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Anayasa tcisarısınin Mecliste 
saufadıı· 

YENi 
-~- ----- • l 

görüJülmesine &a,ıandı 
Bazı milletvekilleri dile bir akademinin karışmasını 

Gazetr.mııdP. tdrıı..a edtcdimiı KADIN-
1,AR TEKKESİ romanının bir yerinde ı;u 
tas\'iri ) apıyor: 

v e 1924 tarihli Anayasanın kabulünü istediler 
• Ba§H~!alık sıraSl bu gece Prcn~es l'cryal

da olduğundan Baki'nin ceketini o çıkardı, ya
ka tarafınd:ı.n öptü. Tcsrifat kaidesince .l\Je
Iiil'e verdi; l\teliıl ele öperek Memhure'ye uzattı. 
Takımı asgıya geçirip dolaba koymak vazifc~i 
onundu. Bu merasime küı;Uk ı;:ıilzar denili
~ ordu.• &öprülü, Anayasaıuıı ' raktile uydorına dile ı asd 

-
NASIL 
ANLAŞIRLAR~ 

'\ \Zı\N: 

Ahmet Emin YALMAN 
(')tııimde eri halinde okuvm u 

1 mektuplan ~unı)or. n un-
1ardan bir kısmı, Jnönııııun l ec·
ısteki teııkid tarn h:ıkkınıla 
~'~disinc hitaben ileri surdüğüm 
~kırleri lıoı; gormu3 or. I>iger 

~ırk:ıçı, İniınu hakl.,nda 'kııllan
ığıın a\ gılı Ji andan clola) ı ba

lla çıkı ı) or. i'çfıncıı hlr kı ım 
:<'ktııplarda: •lllilii Adnan ~lrn-
cre tr.n i ilik beklemekten 'az

!:tçmccl in!• dhe tarizlerde bulu
:~ıu or. r.una karşılık <lorclunrii 
tıır kı ım mcktuıılant:ı da Adalet 
t akanının hııkunıet nıımınıı 3aıı
ıg1 br. annttnn 'c Uaşhak:ının 

-'dnnaıtaki kııt'i iradclrı inden 
~o nutıııkla bahsediliyor \ e h iı
ıı.Cınıl'tın mrnıleket \c ı-riim diı
\ ınıta b:ı ıı et 'c nn laH la lıa
t'-'kct rdccl'gıne t:ım blr itimat 
ı:o~tcrill or. 
l llrnrc, tcı.;ıt halindrki bu nıck
llJllan azanlar \ c iki ana parti 
•tasında, eski gunlcrin itha
dı,ıc larnf tutanlar, zararlı bir 
111lla ma7Jıgın kurb:ını bulunu
:11rlar. l\:ur.ınhkl:ı f. gorl'11 lıir 
b~kım kuııdnkl;n ırı ı.unc-llerin 
tkanıızı \ f' inl.i arınım trhclit 

l.'ttıkJrri bir sırada. p.ıı ti lıu ll· 
lııt'llrrini ortadan :kalılırmak H 

~l'\cut ilılilfıflan "'aıııiıni bir nı
~ ına,a b:ıglam:ık ınuli,ıka Ja. 

hl ılır. 

İki ana parti nrılcıı si) a i :.ulh 
b haliııdr lıulıınmm or? nııııun 
{'a lıca sebı•bi, D. P. iktidarının 

11• il. P. :> 1 'ok etmek 'e nıalla
tıı nı konun uz bir ekllıle ga Iır.t
lJ P\: kaııınnda olduğuna dair 

alk Partililcrdr bir lrnna:ıt me,· 
~t olma ıdır. Hu kanaatin ebe-
11• llalk !'aı !isinin ınallann:ı d:ı
{ l'\\cke llll'Cli c \<'rilen takrir-
1er tedclcdildi i b:ılde 1'okat mil
dehtki!i \hmet Gurkan tarafın· 
1 aıı hazırlanan bir takririn Ada
~t encııml'ııinden geçme i , .e 
lıı alların in fiyc i işinin, malıke-
1/l!'riıı clinclen alınarak, hu ıısı 
dır kanuna nıe\-ıtı Yııpı lacıığın
r ~il PlldİŞ(' eıli l m<' İllir, l\lulıale• 
det llılrıi i mel İniin üıı iın rliline 

1 °1adığı :rulıim kelime inin ba • 
b•ı:a aikl C. Jf. I'. nin maruz 
lilllunııuğuna inandıgı bu tchdit-
r. 

ıı lıii!er taraftan hukumet ha ka-
1 ı Adnan l\lcnderrs Adanııda 
ll0llediğl nutukta, iktidar p:ıı1i-
~1ıtln Halk Partisinin hiç 
d r malında ı;:öıfı olma· 
lkgını 'c ııncak kanuna a) kırı 
se''. aplıır \ar ;ı bunlann normal 
lıı kılJercle tetkil;e u ra) arağı :) O· 

ıa:da ı;ok mula~ im bir li an kul-
ırıı tır. 

t lla)k Jlarti i <'cphc 1 bugün 
b~I; c a 1ı bir şekilılc ~ rnilenmis 
t i lrınu, or. Uugunku hii\ iyr.tle
~l lc Halk Partililer haksız ikti
d lllann dc\'amına taraftar değil
ı:;!"r, hattıi mahkemeler bu iş· 
~ ı tetklktrn geçirirken uman 
ba1tnı csa~ından feragat etmrğe 
la lir bulunduklarıııı da 5ôylıı.>or-

r. 

a k uııla • 
geııış izalıat 

1 

,,,,, •I J/• • ... ' " 

.,.. • . .__ 11.nkaıa 8 - 203 m 1 tvckıli· 
-~-=' nin ana~ ~anın ~a ı an dıle çev· 

Cumhurbaşkanı <'rlal B:ı) ar İ lanhııldan , na~b:ık:ın Adnan :u enrlere Adaııaılan Ankara~ a ılii11-
nııışlerıiir. Hcsiııııl e Cuınhurha k:mı ll a) ar \n\ıaı :ı ista ) onunıla karşıl :ın ı rktn görülüyor. 

Edirne bölgesi sular 
alfinda kaldı 

rilmc~i hakkındakı kanun trkli· 
finın miizakrrr. ıne b•ır,un Mec
liste başl:ındı. f ~le lkı ekseri· 
yet oldut:u tesbit cJ ldıktM son. 
ra h::r:.relli harar~ilı miizake:-c· 
lr.r başlııclı. 

Sadri i'ılaksıulı Arsalın 
konuşması 

llk sozii Sadri Makı:udı \rs .. ı 
aldı. Uzun bir konuşma ) aptı. 
Rilh3~sa Dışişlcri Baic3nı Fuat 
KöprU.:!ı.tin bb,> le 'lir teklifi im 
zalam~!ı.na itir:ız eltl. tımı mesc. 
lclerın tc~ril usullerle h:ıllcd:'e· 

(l>e\·amı 'a: 4, Sü: G da) 
~-

MALiYE BAKANI 
KOMiSYONDA 
BÜTCEYI İZAH ETTİ . 

il ,. ~l "' , 

.\ •1 :ıra R - 1953 nıııli yılı 

but('" kanunu ta :ı• ı ının Buyük 1 
~I ıll"t 'ılrclısi bütçe komlsyo. 
nun l:ı'<i ın.ız:ıkcrc ı bugün sa:ıt 
10 d"n ı•ıbarcn b:ı hımıs buiun. 
nı"k'::ıdır. Bu munascbctle Ma
lhc llak:ını Has:ın J>olatka'l ko. 
m: )O""da ıki buçuk saat c!eıam 
cd":ı ı;:enıs ~e ctıarıı bir ko:ıu~ 
ma ~:ıpmı;ıtır. Blk .. n bu konuş· 
m stnd:ı, geçen : ılın ı tis:ıdi 
gıdı .nı iz. h ctmı , bu mc\ zuu 

Uir ne\ i gonıillu hala.) ıklar hannağulır. 

Ukin tscrcle bir de ?\e5ide nr: •Kendine J;;u. 
nılan tuzaktan habersiz, ektiği ma.>danozl::ırı 

süzgeçli bir ko\1l ile sulayan ?\e~idt .•• incecik 
belli hezaren \'Ücudu öylesine gevrek \'e esnek 
ki iki büklüm yapsanız lmılmayacak, tekrar 
e ki halini bul:ıcaktı, anki!• 

Bütün bu tipleri gö:z:lerini:z:in önünde imişcesine scyrcdcceksiniı. 

Osmanlı ordusu son Sa kumandanı Enver Pa~anın 
ıevcesi ve Sultan Abdülmecid'in torunu 

ver Paşa) ııı 
HATIRALARI 

MEHMET Y AN/K'tn dehşet ve ibret vertCI 

hapisane hayatına dair yeni bir röportaj 
serisidir. 

diln~a <>kononu ının sruı ve 
Tac;:an Meriç ve Tunco nehirleri birlec;:ti. Şehrin bir rok mcmlekr.tımızdckı 1 tı ;dl fClıŞ· 

::J ::J ~ me şeklinde kısıml:ır:ı a ırarak 

ı:undan c\ \ cli;i aJJlaı ı) le, 5c.nenin rn Jmn etli röportajcı ı 

sıfal ını hakkı' in alan '\Jchmet Yarıık, lııı "drr izi ha pi hane

nin türlu ahl.ıt 'ırlan~ le dolu kö~elrrlne ııtitürecck, bizden 

olan in~:ınların bizclcn olma)an <liın~asında ~aş:ıtacaktır. yerlerle irtibatı kesi ldi. Tehlikeli olan evler boşaltıldı. <~0-·a: _5 ::ıi;:. 6 .ıaı n 

Huıu ı Uıohııb rlıııı;cft • Meriç 4.~2. bugün de iki nehrin 
Edirne 8 - Edirncde ~ağmur· se\ iyesi birden 5.50 metreye ka· 

lar diın .., e buı;:un de devanı el· dar ~ ukselmiştır. llu suretle et. 
ınış, yağı5 miktarı iki günde rnf:ı yayıl:ın sularla iki nehir 
metre karc.}e 48 mihnıetrcdcn bırlcşmls bulunmaktadır. 
80 mılımetrc.}e çıkarak bölı;:c)e Bugün sular sab:ılıt:ın Itıbarcıı 
iki gunde 32 milimetre ;}ağmur uratlc yükselnıcğe ba~lamı:tır. 
düı;ınuştıir. Ancak toprakl:ır ta. Halen şehir kuzey, batı \'C 

m3men su~a kanmıs bulundu· gliney )Önlerinden sularl:ı çev· 
ğundan ~ağmurlar toprağa nlı nlcrek bir ~anmada durumuna 
fuz edemeden seller halinde bü· düşmfü:tür. Kara ile irtibatı ) al· 
~ Uk sulara karışm:ıkta 'e alçak nız doğudan İstanbul ile k:ılmış· 
se\i~ eli ) erlerde birikmektedir. tır. Sular yeni ~eni birçok ma· 
Bu ) uzdcn nclıirJer de gittikçe 1 h:ıllc ve semtlere akmaktadır. 
genişlemekte \'(' ~ ükselmektedir., Birçok C\'lCr yıkılmıs ve yıkıl· 

Nehirlerin ilk kab:ırmıığa baş. nı:ı a yüz tutmuş \'aıiyettedir. 
ladığı cuma ı:Unünden itılıaren \'İlayetin önceden aldığı tedbir. 
5 aralıkta Tunca 2.35, l\Ieriç 2 14 lerle suların i lila ettiği sem•
ikcn 6 aralıkta 'l'unea 4.:ıo llle· ı lcrdeki halk C\lel'inden ı;ıkarıl· 
riç 4.10, 7 ar:ılıkta Tunca 4.50. ınış, c:ın \'C mal kaybının öniiııe 

: 

• 
!li cı.ihe Jlıı~lıa ~·oruklan, le 

geçilmiştir. Yı~ccek maddesi,
1 Ko .. pru"'lu'' bugu"'n 

eş) a \ e lıınaların has:ırı olduk· ı _ 
ça muhiın hır ~ek un tutmakta. lı 
c1ır. E,ıerındcn çıkarılanıarın fsfanbula gelı'yo r 
bır kı:smı akrab:ılarıııın C\ ine sı· 
cııınıı •• dı~er bır kı mı da ca· 11 , u 
mı, kışla ~ıbi bııııılara ) erlcşti· nk:ır:ı 8 - Pan le toolana. 
rılını~tır. Bu ailelere hlikumetçc 1 ca'' olan .:\:ıto I>ıs i le ı J33kan
lilzım 1:clcn yardıftllar yapılmı • lar konsc) ındc haıır b.ılunm:ık 
tır. Dıgcr taraftan, Sivılingrada üzere Pı ofesor 'Fuat Koprü!U bu 
g.dcn Kapıkule yolu Gazi l\lıh·ıl ak :ımkı ~ataklı ile !:ehrimızdcn 
korH Llsilnden ıllbaren tamamen ı tanbula hareket etmiştir. 

eeiıt F azıt Kısakiiı•ek 
• ezae,rıııe göııdeı•ileeek · 

kap:ınmıstır. Bu küprlınurı lis· Fuat Koprlılme B:ıkanl!k mü 
tundcn halen sular :ışmaktadır. teşarı bü~uk elçi Muhaı rem Nu. 
Buradaki su~ un 3•ıik:.eklıgi bır ri Dilgc, Bakanlık N \ TO işleı ı 
metre) 1 bulmuştur. Edirne) i mua\ ini Şadı K:ırnr. Hususi Ka· 
trenle ı~tanbu!a bağlıyaıı Kara• lem mlidliru Saclı Eldem refakat 
ağ:ıç istas~onuna giden cadde etmektedir, Ilc~et yarın uçakl:ı 
ıizcrınden 50 • 60 saııtım yilk· Pari e hareket cdcrrk ve ayın 

Kısakürek kendisinde şeker ve ruh hastalığı olduğunu 
iddia etti. · Bak1rköy Akıl Hasta/ık/an Hastahanesi psi

kopat olduğunu bildi·rir bir rapor verdi. 
~rklıgiııde sular :ıkmaktadır. Bu on ikısiııde topl:ın:ıeak olan İktı- Kapanan llü,>ük Doğu ccnıiyc
r:ıcl::kı elektrik ılıreklcri yıkıldı. sal koııgrrsinde buhınııcaktır. l tının başkanı sahte mUrsıt Ne· 
gınd:ııı K:ırııağaç i tıısyonu ka· Bundun sonra heyet a) ın on be· l"ıp Fazıl Kısakürek hakkında 
rıınlıkl r altında buluumııktadır. şinde toplan:ıcak N 11. TO Dış İ . eski nıahkumıyetlerindcn dola) ı 
'l rrn gilzcrg~hı Uzunköprüye lcı·i Bakanları konferansına işti- bır le\ kıf mtizckkcrcsı kcsllmis 
kadar su tehdidine maruzdur. rnk edecek \'e bu çalışmalar ayııı \ e 5 gun içınde sa\•cılığa teslim 
Tren ~ olcularının bir kısmı u.I yirmi birinde sona erecektir. olması kendisine bildirilmlsti. 
zunkôıırüden kara rnluvle Edir· Diğer taraftan, Dıs l leri Ba- A"ın üçunde çıkanlan bu mü
nc)c getınlmekte, 

0

bur~ya gc. knnı Profesör Fu:ıt Koprulu İlnl- zekkercnın muddctı dün akş:ım 
!enlerin de sular çekilinceye ka-ıya hiıkfımeti tarafından re men bıtmış, fakat sahte mu~it sav. 

u .. ,am ı Sa: 7 Sıi : 6 da) (Drrnmı Sa:":' Sü: ":' de) cılığa teshm olmamıştır. 

Dün Fas'ta kaıılı 
çarpışıııalar o·Idu 

Nümayişci/erle polis arasında sokak muharebe
/eri yapıldı, 40 kişinin öldüğü, bir çok kişin in ya
ralandığı bildiriliyor. Tunus Beyinin oğlu mevkuf 

'Catl.vo S•nll/ tl.nı 

Dığcr taraftan, oğrcndiğimize 
~öre, Kadıkoy savcısı Nedim 
Evliya imzalı bir evrakla, Necip 
Fazıl Bakırköy akıl hastahane
sine sc\kedilmiştır. Savcı, bu 
yazısında şunları söylemektedir: 

Bakırköy Akıl hastanesi baş 
hekımliğine: 

mua) encsının acele bildırilmcsl· 
ni ı ica ederim. 

Kadı koy Sa' cısı 
l'edim füli)a 

Bu ~azı~a kar ılık olarak 25 
kasım 1952 tanhli raporunda. 
Bakırkoy Akıl hastah:ınesi he
;,cli sıhhb csı ~unları bıldırmış. 
tir: 

1 - Necip Fazıl Kı akürekto 
p ıkopat Zemin, reaktive, dep
rcS) on gorulduğu bu halin ha· 
pishancde etrafına hiı; hır zarar 
\ cnniycccğı, 

Do••rt salus lıakkuıda Londra, 8 - Ilugiin Frans1zj Pasta cere~an eılen gci teriler 
.::. Fasında Kazablanka'da "enidcn Tunuslu sendıka lıderl Jo'erhat '> ciddi karga5ahklar çıkmıŞtır. Bu-1 Ha et'ın katlinı pı otesto etmek 

y lltisct hö)Je olduğuna göre savcdık da,'a actı gün birkaç bin kişi bir polis ka- maksadıyle ~apılan toplantılar 

Kendisinde ~eker hastalığı ol· 
duğunu bir liıboratuardan aldı· 
ğı raporla \'e ruhi rahatsızlığı 
bulundu~unu kendi kendine id· 
dıa eden ,.e fak:ıt Ha~d11rpa5a 
Nümunc hastahanesincc kat'I 
bir hükme vanlamı)an N. 1''azıl 
Kı akürek'in hastahaneniz heye· 
lince tetkık ve muayene edile
rek kat'i ,.e tıbbi Jaboratuar 

2 - Baı>lta bir liıboratuarda 
kan ~ckcrinln > üksckll.ğini bil· 
dıı~n ve binnctıce şeker hasta. 
lıgına (Dı~abct) muptela oldu
ı:u iddıa ı mescl,.sıne gclın· 
ce; h:ıst:ıhanemi.. laboratuarın· 
da ) :ıpılan kan ~ckeri mua~ ene. 
tıııde kand.ıki glikoı: mikdan 
normal ~orulmc.-klc beraber baş
ka tıır hastahanede hukmedılen 
bu şekrr hastalığının hapishane 
rcvırındc yapılacak ı:ıdat rcjım 
ile önleneceği bıldıriiir. 

~. ~c ele ba ittir. llemokrat .,, rakoluna hücum ctmis. polis du- sonunda çıkını tır. 
Tiakırküy Akıl ha talıanesl 

he;,cti sıhhi esi 
,.,_1tyı ek eri) eti nıal1kemclerfn .. ruma miidahalc ederek ateş aç- Fran ız "enel ~alisi Parise 

bıı ahı r.Uni a mak 511rctiyle bir Nezihe Hoşhoş, Fettah Dutman ve iki tüccar, mı ' 30 kişi ölmüş, 128 ki~i ya-ltrlgrar gondererek dunımun ger. Talebe fede1·asyonu Bursa'da ı'k ı' 
1 Usi kanun çıkarmaktan '\C h ı .. .. v bb .. ralannu tır. Çarpışmalar bir so-1 ı;in oldu!!ıınu bıldirmi~. \ c tak· .& 
,~~Clistcki dı rrhctine hem diİ- Ahmet Hoş aş I oldurmege teşe ustcn kak muharebesi halini almıstır \iyr kıtalan i tcmi~tir. K k 1 
le~'· hem ele lı5kim rolii \'eıınr.k· santk bulunuyorlar Buyiık ~ir halk kiitlesi ele 3)Tıea Ülenlcr k ı rk ki İ)İ lıulılıı . • • ·ı iş i ya a andı 
lııJı ıııak durursa, ~:ıni Tokat şehre ı;ırmeğe çalışmış ,.c bu Rabat, 8 (AA) - Resmi hır t k d k 
laı/~heldii \hnıet Giirkan'ın Bundan bir :ıy önce, Ahmet kendisine zehir \'erilerek, koca· niımayişçilerlc polıs arasında kaynaktan tasrıh edıldı~ınc go. ır ıcaa arşı uraca 1 l\Jalat~a,,.S rı_a t!.,\•'.ı"-•.•aıın• =azete· 
lt/1tl diğer alıihi)etli entumen- Haşhaş isminde mılı;oner hır sını öldürmeye karar vcrdıklcri. çarpı malar olmuştur. re, K:ızahlank:ı karışıklıkları sı- ,, .• ;,; 
lıa in rafından rerlde uğrarsa, iki tliccarın eşı ve magazalarından ııi: fakat sonradan bu işten vaz Fr:ın anın Fas uınunıi valisı rasında ölen A HUP:ılıların sa,·ı. si Ba~yazaıı Ahmet Emm Yal· 
~i •11 arasındaki lıa lı ca kar:ıke- birinin dırektcirii Fellah Dııt· gPçtiğıni» anlattığını, sö~ !emiş. Genera l Augııslin Grtıill:ıvel gc. ı bugtiıı saat 17.30 do \cdı olu f d M '// ' '/ D v. . . k '/ A ! ı m:ına yııpıl:ın suıkast hadısesi l· 
ltka ı la ılan kul kar \'e esaslı ıncm- ıııan tarafından zchırlencrek bl lerdir. c·e sok:ıg:ı çıkmağı, iki ki~inin \'C iıç yaralı olarak tcsbıt cdı!. c erasyon' I ıyetçı er ernegmın, m ' ap a- le ilgili şahısların bulun;l•ıklan 
bı/l \e rrjim dıhalıınnda milli dıirulmek ıı>tcndiğine daır, Sa· Tahkikatı idare eden savcılık yanyana bulunma ını yasak et- mi tir. fi ba/ta/ayteı hareketlerde bulunduğunu \llilyetlerdeki evleı·ınde )apılan 
11111 <'CJllıe kurmak imkanı hasıl rı;)cr S3\cılığına hır ihbar )a·ı t.ı arada zehirlcmcğc te~cbbüs mistir. İhtılalciler ar:ısıncla 4Ö blü ol • • aramalarda ~enıden ba1.ı 'H.saık 
il,;· lhı takdirde Demokrat Par- pıldıgmı bildırnıiştık. hfıcliJcsin'c bazı t:ınınmış ilha· I . Şehııcle 1ırhlı ve piyade bir- duğu anılmaktadır. de/ı/Jerle ısbat edecek ele geçirılmi tır. B ı ~mı-la seh· 
lıı~ laik Parti inin \arlığına ılu • Glinlcrden beıi tahkikat Ya· lat tııccarlarının da i mınin ka· lıkleri de\'riyc gezmektedir. Tunus lir) inin o hın ur, rıunuı lluhabfrimi:dın rimızdekı aram:ılarua ele ı::cç1· 
' " 

11 0hnaclığını. hatta \duan parak, birçok şahitleri dınle) en ı rntıgını tesbit etmiştir. 

1 

Bugünkü gösteriler netice ındc ır, kiri . ıılen , e ıkalar a ı r.da isımle· 
11 lldl'rc in muhtelif 'e ilclerlr. ::iarıycr sa,·cısı Tarık Pcpe~i. \h t il ha 1 öldürme)c ~ah· 70 kı ı te\'kİf edilmiştir. Me .. ·kuf. Tunus. 8 <T. H A Bu~un izmır 8 - Turkı~e illıll~ Ta·ı sı tertip cdE:rek federa()onun rıne rastlan n Bur ıı• 1 l\Iuradi 

iç ~ltdıgı ı::ibı, bunu memlrket bazı mıllctvckılleri ve tanınmış r mc aş S , • lar ara ında İ;ıçi ScndikalarJ iller Tunu Beyının o lu Prens Şazılı- !ebe Fedcras)onu genel ıdare ga)clerı lızerındc ızahat \er· H' m:ıh ile 11de "l ı n ,~ he· 
t~ıı lıızun~lu '" fa\Clalı buldu- tüccarları.n da ifadcJerınc mura·I !en lc.,eb.bustcn dola~ı Nczıh.e •k~z Frderasyonu sckret.e~i Taib rıın tc\kıf edıldıgi haberı sur'at- kurulu çal~5malarına bugün de n_ıiştır. Gençler, bu toplantıda nuz 17 )a ınrl b ı un ı'l Hafız 
~r11111 be Ilı elmiş olur 'r r.gc-r caat ctmıı;tır Dınlenılen şahlt. 1 Ha,.haş. Fettah Dutman 'c ıkl hın Abdulkadlrle muavını Ah· le bütün chrc ;;a\llmıştır. de,am <;lmı~tır. Bu arada idare Kabrıs mcsclcsı Uzerındl' h3s. 'M hmrt 1 Yıldı n K şo,.Ju. 
ıa ida kanun 111 harrkr.tlrr \ar- lrr Ahmet Ha h .. ~ın karı ı Ne. tuecar alc.)hıne a\cılıkça dava ldullah !\lı bulunmaktadır Mil Bu haber üzımne bütun duk hc~rtı lzmır Yuksck Ekonomı "a ı)elle durmucln, \akıııd bır nun )ak ı na k i m l" m t· 

btını. r bir sirn"ı nır.sele ıli.)•' I zıhc Ha~haşın. kcndılerı )anın açılmı§tır. Dos.)a Sarı~er sorötı lıyetçı lstıklftl partısinın hır lı- 1 kfınlar \c iş )erlerı derhal ka- ı \e Tıcarct okulu talebe blrliğı I broşurle fikirlerını a('ıkhna te\ecc hen ~ola çık rı lı ı ö 
<De,amı :ı: i ıı: 5 ele) da rcttah Dulman taıafından ı lıakımlığınc se\kcdılmı~tır. derı de le\•kıf cdilmi~tır. ' Vınanıı S;ı: 7 Sü: 6 da) üyclerblc bır scmıner toplantı· <Dc\amı ~a: 7 u: s del (Dc\anıı Sa: ; Su: 8 de> 
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IGONOt'I I ·----
ekikanun 

ek ifleri 
B!iyük i\l Jlpt r "' de, !J,ı hususta 

l\Icclısi n· ı 1' AZAN: ı karar almanın 
çıldığı gUn, ih· ı Refı• ır,. ı gerek1 iğini gös 
tisas ı.omı ~on asa ı ..., Eı•tıığ term0ı:tedır. 
larında tetkık Fıhakl, Büyük 
ve mtiz1kere i· •-.......... - --------------....-------- Millet hcli
fin beldiyen 38 kanun t:ısarısı \e kametteki ~alı~malar devam sinin dokuzuncu deue ının 
teklıfı vardı. Hemen hergün, edecektir. ikinci içtima :'i ılında ( 1 kasım 
birer ikı;er kanun ta arı \C c) Mılletvekillerimiı, memle- 1951 - 31 ekim 1952) kabul ve 
teklı!i, )enidcn Duyük l'ılilkt ketin nabzını dinlemek 'e htıl- tacdik oJ.ıınan kanunların sayısı 
l\Ieslısinc intıkal etmekte \C kımızın i teklerini takip ede- 144 ten ibarettir. Halbuki bl
komisyonlara huale olunmak- bılmek için, yılın yarısın.ıı ya- rınci içtima yılında (1 ka ım 

tarln. Meclisimiz UçiıncU içtima kın bir kısmını yurt grzilerin· 1950 · 31 eh;m 1951) çıkan ka-
~'llına. l kasım günU başlamış- de geçirirler. Bu:iilk lıllet nunların sayısı (159) dur. 
tır; kasım ayı bıtme'k Uzere ol- l\Iccli indeki teşrii faaliyetle- Şuna da işaret etmeliyiz ki, 
duğu halde, ehemmi:'iCtlİ kanun rin, geri~e kalan 7 - 8 ay için- bu deucnin birinci içtima yı
tcs"rılarından ancak birisi, Tr:ı de cere~an etme;i JAzımdır. Bu lında metinleri uzun \e nıahi
fık kanunu tasarısı umumi müddet zarfında, bir taraftan yetleri çok chemmi~ctlı kanun
heycte gelebilmiş ve 24 kasım hükumetin çalışmaları müraka- lar miizakere \e kabul cdilmiş
gUnü müzakeresine başlanmış- be edilecek (soru, gensoru \e tir. İkinci içtima :'illında kabul 
tır. meclis soru turmaları), bir ta- olunan 14-1 kanundan ı;o11u; 

Haftada Uç defa yapılan umu- raftan da (a) ve (b) fıkrala- 1952 )ılı Butçc 'kanunu ılc (Fi
ml heyet toplantılarının gün- nnda bellrttı imiz 7.arurctlerle kir \e Sanat F. erlC'rl kanunu), 
demlerinde, acgari 15 - 20 SÖZ· hazırlanan kanun teklıl \e ta- (Harçlar kanunu), (Gayriml'n
lil sorunun da yer aldığını gör- sarıları; önce ihtısas komi yon- kule teca' uzun defi hakkında 
mektc)"it. larında. sonra da umumi heyet- kanun) gibi birkaçı isti na edi-
Şu umum' mflcahedeyi be- te tetkik \C mUuıkere rdilip lir e. cari butçekrde de i~ık

lirttikten sonra, teşrii hayatı- haklarında bir karar vertlecek, lıkler ;1 apılma :.ı, ke in hr apla
mız bakımından karşılaşılan yani red veya kabul olunacak- rın tasdıki, yabancı devletlerle 
mtsclclerl şöylece sıralamak tır. imzalanan anla maların onan-
mümktindur: Bu ağır ve mc:.'ulıyelli va ması gıbi hususlara veya mer'i 

7.ifclcrın mU\affakiyrtle ifası- bazı kanunların tadılinc aittir. 
a) l'ılcmlE'kctimizde 1946 yı. nın arzcyledll!i m"l!lkfi'atı, ıes 

lından bu yana, yepyeni bir lim etmrmek kabil değıldir. Bu 
mevzuat istemi ku. ır-ar. z.ırure * 

d 
l\ zor ve sonımlu vazifeyi kolay- B üyük l\lıllet Meclisinin çalı"-

ti uyulma15a bac:lanmıştır. Cum ~ 
huri etin ilk yıllarında, umu- !aştırmak için. tetkik 'e müza- ma mctodlarını, millchekil-

l h t t 
. 

1 1 
i kere usullt'rini yeniden ve lerimı··ı·n teşrı·ı· faaliyet \'erim-

m aya ın anzım ç n mlı ta- " 
1 ıh i l 

'"· ehemmi) etle ele almak lüıumu- lerı·nı olrmrk ' e"a bunları kıy-
<'e t yaç arı ıtarşılamak iize- • J 

r e, ya Osmanlı İmparatorlu u- na kani bulunuyoruz. metlendlrmek bize duşmez; bu-
nun baı:ı kanunları \C tllzUkleri Her ccl ede zam nın mUhlm na, ne salahiyetimiz vardır, ne 

bir kı mını alan ı;o hl soruları de bu hususta saıı·m bı"r 0• trU 
yürürlükte bıraktlmı,, ahut. • daha kısa bir müddete sığdır- bulunabılı"r. L .. kin, gerek umu-
gayet kısa metınlcrlc kaleme .. 

• alınmış \e hilkiımlcrl milphem mak için çare arandığını kuv- mi mıişahedder, gerek e bası-
' etle tahmin edn o ruz. l\laama- nımızda ve hatt.. bizzat Meclis 

kanunlar çıkarılmıştır. 102.7 - " fıh demokrasinin 7.arurt ve muhı"tlerı'nde bnhrcn renk ıon-
1946 yılları arasındaki de\Tede ı.. " fa~.cıah müesseselerinden olan ıar, ı'htısas kom·ısyonl:ırının dos 
fse, inkılAbın muhafaza \e mü-
d 

• ortı• yu kaldırma ) oluna gi- ''alarındaki kanun ta arı \'e 
afaası gerekçe ine dayanıla- .J dıle111iyeccği de tabiidir. Ya tekliflerinin bır an cv\rl bir 

rak, bazıları Ana~a a a aykırı, i k n ihzlenn yaptı ı ılbl, Ba ·an- karara bağlanması r arelerini 
baı:ıları da demokratik prensip- " lar, sözlü sorulara •CVct•. 0 h:ı- aramak .. ~nıretiylc karcılaşıldı-
l ere mu ayir kanunlar ml'vzu- .... " yır , •maliımatımız vardır•, ğını arıkra brlli etmektedir. 
atımız arasına sokulmuııtur. " " •tekerrür ctmiyrcrktir• ı;:ibi Bahusus, öniimüzdeki yıl, yeni 

b) Bir taraftan, yürürlükteki kısı cevaplar verec"kler- yahut, Jılr serim "ılı olacak a, müsta-
mevzuatJ yukarıkl zarure11er ,.. J 

c1 1 l b 
. rraıı ızların tathık eylC'dlği şelç- ccl mahİ"f'tİ haiz olanlard:m 

o ayısıyle ayık amak mec un- ı· 1 ~ 

i i 
ı htiyar edece ız, ytıni l ecli b,aR!avarak, mevzuatımızın ıslah 

yet ve öte ynndan, şbir\i ine 1 v J n umumi heyet toplantıların- , e ikmali ameliyesine hız ve-
giriştiğimiz Batılı de\letlcrin d i ı i an b r s, •Soru • ve •gen oru• rllmesi kesin bir zaruret halini 
idare, maliye, iktısat ve sağlık ların müzakeresine nyrılacak- alacaktır 
teşkilatına ayak u;dur:ıbilmek · 

d k i tır. rc-----------üzere c\lct mr an zmamızı ve Bu tl'dbirlerden birini almak Cemal Sarıcanın cesedi 
bu mekanizmanın işleyiş usul- suretiyle. umumi lıeyrttc ka-
lerini ıslah ihtiyacı. hükumeti- \ morga kaldırılıyor nun teklif \•e tasarılarının tct-

' mizi ve millel\•ckillcrini, bir- kik ve müzakerelerine daha Be~ oğlunda Haçopulo aparh· 
çok - ama ek çok - eni kanun - mant da oturan Cem l 'i rıca-

' tasarı e i en :ııır a ıp bile, soz alma, konu m:ı ve o ·a- nın zehirlendı ıne dııir kardrşl 
B llytlk 'J'ılillet :Mcclisfne nma- U ,rinfı"ki k5.ımalar Nah"de Taner tarafından savcı· 
ğa E~v y emiş e e-dir. '.Bundan sonra da bu isti dc\'llm e ece ·t r. Zira. Meclis lığa bir ihbar yapıldığını dun 

çaluıma!annı tanzim ed"n tr;m. bildırmişlik. 

Sahipsiz Otomobil 1 
Son glinlerde şehrimizde 1952 

modeli BUİCK marka bl:r oto- 1 
mobilin sahibslz olduğu gô:-lll· ı 
müs, yapılan tahkikat neticeoıin
de otomobllin ırutum Banka ının 
31 Aralık fe~kalrıde keşiclesıne 
ait olduğu anlasılmıştır. Ö~ren· I 
diğimize göre bu otomo~ile sa· 
hlb olmak için 10 Ar.ılık ak 
~amına kadar Tutum Banbs. gı 
~elerinde 100 liralık bir hcsab · 
:ıçtırmak kUidir. 

ÖLO M 
Bcyoğlunda İstikl~l caddesln

dP Hacopulo apartımanının 2 
No. lu dairesind!' ikfımct eden 
ve Ragıp Pa a (Sarıca) mah-!,ı 
mu, müteveffiye Kamıle ha'l! 
mefendinin oğlu 'c bayan Fılor 
Sarıcanın eşi 

CE:\IAJ, S \IllCA 
7.12.1952 sabahı Hakkın rahme 
tine uıasmış 'e cenazesi Şi ıı 
Camii şerifınden 9.12 1952 alı 
günü öğlC! namazını müteakm 
kcıldınlarak Asri ?ıI zarlıkt~ı..ı 
aile kabristanına defnedileceği 
h&ber alınmıstır. 1c\la r hme
tinJ esirgemesin. 

ıuk. Osmanlı İmparatorluğu cr~edi muayene eden ndli t:ı· 
"lltebusan tcclislnln Niuımna- bip, ölüm S('b binin arastırılma
mt'-i n~ı.msindPn, hemen he- sı için morga kaldırılmasına IU· 
men aynen alınmı3t1r. Bu ı:e- zum görmliştUr. 
bepl~ e asen kifayet iz olnn fo. Tahkikata devam edilmekte· 
ttizü'c, tek parti devrinde, mil- dlr. 
1 he lllnı:lnln hlikfimctl milra- {---------) 

abc \'azifrsini güçleştiren rl e
ikliklere de u •ramıştır. İç

lüzu ·n şu kllayetsizliği yU-
ilndcn, ihtısas komi~yonlannda 

'c .umumi heyettrki tetkik ve 
müzakerelerin uzadığı inkA.r 
cdılemrz. Batan hır kanun ta
sarı ve)a teklifnin; beş altı, 
halta yedi komi•yona birden, 
il i inden ötürü ha,·ale edilme
si dolayısıyle, der,ıı bir içtima 
'",ıı :zarfında, hatta c'lört )'llltk 
devre boyunca dahi kanuniyet 
azanamııdığına rastlanmakta

dır. 
Birden ziyade partilere men

sup milletvekillerinin bulundu-ı 
ğu blitiln meclislerde ve beş 
altı yıldanberi BU)·ük Millet 
Meclisinde de tcsadlif olunan 
bu kabil 7.orlukların giderilme-
i için tedbir nlma lüzumunu 

belirtrn emareler, kanun tek
lif ve tc arılarının ihtısas ko
misyonlarında blrikmesindrn 
ibaret değildir. 31 ekim 1952 de 
kapanan teşrii yılın mahsulleri 

çok 

Ahnıet Ktimi 
Çelebi 

313 yıl enel bugun, 9 ara-
lık 1579 da Ahmet KAmi 

Çelebi iılnıüştıi. Onaltıncı 
l'üzyılın tanınmış ~alrlcrin
den l'e ilim adamlarından bi
ri olan Ahmet Kaıni Eıllme
de doğmuştur. B abası l'tle~·
le\ i §e~ hi olduğu , .e tcsne,·i 
okuttuğu için l\Iesnc,·ihlinza
de denilmektedir. Gençliğin 
de Irana gltınls 'e Cemalet
tin Denih·i'den der& almış, 
a\detinde l\luradiyc mcılre
sesine müderris olmu tur. 
ikinci Selim zamanında ka
dılık yapmıstır. 1mam Gaza
li'nln ·Kimya~ı Saadet• ad
lı eserinin bir kı mını tercü
me etml~. aynra ·Tarihi Ali 
O man• \ "C •l\tenakıbl Ule
ma • isimlerini taşı)ıın iki 
drğerli eser yazmıştır. Şiirle 
ri de\Tinde bir ha;>ll takdir 
toplamıştır. 

TÜLRENTCİ 

D. ankas nda çocq.k 
z m arı aldı ılıyo 

Denizcilik Bankası memurlarının m:ıaşları mevzuu ile ala
kalı olarak alınan bazı kararlar umumi ho~nutsuzlukla karşı
lanmı tır. 

Bir müddet ev\el memurların maaşlarına muhtelif derece
lerde zam )apıldı ı hatırlardadır. Bu zamlar netıce ınde kUçuk 
memurların ma:ı tarı 25 - 50 Jıra ara ında artmıştı. Fakat lı~na 
mukabil bu memurlar, cle\let ml.'muru olmak sıfatını, prımle
rınl, ikramt:'iCl rıni kaybe mı lcrdır. Banka, yılbaşından itıba· 
ren çocuk zamlarını da kal lırma;>a karar \ rmi tir. Ayrıc:ı bu 
memurlar :> ıne :> ılbaşından ıtibaren ~ uzde iki sıhhi aidat öde
mi) e mecbur tutulacaklardır. Bunla dan b lh:ıssa çocuk zamla· 
rının kesilme ı küçiik memmları çok mU~kül bir duruma dU
şıirecektir. 

Bakır şilebi 
Nihayet kurtuldu 

Lüks gazinoların 
Durumu inceleniyor 

Uzun calı.malardan sonra. ı Şehrımııdcki bazı luks gazi-
.} U durulmeğe mu\affak olunan nolarm bclcdı)e tarıfe.,.ne rıa· 
Bakır şılebının dun ak am Em- .>et ctmı,>erek mu.,lf'rılerdcn ıs
dcn lımanına vardığı, :C• nızcı- j tcdiklerı kıldc he ap almala 
lık Bankası tarafından bıldırıl- rı muhtclıf flkfı.> etlere \ esıle ol
mı tır. 

Şılep, bu lımana, çckılmek su
retı.}le de 1, kcndı makınelerı. 
nı ı;alı§tırarak \arını tır. 

Bakırda ehemmıyetlı hır Arı· 
za olmadı ı te bit edılmış bu· 
lunmaktadır. l',mdcnde yapıla
cak re,izyon aml'liyesini mute. 
nkip, .ı:cmi sefcnne devam ede. 
erktir. 

M.T.T.B. ile T.M. Talebe 

Federasyonu birleşecek 

n:Mktadır. 
Belcdt:'ie eV\elkı ~un bir ak· 
~m gazete .. ım\o he ap {'usulası 
neşrcdılcn bu ı?dzınola!" hakkın 
c:.. takıbata geçm ~tır. 

Dun beledt)~ n.ıırettı lerınden 
hır ekip bu ışl, \ :ızıfclendir ı. 
mı ll'rdır. İlk ol:ıra: l\cr.to:ı 
nıo gazinosunun mu5terilerden 
tahsıl cltıği he ap pusulah• ıııı:ı 
tatkıkine başlanmıştır. 

Verılen tarıfeye rla) et eın,ı. 

)en bu gıbl )erler hakKınJa be· 
ledt:'ie kapama kararı vere.ek 
tı •. İki ayrı tesekkül halinde ça-

lı.makta olan lılılll Turk Talebe l:ımirde karaya oturan 
bi;"lığı ile Turkıyc Alılll Talebe 
Feder:ı yonunun bırleşme ı :'iO· bir vapur yüzdürüldü 

lunda son zamanlarda mil ait İzmirde, Karşı:'ialca s1ğlığında 
hır hava e mcktedır. Fedcra · kar.ı a oturan Fın bandıralı Dİ· 
.}On~n bu hu-;u tak~ tl·~lıfı lllıl- ane Grml ı, Denızcilık Banka ı 
il ~u~k Talt'te Bırlı •ı ıdare he· I \lemd:ır tahli i) e gemisi tara· 
.}ehnın dbnkU toplantısında mil· fından kanal açmak suretivle ve 
zakC'rc !'dtlC'rlk bu hususun ekiz 'un de\am eden bir ça
ıımumt heyet toplantısında ko. , lışm:ı nC'tiee~indc pazar gUnu 
nuşulması kararlaştırılmt!ltır. .} ıizdıirUlmlı ~ür. 

Bugilnf' kadar m.ııı dAvalıır- Belediyenin yeni yıl 
da \C ınkıliipların korunmasında 
birbiri.>le yarış edercesine ga- bütçesi ha:ı:ırlanıyor 
ye birli •i gösteren bıı iki tc· 
şckkUIUn bırlıktc çalışması mcm 
nunlyetie karşılanacak bir Mdi
sedir. 

Hamallar arasındaki 

ihtilaf devam ediyor 

Belediye iktisat mildllrlU U 
fınmal kahyalarından sonra 
muhtelif iskelelerde vazife gö
ren kahya mua\ inleri ile krsc
dar ve kA.tipleri de de ,iştirmeğe 
başlamıı;tır. Bu yüzden hamal. 
lar arasında sık sık mllnakasa 
ve münazaa çıkmaktadır. 

Vila>"et her iki tarafı uzlas
tırmak için bir formül hazırla
maktadır. 

953 belediye blitçeslnln tctki· 
kine daimi komiS'.on tarafından 
de' am cdılmektedir. Btitçc tas
lıı ı encümene !'i4 milyon lira 
olarak getirdmiştlr. 

llu eneki bütçenin 60 milyon 
lira olarak meclise sunuiacağı 
b'ld!rllmekt dlr. 

Sarıyerde bir kıı 

tehdit edildi 

Sarı)erde Ferah sinemasının 
sahibinin km Suzan ewelki gün 
mektupla tehdit edılmistır. Mek. 
tupta kıza ırnnı aşk edilmekte. 
bu a'k karşılıksız bırakıldı{!ı 
takdirde ölıl!irlilecr.~i hilcllril
mektrılir. Zahıt:ı hfıdisc etrafın 
rla tahkikata başlamıElır. 
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10. Yıl 
Saııal ve Killliir 

için şartnameler hazırlanmışt ır. 

* 
Resim, Afiş, Müzik, Senaryo ve 

Kitap müsabakalarıyla alôkadar 

olanların Banka gişelerine müra· 

caatları rica olunur. 
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YENi BiR TEŞEBBÜSÜ : 
- Biliyorum ki bu kızı al· 

Türki)C Cumhuriyeti bir senrye yakın bir zamandan 
beri AUantik Paktının üyesidir. Muk dderatını bağladığı 
13 de\letle siyasi, iktısadi ve askeri işbirliği yapmaktadır. 
Bizim kın bu kadar ehemmi~cti olan Kuzey Atlantik Pah-tı 
Teşkılatı nedir NATO nedir, niçin kurulmuştur, nasıl ça
lışmaktadır? Müttefıklerimiz kimlerdır? 

marn senin hosuna gldC'ccktir, "][ 
bu işe evveltı ben karar ver· 
mcdim Nicole bana yüz ver· 
di. Evet.. İlk teşebbüsü o yap· 
tı. 

Bu sözleri sö) lcrken Philippe 
kaşlarını çatmıştı, tıdeta bunun 
bö)le olduğuna kendi kendini 
de inandırmak istlyen bir hali 

YAZAN;~~ 

Yeşllköy l'tletcorolojl lstas· 
yonunun tahminlerine görr, 
buı;ün ehrlmiz 'e riv.ırınd:ı 
hııu kapalı 'e aralıklı ola
rak ) agı§lı gc~rcek; riizg.\r
lar po) ı aıdan ku\' etil ese· 
cek; ha\a sıcaklığı azalm:ık· 
ta dc~anı edercl.tlr. 
Dıin §ehriınlzde ha\ kapa

lı 'c aralıklı olarak ha fır 
l ağ15lı geçmiş; rlizgblar de· 
ği ik )onlcrdcn orta km·· 
'ette esml : gunün sır kit "ı 
:ız:ımi 11.G. asgari 8.3 ı;anti· 
grat olarak k:ı:> rlcdilınl5tlr. ..... _ .... ...,,, _____ _ 
Küçük haberler 

R \"ıtt GÖC. IENLERl!'\jN 
BA \' \RA nrniYESİ • 

Cumhurba k nı Cc!AI Ra~ara 
ae en cumartc 1 unu Ramideki 
ciçmen c lcrıııi zbaretınde 
oçnı nler tarafından bir trp i 

\e hır 'a o hedı~e edllmi~ti. 
Cumhurb kanı bu hcdn teri 

Bclrdı e Muze ıne konmak üze-
1 re t tanbul b ledı~c ine teberru 

1 

tmi tır. 
\ \'\' '\ NS '\HA\ il\ GİR 
E\' ÇÖK 1 Ü 

1 
A)van ar.ıy Hı arönU sokaf\ın 

chki '>3 rumııralı ev ev\ elki gıin 
ço mu tur. 

Vırıın bır halde bulunan evde 
kim e oturmadı ı için in ~nca 
zayiıt olnrnmı tır 
6. St'RE ılm nü 1ETK1K 

Prof. Gökay 
Eski Valiye 
Cevap hazrrhyor 
Eski vali Lutri Kırdarı ı lst.m

.,ulun ımarı \'e y:ıpılan isin hak 
k.nda verdıği b .. y:.noı dolay ~ile 
dun kendısi)le gorUstUğUmtiz 
\alı Fahrettın Kerım Gök ay kı
saca şunları so~lemiştır: • 

11- Mevzuu bahıs )azıyı oku
dum. Yaptığımız ı~ler açık ve 
\atandaşın gozti ontindedır. 
Bekledıği cevabı b ltın.;o halınde 
sarıh olarak alacaktır.• 

Meliha Avni C.H.P. den 

istifa 'etmemiş 
.Mı liha Ami Sözenin C.II.P. 

den istıfası :ıe alakalı olarak 
'e il başkanı llhami Sancara at
fen dün bir sabah gazrtrsinde 1 
bır beyanat çıkmıştı. Kendi iylc 
ı;örüştuğı.imüz İlhami Sancar bu 
me'fzuda şunları SO)lemıştir: 

Meselc)"i ilçcsındcn ve Meliha 
\.\ni Sözmdcn tahkık ettım. Su· 
reli kat'i)ede istifa bahis mev
zuu dç ıldır Gazetenin bana at. 
fen neşrettığı beyand 1 <Böyle 
fal alarm anormal telAkki eilil· 
mrsi) ~olundaki sözlerim bir 
yanlıclık reri olara'k (partiden 
a) rılmasının anormal sa)'llamı
vaca ı yolunda) l anlış olarak 
gazeteye geçmiştir. Bu noktanın 
da t ~hihıni rica rderim. 

Arkadaşına hakaretten 

mahkum oldu 
GI ziSiNE f'IK11 

Sr ru efer mııdurU Orhan F.- Hukuk Fakültesi son sınıf 
.> üpn hı dün kara yolu ile Orta dershanesine gıderek, Melahat 

l
\e Gırbl i\\'rupa)a harl'ket et Okan ı mindckı talebeye kar
nı tır. deşi Harika Canbakanın katılı 

Orh n E) Upo !unun tetkikleri olduğunu söylıyerek hakaret 
bir buçuk ay kad r slırec ktır eden, Mueddep Canbakanın, il 

nu m:.ıcld t zarfında kendisi- inci asliye ceza mahkrme·ınde 
ne nıud lr nıuııvıni Hu nU Orbay dc\•am eden muhakrmrsl dUo 
VC' a1rt ed C(' tir •ona crmış!ır. 
r. \ZETECil El: C'F:-OJiYETl Mıicddt'p 2 ay hapis, 100 lira 
in'\r.E m.n;TININ \'AJ,iYi para cezası ve 40 lira manC'vl 
Zi\' \UETI tarmlnat ödemrye mahkiim ol· 

Gaze'N·ilcr Cemivrti yeni ida. muştur. 
re he\•eti ba l ını Cevat J<'ehmi ı 1\lüeddrp Canbakanın cezası 
Bıı kıı•, ikinc hl kan 1\fitltat Pe tecıl edılmişlir. 
rin \e enel sek rtcri Serlılt D · 
Tavlan dün \aliyi ziyaret etmiş- onanmamııa yenı 
!erdir. katılacak gemiler 
TAKJliHNAl'tm ,\l,AN 
C INIYiiT llll:llll'RL\RI 

Enıni) et l\tudUrllı Li Kaçakçı
lık Buro urdan komi C'r Naci 
Tolun komi er mu av inloı i Tu 
ran C • C Do u. Taltıt Sa 
rrl ih n Tarı v polı m mur 
1 rı dm \' d • Aklık, •aim 
Türkcan. Sadettin Soy<;'.i. :'ıtıı<;· 
tafa Bavar. Adnan GUne oğlu, 
illehmet Günay. Zrkl Akalın son 
"Ünl<'rcl" r.ö tl'rdikleri li ilin ha 

1 

şarıcl:ın dolayı, Emniyrt Ger.el 
l\hid•ırl'i •linci! t:ıkdirname ile 
taltif edllml ll'rdir 
"'01\AJ' O Ti\<;;l~llA 

T\,\l,n SEKTESi 

Donanmamı~ yeni katılan 
Ml'nç, Marmaris \e 1\tordoğan 
mayin gemileri bu ayın yirmi· 
ınde şehrimize gelecektir. 
Yenı mayın emllerı Ye ilköy 

bnlerinde E • C sınıfı arama ta. 
rama fılosu tarafından karşıla· 
nacaktır. 

Kafıle limanımıza girince ev· 
•elden demirlemiş bulunan do
nanmaya mensup gemiler de 
alay sancaklarını çekerek yeni 
fıloyu selfımlıyaraktır. Gemiler 
Dolmabahçe önlerinde demir a· 
lınc:ı komutanları C:ayret muh
ribine geçcrPk deniz kııvvetle· 
ri komutanı arlına donanma ko-

lla l'"kov lO Temmuz caride- mutanı tarafından kabul eilile
sindrn germrkte olan 60 ya~ıa- ceklerdir. Gayret muhribinde 
rınd:ı h'r kadın. ~ni ol:ırak sıelrn bir tören yapılacaktır. 
bir kriz neticesinde dümıliş ve Ast1yişi ihlal eden bir 
koma halinde ha tahanC')e kal-
dırılmıştır. Tahkikata başlanmış adam sürgün ediliyor 
tır. fstanbulda Asayişi bozucu ha· 

l BiR EROİN l'U\'ASI 1 reketlerde bulunan ve bir tür 
BASILDI ıu uslanmayan Dilber Hocalar 

Sabıkalı ero ncilcrden SclAh:ı• i"minde bir sabıkalının, hud•ıt 
tın Aydının Kadıköy Kurbağa harici edilmesine karar \'Crilmış 
lıdCTedckl 57 numaralı e\indc tır. Aslen Arnavut tabasından 
yapılan :ırama netice !nele bir olan Dilber Hocalar ArnavuUuk 
r.:ıikdar eroinle beraber, Nida! la aramızda bu hususlarda si· 

, Altın, Mehmet Battal, ŞukrU To yasi bir anlaşma olmadığı için 
puz, İbrah"m nc~han, Hadiye oraya gönderilemrmiştlr. Dıl 
Reyhan, ibrahim GclengUI, Or- her Hocalar Tok:ıta sürgün e
han, Nuri. Sadi, Halil, Kadrı dilecektir. 
Tacettin, Zeynel, Bahattin isim -----------
lrrindeki eroinmanla~ da yaka 
lanmıştır. 

Eroinciler hakkında takıbata 
t,aşl:ınmı tır 
BEICÇİYİ YAHAl.A\'IP 
KıH' IAK iSTEDİ 

Ü~kildar l\Iahkcmearkası so· 
kağındakı 5 numaralı bakkal dük 
kAnını SO) mak i te) en Mrhmet 
fahri i minde bir hır ız kendi· 
sini yakalayat'ak olan İlyas a 
dındaki bl'kçiyi ta~la yaralayarak 
kı:cma~a te cbblıs etmı lir. 

İlyas yakalanmış ve hakkın
ı da takibata başlanmıştır. 

Bir mektup 

l - Ocak 1952 tarihinden bu 
gilne kadar (11) ay içinde Şar
kikaraağaç kasaba ında ve (45) 
köyünden ibaret köylerinde 11 
hırsızlık vakası olmuş olup (9) 
\•aka failleri tamamlyle yakala. 
naralı: ada lete teslim ve suçluı.-ır 
tC'\ kif ,.e mahkum edılerek çal
dıkları e~ya da tamamiyle bu
lunmustur 

Yalnız iki hırsızlık \•akası fa
ili bulunamamış ise de bunlar 
da önemle aranmaktadırlar. 

Çok faydah 
Bir karar 
Birletmiş l\lilletler ile tek· 

nik yardım teşkilatı ,c 
Kanada hukümetinin ınıl~te· 
1 ek olarak haurladıkları ot· 
ti\ a istatıstik scmincrıne 
mcmlcketımiz adına katılan 
i tatistik genel muduru Ş6e· fık Bılkur ~urda donın ş 
bulunmaktadır. t 
Şcfık Bilkurun semin~ 

çalı~maları hakkında ,erd • 
g i malumat arasında nıeıtı· 
nuni) etle oğrcni) onız ki. ~r 
ta llo"ıı memlekctlrri it n 
istatbtıl çi ;\ ctijtirmek ga)C' 
si) le Ankaıada bir enstıtıı 

cıır 
kurulması kararla ~tırıtını. 
Hatta bu hususta, yaptıdğı· 
mıı: teşebhıislcr ı;onun 3 

t'irle~mi5 Milletler Teknıı. 
~arıtım te§kilatı lıütçe tek· 
lifine gerekh tahsisatı ltOY' 
mu§tur. ır 

Ru, cok r.hemmhetli b 1 
haberdir. I tatistik ııın 1; ınusbet ilimlerin en ra,da 
olanlarından biridir. sır 
memleketin çeşitli ı;ahaıar· 
da 'erimli hamleler :> apabıl· 

mesl ancak bu sahalard3 

hakiki \e sağlam raka011ar• 
sahip olabilmesiyle muını.ıın· 
dur. Hamlelerinrle mu'a~· 
rak oluo olamadığı \ 'C 

0 
• 

ıhı}sa ~e derccevc kaôar 
olcluğıı ela 'ine ;\'\ eUd 't 
sunrak i rakamlar arasınd3 
} apılacak mukııyeselerle or· 
ta' a çıkacaktır. 

0

Uir memleketin ilerıcrne· 
tıı3• 

ı;I, h alkının refaha kanı& -" 
&J için muhtelif sahataru

3 

eksilmesi ' 'eya artması ıA· 
um gelen Ge lcr \'ardır: l\t~· 
selli ,·eremlilerin rksllrnr..ı' 
okur :>azarların artması •· 
hl. . u 

Hayati meseleleri turl 
• •• utan d~ularını millet 3 

rarına halletmenin baslıca 
\'olu rakamlara dayanmaktır· 
Zira rakamların bf'l{ıgatl~; 
başka her hangi bir ı;c' 
bulmak kol:ıv değildir. 

i slrrin ~·olumla ) urutıı· 
lehilmeı;inde istatistikJerifl 
ı olıi pek hlı' iik olduğu jçiP' 

cfü ki, lıllgisizlllde veya ıtl~ft 
tudsıı ılukla ''ıınlış H' hat 
noksan 'apıİmı Matıstlklt· 
rfn de i~ıcrt aksatacr;nı ,-e• 
''ll hiç de •ilse yanlış yolla' 
ra siirtikl!'nmeçine sebtl' 
olıı(aıtı suphesizdir. 

htatlstlk, her müsbet ıliıtl 
J:lbl ihtisas l~tiyen bir tf 
(!fr l\lutrhıısc:•c Pll erılcn cı1' 
ınn an lstatldlklerln fn)dJ 
H'rine akh ı:elml)cerlı ~· 
rarlar doğuracağı muh• · 
kaktır. 

or· 
Bunun ıçin Anurada iP 

ıa Dollu ııırmlC'ketlrrl iÇ 
ı~f:ıtisiıkçi miıtehıssıslnr )~: 
ti~tlı-r.rek bir en~tıtii kurıı 1 •• 
nı:ı•ın:ı k:ıt ar 'eril mi o Jll!Ş 
s ı 'r. hu hususta RlrleŞtJldC 
Yillrtler c:erçe\·esi için 

ra,.lh Pİ(' rr.rllTttcslnln ,.aııı; 
bulunması çok e\ ir.ilert 
bir hAdlscdir. 

Sadun G. SAVCI 

Ol'\ rrnı.i:\tEYI.J; O 
Pe)k de' !etlerde 2.500.oG 

komtinlst temblenmi5.. . 0 Darısı geri kalan J;ofll 
nlstlerin başına !... 'f 
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Beııedicte telfışla : 
- Phılippe'e telgraf mı gel· 

di? di) e sordu. 
Bunu kim gönderebilirdi?·." 

Hır arkadaşı mı? Belki de bır 
davetti. Oğluna her hangi bi 
risinden kotu bir haber gele 
bileceğini hatıra bile getire 
mezdi. 

- Telgrafı dıcarıdaki masıı 
nın üzerine bırak . dedi. 

36 
İ_şte bütün bu suallerin cevabını bugünden 
itibaren ne_şredilmeye ba_şlonocak olan 

... ardı. Daldı ve neden sonra • 
kendine gelerek annesine gfi. 
lümsedi ,.e onun cc,·ap verme. 
sini bekledi. 

grçeni sezerler. Philippe'i korkuttu. Delikanlı şanlını tebrik ı-dip öperim. idiler. Birısl yumurtaları çar· 

Tam ö le vakti bahçe kapı· 
sının gırırdayarak açıldığını 
duyunca Bc:ıedicıe pencereden 
oğluna seslı;ındj: 

İN HAFTALIK 

Benedicte ses çıkarmayınca 
sözlerine ŞÖ) le de\•am etti: 

- Nicole çok sevimli bir 
kız. Eminim ki onunla mesut 
olaca/.!ım. Sen yarındnn trzl 
yok bliyük annrsine gıt ve kı
zı benim için iste a mi" 

Ne kadar da acele edi)ordu. 
Benedıcte az kalsın içinden 
geçrni sÖ\ liyt'crkti. fakat sus
tu . Philippe de baş•c:ı bir şey 
ılAve etmedi Birbirlerine bak· 
tılar. Bu hakışta her türlü mft. 
na vardı trı~anlar bazan knnuş 

işte onlar da sadece bakı
şarak anlnşmışlardı. 

Benediete çok heyecanlı idi 
Kor e~inın balinclerini gevşet. 
mek üzere elıni koynuna koy 
du. l\lcktııp paketi orada rlıı 
rurken hep böyle bir sıkıntı 
duyardı. IlalA orada imiş gibı 
korsenin vücudunu rahat ız et 
tiğlnl hi S!'ttı. Fakat parmak 
larının altında kllğıtların hı 
şırtısı artık duyulmuvordu Üç 
gi!ndt'nberı mektuplar gitm·ş 
b•'kl de v<>rlrrine ula mıştı. 
Yıne o had' nyi hatırladı \ e 

i~ıni açmış ve ferahlamıştı. fa. - Bu da\et<' çok memnun pıyor, öteki hamuru yoğuru· 
kat annesinin halınden Urktü. o!a('ağına eminim anrı r ı,;im . ~orrlu. Aralık paneıırlardan 
Aralarında duran masanın iizc. Ana oliul arasındııki bu ga- bahçedeki olgun şrftalilerın 
rinde bir vazo ve içinde bır rıp muhavere bu şekilde sona kokusu ir;<>riye karlar gcliyor-
çiçek biiketi vardı. Bu çiçek rrdi. Ycm!'kte bu bahsi bir rlıı. Arada bir karanfiller ve 
ler ana ve oğuluıı birbırleri doha açmailılar. kekikler de buram buram ko. 
nin yiızllnU görmelerine ma Phllıppe ertesi sabah erken ku}ordu. 
ııl:rdi. Eğrr o anda görmüş den yağlı bo}a kutusunu ala Simone paııcııru iterek: 
olsalardı muhakkak ki her iki· rak soka a çıktı. Benedicte - Birisi grliyor. dedi 
~i de korkardı. emektar Simone'e ortalığı ivi. Gelen postacı idi Phllippe 

Uzun ve yıpratıcı bir sükut. ee temizlemesıni \e çay için namına bir telgraf ı:etırmişli. 
tan sonra Rencdicte nıhayet şu biskü~it yapmasını l<'nbih et- Simonp postacıya: 
8zlerl sö ledl· ti. - Ellerim hamurlu bah$1şl 

- Yarın 'ıcole'c söyle bu- * bir daha sefere \'eririm diye 
raya gelsin. Brraber çay içe- Hanımla lı m"tci mutfakta seslendi. Adam tr:lgrafı pen· 

m:ı oi-ın hırhirlo,."nin ıılrl•'lrhn o>tlunu unuttu. Bu siikfıtu r " Rı>n a .. l:ııı \"l'SflC' jl(' ni· hi~\-iivltlr,.ı \ ınrı 1 in m"Şlı•ıl rnrPnin krnqrına hıraktı. 

------------------------------------------·----------... ----... --------------------------~~~~~~ 

- E\ lfıdım Çay icin her ş"\" 
hazır. NedC"n bıı bdar t erle
din? Çok mu yorulrlıın? tyı 
çalışt•n mı? . 

- Evet. Biraz fazlaca )·Uriı 
düm 

- Bu havada neden bu k3 

dar yol ytirüdün sanki?. Sn 
na bir tehrraf geldi. Masanın 
üzerinde dıınıyor. . 1 

- Ne telgrafı? 
- B lmiyorum. orada durıı 

yor .• 
(01'\ amı \'lir,!_.... 
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Hindi cini 
1 .:. 

'Çıkmazı 
Yazan: E.T. 

}findlçini'dekl \1ıt.i)et Fran a
llı da ciddi <?ndi~elcr t!) andır
buağa ba~lamıstır. Kızıl Çlnden 

112 Yll_k ôlçıidc yardım gorcn ko
lıa~ıı.ı t llindiçini kunetlcri son 
ta talar zarfında büyük olçude 
~a~~_ı~cçmlşlcr \c ilk haınle
tl lllııbım mu\ affald.) etler elde 
ta~lşlcrdir. ı:ransırJar bau mii-;. 
bu em me\7.İlcri bırakmağa ml'c 
1ı.ı: oldukları gibi çrklldiklrri 
l i!dtla da P!'k emin \azi.)ctlc dc-

tlrr. 

a l'ransızlar komıinlstlcrin la· 
lal'tuzunu tanarc boıııharılınıan
lı 11>'le durdunnağa çalı ı)orl;ır. 
l'a'.f'ffin birçok uçuşlar )apan tay
!Qreıcr muhtelif h!'dcflcrc bonı
btı lcr Yağdınyorlar. l"akat bıitün 
Ilı talı malar kat'i netice Hr
t~~ekte, tanmız deum etmck-

ır. 

~!ııdlçini'dc harbin UUl)lp git. 
l!iiş·ı Fransııları ciddi surette 
,1 Undünncğe ba~lanu:ıtır. İs
~te telgraf ajansı l'aristcn 
• 11.hu~ustıı §U maliımalı H•ı lyor: 
ticıidıçinl'de \U:İ)d lıiikümrti 
ı\sıt 1 ~urettc m!'§gul etmektedir. 
lıı;ı trı haherkr enıli r \crid ol
ltt ııı_akıa bernbcr umumi efkarı 

hlın edecek gibi ıle dcğildil'. 

* İsrail de\ lct ha kan lığına 
i hak Benze' i eçilml~ıir. * ('ekosıo,·akya komüni~t 
lidrrleri ara ında 3cnlden 
te\ldfler yapılmı tır. * 'Fransız ra ında kargaşa
lıklar çıkmış, poli~le nii
ma) i c;ilP.r arao;ındaki çar 
pışınalarda iilrn 'e yara
lananlar olmu~lul'. * J\lımda Yafl parfüinin 
haşkanlıgına tekrar !\lus
lafa ~aha~ gelmi~tir. 

lngiltere, !randan petrol 

clacak, Amerikan kum· 

panyalarını dava edecek 

Çekoslovakya' da 
tevkifler yapıldı • 

yenı 

..ı. ııoeialtıl Frt11 

Belgrat, 8 - Çeko!ölovakyada komiinl"l liderler arasında 
reni \"e hü~ uk hir temızlik harc:ketıne giri~ildiği bugun Belgrat 
rad~osu tarafından bildirilmiştir. Radyonun yayınladıgı Tan;uk 
ajansının hir haberine göre. Çeko lornkyada tevkif edilen sabık 
:Cızıl ~eflrr arasında e ki nı~ Ticaret Rakam Anlonın Gregor, 
geçen <'Yliılde azledilen eski Savunma Dekanı General T.udwig 
Svo\Oda, Emniyl't Umum Bakanı Vladimır Hop51va, Fabrikalar 
\'C ::io•yal Giivenlik Rakanı Öjen F.rban, Ağır Endüstri Hakanı 
Ogiistın Klıment, Ba~bakan mua\ ini Zl'nce Firlins<'r bulunmak
tadır. 

H iı· ('ek intihar ,iti 
.l\tılaııo , ti (,\ A.) • İtalyan ga7.ctelerinde hugun çıkan lıir 

habere grire, Guılio Cesare adındaki bir İtalyan yolcu vapurun
da bır Çek ) olcu ôlii olarak bulunmuştur. !ıliıntchir Çekoslovak
yalı karısına bıraktığı bir mektupta, Sovyet kuryelerinin kendi
ni takip ettıklerini öylemektc ve artık buna tahammiılıim kal
madığı ıcin kendi elımle canıma kıyıyorum, demektedir. 

Londra, R < \.P.) - Bıiyiık lı Bankası bir köyde 
nrıtan~a bu~ün !randan petrol b lngiltere, buğday 

f iyaflanmızı 
Yüksek buldu 

alma)a teşebbus !'decek herhnn· ıu e açacak 
gı hır Amerikan kumpan~asınn Aııkara 8 (T . .\.) - Turki~e 
1 ::.rşı dil\ a açacağını ıh tar etmıs iş Han kası mcmlcKetinıizdc ılk 
tir. defa olarak bir ko) d~ Banka.ı· 

})ışı•lcri Bakanı l':den bugun, nın büro unu açm·ı;ı kar.ırla~tır 
Avam~ Kamarasında bu konuda mıştır. Egenin Cırpı köylinde a· 

1 k 1 b 
• • Rad110 Strd~imı.;dm 

\ l'rdıği d!'ml'!,'tc: çı a~a o an ~ı ~ı.ir ~. içın m:ı· 
•- İngiliı hükiııneti gıiııey halimde husu.:.ı hır loren yapı· Londra 8 - fngiltere Avam 

iranda istihsal edilen petro!U lacaktır. Kamara~ı muhafazakar mebusla-
r\nglo . iı'anian I'elrol Kumpan. Çanakkale ôbidesi rınrlan Osborn'un TUrkiye ile 
ya "ının malı saymaya de,·nm e'.- i tanhul, a (T.H.A.) _ Ça- olan buğday ticareti hakkında 
mektedir. Hükiımrt kanuni hak nakkale al.ıiclcı;inin tC'mcli 18 sorduğu bir suali İaşe Bakanlığı 
lıırında rnusirdira demiştir. martta atılacaktır. 1 parlamento müsteşarı Dr. Hi11 

Halkımız tasarrufa her gün bir az daha kıymet 
veriyor. Bankalardaki mevduat gün 

geçtikçe art"1aktadır. 
Bu cumlcdcn olarak, dün Akbank"ın son para yatırma t;iı· 

niı İstanbul merkezi \'e diğer şubelrr dolup taşmış, bunun 
üzerine banka para yatırma müddetini uzatmaya mecbur ol· 
muştur. 

ce\·aplandırmış ve ~öyle demiş· 
tir: 
·- Geçenlerde Türkiye, İngil. 

tereye buğday ve hububat sal 
mak üzere teklifte bulunmuştur. 
f'akat Hatların dünya piyasala· 
ı·ından çok fazla olduğunu gör
dük \e kendimizce münasip gö· 
rülen fiatı mukabil teklif olarak 
bildirdik. Heniiz bir n!'lice yoı,. 
tur. Biz Tiirkiyeden elverişli fi. 
atlarla hububat satın almağa 

daima hazırız.• 

Herkes Mersine 
Giderken ... 
Tunu taki çarpı$malarda ö

len nıilliyrtçilerin rebtn
df'n Atatiirkun resimleri çık 
mı. 

Hiule i e Ataturkun re
sinılcı·ini ) ırtanlnr 'ar. 

J\lı!>ırda l\edp Paşa; al!'
nen •• Rf'n ikılaplan, l\lusta· 
fa KP.ınaldcn ögrendim• de
rn_ektedir. 

Rir rlf': biT.e bal.ın; Ata 
türkun hrr yaptıgı ~ enili~i 
ft'(ldetmek için adeta yanş 
halindeyiT. 

\'arahhi: "" ter:. in!>anla-
rıı ... 

l~('\'ET ca' RF.SİN 

Belgrad Elçimiz 
ltimatnamesini 
Verdi 

A"1ıdolu J.Jıın11 

Belsrad, 8 - Resmi \'ugos
l:w Tanjug Ajan 1 buı;:Un Tıir· 
ki.venin Yugoslavya büyiik C'l
ı:i•i Mustafa AgAh Ak elin mil· 
li meclis bnşkanı İvıın Ri~.ıra i
timalnnmesini takdim ederke•1 
yaptığı bir konuşmayı ya,mı~· 

tır 
Bıiviikrlçi bu konuşmasıııc1r., 

hiitlin <lilnyayı tehdit rclC'n va
him tehlike mııvar<'hP"inrl.~. 'riir 
klve hükiımetinln Yııgo lav\'ll ile 
~stanc isbirlil!inı ı?l'liştirmcv<' 
karar \ crdii!inl hcliı1miş ve söz 
lerınc sunlnrı illive <>tmistir: 

•- Tiirkivc hiikfımeti ve htıl· 
kı. Yugo•lıw~ avı Balkanlarda crı 
mühim ı:!iivcnlik \'(' istikrar a· 
mili olarak tl'llıkkl etmektedir
ler.• 

Yuj!oslavya milli meclisi baş
kanı h·an Ri):ıar cevaben şöv!:? 
demiştir· 

•- Ikl memlekl't ıırıı•ınd:ıki 
rlaha sıkı dostluk kıırulmaM vo· 

1 Aras, dış 
Siyasetimiz 

Pa~IM~~·!~:ııb•~m~~! 1 
Adana 8 - Ba~bakan §crcfi· 

ne ctiin gece \'t'rilen ziyafette 
konu~ma yapan eski Dışışlerı 
Bakanı I>r. Tevfik HUştU Ara 
1938 )ılından beri ilk defa acıK 
bir konuşma yaptısını brlırlmış 
bu imkanı sağladığından dolayı 
Ba,bakana teşekkür etmi~ ve 
bö~ le güzide bir he~ et önünJe 
konuşmaktan bU~iik ze\'k duy 
dugunu tasrih ettikten onra 
sozii dış polıtikaya inUknl etti· 
ı erek şunları söy ll'nıisı il" 
•- Uwn seneler hizmetinde 

bnlunduğum Hariciye Bakanlı·' 
l;ında edindığim fl"r.i tccrübe·ı 
lerc da~·:ınarak di~cbilirim kı, 
harici emniyl'timiz ,.e dış siya.' 
SP.timizde mu,·affııknl'tlmiz lıit' 
hır zaman huı:üııt;ıi hlikfımetın 
\ ıırdığı netice kadar parlak ol
nıamı~iır.,, 

Tc,·fik Rlistii Ara ın bu söz. 
leri ~iddetle alkı~lanmıştır. 

Balıkesiı•de 

Garip hiı· 
Pı•opa9a11da 

rnLnAs• İÇİN ı 

LUKS BUICK OTOMOBiL 
~ ROMAYA UÇAK SEYAHATi 

(lKI KIŞIUK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

~f,.,. MARSILYAYA VAPUR SEYAHATI 
Uıutuı ı11u1Jooırımı.ıtt•n (!Ki KIŞlıJK BlllNfl MMJ GiDiP GELME) 

Balıkesir 8 - Rugün C 11.P. ve 
merkez ilçe başkanı a\'ukat Ha· ~ -
.ı>an ~ejat Sarıca, şehrimizdeki •m~·,.,•-ZENGJN PARA 
C.H.P. li a\•ukatların muhaleJet ı' •ıaıqBı• 
partisinden olduklarından dha· O 
ları ka~ be'l.tikleri. dlı\'alı ol:ın· I 10 ARALIK 
ların j •!erini bunlardan alma. 

IKR..(M/YELERI 

AKŞAMINA KADAR 
tarı hakkında propag:ındnlaı· 
j apıldığını ifade etmiştir. C.H. 
P. li avukatlar, hnkimlerin bila· 
raf hareket ettiklerini, bu pro 
pagandanın gülünç ve maksatlı 
olduğunu, :ısla kıymeti hAlz bu
lunmadığını ifade etmektedirler 

110(0) LİRALIK 

Yalova kaymakamlığı 
Ankııra 8 (ANKA) - Akhı 

sar kaymakamı iken 5-139 sa,·ılı 
kanun gerej?incc Sinop vallliliın 
de ı:alı~tırılan Avni Dumcrln 
\'aJo,•a km·makamlı~ına tnyinı 
tcnsıp edilmiştir. 1 

Bır Hrnp . .\çbrınıı. H~bm11 \"ana Cotaltını&. 

ta llindiı;lni'de beş > ıldanbcri de
la~ eden harp halk tarafından 
tıı iYYen tas\ip cdilmrmektcdir. 
lıılı harp ı;cnçlC'ri, suha3 lan 'e 

1111 3
11!1~rca frangı > utıın 'e o

hl lı:orunmr) en bir uçurum sa
d~Yor. Halk orada olup biten
lltd h~bcr alamamııktadır. Kabi
lır ekı mütalealar birbirine 2.1t
lo~ran ız CamlaSl Uakanı J,e. 
lr1ıı ~u i)imsenlir. Halbuki 
s. diçıni'd!'n 3 eni dönrn Milli 
to\'1°~a Rakanı de Chc\ igne 
"ık ihtıyııtlı bir li an kullanıyor. 
oıd erJn m!ine\ !yatının yerinde 
tld llğunu kabul etmr.kle br.rabcr 
t~ edilen neticelerin cılilcn !e 
'ı.ı ~lığa nisbtle pek az olduğu 
•ttı~yl~ynr, bil kumandanlıkta 

Nahas tekrar Vaft 

başkanı oldu 

hında hic; bir engel mevcut de- ı ~,..•••••••••• 
ğıldir.• 

tZMIR SiRKECi KADIKÖY 1 
<t 1klık istiyor.• 

t;Ö!:fitüyor ki \'azi et ciddidir. 
~ )liz:den mccli tc )akında ha
ı....~~11 ınunaknşalar olması bek
~?1:· :Fran ı~ umumi dkiin 
~ dıtıni'nln bıra'l.1lmasına ta
h tar de ildir. I"akat burası için 
1t~lan fedakarlıklar ttiradara' 
~ il O!mııktadır. flu ) İİıden ÇI• 

tol'ii h.~r ~ol bulunması pek ~iıç 
~or. 

~eııyatta'nın müdafaası 
d ~airobi, 3 (T.H.A.) - Jlin
~'itan_ın Tur ki) e nczdındeki es· 
'-)::ı;.ısj Chamanlnl, Afrikalı mıl 
~,~ı lidcrlerind::n Jema Ken 
tıı%~1J\ müdafaasını tizcrınc al 

:n· .• 
tııtılındigl veçhılc, Jemo Kcn· 

Bu resim, hcrhııngi bir yerden ucuz bir ~ey almak ''CYa 
bedava dağıtılan bir ~eye el uzatmak için toplanmış bır kala
balıgı göstermiyor. 

Bıı kalabalık, bir bankanın gişeleri önünde tasarruf hesabı 
açmak ıçın loplananlan gö terıneklcdir. 

Akbank'ın 30 aralıkta çekilecek 1000 Altınlık ikramiyesi 
için son para yatırma gilnU olan 8 Aralık Patarlesi günıi ge
lenler, salonları \'e sokakları doldurunca mlıessc"e, milddcli 
uzatmaya mecbur olmustur. ıl.ııı a l(cnya lIUkümcU tarafın· 

teırı te\"kff cdılmiş olup, muha
esı Yakında surülecektır. 

Son para yatırm:ı tarıhi 20 aralıktır. Çekilis ı;ünil deği~mi· 
) ecektir: 30 Aralık 1932 dır. 

/\l{şAM ..____ 
ASAlİŞ, il'ı.·ziHAT 

Ilı..\. Adnan Adn·ar asa;ı iş 
l-t~lesinden bahisle polis 

alannın hiddet, şiddet, 
::ablyet, sarhoşluk sebepleri· 
it) hpıfan curiımlcr rerte\'eSi· 
~: n tığını Ö)lüyor le diyor ı 

• 

ı:e~rtık ı:ôrülU)or ki mesele 
l"(j •P geçici \"e basit hır cu. 
llıı ~ dalgası olmaktan çık· . . • , , , , , . , . . _ . . 
• Ş, içtımai \'C hukuki me· GAZETE OKUlAN - fl"AH. AlliAl.ı\SA l.\Ş,\.\.\~ Dİl.F. 
t~.elerunızın başına gcçmi~· L ÇE\"RİLÜ'OR n;ş,.. <T•ni lıt!ınbul) 

ba~cııa kanununun, ceza mu. 
~b e?nesi usulti kanununun, 
~ta kanun ve nizamlarının 
ıııu arııan tetkiki ve fakat 
dq. st.lceliyetle tatbJki llizım· 
~ıe· 1~1C'scle artık tamamen 
d .. / ıs \c Hükümet mcselC'Sİ· 
~l:; Fakat sualler, hatta isti· 
de~·ta~rırlcri~le 1:orillccek iş 
~le ı dır. Icclis, kendisine \'e· 
~ı:ıı 11 llHtbınanc haberleri şük 
t.ta; kiJ dc-dedursun, dığcr 
llitr~~n da kulaklarımızın 
tı:~ ı, 1:ozlenmizin gôrdugu 
>'et n 'akılara karşı h:ıssasi· 
~· hassash et dcğıl, hattl 
~lıd~ke~ .halınc teçcrck teşri 
~ıııı etını tam bir salfıhiyctle 
'toıd111?nağı dUşiınmelıdir. Bu 
hare~ Meclis içinde yapılacak 
t~~et etten hıç ~uphesiz be· 
·~ıııd hasıl l iur. fakat ~ urt 
lıe lı ilki kötü hareketlerden 
bace~sıı olur? Onu tarife ne 

4\iLLİYcr 
~ 

1' 11.A?ll'L'\' BMôl 
\ Ezh.ECEKTiR 

L.' li 1\' • K oqdl acı aracan l\lalatya 
lııı lısesiııd!'n \'C Ba5ba1'anın 
~leusu taki bc)anatından ha· 

tt> df3'o r ki: 
'taııı eınokrat parti iktidarını 

ış tanıyanlar. )'alntt poli-

tıkacı ahmaklar değil, bu 
cins hainler, bu rins mel'un
lar da a) nl derecede budala, 
ayni dercccrle ahmaktırlar. 
Bir kadife cldi\'en içinde hir 
demir gibi lıiikfımet pençesi, 
onlara hıırriyetin ve kanunun 
lıııddını çok geçmeden bildi
recek, temiz bir memleket 
halkının \İcdanl tellıkkilerinc 
fesat karıştıran muf it hainlc
rın, bütün bu ~alancı bacıla· 
ıın gomll'klerı gerisinde saklı 
haçlar soklileceklLr. 

Burası ne İran, DC' de Mı
sırdır. Rurada ne f'cdaıranı 
İslam. ne • lusHlnıan Kardes
ler. ne de bunlara bılcrck 
'e~ a bılnuy<>rek yardım eden, 
tcznr ve tahrıkleri} le hun· 
!arın yaratmak istedikleri va
sata göre serpen · haris polı· 
tikacıların hainlikleri sokr.r. 

Hiikümet, şimdiye kadar 
çıngırağı duyulan, fakat ken· 
disi göninmı3 Pn yılanı Malat
;\ada yakalamıştır \'e -hiç kim 
~enın şiiphc i olmasın. yıla· 
nın başı czıll'ccktir ... 

YENi ISTANBUL 

B.\ŞB,\l~t\l\'I!'" 

AD.ı\l\'A ~UTKU 

l\I, ~·crmi )'llZJ)or: 
d.lık devlet idealıni \'e \'İC 

dan hürriyetini ~erı;eklestir
mek için, ~imdilik yapabilcce
ğımiı tek bir iş \'ardır: Parti 
proılagandalarını, zaman :za. 
rnan l.ıiiriinıHiğü sagcı n'nk· 
)erden kurtarmak" Cünkil: 
Lıiri )ÇI" bir bakar, kı)aınet 
ondan kopar .• Yobaza yaptır
mak istcmecliğim~ politika
cıya da )aptımıamalıyız. Öyle 
bü\·ük umdeler vardır ki, bun 
hıra dokunmamak \'e tam bir 
saygı göstermek, ~ urt menfa. 
atleri bakımından, en başta 
gelC'n bir vazifedir bize. Hü
kümet ,.e politika teskılatımıı 
bu \'azıfel!'rc ne kadar derin 
bir du)gululuk \'c titizlik go 
terirse, ,·icdan hürriyeti da· 
\'ası da o kadar iYi anlaşılmış 
\ e rlemokrasimız o kadar kud. 
rl'llenmiş olur. \ 'icdan hUrri
~ etı, Dasbakanın çok doğru 

söyll'diği gibi, fikirleri rn ha· 
) at ~rüşlerinı kışkırtma va· 
sılası olarak kullanmak hur
riyctl dl'ğildir. 

Bız, bu bakımdan, Adana 
nutkunu, iç . politika hayatı
mızda iyi bir adım sayıyoruz. 
Başbakan, yurdumuzu din ııo· 
lıtıkacılarından temiıliyebi· 
lirse, Türk milleti de, politi· 
kadan kurtulmuş bir ordu gi. 
bl, kudretlenir. Xe bÜ)'Uk ve 
şerefli bir istir bu ... 

Carney'in Kurmay 

Baskanı n~l"yor Kahire, 8 (T.IIJ\.) - Mısırın 
tanınmış siyasi şahsı~etlerinden 
ve Vafd Partisinin sabık baska· 
nı <ılan Mustafa Nalıns bugün 
yaptığı bir beyanatta, parti li· 
dcrlığini tı>krar uhdesine aldı
ğını bıldırmi~ır. 

Balyada bir ıahıs 

babasını yaraladı 

Ankara 8 <\'il\\ l - tlan
tık nrdııları Gilnl'v no~u Avru· 
na kc~ımı baskomıılanı Amiral 
Cıırncyin kurmav haclrnıılı!!ına 
fa\in rr'lilen tlımı>ennral Ryer~ 

hım Tıirk n•krrl •ah~hf'IJ<'rh"" 
l!ÔrÜsmrtc UZl'rl' \'llM'1 ~:tat 1:'I ~0 
da ıırııklı «l'hnmiı" l!Plr,.,.ktir. 

Doktor. E~7.arı v,. Disci 

VE!rt~lı- cubavfnr 
Balıkesir 8 (llıısusi) - Bal· 

yanın Kocaaı•şar köyünden otuz 
ya~ıııda İ<mail Gören par:ı mc· 
selesinden ihtiyar babası llalili 
bıçakla ağıı· surette yaralamış. 
tır. 

Ankara R ('l'.H .\) - \lfıkıı· 

r'lar mıı"':arn1"T•1"'1 :-lın:ın hir h1. 
here n(lrp. ,J,,k•l'r, r,...ıırı ,.,, di~

"İ veı'lrk ~ııh~\ l:ır iiııiimllzclrlrl 

nMlc :>• ı•ıın ille t!İi•ılrl'İnde SP.\'k 
""..lt1,..~n1t11\.,.f'i .. 

• Doğan Sigorf a A. Sirketinin ~ • 
G aralık 1952 tarihinde y:opılnn 27 nci keşidcsinde 1000 

liralık ikranıiyc)i 198 kur'a 'e 1991 poliçe numaralı Kırk 
lareli Emniyet Dairesi komiser muavini Bay l\lehmct Nuri 
Altuğ kazanmıştır. 

----------·-------------~ 
HANIM ELİ 

59 Sa~ı çıktı. 
Riılün ailenin dergisi 

36 sayfa, 42 yazı, 58 resım 
fstanbul TAN l\fatbaa~ı 

YARIN SON GONDOR -
31 Aralık 1952 Keşidesinde 

Türkiye Kredi B·ankası 
lstanbul 
Beyoğlu 
İzmir 
Adana 

Bıiyük Postahane karşısı 
fsliklftl caddesi No 330 
Biiyiık Kardiçalı Han 
Özler caddesi 

Mes'ul talihlinin tercihine söre 
lSTANBUL. İZl\IİR veya ADANı\'da 

BAHÇELi BiR 
\eya karşılı~ında twin bedelini \'rriyor. 

Bu ke§idcye işıirak için en 1;cç 

l O ARALIK 1952 Çar,Şamba 
akşamı'na kadar 

160 Liralık bir hesap açınız. 
hesabınız ' 'arsa arttırımı. 

Pek çok kıymetli ikramiyeleri hni olan 
1.953 kr.şıde p13nımız yakında ilAn cdılecektir. 

1 

HQ8-MEI\1'.Q - Kü°Çük Masu~eye gün doği~ .. 

EN DOGRU 

NAMAZ SAATLERİ 
-O--

EN FAYDALI 

'sırkecı \'enı· 
~!lınarkemalet- postane ley. Kadıköy Pala~, 
tin Cad l\o 28 

Muh~~b~sı altı No sn 
reı 5710 fel 29702 rcı 6JYl2 

BiLGiLER 

Z i YAD 
EBUZZIYA 

Duvar Takvimindedir. 

150 Krş. 

lstanbul Ankara Cad. 

Kaya Han 

YILIN SON ÇEKİLİŞİ 

ERENKOYDE 2 EV 
Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi 

ç EK i L 1 ş TAR i ili : 29 ARALIK 

SON İŞTİRAK TARllll : 10 ARALIK 

TURK TİCARET BANKASI 

ı 
1 
J 
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1 
•The Great Jissouri Raiı1· 

Rcji ör: Garılon J>ouglas. 0\'· 
na) anlar: Wendell Corey, 
l'\Jacclonalcl Cnrc , Ward 
Bond, Ellen Drcw. Bruce 
Bennctt - Paranıount. 

Jesse Jamcs \ e Frank Jam!'s 1 
i ımlı iki kardeşin bir z:ı-1 

mantar Amcrıkada ·yaşadıgını; 
\'C haydutluk ederek ortalı •t, 
karı tı dt.kl rını \ ııktiylc gaJi.

1
ı 

ba 20. th. Ccntulj Fox'un ~c
\ırdığı Jc ~ James - Se\im-
lı H l dut• \ e •The Rcturn C 
F ank James - Se\imli Hay
d1Jdun intıkamı• diye gösteri· 
len ı)d ! lmdcn öğrenmistik. 
Bu def . yni mevzuu Para..! 
m~nt ele almış ve daha genişt 
ç:ıpt-.ı bır fılm vermek istemiş., 
Buncl n evvelki filmlerde da- l 
ha Z} de haydutların manc\i: 
h:ıy:ıiına ehemmiyet \erilerek. 
mum~ n mertebe ·hi si- film '.l 
Jcr )zrJlllmak a}C i lidülmuş
til. Rtıiısö.r Gordon Dougl:ıs f· 
se :ık rne haydutları içtim:ıi 

rll mlnıle Yh'ec:ı I.ondfors 

' muhitlel:ı içındt' l akalıy:ırak; 
daha ç:.>k hareket unsuruna ra 
mustenit\bir fılm çe\'irme)İ ter 4 cih ctmış. i •»ark Cit)·• r.ejisör: Wil· 

Jiıım Dieter1e. Oynı)anlar: 

< harllon He ton, J,izabcth 
Sl·ott, \'İ\'Cea J.indfors, Jll'an 
Jagger. Ho.n ))efore. - Pa· 
ramouııt. 

E"' eke .Je:sse James'i Tl ronc 1 
PO\\er oynamıştı. Bu defa r 

Macdonald Carcy Ol nuyor. Ve J 
kana:ıtımizce öl.tekine nisbelen 
daha da olla)dut• olmasını be· 
cerı~or. Wendel Core); geçen 
defa Henry Fonda'nın unutul
maz bir şeklide oynadığı Frank 
Jam!'~ rolünde ona nisbctlc e
peyce zayıf kahy or. Ne v:ır ki 
1\1. Carey'in yanında "ÖZ doldu
rucu bır agabcy hi<s ini vere-
b 1 şı dunımunu oldukça kur
tarmaktadır. Hareketli kovboy 
fılmlrrinl se\cnler ·Missouri 
Baskını• ndan hoşlanacaklar· 
dır. 

1 VUVASIZ .. 
GUNAHKAR 

«l'\Jartinan - Jtejl ör: Arthur 
l\Iarlıı Jtabcnalıl • Oynayan· 
far: Jeanetkı chultze • Cor· 
nen r.orchcr 1 irgm;>S Sclınl 
,ıer . Comcdia l"ilın. 

Bır bhtün olarak duşünülür c 
• Yuvasıı Gtin:ıhk.ırıt lnsı. 

eamlı ne söylıyeccğıni bılen; 
hatta bıraı da ustalıkla tcrtıp· 
lenmış bır film. O~uncuların 
kendı1erındcn bir şcl lcr kata· 
rak e crın daha çek.el, sarıcı 
\e sUruklc)ıcı olma ı için ça· 
lı ıkları da ılcri) c stiriılebilir. 
Fa at bunlara r:ı men senar· 
y<ınun ırlurnzencs.z tutulmuş 

olma ı, hadiselerin cercy:mın a 
aynı SJrat temposunun muh:ı. 
faıa edılememiş bulunma 1; 
!ılmı )er yer sıkıcı hale gcli· 
rıyor; seyırc nin dıkkati dağı
lı)or. Dununla beraber, harbin, 
ınsanlar \C memleketl Uze· 
rındckı t irkrinı ınanın 
dramından takıp ed('b llyoruz. 
Liıkın. vaka.ı;a ic:ıbettiği dere· 
cede rnnıh \E'rılmt'miş; zaman 
z:ım::ın, fılmın e as gayesinin 
Martınanın hikayesi mi, yoks:ı 
h:ırb n tesirleri mi olduğunda 

tcreddude dilşfilmus. 

w miam Dielerle. es:ıs itib:ı· 
riyle senaryonun ne de· 

mt'k istediğini ve nert'ye var· 
m::ık i!:tedi ini lliyıkiyle kavra
mış. Fikrimizce, film. asıl ikin· 
ei yarısından illb:ırcn gerçek 
nlmosfc:rinc kavuşuyor. Ve 
bunda, rejisör k:ıdar bilhassa 
Liz:ıbcth Seott'un, Viveca Lind 
!ors'un; \'e Paramount tarafın. 
dan besbelli yeni bir Burt Lan 
caster olı:ırak takdim edilen 
Charlton Heston'un anlayışlı O· 
y unlarının dahli var. Rejisör 
Dieterle, ~lki biraz fazlaca k:ı· 
ranlık bir zemin üzerine, ol· 
dukça müphem bir t:ıkım göl· 
geler aksettirmek suretiyle 
·fantastik• e doğru gidiyor. Fa 
k:ıt itir:ır dmeli ki ·Kar:ınlık 
Şehir• in çe\Tilişinde seri • işi 

olmak i~tcmemenln verdiği bir 
\ekar ve ölçii me\·euttur. Filmi 
:ılelllde bir gan" ter korde15 ı 
sanmayınız. Gerçi ~:ıhı l:ır, o
la)•lıır, entrika, el>ser'y ln'"~ 
ter filmlerinde :- tl:ıd• · ;ıl· •• 
dan pek !arklı cle:"•il. Değil 
:ıma, filme bak.'ll olan e "~ 
su nokt:ıd:ı'l ~·ola ~ıkıyo": N" 
kad:ır dli mUş ve insani has :ı
l:ırını kl\'h"tmis olurs:ı olsıı'l 
her ferdin içinde huzur, sa:ı· 
det ve normal bir hayat encli-
esini bul:ıbil'rlz. Konu5maln· 

rın, Hollywood filmlerindeki 
kaidenin hllilfına, nisbeten dQz. 
gün yazılmış; ve tercümelerin 
zararsız y:ıpılmış olması bu e
sasın oldukça sanatkllrca tak· 
dimine imkan vermiş. J,fzabeth 
Scott ve Vivec:ı Lindfors, rolle 
rinde ölçiilü, s:ımimi ve beşeri 
idiler, Ch:ırlton Heston'a gelin 
cc Burt Lancaster'den uzak du 
rabildiği nisbetle iyi bir sine· 
ma oyuncusu olacak. Ayrıca, 

filmde gayet ligi çekici !o· 
toğraflar da dikkati çekmekte-
dir. 

• e ı 

Charıton lleston 
(l>nra 1; StAlr) 

.<ANLI DEFi E 
"'fhe King of l~orrcst R:ın· 
gersı o~ ıın: "lllar: Jlclcn 
Toııbet. ! :ırry Tlıompson . 
Reınılılic Plrlıırcs. 

orm n muh:ıfaza teşkilatın· 
dan Kin"', Amerikan Re. 

imli çocuk hikfiyf'lerinin meş
hur k:ıhrıım:ınl rından biri ı. 
dir. Rrpu'ılic ş'rketi, diğer bir 
çokları gibi onu da beyaz pcr· 
deye n:ıklctmlş. Otuz kısımlık, 
basından sonuna kadar birbi
rine zlne rlenen, ek erlya man· 
•ıks1z ve gayri makul; ekserl•·a 
k3vg:ılı gUrülti\IU maceralarla 
dolu bir •haflye• filmi. Filme 
pek m:ısr:ıf edilmek Menme· 
miş. Bu sebepten d<'korlar ol. 
dııkça 1.nyıf. Hstellk, Klng'i 
oynayan akt15r bu tipin hakkı· 
nı \'eremiyor. Yalnız, bu çesit 
Amerik:ın filmlerinde dalma 
r:ıstlandığı gibi, revkalAde çe
kilmiş takip ve dövOs sahne
leri; bu isle ilgilenen bizim 
sinemacılarımmı çok şeyler öğ
retebilecek zenginliktedir. 

Attl15 11.Uı\S 

'' YOZO MON 
GÜZEL BİR CİLDE 

KAVUŞMASltll KREM PERTEV'E 
BORÇLUYUrıt" 

u •1MeDıleketin AmpÜlü 
GENERALfj ELECTRIC 
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l<REM 

{JJertev 
Adana İkinci Sulh Hukuk 

labkemc inden: YE 

laa-U r 
• ehir korosunun birinci konseri 1 

' Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~lU 
<nası 1 inc·ide) Ali Cani1, \'önlemin konu ması Parti doı;yalarında vardır. ?~! 

bir besteci. .. Bu eserin üçüncü miyece~ıni izahla Atatilrktin On dakikalık ara tatılındcn 1947 de de • Vatan• gazetesın ~ 
parçası (Hasret). tenorlardan yaptıi!ı :~!erin birer dchıı esrrl sonra kürsti}e gelen Ali Canıp bıı raporu a~ nen neşrettim. 1l 1 
sopranolara v~ sopran~lardan olduğunu, bunların bır•r inkılftp Yöntem, dilin fertlerin arzusuna tlıdı! dil işlerini bilme~en ıerJ 
b::ıslar:ı akıp gıd('n genış hatlı olar:ık \ :ış:ım:ısı "e el.l:f;•n. ve göre degıl içtımai kanunlara gô. tarafından ~ apılan acaıp şe)le!' 
nıclodisiyle bu köy hikayeleri- kanun kabul edildiği t.ıkdil'de re tc~ekktil ettiğıni, bir fcr<lın clir. Sayıştay, Danıştaydaki ,ta~'. 
nin en dokunaklısı idi. Kodaly'· AtatU:·k in kitabının bai•alanmış bir kelıme) i ortaya alabileceği· kelimeleri tilrkçe dcğildır Mo~e1' 
nin musikisine Türkçe sözler tat olacıı"ıı. ı anlatırk~n Halk P;ırti· ni, fakat cemiyetin kanuna karşı caclır. Hunlar abuk sabuk ~el 
bik eden Ekrem Resid'in !'mC· lilcr t:ırr.fından nı;l .•nwdh•en :ıl kafa tulamıyacagını, hele ) aşa· krclir, dedim. Bu kabil ıncs ~ 
ğini ele anmak gerek ... Gene ay kışlanıyordu. Bu JraJ1 Sem-et- makta olan bır kelimenin :ılıtıp lt'ri :ın{'ak ak:ıdcmılcrln halle~ 
nı bestecinin (J.las:ıl) ı konseri tin Gü:ıaltay da ke.1dlc;ini • Bra· )erine ) enisınin zorla kona mı- bilecei!ini söyledim. Burada ... ı~ 
kapayan güzel bir eserdi. Fakat vo, brwo• diye 'll'slckliyordu. yacağfnı anlattı. 1340 Anaya ası- münakaşac;ı yapılırken bir.~~ 
bu (Masal) da memleket renk- Hatip böyle bir tadili:ı l\rı•clısin ııın nıeriyctc konmasını istedi. dahi l\IE'clisin bu kapısından JÇ ,. 

Koro konsrri: 
Koro şrfi: ınuhiıl!lin Sadak 
l'iyanist Ycrıla Ün'iın iı;lira· 

ki) le 
7 Aralık 1952 pa1ar sabahı 

'l'aksim nrletli) e ~a:ıinosunda. 
PROGRA 1: 
....-o-

II :ıyıl n: 'l'anrıya Şükran 
nr:ıhın : Üç Lied. OJl. lOi 
ı. Dinle a~kı uyandır.ın sesi 
2. Son saadet 
3. Son b:ıharıla 

CTiirkçrl c çe\ ircn: Ek
rem Resirl Rey) 

Ur:ılıın : Elveılfi 
(:rirg: Akşam. op. 30 
Kod:ıly: ,\rılısıra beş köy Jıi. 

kliycsi ('l'iirkçeyc çe\jrc.n: Ek· 
rem Reşid Rey) 

Sc humarın: Ak~am sar kısı. 
op. 8:1 

;m•ndel olın: 1. A\' Şarkısı. 
0)), 59 - 2. natıra. op. 100 

C'e<ö:ır Cııi: Kıs 
Kod:ıly: Uir v:ırmı5, bir yok· 

mıı ( l a :ıl). 

!erinden çok, dini bir nefos ve saltıhiyeti dışında oldu~unu. on Reşat. Şemsettin Slrerin girmedim. Salonda biUırdo o>11t· 
mistik bir ha\'a v:ır. cak bunıı akademinı:ı y:ıpac:ı~ı· konusnrn ı dım. Ne)e gelmıyorsun di~eııld) 

Heı· eseri dikkatle dinleyen nı söyJedı. Rl'şat Şemsettin Sircr (C.11.

1 

re de bu benim anladığı~ 1, 
ve alkıslayan kalabalık bir din· Xerip llilgcnin konıı~ması P.) Anayasanın )Cni Tilrkçc)e deı.:ıl. bir adamın kaprisini t~ 
feyiei kütlesi. birkaç satırla bah Necip Bilge l!l-15 rle de\ let o çevrilmesi ı~ın o ıaman kendı- min için ) :ıpılan dildir. ded . 
S('ttiğim Kodaly'nin iki parçası· toritcsinin dile l:adu su'lmldu sinin, Ari nan Mcnılcresiıı, Ft'ri- O znmankl mcs'ullcrin ilnh e1tt 
nı öbürlerine tercih etti; şiddetle ğunu ve baskı yapılarıı:C anav<>- dun Fikri DLişünscl \ e H:ısan le muhltlcrindt' nasıl tıı~11t , 
alkı!:hı\ı. Okadar ki, koro şefi sanın ilirkçelestlril<.Jiğini izah· l~?şıt _Tankutun vazife aldığını ~.aptıklarını unutmadık. .BU~r 
l\luhid<lin Sadak köy hikayeleri- tan so!lr:ı Ncilmle dedı ki: soylcdı. Dolmabahçcde toplanan ı Uni\crsitt'lcr muhtardır dıye~rn 
nln sonuncusu ol:ın (Civcivler) i •- Hl-15 de oldu~·ı ~ibi bugıiıı ilk Dıl kurulla~ ında AlatUrklin o giınlcrl nasıl unuturlar? za ,. 
ve (M:ı•:ıl) ın sonuna yakın kıs de dil d!'ğiştirme işi bızi d 0 ay- tezi ile Jlü c)'in Cahil Yalçının t ni\ er~itc muhtarıycti de 14 ~ı 
mını tekrar söyletmek 70nındn nl. yol.a t?türiir. Ayni .ıı~tah yol~ tezinin nasıl çarpıştığını anlallı. ndık ihınald"n sonra Deınok d 
kaldı. Halkın bu yepyeni mu- düşmırclı"!. Bunun. ı~!n l!l.J:> O zaman Cahidln dılin içlımai l'arti kııruld•ıktan sonra tanı.O 
sikivi k:ıvraması anlam:ısı ve den evvelkı 1340 ta•·ı?ııı a:t:ı) asa bir mtit'sscsc oldu unu, zaten raik Ahmet llarutçunuıı 
se\.;,lesi dikkale' şayandır. ;\fo- yı a)~ne~ kabu~ ed~lim .... ·· gelişmekte olan Türk dılınin konu~ması ını 
dem musikivc karşı adeta çc- 'a~fı l\fahır Koc::ıluıkun tabiı tcktımiilline bırakılması Halk Partiı;i gruım natıl P 

I• stanbul Kons!'rvatuan verdiği kingt'nlik Vf' itimatsızlık bcc;lc- . konuşması gerektiğıni müdafaa ettiğini söy F:ıık \hm t Barutçu söı aJdı.1'1'J' 
söze ve dilzenle<liği programa vcnlerin kulakları cınl:ısın... En. dıkka.te şayan olan ve U· ledi. O zaman Al:ıtilrkti tutan· teklifin esaslarının nrnı0 !t' 

sadık kal:ırak her hafta bir kon Koro r;:efl :Muhiddin Sadak ve munıı .t:ıs~·ıbe ~ğr~yan konuş- l:ı~ tarafınd~ Ali ~anip Yönle· Parti ~rupu tnr:ıfından ı;eÇltJ' 
11• k 1 . k 1. • 1. mayı \ nsfı l\l::ıhır Kocatürk yap mın \'(' Cahıd hile m d ı k · h ı ,.,.,_ıp rer veriyor: Bir hafta batı m•ı· r!'ee 1 onser ,.rın :ı ıtesı ıze. t T .. k dT . tilk b' c u <' t'n t'r om ıs) onca a7.ır anıp b" - ~·J 

~ikisi konseri, bir hafta Türk rinde titizli kir d ıran bir s:ınıt· ~· zi ur ld 1 ğının 
1 
~~mez ır :ırasınd:ı KöprU!üntin bulundu. rafından kabul edıldiktt'n ~ol · 

musikisi konc;cri. Bu tertiple on karöı... Wç hir ,.c,.ri, Konser· a ne 0 11 unu _za an ~onra gunu ilave etli. 3 sene ewcl l\lrdls huzuruna bir ern 'ıt 
beş günde bir orkestra v!'ya ko vatu:ınn üst k:ıtınd:ık' ses l:ıbc.- 1~45 ~e yapıla? tilrkçelcştırme- itiraz etml~en Köprillilnün bu- cr':li11de sokulmasına itiraz tıır 
ro konseri dinliyı>hilecı>ğiz de- ratıı:ınncl:ı iyice p'5tıiıı kntanm! :tın bır hu~uk~ .hata olduğunu, gün baş itırazcı kesildiğini soy· Temsili rejımlerde parti gr ~· 
tr.ektlr. dan dinlcyiriye ı::•l'lmaz. Tiu se- bu hıır!'kelın ılım bakımından lcdi. l:ırının hızumlıı organlar oldU~<· 

Musiki me\·siml b:ı!:lıvalıberi be il' koro konc:erlcrl d'>ha scy- d:ı .. doğru .. olmaclığ~nı nnlatarak I"ericlun rikrl nu ünsel in mı. fakat bu grupların dab• ~ 
.L P • il' i ı t'Zeıımlc şoyle dedı: konıışına ı \elden karar :ılıp tecrii kU'"-r ... ,. Şehir l\l)ro!:unun k('lls!'ri bir a· rek f:ıc:ıJılıırla ver ır. l\Tus k CU k" T . t t f ~ ıav 

ğız müjdesi halinde kul::ı rtan ku b.b d k' 1 h ss:ıs· eti hoş •- ' n ·u ı ınt ıc:ı r meı, s:ı- snıindcn lıahscdılcliğini Jleri ''<'rint alnrnlarının do~rıı o ııtl 
a 

111 
a ·ı m " ıy dece tesbit eder: tescil eder. sürerek ktirsu•c gelen I\mdun acaııını, l\fedisın chcmrnbe 

!ağa dolaşıp dunıyor<lıı. Pazar l!Jrml'liyiz. 1 ,, k lk " "' 
H:ı buki dil yaratmaı;a ·a an- F'ıkri Düetin el, tiırlli kelım•.• k vht'dC'cr ini anlattı. ı•· s:ıbahı konseri, hıı Sı'S tec:ckkfı· Konserin iki kısmı :ırasın!! " ı ' 
l:ır bu milletin dilini dahi bil mi- O) unları ve fıkralarla btı"iln l"I· narııl"tı, Anavıısanın esas'~·· lllniln yeni bir baı:nnsın:ı işaret prorrr:ımd:ı piyano cscrlcrI ko:l· 1 1 · h' b .. • " r~·· 
yor "re ı. Şıveleri da ı ozııktu. ne düctUı<ü tezatlı \azivettcn mt'l!crinln tftdili icap cdeıl...,J' 

eden bir mrrhale oldu. mus. Piyanist Ferdi Statzer mn- B ı ·ıı t' d'I' · t b't .,, 6 
" ... un :ır mı c ın ı ını e~ ı c· kendini kurtarnıağa ve mazur ı:ckil üzerinde ttıdıller yaP 

Progrnm ITaydn'dan bacl3yıp zercti srl>Pbiylt' konsrre iştirak: ı ı ı · d l ı C" kil 1" c ece: crınc uy urc ıı :ır. .un giistermcı<o ra!ıctı: sınıı itirazla cö"lr dedi· ...... 
1.amanımızın bP tet'ilerindt'n Ko c-demrdi. Onun ,·crinr niy:ınist ·ı 'd'l 1 ı t n·ı 0 

• " " ' .,.v ı ~t'n r.ı ı en yo yan ı~ ı. ı «- Ne y::ıparsınız, 12 sene •- Muhtacı tamir bir b111
1 
.... 

daly'ye ka<l:ır uzanıyor. Şehir Vc-rcla i'rn mııvl'f"kıyctli b;r teşkil cdilmnz, 1cşekkiil eder. menkübiyet h::ıyatı geçirdim. İs- ~na direklerini bir tarafa b,'.~. 
Korosunun repertuarında bulu- '·nç rsrr Mldı ETı t kil ..ı·ı ı·ı ı av " · -.. •er !'S • c·,ı en c ı yaşasa · lıkltıl mnhkcmelerine gittim. O I kıp tez~ inat t::ırafının ele tir 
nan ve yab:ıncısı olmadııtımıı: c. Bundan hir''"C' yıl önc(' vıı~. rli, osın::ı"lıca y~sartl:. Ananırı, günlerde böYJe bir şey dü:ı-ilnc- ması doğru drı<Hdlr. fı:ln ted.r 
serleTi de ihtiva eden bu kon• c!ıvım vızıl,,rd" koro l:,,n ...... ·ı r· b:ıb:ını" dil'nd n f"d h t> t ' ' · ., ' ı c ev " 1 ma · mezdim. Şimdı hakikat ~Uneşi li'ldt'n ele alınması iktııa ~, 
serde koro, Aclrta kendi lmk:tn- r:isıncl:ı tıir pinnistt('rı, bir \'İ rum ederek ar::ıd:ı uçuruml:ır :ıç. doğduD mukaddemesiylrı söze TE'meli tamiri bırakıp badaııa 
lıınnı a~an bir b:ısıın ~östcrdi. ~olonlst Yry:ı viyolonseli ttcn m"': dili "altalam.,ktır. nunıı bir taşladı. Bazı uydurma kelıme-ı ı~rasm::ık do.!!ru clPğildir. . ~~ 
Geçmiş konserler miina~ebetiyle dört be!: p:ırç:ılık b''" '!Jroıram lnkilap mevzuu sayıp Atattirkc fere karşı nasıl savaştığını an- Sonra, arkadaşların tekhf1 ~' 
de l•arrt e'tHtim gibi. <a cancı- dinlcmcn;,.ı "etİrf'""~; rl"ğişlkl!. nıalcderck ~lııyıp karsımıza çık iatırkcn aNc yaparsınız daha 1340 tarihli Anayasayı a) ııcnd ,. 
la) koro ç:ılı•m:ıl:ırı. rl:ıvan::ıc:ık ğe işaret e mi~im. Bid" koro mıık • !'.l •• ''"1ildlr. C:iinkli bu ileri gidcmcdlmıı diyordu. Ve bul edrrı;ck avni hatalı ~·ola }:l~' 
hcrh '1 .. i bir saz veva ~:ı~ toplu- mu ikici E'n .. ., v:ıvıl,.,•c c-1 n m•ı uy<I•ırm" rı· . ~n:ı)a•"\a Atatiirk Meclisi mtitcmadben gilldilrlİ· m ış olıınız. Du ''eni bır. te. • 
iuıtu İ '!n:ırfırı.'lan rr:ıhrum ol· slkldir. J\r::ıd:ı yer :ıl~ra • c-1"!' " ·,m.,clı, b::skaları soktu. )Ordu. tir. Bunun için l'ıleclisin üct• t'' 
dufru için ~ilr'lir. çetindir. ~es- saz mtı•ikic;I, dinl"y'ci 0 i c ·•.,lıyı.ı H'ltip, k"rııt, konut, uvruk, ruat .Köıırüliinıiıı konıışın::ısı ekseriyetinin reyi alınması 
ferin di1şmc-:i tt'hlikr•i daima cnk \'C koro konsnrfnin Jkincl Jı•n r:ı·k "ibi kelimclerln tllrkçe l'rofcsör :Fuat Köprtilti, ılım zımdır. ut-' 
\'ardır. Yol g1iol!'rccek herhangi kısmm:ı h:mrlıy:ıe:ıktır. F:-l;at ~ld~Junu~ f:ı~_at yac::ımıy .. n bu :r.csclelcrinin sıyasct kursilsiln· Arkadaşlar! Anayasanın ıl 
s:ıhit se•li b'r musiki fıleti b ı bt?"iln :ıynı fikirde değiliın. K'l- .-clıınt'lerın turkçcye sokulıımı· de mUn::ıkaşasını doı;ru bulmadı· . d k' h t ·iki kalclırınsl: J 
lunmıılıltı irin !l('S gruplan an- ro kom;erlne kos:ın rıınl"·.ıc; b!1 yaca~ını anhttı ın K · • • ' 1 . 1 rın e 

1 .u al) Aıt»~, r ·ıı t k'll . b' 1 •• mı, dı me clcsının bı hassa ıımdır dıvorlar. Evet ,. v 
cak kl'ndl knbktnnna ve bil"I· tUn bir prorrn'l!ı h""lnd:ın FO- ~1 ~ı.~c 

1
1 crın.c t ır ş~y,,c-: ~ıı ~cn~lcrı tnhrık ıçın bir siya et ltzerindekl tazyiki kaldırrns~ı:f 

lerine eavenml'k ve türlii ma· nuna k:ıd:ır 7C\k1c rlinli)·rcek dieJ:c :~ 1b11 •
1 

r.e,şr•.l:ı 1v:ıp ıt;:nrı'ı 
1 31cti olarak kullaııılm::ısının )an. zımdır Ancak daha eV'.el r, 

k ft ..ıA~ı 'kl'kl • ı b ld k d ı ı 11• " bl ı ı;:n :ı c ~: en er vıış ı.ar- · kf• .. m ut: 5:1 • ı · erın u yo :ın ·a ar o gun aşmıştır .• Le•rtı • d .. lb ki ki ";. . hş olduğunu ızaht:ıh sonra, Sad· :ı:ı~:ıda bu boşlukları derno 
•·cr:ıml'k 7.orundac1ırlar le ols" b··,_.ı,, b'r h·ıı('\' b:ı~"ır ır, ı:a 11 Ç""U a:: oı;;rcnmış- · u k d' k k ı~ rndıt 
' • •·• o,, "' 1 

• c ,.,. · tir d~!!lllğini izahla •öyle dedi: rı .ıua su t) e ce~ ~p vcrerc : c sl:ır~:ı dnld~ırı~rn · aıı ..... sı 
Prorrr:ımın en güzel ve güç ı· ınay:ı bundan hövlc artık Hi- ç kl "ğ "ti! Ti' k I •- llız bu ıcklıfı 1945 te bu- Tnfık ilerı'nın konu~:::e'1; 

ki eserı· 7.olt:ın Kodaly'n'ın iki zıım kalm.,clı 11ı l o u- ocu · ıra 0 re en ır •. d · · t 'k it d · · · · k • • 6 n:ı n:ınıy rum. .. lilkt 1 d d'l r;: a sıyası azyı a ın a yapı- lllıllı E •ılım Da ·anı 13" 
parçası idi: Ardısır:ı beş köy Kalılı ki. cereı k:ıbilinden s•ı· te <=oı. e~, yan l~Y u~a 1 • lan eclm bır tasarrufun orta-1 fi, · !; lrt K mu toP 
1 ık" · den sızıı bırkaç rnıs:ıl sô•·li'-'c· . . . l crı, on 1 uru (, 
ı .,\•eoı ve Bir v:ırmı~ bir Yok ııulnn ~az musikisi -hıı kııns,.r. . Ab k 8 1 k, n" dan kaldırılması ıçın ıınzal:ıdık11 sıııcla okııll:ırd:ı uydurma ... a 
mlış Bl'rı'n · • d b ' h'k·~ 1 ki · 1 'b' d" vım: ama·, oganaz 1 a- d dl K · il k'd b · ı· · ıı ıı• ,. ·'! · cmn e eş ı ·aye c c · pıyano parça an gı ı- :n • 1 k K t 

11 
r' b c . opru ı, es ı en erı ı- kıtaplar okııtulamıyaca"ı tfY 

söyle sıral:ınıyor: (Kabilin sO- leyiciyl doyurm:ıkt:ın da uzak skır1~an 1
1 

• 
1 

osu
1
n ku• !lal ıtp k'ul sanın Turkçclcşmesi iı;ın çalı tı· ı til!ıni, Bakanlıkta hiç bir JJf 

rOc:U "Oba Jlab'I •r 11 k 1 e ımc er sıra ar en m e ve ı ğ f k d k 1. d d .. . .1. daıtl 1 ~ n ı . • nzgcçme ı; ıyor. 1 • 'k 1 k h 1 1 .. 1.. 1 
d mı. a at uy urar:ı ısan e· altın :ı k.ılm:ı) :ın ı ım a 0 

yardan, Hasret. Gilzel kıza ba- 5.12.1952 giinii bu sütunl:ırd:ı ~rıff -~1
1 
:. :ı a_:z.ı3 f~ u:xo; ar b~· ğişllrnırğe taraftar olmadığını nın kitaplardaki uydurnı9 ~ • 

kın ve Civcivler durm:ıdan clk çıkıın y:ızımda Konscrv:ıtııar ı. t'8~ •• • n tr so er n 'flVY c 1• anlattı. Alalıırkun fıkırlerıne kaldırarak hugUn yas:ıvıııı 
111 

J' 
clkler ... ). Marnr besteci, mem· daresinden h:ızı rical:ırcla bul.ın ır 1

• f . , . . . tişlna olduğunu, ı;üncs dıl teori· mrlcri kilıınlara koyclukl3rı ıı~ 
lekelinin halk musikisini benli- mtı tum. Kon~erlcrin scliimc:i d ~·kı ş~eb~~cuı.ı:;.~n Kbıldıl!ı el~! şinin ne için çıktığını bildiğini, laıtı. Ve diine kadar klt11P1~· ğlnde erterek bu orijin:ıl eseri bakımından isaret ettiğim blr· e \ r~ı u ur. 1 urumu ~ · o zamankı •Ulus• kollcksiyonl;ı. hulunan bazı uvdurma ı:c 
vermiş bes hiknyede yurdunun kaç noktaya Konservaluarın p:ır rase e ~rışmış olduğundan hır rında bıitun Farsça ve Arapç:ı lrrden mi~:ıllcr ·verdi. ~ 
cana yakın melodisini, canlı rit- mak bastığını ve bu nksaklık''lrı ncfrc.~ lııssl duy?naktayım. Bu· kelimelerin Türkçe olduğunun rrrit Alııiskf'nclcrin ko11ıışıı'_.ır 
mini tlirlli çekici ve göz alıcı derhal ortadan kaldırdığını gör gilnku uydurm.a Anayasa kalk· nasıl ispat edıldigıni izah etti. Komls~on sözcüsü Ferit y-
renklerle işlemiş. İnsan sesini dilm ve sevindim. Tcs.:'kkllıii ~a:ı, 1~40 ta~ıhli ;Ana~asa ~a- Atatüı k öldliktcn sonra :ınlıışıl- i~kt'nder bu tcklifın nasıl ~ ~ 
usta ellerle yuğurmasını bilen horç bilirim... u ~~ılnıclldır. Çünkü bugün maz h:ılde bulunan iç tüzlığlin, landığını. D. P. gnıpun~J1 ~.rJ~ 

·~----------- y7nl ır Anayasa Y_apmak ta ay- eski dıle iade olunduğunu, fakat susta sadece bir prens•P f~ 

Şehir Tiy:ılrol:ırı Gcnı~I Sekretc ri J"azıl Ahmet A) k:ıç <solcla) 
dün izahat \ 'erirken 

Şehir Tiyaf roları Genel Sekreteri 
izanat verd· 

Fôzil Ahmet Aykaç, yeni bir ça/,şma p;ogramı 
haztrlanacağmı ve talimatnamede değişiklik 

yapılacağmı söyledi. 

~ı hataya düşmektır. 1340 Ana- o zaman bunun bir irticai ha- aldıı!ını. Meclisin tasıırtUd ı 
)&sasın~ kabul etmek Os~anlı· rckct sayılclığını, ha!ıta tnönli ve hiç hir müdahale vaki olıll;o~' 
t'ay::ı donmt'k d?mek dcğıldlr. Refik Sa) dam olduğu halde bu nı anlattı. Bundan sonrs ıs 
Bu bi~ hat;ya düşmemek, Ana. harekeli yapanl:ırın isim ve re· ı-;:ın blitlln hatiplerin wraı :-ı~P 
yasa UZ<.'rlnde oynamamak için simlC'rinin o \;ıkit teşhir edil- birt'r birt'r ikn:ı edici cC' 
)apıl".1alıdır.~ medi!llni anla•arak şölle dedi: \erdi. al: 
HaU~ hara.~etlc ~l~ışlandı. •- İnsanlar tuhaf fikirlere dl!- l\leclls yarın toplaııııc et~ 
.~kclısln gost~rdıgı . bu teza. şerler. Biitiin diktatiırlcrrle huna I<d)Hi Partisi adına ııcrır 

hurler<kn, bugün tııdıl edilen tesadüf edılir. Bir intihap dev- Tilrk söz istedi. Saat ço1' ,ııı~ 
Anayasayı ~eğil, ~~40 A.nayasa- resi sonunda Ana)ns.ının öz dile mişti. Reis bu yüzden ç.a~c ,r.· 
Gının .. ka~ulune mutemayıl oldu. çcvrilmt'si için bir komisyon teş- ı,ılınU toplanmak uzcre 
t!u gorUlüyordu. kil edildi. Mütalc:ımı yazdım. t:ılil elti. __,/ 

Eski ılelik1111lı, geııç 

I>o ya No. 952/888 
Davetı)e:' 
D~\ah: Adana Sarı)akup ma

halle ı 99. sokak 207 sayılı ev
de Tekin Bııçkır davetiye çıkarıl 
1111ş ı de gostcrllcn adreste 
bulunmadı ı da\clıycsıne \Crı
kn me~ı uhattan anla ılmıştır. 

piyasada satın ala· 
bileceğiniz en üstUn 
ampuldUrl 

1stanbııl Şt'hir Ti)•atrolıırı Ge- II - Mevcut talimatname tan
ı nt'I Sekreteri Fllzıl Ahmet Ay- zim \'o kabul edildiği tarihten 

~. •kaç, dün lıir basın topl:ınlı~ı yap bugüne kaclar Tiyatronun* hilıi-

Davalının duruşma gunü olan 
ırı 12 l!l32 gunü saat 9 da Ada 
na lk ne! sulh hukuk mahk'c· 
we ıne g ime i, \e)a kendi inı 
ttmsıl E'dccck kanuni bır ve°'(.J 
gôndermesı, veya mazeretini 'ı 1 
airmcsi aksi taktırde duruşm · 
nın gıyabında devam edrcc ı 
davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

-ı:. ~ mışlır. Topl:ıntıda bulunanlara mum fııaliyct alanlarında havli 
'1-ı'-'t .. .,. f,' teşekkürü müleakıp bugüne ve tc-crübdcr geçmiş bulunuyor. Bu 

1~ ,.. •
1 \":tı ına ait tas:ırlanılanlar h:ık- tt'crüb('lcrdcn alınan ı~ıkla adı 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından 
ital~a B::ınkası tarafındıın ev\•E'lce çıkarılmış bulunan 1914 

tipi 50 \e 100 Jiretlık bankor.ollar 30 haziran 1953 tarihin 
den sonra, tcdavlilil kanunen mecburi bir para olmaktan çı· 
kacaktır, 

İtalya Bankasınca tebdil edilccC'k olan işbu bankonotlar 
dan ellerinde bulunanlar, bunlar• İtalyaya setkedılmek iıze 
re en geç 15 haz.ıran l!l53 ak15amına kadar Dankamıı şube 
lerıne te\di etmeleri ilun olunur. (19272) 

kında an:ı hatlarıyle malOmat geçen talimatname de daha ve
\'t'rcceğini bt'lirtmiş olan Fazıl rlmli olarak i liyebilir ve günün 
AhııtC't ı\yknl", czctimlc şunları lc:ıpl:ırına daha uygun gelebilir. 
öyl!'ml tir~ llaz.ı tüdillcr yapmak liizuınunda 1 

• 1 - Başdüvamız bir:ı mesele fikirlerimiz birleşmiştir. Bahsct- ı 
ı;iclir. Eksık olm:ıyın, siz de bu liğimiz ıımaC'a ıılaşınak için Av· 
es:ıslı noktaya sık sık temas edl rup. \e Amerikanın mOm:ısil 

1 
vorsunuz ve haklı sozlcr soylil mücs c clerine ait nizamname 

l 
vorsunıız l\liies~csemiz bina ba- ler ve talimatnameler de ayrıca 
kınundan ancak zuallı kelime incelenecektir. Düşilndüğilmüz 
si} le \a-;ıflandırılnhılir Cn a ı~ diğer bazı hu uslar üstUne de ayı 

1 endi e ise zuhur edehilceck ka- rıca dikkatinizi çekmek iı;tcrim 
za ıhtimalleıınden doğu)or. We\amı Sa: 7 Sii: 8 del 

.. ıı ,.,p 
l1111n f'<'nelcr kız zaııneılilmi~kcn bir aınrlivat netieesinıle erkek olan insanlara \,ıkil. fll' 

rastlanır, f;ıkat crkcklrr arasın da cin İ.) etini degiştirt'n kimse şimdi) c kadar görulnıcnıişll~ııclO 
liaç giin C'nel tt'lgraflıır I>:ıninı:ırkanın Koprnhag chrinılc Georgc• Jıırgrnscn aılınıla bir ı: ııtf 
nıııılıııı umrliyat netkrsiıııl«' erkekliği hırnk.u ak kız old~gunıı bilıllrinl·e haber diin)anın 
tıırafın ıl n biiyiik merak \'<' alaka U)anılırdı. . 111 da 

Ciıı~iyet clcği~tirml'k ,· ıicııtt:ıki ).ınlış tcşrkküliin ıwtıre,iılir. nu )anlı !ık bir nmctır11\ 0t•1 

<rltilinrc hııkiki hii\·i)·et 1111' ·ılı na çıkar. Senl'lerre kız zanıwılilcrı halbuki hııkikııtte Nlif' ld et 
insanların hakiki cinsi} etlerine kıt\ ucmaları için tabi tutuldııklan nmcJbat has!ttir. nııtbll ı.eıı· 
'ı•J..kr n kadın olmak gıiçtur. Nitekim Danimarkalı delikanlı 6 mıılk ameli} nt geçirmls ,e 
lisiıır. 2')110 i~nı• \aıııtınıştır. • 51,6' 

l§in gıırlhl G!'orf;". (huı:ıünk iı aılı) le Chrisline) in nskPrliği nl yapmış bulunmasıdır fi;tıl, 
nıt.ın, a&krri tallr.ı H~ trı lıl .,. gören delikanlı şlınıli sarı saçlı a;tızcl hır genç kızdır. Haııtaot 
kınca ilk l~I saı;laı ına 11<'rınena nt yaptırmak olmu•l ıır. 



• , 

,, 
, ........ _ .. , __ --------- -- - ---~,------~ __ -_ ----~-~~-=---~---~ 

-... - 9 • 12 • 1952 __________________________________ _,j ___ _ 

Okuyucularımıza ve 
dostlarımıza teşekkür 

il. MOSLOMANLIK VE 
(lier hakkı mahfuzdur) !Uatatya ı;uikasdi mıınasebetir j zahet; Yeni Konya Gazetesi • 

PANisLA,. MIZM le lrJgraf \eya mf.'ktup gönıfer·,Gıiciıyener (Konya): Tıirk Ha-
mf.'k surrtlyl" Ahmet Emin \adis Ajansı sahibi Kadri Kaya. 
Yalmanın şah"Sına Ye gazetf.'mİ· bal: Bay \'e Bayan Avni Saşa; 

lslaA mı·yet bı· ~, d-u:-n .... -,-. o•• ru•• •• ~:17::!:,):~::~~ı~ng~:t~~~.,~~7.~:: ~~/~ör(İ~:ı~;; ~~~f ıia~!~nK~!~ 
rımııın, isimlerini ne rl'! devam ca (Karabllk); Şarkın Sesi Gaze. 

, ediyor \'e kendlll'rine alenen te· lesi Yazı İ~lcrl l'lld. Fuat l\tu
§ckkurü borç biliyoruz: hasırlıoğlu <Erzurum); Remzi 

Usanmaz.: Haydar Şcnbayrak (A 

bl 1 d Fcl'ziye l\Iekkpleri Cemiye- dalet Bakkaliyesi • Adana): E· 

1 r Yaşama arz 1 1 r t1 İdare Heyeti; Kciro!)lu GazC'te- mil Galip Sandalcı {Anı.ıu); 
s! AIAattin Sonsoy; Bay \"e Ba- Harold R. Battcrsby F. R. A. S.; 
yan Mithat Nemli {Paris'ten); Nevin Seval: Bülen: Kurteığlu, 

.....____ _ • __ ._ - - - - • • - - - - _,,, KAzım Nfıml Duru; \'Ala Nurel- Balıkesir teş Cazet0 s ; Zar:iı 

Pak'"sfan, dı"nı" hı"slerı"n sı"yasetle hı"ç bı"r ala" kası tin \'e eşi; HıilUk ŞC'hSll\aroğlu; At .. mer; Yeşil Yurt (Esl:•şehir): Alım·Efo (Ödemiş): Tahsin Tiirk Doktor Suat ( A\Slray); Doktor 
k:ınlı; Enver Hamdi Başak: Re- lf.lyrl'ttin (llcre<r.); l\Yıhalıççık 

b I .. b •• f k / f fık !\'oyan; Ragırı J\'.araosmanoğ. rıra:· r~mına B ı ı Y:ı\'Uz; Ziya LJ LJnmayacagını LJgLJn ar 1 an amış fr lıı (Akhisar): Celfıl Önder (Kon Hı ·ııedar: Yeni K:ırahük G:ızete 
~ ~--- ya); Fuad Arnoz: Siirnyya ~ir- fİnr.c- Kemal Çlvırı <Kırıbük); 

men: Sedat Ziya Başak ve aile- Demokrat Gazetesi Başyazarı 
PUistanlı mil lümnn ga· lıimanların, üıilntü duyması ia· lanmıştır. Resmi mahiyette ise, si: T-:min Adanalı (Uşak); Hfisnll bi hyyaz Arsez.:ı 1 (Esk.şehir), 

ıeted Wares Jshak'm ga. yet tabii idi. müsluman Başbakanlarını bir Atılgan: nr. Kenan AkPr; Tev- Demokrasi Gaze eı;i 'ıa,ya7ası 
zeteıniı için hazırladığı iıç Esaret günlerinde elleri kol· Panislamik kongrede toplamak fik Abdullah: Ha an Karabaş: Ahmet Tanyeri ( ı\nka":ı); Sam· 
lllakalenin ikinci ini bu· lan bağlıydı. Fakat o zaman bi· tasa\''\'Uru bahis mevzuu olmu~ Orman Avukatı Ziya (Ellizığ); sıın Postası C:al~•e ı nıı~yazaıı 
iun ne rcdb o ruz. Jlu ~ n· le Panislamizm temayül!l kuv· tur. Doçent Bulent Da\Tan: l'\ihat ;ı;hmet Ali Ere!'!; Yeni i\lersin 
tısında Ba) 1 hak, So,yet \etle hisscdılirdi. Bu müphem tasavvurun Uze· Tanguder (Ankara); l\IUnir Bcr- Gaz.efesi ncşrly:ıt ınti;!l':':i Be· 
Rusya'nııı kendi maksat· Hatta Tıirki)e diğer A\nıpa rinde elfın durulmaktadır. kol (Ankara): Kurtuluş Ailesi sim Akbaş; Demo-c .'t Z:ın 'Ul· 
lan uğruna, mu !uman memleketleri He harp halinde p akat bu 1ıibi Panislamizm his· (Samsun); Z<'dia Küçiikal\ı:oy; da~ Gazetesi Yaz• lşleri a'.lı:ıa 
nıemleketlerde, Panlsliı· iken {ki bunların arasında Hin. lcrine mukabil, Pakistanlılar Türkiye Köyltl Partl~i ikind bas Cabir Cudi: Gaze'""i\Er Cem'vc
tnimı cere~anlarını koruk· dıstanır hükmeden İn&iltere de diğer rnüsluman memleketler· kanı Avı.ıkat Tekerek (Adana); ti Başkanı lchmet Bilkc7 <ZÖn
Jemeğe çalı tığını zlkretmi· urdı), bir çok mllslllman, Hint den pek az karşılık gcirmllşler- Ali N'ıl~hrt: Jl:ıldıin Glinnen: A· guldak); l\Tueadele G:ı-:e!csl (Es 
Yor. Zaten, bu makaleden ·hilafet livası• na katılarak, as· dır. l\leselfı Keşmir dAvasında Ji Ratip Dincel; Ragıp Şefik Cal- klşehir); HUr Fıkirıerı Yavma 
•nladığımu.a gôrc, Pani • kerter, doktorlar, hastabakıcılar Pakistan hala tek başına miica· kaHır <Erzlncan): Ahdi Akören Cemiyeti ikinci B.1skanı Prof. 
Umimı cerc\anı da, irtica ve ilıir;Iarla Tılrkiye'nln yardı· dele etmektedir. Bu cihet bir (Trahzon); Osmnn Hami (Anka- İsmet Alkan: Kar:ıbü.- Belediye 
harekrtl gibi, P.ikistan'da mına koştular. çok Pakistanlıları hayal kırıklı· ra); Ragıp Sipahi (l\lersin); Sa- Başkanı; Jfüızığ Se'erberlik Mil· 
ehemmi·ıctini artık kay. Şimdi hlir \'e duydukları ya- ğına uğratmıştır; lakin, his alc· mi Binıtöl {J)ly:ırbakır); <:emil dürü Kemal Alynnak: Gazete 
betmı~tlr. kınlığı açıkça gösterebilecek du· mi ile makul siyaset alemini Atal:ıy (hııılr): Fııacl Aral; A- B:ıyii nay H!lseyin <Erzunıil1); 

Warr.s İshak'ın oBlr ya· rumda olduklarına göre, Pakis- apayrı §eyler telakki etmek la· \'tıkat l\lchmet Nuri Tilzel ve c- Şeref. Rt!mli, Reyeııt ve F:rdr.n
bancı !lÖıfi ile Türk)) e.. tan"daki miislümanların, Panis- zım geldiğini idrak edenler glln· ı:I Ş:ızivr. Tilzel (Diizce); Ekrem ler: Gernıiyan kör!l muht,m 
ha&lıklı iıçüncü 'e ı.on ma· lamizıne daha da mütemayil ol· den güne r;ol!alıyor. Kfımil T:ınrıövpn; l\lııharrr.m JTil Mustafa Başaran; Mrs. R. Mıı· 
kalesini yarınki &ayımızda malarını tabii karoılamak )Azım. mi Remo: Faik Şevket~ Ekrem \er (Nevyork); A. P. Muetbr.r· 
buJacaksın11 > isı.Aıu RİRJ,İGİ Rize: l\ttı\'llffak ~unal: Habih Har ger CPhiladC'lphia): K P. ıth· 

PAXİSI,A IİZl\I l'i İÇf:\' Kl RULAlllAZ? fu ., Rıza \Ttlu (r.ötcük); 1\teh- nides {Nevyork); Refık F. Los-
'b"t · FAALİYETİ o 
Q Un nıUslüman mllletleri bir Eskıdcn .:Allah.ü Ekber. di~e· met lfc:an (Bolıı): Turhan Ahal tar; Nusret tyam: Cumhuriyet 
il: bUtUn olarak tasa\"\ ur et- Kardeş addedılen mil si ti- rek rey avına çıkanlar ol· çın cfzmir): Pertev Basri Rı- Gazete~i Eskişehir l\luh~biri 
tıek, Yani Panıslamizm tarafla· man Arapların derdi· duğu gıbl, bugun de bazı poli· un: Halil Rıf:ıt DlnçeJ: Nihad Necmettin Kara taslı; İsme t A· I 
te 0~1llak, PAkistan mılletinin içi· ne ortak olmak rnaksa· tıkacılar, halka Islam blokların· Bayram ve Ahmet Sanda (An- ziz <Ankara); A. Erkan Aşçıoğ. 
~ ıateını§ bir histir. Daha Ptı· dıyle, Birleşmış Jılılletlerdc, dan, Panislamık birle~melerden k:ıra): CrlAJ Yakal <İzmir): F•ı- hı (Bartın): Roman)a eski Ba-
lıı tan de\leti doğmadan evvel, P.iklstan Dışişleri Bakanı Zafi. bahsediyor ve böylece mılletin :ıd J,ostnr Ailesi; Ekrem Ergii- sın Ataşesi Dr. Aurel Deeeu; S. 
la Kiliz idaresi altında ,·aşadık. rullah Han'ı Fıllstln'c karşı dini hislerıni istismara çalı~ı- ven: S:ıdi B:ıtu; Avuk:ıt Sıtkı o. Hourmouzis; Bn. Pembe l\far. 
~ rı eUnlerde bile bu bö,>lcydl. §iddetle cephe almağa sevkeden yorlar. Fakat eğıtim imkflnları ltll7:heyojlhı: nahti\'ar Özttirk (r.i gosyan: R~gıp Şef ık Calkavur 
le~- ~anislamimı temayUIUnün amil, yine Pakistan miıslüman· çoğaldıkça, Pakıstanlılar yaban. resıın); Vedat Koçal <7.onı:ul- (Erzıncan), ~uat Hekdık (iz· 
ı;bı şudur: lorının Panislamizm duygusu ol- cı memleketleri ziyaret ederek dıık); FcyzuJlah l~nlil; İsmail ,~.1.r); Lc;ı~ Kara {Nevyorktan); 

lahıakistan'ı, başka mezhrplere muştu. Ayni his Pakistanda, claha geniş bir görü~e sahip ol- Feridun {Girr~tın); Hilmi F.scn 'ı uksek lühendls II:ısan Koca· 
""-P bulunan komşularından halk kütlelerinin, Tunustaki uukça, münevver kütle hakikatı (Samsun): A\'tıknt Br.'1çct Kaya balkan. <Malatva); Rıza Tektar 
j'fl kılan bütün kllltilr gelenek- F1·ansız Mkimı)eti alc)hinde görmene başlamıştır. Dünya ça- aln (Burdur); Selim Karao~man han: SıvC'cek İlçe Başkanı. llfıı-
'l'f t l• · ti b' l"kt A t 1.. b 1 . 1 . ,.1 ( kh' ) n ı ·ı l\f"t ızaffcr Tımur: A\Ukat Samı Du-~d s ttrnıye e ır ı e rap. cıa _ıurat yapma ım se cp o • pıııda bır sli'im kardeşlığının, o.., u •~ar : :ı ıı ıve ıı r.- , c c H p .
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1 ri~ an, İranlılardan ve Türkler- du. Ingiltere • Mısır buhranı es I memleketin yükselmesine tımıl has ı~ı Dr. Hikmr>t Frtr.ş (Trkir ~bunk '"). 1• h • 1 

1
, c are. Durüu u 

~1:1 1 d hlk 1 Ti 1 h' ,d,.) Fi'k'F'lı;r,·· .. H açanı. ~an >Uğra, zce hıı e ınlştlr. Konusu an dil, nasın. a. .a ı ngı ız er a ey I· olamıyacal:lın_ı kavrı)an~~r d~ ço a,. ; ı rı :ıı .um:or~~.:f t a_y Gazetecller Cemi) eli \'e Başka· 
t~ Urdu dili, blle Arapça, ne nUmayışe se\·~eden ~ebep, ğalmıştır. Bır defa onl~rınde rettin ~E'nozrn; ~a~lık _hı .e tı- nı Adnan Bılgen; Ömer Kcik· 
~&ta ve Türkçenin karışmasın· yin

1
e buhydluk. Ve yın~ aytnı dur

1
• apaçık dur~n 6U hakıkatı 1 gor· şl Dr(. Nllınt G) ur:ı1n.hRuthı .\ı11dı- tılrk ( lersin); Dr. l\tuhsin Dün 

doğınuştur. gu ar, a ın, yırını, o uz .Yı memeleri ımkansız.dır: _silim rım • masva ; e mr J\Vl :ır; dat (Kon)a); Ncjat Özgıir {Kon 
en'el, Mustafa Kemal .Atatilr· iilemi rabıtasız olduğu i:ibı, lis· Dr. Rr.mat Saraçoıtlıı: Cc){ıJ Ata ya)' Na mi D h 

1
. A . E 

kUn başarısından iftihar duyma. telik mill;IUman memleketlerin ov (l'ıhdf.'n): Salih Kaplan <Tar bel:' ~r. z Refet uE:~e~ ( ~~şeh~~~; n~ cihetle, ba•ka diyarlardaki 
h ınusınmanlar bir fellkete 
~dığı zaman, eHindistan.Pa· 
~yaşıyan müs· 

sına \'esıle olmuştu. hemen hepsinde derin bir mil· sus); Ahm.ct Kuz~unbaş (Tar- Gaas Ispartalı (Kütah,>a): Ke-
g on zamanlarda, Pakistand~, llyctçılik hissi mevcuttur. sus); Hulkı Kar:ıı:ıllle (A~kara): mal Tılrkömcr; Avukat Kemal 

ga}Ti resmi mahiyette bır Do:udaki miıslüman devletle- Hakkı Tonguç .<Anknr~), Azmi NukUr· Khım Cctınka\a (Fa-
çok panislamiz.m kongreleri top- ri iç-inde, Pakıstan diğerlerinden Seliit (Çorlu\: Emin Aıı7. <Anka kıllı köyü _ Akçakoca°>: Mus

~TIBASLAR J 

lrak'ta nıuhtelif 
t:ereyanlar çarpışıyor 

2engin bir kıtada•yaşıyan fakir insanlar -
Jı Azınlıklar meselesi ve Sünni - Şii ihtUôlı 

~tis'te çıkan Le l\londe gaze- letler Cemh·eti, muhtelif cem:ı
ılti rı Ortadoğuda bir tetkik ge- atlcrin menfaatlerini korumak 
~bıhPan muharriri Edouard için, bir beyanname neşretmiş, 

Seter Yazıyor: Irak da bunu kabul ey'"mi$li. 
lııl!A klz asır evvel HPlfıgO Irak'ı Fakat bu taahlıUde hiç bir zaman 
~ ettiği \'e bu kıtadakl riayet edilmedi. Azınlıkların hu
hı; htrı.a tesislerini bozduğu zaman kukuna riayet C'decek yerde hun
h•rı avalı dünyanın hububat am· lan Araplaştırmak siyasetine 
tııQl'~ttnian biri idi. Irakta 30 bnşnıruldu. Irak'ta Araplardan 
b~gu n insan ya~ıyordu. Halbuki r.vvel yertr.~mıs olan Musevi rr.· 
~td il ancak 4 milyon nüfus ntaati bir ı::r>nPdenberi hıır:ıclan 
l ır. tamamen ayrıldı, Hıri~tivan A~o-

t?lı!0Prağının zenginliği ite üze- rl'lf.'r 1033 tenbrrl p!Anlı surette 
~-; Yaşıvan incanların fakirliği imha edildiler. Fakat h:ışka azın 
11;.; 'lda olçUsuz bir zıddiyet bu- lıklar ,.ardır \"e hunların vaziyeti 
b ı: başl\a hiç bir yr.r yoktur. Trak hlikt'.ımetl için mllhlm bir 
~~ad ile Fırat arasındaki genls mesele t"ckil etmektedir. 
b ıı a insanın gozüne ilk çar- KürtlPrln ' ':11iyctl 
!t ~.&ey koyu bir seftılC't \'e has- Azınlıklar bahsin<lr en mühim 
4·1 •r ~Iemlcketin ılral kaynak· me\"ZU Kiirtlerdir. 1924 te bir 
~ 118,f ı:a.k istr.tlliyor. Toprak çöl \raıı hükumeti kurulmazdan ev-
1 ~ Pdır: hiıvı.ik arazi sahinleri \•et Kürtler bir nevi lstiklAle 
~tn:~ıa asla meçgul otmuvor. maliktiler. 1ngillzlcr bir aralık 
~ ııu Pek parişan haldedir Irak Kr:ıllıl!ını bir Klirt ağasına 
)lh illa beraber memleketi zi. \"l?rmcfi diışllndülr.r Sülr.ymani
~b eıien herk<'~ bu havalinin \•e'de kurulan bir Kürt hlikı'lm<'· 

lt lı aıı hakkında bUyUk Umltlr.r ti l\ta1ımııt Darıan'ı müstakil 

1 ~ •1~erek ayrılıyor. FevkalAde Kıirıfist:ın Kralı illin etti. 
'" t r veren netrol ka ·nakları Fakat çok ı::ecmcrleıı petrol sl-
4ıaı:ı:rara. zlral imk~'ll:ırdan Is· vaseti fnı:ıilizlerl Kiirt rmrllerinl 

lerıı edılmcsl olrüsüz limitler Arap mcnfa:ıflcrinc ferla ctmel!e 
tak "ite müsaittir. sevketti Mıısııl \"İlıheti, pC'trol

~ t at bunun için hakiki bir !eriyle birlikte, İngiliz. mandası 
~ l'lıeve Iüzıım vardır Hcrşcv- altında bulunan Irak'.a h:ığlanclı. 
•t?""eı mılll !'<'liri nrttınnak, 1031 de \'lıkua gr.len bir Kürt 
~~ a~ı \ e Ocretleri kontrol rt- kıvamı İngiliz hava kuvvetleri ''C 

l'J l'llAhın havat se\ h•esini Irak askerleri tarafından tenkil 
1lta tnı.el(, ko lü\·e toprak rla- edildi. 1032, 1936, 1043 tc yeni 

1
1t. bir anııvi kurmak. ida- avaktanmalar oldu. Fakat ~apı

Pb tlah etme!\~ yatırımlar için l~n tenkil harekctlr.rl Kürdistan. 
ıı-ı:ı Yardımını temin eylemek daki hosnutsmhığu ortadan kal-

l. ır. dıramadı. ŞimdiyE' kadar idari \'e <ra 't 
rııı1.,. a böyle bir f('ccbbilsü ivl askeri mr\•kllerl isgal edenlerin 
~ ltııı nlPr vardır. Nasyonalist coğu KUrttOr. Nuri Sait Pasa 

11 ~afazakAr uncurlar ecnebi- Kilrttilr. General Mahmut da ke
"' "r nn sıırrtlC' otursa ol 1.a KUrttiir. Fakat bunların ikisi 

~t l:ı dahalr ine nlevhtnrClır de Araplnsmıstır. 
~ı, rıırıpr taraftan komlinist!Pr ~ii nnilik , Şiili k 

1 bau Uf!Jzıı ıle eldd"fll miir'adc Bir nılicldetteıılıeri Irak hiikiı· 
ıı.·~1 .. 0

11dPdirler ve halkm scfale metini en ziyade meşgul eden 
."Q ltı favd:ılıınmnk i~tiyorlar. mesele Şii cemaatinin vaziyeti
~te~ cere ·an hlılcı'lmctin her dir. Siinnilr.re ni•betle Şiiler 

"1•ne muarız.dır. yüzde 8 kadardır: bunlar lrak'ın 
) lf11~ ı\zınJıklor me.,elesi idari hftkimiycllni kabul etmek-

hı~l'lletirı \, lİ\ etini S:lİçlc ti le beraber dini valiyetlerine mil 
(]ar "ı!'~E'lC' dr.ha ,ardır: Azın dahale edilmc~lnl şiddetle red· 

P y lrak'ta muhtelif milllvet dedivorlar. Diltün camilerde Irak 
~t~ re dınJere mensup insanlar Kralı namına hutbe okunuyor, 
ı.; "aı Denllehillr ki yervUzllndP Necef, Kerbelft, Kazımiye gibi 
~"t v Ycıte ba~ka pek az mem mukaddes şehirlerde bulunan 

1 
~ere ardır zınlıklar meselesi Şiiler bunu kabul etmiyorlar. 

ce ll'lUhimdlr ki eski Mil· <Dcınmı Sa: '1 Su: 8 deı) 

fersah fersah daha zenslndir \'e ra): l\l. ~lı ~~mer (Ankara~; A· tafa Şentürk {Başköy - Kırşe
Iktisadl bakımdan daha sağlam \~ık:ıt A~ız \aran <Mersin~· ~~- hır); Ü beyit Ceylan { fzmit): 
bir durumdadır. Pakistan öteki f~k Amır <Bursa); •Hepım!z!.n Iln. Fatma Oral; işçi ve Çırtçi 
de\•]etlere, onlarıı Yerebllece- SozU•. _sıııetcııl '"e. Kız ~nstıttı- Partisi Başkanı İsmail Hazar 
ğinclen çok daha fazlasını vere· ~il n.ı.ıuJı); .A~sorı:ı.tcd 1 rr~s i\· (Am:ışya); S:ıhri l!a1er (Amas· 
bilir. Bu hakikati 1:ören birçok Jans~ i\:uh~lml Th:ılıa 1?0 ~nas:_ 11 ya); Rrscan Metunoğlu: Birleş
Pakistanlılar, bilhassa ı:enç nes· ha.mı I nmır; Şcvk~t Bılgın <lz- ıniş ~!illetler mlltehassısların· 
le mr.nsup olanlar, hissiyat ile mı~); Zafor Gnra~ı sa~ibl ı.m. d:ın Dr. ilham\ l\I:ısar <Roma· 
fiiyaseti a)Tı tutmak lazım gel· seyın, l'ılar.hı~ Saı_t <:Lrlrrmıt); dan): Chrlstian Scionce lonl· 
diğl kanaatindr.dirler. aEğer Pa. Sarıkışla liiikımi Kamıl. Tam~- tör gazetesi muhabiri Prof. Lau 
klstan'ın menfaati g:ıyri • müs· c~n: r.,alntas~rav . Lisesı Tem~ıl rence Moore {Ankara); Muhittin 1 
lim qevletlerle işbirllğini icap Kolu;) urclagıll Glı\'Cn 'e Rezzan Yaman <Seben - Dolu); Anka· ı 
ettiriyorsa doğudaki müs!Uman- Güven (Maden): Okurlar Pazarı ra Ajansı KocatC'pe Gazetesi sa· 
!arla olan' his 'e kült Ur bağları, s:ılıibi Avni .Atakan {Koz.a.n); Ec hibi Rliştil Kutman; Burhan 
ga,>ri müslim memleketlerle zacı Zeki Kayabaşı .rnnıncan); Dalgılıç <Balıkesir); Vefa lisesl
muahedcler yapılmasına mflni E,1;llin Ycğm?n: Ot~k_ı Yaş:ır Er- nl Bltırenl~r Derneği GenC'l. Sek 
teşkil etmemelidir!• deniliyor. gu\•en. <Erzınc.an), Öz~emlr ~~- re teri Ferıdun Darbaz: Cıha;ı· 

Nitekim Pakistan şimdiden, saf; Dış. Tablbı Suat Gürel; Hu- bc)Ii 1~çesinde, çiftçi Nazmi ü-
Keşmır meselesi yllıündcn ihti- seyln .Dınç ve. n.ahr~ Turgut (E. n~}: Ncjat Şansol: 1'.1uzaffer 
laf halinde bulunduğu Hindi tan l.ızığ), Hacı Ka}a \e .Sabahattin Gorktan (Afyon); Şilkrti Taşde
hariç) bir çok gayri mUslim Duman {Elllz~ğ): l\leh!l'et Koca- mir {Ergani • Maden): Selim 
memlckr.tlerle son drrece dosta- bay \'e • 1;'enı Kays~rı • gazete~! Yazdıç (Adana). 
ne müna•ebetlrr tesis etmiştir. yazı :ıllesı <Kayserı); :arzan 
Bu arada Amerika Birleşik nev· nuğra (Çanakkale); 1brahı.!11 A~
letlerlni. Kanada'yı, Avustrat- p:ık (Herek!'!); Avşe ve Zıılkef'.~ 
'-'a'"I •ı • 1 f · • Trıııacck; Altan ilkin: Eczacı Nı 
,, ,, , .rı manra y, svıı:reyı, ... k ( , 1 k)· f . G 
Fransayı, İtalvayı, Budist olan yazı O e ~Y\ a 1 • • _zmır aze-
Durmayı ve Hindu olan Sey!Snı t~r~ler Cemıyetl ikıncı baş~anı A 
sayabilir! hıdın Oktay {İzmir): Seyfı Kaya 

z: lıbay (Ankara); İş Bankası me 
nUGÜl\'KÜ munı F.n-.er Binokay (Ceyhan): 
:\JAKUJ, GÜRÜŞ Mliccllfı Enver {Samsun): Duşi

lUUAMl\IF.R K"ARACA 
~IAKSİll An akcaıo 

KOl\ISER 
ve Ö T E S t 

Coımartuı. Paıat 1111.U-

ofltr UI da. ıaartltr 21 

de. Carıamba l.kıaınla 

n t.nılUUı ballı: Cfl:Ml. 

Pa.ıarteal atı:aam!an tcısU 

panislanıiz.m taraftarlığı bugün ze Bark: Ankara Palas rnüdUrü 10ktıır Perumb• •hamlan o Cıımn-

Pakistanda, hissi değil, si
yasi bir za\ i) eden ele alınmak· 
tadır. İslamiyet, alt tarafı bir 
din olduğu kadar, bir hayat gö
rüşii, bir ;}aşama tarzıdır. Şa)et, 
Pakistanı diğer müslüman mem. 
lcketlere y:ıkınlaştıran miışterek 
kliltur bağları ,.e gllndelik ya· 
şa,> ıştaki henzr.rlikler. bir siya
si anlaşmaya yol açabilecek oltır· 
sa, Pakistan milleti bıınu mem· 
nunlukla karşılayacaktır • • Fakat 
_,-e bu cihet son derece mil· 
himdır- bu gibi bir nnlaşmanın 
temeli her iki tarafın da ayni 

ilah mefhumuna inandığı ve 
Muhammedi Allahın pe~gambc· 
rl olarak kabul ettiği e~asına 
da,>:ınmı,>acaktır. Ilo)le bir an· 
la maya girebilmek için, her 
müslüman devlet, avnı zamanda, 
diğer devletlere karşı miısbet 
bazı taahhütlerde bulunabilecek 
durumda \'e kudrrıte olmalıdır. 
Bu me\'ZUda, meselft: «K:ıç as. 
kert hirll#iniz \'ar?" suali; nSiz. 
J,a ilfth,.. illallah, :'.\luhamed el· 
Resul Allah. dPr mi~iniz?n clbl 
hir sualilen rok daha mlıhim 
sa~ ıl:ıc-aktır. 

llugiin genç P:ıkistan'ın k 
l&m birliği ne\-zuundaki dü~ü 
nüş ve hareket tarzı ı~te hudur 
ve hı görils lrticaın ayaklan. 
ması ve insh·akların mantıfıı 
galebe çalması gibi tehlikrlerc 
karşı. en ~a~lıım bir ~aranti teş
kil etmektedir. 

--0--
YAnırrnt YAZI 

"Bir yabancı gözifo 
Türkiye» 

(Ankara); John Bcnda (Anka- tül matinede t.l•b•7• t•nıl'Aı.. 
ra); ·Sabah Postası• yazı ailesi 
(l\lr~ln); II:ılil Aktın (Haydar
paşa G:ır Lokantası); LeylA Z. Gö 
r<'n: Trianda Fufas ve eşi; Tat
ko Şirketi memurları: Tevfik Bay 
knl: Beşiktaş Kaymakam mua\'İ· 
ni Knpnllü; D. P. Illirsöz ga 
zetesi s:ıhibi Hüseyin Söz (Ban 
dırm:ı); Hay ve Bnyan Alguadis: 
Fcrahsan \'ener; İhsan Temiz
han (İzmir); Arif Altın tan (Çan 
kırı); lJl'ıfız. Sadık Tütilnclioğlıı 
(Çeşme); Reşat Ak:ır (Ilolu); Şe 
fık Kolaylı (Ankara); Mahmut 
Sr.lnnga (Kilis); Sırrı Kayaalp 
(Çanakkale); Sami Oz.an; A\'U· 
kat Ural Dilek; Sadık Bigat; Er
doğan Uskın:ıy; Ali Saraçoğlu 
{Ercis); İhsan Sokollu; Walford 
Ailesi (Londra): Albay l'eritch; 
NAz.ım Osmay; Şahap Naz.mi {An 
kara): Turgut Demırağ; l\fecdet 
tın Şerbetçı; Mithat Öğdevin; Çı 
nar Oteli; Mehmet Demirkan (So 
ke); Orhon \e Nedret Arıburnu; 
B:ıy ve Bayan l\lürahit Buktas 
<İzmir): ~\uknt Hakkı İnre 
(llandırına): Bn. Hatice Esen· 
bel: Nıyazi Ispartalı <nalıkesir); 
~hıııet Do •an {Çanakkale): Sıı· 
ha Taylan \'e eşi: :\taralı ailesi: 
Muhittin Peker (Akçakoca); He 
şiktas kaymakamı Ekmel Se~.i· 
nr.r: Dr Ali Koprenska: Dr U· 
mit Kırdar ve eşi; l\tlinir Ben· 
jcnk; l\Tiımtaz. Fazlı Ta:>lan; Ak 
koyunlu ailesi: Aayan Nazmiye 
Olcayto: Hatice E~enbel: Kam· 
ıran ve Mehmet Cemal; Bay \'e 
Bayan Akil ErgüHn: B:ıy ve Bı 

l van Vehbı Ergene. Kazım Nu 
rl; Mehmet Ali \e Adalet Cim 

1 
coz; SUreyya Erglln, Terzi Xe-
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TÜRKİYE 
TURİZM Kl'RUMU 

Şehir Gezileri 
13 aralı11: cumartesi 
\ynalıkavak Kasrı 

v e 
Padişahların 

saltanat kayıkları 

Hareket: Taksimden tribünler 
öniınden saat: 14 de 

Biletler Kunımda satılır 
Galatasaray, Postane bitişiği 

Telefon: 4984:? 

ZAY 1 
İstanbul Giriş Gümrüğü vezne 

sine ait 22.11.1952 tarih 119281 
sa} ıh 1805,25 T L. makbuz. za. 
l i olmuştur. 

Yenisi çıkarılacağından, zayi 
olanın hUkmü yoktur. 

General Elektrik 
T. A. O. 

ZAY 1 
I}eşiktaş Nlifus Memurluğun 

dan almış olduğum ntifus ciız
danımı zayı ettım Yenisini ala
c; ğımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 

A)sun ÖZDAG 

Z AY 1 
iş Bankası Yenic?.ınl Merkezin 

den aldığım hecabı cAri cüzda
ııımı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan esklsınin bükmU yok· ı 
tur. 

Suheyli Tunçaslan 

-------·------------- 5 ---

Bütün ömrünce çalışan 
adam: Sven Hedin 

~--~--~- ~ 

ölüm ôlimi almaya geldiği zaman, 88 yaşında ve has-
ta idi. Fakat neş' esinden, zekôsından, çalışma azmin

den hiçbir şey kaybetmemişti 

Birkaç gün evvel hayata göz 
lerini l!'"Jpı,>an İsveçli fı. 

Hm Dr. S\Cn Hedin'in &ahsın· 
da insanlık bli)Uk bir kayıba 
uğramıştır. Orta As,> a bozkır
larında 14 yıl araştırmalar ~ ap. 
tıklan sonra tetkıklerlnl 20 den 
fazla eserde toplamış bulunan 
hCiyük mlidekkikin, birkaç ay· 
danberi deveran cihazında baş 
gôsteren ağır bir rahatsızlık· 
tan yattığı biliniyordu. Hasta· 
lığı boyunca doktorların dal· 
ml kontrotuna ttıbi tutulu)or· 
du. 88 yaı:ında yıpratıcı bir 
hastalıkla sa\aşmasına rağmen 
neşesini kaybetmemişti. J.\1dı. 
başında, hatta son günlerinde 
kendisile görıişmr.ye gelen bir 
gaz.etecinin suallr.rine makul 
ve etraflı cevaplar \erecek ka· 
dar şuuruna htıkimdi. Son defa 
lyaretine gidenler onda 60 • 65 

yaşınrla'ki bir adamın hüviyeti· 
ni görmüşlerdi. 

S\'en Hedın, 100 yaşına ka· 
dar yaşıyacağına inanan bahll· 
yarlardandı. Daha ·apılacak iş
leri olduğunu sık sık tckr.ırhr 
dı Tetkik seyahatlerinde edin
diği intibaların ilmi etildler ha 
line getırllmesı itin, daha za· 
mana ihtiyacı olduğuna ve As
ya telkıklerlnde elde eti ği tec 
rilbeleri henüz bütiln teferrüa
tıle aksettiremediğine kani i· 
di. 

Hastalığı esnasında kendisini 
yüzlerce takdirkar ziyaret 

etmisti. Doktorlar Jzun uzun ko 
nuşmasına müsaade etmedik· 
leri halde Sven Hedin ziyaret
çilerden her birini kabul et· 
mek lstıyor ve onlarla konuş
maktan hoşlandığını söylüyor
du. Ölümünden birkaç gUn e\'· 
'\'el kendisile görüşen bir ga· 
zeteci onun son gUnlerinl şöy· 

le anlatmaktadır: 
88 uzun yılın izleri bu 

büyük adamın betini kambur
Jastırmış \'e ellerini titrek hA 
le getırmls olmasına rağmen, 

bakışlarındaki zekn \'e canlılı-' 

ğa el sUrememiştir. S\·en He

din bugün Avrupanın bUyük 

ihtiyarlarından biridir. 

Sven lledln'ln son resimlerinden biri 

Hayatının sonuna kadar be· 
k1ir ya5ıyan İsveçin büyük e\'· 
!Atlı, ömrünü çalışmakla geçir
miştir. Son gunlere kadar, tet 
kik seyahatlerinde kendisine 
) ardım eden asistanlarile bir· 
likte eserini bitirmeğe gayret 
etmiştir. Şimdiye kadar bastır· 
dığı eserlerden başka.tetkik se 

yahaUerinl icmal eden bir •AS· 
ya Kamusu• Ozerinde calışıyor
du. İki hemşiresinin yardımi· 
le eski notlarını ,.e Asyaya 

dair vesikalan tasnifle rneş 

guldU. 

Aşağı yukarı kendisi kadar 
yaşlanmış olan kız. kardeşleri· 
ni yalnız bırakmamıştı. Allenln 
Uç ferdi de bekar kalmıştı. İki 
hemşire, meşhur kardeşlerinin 
son bUyllk eserini tamamlama 
sı için canla başla çalışıyordu 

Bundan başka Sven Hedln'in 
rahatça işini görmesi itin her 

gayreti ondan esirgememişler
di. 

İs\eçll ilimin 
iliz.metleri 

K hif Sven Hedin ömrünün 
bllyUk bir kı~mını ya tet· 

kik seyahatlerinde, veya evir.
de tetkiklerini yazmakla eeçir
mlştlr. Orta Asyaya ilk ayak 
basan adam Sven Hedin'dir. Ti 
bet çölünü karış karış katet
miştir. Seyahatlerinde ço~u 
zaman ölümle karsı karşıya kal 
dığı halde kırılmaz. bir muk:ı· 
\emet ve az.im göstererek bil· 
tün güçlUklere tahammlll et· 
miştlr. Asya kıtasında ilk \'"~ 
esaslı araş•ırmalar onun tsra
fından yapıldığı gibi bu ans· 
tırmaların mahsuller! de onun 
kaleminden çıkmıştır. Sve'l 
Hedin'in ölllmU, memleketi o· 

lan f sveç kadar bütün dünya 
için de bllytik bir kayıptır. 

Tolun Alptekin 

MiLLI PlYANG O 

r 

\ 
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( İKTİSATvE 
Pamuklu fi atları 

düşmeğe başl d 
Bu )ti pam ık rıatl:ıı 1 dü uk hır C\'l\Cd(I bulunm kta: bu e· 

heple namuklu hatlarının bnümuzd<'kı deH ır nde hır ha)'lı 
du cccğı tahmın olunmaktadır. 

Alınan haberlere ı:ore Sumerbank Cabrıkaları mamulı ınd 
yapılabılecek fı t du ıkluklerı m<'nuunda alakalı! r goru mcle
re ba lamı lardır 
Dığer uarartan hu 11 i t<'~eb bu <' aıt fabrık ahıple ı, • l nı 
evzuda m.ızakerelere baslamış bulunmaktadırlar. 
İlk olarak bazı hususi t<'şebb u e aıt fabrıkalar, Kaput IJ lc

r nde )ilıde 5. 10 arasında tcnzıl:ıt )apmı~lardır. 

Sanayi ham 
Maddesi icin 

' 
Döviz tahsisi 
Har ~·en ı;<'lırılen sana) ı ham 

maddelcrı ıç n dci~iz. tahsısleri· 
n n bala ~apılmamıs olması, sa· 
r.a' cılerı bır ha~ lı mu~kııl du· 
ruma s kmuş bulunmaktadır. 

B lhas a, d<'rı, kauçuk, ~un ıp-
1 ği H çıkolata sanııyıcılcrı çok 
fazla şıka.} etle bulunmaktadır
lar. Bu maınullcrın p:ıhalılas· 
mak ıstıd:ıdında oldu •u da 
rıca 113\ e olunmaktadır. 

lngiltere bizden 
fındık alacak 

1ngılız la<c Nelaretı ,ı. eni "" 
ncnın ılk 6 a~lık deHesi ırııı 
harıçt<'n alacağı kabuklu, kabuk 
sııı fındık, CCVIZ fıstık ve b l· 
deme aıt kontrnjanı 45 mıl,ı. on 
st<'rlın olarak .ıliın etmış bulun· 
m ktadır. 

Bu ıhlı} acının mlihim kı·mı 
nı her ~ıl İ pannp 'C 1t:ıh:>
dan tC'mın <'d<'n 1nı::Uterenın bu 
) ıl henuı İspan}a ıle tema:-:ı geç 
memi olması 'e ftal,ı. :ıdakı re
koltenin du ukluğu: fındıkçıla· 
rımızı hır ha) li umitlerıdirmis 
bulunmaktadır 

L'mumt kanaat, Jngılterenln 
bu ı ıl mcmlek<'timızden bol m~k 
tarda mliba} aa l apaca •ı ~olun 
d;ıdır. 
• V\T. n: K\N:\.\'İC'ı: 
PJYAS Sf IH flGl N 
Çın al 'e Kana\ıçc pi;asasın 

da bissedılır bır dur unıuı; \ c.r· 
dır 

Stokların fazlalı ı 5e:Pb .• k, 
ıralıye,e ~.kın halla.! ı p v:ı~a· 
' .. rzPdİl<'D çuval \e kan~\ cc
IC'r b••nıı ragm<'n m.ı •eri i. ııa. 
m m ktadırlar Hiılcn r. onsluk 
k na\ ıç kr 70 kuru ; 10 on hık 
1 r 75 kur ıştur. 
Kt ~ u:,ıi 
fl!R \CI 

Türk parasını 
Koruma kanunu 
Değişiyor 

J' ı ı'"n \. (:. 
l'ostfaclı Tıınırlı. 

J eunf-.\lmany:ı 

I>izd motorlu traktor teklıf 
etmek uzere ıl ılılcrle 
geçm<'k ı lı}or. 

Obcrlııg l t11h\ ig l'app 
],("İlzcnbergcrstras C', 8, Baden 
bel 

Wirn • J\\lı tuna 
Gcmı ııı ;ıtı l<'Z iılılıırınd:ı kul 

lanılan Diz 1 moto lerıni, h:ır Ç· 

ten bazı mlıhını aktler getirt 
m<'k "'arti}IC' ıncmlck timi de in
şa <'dcbılcce • nı b ldırcn hı baı; 
muhcndı . bu i" .ı l cm hızum· 
hı ıhzaratı ~ apabılecc ı gıbı ımal ı 
'e montaJınd.ı da bılCı 1 çalı a· 
bılcce ıni ıla\ e rdı\ or 

1 ıı,<'n<'<'ri<' ılC' ı-"rr<' 
28, ltue clu l'ar:ıdi.; 

raJis • rı llllf 

Fırma ı fa, an \!Ira tak mla. 
rı. fa) n'S pi. ma \l' 

malzemr ılh •:ıtçıl:ırı)lc 

Kt c:. Pmının takasla ı!lı·acı ;tın etml'k ı tı:,or. 

• .. ~ 'ı t cırleı den b.r ite• et An rSCO Otto dılıınıl ıınd C. 
Jt rc;~:ı bıtmı~lır. • 1 K. c Po~tf. <'h JGl 

lI Y""• Ekonomı \e Tı..: . •t B3 • ch\\cnningen _ '.'ı>ı>,.kar 
k n 11;;.,ıa tema~ıarda b:.ıla'lıcak Sl'l"~l: 
tır. 

nin :\IF ı:r.E 
11 \lJ J;ııi LDİ 

o:cdcr berı tıcar('t pırıa tsın
d ı ıhl !Af mevzuu ola 1 b r me
gclC!, Tıcarct Odası m ,. • ı tarcı· 
fınclı:n go lışulmüş ve 'lır 'nıarJ 
varılm c:tır. 

Bu l rara or<'; çu· a~ V('\'a 
torh.ı ılr: irmı k 'e pirın: ı ı ~a
tıc:· a ... r.da daralı tartı-n ~:ıfı 
Jııbı ~ bul edılme ı h hl rılll'ı5· 
t r. 

Fırm ı k'l' ~:ı"Iİ 
olun mcMı 1 • ...., .. ı 

ASA) 

ıo .. ,, 
l ZatllJV 103::0 

0~-4.5 F \İZLİ TAHVİi.Um 
1 l Tab' 10~"0 

CANK \ IIİSSELERf 
:ıı<ı co 

1 ı 

~LTIN 
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M8 5' 
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:ıoo oo 202 oo 
3 00 81;" co 

_, ............................................................. , 
~KISA iLANLARi . . 
• • ······~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4· -l>oktor ÇİPRUT Cıld, Saç, Zuh· 
rc\'İ miltehassısı. B<'yoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. 

· EML IC 

1;~11 . \KÇl OS:llM" SÜSLÜ -
Her nc,·i emlak alım 'e satımı 
Telefon: 20974 

lttıfilf:&!iiPJ 

195J yılı bütçe 
kanununun gerekçesi 
Tedavül hacmi, 1\ıfıı· ıııA ı · n ge ır ve istihsal 

artısı 
.:. - Mevduat lıacmi 

AKii, - ~i:\İR llAST.\l,A· 
Rl :ılkolıklcr •• 'l'oksıkomanlar, 
felçlıler Duman Tedavi Kllniğın
cle l <'ni usul ... e cihazlarla tcda· 
\'İ edilmektedir. Bakırköy lneir
H asfaltı No. 51. Telefon: 16 -
184, l\luaı enchanc: F:ıtıh, Fe'i· 
zip:ıp C"ad. 25011 

T.u: İTI.E çorap tıimlr makine. 
!eri satılır. llilmi) enlere oğreti· 
lır. Sehclli Be)oı;lu Tunelbaşı Galıpdede 23. 1953 mali ~ılı butçe kanunu Buna mukabil, yine 1948 fi-ı ları hariç) yatırımlar ~·eı.~eıJ 
--- gcrekçesının, geçen yılın ık~ı- yı.ıllar_ı~a. göre, Hl3~ senesi mil· .1050 bUtçcsinde 317 milyon Jır· 
T.\KSITl.I: otomatık garantili sadl ı:ııdisine ve m<'mleketimiı.- il gelırının de 7 mılyar 430 mil· radan ibaret iken bu mıh18 
f ngılız pık.ıpları salllır. Sehelli <l<'kı iktısaJi ı;dişm • er<. ılair yon lira Qlduğu Ye 1938 scne-ı 1951 bütçesinde 405,5 mıl~oıı li 
n. Oğlu Tunelba,ı G .. lıpdcde olan bırind kısmının ııcşrınc sinden 1949 senesine kadar ge- rn' a. 1952 büt,.esinde de 456

4 

"-3. d b 1 k k ' " " «I un a~ aınıştı •. nu ·ısmın ne.ş çen onbır yıllık müddet içinde ı.ıilyon liraya ~ ükselmiştir. 10.,., 
HA\ 1\i\ ı.,\ı~,\ ı mSAT - lngı. I ı inr. dc\am cclı\ oruı: Türkiyenin milli ;clirindc hiç Bütçe Tasarısında ise yatırııntar 
lız naylon kadın çorabı 375 ku- n. T!!ıhn ııl h:ırıni: hir artış kaydedilmediği, f~k:ıt Fl--fınu 636,6 milyon lirayı bt1

1 

ruşa Mendıki Sımonıdc. • ,\Tll.IK Rİ)!'\Tfil:l'\ l\IAKİ:\E· :\krkez Bankasının eml•~ol memkket nüfusunun 1V38 sene m:ıktadır. Bu suretle 1950 ,e 

1 

üJ™)İl.('İ ~ii'ıo:'lii -:-;ı;;hn~t t:iİ - 100 mihıımpcr. Telefon: ınıktarı, 1!14!l La\\'ım yılı oııtt"I· sinılc 17 mil~onclan 194!) da 20.5 n"znran artış nisbcti 1953 bıil· 
paşa J>ılberzadc kar§ısı Kuçük 45400. S:ıat Jfi - 18. <!a S!l3 mıl~on liradan ibaret 1· ı milyona ~ iik~elnıe i dolnyısiyle ı ı;ecinde <o 100.5 olacaktır. 
çor;q~ç!_.!Ian _:-;~ı~. ...,.,,,~~ te.n Hl51 suıııında 1 milyar ı:rn ııufus b:ı~ıııa isabet eden v:ısa· n. t~tihsale kr<'di: 
~ ı ııııl~on ı.ıra. l!l k:ısıın 19:12 de tı .. yıllık gelirın 1948 fiyatlarına llüklınıetin eheııımiv<'tle üı~· 

1 

Dı\K TERZ1'de ı~marlaıiıa clbı· ı ı ı 17 ı ı 1938 · " bı se, palto, trenckctlar 8-10 tak· IIKAJ"ON KONl'Ş.\I,\ cıhnz. c;: . ııı~ )ar ~ :.ı mı yon ı~aya gurc . de 381 -~ı~aıl~n .. 194'1 rinde durduğu me\-ıulardan : 
sıtlc. Tel: 49267 ları müessescnııln, bınanız.ın en ı yuks:lmış buhınnıakta~ır. Kcz.ı ela ~20 !ıraya duşlügU sorıılınek rısi de istihsal hacminin artı 

kı)metli ('s~asıdır. Y. Kalclırım l\l<'rk<'z nank~sın111 cmıs)on mık tcdır. rılması olmuştur. t 
(ıO:.ULEK<;ı IM1' i "tc ısmarla· 

79
. Galata. tarın:ı l<'dll\ uldcki ufaklık para 19:H scnl'sinde nüfus l>:ışına 1949 sencsı sonunda ı mıh" 

ma gömlek, piJaıua 6 taksıttc. mıktan ıl<', bankaların \'adcııiı: duşcıı yıllık \'asati gelir 1948 331 mihon !ıradan ibaret bil· 

l S 
.. •\ • e Il<'yoğlu Parmakkapı marn O· • onmJ,J.:RE !11\ JUE - A· ıne\dual ~ckiınl:ırını da ilave el· ı;abil fı~atlarına gôrc 426 Iİl'a)a lunan kredi hacmi son iki sell 

kak 4. men kan hasır do emelerımiz l mek surelı~ le he aplnnan umu. yükselmiş \'e l!l4!l 'ılına naza urfında sür'atle artarak 30 e)· 
ıu;xK ıu,\GAZA~I nı unutma- 0elmiştır. mi l<'clavul hacmi 1949 tnk,·im ran 126 lıralık bir a"rtış ka)dCt· tul 1952 tarihinde 2 milyar soO 
yınız. Eğer ı: i \'e ucuz gi) inmek l:ıı puçtular Bu) uk Şişeci 

1 

)ıl~ .sonund:ı 1 mı~) ar lirn ik~n mistir. milyon liranın fe\•kine ynkscl· 

1 
tcrsenız 

1 
~~n. 13. 19.,ı .onunda 2 mıl):ır 167 mıl- Memleketin istihsal \C iş hac· n.iş bulunmaktadır. 

-='=--;p77"";; =- ı ' ,\Zlll \:-;1; _ Tutmak istiyo. ~on Jır:ı, elde mc' c.ıt cıı fon ır.lııde görülen seri kalkıııma \'e Zirai krediler hacmi, ıo.tS 
~Ç/ fi!.l!;l:Q.!.; r;{!iciA ruz. Gal:ıtaclan, Be) oğlu. Tünel r:ıkanılar:ı gore de haziran 1952 milli gelirdeki sür'alli artış Oc- senesınde 120 mılyon lira ıdı. 
~E\'llA;\i r-i'AKLİ\'AT Ll!lll· cıvnrına kadar cenıan 10 odalı &ol'lıncl_~ 2 mı.lyar 222 mil)on lı mokrat Parti iktidarının 1950 nu rakam eski iktidarın krcd~ 
TED Galata ambarı: Tel: 

41641 
hır veya iki kat uzerın<', şofajlı nı~ a ) uk clmış bı~lunmaktadır. senesinden beri takip etmekte ol politikasını ve ziraat anl&Y!şıt 

Slrkccı ambarı: Tel: 
24180

. _ aparlıınan. Telefon: 42696. B~ raka~lara gorc, l!H~ so· du.~u iktısadi politika, bütçckr tl1rif ve tesbit etmeye kfıfıdır~ 
;......-'---' .. --- nıı ıle l!J,ı2 ar••sında emıs1on den yapılan yatırımlara vedlcn Viıkıa 1945 den sonra, oemol> 
9 \'il. Ol\CF. Atlanada doğan ~ O K 'J' ,\ J, ı\ M A m•ktarı 380 nıılyrın lira, umumi \'üs'al Ye \'N;he ile kr<'di poll- rat ı>arti iktidarının \'azife b'' 
Seyhan Am~arı bugtin 9 ~ub~, Yazıda kullanılan işaretler Lcılanıl hacmi üGO milyon lira tika~ının mcs·ut bir neticesi· ş.ııa gelmesine kadar beş >'1

1 

30 ac~nt:ıs~ ıle memleket naklı- llcrke~c lazım artmış oldu~ıı hnldc fiyat en· dir. sı,nund:ı bankanın ı.irai ikl'a~t 
~:ıt hızmetı~~ Kanaat l<ilape\I 25 k. ıle~~lrrinde bir artış değil, bi- . E. ki. iktidar yıllarca ~.ar, tah-ı yekfınu 324 milyonu bulmUŞ 1

; 
lak ıs az.ılış me\•cultur. dıtçı 'e son derece mudah:ıle· se de, bunu partimiz tara[lnd8 

Merkez Bankasının emis)on ei bir de\ lelçi_lik politikası ta· mütemadiyen ve büyük bir ıs· 
miktarı ile umumi tcda\iıl hac- kip etmiştir. lktısadi sahalara 1 rarla ~ apılan tenkitlere ve tesif 
min~cki artışı~ scbcpkri~1ı. izah le~ cih cd.ilmesi laıımgclcn im-, )('re bağlamak çok doğru olur·. 
ettıgımız takdırde <inha l.H nn· kanlar hır takım tamamlyle a· Du gerekçenin yazıldığı arıb 
laşılncagı Uzerc. para miktarın· kim \'eyahut da iktısadl geliş- te zırai kredi 1 milyar 10 ı;ııil· 
daki art.~sı~ oldu~ ı. k~dar fıyat· memlz. üze~indekl tesirleri ç:>K 1 yonu dof;rudan doğru:1a ,e 50 
l:ırda gorülen bu ıstıkrarın d:ı ehemmıyel~ız olan mevzu \e sa n:ılyon kadarı ela dolayısiyle ol 
tek ~c~bl son ikı sene? için~e halard~. heder. edilmiştir. Yine mak üzere ı mılyar 60 mıl)0: 
millı ıstıh alın, memleketle ış bu pohtıkn nctıecsi olarak mem. na )ükselmiştir. Sadece iki bıl 

başarı ile kullanılır 
• Baş, diş, adale, sinir, lum· 

bago ağrılartm süratle din· 
dirlr 

1 ve mübadele hacminin ve bin- kkette ~ahsi teşebbüs ruhu sin- çuk ) ıl içinde elde edilmis o· 
nelce mılli gelirin silr':ıtle ,·e dirilmiş, yeni iş sahalannın a·ı lan bu muazzam netice ılc )U' 

küll~ halinrle artışıdır. . çılması imk~nla~ı . son de~ece karıda kaydettiğimiz eskil c ıı t 
.nır nıenılekette, tedavUI hac: ~araltılmı~, ı.ş. ıstıhsal \~ tıca - rakamların mukayesesi ile .. i1;. 

1 ~ı \Cya p:ıra mlkt:ırının lıakıkı ıet ~a~mı bır turlu g<'nı~leyc- partinin iktısadi \e zirai gor0
•1 ı ıhtly:ıçtan fnzln artıp artnındı~ı. mr;mıştır. rn anlayış politik~>ı arasında!:. 

tiyat yiıkselmell'rini ınurip ola- l~tc Hl50 )·e kadar takip olu çok esaslı farkı çok açık oıaralô 
l eak ~ekilde aşırı para hollıığıı, nan iktısaıti . ve mali ııolitikayı gosternıektedir. 1 
diğf'r hir tiıbirlı> s:izll cnflfts) on. hıı suretle hiılasa etm<'k miım. Tıcari kredikr umumi ıstı" 
ru temayiıll<'r bulunup bıılıınnıa kiıuöıır. allındn toplanan \'e zirai kredi' 
dığı, teda\ ul hacminın \'eya rı:ı- 1950 den bu yana i e is ve is- !erle ipotek mukabıll kredıltf 
ra mıkt:ırının gayrı !;afi milli tilısal hayatının canlandırılma- dısıııda kalan diğer banka ı.1" 
gelirc nisbctinin muhtelif sen~- sına çalışılmış, hususi teşcbbiis dileri de 1949 sonunda 915 rnıl· 
terdeki "evl:ıelenııi ~ekdi~<:'ri ı· her \a ıta 'e imkfından f:ı,da- :;on liradan agustos 1952 soııU~ 
le rnukay<'se etmek surctıylc ol- lıınılarak desteklenmiş, iş , ~ ıs. da 1 mıl) ar 712 mil) on ıır' 
tuhir. tihsal hayatında vatandaşlara ya yükselerek 797 mil)on ııra· 

Turki~cnin mıllı ı;elirinın: r.mni)et ve i tikrar telkin eden lık bır artış kaydctmiştır. JJ ı 
1040 senesındc 8 milyar 101 bir ııolitika takip edilmiştir .• \y artışın da buyük kısmı sıll~ 

milyon Jır:ı, nı zamanda iktısadi i tiı:~:ır \'e y:ılırım \e işletme kredileri 5 
1050 sencsindı! milyar 403 emniyet hissi meml0kct~e hakim le ihracat kı-cdilerine muhasS' 

ınilyoıı lıra, 1 olmuş, bunların netice i olarak lıulunmaktadır. 
l!J5 I senesinde ı O milyar 95~ milli gelirin her an artan bır E. lcHluut lı:ıoni: 

milyon lira oldıığıı n:ıı:ıra alı- ni~hcli cnresti ınanlu:ı ve her 1 tıhsalrlc \'C 111illi gelırde k
3
' 

nırs:ı : l!H!.l senesıntlc trda\·iil &aharla i tıh~alin grııışlcıııesine ıh:dılen sur'.ıtli gelişmenin nt. 
h:ıı·miııin ınıllı gelire ııi beli ıoo tercrciih !'imiştir, Huna nıuv,ızı lkı•sl olanık. vatandaşlann ı:e. 
itıbari) le, l!J50 yılında 94.6, olarak de\•let ~cktıiriinde \'C lirlcrlııdc \ fıki artışın bir 1:

15
• 

oldu~ıı glirulur. bfüçc politika ında da aynı ik· nıının ıııcwılur.t ş<'klinde bani:• 
llu mukayeseler gerek !\Ierkcı iısarli görüş .'°c rııh hakim lcı I kra ıııtikal etmesi pek tabiid:; 

Bankasının emisyon miktarı, gc- lıııınış ''e akım ~ollarda 'e is- 1 Nitekim, 1949 senesi sonun . 
ı ek umumi tcda\•lıl hacmindekı raf mnhiyetınde talı isler rn maı; 938 nıilyon liradan iblre~ bU1~. 

1 
artışlara ra~mcn Ttirkiycde fi - raflar ortadan kaldırılarak bu:ı rım nıe\duat hacmi sür'aUc • ı 
)alların niçin i Ukı arını mu- dan elde edilen imkanlar mem tı.rak eylül 1951 sonunda 1 Jl1 
hafaza ctlı~ıni izah ctmcktedır. lcketin bilhassa iktısadl maksat. ııır 365 milyon lira~a. ı;on ~ 

C. !illi gl'lir , c i tih al !arla imarına \'e iktısadi geliş· komlara göre de ağustos 1
9 

11 
artısı: memize tahsis <'dilmiştir. sonunda ı mtl)ar 773 n1fü

0
r. 

Fılhakık:ı Tıirkiycnln milli ı:e Bütçelerden yapılan yahrım lira~"a ıüksclmiş bulunmaktad~. 
TİC' \RI:T OD\, 1 iST.UmL'L 
sı:nGI iNE KATIJ.\.C,\~ 

7.ippelhaııs 3, :ı 1) 21>1 M 

llamburg 1 l - \l.)J,\~\' \ ::tıı oo 2116 oo 

ııri 1048 fiyatlar111a göre 1!>·19 l.:r, bir taraftan kısa zamanda Bu mıktarın hiılen daha da 'ıı· 
senesinde 7 mil) ar 430 mıl) on Azami V<'rim saglayan \'e vatan- mış ol1uğu şUpheslzdir. ?ı1C' d ,. 
!ıradan 1951 senesinde 10 mil· ıt~şların istihs:ıl kurlretlerinin atın bu artışı aını zamanda 'ı· 
ynr 630 mil) on Jırnya yükselmek <-rtmasını c\cstckleyen mevzııla· t:ındaşların geçim ,.e k:ızaııÇ~il' Yen! Sergi komıtc i •Jv~l.,ri 

cuıri:- ünıi Tıl'ar<'t Od:ısı::ı:t:ı 'a 
pılacak toplantıda tcsbıt cd le· 
Clktıı. ll53 scr"ısine nir.ner;'e!l 
C\\ clcc istinkaf eden fıear>t 0 
d ... ı da serı:bc ı tiral.-i kn-;ı • 
1 tıı m ~ur. Bu s<'neki sl' · !i r;o. 
mı~eriığıne Profe or E:ıHr Berk 
men'ın getırılcc<' ı so:, lcnm •it· 
tedir. 
İNGh.TLHl'NIN l'i \KIL 
\ ASITA 1 lllRACJ 

ıı ~ • n<' , c ı '1or tu rl:ı r., ::114 oo 266.oo 
m lz<'me sat~b 1 c k f al \C' is· _____ 0•• .n •. • A ••• ".J•.0,.sı __ _ 

ten anin~ an bir mumc 1 aran· 
maktadır. 

Jlob.koııtor 
1. J.illengas <.'. 

\\ien - A\l lllt\'\ 
A \il tu~ a mcnş<'lı ~ apı krr s 

ksi teklıf etmek uıerc ılgilıler 
le tcm:ı5 etmek i lı)or. 

J:\ <'t~rcrn Commuclal 
Corporation 32, 1 
l'akisl:ın Jerchaı_ıts A ı;n. nlıtg 
Kararlıi - PAKiSTAN 

Sıı.:ar V<' ~i~ara ihracatçı 'e 
maliıtçılan ıle l<'mas etmek iı;
tı~ orlar 

İstanbul 

1 

sureti)le iki sene içinde % 40 r:ı yatmlırken, dıger taraftan rındn çok sür'atli \'e mes'ut ıı· 
dan fazla bir artış kaıclctmiş bu bıı yatırımların en yüksek sevi- lnkişa[ vukua gelmekte old 
lunmııktaclır. Hıı ıırlısır. l!l12 rn· Y<'de tutulmasına bilhassa dık· tunun delilini teşkil eder: ·ııl 

j r.esi içinde daha büyük bir hızla kat olunmuştur. (Geçen yılın iktısadl gıdij1,. 
cıe\·anı elU~ıinı soyleıuektc asla Nitekim, ~enci \'C katnı:ı biit ilcıh eden faslın son kısn11nı > 

ı !:ekr bir arada (OC\·let D<'nizytıl rın n<'şrcdeceğiz.) 

TAYLAN ETKER 
Ekım a) ınd , İngıl•cr n na· 

kil \a~ıl3 ı ıhraeatında mahim 

r.. Hcnnro)o 
B. P. 102, 
Alrx:ınclrie - ıısm 

artı lar ka;>dcdılmıstır. 
Otomobıl, k m:ı on, ''>komom. 1 Pamuk iph ı ith l tçıları ıle 

vap ır 'e ta)l are i izin" afan 1 pamuk ıplı i kullanan fabı ka· 
umumi nakıl \asılası ihracatı, l.ırla temas etmek ı~lı)or. 

ı\. Scartaufoi 
nahnhof tr:ı!i e 12, 
Waber - Bcm - fSYf CRF: 

İlônları 1 

----,--'ı Kt'şir \C)a tahmin İlk 

Belediyesi 
Fındıklıda Atlantık Ha !lı inşaatımız tamamlanmış bu· 

lunduğundan blıtun scn•is \'e bürolarımızın oraya nakle
dıltniş olduğunu s:ı) ın müş tcrilerimize bildiririz. 

he<leli trminah 
J.lra Kunıs I.ira Kum' 

ckım ayında 40 mıly.:ın sterlini C'hnmbre de Comıncrcc ele 

Od mıza göndrrll<'n fotokopi
!,. gôstcrılen \(' 17 kı ımdan mu 
reddet At koşumunun beheri 
k"mpl<' 62 İ ~içre fran~ına 
teklif <'dhorlar. TedırC' nkrcdi· ı 
tifk olacaktır Amerıkan ordus•ı 
ıcin hazırlannıı~ olan bu mal 

36575 30 2743 l~ ıstanbulda Koz.lu ve Üskudar
ria Kar:ıcaahmel l\lezarlıkların· 
da ga ılhane in a ı . (Şartname 
si İstanbul Belediyesi Fen İş
lerı l\lıt luğiınde gorulecek ve 
~ a 183 Kr bedelle alınabilecek · 
tır. 30.000 lıralık bu gibi ış 
yaptı_!:ına daır 'ti<'saık ibrazı sıı 
retı) le fenni ehlı) et kağıdı a· 
lınması r.anırıdır). 

bulmu tur. Brux<'ll~ 
Halbukı, temmuz, 2ı..nstos ve ıız. nuc <le Trhrs. 

r.~ liıJ a) !arı 'as:ıüsi ?.:; milyon nruxcllcs - UEJ.ÇIKA 
ı;terhnı gcçmemış bulıı:ıuyor- Bazı kimyc\İ il:içlar ıçın ınil-
dıı. n cssıl aranmaktadır. , nclıklannııo: olıırak sevkt' mu 

hen-adır. Aliıkolıların Scart:ızzı -o-

lhracaf durumu 
İhracatımız.da gorulcn munta· 

zam artış m<'mnunı)et vencı 

olarak \a ıflandınlmaktadır. 
Bu arada, ~arım ış günu ol· 

mas.ına ra m<'n. 'eç n cumarl<'· 
o:I Istanbuldan harıç memleket
ler(' 533 792 lıralık çe.,ıtli mal 
ı:onderılmi tir. 

Gonderılcn mallar. iç fındık, 
aı çıçl' ı, kuru hakla, tırtık \ c 
barsaktan ıbar<'ttır. 

( "' ' 11 i' \. ·i .f f' l \ ;ı t 1 -
Kongreler 

Toplantılar 

• al:•;ıı. 

(';, ı:. '!'\. ı:. 

9:J, Uııc dıı Chatcau, 
Uoulognc ( cinc)-1 RAN \ 
nad\ o ) edek parçaları, rad\i'.l 

lambaları ıhtılatçıları ılc l<'ma 
elnı<'k islı) or. 

t.•nıma Cuscinctti ,\ Sfcre 
(' \ nulli 
Y. r. 'Jurııti 27, 
l\lilano - IT.\J,\ A 
B lclı rulman \e \ laklı b '· 

\ ıthalatcıları ılc tem c .. 

rı Wabe,..n -- Il<'rn'e telleme- · 
lcr r ca olunur. 

\'ilmoriıı • \ndrieıııı: 
Ouai dl' la l\tcl!i~c;erir, 

l'aı is lcr - FRA~SA 

Çe ılli <'kılerl'k tohum ihraç 
c el erekler nl. ılgılılerin Turki) e 
mum<' lllcr <Lııcien Fettu, Po~ 
t Kutusu 1752 i tanbul) ile te 
n• a geçebıkeeklcrinı bıldırı)'or 
lar ı 

\\'l'Stsdırot t 

17100 00 1282 50 İstanbul Şehir Hıfıı ıhha Ens 
tıtusu ıhtı~ acı ıçin 5 ad<'t 7 a· 
yak mik ahı 'e 8 adet de 9 a· 
\ak mik"abı olmak uzcre 13 a 
det oğuk hava dolabı mübaroı 
ıı ı . <Sarlnam<'si l t. Belcdı'e"ı 
~lakıne Md. lilğUndcn alınacak 
tır). 

ı~rk ı tı)orlar T ırl.ı\ e ıçın 40 
bın dolar mı a d lerı ıarmı . 

{'rıusİn rri!rC'S rostraclı 220. 
\\cl\lco - Suıl - ınAN~A r sen - \l'\l\N'ı'A 15i00 00 1177 50 ı~tanbul Sa~lık \e Sosyal Yar. 
N~ !on bal kçılık lplığı satmaı· dım l\ludurliıt\lı içın 2 arlct hız. 

t-ı olup mum .ı :ıramaktadır 1 ~ıhndırli buhar makınesi, md kamyoneti nılıbaya3s1 
lar ' 111 tonlu komprl' or, Tender lo· 

1 

('o\l'nlıı koınotıfi, clcktrık lokoınntıfi sat (Şartn:ııne~i İ.;t, Br.kdiycsi J :ı 
130 • J32 Rıır ıl<' ı·rıu:nce, m~k ı temı>ktcıdırler. F zln ma· kine ~l<I. lüğunden :ılınacal:-
1.icge - ncı.çrn:' 1. n :ıt ır n lı:ılıl<'rin odamıza mil tır.) 
Kım,e\ i nıaddelcr ıç n ~atıcı c~atıarı r ra olunur Keşıf 'cra tahmın beıtellcrı) 1<' ılk temınatları yukarıda 

ramaktad•rlar. ynıh ı lcır 25 aralık 1952 ptt ı>mlıe gun saat 15 de İstanbul 
<'on orzlo \ı;rario rrn,indall' ~orietc d'I;xpa sion Divanyolunda belediye merkeı binasında müteşekkıl daimi 
di f'rcmona Yl.ı ('. nattistl. ~ Turco - Bruxelloise komisyonda :ıyrı ayrı kapalı r.arf usulü ile ihale ed!lecektir. 
Cremona _ ITAI.Y 2• rue ntanrhe, İstcklilerın ilk teminat makbuı \'eya m<'klubu. 932 yılı Tıc1-

nrunllc!; - m:ı.riK,\ r t Oda 0 k rtn 1 d l ... ,. lii 1 Hay\ an gıdası, gubrc , c to- '> e sı \ csı ·ası 'e şa anı" erın e 'azı ı uıb<'r zum u vP. 
t-um tıcar<'ll\)(' me gul olduk Rad ator \C kalorıfor kazanı aıki ha\'ı olarak hazırlayac1kları kap:ıh uırflannı ihale gtln!l 
ı~rını '<' tlgıhlcrle tl'ma <'tm<'k, th 1 <'d<'n fırmalarla temas et.-! aat 13.30 ile 14 arasında Uaiml Komisyona \ermeler• lazım· 
ı tedıkl<'rınl bıldırıyorlar. mek istemcktedırlcr. dır. (1925i > 

\'rni A drc,iıniz : 

Fındıklı Atlantik Han lstanbul 

• Telefon: 4:i307 - 1 elgr:ıf: Taylanetke- f tan bul 

Gümrük Muhafaza Genel Komufanllğmdan 
Güınriık Muhafaza Teşkilatına 1:5 lira maa~lı erkek muha 

faza memuru alınacaktır. 

Gırıs imtihanı 6 ocak 1115.3 salı giinii saat 10 da Ankara 
da Gıimruk Muhafaza Genel Komutanlık kı:rargahındn İlmlr 
Urfa, M dın giimrıik muhafaıa ala~'. Halay gumriik muhafa 
za tabur komutanlıklarında htanbul gümrük muhafaza bas 
müdurlıiğund<', \'an, K:ırs ve l\lersin giımrük muhafaza mü· 
dürliıklerlndc yapıl:ıcaktır. 

Aşağıda yazılı şartları halı olanların imtahan glinünden 
e\\ el niıfus hu\lyet clııdanla rı, iki tane belgelik fotogral 
okul ş:ıhadetnamc~I \'e dilek~elcri~lc birlikte imtahanın ya 
pılacağı yerlere haşvurmaları. 

,\- .Memıırl:ır Kanununun t. maddesinde yazılı şartları 

haiı bulunma: 
n - gn az beş sı111flı ilk okul mezunu olmak. 
<" - 30 :,aşından yukarı bulunmamak (30 •ya~ dahil); 
D - Royu l ü4 den aşağı olmamak. 
NOT: lstcklil<'rin 5 9cak 953 giinü ~aat 17 ~·e kadar 

vurmaları ımtahanın yapılacağı 6 ocak 953 gUnündeki 
racaallar kabul edılmiye~ktir. 

bas 
mü· 

2 - Şofor olanlar <'hliyetl<'rıni ibraı ettikleri takdirde o
tolarda çalıştırılacaklardır. 

3 - İmtihan geometri. matematik. tarih, coğrafya, yurtbıl 
gisl derslf"rinden \'e ayrıca yut bildsinin ifade ve yazılış tar· 
zına göre de Turkçcdcn not \'erilir. (19281) 

ZAYİ ı;ş· 
İslaııbtıl Yapı Kredi B311ıııl' 

sından 30.5.1952 tarih ıOSS S -~ 
rntralı ihbar mE:ktubunuıı .ıcO! 
rıumaralı nüsha:::ını ıayl e~dJll 
ğimden ~·enisıni çıkaracağı f)Jtl 
c~kisinin hükmü olmadığı 
olunur. 

Merzuk öıso1 
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M.. ev erlere düsen vazife 
I 

J\ nadolıınun her tarafını gezmiş, memlt'keti çok iyi bilen 
nıuhterem bir ut, Malatya suikasdı müna5ehetiyle EU söz. 

lerı sii)ledi: • l\nadoluda mürteci yoktur. fakat irtka yoluna 
""kediJebilecek baıı insanlar vardır. Bu da pek tabiidir. 
Cıinı..:u halkımızın bil rfik bir kısmı okuyun yazma bllmr.ı, tah
&ı.ld,n mahrumtlur. nunlıırın, yahut öğrendiklerini hazmede
llıeıniş olanların bir takım tahrlk6ta kapılmalannrlan tabii ne 
0
labilir? lesele bu tahrikftta meydan \'ıermemek ve halkı ten

'tir etme e çalıı;mııktır. Yapılan tahrik!ıta seyirci olursak, 
ııı~ 

k ııneV\·erler aUkasu~ kalırlarsa saf \eya cahil halk her ıamın 
010 Propagandalara J;apılabllir. Bunun irin gerek bük<tmetfn, 

lerl'k nıune\, erlerin dalma u,·anık bulunmıılan IAr.ımrlır. Bu 
~tısusıa b:ı ına da bu)'llk uılfe du~er. Siyasi dü~iıncelerl ne 
01ıırsa olsun, ga:ı:ı>teler irticaa k:ır~ı ku\'Yetli bir cephe kur
ıııa1ı, irtiari t:ıhri}sMı meydanı koyup bununla mücadele et
llıeJidirlrr •• 
. l\Irınleketl urk iyi bilen bu muhterem zatın sözleri çok 

d1kkate liııyanılır \e herkesi cirlıti r.urette rlü&ündilrmelldir. 
IJaJkıınızın blırük çoğunlulu hakikaten ileri fikirlidir, inkılap 
~llftandır. Ro)le olmasa Atatürk lnkılliplan se\'erek, lstfye
'tk kabul edilmezdi. Fakat muhtelif tarafların sinsi propa
laııdaları saf halkın uıerinde trsir yapmaktan geri kalmıyor. 
l'ropaı;anda bilhassa nr .. riyat \asıtasıledir. Adalet Rakını be
tanatında bunu :ıeıı tadı. 1alntya hôdlsesinln mPmlrketlf'kl 

~kuki '' cltami nizamı bozmnıtıo matuf terörist bir hareket 
~11ttınu, bir takım neşrh at "' bazı cemh et ,.e tt.liek üllerln 
ı..nunı;ı ilgi ı bulundutııınu sıi ledi. t:zun müı\de~ deum eden 
vq ne~rhat ne a\rıların, ne de basının dikkatınl !ekti. Ge
ttk ısn\cılann, gerek birer birt'r gazetelerin ''e meslekt hlr te
t\kuı olan GıızC'lt'cller Cemiyetinin bu l:de lhmnli urdır. 

1 Olan olrnu~ıur. Bari bundan SC1nrası için daha dikkatli bıı
:alını, ısl asi dıi~ncenıiz ne olursa olsun her birimiz vaıifr-

ll hakkı) le ~erine getlrmeğe çalı~alım. 
Enis Tahsin Til 

lürkoğlu' nun istizah takriri reddedildi 

K a:a 

Adapnzarına gitmekte olan Petrol Ofise alt benzin tanteri 
İznıittcn 10 kilometre ileride b1r kam)onlıı kar ıl.ışmış, sıiratli 
gittiği için. ani fren esnn~ında şoför direksiyona Makim olama· 
nıış 'e tanker hendeğe )11\'ar lanmıştır. Tanker rlelinmlş, ben
ılnler dereye akmıştır. Ha(if varalı olan 5ofor hastabane~e 

kaldırıl mıljtır. 

.. -- • ... 
'~,. 
~ ılt,re Kraliçe ı 1klnd Elizabctlı'in 5 haziran 1053 günü ~apılacak olan taç giyme mera imi 
cı~tlı~lan de\:ım etmektedir. Resimde sol tarafta görülen le 1161 ~ılındı St. f:dwa~~ tarahndan 
~ctltnıs olan t<ıç J\raliçe ı:llzabetlı'in bası_ııa. Canterhurry ~aşpiskoposu tarafını~an torenle konu
~t it 'e bu anda hazır bulunanlar hep bırlıkte, •Allah Kralıceyi koru.sun• ~ı)e bagırarn~tır. 

taraftaki t:ıçı Kraliçe, devlet i5lerıyle meşgul olıluğu zamanlarda gıyecektır. Taç eskıden 
Kraliçe Birinci Elizabetlı için yapılrnııtır. 

l.o t•ıı lldrad:ı cere)an etml~ olan İngiltere l\lilletler topluluğu Başbakanlın \'e Bakanları konfe. 
'ıu~~ bir anlncnıa ile sona t'rmiş \"e bu münasebetle 1ngilterc kraliçesi İkinci Elizabeth 66 
t,~ık bir zl) ar et \cnnl§1ir. Re&lmdc kr:ıliçe. soldan ilibarrn Se) !An Ba&hakanı D. S. Senana
~&it' Gıine • Rodcz)a llaşbakanı Sir Godfrey Huggin , Yeni Zelanda Rasbakanı S. G. Hilland. 
~ •• tere Başbakanı "inston S. Churcbill, Alustralya Ba5bakanı Robert lllenzif's, Kıınadn Ras· 
-· I\~ 1.oııls S. St 1.nurcmt. Gliney Afrika 111allye Rnkanı S. C. Ha\l'nga, Pikislan r.ı~hakn· 
tbrlil \\ııja ~İlnmuddin ve Hindistan l\laliye Bakanı Shri Chlntamaa Deshmukh ile birlikte 

llıtktedir. 

l... )MAKALEDEN DEVAM 

Nasıl anlaş1rlar~ 
<Bası ı incide) 

değil, münferit hukuki me,-ıular 
sıfatıyle muamele gıiriir \e lııs

fi~ eye uğrar. 
nugiinkii dün a ,.e memleket 

şıırtl:ırı karşısınılıı iki ımıı parti
nin husumet halimle J,abnası mil
li bir felaket teskil edebilir. İki 
taraflı hiisnüniyetle bir :ınlıısma 
,.e uzlaşma )Olu tutulursa. çok 
mühim bir iç tehlike orlad:ın 

kalkmı olur 'e dı~ \'e iç diiş
manlann 1 u sh·asi husumete 
bağladıkları umltler toptan sö
ner. 

Ahmet Emin YALMAN 

-----------
Talebe federasyonu 
lrticaa karsı • 
Duracak 

ması 1 inri~e) 

caklarını bildırcrck hıikQmeti 
mızın polıtıkasına iştirak ettik· 
IC'rini bildırml~lcrdır. 

Edrine bölgesi sular altında kaldı 
(fia~ı ı incide) stop etmiştir Fabrika ışçıkri· 

dar Karaağaç istasyonunda bek· nin tombularla kurtarılmasına 
lrtılccekleri haber verilmekte· de\'am edılmektedir. Buradakı 
aır. Bu arada postanın Edırneye hasar ve zıyanın geniş olduğu 
getırılmesi de ayn bır mesele haber ,·erılmektedır. 
teşkıl etmeh"tedir. Çunlm ınsaat 1 Yine son dakikad9, aldığım 
halinde bulunan kopniden an· mal O mata göre suların se' iyrsı 
cak patıka halınde yayalar geçe- 12 santim kadar bir iniş ka)det. 
bılmektedır. Kaldı ki yol ıki miştir. 
3 erden sularla kesılmıştir. Ancak bunun da muvakkat ol-
Hilen sular ıkı kopru arasın· duğa sanılmakta. Balkanlarda· 

da Trakya un Cabrıkası, Yıkık ki yağışla su seviyesinin daha 
kopruye yakın yerde bulunan da )ilk •lreel!i söv'rnmrktedir. 
~ehır elektrık santralını, mezba· Iarmarada fırtına 
hayı ,.e vıliiyet harasını tehdıt Şarköy, 8 CA A) - Brş )?tin 
etmektedir. Şehır elektrik san- C'\'\'el lodosla başlav:ın ku,..,et· 
tralını dıpten kaynayan sular li riızgir ertesı giınd"n itıba· 
kaplamakta , ka\nıyan sular beş ı ren çok sert olarak poraz 'e 
motopompla emerek dışarıya atıl karayele çeı.inni~ir • 
maktadır. Son dakıkada haber Cumart2si gunü o:Sry)ar. va. 
aldığıma göre, mezbaha ve Trak- ruru fırtınanın şıddetindrn isk!? 
ya un fabrikasını da sular istilA leye uğrıvamamı•tır 1\lılreftrye 
etmiş, un çuvallarının alttan bır inecek yolcular Telrırda?ö:a çıka 
kaç sırası, doklılii buğdayların c:-k otobüsle gelmi IPrdir 
alt katta bulıınıın mUhim bir Bu sabah da ŞarköYe uğrama 
kısmını ıslatmış, motrir dairesi- ~ı icap Pden İmroz postası da 
nr de sular ı:irdi~ınden fabrika (!rlm.,mistir 

Köprülü bugün 
İs!~:tbula geliyor 

h m•~mnu nın onn u eı • d 
, ••• !arı tılı:ıı Ba ntiıhao!a ıtecı •• 
d a1arı n lı: • •lct f malca'""• 11 

n•ln) (t m rd• itti sond a'arı) ıh 
d f rka n1l ~ bl n 'sr 'l'&rdır Tn 

* Türk Tivotrosu 

fST.\ ''RUI. REl.fmh"ESf 
~s::nfr. Tİ\'ATP.01.ARI 

Suı 21 ~t 

ORi\~t KIS"11 
\'AR j KIZ 

Yazan 
·ean Anouılh 

Türkçec: 

Sehir Tiyatrosu 
Genel Sekreteri 
izahat verdi 

<Başı 4 ünciltle) 
A - Yrtişmiş '' yetişmekte 

olan sanatkarlarımızın rahatça 
çalısabılecek şartlar içinde va
z:ifelerını ivice gormeleri ve hı-r 
türlıi haklarını ihkak ettirebil
mrlerı için bütun imkanları ara
mak 

B - i tanbulda Eminönil bi
nasında bulunan şubemizin ih
tı} a"larını temin 'e ilerilemesi
nl 1 olaylastırma mak!ôadıyle l'e 
kam taraftaki yurddıışlarımmn 
tıyatro ıhfüaclarını ıınnden gü
ne deha ivi tatmin edecek tarz
da yeni bir me ai programı ha
ft•rhmak. 

Tiyatro Grnt'I Srkreteri, iza
tntına dr,amlıı tiyatroda ~r 
klltüplıane tcsi · lli••ı r.ııın•hn. rıı 
prrf'tu,·ar kin telif ·e tercüme 
e erJ"r l"miııi maksııdıvı .. müsa-
1'al\ıılar trrtıbinden \C Tiirk Ti
vaıto u drrei inin kemıvvetten 
zivarle k"' fıyet b:;kımın
dan ınki afından. Edebi Heyrtle 
r:ın::ıt Arl::ır \"C' rrji ôr arasında 

me,cut i birlı~ini• mümkün oldu 
u kadıır 't'rimi fazla 'e daha 

tena üplü bir nhrnk içinde ge
nicletmrk arzusundan hahset
mi tir. Fazıl Ahmet Avkac, o 
lı maların tkl r a~ta tek if edi
lece ınden bahisle sozlerıne son 
\ermi tir. 

muhtelif 

rnoşı 1 lnriıte) 

renilmiştir Her ıki s311:~1!! ya· 
rın sabah M lnt)a~a .•c mıs ol· 
malan icap etmektedır. 

Bunda'! ha ka ı :ıı·ı!ıı»ıı İs· 
tanbıı 1 daki e\ !erinde ıırıma va· 
oılıı'I Hafı;p O ryıan JJe !.ialatya. 
'lan t tırıh ılq Kur'an ders. ver 
mt>ı'!e ıziden hrnıııl Ha'<kı Senı;ıfi 
lerı? aıt 'e ikahr da, bu9lin ı:av 
eılı{!q ı:elm•şlir S3vcılık llilha" 
~a bu \P ik hr' hıı •ı;i bir e· 
ht'mmh et 'ermrktedir . . 

1 
1 3 4 s 6 7 

Oktay Akbıı!-Saliih Bırseı c;. 

r~ ~·". c ı'\'1 

) F'ı Hane. 

' 

n 

!A 

u 
B 
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PIŞKI 
' 

E Z eÇO BESLEY-Ci ek ek FENNi MAYA i e 

• 

1 SV E C ... 

,KAMYON, OTOMOBİL, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 

LASTiKLERİNİN SAGLAMLIGI .. 
OUNYACA TANINMIŞTIR. 

TÜRKIYE:MUNHASIR ITHALATÇISI: 

MEHMET KAVALA 
Galata, Tahir Han • lstanbul 

Telgraf: LAM ET - lstanbul Telefon : 40430·45939 

TULUMBA A 
e SOGUK VE SICAK SU TULUMBALAR! 

e M A O EN C İ L İ K T E .K U l l AN l l A C A K 
-.. ' TULUMBALAR 

e ASİTLEHE MAHSUS TULUMBALAR 

e BİNA VE BAHÇELERE MAHSUS 
TULUMBALAR 

eVANGIN TULUMBALAR! 

e O E R İ ~' K U Y U L A R A M A H S U S 
TULUMBALAR 

MUHTELİF KUVVET VE KUDRETTE 

Macar Makina Dış Ticaret Müessesesi 
Budaf'esl 62 B. P. 183 

TÜRKiYE MÜMESSiLİ : 

Milli. Eğitim Bakanhğından işçi Sendikaları 

Bayram Yapıyor Şubat 1953 a} ı ıçınde An karada toplanacak olan Mılll 
E"ıtım Şür:ıı;ı muna ebetı)'lC Ankarada bir scr"İ açılacak ve 
hu ergıde ılkokullarla ılgıli ders vasıtaları 'c okul C~j ası teş 
hır edıleecktır 

Ellerındc memleket d.ıhılı•1 .• c ~apılan 'e'a harıçten gclir
ltlcn bu nr,ıd n okul c )3 ı \C~a ders \3sıtaları bulunup da 
srrgı~c ışt:riık etmek ı tıyenlerın en geç 31 aralık 19j2 la· 
rıhıne kadar sergı~e ne uretle katılmak i tcdıklcrıni bıldl 
ren bır mektupla aşağıdakı drc c muraraalları rıca olunur 

ADRES: 

ti O retım Sergı Kurulu B,şk. lığı 
Gazı EğıUm Enstıtusu 

A~"KARA 

(19106) 

On bınlcrte işçinin iıye 
olduğu sendikalar, bu yıl 
İŞÇİ TAKVİMİ çıktığı i
çın scvıniyorl .. r. Çünkü hic 
bır e er i:;;çı 'rAKv!·,ır 
k:ıd:ır liızı.ımlıı hilgileri bir 
ara~ a gt.lirmcmıştır. Kita
bı, Albumıi 'e Tak\"imi ile 
1 Liradır 

ı iYi E 

1 CiLDiNiZiN GiZLi KALAN 

BEYAZ BAKLAVA 
400 Kr. 

SATI$ YERLERi: 

•.• Mecldlyek!yUndekl Yeni Puro 
S•bun F•brlkasınd• yepyeni bir 
formülle imal edilmlştir ... 
Yeni Puro, kalite ve nefaset ba· 
kımından piyasada satın alabile· 
coOlniı en üstUn tuvalet sabu
nudur. 

Yeni Puro Tu\'alct Sabunu 
cildinizi besler, temizler ... bir 
çiçek tazeliği verir... yüzünü
ze, bambaşka hir Güzellik ve 
eihirli bir Cazibe temin eder . 

1953 <le 

Gı~elerimizden tabilit İ~teyiniı 1 - • 

~ . _,.... 

Puro Güzellik MetodO 
cıet· Hergün bir dakika mUd 11, le kremli PURO köpUöO 

cildinize masaj yapınıt.·· ıl 
sonra bol su ile yık•Yd111 1ııı\ 
Dah• gene;, daha cazip, • ı 
güzel olursunuz. 

----~~-.~~~~~~--------!!!_1111 ........... ~ 
Beyoğlu Beşinci Noterliğine Konya Asliye Hukuk 

lığından: (19:il-15!JS) 1 

ISTANBUL~BAHÇEKAPI. • BEYOCLU • KARAKÖV 
KADIKÖY-;' MISIR ELKAHIRE. 

İhbarı gondcı·en: Lütfull:ıh Üskıid;ırlı Hadimin Taşkent bucııı;sl 
ist. Erenköy Altın Tarla 120 :\o. da :\Jehmct Darıcı ,·ekili A'ıııı ~ 

Muhatap: Mehmet Uzunoğlu: Galata Kemankeş rad. 8.'i ım Glısırahoğlu t:ırarıııdll 
113 

~ 
No. da. dek ilçcsl Kargalı Han~3, 1t Mevzuu: Muhatabım l\lchm!:'t Uzunoğlu-daırcnıizde 17 mart ~ünden Davut 0 ıu ::,cı'.4::5 

FİKRİ T. K.\RDEŞ di}or kl: , 
1 Şoforluk çabuk \e kolay elac t?di

lir 'erımlı bir me lektir, bunu iki 
ayda sağlıyan 'e isli~ eni tam bılgi 
ile diploma, ehliyet 'e meslege ka· 
\'Uşturan tek mUec.sese, Bomontideki 
29 yıllık Otomobil ve Makinist Kur· 
sudur. 2 ocakta baslıyacak ·eni öğ· 
retimdc her ;;Un, 17 - 20 de mo 
tor 'c eyrüsefcr dersleri, be!" gün 
kurs tamirhane:)inde montaj, çeşit 
li motor ,., Easi ıamil'atı. Ücret dip· 
!oma dahil 160, amatörlere inci 
derslerle 110 liradır. Kayıtlara ba,· 
lanor. ''önetmeliğıni i.ueyiniz. 
Bomontı Ha\·uzlubahc;c Sokak Tel: 80259 

948 t:ırihındc 4!lj3 sayı ile tanzim \'c tasdık olunan ,·ekalcl· Kalmış aleyhine açılan d 
nameye tevfıkaıı H~kfılctte mi;seı rah sclahiyetlcr dahilinde r:ının tahsili dh'asında. ,et 
benı tc\ kıl ctmı ti. Eu 11ckaletin dc,·amına lüzum kalıııatlı~ı Seyit Ali Kalmış sctlh1" 

cıhetlc b .. na ,·erılmış olan, saliıhiyetlerın kaffe ıni iptal \'C raz.ında bulunmuş cı da 1

1 \"l'k !etten ıstlfa ederim. Bugüne kadar verilmıs olan \'ekalct- razı yerinde gorUlıtıcd ııt 
lcrın hiç bır hükmü kalmadığını beyan ederim ~clahiyet itirazının redd1 , 

D.ırt nii~ha olarak tanzım olunan işbu istifanameleı·den bi· rar \'erilmiş ve lıu karar JP1 
rının muhatap \e mü\'ckkilim Mehmet Uzuno~luna tegliğl· rıdakı adıc.sıne goııdc;JtıP 
ni bırının İstanbulda münteşir ~ cvmi gazetelerden biri ile ilA· de mczkür adre ten bır 1 
nını bır nüshasını dairede hıfıı ile dortlüncünun b:ıdetteblığ tigi , c adres bıraknıad11>3r' 
tarafıma ıaclcsını rira ederim. C19309> d:rilmış oldu~unclan bıl crılıl1 

İşbu ı tifan:ımc ilan cdilrn!!k üıcrr Resmi İH'ınat Mües e iliınen tebliğine karar ' 
se ın~ tcblığ olunur. Bcyo~lu 5. inti ~otel'i tir. 10~2 Emin Değermen Duruşma gunıi 30 12 , 

lmtıyııı ubıbı: Slflı ,\:\ KOKLI:. saat 11 dır. Mrzkı'.ır gıı~ ' 
attc mahkeme) e gcınıc551 ' 

Bu sayıda )'37.J ı~lerın1 fiilen ldarf' eden mes'ul müdür: hut bir ~ekil gor.dcrnıe c 
IELİH \ ' E.SER hutta c asa cevap \erııı 

I\' 1\ IANI C.arrlf'I itil. ,,. l\latha:ırılık f. A. S - htıınhul r.en trbli: olunur. 

.,-------------~---~~-------------
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