve esa !arını yıkmağı gaye 
edinmis bir partiyi iktidara 
s:etlrecek midir? Pek kısa bir 
maıiye ait olmamakla bera· 
ber, mesele henüı zorluklar 
arzetmektedir. Alınan hukuki 

\'el bu makamdan istifa et· Gaziantepte mahkeme 
miştl. Hürriyet '\.e İtilaf Fır· 
J..-ası ileri ~elınlerl Sultan salonunda bir adam 
Reşada müracaat ederek öldürüldü 
tl'krar ıs ba ına getirllmcme· 
ı;fnl rica P.tmı~ıcr l'e huzura Gaılantep 30 (ANKA) - Bu
kıbul olunan l\lecll J yan gun mahkeme salonunda feci 
Reisi Gazi Ahmet Muhtar bir cina~ et işlenmiştir. Kazıklı 
pn~a da Salt pa anın lddet.. köyünden Ali Ar'ın hasmı bu
Je ale ·hinde bulunmuş; lunan Halil Ateşi 7 el tabanca 

- Padiş:ıhım, mcmlr.kl'ti ile ateş etmek suretiyle öldür
\"llrtııya evkeden bu ,·erlre müştür. Seken kurşunlardan bi
saılareti tekrar te\cih buyur risi avukatlardan birini hafifçe 

okunmasın; takiben, odanın A- nün duruşması 
ğustos ~e. Erlul mizan!arı göz- R!lşYet almaktan sanık eski 
den g<'çırılmış ve R lncı madde- Taksim ~.Jahiye mlldiırU Safa 
de ~oplantının. asıl. maks~dını ! lı.kkrpeneğin muhakemesine dUn 
t<'şkıl ~den ~Rıltçcnın komı~yon ıı uncu Ağırceza mahkcmr~inde 
ca ıetkıkte bulunması schebıyle, l rlrvam edilmiştir. 
Ocak _ 195~ ~yı zarrın.da,. geç~n Duru•ma bazı şahitlerin ceJln 
~ıl bUtçC'sının l/12 sı nısbetın- · ·, ı..-~k:ı güne bırakılmıştır 
de sarfıyat icrası için ~ önetim • · 
kuruluna snlAhiyet \'erilmesln Ayın yapmaktan sanık 
mevzuu, ekseriyetin reyile ka· Bektaşilerin durutmasr 
bul edılmistır. . , 

Muhteli[ heyet ve komlsyon- .. nı.r mllddet evv<'l Merdi\'ch-
lara oda adına iştirak edecek ko~ """ bekta•l !l\inl ~· pmak 
üyelerin mDzakeresi esnasında ı·e ~·rıtırmaktan sanık Ahml't 
baıı tartışmalar olmu~· netice· \ Sırrı nede \•e arkadaşlarının 
de, idare heyetınln ~östcrdlği "_lUhakemesine dUn ~adıköy As. 
namzP.tler ekseriyetle kabul edil lıy~ cez~ mahkemesınde devam 
mi~ti edılmlştır. 
Gü~demln son maddesi mec- Diyanet işlerinden sonılan ba· 

!is Uyelerıne ödenecek 'huıur n hususların cevabı gelmiştir. 
hakları için mebde tayini mc- nurusma başka gUne bırakıl-
!elesi idi. Neticede, mebde oıa. I .,,

1
.~ 

rak, ilk toplantı tarihi olan N·· ECZAHAN .. ELE. 1 
21. 9. 951 gUnil kabul edilmi~ Ye 

0
• R 

toplantı dağılmıştır. -* ADALAR - tıUTUbda ,., Hıy. 
'r' dA Ra'lı Ecıantltrl. 

1 
* BARIRJ\ÖY - Hl!ll Eaaııul ..... * BESİJ\'US - Tımnll'I Erı 

O •a\:07 En. .Arnnut1clirdt G. Dl 

Q(STOPAN ·P&STA~A.NI: 

N[VlS PUTALAD 

""lınflu l':C% B•h•lc 2-hrk•• 1'.c• , * REl"OGLt' - l..,.lcrnh, Matko· 
"e ,.. Gala!ıura:r: Tala ~d• Ertut 
rn' Ta İ•m•I Ecuntl•rl: Gılı•ada Xa· 
rnko:r En. S 'lıde. Mıcka ,., l'trlköT 
J:•u r.O:erl, Xuımıııııdı Morlctı Ecı 

n .. lco,-d• Bı:rralctır Ecı * E!>tl:ı>Ö\'l~ - J\•ılr :F:•mat E cx 
~ rtllıl'aıardı, 1tlmıt F'.n Cnltanah· 
MPI T.r• Carııkaı;ıı Erur.n! 

tamandır devam eden fırtına 
iki günden beri yatı~mıştır. 

Her iki denizde faaliyette bu· 
lunan gemiler muntazam sefer
lerine devam etmeğe başlamış. 
!ardır. 

Diğer taraftan, l\Jarmarada lo· 
do fırtına~• eski şiddetini bir 
dereceye kadar kaybetmiş ol
r;rıakla berab('r, Harrm - Sala. 
cak hattına dün tabah 6 40 tan 
Fonra \'apur işliyememiş; Ana
dolu sahil hattı seferleri de va-
pılamamıştır. • 

Evvelki akşam saat 20 den 
itibaren ÜskUdarla Beşikt:ıs ara 
sında vapur seferleri tatil edil· 
mi$tir. 

Lodo~. Kadıkiiy vapur SPfer
lerinrleki lntiz:amı bozmamıştır. 

londra Teknik Ataşeliği 

Ankara 30 (Hususi) - Lon
dra teknik ata~eliltinf' clı-ni1 kuv 
velleri yUk~Pk müht>nrlislerln· 
den blnhası Cemal Köstem ta· 
~·in edilmiştir. 

-TAKVi~ı-) 
31 ARAl.TK 195? 
ÇARŞAMRA 

AY 12-<iÜX :U-KAS1'l 54. 
Rlll\Iİ 1368 - ARAJ,JK 18 
HlCRİ 1371 - Reblülahir 14 

BöYLESINI GöRMEDiNIZ ... 
ma~·ınız. basından yaralamıştır. 
Demi~tl. Fakat sultan Re· Ağırceıa salonunda hft.kimler I 

oat, İttihat ve Terakki Fır· heyetinin ve yüzlerce dinleyici
kasının itimadına mazhar nln gözii önünde işlenen bu ci· 
olın Salt Pa$arı dnkuruncu nayet ~ehrimlıde bliyük heye-

v~ ÇAY SEı>VI st 
n:s,TLI AP~DITlf\.EP 
OGt.~ VE AkSAM T\IPU 
\li: P'PANSIZ US\JLU 

YEME~ 

* EYCP - A.,...ıııurı .. Sıta F.•• * F.ATİH - S•hzı•hb••ındı, 1• 
ma 1 Hakkı T.c.z 'Kararumr ık T.rı Ak· 

SABAH 
ÖGbF. 
iKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
f)ISAK 

Va~atf 

07.24 
12.17 
14 38 
16.50 
18.28 
05.40 

F:unf 
02.35 
07.28 
09 4R 
12.00 
01.:J!l 
12.50 

Bugiln bir tane almakla siz de farkedeceksinir. ÇUnkU 
Tllrkiye'de şimdiye kadar çıkıp batan mlıah mecmıı:ı larından 
hıçblri cALAYı a benzememektedir. 

cıın yaratmıştır. Katil hu cina-
defa sadrAzam yapmıştı. yeti ylizünden ~uçüstü kanununa 

Tfü.TIE:\'TÇI ı:öre yarın ayni salonda yargıla
nac::ıktır. 

,..,.da, S. r.urr•n Ecı :ı:::o~• lfoıta· 

lapa•a Erz Çıreamba Ecı * XA nT'l\0Y - Modada Sıhhat ~\JS\JSI 
Trı. 

1 

* 1'SKl'o \R - F• lmf,-• l:t'%ıııul f/au•ımlı. eb"-d•r11t" 11..n "' 
U\., ~Olf• O•N llllVIHtt -...~ 
----------~ * REl"J\flZ Te SARIYER - Htr rııhıtur buıl'"" h.nlmuı" r:lin nob•ltl. .._ __ ·~-"•-•d_rı_,._u_. ______ ı 

CEC~ YAl>1~1 COllBASI 

t~~~!Jdfildllll 
Hazmediyoruz 

nemokra'i rejimine girdi-
ğimiz ınman, az da ol

salar, hazı kim~Plt..r demok
rash·i bu lslef!iğini yapabil
menin ka) ıtsıı ,.e şartsız· 
hürriYCti \e ha kalannın 
lıürıiyctıne tecavuı serbest
liği tellıkki ettiler. 

Ru bakımdan, İstanbul 
Eınni,·ct murlııruniin son üç 
yıl iı;inıll' istanbulda i lenen 
suçlar hakkında ,·erdiği lis
te\ 1 ı;ozden geçirelim: 

1 50 ~'llında 1198 olan baka· 
ret 1!151 ıle 101 .. ye. )1152 de 
1009 a dusmiiş; 1950 senesin
de 2i51 olan do,·mek 1951 
ıle 2611 e, 195Z de 1443 e in
mi : Hl:iO dP 379 olan e\e 
tera\ iiı lı~disP.leri son iki 
.) ılda 207 'e 20i olmuş; 1950 
ıle 3i!I olnn tf'hdit vak'alan 
1 :ısı ıle hafif arttıktan ı;onra 
273 te karar kılmış: 1950 de 
1.51 olnn kanuna a) kırı ha· 
rf'ketler de hir miktar ıırtış
tan ~onr:ı l!lJ2 de 115 ya al
çalmıs. 

Ö) le anlaşılıyor ki aramız
dııki midPcı %llyıflar dahi de
mokrasiyi h37.metmcle baş

ladı! 
ÇAl\I nEVlREl'\I.ER 

Noel " ) ıllıaşı dola) ısıyle 
6ehrln fiUr& ında burnsında 
bir surü ) eni l eti~mls çam 
fidanlan \C) a çam ağaı;lan
nın doruk ılenilen tepe kı
sımlarının ı;atıld ığını le ka
pı~ıldığını ııoriiyonız. nu ka
dar çam nerP.drn bulunuyor, 
nererlen krr.ili) or? ... 

Bun lan hulııp, kesip sa
tanların memleket hesabına 
çam rlf'\ irclik.Jcri muhakkak , 
ama hu hali ı;örmiyenler ,·e
ya görüp ıle göz l umanlar 
daha hü) ük çam de\ irmiş 
olmuyorlar mı? ... 

OH! ... OH! ... 
Karayollanmız Umum Mü 

dürlüği le nnlan bir anla -
ma 'il ı;öre, beş senelik bir 
yol yapımı ptanı çerçevesi 
içinde, ilk sene için Ameri
kailnn ve Avnıpadan 6 mll
von 600.000 dolarlık hir yar
dım sdlandığı haber \•erit
mektedir. 

Yolsmluktan çok çektiği
miz için yol dhasının yolu
na girmekti' oldufonu gör
mekten daha hih ük bir 
memnunl [it olabilir mi? 

HAXGİSİ? ... 
Bir Amerikan dergisi: 

'Turld)e dün ·anın en aal
lnm 'e istikrarlı bir mali 
blin ·esine maliktir• diyor· 
muş. 

Bldm muhalefet Amen 
kan ılcrglsi •le hemfikir ol
madığına göre, ya Amerikan 
dergir.ine hu yaııyı y:ı!iln, 

yahut da bizim mııhnlrfet 
mali) eden çakmıyor demek
tir. 

Ben, kPndl hesabımıı. A· 
mtrlkan dergisinin haklı ol
masını candan isterim, 

Sadun G. SAVCI 

o:\· KF.LİiUEYl.E 
Bele•liye iptirlai fırınlar 

açılmasına müsaade ttmiye
r1>kmi5 ... 

İptidai ekmeklerden kur
tulacak mıyız?!... 

T TJ.ISERT 

#-T E Ş E K K Ü R ., 

Haseki Hastahanesinde 
geçirmiş oldu~um ameli· 
yatta hastahane Operatör
lerinden Sayın Arni Ak
sel'e, a~islanları Dr. Ca\ it 
ve Fethi Beylere §ahsıma 

1 
ı:ıöstermiş oldukları yakın 
aiAkadan dolayı teşekkiir 
ederim. 

Öjtretmen 
<i ÜZİN özc.inAY ---·--... -,------------------------------------------------------;.....~~...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::::=:::;~::;;:::;;:::;;;;~ 

* Gazete boyunda ve yalnıı karikatür ... * Yuıden faıla örnekle bUtün dUnya mizahı ... * Orijinal bir resimli roman ve içinden çıkacak milsabaka 
ile 1000 kitap ikramiye ... * Birkaç saatinizi neş'e ile geçirmek için 15 kuru~ ne
dir ki? 

BUGÜN Yurdun Bütün Bayilerinde Arayınız 

• SELANiK BANKASl'nın ., 
1953 yılına aid 

100.000 
Liralık PARA ikramb·elerinin ilk keşidesi 

3 Mart 1953 de yapılacaktır. 

DİKKA J. Ketide1erimizdeki kazanma şansını· 
• zın yüksek olduğunu unutmayınız. 

TafsilU Glselerimizde 

- NADiDE EŞYA SATIŞI -" 
İsveç Elçisi merhum Ernın Ali Sipabi'ye ait ewaların, 

Ankaradan getirilen halı, kilrk, fildişi heykel, biblo. Çin ör
tüleri. aofra ve yatak ortilleri, salon, yemek, yatak odası 
talamları zibi nadıde e~ya ile birlikte satısına 3 ocak 1953 
cumartesi ve 4 ocak 1953 paıar günleri Rumelıhisar Necip 
Bey :Balı duraıuıda aynı yerae saat 10 dan 17 ye kadar 
devam edilecektir. Telefon: 29343 

Evde iki kadından öyle hoş 
muamele görüyordu ki yeni 
yuvasını derhal benimsemişti. 
Ht>psi çok iyi, AlA idi .•• konağa 
gitmek, şeyhi ziyaret etmek I· 
çln zorlama~alarl 

Yazık ki İrfan'ınkl de dahil 
taıyik, sinsi ve muntazam su
rette devam etmekte, telkinle
rin en\'aı yapılmakta idi. Bun
lara rağmen kocasını sevmese 
gidip anasına. ablasına dert ya 

• .{Jir~ 1Kadınlar Tekkelli 
'~~- ~;l\efik Halid ·Karay 

nacaktı; a~ ırtmağa kalkarlar mis. çocuklaşmıştı. Basbayağı, 
diye korktu. herkesinki gibi bildiğimiz ten· 

Nihayet razı edilerek yine hUrlerile basit mAnada Asıktı, 
bir gece konağa götürülmüştü. artık: 
Baki'nin seltımlıkta hareme dö- l\lahrcmlcrine bunun böyle 
nUşUnU beklediler; merasimle oldutunu da itiraf ediyordu. 
karsılandığını ve yatak odası- Nitekim MelAI seyahatten dö
na çıkarıldığını. kendisi de a- nUşünde ~anına ilk çıktığı gü
raya katıldığından gözlerlle nü bir rlibai okumuş, hemen 
gördU. Hanımlar tarafından el- tercUme ctmi ti: 
b'~clerinin soyulma~ını ve k:ır- - ·Gönlümiln içindeki ,.e 
:>"Olanın hazırlanışını hayretle dışımdaki hep odur. Tenimde
seyretti femhure: ki can. damar Ye kan hep o· 

- Hizmet nöbeti sende, gll- dur. Orada klifür ve iman nıı· 
zel kızım. Ne talihlisin, doğ· sıl yer edebilir ki Yilcudü:n 
rusu... misalsizdir; misal ise yine O· 

Dedi; hepsi usulcacık dışarı- dur.• 
va çıktılar: az sonra Neside'nirı MelAl mahzun mahzun din 
kan•dan fırladığını, hıçkırarak !emi şti. Karsılıklı su~tular: ka· 
sokak kapısına koştuğunu gör dının gö:ı: pınarlarında yaşlar 
d11cır. Yakalıyamadılar, sa~ırıp birikti, k.~bardı; tatlı tatlı a~
kaldılar. lıvordu. ObUrü sahneye uygun 

Mektupta ima edilen vak':ı · bir sesle ve kendi kendine söy. 
nın tafsilltı işte bunlardı . A· lenirceslne dedi ki: 
E:l fenası Bakl'nin tutuldu.ıtu - Ask, visal, hkran blzlm 
buhran' Şimdiye kadar irade alın yazımızdır; Allahın takdl· 
~e etlkin ku-iretine gUYenen o ri... Ona mukavPmet edilmez. 
yaman adam birdenbire de~ s· teslim olunur Yine le' lAnA'· 
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nın söylediği gibi aşkta her sey 
mevcuttur; rindlik, kalleşlık, 
serserilik, hepsi! Benim şimdi 
bir zendost yerine konulmam 
hoşuma gidiyor. Halhuki kal
bim duru, berrak bir su gıbi· 
dir: içine onun mehtabı \'Ur· 
muştur: tertemizim. 

A\TUpadan dönen kadın bu 
mistik •arklı aşkı karşısında 
tıtrerh. Aşık. ı;iy::ıh şeritler çe\·. 
rllmiş vişne çürllt!ü çuha kaplı 
genis. vumusak bir !iedlrln kö
şe tarafından diı çökmüş, hal· 
vrt odasında te\'azu \'aziyetlnde 
oturuyordu. Hıı:a~ındaki ıııın 
<'E're Haliç Uzerınden Karalci1• 
ı·cprUsUne ve daha ötede Üs· 
klidar sırtlarına h~kıvıırdu ;ım 
m-: hava ıın sln oldıığundan 
manzara silik \e hazindi. 

.MclAl fç çekti; dışarısını 
ga mlı gamlı seyre dalmıştı 
Kendine ba~lılı~ını '\.'e dert or
taklığını ı:örf'n Baki işarttle o 
nu cağırdı, yanına oturttu ''e 
cenenin en son moda, en pa· 
hah ve en kibarca kamçılayıcı 

kokusunu slirünmUs olan ol· 
gun, şık kadını gbğsUne çekti 
ve sadece alnından öpllp bırak 
tı. 

- İ şte böyle efendim dedi, 
bız teşrifinlzden sonra boyle 
l•1duk. Bend"n artık deltlı~e 
\arabilecek hır aşk bekıemı-lı
d r. o benden canımı dilemeli
d.r Denış ekmrk d 'l['nen 
kımce değildir: öyle bır l:•m· 
sedıp ki can ver ir, ran b·~ıc. 
lar. Affınızı nıy:ıı ederim Hıc 
ran bahsini bırakalım, seyaiııı
l nızdr.n konu~alım. 

- Sizi ıiııiyor, bu kıı: .. 
Demek, işi açığa vurmak ce

saretini ~ö terdi. Ancak ikinci 
• karısile, İrfan ve ııllesınin. hlr 

de Pr<'nse•le :\1ehmııre'nin bıl
diği Neşide sırrının ken1ı~ın
den saklanmıyacağına emindi. 
Zaten o sekiz kişiden gizlı bir 
cey )apıimazdt; •Vtfalara hun 
!ardan ibaretti; öte yanı •A5i· 
nA• denilen ikinci mf'rtebe mil 
ritler ve henUz mertebe ala
mamıs •idrisler• ancak dış yU-

re vAkıftılar. Baki cevap \'er
dı: 

- Bu Uzüntil aşkın cih·elerin 
dendır. Biz heyecana muhtacız, 
mPcnunluk \'e hlhıısluk dere· 
cesinde heyecan: Heyecandan 
nasıh,.siı bir in•an, arkasında 
iki gozun me\ cut olmadıl:ı bir 
gözlükten baska n1>dir ki" 

Ve Melal'e açıldı, Neşide i· 
çin yanıp tutuştuğunu. yanıp 
tutuşmanın acı~ı \e tadı içinde 
daima ne~·, bulduğunu, şu kö· 
sede oturup göriıniir, gecrr. 
belkı de uğrar dive yolunu 
bekledı~inl kendıne mah~u~ 
uslfıpla ıınlattı . ı~öılP.ri k:ıh hu· 
:.lin, kiıh ne~·e ile bir ı:islenı· 
yor, bir ışıklanıynr, rltiktil~ii 
dillere uygun renkler ve mana· 
lar alıyordu !ıtelal bu derere 
natıkalı. belUatli ayni zaman
da daima güzellit!ini muhafıın 
eden grizlerf! hiç kimsede, hir; 
bir yerde, hattA bu cefer yol 
culu~nda da rastlamamıştı. 

N eşid~'nin anlayışsıılığına, 
rluygusuzhığuna. hamhalatlığı-

na şaştı. 

* 
Karyolasına uzanmı , kımıl

damadan, sırtüstü bunları dü· 
şiınUy,,rdu. Son \'azlyet biraz 
daha iyiliğ ~Uz. tutmuştu: Ye
ni gelin · sırf kocasının hatırı
nı hoş etmek için - konağa a· 
ra~ırıı, kısa mıiddet ııfrayor, rı· 
dada yalnız kalmamak şartiltı 
Raki'nin yanına çıkt\'or, bır 
kf'narcla, alıal, morumor, yarı 

sc-murtkan oturup evine dcin!i· 
yorrlu. 

B;r haftadır ı::öriinmemic:.ti 
ve on•ın içindir ki Afitap Ha· 
nım, kocası nı yukarıya Prenses 
ile Memhure \ e leliıl'in yanı· 
na çıkardığı \'akit ancak ak· 
sam dokuzda bir kokte' iden 
dönen kibar kadınlara güçbela 
öğrrHi~i dılclen konucarak: 

- Aşık cefadadır, naı diler, 
buı::iln yine şem'den mahrum 

kaldı. 1 
Söılerile Neşide'nin gelme 

dlıtini anlııtmıştı. Hanımların 

yUzlerinl hlır.Un kaplamasının 

sebebi de bu idi! 
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Neşide, kendisini konağa gö 
tilrmek için dil döken görüm· 
cesine son sözünU söyledi: 

<Arkası var) 
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Bir yı 1 biter, 
Yeni bir yıl DU. · N''A 
Ba~!~~~'e:ı:e;ur Kıuç / ~ 

Bir kararsızlık \'f' ümit .... i11ik yı 1 * Rac;bıkan 1·e Dı, illf'ri 
Jı daha ~r('li. .. Tarıhin Pn diin i1.ıta n bu l a 

müthiş hrırhindf'n ('ıkan in":ın-
B:tk a nı 

lık. ge('en srnr df' hir tlirhi ta
biiliğe ka\'u,anı:ıllı ve unıumi bir 
harp korkusııncl:ın kurt ulanı:ıılı. 

Di.in~·anın hu anctıki k:ır:ırsı1 
't'tl' ıarip durumunun fil r:ınlı vr 
feci tims;ııli hıc: sliphe_ iı Kort 
me elesidir. Tıpkı Kortc1Pki yihi, 
dünyadaki vııiytt dr şu: ]Jf'm 
harp var, htm h:ırp yok; hrm 
l n ıanlar ölüyor. hrnı hi<' bir tl
l t tutulur nrlirf' 3lın:1mı~·or; iki 
tarafın l;;uvvrt1rri bir mııvazrnt 
halini bulmu" 1·f' tıpkı KorPdPld 
harekitta oldu~ıı gihi siysı.;tıt 

Al t minde dr hi<:' hir t:ır:ıf yrnt 
bir te,ebblı.ııı yap:unıyor. 

Bunun dı. ınıl:ı grçtn yılı dl· 
Jtr • 01tuk h:ıı·p • yı11:ırındın 
lrfrik f'dterk J>f•k bi.iyiik df'~İ .. ik 
tikler olmadı. B:ı~k3 bir sütunu. 
muzda bul:u·:u:ınıı. yılın nüihinı 
h idi:tf'leri ara,.ınd:.. NATO tr~ 
ldllıhnın \'f' bilh:ı'l~:ı 'I'ürkiyf' ve 
\·unanist.anı irine al:tn GliTI"Y 
Do'u Akdtniz. Koıııul:tnlığının 
tımımhınma ı. \'f' Yııgosl:ıvy3 -
A merika, Yugo lavyn - Britanya 
l t 'Yugoslavya - \'ıın:ınist:ın • 
TtirkiYt miina. rb<>tlerinin mlİ'5· 
tırık ·bir mliılnf:ı3 ttrtihint doı? 
nı takviye~i; Opnıir Prrılt geri-.i 
mf'mleketltrindrki tPıni11iklf'r vı• 
Japonya ile y:ıpıl:ın $ulh :ı.ndl.ış. 

ma~1 kayde 4<lyandır. 

'\fuırda Grnrr:ıl Nrribin yaptı
ğı inkılıi p lar da g<'çrn yıl 1 ... 1rfın. 
da cHinva umunıi pfkirını bir 
hayli ,,;eş~lıl etti. Anc:ık, sur:ıq 
ri mdi daha j~·i anl:ı$ılmıştır ki 
·~ci p hf'rhaldl" yeni bir At:ıtiirk 

dtlildir H .ihlil;J;, d• bnılan. 
ıı~t•ki hız ı nı ka.yl>elnıiş bulun 
makt• dır. 

Geç'" ,::Pntnin !lionların:ı do~. 
nı. Amt rika Bid('şik dt"v1etlr
ri11.deki Pçimlerde. Dwight l~İsC'n 
hO\\-,r kıı.'l.Rndı. Böylt'likle önli
müıdtkı 20 ocaktan ilibarrn 
A.mtrikada iktidar mrvkiinf', 20 
yıldın fazla bir fasıladan ~onra 
Cu mhuriytlC:i parti ıec:tcPk. 

Hi.ir düny3nın bu dl'~işik1ik
tt n dnlıy1 tndişt duym:ısına ma. 
hal voktur. Gt('tn h3rptt' Miitlr
fik ;illhlı l;:u\·\'t>tl<'rini büyiik iJir 
dirl ·etle idare tdrn ''"' ~onra 
Atll' ntik Paktının teşkil5.ll:ınm.ı
ıında başrolü oynayan Ei'<t'n
ho\\·er in Amerikanın dış nıt·~
oli"ttlf'l'ini rtıılisl bir Ş('kilde 
bf. ~i m~eyt'C!'~indf'n ~üpht Pdile4 

mez. 

Gele-cek yıl !('İn bir kf'h:ınPttfl 
bu lunmak tas:ı\·\·urund::ı "" 

ğıfiz.. \'alnıı trmenni edelim ki 

Tanrı, dlinyadaki hürriyet ve 

iyilik ku\i\'ttlrrine, bugün Ko. 

münist llf'mde tecelli eden şf'r 

kuvvttlttri ile mücadele etnıt>k 

hu~usunda ba~iret, dirayet ve 

e nf!l'rji bıhşetsin. 

gtlın i') l f'rd i r. * U::ı h Alma ny::ı B 3şh:ıı lı. a nı 
Ahn :ı nyanın hirl iğ:i ko nu
sunda ı ı.; r :ır t lın iç l ir. * \ ' ıııo .. J:ııvy2 ıı ,. Tii ı · ki ye 

ar:&,nHla ın iin:ııı;:t hf"ll f' rin 1 
iılo l :ıı~ lınlın :ııı;: ı lein ('a
lı şnı :ıı lara dtva ın t dilt 
Cf'k ti r. 

Eisenhower ile Stolin, 
Kapri adasına davet 

edildiler 
Roma 30 <AA.) _ Kapri , 

d:ı ı beltdiye h:r~k:ını, •Giorn:ılf' 
~plJ.1 Srr:ı • sı::ı7t-le.~inf' verdigi 
bır bt"y::ın:ıtt:ı. C.entr:ıl F.iı.;rnho
\\.'f'r \'f' M:ırP<:i:ll St:ılin. aral:ınn· 
ft.1 nöriisnH•de hıılunm:ı\·ı k:ır<lf· 
l:ıslırdıkl:ırı takdinte, · ktndilf'· 
rini Kapri :ıda ;ına d:ıvtl rtti~i 
ııı bildirn1i~tir 

lran Ba,bakanı Musaddık 
hasta 

T>hron 30 (T ır~) - l rnn 
P.:-ıı.;hak:ını nr. \hı-.addıkın sıhhi 
dıırunlu h3kkınd~1 bir tebliğ y:ı 
yınl:ı:nnıı~lır. 

Rıı tPbli~df', P.:ıc:b:ık:ının son 
1anı:ınl:ı:rd::ı ı~t<:irdi~i k:ılh h:ıs· 
t:ılı~ınd::ın b:ı .. k:1 k:ın 1:.ıfivPtinP 
de n1:ır111 hıılııncluı:ıı hildiı:ilnıPk 
le VP 5ıhhi dunınınnun t:ıtnıin 
f'dici olm:ıdığı iL1ve olıının:ıXt:ı
dır. 

ne,1111 ('tvreler, P.ac:b:ık:ının 
'ıhhi chırunıund:ı.n h:ıkiki hir en 
di.;.e dııym:ı.1:'1 b:-ı~l:-ımışlardır. 

Abdülezel Pa,anın 

kemikleri getirı ilecek 
Kony::ı 30 C lf u~ıı·.i) - Kony:ı. 

nın )'f'li5tinliı.:i bliyiik nskrri 
knhr:ını:ı.n Ab<li.ilt>ıt"l Pa$:ının 

\l:ı_-;unyad:ıki kt>n1iklt>rinin Kon. 
ray:ı n:ıkli için bu~ün Kony:ıd:ı 

ıniitC'cf'hhis bir hPyet kuruln111~· 
ıur. Uu h<'yt"t vil5yetlt vr hü· 
kiırn<'lle tPnı:ı;;:ı geçıniştir. 

Bilindiıd il1eı·f', Abdülezel P:ı. 
ıa 1897 yılınd::ı Y~ny:ının Al:ı
ı;onv.:1 k:ıı;;rıbası riv:ırınd<l k:ıhr:ı· 
m:ıı'1c:ı döviı.;.ertk şehit diiŞınii5 
ve bu k:ı ... nbanın ranli avhl"-1111:\ 
defnedilnıişti. Bu k:ıhr::ı.rn:ının 
kemiklerınin T:ıljt ve Mith:ıt P:ı 
-.:ıı:ır &ibi yıırdunıuıa nakli için 
devlPtin ve t>l~ilildrrin yardınn 
tl:ı İ'.ttnmPklPdir. 

Cide'de 16 ev yandı 
Cidt 30 (T ~.) - Cidenin E

mirhev kürlinde çıkan bir yan· 
'lın hiv:ını'1 fırtın:ılı olm::ısı yii
;iinclfln geniı:liyerPk bir felaket 
h::ı1ini 31mıı;;lır. ''anjın Rıza De. 
mir adınd:lki bir ~:ıhsın oc.9kta 
öndiiriilnırn1iq 3IPş bıraknıa!\ı n· 

<l:tn dol:ıyı gece ~a:ıt iki !liıral:ı· 
nnd:t ('ıl;nııstır. Siddt>tle e:0en 
rli1":ir dol:ıyısiyle ate5 gtniı;; J p. 
tni~. 16 PV. f'l\V::ılnrı ''t yiyecek 
nırıddf'leri ilt birlikte y:ınmıştır. 
\yrıra 12 m:ınd:ı. 3 sığır, 1 mPr 
kep VP 11 koyun da kıırt:ırıl::ın11. 
r:ır:ık y:ınmıstır. 

TÜRKIY\l!: 

GARANTİ BANKASI 
Anonim Ortaklığından 

Bankamız Ort:ıkl::ırı Gı>nf'I Kurulunun 12 Trmmuı 
JP51 tarihindf' itlihaz t>ylrdıti k3r:ır gf'rf'ğinct r;.000. 
000 liraya ibl:iğ olunan st-rm::ıyemizin arttırılın kı!ll· 
mına işlirik ta3hhlidiindf' bu lunan veya bıı kısnı a ai t 
his~eleri sonr:ıdan clt>\'İr vP ff'rağ .alm ı ~ ol :ın ortakl arı. 
mııından son "'(;o 50 l3ksitlt>rini iidtmtlerlne YönPtim 
Kıırıılum111(':ı k:ır:ır veriln1;, olduğundan S:ıyın Ortak
larımızın bir hiı;;ı;:r b::ı:-ınJ .f'lli lira itihariy le t 3 :ıhhUt. 
trrinin hakiyr oı;. !iO hıt.ırını ~1.3.1953 tari hinP ras1· 
Ja,·ıın ~alı günü ak5amın1 kadar mlit'.l\.~f's bulundu. 
~l;mUZ şehirJerdrki SUhf'lf'rimiz \'f'Znf'Sİ n t" y :ı tırmnl:ı. 
rını rica e-der, ~·~ktinde i~3 ~dilnıt>~·en. t:ıahhii l1rr için 
anı süzlf'smemı1ın (11) ıncı m:ıddt'c;ı n111rihinC'" 1.4. 
1953 tarihinctrn ilib:ırf'n ~f'nt'vi cı-;, 8 l /2 li1erinden 
fail J.ilrülmrk mPcburiyetinde kalınac:ığ ını beyan ey. 
Jrriz. 

ıoo.ooo 
Liralık Büyük ikramiye Ke,idemiz 

Bu Sabah Saat 10,30 ~a 
İ1'tik1Al caddesinde LAie Sinemasında yapılacaktır. 

Sayın müşterilerimiz.in teşrifleri rica olunur. 

GARANTİ BANKASI 

Uc Batı devletine 

devam 

yardım 

edecek 
AllO"ial11l. Pf'ııı 

\r:ışington. :10 - Illiviik Bri1anva, Fransa ve İtalyanın De· 

mir P<'rdf' gerisinr 2 ınilYon 500 bin dolar kı~metinde askeri 
inı:ılittı:ı kullanıl:ıbilrcf'k ~tr:ıtl'iik malırme sevkctmi~ olmaJa. 
rına r:ı~mf'n, Cıınıhurb:ışk:ını Trum:ın bugün bu iiç mütlrfik 
dcvlf'ft iki ı sadi ve :ıskf'ri yardıma drvam rclilm<'si husu~unda 

c·n1ir vrrıni~lir. Tnınıan, l!);)l tarihli ·Sa\':ış kanunu• na müstr. 
nıtltn h:-ırrkPt <'lmi5tir. nıı k:ınıın, So\-'yrt blokuna strntC'jik mal-
7f'Ole trınin f'drn herh<lngi bir nırml<'kete Amrikan yardımı ya
pıln1aın:ısını ftmirdir. Anrak. Cun1hurh:ışkanı, yardıma dC'\·am 
f'dılnıt ... inin Anıerik:ının giivC'nlik n1t>nf11:ıtlrrin<' uygun olduğunu 
kararlaştırması h:ılindf' vardınun kPsilmcsi cihetine J?idilmemek. 
tedir. 

Trum:ın. hu mf'Sf'lt' ile ili{i l i Kongre komisyonları baskan. 
lık1:ırına gtindf'rdiği mrktuplarda İngiltere, Fransa ve italya 
l:ırnrınd:ın So\-'yC't blokuna ,:öndcrilen stratejik malzemenin bu 
mrmlf'kt>tlrre. kanun yürürlüğe girmrden evvel sipariş dildi· 
J.:İllİ k:ıydctmic;:tir. 

«Mau - Mau» 
Teşkilatının 
Yeni katliamı 

Kanada Elçisi 
ltimatnamesini 
Verdi 

M uhalt'fet şunları i~tiyor: 
Ana)'asa; (affrdersiniz 

1 Teşkilitı F.sasiye kanunu) 
toidi l rdilmeli .. 

Antidemokratik kanunlar 
kald ı rılma lı . 

Radyonun bugünkü duru
mu düzrltilmcli. 

Resmi ilin meselesi halle
dilmeli v.s. ''.S. 

Bu istrklrrin bir kısmını 

iktidar yerine getirmeğe 

baş ladı . 
Diğrrlerini de herhalde, 

pf'~·derpl'y yapacak. 
Ve pek merak edi~orum 

az.i7. okuyucularım: 
O ıaman, :)'ani bütün is

ft'k ler yerine getirildi~i za
man, bugünkü muhalefetin 
1·arlık sebebi ne olacak? 

ECVE r GÜRF.SİN 

Başbakan 

lzmirden döndü 
(Başı 1 incide) 

bahsrtmistir. 
.~dnan Menderes ~ihat E

rimin •Ulu~· la yazdı~:ı ·Re
jim )'eni kanun ,.e prensip. 
!erle $ahı"Jarın dışında kuv. 
\'etli bir teminat altına a· 
lınmalıdır . başlıklı başına· 
kale hakkında sorulan !liuale 
de • Bpn de o kanaatte\·im• 
demiştir • 

Bi/3hare \'ilflyelr ~elen 
R~~bakan \dnan ~1enderes 
bir müdriı::ıt burada kalarak 
\'al_i r._ökayla ~örüsmüşlür.__ 

Vali 
( Ka!it ı incide> 

~rhirde turizm;n ınkişafı ilk 
1 safta otel me"ıuu ile al.ikalı idi. 

de~er. 

Kurtbek 

Hıltan otelinın inşasına başlan.1 
' dı. Söylemesi kota,·dır Fakat ı 
söz ortaya çıkıp da· te~ell atın· 
raya kadar -:ecen safha sizt 
işin ehemmiyetini göstermeğe 1 

Ve Dığer taraftan yine bu sene 
içinde üni\·er!'ite !'İleı;;inin birin. I 
ci grupunun temrli atıldı. \ 7e in Yam uf' un ~·atı bilm•k üzeredir. 

Bundan ~onra bu "ilenin 1953 

Mesaj'ları ıc ikinci ve üçüncü gruplarına 
ba~lanaraktır. 

(Başı Yine bu yıl iktisadi ~elişme 1 incide) bakımınrtan memleketsümul o-
iyi dileklerimi sunarım. 

r----------------------, 
TÜRKiYE KREDi BANKASI A. O. 

30 ARALIK 1952 Ke~ides inde 

BAHÇELi EV 
Beyoğlu Şubemizin 

16006 
No. lu cüzdan sıhib:ne çıkımıtır. 

Para, Altın ve kıymetli e, ya kazananlar : 

İSTASBL"L MERKEZİ: 

Cüzdan No. su: 

105/11. 653. 9M, 2757. 2921, 4329, 7013. 7343, 9013. 9583. 
10753, 11725, 12107. 

BEYOCLU ŞUBESİ : 

Cüzdan No. su. 
16021, 16321, 16569. 17393. ,6769, 
21213, 19771, 21303, 21765, 22629. 

18001, 18911, 

jz~rİR ŞUBESİ: 

Cüzdan No. su: 
649, 879, 973. 216~. 2633. 2781, 

ADANA ŞUBESİ : 
Cüzdan No. su: 

3;;2, 880. 

329'. 

Gelecek keşide 31 OCAK 1953 \çin 

19643, 

10 OCAK Cumartesi akşamına kadar 
150 LiRA yatırınız . 

Her 1.50, Liraya Lir kur'a numarası 
Her ay sonu tıır çekiliş 

'/',.rk J/Gtctdiı A1n111t 

Nııirobi :ıo - Kenv:ıd.aki fn
r,ili1. :ıski'rleri, nnıh:ı.kkak ki 
h:ıy:ıtl:ırının "" fena NoC'l gün· 
if'rini burada g('('İrmi \erdir. 

H•· ., .. ; Jl111.11J,:ı1,..;·ıfr'4 

Ankara ~O - General Od· 
Jum'un yerine !!elen Kanada bü. 
viik C'IÇİ5iİ l'rti~ter Herberd O. 
Moran bu~lin ö~leden sonra 
Cumhurbaşkanı Cel31 Bayara i· 
timatn:ımC'!;İni \'ermiştir. Bu ka· 
hulde protokol umum müdiirü 
Tf'vfik K5.mil Kemahlı da ha· 
~ır bııfunmuc:tıır. Bli:vük elci ya
rın c:abah Atatürkiin mtı\'akkal 

kabrini ziyaretle bir buket ko· 

G 1 K R k fan hAlin temPli atıldı Bu bir 

ene urmar aş anı m. i!yon liralık hir iştir. İıasekideı -~ı••r••••••••••••••••••••ı n ı n nıesaj ı ı ınşa .. ına başlanan ~·üı yataklı 
• Ankara. 30 (A.A.) - Genel pa\·\·on gelişmektedir. Bu sene 
~urmay Başkanı Or,t:'eneral l\'u- biır'crktir. 

1 
n Yamut, 0.rduya ve Kor<' tuı?a- 19~3 te ZC'~ncp Kimilde de bir 

•111aıı . ı\1:ıuııl:ırın $On giinler
dPki tedhiş h:ırf'ketlf'ri o kadar 
hiiyıik bir şiddet kesbetmiştir ki 
fn~iliz askl'rlf'ri Noel yortuları· 
nı kı .. J:ıl:ırında ve v:ııiff'l<'rinin 
b!!~ınd:ı ~f'Çirmf'k 1.orund:ı kal
nıışl.ırdır. 

yımıza. yenı yıl dolayısıylc aşa- nayvonu ıemel- · t . H 
1ı d k' ·ı .. d ,. • n ını a l\l')TU'Z. er 
tıl a _ ı mesaJ arı .. ı:~n ermiştir: ~rri beledi~·e yapmaz . Fakat hü· ı 

19J3 )'~lı.nın b~tun ordu ~en. ktimC't n<'zdinde ~·a~tı~ımıı te
sı.ıpları ıçın ha). ırtı ve u~urht <=cbbü"lrrlc Sa~lık Bakanlı~:ı büt 
olmasını tcmrnnı eder, sağlık, c:esinden Be\'koı k A b . f 1 . d b . a!l.rı. cı a· 
n~se. ve vazı C' crJn e aşarılar demdeki çocuk pa\·vonu. Heybeli 
dılrrım. ve Cocuk hastahan~sindeki pav. 

BU AKSAM Saat 9.15 de 
Yeni Yıl Şerefine 

iPEK Sinemasında 
En büy.ük ma.ctralır ... Şahane bir ajk ... Harilrullde sahne
le~ ... Gozle gorülmeden inm ılmayaeık derecede muıuım 
bır me\'ZU ... 

MM:ııı - ~faıı• teşki 1 3tı, Norl yacaktır. Kore Tiirk Sil;ihlı Ku.,."'·etıeri yonların temeli hep bu sene atıl 
.Komutanhğına dı. MONTE KRİSTO'nun KILICI münac:ehtliylC' yenidt>n •bir çok --------·---

Kore Ti.irk ~il~hlı kuvvetleri 
mrn~upları icin yeni yılın hayırlı 
re uğurlu olma~ını trmenni edPr 
gağlık ve neşrler diler, se,·gile~ 

A\Tup:ılının krllf''>İni tı('ııraea~ı· 
nı~ bilılirmi!): ve resmi makam
lar bu t<'hdidin (albikin(' mani 
ol:ır:ık tedbirlrr almışlardır. 

Jngiliı tar:ıftarı 12 Afrikalı 
drıha. b:ışl:ırı kesilmek suretiyle 
katll•dihnişlerdir. Bunl:ır ar:~~ın

da ~ k:ıdın vr 12 y:ışl.-ırında bir 
corıık t:ı v:ırrlır. 

RC'~mt m:ık:ımlnr terlhise bir 
nihayC't vt'rnıPk için. büyük bir 
!!'3.\Tf't s:ırfrtnıf'kll'dirler. 

Ilıı .:lr<ld.'.I, 111\f.ıu • ~Iaıı• lara 
k<lrşı :rapıl:ın hart>kllın idarC'ı;:i 
Alb3y Rimb:ıult adında tnf'rjik 
hir sııb:ıy3 1·trilıııi))tir. 

Churchill 
( Ra ş ı 1 inf' idf") 

Ba'jbak::ın ~f. Churrill Birlt>şik 
Amerik:ıya h:ıreket etıncdcn ev 
\'el, bu ~:ıb:ıh bir k:ıbine lopl:ın
tı~n y:ıpmıstır. 

B:ışb:ık:ın, b!t~lıc.:1 mP~:ıl arka
daşları ile F.isenho\verJe görii
~treği t-s.:ıslı mPsrlrlf'ri güzdrn 
&e('irmişlir. 

fyi hsbtr al:ın çevrelerP gört', 
bilh:ı!ö. :ı Kort>deki vnziyet ve Ba· 
tılı devlttll'rin Rııı::yn vtt Çin ile 
mlin:ısebetlt>ri mPSPleleri bnhi~ 
n1t>vzıı11 oln111ı;;tur. 

Günseli Başar 
!Başı l lnrid•l 

ml~indp t31tbe iken 19!il de Tilr 
:Ci~·e Gli1eli seçilmiş vr bund!l:n 
birkaç ay önce dt Rom:ıd:ı bey· 
nelmilf'l bir jiiri t:ırafınd:ın AV· 
rupanın en gUzel kızı intih:ı p e 
dilmişti. 

Kutsi Bel!d•ı, 1938 de çok gen~ 
)'3Şt:ı. Robprt Kollejdrn mt-zıın 
oldııkt:ın sonra vüksek t:ı hsilini 
!:ım:11nl:ım:ık 1iı;re. Amrrik::ıy:ı 
gilmisti. 0r3d:ı fktısat Doktora 
sın1 yap:ır:ık memlekete dönen 
B3y IltXde!'l, kısa ı::ım.:1nd:ı şeh
rimi1in f'n mtite$ebhiıı ve (':ılış 
kan iş adamlarından biri olarak 
tanınm ı ştır. 

' 'eni nişanht:ırı tebrik tdf' 
ri1. 

ÖL 0 M 
Dul R:ıy:ın Viktorv:ı ~r Koht>n 

(Balık Ra1:ırlı), Ba·y ve. Bayan 
;\ nri K:ı"itory:ıno ve Ai l r~i. Bay 
ve Il:ıyan Lusypn Kapla n (Pnri~). 
R:ıy ve Bay:ın f1iclor Kolı en CP:ı 
ris). R:ıy ve Barrın Piyer Vil:ı 
Kolıen Vf" AilPSİ (~is), n:ıv V<' 
B:1y3n Vit3:li Srım:ınon ve Ailesi. 
Dııl D:ır:ın Rejin Kem:ılof V(' A 
iiesl (İı;;rael), 
7t>\'cl. b:ıb:ılıırı. k:ırde~Jt>rl. k:ı
yın pPdC'rll"ri, bHyilk bnb3l:ırı, a 
n111r:ı l :ırı, ku1eınlPri ve akr:ıb:ıl:ırı 
ol:ın 

Bay ~1.\RKO \r. K011F. N 
( Ralık n rı1a rlı ) 'n1 n 

COr • Aha iın) 

Kahire' de 
Bir kaza 

( Baıı 1 in<ld• l 

za nelice~inde otomobilde bulu· 
nan üç polis memuru ölmü.$tiir. 

Fuat Tugay, Yukarı Mıs ı rda 

Luksor·a gitmekte idi. 

K:ız:ula C)lcnlrrin cenaze töre. 

ninclf" Başbakan Genera l Necip 

ve hükOmelle Genel Kurmaya 

ınen!iiup birc:ok şahsiyetler haıır 

bulunmuştur. 

Türkiye bliyiik c l Çİ$İ sefaret 
b:ışk5tibin i ccna1e töreni nde 

krndisini temsilen bulunmağa ve 

ölenlerin :ıilc l eriyle Mısır ma

k:ımlar1n3 t5ziyelerini bildirme-
ğe mt"nıur etmiştir. -

rimi yollarım. 

Ko re birliiim iz Komutan ının 
a navatana yıl başı mesajı 

Ankara. 30 (A.A.) - Kore 
Türk Sılihh Ku\·1·etıeri Komu
tanı Tu~general Sırrı Acar. ye. 
ni yıl münasebetiyle, an::lyurtta 
ki vatandaşlarına kendi1;;i \•e tu. 
ı:ayımıı mensupları adına :ı.şa~ı~ 
daki mesajı yollamıştır: 

•Cok sc\'dikleri vatandaşların. 
dan ve ıtrne o vatanın millt mef. 
kUresi olan insan hak ve hürri
yeti ic:in uzak diyarlarda, Kore 
cla~larında kahramanca çarpı~~n 
ve hasmını kahretmoi'e azmet. 
miş olan kahraman Türk tug:ıyı 
mensupları büyük Türk ordusu 
nun ve aziz Türk milletinin ye
ni yıllarını kutlar ve 1·atanları 

ic:in refah ve ~aadetler temenni 
<'drrler_• 

EMNİYET S.4.NDIGl'nın 
Yıl ~onu 75.000 lirahk Rüyük 1kramiye Keşidesi dün 

Ca~aloğlundaki Emniyet Sandığı .l\lrrkezinde, mudilerin hu
zuru ile 6. cı Noter t_arafını1.ın yapılmıştır. 

VIL LA 
jkr:amiyesini Merk tz Şubesinde 109407 numaralı hesap 

s:a hil>i kaıanmıştır. 

1-fuhtelif para kazanan 
lardır: 

diğer hrsap numaraları da şun. 

Lira 

10.000 
5.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 
l.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Kadıköy Şubesinde 

11.ferkeı • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • 
• • 
• • 

Kadıköy » 
?\ferkez • 
Kadıköy • 
Beşik ta~ • 
Falih » 
Falih » 
Pangaltı • 
Pangaltı • 

isabet etmiştir. 

No. lu 

87172 
2 

113971 
91882 

114513 
113092 
29167 
29666 

109874 
27570 
87939 
26167 
86933 
2020 
508 
637 

1000 
2477 

Vadeli hesap 
» Öğrenci hesabı 
• hesap 

• 
• 
• 

vadesiz 

• 
Vadeli 
V3dcsiı 
vadelı 

Vidcsiz 
Vadeli 

• 
• 
• 

Vadesiz 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

B unlardan başke, 85 mi.işleri de kıymetleri 500 liraya 
kadar yüksele n 85 muhtelif rıara ikramiyeleri kazanmışlar· 
dır. 

Keşide neticeleri, kazananlara ayrıca. mrktupla da bil
dirilecektir .. 

D j K K A T: Yeni yılın ilk büyük 

keıidesi 50. 000 liradır 

~!!!'!!!!'!~--~ - Ta f ı;; il:i. t f:i c;e lc rim h df' =._, 

Şehrin iktisarlt ha,·atına tesir 
edecek olan !\o~uk h~va deposu· 
nun tem~li atıldı. yerin müşkül 1

1 

(Mask Of the Avenger) 
şartları bakımından şimdi in~a- Renkli - İngilizce Orijinal Kopyası 
at ~clbmeı-e başladı. Baı Rollerd" JOHS DEREK JODY LAWRESCE 

500 ilnrü yıla hazırlık olmak / iıı•••iıııııiıiiıliiiii.tiiiiiiiıiiiliiilİİıİİİıli'İm~:ı::::~-
üzere Fatih medre!'ielerinin ta· 
mirlPrine ha~landı. )1e\'dandaki -
Barakalar ~·ıktırıldı. Eı:Hrnıskapı. 

ra doğru ana <'adde tamir edi-
Iİ\'or. Çinili kö~k bıtrrıf'k üzere
dir. Yıllardan beri 1stanbullu
nun bekledil!i KadırS?a meyda. 
nı, ~;anan adliye ı:::arayı )'eri, Ci. 
hanşür bahçesi tanzim edilmek
tedir 1 

Sahafların inşası bitti, Hıfzıs
sıhha enstitüsü tamamlandı. 
2015 ~öçmen evi bitti, Üı;;küdar 
Kadıköy \~e Bo~azın bircok ~emt 
lerindrki e"·lrr ili'.timl~k edile· 
rck yollar a~ıldı. 

Floryadaki ikinci parti yirmi 
dört evin inşası de\•am etmek· 
tcdir. 

i'in~ bu ~rne i('inde mevcut 
434 ('<'şmcyc 82 çeşme i13vc olun 
du. Muhtelif '•mtlcre 1100 e 
yakın rlektrik liı.mhası dikildi. 

~Ianevi rrphC"den: halk mek· 
trplrri .açıldı, baharda şehir bo 
ı·andı. Cumhuriyet bayramında! 
köylüler toplantısı yapıldı. 

1952 yi memlPkC"tC:e İstanbul 
hemşehrisi olarak huzur içindfl 
lamamladık. Tekmil yurda. ve
mC'mll'kctimizin incisi olan İ~· 
tanbulumuz.a, benim bir yıllık 
a.ıZır ,.c ,}·orucu ('alışmalarımda 

Lenkit \'e ikazlariyle işbirli!i 

, . .'lptı~ımıı basın ailesine gönül· 1 
rlrn saadet!er dilerim.• 

Trabzonda açılan bir yol 
Trabzon 30 (Hususi) - Trab· 

zon ıle Girrsun arasındaki kıvı 
yolu üzerindr bulunan dik ~e 
tehlikeli virajlara ile maruf 
olan 'Yoroz Varyantı yolunun in . 
saatı tamamlanmış. dün mera· 
simle işletmetc aı;ılmıştır . , 

Acele Ediniz Bugün Son Günüdür 
1953 Yılının Birinci Fevkalôde ikramiyesi 

Lüks &uck otomobilidir 
lstanbul te,kilatımız mudilerine mahsus olan bu 

keıideye iftirak edebilmek isin 

31/12/952 tarihine kadar 

lstanbul şubemiz ile Beyoğlu ve Bahçekapı 
Ajanslarımızdan birinde 

150. • liralık bir hHap açtırmanız kafidir 

astıracağınız bu hesapla 

Bankamızın diller ikramiye keJidelerine iJtirak 

hakkını da kazanmı' olursunuz 

Her JSO. •lira için bir kur'a numarası verilir. 

SÜMERBANK 

- Dünya Sinemacılığının en üstün ıaheseri 

SAMSON DALİLA 
•Samson and Oelilab. 

HEDY LAMAR - VICTOR MATURE 
Yarın matinelerden itibaren: 

Renkli ve Or_ijinal Kopyası 

Beyoğlunda LALE - AR ve 
Pangaltı iNCi Sinemalarında 

1.9~ ~Beyoğlu ELHAMCRA
0

p~;
1 

Sehzadebaşı ftHtt~ 
,,,. ~ TURAN ve EMRE Sinemalarında ~ ~ 

\'t'fat etliğini ve rrll!t7f' mer:ıı;i 
nıinin hu~iin ('tır,:ınıh:ı :ll ar:ılık 
1952 srınt 11 r1r Illiyiik Hendek 
~Pvr Şnl onı Sin:ı!'o•:ııncl:ı icra 
olıın:ıC':ıl!ı trrssiirlp hilrlirilir. 

HQS MEMQ· Erkeklik çağına erişmenin mesuliyetleri 

fı::bu ilrın h tı ııst d:ıvC'ti~-e yerı· 
111• k:ıin1dir. 

( 'l'U:ll7f' 1 . f'1'87Hll :ı tı F. l\fn ı:;ko,· I ( 

T•l•lon: 11315 - 46641 

* Tiirkh•f' ~fac:nn Of'rn f'linıltn : 
Ot'rnt>l!İn1i1 !113!'l1ndnn 
MARKO KOllEN 

•l111rlivf'tp intika l ('fmi!l.tir. 
\f Prhıımun C'f'na1t . mrr:ı-.?m 

11 aralık bıı~ilnkii (':ırı::rımba ı:ı:ü
·ii saat 11 dr Galata Biiylik lTC'n 
"'k. Ne,·r- Sa lom Sin~ızogunda 
""' 1 lac::lktır 
TiirkiyP ~fa1;;on OPrnP~i. kar 

1ıu:lf1ri hu ~on rasimei ih tiram· ı 
da haı.ır bulunma~·a davet ed,r. 



""'V--VAL<. --mapusııne ee~mest 
ı.;;:.;:::::::::ı~.J -./ ~-~_MEHMET 'IANI!( 

Bir keman konçertosu 
K ürt A.i;jzin bu temiz kaıbli· 

!iğ~ bu amimiliği, millet 
vekilinin çok hoşuna ~itti. 

- Aziz. dedi. Senın cezan 
ne kadar'? .. 

- On altı sene bey ağabey .. 
- Peki, suçun ne? .. 
- Suçumuzu hic: sorn1a .• ~a-

mus beliı.:>ı.. Karı yüzünden 
yani.. Uzun hik;iye .• 

IIırsız Selim de kapının ar
kasında ayakta duruyordu. Lok
malar, milletvekilinin boğazına 
dizildi. Önüne konan yemeği 
bir türlü bitiremiyordu. Kürt 
Aziz. ısrar etti: 

- Yesene bey ağabey', lle
lil maldır. 

- Yeter artık , Aziz ağa .. 
doydum .. 

- Nasıl do~ ·arsın be yahu'>. 
Doyulacak bir şey yemedin ki .• 
Mebuslar hep böyle bogazı.ıı 
mı olur? Ho.li ~enin de hakkın 
\'ar :ra .. Önüne bir ~ey koya
madık ki .. 

- Allah ziyade etsin, İyice 
doydum. 

- Niyet şeker olsun . Bir 
cigara sarar mısın" 

- Ben sigara içmem ama, 
hatırın kırılmasın, 

- Yak bir cigara, yak ... Ef
kir dağıtmaya bire birdir. Ben 
sana sarıvereyim. Şey kulla. 
nır mısın? 

- Ne?! .. 
- Yani cıgaran boş n1u ol-

sun1 dolu mu·: 
Milletvekili bir şey anlama-

mıştı: 

- BA5bayağı sigara .. dedi. 
- İyi ya .•• 
Sigara k.iığıdını tükriikli.Y~· 

rek yapıştırdı. !\Iisa!irine uzat· 
tı: 

- Kahvemiz yeni bitti .. de
di. Gündüz olsaydı, Kör Ki · 
milden ıetirtirdim okkalı bir 
kahve .. Neyse •• Sabah ol un da 
kolay .. 

- Yok, ben kahve tiryakisi 
değilim. 

- Olsun .• Kahve içmek iyi
dir, Ama artık yarına .. Yalnız 
başka bir şey sorayun. Senin 
şilten var mı" .. 

- Ben şilte filan istemem 
AI.iz. Buraya 2:eldiğimi daha 
e\·den duymamışlardır. \'arın 
haber alınca, şilte de yorgan 
da ıetirirler 

- 1yi :ra .. \'arına kadar 
olanla idare eder~in. 17 numa· 
rada bir Kör Cen1al var. Te
mız yatağın geceliğini otuza 
verıyor, Yorgan da alırsan ya
rım k.lğıt.. 

- Yok, ~·ok hiç bir şey İS· 
temez. Ben şöyle başımı du\'a
ra dayar, biraz kestiririm. Sen 
aldırış etme .. 

- Amma da ıar sö)·lüyor~un. 
Aldırış etme olur muymuş. Mi. 
safirimiz değil misin? Ayakla
rını tJzatmadan yalmana gön
Jümüı razı olur mu hiç" .. Ge. 
ce bu odalar çok ayaz yapar .. 
Aptesanenin camları silme kı· 
rık. idare de yaptırmı)·or. Ko
ridor, gece )·clken açar. Söy· 
]emesi ayıp, keneCten kopan 
rüzgar, 6 numara ile 7 numa· 
ranın kapısında kemane atar. 
Yalın kat yatmaya heyk•I da· 
}'anmaz.. Kör Cemalin yatak· 
ları, pistir falan diye aklına 
bir şey geliyorsa, gelmesin. 
Geçen kandil, Hat'ı :\Iuharrem 
sabuniyle hepsini ;>· ıkattı. Öy
le, bit falan arama .. Allah ic;in 
temiz döşekler .. 

Ayakta duran Hırsız Selime 
döndü: 

- Kaldırsana ulan sofrayı, 
dedi. Sonra da git bizim Ce
male .. Temiz yataklarından bir 
tane yollasın buraya.. Parası 
i(:in ben konuşurum onunla .. 
Ama, pamuğu nemli yatak icı
temez ha~. Geçende üçüncü as
liyenin zabıt k3tibine bir ya
tak vermişti. Onu yollasın. 
Köşelerine falan iyi bak. Yav· 
şak yuvası olmasın. Çarşafları 
da unutma .• \"astık çift olsun. 
Mebus yatacak de .. Yorgana 
bir de yeni ağızlık takarsa iki 
çe~Tek fazla \'ar. Öyle sö;·le .. 

s elim, tabakla kaşığı aldı 
Eli~·Je ekmek kırıntılarını 

süpürdü. Yıkadı~ı ayvayı mi
safirinin dizine oturttu. Kapı
dan dışarı çıktı. Kürt Azizle 
ayni odada yatan öteki mah. 
kümlar da. misafirin ~·eme~i 

lsfanbul Sıhhi 

l\Iüe"st~ ismi 

1 - BiUis Devlet Hastanesi 

~ - Arlvin • • 

bitirdiğini gördükleri İçin bi
rer iki)er odaya girmeğe ba~
lamışlardı , Yatakların üzerine 
çökü çöküveriyorlardı. llcr ge
len bir kere yeni misaCiri :;e
lilmlıyor, sonra da bir köse)·e 
sığınıyordu. Onların millet\'e
kilinden bekledikleri tek .. eY 
vardı , Onu öğrenmek istiyor
lardı : 

•. Af ne zaman çıkacak°!• 
~ı\ma, adamı dertli gördü!Jc

ri ıc;-in bu ıarı kolay kol:1y so. 
ramıyorlardı. Bir aralık kapı

dan. meydancı Bahri baş ını 
uzattı: 

- :\asılsın ağabey, dedi. 
Rahatın altmış altı mı? .. 

Berikinin bir şey anlamadı
ğını &örünce, daha anlaşılabi. 

leeek gibi sordu: 
- Yani rahat mısın di)'O· 

rum. Bir derdın, bir nok.sanın 
var~a ~öj·le, ;ıkılma .. Hep kar
de);iiı:. !lep insınız. 

Kürt Azil atıldı: 
- llepsiai yoluna koyduk, 

sen keyfine bak .. 
Biraz sonra da Hırsız Selin1 

döndü: 
- Hiç yatak yokmuş ağabey, 

dedi. Aksamdan hepsini elden 
çıkarmış .• Yarın olsun da bir 
şey uydururuz • diyor. 

Kürt Aziz. başını kaşıdı. :\lil
letvekilinin de bu işe canı sı
kılmıştı. Azize döndü.: 

- Vallahi istemem. dedi. 
~asılsa bana bir köşe verırsı

niz. Oracıkta kı\·rılır sabahı 
ederim. 

.\ziz hemen sesini ~.-ükseltti : 
- liepsi olur ama, bu ol· 

maz. Benim yatağım ne &üne 
duruyor? Sen bir kere mcbu:;
sun. 20 milyon ümmeti rı.ıu
hammedin hakkını koruyorsun. 
Seni de taşın üstünde mi )·a
tıralım"' .. Ayıp ettin ağabey. 

Bak suracıkta benim bir dö. 
Şeğim var. Eh yorganım da 
.\ilaha şükür. Uç fukarayı. bir 
zengini ısıtır. Seni buraya ra· 
tırırım. ben bu ak,.amlık baş

ka odada. arkada1;larla idare 
ederim. Xasıl olsa yarına şil-
ten gelir .. 

).li ilet \'eki 1 i 
etti : 

hemen •itiraz 

- Dlinyada olmaz. 
- Asıl diln;·ada olur da. 

ahrette olmaz. Senin, kuru ta· 
sın üstünde yatman bir kere 
yakışık almaz. Yarın öbür gün 
öteki kotı:uştakiler bunu duyar. 
larsa onların yüzüne nasıl ba
karım? Cahillik etme haydi. 
Paltonu çıkar. 

- Daha uykum yok benim .. 
- Uyumasan da ha;·aı ku-

rar ın. 'Iapusanedeki tefekkü· 
rün tadı bir ~·erde )'Oktur. Sen 
beni dinle .. ·yarın öbür gün 
hiııkime ne cevap vereceğini 
tasarlarsın. 

A ziz, yanında oturan iki ar
kad:ı~ını da yanına alaraii: 

dı~arı çıktı. Koridorda onlara: 
- Siz de, dedi, örtülerinizi 

toplayın bu akşamlık dı~arıda 

idare edelim. Herifi görmüyor 
musun? Dokunsan ağlıyacak .. 
Günahtır adama .. Haydi ilam· 
za. Sen ipeklileri dışarı tıkar. 
Sen de gelinLik yorganını to. 
parla. Şu köşede kına gecesi 
yaparız. 

Tekrar odaya girdi: 
- Kusura bakma efendi 

a~abey, dedi. Sen ~öyle bir 
dakka müsaade et. Şu Ortüyü 
ala~·ım. Ha .,öyl~ .• Uzat ayak· 
!arını. uzat Rahatına bak. Bir 

de şunu alayım. Bizim yatak. 
ta bit nlit yo\:tur ha .. Göynü. 
nü serbest tut. Fosur fosur 
u)·umana bak .. 

Yanındaki berdu~lara döndü: 
- Siz de biraz toparlanın 

ulan. fferifi sıkı ştırmayın. Çc· 
kin örtülerinizi bu yana .. 

Alisa(irine doğru : 

- Ha~·di ağabe)' soyunmana 
bak dedi. Eğer kafan üşürse 

benim )·ün kuşağı \'ereyim de 
başına sar. Rüzgarı keser. Ha. 
~.l huzurdan, yüz numaranın 
yolunu biii)·orsun değil mi'? 

~lilletvekili, Kürt Azizin bu 
clo.:ıtluğu karsısında adamakıllı 
n1 ai1cup bir hal almıştı. Üzül
dü~ü ~' Üzünden belliydi. Ama 
n~ kadar itiraz etse faydası 
olmıyacağını da biliyordu. İs· 
ter istemez .. \zizin her dediği· 
ne razı oldu. 

Odada yatan öteki mahklım
lar, kendi ~iltelerini jyice ke· 
nara çektiler. Misafirin yatağı· 
nı crbest bıraktılar, 

H amza ile Süleyman da , bir 
iki örtü alıp dışarı <;ıktı

lar. Aziz. misafirine döndü: 
- Urbalarını başa_nın altı

na ko .. Çalarlar ha! dedi. Ap· 
tese gi~crken takunya i:iter 
ınisin? Istersrn şu takunyalar. 
dan birini ı:iy .• Aptesanenin 
du,·arlarına fa7.la surunıne .. 
Bizim bağrı ~·anıklar. aptesane 
du\·arına resinı yapmaktan pek 
haz ederler. Kabahat yine hü
kiımatta. Çünküm suyu mis· 

kallan verir. Haydi gecen ha
yırlı olsun. Gardiyanı, müdürü, 
rüyandan uzak olsun .. 

Aziz bir temenna ederek, 
odadan dışarı çıktL Öteki oda. 
lardakiier de uyumuşlardı. va. 
kit eecc yarısına yaklaşıyor· 
du. 

Jlamza, meydancının süpür
gesiyle koridorun köşesini üs
tün körü süpilrdü. En alta bir 
çuval yaydı. Ötekiler de ayak
kabılarııu çıkardılar. Birbirle
rinin yanına çömeldiler. Aziz 
ikisinin arasına ~irdi. Sonra, 
IIamzanın, elinde tuthıgu de
lik örtüyü üstlerine attı. Ala~ 
ca karanlıkta birbirlerinin ils· 
tüne yumuldular. Kafa kalay• 
verip örtüye sarıldılar. Rilzg.iı.r 
ara sıra hızlıca esince, yırtık 
battaniye de hafif hafif kımıl
dayordu. 

ikinci münferidin koridor 
tavanına yapışık hoparlör, ara 
sıra cızırtı yapıyordu. İlılimal 
başgardiyanlıktan, düğmeyi çe
,·irmeği unutmuşlardı. Bir ara
lık müzik durdu. Spikerin sesi, 
taş koridorda akisler yaptı: 

- Sayın dinleyiciler!.. Ba
ch'ın Do majbr keman konser. 
tosu ile Tclıaikovsky'nin «Fin· 
dık Kıran• süitini dinJediniz. 
Şiindi... 

Aziz. örtünün altında, Ham
zayı dürttu 

- Ulan y~sinsiz'. Duydun 
mu ne diyor? 

- Duydum .. 
- Ne diyor! 
- Ben o 13Ilardan 

n11yorum. Dümacar. 
car ... Akhm ermiyor 
benim. 

pek anla· 
Pençma

bunlara 

- Anlamıyor musun ulan? 
Biz burada delik battaniyenin 
altında kefal kılçığı yutarken, 
herifler sıcak döşekte fındık 
kırıyorlarmış .. 

(Bundan sonraki )"lıt, cu. 
martes i ıünkü say ıınızda 
~ıkacak.) 

Kurumlar Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 
l .' insi 'likdan l\Iuhammcn ilk Eksiltnı r. 

kalem bedeli t eminatı saati 

ııaç \ c sıhhi 

maızente t. 126. 11475.50 860.66/50 15.00 de 
ilaç ve sıhhi 
nıalzeme ı36ı> 6000.00 450.00 15.15 de 

Yukarıdali.ı iht:yaçlar hizalarındaki müesseselere aıL olup ayn ayrı açık eksıltn1c;·e konul
ı:ıuştur_ 

1 - 14.1.1953 çar amba günü hizalarında gösterilen saatlerde Cağaloğlundaki Sağlık ve S. 
Y. Müdürlüğü binasında toplanan sıhhi kuruml•11· satınalma ko:nisyonunca yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin bu işe ait tiartnameyi çaJışma günlerinde komisyonda görmeleri mümkün· 
dür. 

3 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazılı bel
aeler ve bu işlere .)eter Jlk teminat makbuz ,.f'\'R banka mekt•ıbu olduğu halde belli ~ün ve sa. 
a tlerde Sıhhi Kurumlar Satmalma Komi yonund• bulunmaları. (203Cll 
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1952 yılında 

Tiirk ed~~!~y~!~ / ıım.;;.,.;;;~-~ır.--
y eni y ılı n c~igi ncle 1952 de-

ki edebiyat dünyamıza kuş 
bakı~ ı bir ı:öz atnıak fayda
lı olacak l ır sanı nın . Çilnkü 
böylece günden güne daha iyi 
b ı r a-elC'CC ~<' doğl'u giden yeni 
TUrk edebiyatının ı:cni ş oku
~· ucu kütle~inin il g i vr rağbe
tini kazanmasındaki sebepleri 
açıkça ı:örmck mümkün ola
caktır Geçc>n aylar içinde çı· 
kan ~ ii r. h ikciye kitapları , ku
rulan ~·eni yayın mliC'ssesclC'ri , 
anat dcrgil('ri, kültür hayatı 
mızdaki ilerl eyişin. edebiyat 
dünyamıza yerleşen Batı öl('li
slindeki zevk ve anlayışın . ba
şarısını reddedilmez bir açık
lıkla göstermektrdir. Arlık şu . 
nu kimse ink:ir edenırı: Yeni 
edebiyat neslinin ~ a\"a~ı :ı.ıfer · 
le son3 erm i ş ; Tiirk edcbiya. 
tında yeni bir ı-ayfa açılmıs
tır. Şiir ve nesir alanla r ının 
eski t-öhrctle r i kısmrn orta
dan çek ilmişlerdir. Haliı eser 
verenlerin edebi değer \ ' C ka· 
litcleri de hayli ctü~ük bir ~c 
viy~ye inm i ş durun1dadır. 1952 
edebiyat dünyam ız ın bililnçosu. 
bu ,gerçeği bir kere daha i.s
pat <'diyor. 

ŞiİR - Bu yılın başlıca sii r 
kitapları arasında F .H. Da~ 

larca. Oktay Rifat, Cahil Küle
bi. ~lrlih Cevdet. İlhan Berk . 
}tccatı Cumalı, Cahit Irgat gibi 
tanınmış şairlerimizin eserleri
ni anmak gerekir. 

Bunlardan başka il k 
eserleri ile şiir dünyamııa . 
~· rti~miş sa natçı ~ahsiyetlc r i 
jle katı]l\· ercn f\Tetin Eloğlu . 
İlhan Demiraslan, Turgut U
~· ar'ın ayrı ayrı ü:ıcrlerinclc 

durmak iste-rdim. Önümüzdeki 
yıllarda bu şairltrrlcn ~ık sık 

bahsedilcceğ"ini umuyorum. 
Dergilerdf'ki şiir bolluğunun 

bu yıl e!;kisine nazaran sana t 
değeri bakımından biraz aşagı 
seviyeye düştüği.i ~öylenPhilir. 

Ama yukarda adı gcçcın şair
Jcrle, diğer tanınmış şairleri

mizin nadir güzelliklerlr dolu 
bazı ~ ii rlerini de hatırlatma k 
isterinı. 

* R OJI\ 'i n: lliKA \'E alanı 
galiba ıirrlrn daha at: ır 

ba s ıyor Bir kere bu ~· ıl uç 
~·cpyeni kabiliyetin hikBye f'df' 
bıratın1ızı ıen~in1e!'tirdiklcrınr 
sahit olduk· )Jezihe '\JPric;. 
Öıel Sa.\ ı, ~ı vr der~ilrrdr 

(' ı k a n hi k <i •·f' J~riy l r bir Tiiı·k 
Kathrine '.\lansfield'inin müj. 
elesin! \"e rd i. Vi.isat P. ('nrr'in 
e001;• ... )."a-:;?r Kcmal'in tSarı 

Sıcak' adlı hikiye kitapları, 
ayrı ayr ı Ö7.t"lliklere sahip bıı 
iki yazara a~·dın okuyucuların 
sevgisini. ila;isini sa~ladı. Bıı 
;>·ılın öleki hikiye kitapları 
arasında Sait Faik. llalikarnas 
Balıkçısı. Orhan Kemal, Bekir 
Sıtkı, Ziya Osman Saba, Tarık 
Buğra \.(' Se~· Celtin Tıırhan'ın 
eserlerini saymak fstt'rim. 

1952 de bir önerki neslin 
tanınmıs romancılarından PC'
yami Safa'nın t.Yalnızı:ı .. ı ile 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın «Ali 
~i7.an1i Be~ in Alafrangalığı ve 
Şeyhliği~ dikkati üzerine çek
ti. Bu eı:erltr yazarlarının bi. 

)inen psikolojik tahlil ustalık

larını taşıyor. l<:dcbiyatımıza 
yep~· rni bir ruh ve anlan1 :c
tirrnek bakımından Sait Fajk ' in 
«Bir takım insanlar • ını on
lardan ayırınamıı gerekir. Yı
lın bizce cn dcgerli eseri olan 
bu roman, Sait Faik'in sana . 
t ı nın f'n başarılı örneğ i olmak 
bakımından ela büyük bir de
ğer taşıror. Genr romaneıları
ınızın e:;;erlrri arasında . Orhan 
Kemal' in 1ı ).l11rtaza >1 , \'e ,,ce
ınileu si, Orhan TJançerlioğlıı

nun • Büyük Balıklar • ı. Re~at 

Enis'in ııYolgeçcn hanQ ı. İl 
han Tarus'un e Karınca \'u\·a· 
.s ı • nı anınak yerinde olur. Bu 
yıl gündelik ba sında sanat de. 
ı!,eri taşıyan roman vr hik<i.· 
ye lerin ~ · er alınaya ba shı dı,ıtını 
sevinçle gördük. Bu ilgi ve 
trşvik i n semereleri kısa za. , 
manda kendini belli cdt'cektir 
Geniş okuyucu kütlesiyle kar. 
şılaı;mak fırsatını bulan bir 
yaza rın göstereceği ça lışma hı . 

zının o nis bette artacağına 

ı:;liphL yoktur. 1 

D ESEfHE alanında edebiya-
tımız bomboş sayılır. .Bu 

yıl hiç değilse bir iki değerli 1 
dc:-ncmc eserine ka,·u~abilmc · 
miz gen" de ~evinilccck bir ~<'Y 
dir. Xurullah Atac:'ın • Sözden 
Sözcı• . Salah Birsel'in ıı Şiirin 

İlkeleri .. , S.uut .. Kemal Yetk i-ı 
nın • Edebiyat L'zerindc ıı , Suat 
Taşer'in • Uç duvarlı dünya 
adlı kitapları kültür kitaplığı 
mızdaki gedikleri dolduracak 
c::.erlerin ilk öncüleri oldula ı· 
Önümüıdeki )·ıllarda bu Çl'}İl 
kültür eserlerine hem o'u~· ., . j 
cuların, heın de yayı ne\ ıcr!!1;n 1 

gerekli ilgiyi gös lcrınelcrıııi 1 
temenni edeli;. 1 

yayıne\"lc r in in !ı ayı:,ı da 19.J:! 1 

ıç-inde artmaya ba~ladı. 
Jlem bu ya)·ıne\·lerinin , sadec_ 
para kazanmak için dcgil, 
Türk sanat ve kültür seviye.s~
ni yükseltmC'k gayesiyl(' kurul. 
muş olmaları sc\·incimizi d::ıh a ı 
da arttırıyor. Birkaç )" Ildır tek 1 
başına , seviyeli. ciddi bır sc- ' 
kilde çalışan . varlık st ın yanı 

!'>ıra bu )'il • Yeditepc 11, cc \ eni· 
lik ". • Seçilmiş Hikayeler" 1 
" Kaynak " )·ayın müessC'selcri- I 
ni dt- görerek sc\'inç duyııyo· 1 

ruı. Bu ya)·ıne\·lrri 1952 de ıJ :; 
r:-.<'rlC'rinl Ti\rk okU)'U\'l!:!ı~lla 

unmu!'lar \'C onlardan ger .:-!di • 
rağbeti, sevgiyi görnıllc:J c rdir . 1 

_\nkara caddrsinin emek!ar kı_ 1 
tabevlerinin de cdebi)·at ,.e 
ki.iltür hayatımııda esıncye baş 
lıyan bu yeni, taze havaya 
krndilerini kaptırmalarını ü-ı 
mit ederiz. Remzi. Nebioğhı, 
İnkılap, insel, Hilmi gibi nam
lı kitapc\·leri de bu kültür sa· 
'aşında yerlerini almalıdırJar. ı 
Son zamanlarda, üzerinde du
rulması gereken bir değer ta-ı 
şıyan Adnan Veli'nin ·~Iapu
sane Çeşmesi ., adlı eserinin 
İnsel kilabevi tarafından ya- ı 
yınlanması Ankara caddesi ki
tapçılarının edeb ı~·at dünya
nuzdaki ileri ze,·k ve anlayışa 
ayak uyduracakları kanaatini 
vermiştir. 

(De\ anıı: Sa. 6; Sii. 1 de) 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A. E. YALMAN 

Mes'ut ve heyecanlı 
günlerimiz 

-16-
En\·er pa~a kendisi için de

ğil , evvela memleket .sonra da 
benim için yaşadı. Bunu sÖ}'· 
lcmeklc kendime bir p3ye ver~ 
ınek istcnuyc;rum. Bu adam 
kiminle evlenıniş olsaydı, mu
hakkak surette sevdiği \ ' e be
raber )·aşaclığı kadını bahtiyar 
ederdi, Dünyada Enver Paşa 
kadar memlekete \"C aileşinc 
bağlı az erkek \'ardır. En me· 
: ·us zamaultırında bile eve gel
diği \'akit dışarıdaki dağdağalı 
ve üıiinlülü havayı beraberin
de getirmezdi. Herkes tarafın
dan mağrur Ye haşin oJarak 
ıanın;ın koean1. dünyanın en 
nlunis ve nltitcvazi insanı idi. 
.Azametten çok uzaklı. Belki 
bilmiyerek \'C i.stemiyerek, 
memleket hesabına bir takını 
politika hataları ~·apmış olabi
lir. fak;ıt vatanına aşıktı. ken
dine göre kurduğu \'e doğru 
bulduğu bir ideal için sonuna 
kadar çalışmıo::tır . 

Bu insana O kadar sonısuz 
bir imanım vardır ki politika 
ten~itlerinden gayri, aleyhin
de hic: kimsenin bir şey söyle
mesine tahammül edemem. 

Çok mesut bil· hayat sürü
yorduk Fakat her mesut anı

mı unulturacak birçok korku. 
lu ve heyecanlı h5.diselerle dur 
nHuian karşılaşıyordun1. 

Kocam dışarıdaki patırdılı, 

gürültülü hayatın akislerinin 
ev içınc kadar gelmemesine 
mümkün olduğu derecede dik
kat ve itina ediyordu. 

Fakat buna her zaman im
lcıin olmuyordu. 

Erlendiğimizden birkaç ay 
sonra idi. Düşündükçe h81ii ür
perdiğim garip bir h3.dise ile 
karşılaştıın. Her akşaın Enver 
paşaya gelen mektup \'C ha
berler eve getirilirdi. Bunun 
i('in n1uayyen saal yoktu. !larp 
icinde olduğumuzdan gecenin 
her saatinde im:ıalanması la
zım gelen habcrle l". t3 yatak 
odamıza kadar gelirdi. Kağıtla· 
rı dışardaki nöbetçi harem 

E nver Paşa ite e~inin d üğiin günii çeki len resimleri.. 

ağast hareme getirir. Bizim hu 
susi hizmetimize bakan kızlar 
bunları alır, kapımızı vurarak 
bize getirdiklerini haber ve
rirlerdi. Bazı geceler, pek mü
him meseleler çıkınca, her 
hangi saatte olursa ol.sun, En
ver ptlj3nın yataktan kalkıp 

gitti~ini bllirim. Bu yüzden 
hayalım d:ıin1i bir evham \'e 
korku içinde geçerdi. En ufak 
gürültil)'e kulak \'erir, ev için-

de herkesin a)·ak seslerini ay. 
rı ayrı bilirdiın. Oda kapısına 
kimin geldiğini yürüyüş tar· 
-ıından ve ayak sesinden ayırt 
ederdim. 

Bir gece yine her zamanki 
gibi koridorda bir takım se~· 
ler duydum. Fakat bu sadı 

her zan1an işitmeğe alıştığım 

nıutat \'e muayyen şekilde de. 
~ildi. Bir aykırılığı Yardı. "' 

(Arkosı Var) 

DEREDEN TEPEDEN 1 • 

Elli yıl •• ugun evv 
1902 yılının son günü - Müthiş bir kış - Karaköyden Şişliye 30 kuruş! -

Şeker bayramının ilk günü - Tiyatrolor, ince sazlor - Umumi maaş ira

desi - istinaf Müddeiumumiliğinin iki tebliği Yılbaşı nasıl gesti? 

B u akşan1 yılbaşl ıecesidir. 
Dünyanın her tarafında ol· 

duğu gibi İstanbulda da top· 
lantılar yapılacak, halk yeni 
seneyi neşe içinde karşılama
ğa çalışacaktır. Acaba elli yıl 
CV\'el, 1902 senesi nasıl sona 
ermiş, yeni sene nasıl karşı. 
lanmışlı? ... Buna merak ede· 
rck eski gazete koleksiyonları· 
nı karıştırdım. Gözüme çarpan 
ilk şey o günler İstanbulda, 
yalnız istanbulda değil, mem· 
lcketin her tara!ında çok şid. 
detli bir kışın hUkUm sürdü· 
ğünü bildiren haberler oldu. 

1902 senesinin sonlarına doğ 
ru istanbula bol miktarda kar 
yağmıştı. Karın kalınlığı bazı 
noktalarda 70 santimi geçmiş, 
yollar kapanmıştı. Tramvay 
idaresi büyUk bir gayret sar
{cdcrrk bazı yolları, ezcümle 
Karaköy • Şişli hattını açtır· 
mışlı. Fakat beygirler (o ta· 
rihte İstanbul tramvayları elek 
lrikli değil, atlı idi) yokuşlar
da aı abaları çekemediğinden 
tramvaylar sık sık durarak 
yolcularını indirmeğc mecbur 
oluyorlardı. Hele Şişhane yo. 
kuşunda her araba duruyor, 
;·oıcular altıncı daire yokuşu
na kadar tramvayın arkasından 
koşuyorlardı. Yolcular arasın· 
da arabaya omuı: vererek al
lara yardım eden gayretliler 
de vardı. 

Fırsatı ~animct bilen araba· 
cılar (o zan1anlar İstanbul· 

da henüz otomobil de yoktu, 
kışın iki at koşulmuş kupa a· 
rabalar işlerdi) Karaköydcn 
Şişliye gitmek için otuz kuru~ 
gibi işitilmemiş bir fiat iste
diklerinden halkın büyük bir 
kısmı, yokuşu yaya çıkmağı 
göze alarak tramvaya binh·or-
du. • · 

O sene soğuk da pek siddetli 
imiş. Rumelide !IIanastırda sı. 
caklık sıfırın altında 22 dere
ceye düşmüş, Anadoluda Kon· 
yaıta. Eskişehirde. Şark vil~· 
yetlcrindc 26. 27 dereceyi 

bulmt1$. Sert bir kara)·el, ne
fes almağı güçlc~tiriyormuş. 
Bu vaı.iyet karşısında 1stanbul
da ve diğer büyük ıchirlerde 
fakir halka yirmişer okka man
gal kömürü dağıtılmı~. 

J 902 yılının son günü. ) ani 
31 kiinunuev\'el (Aralık) 

1902 şeker ba~·ramı imiş. İkin· 
ci Abdülhamit Yıldız Sara. 
yından Beşiktaşa inerck bay. 
ram namazını Sinanpaşa caıni

inde kıldıktan sonra Dolmabah 
c;;e sarayında muayede resmi 
yapılmış, Sadriı1::ım, f\lazırlar, 
Şeyhislftm, erkiln ve ümera, 
tahtın saçağını öpmüşler. Yol· 
da iki sıra dizilmiş olan asker
lere peynirli pideler, sıcak si· 
mil ikram edilmiş. 

Yılbaşı şeker bayramı ıle 
birleşlıği için birçok eğlence. 
ler tertip edildiğini i&Zcteler 
yazıyor. Direkler arasındaki ti· 
yatroda Menakyan efendi toJak 
Varley,,, Koınik 1-Iasan Efendi 
•Kedi Göıilııı piyeslerini oyna
mışl ar. Beyoglunda İstiklıil 
cadde.sinde, şimdi St. Antoin 
kilisesinin bulunduğu )·erde 
ııKonkordiyıı.ıt tiyatrosu adı ve
rilen zamanın en büyük eJllen
cc yeri vardı. Burada da Ati 
Rıza efendi trupu. Canbaz Ha· 
san ''C Todori. Kantocu Küçük 
Amel)·a hünerlerini gö,,termiş
lcr. 
Bayramın ilk &ünü akşan11, 

yani yılba~ı gece.si Şehzadeba
şında, Fe\'ziye kıraethanesinde 
Kemani 1.'atyosun idaresi al. 
tında büyük bir incesaz takıını 
icrayı iıhenkoı etmiı;;tir. Gazc. 

telerdcki ililnlarında bu fev. 
kal3de incesazı dinlemek için 
yapılan zamla birlikte ıneşru
batın 100 para olduğu yazılı. 
dır! ... 

3 t Kanunuev,·el (.\ralık) 

1902 tarihli gazetelerde gö
ze çarpan mühim haberlerden 
biri ı~Jaaşı uınumi• verilıne~i 

için padişahın iradesi çıktı:tı
na dairdir. O zamanlar me-

nnırlar her ay maaş almazlar· 
dı. !\1aaş ancak bayramlarda, 
padişahın doğduğu \'e tahta 
oturduğu günlerde verilirdi. 
rııemurlar bugünleri dört göz· 
le beklerlerdi. 1902 de çıkan 
irade memurları kim bilir ne 
kadar sevindirmiştir!. .. 

\'ine o günkü gazetelerde İs
tinaf müddeiumumiliğinin iki 
tebliği var. Bunlarda A\1 rupa
)·a firar ederek fesatkirane 
neşriyatta bulunan Yenişehirli 
Muhittin beyzade Şefik beyle 
?.Iısıra kaçan avukat Fazıl be. 
yin medeni haklarının iskat 
edildiği bunları gören memur
ların derhal yakalamaları bil. 
diriliyordu. 

yılbasının nasıl geçtiğine ıe-
lince, lstanbul tarafında 

Şelızadcbaşından başka hiç bir 
tarafla faaliyet yoktu. Herkes 
erkenden C\'İnc çekilmiş ;·ata· 
~ına girmişti. Beyoğlu, bilhas· 
sa o zamanlar .-Caddci Kebir• 
adı verilen İstiklal caddesi ise 
sabaha kadar büyük faaliyete 
sahne olmuştur. Gazinolarda, 
kıraathanelerde orkestralar. in 
cc:sazlar çalmış, muhtelif yer· 
lerde balolar \"eriln1iştir. Bu 
balolar arasında 11Alman l\lu. 
sevi Cemiyeti hayriyesi .. tara· 
fından Perapala5 salonlarında 
verilen balo dikkate şayandır. 
Çünkü duhuliyesi o zamanlar 
nadiren görülen derecede yük
fiek. bir altın lira idi: 

Yılbaşı ı:ecesinin en hara· 
retli safhası kumar olmuştur. 
O gecr Be)·oğlunun muhtelif 
yerlerinde, kuHiplerdc. gazino· 
!arda bliyi.ik ölçüde kumar oy
naıımıstır. Bugün Büyük Ku
llip adı \'erilen Serkl Doryan
da oynanan kumarda beş altı 
bin altın lira kaybedip kaza. 
nanlar olmustur. Fakat bunlar 
zenginler, kibar sınıfı idi. Or
ta halli kumır meraklıları, 
!'imdi Sara\' sinrmasının bu
lundu~u eski Llik!ıernburg ~ap 
zinosunun arkJ kısmında saba
ha kadar türlU kumar oyunla 
rı oynamışlardır. 
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Devlet Kon .. rvatuarının genç mensupları bu yıl Antalya'da Belkls Tiyatrosunda •Kral Ödlp• 
trajedisini temsil ederken 

1951 yılında Türkiye' de 
sanat hareketleri 
TİYATRO - RESİM - MUSİKİ 

ri büyük ra#bet gördU. Türki· 
yenin tiyatro merkezinin An
kara oldulu artık su götürmez 
bir hakikat haline ~eldi. Yalnız 
rGölgeler• piyesinin temsili çe 
ıitll dedikodulara !ebebiyet 
verdi. 

* A MATÖR TEMSi LLERi -
Halkevlerinin kapatılma· 

sile amatör temsil faaliyetinde 
)(örülen durgunluk bu yıl da 
devam etti. Bir •Üniversite Ti
yatrosu• kurulması için teşeb
büse geçildi, fakat talebelerin 
allkasızhğı yüıündon bu teşeb. 
hüsün arkası gelmedi. Şehri· 
mizdeki Fransıı Kolonisi KU
çük Sahnc'de Moli~re'i başarı 
ile temsil ettiler. Ermeni ce· 
miyetleri amatör tiyatro faali
yetlerini devam ettirdiler. Li· 
seler içinde Galatasaray'ın ve 
tıilhas.a Robert Kolej'in eski 
faaliyeti devam etli. 

Bu yıl içinde çok alaka gören bir ıergl açan Seramik sanatklrı 
Füreya Kı lıç Fran~a'dan bir de fırın getirtmiştir. Resimde Ba· 

yan Kılıç ve ıeramlk fırını görülüyor. 

Antalya'da tarihi Belkis Ti· 
yatrosunda Devlet Konc;erva
tuarı mensupları ·Kral Ödip· 
trajedisini temsil ettiler. Bu 
temsili on binlerce köylü va
tandaş ve Amerika Büyük El· 
füi George Mc. Ghee a!Aka i· 
le seyretti. 

M USiKi FAALiYETi -

Sanat, bilhassa tiyatro faali
vell bakımından. 1952 vılı 

lstanbuldı oldukça canlı ve 
bir bayi! dedikodulu geçti. Ev
veli tiyatro durumunu kısaca 
ıözden ıeçirelim. 

ŞEHİR TiYATROLARI -
Belediye tiyatrolarının in. 

tizammlı~ı 19~2 nin ilk Uç, 
dört ayı zarfında ayyuka çık· 
mıı bulunuyordu. Baharda Or
han HançerlioAlu müdür oldu. 
Yaı.ın , müteha 'i~ts reH, ör ola· 
rak l\fax l\feineeke Viyanadan 
davet edildi. Fakat hn gibi e
sa~lı de~i"'iklikl~rp raA"men ye
ni mevsim başladıktan aı son· 
ra . ümitlerin yine boşa gittiği 
görüldii. 

Sakat bir nizamnamenin mev 
cut olu ~u ve $f'hir Ti~·atroları
nın idart kurul. edebi heyrt, 
kirlPmli sanatk.lrlar, mUdiir, 
müdiir \'"ek ili Te rPjisör gibi 
blr türlü ba~d:ı!am;ıyan c;e,it
li ı ku\·vetler• tararından idare 
edilmesi k:ar:aşatıJ!ı devam et
tirdi. TPmsillerde se~ irci ade· 
di düıtükço düştü. Halk boce
rik~i! aktörlerden, c:uflir yar· 
dımile oçnanan piyeslerden 
yüz çevir;,,•~• başladı. isim 
yapmış de~erl! sanatkarlar bi· 
le, umumi krımek•şin kurba· 
nı oldular. L5.kin tiyatro men· 
supları, halkın alSkasıılı~ını, 
temsillerin dü$ük se\"iyesinde 
ara ·ar-aklan yPrdP, kabahati 
birbirlerine rliklemrfe devam 
ettiler. Vali Prof. Gokay Şehir 
Tiyatrnlarının rlurumu ile sa· 
mimt · ~urette al.lkalandı, fakat 
derde e saslı bir bal caresl bu· 
luntımadı. \'ıhn 5onuna doJ!:ru 
Sehir Ti\"atro:;11nun bu~ünkil 
halilP. t11sfiye edilip. de,·letin 
e1int getmesini arzu edenler 
çohldı. 

Eski Eminöni.l Halkevinin 
yeni bir tiyatro olarak h.aı~~ 
a~ıtmac;ı favdı:ıh bir te~ebblıı:;tu, 
fakı! bu teşebbü<ii bazı tiyat
ro m•nsupları baltalama~• ça· 
lıştılar. 

19~2 yılında Dram Kısmında 
en çok al.ika gören piyes, 
• tiras• ve Komedi Kısmında 
•Ahududuı oldu. 

* T>'C'Çf'K S.\H'liE'OE - 1951 
.L\. de ac;ılan Küçi;:t Sahne, 
l'Pi2 dP t~tanbulıın btlli ba$1ı 

tiyatrosu haline geldi. Bura· 
nın genç sanatkArları, A!uhsin 
Ertuğrul'un rejisörlülil altın
da, geni$ bir ıııeyirci kütlesini 
keındilerine bajlama•a muvaf .. 
fak oldular. •Fareler \'8 İnsan
lar• bu yıl içinde başarı ne 
tekrarlandı. Tiyatronun reper
tuarı her zaman ayni sanat se
viyesini muhafaza etmedi. •Ka· 
rııık lı· ve ·On Büyük Yara
maz• bu bakımdan tenkide uğ
radı. En çok allka gör-en eser· 
ler •Karakolda• dramı ile Sha
kespeare 'in •Ne İsterseniz · ko
medisi oldu. 

* Q PERET TiYATROLARI -
1952 nin ilk yarısında ayni 

tarz operetler takdim eden Ses 
ve Karaca heyfl'tlerl, "on aylar
da birbirlerinden apayrı çeş
nide tPm'.liillfl'r vermeğe başla· 
dılar. 1\fuammer Karaca rbale• 
yi kaldırdı, eski tu!Qat O>'lln· 
ları tarıına meyletti: Ses Ti· 
yatro5u f!;e tPm!;illerde, ak~ine, 
dansa, varyeteye, zengin ko5· 
tümlere ve kalabalık eşhasa ij. 
nem verdi. Avni Dilligil'in 
•Şeytan Arabası• Ses !çin ori· 
jlnal bir yenilik oldu. 

* Y ABA NCI TRUPLAR -
19~2 yılı Ecnebi tiyatro he 

yt-tlerinin memleketimizi ziya
rtti bakımından bir rekor teş
kil eltl. Küçük Sahne'de altı 
hafta müddetle tem•il veren 
Fransız Trupları bir an'ane ha 
linl aldı ve çok ra~bet gördü. 
Jean Marchat idaresinde bir 
re!iml Fransız trupu Ankara 
\'e 1stanbuhı ziyaret etti. Yılın 
~onuna do)'Cru Atıa .. 'ta tf'mc;il. 
ler veren •Fransız Komedi Ti
~·atrosu • adlı hPyet, Rayet ha· 
fif ve kötil repertuarile &fl'yir
cileri hayal ~ukutuna u~rattı. 

1952 ıarfında muhtelif Yu
nan trupları da İstanbula 
geldiler. ·vann Açık Hava Ti· 
yatrosunda EşiJ'in iki trajedi· 
ı;ini lf'msil eden Afarika Koto
puli ve arkadaşları takdirle 
kar51landı. 

* 
A

NKARA'DA TiYATRO -
Devlet Tiyatroları ve Ope. 

rası babşarıh temsilleri ve 
muntazam çalışmaları ile, bu 
yıl içinde eski~indtn çok daha 
geniı bir s•yirci kütlesi kazan. 
dılar. Bilhac;c;a OpPra teımsille-

Yerli ve yabancı virtuoıla
rın re•itallerl her yıl olduğu 
gibi a!Aka ~ördü. lstanbul ve 
Ankara Kon!'iervatuarlarının 
sık sık tertipledikleri munta
zam konserler ı-eni;s bir dinle
yici kiltlesine hitap etmejte de
vam ettiler. lsttınbul Konser· 
vatuarının Pazar sabahl:lrt Tak 
sim Belediye Gazinosunda Yer
diAi ucuz konserler ve Ankara'· 
da FilArmoni Orkestrasının 
·Üniversite Konserleri• takdir 
le karşılandı. Yabancı memle
ketlerde Türk muıdkişinasları
nın mUsbet faaliyeti görüldü. 

G tlZEL SANATLAR - Bu 
yıl Devlet Resim ve Hey

kel Sergisi'ne memleketin bel· 
11 başh re~samlarının birço,Ju 
işlirAk etmediler. Jürinin yet
kİ!liİzliıı ve !;erginin düşilk se
viyesi dedıkodulara sebep ol· 
du. 

t~tanbul'da \faya Galerisi iyi 
ce tutundu. Burada açılan ser4 

gilerin en çok alAka toplayan
ları Füreya Kılıç'ın ve Nuri 
fy•m'in ser~ileri oldu. 
Re~~am Fethi Karakaş Be

şiktaş'ta ·Küçük Galeri• adlı 
yeni bir galeri açtı. 

Yeni açılan Mimarlık Fakül
te~i salonlarında tertiplenen 
Hindistan Sanatına ve Hamasi 
Eserlere dair sergiler çok alA
ka gördü. 

Amerikan Haberler Scrvisi'
nin salonunda da muhtelif ser. 
g'ler tortiplendi, fakat bunla
rın ekseri~inl bugünün resim 
anlayışına yabancı kalan tablo
lar teşkil etti. 

New York'ta bir sergi açan 
Hasa n Kaptan sık sık kendin
don bah<ettirdl. 

Bedri Rahmi ve Eren Eyüb~ 
o~lu e~ki yıllardaki mpvkileri
ni muhafaza ettiler. Hillon O
telinin tezyinatını Bedri Rah· 
mi'ye yaptırmak kararı mem
nunlukla karsıtandı. 
Atatürk Hevkol Müsabakasına 

sunulan modeller umumiyetle 
zayıftı. Mod•rn ve ~arip p!As· 
tik eserlerile a:enç Kuı~un ve 
oyma işlorile Aloş bu yıl için 
de kendilerini tanıttılar. 

Evvelki yıllara nlsbeUe mo· 
dem Türk res~amları c;ergiler
de daha fazla eser sattılar . 1.to 
dern sanatın C"emiyetimize git 
gide daha fazl a yerle:tiği gö· 
rüldü. 

fmR/.ig!@ KULAGIMIZI BOZANLAR 

Radyoda Türkçenin 

ITRi 
yalnız ya~adı~ı devir olan on 

sekizinci yüzyılın delil, 
hatta bütün Türk Müzi~inın 
en kudretli be~tek3rı olan Bu 
huri ZAde ~!ustafa Itri Çelebi 
tahminen 1640 yılında İstanbul 
da doğmuştur. 

kaderi ... 
D ünya radyolarını dinleJ·iniz! 

O memleketin dılinin en 
&üzel lehçesinı radyosunda işi
tirsiniı. En güzel İngiliz\·e B.B. 
C. de; en fasih Fransızca Pa· 
ris radyosunda; en mükemm.,.ı 
İtalyanca Roma radyosunda
dır. 

Çünkü bu memleketler bilir. 
ler ki kültürlerinin yayılması 
ve yaşaması ancak dillerinin Ya 
yılmasına bağlıdır ve bu da en 
kolay radyo VR3ıtası ile olur. 

Bunun iı;in radyo idarecile· 
ri bilhassa söz yayınlarının gü· 
ıel olmasına itina ederler. Spi. 
kerleri büyük bir dikkatle se
çerler. Bılhas,ı; a seslerinin rad· 
yoya uygun ve •sempatik• ol-

masını ararlar 
Bu sebeple meseli 

ögrenen bir yaoancı 
hatalarını B.B C. yayınlarını 
dinleyerek kolaylıkla düzel-

tir . . . . .. . l 
Dolayı siyJe de Ingılız kultil-

rünü ö~renip benimser. 
Hatt.1 ço~u zaman o dili 

meyen bir yabancı bile, radyo 
sunu karıştırırken rastladı~ı bu 
nefis ve insana müzik kadar 
hoş gelen ko?ı.uşmaları JlayTiih
tiyari dinler ve o memlekete 
kar~ı yakınlık duyar. 

Bir de bizim radyolara ba· 
kınız. Konuşmaların yüzde dok· 
5anı dinlenemeı bir halde
dir 

Konuşmaların güzel yazılıp 
yazılmadığını; ıçınde fikir bu
lunup bulunmadığını bir tarafa 
bırakalım. En basit konuşma 

B•ş padişah devrini idrak e
den İtri'nin mu~iki sahasındakı 
şöhreti Dördüncü ?ı.fehmet ıa 
manınc\a başlar. Gerek DördUn 
cil ~fehmet ve ~erPk~e Kırım 
Hanlarından Selim Giray, ltrl· 
yj çok takdir edrrlrrrJi. 

ve ses kaidelerinden mahrum- • Biı bu yerden güzelim ı;rl kaçalım bu gcc·e.1 

durlar. . d' · b h k b Is Konuşmalar arasında peltek- Radıfe Erten; yeni bestele ığı u ma ur ar bını u gece · 
ler, keıkemeler, diş!iiizler, kell · tanbul Radyosunda dinleyeg:niı özel pro,ram okurken . 

Jtri'nin se~inin J?iin•l olma
dıAı iddiası do~rıı M~ildir. çUn 
kU yalnız be•tekarlıkta d•~ıl, 
mustannl olarak da se\•ilen san' 
atkArın stsinin fena olmasına 
imkin yoktur. 

Esasen bu mevzuda müellif· 
ler; birbirine zıt fikirler be
yı.n etmektedir. 

Musikiden başka; hattaUıkla 
ve divan şairliği ile de me~gul 
olan ıtri 1711 yılında öldü ve 
?ttevlevihane Yenikapısı dışuı
daki kabristana gömilldU. 

Geçcnlorde İstanbul Radyo. 
sunda •ÜniversitcKorosu• bu 
büyük san'atkArın meşhur •Ne 
vakar. ını büyilk bir muvaffa
kıyetle icra etmiştir. 

Necmi Rıza Ahıskan bu gtceki 
özet programda Yesari Asım Ar. 
lioy'un htizıam şarkısını oku)"or. 

IJ Sen olmasaydın ~ıer aşka inan· 
mazdım 

seni sevmese;)-'dim ah?. bu türlü 
yanmazdım.• 

mPleri yutanlar oldulıı gibi. 
affedilmez ve tahammül edil. 
mez derecede leh~e hataları ya 
panlcır da vardır. 

Güzel yazm:-k ayrı; ~Uzel ko 
nuşup dinletebilmek ayrı şey 

!erdir JTele radyoda konuşmllc 
herhansti bir topluluk karşısın 
da konu~maktan ('Ok daha zor· 
dur. Çünkü radyoda hatip ha
reket ve çehre ifadesi gibi yar 
d ı m un~urlardan mahrumdur. 
Dinlryicinin de; seyirciden !ark 
Iı olarak yalnız işitme hass-l· 
sını kullanmak mecburiyetindf! 
olduğundan: dikkati bir nok
tarla toplanır •e hataları daha 
kolaylıkla farkeder. 

Böylece fena okunan bir ko 
nu~ma, güzel yazılmış olsa d1 
dinlenPmez ve radyonun dlil· 
meııııinin çevrilmesine sebep ır 

lur. 
Birçok muharrirler konu~

mıyataklarını farke-ttiklerinden 
yazılarını. daha t:ı.i okuyaca~l
na Jnandı'kları kim~elere tevdi 
eclerJPr. 7\-lesela rahmetli Galip 
Atat höyleydi. .. 

Fakat herkes ou iı'ana sahip 
C'llamıyor ve netiC'e-de radyoda 
korkunç se~ler duymamıza se
bep oluyorlar 

Radyoların bir ~öz yayımlı· 

rı kısmı vardır. Bu kısım yal. 
nıı konuşma metinlorfni kon 
trol eder. Konu~ıcaklara ka· 
rışmaz!. 

Halbuki na!!iıl radyoda her 
önüne gelen şarkı öyleyeme1 
\"eya saz caJama1.c;a: her iste-

lstanbul 
Radyosunun 
Yerinde bir kararı .. 
İstanbul Radyosu her . pazar 

günü saat 11 de Taksım Ga· 
zinosunda verilmekte olan İ .s· 
tanbul Belediyesi konserlerin i 
yayınlamak kararını aldı . 

Geçen hafta Cemal Resit Rty 
ve Muhittin Sadak idaresinde . 
ki orkestra ve koro konseri ile 
başlayın bu yayınJarın ikincı · 
si önümüzdeki pazar aKonserva 
tuar Kllsik Türk Müziği icra 
Heyeti• kon!;erinin nakli sure 
tiyle yapılacaktır. 

Radyonun, müzikseverleri zi· 
!-'&desiyle memnun bırakan bu 
kararını takdirle karşılarız. 

yen de konuşma yapamamalı 
dır. Bunu kontrol ve tanzim 
etmek de herhaldt bir • SÖZ ya. 
yınları kısmı• na düşer 
Konuşma. ses ve sesin mik· 

ro!ona uygunluğu kontrol edil· 
meden konuşma yaptırılmama · 
lı ve hele dc,.·amlı konuşma :;a. 
atıeri tahsis edilenlerde buna 
daha fazla itina edilmelidir. 

Bu SPçme yapıımadıkça ve sı· 

yasl mülAhaıa ve iltimaslarl:J 
her hevesli radyoda konuşma· 
ya devam ettikçe, radyolarımız· 
dan •İstanbul lençesi ile Tftrk· 
çe. dinlememize imkin Yok-
tur. RADYO KURDU ..................................................................... • • i Soı•ıııı; cevap veı·eli111... i 

• • • • 
! Bu sütunda okuyucularımızın radyo hakkındaki merak ,.e ! 
! mil$küll trini de )\a lletmeye tahşac•ll.J... ! 
: Radyo tekniğine; yayınl~rına ve san'atkirlanna, hlsıh : 
! radyoya dair Oğttnmek istediklerinizi: ! 

~:_:;,._._,... __ ..,,_.,.;.~·~;:-~litf-.1 . , : VATAN GAZETESi : • • 

Celll Şahin; bu akşam lstanbul Radyosunda dlnteıecellnlz 
programda Şemsl Yastımanı sesle çiziyor. 

Babamın adı Hıdır; 
Elimden relen bu dur. 

! f RADYO SAYFASI• ! 

~i c~~~ i 
: İSTA!liBUL : . . 
! adresine yollayatajmıı bir mektupla sorunuz! ! 
• • · •·············· ···•••···········•··············•·•·•·······•······ 

Giacomo Pucclni 

Turandot 
Be'itele~·tn: Giacomo Puccinl. 
İ•tanbul Radıo u. l ocak 9$3 
Pe~embe ~aat :?1.40. ~ 

yerd ı den _ fıonra onun lolun- ~ 
da ) üruyerek opera ~an'atı- ~ 

nın rn mu\affak e erlttrıni , .p .. 'ı 
ren Puccini : 1858 de Jtalyadı 
Luca ~ehrınde doğdu. Bazıini 
ve Ponch ı ellı'den df'rs alan ~an 
a t ka rı n ilk c~erı 1884 de !\lıl.i.no 
da oynanan Le \•ıtlı , operası. 

d ır 
Bundan f.onra •"lanon LPS· 

caut , «La Bohem o, •Tosca• Ye 
'.\!adanı BullerflY• operaları 

nı besteledi. 
<\ merıkadan ~apılan daveti 

kabul eıden Puccıni orada . .\me 
r ika i ~ı n La Fauciulla del 
\Yeo;t , it Taborro •, ııı Soeur An. 
gclıco .,, ı G ıanni Schicchi• ope· 
ralar nı ) azdı . 

Turandot , bestekarın son o
la ·ak ~ azdı~ı le 19 kasım 1924 
de Olün1uyle )- arım kalan ese· 
ridir 

Ölumlındrn ~onra lfl26 da Al 
fano tarafından tamamlanmış
tır 

Tıırandot• un me\·zuu esld 
bir Çın masalından alınmıştır~ 
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Sırtında bej rengi keten bir 
at kıyafeti vardı. AyaklarındaHABE 
sarı deri çizmeler, başına man 
tarlı bir güneş §apkası IİY· 
mışti. Genç kadın eşyaların 
nakline nezaret ediyordu. O 
kadar karma karışık ve acayip 
bir eşya yığını arasında idi ki 
şaşırmamasına imkitı yoktu. O· 
tel garsonları tahta sandıkla
rı mıhlayıp kapatıyorlar, tor· 
batarın ağzını mtihilrleyorlardı. 
Eşyalar arasında mutlak takı. 

mına kadar her ıı:ey vardı. La. 
dy Ophelia keskin ve sert bir 
sesle emirler veriyordu. Ara
da bir ı;:arsonlara çıkı,ıp çıt
lığı da oluyordu. 

ş ## ~ 

GLING-SI - . 

Lord Downbridge bu hare
ket ve patırclıya kayıtsız bir ta. 
vırla sryirci kalıyordu . Ağzın· 
dan piposu düşmüyordu. Bir 
aralık üzerine oturmuş oldulu 
"andığı altından çekecek oldu
lar, o 1aman io;yan etti: 

- Allah belAnızı versin! Ar. 
tık bu kadarına tahammül ede· 
mem .. diye ha) kırdı. Ve mer· 
divenlerden inerek bara gitti. 
Lady Ophelia kocasına bir şey 
söylemedl, fakat ıayet sert ve 
&k!ii bir ~akışla ona baktı. Son· 
ra da omuz silkti. İçinin sıkıl
dı~ı ve üzgün olduğu yüıilnden 
belliydi. 

Bolzaninin gelişi Opheliayı 
acı düşüncelerinden biraz ol
sun oyaladı. Carlo ~ene kadı
nın vüzüne bakarak: 

- ~tünasebetsiı bir anda 
geldim ia1iba? dedi. Bu söz
leri söylerken eşyaların ara
sından geçerek Opheliaya yak· 
la~tı. Genç kadın: 

- hayır. Hoş geldiniz. Şu 
e~>·alarla olan işi bitirel·im. 
Beş dakika sabrediniz, şimdi 
geliJ·orum. dedi. 

Garsonlar paketleri bavul 
ve torbaları bir sıraya dizmiş. 
lerdi Ophelia elindeki listeye 
bakarak eşyaları saydı. 

- Elli dokuz parça .. Tamam 
dedi. Sonra ilAve etti: 

- Haydi artık işiniz bitti.. 
Gidebilirsiniz. Siıe ihtiyacım 
kalmadı. 

Bu sözleri bütün garsonlar 
\'e uşaklar anlamamıştı. HAıki 
keten elbiseli, ba!iitonlu züppe 
tavırlı bir teırcüman onlara 
bu ıı;öz1Pri Habeşte olarak nak· 
!etti. On beş kişi seUm vere· 
rek oradan uıaklaştılar. Eşya
ları aşa~ı kata taşıyorlardı 
Nihayet Lady Opholia ile Car
Jo Bolzani yalnız 'kalabıldiler 

Ophelia r-aketinin C'ehindt>n 

Ç~ .. REUAA'A.E.Yt«M~AI 

ti 
pudra kutusunu çıkard ı ve yil· 
zünün tuvaletini tazeledi. 

- Demek ki beraber yolcu
luk edeceğiz. dedi. 

- Evet. Mademki yol arka· 
daşlığımı kabul ediyorsunuz. 

Lady Ophelıa halıfçe gülüm· 
sedi. Yarı ciddJ yarı alaycı bir 
ta,·ırla şu cevabı verdi: 

- Etmeyip te ne yapabili· 
rim. Srfiriniı beni kandırmak 
i~tedi. EvvttlA c;izin de tesadüf 
olarak o tarafa ava gideceği. 
nili ~ö)· Jedi. Tabii buna inan
madım. 

Bu sözleri söylerken pudra 
kutusunu cebine koydu. Sonra 
ilAve etti: 

- Söylediklerime kı1mayı 
nıı. Eminim ki çok i~·i bir yol 
arkadaşı olacaksı:nı. Şu eşya· 

tarın başından a,>Tılalım artık. 
- Hay hay. 
Beraberce merdivenlerden 

a şağıya indiler. Yolda Ophella 
şöyle dedi: 

- Görüyorsunuz ya. Ne ka
dar mükemmel bir teşkilltla 
vola çıkıyorum. 

- Evet. Gördüm. Fakat... 
- Yoksa bir şey unutmuş 

olduğumu mu farkettiniz? 
- Asıl en mühim ~eyi unut

tunuz.. Rehberi ... 
Lady Ophelia hayretle Car· 

!oya baktı ve: 
- LAkin kervandakilerin 

hepsi yolları peki il bilirler ... 
dedi. 

Bolzani başını sallıyarak ce
vap verdi: 

- Evet. Bildıklorini iddıa 
ederler. Belki bir veya ikı ke
re oralardan geçmi~lerdir. Fa· 
kat ll'adan seneler geçti. Bir 
yerden bir yere ne kadar ıa· 
manda gidilebiJeceğıni. nere
lerde durmak lAıım gcldi~ini. 
içilecek menba sularının yeri · 
ni, çadır kurmak için en mü· 
nasip mahalli hiç birisi li\'l· 
kiyle bilip tayin edemez. ivl 
bir rehberle bir i.kı saatte aşı. 
lacak mesafeyi onlar yedi . P 

kiz ~aatte gidemezler. ~onra 

a:ilneş altında o torak ve çıp· 

lak araıide yolunu bulmak ta 
kolav cte~ilrtir llalbuki iYİ bir 

"\ 
rehber sJ başlarını , gOlgeli 
yerlerı blı...:" \'e slzı ona gôre 
oralara sötürür 

Lady Opbelia bu •tizlere !İ· 
nirlendı : 

- Peki anıa i) ı rrhberi ne
reden bulacatız? 

- Bulamıyacafımı bıl~em 
sizinle böyle konu~ur mu)"· 
dum? 

Genç kadın ~umuşadı : 

- Te ekkıir edorim. O hal· 
de size güvenebilirım öyle mi'? 

- F.lbrltc . 
Lokantadan geçerek bahçe. 

ye çıktılar. Parlak '" kızgın 
bir J:!.tne$ vardı. Çakıl taşlarıy· 
lf! döşenmış olan dar yollarda 
a!'ac;ların altında fı.deta buQ;u· 
Jar yük~elıyordu. ııava o ka
dar ıcaktı. Karanfıl tarhların
dan buram buram buharlı ko· 
kular du~ ulu) ordu 

Otelin kapı c~iğınde hır ka. 
la balık gördüler. l ç tane H•· 
beş •terli bir atı yedeı)e al· 
mı~lır duru\orlardı Kapıcı ile 
bir tilrlil rıla arnı)orlar. mu· 
naka a c orlardı Jlay,an 
huylannıağa ba şlamıştı • . -Aııa. 
ri' le ~·erı c rlcyıp durul ordu. 
Pırıl pırıl sırtı ndan terler akı
yorıiu. Kapıcı I.ady Do'" n
brirJ,e'ı ı::ortince kendis.ine hır 
mektup uz.ııh. Zarfın i.ızf'rinde 
nt" lsım, ne de adres yaDlı idi. 
Karııcı: 

l Arka!iı ıır > 
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( İKTİSATvE itİYASA )i 
J"apon)ra ile ticaret 
anlaşıııası imzalaııdı 

r " 

lın:ııı h .. beı le e n.uaran Japony:ı ile aramızda bır miic.lc.let
tı-nberi de~:ım etmekte ol:ın müzakereler sona ermiş \C ıicaret 

anla ması ımz:ıl:ınmış bulunnı:ıkt:ıdır. 
Yapılan anlJ m:ıy :ı göre J il ponlar memleketımızdcn 20 bin 

ton pamuk :ılac:ıkloırdır 

Japonlar memleketim zdcn l:ıc:ıkları pamuk mukab l!nde 
bize ) tizde kırkı p:ımuklu men ucal olmak iızcre makine, mo· 
tor zıraat .ılct rı i ihraç edece'.<lerdir. 

Pamuk ıhracatçıl rımız.IJ le maslarda bulunan Japon tacı I 
Jcrı. klerıng esa ına mu tenit an la ma ile. 20 bin ton p:ımugun 
muhakkak mubayaa edilecegını b ldırmektedirler. 

Japonlar, memleketımı den heı ene 20 bın toıı pamuk ala· 
bıleceklerini belırtmı lerd_ır ________ _ 

fransadan 
Pirinç talepleri 
Gelmeye başladı 
Pırınç ıhı acına nnisaacle edil

nıesı uzerine dış memleketler. 
den talepler gclmı~ e başlamış· 
tır. 

Bu arada F n ada bir fırına 
memle etmıııdcn kullısctlı mık 
tarda pırinç almak i tediğini Pa 
rıs tıearel mu a\ ıı lığıne bıldır

m ı tır. 

Diger taraftan Pakı landa bir 
!ııma da 100 b n ton un ıthal 

etmek i tedığ nı bildırmış bu-

Yumurta ihracı 
Menedilecek 
Yumurt:ı • f atla•·ının 16 . 20 

km us:ı kadar yiik5rlmis olma•ı. 
\"e daha da~ ilf;,nlmİ\e ınütem:ı. 
vil bir m:ıhi~rt :ırzr•mrc;· iizerı· 
ne. bu miihim Qıd:ı madde ınde· 
.ti ~ iık•ekligı oıılenwk maks:ıdile 
lgililerin b .. 1 arlar :ılac·ak· 

!Jn anla ılm. ••1• dır. 

Bu ar::d:ı ) umuı·taya azami 
!ıat t sbit bJhı ı H'\ZUU oldu· 
ğu ;ıbi Ticaret \ e Ekonomi Jfa. 
kanlığının da ) umurla ihraca•ını 1 
durdurma ı ilıtimalinden bahse. 
dilmektedir. 

lunmaktadır. Bu hu ustaki karar, Ticaret \"e 

ıh t d Ekonomi Bakanmın Yugosla\)a· raca urumu dan dönmesini müteakip alına· 
29 aralık paazrtesı günu ıca- _ . . T' 

1 

cal.:.tır. 

ret Oda mclan F.0.13. 608 205 li· Y.\~AGI P i \".\ ~.\S i 
ra değerinde 17 men e ahadel- S,\GLA:u 

namesi alınmıştır. Yapağı piyasası, yılba ının 
Bu ara.da Alrna!ı.> a} a 194i_O l~- yaklaşmıs olmacı dolayısi.>le A· 

ra değerınde 708.:ı Kg. oğlak de· nzi b'r durgunlufa "İrmiş bu· 

'er fı tığı. 9111 !ıra değerınde 
rbı, 46i9 lıı a değerınde 5. ton l lunmaktadır. .. 

25 ton a\çıçe.:ı tohumu: Yılbaşından son a ınJb:ıya la-
Bırle ık merıka} a 108720 li· rın tekrar başlı) ac:ı •ı anlaşıl- ' 

ra değcrınde 27344 Kg. yaprak maktadır. 
tutun: Bu sebeple piy:ısa ağlaınlığı. 

Bulgari.stana 212 bin lira de- nı muh:ıfaza etmektedir. 
~erinde 100 ton iç fındık 12193 Trakya malları 260 - 280 ktı· 
ııı·a değerinde 12193 Kg. paçav- ruştan. Anadolu malları ic:e I 
r a· 230 - 260 kuruştan muame:c gör 
Danımarka.>a 8820 lira değe- 1 mektedir. 

ri~de 330 Kg. Ba •ır • k; . s mn·M n ·: Asll •. \R 
lngılterc.}C 30760 lıra değerın- . . , , _ 

de 200 ton a)!.'lt;eğı kiı pe ı: j lTH.\L E Dll.J..( F.K 
Llibnana 1521 lıra değerinde ı Ekonomi ve 'l'icaret Bakanlı-

600 Kg. kuru bam~ a, 113251 lira dan bildirildığine görr., E.J>.U. 
dej!erinde 22 ton ~ apr:ık tiltiin: memlekctlerinılcn ithalAt maksa 

Surıyeye 6664 !ıra değerinde clile 16 nisan - 30 kasım de\Tele 
10 ton kabak çekırdeği, 5040 lira 1 rı zarfında Merkez Bankasına \'R 
değerinde 15 ton alça: ki kredili taleplerden IV sanlı tt 

Venezuella) a 8517 lira değe- hal lıstesinin B bölümüne 
0

dahil 
rınde 11505 K., k m)on: birinci sınıf müstahzaratı tıbbi· 
Kolumbıvara 37105 lira değe- }C serumları \e a ılara (dls ma-

rınde 49985 K . ~ımyon; . cunlan hariç) ithal müsaadesi 
Yunan15tana J3,)4 lııa değerın- \erilmesi u~gun gôıiilmü tür. 

de taze balık ıhrac edılml r. 

1952 yılında 
FltA;\'SIZ Al.AC Ki. RIXI ~ 

TASFi\'l: 'İ f( i~ lırn \ C 
E DII.J:CEK M.\DDr: ı.En 

Türk edebiyah 1 Ekonoı~i -'"~ !-_i~aret __ Bakanlı-
ğından bıldırıldıgıne gure, 19401 

rnası ·l iindiôe) 1 istıkrazı :ınla maları taksitlerin. 

EDEBl'\',\ 1' l>lfüGİLEıtİ ara. den müte'\"cJJit Fransız alacak· 
ına bıı ) ıl ) enı katılanlar farının ta (iye i için Fransızla· 

oldu. •:\lavı-, •Beraber•, 11Ktl·' rın ihı·aç mcv!:iıni içinde nıülıa· 
ruk Dcrgı.a, 11\'enılıkıı i bu \aa etmeleri en·clce kararl:ıştı
arada anabılirız. uVarlık , rılan maddelere bu keı·e, mey· 
.Turk Dılı , •Yedıtepc, •Hi- \a ~ekirdeği acı badem, )er 
Hl'•, •Kaynak•, aTurk Tı~at- !ıstıgı. kab:ık çekirdeği. ıınlaş
rosuıo ı:ıbı tanınmış dergileri. madaki miktar dısında olmak Ü· 
rniı: günden gunc gittikçe ar· zere fındık, Borasit ve Kitrcnin 

1 
ıtan bır ilgı ıle ~ a} ınlarına de- ilave•i muvafık görlilmü,ştür. 
,am etmı lerdır. Dırkaç ~ıl ı:<a~ Tl'J'l'X 
önce bu çe:ıt dcrgılerın satı ı l'İY.\!'i.\S I 
bırkaç ) uzu ı:cçmezken, bu 
dergiler ara ında birk:ıç binlık 5 ocakta açılacıık olan Ege 
atı a erenlc:-ın bulunma ı bu böl;e i tlıtün pıya~asında hazır 

ı::uıı edebi~ at eHr okuJ ueula- lunmak üzere 'l'ckel Bakanı 
rın e::;kısınc nı~betle bır k :::ı '.ı Yırcalı 1zmire gidecektir. 
mısli çoğaldı ını gü tcrmckt • , Diğer taraftan Tekel genel 
gelecek ~ ıllıır dnha da :ırt:ıc:ı- miidiırıi Kenan Yelter de yapı· 
gı umudunu ll\anclınn:ıktadır. lan hazırlıkları incelemek lizere 
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Tütiın Ciatlarının geçen sene
ye nisbetle daha iyi olduğu bil· 
dirilmektedir. * lzıııire gıtmiştir. 

TERCl.\IE l '.\ı\ l.İ\'l:'f i de ı-----------------------'T 
e:ıkı hıziylc dc\:ını ediyor. Tı·caret ve Zahire Borsası 

Bu uııda bazı kitabe\ kri ter-
cüme ~a~ınlarmı durdurmuş
la: a da, Milli ı.: itim Bakan
l ığı il" Varlık Yaytne\•i bu yıl 
içinde pc.. "Olr dc~~rli batı 
e lerınl dıhmizc kazı..~dır
mı !ardır. 1\1. E Bakanlığı Th. 
:Mann, S Lagerlıif, E. Labiche, 
Schıllcr, Hebbel, Balzııc, S:ınd, 
SouUı.e,-, Tro~at, De\OI \ s. gi
bi kla k \ e modern dlinl a ~ · 
zarlarının eçmc e erlerini ay· 
dın okuyuculara sundu. Varlık 
da ufak cıltler halınde modern 
dünya romancılarını tanıtmaya 
deum edi}Or. Coldwell, sıc. 
inbeck. Koesller, Foulkner, 
J lamsun, ' s. nın l:lizcl roman 
ları birbırl ardına Türkçeye 
mal cdıldi. 

* 

30/12/195! 
Buğday Ofis 
Buğday yumu ak luks Polatlı 
Buğday ) umucak 
Buğday ) umu sak 
Buğday ert 
Arpa dökme 
A, l}a çu\·aııı 

lh ı:: sarı çuvallı 
Fasulytı çalı 
Fasulye tombul Do"an ehır 
Kuşyemi ÇU\ allı 
Susam çuvallı 
\yçiçeği dökme 

1ç fındık 
l'n 79/81 rand. 
Un 65 75 rand. 
nıızmol 
Kepek 
Pirinç Karolin 

Kilosu 28.83 - 29.20 kurusa 
38.-
31.--35.-
33.50-34.-
30.25-31.-
23.50 
25. -
23.5 
60.-

48.-" 
31.-

106.75-lOi.50 
36.-

205.- - 209.-
2613.- - 3900.-
3300.-

15.25-18.50 
14.50 

111.50-113.-

• 

• 

" 
• 
• 

Son olarak dı) cbiliriz ki, 1052 
\ ırmınci a rın sanat ve 

kult~r se\l}e ınc urmak için 
gerek ::;azarla'1mız, gerek ya
) ıne\ lerımiı tarafın,lan en can 
Jı en faydalı hamlelerın ya. 
pıldığı bir çalı ma .>ılı olarak 
arkamızda kalıyor. l\lemlekeli· 
mirin diln~ a ülçlisunde la:r ık 
olduğu ilgi); toplamasında, say 
gı ıle nnılma ında b:ı lıca fımi
lın kıiltiır \e anat olduğunu 
nihal et anlamış gibi gôrünu· 
~Ol UZ. nu anla)'IŞln \'aZ geçiJ. 
meı. bir zaruret olnrak millet
çe \'e hükfımetçe kabul edildi
~ı. içten benlm.endı~I giin. 

Beyaz pc)nir tam yağlı 
ı.or 

tenekesi 3306.- -3396.-
1100.--1300.-

anat \e <.'d<.'b)ıat h:ıyatımızın 
bır altın çağını ya l}acağına 
inanalım. 19S2 de ilk ürnck
lenni go du 11umuz ba arılı 
e•erler bu h:ı)ırlı n uJdc~i ~e 
ri or. 

OK1' \ Y .\KB.\I. 

Zeytinyağı abunluk çıplak 
Pamukyağı rafine tenekeli 
Pamukynğı rafine çıplak 
Beziryağı 
Turyağ 

Krema ko~un 
Sadeyağ Diyarbakır erimiş 
Sadeyağ Sl\'erek <'rimiş 
Sadeyağ Urfa erimiş 
Sadeyağ Ardahan tuzlu 
Sadeyag Ardahan erimi 
Kaşar perniri )ağlı Trakya 
Kaşar peyniri yağlı .\nadolu 
Tiftik anamal 
Tiftik oglak 
Zeytinyağı eks. eks. tenekeli 
Zeytin) ağı eks. tenekeli 
Zeytinyağı ı. ~emeklik tenekeli 
Zeytin)ağı birinci yemeklik • 
Koyun deri i tuzlukuru 
Manda deri i salamura 

kilosu 162.- - 168.
liO.-
150.- - 155.-
190.-
195.-
360.- - 400.-
59:>.- - 620.-
640.- - 660.-
690.- - 700.-
470.-
600.-
370.-
300.--360-
475.-
625.-
223.- - 240.-
218.-
195.--203-
200.--215.-
152.50 - 155.-
128 -

BOŞ YERE 
ISTIRAP 
ÇEKMEYiNiZ 

Baş, diş, attale, sinir 
ağralarını teskin eder 

Bayanların muayyen 
zamanlardaki sancı· t 

M iJni l•o•· 
mu. L oll•İ 
•e bobr<lı.• 
l~ri yonıua 

farına karşr faydalrdır ~r"W7"~1T'iiiııı 

4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. 

. 
Bır yılbaf ı gecesi... ! 

H a\'a gündLi.ı.dcııbeı·i kapanık 
\"e sıkıntılıydı. Ortalık ka

rardıktan sonra, )ağmur çi e
lcmege başladı. Ana caddenin 
yanı:.ıra uzanan dar sokaklar 
c'siz ve karanlıklı. Pardesülil, 
dağınık saçlı genç bir adanı, 
caddenin kalabalığı arasından 
yürüdü \'C dar sokaklardan bi· 
rine saptı. Kaldırımların ıslak 
sırtlarında, e\·lerden düşen ı· 
<:ıklar tıtreşiyordu, delikanlı, 
bir zaman dalgın dalgın yürü· 
dü. Yakınd:ıki btiyük caddede 
pl:ik sat:ın d!ikkanlarılan birin 
de belli belirsiz bir miizik du· 
yuluyor, pltıktaki kadın şarkı 
söylüyordu. Şarkı, şehrin üze· 
rine abanan ha,·a gibi sıkıntı 
veriyordu. Dağınık saçlı dal. 
gın d lik:ınlı, şarkıyı dinliyor
muş gibi, bir müddet öylece 
kalakaldı. Sonra birdenbire gc. 

• . . 

1 '·· I 1 l;j4 : 
~~ : . 

• . 
• • 

ri döndü ve kalabalık büyük : 
caddeye doğru yürüdü... : 

'Yeni bir yıl... ! 
Dlinya, yeni bir yıla giriyor- : 

du, eskisi biitlin dünyaya azap : 
Yeren günleri, aylan yüklen. __. ! 
miş, gidiyordu. mı· vitrinin Ö· : 
nünde durdu, vitrinde şöyle Yazan: nacaksın ..• Değerini kabul et· : 
bir resim vardı: Aksakallı beli tlrmen için bu, elzem... ! 
biikiik bir Hıtiyar. gürbllz ~iı· Af ı'f Yesar·ı Delikanlı doğruldu; : 
kiiçiiğün elinden tutmuştu. Jh. - Ne kadar zaman? ... Ölçüsü : 
tiyarın göğsünde giden yılın • • yok bu işin ... Yaşadığı müddet- : 
r:ıkaınları yazılıydı. Bıı, geçen çe ı5lırap ı;eken, öldUkten son : 
~ene ic.li, giirbiiz çocuk tla, :ye. ı·a kıymeti bilinen sanatkar ol· : 

· 1 D 1 1 k el s r cadde, üzerine boya serpildık· mak istemiyorum, ya~amak ... • nı yı ... a ıa y ı arı a, a ı k ll 
1 

· : 
• bir karton iizerincle ,şu renkli ten sonra ·a anıp açı mış sı- :;eni de ya~atmak istiyorum... • 
: yazılar okunuyordu: yalı bir kağıda bem:iyordu. Ka· Kadın: ! 
: •Yeni yıla girerken, eşinize la balık caddeyi geçti ve tek· - Bırak bunları şimdi ... de· : 
: \ereceğiniz en münasip hedi· 1·ar yansına k adar yürüdiiğü dl \'e daha yarnş ila\·e etti: ! 

~eyi mağazamızda bulabllirsi· !karanlık ara sokağa saptı, ya- - İşi zamana bırak, zaman, : 
ııiz.• kındaki kilisenin çanı. altı de· her şeyi halleder... : 

Delikanlı bu yazıları okuduk- :fa ağır ağır vurdu.. Gözlerinin içi gülüyordu. ! 
• tan sonra, elini iç cebine ata· Altı ... Yan geceye .daha altı Genç kadının gözlerin4eki se- : 
: r:ık cüzdanını çıkardı. içinden saat ''ar... Yağmur hızını ar· \'İnç, delikanlının gözlerinde ı- : 
: :ıldığı bir onlukla iki buçuklu- tırdı, ~ene acl:ım hızlı hızlı yii- şıldıyordu, aceleyle masanın Ü· : 

•••••••••• •• ••• •• ••••••••• ••••••••••• ••••••• •• ••••••••••••• ••• •• • •• : ğu :ıvucunda bunı~turarak par· rüyordu, sema yıldızsız, kas- zerine bıraktığı paketi gördü, ! 
1 :: K f S A J L A' N L A R :.·. : desiisünün cebine soktu, dük· vetliydi, hava çelik gibi sertti :ıldı, açtı: : 

kfindan iccri girdi. \'e madent bir kokusu vardı... - Bak, senin için aldım... : 
: ! : Tezgahtaki kadın, delikanlı· * pek pahalı şeyler değil ama.. ! 
: ı ar h r , n "O T r .. • ıs r ın 12 "' TL. - s ı: n 

8
· TL. (Qn : ı : nm düşiinceli yilzüyle karsı la· Şehrin denizi gören bir kö· Genç kadın, sevinçle ellerini : 

•. k lı 1en fa la b~lıer 1't me t n h•r r q :?O kunu alı ır.) ! •. · d b" ' · mUnl'ı harp • 
Sınc,a ı'sı'ııln :ılı kanJılfiuJe gü. sesın e, ırıneı u • çırptı: • •••••••••• • • •••• •••••••••••••• • •••• •• ••••••••••••• ·• • ••••••••••••• • • , : • ö~ t D • 

- OOKTORl.AR 
---------··--· ı • llim etli, delikanlı da gillümse· ten kalma bir apar ı m:ın... a· - Ne güzel... Oh, teşekkür : 

1 

! di \'e: ına yakm üst katta, küı;Uk, ışık ederim... • : 
• . .. Sı\'l'ILIK - SuUanahmet Ta· ! •- Bir broş htiyorum ... • de· h bir pencere ... Delikanlı ışığı Broş yerine pek yakı,şmıstı. : 

Doktor ÇfPR lıT Cıld, Saç, Zuh- vukhane sokakla 97.5 metre ar· : di: •- Sizde brboş nr değil çok u1aklardan :::ördü \'e anı· Genç adanı: • : 
re\'i mütehassısı. Beyoğlu Posta j sa iki kala izınli Dh·anyolu - , : mı? .. • cundaki küçiik paketi ı:ıktı... - Beş liramız daha \'ar ... de· : 

1 
Sokak, Tel: 43353. 148. 

1
.: Tezgahtaki kadın, dalma gü. Apartımaııın de71ir kapı ı gı di: -Bununla şarap, öteberi : 

: lümsii,.·ordu: cırtıyla açıldı, merdivenler ka· alırız, yaşasın yeni yı1... : ---·---.- l'ENF.IWAHÇEDE SA'l'II.IK EV : J • d" D .. t - • 
- N'asıl bir ~ey olsun?. ranlık \'e nılubetlıy ı. or Duvardaki Van Gogh röpro· : 

AKii , - s l NIR HA ' TAl,A· Daly:ın i rip Yeni Sok .• 4. nu- • li~l zal'iC bir y .. Pelt kat çıktı YC daire kapısı önüne duksyonu, artık daha yumu- : 
m alkol klE:r, Toksikomanlar, marada, ko a ında, bol ağaç· ! ,...de p:ıhalı olma ın.. geldi. Zile dokundu. kapı ara- şak bakıyor ~ibiydi; piposunu : 
felçliler Dum n T.cda\"i Kliniğin·/ lıklı bahçe içerı ınde, _sarı kA· : - sunlara bjr baknerin... landı ve genç bir kadın görün- ıkeyüle tüttürüyordu. Genç ka· : 
de ~enı usul \'e cıhazlarla teda· gır ev satılıktır. Tel.: 4oo3 ı. : Delikanlı, kadının gösterdi· dü... dının gözleri ısıl ısıldı: : 
\1 cdilmek~edir. Bakırköy ~ncır., BOZK UR'l' m m .AK _ GO met- : ~ı c:ımlı vitrine cıtilirkcn: * - Ben de beş lira arttırmıs- : 
lı a faltı No. 51. Te!ef?n. 1.6 - re denizli fabrika arsası. Taksim : - Huj da ... dedi: - Ruj 'e G ene adanı divana çöktü, ge- tını. sarabı aldım, sen gıt, öte· : 

l ı_ıw, Mua~ene_hane: Fatıb, Fe\'· Abdülhakhamit Telefon: 83532. : oje ... Sonra blr tereddlil sani· ııi~ bir ~efe<: saln·erdi, bir beri al... : 

tıpa a Cad. 2.:ı011. BOZ,K UI" I' I','. ILA. K - l\lec'ıd"ı· : ye i "e<;lrdi: an öylece kn1ldı; 1Eskb·inıeğke .. Y.likz Del.ibk.a~lıd.merdivenlerden U· : 
l ~ \. ·' : - Yalnız, ho~una gidecek tutınu~ csya any e u '"uçu ~ar gı ı ın ı... : 
ı ~ yeköyünde ar a, \illa, apartman : mi diye düşüniiyonım ... Kadın· kira oda~ında, gelecek yeni yı· * : 
Tfü'RÜımırl Kı\Sı\D .\l.I ntR ları, satmaktayız. 'l'clefon: 83532 ! l:ır mal{ırn ya... 1ı !ayı kiyle karşı lıyf ma~anı_n y eni bir yıla girerken, saat· • 

· 1 Kı\P.\LIÇARŞIDA RİR, Beyler Teı..gahtııkl kadın, güliinı Ü· ilziintüsiinü duyuyorc u... .enış Jcr çabuk geçer... : 
- Oğretnıen ngilitce ve Fran· : yortlu: alnını anıclariyle örttil. 'I'nı· . \'elko\'anla akrep, 12 raka· : 
sızca ders \'erir. Vatan gazetesin beyınrle yeni 7 dlikkün kiralık- ! - Rayanın t ipini Urif r.din, jetli aktörleri de arasıra bu a. nıı üzerinde durdukları vakit, : 
de öğretmen rumuzuna. tır. Beylerbeyi fırınında Ah· • ona göre bir renk \'ereyim... cıklı tavrı takını-rlar. c:anavaı· dlidliklerj ottü ve ışık· ! 

met. Delikanlı doğruldu. gözleri· - İçimde bir sıkıntı var ak· lar söndürüldü. • n ;n.u .n SU araştırmaları ar· 1 • • 1 k 1 .. 1 · d b · s b · b'r sı ş h' d k" · ı · l · d ! teziyen kuyu sondaj işleri. Pos. 1 - Kadıkiiy kele Meydanın· : nin ıç nde. ·unıra . goz erı ya~ am an erı ..... e epsız ı - e ır e ·ı ınııan ar, ıç erın e • 
ta Kutusu 3025. da dcnıze nazır Apt. arsaları. 1 ! lı ~enç bir kadının hayali be· kıntı bu ... Etrafımda s.ınki bir sebep iz bir se\'inç duydular : 

-'il HA · ı;nE< l Tt' Rh:.b: ,rn. 
SOY - Sınai, ticari muhasebe 
'e bilanço işleri. Bahçekapı, 
Garanti ilan No. 406. 

• lirmi ti: çember var ,.e daralıyor... \c gözlerini semaya kaldırdı· : 
2 - Nis:ıntaş ~merlkan hastn- ı ! - Kumr:ıl. .. Koyu kun1ral... Sustu. Kar"ı du\~arda, \'an lar. Şehrin blitün pencereleri ; 
hanesi civarınıla deniz görür : dedi. Go11h'un kendi fırça~ından çık- karanlıktı. Yalnız, kıyı tarafın. : 

pt. \'illll arsaları. 1: Delıkanlı d:l. kenarı kücük. ma bir portresi piposunu tüttü da e .. ki bir apartımanın üst ka : 

3 _ Beşiktaş (Çıra,,an Cad. Sed ·.: y:ıl:ıncı tıı larla çeHili ~edef rerek dik dik bakıyordu: tındaki pencerede ışık \'ardı ... ! 
l\liKAl 'ON KO~US:U,\ cihaz. 
!arı müe sesenizın, binanızın en 
kıymetli eş) asıdır. Y. Kaldırım 
7!1. Galata. 

ıo bir bro" h"" enmişti, hepsi pa- - Neye bir bakkal veya b~'l" Ve işte bu anda, akşamdan- : 
ustiinde Bogazn \"e Marmaraya : ket edilın •n, g~nç adam on li- tacir değilim Yarabbi?.. beri şehre abanan ha\•adaki sı : 

4 - Bakırköy, Yenimahalledc 
hem istasyona hem denize yakın 
arsalar. 

hAkim Apt. ar~aıarı. : ralığı tezgaha bıraktı.. Genç kadın bu sözleri birçok kınlı geçiverdi ve sanki bütün : 
: Sinemaların, d\lkkAnların dela dinlemi,} gibiydi: şehre bu pencereden, hayal do : 
: renkli ı~ıkları, ıslak caddeye - Dayanacaksın... Dayana- lu bir neşe, dalga dalga yayıl- ! 
: diişmiiztü, uzaktan bakılınC'a. cak. mücadele edecek ve kaza. dı... : SOFÖJU,ERI~ 1'1ÜJDE - A· 

merikan hasır döşemelerimiz 5 _ Emirgfında, Bognza hakim 
gelmiştir. . (400) metrelik \'illa arsaları. 

M:ııpııççular Biiyiik Şışeel 

han. 13. 6 - Sisli meyc.Ianında ana cad· 
:\' 0 K 'l ' A L \ 'ıl A dede arkasında sok:ık altı kat 

~·a'ztda kullanılan' iş~rctler ııışaata mlisaadell eşi bulunmaz 
Herkese I~zım a_rs_a_. __________ _ 

Kanaat Kitape\·i 25 k. 7 - Bib ükadada Nizam kara· 

GiYiM E YAS/ 
- kolu karşısında ~;amlık içinde 

RE~K l\fAGAZASI nı unutma· 
yınız. h i ve ucuz gıyinmek is· 
terseniz. Sultanhamam. 

arsa. 
Yukarıda yazılı 7 ilanın müra· 
caat adresi: Fermeneciler, Ali· 
yazıcı sokak Gürııç Han No. 214. 
Telefon: 40367. 

« GUVEN » Sigorta Sosyetesi 
Me mur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma 

Sandığı Başkanlığından : 

Sandık sl:ıtüsllnün 37. inci mı:c!desinin l. el fıkra ına te\fi· 

kan Genci Kurul 6 ocak 19.33 salı günü saat 17 de Gnlata'da 

Gü\ en Sigorta Sosyetesi merkez binasında toplanacağından sa. 

yın tiyclerimizln hazır bulunmaları. Gündem: 

1 - Sandığın infisah ve tasfiyesi hakkında karar ittihazı, 

2 - Sandığın borç \'e alacakları hakkında karar illihaıı. 

lstanbul Posta ve Telgraf Bölge 
Başmüdürlüğünden 

°'i ukavelesinc ekli fenni ş.ırı ı~amc ine güre 1510 kilo kiilçe 
kalay açık eksıltme ile satın alınacaktır. 

ı -1\luhaınmen bedel 21140 lıra geçid teminatı 1585 lira 50 
~·uruştur. 

2 - Bu ise ait eksiltme 1::.1.1953 perşembe glinll saat 
15.30 da Başmürlurliik Alım Satım Komisyonunda ~apılaeaktır. 

3 - Alfıkalılar mukavelesini okumak ve geçıcı trmınatıııı 
~ atırmak uzcre başmüdürlük l"v:ızımına \ c belli !!un o;aat'c 
de ~cçıcl teminat makbuzu Ticaret Odası \ e ık ası ılc birlikte 
konu yon başkanlığına muraca;:ıtl ı ı ılan olunur. (20365) 

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

İş~i gözüyle 
1952 yılı 

1952 yılı hakkında işçiler ne 
du~ünüyor? Bunu işçi teşkili· 
tının en şümulHilerinden bin 
olan lsta!lbul Tekstil ve örme 
Sanayii Sendikası Genel Sek

reteri Ş. Yıldız'a sorduk. fntı· 
balarını \'e temennilerini §ÖY

Ie anlattı~ 
«- 1952 yılı içinde, bir sen

dikacı olarak beni cidden 'ilı<.'n 
\'e bu meyanda bütün 'I'Urk 
işçisini rencide eden, Türk el· 
kan umumh·csi ile onun söz
cüsil olan ~atbuatı günlerce 
meşgul eden hlldi elerden ikisi 
bilhassa kayda değer. 

Bunlardan birincisi mensubi 
yeti il şe!rcf duyduğum sendi· 
kamın çok haklı ve meşru is
teklerle, J\nayasanın tanıdğı 
mukaddes haklarınuzdaıı biri
ne istinat ederek. tertip etmek 
i !ediği bir açık hava toplantı. 
sının hükumetçe yasak edilme
~:: bu suretle toplantı hiirriyc
timizin t:ıhdlde uğraması ve bu 
'esile ile 7 mayıs 1952 tarihin· 
ele zamımın başoakaıı yardım. 
cısı (halen Çalısına Bakanı) Sa 
met Ağaoğluııun 'l'. 13. ,:\J. Mcc· 

'!isi k!irsiisünde i,çiniıı okomiı 
ııist me!odları ile çal ı s:ın bir 
partininı> \'e muhalif partilerin, 
bazı çe,rrelcdnin tahrikleri ile 
t<'rtipler hazırladık l arı hususun 
da asil Türk isçisinin nefretlrı 
rrrl Pttijti ~Öl)<.'rİ tir bizlere sQr 
mrk ist<'lıllen lekedir. 

!! - İkinci~i ise fıkir \ e ka 

Tf'ks tlI \ e Örme Sana)ii İ çiler 
Sendikası Genel Sekreteri 

Ş. Yıldız 

lem hürriyetini kurşunla sus. 
turmaya yeltenen bir kısım )'O

bazlar tarafından gazetenizin 
Başmuharriri Sayın Ahmet E
min Yalmana yapılan fiili te· 
c:aYüz ve daha doğr1ısu Türk 
demokrasisine hazırlanan suı
kast hadisesidir. 

1952 yılı içinde Türk sen
dikacılık sahasında kayda de· 
ğer ilerlemelrr kaydedilmiş· 
tır 

Bunlardan en miihimi. Tür· 
kiye tarihinde ılk defa olarak 

lzmirde bir 
Kooperatifi e 
Suiistimal 

T rk mmııf!ı A/ıııı.n 

f zmlr 30 - Karşıyakada Bah· 
çellevler Yapı Kooperatifinin in 
şaat i5lerinde yolsuzluk olduğu 
iddia edilmiş Ye iki yüksek mü
hendis, bir bankacı ve bir mall
yeclden teşekkül eden bir heyet 
hesapları tetkike memur eclil
mişti. 

Komisyonun verdiği rapora ı;ö 
ı·e, i nşaat lı,;lerini bizzat idare 
etmekte olan yüksek mühendis 
Niyazi :'ıle.stanın bu suiistimalle 
aJakası görUlmiiş \'e kooperatif 
bu mühendis aleyhinde dava a
çarak kendisine işten el çektir
miştir. 

1 

'l'ahkikata devanı olunmakta
dır. 

bütün Türk işçisini sinesine top 
lamaya matuf ve halen 100 bi
ni aşkın {iyesi bulunan Türk -
İş Konfederasyonunun resmen 
kurulmuş olmasıdı r. 

19:13 yılının başta Türk mil
leti için hürriyet, saadet \'e re· 
Cah içersinde hayırlı bir yıl ol 
ması ,bu meyanda Türk işçisi 
,.c onun temsilcisi bulunan 
sendikalar, milletimiıin ve gene 
demokrasimizin ayrılmaz bir 
ciiı'ü olduğuna göre, bunl arın 
gelişme~I hususunda liizumlu 
\C 7.:ıruri olan reformun -bil. 
has a kanunlarda- ~apılması 
en başta gelen temennllen• 
dendir .• 
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1952 nin başlıca 
dış hadiseleri 

Ocak 
* Ba kan Trunıan Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Pak-

tına alınınası hakkındaki anlaşmayı lyln meclisine verdi. * Türkiye Atlantik Paktında tam üyelik istedi. 

elti. 

* İran Ba~bakanı \1usaddık seçimleri kazandı. * .\merika ayan encümeni pakta girmemizi tasdik etti. * in:iltere, Türkiyenin A\'rupa ordusuna iştir.ilkini kabul 

* lngilizler f::;mailiyeyi muhasara ,.e işgal ettiler. * Başkan Truman Türkiyenin; Batının büyük desteği ol
dusunıı <öyledi. * General D. EisenhO\\'er Avrupayı, birleşmeğe davet etti. * On üç Asya de\'leti Tunus için Birleşmi~ Milletlere 
baş vurdu. * Sü\'e)'Ş bölgesinde şiddetli sa\·aşlar oldu. * :\fısu·da nümayişçiler Kahireyi ateşe verdiler. * . .\merikan ayanı Türkiyenin Atlantik Paktına &irmesini 
kabul elli. 

Şubat 

* Ti.ırK • i'unan işbirliği husu~unda ittifaka varıldı. * İngiltere Kralı altıncı George \'efat etti. * İkinci• Elizabeth İngiltere Kraliçesi i13n edildi. * İran şahına bir suikast teşebbüsii önlendi. * Kuzey Atlantik Paktı Konsey toplantısı Lizbonda açıldı. * Paki~tan Dı~işleri Bakanı Zatirullah Han Türkiyeye geldi. 

Mart 
* \tlantik Paktı karardhına Türk bayrağı çekildi. * Korede komünistıer taarruza geçli. * Fransızlar Tunusta 300 siyaset adamını te\'kiC ettiler. * Truman cumhurbaşkanlığı 'daylığından çekildi. 

Nisan 
* Yunan Kralı Tückiyeye da\·et edildi. * Ba bakan llenderesin Başkanlığındaki Türk heyeti Ali· 

nayı ziyaret etti. * J\tinada. Türki)'r . '\Tunanistan arasındaki müzakereler· 
de ~örtis bı ·liğine varıldı. 

Mayıs 

* Tüı he~ eti .\la türkün doğduğu evi ıiyaret etti. * J-'cderal .\lnıan,·a ile barış anlaşm~sı imzalandı. 

Haziran 
* Ba b:ıknn .\dna11 !Ienderes He Dı~işleri Bakanı Fuat 

Kôprülu lngiltereye davet edildi. * Rüyam ismındekl ilk Ti.irk kotrası ,\tlanht:I .ıeçmek üıe-
tc . ·e,v '\'orklan ayrıldı. * Kuzey Korede \'alu elektrik santı·alları şiddetle bomba
landı. * '.\tısı * D n. 

Ba~bakanı H.ilili Pa~a istifa etli. 
Uüıcllik müsabakasını Fin13ndiya güzeli kazandı. 

Temmuz 
* ,1;_~- :d; yeni kabine kuruldu. * ~ıareıal T'to Türkiye \'e Yunanistanla işbirlili yapmt· 

lt)·ız, dedi. * General Eisenho,,:er Birleşik Amerika cumhurba~kanlı
ğı scçin1i için Cunıhuriyetçi Partinin adayı seçildi. * 650 uçak Kuzey Kore ba~kenti Pyongyang'ı şiddetle bom-
bardıınan ettL 

*Güney .\vrupa böl,S:e:"i iki komutanlığa ayrıldı. * 19:;2 Olimpiyatları Helsinkide başladı. * )lısırda hükiımet darbesi yapıldı. * Kral Faruk tahtından .feragat etti. * \dhıi Stcvenson Birleşik Amerika Cun1hurba~kanlığı se· 
çinıleri icln Demokrat Partiden aday :österildi. * 'lı )ı ·da ünva~lar ilga edildi. 

Ağustos 

* j, .n \leclı,i Dr. \lusaddıka hudutsuz salahiyet ıerdi. * ~tısırda ~eçici bir niyabet meclisi kuruldu. * Ürdı.in Kralı tahtından feragat etti. * Günseli Ba5ar .-\vrupa Güzellik Kraliçesi seçildi. * T hranda ,-eni çarpışmalat• oldu 

Eylül 
* \1 sıı· Başbakanı .\li llahir istifa elti. * .. Ar~ıp Birliği ı;enel sekreteri .\bdurrabman :\zzam isti· 

fa elti. * iranın bazı bölgelerinde çarpışmalar oldu. * lngilterc Dışh•leri Bakanı Antbony Eden görü,nıelerde 
bulunmak üzere Belgrada gitti. * Ltibnand:ı idareyi ordu eline aldı. * Korede Robot mermiler kullanılmağa baılandı. * 1larcşal Tilo lngillereye dal'et edildi. 

Ekim 
* Mısırda Fes \e entari ~iyme yasağı kabul edildi. * İagilterenin imal ettiği ilk atom bombasının tecrübesi 

~·apıldı. . . * ~lustala !\aha<. \'aft Partısı başkanlığından çekildi. * fngilterede büyük bir Iren kazasında 89 kiıi öldü, 
2;)7 kışi yaralandı. . .. . . . * İran İngiltere ile siyası ~~una~ebetıe.rın_ı kes~!·.. . * n•··leşmiş ~lil1etlcr Teşkılatının l-edıncı yıldonumü kut· 
landı. 

Kasım 

* Birleşik An1erikada yapılan seçimleı·i Cumhuriyetçi Par· 
tl adavı O. Ei~enhower kazandı. *. f'ransada Bakan olan kocasını .öldüren Y\'o~ne Cheval
lier ismınde bir kadın mahkeme karar!le beraet eltı. * )'unanistanda yapılan seçimlerı ~larcşal Papag:os ka· 
Z< ndı. 

Aralık 

* On biı Çek komünisti idam edildL .. * D. Eisenho,ver Koreye gitti ve dondu. * General l\eeip 11ustafa Nahasla banşlı. * Tunusta yeniden kanlı carpışmal~r ol~u .. 
* Fas istiklal Partisi liderleri teı•kıf edıldı. * Libra. Tunus \'e Fas için Birleşmış Mılletleı·e baırnrdu. 
*Amiral Cari ~!ountbatten :<ATO Akdenız kunellen Baş. 

komutanı oldu. * Kuzey Allantik Paktı Konseyi Fı.,?sa.da toplandı. * Tunusta yeni bir ordu kurulduğu b~ldırıld_ı.. . * 'Yugoslavya Vatikan ile siyasi !aalıyetlerını keslJ. * Tunusta partiler !"ransız projesini tanımadılar. 
* Fransız kabine,! istifa elti. 

f ıl içinde en çok ismi 
geçen fahıslar 

1952 yılında umumi eCkarı ve dünya basııunı 
en çok meşgul eden 12 ecnebi şahsı seçmek kolay 
olmadı. Kötülük e tlikleri için kendilerinden hah· 
settirenleri; şıııı arıklığı yüziiııden ismi hemen her
giin gazete sütunlarına geçen bir sinema yıldızını 
\~ya bir ameliyat neticesinde mcşlııır otan kendi 

Eiseıılıoıveı· 
1 952 nin en mühim adan11, 

hiç süphesiz, bütün yıl bo. 
yunca dünyanın aliıkasını üs· 
tünde toplayan Amerika se. 
çimlerinin galibi Eisenho,vcr· 
di. Amerikanın iç veçhesini 
tamamiylc değiştireceğini va'
dedcn bu asker • devlet ada· 
mının dış politika sahasında· 
ki icraatını bütün hUr dünya 
merak ve üınitlc beklemekte· 

j dir. Başkan namzedi bu )'il 

ı J~' "' """' "" 

Gıı. Neciıı 
M ustara Necip ve inkılabı 

hususunda kat'i bir mü
tal:la serdetmek icin zaman 
çok erken, fakat ?llısırın sa
dece Kral 1'"'aruktan ve avc
nesindcn temizlenmesi bile 
generali senenin mühim adam 
tarından biri yapmak için k3.. 
tidir. L5kin şurası muhakkak 
ki, G<'neral bütün hüsnü niyet 
,.e dürüstlüğüne rağmen yeni 
bir Atatürk değildir ve ihli· 
13.li d<> ilk hızını k:ı\·betmi!':
tir. Bakalım zan1:ınla Xecip'ln 
şah~iyeti ne şekil alacak? 

Clıntıliıı 
s ahne Işıkları• adlı 50n 

<< filıninin mükemmelliği 
ylizünden Charlie Chaplin, 952 
J ılın da, dünya basınında en 
çok ndı geçen sinema sanat. 
kfı.rı oldu. Yirmi yıl· 
lık bir ayrılıktan sonra .\\'· 
rupayı yenid<'n fethe çıkan 
Chaplin, Londra ve Pari.stc 
mua1.zam tezahüratla karşılan· 
dı. 1932 nin sonuna doğ'ru, bu 
kad·r alakadan yoruldu: ka 
~ısı \•e çocukları ile birlikle 
Isviçrede mu\-·akkat bir inzi· 
vaya çekildi. 

Steveıısoıı 
G eçen seneye :elinccye ka· 

dar adı Amerika dışında 
pı•k az duyulnnış olan İllinois 
\'alisi Ste\.·en~on, Demokrat 
Parti Üado.yı olarak Eisenho
werle mücadele etti ve mağ· 

lilp oldu. Fakat buna rağmen 
Stcvcn;;on, itidal. belAgat ve 
aklı selimi ile bütün dünya 
efkarı umumiyesi üzerinde 
çok müsait bir tesir yapnus· 
tır \'e her halde ileride ken· 
disinden çok bahsettirecektir. 

Evıı Peı•oıı 
F akir ,.e_ silik bir aklr;:.ken 

Arjantınin ,.e hatta bültin 
Güney Amerikanın .b:ış ka# 
dını~ haline gelen ve koca· 
sının nüfuzunu arttıran l\l:ı· 
danı Peronun ne kadar mil
hin1 bir insan olduğunu ü:U. 
:ılli belit! bir şekilde göst~r· 
di. Kendisini milıetine bu de· 
u.:cc sevdil'mesini bilen :\1:ı· 
rh;ır. Peron azizlik rütbesini;' 
<'rİ~ıncse bile ~ıe:ı halde ~a 
<l< t't"' 1952 nin dl·fil, d<'vrinıi· 
ıin mühinı şansi~ cllerindeu 
\J,r:dir. 

.... 
H11yıvoı•tlı 

Babası ile birlikle İspanyol 
dansları :•aparak hayatı'lı 

kaz.anan basit oır d2n~üıeiiJ. 
Ko,·boy filmlerinde 10 ka'" .. a. 
manın se\'gilisi• rol!erıııp çık. 
nnığa başladı. ıar.1:ı.ı1la ıne~hur 

bir yıldız oldu. l~ı Cefa evle 
nip boşandıktan <;Onra güniin 
birinde diinyanın en 1engin 
:ıdamının oğluna v:ırdı .• O 
gün bugün her n:.rE:keti alp. 
ınin çenebini yo11:t·rr. 1952 sı 
lında yin<' boyun:ı ondan bah 
::;edildi. RPa J--layworth bu yıl 
)·eni bir film de çevirdi. 

~~ 

halinde bir insanı da bu listeye katmak icap eıli· 
yordu. Neticede aşa)1ıdaki 12 isim iizerlnde durduk. 
Belki siz bunların bazısına itiraz edeceksiniz, veya 
aklınıza daha başka isimler gelecek. Fakat herhal· 
de. bu se~tlkleriıııizin her birinin günlerce bütün 
dünya basınını meşgul etti ği inkar edilemez. 

Eli%11betlı 
Mfı:nası, nU[uzu ve istikrarı 

ile llısır tahtı ile tam 
bir tezat teşkil eden Britanya 
tahtına yeni çıkan Kraliçe E· 
lizabeth, güzelliği \'C ihtişa· 

mı ile Faruğun tam bir zıd· 
dını teşkıl etmektedir. Şef· 

katli bir anneliği, muhte5C'ıt1 

bir kraliçcliklc n1ükemmC": 
bir şekilde şahsında leli! 
eden Elizabctlı 1952 de dün· 
yaya ferahlık ve iyilik telldn 
eden bir sima idL 

Kôşôııi 
H er devirde ilerilik ku,·,·el· 

Jeri ile ('arpı~an gerilik 
unsurları çıkmıijtır. Devrimiz· 
de ve bilhassa 1952 yılında 
İranda ı:ittikçe nü(u~ 5'.ahibi 
olan Kiı.şfıninin habaseti sade· 
cc İrana münhasır kalmamış, 
maalesef bütün Orta Doğuda 
ve hatta mcmleketiıniıde his
sedilmeğe başlamıştır. K3ş;i
ni, dünya münevverlerini, ken 
dl kendilerine şu suali sorma
ya icbar ediyor: "Yirminci yüz 
yılda bir Kiışiini nasıl türe
)'Cbilir? • 

Cflı•lseıı 
Kaptanların balan gemile· 

rinden ayrılman1aları de
nizciliğin en güzel ananelerin· 
den biridir. Fakat belki şin1. 
diye kadar bu ananeyi en dra 
malik bir Ş<.'kildc yaşatan 
• Flying Ent<'rprise• in kapta· 
nı Carben oldu. Bu Danimar
kalı gemici. son ümit te kay 
boluncaya kadar gemiı;;inde 
kalm:1kla. insanlığın hile \'t' 

fesatla mi.icadele ettiği bir yıl 
da bize dürüst v~· t~nıı.: kah. 
ramanlığın henüz ölmediğin; 
hatırlattı. 

Kı·11l Faı·ıık 
v eliahtken çok . eyler va'de· 

den Faruk, kral olduktan 
sonra, tarihin kütü kral tip
lerine rahmet okutacak kadar 
sefih, müstebit ,.e milletinin 
ıstıraplarına 13.ka)t bir hü
kümdar oıu,·erdi. Esasen ıstı· 
raplar içinde yüz.en lfısır, O· 

nun de\'rinde büsbütün irtişa 
,.e ~·olsuzluğa battı. ?.Iilletin 
bu kötü kralı başından atma· 
!.I 1952 nin en mühim hidise. 
!erinden biri idL 

Leoııaı·do 
B u yı bütün medeni dünya 

memleketleri büyük Rö
nesans ressamı Leonardo da 
Vinci'nin doğumunun 500 ün· 
cü yıldönümünü kutladılar. 

Ressam. heykeltraş, mimar, 
mucit, alim \'e matematikçi 
olan Leonardo Batı medeni. 
yetinin en ileri temsilcilerin· 
den biridir. Bugünkü perişan 
dün~·anın insanları, onun hl· 
tırasını anmakla, biraz da fik· 
rin ve sanatın ölmezliğine 
olan inançlarını belirtmiş ol· 
dular. 

.J 01•9e11seıı 
n aha evvel de erkek olan 

kadınlara, veya kadın 
olan erkeklere rastlanmıştı, 
fakat 1952 yılında bir ameii· 
yat neticesinde karlınlaşan 
Amerikalı asker Ceorge Jor. 
gensen dünya basınını halta 
!arca meşgul etti. Bu havadi
si ilk olarak Nevyorktaki Oai· 
ly :-.;ews gazetesi dünyaya yay 
dı ve h81en Danimarkada fa. 
toArafçılık eden e.;ki George. 
yeni Chri5line'in :arip mace· 
rasını duymayan. bilmiyen 
kalmadı. 

1952 nin baslıca • 

iç hadiseleri 
Ocak 
* Uludağda ölen Prof. Külünk \'e Şevket Deınirtepe def· 

nedildi. * ~~ıtbaşı bü.rük ikramiyesini biri terzi, diğeri makinist, 
üçüncüsü de ciltçi olan üc arkadaş kazandı. * Erzu:-um - lfasankalede zelzele oldu. 68 kişi öldU, 270 
kişi yeralandı. 300 den fazla ev harap oldu. * Amerikanın ı·eni Ankara büyük elçisi ~le. Ghee geldi. * Sağlık Bakanı verdiği beyanatta Türkiyede doğanların 
yarısının öldüğünü söyledi. * Cumhurbaşkanı Cel.il Bayar Mersinde yaptr,?ı konu~· 
mada •İnkıliplan tehlikede' görmüyorum• dedi. * Kar yüzünden şehirde faaliyet hemen hemen felce 
uğradı. * D. P. nin kuruluşunun 6 ncı yıldönümü müna~ebetlyle 
konuşan llenderes •:\lilletimize ufuklar açılmıştır• dedi. * Bayar Adanada yaptığı konuşmada Se)'han Barajının 
yapılaca~ını müjdeledi ve .. Teşebbüsleri mu\'a!fak kılmak bir
zim en tabii \·azi!emildir.• dedi. * İstanbul Şehir Drar:ı Tiyatrosunda D. P. lilerle yaptıb 
konuşmada Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu •Vatandaş, hür 
değilim demek hakkına malik değildir .. dedi. * Asma köprü insası icin Krupp Alman firması taralın· 
dan Belediyeye yeni bir teklif yapıldı. * Su ücretlerine zam yapılması D. P. Şehir meclis lfU· 
punda kabul edildi. * Ha.~öyde bir infilak oldu. * Adanada bir fabrika yandı. 7 milyon liralık bir zarar 
oldu. * Tücear Derneği, k!i.r hadlerine ait kararın liğvını 
isledi. * Türkiye Turizm Kurumu kongresi toplandı. * Egede 17 milyon kilo tütün satıldı. * Danı~tay başkanlığına Hazım Türegün seçildi. * PamukluJara yüzde on zam yapıldı. * Yol Yergi.sini kaldıran tasarı rıreclise verildi. * Dost Yunanistan Bafbakan yardımcı;ı ve Dış l~leri Ba· 
kanı Venizelos memleketimize i:"Cldi. 

Şubat 

* Tür< - \runan görüşnıelerl Ankarada başladı. * Balıkc~ir \'e civarını ~el bJslı. Birçok ~ehirler su at. 
tında kaldı. * Ku!")adası Belediye mccli~i i.ıycleri dö\'üldti. * Bayar, Londraya gitti, * A.thıntik paktına illihakımız ~Iccl~tc illi[akla kabul 
cdild i. • * Resmi ilitn tevzii 'e Radyo ~Jcc.:ll~tc a.ır tenkidlcre 
ı;;ebep oldu * Akarıakıta zam teklifi ~lecıi,tc kabul edildi. 

Mart 

* J:ltiküınet ;\Jeclisten gü\'en oyu alch. * Eisenhovı:~r Ankaraya geldi. * İslam Demokrat Partisi kapatıldı. * Ömer İnönünün beraatini Temyiz ta~dik ettt. * Şemsettin Günaltay, ı'.';isbi seçim tibttn1i artık zaruri-
dir.• dedi. * Cinayet sebepleri için Vilayette bir toplantı yapıldı * Gizli bir komünü;t partisi meydana c;ıkarıldı. * İstanbulu Kalkındırma kongr.,i toplandı. * Amiral Carney Ankara ·a geldi. * Ömer Rıza Doğrul ,.e Tahsin Coşkan ıe!at ettiler. * İl Genel meclisinde kavga oldu. * l\fenderes, İrandaki solcu yayınlarını nefretle karşıladı. * 18 Mart Çanakkale ıa!eri kutlandı. * Galata.aray şilebi Karadenizde battı. 13 ki~ilik müret
tebatm hepsi boğuldu. * Ankarada şoförler g:·cv yaptı. Grellc ilgili olarak 20 
şoför tevkif edildi. * Etrüsk vapurunda l'·angın çıktı. * Bir Yunan ticaret heyeti memleketimize geldi. * Bütçe komis ·onu kiralara zam teklifini kabul etti. * Yeıilırmak taştı. 15 bin dekar arazi sular altında kaldı. 

Nisan 

* Feyezandan 3000 kişi Aınasyada açıkta kaldı. * Bayar, Karabükte tetkikler yaptı. * Atina Üniver>itesi Pro!. Gökaya fahri doktorluk tevcih 
etti. * Nuri Yamul ve askeri hc~·etimiı Parise gitti. * Başbakanlıkta mühim bir toplantı yapıldı. Cunıhurba,. 
kanı, Başbakan ve bazı Bakanlar toplantıda bulundu. Dış ve iç 
politika mev-zulan görüsüldü. * Seyhan ve Ceyhan nehirleri !astı. * Beş günde 113 orman yangını oldu. * Erzincan \'C Birecikte Fırat taştı. Ci,·ar arazi sular al
tında kaldı. * F. L. Karao.)mano~lu İç işleri Bakanlığından i:;.Uia etti. * D. P. grupunda ı\na)·asa ve Se~im kanununun tıidili 
eöriüıiildü. * Kemal A)'gün Ankara \'alisi oldu. * Dört üye İstanbul D. P. toskılatından ihraç edildi. * l\laniı-ada baJllar soğuktan kavruldu. * Yunanlı yüzücü Zir~anos Boğazı geçmeğe te;:;ebbils etti. 
~luvaff:ık olamadı. * Amıral GarJncr komutasındaki Amerikan rilo~u İ!:itan· 
bul Jiın.ınına geldi. 

!ar. 

* Türk Devrim Ocaktan acıldı. * 300 odalı otelin temeli atıldı. 

* * 
* 

H. Cahit Yaltının masuni\'etİ kaldırıldı. 
Yamut Paris 'e Londra zivaretlerinden döndü. 
'Yedek subay 35 inci dönem mezunları orduya katıldı 

* !\Iilli Hitkimi~;et ,.e Çocuk ha)-Taroı kullandı. * '.\laresal Sanders Ankaraya acldi. * Ba,bakan \'e Dış İşleri Bal(a"' tinaı·a ~ittJer. 

Mayıs 

* r'\e~·ıen Te,·fik'in 7,:; inci ~;ış yıldönümü münasebetiyle 
ıübıle 'apıldı. * lnönU Zon!::uld;ıkla \'erdi0 i nutukta, ·İktıdar. muhale· 
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1951'de istanbul'un 
belli başlı meselesi 

B Uyuk basın derdi büyuk· 
« tur• derler. htanbulun 
da kendi bUyilk!UğU ile muka· 
3 ese edilebilecek dertleri \•ar· 
dır. Bunlardan birçoğu uzun 
senelerin mirası olarak bugüne 
intikal etmiştir. Yanna intikal 
edeccklerındcn de şüphe edile· 
meı:. 

İstanbul dağınık bir şehir. 
dır. Günden gfine de dağılmak 
istidadındadır. Bunun için be· 
ledbe hizmetleri aksamakta, 
bu aksaklık dertleri daha da 
buyutup s:ellştirmcktedlr. 

1952 yılı içınde basının üze· 
rinde dıkkatle ve 2srarla dur
duğu fstanbula ait 10 belli baş 
lı meseleyi ~öyle sıralıya bili· 
riz. 

1 - Kömfir me elesi: 
t stanbulun kömür meselesi, ö-

tedenberl dUzenlenememiş. 
t.r. Nakliyat zorluğunun ya. 
rattığı sıkıntı, hemen her kıs 
me.;slmlnde kendini hissettir· 
mcktedır. Bilhassa bu kış, mev 
simin hemen hemen bir kısmı
nı geçirdiğimiz halde, birçok 
vatandaşlar henüz kömür te· 
d arlk ecf~memişlerdlr. 

2 - Mesken ,., gecekondu 
mesele 1: 

M esken da\'ası, yalnız •fstan· 
bulun değil, ba~lıca bil· 

yük şehirlerin ana davaların· 
dan biridir. 1052 yılı bu mese· 
lenin de, vatandaş huzurunu 
sağhyacak ve onu mesken der
dinden kurtaracak bir istika· 
mete dönme ini mümkün kıla
mamıştır. 

3 - Su me elesl: 

ı.stanbul, milyonu asan bir se· 
hlr olduktan "Onra. su sı· 

kıntısı kendini adamakıllı hl · 
settirmlstlr. Bilhassa Anadolu 
yakası, Elmalı bendinin kuru· 
ması üzerine bu sıkıntıyı he· 
men hemen bütün yaz hicset
miştir. Şehrin su derdi. bütün 
iyimserlıklere Ye vaadlere rağ. 
men. kısa zamanda düzene Sİ· 
receğe benzememektedir. 

4 - Seyrüsefer me el esl: 

ıstanbulun seyrüsefer isi, son 
zamanl2rda gerçekten zor 

safhaya gırmlştir. MotörlU va· 
sılaların günden J;Une çoğal· 
ması, yollarımızın da, bu vası· 
ta devir daimini karşılıvacak 
durumda olmaması ~eyıilsef •r 
gür;lilğiinii yııralmaktadır. şe. 
hlr Meclisinin son zamanlarda 
verdiği bır karara ~öre motör
süz \"asıtaların şehir içinde sey. 
rüseferleri bazı tahd idata tAbl 
tutulmuş, Tunel ile Şişli, l\laç. 
ka \'e Kurtuluş arasındaki 
tramvay seferleri kaldırılmış, 
buna rağmen zorluk giderıle
memi5tlr. Belediyenin karan, 
tedrici surette tramvayları kal
dırmak ve münhasıran motör
Iu vasıtaları seyrüsefer işinde 
kullanmaktır. Bu da bittabi ol
dukça uzun zaman i51dlr. 
5 - Hayat pahalılığı meselesi: 
H ayat pahalılığı, maalesef 

1952 yılı içinde vatandaş 
yaranna bir istikamet alama
mıstır. Batı maddelerde hisse· 
dilen nlsbt ucuzlama, gıda mad 
delerinde daima artan bir yük
selme gösterme~! karşısında, 
hayat pahalılığını glderememi$ 
tir. Bunda iktısadl düzensizli· 
~in rolü olduğu kadar, beledi· 
ye kontrollannın kifayetslillği 
de esa lı Amillerdendir. 

6 - Süt me c-le 1: 
t stanbulun süt derdi, aşağı 

yukarı Tanzimattanberi sil· 
rüp ı::elen müzmin bir me ele· 
dir. Zaman zaman bu ı ~in hal· 
li yolunda radikal tedblrl.-re 
baş vurulmuş, kecin kararlar 
verilmiş, fakat bir netice elde 
edilememiştir. İstanbul slit 
derdini halletmek için müteda· 
ı:il ~ermayeli bir devlet teşek· 
külünün vazifelendirilmesi ba· 
hi~ mevı.uu olmuşsa da, şehrin 
sUt ısı hAlA eski statüsünü mu· 
hafaza etmektedir. 

~ - Şehir Tiyatrosunun 
durumu: 

İstanbul Şehir Tıyatrosu. son 
vıllarda bir takım .;:eçimsiz· 

Iikİere \e ihtiUflara sahne ol· 
maktadır. Bir rejisör buhranı, 
bir nizamname düzensizllıti 
şeklinde beliren lhtilUlar, ti· 
vatro elemanları arasındaki te-

zatlarla had bir safhaya gelmiş, 
ve müdur değiştirme surellle 
de bu ihtilafların halli mUm· 
kün olamamıştır. Belrdiye bas· 
kanının resen işe mUd ıı halesi 
de müsbet netice sağlı~·ama· 
mış ve durumun akisleri sık 
sık basına aksetmiştir. 

8 - Hastane meselesi: 
t stanbulun has•anc dt'rdi, şe. 

hir nüfusunun günden güne 
artması ve tedavıyc muhtaç 
\•atandaşların Anadoludan ka· 
!ılelerle İstanbula gelmecl, has 
tane davasını halledememistlr. 
Yatak adedini arttırma \C yeni 
p:w~ onlar inşa etme ı;ureUle 
devletçe yapılan yardımlar, ih 
tıyacı karşılamaktan maalesef 
oldukça u1.aktır. 

9 - Asayiş me•elesi: 
E mniyet miidürünün ıki gUn 

önce yaptığı açıklama, şch 
rin asayiş dunımunda pek ele 
ümit verici bir netice halinde 
görllnmemcktedir. 'Birçok alelA 
de suçlarda görülen ar.almanın 
aksine olarak, cinayetler gra· 
fiği düşündürücü bir artış gös 
termektedir. Bilhassa şchirdP 
~arkıntılık, aleni tecavüz gibi 
Ammenin huzurunu bozan suç
ların artışı, \"atandaşta, ister 
1 temez haklı bir endişe uyan· 
dırmaktadır. Zabıtanın ekipler 
halinde yaptıj:!ı arama "e tara· 
malar ftsayişsiziiği oldukça ön
lemiştir. Bununla beraber, t'e· 
ta kanununun tadiline doıtru 
~iden bir cC'reyan da belirmiş 
bulunmaktadır. 

10 - Karaborsa mesele 1: 
Harbın içinde beJiren kara-

borsa, harp sonrasında da 
birçok ihtiyaç maddelerini, in· 
hisannda tutmuştur. Son za. 
manlarda, faaJlyet abası ol· 
dukça daralan karaborsa, bil· 
hassa sinema ve maç biletleri 
me\'zuunda. ucu cinayete ka
dar \aran bir ihtirasla hlikilm· 
rermadır. Polisin bu mevzuda· 
ki mücadelesi a~ok faydalı ol. 
makla beraber, bu derdi, 1952 
yılı içinde kökünden söküp at· 
mak mümkün olmamıştır. 

Yurtta 
12 OCAK l!lSZ -

Şehır l\!ecl isı üyelerinden İs
maıl Atalay, bir içtimada, 

100 kılo sutc 5 kilo salyangoz 
karıştırıldığını haber vermiş 
ve hiıdise ı:ünl,.,rce matbuatı 
me•gul etmışti. Bu münasebet
le İstanbul Valisi Fahrettin K" 
rım Gokay 12 ocakta. gazete· 
cılt're şu beyanatı ' 'erdi: 

«Süte birşeyler kanştırılıyor 
ama, bunun sal) angoz olabile
ceğini hiç zannetmiyorum. Zi· 
ra fstanbulun giın!Uk süt ıstih
lAki l20 ton olduğuna göre, 
her gün 6 ton salyangoza ihti
yaç var demektir. Salyangozun 
kabuklu olarak kilosu 4-5 li 
raya satılır ve yenilir. 100 ki
lo siıtün değeri 40 liradır. Na. 
sıl olur ela 40 lira dl'ğerinde 
ki bir metaın içine 20-25 11· 
ralık bir baska medde karış. 
tırılır ,.e aynı fiyata satılabi· 

lır? Gorülüyor ki, salyangoz b:.ı 
iş için biraz pahalı bir hay· 
\andır .• 

Gökay beyanatını şö~le niha 
yetlendirml~ti: 

«Bununla beraber, vatandas 
ürkmesin. Sal~angoz :tenilme
yen bir hayvan değildir.» 

DC\amı Sa. 10 Sü. 4 de) 

Şehit Albay P amir 

1 

1 
Dünyada 
11) OC':,\K 19~? -
tngılterenln tanınmış komutan 

!arından Field ı.t areşal Sir 
Claude Auchlnleck, Hl ocakta, 
şehrimizi halı taciri olarak zi. 
:ı:aret etmişti. 

11-
25 OCAK 1952 -
calıfornia'da bir kız, sevgili . 

si ile, umumi bir telefon 
kulübesinde 7.5 saat goruşmiiş, 
konuşmasını bitirdıkten sonra 
kuliibenin önünde bekleyen ka
labalığa: 

«r\e ) apayım, onu çok sevi· 
:'> orum!• demi•tl. .. 
4 ŞURAT 1952 -

« Riiyanı » kotı·ası ••• 

.. 

t svecte gıireş mtisabakaları ya 
pan milli gılreşçilerimizdP.n 1952 ~· ılının Pn çok aUka u~ anılıran hadisf'l erinılen biri de 

ikisi bir dükkAndan iki saat •Rıivam ıkotruının i\ lla ntlğl aşarak i~tanhul a \·arışı ohtu. Kot. 
çalmışlar ve yakalanmı~lardı. 1 ranı~ kaptanlığını Haı;im l\Tarılin l aptı. İkinci kaptan olarak 

* ı :'\'ihat Bekdik, gazetPri olarak \'ı dat Abut \'e Tunç Yalman ''e fil 
ı 6 TEl\ll'ıll"Z 1952 - m opt.ratörü olarak da Faruk KPnç Si'~ ah ate ı ştirik etti lf'r . 

Chicago.da, 4 )'aşında Llnda Kotranın miirrttenatı 9 ki&iden ibarrtti. iki hu~ iık Cırt ll'l a atlattık 
isimli bir küçlik kızınç İl-ı t.1n sonra kotradakiler sağ sahm lstanbula yardılar ve törenle 

linois ünlvrrsilesi kliniğınde kar~ı la nıfılar • 
(progeria) denilen ihtiyarlık -
hastalığından yattığı haber ve· 
rilmişti. Çocuğun saçları dökUI 
mü5 ve \Ücudu adamakıllı u· 
!almıştı. 

<De\'anıı !'a. 10 Sil. 3 de) 

Oramiral lllg<'n 

1952 de cinayetler 

biribirini kovaladı 
1952 )· ı lı ıarfınria memJP.ke· 

timizde maalt.Sf'f birçok red 
clna~ r tler İ§ltnıll. Bunların İ · 
çinrie umumi l'fkArı en Cazla 
meı.gul eden lD clna}et nk' 
ası nı aşağıda sıralanmı:ı bu. 
lacaksınız: 

1952 de kazalar 
Ve tabi t 
iadisel 1 

1 
nııgün sona eren yıl r.arfıu· 

da mr.nılekeHe can ka\bına 
11ı>hep olan tabiat hadiseıert· 
nin \ r. belli başlı kazaların 
l O'u şunlar oldu: 

* Yeşılırmak nt>hri ta~arak 
Çarr.:amba kazası charında bli· 
~uk tahrıbat ppmıştı. Bu a
rada 2~0 e\ vr 150 dukkan su
lar altında kalmış, onbeş bın 
tavuk telef olmuştu. Amasya 
şehrinin, dığer ~ehırlerle tele· 
fon irtıbatı gunlercc kesilmi5· 
u. 

* Yine Boğaz.içinde hususi 
bir otomobıl deni1e uçmuştu. 
Doktor Operator Rıza t;nverin 
irla re ettiğı otomobilin içinde 
ıkı karlın öğretmen ıle bir fab. 
rika mUduril bulunu)ordu. BU· 
yılk bir tesadlif eseri olarak Uç 
kişınin hayatı kurtulmuş, fak3t 
Saıme Tümay ısmındekı öğ· 
retmen vefat etmisti. 

* E kişehirde Kalkanlı ha· 
va mc~ danında feci hır uçak 
kazası olmuş on kisi olmustu. 
Teğmen Doğan Glirrev'ın ida· 
resındeki bu uçak mecburi ı. 
niş )'aparkcn bir kamyona ı;-arp 
mış ve içındcki on kişinin olü
milne sebebiyet vermişti. 

* İımirde, Tepç_köyle, Pazar· 
cı ara5ında bir otoray kazası 
olmuştu. Tıreden kalkan 1324 
sayılı otoray Torbalı istıkame
tinıle seyreclcrken aksı istık.ı· 
metten gPlcn dığer otoray ıle 
çarpışmış \ e netıcede 6 ki ı 
i:ılmiie, 29 kişi yaralanmıştı 
Bu büyük kazaya makas me· 
murunun yanlıs yol vermesı se
bep olmuştu. 

* Sara) burnu açıklarında şe
hir hatlarının YalO\'a -.apuru 
Kadıkö)e dolmuş )apan b.r mo 
tôre çarpmış ve motor bata. 
rak 80 yolcusu denize dokul· 
mli tli. lılotörün icinden çıka· 
mayan ıki kışi blmUş, dığer 
yolcular kurtarılmıştı. 1952 yılının en ~ok ala 

eeken evlenmeler· 
~ .1952 içinde aramızdan ayrı ian 

* Sarıyerdc MAden Mahalle
sinde çalılıklar ara~ında hır 
çocuk cesedi bulunmuştu. \'U· 
cudunun muhtelif yerlerı hun. 
harca parçalannııs olan bu 9 
yaşındaki çocuk cesedinin Ha· 
tice Karagölgeyc ait olduğu ya· 
pılan tahkikattan anlaşılmıştı 

Önce annesi ve ablasınrlan &ÜP· 
hell'nilmiş, .sonradan elrle edi· 
len delillerle birlikte, ablası Ze 
kiye Karagiilge Katil suçu ile 
Ağır Ceza MahkC'mesine ~ev. l!J32'nin Pn feri d na) etine kur· 
kedllmişti. ban girlen Se\int Ha ay 

* Eski tııyyarecilerimizden 
Vecıhı llıirkusa aıt uçak An. 
karada ılk uçuşunu yaparken 
bır elektrık direğine çarparak 
parç lanmıştı. 4 motörlU olan 
uçakta pilottan baska iki ki~i 
daha bulun o) ordu. Büyük bir 

H er yıl olduğu gibi, 1952 yılı 
içinde de bAn evlenmeler, 

çe~ıtll sebf'p1er yüzund~n birer 
li!t ı: ı;;~ıldJ; umumı efkArı 
şu v • a bu yüzden günlerce 
meşgul etti . 

l on meşhur sahsıvet 
12 Şubat 1952 -
G alatasaray Lisesi eski mil· 

Gazete kolleksiyonlarını ka· 
rıştırınca, bu yıl şchrımizde en 
çok a!Aka uyandıran 9 izdiva
cın ~unlar olduğu kanatine var 
dık: 
İNÖNÜ - ÖGEL. IAN 

C. H. P. Genel Başkanının oğ 
Iu Ömer İnönü'nün Bayan En· 
gin Ôgt>lman ile evlenmesi u. 
muml efkArı i{lnlerce meşgul 
etU. Taksim Gazinosunda yapı 
lan dufon pek parlak oldu. 
AGAOGLU - TUSE~"BACHER 
Tanınmış kadın avukatımız 

Sureyya Ağaoğlu'nun bir Al· 
man avukatı ile evlenmesi 1952 
nın basında en çok bahsi ge· 
çen ızdivaçlarından biri oldu 
ZOBU - ZAMAN 

Sanalk!r Vasfi Rıza Zobunun 
50 yıllık bekArlıktan sonra Ba· 
yan Rukiye Zaman'la birleşmc
s!, bu sene ıçlnde sanat alen: 
nin en çok bahsi edılen lznıva· 
cını teşkıl etti. Ömer lnon iı ile Engin ()gel nıamn düğününde )'eni evliler ismet 
Yıne bu yıl zarfında tiyatro 

lleminın Mzı dığer meşhur sl· 
maları da "lendiler. Bu gibi 
Uç en mühim izdivaç :unlar 
oldu: 

inöniı ile birlikte 

AKKAYA - GÜRCA,. 
Kucuk Sahnenin yıldız.lann. 

dan Nevin Akkaya, İstanbul 
Radyosunun .. kadıfe sesli. ıspi· 
kerl Tarık GUrcan ıle e\•lendi. 
BAŞARAN - BORAN 

Başaran he~ırelcrin küçüğü 
Uğur ile sinema, tiyatro ve rad 
yo Aleminin tanınmıs sahsıyet e 
rınden genç Orhan Boran, ha 
yaUannı birleştirdiler. 

ARIBUF.KU - Gi. ' ENÇ 
Bir yıldır nışanlı bulunan 

~a ir, sinema rejisörü aktörü ve 
senaristi Orhan Anburnu ile Şe 
hir Tiyatrosunun genç yıldı>-

Bek~rl ığn veda eden 
Vasfi Rıza Zobu 

Bu yıl içinde yeniden C\lenPn Ali İpar, ze\ cesl Virginla Bnıce 
tpu ve Ü\'t:Y km Susan Gllbert lle birlikte seyahate cık•rken 

)arından Nedret Güvenç bu yıl 
içinde evlendiler. 
iPAR - İPAR 
Yedeksubaylık vazifesini yap 

mak için Amerikalı olan zev· 
cesinden aynlan Ali İpar lle 
meşhur sinema yıldızı Virginia 
Bnıce İpar, gürUltUsUz, patır
dısıı yeniden e\lendiler ve 
birlikte seyahate çıklılar. 

TERzfo(;ı,u - TATAnt 

Ayfer Taytari adlı gllzcl bir 
genç kızla, çok zengin bir genç 
olan Uğur Terıioğlu'nun izdi
vacından ve Kervansaray'da ya 
pıJan tantanalı dliğUnden gUn
lerce bahsedildi. 

SE1'"AR - EI.Çl 

Meşhur sarkıcı Müzeyyen Se 
nar, SuOdi Arabistan elçisi ile 
evlendi. 

SOSYETE .A.J,EJ\Iİ 
İstanbul sosyetesinde en faz 

la aUka uyan:iıran izdivaçla· 
rın bAzıları da ııunlar oldu: 

Eski Tıcaret Odası Başkanı 
Muhlis Erdener'in oğlu Faruk 
Erdener ile Ord. Prof. Hamil 
Nafiz Pamir'in kızı Le)'ll Pa-
mir'in izdh•ac.ı. ' 

Merkez Bankası Umum Mü 1 
dUrll'nlin kızı l\evhiz Gövher 
ile eski Malatya l\lilletvekili Er 
doğan Zapçı'nın evlenmesi. 

Ed irne Valisi Emin Akıncı 
~e genç tüccar İsmail Hakkı 
Kazdal'ın izdivacları. 

* Yukarıda saydıl(ımız çiftle-
re ve 1952 yılının bütun yenı 

evlilerine sonsuz saadetler dl· 
leriı. 

dürü Behçet Guçer vefat 
etti. Okul idaresinin ihtiram 
vnkfc i için cenazeyi Galatasa
ray Lisesinin bahçesine sokma. 
makta ısrar etmcsl, bir hadi· 
seyc sebebiyet verdiyse de, ka
labalık zorla bahçeye girdi ye 
merasim tamamlandı. 

6 mar t 1952 -

R auf Ahmet Hotinli, 8 mart 
per&embe sabahı kalpten 

vefat etti .'Merhum, tıbbiyeden 
mezun olduktan sonra, matbu· 
at umum mildürlilğilnde bu· 
lunmuş, oradan Paris sefaretı 

müsteşarlığına geçmiş ve ilk 
Cihan Harbine ginnememlz I· 
ı;in mühim ıtıı)Tetler sar!etmiş
U. İstlklAl Mı.:cadelesl esnasın· 
da bu harekete katılan H •İs. 
tiklat. lsimll bir de gazete çı· 
karan llotinli, o sıralarda se· 
çilen mecliste İstanbul mebu· 
su olarak bulunmuştu. 

12 mart 1952 -

Ö mer Rıra Doğrul. 12 mart 
çarsamba geceı;I, CP.rrahpa 

&a Hastahanesinde, akciğer kan 
serinden vefat etti. Ömer Rıza 
Doğrul, Mısırda, El EzhP.rden 
mezun olduktan sonra, gazete· 
dliğe başlamış, sıra~lyle Ka. 
hirede l'Esslyasc• gazetesinde, 
tstanbulda •Tasviri EfkArda. ,.e 
teessllsUndr.n itibart.n e.Cum
huriyeb gazetesinde edebt ve 
siyası muharrir olarak yazılar 
:ııazmıştır. Merhumun birçok 
dint eserleri. Arapça ve İngiliz 
t'r.drn birçok tercümeleri var· 
dır. Son olarak. 1950 seçim
lerinde, Konya Milletveklliğine 
seçilmişti. 

15 mayıs 195:? -

f zmlr Valisi, Orgeneral Muzaf· 
fer Tuğsavul, 15 ma rJS per. 

şembe aksamı saat 21 05 de Ka 
difekale gazinosunda verilen bir 
ziyafette, ant bir kalp krizl 
neticesi \ efat etti. 

5 haziran 1952 -

K ore Alay Komutanımız Al· 
bay N'url Pamir, 5 haziran. 

Kore cephesini teftiş ederken, 
mdruz kaldığı bir rliişman tnp. 
çu ateşi netlcf'sinrle, hasınrlan 
vurularak şehit oldu Sehlt Al 
hav Nuri Pamir. gerı>k &ahsı. 
vetl ve 5(erekce mesle~lne O· 
lan ba~lılığı ile çok tanınmış 
ve sevilmiş nadir bir Türk ço 
cuğu leli. 

16 ma),S 1952 

H alk Parti.si eski Genel Sek. 
reteri l\Iemduh Şevket E· 

Zahir F. Törümküney 
perşembe gUnü, bir otomobille 
sendal. 16 mayıs cuma gecesi. I 
ani olarak vefat etti. Merhum 
Cumhuriyet dc\Tİ Türk edebi· 
yatının en değerli hikAyeclle· 
rindcndi. 
13 temmuz rnsz -

Basın Yayın ve Turizm Genel 
Mlidilrliiğil fstanhul Tt.m· 

sllcisi Zahir Ferit Torümkilney 
44 yaşında olduğu halde, ani 
olarak 13 • 14 temmuz pazar ge 
cesi vefat etli. Zahir F. Tö· 
rümktiney Macaristanda 5 se· 
ne zıraat tahı;il etmiş. ziraat 
Rankaı;ında ve Basın Yayın Ge 
nel Mlidürlü~ünde muhtelif va 
zifelerde bulunmustu. 1950-51 
yılları arasında İstanbul Rad· 
:'>osu MfidUrIO~ünil de deruhte 
etmişti, 

22 temmuz 1912 -
E ski Deniz Ku\·vetleri Komu· 

tanı EmP.k1i Oramiral MP.h 
met Ali Ülgen, 22 temmuıda, 
lir ka lp krizi neticesi vefa' 
etti. 

ıs ağustos 1952 -

o evlet Konservatuarı öğret-
menlerinden ve Tilrk OpC· 

ra~ının kurucularından Nurul
lah Şevket Taskıran, 15 dus
tos cuma gecesi bir beyin ka· 
1aması neticesinde vefat etti. 

2 kasım 1952 -

E mekli Korgenerallerden E· 
sat Bülkat <F.sat Paşa) 2 

kasım pazar gllnii, 90 yasında 
VPfat t'ttİ 

Esat Paşa, 1890 senesinde 
kurmay olarak Harbiyeden çık 
mıs, 4 sene Almanyada tahsi· 
llne devam etmiş, 1897 Yunan 
Harbinde, Yanya kolordu er· 
kanıharbiyesinde bulunmuştu. 
1920 de, Salih Pasa kabinesin· 
de Bahriye Nazırlığı yapmıştı. 
fatematik ve Geometriye a it 

4 eseri basılm15tır. 

* Kuzguncukta babaanne •• 
nin yanında oturan 17 yaşında 
Teoman mninde hır ,genç, nf 
klıh ız olarak b rabrr ·yaşadıgı 

16 yaşındaki Mliveddet'i öldür. 
mUştU. Teoman \'Crdığı ifade 
de, tabancası ile oynarken ka· 
zaen tetiğin dılşUiğUnü ve ı:ı· 
kan kurşunun Müveddet'e i•a· 
bet ettiğini soyleml~tl. Katıl 
gencin dıırusmasına de\·am e
dılmektedir. * Geniş kolları bulıındu:u 
tesblt edilen gızll bir 11Turk ıl c 
l{omilnist Partisi• zabıta tarafın 
dan ele geçirilmişti. SP.vlm J'ıır ı 
isminde hir doktorun llzerirufo 
bulunan mPh1uplar sayP.slndP. 
ortaya çıkan hu şebek{'nin men 
suplarından bir o~retmen vfı:
başı, tliccar ve dif:er muhtelif 
meslekteki sanıklar askeri htı· 
kim tarafından te\•kif edilmı.ı· 
!erdi. Bu hArlisenin tahkıkatı. 
na devam edilmektedir. 
* Beyoğlunda bir terzinin ya 

nında çalışan E\angcl) a is· 
mınde 16 yaşında bir kııa, Av. 
rupa Pasajında kahveci çırak· 
lığı yapan İranlı Ali Keffaş A
şık olmuştu . Rircok defalar kı. 
ztı evlenme trklif erlen Ali, kıı 
dan red cevabı alınca, hıçağını 
çekmiş ve sokak ortasında B· 
vangelyayı drlik deşik etmişti. 
Hadiseyi yakinrn görl'n ylizler 
ce kişi Ali Keffası linç .. tmek 
!stemls. katıl halkın elinden ı:uç 
ilikle alınmı~tı . IlilAhııre yapı· 
lan duruşmasında Ali Keffas 
16 senP. hapse mahkum oldu. * Erenköy Kız Lisesi öğr~t 
menlerinden Melıha Tanla, asa 
bt bir kriz J:eçirerr.k, evltıtlığı 
9 yaşındaki Fatma\'ı elma soy. 
duğu bıcakla öldlirmüstü. Me· 
liha Tanlanın, rvlAtlııtını bas· 
ka sebeplrrle öldlirdllj!li de ôıı· 
celt>ri lddİa edılmiş~e dıı bıl~· 

ise kP.ndisine iMnet ettiğini an 
latıı)ordu. Yapılan durusması 

~onunda Şerif 14;, ı1 hapse mat\, 
küm olmustu. * Sarıyerde MAden me\ kıin 
de ık inci bır cinayet i~lenm is 
Sevim Ba5ay i mınde genç ve 
guzeJ bir kız, tecavlız olunduk· 
tan snnra boğularak öldlinilmu _. 
tU. EfkAn umumiyenln alrıka 
ile takip cttıği hu cinayetin fa· 
ilı olarak birçok kimseler hak 
kında tahkıkat v2pılmış ve nı· 
hayet Sabrı Çehrıo ismindekı 
hir dondurmacı clrlekı mf'vcut 
delıllerle mahkemeye verılmiş. 
ti. Dr.Jıll r kıfayetslz olrluğıın · 
dan Sabri serbest bırakıl'llıştı 
llenıız bulunama ·an Sarıyer el 1 
na)'elinin Caılı l!J53 ı;ene~inde 
bakalım ele ı!eçır ı lerek mi? * Sultanahmet Cezaevınde 
mahkiımlar arasında kanlı bir 
arbede olmuş. hadiseye rnlida· 
hale eden jandarma \'e gardi. 
yanlar: koğuşlara ~iremenıışler 
di. Mahkumlar ellerine geçen 
tabanca, 5opa \'e bıçaklarla kar 
şı koyuyorlar. yanlarına kim 
seyi yaklaştırmıyorlardı. Ara· 
!arından 7 kişi mı.isademe es· 
nac:;ında yara lan mı~t ı . Rıı sı
rnrla İstnnhul Valisi Orrl. rrof. 1 

nr. Fahrettin Kerim Gökay, hl 
J>i<hanrye geldi \.P. mahkiımla. 
rın arasına tek başına J?lrerek; 
onları teskin etti. Rövklikk 
arherle ~atıştı \'e mahkumlar 

adüI c rı olarak hiç kını· 
enın burnu bıle kanamadan 

bu uçak kazası atlatılmıştı. 

* Rumellhisarında sabah sa
at 6 30 da bır taksi denıze uç· 
muştu. İlk gun taksinin içinde 
kımlerin bulunduğu bılinmiyor 
du. Fakat dalgır; kıt~sı tara· 
fından taksi çıKHrıldığı zaman 
içındekılcrın Fşdol!an Anacan, 
Haydar Çıftçi, Mustafa Diğin 
\ e Leıın Kevork olduğu tesbit 
edılmiştı. Bu kazadan sonra Ru 
melıhisar sahıline seyrtisefer 
. haha. ları konuldu. 

* Senenin en büyük kazası 
Ulukısla, Adana yolunda olmuş 
tıı. Saat 9 30 da Ulukısladan 
hareket ı>den 468 numaralı ka
tar raydan çıkmış ve uçurum
dan acağıya yuvarlanmıstır. 
Frenlt>ri sağlam olmaması Yil· 
zllnden \ ukubulan bu facia ne
ticesinde 32 kisi ölmliş, 17 kişi 
ağır surette yar.tlenmıştJ. * İstanbulda Aksarayda üç 
tramvay, frenlerin bozulması 
\'ilzilnd11n hırbirine girmiş ve 
!lO yolcu yaralanmıştı. Bu çar· 
pışma esnasınrla bir bisiklet, 
hlr kamyon ve hir de otomobıl 
parçalanmıs. bU) uk bir tesadüf 
eseri; hıç kimse ölmemişti. 

sllAhlarını te~lim etmişlerrli ... * Profesör Ekrem Şerif E-
* Teknik Üniversite Proff' geh'nin oğlu Yaman Egeli Boğa 

sorlerinrlen Muhittin Etinııil' ziclnden arkadaşları ile birhk· 
nün Takc:;im Hava Palas apart. te dönerkrn kullandığı husust 
manınclııki dairecine ~iden Rı otomobil deniı.11 uçmustu. O· 
fat lşmindP frengili bir sPyyar tomobilın içinde olan fiç arka. 
çiçekçi, içeriye bnmha atarak daşı kurtulmuş, Yaman Egeli 
kaçmak i~temis. fakat infillıkın ı ilıı HalCık Kanat ölmli•lerdi. Tıb 
ani olmıı~ı netlcP.~inrlP. prof"· hiyenln &on sınıfında okuyan 
sörle birlikte ölmlist!I. Bu fr.. Yamıın E~,.li muhitinde kt>ndi-
cl rinaHte, Profesöriln PSkl sini çok sevdirmış, calışkan ''e 

h~re tahkıkatın ceyrl, ö~relmc. hizmetçisin,. Rıfatın hık nlma diırOst bir gC'nçtl. ÖllimU bil· 
nın hastalıj!ını me~dana ÇlkDr· ~I ~ehPp fı>şkil ıotmlctj , vilk tPessilr 11\'andırmıştır, 
mıştı. Za\'allı Fatmanın ölii 

1 
münden sonra vicdan ftzahı riu . I' " ' 
yarak krİllerı artan 'Mrliha 11 t z· 1 S . y· t T A O 
Tanlanın Bakırköy ce.,al thlive nep un ıraa anayı ve ıcare , • ı 
ti haiz olmadıl!ı anlaşılarak. Ba 
k ırköv Akıl Ha~tahane~ıne ya· 
tırılmı•tı. * Bakırköv Hez Fabrika~ı 
Yükst>k l\fühendı lrrlnden fh 
san Avdın , aynı fahrikadıı çnlı 
şan arkadaşı Yüksek 1\Illhendi;; 
Fethi Adr.r'i tabanca kıırsunıı 
ile vurarak öldılnnOştıl. CinR\'P 
te sebep mr~l Ki kıskıınclıktı 
nkada~ını oldürdukten sonra 
pieman olan İhsan A~rlın , ha 
Plshan,.de ikf'n 70 kilodan 34 
kiloya rl!lşmll~ \'(' mütrarldit rte 
fa Artli Tıhha gönrlerilmişti. İh 

•san AHlının dıırusma~ına Agır 
Ceza llfahkemesinrle devam e. 
dilmektP.dlr. 

Yönetim -Kurulu Raşkanhğından 
Ortaklıgımız ~<'rmn~ esini 500 OOQ - lirad~n 1.000 000.

lira) a iblfığı maksadiyle tez' id olunan 500 000.- !ıranın ta· 
mamı tediye edilmiş oldu~undan bu kısım için tab ettirilen 
(C) serisi hisse •eı."'lerl Ekonomi \'e Ticaret Bakanlığınca 
tasdık edilmiştir 

Muvakkat makhuz sahibi hi~~edarlarımızın Şirket \'ez· 
nesine müracaat ı>df'rek muvakkat makbuzlarını hisse se
nrtleri\lP dPfiştirme!Pri liiı:.ımu ıllın olıınur. -

Ecza ve Tıbbi Malzeme lmalôt 

ve lthalôtçılarma : 
Ankaradıı $Ube açmak \'eya IS hacımlcrini 

mek iseyenlt>rle tesrikı mes 11 edilir. 

lilracaat: ro~ta Kııt•ısu 1062 - Al'lı"KARA. 

genl5let. 
* YenipostahanıodPkl Adliyr 

bina~ı önünde. hir cinayet ol ı 
muş SP.rif ismlnrle hır , ıı:enç 
karısı Fııtmavı hıcakla arak öl 1 
dUrmüstü. Terzilik vapan $t. j 
rıf, karısını çok se\diğını, onun -••••••••••••••••••••• .. 

.. ~.·M.~~:ıot, 
,J -~ r:J' ..,,iıe'j;" ~~ "'"'~ =- ::s -e ~ ~ ır ~ .... e !- s ;:J :.. ... ~ ı=.. Oh ~---~~~g~., .. -~-=------------------------~---=------.....L ______ -- -•• 
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1952 A\-rtıl'• Gli1f'li 
Gİ. 'iSEl.I Rı\Şı\ll 

19;")2 Diin)·a f:ii1fllik l\liisabak:ı ~ında 111f'ınl4"'kttiıniıi ttınsil fdtn 
GEl.F.l\GÜI, J'ı\ \'Fl RO(;LU 

1952 Diiny:ı Gli1rli 
AK"i Kl'SSELı\ 

rrnı· DE .. GUzELiiK MÜSABAKALARI l 
} 9:l2 yılının b:ıı::lıca_ husu.~i·:e llerind.r~ hirini de Gii 7f'lli\c 

'lü~ahakaları trşkıl <'tfl. Bu yıl ıçıncle ilk defa olarak 
Amerikada. J)ünya ç:ıpında bir mü..,:ıbak::ı terlipltndi, Otuz 
kü<;;ur mille-tin i~tir;"ıkiylc y:•:ıılôln bu nıüsahak:ıva k:ıtılacak 
Türk güzt'lini ı;::a7rft'miı 11('-('MC'yi k:ıbul C'lli. Miisahaka bü· 
yük bir titizlikle id:ırr edildi. Vali vr Urll'cliye Rf'isinin 
~sııvın rerik:l'ılllın ba k:ınlıfpntl:ıki aSrr<'f Konütesi~ n<" A
m;rikan Ila!";kon.;olO.'illll\lll '!f'VC'f'Sİ; hayır.;f'vrr ff"Sf'kkiıllPl'· 
rleı faalivrt ~ii-.tf'rrn lrınınmı, profc>,,tir \'e doklorl::ırın11zın 
hanımla~ı \'C' l:IC'lırin dİg(•r ilC'ri grlc>n1rri ctrıhil bulunuyor
rhı. Bu konlİt<' hC'r ismin U1C'rindp trkf'r tc>ker ctur:ırak 40 
kişilik hir jüri hl'yeti ı;rçıi. Ve hilah:ırr k:ılrıb:ılık bir 
11e~·irei klitlrsi hu1urun(\a Yiıpılrın miis:ıb:ık:ıyı, D:ıhili}'<' N:ı 
ıırı l\IPmduh P3ş:ının toru r.u Ye mcmlckC'lin l:ınınmı!3 
portmrnlrrindcn lTnv:ın T:ıyturo(!lu'nun kııı G<'lengi.il 

Tayfurot.lu kaı.ındı. IJeni.iz 19 yaşınd:ı. bulun:ın GC'lcngiil, 
:\lilleUrrara!il mi.isab:ık:ıda dC'r<'ee alan1:ıdı, iakal m<'mle
keıtimizi ,\m('rikada milk<'m!ıl<'lrn tPmsil ('ltl. 1\n1rrikan 
ııazetelrrinde Tlirk k:ıdınl~rı h:ıkkınd:1 slt:ıyi5ktır y211l:ırın 
neı~redilmr .. in<' vr,.;il<" oldu. Biitlin hunl3r:ı rağmrn. mt'mle
ketteki irlica y:ıyınl:ırı: ~er<k mii s ::ıb:ık3)·a, grrt'k ıenç 
Kraliçp'nin ş.ıhsın:ı a~ır h:ıkrırPflf'rdr bulıınmaktan çekin
mediler AnıC'rika'da yapılan bu mii: :ıbak:ı lttosko( emel-

.t952 yılında fumhurbaşkanı C'rlil R:ty:tr vt B:ıı')lı::ııkan Adnan 
M1:11deres'in l.ondra vt ''unan l1tlan'a yaptıkları ~,.yahatltr, 
Törki)•tnin dış ıniina!iehtlltrln de )'e-nf l(f'lişuırlt'r '\ağl:ulı. 

1952 yılınııı on 
müsbet hadisesi 

19.'S2 yılında iyi isler de olmn· 
dı de~il. F>•a"<"n in(:ın var· 

lı#ının devan11 v~ medf'niyetin 
ıelişme~i. biiliin m:ıstımlıık "' 
te,·a1uile i' ıliı{in kôtiilii~f': ba
rı~ın sava ~:hukukun 7.ıılınl' \"P 

l:ıak~ızlıta ~rıl<'hC ç:ı.Jn1asında 
ıramak ırrt'ktir. 

19~2 içinde ~Ô7<' çarp:ın mlilli· 
bet olavlarctan onu -:.unlardır: 

1 - .BA \'ARiS Dınrncl: 
8 ocakta Cıımhurb:ı5kanı 

Cflil Bavır Jnkılipl:ırın !<'hin
de bir dtmeç \"f"I"Crek irlirn:ı 
kar~ı dikildi. Bayar, • lnkı15p
larımız tehlik<'d<' midir? Runu 
tııtırıma bile gttirmiyorıım. 
lö~le bir ey ta-:.av\'ur tde
ft'lem• dedi. 

! - ATl,ASTIK PAKTI: 
18 ıubaıta Büyük Millet :ll•c 

li~i. .o\tlantik Paktına giri~i
t'flizi kabul etti. Bı~bak:ın Ad
rıın ,.{endtres, Dışişltri Baka-
1\t Fuat Köprülü hiikümet a
dına: Faik :\hmt't B:ırııtçu C. 
H, P. adına konu:-.:ırak pakt:'! 
1irisimi1i övdi.ilC'r. Oya 40J 
milletvekili kntıldı ve lehte 
oy verdi Ce1mi Türk çt'kimı;;Pr 
kıldı 

3 - ISl.A'll DF.\IOKRı\T Pılll· 
Tlst,ls K.\PATll.ISI 

İ•lim Demokrat Partj-.i ir
tical faaliyetlerinden dolayı 
hükômet tarafından k:ıp:ıtıldı. 
Sonradan \la1aty:ı suik:ısdi ~:ı
nıklarının hu p:ırli ile ili~i~i ol
dut:u tr~hit tdildı 

4 - \F.RE\I lı..\CI: 
12 marll:ı veren1i iyi cıdtcek 

llArın bulıındu~un:ı dair hahtr 
Jer s:eldi. \'errnıd<'n yılda 
4il.OOO \"atand:ı"'ı k:ıybeclPn Ti.ir 
kiytde bu haber ,e,·in('le k:ır 

!ılındı. 10 hastaya Y<'IC'r<'k k:ı· 
dır il3ı; nttlrildi. S:ı<}lık Rrık:ı 
nı ,., ba;ıı hekiınler ilnçt:ın 111 

tiyatlı bir diHe b:ıh~eflil<'r 
5 - DF.\R"1 OCı\Kl,ı\RI: 
Türk DP\Tim Ocaklar:nın İ-; 

tanbul .. uhf'"ii aeıldı 
e - TAl.F.RF. RIRl.IKLERI · 

'il'i RIRLF.S\IF.SI 
tnkıHıJ)lli, t koruma konusun

da, Türkiy• ~!illi Talebe Fede. 

r:ısyonıı llr ~filli Tlirk TaJpbe 
Ilirlii:i n1iisteı·ek h3rrket Pdt"
rrklrrine cİair bir beyanname 
y:ıyınl:ıdılar. Bu bPy:ıİ-ın:ımede 
şiiyJp dPnivordu: 

• nund:ıÖ böyle inan('larımı-
7ın n1i.id<ıf:ı::ıqnd:ı d:ıinı:ı bir vr 
her:ıbrr ol ınrının 1::ırurelini 
görmli' l'P k3t't kar:ırımııı 
\"C'l'lni, hulıınuyoru7.• 

7 - R \SINDA CAT.ISASLAR 
llı\KKINOı\ KANUN 

n:ısın mesl<'ı1indf' enlış:ınl:ır
l:ı Ç:tll'lır:ın1aı·ın nıiin:ısf"betlt· 
rini dii7f'nliyPn k:ınun yüriirHi 
ı:t<' !!irdi. 

K '- K(İf.T ( i KÜ TF.SVIK: 
\"apı \'e Krrdi B:ınk:ısı, fi. 

kır ve ~an:ıt nıah"iııllt>rinin E!f· 
Jisnır'\i için 102;.oo Jir:ı AVırdı-
J:ını açıkladı. · 

9 - R.\SRAK ANIS RASiN 
TOPl.ı\NTISI 

B:ışhakan Adn:ın 1'f PnderPs 
'\nk:ı.rad:ı biiylik bir b:ısın top 
l:ınlısı y:ııı:ır:ık. ınııh:ılif. n1ııva 
fık \"f' t;ır:ıfs11 rı:ı.1ttrlf'rin nıPn 
..;;uplarile do ... lç:ı ~örii~tii. illi 
klınıC'll"' hasının miin!ll\f'brtlf•. 
ri ckılıa :ınlayı.:Jı s:ıfhrıyn gir
di. R:ı5h:ık:ın, ('t,itli df'diko
chıkıra nlf"\711 ol:ın rtsnıt il3n · 
J:ırın lf'\7İ sf'klinin bıınd:ın biiy 
le drıh:l 5dil bir sisteme baf•l:ı· 
n:ıc:l{:ıııı sö)·ledi. · 

10 - RASRAKANIN lnrlK 
C il. P. KO'l;GRF.SINDF.KI 

KONllSMASI 
B:ı-:.h:ıkan ~ff"ndert, 1-lalk 

Parlililrrin dsıyetini kabul e
derf"k g ittiği Konak C. IJ. P. 
kon"r("~in<lf" hir konuşma yap
tı. Raı;;h::ık:ın hu konu~m:ısıncl:ı 
· ht'r iki p:ırti :ır:ıqında miir:ı.
df'IPll s:ırlıal:ır bulıındıığunu. 
r.1k:'if hunların ıınıılıılm3sı '!f"· 

rrktif:ini. nı:ı7iyt \'f" ec;ki df'~Ti 
hırrıkmak 1:17.ım n:eldiğini• filiv· 
Jf'di. ·k:ırc:ı k:ır~ıya ı'"tlt"rf'k. 
kalhltrimizi kon11. tur:ıbilectk 
ın .. ıırıl:ır ol::ılım • derli. Başbaka 
nın bıı konıı-:.mA~n biitiin va
landaı;;l;:ır anı"'nrla hoşnutluk 
uvandırdı. PArliler anı.lliında 
~ünaıc;_.heıt. dostane bir mecra 
ya $!:irdi. 

~ . . 
\'-.. • • • 1 

ı 
ltrine yarcıakc:ılık tden mürtC'el ıiimre tarafından, Amcri
ka'lılara karşı yeni bir hiicum vesilesi olarak kullanıldı. 
:\tiisabakanın ve Kraliçenin etrafında nAhoş bir hava yara
tılmaya talışıldı. 

California'da Finl:ı.n<liyalı Armi Kunsela Dünya Güzel
lik Kraliçesi s~ildi vP dünya ba. ınını günlerce kendinden 
bahsf'ttirdi. Üçlinciilfiğü ka.,anan Yunan Güzeli Daisy 1'-Iav
r::ıki de·, bilha~s3 krndi mrmlf'ketinde ve Türkiye'de büyük 
:1l:'ıka topl:ıdı. 

l952'nin Avrupa Gi11C'lllk lliisabakasınd:ı., Türkiyryi, 051 
Sl'nesinin Kr:ı.liçt"si Günseli Başar temsil etti ve Roma'da 
AYrupa Güzeli plyesini kazandı. Günseli Başar, ken<lisine 
yapılan film t<'klitlerini reddederek vatanına döndü. Basın 
aylarca kendisinden bahscttı ve hi.11 da bahsediyor. Bu, 
zari! endamlı, güzel gen~ kızın her hareketi havadis ola
rak gazetelere aksediyor, sık sık resimleri basılıyor. 

1952 yılıncla 1stanbul'da b3zı mahalli Güzellik Mü!ia
bakaları da t<'rtip1cndi. Bir r akş:ım gazetesi tarafından ter~ 
tip ediltn tPJ.ij Güıeli Müsa lıakası• nı Büyükadalı Ça}layan 
Biryetişir kaazndı. Yılın sonuna doJ;ru di,?:er bir akşam ga-
7f'ff'!iİ de ... ~n Güzel Vücutlu Erkek• müsabakası tertiple
<li~ini i18n etti. 

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

195.2 yılının on 
irtiea hadisesi 

1952 yılındo da irtica Jıore-
k~tıert birbirini 1rov:ıladı. 

Bunlar ~f"r('eklen Türkiyl'miz 
ve n1illetiıniz için çok ii1iicü 
~ahn<'ler şf'klinde orl:ıya çıktı 
ve geniş tepkilt"r yanıttı. 1rep
sini birer birer s:ıymıy:ıcnğıı. 
S::ıdrre on ı:!rrilik h5dis<'sini 
kaydediyorıı1. 
1 - ı\Vı\SOFVı\"11N CMll 

OUIASI iSTENDi: 
19 nisrınd:ı Tiirk ~rilliyetçi

ler Derneği lslanbııl şııb.,i 
bir broşilr yayınlıy3rak Ay:ıso( 
ya miize.::inin e3mi h:ıline çev
rilmesini tekli( etti. 
! - HEVKEJ,F. TECA vt\z: 

2!'i haziranda S:ırayburnnnd:ı 
ki At:ıHirk heykeline Rf"şat Çi
çekr:tn tf'c:ıvüzde bulundu. :P.fii 
tec:ıviı m.lhkeme t:ırrıfından 
tevkit edildi. 
l - COllllM D. P. KONGRE· 

SINDF. YINF. GF.111 
TF.Kl.1Fl.F.R: 

Çorum D. P. kongresinde b:ı
:Zt delegpJer, b:ılonun yasak e
dilmesi, kadın resimlerinin b:ı
sılmam:1!ın, kadın memurJ3rın 
i !erinden çık:trılmalarını tek
li! ettiler. Bn ve buna benzer 
tekliner kongrf' tarafından k:ı
bnl edildi. Bir nıilddet ,onr:ı. 
Cumlıurb:ı.-:.k:ını Cel§J Bay:ır 
Çorum:ı. giderek inkıl&plrır le
hinde bir drmee-ıe bulundu. 
4 - l'STAO(:J,U'SUN YAZISI 

(' IKTI : 
F.kimde, Samsun D. P. mi1let 

vekili Hasan Fehmi tJstaogJu, 
At:ıtlirkiin Kurtuıu, S:ıv:ı.şın:ı. 
b:ı.şl:ırn3k U1ere ayak brıstığı 
bu şehirde çıkan • Biiyiik Ci
luıt• g:ı1ete~inde inkıl!iplar ve 
At:ıtiirk nleyhinde bir yazı Y:t· 
yınl:ıdı. Bund:ı. llst:ıoğlıı, •S:l
k:ıry:ı z:ıferi At:tliirk olma.ı;a d:l 
ka1:ınılırdı • diyordu. Y:ııi ne(. 
ret uyandırdı. Ve llstaoğlu, h:ıy 
si\"rt dir:tnı klr:ırile Deınokr:ıt 
Partiden ~ık:ırıldı. 

5 - BEKTASll,Ell 
\·.\K\l, i\NDI: 

4 ekimde K:ıdıköyde Pıferdi
v•nkördeki birçok kişi Bekta
şilik iyini yapm:ı.kt:ıiı s:ınık o-

!arak yakandı ve yirmi biri 
tevkil edildi. T,.vkif tdilen1e
rin arasında Kahire Kaygusuz 
Sult:ın d<'r~t&hının ~eyhi Sırrı 
Dcd<' de bıılunııyordu. 

6 - ı\NKı\RA D. P. 
KONGRF.SISllF. 

Ankar:ı D. P kon::?resinde ~e 
ri teklifler yapıldı. Corum kon 
g<rcsindf' olduğu ~ibi bunJ:ır 
d:ı, D. P., hiikOınet ve aydın 
c:evrC'lt>rdr t<'t'"i"iiir uvandırdı. 
7 - ~IF.Cl.1STF. RIR ISTF.K: 

'-fillet rtferlisinin 19 kasım 
tarihli oturumund:ı ll:ıra~ D. 
P. millelv•kill Abdullah Ayle
miz \'erdiı}i bir önerge miinrı~e
b<'tile Kahiredeki C:ınıiii)("'l· 
hf'r'e öJlrenei göndC'rilmesini 
hiikOmetten istedi. 

7 - KISAKİ.'RF.K 
Yı\\'INLı\RI 

Nf'rip F:t71\ J{ısakUrek yıl 1-
eindf' çıkardıkı • Biiyiik Doğu• 
tta1etesinde c:ok menri ve irti
C':ıt y:ı.71J:ır y:ı1clı. • Riiyiik Do
ğu• nun \tatiirk, inkılApJ:ı.r ve 
yurdun temiz nıiiMsrc;eleri a 
Jryhindekl iğrenç ynyınl:ırı ve 
s:.ldır15J:ırı hıı111rsu1luk y:ırattı. 
Sonund:ı umumt efkftrın inkı
IApl:ır lehin<ie b11l11nusun11n 
kııvvf'tli te7:'1hilrleri k:ırş~sınd:ı 
gaıett kendi kendini k:ıp:ıttı. 
Kısakiirck m:ıhklım olduktan 
:ıyl:ırc:ı sonra, t'f'Z3<'vinc götii
riildil. 
9 - R.\SVAZARUllZ YAJ,. 
'1ı\N'ı\ SUiKAST YAPll.DI: 

22 ko<ımda Malalyada Başya 
1arımı1, Ahmet Emin Yalm:ı
nıı altı kurşun atılmak sııretile 
suik:ıst yapıldı. Suikastçi lise 
öğrencisi lliiseyin U1mez y:ık:ı
l:ındı ve suçunu itir:ıt <'tli. Bu 
olay, yurtt:ı ve diiny:ı.d:ı cok 
~eni$ \'e d('rin tepkiler yarattı. 
Gerilik tehlikC'si Ü'l<'rinde so
run1l11l:ı.r t:ır:ı.fınd:ın önemle 
durularak gereken tedbirlerin 
alınmnsın:ı b:ışvııruldu. B:ışb:ı· 
lc:ın ve Adalet B:ık:'lnı verdik
leri bey:ın:ıtlard:ı. irtie:l:ı müsa
maha göslerilmiyece~inl ve b:ı
~ının e1ilecf"ğini kesin ol:ı.r:ık 
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19:;2 ,·ılı i('İnrle Tiirk milli biinyrsinii en fazla baltalamağa çalı· 
şan arlam Ntcip Fazıl Kısakiirek olrlu. Samsun milletvt-klli U -
taotlu da irtica hareketinin n,rr,Ue anılan simalarında n biri-

ni t•ıkil tttl. 

ŞEH RDEN RöPORTAJLAR 

ıo İstanbullu, yeni yıl 
hakkında ne diyor l 

Seyyar satıcı Aziz - Vali Prof. F. K. Gökay - Refik Halid Karay - Bir posta müvez:zıı -
Bir polis memuru - Radyo Müdürü Mesut Cemil - Lokman Hekim - Bir mektepli ço

cuk - Fatin Gökmen - Ercüment Ekrem Talu. 

jhtiyar Dünya, taptaze ümitler içinde yeni bir yıla daha giri-
yor. Etrafınıza bakıyorsunuz, bir ba)Ta.m havası Yar. Evet, 

yılbaşılarını kullamak bitde de artık gitgide yerleşiyor, be
nimseniyor. Çarşılar, dükkanlar ''e yollar hf'r 1amankinden tok 
kalabalık. \'itrinll'r, hiç bir bayramda adet olmayan sekilde 
tanzim !'dilmiş, süslenmi~ .. Hali yakli yerinde olan \"e ufak da 
olsa bir hediye YC'rmekten hoşlanan herkes, münasip birşE'yle: 

bulmak ümidiyle vitrinll'rin önüne :rı4ıln·<'rmiş .• Helı;o oyuncak
lar? Büyiikll'ri bile yolundan <'dip hayran bırakan ne o~'Un· 

cakla.r var ki, vitrinlC'rdl'n taşmış. kaldırtmlara, cadde ortaları

na dökülmüş .. Fiyatlar müthiş. sadece seyrediyor ve iç geçiri
yorsunuz. 7.atcn . sade oyuncaklar değil, h<'rŞ<'Y öyle: atrş pa
hası.. Asıl oyuncak olan, pJra!. Ne alsanız, ne kadar he~aplı 

davran!'anız; muhteviyatında p<'k de bir~e)·J('r bulunmayan ke
!'<'nizin hemen eriyip cılızlaşı\'erdiğini içiniz sızlıya sıılıya sey
rediyorsunuz. 

Ne)·se; bu bahis uzadıkça hi,.~ilcşeeek gibıme geliyor. Hem 
değer mi canım? İşle y<'ni bir yılın rşiğind<'yiz. Ondan birçok 
şrylt>r ümit ediyoruz; şimdi içinde bulunduğumuz halin ve 
yaşadıj'!ımız di!rr 'ünlerin çok daha iyi!;ini o bize verecek .. 

Nasıl? Bu kadar ümitli olmak doQru dcQ:il mi diyorsunuz? 
Kimbilir, belk! de haklısınız. ıGelen , iideni aratır• sözünU ha· 
lırlam3k bana biraz !azla bedbin olmak _eibi görünüyor ama, 
ihtiyat tavsiycni1.i pek de yersiz bulmam. Zaten her h3dise 
karşısında, her insanın tahas~ü!>leri başka ba~ka oluyor. O hal
de gelin, rastgele on kişiye yeni yıl hakkında ne düşündükle
rini soralım. Bu bizi neticeye a:ötüren bir anket olmat ama, 
pekala bir hareket noktası olarak kabul olunabilir. 

ıse su seyyar satıcıdan başlıyabiliriz. Soralım bakalım: 

- llemşerim, yeni bir yıla giriyoruz da .. 
•- E .. girelim beyim, ne olacak~• 
- Peki bu sana birşey1rr düşündürmü~·or mu'? 
•- ilahi bey, ben şu 15h:ınaları nasıl salaca~ımı dü!ünil

yorum, aklım fikrim ekmek parasında; bana ne yeni yıldan!• 

* 

G ördünüz mli, seyyar satıcı Aıiı, senelerle alikadar değil

miş .. O günlerini yaşıyor, ı;;onra da onları uç-uca ekliyor
muş. JI:ıydi öyleyse, Vali lıcyc kadar uzanalım. O herşcyle all
kalanır. F.Jbet yeni )"ıl hakkında da bir~e)·lcr söyliyecektir. 

- JJür ve müstakil yurdumuzun incisi seva:ili İstanbula 
hizmet halinde yeni seneyi idrak edişin bahtiyarlıi!ını duyuyo
rum. 1953 senesi, fert ve cemiyet olarak şehrimizin kalkınmaıııı 

yolunda biıc birçok )"C'nilikler gf'tirtcrklir. 
Gökay, o şahsıyetlcrdcn ki; göriişmcniı ne kadar kı-:.a ve 

ne kadar dar mevzulu olursa olsun; yanından. ic:iniz istikbale 
ait iimitlcrle dolu olarak ayrılıyorsunuz. hlesell ben, 1953 yı

lında kalkınabilcccğime simdi daha kuvvetle ınanıyorum. De
diği tutar da, bir de cemiyet olarak kalkınabilirsek ... 

* N e dersiniz, bir de Refik J!alid'e kadar uzanalım mı? O yaş-

lılıktan hiç hoşlanmaz; hele yıldönümlerinin insanların 

hususi hayatlarında bir dc~işiklik yapabileceğine hiç ihtimal 
vermez. Ama soralım bir defa: 

•- "Üstadım, yeni yıl hak
kında, temenni mahiyetinde fi
ilin, birşeylcr sö~·Jer misiniı? 

•- Ben takvimle me~gul bir 
ııdam değilim. Jft'lc seneba<;ı1arı 

bt'ni s:ıdccc bir beyram olusla
rıyle alAkad:ır eder. Yoksa ha
vatın di~<'r giinlerini daha ('Ok 

~rviyorum. ııurarclcre fn:ınan 

bir :ı.dam da değilim. \·ok yılba
~ı söyle geçers~. yeni yıl da böy
le geçermiş.. Böyle ŞC'ylere de 
aldırmam, Ama ~everim; bu ge
cenin bir orijinalitcsi vardır, bir 
gece bayramı oluşu ho-:.uma gi
d<'r .. Brn hayatı ve yaşamağı ı:ok 
seven bir insan1m. Senelerin dC'
ğişmcsi bu umumt akış U:ıerinrtr bir tesir yaralamaz ki .. 

* B eJki münakaşa edilmeğe det:er; senelerin de~ismesi hayat-
larımız ilzerinde h~sir yapıyor mu , yapmıyor mu" İyi ama, 

" z~man da eu pn~t3cı~yı kaçıra.cağıt. Karsıkl apartımana gir
ııırrlPn kaoıchı y;ık.'\lamalı 

-- _ ... __ ~ ......... _ .............. . 
Ya%aıı: S AD il N TAN l ll 

- Ma~allah çantanız pek yüklü! 
- Evet, yılbaşı gelince bizim de işltrimiz artıyor. 
- Ben de onu soracıktım; 1953 l'lı hakkında ne düşünü-

yorsunuz'? 
- 1952 yılı hakkında düşilndü~mU .. 
- O zaman ne düştinmtiştilnilı? 
- Onu da 1951 den sormalı .. 

Dem•k, mü.,.ızi Mehmet Us
taoğlu - inşıllah otekiyle akra
ba değildir - Refik H~t (ibi 
düşünüyor. O da, senelerin, umu 
mi akışı değiıtinn•difi kaııu

tinde .. 

V - ya &iz, po'lt efendi: yeııl 
yıldan bekledikleriniz ne

lerdir" 
- Para yetişmiyor biradtr! 

~!aaşlar az. :Sv kira~ma mı vere
ceksin, ilstbaı mı yapacaksın, bo· 
ğıı'ı mı yıtıracak!ın: insan. ne 
edece~inl bilemiyor. Dü~ün. bir 
defa, ıu soğuk günlerde saatler
ce rüz~lrın. yağmurun, ka.nn al
tında hem de ne Ktiç sırtlarla va

zife gör; sonra da bütun bu külfetlerin kar::ılıtını bulamama
nın ıstırabıyle kıvran .. Çok zor birader'. in~allah yeni yıl 
içinde bu halimizi biraı natırı itibara alırlar da, a:eçimimiı: 

biroz kolaylaşır .. Bütün ttmennim bund&n ibaret. 

* Nereye mi1 Radyoevine kadar 
uzanacatız. Mesut Cemil 

şimdi oradadır. Bakılım o ne di
yecek? 

üstadın cevabı biraz kllsik ol
du, bunun o da !arkındı; ama 
bu nevi temenniler başka bir ie· 
kilde izhar olunamaz ki.. 

- Yeni Umitlerle bir yıla da
ha giriyoruz. 1953 yılındı inHn
ların biraz daha anlayışla hare. 
ket etmeltrini diliyor ve buna 
inanıyorum da .. 

Mühim olan bu.. inanmak! 
Eğer 1953 yılında iruanlAr daha 
an1aY1$lı olacaklarsa. ne me!ut 
bir yıl gec:ireceğiz. delil mi? 

Şimdi Lokman Hekime gidiyoruz. Lokman Hekim Hafız Ce
mal, muhterem bir z.attır. Onun öQ:ütlerini sık sık •Vatan• 

da okur~unu1. Lahananın, domate!iin, karpuzun veya marulun fa. 
ziletlcri hakkında ne öğrendik.se, onun yazılarından ötrenmişiı
-Jir. Hipokrat hekimin zamanı
mızdaki temsilcisidir o .• 

Lokman Hekim diyor ki: 

- Memleketimizde h .. talıklır 
çoğaldı. Bunun iki sebebi nr. 
Birincisi pahalılık, ikincisi ısıhht 

bilRisizlik .. İnşallalı, önümüzdeki 
yıl içinde pahalılıkla ve sıhhi 

bilgi~izlikle mücadele yolunda 
ciddi adımlar atılır da, bu kötü 
gidişin önü ılınmıı olur. 

inıallah!. 

* Şu mekttpli çocukla da konu-
şalım mı, ister misiniz? Teb

rik kartı 11tıyor. Üç beş kuruş 
kazanacak ve bu •uretle okuma imklnlarını birucık kolaylaıtı
racak. 

- İ"min ne senin yavrum? 
- Hilmi, ağabey. 
- Hanı::i mektebe (idiyonun? 
- 1·etdetirmeni ortaokuluna! 
- Söyle bakalım Hilmi, yeni yıl hakkındı neler düşüııüyor, 

neler duyuyorsun? 
~ - Allah kısmet ed•rse bir üst 
sınıfta olacağım atabey, blru 
da büyüyeceğim. o kador .. 

Öyle ya.. Hilmicikt•n bqlı:ı 
neler oöylemesini bekliyorduk 
ki.. 

* S on iki kişiyi de telefonla m· 
yılım, olmaz mı~ Me!ell. es

ki Rasathıne müdUrü Fatin Gök
men'le konusılım. 

- Alo!. Efendim. Fatin Gök
menle konu~mak istiyorum . 

- Buyurun, benim. 
- Ef•ndim, yeni l'I hakkın· 

da birşeyler &oylemenizi istiyo
rum, ben ~aleteeiyim. 

- Yazın öyleyse. Beşeri dünyanın "Beyıı Sarıyla Kremlinden 
ceten mihveri de\Tanı, ~enelerdf'n beri, gayet mu!lltakar, bir mu
v:ızenet altında raksedip durrr..ıktadır. İkiye a~Tılmış bulun:m 
beşeri m<'rkezlcr, kendi ar,ilmer
kczi kuv,·etleriyle $:;~a ve ~ola 

tekcrek bu rakı, hareketini tak
viyf"ye talışınakta ve insanlıAı 

müterrıE\'Vi<: hüsran karanlıkları 

i('iııde sürükleyip J;?ötfirmektedir
ler. Ümidimizi kuvvetle şu te
menniye ha.Q"lıyalım. 1953 başla
rında, mih\'erin bir ucu ü1erinde 
doAacak otan yıldız, geçmiş se
nelerin nuhu!öell<'rini saadete c;e
\'İrsin ve inıııanlıJı sulhu saadet 
gündü1üne kavuştursun. 

- Bu •doğacak olan yıldız• 

dan ka~'t nedir, efendim? 
- Anlasıımıyor mu'! Ei!lenho

\\·er'i k11~ ::lediyorum. 
(Devamı ı=:ı. 10. SU. 3 de) 



1952 nin bashca 
) 

iç hadiseleri 
ieUc uğra.maktan çalışamıyor.• dedi. 

7 ndde) 

* l\Iaresaı l\Iontgomcry memleketimize geleli. * Demokrnt İsçi partisinin mitingine izin verilmedi. * Amirnl Carney Ankaraya geldi. * Toroslarda bir katar uçuruma ~uvarlandı. 31 kisi oldı.l. * Tı.lrkiyc Köylü partisi kuruldu. * Erzincanda bir öğretmen karısı ,.e çocuğunu öldürdü. * 19 Mayıs Gençlik ba:ı.rramı kutlandı. * Buğday fıyalı 30 kurusa çıkarıldı. * Talebesinden rüşvet alan öğretmen Ali Uh i Teoman 
te\•kıf edildi. * Turk gazeteciler heyeti Yunanistanı 7.iyaret etti. * C. H. P. rnillehekilleri Meclis celsesini terkettıler. * Hükümet 159 uncu madde teklifınl geri aldı. * Dr. Musaddık İstanbuldan geçli. 

Haziran 

eUi. 

* * * 
* * 

Denizcılik Bankaı.ından 276 kisi çıkarıldı . 
Kore Alay komutanımız N'uri Pamir sehıt oldu 
Gclengül Tayfuroğlu Türkiye Güzellik Kraliçesi seçıldi. 
Dost Yunan Kral \e Kraliçesi memleketimize ı!eldiler. 
Refik Şe\ket ince D. P. grupu başkanlığından i tifa 

* Sara) burnunda Ata'nın heykeline tecavüz edildi. Mli
tcca\ iz Reşat Çkekcan tevkif olundu. 

Temmuz 

* Denizcılik ba) ramı kullandı. * Dolapdcrede 13 ev yandı. * Ticaniler Ankarada mahkum oldular. * Şiddetli yağmurdan hasıl olan seller ıtcrtlfon, Akşehir 
Ye Ankarada tahribat yaptı. * Ulus binasında yangın çıktı. * Rilyam kotrası Atlantiği aşıp Istanbula geldi. 

Ağustos 

* Etem Menderes f ç J,ıeri Bakanı oldu. * Amerika Savunma Bakan ~ ardımcısı Anna Rosenberg 
1stanbulıı geldi. * Çanakkale zaferinin 37 nci vıldoniımil kutlandı. * Amerikanın Ordu Bakanı 1''rank Pacc memleketimize 
fP)di. * Gokay Yugo la\yaya gitti \C döndil. * Kültur ve l'ılekanik kongreleri İstanbulda toplandı. * İzmir Fuarı açıldı. * Auupa Güzellik Kraliçesi seçilen Gunscli Ba~ar yurda 
dondu. * Yuk ek komuta heyetinde mühim değisiklikler yapıldı. * Ordu terfi listesi tasdikten cıktı. * A'iusturya Ticaret Bakanı gc)di ve ı;itll. * İs Bankasının 29 uncu vılı kutlandı. * İzmirde Solari, tütün imalfıtlıancsinclc bu)uk lıir )an
(ın oldu, 18 i,çi ôldil, 137 işçi yaralandı * Zafer Ba}Tamı kutlandı. 

Ey/uf 

* Kurban Ba~ ramı ne,eli -geçti. * Emırumda Atlziye abide i bm·ük bır torenle açıldı. * Edimede iki Bulgar casu u ) akalandı. * GI. Ridgway Ankaraya geldi. * Yalova vapuru bir motörü batırdı. * J. nci Ordu manevraları yapıldı. * Üsküdar Cezae\inde bir arbede oldu. * Eskisehirde uçak kazası oldu. 10 ki~i öldU. * Montgomery Reldi. * Sıtkı Yırcah isletmeler Bakanı oldu. * Üçüncü Ordunun Erzurumdaki m:ınenaları ıııuva!Caki-
)"etle yapıldı. l\Iontgoıncry manc\•ralarda bulundu * Amerika Hava Bakanı Finletter memlcketımize ı:eldl. * Yugo lav a kerı heyeti Ankaraya geldi. * 12 nci Tıp kongresi açıldı. 

Ekim 

* NATO Deniz Kunctleri Komutanı Mc. Cormıck mem
leketimize ı:eldi. * Dursada bir tahsildar 21.000 lira ile ka~boldu. * İnönünün seyahati dolayısıyle Balıkesirde arbedeler 
oldu. İnönü Balıkcsire ı!irewr;li. * Balıke ir hadiseleri olayısıyle C. H. P. genci idare ku
rulu bir beyanname yayın adL * Pazarcıkta iki otoray çarpıştı. 6 kişi öldü. * B~bakan ve Dıs işleri Bakanı Londraya gittiler. Kra-
liçe Eliubeth tarafından kabul edildiler. * Amerika Bahrive Bakanı Kimball memleketimize geldi. * Yugoslav Belediye btışkanlan memleketimize geldi. * Adana bölgesinde ~iddetli bir zelzele oldu. * Çatalağzı enerji hattı istanbula bağlandı. * İstanbul Ceue\•inde mahkumlar birbirine girdi. * Cumhuriyetin 29 uncu )ıldönümü kutla• '!• 

Kasım 

* l\leclıs, Bayann nutku ile açıldı. * Ba bakan Yugoslav gazetecilen) le gorustU. * Ünhcrsitede derskre baslandı. * Ba)ar Yugosla\' gazetecilerini kabul etli * GI. Ridgway memleketimize geldi \e Trakya)! gezdi. * Seyfi Kurtbek M. Savunma Bakanı oldu. Adalet Bakan-
lığına Osman Sevki Çiçckdağ, Ulastınna Bakanlı~ına YUmnü 
Üresin ı;ıetirıldı * Hocası Feyyaz Gürsanı öldüren Teknik Üniversite tale
besi lch,!llOl Taşkıran 20 yıl hapse mahkum oldu. * Ataturk, 14 ilncü blüm ~ıldönümündc bütün )urtta 
anıldı. 

* Ba muhanirimiz Ahmet Emin Yalman Malatyada sul
kasdc uğradı. Suıkasd tertip eden &ebeke ) akalandı. * Bayar, gazetemizi ziyaret etti. Menfur suıka d bulun 
1urtta tel'ın edildi. * Celal Ba)ar Yunanıstana ı:itti. 

Araltk 

* Yeni )il butce i Meclise verildi. * Necip Fazıl Kısakürek Cezae,•ine gonderıldi. * Başbakan basın toplantısı yaptı * Köprülü Pari ve Romayı 7.iyaret etli. * Enver Güreli Bel~rada gitti. * 1340 Anaya ası kabul edildi * İnkılap ehidi Kubilay bütün )urtla anıldı. * Akdcnizde fırtına \ üzünden kazalar oldu. * Bütçe komisyonu baskanı Envtr Adakan ve ikinci bas-
tan rclhi Cclikbaş istifa ettiler. * l\lalatrn suikasdi ile ilgili tc\küler de,am etti. * Uiklık Hartası tertiplendi. * Ankarada ku)ruklu biı· aJam Gulhane hastanesinde 
mü ahede altına alındı. * Ba.ı:bakan lzmiıde D. P. 'e C. H. 11. kongrelerinde ko
nu.tu 
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ŞEHİRDEN RÔPORT AJLAR 
~ -----

10 İstanbullu, yeni yıl 
hakkında ne diyor? 

maşı 9 uncuda) 
Şimdi de, sohbetlerine doyum olmı,·an mcslekdaşımız Ercii· 

1 mcnt Ekrem Talu'yu arıyalım. Bu saatte oteldedir. Bilmiyorsanız 
hemen söyleyivereyim, Ercüment Ekrem, uzun senelerdir To
katlıyan'ın • şimdiki Konak'ın • 
eder. Dediğine göre, çok rahat- -----~-~.--

mış. Ev isi diye, insanın huzu
nınu kaçıran hiç bir şey olmadı
ğı için, daima başı dinlenikmiş. 
Öyle zannediyorum ki, yazmağa 
kalk,a, otelin {aziletlerini koca. 
man bir cilde sığdıramaz. 

1 - Üstadım, rahatsız ctmiyo. 
rum ya? 

- Eı.tağiirullah, buyurun .. 
- Yeni yıla ait tahassı.lslerini-

zi rica edecektim. 
- Yeni yılın. geçen yılları 

aratmamasını; bilhassa milleti· 
mize huzur getirmesini; ve dünya 
sulhunun biraz daha imkan da
hiline girmeı.ini bütün kalbimle 
diliyorum. 

- Dünya sulhu için önümüzdeki ~ ıl bazı ümitler bc::.lcııc
bilir mi? 

- İlahi c\·Jat, ö~ le olsa bunları temenni olarak :.öyler mi
~ im? 

. . * ptc yen~. ~~I hakkında lO kişinin :>öylcdikleri.. Hep temenni, 
dılek, umıt ve tevekkül.. Ba.ka ne yapabiliriz ki? 1953 ün 

bize ve bıitiln dünyaya neler setirdiğini kim bilebilir?. 
S.\DU~ T.\1\'JU 

1952 nin on orijinal havadisi 
DÜNYADA 

cna~ı 8 incide) 
21 TEi.\DIUZ 1952 -
p aris lokantalarından birinde, 

M. M:ıgnieu adında bir şa
hıs pişmeden cn·eı kendisine 
gösterilen islakoıu muayene e 
derken, hayvan M. l\Iagnleıı'· 
nün burnunu kıskacı ıle kopar 
mıştı. l\Iahkeme, lokanta sahi
bini 100.000 frank tazminat Ö· 
demeye mecbur etmişti. ,,. 
15 E\'l,(!L 19:>2 -
Birlesmiş Milletler Te~kilatı· 

na tayin edilen nus tem. 
silcisi Valeryan Zorin ve Rusya 
ııın Vaşington büyükelçisi Gcor 
gi Zarubin, 15 eylülde Quecn 
Elizabeth gemi:;i ile Nevyorka 
vardıkları zaman, rıhtımda; ne 
reden çıktıkları anlasılmıyan 
Çek müzisyenleri tarafından ma 
tem mar~iyle karşılanmışlardı. • 6 EKİM 1952 -
İskoçyada, Abcrdeon şehrinde, 

bir ameliyat netice 1 erkek 
olan Doktor Ewan Forbes Senı 
11ill; üç hafta sonra, 6 ekim 
tarihinde kahya kadınıyla ni
ı;anlandığını ilan etmişti. ,,. 
12 KASI)( 1952 -

Kuzey Karolinada, Yance\ille 
şehrinde, 9 çocuk babası. 

45 yaşlarında bulunan zenci ga 
7.eteci .l\Iack İngram 6 ay hap· 
se mahkum edllmiı;ti. 

İngramın suçu, kendisinden 
20 metre ötede, bir mısır tar· 
l::sında çalışan 18 yaşında bir 
beyaz genç kıza ısrarla \"C de· 
na niyetle» bakmış olmasıydı. 

* 15 KASm 1952 -

c olumbus ~ehrinde küçük bir 
sinemanın sahipleri duhu. 

li)'e için hiç bir ücret almama
ya başlamışlardı. 

Müşteriler, filmi beğendikle
ri takdirde, çıkarken gönülle. 
rinden kopan mebl8ğı sinema· 
r.ın methalindeki lıa\'uza atı· 
yorlardı. 

25 KASDI 1952 -

oxford Üniversiteııi Tıp Fa-
kültesi doktorlarından Xlc 

lıolas Kurti, bundan böyle in 
sanlann da dondurulup soğuk 
hava mahzenlerinde muhafaza 
edilebileceklerini ve istenilen 
anda yeniden eanlandırılacaklıı 
rını dünyaya ilan etmişti. 

Yine aynı gün, lstanbuldn, 
Tahtakale Tahmis Sokak 70 nıı 
marada kasaplık yapan Ahmet 
Bal isimli bir kasap, araların. 

da bir anlaşmazlık cereyan e
den Günal Yavaş ismindeki bir 
müşterisini diikkanındakl buz 
dolabına hapsetmiş ve hakkın· 
da «hlirriyeti tahdit» suçun
dan takibata geçilmişti. 

1952 yılının on 
İrtica hadisesi 

rna~ı 9 uncuda> 
ifade ettiler. 

YURTTA 
<Ba~ı 8 incide) 

19 ŞUBAT 1952 -
19 ~ubat salı gecesi. Saray 

.Sinemasında, Çiçeron olduğu 
iddia edilen Eliaza Bazna isim 
lı bir şahıs. bir konser vermiş 
''e konseri alacaklılar tarafın. 
dan haczedilmişti. 

Hncze geleıı memurların e 
tinde 6000 liralık bir bono var
dı. Konserin hasılatı ise 200 il 
rayı geçmiyorriıı. • 19 Şl'Dı\T 19.>2 -
Bcy~ğlu Ycni~ehir mahalle· 

sıııde. 19 ~ubat günü, tah. 
mlnl'n 100 k('dj ar:ı~ın<l:ı nııit· 
hiş bir mücadele olmus ''<' iıa· 
dı e biitiin bir ok:ık halkını 
saatlerce meşgul etmişti. 
Kavga~a sebebiyet \"erenin 

ga}et güzel. beyaz tuylii di i 
bir e\· kedısi olduğu 
kayd dıli 'Ordu. 
20 l\IA l'JS Hl.>2 -

n ydında, 20 ma~ b alı günü 
Şehir camii önündeki bilvük 

dut ağacının gölgc,.i bir Şer 
betçbc 250 Jirnya satılmıştı. 

~ 
S .\GUSTOS 19.>2 -

İngiliz ipnotizma miitelıa,sısı 
Watsoıı, 1 tanbulda Gazeteci 

!er Ccmiyctınde 8 a~ustos cu
ma günil yaptığı bir tecriibc. 
de, bütün uğra~malarıııa rağ 
men gazetecileri uyutaınanıış. 
tı. 

22 E\'J.ÜL 19.>'? 

Tekirdağ l\lilletvekili Hüseyin 
Bingül, 22 eylfıl pazartesi 

günil, Ankar:ıda kaldığı Park 
Palas Otelinden pijamasiyle 
çıkmış ve öğle veme~ini bu kı· 
yafetle, Ankaranın en bii,•ük 
lokantalarından biri olan Kar. 
plçfe ycmHi. ,,. 
7 EKhl 19:>2 -

7 Ekim salı günü, t~tanbul Bi 
rinci Asliye Ceza )lahkrmc· 

sinde. :.\lehmet ÖndPrönc j,jm. 
li eski bir yankesici «ehlivu 
kufo olarak dinlenmi~ti. 
8 EKİ:U 19.'lZ -

S ekim çarsamba gllnü saat 
18.30 da. Ka•ımpasadaki 

Piyale karakoluna Vahap isim· 
li sarhoş bir genç müracaat e· 
dcrek: 

•- Beni tevkif ediniz: Ben 
Sarıyer cınayetinin failiyim! 
Sevim Başayı ben öldürdünı:o 
diye ifade vermis ve büyük bir 
h('yccan uyandırmıştı. Tahki
kat sonunda Vahabın akli mu· 
\•azcne inin bozuk olduğu an 
!aşıldı. 

R EKhl l!l:i2 - ı 
1 

A~'·alık Bclcdı):e Başkanı Av 
ni Baskııı, lnönliniin Ba· 

lıkesirde vereceği nutukta kul 
!anılmak üzere, beraberinde 6 
kiife çlırUk domates olduğu 
halde; Ay,•alıktan Balıkcsırc 
::cimi ti. Maamafih, bilinen hl. 
diseler sebebiyle bu domates 
!er kullanılamamıs. akıbctlerı 
hakkında da hiç bir mütemmln 

MODA YENİLİÖİ ... 
Şık kadının ıım, ondaki kendi kendini yenilemesini bilmek 

san'atıdır. Kadın inhisarcıdır, kendisini eşi kimsede 

bulunmıyan kadın eşyası ile süslemeyi sever. 

Saatı de, onu kıymetlendiren yeganelik vasfını muhafaza 

etmelidir. En küçük ve en zarif eşyaların sahasında 

OMEGA nın gerçekleştirdiği yenilikler derhal Paris'in 

Yüksek Dikiş müesseselerini de fethetmiştir. Bu mü· 

esseseler defilelerinde ve mankenlerini takdiminde 

OMEGA'om yardımını aramaktadırlar. 

Her modelin kendine mahsus ince bir kıymeti ve taklit c• 

dilmez bir şahsiyeti vardır. Son derece dakik olan bu 
yeni modeller, kadının zarif görünmek istediti ıünün 

'ı/C gecenin her saatinde takılabilecek şekilde yapıl· 

mıştır. 

NEVCHATEL RASATHANESi. 1948 yılında Neuchitel'· 

deki milletlerarası «Yüzüncü Yıldönümü » müsabaka· 
sında 30 mm. lik OMEGA, kol saatleri kategoriainde 

bütün rakiplerine \i$tün gelmiştir. 11 

OLİMPiYAT OYUNLARJ. 20 )ıldanbeıi, Olimpiyat oyun· , 
larıuda kronometraj OMEGA'. ile yapılmaktadır. 1952 

de, en müşkülpesent ve en tarafsız eksperler, hasaaı 

bir saata itimat edilebilecek en geniş bir teşebbüa 

olan HELSlNKI Olimpiyatlarının kronomemtrajı ~için 

\ OMEGA'yı intihap etmişlerdir. 

o 
O MEGA 
~ 

OMEGA DÜNYANIN İTİMADINI HAiZDiR 
~.ı.ı ı ş Y(ILERI! 

11.\ fll\ \'Dl" t:mınonu ll'lf)'d3nı 4 ti A'\ h..\J:\ r \/.\ili : r:rnınonu ArpaL~lar Caddtııı 30 
\ \lo.:-.t \ \'\Ol'l Ul nıtr Fmınönll Arpacılar Cadd~sı :.'O \ l'.\'\C 11:1>.-. ~ ~\ \ AllllS : Galata, h:oprll Caddesı 7 
R \ \ 'ı \'\ ""mt.~ı.ı it • l>ahı;ekapı. Hayrı Eıcndı Cad 16 )il".\,\!\~'.\\ 1.1 • ı;mınonu. Arpar:ılar Caddesi 22 
FLDO'\ IU.\OIS : ),adıkoy. •tuvt.klıılhane Cad. l/3 Bl.RllA!'i kl 111 • Bc,>oğ.u. lstlld11 Ca.ddesı 398 

Vıı.sAŞtN1'A 
VllVANIZA 
LİİZİİMLİİ 
HEDİYELER 
Af.iNiZ /,~! 

YEfwfEI( ÖRTÜLERi 

"'~\l\.\l\.~R 
YA.ST/KLAR 

v.s. 

lst. 

T01tKIYI UMUM Dıt,osu: BAHÇlKA,, KUTl.U •UN, 15UNBU~ 

Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat i lônları 

1430 kilo 6 ve 7 pııs Lif Halat p:ızarlıkla 6/0cak/953 salı 
~ııat H,30 da İzmit Dı. lk. :Urk. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 
Bedeli 4990,70 lira, kesin teminatı i48.61 lirııdır. Şaı·tnamesi 
Ko. da ve öğleden evvel ist. Lv. A. ilan kısmında görülür. * (20214 - 4898) 

Knpalı zarfla 125 adet mahruti çadır ve muhteviyatı satın 
alınacaktır. İhale i 6 ocak 1953 :,alı saat 11 ıle :\nkara M. S. B. 
2 No. lu Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Ev~af ve şıırtnamesı 
Ko. da ve öğleden evvel İst. Lv. A. İlan kıı;mındn görüliir 
Tutarı 50.000 lira geçici tcmlııatı 3750 liradır. Yerli malı O· 

larak bulunm:ıdığı taktirdr. yab: ncı malı da olabilir Teklıf 
mektuplarıııın ihale saatinden bi:- saat evveline kadar ıwnıis· 
yona verilmesi. Po:ıtadaki grriknıe kabul edilmez. 

.. (ol726-l!J671> 
190 ton pr:ısa kap~lı zarrıa 1211/953 pazartesi saat ı ı de 

Erzurum As. Sa. ı:\l. Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 57.000 il· 
ra, geçici teminatı 4100 liradır. Sari namesi Ko. da görilliir. Tek 
lif mektuplarının ihale saatinden biı· saat cnelinc kadar ko· 
misyona verilmesi. (4756-19734) 

* 30 kıılcm Anligroıı , le isat ınalıeme,i kapalı zarfla 19.1.953 
pazartesi saat 15 de E kischlr As. Sa. Al. Ko. da satın alı
nacaktır. Bedeli 46143 lira ge"'ici teminatı 3461 liradır. Şart
ııamesı Ko .da ve öğleden C\'\'Cl Ankara. İ"1. Lv. A. 1lfın Kıs. 
mında gorilllir. İsteklilerin teklıf mektuplarına elektrik işleriy. 

1 
le alııı veriş yaptıklarına dair Tıcarct Odasınd:ın alncakları vc
sıkayı ko~ maları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa. 
at evvclıne kadar komisyona ve mcleri. 

* -'"ağıda cıns ve mlkdart ~a.,.ıiı 4 kalem hetonarmç ılcmiri 

EŞYALARIN EN İYİLERİNi 1 

YAlNIZ 

kapalr zarfla 19.1.1953 pazartc i saat 11 de E:.kisehir A . Sıı . 
Al. Ko. da satın alıııacnktır. Be icli 17480 lira geçici teminatı 
1311 liradır. Şartnamesi Ko. dı ,.e öğleden cn·el Ankara, İst. 
Lv. A. İlan Kı mında görüliir. Teklif mektuplarının ihale saa 
tinden bi r saat c\'\'e!fııe kadar kcııni.,vona \'Crilm" •. 

C t l\' ~ i :\liJ.:dnı 

LAZZARD 
FRANCO da 
BULABİLİRSİNİZ 

İsııl.Jal Cıd 305 Tel. 4061.q 

Betonarme dcmın 
l\uturu 6 'c)a Kuturu 8 lik 

lul: 
12 tık 

16 lık 

.. 10 

" 

* 

7.000 
10.000 

4.600 
4.000 

Tor 
)1 

> 
... 

<20397-4949/4930) 

, 
1 AKLI NA 

GELSE DE 
C. K. M. 
Kravatlanndan 

Hediye Etse 
Galatasaray; No. 261. "-----· 

l\lala tyadaki sulka l, ~eni bir 
çok ~ebekeleri ve irticaın teş
kilatlı olduğunu ortaya çıkr· 
dı. Yirmiden fazla sanık tevkif 
edilC:1. Geriliğin yurdun ş•ıra 
ve burasında kurduğu örümcek 
ağları kopmağa ve parçalan· 
mağ:ı başladı. 

maliımat alınamamı~tır. 

* 28 EKİ:II 19.>2 - 1------0YUNCAK MI 

280 metre arkası renksiz en 183 Cm. kalınlık 3 mm eb'-
E dında Linch um paazrlıkla 7.1. 1953 çar~amba s:ıat 1 t.45 de iz. 
nıit Dz. İk l\trk. Sa 1. Ko. dıı ı.atın alınacaktır. Bedeli 4760 
lira kesin t~mınatı 714 .liradır. ~ıırtnam"-i komisyonda \e ögJe. 
den evvel ısı ı. .... A. llfııı Kısmında görülür. 

10 - Dt:\· ı\DA:\11,ARININ 
KiS\'E GinlELERl TEKl.İf' 

EDİi.Dl 
Zonguldak millet\•eklll Rifat 

Sivişoğlu, din adamlarının di· 
ni kis\·elerini alelAdc günler· 
de de giyebilmeleri için me\'· 
cut kanunun değiştirilmesini, 
kısa kollu, açık saçık entariler 
gb me hakkı tanındığına göre 
dın adamlarına da bu hakkın 

İzmirde, bir oto tamir atelye.
1 sinin sahibi olan Kahraman LACAKS/N/Z? 

Ögemıın isimli bir şahıs, evinı 
tcrkcdcn karısı; dönıneılıği ta!• K ı J A p 
dirclc ı;ol elini ke:.eccğini iliin 

et~i;~~anıanııı bab:ı~ı da, ev· S A R A Y 1 N D A 
nice, bir bahis ) üzünden iki 
elınin parmaklarını kesmiş bu
lunuyo:-du. 

tanınması gerektiğini ileri silr· 
dü. Fakat İçi~leri komisyonu 
bu teklıfi, gerek şapka kanu· 1 
nuna. "erckse inkılaplara ay· ı 
km ~ördiığü içın reddetti. 

\'eni açılan reyondoki 

UCUZLUGU 
Bir defa "Örilnll1~ 
istiklal Cad. No. 62 -------·· 

<t9H-2039!l) 

* GO ton .sığır clı kııp~lı ı:ırfla 22.1.l!l'.l:l pcr~r.nıhe aat l t rle 
llornova As. Sa ,\1. Ko. d:ı sst.n 3(•nacaktır. Kilo•u 1:m kurıı5 

1 

geçici teminatı Gi50 liı-a. tuıa·ı ı:ıo.ooo lir:ı•"ır. Şartnamesi J:\o 
da görülür. Teklif mektı;;Jları ı:oı ihale saa~inden bir saat ev· 
velinc kad:ır komisvona 'crilm<.. i. < .ııı-18-20398) . -- --- -

' H A S T A B A K 1 C 1 A L 1 t' A C A K 
Dalıkc ir A kert Hastahane,: için bir Ha-tabakıcı kadın alı 

nacaktır Ya ları 20-35 arasın :la olan \'e sıhhi nhtaki bır en· 
11elı bulunmayıın l lf'klilcrln BJlıkesir As. Ha~L:ıhant>si Ba::; 
hekımlığine nıtiracaatlan. (49SG-20396> 

ISVİÇltE. SAAT SAtlAYİİNIN 
E.N VÜKJEK "A&.ITIM 

VATAN 
İLA~ l'İ\'ATLARI 

füışlık mııktu 25.-
2 ııcl \ c 3 iincu 
sayfa santimi 

4 ilncü ı;a) la santınıı 
İlan sayfası s:ıntinıı 

4.50 
3.-
2.~ 

Mahkeme. İcra. Tııpıı. 
Noter il n'1n sanıım; 2.50 



• 

~~ 
Tatlı ' Te ka,7Dlak 

yeni yılı kutıımata lınzırlanırl<en birbiri ark151 sıra l)i ha-
berler alıyoruz. Bun1ann bı ında, parti mü nasebr.tlerlnde 

yrnl hir de\Tln başlamak iirerc olduğunu ı;österl'n aUlmetlr.rin 
belirme 1 geli~or. Ba5hakan Aflnan l\Jenıfcresln İ1.1111rde söy
lediği söı.ler \'e bu ı;ö:dtrin bliHin \'alnnila11tnr üzerinıf r. hasıl 

ettiği f)i tesir istikbal hakkımla rok ümit lf'rirlıllr, Ankara 
muhabirimiz Sabahattin Sonmez bıı ınlinasr.hetle ·önlımliıihıkl 
günlerde parti münasebetlerinde ivi e doğru hlr aılım dahil 
nfılac:ığı \ c ana memleket dAvalan t!lra fında lrmı lnra ı;cçl

Jeceği• ümidinin uyandıfını bildiri or. nu ümidin bir an ev
\el tahakkuk dmesinl randan dilerlı. Açılacak ·eni de~lr 
hem partller, hem memleket bakımından hiç §Üphesfz çok 
\'erimli olacaktır. 

İkinci iyi haber, Sümerhank müe e esinin pamuklu ve 
)finlu fi atlannı indirmtle karar , ·erdi ini bildiren İ$1elme
ler Bakanı Sıtkı )'ınahnın heyanatıilır. indirme kaput beıin
de filde 6,5 - ın,s, basmalarda 4,5 - 5,~. halk tırıl mamullrrde 
2.5 - 10, diJerlerlnde 2,5 - 6, yünlü Mer inos kumaşlınnda 
~ ülde 4,5, Herekede '2' dlr. Sayın Bakan indirme :rel<llnunun 
on mlllon lira tuttujunu, fakat hunun faıl a aatı!!la kattılann
r:ığını ı;li)Jilyor. "lteklm 1952 de. ha lkın satınalma kudretin in 
:ırtması nr.tlceslndo 51 mllyon liralık f111la sah , yaııılmı,hr. 
Sümerbank fiyattan indirmekle •Ucuz. fakat çok ııatmak• esa
sını kabul etmiş oluyor ki bu, ticarette en makbul ve en ve
rimli tılr prensiptir. 

1952 yılı, it siyaset bakımından, Taklt vakit hlhiik endl-
5eltre sebep olmn5tur. Fakat senrnin sonuna doJru ba~layım 
güzel cere ·an bfitiln ı;ıkıntıları unutturmu:ıtur. tının müıtdet 

yıınn bir yemekle karnımızı doyunnığa çalıstıktan 111nra 
Ba hakanın önümfü:e sürdüğü lıstiha çekid tatlı herkesin ağ
zını ulanclırmıı:tır. ieletmel!'r Rakını 8ıtkı )'ırulı verdiği 
haberle bu nefis tatlının liıerine bir kaymak tahakası mn·e 
etml tir. Bu suretle yeni yıla tatlı ağızla, fimille dolu olarak 
girmekteyfL BU Ümitlerin tahakkukunu, 1952 nin ı;onlanna 

doğru ekilen tohumların 1953 )·ılı zarfında feYirll netktler 
'ermesini sabırsıılıklıı bekllyoruz. • 

Enis Tahsin Til 

lnönü, «iktidann sözleri ümit 
vericidir» dedi 

<Bası ı incide> Hrr vıtand~e kenai bek 
Bu hususta Halk Partisi lide-1 ve hUrri) etinin diğer vatandaşla

ri hmet İnönii buglln su heya. rır. hak ve hlirri)etlerlle sınırlan 
natta bulunmuştur: aı ını kabul etmek :ıorundadır. 
•- Başbakanın basın toplan- iktidar partici, hu e asların lh

tısında ve İzmir kongresinde yap !Ali demek olan parUtanlığa sap 
tı~ı beyanları dikkatle okuduk. tığı glin tlttmokraEi temelini ıııırs 
iktirlarla muhalefet arasında nor mı~ olur. iktidar blltnn \•atıındıı 
mal \"e medeni münasebetler hl!- tarı eıit tanımak, onların ı;fiz. fi
kiim sürmesini kola~laştıracıık kir, vaı:ı \e toplanma hUrrhetle
her isitdadı memnunlukla kar ı- rlnl hiç bir suretle tahilit etme 
tarız. me~i fiır edinmekle milkeJlef-

nemokratik rejimi eli tir- tir. 
mt'k, ckc:iklerini tamamlamak tuhalefete te\'cecUh eden de
için iktidarın beyanlarını limit mokrıısi ahlAkı ise. me<ru yol. 
verici vaaater teUıkkl ederiz dıın lkUaara gelefı partinin, 
:Bunların tahakkukunu bekleriı memleket ha)Tına olan mcsalsi
Bu yolda bize düıen \•aı.lfelerl nl k6 tr.klemt'meAI, tenkidlerini 
ifa etmek borcumur.dur. Bahis insaf dairesınae, yıınlışhklorı 
konusu olıın meselelerin h('r bl. llllıeltmek gayesine tevcih et
ri iizerlnde fikirlerimiz ve mO- mc ı llmirdir. Hele iftira ve hak
nakasalarımız olmuctur ve ola- aız ı~nat gibi hareketler yalnız 
raktır. dr.mokrasi ahl A":ına değil, insan. 

Gelen yılın Türklyenln demok· lık ahlAkına da uymıyan kcılil 
rasi hayalında yeni ve ııa lam bir )'"oldur. Parfüonlık •olunu 
hir gelişme devri olmasını le- güden bir iktidar ne kadar ti!h· 
menni ederiz.• metli fsP, iftira yolunu tutan bir 

Yeni seçim kanununun ı:ıkı- muhalef(?t de n derece ahl~kl 
şında, 191\0 seçimlerinin dllrUst mes'uliyet tohmell altındaaır. 
şekilde tatbik edilmesinde bU- Her iki yol da rejimi ~llrütur, 
yiik ve tariht bir hissesi bulıınan memlekete urarlar, hattA feill
l'ski Başbakan Şemsettin GUnal- ketler getirir. Bundan kaçınmak, 
tay na Eon .Rolu beyanatında de- vatanını, milletini ı;even her fer. 
mokrasi ahJAkı ü:ı:erlndc tifüllk- din \ a:r.ifesi olmalıdır. 
lP durmakta. ana memleket dA· Demokrasi ahlAkına herkesı;e 
valıırında Halk Partisinin blltUn riayet edildiği gUn, partiler ara
samimiyetiyle lşbirli 1 yııpmalı sında bir münaferet kalmaz. ik
vatan horru bildielnl söylemek-
te ,.e ezcümle şöyle demektedir: tidar icra vazifesini, muhalefet 

•İnsan hakları del'!lJUmlz, ı;öz de kontrol ve ikaz r olünü başarı 
hlirriyeti, vicdan hürriyeti, fikir ile \"e ahenkli bir suretle ifa 
hürriyeti, toplanma hürri •eti ile ederler. O 7.aman bu rejim de 
vatandaşların l'Şitlij!i, demokra- memleket için yükselme ve iler
si rr.jiminin değişmrz prensiple- leme ~ahrahi olur. Aksi takdirde 
ridir. nu yurtta vatandaş olerak, ise mt>mleket bir herclimerç 
her fert, bu haklara sahiptir. içinde olduğu yerde bocalar, du
ırer Yatandaş dijtr.r vatandaşların rur, belki de ~eri gider. Ve dUş
bu haklarını kahul ve onlara rf. manlara ııikar olacak bir duru. 
ayetle mükelleftir. ma girer.• 

Askeri heyetimiz 
Belgrattan döndü 

Tarhşmah laiklik 
Toplanflsı yapıldı 

<Bası ı lnddeı 
cevaplı cereyan edect>ğlni bil
dirmi~tir. 

(Bası ı incide> 
hakkında intibalarını soran ga· 
zetecllere beyanatta bulunarak 
demi~tir ki: 

.:- Heyetimiz Yugoslavya ee· 
yahatinde huduttan itibaren çok 

........ r-.: .... ' iyi karşılandı. Hakkımızda ~a· 
~,-~,"-lli.: mimi tezahürat gösterildi. Yilk· 

Her hatibe konuşması için 7 
dakikalık bir müddet ayrılmış, 
konuşanın; sözünü ke~enin dı· 
~arı atılacağı müeyyidesi kon
mu~tur. Geı;en iki toplantıdaki 
hilzı çirkin harekf'tlerin görülil· 
şil bu şekilde harf'ket ttmeye 
Adeta mecbur etmistir. 

1952 nln nispeten en basarılı Türk filmlerinden ·ECelerin E· sek misafirperverliğe ~ahit ol· 
fesi• nde ihsan Enim ve Ayfer f'eray duk. Yugo~lav milletini çok ça· 

1952 sona ererken 
Türk filnıciliii 

Yeni bir yılın basında Türk 
fılmcllığınin manzarası hiı; 

de llmit 'ericl de~ıldir. Yıllık 
imallıt sayısının 40 • 50 Yi bul
masına ra~men bu miktarın 
pek pek yllıdc onunıı başarılı 
Tıirk fılmleri diye vasıflandır
mak kabildir. 

Türk fılmt'ilil!ine hemen he· 
men her yıl ~eni yeni sermaye
ler yatı ılmaktadır. Fakat pro. 
duktorluğiln usıf ve mes'uli· 
yetler ni mUdrık iş adamları
mızın a) ısı azdır. •Büyük 
Turk fılmi• diye pıyasava gilr
duklcri kordelAiara bakarak 
hiç çekınmeden iddia edebili
riz b ınların sayısı üı;il beşi 
t ı;meı. 

n 
Hemen her Turk filminin ye. 

yl yeni isimleri yıldız dl· 
ye lAnse etmeği denemesine, 
hf!r Tllrk filminin takdim ya
zılarında leni yr.ni rrji•or, o· 
perator. asistan ve sürü sürli 
teknik mlişavirlrr UAn edilme
sine rdmt'n, filmrilisimlzin 
1053 başındaki teknik ve ar
tistık durumunu ifade iı;ln kul· 
lanacağımız kelimeler de pek 
parlak olmıyacaktır. 

Yazan: BURHAN ARPAD 

III 
30 . 35 prodüktörilmUzUn faa-

liyetine, yıllık imalAtın el· 
llyi bulmasına, hemen h!!men 
her filmin yeni y~nl yıldızlar, 
rejisörler ve t(?knl! enler lan
se etmPsine rağmen Türk film
ciliğinin film sanatından bir· 
kaç fersah uzak olmasının ı;e· 
şitli seherleri vardır. Prodlik
törümüz, yııptı~ı ticaret işinin 
bakkallıktan vr.ya pastırmacı-

).ıktan başka boir şey oldııJ!u. 
nun farkında değjldir. Yıldız 
ve rejisör diye i~imlerl her fıl 
min başına yazılan kimseler, 
devrimiıın en bUyilk sanatının 
fılm sanatı olduğunun farkın· 
da ddildirler. Fikir ,.e sanat 
Çe\Telerimlz mensuplarının ço. 
ğunluğu dıı, bu feci hakikatler
le a ltıkalıınmmıca k kadar bil· 
Yük bir IAkıı) di içindedir. 

ıv 
p rodüktrirlin, ı;enııryorunun 

ve reJl~iirün emeğini ve 
sanatını clf'~l'rll'nc'llrecek olan 
kütle ise, fikir \'e ze\•k Eeviye· 
sini yükselterl'k ill"ri r.~itlm 
imkAnJarınrlan mahrumrlıır. 

Fakat bl"r şeyıı rağmen limit 
11 olmak lhım. Ümit gllrl'l feY· 
dir, ondan \'87 eteml'ylz. 

Sa mafya Belediye · Tahakkuk 
Başmemurluğundan 

Şubesi 

Mükellrfin adı 
soyadı 

l\fahallesl Sokağı Kapı No. Cinsi 

Macide Çırpanlı 

Emin GUler 
Muradıye Korular 
Ali Baydak 

Yalı 

İstanbul Beledi~ tslnıt~n: 

-
D. Paea Çöp 
İskt.le 
Alhnyacılar 
Bostan arkası 
D. Pasa Çöp 
iskelesi 

20 gl'cekondıı 
84 Sabit atat 
21/1/1 ıeeekondu 

60 

Samat)a Bt'lediye Şubesi dahilinde l-Ukarıda mahalle &o-
kak ve kapı No tarı yaı:ılı gayrimenkullerp ait ihbarname ı;~hip 
lrrlnin lkımetgAh adresleri meçhul bulunduğundan tebliği müm 
kfin görUleml.'mlştir. 

Keyfiyet ''ergi Usul Kanunun 05 inci maddesinin 2 inci fık
rası rıuribincc tebligat yerine kaim olmak üzere ilAn ol unur. 
işbu fJAn tarlhindt'n başlayarak bir ay içinde UAn yapan mı· 
kama bluat ~ya blhrkUe mliracant ve a taahhUtlO mtlı:tııp ve 
ya tel~afla açık adr"slerinl bildirdifi takdirde Usul K anunu· 
ııun !15 inci maddesi mucibınce aUre ile ka)'ltlı resmi tebliğ 
yapılacaktır. 

Karayollan Genel Müdürlüğünclen • 
1 - Bedeli 20 000 Ura tahmin olunan dört adet 15 tonl uk 

'-Sfalt tankı paıarlıkla imli ett rileccktlr. 
Gct - Pazarlık ıo ocak 1953 puartesi gOnU saat on dörtde 

3" , lüd!irlük Malzeme Şabn!nde yapılacaktır. 
name \ t'eu i•e alt kl"sln tem•nat tutarı 3.000 lirı olup Eart
delsız alına] mlrri Genel Mildürltik Malzeme Şubesinden be· 

..... (20319) 

, 

Iıekan, ordusunu disiplinli ye
tlskin bir ordu olarak gördilk. 
Milletimize ve ordumuza karşı 
samimt sevgi ve güvenleri oldu
~unu .her ,·esile ila hellrll-1 

Sanayi sahasında da bOyUk 
inki~af ve ilerleme 1törUlmekte. 
dir. Memleketlerinin bfitun ih· 
tiyaçlarını kurduktan fabrikalar· 
dan tf'min etmek yolundadırlar. 

De\•let Reisleri .Mare~al Tito 
hakikaten yüksek bir asker ve 
yurdumuzla işbirliği yapmak ls
tiycn kıymetli bir şahsiyettir. 

Yugoslavya 5eyahatinde heye· 
tlmiıe karşı gö~terilen samimi
yet ve misafirperverliği burada 
tekrar şükranla anmayı vaı:ife 
bilirim.• 

jsPOR 
lstanbul -Ankara 
Universiteleri 
Bugün oynuyor 
l'ıfilll Tiirk Talebe Rirliğlnin 

1stanhul Üniversite~! hahçesinl" 
ıilktireC'l'ği Atatiirk Hfwkrli men 
faafine trrtiplenen. İstıınhul ve 
Ankara Üniversıteleri aruınnı 
ki, fut hol k:ı.rşıla$ması bngiln 
saat 14 de Mithatpasa StaıJyo
mıında yapılacaktır . 

İstanbul Üniversitesi takımı 
muhtemelen; sahaya eu tcrtip1e 
ÇlkBC'akfır: 

Sedat (Btykoz) - Haliık (F. 
B.), Rahmi CVda) - Gültekin 
(G S.) Doğıın (G.S.) Çetin (K.P.) 
Rober (G,S,) - İsfencli\'ar CG. 
$ .),Ali (Wfa), Galip • (Vefa), 
Ml~hah (K P.), Tekin CBeykol), 
- K.Garbis (Vefa), Cofktın (B. 
J.K. 

Toplantı tnm mAnash·le dl'mo~ 
ratik bir hava içinde cereyan 
etmeye hac amı' ve JAikllğin 
-mcımlcılaıtimızde--tam m?ınasiylo 
anlaşılamadı 1 iddiaları ileri sn 
rlilmüstUr. 

AtatUrk'Un Oinl g!irüşO izah 
edilmiş ve lAlkllğe ait fikirleri, 
vecizeleri okunmus ve anlatıl. 

nııstır. 

Toplantı umumiyeti@, Türk 
Dıwrim Ocağı ile Milliyetçiler 
01'rneğl ml'nsuplarının bir dü
ello u Of'klinıie cereyan etmiş
tir. Tlirk Devrim Ocakları adına 
konıı$arı VI' sorulanlara ce\•ap ,.e 
ren hatipler bu düellodıı fikrin 
hAkimi etind,.n ~aşmamışlıır, bu 
na mııkahil Mılliyf'tçiler DPrne 
ğl mPnsupları. t'lpiantının hava 
sını ho;:arak tarzdaki sualleri ı;or 
maktan ve ortalıttı karıstırabilc
cr.k hart'ketlPrP '1irişmekten ge· 
ri durmamışlardır. 

Llfkllk hdtacı konferans ve 
toplantıları da bu guretle milna. 
ka~a ve iki taraf arasıtıdi tam 
bir anlaşmazlık içinde ~ona tır
mi~tlr. 

Amiral Hughes 
Geld! 

(Bas1 1 el 
tnna gideeek olan TO 1 R. 
ı,. Rees'ln yerine tA ilmi~· 
tir. 

Amiral Ankara ar gorıne-. 

mekle duyduğu hayreti bt'llrte
rrk Türkhcnın hava~ını. ı;:ılısa· 
bllmtk için ha· a kontrol tertl. 
batını halı gemilPr,. ihtiyaç gös· 
terecek kadar sıcak olan evvel· 
k! komutanlığından çok farklı 
bulacağını kendi ine blldirdikle 
rlni trhnrilz ettirmlstlr. 

V. LAVRENDOC'iLU ve Şsı. 
ŞARAP EVi 

Sayın dost ve mlişterllerlnin yrnl yılını tebrik eder, 
sıhhat \'e lıfh•etlP kııtlamalnını ıUIPr, 

Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü 
ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesi 

Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 
Fabrikamı:ı::ın 1953 vılt koyun ve sı~ır tti lhtlyııcı kapalı zarf 

muli;) le temin edilerP-ktlr. 
ı - Kcıyun eti tahminen 14 tondur. 
2 - ı:;1 Jtır eti tahminen R .. 
3 - fhal t. 12.1.195a pnzarte~ı gQntl saat 1:1 de fabrikamız 

müt'lilrivet hinıısınıb vapıheaktır. 
4 - l\f11vakkıı t trminıtı :uı:ııo lirad ır. Bn mlkdar eıı ~eç 12.1. 

195.~ ıtünü saat 12 ye kadar fabrika vemesine yatırılmış ola· 
calctır. 

!'I - Fabrika mtidürlüğil dilediği takdirde a~ık pazarlıja d5 
nl!bilir. 

8 - Talipler ha l~lerl yııphkı nna alt kanunt vesaik İbraz 
edf'reklerdir. 

7 - sartname lıer rtın fabrikamız ticaret .. en-idnı'lcn ve h 
tanbuldı ~llmerbınk Alım Satı Mlles e•• •lnden ır!Srülf'hil'r 

8 - Fabrika ihaleyi yanıl' yapmamakta veya işi tlilı>itiıtl11e 

vermekte tamamen serbesttir. (20358) 

Prof. Kerinı Erinı'in 1 ~0~ 
cenazesi defnedildi Bir senelik 1 

Merhum için hazin bir tören yapıldı. Milli 
Eğitim Bakam bir konucmada bulundu cna 1 2 incide> :r dadı ortalığa h!lkim olmuştur. 

Yolculuk 
YÜZÜNÜZ 
ÇAMAŞIR 

DEGİLDİR 
Pazar geceqi ~a t 22 de vefat tır. Bu toplantıda İstanbul Ünl- Acı münaka~alara sebep olan, 1 

eden, lstanbul Ünl\'ersitesi Fen versitesi Fen Fakülte i Dekanı, hir takım karakedller tarafından Y/(l;W!iiı'film•1111 
Faklııtesi Mııtenıntık EnstilUsU Ankara t'niversitesi lemsilrısi, hıil<iımetle basın arasında )ara-• 
direktörü Ord. Pror. Dr. Kerim F~.n Fa~~llle~l Talebe Cemıyetl 1 tılan uçurum tasfiyeye uğraın~. ı 
1-~rimln cenale~i 1 dıin, kendisini mume~cılı bıı·er konuşma yap- münaka a hürriYetinl tehdit eden 
se\'en ve tanı anların öz ya ları mıı:lar<lı~ Son olarak söz ala~ 1 m";)lller ortada~ kalkmış \e hfı· 
arıı,ıntla topra a verllmlstlr. Milli Eğıtlm Bakıını Tev~ık ilen kiımet reisinin ilk ha!:ın konfr-

Saat 10 ıla Şişli, HaUlskAr aıi de merhumun haya~, ılım ada· ransı, yalnıı: basın Alemine de. 
caddesi 212 numaralı evinden a mı cephesi ve hu usıyetlerinden ğil b-r· 1 k t f hl k 
lınan merhum, talebelerinin el- bahsetmiş \c profeı:ör Kerim E- • u un meme e e crıı 1 

lerl ilzerlni!t', Teknik Üniversite rim benim de hocamdı• dcmis- \'ermiş \·e parti münasebetlerin
fc gelirilmistir. Burada, Teknik tir. Bakan bu konu~ması sırasın deki acı ,.e kas,·elll havayı dağı. 
Oniverı;lte talebeleri ve profe- da göı: yaclarını tutamamış \'e tacak tesirleri görülmiiştür. Ha-1 ~-111111 
sbrlerinln hazır bulunduğu me- hıçkırıkla/ boJa:ı:ında dllğümlen· talı hareketlerin başlıca mc:a'ull-, 
raslmde Rcktor, Emin Onat ko- mlstir. Yet payını ta~ıyan Samet Allaoğ 
nıışarak merhumun hayatından, Üniver!ite bahçesindeki bu lunun Başbakan yardımctlığınclan 
ilim adamı olarak faaliyeflerin· merasimi müteakip 80 i muteca. uzaklaşması bir sistem deği~ikli· 
ilrn bahsetmiştir. Teknik Ünh·er \it re~Jnk \'e Şehir Bandosunu ğine başlangı~ diye knrsılanmı 
siteden, yine ııençlprin ve ken- takip eden muawım alay Edir- \e bu hAdise ortalığa a~rıca fe
rtislni sevenlerin elleri üzerin- nekapı Şehllliğine ao~ru yola rahlık ,.e ümit Yermlstlr. l'\le'>cııt 
rle, Bf'yazıt eamiine getirilerek çıkmıstır. t'mnrelere göre, parti müna e. 
cenaez namazı kılınan merlıum ŞehllJikte yapılan kısa bir me br.tlerlndeki e kiden :kalma Jrn. 
için Ünhersitenln bahçesinde rasimle m,.rhumun cenaı:esi top. sumetin ta~fi~eye uğrayara~ı \e 
de ikinci bir toplantı yapılmış· ra~a verilmlşllr. muhalefet partisinin normal bir 

B--a-1 k_a_n_S_a_v_u_n_m_a_B_i r-1-ig.., ..... i---t_a_h-ak....:k;_u k yolun da !~~d:m;~:~~~~~n~sa~~r~~:'~~~;~ 1 
rans Ye itidal istidadı belirml . 
tir. 

Beyaz sabun 
.:amaşır i çindi r 

di ... , 
~ ~1' ': 

- D ..,. ~ I':" 

~ tc-, ~ }J ..... 
\ 1. 

"-V ) :>> 
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<Hası 1 incide> 
de Bakanlık müstr§arı bUyiık el· 
çi Nuri Bilgi, AUanUk konse~in
deki daimi deleı:cmlz bOyiık el
çi Fatin Zorlu, Bakanlık umumi 
kAtip muavini elci Şadi Kavur 
ve elçilik kAtlbi Co§kun Kırci· 
dan mürekkep hr.yflt oldu u hal
de buglln saat 16 da Ankara va
puriyle memleketimize dönmU1-
tUr. 

Emin kaynaklardan aldığım 
habere gfire. Dııişleri Bakanımı. 
tın Yugoslııvyaya seyahati karar 
la~mııtır. Profesör Köprülünün 
bu seyahatini müteakip Yugos
lavya Dışi5leri Bakanı Kordelji 
Ankaraya gelecek, de\•let ve hü
kOmet adam !arımızla temaslar. 

Her eyden r\\ el de l'llo ko\ll 
hf'sabına irtica nlkahı~le hnriml· 
mir.de kurulan köprüba ıları or ı 
laya rıkmış \'e taassubun bir 
politika aleti dh e kullanılması 1 
nın hiç bir partiye hıı) ır getlr- 1 
miyereği, ancak dil manlara fır
sat vererdl belli olmu tur. 

r 
P uro Tu valet Sabunu 

Dışişleri Bakanını rıhtımda, 
bu sabah İımirden ııelmiş olan 
Ba~bakan Adnan Menderes, bir 
kıç sUndenberi İstanhulda bu
:unan ne\'let Bakanı Muammer 
Alakant, vali \'e Belediye bas· 
kanı, emniyet mlidürü, merkez 
komutanı, İtalyanın İstanbul 
knnsolo ıı, dostlan \'e basın men 
supları karşılamıştır. 

Prof. Fuat Köprülll, seyahati 
hakkında malCımat istiyen basın 
milmcssillerınc 86ağıdaki beyı· 
natı vermiştir: 

•- Konseyin bu toplantısın
da, savunma meseleleriyle ikti· 
saaı, mali ve sos;)al meselelerin 
mlltekabil tesirleri üzerinde ku. 
tey Atlantik andla~masının ° lkin 
ci maddesi mucibince, teşkilat 
olarak daha ziyade tevakkuf 
edilmesi lüzumu hakkında mlis· 
mir müzakereler cereyan etmiş· 
tir. Nazırlar, savunma gayretle
rinin. ikti5adl, mali ve içtimai 
istikrar yolundaki gayretlerle 
hemakenk olarak yürütülmesi 
pr~nsibi üzerinde müttefik bu
lunmaktadırlar. 

da bulunaea khr. 
Profes r Köprülli Roma mllza 

kerclerinden ~onra, Tilrk ve Yu
~oslav Dışişleri Bakanlarının 
her iki memleketin hükumet 
merkezlerini ziyareti mevzuu si
yası mahfillerde çok manidar 
addedilmekte ,.e Köorilltinün Ro 
mada İtalyan Başbakanı de Gas
peri ile iki memleket arasında 
e~kıda kalan meselelerde tam 
bir mlitabakale vardığı ve ltat. 
yanın Trleste hususunda anla· 
yış göstereceği söylenmektedir. 
Maamafih bu tahminlere rağ. 
men gerek Profesör Köprlilünün 
Bel~radı ziyareti gerek Yugos
lav Dışiı:Jerl Bakanı Kordclji'nln 

Senrnln sonunda biiylc 1)1 ne. 
tireler pe~·da olması dola)J l\IC 

1!152 yılını hayırlı bir ;) ıl dl) e 
tf'liıkki etmek ,.e ) eni ba la' an 
ı;enc-yi ümitte karşılamak calltlir. 
Hatalı ~ olların hcıısi lerrübe 

1 edilmiş olduğuna ~öre, J9j3 I· 

tında ancak müsbrt gıı3 elere 
doğru elbirllğlle ~ ürümrğe; he
pimiz. ytni ) ıla baslarken. ıınd
lçmeli) lı.. nu Ylh Türk tarihinin 
en \"erimli ~ılı haline korn1ak 
için önümür.ilc hertütlıı fırsat 
urdır. hiç bir cngt•I ~oktur. 

Ahmet Emin YALMAN 
----------

Ankaraya ~eli~i Balkan savun- Cengiz Han filminin 
ma işbirli~inin tahakkuku için 
atılacak adımların en büyliğli ad- gösterilmesi yasak edildi 
dedilmektedir. Bilindiği gibi Ankara, 30 <TA) _ Ameri
Türk ve Yugoslav askeri sah~i'. kada çevrilen Cengiz Han fllml
relleri birçok mevzularda bir nln Emniyet Genci MUdUrlllğu 
-mlaşnıa zemini hazırlamış bu. Film Kontrol komlsvonu tarn
lnnmaktadırlnr. Bundan sonraki fından tetkiki sonunda gösteril 
tema~larda şimdiye kadar yapı- mesine müsaade rdilmt'mc•I ka
lan çalışmaların tahakkuk ede· 
ccl!i Umlt edilmektedir. rarla tırılmıştır. Bunun sebebi 

filmde Cengiz Hanın bıırbar o-
1'.Iare al Tlto F.nter Güreli'yi larak canlandırılma5ıdır. 1 

siz in içindir . 

6Dl 
KOFOKLO 
fiEFIS 
!\OKULU 

.kabul rttl ----- -

B,.ıgrat 3o { NKA> - Yu;:os- Beylerbey As Cubesı' Bek 
laV\'ada f Ptk1klerde 'bulunan ., "f • 
Tlirk Ticaret Bakanı Enn-.r Gil· . 1934 do~umlu ve bunlarla muamele~c tAbl mukelleflerir 
reliyi \"e maiyetindeki heyell ılk yoklamalarına 1 ocak 1053 tarlhınde ba !anarak 30 hazlrar. 
Mareşal Tito bugun kabul etmis· 1953 tarihinde bitecektir. Bu müddet :ı:arrın"dıı ~oklamaya sel· 
lir. Kabul esnasında Yugoslav meyenler hakkında 1111 sayılı .\s. Kanununun 83. maddesinın 
Ekonomi Bakanı Miyako Todo- ~-edılceeği ilAn olunur. <4928-203'4> 

Konsey bu içllmaında, Akde· 
nlı komutanlığı meselesini umu. 
mi prensiplere bağlamı~tır. Ak· 
deniı, Marmara ve Karadenlıin, 
deniı hareketinin idaresi, yeni 
ihdas edilen ve ba5ına amiral 
Mountbatten'in gctirildiğı Ak· 
deniı komutanlığı ile basında 
Amiral Carneyin bulunduğu gü· 
ney A\Tupa komutanlığı arasın· 

da - teferruatı bilfthare tesbit 
edilecek olan • bir i birliğinin 
tesisi sureti:,le halledilmiştir. 

reviç de hazır bulunmuştur. En· 
ver Glirell, Mareşal Titoya Ad.1•-• İYİ BİR HEDİYE • DAİMİ BİR HATIRA -
?an Menderr~in do~tluk me~a· 
Jtnl \·erer<>k Türk milletinin Yıı. HER ZEVKİN ZERAFETINE VE l(ESESİNE UYG U N 

Nato Akdeniz devletlerinin 
Nıtoyı tahsis edecekleri deniz 
kuvvetleri Akdeniz komutanlığı· 
na bağlı olacaktır. Güney Av· 
rupa komutanlığı için olduğu 
gibi, Akdeniz komutanlığı da Av 
rupa müttefik ku\•vetlerl bas· 
komutanı general Ridgway'e 
bağlı olacaktır. 

Konseyin bu seferki toplantı· 
unda mll~terck enfrastrüktür 
programını mUıakere ettiğini bi 
lıyorsunuz. Enfrastrüktür, aske. 
rl harekAtın desteklenmesi için 
lüzumlu teslsattır. Bu tesisatın 
dalma inkişar etmesi hayati bir 
ehemnıhr.tl hAiz bulunduğu ci· 
hetle, bu mevıu kon~eyce da. 
imi surette \'C safha &afha tet. 
kik edilmektedir. Müşterek prog 
rama dıhıl her tesisin in~a mas
raflanna, bUtiln nato devletıe.ı, 
mali kudretleri \ c tesislerin du
rumu nazarı itibarc alınarak tes· 
bit edilen muayyen bır nıibet 
dahilinde l~tlrak etmektedırler .. 
Tıirkiye, bu müşterek progı a· 
ma bir başlanı:ıc tcskil etmek 
Uzerc ilk defa ithal cdilmiftır. 
Yapılacak işlerin heyeti umumi. 
yesi 80 mılyon İngiliı lırası ci. 
varındadır. Tıirki)'edekiler yir· 
mi bir ml\yon lnı:iliı lirası tut· 
maktadır. 

Paris toplantısından edindi· 
ğim intiba şudur: Nato luısı 
devletlerin i§hirliği )apmak ve 
savunma imkAnlarını en mües· 
sir hadde çıkarmak hıısu5undakl 
azimleri tamdır. Bugllne kadar 
elde edilen netireler llzerinde 
açık sözJUHikle yapılan münaka· 
şa ve tenkitler, fedaktırlıklardan 
katınmak veya hasis menfaat· 
lere kapılmak kaygusundnn de· 
~il. bir an evvel daha mukem. 
mel neticelere varmak azminden 
ileri gelmiştir. Binaenaleyh, sim 
diye kadar elde rdilen netice. 
lerle iktifa etme) i$imiı, bir il· 
mltslıJlk unsuru de~il. bi!Akls 
llerhi için kuvvrt vr. hız alma 
menbeı tt'şkll e\l,.mektedir. Rıı 
nıın içindir ki Alije emnbetl(? 
bakabiliriz 11 

1'uı:tos1avla u,. miinıı ebcllPr 
Ankara 30 <Hususi) - nıs· 

isleri Bakanı Prore ör Fuat Körı 
riilllnfın önUmUzdı>lci av lı::lnde 
YuRosla\ ·ava ııidr.r•l!ini \ unan 
Dı~i~l~ri Balı:,.nı ~t,.nanopulcı~ 
bir basın toplantısında açıkla 
mıştı. 

ııoslav millf'tine sev~ilerinl bil· 
dlrmiştir. Mare~al Tito da iki 
memleket arasındaki lsblrli~i· 
nin inkişaf 'e dostluk bağları
nın kuvvetlenmesi temennisin

Zodiac 
SAATLERİ 

İ SVİÇRE 

de bulunmuştur. 

\'unanlo;tanlıı l'u~oslavyı ırasın · 
da ı:izli pakt haberi yalanlandı 

HER ŞEHRİN TANINMIŞ SAATÇİSINDE llULUNU R 

TUrklye MUmeulll ve Deposu • EminOnU Meydanı 4 . ı 

Atina 30 C \.A.) - Dı~lşleri 
Bakanı Stephınopoulos diın alı:· 
şam beyanatta bulunarak Yuna· 
nistan ile Yugoıılnya arasında 
gizli bir askeri yardım paktı fm. 
talanat'ağına dair oylentileri ya 

TE V Fİ K AY D 1 N 

!anlamış ~e demiştir ki: 

·- Hakikat olan tek şey, h§. 
len Atmada Yun~" <;lan ile y 11• 

'ı"u"o•la~a arasında \'e Belgrat
ta Turkıye ile Yugoslavya ara. 
·ında . ~alkanlarda barışı sağla· 
~ak ıçın. müşterelc müdafaayı 
ahenkleştirmek maksadile aske 
ri göru~melctjn cereyan etmek 
le olmasıdır .. 

Adenauer 
Afmanyanın 
Birleşmesini istiyor 

~~ 
fSTAl\'Bl ı, 

31 Aralık 1952 Çarşamba 
12 57 Açı ve pronanı, 1 o ı a 

bulu, Jt 8 15 Rad o nlon ı. ı ru 
ıı~ nrl, ıa 45 earlcılar (l'l l 11 ı' 
Danı Tt cu mfiı JI (Pi) 14 80 T r
kulor n OJ'lln hau ı t•ı ) 1 00 Ka 
panıı. 

<Rası ı incide> 
tine yeni ödevler, yeni bir mesai 
de\Tesi ve belki de yeni yük ve 23 oo ı amb .. o ,.e hn.-. 

fedakArlıldar gl'tireC'cktir. Biz
den istenilenleri yalnız tıaşımıza 
ba_şaramayız, fakat diğer Avruııa 
mılletleri de kP.ndi Hı meselele
rini yalnıı: bıı5lnrına hnlltdemez. 
ler. Müşterek ihtiyaelar A vrııpa 
halkını gayretlerini hırleştlrmek 
zorunda bırakmaktadır. 

Fran~n ile Alman~ada lttifıı" 
mııahc-delerinin tasdikına kar ı 
bir cereyan me\'cuttur. Ancak 
her iki memlrkettekl muhalif 
ler, şu ciheti kabul ve teslim 
etmelıdlrler ki, bu ıuahedcler 
ilgili btıtün ortaklar için istifa 
delidir. Yrnl > ıldn ncplml:ı:e d!J. 
şen <'n hihilk ~lvasl 'a7lfe, Ba 
tının ittihadını s:rrçekl(?ı;tiı:mel:- ı:? no • ıs so ' 
tir. Ratı .Alman va Fed,.ı:ıl hü tO· 
meli nihai nt'!ticc ulnşınca:y:ı 
kadar hu hcdcfo doğru )'Ürüme'< 
azminı':edır. 19c3 vılında Almıın 
~anın rcnldi!n birleştlrflmes!ııi •kıuıı ı>tona ı ~ 
ıste"ıekte de\ am edectı:tiz Top· 
raklarımızı bölen tıa rl tııbli hu 
dutlar ortadan kalkınca) a kadar 
bu ga e u~runda ~ılısarağımız 
gibi hl!r milletler camiasını kuv 1 .. .. .... 11 .. .. 
n•tı d k . t ~ w .. " """"' • "'r> • 

ll t MACA 

en ırme ıtın de çalısaca •• 1 2o ıo "' '" 20 ı ~ Ra~.rn .... 1 aı • 
ğız. • tul ~o l!O Yı':>aıı öz~ PMı:ramı 22 4 ~ 4 rlO P 

... 
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< YAZI MAK1NASINDA 

~ Sükunetin ' 
KOMŞULARINIZ 1Ç1N 
MANASI NEDİR? I 

l'ort:ıtıf )37.1 makınanızda yazarken aılc efradını, komşularınızı 
r:ıbut scyyab:ıt arkadaşlarınızı nıçın rahat ız cdcsıniz. 
HALI>A portatıf makina ını kullanınız \C onlann da ınırlerıoı 
<ıınicııdırınız. JIALl>A'ıım kapalı mekanizma ı ve sesı masseden 
tabau le\ hası fevk:ılidc ~7. çalı masını tcmın eder. 
HAI.DA~nın meşhur tuy \ uru,u ısc kolay \'C çabukça 
razma}ı temıo eder. 

lımf HALDA port:ıtıf ya:ı;ı makımısı lsveı; çclığinden ,., 
ı•ına ılr ım.ıl cdılmış olup rvınızdc ,.e seyyahatlarınızd;ı 
1C11elerce razı arkadaş nız olacaktır 

JS\'EÇTE YAPJLMI:;. 
c: 

Pırmıklırtnııa Y 
........ ~ 

HAFiF SIKLET BiR F ACl f 
MAMULATI 

HP 4 

,__;;;; kanat takınız 

PORTATiF YAZI MAKINAS1 

TÜRKİYECE MÜMESSİL i 

ELİ BURLA ve Ortaklar1 
Goloto, İstanbul· - Telefon • ..C-4766. 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Cimento • 

~e Sukireci Fabrikaları Anonim 
~ Sirketinden 

1 
i1l'ıt':ı fabrlJı: mızaan 1953 cncsinden itıbaren ~ apıla

cak tesJımııt ın 5 ocAk 19S3 ab&ht ıp rış J.a~dına ba:s
lanacattır. Al:ıkalıların usulü dairesınde Agop~ an lJanın· 

...:.a:k:i ;Ş:ır=k=e:t:~;t:er=k=c=tl=n=e =m==ür:a:c:aa=t=la=n:;;ri;C2;;o=lu~n=u:r·:;;;::;;;;;;~ 

PARANIZI 
KORUYUNUZ 

V AZAR KASASI 
kullanmakla en omin bir surette önleyebilirsiniz. ANKER 
yazar kasoıı. gelirinizin en omin koruyucusudur. Böyle 
bir kasanın kıymetini kulla nanlardan sorunuz. 

Çey~ek a s;rlık bir tecrubeden sonradır kı VOLVO fabrikaları 
en mutekamil f ıpi l395 T Kamyon serlsinı meydana getirmiştir. . .. 
Bu kamyonlar bılhassa ağır hızmellerde kullanılmak uzere imal 

edılmı~ en mütemayız 6 vasıflara haız olan VDF fipı 150 Beygir,. 
kuvvelinde Dızel motoru ıle tectıız edılnılş1ır 

Şasinin sağlamlıgı. nıolonın yuksck randıman ve lak alı VOL VO 
395 T f ı pının ağır~ hızmellere nekadar uygun bır kamyon oldu· ... _ .. 
guna delıldır, 

T ürkıye • munhasır ılhat6tçısı 

MEHMET KAVA L A 
Galıta, Tahır Han · lstanbul l 

ıel . 40430 - 45939 Telgr LAMET • lslınbut - - -

. 'DAN SAŞMA ! 
~('\ ıliklC'riııi11•, 
ÇoC'llklannıza 

Kıyme tli Bir 
Yılbaş ı Hediyesi 

VATAN 
Memleket llôveleri 
numaraya kaıl ar neCis bir 

cilt halinde 

--------------------·----------------------------------~-------------~~- 31- 12-1952~~--

Sertleştirilmiş üstün vasıflı lsveç çelığınden 

ımal edi lmiş Volvo'nun yenı VDF tipi tam dizel 

motorunun bazı enaf ı : 

- Sılindir adedi (6) 

- Dakikada devri 
' (~200)--~--

- Tak atı her viteste 
(150) Fren Beygir 
kuvvelı 

- Viteller (5) ileri (1) geri 
l 

- Akaryakıt sarfiyatı asgari 

- • Çıff akaryakıt filtreli 

- Takviyeli çift vitesli EA TON dıf eransiyellı ... 
- Bol yedek parça, Muntazam servıs ve bakım 

ZENGiN iKRAMiYE 
LiSTESI ve KURA NUMARASI 

ÇORAP KARTONUNDADIR 

~de ağ~ı~ ~l~cr~~~~~~!~a~~.~l)~~~an:-l 1 U N A G A S T R 1 N Komprimelerini 1 
ill••• Ec1anelerden i•teyiniz. F'iııtı 1 Liradır. 

Taksim As. Şubesi Bşk. dan 
A . C'ağına giren 934 D. hı milkclldlerin ilk yoklnmalarına 

1 ocak 1933 tnrlhinde başlanıp 30 haziran 953 gıinli son \crı!e. 
ccktir. Şubemiz bölgesinde yerli veya ynbancı olarak kayıtlı 
bulunan miikelleflerin 4 adet fotograf \'C ikametgııh senetle
riyle birlikte şubeye müracaatları. 

İhfüat eratın 953 )ılı yoklamaları ' ocak 953 de başlanıp 
:ıo eki~ 9.13 gılnü bitecektir. izdiham ı önlemek \'atandaşların 
iş \'C güçlcrındcn fazla alıkoynıamıık iı,:iıı ihtiyat erat doğum
lularına göre aş:ığıda )azılı ta rihlerdc kendileri \cva yakın· 
!arı tarafından yoklamalarını ~ aptırmaları ilim olunur. 

l>oğumlıır Yoklamaların ba3l.ı yacagı tıırih Biti5 taı·ihl 

930-929 1 ocak 953 15 ocak 1913 
928-927 lG ocak .. 30 ocak 
926-341 l şubat 'I> 23 şubat • 
340-339 ı mart .. 30 m ıt ,. 
338-337 ~ nisan • 30 nisan 
336-333 l ma)ıs ıo 30 mavıs ,, 
334-333 1 haziran • ::ıo haz.ir:ın .. 
332-331 l temmuz• 30 temmuz l 

330-329 l ağustos • 30 agu to ,. 
328-327 1 eyliıl • 30 ej 1(1! ~ 

326-325 l ekim > 30 <'kım > 
(492i-2034:i) 

HALK BANKASINDAlf - -
ı - Bı:ınkımııza mu abaka ile mufettıs ad ~ l:ı ı ıılın c klır. 

2 - l\lüsabakııya girebilmek için; 
) Türk olmak, 

B) Memurlar ~ ooetmelığlnin lcsbil etl ı:ı gen 1 \ a· 
sırlara malik olma k 

C) Ya ı 30 d:ııı yuknn olmamak, 
D) Hukuk, lktı :ıt, Si~a al Bilgıler Fakulle i \ cya 

Yiık ek Ekonomi ve Ticaret Okulu 'e~ ah ut hllı 
Eğitim Bakanlığınca musaddak ~ abancı memleket· 
!erdeki muııdillerlnin birinden mezun bulunma)r, 

E) Her hangi hizmet tanhhiidü altında olmamak, 
F) Mahkemelerden verılcn ke in ilam ile hapi:ı ıle 

huklımlü olmamak, \eya kötü dunım ıle dıle du · 
memiş bulunmak, 

G) Yapılacak tahkikat netice inde sicıl 'c ccı~ e i ili· 
bari~]e me leğe alınma ına mani bır hali bulun· 
madığı anlaşılmak gerektir. 

3 - ~Iiisabaka neticesinde mü a\ i s:ırtlar karşısında sı .... 
nav programına dahil yabancı dillerinden bıı ındekı \ti· 

kuf derecesi üstün olan bunda mus:nat h:ılınde mü· 
tcaddıt yabancı dil bildiği anlaşılan talip tercih olu· 
nur. Bunda da miisaval hasıl olursa \C~a her iki i 
birden fazla lisan bilmczlcr:ıe istekliler mtıha ebe "l'll· 
bundan yeni bir deneme}e tAbl tutularak \e bu dene· 
mccle gösterilen mu\·affakiyet derccesı tercihe esas 
tutulur. 

4 - Yazılı müsabaka sınııvlan 16, 17 \'c 18 Ocak 1933 ta· 
l'ihlerinde saııt onda Ankarada Umum l\Jfidilrlfik bı· 
nasında, İstanbul Halk Sandığında \'C İzmır Halk 
B:ınkası ubeslnde yapılacak \'e kazananlar yol pa a. 
!arı verilmek suretiyle ı\nkara~a çağrılarak sozlu bır 
sınava tfıbi tutulacakln rdır. 

5 - :\liifettl adaylarına 3659 sayılı barem kanununa gö· 
re ala bileceği aylığın azami mık tarı 'erılir. 

6 - t feklilerin 10 Ocak 1953 tarihine kadar \nkarada 
Bankanırı Genel Müdiirlüğünc bir dilekçe Jle mUra· 
caat ederek imtihana nerede gireceklerini bıldirmeleri 
\ 'C: 

A) ll:ılk Bankasının memurluk bteyenleıc mahsus 
beyanname (bu beyanname imtihana gıreceklerl 
) erJerdeki teşkilatımızdan alınabiliı.) 

B) Bankanın gö!)tercceği tabibdcn alınmı s;glık ra· 
poru. 
C ı Tahsil diploması. 
0) i\"lı fus tezkeresi. 
E) Askerlik durumunu gcisterır belge. 
F') Hıisniiha l varakası, 
G) 6X9 r ı ·dında dört kar tonsuz fotoğraf te\'di et· 

mcleri gerektir. (Bu \esikalar İstanbuL \eya Izmır 
teşkilatımız vasıtası ile de te\'di edileblhr.) 

7 - Sınav programı ile sartl:ırı gösteren matbualar Anka· 
ra. htanbul ve İzmir Bankalarımızdan elde cdilcbl· 
lir. (20233) 
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1952'de istanbu 'u 
belli ba,lı mes les· 

B liyuk basın derdi bil~ uk· 
« tıir• derler. ı~tanbulun 
da kendi buyıiklıifü ile muka· 
)·ese edilebilecek dertleri var· 
C:ır. Bunlardan birçoğu uzun 
senelerin mirası olarak bugüne 
intikal etmiştir. Yarına lntıkal 
edeceklerınden de şüphe edılc· 
l!lez. 

İstanbul dağınık bir şehir. 
dır. Glinden güne de dağılmak 
istidadındadır. Bunun için be· 
Iediye hizmetleri aksamakta, 
bu aksaklık dertleri daha da 
bıiyiltüp geliştirmektedir. 

1952 yılı içinde basının üze
rinde dıkkatle ve ısrarla dur. 
duğu İstanbula ait 10 belli baş 
lı meseleyi ~oyle sıralıyabili· 
riz: 

1 - Kömfir me elesl: 
ıstanbulun kömür meselesi, Ö· 

tedenberl dUzenlenememiş. 
tlr Nakliyat zorluğunun ya. 
ratuğı sıkıntı, hemen her kış 
mevsiminde kendini hissettir· 
mektedir. Bilhassa bu kış, mev 
ıim!n hemen hemen bir kısmı. 
nı geçirdiğimiz halde, birçok 
vatandaşlar henüz kömür te· 
dar!k ed'ememişlerdir. 

2 - ıesken n ı:ecekondu 
meselesi: 

M esken da\·ası, yalnız · tstan· 
b:ılun değil, başlıca bil· 

yilk şehirlerin ana danların
dan biridir. 1952 yılı bu mese· 
lenin de, vatandaş huzurunu 
sağlıyacak ve onu mesken der· 
dinden ktırtaracak bir istika· 
mete dönmesini mümkün kıla· 
mamıştır. 

3 - Su me ele 1: 
İstanbul, milyonu aşan bir şe· 

hir olduktan conra, su sı· 

kıntısı kendini adamakıllı his
settirmiştir, Bılhassa Anadolu 
Jakası. Elmalı bendinin kuru
ması üzerine bu sıkıntıyı he· 
men hemen blitlin yaz hissel· 
miştir. Şehrin su derdi. bütün 
iyimserlıklere ve vaadlere rağ. 
men. kı~a zamanda düıene Sİ· 
receğe benzememektedir. 

4 - Se 'liisefer m t elesl: 
ıstanbulun seyrüsefer işi, son 

zamanbrda gerçekten zor 

safhaya gırmiştır. Mot6rlü va· 
sılaların gilndt'n güne çoğal
ması, yollarımmn da, bu vası
ta devir daimini karşılıyacak 
durumda olmaması seyrilsef •r 
ı::üçlüğunü yaratmaktadır. Se· 
hir Meclisinin son zamanlarda 
verdiği bir karara göre motör
süz. vasıtaların şehir içinde ses
rüseferlerl bazı tahdidata ttıbi 
tutulmuş, Tünel He Şişli, l\Iaç. 
ka ve Kurtuluş arasındaki 
tramvay seferleri kaldırılmış, 
buna rağmen zorluk giderile· 
memiştir. Belediyenin kararı, 
tcdricl surette tramvayları kal. 
dırmak ve münhasıran motör· 
lU vasıtaları seyrüsefer işinde 
kullanmaktır. Bu da bittabi ol
dukça uzun zaman hidlr. 
5 - Hayat pahalılığı meselesi: 
H ayat pahalılığı, maale ef 

1952 yılı içinde vatandaş 
yararına bir istikamet alama
mıştır. Bazı maddelerde hisse· 
dilen nlsbt ucuılama. gıda mad 
delerinde daima artan b!r yük· 
selme göstermesi kar~ı~ında, 
hayat pahalılığını giderememiş 
tir. Bunda iktısadt dfizenslzli
t!ın rolü olduğu kadar, beledi
ye kontrollarının kifayetsizliği 
de esaslı imillerdendir. 

6 - Süt me~elrsl: 
İstanbulun süt derdi, aşağı 

yukarı Tanz.imattanberi sli
rüp gelen müzmin bir me~ele· 
dlr. Zaman zaman bu l in hal-
11 yolunda raclikal tedbirlere 
baş vurulmuş, ke~in kararlar 
verilmiş. fakat bir netice elde 
edilememistir. İstanbul süt 
derdini halletmek için müteda· 
'il sermayell bir de\·let teşek
külünün vazıfelendlrll mesl ba
his mevzuu olmuş a da, şehrın 
süt işi Ula eski statüsünU mu
hafaza etmektedir. 

7 - ehir Tlyatrnrunun 
durumu: 

İstanbul Şehir Tiyatrosu, son 
yıllarda bir taktm geçimsiz

liklere ve ihtilAClara sahne ol
maktadır. Bir rejisör buhranı. 
bir nizamname düzenslzlifi 
şeklinde bellren lhtillflar, ti· 
vatro elemanları arasındaki le-

zatlarla hAd bir safha;> a gelmiş, 
'fe mUdur değiştirme suretıle 
de bu ıhlilafların halli mlim· 
klin olamamı<tır. Belediye bas· 
kanının resen işe mudııhalesi 
de mUsbet netice ağlıyama· 
mış \C durumun aklclerl sık 
sık basına aksetmiştir. 

8 - Hastane meselrsl: 

İstanbulun hastane derdi, şe-
hir nüfusunun gUnden gUne 

artması ve tedavıye muhtaç 
vatandaşların Anadoludan ka
fılelerle fstanbula gelmesi, has 
tane davasını halledememiştir. 
Yatak adedini arttırma ve yeni 
pavyonlar inş.ı etme suretlle 
devletçe yapılan yardımlar, ih 
liyarı karşılamaktan maalesef 
oldukça uzaktır. 

9 - Asayiş meselesi: 
E mniyet müdürünün iki gUn 

önce yaptığı açıklama, §eh 
rln ~caylş durumunda pek de 
ümit verici bir nrtice halinde 
görilnmemektedlr. Birçok aleta 
de suçlarda görUlen a~almanın 
aksine olarak, cinayetler gra· 
fı~i dilşündürlicü bir artış gös 
tcrmektedir. Bilhassa şehirde 
~arkıntılık, aleni tecavUz gibi 
Ammenin huzurunu bozan suç
ların artışı, vatandaşta, ister 
istemez haklı bir endişe uyan· 
dırmaktadır. 7.abıtanın ekipler 
halinde yaptığı arama "\e tara
malar Asayişsizliği oldukça ön
lemiştir. Bununla beraber, ce· 
za kanununun tadlllne dot::ru 
giden bir cereyan da behrmiş 
bulunmaktadır. 

10 - Karaborsa mesele 1: 
H arbin içinde beliren kara· 

bor~a. harp sonrasında da 
birçok ihtiyaç maddelerini, ın. 
hisarında tutmuştur. Son za. 
manlarda, faaliyet sahası ol
dukça daralan karaborsa, bil· 
ha~sa sinema ve maç biletleri 
me\'ZUunda. ucu cinayete ka
dar 'aran bır ihtirasla hüküm· 
fermadır. Polisin bu mevzuda
ki mücadelesi azçok faydalı ol
makla berabrr, bu derdi. 1952 
yılı içinde kökünden söküp at
mak mümkün olmamıştır. 

k 

--- V A T A N ---------------------------- ------- 31. 12. 1952 - - -

1 n 

·rt a 
12 OCAK 1952 -

Şehır .Meclısı üyelerinden İs· 
mail Atalay, bir içtimada, 

100 kılo süte 5 kılo salyangoz 
karıştırıldığını haber vrrmiş 
ve hadise günll'rce matbuatı 
meşgul etmişti. Bu münasebet
le lıtanbul Valisi Fahrrttin K" 
rim Gökay 12 orakta, gazete· 
cılere şu bryanatı verdi: 

ııSüte birşeyler karıştırılıyor 
nma, bunun salyangoz olabile
ceğini hiç zannr.tmhorum. Zı· 
ra İstanbulun günluk stil ıı;tih. 
liıki 120 ton olduğuna göre, 
her gun 6 ton salyangoza ihti
yaç var demektir. Salyangozun 
kabuklu olarak kilosu 4-5 li 
raya satılır \'e jenilir. 100 kı· 
lo sutUn değeri 40 liradır. Na
sıl olur da 40 lira değerinde 
ki bir metaın içine 20-25 li
ralık bir başka madde karı • 
tınlır 'e aynı fıyata satılabl
lır? GörUlüyor ki, salyangoz b:ı 
iş için biraz pahalı bir hay· 
vandır.D 

Gökay beyanatını fö~le niha 
yetlendirmiştl: 

«Bununla beraber, vatandaş 
ürkmesin. Salyangoz ~enılme
yen bir hayvan değildır:11 

DeHımı Sa. 10 Su. 4 de) 

Şehit Albay Pamir 

111 

Dünyada 
19 OCAK 1952 -
İngılterenln tanınmıs komutan 

!arından Fıe1d Mareşal Sır 
Claude Auchinlcck, 19 ocakta. 
şehrimizi halı taciri olarak zi. 
;ı; aret etmişti. 

~ 

2'\ OC,\ K 1952 -

Calıfomia'da bir kız, <evgiJi. 
si ile, umumi bir telefon 

kullihesinde 7,5 saat goruşmiiş, 
konu masını bitirdıkten sonra 
kulübrnin önünde bekleyen ka
labalığa: 

•·Ne yapayım, onu ı;ok sevi· 
~orum!ı dem~ti. 

4 ŞURAT 1952 -

« Riiyaııı » 

tsveçto gtireş mUsabakaları ya 
pan milli güreşçilerimizden 

ikisi bir dlıkkAndan iki saat 
çalmı~lar ve :ıakalanmı~lardı. 

* lfi TEl\IMl'Z 1952 -

1952 .) ılının rn çok allıka u andı ran hiiıtiselr.rlnc!en biıi 
aRtİ.):tm »kntra~ının Allantlği aşarak t tanhııla vatt§t oldu. Kot. 
ranın kaptanlığını Hıı~im Marıtln 3 aptı. İkinrl ka" tan olarak 
:\ihat Br.krllk, gazetr.ci olıırak Vl dat Ahut Hl Tunç Yalman ve fil 
m nperatorü olarak da Faruk KPnç S"~ahat., ı ~tirak Pttiler. 
Kotranın milrr.ttebatı 9 klşiıten ı barrtti. iki büyuk fırtına atlattık 
t.ın sonra kotradakller sağ ı;ali m i~tanbula urılılar \'e törenle Chlcago da, 4 yaşında Linda 

isımli bir küçük kııınç tı. 
linois üniversitesi kliniğınde 
(progeria) denilen ihtiyarlık -
hastalığından yattığı haber ve· 
rilmişti. Çocuğun saçları dökUI 
müş ve vücudu adamakıllı u· 
falmı~tı. 

(Deumı Sa. 10 Sü. 3 de) 

Oramiral üıırn 

karşılandılar • 

1952 de cinayetler 

ini kovaladı hiribi 
1952 3·1lı zarfında mPmleke· 

tlmizde maal~er birçok rcri 
cinayetler işlendi. Bunlann İ· 
çinde umumi efkin t n fazlı 
me gut eden lt1 cina) et \•ak'· 
asını aııağıda sıralanmı§ bu
lacaksınız: 

* Sarıyerde !\laden ~lahalle
sinde çalılıklar arasında bır 
çocuk cesedi bulunmııstıı, Viı · 
cudunun muhtelif yer!Pri hun
harca parçalanmış olan bu l'.l 
yaşındaki çocuk cesedinin Ha· 
tice Karııgölgr~ e alt olduğu ya· 
pılan tahkikattan anlaşılmıştı 
Önce annesi \'e ablasından 5iip· 
hclrnilmis, sonradan elde edi· 
len delillerle birlikte, ablası Ze 

az lar 
tabi t 

ıi,. disele i 
nııgün sona erf!n )il ııırfıu· 

da mem lekrUe can kal hına 
sebep olan tabi t hadisr.Jeri· 
nin , e belli bıışlı :kazaların 
ıo·u ş11nlar oldu: 

* Yeşılırmak nehri tacarak 
Çarşamba kazası civarında bil· 
~uk tahrıbat yapmıştı. Bu a
rada 2!50 ev ve 1!50 diıkkan su
lar altında kalmı~. onbes hın 
tavuk telef olmuştu. Amasya 
şrhrinin, d iğer şehırlerlf' tr.lc· 
fon irtibatı giınlerce kesilmis· 
ti. 

Yine Boğaılçlnde hususi 
bir otomobıl denıze uçmuştu. 
Doktor Operatör Rıza Umerin 
idare ettiğı otomobılın içınde 
iki kadın öğretmen ıle bir fab. 
rika mUdürU bulunu)ordu. BU· 
yük bır tesadıif eseri olarak uç 
kişınin hayatı kurtulmuş, fak:ıt 
Saime Tümay ısmindrkı ot· 
retmen vefat etmişti. 

* Eskişehirde Kalkanlı ha· 
va nıe)danında feci hır uçak 
kazası olmuş on kişi olmü~tıi. 
Teğmen Doğan GUrrev'ın ıda
resındeki bu uı;ak mecburi ı. 
niş yaparken bir kam)ona ç~ry> 
mış \e içındrki on kışlnın olu· 
mUne sebebiyet \'ermi~tı. 

* tzmircle, Tep~köyle, Pazar
cı arasında bir otoray kazası 
olmuştu. Tıredrn kalkan 1324 
sayılı otoray Torbalı ı tikame. 
tıncle seyrederken ak ı ıstik<i· 
metten gr.len dığrr otoray ıle 
çarpışmış ve netıcede 6 ki ı 
ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı 
Bu biıyiık kaza)a makas me· 
murunun yanlış )Ol vermesi se· 
bcp olmuştu. 

* Sara) burnu açıklarında şe
hir hatlarının Yalova vapuru 
Kadıköye dolmuş yapan bır mo 
tcire çarpmış ve motör bata. 
rak 80 yolcusu denize dbklil· 
mil tti. 1\Iotörün ıçınden çıka· 
mayan ıki kışi ölmUş, diğer 
yolcular kurtarılmı5tı. 952 yılının en (' 

ceken evlenmeler· 
...> .1952 içinde aramızdan ayr ı ian kıye Karagölge Katil SUÇU llP 

Ağır Ceza blahkemesıne sev. J952'nin en r"ti dna3 etine kur· 
kedil mi~tl. ban giden .Se\ im Ba Rl 

* Eski tayyarccilerimizden 
Vec hı Hurkuşa ait uçak An· 
karada ilk uçuşunu yaparken 
hır elf:ktrık direğine çarparak 
parçalanmıştı. 4 motörlU olan 
uçakta pılottan başka iki kisi 

H er yıl olduğu gibi, 1952 yılı 
içinde de bAzı evlenmeler, 

çeşitli sebrpler yüzünden birer 
?ı!e.!•e s::jıldı· umuml efktırı 
~u 'eya bu yUıden günlerce 
meşgul etti . 

1 on meşhur sahsıvet 
1 

Gazete kolleksiyonlarını ka· 
rıştırınca, bu yıl uehrimizde en 
çok alaka uyandıran 9 izdiva· 
cın şunlar olduğu kanatine var 
dık: 
İNÖJ'ıiÜ - ÖGELMAN 

C. H. P. Genel Baskanının oğ 
l u Ömer İnönü'nıin Bayan En· 
gın Ögelman ıle evlenmesi u
muml efkArı gilnlercc meşgul 
etti. Taksim Gazinosunda )'apı 
lan duttun pek parlak oldu. 
AGAO(;LU - TUSENBACHER 
Tanınmış kadın avukatımız 

Sureyya Ağaoğlu'nun bir Al· 
man avukatı ile evlenmesi 1952 
nın basında en çok bahsi ge· 
çen izdıvaçla.rından biri oldu 
ZOBU - ZAMAN 

SanatkAr Va fı Rıza Zobunmı 
50 yıllık bekArlıktan sonra Ba· 
yan Rukiye Zaman'la birleşme· 
si, bu sene içinde sanat Alem 
nin en çok bahsi edıle.n izdi\ -
cını teşkıl etti. Engin Ogelmn nın dii ıinünde yeni C\ liler i smet 
Yıne bu yıl zarfında tiyatro 

lleminın bfızı dığer meşhur si· 
maları da e\lendiler. Bu gibi 
Uç en mühim izdivaç ~unlar 
o1du: 

İnönü ile birlikte 

AKKAYA - GÜRCA!IJ 
Küçük Sahnenin ~ ıldızlann. 

dan Nevin Akkaya, İstanbul 
Radyosunun «kadife sesli• spi· 
keri Tarık Gürcan ile evlendi. 
BAŞARAX - BORAS 
Başaran hemşırelerln küçüğü 

Uğur ile sinema, tiyatro ve rad 
yo Aleminin tanınmış şahsıyetle 
rınden genç Orhan Boran, ha 
yatlarını birleştirdiler. 

.ARIBt:mm - G "VENC 
Bir yıldır nişanlı bulunan 

~air, sinema rejisörü aktörü ve 
senaristi Orhan Anburnu ile Şe 
hlr Tı~atrosunun genç yıldı• 

BekArlığa nda eden 
\'asli Rıza Zobıı 

Bu yıl içinde yen idtn e\ lenen Ali İpar, :r:e\Cesi \'irginla Bruce 
İpar ve u\-ey ınzı Susan Gllbert ile birlikte seyahat e çıkarken 

!arından Nedret Güvenç bu yıl 
içinde evlendiler. 

iPAR - l r An 

Yedeksubaylık uzifesinl yap 
mak için Amerikalı olan zev
cesinden a~Tılan Ali İpar ile 
meşhur ~inema yıldızı Virginia 
Bruce İpar, gürültUsUz, patır· 
dısııı: yeniden evlendiler ve 
birlikte seyahate çıktılar. 
TERZIOGI ,U - TATARİ 

Ayfer Taytari adlı güzel bir 

genç kızla, çok zengin bir genç 

olan Uğur Terzloğlu'nun izdi
l'acından ve Kervansaray'da ya 
pılan tantanalı düğünden gün· 

!erce bahsedildi. 

SEN'AR - ELÇf 
Me~bur 5arkıcı MUzeyyen Se 

nar, SuQdl Arabistan elçisi ile 
evlendi. 

SOSYETE .A.r.E!\lf 
İstanbul sosyetesinde en faz 

la alAka uran:Iıran izdivaçla
rın bAzılan da §Unlar oldu: 

Eski Tıcaret Odası Başkanı 
Muhlis Erdcner'in oğlu Faruk 
Erdener ile Ord. Prof. H~mit 
Nafiz Pamir'in kızı Leyltı Pa. 
mir'in izdivacı. 

Merkez Bankası Umum :r.ıu 
dilrü'nün kızı Nevhiz Gövher 
ile eski Malatya .Milletvekili Er 
doğan Zapçı'nın evlenmesi. 

Edirne Valisi Emin Akıncı 
~e genç tüccar İsmail Hakkı 
Kazdal'ın izdivacları. 

* Yukarıda saydığımız çiftle. 
re ve 1952 yılının bfitün ye:ıi 
evlılerine sonsuz saadetler di
leriz. 

12 Şubat 1952 -
G alatasaray Lisesi eski mil· 

dilrü Behçet Güçer vefat 
etti. Okul idaresinin ihtiram 
vakfe i için cenazeyi Galatasa· 
ray Lisesinin hahçesinc sokma
makta ısrar etmesi, bir Mdi· 
seyc sebebiyet verdiyse de, ka· 
}abalık zorla bahceye girdi ve 
merasim tamamlandı. 

6 mart 1952 -

R auf Ahmet Hotinli, 6 mart 
per~embe sabahı kalpten 

vefat etti ,l\tt'rhum, tıbbiyeden 
mezun olduktan sonra, matbu
at umum müdürlUğünde bu· 
lunmuş, oradan Paris se!aretı 
mlistl'şarlığına geçmiş ,.e ilk 
Cihan Harbine girmememiz i· 
çln mühim gayretll'r sar!ctmis
ti. fstıkUI Mt.:cadelrsi esnasın· 
da bu harekete katılan \'e cıfs. 
tiklfıh iı;imli bir de gazete tı· 
karan Hotinli, o sualarda se
çilen mecliste fstanhul mebu· 
su olarak bulunmuştu. 

12 mart 19:'12 -

Ö mer Rıza Doğrul, 12 mart 
çarşamba gPcrsl, CPrrahpa 

şa Hastahanesinde. akciğer kan 
serindrn vrfat etti. Ömer Rıza 
Doğrul, Mısırda, El Ezherden 
mezun olduktan sonra, gazete· 
cilfğe baslamış, sıraslylc Ka
hirede aEsslyase. gazetesinde, 
İstanbulda Tacvlrl Efkfi.rda. ,.e 
teesslislınden itibaren • Cum· 
huriyetıı s:aıı:etesinde edebi ve 
siyasi muharrir olarak yazılar 
;>·azmıştır. Merhumun birçok 
dint eserleri. Arapea ve İngiliz 
ceden birçok tl'rcümelerl var· 
dır. Son olarak, 1950 seçim· 
lerlnde, Konya Milletvekiliğlne 
seçllmistı. 

15 mayıs 195~ -

f ımlr Valisi, Orgeneral tuzaf· 
fer Tuğsavul, 15 mayıs per

şemh.r. ak(lamı saat 21 05 de Ka 
difekale gazinosunda verllen bir 
ziyafette, ant bir kalp kriıl 
neticesi vefat etti. 

.'i h~ıfran 1952 -

K ore Alay Komutanımız Al· 
bay Nuri Pamir, 5 haıiran. 

Kore cephesini trltiş edPrkı-n, 
m6ruz kaldıı!ı bir düşman top. 
çu atesi nrt!ce inrle, hasından 
vurularak şehit oldu Sehit Al 
bay Nuri Pamir. gerPk şahsı. 

vetl VP. ~erek<:e me~le~lne O· 

lan baı!lılı~ı ile çok tanınmış 
ve scvllml5 nadir bir Türk ço 
cuğu idi. 

16 m:ıyts 1952 

H alk Partisi rskl Genel Sek. 
releri Mem('luh Şevket E· 

Zahir F. Törümküney 
perşembe günU, bir otomobille 
sendal, 16 mayıs cuma gecesi. 
ani olarak vefat etti. :\terh11m 
Cumhuriyet de\Ti Türk edebi· 
yatının en değerli hikAyecile
rindPndl. 
13 temmuz 1952 -

Basın Yayın ve Turizm Genel 
MüdilrlUğU İstanbul Tem · 

&ilcisi Zahir Ferit Törlimktiney 
44 yasında oldu~u haldt, ani 
olarak 13 • 14 temmuz pazar ge 
c·e~i vefat etti . Zahir F. Tö
rUmküney Macaristanda 5 se
ne zıraat tahı;il etmiş. ılraat 
Rankacıncla vP Basın Yayın Ge 
nel Müdürlüğünde muhtelif va 
zirelerde bulunmuştu. 1!l50-5t 
yılları arasında İstanbul Rad· 
~o u l\tildürlüğUnU de deruhte 
etmisti. 

22 temmuz 1952 -

E ski Deniıı: Kuwetleri Komu· 
tanı EmPkli Oramiral Meh 

met Ali Ülgen, 22 temmuzda, 
lir kalp kriz! neticesi \•r.fa~ 
etU, 

15 ağustos 1952 -

o evlet Konservatuarı onret-
menlerindcn ve Tiirk Ope

rasının kurucularından Nurul. 
lah Şevket Taşkıran, 15 ağus
tos cuma gecesi bir beyin kn· 
·ıaması neticesinde vefat etti. 

2 kasım 1952 -

E mekli Korgenr.rallCTden E· 
sat Bülknt CF..sat Paşa) 2 

kasım pazar gUnU, 90 yaşında 
vPfat etti 

Esat Paşa, 1890 senesinde 
kurmay olarak Harbiyeden çık 
mıs, 4 sene Almanyada tahsl
lıne devam etmiş, 1897 Yunan 
Harbinde, Yanya kolordu er· 
kAnıharhiye~inde bulunmuştu 
1920 de, Salih Pasa kabinesin
de Bahriye NAzırlı~ı yapmıştı. 
Matematik ve Geometriye alt 
4 eseri basılmıştır. 

* Kuzguncukta babaanne •• 
nin yanında oturan 17 yasında ise kenrlısine thAnet ettiğınl an 
Teoman isminde bir genç, nı lo'#yordu Yapılan duru~ması 

klıh ız olarak beraber yaşadıtı ~onunda Şerif 14 ~ ıl hapse mal\ 
16 yaşındaki Muveddet'i öldür. kiım olnrn§tu 
müştu. Teoman \"erdığı ifade * Sarıyerde MAden me\klln 
de, tabanca~ı ile oynarken ka· de ıkınd bır cinayet işlcnmış. 
:r:aen tetiğin düştüğünü \'e eı · Sevim Başay isminde gene; ve 
kan kursunun Müveddet'e isa- $ııızel bir kız. tecavüz olunduk 
brt ettiğini sôylemi~ti. Katıl tan sonra boğularak öldUrülmti., 
gencin duruşmasına de\·am e- tu. Efkflrı umumiyenin alAka 
dllmektedir. ıle takip ettı~ı bu cına~ etın fa * Geniş kolları bulundıı:u ili olarak hirçnk kimseler hak 
tesbit edilen gizli bir .Türkıl c kında tahkıkııt y2pılmış ve nı 
ı<omUnist Partisi• zabıta tara(ırı hayet Sabrı Çehre ismındekı 
dan ele geçirilmişti. Sevım 'J':ırı bir dondurmacı eldeki me\cut 
isminde bir doktorun üzerinde delillerle mahkemrye \•erılmiş. 
l•ulunan mektuplar &ayesiııde ti. Drlıller kifa,·etsi• olrlıı~un-
ortaya çıkan hu şebekenin reen dan Sabri sr.rbl'st bırakılmıştı 
suplarından bir oğretmen ylı:- Henlız. bulunama\·an Sarı) er r.i. 
başı, tüccar Ye dij!er muht!!lıf nayetinin faili 1953 seni' ınde ı 
meslekteki ~anıklar askeri htl· bakalım rle v.eeirılerek mi? 
klm tarafından tPvkif edilmı~· * Sultanahmet Cezaevınde 
Ierdi. Ru hfıdi~enin tahkikatı- mahkiımlar arasıncla kanlı bir 
na devam edilmektedir. arbede olmuş, hAdısel e mü da· * Beyoğlunrla bir terzinin ya halP F'den jandarma \'P gardi-
nında çalışan Evangelsa is· yanlar; koğuşlara ~lremrmışler 
minde 16 yaşında bir kııa, Av- di. Mahktlmlar ellerine geçen 
rupa Pasajında kahveci c;ırnk· tah;ın('a, sopa ve bıeaklarla kar 
lığı yapan İranlı Ali Keffaş A- şı ko} usorlar, ~anhrına kim 
~ık olmuştu. Birçok defalar kı. seyi )aklaştırmıyorlardı. Ara· 

zr. evlenme tcklıC eden Ali, kız ~;~~:daan ~ar~it:n~ı~:~dP:Uc :ıs: ı 
dan rc<ı cevabı alınca, hıçağını rarla i~tnnbul Vali si Ord. Prof. • 
çekmiş \'e sokak ortasında E- llr. Fahrettin Kerim Gokay, hl 
'iangel)ayı delik deşik etmişti. pıshanl'ye gelıii ''"' mahkiınıla-
HAdlseyi ~ akinrn gören yüzler 

rın arasına tPk tııışına J!İrerek; 
ce kişi .Ali Keffaşı linç Ptmek onları teskin etti. Bövlrlikle 

ulaha bulunuyordu. BU)Uk bir 
tesadıı c rı olarak hiç knn: 
cnın b ırnu bile kanamadan 

bu uçak kazası atlatılmıstı. 

* Rumellhlsarında sabah sa
at 6.30 da bır taksi denize uç· 
m•ıştu. İlk gün taksinin içinde 
kımlr.rin bulunduğu bllınmiyor 
du. Fakat dalgıç kıtnsı tara· 
fından taksi çıı<ıırıldı(:ıı zaman 
ıçındekılerın F.şdo(:ıan Anacan, 
Haydar Çıftçi. l\lusta(a Diğln 
ve Leon Ke,·ork olduğu tesbit 
edılmişti. Bu kazadan sonra Ru 
melıhisar sahıline seyrüsefer 
thaba. tarı konuldu. 

* S"nenin en büyük kazası 
Ulukışla, Adana yolunda olmus 
tu. Saat 9 30 da Ulukışlııdan 
hareket eden 468 numaralı ka. 
tar raydan çıkmış ve uçurum· 
dan aşağıya yuvarlanmıştır. 

Frenleri sağlam olmaması yU· 
zi.inden \ ukubulan bu facia ne. 
ticrslnde 32 kişi ölmüs. 17 kisi 
ağır surette yardlanmıştı. * İstaııbulda Aksarayda üç 
tramvay, frPnlerin bozulması 
yilzlinden birbirinP girmiş ve 
!iO yolcu yaralanmıştı. Bu çar
pışma esna ında bir bisıklet, 
hir kamyon \'"- bir de otomobil 
parçalanmış, bü) uk bir te~adıif 
eseri; hıç kimse olmemi~ti. 

JstPmis, katil halkın elinden f:ÜÇ arhede yatıştı ve mııhkiımlar 
llıklP alınmıEtı. Billıharp ~rıı· sılAhlarını teslim etmişlı>rdi ... * Profesör Ekrem Şerif E· 
lan duruşmasında Ali Kcffas * Teknık Onh·ersite Prof P· geli'nln oı!lu Yaman Egeli Boğa 
l6 sene hapse mahkum oldu. Eiirll'rinıiPn Muhittin Etingü' ziçlnden arkaıiaşları ile birlik· * Ercnköy Kız I.ised öğret nün Teksim Hava Palas apart. te dönerken kullandığı husust 
menlerinden felıha Tanla, asa manınılııki clııirecıııe j!lden Rı otomobil denize uçmuştu. 0-
bt bir kriz grçirı>rr.k, evllıllıl\ı fat lşnıinrlP frengıli bir <e\•yar tomohilin içinde olan Uç arka-
9 yaşındaki Fatmayı elma soy. çiçekçi, ic;rriyP bomha atarak dası kurtulmuş, Yaman Egeli 
duğu bıçakla öldıirmüstfi. Me· kaçmak i~tl'mlş. fakat infılı\kın ile HaHık Kanat ölmiişlerdi. Tıb 
liha Tanlanın, ı>vlAUı~ını baş· ani olmıı~ı netice~inrle prof"· biyenln son sınıfında oktıyan 
ka sebr.plı:rle öldfirdU~U de 011• sörle birliktP ölmıi~tü. Rıı f P· Yaman Egeli muhitinde kendi· 
eclerl iddia edılmis\e de bilfı· ri rinaH!te, Profesörfin eski sini çok se\•dirmıs, calışkan \'C 

h?re tahkikatın •eyrl, ö11retme- hlzm,.tçi~inr Rıfatın Asık nlma- dürlist bir gpnc;ti. ÖIUmU bil· 
nın hastalıt!ını meydana çıkar- sı ı:ehPn tPşkil Ptmi~ti. vük t,.e~dlr unındırmıştır. 
m 

1 şt ı · Za va 111 F'a t ma n ı n ö 1ii ı-İİİiiiiiiniıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü. 
mUnden sonra vicdan Az.ıhı ıiu · #' ' 
yarak krizleri artan ır.liha N t z· f S . y· 1 T A O 
Tanlanın Rakırköy CE'7 ai l'hlive ep un ıraa anayı ve ıcare , ı ~ 
ti haiz olmadıı!ı anlaşılarak, Ba 
kırköy Akıl Hastahanesine ya 
tırılmı•tı . * Bakırköv Bez Fabrika•ıı 
Yüksek l\lühenrlıslnindr.n İh 
an Avdın , aynı fabrikada çalı 
şan arkadaşı Yüksek Tühendi, 
Fethi Ader'I tabanca kıırsunıı 
ile vurarak öld lrmüşhi. Clnavf' 
te sebep mr ll'Ki kı;kımclıktı 
Prkadasını öldürdükten sonra 
Piiman olan Ihsan A\dın. ha 
pishanrrle ikf'n 70 kilodan 31 
kİIO\'a diismlış ve mütraddit dl' 
fa Adli Tıbha gönderilmişti. İh 
§an Avdının dtıru$masına Ağır 
Ceza Jahkrmesinde devam e. 
dilmektedir. * Yenlpostahanedeki AdliyP 
bina~ı önünde, hir cinayet nl · 
muş Serif ismindl' h!r . ~ene 
karıı:ı Fııtmavı bıcaklavarak öl 
dllrmüstlı . Terzilık yapan Şe 

Yönetim Kurulu Haşkanhğından 
Ortaklı~ımız st'fmRyesinl 500 OOQ- liracl·m 1.000.000.-

,. lira) a iblUı maksarliyle tez\'ld olunan 500 000.- liranın ta· 
mamı tf'diye edilmiş oldufıından bu kısım için tab ettirilen 
(C) serisi hisse sew"lerl Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
tasdık edilmiştir 

lıtıı\·akkat makbuz sahibi his~edarlarımızın Şirket vez
nesine miirncaat Pcll'rek muvakkat makbuzlarını hisse se· 
nptJrrh le dPl!istirmeleri lııT.umu ilan olunur. -

Ecza ve Tıbbi Malzeme lmalôt 
ve lthalôtçılanna : 

Ankarada şube açmak veya is hacimlerini 
mek l::eyenlerle tesriki mesaı edilir. 

lüraı:'aat: rn<ta Ktıt•ısu 106:? - ANKARA. 

genlslet. 

rlf, karısını çok iıevdiğini, onun •ı•ı • .. BIB•ll!!lll:ırl!l!!l!!l!!!!!•l!!ll!ll!••••-•••ıl 
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\ .. l!l5Z A Hupa Gii1rli 

Ge~sı;ı.i n \Şı\U 
19."i'.? Diin)a C.iiıf'llik fiisabaı.:ı ,ııııl:ı ınf'mlrkrtinıiıi tf'msil tıll'tı 

Gl~l.ESG lİI. )',\ \'l'llltOla.u 
195'.? Uiin,·:ı C:iiıtJİ 
,\inli Kt' SSEI..\ 

11952DEGUZEllfKMüliiAlfATAiül 
19:52 ~·ılının haşlıc:ı hu~u ,l •'f'lll'l'inden birini df' r. ii7f'llik 

Mu ahakal:ırı tt'şkil rtıl. nu yıl lçinıle ilk ılef:ı olarak 
\.merikada, I>unyıı çapında bir ıııii :ıb:ık:ı tcrtiplrn<li. otuz 
kıı ıır mılletin i,tir5kiyl<' v:•:ııl:ın bu ıııiis:ıh:ıı::ıy:ı k:ıtıl:ıı·:ık 
Turk glizelini ga:r.etcıııiı s~r.ıeyi k:ılıııl rlti. \fiis:ıh:ık:ı hii· 
vük hir tltıılikle i<l:ıre eılildi. \'nli vr l:ı•lf'ılı yr Hrf,iniıı 
Sayın refilrnsının h:ışk:ınlı'\ ıııd:ıki •Şrrer Komitrsi• ıır A· 
merikaıı B:ıskon olo unun "rn·r i: lı:ıyırSf'\'ı'r tr <•\;kiillı•r· 
de faalıyrl gii tf'rf'n tmıınnı ı profrsiir \f' ıloklorl:ınııı111n 
hanımları ve sf'lırin digrr i lf'ri gı-leıılt>ri ıl:ıhil h11l11n11yor 
du Ru knnıitr hrr 1 min ilı<'rinılP. tr\rr trkt'r ıltıı :ırıık 40 
kiŞılık bır juri h<'yeli Sl'Çtı. Ve lıil!iharr kal:ıh:ılık hir 

eyirci klıtle~i huzurund:ı Y~•Ptl:ın mii :ıb:ık:ıyı, D:ıhiliye N:ı 
ıırı Memduh P:ı5:ının torur.u Vf! ml'mlı•ketin tanınmış 

sportmenlcrinden Unvan Ta) furo)!lu'nun km Grlrngiil 
Ta~ furo~lu kaz.andı. llcniiz l9 yaşında bulunan Gl'lengiil, 
Mıllı-tlerarnsı miis:ıbakacla dcrl'ce alamadı, l:ık:ıt memle
kl'timizi Amerik:ıd:ı nıiikem ın<'len t<'ııtsil elli. Amerikan 
gazeteluınde Turk kadınlan h:ıkkınd:ı sit:ıyi ,klir yazıların 
nt'ITt'dilmrsine \I' ıle oldu. Biitiin buıılar:ı r:ıığııtl'ıı, nwnıle
ketteki irlit'a yayınl:ırı; gerr k miisahakııya, gerrk genç 
Kralıçe'nııı ş:ılı ııı:ı n 11ır lıakarrtll'nlıı bıılıınııı:ıktaıı ('t•kln. 
mediler. Anırrıkıı'ıl:ı y:ıpılaıı bu nıiis:ıh.ık:ı, Alo kof l'mtl· 

.t95Z l ılınıhı ('uınhtırha kanı ('tlil Ra:vu \'t n:ı~b:ı'lı:ın .\ılnan 
Hrııd~rt~'in ı .o nıJı·ı \ 'C Yım:ın i~t:ııı'a :l •ııtıldan se)·:ılı:ıtlrr, 
Tiirkiyrnin ctış ıniinaselıttltrln de ~·eni grli~mt'lrr c;:ı~l:ıılı. 

ı 952 yılıııııı ·oıı 

müsbet lıttdisesi 
1952 yılında iyi i ler de olm:ı· 

dı de~ıl. Esa en in~:ın var· 
h'ının dev:ınıı ve meılrniyetin 
ielışnıesi, blil iin ııı:ısu ınhı k ve 
te\azuile i.)ılığiıı kıitiiliil!": lı:ı· 
rıını a\lışa; hukıılmıı 111lnır \'(' 
haks11Jığa ıı:ılııhe ç:ılııı:ısınıla 
ıramRk ,ııcrrklir. 

19~2 içinde gCize ç:ırıl:ın nıtis· 
bet olaylardan onıı ı:ıınlarrlır: 

1 - RA\'ARI\: nı::m:cl: 
· 8 ocakta Cumhıırb:ışkıını 

Ceut Baynr lnkıllpların lrhln· 
de bir demeç vrrerek lrlir:ın 
karsı dikildi. nay:ır •• fnkılfip· 
lanmız tehlıkedc midir? Bunu 
hıtınma bile getirmiyorum 
IHi~ it. bir şry tasavvur ede· 
mem• dedi. 

% - ATl,A1\'TIK PAKTI: 
lA şubatta Büyük llllet Mec 

füJ, Atıantık Paktına girisi· 
Mlı:i kabul etti. Raşb:ıkan Ati· 
nan ~fendcres, nışişleri B:ık:ı· 
ftl Fııat Köpıiilil hiikiıınrt a· 
dına: Faik Ahmet R:ınıtçıı C. 
H. P. adına konıış:ır:ık p:ıkl:ı 
ıirislmlt.i övdiilrr. Oy:ı 405 
millP.tYekil i katıldı \'e ltlıte 
oy \'erdi. Cezmi Tiiı k çekimsrr 
kaldı. 

3 - t~T.J\M nr.ıuOJ\:Rı\T p,\R· 
TiSi~IN K \P.\'1'11.ISI 

hllm Demokrat Parti i, ir· 
tical faali)etlerinden dolayı 
hükOmct tarafınd:ın k:ıp:ıtıldı. 
Sonradan f:ılııly:ı suik:ı~ıli s:ı· 
nıklarının bu p:ıı tı ilr ili iği ol· 
dutıı te~bit rdilıll. 

4 - \'l:trn" 11. ı ( ' I: 
12 martt:ı veremi ıyl rderek 

lllcın bulıındıı ğıın:ı rl:ılr h:ılırr 
!er ~eldi. Verrnıılt'n yılıl:ı 
40.000 vnıanıl:ısı k:ıylırılf'n Tiir 
ki)'t.de bu h:ılırr seviıı('lc k:ır 
sılıındı . 111 hast:ıya ) rlecek ka· 
dRr illiç ıırtırılrli. Sn"lık fl:ıkıı 
nı \'e bazı hekimler ıı:ıçl:ın ıı;. 
tiyatlı bır dıllc hah~rltiler. 
5- nr:Vıtİ'1 OCAKJ.ı\ltl : 

rasyonu ilt' \filli Tiirk Talebe 
flirligi nıiislt'rek hareket f'ıll'· 
l:'eklt>rlnı• cl:ıir bir bey:ınnamr 
y:ıyınl:ıılıl:ır. Ru bey:ınn:ımeılf'! 
üylp den!yorJıı: 

• nıınd:ın hiivlf' ln:ınçl:ırımı· 
11n nıiiıl.ıC:ı:ısınd:ı d:ıim:ı hir ,.e 
lwralırr olm:ının nnırP.tinl 
"iirın ii c vı> l::ı l'I knrıı rıın ızı 
,·rrmi~ h11lıın11yonı1.• 

7 - n \SI:\'n.\ Cı\1.IS :\NJ.AR 
IL\KKINO,\ K 'l'<l'S 

Ifasm mesleı,:indr ç:ılış:ınl:ır
l:ı ç:ılı~ıır:ınl:ırın ııılin:ısı>hellf'· 
rini dii1rnliyen kanıııı yiiriirlii 
(le girdi. 

R - Ktlı:rlinO TES\'lK: 
Y:ıpı Ve KrPdi R:ınk:ısı, ri. 

kir Yf' s:ın:ıt m:ıh ııllerinln ff'· 
lişmpsi i<:in 102."ıOO lir:ı :ıvınlı· 
~ını :ıçıkl:ıılı. • 

!I - n .\SHAK \NIN n ,\SIS 
TOPl . .\~'TISJ 

Il:ışh:ık:ın Aıln:ın '\lrnıl<'res 
\ıık:ır:ı<l :ı biiyiik bir h:ısın toıı 
l:ııılısı y:ıp:ır:ık, ınııh:ılif, nıu\':ı· 
fık \'t' lar:ıfsız 0.11etı•lı•rin ııwıı 
suplaı·lle ılostç:ı giiriislii. IJij. 
kiıııwtle h;ısıııııı nıiiıı:ı~Phetlt'· 
ri d:ıh:ı :ıııl:ıyıı;lı s:ıfh:ıyn gi ı'· 
di. Tl:ı~lı:ık:ın, ÇI' İlli ılrılikO· 
dul:ır:ı nıl'\711 nlnn rrsnıi ilan
l:ırın tf'ni ~ekliııin hunclnn hliv 
le d:ıh:ı adil bir slstrnıe hıığl~· 
ıı:ır:ıl!ını Sİİ\'ledi. 

10 - R \SR \K.\NI!\' lnılK 
('. ır. r . ırn:\"r.Rı:sbmı:Kt 

KONUs)f ,\SI 
füı~bııkan Mrnılı>rP.s Halk 

1 
lerlne y:ırı\:ıkçılılt pden mürteci zümre tarafından, Amcri· 
k:ı'lılnra kar~ı yeni bir hikum \'esilesi olarak kullanıldı. 
.\liisaha\;anın ve Kraliçenin rtrafındı nAhoş bir hava yara
tılmaya çnlışıldı. 

California'd:ı Finl:ındiy:ılı Armi Kuns<'la Dünya Güzel· 
lik Kr:ıliçrsi seçildi vr cliinya basınını giinlerre kendinden 
b:ıhsrtlirıli. Üı;iintiiliiııii lrn~an~n Yun:ın Giizeli Dalsy Mav
r:ıkl de, bilh:ıss:ı krnıli mr.m lckctinde \'e Türkiye'de büyük 
.ılak:ı topl:ıdı. 

19:i2'nin Avrupa C.ii11'111 k Mlis:ıhakasında, Tiirkiycyi, 951 
senesinin Kr:ıliçrsi Glinsrli Başar trnısll etti ve Roma'da 
A\Tupa Giiıeli payrsini ku.andı, Giin~eli Başar, ken<lisine 
yııpılan film tekliflerini redrle<lerrk \'atanına döndil. Basın 
aylarca kcndisindrn bahs<'ttı ve bili da bahsediyor. Bu, 
zarif endamlı, güzr.I gen.- kızın her hareketi havadis ola
rak gazetelere aksedhor, sık sık resimleri basılıyor. 

1952 yılında fstanbul'rl:ı bazı mahalli Güzellik Müsa
bakaları ıla tcrtiplt'nıll. Rirr akşam gazetesi tarafından ter
tip f'dilen ePliıj Güzeli Müsa lıakası .. nı Rüyiikarlalı Çallayan 
Riryetişir kaazndı. Yılın sonuna rlolru ı\i~er hir Rkşam ~a· 
zrlrsi dr O"En Gii1tl Vücutlu I~rkeko müsabaka~ı ltr!iple. 
clij!ini ilan etti. 

J.952 yıftİlID OD 

irtica hadisesi 
1952 yılınd:ı d:ı irtica h:ıre· 

kr.tlert hirblrini "kovnlııdı. 
Bunl:ır gerçekten Tiirkiycnılı 
'e millrtiıııiz için çok üzüdi 
sahnelf'r şeklinıle orı:ıy:ı çıktı 
ve geniş trpkiler yar:ıttı. Hep
sini birer birer s:ıynııy:ır:ığız. 
S:ıdf're on gerilik hliılisl'sini 
knydf'diyoruz. 
1 - A\'ASOf'\'.\Nl:S r.uıt 

Ol,:\fASI İSTF:Snl: 
Hl nis:ınd3 Tiirk .\lilli\'eld· 

lı>r Dtrnf'ği ht:ınbııl ş~ıbrsi 
bir hroşiir y:ıyınlıy:ırak A~ :ı~or 
ra llliİ7esinin rami lı:ılinr ÇC\'· 
rilmf' ini tf'klif etti. 
! - HEYKELE 'l'EC.~ YtlZ: 

2!'i haıir:ınd:ı Sııravbıırnıınd:ı 
ki At:ıliirk heykeline Rf'.ş:ıt Ci· 
çekr:ın tf'C:t\•üzdı> bulundu. "?tın 
tre:ıviz mshkemt t:ır:ıfındnn 
tevkif edildi. 
:t - CORU:\f D. P. KOSGRE· 

stsnr: Ylsr. GF.ftl 
Tl:KI.il'J.ER: 

Çorum D. P. kongrf':ıindf' b:ı. 
zı dP.lf>gf'ler, b::ıloıııın vss:ık e· 
ılllnıesi, kadın resimle;.inin h:ı· 
sılnıam:ısı, k:ıdın memıırl:ırın 
i !erinden ı:ık:ırılm:ıl:ırını tek· 
lir Pililer. fln \'e bun:ı lıenıt•r 
trklifler kongre tsrafınd:ın k:ı· 
hııl rdildi. Bir miiddet sonr:ı 
Cıımhnrb:ısk:ını Cf'l§l B:ıy:ır 
Çorıını:ı giderek inkıl:tpl:ır le· 
hindt> lıir d<'meçlf'! bıılıındu. 

4 - UST.\OÜt.U'Nll!I.. YAZISI 
CIKTI: 

F.kimde, S:ımsun D. P. mlllrt 
vekili ll:ı s:ı n Ft>hmi Uslnoğlıı, 
At:ıtiirklin Kurtıılıış S:ı\•:ışın:ı 
lınşl:ıın!!k ü1ere ayak b:ı tığı 
hu şrhlrılf' çık:ın • Biiyiik Ci· 
hnt. g:ı:ı:elesiıııle inkılfıpl:ır ve 
Atııtiirk nle)hinde bir y:ızı y:ı. 
\ ınl:ıdı. Hunıl:ı. Pst:ıoğlıı, , S:ı
k:ıry:ı z:ıft>ri At:ıtiirk olm:ı :ı ıJ:ı 
k:ı1.ınılırılı • diyordu. Y:ızi nef. 
ret uy:ındırılı. Ve Ust:ıoı:hı, hay 
~ivet di\':tnı k:ır:ırile Dt>ınokr:ıt 
l';ırtidl'n çıkarıldı. 

5 - REKT,\SİT.lm 
\'.\K \I,.\NnJ: 

4 t'kimde K:ıdıköyde Merdi
venkiiydeki birçok tr i Ilekt:ı· 
ilik Syini yapm:ıkt:ın sanık o-

!:ırak y:ıkandı \'f' yirmi biri 
tevkif f'<iildi. evkif edilenle
rin ar:ısmd:ı K:ıhire Kayı:(usuz 

Sıılt:ın derg!ıhının şeyhi Sırrı 
Def.il' ele lııılıınuvordu. 

fi - ı\'SK .\Rı\ D. P. 
KO:\ <:IU·:s 1:..; nr: 

nk:ır:ı n. P. kongresinde ge 
ri trklifler y:ıpıldı. Corum kon 
ııre intll' olılnğu gıbi bunl:ır 
d:ı, n. r., hiikiımet \'e aydın 
ç!'vrrlrnle let'.;siir ııv:ındırclı. 
7 - J\U:('J. ISTE RIR iSTEK: 

:\Tillrt Ml'rlisinin 1!l k:ısıın 
t:ırihll otıınımund:ı \f:ır:ı~ D. 
P. nıillctvP.kili A hdııllah .\yte. 
nıl1 verdiği bir önrrge mlin:ı~e. 
lırlile K:ıhiredeki C:ınıllile:ı:
hrr'p öğrenci giinderilmrsini 
hiikıimclll'n istedi. 

7 - KTS.\KÜRF.K 
Y \ YINl.ARI 

:\pcJp F:ızıl Kısakiirf'k yıl i· 
çlnıle çıknrtlığı ·Rüyiik Doğu• 
g:ıwlr~incle çok menfi \'f' irll· 
r:ıi y:ızıl:ır yazdı. • Riiyiik no
~ıı • nıın Atatiirk, inkılaplıır ve 
yıırılıın temiz mne~se rleri n 
lrylıindeki ii!rP.nç yayınları ve 
s:ıltlırı5l:ırı lııız11rs117Juk v:ıratıı. 
Sonıınıl:ı ıımuıni f'fktırı~ inkı· 
lllpl:ır lrhinıle bıılıınıı~unıın 

kıınP.111 tN:ıhiirlf'rl k:ırşısınd:ı 
g:ızrte kendi kendini k:ıp:ıttı. 
J'ı~:ıkiirek m:ıhkfım oldııkt:ın 
ııyl:ırc:ı ~onr:ı, rez:ıevine gölii· 
riild ii. 
9 - H,\S\'.\Z.\RHllZ YAJ,. 
:\L\:\',\ S\'IKAST YAPIT.Dl: 

22 k:ısımd:ı M:ıl:ıty:ıd:ı Başy:ı 
r.arımı:r., Ahmet F.nıin Yalm:ı· 
na :ıllı kurşun ıılılm.ık suretile 
suik:ıst y:ıpılılı. Suik:ıstçi lise 
lij'ırenclsl Hüseyin Uzmcz y:ık:ı· 
l:ınılı ve suçunu !lira! etti. Hu 
ol:ıy, yıırtı:ı \'C tlüny:ıd:ı çok 
grnis ve derin tepkiler y:ırattı. 
Cerilik tehi ikesi fücrinıle so· 
rumlıılnr tar:ıfınd:ın önemle 
cltırııl:ır:ık gerrkrn tedbirlerin 
alınmıısın:ı b:ı~vuruldu. Il:ışb:ı· 
k:ın ve Arl:ılrt Uak:ını verdik· 
lerl h<:'y:ın:ıtl:ırda irtir:ı:ı müs:ı· 
m:ılıa gilstrrilmlycl:'eğini ve b:ı· 
::ının rzile('eğini kesin olar:ık 
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Turk DeHinı Ocaklar:nın h 
tanbııl subr i açıldı. 
e - TAi.ERE RIRJ.hO.ERI 

stx Rtln.E m:si 
lnkıl~~ları koruma konusun 

da, Tilrkıye Milli Talebe Fede· 

Pıırtilılrrin dnl'tıııl l:alıul e· 
dC'rı>k Pil li!li Konak C. il . P. 
kon"re~ııııle hir konuşma Yllll· 
tı. B:ışh:ıkRn hu konıısıııasınıl:ı 
• h<'r iki parti :ır:ısınıl:ı miil'a· 
clrlrll safh:ılar hıı lıı nduı,:111111, 
r:ık:ıt hıınl:ırın ııııııtulnı:ı ı gr. 
rl'kliğıni, ııı:ıziyl \'f' rski devri 
hır. kın:ık ltımn 11eldiğini• siiy. 
lrdi. • k:ırsı k:ırşıya gelrrt>k, 
kalblf'rimizi koıııı~tur:ıhilf'erk 
insııı•l:ır olalım• df'fli. Raşhak:ı 
nın hıı kcınuşma~ı biitlin va
tanda lar ara~ın<la hoşnutluk 1!1:i2 'ılı j~·inde Türı.. milli biin~· tsinii rn falla bııltalamaiia çalı· 
uyıınclırdı. J'artilcr arasında an aılam :\rrip F;ı11l Kı~akürrk oldu. !'am un millehekili l 's· 
miin:ı~thct, dostane bir me<"ra 1 taotlu da irtica bareı.rtinin neCretlc anılan ~imalarından biri· 
ya girdi. ni te kil etti. 

ŞEH RDEN RöPORTAJLAR 

10 ist anbullu, yeni yıl 
hakkında ne diyor l 

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

Seyyar satıcı Aziz - Vali Prof. F. K. Gökay - Refik Halid Karay - Bir posta müvezzii -
Bir polis memuru - Radyo Müdürü Mesut Cemil - Lokman Hekim - Bir mektepli ço· 

cuk - Fatin Gökmen - Ercüment Ekrem Talu. 

İhtiyar Dünya, taplRze ümitler içinde yeni blr yıla daha giri-
yor. Etrafınıza bakıyorsunuz, bir ba}Tam havası var. Evet, 

yılbaşıl:ırını kutlamak bizde de artık gitgide yerleşiyor, bc
nimsrniyor. Çarsılar, rlükk!ınlar \'e yollar hrr zamankinden çok 
kalab:ılık. Vitrinler, hiç bir bayramda arlet olmayan şekilde 
tanzim rdilmiş, sUslenmiş .. Hali vakti yerinde olan 'e ufak da 
olsa hir hediye ''ermekten ho.lanan herkes, münasip birseyle:: 
bulmak ümidiyle \ itrlnlerin önüne ~ ı~ılıvermis .. HelP oyuncak
l:ır'.' Iliiylikleri bile yolundan edip hayran bırakan ne oyun
t'aklar \'ar ki, vitrinlerdrn taşmış, kaldırımlara, cadde ortaları
na dök ili müş .. Fiyatlar miilhiş, sadece seyrediyor ve iç geçiri
yorsunuz. Zııten, sade o;> unc:ıklar de~il, herşey öyle; ateş pa
hası .. A ıl oyuncak olan, p:ıra!. 1'\e alsanız, ne kadar heı:aplı 

da\•r:ııı anız; muhteviyatında pek de blrşeyler bulunmayan ke· 
scnizin hemen eri)•ip cılızlaşıverdiğini içiniz sızlaya sızlaya sey-
rediyorsunuz. 

~eyse; bu bahis uzadıkça hissileşecek gibime geliyor. Hem 
det:er mi canım? htc ~eni bir yılın eşiğindeyiz. Ondan birçok 
şeyler limit ediyoruz; şimdi içinde bulunduğumuz: halin \'e 
ya~adıı:ımız diğer 'tinlerin çok daha iyisini o bize verecek .• 

::\'asıl? nıı kadar ümitli olmak doğru değil mi di~·orsunuz? 
Kimbilir, belki ele haklısınız. •Gelen, gideni aratır• sözünü ha· 
lırlnm:ık bana biraz :fazla bedbin olmak gibi görünüyor ama, 
ihtiyat tavsbenızi pek de yersiz bulmam. Zaten her hAdise 
karşısında, her insanın taha üsleri ba~ka baska oluyor O hal
de gelin, rastgele on kişiye yeni yıl hakkında ne dU5ündUkle
rini soralım. Bu bizi neticeye götüren bir anket olmaz: ama, 
pekala bir hareket noktası olarak kabul olunabilir. 

* 

İşe şu scyynr s:ıtıı·ıclan b:ıslıyabiliriz. Soralım bakalım: 

- llem~erim, yeni bir yıl:ı giriyoruz dn •• 

•- E .. girelim beyim, ne olacak?• 
- P<:'ki bu sana birşcyler düşiinrlürnıüyor mu? 
•- ltahi bey, ben şu lfıhanal:ırı nasıl satacağımı düsünU

yorum, :ıklım fikrim ekmek p:ır:ısında; bana ne yenı yıldan!• 

* 

G ördiiniiz mti, sen·ar salıt'ı Aziz, senelerle alakadar değil

miş .. O güııl!'rini y:ışıyor, sonra da onları uç-uca ekliyor
muş. JI:ıydi öyleyse, V:ıli beye kadar uzanalım. O hcr~eyle alA
k:ılanır. F.lbet ~·eni yıl hakkında d:ı birşeyler söyliyecektir. 

- Jllir \'C miistakil rurdumuzun incisi Seviili İstanbula 
hizmet halinde yeni seneyi idrak rdişin bahtiyarlığını duyuyo. 
rum. 1953 senl:'si, fert ve cemi~et olarak !iChrimizin kalkınması 
yolunda bize birrok ) enilikler getirecektir. 

Gôkay, o !jahsıyetlcrden ki; görüşmeniz ne kadar kısa \'e 
ne kııdar dar mevzulu olursa olsun; yanından, ıçiniz istikbale 
:ıit ümitlerle dolu olarak ayrılı) orsunuz. McselA ben, 19:53 yı

lında kalkınahilrceğime şimdi daha km·vetle inanıyorum. De· 
eliği tutar da, bir de cemiyet olarak kalkınabilirsck ... 

* Ne dersiniz, hir de H<:'!ik llalıd'e kadar uzanalım mı? O yaş-
lılıktan hiç hoslanmaz; hele yıldönümlerinin insanların 

hıısust hayatlarında bir değişiklik yapabileceğine hiç ihtimal 
\'C'rm<'z. Ama soralım bir defa: 

•- Üstadım, yeni yıl hak
kında, temenni mahiyetinde fi
lan, birşcyler sö~ ler misiniz? 
•- Ben takvimle meşgul bir 

tJd:ım değilim. Hele scncb:ışıları 
beni s:ıdece bir bcrram olu la
rıylc nllikadnr eder. Yoks:ı ha
v:ıtın diğrr giinlerinl d:ıhn eok 
e\•iyorıım. Jlıır:ıfclere ln:ın:ın 

bir :ıılam da değilim. Yok yılb:ı
şı şöyle geçerse, yeni yıl da böy
le geçermiş.. Biiyle şeyl<:'re de 
alclırmam. Ama ~everim; hu ge
cenin bir orijinıılitcsl wırdır, bir 
grce b:ıyr:ımı oluşıı hoşuma ~i

der .. Ben hayatı ve yaş:ımağı ı;nk 
seven bir insanım. Senrlerin de
ğişmesi bu umumt akış Uzcrindc bir tesir yaratamaz: ki.. 

* Belki münakasa edilmei!e değer; senelerin değismcsi hayat-
lanmız llzerinde tesir yapıyor mu, yapmıyor mu" İyi ama, 

ı zaman da şu postacıyı kaçıracağız. Karşıkl apartımana gir
mrrlrn kanıda yakalamalı. 

-ıra%aıı: SA D (] '/\r T A'/\r J V 
- Masallah çantanıı pek yıiklü ! 
- Evet. yılbaşı ~elince bizim de işlerim.iz artıyor. 
- Ben de onu soracaktım; 1953 yılı hakkında ne dUşUnü-

yorsunuz? 
- 1952 yılı hakkında dü~UndüğilmU .• 
- O zaman ne dUşünmtistünüı:? 
- Onu da 1951 den sormalı .• 

Demek, mUveui Mehmet Us
taoğlu - inşallah otekiyle akra
ba değildir - Refik H-1it fibl 
düşünüyor. O da. senelmn, umu 
mi akışı dC!ğistirmediğl kanaa
tinde •• 

~ - ya &lı. ııo1t efendi; yeni 
yıldan beklediklerinlı ne

lerdir? 
- Para yetişmiyor biraderi 

Maaşlar az. :ev kirasına mı vere· 
ceksin, ilstba5 mı yapacaksın, bo· 
ğıız'a mı yatıracaksın: in~an ne 
edeceğini bilemiyor. DilşUn bir 
defa, &U soğuk giınlerde saatler
ce rüı:gArın, yağmurun, karın al
tında hem de ne güç şartlarla va

zife gör; sonra da bütün bu külfetlerin kar~ılığını bulamama
nın ıstırabıyle kıvran.. Çok zor birader:. İn5allah yeni yıl 
içinde bu halimW biraı nazarı itibara alırlar da, geçim.imiz 
blrıız kolaylapr.. BiltUn temennim bundan ibaret. 

* Nereye mi:' Radyoevine kadar 
uzanacağız. Mesut Cemil 

şimdi oradadır. Bakalım o ne di
yecekZ 

üstadın cevabı biru kUsik ol
du, bunun o da farkında; ama 
bu ne\•i temenniler ba~a bir şe
kilde izhar olunamu ki.. 

- Yeni ümitlerle bir yıla da
ha giriyoruz. 1953 yılında insan
lann biraz daha anlayısla hare
ket etmelerini diliyor \'e buna 
inanıyorum da .. 

Mühim olan bu.. inanmak! 
Eğer 1053 yılında insanlar daha 
anlayışlı olacaklarsa. ne mesut 
bir yıl geçireceğiz, değil mi? 

Şimdi Lokman Hekime gidiyoruL Lokman Hekim Hafız Ce
mal, muhterem bir zattır. Onun öiiütlerlni sık sık •\'atan• 

da okursunuz. Lahananın, domatesin, karpuzun \'eya marulun fa. 
ziletleri hakkında ne öğrendikse, onun yazılarından öğrenmişiı
iir. Hlpokrat hekimin :ı:amanı

mızdaki temsilci~ldir o .. 
Lokman Hekim diyor ki: 

- Memleketimizde hastalıklar 
toğaldı. Bunun iki sebebi \•ar. 
Birincisi pahalılık. ikincisi sıhhi 
bilgisizlik .• İnşallah, önümUı:deki 
yıl içinde pahalılıkla ve sıhhi 

bilgisizlikle mücadele yolunda 
ciddi adımlar atılır da, bu kötü 
gidişin önU alınmıı olur. 

İnşallah!. 

* Şu mektepli çocukla da konu-
şalım mı, ister misiniz? Teb

rik kartı satıyor. Üç bes kuruş 
kaıanacak ve bu •uretle okuma imklnlarını birazcık kolıı~·la~tı
racak. 

- İsmin ne ~enin yavrum? 
- Hilmi, ağabey. 
- Hangi mektebe ı:idlyorsun? 
- Yeldehirmeni ortaokuluna! 

- Söyle bakalım Hilmi, yeni yıl hakkında neler düşünüyor, 

neler duyuyorsun? 
~ - Allah kısmet ederse bir üst 
sınıfta olaca:ım ağabey, biraı 
da bUyüyeceğim. o kadar .. 

Öyle ~·a.. Hilmicikten başka 
neler söylemesin! bekliyorduk 
ki .. 

* Son iki kisiyi de tel!foıtla an-
yalım. olmaz mı? Mesell es

ki Rasathane mUdUrü Fatin Gök
men'le konu~alım. 

- Alo!. Efendim. Fatin Glik
menle konusmak isti~·orum. 

- :Buyurun, benim. 
- Efendim, yeni :rtl hakkın· 

da birscvler söylemenizi istiyo
rum, hen gazeteciyim. 

- Yazın öyleyse. Be~erı dUnyanın Beyaz Sarayla Kremlinden 
geçen mihveri devranı, senelrrden beri, gayet mustakar, bir mu
v:ızenet altında raksedip durmaktadır. İkiye aynlmıs bulunan 
beşeri merkezler, kcr.<İi anilmer
kezi kU\·vetlerh•!e sağa \'C sola 
çekerek bu rakıs hareketini tak
viyeye çalışmakta ve insanlığı 

mUtt'me\'Vİç hüsran karanlıklan 
içinde silrilkleyip ı:ötürml'ktedlr
ler. Ümidimbi kuvvrtle ~u te· 
menniye ba~lıyalım. 1953 başla
rında, mihverin hir uru iizerinde 
doğacak olan yıldız, geçmiş se
nelerin nuhusctlerini saadete çe
\irsin ve insanlığı sulhu saadet 
gUndüzline kavuştursun. 

- Bu ·doğacak olan yıldız· 
dan kas't nedir, efendim? 

- Anlaşılmıyor mu? Eisenho
\\er'i ka~Jediyorum. 
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