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1 BA~llllUAKKhCI 

Ahmet Emin YALMAN 
VAl&N~~· 

Cağalo lu, Mollafenar1 Sok S0-3:: 
Telefon: ıuo1 - Z931& - ııt3U 

Telgnt: VA1'A~ f5tanbuJ 

1 ''lL: 13 - SA\l: U50 -

1 PER~M~ 
ARALIK 
1952 
Flyab: 15 ku.rua / 

Malatya'daki suikast 1 

tahkikatı genişliyor 
İzmir' deki Büyük Doğucuların evinde 
aramalar yapıldı. Bursadaki Milliyetçiler 

Derneği Başkanı istifa etti 
Büyük Doğucu N eeip Fazıl bütün 
uğraşnıalara raiıneıı rapor alanıadı 

~f enderes ve Koraltan dün Basmulıarririmizi zivaret etti 
.!> ol 

Uyanınız ve 
Uyandırınız 

YAZ ?\: 

nıı.uıı Jlulıalı lrind:ılm 

J Ankara, 3 - )Jalatyada Baş.. I 
ıııulıarrırimiz Ahmet E';nın Yal
nana kar ı yapılan rnıkast te. 
liChbıislı etrafındaki tahkikat de- ' 
rinle~likçe muhte:if Yiliıyctlerde 
bu hadi.'.le ile alakalı bazı araş
t:rmalar yapılmaktadır. Ankara, 
l~tanbııl, İzmir gibi büyük mer· 

ÇELİK LAMBALI AL'1AN 

TONFUNK 
llad) olarb le memlcketın. her 
~rafından İstanbul \'e Izmır 
ıstasyonlannı pUrllzsllz dlnler· 

.iniz. Bütün çeşitleri gelmiştir. 
\BDÜU\ADIR l\JE:\IİŞOGLlJ 

Katıreıo~lu nan İstanbul 
lımlr Aceııtcıl ı E:REL. Konak Uerdanı Ankara l'alu alUnda 

----

eden Cumhurba5kanı Celll Bayar, Dolmıbahçe rıhtımında alay sancağının önünden geçi) or 

Ahmet Emin YALMAN 
~Y \atandaş, 
tı Zaınanlar olur ki memleke· 
bı" \"arlığını korumanın Jolu; 
\ r cepheye J.;o mak, \uru~mak 
~t <:an \'ermtktlr. Fakat bugün· 
l ıı de\ lrde ayni mukaddes ga. 
ıteh \armak iı;in l'nin u~anık 
tıılltınan, muhitini uyanık tut· 
[ı an, her 1') i bilmen \'C etra· 
r;lldakilere bildirmı-ğc <·alı~an 
1t~p eıllJor. Çiınku biıtün in an· 
1 ııı thcdi dıi manı olan J.;ml 
b~flskorıuk, aramı1da karanlık 

keılerdc yapılan bu arastırma- :::;ı c h b k B 
.arda hadisenin karanlık cephe- ---------- i l um ur ac anı a· yar 
~~~n~:r::rı~a~~~mb;~t;;;, ip u~ Q b' r k j T J 

Bilhassa İzmirde 15·20 CYde n 1 r .,,e 1 • f 'd 1 d 8 

ır ltraltı Alemi aratmanın, bir 
l.l~ını §lıursuzları, ahliıksılları, 
~11ter,.ddilcrl türlü türlü :yollar· 
b aıı hizmetine almanın yolunu 
b~lrnu!itur. Hariçten kurulan 7.e· 
~tlc3iei rlballar memleketin ni· 
it kö~clerinde i ler bir halde· 
tr. Jo konar: afdilleri, ho · 

~tıurıarı. cahlllert ınlamanın 
tf lrıc 'um 'e mel'un hiımetle· 
1 ne almanın bir takım imkln· 
~ıııı bulmu:ılardır. 
~ ı\ıırtardanberi lo knrtu\la 
ltiltpı ına halinılf' bulunan \'e e 
le~~ her oyununu sezen hir mil· 
,

11
11l içinden bu nt\ i h•inler, 

td ıı~uıJar "la safdiller ruhur 
lıı '~ılmesi hiç auphe ~·ok ki 
t•~lı !-fUrurumuıu rencide ede· 

1 da. bır ı tırap me\'zuudur. Al· 
ta. ilan 'e loskof ağına düşen 

1 

tj~illlılar itin 'o !erilecek biri· 
'' tııazeret şer kuwetlerinin 
til ildi hü,iyctlerile ortada gö. 
\'e 

11!ıeınesl, nikaplar takınması 
~t 'kn nıukadde hisleri yem di· 

Ullanmuıdır. 

$ e\giJI Htanda5, 
\a. 'lurk varlı ı a ırlaru de· 
,11~ eden bir miıradcJenin mah· 
'tu lıdur. nu uğurda milyonlarca 
ta. tJc can nrmi , mil) onlarra 
tıı ti her CeclakArhğa razı olmuı· 

r. 

bi~·iık l'k bir itila} ı lııkip edPn 
lna inhitat de\ rinden onra ra· 
ra._111.n icaplarına uymağa \e te· 
ttıı~~ l olunu tutmağa te6ebbüs 
ltrıgırııiı ıaman ,.ahsi menfaat· 
te n1 \'e ihtiraslarını geriliğe 
lıtııtlllcte bağlıyanlan daima kar· 
~ 

11 
lZda bulduk. Bunlar (din ti· 

~ın gidiyor) dl ·e feryat eduek, 
aıq1anın kaplarına uymağı 'e 
tııı 'e hikmeti rehber bilmeli 
~ıı reden İslam dinine ka11ı gPl· 
~tr. :Uer turlü \"arlık a inki· 
tq1 faHetlerini baltalamağa ça· 
~11

1 ar. Fakat Tanıdmat deni· 
ttlljbaşındanberi geçen safhaları 
~il.~1 lı:ten geçirdiğimiı ıaman ıu lıtıd kafi! nrırız ki :,-ıkıcı irtica 
ıııı1111tıa.rını h!ç bir zaman kendi 
l\q hunyemıı yaratmamıstır. 
'11a~l~de fiU ,·eya bu ecnebi par· 
tltıı 1 daima rol o)"namı~tır. Bi· 
ltrı "•rlığımm lendi menfaat· 
tııı:t aykırı bulan takım takım 
lııtskryalistler bizim :r.Illd \e 
lltıta enet içinde uyuşuk kalma· 
~tı ganetltr sarfetmişler u 
la.r '1laJısatı rla ya iicretli ajan· 
lılrukuııanmı§lar 'eya saf dilleri 
'tarnp tahrik etmenin ~·otlarını 
lıııı ışJardır. Bugün takım ta· 
ttult:ttiea yayınlarının müdafaa 
lııaıı crı terakki 'e inkılap düş· 
~b Programlar, :yiiı: elli yıl· 
bitt rı etnehi empnyat:stlerin 
lij.lts ta111 medeni bir -sel·iye)'C 
bİliv elnıektrn alako~ mak için 
ba.rr~rdukları telkinlerin harfi 

ıs ne aynidir. 
ll'tit Og ıne:ırutlyetindPn sonra 
'~tıll Yoliyle memleketlmitde çı· 
1ıı111~11 bütün karga alıklarda 
lıı~tı ıı: emperyali tlerinin par· f ıı F \'ardır. l\llitareke günlerin· 
ttan;•nsıT. emperyalistleri:ıin 

bııı Ul lanrlf 1'eıaretine b· 
tııııı C~tirrneğe çalıştıklan proı· 
ltQ~ Üttin ilk mektepleri bpa· 
~ek' caını mekteplerini ihya et· 
'tt.ıı r \e mahdut okur yazarlar 
I~ k ra.nsızea e ası üzerine füe· 

111"ınak zemininde idi. Mos· 
<l>etanıı Sa: '7 Sü: 5 de) 

arama yapılmıştır. Bu arada •Bıj K una n 1 s an an g e 1 
yük Dfl\"a., adındaki gazeteyi çı- omu" nı'sf 'ı 
k:ıran Hasan Üı:buçukların evin-

~~ :~~~
1

~re;;~~~~~
1

~~·nb~:~~~:1a~; ·idam edı'ldı;ı Celal Bayar'ı, Savarona yatında B. 1\11.1\f. !arak diğr.r c\'lrr de aranmıştır. 
Ru c nada İslam Demokratlar· 

dıın Doğramacı )Jehmr.t Re~at A11oetıltıf 1'a11 R • • '} B b k k l d } 
da yakalanmıştır. izınirdeki tah- CISI J C 3Ş a aD al'ŞJ a } af 
kikatın hadiseyi aydınlatıcı ma- Viyana. 3 - Kızılların bıl _ 

hassa Yahudileri heder ıu. 
hiyetle oldu~u anlaşılmaktadır. lan ~·ahsiyane bır tasfiye Jıa 
Eır ıki gün ~ehrimizdc kalan rcketleri neticesinde bugün 

A ftlJlolu Manıı 

~ccip Fazıl evYelkı gün İstanbu· Çekoslovakya başkenti Pra· 

l la sıtmiştir. ğın Paııkraç hapishancsınde 
İstanbul , 3 - Dost Yunan 

Kral ve Kraliçesinin %iyareUeri
ni iade etmek üzere geçen haf
ta Yunan~tana gitmiş olnn Cum
hurbaşkanımız Ccllıl Bil) ar. bu
gOn Sa\'arona ile mcmleketimiıe 
döıımü lcrdir. 

_ meumı .Sa: 5 Sü: 6 1a) 11 Çcko lo\ak komüni ti a· 
sılarak Jdam cdllmı tir. 

-Tarım Uakanı Ökmen e\l>et Mocan 

B.M.M. nin dünkü celsesınde 
~~-_ ..... __________ ..,_ .... _,.. ___ .,. _____ ....... _..,. 

Sevket Mocan kürsüye 
bir sandıkla çıkh 

T anm Bakanına hücum eden Mocan, Nedim Ökmen' in 
12 ye 5 kala mücadeleye girdiğini söyledi 

lltmııl llu/ıııblrlml:ı!lıı ı----

Ankara, 3 - Meclisin bugün- ı rejimin müfrrt n11katlığını ya- ı • 
kti toplantısında Şf'\•ket l\Ioean pıyor, orman kanunu facia:.ı de
Tarım Bakanı Nedim Ökmcne vam edıyor. Bu rejim demir per
ıiddeUe hücum etti 'c Meclis de haricinde eşi bulunmayan bir 
kürsüsüne, içi çalı çırpı dolu bir rejimdir. Saray köyünde cereyan 
metre boyunda bir ~andıkla \'ık· eden bu h!ıdise kasdidir. İktida
tı. rımııı yıpratmak için yapılmak-

Tarıın Bakanı Xtdim Ökmen, tadır. 60 senedir ekilen tarlaları 
Saray halkına \'Pnlen mahrukat- alıyorlar. Bakan bana kar§ı anı. 
tan yüzde yüz resim Rlınmadığı- katlık yapacağına :,uikasdlcrı 
nı. ton ba~ına altı lira alındıgı- görsün, tashih etsin. Ru kanun 
nı, Saray halkına h<"m nti ihti· yapılırken :-.azım Hikmet adımla 
·açları. hem pazar ihtiyaçları bir adamı Rusyaya ı:ônderip 

için odun \erildiğini söyledi. Tiirkiye ekonomik planlarını 
Şl'\"ket ;\focan sandıkla kürsü· yaptırmadılar mı? Bir zumre va

)"!? gelirken ı:üliişmeler oldu. tandaşa bu zulümler kasden ya. 
Mocan. özlerimi dinledikten son pılmaktadır. Bu Bakan 12 ye beş 
ra ,üımek '"?İ• ağlamak ını ~i· kala mücadeleye girdi:. H41A De- 1 Diin öld iıriıleıı Ka~tamonu 
zım ~clecektir anlarsınız dıye me\lmı Sa: 7 Su: ı de> 1 
öze baııladı. Saray ilçesinin \'e- ~tillehekili Ahm<'t Keskin 

Çek komUni t parllı;lnln 
ı1abık lldcri nudolph Slan ky 
dahil, asılanlardan 8 i Yahu 
di idi. 
Eugiın asılan 11 kişi ile 

müebbet hapis cezasına tarp 
tırılan diğer 3 sabtk komü· 
nist lideri, duru~mayı ter. 
tipleyen eski kızıl arkadas
ları tarafından t:Tro~·kici, ı;i 
yonlst. halk düşmanı \'e va 
tan haini» olmakla sutlan
dırılmış \ ' C iddiaya {;OfC, du 
ruşmaları sıra ında kendile 
rine i nal edilen suçları ka
bullenmişlerdir. 

İdamların infaz <'dildiği 
Prag Radyo u tarafından bil 
dirilnıişse de yayında tafsi· 
<Devamı Sa: i l'iü: 5 de) 

Savarona, refakatinde Sultan. 
hisar ve Demirhisar muhrlpleri 
olduğu halde Küçükçekmecc ön
lerine geldiği taman, Donanma 
Komutanı ıclarcsindeki dokut 
parçadan mürekkep bir deniz 
harp filomuz tarafından karliılan
mış ve filo Savarona'nın önünde 
bir ~eçit resmi yapmak suretiyle 
Cunıhıırbaskanımızı scllımlamıs-
tır. · 

Cumhurbaşknıumızı "etircn 
S4\'arona saat 16 da limana gir
miş ve muhripler tarafından top 
atımı ile sellımlanmı§t.ır. 

CclBl Bayar, Savarona Dolma. 
bahçe önlerine gelirken Meclis 

cneumı Sa: ; Su: 5 dt) 

Türk· Arap 
ınöııasebetleri 

GI. Necip dün Prof. Köprülü' nün beyanatma 
temasla bu münasebetlerden bahsetti 

Tur&: Uacalıı '-fa n 

Kahıre, 3 - l\lısır Basbaka· I at Köprülunun Turk-Arap mü 
nı General Muhammet Necip, 1 nnsebetlerl hakkında~! son dc
(T.ll.A.) nın Kahıre muhabiri· mecinc temasla §oyle demi~tir: 
ne \'erdiği hususi bcyanntta, Tür d\lısır 'e Arap memleketleri 
kiye Dı işleri Bakanı Prof. Fu· bıitun dost memleketlerle tesri

rim~iz topraklı orman olmayan 
bir yer olmadığını SÖ)ledi. San
dtktan çıkarttığı çalı çırpıları 
göstererek bunlardan resim alı
namıyacagını iuıhla ezcümle de· 
di ki: 

Kastamoııuda dün biı• 
M. Vekili öldüriildü 

ki mesaiyi candan arzu etmek
tedir.• 

Orta Doğuda Türkiye ile A· 
rap memleketleri arasında sıkı 
teşriki mesainin hangi esaslar 
dahilinde olabileceği hususunda 
'iki :)ualc de General ~Iuhanı

:··············· ...•.......•.... 
i KIŞ PROGRAMINI ~ 
• 
: TAKDiM EDiYOR i 
• • !............... . ..............• 

Büyük edip ve romancımız 
Refik Halid K.aı•ııy'ııı 

son esen 

Kadınlar ekkesi 
-O-

ENVER PAŞA'nın zevcesi ve Sultan 
Abdülmecid'in torunu 

Naciye (Eııver P11şa) 11111 
/ HATIRALARI 

<<DA YATIM>> 
Mehmet Yanık'tan deh~et ve ibret verici hapisane 

hayatına dair yeni bir röportaj serisi: 

Mapusane Çeşmesi 

LİBYA'DAN GELİYORUM 
(Afrika'dan röportajlar) 

•- Halka zati ihtiyacı, paz.31' 
ihtiyacı iı;in odun verildiği hi
lafı hakikattir. Şu feci onnan re
jimini düzeltsin dediğimiz Ba
kan, bunu tashih edecdine bu 

' met l\'ccip şu ccnbı vermistir: 

«Böyle bir teşriki mesai ancak ---------------·-------........,. Kastamonu milletvekili Ahmet Keskin, kadm yüzünden c .. ıkan kavgada mutekabıı menrnat esası üzeri-

15 AltALIKTA VATA 'da 

ne kurula bilir.n 
birini öldürdü, vurulamn kardeşi de milletveki/ini öldürdü ijJı~ır .Başbakanı, orta oo u'· ------------------------ -t .ı ıhrıı ltaım da askeri bir te~riki mesainin 

İngilterenln Dolu Afrikada bul ·nan sömürgelerinden Ktnyada beyazlara kar ı harekete geç
miş l\lau Mau te§kilitına men~up olanları tesbit ve tl'\·kif etmek maksadile Kiktı} u kabileleri ara · 
sında :u-ı~ar )"apılmlıtır. Resimde te\kif edilen yerliler görillmt't.tedir. Art.a planda göriı 

len portatif idam sehpa:.ıdır. 

Ka tamonu, 3 - Kastamonu tahakkuku lmkanlanna temasla 
D. P. milletvckillerlnden Ah. da şunları söylemiştir: 
met Kcskın dun .ı:ecc saat 11.30 • Bu bölgede sıkı bir askeri 
da Seher adında bir kadının c- bir teşriki mesainin tahakkuku 
vinde tabanca kur~unu ile öl· imkanlarına temasla da şunları 
dürUlmüştür. SÖ) )emiştir: 

Hadiseyi bütun tafsılatiyle • Bu böli:edc sıkı bir askeri teş 
bildiriyorum: riki mesai ancak hakkaniyet e-

Knstamonu l\Iillcl\ekill Ah· sasları üzerinde ve alAkadar 
Dıumı Sa: 7 Sü: 6 da) CDe,·amı Sa: 7 Sü: 7 de> 

İhtisas müadetinin 
artması istenmiyor 

«Garbm ölçüleri yerine yeni bir karar verilmek 
üzeredir. Önlenmezse çok yazık.» 

Doktorların ihtisas müddetle. 
rlnin arttırılması için Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından hazırlanıp, istişari mahi· 
\'ette mütaUaları alınmak üzere 
ÜniYcrsite ve Etıbba Odalarına 

gönderilen tasarıya, ısehrimlzde
ki profesör ve m!llehassıslar ta· 
raftar görünmektedirler. 

Genç tabipler ve Tıb Fakültesi 
son sınıfta bulunan stajyerler 

<Denmı Sa: 7 Sü: 3 de) 

<<Necip Fazıl' ıı 
tevkifi tazı ndır>> 
Bir hukuk bilgini, sahte mürşidin suikast hôdise

sindeki hukuki durumunu belirtiyor 
1lıuulf ltıt1uıbfrimu 

li.E:'\J,\I, BAGl,Ul\I 
TlUdlri11~t 

Ankara 3 - :\talatyadaki men lerdenberl bütün mline\'\·erlerin 
fur hadisede Bliyük Doğunun kafasında beliren mukadder sua. 
birinci planda rol oynadığı anla· lin cevabını bana ~öyle izah et· 
~ılmı~ ve bu gazetenin sahibi Kt· ti: 
~akürek de bunu itiraf etmls bu- •- Ceıa kanununun 65 inci 
lunmaktadır. Bütün bunlara rağ. maddesi der ki: 
men Kısakilreğin hala elini ko· Suç lşlemeğe teş' ik \C3 a suçu 
lunu sallıyarak dolasması, dev- irtikip kararını takvi) e ederek, 
lct merkezine gelmesi, beyanatla yahut fiil ffilcndikten sonra mü· 
bulunması siyasi mahfillerde ol- ıaherelte ''e munenette bulu· 
duğu kadar hukuk mensupları nar.ağını vand eyli)erck, 
arasında da hayret \ c merakla uçun ne suretle işlendiğine 
karşılanmaktadır. nıuteallik talimat \erertk \eYB• 

Bu hadise dolayısile meuuatı hut, fiilin işlenmesine yarıyacak 
mızı tetkik eden rn bil ha sa ce· ı iş \eu 'asıtaları tedarik ederek. 
za hukuku sahasında otorite O· Suç 1 lenmeden enel \Cya ıs-
lan bir ~ahsiyeUe görü~tüm. Gün <De\'amı 8a: 5 Sil: 6 .,) 

. 
;: 
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IGüNON YAZISI f 

il"nin 1 il" e 
• 1 

1 ır 
A n a y a - r YAZAS: ' meydana gel-

İstanbul'a taşradan 

kaç hasta geliyor ? 
sanın dil 1 1 mckıedlr. Kcli Senelerdenberi, Anadolunun muhtelif ı;ehir \'e kasabaların-

~a~ k \~ı~i~l Btırhan Apaydtll me ve tfıbirle- dan şehrimize tcda~i için hasta akın ettiği, ı;;ehrimlzdekl hasta-
"'edcf alan rin türkçc \'e nelerin bu mllracaatları karşılamakta güçlllk çektiği yazılıp 
'" A \'lı'KAT daha doğrusu, 
bir teklif, Bıi --------,,,,,..----------------=,....; halkın konuşup söylenmekte idi. 
yük Millet Meclisi umuınt he· olmu~tur. ÇünkU, evvelce, uy- yazdığı dilden olup <Jlmadığının Bu husıısta malumatına miiracaat ettiğimiz Sağlık mlldür-
yeiinc gelmiş bulunmaktadır. durma dilin rakipsiz surum sa münakaşa ve takdir yeri Bıiyük lüğO, 1. 1 1952 tarihinden 1. 12. 1952 tarihine kadar İstanbulda
Teklif, daha önce anayasa ko· hasını, hUk<lmetçe hazırlatılan, Millet Meclisi del: ldlr. Hem, ki sağlık mllesseselcrinde muayeneleri yapılarak yatan İstanbul· 
ııniS)'onundan geçmis ve ko· okunması ve okutulması mec- sorabilir miyiz; Bıiyük Millet lu ve .taşralı hasta miktarıyle, taşralı hastaların umumt yekClna 
mısyon tarafından hazırlanan huri kılınan mektep kitapları Meclisi anayasaya • tAdll yolu göre yüzde nisbetlerini gıisteren 6u malümalt \'ermiştır: 
raporda teklifin kabulU icap et teskil ediyordu. Tek kitap usu- ile - sokmak istediği kelime ''e Umumi muvazene ile idare edılen hastanelere ıı ay uırfın
tiği izah olunmuştur. 1U kaldırılmakla, mektep hoca- tAbirlerin beratını kimden ve da 14,515 İstanbul ,ılfı.:etı dahili, ,e 17,9; 3 tacradan olmak Uze-

Şıiphe yok ki, anayasamızda ları üzerindeki idari ve kanunt ne suretle almış olacaktır? Es- J wt 
hAlen mevcut lkelımc ve tabir- zorlama nihayet bulmuş, yaşı- ki iktidar zamanında, §eklen ve re 32,488 hasta yalmış olup, taşradan gelerek stanbul hastane-
lerin b:.iyük bir kısmının terke- yan tUrkçenin uydurma dıle hatalı da olsa, zevahiri !kurlar- lerlnrle )atanların nl&beti yüzde 5~ lir. 
dılmesi IUzumu hlkArdır. 1945 karsı bAkimiyeti temin edil- mak için, bır 1?$rat elde edil· On bir aylık ayni mıirldet zarfında şehir haEtanelcriyle Gu
)ılında Saraçoğlu hükumetinin miştir. miş idi. Fakat, tabiatiyle, bu· reba hastanesine de 16 481, lstanbul dahilinrlen 23411 de taşra
hazırlamış olduğu tfıdıl tekli- F akat, dikkate sayan olan nun esasta bir kıymet ,.e e· dan olmak uzere 39,832 hasta yatmıştır. \'illiyet haricinden gelip 
!inin Büyük 'Millet Meclisi ta· nokta, devlet dairelerinde uy- hemmiyeti yoktu. Zira, o va- yatanların umumi yekünu yıizde 5:J dur. 
:rafından ikabulil, iki mühim durma dilin yine kullanılmak· kitki tfıdillıtın meşnıiyet sebe- Şu hesaba gore, bütiin sağlık mlirsseleriııc \ ilayet dahilin
mahzur yaratmıştır. Mahzurun ta d evam e dilmesi ve Büyük bi olarak gösterilen v~saık, hil· den 30,996; \llAyet haricinden 41,318 olmak üzere on bir ay ıar
ibirincisi, anayasa dilinin uy- Millet l\leclisinin yapmış oldu- kfımetin <hrcktif ve nüfuzu al· hnda 72,380 hasta yatmı§ olup tasradan istanbula gelerek yatan 
durma lfıblrlcrle ve nesebi gay ğu kanunlarda yer almış bulun- tında çalışan ve ilmi vasıf ve hastaların umumi nisbeti yüzde 57 dır. 
ri sahih kelimelerle anlaşılmaz masıdır. Anayasada me,•cut tfı. karakterden mahrum bulunan . '"dd t .. d s 111 k .d . 1 1110 v b" 
bir duruma Sokulmu" olması·, birlerin, hele bunların halkın n 1 K d k 1 ,1 kl i Gene aynı mu e ıçın e a6 ı · mu ur u6 crem urosıına 

~ uı urumun an o a) ı a S· 1 t b 1 d hT d 'lA t l · 
1kincisi de Büyük Mıllet Mec- diline asla uymaması halinde, tıhsal edılmis bulunuyordu. müracaat eden 4531 i san u a ı ın en, 2169 u \1 ye ıarı-
füi gibi politik bir organın dl· gerek Büyük l\hllet Meclisi ve cinden olmak üzere 6700 hasta mıiracaat etmiştir. Ta&radan ge-

l\leclisin tutması Ie müdahalesi neticesinde va· hOkılmet, gerekse vatandaşlar lenletin nisbcti yüzde 33 olup bu rak:ımlar yukarıda ayrıca gös-
i . Ger eken yol 

1andasın kendi dili ile konur cın, aynen kullanılması m ec- terilenlere dahil değildir. 
ana ve yazma hürriyetine teca· buriyeU ;>•oktur. Buna rağmen, K anaatimizce, BUyUk Millet 
''Ilz edilmesidir. Demokrat Parti iktidarının bu Meclisinin tutacağı tek bir 

Dile ,·aki resmi müdahale ile, \adideki aksine hareket tarzı· yol vardır: Mademki dıle, teş- Mu'" lkı"yenı"n 
öz turkçe maskesi altında orta- nı, bir hAta olarak telAkki et- rıi organ kanalından ve haksız • 1 
ya çıkarılan uydurma tAblrler, mek lfızım geldiği kanaatinde- olarak miıdahale 'i!ıki olmuş- K J 
anayasada bulundukları sebep YİL tur ... Ayni yol ile \'c e ki hale uru uşunun 
\ 'c bahanesi altında, halka zor- Yeniden hatalı yola iade suretiyle, vaki olmuş bu· 
la kullandırılmak istenmiş ve GldlUyor lunan ve meşru addedılmiyen Yı ldo'" nu'" mu" 
uydurma dıl mçktep kitapları· müdahaleyi şekil Ye esas bakı-
ııa, kanun metinlerine ve res- F akat; Demokrat Parti ikti- mından ortadan kaldırmaktır. Siyasal Bilgiler Fakültesinin, 
mi devair muhaberatına dahil darı, anayasa d ilinin Udi- Bir maddelik kanun teklifi 
edilerek halk, isUmale mecbur line matuf tckhf ile, daha mu- maksadı temine kafidir. Bu su- eski adıyle Mektebi l\lulkiyenin 
bırakılmıştır. Tabiatiyle bu azzam sayılabılecek bir hata yo retle, hem anayasa dil bakımın kuruluşunun yıldönllmıi bugun 
hareket, efkarı umumlyede hır tuna girmek üzeredir. Şöyle dan eski hüviyetini kazanmış Ankarada \'e liehrimizde kutla· 
reaksbon uyandırmış ve va- ki: Ye hem de vatandaşın kendi di- nacaktır. 
tandaş, kendi dilinden ayn ve Bllyllk Millet l\lecllsl gibi po ıı ile konuşma ,.0 yazma hür· Siyasal Bılgılcr Fakbltesi kon
ibeğenmedıği bir dıli lkullanma- litik 'bir organın dile müda- riyetine karşı geçmiste \'Ukua fcrans salonunda yapılacak lo
) a mecbur tutulduğu için, mu hale ve tasarrufa bak ve sa- gelen tecavilz ortadan kalkmış renden başka, istanbulda bulu
.kavemct göstermistir. Bunun lAhiyetf bulunmadığı, mıinaka- olacaktır. nan Miılkiyelıler de Taksim Be
neticesinde, uydurma dıl, halk şa kabul etmez bir hakikattir. Şıı noktaya ayrıca \'e ehem· lecliye gazinosunda yemekli bir 
arasında ~ erleşememis ve sade Dile verilecek istikamet, siya- miyetle dıkkati çekmek isteriz: toplantı tertip ctmişll'rdır. 
ce devlet dairelerinde geçer si hüviyetten uzak akademik Anayasa dilinin değiştirilmesi Emniyet müdüril Tckclioğlu-
akçe olan bir meta mahiyetini teşekküllerin, ilim ve ihtisas hareketlerine ileri ve anlayışlı nun başkanlığında Vilftyet m:ı-
taşımıştır. sahibi dnsanların işidir. Eski cemiyetlerde tesad!if olunam:ız. lyct memurlarından teşekkıil 

iktidarın dile vaki müdahale- Değil diline, anayasanın her eden tertip komitesi, ımat 20 de 
Dile dk! resmi müdahaleyi sinin tcnkid edilen tarz \'e şek hangi bir madclesınc dahi do· olan bu toplantıya biitiln l\lıilkl-
Önlemek Uıımdı 11, csasnn, bu idi. llalbukl·, k I l . l . " unu mak istenilme1" Çunkil; ye mezun arının tesrıfın rıca ct-
vatandaşın t;bıi hak ve hlir- BUyük Mıllet Meclisi ayni ha· Anayasa, ihlali \'C dokunulması mcktcdir. 

rlyetlerinl koruma ,.e ta· talı hareketi bir başka şekilde caiz olmıyaıı mııkaclcles bir hil-
haklmk ettirme iddiasiyle iş tekrar etmekte \'e anayasa di· viyet taşır. Anayasanın kaleme Fırın ve değirmenler 
ibaşına gelmiş olan Demokrat lindc, tutulan \"C tutulmıyan, alındığı kAğıt yapraklarını da- hakkında yeni b ir 
Parti iktidarına, bu meselede, tıirkçe olan ve olmıyan tefrik- hl binblr ihtimamla ve kudsl 
ımühlm bır uzifo dJşilyordu. lcriyle, bir ~eçmc ve değiştir- bir tarihi vesika olar:ık sakla- karar verildi 
O da, !Ur c 1 a nl3 ılmaı; bir me yapmak istemektedir. y.ın Amerika, buna bir mis:ıl 
hale ko) an dile vftkl resml mil- Bbylc olunca, eski iktidar ile (De\'nmı Sa. 8 Sii. ı de) Son gllnlerde yapılan kontrol-
dahalelcrc son \ermekten iba- :, eni iktidar arasında, dile, tes· lerde ekseri fırıncıların e\·safa 

Darülacezede 
Büyük bir 
Arbede oldu 

F:v\'elki gUn Dıırillacezerle mil
es ir bir h~dise olmuştur. 

Darülacezede çalışan Osman 
Yamaner aralarında çıkan bir 
kııvga sonunda Cafer Pcpcri bı
çaklamıştır. 

Buna muğber olan, ayni yerde 
çalışan Necmettin Çeper, Zafer 
Aktimur, Ahmet Karabulut, Re
frt Yılmaz. Bekir Kubııt. Fikri 
Özdemir, Ömer Kurt, Mehmet 
Tevfik Kuşkonmaz. Mehmet Öde
miş, Mehmet Bulur. Ramazan 
Çeper, Osmıım yılk:ılıyarak feci 
şekilde clcivmiişlerdir. 

Osman, koma halinde İşçi Si· 
g:ırtaları hastanesine kaldırılmış, 
sanıklar yakalanmıştır. 

M. P. n in siyasi toplantısı 

ı H Av.~ Gıda maddeleri 
vAzlv•~ Nizamnamesinin 
l'eşilköy :ıueteoroloji istas· 
)on~nun ta~m~nlerlne göre, Tafbdıkaf I 
bugun, şehrımız: \ ' C charın-
da ha\'a umumiyetle lıulutlıı, 
sonraları hafif aralı!.lı ya· 
ğışlı geçecek; rüz:gArlar ha· 
tıdan orta kuvvette esecek; 
han sıcaklığı biraz azala· 
cahtır. 

Dün ~ehrlnıhrle hava çok 
bulutlu, aralıklı olarak hafif 
) :ığırılı gcçnıi§, riııgarlar ba· 
tı yıinlerden kun etil rs· 
mlştir. Gıını.in &ıraklı~ aza· 
mı 17.1, asgari 14.- sanli· 
grat olarak kaydedılmlştlr. 

Küçük haberler 
TAB,\NCA İLE O\'N';\RKEN 
l'Alt,\ LAr\DI YI-; 01.DÜ 

Çatalcada oturan Nazmi Erses 
isminde bir şahıs. elindeki ta
bancasının Ani olarak ateş alma
sı neticesinde ağır surette yara
lanmış ve biraz sonra da ölmüş-
tür. ' 

Tahkikata başlanmıştır. 
BİR ŞEHİR ır \TTI VAPURU 
DAHA GELİYOR 

fokocyada (Duınbarton) da 
William Dcnny tezgahlarında in
şa edılmiş olan Şehir Hattı va
purlarından Fenerbahcenin seyir 
tecrlıbelcri yapılmış 'e muvaffa
kiyctle neticelenmiştir. 

Gemi bazı formalitelerin ikma
lini muteakıp teslim alınacak ve 
Uç haftaya kadar İstanbula ha
reket edecektir. 
RİR Al\HmİKA'S 
MUHRİBi GEl .. i\'OR 

Amerika Bırleşik De\ le ti eri 
don:ınmasına mensup Wallace 
ı ... 1..ind muhribı 10 aralık gimü 
şehrimızi ziyaret edecektir. l\fuh 
rip saat 8,30 da limanımıza gi
rerek Dolmabahçe onündc de
mirliyeccktir. 

Muhrip 15 aralığa kadar lima
nımızda kalacaktır. 

Gıdn maddeleri nizamnam"si 
dünden itibaren mer'iycte gir-ı 
mlstır. 

Bu nizamnameye glire gıda 
madde~i satanlar ambalAjh ola· ı 
rak sattıkları madd,,lerin Uz.eri
ne imal erlılen yerin ismini ve 
adresini, içindeki maddenin cins ı 
\'e nev'inl, etiket Ciyatıylc ya
pılma tarihini görünecek şekilde 
yaz.ıcaklardır. 1 
Amhal8jsız satılan gıda mad- , 

drlerindc ise imal edenin lsmı.1 
adresi \e imal tarzı bir etiket 1 
iı•erine yazılmak suretiyle belir
tilecektir. 

B. Milletle r in t e rtip ettiği 

ya z ı müsabakası 
Birleşmiş l\lillefüırin tertiple

diği Ernrlik yaz.ı miısabakrında 
Anupa bolgesi hirinciliıtini An
kara Shasal Bılgiler Fakilltesi 
oğrcncilerinden Ce\·at Geray ka
zanmıştır. 

Musa baka, •Bar ıs \'e Sosyal 
ilerleme sembolll olarak Birleş
miş Iilletler• mevzuıında idi. 
l\lııkafat olarak bir harta İs\iç
reye da\'et edilen Cc\•at Gcray, 
10 aralıkta, İnsan Haklan gU 
nunde, Cenevrede bulunmak üze 
re ls\'ıçreyc gidecek Ye Birleşmiş 
l\Iılletlerin Eosyal ve <'konomik 
alandaki çalı&malarını inceliye
cekUr. 

Bir inşaatta çö k üntü 

old u bir işçi öldü 

Taksim KüçUkhayar &okağın
dakf Çazel Ekindye ait inşaatta 
çalışan işçilerden Sait Yıldırım, 1 
Toros Atlı 'c l\Iuı;lafa Kutlu bir 
balkon çbkmesi neticesinde ağır 
surette yaralanmıştır. 

ilk Yardım hastane·lne kaldı
rılan yaralılardan l\Iuslafa öl
milştilr. 

Hadise hakkında tahkikata baş 
lanmıştır. 

Kanaiiza syon tesisatı Bir mektup 

yaptır ılacak caddele r Irak elçiliğinden §U mektubu 

fstanbulda kanalizasyon tesisa- aldık: 
tı yaptırılacak ana caddeler tes- •Gazetenizin 27 kasım 1052 la-
hit cdilmlstir. rihli nüshasında, (T. H. A.) 

Diiıı t. E. T. T. gı>nel müdür- menşeli. •Kral Naibi lngıllzler
lUğtinde Belediye reis mua\'inl den istıkraz yapmış• başlığı al· 
Sedat Erko11ıunun ha kani ğınd tında lnti~ar eden haber, tam~-

0 • ş 1 

1 a men asılsız \e hayal mahsulü· 
yapılan topl~ntıda ılk plinda s- dur. Bu itibarla gazetenizde tek
anbul dhctındc Aksaray - Be- zlblııl rica eder saygılarımızı SU· 
azıt, Çarşıkapı - Beyazıt, Top-

narız. • 
kapı - Şehremini, Aksaray - Sa-
matya, Beyoğlu cihetinde de Şiş-

Sürat çılgmları 
Dün bir meı..tup aldım. tın

zasını oku) amadığım bir 
Emirg:\nlı ~öyle yar.makta· 
dır: 

•Siz halkın dil ek ve §ika· 
yetlerini sık sık sutununuıa 
gcçırir, benden de daima 
dua alırsınız, her haklı olan 
dcrdimıze dokunduğunuzda 
omnınüze dua ederım. Son 
gunlerde gene Hisar cıvarın· 
da bir otomobil denize uç· 
muş, \'e güzel hır tesadıif 
eserı olarak gene birkaç \'a· 
tandaşımız.ın ba;ını yeme· 
mişti. Bu htıdiseden sonra 
mahut yere • Dıkkat, Azatnl 
sur'at 15 km.• d iye birer 
le\•h:ı koymuslar. Ben dun 
ak~am altı kırk seferini )'a· 
pan Emırtın - Sirkeci ara· 
basıyle &ofor mt:\'kunln tanı 
mukabıl koşesinde bulunan 
ön sırada seyahat ederken 
bu koca le\·haların önllnden 
asgari 50 - 60 kilometre gi
den, o kaygan havarta o ma
hut \ irajı baş döndüren hız· 
la alıp, kendı sur'at ze\•kinİ 
tatmin için, elli altmış yol
cuya salfıvatı &erüe geUrtiP 
gozlerını kapatacak kadar 
hayattan timidıni kestiren bu 
§oforc benim gibi bütun ;o,·ol
cular içerlemekle bcra ber, 
teslımiyctle boyun eğdıler. 
Ecelımu: yokmuş, size bu sa· 
tırları yazabilmek imUnını 
Allah bana gosterdi. Şayet 
bu maceradan (çıinkU bu ha· 
kıkaten hır yolculuk değıl 
maceradır) kurtulursam ilk 
işim sıze yazmak ol un dıye 
ahdetmi·tım Bılmi)'orum, bU 
derdin devası nedir; istan· 
bul halkının yarısını seyri!· 
Eefer memuru yap ıp ellişer 
metre mesafe ile l ollara ını 
dızmelı? ... Yahut her araba· 
ya her seferinde hır meınur 
mu yerleştirmeli? ... Ben şıh· 
san evden çıkarken hergün 
ihti~·ar anacığımla \'edAtaşı· 
yorum, uzun bir gurbete gi· 
der gibi •Gidip gelmemek• 
var diye her sabah yola çı· 

kışta garıpleşiyonım . Ben· 
den başka hiç bir medarı 
olmıyan anam da e\e donun· 
ccye kadar yürek helecanıarı 
içinde kalıyor. Aman, bu 
derdimi alAkalılara duyurun. 
ne olur. • 

Bu gibi Mdlseler hemeıı 
hergun hepimizin basından 
geti}or. Runlan alAkalılara 
duyurmanın Juzumu yok. Zi· 
ra allikalılar da bunu bili· 
yorlnr 'c okla gelebilen ted· 
birleri alm.1ktan da gnf ilıır 
mııyorlar. Fakat dedlğlniı 

:retti. l\lekteplerde tek~kitap u- rıl organ vasıtasiyle müdaha· --·----------- uygun ekmek çıkarmadıkları tes-
sulUne nihayet verilmesi neti· leye cevaz <Jlduğu hususunda, r 1 bit cdılmiştir. 

tf Cl~ISTE : 
ilUC&ÜN 

cesinde bu gaye kısmen hAsıl Adeta, bir prensip anlaşması Bu münasebetle dün Belediye. 
de yapılan toplantıda de~irmcn
lerin ve fınnlarm m!lrakabesin
de nazan itibara alınacak esas
lar görüşülmüstür. 

1\fıllet Partisi Gebze İlçe İdare 
Kurulu 5 aralık 19;.ı:l anma günü 
saat 13 te bü\ tık bir .ı;iya t top
lantı tertip etmiştir. Bu toplan 
tulu M. P . .gen l id re kurulu 
lıyclerinden Sadı • Aldo an, Er
tu rol Akta. Suphi Batur ve İs
tanbul il idare kurulundan Nu
ri Leflef birer konuşma yaparak il - Hama.m, D?lapderc - Kasım
ıktıdar partisinin umumi gidi§ini paşa kesımlerınln yaptırılması 
tenkid edeceklerdir. ,kara~la~tırılmıştır. 

1 apartımon, 

1 O otomobil, 
2000 altın 

gibi adım hasına seyrüsefer 
memuru dikmeğc lmkAll 
yoktur. Yapacakları &f'Y me· 
seı:ı yukarıda belirttiğinlı ı:I· 
hl tehlike işaretleri dikmek 
\e bu işaretleri itibara aıını· 

AŞI İÇİN 

LÜKS BUICK OTOMOBiL ,, 
} ROMAYA UÇAK"SEYAHATI 

(iKi KiŞiLiK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

~ MARSILYAYA 1VAPUR SEYAHATi 
~ dKI K.lşlıJK"°BIRINCI MI.VKI CIOIP GELME) 

ve 

~~ZENGİN PARA iKRAMiYELERi 
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Blr Hmp Açtumız, Hw b11112 \'ana. Ço~ltmıı. 

GIŞELERIMiZ 9 - 18 KADAR AÇIKTIR. 1 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY 

Sirkeci Yeni- " 
Bankalar Cad. Mimarkemalet· postane Mey Kadıkoy Pala 

No. 48 tin Cad. No. 28 Muhzırbaşı alt No. 5/7 
S. No. 5 

Tel: 44668 Tel: 5i10 Tel: 29702 Tel: 61912 

Mülkiyenin 
ylldUnUmU 

7s Jı l enel lıugıin, .ı aralık 
1877 de •l\Iulki~ e• )'İlk· 

&ek mektep olarak irfan ha·• 
yatına katıl mıstı. 1859 da 
rüşdiye ile idadi arasında iki 
yı ll ı k bir ort:ı tahsi l miıesse· 
sesi olarak \'e •l\lcktcbi 

Bu arada İstanbul değirmen
lerinin birbirleriyle anlafarak 
istedikleri gibi çalıştıkları da 
tcsbıt edılmi5 ve bunun önüne 
geçmek iı;in Anadoludaıı k:ılitesi 
iyi un getirtilmesi kararlastırıl
mıstır. 

Hileli un çıkartan \'e C\'Safa 
uygun ekmek jmal etmeyen dc
~irmen \'C fırınların da kapatıl
ması ittifakla kabul edilmiştir. 

Sahipsiz Otomobil 

, VEFAT 

Cebcldilrıiz Muharebesi şe 
hıtlcrindcn Ahmet Beyin 
kertmesi M:ırdini lbrahim 
K~mil Paşanın gelini Semi 
ha J\luUıı, Cemal .Mardin, 
Murat Mardinin anneleri 
Glı'!el Sanatlar Akademisi 
Profcshrlerinden Asım Mut 
lu, Şıikriye l\l:ırdınin kayın 
valdclerl. Delkis Mutlu, Ay 
kut Mutlunun anneannelc· 
ri, Vedat Muhtar Mardin, 
Ahmet l\Iithat Mardinin ba 
haanneleri salihatı nis\'an· 
dan 

HATİCE !'tlARDi:S 
Hanımefendi 

f kıncı planda da Harbiye -
Maçka, Maçka - Akaretler \•e 
Kadıköy yolları tcsbıt edilmis· 
tir. 

Bakır şi lebin in bug ün 

ltu rtar ılması iht imali v ar 

nakır fiilebinin. bugiin vukuu 
beklenen med hadi r~ı neticesin
do kurtarılabileceğini evvelce 
yazmıştık. 

Denizcllık Bankasına gelen son 
hir raporda, suların yükselmel.!e 
haşladığı \'e Bakırın denize doğ 
ru 25 mrtre kadar gerilediği bil
dirilmektedir. 

nugUn son haddini hulacak 
mcd htıdim?sinin, geminin kur
tulmasında ümit edil"n ro!U oy
nayıp oynayamıyacağı hakkında 
hiç bir §ey bilinmemektedir. 

Sabahları bir bardak sıcak suda 
er~tllmis bir , 

Garanti Rankasının yılbaşı ke 
şidesinde yüz bin lira kaıanabi· 
lir. bu para ıle bıi~ilk bir apart
man veya on otomobil, yahut en 
az iki bin altın satın alabilirsi· 
nız. 

15 aralığa kadar Garanti Ban
kasında gerekli hesabı açtırma· 
yı ihmal etmeyiniz. 

TAKVİM_), 
4 AR \J,JK 1952 

PERŞE IRE 
AY 12-fi İ' :\' 31-Kı\Sll\I 27 
Rll ıt 1368 - KA SIM 21 
Hi CRİ 13i1 - Rebıule\'\'e l 16 

\ 'asati Ezani 
07.07 02.26 
12.04 07.23 
l!.28 09.47 
16.41 12.00 
18.19 01.38 

:,anlara rastladıkça onları re· 
1.alandırmaktır. Hunun dı~ırı· 
da sıır'at , ılgınlannın .kendi 
kendilerini u~ıandırmılan ,·e 
yahut da F.mirgin - Sirkeci 
gibi umumi vası talar kulla· 
nıyorlanıa mu<leriler tara• 
fıntfan uslandmlmalırlırt;ır. 
l\ l uştr.rllc!r tarafından u ıan· 

dın lma &u ieldlde olabilir: 
Tehlikeli ılunımlarda &oforU 
hep birrlr.n ikaı ve itidale 
dnet, te•ir etmeıse ısrar. 
hu da kAr r.tmezse gent. hir· 
den Seyrüsefere &ik4)el et· 
mf'I<, 

Bundan da hir netice çı~
mazsa, ne diyelim, bu gibi· 
!eri Allah ıslah etsin! 

Sadun G. SAVCI 
OX KELbJE\'J,E 

Eisenhower Kore'ye git· 
ti .. 

Temenni erfellm, kmllar1 

IUlkl~ e• adile açılan bu 
mektebimiz: 1661 ıl c ilk mc· 
zunlarını \'ermiştir. 18i7 de 
yuksek tahsil miir.ssescsl Jıa. 
line getirilmiştir. 1!135 de 
·Siyasal Jlilgi ler Okulu• adı
nı almı~. 1936 da Ank:ırara 
nakl rrlilmi tir. Tcmlekelc 
birçok gıiz.ide e\latlar yeliıı· 
tiren bu dcğr.rli irfan m!tr . 
seseslnin mensupları bugün 
yıldonıiınlerini kutla makta
dırlar. Hararetle tebrik ede· 
r lz. 

Son günlerde şehrimizde 1952 
modeli BUİCK marka bir oto-1 
mobilin sahibsiz oldu~u go!'ül· 
milş, yapılan tahkikat neticesin· 
de otomobilin Ttıtıım Bankasının 
31 Aralık fevkalade keşldesine 
ait olduğu anlaşılmıştır. Ö~ren· 
dığimizc göre bu otomo~ilc sa· 
hib olmak için 10 Ardlık ak
şamına kadar Tutum Banbs; gi 

vefat etmiştir. Cenazesi ya 
rınki perşembe günü öğle 
namazını müteakıp Beya. 
zıt Camllnden kaldırılarak 
l\lerkezefendideki aile mak 
berine defnedilecektir. 

Çelenk gönderilmemesi 
rica olunur. 'I ÜLBESTÇI şelerinde 100 liralık bir he!'ab 

- ------- ---- a~tırmak kliidir. ill•••••l!!!!!!!!!!!!l!!l!lın•• 
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gargara yapmak grip ve bobz 
iltihaplarından korunmak için 
en iyi çaredir. 
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yola getirecek tedbirlerle 
r 11imltr ~anll1n , ~anlmaltft _______________ ,__ 

lad<ı ~dilnıu 

Acaba bu sözler bir davet 
mi idı? Kendi •Dyliyomlyocoği ~ 

~~~f~~h~~:;~~:i~ ]fmzcısız '"ektrı. plru~ ~ w--moğ, kom vmyo<d", fakat /\ll ./ 
sabah olup ta karanlıklar da· YAZAN A /~ / ~- "-+# '- r~1,,;nPN~ 1?n 9Y~A~,, Af IJAAtı~S~ 
ğılınca içinde çırpındığı his ~ .71/11.CtJ'ıe ~ )'~ "'l{t:. ,._..,~~~ 7T. • ~~'(, 
çenberini yaramıyor, etrafını • 
saran buzları dağıtacak soı: bu· 
lamıyor ve yine susuyordu. kemiyordu. 

Jean ile karşılaştığı zaman 
ona yemek \·e içki ikram eden Bcnedicte bütün bu gq;mls 
nazik ,.c ıkrameı bir ev sahi- hadiseleri hatırl2dıkça ne k:ı · 
besı tavrı takınıyordu. dar mlıtcessir olu)ordu. Değıl 

Rosine 0 esnada annesble bu evdrn kaçmak yerındcn bi 
dti,vayı dolasıyordu. Paristen le kalkacak takati yoklu. Fakat 
ayrılalı altı ay olmu tu. ne yapıp yapmalı bu odadan 

Gıiniın birinde Bcnedicte &ÖY· çıkmalı idi. Salona, hattA mut· 
le bir mektup aldı: fağa bile gidıp oturmağ:ı razı 

Canım kardesim. l\larsilyaya idi. Hu odadaki eşyalar onların 
geldik. Annemden ayrılıp leni en m~hrem hallerine her tür 
görmeğc g>leceğim. Seni ve ltl hareketlerine şahit olmuşlar
sevgıllmi çok görccPğim gel- dı. Nitekim Benedictc de bir 
di. glın onları bahçedeki çınarın * altında sarma11 dolaş bir halde 

• Sevgilisi. .. Bu küçük Philıp· \e dudak dudağa gormilstil. Her 
pe'den başka kim~e değildi. nu halde onlar Benedicte')i gör
mektup eylül ortaiarında gel- mcmişlt?rrli. Fakat aynı akşam 
mişti. Biraz sonra da Rosine Rosine: 
geldi. Seyahat yııram15, gtizcl· - Biz Jean Lanelen ile nı· 
leşmi'j \'e daha ho~laşmıştı, KU şanlandık. Demişti. Bu işin hiç 
çUk oğlan bile b:ınu farkcltl ve bir facia tarafı yoktu. Daha 

31 
nünce onlara ilk ziyareti yapan 
da Benedlcte olmustu. O zaman 
danberi de evlerine girip çıkan 
en samimi dostlan da o idi. Gel 
dığl zaman Rosinc boynuna sa· 
rılır Jean ela çok samimi \'e 
neşeli bir tavırla karşılardı. 
Halınde hl, bir gayri tabiilık 
)Oklu. Bencdicte tok zaman 
kendi kendine şöyle dU5iinmü11 
tli: cAcaba yanıldım mı? ~öı· 
!erir .• yanlıs mı tefsir ettim?. 
Fakat çoktanberı artık bunu 
d!işilnmliyordu. Rosine her za
ma n akrabasına çık,sır nasıhat 
ederdi: 

- Vaktinden evvel ya~lan· 
mağı kabul ediyorsun. Ne diye 
giyimine ku§amına ehenııniyct 
\'ermiyorsun. Kendine biraz ol
sun ceki düzen versen <Jlmaz 
mı? 

şehirde yafiamağa mecbur ol· 
dıı. Bu sebeple uzun mUddet 

gorüşcmedıler. l\Iektuplaşı) orlar 
dı. Fakat Rosinr tembel ıdi. Be 
nediçtc d mektup yazmasını 

r;el'mrzdl. <Yazdıklarım hen 
saçma \'e C'nayice er.ylen der 
di. Yalan da değildi. Birbirleri 
nl görecekleri gelir miydi? O· 

rasının her ikisi de pek farkın
da değildı. Hele şimdi Bene 
dicte o zamanki ıstıraplarını \'e 
heyecanlarını artık unutmuş 
bunlar grçmiş günlerın arasına 
kımşarak kııybolmuştıı Çok de 
fa r,ancieulerden uzak kalma· 
nın kendi i iı;in bir nimet oi 
duı;:unu diı linmll5til hattA on 
ları bir daha göremiyeceğinı 
umarak se\'lnmişti. Buı;lin ar 
tık ne karı ne \oca Benedicte 
yi al3kadar etmi\'ordu. Onun 
lı;-in ölmliş sayılabılırlerdl. Hat 

sıyordu . 

* Benedicte karşısında duran 
aynaya yazı masa;;ına \C yatağa 
<ıHayır hep,i yalan~ Hiç bir fi"Y 
olmuş de,ğildir.-. diye bağıracagı 
geldı. allattA ben de ölmüş ol-

sa~ dım çürıimıiş \'Ucudlım bile 
ıstırap çekerdi. Benim için öl· 
dükten &oııra da rah at ve hu
zur yoktur. Olamaz. Rosineden 
nefret ediyorum. Onu cekemiyo 
rum. dıyc düşündü. 

İçindeki bıı his hercUmrrcinı 
birdenbıre farkediyordu, Fakat 
bu here!lmerç her zaman var· 

dı. Sadece Bencdicte buna çok a 
lışkın olduğu için anlamıyord.u 
Dehşetine şimdi yarıyordu. lİ· 
çiincii dera olarak yerinden 
kalktı. Kapıya doğru ytirüdü. 
Salona gitmek istedi. Bunu ne· 
den arzu ettiğini kendisi de 

ona «karıcığımn <liyerek boy- doğrusu olduğu meyrtana çık- Harp patlayınca iki akraba 
m•na sarıldı. Bu halılc şaka c· mamıstı. Çiınkü Bcnedicte h is· birbirlerinden ayrı düştuler l\estiremiyordu. Salonun avize tA kendisi de hayattan el ini e· 

Benedicte o kadar dalmıştı J:İ 
nerede oldujlunu unutmu~IU· 
Kendısini bahçede çam \'C çı
nar ağaçlarının altında dola;ır 
farzedıyordu. Hafif bir rı.izgl' 
esiyor. yanıbaşımdaki çağlayan 
dan sular üzerine kadar &ıçra· 
yordu. Jcan ıle yanyana yürü· 
yorlardı. Soylediği sözlerı bil" 
giln gibi hatırlıyordu: 

"Ben en samimi ''e içten ge· 
len hislerimi bile açığa vura
mıyan hasta denecek kadar vab 
şl ruhlu hir adamım .• 

Benedicle bunları dinlerl:trı 
leinden kendi kendine şör1~ 
düşünüyordu: 

- Yarın cesaret edip konu· 
~unım. 

hte böylece bir müddet 0)
11

• 
·ne 

landı. Gunun birinde Rosı ti 
ı;ıkageldı. Pırıl pırıl hir ha 
vardı. Sevımll tavırlarile her~e
r;l kolavlıkla haftan eıkarabıı~r· 
di. Önüne gelene acaip acaıP 
ıualler sorar. hrr tanıştığı er· 
kekle candan a16kadar otur. o
nunla mesı:uı göriinıirdü. 

Benedıctc'nin şu halini gorse
ler kım bilir karı koca ne ı:a· 
dar giileceklerdi. Kendini bil 
rakmı~. saçları boyasız, goıterş 
kızarmış, vilcudU hantallaşını 
halile ne kadar biçare idi. Karı: 
penin bir kö~esinde oturnı~ 
~usud.a bir hayvan gibi •. sessıı~ 
lık icınde başkalarına aıt ola 

<Arkası ,·ar> 
denlere ktzıyordu. Jean Lan· lerini açığa \'Urmamı&tı. Genç Benedıcte dağdaki evde kaldı. teğini çekmis yalnız o.l:lu nzerl· sini bir tble sarmıslardı. Ta\'an 
cieu'yli de hiç sevmiyor ve çe· evliler balayı seyahatinden dö- Rosınc ise kocasının işi icabı ne titreyen bir ana olarak ya. dan dökUlen ışık çok keskindi . 

..-......................................................................................................................... ....., .............................................................................. -
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~~. l~~~~~~~~~~~~~~ITunanb~n~ 
~ "'Y I Toprak re·f ormu 
Balkanlarda ) Y!I~~kle~,..u,.. ·b;•o-

Cin Hindinde komünist nıeli zamanında çıkarılan toprak S il h' • -> reformu k:ınıınıından l\Jakcdonya u l cep esı Ye Tr:ıky:ıdaki Türklerin nııısta. 
taal·ı·uzu pu·. sku·· rıı·ı· ldı"ı" rip oldukların:ı dair çıknrıl:ın rı. 

\'ayetler üzerine kendisiyle gö-Y azan : E. T. ıüşen bir arkııd:ışımıza yeni Yu-
Qencral Christos Joannou'nun AHOeia!ıd Pruı 

başkanlığı altında bir Yu· 
lltıı a keri heyeti gt'çen harta 
l'tıgosla\'yayı 'Ziyaret etti. Re)et 
Saray • Bosna ''e Zagrep'lt'ki 
llıııbtelif tcsl teri, ilah lnbrlka· 
~rııu geıdi; 1·ugoslav askeri cr
llııııe görfistü ,., laresal Tito 
ta.rafından kabul edildi. Yunan 
beren memleketine dönerken 
~tlgratta bir tebliğ neşredildi. 

* Yunan Kral \C Kraliçe· 
sinin da,·etlisi olarak \'u 
nanistanı 1iyaret eden 
Cumhurbaşkanı Celal Ha· 
yar dun 1stanbula don· 
müş \'e merasimle kar~· 
lanmıştır. 

Hanol, 3 - Pazartesi gecesi !;abaha karşı Fransııların elin
de bulunan Nasan kalesine karşı taarruza geçen Victminth ko
münist birlikleri bu kesimde iki mühim tepeyi işgal etmi ler 
fakat Fransız kuwetlerinin tazyiki altında buralarda tutunamı
yarak geri çekilmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

nan kabinesinde Şim:ıli Yun:ınis
tan Bakanı l\lr. Stratos şu beya
natta bulunmu:ıtnr: 
•- PHlstiras kabinesi 7.:ıma

nınd:ı parlamentodan, bUYiık nr:ı 
zi sahiplerinin topraklarının top 
rağı olmayan 1'akir köylUlcre d:ı
ğıtılması hakkında bir kanun 
geçmişli. Biz bu kanunun tatbi
kine geçeceğiz. So.} lcndiği gibi 
bu kanun hiç bir arazi sahibi 
Türk aleyhine yapılmış bir iş de
ğildir. IlU şekilcJe rhayetJer (,'I• 

karanlar Türk - Yunan dostlu. 
gıınıı kısk:ıııanl:ır ve bilhassa ko
nıilııistlerdir. Tatbikine gcçtiği
miz bu kanuna g1ire, arazi sahibi 
arazisini kendi işleliyors:ı 500 
donümdcn fazla nraziye sahip o

tb11ğdc yapılan ziyaretin iki 
~cnııeket arasında mevcut dost· 
ilk bağlarını bir kat claha ku\'· 
"ttlendirmck için yeni imldlnlar 
>'arattığı bllc'llrHmektedlr. 

* Çckoslovakyac'la fdoma 
mahkum edilen komunist 
partisi ileri gelenlerin· 
elen on bir ki§i dün asıl· 
mı~lardır. * lUo kem el~iıııi:c So\·yct 
Dı~isleri Bakanlığınc'ln 
Jacob Malik ile güriis· 
mü~tur. 

Bu taarruz Fransız birlikleri tarafından uzun müddettenbe
ri beklenmekte idi. Merkezden bir hayli uzakta olan Nasan kış
lasını Fransızlar bir hactadanberi Jıava )'oliyle tak"iiye ctmek
tt'ydilt'r. Pazartesi gecesi yapılan taarruza iştirak eden düşma
nın olduk~·a kabarık sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Düşman 
18.000 kişilik bir kuvveti haflalardaııberi yavaş yavaş bu kesime 
doğru sürmekteydi. 

* Korede sükunet hüküm 
sürmektedir. 

\'ııı:oslavya ile Yunanistan a
t~ tndakt mün:ıscbetl<'r ikinci 
düııya harbinin bittiği tarihten 
toııra hiç d 1)1 değildi. Yunan ..., _________ _ 

... harbi esnasında bu mü na C· l Fosf er Dulles 
bet tok gerginleşti; hatta bir a· 

Ruslar bir İngiliz 
Balıkçı gemisini 

;aıık iki hükftmet clçllertnı hl· Temı·naf verdı· 
t tekerek bunun yerine birer Aııoeiatcd Prıu 
~ llbatgüıar bırakmıslardı. ?ıloskova, 3 - Ruslar, Sovyet 

Müsadere etti 
t .. l'ııgoslavya Komfnformdan çe- Memurlara karasularında avlandığı iddia-~dikt•n sonra gerg'ınlı'k ....... ldı, i · · 
~ ... ..... sıyle •Sletnes• adlı yen bır ln-
1. hiikümct ara ında bir yakın· Auoelated Prıu gıliz balıkçı gemisini müsadere 
ı,. tılıa temayülü görulmeğe bas· Vaşington. 3 - John Foster etmişlerdir. Keyfiyet bugün İn-
ıJ1· Nihayet birkar ay en·el Dulles bugün Dı~işlerl Bakanlı· giliı elçiliğinden bildirilmiştir. 
~ taraf parlıimento he:yetlerl· ğına yaptığı ziyaret sırasında, Bir sözcüye göre Rus Hariei
lt 

11 l'aptıkları karşılıklı ziyaret· devlete sadık memurların Eiscn }'esi, lıAdiscyi dün gece elçiliğe r, ınü•terek menraatırri koru· b' t 
ııı L v hower idaresinde hiç ır sure • haber \'ermiştir. 
il a, itin, bir işbirliğinin teınc· ı d 

ııı k le korkmn,larıııa mahal o ma ı- İddiaya göre İngiliz balıkçı hı attı. Bunun netkesl olara - ğınt söylemiştir. gemisi 18 kasımda, Barents de-l " \'uı:oslav askeri heyeti eY· h f d 
.. 61lde Yunanlstanı ziyaret etti. Takriben 7 a ta conra •S· nizinde Rus sahilinin takriben 
.. Ya işleri bakanlığı vazifesine bar 2,5 miİ arıklarında yakalanmış-ı._· ret, iki memlekr:tln lmrmny 1 k 

1 
• t D ıı B ~ 

ı:Yttıerl ara ında bir işbirliği ayaca 0 an Fos er u es, ır tır. 29 kasımda :Murmansk'da bir 
tltıkAnını haz.ırladı. l'unan aske· leşik Amerikayı hariçte tem- halk mahkemesi gemiyi 500 rub
tl heyetinin l'ugoslnyayı ziya· sil etmekte olan nıt'murlar ve le cez:ıya çarptırmış, tutulan ha
Jt~, resmi tebliğde bildirildigi meslekten yeticme di~lomatla· lıklarla teçhiıat müsadere cdil
t bı, iki memleket ara ınd:ı me\' rın. herhangi bir parlı men U· mistir. 1ngiliz elçiliği, tarhedilen 
~t do tluk bağlarını bir kat da· biyeli gözetilmeden hima~e e- eczayı Moskovada ödeyeceğini 
1 ku\'\·ctıendirmck için ~eni dilcceklerini anlatmıştır. bildirmiş, gemiyle mtireltebatın 
!~lıııar sağladı. Sırf bir teca· Dullcs Dışi,leri Bakanı Acht'· serbest bırakılmalarını istemiş
~~ karşı korunma maksadını son ile yarım saat kadar görüş· tir. 

•ip eden bu tema lann gün tükten sonra Pcntagona gitmiş . h . 
tttlkı;e daha \erimli olma ı ve Sa,·unma Bakanı LovetU ma Japon tıcaret eyetı 

kleııebillr. kamında 7iyaret etmiştir. Ankaraya geldi 
\'Geçende memleketimizi bir Beyrutta dördüzler doğdu 
t~g.o lav askeri hCl ctl ıiyarrt 
ı._ıtııı, pek do tane bir §ekilc'le Beyrut, 3 (A.A.) - Llibnanın 
~'lılanmıştı. Bu heyetin ziya. kuzeyinde Sabuha kö,> ünde bir 

11~1111 iade etmek üıcre ıo ar:ı • -kadın ikisi kız, ikisi erkek ol· 

1
11ta bir Türk askeri heyeti \'u· mak üzere dört çocuk doğurmus 

Queen Mary transatlan. 

tiğinde yangın sıktı 

Loııdra, 3 (A.A.) - Bu sabah lamıyacaktır. ı:ğcr sahip olduğu 
Southnmptonda demirli bulundu araziyi başkasına kiralıyorsa 250 
ğu sırada «Quccn l\larye tran- dönümden fazla arnıiyc sahip o., 
satl:ınti~inde bir ;>angın çık· lomıyncaktır. 
mıştır. İtfaiyenin mıid:ıhalcsi sa Kanun, demokratik şckild~ lıa
>esindc alevler 45 dakikada sön 7ırlanmıs olup, hiç bir şekilde 
dürülmilş!Dr. Ttirk cemaati aleyhine değildir.• 
I} ZUime-, _D_c_h-şe_t_e_m-cy~k~anların dcstan;;;ıliiiilıil\~ 
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MiSURi BASKINI 
4 Silôhşorfar 
11The Great Missourl11 

Wrndell COREl' - Mardoııald GAREl' - Ellrn DREW 

BU AKŞAM 

[j[f - ElHAMRA ve Pangaftı TAN Sinemalarında 

DON JUAN Filminin unutulma~ kahramanının 

en son zaferi 

KARANLIK ŞEHİR 
(\' Dark City » 

LİZAUE1'11 .scorr - \'İ\'EC.\ 
Lİ!'\DFORS - CJJARI.TO~ HESTOS 

Bu akşam 

A R ve Pangaltr 1 N C i Sinema farında ~la'Vyaya gldct'ektlr. Ucyetlmi tur. 
lıtıı l'ııgo lavyada samimi bir ka· 
lıı &öreceğine Gliphemiz yok· 100.000 lira için 

acele ediniz 
r. 

•t 'l'ıirk • Yugoslav munasebetlc-
4 lıttın müddettcnberi sıkı bir 

Ankara, 3 (TA) - 13ir müd
det evvel Ortadoğu memleketle
ri \ e Türkiye ile ticaret anla~ma 
lan yapmak üıcre Tokyodan ay. 
rılan Japon ticaret heyeti ~ehri
mlze gelmiş \'C bugün Ek~nOJ?lİ 

\C Ticaret Bakanlığında lzmır, ••••••••••••••••••••• ..... 
incir Üzüm Tarım satı~ı koope- ••••••••••••••••••••••ratifleri Başkanının da hazır bu-

~°'link esa larına da~anıyor. 15 Aralıga kadar Garanti Ban 
4ııın iki hukumet de sulhun kasında gerekli hesabı actırır a· 
l.lLt'ıltınıa ından baş'ka bir ga)e nız yılbaşında ;>U:c bin !mı ka
~ •ip etmiyor. Ru mfi terek 1· ıanabilirsiniı:. Bu fır atı kasır
~I ikt hükumeti birbirine bir mayınız. 
bııt daha rlyadc yaklaştırmakta, -
\' SUretıe Balkanlarda Türkiye, kan yarımadasında ,., dolayısile 
ııılltıaııistan ve Yugo la\'yadan bütün dünyada sulhün kuvvet· 
tıı~tt\kep bir sulh cephesi ku· lenmeslne yardım eclecrğf $lİP· 
~adır. Hu cephenin Bal· Jıesizdir. d • 

liORRIYET ..........___ 
tı J\ Kt'REK 
Stdat Slma\i )11Zl)Or: 

la •?-\celp Faul'ın adının Ma· 
k lya vakası failleri arasına 
b~Ş?nası bence hlç §asılacak hr hlıdise delJildir. Şa5tığım 
k r nokta varsa o da bu adamı, 
bendi iddiasına gore, asabi 
Uhranıar geçirdıgi için bir 

!~hhat evine tık:ıc:ığımız yerde 
<ı<ılA ortada gezdirmcmizdir. 
~ betnokrat iktidarın memlc
~{Q Yapacağı en büYiık himıct 
8 &öhreuı zatı ve onun arka· 
ı::a takıl:ınlnn zararsız bir 
1 le getirmek-tir. Ben bu gibi 
l er itin şahsen hapishaneyi ibi
~ tok görurum. Bunların şer 
d den korunmak itin ihdas c
lıedceğiJnız blr ıslahhane olma-

ır 

le t:ier Malatya vakalannm 
, terrur etmemesini istiyor• 
ıı~ kanıp şeklindeki ıslahba
& erin bir an evvel kurulma. 
~:• ve bu şerirlerden canımı
d kurtarılmasını Adnan l\Icn· 

lunduğu bir toplanlJya f~tirak et 
miştir. He~·et a~Ttca Japonya ile 
Türkiye arasında bir pamuk an
lc?sınası yapılması etrafında isti
;arclcr<le bulunmaktadır. 

MAYADAG 
Sıhhi Hamur Mayasıdır. 

ÖRNEK ;\IAYA T. A, O. 
Tel; 41964 • 43226. 

~~:~~~hükumetinden rica cdi- L_ 
~ ~ ~. iRTİCA ŞEBEKESİ 
rENl rsTANBUL ·-------------

.( Oum1uırtfıl) 

~ ~ Onun için perde arkasında §ayış şeklini, eğlencesini mad-
'l'tlft1KEı.t on,-:-" oynanan bu çok tchlıkell oyun dı ve mlin<'\'i refah imkanla-
" IIabr.ı Edip _ Tijrcban yazı· dan vazgeçelim ve bu mcmle- rını, nihayet kendi istihsal 
"ot: ·eti felakete sürükleyenlere h:ıcıninl daha üstün bir sevi· 

tJl• imkan \"C fırsat \•ermiycllm. yeye ulaştırmak hevesine ka->ıs· ız Malat~a hldlscsl dola- Çunkil memleket idaresi her pılıyor mu? Yoksa, mrh ulünU 
t~,!~le ortaya çıkan kışkırtma ı:eydcn riyade politika oyunla- sattıktan sonra elinde kalan h· itıldtının sağlam ve tt'mclli " 
ır te · . 1 • rına değil, iman temizliğine ve fazla parayı kısa bir lüks ve 

ltl b ınıılemcdt'n geçırı mcsı- . . d • isı·ar fırtınası ı'çinde eritip kö· ~1 ekliyoruz. Bunu yapamadı- samımıyete ayanan prcnsıp-
bıı~ıı: takdirde selRmt't ::1 olunu Ierle kuvveUc\ir. Diz. bunu is- y{ine mi dônü) or? 
kıı llıakta, büyük zorluklar ce· temckle çok tabii bir sorum- Gerçt'k ihtiyaçların çoğal-

ecektir luluk duygusu ile hareket e- ması, bir sosyal topluluğu ~a· 
"~leınıcketimlzdc hürriyet diyor ve vatandaşlık hakkımııı ha fazla çalı§ma~a. dolayısıle 
ttııı~ır. idaremiz demokrasi sis- dile getirmiş oluyoruz.• de istihsalini tabii olarak nrt-
~at ıne göre lkurulmu~tur. Fa- CUMHURiYET !ırmağa scvkcden en sağlam 
~et bunların hepsi bu memlc- bir faktördür. Bayındırlık, U-

f felAk t .. -·-• k i ti J:ıctınnn, Sağlık \"e l\lilli Eği-~eııı e e suruıucme • s • no;.:.nu nı·ı· TEZ .. ı 'hl' lar ete ve ihanette bulunan- " • • hm Bakanlığı gibi ha k ı 1• 

~i: kıınıldama hııkkı vermek Nadir Xadi yaıı)or: yaçları ile doı!rudan doğruya 
llıe <leğıldir. Hürri,> etin de Bir kaç ~ ıl..iır istihsalimiıin ilgili organlar bu hususta çok 
~:ıeket menfaatleriyle. \"'i· r.ıütemndb en arttığım ftdeta faydalı bir rol oynayabilirler. 
lıı:ı a~ haklariyle çiıılmiş st· ;oözle görüyoruz.. Fakat bu ar- Bunu bir devlet vazifesi I-alin-
ttıtdarı vardır. Bu kabul ed·l- tıs acaba çiftçide yeni ihtiyaç- de programla.,..tırmak aynca 
~ed~kte demokrasi de tehlıke- lar doğmasına yol açıyor mu? üzerinde durulması gerc .. .?n 
~Urri~et de.. Köylltmüz gıdasını, evdeki ya- bir konudur.• 
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100 
GüN KALDI 

LiRA iLE 
30 Aralık 1952 de 

1 Müşteriye 
1 Müşteriye 

1000 Al TIN 
100 Al TIN 

ayrıca 

Birçok talıhli)e 

ALTINLAR 
8 Aralık 1952 Pazartesi Akşamına 

Kadar 100 Liralık Bir Hesapla 
Şansmızı deneyiniz 

AKBANK 
Her ~erde emrinizdedir. 

Yeni Postahane Caddesi No. 47 

31 Aralık 1952 Kcsidesindc 
ır . 

Türkiye Kredi Bankası A. O. 
İstanbul 
Be) oğlu 
İımlr 
Adana 

Büyük Postahane karşısı 
İstiklal caddesi No. 339 
Büyük l\:ardiçalı Han 
<;izler caddesi 

Mes'ut tahhlinin tercihine sore 
İSTANBUL. {ZMİR \Cya ADANA'da 

BAHÇELi BiR EV 
\'Cif'a kar~ılı~ında e"iirı bedelini veriyor. 

Bu ke ideye iş tirfık için en geç 

1 O ARALIK 1952 Çar~amba akıamına kadar 

JaO Liralık bir hesap açınız. 

hesabınız \3rsa arltırınız. 
Pek ~ok kıymetli ikram!) clcri ha\'i olan 

1!>53 keşide pliınımız ya1'ında illin edilecektir. 

HOŞ MEMO - Şimdi ne olacak ? 

Bir doğum 
Televizyonla 
Yayınlandı 

Anadolu A Jann 

Denver. 3 - Nisaiye tababc
linde ve tclevlzyoıı tarihinde ilk 
defa olmak üzere, bir çocuğun 
Scı:ıryen usuliylc alınm:ısı bü
tiln Amcrik:ıda televizyonla ak
settirilmistir. Tclcvizyon uzman
ları tarafından filme :ılınan ve 
Amerikan rad~ o şebekesinin bu. 
yük bir kısmında derhal ak etti
rilen ameliyat Denver'de bir has 
tanede mm·affakiyctle baş.ırıl
mış ve beş libre ağırlığında ta
mamıyle teşekkül etmiş bir ço
cuğun doğum safhalarından ba
zılannı halk kendi ('\inde tele
' izyoııda seyretmiştir. 

Milyonlarca Amcrikıılı dinleyl. 
ci, çocuğun doğm:ıdaıı önce kallı 
ç;ırpışının sesini duyabilmiş, da
ha sonra doğum ve göbek kes. 
mc ameliyesini gCirchilmlş ,.e 
ya\'ruyu hare.kete geçirmek için 
doktonın ilk tedbirlerini seyret· 
nıişlcrdir. 

MAYADAG 
Hamur Mayası Çabuk 

BayaUatmaz. 
ÖRNEK lllı\ YA T. A. O •. 

Tel: 41964 • 432:!.6. 

.. TEŞEKKÜR 
Aile reisimiz HAFIZ HÜS 
1\"Ü SALLI merhumun ce
naze merasimine lfıtfcn iş· 
tirAk eden, biızal Hya mck 
tup, telgrafla t.Aziyette bu
lunan akrabalarımıza, dost 
lnrımıza. arkadaşlara son. 
suz minnet ve şükranları
mızı arzederiz. 

::; \1,1.1 Aile 1 ................... 
TEŞEKKÜR 

Evladımız; 

1 
1 Eksik Memleket ·ıavelerinizi 

tamamla nız 

Bursa, lzmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ ilôvelerinin ikinci baskısı 

hazırlandı 
Nüshası tükenmiş olan yurt ilaHlcrimizi :>en iden 

h:ıshrmağa ba~laılığımm haber 'crml tik. 1 numaralı 
Hursa, 2 numaralı lzmlr, 3 numaralı Antalya, 5 nu· 
maralı tersin, 6 numaralı ll:ıtav 'c 9 numaralı Tcklr
dağ ilih·elerimlziıı ikinci tabı hazırlanmıştır. Kollrk· 
honlarında bu altı llaH~ "k ik olan okuyurularımız 

bt~nları matb:ıamıtdan teılarik rdebllirlcr. llarlı:tcn 
hrr ilave için on beş kuruş füerlndt'n po ta ııulu gön. 
ılercnlerin adresine illhelcr ~ollanır. llJe,cudu kal
mayan Cannkkıılc 11, anııkkalc Zafer, Ankara fi \'e 
.\nkara Ha , 'ehir İlaHJcrlmizin ikinC'] talil tamamlan• 
ılıkça, okuyucularımızı haberdar etmck!c ıle,:ım ede
erğiı. 

1 O • Aralık • 1952 tarihine kadar. 

SlJMER ANK'fa 
Açtıracağınız 1 5 O lıralık bir hesapla 

1953 yılının ikınci büyük ikrami) esi olan 

20 BiN LI RA Y I 
Kazanabilirsiniz. 

Tasarrufunuzu Sumerb:ınk'a ~atmnız. 

Her 150 lira için bir kur'a numarası verilir. 

Geniş imkiınlarl~le Sumerbank 

Sizin iı;ln ı;alışmaktadır. 

SUMERBANK 

YAMA1'' EGl:Li 
nin kurbanı olduğu kılı kaıa 
dolayısl)le kurtarılması i~inde 

daha ılk saatlerde biiyilk alAkn 
gösteren ııtiz. Sayın lla~bakan'a, 
Donanma Komutaııı'ııa fcltıkct 
yerine kadar gelmek zahmetine 
katlanan Vali \'C l:nıniyet :Mil· 
düru ve Merkez Komutanı'na 'e 
bütiln dostlarımıza ve YAMAN'
ımıı:ın arkadaşlarına, kurtarma 
i ine i:=;tirak eden fcdakfır e
kiplere minnettaı ız. reclanın Ö· 
nünde geçtiği ~"\"otre Dame de 
SionP mektebinin o gece göster. 
miş olduğu insanlığı bütün öm-

nimüzcc ~ad edeceğiz. Büyük •••••••••••••••••••••• .. 
kaybımızın acısına katılan \e .----------------------, memlekette u)anan samimi hliz· 
nü sUtunlarıııda aksettiren vo
f:ıkar \'e .idcalıst l·urk Basınına 
içten müteşekkiriz. Cenaze lo· 
renine ~lir(ık \'C çelenk gön· 
dermek suretiyle evladımıza son 
takdir ve sevgilerini izhar etmek 
kadirşinaslık \'C ci\·anmcrUiğini 
gösteren akraba, dost ve yav
rumuzun arkadaşlarına, artık 
sessiz kalan oğlumuz adına biz 
teşekkür ediyoruz.. Çok uzaklar
dan kalkıp İstanbul:ı gelenler 
de dahil olduğu halde gerek biz 
ıat, gerek telgraf ve telefonla 
acımızı haii!letmek ve paylaş
mak zahmetinde bulunan bü
yüklerimize, dostlarımıza \'e ço
cuğumuzun arkadaşlarına ııükr:ın 
larımın sunarız. Aıiz. 'Üniversi· 
le ailesine gelince; en önde 
muhterem RektCir olmak üzere 
tefriksiz biıliin fakültelerin öğ
retim ve idare üyelerile YA\IAN 
ın arkada:=;lan "ic bizim evlfıt
larımız olan sevgili talebeler!. 
min giisterdiklcrl içten hüzün 
ve döktükleri samimt gözyaşla
rı için kendilerine minnet duy
gularımm sunu) o ruz. 

llep~ine ayrı a)Tı teşekkilr im 
kiıııını bulamadığımızdan; biz1 
mazur J:Ormclcrini \e bunu bit· 
yük acımıza ba ı lamalarını rl· 
ca ediyoruz. 

YklllAl'i'ın Ana \e Baba ı 
''ECİllE l e l!:l\TIEM ŞEnir 

EGl:LI 

MEVLUD 
Blı.}lik kaybımız r:ıhmetli 

l'AT.:\IA 1\İ IETUJ,L,\11 

hanımefendinin ruhuna Hafız. l~ 
sat Gerede tarafından yarınki 
cuma günü Şişli C:ımlinde saat 
14 buçukta mevlüt kıraat edi· 
leccklir. 

Aile dostlarımızın \"e din kar 
dcslerimiı:in te~rifleri rica olu. 
nur. 

J\ankat Ailesi 

YENi SENENiN 
iLK BüYüK BALOSU 

TÜRKiYE TURiZM KURUMUNUN 
17 Ocak 1953 

akşam1 için Taksim Belediye 
G a z i n o s u n d a t e r t ıp e t t i ğ i 

yemekli balodur: 
Da\etiyeler, Galata ara)dn Po tane bıtısı ındekı 

Kurum Merkezinde ıı ted:ırık cdılebılır. 
Telefon: 49842. 

\.. ~ 

' SELANtK BANKASI 
3 Aralık 1952 kcşldcsinde PARA İKRAMİYELERİ ka 

zanan sayın müşt<'rilerinin hesap numaralarını bıldirmckle 
şeref duyar: 

BEŞER YÜZ LiRA KAZANANLAR 
Galata Şubemizde 445!) No. lu Hesap sahibi 

J) Jt 9654 J) ll J) 

il it 5184 il ll 

il it 13112 ,, 
İstanbul il 12189 )) il " il il 11151 Jt " 

, 
it ll 11779 ll • il 

11824 ,. it J) 

• it 9458 il 
JI • 6443 il 11 

BiNER LiRA KAZANANLAR 
Galata Şubemizde 5184 K. No. lu Hesap sahıbi 

il it 9836 il il Jt 

Jt Jt 12789 ll ll I! 

l> • 11778 il • • 

İstanbul :ıı !>794 ., • • 

20.000 LIRALIK BÜYÜK iKRAMiYEYi KAZANAN 

TALiLi Galata Şubemizde 11804 No.lu 

Hesap sahibi 

Rankamızın bu ilk keşideslnde kıt7.ınan mü terilerimizi teb
rik eder, kendılerine dalma isi §an l:ır dıl rız. 
DiKKAT: 1953 yılının bol para ikramiyeli plônı-

nın ilk kısmı yakında bildirilecektir. 



____ , 
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laa•at Alemin488 
Ankara mektupları 

Ankara'da kendini kuvvetle duyıırmağa başlıyan yeni bir ihtiyaç: 
Tiyatro - Telif sahasmda büyük bir gelişme - Devlet Tiyatrosun
da «Yanlış Yanlış Üstüne» ve ccGölgeler» - Opera temsilleri 

sa gençlik katmay:ı mu\•:ı!C:ık 
olmuştur. Bu e~erle ilk reji 
denemesini y:ıp:ın Nih:ıt Ay
bars'ın büyük muv:ıCCakıyeti 
de, komedinin bu tar:ıfl:ırını 

iyice belirtmesinde kendini gös 
!eriyor. 

Bellil:>:ışlı rollerdi.' Ahmtt 

Anbrada Küçük Tiyatroda tem il edilmekte olan 
Jış Ü tüne» komedi i nelen bir sahne. 

Evintan (Mr. Hardcasllc), Me 
Iek Giin (Mrs. Hardc:ıstıe), Mu 
aue I.utııs ( Tiss Harclcastle), 
Nihat Akçan (Tony Lumpkin) 
ve Asuman Çağlayansu ()li s 
Neville) is:ıbetli onınları ve 
kompozlsyonlariyle · nıu,·:ıCfak 
oluyorlar. Bilhassa Nilı:ıt Ak· 
çan o muzip ve neş'eli Ton)"ye 
bütlln ha :ırılıgını ve ~ını:ırık
lığını, fakat arnı 1;ım:ınıla ela 
bllliln sevimliİiğini \'e tazeli
ğini vererek ilk biiyük başarı
sını elde etmiş oluyor. Fran
sa'dan yeni gelmi~ olan Re!ik 
ı-:ren'in, ilk def:ı bu piyeste 
görülen dekor \'e ko~tiimlerl 
de e erin havasını ve rPngini 
vermesi b:ıkımın<l:ın dikkati çe 
kiyor. 

Bazı rollerde kendini hisset 
tiren ve seyirciyi giildiirmek 
gayretinden ileri geldiği anl:ı
şıl:ın !azl:ılıkl:ıra, aşırılıkl;ıra 
meydan verilmezse Yanlış Yan 
lış (r~tüne, kendi t:ırıı içinde 
ze\kle seyredilecek ve :ıfhlt, 

Yıllardır ):&ptığı değerli 
pi) es tercumeleri 'e muhte 
lif gazetelerde inli ar rden 
tiyatro tenkitleri ile ısım 
yapmı5 bir ~·azar olan I.Ül· 
fi ~\y, bundan bo) le • \ 'il· 
tan,. a An karadan •> ıla bir 
iki u~anat frktubuı gön· 
dt.rme) 1 kabul etml~tir. Ru 
mektuplarda, başkrntimi1in 

sahne olduğu; Çt'Şitli sanat 
olaylarından bahsedilecek· 
tir. ·um .\) 'ın gönderdiği 
ilk ~Ankara l\lektubu• nu 
bugün nesrediyoruı. 

--0--
A nkara, 1 Aralık - l\fc\' ı. 

mın üçilncü ayına gircliği
miı: halde sanat faali)clinin 
ağırlık merkezini, Ankarada, 
matro teşkil etmektedir. llu 
mevsıme diğer mevsimlerden 
daha iyi hazırlanmış olarak gi
ren Devlet Ti) atrosu, gerek 
opera, gerek dram \'e komedi 
bcililmlerlnde, programının ilk 
eserlerini muvaffakıyetle tem· 
an etmiş ve j eni !aaliyet dev
resınin daha ılk aylarında halk 
tan, bluın karşı!amakta guç· 
lük tektiği, büyiık bir rağbet 
gormtlştilr. Daha birkaç yıl on
cesine kadar, hemen hemen bil 
tün tem illerin, yarı boş sa
lonlar karşısında verılmış ol
duğu dıişıinülıirsc, bu nctice)e 
sevinmemek mümkün dcğil
dır. İki sahnede birden me,·· 
sımler boyunca verilen, de\am 
lı tem ıller nihayet Ankarada 
da mıkdarı gittıkçc büyü)en 
hır seyirci kütlesinin teşekk!i· 
lüne imkan vermiş, uzun yıl· 
lar tiyatrosuz kamlak ) üzün den 
bilinmejen, münc\'\'crler ara. 
sında bile unutulmaya la
mış otan, yeni ve med t bir 
ıhtl) aç, tiyatro ihtiyacı, yavas 
yavaş kendini kuvvetle duyur· 
maya başlamıştır. 

De,·let Tiyatrosu bu yıl mev 
sim programını yaz aylarından 
tesbit \'C ilan ctmeje muvaf
fak olmuştur. Bu. kllçilmsene· 
miyecek bir başarıdır \'e sis
temli bir çalışmanın zaruri 
~artlarından biridir. Bu saye· 
de bu kış oynanacak eserlerin 
çeşltli hazırlıklarına yaz ay
larından başlamak mümkün ol 
muetur. 

1952-1953 tem il programı. 
nın hususiyeti, telif c ere ge
niş ölçüde yer 'erılmcsinde 
kendini gostcriyor. Bu progra· 
ma göre De\•let Tiyatrosu sah· 
nelerinde bu yıl, en az altı te· 
lif eser sahneye konulacaktır. 
Bunlar sırasiyle Galip Gilranın 
Ter l'ü1., Adalet Sümer'lc Se
vim Uzgören'in Bir Pi:>r" Yaıa 
lıl\1, Refik Ahmet Scvengil'in 

Sahne Oışınılaki Oyun, Ahmet 
Muhıp Drana 'ın Gölgelr.r. Sc· 
Uhaddin Batu'nun Güzel lirle· 
na adlı pi) esleriyle, Ahmet ,\d 
nan Saygunun Kerem opera ı-

Yazan : 

Lutfi AY 

•• dır. Bunlara Nftı.ım Kurşunlu'. umulduğundan iistUn bir kuv
ııun Çı g adlı yeni pıye ini de vetle, tutun:ıeaktır. 
HA\'e edersek mikdar yediyi bu Büyük Tiyatroda temsiline 
Jacak ve, tcrcllmclcrc nısbet- b:ışlıınmış ol:ın Gölgeler'e ge· 
le, telif c ere ayrıl:ın yer yüz· lince, Ahmet Muhip Dranııs'ın, 
de elliyi geçecektir. Şimdi· \"aktiyle bir ti)alro miikiıf:ıtı ~ 
ye kadar memleketteki blıliiıı d:ı k:ı1.:ınmış ol:ın, bu ilk s:ıhne 
ti)atroların sahne)c koyduk· eserini, İstanbul seyircisi, da· 
ları telif eser sayısının, bir ha 104G d:ı, Şehir 'fiy:ıtrosun
nıcvsim içinde, üçu <l<irdü geç d:ıki temsilleriyle tanımak !ır
mediği dilşünlilürsc Devlet Tı satını bulmıı~ur. Onun için 
)atrosu Edebi llc)ctinin telif .bızde ilk defa şuOr altını s:ıh· 
e eı· Uzreinde teksH elliği ça- neye çıkaran ve psik:ın:ılize ge 
Jışm:ılarından, ılk merhalede, niş ölçlide yer veren eseri u· 
\erimli netıceler :ılclığı mey. zuıı boylu :ınl:ıtınııy:ı, tanıtma
clandadır. l\lılli 'l'i,>:ılromuzun ya liiwııı olıııaclığın:ı k:ıniim. 
temelini kuracağında şüphe ol Gölgelrr; DC\'let Tiy:ıtrosun 
mıyan lclıf e l'r din·asına Dev- d:ı l\lahlr C:ınov:ı tar:ıfınclan, ~ 
Jet Tiyatrosunca vcrılcn ehem Tarık I.evencloğlıırıun çizdiği sti 
miyct diğer tiyatrolarımızca da lize dekor \e ko tümler için· \ 
pa) !aşıldığı takdirde hu mcv- de, yeni bir görüş ve anlayış· \ 
sim, bu sahada bü) lık bir gc. la sahneye konulmuştur. Bu 
lişme~e şahit ol:ıcağımızı ümit bakımd:ın temsil gerek reji, ge 
edçbilıriz. rek O) un, grrekse dekor ve kos * tiim bakımıılan Avrupai bir u~ 

J(ıp arzctmekte Ye e erin ha. 
vasını l;ıyıkiyle verebilmek i
çin yar:ıtıcı 'gayretler sarf celil· 
mlş olduğunu :ıçıkça giisternwk 
tedir. 

n cvlct 'l'i;>atrosu'nun yeni 
me\Sim programında telıf 

\C tercüme eserlere müna\'cbc 
ile yer verilmışlır. Yani Bil· 
)Uk \'e Küçuk Tiyatrolar bir 
telif, bir tercüme eser oyna· 
ync:ıktar, bu surcllc scyircllc
rinc değişik çeşnide eserler 
verml-'l olac:ıklardır. :ıte;;eli'ı Kii 
çük 1'iyatro faaliyetine Galip 
Guran'ın Ters-Yiiı adlı tc· 
lif eseriyle başl:ımış, biiyük a
liıka toplayan \ e bir ay )' irmi 
gün temsil eıiılerek 24.000 ki
şi tarafından seyredilen bu pi. 
~esın ;yerini, bir hafüıdanberi 
Oliver Golcl mith'in Yanlı~ 
Yanlış Ü tüne komedisi almış 
mıştır. Buyuk Tiyatro da yeni 
mc,·sime Sophokles'ln Eleklra' 
siyle başlamış, onun yerini Ah 
ıııct .'luhip Dranas'ın Gölgeler'i 
almıştır. 

Afişten inmiş olan ilk tem· 
silleri bir yana bırakarak, ye
ni temsiller hakkında fstan. 
bullu okuyucularıma kısaca bil 
gi Yereyim. 

YE:\"İ TE~I. İI .J.l~R - Küçük 
Tiyatro'da temsiline b:ış. 

lanmış olnn Yanlış Yan lış O · 
tiine 18 inti ~ üzyılın tanınmıs 
İngiliz yazarl:ırınd:ın Ollve; 
Goldsmlth'in en beğenilen ko
medisidir ve Ali Hıza Se\fİ t:ı· 
rafından dilimize ÇC\ ril~iştir. 
Bugün için oldukça nnif knl· 
makl:ı beraber, Jyi bir aile kı· 
ıının kendi seviyesindeki genç 
kızlar yanında dili tutulan m:ıh 
çup nişanlı ını, hizmetçisinin 
kılığına girerek elde eımcsi 

gibi mAsuın bir hile etrafında 
donen \'akaya. milellif, Uç per 
deyi sıkılmadım seyrettirecek 
k:ıd:ır nUkte, neş'e ve bllhas-

Bellih:ışlı rolltrden e trin 
kahram:ını R:ıb:ı'da Ş:ıh:ıp Aka 
lın, vehimleri içinde yasayan 
lıu lns:ının iç drıııııını dııyıın 

\'e duyuran bir oyuııl:ı muvaf
fak olmakt3, N:ırçiçeği Elbiseli 
Kaılın'da (Opera böliimiiniin ko 
ristleri ar:ısıııdan keşfedllml' 
olan) Serfip Seztr lı:ıkiki bir 
l tid:ıt olarak belirınekttdir. 
Annede N'ernıln Ak:ıglindii1, 
oğuld:ı Nuri Altınok, komşııd:ı 
da S:ıim Alpa&o, lsabelli kom
pozisyonlıırla bu tiplere yeni 
ve dikkate değer ifa<lelı>r ks· 
ıandırmıslardır. 

Edebi değeri Uztrinde her
kesin ittifak etliği Gülr;eler, 
çok mllcerret ve bizdt büyiik 
seyirci kütlesinin htniiz alışık 
olmadığı bir me\7.1111 s:ıhııeye 
çık:ırdığı için, belki Ankar:ı'
dn da biiyiik ve siirtkli bir 
rağbet güremiyecektir. Fakat, 
her s:ın:ıtta olduğu gibi liy:ıt
roda da, rağbetin pek emin 
bir değer ölç{i li olnmıy:ıe:ığını 
değersiz nice eserlerin giirdii· 
ğii rağbet k!ıfi derecede aııl:ıt· 
mamıs mıdır? 

* Şimdi size biraz da opera 
temsillerinden bıılısrdeyim. 

Devlet Opı>r:ısının bu yıl pro· 
gr:ımınıla dört opera v:ır: Doni 
zetti'ııin Se\da iı.~iri, Menot
tinin Kon olo~, Mo-z:ırtın Cosl 
fa:ı tııtte Yt' Ahmet Adnnn S:ıy 
gıınıı n Kerem oper:ıl:ırı . 

Me\'slm G. Donizeıtinin Stv. 
dıı tk iri ile açılmıştır. B!iylik 

<Devamı Sa. 8 .S ii. 2 ılt) 
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Alman nuırl:ırınclan profrsör Ilallestein Arap 
birlikte. Soldan sağa: Suri)e, I.iibnan delegeleri, 

trio, Mısır ,.e Irak clclegekri 

-
LO N D RA M E K•T U BU 

Mau 
ve 

au, Kenr.a 
=ingilizler 

Londra, Ka- ( YAZAN : °""' da, dükkAnlar 
1 l da ve belki de 

ı:ili:::.:n r~; 1 Ö%CftJI Eı•giider 1 tA evinizın ı 
la kar temi!l ~inde baları 
ettikleri kolo- Jıeındra Hususi !\luhahirimb bulunsun. Ba 
nilerindcn bl- :.....------------------------= ıı rivayetle· 
ri olan :'\lalayayı kaybetmemek hayatına kastcdiyof'. l\Untısız cl re göre Mau l\Iauyu takibe nıe 
!c;in yıllardanbcri yığınla can nayctler işliyor, fıdi hırsı1Jıklar mur edilen polis kuwetlerinill 
ve para harcarken ve gene de yapıyor. içinde dahi Mau :'\lau mensuP· 
şıı son günlerde oradaki dunım· Velhasıl, Mau l\lau ciddi 'e Iarı varmış. 
!arı adeta limitsiz. bir hale gir- asil bir muka\'emct kuvveti de- Biltün bunlar tabiaUyle btı-

ı..·ı •I.. l . . 1. 'l' 1 i \'az halkı tc) .. ca \'e acırı kor· nıişken, şimdi de bir Kenya me ~· . ,.,,ı gaycsının ngı ız er • ""' "' e lsrail'e verilecek selesi ile karşı karşıyadırlar. Kcnyaılan çıkarmak olduğu an- kuya se\'kediyor. Bu telaş ' 

1 
Bu yazımda, Kcnyadaki olayları }aşılıyorsa da kullandığı mctod korku ne kadar fazla olu~59• 
_ J,ondrad:ın anlatılabilcceğı lhr öyle ciddi ve mtihim bir tepkisi de o derece faıla o u: 
kadar • bilclirmeğe çalısaca- gayenin şerefli bir tanda te· yor. "ihayet ö~·le bir an g~ı· 
ğ fdilmesinden çok uzak yor ki, biilun beyazlar biltli

11 

tazminat 
.lllı11aıılar 11e diişiiııiiyoı•? 

Arapları kızdıran Lüksemburg anlaşması 
Almanlar arasında da nôhoş karşılandı ! 

Alm:ın R:ı~bak:ını Dr. Ade-
nauer'in Liiksenıbıırg bele

diye daire inde ,\lm:ıny:ının ls
rail hliküıneline vereceği taz. 
mlnata d:ıir imza ettiği anlaş· 
ııı:ı, r:ıp devletlerinin Bonn 
hiikumetine k:ırsı sert t:ıvır t:ı
kının:ıl:ırın:ı sebep olmuştur. 

.\r:ıp Birli~ine mensup dev. 
letlrr hep biı· ağızdan bu :ın

l:ışm:ıyı recldetmis \'e h:ılla d:ı
h:ı ileri giderek, Alm:ın m:ıll.ı· 
rın:ı boykot ilan tdece •ini il5ıı 
etmiştir. Yakındoğucl:ın gelen 
bu tehdit s:ıd:ıl:ırı, Alm:ınlard,1 
e kidenberi alışıl:ın bir tic:ıri 
niirıız s:ıh:ı~ının k:ıyıbı t'ndi e
sini uyandınıı:ıkt:ıdır. nu ha· 
dise. B:ıtılı r:ıkiplerin s:ırfet· 
tikleri lıüyıik g:ıyretlcre r:ıg
ınen Alııı:ınvanın Y:ıkındoıtıı 

nıemlekellerinln e ki yerini ~·
ııı:ığ:ı yüı: tuttuğu bir ı:ım:ııı:ı 
rastl:ınııştır. Fillı:ıkik:ı Alman 
lkti :ıdiyatı ticari :ıh:ıcla bu 
memleketlerle ınenC:ı:ıt birliği. 
nr. :ıhiptir. Böyle bir bölgenin 
eldı•n kaçırılmasını Alm:ınya
ya y:ıpılat·ak en büyük ren:ılık 
acldcdcnlcr v:ırdır .. nunl:ır, Is· 
raile verilecek 3,5 milyar mark 
lık bir tazminat bedelini, ,\J. 
m:ın halkından ziyade, Hitlcr 
hiikiııııeli tarafından işlenen 
günnhhırın kefareti s:ıyıııakta· 
dırlar. 

nonn hUkumcti buna hazır 
olduğunu, anlaşmayı imza et· 
mekle ispat etmiştir. F:ıkat Al· 
ınanl:ır JJltler zamanında mev· 
cut olmıy:ın bugünkü hüküme· 
tin biiyle bir hesap vermeğe 
ınrebur tııtulmasmı hoş karşı· 
ı:ım:ımışlardır. Bundan baskı 
itir;ız:ı sebep ol:ın nokt:ıl:ırcl:ın 
biri de yulrnrıda ifade edildiği 
gilıi Ar:ıpl:ırın boykot tehdidi 
ile :ılUk:ılıılır. Alm:ınl:ır Ya
kındoğu bölgesini elden k:ıçır. 
m:ık istenıiyorl:ır. 

fsr:ıil hilkümetine gelince, 
bu i in t:ıh:ıkkuk s:ırhasına gir
mesi i('in s:ıbırsızlık göster· 
mektetlir. Bun:ı k:ırşı Alm:ın
y:ıdıı meselenin su gö!Uriir ta
r:ıfl:ırı olduğuna dair umumi 
bir kan:ı:ıt ıne\•cııttur. Alm:ın
l:ır diyorl:ır ki: 

•- Y:ıktile Avrııp:ıd:ı işken
C'eye uğr:ıyan, m:ıll:ırı g:ıspedi· 
len Y:ıhudilerin ~özcülüğü Is· 
r:ıil hiikümetine düsmez. Al· 
m:ıny:ıd:ın lsr:ıile hrcret eden
ler memleketin azınlığını teş· 
kil etmektC'dir. Şu halele t:ıznıi
n:ıt t:ılelıinde bulun:ıc:ık ol:ın· 
l:ır Alm:ıny:ıd:ın göç edenler 
olabilir. 

H:ırp içinde ağır z:ırıırl:ıra uğ 
r:ımış ol:ın Y:ıhudi v:ıtand:ışJa. 
rımıı için böyle bir talep ka· 
bule ş:ıy:ındır. ~fe~eleyi b:ışk:ı 
t:ır:ırt:ın ıniitalA:ı tdt'C'ek olur
s:ık bizim de bazı taleplerimiz 
v:ınlır. Doğıı Almany:ıda Rııs
l:ır t:ır:ıfınd:ın m:ılları veya c:ın 
!arı gaspeclilen Yahudilerin z.:ı. 

r:ırl:ırını kimden sor:ıc:ığız? iş 
kurcalanırsa Jiitler :ılcyhtarı 
olan bugünkü Bonn hükumeti. 
nin de isr:ıilin yaptığı gibi taz· 
minat talebinde bulunması i· 
c:ıp etmez ıni,.. Böyle bir şey 
ortay:ı :ıtılsa bizim lsrallden 
daha h:ıklı olduğumuzıı mey
d:ına çıkarmak zor değildir. İs· 
r:ıile verilmesi kar:ırlaştınlan 
tazminat, \iman menfaatleri· 
ne :t}ktrıdır \e hem de millet
lerarası gerginliklere yol aça
caktır. 1\'ilekim bu mesele A· 
rap devletlerinin itirazile kar
şılasmıştır.• 

T:ıznıin:ıt isinde Alm:ınların 
düşlincC?si rap devletle·~ 

rinln fıkirlerınc aşağı yukarı 
uymaktadır. Bonn hlikfııncline 

1 
muhalif çevreler i~i bu şekilde 
mütalaa ederlerken Arap bir
liğine mensup bir heyet de ls-1 
ralle "Verılecck tazminat bede
lini Alman hükümetl ile ko· 
ııuşıııuşlur. rap delc"asyonu 
şimdi Alm:ınyad:ın ayrılmıştır. 

Suriye! ıııiımcssill Hemzi Ala·' 
gati, I.übnanın Paris elçisi ve 1 
dcleg:ısyon ba kant Ahmet 
Daıık, .'fısır delegesi Ahmet 
Hüseyin ile Iraktan Dr. Ali 
Alzani'dcn miıtcşekkil ıılan he· 
yet, Alman, Arrp \c lsrail 
mcnf:ıallerıle :ıllk:ılı bulunan 
bu meseleye b h l ~.ıre 1 bul 
ıııağa çalışmış, bunun için de 
\l man) :ıda birkaC hafla kal· 
mıştır. Fak:ıt noıın hukumeti· 
le yapılan miiz:ıkcreler netice 
\ermeyince Almanyayı tcrket· 
ıııişlerdir. 

Delegasyon başkanı ol:ın Lüb 
ıı:ın ıniinıessili \lm:ınyadan :ıy

nlırken gazetecilere şunları 
siiylenıiştir: .nuraya gelmek· 
ten m:ıksaclım11. tazminat :ın
laşm:ısının tasdik cdilfncsine 
mani olm:ıktı. 

Almanya ile lsrail :ırasında 
imzalanan bu anlaşma A· 
r:ıp cliinyasında fena akisler 
husule getirmiştir. Burad:ı U
ıerinde durduğumuz nokta Ya· 
lıudilere verilC?rck tazminatın 
Ar:ıplarl:ı Alm:ınlar :ırasındakl 
an':ınevi dostluğa hftlel getir· 
memesini temin etmek ve bu 
hususta iki t:ırafı tatmin ede· 
cek bir rormill bulmaktı. Fa· 
kat hali hazır vaziyet bu me· 
selenin Birleşmiş Millet!C?rc in 
t ik:ılini kap el!irmektedir. T.lZ 
min:ıtın hangi şekilde \'C kim
lere verileceği :ıncak UNO'· 
mın h:ıllcdecC?ği bir işdir.• 

Dunlardan anlaşıldığına r,ö
re tazminat meselesi ı\raplar
J:ı Almanlar arasında bir ihti· 
liir mevzuu olmuştur. Buna bir 
hal çaresi bulmak için Alman· 
ların bazı teşebbüslere girişe
eeği. halta Arap devletlerine 
geniş kadrolu bir he~·.:-: ı:iin· 
dereceği haber veril'llektcdır. 

r ' 
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Okuyucu Fikir 1 
Ve ŞikAyetleri 

Dayat palıalıl.ığını 

önleınek Iazıın 
Okuyurularınımlan Ahmet 1''a. 

icl'cltn al<lıiınıız bir mektupta 
ıltııiyor ki: 

~~ıe ken kiralarının serbest 
bır:ıkılm:ısııı:ı dair enciimendc 
görüşmeler olurken, memurlar, 
em<•kliler, fakir ve fukaranın da 
durumu gözönilnde tutu l ın:ılıdır. 
Ve bu ~özönünc alınırsa isabet
li bir harekette bulunulmuş 
olur. 

Yine bugün memleketteki ha. 
y:ıt p:ıhalılıı"?ından hiç bahsedil. 
memektedlr. 

Biliyorsu nuz ki, bu hayat ve 
maişet pahalılığı yUzündcn Fran· 
sacla on dört defa hükumet düş. 
müş ve değişmiştir. Peki, bizim 
meııılekettc h ükümct deği~mc. 
sin diyelim amma, bu fenalık. 
tarın önüne radikal hir hareket· 
le geçilemez mi? 

Biz, artık parti dedikoduların. 
dan bıktık usandık. Biıe, hayal 
\'e mai~et ucuzlu~u !Azım. Biraz 

d:ı bunun temini düşünülürse 
milletin minneti kazanılmış 
olur.• 

Tedavi görmeyen hasta 

Fethiye krom madenlerinde 
1:alışan Ali İzmir Fethiycli'dcn 
aldığımıı bir mektupta ,·agon 
dcHilmesinde ayağının kırıldı· 
ğını, Feth}yede tedavi ec\,ilcmc
diğindeıı lzmir işçi sigortaları 
hastahanesine ı;:ctirildiğini, 64 
gün b.:klcdiği halde orada da 
bir tedavi göremediğini bu va-
1Jyet karşısında şaşırıp kaldığı
nı yazmaktadır. İlgililerin dik
katini çekeriz. 

,..\mcrikan Opossurn ~ 

1 
KORK MANTO;· 

satılıktır. 
l\lüracaat: Beyoğlu Sutera· 1 
ti Sokak No. 58. P=- I 

1~~nya, Afrik:ının doğusundn yerlilerden şllphe ediyor ve bit' 
bir İngiliz kolonisidir. Ahalisi nun nelicesı olarak da bUtlill 

.... ·erliler (l\lau Mauya dahıl ol· 
beyazlardan ve yerlilerden mü-
te,ekkildir. Be_vazlar tabiati'-'lc • b ı·ı · mıyanlar dahi), beyazların a· 

,, J M au .Mau ugilıı yer ı erın 1 h" d" . K 1 ki bit 
azlnllklır. Yc rlı" kabilelerin en ey ıne onuyor. ar§ı ı - ı dahi korktuklan geniş çap "d' 
U··nemlı'lerı· Luo, Nandi ve Ki· . nefret yarışıdır gı ıyor. ta bir •Gang ter kunetı.halln-
kuyudıır. Beyazlar da, yerliler dedir. Kcnyanın rn rı:ıühlm 
de ziraatlc geçinirler. Şu fark- kabilclerindl'n biri olan ve Ba· 
la ki yerlilerin biiyiik bir ekse- tı ile en faıla tcmıısta bulunan 
riycti toprak sahibi değildir. Kikuyunıın içinden doğmuştur. 
Toprak sahibi olanlar ise tıpkı Kikıı,.vu kabilesinin nüfusu bir 
Anadolu köylülerinin bir çoıta ·milyon altmış bindir. Mau !\ta· 
gibi sade kendilerine yetecek uya da~'il olanların sayısı i~e 
k:ıclar ektikleri ve dolayıslle takr en yarım milyondur. Vd-
11Küçük çiftçin oldukları için, kıa u ınsanların çoğu bir ta. 
toprak sahibi olmayan )·erliler kırt · t merasimlrrin sonunda. 
beyazların büyilk çiftliklerinde bi e korkutularak teşkilata 
çalışırlar. zo okulmuşlardır ama, bir 

Beyazlar, memleketin en mün yer 1 l\lau Mauya istemiyerck 
bit kısmına «Beyazların topra. de dahil olsa, bir kere yemin 
ğı• ismini takıp yerleşmişler- cdlp de teşkilatın içine girdi 
dir. İşin garibi şu ki, •Beyaz· mi. jstcyerck girenler kadar ta· 
!arın toprağı• denen o mınlaka assupla teşkilata sadık kalır 
ahalisinin yilzde doksanı sb ah Zira, Jiıristiyan veya l\lüslü· 
ahalidC'n müteşekkildir. Avrupa man olmamış hlitıiıı yerlilerin 
lı çiftçilerin sayısı 4 bin. ailcle- hayatında olduğu gibi bu insan 
ri ile birlikte 15 bin kişiyi bu- larıl) hayatında da ·büyü• \'e 
Jııyorlar. İçinde yerlilerin Jer- uycınlno son derece huylik rol 
leşme i yasak ol:ın 12 bin mil oynar. Ettil!l yemini tutma~ an 
karelik bir arazi işgal ediyor- bir. yerli buyu ile çarpılacattı
lnr. na kııHetlc inanır \'C hiç bir 

Bu :ırazi Kcnyanın en mllm :.:erli .büyüden korktu~u kadar 
bit kısmıdır. Memleketin biitün ne tiifr.kten korknr, ne de mit
ihracatını \'C milli srrvetini bu- ralyözdcn. Bu sebeple. Maıı 
rası temin ediyor. Geçen ~ ıl, .Maıı. ile başa çıkmak hiç ele ko
arazinin gctirdilti kar lO mil- fay. bir iş dcğıldir. 
yon ıSterling» di. Diğer taraf- Her ı:erli te~kılfıta girerken 
tan yerlilerin sayısı hcş milyon, aşal\ıda~i ) emini eder: 
işgal ettikleri toprak sadcC'e !'i2 «Avrup:ı}ılara arazı ı;atmıya. 
bin mil karedir. Ve bu topra~ın ı........ • c;ı.,. ..... • 
temin rlliği senelik ı:elir i~e ı.,ç0c11 ~ıımıı h\ikı'ımet mektep-
3,5 milyon ıstcrling. ıliı; lcri~ yollamıyacağım. 

n bin kişi 12 bin metre ka- ah."'il~eye veya hrrhangl bir 
relik armi işgal r<iiyor, ~ mil· 1'11' yoner faaliyetine gitmi~ ece. 
yon in an 52 bin mil karclii< ğını. 
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nrazicle oturuyor. Rakkamlara •aA,rupalılardan mat çalın· 
lıir bakışta ınü~avatsızlığı J?Ör- •ma ı na yardım edeceğim 
mrk kabildir. Fakat İngilizler ..,Avrupaiılardan her frrsatta 
görememiş olacaklar ki (yahut silah- çalacağım. 
o:cınpcryalizmo in şartı, blitün «Jomo Ken~ ata tevkif edılir
müsıwatsızlıf!n rağmen menfa- se ne iıaha~ına olursa olsun kur 
ate göre harrket etmek olacak tulm~sına yardım rıieceğirn. 
ki) bugüne kadar durumun dü. «Mau l\laıı tar;ıfınrlan öldll
zclmesi için hiç bir şey yapma· rültôlcnn , Ucullarının ortadan 
mışlardır. kaldırılmasına yardım edece· 

Nihayet M:ıu Mau isimli gizli ğim. 
bir cemiyetin faaliyete grçmesi ııAvrupal ıların Keııynılan ko-
lle İngiliz hükOmetl ve halkı or vulması için çalışacağım. 
tada bir Kenya meselesi oldu- ~ırer fırsatta A\'rupalıları 
ğunu idrak etti. ~fau !>taunun ölduı'ece~im 11 

Türkçedeki tam karşılı~ı. Bir çete ta nvvur edın ki bu 
aDefol! Defol!ıı dur. Bu ı::izli ye1i'ı1ri'i etmiş, ynrım milyon A· 
cemiyet en vahşiyane usullerle zası ol un. Ve Ustelik de bu çe
faaliyette bulunuyor. Beyaz ha! te ı::iEli faaliyette bulunsun, ya 
ka büytik zararı olclu~u gihi ni te$kilatlanrlırılınış milli hir 
yerli halka da zararı \'ar. Kadın mukavemet kuvHli gibi şu da
ların ve ('ocukların hayntını ğın arkasında \'Cy;ı hn nehrin 
dahi düşünmeksizin, emellerine kıyısında olduğu bilinmesin. 
aykırı hareket eden herkesin Sağınızda, solunuzda, •okaklar. 

\ TIP ALEMİNDEN HABERLER I 

Kolaylıkla 

Hallrdllcmlyecek 

B" arada hükümet polis J;u1" 
vctlerini arttırıyor, Kenr'· 

ya asker gönderiyor. Kolonil~r 
Rakam mahallinde tetkıkat ı· 
çin Londradan Kcnyaya uçu)-or. 
memlekete gazetecılr.r. mıııet· 
vekilleri ya~ıyor, fakat bunla· 
rın hiç birı teferrliat olmakta~ 
ileri gidemiyor. Mesele, polı• 
'eya asker kuvvetile halledılt< 
bilerek kadar basit değıldıt· 
Hatta olayların şu safhasında 
ikfoar\I tedhırler bıle esaslı bir 
fayda temin edl'mez. Mesele 
huk<ımetlerın kolavlıkla eri~· 
miyece~i bir yerde; insanJarJ.11 
kalbindedır. 

Si)ahla bevaz arasınd ki fark 
hu raddeye getıı ıldı mı. rnese· 
lr.nin şuurla llgısı kalmı,or. U 
tamamiyle hi~~iyata dok;ılu~ 0~ 
f nsanlar arasında ırk 'e rel1 
farkı ı:öıctılmc•ine yol ııc!~ 
hıslcr i~c kontrolil güç. iptıd3 
''e maraıirlir. Bu s!'beple. ~eıı; 
,·adakı durumun artık hıç b~. 
vakit ingı117Jeri tamamen ta 
min edecrk bir tarzda netıceıeıı 
mesı beklenemez. 

Fakat kabahati gene bizzat 
f ngılız.lerde aramak Uzıındıt 
l\l:ııı l\Iaulıık ,e kadar gayri 111 

ı;anl ''e vahşi olsa. gene de ya· 
hancılara karşı bir teplddlf 
Hanı;ı hırı.ızlık ,.e cina) et şe; 
bekesı ba~ka türlU yarım rn•. 
yon ~uı tophyab hr? Mau l'ıl• 
unun bir ,·asrı ''ahset ise diğer 
\'asfı da ga' et iptıdal bir ta~ 
<la trrelli erle:ı milliyetc;ı!ıktlr 
Millıyetçllığın bu tarzda teıaJı~· 
rU hevaz için de zararlı, :rert 
ler için de. Çok kı a zaman : 
hlltlln memleket bir harp 111e 1 
danına dönebılir. nuna malı:e 
,·ermemr.k ıçin l\lau Mau 1. 
amansız bir mıicadeleye gır• 
mek IAıım. Fakat avnı zaınaıı; 
da mevcut diızPnslzlikte trı~ıl~ 

~· !erin ıırannı aramak ~arttır. 
min clnf!ru oldur.unu değıl, rı; 
~in do~ru oldu unu duşunı:n~a 
Hızım. :ıte•denın bu tart 
halline çatıı;mak er geç her ıııı 
taraf için de daha hayırlı rr 
lu~ ~ 

Gelecek yaı.ımda İngilizler 
Kenya meselesine kar§ı talt111 
dıkları tavrı anlatmaya çaıı;•· 
cağım. 

1. 

Vitamin diiııyası 11111 yeııJ 

bir httrikas 
M erek Jaborau\'arında çalışan 

alimler hir tühiin dihinc O· 

turmuş, ufacık kırm ıu marlcleye 
hayrrtlc b:ık ıyorlardı. Artık bu 
minicik kırmm billürların 
•anemi pernlsyöu ismi \'erile:ı 
ve vücudü tamamen kansız bı
rakan menhus bir hastalığı te
davi cttil.!indcn emindiler. Co4 
lombia Üniversitesinden Dr. 
Randolph Wcst'~:ı raporuna ı?Ö
re, kansıılıktan ölüme mah
kiım olan bır hastaya bu harika 
maddeden yalnız 3 mikrogram 
'erilmiş, ve birkııc ~aat içinde 
hastanın \"Ücudli tekrar kan 
hücresi imal etmeye başlamış
tı. 

Vitamin B 12 ismi vrllcn bu 
harika ilaç, yalnı7. kansızlığı te
da,•i etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda sinir sisteminin bazı 
ıstıraplı hastalı klarını da tcda· 
vi edebiliyor. Halin çiftlik hay
v:ın l arıncla da kullanılarak bun
ların daha semiz ol maları tcml'1 
ediliyor. 

Anemi Pernisyö:ı nedirZ Vü
cudümüıe oksijen temin cdrn 
o hayret verıcı meka~iz· 
omayı şöyle bir tahayyül edin. 
Kan, bilhassa kırmızı kan hüc
releri bu oksijeni vücudün her 
tarafına nakleder. Kan dolaş
t ı ~ı esnada bu hücreler milte
mnrliyen yıpranmakta, ve vUcut 
) en ilerini imal etmektedir. 

Mst>IA bu yazıyı okuduğunuz 
esnada vücudünilzdc milyonlar
ca kan hücresi teşekkül etmiş 

olacak. Fakat kan hücresi imal 
eden fabrika ı::Unıin birinde bo· 
zulur da bize yetmiyccek kadar 
az, veya kACi miktarrla oksijen 
ta~ıyamıyan hlir.re mr.yrlana ge. 
Urirse. insanı ölilme kadar g6· 
türC"hilen :ınemi perni~yôz has· 
tan ~ kendini riösterir. 

K.apı iğerln, 
Teda\'idekl rolü 

naıta cskidenbcri hE'kimler 
karncij!erde mevcut olan 

•bir maddenin, kırmızı hllcrPle
rin meydana gelmesine amil ol
duğunu sr.zmişlerdi Falla mlk· 

.tarda sığır cilt eri yr.dirlp ilk 
olarak anemi pernlsyöı'ü hiç ol· 

-mazsa kı men tcda\'i etmiş olan 
Dr. l\linot, nr. l\lurphy, ve Dr. 
Whlpple 1034 ıie b usehcpten 
:-\obcl tıp mükafatını kazanmış 
larclı, Bu keşfi ftniitl'akıp ccıa
h;ınelcrde k:ınsızlıf(ı önliyen 
~cya tcdn\'l edl'n karaciğer hü
lıisaları görünmcj!e başlandı. 

Fakat tıp filemi bu kşfi krıfi 
görmii}·ordu. Karaciğer hülasa 
sıncla kan hücrelerinin mevda· 
na gelmesini sağlıyan bir ~ad 
de ı:izliycli. Bu madde kııraci· 
#er hülasasından tecrit cclilebil 
diği takdirde bir kaç damla 
llAç kilolarca kar:ıci~f'r hiilasa. 
sınırl yerini tutacaktı. Fakat 
bu madde tecrit edilse bile na
sıl tanınacaktı? 

1Q47 senesinde Maryland ünı 
,·ersitesinden Dr Shrob. LLD 
ismi verılen bir bakteride na· 

• • 
zarı dıkkatini c;eken bir ıJ~ 
seyle karşılaştı: Bakterıler dıf 
racığer hulAsasiyle bcs]cll ıı t 
leri zaman halTet verici ,~ 
hızl a ço~alıyorlardı. Fakat bı 
teriler o ıamana kadar kBr 

~erden tecrit erlilmiş olan ~' 
delerle muayene edildıldt 1..ıı 
de hunların hiç birınc 'cı 
tepkirle bulunınııyorlardı. ;,d· 
ha bakterilere tesir cderı r 
de karaciğerde kansızlı~I ~ fCJ 
ren madöf'nln eşi miydı? ~ıeıı;' 
laboratuvarındnkl kırmıı.ı 
liırların hirkaı:ı hir Ll,IJ tilıır' 
ne atıldıktan bir iki saat 50 1 

hanancıklnr milthiş bir 1111' 11 
.ı:östcrcli. Ru yr.ni madd~t.( 
harlkuliide kuweti artık ıı• 
danrlaydıı. Fakat lnsanıara 
sıl tesir edecekti'! , 

,, tı' 
Vıl:ımin B 12 ılk olara" p' 

talı,Cı oldukça ilcrlemia 
0ı:ı~ 

beş \'akada kulla nılô ı. ı;ı! ~~ 
~iın sonra hastalar çok ı\"l r 
rluklıırını, zihinlerinin dsb• r 
çık oldu~unu. kuvvetlerirıil1 ~ 
rine .ı:clrl ığini ı;övlll\Orla"' • eıv 
Bu hftdi~e hekimleri çok s lJtl 
dirmis olmakla beraber oıııt 
ilzl'n bir clhet de me,·c:U.rôt 
Bir buçuk ton karacl~e ı 
ancak tek hir gram B 12 ~ıJ' 

etmek kabildi. Halbuki ~u it 
tan şifa görebilecek bili 

hasta mevcuttu. ~r 

Uzun sUren araştırmalı~ 
ticeslnde artık Merek il 1 <De\·amı Sa: 7 Sü: 1 il 
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v 'I'alebelerin arasına sokulup. Sebilürreşat, 
I> 01kan. Serdengeçti yayınlarının meddahlığını ya
arııarın kim olduı:unu sorarsınız: 

l\lıIJivetciler Derneği mensupları! 
tUr .~tatürkü anma törenlerini sabote edenleri gö· 

suniiz· 
l\Iıllivctçiler Derneği mensupları! 

ila l>ar.tilerin içine girip Atatürkü kafir ve zalim 
rı edenleri okursunuz: 

l\Ii lliyetçiler Dcrne~i üyeleri! 
aı 'I'tirkive l\IilJl Gençlik Komitesinden inkıl~p 
81,:Yhtarı harekctl(IJ1 yüzünden atılanları araştırır· 
"112:: 

1'\iiIIiyct<:iler Derneğinin ta kendisi! 
Öğ F'ikir adamlarını vuranların kimler olduğunu 

tenirsiniz: 
l\tiJiıvctçiler Derneği sempatizanları! 

~a Tuhaf değil mi? Müslüman Kardeşler ve Feda· 
tıı İslam da milliyet"ıii,tı böyle anlıyor. 

'- Bunlar hep tcsv:Hif ae~il ya ·· 
"""'--- ORHAN ARii\IAl'i .......................... ~ 

TELGRAFLARIN NEŞRİNE 
DEVAM EDiYORlJZ 

Ahmet Emin Yalman ve ga· !"-------------------. 
zetemizt', l\lalatya suikastı dola· 
yıslyle yurdun ve dünyanın her 
köseslndt'n gönderilen telgrafla· 
rı, lrtlraa karoı duyulan umumi 
nrfreti belirtmek maksadlyle, 
neşre :IC\ am ediyoruz. 

Dr. Zeki Erataman 

* llüse)in Balık'ın telgrafı 
Derin tees ur ·e Acil şifalar 

temennılerıml•i arzederlz. 
Zongııhlak 1'11llctnklll 

Jluseyin Balık 

* 

Denim izin en bil) uk müte
fekkir n tarihçilerinden biri 
sa)ılan Prof. Toynbee'nin 
Londradan gelen mektubu 

Arnold Toyııbee 

Cemal Göl.tanın telgrafı 
Alçakça tecavüze İspirde mut. 

tali oldum. En içten duygula· 
rımUı geçmiş olsun der, Acil şi
falar dilerim. 

Erzurum \"alisi 
Cemal Göktan 

* Dı iileri Bakanlığı Umum J\fü. 
duninün telgrafı 

Acil §İfalar temennilerimle 
sev~ilerımi sunarım. 

Şe\·ket Fuat Keı;eci ,,.. 
C. H. P. Aşkale İlçesinin 

tetgrarı 
Alçakça yapılan suikasdı tel'in 

eder, Acil şifalar dileriz. 
A~ka1e C. H. P. adına 

l\lithat Kuşculu 

* Dr. Cafer Tayyarın telgrafı 
Bugünkü gaz~telerde sıhhatli 

olduğunuzu oğrendim. Tanrı sizi 
bu memlekete bağışlasın. Haya
tını:ıı Tilrk milletinin hllrriyet 
miıcadelesine hasreden siz, fis· 
tadımız \'e ftlozofumuz Tıirk in· 
kıtabını ileri hamlelerle ça{!daş 
medeni milletler ~eviyeslne ylik· 
seltccek bir inkilap kahramanı· 
sınız. Gerilik, clcrcbeyllk ve is· 
tibdat sistemi bu yurdun kub' • 
sinde asla bir aksi sada yarata
mıyacaktır. Kahraman Türk mil 
!eti ve entelektllell gür sesleriy
le kahraman Ahmet Eminlerin 
yarattıl!ı ılcrleme parolasını hay 
kıracak. Bu ses geri çatlak ses· 
leri yok edecek 1-udrcttedlr. Tan 
rı hürriyet hak ve adalet arayan 
kahramanlarla beraberdir. Sağ 
olun, var olun üstadım. 

Dr. Operatiir Cafer Tayyar 

* Jlalll Direnin telı:rafı 
:Medan iftiharımız Yalman gi 

bi memleket çapında büyük mu 
tefekkirimize \'aki olan alı;akça 
&uikasti yapan ve yaptıranları 
nefretle tel'in eder, size Cenabı 
Haktan Acil şifalar ve uzun Ö· 
mürler diler, sonsuz saygılarımı 
sunarım. 

Denmlı nkııyıırulannııdan 
Halil l'iren Bireciktir • 

Hüse) in Pr.ktaıın trlgrafı 
Geçmiş olsun. Gözlerinden Ö· 

perim. 
Jluse)ln Pcktas 

* l\Jahmut Balerin telgrafı 
Ailece duyduğumuz teessür 

sonsuzdur. Bil) ük geçmi~ olsun. 
Gönlilden tıcil sıhhat \'e ~ifalar 
temennlslle gözlerinden öperim 
karde~im. 

l'ltah mut Baler ,,.. 
Albay Salihattın Akarın tt'1grafı 
Uğradığınız teca,'ilzden çok 

müteessir oldum. Acil şifalar di
ler, derin saygılarımı sunarım. 

Kars İl. J. K. Albay Satahattin 
Akar 

<<Necip Fitzıl'ın 
tevkifi lazımdır>> 

<Başı 1 incide) 
lendlği sırada müıalıerr.t ve mua 
Hnetle krasım kola) laştırarak 
suça iştirak eden ~ahsı i~lenmiş 
fiile mahsus olan ceza olum ce· 
zası veya mıicbbet hapis ceıası 
olduğu takdirde, on seneden •· 
~ağı olmamak üzere nğır hapis 
rezasile cezalandırılır. Sair hal· 
krde kanunen muayyen olan cc· 
ıanın yarısı lndlllr. 

Bu maddede yazılı fiillerden 
birini işliyen kim enin iştiraki 
inzimam etmeksizin fiilin lrtikA· 
hı mümkün olmıyacağı sabit o· 
lan hallerde o kimse yukarıda 
gösterilen tentllattan istifade e· 
demez.• 

311 inci maddede: 
•Ba~kasını bir suç istemde 

alenen tahrik eden kimse asağı· 
da yazılı !i<'kilıle ceıalandırılır: 

1 - Eğer tahrik f'tliğl cür· 
mün cezası munkkat ağır hap· 
sin üstünde bir ceza ise fiı; se· 
neılen be5 seneye kadar ağır ha· 
pis. 

:? - l\Iu\•akkat ağır hapis n~ya 
hafif hapis cezasın ımustelrlm ise 
fiilin nevine göre üı; seneye ka· 
dar hapis. 

3 - Sair hallerde yüı liraya 
kadar ağır para rezası. 

:? ve 3 numaralı bendll'rde be· 
yan olunan hallerde ceza, tahrik 
olunan suç için muayyen olan 
cezanın en yukarı haddinin 
iiı;te birini geçemez• 
htikmünli ihtıva etmektedir. Bu 
maddelerden biri •teşvik•, dl· 
&eri atahrib tfıbirlcrini kul
lanmakta •·e bu iki madde bir· 
birine benzer görünmektedir. Fa 
kat hakikatte bu iki madde a
rasında büyük farklar bulun
maktadır. 311 inci madde, bir 
kimsenin muayyen olmıyan §a· 
hıslara karşı bir topluluğu suç 
işlemeğe tahrik eden yazı ,.e 
sözlerini kasdetmektedir. Yazı. 
nın veya sözün yazıldığı veya 
söylendiği Andan itibaren suı; 
tekemmül etmiş olur. Fakat yaıı 
ve sözün ııeticesinde bir suçun 
işlenip işlenmediği nazarı itiba 
ra alınmaz. 1\teselA, Ahmet is
minde bir şahıs çıkırı da mem· 
leketimizdckl gayri Müslimlerin 
iildürlilmesi lazımrlır fekllnde 
herhangi bir topluluğa hitap e· 
eler ,·eya hunu neşrcderı;e ceıa 
kanununun 311 inci maddesinin 
kasdettlği mtınadakl suç tekem· 
mili etmiş olur. Ayni madde su
çun işlendiği tarihten itibaren 
Uç ay sonunda dan atılmadığı 
takdirde basın kanununa göre 
takipsizliğe uğrar. 

Halbuki ceza kanununun 65 in 
ci maddesinin kasdetmis olduğu 
m!na, ceza kanununun 311 inci 
maddesindeki mAnadan tama· 
men başkadır. Bu maddeye gö· 
re suç yazının veya sözün yazıl· 

dığı veya döylendiği Andan itiba· 
ren değil, yazı veya sözün tesi· 
rile muayyen ~ahsa karşı işle· 
nen fiilin \ı.ıkubulduğu Andan 
itibaren tekemmül etmiş olur. 
Bu takdirde böyle bir clirmü 
matbuat suçu telAkki etmeğe ve 
basın kanunundaki dava mühleti 
hadiseye tatbike hulrukan im
kan yoktur. Bu ceraiml Adiye· 
den olduğundan basın kanunu 
hükümlerinin tatbikine yer \'er 
mez. MeselA Ahmet isminde bir 
şahıs herhangi bir şahsa Meh· 
met ismindeki bir kimse aleyhi· 
ne suç i,şlemeğe sevkcder mahi 
yetıe yazılar yaz.;a \"eya söz 
söylese ve fiil bu yazı ve sözle· 
rin teşviki ile yazının veya SÖ· 

zün yazıldığı veya söylendiği ta· 
rlhten altı ay sonra l\lehmede 
karşı bir suç işlense, Ahmedin 
suçu da tekemmül etmiş olur. 

Bu iki madde arasınrakl far· 
ka gelince, ceza kanununun 311 
inci maddesinde mağdur olan ~a
hıs gayri muayyendir. Halbuki 
ceza kanununun 65 inci madde
sindeki mağdur mu/yyendir. YI 
ne 311 inci maddede suç sözıin 
ve yazının söylenmesi veya ya· 
zılmasile başlar. 65 inci madde· 
ye göre yazı veya sözün teşviki 
sonunda fıilin husule gelmesile 
suç tekemmül eder. 

Bu izahattan sonra Necip Fa
zıl Kısaküreğin yapmıs olduğu 
hareketin hangi maddeye uydu· 
ğunu tetkik edelim. Necip Fazıl 
Kısakürek Büyük Doğu mec· 
muasında gerek Büyük Doğu 
gazetesinde, Ahmet Emin Yal
manın öldürülmesi veya buna 
benzer yazılar yazmış, yukarıda 
etraflıca belirttiğimiz gibi her 
hangi bir topluluğu Ahmet E· 
mln Yalmanı öldürmeğe sevket 
miştir. Aradan 6 • 7 aylık bir 
müddet geçtikten sonra Malat· 
yada sanıklann evlerinde yapı· 
lan araştırmalarda ele geten Bü 
yük Doğu gazete ,.e mecmua ko
leksiyonları ile sanıkların, Ah· 
met Emin Yalmanı öldürmek i· 
çin cemiyet kurmaları ve buna 
Bilyilk Doğu neşriyatı neticesin 
de karar verdikleri şeklindeki 
ifadeleri Ahmet Emin Yalmanı 
taammüden öldlirmeğe tam te· 
sehbiis !iilile Necip Fazıl Kıu· 
küreğin teşvik suçu tckemmill 
ctml9 bulunmaktadır. Bu vazi· 
yete göre Necip Fazıl Kısaküre· 
ğin ceza kanununun 6S inci mad
desi delAletile ayni kanunun 450 
ve 62 nci maddelerine göre ce· 
ıalandırılması icap etmektedir. 

Malatyada Ahmet Emin Yal· 
mana karşı işlenen fıil ağır hap. 
si istilzam eden suçlardan oldu· 
ğunı ve Necip Fazılın işlediği 
fiil de ceza kanununun 450 inci 
maddesine uyduğuna göre der· 
hal tevkifi icap etmektedir.• 

Malatya' da ki suikast tahkikatı 
genişliyor 

CBası 1 incide) dan l•tifa e<liyonım. Geriye ka· 
Bur~adaki tahkikat !anların çalışmalarından doğacak 

Bursa, 3 (Hususi) - l\Ialatya. mes'uliyet! kabul etmlyeceğimi 
da Ahmet :Emin Yalmana glrisl- arzederlm~ 

len sil~hlı tecavüz Ozerine şeh- Diğer taraftan, yapılan tahki· 
rimi:ıde açılan tahkikat bugtin Jı:ata gore 16.11.952 pazar gUn~ 
birdenbire çok mühim safhalar şehriml:ıe gelerek Dağcılık klil· 
arzetmistir. Polisin, Türk Milli· bünde kara sakallı ve bereli bir 
yetç.iler Derneği mensuplarının kı:labalığii crAllah tanıma an ko
hareketlerini sıkı bir tarassuda münltmı adlı bir konferans ,.e. 
almasından sonra evvelki akşam ren Blılv!ik Doğucu Necip Fa:ıı 
bu dernek mensuplıırının Topha lın, bilAhare bir gazı>teciyl teh 
ne bahçesinde bir toplantı yap· dit etmekten dolayı tevkif edilen 
tıklan ve bu toplantıda kadınla. S<.rafettin Baykürenin evinde 
rın çarşaf ve peçe kullanmaları m:nfir kaldığı \"e 0 gece bu df'r 
itin harrketlerp girişmP.ği mlilR· nek mımsuplarlle bir gi:ıli top
kere ettikleri tesbit edilmiş, bıı Jantı yaptığı da tesbit edilmiştir. 
nun üzerine hu gayri siyast ce- ·ecip Fazıl bu torlantıda, ora 
mlvetln siyasi maksatlarla inkı· da haz.ır bulunan Türk milliyet
lüplara ve rejimin bugllnkil im· çileri derneği mensuplarına mu· 
nıluşuna karşı cephl! aldığı mü- kaddesatçıl;ır büyük bir hareke. 
r::caat olunan kim eterin ifade- le girişeceklerini söylemiş \'e 
!erile sabit olmustur. cemiş ki: «Siz Bursada benim 

Bu hAdiseye p:ırmak basılma· Frktını Harblyem olacaksınız 
~ı. &imdiye kadar cere~an eden Bana iltihak edenler parmak kal 
bil!Un tertip ve tahrikleri çora:-ı oırsın.• 

soküğfi gibi ortaya komuştur. Bunun uzerlne orada hazır bu-
Bitzat Vali, sa\'cılık ve emni· tur.anlardan biri müstesna, diğer 

yet müdürUnfin idare etli~! tah !eri parmak kaldırmış ,.e Necip 
k;kat neticesinde Bursada tesek- Fazıla iltihak etmeği kabul etmış 
kili eden Tilrk .Milllyettilerj Der !erdir. 
neğinln, hUkiımctçe kapatılmı5 Ru nokta uzerinde a~Tıca du 
bulunan İ&lam Demokrat Partisı rulmakta \'e bu cerheden ayrıca 
ınensuplarlle yine kapatılmış hu bir tahkik:ıt açılmış bulunmakta 
hır.an Büyük Doğu cemiyeti men dır. Bugün ,;la.yet savcılıfa ~·az. 
suplarınrlan teşekklil ettij!i anla ô•ğ: bir yazıda, bu cemiyetin tU. 
şılmış ve nihayet Tlirk Milliyetçi tük hükümleri dışında siyasi 
ieri Derneği Başkanının Emni· mak~atlarla hareket ettiğinin sa 
yete müracaat ederek kendisine bit buhındu~unu bildirmiştir. 
ccmivet üyderl tarafından yapı· Şehrimiıde yapılan tahkikat 
lan teklif ve tazyikleri atıklama. l\lalatyada, Başmuharririmize 
sı üzerine mesele aydınlanmış· yapılan suikastle iigili olarak 
tır eehrlmizde bulunan bazı kimse 

Bugtin gazetelere birer mek· lerin evlerinde ve ticarethanele. 
tup göndererek Türk milliyetçi· rinde aramalar yapıldığını bildir· 
l<'ri derneği başkanlığından, der- ınlştik. 
ı:ekten istifa ettiğini bllrlirer. Malatya Cumhuriyet savcılıjtı. 

Usleğmen 
M~ Samhoğlu 
ile konuşma 

l1uıud Jtuhabfriıııfı 

1.'ILJ\IAZ ÇETİSER 
BC:ıllrivM 

Malatya, 3 - Bugün üste~
men Muhittin Şamlıoğlu ile ko· 
nuştum. Suikast Mdisesiyle ilgi
li olarak tevkif edilen Muhittin 
Şamlıoğlu üç gündenberl aske
ri cezac\inde yatı)ordu. Pek yu
muşak 'e saf görünü&lü olan üs
teğmen. bir hayli neşeliydi. Ya
nında Binbası ve inzıbatlar ol
duğu halde, Emniyet :MüdUrll 
Kemal Özsoy'un kapısı önünde 
duran Muhittin Şamlıoğlu beni 
görünce gulerek selam ,·erdi ''e: 

- Çok Ozuldüm. Baıı gaz .. te· 
ler benim suikastle alAkalı oldu
ğumu yazdılar. Halbuki suikastçı 
grupiyle benim a!Akam yok. 

- Peki niçin Hüseyini bedava 
e\inlzde oturtuyorsunuz ve oda
nıza serbestçe girip çıkmasına 
mtıni olmuyorsunuz? diye sor
dum. 

Hliseyini bana bir hafız 
ta\·siye etmistl. Bu hafız çok 
dindar ve doğruyu söyliyen na· 
matında, niyazında bir ahbabım 
dı. Ben de oda~ ı onun hAbrı i· 
çin Hilseyine verdim. Önceleri 
beş lira aylık vereceğini söyle
mişti. Fakat sonradan bunu da 
vermedi. Derslerine çalı~an ,.e 
çok dini kitap ve mecmualar o· 
kuyan bir çocuktu. 

- Sizin evinizde arkadaslarile 
toplanırlar mıydı? 

- Ben bunu hiç görmedim, 
bilmiyorum. 

- Buraya tekrar ifade ver· 
meğe mi geldiniz? 

- Hayır, cezaevinden a•ı.ıkat 
tutmak için iz.in aldım. Az önce 
avukat Rlfat Banıtçugile noter
den bir vekAletname verdim. Bil 
dıkleriml ona anlattım. Yarın, 
tahliye edilmem için talepte bu 
lunacağız. 

- Size bir noktayı soracağım. 
Tabancanızı Hüseyinin aldığını 
farketmedinlz mi? 

- Hfi e~·in tabancayı hAdise
den üç dort gün öne~ lstemi~ti. 
Fakat ben vermemi~tim. Sonra
dan bavulumu kırıp almı~. habe. 
rlm yok. 

Muhittin Şamlıoğlunun yanın. 
dan ayrıldıktan sonra A\'Ukat Ri· 
fat Barutçugilin yazıhane~ine git 
tim. Avukat bana liUnları söyle· 
di: 

- Muhittin Şamlıoğlunun an· 
lattıklarını bizzat kendi!inden 
dinledim. Bu ifadeye göre onun 
bu hldise ile alAkası bulunmadı 
ğı kanaati bende basıl oldu ve 
avukatlğını deruhte ettim. rfarın 
Asliye Ceza mahkemesi nezciin 
de tahliye talebinde bulunaca
ğım. 

- Üsteğmen Muhittin Samlıo.!t 
lu, tabancasının alınmasından 
size ne ekilde bııhsetti'! 

- Bana çalındığını, bavulunun 
kırıldığını soylemi~ti. 

- Al. önce biz kendi•iyle ko
nuştuk. Üç, dört ıtün evvel Hü
seylnln kendisinden tabancayı 
lstedi~inl sö)ledi. Bu noktayı si
Zl' anlatmış mıydı'! 

- Hayır, bundan haberim 
yok! 

Verdiği ifadelerde tenakuza 
dü~en fisteğmenin arukatına te
şekkUr ederek ayrıldım. 

tin bazı mensuplan ilıerinde de 
ehemmiyetle durulmaktadır. 

DICer taraftan evvelki gün bas 
muharririmizin hAdise günü giy
diği pantalonun cebinde bulunan 
6 ıncı kurşun da İstanbul sav· 
cılığına teslim edilmiştir. 

Bu kurşun dlin Malatya sav
cılığına gönderilmiştir. 
Diğer taraftan. evvelce hapse 

nıahkOm olduğu halde, rapor te
mın edert'k hapishaneye girme· 
menin yolunu bulan Necip Fa
zıl Kısakürek, bütün uğrafmala· 
rını rağmen bu raporunu tem
dit ettirememi•tir. 

Boylcce mahkOmi~etinin infa
zı için, kendisine Kadıköy sav
c•lıt:ı tarafından bir celpname 
gönderilerek teslim olmağa davet 
edilmiştir. 

N'ccip Fazıl beş gün içinde 
savcılığa teslim olmadığı takdir· 
rle polis tarafından yakalanacak 
tır. 

Tahkikata ~hcmmiyetle devam 
edilmekttdir. 

Menderes ve 
Kora ilan 
Başmuharririmizi 
Ziyaret ettiler 

Saffet Kargın istifası sebeplerini nın talimatı üzerine, şehrimiz tüc DUn yurda dönen Cumhurbaş
tu ciimlelerle izah etmflktedir: c:ırlarından Hacı Salih Ambarlı kanı CelAI Bayarı karşılamak 

«Beıı 4.11.1952 tıırıhindenberı !)p Osman Tanınmış ,.e fmam üzere &ehrimize gelen Büyük 
.'.'llilliyetçiler Derneğinin Bursa Tiatirı okulu talebelerinden ts- Millet .Meclısi başkanı Refik l\o· 
~ubcsi bask:ını olarak bulunuyo. mail Hakkı Şengülcrin evlerinde raltan \'e Başbakan Adnan Men
nım I'lernek mensuplarından yapılan aramada ele geçirilen ba deres: yanlarında İstanbul Vali 
bazılarının tüzük emirleri dı~ına ı. e•-rak Malatya savcılığına gön \'e Belediye başkanı profesör 
çıktıklarını gördlim. Bunlardan derilmiştir. fahrcttin Kerim Gökay bulıın
bilhasca mGhlm bir kısmının Bli Bu arada, Ankarada Serden.:~ duğu halde dün, Nisantasındaki 
yUk Doğuculara ve 1sllim Demok it mecmuacı sahibi Osman l'ük· evinde istirahat etmekte olan 
rat partisi umdelerine kaçtıkla sel ile, Klıtahyada bulunan ve Başmuharririmiz Ahmet Emin 
r:nı hissettim. Bunlar tarafından Hazrdi ü~tat namivlr maruf !'a· l'alman'ı zıyaret etmişlerdir. 
yapılıın tek1iflerin beni kanunla· il Nurlnın e\·i de aynı ~ekilde Meclis ba~kanı ,.e Başbakan, 
r:ı. hükOmetı- ve milletime karşı ııranmıştır. Ahmet Emin Yatman'ı iyi du· 
mes'ul bir me\kie duşUreceğınl Gerek sehrimizrlı> ve gereksl' nımda gordilklerınden memnuıı 
anladım, Bu itibarla bugünden 

1 
Anadoluda. Büyük On~ucularla 

1 
kaldıklarını bildirmlsler ,.e şifa. 

itibaren bu dernek başkanlığın- n-.ünasebetl bulunan bir cemiye. lar dıleğıyle ayrılmı;lardır • 
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Uç yünlü r . . " 
mensucat 8 0 R s A 

fabrikası kuruluyor 
Alınan habelerc nazaran şehrimizde müteşebbisler tanrın. 

dan üç büyük yünlü mensucat fabrikası yaklnda faali~ ete geçe
cektir. Bunlardan birisi Eyüpte kurulmaktadır. 

Bu .fabrikanın 6 milyon lira yatının sermayesi ve 300 tez. 
ı;ıhı olduğu söylenmektedir. 

7-8 milJ.on sermaye ile kurulacak olan diğer fabrika ise Top. 
kapıdadır. 

Üçiıncil fabrika Bak1rköyde faaliyete geçecektir. 
Her üç fabrikanın senede 10 milyon metre kı.:maş dokuyabi

Jcceğl tahmin edılmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~-

Sümerbankın 
Sahşlan arhyor 

İST:\SBUL BORSASINI~ 
3 Aralık 1951 - Ça~amba 

St•rl n ":'00.SO 'iOl.-
IOO Dolar 280.SO 2 0.80 
100 Frauın Franil O.!O 0.80 

100 Liret ".so 44.SO 
ıoo İnlere Fraurı 114.03 6&.03 
100 Florin '78.68.40 13.68.&0 
100 Ddçlkıı fraıııı S.GO S.60 
100 Drahmi 1.870 1.870 
100 Oekoılonk 1.."Ul'. S.50 ti.50 

100 lneo Xur. G4.12 so s•.12.50 

ESHAl\I \'E TAIDiLAT 
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

Sıns - l'.mırum I 
S TU - Erzurum 2·7 22.25 
JOU Demlryoln I 2'.25 
19•2 Demin-olu II 25.20 
lli:ıl lludafaa 111 2.f. 65 
l( ::J llüdafa& J 2' ,5 

DOKTORLAR 
Doktor ÇİPRUT Cild, Saç, Züh
revi mütehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. 

BERK E.SSTİTÜSÜ - Röntgen 
tetkik ve filmleri çekilir. Falih, 

'

Tel: 23915. 

Hastanın evinde portatif rontgen 
le filmleri çekilir. Gününde ve
rilir. BERK ENSTİTÜSÜ. 

AKii, - bl.SIR HASTALA· 
RI alkolikler, Toksikomanlar, 
felçliler Duman Tedavi Kliniğin
de yeni usul ve cihazlarla teda· 
vi edilmektedir. Bakırköy İncir
li asfaltı No. 51. Telefon: 16 -
184, Muayenehane: Falih, Fev
zipa~a Cad. 25011. 

nr. EDİP BEKER - Tahlil u. 
boratuarı .Fatih, 'l'ramvay Du
rağı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 

GiYiM E YAS/ 
BAYA!'iLARA FIRSAT - İngi. 
!iz naylon kadın çorabı 375 ku
rusa Mendilci Simonide. 

JIE~DİLCİ shıo.si - M'hmut 
paşa Dilberzade karşısı Küçlik 
çorapçı Han No. 20. 

DAK TERZİ'de ısmarlama elbl· 
se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sitle. Tel: 49267. 

GfölLEKÇİ DA.Sİ~'te ısmarla· 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmak.kapı İmam So
kak 4. 

RE.SK MAGAZASI nı unutma
yınu. Eğer fyi ve ucuz giyinmek 
isterseniz. 

tt!J. t! ·ltt:;:t'4t?!)Z ;j 
SEl'HAN NAKLiYAT Lbıt. 
TED Galata ambarı: Tel: 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

y ı 
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E. P. U. ya 3.4 
Milyon dolar 
Borçluyuz 
A \TUpa tediye Birliği tarafın· 

dan ekim a)ına ait istatistikler 
r.csredılmiştır. 

Silmcrbank rnliessesesl K:ısım 
ayı içinde 33,8 milyon lıralık sa
tış ~apmıştır. Yılbaşından kasını 

sonuna kadar yapılan satış mik
tarı 263.9 milyon lira) ı bulmak-

Mı r lliidafaa lI 25.10 
l!ılll lludafb 111 2S.40 
llı ı M dafaa ıv 2' :ıs, 

EMLAK 9 YIL Ö?liCE Adanııda doğan : :_~=::.:::;;..:!~~iiaiaill!al~!ılıl·•·lil~ 
• • , 
• • • 

Z rau Bankası J 2~.60 BOŞ S.\TIUK BETO.SARJ\IE 
Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· 
yeye elverişli. Telefon: 23413. 

Seyhan Ambarı bugün 9 şube, i 
30 acentası He memleket nakli- : 
~at hizmetindedir. : 

Gümülcinede atılan Celal Bayar Lisesinin cepheden görünü ~ü i-

Bu istatistiklere göre İngiltere 
115,7 milyon dolar, İsviçre 3,1 
mll~on dolar, Avusturya 3 mil
~on dolar alacaklı durumdadır. 

hıdır. • 
951 yılı aynı mlidtlct zarfında 

satış 216 milyon lira idi. Bu su
retle 952 yılında ~apılan satıs

!aroa 47 milyon liralık artı5 oldu 
ğu görlilmektedir. 
TAilVİL 

ıııs:: Z raat ıı. II 11&.SO 

% 6 FAİZLİ T.\H\'İLLER 
ıo·ı D. l"olu 'I 
1'ılkın a J 
Xnlk a ll 

llB SO 
l"' 00 
IU.00 

X~'lcınma llI JU,20 
11148 tahTll 11 llUO 
1048 lst lcrau I 113.80 

İPOTEK l\IUKABİLİ BÜ\ '{)K 
PARAYA ihtiyacımız vardır. 
Taksim Boıkurt Emlak Telefon 
83532 

İTiMAT 1\1.\GAZASIXDA her 
nevi insaat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçesmo No. 

Borçlu olan devletlerin basın
ı!a ise Fransa 42,1 milyon dolar
la gelmektedir. Fransayı İtalya 
21,4 milyon dolarla İs\eç 10,:? 

FİYATLARl 19!9 'l"ıhrllı 112.SO 
49 Taksim. 

HALİÇTE DESIZ KEXARI -- -
3500 metro fabrika arsası. Boz. İTİ:\IAT l\IAGAZASIXDA!IJ oto milyon dolarla Danimarka 7,2 Dün Kambi)o Dorsasında mu. 

rnllyon dolarla, Almanya 6.6 mil amele gören tah\'illerin kapanış 
:yon dolarla, Portekiz 4,7 milyon fiy!Uarı ~sa.ğıda göste;ilmislir. 
dolarla Türkiye 3 4 milyon dolar 10 5 faızlı M. M. IK. I. 24.40 
Ja Yu~anistan ve' Hollanda 800 liradan, 941 D D. Y. IK. IV. 
blııcr dolarla, Norveç 100 bin 1_13 liradan 951 istikrazı 110.50 

~~ 5 FAİZLİ TAH\'İLLER 
!:r.ranl 2 ı 00 kurt Emlak Telefon: 83532. sahiplerine miljdc mikalı kırıl· 

11.:ramı:reı ıo:ıs 2l.75 . -- . .. maz oto camları takılır. Tel: 
El\ILAKÇİ os;-.ux SÜSLU - 83564. 

1 k. t kt d" lıradan, 
dolara ta ıp eme e ır. .., 6 f . ı· k Ik I 114 l" cd"I •rt; ,o ııız ı a ınma . .- 1 1 mı,, .. r. radan, ır. 114.- liradan. nr. 
H \LI SATIŞLARI 114.2 liradan, 948 istikrau 11. 
ARTIYOR 114.10 liradan, 

Memleket dahllinde halı istih 
Hıki &ün geçtikçe artmaktadll'. 
A) rıca ihracat içın muhtelif yer 
lerden halı istenmekte ise de 
Kayseri, Uşak, Demirci ve diğer 
hah sanayii bölgelerinde amele 
bulmak mlişkillatı halı lma!Atı· 
nı guçleştirmektedir. 

% 7 faizli 941 D. D. Y. IH. 
24.65 liradan, M. M. 1. 24.45 li
radan ııı. 25.40 liradan, IV. 24.25 
liradan, Ziraat Bankası III. 103 
lira 65 kuruştan, 

Anadolu Demiryolu J.-II. 
139.50 liradan muamele görmüş 
tür. 

--0-

Dıs memleketlerden • 

iknmln'ı ::ır. l\l dalaa ::•.ıo 
1kramın 1 041 D. l"oln ll3.00 
1os1 TahvDI 110 so 
10 ::? Z. B. 111 103 6S 
10S2 Zıraat B. lV 103.20 

%4,5 FAiZLİ TAll\iı.LER 
ııı.10 TahT ı ıo,ı..so 

BA~KA llİSSELEJtt 
!!trkez Dıu.k 
Gaı an 1 Ba::ı.bn 
b Dınkası N. 
Yaııı ı>:rrdı B. 
T. Ticaret B. 

241.00 
ııe 00 

85.llO 
1-.ıs 

sso 
Arslan C ımento :ı; 00 
ISarlı: D ·ınneıılerl 211 liO 
Oamınlı D. 7:? 00 
Ob!J.ruron And. ı fi :;o 
'O 60 hisse Aııd. S,.50 

. PARİS BORSASI 
ı1LTIN' FİATI 

( n x :> lllun 404 ooo Fn. 

Her ne\"i emlak alım ve satımı 
Telefon: 29974 

l ıttıtJil•t:iiPJ 
!
TAKSİTLE KARYOLA TAKI· 
1\11 - Yorgan ,·erilir. izzet E
yüpoğlu, Çarşıkapı Isıklı Han 7. 

SAT/l.11( E $YA 
50 KİLO pomat \'Cya boya ka· 

YERALTI SU araştırmaları ar
teziyC'n kuyu sondaJ işleri. Pos. 
ta Kutusu 3025. 

ORTAK .\RAl'il\'OR - Eczaha
nem ,.e müstahzarlarım için ser
ma) cdar arıyorum. Telefon: 
62063. • 

.\:\lPI.ll'İK.\TÖRI.Imi 

İlgilıler halı imalinde çalışan 
amele)e l,5-2 lira yevmiye \ 'C
rıldığinı, halbuki aynı işçinin 
tarlada günde 5 lira aldığı için 
tarla> ı tercıh ettiğini belirtmek Gelen teklifler 
tedırler. 

Halı fiyatlarında ~Uıdo 15-20 ı .. G. Daghdadı and "ons 
~ukseklık görülmektedir. P. O. nox No. 665. 

Kt1trtoum-SUDAN 
1 ÜN STOKl..AJU ?ıleşe palamutu füraeatçıları-
AZALDI } mızla temasa geçmek istiyorlar. 

Memleketimizde yün stokları Parar 

(6) Dolar 40S rn. 
SERBE T PiYASADA 

I>ÖVİZL~R 
Tıırk artant 
ft.erl l:l@kt!.t 

l.?.40 l ~ so 
11 00 ll.20 

Dcı•ar Cilt 466 '.o 
D lar d~k l 46/i 467 
Dolar N. Y, 474 'n 

Lig maçlarının ikinci devresi ilk 
devreden daha sıkı olacaktır 

İıvitH Fr. 111 11:: nın bir ha)Jl auldığı anlastlmak j 22 Rııc do 1\foulln 
tadır. Resmi makamlar tarafın· aiııt • Gratien-1 RAN E BORSA HARiCi ALTJı • 

FİATLARI 
Birinci devre, sıkı ve heyecanlı olmasına rağ-

dan ~apılan son incelemelere gö Madeni ambalaj (kon cn·e ku 
re yapağı \'O ylin stokları 5-8 tıılan "İbi) madeni varil aliı· Cn"nlıurlrıt 3~ 70 :ı:ı o 

k d
• b , • 

bın tonu geçmeme te ır. ıninyum levha 'e madent tüp fuaat 41! !) 46 60 

Yeni kırkıma 5-6 ny sonra {mal eden fabrikalarla temas et 
haslanacağından o umana ka· mek istiyorlar. 
~a~ eldeki. st?klann tama.m~n Sughcrlliclo ttaliano 

n at E ırul 
lllm t 
Vahıt 

43 50 41.60 
4UO U.60 
3!l so :ırı.ııo 

Aru 311.40 :ııı ... o 
Gulden H •uda • 3 .65 ll9.":'0 
lnırUıx ıran s::.ıı; 52.25 

lstıhUk. edılcbilcocğl belirtil- Piaua Crispl 3, 
mektedır. :\l'ı: ı·T \I \'A 

in~ Vılctorra 51.65 51.75 
~aııolroıı 40 25 t0.50 

. I . . ı ano- ; , 
~~GILTER~:\'E T FTl.K Şişe mantarı ithalatçılan jfo 
iHRAÇ EDiYORUZ temas etmek istiyorlar. B. HOT ı 4110 41.20 

1nkH Fraıııı 41.:iO 41.liO 

KÜI.ÇE ALTL.'l FİATLARI 
Yapılan hesaplara nazaran Fayeneeries de Sarregııcmincs 

memleketimizde 1300-1400 ton 28, Rue du Paradis, 
Lig maçları başlamadan e\'\el 

Dolmabahçe stadında haftada 
iki maçtan fazla yapılmay:ıcağı 

nıikdannda tiftik stoku olduğa Paris-FRAXSA Deı::ıma !llS 5116 
anlaşılmaktadır. Bunun 600 to 
nu şehrimiz piyasalarında bulun 
maktadır. 

Diğer taraftan 6lmdiye k Jar 
2700 ton tiftik ihraç ed mıstir. 
Son bir harta içinde de lngilte· 
reye 80-100 ton tiftik ihraç e
dilmiştir. İngilızler beyaz ,.e in· 
cc cins tiftiklere rağbet etmek· 
tcdirler. 

Bohadin, Yozgat, Afyon, Kü
tah)a 'e Kastamonu malları 
520-530 kuruştan, Konya mal
ları 480-500 kuruştan, Ankara, 
Beypazar ve PolaUı malları 470, 
480 kuruştan, Çankırı, Bolu, Çer 
keş, Gerede malları ise 440-450 
kuruştan muamele görmekte· 
dır. 

Fa)'ans mal:teme, fayans ka· 
rolar, fayans sıhhi malzeme, la· 
vabo, küvet v.s. tcklü etmek il
Eerc ilıililerle temas etmek is
tiyorlar. 

Amnr Trading Co. 
Aslan Buildlng, ?liicol Roaıl, 
Ballad Estale ı 

Bombay 1-JIİ~ DİSTAN 

llebıko 605 60S 
Standart S93 60& 
Ye:ll (1000 mm.)" 591 6~& 

ALTL'l BEŞİBİRLİKLER 
Cumhurlnt 
n~at 
IDmlt 
Am 
Vahit 

$00.00 :02.00 

:ıss.oo aııo.oo 

2 s.oo 290.00 
263.00 2115.00 
263.00 26:S.OO 

D. H. A. Ajansı 

:Eı ,.e fabrika işi ipekli \'C pa -----------· 
muk yatak eşyası, masa örtüle
ri perdelik kumaş ve jorjet e· 
şarp ithal r.dcn fiimalarln temas 
etmek istemektedirler. 

MAYADAG 
Mayasının Hazmı Kolaydır. 

Ticaı•et ve Zalıiı•e Borsası 
3/12/952 

Bunun ba~lıca iki sebebi var
dır: EvYela, futbola ka111 alaka 
geçen yıla nazaran hayli artmış· 
tır. Saniyen Beyoğlu~por ve 
Adalet klilplerinin profesyonel 

Diğer tara!lan Londradan J:e- SATIŞLAR: 
len haberlere nazaran, Kap tif· 
tıklerinde ) üıde 5-6 nısbetin· 
de l ukselis olduğu bildirilmek· 
tcdır. 

--O--

İhracat durumu 
2 Kasım salı günü Ticaret O· 

dasından T. O. B. 732.787 lira d-. 
l;erinde 26 adet menıJe §ehadetna 
~esi alınmı~tır. 

Alınan menşe §ehadetnamele
r ne J:ore Almanyaya 12810 lira 
değerinde 15 ton kabuklu yer 
fıstığı, 13,860 lira dC'ğerinde 10 
ton iı: fındık, 101.153 lira değe
rınde 28901 Kg. ~aprak tut. n; 

A vustury:ıya 15960 lira değerin 
de 360 kg. bağırsak. 

Fransaya 2232 lira değerinde 
800 kg. kuru bamya, 3279 lira 
değerinde 43.50 kg. hardal tohu 
mu; Hicaza 44520 lıra değerınde 
10 kilogram glilyağ. 

İsralle 57,465 lira değerinde 
257 ton ay çıçeği küspesi; 

İtalyaya 47172 lira değerinde 
30084 kg. koyun derisi 64656 lira 
cleğerlnde 20 ton kuzu derisi, 
7126 lira eeğerinde 3700 kg. ke· 
ti derisi, 71130 lira değerindP. 
100 ton kepek, 42560 lira değerin 
de 38 ton h:ılık)ağı; 

Kıbrısa 7056 lıra değerinde 
80 ton keten tohumu küspesi; 

Macaristana 40601 lira değe,.in 
de 9667 kg, kuzu derisi; 

Trablusa 243390 lira değerinde 
61 ton yaprak tüllin: 

Ynnanistana 11798 lira değe· 
rındc 12055 kg. taze balık ıhraç 

Buğday Ofisin Dokme Kilosu 28.38 
Buğday yumuşak 30.68 
Busday yumuşak luks • 36 5 
Arpa • ı 23.-
Mısır san • 21.-
A'kdarı 21.5 
Akdarı 20.-
Fasulye tombul çuvallı 45.50 

,. • • iskeleye 44.-
Susam Çuvallı 105.- - 107 
Keten tohumu • 59.-

Kumş 

• 
• 
"' 
"' • 

ikinci küme 
Maçlannm da 
ilk devresi bitti 

Kendir tohumu • ııo.-
Kendir tohumu Fatsa l50.- Profesyonel \e amatör birinci 
Soya Dokme 55.- Ugin birinci devresı)le muvazi 
Ayçiçel!i 32.75 olarak ikinci ktiıne birinci dev-
Ce\iz iç ı;c 65 beyaz 175.- resi de sona eımiş ve ikinci dev-
Fındık iç tombul 197.- _ 201 re ljg maçlarına da uç haftalık 
Un 79/81 rand. 2613.--3000 bir fasıla verılmiııtır. 
Un 65/75 =and. 3300.--3400 Li elerar-.ı~ı futbol musabakalan 
Razmol 15.--18 
Kepek 14.5 Diin Şeref Stadında yapılan 
Pirinç kırık 4o.- • liseler arası futbol maç1 •rınıla 
Beyaz peynir tam yağlı tenekesi 3700.- • şu neticeler alınmıştır: 
Beyaz peynir yağlı 3250.-- 3500 • İlk maç, hakem 1'

1

cridun Kılıç 
Beyaz peynir )ağsız • 1400.- ın idaresınde Ticaret ve Beyoğlu 
Keten yağı Türk tenekeli 100.- Liseleri arasında cereyan el· 
Pamuk yağı rafine çıplak 155.--158 miş, ilk devreyi 2-1 'alip blti-
Ayçiçeği yağı çıplak 136.68 ren Beyoğlulular, ikinci de\·rede 
ZeyUnyağı sabunluk çıplak 162.- - 16E çok Canlı bir oyun tutturan Ti-
Zeytinyağı yemeklik ç.ıplak 188.- - 205 caretlileriıı tazyikinden kurtula 
Zeytinyağı Eks. N. tenekeli 217.- - 224 • nıamış ''e maç 3-3 berabere ne 
Zeytinyağı I. ) emeklik N. T. 215.- - 218 ticclenmistir. 
Zeytinyağı Eks. Eks. N. T. 229.--240 İkinci maç, yine Feridun Kı· 
Tereyağı 195.- lıçın idaresinde, Haydarpaşa -
Tiftik natürel 550.- - 555 Anadolu Llsel~rı . aııında oy· 
Tiftik Kastamonu standart 560.- nanmı~ır. 
Tıftik iyi standart 550.- İlk de\Te Haydarpaşanın 1- 0 
Tiftik sıra standart • 4SO galibiyetiyle neticelenmistir. 1-
0ğlak derisi tuzlu kuru kasap (adedi) 127.5 • kinci de\Tede taraflar birer ı;:o l 
Keçi derisi tu:ı:lu k"Uru kasap Kilosu 160.- • kazanmıslar ve maç 2-1 Ana· 
Koyun derisi tuılu kuru kasap 155.- • dolu'luların mağlubiyetiyle eo-
_s_ı_ğ_ır_d_er_i_si __ sn_1_am_u_ra_k_a_sa_P ______ ı_s5_. _______ na ermi~tir. 

Etnikos ile 
Yapılacak 

Maçlar 
Şehrimizde iiç maç yapacak 

olan dost \ 'e komşu Yunanisla
nın Etnikos futbol takımı, cu
ınaı lesi günü Beşiktaşla, pazar 
~unl. de Fencrbahçe ıle karşıla
şacaktır. 

Etıııkos halen Atiııa li~iııde 
ikınci vaziyettedir. 

Lübnan b:ısketbol şampi

yonu Sporting klübü 

geliyor 

Ankara. 3 (Anka) Aralık 
ayının son haftasında İstanbul· 
da ııç maç yapac:ık olan Lübnan 
şampiyonu Sporting Klüp, An· 
karada 3, 4 \ e 5 ocak tarihle
rinde lllülklyehlcr Birliği, Harp 
Okulu ve Genı;lerbirliği ile kar
şılaşacaktır. ---MAYADAG 

Hamur l\la~ası 
Hazmi Kolaydır. 

ÖR~EK lllA YA T. /\, O. 
Tel: 41964 • 43226. 
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Celal Ba~ ar Ka\·alada mektepli kızların attığı çiçek yağmuru altında (Basın Foto~ f ---- .... _.........,_____ . 

Şehrin trafik vaziyeti 
i stanbulun umumi münakalat 

durumu ile tr:ıiik imkanlarını 
incelemek üzere memleketimize 
getirilen Paris ?ılünakalat şirke
ti müdiirü \'e berrbcrindekl mu. 
tehassıs tetkiklerini blldirir ra
poru Belediyeye \'e t. E. T. T. 
genel müdürlüğüne vermişlerdir. 

Raporda liChrin umumi yol du
rumu 'e seyrüsefer şebekesi ~e
hir n1ızım planı ile birlikte etüd 
edilmiştir. 

l\Iütehassıs heyet ayrıea tünel 
şeklinde metro, modern tramvay 
veya troleybüs \'DSıtasiyle müna. 
ka!atın artırılması cihetlerini de 
incelemiştir. 

Profesörü tehdit eden 
talebenin durumu 

Tıp Fakültesi Eczacı Okulu 
profesörlerinden Hayriye Amal'a 
meçhul bir ı:ahıs tarafından gön
derilen t ehdit mektubu üzerinde 
il!:(ili okul tetkiklerde bulunmak
ta olup netireyi hııgiinlcrde .;ini
verslteye bildirerektir. 

f stanhul Üniversitesi Senato
sunda vaziyetin konuşularak bir 
karara ,·arılacağı ve bu karara 
göre profesörün şahsi bir dava
da bulunup bulunmıyacağı ya
kında belli olacaktır. 

Aynı apartımanda iki 

randevu evi 

Beyoğlu Bayram sokak 10 nu . 
maralı apartımanın, 4 tincü da
iresinin rande\'u evi haline ı:e

tirildiği öğrenilerek AhlAk zabı

tası meı.ıurlan tarafından yapı. 

lan baskın neticesinde 2 çift uy-
1ıunsuz vaziyette yakalanmı tır. 

Randevucu Na~ya hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Anna ismindeki randevuru ta
rafından işletilen ayni apartıma
nın 3 numaralı d:ıiresinde de ba. 
zı çiftler suçüstü yakalanmıslar
dır. 

Anna hakkında da takibata 
baslanmıstır. 

Bir firari sabıkalı 
yakalandı 

Sürgün bulunduğu yerden 
firar ederek şe~rimize gelen sıı 

bıkah eroincilerden Arap na
mıyle maruf Tahsin Dişli, Fatih 
Mıhçılar caddesi 15 numaralı 
evinde eroin satarken t·omlser 
mua,·inl Salp tıırafınrlan suçiıstii 
yakalanmıştır. 

Eroinci hakkında takibata baş. 
lanmı~tır. 

• • . , 1: 

Bir dolandırıcılık vak0;~ 
Dun sehrimizrle alAka çiei· 

bir dolandırıcılık olmustur. ıııı· 
tinbumu istasyon arkası 61. ,v· 
ırıarada oturan '.:\Iustafa D111, 11e
Aksaraydaki Gençlik kıraat~ıııet 
sınde otururken Sabri, ?Je f' 
Remzi ;simlcrindeki sarhoşlıf 
nına gelerek: • çıı:· 
n- Elimizde 7000 liralık s•· 

mak ve çakmak taşı , ar saııa 
talım .• dc-ınislerdir. oııc· 

Paıarlıkta mutabık kalı~~ ,e 
tan sonra Tepebaşına gidıln1 61~· 
Mustafadan 3500 lira alın 599' 
tan sonra, orncla bulunan çı• 
plaka lı taksinin bagajınd&~ ıe
kardıkları ağızları lehinıli 
nekeyi Mııstafaya ''ererek: ışıt!' 

a- İşte çakmaklar» dcıll 
dir. te' 

Fakat lustafa eve geliP fll' · · .. ıer 
nekeleri açtığı zaman h dD' 
den kum çıktığını görUnce oli'' 
landırıldığını enlayarak P 
müracaat etmiştir. 8dııf noıanrlırıcıların aranı11 
b:ışl:ınmıştır 
--~~~~~~~-___.,.. 

MAYA·DAG 
Hamur Mayası 

l\ı;ideyi Ek!;ıtmez 
0 ÖR~EK 111.\ \' A T. A. ' 

Tel: 41!>6-l · 432ld-
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Sıkı bir ıasarruf 
siyasetiııe ilıtiyaç 

B11tliıı dün)a mali ''e iktı:sadi sıkıntı içindedir, her memleket 
bu clerde çare aramakla mesgulclür. P.unu ar~ken akla 

~ Celen 5ey ingiltere)i taklit etmek olu~or. iklttcl dfinya 
•tblnin en bıi) ıik > ükiınü tasımı~ ,.e Hitler Almanyasına bir 

llıliddct yalnız basına karsı durmus olan inglltere ha111ten çok 
~orgun çıkmıstı. Jeml ketin bu:)uk bir kı mı harap olmu , 
htok gelir ka)naklarından eser kalm:ımı~tı. ingi\lzler bu ,.a. 

=Yet karşısında ümitsizliğe duşmediler, her !ie)den m·vel ı.ıkı 
lr tasarruf politikası takip etmeğe ba~ladılar. Lüksten tama

:.'11 \'azgeı;ildi, hiı.umsuz on para ı;arfedilmeme e baslandı. 
ır taraftan da istihsali arttırmak iı;in çalışılıyordu. 

1 
Bolluk itinde )aşanıaga alı mış olan İngiliz milleti, hiç bir 

klitazda bulunmadan, birtok mahnımlyetlere katlandı n f'IAn 
*llanmaktadır. Fakat bu siyaset ~imdiden hi neticeler ver

llılş, lngilterede büyuk bir kıllkınma ba5lamıştır. Bunun tesl
~ ınau ,.e iktısadi nziyet günden güne iyiye doğru gltmek
~lr. 

İhtisas müddetinin 
artması istenmiyor 

(Başı 1 incide) kıp, doktorluk yapmak salfıhiye· 
ise taraftar görünmemektedir- tini elde etmiş bir fen adamının 

!er. Bu cevapları sırasile veri· muayyen bir sahada daha çok 
yoruz: tekemmill etmek i temcsi kar§ı· 

Ane Pamukçu: sında bu insana :ıncak kola~lık 
•- Henüz mektebi bitirmiş gösterilir. Ve hatta sarfedcceği 

değlljm. Şimdılık derslerime ça· bu hizmete karşılık o kimseye 
hşmakla meşgulüm. h başa dil· tc~ekkllr edilir. 
şünce konuEmak daha yerinde Bugiln bu işı yapanların yüzde 
olur. Yalnız şunu söylıyeyim ki, 00 ı üç sene milddetle yaı:ama 
staj muddetinin uzatılması mak· ve tahslle devam nıa~raflarını 
sadı temin etmez.• cebinden ödemektedirler. Bu fe. 

Mehmet Duymazlar: dakiir ve 'ef:ıkar in anları bağ-
•- Meslek tesekküller1 zayıf nmıza basmak ve onları t:ıkdır 

ve sesleri kısık bir zilmre olan ve takdis r'mek gerektir. 
hekimlere, bciyle bir tasarı çok Halen ~ iırürltikte olan ilç se-
değildir. nelik mliddet kflfidir. Çünku bu 

İki yıllık mecburi hizmet ka· mliddelin sonunda, istenilen ev
nunundan sonra, ihtısas da ulu safta olanı ayıracak bir usul 
orta uzatıvermek gibi şarkkari vardır: İmtıhan. 

z d f ·d .. ·· d bir karara ancak gülüniir! 1\Ie· Mütehassıs yetiştiren profc· 
bı engin bir ınemleket olan l\lısır n, ena 1 are 1·uz.ıın en, EclA, garpta oldugu gibi bu ınüd ısör. zaten, btı liç sene içinde )C· 

lllterenin \1lıİ)ctlne dü~mıi tür. l'ılısır şimdi huna çare ara-
llt\tadır. Ha!.bakan Genenıl Necip geren hafta sö~·Iediğl bir deli hocanın takdirine bırakmak tiştirmekte olduğu asistanını has 
-.ıtıı • ol akla gelmemiş midir? t.ı başında lıcr giln imtihan et· 
i kta ekonomik sıkıntıdan bahsederek İngUteresi misal Totaliter kararlar, mu\·affak mektedir. Bu Uç senelik müddet 
1sterını , halka tutumlu olma ı tnsiye ile deml~tlr ki: olmus gcirünmek lstiyenler için de a~gari hacld!r. 

ta •İngiltere karsıla tıiiı guçluklere rağmen ancak sıkı bir daha kolaydır. Eğer tutunursa." Zeki ve kabıliyetll ençlerin 
d sarııır politika 1 sa)e inde )oluna de\am edcbllmi~tlr. Biı Arif Kurtoğhı: zalnan ka)dıle ömUrlerlnl telef 
t lnlllet e ii)lc yanmalı)ız.• •- Bugünkü ~artlar altında, etmek :ı~lıı doğru dl' ıldır. Şim· 

Bu soz.lerle hemen ayni giinde na~bakıın Adnan ıenae- ihtisas yapmayı düşünecek du- di) e karlar bu c ld l etiı:en 
~ rumda değilim. Askerliğimi ye- mliteha sıslar, hoc 1 rının yüz. 
tir• Alalat ada Demokrat Parti kongresinde ~unları söyJemff- nl bıtirdim. Dün bir tabela ıs- !erini daima lildurmü 'e Türk 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 
~~1 

Uyanınız ve 
Uyandırınız 

<Eası 1 incide) 
ko\'anın bulun Orta~ark meml.e· 
ketleri gibi bizde de ~ürutmeğe 
çalı!ihgı emellerin esası; gerilik 
\'e taas!iup km \'ellerini boşan· 
mış bir hale getirmek, Turk mil 
!etini ta kalbinden 'urmak, tel· 
ne girdiği ~ fiksek inkl5af deHİ· 
ni b:ıltalamaktır. 

: •Mısır ehramları gibi meclis binası yapmak, beı yiiı btıi marladım. Bakalım Allah ne gös- taba betinin lll) ık oldu u se\ i-
~Ya ınrydanlar '.kurup heykeller dikmek bugün kimin aklın-. terir. Olmıyacak duaya Amin de- yeye rrişmcslnl ~a lam \ardır. 5e,glli ,·atanda~. 

11 geçer? Ayağında çantı yokken bunları dü~ünen Te :ra· mek, Adetim değildir.• DUn,> 11nın sUralcı \'C insan e· Göziinii aı;, etrafa ten ki dil 
Pa11 adama bugun deli derler.• Selçuk Aybar: nerjl~ine bUylık ıht ~aç göster- ve basiretli bir ekilde bak: Eli 

Ra bakanın hakkı \ardır. Harp itinde, sıkı lılr tasamıf •-Tasan tamamen politiktir. dıği bir ıamancb, kabiliyetleri öpiilmeğe Jiıyık Jıiç bir l'ıltisliiman 
ll.Yaseu takip edecek yerde, uıan muddet hiç du5ünmeden te• Memleket çapında bir saslık plfı frenlemek \'C illa kırk yaşından fıliminln irtica har<'ketleı hele 

lt~siı: işlere para sarfcclip durduk. Simdi buna son \•erilmi.s· nı hazırlamak, sağlık merkezleri <ince müteha~sıs olamazsın de· Hr alınadığını, bütün tahrikçi· 
ır ve yeni prensiplerle bir sağlık mek manasızlığın en büyUğü- lcrin rlolanıhneı. serseri. ı;abıka· 
ı~ • Fakat bu yetmez; yalnız hukuınctin de&il, Jıiıtıin ml11etln miıcadelesine girmek külfeti ye. dur.• lı, hırsız, kumarbaz, miitereddi 
-.ıtnnı1u olması Iiıımdır. İngiltere~ r kalkınaının ~·a!nıı: hllkli- 1 .. 1 . k Dl' .. b k "' 'b Ilı " ol r ne; muı;takbel b r seçım am· ıtun u ·onuşmasının r.tı · unsurlardan ibaret olduğunu gö· 

ttçe değil, milletçe takip edilen tasarruf sbasetldlr. panyasında ·biz, köy 't'e kasaba- ba Odasının görU U olup olm:ı· reC"eksin. 
Enis Tohsin Til lara ~u kadar doktor gönder· ıtığını sordu umuı: Dr. Salim Ah Çok şiıkür hük(ımetlmiı: milli 

............__ ___________ ..... ___________ ,dik!· diyebilmek iı;in tamamen met Cnlı~kan: tehlikr'ti bütün ümuJile, butün 

t .. Ykeı Mocan ku'" rsu .. ye b·ır sandıkla çıktı antidemokratik bir nizamname - BUtun bu Ö\lediklerlm ta- cleh etile k:ıuamı tır. Esa Iı ted· ~ çıkarmak ı;ok daha kolaydır. Bu mamcn kendi noktııi n z rımdır. birler almağa hazırlanıyor. Sen 
maksatla ihlisns yapma arzula· Fakat, şunu t.ı rih <'tlryim ki Q. de uurlu bir \atanda sıfatile 

llıOkJ.a ma~ı 1 ioc:lde) 
dtıt t Parti e ka) ıtlı oldugun-

' 1 Phelı:;ım.• 
l{~ ' nada gurultülcr oldu. 
~~ 11 grupta daha grnis konu
(j tını sb~liyerek kUrsudcn in-

Aro da canla Tanm Bakanı arasın-
~ 8Ynl mahiyette bir cııtışma 
~;ıı'abahleyin encümende orman 
c1ııı Uııu mUzakere i :> apılırken 
tr ııştur. Bakan, baltalıkların 
lt~r Bayı ının a:; rı b!ı- IDCV'ZU 
qtd etti ini so) lcmfş, bu saha
l'i~a a bir rh·aycte gore üç, bir 

Yete gore bcs veya on bir 
~ on nlifus bulunduğunu soy-

tfr . 
'-~can, kere telik bir ağaç bir 
~r a bUyUr. Bu on bir milyon 
~l'Jı ~trda ne ya~c.ıktır, nasıl 

>! 11ll doyuracaktır dcmış \e 
, e devam ctmi tir: 
r': Şiındi bir halk mahkeme
li tı.ıı ol aydını bu Bakanın bil· 
r tahsisatını ke ıp kendi ini 
~ 0rınanda çalıların arasında 
~llıteııe sonra bfiyilmeslne mah

lı( Cdcrdim .. 
~ 0can, baltalı ı koruluktan 
'tııı tınak için şu m:ıddey1 teklif 

ıstlr· 

Baltalık ko)'lerden kat'i ama
ncjman planlan gerelince alına
cak senelık ril umu o k6ylerin 
\e orm:ınların kalkınmasına terk 
edebilir) 

Uçak ka1.ası hakkında 
bir ı;onı 

Ankara, 3 Ofususi) - 19 ka
sımda Kahirede vukua gelen tay
yare ka1.ası hakkındaki sual tıık
ririne Ulaştırma Bnk:ıoı Yiimııi 
Üresin bugün Mecliste cr.vap 
'terdi. Kazanın, pilotun irtifa 
müş'irini yanlış ayarlayıp alçak 
uı;masından llrrl eridiğini, mo
törde bir fınza bulunmadı~ını 
anlattı. 

lll:ırdinde :ısayiş dunımu 
Ank:ıra, 3 (Hususi) - Doktor 

Aziz Uras'ın, Mardin 'ill) etluin 
~ iş \ aı-i)Oeti h kkıııdaki sual 

takrınne 1.ç f leri Bakanı Ethem 
Menderes bugünku ?ılecllste ce
vap '\'erdi. 

Ethem Menderes. hudut bol· 
gesinde bulunan l\lardinin bazı 
hususiyetler taşıdığını. burada 
f:ııJa hadise cereyan ettiğini, hu 
\'ilayctin bilnyesini tanımak iı;in 
)·akında buraya gideceğini izah
la dosyadaki malumatı vermek
le iktifa etti. (Q 1 • 

tana .talıkların lı;lnde bulunan Dakan, vuku bulan bfıdiseleri 
tt ker~n nıülkl hudutlarına gö- anlattı. Du arada iki jandarma
~ •r at 1 amanejman planları ya- nın üç kişllık kaı:akı;ı kafılesiyle 
~11.ı llu p!Anlar gere ince bal- karşılaştıgını kaçakı:ıların 15 11· 
lt a l~ın i lrm inın muhafaza- ra rüşvet tekli! <'tliklrrini. jan· 
°'ırak alı ko) un me.,'ulı~ etine darmaların 150 lira istedikleri· 
ı::,.d llır, Herkesimin Ormar. ı ni, p z.ırlıkta U) u~ulmayınca ka
Qr 11 lltluğu mevsım sonunda plan çakı;ıların hUcuma grçip jandar
t~ g tatbikini fenni müeyyidcJc, maların silahını alıp kaı;tıkları
lo~ ire kontrol eder. Suç \arsa nı, Mardindc a a \e aşiret mah
~ ~til ar he) etıni mes'ul tıı· ı kemcll'ri bulunmadığını soyledi. 
•o!.!ııı 0k a senelik temiz rapo- Takrir sahibı Aziz Uras Baka-
~ir. na teı:ekkılr etti . 

~eti-Ol araştırmaları 1 Ustaoğl-u -dün 
11akkmda bir ' 
Sözlü soru 

.. .\ıı1ca 
<.•ıııa ra, 3 (Hususi) - Cahlt 
~ toıngı~ın, memleketimizdeki 
lııttın lerın isleUlme i için h:ık(ı. 
de \" }'abancı &irketlere müsaa
~ 1rrnıesi hakkındaki kararna
~ ıtık bu m!'\"Zuda tal ip edilen 

, 11 aııın ne olduğu hakkında
~ •l takrirlnc bugünkü ?ılec

~tr11 İ$letrneler Bakanı ce\ap 
ı. 

lı 
:r~ ~an, memleketimizde petrol 
ıtı 111 ıtıalarının 1033 te ba la· r ııı;1 Glındlye kadar sarfedılen 
ijıı U Yon liraya rn •mrn petro
~lıııad tııit \'erici bir mahivette 

24e ı~ını anlattı. .hlemlckcli
l>o hu sene akaryakıta 120 

t~ vn, ı::elecek sene de 200 mil
:~ııııı ~tllı>eeğini belirtti Bu pa
l k arfl"P cıkmama ı iı-in pet

ı ıo;raklarımmn isletilerr i
lıı.ı 11 dl. Bunun iı:in de hilku
>a~ıı hazırladı 11 k11rarnamcde 
~~ cı . k d /ı d . Gır etlere de mil aa e 

~as ını izah etti. Petrol po
~lırıı ının iki esa ta grrçckleş
·t~ h.u?Jard:ın birinin petrol 

~tler eeıl.ığinden tecrlibcli eks
• fitıın IŞtirakinln sağl:ınac1 •ı 

~ ~llılekıtınkulüne verill'ce~ini ve 
tt :ı etlınızde petrol i lctecek 
li~~t~ravaeak \'at:ında iare ıt:ı 
"'lirt.1

1l1° nıUsaadc edileceğini 

-o-
.\ C.H.P. kongresi 

ı.-.: da11 l:'!hıır a, 3 CHususi) - C' H. P . 
, .... llla

11 
ilce i kongre i bu lin 

~e ~ıatır. Kongrede. şehri· 
ı.~rl!ttı .ulunan C. H. P. genel 
~r~ kı l\a ım GülC'k'le genel 
/al b Utulu Uyelerlnden Ca.,,it 
'it, iter konuşma yapmışlar-

a 
• 
1 

Ankara, 3 - Samsunda çıkan 
Buyuk Cıhad gazetesınde yazdı· 
ğı yazıl3rdan dolayı parti umde
lerine aykırı hareket ettiği iddi· 
ası~le Hasan Fehmi Ustaoğlu
nun lı:ıysiyet div:ınına \'erildi~! 
ma!Omdıır. Hadise ile ilgili dos· 
va merkez hayı;iyct div:ını ile 
Meclis grupu riyaset dlvanınd:ın 
mütrşckkil olan yllksek hnysiyet 
dh anında tetkik rrlilmiştir. 

Dıvan Sam un millel\'ekili JTa. 
ı;an Fehmi Ustaoı:ıunu buı?iln 
.. orguya çekerek mahut neşriya. 
tından ne kasdettiğini sormu~
tur. 

Dhan, Ustaolluna önUmilzde
kl salı ftinline kadar muhlet \•er
miştir. Ustaoğlu divana o gün 
l azılı müdafaasını verecektir. 

Ulus mcydonında kodın-

lara kama ile saldıran 

}ki sarhoş 

Ankara, 3 (TA} - Şemsettin 
Taştan ve Nurettin Yılmaz adın· 
dı ıki kafadar gUndü:ı: :ıdam akıl 
h sarhoş olarak Ulus meydaııın· 
da gelen geçen kadınlara sarkın 
tılık etmeğe başlamışlardır. Sar 
hoşlar kadınların kendilerini po 
l se 'ermek tehlıkeleri karşısın. 
Ja çoraplarına sakladıkları 40 
"Jntım uzunluğundaki kamalan 
çıkarmak suretiyle mukabelede 
bulunmuşl:ırdır. Nihayet yetişen 
polıslere de saldıran mUteeaviz 
ter halk ... e emniyet h'll\'\>etleri 
tarafından yakalanıp karakola ıö 
türülmfişlerdir. 

rına set çcklliyor. damız, ta arı,>ı t !he de 'er ı:öziiııu arık tutıırsnn \e muhl· 
Mütehassıslar şayet, §imdi ki bulmamı tır, dr•nl tir. tini tem ir f'lmr •i iş edinirsen, 

mllddcti az buluyorlarsa bu, ken l>oktorların 111 35 müddeti ı\llahın ina)etilr, milli bünye· 
di kifayetsilllklerini ortaya koy. liakkınılakt :ıııkele Hastane Ilı· miz pı'ik bir lıııle gelir. Kızıl 
mak demektir. tclı:ıssısları nrrne 1 Ba~kanı Dr. Joskoflııgun iğrenç aj:ınları ne 
Garbın ölçüleri yerine, ) eni Ahmet ŞUkril Eml'ıl'in ecHbı: 1 kılığa girerlersr gir inler. bir 

b~r ~.eri karar verilmek üzere- , ·Bilindi 1 lbl mUtehassıs h~· daha ar:ımızıl:ı barınm:ık, tutun· 
dır. Önlenemezse çok yazık.• kım ancak ha tanelerde \C Ja. mak imkanını bulamazl:ır. 

Bak~nlıktan gelen tasarıy~ ~ar bo~alm arlarda >eli lr. lI stane Ahmet Emin YALMAN 
şı, Etıbba Odasının ne duslin· millehas'>ı larıınmn pek çoğu 
diiğünU öğrenmek istedik. Oda hem mUtrhassıs olarak servisıni 
umumi katibi dahiliye m!llehas- idare eder, hem de mütehassıs 
sısı Dr. Salim Ahmet Çalışkan yetiştirir. Aralarında ecnebi 
şunları söyledi: memleketlerde mesleki bilgi ve 

•- Gazetenizde fntısar eden görgll ün il arttıranlann a'ledi ol 
yazıyı okudum. Profesör \'e mil· dukça bir yekuna ball ' olur. 
tehassıs arkadaşlarım hepsi, :ıy· Tababet uzm nlık bcl"eleri 
l'ı ölçillerle konuşmaktadırlar. hakkındaki t ızu le t:ıdıl!ıt ya
Zira şimdiye kadar mütehassısın pılması çok H ınde bir tedbir 
tarlfı yapılmamıştır. olm;ıkla bcrab r Sa lık ve Sos· 

Her şevden önce mütehas ıs; ·al Yardım B kanlı 11 tarafından 
tıbbın yalnız bır şubesinde fazla hazırlanan t~rı Dcrnı> imize 
l!tnck sar!edıp, ustalık elde eden ı;öqdcrJlın dı ınden t:ıdı!Alın ma 
~e icabında ı;adece o brıını;ta pra. hiveli h kkında e a lı fıkir sa· 
tis:)en hekimin milşkillAtına ko- hihl olamadık. 
şan kimsedir. Bu bakımdan, her Tasannın Derne 1imizdc ince
tabibin mütehassıs olması ~art lenmesi mlıkemmclıyeti temine 
olmamakla beraber; doktor ı;ı· hizmet edebilırdi. 

Rıısyada 

K11rş1111a 

Di%ilenler 
.tııoclatı4 l'n•• 

Moskova. 3 - Kiev'de kuru
lan bir özel askeri mahkeme. Uç 
So\'yet \•atandaşını •halk düş
manı• olarak ilAn etmiş \e bun
lann kurşuna diı:ilmete mııh
kt'lm edıldlklerlni aı:ıklamıştır. 

Ö!Ume mahkOm edilenler şun
lnrdır: 

Kiev hafif endUstrl C§Ya satış 
merkez! eski menejeri K. A. Ka
hin, ayni te1ki1Atın eski kısım 
şeflerinden D. I. Gerzon \e Y . 
E. Yarşetsky. 

Muhakeme edilenlerden ~ki 
kişi de 25 sene hapse mahkOm 
edilmiştir • 

İtfaiye arabası 
Dükkina girdi 
DUn Şehı:adeba~ında bil)ilk 

şoıns eseri olarak ucuz atlatılan 
b1r kaza olmustur. 

Dlln saat 17,50 sıralarında, Ta· 
\'l'kpazarında KilrkçUler soka~ın 
da, çıkan bir yansını söndllrmek 
irin Fatihten Beyazıt lstlkıımctl. 
ııt- gitmekte olan, füsri Taflan 
iılareslndeki 0047 plDkalı iıtfalye 
arabası, Şehzadeba3ınaa önUne 
çıkan bir taksiye çarpmamak i
çin kaldırıma çıkmış ve 75 numa 
rah Mehmet \'azııya ait bakkal 
cükkftnına girmiştir. 

Bu esnacll. dilkkAndan altŞ\'C 
rl5 ederek çıkmakta olan Ahmet 
Demlrsoy ismindeki ıahıı yara
lanmış \'c Cerrahpaşa hastanesi
r.e kaldırılmıştır. 

Hadise hakkında tahkikata bas 
l:ınmıştır. 

-<r-

Üsküdardaki 
Cinayetin 
Davasma başlandı 
İki buçuk ay kadar eYVei, üs. 

küdarda, Remzi Geçlnelım is· 
mindeki bir tramvay kontrö· 
lölürünü döverek öldürmekten 
sanık, Hılmi Değerli, Vecdi Örs, 
Yilkscl Küçlikyıldız, Firuıan Kü
çukyıldız ve Erdol!an Bayramın 
muhakemelerine diın III. üncli 
ağır ceza mahkemesinde ba~lan· 
mı§tır. 

Bir artiste asık 
' 

Olan kızm 
Macerası 

nımı6' lluhablrlnıl:cftn 

İı.mlr, 3 - Sehrımizde bugıin 
alAka çekici bir hAdise olmu , 
il e talebesi ol:ın Türkiin adında 
genç ve glizcl bir kız, filmlerde 
se)Telli i Maturıı Vıktor isimli 
Amerikan nrti tıne fı ık oldu
ğundan S"vglll ine k:ı\U m:ık 
Uzcrc e\ ini trrkt•tmı~tır. Arka
da !arının ani ttıklarına göre, 
Tilrkftn allı il) el nbcri Amerika
ya kaçabilmek için tUrlti ı;::ırrle· 
re Jıaş\Urmıış, limanımıza grlcn 
Amerlknn vllep ve harp ~emi
leri mUrcttrbatıyle :ınlasmak i:ı;
temlssc de hiç bir denizci buna 
yan:ısmamııtır. 

Ihlndenbcrl ortad:ın kaybolan 
Tilrkftn e'ine bıraktı ı mektup
ta şö) le demektedir: 

•Scvglll anneci im, Amerika
ya gitmek üzere bu şirin J uva
mm, herşe:) l geride bırakarak 
yanınızdan ayrılı:ıorum Beni 
mcrıık etme} in. Ellerinizden öpe· 
rlm .. 

Alakalı m:ıkamlar 6şık kızı 

aramaktadırlar. 

Mesken kiralorı artıyor 
Ank:ıro, 3 (Ankn) l\Iilli 

Korunma Kanununun klralara 
alt olan hUkümlerinın de ıı:tırıl
mesi hakkındaki kanun teklifi 
b!ltçe komis)onunda bugün son 
fCkllni almıştır. 

Bu şekle göre, 1039 kiraları 
esas alınmak sureti)lcı mesken
lere bu sene için )lizdc 50. ele 
eck seneden ilıb:ıren de yuzdc 
yilz zam kabul edılmektedir. Ti· 
carethane, mat;nza yazıhane ve 
emsali )erlerin gene 1939 kira
lan esas alınm:ık sııretile gördü 
ğ~ zom da yüzde 150 dir. 

Bu kanunla meskenlere ya
pılan zam l!l54 den ilıbaren yüz 
de yüze ı;ıkarılmakta ve bu h:ıl 
lP55 yılı sonuna kadar devam 
eımr.kledlr. O tarihten ronra mel 
l"en kiraları tamamiyle serbes! 
bırakılmakt:ıdır. 

Tedovüldeki para miktarı 
Ankara, 3 (Anka) - Bu hafta 

teda,·üldeki para miktan 1 mil 
yar 267,362,827,50 liradır. Geçen 
haftaya nazaran 16,816 662 50 lira 
lııı: bir artış olduğu anlaşılmak 
tadır. Zira geçen hafta tedavüldP 
l ,250,546, 16j lira teıtavülde bu· 
lunnıakta idi. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar geldi 

maşı 1 incide) 
ba~kanı Re!ık Koraltan, Başba
kan Adnan ?ılend!'res, Vali \'e 
Belediye başkanı Prof. Gökay ta
rafından Acar motöriyle karşı
l:ınmışlardır. 

Sa:ıt 16 25 de, karşılayanlar ve 
rrfakatlndekilerlc bırlikte Sa· 
\•:ırona'dan ayrılan Cumhurbaş. 
kanımız ı:rne top atımı ile se
lamlandıktan sonra Galata nhh
mına çıkmışlardır. 

Bu csnadıı, limandaki biitün 
deniz vasıtal:ırı diiclük çalm:ık 
suretiyle Cumhurbaşknnımızı se
llimlamı5lar ve rıhtımda biriken 
lıüyUk bir kalabalık hararetli 
gcisterilerde bulunmuşlardır • 
Cumhurbaşkanımm karşıla-

mak üzere resmi istikbal mera
simi Dolmabahçcrle hazırlanmış 
bulundu~u için, Ccliıl Dayar Ka
r:ıköyden Dolmabahçeye Otomo
bille gelmişlerdir. 
Cumhurbaşkanımız otomobil· 

den inince bando f stlklfıl marşı
nı çalm15, müteakıben Cumhur
b:ıskanı, kendilerini karşılnmağa 
gelenlerin ellerini sıkmak sure
tiyle iltif:ıtta bulunmıışlardır. Du 
sırada Cıımhıırha~kanın:ı muhte
lif teşekküller tarafından buket
ler 'erilmiştir. Dev)l't başkanı
mız d:ıha sonra, Dolmabahı;e 
meydanını ve ch·arını dolduran 
halkı selfımlamıslardır. 

De\ lct başknnı gece'\'I Vali 
Konağında geçireceklerdir. 

Başbakan Ankaraya gitti 

Yunanist:ın sry:ıhatinden a't'· 
den eden Cumhurbaşkanını kar 
sılamak üzere bu sabah uçakla 
şehrimize gelen Büyük Millet 
l\Ieclısi Başkanı Refik Koraltan 
ıle Başbakan Adnan Menderes, 
dUn akşamki ekspresle Ankara 
Ja hareket etmi§lerdir. 

On bir Çek 
Komünisti idam 
Edildi 

(Başı 1 incide) 
!at \'Crilmemıştır. Bir haf· 
ta siıren largılama sırasın· 
da kızıllar o derecede bariz 
bir Yahudi duşnıanlığı ı;ös· 
!ermişlerdir ki, Çekoslov:ık 
yada ~aşn)an Ynhııdiler bil 
~ iık bir deh~ete kapılmı~lar· 
dır. 

• Memleketin her tarafın· 
ıla Yahudi aleyhtarı gösteri 
lcr de cereyan etmiştir. 

Çek dı~ tirnrrt b:ıkanı 
:ızlc<lildi 

Belgrad 3 (Anka) - Pr:ıg 
Radyosunun bugUnkli neşri
yatında kaydedıldiğinc 1,:ö· 
re, Çekoslovak dış ticaret 
bakanı Dr Gregorun \'azife 

1 
-;ine nıhayet verilmiştir. 

Yerine muavini olan Dvo 
rak tiıyin edılmiştlr. -

4' 

rtllt 
PURO 

Tuvalet Sabunu 
MÜESSiR BiR CiLT KREMi ve ~ 

RAKiPSiZ BiR GÜZELLiK MlJSTAHZARIOIR 

Bugünden itibaren banyo ve lavabo· 

nuzda Puro ve yalnız Puro Tuvalet 

Sabunu kullanınız. 

En üstün iptidai madde ile ve tama

men hususi bir formülle imal edılen 

Puro, cildiniıi besler ... koıuı ... siyah 

lekeleri yokeder... teniniıe kadıfe 

yumuşaklığı, çiçek tazeliği verir .•• 

ve 14 gun zarfında GÜZEllİGİNiZI 
ARTTIRMAGI GARANTi EDER. 

·sol köpüklü - Nefis kokulu 

Tuvalet Sabunu 100 de 100 Saftır . 

- ---------

boam••· 
ll•lbı .,. 
b6brelderı 

, 

Kastamonuda bir milletvekili öldürüldü\ Thamdes nelhrkilrıhtımldların-
a sat CI ar O U 

(Ba~ı 1 incide) temişlerse de muvaffak olama- Londra 3 (,\ P.) _ Londranın 
met Keskin, hafif me~replığı .i· mışlardır. Biraz. sonra ."~~·a ye· ı ortasından akan Thames nehri 
le tanınmıtı Seher adında bır rıne Savcı, Emnıyet Muduru gel bugUn rıhtımlarının 7 ayrı nok
kadınla 2--3 senedenberi mllna mi~ler. bır yandan da zabıta mü tasından sızıntı yapmı~a başla· 
sebette bulunmaktadır. Dun ge- tecavillerin takıbine koyulmuş- mış " diln~anın en bilyük şeh
ce erken· 5aallerde )ine Seherın l 1 lardır. Mustafa \'e arkadaşları rınde bu yuzden endışeler baş 
e\İne gitmış \c cğlcnme~e b:ış· hDdıseden 4 saat sonra Gemeç gcistermiştır. Bazı çatlaklar ara· 
lamıştır. Gece saat 11.30 da ka- koyündc ~akalanmı~lardır. sından su fı kı~e şeklınde fışkır 
pı çalınmıştır. Pencereden ~e- Ahmet Keskin, geçen sene makt.adır . . I'olıs rıhtımların teh-
her uzanmış, kapıda 3-4 kış!- de aYnı evde Seherın dostların· lıkelı kesımlerınl kordon altına 
~ik bir kal~balık gormüş.' e ne dan ·birine rastlamış ve arala- almı~tır. Şehır l\Ieclısi halka her 
ıs.tedıklcrını sormu&tur. Kapıda- rında çıkan kavgada kadının bu hangı bır tehlıke mev~ut olma-
kıler: dostunu ağır surette yaralamış- dığını temın etmel.tcdır . 
•- Ahmet Beye bir mektup tı. F:ıkat o zaman hidıse soy-

getirdik» demışlerdir. lendiğine gcire cirtbas edılmiştı MAYADAG 
Sıhhi Hamur Mayasıdır . 

Seher aşağıya inmiş, kapılı Yine aynı milletvekili birkaç ay 
açmış \'e mektubu istemiştir. önce Ankara barlarından kaldır 
Fakat tal?. bu sırada .kapı onun· ı dığı bir kadını sabaha karşı Bah 
deki 4 kışı Seherın Ustilne atıl· çelievlerdekl evine götürürken Tıp aleminden haberler 
~ışlar ve yarı çıplak va.zi~ ette- şoförün hızlı gitmesine müda- ~--.--.--.. ....... _.. 
kt kadını sokağa çekmek iste. hale r.den zabıta memurlarına v·ı . .1.:: 
mlşlerdır. Kadııı feryada baş- karşı da silah çektıği, fakat 1 amm uunyasmrn 
lanuş, bu feryadı duy:ın lisl kat bu hadisenin de etrafa duyu· 
taki Ahmet Keskin de tabanca- rulmadığı bildirilmektedir. Yeni bir harikası: 
sını kaparak kapı,> a fırlamıştır. AhmC'l Keskin, Kastamonulu· 
Tahkıkata gore, kapıya gelmiş dur. 43 ya ındadır. Evlidır. Biri B 1 ı 

olrmları Huse)ın o lu Abdul· ıs. dığeri 20 yaşında iki erkek 
lah, kardeşı Mu tafa, Ahmet \'e çocuk babasıdır. Kansı ve ço 
Hacı İbrahım ısımlı arkadaşları cukları hfılen Kastamonuda bu· 
dır. Abdullah, Seherle 3 sene ıunmaktadır. 
ewel münasebet tesis etmiş, hır Tahkikata de,·am d l 
müddet beraber y:ıpmış, sonra dir. e 1 mekte· 
askere alınmıştır. Askerden ye· 
ni dönmüş ve Seherin Ahmet 
Keskinle münasebetını duyarak 
kardeşini ve arkadaşlarını da a· 
lıp dtin akşam evınc gitmiştir. 

MilletvekiU Ahmet Keskın e· 
!inde tabanca olduğu halde ka· 

Türk - Arap 
Münasebetleri 

pıda Abdullahla karşılaşınca ta· <Bası 1 inriılP.) 
bancasını :ıteşlemiş ve Abdulla- memleketler !cin eh•erişll şart· 
hı sağ kaşı üstünden yaralıya· lar dahilınde tahakkuk ettlrıle
rak öldürmüştür. Abdull:ıh )e· bılır • 
re yıkılırken Ahmet Keskıne Bir Turk ticaret he)etl l\Jı..ıra 
ateş etmişse de tutturamamış. 
tır. Kardeşi Abdullahın cansız gidecek 
yere yığıldığını gören Mustafa Kahire, 3 <A.A.) - Bır turk 
da tabancasını çekmiş \'e Ahmet ucaret he)Cl! onumuzaekı hafla 
Keskine ateş etmeye başlamış. ıçınde Kahırede beklenmekle· 
tır. Ahmet Keskin, kapı aralı· dır. He) et, ıkı mcmleı:et arasın 
ğında ~·ere yığılmış ve derhal dakı tıcari munasebctlerın tan· 
olmtiştilr. zımı hususunda dışış.erı, tıca-

l\tustafa, Ahmet Kı> kinden ret ve sanayı bakanlıkları tem. 
sonra Sehere de atP~ etmiş ve sılcılcrı ıle müzakerelere gırışe. 
sağ memesinin :;itından ağırca ccktır. l\Iuıakere edılecck baş. 
yaralamıştır. Buna rağmen Se· irca mesele, l\lısırın Turkı)c ı· 
her can havlıyle feryat ederek le munasebetlerınde ga)rı mü· 
kaçmı)a ba~lanııs. Mustafa ar- salt ~lan tıcaret mu\•azeensıdır. 
ka.,ından yeniden ateş etmek Son yılki ı~tatıstklıere gore lılı 
ıstcmiş, fakat tabanca a!!'S al· sır Tu~kıyed~n 2 buı;uk mılyon 
m3mıştır. Bunun üzerine bıı:a· Mısır lıralık ıthalAt yapmış, hal· ! 
~ını çekerek Seheri sırtından ı bııkı Turkıye ~lısırdan sadece ya 
yaralamıştır. rım nulyon !ıra tutarında mal 

lustafa. Ahmet v~ Hacı fb- satın almıştır. 

CB:ıışı 4 ünrüdel 
tuvarı gayet ucuza ve bol mik
tarda B 12 \it amini )"apmanııı 
)olunu bulmuştur. 

B 12 nerelerde 
Kııllanılı) or? 

B 12 vıtamıni yalnız pernis-
~ oz: anemiyi ~ cıırnekle kat. 

mamış, hayvan ye>tıştırme 11sut
lerinde de ycnı bir çı~ır açmış
tır. Ara tırıcıhr kaı: zamandır 
bazı yemlerdl' hay\'anları semiz 
!etmekte rol oynıvan bir mad
denin mevcut olduğunu sovle
mektcydiler. Fakat bu madde
nin ne olduğunu bilmivorlıırdı. 
Bu su Un r.E'vabı ancak B 12 
tecrıt <'d ldıktcn sonra buluna. 
b idi lla\'\:tn Hmınr konan bir 
kaç damla B 12 on! rın kısa 
bir mu:ldet lı:ınrte havret vere
cek h"r ekılde gC'lişme~inc S"· 
b p oluvor Amrrikada hu m~d 
de artık hem n brmC'n her çift 
lık1e kulhıııılmaktadır. 

B l" dıter tırı S3hnlarını:la 
rla. hılhas a ~ n r sistemi haç. 
tahklarında. ııhe'l"ıııi et kıızan
"'~kı ~rıır Hrkiı:nlrr hr>nlız B 
12 'itRmınlnin l'faha nf'relrrd• 
kıı'la"lıhhı\"rr fıı 1rsbıt etme. 
mi 'r>r c de hu ur rık kırmızı 
h llOrl rın a el 1<ırrlretli. Ade

ta tılsımlı b r lP!h~l kabl" 
lhrtıni haiz olduklarına kani· 
dirlc>r. 

Jlrrle~en: l\I. A. -MAYADAG 
rahim; Ahmet Keskini ve met- Mısır ıktısadi ÇC\Telerı Tilrki 
resi Scherı yerde bırakarak kaç ycnın Mısırdan yaptığı ithalatı 
maya başlamışlardır. Tabanca arttırabılrre~i kanaatındPdirler 1 
seslerine yetışen komşular ve Bu hu u t3 bılhassa gayret sar· 
bekı;ıler, katilleri yakalamak Is fedıleccktir, l\layası Çabuk Bayatlatmaz. 
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OTT AŞ OTOMOBİL TiCARETi 
TüRK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 
.\şağıdakı gündemde ~azılı hususların karara raptı ic:in ~ir 

ketımizin Genel Kurulunun fevkalade toplantısı 22.12.1932 ta· 
rıhıne ınüsadif pazartesi gunü aat 15 de şırketin merkezı olan 
Be) oğlu, i stıklal Caddesi 23!1 :'\o. da yapılacaktır. 

Toplantıda hazır bulunmak ı te.}en ortakların en ı;eç 
l o'U2.1952 tarihine kacl:ır şirkl•t merkezine hisse .,enetlcrını 

1:iriş kartı mukabilinde tevdı etml'lcri rıca olunur. 
GÜ X DE ~l: 

l - Şirket serma)csuıin l.500.000 !ıradan 2 500 000 lira\a ib· 
!ağı \"e ortakların his•e senetleri nısbetınde teı\ld; •er· 
ma~ eye iştirakleri · 

2 - 19.30 \e 1951 scnclerının arı karlarının tamamını teşkıl 
eden 890J26.i8 lıra ile 1949 sene i karından IO!l.673.2.2 
lira ki, cem'an 1 000.000 lıranın tez) ıdi ermayc~ e tah i-
i \'e 1949 sene ı kar bakiye ı olan l54.242.3i !ıranın 

1953 senesi içinde tevzi cdılmesi 
3 - "irkct. ana sözlcşmcsınin i nci madde inin a ;ıgıkı :;:ıbi 

tadıli. 
4 - ~luktezJ kanuni formalı leler n ikmalı ı.ımmında ~lcd si 

idare ile Şirket llfüdürunc alıihl\"ct Hrilme ı. 
Şırket ana SQZleşmesinın 7 ncı mad.dcsinın 'enı ·eklı· 

Madde i - : :~irketın sermal e i, beheri C!.5) ~,rmibrş Jıı·a 
kı~ metinde h5milınc muharrer (100.000) ) uz· 
bin paya bolünınuş 2.500.000) ikimil\'On he~ 
) iııbın Türk lirasından ibaret! ir. Serma' enin 
tamamı taa h hiıt \'I' tediye cdilnıiştır. • 

BUtMACA 
1 2 3 4 5 G 7 

Soldan "ah : 1 - Dran "-u :: 
B r ıonı •da . " - 7'orunıı 4 - fı. 
raeı tefnt ara• S - il r mabut 6 -
Fiır t k•.k adı 7 - z.,~ı.: .... (t 
ıu~lık 8 - •• Ub: Bır e•ı n ı.ı lenar 
ıra•ı 

Yukarıda A•ai :rı l - ll r bdı 
ad :: - \ ermr, i ht 3 - n r tapı 
ral: Fı,.ak11 .ı - D • an• l. ~ -
Re~ kıt"adın b ri 6 - t!s u ek 
7 - l\ıu uman; .A71 ,. .. ,... 8 -

10 RÜ\'ÜK 
\' .\ n ,\ !\l ,\ z 

ı ı e ı ı.ı ı ~ ;.erA) 

Pi~·e~ 3 perde 
\"aza : A.hata Chr ıt ı 
(. v r•n: T:t ba C. \ ifı 
ı rn •ıs lt..-:ıı ı eri cı d· 
d• nro Çarıambadın 

ve Cumadan bıtıkı 

hrr ık a uıı ım ::ı.ıs lı Cnma 
a ) 1'• .aP mıı ne saat hm ıs dı 

n.ı.ı ro:s: 40Zi6 

-o-
\'l'ni ~es Opereti 
Her akş:ım saat 

21 de 
Cumartesi Pazar 

15 de tatine 
Carşamba ı:; de 
1'cnzi1Allı nıatınc

(TIR,\~PETLt R.\Zrn;ı 
Revü Operet :i perde 10 Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Beliğ 

Sel ön il 
l\Iüz:ik: Sati Lir 

Tel: 49369 
-0-

~ll"A l:llER KARACA 
MAKSUI Ba atıam 

İIMli~liilılilliW~i1iiİl~~IJB~~~~~· ı ~ .-ruıı" t!ll eko 'trınden 1' • 

------~ DÜ~KÜ BUL:\IAC.\:.il.:'1.
0 llı\1.Lİ 

KOMSER 

Günün yazısı ---
Anayasa dilinin 
tadilinde hatôlı 

bir gidiş ; 
(Şa ı 2 ncidel 

teşkıl eder Tabıatiyle. cemiyet 
lcrın zaruret halinde ortaya çı. 
kan \'e anayasanın sıstem bakı 
mından değictırılmcsıni heder 
ıılan ihtıyaçların mevcudıyeli, 
:ırıcltıl:imız prensıbln bır ıstı . 
nasıdır. Frans nın IV. uncu 1 
Cumhuriyet anayaca ı da, bu 
istisnanın bir mı alidır. 

Anayasaya sık sık mudahale. 
ınal asanın masunıyetıni ihlal 
neticesini doğunıl' ve onu kıy· 
:met ve itibardan du~ürcrek ~· 
di kanunlardan farksız hale ge 
tırlr. Bu hal, pı ıkolojik ola· 
rak, anayasanın ihliıli hareket. 
lerine sebebiyet 'ermek sure· 
hl le, anaya a ı ejimının ruhu
mı sarsar. 

iktidar Parti 1 ;ın;n .ıs:ı 
Hakkındaki temayuhinu 
Açıklamalıdır 

B ugun, anayasamızın sistem 
bakımından bir de~ ·!i· 

ğe Ubl tutulma ı \e h " ~e· 
niden tanzim edılmcsı :nesele· 

Sanat aleminde: ________ .,._ 

Ankara mektuplan 
( Ba~ı 4 unc:udc) 

Tı)atroda (bütün operalar gi· 
bi haftada iki defa) temsil c
dılen bu e er lki aydanberi 
mu\'affakıyetle de\am etmek· 
tedır. TaUı melodilerle dolup 
taşan musiki i kadar neş"cli \'C 

eğlencelı \akası ıle de eyircı· 
)1 tatmın t'lmekte 'e musıkı 
tarıhımızdc mühım bır yeri o· 
lan Donızetli Pa a'nın kardcşı 
olan bestekarın ahoemize t;ı· 
kan bu ıl!: e eri ze,·k \C alaka 
ıle scyredılmektedır. E eri Ba. 
rıton Vedat Gurlcn anlayı~la. 
itına ile sahneye koymuş ve 
.i\"cmorıne roliınde, ilk defa :..o· 
liı;t, olarak. halka tanıttığı Xev 
zat Çıdamlı ile lirik sahnemi
ze çok umit verici bir legcr le 
nor .kazandırmıştır. Vedat Gür 
tenin onradan biıı.at oynadı
ğı Dr. Dulcamara rolünde, ge· 
rek es. gerek O\ un bakımın
dan. ı:o lerdiği fevkalade hiı· 
kimı) et ~''da İk iri tem ille· 
rıne a~Tı bir hu ush et 'ermiş 
'e rağbeti artıran bir amıl ol
mu~tur. 

Se\da ik lri'nin yerini önü
mıiı.dcki hafta baslarında C. 
l\Ienotti'nin Kon olo!i opera ı 
alacaktır. Tenor Aydın Günün 
ahncye koymaya haz.ırlandığı 

bu operadan da biraz bahset· 
mek i terim... f"akat görüyo· 
rum ki, ilk mektubum hayli 
uzamış. Okuyucıılanmı !azla 
sıkmamak için bu mc,·zuu ge· 
lccek mektubuma hırakı)orum. 
Yalnız bir ha\·adis \ereyim: 

Sodan "•f•: l - Cnlı; Jla :: -
fıe, Yıt - ~cd 4 - :llal: Oh 
S - fü; llo 6 - Ak; :&"ıUr, 7 -
~ · il - Tuna• "o 

!"u.a rıdau .\ ~ı. ~ l - Cı~· l:ı•I 

:l - E!tmrk. ~ - '• a; İn '4 ·- ı, 
~ - \ım•n . fi - A ••· 7 - Jlılo 

- t . lh. 

4 Aralık 195? - l'ER El'llBE 

ISTAXBUI, 
ı: >'l' \ lıa ... l'ro. A ı11)0 na 

b••ler ı ~.15 Turkultr ı ·o Jıı ı ın 

• f 1 ı > Tur ... ın D ztrd•n 11•1' ar 
1' ~o ll. ı lı:oııurl U (S eukıln 
ı5 00 Kapanıı. 

* 

A:\'K.r\RA 
':' ~t A ıı, ,.~ rMna ':' ıo )1 ıı 

\;rarı. 7.31 'l(u~ıı.: ':' ~; llıbtr tr 8 OC\ 
'furluıtl" s '.:?il H..-A TIPOMI s ·o C"• 
ılt'l nıfıf Mı J.: S! 00 Gun n l'ro..-a 
mı ..,.. hapın• 

* 

\e Ö T 1: " 
Cn artuı, ru.ar matı. 

ue u Hl da. ıııarelıır 21 

ıle. Cu:ımba ıkıımlı 

rı t.aı:JAtlı ballc U t MI, 

l'azartul ı lt:amlın hııısD 

1oktur. Pe:"(ımb• ıkıamlırı ... Cıımar• 
le 1 mıtlaedı talebr1• tenılllt. 

Tefelon: 4~\3' 

-0--
b 1 A:\"Bl L BELEDİ\"E. l 
ŞERİR TİYATROLARI 

"aat 21 dt 

DRAM Krm 
\',\il t KIZ 

Yazan: 
Jcan Anouılh 

Turkçesi: 
Oktay Akbal-Salah Birsel 

• Tı:don: 42157 

KO)IEDİ KISm 
A H U D U U U 

Yazan: Joseph Kess<'lrıng 
Türkçe.:si: 

Rcşiha C. Vafi-Vasfi R. Zobu 
Pazar gıinleıi 15.30 da Matine 

Cumartesi n• Çarşamba ı:ünleri 
14.30 da Çocuk Ti}atro u 
Gi~eler saat 13 de açılır. 

l'uartesl ıt:am!uı Dram tuaıındı, 

Salı akıamıarı 1'o:ııedl l:ııınındı 

tenua rol.:tar 

El\Jİ~ÖNÜ BÖLtlMU 
C Eski Halkevi binasında) 
TEHLİKELİ DÖ!\"EMEC 

Yazan: PriesUey 
Türkçesi: Tnnç Yalman 

Per enıbc, Cumartesi, Pazar 
gündii.: \e Pazar aksamı. 

MAYADAG 
Zıla) ası l\Iıdc} i Ekşitmez. 

__ il)_ O K T O R_, 

ı tlzerinde '":münaka a 'e hare· 
ketler mc\·cuttur. Memleketın 1 
durumu ı;e demokralık niza
mın tabii hususiyetleri gozo.

1 nünde bulundurularak anaya
saya başka bir ckıl \erilmck 
istcnbor. Demokrat Parti ikti
darının bu mevzudaki knnaat 1 
\e kararları, hcnuz meçhulu
muzdur. Bu itıbarla, dil bakı· 
mından, 204 mıllehckılinin 
teklı! ettıği 'e komisyonda ka· 
bul eylediği şekılde bır tadi
lata ı:ıri ilmiye kat'i urette 
karar verılmı i c, hiç olmazsa 
iktidann: anaya a hakkındakı 
'eçhe ve temayillunü açıkla
ması ıcap eder. Eğer. anayasa 
da bır ladılAt tasa\"\'lır edilı)or 
sa, dıl bakımından zaruri ad· 
dedılen • ve fakat .} ukarıda da 
3$aret eylediğimiz 'eçhile şc-

Konsolo 'ta b'dş role çıkması 
beklenen soprano l.e)la Gen· 
cerın son gfinlerde istifa etti· 
~ine dair bir rha~ et çıkmış~a 
da. onradan bunun a lı olma· 
dığı, !akat. bırdenbire hastalan 
dığı için rapor ı:önderdıği an· 
laşılmışlır. Bununla bcrabı>r 
değerli ~anatkarın bu ı-serde 
'azifc alamı) acağı. maalesef 
tahakkuk elmiş ı;ıbidir. 

Raif Ferit Bir 1 

·il \e tarzına a~ıa taraftar ol· 
madığımız • değ şıkl,jh o uım~ 
:na bırakmanın ) erınde bir h:ı· 
reket olac:ıt:ı dilşunce ınde) iz 
lliç olmaz.sa. yıllardanberı hli· 
1-umlcıı kale :ılınnıamak su
retil le hırpalanmış olan ana· 
yasanın, ı!fctınc halel gctirmi· 
~elım. 

Netıce ıtıbarıyle. kanaatimız 
udur kı: prcn ıp bakımından 

hatalı gordügumuz: t dil teklı· 
fının reddı. Bu) uk :.\l ıllct Mec 
lısıne du~en es.ıslı bır \aZıfe
dlr. Buyuk :!\Jeclı in, bu \azıfe
nın ehemmılet "e mes"u1i)el 
derecesını derinden hı:.setmesi 
temennı olunur. 

Uurhıın APAYDll'\ 

. .. 
10 TAKSiTTE 

EHnıı.ın he( türlu mef
ru at 'e môöıl):ı ıhtılacı· 
nı tcmın edebılırsınız. 

H raççı Karde~ler Ud. 

i tıklat Cadde 1 245/49 

MAYADAG 
Sıhhi Hamur Ma~asıdrr. 

I.iıtfi A \' 

Teklifini reddetti diye 

bir kadını vurdu 
Tarlaba ı Karakurum sokak 8 

numarada oturan polisçe tanın
mı kadınlardan Fatma Şanal, 
Bc}oglundaki Nı uaz pastanesin
dc otunırken, \'ural Jşık, Khım, 
Emin, Ömer ismindeki sahı~lar 
yanına gelerek, J;endilcri) le be· 
raber gitme) i teklif etmi lerdir. 
Fatmanın. bu teklıflerini J;a. 

bul etmediğine kızan Kazım bı
çağını çekerek kadını yaralamı~· 
lır. 

Vural ) okalanmıs ve digcr sa
nıkların aranmasına ba~lanmış. 
tır. 

Hastahanedeki karısının 

yüzüne kezzap attı · 
Kadıköy Kuşdıli caddesi 117 

numarada oturan Mehmet Nabi 
Tetikel', kıskançlık ~üziınden Nil 
munc hastanesinde yatmakta o
lan kan ı Şcrifenin )'anına gıde· 
rek yüzüne kezzap dokmek sure
tiyle yaralanmasına sebebiyet 
"rmiştir. 

Suçlu ~akalanarak hakkında 
takibata ba~lanmıştır. 

* 

n "• lhb•rl•r ıo J ~ 1'ar h ., 
'l'aı:ıuı.:. 1«.::o lıernhat J'ar a~ "ırk 

lar Tt Su Y.•rı'•tl. • tl ~ ~ T:ad o • 
hu;iliı e - 00 ~ı. k. zo 1; nftıho 
tazete-!l. ""'I '10 'Ina'"l llnk&ddtr A a 
hndan f:ul.:ılar :?ı 00 rerıdun r. ıl 
'flub•ntç dtıı l\:ahrA'Illnıır Grr or) 
mennıu b r ko uı a '.:? 1 ı •, ll k 

\ erem ~e DahiU Hastala 
ları Mutehassm 

Muayenehane Bestkta~ 
Tramvay cad. Emniyet San 
cııı:ı ,·anındıı No ı~. rcı: 

l 
843!J5. :Mua)ene li·l9.5. Ev 
\alı Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. telefon: 
K::lti84 

" ~ 
L-.; t Uİ\\.ltf l\dİt - -

21 o Ha iT e<aı> 21 ·~ ~u ır. !:' 1 Kongreler 
Kı ırt aı • ~z 1 'i Dan• Jlu at. ~~ 4S 
r ıı, .A,.arı "' llıbu •r :::ı 00 Yıhap 

ö a"o·dan tFu lı<ı!a nar\ menıı'u b r (;azetec:ilcr Cemheti Kongre 
•. : o~ r ..... ı u Kı anıt Ri) a etlnılrıı: · 

( 

İZ:'ltİR • 
11 ;o \ 1 • O Jlans 

•• 1' ı 
6 

ıendrn ~az E'~rl~ 1 ':' 1 ~ T~ or Ma• 
ıio Lan odan m• rı<l lrr 1; O ı~re Su. 
ı .ıs Iluruk unıtlıArl.r 1R no !lhn• 
dolin :-rorm 19110 Ha heri r ıo 1 ~ '.1\Iu ı:unu • 1111 .. n ıe •• arnı :rtr~t 1 ra 

1 <ı 4-; J\'.o· tdllece~ r 

Yeni Neşriyat 

lunt rrl •I ki· 

Pro:rım •t l\apaıa : 

'•. 
n dr .,. Tt!ılr tiaı!an 

r hl en bu 'ma ufhı· 
MAYADAG 
Mayası Mıde~ ı Ek~ıtmcz. 

ı 

, , . 
Yenı Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalitesi· 

nin timsalidir. Daha oahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde. Oodge'u aldığınıza $Ükre• 

deceksiniz. Çünkü Oodge daha konforlu.... daha 

ekoaomik... . daha fazla randımanlıdır. Oodge'• • 

tecrübe ediniz, hayran kalacakıtınız. 

,! ... ._ ________________ , 
Edirne Lisesinden Yetişenler 

Cemiyetinden 
Cemı) etimizin 7.12.1952 pazar ~unı.i ) ıllık kongresi 

Şchzadebaşındaki merkezinde yapılacaktır. Ekseriyet temin 
edilemediği takdırde 14.12.1952 pazar ~iınüne talik edilece· 
ği sa) ın u~ el ere ilan olunur. 

lmtiyu sahJbl: SİNAN KORLE 
Bu uyıdı Y•D i~lerinl fiilen idare eden mes'ul miiıtür: 

MELİB YE!\'ER 
(\'ATA!\") Gueteellik ve Matb:aacılık T. A. ş tıul 

VATAN MATBAASJ 

COLLlER'S· 
AMERiKAN MECMUASI 

23 5cne zarfında in~anların aya gıdebileceklerinı anlatan 

18 ve 25 Ekim tarihli 
COLLİER'S mecmualarını bayiinizdcn ısrarla istcyiniı-

Marmarada Donanma Su Üstü Top 
Ahşlan Hakkında 

Donanma Komutanlığından : 
1 - Donanma gemilerinin su üstü top atıştan 8 Aralık ı95~ 

ile 13 Aralık 1952 tarihl~r: arasında l\tarmarada 'c ıışa 
~ıda hudutları belirtilen sahada yapılacaktır. oO 

3 - Atışlar gündüzleri saat o:ı 00 ıle 16.30 ve geceleri 10· 
ile 24.00 arasında yapılac:ıktır. I· 

3 - Aşağıda belirtilen arz ve tul daireleri ile huduUandı!'-e 
mıs bulunan atış sahası at~şların devamı mUddetince ' 1s 
belirli saatler dahilinde tehlıkeli bulunduğundan drıı 
'csaitinin mczkör sahadan ı;cçmemcleri. ( 189!!5) 

ATIŞ SAil,\SI: 
A = 40 1 48" 00" ıle A = 40° 37' 00'' + 
T = 28 1 32' 45" ile T = 28"~ 

SAYIN :\ICŞTERİLF.RhIİZİ1'" :'lı"AZARI DİKKATİ!\E 

Sirketimiz memurlarından Bay Mehmed Talat Çetebi111f, 
1.12.1952 tarihinden itibaren Şırketimizle hiç bir i!gısi ı.11 
madığını bildiririz. 

GISLAVED lASTIK DEPOSU 

YAS F MENAŞE ŞİRKETi ____________________ , 
,,--A------1 
1- Re h:.-R.D.~:. ll..Uğ ye i 

Vataı: ilAncılık \'e reklamcılık b~ımından çok mühinl bl1 
tc~ebbüse 'irmiş bulunuyor. 

B~ tesebbils tasnif edilmiş kısa ilan şeklinin ibdas~dıtiıır 
Dunyanın her tarafında gazetelerde ne~redilen bu ıtAn . 

hem çok raf bet ı:örmekte ,.e hem de verenler için tok faY 
dalı olm::ktadır. y· 

Tasnif edilmiş kısa ilanlarımız herı;ün gazetemizin 111
118 tı' 

yen bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına ;)'alı 
ise göre tasnif edilmls olacaktır. 

Bu ilanların şekli \'C ücrctl şöyledir: oıaıı 
10 kelimeye kadar bir ny müddetle ne~redılccek 

ilanların aylıfı 20 Ilra. . 1" 5 
Gün a~ın veya 15 gün nesredileccklerin aylık ücretı .. 

lira. 
Haftad~ ıkı. gün ne~redilenlerin aylığı ise. 8 lira~ır. ııde 
On kelımeyı ıeçen illnlarda her fazla kelime içın ı:il 

20 kurus alınır. .,/ 


