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Ahmet Emin Y AlMAN 

Mala "''·da 
tahkikat 

suikastla ilgili 
son safhada 

. 
avcılık 1500 mektubu İııcelemeğe devam ediyor. lzmir, Bursa ve 

Tehlikeli 1 

Bir alet 
Sanısuıı'da huluııaıı evral{ Malatyaya gönderildi 

Milli Talebe Federasyoııu irtieaı tel'iıı 
edeıı bir beyaıınaıne yayınlıyııeak 

1 Z.\r\: /" TurLi:t• A1a " ' ---- - · • 

Ahmet Emin y AlMAN ı ı l\lalat~ a, 7 - • \'atanı Gazetesi Ba~yazarı desınde terzi Saim Çekmegilin bunddn bir 1 G 1 N eeııı 
aa~bakan \dnan ~lcnderc in Ahmet Emin Yalman'a yapılmış olan suikast müddet e\\cl J.azdığı bir yazıdan dolayı Sav- e 

. J\danada ı.o)lcdigi nutkun hidise inın tahkikatı neticelenmek üzeredir. cılık tarafından açılan bir da,·anın me\'ZUU da 1 NaJıas'Ja 
htlhas a laiklikle alükalı olan Şimdiye kadar toplanmı~ olan dergi \"e broşür- suikast Mdisesi ile yakından ilgili sörülmekte-
lıısını, memleketi e'enlrıi ho~·I lerin tasnifi işi bıtmi, ayrıca 1500 e yakın mek- dir. Suikast hadisesi tahkıkatı ile mcş~uı olan BarJStI 
ııut cdccrk, bunların ~aralan· tup da tetkik edılmek uzere fan:ı yardımcıları Sa\ cı Ba.yardııncı ı Sa ip Polat, bugun tahkika-
~a ıncı hem olacaktır. A.dalet Ha· ara ıııda taksim cdilmıstıı'. Dı~<!r taraftan tev- tın sc'"rİ etrafında cu izahatı \'eı mistir: ..,. 
l\ôlntnın be)an tını tal..ıp eılen . . . .. . ' " . .&naıfolu '-/an.ıı 
bu ll{lk \c kat'ı if.ldeli nutku, k_ır ~dılmıs olan sanıklardan Usteğmc~ ::\luhıt- •-Muhtelif evlerde \C hadise suçluların- Kahire, 7 _Salahiyet S9'.hibi 
de'1et ı;rnıi inin ~elamet li· t~n Şanlı. _avukatı Rıfat Barutçu \'asılası~ le tah- dan elde edilen \·es:ıikin tetkiki bitmek üzere- ~e,·relerdcn öğrenıldiğine gore 
ltı-.ıına girdiğine bir i arct dbe lıye talcbıııde bulunnrns, fakat bu talep Sor~u dır. Aynca diğer ıllerde ~ebeke ile alakalı bu- Başbakan General Necip yeni 8 • 

kıır~ılamak hata olmaz. Yargıçlığınca reddedilmiştir. Sanığın avukatı lunan sahısların isimleri teslııt cdılmis ve o oayasayı hazırlıyacak bir milli 
llaı lci , c dahili artların ,,_ bu karara da itiraz etmiştir. Büyük Doğu Ce- mıntakaların savcılarınn arama yapmaları lü- cephe komitesi kuracaktır. Bu 

;attığı ka ırı:ah bir ha\ a içinde mb etinı ılk defa ?ııalalyada kuran \'e bir müd- z.umu bildirilmi~ti. Şimdı Samsun, Bursa ve iz- komite, btltün parti liderlerinden 

1 
Urk de\ lct ı:cmi i cidden teh· det Malatya müme si iliğini yapan istas~ on cad- me,·amı Sa: 7 Sü: 1 dr) müteşekkıl olacaktır. 

•keli ':ırtalar atlatmıştır. Bun· Bu sabah bütun gaz.eteler Ge-
Ltrııı mu terek kaynağını tahlil neral Kecibln eski Ba~bakan 
.. dersek, her kotutügtln, dinin C1111ıh11ı•haşkalll dİİll ıl11ka ı•aya gitti ~ıustafa El Nahıı:ı.ın elini &ıkar-
ııoııukal a alet cdilmr inilen ile· ken ı;ckilmiş hır resmini hasmı~· 
tı geldiğini gorurıız. ı !ardır. 

llalkın mukadde bildi~i hi · Genrral :'\erip l\Ju tara 
ı,r tarihin her druinde en ko· Xaha~ı :ri~aret etti 
lay bir 1 fümar mcnuu olmuş- Kahire, 7 (T .A.A.) - Mısır Ba~ 

' ' 

·--

Gazeteı ıi ... 

8 
dıı· 

YENi TEFRiKALARIMIZ 

Romanında: 

PERYAL, 
MEMHURE. 

MELAL 
BERSAT 

himli dort :ı.o~yde hanımı H bir de. ıenç-, 
:uzel, basit bir kız: NEŞiDE ,·ardır. 

Erkek tipi tektir: Centilmen - Evliya: 
Mektupsu BAKI BEY 

Bu adam akıllarından fazlı hl~lerile hareket 
etme~e mrnal olanlan nüfutlu bakıslan, 
metin ifade tarn, olgun tanr ve eduı, hüll· 
sa iç il"minden ziyade dış ıorünüolle tesir 
altında bırakmaktadır. 

efı ~ Halıd 
ın \atan için hattrladııı roınıııdakl hutiin bu 
tipinin tam bir hayatiyetle yaııdıklannt, 
:öıl~rintıln önünde ranlandıiını tdrfkamııı 
takip rdrrken birer birer ıöreceksiniı. 

-o-

Osmanlı orclusu ıon Baıkumandanı Enver Paıanın 
Hvcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

tur. Kı a l oldan kudrete l\a\ u · b;kanı General Muhammet Necip 
ltıak \e raklpleıini al a as;ı et· bugıin sabık Vaft Partisi Başka- illıi•ta.: 
ltıck i th enler, dini bi lerl ıah· nı Mustafa I\'ahası "'inde ziyaret 

'l\a.ciye (Eı cer P şa) ıııa 

HATIRALARI 
tf.k etnıi lerdiı. :lahmet izce r.e· etmiştir. 
tinı 'e me\ki temini arzusunda Rıı ıı)ar<'t ıltln Mu lafa Na· 
bulunan ttifr, li rnhlar taa up ha 'ın Gcnr.ı ale yapığı ziyaretin 
du,gulannı kendilrrinc ha a· laclr.~i zımnınrla ~arılmıştır. 
lıtak upmı !ardır. \klı fr.he uğ· Grneral ~hıhammed Necıbin 
tııtıp kendi kaf:ılarınılan r rni) u bu harekeli. l\lı ır ~i~asi çevrele-
tlitınck isti eıılcı 0 u , kafir ! rinde bilyiık bir aUka u~andır-
01ursun! dhc ho !arına gitmi· mış \'e tok manidar goriılmüş· 
)tn dusuncckri Hade imkanın· tür. 
dan rnahrum bırakını !ardır. Ye· (Oe\amı Sa: 7 ü ' de) 
llıtcrı oc.ı .. ının tcrcddı eçlren 
'°il deHrkrındr J,;r~ h bir zor· 
baııı. 1 tcmınl deunı cıtlrm"k 
1'h' en \ cıııçcı ilcr 'c ayni emri· 
d otan ıı.).ık takımı, o.)mak \C 

!!zıtı<'k i tediklcri adamı, 11Dine 
~tbetti rlb e, balkın buyz 'e 
~Usunırtine m:ınız bııakına':ı ta-
~nı15lardır. 

b •\dnan lcnderc , nutkunda, 
ütun lıu ne\ i unsurlardan Cc· 

lııhetin clokuntuleri ıll) e bah
~Cdi or \C hıirrbeti oldürmek 

1Uıi)ctiu nin memleketimizde 
ta atılmı~acağını 'C her ne'i 
0nıitecilik c<!rc) anlarının t.öku· 

illin lnınıtulacağını so~ liı)or. 
l Bu dokuntuler kimlerdir'! ... 

abkikat ilcrkdigl 'c bilerek bil 
~llcrck l\Jo kofluk he ahına bir 
tı\'ı>;ı,t ocagı hazırlı.) anların ne 

C\ i eleba~ııar tarafından sc\lı; 
~e İdare cılildiklcri belli olunca. 

C"umlıurbaskaııı Cellil Bayar, dü:ı saat 20,10 rkspre~ilc Ankara)a hareket etml~tir. Cunıburba ka
nı gard;ı l\lillel\ eb.illtd, ' 'ali 'e diger rrkan ile halk: tarafından ugurlanını~tır. Cıımhurba kanı 
Celal Bayara göçmenlrr adına bir bukrt ,·crilmi~tir. Rc~imde Bayar harrketi ~ırasında ,;ötiilıtyor. 

Tunus'ta dün kanlı 
çarpışmalar oldu 

Kargaşalıklardan biri camide oldu. ölen ve yaralananlar 
var. Fas'ta da Fransa aleyhine hareketler başladı dnan 1'1endere ın ku IJandığı 

'dokuntüo tabirinin tok 'erinde 
~11duğu mr) dana çıkarak-, c pak ı .. rk lla aır11 '-frı " askerleri arasında ~·eniden kanlı' llu ba kın neticesinde 'uku· 
h ster he lcdikleı i halde bu gi· Tunus 7 - Tunus İ~ı;i Sen· ç:ırpı~alar vuku bulmuş ve bir bul:ın çarpışma bir saatten faz. 
ilerin lıızaJ!ına ılii~cn bazı 1.1· d:kaları Federasyonu ba~kanı ve ~·ok kimseler iılmUş veya yara· la cle\':ım etmiş 'e Fransızlar 4 

\ ;111ı afdil rntanda~İar, ı:afil av. en .tanınmı~ siyasi lid~r.leri~den ı ı:ııımışlır. . i>lil \'C bil'kaç yaralı bırakarak 
landıkfanndan \e hiç farkında bın olan l<crlıat Haşıtın .. l'ran-j Tıınus ,atanse,eılerınden iki· 'Ç<'kılnıi lerdir. 
ııııııadan memleketin du manı sızlar ~arafından katli uzerln.e :.inde ,\tatürkiııı resmi çıktı Tunu lulardaıı da fiı; ki;;-i öl· 
lııt\kliııP. duşfiruldul.lerinclen do· l tahaddus eden g<'rgın ha\'a bu. Tunus vatanperverlerin in kon. müs \ e bır kaç ki~i yaralanmıs
l~lı to\be 'e 1 tigfar etmek ih· tun Tunusta h~kilm sürmekle 1 trolu altında bulunan o.Hür Tu· tır. 
tılııt"ını dul"acaklardır. ı devam etmektedır. nus rad)osua bu 1:eceki neşl'İla füne cdıldiğine :;öre, ölen 'I'u· 

llir memleket için en birinci Bugün Öğleden sonra, 'l'unus 

1 

tında, bir Fransız askeri koluna mı:ı 'atanpcn erl<!rinden ikiı.ı 
ıia)c bekadır. Yarlığı ugnına ehrinde ~.apıla!1 ~uma)islcr es- yeniden bir. baskın ~apıldığını uzerinclc Atatürkün muhtelif 
lı~k çok frdakürlık ı:cçlrcn Türk nasında numa~ı~çılcrlc rransız haber \ernııştır. re ınıleri bulunnıustur. 
~flJeti için milli beka en nıu· ------- - Hir camide çarpışmalar oldu 
b~dde milli kı)nıcli tc kil eder. M p Fatihte sı·yası" Fransızlar tarafından katledi-
d !Jıln politikala alet edllıne inin e • len Tunus işçi sendikaları fedc-
~~$tnanlara bir nikaplanma im· t J rasyonu ~enci sekreteri Ferhat 
t nı \erdlgi \e tfirlu turlü ma· op aııtı yaptı Haşitin rııhı.ına okunan me\liı· 
• <'t~ dü kfinlcrine , c eı serili' re du clinlemck ve namaz kılmak 
,'Jınıin r.lamelini trhdit etmek lizerc cami~c toplanan Tunuslu· 
ı!ı ha is mütlcliklrr rldc etmek Suphi Batur, Ahmet Oğuz ve Sadık Aldoğan mc,·:ımı Sa: 7 SÜ: 3 del 

Bütçe görüşmeleri 
Komisyonda bugün 
Başhyor 

lluıuıl .llıd tıb rim'.dı-n 

Ankara 7 - rn.;3 hlitçc.sınin 
göruşülme ine ) arııı hutçc ko· 
mısyonuııda başlanacaktır. Ya· 
rm, 1\Iali) c Dakanı lla an Po
latkan ~enı blitçcnin umumi hc
reti hakkında geniş iz:.ıhat \'e
l eccktır. 
Diğer taraftan c kı :ıtalı~ e Ba 

kanı İ maıl Ru5tu Aksal btltçe 
hakkındaki tenkitlerine devam 
etmekle \ e czciımle şö~ le dc
mcktedır: 

11\'asıtalı vcrı:ilcrin •ha\ratı 
pahalıla tırdığını, gcç.nı şartla· 

rını guçleı.tirdısini ve fakir va· 
tandaşlar alc~ hine \·crı:i adalet. 
sizliği ~ arattığınu programında 
\e ıııya 1 nutuklarında mütemn· 
diy<!n ll'krarlamış bulunan bir 
muhalefetin bugiin iktidarı <!l· 
ferine alan sözciılerindcn, hıc: 
olmazsa bu artı.ıarı bır başarı 
gibi i15n etmekten çekinmeleri
ni beklemek hakkımızdır. 

\'aridat bakımından dış tlca
retımizdeki ) arım milyarı a an 
açığın manası geleeekleki de\ !et 
uridatını peşinen yemek de· 
mektlr. Bu~Unü kurtarmak ''e 
Ö\ ünmck için ,eıceekteki im
kanlnnmızı pe inen harcıyan ,.e 
üstelık bunu hir nc\•i basan gi· 
hl göstermek istiycn politikayı 
isabetli addctmeğe imkan yok· 
tur.• 

tt Unu açtığı artık ~iiphe kahul yaptık/afi konuşma/arda hükumeti 
ta ıı.ı,.7. bir halr: gclmi~tlr. Din 
ııı •ssııbunun politika)a alet edil- tenkid ettiler 
t~~ltıesı hakkında utan c\Cr, tc· • 
~ .. ~~I tııraftan ı urk partilerinin .Mıllet Partisi Fatıh ilı;c inin tıınsc\'erlik ınhisar altına alına· 

İstatistik üzerinde 
yapılan çalışmalar 

-o-

. apusaııe Ceşmest 
MEHMET YANI 'ın dehşet ve ıbret verici hapisane 

hayatına dair yeni bir röportaj serisidir. 
Bundan evvelki yaulanyle. senenin en kuvvetli roportajcısı 51fatını hakkıyJe 
alan Mehmet Yanık. bu sefer s:ill ha'J')iShanenın turlu ahlAk sırlanyle dolu köşele
rine ~ötürt'cek, bizden olan insanların bizden olmayan dunyasında yaşatacaktır 

-11-

k 'A 

B15bakaıt Adnan Menderes Adıuda hitabede bulunurken 

Basbakaııın Adaııa 'da 
.J 

düııkü tetkikleri 
Bugün Ankaraya dönecek ol an Adnan Menderes, büyük 
Seyhan barajının yapılacağı yere de giderek izahat aldı dı .ı bir ittifak kurmaları \C tertıplcdı{:i siyasi toplantı düu maz. Dünyanın hıç bir ) erinde 

lb nııı İl a ele alet edilme ini s .. at 14,30 da Fatihteki ilçe ,hı· bo\ le bir Ba~b:ıkan ve hükümet. 

1 ~ anet derecesinde cczalandırı· na-ında yapılmıştır. gö;ülmcmiştir. İs b:ısında bulu-
1, t~k bir uç dile kabul etme· Bınanın iç kı mını \C dış:ırıyı nı>nlar, milletvekillerinin sual 

tı "t.-aınanı gelmi tir. dolduran bini mütecaviz parti- orma hakkını dolambaçlı yön· 

.fııac!olu .f./a u 1 miş, Adananın ve Adanalıların 
Ankara 7 - Başbakan Adnan blitün meseleleriyle pek yakın· 

Kanada'dan dönen İstatistik Genel Müdürü Menderes refakatinde tı;işleri dan daima ali.kadar olduğunu 
• Bakanı Ethem .Menderes, Ba· belirtmiştir. 

sonra ı:cçcnler<fe bir zelzele fe
lfıkeUne uğrayan .Misıs nahiye
s_ine giderek felaketzedelerle ya
kından alakalanmııı, yapılan )'ar. 
dımları gormüs. :ılınması gere
ken trdblrler hakkında dlrek-tif. 

lıt l'>oıitrka, bir ihtira :ıha ıdır, linin hazır bulunduğu bu toplan lcrncn önlemektedirler, B. M. ll. 
b~ ~o.la.Ha bir bataklık haline tıda müteaddit llatipler söz ala· vıızifc~inl tam olarak ~·apamaz 
tııı Cbılır. razilctln, tcdakarlı· rak iktidarın icraatını tenkid et· bir hale ~elnıiştir. En koyu istib
ltr.' her turlu uh ı \e nf'zlh hi~· mi~lerdır. dat rejim1erinde bile )'İne bir 
""•n ka~ nağı olan dinin polili· M. P. Genci Kurul Ü~ e i Su? şey ) apılmıştır. Onlar, bu mem
•ı.f i karı ma 1 , c ~ah 1 kudret ni Batur şö' le demi~tir: le keti bomboş. kupkuru bir şe
~aı~ etmenin hasi biı , a atası - Demokratık ı·ejimin hl- kilde de\Talmışlar, lıuglinkü her 
~Uk ne indirilmesi, bir ılinin bü. kım olduğu bir memlekette, \a- <De\'aını ~a: 7 Sii: 1 ıfol 
llıe~uguıııı \e a ıı l ctlııi inkar et· , ' 

lııtkt~r: Allah;ı kar~ı 'ehnrk de· PAKi• STA-..T'I .. 1 
l)i11j • ., • •• l~ l~ 

'ııt n Sı)a~eıc a el eılı lnıe ının 

llıt a~a ihanet ılh c trlakki edil· 
liıı 1 'c o ekildr. iddetle cr1a· 
tııı dırıırna ı. oo lccr: ıtü nııınla· 
lıtıka hariminı11e ı;okulmalıırına 
!:ağ n. '!'r<!n bir gr.digl kapa~ a
~a 1 l!lhl dinin de kendi a il a· 
dır!ltııfa rtrafa fazilet nuru lag· 

BUGONO - DO/tJO ı.. YARIN/ 
Türkiyeyi ziyaret eden Pakistanlı 

WARES ISHAK'ın 

VATAN)\ 

gazeteci 

için hozırlodı~ı 3 mokolelik çok alaka çekici bir 

a.,~a ını temin edecektir. Si· 
toru hıı,'lltta hu kadar guzel bir 
'•rı n 'olrusu olmaıtı rcildeılrn· 
tlt\J 'e 1orluk çılrnr~nları hrm 
)~ tN, hrm dC' din rlu•man ı di· yozı serisinin.ilki bvgün .5 inci soyfamızdodır. 

~l~kki etmek haksıı olmat. __ ._ __________________ __, 

Şefik Bil kur, bu husustaki gelişmeleri izah ettı 
1 
vındırlık Bakanı Kemal Ze)1in- Başbakan öğledrn sonra Ada· 

Anaı!o u .f.ıa111 oğlu "'C rnılletvekilleri olduğu na öfretınenier kooperali!inin 

f taııbul 7 - Bırlcşnıiş Mil- l on seklinin ne olacağı uzcrinde 
!eller ile teknik )ardım te~kilalı durulmuştur. Neticede merkezi· 
ve .Kanada hükumetinin miışle· yet sistenıinın \'erimli olduğu 
rckeıı hazırladıkları Otla\'a is· müşahede eclılnıekle beraber 
ta~istik seminerine . mı;m!~kcti· ı ademi merkeziyet u ulu tatbik 
nıız adına katılan ıstatı~tık gc- mernmı sn: ı ~ü: ı ııcı 
nel nıiıdilrii Şefık Bilkur dün ak· ---------
ııaın uçakla memleketimize dön S • L d 
nıiış \C a~a~ıdaki beyanatla bu·r IS 011 ı·ayı 
lunmu tur: .~ I .., 

•- İnsllleı·c, Am<!rika, Fran. 1 e Ce llfJf•ftttJ 
sa \e Kanada :;:ibi istatistik ça· .. t 

11 
r 

lışmaları bakımından on sırada " 0
' a t , la 

gelen memleketler ve iktisaden Londra, 7 - Son sr•ırlcrdc 
az. ı;ch~miş devletle.rın istalis· Londranın gördü~u en kesif sis 
tık ı:enel müdürlerinin iştirak :. fıziınden bu bu~ uk şehrin mcr
ettiği Otta,·a semineri takriben l.ez.i •bugün tamamen tecrıt e
beş hafta .sürmüştür. Bu semi- dilmiş bir hale gelmiştır. Sisin 
neme bilhassa istatistik çalışma ba,,ladıiiı saatlerde sulen Londra 
tarını ı Uıh bakımından çe~ltli lılar bugun üçilneıi güne girince 
memleketlerin sb·asi \"e iktisadi endı~lenmeğe başlamışlardır. 
teşkilatına en uygun or;;anizas· <De\ amı Sa: 7 Siı: 3 de) 

halde bugün Adanada Demok· 70 evlik ınşaatını sezmiş, daha Onamı l\a: 7 Sil: 6 dal 
ral parti il merkezini \e Adana 
mücahitler temlyetlni ıiyaret 
etmi<:, daha onra b<!ledıyeye gi· 
derck cı,·ardan gel<!n vllilyet ve 
kaza heyetlerini kabul etmiş, 
heyet iİ\'elerl il,. mahalli iht.i
\·:ıçlar üzerinde görü,.nıu tilr. 

Ba~b:.ıbıı bundan sonra Sap· 
maı karrle lerlıı bu ilkbaharda 
l~l,.mck Ülere kurmakta oldu~u 
bü~iik dokuma fabrikasını gez.. 
miş, öğle ) emeğini Adana tica
ret \'e sanayi odasının misafiri 
olarak yemiştir. · 

Ba bakan yemeırıin onunda 
iradettiği kı a bir hitabede, pek 
yakında Adananın ieniş bir :rl
raat bölgesinin merkezi, büyük 
hır ticat'et ~hri ,., ayni zaman· 
da çok rhemmiyetli sanayi mcr
kezlcrimızden bir tanesi olmah 
namıet bulundusunu kaydet· 

Bugünkü Mecliste mühim 
f asarllar görüsülecek 

Türk Dil Kurumu, yeni Anayasa tasansmm 
. dili hakkmda bir beyanname yaymladı 

Rım1.ı .ıtulıabtri l.dın 

Ankara 7 - Meclisin yann· 
ki gündeminde milhim bazı 
me\"Zlllar vardır. Sual takrlrlc
rindcn öııre layihalar l;örfişül· 
düğü t~kdirde emir erleri ve A· 
nayasanın raşı~an dile tC"Til. 
mcsi layihaları bu aradadır. 

Anayas:ının yasıyan dile çevril 1 
mesi mevıuunu millet\·ekılleri· 

nın bu~ uk co unluğu henim~e

mı~ bulunmaktadır. DU Kurumu 
\e cııUlus bu mc\'ZU aleyhinde 
neşrı)ata de\am ctmd.1edır. Dil 
Kurumu cYa~ı)an dıl yaslı l.im· 
selerın değil , ~eni nesillerin 
kullandığı dıldir• demekled.ir. 

Denmı Sa: 7 Sü: 6· da> 
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f HUKUK BAHiSLERi: 1 

CEZAEV ERİ FACİASI: 4 

I, 
B undan !lnceki yaıımda, ce- r- Yazan : -, 

ıa e\lerindeki toplu infaz 

1 

_ 

1 
sist.emınin yarattığı kottilu~leri BiR HUKUKÇU 
btlirtmrğe çalı~mıştım. Fılha· 
ldka cezasını umumi koğuslarda 
ceken ve dolayısıle ceza infa· 
ıındaki gaye~i kavramaktan U· 

zak kalan, il tclık yeniden suç 
hlemenin hazırlığına koyulan 
mahkOm itin, toplu ıistC'm da· 
ima kotU neticeler doğurmuş
tur. Bunu, 1050 yılında kabul 
ooilen um'.lml af kanununun 
tatbikine dair rak3mları tetkik 
ı;uretıfo anlıyabllirlz. 
Bilindıği gıbl bazı mahkOmlyet 
Ierı tamam"n, bazılarını da ilç
te ıkl nisbeUnde kısmen orta· 
dan kaldıran umumt af kanu· 
nu, 15 Temmuz 1050 tarihinde 
yürürlule girmi~ti. 15 temmuz 
1950 sabahında, bapilhanele· 
rlmizde mevcut h!lkbmlU ve 
tutuk sayısı 31,492 idi. Af ka· 
nununun yürUrlUğe ~Irmesile 
bu kanundan fayd:ılanmak GU· 

retlle, ve 15,114 n hükümlü. 
3590 ı tutu!t olmak üıere 18,704 
!ki§i tahliye edildi. Hapishane
lerde 12,788 ki~i kaldı. Bunlar. 
dan bir kısmı da, cezalarından 
lbir nisbet dahili:ıde indirme 
yapıldığı Jçin, kısa zamanda 
ıerbest bırakıldı. 

* B üyük bir ~cfkat tez:ahüril o-
lan uınuml af kanunu, gırf 

hapishanelerdckı toplu infaz 
sisteminin kotülukleri yüzün· 
den umulan neticeli \·ermedi 
'e kanunun tatbikah Ustunden 

henüz: bir yıl geçmeden, hapis· 
hanelerımiz tekrar eskisi gibi 
ıtıklım tıklım bir hal aldı. 1951 
yılının mayıs ayında hükUmlU 
\'e tutuk sayısı 22,000 e yiiksel
di .Daha sarih iblr fıklr vennek 
gerekirse birkaç aylık suçlu 
a:1.ışını şöyle bir istatistıkle de 
göstermek kabildir: 
Tarih Suçlu Artış 

sayısı 

taya tıkar. 
liapıshanelerimizin bina du· 

rumu suçlunun mAnevl kalkın
masına elveri~li değlldır demi~ 
tik. Halbuki cemiyeti, sutlu ta· 
rafından mC\ cudiyctlne kaqı 
saygı duyulur bir mefhum ha· 
llne koymak itin, onun mAnevJ 
kalkınma ını da her ~eyden ön. 
cc nazara almamız IAzımdır. 

Cehalet. suç işlenmesinde en 
bUyük Amillerden biridir. Fa. 
kat tılll Eğıtim Bakanlığı, 
guı;lunun okutulmasını. hiç ol· 
matsa onun mAnen kalkınması· 
nı ni·bt surette yardımı do
kunacak ekllde olı:uyup yazar 
hale hırmf'•ini, maalesef lüzum· 

lup bir sebep olarak benimse· 
memiştir. 

* Af kanununun tatbikinden ön· 
r.e 31 Aralık 1949 tarihinde 

yapılan bir istatistik, bu .ııcirils· 
Jerımıuleki hakikat payını, bil· 
tUn açıklığı ile ortaya koymak· 
tarlır. Nılekim bu tarihte hapis
hanekrimlzdo mevcut 20.432 
hUkümhiden: 
11.378 ki§lnin Tamamen cahil 
3.116 » Okur yaur 
2.121 » İlk tahsil mezunu 

610 :ıı Orta :ıı :ıı 

161 :ıı Lise > > 
46 > Yuktek :ıı > 

oldutu gorUlmiiştiır. 
Sırf okur yazar olanlarla, ta· 

mamen cahil olanlar arasındaki 
korkunç fark, okumanın suç 
i5lenmesinde cemiyet namına 
nasıl hayırlı neticeler yarattığı. 
nı göstermesi bakımından ibre· 
te şayandır. Ve czcUmle tahsıl 
seviyesi yükseldikte suçlu sayı· 
sının da insanı şaşırtacak 5ekll· 

de azalma göstermesi, cehaletin 
cemiyeti nasıl tehdit elliğin! bU 

ır 
yiiz müsb<'t netice alındığı ve 
cemiyet i'ine kanşan bu çeşit 
insanların, leni den suç i;lemek 
trn son dttece kaçındıkları gö
rülmektedir. Garp memleketle. 
rinde, hlıkUmlulerin mfınen kal 
kındırılması mevzuunda din a
damlarile oğretmenler için A· 
deta bir seferberlık ilan edil· 
miştir. Halbuki bizim memleke· 
t )mlzde, ortalama 3~ bin malı· 
kôm ve mevkufla okutma o"'ret 
mek için ancak 11 öğretmen va· 
zifelendirllmi§tlr. 

* İ;te bu nelice, 25 kuruş itl.1 
adam bldüren arabacının, ya· 

but k"yıf için baldızını boğaz· 
lıyan 60forun ı;uç i~lemesindeki 
en mutlak ve muhakkak sebeh? 
bellrten içtimat y·aranın ana 
damarıdır. Cc>miyet nizamını 
altüst eden sucların sebebini 
öğrendığimiz zaman, faile kar
ft içimizde beliren tamamPn 
r.ubjcktıf bir kin ve hiddet sev. 
kıle •Bu çeşit insanları asma· 
lı, cezaları arttırmalı. falakayı 
ihya etmeli. gibi geçmiş ça~lıt· 
rın kohne nazariyelerini etrafa 
savuracağımız yerde, mahkll· 
mıı nasıl okutacağımızı, onu ne 
gıbi hayat §artları içinde yas1· 
tacağımız:ı, onun ga~lı ını naqıl 

koruyaCJğımız:ı tasarı sak, me 
dent blr cemiyet olarak insan· 
lığa karşı olan vaılfelerlmlz:l 
daha umi\lli şekflde yerine ge. 
tirmiş sa ıhrıı. 

Dükkan kiraları HAVAC:W, 
VAZİYETİ ~ 

serbest bırakılırsa 1 
Ye~ilkoy Meteoroloji istas

yonunun tahmlnlr.rine göre, 
bugun şehrimiz ve C'İ\arında 
hna ı;ok hıılutlu a aralık DlikUn kiralarının arttırıl~ası ve bir sene 5enra do ser· 

best bırakılması hakkındaki ta-arı aleyhine esnaf harekete geç· 
nıi•tir. Bunlar, tasarı kanuniyet kesbettiği takdırıie bir tok es· 
nafın bıı kadar kira:y ı \ eremiyecPğinl, bu yüzden coğunun işle· 

nni terkcdeceklerini kalanların'la kira beclellerini sattıkları ma 
b ilave suretıle pahalılığa yol açacağını sciylemektedirler. 

lı olarak l ağı5lı grı;r.rek; ha· 
\A sıcaklığı azalarak; rÜ7· 

gArlar po)Taıdan kunetli 
csrrektir. 

Dİln 6f'hrimizde hava bıı· 
Jutlu \C fasılalı olarak hafif 
ya[:ışlı ı;cçmiş; rüzgarlar de· 
~füık yonlerden orta kıınet· 
te es mis, guntin aıaml sıuk · 
lığı 13,4, asgari 11,2 santigrat 
"tarak ka,dr.dilmlştir. 

Esnaf teşekküllerı bu maksatla Ankarayı heyet gonderecek
lir. 

Bakır şilebi 
Nihayet kurları ldı 
Bir müddet evvel Hollandanın 

Fms nrhri al:zında karay~ otu
ran Denizcilik Bankasına ait 
Bakır §İlebini kıırtarmak için va 
rılan çalışmalar nihayet mu· 
'dfakıycUe sor.a ermiştir. Denız 
cilık Bankasına gelen bir telgraf. 
t:ın anla$ıldığına gore Bııkır si· 
lehi 6 aralık ı;ecesi saat 22,30 
da yüzıiüriılmüştur. Bakır halen 
yoluna devam etmektedir. 

GümrÜk i çilori Sendi

kaya girdi 

Uzun zamandanberl tahmil 
ve tahliye sl"ndikasına girmek is
tiyrn gümriik işçileri bazı sebep 
!erden dolayı senrlikaya yazıl· 
maktan mcnedilmişlerdi. fsçile· 
rin teşebbüsleri Uzerine bu dilek· 
teri kabul edilmiş \'e SOO 1~1 
l<'nlu olarak sendıkaya kabul e· 
dilmişlerdir. 

Kok kömürü nakliyatı 

aksıyor 

Karadenizdeki fırtına yilztln· 
den şehrlmi1e yapılmakta olan 
kok komlırU nakliyatının aksadı· 
ğı görillmektcdir. 

Kasım paşada 
Basılan esrar 
Tekkesi 
Dfin saat 16 da Ka-ımpaµrta 

hir e~rar tekke5i basılmıstır. Pi

-
Küçük haberler __ .... __ .... __ _ 

NORVEÇLİ SUBA \'LAR 
DÜN GİTTt 

)ale camii ı;ıkmazı 3 numaralı Koreden dönmekte olan Nor. 
e\•i tekke hahne gptiren, sabıka. veçlı subaylardan mUteşekkil al· 
lılardan Me' lfıt Uslunun ayni za ı tı kişılık heyet dün ~chrımizde;ı 
manda burada kumar oynattıCı <ıyrılmı•tır. 

da o~renilmiştir. Yapılan basklıl·ı YAl\·uşı.TKJ,A PATLAYAN 
da, Jsa Korkmaz. !'adrttin, C•w· TARA:'\CADA!\ YARAl,.\NDI 
det Şentürk, Re Cık Ha tıka, Merih ÜskUdarda 1cadi) c Barışık so
h"ocabıçak \'e l\luslu Doğan suç 1 kak 49 sayılı evde oturan Emin 
Ustu yakalanmışlardır. 750 gram Gerçek ısmindc bir adam ta· 
afyon ve kumar aleti ele geçirile hane.asını temizlerken tabanc9 
rek tahkikata başlanmı$tır. ateş almıştır. Çıkan kur~un oda 

25 kuru için arkadaiını da oturan 55 yaşlarındaki Hı\ 
riyenin baldırına isabet elmiş· 

yaraladı Ur. Yaralı hastan«')c kaldırılnuıı 
Beyazıtta ewelki gece kanlı tahkıkata başlanmıştır. 

bir hArlise olmu~tur. Çukur ha- Y PID ÇAt.TŞAN 
nında sayacılık yapan Hvı:ik, l\fu. İKİ işçt \ 'ARALANDI 
harrem ismindeki arkadaGı ile Tahtakalede Rızapaşa Kaliki· 
25 kııruş yüdinden kavga etm i ş dis hanının tamiri iç in kurulm•ış 
tir. i\luharrcm bıçağını çeker<>k olan iskele, eV\'C'lki gün yıkıl· 
Haçiği yaralamış ve yakalanarak mı5tır. İskelr üzerine çalışan a 
tahkıkata başlanmıştır. melelerden Ömer ile Ali yere 

dıiterek nğır ııretle yaralanmış 
Balıkcsirdo bir «maden tardır. Bu arada .sokaktan geçrn 

bürosun kuruldu Ek~ina isminde bir kadın da 
kafasına çarpan tahta parçaları 
tesiri ile kafasından yaralanmış. 
tır. 

-o--
istatistik Genel Müdürlü-

Balıkesir, 7 (Telefonla) - fş
letmeler ve Ekonomi Bakanlık· 
!arınca elde me .. ·cut maden ara· 
ma ruhsat taleplerinin ı:ıözden 

ı:ırçirilmesl için yeni bir teşkilAt 
kurulmasına karar verilmistir. ğü sanayi anketi astı 

Bayburt un İl olması 
için Başbakana 
Çekilen telgraf 
Bayburclun il olması için Bas· 

t.akan Adnan MenrlPrese muşte
rE'k hir telgraf tekilmlştir. Tel· 
graf Bayburdun D. P. ilçe idare 
kurıılu haşkanı Dr. Zeki Başa· 

ğ.ı, C.H.P. ilte idare kunıltı baş. 
!.an vekili Mehmet GorUcil ve 
Bl'lcdıye Başkanı Necati Alp tıı· 
r:;fından imzalanmıştır. Telgraf. 
ta deniyor ki: 

«İhtişamlı tarihi, mazisi, coğ· 
ı srı tabiatının hakim karakter!. 
ıktıı;adi varlığının canlılıcı ile 
blıtiın hıinvesinin renk, fıkir ve 1 
ışık unsurları ile hczenmi6 ı;eh· 
reı;j ı:üzel Bayburclumuzun 1884 
6enesindeki üç kazalı bir sancak 
olmasına en mUhim \'e mak•ıl 
hir \·esile teşkil etmiş. bu sııret
lr vtlcut bulan Onitenin idari ve 
iktisadi faaliyetlerinin menkıbe· 
lPri doksan hes hin niıfuslu ~eb 
rimizin sakinlerinin hafızaların· 
da l'fsanrleşmiş bulunmaktadır. 

Dört •enelık ikbal sıünlerlnin 
hitam•ndan sonra idari liniteh ı ·in 
roğrafi iinitelerle gayet iyi bal!· 
da~mış olmasına ra~mf'n mezkOr 
le•kilAt sebepsiz olarak lA)!vedil 
n:iş 1926 sPneslnı> kadar Erzıı· 
rum vilayetinin bir kazası ohn 
Bavburt. livaların vi!Ayet haline 
tahvil edilmesini mıiteakip şim 
d! metruk bir taş ocağı olan U· 

fay bir gUmils madeni damannın 
mevcudiyeti \'Üzl.inden o tarihler 
de Jh•a olarak bulunan GümüŞ3· 
li" ilinin cılızlığını gidermek I· 
ı:ın hıı teşkilata yamanmış ,.e 
kaderinin en elim ve kötn giln· 
IE:rini vaşaınağa başlamış bulun
maktadır. 

Haber aldıgtma göre BeY· 
oğlu Ku lisesinin okul· 

aile birliği idare heyeti bit 
toplantı yaparak lisenin ta· 
ıdığı adın ııAtatiırk &.ız JI· 

sesio ne ~euilmrsini Hillf 
Ef:itim Baunlığından dile· 
mr.ğe karar urmı~ ''e bu 
dıleğini Bakanlığa bildir· 
mi§tir. 

Lisenin Okul · Aile birli· 
ğinden bir bayanla görüş· 
tum, \! bu dileklerinin &I· 
ikini sordum. A§ağı yukarı 
ıu ce\'abı verdi: 

- Karlın haklarının tanın· 

ması, geri l.ıyafetlerden kur· 
tarılması Atatürk inkılapları 
arar.ındıdır. Son zamanlarda. 
bir taı.ım geri kafahlartıı 
bıı inkı!Splardan kadınlıkla 
ilgili olanlanna da k:ısteıfer· 
<'Psine harrkr.tlere giriştik· 
lerı malümtlur. t!İI Atatilr· 
J;e, inkıllıplarımıza ,.e grrl· 
liğe tlıoğll llerılı~e hag!ırı1. 
Reyoğlu Kız Lısr.slnden yeti· 
fıon Jf'nç kızl:ırımız da o~ le· 
dir. Onun için bu lisr adı· 
nın. bu) uk Atatürke kartı 
tluyduğumuz ~"linnrt ve şü:C· 
ranın bir ifaifesi olarak ·A· 
taturk Kıt Llsesh ne çevril· 
meslnl istiyoruz. 

Gerçektl"n ıiizf'I ,.e ~·ertıı· 

tle hlr du~unre. Mılli Eğıtint 
Bakanh~ının lın dııeli yed· 
ne getirerııflni umarım. 

D,\RISI 
İzmir dilenrllrri bir t.a· 

rar \"f'tmlsll'r. tiunrtan bövlr 
ıtlz: sadakatılıHını far.la ı:ı· 
hatsız etml"mek için altı ,t:ıin 
dinlenece.kler \"e .,.alnız ptr• 
ştmbe günleri dllenec.,k)er· 
miş ... 

l\luhtelir vesilelrrle ·alı:ı 
!anan dilf'nrlltrin ustliıııle ,.e 
ya '-' lerinde senet sayılabi· 
lecek paralar çıktığını gaıe· 

15.7.1950 12.788 
8UU951 22.697 9.909 

Batı dOnyası, insan haklarına 
\'e ilme dayanmıyan bir infaz 
sisteminin cemiyet btinyesinde 
daima, tahrip f'dicl tepkiler ya
rattığını gormaş, bu sistemleri 
asırlarca denemi~ ''e nihayet 
bunun kötülüklerinden ı;ıyrılma 
ya ilim metodları sayesinde 
muvaffak olnnı ken, biz hAlli en 
küçlik bir bilgi dayanağı bu· 
lamıyan Ş:ırk inllkamcılığının 
iptir!ai sistemleri içinde, cemi. 
yeti suı;ludan korumaya çalı~ı
yoruz. 

tün vuzuhile ortaya koymakta- r-.- , 
dır. Bu bakımdan, suç işlıyen· ı .ı e yazık .. 

Bu vaziyet karşısınrla ellerin
dl! ordinalan bulunanlar da Be· 
lcdiycnin s!'rbest olarıık sattırdı· 
~ı briket kömliründen almışlar· 
dır. Bu yüzden lııı kiimiirün de 
mevcudu kalmamıştır. 

Bir k:ıç gündenberi kömUr a· 

Dir mührndis, bir muavin dört Memleketimizde bir aSanayl 
teknisyen ile iki memurdan mil· Anketin )apılmasına karar veril 
teşekkll bir maden bUrosu bu mlş ,.e soru kAğıtları tanzim e
ay sonunda ilk defa ş«'hrlmizde dilerek yurdun her tarafındaki 
f:ıaliyete geçecek ve tr.şkllAt PPY muhtelif iş yerlerine gönderil· 

İçişleri Bakanlığında mevcut 
hal \'e mazlslnin bütün esbap vt 
muciplerinln realist vesikaları 
tetkik bu)-unılursa uzun yıllar
danberi hııtalı ve ga)Ti tablt bu 
teşkilatın bUtUn ylikUnn sebeo· 
siz ve manasız olarak taşımakta 
olduğumuzu derakap takdir b'J 
yuracağınıza, bir kac sandık fan 
tazl .-Jmasının meHudiyetinderı 
Laşka bir hususiyeti olmıyan 
bu tt-şkilatın tarafınızdan anın ioı 
tashih edileceğine kanliz. Büyük 
tir oha adamı olan kıymetli şah 
sh·etiniıin kurmağa and !etiği 
hukuk l)iza,mı itinde hu çok ha!t 
lı ve E'ZCli dlıvommn tahakkuku· 
nun gUn mesele~i oldıı~unu taie· 
dir eden biı Bayburtlular yuka 
rıda arıettiğimız sebepler makul 
görüldüğü takdirde l~reti Gtl· 
müŞhane vilAyet merkE'ıinin ha· 
k!kt yeri olan Bayburt'a nakle· 
dllmesine tavassut buyurulması· 
n., bu ,·esile ile en derin minnet 
\'e &ilkranlarımızın kahulUnU üs 
tün saygılarımızl;ı arıederlu 

. teltrde çıkan haberlerrt~ıı 
blll)oruz. Bu bakımdan, Iı· 
mir diltnrllerfnin bu kara• 
rını gtrtekten rahatsıılık 
\ermemeğe mi, yoksa bir 
günde topladıkları paranın 6 
gün dinlenınele imUn vere· 
cek kadar bol oldutuna mı 
yormak Jhımdır blmliyo· 
rum. 1'alnız bildiğim bir ~ey 
varsa o da, İzmir dilencile· 
rlnln dl", mü5tprek bir kıra· 
ra varacak kadar, yani İs· 
tanbul dilencileri kadar teŞ· 
ldJlıtlı olrtuklandır. 

80.6.1951 23.177 480 
3 1.'7.1951 2!.245 1.068 

lere kareı daha haşin ve merha· lamıyanlnr, odun almağa mecbur 
metsiz davrcınmayı lüzumlu gÖ· ,------------..., kalmaktadırlar. Relecliyenin odun 

81.8.1951 24.808 563 
30.9.1951 26.298 1.490 
81.10.1951 26.917 619 

Bir kaç n}'lık durumun teU .. 1· 
kinden de nnla~ılacağı gibi su~ 
lu sayısında, daima artan bir 
nisbet mü~ahcde edilmektedir. 
Bununla beraber bu artıı;ta 
r.ırl toplu infaz sistemi Amil de
liildir. 

* s uçlu hapishanede, asgari ha· 
yat ğartlarını bile temlrt e

demez. Hükümlülerin m.ftne,·t 
kalkınm:ısı içın, de\·letçe he· 
men hemen hiç bir tedbir alın· 
mamıştır. Bu:ıa bir de bina ve 
personel yokluğunun kötülük· 
lerini eklersek, durumun arzet
tiği \'ehamct, kcndiliğınden or· 

10 Taksitte --;ı 
Her kalite \e desende m
salsiz dösemelik kumaslar 

'e perdelik tüller. 

HARAÇÇI 
KARDEŞLER Ud. Şii. 
fstik!AI caıldesl No. 2.l5/49 

ren mantık, cemiyet bünyesini 
korumak için el uzatılacak en 

büyük cürüm kaynağının, ceba 
let oldu unu acaba hlı: l\Uşlln· 
meı mi? 

* Bugün Adalet Bakanlığının e· 
lindeld itci>Aıılar, bu mak· 

sadı teminden tamamen uz:ak· 
tır ve beklenen neticelerin se
meresini görebilmek hemen he
men bu &artlar içinde imkan· 
sız giblcllr. Adalet Bakanlığı bu 
gcrceği kavr2dığı için, hiç ol· 
mazsa Ağırceza teşkilAtı bulu· 
nan yerlerdeki cahil hükiimlU· 
!erin okutulması için ?ırilll Eği
tim Bakanlığının yardımını is
temiş, fakat Milli Eğitim Ba· 
kanlığı, bu isin bir tahsisat me· 
selesi olduğunu öne sUrerck, 
isteği yerine getirememiştir. 

Son zamanlarda :ııilıt Eğitim 
Bakanlığı tarafından elo alınan 
cYetişkinlerl knlkındınna. mev 
zuu, büyük m:ısraf ve teşklllıt 
işi olduğu gibi, ne netice vere
ceği de bugün için, pek malt1m 
değıldir. 

4274 sayılı köy okulları ka· 
nunu ise bir çok ceza müeyyide· 
!erini ihtiva etmesine rağmen, 
bundan da mUsbet bir netice 
alınamadığı, bu husustaki dAva· 
ların çokluğundan anlaşılmak· 
tadır. Buna karşılık cocuk ceza 
evlerlle, yeni ceza evlerinde O· 

kutulan hükümlülerden yillde 

DOViNE"'AMPii'LS' ı ccxıo 'UU 1 
Piyasaya arz:edilmlştir. 

TIFAN Ticaret T.A.Ş. 

Tel: 24410. 

~------------------------, 
ksik Memleket İlavelerinizi 

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

· hazırlandı 
Nüshası lükenmis olan yurt ilavr.lerimizi ytniden 

bastırmağa başJadığımızı haber ,·ermlstik. 1 numaralı 
Bursa, 2 numaralı 1ımir, 3 numaralı Antalya, 5 nu. 
maralı l\lersin, 6 numaralı Hatay \'e 9 numaralı Ttklr. 
dağ lllh elerlmlz.in lkim~ı tabı haıırlanmıştı r. Kollek· 
siyonlarında hu altı ilhe tksik olan okuyucularımız 
bunlan rnatbaamızdan tedarik edeblllrler. Hariçten 
htr il le için on beıı: kurus üzerinden posta pulu gön· 
derenlerin adresine llh eler yollanır. llle\·cudu kal· 
mayan Çanakkale tı, Çanakkale 7.aftr, Ankara tı \·e 
Ankara Raşşehir llAvelerlmlzln ikinci tabı tamamlan· 
dıkea. okuyucôlarımızı h"bcrdar etmekte devam ede· 
reğiz • 

tanzim satışları da form:ılitcler derpey, dığer villıyC'tlC'rde de miştlr. 
kurulacaktır. Bu suretle talep· 1050 s ı · l · ) fiıUnden henüz başlamadığından an ay ve ıs yer erı sa-
ler Bakanlığa J:llmiyecek ancak yımının devamı ve tamamlayıcı ı 

odun fiyatları artmaktadır. lhllH'ıfları Bakanıık halledecek· mnhlyctlnde olan bu anket. ıs-
Atatürl< abidesinin tır "erlerinin 1951 yılı faaliyetini 

Ayrıca ilimizin maden havza. kavramak gayesini gütmektedir. 
Cerrah in1aatına başlanıyor sını gösteren haritanın hazırlan· ve bundan sonra da her yıl tek 

ması için 6ehrimize gelmiş bulu- d'I kt' 
~lelı~ıet ı•a'"a Milli Türk Talebe Birliğinin rar e ı ece ır. u ~ t ~ nan üç kisilik heyet çalı~maya 

stanbul Universitesi bahçesine baelamıştır. Elli milyon scrmaye1i 
3s.ı l,l en el bugün, 8 ara· diJ...1.irecej!i Atatürk hl'vkeli mü· 

lık 11'i:J8 tle Cerrah llleh· sabakasını kazanan Heykcltraş ~~~~~~~~~~~~&~ Vakıflar Bankası 
mtt Paşa sadaret mııkamın· Y:ı\"UZ Gôrey ve Hakkı Armutlu ~ kuruluyor 
dan Mlrdilmi. li. t \·unrii ile mukavele imzal:ınmıştır. 165 
Melımcılln şthmlcliğinde bin liraya çıkacak olan Abidenin Ankara 7 <T.A.) - V:ıkıflar 
Onnl'tinl ynpan l 'e sonra ve· 10 kasım 1PS3 tarihine kadar Genel MLidilrlül!ii kurulma;ını 

zirliğe katlar ~ ükselrn Cer· yetlştırllmesi için insaata ya· 

4
, 

2 
kararlaştırdıi!ı 50 milyon lira 

rah l\I 1 m t r 18ng d sermay«'li Vakıflar Banka51 irin 
I' ı e aşa, " e kında başlanacaktır. 

vezirlham na~hnlunmu5hır. B M. M e mlirac:ıatta bı · I n Ankara 7 - I.ozan Barış And 
Selrrı Hadım Hasan Pa$a I· Şiıli - Tünel tramvayları muştur. rrencı mlirlürllik ayrıra !aşması dolayısiyle Irak hüku· 
datn olunmak üzen: Yediku· 42 ile de 135 camii tamir ettir metinin Mı.ısul petrollerinden 
le 1Indan ına götürühirken bugün kaldırılıyor mel!e başlamıştır. lemlrketin 9 hissemize vermekte olduğu pa· 
vaılfeve ba5lamıııtır. l\lute· Şişli • Tünel tramvayları, bu· YAPI ve KREDi BANKASI yerindP de çeşitli fn•ıat yaptır· ra miktarı üzerindeki ihti!U 
metlerine: ı::ünden it ibaren seferden kal· maktadır. Bu :ırada ht:ınbıılrla hatıedilememiştir. Haber alrlığı· 

- Bizim de dklbetlmlz dırılacaktır. 135 odalı bir h Hanı, E' 71 l 1m· mıza göre. önümlilrtekl aylarda 
böyle olar.aktır. Buna mukabil iki semt ara· da 40 daireli 4 anartıman. Kon· Irak h!ik(ımeti ile hükOmetimiz 

Diye hayıflanırken padl· sındaki otobüs seferleri fazlalaş. Su be 'e ajanslarının ya, E~klşehir. Kiitahva. tanisa arasında görüşmelere başlana· 
&ahtan şöyle~ir ff'Tman al· tırılacaktır. ı kırk ikincisi \e ,\nler>'le de İş Hanları yap· caktır. 
mı&fı: ·Eğer vazifeni yap· tırmaktadır. Irakta hls~emizin tııalluk et· 
maısan parça partn edilir· Charles Gide'i anma tiği mıntakadakl petrol istihsa· 

--o~ 

lrakta~i petrol hissemiz 

,;in, rıııu mahşerde bednam töreni ADAPAZ 'RI -TAK vt M --... !Atının gösterdi!!! bllyUk inkişaf 
olursun•. Cerrah lltchmet t"\ \ dolayısivle lll53 yılında his5e· 
Pasa hu fermandan bıi~hii· Tanınmış Fransız iktisatçıların .! 8 ARALIK 1952 mizin 35 milron lirayı bulacağı 
tün korkmuş ise de ayni A· d:ın olup memleketimizdeki ko· PAZ.\RTl:St tahmin edilmektedir. Simdiyr. 
klhete ui!ramaktan kurtul· operatifçllik hareketleri üzerinde Şubesi .\ Y 12-GÜN 31-KASIM 31 kadar Musul petrollerinden tn 

İstanbul dilenrilrırlnln dÜ· 
zenli bir te&kllAt içlntle çaı· 

lı5tıkları muhtelif ve!llelerlt 
me,dana çıkını bulunmak· 
tadır. Zaten daha fazla te&· 
kilat bakımından km'Vetli 
oldukları içindir ki htan· 
bulda dilr.nrl bollutunuıı 
önüne lınlay kolay gr.çileml· 
yor. llıor birimiz, hf'r ııittl· 
ğimlı \·e hıor geçtU!hrılı 
&tmtte üç bre kPre rahatııtt 
edilh'nruz Barı fstanhul dl· 
lr.11dleri rlr.. dilr.nmelerlnln 
nnrinıo S(PÇİll'mr.ıtUiinıo gÖrf'. 
hmirıfl'ki dilenriltr srlbl ııı· 
uflı davransalar vıo haftada 
hir giın dlltnio attı giın din· 
lensr.lPr 1·p hbl dlnlf•ndlr•t · 
ll'r kl'nıtilıorfne müteeekklr 
kalacağıT. 

Sadun G. SAVCI 
OS KEIJMEYLE 

o Riikı'ıınPt lrtlcu karşı st· 
gj .,; viiksf'lttl ... 

İrtkaın sesi kısılal'aCın• 
.. u ..... ttır h•ı! T ll Tl 1c::ıl'.J?'f 

Baıbakan ve Devlet 

Bakanına yeni otomobil mu5lur. O ~ıı apılan orta tesiri olan CharJes Gide'in olU· Rt'lllt 1368 - KASI ı 25 fazla aldığımız hi;;se miktarı al· 
Avrupa seferinin fena bir miln!ın XX. ) ıldönümO münase- HİCRİ 1371-RebiuleH'el 20 tı milvqn lira idi. GelPcek yıl alınacak 
~ekilcle nıotlrelf'nmh olma· betiyle Harsı \'e İçtimaı arastır· Bugiln açıldı. \'aşati E1ani istlhsıılin daha da artması ile Ankara 7 <ANK\) _ Matıre 
sıntlan dolayı ulecJllnılş, fa· mılar derneğı' tarafından 29 1 • SABAH 07.11 02.31 hissemizin 50 mflrnn liraya yük· B k 1 ıtı B l k Def· 
kat hayatına dokıınulmamıs· ÖGLE 12.06 07.2S selereği umulmaktadır. a ·an ıı;ı 9ebakan ı ve 
tır. Ölümii 1603 yılına tesa· ralık 1952 pazartesi günü anma I let Bakanlıkları makam oıorn°· 
dil( eder. fstanbulıla Cl'rrah· toplantısı yapılacak ve TUrk ko- İKİNDİ 14.28 09.47 Banarda bir yara ama blllerinın 6 yıklanberi kullanıla· 
pasa dl'nl"n semt onun adını op«'rntifclllğine ait meseleler ko· 8 ARALIK 1952 AKŞAM ~~:7~ l2.00 Kütahya 7 (Htı:;usi) - K~•:ı; rak çok eskimiş ve yıpranrnıf 
taşımaktadır. Buratla camii, nuşıılacaktır. Bu toplantıya Gi- YATSI 01.38 yanın Banar h11cai!ına ba Su olduğunu müşahede etmiştir. 8' 
mektebi, medresesi ve ha· de'i memleketimizde tanıtmıs o- f ISAK 05.27 12.46 suz köviinrlen İsmail Arrlh·«' ile kanlık bunların yerine yeni il~ 
·mamları -.·ardır. 1 hin İktisat Profesörlerindfn AY· Gu..ııtımıu o~nıhriıe,. ııoz• ... 1 Rcfık tTludai! kavga etmişlerdir. ntomobil alınmasına karar ,.!r~ 

Tilr.nESTÇİ ntz:ade Hasan Tahsin ve M. Züh- =ii;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i rufır.l1r bıuıüıı>, banımann Refik, fsmailı karnınrhn tab~n· miştlr. Bu ilç otomobil 63.50 

:;;;;;:;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;~;;tU~d~e~i~şt~lr~A~k~P-:1~e:c:ek:t~ir: . ..:;;...,;;;~:::.:~;;;~~~~~~~~;;;~'°~4•~·4~a;m;u;.;;;:;;;;;;;;;;;;=;;;;c~a~l;le~-;a~i!ı~r--~~ır;e;tt;e.y~a:r~~~la;m;ı;st;ı~r.;1 ;li;ra;y;·a;;,:m~a;lo;J;ac;ı;k;tı;r; . .._~_____..;;;;;;;;i;\ 
Zavallı Jean işten yorgun 

argın dondüğü zaman karısına ]( 
muhabbetle sarılıp onu öperdi. • 

~:ı!~~ ~~~~lu:ı~a:li;;~e~lt~a:~. n~ztı. ~ LZ~"e'· ft • ·p[r. ·t~ ... ~: -gezerlerdı. Jean'ın Roslne'e l \/lw Krl·Lı\.' W ~~ı 
•Seni seviyorum ve mesudum~ 7 \ 

dediğini duyar gibi oluyordu. .. A /~ ,, /'_ "~il • . ./ · 
Her halde o yalancı, o kUstah YA.ZAN~~ ~ rEV!~EN~ Pn1TJı.Aü -,4 E l/,,,,.,,,,z.l.ls 
kadın da Jcan'a eben de seni l'' ,_...,ğ~" • • ~-it 
seviyorum \'e mesudum• diye 
ce,·ap verirdi. 

Benedicte birden acı bir 
kahkaha attı. Sonra kendisini 
toplıyarak: 

eHayır, hayır. Deli olmama· 
lıyırn. Bu tereddüt beni öldii· 

recek, artık her şeyi halletmek 
zamanı gelmiştir. diye dü~fin· 
dil. 

Benedlcte genç kız hesabına 
endl~eh idi. Kendı kendine: 

ııNe bitim aileler var. Bir 
genç kızla bir delikanlıyı böy. 
le başba5a bırakmak olur mu? 
Bereket ki Philippe çok dıi· 
rüst bir tocuktur. Bakalım ni· 
şanlanacaklannı bana ne za. 

Mektupları calmadan ev\'el man haber verecekl ... r? Fakat 
uzun zaman tereddüt etmlpU. Philippe'in pek mesu: bir h;,li 
Bir müddetten beri )·ine o hal. yok. Onu üzen bir 5ey var am· 
de idi. Fakat artı': knrarı ve- ma nedir acaba?» diye düşiln· 
rince iti rahat etti. dıi. Sonra öteki endlse buna 

Philippe annesine o ak~am galebe etti, ve: 
şöyle dedi: cBari Philıppe yok iken Lf. 

•Yarın arkadaşlarla gezme- mages·e kadar gideyim. Tren· 
ğe gideceğiz. Yemeğe dönmf· le iki saatlik yoldur. P3keU 
yeceğim. 11 oradan po taya veriri:n. Rosı· 

Arkadaşlar dediği belki de ne'in son savdığı hizmetti kız 
sadece Nlcole'du. Limojes'li idi.11 

35 
Diyerek bir hesap ta yaptı. 

Yapmağa karar verdiği vicdan. 
sıılığa bu suretle bir ~ekil de 
vermiş oluyordu. 

* İşte .. Her 6ey olup bitti. lı..r· 
tık ok yaydan çıktı. Hel!;i de 
boyle olduğu daha iyi.. Faı.la 
düşünmek ve tercddiit etmek 
insanı heiAk ediyor. Yapılacak 
şey yapılmalı, yoksa Adeta in· 
sanın kanı kuruyor. Ne ise .. 
Benedicte yapmağa k.ırar ve:-· 
diği şeyi yapmış , . ., kurtulmuş 
tu. Doğum sancısı teken bir 
kadının cocuk dünyaya geldık· 
ten sonra hlssetti~i rahata ben· 
zer bir r.ıha:e kavuşmuştu 
Pastahanede paketin üzerine 
sol eliyle ve hep baş hart ola. 

rak Jean Lancieun'ün isim \e 
adresini yazarken son bir te 
reddüt getirmişti. Pulları ya 
pıGtırıp ta paketi postaya ver· 
dikten sonra artık rahatlamış· 

tı. Tıpkı Pariste calmağa ka· 
rar ,·erdiği gece olduğu gibi. .. 

Bundan sonra olacak seyle. 
ri. vukua gekbilecek h.ftdiscle 
ri duşiınmUyordu. Onlarla, alA· 
kadar olmuyordu. HattA bir • 
aralık bu mesele hatırından 
bile çıktı. Kendini avutmağa 
unutmağa calışmıs ve muvaf· 
fak ta olmuştu. Bir an acaba 
Jean paketi ne zaman alır" .. 
diye diişiindü. Postalar pek 
çabuk iclemiyordu Araya pa. 
zar rta giriyordu . Paketi eve 
değil de iş adresıne gbndcrmfş. 

ti. Belki pazartesi ise gitmez· 
se bir gün daha ~t'ç abbılirdi. 

Neticeyı nasıl öğrenece~ini 
düşündü. Acaba gazetelerde 
mi okuyacaktı? \'oksa ölüm ha 
herlni posta ile mi alacaktı? 
Fakat ya Jun onu öldürmez. 
se yı sad~ce yaralar veyahut 
ta evdrn kovarsa ne olacaktı? 

- NE' dlislinüyors n anne? 
- Sana da ne oluyor? Ne 

diye her dakika bana bunu .so· 
ruyorsun? 

- Her daklkıt sordu~um yok 
ki. 

- Her fi~ ise hep soruyor· 
sun. Halhukl asıl ben sana sor 
malıyım? Şunu kabııl etmen 
lAzım ki ~imrliye karlar ~ana 
llizumsuı sualler snrmadım . 

Hususi hayatını karıomadırn .. 
Fakat etrafta herkes sizin icin 
dedikodu yapıyor. Nit'ole'un 
adı çıkacak. Beraber gezip do 
taşıyorsunuz. bunu herkes ti 
bi ben de görfiyorum. Saklan· 
mağa dahi lıiıum gôrmüyorsu 
nuz. 

- Neden saklanalım Htd:e 
sin ıözü önündeyiz. Dedıkodu 
yapacak ne var? Bunu sen de 
görıiyorsun ya .. 

- Evet amma. Sen bana he 
nüz hie bir sey söylemedin. 

- Kıı gelip beni evden ah 
yor. Söyliyecek bir ~ey yok ki· 

- Maksadınız nedir? 
- Ne olacak? Evlenmek ta· 

bil! 
- Ya .. Demek aranızda bu 

na karar vtrdiniz öyle mi? 
Bentdicte'in birden göıterı 

doluverdi Phillppe annesine 
yakJaşarak onu öptü: 

- Cana ıhrılma annecJğlnı 
Beni bilirsin. Seni ne kadar 
&evdi~ime emincin. Fakat ben 
öyle kolay kolay içimı aça· 
mam. 

- Evet.. Amma , 
<Oenmı ,·arl ................ _.. .................................... -.~------------....................................................................................................................... ____________ , _________________________________________ _ 
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Prag 
Muhakemesinin I 
N<isleri I 

Ereğli' de 
Bir otoı11obil 
Ka%ası 

35 bucakta sulh mahke-j rı-
mesi kurulacak YILBASI 

Ankara, '1 (Hususi) - Önil· 
müzdeki .sene 35 bucakta yeni· , 
den sulh mahkemcsı kurulac.ak 
\'c 30 ilçedeki sulh mahkeme , j , 

dE' Asliye mahkemesi haline ~e· 

_. 

llunul llul'ıo!ıfrimUd.,. Truman Amerikayı 
olnıağa davet 

uyanık 
• 

ettı 

Konya, 7 - Adana Demok"t'at 
Parti il kongresine dnetli ola
rak giden Konya D. P. üyelerin. 
den Belediye Ba~kRnı Rü~li 
Özal Ticaret Odası Ba5kanı Mu
hiddin Güzelkılıç 'e daimi ko. 
misyon üyelerinden Orhan Gc· 
libolu ve Hicabi Onarı hamil 
bulunan Konya 175 plaka sayılı 
taksi Ereğlinin Ortu köyü yakın
larında fazla sürat yüzünden 
1.a defa takla atarak de\Tilmiş. 
tir. nu devrilme neticesinde 
Daimi komisyon üyesi Hicabi 

tirHecckir. 1 

1 

.ıl.ııc'41ıl ~CM' 

4 ~ ;~I 

Yazan: E. T. 
$0n haftalar :ı:arfıncla slyns'i 
t ınahfillrrln 'e dünya gaıe· 

1 '
1erfnin aldkasını çeken mese· 

11'
1trden biri dr, Çcko lo\·akya· 

Ilı ıı baş ehri Prag'dakl muhake· 
t e '' \erilen mahkumiyet ka· 
t~tl~rıdır. Çekoslonkya, birin· 
Ilı dıınya barbindr.n sonra kurul· 
ll 11& rnustakil bir hükumettir. 
'Ilı 11 hiikiıınt'tin idare şrkli tama· 
d:n Rntı dcmokra~isine uygun· 
llt 1938 de Jlitler buraya el 
~il ı, ınemlekette bir Naıl idaresi 
b rııldu, Ru, bütun harp yılları 
0["tıca devam etti. 

t kinci dfinva harbi sona erin· 
il~ Çekoslovak)·a tekrar hürrl>:e· 
d 11

1
t 'e demokrasi sistemine a\·· J. e~ti. Fakat bu uıun sürme· 

~ bır müdde!_ sonra Çeko lo· 
\'ek~ada Sol') et rejimi kuruldu. 
bıı dı senedenberl memlekette 

tejinı devam etmektedir. 
~on ıam,;:..nlarda, diğer pe) k 
ç, lllleketıerlnde olduğu glbi, 
•r lcosıo~ak)ada da komiınistler 
~Qasında bir tasfiye yapıldı, on 
td~ belli baslı komiinist tevkif 
rıı1 erek liiksek mnhkemeyP. ve· 
d~I. Runların arasında 1915 
lıo ~Oso ye kadar bes yıl f't'k 
tc llıunJst partisi umumi kıitibi 
6ta ınemlckctln hlkimi olan 
lıı tısky ile eski Dışisleri Baka· 

S C!enıentis de bulunuyor. 

* Tunusfa milli}etçiler ile 
Fransızlar arasında çar· 
pışmalar olmuştur. * i rail hükumeti Prag el· 
çisinin gt'rl çağınlması 
hakkındaki Çeko!>lo\'at 
not~ını reddetmiştir. * Pe.arl Harbour hadisesi
nin yıldöniinıü milna,e· 
beti} le Tnıman \e Ei· 
ı-.enho\\ er Ameribl ı trk 
rar uyanık bulunmalı 
davet etmistir. * Şiddetli bir fırtını ftal· 
yada tahribat yapmıştır. 

lübnanda Belediye 

Reisini halk seçti 

llt'lrut, 7 (T Jl.A ) - I.ubnan 
da on sekiz yıldanbcri Uk defa 
olarak Belediye sc~lmleri yapıl 
mıştır. 

E\'\'elce hliktimet tarafınıian 
tayin edilen Belediye Meclisi 
üyelerini bu defa halk srçmis 
\'e bu seı;lmlcr, Damurda çıkan 
kı:nlı bir hlldise müstesna olmak 
ilzere, her tarafta silkünet içer. 
sinde geçTQi5tir. 

o~ radyo için tahsisat 

Ankara, 7 (Hususi) - 19.53· 
!054 sen<'sinde memleketimizde 
kurulacak yeni üç radyo istas. 
yenu itin 3 milyon 97 lbln lira· 
lık tahsisat 'bütçeye konmuştur. 

)~b 11tlulara atfedilen cürümler 
\tti~ncılara !ilet olmak, Troç· 
~ k: Tltlstllk h·ani .IJnre· 
'i l'ıto gibi Sovyetlerc yüz ~e· 
tı~ek), baltalama hareketleri Dikkati çeken bir Mkta da 
!4e tok ağır eJlerılir. lubnkc· mulıakP.mc edilen 14 suc-tudan 
~ikJ esnasında suı;lulann hep I, on birinin muse\ 1 olma ıdır. nu 
lıılil atındaki ithamı lıabul et. na bakarak ('~koslo\1lkyada, hat 
ha \er, hatta daha ileri giderek ti komünizmle idare edilen bü· 
~lı~ • birçok fenalıklar da yap· tiin memlet.etlerde bir muse\·I 
lııe ~tını SÖ)lemişlerdir. lahkc· düşmanlığı başıtö tf'rdiğinden. 
t\tl u itiraflar üzerine idam ka· Çr.lı.oslo\'akya mu~evilrrinin bu 

tı ıırı l'ermi5tir. l iiıden büyük endi~ itinde bu· 
tııçttı ınahfilled ,.e gazeteleri Junduklarından bahsedili) or. 
t~ 11 llların uzun müddet tazyik . 
~~tPlc r.ersemletildiklcrini ve ~on :amet Ce~oı.lo\akya • ~s· 
~ • haline getirildiklerini söy. raıl munasebr.tlcnnP. teı;lr ctmı , 
13~tlar le diyorlar ki: ·Slan ky ırada bir gerginlik ba~göster· 
tJ Sl'nesindeı\beri Amerikan mlstir. Çekosıo,·akyanın, İsrail 
ı. llJ olduğunu ısöylemistlr. Böy ile lktıı;adl miınuebetlerinl b· 
f hlr leY doğru ise So\•yetler serek Arap memlckt'tlerile an· 

distnı Çek komüni t parfüi· la5malar )apmak istediği bildi· 
~llb ha~ına getirirltr mi idi? rUi ·or. Prag mubakemf' l \'e 

Nevyork 7 - Pearl Harbo ur günU münasebetiyle gerek 
Truman, gerekse Eisenhower dUn ge<'e yayınladıklan mesaj. 
larda Birleşik AmerikaYa sinsi taarruzların tekrarlanması ihti· 
malini önlemek için Amerikalıların daima uyanık bulunmala· 
rı lüzumunu belirtmişlerdir. 

Başkan dün geceki mesajında Pearl Harbour hadisesine tel. 
mih ile şöyle demektedir: 

Bu gibi taarruzların tekrar \'Ukua ı:elebıleceği hakikatine 
hepinizin dikkat nazarını çekerim. Atom bombasının mua:ı:zam 
tahrip kuneti müvaı.-ehesinde, sehlrlerimizin ,.e sanayilerimi· 
zin yıkıcı taarruzlardan daha az zarar iÖrmesi için uyanık bu· 
lunmalıyız.• 

Eiscnhower de televizyonda aksettirilecek filmi ile plağa 
alınan mesajında ~unları kaydetmektedir: 

Onar yaralanmı~. diğerlerine bir ~ 
~ey olmamıştır. 

lli<'abi Onar tcda\•i altına a· 
lınmıştır. 

Ankara Hukuk Fakülte5i 

Yardımlaşma Derneği 
•Amerikalılar 1941 de kuv\'etli olmak ve tetikte bulun-

maktaki ihmal Ye tckasiıllerinden dolayı uğradıkları ı.-ezayı ha· kuruldu 
tırlamalıdırlar. ~~r ~illet ola.:a~ ya~amak mübare~~i~.i kar51- 1 Ankara 7 c·r. \ ) _ \nkara 
Jamak y~lunda mumkun olan buttin kadın ,.e erkek gucune sıd· ı Hukuk F• kıil••t-i ol!rendleri Hu 
delle ihtıl:ac vardır. .. . • kıık Yurdunda bir ~ urliımlaşma 
, A~erıkalılar bundan boyle hıç bır ıaman ıayıf kalmamalı derneği kurmuşlardır. Cemiye. 
'e gafıl avlanmamalıdırlar.• tin başkanlığına Hayrettin F.· 

Peyklerde 
2,5 milyon kişi 
Temizlendi 

Çahşma Partisi 
Kongresi toplandı 

:rurkblı J /ıı;ut 

Ankara 7 - Henü züç ilde 
teşkilatı bulunan Çalışma Parti· 
sinin ilk büyük kongre~i bugün 
:ııaat l~ te Karaoğlan çar~ıcıında 

rem seçilmiştir. Dernek bu ~·ol· 
daki teşebbüslerinde kendileri· 
ne müzahir olan Milli Egıtım 
Banı ile Ankara belediye reisi· 
ne tc~ekkürlerini bildirmiştir. 

Bir ziraat heyeti Konyada 
Konya, 7 (Husıı~i) - 4:'i kişi· 

lik bir ıiraatçi heyeti şehrimize 
s;elmiştir. lleyet Devlet iir<'tme 
çiftliklerini, :ı:iral ve teknik mii· 
esse eteri gPLml~tir. Londra, 7 - Burada tutulan Ticaret Hanının alt katında ya. 

resmi istati~tiklcre göre, 1948 se pılmıştır. Toplantıda söz alan 
nesinden beri Doğu Avrupa hatipler partinin çalışmaları 'e 
peyk devletlE'rinde girişilPn .ıe. gayeleri' etrafında konusmuşlar, Bir kişi zehirlenerek öldü 
mitlemeıı hareketleri neticesin- bu arada iktidarı tenkid edenle; Beyoğlu istiklAl caddesi Ha· 

münist elebaşıları, memur ve Partinin genel ba5kanı Ce\"at Cemal Sanca zehirlenerek öJ. 

60 
l!!f!Liıt. 

# 

l~Çi TAKVİMi 
İ!içilcrin vazgc~cmeyecckle 
ri bir bilsi kaynağıdır. 

1 Lira 

de iki buçuk milyona varan ko· de olmıı~tur. topulo hanında oturan Mustafa 

1 muhtelü kademelerdeki parti u. ~limaroğlu seçimlere başlanma. müşlür. 
yclcri tasfiye veya partiden ih- dan ~ne~ itizar beya.n eder.e~ ................... ıı 
raç edilmiş bulunmaktadır. Tas- ~endı.sl~ın te~rar seçılmeruesını 
!iye olanlardan yüz binlerce ısten:ııştır. tntıha~ son.und~ oto
&i silrgüne gönderilmiş. 150 bin mobıl ~~mirhanası sahıplcrındcn 
kadarı tevkif edilerek hapishane Bedri U~e.nsoy genel ba~kanlıEa 
l<'r tıkılmıclardır. (:'etirilmı:tır:. :oplantı salonun· 

e .. da asılan dovızlerde •Cahsma 
1947 eylülünde 'kominfonnun Partisi Atatürkün izind<ı.), (Ça 

ilk toplantısına iştirak eden ko- lı~nıa Partisi jşsizlik ,.e sefalet· 
mil;ist liderlerinden on dördü 0 le mücadele edecektir), (Çalış

ma Partisi hak, adalet ve nizam 
partisidir) cümleleri bulunmak 
ta idi. 

tarihten bu yana tasfiyeye tAbl 
tutulmuş \'eya aDİŞif'r bir fekil· 
deıı ortadan ikaybolmu&lardır. Bir hasta intihar etti 

Haydarpaşa Nümune hastane. 
si \•erem pa,-yonunda yatan eski 

Ne\"york, 7 (A.A.) - Dün u. maliye n1emurlarından 38 ya ın 
bah Fordham üniver.sıl.esi ı1i5- da Fahri Durgun dlin bilek da· 

! . iki "dd tı· ız 1 k marlarını keserek intihar et· 

Bir deprem 

mo~a ı ~ı e ı ze e e ·ay. miştir. 
dclmistir. .......~~--~~~~-~ 

BUGÜN AKŞAMA KADAR 

100 LiRA iLE 
30 Aralık 1952 de 

1 Müşteriye 
1 Müşteriye 

1000 ALTIN 
100 ALTIN 

l)Tıca 

Bi~ok talihliye 

AL TINLAR 
akcmc edilenler, canların· ÇekoslovakyadaJd muııeli dü • •u bezdirilmek ısureUle bu 'ka· manlığı bu ısuretle Ortadoğu ısl· Zelzelenin merke:: üssünün Fi· 

lıı; IUrattarda bulunmağa mec· rast \ilth•eti üıerinde tesir )'ap· lipin adalarının güneyinde bu· 
~lınblerdir.n ma k istidadını gö_r._te_nn_e_k_ıc_d_i_r._ı_u_n_du_ğı_ı_b_il_d ı_rı_ım_ekt_e_dir_. __ 

Sahipsiz Otomobil 
Son günlerde ~ehrimlzde 1952 

modl'll BUİCK marka bir oto
mobilin sahibsiı oldu~u ı:uriH· 
müş, yapılan tahkikat neticesin· 
de otomobilin Tutum Bankasının 
31 Aralık fevkaUıde kesidesine 

Bugün Ak_şama kadar 
100 Liralık Bir Hesapla 

Şansınızı deneyiniz 

YIL B AŞIN D A "'"Cl!!!!!l!:~~E!!S!!!:!!!l!-E!l!!!!!!-i!!li-~llinl ait olduğu ınlaşılmı~tır. ö~.ren· 
""' diğimiıe gör11 bu otomohile sa-

• lıib olmak için 10 Ar.ılık ak-

AK.BANK 
llf'r ~·erde emriniıdedlr . 

ı O O O O O 
~amına kadar Tutum Bank:m gi 

• 
L 1 R A 

§elerinde 100 liralık bir hc!.l~ 

~~Jç~t~ırm;::a~k~k~·A~f~id~iri ........... ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Yeni Postahane Caddesi No. 47 

GARANTİ BANKASI-EDı ATLAS Sinemasının en seçme filimler serisi devam ediyor. 

Amerika Filimciliginin hakiki pırlantası: En nefis 

filmler orasında birinciliği kazanan Jaheser 

SÜTUNLAR ~l]]~~.o.ro@~ 
~ORRIYET . 
::--_ 
~Al\ORA l 
l'i tdat Simali Ulus'nn ne~· 
l"atından bahisle yazıyor: 

sıı •l\ıaıatyada patlıyan kur
'tulllardan dolayısi)le yalnız 
>.ı rkiyc Ba bakanı Adnan 
buerıderese hücum etmek en 
tı Hik haksızlıktır. Jnsafsızlı· 
~1 ~ dereceye tetirdik ki san· 
de UtUn bunların Adnan Men 

re . 
tııı. sın başının altından çıktı-

1 gostcrdik. 
balıelkl Adnan Menderes ka· 
h:tlidir. Fakat onun bu ka· 
lları atıni bir muhalefet kam· 
~ Yası halinde göstermek 
~la daha bliylik kabahattir. 
~ a!es~ patlıyan kurşunlann 
lır~ UIUnu aramak Jaıım ge
tıeı o mes'ulü yalnız son se
llı~·rın ıktidarında değil, he-

Hl'rke in maksfidu bir, amma rivayet muhtelif .. 
(Hılrrlı/ıt) 

~~Zde aramak lhımdır. cezal:ırını vermektir. 
lıık ;~a hepimiz, klıfi derecede Bunu yaptığımız zaman 
ll:e~·apJara bağlılık göstere· Başbakanın sözü de bir haki· 
lıı1ı~·k, birçok isleri pamuk kat olacak, memlekette irtica 
~1' ıne bağladık. Biz ne ka· olmadığı ortaya çıkacak \'e 

~1' llıes'ul isek Adnan Men· kara cehalet ile taassuptan lı;-
~~ '3 de o kadar mes'uldür.. tifade etmek istiycnler artık 
~I ISTANBUL seslerini yükscltemiyeccklcr-
t· ~ d~ 
1~'tlctı l'ltl, Huzur l' c sükuna muhtaç o· 
"ı\ttı\ lan memleketimiz için yapıla· 

)t CEHALET lltl? cak tek şeyin bu noktada top· 
)ıır:lblp Edip • Törehan yazı· }andığı kanaatindeyiz.. 

,. 11 :ı. .. 

•Şi . .. YENi SABAH 
hıııı llldı ele nlınacrk en mu· 
c~h konu bir taraftan koyu -
d.ı alet ile kültür propagan- DAfiA AXI,AYIŞI.I 
l:ıu.3ı sayesinde savasmak, onu OLMALIYIZ 
lııa.~eınleketten atmıya uğras· Yeni Sabah yanyor: 
ta. c dlğer taraftan da bu ka· •Sark memleketleri, mils-
lııeııı~haletten istifade ederek temlekecilerin ellet nden kur-
tıı~lt eketı fernkete siırukle- tulmak içın yaptıkları teşeb-

düsüyorlar. Mnrda, Tıınusta, 
Fasta, hatta Hindiçinide ma
alesef durum böyledir. Onla
rın bu milli ayaklanmaların. 
dan kansık bazı komlinist 
unsurların da faydalanmak 
istemeleri çok mümkündür. 
Amma bu kıyamların tek saiki 
komünizm tahrikleridir diye 
iddia edilemez. Komünizm 
her kisveye ve kılığa girerek, 
her türlü hurursuzluktan 
fayclalannıak i~tiyor ve daima 
istiyecektir. Bunun önünü ol
mak için ise çare ve yol fa. 
raza Fransızların Hindiçinlde 
veya Tunus veya Fa ta takip 
P.ttikleri politika asla değil· 
dir. Yirminci asrın ikinci ya. 
rısının ba~ında Mil eski sö
mürgecilik \"e milletleri istis
mar zihniyeti yürürlükte kal· l!e g isUrenleri \ 'atan ihaneti bilslerde hep, Batılı büyük 

uı:ıandırmak ve ona göre de\"leUerle mücadele haline maı ve kalamaz.• 

BU AKŞAM 

~ŞKA DOYULMAZ 
(Lowely to look at} R E N K L 1 

Metro - Goldwyn • l\Iayer Şirkrtinin Renkli Süper Fılmi 
RAŞ ROLLl-:RDI-~: 

RED SKELTON - KATHRYN GRAYSON - HOWARD KEEL 
Nefü bir mevzuu ... B;ış rlöııdiirücil renkler ..• Ilarikula<le ?ıtilz.ik, Dans ve VaJJ·ete. Ayrıca 

1953 yılı için hazırlanan kadın tuvaletleri ...... 

Siıi iki saat eğlendirecek etsiz bir ~aheser 
................. Numaralı biletler satılmaktadır. Telefon: 40835 . .............. .. 

• 1 
HE o·ivE-Li'K. 

' ~ Bie:LoLAR·VAZOLAR 1 
i ~;,~o~~~~~t4:~~~~~~~~ ~ 
~1, ........... ~ ....................... .... d 
HOŞ MEMO- Faıfa malOmat tehlikelidir. 

1 

-~~~ 
LÜKS BUICK OTOMOBiL /J 
ROMAYA UÇAK SEYAHATi ,. 

(IXJ KJşlUK VE Bil HAFI'A JKAMU DAHlLl 

~ MARSILYAYA VAPUR SEYAHATi , 
CIKI KJştı.IK BIRJNCI MEVKi GiDiP GEUdE) 

ve / 

'~ZENGİN PARA iKRAMiYELERi 

• 10 ARALIK. AKŞAMINA KADAR 

'11 ©© LİRALIK 

GİŞELERİMİZ 9- 18 KADAR ACIKTIR 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY 

Bankalar Cad. l\Umarkemalel· 
No. 48 tin Cad. Xo. 28 

Tel: SilO 

Sirkeci 
postane 

l\luhzırbaşı 
S. No. ~ 

Tel: 29i02 

MNİYET SANDIGI 
Yıl sonu için 30/ Aralık/1952 de 7 

7S.OOO 
lira tutarında iki keşide birden 

* * * 

! 

1 - Vadeli, vade!iı tasarruf hesaplan için Ye~ilköyde bir 

V 1 L LA 
ve ayrıca zen.gin para ikramiyeleri 

50.000 liralık ' 
2 - Yukarıdaki keşideden ayrı olarak yalnıı vadeli 

h~saplar için 

25.000 
liralık çeşitli para ikramiyeli keşidf 

• - Her 150 liraya bir kur'a numarası ,·erilir. 
• - Posta masrafı sandığa alt olmak ilzere taşradan gön· 

derilccek para havaleslle ke$ldelere ~lrilebilir. 
• - Açılan hesapların, kesi de tarihine kadar en az 150 

liradan aşağı düşürlll memesi şarttır. 

• - İkramiyelerin intikal vergileri sandık tar:ıfından öde· 
nir. 

* * * DİKKA'l': Tafsilatı ı:i.şelerimizdcn alarak hesap açtırma11a 
acele edınlz. 

EMNİYET SANDIGI 

. . - .. ~ -

il 

r~ 
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~ 'PORTRELER 1 . I Dr. Liitfi Kırdar'la bir konuşma AMERIKADAN ~·r. 
. VATANA·~ 
~~ SA~A 'E'ITIJCYll/L ~ 

~- ... ---~-- .......... --- • • 

Eski Belediye Reisi «Sehirde 
imar işi durdu>~ diyor 

E ÖLÜMÜ DOLAY/SiYLE i • • • • • • • • 
~ PAUL ELUARD ~ . . . . 
! Yazan : OKTAY AKBAL i . . 
: r ran iZ edebiyatı yetişlircliği rıcı taraflar \ardır. Ara,ı:on. : 
! en kuvvetli şaırlerden bi- da, yer :·er kola~ lıklara, ,ı:öz i Amerika' da şükran günü 

merasimle kutlandı 
Dr. Lütfi Klfaar1 belediyedeki israftan 

şikôyet ediyor 
Y
e SUİİSfİma/den ! rini kaybetti. 19 Ka ım ıOnü boya,>ıcılığa kaçış temayül. ! 

: dHnyamııdan Jeri ı;örülür. : 
: ayrılan l':ıul Yani tabiri· : 
! f luard hiç le, bir şiir i 
: •ıiphe yok kı /! esnafıdır. : 

' 
ıstanbulun \500 üncü fetih yıl 

donlimüne~ pek az zaman 
kaldığı bir ır.ada şehrin imarı 
iCl.n 50 milyon Jiralık bir istik· 
raı yapılmasına teşebbüs edil· 
dlği malumdur. lstanbul \'ali 
,.e Belediye başkanlığı ile aıa
kalı makamlann temas halin· 
de bulundu~• bir sırad:ı, bu 
elli milyon liranın şehirde n" 
,gibi i~lere arfedilebileceği ilk 
akla gelen sualdir. t tanbuld:ı 
son imar hareketi başlangıcı· 
nın e~kı vali ve belediye ba~· 
kanı Dr. Lütri Kırdarın uma· ' 
nına rastladığını düşilnerelc, bu 
mevzuda kendisi ile bir konu~
ma yaptık. 

Valiliği zamanında başladıf,ı 
imar hareketleri mevzuUJld:ı 
pek ha5sas olan Dr. L. Kırdar 
bize etraflı şeklld~ izahat ve· 
rerek şunlan söylemiştir: 

imar işi 
Siyasi olmamalıdır 

B
ilttin dünyada olduğu gibi l· 

mar ve kalkınma hamlele
ri ga)ri siya i olmak lazım ge· 
lir. Müşterek malımız olan ~eh· 
rimlz: müşterek memleketimiz. 
dır. 

tstanbula vali olar:ık "'eldi· 
ğım zamanlarda tek parti icla· 
resi me\·cut olduğu için şehrin 
imar hareketi siyasi cere) ll"· 
lardan mütee sir olmadı. H:.ıa:ı 
n:ukabil hükumet başında o
lf.nların şah t -::örüş ve nurüz· 
tarı ile hayliden hayliye mi· 
cadele zaruretleri kendini gö~· 
terdi. 

Ben tstanbulu layık olduğu 
derecede imar etmeği Türkiye
miıin ehemmiyetli meselelerin 
!en biri telakki ediyordum. Pro t 
planındaki ana yollardan lıir 
kaçını açmak, şehre bir çeki 
düzen vermek, medeni ve so 
) al ihtiyaçlarımızı temin e' 
me • yolunu tutmuştum. Hüku· 
ınet ve efkirı umumiyeyi ka· 
unmak için 500 iincü fetih yıl. 
dönlimlinü fırsat addettim. Js. 
tanbutun fethi, insanlık tarihin 
de yeni bir ça~ın açılmasın:ı 
vesile olma ı bakımından Türk 
ler kadar 'bUtUn medeniyet ale
mini ilgilendiren ) Uk ek değer 
d' tarihi bir hadisedir. Onun 
:100 üncü yıldönümilnil kutlu· 
lamak bizim için bir seref 'I' 
itibar borcu ol{lu~una hiç şilp
he yoktur. Bu itibarladır ki 
daha 942 yılında bu hadi enin 
tırihl önemini düşündüm. Bir 
tören programından 7.İyade bir 
lmıır programı hazırladım. Bi· 
ılm gayemiz ı.adece tören yap· 
mak değil, 500 üncü fetih yılın 
da lstanbulu tam mlnasile ml· 
mur bir sehlr haline gelirm~k

ti. 

10 ~enellk imar 
Proıramı 

B u maksatla hazırladığımız: on 
sen.elik imar progra nın 

gerçekleşmesi bu şeh o ka· 
dar güzelleştirecekti ki bu i
mar tı .. mı,.cı.,ı valnız !ctanhııl· 
lular değil, Türkiye halkı, de· 
ğıl, bulun medcnı)et şükr:ınla 
kar$ıl ıyacaktı. 

Yapılması gereken işler ~i)y. 
le ıralanmıştı: 

1 - Avru~a demiryolu Ye· 
dıkuleden itibaren yer altına 

alınarak Sarayburnundan Ye· 
dıkule) e. yine Sarayhurnundaıı 
Atatürk köpriisüne, yani Unka
panına kadar sahil yolu açıla · 
cak, rıhtımı )apılacak, şimdi 
harap ve bakımsız olan bu J:lİ· 
zel yerlerde, Marmaraya, Jf:ı . 
lıce bakan yerlerde '1 edikule· 
den itibaren iskan sahası, ar~ 
keoloiı rı ~ rkı Ye ticaret şubesi 
kurulacaktı. 

2 - Huı:ilnkü Jstanbulun ye 
nl tehrP ıni \'eren, eski lstan· 
bulun ihya ını ve y:ırınki Is· 
tanbulun doğmasını temin ve 
tanzım edecek olan şehrin bel 
kemıği dedığimiz Atııtürk Bul. 
\arı açılacaktı. 

4 - Atatürk Ruh-arı nlha· 
yetınde Yenikapıda bir sergi 
kurulacaktı . 

5 - Sultanahmet meydanı, 
bu tarihi meydan bütün tüfeyli 
bınalardan temizlenerek Mar· 
maraya nazır büyük bir balkon 
haline konulacak, lstıınbulun 
inkıllıp meydanı olacaktı. Bu 
meydanın nihayetinde denize 
bakan tarafta gece ve giinılliz 
denizden görülecek şekilde 
muazıam bir inkıl:ip abidesi \ 11 

pılacak, bu Abide cumhuriyet 
ve inkıllıbın irarlesini teb;ır,ız 
ettirecekti. 

t - AtatUrk Buh•arı ile Şdı· 
udebaşı caddesinin birleş~ığl 
Sarathııneh;ışında bir me~ flan 
atılacak. lstanbulu Türklere 
bzandıran buyük hııkümd:ır 
vt kumandanın heyKeli diklle 
Clkti. 

7 - Emlnön!i • SU!c~ mm iye 
Eminonu • Unkapanı ar::sındı. 
ıtılacak buyük yollarla Fatih. 
Sullanselim, Fcthiy•>, Kariye• 
camileri arasından getecek bul 
var ~ apılacaktı. 

8 - Biri Taksim me)danın 
de diğeri Saraçhaneh;:~ındı nl 
mak uzere ilci tiyatr > bın&sı 

Dr. I.fıtri Kırdar 

ln~:ı edilecekti. 
!l - Dolnıab:ıhçe mt?/dnı 

tr.nzim cJllccektl. 
10 - Taksim • Dolı113b:ıh· 

Ç<' • Maçka arasınd.ı fo':ıtıhın 
gemilerini Boğazdan Hıllc~ gc 
çirdlği t:ırihl v&did"il 2 num:\· 
ralı p:ırk denilen bir küllür 
park tesis edilece!::i. 

11 - Doğ:ızın her iki tır:ı· 
f:mlaki yoll:ır geni,:etilecekti. 
Biri Taksimden K:ır:ıkciye. ıli· 
ğeri T:ıksimden At:ı•iirl; küp. 
rii !ine gitmek üzere iki yol 
:ıçılac:ıktı. 

12 - Yılılız parkı hiikumet· 
ten alınıp tanzim eılilecek, hay 
v:ınat ve nebatat bahçesi kunı
lar:ıktı. 

13 - F. ki İtalyan er:ırefl 
hUkumetten satın alınarak kon 
~en•atuar binası olacak, ayni 
zamanda bliyük salonları güzel 
sanallar mensupları için serı:i 
yeri. Üniversite talebeleri için 
küçiik toplantı yeri ol:ıcaktı. 

Yıpılan 
İşler 

Bunlardan z:ını:ınımızda Dol-
m:ıb:ıhçe tanzim edileli. 2 

numaralı park dediğimiz Kül· 
türpark vücuda getirilıli, Ata· 
türk bulv:ırı açıldı, Boğ:ızın her 
iki tarafınd:ı yoll:ır kısmı>n ge. 
nlşletildi. Unk:ıpanı • Eminönü 
bulvarından, Unkap:ınınuan HA 
le k:ıılar ol:ın kısım i tlmlak 
edildi, yalnız lıu kı m:ı dört 
milyon lira k:ıJar para yatırı!· 
dı. Taksim tiyntro~una lı:ışl:ın· 
dı. S:ıraçh:ınehaşınd:ı heykel 
yeri, tiyatro yeri hazırlandı. 
Spor ve stnılyom mliessecıelerl 
kuruldu. Yıldı7. p:ırkı hiiku
metten s:ıtın alın:ırak yPniden 
tanzim ile binaları restıire e
dildi. Eski İt:ılyan seC:ıreti, Çı· 
rağan S:ır:ıyı hıısıısl k:ınıınl:ır· 
la hlikı)ınıotten beltcliyrye m:ıl 
edildi. 

Bunlar kutlama programının 
yapf ve h:ıyındırlık kı ıml:ırı· 
na dahil 1, lerclir. niğeı: kısım· 
13rd:ın ilmi ııraştırm:ıl:ır, mil· 
zeler, eski I' erlerin tamirine 
ehemıııiyetlP. çalrşılıyordıı. 

Bin müşkülatla lıelediyeyt 
m:ılettiğlnıiz İtalyan sefareti 
bin:ısının ikmal ve inşasın:ı el 
bile ııı:ıtılnı:ıılı . Tak im tiyat· 
rosu in,:ıalı da olılu~u yerdıı: 
durdu. Tesiratı h:ıriciye lle 
gittikçe mah\'olmaktadır. 

Tiy:ıtro medeni bir CPmiyet 
için ihtiyaç ve terbiye bakımın 
dan d:ı bir mekteptir. Öyle ol· 
dıığu h:ılde 1 t:ınbul gibi halkı 
mlinc\'\'er büylik bir ~ehrin !İ· 
yatroları. yıllıırca evvel y:ıpıl· 
mı~ ol:ın Tepeb:ışınd:ıki iki es
ki ahşap binadır. Bıı 'binalar hıı 
gii.nkQ ihtiyacı teminden çok 
uzak, çok iptidai olmakla be· 
raber iktı :ıdi de de~ildir. Bir 
kere nhş:ıp olın:ıları dol:ıyısile 
belediye ni1.:ım:ıtına d:ı aykm· 
dır. Belediye nizamatının diğer 
ahşap sinema ve em~ali :ıhş:ıp 
binalara t:ıtbik ttlilmtmesine 
de sebep olmaktadır. Bln:ıen:ı
leyh, ihtiyacı karşılıyacak bir 
bln:ının Tak:1lınde y:ıpılması kn 
r:ırlaştırıldı. 

10 milyon keşifli bu bina. 
nın temeli 946 senesi 29 m:ı· 
yısta Jst:ınbul Celbinin 4!l6 ncı 
yıldönıiınü günii atıldı, 500 ün 
cü fetih yıldönümüne kad:ır 
her sene verilecek ödenekleı · 
le bitirilnıiş olac:ıktı. ~l:ıattces
süC iki yıldır, bütçrnin bu k:ı· 
dar artışına ragmen bu işe Ö· 
denek konm:ımaktadır. 

Bu bina ikmal edilirse için· 
de iki tiyatro oynanacaktır. Ay 
rıca kira getirecek gazinoları, 
birtok i tıfade edilecek salon
ları, ı:ecc kllipleri vardır. 
Sehir tiyatroları buraya nakle
dildıf:I takdirci!' varidatı arta· 
calı için beledıyenin bu .. ünku 
enelık Uı hınlerce lira .) ardı
mına artıA. muhtaç kal mı) acak 

: irinin en baş· \ le degildi .. : 
... --~ ~ 

tır. Bu bina ikmal edildiği tak 
dirde belediye maddeten, ma
nen istifade edecektir. nu hu· 
~usta mütehassısların r:ıporu 
vardır. 

Su, ışık, okul, lağım mı ev
vel gelir, yoksa p:ırk mı, tiyat
ro binası mı'.' Bu gibi t:ıflar, 
kırk ene enel Cemil Paş:ı za
manınd:ın beri çok işitildiği i· 
çin artık kimsenin dinlediğini, 
te~irl olduğunu 7.:ınnı>tmiyo
rum. Bilakis bu t:ırzd:ıki konuş 
m:ıl:ır mrnfi fe~ir y:ıpmakt:ı· 

: yuıyı!ımız ~i- ~ . Eluard ÖY· i 
! ta ı:-elen ön- /"':" I' /-* .. ~· · ' Onun derin ! 
: cuıerinden bi· I ~t .... " J bir hassası- : i riydi. Sürrea· ·~ / <'~, \ //"'. yetle usta : 

! lfst hareketin ( • ./ "P(' bir i~iliği .: l. 2,s milyon kişinin seyrettiği geçit resmi yapıldı, hor-
: baslıca yara- ,... • r· birleşti;en şi : 
; tıcıları ara. ' ; ( );..r 1 ir~e~i devri· ! 

mon ve vitaminlerle beslen~n 25 milY.on hindi sataldı 
~-~ 

dır. 

ltı.i numaralı 
Park 
o n senedir tedricen i~timHik 

! sında bulu· ç;:::: . mızın en çok • 
! nan Eluard <..!__--:-,. dayanacak -e ! 
: şöhretini iki - '\ serleri ara- : 
: dünya sava- ;; ~ında ver ah· : 
: d k' -1f'\~ ) .vor, • Eluar· :. • şı arasın a · ı ~ / ı 

: devrede yap· ; ( cı:ın . ~_iirle- ~ 
: nıı~tı. Amma -·. ·• r-~ rınde ıkı ana. . .. ...... . 
: dellt>ri t:ım Paul Eluard tema ::oru· • 
: m5-;,asivlc kn· lür. Aşk ve ! 
! bul edİlmemişti. İıdnci dünya hiirriyeL .• ,\şkı bütiin güzel- ! 
: harbi vıll:ırında yazdı~ı şiir· Ji(:iylc onun mısralarında bu· : 
: lrr biı~lıiri ardına vayınladığı luruz. Aşkı Haudelalre·den : 
: t>sdrlerle onun Fra~sıı edebi· sonra en iyi, en ba· ! 
: yatının en büyiik şairlerinden şarılı bir şekilde mıs· : 
! biri olduğu anlaşıldı. ralarına döken şair O)'dtı. Bir : 
: kaç yıl önrc kaybettiği karısı ! 
! M rmlrkrlimizck ı:ıuard'ı an- ;\Tush Eluard ~anat çevrele- : 
: rak Batı şiiriyle yakın. rinde tanınan. ilı:i çekici bir ! 
: ır 3n ilgilt>ncn aydınlar tanır. şahsiyet olusunu F.luard'ın bu : 
: lır. \luhtelif dergilerde şiir . ask şiirlerine borçludur: : 
• ıt•rciimelrri çıkmışsa da bu • 
: Eluard'a ı:<>niş bir ün temin Beni güldürüyor, ağlatıyor, : 
: guldiirüyor : 
: edememiştir. llizde yeni şiir K k ı·r kk • 

h:ın•ketinin var:ıtıcıları üze· onuşa<'a. 3 ım JO en ! 
rinde tı• irle.ri <>örülıniişlür. konuşturuyor : 

0 gibi mısralarında Eluard'ın : 

~ 

N evyork, Aralık - Son har-
ta içinde Amerikanın her 

tarafında yedi.sindrn yetmi_ine 
:kadar herkesin ağzında mem
leketimiıin adı dolaştı durdu. 
G11etcler hizden hah~ediyor, 
duvar ilanlarında, diikkan ''e 
majtaza vitrinlerinde Türkiye
nin i.smi büyük harC!rrle ya
zılmış duruyordu. Televizyon
da, radyoda giinün her saatin
de nı!'ınleketimizin adını işit
mek mümkiindü. 

edilen beher metre mu
rabbaı vasati beş lirayı geçmi
yen 2 numaralı pnk için de, 
(solrnkl:ırda lağım akarken böy 
le pnk yapılır ıııı?) diye belki 
tenkide değil, tariıe bile uğr:ı
mıştık. htiınl&kten evvel bu 
p:ırk sahası açık ve k:ıp:ılı la· 
ğmıların dükii!diiğli !lÇlk \'e ae 
niş 15.:ım s:ıh:ı~ı idi. Takriben 
500 hin metre karrlik olan hu 
açık ve geniş lağım s:ıh:ısı 2 'i 
mllvon lira mııkahilincle i tim· 
lakİtn ~onra ı lııh t'dilrrek, ii~ 
til kap:ıtılarak pis ~ul:ır deni1e 
sevkedildi. \.:ıyri sıhhi v:ı1lyet 
ort:ıdnn k:ıldırıldı. Üstii p:ırk, 
tiy:ıtro. Sergi ve Spor Sarayı 
yapılılı. Bu ene belediye biit· 
çesi mliz:ıkere inılen iiğreniyo

rıız ki bu sahadan ııf:ık hir p:ır 
çnyı brlediyl'ıniı. F.mekli San· 
rlığına 2,;l milyon lir:ı mukabi
linde llillon oteli için atııııc
tır. l)t>mek biitiin <::ıh:ıy:ı ve· 
rilen para hir ıleC:ıcl:ı geri a· 
Jınmı tır. ıı~ın ıle miikPmmel 
bir otel ahası yeri ka1.3nılıııı~ 
tır. 

' Gerek ı;iirr..:ılist konulardaki, • ! gerrk aşk, gerek hlirriyet ko· bu yöııünli görmek mümkün- : j 
• diir. : ; nıılnrıml:ıkl şiirleri Eluanl'<la • 

Sakın, i~mimizin sık ı;ık ,ı:eç
m!'sini Türkiyeden buraya gel
miş bir rrssam veya ilim ada
mının şöhreti, yahut Türkiye
yi tanıtmak vazifesini üzerine 
alınış olan ~evyorktaki Türk 
Haberler Biirosunun !azla bir 
gayreti sanmayın. ~femleketi
mizin isminin böyle ağızdan a
ğıııı dolaşmasına milli bir A· 
merikan bayramı ~ebep olmu~
tur. Doğrusuna bakarsanız A
nıerikada kimse bizden bahset. 
mis değildir. Vakıa her yerde 
•Tıırkeyı ismi işitilmekte, her 
yerde Türkiyenin Hırı gecmek
tedir ama bu ıTurkey• ba~ka 
•Turkey• dir. 

: ıınyiik ııir sairin bnınn özeı- B u kısa yazımızda buyuk bir : 1 ! lıklerini ak ettiriyordu. Bu şaırın sanııtını ve özellik· : ' 
: lıakımdan henii7. rlll yeıli ya- lerinı anlatnı:ı~a çalışmak im· : 
: ş1nda tiHin1ii He F~r:ınsı7. etle· k3n:sız. Eluard'ı Turk okuyu .. ! 
! lıiy:ılı kadar. dlinya şiiri de cusuna tanıtmak için genç sa· : 
! lıiis ük hir öncii iinden m:ıh- iri erimizin onun şiirlerini en ! 
! ruın k:ılınış 53~ ılır. h:ı :ırılı, en s~dık bir şekilde : 

Amerikalılar, Türkiyeden gel 
mis sanarak hindiye Türkiye 
manasına gelen ·Turkey. is
mini vermişlerdir. Ru ku~a biz 
de lliııtlilrre ve llindistana İ· 
za!eten llindi demişiz. Fransız. 
!ar ve diğer AHupa memle
ketleri de m<'mleketlerinin ma 
lı olmayan ve \17ak diyarlardan 
getirilmiş olnn bu kuşa • Hin
clist:ın Kuşu• adını vermi~ler
dir. ilk defa olıırak bu cins bir 
hay\'ana rastlayan Anglo • Sak 
sonlarsa o zamanlar kendileri 
için çok uzak bir memleket 
sayıl:ın Türkiyedı>n geldiğini 
sıınarnk bu yabancı ku~a ıbu 
ismi takmışlardır. 

: tlilimi7t> knıandırm:ılarıııı bek- ! 
: Elııud 189;) te Paris civarın· lemek lilzım. llir sair anrak : 
: da Salnt Denis'de doğdu. başka bir ş:ıir t:ıraCıııd:ın ter· ! 1 
: Orta halli bir ailenin çoru· cilıııe edilcbilır. Uıınun böyle i 
: ğuydu, Jlirinci dünya harbine olduğunu Orhan \"eli'nin bir : 
: katıldı. Zehirli gazla zehlrlen· çok şiir tereıimelcrinde, ve ! 
: di, h:ıstal:ındı. Harp sonrası d:ıha başka şairlerimizin dili· : 500 iincü fetih yılı progr:ımı, : s:ın:ıt h:ır~ketlerinc genç bir mile çevirdikleri şiirlerde gör : 

on yıllık progr:ım bir !:ıra : ş:ıir ol:ırak katıldı. Tzar:ı, dük. Elu:ırd'ın ~öhretiııi ya. ! 

Stlıir plint 
isi 

Ca atılarak hiç bir şeyin ya· : .Soupault, Tircton, Ar:ıgon ile p:ın dlürrheb şiirini de Or- : 
pılnıaınası. inı:ırın durması te· ! O:ıd:ıistc harekete katıldı. h:ın Veli ile Melih Ce•;det ! 
c süre ş.tyıın olmakla hcf.:7ıer, : Sonra Breton'l:ı lıl'r:ıber Sür. dilimi1c k:ı1.:ındırmışlardır. A~ : 
bunlar tel5Cisi belki mümklin İ3 : re:ılismc harckrtinl kurtlu. Jındakl gUzelliğc çok ~aklıı5an : 
!erdir. l•':ıkat lızerindc ehem· : 193!1 D kadar Ehıard'ın §oh- b!r rnlikemmeli~et taşıyan bu : 
miyctle dıırulnıası)amn gelen : reli s:ııı:ıt çevresini :ış:ınııyor· uzun şiirin son birkac kıfası·! 
şehir planı işi vıır. Sehrln ele· ! rlıı. Fakat Fr:ınsa ic;gal altı- nı hem Eluard'ın sanatına, i 
ifünıiye<'ek surette bir pliinı na düşünce muk:ıvemct hare- hem de başarılı bir şiir ter- : 
yapılmıştır. Ilu pl&n kanuniyet • k d k · • 1 cümcsine örnek vermek bıı· ••· · n b 1,, : ·etini este lıyen şaır er, sa· 
kesbrtmiştır. ııgiin ıı P ana • 'k kımınclan bıır~.\·a aln1a~·ı fay· •• ~ · • n:ıt~·ıl:ır nr:ısında en çok dı ·• .. 
tertipli urette sııik:ıscle giri5ıl • dalı bulu"orum. İşte hürri~·e· :. 

· · o 'k t k' i ı : katı çeken Elııar<l oldu. F.n • • 
mıstır. nu suı ·:ı t'S 1 ı :ıreye • te iişık bH)ük bir ~airln unu- : 
· :ı ş:ıl sıma kar 1 olsaydı yi ! tehlikeli h:ıreketlere k:ıtıldı, 

\t'y 1 
v • • • hiirri"ete övaüler diizdii: hc·m tulmaz mı raları... : ne mesele dt'ğildi. Asıl ııı:ıksal 1 • • • 

plan disiplini haricine çıkın:ık, : k:ılemi ile, hrm de vlicudıı ile \'ıkılmış e\·Jerime : 1 
nlifuz tirnretine yol atıU3k ol· : mf'lmlekPtinin istil5rıd:ın kur- SC;nmü, f~nrrlerime ! 
ınıhtıır. Bu d:ı J t:ınbııl im:ırı- : 1ıılm:ısı yolund:ı çalıştı. İşte Jlrrdimin duvarına : 1 
nın y:ılııız dıırumu dtğil, i~tik- : bu yıllard:ı y:ızdıgı şiirlerle Yazanrn adınt ! 
b:ılin lrnarının ds gayri mlim· : adı cHinyar3 dnyuln1:ıya, şiir· : 
idin bir h:ıle getirilmt'si neti· : Itri ezberlenmeye başladı. ı\nu duymaz yoklula i 
Ct'Sini te~·Jit etmiştir. : \Juk:ı\'enıPt şairleri arasında Çırçıplak yalnıllıla : 

Sthrin nbım prnnı yapıldığı : nesnos, Jacop, S:ıint Paul Öliim basamağına : 
zaman şehrin biitçe i altı nıJ · : Roııx ıibilerj isliliicı tarafın- Yazarım adını i 
yonu geçmiyordu. Bıı varidat : dan yok edildiler. Buna rağ- i 
z:ım:ın 1:ım:ın artı' ıöstermesi· : nıen Ar:ıgon ve Eluard gihl Geri gelen sağlı~a : 
ne r:ığmen hiç bir z:ıın:ın bu-ı : ş:ıirler hiitiin !l'hlikt>lere ra~- Ka~bolan tehlikrye • 
giinkii ılbi 56.llfı8.000 i de- : men sa\'aşl:ırına dt>vamcl:ın çc- Hatıram: ümide i 
gil , bıınun y:ırısını bile bıılma- ! kinnıediler. Yazarım i 
nmtır. 9.f8 sene i belediye ve : • 

vilayet hiilçtsinin gı-lirinin i Elıı:ırıl ~iirln hrr şrydcın ön. Rir tek sii1iin şnkiyle i 1 

mecmuu filhakika söylendiği : <'I' bir sanat eseri oldu~ıı- Jliiniiyorum hayata i 
&ıbi 28 milyondu. IlııttA bu ıelir : n:ı ln:ınmış bir sanatçıydı. Du Senin için doğmu um : 
içinde hiikumetln m:ı:ış 1:ıınını i h:ıkımd:ın arkadaşı Ara- ~eni haykırmaya i 
kar511ığı yardımı da v:ırdı. Yar ! gon ile ar:ılarında ayı. Jfiirrlyet : 
dımı ''3pm:ıdı2'ı İ"ln o sene ! • ı 

~ 5 ~ ························:_:······································· · · biitçe açık da vermişti. Ben _ 
şah en sent>lrrdPnberi belı-diye 
gelir kanıınu iiıı-rinde çok mi'~ 
gul oldum ve n!lçiz:ıne kana:ı· 
timre h:ıyli de miies~lr oldum. 
Nlh:ıyet 9.f8 senP~l sonıınd:ı çı. 

kan bı-Jediye Vl"rgi ve resim· 
ini kanunu Jlıı: bir de z:ııııanı· 
nmda temin ı-clilı-n ve kıymeti 

100 milyon lir:ıyı ıış:ın mliesse· 
l"ler ve miilklı>rden alın:ın va 

rid:ı:ılladır ~ bugiin y:ılnı7. be
lrdiye fl'liri 47 milyon lir:ıyı 
aşıııı~Lır. Allı milyon lira için· 
dt> t'lime :ıldığım biitçe ile cıe-

hirde bllylik bir gayretle Umran 
\'I' im:ır işlerine çalıstım. hi· 
r:ıf l'ıll'yim ki bıı"iin im:ır faa. 
liyeti dıırııııış, imarın istikbali 
yok edilnıi•tir. 

Belecliyed;ki di~er ak~:ıklık
larJ:ın, 1 r:ırtıın dı.ılayı şah~en 
çok mlileıı:ssirim. 

\'arid:ıtın e kisine n:ız:ıran 
bıı k:ıdar artışına r:ığınen i~· 
r:ıf ve slliistim:ıl o dereceyi bul 
muştur ki şehir varidatı buglin 
kiiniin altırl:ı biri olduğu ~m:ın 
temin ı>clilen v:ırıd:ıt k:ıyn:ığı 
mülkler mirasyedlle'r gibi sa· 
!ılığa çıknrılmak istendi. Re
rekct versin ki ~ehir ml'di i· 
nın k:ır:ırı ile onu ne 
geçildi. \'ine binbir mil şkillat· 
la hiikfımctten satın alın:ın 
Merr::ın arsası sııiistim':ı!i 1 'İ de 
~chir meclisinin himınctile ön 
lenmiştir. 

:\lesken d.tvası 
İşl 

B elediyemizin en iyi işi ol-
ma ı IAzım gelen ve zama

ııımızrla programa alınan mes· 
ken dava ı işi de ahsi propa· 
"anda \'a ıtası hcıllne t;etiril· 
di. Gerek Gilnaltay hlikumeti 
zamanınrla, ~f'rek~e şimdi şe· 
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Fikir 1 Okuyucu 

Ve 
==========) ŞikAyetıerl l 

. 
Istanbulun 

1 - İ t:ınbul şehrinin her ta
raCı pazar yeri oldu! Caddelcrck; 
):ıy:ı k:ılclırımlarınd:ı sokak baş. 
larınd:ı: evlerimizin önünde, ça. 
dır hasır, konlrp15ktan yapılmış 
ıı~ık ha\':ı diikkanları ~ünden gil· 
ne ço~alıyor. 

Demek ki bu çirkin ve iplidai 
h:ırt'ketlrre k:ırsı belediye bir 
k:ırar alamıyor. 

Bu harekeller kanunlara :ıy
kırıclır. Hu fibi h:ırcketlere mü· 
e:ı:ıde, mu :ımah:ı etmeye hiç 
kimsenin sal51ıiyeti yoktur. llu 
\':ı1jyetlerl dilıellmcye memur 
olanlar v:ızifelerini yapmaclıkl:ı 
rı için ııcdrn mesul olmuyorlar? 
nir kısım e n:ıra giiz yummak 
suretiyle ekseriyeti teşkil eden 
h:ılk kiitlcsinin hııkııkıın:ı teca. 
vlil edildiğinin f:ırkın:ı v:ırıla. 

mıyor mu? 
Heledıye başkanı istediği şey

leri prkfıla tatbik ediyor. ~ıc e· 
la ktak on y:ıs:ığı gibi! 
Halkın sokaklarda yürümesine 

mani olan bu seyyar satıcılara 
neden mani olamıyor? Te~kilat 
Aciz mi? .Eğer acizse halkı daha 
f:ızla oyalamak ayıptır. Belediye 
meclisi azalarının da hiç bir le· 
iri yok. İdar!'i maslahatla bu 
ı-hir idarr cdilemı-z. 

2 - Çoplr.rin toplama tarzı 
'la pek irıt irlai<lir. l'.;trafa saçar'lk 
nakledilıyor. Bir ,ok ~irkeUer 

iki derdi 
çiiplerl toplamak için müracaat 
ettilı-r, neden bu şirketlere ve. 
rilıniyor? Bund:ın ~onra çöple. 
rin denize dokülmiyerek çukur· 
!ara döküleceğine karar veril· 
mi~! Bu usul eski valilerden :Mu· 
bittin Üstundağ tarafından ya. 
pıldıgında lstanbul sineğe bo· 
ğıılnıuşfu . 

.Medeni memleketlerde çöp. 
teri, helondan üstleri muntazam 
k:ıp:ıklı depolarda biriktirip güb
re yaparlar. 
«Ayine-;i iştir kişinin lara ba

kılmaz 

Ş:ıhsın 1:örüniir rütbe! aklı esıı:
rinde.• 

Kilim tozuna boğulan 
sokak 

Aksarap Gurahası llüseyKı A· 
ğa mah:ıllesi imam :l\lurat soka
ğı 13/1 de oturan Nail Tektar. 
h:ırıdan ııldığımız bir mektupta, 
sokaklarındaki erlerin kapıların. 
da kllım sılkildiğini, bundan çı
kan tozların mikroplu olduğunıı, 
bu yüzden pencere açılmadığını, 
sıhhalleriniıı bozulduğunu, bun
dan vaz geçmel~ri için tekrar 
tekrar ihtar edildiğini, niha~:ct 
fo"alih Ueleıliyc komiserliğine şi
U3 ette bulunduğunu ka3drttik. 
ten sonra \aliye hitaben ŞÔ) le 
drııırkledir: 

ı5iı mikrobun ne demek ol· 

Çnlr .. u R•~lha C. \' lf 
Fr.nııı t•m•illırl mftd· 
delince Cır11mbadan 

n Cıırııadın baaka 
btr akaam 1111 lam 2t.16 I• Cnmı 
(tıltbt) l'uor matını ıut lam ıs d• 
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duğıınu , pencereden değil ufak 
hir delikten bile nüfuz eclip va. 
tanda~ların hayatlarını yok ede· 
c·e~ini herkesten iyi bıltrsiniz. 

Binaenaleyh içinde çoc-ıık ve 
ı:enç çaj:<la insan bulunan ve sıh 
halleri ihlal edilen yuvamır. se· 
kenesinin sıhhatlerinin ihlalden 
kcırıınması için ~erekcn lcrlblrin 
:ılınması içın emretmenızi rıca 
ederim.• 

2430 00 182 

440 00 33 

60 00 

25 

00 

ıw LA!ell Mimar Kemal Mab• ııı 
sinde 620 ıda, 3g parsel N° W 
'e 27 metre kare &ahalı b'ıı· 
diye malı ytiutiz arsanın ',,. 
kalı arsa sahipleri arasınd• 
tılması, 

·ııae
Fatih Sofular mahallesi. Bı d•s 
mini gokalındıı 1058 inc:ı k• i:J 
tro adasında 23 pıırEel ~0,, ~' 
ve bina emini ~okıığına .,~•· 
metre yUzU olan 11 metre s•' 
re uhalı helerllye malı 8~ 
nın serbest olarak utıınıas ' 

Beyo~lu Pürtelaş mahallesi c~: 
cakdam Eokağında 29 unc:~de ~ 
dastro adasında 27 par~e ın•· 
metre kare sahalı bf'icdiye. w 
lı ar.sanın alakalı arsa &alllP 
ri arasında 5atılması. 

,r· 
Mukadder kıvmetleriyle ilk teminatları ~ııkarı<lı yaı•:1 .,d• 

sıılar 18 Aralık 1952 per~emhe ı;ıinü ~aat 15 de Di\•ıınY0 11,,-rı 
belerlıye merkez bina~ında mııtecekkil daimi komlsvondı edi'·e 
ııyrı açık arttırma currtivle ~atılııcaktır. Şartna~elrrl Bel ırı~t 
F:mlak Mtidiirliı~llndrn ıılınııc~ktır. htcklilerin ilk .t~t1'1 al~' 
makhıız veya mrktuhıı \'!! alAka!ılarına c~tılac;ık arsalar ıç;rı ri,ıe 
ka rlı!rr.c<"~ini .t?o~terir tanıı ı:rnrrli 'c çap s:ıbi rr~mı k fıt 8 ıat' 
birlikte satıs glinü ~aat 1:5 de daimi komis~onda hulıın~a 
l.izımdır. C189f! 

• 
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irtica nasıl doğdu ve 
nasıl yok edildi 

Dinle alôkaları olmadığı hal de bazı siyaset adamları da 
rey avlamak için mürtecilerin arasına katllmıştl 

CWarl"s ishak halen Anu
Jl•lı dola,makta olan genç 
bir Pakistanlı gazeteridir. l\lr 
l!Uiddettl'nberl mlsııfir bulun
duğu memleketimizden yl'nl 
1Yrılmı5 bulunu)or. Kendisi 
t\'\e.lce de Tür ki~ e'de iki ay 
Yaıınuıtır. l\luhtelif Pakistan 
le AlTUpa gaıetelerine yazı
lar Hıan Bay i hak, lakın 
llrııana kadar Londra'dakf 
•Dally E:qıre • gazete inin 
l-e •Picture Po t• mccmua5ı
~n 1·aı.,n I>oğu muhnhiri hu-
unu)ordu. Bugun ilkini bas
llıakta olduğumuz uç maı.nıe-
Yi,lı bilhassa gazetemiz için 
anrıamı tır. Pakistan adı-

:ın, memleketimizdeki irtica 
arebtine de sık sık karıştı

tı ıu gunlerde, Warl's i hak'ın 
llıakalelerlnln bü)ıık hir a
liıka toplayacağını umoyo
!'\ız.) 

\'uz mil)on MüslUman, başı· 
na bu)TUk, ayrı bir vatana 

:•hip olma~ a karar verince, 
l'uı bucaksız bır kıta)ı an-
ıran Hınclistan - Pakıstan 

~Jlraklarından bugunkU Pakis 
!artı devletı doğdu. Bu toprak· 
, da )&şayan, insanları Hintli 
e Aıuslüman olarak ikiye ay. 

}11ınaya sevkedcn sebepler şun 
~dı: Aradaki ananevi dUsman 
b • geniş klıltUr farkları ve 
Unlan daima körilkleyen si

!'aaı. anlaşmaz! ıklar, karşılıklı 
ı:nıretsizlik. P.akistan de,·lc-
1.o ın kuruluşu, cskidenberi bu 
lraklarda yaşayan milletin, 

0j1rnda bir değil, iki millet 
\·duğu teorisine dayanıyordu. 
tı a~f l\Iilslıimanlar kcndile
dJ. ~ı ayrı bir millet telakki e. 
~Orlar "e kendi dinlerine uy

Cıın eekilde, serbestçe yaşa
rb:iıecekleri yeni bir devlet 
lılınak isti)'orlardı. 

ziden arta kalan nefret hisleri 
,.e Keşmir meselesinin doğur
duğu siyasi ihti!Af - blltiın bun 
!ar, Pakistandald müfrit cere· 
yanı ister istemez tahrik eden 
Amiller oldu. 

iRTiCA \'it.ANI 
BELİRİYOR 

pakistan devleti, ·Allah-ü 
Ekber• denilerek ~·a

ratılmıştı. Fakat dine olan bağ 
lılıklarının elde ettiği başarı 
üzerine, birçok kimseler şöyle 
dediler: ·Pakistan'ı bize ihsan 
buyuran Allaha (iÜkranımızı bil 
dirrnek için; Allahı her eeyden 
üstün bilmeli, Allahın sözünü 
kanun tanımalıyız ,.e memle· 
ketin mukadderatını din adam
larına tf;!slim etmeliyiz.• 

Nitekim Pakistan kurulduk-
tan az zaman sonra din a

damları ufak gruplar halinde 
birleşmeye başladılar. Bunlar 
kürsülere çıkarak, vaazlar ve
rb·or, Pakistan'ın 1300 yıl ev
velki İslambet Alemine dönme 
sini istiyorlardı. Pakistanı mo
dern bir devlet halıne getirmek 
sureti)'le, ·Allahın iradesine 
karşı gelmek isteyenlere• ise 
bağıra çağıra, korkunç se~leriy 
le küfürler yağdırıyorlardı. Bir 
çokl~rı da, galeyana gelerek, 
Pakistan kadınlarının yeniden 
dort duvar are~ına gizlenmP.
lerinin dnl:!nı olacağını Jlcri sü 
rüyordu. Rıı gıhi adamlar ara· 
sında, ellerinde birer makas, 
sokak sokak rlolaşanlar; peçe
siz gezen kadınların uçlarını 
kesecekleri )olunda tehditler 
&a\-uranlar da oldu. 

iRTİCAL~ REl' 
AYLAMA t'St'LÜ 

Ö günlerde, Pakistan'ın dev-

ziraat bölgelerinde milyonlarca 
diğer rey sahibini de avlamak 
niyetinde idiler. Pakistan ku
rulurken hütün bir millet •Al
lah • ti Ekber• diye haykır
mıştı. Mürteciler buzijn de yi
ne •Allah - il Ekber• diyerek 
rey a\'lna çıkmışlardı. Bir de 
mokrat, bir komiinist veya bir 
Eosyalist, bir kampanyaya gi. 
rişirken bazı mUr.het vaatlerde 
bulunmak mecburiyetindedir. 
1\teselA •ekmek ucuzlayacak• , 
·kömür bollasacak· veya •ver
giler indirilecek• ı;.(ibl. Fakat 
Allah adına propagandaya giri- . 
şenler sadece şunları \'Adedi- ' 
yorlarrlı: 

)filletin ü1erinP. gökten n(ır 
ya~arak. öteki dünyada ha,l!lık 
bahçelik yerlere. kanışaraksı
nız; yanıbaşınızda tatlı, berrak 
sular, süt ,.e baldan nehirler 
akacak: çe\Tenizi, yeryüziinde
ki kadınlardan nAmlitl'nahl de 
recede daha giizel huriler ku
~atarak! Din ile alakaları ol
madı~ı halde, bazı siyaset a
rlamları da, bu dhl \·aatlerle 1 
rey 11\·lamanın sa~layacağı im
kanları sezdilı>r ,." mürteclle
rin arasına katıldılar ... 

l\IÜRTEC'İLER NASii, 
SUSTURUI.DU 

pakf.stan'ın kurucusu Meh-

Dolma bahçe stadında 15 bin kişi önünde 
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fenerbahçe, Etnikos' a dün 
4 - 2 mağliip oldu 

Sarı Lacivertliler, baştan sona kadar çok bozuk 
oynadılar, takımın tecrübe tahtasına dönmesi de 

mağlubiyetin birinci sebebidir 

Fenerbahçe • Etnikos maçında, Etnlkos kalesine ya pılan bir korner ıtı~ı 

!>ti•afir Etnlkos takımı 
ikinci maçını diln Mithat paşa 
stadında on iki bin seyirci ö 
nUnde Fenerbahçe ile yaptı. 

Etnıkos: lılandelerls, Koıo. 
bolis, 'ıkopulos, Papadimitriu, 
Sımeonld~. Mıırinadi•, Ksenos. 
L!kasas, Va\·ıılos, Kaleaki~. 

Fenerbahçe, Macarıstandan 
getırttiği oyuncuyu da alarak 
$U kadro ilı;o tıkmıştı: SalAhal· 
tın, t\edım, Ahizdat, M. Ali, 
Melih, Akgün, Fahir, Szobel, 
Feridun, Burhan, Niyazi. 

Hakem: Mustafa Gu\'entürk 

0)'un Fenerbahçenln ba•kı
siyle başladı ve bu baskı on 
ıkınci dakikada Burhanın ta· 
kımına kazandırdığı bir ıolle 
mey,·asını verdi. Fakat bu .~Ol· 
den sonra oyun de\Tenin so· 
nuna kadar mUtevaıin denile
hllecek bir cereyan aldı. 

Yirminci dakikada Fener· 
bahçe aleyhıne sağdan cekılen 
frikıkte !'aUhattin hesapsız bir 
çıkış yaptı. Eh değmekle be· 
raber topu bloke edemedi. Ka· 
leakıs demarke vaziyette yaka· 
ladıtı topu bo~ kaleye atarak 
beraberliği temin etti. 

Bu de\Tede Fener muhacim· 
leri daha faıla gol poz.isyonu· 
na gırdıkleri halde gol çıkara
madılar ,.e de'l.Te ı - ı bera· 
berllkle bitti 

~lkistan'ın, Hindistan - l'a 
l klstan blokundan ayrıldığı 
ı_ll'aJarda patlak veren isyan 
b r, her iki taraftan da yüz 

illerce erkek, kadın ı•e ço· 
~~n zalime.-. katlr.dilmı>slne 
~ 

1 
P oldu. Hindistanda altı 

~ı Yona yakın l\IUslüman, e· 
t ilden, barkından erlilerek, Pa 
lr~~ana ıltka etmek zonında 
Sıh dı ve bir o kadar Hintli ve 
la , de, Pakistan'dan Hindis
i.er~ a kaçtı. Dünün mlh·oner. 
~·· fukara olu'ierdi. Memle
L • n her tarafında hırsızlar, 

let adamları. 6 milyon gôç 
mene mesken - yiyecek 'e it te 
mın etmek dhası ne uğr•it· 
~ orladı. Hindistan'la olan mU
na~ebetler gittıkçe kotUlcştiği 
gibi: Keşmir ihtilftfı da, dahi
U eavunma ve emniyet bakı
mından bazı te<lbirler alınma
sını gerektiriyordu. Pakistan 
milleti İngiliz hoyıındurıığunu 
çıkarıp atmıştı; Hint 1 llerin bas 
kısı altında yaşamak korkıı~ıı 
da artık hahis mevzun rleğil
di, fakat hıı sefer karşılarına 
yeni bir ıullim §ekli dlkilh er
mi~ti. Bu zulilm din saikf>·le 
harekC't eden adamların eseri 
idi. İrtica zümresi henüz adet 
bakımından çoıtalmamışlı, fa
kat hummalı bir propaganda 
faaliyetine girismi~lerdi; bil
hassa, Umit bağla)abllecekleri 
herhangi bir doktrine inanma
ya hazır bulunan, kafaca vü· 
cutça ve mlinen yorgun olan. 
goçmenlere tesir etmeye çalı· 
şıyorlardı. Bu göçmenler al· 
tı milyon rey demekti, ayrıca 

met Ali Jinnah, modern gö 
riişlü, mAkul düşünen bir a
rlamclı. I'aki~tan'ın dini dr~il, 
hiilikis rnik, hir nizam .ı:aye~in
dıı yüksrlebilrcdini dlişlinU
yorrlu. Yardımcısı Liyakat A· 
ti Han da aynı fikirde !eli. Rtı • 
iÜn Paklstan'ın devlet isleri
ni idare !'denlerfn birçn~ıı da 
höyll' rlUşUnUrler. Fakat Pakis 
tan'ın lehine olarak şıınu he
tirtmek icap eder: Mürtecile
re en büyük darbl'yi hUkCımr.t 

adamları de#ıl1 bizzat Jıalk, 
gene erkekler ,., gPnC kadın 
lar. münevverler indirdi. lilr
tedlerl h!l'ln eden münP.\•ver
lerin ı;e~I, Pakistan'da bir se
rlat deY!eti kurmak isteyen 
zümrenin ~esini ba~tırı>·or ve 
çok daha geniş bir kiitleye hi· 
tap ediyordu. Birkaç istisna ha 
ric. bütün Paki~tıın ba~ını mUr 
frcilere karşı cephe aldı. Tale
hell'r, birçok şchirlr.r<le mUr
tı>~ileri ~opadan gcçlrdilr.r. Ve 
bUtün bunlardan sonra hUkfı
met harekete geçti, irtica ha
reketinin elebasm olan Me\'lli
na Madudi \'e etrafını kuşat
mış olanların çoğu hapse atıl
dılar. 

Dünkü ınağlôbiyetiD 
ikinci devreye Fenerbahçe 

takıma KAmıli ve kaleye ihtı· 
yat kalecisini alarak çıktı. Al· 
tıncı dakıkada uzaktan bir şüt· 
te, Fener kalecisi önüne düşen 
topa hiç bir müdahaltıde bu. 
lunmadı. Top zıplıyarak başı · 
nın llstiinden kaleye girdi ve 
mlsafırler bedava hir ıol ka· 
zandılar. 

ıı; ., 
i Pr \e mtirtecl manyaklar, 
~ rl donmüş bir halde yağ· 
to etme)'e, kadınların ırzına 
la;rnl'l·e, katletmeye ko~-uldu· 
ııc, Bunların bazısı sırf kan 
ıu{ lllak 'e tahrıp etmek ar
d aruıı tatmin için bu &ckıl· 
• e hareket edb·ordu, bbısı ı. 
d~ bu yakıp ~ ıkma neticesin· 
bt' tapındıkll:n'ı Tanrının itl
tıııtını ~iikseltUklerlne. sami· 

Olarak inanıyorlardı. 

Bugün genç nesil, Pakistanda 
ki günlük yaşayısın her cep
hesinde vartıgını şiddetle his
settirmektedir. Yarın, Pakista
nın mukaderatını tamamen bu 
nesıl idare edecektir. İrtica, 
Pakistan için, artık düne ait 
bir me~el!'dir ... 

J:>rensıp itib~riyle. Hind.ıslan 1 Okuyucularımıza 
>.tı.ı lrtntlllenn ve Pakıstan 
_.11'1Uınanların olacaktı, ıfakat 
bu 111<'n her iki de,•lette de 
~JYük bir eksili) et grupu mev 
ta;d kıldı. Neticede, Hlndis
lu a, Yine de 35 milyon Mlls 
0 ın ve Pakistanda da bir 
~ıı~~1ar Hıntll, Hıriı;tivan ''e 
~ısı me\·cuttu. Pakistanda 
1 ııı Uılerin ve Hindistanda l\Iils 
dl\1 arıların mc' cut olusu. eski 
>'or:\·ı durmadan alevlendirl-

ve 
dostlarımıza teşekkür 

u. 

}ier iki taraf da mUcarlelenln 
btr do~urduğu kin \'e nefreti 
~eıı lUr.ıu unutamıyor: bu ~Uz
lu · dın me,zuunun dol!ıırdu
~Ot~nlasmazlıklar gittikce artı
~•r u. • 'itekim, yeni liderlerin 
~n~Uaştıkları ilk eca~tı da\'a, 
~,1 lrtıcaın doğurduğu ne· 
~er oldu. 

~1 llATMA G ~Nllf 
t1~ ÖLDÜRÜLDÜ? 

}iıtıdlstanda, Mahat~a Gandl, 
tıı1111bir Hintli mllrtecinin kur
'~cı na kurban gitti Bu mUr
ll 1• liındiı;tan'ın ) Ukı;ell'hilme 
bıı/1n. çeşitli mtıhut \'e mtı
r~ ~!ere tapınılan ttıoki günle· 
llıı~t rııınıek icap etti~inc inan · 
lara 1 IU.ıdistandaki l\tüsl!lman 
li~ı ln~anca mıııınıP.le edilm"· 
bıı arııııevan Mııhatma Ganrli, 
tılliııllıtlrtech e 1;ore, memleke· 
d ~o ltıuka(ldesatına ihanet e
dı•11{du Burıiln lahatma Gan
~ h~ halefi . • TawRharlııl N!'h 
r•ıııı IA avnı rlAvavı halle ıı!! 
\ t ~ktadır nH!er vandon Pa 
\o~ •n toorakları da irticaın 
~ı,1,taırnasına mUsaıtti Ve Hin 
~r tıda ettr,.vıın cd!'n h11dise
da -..,,.ıını 1\til~llim:ıııların ora
hır ' 211f•i '*' Hintlilerin asırı 
t~ llıllli\ f'tdli~e gitgide daha 

a llıeyletmeleri - ayrıca ma 

Malatya suikastı miina~e
hetl ·le yurt içinden ve dı· 
&ıntlan Rasmuharrlrimlı Ah 
met Emin 1'alman'a ,.e •Ya
tan• Gazetesine grinderilen 
tee ~ur telgranan n .gr~
miş olsun• diyen, irticaı tel'· 
in edl'n, mekltıp ve meujlar 
bala gelml'yl" dl"\·am etmek
tl'rlir. Başmtıharrlrhnb Ma
latya l\lemll"kf't Jlastahanf'
Elnde terla\'I görmPkte lkpn, 
gazeteye gelen telgrafları, 
memltkette irticaı karşı 
meHut olan umumi tesanü
dü, belirtmek mıksadlyle 
nesrctme~ e başla mı tık. Fa· 
kat Eon onheı gün itinde 
l\lalat~aya •Yatan• a \'e Ah· 
met Emin l'alman'ın el·ine 
gcinderllen telııraf, mektup, 
kart n! mesajların adedi o 
derece büyük bir yekun tut 
mu~tur ki, bunları ne§re de
' am etmek lmkAn~ız hale 
gelmiştir. 

Ru \'a1i} et karfjı~ında, lr
ticaa kar§ı beslrılikleri duy
gulan bli) tik hir sandmlyrt
le lıelirtf'n ve ınektuplarının 
nPsrinl arzulayan okuyuru
lanmıza önır ılilenıı-kten ba5 
ka çaremlr kalmıyor. 

Telgraf \·eya mektup gün . 
dermP.k suretiylp Ahmet E· 
min Yalman'ın şahsına \P. 

g11etrmi1f' karsı nkınhk 

gösterPn te~ekkullerin, dost
ların 'e okuyurularıfnızın. hu 
.,ünrlr.n ltibarPn saılere 1 im · 
terini nf''redhnr , .e krnili 
terine, gösterdikleri yal.ın 

alAkıdan dola)ı, llenen te
e,.kkür dml")i bir borç bi
liyoruz: 1 
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• tslanbul • gazetesi: Tiirki\'e ''ıı ' 
allimler Hirli~i adına Rei~ Orrl 
Prof. l\fııctafa Sekin Tunç: Lfıtfi 
Kırdar \'e ailesi; N'ecmecldin S:ı 
hir Sılanlar \'e ailesi; E~e Genel 
Bayii Hamdi .~ekir Gürı:o) !ar: 
Hüseyin A\•ni 07.baş \'c t'~İ (Sö .

1 
ke); Halil ve Hümeyra Özh:ış (Sö 
ke); Dav ve Rayan Hii nü Gün
!'I: Fahir fpekçi ailesi. Ray \c 

1 B;ıyan A. T. Berkand; nn l\lel:i
hat Ak!tr.l; Kemal Akcel: Tevfik 

1 
Yılmaz \'P. ıılle~i; Rn. il Ertr. . 
ı:ün: Rn. Mehlika Cevat: Bay ,.,.. 
Bn. Saim Go~en: Ahiri in J);ıver ı 
\'e aile~i: Gaır.te Satıcıları Dr.r
neği (,\nkarııl: Leo Horh~tr.tferı 
\'e Ze\'\·:ıt Gören (:\ew Yorkl: 
KAzını. 'şina~ı Dersan; Eclwarrl ı 
Wag~oner (Ankara): Merhıım 
Xuri Conker aileıoi (Ankara); ~lıı 
harrir ~e1ihe Muhittin: sabık mil 
let\'ı-kili Silrcyya Genra: B:ıv 
ve Havan M. B. Ako\•a: Prof. JI. 
L. Sc~tt n• eşi; Rn. Alh·e Ca\·it: I 
Vecdi Diker \'e Mr. Ryme (An
kara); Avukat Te\"fik <Yozgatl: 
Eski Bingöl Valisi Şahin As: J\us 
ret Safa Coskun \'e Rifat Ekın 
d. 

sebepleri ııelerdi.r? 
L ig lideri Fenerbahçe, diın 

Pıre lıgi üçUncusıi Etnikos 
karfl.5ında oldukça ağır bir 
ma~lübiyete uğradı. 

l\lisafır takım hareketli, ve 
enerjik bir oyun çıkardı. Fa· 
kat Etnlkos bu ialiblyeti her 

halde on bir oyuncusundan zi· 
yade Fenerba'hçe takımına, Fe. 
nerbahçe antrenörüne ve ha
keme medyundur. 

Fenerbahçe takımına med· 
yundur, çünkü birinci devre· 
de esas oyuncular; ikinci dev· 
rede de yedekler oyunu yüz· 
!erine göz..lerine bulastırrlılar. 

Oyuncular üzerinde teker te. 
ker durmıyac;ığız. Çünkü lkl 
dPvrede ıle çrhresi deği~en ta· 
kımda Nedim ile MUzdattan 
ba§ka oyuncu göremedik. 

Fenerbahçe antrenörüne ge
lince: takım biraz bir şeyler 
)apınca şımaraerir, gaf üstü· 
ne gaf yapar.. Dün de böyle 
yaptı. Sanki birinci de\Tede 
galibıyeti garantilemiş gibi, 
ıkınci devrede takımın altını 
üstüne gelirdi \'e misafir ta· 
kımın ekmeğine yağ sUrdU. 

Çok bilen çok yanılır derler, 

Fenerbahçeli antrenör hem 
çok bilmiyor, hem de çok ya· 
nılıyor. Ballandıra ballandıra 
methettığı Macar futbolcu Sto· 
belde de bir sey olmadığını her 
halde artık dUnkü maçtan son. 
ra kendi de kabul etmiştir. 

Mustafa Gtiventilrk ise, dün 
çok kotu idi. Tecrübeli bir ha· 
kem olan l\lustafanın ofsayt 
pozıs~ onlarında yapılan Uç go· 

1U kabul etmesi bUyUk bir ha
tadır. 

Hep gördük, Fenerbahçenin 
birinci, Etnikosun üçilncü ve 
dördüncü golleri bariz ofsayttı. 

Fakat bütün bunlara rağml'n 
) ukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi, Fenerbahçenin mağlıibl· 
yetinde başlıca rolü oynıyan· 
lar Fenerhahçeli futbolcular 
\'e antrenördür. 

Bu arada sarı !Aclvert !da. 
re heyetinin za) ıf tarafını bu· 
rada belirtmek zorundayız. Bir 
takım kayıtsız eartsız bir an· 
trenöriln eline bırakılamaz. 

idare h('yetı batUn sa!Ahiye· 
ti, idareyi antrenöre vermekle 
hatalı ve aksak bir ~ola gitmiş 
bulunmaktadır. 

r" 

Galıta aray takımı iki maç ' 'apmak için t tanbııldan lzmlre glt
ml~tır. Resimde sporcular İnni ı de karıılanırken grırillu} or 

uzakla~t ırırken 

Galatasaray, A.ltay'ı 
6 • 2 nıaglôp etti 

Sarı - Kırmızılılar eksik kadro ile oynamalarına 
rağmen takdir toplayan bir oyun çıkardılar 
İzmir, 7 (Telefonla) - Ga

latasaray bugun ikincı maçını 

Altaya kar~ı oynamış \'e ikin 
ci de\Tenin sonlarında çok 
glizl"l bir tempo ile çalışarak 
maçı 6/ 2 kazanmıştır. Gala! 
saray sahaya su kadro ile çık 
mıstır: 

Cemal - 8. lliılent. Ah 
met - Ali. noğan. Rohn -
lsf Pnrllyar. S•ıat. Reha, Hıi 
se~ in, K. l\ulent. 

Birinci haftayım Altayın ha~ 
km altında gcçme~ine rağmen 
ilk golü 10 uncu dakıkada Re 
ha ı:ıkı bir şutla yaptı A tay 
buna 15 inci dakikadıı beraber 
lik .ımlüyle mukabele etti. 

4'1 ıncı dakikada yine Reha 
sıkı~ık bir pozisyondan attığı 

çok ı:ıkı bir sutla takımını ga 
llp durumg ıretirdi \'e devre. 

netice del!ism,,den 2/ 1 Galata • 
saravın lelılne sona erdi. 

İkinr: devrede Altay yine 
ha•tırıyordu . Nitf'kim Özcıın 
17 nci dakikada beraberlıl:!i te 
min etti. Galibiyetten 2/2 be
rabere vaziyete rltlşen Galııta
sarayl ılar birden hire parladı
lar Ye 25 inci clal;ikada K. Bii 
lent, kalecinin hMasırırlan isti 
farle edı>rek fü;iindi, 3R ind d;ı 
kikadıı bu~un fe~lıa!Ade ı:Uzel 
bir oyun cıkaran İsfendivar sn 
tıalarımızda nMir 5:1'rtılen ters 
hir vurusfa dôfdtincü, 44 üncll 
dakikada K. Bülent becinel. \'e 
30 saniye ~onra Suat altıncı 

ııolU vaptılar. 
Galatasarav tehmı eksilt hir 

1.- ;ı ı'lro ile nvnı!mıısın:ı ra!!mC'n ' 
frmirli cl'virrilrrln ta\::clirini 

tn1"\1<Jm"J~ -ı ...,," "''~1r "'''""r +•11' 

Fener mütemadiyen hasım 
kalesini sıkı~tırdığı haldi' bir 
şey yapmağa mu\•afiak olama 
dı. On yedinci dakıkada Fener 
mUdafılerinin \'e kaleci-inin 
hatalı vunı•larından faydala· 
narak takımına fiçilncfi golü 
kazandırdı . 

Yirmi beşinci dakikada Si· 
meonidıs eşape bir h!kumla 
Fener kalecisiyle karşı kar~ı· 
ya kaldı ve dordfincil golü 
yaptı . 

Otuz yedincı dakikada üst. 
üste kornC'rlerden sonra kale 
i:inlinde uzunca •ılren bir ka 
rışıklık sıra•ında K.imıl Fener 
o?hçenin ikinci g.ılünü yaptı 

Fener muhacimlorlnln kale 
linllnrie bır seri ::ı .. c .. riksizlık 
lerınden sonra maç 4 . 2 mi 
safirler lehıncı tı:t•i. 

Etnikos. d!ın de yaıdıttım ıı 
ız ıo; ı vasatın qJtında bir takım 

d ·r . Takımra k:ılf'cileri nden 
başıra futbu:~u d ı v~bılece!imİ7 
ovuncu yoJı:•u·. Fener bir dU. 
ziye hı' :ı"~·' · kotü ve ~istem 
~i1 oynadııtın-:t ~n. kalecisinin 
hıı t rılarındın. hH:f'min iki of· 
sa\ t! ı , ... Yur.~n Jr::ıl<>~I alf'yh i· 
ne en a? iki pl'maltıyı çalma. 
ması~dan yenildi. 

A. B. 

Dün yapılan 
Basketbol maçlan 

Basketbol maçlarına dün de 
devam edılmlıtir. Alınan tek
nik neticeler a~ağıdadır: 

Galıtauray spnr salonunda 
(yıldıılarl 

Moda Sror 47 - A. Hi!ar ıs 
Beyn!'ılıı 32 - F. Bahc:e 24 
Duilş~araka 32 - Kurtuluş 13. 

t. T. C. salnnıında 1. ,.e 11. 
Kume 

Kadıköy 98 - A. Hisar 39 
<11. Küml') ; Daril ~faka !57 -
Beyoğlu 48 (1 . Küme) ; loda 

Spor 42 - Kurtulu$ 32 (1 Kiı 

me) ; Fenerbahçe 47 - 1stan
hnl"1"nr ~4 fl Kum,.) 

rı 
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1953 ı ı bütçe 
kanunun n gerekçesi 
Geçen yıhn iktisadi gidişi, memleketimizdeki 

iktisadi gelişme 
1953 mali )ılı butçe kanunu 

Ueclıse \"erildi ve tetkık edil· 
rneğe başlandL Kanunun scrck· 
fesi be~ kısma a)nlmıstır: 

1 - Geçen ~ılın ıktisadl sıdi· 
fl, 

2 - 1952 yılı bütçe tatbikatı, 
3 - 1953 batçe tasarısının 

tetkik \'e tahlıli. 

4 - Katma butçelcr, 
Gcrekçenın geçen yılın ıkti. 

ndi gidişine dair olan kısmını 
ı~ğıda neşredıyoruz: 

1 - DÜ:\\A 
EKO~mıi L"İN S.1-~YRi 

) ekıinlara balıg oldugu, b r çok 
sana:;ı gruplarında işsizlik nıs· 
bcLinın hnrrıtcn sonra ilk defa 
kabarmaga ba ladıgı \e umumt 
istihsal hacmının daralmaya ) liz 
tuttu u, f atlarda ) cniden h:ıfıf 
bır sukut ka)dedıldiğı ı;orUI· 
mektedır. Ezcumle inı;illercde 
ışsızlik, derı \e mensucat sana
:yıindc ;>Jzde 12 ;>ı g<'çmış olup 
diğer bellı başlı mühım sanayi 
gruplarında da .> Uzde 3 ile ) iız· 
de 8 arasındakı ni~betlcre ~ lık· 
sclm . uınumı 1 tıhsal ve istıh. 
lak hacmı ı;:cçcn ~ene,>c nisbetlc 
l Uzdc 10 zalmış bulunmaktadır. 
Aynı sıkıntının lıır çok Garbi 

19j2. Butçc ta arısının Jıal.IJ'· A\Tupa m mlckf'tlrrindc az çok 
landığı sıralarda, Kore harbmm farklarla hı sedılmcye ba~ıand 
\ e ı;ılahlanma programlarının ğı ~orulm<'l-.trdır. 
tahrik ettlğı harp ekonomisi \ uup:ıda J;e ek dolar açıkla· 
fartlan \C enflaS)oncu tesırlcr rının kah. rma ı H' g rck AHU· 
hususiyle Garbi Avrupa memle· pa tcdı)e bırlıgı ıçınde bır kısım 
keUcrinln pek çoğunda bUtun mcmlcketlerın G"eniş açıklar \er. 
fıddeUyle devam etmekle ıdı. mr ı on bır ene zarfında in· 

Bu tesirler altında geçen kı§ gıltere \ e Fransa gıbi baıı mem. 
ortalarına kadar surlip gelen fı. leketlerı çe ıtlı tahdıt tedbirle· 
at ~ ükselmeleri neticesinde top. rinc scvkc-tmıştır. Önumlizdeki 
tan eşya fiat endek lcrı, l9jQ ~ ı· ı de\Te zru fında b r kaç memlc· 
lıoın ılk altı allık \asatısi ıoo 1 ket mustcsna tılmak ilzcrc, he· 
itibarı) le, ! mrn hemrn bu tun mıllctlcr içm 

dolar açıklan mcuuıı ehrmmı· 
Fransada ............... 150 1 yetınl muhafaza etmekte dcum 
Ingıltercde ............ 131 cylı) ccektır. 
Şelçıkada ............... 144 JUlcn dun~anın her tarafında 
Ital) a ve Yunanıstanda 130 umumıyetlc his cdılen fıat du· 
A~erlka Birleşik devlet- rakl nıa ı hatta tcnıızziılu 'e 
lerındc .................. 116 yer • ı ıh al h, cmi daralma· 

yı bulmuştu. sı, tedı) e nıU\ :ızrncsı 'e dolar 
açıklarının k barması \e ı sizlık 
nisbetinin artması, Kore harbi 
\'e bunun netıcc i olarak girışı. 
len harp hazırlıklarınııı doğur· 
duğu )'Uksek konjonktlirun de· 
~i mekte olduğunu gösteren de. 
lıllcrdır. 

2 - 1'1El'lll.EKETİMİZDEKİ 
İKTİSADİ GEIJŞ;\IE: 

Buna mukabil 19;)0 )ılının 
~on nyları~le 1951 yılı ıçinde 
dünya memlckctlcrının dolar 
açıkları azalmış, hatta hır ara 
Amcnka Birleşık dcvletlcrı hu· 
kıimetınin ticaret mUuzcnesi 
harp sonrası devresinde il defa 
olarak açıkla kap:ıtılmıstı. Fa· 
kat, daha 1951 ) ılı ortalarından 
ıtibaren, ham madde talepleri· 
nın aıalmaı;a \C fıallarında da Dunla \C Auupa ckonomısi· 
teneulıller ka) dedılıncğc baş- mn son sene ıçındekı umumi 
!andığını; tkaret hadlerının tek· sc:;Tını kısaca tclkık etlikten 
rar ham madde mu tahsili mcm· sonra, memlckctımızin ıkti adi 
lcketler aleyhme dond.ığunü durumunu gozdcn geçırc!ım· 
ormekte:ı ız. Hukıimctımıı iktıdara geldiğı 

Ekonomileri genış nuk)asta gunden beri memleket ekonomi· 
dış ticareUcnnc bağlı bulunan ine mılletımııın kadcrını de.

1 bır kısım lıanı madde mu~tah ıli ğı tırce k mahrycrtte ~epyt:ni bır 
mcmlekctlerın, Kore Jıarbı ıle \cçhc \erme~e \C c kı ınden ta· 
bırlıkte ihracatlarının süra[!e mam"n farklı hır talbıkall ha
kabarma 1 \(' ıhraç malları fı. kim kılma)a çalı mıştır. nu fal· 
atlarının bırclen \e nıUhım te· hıkat, nıe ıılckclın mc\cut ıkli· 
rdfulcr ka)detme ı dış gelirle· sadl \ e malı imkanlaı 111dan en 
rını arttırdı~ı. tedıye mUu-z.cne- geniş olçude 'r en b ı bir ı:cktl· 
lerinın buyUk fazlalarla kapan. de fa~dalan:ırak her sahada Is· 
tnasına Amıl olduğu \"C halkın tıh alı 'e nıılli elirı suratle 
utın alma kııdretıni ~ukselttığı arttırmak, \atandaşın refah !;C. 

halde, 1951 ı;onral:ırından itiba- \he ini ~ uk.c;ellmek ,.e şahsi tc• 
ten ham madde talepkrinın aza). ~rbbU e muhtaç olduğu genış 
maya başlama ı \e hatların bazı ımkanlan bah etmek surcti)le 
maddelerde Kore bnccsi sc\'İYC· milli ekonomının b r klıl halin· 
r.ınin de dununa duşmcsl gerek de k:ılkınm:ı!;ını <tcmın etmek 
dış tcdıyclcr ve gerek iç t'kono· şekl.ndc hul."ı a <'clılebilir 

mık bünye bakımından bu mem· iklıdarı dr\Taldığımız gilne 
lekeUerde mlıhim güçlükler )a· kadar geçen uzun yıllar ıarfın· 
ratmış, ıtha!Ata tahditler konu~· 
masına , c cnClfıs~ oncu te ır c- , da çok dlisuk hır istıhr;al ve ge· 
harekete gcçnıesınc sebe ol· lır SC\İ)csınde dondurulmuş bu· 
muştur. lunan mılll ekonomimizi saran 

Ham madde mustah~ilı mem. dar \e tahdılçı çcnber kınldık
lek~Uerin 1951 onundan beri I tan, mrvcut i tıh al ka~nnkları 
gt"çırmekte. oldukları bu tecrti· bır kere harekete geçirildikten 
be, hususı) le Garbi Avrupa 
memleketlerınin tediye mü\a· sonra kı a ıamanda sıhhatli bir 
ıeneleri uzerindc menfi tesır· ıktı adı kalkınmanın tahakkuk 1 
ler icra etmektedir. ~oluna gırcccğıne ve bu kalkın-

1952 yılı içinde Garbi .A \TU· manın yar:ıtacaf:ı yeni kuwet \ c 

pa mcmlckctlerlndc enfliı )oncu ka)naklarln beslenerek devamlı 
tesırlerin nı belen kontrol altı- surette inkı :ıfının mümkün ola· 
na alınabilmcsınc mukabil, do· cağına ınanı:ıorduk. Bu inanış 
lar açıklarının yeniden mUhım ılcdır ki, \ azıfe başına geldiği· 

A \Tiıpada rn çok 

kullanılan dolma 

tniz gundcn beri tatbık etmekte 
bulunduğumuz iktısadi 'e mali 
polıtıka ile kredi vr rirai mah· 

1949 sencsının Hk &ekıı a)·lık 
\a atisi 100 ıtibar edlldı~i tak· 
dırde de 1952 yılının dokuz: ay· 
lık vasatisi 9-l \'e Ağustos 10.;2 
ayı lH dır. Yani 1952 sene.si top. 
tan c~ya fiat endeksleri, 1949 
sencsıne nazaran daha düşliktur. 
Diğer taraftan, Avrupa Tediye 

bırlıgıne dahil memleketlerden 
en fazla fiat tcrcfCüüne maruz 
kalan İsviçre ile mukayese etti· 
ğimiz takdırde de Türkiycdc ıoı> 
t:ın cşJ a fiat endekslerinin bü· 
yük bir istikrar gösterdi~i mü
şahede cdılir. Fılhakika yine 950 
yılının ilk allı aylık nsatisi 100 
ilıbarile; İsviçrede toptan eşya 

fıatlıırı endeksı ı 15 e ylikscldik· 
ten sonra 1952 ~az ortalarında 
ancak 111 c düşmliştür. Dünya 
\asa tisi de 121 tiır. 

Bu rakamlar, 1950 senesinden 
berı Tıirklyenin, dünya mikyJ· 
smda en az fiat dalgalanmaları· 
na 'e fiat artışına marırı kalmıs 
memleketlerin başında geldiğini 
açıkça ifade etmektedir. 

İthalatımızın, ga~Ti safi millı 
11elırin yüzde 10 - 12 sini te~kil 1 
ettiği ,.e bu ithalfıtın büyük kıs 
mının yüzde 3040 fiat tercifil· 
üne maruz: kalmış bulunan Gar. 
bı Avrupa memleketlerinden ge. 
tirılen mallardan terekküp f'tti. 
ili nazara alınırsa son iki buçuk 1 
sene içer.sindeki fiat istikrarı· 
nın \"e 1949 Yasatisine nazaran 1 
vaki tenezzüliin mu\•affakıyelli 
b"r hareket olduğu kolayca tes
bit edilir. 

e<:erckc:-f'nin nf! rinc ):tnn 
clr,·anı edeceıi1.) ,. -, 

BORSA 
İSTASBUL BORSASJlli~ 
; .\ralık l9S! Cumart~sı 

.A cıI~ Eaııan11 

cı, t n o;90 .so 'iO 1.~o 
ıM d~ ar :·:> ao ::•o "'O 

100 Fraoı;__a Fnnrı O.•o o.!O 1 
l 00 L.trtl '4.80 H.SO 

11)0 :luiçn fraDll:'I M 03 6'.03 

100 Tlorln '13.15• . .to '7S.15~.40 

100 Be'c h traıırı $ eo S M 
100 Drah..~I l.67t'I 1.11715 

100 Cı'l..-oılonlı: \nr. ı; so s ~O 
1 O İı•tC Xur. 15' 12.SO S4 12 SO 

J:Sll,\l\f \'E TAHVİf,ı\T 
~~ ; l'AİZI,f TARYİLI.I:R 

ı::ı .. u - ?:rııınım I ::: :5 
f. T&I - J:rz:ırum : T ~:? ::; 
11141 Dt 1170lıı I :4 25 

.. , ~o 
2~ ıs 

::?l 45 
.,~ no 
2540 
:?4 2'i 

Zrnıı Banb•ı I ::.&o 
lll ·: Zıraaı B, lI 1 H.~n 

·~ 6 FAİZLf TAR\'JI,LER 
11l·I D Toln '1 11.&00 
Rallıınm• l 1 l ı ., ~ 

:Kakınma il 1 ı.ı ::; 
J>alk1n!"l11 nı 114.::0 
J!>i'I ıabTI" 1T 11'20 
ıoı• I• knu I 113.@0 
ı oıo Tah•l'I 11::.ao 

0~ !'l FAİZIJ TABYİl.LER 
p:,,.anl 
Jk,..mır•'l 19ö! 
l n r• 1 ~. l! dafaa 
h•A'll :re!.1 on D. I'olıı 

lflH TahYilİ 

ıfl z z n. ur 

24.00 
:u.n; 
:.ı l!l 
ıuoo 

110.so ı 

103.65 
ıo•:ı Z rut B. IV 103.20 

%4,5 FAİZLİ TAIDiLLER 
1'>0 T1.h~I lo,.:;o 

Jt\SKA HisSELEttl 
!ithfl B n k 2'3.00 
Garan•I Bınhn 114 no 
h Banhu N. 3S.O!l 
Yıııı Kredi B. !35.liO 
T. T ar•' rı. s~o 

kalem 

O S M 1 A dır. 
ullcr fıat polıtıka ı 'e bunla· 

rın muvaff:ıkı)ctlı tatbıkalı ı;a-ı 
\•esınde ıktı.ıadi bijn)cyi ıcddc. 
medC"n. tahrıpkar \e sert tedbır· 
fere :ı'<fo haş vurm:ıctaıı, mcm· 
lekclte Iiat d:ılg:ılanmalarına \ e 
\'Ukselmt'lcrıne ımkiın bırakma 
dan, lstıhs:ıl knpa ite i \ e milli 
r.rlırın sUratlc arttırılması tcmııı 
olunmıı". nufu umuzun cn bil· 
\ ük kı mını tc kıl eden köylü 
kitlr<; nin g<'çim e\ ı~ e i ~ uk d· 
tılmııı. mrnılckct ekonomi ine 
~ cnı bir 'rçhc vrrılmış \"<' me. 

Anlan Clm•nl~ il\ 1'10 
Eni.: Dr ?'lll•nlul 211 :;o 
o ın•nlı R. '02 00 
Obl ı:a• on ı.n~ 1 ~\\ r.<ı 
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it) ı::: it> • •ın ot:ıı 000 rn. 
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ı:>I!RREST f'İY.\S,\DA 
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'I' •ı rant l!: .SO l ~ 60 
S ul, F ftlt ! 11 ::ı; 11 3.S 

Dolar ı •k <lfl!l ol ;o 
V or drk• ı 4TO ,-:ı 

ut hır inkısarın ana ıslik:ımet· 
~t'ri çlzilmı~ huluıımaktadır. İş
tr bovle hır ikti adi \ r mali po· 
litıkıının ha)ırlı neticesi olarak 
ı:rrrk fımıre srkloründc. gerek· 1 
c hu l'cı trşcbJ)u~ abasında 

mrmlrketcr ~apılmakla olan mli· 
Jıını cmc~tı m:ın1 :ıı-ın. imar '" 
hcr n 'ı i t.hsal ıı>aha~ında :::iri· 
cılrıı çok muhim lC'şebblı terin 
'<'~ınıfrri hrn ıı rldt' cdılmc' e 
ha lanmıı. "a ılab lır '" ııimdl\e 
kadır olwlarla ~ :ıpılnıakta \ c 
\:ıpılar k ol:ınların h:ı,ırlı 'e 

no•ar x T "'2 '~1. 
lvır.~Jr 113 lU 
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• Bu. di,, •d•le, sinir, lumb•go, ro 
mıtizmı, ıly•tık ıgrıl•rını ıüratle 

teskin eder. 
• Bayınların muayyen zamanlırdakt 

lolidefl bumaı, kı •ı 
u bOrtUırı ycrııuz 

4 saal ara ile günde 3 adoı alınabilir. 
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GiYiM E YA$/ OOKTORLAR 

l 
llokıor '- ır'.ıll ı ula. :::ıaı;, l.ı.lh 
re\'İ muteha~sısı. Beyoğlu Posta 

Hı\\AM,ARA FIRSAT - lngi. 
llz naylon kadın torabı 375 ku. 
nısa Mcndılci Sımonide. --- ------Sokak, Tel: 433!13. 

- )JE:\l>İJ.Cİ si~IO::\İ - Mahmut 
8ERK E:'oiSTiTt' lİ - nöntgen pa~a Dilberz:ıdc kar§ısı Küçük 
tetkik ve filmleri tekilir. Fatih, ç~apçı ilan No. 20. 

Tel: 23915. ll.\K Tı:RZt'de ısmarlama elbi· 
::-- c, palto, trenı:kotlar 8-10 tak· 
Hastanın e\'inrle portatif niııtı;en sille. Tel: 49267. 
le filmleri çekilir. Gününde ve· 

1 

rllır. nEnK ENSTİTÜSÜ. 

nr. EDiP BF.KER - Tahlil Liı· 
1 boıatuarı Fatıh. l'raııway Dıı· 
rağı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 

ı .\KU, - :siNIR 11,\Sl'AJ,,\. 
ı RI alkolikler, Tokslkomanlar, 
felçliler Dııman 'l'edavi Kllııiğtn· 

r.fön.EK(i I>.\ · ış'te ısmarla· 
nıa gömlek, pijama 6 tak~itte. 
Beyoğlu l'armakkapı imam So· 
kak 4. 

RE:\K 1AGA7..\SI nı unutma· 
~ınız. Eğer l!i \e ucuz ı;hinmelı: 
islerscnıı. 

EMLAI( 
de )enı usul Hı C'ıhazlarla tcda· ı:·m,AKÇi OS:lt.\N SÜSLÜ -
\ ı edilmektedir. Bakırköy İncir- Her nevı C"mlak alım ~e satımı 
li asfaltı No 51. Telefon: 1fi • Telefon: 2tı!l74 * 
184, Muayenehane: Fatih, Fev· . • • 
zjp;ı!;a Cad 25011 ROl) SATll.IK RM'O:\ARMF. 

' · · Bina - Siı'kcclde, fabrika, ardi· 
ycye ell·erişll. Telefon: 23413. 

emerrlı nctıcclrrı a ıl önümllz. 
dcl\I ~ ıllarda meınlckC't <'kono
m c nın ve hinnMıcc clr\ lrt ha 
:zınf:'s nin cok gem~ inkışaflnr:ı 
mazhar olm .. sı eklinde tecelli 
edrcektir 

tt!J .&tltt::t'tt?!JZiA 11t:1!i11ıIX11: 
g :andut ' 96 sın SEl'IlA.S r\AKLIYA'f ı,ti\11 · 
Ye•ll ıooo mm) &116 -.01 OR'I AK ARANIYOR - Eczaha· 

ABENi 
KIRTASIYE EVi 

Yeni postahane Caddesi No. 

İstanbul 

A:.TL'i BEŞİBİRI,İKLER TED Galata amban: Tel: 41641 nem ve mustahzarlanm için ser· 
. J'İAT R \nEKETL~itİ: Sirkeci ambarı: Tel: 2418C. - ınayedar arıyorum. Telefon: 

k 
. C mhurl.rd 200.00 202.00 62063. 

Toptan ('Şya Hatları endt' ·sı, Rt•u a&o.oo 3t'lı.oo 9 \'iL ÖSCE Adanada doğan .. -
1950 yılının ılk altı aylık uc:a- ~:; t ;:: ~g ~:~·~~ Seyhan Ambarı buglin 9 cube JIİKA Am•ı.lFIK.\TORl.~Rt 

1 

tısı 100 ıtıbarı~le, 1952 \ılının w ' her zaman ele geçmez. Sıparışle· 
40 ılk dokuz ayında ancak 1İ>4 l/Z, l 'ah!t 

26
' 00 25

t'I 
00 30 accntası ıle memleket naklı· rınizi evvelden bıldiriniz. Y. Kal· 

D. R. .l. AJaotı 
1 Ağuctos 1952 a~ında ıse 101 dır. -----------• yat hızmetindedır. dırım 79. Galata. 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR J 

Yabancı gözüyle lstanbul 
Cephe arkadaşı - Yürüyen kum torbaları Cür'etkôr bir tecavüz 
mü? - Bir kravat 25 lira! - Dolar alış verişi - Kirli şehir - Mis gibi 
kahve kokan sokaklar - Caz mı, cenaze marşı mı? - Sarışınların 

Strfl - Kebaplaflntza bayılıyorum! 
~ --.... --------...----..... _ ..... _.,..... _ _,..., 
Kapıdan uzunca boylu, esmer; 

saçları bir ha~·ll kırlasmış 
bir adam !:(irdi. Sırtında lAci
' rrt bir palto \'ardı. Zayıfça, 
iri kemikli ~iizü güneş \'e rüz
gardan adamakıllı ~anmıştı. Bu 
ona daha sıhhatli bir ~örünüş 
vcrıyor 'e .rüzündP.ki daima gü 
len ifarleyi derinkııtiriyordu. 

Amerikan aksanıyla: 
- Selami Akpınar?. diye 

sordu. 
Selami, içPride gazete oku

makla nıeşs:uldli. St>slendim: 
- Bak, d<'dim; ı.eni bir dos

tun anyor: 
Kosarak gdclı. YabanC'ıyla 

karsılaşınca, her ikisinin de a~ 
ıından. aynı anda hlrer •Ooo!• 
çıktı. Sarılıştılar, öpüştült'r. Ko 
reden arkadaşmı~lar .• \merika· 
lıymı§. Xew - York Times'in 
Kore harp muhabiri imi~. Bizi 
birer birer takdim elli: 
•- Dostum )f. Schumach:• 

'e bir mubah bettir haşladı. Ev 
velki gün ~elmiş. Gar..etesinden 
3 aylık bir dinlenme izni aı. 
mıs. Bu tatili seyahat ederek 
geçirmeye karar \'ermis. Ba
' ullarını kaptığı .ı:ibi Rangkong, 
Hongkonk. Saygon, Yeni Delhi 
Uibnan, Suriye ... dolaşa dola
·a Tür ki) eye gt>lnıiş . .fstanbııl
da birkaç gün kalacak ,.e :\a
poli üzerinden :-eyahatinc de. 
Yam cdccekmi5. Çok meş"eli, 
konıı~masından dalma Zl'\'k alı
nneak genç bir adamdı. Pera Pa 
la ta kaldığını söyledi. ilk fır 
utta da, aramış Selami) i bul
muş. 

Selami: 
- Ne var. ne yok oralarda? 
•- Sizinkller yaman!• de· 

di. Schumach; •Hareketimden 
en-el cephE>ye kadar uzanmıa
tım. Bir noktada, siper vazilc
~ini ~ören kıım torbalarını ite 
ite ta Çinlilerin hıırunlannın 
dıbine kadar yaklaşmıc:Jar . . Mü 
h;ıla!ta.sız, aralarında 10 • 15 
metre var, yok... Siz yaman 
doğiltjjyorsunuz! • 

- ı: ... Daha. daha ... Anlıı
lın bakalım; İstanbulda ne ya
pıyorsunuz? Scyahatiniı nasıl 
J;:<'('İyor" 

nik~ati 'rkrn 
ııe) !er 

•- İki ı::i.ınılur burada~ ım. 
Dikkatımı çeken bırcok ~~~·le 
kar~ılaşıyorum. )foscla bakın 
bu sabah ne oldu. Otelden çık
fJm, raddede yürüyordum. Kal 
clırımclan bir adam 'fırladı \'e 
içindeki 6 ki§ı ile ytirümekte 
olan bir otomobilin kapı~ını a
çarak içine daldı. HAii 'merak 
ediyorum. Bu acaba bir tcca· 
vüı mıiydil? lı;erdekilerd~n de 

Yazan: 

Sadun Tanju 
•• 

Bir alış \'eriştir ba~ladı. }.· 
dam: 

- Çok istiyorsunuz, diyor· 
du: biz de geçineceğiz! 

hiç bir ses ı;eda çıkmadı 
nla .••• 

Hep beraber ~lilmeye baı:la
dık. O da sebebini bilmeden 
bi7.e iştirak ediyor; bu kahka· 
halar araııında Selami'nin ·dol 
mıış. lar hakkındaki izahatını 
dııılıyordu. 

- Biz geçinmiyecek miyiz? 
diye f.Ordum. Neyse, bir oto· 
mobile atladık. bir takım so· 

a- kaklardan geçtik. Büro gibi 
bir yerde, diğer bir takım a· 
damlar da pazarlığa karıştılar· 
Netice, dediğim oldu!. 

~onra, dikkatini çeken diğer 
~eylerden bah~e koyuldu. 

•- Sokak ve caddelerde pek 
çok pejmürde kılıklı insana 
rastlıyorum. Mevsim kış oldu. 
ğu halde, paltosuz, pardösüsüJ 
insanlar pek çok... Vitrinlere, 
kaldığım otele ve yediğim ye
nıeklere ödedil!im paralara bn 
kıyorum da, ~e\·yorktan fark 
sıl buluyorum. Bıizan daha da 
pahalı. Mese!A, bir kravata na
sıl olup da 25 lira \'Prebiliyor
~unuz, §aşıyorum! Şehirde pek 
çok tramvay var. Galiba r.cv
rüseferi de bir hayli ak~atı
yor. Bununla beraber, Jıerhal
de: diğer vaı;ıtalardan ucuz: ki, 
daima dolu .... 
Tuhaf bir 
vak'alar 

Hep b<'raher, bu milşahede
lerin do.ı!nıluğunu tasdik et
tik. O da bize, dün s::ıbab, An
kara vapuru için bir bilet a
lırken başından geçen hoş '"a
kayı nakle ba~ladı. Çok ho~a 
giden bir anlatma tarzı vardı. 
Daima ela güliiyorclıı. 
•- Bilet almak için müra-

caat etti~im memura dedim 
ki: 

•- Bende Tlirk lirası )·ok. 
Sadece dolar var.• 

Memur: 
- Deti$1iririz:. dedi. Resmi 

kıır uzt>rinrlen paramı boıma
ya kalkı~tı. Tam o e5nada, ya
nıba~ımda beliren üstu ba~ı te 
mi1.., oldukça iyi İngilizce ko. 
nu•an bir zat: 

- Lfıtfen, dedi ; biraz be
nitnle telir mlsınlı:' 

::'\femura, biraz sonra döne
tl'~imi söyledim \·e dışarı çık
tık. 

Adam: 
- Tloliirınızı karabors;ı fı' a 

tına satın atabilirim, dedi. • 
- Ne veriyorsunuz:, diye 

sordum. 
- Dört liral 
Serde guetecilik \·ar. Fı,·a

t ın daha yiıksek olabılecrğı der 
hal aklıma geldı. 

- 4.5 istı)onım, dedım. 

Selami: 
- Maşallah, dedi; -her bal 

de maşallahın İngilizcesi ,-ar· 
dır- bu kadar kısa zamana 
sığdırılmış ne kadar çok hare· 
ket bu böyle? 

•- Ya ... • dedi, Schıımacb: 
ıhalU keyfiyet bö)le bö~le-··' 

Sonra da, dereden tepeden an 
!atmaya devam etti. 
Kirli 
bir §Chir 

•- Siz §İmdi, bC'.nim cli~~r 
intıbalarımı da merak cde~ı· 
niz. Anlatayım. Bir defa, ıs· 
tanhul, bazı bakımlardan sto1k 
lıolm'e benzi)·or. Bunu bana $ 

veçli iki arkadaş da söyledi. in 
san bunu kolay kolay izah e· 
demez. ama benziyor işte... . 

Caddelerde pek çok kasketli 
adam var. Bu oldukça tuhafı· 
ma gidiyor. İtiraf ederim .~1: 
tehir umumi heyetiyle. kı.r l 
şehir, heyeti umumlyesile kırl 
hir manzara arzediyor. :Maauı•· 
fih bu her büyük sehrin det· 
eli. Amrrikada da bu böyle· 
Sonra, İstanbul gibi tepeler il· 
:zerine kurulmuş bir 6ehirde, 
f<'ınizlik, ~·ol, kanalizasyon '~ 
saire gibi beledi hizmetleri ) 
rütmck elbette ki, :ıor otııcal:· 
Gayri mümkün demek lsteı111· 
yorum... ··-' 

İlanlar da nazarı dikk&UW 
çekU. Hemen, hepsi Türkçe ol 
duğıı kadar Fransızca dS··· 
Fransızca bilenler epel ce ı.T 
barık bir yekun tutuyor 0 • 
malı ..• 

- Son ııenelerde ingılitC't• 
Fransızcara rekabet ediyor, ae 
ılik. 
Kah\e kol.an 
. okaklar 
·- Sonra.... dh e sözlerine 

cle\/am etti. •Bazı 
0

11okaklaf'lllıı 
mis gibi kah\e kokuyor. }tdç
ta esans ~ibi, hir kah\'e koı.-u· 

- ı<t• 

ı;ıı in anın burnuna kadar ~ 
ll\·or. Rt'nim hu çok ho~u 1' 
gitti. Bir 'fürk fılmi gornıc 
isteclinı, nerP~e ~ittiysem ı.a:: 
~ıma hPp yabancı filmler çı • 
tı... Bir de şu dikkatiınl çe 
kiyor, siz pek az gUiüyorstl' 
nuz.• ~ 

- Onu nereden anladıntı· 
101"\':ımı Sn: 7 Sii: 7 dt) 

-

BU HAFTA HER YERDE ARAYINlt 
l!'\CE - iNCE:'oiİN t:SCESİ - EN ısct 

Üç incelikte imal edilmiştir. 
lıAhl zerafeti ile - eşsiz sağlamlığı \'C 

ıe\'kli renkleriyle rakipsizdir. 

SÜRPRiZ ÇORAPLARI ut 
OTOMOBiL. AVRUPA SEYAHATi • S 

DOLABI ve binlerce kıymetli ikranıiyeıır 
kazandırır. 1ııı 

NOT: Çorapların içindeki ikramiye kuponlar 
& saklayınız. · 

SÜRPRİZ - DAiMA SÜRPRiZ • 
HER YERDE SÜRPRİZ. 
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Gıpta ettik 
IClhlreden gelen bir teıınıf ihaberbıe ıore bugünkü Baıbakın 
h general Nerip ile e ki Ba~bakan, Ydd Partisi ~kanı, Sa
l as barı~mıı;lnr , .e samimi rette birbirlerinin e-llerlnl aıkmı~
ill'dır. Bıitün lı ır gaıetelerl u sahnenin re"itmh!rlnl birinci 

d
lal1alannda ne~rediyorlar, :Ban•ma hukiımetln me-vkuf bulun-
u -t l'lılan Yefd partisi erkhunı ~rbest bırakmaı;ı Ü7f'rine otmu • 

kil?, Nahas paEa bunu haber alınca derhal Ba~bakanı rlyarete 
lt~~u , eski n yeni Ba~bakanlar samimi s~rette görii,müş-

ır. 

l"ine gde.n ~rafta \'t'Jıl partisi ba!bnının, Libya kralı 
~r"tfin ~ıpıl c:ak büyuk a.Skcri gedt resmine dnet e-dlltliğini. 
11~~.&lınde Ba§ba'kan Gmeral ·edbln. yanında bulunıcııı bll· 
~or. lı ır gazeteleri 'e ı;iyasl mahfilleri iki hldise ·e ba
~ buıünku iktidar ile eı;ki iktidarın bt1n!hJına \e bundan 
IOıtra rıı~tettk bir hedef takibi :itin anla~tığına hükmediybr
lar. Bu hedef si ·ast \'e lrtlmat sahada esaslı ıslAhat npılmı-
%~ . 

la Bilinrli!li gibi general Nerip l\tmrda ı\tatıirk lnkı16plannı 
d tblk etmek nh etindedir. Bunu açıkça ~yledlfl ~lbi fllli)·ata 
a getmı~tır, Fakat hu memlekettt geriliği' tarafUır olanlar 

:ktur. Bunların. muhtem istlkamf'tlerden ıeten ttlkinlere ka· 
!arak gutlıik rıkarmalan ihtimali nrdır. İndltere ile ml'l·· 
~ ihtlliflar da henuı halledllememi~tir. Bu vadyet karşısında 
"'lVVetıerin daihhlmaması, blUkls birle tlrilmesi 1'nm gl'lıllğl 
lııta ılmıştır. Vefd partisi ~ine muhalefette kalarak, fakat mu
l) eıı bir program etrafında bfikumetin icraatını ,·ardım e-de
iktır, Bilhassa ullhat ve lnkıllplar hususunda hükrunetle lİlr
ikte talışaraktır. 
ilk. T"lgrafı okuduğumuz r:aman :'llmr'dakl ,·a?iyete gıpta tt
lt .Bizde de partilerin, irtkaa !'•Y ,·ermemek hususunda blr-
ltikıertnı araba ne uman görece!lı'! 

Enis Tahıin Til 

~ •. P. Fat· ıte siyasi 
toplantı yaptı 

1 
<Başı 1 tnl'ide) •- Guruba az bir zaman kal· 

t kendileri yapmışlar gibi ko· dığı icin kısa konu~acağım. 
İli Otlar Fakat aslolan bu Partimiz. insan haklarını tt· 

~ ._ l•kette ya&1yanların ı;lyast min malı:sadile kurulmuştur. Biz 
J:' 1'feUeridir .. C. H. P. ve D. P. den bu husu· 

Tun usta diin kanlı 
Çarpışmalar oldu 

<BaJı 1 ladde) 
lar, Frarıslllar tarafınd1n zorla 
dı~rıya çıkarılmak utenilmi,.. 

Milli Piyango 
dün ('ekildi 

~:~şı~· halle buna mumınaat 200000 liralık büyük ikramiye 226124 
na~~=~r":~~~r.1!!1kri~~ numaraya . isabet etti 
kanlı arbedeler \"Uku b~l~~I ve .filli Piyangonun; 7 aralık 1952 
Tunuslular Fransu. pofüını ~a- çek:i14i dün Ankaradı saat 13 
ç~dıktan sonra, tekrar camıye de :rıpı1Jl11$tlr. İkramiye kazanın 
~ıdtrek ınamailarını kılm1$lar·· numtraları aşıtıda hlldiriyo-

311043 311045 311047 
314731 314788 314735 
314i39 315560 31~62 
315566 815568 317581 
317585 81i587 317589 dır. T\1%: 

•amazı müteakip, camiin et· z ..toO Jlra kazanın: 
rafını ı;aran Fransız polisi ile 
Tunuslular arasında ikinci bir 226124 

1.. b 1 ... 50.000 lira bu.Jwl: 
çarı:ıışma vu.11.u u muş ve IJUndı 202588 
da 12 Tunuslu ,.e 6 Fransıı po- 2n.ooo Ura kaZ1Daa: 
lisl ağır ıurette yaralanmı:Iar- 309901 

327812 827614 327616 
3306j1 330653 330655 
330659 334981 334p83 
334987 334089 336171 
336175 336177 336179 
34S483 34MB~ 345487 

dır. 1 o.ooo lira kazananlar: 
Tunus BP\·I Fran .. ıı valillnl 063777 166754 169146 195841 

kabul etmedi 265860 

34R200 348202 34820f 
348208 3!14431 3M433 
354437 354439 355310 
3~~314 355316 35531R 
369103 36010~ 369107 
380851 3808~3 380A55 
380859 382020 382022 

Tunus Btyi ile Fransız Genel 5.ooo lira kazananlar: 
Va! i•i arasında dün beklenen 00~623 OR392a 107695 196038 
gcirii~me nıku bulmamıştır. 262337 295753 404762 451318 

Buna resmi sebep olarak, Tu· 458332 477020 
nus Beyinin rahat5ı1Jı~ı görte. J .llllll lira lcuanınlar: 
rllmişse de, iyi haber alan cev- 000251 0002~3 000255 
rl'!Pr hunu ba•ka bir sebebe at· 0002.~9 003250 003252 
fetmekteılirler. 003256 on~258 027621 

Bu CP\"rclerin belirtUklerine 02i62:1 027627 027629 
ıtnre. Frıınsızlar tarafındın tev· 04423~ 044235 0442..o:ı7 
kif edilen tanınmı" Tunus glya. 067940 Ofii942 06i944 
51't adamlarının •erb,.rt bırakıl· 067948 074461 074483 
maları hususıında vaki talı>bl 074487 074469 075890 
i~'af edilrnl'ıiifi iı;ln Tunus Be· ll7~1194 07!l896 075891\ 
''l, Fran•11 GenPl valisini kabul Oi92R3 079211~ 075287 
etmek f•f P.mı>mistir. ... 08'l231l 080232 0110234 

Ttınır•bkl h?~ic•1•1' Fasa 08023!! ORO!ll l 080913 
ılıı tP~ir etti Oll0917 OR091!l n!l~~!H 

Fu 7 <T.H.A.) - Son ~ün. 08."i5rı.; 085597 OR55P'l 
lerde Tunust;ı vuku bulan kanlı 1"19l:l 121915 121P17 
hlı'!isell'~in Fasa dıı teı;irini 

1 
ı2R3R'ı 12R311~ 12R3R~ 

gö~t."rdi~i anlaşılmakudır. 128389 1382:?1'1 13R222 

~82026 382028 388120 
000257 388124 38812fl 388128 
003254 413843 413845 413847 
027623 428360 428362 428364 
044231 428.16R 430841 430843 
044239 430347 43084~ 432261 
067946 432265 432267 432269 
Oi4465 441503 441505 441507 
Oi5892 443210 443212 443214 
079281 443218 452730 452732 
079289 452736 452738 455360 
080236 455364 455.166 455368 
080915 466672 466674 4ff6fi76 
OR5~9~ 469421 469423 469425 
1219111469429 475611 475613 
121919 475617 4i5619 478261 
128387 478265 47R267 47R269 
138224 491422 491424 491426 
149352 100 lira kaıananlar: 

311049 
314737 
315:164 
317:183 
327610 
32i618 
330657 
334985 
336173 
345481 
343489 
~48206 
354435 
~55312 
369101 
36!H09 
~80857 
382024 
388122 
413841 
413849 
429366 
430843 
432263 
441!\01 
441~9 

443216 
452734 
455362 
4116670 
41i61i7R 
469427 
475615 
4711283 
491420 
491428 

1R09RO Son li~ rakt1mı <527 ''" 967) ile 
1609M nlhııy,t bulan 1000 numara lOO'er 
ı 77Mfl lira ikram ive alırlar. 
1R1494 5 lira k;nnanlar: 
189013 Son rakamı (5 ve 9) ile nihı-

Bugünkü 
Mecliste 

<Bap 1 lııcfde) 

Dil Kunımunun beyannamesi 
Ankara 7 - 204 mllletveldli 

wafından hazırlanarık Büyük 
Mıllet Meclisıne sunulan Anaya. 
sa dilinin yaşıyan dile çevrilme· 
sini mutazammın kanun teklifi 
rem siyası çevrelerde ve ce
rekse mUnevverler arasında, za. 
man zaman münakasa mevzuu 
olmakta devam etmektedir. 

Kanun teklifınin, )ieclis Ana· 
ya.sa komisyontındı son &eklini 
almak üzere bulunduğu bugün· 
lerde bu menu yeniden canlan 
mış bulunmaktadır. 

Hatırlanıcatıı gibi, Tilrk Dıl 
Kurumu, bundan evvel mevzuu 
bahis kanun teklifi üzerindeki 
ı:örüslerini açıklamı$tı. Anayasa 
komisyonunda teklifın aldığı 
~on ~ekil Ü7erinde dt yeniden 
bir tebli~ ne5retmiş bulunmak· 
tadır. 

Bu tebli de: 20-ı milletvekili· 
nin te.klifinde (yabancı kelime. 
lerin baskmndan kurtulmık) 
fikrinin esas alındığı, kurumun 
oyeslnin de bu yolda oldu:u 
ileri ~Urülerek gayeler arasında 
bir avkırıhk olmadı~ına işaret 
edılmektedlr. Faltat (yaşıyan 
dil) den kastedilen mAna ve lll· 
"illerin birhlrinc uymadığı da 
l>ellrtllmektedir. 

Tebliğde, Tı.irk Dil kurumu· 
nun, ömürlerini tıımamlamış ke· 
limeleri yeniden kanun metnine 
almayı dilimizin gelişmesine en· 
~el olacak bir hareket saydığını 
tebarüz ettirilmekte, bunun itin 
ıle~iştirilmrsi gerebn kelimeler 
hu~urnnda =•etkili ilim adımları 
İli'! ilim kurullarını danısılmuı 
ııerPktiğinin evve.\ce de ileri sU· 
rüJdOW ifadf' edilmektedir. 

Anayasa komisyonunun buna 
lilzum ı;örmeden hattl teklifte. 

r 

, 
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COCUKLAR. .. . . 

R e 

• • • • 
BILM~LIDIR Ki 

İN 

En sıhhi ve antiseptik bir diş 
macunu olduğu bir hakikattir. 

ıaın 

bir 
a • 
yenı 

Vatıc Ulncılık ve rekltımcılık bakımından çok mühim bir 
teşehtli~P girmıs bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kı~a i!An şeklinin ihdasıdır. 

Dunyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu llAnlar 
hem cok rağbet iôrmekte ,.e hem de verenler itin çok fay 
dalı olmı:ktadır. 

Tasnif edilmiş kısa ilAnlanmız hergiln gazetemizin muay. 
~en bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe ınre tasnif edılmış olacaktır. 

Bu lllnlann şekli ve Dcreti şöylf!dır: 
10 kPlimeye kadar bir ay müddetle neşredilecek olan 

I!AnJarın ayJı!ı 20 lira. O~ ıh ilte üyelerinden Ahmet siyetimlzle ayrılırız. 
lö le demiştir: B. M. M. "" gönderdiğimiz 

.;. ...... Bu memlekette istihsali Mille~ve~illeri hlikümeti dilediği 
!@.. ~dıklarını. refahı vlıkselttlk gibi ımtihana tekemlyorlar. :::. 

Filhakıka burada da Fran~ız· l3R226 13R2211 149350 
!ara karşı büyük bir infial his· 149354 14935R 149358 
sedilmekte ve baıı tedhle hare- 160fl82 1609R4 1609~ 
ketlerinin vuku buldutu haber 177960 1779fi2 1779M 
Yerllmelctedir. Bu ırada, FTll'· 177968 Hl1400 1R1492 
mJar tarafından Arapça olarak 181496 1814911 1R9011 
~ıkı:rılan cAzimf'8 gaıetl!d lda· 189015 1R9017 189019 
rehan,.slne meçhul şahı~lıır ta. rn7."i02 197504 197506 
rafından bir bomba atılmış Vf! 3 224881 224883 2248115 
kisi a ır surette yaralanmıştır. 224889 235201 235203 

Hl7500 ~et bulan 100.000 numara 5 er 
19750R lirıı ikramiyt> alırlar. 

ki bazı Turkçe kellmelerl de kal· 
dırarak yerine yabancı kelime-

224M7 I 40(1 lira kaıanantıır: 
235205 026124 126124 206124 
254272 220124 221124 222124 
255841 224124 225124 226024 
23~849 226114 228120 226121 
261486 226123 226125 226126 
267825 226128 226129 226134 
269653 226154 :?.281M 226174 
2780ROı226194 226224 226324 
Z78088 226~24 226624 226724 
2RR736 226924 227124 228124 
2917().4 2.18124 246124 236124 
303343 2i6124 288124 298124 
311041 426124 

1 
ler koyduluna işaret edllettk, Gün asm veya 15 gün nesredllcreklcrln aylık Dereli 12.5 

216124 .,ö~·le denilmektedir: lira. 
223124 Haftada iki gün neşredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 

et:ı.ı söylilyorlar. Halbuki bu H. P. Iiler bu hakka gizliden ~
~ıekete traktör ve makine !iye mani olurlardı, Halbuki 51m 
~ C:ok önC'eden J?irmeve baş- di D. P. liler ve onlann Başba
~~11•tı. fs basına Ali de gelse kanı A. :Menderes alenen tıu hak 

Bundan başka, bir Fransıza 235207 23520~ 254270 
ait olan eczahanelerdcn birine 254274 254276 254278 
de el bombahm atılmış ve ec· 25584:1 255845 255847 
zane tamami)'le tahrip tdilmiş· 261480 :?61482 261484 
tir. Diğer taraftan Fas İşçi Fe· 261488 267621 267623 
derasyonu, Tunus İşçi Sendika- 267627 :!6762!1 269651 
ları Federasyonu gf'nel Sf'krele· 26965."i 2fıfl657 :?696.39 
ri Fr.rhat Haşltin Fransızlar ta· 27R082 2780&4 278086 
rafından katli hadisesini prote~to 28RnO 2811732 288734 
maksadiylc 48 ~aatlik bir grev 2887311 291700 291702 
yapmağa karar vermiştir. 291706 :?9170R 303341 

226104 •Bize göre (yaşıyan dil) yas· On kelimcyı geçen il~nlarda her fazla keliıJe itin gUnde 
lılann bildi~i dil değil, ~·t'ni ne- 2 226122 .1 • k 11 d ıt d' ld' O kuru5 ılınır. 

· 1 de gelse hattli deli de g<'l· kı çiğniyorlar. 
~$ ol ~ lstih~aı na~ıı olsa yük· ,_Düny~nın hiç bir .. ~erind.e 
~ktı. Yardımı l\farshall yap hoyle hır Başb~kıın goriılmemış 

11Q ~4~tnuru Allah \'erdi; mah· tir. Halk Partililer işi çaktırma 
\ıl)i oldu, dan yaparlardı. Bunlar ya cahil 

sı lerın u an ıtiı ı ır.• l. 
226127 ~ ~ 
226144 Tebli~ şu Htırlırla ıonı er· ----------------------' 
228184 mektedir: rKurumumuı varlığı. il Şehirden röportajlar Dr. Lutfi K1rdarla 
226424 nın ~ebebi olan ülkü uğrunda ~------

:J21JR24 \'arifesini bir kere daha yapma. Yabancı go"zı"yle bir konuşma 
229124 'a karar vermiştir. Rica ediyo-

268124 ruı: Arapçaya ve Farscaya doğ· lsfanbuJ 
1 ~leketin şişirilmek istcnl- liklerinden böyle yapıyorlar, yn

~isadl vaıiyeti yürekler a- hut !bilerek hu yolu takip tdi· 
~ . vorlar. Bilerek ~·apıyorlan;a bu 

Aynca Fu halkının aynı pro- 303345 303347 303349 
326124 j nı de~ıl. Tilrkı;eye dotru gide· 

llm.11 
<Başı 6 ncıda) 

diye sorduk. Anlattı : 

<Başı 4 üncüde) 
hir parasını şahsi propaganda
larını •fakir halkı düşünmeb 
gibi memleketin zaruretleri i· 
çıne gızliyerek sarfetmektedir· 
ler. 

~Unkil iktidar vatandaşı av· vatana ihanet ediyorlar, cehalet 
k P!şindedlr. Kövlil~11 mem !erinden ileri ~eliyorı;ıı .bulu~dıık 
tlznek için hı 1Van v rgl<d· ları me\'kie \Ayık değıllerdır. 

t!'stoya istirak mıksadiyle ya. ------------------ ----------------.,--
rından ltibaren iki ıün müddet. 

~ldırdı, gaı, benzin, mazot Eğer orara göndereceğimtı ı· 
:.ı le bes on mislini koy- ıt2mlan ~ecmez de. kA.ıtıt ııııl'(a· 

~hu tavanı millete. cı s?cer~enlz iste böy~e olur. . 
~ 111ı.ın istibdadın en ovnağını, Mıllet C. H. P. nl sıyıısl hıık-
\l~l>ağını bütun ~lddetile ta:- larımııJ çiğnediği idn bıışı~dan 
'diyorlar.• attı. Bugiinküler bu hakıkatı 

~~ olarak konuşan Sadık Al· ~örmP.mczlikten geliyor, bu aaf
~~ ıı da ezcümle şunları söy· letlerile kuvularını 'kazrlıklannın 

lir: farkın<la bile Mğillerıfü.• 

Malatya' da-suikastla ilgili tahkikat 
son safhada 

le işlerini bırakmaları tavsiye. 
slni havi beyannamt'ler dağıtıl· 
maktadır. Fran~ıı makamlan bu 
rnda da sıkı tedbirler almışlar· 
dır. 

Sis Londra'y ı 
Felce uğrattı 

<Bası t tnrlde) 
8ug{inkii ~is harp içindeki kı· 
rartmadan dRha bettr olmuştur. 

Sokağa çıkmak ce~aretini göste
renltr di~er yayalarla kafa kı· 

" . (Ba ı l incide) İdare heyeti Uveleri, ll~le)in faya çarpışmak tehlikes.ine .. ma-
~4 !'bi hlrtok n savcılıkların- belediyenin kendilerine tahsis ı ru~ kal~Uıtşla1~dır.dE1vlerı~ .. ıçı ~e t "~derpey elde edilen evrak ettiği bir otobü•le •Kz~ı akaıı so ası m ış ? a a.ra .. onmuş· 
ı.~ı~':'lk gelmekte olup bunların '-"a iderek Atatilrktln tnne!i11in tilr. Bu kesif m yüzünden. so· 
"tı~e de bugünlerde ba~lana- kabrini :iyaret e•mieler ve bir kağa cıkmafa cesaret N!ebl140 n. 

r • 1 ı'·et ko,-mu$lanhr. ll'r dahi, çarpışmt1ya kare1 baş· 
T lanna yumusalt ıeyler sarmışlar 

•lebe Fedet"U)onunun İdare he~-eU çalışmılanna IS~· dı 
~'~ top1'ntm , j leden sonra da devam etmlı. ·B 1\ c bugUn ııaat t de yaptı· 
~ 'taı'' <Hususi) - Türkıye "'eMç: rin irtica ve Atatllrk in· t!ı haberler yayımında tatilde O· 
"l lda ehe Federasyonu umu- .. Upları ele •htan cerevanlara lan blltlin c:ankurtııran töförleri· 
;. 'l.o~e heyeti, An ara, lstan· ı ':aınlmun!ları lbım ~ ldiğl üze· ni billlin glln calı~mı• olan ark•· 
~'i~ııı 1~.ldıkkl ~e İz~ir dflege· rinde ittifak etmi!, bu mevıu- ö•~lıınnın yerlerini alma~·· çı· 
ı.. •abah ıra Ye ça ıema arını :!•ki Tilı'ki~·e lillt Talebe Fe· ğırmı,ıır. 
., b ta devam etmlştır fdı· · . tı 

• eııetı bilhassa talebe ~ited ?~ra·~~onu gorilş{lnll açıklıımık Spıkf!r e?yte deml&tır:. o . k 
~ ;~~e durmuf, fstanbulda, ııy 'l bı:' ~·t~annam,. ntırfne ka· vartdlı~ 1 t.kıdrıterı 1 ııurm1ad~n g0ııc • •cı "•~l d 1 kta la n:r vermış ır. $4r •• tın e ('A ışmıs aruır. n 

J,.. er e yapı mı o n d ,..,, · 
11 "ersue altesi denilen son Bundan gonra aİnkılAp Genç· larıı 1 ~' rahat etmek ımkAnı· 

!ııı ~11l hakıkt bir site olmak. ll~iıı dergişlnln dunımu \'e Köy· nı venn~mlz Uzımdır ... 
1't tak bulundutunu belirt • cülUk turinn komisyonlarının R~ eıın~rta~an arabac;ında 
~ ~hıı hususu incel mek itin tıılışmaları incelenecektir. lki yerine üt kbı h~lund?rulma.k 
~ 0l!lbyon kunılmasını ka· Toplantıya yırın sabah devam tadır. Bunlardan hıri t>lınde hır 
~tir •"lilet'ektlr. me$ale olduğu halde otomobilin 

- · önilnde ilerlemekterlir. Mevcutla· 

İstatistik üzerinde 
~apılan çalışmalar 

~ıtt· <Bası ı Uıcide) 
~~Y 1 takdirde ıerekli koor. 
\ı:~tı~~n tcdbirlerınln alınmısı 
ı·"ltb1 e ~ok iyı sonuı;lar elde 

ltı~eceği de ittifaklı kabul 
teı t ~tur. 

't bt!ı SaYJmlar, ziraat ve ima 
tı-ı ltstiklerı, b:ıya t is ta Us· 

~. ~1~ıat ıstatistık ve endeks· 
1ıt 11 &clir ' 'e milli muha· 
ltıaraıtırma1arının son \'arı· 

.;rııııı 0dern neticeleri üzerinde 
, İlorıa fıkır mübadeleleri ıle 
'il ıııe;ın münakaşası semine· 
~ lli:0 ~ezi sıkletini teşkil eyle· 
~ aıi!J elegeler bu suretle da. 
~ ltt dil görüşlerle memleket· 

~ tı to 0nınUşlerdir. 
~tı, Plantı az gelişmiş mem· 
~~tıırtn istatistiktileri için 

' lek kadar istatistikleri ileri 
~lltır 'ller itin de faydalı ol· 

~~ıı.,· 
Pr1~ da seminerini müteakip 

~' l~lıgada Birlesmiş Milletler 
~ ~dl işbirliği teşkilAtı ile 

!<ıı~, müteakip talışmalar 
dı11 f teknık ~·ardım fonla
ı .. 2~ t aydalanarak memleke· 

~"ide ~lllamı>n masraf~ız bir 
red'enı fatatlstik maklne-

t?tıek genel mlidürlilk 

teşkilAtından, takriben on ki· 
dar mütehamsı bUtun masraf· 
ları mllletlerarası teşkllAta alt 
olmak şartiyle staja göndermek 
a ni şekildi' memleketimize bir 
kac istafütik mlitchıumı c~lhN· 
mek imkAnları sağlanmıştır. 

DU!er taraftan blitiln Orta Do. 
~u memleketleri kin istatistikçi 
\'etlştirmek gayesiyle Ankararia 
bir r.nstitü kurulma~ı kararlaıtı . 
~ılmıctır ... "'. 
sonunda Birll!şmlş filletl@r tek· 
nık yardım teskilAtı bütte tekli· 
fine gerekli tahsisatı koymuştur. 

MilleUerarası çalışma teşki· 
lAtı. gıda \'e tarım teşki!Atı mü. 
dllrleriyle mahallinde y:ıpılan 
tf mastar bu teşebbüse hndllf!· 
rinln yardımlarını sa~:ımağ;ı 
!ırsat vermiştir. Pıı suretle mem 
!c.ketimizde çok faydalı yeni ~ir 
nıllletlerarası tnstitil lcırulacık 

\"C orta doı!u memleketlerinin 
t.ihassa mt>mleketimlzin hu. 
'3utsuz bir şekilde faydalanabi· 
lr re~i öğretim ve eğıtlm teşkl· 
1Atının hemen hemen b 11Dn ma~ 
rafları milletl~rarası tt>~~kkllller 

tarafından kar~ılanacaktır. 

ra llAveten 2~ "/!n kurtaran ara. 
bası daha een•ise çıkanlmıştır. 
Sisin bulangıcındıınberi halk 350 
den fatla yıırdım istemi$tir. Fa· 
kıt otomobiller bir buçuk ki· 
lom~tretik trıt~afelere ancak bir 
uıttt' ıidebilmişlerdir, 

Sehlrde nakliyat da felt'e u~· 
nmıstır. Kuzey Londrada b~ler 
cc ıillt' slit.silz kalmıştır. Dilnya. 
nın en bilyilk şehri olmakla if. 
tlhar eden Londrada diğer gıda 
mııddeleri de ası;art haddt' te\'7.İ 
edllebilmhtlr. Halbuki Londra
rian on beş mil mesafede bulunan 
Croydon'ı\a ~ney VP ma\'i ııök 
her zamankinden daha parlak 
,.e açıktı. Metrolar muntazaman 
lşlemP.kte iseler ele şehrin merkf' 
zine giden halkı t sımaya kUi 
~etmemektedirler. )fetro ile se· 
)'ahat eden halkın çoftu yerytııü 
nP çıkınca yollarını ka~•betmiştir. 
Trenler muazzam rötarlarla Lon· 
rlra garlarına ,ırelmekte ve ha
reket etmektedırler. Lonilra ha 
\'8 alanında uçaklar ile günden· 
beri sı~ın a('ılmuını ht>klemekte 
dirler. Fabrlkıı bacalarından yfik 
!elen dumanlarla karıcılc sis bil 
tiln açık rf"nk otomobilleri un· 
ki bir kömlir madeninden çıkmış 

lannış gibi ~imciyah yapmıştır. 

Yayaların it çamaşırları dahi ka· 

rarmıştır. Bazı otobilsler sefer
lerini yapmaya çalışmakta, fak•t 
bir yayadan daha hızlı gideme· 
nıektedirler. 

Y I L BA Ş INDA 

100.000 L 1 R A 

GAR ANTİ 

«Defol defol » eular tutıılurkeıı 

lnglltertnln Dotu Afrlkadakl sömürıesl Kenyada Mau • Mau te]killtı mensupları arasında Kral! 
Beşinci Afrika Blrllti tarafından araıtırmalar yapılmııktıdır. Reıimde blr mu.ır tarla~ını ıizle
nen Mau • lllau mensupları diğer yerli Afrikalılar tara(mdau )akalındılı sırada ıöriilntekhı· 
dlr. Mau - l\laular tarafından çıl:anlan karıaıalıklar &onunda tevkif edilenlerden Ucu idam.& 
mahk!lnı olnıuıtur. Bunlar altı hafta evvel bir çlftliJ.tt blr Avrupalı kan korayı öldurmu5ler 
ıtır. Ayrırı ıltı Mıu • Mau mensubu da müebbed hapse mıhUm olmu~tur. SomıirJecllerin Af· 
rlkadan çıkmasını lst&yen bu teıllilUın bml olan Mau . l\lau Kenya dilinde aDHol - defob 

mlnasına ıelmeı.tedlr 
---~-----~~--~-----

GI. Necip, 
Nahas'la banşfl 

<Bı:ı 1 incide) 
Çlçekll • Serip cöril$meslne 

ehemmiyet Hriliyor 
Kahire 7 CT.H.A.) - Yetkili 

kaynaklardan öğrenildiğine gcire 
önilmUzdeki günlerde Kahirede 
Suriye Ge-nel kurmay başkanı 
Albay Çltekli ile Mısır ba&baka· 
nı general l\fuhammed Necip 
arasında yapılacak ıörüşme bil· 
ytik bir ehemmiyeti hliı bulun· 
maktııdır. 

Bu gorlişmelerln başlıca mev· 
zuunu Tilrklye ile Arap memle· 
ketleri arasında siyast, askeri. 

llı:tlsadl ve kOltilrel sahalarda t~ 
birliği lmklnlarının tesbitl ola· 

Berlindeki Sovyet Elçisi 

ıuikastten kurtuldu 

Berlin 7 - Doğu Almanyadan 
2elen haberlerden anlaşıldığı· 
na göre Sovyetlerin Doğu Ber· 
lindeki büyük f'lti&i W. S. Sem. 
lonovu öldürmek için dııireslne 
verleştirilen bomba sefir dal· 
resine girmeden birkac dakika 
PV\'Cl patlamıs ve hususi kalem 
mi'd~rü ile ikinci bir kAtibln 
ıığır yaralanmasına sebep ol· 
mu~tur. 

ne göre, iki devlet adamı ara· 
sında yapııa~aıc fikir teafüinde 

bilhısn bu meseleye temas 

edildiği iibi &öni~melerı mü· 
tea!Op yayınlanacak olan resmi 
tebliğde de Turklye ile Arap 

caktır. memleketleri arasındaki mü na· 
Arni tevrelerden belirtildiği.sebata temas edilecektir. 

Başbakan' ın 
Tetkikleri 

<Baıı 1 incide> 
ler vermi~tir. 

Ba&bakan müstahsil çıftı;ilerı 
mizin kurdukları Adanı pamuk 
sanayiı şırlcetınin yaptırmaktı 
ııld'lğu hüyük pamuklu do'lmma 
fabrikası ın~aatını da gf'zmis. 
ayrıca Seyhan baraiının yapıla· 
ca~ı yere ~iderek 100 ktlsur mil 
vona (':kacak olan bu bıraj hık· 
kında mahallind!" lıahııt ılmıs 
tı.r. Ba~bakan bugtln Adanada yap 
tığı bütün gezmelerde vatanda• 
topluluklarının hararetli teıa· 
hürleri ile karsılanmıs ve uğur· 
lanmıştır. 
Başbakan akşam yemeğini A 

<fa na Tiraret borsasının misafi 
~ı "larak veml$tir. 
Başbakan vırırı ubah utaklıı 

Ankarayı dönecektir. 

•- İlk sıece, bir eğlence 
yerine gidelim dedim. Bir piya 
no, bir gitar, bir akordeon ve 
bir saksafondan ibaret orkestra 
olduk;,a hareketli ve hafıf par 
calar tılıyordu . Etrafa baktım. 
Herkesin yiltil bir karış. San· 
ki calınan şey cenaze marsıv 
mış gibi, görünür bir ciddi· 
yet ... Yollard~ gördfiğUm insan 
!ar da öyle ... Pek az gülıiyor· 
sunuı1 

Ha, bakın unutuynrdum. kıı 
dınlarınız: araı:ında birçok sa· 
rışın olduğu halde. trkekl,.ri· 
nlz umumiyetle esmer. ~eden 
acaba'• 

- Sarışın olmak, kadınlar 
lcln zor değil de ondan, de· 
dik. 

Güle, konusa. bir de hak· 
tık ki, öııe otmuş. Schumach 
da bizim kebaplara bayılıvor
muş. Selamlvle beraber kal· 
kıp, kebabivle meşhur bir lo· 
kantada talim etmeye gittiler 
Çıkarken el sıkıstık: 
•- Ne\'Ynrka .ııelirsenlz de 

dl, •New - York Times• e bir 
telefon ttmenlz kUi! • 

Memnuniyetle. Yasasın rlost 
lukl ~AllUS TAXJU 

A6rı, su ve ı ıığa kavuştu 

Karaköse 7 CA A.) - Afrı 
butün nura ve suya ka\'U~muş 
bulunmaktadır. Bir milvon yUz 
bin lira sarfiyle inşa edılen hid 
ro elektrik ve altı yüz bin lıra· 
ya )'apılan leme suyu tesisleri 
valinin. belediye başkanının ve 
kalabalık bir halk toplnlutunun 
hazır bulunduğu bir törenle a· 
cılmıstır. 

Harp itinde ortaya çıkan 
mesken buhranı belediyelerin 
bu isle yakından alAkadır ol· 
masını icap ettırdi bu buhra
nı önlemek ~e halka mesken 
tcdarık etmek işi modern bele. 
diyecili~ın vazıfelerinden biri 
olmakla beraber İstanbul gibi 
nUfusu milyona yakın b!I' şe
hirde halka bol sayıda ucuz 
mesken tedarık etmek soylPn
dığı kadar kolay bir iş ddil· 
dır Çok arsa. ı;ok para, bol ve 
ucuz malzeme, geniş bir işçi 
kutlesi istıyen mühim bir is
dlr. 

Bor ortaokulu, Pamir 

ortaokulu oldu 
Ankara 7 <T H.A.) - Bor 

orta okulunda Korede şehit dil
şcn kahraman albay Nuri Pa· 
mlr'ln ismini vermek hususun· 
da orta öğretım genel mUdiirlü· 
ğü tarafından yapılan teklif Mll
ıt Eı!ıtim Bakanhtınca tetkik ve 
kabul olunmuştur. 

Bor orta okulunun •Sehit Nu 
ri Pamir Orta okulu• olarak de
ğiştirilmesi hususundaki te~cıf 
muıımele~i ikmal edilmişti r. 

Törenler 

Türk Diş tabipleri re-mlye. 
tindı:n: 

1'adık61 Ye dıt rmrnı İbubımata 
llk~lcuhıııda Ctml:r••lmu ıı D!ı d •· 

ÇA1'1 

ABİDESİNE 

l'. RD 1' 

Bir e'"'r.lki yf!l..-iln ............................................. .. 
T,kirda~ \'ilAyf'tinden ....................................... . 
Bitlis \'İlAyetındf'n ............................................... . 
Telefon BasmUdurlüfu Tel Kısmı ıemurları •••.•.••.••• 
İzmir Askeri Ulastırma Ok•ılu ........................... . 
120. Sv. J. A. Sııbav \P f'ratı • . .... . ............. .. 
K K }\. İı;lanbul Dairr·i 1 H? 2 No lu Mua' inlık •..••. 
~etleri 2 N'o lu Askeri Dıkımevi ......................... . 
İbrahim PPkin .................................................... . 
Gemlik BelediyP~i MPmnfl~rı .............................. .. 
Toııhane Askeri Fır•nlıır l\ld .............................. . 
Cı•mhıırhıı•lrnnlıttı M•ıh~fız Kıl'ası ......................... . 
.Frlt.hiyat Fııldıllı>~i Talebe Cemiyeti ...................... . 
R Mot. P ,\ S.,1',•·lıırı ...................................... .. 
1 J rl Jt~· loİll\''"'''"ri J( ................................... . 

~gkttl V•terinpr f\ln•lıı ................................ . 

l"ftn,.1 l{"rfn~' C:~"'JıL; 031ff" j ., '"'"""""" "'""""'" 

Yorgi ?ılavromatı .............................................. . 

Ltra 

157.629 
1560 

581 
301 
211 
11\2 
134 
103 
100 
100 
71 
~8 

so 
48 
40 
45 
43 
25 

\'eklin ......................................................... 161.261 

•·x 

Muesseselerin \e halkımızın yaparakları yardımlar Zi
raat. Eski Mulurıoler is O manlı, Sümerbank. Yapı 
\'e Krt>di Turk Tıcaret 'e Garanti Bankaları kabul 
.,..,.,., •o-iırler. 

~-----------------------------....: 
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PURO VE YALNIZ 

8 .\ı alık 19S2 Pazaı tı> 1 
1 r\~RUL 

* 

İZ'tiıt 

-., hakikattir ..• 
u bir vaad deg.ı . . en modern 

devrımızın . 
f i\lıak\ka . d yepyenı bır 
Sabun F~brıkas;,;~ YENİ PURO 
formU\\e ımal . e. ı . . gizli kalan 

UNU cı\dınızın . 
TUVALET SAB karır tenınize bır 

d na çı ' · 
güze\\iğini mey ~ bir çiçek tazeligi verır. 

b·te "umuşa\dıgı, . GOZE\.LIK ve 
.. ka ı • bac.ka bır 

ll "'ze bam ,. 
yüz nu CAZİBE temin eder. 

PUBO GÜZELLİK METODU: 

• Har sabah ve akşam 60 sanıyı 
muddetlı kremli PURO kopı.iQı.i 
ile cıldınızı masaı yapınız .. 

• .sonra bJI s:.ı ıla ıyıcı yıkayınız 

• 14 gün zarfında daha GENC. 
daha CAZiP, daha GÜZEL oldu· 
ounuzu bızzat muşahıdı eda· 
caksinız. 

~-~~~~_j..~-~-- ·~~-MOTOSiKLET SANAYllNIN \\~~\ 
259 cc. CE OSLOVAK 
350cc 
~OOcc MOTOS KLETLERl 

1-
• f H MOTEKAMIL TEKNiK 

• ZARiF "YAPI 

~~~e iNSANI YORMIYAN YOLCULU~ 

125 cc. 
o cc. 

YAKITTA EKONOMi 

RAKiPSiZ FIAT 

ıu tAHANE:MotosıilnLEllH 

U$LICA""VASIFLHIDIR 

runın MUllHASlll ITHAIJ TÇISI 

~IEIOIET K1\ \ 1 Aı;:\ 
GALATA . fSTAı.IUl TEL 404..'0 

EN S EVi M L 1 YI LBAŞ 1 HE D i YESI • .;::,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiİiliiıiiiiiiii' 
Alman markalı 

IS 
E 

Maçlarda, Tıyatro, Sı 
nema, At yan lann
da, ve A\da 350· 400 
melre mesafe için 
Cc\ ka!ade berrak gös 
teren yegane dür
bündıir. Pek az mık· 
tar kalmıştır. Fiyat
larda tenzılat ) apıl
mıştır. l\lcmlcketin 
her taratma 15 !ıra 
ödcmclı ve ambalAjlı 
olaı-ak göndcrılir. 

BIRKEY ADIL 

BiRiCiK 

Knıakoy Melek Han 
!\o. 4 - l::iTANBUL 

Defterdar, Her ke ve Merinos 
abrikalannın 1953 yıh imal fi i in 

sipariş alm caktır 
Yunlu fabrıkalarımızın 1953 :,ılında )apacakları ma· 

mullenn ballantı :,apılmak surctılc atışına ba~lanılacaktır. 
Fabrika satı~ fıııtile mal alabilmek içın yapılacak bağ

lantılar her fabrıka mamu!Unde 300.000 liradan başlar ve 
en çok 700.000 hralık hadde biter. 

Alakadarların: Daha fazla izahat almak \C şartnameyi 
"Ôrmck \C teminatlarını yatırarak ıcklıflerıni vermek iitc
rc 15/12/952 pazarte 1 günU <aat 16 ) a kadar mu esse cmiz 
) ünlü ubesl mudurlüğilne muracaatları rica olunur. 

:ıllıes e-emiz bağlanlı)ı yapıp )apmnmakta serbesttir. 
( 18.'iSl) 

Sümerbank 
Alım ve Satım Müessesesi 

MUDUR ARANIYOR 
t tanbulda ıkı ımalathane ıdare mı ba arabılecek ka-

bılı) ette lecrubclı 'c pı) asa) ı tanır bır mudure ıhtıy aç 
\aıdır. 

ı\lakad.ııların el yazılarblc kı a bır tercumeı hal, re· 
ferans \ c bırer kıt'a fotograf ılc (İstanbul P. K. 230 ad· 
re ine muracaat etmeleri. 

GECE BEKÇi KONTROL SAA Ti 
Geceleri endişesiz, rahat 'e sakin U)'Umak isler enız: fabrıka 
depo, antrepo; resmi daire; bıınk.ı mektep ıçin s i :\ G ı·: n 

Gece Bckçı ı Saatı ~angından \ e hırsızdan sizi konır ... 

SiNGER SAAT MAGAZASI 
i lanhııl, ı:nıinônu, 8 \C hı>r Hrde at'tntalarınıwl;ı 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
ı - Okulumuza, musabaka ile 15 lira maa 1ı en aı orta okul 

mezunu bir memur alınacaktır. 
2 - ~li.isabaka imtihanı ~0.12J0j2 cumarlcsı günıı saat 9 da 

okulda yapılacaktır. • 
3 - !ılemurın Kanununun 4 iincli madde indeki \ asıflan 

haız isıcklileıın imtihan gününe kadar (dılckçc. ntıfuş hu\i· 
) et l'lızclıını ı.d hal kağıd ı - l abancı biı İ) le rı lı olmayacaktır. 
Öğrenını bcl~ı- ı \ c ~aslık rapoı u ılc) ukııl muduı HıgLinc mu 
racaaUaı ı. Cl!.1239) 

Konservafu r Tur usıkisı Ko s n 
' . 

Hefık !<'er an ıdaı esınde :\ıha\ encı • ı kchJr ra(lı 
,\) rıca solo ~arkılar 

Yarın akşam saat 21 de Şehir Komedi Tiyatrosunda 
Ycrlrr: l 5 \ r. ı liradır. Gi•r.de satılmaktadır. 

!1!112.'ll ................................................................ 

Alman 'ana ii niha~t.t baril.:a hır )Bl.I mak.ıoel!İ İ~~~ 
rtti . Dıaoa. port~tif ~akinelerin kola)l_ık ~: rabatlı~biP 
bii ·ük boy nıakıoelerın aağlamlık ve ımkanlanna B 

müıtesna bir )azı makinesidir. 

1 
OIANA YAZI MAKiNELERiNiN 0ST0NL0KLERINDEN Bi~ 

• Hafif tuş vuruşu, • 8 tam okunaklı kopya, rsnJı 
•Yüksek sür'at • Gözleri yormayan cazip 
•Net. keskin ve muntazam yazı. • 1 11nı GARANTi 

Şaryo genlşll§I: 2ı ım. - Tuş adedi: u 

lr111•lkan yuı mıklnııırlnln lırıh 

m"llur ROYAL'ln Almınyıdikl tıb· 

rlkuındı imal ıdllmlftlr. 

ılı ' 

ıOC'TıCWTT:~~ 
( Buro Levazımı Şube!'',1 ~ d ı.· oı;lıı ı Galatı. Rıhtım Ca , ~ 

llıo. Tel: ·19337 

YAVRUYA KARŞI OLAN BORÇ, ONU iV! 
BAKIMLA SIHHATLİ VE-Tİ.ŞTiRMEKTİR 

1 Kongreler I' .-.. -ıtıo o K T O R 

Tt: RKİYE 1 n. r samat ·a Huni. kongresi 81 r 
ruriım Kurumu n P aın•tı• tıı •·• ... 111ıı. hu•·! Raif Ferit ,,ıı• 
Şehir Gezileri . r ı ~ 9 ~ ırııı r• ırunu i&1\ Verem n Uahıll ll•5 

~ li aralık Cumarle İ :?O d• " • a a imrahor 1 ra 'Ti" dn tarı Muıehassı"' 
1 

•
- ra ı da Kı •> un anda ı•P ~raı. el~ 

1 
RE\' I.ı: RBI: \' İ 1 r. 'ı1ıı a,cnehanr !1el 59 
· ,\ it A \ ı Tram\ay cad. Eııınoc 1 tı 

(J kudar llkelesinden tmtiuı ııa hıhı : Si:\\:\ l\Clltl 1 "nıt " ı .e 5 e Kopru 

hareket saat: 14.30 da 
Bılctlcr Kurumda satılır 

Galata~arJv. Posıanc bitı.ıği 
J l'lcfoıı: J:>S 12 

~l'~rı,aıı fiilen ırJ;,ırl' f'dl'n 1 84395 llua)ene 17·111 ~ 
1 - . rı --.o ~ \'aıı hlerı '\lr~uı ~hu uru ı .ıı l\una::::ı !..ll • ırt'"' 

~n;ı.111 \'E:'\t::K t5asaran Al'l Kat ı ıe 
ı\ \ 1 ;'\ ı Clıııclel·ılik , .. tatbı "'4 4 

arılıli ı Ş. - hlanhul ' ...-
\.',\ lA~ 1\1.\ rBı\ASI i 


