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tarafından İstanbul t e tunır 
ıstas~onlannı pUrlizsilz dinler· 

1 1·1L: 13 - .SAYI : '151 -
ARALIK 
ı 9 5 2 
Fiyatı : l5 kurq ~ / 

siniz. Bütün çeşitleri gelmiştir. 
ı\llDtlt.KAOIR ~IEMİŞOGLV 

Katırcıoğlu Hen İstanbul 
İrmlr .ltenleılı ClU,L.. Konalı: "t.Tdaaı .lakara ratu altıada 

----

ADALET BAKAN!, HÜKÜMET NAMINA DEDİ Kİ : 
....,..,,,.._..,...,..........., __ ......... _ .......... _ _...,_..,...,. ........................ -..-...................................... """"' ............... ~-~~--~ ...... ~-

'' Malatra hcidisesi, memleketteki 
hukuki ve içtimai nizamı bozmara 

matuf te.rOrist · bir harekettir 
ADALET BAKA iNiN KAT'I TEMINATI: 

«~leş ··uııı tecavüzü 

nıemleketteki fikir, din ve 

düıı 

Yalnıaıı'a 

Yicdaıı lıürriyetiııe 

bazı evleı•de 

arama yapıl.dı 

Chuıchill 

Clıııı·ehill 

Tffsnı•1•11f 

YaJıffcak 
.tuoeiatıd T'r111 

,, 
?ô"9WJ:~;-""-1 M·-, sı-rd-a 

• 
enı 

· ıabal 
Anocfııted l'ruı 

Kahire, 4 - l\lısırh bari· 
Cİl ecilerın yabancı memle
ketlerde vatifcli iken resmi 
törenlerde gi~ dikleri altın 
'e :,:ümüş işlemeli zrngın 
üniforma tarihe karısmıştır. 
Başbakan Necip bu;iın, 

blı tün diplomatlarına resmi 
lorcnkre alelAde elbise ile 
iştırAk etmeleri hususunda 
talimat 'rrmiştir. Diplomat 
ların ~imdiye kadar giydik
leri üniforma 100 fısır lira. 
sı veya takriben 287 dolara 
mal olmaktaydı. 

Aılal~t 'Ra,kanı O m an c\ ki Çi~kdağ 

Diğer taraftan l\tı~ırda tıp 
I>evamı Sa: 7 :su: 6 da) 

C.Bayar, Yunan Kralına 
bir mesaj ginderdi 

Cumhurbaşkanı 

Trenle 
Kanı,ron 

Ça ... t! 
il ı rl •ıttn 

Adapazarı, 4 - Dun ~ece ya
nsından sonra saat 0.30 sırala
rında İzmitle Köse ko~ü civarın
daki İstanbul - Ankara şo esinin 
seçtiği dcmiryolu uzcrinde bir 
kaza ol mu~. trenle kam) on çar
pı~mı5tır. 

Hadis~ ~fi~le olmıı~tur: Diin 
s~at 20.50 de ıra~ darpa~ııdan ha
reket cdrn lfa)darpa~a - Erııı· 
rum yolcu katarı sa<ıt 0.15 de 

Deunıı l'a: 7 ~ıı: 6 da) 
--O--

Kastamonu' daki 
Cinayetin 
Tahkikall 

dün T opkapı müzesinde yeni açılan 
kısımlan gezdi 

. badolu ,tJıı " •• İstanbul, 4 - Cumhurba~ka· N'I f G" 'I nı Cellıl Ba:>ar. beraberlerinde f Ü er ursoy a 
Vali ve Bcledhe BaEl:anı Prof. 
Gökay olduğu halde bugün saa: Atı'na'da yapılan 
15 de Vilayete gelmiş ve bir ı 
müddet \•ilaycttc kaldıktan sonra B' '" I" k f 
Birinci Ordu Müfettişi \C garni· ff mu a a 
ıon komutanı ile birlikte Topka- . 
pı saralı müzesine giderek yeni Alına, 4 - •Atınaıkı• gaıete-
atılan kısımlan gezm~tir si Cumhurbaşk~nı Ce~H Bayarın 

kızı Bayan Nılufcr Gursoy1a ya 
Cumhurba~kanı daha sonra Bl· pılan bir mülakatı ya;),nlamı~ 

rlnci Ordu müfettişliğini ziyaret tır. Bu mlilAkatJ bildiriyoruz: 
etmiş ve ~·Uksek rütbeli subaylar - Üzerinizde en çok tesir bı· 
la bir müddet görilsmü~tür. rakan nedir? 

<Dcnmı Sa: 7 Sü: 1 de) <Dcumı Sa: 7 Sü: 3 del 
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~ KIS PROGRAMINI i 
i TAKDiM EDiYOR ~ 
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Büyük edip ve romancımız 
Refik Halid Kaı•ay'ııı 

son eserı 

• rue esı 
ENVER PAŞA'nın xevcesi ve Sultan 

Abdülmecid'in torunu 

~raciye (Eııveı• Paşa) 11111 
HATIRALARI 

HAYATIM 
Mehmet Yanık'tan dehıet ve ibret verici hapisane 

hayatına dair yeni bir röportaj serisi: 

Mapusane Çeş~esi 

LİBYA'DAN GELİYORUM 
(Afrika'dan röporta jlar) 
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MOLKiYE'NIN 

YILDöNOMO 

96 NCI KURULUŞ 

MONASEBETiYLE 

1 
1 

rı s 
1 r • ev 

yabancı 

yapmak 

firma 

istiyor. 
VAZIY•TI~ [ HAVA~ 

l'e~ilköy l\lcteoroloji lstas 
yonunun tahminlerine göre, 
bugün, şehrimiz \e civarın· 

Bir adam üvey 
Damadmı öldürdü 

Belediyeye biri italyıın ve di l;eri de Fransız olmak ilzere iki da hava umumiyetle bulut· 
nnn, eski ta- bir görüşe mıı firma müracaat ederek şehirde kredi ile inşaat yapmağı teklif lu, sonraları ham aralıklı ya 

biriyle, 4 { YAZAN: '\ liktir. Bu gö- etmişlerdir. ğışlı geçecek; rüzgflrlar ba· 

Karagümrükte oturan Hamdi 
ısminde bir arabacı, dün Bozdo. 
ğan kemerinin altında, araların· 
da ı;ıkan bir münakaşa sonunda 
iivey damadı Cemal Fırsatı ta· 
banca ile ağır surette yarala· 
mıştır. Kanunueweldi. ı ff OSOll R f •w.. E t "" 1 riiş ve bu an- Şehirde mesken sıkıntısını gidermek bakımından ehemmi· tıdan orta km'\·ette esecek; 

Memleketimizin e ... r ııg layış, Millkiye yetli görülen bu tekliflerin derhal tetkikine geçilmistlr. ha~a sıcaklığı dünün aynı O· 
en kıdemli ilim .________________________ k u r u 1 d u • Belediye kısa zamanda bu firmalara cevap verecektir. lacaktır. 
ve feyiz ocak- ğ u g il n • Dün şehrimizde hava çok 

lanndan birisi olan Mülkiye sil müesseseleri arasındıı müm· dcnbcri, mübarek varlığı- T k • N h" N" f d bulutlu, aralıklı olarıık hafif 
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) taz bir yer işgal ediyordu. na sanki nakşedilmiştir. l\lek a Sim a ıye ışan aşın a yağışlı geçmiş, rüzgarlar ha· 
bundan 96 yıl önce kurulmuş- tcb • i Mürkiye olarak, Mill· tı )'Önlerdeıı kuvvetli es· 

Yaralı Ccrrahpa§a hastahane· 
sine kaldırılmış \'e kaçan suçlu· 
nun aranmasına başlanmıştır. 

Bir elbise kaçakçısı 

yakalandı 
tu. Her sene bu tarihte yur- Sözlerimin §U noktasında bir- kiye Mektebi olarak, Siyasal Mu""du'"ru""nu""n Garı"p bı"r mlştlr. Günün sıcaklığı aı.a· 
dun baslıca merkezle.rinde, hat- az duralım ve düşünceleri- Bilgıler Okulu olarak ve niha- mi 18.3, asgari 14.9 santigrat Dün, ~ehrimizde bir elbise ka· 
trı Paris, Londra, New-York, mizin hududunu genişleterek, yet •Fakülte• unvanıyle anıla- D Hırsızlık ı"ddı'aSI olnrnk kayıledilm1$tlr. çakçısı daha yakalanmıştır. 
Washington gibi içinde bu bil- günümüzün başlıca tartışma rak sürüp geçirdiği hayat saf- UfUtmaSI İskenderunda yakalanan l\leh· 
l Uk irfan müessesesinin birkaç konularından birisini teşkil halarında, bu müessese, hep bu 'f K.. ..1.. h b 1 met Küçük isminde bir kaçakçı, 
mezunu yaı;ıyan yabancı şehir- eden yüksek tahsilin gayeleri zihniyetle hareket etmiştir. Sa- Rüşvet almaktan sanık eski Üç gün evvel Nişnntaşında, UÇUi\ a er er 16 bin lira ıle Suriyeye geçerek, 
]erde bile, l\lülkiyc'nin yıldö- üzerinde kısa oir araştırma ya- hası itibariyle cemiyet ilimle- Taksim Nahiye Müdürü Safa Ak· mahiyeti henüz tamamen anlası· --~ oradan aldığı giyim eşyasını, 
nümlerl hararetle, sevinçle kut- palım. riyle mUcchhez insanl:ır yetiş- kcpeneğin muhakemesfoe dUn •

1 
lamıyan garip bir hırsızlık hlldi- BOGAZ SAlliLl?'DE şehrimizde bulunan Onnik is· 

}anır. Bu tezahürler, bir züm- ŞUphc yoktur ki, ilmin ga. tiren Siyasal Bilgiler Fakülte- de 9 uncu Asliye _ce~ mahke· sesi. olmuştur minde bir komisyoncuya 30000 
renin \'eya bir menfaat grupu- yesJ, insanı mes'ut ve mUref- si, önrencilerinc, hukuı,, ikh· mesinde devam edılmıstir. Nışantaşı Güzelbahçe sokağın. EV YAPILJ\Il\' ACAK liraya sattığını söylemiştir. 
nun; mevcudiyetini duyurmak, fch kılmaktır. Fakat, ilim yo- sat, t arih, sosyoloji, coğrafya Dünkü duruşmada şa'hit olarak da bakkallık yapan Niko ismin· Belediye Boğazın gUzelliğini ı ~Ierc:ında, Şerifpaşa hanında 
'li3rlığını idame ettirmek için lundaki arastırmaların, araştı- ve yabancı dil öğretir. ŞUphe- dinlenilen Şehir Meclisi üyel.e· de 70 yaşlarında bir şahıs. ev· muhııfaza bakımındıın sahil kts· 17 numarada elbiseci1ik ~apan 
gayret sarleylemcsi değildir. ncı için muayyen bir menfaat siz ki, bu nazari bilgilerin par- rindcn Misbah Uraz. ezcümle velki gün öğleye doğru polise mındn insaat yapmayı yasak et· Onnik llacınlıgilin dükkanında 
Bu kuruluş yıldönUmleri, Mili- teminini hedef olarak nlmama- çn parça tedrisinde •su bilgiyi şunları söylemiı;tir: müracaat ederek, bir gece evvel mistir. yapılan aramada, birçok Ameri· 
kiycden çıkanlann ve bu uğur- sı §arttır. Bu itib:ırla, ilim uğ- şurada ve şu ölçüde kullan:ı- 11- Safa Akkepenck, bana Be- dükkanına hırsızlar girip bir LODOS l<'IRTINASI kan elbise ve kumaşları bulun· 
lu mUessesc)·i sevenlerin, bir runa harcanıın gayretlerin has- caksın• şeklinde t ell:inlerde yoğlu, D. P. başkanı tarafından kat elbisesi ile 200 lira parasını ' muştur. 
ne\i şükran ödeme gUnUdür, bi olması, temel şartlardan bi- bulunulmaz. Lnkin, öğrenci. t:ızyik edildiğini ve başına bir çaldıklarını söylemiştir. 1 Evv~!~! gece şiddetlenen Lo· Dün ~ksam ~dllyeye scvkedl· 
Iıdeta bir bilgi ve irfan hayra- ri sayılır. Ayni esastan hıırc- ezberliyerek değil, hazmede- kötülük gelmesinden korktuğu. Hudlse, adi hlr hırsızlık \'aka. dos yu~unden ba1.ı şehir hattı len Onnık tevkıf edilmiştir. 
mıdır. ket edilince, gerçek ilim mü- rck kendisine malettiği bilgile· nu söyledi. Ben de kendisine sı olarak tahkik edilirken; Nıko seferlerı yapılamamıştır. Sahte senet!e ev 

1856 yılında bir meslek oku- esseselerinin de öğrenci yetiş- rin tamamı sayesinde, bunları korkı:cıık bir fiey olmadığını SÖY· ertesi gün tekrar mUracaat ede- Kartaldan lD.15 te ve Yalova· sa!cn!ar 
lu olarak kurulan :Mülkiye, yir- tirirken onlara muayyen naza- cemiyet hfidiscl,.rlne tatbik me· ledim. Sonra hlldiseyi gazeteler- rek, hırsızların, kendisini dö\·· dan 21.30 dıı h:ı:-eket etme<:i ı:ı. 
mi )·ıl sonra tam teşekküllü rl bilgiler ve yeni bilgilere gö- lekesini, hPr bilgiyi yerine güre de okudum.» düklerini ve dişlerini kırdıktan zım gelen posta'ar, hava muha. Tanzim ettikleri sahte tapu 
bir yüksek tahsil müessesesi türen araştırma metodlarını kullanma meharctlni kazıınır. Duruşma başka güne bırakıl· sonra üzerine de gaz döküp yak· iefeti sebebiyle k!>.ldırılamamış- senedi ile Kera!:UmrUk Kıırabu· 
haline getirilmiş, ilmi ve mcs- öğretmekten gayri gayeleri ol- Bu lmkiln. ilmin gayesini tam mıstır. mak istediklerini söylemiştir. 1 tır. ı lut sok:ığındaki 19 numaralı evi 
leki öğretim yanında, eğitim maması lazım geleceği zannc- ka\Tamış insanlara açıktır. Bil· Karakollara Jeep Niko, bilahare scvkedildiği ı IlEŞIR TATARbif:\" l'tUllı\KE· 1~ bin l}r:ıya saı:nak istlyen E· 
\'e araştırma fa:ıliyetleri de dilir. Halbuki, ilimde, evvel ve giyi bir tomar an:ıhtıır telAkki adli tabipliğe müracaat etmeyip, i\IJ~SiNE uUN DEV.\'I ED!Lni mıne Kortez:ın, Taha To~e~, 
bJ~lamıştır. l\lemlckctin bilgi- Ahir, insana ve insanlığa biz- eden ,.0 her kapıya nyn bir arabası veriliyor Amerikıın hastahanesine gidip 1 Mehmet Emektar, Cemal Ozış 
li, namuskAr ve feragatli me- met gayesi, başta gelir. Şu hal- anahtar uydurmağa ~alışan istıınbul dahilindeki ilçeler. yatmıştır 1 

Osmanbcyde, Fatma isminde J ismindeki şahıslar yakalanmıs· 
murlara, gerçek aydınlara çok de, yüksek tahsil oğrencisl, öğ- kimseler, gerçek ilim zihniye- dckı karakollara jcep otomobil. A k. N"k ilk d f r bir kadına otomobili ile tarpa- ludır. 
muhtaç olduğu bir devirde, renmekte olduğu nazari bilgi- tine ulacamamıclardır. Bir yük- nca ' ı. 0~ e ~ P~ ıse rak öltimüne sebebiyet veren Sanıklar hakkında takıbata .. ,, feri tevzıine başlanmıştır. miırncaat cttığı zaman uzcrmde B . T • · h k ı b .. ı r+ 
emsalsiz hizmetler ifa eden lerin kıymetlendirilmesi, haya. sek tahsil mezunu, takip ettiği Bu husu ta dün vih1yettc bir gıız 1 .. ili d·.c· h 1 eşır atarının mu a eınrs ne ş anmı.,.ır. 

Q bikı l d 
. Uf d cmarr erı gor me 16 1 a . dii 10 A 1. h • 

Mülkiye, bu meck r ~·ret ve ta tat • , on nr an ıs ıı e ilim kolun"' ait bilgı"lcri, "'Olu- t 1 t ıl k b · ı ı d n uncu s ıve ceza ma • Sınıfta kalan bır ta!eb 
ti , " ,, op an ı yap ara u ıcep er e e. ikinci milr:ıcaatinde, gaza k . d d • d"l 1 t• e 

mesaisine Me5rutiyet 1;c Cum- yollıın ve bu istifadeleri geniş- nu aydınlatmak ve bu yoldaki yapılacak kontrollerin esaslan batmış bir halde hulunmuı,;tur. cmesın e cvam e 
1 

m ş ır. • h 
huriyet de..,Tinde de d 1;am ey- !etme çareleri üzerinde de me- scdlerl. boclukları atlıımıık fçı·n k 1 1 D b k gil b kıl ınti ara teşebbüs etti " arar :ıştırı mıştır. Nikonun, doktor tarafından mı turuşma aş a ne ıra . 
}emiştir. leke, mehııret ve tecrübe sahi- kullanmasını bilmelidir. Hayat Jccpler polislerden başka bek· yapılan mua ... ·enc inde diclcrı· kı· ş ır. Beyazit üniversite caddesinde· 

Canlı ve h:ıyatın icap ve ih- bi olmalıdır. uoUannda :fertler ve milletler ·1 · d · ı · ·1 k " t1 t i t ki 7 numaralı Talebe yurdu da , çı erın e emır erme verı ece • rılmadııtı "İbi·, vücudunda her XG L Z Fifll\IALARI l\IEMLE. n 
tlyaçlarına uymasını bllcn her E.ııer ilim, bu m!in:ıda kabul için birçok tehlı"kclı' uçurum- ı 6 

., kalan Fatı"h Telsı"z ktırsu ö.ııren 6 t r. han"I bir da vak izi de görülme- KETİ:\JfZ.DE FlBRİK \I "R ,, • 
müessese gibi Mülkiye de, çe- edilmeseydi, buglln fizyoloji, lar vardır. Hakiki münCV\'Cr İlk ı k F t'h · .. · 0 

" - •• ~ ellerinden Bıırhıın, sınıfta kal· o ara a ı emnıyet umır- miştir. A~' ·\K İSTf"'OR 
§itli tekAmül ve inkişaf mer- anatomi, fizik ve kimya saha- odur ki, sırtında hazır bir köp- liği b k · ı · k t ı · · b" ...,.... a ma~ına mütcc .. ir ol~rak in'ihar 

d ki i b·ı ·ı ü rl c çı crıne ·on ro ıçın ır On bcc !!Ün kndar e"vcl YU· halelerini aşarak, bugün, an- sın a nazar ı gı er zc ne rU veya bir merdiven taşımaz; jeep verilmiştir, " " • İngiliz Ticaret odası heyeti "tmek maksarliyle bir şişe ten· 
aneler1 ve hususiyetleri kanun- dayanan Tııb:ıbct fenni me\cut fakat kafasındaki bilgilerle, nanist~ndaki akrab:ılarını r.iya- ile İstanbul Ticaret odası ara· türdiyot içmiştir. 
larla temin olunan bir fakülte olam:ızdı. ilmt araştırmalarda, her duvar veya uçurum önünde, Harem ve Salacak rete ?1den ~ikonun _akli mü.\•:ı. sındaki görusmclcr devam et- Burhan Cerrahn•şa h:ıstaha· 
p:ıyeslne yükselmiştir. araştırılan mevzuun ne gibi bir oraya en uygun gelecek aşma iskc elerinin tamiri bitti ze~~sbıkı~?kent ıiUPhiıe e~ıl1!'ıekdtedır. 1 mektcdh'. Gizli ~apılan bu top· nesine kaldırılmış, tııhkikata 

Devlet ldıırcsi gibi nazik bir fayda sağlıyacağı düşUnUlemez vasıtasını imal çarelerini arar, 1 a :ı e emmıye . e cvam j lantılardan sızan haberlere göre başlanmı~tır. 
mekanizmaya, hemen hemen ve araştırıcı, muayyen bir §ah- bulur ve öteyana atlamağa mu- Geçenlerde vuku bulan şiddet- edllmektedır. İngiliz tacirleri şehrimiz t:ıcir· - -------
bir asırdanberi eleman yetişti- si menfaat temini için araştır- CDev:ımı Sa: 7 Sü: 7 del li lodos neticesinde harap olan Gıda maddeleri talimat- ı lcri ile yeni bazı f'kit!c:: y:ıpmak Hendek'te bir kiti 

öldürüldü 
ren Siyasal Bilgiler Fakültesi, malam girişmez. Llıkin bur. Harem ve Salacak iskelelerinin • • • • için tekliflerde bulunmaktadır· 
hlç·blr :zaman •memur fabrl- araştırma gayretleri neticesin- ____ .._ ____ , tamiratı devam etmektedir. İs· namesının totbıkatı l 1nr. llu arada bazı İngiliz sanıı· 
kas11 derekesine dilşmemi5tlr. de insanlığın müşterek ilim ' kelelerln bundan böyle lodos · ·ı · h · ı d 1 

•· "k ı 
Halen Tilrkiyenin içtimai, siya. hazinesine i!Ave olunan her •11••lllllJfllllliil!il fırtınalarına mukavemet edebil· Evvelki gün yürürlüğe giren yıcı e~ı. şe r.~~ z e ~a.m a ar Adapazarı, 4 <Hususi) - Dün 
si \'e ik1 ısadl şartlan üzerinde kııtre, hııyah insanlar l~in biraz mesi sağlıınacak ve vapurların gıda maddeleri talimatnamesinin ~";.~k ı~in ;1'ü "caa~lard~ bulu[:·, gece Hendeğin Çarığıkunı kö-
ilml usullerle anıştırmalar ya- daha rah:ıt yıı§llnır bir hale gc- yanaşabllmesine jmkan verecek tatbikine devam edilmektedir. :ı a.. un arır 1 ~ar v o~mr ı· yünde bir cinayet islcnmlştir. 
pan. bunları resmi makamların tlrmek üzere, derhal kıymetlen- bir hale getirilmiş bulunan is· Belediye mürakıpları ve ayrı· ~=~erinı llgllılercen sorm., : ,::dır· Aslen Akyazının Şarkibeyne\'it 
Jstifadcsine ve ilim dUnyasının dlrilmclidir. kelelere bugünden itibaren va· ca villlyet emrinde bulunan · 1 köyiinden Salih adında biri, mi-
tenkid ve takdirine sunan bu purlar muntazaman seferler ya. grup murakıplar ekibi talimat- S ~N.\ Yiclu:n 11.\:U l'.! -.nuE ~afir bulunduğu köy kahvesinde 
mUcsscsc, dün de ayni şekilde İşte Siyasal Bilgiler FakUllcsi, Türk kadın la• pacaklardır. namenin tatbikini kontrol etmiş- SIKl.:.'iTISI ÇEKİYORLAR ı c!:~:ırıd_an atılan bir tabanca kur-. k ferdir. . . . şunu Jle beyninden yaralanmış 
•arastıncı• ve .yetiştiricft faa- ilmin yakın hedefı ve uza rınui hakkı Orhan Eyüpoğlu Şehrı~ıze ~clmıs bulunan İs· ve derhal ölmUstür. 
llyetıeriylc, diğer yüksek tah- gayesi hakkında, böyle realist Bir taşralıyı dolandırdılar tanbul Sanayı Odası id:ıre kuru · Katilin kim olduğu aranmak-
~---•l!!!ımm•••••••••••••••~ ıs yıl evvel bugün, 5 aralık Fransaya gidiyor lu b:ı~k::ını Hüsnü Yaman Eko. l t:ıdır. • • l 193-l de kadınların mil- Beytüşşebap ilçesinden şehri. nomi ve Ticaret B::ıkanlığmtlaki 1 • •v• 

ÇIN lctvckili serme ve seçilme- Fransada bir tetkik seyahati· mizc g.e. lerck Sirkc.cide. oteld.e te.t_kil· .•. lcr.ine de\·am ctmektcd.ir ... I' Samsun Valılıgı 
ı . d · 1 k t 5 ne çıkacak olan seyrüsefer mü· ı İ erme :ıır o an ·nnun a :ı· kalan Omer Arslan ısmınde bır Husnu ) ııman stıınl>ul s::nayıcı. ı Ankara, 4 - .ı\rık bulunan 

1, .• ··k M"ll t 1\1 clı" in dürü Orhan Eyüpo"lu rarcı1mba , nsı .uyu ı e e - 6 ,. ,,.. şahsın, sa~ıkalılardan Muzaffer !erinin ham ve ~·arı haın madde 1 Samsun valıliğine Amasya n. P. 
de kabul edilınisti. '1\\'ntll3 gilnU şehrimizden a)Tılacaklır. Çankaya, lzmirli Mahmut Ve Bur sıkıntısı dol~ytslyle düstllkleri mlllelvektllerindcn Kemal Ere-

·ıı tl · d bl k S1 n Orhan E'-·üpor.ıu ve bcraberı·n· mı e erın en r ı nı ın ~ 6 salı Celfıl isimlerindeki şahıslar miiskül durumu ilgililere izah nin tayin edilece.ııine dair haber-
h "l!i •· d ı d kı kandı»ı de bulunan- iki seyru··sefcr mc- ö " ,;:a ın ar an s ı; tarafından zarfçılık suretiyle etmi§ ve belli başlı bir kaç fab· !er dolaşmaktadır. Kemal Eren 
bu hakkın Türk k:ıılınlıınna muru Fransaya kara yolu ile gi- 1800 lira sı dolandırılmıştır. rikanın kapanmak tehlikesi gös· Si.vasal Bilgiler Fakültrslnden 

rllınl lm "hl bl deceklcrdir. ve S o ası mu m r Suçlulardan Muzaffer yaka· tcrdiğini belirtmiştir. Diğer ta- mezun olup Vezirköprli kaym:ı-
dcmokr:ısi hareketinin yeri- Eyüpoğlu Yunanistan ''e Yu· lanmış \'C tahkikata başlanmış. raftan son haftalar içinde yeril kamlığında bulunmuştur. 
ne getirilme ini s:ığlamıştır. goslavyada da bir qıüddet kala. tır. sanayi mamullerinde hissedilir ------------
Türk kadını her s:ıhada er- rak buralardaki trafik vaziyetle. fJat artışları husule gelmiştir. 
kekle beraber clcle nrcrek rinl de tetkik edecektir. Ö çalı!;mış, ilkokul öğretmenli- L Ü M PETROL İSTillSALil\llZ 270 5 ARALIK 195:? 

ğlnıten iinh·ersite profesör- Sahı·psı"z Ofomobı"I Mallı! Gazi Emekli Binb:ısı BiN TONA YÜKSELiYOR c u l\I A 
Jüğünc, bastabakıcılıktan he- KAZll\I ALTIN AY Batmanda halım 20 bin ton A \' l'Z--GÜN' 31-KASIM 28 
kimliğe, Adliye katlpllğin- S ü l d h . . 2 petrol istihsal edilmektedir. Ya· RU!Uİ 1368 - KASDI 28 
den Ukimliğe katlar varlfe donı· gBnUclcr Ke şe rımızde 195 4.12.1952 perşembe günli saat pılan hesaplara g"re 1953 \'e HİCRİ 1371 - Rebiülevvel 17 

ı · ·· rl 1 d mo e ı marka bir oto- 8 de Hakkın rahmetine kavuş- v almıştır. 1\1 Ilı ?lluca e I' e b'I" hlb . ld l müteakip yıllarda istihsal mik· Vasati Ezani 
erkeklerle beraber atc5 hat- mo ı ın sa sız o uğu giırii · muştur. Cenazesi 5.12.1952 cu~na 

r-TAKVİM~ 

.. - · ....... : '·_. ~ 

~;fJD 
Ben olsam ... 
Kim ne derse desin, ben 

kendi he abıma, ba mu· 
harririmizdeki enerji kud· 
rctine hayranım. 

Bugünlerde Ga1.etcciler 
Cemiyetinin kongresi top· 
lanmaktadır. Evvelki gün 
ba~lıyan, dün de\ am eden 
kongre bugün giindeminin 
son maddelerini gözden ge· 
çircrek işine son ~erecektir. 

Kongrenin ilk gününde 
\ıtkl bir teklif üierine, ge
~·lrdiği suikastten sonra 
yaralı olarak ~vinde istirıı· 
hat eden başmuharririmlı 
Ahmet Emin )'almana kon· 
gre adına geçmiş olsun de· 
mek, arkodaşlıınnın setiim· 
)arını \e acil şifa temenni• 
!erini bildirmek iizere de· 
ğtrli arkadaşımız Erdimerd 
Ekrem Talu memur edildi. 

iki"ci giln, kongre rel· 
si Refik Halit Karay, umu· 
mi heyete a:ıağı yukarı şu 
mealde bir tebliğde bulun· 
du: 

•Kongremiz adına Ahmet 
Emin Yalmanı :ıiyaret eden 
Ereuınent Ekrem Talu kCJl• 
dlslnc te\·dJ edilen \'azife· 
)i yerine getirdiğini §imdi 
telefonla bildirdi. Y:ılman 
arkada~ımız kongre azasının 
gösterdikleri derin alaka· 
dan çok mülehassiı; olmuş, 
hatta gfüleri ~asarmış, son· 
ra da Ercümende c~e der· 
sin? ... Cemiyete kadar biı· 
zat ıidip tc~eklo.ür etmcın 
doğru olmaz mı?ıı di~ e sor· 
ınu~. Erl'Ümeııt Ekrem tabii 
pek haklı olaı ak buna ına· 
ni olınu§, istirahat cıme~i 
hızım ııcldigini söylemis; tc· 
~ckkurlerinin kongreye ı.en· 
disl tar:ıfıııdan nııkledilece
giui beyan ederek Janındall 
all"llnıı5. 

Ahmet Emin Yalman pek 
ehemmi.) etli bir tehlike ııt· 
!attıktan hemen iki gün 
sonra çok !;evdlği gazeteci· 
lik vazifesine, hiç bir 5cY 
olmamış gibi, de\'am etme· 
ge başladı. Bugün de bir 
kongre kararına karşı his· 
Jerini \'e teşekkürlerini biz· 
ut bildirmek üzere, heniiZ 
umamiyle iyile5meml& bu· 
lunurken sokağa çıkma)1 
düsünmektedlr. 

Yalman kadar olmamak· 
la beraber ben de eski sa· 
Jılabilir gazetecilerden bl· 
riyim, Gnzctecilik mesleği· 
ni do )ine onun kadar de
ğil c bile çok selcrlm. Pa· 
kat, ne yalan söyliye.)fın, 
mahut hfııli e benim başım· 
dan geçseydi tamamilc iyi· 
le5lneeye kadar kalemi eli· 
me alma1dıru. Hele hakkım· 
da l)i temennilerde bulu· 
nan arkadaşlara minnet ,·e 
şük.,ın hislerimi ht>r aklı 
gelebilerek nsıta ile ulaŞ· 
tırmayı \'ıızife bilir, fakat . , 
bunu yaralı yaralı çıkıp bıı· 
zat yapnıağı aklıma dahi 
getirmezdim. 

Yalman, basın hayatımız· 
da dinamik \'e l'nerjlk ga· 
zeteci tipinin ba lıcııtarın· 
dan \'e hnttli ayılılnrındatı 
biri olarak ver almaktaaır 
ve o yeri d~lma muhaf11ı• 
cderektlr. 

Sadun G. SAVCI 

O~ KELblEl'LE 
Komünistler 11 Çek kO' 

münist irlared~ 1 astılar ... , 
cÇi\·i çh iyi söker. rlerlr.~ 

TATLISf:lt 
tına girmiş, sırtında menni müş, yapılan tahkikat neticesin· glinü öğleden evvel Beşiktaşta tarının 270 bin tona yükselmesi ~ABAH 07.08 02.27 

de otomobilin Tutum Bankasının Abbasağa Parkı ilstünde Kuyu muhakkaktır. Bu miktarın an· OGLE 12.0S 07.24 8 
ta ·ımıştır.,~ k b" ·ı · · İKİNDi 14.28 09.47 Pakistan heyeti bu gec 

Türk kadını rnüsrik bir 31 Aralık fevkalade k..!şirtesine Sokakta 3 numaralı evinden kal· ca • 20 ın tonu Doğu ı lerının 

..._ ___ ...,;;,;.;::::::::.---

ROMAYA UÇAK SEYAHATi 
CIKJ KJşlUK VE BiR HAfT A iKAMET DAHiL) 

"=- MARSILYAYA VAPUR SEYAHATi 
___ , __ ~. clKI KJşlUK BIRJNCI MEVKi clolP CEl.ME) 

ve 

~?:-ZENGİN PARA f KR.UtlY ELERI 

• 10 ARALIK AKŞAMINA KADAR 

1J O© l!İRALIK 
(lir HC!:IP Açtınnu, llı:sabınıı. \"ana. Çot !tınız. 

ana, iyi bir memur, değerli ait olduğu anlaşılmıştır. ö-ıren· dırılarak Beşiktaş Sinan Paşa ihtiyacına sarfcdılceektir: Diğer ~~~~~! 16.41 12.00 gidiyor 
bir alim ve milliyetperver diğimize göre bu otomohilc sa- Camii şerifinde cuma namazın· ~~oanlaunndmaniktUarrlaB,atdme,a•lnetr~.f0i1nuer,~as·· İMSAK l8.t

9 
Ol.38 ,ıı 

b
- d 

1 
b"lmlş lıib olmak için 10 Ardlık ak· dan sonra nama1.1 edn edilerek, ,, 05.25 12.44 Şehrimizde misafir butuıı ce 

ır ,·atan a~ 0 ma ını 1 • F "kö 1\1 1 ı>ı d f dil sıtası"yle nakledı"leccktı"r. '"'erli a '· 6 rll P~k· t K"'ltü H t" bu "e ir ş:ımına kadar Tutum Bank:-ısı gl erı y czar ı6ına e ne e· ı azıt•m~• ~ ıı.dı •n l/jU1 "' " ıs an u r eye ı, .. ı;et 
t • TÜLBENTÇİ şelerinde 100 liralık bir hcs:ıb cektir. petrol evvclA devlet işletmeleri· mimler b4l!llın, h•ıhnıuın hususi uçakla Karaşiye hare 

açtırmak kliidlr. Ailesi nin ihtiyacınıı tahsis edilecektir. ""::::'::4:4•:•:4:umu.:=:::::::::::::::::::._.::.ed:e:::c::e:k:U~r.______ ~ ====:......:..--==-_:_ __________________________________________ ~ ----------~------------ --

bir odanın havasından, kokusun 
dan bir şeyler sezmeye çalısıyor 
du. Ne yapacağını bilmez bir 
hali vardı. Karı koca iyi geçini· 
yordu. Rosinc Je:ın'ı ne kadar 
seviyorsa Jean da Rosine'e o 
kad:ır muhabbet gösteriyordu. 

](mzasız }\\ektL1;plar ~ . 
YAZAN~~~ ÇEVİ!(EN~ ~-,4-.f~ 

32 

Yirmi scnedcnbcrl Benedictc 
bu mes'ut ailenin :ırıısında ya
"IYOrdu. En ufak bir fıhenkslz
lik sczmemişti erkek, işleri ba· 
kımından üzgün olsa, kııdın ter· 
Z:nhı bozduğu bir tayyör yü- masa bile hesap faturalarınm ~ordu. lak tokmak \'ar. Bunlardan bir tal vücudu titremeğe başladı. 
2ünden üzülse bile dertlerini , e arkad:ış mektuplarının dahi * tanesini ı;ckince gizli bir gö: Rahat bir koltuğa yerleşti. Işık 
birbirlerine anlattıkları d:ıki- başkaları tarafından göriilmcsi· saatler durmuş olduğu için açılır. Acaba bunda da aynı ları yaktı ve mektup destesini 
kada dcrh:ıl :ferahlayıp teselli ni istcmt-z. Belki de bu çekme· \•aktın geçtiği belli olmuyordu. tarzda bir giı.li taraf \'ar mı".' bağlayan kordelAyı çözdü. 
bulurlardı. Velhasıl mUkcınmel lerdc birkaç masum aşk mek· Sokaklar da essizdi. Sanki in· Diye merak etti. Tokmakları 11Ya\TUmıı aSevgili çocuğum• 
geçinen bir aile, örnk bir kıırı tubu bile vardı. Bunları genç san zaman dışında yaşıyormuş birer birer kurcaladı. Parmak. «Çılgın oğlıın. mektupların bas-
l:oca idıler. kızken almış olabilirdi. Uiç şüp- gibiydi. Bcnedicte iradesi dışın- ları arasındıı hir tanesinin dön lıkları hep bu tarzdıı idi. Bun· 

Benedicte onl:ır hakkınd:ı hesiz ki kocasına okutmuş \"e da bir takım hareketlerde bu- düğünü hissetti. İ te giıll göz lnr ne biçim aşk mektubu idi 
daima sitaylşli sözler duymuş- beraberce gülmüslerdi. O halde tundu. Cebintleki yaldızlı analı- bunun arkasında idi. sanki? Benedicte"nin yüzü a
tu. Bu kapalı c\'deki intızamlı neden çekmeler kilitliydi? Her tarı :ırayıp bulan sanki kendi e- Bu hareketi vapan el sankı Iev alev yanıyordu. Sanki saa•~ 
e~yalar, ~ilzleri yere doğru kes Rosine ile Jean için •Ne li değildi. Çekmeyi sanki o a~ kendi eli değilmiş gibi irade· !erce kızgın bir litü ile UtU YDP· 
ı:evrilmiş tablolar da bu dirlik giizcl geçiniyorlar .. ~e mükem ınıyordu. slr.e h:ıkinı olmadan gözU çek· mış gibiydi. Evet .. Evet. Bun-
dilzenliği:ı. birer örneği değıl mel \'C flhcnkli bir yuva kur· Birdenbire bir siirU kfığıt. ti. Or:ıcla hir kordelA ile bal!· lar hiç şüphesiz aşk mektup-

1 
miydi? Hnlılıırdr.n yükselen muşlar.» diyordu. Benedicte'nin hesap defteri ve mektupla kar- lı klasik bir mektup destesi lan idi. Fakat bir kadın böyle 
naftalin kokusu, eşyaların ç:ı· ııklından neler geçiyordu. Dıın· ,şılaştı, hepsini bir gözden ge· duruyordu. Yirmi karlıır mek- ı::eylcr nasıl yazabilir? Nasıl 
tırdayan tahtaları bile aile sn- ları düşünmek bile kötü idi çirdi. Saçma şeylerdi. Teşek tup vardı . Ewelii sevindi Son bu kelimeleri kullanmağa cilret 
;;deUni bclirtıyordu. iste şu ya- - Çekmeleri açıp baksa kür mektupları, seyahat halı ra ikinci bir hayal sukutuna edebilirdi. Hem de pek genı: 

için meçhul bir saha idi. Böyle 
şeylerin mevcudiy~tini ancalt 
iayıılinde yaşatabllirdi. Bir an 
.çln bunlarla karsılaşınca bet1' 
arzu hem esef duydu, aynı ıa· 
manda da iğrenir gibi olUP 
sersemledi. Benedicte o kad~r 
d:ılmıştı ki bu Alemin Rosine e 
ait olduğunu neden sonra hll. 
tırladı . Bunları yazmış ola~ 
Hosine idi. Demek ki, Rosln 

0 kocasını aldatıyordu Benedi~t. 
nin çılgın gibi sevdiği ve e~ıııe 
den kaçırdığı erkeği nosın 
bir başknsile aldatıyordu B~~: 
döndü. Kalbi kopacak gıbU 
çarptı. Kucağında duran . . gı· 
mektup destesi bir alevmış ıı 

zıhane Rosine'e aitti. Mektup- na! raları . Eski senelere tft 1939 a l'~radı , Mektupların yazısını ta bir erkeğe .. Mektuplarda Ode-
Gl ŞELER iM İZ 9 _ 18 KADAR AC .. I KTI R. l lannı onun önüne oturar:ık Diyen sesi dinlememeliydi. ait kağıtlar ... Baska bir ııey nıdı. Bu yazı Ro;lne'in yazısı ta bir anneHk edası var. Sevdi· 

yazardı. Ne garip! Bütün diğer yok muydu acaba? Hepsi de idi. Kendi yazmış olduğu mek ği erkek hiç ilphe yok ki pek 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY dolapların anahtarlan Uzerle· - Çekmeler k:ıpalı ama sen çok eski günlerin tarihini .taşı . tupları ne diye saklamıştı aca. genç olacaktı. 

Sirkeci Yeni· .. rinde durduğu halde yazıhane. açabilirsin. Sendeki anahtar bu yordu. Adctıı hayal sukutunıı b,.? Llikin bu mektuplar kime Tıpkı Plinde ayıp bir romnn 
Bankalar Cad. Mimarkemalet- postane Mey. Kadıkoy Palas r.inki yoktu. çekmeleri açar. Bir kere tcc· uğradı. Sonra bu kadarla kan· ~azılmıştı? Merak ve tecessOs varken oğlu karşısına çıkıp da 

No. 48 Un Cad. No. 28 Muhzırbaşı altı No. 5171 Bu ihtiyat tedbirine neden rilbe etsene... madı. Arastırmağa devam etli. vcnidcn canlandı. Adeta zevk kendisini bunu okurken gör-

bi dizlerini yakıyordu. orada 
yükselen hararet bütün vil~"i 
cillnü sardı. Mektup deste5 ~ 
eline aldı. Kor gibi sıcak 1' 

İşte Rosine'in bütün kalbi, ~: 
hu, saadeti, hayatı a\'Uç~arı ,. 
çinde idi E1;·et bayatı c!ındc~. 
dl. Jcııı J.:ıncleu övle ~·ahşl~ ~
lC' iptidai ve cürctll hır erke 
ti ki lHkelendi~i zaman hllrc
ketlrrioıl kontrol edemezdi r~c 
sine çok defa i3enedlcte 

1 i~ 
dcrtle~irken ~u sözl' ri sö> le!ll • 
ti: 

- Ne kadar kıskanç otduıtu· 
· • 1lab· nu tasav\·ur edemezsin. 1• • 

tan buna meydan verecek hAdl 

S. No. 5 lüzum görmüştü acaba? Bir İçinden gelen bu ses hiç dur- Kendi yazıhanesinin eşi olan bu halini aldı. Saçı başı dnrmada- mils gibi utandı. Bu hıırikultıde ) 

Tcl: ~~S Tcl: ~W Tcl: 2~~ Tcl: 61ITT2 L!k:~:ı:n:ın~g:~:1c~,:~:~:k~b~ir~~~y~i~o:l:· .m:a:~:n~o:n~a~b:u:n:la:r~ı~t:~:r~a~r~e:d:i·~~J~~:u:h:a:n;~;e~d;e.b:e:ş~ta;n;e~>~~~v~~~~-~~;ın;ı:k~o;b;n~b;u~J;a;~~ı;k;a(;!ı;n;ın~h;an~·-~v;c.c~e~h;e;n;n;~~l~A~~~m~;B~~;e~d;ic;t~e-------'•A•r•~•s•ı•~•••r-
seler olmuyor. 
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15 AraW{ 
Toplan ısı 

Yazan: E. T. 

Aınerika İspanyada 

kuracak •• us 

Mocan, Tanm 
Bakanının partiden 
İhracını istiyor 

Tı rklvo J.Jarııı 

Ankara, 4 - 'J'eklrdağ Mıllct· 
vekili Şc\ kct l\toran Tarını Baka 
nı Nedim Ökmcnin hay~iyet di· 
vanına verilme i hususunda D.P. 
Grupuna bır önerge \'cı·miş ol· 

A nıcriknnın lCnl Cumhurbaş- * Bir nıiiıldet enci i tifa Aııııdolu AJalllt duğunu açıklamıştır. ?\locan, bu 
k G 1 :r h eden Birlcc:mic: "lillctler Vaşıngton, 4 - h i bir kaynaklan öğrenildiğine gorc, Gene- önergesinde; Grup ihtisas komis-

lıir bau~u' k a'e.ncsraonra, .2ısoenocoawketar " " " .,onunca haı.ırlaıı.an \'e D. P. Gru ~ genel sekreteri Trn:,·e ral Franko, bundan birkaç hafta evvel, Birlef'ik Amerıka lıükü- " 
l~are)i t-linll alacaktır. rakat Lic'nin tekrar ayni \'llti· metine müracaatta bulunarak, İspanya topraklannda hava ,.c Pli tarafından da tımip \'e karar 
Sınıdiden knbine ini hazırlam:ık- fe}e devam etme l muh· deniı üsleri tesisi hakkında iki memleket arasında bır anlaşma- altına alınmış bulun::ın Orman 
ta, tutacnğı 30ıu 1.ararla tırnıak- t idi keınunu tasarısında ornıanlarm •- .. eme r. nın son safhasının tamamlanmaH irin 3üksck bir askeri şahsı-

1 
... dır. Yeni b:ışkanın ba lıca ça- * İngiltere Bacbnkanı Chur .h j baltalık 'e ormanlık olarak ikiye 
••nıa '· d 

1 
d F' " yelın, tercı an milşterek kurmay heyetleri başkanının spanya. R'Ttlmı., oldullunu, fakat Tarım 

w ar .. a a an arasın a os- chill, milli müdafaa n 

1 

d ı · · · · · " ;1 
6 

1' ya ı:on crı mesını ıstemıstır. Br.kanının Encümende 6 Ben bal 
1 

r Dulles, Clıarll's Wilson ,.e 3enidcn silAhlanma prog-
lıırold • tassen \"ardır. ramında kf.sintilcr yapı- A)'lli kaynaktan öğrenildiğine grire, Amerikan hükümeli bu t.ılık di)e bir şey tanınuyorumP 
Att:ıntik Paktı konforan.o;ı 15 Jacagını sô)lemi!;tlr. hususta henüz kar.ıra varmamış olmakla beraber. Vaşingtonda di)erek grup kararma karşı ğcl. 

aralıkta PnristS? toplanacaktır. * İspanyada deniz \'e ha\•a dolaşan şayialara gore, m!i.tcrek kurmay heyetleri ba~kanı Ge- diğini belirtmekte \'C yeni tasa· 
l'opıantıyn Amerikanın bugünkü üslrrinin kurulması iı;in neral Omar Rradlt>y önümüzdeki aylar ve muhtemel olarak ~u- rının <'Skisindcn daha ai(ır hü-
l>ış 1 leri Rnknnının ba kanlığı müıakerelcr yapılacağı bat ayı içinde İ<panyaya gidecektir. küınlcri ihtiva rtligıne iş:ırct e· 
:.H ında bir heyet i tirak edecek- bildirilmekte<lir. dcrrk hu . suretle n. P. niıı sa-
ır. l'akat bu heyet, pek ~akında * 1'unus meselcsl Birleşmiş K 

1 
bole edilmekte (lltlu~ımıı iddia 

--~liıhiyf'tl sona crecdi için, tam 1 milletler Sbasl komlte- ı ra içe Elizabeth il T rygve Lie' nin E'tnıckledir. Jtrr parlilınin ı:nıp 
1 
ır kat'i)ctle söz ö~liyemi}ecek- ı;lnıle göriişUlmeğe b&$1a- hararlarına mııt:ırnat dmc.-.i İ· 
ır. Du sebeple )'Ukanda f nıi mı§tır. ı·ngı·ııere Vazı"fesı"nde cap cttıgini sôyliyen 1\Iocan, ö- .S ira~aı Bilgiler J·'akültesinin kurulu unun 96 ını:ı ' ük ek okul olusunun 75 inci yıldönümü ma-

ı: trn Cumhuri)etçi uç hukümet = - ııcrgesincle hart'keUcri parti a- na,cbeti)le dün Taksim Belediye gar.ino unda topİanlı tertip e.ııimts \'e ?ılülkiycliler hep bir 
ldanıının da lDM :rt'smi mÜ$ahlt s Rh r • leyhine olan Tarım nakanının arada yemek yemi terdir 
~atıyJe Parl foplantısına katı- ygman ee nm Bankasını gezdi Kalması muhtemel Haysiyet Dİ\anına verilerek par- - --------------------------- -
~rak.Jan bildirDiyor. Bu suretle tiden ihracını istcmt'ktcdir. 
Attıerikan he, etinin ''3" re mi Hasret'ı .Lmefıılt& 1'rm Amr ''il l'mı Ankara Ajansı muhabirinin Gölcük' fe bir 
~Usabitıerle temas ~d~r~k. daha Londra, 4 - Kraliçe Elizabeth Nc\'york, 4 - Birleşmiş l\JiJ., Nedim Ökmcnin p:ırtiyc kayıtlı 
.:;1~ salAhhetle söz sö)lcmc 1 ,. ,,. Hııroilu A:ıınıı bugün 1n,iltere Bar.'·a~nı zi- Jetler <it'nel Sckrtcerl Tr;~e 1 olmadıl!ı hakkındaki iddianız ta- ı D .. "'.. • d 

bıI olacaktır. Seul, 4 - Japonya ile Kore Y~=e~ e:mış ;e,kol'ası E~inbur~h LiP, Genci Kurul toplantısına hakkuk elli mi? sualine Şe\•ket ı ugun evm e 
lı l>arfstc bnşl!ca s.eçen ~ılın ça- arasındaki teşriki mesai hakkın· ~~ku ı!e bırlı~e'. İngıltere~.ın lştlrAk eden ileri geleıı delege· l\loran e:Dcn iddia edi)orum. İs· 
ıınası, asken \'Dz.ı) cttcld gells- da \aki bir suale cumJııırbas· kn metlı altın ıhtzyatlarını gor- !erden birçokları He yaptığı gö batı ona düşer• demiştir. Kavga 

11.te gözden geçirilecek ''e alın- kanı Sygman Rhee ~ ce\ abı \'er miiEtür. rüşmPlerdc, Birleşmiş :Milletle· llu konu üzerinde J.:enoisiyle 
lııası l:iıım gelen tedbirler ka- miştir: Bankanın umum miidürii C. rin kendisini'.' bir h:ılef bulm:ık görüsrn AnkRra Ajan ı nıuh:ıbl- . 
~laştınlacaktır. Konferansa bu •- Japonların bizi istila e· F. Sobbold yüksek misafirlerini Jııısıısıında müşkülatla karsılaş· rinc Tarını Hakanı Xcdim Ök- nu.u.ı Jluhııbırlmi:4ı" 
lt.ıı susta bir rapor ,·critece.ktir.,den dlışmanlarımıı. oldukları doğ ögle ycmet,inP- alıknymuştm. tığı takdirrlc, hizmet süresinin n:l"n, pariye kayıtlı olııp olmadt· ı Balıkesir, 4 _ niin s::cre Sın· 
da Porıta askerı mesr.teler, mü- rudur. Fakat, Tiirkiye ile Yuna Banlrn~on 2.'lO yıllık tıırilı~esin· sonuna kacl~r gc~el sc~retcrlık· f;ı iddiasına ce\ap vermek ıııcc· rlm::ının Giilcük hucağmda '!a· 
tktFaa ınasraflan. istihsal, umumi nistan arasında bııgiln tnhaddüs de ~j~rı·, El k~dar. i~~ defa ola· t~ ka~ın.aya ısteklı o.lcıu.gun~ı be· buriyetini hissctnıediğini ifade pılan bir düği.inde İ~maıl .Kn~ap-
lı ısadi Uli)et hakkında fasıllar eden hadise Japonya ile Kore rrr.~ hır İdr." lız hk':kumd.arl~ bu 1 1~.rtm~şt4ır. Trb Yt~·t-0_ L4 

ıednın luzmet etmiştir. il oğlu. Süleyman. Rnmazan, Tay. 
tılı.ınacaktır. arasmda neden ,·li!ti olmasın. m•ıessc.se c yeme yemıs ır. suresı şu :ı ! .:> c sona r.- var . k d t Kfı · ı ç ·d 

ııı 1\onreransın görüşeceği başlıca HcnUz uı.ak olmayan bir zaman ·so!rada 1954 yılından kalma 1 mekted.lr: •Xew York ~ım~s: Gu" Jek'ı"n petrol düğü~csahf~i ~~ustar:'~üç;~c:~: 
eseıesı 19S3 ene inde alınacak da, Türkiye ile Yunanistan can kıym"tli t""tal b•cak takımları gazetesının bu konuda \erdıgı r 1 1 k b 1 d ğ d 

hası.eri tedbirlerdir. Konferans, düşmanı idiler. Bugün ise, bu kulla;ılmıs•p·. Miiteakıbe~ mah· 1 bir habere gört', T:rygvc Lie, 10 ı tabaara arıt açkı· u u1n l~ udn 14 atn 
c~ 'k' 'll h . . . . • . k d . t' · . H kk d b f a nca a arn crm ye ı a11;1 • I ·vl'\den enet pakta dahil de\'• ı ·ı mı et dunya ürriyeti ıçııı zenlcre inilmış \'C Krali.ce ka- asım a ıs ıfanamrsını su~m~tli a ın a eyana 1 mak istemi lcrdir. Bu sırada JıA. 
~lletin askeri kudretlerinin art Korede omuz omuza harn el· calıır dolu~J aHın para ıle bc· ı olmakla beraber. bunda !kesın d' • · ş .. 
lırıı • · •· h · 5 bl • ~·: k ı· d ı bı'r tarı'h zı'kr"dılmemişlı'r Bu· 11 nııı ıVııAdtrı.,.tzdtn ıst') c Jandarmalar mudahnle ~ nıa ını heder tutmaktadır. mcktedırler.• crı n c c.ı.:ı ıyme ın c a . ~ · t ·- c ki rd T . 1 Kfı 
d 11 kudretin arttınlmastna şid- Hindistanda b ir fı rtına tın l·ülçe islifl"rini seyre+ mis· na :rağmen o zaman. makul bir Adana 4 _Dün Diı~uk .hlıllet e ~ı~. ~anı a an a)yar a • 
.. ~llc liızum hi scdili•or. Burriin . Ur mliddcl içinde kendisine bir ha· ~Jeclısı'ndc cerc~an eden petrol mılı? babası .hluh:ırrem gençforl 
~rt J ., f h b . ı r ·ı d.,,. t kd' d . ·r " " tes\'ik ederek •Fırsat bu fırsat-3dıı hakiki olmaktan zl}ade a rı at yaptı e scçı eme 1"'' a ır e uzı C· müzakereleri hakkınd:ı cehrimiz.. 
ıı~ • Kraliçe hu ziyzrct sıracında • d 1 k t d "' tır bo~a atmayın onbaşının da 
ıı hl~ tümenlcr ~·anlır. Ku\'\ et- •. M.~dra~. 4 (A: P.) - Pazar ba .. ··~nın l600 kadar memur ve sın en ayn ma • . a~a.,.·vurun a de bulunan C.H.P. genci sekrc-
lati tnudaran içın bunların. ~a- gu~u. ~uney Hındıstanın Doğu n üstahdemine ,-erdiği hitabede, olduğunu kaydclnuşllr. ı teri Kasım Gülck bir bc~·anatta silahını alını diye bağırmağa 
l'ıllJ olmaktan çıkma ı \il mıkta- sahılıru kasıp ka\-ur:ın ı.asırı;ıı.- .fngiltere Bankası kadar emin Yrni hukuk rniisniri buluıımus vo şunları söylemiş· b~slamı~tır. 
r n arttınl!"ası. ı.azımdır. 1 nın en az 50 kişinin ölümüne \E'! sağlam• sözünü hatırlatmış: ::\'e\')'ork, 4 CA.P.) - Birl~s· tir: Bu sözlerden cesarcUcnen sa-

\'e ~~at bu ış bu}uk m:ısrnflan febebi~et verdiği blldiı-.imi?~cte- .nu sözün do~rulunu, bü mües· miş '.\!illetler Genel Sekreteri •- l'c!lol memleketimizin en ıııklar tabanca atmağa devam f't
'lııekt~d~kı8m tcrtidbatı hirap ettbı:- dir. Ayrıca binlerce kisi e\·siz ceseyc hizmet ede; sizlerin sa· Tr~g\ ie Lie bir müddet evvel mlilıinı ~nılli !ktkis:ıt meselelerin· miş, halk korku \'e hcyeran için
~ara ır .. u 3uz .. en. ~m. en. ır barksız kalmıştır. l\Iadrasa bugfın dakat ,e Iiyakatına dayanmakta. intıhar etmiş olan Da,·id Fel· den lıırıdır .• •la inck~cn ziraat, 

r , ı t t d ı 1 · · '"l~t 1 k '· 1 1 ' h · de birbirine giı'l'llMir. Bu arada 't h erı me ıımı e ı nııyor. \·aran ilk haberlere göre m .. ddı dır • demiştir. crın ycrıne tesıtı d ın 111 ur. artan yol ar petro ı tıyaeımw " 
\:\'lınt~ edildi ine göre askeri hasar da tok ai;ırdır. Kasırga mü a\ ırliğlne Yunanistan il Kons her gun fazlalaştırıyor. Du mcm· jandarma karakol komutanı alı-
~ etın nrttınlmast nisan orta- bilhassa Fransızların idaresinde Amerikada yeni bir tantcn Sta\Topulo u tiiyin etmış lckctin kullandığı ııctrol bir de· lan bir taşla yaralanmıştır. Ya· 
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ALTINLAR 
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Kadar 100 Liralık Bir Hesapla 
Şansınızı deneyiniz 

AKBANK 
Her ~·erde emrinizdedir. 
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t'ü.ı:da Yapılacak toplantıda gö- bir şehir olan Kanıikalda tahri· tir. rece) e kadar o memleketin iler· kala nan sanıklar adalete 'cril-
~ektu, oat yapmıştır. Bu merkeıle dığcr tepkili av uçağı yapıldı Tunus meselesi Birle c.mi leme seviyesini gösterir. Bu ba. rnişlerdir. ~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~!!~ 

şehirler arasında üç rründür mu ., ş kımdan bu artışa memnun olu. ------------------
" d b" k. • 0 Ncvyork, 4 (A.A.) - Amerf. il J l"\eny a a 13 ın ışı halrerat kesilmiştir. Mi et er S iyasi ruz. Petrolün dün~a ckonomisin-

B 'd b · k · ı.: ... ha\·acıtı:ı dün ilk a1'hundcrs- de ve politıkasında birinci de· 
nezaret altında on n a ı r ımya treob uçağına sahip olmuştur. komitesinde recede rol oynadığı ı;özönüne 

p~toı ndra, 4 ( \nka.> - Sömür· fabrikasında i n fi lak oldu Daha ,en·cl «Thunderjet-o uçak alınırsa lıu mevzuun en mühim 
.. ~ ,._ • J • ) R bl' Nr.V)oı·k, 4 (Anka) -- Fran~ 
ı.. -.- Bakanı Sır Olncr J,ıttclton Bonn 4 (A.A) _ Donn ~ı·\·a· lı.rını ıma etmış o an " cpu ıc .1 mılli, iktisadi meselelerimizden .. ~ , · ı e Tunus arasında ı;aki olan an-
"· ı:un A\am kamarasında be:;a- rında Eitorfda bir kımya fahri· Airtiou şirketinın meydana ge- l 1 . . . biı i olduğu belırir. 

~""!la bulunarak "'''"'n av ı'rı'ndc 1 • tirdi,.i bu tepkili a\•cı u"ağı tam .aw~aı !k ı;e Tunus~n 1 l!kba~ı 1'ılrki•ede petrol vardır kana-
.,~.-" J .. kasında 'ukua ı:e en bır 1nfıl:ık f<; " ı ıl" ı m r t n I" "' ı J en brnzinle Iiiıelcr ve atonı bomba 

1
1 el "1 1• u. acaa ! 1.r "şmış .. :ı.uı alinde) iz. Dunu işletmek için 

~Yada Yuku bulan Mau l'llau neticesinde çıkan 'P. sıir:ıtlc ya· . 1 t 00 et er sıynsı koııııtcsınde muza- ııluazzam malı' k"ynaklara ,.e 

~'.Jl kışinln nezaret altına :ılındı ikisi yanarnk ölmüş, altı kişi de kilometre siiratc ula~makiaclır. Tereye ~ a.nmış ır. 'raı~~a~:n teknik bilgbc ihtiyaç vardll'. 
b ı:asatılclan e nasında on üç yılan yangında kadın işçılerdcn ]arını hamıl 0 arak saat e 11 k f 1 t F 1 u 

'Mllı \'e b ı rd be b' · · a"ır surette '.·aralanmıc:tır. llali halırda 'Ihundcr!ilreok· 
1
!.nus eyın_.e yapmış 0 116u Bu sahada yabancı sermaye He 

~~hl akem~n :dıl~~ş S old~ğ~~ı~ 0İniiliikın sebebi he;üı bilin· Jal'ın imalatı günde on adet ol· mu~·ııcaat~ ragmen Tunu.s dele- işbirliği etmek memleketin 
1 

~ e~st.ir. mcmektcdir. ınak üzere ayarlanmıştır. gesı ko!nılede bundan !uç ,;>ah- önemli meselelerindendir. Bu 
...._~ setmemış Ye Tunusun bugunkU kndar milli bir mühim mesele· 

TAR U"SlZLATI 
llaJkçı 3 aıı.) or. 

d l>olıtıkada ba ımsıılık biz. 
'tı:>.e garip bır şckıl almıştır. De. 

?hat Partı lıstcslnde scı:ıl· 
~ş «bağımsm milletvekilleri 
dar, Dcıuokıat J>arti kcndın· 
ten olmıyanı, hrle kendini 

1 cnkıd edecek olanı kendi 
,~te inde, kendi kU\"\etiylo 
,~3tlıınıyeccğinc gôrc bağım· 
~ık; Yarı Demokratlık de
k k: oluyor. Nıtckım, Basba· 
el an CV\clki gun parti grupun· 
da bır ba ımsıı milletvekılin· 
l?ıen bahsederken ollt'm De· 
ııı~krAt Paru sa~c ındc scı:il· 
k ş, hem de şimdi bize nan· 
~luk cdı)or ..... dcmıştiı'. 

h 3$bakan bu ı;oriı unde he.ın 
u a1t1ı, hem haksızdır. Bir par-
0 ııayesındll seçılmış olmak, 
b l>artı~e minnettar Ye aı çok 
l ~IDı kalmak içın bir sebep. 
l°il: F~kat bağımsız, binnaın4 
tı~ c, ıcabında Demokrat Par4 
bce de saldırabıleceğıne gi.ırc 
teç~~rat Parti bu Brutus'Jeri 
llıe "mek tubaflısına du~ 

:nllıe]i ıdi. 
aı 11 

1?de P rtılcr hakiki parti 
ıııu ne:ı taraf ızlar \o gerçek 
Cakstakıller de me~dana tıka· 
tını's falan parti lıstesinde ba· 
tı, hız ıctılmck gıbi ht'm par
~llt em bağımsızlık, hem .se· 
t-Gı anıamıııa aykırı işler sö
'tt-lllıreeektır. 
ı:NI SABAH .... _____ _ 

iKt l\IİLYAR 

ıı~~:.Sabah )eni butçe mü· 
il ıHe 3:ızıyor: 

'i'~ Ugun vaziyet tamamı~ le 
tııi~nlanmış 'e Atlantık ca· 
lııııu tna dahıl Amerıka dost· 
bııe na 'e yardımına güvenc
h~. Cck bir idare karşısında· 
lq. :alkanlarda yeni itUfak
tıl't Uruıması yolunda Bala· 
llıas~eYahau 'il Atinadaki te· 
'•cıı:'1 her halde faydasıı. ka· 
bıı tkı dcf:ıldır. Binaenalc) h 

nıılyar rakamı, eski bir 

n • n 

ŞEHIR DRAM Th•ATROSUNDA: 
SOS KOZ... .(Cumhurluetl 

buçuk milyarlara nazaran çok 
daha \·erimlidir. Kaldı ki Türk 
camiasının milli geliri de, ya. 
pılan incelemelere ~öre es· 
kisine nazaran, sek.iz, on misli 
artmıştır. Bu rakamın on mı!· 
) ar Türk lırasınıı :> ükscldi •i 
hesap olunmaktadır \'o bu he· 
sabı politika adamlara yapma· 
mı br. Bu şartlar altında iki 
milyarlık bütçc)i, goı.leri fal· 
taşı gibi açılarak seyrelmek 
ihtiyacı yoktur. On milyarlık 
gelire naı.aran iki milyar mas
raf 3üzde ~lrmi kadar bir §CY 
dır. Asıl mühım cihet rakam· 
Iıırın kabarıklıgı degil, butre 
denkliğinin sağlanmasıdır. 

Ufak bir biılçcde ııçık ol· 
ması, kabarı kbir butçede açık 
olmasınd:ın daha aı tehlikeli 
değıldir ... ıı 

YENi ISTANBUL 

TEHLiKELİ B1'~LIRTILER 
l\f. Nermi Malatya suiknsb 

miınasebeti) le di~or J.1: 

nİsUm dininin tarihi ile is. 

Hım de\•lctle.rinin tarihini bir. 
birine karı§tırmamak lb.ım
dır. Çiinkü: bunlardan biri 
itikat konulariyle, öteki ise 
do •nıdan doğruya dünya i~l P..
ri) le ilsilidir. Halbuki, her 
iki konu. ötedenberi birbirine 

· karıştırıldı#~. için, isrnm dun
yası Jialüe Omer zamanından 
başltyarak bugüne kadar, tam 
bir lıuzursuıluk içinde kal· 
mıştır. 

Dinle hiç bir işi olmadığı 
halde, din adına islenen s:ı:>ı· 
sız suçlar, zamanımızda, eski
den olduğu gibi. yine başgös
tcrnıcktedir. Halbuki: hiıtüu 
dinlerde, nd:ılct, tek insan 
adaleU dl•.ı;il, onun ü~tüıı<lc, 
Tanrı iradesine dayanan bir 
ndalcttir. Bunu kabul etme· 
mek küfür işlemekten başka 
bir şey değildir. Görülüyor 
ki, dınin temel davalarına ny
kırı olan bu suçlar politika 
suçlarıdır. Biı. de bunu artık 
bö;>le anlamak ,.e sosyal dil· 
zenimizi her şeyin üstünde 
tutmak zorundayız. Anarşi ön
lenmelidir.> 

d~ıı'Umunu~ dünra sulbünü tc.?- rlc iktidarın bir olup bitti po· 
~ıt eden bır '<aı.ıyct n.ldığını .s~y lıtik:ısı gütmeme i gerekir. Pet
lıyert'k Tunusluların lsteklermın rol me,zuunda muhalefetle isti· 
yerine ge~irılme i lüzumunda is· ı ş:ıre etmek ''e blr milli anlayış 
rar ctnııştır: . • ılc işi ele almak cn iyi şartları 

F~a!!s.a 1 u~ıı~ mrsrlr ın ın elde clnıl'k için ~ eg:ınc yoldur. 
ı:onı§lı lmes1n ı ho)koL ~uı Kana:ıtimiı.C<', Türkiyede petrol 
Ne\')'ork, 4 (A.P.) - :Fransa ıle ilı:ilcnecek cıddl yabancı .ser· 

Tunusun i tiklill talcplrnni mii- mayc ''e tcknıih de bu işin par-
zakt're içın lopl:ınan Birleşmiş tiler ü lü bır mesele olarak ele 
?ılılletlı:r siya et komitrsinin bu- nlınnıasını isli.) ccektir. Bu önem. 
günkü oturumunu boykot ctmi~ li milli meselede en geniş isti· 
t;r , ş:ıre ve nıiınaka~a inıkiınını sa~

Tokyo Elçimiz 

itin1atnamesini verdi 

'.rok)o 4 (,\ ,ı\.) - 'J'i.irkiycııin 
'l'oJcro biıylik clçısi seııer:ıl iızcl 
Aksaluı·, ılun itimatnaıııcsini im· 
para tor ltiı ohitoya sunmuştur. 

Dlliııdiği gibi lıliyiık elçi 2i 
Kasımda buraya gelmişti. 

HOŞ MEMO 
AYo.l, lrfcMO, 
8UN4t>IN Afi 
SEN/' 
ICAIUNI 

Jamak iktidarın \'azifcsidir:a 

Bir Fra.nsız aktörü öldü 

l'aris, 4 (A.A.) - Tanınmış 
aktur Aııdre I.c ı~aur dün gece 
l'aristeki ikametgahında Olmuş. 
tıır. 73 ya~ıııda olan lıuyük ak
tör jkj taraflı bır zaturrcedcn 
rnuzl:ırıp idi. 

YJ_L 1 N SON ÇEKİLİŞİ 

ERENKÖYDE 2 EV 
~yr1ca:Dolgun" Para" ik"ramiyesi 

ç_E K ı L t Ş:T ARI Hı.= 29 ARALIK 

sos:ışTlRAK.TARmı =:10 ARALIK 

T_URK TİC-ARET BAN KASI 
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• 
( SiNEMA TENKiTLERi f 

Kanun 
Namına 
Senaryo: Osman F. ~l'den 
Reji ör: I.Cılff Akad 
Operatör: Ennr Burçkin 
Ses Mühl'ndl i: Yorgo iliadls 
Prodiık iyon: Kemal Film 
O nı)anlar: A)han 1 ık, Gülis
tan Güzey, ;\1uıaffer Tema, Ta 
IU Artemel, "Xe e \'ulaç, Mu· 
anl'z: Arcay. 

5-6 sene önce Galatnda cere-

... 

yan eden bir cinayeti ele alıp . • . 
genişleh!rek çevrilen ıKanun eİntı:am Kılırıı Cılmlnde r:ıuno r Parker 'e Stewnrt Grangl'r 

Namınaıı, hareketli ve heyecan- 1 t•k K 1 
Iı ~ir maCt'ra .ri~mi meydan:ı n 1 am Jı 1e1 
getırmek gayesı ıle hatırlanmış 

tır. 
Film, prodüktörün bu gayesi 

nl tamamlyle yerine getİr'.miş; 
fakat rejisör bu kadarla yetin
rniyerek bir fılm anlayışına ma-

lık olduğunu, Kanun Namına'nın 
tefcrrüatında da bütilnünde de 
ortaya koymuş. Yapılan iş, film 
çe,irmek olduğuna göre: cFilm 
anlayışının mevcudiyetini isbat 
etmek de ne oluyormuş?11 de
memeli. Her mevsimde se)Tet
tiğimlz: filrnlerimiz:den bir ço
ğunun rejisörleri böyle bir ŞI'· 

yin farkında olmayınca, arada 
sırada rastladığımız normal bir 
neticeyi bile yadırgıyor ve ol:ı
ganüslü bir haşan diye karşılı
yoruz. 

Galatada otomobil tamircisi 
Rıza ustanın, cinayrtini ele a
lıp geriye doğru hadiseleri beş 

·Scaramourhl'• - Reji ör: 
Grorııe .'iidnl'Y. Oyna} anlar: 
Steu:ırt Granger. Ele:ınor 

Parker. Janet ı,clgh. Jel l"er 
rer. l.f'uis Stone. • llletro 
Gol\\) n • ~layer. 

s abalini, Alexandre Dumas 
tarzında tarıhl macera ro

manları yazmış bir rom:ıncıılır. 
llollywood, sık sık onun eser· 
!erini de pahalı bir takım fılm· 
!erin e a motıfi olarak kullan
nıış; bazan b:ışariylc, hazan da 
başarısızlıkla neticelenmiş a
d:ıptasyonl:ır y:ıpmıştır. • İnti
kam KılıcıD, yahut asıl adiyle 
Scaraınouche•, rejisör G. Sid
ney'in baş:ıriyie bey:ız perdeye 
naklettiği böyle bir t:ıriht ma
cera romanıdır. Vak'anın Fran
sız ihtilaline tekaddüm eden 

dakikalık bir zaman ölçüsünde -----------
hiç sezdirmeden t:ım iki s:ıat 
hikaye edebilmek \'C hcyec:ının 
temposunu derece derece yiik
seltip son hadde vardırmak, 
Reji or Li'ılfi Akad hesabına 
bir başarıdır. Operatör Enver 
Burçkin'in de Kamer:ıyı kulla
nışta rejisör ile tam bir işbirll
~i sağladı~ı. filmin hemen her 
sahnesinde kendisini hi ettiri
yor. Senaryo uafına \'e prodük 
törlcrimizin ticari anl:ıyışına 
kurban edildiğini tahmin eltıği
rniz mahdut sahneler hariç - ki 
bu gibi sahnelerin sayısı da 
diğer filmlerimizde r:ıstl:ınıl:ın
lardan azdır, • Kanun N:ımın:ı, 
fılm san'atinin reji ve kamera 
bakımlarından başanh bir 
Türk filmi örneğidir. Rejisör 
,.e operatör, ele aldıkları basit 
bir macera senaryosunu işlerler 
ken, içinde yaşadığımız büyük 
şl'hrin, ha\asını vermeğe dik· 
kat etmişler ,-e bunda da mu
vaffak olmuclardır. Artistlerin 
rollere te\7.İi ,-e tiplere intiba. 
kı da iyidir. Hele Na.,ım Ust:ı 
rolünde ve ilk (!nfa b i\'ük bir 
rolde görd'' .. .., .. ,. Ay~:ın I ·:~ı 

her türlli <·n1'il ır•en ve knt· 
ral oyna\ ıc:t'ln ı•1'.lk k"'l'nış bir 
beyaz perde ıırti~ti ol,,r:ık ka
bul mecburiye' indeyiz. 'l\ın••n 
Namına" da, Fatlhtleki <lü!tiln 

evi sahnesindeki sunilik, otomo 
bil tamircisi Hıza Ust:ının pek 
fazla mode~n hir sosyete :ıu:ımı 

haline gctlrllme~ı. son takip sah 
nesinin çok fazla uzatılarak he 
yecanın nihayet tesirini k 
betmesi gibi aks:ıklıklar ar, 
hatta belki daha daha aks:ıkhk 
Iar bulunabilir. Fakat bütün 
halinde beni mes'ut etti; filmci 
liğimizden ,.e bu işe emek ve 
heyecanlarını veren ns:ınlard:ın 
top ~ ekfın şüphe etmcğe hak· 
kımız olmadığını ortaya ko~·
du. Bu bile başlı başına bir ba
farıdır. 

1 
Ayhan 1 ık 

Yeni Türk filmleri 

Orhan Anburnu 
Yeni bir film 
Çeviriyor 

r. jisör, artist, sen:ıryö y:ız:ı
r ı ve ş:ıir Orhon Arıburnu ye
r.i bir film çe\'lrmeğe ba la· 
dı . nunı Fılm mOc• e esi he•a 
bma çe\Tilen c~erin adı •Kan
lı P:ıraD ı lır. Bir define :ıran· 
ınası mevzuunır elr al:ın Kan· 
lı Par:ının reji örl "ınQ ,.e br ş 
erkek rollerinden birini Orhon 
Arıburnu iizerin,. nlmıc, tliğll' 
rollerde de Nrdret Gi'\'<'nç, Ay
han Jsık, Tevhit Bil e, Refik 
Kemal, AliyP Hona, L!ıle Oral
oğlu, Atıf Kaptan, .Necmi Oy, 
lılücap Ofluoğlu. Kadri Ögel
rnan, Adil GiildUrilcil oynuyor. 
lar. Perde ve ~ahnemizln bu 
derece kalabalık sayıda bir ar
ti t kadrosunu bir ara)'a geti
ren ~Kanlı Paran nın Orhon 
Arıburnunun rejisörlüğU altın 
da l üzUmUz!l ağartacağını uma-

nıırh:ın ARP.\ Tl rız. 

günlerde cereyan etmesi; kah. 
rıını:ının hürriy.ct taraftarlığı; 
\'e m:ıcer:ıların heyecan dozu
nu eksıltmeden rnuh:ıfaza ede
bilecek şt>kilde tertiplcnmis ol
ması seyircinin nllik:ısını ço
ğaltıyor. Film, İyi dilzenlenmiş, 
çözmesi kolay bir bulmac:ı gl· 
bidir. llcr an yeni bir meseley
le, fakat kolayca çözebileceği
niz bir me eleyle karşılasıyor
sunuz; v:ıkalar birbirini takip 
ediyor, \'e bulm:ıra her hangi 
bir çıknı:ıza s:ıpl:ııı nıad:ın, ne· 
ticeye varıyor. 

g tcwart Gr:ınger; çevik, an-
layıslı oyunuyle filmin 

tempo unu tayin etmektedir. 
Bu aktör, •Jeune • premler• 
nin sadece yakısıklı, sadece 
b:ıygın bakıslı erkek aktör de
rnek olmadığını gö termek hu. 
susunda değerli bir misal teş
kil etler. Eleanor Parker, onun 
yanıbasınd:ı, ş:ışıl::ıc:ık bir us
talıkla rolüne intibak ederek 
oynuvor. Hele b:ızı sahnrlerde 
bu tiirlil roın:ın - fil ınlrrin at
mosferini tek b:ışına tesis ede· 
bilecek kudretle idi. Mel Fer· 
rer ve J:ınet Lcigh de rollerin. 
de başarı göstrriyorl:ır. 

BiR BABANIN 
GOZYAŞLARI 

A. f. 

ı \\'anda, ı.:ı Prrr:ıtrire• - Re
ji iir: Duillio Coletti. - Or· 
nı~ anlar: Y\'onnl' San~on; 
J'ı aıık Yill:ırd. Françoi ,. Jto. 
s:ıy. l'ııolo Stoıııı:ı - Sigm:ı. 
Yog • l'ilm. 

jşin aslını ararsanız, bu film 
de Yvonne Sanson'un bun

d::ın e\'\'elki fılmleri gibi bir 
melodram. İııUhnr eden bir 
an:ı. Q&lunu terkelmek zorun
da k:ıl:ın bir b:ıb:ı. Sef:ılet. Bu 
l ük ~ ü ekli bir fahişe. Ayrı· 
lı'·lıır. fn: i ıırlar. \'e gözy:ıŞ-
1:ırı .• u\\ anda. bize iyi İtalyan 
•"nem:ı.cılığıııd:ın bir örnek ver
miyor. Buna benzer bir rok 
Arııp filmi görıniiş linüzdiir. 

yalnız senaryonun kötil olusu 
artistlerin oyununu kötlile

yememiştir. Frank Vill:ırd ol· 
un. Y\•onne Sanson olsun, 

Françolse Ro•:ıy olsun milm· 
l.iln olan her şeyi yaptılar. · 

Attila 11,H.\N 

~OT: Programın birinci kı!
:nında bir takım Fransız şaı·kı. 
·!arının Parls Uzerlne söyle. 

dikleri tilrkillerle ilrlllmiiş kı
sa bir film güsteriliyor ki tan
ziminde her hangi bir orijinal
llk olmamasina rağmen zevkle 
dinleniyor, ve se)Tediliyor. 

lnglltt.renin Krallık Akılt.niz: filo una mt.n~up •Orun•, •Thesıı s• \'e ·Kenya. <soldan ~ağa) 
(emilcri l\laUada \'alella limanında iken giirii lmektedlr. Amiral gemi l ·Glııscow• arkadadır. 

Amerlkln uçak gemi~i ı;agle'in hava mürettebatınılan bir grup Groenland rh·arında soğuğa ta 
hammül edecek şekilde hazırlanan )eni elbiseleri tccriihe etmişlerıtlr. Re imde bir er bu kı)a 
fetlc denize atlarken, diğerleri tek 'c beş kişilik dingilerde görülmektedir. 
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f MERAKLI BAHiSLER J 
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Uçan daireler nedir? 
I Bunların tehlikeli bir silah mı, yoksa bir hayal mah

sulü mü olduğu henüz anlaşılamadı 

1 Yazan : FiKRi ÇIÇEKOCLU 

ı Orkl'stra: Sehir Orkestrası 
Orkestra Şrfi: Cemal Reşill 

Rey 

zel bir sonorite ile qjkkatl çekti. 
Orkestra ile piyanisT tam bir an 
laşma halindeydi. Orkestra se

Solist: Piyanist 
Yaltk:ıya 

Ömt.r Refik fiyle piyanistin el ele vererek 

(30 kasım 1952 giinü Takı.im 
Brlrdiye Ga7ino~unda). 

PROGRAM: 
E. I.alo: J,e Roi d'Ys (Uvrrliir 
R. Srhumann: Piyano konçer

to~u. op. 54 I.a min. 
P. Tschaikowsky: Be inci Sen 

Coni, op. G4, )li min. 

mu\•affakıyete ulaştırdıklan bu 
eserle konsel'in en güzel daki· 
kıılarını yaşadık. 

Tschaikonvky'nin beşinci l\fi 
minör senfonisi en çok çalınan 
eserlerden birisidir. Bilgili el
lerle orkestrayı hamur gibi yu
ğuran besteci, yer yer (kolay) a 
iltifat rttiği ve kolay tesir yarat 
ııı:ık endişesiyle fımiyaneliğe düş 

-o-- tiiğü zamanlar bile seslerin ~i-

Şehlr Orkestrası ikinci senCo· hiriyle vaziyeti kurtarmasını bl-
nik konserini onbeş tiin ara ile liyor. Bu g!iç esrr orkestra i· 

1 venli. Lalo'nun • Le Roi d'Ys• çin bir ba~:ın vesilesi oldu. Yal-ı 
uvertilrü güzel ve başarılı bir nız, •Le Roi ıl'Ys • ııvcrtOrün· 

ı b:ışlangıç oldu. Baştaki Andan- de şiyolonsel solonun muvaffakı 
te'de ünison hnlindeki y;ıylı saz- yetini nasıl lıclirtmişsek, bu e· 

l ları dinledikten sonr:ı obua ve serde dr <Andante cantabile'de) 
klftrinetin ve gitgide k:ıbaran, korno solonun aksaklığına işa-

1 h:ıcimlenen ses kitlesine kııv- re~ etmeyi öylece vazife biliriz. 1 
vet ve kııdret k:ıtan trombon ve Istanbul Konscn·:ıtuarının ni 
trompetin katıldığını gördiik. hayet giizel~ bir konser piyanosu I 
Uvertiirün Allegro'su ciddi bir na kavuştugunu bu konser mll-

1 
:em:ı ile b.:ışl:ıdı. Bu senfonik nasebctiyle öğrenmiş bulunuyo. 
~:ıyf:ının k:ır:ıkterini tayin ve ruz .. Yıll.a~ yıl_ı, ~onsen·atuar öğ 

1 tesbit eden bir tem:ı ... Bunun :ır rencılerının iızcnnde tıkır tıkır: 
dınd:ın zıt kar:ıkterde h:ıfif, naz çalıştığı miy~dını çoktan doldur I 
lı ikinci bir trm:ı ... Yaylı saz- muş olan pıy:ıno artık kl)nser 
l:ır bu melodiyi çal:ırken bun- salonl:ırın<la hlr cl:ıha gcirünmi- ' 
lann ar:ısınd:ın çüziilen viyolon- h·erek ... il emen her konser mii
sel o pek t::ınınıııı5 solosunu ça-1 na~ebeti?·Je isaret cltiğım '!ibi 
l::ır. (Orkestranın baş viyolon. ~olıstlerın ç:ılısını değerlendire. 
.;;elisti Hadiye Ötiigen bu solo- ek olan böyle bir piynno hu mu 
yu emin bir teknik, güzel bir siki mlies~escmiz için eh:rmdi. 1 
:ınl:ıyış ve inre bir duyuşla çal- Bu yazının sonunda İstanbul 
dıl Bu iki ba$ motif etrafında Kon•en·:ıtııarı idaresinden bazı 
ikint'i derecede ehrınmiyctli baş lricalarda bulunmaktan kcndimi
ka motifler de esrri dokur. U - "i alanııyonız: 

Gök}iiziinde bii}ük bir siiratle llerleıllğl görülrn aUran diska ll'ya ııl:'~an daire. nin, ge~eıı 
)'ıl Anıeıiko.'da, Kentucky'de zaptrdilen resmi 

vertiirün sonl:ırıııd:ı d:ılgal:ırın j 1 - Relrdiye Taksim G:ızino
kükreme.sini, deni7.in çıl0 ınlılh· s11nda verilrn sabah konserle· ı 
nı dinleriz. Modern orkestranın riniıı. gördiiğü rağbet sıı götiır
bu nefis s:ıyf:ısını hund:ın ön- mrz bir durıımd:ı ... Bundan bö) I 
ceki kon~erlercle ve r:-ıh"o l:on- le, konserlerin devamlı ol:ırak 
serlerinue <lr. dinlemiştik: bıı y:ılnıı bu snlonda verilmesinirı 
;;onuncusu konsere "Üwl bir b:ış temini ..• 
l:ın ıç oldu. ı 2 - Yerler num:ırasız oldu· I 

Selıı!.m:ınn'ın piyano kon~erto ğun:ı giire her dinleyicinin bir 
sıın:ı Omer Refik Y:ıltkaya so- yrre ı.:ıhlp cılmasının çaresine 
list olar:ık 1 tlrfik etti. Rom:ın- b:ıkılm:ısı .•• 
tik besteci bu e erden bask:ı; ı Çünkü b:ışkal:ırının garsonlar 
piyano konçertosu y:ızmamıştır. v:ı~ıt:ısiyle ve licrrtlc sandalya 
Fakat denilebilir ki, bütlin s:ımi ve koltuk temin l''t i ı,ı,.rı böyle 
miliğiyle ve büliin heyee:ıniyle k:ıl:ıb:ılıl: bir korc;erde p:ılto~ıı
ruhunu bu eserde terenniim et- nu, p:ırclıis,i slinlı ve çant:ısını ya ~ 

ılm1islird. P
1 
i~1·:ınist ve besteci Fer- nf ıh~ cınd:ıki koltult:ı yerleştirin ~ 

nan Iı ler'e ithaf ettiği hu tızuli ver ic l erl<'nler "Ü 
konçertoda nıığmeler bolluk ve diik .. P.u J(<l'clc k('ln er s:ılon · 
bereket içinde akıp gider. S:ın- yaz gun'erirdeki Ada v:ıpu:-1 ~ 

ki ıızun unın diistiniilmiiş ve kı rın:ı t>enzi;re<'e \ •. Koncerin hi· 
1ı kırk y:ır:ır:ık işlenmiş bir eser r in<'i · ı c nıı ':ı A' U'1r:ı palto ile iş
değil de, gllr bir ilhamla bir çır lg:ıl edilmıc; bö~lr b" rk:ıç koltuk 
pıda yazılıvermi, bir bestedir. gör<liik. ıt:ıl' 1 i :ırk:ılarda ayaic
Piyanonun orkestr:ı ile !idet:ı y:ı ta dinleyen birçok dinleyici var 
rışa girdiği bu e•erde ilk Al- ılı. 1 
legro'nun, Sclıum:ınn'ıı h:ıs o ıı- 3 - Bu son konserde b:ızı 1 
2un ve nefis riimleslni önce gecikrnler oldul!u gibi, konccr 
orkestra çal:ır. Piyano hliztinlü bitmeden c:ılond:ın :ıyrıl:ınlar ela 
bir ifade He bu motiCi tekrar· bulundu. Calınıın e•,.r sona er
l:ır. Bu mlizik cümle ine ·Schu medcn önce girip çıkmaya mil- 1 
ın:ınn meloılisinin tipidir• dense s:ıade etmemek, musikinin \'C 

h!itA olın:ız. l\onçerıosunu bu dinleyicilerin selftmeti için e!· 
kısmında hareketlerin sık sık zemdlr sanırız. 
değiştiği dikkati çeker. lkinci 

kısım o13n İn!t.rmezzo'da orkesl ı SANAT HABERLER/. 
ra ile piyano t:ıtlı bir konuşma 
h:ılindedir. Bu kısıml:ı Fin:ıl'i 
b:ı~lıyan, konçertonun ilk mo. 
lifini hatırlatan bir gl'çiştir. F.
serln üçünell kısmı Allegro vl
v:ıre'dir. Bunu kuran 1kl tema
dan birisi lğilip bliklill'n ritmik 
edauır, öblirll kesik ktsik, Adeta 
Ol'fe neftse bir temadır. 

Piyanist Ömer ReCik" Yaltk:ı
ya, meslek mesg:ılelerl ve g:ıl
lelerl ar:ısında musikiye b:ış 
kösede yer veren bir s:ınatkfir
dır. Kendisini t:ımamiyle musi
kiye vnkfet ınenı iş olması, diğer 
ııahalıırdaki has:ırısı ne olursa 
olsun, meııılekl't musikisi için 
bir kayıptır. Piyanisti ilk dinle
diğim yıll:ırd:ı, • Chopin'in mu· 
slkislne f:ı11a dU~kündür•, diye 
t:ınıtmı~l:ırdı. Fakat yıll:ır bo
)ıınc:ı Ömer Refik'in piyanosun
da başka rom:ıııtiklerin de -Liszt 
ve Schumann'ın- yer aldığını gör 
dllm. Kanaatime göre piyanistin 
bu konserdeki muvafC:ıkıyeti l'n 
kımırsuzu ve en mUkemıneliy
dl. Ömer Refik, geçmiş bazı kon 
serlerinde sertçe bir tuşe ile çal 
ılığı e~eri örseler gibi olurdu. 
Bu defa Schum:ınn'ın konçerto
sunu yer yer en yumuş:ık ve 
çekici renklerle sUsledl. Piya
nistin tekniği J1iiril1.süzdü. GU-

r 

Konservatuar Koro 
konseri 

Kıymetli piyanist Ferdi Ştat 
zerin de iştirak ettiği Sehir Ko 
rosu, mevsiminin ilk büytik kon 
serini, önümllzdeki 7 aralık pa· 
zar gllnU saat 11 de Taksim Be
lecliye Gazinosunda verecektir. 

~fuhiddin Sadak'ın idare ede· 
eeği bu konsere ait dfivetlyeler 
Konservııtuanlan temin edilebl 
lir. 

ltalyan Piyanisti Orizio 
Bu hafta içinde bir ltalyan u

ç:ığı ile şehrimize gelecek olan 
tanınmış s:ınatkar konserini 8 
aralık pazartesi akşamı Dram 
Tiyatrosunda verecektir. 

Safiye Ayla'nın 
hazırladığı konser 

Safiye Aylfi'nın 9 aralık akşa
mı Saray Sinemasında verece
ği konserde bir takım hususiyet 
lerin bulunacağı, bu meyanda 
san:ıtkflrın şehrimizin tanınmış 
terzilerinin yeni yarattıkları mo 
delleri ilk defa olarak sahnede 
giyeceği bildirilmektedir. 

1 

Okuyucu Fikir 
Ve ŞikAyetleri 

Y eti111 ıııftaslııı·ı lıakkıııda 
-> 

u çan dairelerin dedikod 
1947 de başladı. Şahsi uça

ğıyle seyahat etmekte olan bir 
Amerikalı is ııdamı gökte son 
Ur'ııtle uçan dalremsi bir şeye 

rastladığını bildirmişti. Az son
ra Jıa,·nda uçan acaip clsiml"r 
,gördlıklerini bildirenler sür
atle :ırtmağa başladı. Bazı ı, bu 
ııçan d:ıirrlerın rliğer bir yılctız
rlan grlcliğine inanıyor, diğcr
kri hunların hııyal m:ıh ulün-
rlen ib:ıret olcluğunu sbylü~or
dıı. Arad:ın hcş sene seçtiği 
halde uçan dairrlerin ne olrlu
ğu henüz kesin olarak açıkla· 
namamıştı 

itk 
tetkikler 

1948 srncsinde Amerikanın 
Krnhcky eyalctinrle uçan 

bir daire görülmUş \C hemen 
1 ırn l unetlerine haber \"eril
mi li. llirkaç dakika onra ya-
1.ındaki Godman hava mryılıı
ıı ' 'laıı da kırmızı bir ı~ık hliz
mesi te bit ccllldl. Bunun ne 
olduğunu hemen :ırast•rmal: 
rmriııi :ılan yüzbaşı Mantcl son 
hızla 6000 metrl' kadar ~·UI,:;"1-
di. Vcrd!ği mecal şu idi: .a~. 

yet kocaman mıırlcni hir şeye 
lıenziyor; bin metre daha yük
seleceğim. • Bu kelimeler yilz
b::şının son sözleri oldu. Bir 
müddet sonra tayyare yere dü
ştip parçalandı. 

Bunun iistüne lı:w:ı kuwet
lcri, en iyi teknlsycııl,.rinl hu 
uçan dairelrrin e~rarını çözme-

~c memıır etti. Binb:ı"t Gorman 
gökte bir mUddet hı7.la ilerle
mekte olan bir ışık hiiımesini 
takip ettiğini, fakat !1000 met
reye k:ıdar yük elince artık 
onu göremedil!inl söyledi. 1949 
senesinde bir bnlon mütehas~ı
sı uçan dairelerin Venils yıldı
:ıından yollandı~ını iddia etti. 
Araştırmayı bitirmek istiycn 
hava kııwetkrl komutanlıJıı ise 
bunların aslında mc,·rut olma
dıklannı, klltlclerln hav:ılinden 
ib:ırrt olduklannı bildirrli. Fa
kat bu demecin hemen ertesi 
giinii gcikte acaip bir şekil tes-
hil edildi. 1 

Uçan daireleri 
nhıl izah ettiler 

Artık bülün dünyadan hu hu-
~usta sualler yağıyordu. 

Uçan dairelrr mevcut muydu? 
Nereden geliyorlardı? Başka 
bir yılclızd:ın mı yolluyorlardı:' 
Bu mevzuda akla hayale sığ
mıl acak nazariyeler birbirini 
takip etmeğe başladı. Mesela 

bir nazıırlyrye söre atom infi
Jllkleri Kutuplarda, )'eraltı ma
{!aralarında ya::ı~·nn eski bir 
ır'n rahatsı~ etmicı, bu adamca
ğızlar da m:ıgnetilt olarak kon
trol edilen acaip teltnelcre bi
ner,.k dilnv:ı,-ı h•ı kadar sıırsan 
" yin ne olduğunu araştırmak 
mak~adıylr yola çıkmışları 

t•çan ı'lafrclrr 
füısyarlan mı ~·ollonı) or? 

Az sonra ortalığı baı;ka bir 
şUphr kapladı. Acaba uçan 

daireler Rusyarlan nıı geliyor
du? I.co Bcntz adındaki bir 
otomobilci bu suali ce\•aplan
d ırabileceıtini iddia ediyordu. 
Yirmi sene hdar cvvrl arka
daşı George de Bay gökte Ade
ta basık bir taş gibi kavablle
cek ym·arlak hır tekne inşa d
mis ve gızli olarak birkaç ar
kadasına göstermişti. De Bay'in 
nerede buhındul!unu kimse bıl 
ıniyorcl u, fakat Bcntz onun 
h rpten en el nu ~ ıı\ a gitmiş 
oldu~ı·nu tahmin e mn t dl . 

B:ı haber ımlthi hir ıniınıı
• n "~·ı mucip o'~ ·ı. Hazıbrına 
"Ör" n : l " l" • ı o· 0 '"c'r"i Am<>
ı .' " ''"len m"'" r"!l 'rri c;n·ta
rını ele gertn:ı,.': h;in k"'lıını
rc lı.rdı. Bu fllr,.i l:ıılııı! ptmp
ycnlerin kan"atiıı,. rfi .. 0 • So\'
yrllrr hrnüz h~\'3rılı1{ta bu ka
rlır inld~ıır rfml'ml•lrrdl Bo\ le 
hlr 1;""' İ""•oı rt,...ic: olMlnr bile 
hıı'11"rı .ı mrı ika~·a ııçı racak 
kıı.dar :mt 11•1< edemezlerdi, zi
ra bir t"nr~i J·a1.:ırn parcalnnıı
C"k ols:ı hrmen Amerikalıların 
eline dtİ"eeek ,.e bunlar sır ol
makt2n çıkacaktı. nu iddlnva 
itiraz edcmiyrn ilim adamları 
hemen başka nazariyelere bas
vurdular. 

t'çan daireler hakkınclakl 
ilmi hikAyeler 

B orderland İlmt Araştırmı 
EnstltlislinP göre Dilnya ile 

VenUs'iln arasında Etheria l•ml 
\'erilen bir yıldız me\cuthır. 
Atom infiliıklcri onların altlka
sını üzerimize çl'kmiş bulunıı
~·or. Böylece Etherla'nın sakin
leri çelikten daha sağlam bir 
madenden yapılmış olan uça
ğım~ı trknelerle dUnvayıı doğru 
uçtuklarında blı bunları gece 
'kırmızı ve yeşil ışıklar. gundllz 
de uçan daireler şeklinde gciı·
mckte 'r. hakikati bilmediğimiz 
den bunlara •Uçan daire• de
nıektryiz. 

•Uçan Daiı clcl'in Esrarh di
ye bir kitap neşretmiş olan 
Frank Scully, Yeni Meksikada 

AMERiKAN EŞYA MÜZA YEDESI 
7 ARALIK 1952 PAZAJ\ günll saat 10 da 

Lt. Comdr. J. Q. EDWARDS 
-

AMERİKAN DENiZ ATAŞESİ MUAVİNİ 
AY ı\ZP.\ŞA - Gt';UÜŞSU\'U 

TEKNiK ÜNiVERSİTESiNDEN DOLl\IABAHÇEYE İXEN 
~1ERDIVENLf PAHK İÇERiSİNDE BULUNAN 

S E Y R A 1'0 Ap. 
(Gümtişsuyu Cerrahi Kliniği arkasında) 

.. ._._.. PORTAKAL 

Tophane Erkek Sanat Enstitüsü 
Müdürlüğünden 

Pangaltıda Bilezikçi sokağın· 
da oturan Bayan Emine Soylu
dıın aldığımız bir mektupta şöyle 
denilmektedir: 

Emeklilik kanununun son şek. 
llne iörr, emrklıye ayrılanların 
yetimlerine her hal ve ffrt al· 
tında muayyen bir aylık tahsis 
edilmekte ve böylelikle uzun yıl· 
J:ırını memleket hizmetine vak
fetmiş kimselerin evlatları da, 
de,•let tarafından korunmakta
dır. Ancak eski emrklillk kanu
nuna göre devlrt hizmetinden 
n~Tılmış olanların ) elimi eri bu 
haktan 25 yaşına kadar fayda· 

dır. Sayısı zaten çok mahdut 
olan eski emekli yetimlerinin bu 
şekilde bir gadre uğramalatı, 
hakkaniyet esaslarına da aykırı 
düşmektedir. Eşitlik esasına da 
yanan bir demokrasi nizamı için
de, eski emeklilerle yeni emek· 
lllerin yetimleri arasında yaş 
esasına dayanan bir fark yarat
mak, biiyük haksızlıktır. 

Enstltümlizde 15 Aralık/1952 gününde açılacak kısa süreli 
Radyo, bobinaj ve Galvano kursları için öğrenci kaydına baş
lanacaktır. 

1 
ıaıımakta ve ondan sonra kl'nrli 
kaderiyle başbaşa bırakılmakta-

HükOmctin, Büyük Meclise 
sunduğu yeni blitçenin müzake
resi sırasında, çok küçiik bir 
tahsisata bağlı bulunan bu mü
sa,·atsızlığın giderilmesi husu
sunda sayın milletvekillcrlmizln 
:ıJaka ve şefkatlerini, bütiln ümi
dimizle bekliyoruz. 

İsteklilerin sabah saat 9 • 12 arasında müdilrlüğUmllze mU
racaatlıırı 11An olunur. C18!l95) .......................... 

TOKAT ÇOBAN SUCUGU 
geldi. 

Toptan Satıs Yeri: 

İstanbul Balıkpazarı Taşçılar 10 

Telefon: 27862. 

gayet yakından bir uçan daire 
gormtiş olan bir alime istina· 
den hunların tarifini yapıyor: 
Teknenin çapı 2.5 metre kadar· 
mış, içinde sigara paketi bo· 
yıında radyolar \'armıs fakat 
~ilah mc-'"cut dc~ilmiş. İçinde 
gördllğti 16 kişilik mlıretteb:ı
tın hep..,i gayet kısa bo~ lu. ına· 
vi iiniformalı imişler fakat olll 
bulunu) orlarmış. İsmi bildiril
ml~ en hu alim sonradan bil 
tiptr. Uç tekne daha gorıntiş 
Ye bunların Venus yıldızından 
ı::eldiğınc inanmış. Muharririn 
muhayyılesi epeyce zengin ol· 
sa gerek, fakat henUz bu sör· 
IPdiklerini yalanlıyan da çık· 
mamıştır. 

l!çan daireler 
me' eut mıı, df>ğll mi? 

Artık dünyanın dört bir tara· 
fından uçan daire gorUidil· 

ğilne dair haberler gelmekte· 
dir. Hatta hazı meraklılar .gor· 
me illuzyomı• ~<'Ya ·klitle his· 
teri l • di e \•asıflandırılını~ 
olart bu g(ıya hayal mahsulle· 
rlnln resmini bile çekmeb."tedir· 
ler!. 

Geçenlerde bir Amerik•11 

mecmuası uçan dairelerin yeni 
bir Amerikan sllahı olduğuıt11 

\e Başkan Trumanın bu husus· 
ta bir demeçte bulunacıı!!t111 

söylemişti. Acahıı hu sır nih~· 
~et çôzlllecek miydi? Gazetecı· 
ler Beyaz Saraya akın etıne!\C 
ba~ladılar. Fakat Trumanııı b,. 
~ın sözctisu hu husustaki biltil? 
llmitleri gene sıfıra indird1

• 

Başkap Birleşik Amerikada ,e· 
~·a diğer bir devlette uçan da· 

ha· irrlcrin imal edıldiğinden dll 
berdar değildi, ve elde, orta 
dola an şa) laları isbat edebile• 
cck clclil de yoktu. 

Tiıbiidir ki bu demecin he· 
men arkasından yeni nazariye· 
ler ortaya atıldı: Bu daireler 
dilnya üzerinde imal edilmedi· 
ğine söre herhalde başka blt 
yıldızdan geliyordu. Belki ha'" 
balonları, veya ılık havanın yer 
değiştirmesinden hasıl olan oP· 
tik hayallrrdl. 

Fakat ister hayal, ister h•· 
kikat olsun, ikide bir uçan da· 
!relerin görıilduğii resmen b;:; 
dirilmekte, radar Al!'tleri b 
hazan bunların uçuştuklartııı 
tesblt etmektedir. 

Uçan dairelerin esrarı benilt 
goklerde gizlidir, fakat bunuıı 
açıklanacağı gün. zaınanı~ıı.111 

en enteresan JıikayPsinl dıııli· 
)'ecrğlmiz de muhakkaktır. • . 

Cronet'den nakleden lif~ 

KOl'\IEDİ KISMI 
A H U D U D tJ 

Yazan: Joseph Kesselrlııg 
Türkçesi: bıl 

Reşiha C. Vafi- Vasfi R. '/,O 
t1ıı" Pazar günleri 15.30 da MP t..1 

" nl r> 
Cumartc 1 \'e Çar5amba gıı 

H.30 da Çocuk Tlyatrostl 
Gişeler saat 13 de açılır· 4., 

Paıarteal alrıamları Dram tıı:ıııll 
Salı akcamıan Komedi tıs:ıuııa• 

temıll yolı:tıır 

E ~1 t N Ö S 0 B Ö L 1} ~ t1 
(Eski Halkevl binasında) 
TEHLİKELİ llÖSEl\ffÇ 

Yazan: PriesUey 
Türkçesi: Tunc Yefınan t 

Per~embe, Cumartesi, pıtı 
gündüz: 'e Pazar akiaıııı· 



Y A T A N 

TELGR1lFLrlRIN NEŞRİNE 

DEV1lıll EDIYORVZ 
Ahmet E min Yalman n ga- .,.. ____________ .,., 

ıet!.'m ize, J\l a lat) a 5u1kasti doJa.1 
yısiyle ~ u rdun ve dün) anın her 
kö~esindrn gön de r ilen lel ı;raCla· 
rı, irtieaa kar61 duy u lan umumi 
nefreli belirtmek maksadiyle, 
ne~re dcw m tdiyoruz. 

Eski l\I illi Eğitim 
Bakanının telgrafı 

Şifa dılcr, saygı ve se\•giler 
sunarım. 

Başman 

İstanbul mllleh eJdli J\lithat 
Btnkcrin telgrafı 

Menfur hadise dolayısiyle de. 

Amerikan yard ım h P.yr tlnin 
Tiı rkiJtdeki sabık haıkanı 
Gr.nrral :n e Rride'in mesajı 

Sayın Bay Yalman, 

Şahsınıza karşı yapılan te
ra\ Uzu yl'ni ıiuydum. Sıhha· 
tinizin salAha doğru gittiğini 
öğrı-nmckle müsterih oldum. 

Tam \"e Acil slfaya ka\'US· 
manız temrnnislyle en sami
mi dileklıerimi takdim ede
rim. 

Kanal Bölgesi hafkO· 
mutanı general 

Mc Rrlde 
rin teessUrlerimi arzedcr, acı!, ----------··--• 
fi!alar dilerim. 1'-

istanbul millr h ekili Tüccar DemPği ba~kanının 

Malatya h.3disesi memleketteki hukuki ve ictimai . ' 

nizamı bozma a m t f terörist bir harekettir 
• (Ba~ı 1 incide) 

den 15 kişi elde etiilmiş ve adalet öniine geti
rilmiştir. Mefsuh fslAm Demokrat parliıii ile ve 
Büyük Doğu cemiyeti ile de ilgili oldukları an
la~ılan 15 ki~i mahkeme karanylc halen tev
kif edilmislerdir ki bunlnr da Fevzi Özel. Hü
SP)in Ü7.mez:. İlhan Civelek. Avni Mansur. Mus
tafa Özrnansur, Hüscıyin Yabııcı, l\lusa Çağıl, 
1brahim Kanı, Fethi Albayrak, Hafız: Abdül
kadir Akçiçek, Abdülvehap An, Şerif Dursun, 
Mahmut Şenttirk, l\Iuhlttin Şamlıoğlu ve Osman 
Dursundur. 

ve vicdan hürriyetine matuf addetmek ve neti
ce itibariyle memleketteki hukukt ve içtimai 
nizam ve ahengi bozmıığı ve ayni zamanda yaru 
ağyar nazarında memlekette asayiş mevcut ol
madığı hissini uyandırmağı istihdaf eden bir 
teröri<ıt hareket addeylemek yerinde olur. Ay
nca, bu hftdisenln bir takım ncsriyat ve bazı 
cemiyet ve teşekküllerle irtibatı olduğunu dil· 
sünmek de hic bir vakit hatalı sayılamaz. 

Milrtecllerln haıırlıklanndan: 1'I alatyada ıanıklann evinde ele gr çirilen s ilahlar l\lithat n cnker telgrafı 

Sanıklar bu i~i birkaç gün evvel Bay Ah
met Emin Yıılman'ın EICızığda bulunduğu s.ıra
da yapmağa karar verdlklcrini ve fakat orada 
yapmıyarak bu kararı Malalyada tatbike gcç
tıklerini anl31mışlardır. Bay Yalman'ın bazı 

yazıları vesile ittihaz edilerek ı:ıuya din gayre
tiyle tertip edildiği ikrar Ye itiraf edilen bu 
~uçun, daha evvel veya Bay Ahmet Emin YaI
man'ın dolaştı!tl diğer hlicra yerlerde ve Elfı7.ığ
da ve hele l\lalatyaya geldiği ilk gtinlerde ya. 
pılmayıp da bilhassa Başbakanın Malatyada 
bulundul!u ve hakkında hUyUk tezahürat yapıl
dığı bir giinde işlenmesini tok mAnah saymak 
,.e bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmak JA. 
zımdır. Dinimizin ulviyet, necabet ve asaleti ile 
asla bağdasamıyacak olan bu menfur ve mcs
um tecavüzü Bay Ahmet Emin Yalman'a müte
veccih olmaktan z:iyade memleketteki fikir, din 

İşi bu zaviye \'e ölçülerden de ele alarak 
dikkat ve hassasiyetle tetkik ve takip etmekte
yiz Nitekim, hftdlse ile ilgili olduklan sanılan 
50 ye yakın kimsenin evlerinde arama yapılmış 
ve elde edilen mektup, kitap ve eşyanın ince
lenmesine başlanmıştır. Pek kısa bir uımanda 
bitecek olan bu inccılemcdcn sonra gene icap 
ettiği takdirde gerekli kanuni tedbirleri almak
ta asla geeikmiycccğiz. [iRTiCA 1 LE 

* Uğradığınız m"nfur taarruzdan 
\ İstanbul millehekilinin teJ gr,afı derin teessür içi.ıtdeyim, Çabuk 

Slıe \'e hepimize bü) tik geç. iyileşmenizi diler, sP.\"giler arı.e· 
miş olsun der. re Acil şifalar derim. 
trmenni ederim. İut>t Akosman 1ı\rtık 

.. tarak 
devlet ve millet llıımdi Ra5ar * 

1'- ı Şl'ref Balkanlının telgrafı 
İzmir mlllrh f'kllinln i!.'lgrafı Rir alçağın siz:e çektiği kur • 

Netice olarak, umumi eCkfir önünde su ci
heti tebarüz ettirmek isterim ki, llzerlnde has
sasiyetle durduğumuz ve değil bu sckilde en 
küçük çapta dahi olsa ihlAline asla mtisamaha 
cdcmiycceğimlz memleket hukuki \"e içtimai 
nizamına tevcih edilecek bu kabil hareketleri 
hangi nam ve nikap altında olursa olsun ve 
hangi istiknmetten gelirse gelsin şiddetle takip 
etmek ve bu husustaki kanun hükümlerini der
hal \"e tereddütsüz yerine getirmek az:lm ve 
kararındayız.• 

irtica n 
dikilmis bul 

J 

t.yeınıekette kurulmu$ Cumhu-ı Birbirinin tamamen benzeridir. 
hk tiyet ve lnkılAp nizamını Hep;inde terane klişeleşmiş bir 
htı ~tak, Ortaçağın kara taas~u-ı hal alan kAfirlik, Allahsızlık id· 
kıı tlndl', bir vŞerlat devlefü diasıdır. Çünkil bu iddianın, 
hlrına hıızırlığına giri$en irtica cahil YP. mUteaı:sıp kiltlP arasın· 
İt~~ı, Malatya suikasdile, artı'k c!a )'anlma kudreti vardır. 
de.; ını glzfo·emeı hale girince, Biz de bu SPbPJllP.rden, halk 
~~ ~et \'e millet olarak bu tehll- Jı:iltleleri arasına zehirinl saçmak 
>o llın karfısına dikilmlfi bulunu- için açtığı hi) anet kampanyasın 
~ı. da, onun tekmil gizli niyetlerini, 

ı. tr takım sahte mehdilerin, entrikalarını Tilrk milletine ftış 
~Patların, marazi lnsanları!l etmeği en büyük milll valife .51. 

lttı kledi~ı ve istikamet ,-erdi~i van yurtsever bir gazete sıfatile, 
tek~a hareketi ı:af ''e pak yli· irtica yılanını devlet ve millet 
>ı:ıı Anadolu halkının islAmiyet ~uunınun silindirleri arası nda 
ııı.~ndaki tttmiı imanını ömür- pestil edinceye kadar mticadeleye 
il t Stıretlle, Moskof emelleriy karar vermiş bulunuyoruz:. 
ti?. aın hblrlfği haline gelmlş-

~ ~tı ınemlekelte, devlet şeklini 
lıq n eden bir Anayasa mevcut
ıurıu'3u. anayasa. asırlar boyunca 
'U2ı tılelrr çrkmiş, tlirlii teca
ııı~11 ~e u~ramış, nihayet dllş· 
~er 11~galine dOı:müş bir yurtta, 
b,h' er gibı akıtılan millPt kanı 
'"t ~sına kazanılmış bir ı~tıkllıl 
d r uınhurh et rl.'jiminin ffade

lır111· Ana asa bu rPjimln sınır
~~1 çiz:d j!i ve dın ıll.' dünya 
t bni birbirinden ayırdığı için, 

ır \•akit irtıca tarafından 
t llk~a~ştlanmamıştır. Eğer bu· 
~ . ırtıca sırl İslAmlyrt çer
~ ;t'1• iı:inde kalabilse. Cumhu· 
~hl •tın en kticilk bir tehlike 
~lt llıaz:dı Ama bugün tamamen 
~11 bir hlhiyet iktisap ederek 

et · ı't~ nızamına kar~ı kt~am:ı 
~l " hu kara yılan, dinin kut
~ 'k lltlııtı ardına saklanarak 
t.,.ı~ ntllletlnl arkasından han
ı,llı! llıe ve tam tökUntu~e siırılk 
~ hevesindedir. 

~ r•ırı 
~lldı 

lrı~a· d ın bu memleket•e kovala. 
l' b ~1 ıtıakcatıar tamamen ~ıva
lt. 'e~ ınAna kazanmış•ır. Tilrk 
l ,, lntn \•e Atatürktın yara•tı. 
~dere karşı gizlidrn gizliye 
~~ı 3

: hazırl:ı,"lln Moskof dlln· 
llıa11' UJiünkil kadar hlc bir za· 
Cıııa; Yeşıl hırkalılarla sarmaş 
tl't. 01ınamıştır. 

~14ııııca, dalma Türk basınının 
l!'Jo~,~~ı olmuştur elemiştik. Bıı 
l1e11 

1 hPr \'esile ile de lsbııt 
lıırk ~ebep, lrticaın durmadan 
~~ıı asınına saldırmasıdır. o. 
~ "e8~li mak~atlarını, tUrlU hl· 
~k lyanetlerini meydana koy 

lkUrPtiJe Tilrk milletini da· 
~~ baz edrn. kara yılanın pu· 

~aıı ~kledığinl memlekete du
lllı.l asının irtica Uırafından 

~ıııı11 ~ ~a~ ılması tabiidir. Zaten 

1 
b~d Cindir ki irtica, tasarladı-

"fe ulaşmak. için ilkin ha· 
'4;; b~af harici kılmak ister. BU· 
t ır ~ınlarını onun ıı~tline çe
~ ıı'in}.f Utjlımanlığın, Allah sev. 
~ tı~i~· faziletin, ahlAkın elden 
ltler 1• ilAn Pder. Matbuatın kA· 
l t\ı~~nde kaldııtını, Müslüman 
~ tı or~ zehir!Pdiı!ini, Masonlıı· 

~e it ~lı~ı kapladığını ağ?.ı kö
~ .\rııa 0~iire haykırır, durur. 
~~ırı •rticaın bu taktli!i sırl 
~ ırd~~ınlekctte böyle değildir 
ı.:~lAt 1 dılilslilman Kardeşler. 
~l!ı, ının. lranclakl cFcdaiyanı 
~~1 eeıniyetinin çalışma me
~nız:, hep aynıdır. 

~eler dü~ünüyorlar'! 

« 5 erdengPÇti• isimli irtica 
yayının ın T urk basını hak· 

kınıia neler dllşllnıiilğünil göstPr 
nıesi bakımından, Ekim • Kasım 
[152 tarihli sayı~ınıia çı kan 11Y11-

bat başlıklı yazının bir kısmını 
aynen ııiihın l arımıza alıyonız: 

(Türk malhaıı tı dPnen $11 paı;av 

ralara bAkın ! •. nrmnkrııt ıı;P-çlnrn 
EU ı;e,·iyeslzll're bakın ! ... Rakın ! .. 
Şu müsamah:mzlara, su inkı· 

lap yoh azlanna hakın! .. Kimi n e. 
mokrattır, kimi C.R .P ... K imi hr~ 
IPmP., Fakat hrp~I tnpyekıln din 
ve mukaddent dUJ11uını .. Bnnll
n muhatap f'd lnmrk blıce bir 
trner.7ül meselesi.) 

Onun itin topuna birden 
ıYııhh:• cekh·onır ... Yuha!. 

Bu vazının muharriri, Hli~P.~in 
Cahit ·Yalçının irtlr.a \'e U~tııoğ. 
hı al") hi'1de v37d1~ı aKAşani 
TilrkivrdP11 ba•lıkh makaleyi ve· 
slle edPrelı: bfilü'1 partilerin, lrtl 
ca kar~ı~ında birfornıelPri fikrin .. 
kar~ı hOr.um t>divo": 

( ·K653nl T iirkl .,. '"• mablP•I 
nln ı1rnunda. PZTallln C"anını al
m"vı unu" •ğ•ı hu tırn~k b•tın""· 
kart h .. -·r ö' Jr dPmekftdlr: 
d'lrn krı--'1 hr52hım:ı her talrp· 
ten, h!.'r itlr:ızdan h Pr t!.'nklddrn 
rıı1g'Pt'mf'.f'!e hnnnm .. nirlr~mel!e 
hnıınm. Yal nız şu şartla J.;f, in· 
l..1l!ihı koruma nokl:ı•ınd :ı hlrle-
rJlm: anla$:ılım , ... mrmlrbltf!· 

ki taa~snıı. rh·akftrlık <!), irt ica 
hlyanet f'ntrikalıırına , .p 1opırda· 

mafarına karşı mii~tt'rek bir r ep· 
hP alalım .. ,,. 

Yani İııiinil mp,· d ıın muhare
hPsinln h:ış kaltm•örii demf'k 15· 
ti,·or ki: Ren. hb hiitün lddlıı 
,.,. haklarımmlan , ·a:rgectik, '\'f'· 
trr ki din" kar"§t mü&ter t'k blr 
crı:ıhf! alalım. 
Raşka m f'<.elr lerdP mııhalifü, 

mm·afıkı7. r .R.P. lbiz, n .P. lly'7 
d iyf' cih·rlrşpn hu münafıklar, 
ri) akarla r bakın din d ü<.manlığırı 
da na<.ıl blrlP~mf'k Jsth·orlar , .f! 
hlrleşlyorJ:ır. :'liitr kim D. P . nln 
,·arı resmi J(lll't,.~I olan •7.ııff'ro 
df' Ra~· F enik, Hııtadı H. Cahil 
\'alçının aynı tabirlerini kulla. 
narak Ud:ınjlıına satasn·or. 26 
F.kim ta rihli 7.afPrdf' «Bblm K A
<ıa n l nmandır, amma arknında 
TtıdPh 1; ilrr yo'khır. hm·tınn·or. 
Ray Ff'nik'P ~i mdilik şu· kad~rı· 
nı ı;öylh elim ki il. F . Uı;tao~hı· 
ııun arkıı~ında Tudf'h('İ ler , ·ok
tur amma Tıirk mlllrtı \'ardır. 
H. F . Ustaoitlıılar ,., C.11 .Pı ~ i 
~·ıkın Ustanğhılann iman ,.,. gav 
r eti olmasaydı araba Bay F t nlk 

'raraınak lazıın 
~ler ıalatya hadisesi kahramanlarından iiçii l\f illivet
lisuı . erneği ac;il azası jmiş. Menfur hadise ile ·akın 
'l'tıiJr tizerine tevkif edilince mezkiır dernek ant bir 

1 ~e.tçid hareketle hunları ihraç etmiş. 
l~i B ı !ır misiniz ki hu derneğe asil aza olahilmek için 
bir ~skı .aza tarafından tavsiye edilmek ve Hi giinliik 
~ıı etkık devresi sonunda mukaddesatçı olduğu an· 

llıak gerektir. 
~ernekten soruyoruz: 

htlllı ~erede hu üç mel'unu tavsiye edenler? Kimdir 
arı 15 gün tetkik edenler. 
Ve adli makamların dikkatine sunuyoruz: 

•ıı d \rakit geçmeden. satha çıkmalarını beklemeden 
erneğin azaları bir taransa iyi olacak. 

'-.., Vedat Özsan 

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

arsısıııa .., 

r z. 
hapl~lerden 
di'.'.) 

Nl!nkiirler !., 
İnkılApl ara 
.Sö\·t>nler 

kurtulabilir mly· 

frtica dergisindeki mürteci mu-
harrir, Atatiirkı> söfen TJstarıR. 

1 ı hakkında yazı yazdıkları için 
Türk basınına bu şekilde .saldır· 
maktadır. Okuyup ~azma dahi 
bılmeyen U. ta oğlunu kendileri 
için bir mürşit-i rrbbani farzrden 
çömezlrr, Atatiirkıı ve lnkılôpla 
rına her \'C~ilede gerine gerine 
~öğmr;>i, su katılmış sahte iman
larının bir \•ecibesi saymaktadır 
lar. Yazının mürteci muharriri. 
bunu aşal!ıdaki cOmlelerile ap 
açık bP11rtrrek Miimtaz Faik Fe
nik'P sıınl arı söylüyor: 

<Sı>nra "'n ne h:ıkla mlll rtln 
r t>YI ıı ,. l'frC"für. girmiş, mnhtf'. 
rPm, miih:nf'k bi r mr mlekrt ıı d a
l'ıını Jlıırt irlf'n , m lll r.frp)\İlliğln 
rlPn h ıı tt ı\ Tiirk '·af:ınd :ı•lı)!ınd:ın 
j !;fi(n:ı dın rt l'df'hilircin? nu rm 
r1 a'k rahıın Salamnn Ahmrt F.nıln 
'\':ılmanrlan mı ıılrlın? Ruruı Fi· 
ll•t in değil 'Rav Fenik! .. A·uğını 
drnk al ! ... Çanın sık ılclı\Sa srn 
dt bu ' atandan. Milli miiradele 
kahramanları, hu vatanın öz: ev· 
Utla rı, ""ntn \ 'P. Ahmf't F.mlnin 
mli":tadl'sh le mi kalabllf'rf'k bu 
ml'mll'kPttf'M Ne günleri' kaldık 
\'ıırahhi! .• Ş ııra•ın ı ı;rn , .,. !löenln 
ı:i hil PrP. ihtar edellm ki hu va. 
tanı \'P. hn menılPketl Srtanlkll. 
lt r tıışı ~·ıp l(rlme~l sırtında .. nı. 
ra1 utanın!. Zlrar. sıkılın VP h lr;u: 
ım~un ! .. 

Ayn ı mak alr.rlr şunun :ıazrlık· 
farın" ha1nn , Sanki l 'staoğhı hii\· 
l r Şf'~ ler ır;Ö) lrmicı, yazmış gibi. 
!'anki Tıirkb rile de böyle 5eyler 
l<:flwml rr varmış gibi .. 

fnl:ıl!ıplar anll - demokratik 
nllş! .. Rina,.nıı l e~ h .. EH~t Binaen 
alf'l h antı - dPmokratlk ctlan her 
ey kalkmalı imiş! Ö~ le lı;e bu · 

\"tının dört t ane, sarışın , eı.mer, 
kumral. tombul kadınla e \·lr nl· 
nb. ~Bu n e :ı:amparara bir ifadP. .. 
r.aliba hüt iin muh alefetine rağ. 
ıı•en Ra\' Frnik böyle şeyler isti
'°'· .Sanı;bmı-li du' masın• ~Mat 
haal arın rotatırtrrlnl kınn11, En· 
frrtiıllrrinl kırını7. , .e tf'krar kiil · 
lilriimihii Alfahe)·l Osmani}'enin 
dört eıır merclejtinl' hağlayın 11: 
Kafamıza Anıstıırya fesini grçl
rip mah alle mrktrplr.rfne fala. 
~ aları uın11! tin iversltt>yl kaııa· 
YIJI mt'rl resf'lr. r açın ız. Rad \•ol:ırı 
kar a 1nı1~ daktilo makinelerini 
kırınız ııonra da T iirkh·r.nin lda· 
reı;Jnl miinl'r<"lm ha la~ına bıra
kınız ,.e yarım kalıp sabunun üs
tii nr kara horozun kanını akıtı p 
lı ilJıl<'ı ilerle bu memlr kette ı;eta· 
ınrt ara,·ınıu .. 
Şu adam millrhf'kiliılir. Ve 

nl'\ lr.tln rrsmi J);a1rt r.slnin ha~
muhar rlrldir \ 'P hıı satırl ar hu 
ı;a1et en in başmaka l e~inrlrn alın

mı~tır. <ı.Kara Krflİ o ga1l'tesindf'n 
rlr)tll . Şu hafifli l(e, şu rl\'llılığ:ı 
bakın ... Oktı\tı <"ularımız hir Sam 
~un l\lilletHkllin ln mak alesini o
lı ımınl a r hir eli' hıınu .. O ne Is· 
tirnr, hu ne diyor'.' .. ) 

·Nihayet milrtcci muharririn 
diğer gazeteler hakkındaki bük· 
mu de $Öylece bcllrirnr. 

<Runla r rn al:ır baslı ı:azete 
lrrden C. R. P . n n . P . '"' t rm
ııll edl'n gazrtPl!.'rdl'n nldıl1m17 
pıırçalardır. Riirrh·pt. Yt'ni fs. 
ta nhul, onun ,·elf'di Yeni r.ıue. 
tr., \'atan , Cumhuriyrt. Oiinya 
glhl ga1Ptrlf'r fi t' hu mrsl'h~ hak 
kında yapılan hr1eyanlan, oK a 
ra \'Ohaıa «Yr•il rnhaı" sıihl rrnk 
rl'~k kiirürl r ri .~at:ın hainlD •('t'· 
kil · •r•k • sıihl rnıirlf'r v;ığdıran, 
lf'hditlrr sn·uran inkılap donkl 
60tl arını n ynp]rrin i ı;aymıyara· 
ğım.) 

Yukarıdan beri acıkladığımıı 
irtica hf'zeyanlarına, daha pek 
çok misal el:liyebiliriz ve bunıı 
her ~Un sistemli bir şekilde ya 
pacağıı. 

Ustanğluna 

Toz kondur mazken ... 

t rtica, Atattirke söğmeyi sahte 
imanının bir vecibesi saymak· 

Şahsınızda fıkir hürriyetine §Un, sizin şahsınıza değil, biz 
te,·cih edilen menfur suikast Atatürk çocuklarının kalbincdir. 
nisbeten hafıf ııtlatmanızdart do· Allah ''e millet sizinle beraber. 
layı, gPçmiş olsun temennisiyle, dir. Demokrat htik(\met bu ca· 
fıcil eifalar dilPr, gözl,,rinizden navarı ve buna benz,.rlerl elbet-
ôperim. teki yok edecektir. Bil,rilk geç. 

Rehıat Bilgin mis olsun * İzmi r il gen el mt'clls 
7.ongııldak milll'h·ekllinin Ü) esi Şerd Balkanlı 

tel ~rafı * 
Alçakça tecavüzden dolayı te- \'an beledh e ha~kıınının 

El Ezher Rekt.öriiııüıı 
essürümilzü brlirtir, fıcil ~ifalar ttlgrafı 
dileriz:. Savı:ıılarımızla. Malatyada şahsınıza vaki çir· 

::n illct r.azetesl adına kin tecavüzden duyduğumuz 
Royarıgill er iizilntü büyiiktilr. Allahtan Acil 

bihi komünizmi ta 
* şifalar dileriz. 

Rrleıtiye Ra5kanı 
Şükrü Kil.serrlslollo ,,.. 

Bursa mllleh r.killnln telgrafı 
Müessif Mdisedcn çok ıstırap 

duydum. Jilç bir engel sizi yük
srk idealinizden ayıramıyacağı· 
na emin bulunmaktayım. Acil 
şifalar temenni ederim. Saygı ve 
se\•gılcrimle. 

Elazığ bl.'lrdive haskanının 

«lslômiyetin diğer bütün beşeri meselelere karşı tavrı; 
mantık, müsamaha ve adalete dayanmaktadır.» 

t f' lgrafı 
Değerli şchsıyetiniz:e karşı ya. Kahire, 4 - İstrım aleminin 

pılan menfur \e mliessiI Mdl- en ileri gelen dint slmalann-

Soıdrltln Kararabty 

• 1 
seden dolayı dııvmuş olduğumuz dan biri, El Ez:her Üniversite· 
hii,iık üz:lintümtizO, sıhhatinizin ~inin rektörü, Şeyh Muhammed 

ı iyi olrlu~ıı ;!'Olunda aldığımıı El Kedr Hüseyin bir gazeteciye 
Auııpa feclrr s,·onu Fikrini 1 haherlrr ı3lıfıf etmektedir, Acil ,·erdiği beyanatta, komünizmin 
l'a}ma Ccmi.}Clinln telgrafı sıhhatler dılrrh:. fsrnmiyete taban tabana zıt ol· 
Avrupa Icclcras)onıı fikrini Belrdh·~ haşkanı duğunu YP İslam dininin, insan. 

yayma <'f'nıi)ctinin ıdare hpye· Kbım Bayer !arı tam bir hlirrlyet içinde ya-
tındcki arkadaşlarınız, ııi!radığı. )#. şatan en mükemmel sistem ol· 
nız mcnfıı~ tecavlizdc~ d.uyduk- Rüştii Ör.alın telgrafı duğunu ~öylemistir. 
tarı nefretı ve. sıhh_atınizın ı~ı l\lenfur hldiseden duyduğu- Rektörün bu beyanatı, komln· 
olm.ası.ndan hıssettıkl_erl derın, nıuz derin tre~~uru arzeder, Acil formun şiddetli bir Yahudi düş 
S~\·ıncı tam \ ~. Acıl eı~a teme~· ş•falar dılerim. mantığı tuttuğu gibi göründtiğü 
nılcrıyle. ~·e hurmetlcrıne tcrdı· Konya Rf'lf'dh· .. haskanı bir z:amana tesadtif etmektedir. 
fen bildırırler. Rıiştü Özel Siyasi mUşahiUer, kızılların gl. 

Genel sekreter Tosun * ristiği bu Yahudi dUsmanlığını 
: Arap Alemini kazanmaya matuf * h Bankası Nqrlyat ıbir te~ebbüs olarak görmektedir 

Kö lıi Partisi umum miidtirtinün telgrafı Ier. 

nn az:im bir çoğunluğu yckne· 
sak ve sefil bir hayat silrmek
'edir. Komünizm, her türlü re· 
kabet. bağımsızlık ve nefse iti· 
mat zıhnlvetinl vok etmi~tir. Ko 
müni~tıer bazı t~ıam memleket
lerinde zengin ve kuvvetli sınıf· 
!arın fakir ve zayıfları istismara 
kalkı~malarını kendi sahte ideo
lojilerini yaymak için fırsat bil· 
mi~ler, bu yüzden birçok kimse
ler hapishanelere dUşmliş ~e!il 
olmuştur .. 
Rusyanın emelleri !ı. Tuı ~ ln 

bir konferans 
Ankara. 4 (A.A.) - Komü

nizmle mücadele mevzuunda tct· 
kiklcr yapmak üzere bugün şeh
rimize gelmiş bulunan ·Sulh ve 
hürriyet teşckkülfi• He aynı za. 

manda Fransız meclisinde He
riot ve Pleven partilerinin tes • 
kil ettiği grupun umumt kltibl o 
lan Jean Pııul David bu akşam 
Ankara Palasta bir basın toplan· 
tısı tertip etmiştir. 

A vrupada komlinizmle olan 
mlicadr.le mevzuunda misallerle 
izahat veren l\t. David, Rusya
nın her tilrlil tedbire başvur· 
mnk suretiyle yaptığı komünizm 
nropagandası hakkında genls a· 
cıklamalarda bulunmuş ve mem 
lekctimlzin komünizme karşı ta
kındığı ta,Tın şfıyanı takdir ol· 
duğunu söyleY,erek, s:azetecile· 
rin sordukları muhtelif sualle· 
ri cevaplandırmıştır. 

M. Davld pazar günü şehri· 
m!zden ayrılacaktır. 

~---~__,,.,,---..,~~------,--~ başkanının telgrafı . . Yarala~ınııın kısa zamanda 1 şimdiye kadar ileri gelen di· 
Yaralanmıınızı ıstırapla, nef· ıyıleşmesınl •. ~ÜC'adelcc! sahasın ı iter Müslüman liderler de ko ı·sıanbulda bazı evlerde du .. n arama yapıldı 

retle karsılıvorum. En büyük te. za kıymak .ıslı en r]ln kırılma· mtinlz:mi takbih ,.0 red etmiş-
scllım bu vahci ıc~cbbiisün akim sının, hepımlzc ornek olan !erdir. Şimdi••e kadar ilk defa k dl 
kalması \'e hareket noktasının t 1 y 1 k ., (Ra~ı 1 incide) 1 ·an •Bilyük Dava• a ı gaz:ete-
bir Ahmrt Samim cinayeti ile gaze il<' a manın ço ya~ama· olarak Şeyh l\luhammcrl çnpın· yetiyle İslam Demokrat partisi nin sahibi Hasan Üçyıldız: hak-

sını Tanrıdan dilerim. da bir Mlislilman k11.1ll3ra kar- mensuplanndan Mehmet Rccnt 1 kında da tevkif müzekkeresi kc-
alaka~ızlıP.ıdır. En hayırlı ~ifa. J\l l'rdl Sa•·man k " 
lar dileyorıım ., 6ı açı tan açığa cephe almakla· DüşllnOr hakkında İzmirde tah- silmlfi, fakat kendisi henüz bu-

1'- dır. El Ezber rektörtinUn bu gl kikat )"apılmaktadır. Junıımnmıştır. 
Pro(. Rrmzi Oı<uz Ank Zongulrlak 'R a~ın • Ya) ı n hlrlili b'ı bny t \ l"k ti 

,,.. ,., ba~kanının lrlgrafı " ana ı ' rap mem "·c e• Du tahkikatla ilgili olarak, İz. Al~k~I! . m,:ıkııml~r, tahkl-
rinde yaşayan .'.\Hislümanlar la· mirden şehrimize gelen bir şif- katta. ılgılı bUt~n. vcsıka ve de-

llcmnkrat f ti Partisinin tel~rafı Şahsınızda fıkir hilrriyrtinE', rafından umumiyetle bir irşat rede. kapatılan İsl~m Demokrat ııııerın. ele gc_çtığ.ın.I, yakında şe-
nemokrat İşçi Partisi hür na· hür bacının bünyesine )"Önelti. ~ayılmaktadır " k h ki 

slyenize reva görfilcn hareketi len alçakça trca\iizO nefretle • partisi başkanı Cevat Rifat Atil- be ·enı_n ~a ıyctı~ın açı anaca-
Şeyh hıhammcd demiştir ki: han, ,.1 Raif Oğan, İslam De- ğını bıldırmcktedırlcr. 

nefreti" karşılar, maddi ve ma- karşılayan meslckıfaşlarınız adı. K l' · k dl · 4' •- om ınız:m, en sıne ay· mok-at partisi rnensuplıınndnn 
nevi ıstırabınız önllnde hürmet- na tcessllrlerimizl belirlrrek k d'ıt bUt"' ı t 1 " ırı 1ı>er un 5 5 cm ere nt· Hakkı Sadık Acarlı ve imam -
le ıığilir. Acil fifalar diler. Tanrıdan trı sifalar dilerim. Jüm \"e baskı yapar. Komliniz· 

Grnel hac:1'ıın Orhan Arsal Basın Ya' ın birliği R~k. min başlıca diismanı, ana hede· Hatip Okulu öğrencilerind.en ?ıleh 
,,.. Tahir Karaoğuz fi fslAmlyettir. Halbuki dinimiz, ?1ct Yahya Topalın evlerınde ''e 

Yunan Gülellik Kraliçesinin '1- insan tabiatını topyekun değiş- ış ~erlerinde arama yapılması ls- Kongreler 
trlg ı afı Ankara Ajansı ı;ahibinln telgrafı tlrmeye çalışmak.sızın, nefsi ıs· ıtcnıyordu. 

Menfur suikast hadisesinden Vazife başında uğradığınız IAh pe_şjndedir. insanlığın başlı· Dlin, Emniyet Birinci Şube Gazeteciler Cemiyeti Kongre 
çok müteessir olrlum. Samlmt şi- menfur tccavilz basın ve fikir ca vasıflarından blri ferdi mill· müdürü Ahmet TopaJoğlu idare- Baskanhğınılan: 
fa dileklerimi takdim ederim. hi.irriyctinc karşı islenmiş al· kiye~ P~.enslbldlr. İslamiyet bu sindeki ;memurlar, Cevat Rlfat 

naiı;y l\fa" ra'"t çakça bir ı;uikasttır. Tel'in l'der, ferdı mulklyet hakkını tan. ı.mak Atilhanın Bc~.iktastaki evinde, Gaz tecl1er CemJ7eU konrresl Ptl" 
• " b" " ta ak ) h d ti d h 1 d • be rtinlcl lctlmaı:ııda nluamııı: .. ır an onr,. şifaya kavıışarıık t ~e m" l1 u. u a: a 1 ın e Raif Oğanın Ankara caddesinde- nlıı tadil ııl kabul etm.h .,., tadile ura· * hlırrJypt mücadelenize devamı- a~\ip et~ekteclır:. Esasen İslA· ki yazıhnnesi He Beyo~lundaki ralı: idare, Jıanb·ct ,.. Balota.I btret· 

F.skl Ankara H lis lnln trl grafı nızı dilerim. Derin h ilrmetler im. mıyetln dığcr bütun besert m:· evinde ve Tophanede bir yurtta !erini ıecml~Ur. 
Kıymetli şahsınıza vuku bulan le. selelere karşı tavrı mantık, mil· kalan İmam _ Hatip Okulu öğ- Yarın (Cuma) uat ıc 4, telmr 

caniyane lcra\'lizil hayranınız hir Kem al 7.ekl Gt'ntoırman samaha. ve. aıialcte dayanmakta- rcncilcrindcn l\lchmct Yııhva T • toplanarak mllrılcıplan ucecek batcı 
dost olarak nefretle tı>l'in eder, 1'- tiır. fslamıyet fertler arasında • 

0 
'11) dilekler tashnı mtııakere edecektir. 

Tannrlan Acil şifalar dilerken, Kl'mal Salih Selin telgrafı şahsi kabiliyet, ıihnl . kabiliyet ~:~~1~:~~11;1 
yerlerde aramalar ~ 'ıtmm &ıan bildirilir. 

bu elim hndisenin Yatan hizmet· Uğradığınız kahpece tecavilz· \e para kazanma iktıdarından • · * 
terinde mUcadelPci ruhunuza ye. den UzüldUm. Allahtan Acil ~I· doğan farkları tanımaktadır. Di Ele geçirilen bazı evrak, İzmir 
nl bir kaynak teşkil ('deceğine falar dilerim. nlmizde giidiilen yegane pren· Sa\'cılığına gönderilmiştir. 

Siirt Y. T. Gentllk \"e Kültür 
Derneğinden: 

inanıyorum, saygılarımla. Kemal Salih sip, ferdın camia~a faydalı ol· Kınalıadada oturan Hakkı Sa 
Asaf İlbay * masıdır.. dık Acarlının ise halen Bodrum-

Eki r 7et I• ıı "111• ed t:ndeıı SO 

* İstanbul Gümriik l\fuhafaza 
haşın ıidürfınün telgrafı 

Baba dostumun maruz kaldılh 
bu menfur tcca\•Ozden son de· 
rıırc mlitcessir ol(lum. Allahtan 
çok Acil şifalar eliler, bu \'e•ile 
ile saygılarımı sıınarım. 

lfiı mit 7, iilfii Ti jtrel 

tadır demiştik. Runun en canlı 
örneğini ıl", ~ine ·Scrtlpngeçfü 
adındaki lrtlra dergisinin Ekim· 
:Kıısım 952 tarihli sayısının 31 
inci say!asıncla 11Hikmetinden• 
brşlığı ile çıkan yazıda görilyo
ru:r.: 

ll lKMETi llinEN ••• 
Bizim birinci CumhıırbaEkanı 

rı .. brall d c,·letlnln birinci Cum
hıırha kanı a\ nı ıamanda \l'fal 
ettiler ... l"arahhi!. Yarabbi! ... 

lrticııın yurtSC\'erlitli işte bu ... 
ı ıstaoğluna toz konclıırmayan 
bu adamların Atatllrk için kullan 
dıkl arı şu H!rrııç iradeyi ibrı-t l f' 
ckııyıınıız: Türk milletinin yilrr.· 
ğinde y:ışıyan Atatiirk, bu yohaz· 
!ar glirııhunun, heykel halinde 
ııı.rçalarlığı ve nıftııa halinde trz· 
y!f ettiği \"arlık olmaktan, acaba 
ne çeşit bir hilrrıyct anlayışı ul!· 
rtına kıırtulamı)or"! 

Cumhuriyet savcılarını yay gi
bi harf'kcte srçirmrsi gereken 
bu iğrenç neşriyatın yilzlercesi. 
hııgiin yurdun en hiicra köşeleri 
ne kadar, göniillii irtica hnmalla. 
rı tarafından, •Cennete girmenin 
ycgAne sırrı• diye, çuval çuval 
tafınmaktadır. 

1' 

İzınir Ticaret Gazetesi Şeyh Muhamm d, komünlz· dar. ~lduğu ~nlaşılmıs ':e .v~zi~et 
sahibinin tetırafı min, ferdin istismarını onlediğl a.lakalı makamlara bıldırılmış-

Kara kuvvetin şahsınızda re- ne dair kızıllar tarafından ileri tır. . 
jimimize ve fikir hUrriyeUne tev sürülen iddiaları da reddetmiş ';"ahkıkat~ ehemmiyetle devam 
cih ettiği menfur suikast habe- ve şunları söylemiştir: edılmcktedır. 
rinl elemle öğrttndik. Mesleği- •- Komilnizm, biitlin istihsal iımirde * 
mlzin büyük kıymetine Acil şl- ve tevziatı birkaç kişinin kon· fı.mir, 4 (Hususi) - 'Malatya J\llllct Partisi Şahkulu Ocak 
falar diler, göıJerinizden öperim. troluna bırakmakla bir a\•uç hA sulkasdl ile alilkalı tahkikat şeb- YiirUtmc kurulundan: 

Suh 11 SukOti Tükel kimi mutlak yaratmıştır. Bu rimizde yeni tevkiflcro yol aç. Ocatımıı n )'lllık konrruı 7. ı2. 11~2 
1'- şahısların yaşayışları sabık çar· mıştır. Bu arada İslAm Dcmok· ar hine musa ı t pazar r.ıınu öf;loden 

Serhat , .e E kin rl gazrtelerinin ları~ hayat. ta.rzlarınrlan. daha rat parti il baskanı Bornova ca- 1 nrll H 30 da Taksi de .!bide hl" 
telgrafı a~ lu~s de~ıldır. Halbukı. komli· ı mii imamı Naci bugün evinde 

1 

ıaında Beyoflu Ucc merkez nde raJlı· 
Uğradığınız: menfur tecavüz, nıst ıdaresınde yaşayan ınsanla· yapılan aramadan sonra tevkif la atından tOJ>ltntı:ra eerd nnnenlıl 

gazetemiz mensuplarını mlltees- edilmiştir. Ayrıca ~chrimizde ti· ıcrıa. ___ • --·------
sir etti. l\liltecavlzl~ri nefretle 
tel'in eder, size Acil şifalar di· 
leriz. lIUrmellcrimWe, 

Serhat \ P Eklnrf gaıett'lerl 
sah ibi Rl'tıkat Cengiz F.kind ,,. 

Rizrnin e~ı gazete inin telgrafı 
Fikir htirriyeti uğrunda sana 

sıkılan kıır§unl ar, milşterek ide
alinizin muhtefem mesaisini as. 
la söndüremiyrc;rktlr. Gönill ha· 
(:ından derlrnen yurt kokulu çi
çek)Prle h~tıranı tehcll eyler, 
se!Amlar, Afiyetler dilerim. 

Rbf'nln Sesi gazrtf'sl 
sahihi K f'mal Kuradenlı 

* Eskisehl rli dört okuyucunun 
tel ıtrafı 

Esefle karşıladığımız: nlmert 
bir teca\'ÜZ: neticesinde, yaralan
manrı size inanmış birer oku;>'U· 
cu olarak biılrri müteessir et· 
miştir. Geçmiş olsun der, acil 
•ı!alar dileriz. 

Slilrym:ın Rinlrr, Hiisn!i Er. 
l(Pn, Şt'fik Ct'ddez:oğlu, ve 
Avni Binler. Malatyada toplatılan sözde iane kumbaralarından bir ka~ı 

r 
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( İKTİSATvE PİYASA) 
ır ' Çekoslovakya ve Mısırla ticaret u·o R s A 

anlaş ası imzalanacak 
r Ankara, 4 (D.H.A.) - Dı~ hleri Bakanlıgımızdan aldı"ım 
mallı mata nazaran Çekoslo\ akya ile aramızda me\ cul ticuct 
anlaşmaslnın tadılcn temdidi fı;in yapılan mtiıakerelcr mu bet 
lılr neticeye vannış 'c anlaşmanın imzası için Prag elçilığimizc 
t alimat 'crılmi:itir. Anlaşmanın birkaç gün iı;indc imzal:ınarak 

ytirürhiğe girmesı beklenmek"tcdır. 

Diğer taraftan lısır hükümctinin ıki memleket arasında 

·eni bir ticaret anıa.ınası imzası için yaptığı teklifler nazarı iti· 
bara alınmıştır. İhzarJ müzakerelerde mutabakata \aı ıldığından 
tcfcrnıatın müzakeresi için Kahire elçilığimize salltht\'Ct \"erll
miştir. Anla~manın ana hatlarına nazaran iki memleket tcdtje
de dolar esasını kabul ctmekledır. 

'Fakat borçlu bulundukları takdirde her iki memleket 
larını efektif dolar \e sterlinglerlc öde~ebıleccktir. 

Anlaşmaların piyasamızda ferahlık temin cdcce~ı anla~ıl

maktadır. 

Amerika 
Fındıklanm1Za 
Talip 
Vaşington ticaret elçiliğinden 

fındıklarımızın Nevyork piyasa· 
larındaki durumu hakkında en
teresan bir rapor gelmistır: 
Yılda 3 - 5 bin ton fındık it

hal eden Birleşik Amerika, aldı
ğı fındıkların kısmı ktillisinl 
memlekt'timizden tcnıın etmek
tedir. Turk fındıklarının rakip 
İtalyan \Je İspanyol mallarına 
tercih edılmesinin sebebi, kalite 
üstünlüğiı, standardizasyonun iyi 
oluşu \'e çuvallanmanın yani am 
balajın b i l apılmasıdır. 
Şimdi~e kadar, fındıklarımız 

Amerikaya doğruclan doğruya 
jhraç edilmekte iken, §İmdi fiçiln 
cü memleketler l Olij le aktarma
lı olarak ihracat başlamıştır. 

Halen Nevyorkla Türk fındık 
piyasası tamamen dw·ı;:undur. 
Gerek tUccann gerekse müsteh
lıkin elinde iki a~lık bir stok 
bulunmakta \e fiyatlarımızın dil 
şeceğini tahmin ederek mal al
mamaklad ır. 

N'e\"j ork pb asa ına yapılan 
on fındık teklifleri F. O. B. İs

tanbul esası üzerinden yüz kilo 
başına sıra malı 68 dolar, stan
dart iç tombul ise 78 dolardır. 
Amerikanın daha 2000 - 2500 

ton fındığa ihthaeı olacaktır. 
Fiv:ıtları çok yük ek olduğun

dan İspanya ,.e İtalya mırlı fm· 
d ıklar hu ~ ıl Amcrıkada hiç rağ
b<-t gömıcmektedir. 

NeV)ork pıya asının durgun
luğundan ihracatçılanmızın te
u~a duşmesi \'C Amerikayı pb'a· 
samıza sokmak için fiyat kırma 
lOluna gidilmesi Amerikada hi~ 
hi karşılanmı)·acaktır. 

A. B. D. nin bu ~ıl :fındıkları
mıza ihtil'llcı \'ardır 'c mal alı
nacaktır. Ancak hilylik \'C do
Yamlı alımlara \e Nevyork piya. 
sasınııı beklediği fiyat düşüşU 
\'ukua gelince, ~ah ut da fiyatla
rın duşmıycceğinc pi)asa inan. 
dınlınca ba~lanacaklır. 

Eğer Bakanlıkça bir as~art fi
yat tesbit cdılirse Amcrik Jer
hal alımlara başlıyacaktı 

TAii\ İ l, Fh"A1 1.ARI 
Dun Kambiyo Borsasında nıu

amele gören tah\illerin kapanış 
fiyatları aşal:ıda gosterllmiştir: 

1 Ege tüfün piyasası 
Ocakta açı lacak 
Ege 1052 ekici p~ asasının 

ocak ayının ilk haftasında açıla
cağı alınan haberlerden anlaşıl
maktadır. Piyasanın, aralık ayı 
sonlarına doğru açılması, araj a 
girecek tatil ı;:iınleri dolnyısl) le 
de muvafık addedılmcmiş, bu se· 
beple ac;ılış tarıhı ocak ayma te
hir edılmıştir. 

:S ocak 1053 tarihinin hafta ba
şı olmak doiııyısıylc açılış tarihi 
olarak teshil cdıleceği umumi 
bir kanaattir. 

Yeni mahsul pıyasasının açıl
masına intizar edildiği bir sıra
da karaborsa satışlarının vuku 
bulma ı umumıyctle teessürle 
karşılanmış 'e mesele ehemmi
~ etle ele alınmıstır. 

Türkiye Tıituneiılcr Federas
yonu idare heyetinde bu mevzu. 
da cereyan eden mıizakerelerde, 
normal piyasa nizamını bozan ,.e 
bilhassa müstahsillerin de zara
rına olan bu c;e~it muamelelere 
meydan veren sebepler ilzerinde 
durulmuş, bu sebeplerin kaldı
rılmasını \'C karaborsa satışlarını 
miimkun kılan hallerin önlen
mesini sağla)acak tedbirler alın
ması hususıında Tekel genel miı
dürlilğü ile temas edılmesi ka· 
rarlaşlırılmıştır. 

-0-

Dıs memleketlerden 
' 

Gelen f eklifler 
İlalimex •• i t ı .. 
Casella l 'o tıı le 624. 

llologna-JTALY.\ 
Erkek ''c kadın csyası salmak 

ta olan bu fırma bilhassa bağ· 
lanmış ve düı kravat ihraç et
mek istemektedir. 

nobert Locwen tein 
601 West 110 Sfreet, 

New York 25, N.Y-U.S.A. 
Yeni \'C kullanılmış kana\'içc 

çuval 'e kumaş, :pamuklu ı;u
val, klğıt çuval ithal edecek fir 
malarla temas etmek istemekte 
dirlcr. 

lllercure • Jnrlu~t rie 
R. Viret et Cie 
7<1, nue manchc 

P a.ris - JX' • Franco 
Firması ısıtma, elektrik ve su 

tesisatında kullanılan lehimJI 
çelik tııp Jtbal edecek firmala~ 
la temas etmek fstivor. 

fSTANBUL BORSASlllH~ 
4 Aralık 195% P er r.mbe 

S rrl n 7PO ~o ;91,-
100 Dnlar :ı;o O !:SCl.30 
100 l'raımı Franrı 0.80 0.80 
100 Llnt 4'.80 U.80 
100 İnlere Fraıırı 15t..03 15&.03 

100 Flo:lıı '1'8.6UO '13.68.40 
100 ntıdh frao;;ı Zi .CIO &.60 
100 Drahmi 1.878 L875 
100 C'ıltoılonlı: lr.nr. r;,60 &.50 

100 İnıc Xıır. !»&.12.SO 114.12.SO 

ESRA:'\I \'E TAHVİLAT 
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

Eına - Erzıınım I 2'.l.:?S 
Eıns - Erzurum !:·7 :ı::.:s 
1911 Dtm ..,.oıu I !:4.25 
JOCl Dunlr,-olu lt !:.5 20 
)J lludafaa lll :?4 65 
::ırıır ~!llclafaa l' :?t.f.~ 

11111 ludafaa II :?S.10 

Zırut :ıı.~kuı T :2.60 
ıııs:ı Z.raat B. It 11'.SO 

% G FAİZLi TAHVİLLER 
19.,1 Iı !'ohı \ l lH.00 
'.Kalhıııııa I ıu oo 
Xallmı=a lI 11'.00 
XaU..-ınma JJI ıU,:?O 

JO'S !ahı' ]J 114 ~o 
ıots htıkran 1 113.80 
19{9 TahTı!l ıı:ı.so 

% 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Erıa 1 ~&.00 

İl.'?'am r•ll 193R :!t.':'S 
11aa'.ll rtU )f. Mudıfu :!i.40 
İL"Tamır• 1 llU D. Tolu l 111.00 
10~1 Tahlll ı ıo.~o 

19:;2 Z. B lll ıo::.65 

ıo.,2 Z rut B. IV 103.20 

%4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 
1'4' Tah 1 10i.l50 

BA~K.\ nb.:,ELERİ 
Mt ltn nan.k :?.&3.00 
Garanti nankıuı 11& 00 
tı Daııbaı N. 3S.90 
Tapı Xrtdl B. J ; "? 
T. Tıcareı B. s·o 
.Aulan Clmeııtı> ~) 00 
Sırk De:lrmı:ılert 21! 50 
Oımınlı B. 7:: 00 
Ohlıµsnn Aııa. ı n o 
'ô 60 h ue Aııd. 8' 50 

PARİS BORS,\ SI 
ALTIX I'İATI 

ı n 1' ıo altın oa noo rr:. 
(61 Dolar 4 :ı rn. 

SERREST Pİl',ASAD,\ 
DÖVİZLl:.'P. 

Turk ıacunt 
torlm Efektif 

Dolar tek 
Dolu tft'I; ,t 

1:: 4B ı:: ~O 

u oo ıı ~o 

<t66 410 

u; '67 
DoarN.T, 4,.ı, 47; 
ırn~• Fr. ııı ıı 

BOR A HARİCİ ALTIX 
I'İ,\TLARI 

C'ıım1ıurl71t 391)0 40 00 
n~at 4& 60 4& 70 
Rf• t E'nd 41 flO ,~ 70 

Jllmlt 41 (10 41.60 
ıaha '&O 3:Hi0 
Atiı 8:140 u.•o 
Gulden n r!aııda 38.70 88.75 
İıırlliz llra$1 6" ,, .. .... s:::.4o 
.f n:lllz \ ıkto"' li1.'1~ lil.90 
NıPOlrcıı 40.:?S 40.SO 

B. llorc: 41.10 o.:o 
lrncre I'ran:ı '1.SO U.60 

KÜLÇE ALTIN 1-'İATLARI 
De:ııua liOS 505 
ııwııo ıos ııos 
Staııcl&rl 504 liU 
Terli (1000 mm) Ci:>& ıi9S 

ALTl.llıl BESİBİRLİKLER 
Cumhıırb'ı~ 

Re:at 
BAmlt 
Az.Is 
Vahit 

200.00 :02.00 

85 .00 860.00 
:ıs.oo :ııo.oo 

!:63.00 :65.00 
26ô.OO 2&:!.00 

il. iL A. .l.laıın Anadolu D. D. Y. I • IT. 139.50 
lıradan, Türkbe Si e \c Cam 
Fabrıkası hısse senedi 65 lira. 
dan, İpekiş Bur~a Dokumacılık 
13 liradan. Yapı 'c Kredi Ban
kası D. 13,50 !ıradan muamele 
gormuştür. 

4 • 12 • 1952 
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İhracat durumu 
3 aralık 952 çarşamba gunU 

Tıcaret Odasından P. O. B. 
303.364 lıra degerınde 33 menşe 
fiehadctnamesi alınmıstır. 

Bu arada . .Alman~aya 4368 li
ra değcrınde 12 ton tutun kırın· 
t ısı; 

'"'· B D. je, 12.320 lira değe
rinde 20 bın adet ta,-şan postu, 
l0.080 lıra değerınde 300 kg. 
ı;ünı;:cr: 
Danımarka) a, 3023 lıra değe

rinde 3 ton acı çekırdl'k içi, 
6485 !ıra dej:!crınde 4040 kg. iç 
fındık: 

Fransa) a, 8112 lira değerinde 
100 kı;:. bağırsak; 

Holanda)a 30.730 lira değerin
de 30.730 kg. yaprak Uıtun; 

isracle 4562 Jıra değerinde 
21.725 kg. taze cima, 3203 Ura 
deC:erindc 19.065 kg. taze ayva; 

isveçe 7988 !ıra değcrınde 351 
J;g. bağırsak, 21.979 lira değerin
de 14 ton iç fındık; 

İsviçreye 4722 Jıra değeı inde 
2500 kg. kuru kayısı: 

İtalya\a "9.42!> !ıra değerındc 
10 ton tiftık, 74.568 lira değerin· 
de 50 ton kendir tohumu; 

Kıbrısa 4986 lira değerinde 2 
ton iç cern:, 5172 Jıra dcğerınde 
4960 kg. kabuklu fındık; 

l\Iacarlstana 19 950 lıra değe· 
rinde 15 ton kendir tohumu; 

l\Ialtaya, 564 lira değcrincle 2 
ton kuru bakla, 948 Ura değe· 
rinde 1080 kg. kırmızı bıber, 
3484 lira değerinde 96'i0 kg. ar
pacık soğanı, 3763 lira değerin
de 10 ton kestane; 

Yunanlstana 17 927 lıra değe
rinde 23 574 kg, taze balık ihraç 
<ıdılmi§tir. 

SATJŞLAR: 

Bul!day ofıs dokme kilosu 
Buğday yumu~ak dokmc • 
Butday yumuşak lUks dokme 
Buğday sert dokmc 
Buğday 'kızılca dökme 
Arpa dokme 
Arpa çuvallı • 
Fığ ÇU\'allı • 
Kuşyemi çu\·alh • 
Fasub a çalı çu\•allı • 
Kendir tohumu çmallı İzmir 
Ayçiçeği tohumu dokmc Ban 
dırma. 
Ayçiçegi tohumu dokme Sar· 
köy 
Pamuk çiçeği tohumu dökme 
Kendir tohumu ÇU\'allı Ha· 
cıköy 

Kcndır tohumu Ünl c çu\oallı 
Keten tohumu çu\·allı 
Yerfıstıl:ı kabuklu çuvallı 
Yerfıstığı Osmaniye çuvallı 
iç fındık 
l'n 79/81 rand. 
Un 65/75 rand. 
Razmol 
Kepek 
K:ışar peynir Anadolu 
Beyaz Peynir yaslı tam 
Ayçiçeği ~ağı çıplak 
Turl al: 
Ketcnyağı Turk 
Pamukyağı Rafıne 
Tıftik Kastamonu 
Tiftik natürel 
Pamuk Akala 11. 
Koyun derisi yas 
Sığır derisi yaş 
Sıgır salamura kasap 
Dana salamura kasap 
Oğlak tuzlukunı kasap 
Keçı salamura tuzlukuru ka
sap 
Kuzu salamura tuzlukunı ka· 
sap 

• 

• 

28.83 
31.50 
37.75 
32.-
32.-
23.50 

29.- kuru~ 
33.:1 • 

• 
32.50 • 

24.50 
21.- 22.- • 
:!8.-
52.-
sa.- 89.-

33.50 

34 37 
18.50 

133.-
145.-
60.-
88.- 90.-
75.-

19-l.- 1!'16.75 
2618.- 3900.-
3300.-

14.75 
14.-

280.-
3525.-
134.-
195.-

18.-
15.-

360.-

17R.- 190.-
170.-
510.-
480.-
220.-
430.-
120.-
150.- 210.-
220.-
135.- 150.-
165.-

285.-

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

,.. ........................................................... '\, 

~KISA İLANLAR~ 
• • • • : .......................... ......... .............................. . 

D ki 'iPRUT c;ıd S• zo..I B.WAN!.AR,\ FIRSAT - _inci. 0 or "' • ç, l lıı naylon kadın çorabı 37;, ku. 

DOKTORLAR GiYiM E YA$/ 

re\·l mütehassısı. Beyoğlu Posta 1 ~r d'l . 5 . ·d 
Sokak, Tel: 43353, ru$a ıı en ı cı ımonı c. 

AKIL - si~tn H ASTAI,,\. l\IE!'\Di.ı.ci silıol'\t - Ma.~m.ut 
RI alkolıkler, Toksikomanlar, pa~a Dılb~rza~e ~:ırşısı Kuçuk 
felçliler Duman Tcda\i Kliniğin· çoıapçı JI .. n :\o . .. o. 
de yeni usul ve cihazlarla teda· D,\ K TERli'de ısmarlama clbi
vi edilmektedir. Bakırköy İncir. it t k ti 8 10 t k sc, pa o, renç ·o ar - a •. 
li asfaltı No. 51. 'felefon: 16 • sille. Tel: 49207. 
184, )tuayenehane: Falih, rev· 
zjpaşa Cad. 25011. GföU,EKÇİ D \'!'\l~flc ısmarla· 

ma gomlck, pıjama 6 taksitle. 

EMLAK 
HOŞ S.\TILIK BETONAR:\IE 
Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· 
yeye eh·erişli. Telefon: 23413. 

Beyoğlu Parmakkapı imam So· 
kak 4. 

RE!\'K l\IAGAZASI nı ıınııtma· 
yınız. Eğer iyi ve ucuz gıyinmek 

1 
isterseniz.. 
~- -İPOTEK l\IUKABİLİ BÜYOK 

PARAYA ihtiyacımız \'ardır. 
Taksim Bozkurt EmlAk Telefon 
83532 SEl 'H ,\ 1" NAKLl\"AT Lil\11· 

'I ED Gala la ambarı: Tel: 41641 
KESARl Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -HALİÇTi~ DE'!'\İZ 

3500 metre fabrika arsası. Boz,.. 9 nı, Ö:'i( E Adanada doğan 
ı:urt Emlak Telefon: 83532. _ Seyhan Ambarı bugıin D şube, 
F.:llLAKCİ OS~\~ SÜSLÜ - 30 acentası ile memleket nakli. 
Her nevl eınlılk alım ve satımı _Y_a_t _h_lz_m_e_t_in_d_c_d_ir_. ____ _ 
Telefon: 29974 

EfllflWHZll 
l&tıWJ•tfJt"J 1 S~\Tll.IK llÖ~TGES ilJ.\KİNJ<;. 

TAKSİTLE Kı\RYOL.ı\ T.U:ı . Si - 100 miliampt'r. Telefon: 
ım - Yorgan verilır. izzet E· 45400. Saat l6 - 18. 
yüpoi:lu, Çarşıkapı Işıklı Han 7. 

TAKSİTLE çorap tamir makine. 
kri satılır. Bilmiyenlerc öğreti· 
lır. Sclvclli Beyoğlu Tünclba~ı 
Galipdede 23. 

T.\KSİTI.E otomatik garantıli 
İngiliz pikapları satılır. Selvelli 
B. Oğlu Tünelbaşı Galipdede I 

~ 
:llİK,\Fo~· KONU ~ı .\ eıhaz. I 
!arı ınüessesr.nızin, binanızın en 1 
kıymetli eşyasıdır. Y. Kaldırım 
79. Galata. 

:'\'OK rAI.Al\IA 
Yazıda kıı llanılan işaretler 

Herkese Hızım 
Kanaat Kilapen 25 k. 

neler ı 23~1 Dünyada 

ı Beyazeviıı 

oluyor ? I:=:: 
idaresi 

1 
Amerika Cumhurbaskanının ay daha devam edııccgı tahmın 

ze'fcesi Mrs. Truınan, yeni Cum- olunuyor. 
hurba~kanının zevcesine telefon fngiliz tılımleri bu kuçuk a· 

!
ederek kendisini Beyaz E\·e daYet dada patlatılan atom bombası. 
etmiştir. Beyaz Evi gezdirerek nın Nagazaki ve l!ıroşima ıiz<'· 
her 1arafı gösterecek. burada rine atılanlardan çok kun-ctli 

ı Cumhur~a$kanının esıne düşen olduğunu so) luyoı !ar. I 
vazıfelcrı anlatacaktır. • 

B""aZ E\·· 'd . C h Belc:ıkalı alımlere gore atom-
"~ • ın ı aresı um ur· d k • k . . d 

başkanının ı·efikasına ait bir va- an . 01 un~ı~ • ıçın en z.ıya e 
zifed·r ,. b k 1 b' . d ~·ı j k:ıracığerc ıtına etmek liızımclır. l 

. ı e u •. 0 ay ır .ış . esı • Bunu temin etmek üzere içi 
dır. l\ladam Eısenhowerın ıdare- • · k 1 d ld ı 
yi eline almazdan evvel Madam lınce ınce ur un a o unı mu, 
Tnıman ile bırkaç defa daha "Ô· hır ~elek gıvılml'sı Br~:ıptan a· 

1 
rUşmesi bcklenlj or 0 dı \ erılcn )Cnı hır ıl.ıcın alın 

• nı;ı ı kafıdıı. 

lngiliz Lordu sık ıntı içinde 1 iki sene sonra bulundu 
lngıltcrcdc para sıkıntı ı çr· 

1 ken bazı lorıllar kraliçeye mıi· 

1 

raeaat etlerck taç giyme res
minde sıyah elbise giynıeğe mec· 
bur ttıtulmamalarını rica ctmis· 
!erdir. Bunlard:ın Lord Calvery 
diyor ki: 

•Bugünkü mali \'aziyelim si
yah elbise yaptırmağa müsait 
değildir. Jaketatay, frak, simo
kin vcsaiı·c için heniııı 470, sii· 
\'are elbisesi iı:in ze\'reınin de 
300 strrlin sarfetmesi lazımdır. 
Bu parayı \"Crecek durumda de· 
ğillm. Yapılacak merasime işti
rak etmet':ı de istiyorum. Bundan 
mahrum kalmamak için elhi e 
mecburıyctini kaldırmanızı rica 
ederim.• 

Mühim bir elmas 

hırsızlığı 

f ransız Gu~anının ıçer'lerm
rle tetkık gczı i yapmakta olan 
Haymond Mnufraıs aılıncla bır 
Fransız muharrıri iki sene e\'\'cl 
ortadıın k:ıybolmuş, y:ıpıları araş ı 
tırmalar netice \'ermemişti. 

Hio'cla ~·ıkan A Vite gazetesi 
Fl':ınsız gazetecisinin sa~ \ 'C sa
lim olarak Brezil) anın Para h{i· 
kiımeti dahilinde Alenquer hava 
Ji inde bulıınclugıınu, bir fotogra 
rıııın çekildigiııi y:ızınaktadır. 
G:ızetceınin yakında Rio'ya gc. 
tirılmesi bekleniyor. 

lngiliz hava kuvvetlerin· 
de kadın pilotlar 

fngılız h:ı\a kuwetlcrınin ka
dınlaı a mahsus hir Ha\·aı::Ucli 
Gönüllıi İhtiyat Kolıı nııwcııtııır. 
Bu ı;c•ı'\'.İstc k:ıılııı )Jılollar kulla
nılmasına başlannuştır. GcÇ<-n 

1sviçrcnin Zurih ~ehrlnde el· !erde ilk kadın pılot sııbay Jran 
masçı Morgenb!' ~er'in ma •aza. Leııııox Bırd'e pılot chlıyı·ti \ e· 
sına iki kisı girmiş, hunlar çok rilmi~tir. 
kt) ~elli bir tak.ın~ taşlar alarak Pilot chlıyet imtihanı hava 
yerme sahtclerını bırakın ağa ku\\ ctlcrınde erkek 'e kadın 
muvaffak olmu.şlardır: Çalınan pılotlar ıc:ın aynidır. Anav:ıtan 
tasların kıynıetı. 23 n~ı.lyon İsYlç lkomııtanlıj.\ı teşkilatı ba~komu. 
re frangı tahmın cdılıyor. tanı hava tareşall Siı· Honald 

l!ı!·sı7.lar ~~ı;.en ) ~z hir saat IvrJaw Chaınpnıan'ın elinden pi
tacırındcn muhım mıktarda saat lot chliyetıni alan subay Hird 
dolanfürmışl:ır, Bl'rn şehrindr 1 ıııuhteml'len İngiltcr<.'dcki kadın 
bir e.lma~çıdan 120 bin f s,•ic:re 1 pilotııırııı ctı ustal:ırıııılaıı lıiri
franklık mlicevherat aşırmışlar. rlir. Uçm:ı) ı harpten cwel öğ. 
dı. renmiş \e harp sır:ısında, mayıs 1 

iki hırsız kaçnıı.tır. 1-'akııt şe- l!J40 elan a~ustos 1941 r kadar 
killeri her tarafa bilrlirilrl!ğin· WAAF tC'~kiliıtınd:ı \C bilfihaıc 
den ~ akalannıaları iınılt edili) or. harp sonuna kaclıır \ :ırclımcı ha· 

\'a ta ıt kolunda hiz~ıct etmiştir. 
Atomdan korunma 

yolf arı 
Şimdbe kadar 90 dan fazla tıptc 
uçakla cem'an 3000 s:ıat uçuş 
j ;ıpın ışt ır. 

1 
İngılızler, A \11Stralyada ;\lnn· Bir harp \ ııkuunda kadın pi 

tebello ada ında atom bombası !otlara taşıt uçaklarını kullan
te~nibesi yapmışlardı. Aradan mak gıbı ödevler diışccektir. Ka-
ıkı ay geçtiği halele ariaya yak· 
laşm:ık el{ın kabı! olamamakla· tlııı pılollıırııı harıl harekatına 
dır. Buna sebep mevcut radyo j ılngrııdan clogruya ışlirak ettiril. 
aktiYıtedir. Bu v:ızıyctin bir ikı melcri melhuz değıldır. 

MALİYE BAKANLIGINDAN 
c-;, 5 faızli rn:n istikrazı tnll\akkat tah\lllcrinin :ısıl tah 

\'İllerle tebdıl imıanıelesine 15 aralık 1052 tarihinden itiba· 
ren başlanacaktır • 

• 
Bu itıbarla hiınıillerin 15 aralık Hl52 pazarle i güntin· 

den ıtıbaren bu mu\"akkat tah\illcrıni Türki~e Cumhuriyet 
1\lerkez Bankasının bulunduğu yerlerde bıı bankaya, bıı
lunm:ırlığı yerlerde de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bnkası· 
na makbuz mukabilinde teslim ctmclerı lazımdır. 

Asıl tahviller bu bankalaı· marifetiyle ve pek kısa bir 
zamanda sahiplerine teslim olunacaktır. Binaenaleyh hamil 
!erin biran evvel ellerindeki muvakkat tahvilleri :'llerkez ve 
) a Ziraat Bankalarına makbuz mukabıllnde teslim etmeleri 
rica olunur. 

Muvakkat tahvillerini 15 ~ubat 1953 tarihıne kadar 
tebdil edilmek ilzere yukarıda zikri geçen bankalara teslim 
etmiyenler, bu tarihten sonra bunları Ankarada T. C. '.\ter
keı Bankası Umum MildOrlüğilne teslim etmek suretiyle 
tebdil edebileceklerdir. (19121) 

G eceyi sabahın alacakaranlı· 
ğına bağlayan sükün, de· 

nizden esen poyraı, köşe baş· 
larındakl lambalara asılı kalan 
sokakların yorgunlt11111, kapalı 
perde ve camlann ardına ta§· 
ınak isteyen itiraflar, her ~ey, 
sahil boyunca uzanıp giden dal 
ga, hatta, denizin kumsala siı· 
rükledigi ot ve böcekler bile, 
doğunun beyazlığı ile batının 
karanlığı arasında, hayranlık 
\'erici bir hüzne kendilerini kap 
tırmışlar, sisli ve nemli bir sa. 
hı! gecesinin gümüşi ışıltılı sa 
babı, karşı sahillerin silüeti Ü· 
zerine çöreklenmişti. 

Gıinırıikçü, uykulu bir sesle; 
- İşte böyle, dedi; ancak 

bir yerden başka bir yere tayin 
edildiğimiz zaman, insan yülıl 
görüyoruz, dÜnj adan haberimiz 
oluyor, biraz konu~up içimizi 
döküyoruz ... Sonra, bakıyorsun 
gün ışımış, sabah olmuş, '"a· 
pur veya tren zaınanı gelmiş ... 
Herkes gideceği yere ... Allaha 
ı marladık, gülegüle, yine "Ö· 
rtişellm ... Sonra, yine aynı şey 
lcr... Jlııdut bo) !arı, kac:akçı
lar, silAh sesleri, yağmurlu ge
celer. çakal ulumaları ... 

Otelın temizliğine bakan yaş 
lı kadın, salonun bir köşesin· 
de namaz kılıyordu. Katip, bir 
sigara yaktı, bir de gümrük· 
ÇÜ) e uzattı: 

- Ece, demek böyle ha? ... 
Beriki, ne uzatılan Sİ"arayı 

aldı, ne de söylenenleri işit· 
ti. Gözleri, karşıki sahillerde; 

- Akşama dogru kar baş· 
Jar, dedi; lıipa lapa ... Yollar, 
ız.Jer hep kaybolur, yahutta da· 
ha sabahtan, ince, sicim gibi 
bir yağmur başlar ... Her taraf, 
çamur, sel, batak olur, toprak 
insanın ayaklarına yapışır ... 
Bnrııt kokusu burnumu tırına· 
!ar, kaşındırır, aksırtır ... Katı
ra \eya deveye yüklenmiş t. 
ran halılarının kokusunu du· 

yar gibi olurum ... Daha neler .•• 
l pekli kumaşlar, yünliiler. çak 
mak ta hırı... Yerimde dura· 
marn .. 
Katıp; 

- )fcsle~ini seviyorsun, de· 
di: daha ne... Gençsin de ... 

Gümnikçiı. salonu aydınlığa 
bot:an ampule. gözlerini kırpış 
tıı .ı kırpıştıra baktı: 

- Kerpl~ bır kulubc ... 'l'a· 
,·anda, petrol lambası sallanır. 
.\ rk:ıda • ~ iiksck ~esle kur'an 
okur ... Dışarıda rüzgar, • Rııu 
U\', hın· ... Kurtlar k•ıllyı tır· 
ınalar, kısım amiri di~er böl· 
mcıle, yanınına pek gelınr1 ... 
Her ,\ilahın günü bakanlığa 
tel ~azar, sonra da, yırtıp a
tar ... 

Katip; 
- İnsan çıldırır be ... diye, 

haykırdı. 
l\l:ısanın hır ucunda essiz 

serlası:r. oturan genç cocuk: 
- Ne olıır, cledı; kaçakçıla· 

rı nasıl yakaladı:ınızı anlatsa· 
nız.ı ... , 

Ilir :ın, delıkanlı Ue göz gci· 
7r. s:eldılr.r. Rıyıkları hentiz ha 
yatın ~ ıikıi ile terlememiş, al
nı: diğerininki 1:ibi çiz~ilerle 
dolmamıw olan genç talebe; et· 
rafı kırışık, kapakları mor, I· 
çınde hılmediği alemler uzanan 
bıı bakışlardan iirperdi, ~özle· 
rini ~ümriikçiıntin iri Ye çat· 
lak ellerine çe\'ircli. 

Bcrıkı. c:ocu[:un mektep kas. 
krtıııe tlalnııştı ... Senderin ar
dından ,,.cll'n tozlu ve ağlamak· 
lı bir sesle: , 

- nir zamanlar, dedi; ben 
de liseye giderdim ... Hesaptan, 
hendeseden pek anla:nazdım a. 
ma. felsefeye hayılırdım ..• ca. 
hillik işte .. Rakkamlar hoşuma 
gıtmczdı ... :ı.·eısefc derslerini 
ıple çekerclim ... Eh, insan son· 
raları akıllanıyor, yahutta a· 
kıllandığını sanıyor... Btiyük 
adamların, büyük büyük llOa. 
rına ba) ılırdım ... Çocukluk is· 
te .•• 

(;\İldli: 

- Hrle, bir fılozor "ardı ki, 
onun hayranıydım... Herif, he 
diyordu biliyor mıısıınuz; • Hrr 
şey değişmektedir, bir ~irdigi. 
niı nebire bir daha giremez· 
sın iz!• 

J\Jekteplcn c' e dönerken, 
yollara, ağaçlara. diıkk~ıılara 
bakardım. s:ıhidcn dl'ğışmışlrr 
~ibi gelirdi bana ... Ru büyük 
ıı rı, o büyük fılozofla ikimi· 

ıin anladığını sanırdım ... Hal. 

PUSU 
YAZAN: 

TURAN BAKIR 

buki .•• Hiç değişmeyen kerpiç 
kulübeler var, sonu gelmeyen 
yağmurlu gecel~r. kurt sesleri 
hep aynı, çakal ulumaları bir 
türlü değişmedi ... 

Ayak ayak üstüne atarak, kl 
tibe döndü; 

- Arkasından bir aşk hi· 
Uyesi geleceğini tahmin elmiş 
sındir, dedı; onuncu sınıfa ka 
dar oku, felsefe derslerine ha 
) ıl da, l~ık olma ... Bu, ımkln 
sızdır. 

İçinı çekti; 
- Deli gibi Se\iştik, dedi. 

Sesinde, oyuncağı kırılan bir 
çocuğun edası Yardı. Aynı sı· 
nıftaydık, birbirimizi seyretme 
ye doj·amazdık ... Babam ölün· 
ce, öğretmen ,·ekilliği ile bir 
kazaya gittim, birkaç gün son· 
ra da, iki s:ıtırlık bir mektup 
aldım... Evvela, tahsilimi ta
"rnamlayıp bir baltaya sap ol· 
malı imişim de, evlenmeyi son 
ra düşünmelıymişim, filan ... 

Liseli genç atıldı; 
- Şimdi o kız ne oldu? 
Gümrükçil uzandı, açık pen· 

cereden denize tükürdü. 
Delikanlıya dönerek; 
- Kaçakçılar nasıl yakala· 

nır, diyordun ... Ekseriya, kötil 
ha\•alarda, pusu olmaz düşün· 
cesiyle yola çıkarlar ... 

Bir iki katıra, halı, ipekli, 
yünlü kumaşlar, sllah, mermi 
"resaire yüklerler. Arazi, dağ· 
lıktır. Kaybolmak tehlikesi var 
dır. Bunun için, yollardan pek 
ayrılamazlar ... 

Öksürdü; 
- Çok soğuk olur, rüz;:.inn 

sesinden başka hiç bırfcy du· 
yulmaz. Kar, lapa lapa yağar •.• 
Katırın ayaklarına bez sarar· 
tar ... Sesimizden tanıyıp ateş 
edeceklerini bile bile bağırı. 
rız; 

•Dur, kim o! ... • 
Karşıdan, uç beş silah birden 

patlar ... Namludan çıkan alev. 
le yerleri belli olur ama, biz 
yine bir el havaya atarız, bu
na: •İhtar ateşio denir. Böyle· 
er. bizim yerimiz ele hclli o. 
hır, oıırlan sonra nıüsa\ i ~art· 
tar altında ilah patlatınz ... 

Katip, sigarasını tablaya bas 
tırarak; 

- Yapıştırsana ı:ö1,iiniin ü • 
tüne be ... d!Je, haj kırdı. 

Gün. iyice afarmıştı. 
Gümrükçü, gayet sakin; 
- Bir defasında. dedi; iki 

arkadaş, yine pusuya gitmiş· 
tik .. . Yağmurlu bir geceydi. .. 
Sırsıklam olmuştuk, yattıi!'ımız 
yerde soğuk iliklerime islemiş, 
donnıu~tum. Arkadaşım dürt· 
tü; 

•Gelen var.• 
Sonra, bağırdık: 
·Dur, kim o: ... • 
Karşıdan hir ~illh palladı. 

Uyku ı;ersemi, karanlığın için 
de bir an yanıp sonen nokta~ a 
bir mermi yolladım. •Vay a
nam• diye bir çığlık geceyi par 
c:aladı.. . Bir mıiddet etrafı 
dinledik, sonra pusudan çık· 
tık, ihtiyatla yaklaştık ... Fene
ri adamın yiizünc tuttuk: öJ. 
miiştil ... Katır. biraz ileride 
arka ayakları ile topral:ı e~c· 
liyordu. 

Kapının dibinde çömelip du
ran yaşlı kadın; 

- Vah evladım, dedi! genç 
miydi bari? ... 

Kfıtlp, kadına ters ters bak· 
tı, gUmrükçüye: 

- İyi etmişsin, dedi; böyle 
olmalı ...• Fenalık eden hemen 
oracıkta ... gırt. 

İki parma~ını gömleği ile 
~·:ığlı enscsinın arasına sokmuş 
ıu. 

Günırükçıi: 
- Tam iki sene mahkeme· 

!erde uğrastım durdum, dedi. 
- Neden? 
- Adam öldürmek suçun-

dan .•. 
- .\aaaı Öyle şey nıi olur, 

,azifen bu değil mi? 
-:- Eeeh, o zamanlar toy. 

dum, tecrıibe izdim ... Heyecan 
la ihtar ateşini unutmuşum ... 
Şimdi !kurt olduk tabii, her şey 
usulünle olacak ... Herif, ba!ı· 

Şehrimizin en maruf ve en eski ailelerinden 
birine ait ve 

HEP SARAYLARDAN ÇIKMIŞ 
STİL EŞYA MUZA YEDESI 

27 parçadan mürekkep Louis Kenz \'C Louls Sez HARİKA 
salon takımı, hakiki Porphyre kırmızı mermerden emsalsiz 
bir saat ve iki Vazo, Saks saat ~amclan takımı, hakiki 
KOPN':\G ROYAL hayli parçalar, GOLLE vazolar. KRİ~
TOI•'L, çay takımı, meshur A. :'lt f LLE'ln harika bir NÜ 
tablosu Ye diğer hayli tablolar, meşhur Franm Heykel
traş FOURNIER'nin Yesair meşhur heykeltraşların bronz 
merml'rdr>n büste ,.e heykelleri, dünyaca meshur VENUS 
DE :MILLO'nın bir Repllque'in, hakiki Fransız glimiicil 
hayli parc;alar, Paris malı hayli bron1 ve kristal a\·izeler. 
\ vrupa malı vazo, biblo, heykel avize. eşya vesairenin 

önümüzdeki Pazar günU Ayazpaşacla :'.\fezarlık Sokağında 
21 numaralı ı~mall ve Mustafa Beyler Apartımanın 9 numa 
rıılı dairesinde icra olunacak müzayedenin mufassal ilAnı. 

- nı yarınki ntishamızda behemmehal okuyunuz. -
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care bıılıııak lu%ıın .. 
tvı~ınlekette futbol merakı günden güne artıyor. Bunu anla
n ınak itin uzun uudıya ara~tırma yapmağa lüzum yoktur. 
ellibaslı iki klübün futbol takımları arasındaki maç günle. 

tinde stadyomun l1aline bakmak bir fikir edinmeğe yeler. 
ladyoın meraklılarla dolup taşıyor, sabayı uzaktan gören 
~elerde binlerce meraklı birikiyor. Hiç bir ~ey görmecllk. 

1 halde slad~omun önünden aynlmayanlar da vardır. 
Bu tehacümün en on nümunesinl geçen pazar günkü 

Caıatasaray - renerbahçe maçında gönlük. Sladyomun içi, 
~llabından çok faz.la insanla tıklım tıklım dolmu~tu; önünde-
1 ıne>dan \e eh-arda, nakil usıtalannın gidip gelme ini güç
~lirecek kadar, kalabalıklı. Bir bilet bulmak irin çırpınan

r, sağa sola baŞ\"Uranlar pek çoktu. Duhuliye bileti karabor
~da 10, açık tribün 20, kanalı tribün 40, numaralı )erler 7l -
2oo lira)a kadar çıkmı tı. nu ~erlerin fiyatlan 75 kun1$. l,J, 
.S, 4 liradır. Hakiki fiyatı ile karaborsadaki satı~ bedeli :ıra-
sında nıüthls fark vardır. 

Futbol maçları iki delTCde yapılır. Ma!;lara tehacüm o 
~dar artmıshr kl lm sene bir devrenin hasıl~.tı ırren senenin 
b'I denesfnin hasılatından faıJa olmu~tur. Klupler de bu sene 
Qır devrede geçen senenin lkl devresinden fazla para alını5-
tılır. 

Futbol maçlarına gö terilen bu fe\·J.:alade rağbet karşı
lında bugünkü stadyom seylrciled istiaba yetmiyor. Karabor
san ınümkün oldutu kadar ortadan kaldırmak ,.e meraklılan 
~tının etmek itin tadyomu bir an en·eı ge.nl~letmektcn bas· 

Çare )oktur. nu hususta e asen bir proje nrdır; fakat ba 
~l'ıılenin tatbiki gazhanenin buradan kaldınlmasına bağlıdır. 
dir:un da blrka!: seneden C\'\"CI tahakkuk etme 1 kabil değil· 

Nilüfer Gürsoy'la 
Atina' da yap ilan 
Bir mülakat 

(Başı 1 incide) 
- Her şey. Güne~Ii güzel 

memleketiniz benim üzerimde 
derin bir tesir husule getirdi. 
Sonra, Yunan halkının bizlere 
gösterdiği büyük ve samimi sev 
gl tezahürü. 

Bayan Gilrsoy, hakikaten heye 
canlı görünüyor ve sözlc_rine §Öi' 
le devam ediyordu: 

- Partenon mucizesi bana ha 
yatımın en büyük heyecanını 
verdi. Korent Müzesi de Uzerim
de unutulmaz bir tesir icra etti. 
Hagi)•a Van•ara Çocuk Sitesini 
ziyaret ettiğim zaman orada tat 
bik olunan pedagojik sistemi bil 
yilk bir al3ka ve takdirle müşa· 
hede elt~m. Bilhassa eli,şleri e
ğitimine verilen ehemmiyet dik 
kat nazarımı çekti. Türkiye,>c 
döndüğüm zaman, bütün yurdu· 
muzda şubeleri bulunan Anka· 
radaki Yetimler Yurdunda da 
el isi kursları kurmaya çalışa
cağım. 

- Kadının Türkiyedeki duru· 
mu nedir? 

- Bizde, Atatürk'tenberl ka
dınla erkek arasında tam bir 
müsavat mevcuttur. Bu inkişaf 
sür'atli olmuş ve ~üzel netice
ler \'ermiştir. Bugün kadınlar, 

O uınıana liadar ne yapmalı?... Stad)·omun ön tanrını her sahada kendilerini göster-
!'nlşıeterek en nz be& allı bin se.)irci lcin )"er temini kabll mektedirler. Ve biliitereddüt şu 
b!dıığundan bahsedlli)or. Gazhanenin kömür yıiınlannı başka nu söyleyebilirim ki, ekseriya 
~r tarııra naklederek burada da yeni tribünler yapıJabilece- erkeklerden daha büyük muvaf· 

l~nı iddia edenler nrdır. Bu fikirlerin ne derece tatbik kı- fakıyetler elde etmektedirler. Ka 
bıli>eli ld 71 b"I 1 .0 Bildiğimiz bir ııey varsa mütht, dın doktorlar, kadın avukatlar, 
bir ka 0 uonnu ı m > ruz. • . 1 b kadın öğretmenler ''e hatta ka· 
ilin . rab~rsaya, kavgalara, halla cınaye~l~re sebe~ .o a:ıik:: dın belediye reisleriyle, kadın 
1,._ kü vazı yete son vermek. lazım geldliıdır. Beledt.) e, milletvekilleri kendi sahalarında 
~la temas ederek buna bır rare bulmalıdır. büyük başarılar elde etmekte ve 

Enis Tahsin Til biz, bu muvaffakıyetle övünmek 
'-......., teyiz. Meseliı, Büyük Millet Mec· 
r B . .. d d' lisindc mıııetvekili olan biz.im \., ayar Yunan Kralına mesaJ gon er ı lgibi üç dört kadın da büyük 

r muvaffakıyetler .sağlamaktadır-

<Bası l 1,ıtclde) r:is etmiştir. Telgrafınızın ifade lar. . 
r.ııınhurb:ı kanının Yunan ttiği bütün hisleri bütün 'kalbi- - Cok sUkUr kı, muhatabız:n 
liralına gönderdiği mesaj mizle paylaştığımıza inanmanızı bana Yunan kadını hlkkında bı.r 

~Una, 4 (A.A ) - Cumhurbaş rica eder dost ve müttefik Türk şey sormadı. Doğru:.u, ke~disı
~lıııız CclAl B~yar Yunanistan milletinin saadeti ile zitı!ılinizin ndeı< bu sa~at~a [ne ~ad:r ge:ı k~l 

'Yrıldı~ı sırad~ t Savarona• ve Bn. Celal Bayarın sa:ıdellerl ıjımı~~· 1 ra e me ço g ç 
ı •. ._ıtafoste Yunan Kralı Paul'~ için en hararetli temennilerimizi geBece ı.G.. , 
""11ıd ki • . ayan ursoy a ı;oruyorum: 

a mesajı göndermışler· ı:rzeylerız. -o - Beni faıla mütecessis bul-
C • c\'imu nm yazısı mayacağınız iimidiyle b:ıbanızın 

tllij .lıeı ınemleketiniz.ln s:ıhillc- Atına.~ <A.A.) - Cumh~rbaş- küçük zaaflarını sorabilir mi· 
en uzaklanrh-cn Zatıalilerinin kıını Celal. B:ıy:ırın Yunanıst.ana yim? 
~ gosterrnis olduklıı.n nazik yaptığı zıyaret milnasebetıyle - Babam umumiyetle çok sa-

• ~htesem misafirperverlikten Vima gazete~i şunları yazmakta· de bir insandır. İçki ,.e sigara 
:-ar liyct hükümetinin şahsıma dır: kullanmaz ,.e kahve de sevmez. 

ctnıış olduğu sa~ ısız tevec- cBaşbakan 'Mareşal Pap:ıgosun Çok çalışır ve ekseriya yorgufı. 
erdcn duyduğum heyecan ve Türkiye Cumhurb:ıckanı tarafın. luk hissetmez. F.n büyük zaafı 

~~tatlık hislerimi kabul bu- dan Ankaraya davet edilme.~i Yu 1 denizle torunlarıdır. Üç buçuk 
. '"ilarını m:ıjesteniıd~ istir- nan halkı tarafından büyiik bir \'e dört buçuk yaşlarında iki 

11 
C:lcrim. memnuni:;etle karşılanmıştır. küçiik kızım vardır ki, babam is 
Utuıınaz hatırasını dalına Bu davet, Cumhurb:ı~kanı Ce- tirah:ıt zamanlarının bUyük bir 
!aza edeceğim ikametim sı- 161 Bayann Yunanis':ını ~iynre- kısmını onlara hasreder. 

~a Elen milletinin sahsım· tinden ve yaptığı mü~ ·r-eler- - Türk - Yunan dostluğu hak 
Utk milletine 0 derece ictcn den son derece memnun olduj!:u. kında ne düşünüyorsunuz? 

\"e 0 nisbette isilAne bir nu ve Yunanistanm şimdi Yunan - Bu hususta size beyanatta 
itle izhar ettiği dostane teza- f'talkı toplulıı~u başkanının lider ~ulunma~ için hiçbir sıfata ma

. tnımııeketlcrlmizi ve millet lığinde istikr:ır kesbetmis bir lı~ de.ğllım . Fakat, . ş~ kanaatte· 
~ lıi birbirine bağlıyan çözfil hUkiımet kurması ile Türk hiiku yım kı, bt~ dostluk.~kı .mel!1leket 

dtabıtaların en beliğ bir sem- metinin bu göriişmelcrin mUsbet a~.asındakı :n .tabu. sıya,sı te~a-
Ur Dir şekilde nelicelcnmcsinc at- huraUır. Turkı~'.e ıl~ "'l unan~s· 

'taıe · fetti l!i bii ·ük ehemmiyeti isbat tan ara ında ~ırçok. benzerlı~ 
te Kraliçeye en derin t ktt'dl Y leı· mevcuttur. iki mıllet yekdı· 

ıııe~ıer.mı 10tfen iblftğ ve e- c ~~ \•aı.i~;ette Tllrk • Yunan ğerlylc karabet~e~ir \'e münasc 
-a !etiyle JT1nJe tclerlnlze en d U ~ ··trk d 1 :ımimi 0 • batımız çok eskıdır. Blnenaleyh, 
ka~e ve hararetli temennileri .oc uı;u gı ı çe 3 ın 8 bu dostane münasebetleri açık-

ıı uı. buyurmalarını majeste- lacak \'e ı:ıefü:eef'ktlr. ça izhnr etmelerine de yekdlğe· 
k ı l' ca ederim I> mmh'F.ı.ım .. rinc karşı dostluk paktı ile bağ-

,, Paul, IIelll krıı\'azöriln- Atin:ı, 4 (T.H.A.) - Turkl~e !anmalarına en tabii bir olay o-
'" ıtıh Cumhurb:ışknnı Celft~ Bayar, \ u ıarak bakmalı.• 
& urbaskonımıza şu ce- nanlstnndpn hareketındcn ev· -

Sa ondcrnıiştir: \el, Yunan ileri gelenlerine hfi.. K f 'd k' 
g~!1 Cumhurbaşkanı, aramız tıra olarak bazı hediyeler ver- as amonu a 1 
~etıı;nış olduğunuz günler mistir. 

a l\raliçe He benim için de Bu arada, saray bas naıırına (inayet 
l!Jıı ıaınanda bUtün Elen \'C Yunan Başbakanı Mareşal 
./.itin de derin bir sevinç Papagosa altından çok güzel bi 1 (Ba~ı 1 incide) 
~ 1 olmuştur. Bu lıcyec:ınlı rer sigara tabakası hediye et· içtikten sonra ~ittik. Abdullah 
~en gelen tezahürat her şey- miştir. rve gitti, biz de köşede bckle-

~\ı 1ııce eksclflnsınızın şahsın- Diğer taraftan, Türkiye Cum· dik. Lakin biraz sonra silah ses· 
:•qı ~saa1ı ifadeye olduğu gibi, hurba5kanı Cel!ı! Bayarın yaver ler~ üzerine koşunca ağabeyi· 
~~'t lllanda müşterek mukad- !erinden biri Atina Belediye Re min öldürüldüğünü gördük. Kas 
daı1Ş\ıurunun ifadesi olan can· isi Bay 'l"ikolopulosa Cumhur- t~mon~ Milletvekili .Ahmet Kes

~Uk sembolüne de hitap ey başkanı tarafından hli.tıra olarak kın. elınde tabanca ıle kapının 
1 ı ır. Güzel telgrafınız Krali· altın bir sigara tabakası yermiş önünde duruyordu. Bunun üze-

"e benı fevkatnde mütehas- Ur. rine arkadasım Ahmet silahını 

llh çekerek Keskini öldürdil. Son· 

ldistan tekll•fı• ra .da kaçmakta olan Seheri o 
___ yerınden yaraladı. • 

ali Sanık Ahmet he, ::ııustafarun .. nrguıı devrede ~~~atlarını ~iddetıe reddetmiş 
,,, 1 •- Gerek milletvekilini ge· 
,"l!a \ (Ba ı 1 incide) 8 inci ordu kunnay subay •· rekse Seheri \'Uran Mustafadır. 
~t •o cya siyasi komitede bun· rından biri Güney Korelilerin Hatta Seherin (Kıyma bana l\fus 
lı.~re lira. 20 ocağa kadar mil· mevzilerini sağlam bir şekilde tara, daha gencim) diye yah"ar-
• '<l!tr ;dıirnemcsl ihtimali de elde bulundurmaya devam ettik· malarına bile kulak asmadı· de 

~· ahınlnlere 1ıöre bu ko- !erini bildirmiştir. mistir. 
~ıs ocaktan sonra yeni baş· Kızıllar taarruzlarına basla- Diğer tarartan hayatından pek 

~r ~nhowerln Blrlesmiş Mil· madan ewel bu tepelere 5 bin ümit olmayan Seher, hastahane· 
~ ~şkiJatına göndereceği atımlık topçu ,.e ha\·an ateşi de :ılınan ifadesinde ~öyle •de· 

lldl erikan temsilcileri ta- tevcih etmişlerdfr. mistir: 
~ı:ııe: ele alınacaktır. Diğer taraftan Japonya ve O· ,_ Bunların bir gün başıma 
• c/ka temsflcllerlnden Er- kinawadakl üslerinde.~ "hareket geleceğini biliyordum. Abdulla· 

~ıli~ı 0ts bu mesele hakkında eden 15 Amerikan us~~n uçan ha ya\vardım. Fakat gitmedi. 0-
Uır· ' 'Yanatta şunları söy- kalesi Yalu n~hrl bölgesinde nu vuran Ahmet Keskindir, Kes 

ıı.~ab · Sulho santrallcrınln 30 mil gll· kini de vuran Abdullahın kar· 
.'Q~ b uı edilen Hint teklifi Ko- neyindeki Taeyu ikmal depolan desi Mustafadır. Beni bıçakla· 

ı d~tısa giden yolun tam üzerine 150 ton bomba yağdır- yan da odur. Tabancasında kur 
1.., ır Eğ k il · u b m~lardır. şun kalmayınca, beni, b•çağını 
~ ı ıq·b • er ·om nıs er u Diğer mllttcfik uçakları Ku- "ekerek yaraladı.• 11 ) uı etmezlerse Karede ~ 
ı.~~toapıırnasını istemedikleri· zey Korede Sunçon \"C cephe Sanıkların ifadeleri arasında· 
~~lan dünyaya ispat etmis hattındaki hedefleri bombala- ki bu milb:ıyenet üzerine tahkf· 
~ tdır.n mışlardır. katın derinleştirilmesi lüzumu 

~- llıey • Nevyork (Birl~mis :Milletler) hasıl olmuştur. Savcılık, bıızı 
><ı111 Rore bombalandı 4 (A.A.) - Birleşmiş l\lilletlcr görgü şahitlerinin de ifadeler!· 
'1~lert 4 (AP.) - Kızıl Çin siyasi komisyonunda Kore hak- nin alınması için sorusturmala· 
~ . cephe boyunca hüküm kında giirüsmelere iştirak eden ra devam etmektedir. 
il b~ı~.delll soğuklara rağ· Güney Kore Dışişlcri Bakanı 

ilııe~ ~un Avcı Sırtlarındaki Pyunun sözciisU torafından bu
C-ıııı1 °rc mevzilerine yeni gUn basına bildirildiğine f.(Öre. 

1 ~l.ıı11~rda bulunmuşlardır. GUney Kore hükQmeli, Kore 
e 'l'cı t dün güney Korelileri harp esirleri meselesinin halli 
e l' l>Uzu tepesinden geri çe. için geçen Çarşamba günU ı::e· 

ı 6 ınecbur etmişler ve bu nel kurulda kabul edilen Hin· 
lldıı saat l~galleri altında distan teklifini reddetmistlr. 

C4!Je l'tnu§lardır. Koredp Amerikan kaybı 
taı. r l\oreli plj;ade birlikleri Vaşington 4 (AA.) - Savun-

liı taarruzlarda bulunarak ma Bakanlıl!ından bildirildiği. 
a~lı~ ~Ybettıkleri bu tepeyi ne göre Koredeki Amerikan 

lerd· asarken yeniden işgal kaybı 127.383 kişiye yükselmiş· 
ıt. tir. 

Fransız kabinesi güven 

oyu aldı 

Paris, 4 (A.P.) - Fransız Mıl 
li l\lecllsi bugün 212 ye karşı 
S20 ile Başbakan Antoine Pin
naya gü\'en oyu vermiş ve böy
lece yeni rıl bütçesinin muza. 
kerelerine yol açılmıştır. 

Yalnız komfinistler kabine a
leyhinde oy vermis General De 
Gaulle taraftarları çekimser kal 
mı~ır. 

Dışişleri 

ıııühiııı 

Bakanlığında 

değişiklikler 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

15 yıllık bir ocak 
Bir Müsteşarlık makamı ihdas edildi, buraya ması l lnclde) 

cek olurlarsa, bunu her memle
ket için lümmlu bir örnek mü
essese diye karşıl:ıyaraklanfır. 

Muharrem Nuri Birge tayin edildi 

Ankara, 4 - Dıs İşleri Bakan
lığı teşkilAtında mühim bazı de
ğişiklikler olmuştur. Buna göre, 
umumi katiplikten sonra Bakan
lığın hemen hertürlil mes·uliyet
lerini üzerine alan bir müsteşar
lık makamı ihdas edilmiştir. Bu 
mcvkle umumi katip birinci mu
avini l\luharrem Nuri Birge bü
yük elçilik kadrosiyle tayin edil
miştir. Bu müsteşarlığa da dört 
tane muavinlik \"erllmiştir. Bun
lardnn Siyasi ve İdnri İşler mua
vinliğine Settar İlksel, NATO 
muavinliğine Şadi Kavur, İktısa
dt İ. ler muavinliğine de Haydar 
Görk tayin olunmuşlardır. 

Siyasi müşavirliğe Bakanlık 
birinci, ikinci Ye üçüncü daire
leri, idari muavinliğe muhtelit 
hukuk \'e konsolosluk işleri ve 
zat işleri, muamelat işleri; .Nato 
muavinliğine Genel Kurmay baş
kanlığı Nato dairesi ile Dış İş
ri Bakanlığı Nato dairesi, iktı
sadl muavinliğe de MilleUerarası 
Ekonomi İşleri dairesi bağlan
mıştır. Bu arada Birinci daire 
umum müdürlüğüne Taliıt Miras, 
İkinci dnire umum müdürlüğüne 
Londra bUyiik elçiliğinde orta 
elçilik müsteşarı Orhan Erol, 
Üçüncü daire umum mlidUrlUğli
ne Adnan Kural, Konsolosluk İş
leri umum müdürlüğüne Samim 
Yemisçibaşı, merkezden İlhan 
Savul Nalo dairesi umum rnü
dürlilğüne Melih Escnbel, l\Iil
letlerarası Ekonomi İşleri daire
si umum müdürlüğüne, Sofya 
elçiliğinde büyük elçilik müste
şarı Fehmi Nuza Vaşington bii
yük elçilik müsteşarlığına. Viya
na elçiliğinde bü~ük elçilik baş
katibi Osman Derinsu Londra 
büyük elçiliği başkAtlpliğine, mer 
ke:ıden Sofya elçilik müsteşarlı
ğına Namık Yolğa, Viyana elçi
liğinde bUyUk elçilik başkiıtipJi. 
ğlne S. Sipahloğlu, beşine! dere. 
ce memurlardan Siret Halulu 
dördüncli derece~ e, Bakanlık 

Kalemi Mahsus mUdlirü Sadi El-

Bir ihtısas asnnda bulunu,·o-
.Adliye Te lJlAtında ruz. idarecilik ,.e i letmecllik 

Ankara, 4 (T.H.A.) - Adalet çok mühim ihtısas şubeloridlr. 
Bakanlığı, hllkim ve savcılar a- Diğer herhangi me lekten blrin
r:ısında yeniden bazı nakil ve ta- den gelenler arasında idnreclllk 
yinler yapılmıştır. istldatlan gösterenler buluna· 

Buna göre, Söke C. Savcı yar- bilir. Fakat umumiyetle idari 
dımcılığına Pazarcık Sorgu yar- hayabmızın idare mütehassısı 
ı,:ıcı Zekeriya Yurtoğlu, E§mc olarak ~etisenlere dayanma ı ve 
Sorgu Yargıçlığına Gürpınar yar 1 onlara hizmet ve meziyetlCJ".i de
gıç yardımcısı Serif Ali Aksel, recesinde ilerleme imk6nlannı 
İdil Yargıç yardımcılığına yar- açık tutması anuya layık bir 
llÇ adayı Dursun Yaman Kozan eydlr. 
C Savcı yardımcılığına Yargıç 
adayı Şükrü Yılmaz, Gürpınar Ben bir !Uillkiyell olmak ere
yargıç yardımcılı~ına )argıç a- fine sahip değilim. Fakat se
dnyı Ömer Faik Özalp, Eceabat nelerre İstatistik horası sıfatıyle 
Yargıç yardımcılığına yargıç a- bu müesse.,eye hizmet etmeğe 
dayı Şerif Sungur, Hopn 5orgu çaJı,tım. Hiımet zamanımın bil· 
yıırgıçlığına ynrgıç adayı Meh- yük kısmı l\IÜtareke yıllanna 
met Göker, Çekerek c. Savcı dil tü. Bu devirde meınlekette 
y:ırdımcılığına yargıç adayı Ha- hersey inhilal halinde bulunu
sı:n Çuhacı, O\·acık c .Savcı yar yordu. Kısa bir uman rarfında 
dımcılığına Yargıç adayı Ahmet '.'.\llilkh·e, Cağaloğlundakl bln:ı
Çınar, Silvan sorgu ,•argıçlığına dan Kabatastaki bir konağa, son. 
yargıç adayı Ziya öztilrk, De- ta Soğukçe~me Askeri Rü tiyesf 

binasına Te nihayet Yıldızdaki 
rik C. Savcı yardımcılığına yar- binaya tnşındı. Dikkate u, ık 
gıç :ıdnyı Adnan Aral, ~lapaşa olan nokta ~udur ki Mülkiye 
Yargıç .~·ardımcılığına ~ argıç a- Mektebi muhitteki keşmeke lere 
dayı Bulent Olcay, Çayıralan ı ,.e bina bakımından maruz kal
s.orgu yarg!çlığına Ya:gıç 'Ada- dığı götebeliğe rağmen yüksek 
l' ı Ahmet Kanca, Boya at )'. argıç irfan sedyesinden \'e riddi ça
yardı1?cılığına yargıç. adayı Yu· Jıc;ma an'anelerlndcn hiç bir şey 
s~f Zıya Yağcı, Artvın C. Savc~ kaybetmedi ve mcmleketr ahsı
~ _ardımcılı~ına Y a~gıç a~ayı Alı 1 yet sahibi idareciler ) etiştirmek- ı 
Kutnu ta~ın erl ılmı~ıerdır . ten geri kalmadı. 

Dlger :Rakanlıklarda nu kıymetli irfan ocaiının 
~nkara, 4 < (T.H.A.) :---- Mııh- 75 inci varlık ;>ıhnı doldurma ı

telif Jlakanl~klann t~şkılAtların . nı, memlekette modern bilginin 
da bazı nakıl ve tayınler yapıl- ve modem idareciliğin kökll'ıı
mıştır. me halinde olduğuna blr işaret 

Bu arada Bursa Defterdarı diye knrşılarım. Hepimizin has· 
Emin Fuat Ay~a . Bal~~esir Def- retinl duyduğumuz tarafsız ve 
terdarlığına; Mıllı Eğıtım Bakan her vatanda a miisavl muamele 
lığı Milli Kütüphane uzmanların etmeğe az.imli idııre makinrslnln 
dan Enver Koray aynı Bakanlı· Jmrulu~nda ,.e de,·amında 1ü1-
~ın üçüncü sınıf mUfcttişllğine; kiye irfan ocağı hiç ~üphe )'Ok 
Izmir l\lıntaka Ticaret Müdiirlii· ki en hayırlı ve faydalı rollerden 
ğünde Rifat Vardarlıoğlu, Ekono birine sahip kalacaktır. 
mi ,.e !icare~ B.?k~nlığı ~ölge E- Ahmet Emin YAlMAN 
konomı mUdurluğune; yıne Eko-
nomi ve Ticaret Bakanlığı ~ube 
müdürlerinden Bahir Törilmkü· -----------
ney, bu Bakanlığın teşkilatlan- Mısır'da yen·ı 

dem besinci dereceye terfi, nakil dırma Genel 1\llidürlliğü müşa· 

ve tayin rdilmişlcrdir. \•irliğlnc tayin edilmişlerdir. lslahaf 
İstizah takrirlerinin 1 Gazeteciler 
lslahı istendi Cemiyetinde 

(Başı 1 incide) 
kOmet üzerindeki l\lcclis rnüra
kabcsi felce uğramaktadır.• 

Geçen yıl Faik Ahmet Barutçu 
istizah takriri \e sual takriri mu 
csselerini hakiki clemokrıısilcr
deki şekline ifrnğ maksadıyle iç 
tüzüğün tudilı için bir teklif yap 
mıstı. Öğrendiğime göre bu tek
lif Anay:ısa komisyonunun giin
demine alınmıştır. Önümüzdeki 
günlerde müzakeresine başlana
caktır. 

Barutçunun bu teklifi kııbul 
edildiği takdirde sual \"e istizah 
mUesseleri hakiki maksatlarına 
ifrağ edllceeklcrdir. Sual takrir
leri bugiinkii konferans \•erme 
şeklinden kurtulacak, sadece bir 
bilgi edinme mile sese i, hükiı
meUn siyasi mes'uilyeU için bir 
malzeme toplama müessesesi ha· 
!ine gelecektir. 

HükOmetin siy:ısi mes'uliyeti
ni mürakabcye matuf i tizah mü
essesesi ise, bugiinkü işlem~z ha 
linden kurtulacak, bir milletve
kili sual tnkriri vermekte nasıl 
serbestse istizah takriri vermek
te de serbest olacaktır. Yani bir 
istizah takriri, iktidar partisi 
grupunun bit· llıtfu halinde Mec
lis kürsüsüM gelıniyeccktir. Hiç 
bir kontrol Ye tasvibe uğrama
dan derhal Mecliste müzakere 
açılacaktır. Ancak bunun suiis
tlmalini önlemek için baz.ı kayıt
lar konacaktır. İstizah takriri bir 
milletvekili tarafından \'erildiği 
takdirde mes'ul hükfımete karşı 
dört milletveklll konuşabilecek
tir. Fakat istizahı isteyen millet
vekilinin adedi be~i geçerse mü
zakrrc umumi olııcak ve her mil
letvekili söz alabilecektir. 

Bu miizakerelcr sonunda isti
zah sahibi isterse, hükumet l\lec
listcn itimat reyi talep etmek 
mecburiyetinde kalacak, bu su
retle istizııh müessrscı:i ile hü
kumeti düşürmek kabil olacak
tır. Ancak, istizah miiessesesinin 
Meclisin diğer faaliyetine mani 
olmamasını temin için haftanın 
bir giinlinde Meclis toplantısı is
tizaha tahsis edilecektir. 

Bu teklifin Anayasa komisyo
nundaki müzakeresinin çok hara
retli olacağı ve büyük alaka top
layacağı umulmaktadır. 

Milli takım kalecisi Tur· 

gay'ın lisansı iptal edildi 

Ankara, 4 (TA) - Galatasa-
ray takımı ve milli takım kale
cisi Turgay Şeren iki sene üs· 
!üste sınıfta kııldığı için okııl 
spor yönetmeliği gereğince Ga· 
latasaray Kltibü tarafından çı· 
karılan llsansı iPll\1 edilmistir. 

Beden Terbiyesi Genel Mil· 
dlirlüf:U, keyfiyeti bugün tstan· 
bul Bölgesine bildirmiştir. 

Yunan Kurmay Başkanı 

Romada 

Roma 4 (A.A ) - Yunan kur
may başkanı general Stilyanos 
Kitrilakis bugün uçakla Atina
dan Romaya gelmi~tir. 

Seçim yapıldı 
CBac:ı l incide) 1 

değiştirme teklifinin giindeme 
alınmasına konrrrece karar \eril
miş \'e teklifi ihlh•a eden takrir 
okunmuştur. Nizamname gere
ğince değistirmc teklifinin knbul 
edilebilmesi için kongrl' umumi 
heyetinin üçte iki col!unluj!unıın 
teklif lehine oy vermesi gerek
mekteydi. Bu me\'ltıdn uzun ve 
sert münakaşalar ynnıldıktan son 
ra oya mfiracaat edildi ve 26 ya 
karşı 53 oyla nizamnamenin tek
lif edilen §ekilde değiştirilmesi 
kararlaşmış oldu. 

Gündem gereğince idare heye
ti seçimine geçildi. Seçimler mü
cadeleli oldu 'e neticede 56 oy
la Milhat Perin, 55 o~la Refik 
Halid Karay, 53 oyla Ecvet Gil· 
resin, 51 O)la Sadun Galip Sa\•
cı ve Sedat Taylan, 40 oyla Ce
vat Fehmi Başkut, 43 oyla Hik
met Bil Gazeteciler Cemlvelinin 
~;eni idare heyetine seçildller. 

Mürakıplıklor için yapılan se
çimde '.:\lelih Yener, :\Iehmet Ali 
Yalçın \'e SaCfet Glirol kazandı
lar. 

Haysiyet Dl\•anına ise Enis 
Tahsin Ti!, :\azmi Ulusoy, Bur
han Felek \C Tnhsin Demiray, 
Mustafa Yilcel. 

Balataj Heyetine; Ercüment 
E. Talu, 1zzet Aykol, M. Stiley
man Çapanoğlu, Necmi Erkmen, 
Necdet Baytok, Ferdi Öner, Mah 
mut Erhan ı;e Ahmet 1hsan'ın 
setildikleri anlaşıldı. 

Kongreye bugıin de devam 
edilecektir. - ---
Clıııı·elı ill 
Tas111•1•11f 
Yapııcıık 

CBaşı l incide) 
ve yemden silfıhlanma programı 
üzerınden kesintiler yapaeağını 
bildirmiş fakat bu kesintilerin 
\'ÜS'atini açıklamamıştır. Baş· 
bakan, memleketin m611 alanda 
ödeme kabiliyetini korumak için 
bu harekete le\'essfil edildiğini 
belirtmiş \"e demiştir ki: 

•Askeri lmaUıt programında 
bazı kesintiler yapılması elzem· 
dir. Bazı hallerde bu, verilmiş 
olan siparişlerin iptal \'eya lll· 
dilini icap ettirecektir.• 

Uçak imallitına tem:ıs eden 
Churchill hükumetin h'fılen hiz 
mette bulunan bazı tip uçaklar 
imalatını kısmen tahdit edece
ğini f.akat daha yeni ve mütekfı· 
mil tiplerin imaline, kobil olan 
sür'at le devam edileceğini söy· 
!emiş ve demiştir ki: • 

Büyük Britanya, Kuzey Atlan 
tik İttifakının giriştiği gayret 
!erden kendisine dUşen her his· 
seyi taşımak azmindedir. 

fngiltereye 1951 dr 4 milyar 
iOO milvon sterline mal olacak 
3 yıl silreli bir yeniden si16h· 
lanma programının tahakkuku· 
na girişmiş, sonradan bu pro
gram 4 yıla bölünmüştü. 

<Bası ı incid~) 

mesleğinin devletleştirilmesi 
ve ücretsiz: tıbbi tedavinin 
Mısırda yaşayan 20 milyon 
insana teşmilini gözönünde 
tutan planların tatbikinden 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Sıhhat Bakanı Dr. Nured· 
din Tarrnf, gözönllnde tutu· 
lan planın 50 milyon Mısır 
lirasına mal olacağını, hal· 
bukl şimdiki halde milli e
konominin böyle bir yükü 
kaldıramıyacağını söylemiş
tir. Bununla beraber muhte 
melen 15 yıl içinde bedava 
bakım ve tedavi umuma teş
mil edilecektir. 

Trenle kamyon 
Çarpışfl 

<Bası l incide> 
İzmitten Köse köyüne doğru 
seyrederken, Ankaradan İstan-ı 
bula gitmekte olan Tirebolu pJA
kalı bir yolcu otobüsü önüne 
çıkmış, trenle kamyon çarpışmı5-
tır. Bu kazada otobüste bulunan 
yolculardan Uçü derhal ölmüş, 

on lıe~i de ağır surette yaralan
mıştır. Yaralılar İzmit ~lemle
J.:ct hastanesine kaldırılmı5tır. 

lstanbul Barosu 
Yarm toplamyor 

İstanbul Barosu Genel Kurulu 
yarın sa:ıt 14,30 da Bırinci Ağır. 
ceza mahkemesi salonunda top
lanacaktır. Bu toplantı gUndc
nıinde bulunan maddeler arasın· 
da Baro Başkanı seçimi ile idare 
kuruluna 5 asli, 2 yedek üye se
çilmesi de vardır . 

Hiılen Baro Baskanı bulunan 
Prof. Abdiilhak Kemal Yörtik'ün 
adaylığını koymıyacağı, buna kar 
~ı başkanlığa İhsan Yorsuvatın 
cıdaylığını koyacağı bildir1lmek
t~dir. 

Dışişleri Bakanlığı U. 

Katibi Valiyi ziyaret etti 

Şehrimizde bulunan Dışlşleri 
Bakanlığı umumi kAtibl dün vi
layete gelerek vali ve belediye 
reisi doktor Fahrettin Kerim 
Gökayı makamında ziyaret et· 
mlslir. 

--O--
Otlak yüzünden bir 

adam öldürüldü 

Polatlı, 4 (Anka) -· Ilıca kô· 
yUnde bir otlak meselesi yüzün
den bugün feci hir cinayet işlen
miştir. Hacan Altıntaş. sop~ ile 
~lehmet J<:rgene'nin kafasına vur 
muş ve derhal öldürmüştür. Ka
til yakalanarak nd:ılete teslim 
edilmiştir. 

Bir tayin 

Ankara, 4 (Hususi) - Eko 
nomi ,.e Ticaret Bakanlığında 
açık olan 80 lira maaşlı Teşki
latlandırma mlisavirliğine D)'ni 
daire iUbe mlldUrlerinden Bahir 
Törlimköney tayin olunmuştur. 

20 inci asnn en büyük vasfı sporun kütle halinde ~
yılm~dır. Bunu na.zan itibara alan İsviçre saa.tçılıı";'l 
bay ve bayan sporcu gençliğin karakterine uyan hu· 
susi bir saat yaratmıştır. 

Jt 1fc'iiNOs ıdaJı:ktır ve 1/1000 milimetreye ka. 
dar ayarlanabilir. 

Jlt' TfCHN~ antımcnyetlk ve sağlamdır.' 

.ıt TECHNOS ucuz ve rekabetsızdir. 

PERAKE.'\'DE SATIŞ FIATLARI: 

Erkek kol s.uti, tf'lik, ufnk saniyeli T.L. 46.-
Erkek kol saati, çelik, ortadan anlyeli T.L. 50.-
};rkek k:>I saati, kaplama. ufak s:ıni)eli T.L 65.-
Erkek kol su ti, kaplam:ı, ortadan ıS:Uli) eli T.I .. 69..
Kadın kol saati, çelik, miL-;tatil T.L. 52.
.Kadın kol saati, ka1>lnnıa. yuvarlak, orta-

dan saniyeli T.I. .. G9.-
Kndın kol saati, kapl:>.ma, mustatll T.L. 7M.-
Cep saati, ra.ntaz.i T.L. 45.-

TOPTA~ SATIŞ YERt: 

O~IEGA ,.e TISSOT Saat Deposu 

lstanbul., Bahçekapı, Kutlu Han, Kat 2 

Amme hizmetleri ve sek 
tahsilin ele i 
(Bası 2 nclllo) 1 

\•a!{ak olur. Küçük çocukların 1 
parça parça demirlerle çeşitli 
binalar, makineler, möbleler I 
yapılmasına yarayan oyuncak
ları vardır. Her çocuk, zekfısı
na, kabiliyetine, el meharetine 
göre, ayni sayıdaki demir par
çnlarından ayrı bir eser mey
dana koyar. Yüksek tahsilde 
elde edilen bilgileri de çocuğun 
elindeki bu demir parçalarına 
benzetmek kabildir. Hoca, bir 
hukuk kaidesi veya bir iktisat 
kanununu ö~etirken, •bunu 
su h&diseye tatbik edeceksin• 
demez, diyemez: ıaı&ı bu bil
giyi, lfizumunda nasıl kullana
cağını öğretir. Bu melekelerin, 
bu meharetin edinilmesi icin, 
)'ilksek tahsil müesseselerimiz.in 
programları hazırlanırken ve 
öğretim usulleri tesbit olunur
ken o sahadaki yüksek tahsil
den ııe beklediğimizi iyice bil
memiz lAzımdır. Böyle muay
yen bir hedef ve gaye belir
dikten sonra. beklenen netice
lerin istihsali yol•ında harcana
cak gayretler daha "erimli 
olur. 

) ollarını pek b i seçmesini bil· 
miştir. 

96 yıllık verimli bir çalış
manın sağladığı bu :faydalı tec
rübeden çeşitli yüksek tahsil 
müesseselerimizden beklenen 
hedefleri çizmek hususunda 
pekfıUı istifade edebiliriz. 

Siyasal Bilgiler Fakültesin
den, mazide 'e halde olduğu 
gibi, istikbalde de vatanımız, 
milletimiz için b:ışarılı hizmet
ler ifasını ümitle bekliyoruz. 

Hasan Refik ERTUG 

Yeni Neşriyat 

o:iSıı 
( fa ) mt mu asın ın t n ıoıı ıu fla t ll 

uuıı ıt i n >•ıı ara cıku 1c.n4t ıu 
:razılar nrdır : 1 (! ı ı:ortaları !Orhan 
Tuna ) , Ru o t tl .. f t 1 "• ~lıı ı ana a · 
ı m (Ahm t llal >. " ıorta <Prof. 
Hlrı) Okuruculara tanı • tdcr iL 

• 
cf~~t Gücü) 

Chçı G uı ı:azrtu. in :s lnd sa· 

sı cıkmıınr. l a ı 10 kuruttur. 

ynksek tahsil müesseseleri ~ 
mlzdcn; • araştırıcı· mezun

lor vermelerini, serbest havııta 
lnlıbak edebilen insanlar ye ic
tlrmelerini ve •memur fabri
kası • olmamalarını lstivortız 
Bu istekte biraz tezada düşmüş 
gibiyiz: İtlak lizere •memıır • 
tipi, fena ve kaahilivetsiz Nr 
insan gibi gösteriliyor ve s 0 r
hest hayata intıbak etme•ini 
bilenler. makbul sayılıvor. Aca 
ba ivi bir memur olmak icin 
arastırıcılık ve havat .. artl,.rın~ 
intıbak ,ıılbl ,·asıflara lüzum 
yok mııdur' Halbuki. hir me
mur, bir tüccardan. bir avukat
tan, bir mimıırdan daha ~z 
arastırıeı olursa. mes'uliyet! :ıl 
tındaki amme hizmetini ivi ic: 
letcmez ve hundan. ivi tUcrar. 
iri avukat. M mim:ır. hep bir
den \'e mUc;terrken mntıızıırrır 

olurlar Mlllı havatımızda nm
me hh:metlerlnln sahası ve le· 
sirl hergün biraz daha :ırfmalt
iadır. Bıı hizmetleri lavıkıvle 
yanabllmek kin, dderli. frra
gatll ve kafasındaki hilır lrrl 
hlidisesine ve yerine göre livn
katle vr meharctle knllıınmıı~a 
muktedir mt>mıırlara ihtiyacı-

KORDON BLO 

mız pek şirldet!iılir. ('e•itli lda 
re ve siyac:et mevkilerine g"ç
mis olan Mülkiyeliler. hir asır
danberi bu vazifelerde muvaf
fakıyet gösterebilmişlerse, bi
linmelidir ki, bu neticenin is
tihsalinde, lülkiyedeki tahsil 
tarzının büyük tesiri vardır 
Siyasal Bil~ller FakUltesi. ver
dijti yüksek tahsilin istihdaf , 
eyledilU gayeyi pek iyi tesblt ı 
edebilmiş ve bu hedefe varm:ı 

NIGHT CLUB 

RESTORANDA 
mm AK~Alll 

G~ORGES FNAG 
VE ÇIGAN \'IOLO~İSTİ 

r. E Z A 
İSTiR.AKlı.F. 

çiGA~ IÜZiGt 

PAVIYONDA 

Fr n sız ~arkısının 
sevimli kl)medlvenl 
AN!'\IE C'lt rnLIER 

VE 
DUO ~ITHA-TOROK 

Son 10 günleri 

RUSTIKTE. 
Sevimli Viv ı"ı anlözü 

I. OT T E 
Kendi repertuannda 

PEK YAKINDA 

tstanbul'ıın cok sevdil!i 
hp~'lvnl ıi:ıncöz ve sııntözü 

nostTTA AI,OSZO 
Sud-Amerikan Orkestra· 
siyle do~rud"n doj!ruya 

Bovnos - Ayrestı>n 

KOROOS - RLÖ'ye 
geliyorlar. 

PAZAR günü MATİ:\E 
tekmil programın i~tirakile 
saat 17 den · 19.30 o kadar 

Yılba ı Reveyonu için son 
kalan yerleri temin f'ıUntz. 

Tel. 86652. 
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ULMACA 

BOŞ YERE 
ISTIRAP 
ÇEKMEYiNiZ 

• Baş, diş, adale, sinir 
ağrılarını teskin eder 

• Bayanların muayyen 
zamanlardaki sancı· 

larına kar,ı fayd~lıdır ~~~~~~ ,, 

.. ' 4 saat .ara . ile 9Q!'d~;.~3~d.et . aiınablllr.~·:" .. .... """" . . . . . - -

VİKDDİN ~ /. 
TABLETLERr · \' 

• OKSİİRii&ii KE$E11 ~ 
• 8RÖİf$İTİ &EÇİRİR 
• c(j~sii YVMVŞATIR 

, " 10 Taksıllc l\!odcrn Fran· 
Sil A\"İıe \C AbaJıırlaıı 

HARACCI 
1 • 

KARDE~LER Lf d. 
İ<tiı..Hiı ı·addr~i Xo. 24:i/l9 

TtTRKI\ ı : , 
ruriım Kurumu 
Sehıı· Gczılcrı 

, :ıralık Cumarte i 
ncn.ımnın t 
~ \H \YI 

--

GÜZELLiK SABUNU iLE 
YAPINIZ 1 

En lüks Amerikan sabunlarının 
ayarında olan YENİ PURO 
TUVALET SABUNU 

BOL 

ViTAMiWLit>iR • 

Eğitim Bakanhğmdan 
d ):tO' M. T. A. Enstitüsü . hesabı na yabancı m~nılcketlere 0

1
er-

* 
_,_ __ ıııı-•c===-=======-==-!zııı:!!--- Kop ı Uskud:ır ilkele ındcn 

'\ hareket saat: 14.30 da EMSALSiZ ÇAMAŞIR ve TEMiZLiK TOZU 
ra ve ciğrenıme gıtmck ıçın bakanlığımıza m~raca~t . ~den O' 
den. ımtıhanlara kabul edılecckleri kl'ndılcrıne bıldırılntıŞbtıl 
!anların 15 aralık 1952 pazartc i giınu aat 8.30 da !sta~> • 

eı 
..... 

IdJr 

Tf:K:\IK l:'\J\ ER 'İTE 1 
-11 1~ ~ s n k h• mu. 

iP 2 Kı.ı>a s 

A1'~ t 

iz-.ıin 

ZA Y 1 
İş Banka ın n ı No hı ~CH ar 

burosundan a•mı oldu"'um 
101675 he p rı lu cuzdan:r:ıı 
ta:>ı <'il m 'ı enı n alacagım· 
dan e kı ın n hu rn ı >oktur. 

101675 l'\o. hı n: ( uzd:ının ahibi 
O :\IAlll \TEŞ l 

..:. 

\'atan il.\ncılık \C rekUmcılık bakımından çok muhlm bir 
tc~ebhtıse ı:irmi: bulunuyor. 

Bu te:ebbiıı tasnif edılmi~ kısa i!An seklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde nc~redılen bu ilanlaı 

hem \O ratbet s:ürmektc ,.e hem de verenler için ı:ok fay. 
:falı olmı:ktadır. 

'J'asnıf edılmis lnsa ilinlarımız hcrı.:Un gazetemizin muav · 
.-en bır )erinde çıkacak; mesleklere, faali)et saha!ına yahut 
ı~e gore u:ur eunmıs olacaktır. 

Bu iliınların ~ekli \C ücreti ~öyledir: 
ıo l;;ehme~e kadar bir ay miiddetle ne~redılecek olal' 

ll!nların aylıfı 20 lira. 
Gün a~ırı ,·eya 15 gün nesredileceklcrin aylık ücreti 12.:t 

lira. 
Ha!tad.ı iki •ün ncsredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 
On kelime) i geçen iUnlarda her fatla kelime i~in gtinde 

20 kurus alınır. 

Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüleri 
Müdürlüğünden 

ı - g53 yılı Tıitün Eksper kursu itin idaremiz hesabına, 
musabaka ıle 12 talebe alınacaktır. 

2 -Mu abaka ımıthanı 24.1:?.952 Çarşamba su nü ~aat 10 da 
Cc\ ızli 01altepc) de ı-:n tltülcrimiz binasında yapılacaktır. 

3 _Giriş şartl:ırı \e dığer hususlar hakkında fazla ızahal 
almak , e ) azıtmak icın isleklılcrın 22.12.95:! akşamına kadar 
gereklı bf'l~clerıyle bırlıkte ;nüdürlü~ıimiıze müracaat etme· 
Jcri. ( ISBO!l) 

Tl'lefon : 54 - 24 

,,. ... =--lE 
c .... 
in ... ------.. ~ 

PAMUK IPLIGI 

iDARECiSi 
Kontı ıt hıt mı dola) ı<ıj 

le c ddı b r muc e enın 
teklıfını k bul ede·. (l'a· 

; muk ı umıızıj le 1 t. 173 
P. K. na )aıılma~ı. 

lmtiyaz :ılıibl : İl\ A!\ KOlll • 
Neşri} atı fiilen idare eden 

~ ı·azı 1 lrri lesu ı 1üdürü 
IEl.İll \ Er--"EH 

(\'A1 \:'\ ı G.ızctccilik ,-e !llalbıı 

"' acılık T. A. S. - 1stanbul 
\ ATl'~N l'llATilı\ASI 

I~ 
~-

Bılellcr Kurumda satılır 
Galatasaray, Postane bıtışıği 

Telefon: 1!l8.ı.'? 

,.---·I!!!!'.!~ 
SANOSTOL 
60.000 ı;. l' .. \. \'itaınini 
36.000 ı:. i'. 113. \'Hamini 

He· mc\ ımdc \C her yaş· 
t kı cocukların 'e buyuk· 
lcıın kolayca alabılecl'ğı 
hoş lezzetli ;>e anc kuHc 
şuı ubudur. 

SANOSTOL 
Haklı bir şöhrete sahip o
lan :> uksck tcsırli ideal bır 
toniktir. 

('llE:ll. l'ABR. PRO· 
.'IO~T.\ - .\lmaıı )a 

Raif Ferit Bir 
Verem Te DabiU Hastalık 

ları lUütehassm 

Muayenehane Be~kta~ 
j Tramvay cad. Emni) et San 
f ctıcı vanınd:ı No ız. 1 el: 

1
84395. l\!ua:>cne 17-lD.5. Ev 
\ ult Konağı Cad, No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 

1 83684. ~ " - . 

1 
1 • • • • • . 1 

. . -/ 11 
. 'iftl_i~orflatca ": t_19i, I 

· ~ancfuffla.J . , , . 
Dun yanın • her hangi bir yerinde bir şoförü 

durdurup hangi lastik markasını tercih elti· 

~ini sorunuz: Size: GOODYEAR diyecegiı 

muhakkaktır ... :' Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat _cdilmiştir:'" GOODYEAR 'ın sarp arazi 

için lıazırladı~ı 

J 
1 
1 
1 

1 

Galatasaray Lisesınde bulunmaları liiıımdır. (19~ ---
Lastikler de dış görünüşte 
biri birlerine benzeyebilir. 

Kamyon lastikleride bu hus~a_cn dayanıklı! 1 
lastik ~- oldu~u - tecrübelerle~ ispat -edilmiştir ı+ 

GD o o, E 
~!Ka~ır:ııTtaşıyanıc::ıır. 

Türkiye Umum MUmesslll: 

TATKO,-OTOMOBIL LASTiK : ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş. 
Taksim Bahç al kar,ııı No. 35 

_ Telefon 782240 = 82249 - Telgraf:l TATKO • lıtanbu1 


