
-- ·~- ----------- - --------------------------=======-------~----------:~------~ --- _.: --~-=- __ M ____ _ 

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

1 BA~MUllARKIRt 
Ahmet Emin YALMAN 

VAIANt.\1 1 

Cağaloglu, Mollaferoar1 SoL 30-3< 
telefon: 2U07 - 29316 - 29:115 

Telgraf: VA'IA." lsıaabuJ 

SAL 1 
il 

1 HI, : 13 - S.\H : 4127 !GRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

C'umhurba;5kanı Cel:it Bayar, Başbakan Adnan l\fenderes \·c hükU.met erkiiını diin At-atilrkün geçici kabrini ziyuelleri sırasında 

VENi YOLUN1 
• 

Atatürk bütün yurtta 
ICAPLARI saygı ile anıldı YAZ.\.N : 

Ahmet Emin YALMAN 

G •t•n hafta Ankara'da,_ Y~-ı Cumhur başkanı 
gos1av ~l"farehnde nusatır ile diğer devlet erkanı, 

kabrine çiçekler koydular 
ıazettcilerin f.rrefine bir kabul 
refimi tertip edilmişti. Bu resim
de bir aralık. gözüme hayret Yeri. 
<'İ bir manzara ili~tJ: Dışişl eri Ba 
kanı Profesör Fuat Köprülü Ue 
"bt<H o;;urette genç ruhlu ,.e ate1· 
li gazetrrimiz llii f"yin Cahit Yal· 
<'ın hatbaşa konu!jııyorlardı. Hem 
dt gOr<>enil ne t:,llı 'e samimi 
bir konu.,ma ... Yanlanna yaklaş. 
h m. Ko1>rülü, temasın faydala· 
rından, nı~il>leri hakkında her 
lürlü ınaliınıah \Cnntğe dalına 
h t7..ı r ,., mühe)·ya bulunduğun
rla 1:1 baho;;edi~·ordu. l[ÜSt"lİD Ca
hit dr, mem1ektl d.i,·alarını her 

Ata'nın geçici 

i u hind,. tu lan bir val.aMe
\t"rin a laka \ t' \ t"ka r il f' t' t"\Apl11r 
\·eri)·ordu. 

Jlibe,·in <:ahit \·aıcı nla sefa. 
retl<'n ·~ehrc beraberce indik. 
Yolda bana dtdi ki: 

- Sen hakhı;ın, ben haklıyım 
d:i.vasını kıyaınele kadar hallede
ın,, lı. Ba~başa "·prerek, n1em· 
Ieıketin nıü-;tcrek hir lakım dıiva_ 
larına berab!'rce çareler lıulmak, 
rnillet için doj:ru ,.e haklı olan 
\'olu beraberce aramak mutlaka 
l.i7ıaıdır. Başka (ıkar yol yoktur.• 

.tr•l·an1 L_ıı1tı'' 

Ankara, 10 - Yurdun her )C 

rinde olduğu tibi şehrimizde de 
bu~ün saat 9 u 5 den itibaren 
Ata'nın aziz ruhunu taıiz: için 
muhtelif al'l!l)a törenleri yapıl. 
mıı>tır. Dil Tarih Fakı.itte.si salon 
larında yapılan törene Büyük ~l:l 
lct :Meclisi Başkanı Refik Koral 
tan, Adalet Bakanı Osman Şrv 
ki Çitekdağ, Belediye Baıkanı 
Alı! Benderlioıııu, Ankara Valı 
ıı Kt!.mal yaUn. mlllriv killeri 
ve kalabalık bir halk toplulu tu 
iıtiriık ctmi$tir. İlk olarak Tür
kiye !llillt Talebe Federasyonu 
Başkanı Ali İhsan Çelikkan bir 
konuşma yaparak toplantıyı aç. 
mıı ve tam 9 u 5 ~eçe Ala'ya 
hürmeten 5 dakikalık bir ihti· 
ram duruşu yapılmıştır. Bunu 
takiben Atatilrk'ün ı:cnçlille hi. 
tibesi okunmuş ve sırası ile Ü~ 
nh·ersite Rektöril Profesör iz. 
men, Belediye Başkanı Benderli 
oğlu, Prof. Enver Ziya Karal. 
Hikmet Bayur, Bülent Daver ,.e 
Siyasal Bilıiler Okulu Talebe Ce 
miyeti Başkanı Kemal Falaoğlu 
birer konuşma yaparak günün e· 
hemmiretini belirten konu~ma
lar yapmışlardır. 

Bundan sonra toplu olarak A
tatürk'ün muvakkat kabri ziya. 

f 

• 

• • 
•Cumhurbaşkanı Celiıl Bayar ve C. il. P. genel başkanı İsmet İnönü ı\latürkün geçici kalırine 

çrlcnk koyarlarken 

Atatiir k' üıı eserleı•i 

tekemmül ettirilecek 
Başbakan Adnan Menderes diyor ki: 

Oh, ne iyi. .. E~kidenbert kav
StaYa kuv,·etli me}·iller gösteren 
llüt;elin Cehit \·aıeının, mi.ne\i 
sililıhlanma hattketinin b3r1$Ç1, 
itidalli Ye ba iretli Ii~an i:"le ko
nuştugunu duymak, ne kadar da 
tç açıyor! Cahidin ~l'('tnltrde çı. 
kan bir yausında i1rri sürdüğü 
fikri hatırladım: i ter iki parti, 
<'th:alete ve taa suba taviı ,·erme 
li bir hasarı vası ta~ı saymamakta 
ve terakki le lnkı libın icaplann1 
beraberce konımaı.. .. a ittifak e· 
derlerse, ateşli tenkidlerine ~on 
\'ermege hiİzır olduğunu söylil· 
Yordu ... 

ret edilmiş, çelenkler konmuş· ı----------
tur. Bundan başka şehrimizde 8 ·· k d b 1 d - 1 Atatu .. rk''" 
Türk Devrim Ocakları ve Kadın « UgUn arŞISln a U Un UgUmUZ meSe e, Un 
!ar Birli&i, Türk-Amerikan Ka- 1 • • k k" I h · 1 "I h f d <Denmı sa: 1 sü: ad•> eser erının o gün ü şe ı ve üvıyet erı e mu a azası e-

fflHil:') in Cahit'ten aynldıktan 

sonra dıi ündı.in1: Birbirine 
•ıt siyasi cenhtlere mensun olan 
Ttirk. müneV\·f'rlerl, huoruc;i te
rna"larında miic;;tt'rrk, ölçülü ,.,. 
nazik bir lisanla konu~mağı pek 

•• 
Şehiı·de 

Yapılaıı 

Toıılaııtılar 
iyi biliyorlar. Fakat sıra siyasi Büyük Atatürkün aramizd:1n 
Uhneı" f'ık ına~a ıırJince. hepsi. ayrılı~ının 14 üncü yıJdönümü 
~abul ettikleri rollrrin i<'ab ına münasebetiyle dün, ~ehrimizde 
U\'J(un bir kavracı kıyafetine gi· müteaddit toplantJlar yapılmı~
tivorlar ,.t' hususi hir konuşma- tır. 
da sarfthne~i tt rbiyeye, insafa İstanbul Ünh-ersitcsinin bü
le ınemleket menfaatine uygun yük kon!erans salonlarında ya
hu ı mı\'a('ak1an ecı ,., haşin söı · pılan törende Milli Eğitim Baka
leri birbirlerine savuruyorlar... nı Tevfik İleri, Vali ve Belediye 

Neclen kendi normal, nazi.k \'C Başkanı Gökay, Üniversite rek
ttntııtmen fikir adam ı hüviyeti. tör, dekan ve profcslrleriylc ka· 
trı izlc birbirimizle sivasi hal·atta !abalık bir gençlik kütlesi hazır 
da kar~ıl aşamıyonrı? Neden bulunmuştur. 

ğil, kuruluşlarındaki hedef ve manaya göre tekemmül 

ettirilmesidir.» 
• Atatürkiln ölümünün 14 ilncü 
yıldönilmü milnasebetile Başba
kan Adnan r--ıenderes, Yeni İs· 
tanbula şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

• ~l illi :\lücadelenin Baskuman 
danı, yeni Türk devletinin ku
rucusu .·\tatıirkü, ölümünün yıl· 
dönümünde, büyük bir acı ile 
anmaktayız. Esasen O'nu anma· 
dan geçen giiniimüz do yoktur. 

~un'i ekildt' bir siyasi aktör Jn· Saat tam 9 da li:ilrsilye gelen 
lıiına girerek nıünasebetsiz rol· CDevımı Sa: 7 Sü: 3 de) Başbakan l\lenderes .ı\tatürktin geçici kabri~e buket koyarken ''r oynu,·onıı? Bu gayrete-, bu -------.:.:...:....:....::..:._ __ __;c_ _ ____ __ _ 

llüyilk acımızın büyük tesel
lisi. Atatürkün bıraktığı zaman
la bugün arasında Türk milleti
nin ileriye dot!ru mühinı mer· 
haleler katetmiş olmasıdır. Ata· 
türkün bütün gayretlerinin he· 
deri, memleketimizi garplı ma. 
nasında ileri bir cemiyet seviye
sine uJaştırmaktı. Böy1e bir ce· 

<Devam ı Sa: 7 Sü 4 del 

kadar zahmete sehcp ne? Seyirci Weizman için E . . . . . r· t 1 E ki 
:::.~"::!~1~1:;.~~:. ~=rd ı~!~1:~ mınonu ıya rosunu ge pamu arı 
reden biiiyoruı? Galin olan ihtl· Toplantılar k . Yag"'murdan 

Akdeniz manevraları 
ı son saf hasına girdi 
Ege sahillerimize büyük bir 
cık.arma hareketi yapdacak 
-> -------------~ 

Tepkili uçaklarımız dün manevraya katılarak 
topraklarımıza çıkarma yapacak konvoy 

harp gemilerini aramağa başladı 
ve 

A.tııulolu ,tj411" -------------------- ----

Ankara 10 - Milll Savunma 1 
Bakanlığı temsil bürosundatı bil 
dirilmiştir: 

Akdeniz manevralarının sona 
ereceği bugünlerde milessif bir 
kaıa olmu$ ve bir Amerikan 
B • 26 uçağı Salerno civarında " 
düşmüştür . 

Manevralardaki hareketlerden 
dönen uçağın mürettebatından 
ikisi ölmüştür. Uçak, iniş mil
saadesi beklerken bir dağ ya
macına çarpmıştır. 

Birkaç gün sonra Türk kara 
sularına girmesi beklenen Ame
rikan deniz kuvveUerine ait u
çak gemileri, hava hücumlarına 
maruz kalmışlar ve denizaltıla
ra karşı, hava savunma kara
kolları tesis etmişlerdir. Mavi 
ve yeşil kuvvetler uçakları ara· 
sında bir saatten fazla süren bir 
çarpışma olmuştur. Sicilya lima 
nı da uçak hücumuna uğramışj 

(Devamı Sa: 7 Sü: 7 de) 
En\'er Adak.an F. L. Karaosnıaaojlu 

Dün Mecliste Encümen 
seçimleri yapıldı 

Enver Adakan Bütçe Encümeni Reisliğine, Fevzi Lutfi 
Karaosmanoğlu Anayasa Encümeni Reisliğine seçildiler 

D. P. Meclis Gı·ııpıı bııgiiıı toplanıyor 
Bu1t11• ltuha 1ıiri111izd11• 1 man Şevki Çitekdağ milletvekil· 

Ankara, 10 - Büyük l\Iillet teri arasında eski yerinde otu
lleelisi bueün kış devresi içti- ruyordu. Bakanlar sırasında ye. 
malarına başladı. Riyasette gru- ni Bakanlardan Devlet Bakanı 
pun en büyük teveccühüne maı- ~luammer Alakantla Ulaştırma 
har olan ve fazla rey alan baş· Bakanı General Yümni Üresin 
kan vekili ·Fikri Apaydın bulu· görünüyordu. Yeni Bakanlar ar
nuyordu. kadaşları tarafından tebrik edi· 

Son kabine degişikliklerinde liyorlarılı. Atatürk ve inkılap 
istifa eden Bakanlardan lfulılsi aleyhtarı Samsun milletvekili 
Köymenle Rüknettin Nasuhioğlu Hasan Fehmi Ustaoğlu en arka 
arka sıralarda yanyana oturuyor. sıralarda tek başına oturmuştu. 
!ardı. Yeni Adalet Bakanı Os- <Devamı Sa: 7 Sü: 5 del 

Ceyhan adliyesinde 
bir cinayet işlendi 

47 yaşındaki iki çocuklu bir hoca, iğfal ettiği 
13 yaşında Be/kısın 16 yaşındaki ağabeysi 

tarafından öldürüldü 
Bu.nıll )(uh•lıiri i:ı!Lm 

Adana 10 - Bugün saat 15 
de Ceyhan adliye koridorlarında 
oldukça heyecan uyandıran bir 
cinayet i lenmiş, bir köy hoeaı;;ı 

iğfal ctti*i. bu yüzden de lnti· 
barına sebep oldul!u genç bir 

kızın 16 yaşındaki al:abeysi ta· 
ıl3fından öldüxülmüştür. Hldi

Renin tafsilllı şöyledir: 
C.-yhanın Çifllikalı köyünde 

hocalık yapan 47 yaşlarında ev· 
(Devamı Sa: 7 Sü: 7 de) 

•• 
Barutçu, Meclis' e 
Bir istizah 
Takriri verdi 

Hu..uı JluAılbirimiııWt. 

Ankara 10 - Dün Halk Par
tisi l\teclis gnıpunda görüşülen 
istizah takrirlerinden birincisi 
bugün Büyük Millet Meclisi r~s
Jiğine verilmiştir. Faik Ahmet 
Barutçu imzasile verilen bu lale· 
rirde, Adnan !ıtenderes hükUme
tinin iktidara gelişindenberi, si
yasi programlarında vaad edilen 
antidemokratik kanunların tadl
li ile vatandaşların şahsi ve si
yası hürriyet ve masuniyetleri· 
nin teminat altına alınacaj:ına 

Devınu Sa: 7 SU: 6 da) 

Üç Dışişleri 
Bakanı görüştü 

A.ııı1d6r1' .Ljan" 

Nevyork. Birleımiş Milletler -
10 - Bıtılı üç büyük devlet Dıı
işleri Bakanları dün bir görüsme 
yapmışlardır. 

Dean Acheson, Anthony E· 
den ve Robert Schuman arasın· 
da cereyan eden görUımede Blr
ieımiı Milletler genel kurulun· 
da müzakere edilen mesele l~r 
ele alınmıştır. 

Balılı üç büyilk devlet adımı 
yeni başkan Eisenhowerin Kort 
meselesine karşı takınacağı tav. 
rı da ayrıca müzakere etmişler· 
dir. 
Try(Ve Lie genf'1 sekreterlikten 

çekildi 
Birleşmiş ~l illeller 10 ( .\ . .\.) 

<Devamı Sa: 7 Sü: 5 del ::~i ' ~~~:'.s~;::;;;ıık:fkA~:~: Yapılıyor çe emıyenler var z .. d" 
huzura \ e işbirii•ine kıymet ver. arar gor u 
hı ('si de~il mi? Ha1kça makbul · l 
tutul.n k''·ın•t 0·· ı,,·,·ıerinı'n t• •· f a·1 c h b k D Ş T f • ·· .. B / • h l1 ,,,,,,· J/,, .... ,,,, .. ·'·• Jstanbul Emniset l\lüdürlüğüne 200 metre mcsafedek Bl. Ba. • , • sr ı um ur aı -anı r. Du"n . . mınonu o" u··mu"nu"n kapanacagı a- " ". Bakır şilebi henüz 

Kurtarı lam adı 
'a . 1 ld 'ddi Weı·zman'ın \'Cfatı dolayısı·ıe .'n· ı' . 10 D.. b Bo. tuhafiye mağazasının vitr in ini delerek içeriye girmek isttyen · 'tne'lan drğılim ~o ıutunu ı a ·~ zmır - un gece a;5 
•imek araba hata mı? kara İsrail elçiliği adına şehri· beri yayıldı - Vali Gök ay: «Bu faydalı ıeşebbü- lıyan • b hl . ğ k h 1 üç sabıka lı hı rsız yakalanmıştır. Osman Kınklar, Ahmet Çelik, 

a alk Partisi istizah lar hal.lrlı -
yor. İç siyaset, asayiş. ikU

ladi işler gibi mevzular etrafın· 
da iktidardan hesap istenecek .. . 
Sorsunlar, her şey konu~utsun .. . 
Bir tarafın içini dökmesinde, di· 
ker tarafın hesap vermesinde an· 
<ak ra,da ,-ardır. Şu ar1la ki 
hedef; 1a\·ga etmek, bi rbirini a· 
rı \·e hasin sözlrre muhatap et. 
~ek oJnıa~ın, !\Jillrt he"abına Çt· 
ar )-01 .aramak emeli le hareket 

Devamı Sa: 7 Sü: 6 da) 

ıniz Neve $alom sina•o•unda .• b /t / , . / 
1 

d. ı n· 1 ve .s~ a e~n sba/a. da- Armeıı ak Slmon isimlerindeki hırsızlar Adliyeye verilmişlerdir. • • Sun a a anmasına manı O acag"ım ıyor 1
· 

1 
a an ) a.!'Omur ge o gesın e, Resimde sanıklardan ikisi go·· riHtiyor. 14 kasım cuma giinü '3at 12 · » bılhassa Söke mıntakasıncla, he-

de dini bir merasim yapılacak· Dün Cağaloğlu semtinde ve r.üz: on bir gün ev,·el açılan nüz: tarlalardan kaldırılmamış bu. 
hr. A.yrıca :\nkarada elçi El tiyatro çevrelerinde Şehir Tiyat- Eminönü Tivatrosu bizıat Vali lunan pamuklarda büyük zarar· 
John Sasson'un evinde ve ~ eh · rosu Eminönü Bölümil'nün kapa. \'e Belediye Reisi Dr. F. K. Gök tara sebep olmuştur. f.18.kalılar, 
rimizde konsolosluk binasında tılacağı haberi Ani olarak yayıl· ayın teşebbüsü sayesinde tcı;;ic:: bu nuntakada 50 milyon kilo tah
bugün ve yarın saat 10 • 13. · ve dı. Orhan Hançerlioğlunun vazi- edilmiş fa~·dalı bir sanat tcsek nıin edilen· pamuk rekoltesinin 
15 • 18 arasında bir taziyet def· fesine nihayet l'erildikten bir külüdür .. Üstelik diğer iki ti·•at varısına yakın bir kısmının mah
teri imzaya açık bulundurula· ik; gün sonra şayi olan bu hava· ronun zarar edişine mukabil, bu \'olmak tehlikesine ma1-1z: bulun. 
eaktır. dis, Şehir Tiyatrosu bünye~:nin r•sının Belediyeye az da olsa 1u~unu belirtmektedirler. 
Di~er taraftan şehrimizdeki i irinde her yt:niliğe aleyhtar olan bir varidat temin etmesi lı~zın1 Diğer taraftan. enderes nehri 

muse' i cemaati de ayrıca bir ı aktörlerden teşekkül eden menfi ~etmektedir. çünkü belediye sa ııin taşmasından da endişe edil· 
dini merasim yapılıp yapılma· zıimrenin veni ozaferi• olarak lo:.u temsil başına elli liraya ki mektedir. Yağmur şehrimizde de 

Devamı Sa: 7 Sü: 6 dal tellıkki edtliyordu. Halbuki he- (Devamı Sa: 7 Sü: 2 de) (Devamı Sa: 7 Sü: 8 de) 

Düıı iki eroin 
ka~akcısı tutuldu 

içlerinde eski bir bekçinin de bulunduğu bu 
şebeke bir müddet önce bir satış sırasında 

polislere de hücum etmişlerdi 
(Yansı '1 nci sayfamızda) 

A ıal&lu .L 1ıı.tt 

Emden 10 - Ems nehti al · 
zında bir kum tepesi üzerine o· 
turnııış olan ·Bakır• silebini kur 
tarmak hemen hemen mümkün 
de*ildir. 

Geminin biltUn personeli · Ba 
kır ... ı terketmemislerdir "e gemi 
Ani bir tehlike içinde değildir. 

Bir kum yığını üzerine yanl t· 
masına oturnıuş olan Türk ge. 
misini suların kabarık oldutu 

(D e.-amı Sa: 7 Sü: 2 del 
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ı V A T A N ---·------------------------------- 11. 11 . 1952 ---

_IGüNüN YAZISI/ 

953 bütçesi h
1

azırlanırken 
1 933 bütçcsl Yazan : 

nin haı.rlan 
makta olduğu AYDIN YAL(JIN 
şu günlerde. 
dikkatl. 
mızi bilhassa 
ıteks:ıf etme~ r 
m.z gereken 

Si)·asal Bilgiler Fakültesi İklısat Doçenti 

bazı hususları 
bu yazımız. 

da bahis mcv 
zuu etmek ıs. 
t.yoruz. Bu 
hususldr hak 

19-tB senesine irca 
ed1lmiş milli gelir 

Pıyasa fiyatiyle milll 
gelir 

1948 

7.810 

8.5ll 

1949 1950 

6.570 8.240 

7.731 9.023 

- , 
1951 

9.100 

10.532 

k•nda tam blr .Yılli gelirin artı~ 
\+uıuha eri~. • nisbeti ~ 

-15.8 +20 +10 

olmalıdır. Aks! 
takdirde dev· 
let ziroatçiler 
eHne geçen bil 
yük iştira kuv. 
vetinin, piy:ısa. 
daki nlahdut 
mallar üzerine 
intikJI ederek 
iktısadın istik
rarını bozması· 
nı hiç bir su. 
retle önleye. 
mez. Teknik ta 
biriyle de\·let, 
gelir seviyesi 
)ükseldiği itin 
ist lılfık tt•ın3· 
yühi artan zi
rai nüfusun 
m a s r a f se-

moden, iktua ~,..;;.;;;;...,....;~~~--~---~~~-~~--~~~ı 
di inkişaf ve Zirai gelirdeki artış 
istikrarımız ü nisbeti ~o 

-20 +23 +19 _ .,, 
ıerinde fayda· \. .. ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.., ...... .-............ ~, 
lı tesirler ic· 
ra edebilecek olan bir bütçe. 
nın ana hatlarını tlyın ,.e tes. 
bit etmek müınki.ın olamaz. 

Her bütçenin oldu!u gibi, 
1953 bıitı;esınin de halletmek 
ınecburlyetınde bulunduğu baş 
lıca mesele, son seneler içinde 
milli iktı.ıadımızın diıçar oldu· 
ğu istikrarsızlıRt Onlemek, ik
ıt..ısadı inkış!Lfın11.ı.::n sağlam 
temeller üt.erinde devamı için 
zaruri şartları tahakkuk ettir
mektir. Devletin ta]cjp ettiği 
mali politika ile bu hususu te. 
ntln edemediğini ıös!cren e· 
limizde başlıca iki kı.st.ıs: mev· 
f:uttur. Bunların birincisi 1952 
senesinin ilk yarısında 200 mil 
)·on T.L. nı aşan dış ticaret 
açığı: ikincisi de 1951 b:ıziranın 
da (1938 yılı endeksi 100 ol
duğuna gore) 473 ol.ın fiyat 
ende.k3intn, 1952 haziranında 
487 ·ye tıkmış bulunmasıdır. 
:Su ke)iıyet; modern bir dev. 
Jette ınilll masrafı, milli mal 
arzına uydurmak mükellefiye
tini yüklenmiş bulunan amme 
maliyesinin, \azifesıni başara· 
mamış bulunduğunun en ba. 
ri.z müş ıridir. Fılhakika dış 
ticaret açığı, devlet mali)"esı
nln, fertleri k3.fi derecede \er· 
gıleyemeyışi yıilUndcn kabaran 
milli masrafın, dış tıcaret ka· 
yılları gev~eyince tabii mecra. 
sını takip ederek yabancıların 
mallarına teveccüh etmesini 
lfade eder. i\ıtekını dış tica. 
ret açığr her del"'lete. fertlerini 
ne nısbet'e munı.am \'ergiye 
Ubi tutarak m!lli talebi tıs· 
ması gerekti.;.ıni ihtar eden en 
·beliğ bır h5.dısedir. 

:llilli masrafın (devletin, fert 
lerin \'e dış aıcmin ma1larımı:t. 

~ i.izerindekı taleplerı) milll m:ıl 
> arzına uymadı~ı, bıl3kis fazla 
geldiğıni ifade eden dıter bir 
mıiş'ır de umumi fıyat sevıye· 
sı.nin yUk.selmesidir. En ipti. 
dai iktısat kaides.ı. olan arz ta. 
lep kanunu gereğince, malla· 
rın muayyen bir fıyat seviyesi· 
ni idame ettirmesi arzu cdıli. 
:yorsa alınacak yeg3ne tedbir, 
talebin, muayyen bir fiyatla pi. 
yasaya sürtilen nlalları karşı· 
la1abilecek hır seviyede tutul
masının teminidir. İngiltere 
gıt-i mılH gelirının muhim bir 
kısmını dış llerule mt.inasebe
tinden temin etmeyen Türkiye 
gibi memleketlerde, vukua ge. 
len fiyat hareketlerini dış a. 
millerle izaha kalkışmak, va.zıh 
dilşlinmekten ve derdin asıl 
kaynağını görmekten kaçın. 
mak olur. 
} 933 bü_tçesinin ba~Jıca vazi. 

$C>ylc bir manzara anetmek· 
tedir: Ba)ındırlık % 12, Eğilim 
c;o 11, Savunma % 32, Devlet 
borçları ~ 14-. Maliye ~o 9, Ta 
nm <;'"o 5, Sağlık ve Sosyal Yar. 
dım % 5 nisbetinde umumt btit 
c;edcn pay almaktadırlar. Bun. 
lar ıçinde savunma devlet borç 
ları haneleri, dış emniyet ve 
3.mme borçlarının umumi ha~ 
cimlcriyle ilgili oldukl.ırından 
oldukça sağlam kalemleri ila· 
de etmektedirler; diğerleri ise 
lktr.sadi. kalkınmamızla ilgili 
masraflardır ki, bunlardan fe· 
dakarlık ilerisi için isabetli de. 
ği\dir. Geriye kalan \'e umumi 
masrafın ~ 12 sini teşkil e. 
den kalemlerde ise esaslı bir 
indirme mevzuubahis değildir. 

viyesini ayarlamak zorundadır. 
Son seneler i~inde \·ergi su
retiyle milli gelirden dc\O·letin 
aldığı payın &ıttikı;e azalmakta 
olduğunu da grizden kaçırma. 
mak gerekir. Hu p:t)lar 1918 
de '"O 15 olduğu halde, 1919 da 
% :?O, 1950 de '1 15, 1951 de 
~o 11 den ibarettir. Bınaena. 

le)·b son seneler içinde milli ik 
tısadımıı üzerinde ver&i yükü 
hafiflemiştir; bunun bilhassa 
milli ı:elırin ~ 58 ini veren 
zirat lehine olduğu mantıki bir 
neticedir. l!albukl iktı,,atçılar 
Yasati olarak 'O 20-25 civa
rında bir ,}"likü normal tel.lkki 
etmektedirler. !\ctice olarak, 
iktisadi istikrar Ye muvazcne
miz için bılhas a zirai kazanç. 
ların daha fazla gecikmeden 
\"ergıye t.lbi tutulmasının, 19.53 
bi.ıtçesi içın en mühim hedef 
olduğuna inanıyoruz. 

Şu halde elimizde dığrr bir 
tık kalmaktadır; bu da devlet 
geHrinin artırılmasıdır. Devlet 
gelirini artırmak içın hangi yo 
lu tercıh etmeliyiz? Son sene· 
lcrin gelir büt.çelerin<.c fert· 
lerın masrafları üzerinden te . Bütç_e siy~sct~yle bir arada, 

•min edilen vasıtalı vergiler U· faız Se\'ıycsının dusilk tutul 
mumi vergi gelirinin ':'o 65-70 ması ve banka kredi politika. 
ine balığ olmaktadır. Bu çok 5ının genişletıci bir istikan1ette 
yülGck bir nisbettir; bu ver· teşvık ı;:ormc i, ve dc\:lct fahri 
gılerın, fertlerin Odeme gücüy kalarının mamUIJerinde fiyat 
le ahenkli olmadıkları, yani indirmeleri ) apılıuası gibi tcd· 
adalet.sız oldukları ve milli bırlerin, cfektjf talC'bi )ük~el-
ıkt adı normal inkişaf kanal· tcrl'k enfJAs)·on tazyikini kö. 
)arından ayırdı~ı herkesçe bi- rükkyecek mahiyette olduğu. 
linn1ektcdir. Fakat Türkiye gi. nu da unutmamalıytl. Bu ted-
bi iktısadcn geri, gelir se,·i- birler cnfl~.S)'Onu önlrmr)·i he-
yesi dil~ük ve netice itibariy· def tutan bir m5li politika y;ı. 
le tas:1rruf imk.fını dar olan nında, ıktısadi gidışi t('rs isti. 
m,.nılC'kctlerde bu vtrgilerin kamete surıikle)en kuvvetler· 
yük ok nisbetlerde bulunması den te!Akkl e<lilme!ldir. 
b•lki müdafaa edılebilir. Yal.,-r·---- ------
nız bu hususu daha ileri gö. ) 
türmemck de icabOOer. Bu se· 
heple bütçemizin vergi kazan
cını artırmak için bu yola da. 
ha !azla muracaat etmemizin 
doğru olmadığı •Öylenebilir. 
V · ıtası.z \·ergile re geljnce, 

CECMİ$TE~~ 
.;."'BUliÜN -, , 
~; "-"'" ~ ..... - _ _:_,,.,.· 

İki11ci Cum· 
hurbaşkanı 

İsnıet İnönü 
l i yıl CV\"CI lnıgün, 11 ka-

sını 1938 de llalatya 

Gıda maddeleri bir /[ v:z't~:illi] 
yılda % 11 arttı 

Ticaret Odası tarafından Ek:m ayına ait getinme indeksi ha· 
zırlanmıştır. İndekste, 938 yılı ortalama~ı 100 oldu~u takdirde E· 
k:m ay1ncia bu nisbet 415.6 ya yükF;elmi~tir. Bu rakam EylOl a
)·ında 412.6 idi. Buna nazaran Ekimde E~·lO.le nazaran hayat 0,7 
p.:.halılanmıstır. rt-Iukayese grçen sent'nin Ekim ayı ile yapılacak 
olursa 952 2ekim ayının yüzde 6 daha yüksek oldu~u görülmek 
trdir. Ekim ayının umumt indeksindeki bu artış, giyim ve ev eş· 
yası ile ev kirası hariç bütün ma :fdp gruplarına az veya çok tesir 
etmiştir, 22 maddeden terekküp eden ve aile bütçesinin yarısına 
yakın bir değer taşıyan gıda madrirleri grubu indek~i 1938 yılı 
100 olduğuna göre 493.l e yilkselrr.istir. 

YtşfJköy l\leteorolojl istas
yonunun tahminlerine göre; 
bugiln şehrimiz le ciyarında 

b a,·a ('Ok bulutlu l e ara lıklı 
ya~ışh geçecek; rüzı:irlar 
Bah ,.e Kuzey . Batıdan kuv· 
\·etlice esecek; ba,·a sıcaklığı 
t edricen a1alarak tı r. 

Dün ıehrlmizde hava ka· 
pah \'e ~·ağışh geçmiş rüz· 
g~rl3r dejlşik yönlerden or
ta kU\''"\·ette esmiş; günün 
s ı raklı~ ı en az 10,6, en yük· 
sek 16,7 'iantigrat olarak kay 
dedilmi~tir. :ı.ıezkür grubun EylQl ayı indeksi 487.7 ve 1951 yılı ekim a· 

yı indeks sayısı da 4-13.3 idi. 
"Yukarıdaki rakamlard::ın anlt!c::ılacağı üzere gıda maddeleri 

grubunda bir sene evveline nazaran yüzde 11 artı$ vardır. 
.F.kim ayında umumi masraf tutarının madde grupları üzeri

ne nısbeti öyledir: 

KÜCÜK HAB ERLER . . 

BARANSEJ.l'I GÖKA1:f 
DliNKIİ ZİYARETİ 

Gıd3 maddeleri yüzde 40.39 ısıtma ,-e aydınlatma ve temiz 
leme maddeleri )"üzde 7.83. giyım ve ev eş)·ası vüzde 19,81 e'l ki· 
raıı yüZ<le 21,15 ve muhtelıf gru pa yüzde 10.82. Birinci Ordu müfettişli~ine 

ta}'İn edilen Orgeneral Nurettin 
Baransel dün vil3.)ete gelerek 
Vah \"e Belediye Başkanı Dok 
tor Fahrettin Kerim Gökayı ma. 
kamında ziyaret etmi~tir. 

953 Belediye 
Bütçesi 75 
Milyon lira 
Belediyenin 953 senc.;l bütçe· 

sinin hazırlanmasına başlanmış
tı:-. 

Bütçrnin c:::a.,,lı olarak ha1.ır
lanmasını trmin itin büttin Be
Jf'diyc nlüe.sseselerine bir tamim 
göndrrilf'rrk ·eni senP ihtiyaç
l::ırı liorulmu,tur. Bclediyrnin bu 
tamimine al.ikalı miidürlük \'e 
miies,.rseler ay sonuna kadar ce. 
vap verf'rrklcrdir. 

n:;:ı blitc:rsinln 70 n1il.von lira 
olac;ı ı aliıkalıiar tarafından sÖY· 
lenml1kledir. 

Hava muhalefeti yü zün· 

den uçak seferleri aksadı 
Dtın ha,·a muhalefeti yüzünden 

VENF'.7. l 'EU.A ELÇiSİ 
ŞEHRhlİZDE 

Opera binası 
Maliyeye 
Devrediliyor 
İn$aatı '-·arıda kalan opera bi- \'enezucllanın Ankara El(iSi 

-z Rermandez Ron dün Ankaradan 
nasının tamamlanmasına çalışıl· :;"hrimize gf'lmiıttir. 
maktadır. Bu cümleden olarak 

Kı\TİI, JANO,\ RnJA 
dün Vıliıyette Valinin Başkanlı- F.Rhıill' mıRllŞ~IASINA 
ğında bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda Rri~ muayini Sedat DEV\l\f EDİl.Dİ 
F.rkoğlu ve di~c>r alakalılar bu- Bir gene kadar f>vvel KLl(lik· 
lunm11~lardıır. Opera hinasının ~P,- t'f'kmrrPdC' \'a.şar Ürlino:iidrr l<r 
ri kala inşaat ma~rafı, bil. mindp bir şah\ı makinrlı tab~rıra 
kıimet tarafından ödenecr"ı:ine ile Oldiir,..n Jandarma eri İhra
göre bu işin Beledivedrn alına- hım Crbf'nin rnuhakemr~int' diin 
rak maliyeye devri iCin formalite 1P I inci A~ırrrıa mahkeme.ı:in· 
ler hazırlanmıştır. ,tc rlf"'\'aııı rdilmiştir. 

Di~t>r taraftan ha11rlanan !or- niink!i <lurutnıada .Adliye ka· 
malitelerin görüşUlmrsi \'e devir rakol krımııt:ını Başı::rrlikli Ce· 
işinin karara ba~lanma!llı ıçin dP mil ('elik, h.idi"P giinll kullanı 
1i ıenel mPC'li~i pprşemhe günü 1.;.n Sten otomatik tabancasının 
iı;in fevkalade bir toplantıya da- !~leyiıı;.i hakkında ızahat vermiş" 
vet edilmiştir. , tir. 
Genel m<'clisin bu toplantısında nnurut.ma haıı tanıkların ce1 
Opera rnevzuundan h:ı~ka F.mf"'k- bi i('in h.ışka ı:iinr hırakılmıstır. 
1. Sandı~ı ile Emlak Krerli Ban· R.\Yll \'! TERlılKI 
kasının mlişterc>k finan~m:ını ile y(·zf·~OEN {'iKAN 
yapılacak imar har<'krtlf'rinin KA \ rC..\1" 1N SONU 

Topkapıda 500 . 
işçi evi yapılacak 
İşçi Sendikaları blrliAi koope

ratifi tarafından Topkapı haricin 
de 500 ev inşa etmek üzere faali 
:yete geçilmiştir. 

Dün de şehrimizde bulunan 
İşc:i millet\·ekıli Ahmet Topçu be 
r:ı.herinde Sendika mümessilleri 
olduğu halde Vali Giıkayı ziya· 
ret ederek işçilere verilecek o 
lan arsanın esaslarını tesbit et· 
mişlerdir. 

::\fillf Emlake ait olan arazi ka 
nunt formaliteleri ikmal edilir 

e-dilmez kooperatife devredilecek 
tiı. 

--o--

Balıkesir' de . 
iki tecavüz 
Balıkesir, 10 - :rtlerkez-kaza

sı Kipsut bucağı Keı;idere kö· 
yünden Ali Oı;mana~a ve iki ar· 
kadası gece yarısı Tekke köyün
den 13 yaşında Ganime Gümüşü 
zorla e\'indPn kaı:ıırmış, döverek 
tecavüz fiilinde bulunmuşlardır. 

Ayrıca Şandır koyünden 19 
yaşında Ali Fincanla bir arkada

, ta da ErninP Şeker isimli 30 ya. 
şınd.1 evli hir kadının _gPcr e\·ine 
girrrek zorla trra,·ı..iz ,.e tasaltü~· 
.a bulunmıı~lardır. 

Sanıklar ~orgu1arından 

tevkif edilmişlerdir. 

~lıke ir' de 
.edene hücum 

sonr3 

Balıkesir, 10 - İvrindinin Ha· 
cı Ce.:me BC'y Obası köyli <'i\·arın 
rla toprakta parlıyarak ı~ık neş
rrdf'n bir saha J:!:Örtilmilş ve key. 
fi~ıet vilciyete ihhar edilmiştir 
Buzün Ulvi Df'nkrr ile hfr. Sim 

dış u('ak ırff>rleri akr;.amış, iı: u
çak ı:;f'fr.rlerinden de ö;..:ledcn son 
r::ıki İzmir uı::ıı".:ı kalkamamış· 
tır. Dış uı:ak scferlt'rindcn ~Tısır 
. SAS ve İngiliz u<;aklarının 24 
saat rlitarları vardır. Yunan U· 

çağı Yaktinde gelmiştir. 

Te r ma l o telinde hafta 

son u tenzilatlı odalar 

"\'alo\•ad3ki Tt'rmal otelinin 
l<ış mPvsiminrle de açık kalaca
~ını evvelce ya1mıştık. 

esasları d:ı s::örüşülecek ve bir ka 
rara varılacaktır 

Üs küdarda ağı r b ir 

yaralama vakas ı 

Şaka ~·üzUnden mahkf'melik o. 
lan iki komşunun, bir müddettrn mer'den mütP.srkkil bir )'iiksek 
ber' B' · · A r C mad?n mühendis hrveti durumu 
me~·ndırı:ı !> ıye eza mahke- incelemek üzere İ\'ri~dh•e gitmiş 

. ı .. e \'am ede~ ~uhakeme lrirlir. Bu ~abada rad},;m made-

Drni1cihk llankası Genel mil· 
rHirlurU bu vadide çalı<:mal arına 

l:.:ı:~Jamış bulunm;ıktadır. Bu ara· 
ıla Yalo\'a otelleriyle llilton Şir· 
kf'linin dr alakalandıgı ü~renil. 
miş bulıınm:ıktadır. Şirkrtin Tilr 
kiy('drki mi.in1rssili ?11r. Basler 
ile miihc>nc1is Olm;:ıra Palf'r, Ya
lovanın turistik ve t:ıbil ehemmi 
yl ti il1rrinde durarak bazı esas· 
tarı teshit etmişlerdir. 

Yak11vla raaliycte geçerek Ter. 
mal otf'li için. haft:.ı ~onları mü
nasrhPtiylr. tenzil.ltlı kombi· 
ne hiletlM'in satıca cılrarılması 

me\'zuu etü•l cdılmektedir. 

Ayvalık mürettebatı 

h areket e tti 

"Osküdar Selimiye Kıı;l:1 radde
!ıl 49 numarada oturan ~iileyman 
Sırrı "F:t:e hi l inmryen hir ıebt>p 
ten Körha.kka l lt ünn::ıp Snkak 12 
numarada oturan Sahri Tokarca 
nı bıçakla a~ır surette rarala
mıstır. 

"Yaralı Nümune hastanE"sine 
kaldırılarak kacan 'iiuc;lunun aran 
ma!löına başlanmıştır. 

Pa~abahçe vapurunda 

lüks farkı kald ı rıldı 

Gezinti \·e ekı;pre~ seferlerin~ 
rie Paşab:lh('e vapurunun Ust kat 
liiks salonunda alınmıkta olan 
lükı; farkı dünden itibaren kal· 
dırılmıştır. Di~f>r taraftan. Pa
r,abah('P vapuruyla n::ıklolunan eş 
."a navlunlarında yoleul::ır 1Phine 
değişiklik yapılmış bulunmakta
dır. 

Ho11anda tez~ahlarında insa e-
dilen ve inşası bit•n Ayvalık va· Millet Partisinin tüzüğü 
pıırunu t• !im almak illere 8 y e ni baştan hazırla ndı 
zabit ve :!3 mürettebattan müte-
5okk,! bir heı-et dün akşam u Ankara, lO (TA) - )lillet Par 
cakl:ı Hollandaya hareket etmiş. tisi idare heyetinden Zonguldak 
!erdir. milletvekili Abdurrahman Bo'Ya 
_________ ____ 1cıgiller, :rtiillet Partisinin büyük 

kongre.sine sunulmak Uzere ye. 
ni bir tüzük hazırlamıştır. ROB, M,\ NTO, TAYYÖR 

lerıT dun sona ermıştır. ninin bulunm:ısı ihtimalinden 
Unkap,nında oturan Şe\'ki ıs h h·e<n kt d. 

minde bir ı;;ahıJ, Kurban h::ıvrı· ı <? ~ 1 me e ır. 
mında bayram namazını kı l dık- Ayrıca yüksek m;ıden mühendi 
tan &onra camiden cıkarken rast sı Nazif Kavallar F.drrmit Ka100.· 
l adı ı 8-ı R ın daki J-{aı:;anın aka ğında uraniyum, İbrahirn !his 
lını t ~arak· \"e arkadaşları İ\'rindidPn Kalko. 
•- Riraz sonra elini öpmeğe pirit, Karlir Efe ve arkadası ~feh 

gelece~imo df.'miştir. mrt Korucu da fosfor madeni 
Duna 5İnir1cnrn Has:ın h:1~tn. ruhsatı almak üzere milrar::ıat et 

nunu Srvkinin kafasına indirdi- mltlf'rdir. On ay içinde vHAyete 
itinrlrn d:ırhrnin tesirile kafrııo:ı ranılan tnitdrn ruh!'atı mürac~.ı.tı 
yarılan Serki. Ilasanı mahkeme . .,noo i geçmiş VP bir m:lrlene hü. 
ye vcrmi tir, rt•m manzarası almıştır. 

Diin ~nna eren muhakrmcde 
Hasan 16 giin hapo;e 1nahkfın1 ol
mu~sa da cezası tecil edilmü;tir. 

Yenişe h irde b ;r köylü 

öldürüldü 

Bursa. 10 (T.H.A.) - Yeni~• 
birden bildirildi.Etine göre, RUs 
tum köyünde İdris Esen adında 
bir köylü meı:hul bir sahıs ta. 
rafından öldürülmüştür. 

Ath enagoras Paşcı bahçe 

vapurunu takdis e tti 

Orman yüz~lnd n 
Bir öldürme 

Huı.,ııl l(ulıaMrimfııfnı. 

Balıke:;ir 10 - Su~urlu~un Gür 
Ct köyünd~n 16 yaşında Tahsin 
Tahir :rtf. Kemalpa~a ormanında 
odun ke~erken kendisine m3ni 
o~msk isteyen orman bakım me
muru Osman Ata ilt' kavga et
miş, tabancasını çeken bakım 
m,.muru Tahsini yaralıyarak öl
dürmü~tür. 

Bir adam intihar etti 

. 
ittifak 
Her gli n muhtelif gaıet•le· 

rl gözden geçirenler 
pekala farkındad ırl ar ki 
kal"i mahiyetl i olanlar d ışın· 

daki haberlerle slyul fiki r 
yazıl a rı muvafık, muhalü ve 
müstakil gazetelerde baıka 
baskadır. 

Bu gaTetelerin h er biri, 
Amme e fkirından tems il e l· 
tiklerine i nand ı kl arı kütle· 
terin dU5ü ncelerine veya is· 
tek le rine uyacak t arzda hı· 
berltr verirler, tahminler 
yürühi rler, yazı l a r yaıa rla r. 
Daha kısa bir deyl~J e ayrı 
ayrı t,ıı er den saı çala rlar. 
De nıokra~ı rejiminin yll

r ür hi kte oldu(u memltket· 
lerde Amme efkArı muvafık, 
muh:'tlif ve bitaraf olmak ü
ze re üç e~aslı kısma ayrı lır. 
Bu itibar la, Amme efk :lrın ın 
tercüman ı ola n gazetelerin 
de üç ..l'~aslı kola ayrılmı ı 
olm ıı;ı gerek ir. 

Halbuki güdümlü basın 
rejimlerinde matbuat Am· 
me efkArını n tercümanı ol
maktan hayli UTak bulun
duğu !~in gazetelerin habrr 
ve yazılarınd a a:vni kli$rha· 
ntdf"n çı kmu; gibi bir hal 
\"ardır. NitPkim, t ek par ti 
de,·rin l'l e T ürk basın ı nda aı
ı;ok bo) le hir hava vard ı. 
• Ruı:•in lce, eı>k ıükür. 
böyle dpıilrHr. Bir muva f ık. 
bir m uhali f veya bir bitaraf 
için fi13n gazttPyle falın ga
zeteyi okumak arasında bu· 
yuk fark lar bul u nmakt ad ır . 
Hü l aı;a erlf"r~ek gazetr lf"rl

n1İ1in man7arası senPnin '.lfl S 
.tıınıııırlr a\·rı ayrıdır. 361 . 
J:ünündt" d f)·orum, zira bir 
~iın müstesna: 10 ka sım gil
nü. 

10 ka~ım giinünde büfiin 
,ra7p(pf Prh'1izde m~nt\·j hir 
ittihat, ittihat ci Ptil itti f ak 
\'ardır. Bu itti fak Atatürk 
!t"\".(foı;i \'e saygısı etrafınd :ı 
kuru lmu,tur. 

Bu hal. ba!liının, Amnıe t f · 
).:irının t<lm bir tercümanı 
olrlu~ııııun ctrhecliltmez bir 
rlelilidir. Atatürk fievgl ve 
sav~ısı T Lirk milleti nin mu· 
varık. muhalir ve bita raf bil· 
tiin fertl prJnin kalhlerl nde 
::ıyni l. ıt\'l·eflt' ye r a ldı "' 1 "e 
\ tatiirJ..ün aziz h ıitı ras ı bu 

ka1blrrde av n l canlı l ıkla ya. 
Jıadı,:ıı içindir ki, o eşsiz miJ . 
li kahramanı kavbtttiA:imiı 
10 kaoı;ım güııu Türk bao;ını 
tek bir parçadan meydana 
g•lmis bir ·Atatürk Abide· 
Sİ• halini a l maktad ı r. 
J\t a.tu ı· kun h i.ttrar; ına, in · 
~il.irT:trına ve e;erlerine 
karsı hutıirı Türk milleti nin 
tek bir al'lammıı;çaırıına 1tes
ledlğl ıı;rv,;i, Türkivenin kal
kınma hamlel f'rln tİe muvıf. 
f•klyPfin VP P>rl•k istikbali· 
nln en !liaqlam teminatıdır. 

Soc-J· .... r-: t:,.. ''Cö 

O!'I KELiMEYLE 
F rangu li 'ov~unrıı l uk ft A

dic.t .. 'I rrJ..Jim d ır, rfi vor1 ar ... 
:'ıle.\e? .. Kıı yun'lt"u l uğa m ı, 

soygunculuğa m ı'?' .. 
TATUSEJl'r 

,~-TA" vı ~· -, 
11 KASIM 1952 

SALI 
AY il-GÜN 30- KASIM 4 
Rum 1368 - EKbl 29 
HİCRİ 1371 - SAFER 22 

Vasat\ f'. nı nı 

SAB.\H 06.40 01.46 
ÖGLE 11.58 07.03 
iKiNDi 14.38 09.42 

fesi milll masrafı azaltmak 
olduğuna göre. bunu iki yol· 
dan yapabilir. \'a bütçenin mas 
raf cephesinde indırmeler ya
p3r; veyahutta vasıtalı ve vası 
tasız vergileri artırmak suretiy 
le, fertlerin 2elirlerini \"e ma,,. 
raflarını kısar. Bütçelerimizin 
son senelerdeki lnk1ş3flarına 
bakarak. ma!raf bflttesinde mü 
him bazı fedakarlıklarda bu. 
lunmak sureti}le bu Işı halle 
~alışmanın doğru o!mayaca~ı 
kanaatindeyiz. Son senelerde 
vasati olarak masraf blıtçrmiz 

Türkiyede devlet vergi ge. 
!irinin C'1• 30 u başlıca gelır 
\'er;isi, esnaf \"ergisi, kurum
lar \'ergisi, \'er:ıset \'e intikal 
\'ergıleri gibi gelir ve sen·et 
veıı::ilerinden gelmektedir. Bu 
\'crgilcr zıraatte de gayriistih
sal 3halartna mensup bulu. 
nanları hedef tutmuşlardır. Bu 
ı:ahalara mensup vergi mükel. 
leflerinin yüklerini artırmak 
ıuretiylc devlete munzam ge· 
lır temin etmek ancak, milli 
gelir içinde bu sahaların pay· 
l::ırının artması hadıscsiyle 
mıimkiln olabilir. Aksi takdir 
de bu sahada bulunan vatan. 
da$1arın verı;:i yükü, diğerleri
ne nisbetle ağırlaştırılmıs \'e 
bu sah3daki faaliyet aleyhine 
fark gOzetilmiş olur. ?ılılli ge·. 
hr istatistiklerimiz göı.d ıe.' 
c;trildığl zaman son senelerUe, 
ziraattcn gayri sah:ıl3rda (sa. 
nayı, nakliye, devlet ltizmet· 
lcri. ticaret \*.s.) göze batar 
hır -inki$af müşahede edilme· 
mektcdır. \

0

ukarıdaki cetvel: 
bu durum~ g~st~rmektedir. Bu 1 

na mukabıl zıraı gelir 1950 de' 
bir e\'l'elki seneye nLsbclle 

o !!3, 1951 de ise % 19 gibi 
btij uk: nisbetlerde artmış bu. 
lunm:ıktadır. Bu rnütal3alar mu 

milleh:ekili t~ınet İnönü. 
Cumhurba)kaıu intihap e
dilmişti . . \taturkün "·efatı 
dolayısilc Bü)'uk 1'1illet l\lec
lisi Rei~i AbdülhaHk Renda, 
Reisicuınhur vekili sıfatile 

J\lillet :\Jreli'iinf Jçtiınaa da
\.'et etıniştl. !\t erli:-. 11 J..asını 
1938 ı>er!)embe g:Unü toplan
mış ve 318 reyle Cuınlıur

ba$kanlığa t .. nıct İnönüyü 
ı;e(nıişti. :'iluhtrreın ismet 
inönü., Cunılıurbaı::kanı sı
fatile kür.!tUye gelnıi!) ve bir 
hitabede bulunmuştu. İnki-
1ap1ara da tema:; ederek 
t-O~le deıni~ti: •Türk J\lİll / 
tini az zamanda bliYük bir 
medeniyet seviyesi~e )·iık
seltmiş, Türk oıilletlnc en 
kısa )'Oldan teıniı ct'n1h:rt 
hayatını, feyizli terakki ;ol· 
!arını atmış olan lnklliİp· 

Jar, kalb ve vicdanımızın en 
aıiz \·arhklandır.• 

TÜLBE'ITÇI 

1 
~Iulajlarımız Paris büyük ter

zihanelerinin hakiki kreasyonla
rıch'"'. lu13{fer ~\dam 6 ayda 
Paris ml'cmualarJnda çıkmayan 

mulaylar için tazminat verir. 
Tel: 40387. Adres: Beyoğlu 

Postac ılar S. 412. 

Bu tüzük, İngilizce ve Fran
sızca dillerine çevrilmiş olarak 
bütün dilnya demokrat parlimen 
tolarına _::önderilecek, ayTıca 
memleketteki üniyf'rsite ve yük 
sek okullarla muhalt'fet partisi 
baskanlarına sunulacaktır. 

Denizcilik Bankasının Paşa· 

bahçe vapuruyla bir seyahat yap 
mış bulunan Rum Patri~i Athe
n.lgoras. Genel müdürlüt:e bir 
nıektup göndererek memnuniyetı 
ni bildirmi~tir. 

Patrik Athenagoras ayrıca Pa
şabahçe vapurunu takdis etmiş 
bulunmaktadır. 

Fatih Kızta~ı. Kızanlık ı;okak 

22 numaralı evde oturan. Cibali' 
Tekel fabr:kası n1emurlarından 

54 yaşında l\t Celal Önay ip. 

le kendini he1Anın tavanına asa
ı ~k intihar etmiştir. 

ı\KŞı\~! 

YATSI 
iMSAK 

.,.""'' •ııııUut., 

"d""'" · 

16.55 12.00 
18.28 01.34 
0502 ı~.06 .. ,. .... 

~LODU ŞERi F °il 
ÜroJoğ Opf'ratör 

Dr. l\Jehmet .\li O:'il.\'nJn 
Beıınci olum yıl dönü. 

mü münasebetiyle aziz ru. 
huna ithafen 11 kasım bu· 
günkü salı günü ikindi na· 
mazını müteak1p Kadıköy 
Osmana:a CamUnde rnevhl. 
dil nebevi okunacaktır. Ak

raba ve doatlarımızla arzu 
edenlerin teşrifleri rica o. 

,·acehesinde normal olarak ak. 
la j!elcn çare hiç ~ilphesiz, mil
li ekonominin selameti için zl, 
r kaıancların mutlak surette 
\'ergilenmesi keyfiyetidir. 
J9j~ senesine ait ilk tahmin. 

ler zırai sahadaki ge1işmenin, 
c~ki nisbetlerde olmasa bile 
takriben ~ 10 nisbctinde de. 
vam o<l•g•lm•kte olduğunu gös 1 
termcktcdir. Bu sene hububat· 
ta ki istıh.sal geçen seneye n i.s.. 
betle ~ 8 fazladır. Binaenaleyh t 
m.111 gelirin ~ 58 ini temin 1 
eden zirai kazançların vergı
den muafıyetini hiç bir vec;. I 
heden müdafaa etmek mümkün lunur. 

Eşi dcğıldir. ?.Iilli gelir içinde rn j 

iİll••••Iİiiihııi"l"iiııı~l'iiı' ı Oma fazla ı:elişC'n bu unsur, üzerin·ı 
___ _ - - de do\·letln pavı da_yüks0 

Bugün matinelerden itibaren ' 

ATLAS 
SİNE " AS INDA 1 

Genelik nes'e ve 
güzelliği temsil 

1 

eden bir film. renk harikalarının mliz.ik, eğlence ve zera· 
fotin bir yerde topland•ğı fevkal~e renkli komedi revü. 

(Girl Of The Year) Artistleri: 

Joan Caufield - Robert Cummings 

"-- ve •12 Çıplak,Re\il Kı2ları11 

Fume lıi"\'eten p,.\T1iE journal 

- Kasanın atılmasına hiz.. 

~;~iif~t~YJ.i~t;~1:l?I~::fE ][mzasızM_elttLtplcıı~ '.~ -her gece yastığımın altına ko-- '· ~ I' 
prım. ~ 

- E\Oet, bunu bana söylemiş.. --..: 
tinız. Fakat karınız sızın yanı- / '-2 J 

nızdayatmırormu• A 1. ~ /ı ,,+J! •_ !" • 1;>,, ~~n-..., Af fJA,-,,/J,u~, 
Chau\'ct oıle bır giılıiş gül- YAZAN~~ ~ t'FVll(EN~ •wb'~v 77. • ~rM<V>'! 

dü ki Cloud şaıırdı. Aynı za- 8 
manda noterin vüzündcki ifa· 
de de pek çirklndi, Fakat Cloud 
bunu farketmedi. O kendi me· 
rakile meşguldü. Chauvet, mliş 
terisine he ap \'ttr'rcesine şöyle 
söyledi: 

- llayır, y.lntmda yatmıyor. 
İki senedcnberi ayrı ayrı oda· 
Jarda yatıyoruz. Simdi artık içi. 
niz rahat etti mi? 

Cloud omuz silkerek cevap 
verdi: 

-Ne yapayım, ben ev
hamlı bir adamım. Bu satış işi· 
ni rakibiniz olln öteki notere 
\·ermememe sebep de, ona faz 
la emniyetim olmamaı;ından ile 
ri ge1di. Halbuki size ... 

- Teşekkür ederim. te\"ec
cühünüz .• Hiç merak etmeyin. 

Bu konuşma biraz daha de
\am ederse, Chauvet muhakkak 
surette bir küfür .savuracaktı. 

flı'ihayet Cloud idebildi. Cha. 
uvet alnında birikmiş olan ter 
damlalarını silrH ve: 

- .Adelıne. ı\dt'line' Diye 

seslendi. 
Genç kadın. çabucak karşı

sına çıktı. Birden ;üphe'endi, 
yok!;a oracıkta yakında mı bu· 
Junuyordu. Fakat ancak müte
cessis ve terbiye ı,!Örmcmiş bir 
hizmet('! merdiven altlarına sak 
!anıp koııuşul~nları dinler. A 
daline'ın hiı; böyle mc>rakları 
yoktu. Zatrn hayatla alakası o 
kadar azdı ki.. Etrafında olup 
bitenlere hiç bir zaman aldırıj 
etmezdi. 

Su:-ıadım. Dedi. -
Bu &Öz bir enlirdi. Chauvet 

yazıhaneye dôndi.ı. Biraz sonra 
Adeline, bir tepsi itinde bir 
bardak maden suyu ile Reldi. 

- Hava almış, berbat. .. Içi 
lir gibi değil.. 

Te ekkür yerine Chauvet bu 
sözleri s\;ylcdi. Yaptı~ı işten 
dolayı o kadar :nemnundu ki 
Elinden gelse, bunu odadaki es 
yalara anlatacaktı Bunu yıpa. 
cak yerele. zaferini karısına soy. 
lrmrk :.hli 'aC"ını duydu: 

- Buradan gidenin kim ol
duğunu biliyor musun? Diye 
sordu. 

- Nereden bileyim? 
• - Konu ştuklarımızı işitme
din mi? 

- llayır, sandık odasında i· 
dim. 

- Giden !r. Cloud idi. 
- O da kim? 
- Cloud dedim ya... Eski 

nlzırlardan .•. lliç ismini de mi 
duymadın? Onu herkes tanır. 
tanımayan yoktur, cok zengin 
dir. Buraya yerleşmek isliyor. 
Barbcr.:tiere şato:::;unu satın ala
cak. Bu i~i bana havale etti. ö 
trki noter buna fena ha lde k ıza· 
eak. Ama care yok ... Cloud o
na emniyet etmiror. istedi~i ka 
dar azamet taslas ı n. insanlara 
metelik vermesin. herkes onun 
ne mal oldu~unu bi l iyor. Böyle 
r .. iihim işlerde ona Pmnivrt Pt 
miyorlar .. Benim gıbi hakkında 
hic: dffiikodu ,·arulm,.mış, na 
muslu 'e diiriir.t ad1mlar ı ter-

cih ediyorlar işte ... 
Chauvet, kabardıkça kaba 

rıyor. Bu sözleri söylerken göz· 
1eri parlıyordu. Konuşmağa de. 
vam etti: 

- A)·ın on dördünde ~atış 
muka,·elesı imzalanacak. Clouıl 
o gün .Yf'm,.. e gelecek. Umarım 
ki mükrmmel bir yemek halır· 
}arsın. Ilir $CY daha ,·ar. Ya
rın k3tiple berahf'r Barbotliere 
şatosuna J?ideC'~ğiz, &en de ge 
leceksin. r:şyaların listesini ya 
pacağız. Cloud S:ltoyu eşyaF;ile 
gatın alıyor. Ev sahibesi koca 
karının bazı şeyleri sakl am:ı 
randan korkuyor. Onun itin ha 
her vermeden gidip bastırac:a 

ğız. 

Chauvet bu sö1Jerine kendi 1 
~ güldü. Karısı ise sadece gü. 
Himsedi; 

- Sen bize ·ardım edecek· 
!:in. Listr~·i vaıaC'aj:sın ,.117.ln o
kunaklıdır he bu !c•dar .. Ne 
brklı\·orS\!n, h::ıvdi i~ıne ııt. va
kıt kı:ıvt-elm" GirJ!"rk!"n sıı ~ar· 

dağı da götür. 
Ade1ine sessizce utakl astı. 

* Şatonun sahibi kontes dl! Re. 
al üt gün sonra baba ocagı o. 
lan Barbottiere'i tt>rkrdip ~ide 
e•ktl. Şato ipotekli idi. Hem de 
kac dı:-!a .. Satıştan ;ıla,..1"'1 ıki 

milyon fr3nktan kendi<;ine hiç 
bir şey kalmı~·acaktı, htpsi bor 
C'a gidecekl ı. Kontes u1.un boy
lu beyaz, kır :><ıtlı. güzel kokan 
bir yaşlı k:~dındı. 

Chauvet eşya liste~ini dikkaL 
le tetkik ed,.rken. Ko ntes de, 
,\deline'e bakmaktan kendin ı 
alamıyordu. Gene kadın li!ite 
okundukça esyaların isimleri 
vanına kalemle işaret ediyordu. 
Öyle halllizdi ki Kontes kendi
sine acıdı ve dedi ki: 

- Biraz dinlenseniz ... Geli p 
·anıma oturunuz. Onlar işe dı11 . 

\'3m etsinler. Dt'dı. 
Bu si:ızlt'ri gayt't nazik, fakat 

öyle kat'i bir f"rla He ıOylrdi ki 
her SPYe itiraz edPn Chauvet 

' buna ses ı:ıkıramadı. iki kadın 
yalnız kaldıla r , birbirler ine ba· 
karak gülümsediler. fakat bu 
gülümsemede bir hü1ün S?iıli i 
di. Her ikisi de ha lden anlıyor 
du. Adeta birbirlerine .vah za 
va l lı ... -. demek ister gibiydiler 
Bu siıılori dudaklari le de~ı l se 
bile bakı;:larile ifade ediyorlar. 
d ı. Anl a~tıkları belli idı. İkis i 
de b•dbaht idi. • 

Kontes de Real yava~(a: 1 
- Ilavalar da ne kadar sı 

cak .. Her halde siz de gtceleri 
rahat uyku uyuyamıyorsunuz, 
değil mi? Dedi. 

- Evet. hiç uyuva n1 n·oru m 
Fakat ı:ııtde lilC'<tkt an de'!il. .. 

- Elb•tte' .. Fakat öyle de· 
mek 1.\zım. 

\?aşlı karl ı ıı gülümseme~e ca
lışıyordu Fak t ıı:ıi n de dotup 
bLiyüdü(:u şa t oyu VE' güıel c$·ya 
larından a r ı l aca~ını düşündük 
çe ~öz leri dolu. 'Ordu .. 

- Ah. bu uyku·. ıız s::e~eler .. . 
in~anı öldürüvor. n ed i. 

- E\•tt. in~an öylesine dUşU. 
nüyor ki ~anki beyni kanıyor· 
muş gibi oluyor. 

- SadFI beyni mi, kalbi de 
kanıyor, İki ı •danber i h ie bir 
gecfl uyumadım, Ah. o uvku~uz 
~eceler nP ~ile ızeçiyo r. Fak:lt 
Allahtan dnktorum hanıııı iy i bir 
il.le verdi. Bir kaç d amla ılınır 
c:a, insan dE'rin bi r uykuya da · 
lıyor, kendinden &ttciyor . 

f Of"\•a mı vı ı, 
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Batı 

Devletleri 

Ve İspanya 

~ ....................... ~ 
DÜNYA Mau Mau'lar Tanganikada 

faaliyette bulunuyor 
hıoMt,. Prıu * Akdeniz nıanevra1arı son Darüsselin1, 10 - Tanıanika valisi Sir Edward T\vning 

~afh:ısına gelmiştir. b .. t .• r t d' 
Yazan: E. T. * Cç Dı i~leri Bakanı dün ugun e~ru mec ıs e ver ıği demeçte Kenyadaki tcthişçi Jtiau 

?tlau faaliyetlerinin Tanganikaya da sirayet etmiş olduğunu 
. C\)-orkta görüşmü~Ier· 

Birleşmiş ::\1iUetler Kuruluna 1 dir. açıklamıştır. VaJi, tethişçilerin birçok kimseyi Mau 1'Iau cemi-
girmiş olan memlrketler, 

ikinci dünya harbini mütrakip, 
Rusyanın teklifi üzerinr, İspan· 
ya ile siyasi milna"ebellerini 
kesmi)lerdi. nu hal birkaç ~ene 
devam etti. Fakat İ:!ıpanyanın 
dünya sulhti i('in tehlike teşkil 
etmediği, biliikis doğudan gele· 
cek istila tehlike~inc kar)ı koy· 
mağa yardım rdebilcrrği anlaşı· 
lınca tekrar elçiler göndrrildi, 
5İYasl münat\ebetler }·enidrn ku· 
ruldu. O zamandanberi Batı He 
fsp:ınya arasında işbirliğine doğ. 
ru kuvvetli bir cereyan vardır. 
Bu cereyanı en ziyade tasvip e· 
den Birle$ik .\merikadır. 

* Koredt savaşlar doğu yetine sokmak için tehdit ve baskı kullandıklarını, ~lau ?ılauların 
cephesinde devam et· Kcnyadan Tanganikaya sığınıp kuzey Provc eyaletinde ycrlc-
ınC"kledir. şen Kikııyu kabilelerine mensup göçmenler arasında faaliyette * J\lareşal Tito inglıtercye bulundukltırını söylcmişlir. Vali, bu hareketlerle ilgili Kikuyu-
gidecrklir. tar Tanganik.:.dan Kenyaya sürgün edilmekte olduklarını \C bir * Uatı \Iman)·a belediye takıın şahısların tevkif edildiğini de açıklamıştır. Tanganika-
!iı('Çİmlerini sağcılar ka· daki İngiliz idaresi şimdiki halde, şüpheli şahısların gö~mcn ola-
7.andı. ___________ ....; rak Tangaııikaya kabullerini önlcmeğe matuf kanuni mevzuat 

Pakistan kültür 
Heyeti yolda 

.\merika, .\\·rupanın müda· J\ar ehi, 10 ( \.P.) _Türkiye 
~aası huc;usunda~ J.,pan~·adan bÜ· ye gıtmck üzere halen yola çık· 
Y~k fa~·dalar ıa~lanacağı ~:ınaa· rnır bulun.;.ın 30 azada.n müteşek· 
tınd.edır Bu kan.aat. ~C\kılc .\. kil kultür h<'yctindc Pakistanın 
nıerıkanın Aktlenız fılosu ko~tt· 1 5_ Universitcsinden ht'psinin tem 
tanı ge~en sene 1span~'a)t :uya· 'sılcılcri bulunmaktadır. 
ret etmış, İspan)'ol hukumrt a- ı 
damlarile görüşmü tü. Gürü me· . TUrk hükümetinin daveti üze. 
de bam esaslar kararlaştırılmış. rıne tiç hafta müddetle bu mem
tı. Bu esaslar etrafındaki müza- lckette hır tetkik gezi.si yapacak 
kereler şimdi kat'i bir safhaya . olan Pakıstan kültGr hcy('ti, yol
"irmiştir. 1span)·ot Dışi'jleri Ba· da Basra Ye Bagdadı ziyaret et. 
kanı ile .\merikanın l\ladrit el- ı tikten sonra 13 kn.sımda Ankara
cisi arasında yakında tam anlaş· da bulunacaktır. 

hazJrlamaktac!ır. 

Korede savaşlar 
Doğu cephesinde 
Başladı 

.. ue>efa!e4 Prı•• 

Seoul, 10 - Kuzey Koreli bir 
lıklcr bu sabah cl'kcn saatlerde 
cephenin doğu kesiminde Bir
leşmiş !ıtilletler kuvvetlerini iki 
tepeden geri atmaya muvaffak 
olrı1uşlarsa da Sekizinci Ordu bir 
likleri aradan bir milddet geç
tikten sonra bu tepelerden bi. 
rini yeniden ele geçirmişlerdir. 
Diğer tepe için şiddeili muha
rebeler olmaya başlamıştır. 

Fransızlar 
Tunusta bir tedhiş 
Teşkilatı kurdu 

Tunus. 10 - Bugün Tunus 
milliyetçileri tara(ından yayınlrı 

nan bir tebliğde bildirildiğine 
göre, Fransızların himayesinde 
kurulan &izli •Kızıl Pençe.e teş
kilAtı, birkaç ıündenberi tethiş 
harekeUerine girişmiş bulun. 
maktadır. 

Bugün öğle na.mazı sıralarında 
Tunusun en büyük camilerinden 
birine bomba alan oKızıl Pençe• 

maya varılması bekleniyor. ===~~=== 
Cnited Press•in )ladritten al· yardımda bulunacaktır. 

dığı haberlere göre İspanya Bu sıırrllr, bir aralık i<leta 
Amerikaya birçok ha\·a üs~ü \'C• boykot rdilmilj gibi bir vaıiye. 
recektir. Bunların arasında l\-lad te düşmii') olan jo;;panya Batı 
l'İt, Sel·illr, Leon, l.ogrona, <·ephesi ile :yeniden \·e ı;;ıkı mü· 
Rens, .t\lbacete \'ardır. Bunlar· n:ıc;Pbellrr tesis rderrklir. İ'tyan· 

Düşman bu tepelere karşı ta- teşkililı izaları, caminin mühim 
arruıa a-eçmeden evvel çok şid· 1 bir kısmını tahrip etmişler ve o 
detli bir lopçu ve baraj ate~i aç. esnada namaz kılmakla olan 400 
mıştır. Kosongun doğusunda bu. l\Iüslümandan birçoklarının ölü
lunan bu tepelerde cereyan c. müne ve _yaral~namlarına sebebi 
den muharebeleri Sekizinci or yet vermışlerdır. 

dan bacıka Cadh:, Carthağcne, yadaki tl"Jim Batı dırmokrasisi 
Coroğne, Ferrol drl Caudillo l'r r{'jinıindl'n farklıdır. l'akat Sov. 
Vlgo'da büyük, Balear a<laların· ~l't rejiminin de Batı drmok. 
ıla, l\lalağa, \'alence, Barcelone, rasi ine u}"madıgı hatırlatılmak· 
Alicante'de ikinci derecrde u • tadı.r •• \merikan gazetrleri bu 
ler verilrcektir. \.isleri .ı\meri· müna ehetlt <liyorlar ki: ·Rus· 
kan teknisyenleri ıslah, fakat )a ile İspanya arasında esastı 

du makamları •kanlı ve göğüs Camiye üstüsl(' 3 bomba atıl-
gOğüsco diye vasıilandırmışlar- dığı i15.ve edilmektedir. 
dır. Diğer taraftan, aynı teşkiliıt 

Irak kadınları seçim 

hakkı istiyorlar 

tspanyollar kontrol edrrekler· bir fark \ar. Rus~·a yayılma, her Bağdat, 10 (T.H.ı\.) - Irak 
dir. tarafı hükum ve nüfuzu altına Kadınlar Birliğine mensup, 500 

\İsler Jıakkındakl görüşme 
kat'i safhaya girdikten sonra 51• alnıa politikası takip etmekte. kadın bugün toplanarak, yakında 
r:ı iktısadi anla. ma)"a gelecek· el .r. t panya bıi) le bir emel bcs· yapılacak olan ~eçimlerc kadın
lır. Amerika, ispan)·anın __ ik_ti· lrmi,l~r: bilakis !ıUlhün drvamı· j ların da iştirakini talep etmiş-
kaden kalkınma ı irin muhını • nı 1 tıyor.. ]erdir. 

AIR 
ış servisleri 

FRANCE 
26 Ekimden itibaren 

ba_şladı 

42 kişilik 

« CONSTELLATION » 

uçaklariyle 

PAZARTESİ • PERŞEMBE • CUMARTESİ 
9.40 da 11.25 de 10.55 de 

ATİNA- ROMA· MİLANO 

tarafından bir Arap kütüphane 
sine bombalar atılmış ve bina 
tahrip edildiği gibi, iki Tunuslu 
da ölmüştür. 

Başka membalardan verilen 
diğer haberlere göre, Tunus nlil 
liyelçileri de bugün mütad ra
aliyetlerine dc\.·am ederek, Su
sa - Sofakcs yolu üıcdndc bu
lunan bir Fransız: askeri kışla
sına Ani bir ba.-.kın yapmışlar· 
dır. 

Bu baskın neticesinde ele gc 
çcn birçok sil<ih ve cephane mil 
liyctçilcr tarafından a1Jnıp götü. 
riilmüştür. 

Petrol Kralı Gülbenkya
nın hediye ettiği tablo 
Liıbon, 10 (Nafen) - Petrol 

Kralı Gülbenk.iyanın, Lizbon mü 
zcsinc Velasquezin bir tablosu. 
nu hediye etliği bildirilmekte
dir. Şimdiye kadar bu müzede 
bir Velasquez mevcut değildi. 

Tabloda, İspanya Kralı Dördün 
cü Filipin ikinci karısı görlıl
mektedir. 

Yeni Delhi'nin en yaşlı 

adamı öldü 
Yeni Delhi, 10 (A.A.) - Ye 

ni Delhinin en yaşh adamı Lal 
Chand, dün ölmüştür. Lal Chand 
114 ya15ındaydı. 

Prens Akihito 
Japon tahhnın 
Varisi ilan edildi 

Tokyo, 10 - Prens Akihito 
dün yapılan bir merasin1le Japon 
tahtının y8risi nan edilmiştir. 

Japonya tarihinde ilk defa o
larak bu merasime yabancılar 
da dave-t edilmiştir. Japonlar bu 
merasin1c oKüçilk taç giyme tö
reni• ismini vermektedirler. 

Prens Akihilo Amerikan öğ. 
retmenlcriyle tahsilini yapmış 
ilk Japon prensidir. Düııkü me
rasimde kendisi bir prensten zi_ 
yadc, oldukta korkak bir ç:ocu· 
ğa benzemekte ye merasimden 
hiç hoşlanmamış gibi durmakta 
idi. 

.Merasimde bulunan )·cgcinc as 
ker, Uzak • Doğu Müttefik Kuv 
\"etlrri Komutanı General l\Iark 
Clark olmuştur. 

Schuman, Tunus 
Meselesinde 
Meydan okuyor 
Nevyork. 10 - Fransa Dışişlc

rj Bakanı Robcrt Schuman bu
gün Genel Kurul toplantısında 
verdiği demeçte Birleşmiş "tlillet 
leriıı, Fran~anın Tunus ve Fası 
idare tarzı hakkında hüküın 
vermek hakkına açıkça mey
dan okumuştur. Schuman, Fran
S<ı.nın siyaset beyanı mesabesinde 
olan 6300 kelimelik demecinin 
en mühim kısmını, hükümetinin 
kuzey Afrikadaki siyaset ye jd:ı· 
resini n1üdafaaya hasretmiştir. 
Fransaya kar~ı bu hücumlar A
rap - Asya grubu tarafından ya
pılmaktadır. Schuman bu hücum
ların Fransa için hakaret teşkil 
etti~ini, Birleşmiş J\lilletler Ge
nci Kurulunun bu meseleyi mli· 
z:ıkerc<lc israr etmesi halinde bu 
nun, bütün teşkilat için zararlı 
bir maasabak teşkil edeceğini 
yapılmıştır. 

lsviçrede kar yağıyor 
Bcrn, 10 (A.A.) - İsviçrenin 

muhteliI yerlerine 24 'aattanbc 
ri bol bol kar yağmaktadır. 

Juracla l\1eufchatcldc karın 
yüksekliği 50 santimi bulmuş. 
tur. 

tacal'istanda 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Mer. 

kezi ve Cenubi Avrupada hüküm 
sürmekte olan fırtına 1'1acarista. 
na ulaşmış ve hararet birdcnbi· 
re düşmüştür. 

İlk kar yağmaya başlamıştır. 
Tun usta 

Tunu<, 10 (T.H.A.) - Bugün 
Tunusun güney _ dogu nunta. 
kasında ~idd<>lli bir kar fırtınası 
hüküm sürmektedir. 

Fırtına yüzünden Tunus - So 
fakes yolu tamamen kapanmış
tır. 

Ayvalıkta 
Balıkesir, 10 (Anka) - Son 

yağan yağmurlar ilimiz dahilin. 
de geniş ölçüde tahribata sebep 
olmuştur. Ayvalıktan verilen 
haberlere göre, :ıtadra çayı ka
barmış ve Altınova ilçesinin Se. 
limiyc mahallesini sular basmış 
tır. 

Sular 25 evi yıkmış veya tah
rip etmiştır. Du arada bir lil
tün bir de pamuk deposu !'tkıl
mıştır. 

PARİS 
, Bugün n1alinelerdcn itibaren 

LONDRA • NEW-YORK'a 

Hareket ve 

PARİS'e - LONDRA'ya - NEW-YORK'a 
19.40 da 21.15 de 10.45 de 

Muvasalat 

Her türlü tafsilat için bütün seyahat acenteliklerine ve Taksim'de 

AIR müracaat. 

Telefon: 45181 • 49134 

i PEK Sinemasında 
Muauam bir Süpcr!ilmin Orijinal İngilizce nüshası 

ZAFER MEYDANI 
CTwo Flags West) 

En bUyük maceralarla büyük bir aşk ve sergüzeşt şaheseri 
Baş Rollerde: 3 Büyük Yıldız: 

Comel WİLDE - Linda DARNEL - Jo.rph CO'CTEN 

Filme ilave olarak PATHE JUIL~AL Dünya HavadislerL 

KÜÇÜK SAHNE' de 

Ne İsterseniz 

Yunanistan seçimleri 
hakkında tefsirler 

16 Kasımdaki seçim neticesinin, Yunanistan'ın gidişi 

üzerinde mühim rol oynıyacağı belirtiliyor 

Atina, 10 - Komünistlerin el 
altından i;iriştikleri baskı bir 
taraftan yeniden canlanırken Yu 
nan iç politikası 16 kasım genci 
seçimlerinde yeni ve nazik bir 
safha ıeçirccektir. 

diler. Fakat Papagos 1951 seçim fakat bu )'ll zarfında Amerikan. 
!erinde çoğunluk elde edemeyin idarecileri daimi bir memnun .. 
cc Amerikan elçiliği, Amerikan ısuzluk belirtmişlerdir. Yunanis
yardımının bütün sıkletiyle Plas tandaki Amerikan heyetlerinin 
tiras - Venizelos koalisyonunu mensuplarına bu sefer de iç po 
desteklemeye girişmiştir. Elçi litikaya hiçbir suretle karışma .. 
Peurifoy, bununla millet tara- maları hususunda emirler veril. 
Iından seçilen ve komünist ol- miştir. :\1aksat, solculara veya 
mayan herhangi bir Yunan hü· t\merikan alc)·htarı Yunanlılara 
kUmetini desteklemeye mlituf (müdahale) den bahsetmeye en 
Amerikan siyasetini takip etmek 

1 

ufak bir fırsat vermemektir. Fa. 
teydi kat Yunanistandaki ı\merikalıla 

Plastiras - Veniıclos koalis- rın Papagosu tercih ettikleri u.. 
yonu 1 yıldan fazla daj'anmış _mum~~etle kabul edilmektedir. 

Birleşik Amerika, 1947 dcnbc. 
ri komünizme set ~ekmek için 
yardını şeklinde Yunanislana a. 
kıtlığı 2 milyar dolardan fazla 
paranın istimal şekli ve elde 
edilen neticeler hakkında duy
duA:u memnunsuzluğu açıkça be 
lirtmiştir. Bazı yabancı müşahit 

ler yeni genel seçimleri, Yuna- y • B k 
nistanın kurtuluşundanberi yer enı ac. an 
alan en nazik seçim olarak gör- 'f Eisenhower · 
mektedir. Jlattıi bazı müşahit-

ler, seçinı neticelerinin, Yuna. mu" mess"ı l lerı"nı" sectı" 
ııistanın batılı devletlerin güve· 
nilir bir müttefiki olarak kalıp ' 
kalmayacağını belirtecek oldu- Amerikanın yeni Başkanına , Kore meselesinde 
ğunu söyleyecek kadar ileri git. 
mektedirler. Seçimlerde solcu- itidal tavsıye edileceği bildiriliyor 
!ar esaslı bir kuvvet gösterecek ~11oriattd Pr,,. 

olurlarsa, bunun Yunanistanın Augusta (Georgia), 10 - Ye- ve General hlac Arthur'ün plin· 
gilnlin birinde Sovyet kampına ni Başkan Eisenhower kabinc5İ- l:ırının tahakkukuna güçlükle 
kayabileceği şeklinde tefsire ni kuruncaya kadar cumhuriyet- nııini olunduğu hatırlatılmakta 
meyyal çevreler mevcuttur. çi ı;;enatörü Hcnry C. Lodge'u '"bu defa Amerikan efkirı umu 

Bununla beraber iç harpte piş dün Savunma ve Dış İşleri B.:ı- miycsi tarafından desteklenen 
miş \'C realist YunanlıJar böyle kanlıklarıylc diğer hükümet da- General Eisenhower'in Ameri· 
bir ihtim~li katiyyen varit göl'- ireleri nezdinde rnümcssilliğe ta. lran Ordusu Genel Kurmayının 
mernekt~~ırler. Vata_ns~ver çev- yin etmiştir. arzularına uyarak, komünistlere 
relere aorc ordu. hıçbır zaman Eisenhower Başkan Trumana 1 karşı şiddet politikası takip edip 
solcu politikacıla~ın \'unan~ta. gönderdiği bir mektupta ~enatör rtmiyeceği merakla sorulmakta· 
nı Ruslara teslım etmelerıne Lodge'un federal hükıirnetin bü~ dır. 
mtydan vermeyecektir. tün dairelerinde bir irtibat me-J Gerek Eden, gerek~e Schuman, 

16 kasım seçimlerine yol aç· muru vazifesini göreceğini bil· General F.i~cnho\vf'r'e Avrupalı~ 
mak için Nicola Plastira.c.la Ve· dirmiştir. Yeni başkan Dctroit-ı 1;.ırın bu husustaki endişelerini 
nizelosun koalisyon hükO:meti is lu banker Joseph r.t. Dodge'u rla bildirrcekler \"C kt>ndisine itidal 
tifa etmistir. Vaşingtondaki tıtaliye komisyo. ta,·siye edeceklerdir. 

Bu istifadan evvel ve sonra nu irtibat memurluğuna tay.in B f Al 
müşahitler, Aı:nerikan aleyhtarı ettiğini '°açıklamıştır. . . a 1 manya 
hıJ>sıyatııı genış ölçüde arttığı- Senator Lodgc bu hafta ıçınde 
na dikkat etmişlerdir. Bu hissi. Vaşingtona giderek ilgili ma. Belediye seçim'ınde 
yat, gerek solcular ve J:Crek hü- kamlarla temaslara başlıyacak-
kürnet taraftarı basın tarafından tır. Maliye işleri irtibat memur- s v ı .. d 
kuvvetle körüklenmektedir. Plas !uğuna tayin edilen Mr. Dodge agcı ar on e 
Urasın kendisi batı taraftan sa- ise 12 kasımda Vaşingtonda ola· &u' ·irıled ı•,,,. 
yılmaktadır. Fakat lideri bulun. cak ve derhal çalışmağa başlıya-
duğu Epck partisine son zaman caktır. Frankfurt 10 - Batı Alman· 
larda bir tak1m komünist taraf- Tahminlere göre senatör Lod· yanın 3 eyalet devletinde dün 

yapılan beledi)·e seçimlerinin 
tarı süzülmüştür. Plastiras rahat ge yeni kabinede Savunma Ba- gayri resmi neticelerinden anla
sııdır. Bu yıJ iplida1arında bir kanlıj;ı vazifesini alacaktır. ~ıldı~ına :ı?Öre sağcılar e~aslı ka· 
felç ge('irmiştir. Hekimler ken- :a.Ialiye işleri irtibat rncmurlu- zançlar elde etmişlerdir. Ilitler 
disinc, başbakanlık ve parti }i. ğuna tayin edilen Mr. Dodge ise devrinin , kahve ren.gi gömlekli 
derliğinin icabettirdi~i yorucu Dctroit Bankası başkanı \·c ler• veya SA teşkiliitının sabık 
faaliyetlerden vazgeçmesini tav Chrysler sirketi ile daha birçok şeflerinden w. Schepmann, Gif· 
siye ctnlişlerdir. Bununla bera. mühim müesseselerin müdürü- horn şehri belediye meclisine 
ber şimdiki halde parti liderli- dür. seçilmiştir. Göttingen sabık ~a 
ğini denıhte edebilecek bir ha- Senatör Lodge ve Mr. Dodge 'i belediye reisi Albert Gnade 
lcfi yoktur. birkaç gündenberi burada ycııi de bu şehrin meclis azası olmuş 

Seçimlerde hilkinı bir rol oyna başkan Eisenho"·er'Je görüşme- tur. Her iki şehir İngiliz işgal 
yacak grup, .l'tlareşal Papagosun ler yapmakta idiler. bölgesine dahil olup aşağı Sak· 
Yunan I!alk Topluluğu Partisi· ~lr. Dodge ayni zamanda ta~ sonyadadır. Simdi kanun dı~t 
dir. 16 kasım seçimleri ekseri. nınmış bir maliyecidir. Kendhi ilan edilmis bulunan Kazi stiln... 
yet .sCsteminc göre yapılacağın- Dış İşleri Bakanı Acheson tara- deki sosyalist Reich partisi bu 
dan Papagos partisinin külliyet. fından bundan bir müddet evvel eyalette doğmuştu. 
1i sayıda oy almasını muhtemel Japonya ile yapılan barış anlaş- Dünkü sec;imlerde 96 bin nıa· 
görenler \'ardır. masının mali kısmını hazırla- halli ve bölge idarecisi iş ba· 

Bu arada Papagos, Plastirasla makta vazifelendirilmişti. l\1r. ~ına getirilmiştir. Başbakrın Y.on 
Venizelosun dahil bulunduğu her Dodge ayni zamanda A\.TUpada rad Adenauerin Hıri5liYan • De
hangı bir koalisyona katılmayı General Eisenhower ve Gener:ıl mokrat partisinin ı:-erilemelere 
rcddeimişlir. Halk Topluluğu Lucius Clay ile de bazı mali İij- u~ramasına mukabil satı;cı Hür 
Parti.si Jidcri, memleketin esas· lerin tanzimi üzerinde mütehas· Demokrat Partisi sürpriz teşkil 
lı bir iç temizliğe ihtiyacı oldu- Sl5 olarak çalışmıştı. ~den bir kuvvet göstermiştir. Bu 
ğunu da def'atle belirtmiştir. Korf" meselesinde F.iı;rnhovere parti esasen Federal Bonn hil-

1951 eylülünde yapılan seçim itidal tavsiye edilerek klımetini teskiJ eden koalisy1>-
lcrde Amerikan elçiliği siyasi Paris, 10 (T.lI.A.) _ Fransız nun en kuvvetli gruplarından· 
faaliyetlere hcrhanai bir suretle . 1 dır. Dünkü seçimler. belediye 

• sıyas çevrelerine göre, General idareleri iein yapılmış olmakla 
karı'maktan •ekinıni• ve bü0 ük Fisenhoı•'er·· K ·ht'l'f 

"' ır v ,, ın orc 1 ı a ını beraber müsahitler bunu dik-
elçi John Pcurüoy, yardım heue haltetmek u··zere t k. d · · h t ,, a ·ıp e eccgı a katle takip etmişlerdir. zira 3· 
U personeli dahil Yunanistanda tı hareketin h. t· h ·· b ı . ma ıye ı cnuz e nümüzdeki yaz Batı 1\lmanyada 
vaı.ifeli Amerikalıların herhangi lı olmamakla beraber, .ı\vrupada genel seçimler yapılacaktır. Ko. 
bir şahısla iç politikaya dair gö. bu hususta bazı endişeler duyul. milnistlerin dünkü seçimlerde 
rüşmeler yapmalarını yasak et- maktadır, Bundan on sekiz ay her hırafta büyiik mağll.ıbiyetle
miştir. Bununla beraber Ameri· evve~ yine müttefiklerin müdaha· J re uğramaları da dikkati çekmiş 
kalı idareciler Papagosun çoğun. lelcrıyle, Kore harbinin tevsiine tir, 
luk kazanacağını ümit elmektey. r, __________ ....;_..;. _______ , ___ ..... 
Üç çocuğun iddiasından 

iki uçak yandı 

Green Belt (Maryland), 10 
(AA) - 15, 16 ve 17 yaıla· ı 
rında üç çocuk, bir uçıağın ne 
.kadar zamanda tutuşup yanaca
ğı hususunda giriştikleri müna. ı 
kaşa sonunda birisi bir polıs ka· 
rakolu civarında olmak üzere i
ki uçağa ateş vermişlerdir. 

Uçaklar 25 dakikada yanmış. 
tır. 

Eksik memleket ilavelerinizi 
f amamlayınız 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Niishası HBcenmis olan yurt uavelel'imizl yeniden 
bastırnıağa ba1,J;ulığımızı habrr \.'ermişlik. 1 numarah 

W. Shakespeare'in meşhur komedisi 

büyük başarı ile devam ediyor. 
~ BERİA TERE~! 

_I 

Bursa, 2 nuınarah iz.mir, 3 nu ınaarh Antalya ve 6 numa
ralı Halay ilii\·elerimiıin ikinci tabı hazırlanmıştır. 

Kolleksiyoo1arında bu dört ill\·e eksilt olan okuyucula· 
rınıız bunları matbaamızdan tedarik edebilirler. Hariç
ten her iJıive irin on be' kuruş iizerinden ı>osta pulu 
gö nıl erenlerln adresine iliiveler )·onanır. '1evcudu kat. 
mayan Çanakkale iı. Çanakkale Zafer, Ankara İl ve 
T('kirdal ll:ivelcrimizin ikinci tabı tamamlandıkça, oku
yuculannıızı haberdar etmekte de,·am edeceğiz.. YILIN SON ÇEKİLİŞİ 

ERENKÖYDE 2 EV 
Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi 

ÇEKiLiŞ TARIHl"°; 29ARALIK 

so~ IŞTIR.\K TARıııı 10 ARALIK 

TURK TİCARET BANKASI 

ile 

• 
SO-nci TEMSiL 

1rüksek l\liihendis 

BEDii Sı\ YAŞ 

15 Kasım Cumartesi saat 21.15-de Evlendiler 
lstanbul 10 Kasım 

-HAiN ADAM .. 

IVc~GM.ôGN l':rTEltSFN "41. ~ 
T<?~P VÜCU()UMl,W ,t,1/;,(> ll!'~F
SıNı L>ıU.()fÇıiy ç/l/i J(U.t.ü4N fi 

1952 
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~NEMA TENKIDLERI j 

Haftanın 
« SiYAH PEÇELi KADIN » 

R udolph Va-
Jcntino bir 

zan1anlar sine
ma dünyasını 

fethetmiş bir 
artistti. • Jeune
premier • rolJe
rini ctrafındrı 

ş:ışılacak bir 
manyetik saha 
yaratarak oyna
maı.ını biliyor
du. Kısa sanat 
ha\':ıtı İ('İnde 

1Jir ırtistin ka-
zanabileceği şöhret ve servetin azamisini ka
zan·mıştı. \'al<'ntino·nun sihri taşıdığı m<in:ı 
da gizli idi. O, erkek olarak, o zamanki ka
dınların kendi kendilerinden hile gizlcdiklt'rı 

taraflarına tesir edecek atmo:sCcri yaratm:ısını 
bıiiyoı du. 

Gi.ınlin birinde \'alentino'yu beyaz pt'rdc
ye nakletmek isteyecek sinemacının gözöniln
de tutacağı birinci nokta bu atmoı:;rcrin un
surlarını ar;ıyıp bulmak \'e onların yardı

mıyle film boyunca ayni ha\'ayı verebilmenin 
ım.k3nlarını aramaktı .• ·c Edwar<.1 Small'ın, ne 
de ıarın gelişi filmin rejisörlü~ünü yap3n 
zatın kal'iyyen bö)lc düşünın<'diklerini iddia 
ec'ersc!t h.ata etmeyiz. Onlar tam tersine Va
fPntino·nun gorüniişünden harC'krt ctmişl<'r; 

ı\nthony Dcxtcr'in 'üı çiz$:ilcrini \':ılC'ntino'ya 
benzctebildikleri nisbcttc onun etrafındaki 

atmosferi doğurabil<'CC'klcrini ummuşlar. Ne
tice meydandadır .\nthony DextC'r, film bo
yunca \"alentino olarak defi!, h3tt5. norm<ıl 

bir •jcune - ııremicr• olarak da de~il. ıavallı 

bir otomat, bir kuklo olarak ortada dola ıyor. 

Xe rc:ıji.sor, ne Small. ne de Dcxter· Valen
tino')ıı an1aman11şlar Bize onu, onun atmos
rerini veremiyorlar. SadC'cc bu atmosferin 
harici çizg lı ini tcchnicolor a bulayıp büs-
bütün çiğle ı er ·k önuıniizı eriyorlar. 

« MACERA ADAMI » 

cıarK Gable. 
\va Gard-

Broderick 
Crawford, Ll
oncl Barrymore 
a:ibi tanınmış 

birkaç ismi bir 
araya getirebi
lir ve hrr biri
ne ırollywood 

sineması reçe
telerinde mev
cut gene tanın· 
mış rollerden 
birisini gi)'dı- o-..ı~~ 
rlrseniz bu çe-

l $İt sinemanın tiryakhi olmuş seyirci k~labn
Jıkl:ırını elde ctn1ek hususunda meseleyı yarı 
yarıya balletmis s:ıyılırsınız. ~t. G. ~t"nin 

Lone Star - ~ıacera Adamı• i~mirle cr\·irdi~i 
fılnl bö ıc bir hareket nokta~ınd:tn yola çık-

1 

ını benziyor. Yalnız bu defa mc:ı\·zuun ör:;:ii
sUne siyasi bir bo>·a da katılmak istenmiş. 
Bundan ytiz yıl kadar önce Texas, ı\merika 
Bırıe,ik [)cvlctlerinc dahil olmayan, ba~ımsız 
bir devletti. Bir kı~ım Amerik;ılıl:ır, - başta 
Başkan \ndrC!\\' Jackson. ve onun Texas'tı 
arlamı Burke - bu cunıhuriyetin de birli~e 
dahıl olmasını istiyorlar; öte yandan, Texas'ın 
müstakil kalmasını daha uygun gören nüfuzlu 
Texas'lılar • ve filme göre - yabanrı devletlC'r 
buna engel olmağa ('alı. ıyorlardı. Filmde iki 
taru;ın ıııtah. sesleri ve mücadelt'si arasında 
iltihak k .arı veriliyor: ve bu sefer, elbirli
ğiyle müstakil kalmak taraflısı olanlara karşı 
harlıe giri~ıüyor. Flln1de herkrs kendisini 
oynuyor. Gable ihliyarlamış. ama rolü d<'ğiı: 
mcmiş .• \va Gardner, filmin fazlaca siyasi at .. 
mo fer içinde eri). ip gidiyor. Brod Crawrorcl; 
her zamanki dolgun, hacimli kompozisyonla
rından bı: isini yanılmış. ihtjyar Barrymore'e 
gelince, ,-aktiyle bir kere daha oyn:ımış oldu
ğu Andrc\V Jackson rolünde şiiyle bir görü
nüp kayboluyor. ~lıuınscnde. cl<'korda, müzik
te hiç bir fevkalJ.dC'lik bulaınadık. Sinemadan 
çıkar c:ıkmaz unutulacak seri - i13i bir film 

dh'ebiliriz, 

Yeni Türk Filmleri 

Bestekôr Şevki Beyin hayatı 
Alaturk:ı musiklniı on yarı_nı a"ı.rda yc~i~~ 

!ırdiğl lıcstecılcrden Şevkı Drrın ha)alı 
• Örmen mües~escsl tarafından filme alına· 
caktır .ı;nutulmaz ncstt'lrr• adını taşıyacak 
olJn r·,,_n un ... -ı:osu Oguz Özdt'ş tarafından 
bazı~ lanmıştır. '.\lucssrscnin sc:ırmtı)1edarı 1Iii
seyı':1 Pevrl hcışrolü oynıyacağı gibi prorlilktör 
ve rr11sörlilgü de kf'ndisi yapacaktır. 

Koskoca dün) ,ı sınemacılı~ınd:ı anc:ık 

Ch:ırlıe ChapL1 VC' Orson '\'ellcs 2ibi birkaç 
milstesna değcrın ba rdığı bu topyekün rilm 
yapm:ı işinı hizde sık sık dcncmt'k pek 5dl't 
oldu. F.kseri filmlerimizin srnaryoı;;u, baı;rolii. 
re örHiğii ,.c prodiik•ürlütii hep ;-•ni ş;ıhı:; 

ta toplanıyor ama. netice d<' mcvdanda. 
B. A. 

...... İ~ARET PARMAGI ············: . . . . . . 
! IJ.le - !ilm'in piyasaya sürdü ü ! : * filmler; nnıhaverelcri seyircb·e : 
! nakleder. türkçc alt - yazıların<Lki ! 
! periş-~1lığı bu yıl da muhafaza ediyorlar ! 
: Belkı. bütün geçen mev~im ho~ unca kuzC'y'in : 
• güney, gunry'in kuıey diye tC'rcüme t'dildi ! 

. : lin: hatırlarsınız. Bu sene de •m• ve ın ! 
h •fle•i şrytani bir inatla yrr değiştiriyor : 
·Karın , •karım ; yaptı~ım•, ıyaptı~ın : 
oluyor V<'. pek tahiı. in~ilİZC'" bılmiyenler! 
icin filnıin entr,kası ic;inde!'l çıkıLı.!az bir hal ! 
alıyo. E;::ız l!ik'.-:;ıt! : 

: Sinema Kuşu : 

··•·•··········································• 

,, , 

filmleri 
Yazan: ATTİLA İLHAN 

« KORKUSUZ KAP'T AN » 

D ikkatli . bir 
s('yırcının; 

demir iradesi, 
~arsılmnz, tut
tuğunu kop~

ran kahraman
lara-trolh:\vood

un her g<'çcn 
gün biraz daha 

za:ıf güsterdığini rarketnıış olması icap eder. 
Filhakika son zamanlarda, mevzuun cereyan 
etti~i yer ve zanıan ne kadar ('e~itli olursa 
olsun. hemen hemen bütiin m:lcera filmlerin
de kar ımız:ı ayni yıkılmaz. nüfuz edilmez, 
bileği bükülmez kahraman ('ıkmaktadır. 

·Captain lloratio J[ornblower - Korkusuz 
K:ıptan• a)·ni tipin yeni bir kopyasıdır. Gre
ı:ory Peck, daha e\'vel bir \Vestern filminde 
Kuzeyli bir subay olarak ayni kahramanı can
landırmış ve t'mri altındaki erata örnek ol
muş, zaferi elde etmişti. Bu defa kadro, ge
rek uıman gerek yer bakımından, tamamen 
değişmi~tir. Kaptan llornblo\\·er İngilizdir, 
İngiltere icin dövü~mektr: bu münasebetle 
c:ocukların bile gilç inanaca~ı bir takım tchli
krli i IE're girişmektedir. F:ıkat, esas gene 
değişmiyor. Gene karsımızda tam m5nasıylc 

işinin ehli bir denizci kahraman görüyoruz; 
rn müşkül anlarda bile zC'rre kadar itidalini 
kaybctmc:ıyc:ın: <'sarettc dahi. akla durgunluk 
veren tesadüfleri iyi kullanmak suretiyle kur
tulmasını hilen bir kahraman. 

Diğer tarartan filmin vaz'ında; artistlerin 
oyununda dlkkati çekecek hiç bir özellik ~Ö· 
rillmüyor: İyicC' kesilip biçilmiş bir hazır el. 

bise gibi. )'alnız ~('n:ıristin hayal ı:-enişlitini 

faıla miibal3~alı bulduğunuzdan \"C'ya bulaca

l!'ınııdan. emini1. 

« GÖÇMEN ÇOCUGU » 
Yazan: BURHAN ARPAD 

J~itınin başarılı kÜçiik artiı;;Uf'rind!'n üı;ü 
(ortada göçmen çocuğu Erkan) 

Senaryo: '1!'1ih Basar 
Reji: Sua\·i Tedü 

Oprratör: Lazar \'azıcıo.[::lu 

Oynayanlar: Perihan Tedü, Atıf Kaptan, 
Gönül tıkü, :\lürii\-vet. Sim, Kemal Emin 
Bara le J 5ık li f'"iİ ilkokul kısmı öğrencilerin

den Erkan ,·e arkad:ı~l on. 

Filmin u1unluğu: 2800 metre 
Prodüksiyon: Jlalk Filnı 

5 on yıllard::ı sayı bakımın~an .. ~la~anüstü 
bir gelişmc:ı kaydeden fılmcılığıınız, sırf 

bu yüzden, yeni yeni mevzul:ır arama~a baş
ladı. ~lelodramları. tarihi filmler, bunları da 
komediler ve mi.izikııl komedilc:ır t:ıkip etti. 

Ilalk Film he~abına ve Silavi Tedli'niln 

rejisörlüğü altında yeni C<'''rilcn •GÖ('men 
Çocu)!u , bu neviden yeni bir mevzuun dene
me.sidir; daha iyi ve b:ış::ırılı denemelerin ta
kip clm('si icap eden ivi bir ilk adımdır. 

Sü:ıvi Tedü'nün, bir film rejisöri.l ,·asır
larını ~ nn1eğe başl:ıdığını gösteren belirti· 
lere ôçmen Çocuğu• nda rastlıyoruz. Sah
nelerin t::ıkibinin, yakın, büyük, ba, vrya te
ferruat µ15.nlarının filme bir ifade vc:ırccek şe. 
kilde kullanılma~a ('alışıldı)':!ı hissediliyor. 
Zengin çocuğun isim giinü töreni veya rnck
tt'p müsameresi gibi s:ıhncler hariç, lüzum
suz tefcrrüattnn ka('ınılmış. \~akın plftnlara 
fon te kil C'den ikinri plftnların hareketli ol
masına bilh::ıss::ı dikkat edilmiş. ~lektep sah
nrleri, s:ınsiir korkusundan olduğunu tahmin 
C'tti{:imiz pırıl pırıl \'e tertemizlik hariç. ha
rekC't ve ifade tabiili~ine çok yakın. Buna 
rağmen, terbiye,·i film anlavışının nok~anlı

j!:ından gelen bir nutuk ve kıraat kitabı eda~ı 
da, bazı sahnelerde karşımııa çıkarak rahat
sız r iror ve az evvel seyrediIC'n ~ahnenin 
tahiiliğinin verdiği hazzı bozuveriyor. Fakat 
mE'\'CUt iktısadt, içtimai ve nihayet sanat an
l:ıyışı şartları müvacehesinde, ·Gö('m<'n Çocu .. 
ğu' va"atın üstünde bir baı;;arıdır. 

Filmciliği birinci cl<'rcrede bir ticarrt işi 

teUkki ettiğini her fırsotta ve büyUk bir 
açıkk3lblilikle tekrarlayan •llalk Film• cile-
rin ·Göçmen Çocu~u • gibi oldukça iddi:ılı bir 
Cilme. sermaye koymağı göze alması, filmcili· 
~imiz için bir iyi niyet örneğidir. Fakat ta

rihimizi bastan bas:ı tahrif eden sözUm ona 1 
• Büyük Tarihi Tiirk Filmi' klis<'li kordeHHarı ı 
C'ğitirn sistemimiz için faydalı btıldıı~unu 

Ufın cdE'n v<' hatta :r<'ni bir vergi muariyrtiyle 
maddi mük:ifata da 13rık ıı:öre11 ~laarif Vekil
Ji<•inin bu mUshct deneme karşısındaki paı;;if 

durumu üzüciidür. ~Iaarif ordusuna ithaf edil 
di• i ba,ında yazııı olan bu filmi. - huı;;usi bir 
·ransta öğretmenlere ayrıca seyr<'ttirilmiş ol· 
m:ısına rağmen - bir cumartesi sean~ındn bom
bosa yakın bir ~alonda ı;;ryrctmi5 olmam da. 
filmcili~LmizC' sermaye yatır:ın \'C yatırac:ık 

olan iş :ıd:ıml~r1 için ümit verici s:ıyılamaz. 
·Göçmen ('ocu~u· n da muhtrli( ~:ıhısları 

c:ınlanclıran Prrihan Tedi.i, Günül Ülkü, kü
çük Erkan \'e kısacık rolünde 1\tıf Kaptan, 
bC'yaz perde ile s:ıhnc:ınin :ıyrı ayrı şeyler Ol· 
duA:unu kavramışlardı, Bilhassa hu dtirt ar
tist birer beyaz perde gölı;:esinrlen çok fazla 
. ~ını basarmıstılar ve teessür veya scvin('lC'rini 

heyecan veya siikün hallerini seyirciye de ı& 
rayet ettiriyorlardı. 

----------------------------------- 11 · 11. 195Z ---

)[asan Kaplan'ın Paris'le atlı karıncaya binerken çekilmiş bu 
resmi c:eçcnlerde cLile• dergis inde neşredilmişti 

Hasan Kaptaıı 
ve Amerikalılar 

(Anıerikada ve bütün diin· 
yada en çok satılan dergiler .. 
den biri olan cTime• in, 10 
kasım 1952 tarihli son sayısı. 
nın •Sa nat» kısmında, ressam 
ırasan Kaptan'ın New York'la 
a~hğı ı;;ergiden bahsedilmek
tedir. «Time~. bilindiği gibi, 
her hafta dünyanın her tara· 
fında cereyan eden her çeşit 
h§.diS<'Yİ okuyucularına hava_ 
dis halinde- sunan bir dergi
dir. Veni filmlerin, tiyatro 
temsillerinin ve kitapların eid 
di tenkitleri neşrcdilmeldc 
bcrab('r, resim S('rgilerinin 
sadece havadisi verilmekle ik
tifa edilir. nu bakımıtan, aşa
ğıda tereün1e1tini okuyacağl
nız yaıı, ~erginin tenkidi de
gildir. Bu yazıda sadece ııa .. 
sa n'ın şahsıyetl ve sergının 

.'\ın!'rikada nasıl karşılandııl:ı 
hakkında bir fikir l'Crilmek· 
tedir.) 

B ugünlerde Türkiyede en faı. 
la takdir toplayan ressamlar-

dan biri Hasan Kaptan adlı 10 
yaşında bir oğlandır. Hayranla
rı, onun eserlerinde, Picasso·
nun canlı t;iıgilerini ve ~lalis:;e'
ln parlak renklerini hatırlat.an 
taraflar buluyorlar. Bu meziyet 
IE'rin tesiri altında kalmayan 
kimselere ise, llasan'ın geçen 
~·ıJ Paris'te j'alnıı; kendi eser· 
terinden müteşekkil bir sergi 
ac;tıg:ını, münekkitlerin bu eser .. 
!er karşısında heyecana kapıldı
~ını ve ressamın son üç yıl için
de cicili bicili tablolarının 55 
tanesini satarak, bunlardan 2000 
küsur dolar kazandı,Cını, hatır

latıyorlar. 

Ressam bir babanın oitlu o. 
lan Ha.san, daha emekleme ça
ğındaj·ken kapılara ve duvarla. 
ra boya sürmeye baslamıştı. Gün 
düzleri hep boya ,.e (ırçalarla 
oyalanır; akşam vakti de ken· 
disine peri masalları yerine meş 
hur re amların hayatının anla
tılmasından hoşlanırdı. Beı ya· 

(Devamı Sa: 5 Sil: 4 iel 
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Yeni bir idare namına yoksuzluk, anarşi ve isyanlar içeri
sinde teşkil edilen Garp cephesi kıtaları, manevi kıymet, 
talim ve terbiye bakımından ileride Yunan ordusunu 
mahvedebilecek daha büyük bir ordunun temeli olmuştu 

Diğer 

Ili rliklcr 

- 250 -

Hatıratımızın dünkil kısmın-
da 1920 yılı ekim ayında 

,ı:tnrp cephc:ısinin kuruluşunu 
yazmıştık. Bu teşkil.ittan baş· 
ka Eskişehir ve Polatlıda iki 
depo taburundan müteşekkil 

bir depo alayı, bir süvari de· 
po bölü~ü, iki seyyar jandar
ma bölüğü, Konyada dört a
[!ır ve altı hafif makineli tü
!enkle takviyeli bir muhafız 
süvari bölüAü '"e n1uhtclif mın 
takaların ihtiyacı için nakil 
Yasıtaları ile tcchiz edilmiş 

ikisi muvazuıf ,.e üçü ahali 
kollarından mürekkep beş nak· 
!iye ve ayrıca biri Eskişehirde 
diğeri de Konyada il ve 23 
Uncü motörlü nakliye kıtalart 
teşkil olunmuştu. Konyada iki 
toplu bir sahra ve beş toplu 
on beşlik bir obüs ve üç toplu 
di~er bir obüs batarya~ının da 
teşkil.atı ikmal ve ct'pheyc se,·. 
kedilmek üzere efrat noksanı 
tamamlanmış bulunuyordu. 

Nizan1i ordu teşkil.itınd<ın 
bcı.şka milli kll\'vctlerdcn Kil· 
tahya milli piyade alayı, yedi 
makineli türenk ve bir Erhard 
cebel topu ile takviyrli Gökbay 
nık taburu da tensik edilerek 
bulundukları mıntakalardaki 
fırkalara bağlanmıştı. İki bin 
beş yüz kılınç ku\·vetinden mü 
rekkf"p, a~ır ve hafif on iki 
makineli tüfcnk ve dört toplu 
cebel balaryası ile tcıkviyeli 
Çerkes Ethem Rey kumanda· 
sındaki birinci Kuvvei Seyya
resinin dr muvazzaf zabitlerle 
tak\'iye olunarak nizami ordu 
bünyesine ~öre tedricen ten
siki karar altına alınmıştı. 

Garp cf'pheslnln umumt 
Kuvvett 

B" •uretle 1920 yılı ekim a
yında garp cephesinin u-

mumi ktı\'\"Cti. 30 bin tüfenk, 
85 makineli tüfcnk, 5 bin kı· 
lınç (milli kuvvetler dahil}, 52 
top ,.e 7 tayyareden terekküp 
etmiş bulunuyordu. Garp cep
hesinde yeni baştan tensik ve 
teşkil crtilrn bu j't'lli ordu, Yu
nan ordusunun Bursa ve U
şak cephelerinde bulunan do· 
kuz piyade rırkalık !ku\'vetinin 
yarısı ile dörfie ücü arasında 
bir kuvvrtti. Umumi harbin 
ınütarrkrye takaddüm eden 
~ünlerinde - Kafkas cephesi is
tisna edilecek olursa - hiç bir 
ceph<'de bu kuvvet ve kudret· 
te bir ordu da bulunrluramach
~ımız gözönüne alındı~ı takdir 
de pek az bir zamanda teşkil 
olunan bu yeni ordumuzun e
hemmiyeti daha çok tC'harüz e
debilir. Ankarada ~1illi rı.1Ucfa· 

faa Vekflleli bazı kıtalar te~ki
line muvaffoık olmuş i~e de o 
tarihlerde bunlardan hic biri
sini ~arp cephesine gönderme
mişti. 

Kıtaların bulundukları 

1Uevkile r 

Şimdi garp cephesi kıtaları
nın bulundukları yerleri 

yazıyoruın. 24 üncü rırka (ku
mandanı süvari kaymakamı A
tıf Bry) ya bağlı hususi kıtalar; 
Gökbayrak taburu İınik . Bah· 

temasta idiler. 2;4 üncü fırka Pa
nişehir, milli taburlar İne;zöl 
ve Yenişehirde bulunuyorlar· 
dı. Bırinci hatta •·e düşmanla 
temas edilir. 24 üncü Cırka Pa
zarcık · Nazifpaşa arasında ih· 
tiyatta idi. 

Birinci Kuvvei Seyyare (ku
mandanı Cerkes Ethem Bey}: 
Ca,·darhisarda bulunuyordu. t 
leri müfrezeleri düşmanla te· 
masta idi. 

12 ne! kolordu (kumandanı 
miralay Fahrettin Bey), 

23 üncil fırka (kum andanı 

erkAnı harp binbaşısı Ömer 
H.llis Bey) birinci hatta Dum-

lupınarda düşmanla !•masta I· 
dı. 

l\.Iürettep Ctrka (kumandanı 

erkanı harp kaymakamı Hayri 
Bey)~ Afynnkarahisarda ihtl· 
yatta bulunuyordu. 

57 nci fırka (kumandanı er
k3.nı harp kaymakamı NAıım 
Bey): Denizlide düşmanın ce· 
nup kanadında idi. 

Garp ccphe'>i ihtiyatı: 
Erluğrul • .'!rupu (kumandanı 

nüraJ;ıy K:n:ım Rey). 
11 inci fırka Ckumandanı kay 

makam fızettin Bey). 

11 irıci ,., 61 inci fırkalar 
F.1>kişehir . Seyit~aı.i arasında 
idiler. G;:ırp cephe~inin difer 
kıta ve kolları Eııı;kişehir, Af .. 
vonkarahi'>ar ve Konyada bu· 
lunuyorlardı. 

\'unanlıları m<1hverlecek 
Onlumu7un kuvvetll 
Çekirdeği 

Altı yilz yıldanberi fütuhat 
ve mltdaraası uğrunda mü

temadiyen kan dökerek büvtik 
bir imparatorluk kurmuş Ölan 
bir idareden a\·rılarak mahiye
ti hl"nüı millctçe tam:lmen an
la~ılam:ımış ~:eni bir ida.re na
mına yok!liuzluk. anar~! ve is· 
yanlar içeriı;;inde tt'şkil edilen 
Rarp cephe!iii kıtaL1rı m~nevl 
kıymet, talim ve terbiye bakı· 
mından Y11n:ı.n ordusunu ilerl
df' eıı;asından mahvedecek dah1 
büyük bir ordunun Jru,·vetli 
bir çekirde~i idi. Bu ümit, 
Q'Jrp ceph('~inin Gediz muhare
besinde eö"termiş olduı:tu yük
sek kabiliyet ,., C'E'Saretle daha 
c;:ok kuv\'etlenmişti. 

Kumandanların gayret ve 
himmet!Pri ile bu cephede mU
kemmel bir disiplin tesis edil
mişti. Düsmanl~rımız. kendile. 
ri icin çok tehlikeli olacak btt 
milli orduyu datıtmafa ve yıp
ratmaQ:a ealısmı~lar. faka t mu· 
vaffak olamamıılardı. 

(Devamı var) 
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j iKTIBASLAR 1 

Arnavut lukta neler o uyorl 
Batı devletleri burasını Moskova' dan 

ayırmak fırsatını kaçırmışlar 
R omadan Journal de Ge. 

nCve'e bildiriliyor: Şu Si· 

rada Arnavutluktan kaçmağa 
muvaffak olan birisiyle görüşe. 
bilirseniz bu zat acı bir eda ile 
size şunları söyler: •Batı dev
letleri iki yıl evvel bize yar
dım etmiş olsalardı Arnavutluk 
da Yugosl:ıvya gibi Doğu blo. 
kundan ayrılırdı.• 

Bu sözlerde mühim hakikat 
payı ,·ardır. Filh:ıkika Arna
\"utluk, Sovyet Rusya ve peyk. 
lerindt'n ayrı kalmış biricik 
memlekettir. Tiran hUkQmeti 
iptidaları, oldukça uzun müd
det, ancak Tiran civarındaki 
topraklara h5.kimdi. Dağlar, 
v[ı<lilC'r, ormanlar bu hakimi
yetin dışında idi ve fısi kabile
leri yenmek için yapılan her 
tC'sebbüs müthiş bir mukave
metle karsılaşıyordıı. 

8:-th ılevlrtlerinin 
Tered•li.idii 

Diğer taraftan orduda komü-
nizme karşı şiddetli bir 

düşmanlık hissi v'?rdı. Bu vazi~ 
yet karŞl!)Jnda Batı devletleri 
tarafından az ve mahdut da 
ols:ı, herh:ıngi bir yardım Ar .. 
navutluğun Tito'nun yolunu 
tutn1asını teınin r<icbilirdi. 

Bir defa Doğu blokundan ay .. 
rılınca Arnavutluk, vahim ol. 
mamakla bC'raber can sıkıcı bir 
takını milletlc:ırarnsı ihtil5f1:ıra 
ı;;cbep olabilirdi. Çünkü hemC'n 
bütün komşuları kendisinden 
az çok arazi istiyordu. Bu yüz. 
den tereddüt edildi, hiçbir ka. 
rar verilmedi ve zaman kızıllar 
İ('in çalıştııtından Arnavutluk
ta komünist rejimi yerlcşme~e 
,.e ku\'vetlenmeğe muvaffak ot. 
du. 

Buna diğer bazı unsurlar ela 
hizmet C'tti. Bunun başında Ba
tıya olan itimadın kaybolmar;ı, 
büyük demokrasilerin bir gaJe. 
br.ı;inin Arnavutlu~u kötü du. 
ruma düsürmesindrn korkul
nlası ı!f'lir. Arnavutl 11 ' halkı. 
ııın bii.vük coeunlu.ı!!'u p;'an hu. 
günkii rf'iimin aJe,·hinıiPriir 

Fakat buna karşı liili mukave. 
met at"lusu azalmıştır. IlattA 
bu hemen hemen mümkün de
~ildir. Çünkü memleket içinde
ki casusluk teşkilatı çok geniş
Jelilmiştir. Bütün memlekette 
ör!i idare ilan edilmiştir. Bu 
idare cl'an mevcuttur. Bir köy
den diğer köye gitm<'k için hu
susi mü.ı;;aade 13.zımdır. Bu mu. 
saade de ancak muayyen sebep. 
Jerle verilir. 

Partizan 
Kalmadı 

K on1ünisl rejim, çetin muha-
rebelerden sonra partizan 

~eleleri kan içinde boğmağa 
muvaffak olmuştur. Arnavut
luk dağlarında şimdi ancak üç 
dört kişilik küçük çeteler var· 
dır. Bunlar da her şeyden evvel 
hududa kadar aiderck yabancı 
memleketlere sığınmağı düşü .. 
nüyorlar. Bunların faaliyetinin 
hakiki hiçbir kıymeti yoktur. 

Tiran hükümeti diğer taraf
tan büyük şehirlerde bir par
ça daha müliıyim hareket ede
re~< gergin havayı hafifçe ya. 
tış.tırmak suretiyle nüfuzunu 
arttırmıştır. Bunun bir sebebi 
de, el'an kötü olmakla beraber, 
yiyecek mes<'lesinin bir derce<' 
yoluna konması, eski pek rena 
vaziyetinden kurtarılmasıdır. 

~Iaamarih asıl sebep, ordu
da yapılan tam temizlik, Sov .. 
~·elleştirme sistemi, Arnavut· 
lukta kızıl rejimin kuvvetlendi. 
rilmeı;idir. Son zamanlarda si· 
ISh altına 3.5 bin kişi davet e
dilmi~tir. Arnavutluğun nUfu· 

su 1.230.000 olduğuna göre bu 
mühim bir şeydir. Orduda Rus 
subay ve küçük subayları çok. 
tur. Arnavutluk ordu~u bu se 
bcple Moskova~·a sadık bir kuv 
,·et, Envc>r !loca için mühim 
dayanaktır. 

Komiinist Partisinde 
Tasfiye 

Arnavutlukta Komnüist Par. 
tı ·inde mühim tasfiye ya

pılmı~tır. Altı bin ki~i parti-

den çıkarılmış, birçok viUyet 
kiıtipleri mevkilerini kaybet
mişlerdir. Başbakan Yardımcısı 
'1anuş hluftian ve Kontrol Ba
kanı Jozcf Paşko, iktidarsız
lıkla itham edilerek tasfiye e. 
dilmi~lerdir. ?ı.1illt Ef~itim Baka. 
nı Kahraman Ylli, Iaşe Bakanı 
Goga, lılerkezi Komite K3tibi 
Bedri Sipahi de politika saha. 
sından uzaklaştırılmışlardır. 

Enver J{oca. orduyu ve p<ır· 
tiyi, binaenaleyh bUtün mem· 
lekeli avucu içinde tuttuğunu 
zannetmekle beraber Kremli
nin biricik sev!;!ilisi değildir. 
).foskova, Başbakandan başka 

İçişleri Bakanı ~lehmet Cchu· 
yu da tutmakta, bunları birbi
rinin aleyhine sevketmektedir. 

;ı.ıcmleketin Sovyetleştirilme 
si çok ilerlemiştir. Sovyet ce
za kanununun gC'çen yazdanbe
ri tatbik mcı,·kiine girmesi bu
nun bariz bir misalidir. Bu ka
nuna göre Rusyayı küçük ~ö
ren her hareket ve faaliyet cü
rüm sayılmaktadır. .ı\rnavut 

halkını Ruslaştırmak için bü
yük gayret sarfcdilmiştir. Rir 
ı;;enc zarrıncla 50 bin cilt Sov· 
yet eseri rusçadan tercüme e
dilerek hükUmet hesabına bas. 
tırılmış ve memleketin her la· 
rafına daÇı:ıtılmıştır. 

1\driyatik'deki 
Rus ü ssü 

H ulasa, .son 18 ay zarfında 

Enver liocanın ıncvkii İYİ· 
leşmiştir. Başka bir tfıbirle 
.\driyatik'de biricik Rus iissü 
c-iddi surette kuvvetlendiril· 
miştir. nunun hiç ~üphe~i;ı: e
hemmiyeti v:ırdır. Ciinkü Rus. 
!ar bu Pmniyetli üs ı;;ayesindc, 
ancak 70 kilometre ~enişli2in· 
de olan Otrant bo~aıını kon
trol edebilirler ve :\driy~tik j • 
le Akdenizdeki Rus denizaltı· 
larına yiyC'C'ck. yakacak temini 
huc;uc;unda bundan Caydalana
bilirJ('r. 

Filhakika hu Us sayesinde
dir ki Ruc; ı1e:ıizaltıları Adri· 
~·atik drınizinde serbestce :;reze. 
biliyorlar \"e arzu ettikleri za. 

Arnavutluk <liktatörii Enver lloca 

rnan Karadenizde b; ı?lı olduk· 
!arı limana t!idebili}'Orlar .. \v. 
lonya'da ve Sasano adasında 
bir Sovyet deniz heyeti \'ardır . 
Heyetin Azası sekiz yU;ı:U ~eçi
yor. Bunların ço~ıı denizaltı 
muharebeo;inde mütehassıstır 

\rnavutıuk limanları Rusya 
için bilha'.'<isa kıymetlidir 

w. . - - -... . . . -. - __ . ..,..~,..,,.---...... -~.,..,~-...... -~--~-...... -~-,,.-.., ............ ~-,..-.,..,..,,.-....... ~-,,.-~- ,_..,,, ______ . 

Şimdi hür a1emrle kızılları 
~eri sUrmc:ı politikası nlilnaka 
~a ed:Iiyor Fi'lkat Batılıt1r 
Arnavutlukta bunu tatbik et· 
mek fırsatını kaybetmi$1er~ 
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VATAN 

1 Fı·aıısadaki lı eyecanlı ıııııhakeıııe 1 
fGençlik hareketleri j 

A vrul?a hareketi ve 

qençlik kampanyası Kocasını öldüren kadın 
nasıl beraet etti? Yazan: CAHİDE ALTAN 

8 Eylıil 952 tarihinde Floransa-

Avukat 

mak. milli te!anüdü arttırmak 
\'f' dit!:er mrmleketlerin gençlik 
te~rkküllerile temaı::lar tesis et
rT•Fktir. Muhakeme esnasında ortaya çıkan hakikatler dinle-

yiciler ve jüri üzerinde büyük tesir yaptı 
·~~~~~~- _;__;__~~~-' 

da A\·rupa Gençlik Kampan· 
yası bir kongre yapmış ve yedı 
gün süren bu toplantıya, Türki
ye, altı delege ile iştirake da · 
,·et edilmişti. Ben de Türk dele
geleri arasındaydım. ~Iemleke 
tc dönüşümde bir çok dostları
mın, tanıdıklarımın türlü sual 
lf'rinc muhatap oldum. Bu itibar
la gördüklerimi ve öğrendikleri
mi umumi efk~ra anlatmakta bir 
(ayda mül3haza ettim. 

Demek ki bizım J\Iilli Gen('lik 
komitemiz.in gaye ,.e mes$?'.alf'1P· 
rindf'n biri de, Avrupa ıı:f'nçlerile ı 
temaslar kurmak, AYrupa birliAi
ne iştirakimizin ve 1113kamızın za \ 
ruri oldut::unu her safhada be
lırtmektir. 

pransız Bakanlarından Pierre 
Chevallier 1951 senesi ağus 

tosunun on ikinci günü Orelean 
~ehrindeki evinde, karısı tara· 
tından tabanca ile öldürülmüş· 
tü. Cinayeti mUteakıp kendisi· 
ni polise teslim eden :r.ıadam 
Chevallier hakkında o zaman
danberi devam eden tahkikat 
sona ermiş, kendisi geçen haf. 
ta ağırceza mahkeme~inin hu
zuruna çıkmıştır. Burada Uç 
gtin süren muhakeme netice. 
sinde jüri heyeti, telgraUarın 
bildirdiği gibi, kadının beraeti
ne karar vermiştir. t.tuhakeme 
yalnız Fransada değıl, bütün 
dünyada alaka ile takip edil
miştir. Bunun sebebi maktulün 
bir Bakan olması değil, kadını 
cinayete sevkeden Amillerdi. 
Bunlar mahkeme huzurunda 
etraflı bir şekilde anlatılmış, 
ıahitier dinlenmiıtir. HAdiseyi 
kısaca nakledelim: 

Doktor ve 
ebe 

pıerre Chevallier doktordur. 
Diplomasını aldıktan sonra 

doğduğu şehir olan Orlean has 
tanesine tayin ediliyor, orada 
hizmete ba~lıyor. 

Bir gün hastaneye Y\'onne 
Rousseau adında genç bir ebe 
rnüracaat ediyor. Ebenin bir 
parmağında büyük bir çıban 
vardır ve bunun yarılması l!· 
zımdır. Çıbanı doktor Che
vallier yarıyor, panstlmanını 
Yapmağa da devam ediyor. İki
~-~ de genç olan doktorla ebe 
arasında dostluk tees'.'iüs edi
yor, görUşmtl:e başlıyorlar. 
Nihayet 193~ de ebe doktorun 
metresi oluyor. Bu münasebet 
bir mUddot gizli tutuluyor, 
1939 da e\·leniyorlar. 

• 
Birinci Dünya Savaşı sonunda, 

!"Qsyal ve eko~omik şartlar. mil
lf'tleri birleşme yoluna sevkcdi
yordu. Buna ragmen bir cok 
milletler kendi milli hislerine 
nıa~l(lp olarak, siyası ve so!ltyal 
ayrılıklarını muhafaıaya daha 
çQk ehemmiyet verdiler. 

İkinci dünya harbi sonunda 
açlık, yoksulluk. iktisadi buhran 
o dereceye yardı ki. Amerika her 
bakımdan Avrupanın yardımına 
koşmak zorund;l kaldı. Bu yardım 
seneler senesi devam edemiyece
~ine göre, Avİ-upa devletlerinin 
canlanması. kalkınması gereki 
yordu. Bunu temin edecek yeJ:5.
ne çare de, Avrupa devletlerinin 
bOsyal, siyasi ve iktisadi bakım-
1.lrdan birlesmeleriydi. 

Birle~me fikri 
Yent değildir. 

Bu fikir :;on asırlar içinde hır 
çok politikacıl:ır Ye siyaset 

adamları tarafından türlü veı;i
lelerle ortaya atılmış, fakat bu
güne kadar tatbik sahasıı bula· 
mamıştı. Nihayet ikinci dünya 
harbinin sonunda beliren sefalet 

1952 ~·ılının mart ayında ilk 
defa olarak Bievres'de toplanan 
Avrupa genç1ik kampanya~ı. ,gene 
liğin siyast gayeler için propa· 
ganda yapmamasını, fakat e~l
tim Ye kiiltilr ~ahasında bir Av
rupa birli~inin tahakkuku iı:in 
ı:alışmasını karar altına a1dı. Bu 
ı-:ongreye kittılan 15 devletin de
lf'.'!eleri, kon~re c:onunda memle
ketlf'rine döntırlerk~ Avrupa 
gençlik kampanya!it arfık faali:ı.·e
le s:eçmiş bulunu:ı.·or ve Türk de 
leReleri de. memlroket içinde bu 
Cikri ya~·ma ve ~eli~tirme vazife
sini ~·iiklrnmiş olarak yurda dö
nUvClrlardı 

8 Eylfildeki Floransa konferan. 
sına gelinceye kadar g€'çen altı 
a\-lık de\Te içinr1e Türkiye 'filli 
Gı;ınçlik komitesi, Avrupa Birlİ~i 
fikrini yayma faaliyetlı;ırinde bu
lunmuş, scminE."rlcr, konfl:'rans· 
tar. münazaralar tertiplf'mis. 
ı Avrupa ve Gençlik• adı altında 
bir broşür cıkarmara başlamış
tır 

~ihayet Floransa konferan"1 
toplanmış ve o zamana kadar gös 
ttrilen faaliyetler gözden geçiril
mistir. 
!\tü111kf'rf'lrr 
Jlararetli olu\·or 

\'C ıııtırap, Avrupalıları ister is-
temez birleşme fikrine doğru B iz Türkler için bu tip bir ça 
götürdü ve 1948 senesinin mayı· hşma çok enteresan olmuş· 
sında, bugün cıAvrupa hareketi• tur. Üç dille yapılan hararetli 
dediğimiz birleşme \'e iştirakin konuşmaları, nu~ukları. heyecan
ilk adımı atılmış oldu. 1948 ma lı münakaşaları kulaklıklardan 
\'tsında Laheyde toplanan büyük takip etmek ve diger men1lekct 

1 

kongre bazı kararlar aldı. Bu ka temsilcilerile yatıancısı oldugu-
r~rlar 949 mayısında Londr\)da muz b~r dille. nli.inakaşaya ~iriş
imzalanan bir anlaşma ile şti- mek ~~ı.~ hakıkatcn zor gelıyor-

j mullcndirildi. Avrupa memleket· d~. ~ut~n bunl~ra ra~men ta~ . 
lt'ri parlamentolarından gelen u. ! bır cıddıyetle ntuzak~rel~.ri .. la~ı~ 
yeterle bir •A\'rupa konseyi• ı e~E".:ek, .kula~ı~ızı -.e goıumuzu Bu sırada ikinci dünya harlı! 

başlamış, Fransa mağlı1p ol Yvonne 
muştur. Chevallier vatanını se

Che,·aJlier'oin mabkem e huzurunda muhteJl( vaziyetleri 
1 

teskil edildi ve bu konsey ayrıca b.utun dık~a.tımııle ku~lana.ra~. 
bir ıBJkanlar komitesi• vilcude s:~a.~ı ~c~.dıgı zaman da ke~dı ~o

' getirdi. Bu komite de 1950 yılın- ruşunıuzu açıklıy.ırak vaııfemızi 
da Romada toplandı. Türkive bu baş~rmaya .calı tık. \·en bir gençtir. Gizli mukave. 

met teıkılltına giriyor, 194ı 
.. nesine kadar bu teıkllltta 
Calı;ıyor. Harp müttefiklerin 
zaferi ile neticelenince doktor 
Orlean ıehrinr dönüyor. F.vve
IA Belediye başkanı, sonra mil· 
letvekili seçiliyor, nihayet kat· 
!edilmezden bir gün evvel de 
Bakan oluyor. 

Soğukluk 

baılııor 

Y'·onne vakit ve hali yerinde 
bir çi(tçinin kızıydı. Tah

sil görmüş, ebe diploması al· 
rnıştı. Fakat Chevallier'nin 
•ilesi bunu kAfi iörmUyor, ka
dını çocuklarına Iayık bulmu
Yorlardı. Bu yüzden doktorun 
ana babasıyle gelinlerinin ara
sı soğuktu. Karı kocanın biri 
1940 ta, diğeri 1945 te iki ço
cukları olmuştu. 

Doktor iptidalart karısına 
muhabbet gösterirken mi1Jet
V<kili seçildikten sonra iı de
gişrniş, soguk da\'ranmağa baş
lanıııtı. Gün ge~tikçe bu •oluk 
tnuamele artıyordu. 

Chevallier'nln evi Orlean 
Şehrinde olmakla beraber Pa· 
riste de küçtik bir apartımanı 
Vardı. l\lilletvekili olmak sıfı· 
lıyle meclis müzakerelerine k•· 
tılmak üzere Parise gittili ıa
tnanlar bu apartımanda kalırdı. 
Kadın bir gün şüphelenerek 

Parise apartımana gidiyor. Ko~ 
casını bulmuyor, fakat Chıtel 
Guyon au ıehrine giden tren· 

!erin hareket zamanını a:österen 
bir tarife eöztine ilisiyor. Der· 
hal ayakları suya eriyor. 

Or!ean'dıki tacirin 
kansı 

Qrl~an'da Perreau adındı bir 
tuccarın karısı olın Jeanne 

.Perreau kocasıyle pek sıkıfıkı
dır. Bu münasebetten şüphele
nerek bir gün ailece tınııtıQ:ı 
kad;:un evine eider, kocasıyle 
faııa görU&mesinden şilphrlen
dıl;ini anlatır. Jeanne güler: 

Cinaı·ete sebep olan 
Jeanne Perreau 

na ıükO.netle ıu cevabı verir: 
- Ben tüccarım, skandal. 

ıürültü patırtı istemem, sonra 
işlerim bozulur. Siıe şunu tav: 
siye ederim: Bu işi açığa vur
mayın. bekleyin. Bunlar birkaç 
ay sonra nasıl olsa birbirinden 
u:!'anacaklar, gene bize döne· 
ceklerdir! 

Kadın bu tavsiyeye ıu suret • 

le mukabele eder: 

- Böyle bir vaziyete taham
mül edemem. Doktor karınla 
münasebete devam ederı::e ya 
onu öldürürüm, yahut !htihar 
ederim. 

Tüccarın doktora 
milrıcıah 

- Sen delisin, aramızdaki 
lllUnısebet gadece dostluktan 
!barettir, der ve kadını öperek 
eskin eder Yvonne o zaman 

buna inanı~. Jeanne o ıırada B undan sonra ayrılırlar. Fa· 
~hatel Guyon'da bulunuyordu. kat \rvonne, kocasının Je-
ocasının apartımanında bu su anne ile münasebeti devam ettir 

fehrinin tren tarifesi bulunma- diğini anlayınca, tacire balta 
~ 1 onun da oraya eittiğini ın· olur, tekrar müracaatla: 
~atı)'ordu. !\lecliıse uğrayarak - Kc1rına neden mukayyet 
ocasını sorduğu zamın ıel- olmuyorsun., Bu \'aziyete neden 

~ediQ:ini Öğrenmesi bu husu3- mu~aade ediyorsun? 
t~. şüpheye mahal bırakmamıo· Dıyerek onu sıkıştırmağa blş 

Tacire 
baı\Uruyor, fakat... 

"Y'\·onne bunun üzerine Orle· 
e an'a döner. Jeanne'ın ko
\' 

151 olan tüccara müracaatla 
aıiYeti anlatır: 

k - Rica ederim karına mu
t 'Yl-'et ol, kocamla münasebet · 
'~Ulunmasına mini ol! 

ral er. Fakat tacir Perreau o
'9..,;1 de~ildir. Doktorun karısı -

lar . Perreau'nun canı sıkılır, 
telefonu açarak doktora: 

- Karınız ikide birde bana 
müracaatla bir takım işlerden 
bahsediyor, beni rahatsız edi
yor. Kendisine 'söyleyin beni 
rahat bıraksınt 

Diyor. Doktorun bundan çok 
canı sıkılıyor, O da telefonu 
açarak karısını buluyor ve onu 
ll•Y•t kıba Ubirlerle, küfürler 
ederek azarlıyor. Bu hal Yvon
ne11n çok canını sıkıyor. gi 

dip bir rövelvcr satın alıyor. 
Şiddetli bir 
münakaşa 

Bu sırada Che\'alliar Bakan 
seçiliyor \.'e elbi~eleriyle ça

maşırlarını almak tiıere Orle
an'daki evine gidiyor. Evde ka· 
rıı;ıyle karşılaşıyor. Karısına 

son derece soğuk muamele edi
yor. Esasen uzun müddetten· 
beri onun yüzüne bile bakma· 
maktadır. 

Bu defa daha ileri giderek 
şunları söylüyor: 

- Ben Bakan oldum, !'enden 
ayrılıp Jeanne Perreau ile ev
leneceğim. Seni se\'miyorum. 
Kadın heyecanla cevap veri

yor: 

- Böyle birşey yapamazsın. 
Yaparsan kendimi öldürürüm. 

- Kendini öldüreceksen bir
az sabret. Ben gideyim, ondan 
sonra ne yapacaksan yap! 

Kallın ateş 

ediyor 
B u sözler ve hakaretli bakış

ı lar kadını çileden çıkarıyor, 
çamaşır dolabındaki tabancayı 

alıp koca~ına ateş edi)·or ve 
Bakan cansız bir halde yere se
riliyor. 

Yvonne cinayeti mUteakıp 
yandaki odada bulunan küçük 
çocugunu alıyor, a:sağıya ini
yor. Çocuğu kapıcıya teslim 
ettikten sonra: 

- Poli.ı;e haber \'erin, koca
mı öldürdüm! 

Diyor. SilAh sesi duymamıı 
olan kapıcı kadın iptida buna 
inanmamak istiyor. Fakat Yvon 
ne'ın ısrarı üzerine karako
la giderek h3di!;eyl haber veri· 
yor . Kadın tevkif edilerek tah
kikata başlanıyor. 

~liiebbet hapis 
isteği 

yvonn~ .savc~lığın müebbet 
hapıs ısteğıyle mahkemeye 

ı;evkedilrnişti. 'l\Iuhakeme çok 
heıyecanlı oldu. Salonu birçok 
meraklı doldurmuştu. Galete
cilere mahsus yerde muhtelif 
memleketlere mensup gazeteci· 
ler vardı. 

toplantılara katılmakla, A\'rupa- . Bızlere .~ı~.ap e~enler ara.sınd~ 
nın kalkınması ve birlesmesi d3- ;tal)·an buyu~l.erı, profesorlerı 
\'asına karşı kayıtsız kalmadı~ını • 1. And~e. Phılıp, hl. 1\loreau, ?ti. 

·· terd· Dreze gıbı Avrupada şöhret yap. 
goıı. 1• k. J d K d Avrupa konseyi fslişart meeli mış ımse er v:ar ı. ongrt e en 

cok tartışn1alara !\fr. Spaak'ın 
51, 1051 )Ilının 1\tayıs ve Kasım .,·· d d-"' b' kt b 1 &\'larında toplanarak cahşmış ve ~on er I,;t ır me up se ep ~ 
Türkiye sekiz ~lilletvekili delege du. Bu mektupta A,·rupa genç1ık 
. . . . kampanyasının devamı, Avrupa 
ıle bu toplantılara ıştırak etmıı· k" ·· ı·k b. ı· · d h·ı tir. omur - çe.ı . ır ~~ıne a ı 

K l9"l d Si b d t memleketlerın sıyası bakımdan 
asım iJ e ras ~rg a op da acele birleşmeleri icap etti~i 

la.nan kon[cran 5a Amerıka da ka. \'e gençlik teşekküllerinin bun-
tılmış \'C A\'rupa kalkınmasının d b" 1 · t · ı· k . .

1 
c?n oy e sıyase e ıs ıra e mec-

ancak bırieşme suretı e ~erçek- b ld ki b ı· t'i' d 
1 

• . • . ur o u arı e ır ı ıyor u 
eşehılcceğı netıcesıne varılarak, "! ki k f 1 · d 

• • • l• e up on erans sa onun a 
1952 vılında tatbık edılmek üzere ta b' b b t · . t o • 

1 
m ır om a esırı ,·ap ı. ,,a. 

~a1 zı kkara.rlara varmıştıdr:ııt.soksya lan birdenbire Plcktriklendi, Biz· 
ı~ tr omısvonunun ver ıEıı ara- le d h ı l ı· ·· • 

1 
.. · 

1 
n e, en eyecan ı ve a eş t nu-

ra gore Avrupa genç ıgı kon e- tukları birbiri ardırıdan dinlemek 
ro.n:;ı m~hakkak toplanmalıdır. fırsatını bulduk. 1-lemen hemen 
Bu gençhk ·;'·rupanın kalkınması her memleket delf'gesi, gençliğin 
cavasını ak,ıf olar:ık ele almalı, politikaya karıştırılmasını mah· ı 
tıu sahada çalı~malıdır. zurlu buluyordu. ts tüzük komis 

İşte bu maksatla •Gentli~ln ~·onuna ha\·ale edildi \'e orad.ı 
A\.·rupa Kampanyasıı kurulmuş Türk heyeti dE' kendi görüsünü 
\'I? A\~rupa ~~nseyine Aza olduğu- açıkladı. Buna güre biz gencliğin 
n1~z ı~ın. bı.zım ~ ~ampanyaya politikaya karışmasına taraft3r 
lştırakımız ıstenmı§tır. olmamakla beraber, A'Tupa Bir-
niı:df' gC'n('lik li~i gayesini gercekleştirf'C'E'k her 
Teşekkülleri ceşit faahyetlPre bütün Elicümilz 

M('mlekelimizde, merkezi fslan 
bulda bulunan bir .~filli 

Gençlik Komitesi• mevcuttur. Bu 
komite muhtelif teşekküllerin 
gençlik kollarının birleşmesile 
kurulmuştur-. 

?.lilli Gençlik Komitesininu Jı?3 
yesi, Türkiyede faaliyette bulu
nan \'e bulunacak olan bütün 
gençlik hareketlerini birleştir
mek, gençlik d~valarını ele al-

Sanat aleminde 

le müzahir olacağımızı belirlmi~
tik. 

Neticede kampanyanın el!itim 
ve kültür alanında aktif rol oy
naması esası kab!.11 edildi. Ya.ni 
artılc kampanya calısmalarına ta
mamile terbiye ve eğitim yolu 
hlıkim olacaktır. Bununla bera· 
ber kömür • çelik birliğine dahil 
m!'mleketlerin gen\·lik komitele 
ri. siyasi faaliyetlerde bulunabi
leceklerdir. 

Hasan Kaptan ve Amerıkalılar 
(Başı 4 ilncüde) ı le, kuvvetli; mesela kan kırmı-

1 
§ında, belirli bir üslüpl.a ç.alış- r.~sı; a.cı yeşil; so;-tarı elbisele
maya başladı~ı zaman, aılesı H3 rındekı renkleri hatırlatan sa
ıan'ı beraberlerinde Paris'e gö· rılar, siyahlar, morlar, ma\'iler. 
türdü. Orada çocuı:u müzeJerdLn Figürleri ise ıstırap çeken, kıv 
uzaklaştırmak · Adeta imk!nsızdı. ranan insanları tasvir edl\'or: ~fe 
Bir seferinde, çoşarak, bir na. scıla sırıtan, yu\'arlak yü~lil, siv. 
din heykelinin te f 1ir edildi~i ri dişli köylüler: havai Alemle-

Y\.·onne pek yorgun ve peri- setin üzerine tırmandı ve hey- rinde, sarkılc bakıc:Jı · ihtivar ka-
şan bir haldeydi. İddianam:? kel<' sarılarak öptü. O sıralarda dınlar: bir k3busu hatırlaian, dil. 
okunurken yere bakıyor, renk- bahası ressam Andre Lhote'un meni ile bir olmuş bir gemi kap 
ten renge giriyor, dudaklarını atrlyrsinde ~alışıyordu. Bir gün tanı. Sertıinin açılış gUnünrle re 
ısırarak aJt;lamama~a çalışıyor- Jfasan'ın resimlerinden birini gö si.mlerin be~i hemen satıldığı gi-
du. Salonun bir tarafında kız~ t lirüp ü~tada g·hterdi. Lhote, bı. galeri ~ahibi hepsinin !;atıla-
larını mUda!aa için gelmiş olan resmi Arif Kaptan'ın eseri sana· callından emin bulunuyordu. 
Yvonne'ın ana ve babası. diğer rak: oNihayet•, diye haykırdı, Hasan'ın kendisi Tilrkive'de 
tarafında gelinlerinin idamını nmodcrn sanatı içinizde hisset- idi. Resim yapmak. mekteb~ ~ıt. 
isteyen doktorun ana babası meye başladınız!ıt mek ve boş zamanlarında futho1 
vardı. H3disede mühim rol OY- Grçen h:ıfta Amerika'daki sa- oynamakhı mc~guldü. Ailesinin 
namış olan Jeanne \'e kocası nat :işJkları. lJasan Kaptan hak. nara.!!ı, Ha!lan'ı tahloları ile bir-

da şahit olarak eeJmislerdi. kında bizzat hüküm vermek fır· likte Amerika'~·a ızöndermeye yPt 
Kadın kendisini fotoğrafı:ılar satını elde etti1Pr. Ne\v York'un memisli. Fakat 1Ja~a 11 bunu te-
dan korumağa çalışıyordu. Gil 7 bir galf'risinde JJ:ısan'ın 36 tah- vekkülle karsılı\'Or. Bir ~iln A. 
lerine kalın ccrçevcli siyah !osu tpc:hir edili\'or. Bunlar kıy- merika'yı Rörüp, ıreökleM tırma 
gözlükler takmıştı. metli Türk halıları p-ihi parlak layan o muazzam binaların res-

İkl garip ve girift de111:enleri olan '.'i•ln de- mini ~·apma •. 1' i~~iror. Fakat sim 
hS.dlse rece hoş eserler. ~fP\7U1arı daha t1i mrkten Z':lmanıdır \'P dersler. 

Sorgu esnasında anlatılan iki 7.iyade çalgıcılaır. hükümrlarla- tif'n geri kalmanın mUnasiıı ol· 
h3di. e mahkeme salonunda rı, atlı karıncaları ve pah·;ıço . ...,n ... r"i!' fikrinıif' 'Hem kenrli 
(De\·amı Sa: 7 Sü: 8 de) , ıarı r;ınl1n-lırg·or l[ııc: .. n'ın kııl· 4.,, jH .. .,r ,.+tj""i n\bi, aritmetik 

- landığı renkler, en hafif tabiri- bilgisi biraz zayıf. 

--------5---

18 Alustos 1948 de açılan Ankaradak.i ;\lilli :Kiihiphanemiz dünyadaki milli kütüphanelerin 
en gencidir. 

Yeni binasının temeli atılması dolayısiyle 

Milli Kütüphane 
hakkında ... 

(Bu, yazının muharriri Ba
yan Hikmet Omay, Basın \'e 
1·a) ın Umum l\ludurlügiıntı.n 
Kutuphanesini idare etnıek· 
tedlr.) 

B irkaç gün ev\'elki gazeteler-
de. bue:ı..inkü l\lılli KUtupha 

ne binasına ek olarak inşası 

kararlaştırılan beş katlı yeni 
kısmın temeli atıldığını oku. 
duğum \'akit duyduğum mem
nuniyet sonsuz oldu. 

1952 yılı icınde , Türkiye kil· 
tüphanelerinde tetkıkler yap
mak ilıere memleketimize gön. 
derilen, Amerikada Kentucky 
Üniver·itesi Kiltilphant"ı;i l\fil
dürü Dr. La\\·rence S. Thomp
son ~tilli E~itirn Bakanlı~ına 

verdiği raporun :\lilli Kütüpha 
neye ha~rettiği kısmır.da bina 
işine şöyle temas edivordu: 

•~lilli Kütüphane jÇin bir bi 
ha elde edilmesi hususunda her 
türlü çareye başvurma ;yolla
rını aramanızı hasseten tav. 
siye ederim. Kütüphane ola
rak inşa edılmemiş bulunan bır 
bınaya il.iveler yapmak son de
rece aayri iktisadidir.• 

Bu rne\.zu üzerinde ehemmi. 
yetle duran Dr. Thompson: 
•Ne yoldan olursa obun yeni 
bir bina için iki üç nıılyon li
ralık bir kaynak bulunmasınıo 
söyledikten sonra: ıBerlın'in 

Hür Unh·ersitesine yeni kütüp 
hane inşa etmeleri için bir bu
çuk n1ilyon dolar bağışta bulun 
mu, olan Ford Aluesiesesinın 
Türkıye için de bir bu kadar 
bağış )'apabileceğio fikrini i. 
lerı sürerek bu husus ta da ba
zı tavsiyelerde bulunuyordu. 

1·ıııardanberi kütüphane ola_ 
rak inşa edılmıs bir bınanın 
hasrelıni çeken Mıiii Külüpha 
nemizin nihayet bir bıblıyotek 
binasına kavuşmasının, mem. 
leket ilim \.·e irfanı namına 
kazancların en bü}'ü~ü, en de· 
ğerlisi olacağı, elbette ki, en 
açık bir hakikattir. 

l\ledeni Alem kadar eski O· 

lan kütüphanecilik, ltil.ittan 
evvelki tarıhleri de içıne ala. 
cak kadar köklli bır maziye sa
hip oldujl:u halde dünyanın bü. 
tün medeni milletleri ara ... ında 
bu işte en ıteride kalan maale. 
sef bizim nıemleketimızdir 

~1odern bir kiıtlipha~enin 
kendine nıahsus öıellık:eri ha
iz bir binaya sahip olması, şlip
hesiz ilk sarttır. 

o r ... Yaşar Karayalçın'ın, «Kü. 
tuphanelerimııe umumi bır 

bakısı> isimli bir etüdunde: 
ıYalnız ~!illi Klitüphanemııın 
değil. modern Ti.ırk kütliphane 
ciliğinin de kurucusu. dıye 
vasıflandırdığı I\lilli Kütüpha
ne ~llidlirü Sayın Adnan Ötü
ken, bu şartlardan tamamen 
uzak bir durum içinde, fakat 
davasına inannuş bir insan o
larak bu uğurda yıllarca yıl
madan, yorulmadan calıştı. Bü 
tün münevverlerimiz ve hatta 
kitap \'e kütüphane mevzula
riyle biraz olsun ilgilenenler, 
onun hizmetlerini; yakından 
veya uzaktan bilirler. 

O, ·bibliyotek binası olmak
tan taman1en uzak muhtelif bi 
naların birer köşeciğine kitap. 
lariyle sıgınarak bugünkü. ::\lil 
li Fütüphanenin lC'mellerini 
haııı !adı. 1948 yılında Saraçoğ 
lu mahallesinde Miill Kütüpha 
neye hasredilen bir binayı, ta
dil.ltla kütüphane şartlarına uy 
gun bir hale getirmeye çalışa. 
rak, '.\'elislirdiği idealist genç· 

' . 

Son iki yıl içinde 191000 ki~! ~:mı Kütüphanenin hizmetlerin
den ray dalanmıştır. 

Yazan: 
• 

Hll<MET OMAY 

•• !erden n1u .. ewf.1i.1'ıl ufak bır 
grupıa buraaa nu DU.) U.li. diva
nın temellerını attı . .üıl ye 
fanh • t:ograt.>a lo akultesinde
kı kurslarca ıakulle taJebele· 
rıne ve klituphanecılık hakkın. 
da temel bııgiye muhtaç mun
telit )-erlerde çaJı~an nıemur
Jara, &ençlere deroler verdi. 
Bu derslere temel ka)nak teş· 
kd etnıekle beraber, her ku 
Lliphanecinin muhtaç olacagı 
biblıyotek bilaı~ını ve ayrıca 
umumi malUmatı muhte\'ı •Bib 
l;yotekçinın El Kıtabıı i.>imli 
ıkı ciltlık çok değerli bır e.e
ri onlara en büyük yardımcı 
olarak sundu. 

Ki.ıtüphanecıleri birbirleriyle 
tanıştırmlk \e aralarında samı 
fiıı)et )aratmak aa,>·esıyle mes. 
lcıki toplantılar, konferanslar, 
kır &"E'Zlntılcri tertıp et~i. O, 
genelerin kWlüphanedeki hiz
metine derin bir seviı ve an· 
layışla baglanması ıçın her yol 
da çalııtı. 

sür'atlı hamlell!rle gelişme.si 
gereken bu çok aenc kütüpha
nenin muhtaç olduğu bir prt 
olarak aöruyoruz. 
Adnan Otüken memlekette 

bır Alılli Kütüphane kur
m.ı) ı düşünürken, cemiyetimi. 
zin kendi bünye.sine uygun ıe 
kildi!, muhtelıf kütüphanelere 
malık olmasının da en zaruri 
bır ihtıyaç olduğunu bilmektey 
di. ı\ncak ceşitli imkansızlık· 
lar da bu ihtiyaçlarla ba,başa 
idı .. Bu münasebetle Mıill Kü
tüphanenin vazifesi, milli kül
tür ara~tırmalarına hizmet e. 
cien bir müesse!'e olmakla be
raber; ıhtisas kütüphanelerıne 
halk kütüphanelerıne, okul kÜ 
tüphanelerıne ve okuma Sa· 
!onlarına iİddetle muhtaç olan 
memleketımizde bugünkü ~Iil
li Kütüphan@miz elinden gelen 
ımkAnlar nisbetınde her türlü 
hızmeti yapmaya çalı~an ve 
memleket ırfanına birçok vön. 
lerden hizmet etmek ist~.>en 
bır durumdadır. 

Bütün bu sahalarda faydalı 
ilf'rlemcler kaydetmiş bulunan 
l\Iılli Kutüphanerniz a)'rıca mü 
zık konserlerine acık bulundur 
dugu salonlari)'le memleke:ti
mızde Garp musıki ktilturünun 

Bugun ~ulaktan kulağa şu ha )'a.)ılmasına yardım etmiş, mü 
berı ı~ıtıyoruz. Güzel Sa. zıkseverlere hizmellerde bulun 

natlar Umum ~lüdürlligüne ve muş ve ufak ~ınema perdesı\.·le 
k.\let etmeb.te olan Adnan Ö- k_ültür fılmlerıne yer ver~iı
tüken, adı geçen jere tıiyin tır. 
edilecekmiş. A \Tupa milletltrine nazarın 

Şüphe.siz ki, bu karakterde kurulma,;ına •en az yüz yıl •e· 
çalışkan ve deQ:erlı bır $Ahı,I· cıkmış.o olarak, muhtelıf cep. 
yet, kendısıne verilen her ışle heli bir kütüphane durumun
mem!ekele faydalı olacaktır- da vazı.fe gören ~Iılli Kütüpha
Ancak daha çok ienc olan ).lıl nemiz, ~·apacaj:ı bü~·ük hamle. 
li Küttiphanenın ba$ından onu ler sayesinde şüphe.uz ki, ge
ayırmak, memleketımı1.1n de- rekli seklinı alacaktır. Yeter 
rin bır anlayış ve çok (azla e. ki ona, maddi imkAn ve sa13-
mek iste.>·en ktitüphanecıli~ı hiyetıer verilsin. 
namına yeri doldurulamıyacak Buraya Dr. Thompson'ın ra. 
bir boşluk açacaktır. porundan şu cümleyi de ıla-

Filvaki bugun ~tılli Kütüp- cağım: 
hanemızde ayrı ayrı bırer kı)·- •Türkiye kütüphaneleri ve 
met olarak yetismış kutupha· daha dar bir anlamda Ankara 
necı ıençlerımız ntcvcuttur. On kütüphaneleri ara51nda daha 
larıc~ idealist mudurlerının ı- geniş öleüde bir işbirliği mey
ıınden aynı hu.la yi.ıı-uyecekle. dana eetirmek için l\filll KütUp 
rınde şUphernız yoktur. Yalnız haneye sal.lhiyet ve hattl oto· 
bazı l·abancı memleketlerde tat rite ,·prilmesi gerekmektedir.• 

b 'k d A tatürk ~öyle demışti: ıBi r 
ı e ilen; şu usule başvurmak 

daha faydalı olabılir kanaatın· millet irfan ordusun.l ma
deyiz: Vazi!esı başından uzak- lik olmadıkça savaş meydanla
laştırılmak istenılme}'en bir rında ne kadar parlak zaferltr 
kimseye hak ettıgı kadro ve- elde ederse etsın, o zaferlerin 
rılmek sureti) le onun tecrü. yaşayacak neticeler '·ermesi 
besinden Caydalanmık usulü ancak irfan ordusuyla kaim. 

ki; Adnan Ötüken'ın de (layık dır.~ . 
oldu"'u kadro \·e sal3b .. ti Onun bu sözlerindeki mlna 

• ııe er d mekt · k 't' h · b verilmek suretiyle) :\lilll Kil-- ı . ep \e. u up ıneyı ır-
tüphanenin ba·ında kalmasını le~tırmenı~. li.ızun:ıunu an!amı~ 
tecrübe ve biigiye dayanacak bt ukllunan _Tkurk ~ukUm.~ti b~ i~· 

e gecı meyı, Ataturk ınkı. 

llıplarıJle yanılan hamlelerin 
en ilerisirıe aetirmek için bü. 
tün gayretiyle çalışmalıdır. 

Ki.ıti.ıphanenin mektep ka-
dar elzem ve onunla haşhaşa 
yürümesi eereken bir müesse
se olduğunu takdir eden Milii 
Eğitim BakanlıRı böyle bir kü
tüphane binasının temelini at. 
mak suretiyle bu önemli d3va
da en ileri hamle.}·i )·apmış bu. 
lunuyor. 

Bütün Türk milletinin bu bil 
yük divaya inanmasını ve bu 
dAva uğrundaki şa\'a~ta en ile. 
ri sallarda olmayı her Türkün 
en zevkli bir örlev edinmesini 
saAlamak. aydınlarımıza dil~en 

Milli Kütüphanenin kü('ük f: ocuklara mahsus olan köşesi ba!"lıca vazifelerden biri olm;ı 
çok rağbet l!Ör'11rktrdir. lıdır. 

, __________________ ..., __________________ ~,----
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1 İKTİSATvE PİYASA l 
Birleşıniş 1\:lilletler azası lr BOR S A 

1 

memleketlerde pahalılık: 
Birle mııs ~hlletlcr azası muhtelıf rn<"mleketlcr'n g('Çinme 

indekslerinde 948 vıhna nazaran 951 )·ıl nda husule ;:elen l üzdc 
artış nisbeti ıo~lcdır· 

Arjantin '.\ uzde 125, Bolivya yuzdc 89, .. \\ ustuoa ) uzrte 79, 
Şili yüzde 67, lzlanda yfizdc 54, Japon~• )·üıdc 51. Fransız ,\fr -
ka•ı yüzde 50, Finlandiya yüzde 48, Amstralva yuzde 46. Peru 
rüzde 42, J\olumbıya yüzde 40, Yunanistan '.\·ıızde 39. Saar ını l· 
taka~n :yilzd,. 3i'. :\Iala)a yüzde 36, Fransa )'üzde 30. İngıliz ".\tısır 
Sudan ı ) üztle 28. Jlong • Kon~ yüzde 28. İ:;pan ·a }'uzdc 28. Kas
ta - Rika yüzde 27, Jamaika )·üzde 26, "'.\Ieksika yüzd(' 26. :'l:or.c~ 

ytizde ~2. ı:ot~nda yüzde 20, Guatemala yüzde 20. İ)';\'C'~ Ytı2'<lc 
20, Yeni Zelcında yüzde 19 Kanada yüzde 19, Danimarka 'iızclc 
19. Lükscmhurg'ta _yüzde 19. Bt'lçika Kongosu :rüzde 18, Kenya 
r üzde 18. İngıltcre yüzde 16. Güney _.\(rika yüzde 16, I{ıbrıs 
rüzde 16, 1tindı('ini yüzde 16. Uruguay )·üzde 15, ı.ıı~ır vliulc 
14, )falta }U7de 14. Brezilya )üzde 13. Burn1a yıizdc 12. ltal)a 
} tizrle l!J. İrlanda ~i.ızde 10. Seylan yüzde 9, Hindistan ytizdc 9, 
Birleşik :~merika yuzde 8, Triesle yüzde 8. Belçika )üzdc 5, Do. 
minik .) ıızde 5, Türkıyc yuzde 3. İ viçre yi.ızde 2, Portckız yilzı:lc 
1, Alman a )'.tııdc 1, ıra .... ·ai ytizde 1 

.o\yıu ıntiddel zarfında ise, Pakistanda ba)al )lizdc 1, İ r1 
• ide ,ü1.de 2 LUbnan<la yüzde 6, Iranda ılizde 7 Irakta yuzde 
22 ni.sbetinde ucuzlamıştır. 

~-~~~----~ 

Hububat 
Piyasamızda 
Görülen hareketler 

İstanbul 10 (O.iL\.) - Haf
ta başında İstanbul piyasasın

da hububat dur~un bir du· 
r um arzetmektcdır, Dış pi. 

ya adan talepler azdır. Buğday 
fiatlarımızın dünya piyasaları· 

na nazaran nisbeten yüksek ol· 
ması alıcıları ihtiyaçlarını baş
ka memleketlerden karşılamaya 
sevketmekledir. Burçak, yulaf. 
üzerine yapılan satı~lar hareket
sizdir. Bazt .. \.lman ve İngiliz 
firmaları hububat almak husu
sunda piyasada pek de tatmin
kar olmıyan teklifler yapmakta
dırlar. Sadece arpa me\·zuunda 
İ ngiliz firmaları ile iyi saylla
bilecek bazı anlaşnıalara varıl· 
mıştır. İki ~Un ev\·el 23 bin ton
luk bır anla$ma in1zalanm1~tır. 
"\'akında sevkiyala başlanacak
tır. :;\ lazılarımııa kars~ ..-\lman 
Cırmalarının gittikte artan bir 
talep fazlalılıı miışahedo edil· 
mektedir •• \lmanlar hesabına iı 
mirde 15 tonluk mazı toplanmış 
tır. ·~:akında 5evkedilecek olan 
bu maıılar kilosu 72-75 kuruştan 
al nmıştır. 

Fll.\,S.\ \ \ S \ I. \ _\ ' G07. 
ınıı.\ç r:otı.En;K 

"\lemleketimiz.den hı firma 

Pamuk ipliğ i 

Fiatları yüksek 
Pamuk p: ı :ı ı .ı: ı durs:un ol· 

makla beraber pamuk ıpliği spc. 
kiı!iıtörler elin<le yüksek fiat· 
lara satılmaktadır. 1 

i"apılan hesaplara göre nluamc 1 
le vergisi, imaliyc lieretl \ e ham 
madde dahil oldu~u halde 4.5 
kıloluk iplik paketınin 20 lira
dan Uk~cğe satıln1aması :;erek· 
mckl Jır 

Halbuki 20 ı numaralı iplık· · 
ler 3-\. 33 lırad.ın sattln1aktadır. 

ilgıliler pan1uk fiatları 5 • 6, 
lira olduğu zaman d.ı hatların 
yine böyle olduğunu belirtmek· 
tedu-ler. Halbuki halen pamuk 
ftatları 243 • 250 kuru~tur. 

iplik fiatLırının bu kadar yük 
selmesi doğrudan doğruya kon
trol uzluRa atfedilmektedır. 

,\Nı\SOS \ "E Khl\"ON 
İll RAC \ Ti 

A.na on \'e kıınJon ihracat:ı 
normal rkilde devam etmekte
dtr. :l-tenıleketımizden \mcı ıka 
Ye 1-'rıınsa mal al\naktadır. 

ı-ıaıen stok olar;ık 400 ton a· 
nason, 300 ton i c kımyon ' 
dır. Fiatlar 105 • 110 ku..1ıj a
rasındadır \ 
Il .\L)!U ıt V PIY\S.\ Sl' O \ 

llI:t; l ~ ıKl .IK \ OK 
Ralmumıı pty'dS torla h han 

gı bır dcgı 'lık ~iırulınc nekte
dır 

fh,11rat t ka l.ı 'e köınilr \C 
tutkal mukabilinde oln1ak iizere 
sadece Bul~arlslnnJ ıapılmJkta-
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BOl!S.\ 11.\llİCI ALTIS 
fl.\TL.\IU 

Fransaya 100 ton salyan.~oz ih· 
raç etmek üzere anlaşnı:ıya var
mıştır. 

T.\H\· tı. l'İı\TL.\ll l dır. ur rt 

Dün menkul kı)·metler ve kam 
biyo borsasında muamele gören 
tahvillerin kapanış fiatları aşa
tıda gO.)ter!lmiştir: 

"O 4.5 faizli 949 İstıkrazı l 
102 liradan. 

<;, 5 faizli 9·11 D.D.Y. ıv. ı 11.20 
liradan, 9-11 D.D.Y. \. 11.20 li· 
liradan, 941 D.D.Y. V. 112.20 Ji. 
radan. 948 1 tıkrazı 1. ı 12.70 
liradan, 949 htıkrazı !. 111.70 
liradan. 

'1ı 7. faizli St\'as • Erzurum 
il .. \'il. 22.50 !ıradan. 941 D. 
D.Y. il. 24.60 liradan. )Dl. 1. 
23.80 liradan, )Dl. il. 24.45 lı· 
radan, !\l .:\I. il!. 24.70 liradan, 
Ziraat Bankası III. 102.45 lira
dan. 

Anadolu Dcmlı"yolu ili. HO 
liradan muamele görmüştür. 
220 · 230 kuru~tu. 

iPEK PIV\SASl:\ D.\ 
GE\"ŞEKUK 

İpek piyasası gev.ek b·· du· 
rum arzetmektedir. İpeğin kilo
ıu 40 • 42 liradır 

İtalya ipeitin kllosunu 2:? . ~5 
liradan ihraç ettı i için memle
ketimizden ihracat yapılamamak
tadır. 

Belçikadan '" diğer memle
ketlerden bol miktarda sunği· 
pek ithal edildı~i için ipek 
fiatları bu seviyede durabilmek
tedir. 
Sunğıpek fiatları da ithalatın 

kısılması dolayısile 18 liradan 
23 liraya yükselmıştir. 

--o-. 
ihracat Durumu 
8 ka:-,ım cumartesi günü Tica

ret Odasından I'.O.B. 170.906 ll· 
ra de*erinde 12 men~ şahadet· 
namesi alınmıştır. 

Bu arada ,\!manyaya 6068 lira 
değerinde 10 ton mercimek; 

Birleşik Amerii<aya 653 lira 
değerinde 16 :\12. hah: 

Fransaya 9312 lira değerinde 
15 ton paça\ ra, 18530 lira de· 
ilerinde 50 ıon ayçiçeği tohumu; 

f'inliındiyaya 12649 lira de
Aerinde 349 kilo bagırsak; 

lsveçe 5818 lira değerln<le 130 
kg. bağır!ak; 

!.viçreye 7328 lira de~erinde 
1318 kg. ıpek döküntüsü; 

İslAndaya 77900 lira değerin
de 500 ton kepek; 

Fiallar 390 · 400 ku uş ar1sın 1 n., t 

da rhr. 1 H.ct t .;zacl 
K Ü(LK il.\ ') il U T\ ' IJLllİsİ ll•mil 
P IY.\S.\ Sl'D \ IJ t;RGl":\l.l K , ,.,, 

Küçuk baş h,:ıv\an d<'risi piya 111 

salarıncla unnımi bı durgunluk (ıultl 
muşahcde edı'mektrdır. SJdcce 1n 
)apa~ı fiatJarı yükseldi:ıtinden 1 

in 
koyun derilerı kolayra ıatılabıl· 
mektetlir. lla\'a kuru u koyun 

• 1 • .. ' 
4. ~ .. ') 

dcrıleri 200. 210 kuruştan, tuz. tn en ha 
lu kurular ise 150 • lliO kuru,.. 
l61n muan1ele tUrmektedir. f 

4 1 00 41.::!:5 

Keçi derı inin kilosu 160 ku
nıştan kuzu d~ isi ise 280 • 300 
kuruştan s·ıtılmaktadıı. 
FR.\ :\S.\'1S TEO n·i_\ IE KI 

P.\R.\ ~llKT,\ 

K(L("E .u:rıs Fi.\TI.Alll 

U bk.o 

an rt 
'rıı(lOO 

()4 llı!>T 

608 610 

• ı 

., ı 

Fransız Banka. ı t.:afınd· n ı .\ LTL'I/ BEŞİB İRLİKI.ER 
neşredilen tebligc n<ııanın, 23 i c Jıur •t ı~s.oo :oQ.oo 

se:;.oo se:s.oo 
310.00 315.00 

ekimcle, Fransanın tedavüldeki i n a· 
parası bır hafta evveline naza- ı Rt;at 

ran 21.116 mılyon frank azal~· Hamt 

mıJ;.·on frank varclır. \ahıt 

,.Dl )Q 

260 ul} 

:60.00 

::>2 sa 
2tl3 00 
!!43.00 

\ .• \ •utı 

mıştır. Halen tedavulde 1.971.8361 ""' 

Eldeki altın mıktan ise 
194 942 milyon f anktır. ı -·----------

Ticaı•et ve Zalıiı·e Boı·sası 

Bu day OfısL~ 
Buğdoy ert 
Buğday Kız:lca 
Bugday yumuşak 
.\rpa 
f'ığ 

Su!am 
Kendir tohumu 
Kendir tohumu Hacıktıy 
Keten tohumu 
Pamuk tohumu 
.Ayçıçeği tohun1u 

llokmo 

Çuvallı 

Dokme 
• 

Cevız kabuklu % 15 çuı ilk 
l'n 79 81 rand. 
Un 65175 rand. 
Raımol 

Kepek 
I'ırinı; Bers ni 
Beyaz pe; nır Hllı tenekeoı 
Beyaz pe) nır tan1 yaj;lı 

Ka,ar peynır )ağlı ... \nadolu 
Kaınr peynir yağ. Trakya 
.\yçiçeğı yağı çıplak 

Ze;tınyağı rafınc tenekeli 
SJdeyağ Siverek eritılınış 
Sadcy;ı~ Diyarbakır 

Sadeyağ .\rdahan 
Sadeyağ Kars 
Sadeya~ Kars tuzlu 
Sadeyağ .\rdahan tuzlu 
Pamuk )aıtı rafine tenekc'i 
Krem:. koyun 

Kilosu 

• 

• 

23.S: 
31.75 
:ıo.s 
29.62 - 34.~.) 

21.5 24.87 
20.25 
98-
85.-

118.-
60.-
rn.50 
36.5 - 36.i;) 
bo.5 

=613.- - 4000 
3250--3350 

16.!i-18 
1.J ;) 

108.-
2850.- - 34.)1) 
3250_ -noo 
3!0- 350 
3~0.-- 3,,;; 
1:ın-

:!37,-
640. --630 
HI0.-
580.--590 
6Q0.-
470.-

İtalyaya 4760 lira değerinde 
20 ton keten tohumu kiıspesi; ı 
13688 lira değerinde ıo ton 
paçavra; 

Yapağı Trakya kırkım 
Yapal:ı Kas:apb3şı be)·aı • .siyilh 
Yapağı Anadolu kırkım 
Tiftik naturel 
Keçi deri t tuzlukuru kasap 
Koyı.ın derisi tuzlukuru kasap 
Ko ın deresi tola 

460.- -480 
172.-
396.- -4!0 
230.- - 24;; 
220.--230 
230.
UO.-
180-

Yunanistana 14200 lira değe· 
inde 100 sandık yumurta ihr.aç 

< dilmiıtir. 

170.-
19' 

-- ---- - - - - . -----------
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HEl.SİNKi 952 
Cumarlfot.!, mali 
11 ('r 1'1 d .. IQ&reler ZI 

da. Cırıarrıba aQam.la 
rı .., IJtlı ballı: cflı:oal 

Puartr ı akıamları temsi 

,ok tar. l'ırtın be akıam arı '"• Cnmar
flt.I nıal ~fi ta ebe1• tenı .u .. 

Tılefon: •3\31. 

ISTASBUL BELEDİYESi 

~Fllİll TIY ı\ T llOl.ı\lll 

Türkçesi: 

f.a.nt 21 de 

Dll.\ \I KI SMI 
SOS KOZ 

Yazan: 
~tichcl Duran 

Salahaddın İrdelp 1 
Tekfon: '~151 

Kmn: ııı KlSm 
.\ll VDUDU 

Yazan: Joscph Kc,)sclring: 
Türkçesi; 

lleşıha C. \'afi - \"a.fi R. Zobu 
Telefon· ~010Y 

Pazar günlrri 15.30 da !Haline zn. o 
ıaıkı• Cu ınarte!ti \·e Çar~unıba giinleri 

, l'ro.ram Tfl J 'l.30 da Çocuk T iyatrosu 

~e isterseniz 
< What You \Vıll) 
Komedi 2 Böl üın 
Vaıan: \V. 

Gişeler saat 11 de :ıçılır. 
P.ıı111ı1•l aklarıüırı Draın luı~nını1a. 

Salı ak,ımlın Komedi kısmında 

temsil 1oktnr 

') d• C'tu a, l'a ar ma 
• u.at LI u l:lı O a lelefon 41J.7tl 

E l l 1 N Ö N Ü B Ö L tl M t 
CEskı ıralke\li binasında) 

TEHLiKELİ llÖNEllEÇ 

Yazan: Prıestley 

Türkc:esi: Turu: Yalman 
Prr<:rmbr. ('umarle~i. Pa1ar 

giindüz \ e Patdr akşamı . 

An kara.=._ Na!IOli _boks maçından bir enstan~la"n:ce:...... _ __ _ 

Karma takımlar arasında 
yapılacak f ulbol maçları 

Futbol ~~derasyonu şehirlerarasında yapılacak maçlar 
ıçın bir program hazırlıyor 

Futbol Federasyonu, bölge. 
ler arasında futbol maçları ter
tipleıncğe karar vermiştir. Hi
len bu maçların ne şekilde ya
pılaca~ı üzerinde durulmakta
d1r. 

Söylendigine göre, aş:ı~ı yu
karı bir turnuva şeklinde ya
pılması düşünülen bu maçlar 
içln şehirler gruplara ayrıla

cak \"e her grupla yeniden ta
kıın tasfiyeye ugrayacaktır. 

Grupların en kuvvetli ve tec
rübeli takımları. di~eı şehirle
re giderek karınalarilc karşı
la~araklar, kazandıkları takdir
de grupları dahilinde sehirle
r;n karmaları ile müsabakalara 
de•:am edeceklerdir. Fakat ye
ttildikleri takdirde. seyahate 
kazanan takını de\ m eclecrk· 
t r 

Şchırlerin -l grupa a; nlacağı 
'e her grııpun ycrlı sekiz şehir
den tc~ckki..ıl edeceıü söylen
n1cktcdlr. :\Iüsabakaların baş
lan1a t;.ırıhi, program hazırlan
dıktan sonra tcsbit edilecektir. 
Fenerba h çe, bir Macar 

futbolcu angaje etti 

l"rnerbahçe klübünün son 
ünlerde an:;ajc C'tmiş oJdu~u 

~lacar futbolcu izobel Stefo
no'nun çarşamba akşamı şeh
r.mi7.c ~elıne.si beklenmekte· 
dir. 

Birkaç sene e\"veı !\lacaris
tandan ltalyaya gec:mek fır
Sdllnı bulan İıobcl Palermo. 
Bari, Rucchcse t<ıkımlarında, 
müteakiben Fransada "'.\!etz ta
kımında oynamı~tır. 

1zobcl'in sağiç ınevkiinde oy 
nıyan, iki ayagına hakim, sil· 
ratli , .• teknik bir futbolcu ol
du~u söylenmektedir. 

'.\facar futbolcu c:nrşamba ak 
şamı grldiği takdirde perşem· 
be günü Fenerbahçenin antren 
n1an mac:ında oynıyacaktır. 

G e n ç milli takımlar 

T. Özerengin'in beynel· 

milel listeye alınması 

istene cek 

Futbol Federasyonu tarafın
dan, enternasyonal hakemlik 
icin, beynelmilel federasyona 
teklif edece*i dört hakemden 
birinin Tarık Özerengin olaca
ğı kuvvetle tahmin edilmekte· 
dir. 

Karakacak güreşleri 

arasındaki fasılada iki karşılaş 
ma yapmak üzere Suriyeye da
vet edildiği haber verilmekte· 
dir. 

Dünya ordulararası 

spor kongresi 

Ankara 10 CAAl - 1947 yı
lında 17 devletin iştirakile leş. 
kil edilen dünya ordulararası 

spor konseyi 1953 yılında ya
pı l acak siliı:hlı kuvvetler spor 
karşılaşmaları pro~ramını ha-

Ankara 10 (.\'.'l"K ... \) - Ya- zırlan1ak için bundan bir müd· 
rın akşam saat 21 de Ankara det evvel Atinada toplanan kon 
Halkevi salonunda; . .\nkara Gü seye 6 ncı devlet olarak Tür
reş Klübü ile .~maı,ya. Sam- kiyeyi, genel kurmay başkan· 
. un, Çorum, Tokat bölgeleri JıRı spor şubesi müdürü kur
karması arasında serbest şe· may binbaşı Sinasi Osma'nın 
kilde güreşler yap ılacakt ı r. Ah başkanlığındJ kurmay binbaşı 
met Bilek, ll a$:ın Bulut, Cemil Nur i GücUyener ve süvari bin
Sarıbacak, llaif Akbuhıl, Be· başı Nuri Fırat tem•il elmiş· 
kir Büke, Ömer Diklen. Adil ler ve bu toplantıda hazırlanan 
Atan ve \'aşar Doğu tertibinde programa göre dünya ordular 
çıkacak olan Ankara Güreş arası futbol şampiyonıısının 
Klübü daha canlı görülmekle 953 vılının mart avında Anka· 
beraber esas gaye serbest mi l- rrıda yapılmasına karar ver-
11 takımımıza yeni ve yedek mic:lcrdir. 
eleman temin etmek olduğun· Genel kurmoy 
dan müsabakalar fayda.it ola· sin1didcn ~erekli 

hoşkanlı~ı 
hazırlıklara 

caktır. baslaınıştır. 

Ankaragücü Suriye'ye Güreş hakrnı i imtihanı 
13 kası'll 1952 perşembe gü. 

gidiyor nü sa;ıt 17.30 da böl~e binasın-
Ankara 10 ( AN"K.\ ) - Ha- da kursa devam etmiş olan ha-

len Suri)·edc bulunan Ankara kem naınzetlerinin imtihanı 
gücü klübü idarecilerinden Na yapılacaktır. 
tık A.s'dan gelen bir telgrafa :\fezkCır ~ün ve c:aatte eski 
ı;:::öre, Ankaragücü futbol ta- lisanslı hakemlerin de bulunma 
kımının liglerden iki devre!ii tarı rira olunur. 

Akıl eniz 

Bu sene Doğu Akdeniz ku
pası maçları. S!ec:en yıllara na· 
zaran daha geniş ve şümullü 

olacaktır. 

ve Fransa Do~tl Akdeniz kupa· 
sına iştir5.ke karar Yernlişler, 
Yugoslavya da bu seneden ili· 
b:ıren müsabak:ılara katılaca
ğını bildirmiştir. Bugüne kadar yapı l an Doğu 

Akdeniz kupası mac:Iarı, 1tal· 
:ya, hlısır, Yunanistan Vf' Türki-

maçları ye arasında oynanmıştır. Fran 

Böylece şin1diye kadar dört 
dPvlet arasında yapılan müsa· 
bakalar. bundan sonra yedi Ak 
dC'nlı de,·leti arasında oynana
cak ve şüphesi7. ki daha ~eniş 
\'e daha esaslı bir mahiyet ta
şıyacaktır. 

F'ulbol Federasyonu ni!ian sı7.larla lspanyollar. tertip ko-
ayında Belgratta yapılacak 0 . mite.sinin muhtelif mliracaatla 
lan genç milli takımlar arasın- rına rağmen. pro.c::r:ımlarında 
daki futbol şampiyonasına iş· yer ayırmadıklarını, maçlara 
Hriıke knrar verıniştir. ayrılan tarihlerde angajmanla-

Gcnç nlilli takımlar arasında rı bulundu~unu veya maddi 
futbol şan1piyonasında yaş meseleleri ileri sürerek ic:tirilk 
haddi 16 _ 18 olarak tesbit e- ctmemi.,,lerdi. Yut!osl:ıvya da 
tlilınis bulun'tnaktadır. o senelerde dem\rperde d ı şın-

fo'utbol Federasyonu. başTıca da m:ıc yapmıyordu. 
böl.!!~lere birer mektup gön- Buqi.in vaziyet tamamen de
tlercrek, bu nıaçlar için şimdi- ~;.,,mi') bulunmJktadır ispanya 

Şarki Akdeniz kupac;ı lı:tn, 

bu ay içinde ltalyada bir top
lantı yapı lacak ve deplasmanlı 
olacak maçların tarihleri te!i· 
bit edilecektir. Toplantıda fe
derasyonumuzu Necmi Önder 
temsil edecektir. 

elen 16 .. 18 yaş arasındaki fut· r - ------------------
bolcul~rın tc~biti için gerekli 
hazırlıkların vapılmasını islc· ı 
miştir. 

Perşembe günü Fener • 

E. T. T. ile aynıyacak 

1-'rnerhahc:c önüınüzdeki pa
zar t:üniı Beşiktaşla karşıla'-a

caktır. Bu mühim maçı gözü 
nünde tutan sarı • lclcivertliler. 
per~embe ~ünü sa:ıt 14.30 da 
Elektrik takımı ile hususi bir 

1 

nlaç yapmağı kararlaştırmışlar 
dır 

lstanbul • Napali bok s 

maçları 

E\'\·elki ak~am Ankara kar· 
nHısile karşıla~an. Napoli boks 
takımı. önümU1deki cumarlesi 
akşaını J"tanbul karmasile. p3. 
1:ırtesi ak amı da Anlfflra ve 
İstanbul br}ko;örlt'rinden mii 
tec:ekki1 bir karma İl.! karşı· 
Jac:aeaktır. 

İstanbul karma'-! J?<"çen cu
martesi yapılan seçme müs:lba 
katarı sonunda tesbit rrtilmiş 
bulunmaktadır, ~taamafih bu 
kadroda brn de~isikl"kler ya 
pılm~~ı <l:l mıı~tl"mC'lrl"r 

• 

Takım k <l tı ta nla rı el ~ ıkı ş ı _, or 

1 
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l(e11di J~e11di11i bağlıyaıı 

1'11sil 111rılıki'i111 oldıı 

Zabıtayı iğfalden sanık bulunan 
on gün hapis yatacak 

genç, 

DUn II inci Asliye Ceza mah· ı selerlni talıların arasına sakla· 
kcmesinde hayli eğ1('nceli bir d2. dığını söylemişse de orada bir 
va karara bağlanmıştır. şey bulun.ımamış ve \'asilin el-

Bir müddet önce Teknik t;.nl· b"selerınin bu defa hakikaten ça. 
lt:rsitenin karşısındaki yoldan lındı ı anlaşılmıştır. 
ı;eçen~er, camlar 21rasında, elbl· Suç tasnii suretile z:1bıtıyı iş
S!'leri soyulmuş \'e iplerle a{!:aca gal Pfmekten mahkemeye sevke. 
bağlanmış bir genç bulmu~lar dilen Vısil sunları ıl) ·lemiştir: 
dır. •- Parayı .sevgılimle harca· 

İsminin Vasil fsboya olduğunu dım. Babamdan korktuğumdan 
aöyliyen genç, hırsızlar tarafın- kendimi soyulmuş gibi göstermek 
tian soyulduğunu ve iple bağlan. iıotf'dim. Bunun itin de önce el· 
dıfını iddia etmiştir. bfselerJmf ('ıkarıp çalılar arasınl 

Fakat \·apılan tahk:kat sonun- sakladım. Sonra da cebimde ka 
d3, Vasilin, hırsızlar tarafından lan son 25 kurufl:ı gatın aldığım 
soyulmayıp, babasına verme J hır iple kendimi bal!ladım.• 
gerekPn bir miktar parayı hırc3-ı Bu surrtrc zabıtayı işgal eden 
dıJ:ı için korkusundan bu hare- Vasi) ır in('i ı\sliye Ceza mahkc. 
keti yaptığı anlaşılmıştır. mesinde yapılan muhakemesi so. 

Bu vaziyet karsısında sucunu nunda on gün hapse mahkılm ol
itirafa me('bur kalan_Varil, elbi- reuştur. 

, 

• 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Yeni yolun . 
icapları 

ı Başı 1 locide> 
edilsin, partiler arasında müşte
rek bir Uc;,anla konu!tmak, baUa 
razı olmak çıgın artık açılsın ... 

Adnan !Uenderes hükômetl, 
yeni bir )'Olun ''olcusu olm:ığa 
azmettiğini türlü türlü emareler· 
le belli ediyor. Bugünlerde mu· 
hatif gazetecileri de içine alacak 
bir basın konferansı yapılması. 

bu emarPlerln en mühimlerinden 
biridir. Öyle umarız ki hükiimet. 
yeni yolun icaplarını düşünecek, 
:rerine ~etirel'ek, parti münase· 
betlerinde yeni ufuklar açmalı 
bılecektir. 

t:yuşukluğa mahkUm kalmak 
istemeyen, risk alan, harekete 
ge~en insanlar daıma hala eder· 
ler. Politika hayatı geniş ölçüde 
hata i"lenen bir sabadır. Acaba 
Türkiyede: 11Falın ,.e fll3n me
selede hata ettim. Bundan sonra 

Dün Dün Atatürkün ölüm saati olan 9.05 de Köprüde halkın yaptığı saygı daru~u 
,,,. daha ivl~ini yapara~ıme demek 

cesaretini ,.e büyüklüğünü göste
rect"k bir devlet adamına rastgeJ· 
mek, benimize miivesser olacak 
mı? Sayın Adnan JUenderes 

lstanbuJda muhtelif moda gösterileri yapacak olan Fransız ka
dın canlı mankenleri dıin e:ebri mize gelmi~tir. Resim manken· 

lerl uç• J 1n inerken gOsteri)'or 
~---------

İki ay 6nce vazi(e~inden ayrı 
lan bir bekçi, buylik bir esrar 
kaçakçılığı şebekesinin reisi ola
rak, İkinci Şube memurları tara
fından yakalanmıştır. IIJ.di.!enin 
lafsilltı fÔ) ledir: 

Bundan bir müddet önce Ana 
doludan lstanbula gelen Bekır 
ttgen isminde hır genı: Emniyet 
nı.üdürlil,une müracaat ederek 
bekçi olmak i!;temiştir. Yapılan 
tahkikat sonunda hiç bir sabıka
gı olmadı~ı anlaşılan Bekir, bek
çi olarak kabul cdilmış, \"e Te 
pebaşı karakolunun emrine VC• 

rilmi$lir. 
Bekir Ülgen bir müddet bu 

vanfesinde dürüs.t olarak çalış
tıktan sonra, o ci\'ardaki sabıka
lıJardan haıılarını arkada.ş edin .. 
mittir. Nihayet, uzun bir müca
deleden sonra Bekir; eroin ve 
esrar satışının bekçiliklen dah:ı 
fazla kazanç getirdiğini görünce 
kaçakçıların a~ına düşmekte ge· 
cikmemi~tir. Yavaş, yavaş kade
trıelerde piştikten sonra işi artık 
aleniyete dökmüş, ve bu vaziye
ti Emniyet Kaçaktılık bürosu 
memurlarının dikkat nazarların
dan kaçm:ımıştır. 

Bf'kir l."lgen bu surctle vazife
sinden çıkarılınca, daha serbest 
çalışmak imkanını bulmuş \'e bir 
esrar şehekcsl kurmuştur. Du 
kacakçılığı gizlemek maksadıılc 
Galatada, llacıcmin mahallesi 
Saraskerci çıkmazı 6/8 nun1ar 1ı 
Aytemiz apartmanııun kapıcılıt:ı~ 
nı yapan Bekir, Rıza isminde bir 
Bur~alıyı da çetesine dahil et
llli$tir . .b.lt>Zkllr opartımanın bod~ 
tum katını merkez haline gcti· 
ren kaçakçıların durumunu YC· 
llid~n takip eden polisler kıy.ı
fet değiştiren bir arkadaşlarını 
l!ekir Ülgene alıcı olarak gön· 
".:rınlşlmlir. llekit, apartımaııın 

.. 

Atatürk bütün yurtta sayg ıile anıldı 
(Başı ı lnci~c) 

dınları Kültür Dernl'~:ı. Türkiye 
Eski ~Iuharıpler Birliği de A
tatürk için hususi törenler yap 
mışlardır. 

C. 11. P. genel başkanı İnönii. 
sabahleyin 9 u 5 ten sonra eşi 
ile birlıkte Ata'nın mu\'akkat 
kabrini ziyaret etmiş, bır çelenk 
koymuştur. 

Cumhurbaşkanı Celfı:I Bayar, 
bugün inşaatı devam etmekte o. 
lan Anıt-J~abre l:İtmiş \'e tet
kiklerde bulunmuştur. 
Cumhurbaşkanımız Cl'lıil Ba 

>·ar, beraberlerinde Büyük !\tiJ. 

türkün ölüm yıldönümü münase 
betiyle Tilrk Devrim Ocakları 

genel merkezi ~u beyannameyi 
yayınlamı~lır: 

•10 kasım, Atatilrk'iln, artık 
tamamiyle bir fikir haline inki· 
!Ap ettiği iündür. 10 kasım 1938 
günü, At.atürk'üne yas tutan 
Türk milleti, O'nun, bütün dün
yayı saran bir iilkü $l'.Uneşi halin
de ışıklarını :•aydığını görerek 
tesellisini bulmuştu. 

Atatürk, Batının hayranlıkla. 

• 1 lct AJcclisi Başkanı Refik Koral 

1 
tan, Başbakan ı\dnan -'lrnderes. 

Dojtunun gıpta ile kabul ettiği 
dünya ('apında bir fikirdir. Bu 
fikir, Batının barış fclsC'fesini 
beslemiş, Doğu için tek önder ol 
muştur. 

--..... kabine tiyf>leri ile Genelkurmay 
l Ba,kanı olduğu halde bugün sa

at 9.05 le Atalürkiın ıeçiei kah 
rini ziyaret etmişler ve saygı 
duruşunda bulunar:ık kabre bir 
buket koyınuslardır. 

Ölümiindcn on dört yıl son
ra. bugün Türklüğe -ve bütün 
Doğuya- kurtuluş, medcnil·et 
yolunu a~mış olan bu Ulu Önde
rın hatıra!'ı önünde en içten 
srv.!!imizle, en derin saygımızla 
cpiliyoruz. 

Bekçi Bekir Cıgen 

bodrum katında 10 kilo esrarı 
alıcıya teslim etmiştir. Fakat .ız 
sonra h:rıta ettiğini, kar ısındaki
nin polıs olduğunu anl,ıyınca ar
kadaşının da yardımıyle polise 
hficum edip, arka kapıdan firar 
etmiştir. 

İki gün firari olarak dolaşan 
azılı kac;akçıları, arkad:ı~larından 
Pire !\·ecmi ile Ka.sımpaşalı Arap 
İrfan cörmiış, \'C yakalanmama
larını temin edeceklerini vade
derek, esrarcılardan 500 lira al
mıılardır. Ilu ıekılda dolaridırı. 
lan iki katakçı nihayet dün ya-
kalanmışlar ,.e sorgularını mU

teakıp tel'ki[ olunmuşlardır. Ay
rıca kaçakçıları dolandıranlar da 

yakalanmıılardır. .,,;,,..... _____ _ 

Çin Ilüyükelçisı ' 
Ankara. 10 (A.ı\.) - Alatür 

kün ebediyete intikalinin 14 ün 
cü yıldönümü münasebetiyle Çin 
BUyükelçisi eksolans Li Tı - Tsun 
bu sabah saat 9.30 da mu"·ak
kat kabri ziya:-ct ederek kordip 
Iomatik DuayJ·eni sıfatıyle s~y
gı duruşuncia bulunmuş ve bir 
çelenk koymuştur. 
Drvrim Ocakları Bc~·annamcsl 

Ankara, 10 (A.A,) - Ala· 

Bir kurtuluş, bir medeniyet 
çı~ırı demek olan bu büyük fik 
rin ;lrkasındayrz.,, 

Sıvasta 
Sıvas, 10 (A.A.) - Atatürkii 

müzün ihtifal programının tnt
bikindf'n ıı;onra Sıvas Lisesinin 
:ıntresinc rekzedilcn Atatürk bü~ 
tünün açılma töreni bugün saat 
10 da Jiı;e binası önünde yapıl· 
mışfır. 

Şehrimizde yapılan toplantılar 
( Başı 1 incide) Atalürkün lnkıliıplarını \'e onun 

Rektör Gtirkan, kı a blr konuş eııiz varlıscını tebaruz eltirmiş
mayı miltcakıp 9.05 de salonda terdir. 
bulunanları ihtiram duruşuna Törenden sonra 11 başkanı 
davet etmi~tir. !\"cemi Ateş ve di~er partililer 

fı.Iüteakıbcn Şehir bandosunun Taksim Abidesine gidercık çelenk 
refakatinde gençler hep bir ağız. koymuşlar ve ihtiram duruşunda 
dan İstikliıl marşını söylcmişlc.-. bulunmuşlardır 
dir. C. H. P. tle diinkil anma • • .. " f' trosunu Daha sonra söz alan Edebiyat töı...,leri 

:mınOnU ıya Fakültesi profesörlerinden ııa-
mit Ongunsu, Atatürk inkı13.pla· Atatürkün ölüm yıldönUmü ... ekem'ıyenler var rının ana hatlarını belirtmiştir. mtinasebetiıle dün sabah şehri-

( üniversite Talebe BirJiği başka .. , miz C. 1{. P. teşkilatının bütün 
(Başı 1 incide) nının hitabesini müteakıp Bakaa; kademelerinde toplantılar ter-

ralamakta ve burada zaten kad· İleri. Rektör, profesörler ve genç tiptenerek bUyük kurtarıcının 
roya nıensup bulunan ve diğer lik Yürüyerek Sarayburnuna git- hatırası anılmıştır. l\lerasimi 

· müteakıp İstanbul ve Beyoğlu piyeslrrde rolü olmıyan gene san- mışler ve Atatürk [ıbidesine te· 
alk:Arlar çalı~maktadır. Ienk koymuşlardır. ilçelerini temsilen birer grup 

S Sarayburnu \'C Taksim ~bidele-Bu güzel teşebbüsü, henüz e aat 11 de Beyazıttaki l\tarrrı:a-
mekleme devrindeyken, sırf ş:ıh- ra lokalinde yapılan anma top .. rine çclr.nkler koymuştur. 

Millcıt Partisinde si kaprisler yüzünden baltala· lantısında Tevfik ileri ve Vali 
ıuak sanata ihanetten başka bir Gökay da bulunmuştur. Ata- Dün şehrimiz İl teşkilatında 

k gerek sabah, gerekse öğleden 
şey olamaz. 1 tür ün genç-lige hitabesi okun. 

Dün \rali ve Belediye Reisi j dııktan sonra, Vali Gökay, Ata- sonra herh3ngi bir tören yapıla
Dr. Gökayı telefonla rahatsız e- ttirk gibi bir milletin mukadde .. mamıştır. Ancak dün akşam sa

at 17 .30 la 18 arasında İl mer
derek bu hususta izahat rica et-ı· ratını degiştir.miş bir insan Ute· 
tik. \Tali su izahatı verdi: rinde tahlilde bulunmanın güç- kezinde bazı partililer bu mev· 

ı n zuda toplanmışlardır. 
•- Böy e bir şeyi ben de duy- 1 ~ünü tebarliz ettirmiş; za(eri · Atatürk filmi dün 

dum. fakat SPhir Tiyatrosu Emin 1 müteakıp girişilen en müessir 
On\i Bölt.imüniln faalivctini tatil hamlenin Atatürk inkılapları ol- gösterilemedi 
etmeııı:i, hiç bir suretle mevzuba- dugunu ifade ederek konuşına- Atatürklin ölüm l'lldönümle-
his olamaz. Ilu tiyatro halkımızın ı!ilnı kesmiştir. rinde sinemalarda gösterilmek-
sanat ihtiyacını kar ılamak mak· Vallden ıonra kürsiiye gelen te olan ı\tatilrkiln hayatına ait 
ıadile ıcılmıstır \.'e bu u~urda I Te\·filc ileri Atatürk inkılflpları- film, bu sene maalesef Belediye 
f0ıyr1alı olmağa devam edecektir, na ait hatıralar nakletmiştir. E~lence bürosunun bu filmin 
Eminönü Tiyatros•.ı benim ~serim ı Saat 15 te Atlas sinemasında gösterilmesinden vergi istediği 

ı\ınerikalı binba~ı ile e\·lenen dir. Burayı baltalamalarına şld 
1 
~lilli Türk Talebe Birliği tara- içi!'! gösterilememiştir. 

• ti • I ı • ı d t t. ı t ı t d Ötedenbcri Bc"O"'lunda bunu Sabire 1.'ah-:i c.ıe e man n :lca~ım.• ın an er ıp enen op an ı n ,, p;. 

T 
ŞE'hir Th:atrosunun yeni ,\ta·nın 10 uncu yıl nutku ayak- gösteren iki sinema her ne ka-

okyoda bl'r Tu" rk müdürünıııı imza salahıyetl ta dinlenmiş, Birli~· mensup dar lilmden ücret almakta ise-
:vok gene hatipler inkıJ;iplara olan lcr de bu miktarı kendilerine 

Kızı bl'r Amerı'kalı htanbul Sehir Tivatroları mil- bağlılıklarını heyecanlı konuş- hiç bir kar ayırmadan Kızılaya 
durlV_..;'le \nkararlın t3yin edi. malarla İfilde etmi~lerdir. Bu ve yahut da Çocuk Esirgeme Ku
len yl'ni tnıidiir Fazıl Ahmet Ay. arada Sabahattin Özalp söyle de- rumuna \'Crmekteydiler. Geçen 

Bl'nb 1 1 n ' kaç tiin Trpeba'ı Tiyatrosuna miştir: sene de Belediye ile sinemacılar 
aşıy e ev e gidrırek \"alifesine başlamıştır. •- Dir insan, iz'an ve insaf- arasında ihtilAfa sebep olan bu 
A.Hocaatıa p,,,,, Di"'"r tar3ftan ö~rrndi~imize tan nasipsizse, hele biraz da bu- ntevzuda ı;;inemacıların ve bu ha-

San Franei ,co 10 _ Am.eri- ~i>re Fazıl .Ahmet Ayk:ıç tekaüt namıssa, pek tabü olarak istedi yır kurumlarının müracaatları 
kan (Gen. J. c.' Dreckenridge) nldu u irtn bıı ,-a1ife~·e Ucret ile ~i gibi saçmalamakta serbesttir. Belediyece kabul edilmemiş, Ata
i.Skeri naklıJe gcmısıntn Japon· tayin edilnıiştir. VP imza ı;;a15hi- .~lillet, Atatürke hiç bir şey türk filminin eglence vergisi 
l-'a. \e Kareden bura\a &etırdiğ• \•rtine m:ılik değildir nu sebeple borçlu değildir.1 diJ·ebilccek ka- esaslarına göre muameleye tabi 
<ısa ordu, donanma -ve ha,·a ıu, T',•atronun i.ta 3mirli~in1 ~ile.!· d~r i.leri gi~enler şunu bilsinler olacağı bildirilmişiir. 
~ ınensubiyle sivil personel a-, fie~nin mfidur mııavınlerınden kı, bızler O na çok ~eyler borç- Bundan dolayı da dün sine· 
tcıında Binba<::ı Peter G ı\nter i- D;ııın na~rıoğlu \·ap:ll"aktır. luyuı. Bu borcu Onun açtı~ı malarda Atattirkün hayatını gös-
le eşi Bayan Sabire i·ah~ Anter Daim Bafc-10 lu. istanhul Şe· yolda yürümek,. inşasına başla- teren film gösterilememiştir. 
hıııunmaktadır. hJr T·vatrolarının en küc;ük va dığı büyük esc~ı tamamlamakla -o--

llayan Sabire aslen Türk 01 _ ıifeJP;ın.d~n ha,ıı,·arak müdiir yerine getirece~ı~,-.. .. At t" k" ı • 
llıakıa beraber ömninde öz mem ruuaı·~nlı ıne kadar vükselmiş 25 . Bugün ~rtık: butun dunya. he. a ur un eser erı 
1ııketıni görmrmi tir Tokyod::ı enelik kıdrmlı bir mf'murdur. pımızın hırımız; bırı.~ızın ~epı-
Yerıe- b' T .. k ·.1 · . k miz için oldui!;unu bılıyor. Inkı-" '}en ır ur· aı e ının ı-

1 

. . .. 
'•dır o h · d d • U B k • 1 b' !Ap nımetlerını ınkara yeltenen-
t..ı,L ' Şe ır e 06ffiUŞ \'e • a ır <ı '1 1 } b h k'k t k 1 k \ , 
~ •-Doğurla ıaıamışhr. Halen 'f •., er, u a ı a e u a ·ersın. 

Yaşındadır. (B ı ı ıd ler · 
!{ . . aıı ne e) D p de yapılan anma 

tı 0 rede Birleşmış !ıtılletler sa med halinde bile romorkörle · · .. 1 · 
. llda çarpışan Türk askerlerine çekmek mümkün olamamıştır. toren erı 
~Üllü hastabakıcı olarak hiı· Silebi kurtarmak için, bitiril· . Ata"nın büyük hatırası IJ· P. 
l-' "t e.tmiş ve bu hizmetleri Tok mesi 2 ıt.\ 3 hafta sürecek olan 11 merkez~n.de de aynı teessur ve 
b~akı Türk muhitlerınde büyük bir kanalı açmak 13.zım gelmek· heyecan ıçınde an.ı,Imıs.tı~. Ata. 

.takdirle karşılanmıjtır, tedir. nın !A.nt hayata gozle~ını. yum-
~ nınba ı Anter. p ıylo: Tok ·oda f.F.~Iİ Kl'RT\R~IA duğu saat 9.05 te partı bınasın-
~~)·a.n Sabirenin bu hizmetlerini ~,ıLDt R \'EKİLİ d~ toplan~n ~e~okratlnr beş da. 
t· <dıren Paki!;tan elçiliğinde ter BUGl\~ GİDİYOR ~ kıkalık hır ıhtır:-m duruşunda 
~l'lltnton bir müsamered<" tanış- Gemi kurtarma n1üdür vekili bulunınuşlardır. 
~ lUır. Karedeki Stkizinr i Ordu Kaptan Ritz Bakır Eilebinin kur· İhtiram duruşundan sonra İl 
~tırı le\·a:nm r;:eflf'rinrlen olan tarılması a:'Tl!!liye:.inrle bulunmak başkanı Necmi Ateş. hay$İyct 
.. ~.a .. ı .\ntrrtar.i CPntral FallsJüzere yarn u~:ıkla ':ak'a mahat.Jdıvanı. üy~lcrinden Yekta Ka 

ınde ye-... leşcceklerdir. !ine hareket edecektır. zancıgıl bırer konu~ma yaparak 

( Boıı 1 Jncldeı 

miyetin esas vasfı, skolastik zih· 
niyet ve felsefe yerine aklın ve 
müsbet bilginin bilhassa cemi
yet hayatında, onun idaresinde 
hJkim olması ise, bu ölçüye gö· 
re, memleketimiıin düne naza
ran bu.gün büyük mesafeler aş· 
mış bulundlığunu kabul etme· 
miye imkan yoktur. Aklın ve 
müsbet bilgilerin telkin etti~i 
millet iradesine dayanan bir i· 
darenin memleketimizd" kurul
muş bulunması, bunun en a;ık 
delilini teşkil eder. 

Ana yurdun iş~allerden kurta. 
rılması ,.e yeni Türk de\'letinin 
kurulm1!ii\'le hallıyan harpketin 
şekil ve hedefi, cumhuriyetin i· 

loün Mceliste 
Encümen seçimleri 
yapıldı 

( Başı 1 inelde) 

Celse açıldıktan sonra bütün 
l\.leclis Atatürkün mAnevi huzu
runda beş dakika ayakta saygı 
duruşu yaptı. Yeni Bakanlar hak 
kındaki tezkereler okundu. 

Bundan sonra Hüseyin Cahit 
Yalçının, • Gözil kapalı oy ver
me, yazısı üzerine mahkemenin 
verdiği karar okundu. Bunda, 
amme davasının müruru zaman
dan sonra açıldığı, bu itibarla 
divanın dilştü~ü bildiriliyordu. 
l\Ieclis bu tezkereye muttali ol
duktan sonra 1.Ieclis encümenle
rinin seçimine geçildi. 

Seçilenlerden bazı adlar 

Ankara, 10 (Hususi) - Bu
günkü )tecliste encümen azaları 

seçildikten sonra encümenler 
ayrı ayrı toplanarak riyaset di
vanlatını seçmişlerdir. Bütçe ko
misyonu reisliğine Enver Ada
kan, ikinci reisli~e Fethi Çelik
baş, kAtipli~e Halil imre seçil· 
mişlerdir. Arzusıylc Bütce ko
mü:yonundan ayrılıp Anayasa 
komisyonuna geçen Emin Kala
(atın yerine komisyon sözcülüğü
ne ?\lazhar Şener seçilmiştir. 
Bütçe komisyonundan Feridun 
Ergin, HalUk Şaman, llamdi Ba
şar. Ahmet Veziroglu ayrılmış
lardır. Komisyona yeni giren 
eahsıyetler arasında lfuhlis Ete, 
l\1tikerrem Sarol, Rcn1zi Bucak, 
l\.luhlis Bayramoğlu, Cezmi Türk, 
Osman Bölükbaşı vardır. 

Diğer komisyonlarda çok dik· 
kate şayan değişiklikler olmuş
tur. Anayasa komisyonu rcisli!1:i
nc Fevzi LüUi Karaosmanoğlu, 
raportörlüğüne Ferit Alpisken
der seçilmişlerdir. Dış İşleri ko
misyon reisliğine doktor Nihat 
Reşat Belger, sözcülügüne Relik 
Bilge intihap edilmişlerdir. Ada
let komisyonu başkanlığına Ha
lil ÖzyörUk, söıcülü~üne Şem'i 
Erkin, kAtipligine Vacit Esena; 
İç İşleri komisyonu başkanlığına 
Rüknettin Nasuhio~lu, ikinci re· 
isli~ine Necdet ·yılmaz, sözcülü
ğüne Pertev Arat. kiıtipliğinc 
Yavuz Ba:ier seçilmişlerdir. 

Komisyonlarda riyaset divan· 
ları seçimleri çok hararetli ve 
çok sürprizli geçmiş ve çok mü
cadeleH olmuştur. 

D. P. Meclis grupu 

Ankara, 10 (Hususi) - D. P. 
l\leclis grupu yarın toplanacak
tır. Yarınki grupta Londra, Hin· 
distan, Yugoslavya ,.e Fransa 
parlamentolarına gidecek millet 
vekillerinin seçimleri yapılacak 
tır. 

takibe hazırlandı~ı ''eni yolu; 
icabında hata itiraf etme~i göze 
alııı.ak derecesine l'ardırabllecek 
mi? 

Akdeniz manevraları 
ı Başı ı lnrldeı kararglhında alaka ile takip •· 

ve bu hücumlara İngiliz Hornet dılmektedir. Cıkarmıya birçok 
de.niz uçakları da katılmıstır. U- uçak 2emilerile 70 parçadan 
1;aklara, 'emi birlikleri tarafın· mlirekkep bhytik bir filonun ka~ 

Ahmet Emin YALMAN dan açılan püskürtme ateşi şid· tılaca~ı bildırilmektedir. Çıkar· 

Barutçu, Meclis' e 
Bir istizah 
Takriri verdi 

detli olmustur. ma esnasında Türk ha\'a kuv-
Denizaltıların konvoylara yapı vetlerinin en mod,rn si13hlarla 

tıkları hücumların başlrı sllHa- techiz edilmı) bir istila kuV'·e
madığı ve bunda en büyük 3mi- tine kar~ı topraklarını müdafaa 
lin refakat gemilerinin karşı etmekte ~österece~i başarı ya
koymaları olduğu. Amiral Car· hancı miiıo.1hitler tar11fından me
ney kararglhına gelen raporlar rakla beklenmektedir. 
dan anlaşılmaktadır. 

Türk deniı kuvvetlerine ait Bilinrlı~i gibi, t~thikatı mil-

i teakip Amerıkan, Fransız ve İ· c Başı ı ınrldel nönü denizaltısı. Ağu ta ·'~ık-l talvan harp gemilerindl'.'n müfe· 
dair yeni müeyyideler düşünül· arında bir kon\'oy yakaladığını ~,.kkıl bifviık hir f!lo mulıteme
medi~i ileri sürülmekte ve mu· bildirmiştir . len cuma g nü limanımıza ~ele-
halefet partilerinin r.teclis için· Lon~ Step'in birkaç gün son· c-ek ve bir hJrta kadar kalacak-
de ve dışındaki varlıklarının si· re başlıyacak yeni \'e ikinci saf· tır. 
yasi müeyyidelerinin lüzumlu hası için denizaltılar yeni mev· 
demokratik in1kin 4ve vasıtaların kilerine yayılmakta ve mayın TE'pkiJi utaklarımız ke"fe çıktı 
çok partili rejimin icaplarına uy tarayıcılar, harekatın gPlişmek· Napoli 10 C .\.P.) - Doğu Ak
,ı::"un olmaktan uzak olduğu kay- te oldut:u Sunan denizinrlekl r:lenizde Türkiveye çıkarma yap. 
dolunmaktadır. Takrirde ezelim mayin bölgelerini ,.taramaktadır mıya ('alışarak kuvvetleri tası· 
le şöyle denilmektedir: ıar. .van büylik bir !:emi kafilesi bu 

rBu hal ve şartlar içinde Napoli 10 CA.A.) _ ::ı.terke1 i akşam rl!leu istik:ım,.linde iler· 
memlekette yapılacak umumi AkdenizdE" hüküm sürmekte 0 • lerkPn Türk ve ·Yunan tepkill 
seçimlerin vatandaş kalbinde lan çok şidrletli fırtına, manev- F · 81 a\.' utakları harekAta ka-
cndişe yaratmıyacak emniyet raları ve bilhassa mayn salma tılmı~lardır. 
şartları içinde cereyanı tekeffül ve toplama ameliyelerini çok Eleıısis h:ıva alanına hareket 
edilemez. Halbuki hüklımet baş o;:üclestirmektedir. eden 'Yunan IE"pkilileri, konvoy 
kanı, ~leclisin bu son tatil dev- Türkiye sahillrrine cık:ırıl~cak la harp gemılf'rini korumak i· 
resinde de(alarca memleketin deniz ve kara kuvvptJeri İngiliz "İn AkdPnir ıızPrinde dolaşmaya 
•secim sathı maili- üzerinde ol· ve İtalyan komandolarından ve ba~lamıı.lardır. Türk tepkilileri 
dıığundan bahsetmiştir. Yeni ik- Amerikan bahriye sillhendazlı- dl.' kendi üıolerindE"n hareketle 
tidarın seçim beyannamesinde rından mütP<::ekkilrlir. k,. if uçu-lırı yapm<ı:ktatiıt. Bil 
ve hükiımetin programında be· tzmirde dirilrtitine töre Amerikın CR.oo 
lirtilen ı.ü~u.mlu demokr~tik ~s· 1 İzmir 10 (Hususi) - Egede ~eve-Hı ,.e CLeyte) .'?f'.'milerinden 
lahata gırışılmcden emnıyetsız· ı Kusadası civarına yapılacak bir hareket eden <düşm~n) ucaldarı 
lik havası estiren Manisa ve Ba- c:ıkarma ile ,_l')na erecek ol<ı:n ııı harf'katın bu S(')n safhalarınd1 
~ık~sirdeki h.idiselerin .yarattı~ı ney r.;oğu kun"etlerinin büyli!; Tıirk ve '\'ıınaııı h2·:a alanlarına 
ıntıbalar altında .fieçımlerden ı deniz t~tbfkıtı fzmirdeki NATO J Ctıarruzl akınları yapacaklardır 
bah.oııetmek yeni iktidarın milli 
vazife ıa~·arak memlekete borc
tandı~ı davaları unutmak olur. 
Bu itibarla aşağıdaki hu•usların 
memleket huzurunda açıkça U· 

mumi bir konuşma mevzuu Y•· 
pılmasınrla zaruret vatdır: 

1 - Hükumet, umumi •eçim· 
lrrden evvel, seçim kanununun 
ve adil sistemin açık yerlerini 
doldurup, noksanlarını tamam
lamayı düşünmüyor mu? 

2 - JlükOmet, vatandajların 
bÖZ, yayın ve toplantı hUrriyetle
rini teminat altında bulundura
cak yeni müeyyidelere ihtiya\ 
olduğuna kani değil midir'! Bu, 
hürriyetlerin istimaline engel o
lan ve olmak istiyenler hakkın
da tedbir olarak bir düşüncesi 
yok mudur? 

3 - Memlekete ,·Adedilen mil 
!et idaresine \'e ileri fikirlere 
dayanan idoreden siyasi bünye
nin tam demokratik şekilde ıs· 
!ahından istikrarlı ve en pürliz· 
?;Üz şekildeki kanun ve hukuk 
devleti nizamından hükiımetin 
çıkardıg'ı mlna nedir'! HUkOmet, 
iktidarın el değiştirdiği tarih· 
ten evvelki devrin mevzuatını 
bu hususta klli görmiye mi baş. 
lamış ır? Değilse öyle bir nizam 
için iki buçuk senedenberi neyi 
beklemektedir? Ve daha ne ka

Ceyhan liye ind 
( Bııı l incide) 

li ,.e iki çocuklu Ramazan Arı· 
türk, hır mıiddettenberi göz koy. 
du~u ev sahibinin 13 yaşındaki 
kızı Belkısi çeıitli yollara baş. 
\"Urarak iğfal etmıştir. Hoca bu 
Jrada kıza •eğer bana teslim ol· 
maısan ben büyü yapar, senin 
ıtzınt egriltirim, gözlerin Şlşı, 
ellerin, arakların tutmaz hil"' 
gelir• demiştir. H~anın bu teJ 
kinleri neticesinde teslim olan 
zavallı kız neden sonra durumu 
yengesine. yen:esi de kızın an
nesıne anlatmış. annesinin leh· 
didi karşısında Belkis önce hl· 
diseyi inkl.r etmi$se de, daha 
sonra nereden tedarjk olunduğu 
tesbit edilemiyen zehiri içerek 
intihar etmiştir. 

Kocasını öldüren 
K?.dın nasıl 

etti l 
<Bası 5 incide) 

büyi.ık tesir yapmıştır. Bunlar • 
dan birincısi Bakının karısını 
herkes ortasında tahkır etme
sıdır. ChPvalliE>r'nın rnilletve
kilt s@çilrlı"ı bir ıı>·aret esna
ında haher verilir. llPrke!t ken 

dısini tebrik E'der. Karısı da 
koeaı;ının boynuna !iarılmak is
ter, fakat koca kendisini iter, 
•Çekil'• der. Bu harPket her
kesin ÜZE'rinde soğuk duş tesiri 
yapar. 

ikinfi hidi~e şudur: Tücca
rın karısı Jeanne evvelce başka 
birisinin mttresiydi. Tacir bu
nu habf'r alınca kıyameti kO· 
parmış. karı!ttnın dostunu evin· 
drn ko muştu. Yvonne bundan 
bahisle: 

- Şimdi neden ses çıkarmı
yorsun? 

------------ dar bekliye<ektir. 

İntihar hAdisesi üzerine Ada· 
naya kaçan hoca yapılan teki
bat neticesinde yakalanarak Cey 
hana götürülmüş, bugün de o· 
tomobille ve dört jandarmanın 
muhafazasında adliyeye sevko· 
lunmustur. Hol'.'anın adliyeye ge. 
tirilece#ini duyan Belkisin 16 
yaşındaki atabeysi daha önce 
adliyede beklemiş, hocl adliye 
ltoridorttna girinl'.'e, saklandıtı 
verden tıkarak tabanca ile ates 
etmeğe başlamıştır. Ateşledi~i 
altı kurşun hocanın muhtelif 
yerlerine uabrt etmis. hoca Rıı 
maıan derh:ıl ölmüştür. 

Dıye sordu~u zaman tüccar: 
- O adamı hi-: be~enmemiş

tim. çok antipatikti: bu sebep
le ko~dnm. Halbuki kocan sem 
patik adam! 

Üç Dışişleri 
Bakanı görüştü 

( Baıı 1 incide) 

- Birleşmiş Mill•tler genel sek
reteri T11·gve Lie, bugün bu "ı1.1 
leden tekilmiş oldugunu bildir· 
mistir. 

Vlşln .. kl ısrar ediyor 
Nevyork (Birleşmiş Milletler) 

10 (A.A.) - Sovyet Dııişleri 
Bakanı Vişinski bugün siyasi 
komitede söz alarak. Karedeki 
harp esirlerinin kendi rıza ve 
arzulariyle memleketlerine ia
desi pren!lıibinin topyekiln ka· 
bul edilemiyecf>gini ve Çinhlerie 
Koreli1er tarafından da reddo
lunduğunu söylemiştir. 

lAniyle taayyün etmiş oldu. Bu· 
nu takip eden gayretlerle de ha· 
zırlanmış bulunan zemin üzerin· 
de, bugün, Türk topluluğunun 
\'e Türk devletinin ileri ve me· 
deni hüvi)·eti fı.bideleşmektedir. 
Teredrlütsüz diyebilirim ki, bu· 
gün cemiyetimizin karşısında bu 
lunduğu me ele. Atatürkün e!ter 
terinin o glinkü şekil ve hüvi
retleriyle muhafazası değil, ku· 
ruluşlarındaki hedef \•e manaya 
::öre o eserleri tekemmül ettir
mektir. Türk milleti, böyle bir 
ilerlemenin heyecınını yaşamak 
tadır. Binaenaleyh Atatürk, ru
ıu ş.ld olarak, müsterih uJ·uya· 
bilir.• 

Başbakandan bu konuda bir 
gensoru açılmasını arz \·e tekL: 
ederiz.• 

K3mil Boran bir sözlü soru 
verdi 

Ankara 10 (ANKA) - ~!ar· 

Katil c;ocuk firar etmişse de 
bil3.hare yakalanmıştır. 

din mılletvekili Kamil Boran ta- 1------------

rafından )leclis başkanlı~ına a- ,. s h 
şağıdaki sö~lü soru verilmiştir: ran a 1 

Bir kararı 
Tasdik etm di 

• 1 - Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınd•n çekilen Prol. Muh· 
Jis Etenin Yunanlılarla olan ba· ı 
lıkçılık anlaşmasını tasvip et
memesi ve bunu memleket ikti· 
sadiyatı bakımından mah
zurlu görmesi sebebiyle istifa 
ettiği söylenmektedir. Tahran 10 - lran Dışişleri 

2 - Bakanlar Kurulundaki Bakanı Hüseyin Fatimt hugün 
detişikliklerin Büyük ?.tillet 1 yaptığı basın toplantı31nda, Sa· 
~ieclisinin uzun bir tatile gir· . hın, eski Başbakan Kıvamüssal 
mesi akabinde yapılmasının se-; ta nanın askeri mahkemeye sev· 
hepleri nelerdir? ·ki hususundıki parlamento ka· 

Bu sözlü sorunun Başbakan rarını tasdik etmekten imtina 
tarahndan rıteclis kürsüsünden ettiğini açıklamı$hr. 
söılti olarak cevaplandırılmasını Fatimi. sabık Ba:;bakan Raz· 
rica ederim.• marayı öldüren katilin serbest 

Weizman icin 
' 

bırakılması hususundakı hüll.U 
met karaı ını da Sahtn tasdJ.. 
etmediCini ill\·e etmi~tir . 

Cevabını \'Prmiştir. Bu hadi
se de salonda fısıltılara. dedi
kodulara sebep olmuştur. 

?'tfü<'hhel hapisten 
2 scıne haps.e! 

5orıı.ılar bittikten sonra. sav. 
cı kalktı. bu defa ıdd11na

mesinde iki sene hapis istedi. 
Bunu n1üteakıp avukatlar mü
dafaada bulundular. 
~1uhakemPnin son safh:ısınd:ı 

i'vonne'ın takati kalmamıştL 

Kadın önündE"\i ~ırc1ya ~·ıkıla
rak hınçkıra bınçkıra ağlıyor

du. 
Çalışkan ve işgüzar bir adam 

olan doktor beledıye ba,kanı 
iken Orlean şehrine ç-ok hlZ':'ı'l('t 

etmi ti, bu sPheple hPrkt!s krn· 
disini sevi)ord•ı. Fai-;at muha· 
kem!' esn~sındı ortaya (1 1 an 
hakikatler ı1n1uml hi~iyalı de
ği tirdi . .lUri hryeli de hu tı>(.i!" 

altrnria kalarak kadının m!'s. 
ul olmadı~ına, hu ..:uretıe hera
etin~ karar \·t=ırrli. ---

loolantılar 
( Baıı 1 ln<lde ı 

ma:n mevzuuntı tetkik etmekte· 
dir. 

Bir yangında yedi zıınci 

çccuk yandı 
ı f~'"51 1 inri1r\ 

tı.hribat vaomış. bir apartmana 
y1ldırın1 i:.ahet etn1is vf'! bir c:ok 

PPoria < İllinois!. ıo < .\ A ) - t"\ ıcrin alt katlarını sular basmış
iki aylıktan 8 ya$ına kadar 7 1 tır. 

TJrkiyenin taziyeti küçük zenci çocuğu dıin bura· Tuncadaki köprü çöktü 
Ankara, 10 (Anka) - t~rail daki evlerınde vukua gelen yan Tunca nehri üzerinde yap1l-

Devlet Başkanı \Veizmann Cha. gın neticesinde dıri diri yanarak makta olan muvakkat köprü, su
im'in ölümü üzerine Cumhurbaş Olmüşlerdir. tarın fazla gelme!tinden d;:,layı 
kanı CelAl Bayar ve Başbakan Yan~ın esnasında çocukların "Ökmüştür. Edirne ile Karaağae 
Adnzn ilfendt"rrs t .. lgranarla bas/ ana \'e bab3ları bakkalda bulu- ar:nında münakale inkitaa 4' 
sallığı dılemişlerdir. nuyordu. ramıstır. 
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BÜTÜN L" STİKLERDEN ÜSTÜN 
Telçaf. 

LASTİKMAL 

lı)llılll SATlŞ 1ERI: 

GISLAVED Lôstik Deposu Telefon: 
21810 

A;irefendi Cad. llanımelı Sok. No. 2 
İS'l'A:"IBUL 

Ciddl lırmalar, acentalıklarımız: itin müracaat kabul edilir. 

YAVRUVA KARŞI Ot.AN BORÇ, ONU iV 
BAKIMLA SIHHATLİ VETİSTİRMEKTİR 

ÇAPA MARKA 
rEKNIK lngilizce Tercüman 1 

ve Tercümeler 

Onbcş ene müddetle .Amcri
kada ve uzun müddet de bura. 
da teknik i,:ıolerde çalı~tım. gayet 
i.ıi İngilizce bilirim, Amerikan 
, ., İngiliz heyetleri _yanında ter-! 
cUmanlık )'aptım. butün gün ça 

P. K. 1622 Başar. 

Vali ve Belediye Başkanlığından 
l:..lanbul Genel )Jeclı:..i üyelerine: 
İ~tanbul Genel )lccli.si aşağıda yazılı n1evzuları tetkik \"e ka

rara bağlamak üzere ıa kasım 1952 tarihine rastlayın perşcm. 
be a:ünü saat 15 de bir g-inlük (evkalide toplantıya da,·et edil
miştir. 

Sayın Ü)"clerin o gün muayyen saatte Genel )tcclis sall.1-
nuna teşrifleri rica olunur. 

GU:\DE": 

Kullanılmış anbalaj bezleri, çenber 
ve kanaviçe satışı 

Sümerbank Alım ve Satım 

Müessesesi İstanbul Mağazası 
Müdürlüğünden 

'\lağazamız ve Cibali depon1uzda biriken kullanılmış 
ambalaj be'lleri. çember \'C kanaviccler 20.11.1952 per~cm
be günü saat 14 de açık arttırma ı;uretiylc :satılacaktır. 

İsteklilerin malzemeyi görmek ve izahat almak üzere 
n1a.ğaı..a müdürlüğüne müraca atlarl ilıin olunur. 

Safı$1 yapıp yapmamakta n1ağaza müdürlüğü serbesttir. 
(17815) 

26 mart 1952 tarihinde toplanan Genel Kurulca veri
len karar ve sal3hiyete isti nadcn 15 ka5ım 1952 tarihin
den itibaren Sultanhamamı Hamdi Bey Geçidi No. 18 mcr. 
kezinde beher hisse senedi ne 2 r\o. kupon mukabilinde 
Brüt 25.- TL. re Net 21. 25 T.L. tevzi edileceği ilAn 
olunur. YÖNETÖI KURrLU 

"voza MDK 
aOzEL 8 R CILD[ 

UVU$MASINI KREM PERTEV'! , 
BORÇLUYUM" 

, lışmak üzere i~ arıyorunı. ı 

Telefon: 49259 
Enginden sorulması 

l - Taksimdeki OpPra Bina~ının de\·lct eli ile tamamlan. 
ma~ı hakkındaki teklif. 

2 - İ!iC:İ Sigortaları, Emekli Sandı~ı ve En1Iak Kredi Ban. 
kası ~ibi mücs cı;elcrin iştiraki ile yapılacak imar hareketine .~ı 

r VAT 
iLAN Fi\ A rLAIU 

Maıtık maktu ı.~.-
l ncı sayfa santımı 4.50 
3 üncü • 4,-
4 üncü • • a.-
ııın uyfası • 2.50 

dair teklif. (17883) 

Amerikan Export Lines ine. - ~EW • YORK 

EXE.:'JIPLAR \'a~uru Lnıanunu:da o1•ıp 

Verem •• O.hlU Hastalı~ 
tarı 31iltebas:sısı 

Muayenehane 

lramvay Cad. Emniyet San 
dıgı vanında No. 12, Ttl: 

TON limanları ıçıo eşyayl ticariye alarak hareket edecektir. Vali Konağı Cad No. 3a 
.'.>EW - YORK - BALTİMOR - FİLADELFİYA ve BOS· ı 18439~. Muayene 1719.~ E•. 

~lahkemo, icra, tapu, Fazla ta[si!At için Galata - Tahir Han 3 üncü katta HAYRI • Başaran AP Kat 1 relefon 

'-'-o-ot•e•r ı_ı•_•_l•.n-•a_•_ti_m __ ,_2 .• ~,.., !iiııılı••A•R•A•B•O•G•L;ııU-•·e-Şs•i.•n•a•m•ür•a•ca•a•t •. T.el•e•fo•n•4•4•99•J•.2•ı•• ,;A< ,6 .P, (f('( "/'HI X, / 

• , 

--' 

13uvilt tf-lfl(eni" 
ANKER 

Ve'k~ çnafıineJi«t.
0 

Ôu~ÜH tat""" ( 
ku~~"f()t ! / ' 

7 5 Senelık tecrub , mah ulüdur. 

JAK OEKALO ve, ORT 
lttlınbwt - 1atıtaUI• 

1$ 
4 :~ 
4> 

&&& u ~ ~ '·~''' illmi _________ , ..................... _________ ~ 

DOGRULUK -\- KANAAT ~- SÜHULET Firmamız., 
t SAGLAMUK -T ENÇ O A ı ıl Z Ar ı r CUZLU 

SANAL GİYİMEVİ 
-» 

Sultanhamam Camcıbışı Han Telefon: 27118 lstanbul. ,-------.... BAYA)l;LAR iÇİN 

Hilofleks Belli 
lngiliz Kloşlu 

TRENÇKOfiARI 
,\)·da 10 Lira Taksitle 

Salahaddin K,\l\.\Kı\ŞLI 

!\lüessesc inden alabilirsi
niz :\1ahmutpaşa Kapalı 
Çarşı kapı~ı yanınrla '.\o. 18 

Berlitz Lisan Dershanesinde 
ı atDıK oıunan ve cıunyaca tanınmış 

BERLITZ USULÜ 

sayesinde her :ı.·aşta ve kısa bir zamanda 

INGILIZCE - FRANSIZCA - ALMANCA 
Llsanları Öğrenebilirsiniz. 

1 Kasım 1952 den itibaren yeni kurslar açıldı. 
IL'"'ll:mm- Bryo~hı: 29~. istiklal Caddesi ____ ,. 

Bu sa.)ıdı yaıı t~lerını riiıeo ıdaıt- ·1rn mes'ul müdur: 

l\IELllJ VENEK 
(\11\IAN> Gazetecilik •e Mathaıcılık ı A ~- - lstanbııi 

tmtlv•ı ,.hibl: Sll\ı\N KORl.E 
\IAIAN MATllAASI 


