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Geçmiş 
01 un! 

YAZAl\': 

Ahmet Emin YALMAN 

aır ha talık millı bir bunrc e 
nasıl girer? ·a ıl ihtilatlar 

~~'da eder? nunun 
11nlere aittir? . 

.Kızıl JoskoOuğun nıemlcketi
ltıızııe tertip ettiği iı1ica tnarru:u nıunasebcti) le bu nr.,·i ual-
1c~e ce\ap aramağı; ben buı;iin 
J1n. luzum uz, hatta zııı:ırh bir 
edıkodu mc,7uu dh c ıelıikki 

fd" • 
1 

'Yorum. l\Juhim olan "ı·~·. ha~· 

-... 
Bursa, 5 - İslam Demokrat 

p~rti i mensupları) le Buyiık Do. 
ğu cemiyeti men~uplarının hiı·
le;;erek te::kil ettikl<'ri Türk l\Iil
liyetçiler Dcrnel:i Bursa şubesi 
mcnsupl:ırı hakkında yapılan 
tahkikata devam olunmaktadır. 
Sa\'eılık bu eemiyl'tin. btifa et
tiğini bildirdi~im sabık başkanı 
Saffet Kargının yeniden ifadesi· 
ni almış, hiidbeyi daha geniş bir 
tahkikat çerçeve i ıçindc tc bit 
ctm~tır. 

Tahkikatın ~afahatı ~izl<'nmek· 
le beraber sızan haberlere gore. 
bazı kimseler e\l'\'elcc Emni)ettc 
\crdıklcri ifadeleri değistirmiş

lerdir. Ezcümle i\ecip Fazıl Kı
sa Kürek'in bir e\•de yaptığı giz. 
li toplantı sırasında •Bana ilti
hak edenler parmak kaldırsın. 
dediği sırada orada hazır bulu
nanlardan biri müstesna, diger-

1 

lcı inin parmak kaldırmış oldu~ıı 
<De\·amı Sa: 5 Sıi: 6 ııaı 

:\l:ıli~ r. Rakanı 11. Polatl.:an 

Eisenhower, Koreye 
gitti ve döndü 

Yeni Başkan, «Herhangi bir meseleyi 
hal için elimizde kat'i bir deva 

yoktur» . dedi 

ge11işletil11ıiyecek 

Scoul, 5 - Birleşik Amerika Cumhurbaşkanlığına srçilen 
l:cneral ELenhowcr'in :Koredeki kısa \C acele tetkik s;ezisini bi
tırdıği lıugiııı \nıerikan ordu:.undan bıldirilnıiştir. 

Eiseıılıoweı in, geldiği gibi, Kereden gizlice ,.e sessiz sadasız 
a~ rıldıgı anlaşılmaktadır. Bildirildigiııc göı c salı günu gelınii 'e 1 

1alıf~n hulun iımııli\lf', lıiıtiin 
htııatıaıı) lr. tr. hb cılilınio, ol

ltıa ı '<' milli mul\:ııhtnatın mes. 
lıliletinl ta t):ınlaıın buna lrnr ı 
~llıaıı ız bir mııc:ıdrle azmini b<'I· 
~ rtnıelcrid ıı. \dalPt Bakanıuı n 
\ Ukfımet namına ~11ptığı açık \C 

ral'.i be)anata da anarak mille -

----- cııına ı:unıi ayrılmıstır. 1 

19 5 J 8 •• t t 1 Tarihı tetkık gezisi sırasında u ç e asar 1s1n1 n ~;~:~~yi tcftis eltı~ı açıklaıımak-

1ınıze .c.cçrnl oı~un!• di)cbil
bt k ıamanı çok ukur "elmi Ur. 

3 gune sı dırdığı çok ) üklıi 

LacflCG esasla· rl ~i~re~~~sc:~~gr:~~'::ıım~~~::~ U T aatlc 20 de ayrılmıştır, halen 
Amerika) a dönmek tize re ~alda

l)ııima t kı11r ettigim .ihi. irti
. ca mikroplan millı bunl e

~•dn \arattı ı bir i tldalltn ne. 
ite i değildir. likroplar hariç. 

1cn gelmiş. mukaddesata olan 
•aygı.} ı perde di e kullanarak \ t' 
t'fil ruhlu kim clcri u ıta ede· 
~ek ~er .} er ym alar kurınu tur. 

ıı rliırı faali.}etlcre de partilrr 
ita ındııki gerginlik imk;ın temin 
ttnı~ıir. 

Yeni yıl bütçe tasarısı yapılarak milletvekillerine dağıtıl
dı. Bakanllklar bütçele rinde umumi bir artış var 
Iiuıuıı .lluluıb rlntl.ctın 

.\nkara 5 - 1953 biıtçcsınııı I 
kasım ayı sonunda l\lcclısc \'e. 
rildiğinı bildirmi~tim. Hulçe la· 
yihasmın basılması ikmal edil· 
mi~. mucip sebrplerlyle birlikte 

d" l!u~unıct. bu nC\ i polıtiı..ıı g('. bugün komis.}On azalıırma tevzı 
•gını J.;aıı:ıınak arim \e kararını olunmuştur. Yeni butçc. layiha· 

to tt'rdiktcn onra murted ,.e sının miızakere:;inc önilmuzdc· 
~llh;ız nikaplı los.kn1 a ajanları kı pazartesi günü bütçe komis· 
t u ınillctin bun\Csinde hiç bir ~\lnunda başlanacakUr. O gün 
kııtun~cak ~ <'r bulamazlar. l'\las- ru:ali~c Bakanı Hasan Polatkan 

1 
elrrı derhal duşer, kirlı sima- ~cnı bütçe hakkında komisyona 

1<ırı tn<' <lana çıkar ,e düşman- umrımi izahat vcrccektır. Bunu 
<ıtın, Turkhe~i içten kundakla- takip eden celselerde komisyon 
l!ı;ık 'e parçalamak ) olundaki &ı:alarının umumi m.ıhi) etteki 
Utııltıerı husufa ugr:ır. 

1 

sual!~rın.ı . ce .. ·a~landıral·a~tır .. 
Bılındığı gıbı, ~eni butçenın 

Ql le umaıını ki muhalif parti· masraf ye.kıinu 2.0~7·~-~ 000, va· 
le b ılı d

• ı·t·k ı <Deumı Sa: , Su: ı de> 
ı r r u m ı aHı)ı po ı ı a 
~ •sman iı;in bir nıenıı di)e 
~llanma3 acaklu 'e gcı iden 11-
ıı de İll'ı·i~e baknıağı \ıııife edi-
tc«'klcrdir. 

Hakimler lehinde 
Kabul edilen 
Bir hüküm 

dır 
Jkametl sırasında kendisine 

\ a\ er olaııık oğlu binba ı John 
Ei eııho\\er tefrik cclilnıiştir. 
Grııç Eisenhower halen Kerede 
çarpı an 3 tindi Amerikan piya
clc tıimeninin harekat :;ubav 
mua\'İnidir. Tefli$1eri ~ıra~ıııd~ 
kcndbiııc, yeni kabinede Savun
ma Bakanı olacak Charlcs F:. 
Wil~on, müstakbel Adalet Ba
kanı llerbcrt Brownel, Birlc~ik 
Amerika ılahlı kuV\ etleı i s:enel 

Wc\·amı Sa: 7 SÜ: 5 de) 

Yüksek okul 
Mezunlarına 
Mecburi vazife 
Kanun teklifi 
Komisyonunda 

edildi 

İçişleri 
kabul 

~·ı:LJK 1 A~IG \LI ALMAN 

TONFUNK 
Rad)olarl)le memleketin her 
tarafından fstanbul \ c İzmir 
istas)•onlarıoı oUniısUz dınler· 

sıniı. Bıitlin teşiUeri gelmi~tır. 
ABDÜl.KADİR ıUEl\llŞOGLU 

Katırcıoj!lu Han İstanbul 1 
lzmlr A.etntuıı ERt.ı... l\onılı llt1daıu A.nkar• Palu aluııdı 

YENi • TEFRIKALARIMIZ 

Roman 'adisinde en fula ra.lbet goren 'e 
e•erleri daima merak 'e heyecanlı talı.ip edilen 
ne ir ü~tıdı 'e sihirli u liıp nhibi 

Refik Halid Kuray 
tarafından 'azt>temiı itin hanrlınmı~tır, Bu 
e~erde birçoı. !.adın tanıyacaksınız; hanımefen
diler, prensesler, ortahılliler, olgunlar, &eçkln
lrr 'r. körpeler. Bir tek de erkeı.? 

Romanın muharriri eseri için isim ararken: 

Maşukalar Ağılı 
adını da diı~iınmü~, onra u1,geçmiştir. Halbuki 
bu isim vak'a~ ı pek ili huUsa eden bir terkip
tir. Romanda bir :.ürü ma ukalar \C bir de ağıl 
'ardır. iste tefrikamm okurken gireceğiniı 
alem böyle bir )'erdir ve bu alrmi ]İ anımmn 

büyiik bir iısliıpçu~u, nesir üstadı sile açacaktır. 

--0-

----

Osmanlı ordusu son Baıkumandanı Enver Paıanın 

zevcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

rac ye (Eııver a) ııın 
HATIRALARI 

-0--

apusa te ce~mesl 
MEHMET Y ANIK'ın dehşet ve ibret verici hopisane 

hayatına dair veni bir röpcirtaj serisidir: 
. ' 

Bundan evvelki yaıılanyle; senenin en kuvvetli roportajcısı sıfatını hakkıvle 
1lal'! M~~.~t Yanık •. bu sefer ~zi hapishan~nin türlü ahl!k sırlanylc dolu köşele· 

rınc goturccckı bızden olan ınsanların bızden olmayan dünyasında yaşatacaktır. 
-0-

1 VATAND 

Cumhurba~kanı CelAI Ba) ar Tıirkiye Kredi Bankasının ka~a dairesinde 
1 l'alnız 'e 'alnız Mo kounın 
tıı..~ffade cdcbİlecegi tıırzda hır ' 
~ak \c çôküntıı ynratmağa l\al
L iaıı )obaz nlkaplı bedbahtların 
11l'Sab T k • ·· nuıuıı aıu 11 ırımi.drn t k • ını ur · nıahkemelerı gore-
~ t~r. Hundan onra 1 için a ıl .\nkara 5 - Umumi mahkc· 
le Uhı?1. olan nokta, i)ıı i. pa.rti- meler. k_uruluşu hakkın~aki ~a· -

1lı .. 111 .l/ulo~ rı 1:4tn 

Ankara, 5 - :Kon)a milletve-
kilı Muammer Obus'un. de\•let uı t B k --, B , 
hizmetine :ılınacak yuk ek okul a ırına a anı 1 ayar 1 n 

- ınezunlannın muayyen müddet 

d tlnıı7:'n <'lele \erer<'k Turkı}e- nun la)ıha~.ının adııl~t kO~IS:}O· T.{ırklaı:·elı· 'nı· n 
C .dlnırı iya te alet edilmeme-' nundakı ~uzakcrclcrı bu~un . O· J; 

~nı lemin ederek Ye komiini~t na ermı tır. Yeni layiha ıle ıs. 
~ fa~ı t ga,>clerlc hfirri.}eli ,c tinaf mahkemeleri tc~kil .. olu~-

l yurdun mahrumivct bölgelerinde ız• alıat d. mece \·:ıılfe almalıırı hakkındaki ka- veı· ı Du"nku" 
nun tekliri bugün 1ç İşleri ko· I 

nunı nizamı , ıknı:ık i liy<'nle- makta. bu suretle tem~ ızın ~il· 
:!n soz \C ) azı ·hurrh etini uiic;- kü hafıflcnıektedir. 
1~'11 etmelrrini iınliyetrk tarıda Lıllzakcreler sonunda komis
~u tel"('k karıırtar ,·ermeleridir. rnn başkanı Halil Özyörtik, A· 
b: bakımdan koınunlanmıııla nayasada ~t'.lun~n, .fakat ?ııgi!.ne 

11 
lukıar \ars:ı. bu gedikleri kadar tatbık cdılmıyen bır huk· 

b Olduı ınağa i.)a i partilerimiıin mun yerine getirilmesi ıçin tes· 

bucağını sel bastı 
mi yonıında görüsulmüs \"e ka- y .. .. u·· • 413 ., ı · I k b. ., 
bul olunınu tur.' umnu resm, mı yon 1ra ı " yem eme 

1 
Teklif, dc,·tctin biiliiıı hizm<'t ve kalkmma programı haz1Tlandığ1M1 söyledi ve 

~uhC!leriııc girecek yüksek okul f k . / k . Tetkik~eri 
mezunlarını vurdun mahnııni\'E>t yapı aca iŞ er ha kmda ızahatta bulundu 

200 ev ile bircok köy sular altında kaldı. 5000 1 bölgelrriııde. b~rkaE ş_~nc va;iCc Huıuıl lftılıabfrlnıi:dtn 
d k 

~ n&,·amı S:ı: , Su: 6 da) 1 \ k . ı:: 'I d k b' 'ı ı ·r l t d · · 

b
eraherce 1 edinmeleri milli me\amı Sıı: 7 Sü 4 de) 
ek • 

le lıa \e selamet dıı,·aınızın bir 
il ıdır. 

e ar ara~i suların istilôsma ug"' radı · n aı~, ;_ı - :'en eres ·a 1·1 e 1 mevzıı ar c rafııı a gcnış '· 
m.~ıne gıreıı ycnı Bakanlar ara· uıhatta bulunmuştur. 

lluıuıı lluhablriml:dtn Aldoğan, hükumeti sında ilk ba ın toplantısını bu- Bakan, Yuı:osla\'~adan kirala. 

Cumhurbaşkanı CeUI · Bay:ır 
beraberlerinde \'ali ve Belediye 
Ba~kanı Gôkay olduğu halde dün 
Yıldız Harp Akademisini ve polis 
okulunu zıyarct etmişlerdir. 

tı;rurk milleti. busun tarihinin 
lçj nıuazum kalkınma hamle i 
l!ıı ildedir. ba i partilerin liısa 
lu ru5ıu rey aHılığı rmelleri l u-
e:dcn hu hamle tehdide \Cya 
oıu tele uğrar:.a ddılen ~azık 
ati r. lfukumet, c as ,·azifeleıine 
ııd ttı \e ce aretle ahip çıktıgın
h•~ dola3 ı tebrik edilme e 1~-

"'lır. 

.....___-------~~-

Kastamonu' da 
Cinayetin keşfi 
Yapılacak 

Kırklareli 5 - Dünden berq lcr~c ~ iik C'lıneğe baslamı!,. b~ giin Ula~.tııına Bakanı General n:m bin vagonun son a.Ylar zar· 
fasılasız surette \"e sagııak ha· ''azıyetı goren bucak muduru M'" k b Yümnü Ureııin yapmıştır. Gaıete fında hizmete sokulduğunu, bın 

Cumhurba kanı, ~kademidc 
b:ışta Bırlnci Ordu Komutanı Or
general Nurcttın Baransel ye 
Akademi komutanı Korı;encral 
Fehmi Türe el olmak üzere A· 
kademi mensuptan taraCından 
kar ılanmı§tır. 

, !inde )ağan .yağmµrların tesıri· Doğan Dıngiloğiu dere boyunda . ura a eye cilerle uzun ve samimi bir has· ~-Uk \'agonunun da alın alınmak 
le il merkczınc 16 kılomctre bulunan C\ !erdeki halkı boşat. 

1 
buhaldc bulunan Yilmnü Üresin. üzere sipariş cdildiğinl, a)Tıca 

mesafede bulunan İmece buca· tarak başka yerlere tasıtmıstır. mkan yok, dedi Bakanlığını a18kadar eden muh. COe\'amı Sa: 7 ii: 5 de> 
ğının içınden ger:.ı:nektc olan de· I Saat 9 sıralarında su tama. 
r<'nın suları bugun erken aal· (Or., :ınıı Sa: ; .Sü 4 del Gebze 5 (Telefonla) - Mı!· 

lct Parti ının Gebzcdc tcrtiplcdı 
'Tt.ırlJ llc ıı.? ~ ..(ıa " 

Kastamonu 5 - Kastamonu 
milletvckilı Ahmet Keskini öl· 
durenlerin idam talebi ile Ağır 
ceza r.·ahkeınesıne verildiklerinı 
bildirmiştim. :ııahkemc ı:ördüğil 
lilzum üzerine \'aka mahallinde 
temsili bir keşif yapılmasına 

1 
karar vermiştir. Bu suretle ka
tıl Mustafanın, suçun arkadaşı 

Itaı,, .. aıı Meclisinde 
ıneboslar dövüstü 

..;, 

Seçim kanununda yapdması istenen değişiklik
ler suasmda çıkan kavgada birçok 

mUletvekili yaralandı 
hmet tarafından i,lendi •i hak. 

1 kındaki iddiasının ne dereceye '• ""oclaıııt ı•,,,, 

1 

kaoar doğru olup olmadığı l!ras· Roma, 5 - Sc('im Kanununda katlar atılnu : hatta ii:> eler bir· 
tırılacaktır. Vak'a ayni fiCJ:iilde rapılması teklif edılcn bir de· birlcrıne ıskcmleler bıle fırlat 
canlandırılacak ve Ahmet 'kes- ği~ikliğin müz:akeresi esnasında mı lardır. 
kin yerine birisi çıkarılacak, parlamentonun sağcı ve solcu Bu serbest çarpışma bir saat 
Abdullah rolü de di~er bir şah. uyeleri arasında dün gece çıkan kadar dc\'am etmiştir. 
·a verilecektir. Mustafa ile di· münakaşalar hakilti .l!ıir kavga Mebuslar arasında kolu sakat
~er suçlular da yerlerini aldık· ı ekl~i almış \ e ·meclis• bir ara· !ananlar, bayılanlar vardır. Ek· 
tan sonra temslll keşfe başlapa· lık muharebe mcydanın@'t dön· serisinın J üzıi 'e göztı 'yumruk· 

<DC\·amı Sa: 7 Si.ı: 3 de> ., ~il.tür. Yumruklar sallanmış, to Deumı Sa: 7 Sü: 6 da> 

gı siyasi toplantı bugün aat 
I:-ı,30 da ~apılını tır Toplantıda 
Genel Başkan Enis Akaygen, Ge 
ncl kuruldan Sadık Aldoğan, Sup 
hi Batur hazır buhınmu tur. Ge . 
nC'ral Aldoğan şunlnı söylemiş. 
tir: 

•- Demokrasi) e gcçis davamız 
l('melinclen şarsılmış bulunuyor. 
Çünkii Demokrat Parlı ıtilletve

Deuını !'\a: i 1'iı: 6 dal 

Sosyalist Partisi 
Mensuplarmm 
Muhakemesi 

(Yazısı 7 nri sa;) tamızda) 

Köylü Partisi siyasi 
bir toplantı yaptı 

Cclıll Ba) ar okulu gezmiş, ıza. 
hat almıs \ e \'azıfe basında se• 
hıt diışen polislerin hatırasını ta
zız ıçın yaptırılmıs olan abideyi 
selAmlamıstır. 

mcunu Sa: 7 Sü: ~ de) 

Remzi Oğuz Aflk, Malatya suikastı manevi da- -
ranağımız otan hürriyetimizin rok edilmesi Tavukpazarmda 
Tüıki~e Kii)lü Par~:~e;:.;~,e ~~~;demiştir: Yangın çıktı 

bul 'illıyct tcşkillıtının tertiple· •- Bu memleket 120 seneden Dıln saat 23.50 de Tavukpaza-
diği siyast toplantı dün saat beri çok şeyler görmüştür. Re· rında bir yangın çıkmıs ve ı;on-
17.30 da Galata Yolcu salonu şıt pa~nın yaptığı ile Mustafa dıirlllünccye kadar etrafı olduk
uzerindcki Liman l.:ıkantasında Kemal paşanın yaptığı arasında ça tehdit etmiştir. Yangın, Se
yapılmı$tır. ancak bir derece farkı \ardır; mizmehmetpaşa okağındakı Fa. 

Kalabalık bir partili toplulu. mahl~et farkı asla. ik Bey hanında çıkmış, bınanııı 
tunun haıır bulundutu bu top· ı Siyast hayatımızda, iktidara UçOncü ve dôrdilncO katları ta
lantıda, Parti ~encl başkanı Pro· gelenler hep, iktidarlarının el· mamen, ikinci katı da kısıuea 
fesör Remzi Oğuz: Arık, ezelim· ( De\·amı Sa: 7 Sü: 3 de) ~anmıştır. 

6- I [ - )?_ 

l 
ı. 
1 
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Demokrasileri uğraşt1ran meseleler 

r u Hakimiyeti 
D e m o k - makta ve Mee 

ra i. bu· f \'ı\ZAS: ' lis celsesinde 

Iarı icabı, ıı.ı.ı ı• • ı·ı~ Z. T1111aya tinin ,-erdiği 

1953 • • 
sergısı 

Ticaret Odası 
ve 

gUnku inkişaf 1 -. ... • 1 Grup ekseriye 

l e t v e k i l - karara boyun 
1,.,. nın h r __ ,__ ____________________ __: eğmek mecbu· 1953 İstanbul Sergisi mevnıunda 2 aralık salı gtinil Bele· 

hal ve ca tlar dahilinde hal- nam et ve mebus olarak parti- rlycti bulunmaktadır. diyede yapılan toplantı, Ticaret Odası çe\'relerinde allıka I· 
kın (S ('men kiıtle inin) arzu. sin bağlılığını bir tabiiyet ve Fakat bu durum dıkkate şa- le karşılanmıştır. 
lı:rından ayrılmama ını bütun mütarnat olarak ta'\-sif etmekte :ran neticeler doğurabilir. Evve. Bu menuda elde ettiğimiz malümata göre, hadiselerin ce 
ır.fına \e ku\'\eti le i te}en re- \C ıTcmsil edilen millet değıl IA, Grup müzakerelerinin bu re.}an tarzı ŞÖ}le olmuştur: 
j mdir. Seçmenle secilen ara· partılerdir.1 kararına varmakta- mutlak mahiyeti Meclis celse- Bilindiği tlıere şimdiye kadar yapılan bütün sergiler; Be-
Eındaki U}gunluk kaide olduğu. dır (2). Bılhassa müstakıl lcrinin mlınasını kaybettirmek· ledi}e, Ticaret Odası ve Sanayi Birliğinin ortak ve müşterek 
na göre bu bağlantıyı sağlıya- namzctlikleri kabul etmiyen tedir. Celselerde verilen reyler gayretleriyle ~ ücuda getirilmekte: bu ıiç teşekkül 3 er Aza ile 
cal. te ':"Utlı siyasi partılere bir seçim sisteminde bu bağlı- evYelce Grup toplantılarında za tem•il edilmekte iken; 1953 sergisi için Beledıye tarafından de 
mutlaka ihtiya~ 'ardır. İktidar 1ık azami haddine ulaşmakta· ten te bit edilmi§tir, basit bir ifü;iklikler ,·e yenılıkler yapılması tekJıif edilmiş; salı glinü 
partısinin icrııatı karşı ında ve dır. Parti :ıncak sadık azaları- tekrardan ibaret kalacaktır. Beledi)cde ;>apılan toplantı da bu maksatla tertip edilmiştir. 
aynı kaynaktan doğan taazzuv· m namzet gôstennektedir. Bu Grup idare heyeti sözctileri ta- Tıc~ret Odasının ~u t_op.lantı;a l§Urlık etmemesi karşısında 
lar halınde umumi dk!rın sadakat parlamento içinde Gru- yin etmiştir, nutuklar Grup a- Bclcdıye 'e Sanayı Bırlığl A.al~rı bazı ka~arlar almışlar, bu 
muhtelı! şekıller arzetnıe.,i pa bağlı kalmak mecburiyetine dına soylenmektedir. şu halde kararlar Tıcaret Odası ı;e\Telerınde •emm•aki• olarak va-
:mcak partilerle mlimkün o!a· bürünmektedir. Milletvekili ile Mecllstekıler için yeni bir şey sıflandırılmıştır. . . 
bılır. Büyıik kütle ıle millet- Grup arasındaki bu milnasebe- değıldlr. Konu5anlar kendi fi. Tıcaret ~dası. henüz re:;~en ?u kararl~rdan haberdar edıl
\'ekilled arıısındaki bağlılığı tin ortaya çıkardığı meseleler, k' 1 · . d ğ'I Grupun kararını mlş değıldır. E asen, Belcdı)enın kanunı hak ve salAhiyet
temin sadedinde siyası partinin :yine Lachenal'in yardımı ila a~:;~~~e~t~irler. bu cel elı>r lerinı bu şekilde kullanmış olması karşısında odanın bir şey 
faaliyeti bilhassq önemlidir. 'beş noktada toplanabilir (3). d rt k ki i .kn etmeğe yapamıyacağı da belırtılmektedır. 

Fılhakika siya r partıler sec· ve bunların hepsi de seçimıı Jile a 
1 ktmse~, 1 

a . 'f!tle Tıcaret Odası, pazartesi günü yapılacak meclis içtimaında, 
'zlzum yo kur. 

1 
e umumı)d bu meHuu konuşacak ve bir karara varacaktır. 

tirmcğe muvaffak oldukları milstenid, tcmsıli demokrasiyi gı i Grup ·ar:ır arının pey cr-
mebuslannı parlamentoda b"r buhrana sevkedecek mahi"ctte- t tb"k b konulma 8 k 

,, pey a 1 • sa asına - << a 1 r>> 1 n nra.}a toplarlar; bu topluluğ:ı dirler, §Öyle ki: sından ibaret olan bu durum Gıda maddeleri 
«Parti GrupuD yahut sadece 1 - Bu bağlılık doğrudan diğer Mılletvekillerlndcn ziya. 
e:Grup .. adı verilmektedir. Bôy· doğruya Parlamentonun tarifi- de matbuata. umumt efkara, sec Kurtarılması u"'mı'dı' 
lece Grup teşrii mccll lerde ni 'e mahiyetini del!igtinnek- mene hitaptan ibarettir. Nizamnamesine 

Göre 
s.yasl partilerin t:ıazzuv şek- tedir. Artık Parlamento teker '' 1 b ı tik k ı a nız. u o omıı • ve Yf' •• Azalıyor 
line verilen isimdir, partılerin teker millch•ckillerinden de· nasak vaziyet b:ıu memleket· 
parlameontodaki organıdır, ve il, Grup kararlarına yüzde yliz lcrde Meclis celselerinin öne- . . 
<laha doğrusu p rlamento kad. itaat eden, kapalı ve kendi iç- mini ye mebusların dıı :Meclis Uzun bır müddet evvel, Hol· Ylırlirlılğe girmiş bulunnn gı-
rosu içindeki sbıı ı part!l rdır. lerine çl'kilmiş ekalli)Ctlerdcn toplantılarına alakasını azaltmış landanın Ems nehri. ~ltzında ka da ~~ddelf'ri talımatname~lnin 
Ba ı parlamentoların iç statU· mürekkep bir heyet olmaktadır. tır. o derecrde ki İsviçrede bir ra.}a ~tturBank De~lizcbıllıkbüBt ~nküıı· ı tat~ıkıne devam edılmektedir. 
leri Grup'un bu hu\het ni hu· Bu ckallıycUer çcşitli partilerin 1 r R 1 · M r 1 1 rind" sına aı :ı ır ~ı e • un · Talimatnamede me\cut m:ıdde-
kukla~tınnı lar \e tanımı lar- Gruplandır. Çoğaldıkları tak- e~ ısı e 

51 ectıs r~e el mitlere rağmen, 4 aralıkta vu- lere gôre gıda maddeoleriniıı 
dır, bizde de b!i~I dir. Türkiye d rde aralarında uyuşabilmekte, mc us a_rı~ gaze .e 

0 
ma arını kubulan büyük med hAdisesl es- vaz'ına mahsus olan \'e Ozerinde 

1\Jillet 1\Ieclisi İç Tuziığünde 18 ko:ıli yanlar kurmaktadırlar, Fa menetmııtır. 5?nı.> en, mebusu? nasında da kurtarılnmamıştır. buna dair allı met bulunan mem-
Haziran 1947 tarı'hlı· tadı'lAtlıı Grup ekseriyetınin kararına mü Bılindıği üzere Denizcilik b el l 

.. kat neticede Parlamentoda bir ta\·aatı parlamento iradr 1 ile Bankası bir mUdd~t e\'\el ver· J s~t' vey:·ır.ma en ı,\ı~ arı.d~a· 
Parti Gruplan .Mecli in organ. ağırlık, atalet görülmektedir. mebuslar ekseriyetinin iradesi dlği bi; ba'iadi·te geminin ~oz. ~ta '.c lıı>ler emsha. ıı·ma e-
lıırı olarak tanınmış 'e disip- 2 - Seçim mücadelesi pnr- arasında garip bir (ıhcnksitli'< med hadisesi e~as~ncla kurla· s~~~ ~· şışe er e d~el ır. ı v~ya 
1 nl rinc mütedair hlikümlcr tiler arası bir mlicadeleye inkı· de doğurabllmcktedir. Bıı du- rılabileeeğinl bldirmckteycli m a le 1 ~ut~ır ~a e en~ sa ışdı 
konmu:;tur (1). lap etmiştir. Seçmen vatandaş rumu da L"ıchenal fe\kıırnde Bu \'aziyet Bakır şılcb.ınin d ~ne~•. m ~ r: ~ ~rıc~. ğgı ~ ma 

Grupun si.}'ıı l önemi i e l:ıll kendi dtiştinccsile b:ışbaşa rey vazıh bir lısanla canlandınnak· durumunun, 'basına aksettirildi laerelrının al"! . u unl_kutu assal-
hassa zikre değe.r. Si)n.:ıi Parti pu ln ı tanzim etmemektedır. d . . . . ı an gayr ~ının e ı e e yazı -
mebu lan OU'.tınde te irini, fakat sandığa bir LI te• at- ta ır: . ğınd~n daha cıddı olduğunu gos ması da yasaktır. Bıından başka, 
mılehekı"llerı'nln kendı"sine tt.. kt d B ti k l 120 mılletvekilinden ve 3 te~!"l§ bulunmaktadır. gıda maddelerinin bovanması \ 'C· 

.. ma a ır. u sure e ·uru an Gruptan mUre~kep bir Meclıs Oğr~nclığımize "Öre, gcminin ya ren ının de"i tirilmesi de 
biiyetini ve onlar ilzerindeki .Meclı te de .ı~ı..ten lerin sahip. tasawur edilsın. A Grupıı 60, tcknesıııdc bazı yaralar vardır menolun~ıuctıır g S 
baskısını Grup 'ta ıtıı iJle sağ. lerl partiler çarpışmaktadır, B Grupu 40, c Grupu da 20 ve bu hal makine aksamını mu· ~ · 
lar. Zamanımızın siya 1 partı· milletvekılleri arasındakl müna mebusluktur. )luayyen hir ka· atta! hale getirmiştir. Bakırın Beynelmilel Cerrahlar 
lcrl programl:ınnı tatbik \C h:ı· scbı:t drrdiP olmaktan çıkmıs, G 1 d h"l' d k. u kuı ı kt h mm· lli d re,. dc r.ıınun .nıp nr a 1 ın e 1 m • n 11 a c e ıye e e Kollc'ıı' 'Tu'"rk"ıye Şubesı·n·ın 
reket bırli ini t min için bu blr Gruplar çatışması halini al· ıakert'~lnde A Grupundan 32 derine oturduğu, kurtarılması i 
l:ıa kı Ye bağlılığa muhtaı; go- mıştır. Bu durum. bazı hukuk· mebus kabulO lehinde, 28 i ıı- çln bil,> iik bir kanal açılması Hi 
rilnmekte, binnctjcc bir parti çularn, m busun Meclise mil- Joyhlnd(!dir. n <;rupunda 40 ı.ını gehll~i nnl:ışılmıştır. 
disiplini kurulmakta \e Ulzlik- Jetin mi ~o a partinin mfimes- mebus lehte 16 mebus ale.}'hte Bu ameliyenin birkaç milyona 
lerdc bu durumla ilgili hüküm sili olarak mı girdiğini sordur- rey vermiştir. c Grupunda fse ~alolacağı tahmin edilmekte-
ler bulunmaktadır. mal..iadır, ,, mebus lehte 18 nır.buıı aleyhte dır. 

toplantısı 

Beynelmılcl Cerrahlar Koleji 
Türkiye Şubesinin yıllık kongre 
si 8.12.lfl52 pazartesi gtinü saat 
:rn de Beyoğlu Tıp Crmiyeti Lo 
kalinde yapılacaktır. Bu toplan
tıda ~eni idare heyeti secimi :;a 
pılacağınılan lıUlUn cemiyet üye. 
lerinin gelmesi rica edili) or. 

Milletl"eklli ,.e 
Par11 Gnıpu 

Grup kararlarının 
• tecbıırilill 

karar vermiştir. ?ıft'clis müza- Pakistan Kültür Heyeti 
kereler! ı;ır:ısında, Gnıp karar
ları mecburi olclıı~ıı iı;in bu 

zamanımızın mllleh'ekiil lle 3 - Asıl muhim mesele kanun A \"e B gruplarının mec· 
Partl Grupu arasındaki Grup katarlarının mec- <De\ıımı Sn: ı Sil: '1 del 

bağlılık o derece mühimdir ki. burillk vasfıdır. Bu husus bir ır= 
herhangi bir partinin kudreti de\lcün ana müe· e clerinin { ) 
ölçfilmek istenildi i takdirde mahiyetini dcği§lırmele \ııra
bu •Tabii.}'et milnasc'betlıı ince- c k kad r milhlmdir. Artık mll· 
lenmcktcdir. İsdı;rcll hukukçu h m meseleler, evvela drupta 

Fron ni• Laohml bir ferdin~ knnu uli(;i' reye i 

LÜKS BUICK OTOMOBiL 

Şair LeylA 
Hanım 

16 yıl cv\el bugün, 6 aralık 
1936 da liair I.t~yla lfanım 

ölmu~tu. Şiirleri, hatıraları 
\·e ban besteleriyle tanınmıs 
olan Le) ltı ilanım 1850 de 
doğmustur. Jlekimba51 İsmail 
Pasanın kızıdır. Çocukluğu
nu snraylarrla geı;lrmis, saz 
takımlarına, meşkhAnelere 
dc\'nm ederek alnturka \e 
alafranga musikiyi öğrenınl5-
tl. İımlrde iken sonralan 
~ezlr olan Sırrı Efendi ile 
e\"lenmlştir. ŞlirlPri l'akti} le 
• llazlne-1 Euak• mecmuasın
da neşrf'dilmls, bilahare 
•Solmuş Çiı;ekler• adıyle ki
tap halinde çıkmı~tır. llAtı
ralan 1920 - 19:?2 )11lan 
arasında \'akit ,.e ileri ga
ıetplerlnı1e tefrika erlilıııiş
tir. 

TÜLBENTÇİ 

Yoksa mahvolurum. Halt! çok 
defalar Jeanın yanında bile o-

gitti 

Şehrimizde misafir bulunan 
Paki tan Kultlir Heyeti dün ge· 
cc ucakla rnomlckeUmlroen ay· 
rılmı tır. Kf'ndllf.'rini !\11111 Eği· 
tim MudUril, Mılli Eğıtim men· 
supları uğurlamışlardır. 

Bu ara Bayan Scmslinnehar 
Mahmut. Tilrkiyedeki intıbaları 
nı su 5eklldc anlatmıştır: 

- Bu büyük memlekette bu· 
lunduğumuz bu kısa mllddet zar 
fında Ttlrk kardeşlerimiz bize 
blrı;ok şeyleri görmek fırs:ıtını 

bahşet tiler. 
1\Iuhtcşem madden, Btiyilk A· 

tatürkilıı eserlerinden, \'e mo· 
dern Turk mılletinden birçok 
şe)ler gördük. Turk k:ırdeşleri· 
me şunu hatırlntmak istiyorum 
ki; kadınlara medeni hakların 
tanınma ı husu unda giriştiği· 
miz müeadelecle Türk kadınla· 
rından ilham alclık. 

ilk öğretim çalışmaları 
toplantısı 

ilk ôğrctlnı miıfeltiflcri \ 'e 
Mılll Eğitim memurları dün bir 
toplantı yaparak muhtelif mev
zuları gozden geçirmlslerdir. Bu 
arada 1953 yılında tamir edile
cek okullar ve 500 üncü fetih 
yıldonümü hnzırlıklarına da te
mas edilmiştir. 

VEFAT 
Merhum tehmet Abut efendi 

mahdumu, Refet Abutun esi mer 
hum Selma Ömeri ve Nermin 
Abutun babaları, Peşte Sefaret 
Müsteşarı Mahmut Ömerlnin ka 
yınpederi, merhum Dr. Rıza A· 
butun, Nebi:ve Selçukun. Belkis 

Sahl'psı'z Ofomobı'I Abutun biraderleri. Vedat \·e 
N'ebih Abutun amcaları 

Son günlerde şehrimizde 1952 ABDUl.LAll ABUT 
modeli BUİCK marka bir oto- .5.12 1052 cuma gecesi tedavi e· 
mobilin sahibsiz oldu~u g\.dil· dilmekte bulunduğu Teşvikiye 
muş. yapılan tahkikat neticesin· Sağlık Evinde rahmeti rahma· 
de otomobilin Tutum Bankasının na kavuşmuştur. 
3J Aralık fevkalade keşi~csin.! Cenazesi 7.12.1952 pazar güıın 
alt olduğu anlaşılmıştır. Ö~ıen· Kantıillideki yalısından alınarak 
dığimize göre bu otomolıile sa- Kandılli Camiinde öğle namazı 
lıib olmak için 10 Ardlık ak- kılındıktan sonra Kliı;ilksuda a
lj:ımına kadar Tutum Banbs, gi ile kabrine defnedilecektir. 
şelerinde 100 liralık bir hesab Çelenk getirilmemesi rica olu-
:ıçtırmak kAfidir. nur. 

Yesilkö~ !\teteorolojl lstas 
yonunun tahminlerine göre. 
bugun sehrimiı ve civarında 
hava çok bulutla, aralıklı )a 
ğı~tı geı;ecek. ruzgarlar lm· 
ıey yönlerden kııvHtli ese
cek: ha\'a sı<'aklığı az.alarak· 
tır. Karadeniz, Iarınara \C 

Ege I>enizlndeki gıiney !ır
tına§I kuze) e dıinecck, Akde 
niıdekl gunry fırtınası de· 
nm eder.ektir. 

Dıin güniin ı;ıcablığı azami 
17,3; asgari 9,6 santigrat O· 

!arak ka> rledilınistir. 

Küçük haberler 
UCl'Z BAf,JK 
S,\ TIŞJ, \RI R \GRETTE 

Beleclıyenin Fatih \'C Aksaray
da yaptırmakta olduğu ucuz ba
lık satı~ları deum etmektedir. 
Kasınıpa§a, Üskiidar, Kadıkiiy ve 
Katlıçeşmede açılması kararla&· 
tırılan yeni satış yerlerinin ha
zırlıkları da tamamlanmak Uze
redır. 

GOCl\IEl'\LERE AGAÇ 
DAGITILl\JASINA BAŞJ,A?\DI 

Rami \"e Taşlıtarladaki gôı;
men mahallesinin ağaçlandırıl
masına başlanılmıştır. Dün ilk 
parti olarnk 500 ağaç teui edıl
miştir. 
BİR T\YIN 

fstanhul P. T. T. Bblge Baş
müdür Muavini Naci Gilrol tş. 
letmeler Bakanlığı birinci sınıf 
mtifetfüliğine tayin edilmiş ve 
dıin ''azıfesine başlamıştır. 

Değerli ve genç idarecimı-e 
bu yeni işinde de muvaffakıyet
ler dileriz. 
AYVAl,IK VAPURU 
ON Gi'NE KADAR 
SEFERE GiRF.CEK 

Denızcıtık Bankası tarafından 
Rotıerdam tezgahlarında in a 
etlırilcn Marmara tipi Ayvalık 
vapuru pazartesi gllnfi hanıza 
alınacak ve Liman Bolge Baş
kanlığı mUlchassısları tarafın· 
den resmi mua~enesi yapılacak
tır. 

,\y\·alık'ın 10 iine ka<lar hiz· 
mete gireceği bıldirilmiştir. 
SAGI.IK ve SOS\'AL 
YARllllU B.\KANI 
GELDİ 

Snğlık \'e Sosyal Yardım Ba
kanı Dr. Ekrem Hayri Ustun· 
dağ, dün sabah Ankaradan şeh· 
rimize g lmi tır. 
D(\'.'.', Al'\KAI ~ Y.\l'llitU 
iLE Giı>ENLl.I< 

Ankara vapuru dun saat 12 
de, 278 yolcu ile Batı Akdeniz 
seferine hareket etmiştir. 

Yolcular ara'!;ında. Nihat Re
şll Uelger. Şlll Elçisi George 
Bariga. Estonya eski hariciye ba 
kanı R. Pusta, Salamon Adato, 
Amerikan konsolosu Mr. Dut. 
ton ve İkinci Şube Mildtirli Ncc 
del Uğur da bulunmaktadır. 
iRO Fı\llRİ ıuü11mssi1.I GİTTİ 

Eski İro fahri mümessili Dr. 
}Jans Wilbrandt dun saat 12 de 
cıAnkaraD \'apuru ile memlcke· 
timizden ayrılmıştır. 

18 senedenberı memleketi 
ml:r.de bulunan Dr. Han.. Wıl
brandl Türk do tudur. Tilrkiye
den ayrıldığınn çok mlitees.:ılr 
olduğunu soylemiştlr. 

R. PCSTE GİTTİ 
Memleketimizde, Ankara ve 

İstanbulda konferanslar \"eren 
Eslonya eski Dışı leri Bakanı 
Mr. Robert Pusta, dün saat 12 
de •Ankara. vapuru ıle memle
ketimizden a.}Tllmı5tır. 
GENEJ,KUR!ll ~ \' 
iKf l'\f'İ RASKANt 
ŞEllRİi'lllZr>F. 
Genelkıırmav ikinci Başkanı 

Orgeneral Zekai Okan dün sa
bah Ankaradan şehrimize gel· 
mis tir. 

Bakuköydeki 
Cesedin esran 
Evvelki gUn Bakırköye bağlı 

Yarımburgaz kö) ünde, bir er· 
kek ceseti bulıınmuştur. 
Yarımburgaz ile Nakkkaş ı;ift 

!iği arasındaki derede bulunan 
ce erlin etleri dökiılmüş ve ke· 
mikleri meydana çıkmıştır. 

25-30 ya larında bır askere 
ait olduğu zannedilen cesedin, 
henUz hüviyeti teshil edileme
miştir. 

Yalnız. parmağında; içinde 
Nedime• ismi yatılı olan bir 

alyans bulunması, cesedin ki
me ait olduğunu meydana çı· 
karmaya yardım edecektir. 

Cesedi mııayene eden adli ta 
bip, hakiki olUm sebebinin an· 
laşılması için morga kaldırıl· ı 
m:ı~ına luzum görmU tür. 

Hadiseye elkoyan Sa\•cı Yar· 
dımcısı Hikmet Keskin tahkıka· 
ta devam etmektedır. 

Bir mektup 

Nuri Demirağdan ~u mektu· 
l>u aldık. 

aVatan Gazetesinin 27 Kasım 
1952 tarih \e 4143 sayılı nusha 
6ının 4. sütunund~ (Milli Kalkın
ma Partisinin Mektubu) başlıklı 
çe Mılli Kalkınma Partisi Umu
mi Reis Vekıli Muharrem Can· 
sel imzalı bir yazı\'ı bugün oku
dum. İmza sahibi Muharrem 
Can el, diğer <lört arkadaşı ıle 
birlikte 10/7/1918 tarihinde par
timizden ihraç edilmiş, ve bu ka· 
rar blitün formaliteleri ikmal O· 

lunarak 29.7.1952 tarihinde ke· 
sinleşmiştir. 

Kanuni bir kıymeti olmadığı 
cihrtle Vilftyetce de tescil edil
memış olan ''e bu itibarla resmi 
mevcudiyeti bulunmayan, M. K. 
P. nin gene resmi olmayan bir 
mtihiırünU hakkett!rerek kullan
mak surtiyle krndi lrendilerine 
ve gayri kanuni olarak ('alışan. 
ve bundan dolayı haklarında 
mııkt:ızi muamelenin ifası için 
alfıkalı re~mt makamlara mlıra 
caat ettiğım luharrem Cansel 
ve arkadaşlarının partimiz adına 
harekete hiç bir guna kanuni 
hak \"e salAhiyetleri hulunmldığı 
r.ı beyan eder; bu mektubumun. 
Basın kanununa dayanarak aynı 
sayfa ve aynı sUtunda ve nynı 
puntolarla ilk çıkacak sayısında 
derceditmeslnl; 

Gene gazetenizin aynı tarih ve 
aynı nfi hasının 2 inci sayfası· 
nın 7 inci sütununda (Nuri De-

m:ralt ale~ hıne bir dava açıldı) 
bı:şlıklı yazına. evvelce 1\I. K. P. 
nen ihraç edılcn \'C bu husustaki 
ihraç muameleleri yukarıda inh 
edildiği veçhlle tekemmül etmiş 
bulunan kim~elerc ait bir haber 
verilirken, (Mılli Ka Ikınma Par -
tisi eski Ba~kanı) tAblri kullanıl· 
mıştır. 

Yara ve nesler • 
Adalet Bakanı Osman Şc\'

kl Çiçekdağ, i'\lalatya 
suikasdl hakkında !iÖ~ le de
mektedir: 

·Dinimiıin ulviyet. neca
bet \ e asaleti ile asla bağ· 
daşamıyacak olan bu men· 
fur \'e meş'um teca\'üzü BaY 
Ahmt't Emın Yalman'a mü
teveccih olmaktan ziyad" 
memlekctteld fikir, din ve 
'irdan hiırrh etine matuf at· 
!etmek. addetmek \'C netice 
itibariyle memleketteki hu· 
kuki \'e içtimai nizam \'C 

ahen 1 bozm:ı ı 'e ayni za
manda yaru ağyar nazarın· 

da memJnkette asa)İS mev
cut olmadı.i!ı hissini uyan· 
dırmayı istihdaf eden bir 
terörist hlreket addeylemck 
yerinde olur. A)Tıca bu h§· 
disenin bir takım n"sriyat 
ve bazı cemiyet ''e t"şekkill· 
lcrle irtibatı olduğunu dil· 
şiinmek de hiç bir vakit ba
talı savılmaz.• 

·Fikir, din \'e \•lcdnn hür· 
riyrtine trcaHiz• bal gibi 
•irtica• ıtır. Ru teca\ü?.ii tet· 
hl:i :) olh le yapmak dıı tam 
manası~le .ı omiinlzmln ala· 
meli farikasını ta<ıyan bir 
sistem• dir. Yani •memle· 
ketteki hukuki Ye içtimai 
nizam ,.e ahengi bozmak• 
!cin miirteri ile komünist 
elele \ermi tir. 1 te .yara• 
hıırlur. Hakanın sÖ7.lerlndcn 
anlaşıldığına göre, hiikCımet 
.yara• )a parmağını basmıs 
bulunın or. 

Simdi yapılacak Is, hiç te· 
reddıit etmeden bu )arn)D 
•nestcr• \"urmaktır. 

Gene Adalet Bakanı di)·or 
ki: 

•Netice olarak umumi ef· 
k~r önünde şu ciheti tcba
riiz ettirmek isterim ki. uze· 
rinde hassa iyetle durduğU
muz 'e değil bu §ekilde en 
küçtık <'apta dahi olsa ihlAli· 
ne mlisaade edemiyeceğimiı 
memleket hukuki \e içtimai 
nizamına te\'cih edilecek bU 
kabil hareketleri lıerhant;I 
nam ve nikap altında olıırsl 
olsun \'e hangi istikametten 
gelirse gelsin siddetle takiP 
etmek \'e bu husustaki ka
nun hükfimlerlnl derhal ,e 
teredcllitsiiz yerine getirmek 
az.im ve kararındayız. • 

Rıı •aılm ve karar• da \'U· 

nılmasını fstl'diğlmiz •nes· 
ter• dir. 

•Neşter• tn harekete getl· 
rlldl ini resmi \•e snlAhl ·etli 
hir ağızdan öğrenmek bütiin 
vatanda~lan memnun t'der. 
Rıı mrmnunlyetl de, kara 
,.e kızıl lıtı\'\'etlerin .nesri· 
·at, <:emiyet ''e teseldml· 
ter. inin kökiıne kibrit suytı 
sıkılılığını gördıiğü gün de 
payansız olur. 

Sadun G. SAVCI 

ON KELİt\JEı1.E 
Yali bozuk ekmeok çıka

ranlara gi:iı açtırmı)·acak· 
nııs: 'llni biıf' göı açtırmı· 
yanlara ... 

TATI.ISERf 

l\lllll Kalkınma Partisinin U
mumi Kongre karariyle meşru 
\·e faal tek umumi başkanı ben 
olduğum cihetle, (eski) tAbirinin 
yanlış ve yersiz olduğunu beyan 
ederim. Bu tıibir, M. K. P. nin 
bütlinlliğüne ve mlınevi şahsiye. 
tine bir tecavüz ve inkişafına mA· 
ııi teşkil ettiiti gibi: şahsıyelimi 
ve nlifuzumu da kesredici mahl· 
vette oldui'!unrlan, keyfiyetin ilk 
çıkacak niıshanızın aynı sayfa 
aynı sUtıınunda aynı puntolarla 
tekzibini Bacın Kanununa daya
narak riza ederim.• 

{-TAKVİIU-1 

2000 altın 
Garanti Bankasının yılbaşı ke 

şidesinde yüzbln lira kazanabi· 
lir \e en az iki bin altın satın 
alabilirsiniı. 15 artılık aksamına 
kadar gerekli hesabı açtırmayı 
ıhma! etmeyiniz. 
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' ROMAYA UÇAK SEYAHATi 
j> (11\1 KiŞiLiK VE SIR HAflA iKAMET DAHiL) 

l~ MARSILYAYA VAPUR SEYAHATİ 
CIKI KISILlK BIRJNCI 1ı1EVKI GiDiP GELME) 

:::a:~:~~~·s~~~ be~::!~~; ]fmz~ ~ız\U ~e'· +r • ··p' ~ · ' :&f.i :~;>;:.,:~.;:e;;;:ı.:·d~ \/JW · f\ll_ K,,l,,l,t11 lUı 9~ ~\ ~(' 
Philippe an!csınl istasyonda YAZAN~~ ~ ÇFVİT;EN~ ~A-.E ~ 

emin yer onları torbaya koyuP 
korsesine iUsllrmek ve korse
yı de hep yastığının altında 
tutmaktı. Artık bunu oradan 
htç çıkarmıyacaktı. Hasta da· 
hi olsa korsesine kimsenin el 
s!lrmesine musaade ctmi.} e
cekti. 

Rosine'e misafirperverliği 
için hır teşekklir mektubu yar.' 
dı. Boş ta olsa yine onun evın· 
de kalmıştı. Rosine de ce' aP 
olarak çok nazık ve her za· 
mankinden daha tafsiltıtlı bir 
mektup gonderdi Parisl hiç 
goreceği gclmemlş oldu~unu. 
kocasiyle taşrada pek rahat 
ve sakin bir hayat geçlrdıkle~ 
rlni anlatıyordu. Hatta belk• 
de Eimdi bulundukları ~·erde 
bir ev almağı bile düşllnüYor· 
larmıf. Etraftaki kom~uları 
pC'k nazik insanlarmış. JieP 
beraber otomobil \'e bi~ikletic 
ge•intıler yapıyorlar kırlarda 
dolaşıp yemek )'iyorİarmış Vtl 

ve 

~B~~,~~ZENGİN PARA iKRAMiYELERi 
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beklıyordu. Rengini biraz da-
3

3 
ha solgun gösteren açık yakalı 
çiğ mavi renkte bır gömlek zaman karar veririm.• - Biraz. - Anne nen var? Yoksa ra· gece bu hareketi ifaya karar 
gıymlstı. Benedicte oğlunu gö· Üç senedenberı hizmetlerin. - Bana öyle geliyor ki ı;ok hatsız mısın? \'crmiştı. Mektupları çekmeden 
rlince: de bulunan Sımone, hanımını yoruldun, halini pek beğenmi- Benedicte her zaman oğlu· almıştı, fşte orada duruyorlar-

cNe kadnr yakısıklı• diye kapıda bekliyordu. yorum. nun ~anından a) rılırken bclır· dı. I'akat onlarla beraber san· 
düşündü, sonra ayni anda: - Bavulunuzu hemen aça· - Ben de scnın bu solgun siz bır üzuntU duyardı. O ak· ki karşısında Rosıne de duru-
6Amma rengi biraz sararmışt yım. Anahtarları verir mısi yfizUnü hic sevmiyorum. ~am yalnız kalmaktan lıdcta yordu. Elı kolu bağlı, ağzı ,.e 
diye endişeye dUşttl. Öpüstüler niı? Tekrar opilştüler. Sonra haz etti. güzleri dehşetten açılmtş ya. 
Ye birbirlerine dıkkatle baktı· De) ince Denedi ele teIAslı Philippe annesine bahçede aç- Sırtına geçırdiği beneklı nında da J can vardı. 
lar. bir tavırla: mış olan gülleri ve o yokken basma sabahlığını usulca açtı, Bu hayal Bcnedıcte'in dur· 

- Seyahatinden memnun - Hayır. Hayır dokunmayı. yapmış olduğu resmi gösterdi. korsesinin içine ili~tirtliği ku· madan gözlerinin öniine gelir· 
musun anncciğım. nız dl~e ce\'ap verdi. - Hemen hemen hiç yerim· maş torbayı çozdıl. Etraf ses- di. Fakat bu dcfaki dehşet 

- Çok memnunum. Sonra kendini toı.-lıyarak: den kımıldamayıp hep çalıs· sizdi, fakat Parısın yüksek bl· hali onu çok ürkUtuyordıı Ro-
- Bu kadar kısa zamanda - Ne budalayım. Ne diye tım. • nalarının arasına sıkışmış olan sıne ve Jean hakkında mahkfı· 

her işi bitirebıldin mi? telıiş ediyorum? diye dlisünt:ı.i Ilenedlcle oğlunun böyle küçük apartmandaki ölü ses· miyet kararı vermek kendi 
- Çok çabaladım ve becer· Kendi içinden gizli)ccck bir cidr:ll ve ağır başlı olmasile ne sızlık burada )oktu. elinde idi. Tıpkı Lancıeu'ların 

dim. şe)i olduğunu bildiği için her kadar ırtıhar ediyordu. Onu Yıldızlı gecede kuşlar otii· boş apartmanında yapmış oldu-
Hakikatte ı;ok çabalamıştı. kesin de bu sırrı keşfedip acı· kolundan sımsıkı tutmuştu. Fa· yor, böceklerin sesi duyulu· ğu gibi \ine melfüıpları kuca. 

Herkesın de iki a}ağını bir (:a vuracağını sanı)ordu. Mek· kat bu hauının zevkine bugün )or. Me'a bu ha)\'anat Alemi. ğına koymuş ara sıra onları 
pabuca sokmuştu. Lancleu'la- tuplar ba\ ulrla değilcli ki on- P"k varamıyordu. Birden bire insanlara meydan okurcasına ellıyordu. Bu halden büyük 
rın apartmanında biraz dah. ları bir bez tcrbava koymuş içine bir endişe dlişmüştü: kendini belli edıyordu. Hene. bir zevk aldı~ı halde ylizlı gut. 
kalsa aklını bozabilirdi. Kor- korsesinin içine iliştirmişti. - Acaba hakkımda nasıl bir dicte hawanlardan bile ürkü. müyordu. Korkuyordu. ı-:vvell 
kunç geceler geçirmişti. Fakat I'hillppe: hüküm verecek'? diye endişe yordu. Paııcurlar kapalı oldu· kendi kendısinden. sonra Si· 
son gece biraz slikfınct bul· - Ne dil§ilnliyorsun Anne? ediyordu. Birden oğlunun ko- ğu halde perdeleri ele çekti. mone'dan Philippe'tcn. haltA 
muştu. Tereddütler içinde gc· diye soruyordu !unu bıraktı, ondan biraz u:ıak. Ne de olsa ) apmış olduğu bu rvın içınde her yerde, yuva 
çen bu geC'ede &ıiYle <lüşiin· - Eve donnıek iyi şcıymiş.. laştı. Delikanlı anne.sinin kı. hareket bir hırsıılık sayılırdı. kurır.ııe olan farelerden bile 
mllştU: cEve döniinceo daha sa· Onu dli ünUyonım. zardıı!ını görünce hayretle yli- Altı geC'e azap ve ışkcnre irin· korktı)orclu. Bu mektupları 

hasıl ne eli ve zevkli bir ıınıUr 
s!i rllJ arla rnııı. 

Benedicte mektubu utlar· 
l.en sll) lcrıdı: 

- Şu nosine ellisine dl' ğel· 
se a:•mışına da yine l'ğll'ncc· 
den \'AZ ge~mlJ l'eck. Ko~aına· 
sını bilmiyor ki., 

Sonradan bu s5) Jccliğl ta· 

ritli ~ozlere pi;man oldu. 
!Arkası ,ar> kin kafa ile düşünebilirim. O - Paris seni yordu galiba? zilne baktı ,.e sordu: de kınandıktan sonra yedi .el saklamak llrı:ımdı. yıne en __ ...;.;~~~~,..;__;;_.;.;... ...... ..;..;..;._ __ ~ __ ;..... __ ._.. __ _.;. _________ __..~.;;..----.-.-------~----
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Anlaşma ... 

Oiacali mı? 
Yazan: E. T. 

~lrleşml l\lilleUer Genel J\u. 
ru u Kore meselesinde bir * 

~dtın daha nttı; Korede harbe 
&oıı \ermek için Hindi tan ta· 
~fıııdan yapılan teklifi be e 

mcr ika Cumhurbaşkanı 
KoT't'den donmıi§tür. 

~rll elli dört re) le kabul etti. 
S ~hte 'ttY \eren heli de\ lct 
°'1'et RuS) a 'e pe) kleıi<lir. 

* Tunusta tekrar çarpı~ma
lar olmu~hır. * l\Jc Ghre Turkiye pctro
lıı ne dair bir beyanat 
\ermiştir. 

. Teklif goru ulfirken Rus) a sc-
~;ıeeek on bir lle\ letin iştira kile -

1
--k ________ _. 

r J.tomiS)On lmrulmaı-.ını, ko· ür iyenin yapftg"' 1 
tıılS)onun Kore i~nl ele alarak 

~nu temin için kararlar \Crıne. B'ld' '( t ı ~ını, ü~te iki eJ;seriyel!e n•rile- 1 iri en emas ar 
r~ kararların kabul edilmesin i ~·,ı.n; \' 
•ne ak b b" ı 1 tt h ' bitin· u on ır 1 ev e en er t.ondra. 5 - Xafcn Ajansının 

Vaşington, 5 (A.P.) - Birle.Ik Amerikanın Ankara Büyük 
Elçisi George l\lc Ghee bugün gazetecilere verdi:i beyanatta 
petrol siya~etine temasla: 

•- Türkiye. diı:er memleketler üzerinde ha~ ırlı bir tesir 
icra etmesi mE'lhuz son derecede önemli bir adım attJ • de-
miştir. 

Tlirk HUkümeli Jl<'trol kr:·naklannı gclıstirmek için ya. 
bancı cırketlerden istifade~ i kararla~tırmıştır. ilgili mahfil."· 
Jerde. baz.ı Amerık::ın petrol firmalarının Türkiyede iş gör
mek i lelecekleri muhakkak addedilmckledır. Türk hükume
tinin halen hazırlamakla olduğu ljartnamelere mü ·teni den tıY· 
~un anlaşmalara \'arıldıj!ı takdirde. bazı Amerikan firmalarının 
araştırma. işletme Ye plfısc etme i~lcrine talip olmaları bek
lenmektedir. 

\le Ghee, Tiirkiycııin bıı hareketi hilafına. petrolden Y<ı· 
na 7.cngin bazı Orta Do!!u memleketlerinin. petrol kaynakla
rını başarı ile i letıniş olup kendilerin<' hiiyük kazançlar sağ 
la) an ~ abancı irketlcri kacırmış oldııklarıııı hatırlatmı~tır. 

~ • ...1- l''.J. . . 
l /..> ':.Hi~&.A' •'il l t ~ • 

Can çıkar, 
Huy çıkmaz!. . 
Şehrimfade cıkan bir rer.mi 

itan gazetesi, Adalrt Ba. 
kanııır.rı i\Watya h i di!llbl 
hakkındaki beyanatına iri 
harfltrle cu ha lığı koymu5:/ 

•llııkukl, içtimai nizama 
tevcih edilc<'ek hu kabil 
Yak'alar şiddetle tekzip olu
na<'ak• 

l\lürett ip hata ı mı. kalem 
sürcmeci m i? 

~adete ah~antıı: ill~ti! •. 
Kendileri, her ne kadar 

daha iyi bildiklerini anır
lar;a ela !(ene doğnısunu h a
btr nrelim: 

Hükümet, arhk bu kabil 
vak'aları •'ıidd<'ltle tekdp· 
değil, .şiddetle takip • kara
rındadır. 

MEi.İli \'F.NER 

. . 

Dü n X,\TO'nun Paristf'ki hq1Jdlatında tt'maslar yapmak tner t' bir he~et gitmiştir. 
Rt> imde ht'yt'tin Üyt'leri görülüyor. 

~----------
llerj ın '~!0 hakkt olmama<;ını diplomatik mu hariri bildiriyor: 
rare.tr ı rdu, bunun etrafında ha- Burada işaret edildiğınc gore, 

11 
ı munııka alar oldu. Tiirki)c kendi ınSl\·atMle harr- Kendisi ele bir petrolrıı olan Mc Ghee. Türkiyenin petrol 

kaynaklarına "ahip olma~ına ragmen şimdi\e kadar yılda tak
rıben 40 milyon dolar kıymetinde petrol ithal etmek zorunda 
kaldığını, halbuki Türk petrol endüstri 1 inkişaf ettiği zaman 
bu paranın m<'mlekette kalabileceğini söylemiştir. 

1\orııtı de' Jetleri nu leklirinin ket ederek Arap ~cmlckeUeriy 
ııı· ede harbin son ermesine le Orta Dogu savunma ı ınevzuu 
b anı olmak için ) eni bir te!jcb· üzerinde temaslarda bulunmus· 
P.us olduğu kanaatindedirler. tur. Bu husu ta, Orta Doğu ko· 
~ 11111ar di)orlar ki: uilu ya bir mut anlığı kurucularından olan 
tiırartan üçte iki ço •unlukla \C· yedi devletin müşterek bir te· NAJQ ı'çı'n bı'r Mısırda siyasi 

Mahkumlar serbest 
Buakıhyor 

Bursa'da mağarada Abdülhamidin toruııu 

~~~ .. i~ke~~~u!~!~~ Neslişah geldi 

Darende' de bir 
intihar ve bir 
Cinayet 

1 e.cek karnrların k bul edilme· ebbüsü olmadığı, Türkiyenin 
b'nı istiyor, diğer taraftan on vaziyet1 incelediği ıannedilmek-
bı~ dc,ıettrn her birinin ,cto tedir. Esasen diğer altı devlet, Milyon dolarhk 
p,, a kı tanınmasını ileri süriil or. bu te~ebbüslerden haberdar c-
b tı bir karar , eri ime ine imkan dilmiş degillerdir. M ı ' • • 
dırıkntılncak bir hareket tar-ıı- Türki~cnln bıı sekilde lnisya a zeme sıpanşı 

ır \e tabii kabul edilrmu.ıı thini kullanarak sondajda hıJ· 
~;ene1 Kurul tarafından kabul lunmakta tamamiyle haklı oldu- Vaşington, 5 (A.P.) - Uzun 

td.ııen Hint teklifi komunlst ~·i· ğıı da İlİl.\'c edıl mektedir. miiddet devam eden tetkikler-
h P. .., den sonra Birleşik Amerika Ba-
l• \ e l\orc)e bildirilecektir. Bun o ..., Al . ogu manya tı \vrupa mcmleketlcrınin sa-
re~ ınu\"llfık <'C\ aıı 'erirlcrse Ko· rnnması içııı rekor le.kil edecek 
1\ e harp durııbilccrktlr. Fakat s 

1 1
. bır siparis programı hazırlamış-

tı 1~1 ÇınJn teklifi kabul ctmr i ovyet eştiri ıyor tıı·. Verilen malumata göre A· 
n' umit edilml)or. Bu takdirde ınerika bu program icaplarına 
e )apıfacaktır"' Auoc14tett Prm göre Avrupa memlcketlcı·ine 

ıı·l\ore harbin~ on \ennck için Bonn 5 - Kremlin gorunur- .NATO memleketlerini nsavunma 
L~leşmiş l\1111ctler kuHetlerinin de Almanyanın taksimini daimi işl<'rinde kullanılacak ı milyar 
lıı )~~ olçudc bir taarnız.a grç- sa)makta olup Doğu Almanya· dolarlık blr ~ipariş ,·erecektir. 
t ~1 ıhUmalinılcn bahscdili) or. ~ ı tam bır pc~k memleket hali· Yeni iparişlerin 90.000.000 <lo 
,: at hunun için ) <'ni ku\\ etle- ne sokmaya gırişmiştir. larlık ilk partısi için bır harta 

111
• )enj haurlıklara ihthaç ur- Yetkıli hır Amerikalı diplo- sonra Jngıltere ile bir anla~ma 

r r. General F.i cnhov.er'in Ko- mat, !iU inancı belirtmi§tir: Sov- imz.alanacaktır. :J: ljyuretindc uzi~eti tetkik )etler, Alman)a)ı bırlcştirmck Amerika Savunma Bakanlıgı 
\ e Ceği \r. ona gorc bir karar içın ileri siırdliğü şartların ka· denl1,aı;ırı memleketlere ısmar-
~ereğ1 anlaşıh)or. • bul edilmiyeceğıni anlamışlar· ladıl:ı s:wunma malzem esi sip;ı. 

le b~zı Amerikan mahfilleri hor- dır. Almanyanın yeniden birleş· rişlerinde yenı gt>nişletmeler 
le ~r taarnızıı hiztımlu ı;öıiiyor tirilnıeslne ımk!ın n~r<'cek ser· yapmaya karar Yermiş ve eski 
b~ J\urıııa dahil de,Jetırrin da· best sf.'çımler tertibine >anış· listeye yenıden ıo memleketi 
tı faz.b almasını i li) or. na- mamaktadırlar. Bunun ~<'rıne ıthal etmi§tir. 
•I hıahfiller ise zamanın kızıllar ~oğu Almanyacla tek. partılı ~ir Bu sıparı,lcr Fransa, ltal)a, 
b '>hlnd<' olduğunu, binaenale>lı ıdarc k:mna~a gırı5nıışleroır. Brlçika, Danımarka, Lukscm
d:;uuı.u ıne\"lilcri muhafaza r- .Sıstrnı komunısl bo.} unduru~u burJ:, Batı iman ya, Yunanıstan 
it ek .\aıhetln gf'lişmesin i bek- altında 'aşı>a~ dığer kukla ~ev. Non·eç, Hollanda \e İsvıtreyc 
, ilıl.'nın muufık olac-ağını ilrri letlcrdekı ıdarı sıstemın aynıdır \'erılecektir. 
~~U)or. Komunlı>t Çin nirle<:· ı Unvanı alınan boksör 
t1b l'ılillrtlcrin tcklıtınc reıl ( c. N k ~ (" r ) T k 
~ 1 'rnn;e bu ıki \Oldan han- <'\>Ol •il - ev~or 
~ l!ıin tııtulacağı ancak mr.rika Uetızm Konu yo~u bugun dun 

ıı len· (' h b k ·c1 \a orta sıklet bok şampı)onu 
t~ er' um ur a anının 1 a· umanını Sugar Hay Hobınsonun 
r~ beıı~ne aldığı 20 ocaktan son· clınden almıştır. Buna ebcp. 

1 olacak!!!:__ _ şampiyonun, kendısıne verılen 6 
Başbakan bugün aylık mlihlct zarfında umanını 
A d "d' miidnfaa etmeyişiclir. 

anaya gı ıyor Bilinıliği gibi zenci bok cir so~ 
k~Ankara 5 (1Iusu$t) - na~ba· a) !arda dan örliiğe lıaşlamıştır. 
tı~ Adnan l\l<'ndercs, bcrabc· ;\ tleliznı Komisyonu Başkal'~:ıı 
~I e Içışlcrı Bakanı EUıcm ı;:ôrc, kcndisınc boksa devam e-
11.ı ~dercs \e Bavındırlık Baka- dıp ctmiycccği sorulmuş; fakat 
lıaı!'l cınaı Ze~ tınoğlu bulunduğu Su gar buna ce\·ap vermemiş· 

e )arın Adanava gıclecektir. tir. 

A.l<ŞAM ---SenEPJ.ER 
\ '}; "ETİCELER 
lı: ~ccmettln Sadak Adalet Ba· 
ıı~nıııuı be.> ana t ına se' inıligi· 
cı-' ~'tice) i beklemek Jazım gel 

1~4•ni 5Ö,>lü)or ~e ~ansına ~öy 
ıı,, aın ediyor. 

b' •Ahmet Emini \Uranlar 
.Jr, beş, on beş kışi olabilır. 
taakalananlar arasında, ya
oı laına suçuna iştirak etmış 
ı:cıanıar, derece der~cc ceza 
bıt"~lcr. Bununla her iş 
Ola ıtıış, mesele kapanmış mı 
dı eak? Yarı.n başka l erde 
le~cr bır hadıse çıkarsa ada· 
lın °nunla da meşgul olur, suç 
tırıar cezalarını görürler de· 

gctecek eu,> iz? 
buli~kfımetin, meydana çıkan 
&as· Adısedeki dikkat ve has
tı •Yeli, sadece bu ) aralama 
te~~Ularının yakalanıp adalete 
leıt ~edilmesiyle değil, mem 
Ilı e te fikir, vicdan hürriJeti
ıcJ~ketmek \C bir Şeriat dev 
cc

111
• urmak için hazırlanan -.e 

ha
11

1.Yelleriyle, neşrıyııtlyle 
bır ~ilerlemiş olduğu gorUlen 
aııı arekete engel olmasi)le 
ae aşılacaktır. Malatya hadi
bıçının 'c :faıllerinin bizzat 
lcu Cheınmıyeti ~oktur. Çün
lardo hır neticedir. Hnstnlık
tasııa netıcclcrle, araz ıle ug-
1 1't tnaz, sebeplere gıtmek, on 
l:ıast ted:ı-. ı etmek tazımdır. 
dacı alı •ın sebepleri me) dan· 
~u~· Kimın adına, nereden 
telcetet ve cesaret alnrak ha· 
ııa cttıkleri henüz meyda
llııı-1ı;~1ktnı) an, dıni 'e milli 
~let addcsatımızın polıtika)n 
~~Ilı eden tahrikçi neşriyat hıi 
tı Ctın ozti onunde bunla 

onı · ltıeıı 1.Yeeek kanunlara rag· 
ta d, de\am edıyor. Bunla
!::. e~ranılarak açık, gızlı Ce· 
b'<tu cr k!ırulu,>or. Nıhayet 
t"teıen bunlar, l\lcclıste .. e kon 
'll'as:de her gun dm işlerınl 
l:ıenı0 le karı~tırmak isti.} en 
d.ı.11 /rat Parlı polıtıkacıların 

~ __ e-_.:_ 

' 

(Yı ı /ıtcın~I) 

Bugünku iktidar, egcr ih· 
mal ve gafleti de\"am ederse, 
tarihin kaydettiği \'e demok
rasiyi, hurriyeti tehlikeye dil 
şurccck hfıdiselerin ağır mcsu 
liyeti karşısındadır.• 

HÜRRiYET 

YA1.IKLAR 
OLSCS RİZE! 
Sedat Simni ı'.\lalat\11 ı;uikastı 
münasclıetiyle yakalananla r
dan bahisle di)or ki: 
•Eminlın ki, bir çoğıı Ata· 

türk, inkıl!ıplarını ilan ettiği 
zaman henüz mektep çağında 
idiler. Demek ki, Atatürk in· 
kılapları bunların üzerinden 
bir rüzgar gıbi "elip geçmiş. 
Bu serseri delikanlı lar Türk
kiye'dc ) aşadıklarını unut· 
muşlar, Alatürk'lin Türkiye. 
sinde bulunduklarını hatırla
y:ımamışlar \ "C t-"ı:.:lp Fazıl 
ismindeki bır aciamın sozle-

Birleşmiş Milletlerde n 

Çıkarılan memurlar 

Nc~)ork, 5 < 1\ P) - Bırleş· 
ınis tıllctlcr Tcşkıliıtında 'a· 
zifeli 9 .\merıkaıı menmnın gc 
nel sekreterı Tryı::,·r. ı.ıc tara· 
fındaıı i§ten çıkarıldıktan bug'Un 
i) i haber alan kaynaklardan ög
reııilmişlir. 

Rıı şahı-:lar komünistlerle iş
hirliği yapmaktan . anık olııp :'il e 
Carran komitesinin suallerrui ce 
Yaplandırmaklan kaçınmı~lar
dır. 

rine inanarak Tiirk müne\'· 
verlerini ortadan kaldırmaya 
karar vermi~ler. 

HE'nüz ınkılaplar elimizden 
biısbiıtiın gitmemiş iken aklı· 
mızı ba~ıınıza toplamaz ve 
bunlara bir ibrt>t dersi ver· 
mezsek bize çok yazık ola· 
cak.• 

YENi ISTANBUL 

Si1'si 
PROPAGA!'\DA 

Jlabip Edip Törehan Sinsi 
propagandadan \ e )lalatya 
s uika dinden bahisle diyor ki: 

·Bizim hayret ve tcessilrü
müzti mucip olan noktalardan 

birisi de bu suikast münasebe 
ti) le yapılan araştırmalarda 
hemen her evin jçinde tüfek, 
J"O\"Clver, bıçak \"e kama gibi 
öldürücii vasıtaların bulun ma 
ı;ıdır. Bunların hepsinin ka
nun ile memnu olduğunu söy 
lenıeyc ihtiyaç yoktu r. • 
Doğu illerinde Uni\·ersite aç 

ınayı düşünmekten ziyade, o· 
raya en iptidai kültür hare
ketlerini sokabilir \'e bu mem 
leketin ancak Atatürk inkıla
bına sadık kalmakla yürıiyc
bilcceğini halka anlatabilır-

sek o vakit bu hepimizin endi
şeye dfişiircn \'e memleket i· 
çin bUyük bir feliikct endişe
leri yaratan hallerin kendili
ğınden kalkacağını tahmin c
di) oruz. 

CUMHURiYET 

-----~-----
fi ,\'\' AKSİ 
SEYTAN 

D. N. Jazıyor: 

• h\'içrenin buğda) ı yok, ek 
meğı bembeyaz. 
Danimark:ının buğda~ ı yok, 

ekmeği kar gıbi. 
İngiliz adasının buğdayı 

yok, ekmeği pamuk gibi. 
Turkiyemizin de buğda)1 

çok. ekmeği çamur. 
Olacak şey değil ama, ne 

) aparsınız. aksilik bu ya, olup 
gidiyor iste! ~ bulu~orlar. 

.................................. 

A rıadotu dlan11 

Kahire, ;i - 7 f'ylulde ordu
nun girıştiğı hareket neticesin
de tr\'kif rdılen bııttin sıya~i şah 
ı) etler, ;\lüslüman Karde~ler 
Birliğinin e ki başkıını Hasan 
1'~1 Bann:ır ile ordu ınen.upların 
dan Abdülkadir Tahayı katil su 
çunda ilgisi bulunanlar harıc 
olmak iizere, bugün ~erbe~t bı· 
rakılacaklardır. 

Serbest bırakılanlar arasında 
\'ald Partisi e ki ı;:encl ~ekrc
tr.ri Fuad Seraceddin, eski baş· 
bakan Saad Parti.-i ba;;-kanı Ib
rahim Abdıilhadi. e.;ki ticaret 

\el Uludağa odun kesmeğe gi
den Davutkadı mahallesinden 
Bekir adında biri kaybolmuş, o 
zamandan beri kendisinden bir 
malumat alınamamıştı. 

Buglin Değirmenlik kö) üniin 
Kaplıkaya me\·kiindc bir mağa· 
rada bir insan i~keleti bulun· 
muş. bu kemıklerin kaybolan 
Bckirc ait olduğu tahmin edile· 
rek babıı.ı;ına gö terilmiştir. Be
kirin babası i keletin oglıına ait 
olduğunu bildinniştır. Bekirin 
so~uktan mağaraya sığınarak 
orada dondugıı veya cana\"arla· 
rın teca\"Üı:'lioe uğradığı sanı!· 
maktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

aleyhine açılan 2.5 mil
yon liralık dava 

bakanı :'ılahmud niaı: \'e Kral İskenderun, 5 <T.H.A.) 
Faruk'un eski basın müşa\•il'i Ke i\fen~ucat Fabrikaföru llfustaCa 
rim Sabit, Farıık'un hususi iş· Özgür tıırafıı1'1an Toprak :'.\Iah~ul
lerinl iclare eden Antoine Pul· trri Ofisi aleyhine açılan iki bu
li, rski Kraliçe Nrrinıanın amra çıık milyon liral ık da\'anın du
sı ;\fustafa Sadık Ye kraliyet em nışınasına ~~ıgiın haşlanın ıştır. 
Hikiııi ıdare edr.n Xecip Salim :'.\ Iu~tafA Oıgiır, Toprak Mah-
bulıınmaktadır. sulleri Ofisinın çrlık hangarlar 

Çek • lsrail gerginliği inşa ettırnı~fe olduğu sahanın 
jsıhıbıdır \C ıstımliik hakkı ola-

Tel A\I\' :S (A.P.) _ İyı ha- rak takdır edılcn ~edı ~ııı r.lli 
ber alan hır ka~ naktan , erilen hin Iıranın kcndısıne zorla kıı bul 
malumata gorc fo~ko,·a Prag ettirilmek istcndıfini ıleri siire
mahkemcsindc Yahudi alevhları rek. Toprak Mah ııllerı Ofisi 
bır ta,ır takındığını isbat ·etıık- aleyhine da' a ikame etmiştır. 
trn ~onra İ r:ul komıını ı parti-
ınııı Arap tı\'elcrinc de, partı 

teşkılfıtı ışınde miihım vazifeler 
tc\dı cdılmeğc başlanmıştır. 

Bu haberi 'eren mahfiller bun 

Emniyet ikinci Şube Mü

dürü Avrupaya gitti 

Sabık Osmanlı hanedanına 
mensup olanlar, 28 yıllık bir ay
rılıktan sonra Jstanbula dönmü -
terdi. Yirmi sekız yıl önce, ha· ·~ 
zıları hen üz çok genç 'e lıazılaı ı 
çocuklu! 

Kt'ndilerinr. o z.aınan, 1stan
buldaki yenilikler ve deği~iklik
ler hakkında sualler sormuştuk. 

Fakat bunların :ırasında bir 
tanesi 'ar ki ..... Türkiyeyi ne 
e~ki ne de yeni haliyle tanıma
mış! Zira Macaristanda dofimuş, 
1944 de l\lacarist:ında babnsını 
kaybetmiş \'c 194i de komOni t
lerin gelmesi uzerine Macaris
tandan ayrılmış. Bütıin Al·rupayı 
ı:ezmiş, Paristc iki sene oturmuş 
,.e en 5on J\Iısıra giderek orada 
bir 'ene kadar kalmış! 
. Bu genç bayan, bugüne kadar 
htaııbulu görmemiş, Türkiye' i 
yakından tanıyamamış, o da di
~erleri ı;ibi ~·alnız hasretle dc
J!il, ayni zamanda merakla. aile
_<ine ve tanıdıklarına Tlirkiycyi 
sorup durmu:! 

nıı geııç bay:ın şımclı istan
buldadır ..•. Kendisi. Abdülhami
dın torunu, A bdülkadır Efrndi
nın kız ı Neslışah Abdülkadırdir. 

Xcslişah, uzun scnelrrdır A\. 
rupada kalmış hır in anın telU
hızıı ile konuşu) ordu. 

Neslişah l\lı ırda ıken. A\'Ili 
ncda isımlf blr gençle nikAhlan
mış! Bu nikahı, annesi de bllml
rormus. Ncslışah, dün Ankarııyn 
annesini görmc~e gitmiştir .. 

Ne lişah pek ~akında Türk va
tandaşı olacaktır. Kendisi bir 
müddet sonra Mısıra gidec~ktlr. !'\t'slişah Abdiilkadir 

U ıuuıl U ulıablrlm!:dıl\ 

Malatya 5 - Darendenin .\ v
l:ır koy Unde bir cinayet ı~len
mı~tir. l\hislım Dinç adında bıri 
gayrı meşru karısı Güllüyü baş.. 
kaslyle mlina~ebette bulunduğu 
idıliasiyle babasının evine gön
dcı mısıır. Güllü babası Mehme
dın e\•ine gider gitmez kendini 
iple ıı arak intıhar etmiştir. Q. 
top ısı ~ apılan kadının altı u
lık hAmile olduğu anlaşılmıştı~. 
Durumdan fazla müteessir olan 
MU lım de ka1"1sının münasebet 
pe~ dıı ettiği söylE'nen akrabala
rından Mehmedi koy ortasında 
av tafc~i ile Bldurmüştlir. Sa· 
nık yakalanarak adalete teslim 
cd•lmiştir. 

Ödemisin bir , 

Köyünde 
Kavga oldu 

il u:tufl JJ ulta ırınnıdın 

İzmir 5 - Ödemişin Kaya k.ö
yunde dUn müessif bır hidiH 
olmuş, koy halkı, Halk Partisi 
kah\ e inin muhtar tarafından 
kapatılmasından dolayı iki :!r'U· 

pa ayrılarak ka\'ga.> a tutuşmu§· 
tur. 

t:avga esna ında atılan kur· 
sunlardan Mustafa Yetin ve 
Mehmet Taşkın adlarında ik i 
\llandaş ağır surette yaralan· 
mıştır. HAdıseye savcılık el koy. 
muştur. 

dan sonra lsrail komunisl par- "Emniyet JI inci ~ube müdürü 
tisıııııı .Musevi ııyrleı ıne ikınC'i Necdet Uğur, r.teslekt tetklkler
dr.rcccdc 'a1jfeJrr 'rrileceğıni de bulıııımak içiıı dün uAnkara11 
söylemektedirler. \·apuru ile AHupaya hareket et. 

Prag malıkrınl'siııcle al ınan ka- mi§tir. M~SUT BiR DOGUM 1 ~--•&ı.ıiiillm••••••••••••••• 
rarlar İ~rail halkı arasında gayet :O.-r.cdct Uğurun seyahati ıo, Muğla Iillclvckili Cemal Hü· ı Bugün Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 
fena bir tesir ~apmıştır. 15 gün kadar sürtrektir. nalın Gümüşsuyu Cerahi Klini· 1 - HÜRRİYET KAHRAMAN/ 
,•••ı•liılİllllllİ•••••llİillİİllİiiiiiiİİıİİıİİİİİİİİİİİİİI•• ğinde bir erkek evladının doğu- <Renkli) 

Yılbaşı içın yerlerimiz mahdut olduğundan sayın müşte

rılcrimizın bir an önce ayırlmalannı rica ederiz. 

Telefonf 18 • 215/216 

OTEL DENİZ PARK , ____ _ 
Yeşilköy 

r " 
Eksik Memleket i lavelerinizi 

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

hazırlandı 

~ushası tükt'nmiş olan lUrt il;helerimi1i yeniden 
hastırmaga ba ladığımm haber vermiştik. 1 numaralı 
Bur:ıa , % numaralı İzmir, 3 numaralı Antalya, 5 nu· 
maralı 1\lt'r in , 6 numaralı Hatay ve 9 numaralı Tekir
cla~ ilavelerimizin ikinci tabı harırlanmıştır. Kollf'k· 
~iyonlarında bu altı ilave eksi k olan okuyurularımız 
bunları matbaamızdan tedarik f'debilirler. Hariçten 
her ilave için on beş kuruş iizerinden posta pulu gön· 
drrenlerin ad resine ilheler \ ollanır. Mevrudu kal· 
mayan Çanakkale tı , Çanakkaİe 'Zaier, Ankara il ,.e 
Ankara Baş~rhir ila\el erlmiı.in ikinci tabı tamamlan· 
dıkçn, okuyucularımızı haberdar etmekte de~·am ede· 
ecğlz. 

HOŞ MEMO Ne facia! 

mu haber alınmıştır. Hünal ai· ER 0 0l Fi '-'NN 1 t l , n • •" • - ALEX S SM TH 
esini tebrik ederken yavrulan· 2 _ Kebek ı· st"ık l a" 11• (Renklı") 
nın uzun ömürlü olmasını Ulu 
Tanndan dileriz. Jr. - Corlnne CALVET 

On otomobil 
Garanti Bankasının yılbaşı ke 

şidesinde yUzbin Jlra kazanabilir 
ve on otomobil satın alabilirsi· 
nız. Gerekli hesabı açtırmakta 
acele edin iz. 

IJl/_R, DVR !! 

Oston 
kalitesile 
kadınlar 

arasında 

büyük 
rağbet 

eörmuş bir 
çorap 

PAZARTESi SON GON -
100 LiRA iLE 

30 Aralık 1952 de 

1 Müşteriye 
1 Müşteriye 

1000 ALTIN 
100ALT1 N 

&lTıca 

Birçok talıhlıye 

ALTINLAR 
8 Aralık 1952 Pazartesi Akşamına 

Kadar 100 Liralık Bir Hesapla 
Şansınızı deneyiniz 

AKBANK 
Her ~erde Nnrinlzdedir. 

Yeni Postahane Caddesı No. 47 

-
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AMERIKADANEfj:~· .. 
... ~.-:. VATANA. _; 

~~t SA~A ff'/TlJCrlVL 

irleşmiş Milletler b'nası 
{{ uhun Gemisi» ni andırıyor 
Ne'·york, Kasım - Dünyanın 

en asri binaları aı·asında 
yer almış olan Birleşmiş Mlllet 
ler binasına bugün un •Nuh un 
Gemisi• diyebiliriz. 194i sene
sinde Amerikalı Mimar Harı i
son tarafından inşasına b:ışl:ın
mıs ve nihayet tamaml:ınmıs o
lan bu binaya ıNuhun Gemisi• 
demekteki maksadım burada 
altmış millete mensup nyrı dil 
de, ayn ırkta, ayrı renkte, ay
rı elinde ve ayrı rejimde insan· 
ların bir arnda ç:ılışmasından
dır. Muhtelif mılletlere men
sup on meşhur mimarla işbirli 
ği yapmış otan Harrison, mey
dana getirdll!l e eri i!e ne ka
dar iftihar etse yeridir. Gerek 
sekreterlik binası, gerekse bu
na bitişik olan toplantı binası 
buralarda vazife görenlerin ra
hatlıitını ve salim kafa lle ça• 
lışmalarını lemin maksadiyle .__....., ...... __ G_c .. n-el_K __ u_r_u_l ~b""=i,...n-a~ı.,:...n...ıın~g.._..ir~iş._,.k_ı _m_ı_. ----~-• 

meydana getirilmiştir. Muhte- çincle günde dürt bin kişiye ye de tutulduğu bu binalnr<la ça
llf milletlerin işbirliği ile beş mek yedirebilecek lokantalar, lışmak bir zevktir. Bugün bil· 
sene içerisinde tamamlanan bu bin beşyUz otomobili rahııtç:ı Hin dün)anın gözU insanları 

· iki bina altmış yedi buçuk mil- alabilecek garajlar, klitilpha· rnh:ıta ve rı:Jah:ı eriştirmek, 
yon dolara malolmuşlur. neler, okuma od:ılan, her mil· sulha kavuşturmak i,Çin burn· 

Toplantı binasının denize b:ı Jetin kendi dininde ibadet ede- da çnlışanl:ırn dönmOştür. Bir
kan taraflarındaki duvarların bileceği bir ibadet sıılonu, rad lc~mlş Milletler Teşkilatının 
yerini muazzam pencereler al· yo, televizyon stüdyoları, her sıılh yolııncl:ı gittijline ve bıı
mıştır. Bu pencerelerden de- tarafla soğuk \'e sıe:ık hnva ter 2ilne k:ıd:ır pek zor ve kıırıın
niz, daha doğrusu denizin bir tib:ıtı, her millete ait ufak tc- lık işleri b:ısardığına şilphe 
de\amı olan ·East River• (Do- feği s:ıtan bir diikkan vardır. yoktur. Bu teskilAt sayesinde 
ğu Nehri) gôrUlmekledir. Muh (Bu dlikknndnn b:ışka bir yn· blrk:ıç h:ırbe mtınl olıınmıış, 
telif konferans ve toplantı sa- zıda b:ıhsctn11ştim.) birçok dilzenslzlikler düzene 
lonlan değişik de\·Jetler tara- En bUyük toplantı ulonla· sokulmustur. 
fından ;) apılmı~lır. Binanın 1- rınd:ın biri olan Genel Kurul Birleşmiş Milletlere inancı 

toplantı s:ılonu nltı yiiz <lele· olnn bir kimse cl!lnyanın islik· 
geyi, k:ıtipleri, y:ırdımcıl:ırı ve b:ılinden emin bıılunmnkt:ı hak 
bir hayli seyirci ve gar.eteclyi lıdır. 
alabilecek bilyllkllikte ynpıl· ·-~-----...-. .• -..,.----~~ 
mıştır. 

Gerek Genci Kurul binasın
da, ı:erekse sekreterlik bina
sında, h:ılka dilediği malOmat 
\'eren. toplantılara bilet temin 
eden Haber Büroları vardır. 
Herhangi bir kimse bu bllrola 
ta gidip Birleşmiş Milletler 
h:ıkkınd:ı izahat veya bir top
lantıya bilet isteyebllir. Arzu 
ederse gruplara katılarak bi
n:ıyı gezer. BirleşmJş .Milletler ı.--ııııını.· .. ~ 
de sekiz ayrı lisan konu an on 
dokuz genç kız ve kadın reh· 
berlık etmektedir. Bunların va 
zifesı misafirleri gezdirmek, 
izahat vermektir. 

S:ıyı ız asan örler durmad:ın 
işler, b:ızı k:ıtl:ınn :ırasında i
nip çık:ır. Bu merdivenlerde 
Amerika Il:ırlclyc Bnkıını Ac
hesond:ın Selim S:ırpere, Mrs. 
Roosevelt'den \'lchinskiyı veya 
Gromykoya kadar mühim şah· 
sıyetlere rastıelinlr. 

ller tilrlil r:ıhatın gözönün-

Delegelerin §Oforlerf, toplnntıların lıltmf'•ini lıckicrken ~:ıl\ıl 

... 

KIZ>> 
Yazan: TUNÇ YALMAN 

sımtR DR.\ ı TiYATRO· tedlr. Ailesinin muraar muhiti· 
Sl':!\.D,\ Piyrs 3 J•enlr. ilk ni tcrkedip, sevdiği adamla ev
temsil 2 ,\ralık Salı gc<"esi lenmcmesi ve mes'ut olmaması 
verilmistir. için hiç bir sebep yoktur. Gel-
YAZAN _ Jean .. \noııilh gelelim sevdiği adam, fazla te- t 

f 

('JffİRENJ.ım - Oktnr .\k· mizclir, f:ızln lekesizdir. ıyaşa
lıal ve Sal[ıh Uir~rı mamış• tır. Temizliğin bu dere· 
S,\ll~EYI: KOYA~ - ~tax ce.sl • V:ıhşi J{ız• ın nazarında 

:\frlnteke ın:ıkbul deıWdir, çünkü •beda- ~ 
ırnKOJU .. \R - 'l'urgut Atalay va• dır. Çekmemiş, hnyatı tanı- \ '111"'~• 
O\':\°\ Y.A~l..\R - Refia Rtı mamış ol<lukt:ın ı;onra •İYİ ve ~ 
<Vıılışl K11l, Jlaıli lliiu (l'lo· tl'miz• olmak marifet sayılamaz. \ 
rtnt> F.rdiment Uehıat l.:ıv .Nitekim •Vahşi Kız• gelinlik 
(il artman), JI. Kl'm:ıl Giir· elbise ini çıkarıp bir koltuğun 
men (.\1. 1'arıle), Neda Ser- iizerlne bır:ık:ıcak ve •kliçücük, 
tel Olme. Tarde), Talat Ar· sert ve ne yaptığını bilerek• 
ttınf'l ({;o ta) ve Nezahat Dil meçhule doğru çıkıp gidecektir. 
lig il, Siikriiye At:ıv, .lleltıh:ıt • Bu tip bir insanın hayatta 
içli, Jlümas:ıh Berknn, lrıd mes'ut olmasına imklln yoktur; 
Sürf'r, Rrha Kır:ıl, Suna Bu· fakat Anouilh hayatın yeknesak 
l :ınt'r, Sc~r.t Ilcrkiiren, Ertuğ· akışına kendilerini kaptıramR· 
nıl Bilda. ıyan, akıntıya bile bile kürek 

-- çeken, ateşle O\•nayan, ve çok 

Bund:ın evvelki temsile, y:ıni 
1 
~:ım:ın y:ınıp ~like~en bu gibi 

ıSon Koz• n nisbelle, •Vah· ınsanları takclır cdıyor ve on!:ı· 
şi Kız• h:ışarılı bir temsi) sa- n bize de se,·dirmeye çalışı
yıl:ıbilir. Dekorlar, girişler, çı- yor. 

~.;. 
kışl:ır muntnz:ım, roller, yine de Bu piyesinde eyirciye, •Vahşi 
hnmedilıııeınis bile olsa, hiç Kız· ın ruh haletini kolaylıkla 
değilse ezherlcnınis. Bu cihet- belirtebilmek için, Ilnrtman aıl
ten belki Anouilh'un (r\nuy oku lı bir tip yaratmış. Bu Hart
mır) eserlerini t:ınını:ıy:ın veya m:ın bir nevi koro v:ızifesini gö 
Milli Eğitim P.:ık:ınlığı modem rüyor. Her iiç perdede de ''ak'a 

Cil<liniıin gizli kalan .... 

tly:ıtro e~erleri Sl'rislnde yayın- yı ve ş:ıhısl:ırı biz sııloncla uzak 
l:ın:ın • Vnh i Kız• ı evvelce o- t:ın sc:ı rederken, o d:ı sahneıle 
kumuş bulunm:ıy:ın bir seyirci, yakından takip ediyor. Dizim dil 
ı\':ıhşi Kız• temsilini ez:ı duy- şünnıemizi istediklerini \noııilh, 
m:ıd:ın seyredebilecektir. Nite- II:ırlnıan·a söylc!lmiş: böylelikle 
kim musiki ile fnzl:ı ilgisi ol- muh:ırrirle seyirci arasında bir 
m:ıy:ın bir kimse de, bir konser- nevi köprü kurmuş, seyirciye; 
ıle bilmediği bir senfoniyi din- H:ırtm;ın v:ısıt:ısiyle yaklaşma· 
\erken, orkestranın, bazı kısım- y:ı ç:ılışmış. 
!arı y:ınlış ç:ılclıj?ını, notnl:ırın Hartman'ı Ercliment Behzat 
bazan birbirine k:ırıştığını, bir- Lav oynadı ve maalesef o ka
çok kısımların kesilmiş olduğu· dar yavaş ve yeknesak bir es-! 
nu, be tektırın istediği havanın le konuşlu ki, söylediklerinin 
an<':ık yer yer \'e kısmen ve· bir kısmı du) ulmadı, bir kısmı 
rilebildiı?lni, f:ırkctmeyebilir ve da an\a-:ıtm:ıdı. 
parçanın çalını ı kendisini faz. Tecrübeli ve kabiliyetli bir 
la rııhatm etmez. Fak:ıt dinle· s:ın:ıtkar olmasına rağmen Rc
diği senfoni :ıslınd:ı bestekarın fia Hez'in •Vah si Kız· roliinıle 
yn1clığı eser değildir: tıpkı Se· muvııCCak olabileceğine ihtimal 
hlr '.l'iyatrosııncl:ıkl ıVnhsi l\ız• vermiyorıhım. Y:ınılmamışı~. 
ın ancak yer yer Anoııilh'un yaz Kendisine rica edilseydi, ;.Je
mak istediği piyes olduğu gi- vin Seval bu rolli oy n:ım:ık için 
bl... Şehir Tiyatrosuna dönmeyi kn· 

J(. bul etmez miydi acnha? Piyes 
Kliçiik Snhne'de sahneye konul-

güzelliğini me)·clai1a çıkaran 

SABUN ... ' 

.•• devrimizin en modern • sabun fabrikaların · 
dan biri olan Mecldiyek6y0ndeki Yeni Puro 
FabrlkHının mamulAtıdır. En Oıtün iptidai 

madde ve tamamen huıuıl bir formülle imal 
edilen Yeni Puro, en IOkı ve en pahalı Amerikan 
S.bunlarının ayarındadır. Puro cildi beıler, korur, 
kadife gibi yumu,ak, çiçek gibi taze yapar. 

f 

A nouilh •Vahşi Kız• 1 1034 saydı, z:ınnedersem Heyecan Bn 
yılında, 2-l y:ışıncla)ken yaz -:::ıran ela, ı\':ıh, i Kız· ı unutul· 

l 
mış. Fakat daha 0 zaman beş maz bir temsil haline getirirdi. 

' yıldır piyes yaz:ın ve eserleri Belki Nedret Arıburnu da bu 
oynanan bir muharrir olduğu· rolU oynayabilir. Jo'Rkat Refia 
na ve o zamand:ın bugüne, pi· Rcı., ne yazık ki, büyük sanat· 

GENİŞ, BAHAT. HVŞETLEJI 
ve terinde lıep aynı ann mcv- kiır Ludmllln PltoHC'in 1937 de 
zuu islem~JC .devam ctli{:inc, gıi Pari 'tc )ar:ıttıl!ı • Vahı.i Kız• ın, 
r<': .' V::ıh~ı Kız•. ı, Anoullh un :ıllından kalkamadı. Kabahat 
·lıpı~: .hır eserı olarak kabul kendisinde değil. Her ne kadar 
edcbılırız. aksini iddia etmek Adet olmu,. 

Asrımı7:ın ve hel:. muasır sa da, her sanntktir, her ro!U 
Fr:ınsı~ tıyntro edebıyal_ı~ın en oynayamaz. Buna mukahll Nec-
değerlı ya1.arl:mncl:ın b!.rı. ol:ı~ l lfı Serti'!, sahnede başka roller
Je:ın ~nouılh, heı~en butlın pı- de belki yüz defa yaptıklarını 
yeslerıncle aynı tıpte şahıslan tekrarl:ıdığı hnlde, bu sefer iyi 
ve aynı t~rz . mevzul~rı ele nl· O) nadığı hissini verdi, çünkü 
mısıır. Kahı:ım:ınlaıı cl:ılma her znııı:ınkl hnrekclleri \'C se. 
gençtir, temizdir, ha~ata_ \'ehem tonları bu sererki rolilne tıpatıp 
cinslerine knrşı milşklilpesent- uymuştu 
lir: s:ıbırsızdır. Dipdiri kalm:ık, · 
diri y:ış:ımnk, eğer bu münıklin 
olamay:ıcaksa, henilz diri, sert, 
temiz ve biikUlmezken, ölmek. 
yok olm:ık isterler. Anouilh'un 
bir ·lnk;ır tly:ıtrosu • nev'i ya
rattığı söylenir. Bu doğrudur, 
faknt ·inkar• edilen şey hııya· 
tın. y:ısamanın kentlisi değil, 
bll~kis h:ıy:ıtı kliçilllen, bayağı
lnstırnn, ateı:ıdl'leştiren unsur
l:ıt'dır. 

lfü bııkımınrt:ın • V:ıhşi Kız• 
d:ı, Anoullh'un diğer genç k:ıh· 
ram:ınlnrının benzerleridir. F:ı
kat ı\':ıhşl Kız• ın •mile:ıdele· 
I • diğer plyeslerdcklnden dah;ı 
başka bir m:ıhiyet taşıyor. Ken· 
di njbi diişünen ve hissedenle· 
rin hurnr \'e saadete hiç bir 
r.aınıın k:ıvuşnnı:ıync:ıkları b'1 
dllnyada, •Vahşi Kız• s:ındelle 
karşı k:ırşıyadır. Sevdiği genç. 
yakışıklı, :ınl:ıyışlı, temiz, zen
gin bir erkek kendisini sevmek· 

A nouilh, karakterlerini o ka· 
dar belirli bir şekilde çizer 

ve konuşturur ki, bunları yan· 
lış tefsir etmek i\dct:ı imkan-
5ızdır. Dram kısmındaki temsil 
de bunun ela mümkUn olduğunu 
"Ürdiik. ~lelfihat İçli, Nezahat 
Dilligll ve umumiyetle kendisi· 
ne güvenilebilcn Sükrüyc Atav, 
rollerini; metnin emrcttiiH s:lbl 
değil, diledikleri ı;:ibt oynadı· 
Jıır. Hıicli IJün pek silik bir A· 
şıktı. iT. Kemnl Gürmcn, ·Ben 
takmayıın: • el iye bağıran perü· 
ğü mlistesna mükemmel bir 
kompozisyon yaratmıştı. Talat 
\rtemel de ~:ıyet iyi oynadı. 
Kadın artistlerin içinde rolU· 

ne en iyi intılıak eden, sahnede 
bir "Örünüp kaybolmıısına \'e 

bir tek kelime konuşmamasına 
rağmen bulaşıkçı kız rolünde oy 
n:ıynn kiiçük İnci Sürer oldu. 

Bugün Dolmobohçe stadında 

Besiktas • Etııikos .., .., 
~ ı~arşdaşıyor 

Kuvvetli bir kadro ile gelen Yunanlıların karşı
sında Beşiktaşlıların alacağı netice 

merakla bekleniyor 
Dün gece gC'lmesi beklenen ve 

halen Atina liginde ikinci vazi
yette bulunan Elnikos. bugün 
Oolm:ıbahçc stadında saat 14.30 
da Beşiktaşla oynayacaktır. 

Etnikos'un hayli kuwelli bir 

takım olduğu tahmin cclilnıekte
dlr. Bu tahminler giizönünde tu

tulıırsıı. dost ve komşu misafir 
takımla Beşiktaş arasındaki kar
şılaşma haylt zevkli ve çekişrre
li ol:ıcaktır. 

Pek yakından tanıdığımız Yıı· 
nan futbolunun ba•lıc~ vasıfları 
sür'at \'C t>nerjidir. Bu vaziyete 
göre, :..iyalı - beyazlılar, bugUn 
oyunun b,ışından sonuna karlar 
miicadele eden bir takımla kar
§lla§acaktır. 

Turgay'ın lisanı durumu 
Galntasaraylı Turgny'ın lisan· 

sının iptal edildiği hakkında dün 
akşama kadar Anknradan •her
hangi bir haber gelmemiştir. 

Ilır kısım atakalılar, Turgay'ın 
lisansının iptal cdilemiyeceğl mu 
taleasında bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan bazı kimseler 
de 'furgay'ın hııgiinkü lisııns du· 
rumunun aksak bir vaziyet ar
zcttiğini ileri silrmektedirler. 

Nişantaşı Klübü yeni bi

nasını teslim aldı 
Nlşantaşı Gençlik khlhil, ken

disine tahsis edilen Şişli Halk
evi binasının :ıemin katıyle spor 
sahasını teslim almıştır. 

New York'a Pan American'la uçtuğunuz zaman. 

yol boyunca yy_!!yabilirsiniz ! 

• Patis Londra, BrUkset, Frankfurt ve 
Romad&n 'Ne!{ York'a uçan iki katlı butün 
Strato Clippef"lerde cüzl bir Ucret. muka~ıl~ 
rahat ve yumuşak lüks. ku~tlerın te~ını 
mUmkUndUr. Mezkur şehırlerın herhangı bı· 
rine lstanbuldan lüks Clipper uçaktan ile gi-
dersiniz. -

Avrupa tıe Amerika arasında Pan Ame
Jllcan'ın yeni Clipper Turist Seferlerini yapan 
The Ralnbow servisi hakkında izahat isteyi
niz. Yalnız gidiş için 439, gidiş döm.iş ic;ın 790 

I lira istifadeniz olacaktır. Seyahat acentenize 
• veya Pan American Ha.vayollarına müracaat 
ediniz. 

Dünyanın En Tecrübeli Havayol1ara 
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Kongreler 
)1ıllet Partiıl Xa11mp .. a bucatı Yıh· 

1& 1\1 hra ora tının U52 rılı konrruı 
T arılık l95'l puar iilnll uaı 1l de 
Kaıımraıada Tabakhane caHul :;o. , 9 
d.a biltük lokt.lde ( Cumapaıarı mr:r· 
tan.ı> 7apılıtıktır. 
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1 Konservaluar KORO onsefl 
Şef: Muhiddin Sadak - Solist: Ferdi Ştatie:. Yarın 

bah saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda. 
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l iRTI CA iLE SAVAŞI 
l 

Bir hukukçu arkadaşıma!. 
C{B1ı aeı töh111etlerdeıı_, %e1tirli_, karıştıı•ıeı 
ifedeleı•deıı kiı11leriıı istif İıde edeeeğiııi 

bilı11iyor 111ıısıııı 'l • 
<Bu mektup •Serdengeçti• 

:ınecmuasının son sayısında 
neıredllen ·Ba)rıyanık Ana· 
dolu ve İnkılAplar• başlıklı 
>azıya cevap mahl ·etindedir. 
Devrim Ocakları istanbul ıı 
İdare Heyeti üyelerinden A· 
\ ukntı Cnhlde Altanı bu mek 
tubu yazmaya se\·keden yan· 
Yı da a lttaki sütunlarda bu· 
lacaksınız.) 

-o
E kim - Kasım 1952 sayılı 

. •Serdengeçti• mecmuası ö 
Jlliınde duruyor. Yırml Uçüncfi 
ıayfada • Bağrıyanık Anadolu 
"e İnkılaplar• adlı yazı beni 
t
1
°k müteessir etti. Zira bir mes 
ekdaşımın, genç yaşına rağ· 

lllen, içinin zehir gibi acı, ru~ 
~unun bedblnlikle, limitsizlik· 
e dolu olduğunu bu yazı pek 

tHlze1 ifade ediyor. Yazısının, 
bukadar ağır isnatlarla dolu, 
tattA kilfre yakın,. üniversite· 

bir Türk gencine yakışını· 
tacak ifade taşımasını ancak 

bl
u?a, ruh ezginliğine, atfede· 
lıyorum. 
Asker olan babamla, küçük 

iaşımdanberi Anadolu şehir ve 
i ~)lerini karış karış gezdiğim 
~ın tarif ettiği köy sahnesini 

rnamen hakikate uygun bul
~aktayım Bu hususta kendlsiy 
e hemfıkırim. Yalnız: •Otuz se 
Jleiık inkılftp TOrkiyesinln ne 
~lduğunu anlamak istiyorlarsa 
e bu cennet \atanı nasıl ha· 

{ 3bey-e çevırdiklerinl görmek 
Jtı) orlarsa ...• cümlesi ilzerin-
e mutlaka surette durmam i· 

~ap edi) or. Bu genç, fakülte· lf talebe olduğuna göre yaşı 

0 rrniyl henüz aşmış olmalı ... 
tuz sene evvelki mftıiyi ya· 

:aınış gibi bir tavır takınmıık
V· tamamen haksızlık eıliyor. 
r ıne henliz talebe olduğuna gö 
~; liseden bir iki sene evvel 
it ezun olması icap eder. Ya· 
l ın tarihimizi bilmemesine \'e 
r a Unutmuş olmasına lmkAn gö 
beınıyonım. Şu halde bile bile, 
d~ kadar bUyük bir haksızlığa 
tı inıesini, bUtlin dünyaca ta· 
tınnuş ve takdir edilmiş, ör· 
l ek tutulmuş bir milletin İs
,1kl~J Sa\"aşını. Cumhuriyetini 
c e ınkılAplarını bir tek zehirli 
e~tnle ile yok etmesini, inktır 
d llıe.oini. ilerde adalet ıığrun· 

1:,_talı§ması icap eden bir mes 
'ldaŞa yakıştıramadım. 

, 
(Avukat Cah lde Altan'ın yukarıda oku

yar.ağınıı m ektubu, irtica organlarından 

•Serdengeçti- nin son sa~1sında ya)1nlanan 
aşağıdaki yan m ünasebetiyle yazılmı~tır.) 

Bağrıyaııık Aııadolıı 

ve iııkılftplar 
Maroken koltuklara yerleşip, uçurdukları sigara duman

larının halkaları arasından Anadoluyu seyreden hayalperest
ler, hakikati bütün çıplaklığiyle öğrenmek istiyorlarsa; otuz 
senelik inkı!Ap Tilrkiyeslnln ne olduğunu anlamak istiyorl:ırsa 
ve bu cennet vatanı nasıl harabeye çevirdiklerini görmek is
tiyorlarsa; buyursunlar: kırk bin köyüyle, bef yüı kasab:ısıyle, 
60 vildyetiyle işte Anadolu •• Gezsinler ve görsünler ... Gör
sünler, günün 23 saatini tarlada geçiren ve beşikte çullar ara
sında mışıl mışıl uyuyan ya\TU Ahmed'lnln alnından bir kere
cik öpmeğe dahi vakti hulunmıyan köylü Mehmed'in maddi 
sefaletini .. Görsünler, orak elinde, bir ramazan günü, kızgın 
temmuz güneşinin knnırucu ate~i altında dört kat olmuş, ta
banlnrı patlak patlak, dudakları çatlak çatlak köylü Fadime
nln halini •.. Görsilnler, kocasını gurbete, para kazanmağa gön
deren ve senelerre dönmesini bekleyen, fakat ikinci bir defa 
sevgili ini göremeden }layata veda eden yavukluların halini... 
Görsünler, gurbete, cefakeş dert ortağını mes'ut etmek için 
para kazanmasa giden ve Zonguldak'ın bilmem hangi ocağın
da bir kazaya kurban giden genç güveylerln feci akıbetini... 

Buna rağmen bu cefakeş insanların, sonsuz bir tevekkülle 
Allah'a sığındıklannı \'C hallerinden asla liikftyet etmediklerini 
görsünler... Onların faziletiyle, kendi rezaletlerini: onların 
metlyetleriyle kendi meıclletlerini mukayese etsinler... Ve 
sonra pöhpöhlediklerl sahte inkıllıpların bu asU millete ne 
gibi bir saadet bahşettiğini görsünler .• 

Bu mıllet, zulüm ,.e şekavetin, açlık ve sefaletin, fuhuş 
ve rezaletin, lüks ve sefahetin alıp yürüdüğü bir devirde, Se
liınlk dönmelerinden mürek p bir vatansızlar güruhunun, 
lfiks, moda ve z.in3 gibi; bir Yalanı maddeten, ahliıkan ve mıı
nen yıkmağa matuf unsurları, inkılAp diye, medeniyet diye 
yutturmağa çalışan kimseleri af!ctmiycccktir .. Gençliği hehl
ml arzularının kölesi yapan, babalarımızı yobazlılsla ıtham 
eden, analarımızın iffetiyle istihza eden, ecdadımıza envai çe
şit kiifür ve isnatlarda bulunan ve bunların topuna birden bir 
inkılftp yaftası basan bu efendiler, bu milletin böyle bir in
kılap, böyle bir medeniyet tanımadığını bilmelidirler. Bilmeli
dirler ki. çe~Tek asırlık de\T-1 saltanatlarında, bu zihniyeti bu 
asil 'e necip millete nşılamak istlyen \"e killtilr milesseseleri
ne ''arıncayn kadar, her tUrlii ilim \'e irfan yu\·alarını, bu me
deniyet tcIAkkisinin telkin kaynağı haline sokan bir z.Umre)·e, 
bu millet .Jiıy1k olduğu cevabı vermiştir: Bilmelidirler ki, bu 
millet 30 senelik slik\1tunun kefıttctinl çok p:ıhalı ödemistir. 
Zira bugün köylU, orta Afrika sefaletini yaşıyor. İşsizlik \•e 
sefaletin son haddini bulduğu ~u anlarda, lüks ve moda ı:ibi 
entipüften ~eyler için, medeniyet (:) namına Avrupaya mil
''onlar akıyor. An:ıdolıınun tengin hazineleri henüz bakirdir. 
İnkıll\p, inkılfıp diye haykıran sahte inkıltıp ha~talarının, köy
lil l\Tchmcd'in gömlrksiz gczdi~ini düsündUğU yok ..• Yaptık, 
yarattık, kurtardık diye haykıranlar, rey avcılarından başka 
kimseler değil ..• Memleket dertleriyle ilgilenen hakiki vatan
perverlerin basından yumruk eksik edilmiyor .. Milletin sine
sinde açılan derin yaralardan henüz kan sızıyor ..• 

Bir daha bu ağır kefaret altına giremeı bu millet... Artık 
sahte inkılaba, vahşi medeniyete inanacak safderunlar içimiz
de mevcut değildir ... 

Baykuşlar sussun artık!!! .... 

Hukuk Fakillte talebesi 

Erzu rumlu t. Hakkı YILDIRilll 

b Eğer o köyler ve köylüler 
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11kadar geri ise sebep inkılap 

lltrıınızın oraya kadnr uzana-
1'11 arnasıdır. Yazımızın, okulu· 

1 Uzun, yolumuzun, suyumuzun, 
~ığıınızın oraya ulaşmamış ol
llea~ındandır ki, bugün oralları 
te rı \e acıklı buluyoruz. Otuz 
t redir geriye gittiğinden de it;• ileriye gidemediği içindir 
ııı' Çırpınıyoruz. Eğer l\leh· 
r.-:~. gömleksiz geziyorsa, eğer 
lı;r 1me gtlneşin altında uğra· 
\'a 0.r \'e oğlunu öpmeğe bile 

'e kıt bulamıyorsa hAla otuz :..---- -·------------------lı ne evvelki karasapanla ça· - ------------
t~llıak mecburiyetinde oldu
bu lı:indir. Eğer köylilmliz 
~o iUn •Afrika sefaleti• yaşı· 
ltı rsa, onu kalkındırmak aş
la Yla kendine güvenerek ora· 
le~a ~idecck kültür misyoner
Ce 1mız çok nz olduğu içindir. 
atenflerimiz; verimli, enerjik, 
cıı.!. i, çalışkan, yol gösterici 
ı~l·•ıaktan çok uzak kaldıkları 
• ndır. 

ha lıağnn yanıyorsa, vatanını 
ili kikate~ seviyorsan, kendi· 
fı1t·de etrafını da karartacak 
y01

1rler saçacağına, mUsbet 
•r !arda çalısIJlayı neden şi· 
ler edı.?mi)orsun? Neden genç 
)) • ko>lümüze yazıyı, okuma 
cı~ traktör alabilmesi için ko· 
~0::auner kurmasını öğretmi 
e\'d' kadını tarlada. mutfakta, 
ltark bitmeyen işlerle canı çı· 
Ierd en, tembel tembel kahve· 
!ışı I? oturan erkeklerimizi ça 
l'apırmak hususunda telkinler 
Uıe tnak vazifesini yüklenmek 
ltuke birleşmiyoruz? Genç hu 
r.11 çu arkadaşım. inkılfipla· 
11en·Y3~i bir tek kellmeyle me 
t 11 ı)etın, kö~lere girmesi İ· 
ıı: Y neden bizimle gelip çalı~ 

0rsunuı? 

lt~0Ye yol, su, traktör, okul 
llay rn değıl mi? lnkı!Apların 
'lıi~sı. medeniyetin gayesi, 
bu de arzunuı. feryadınız 
•rtı: ğil mi? O halde neden 
her canlanan vı> bu uğurda 
feda tlirııı sıkıntı. meşakkat, 
llıa kArlık \'e feragata katlan· 
l~ııYa Yemin etmiş. olan inkı
e~iy !:ençJerine klifür, hücum 
l'old orsıın da bizlerle mUsbet 
hak a blrleşmlyorsun? Neden 
)i ~kt ışığı, aydınlığı, se\•gl
llar ırakarak, farfaracılığı, yay 
cııı acılığı, karanlık yolları ter 

tı Cdi)orsun? 

ı.ı, ~ acı töhmetlerden, tehir· 

ltrı arıstıncı ifadelerden kim 
)or tı istifade edeceğini bil mi 

'l' ınusun? 
le ~rk gençleri arasında böy 

islerini aşikAr yazmıyarı; 

fakat aynı menfi. bedbin ru· 
hu taşıyan pek çoklarına rast· 
!adım. Peki, neılen birşeyler 
yapmıyorsunuz. hlrleşip yaz 
tatillerinizde neden köy köy 
dolaşıp halkımıza dersler ver 
miyor, temizliği, daha iyi ya· 
şama şeklini onlara öğretmi· 
yorsunuz, dediğim zaman, •ne 
meliızım• diyerek omuz silki· 
yorlar. işte sizlere açık bir 
sual ı;oruyorum: 

Niçin blılerle birleşerek mUs 
bet işler peşinde koşmuyor· 
sunuı da sadece inkılaba ve 
ona canla başla sarılanlara, 
medeniyete, kUltUre saldırı· 
yorsunuı? 

nu vatana mUsbet fikirli. 
aydın, çalışkan, memleketini 
zehirli lariarla değil zehirle· 
meyip candan çalısmalariyle 
hizmet eden gençler !Azım. 
Butiln şark Alemi bizleri ör
nek tutarak överken, bizim 
~u son otuz senede yarattı· 
ğımız genç Türkiyeyi, •hasta 
adam•. olarak değil, kendile· 
rlne rn.zım olan kuvvetli de\'· 
let olarak dünya tanırken, 
kendi kendimiıi küçültmek, in 
kılAplarımıza. •sahte• medeni 
yetimize •va.hşi• demek de ne 
oluyor? Bu ne biçim milliyet· 
çillktlr, bu ne blı;lm vatanse· 
verliktir? 

Eksiklerimizi sayalım, bir· 
birimizi iyi niyetle, daha iyi 
yetlsebilmemlz için, tenkit e
delim. Llkin biltün çalıfma· 

!arımızı, çok az lmkAnlarla ya 
rattığımız bütUn işlerimizi, 
demir yollarımızı, fabrikaları· 
mızı, kurduğumuz sayısıı ban 
kalarımızı, elektrik s. ntralla· 
rımm, içinde okumakta oldu· 
ğun ilnişerslteyl nasıı lnkAr 
edebilirsin? 

Ne çare ki, köylerimiz çok 
geridir, oraya kadar hükOme· 
timiz yetişememiştir, şimdi de 
yetişebilmek için çok gayret 
sarfetmektedir. Fakat bu ça· 
ıı:m~lan sen, bir Türk genel 

olarak, ne ilave edebiliyorsun, 
me~eıe burada. Belki şimdiye 
kadar gençlik bunu düşUncme 
misti. Şimdi uyanmış, dirilmiş 
ve çalışmak, memleketine fay· 
dalı olmak için şahlanmış bir 
haldedir. Amma. zehfrll telkin 
!erle değil, iyilikler, kardeşlik 
le, se\•gi ve vatan aşkiyle ... 
Göster kendini de yanımız:ı ka 
tıl... Bütün arkadaşlarımın ö
nünde seni \·azife~·e davet edi· 
yorum. Yalnız, yanımıza ka· 
tılmak istersen, içindeki kini, 
zehirli dikenleri çıkar ,.e te
miz alnınla, müsbet düs{incc
lerle, için dışın, ruhun iyi his 
lerle dolu. kalbinde iman ve 
inançla, acıdığın gömleksiz köy 
lU J\lehmedin ,.c güneşin altın· 
da ka,•nılan F.adimenin yardı· 
mına gel. .. 

Bu vatan. ve mert Tlirk ev· 
!atları. memleket dertleriyle 
ilgilenen hakiki vatan everle· 
rin başına aslfı yumruk indir
memiştir. Otuz sene evveldi o 
hikayeler ••• Şimdi herkes ken· 
dlsini samimiyetle seven insa
na el uzatmaya, yardıma h:ı
tırdır. yeter ki, biz Türk genç· 
leri müsbet yolda çalıştığımızı 
isbat edebilelim. IlU genç \"e 
tecrl!besiz yaşta bu kadar Is· 
yan, infial çok erken \'e yer
sizdir. İçinde yaşadığın, rahat 
rahat dolaştığın, bağırdığın, ye 
di{:in içtiğin, okuduf(un bu va. 
tanı sana verebilmek için kan 
dökmUş, ağır kayıplara uğra· 
mış bir nesil karşısınrlasın. nu 
kanlar boşuna dökülmemiştir 
elbet. Kendi tarihini unuttunsa 
hemen aç. oku ve şükret. Ca· 
Iı:. çok çalış ki, uğruna nice 
kahramanları şehit verdiğimiz 

ve vermekte olduğumuz bu a
zız vatana, Türk milletine lfı. 

yık olasın; o !:Ömleksiz Meh· 
met'e ve güneşin altında uğra 
~an, oğlunu bile öpml?ye vakit 
bulamayan, çalışkan, tertemiz 
Türk anası Fadime"ye ltıyık o 
la bilesin ..• 

jTELGRAFLARIN NEŞHİZ\1E 

DEV A1'1 EDİYORUZ 
Ahmet Emin \'alman \"e ga· 

zetemize, Malatya suikastı dola· 
yısiylc yurdun ve dünyanın her 
kö5esinılen gönderilen telgrafla· 
rı, irticaı karsı duyulan umumi 
nefreti belirtmek maksadi~le, 

nesre de\·am ediyoruz. 

Eski Kon)a l\lillel\ekilinin 
tclgr:ıh 

Adi tecavfizden çok müte. 
esslr oldum. BUyük geçmi§ ol
sun, Acil §ifalar dilerim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

* Hotinll ailesinin telgrafı 
Tcessürlerimizl be~ an eder, 

Acil §ifalar temennı ederiz. 
Hotlnli Ailesi ,,. 

Washington llüyük Elı;lmldn 
Amerlkadan l!Önderdiğl 

mesaj 
Müessif • talatya vakasını 

tcessUrle ö rendim. Yarala· 
rınızın hafıflıltlne de ayrıca 
sC\inçle muttali oldum. Acil 
şıfa dil klerlmle birlikte 
saygılarımı sunarım. 

Büyük Elçi 
Feridun Cemal Erkin 

* Nurullah Atacın teglrafı 
Gcı;mış olsun. Sevgiler, saygı. 

lar. 
Nurullah Ataç 

. * Bursa İ\n! gazete inin telgrafı 

.. 

' 
Edirne \'alisi ,.e ailesinin telgrafı 

l\Ienfur hiıdiscdcn dolayı. tc
essürlerimizi bildirir, tıcıl ~ifalar 
dileriz. 

Akıncı ailesi 

* 

Memleket uğruna maruz kal· 
dığınız eni tecavUz;U takbih 
eder, llcil şıfalar dilerim. et~iler e •ne"i ıin 

Dın ana ailesinin telgrafı 

Ant gazetesi sahihi 
Den iş Sami Tasman 

* fş \'C naş:ırı gazetelerinin 
telgrafı 

it vaya ha Idı Uğradığınız te.cavüzden dola· 
yı tees Urlerimlzi bildirir, acil 
§ifalar dileriz. 

Kıbrıslı yalısında Dırvana 

ailesi ,,. 
Zekeri) a Ancok'un telgrafı 
Ufradığınız tecavüzden dola· 

yı ben de milletçe dlisülen tees· 
sür içindeyim. Bundan önce mil· 
li eserlere ve milli servet kay. 
nakların3 yapılan suikastlerin bu 
defa da doğrudan do •nıya milli 
dimağa çe,•rilmck istendiğini 
görüyoruz. Bu itibarla size atı. 
lan kurşunların milll dima a 
bir kaslt oldu unu tnlıikki edi
yoruz. Kötü zihniyetli bedbaht· 
ların akıbetlerinin hüsran olaca. 
{:ına inanıyoruz. Bu memleket 
iyilifine uzun yıllar hizmetiniz 
için Allahtan tıllyetle ömilrlcr 
dilerim. 

Namertlerin de • rsiz ellerile 
kahpece atılan kur unlardan 'a-ı 
zıfc ba ında 'urulmanız ke~fı
zetl bizlerde buyuk tee rü uyan 
dırmı tır. l'l!e le ın paha biçil
mez hizmeti olan sitl ilelebet 
aramızda ôrmek en bilyük te

Gençlik Komitesi avukatı, Milliyetçiler Derneği adının 
irtical hôdiselerden bahse den gazetelerde yer alması 

mônidard1T, dedi 

Çiftçi Zekeriya Ancok ,,. 
l\Ielımet Emin lşıksoyun telgrafı 

l\Ienfur bır tccaHlze uğrama
nızdan dehşetle üzüntU duydum. 
Kan grupum sıfırdır. Hekimleri· 
nlzin ve slı:in ihti~ aç duydu~unuz 
zaman derhal yarım kilo ficrct· 
siz kan vermeye hazırım. Emir· 
lrrlnizi bekliyorum, ficil §İfalar 
dilerim. 

Oku) ucunuz Adnna l\lemlrkct 
hastahane 1 mrrnurlarınılan 

Dlelımct Emin l§iksoy 

* Güneş Talebe )urdunun telgrafı 
Uğradığınız müessif taarruz· 

dan dola) ı tcessfirlerimi bildirir 
Acil ıfalar temenni ederim. 

Güneş Talebe yurdu sahibi 
Saide Gölge ... 

Vasfi Roza Zolıunun telgrafı 
Sıhhatinize dua eder, hlir· 

mctleriml bildiririm. 
\'asfi Rıza .,,. 

Necrlct Kısakiircğln telgrafı 
Derin tecssürlerimle ılcil şi

falar dilerım. 
Dcrniryolları avukatı 

Necdet Kısakürek 

* 

menni vo saadetimlzdir. Büyuk Türk 1\lilliyetçiler Derneği ile 1 etmek gayesine dayandığı cihet-
\Uahtan acil liifalar dileğile geç- Türkiye l\lıliI Gençlık komitcsı l le ga)Ti meşru olduğunu ileri sür 
miş olsun derız. arasındaki d~l\·aya dlin de B inci mektedir. 

iş gnzetcsl salıilıi Kemal nesen Asliye Hukuk mahkemesinde de- DiinkU durusmarla kendisine 
na:ıarı gazcte .. ı sahibi vam edilmiştir. söz verilen Gençlik Komitesi a-

Nuı i Öt.giilenç Türkiye l\lilli Gençlik komite- vukatlarından .Müfit Adil Çulcu· 
* sinden ihraç edilen, Tilrk Milli- oğlu ezcümle ~nlan söylemls-

Jlalil Knınllin telgrafı yetciler Derneği, haksız buldu~.. tir: 
Uğradığınız menfur tcca\·Üz· ları bu karann iptali için kemi· «- Tilrk l\lilliyetçiler Deme-

den dolayı derın tcessUrleriml teyi dA,•n etmektedir. ğinin komiteden ihracı usulsilz 
\e bir an enci iadci sıhhatiniz Türkiye Milli Gençlik komite- değildir. Çünkü, Kurucu heyet 
için bütlin kalbimle temcnnile- sinın 12 temmuz 1952de toplanan kongre salBhiyetini haizdir. Kal 
rimi hürmetle nrzed rim. ve gunlerce devam eden hararet dı ki ihraç kararının verildiği 

Halil KAmtl li kongresinde okunan raporda, toplantıya Milliyetçiler Derneği 
• Tiırk Milliyetçiler Derneği men de davet edildiği halde gelme-

Falıri l\ayaalp'ııı telgrafı supları, mi•Ur. 
Demokrası ve fıkir hlirriyeU 1 - İnkılap ve l\Iilli Dayanış- Mahkemeye verdikleri dftva di-

u runda buyuk hizmctlerinızle ma prensibine aykırı davrandık- lr-kçelerinin bUyilk bir kısmını 
aydınlanan biz percstişkiırları. ları, Devrim Ocaklarına ayırmışlar. 
nız, maruz kaldı ınız .menfur su- 2 - a) Ankara Siyasal Bilgi· İrtica '"' komünizmle mUcade-
ıkasttcn sonsuz teessilr duyduk. ı ler Fakultesi Öğrenci Derneği le eden Devrim Ocakları ile uğ
Kı>mctli varlı ınm nıe~!ekete 1 toplantısında bir beyanname çı· raşacaklarına, kendi hallerine 
bagış~ıyan ulu Tanrıya sukürle kararak, inkıliıpçılan koltuk alt. bı;ksınlar. Türlü mantık cambaz 
geı;mış ol~un _dcrım. . lannda orak çekiç ta§ıyan kim- lıl!ı ile Tilrk De\Tim Ocaklarına 

D. 1 • il ıdarc kur:ııu lklncı ı;eler seklinde kilçilltcrek balta· siyası bir veçhe izafe etmek tc-
b:ıskaııı ı alıri Ko)aalp lama t k' Jıl. yap ı .arı, .,cbbüsünde bulunan Türk l\Iil· 

Kars gazetesi sahibinin telgrafı 
Değerli ş:ıhsınızdo hür mat· 

buat 3ile ine tevcih edılen kah
pece tcca\'üzil lftnet " nefretle 
karşılar, siz büyük üstadıma 
Acil şifalar dil ey erek aile clrtı· 
dınıza ve Vatan ailesine geçmis 
olsun der. say ılanmı anede· 
rim. 

b) Tlirk Dc\Tim Ocaklarının liyetçiler Derneği adının, son 
t tanbul te~kilAtının kurulus top irtical hadiselerden bahseden ga 
lantısını sabote ettikleri ve, zete sütunlarında hemen her 

3 - Hareketlerinin, kendi tn. &ün YCT almış olması daha mani. 
züklerine de tıt olarak siyasi ma ear \"e calibi dikkattir. 
hı;>ette görlilme i yiizUnden, Tilr Komite gaye madaclerine ay
kıyc Mılli Gençlık komitesi ku- kırı hareket eden bir derneği si 
rucu heyctinın 12-6-1952 tarihin. nesinde barındıramazdı. Dtıvacı 
de yaptığı toplantıda. Türk l\lıl· dernek fıkir temayülleri yüıün· 

Kars gnzefcsl sahibi lı~·etçiler Derneğinin. Komiteden den ihraç edilmiştir.ıı 
Fuat Arash ihraç e~il~~sine oy birliği)•le ka j Bundan sonra söz alan komi· 

* ismet noıd.:ığııı telgrafı 
nu menfur suıka~t. sizin şah

şınızda Turk idealizmini ve kur 
tarıcı fikri \ urmak istedi. Ncf· 
retle ve kinle tltreyorum. Fik· 
rinizin zaft'ri içinde bin ya~ayın. 
Fllcrinizden öperim. 

ismet Bozdağ 

* nebzat Butak'ın telgrafı 

rar verılmısir. te avukatlarından Affan Şabin-
Bu karara itiraz eden Tilrk lc:r de, ihraç kararının tüzüğe uy 

Milliyetçiler DernC'ğl 8 inci As- gıın olduğunu izah etmiştir. 
liye Hukuk Mahkemesine verdiği Davacı Tıirk Iilliyetçiler Der
dJ,·a dilekçesinde, ihraç kararı neği avukatlarından İsmet Tüm. 
veren heyetin. bôyle bir karar lilrk şunları söylemiştir: 
vermeğe salllhiyeti olmadığı \·e «- Bizi Tiirkiye l\Iilll Gençlik 
ihraç kararının, kötü ni~et ile kcımitesinden ihraç edenlerin, 
komiteyi siyasi maksatlara tılct fa&liyetleri siyası mahiyette olan 

Samsunda bazı evlerde .aramalar yapıldı 

Devrim Ocaklarını da komiteye 
ithal etmemeleri gerekirdi: 

Devrim Ocaklarının C. H. P. 
r.fn ideolojisinin gUttüğünil, Bas· 
bakan Adnan Menderes, 18 Mayıs 
1052 tarihinde Bursada verdiği 
nutukta, İsmet İncnUnden bahse
derek &öyle betirtmışti: 

- Yarın 19 Mayıstır. Bundan 
e\'\"elki 19 mayısların birinde 
gençlere nasıl tehditler savur· 
duğunu hatırlarsınız. Simdi ise 
\'ak-tile tedip edeceğini söylediği 
gençleri de\Tim ocaklan ile tes
kiUltlandırmaya çalı~ıyor. Ve böy 
lece mak~evelizmin, siyasette iki 
yiitlülUğün, hattA yüzsütlüğiin şa 
hescrlerini vermektedir. Alem 
ibretle bunları okusun. 

İhraç karan verenlerin bu ka
dar açık ihtarlara rağmen Dev· 
rım ocaklarını masum bir g~ç
lik tesekkülU imiş gibi gösterm'l 
ye çalışmaları, bu kimselerin güt 
tüğU siyasi gaye ve mensup ol
duğu cephe hakkında açık bir 
kı>naat 'erebilir. 

Devrim Ocaklan( C. H. P. nin 
Ustü kapalı ftleUdir. 

Bunun üzerine söz alan Genç 
lik komitesi avukatı Müfit Adıl, 

<- Bu dAvada bulunmayan ve 
müdafaa hakkı olmayan De\Tİm 
ocaklarının arkasından böyle ko
r.uşmak doğru değildir. bu hu
l.uk ve ahlftk prensiplerine uy
r.tsz.:t Deyince, hemen atılan Mil 
liyetçiler Derneği Avukatı ismet 
Tümtlirk: 
ıı- Herhalde kendilerinden 

at:ınk öğrenecek değillz.-o diye 
cevap verdi. 

Bundan sonra gereğini düştl· 

nl'n mahkeme duruşmanın ba5k-ı 
güne bırakılmasına karar \'er
dı 

Yeni Ne~riyat 
Secllmlş hlkliy eler ı 

lUulılls F.nlrnerln telgrafı 
Acil şifalar diler, teessürleri

mizl arzcderim. 

BtiyUk ı:eçmiş ol~un, acil şifa· 
lar temenni ederim 

Behzat Dutak 
maşı 1 incide) 

keyfiyeti Savcılıkta •hiç kimse
nin parmak kaldırmadığı \e Ne-

etrafında açıklamalarda buluna. BAYI: P 

Muhlis Erdener 

* * Al u'knt Benılcı linin telgrafı 
Geçmiş olsun. Dökülen kanı. 

nızla cla inkılaba hizmet ettiniı. 
Acil fifalar. 

Küçiik Sahne miidiirünün cip FAzılın bundan mUnfeil ol-
telı;rafı duğu şeklinde• ifade eclılmistir. 

Geçmiş ol un. acil şifalar dl· Diğer taraflnn, Anknradaki 
leği.} le sayrrılar. .l\Iilliyetçller Dcrnc i genel mer-

Kıiçlik Salınc lUihlürü krtl bugün şrhrimizdeki şubesi 
iUımtffak Benderli 

Jf. 
Gallp t5an ne bir telgrııf çekerek, Bursa şu. 

S. İzzet Sedcsiıı telgrafı 
1rtlca kurşunlarının cok ŞÜ· 

kiir işlrmcnıiş olması memleket 
he•abına inşaallah hayırlıdır. 

* besinin tüzıık dışı hareketlere 
Jlo ip Söziier'in telgrafı irişmlş olması karşısında, 4 ara-

Si-ıi ~aralı.} an kurşun. millet-ı lıkta genel merkez idare kuru
çe hepimize atılmı tır. Yapana !unun bu şube~ i ~:ıı'ı.atmak kara
\.e) a yapanlara lanet olsun. Acil rını aldığını bıldırmıştir. 

Büyük gcçmis ol un, tıcil §i 
fal ar. 

ıfnlar dıler, geçmiş olsun de· Samsunda arama 
rim. Sam un, 5 (An a) - Malatya 

SeUmi tızet Hnsip Sözfier C. Savcılı ının t l bi üzerine 
Samsun zabıta ı bu un b3z1 kim
elerin e\ lcrind aramalar yap
mış ve bazı şahı lar sorguya çe
kilmiştir. 

r· ---- ......................... _ .. ------------.. -. -·---

! ~~.~~~~~~~ .. ~!! ... :. .. 
tık: 

1. İrtica Eebcl;esinin menfur ga)elcrlnden, )azdıklanndan, 

l 
ehi iindtikleriııılcn umumi efkllrın genls öl!'Üdc haberdar ol
m~sını saglamak. 

il. llunlarııı, 1'ürkl}e Cunılıuri~etiui nr. gibi bir uçuruma 
siiriiklcınek istcıliklcrlni su götiirmez fiekllde nçıklayar:ık, res
mi makamları harekete getlrnıcğe ı;alı~mak. 

Ilugüne kaılar ı\tatilrk'e, inkıH\pl:ırıınıza, bütün ııartllere, 
Oc\ Jet na kanına, lıukumet ıııckonbınn ın:ı, kanunlarımıza, 

Türk lıasınına, Türk - Yunan dostluğuna, Turk - Amerikan 
ılostluğuna, Atlantik Paktı kanlarına a •ız ılolusu küfreılen: 
buna mukabil O manlı l>e\lrtinin, Tııraıılzmln, Irkçılı ın, 

l'anls13mizmln çığırtkanlı mı yapJn murtceilerc karsı, re mi 
makamlar, ha\Tet 'erici bir müsamaha göstermekte idiler. 
Bugün \atlyct değişmiş 'e huk(ıınetln irtica hareketi ile so
nuna kaılar nıücaılcle azminde bulundultu ı\dalet Uakanı ta
rafından resmen, umumi efkara, lıilılirilmi~tlr. •irtlraa Karşı l 
Sa\'as• ı;lmdl memleket çapında bir sa'a" halini nlmı<ı bulu
ııu~ or. Hu sa\"a~ı artık Iliikumet 'e Adli~ c cihazı idare et
mektedir. 

iliz bu slitunlarda irtica yayınları lıakl;ınıla k.ıfi dere
cede grnls bir fikir ,·rrdik sanı3~onız. Aclalct Uaknnlır.ı irtica 
lı:ıreketine llizını gelen önemi vereceğini belirttii!ine gorc, hü-
1.:timet imiz nıiirtecileriıı propaganda faaliyetini önle~ icl ted
iJlrlcr c~e alacak demektir. 1'\ltırtecllerin yıngarası el'an dc
\"llm etınektr.ılir. Şebeke tarafınılan memleketin muhtelif 
biilı;elcrinde r.ıkartılan çc.c;ltJi cazete 'e mel'munlar, milli bün
yemizi zehirlemek 3 ol undaki faalh etlerine pervasızca de,am 
cdl3orlar. nlz "imdilik bunları teı;blr edere •imiz kadar ettil:; 
bur.:lan ötesi Savl'ıhğa aittir. F:ıkat bundın bol le de irtica 
yı1anının kıpırdanıc;Jarını sezdikçe \eya oku:>'U"ulanmııdan bu 

Bunlar arasında Büyük Doğu 
cemiyetinin kurucusu \e mlimes
sıli Mustııia Ata da \ardır. Po
lis, Mustafa Ata'nın e\"inde bir
çok vesıkalar bulmustur. 

Diğer taraftan Samsun D. P. 
millet\ ekili Hasan Fehmi Usta
o !unun yıızılarından başka Ata
hirk ve inkılaplar aleyhine mıı
kalcler neşretmekle olan • nn
yfık Cihad• gazetesinin sahibi 
Mustafa Bağışlayıcı'nın e\ inde 
\'e gıızete idarehanesinde de araş 
tırmıılar yapılmış 'e ele geçiri
len C\Tak Malatya~ a giinderil
mek fizerc Savcılı a te,di olun
muştur. Poli , Büylik Doğu ce
mi) eli mensuplarından Te\ fık 
Kurtul'un c\•ini de arıımıs ve 
kendisini sorguya çekmiştir. Tah 
kikata ehemmiyetle de\•am edil
mektedir. 

Necip razılın hareketleri 
1\nkara, 5 (TA.) -- Jılnlatya

da Vatan gazete i Başyazarı Ah
met Efnin Yalnıan"a yapılan sui. 
ka dı miite.ıkıp, Büyük Doğu ce
miyetinin kurucusu Nl'cip Fazıl 
Kırkilrek giınlcrce i anbul ı:m 
nı~ et mlidürlli tinden çıkmamış. 
f:ıkat buna ra men kendi ini cm· 
niyette görcmiycrek hirkaç giln 
ewel şe'lırimize gelmişti. Nccıp 
Fazıl ehrimizde bulunduğu mUd 
det zarfında masumiyetini isbat 
için birçok yükı:ck makama 'mll 
r:ıcaat etmişse de umduğu ktıbu

konuda aydınlatıcı \e İl"İ reklcl )a7J \e~a mcktunlar aldıkça. !il görememiştir. Ve hiç bir ma· 
'ı irtleaa ka!"fı açtığımız amansız • a\'ll!ô• ı de\'llm ettireceğiz. I kam ke~di !nı k~bul _ etmemis~ir 
_..__ ....... ~,,..,.,,._.....,.__.._.. ....... _ .,..._.._._.._._.._._.._. _._.._-...... ....,. Bunun uzcrıne KısakUrek, hAdıse 

cağını bildirerek Emniyet Genel Ankarada neuedllen Se<ll!ım mu. 
mudtirii ile görüsmek isteğinde r•ln DPnl!inlıı 9 uncu Ul'l!l cııt
bulunmustur. Bu talep karşısın- ıtır. ııu u:rıda Vı:s"at o. Be:ıer, 

H imi Oızen. lI. S. E. Nulhı lJe:r ı 
da Emniyet genel müdilrü Ke- .. 1 mure ve nıılan nrdır. 
mal Aygün kendisini kabul et- * 
mi5 ve ne gibi bir açıklamada Ö:\1ER SEYFETTİN 
bulunabileceğini sormu5tur. Varlık Ya:nnevt cıhrmakta oldu~ 

Necip FAzıl Kısakürek Emni- l'ürk Klh ldcrl ınls nln 7. aa:rısı c'a• 
yet Genel 1\!üdürü ile yaptığı gö. rak bll:riik hlkA:r•m= Ömer Se:rfe~ 
rilsmelerde ezcümle §Unları söy• ı nln hlkl:relerlnl :r11'11nbmıa•ır. iaıar 
!emiştir: Nabi tarafından hazırlanan bn eaerln 

•- Malatya hAdisesiyle BU- baıında :razara alı etraflı bll:lle:r ve-
yük Doğu cemiyetinin ve benim r l'radır. 
bir gQna aHikamız yoktur. Ben 1 o B 0 1' 0 K 
esasen cemiyetin bütiin e\'rakını y A R A 1\1 A z 
İstanbul Emniyet müdürlüğüne l'en ı. ttıe ?, rımı> 
tc\ di etmiştim. Benden btenile- Pi) es 3 perde 
bilecek hcrturlfi izabati vermeğe Yazan: Arhata Chrbı • 
hazırım. Ben ve Büyilk Doğu ce- ı .. ıren: Reı;lha c. vuı 
miyeti Ahmet Emin Yalman'ın Franıu umslllerl mfid· 
şahsına muarız. değıliz. Biz sade· ıııı nce Carıambaılaıı 
ce onun fikirlerini beğenmi:ro- ı ... Cıımaı!aıı ba$h 

~.er altıam uat tam 2ı.ıs t. Cnır.a 
ruz.• 

Emniyet Genel Mildüril verdi
ği cevapta •Bizim sizden öğren
mek istediğimiz bir şey yoktur. 
Fakat Savcılık ileride Hizum gö. 
riirse, \·eya sizin ~imdi bildirece
ğiniz bir şey varsa Savcılığa mU
racaatla söyliyebi!irsinlz.• demiş 
tir. 

Diğer taraftan, Emniyet Ge
nel l\Iildürlüğil Udise etralında
kl tahkikatı genişletmckt,.dır. 
İstanbul, Ankara, Malatya ve KU
tahyadan başka birçok şehirleri· 
mizdc daha bulunan e\Tak ara
sında adı geçenlerin e~leri aran
nuş ve hulunan e\Takın birer bi
rer şehrimize gönderilmesine 
b:ı~lnnmıştır. Hadise ile alAkalı 
olarak isimleri tcsbit edilenlerin 
de 600 iı geçtiği bildirilmektedir. 
Dundan başka Necip FAzıl Kısa
kiirek, kendisiyle görüşmek is
teyen gazetecilerden kaçmağa 
başlamıştır. 

Mevsukan öğrendiğimize göre, 
Emniyet Genci .MüdiırHiğü, ayrı
ca münfesih Büyük Doğu ve ls
ltım Demokrat cemiyetlerinden 
başka. gizli olarak kurulduğu id
dia edilen (l\tukaddesat~ılar Bir 
li i) di) e bir cemi ·et o!up ol
madığı etrafında da tahk~kat 
~anmaktadır. 

İzmir, 5 - <Hususi) - lsltım 
Demokrat Partisi ve Bil> iık Do· 

u cemi) eti mensupları arasın
da yapılan tahkikat ilçelere de 

(l&lebe) Pazar mat • 11at tam 15 de 
TELEFON: 40276 

\"eni Ses Opereti 
Her akşam saat 

21 de 
Cumartesi Pazar 

15 de iatine 
Carşa:ııba 15 de 
reıızilltlı matine 

<TIRANPETJ,t RA1.h'E> 
Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Beliğ 

SelönU 
MUzik: Satı Lir 

Tel: 49369 

lllUAl\J!lll:R KARACA 
ııAgst:ı.ı 811 atıam 

KOl\ISER 
\e Ö T F. S t 

Cu :artt~ı. Par.u matı• 

ltr Hl da. ıııareler 21 

~.. Caraımba ateııııla· 

rı tenıl'AUı halt cecnı. 

Paınrtcsl ataaııılan temıll 

1oktur. Pereembe akıamlan te Cnmar
teıl mat nede talebeu tenılllt. 

Telefon : '8 \ 8' 

tcşmıl edilmiştir. Bu arada diln 
Ödeml~tc birçok evler aranmıs. 
bazı 'csikalar elde cdilmi~ir. 
lzmirile de tahki ~ata dıkkatle 
dc\'am edilmektedir. 

Sorguya çekilenler arasında 
bir doktorun isminden de bahse
dılmektedir. 

at 
4 

14 
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f İKTİSATvE PİYASA] 
r -~ı cOI< • İthalat piyasasında 

darlık artıyor 
~~~~,~~ p lltf ıs 

::? eylıilde verilen tahdıt kararı dolayısiyle ithalat piyasa· 
sındaki darlık gilnden gune artmaktadır. 

O tarihten şimdıye kadal' tirkaç tahsis listesi ı;ıknıış olması
na rağmen bunlar ithalat 'bakımından hiç bir bolluk yaratmamak 
tadır. Bu arada ikisi Ekonomi ve Tıcaret Bakanlığından ikisi ise 
Merkez: Bankasından olmak üzere kurulan dört kişilik bir heyet 
transfer taleplerini incclcmcktcdirlr. 

Ancak bu heyetin tetkikinden gcten taleplerden pek azı 
müsbct şekilde intaç edilmektedir. 

Bu durum hem dış piyasalarda itibarımm kırmakla hem de 
piyasada para darlığına sebebiyet vermektedir. 

Diğer taraftan transfer taleplerinin yerine getirilmemesi; it
hal cdılen malların sezonu geçtiği için gelecek sezona kadar elde 
kalmasİna sebebiyet ,·ermektedir. 

Türk - isveç ticaret 
Anlasması uzaflldı , 

Kimyevi madde 
Fiatlan yükseliyor 

7 Haı.ıran 948 tarıhli Turkiyc İthalfıt rejiminde yapılan son 
• isveç Tıcaret ve i:ıdeme anlaş- l~hditler yüzünden kimycvl mad 
m;:ları~la 15 haziran 951 tarihli 

1 

de stoklan azaldığından fiyatlar 
ek protokol ve buna bağlı mek· yükselmeğe b:ışlaınıştır. 
tupların yürürlük süreleri 15 Bu arada soda 22 kumştan 
cylöl 952 den itibaren altı ay- 30 kuruşa amonyak 80 kuruştan 
lık bir de\Te için uzatılması ka- yuz kuruşa, nişadır 75 kuruştan 
rı.rlastınlmışlır. :;oo kuruşa, sütkoslik 35 kuruş-
T.\H\'İJ. FİYATLARI tan 43 kuruşa, Elan 450 l..-uruş-
Dıin kambiyo borsasında mua- tan 475 kıırıı~a. D. D. T. 350 ku. 

mele gorcn 1.ah\illerin kapanış ruştan 400 kııru~a yükselmi~tir. 
Iıyatları aşağıda gösterilmiştir. \'İTRI:\' ŞEKLİNDEKİ 

rr, 5 faizli D.D.Y. lk. IV. 113 BUZ J)QJ,,\l'L,\Rl:\"A 
1.radan, 951 İstikraı:ı 110.50 lira- TE~ZiLATJ,I :m; \'.'llELE 
<!an, \ ERGtSi 'TATBİK 

% 6 faizlı Kalkınma IH. 114.25 ımil,ECEK 
liradan Muamele Vergisi Kanununun 

7o 7 941 D.D.Y. ıı. 2480 liradan 21 inci maddesi t:ereğince mu· 
M. M. II. 25 liradan. te!crrik sanayi grupunun sonu-

Garanti Bankası 114 liradan na 36 sal ılı pozi yon olarak •Vİ t 
Garanti Bankası t"(. 50 57 liradan rın \c kasap dolabı şeklinde 
wuamele ~öımlişUır. kullanılan ve kompresörleri ta· 
fz:UiRDEKi C'i rn~TO kılmadan satılan btız dolabı• nın 
FARRlKASI İKl\lı\I, ilave edılmesi \e bu maddeye 
EllILİYOR ı yüzde 39 ilk maddesi tenzilatı 

lzmirde Mar hall Yardımı ı. tatbik edılmesi Bakanlar Kurıı
Ie kunılmakta olan Çimento Fab lunca kararlaştırılmıştır. 
rıkası birkaç aya kadar faalıye· KESTA~E İIJR.\Ç 
te :;:eçebileceklir. EDiLECEK 

Bu suretle çımento sıkıntısı Orta Şark memlekellerine kes 
nın kısmen olsun telafi edilebi· tane ihracı için haı:ıı·Iıklar ya· 
lcceği tahmin edilmektedir. pıl maktadır. 
r,\:'\H K tık olarak kılosu 45 kunı~tan 
:o:ıT.\:'lı'DARDIZA:o:ıYO:-\U 5 ton kestanenın ıhracı hususun 
l'El\;LE:'liECEK da anla~maya varılmıştır. 

Pamuklarıınızın standardizas- --0-
~ onunun yenilenmesi hususunda 
incelemeler yapan Amerikalı pa 
muk mülahas ı.sı Akala pamuğu 
nun 8-9 nevicle mülaUıa edi· 
lcbilcceğıni belırtml~tir. 
TAVt;K VE Hi!'tllİ 
Klı,O iLC SATILIYOlt 
Pıyasada yeni şekilde hir a

tışın başladığı görülmektedir, 
gimdiye kadar adet üzerine 

satılmakta olan hindi ve tavuk· 
lar kilo ile satılmaya başlan
mıştır. 

Hındinin kılosu 250 kunıstur. 
TÜRK P.\Rı\SI~ 1 KORUJIA 
KANC'XU TADiL 
1-;J)ll,ECEK 

Türk Parasının Koruma Ka· 
nununda yapılacak tadilata ait 
tasarı hususunda İstanbul Ticı· 
ret Odasında bır komisyon dtın 
çalışmalara başlamıştır. 

İktısat profesörleri, malivrci 
ler, banka mıidiırleri, tıl" r
lar Ye oda mensupların işti
rakiyle yapılan toplantıda tasa-

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

Suılı hemir. 
15, Ruc ıhı J.om re, ı ~. 

Paris ler-1 HA:\"SA 

Kimyevi maddeler ithal etmek 
tc olan bu firma baska madde
ler de ithal edebilece~ini bil
dırmeklo ve Fransada temsil e· 
dılmek isteyen firmalarla temas 
etmek istemektedir. Kullanıl· 
mış \e)a yeni jüttcn çuval da 
satmaktadır. 

Gt'orges PieılFerme 
'il), Ruo 11ıalia, 

An\ers-BELÇİKA 
Kuru mcyva, meyva konser· 

vesi ihraç edebilecek firmalarla 
temas dmck istemektedir, 

Hassan Osman İbrahim 
r. O, ı:>5, 

rı grizden geçirnmışlir. :\tecca-llİCAZ 
Bu hususta hazırlanan rapor, 

oda mcclısinin tawibinden son- Gulyağı ihracatçıları ile te· 
ra Maliye Bakanlığına bildırile· mas etmek istiyorlar. 

Acıtıı 1'.41>411'1 

St•rlin 700.SO 791.-
100 Dolar :ıso.so :ıso.:ıo 

100 Fraıı.s1.1 !'rınrı 0.80 0.80 

ıoo Ltret u.eo 'uo 
100 fnicr• rzuıC'I e,.oa e,.03 
100 l'lozln '13.6!.,0 '13.98.,0 

100 Betclla frann 5.60 5.90 
ıoo Drahmi ı. •;e ı.876 

100 Ce'toıloulı: kur. 15.SO 15.50 
ıoo fneo Kur. S4.12.50 54.12.SO 

ESHAM VE T ABVİLA.T 
'!~ 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

Sını - l:r:ıu·ıım I 
s.,. .. - Errnnım 2·7 
1941 D m!r;ol'l I 
ıot:ı Dem.in-olu ı 

lIIIJI }Ifidafu lJI 
lI lJ liöddaa r 
llı.2! ::M~dafu ır 

llu:.t )!ı.:dıfaa J 1[ 

ll n ~uda!u n· 
Ziraat Ilankan I 

~~-~3 

:?~.~s 

!li.':!5 
':!t •n 
:ı.u.; 

!H.43 
23.00 
':!5.40 
~4.!?S 

22.60 
1952 Ziraat :Fi. II 11'.SO 

'!~ 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
Hı5t D. T'olu YI 
Kalkınma I 

t 14.00 
11'.00 

:Kalkınma ır 1 u.:ı:; , 
Xaılctnma l!I tıt,:ıo 

19tS tahTlll lI ıu.:ıo 

ı9'3 btikratı I 118.80 
llHO Tahvlll 112.80 

'!~ 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Er.ani 
11rraml;rell l!lS8 
flcram!:reli 31. Mudıfaa 
İlcraml:re ı llU D . Yolu 
1951 TahTOi 

~t.on 

~,.i5 

"H.AO 

ııa.or · 
1 

1052 Z. B. llt 
19.52 Z rut B. TV 103.20 

~a.s FAİZLİ TAHVİLLER 
11140 TahTıll lOt.SO 

BANKA HİSSELERİ 
lierkn Bıa.k :ııa.oo 

Garanti Ban\:a<rı ıı4 00 

lı nankuı ~. SS.00 
T'aı;ıı l\:rrdl ~. ı 35.SO 
T. Tkant B. sso 
.\ulan Cimtlllll 35.00 
Sark D•firmeltri 26.SO 
Os:nanlı B. · 1:? 00 

Oblıns:ron .An". ı "?.~O 

% 60 h!na A.d. U.SO 

P.\RİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

(1) :K 'o altın 401.000 FJ: 
(6) Tlolu 'Ol TR. 

SERBEST PİYASADA 
DÖ\iZUR 

Turklıae•ant 
Ftnl.:ı !:fel. t 
n~ıar ç.ı.: 

Dolar •l•kt t 

12 ~n 1~ 5rı 

11 :o 11 30 

rı~·ar N. T, 4':':1 df.0 
1.Tiçr• 'Fr. 113 l u 

BORSA HARİCİ ALTIS 
FİATLARI 

Cumhurln' ·ııon 40 00 
Jt~at 4~ !IS 4& ;o 

Re:ıt Elıul '311() ,3.'70 

lUm't ,1.M 41.M 

Yıhiı -~.so 40 00 

Aıis ~9.iO $(1.50 

lluld•n HoUaııda "l!.75 ;:. o 
1nı:ıluı lıruı li2.25 g:ı . .ı.o 
1nı:ıll:rı Vıktor:rı lit.75 sı.ıın 

Xapol7nn 4tı.~1 ,0.50 
n. Roroı 41.10 '1.:?0 
İ11Tkra Fraıın '1.54 '1.110 

KÜLÇE ALTIN FİATLAIU 
Deıuu• Hl 198 
:.tıblko 1101 eos 
l'ltanıbrl SD& 105 
Yerli (1000 m:ıı.J Ş:)6 105 

ALTJ.N BEŞİBIRLİKLER 
too.oo 202.00 1 'e 70 ,~.'73 

&1.60 '1.76 
t&ll.00 ~53.00 

ıuo to.oo 
J>. lL .L AJıuıa ................... ~ 

Cıımluırl7~ 

n·~·• 
Blınlt 

.Aılı 

Valı.!t 

1 

cektir. Jlicma Dicpbolzcr J\tashinen 
YABA~Cl SER J,\ YEYl fahrik Diepholı, Bez, Bremen terle temasa geçmek lsUyor. Faz. 
TEŞVİK KA1'"ÜNU Alınan~a la tiliilat için Galata (Trans· 
T.\DİL EOİLECEK Diema marka çeşıtli Dizel mo· hirk) şirketine müracaat edebi· 
Yabancı Serma:ı: e~ i Teşvık Ka törleri tcklıf ctnıek üzere ilgili- leceğini bildiriyor. 

nunıınun bazı maddelerinde ak· -------------------------t 
Ticaret ve ZaJıiı•e Borsası saklıklar grirlilmU5tür. 

Bu arada yabancı şahısfar 

51 12 /1953 
SATIŞLAR: 

memlekctımizde her nevi tesi· 
sat kurabildikleri l1aldc yabancı 
şirketlere aynı müsaade verile· 
memektedır. 

Bu :ı: ıizden nılıhim birçok te
~ebbuslcr fıilıyata geçcmemek
tcdır. 

Buğday Ofisin Dokme Kilosu 28.83-29.20 
Bu •day Yumu~ak ıı , 33 -33.87 
Buğday Sert :. ı 33 
Arpa Çuvallı • 23.75 
Fasulye Tombul • • 53.5 

Hıikütnct, :'ı abancı sermayeli 
§lrketlerın ele memleketimizde 
çalışması imkanlarını sağla)acak 
bir kanun tasarısı hazırlamakta
dır. 

Mercimek ye~ıl » • 38.:5 -44 
Kendır tohumu Hacıköy » ,, 135 
Kendir tohumu i.Jnye :a :a 145 
Kendir tohumu Fatsa ,. :rı 158 
Keten tohumu :. • 59.25 
Susam Fethiye 11 » 105 -106 
Yer fıstığı Anamur ıı -. 90 

----O-

ihracat durumu 
4 kasım l9.J2 perşembe ~unii A)l;içeği tohumu Dokme ll 33 5 

Tıcaret Odasından F.O B. 169483 1 Fındık iç Tombul ıı 196 -198 
lira de~erindc 21 adet mensı: Un 79i81 rand. 72 Ki. Çuvalı 2613 -3900 
~chadetnamcsi alınmıştır. 1 Un 65/75 rand. 72 Ki. Çuvalı 3300 

Bu arada Almanyaya 5292 Ji. naznıol 1> 17.5 -18 5 
ra değerinde 10 ton mercimek, Kepek ı• 14.5 
994 lira değenndc 3100 kg. So· Pırınç Persane :ıı 112 
~a fasulye.sı: Be)az peynir tanı lağlı tene. 3800 

B. Amerlkaya 324:i lıra de~C · Beyaz: pevnir yağlı tenekesi 3700 
rınde 2500 kı:. fasulye; Keten yağı rafine Te. ,. 173 -200 

Delçikaya 32407 lira dej;crinde Keten ) ağı Türk Tc. ıı 1 n 
6 ton tiftik: Keten yağı ing. Te. » 173 

-200 
-200 

Danımarkaya 4780 lira değerin Hapıtsayağı Çıplak 11 140 
de 5 ton a"ı çekirdek; Krema koyun » 400 

İsveçe 60 ı 6 lıra değeı inde 4 Ayçiçeği rafıne Te. » 163 
ton iç fındık: Ayçıçegi r;ıfıne Çıplak .,. 154 

Jsviçre)e 1920 lira değerınde A~çiçc •i )ağı çıplak " 134 
1200 kılo tahin: 'l'iftık Anamal ıı 440 

italyaya 11,193 !ıra dc~crinde Tıftık Yağlı 400 
?5 sandık yumurta, 35192 lıra 'I'ıfl k Kaba » 355 
değerinde 16"'99 kg. yumurta sa- Yapağı yıkaıımış ıı 410 
rısı ,.c akı, 420 lira değerinde 5 Tavşan rlerisi Adedi 53 

• ~det halı; Sığır derisi yaş Kilosu 120 
Kıbnsa 2587 lıra değerinde 3 Ko~un derisi T. K. Kasap > 150 

ton kabak çekirdeği: Koyun derisi Ya~ .,. lRO 
Yunanıstana 52738 lira değe- Kovun derisi H. K. Kasap .,, 202 

rinde 40612 kg. tuzlu balık: 10871 Kuzu nerisi Yaş ıı 300 

-159 

-475 

Kurus 
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kininli GRIPIN ba· 

•arı ile kullanılır. GRIPIN, ~~~~~~~~ 
baı, di1, adale, sinir, 
lumbago ağrılarını teskin 
eder, romatizma ve siya• 
tik tedavisinde faydalıdır. 

KiNiNLi 

iPi 
4 ıaat ara ile günde 3 aclet alınabilir. 

Süratle haı:molur 
ve derhal tesirini gösterir. 

~··············~············································~ 1 
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DOKTORLAR EMLAK 
iPOTEK MUKABİLİ BÜYÜK 
P.\RAY.A ihtiyacımu vardır. 
Taksim Bozkurt EmUk Telefon 

Doktor ÇİPRUT Cild, Saç, Züh
revi mütchas.:.ısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 433:>3. 

83532 1 

BERK ENSTİTÜSÜ - Rönt:;:en 
tetkik ve fümleri çekilir. Fatih, 
Tel: 23915. 

Hastanın evind<' portatif röntgen 
le filmleri çekilir. Gü!1ünde ve
rilir. BERK E!\STİTUSÜ. 
--~---------

HALİÇTE DENİZ KENAR 1 
3500 metre fabrika arsası. Boz.

1 kurt Emlak Telefon: 83532. 
1 

E:\11,iKÇİ OS:\l.\N SÜSLÜ -
HH ne\ i emlak alım ve satımı ı 
Telefon: 29974 
------------ 1 

Dr. EDİP BEKER - Tahlil La· 1 boratuarı Fatih, Tramvay Du- BOŞ S.\ TILlK BETO~"AR:\IE 
raj!ı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. Bina - Sirkecide, fabrika, ardi· 

yeye elverişli. Telefon: 23U3. I 

(}/YIM E 'IA$1 
B.ı\\'.\~L.ı\R ,\ HRSAT - lngi. 
liz naylon kadın torabı 375 kıı
ru~a Mendilci Simonide. 

~m~DİLC'İ shIOJ'\İ - Mahmut 
pasa Dilberzadc karliısı Kütük 
torapçı Han No. 20. 

DAK TERZi"dc ısmarlama elbi· 
se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sille. Tel: 49267. 

~t'.l ·tf:ltt:ıt'&twZfA 
SEYH.\:\' NAKLİYAT Lİ.l\Iİ · ' 
'IED Galata ambarı: Tel: 416411 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

9 YIL Ö!'t'CE ı\danada do.l!an 
Seyhan Ambarı bugün 9 şube, 
30 accntası ile memleket nakli
yat hizmetindedir. 

• ORTAK ARA!"ıill"OR - Eczaha
GfötLEKÇİ D,\NiS'te ısmarla· nem ,.e müstahzaı-larım kin ser· 
ma gömlek, pıjama 6 taksitte. maycdar arıyorum. 'l'ele!qn: ı 
Beyoğlu Parmakkapı İmam So· 62063. 
kak 4. --- ---------

• \llKA .uırı.iFlKATÖRLERİ 
RENK MAGAZASI nı unutma
yınu:. Eğer İ!'i ve ucuz giyinmek 
isterseniz. 

her zaman Ple geçmez. Sipadşle
riniıi en-elden bıldiriniı:. Y. Kal
dırım 79. Galata. 

MÜDÜR ARANIYOR 
İslanbulda iki imalathane idaresini başarabilecek ka

biliyette tecrübeli \e piyasayı tanır bir müdiire ihtiyaç 
vardır. 

Al~kadarların el yazılariyle kısa bir tercüme! hal, re
ferans ve birer kıt'a fotosraf ile (İstanbul P. K. 234) ad
resine müracaat etmeleri. 

1953 de birinci 
katılmak için 

bir tasarruf 

İSVEÇ MAMULATI 

J 

TÜRKlYE MÜNHASIR. İTHALATÇISI : 

MEHMET KAVALA 
GJ\LJ\TA.:..TAHİR . HAN· Tel. : 40430 

•• 

- - - - --

Reklanıda yeni 
bir ~ı~ır 

Vatan ilancılık ve reklamcılık bakımından çok mühim bir 
teşcbbüst> ı:irmis bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilan seklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu i.Anlar 

hem çok ra,bet iÖrmekte ve hem de verenler için çok fay • 
dalı olmı:ktadır. 

Tasnif edilmiş kısa ilanlarımız hergün gazetemilin muay. 
5 en bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
ise göre tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu ilanların şekli ve ücreti şöyledir: 

10 kelimt>ye kadar bir ay müddetle neşredilecek olan 
ilanların ayhfı 20 lira. 

Gün aşırı veya 15 gün ne~:edileceklerin aylık ücreti 12.5 
lira. 

Haftada iki gün nesredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 1 
On kelimeyi gecen ilanlarda her faı:la kelime için ı:ünde 

20 kurus alınır. 1 

IS'IA1'BLL BELI::VI\ ~Si 
SEHİR TİYATROLAJ.{I 

Saat 21 de il 
DRA!\I gt~~ 

ii 
VAHŞİ J'JZ 

-razaıı: ·ııı 
:r.an Anoııı 

fürkçesı: sel 
Uk ay Akbal-Saliıh BU' 

reıetoıı: ,-;ı1&7 

KOMEDİ KIS:\11 

A R U D t: D U 
Yazan: Joseph Kesselrinı:~ 

Turkçesi: b!J 
Reşiha C. Vafi-Vasfi R. ~~e 
Pazar günleri 15.30 da M~~ıerl 

Cumartesi ve Çarşamba gu 
H .30 da Çocuk Tiyatrosıl 
Gi•eler saat 13 de açılır· d• 

Puarı:ıı ık•anılal'l Oram !.ıtmın 
Salı ak$&uıları Koııı .. ıı ~,,uuo4ıt 

ıeauil 1otıv 
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ınevzn 
S0n günler :rnrfınd3 gnzelclcrin :;ika) et etliklcrl iki mUhim 

lnC\'ZU 'nrdır. Bunlnrdan biri uğurlamalnr, diğeri snrnı
~ılık)a mUcııdcledlr. Gazetelerin hemen hensi resmi ııahsı)ct
Ctfn memleket içinde bir ) ere idi lcrinde t'rktinın, rUksck 
llıeınurların fc;lerlnl gfiçlcrlnl bırakarak k:ırınlamoğa 'e) n 
~Urlarnağn koı:maliırından ı:lkA) et edl)or; ~ikli ellerin sonun-

&u netice)c urılı)or: Cumhurbac;kanı, de\ let rel 1 olmak 
lılatılle glttlll >enle i tik bal 'e te i edilmelidir. llük(tmet 
~lı1nına gelince, bunlar ancak ttsmi blr \adle ile bir )ere 
~lilıleri !Jlmon kaflılıınmnlı 'e uğurlnnınalıdırlar. lhınun 
&t llıd a hareketler fıilerln geri kıılm:ı ına, birçok gürlüklere 

hep olur. 
hlutalen do.ltrudur: hUkQınet crkllnının 'lıı kendllrrlnl yo

~11 bu gıbl mera ime tnrartar olmadıldan muhakkaktır. O 
~1 1dt kat'i bir adım atarak c kl de\ inlen miras kalan bu usule 
• r •n e\'lcl son \ermelidir. Bu suretle hem f~ler aksamaz, 

111'ıtı hükumet crkımı dnha serbest 'e daha r:ıhat hareket et-
tlı; lnıktınını bulurlar. 

""Snygısıtlıklıı mücadele)c gelince, fstanbulda birkaç sene 
tl kurulmu •Sa)gısıtlıkla Sa\'t!S Derneği• adında bir tc

:lıku1 'ardı. Teı;ekkulun ba11ında Profesör Zeki Zeren gibi 
~'llııtaz bir flh ı.)C't bulunuyordu. Dernek bfi.)uk bir ~e\kle 

b:ı~tadı, utanda~l:ıra 6tll gılı olmak liızumunu anlatmağa 
:~1ilı, ı-·nkat butun ga}Tetlnc ra men esaslı bir cerc)an ya
~ :a~:ıdı, bu \Uİ)et \e gonlu u aUıknsızlık kn~ısında kendi 
'11dinı dağıtmağa kanır \enli. 

Ilı 8u karar elem \erici bir 5eydir. nirbirlmiıe ka111 sayg1-
~1.tı.n gun geçtikçe arttığı bir &ırada Saygısızlıkla Suaş Der
lt)ı ıııc her umandan '1:1 nd ilıtbacınıu urdır. 8a~ka mcm
~ ttıerde muuffokl) etle çatı an bu gibi teşeklmllrrden ba -
~ '•Yı:ı hnrtnlan tertip edlH.>or, bıılkın mümkun oldu u ka
~r sııl!:ıh \e natlk olmasıııın teminine çalı .. ılı)or. Rlzdeld 
t ınu, affakb ctslılik umidlmizi kırmamalı, Snn:ısnlıkla Sa
~ı _henıe inin kcnıll kendini feshetmesi yeni \"e daha km·
h'~ blr te~ekkill kurmıısıı \'esile olmalıclır. Çunkü saygısız-

a sa\B~B her )erden fazla ihtl)acımız \'nrhır. 
Enis Tahsin Til 

1953 bütçe fasarısmın başlıca esaslan 

T unusta sendika lideri Ferhat 
Haşet öldürüldü 

Fransa, Birleşmiş Mil/etler Kurulunda görüşülen 
Tun us meselesine boykot etti 

Tunus, 5 - Tunuslu milli) et· 
el ~e sendika lıderi Ferhat Ha· 
şet bir cinayete kurban git
miştir. Ce edi dUn gece Tunu· 
sun güne) indeki bir iO ede, kur 
şunlarla delik de k otomobıU 
nln yanında bulunmuştur. 

Clna) etin, Tunu ta ) eni karı· 
5.klıklara )ol açmasından kor· 
kulmııktadır. 
Pcr~embc ecesi öldUrlllen ve 

ate~li bir .,mllliyetçl olarak tanı· 
lan Ferhat lla§ct geçenlerde 
Mıllctlcrarası HUr Sendlknlar ko 
mitesinln bir toplantısında bu· 
Junmak üzere Nevyorka gitmek 
istemiş fakat Fransız makamla· 
rı kendisine seyahat müsaadesi 
vcrmemişlerdır. 

Fransız d15lşleri bakanlığı bir 
be.> nz kitap ne~retti 

Paris. 5 < \ A.} - Dışiı;leri 
B kanlı ı, Fransanın bu yaz 
Tunustaki ı lAhata müteallik 
unduğu proje hakkındn Fran
ız hUkiimeti ile Tunus bC'yli-
1 ara ındaki o!'Uş teatilerine 

mütedair vesaiki dün bir beyaz 
kitap halinde .l nyınlamıştır. 

•BO)kOl• 
Ne\york, 5 (A.P.) - Birleş

miş l\lılletlerde Tunus meselesi 
hakkındaki mliznkereleri Fran
sa beykot etmiştir. 

Fransa, bu kararını bir mek
tupla Sıyasi Komiteye bildirmi~ 
bulunmaktadır. 

Köylü Partisi~f.Y~si 
bir to ntı y tı 

uı ş 

Eisenho er, Ko e' e gi fi ve döndü 

<nası ı incide) 
mo mor olm 

Aldoğan, hükumeti 
~ ürakabeye 

Demokrasileri ugraştıran ı 
------~ 

meseleler 

Parti grupunun 
hakimiyeti 

Parl m P.to d c:ı 

Te ekk ilerin m 

Bayar' ın dü 
Tetki teri 

Sosyalist arfisi 
Mensuplarının 
Muhakemesi 
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6 Aralık 19.52 Oumartesi 
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<<KULA Mi 

Pangalh Ajansı ıçın 

8/12/952 
Akıamına kadar 200 lira yatırınız 

Çekiliı tarihi: 30/12/952 

MLA BANKA I 

Bulunmuş eşya 
1952 kasım ayında Tram\·ay 
Tünel \'e otobüslerde bulu· 
nan e ) anın müfredatlı lııt· 
tcsidir. 

1. E. T. T. Umum 
l , Müdürlüğünden: 

Adet 

:\fuhtelif cins çantalar 46 
Tek 'e çift kadın \'e erkek 

•~!!!!!!!!~!!~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eldi\enleri 29 Tek \'e çıft kadın \'e erkek 

MUSEVi EŞKENAZI 

CEMAATiN DAN 
'.l'urkı) e ::\lusevılerınin b,r ha. 

hamba ı ı ıntıh bı hakkında ya 
pılacak intıhabat zımmında ge. 
rcken dele"elenn te.,biti için 
:ı.ıu e\ ı Eşkenazı Cemaatine men 

1 

up (18) ) a ~ 'c ) ukan yasta 
bulunan erkeklerin 21.12.1952 
pazar unli aal 10 dan 15 ka· 
dar \'aksckkaldınmdaki Sinago 
n.ı gelmeleri ehemmbelle rica 
olunur. 

idare lley'eti 

'l'l\ rtKiYE 

~·~ l"nıiım Kurumu 
~ ~chir Gezileri 
~ 7 ; aralık Cumartesi 
.- nEn.ımsn 1 

S .\ R A Y 1 
hop u l' kudar llkclesinden 

haıekct aat: 14 30 da 
Bılctler Kurumda s~tılır 

G.ıl ta a av. Postane bı~ışiğl 
l't"ldon: 1981:! 

AMERiKAN EŞYA MÜZAYEDE Si 

7 AI'alık 1952 Pazar gunü saat 10 da 

LT. Comdr. J. Q . EDWARDS 

Amerikan Denız Ataşesi Muavini 

AYAZPAŞA - GÜMÜŞ SUYU 

Teknik Üniversitesinden Dolmabahçeye inen merdıHnli 
park içerisinde bu· ın, n SEYRAN ,\p, 

(Gümü,suyu CERRAHI Kliniği arkasında) 

Queen .\nne stili 9 parçadan ıb-.ı el Harika Yemek Odası 
takımı CBüre, Dresuar, Vitı'in, ~!a:.a, Sandalya) - Chip· 
pendale Berjer koltuklar, Beaıılyrest Kantıpc, Koltuk, Ya· 
taklar - ~lağun ağacı Dinel ~et - Portatif Briç masa \'e 
Sandalyalar - R'!nkli \"e Resımlı u. şarap, kokteyl takım· 
ıarı - Kristal tabak takımı - Porselen çiçeklı seladon 
<Mertebani) Rrnkli tabak takımı - Salon sigara. ha ırlı 
Etajerli küttlphancler - Otomatık Möbl Fırın 8 Ayak Buz 
dolabı - Amerikan yer hahları \e birçok sevimh 'e pn:tik 
e yalar ... 

ayakkabılan \'e çocuk pa-
tikleri 16 
Kadın \'e erkek .cmsiye 
Jeri 13 

j Şapka, bere \'c ka l-eUer 24 
Yün atkı \"e e-arplar 2ıı 
Kadın kol saati 1 
Sefer ta,,Jan 28 
Kitap 'e eHaklar 34 
Dolma kakmler 7 
Gözlükler ~ 
Baston 1 
Hırda' at ,.e ınuhtcliC eşya 141 
Bir mikdar para 

Bıı es) a sahiplerinin Galatı 
Tiincl ::rka~ında Hareket Da 
ire,ine müracaatları {19208) 

Z AY 1 
Tutum Banka.::ıı 1'ül'k .\no· 
nim Ortaklı;..ı birer hisse, 
:\o. 188'16, 209i7, 21152 25 
el' Tiırk liralıkhnnı zayi et 
lım. Yenisini çıkaracağım· 
dan. eskisinin hükmü olm& 
dığını ıl3n ederim. GELiN - GÖRÜN - KAPIŞIN 

PORTi,KAl , Eı.renı UOE~Ci ..... .,,, ............. .. 
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Modern üslupta cilalı ceviz 
ağacından mamul bir k 'u tu 
içinde, muhtelif vazifeli 5 
lambalı. Gayet temiz tabii 
sesli. Munzam hoparlör ve 
pikap prizleri vardır 

Diğer modeller.imizi goste· 
ren kataloğu isteyiniz. 

HELIOS ELEKTRiK ve MAKINA T A S 

ve M A N T O Dairemizde 

en on ~ eııtlık olan 

Loden Pardesüleri 

f ki Renkli GABARDiN 
\' c 

Fantazi Kadm TRENÇKOTLARI 
Satı-:-a arzedılmişt!r. 

ATALAR M.T . . J\.S. 
~iSLi TUN EL iRAMVA YLARl 

i. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 
8 12.19~2 paı:artesi ;unünden ıtibaren Şişli ile 'ltinel ara

sında tramvay seferleri yapılmıyacaktır. Buna mukabıl bu hat· 
ta me\"CUI otobü~ seferleri sıklaştırıl.ıcaktır • 

~a) ın yolculara bildiririı. < ı:ıoım 

Hezaren Cod. No . 124-128 

tnıtıyRı ahibl: Sll'li s KOlil.E octı•(. 
Bu UHdı \azı ıslcrını r~ıl~n _ıdar~ cde:ı mes'ul 111 I 

lltEUH \ El\EK t 111ıılı 
(\'ATA!\) Gazetecili': ,.e l\Jatbaacılık T. A. s. -

\ ' A T A N :\1 A T R ,\ A S 1 


