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Londra'ya gidecek 

D. P. Meclis grupu 
dün seçim yaptı 

Grup, C.H.P. nin gösterdiği iki namzedi 
heğenıniyerek yerine başkalarını seçti 
Halk Partisi vaziyette 

Kaıııarasıııııı davetiııe icabet etıııiyecek 
bıı Avaııı 

iki 
istizah 

1 Bıwu Jlulobiri ud " 

1 Ankara, 12 - Avam Kamara
sının davetine iştirak <!decck on 
nıilletvekilinden yedisini nam
zet gösterecek olan Demokrat 
Parti Meclis grupu dün bu se
c:im için 14 namzet tcsbit etmiş· 
ti. Halk Partisi tıteclis grupu da 
Hüseyin Cahit Yalçınla, Cahil 
Zamangill namzet göstermiş ve 
bunu ıteclis riyaset diva1una bil· 

•• 

YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara ız - Şırk istikametin· 
dt" yedi bir yurt seyahatine 

çıkmak üzereyim. Bunun ilk 
ınerhalesl olarak tekrar Anka
rayı geldim. Burada bir, iki gün 
kalmak ve gazeteci gôıile etrafa 
bakınmak ihtiyacını duyuyorum. 
?Uerak ettiğim me\'1.U, parti mü· 
nasebetlerinin peyda edeceği 
Şekildir. İki ihtimal kırşısın
dayıı: Birisi, bugün, milli he· 
deflere aykırı olarak, mevcut o· 
lan hu11;umet yaziyetinin müzmin 
bir tar:ıda devamı. yani her iki 
tara[ın kendi iyiliğini birbirinin 
kötüye doğru gitmesinde arama
sıdır. Diğeri hakiki demokrasi 
ve işbirliği yolunun tutulması
dır. Bu takdirde icra ,-e müraka· 
he partilerinin müşterek bir mil· 
li Jl5anla konuşmağı öğrenmele
ri, birbirini tamamlamaları ,., 
bir takım meselelerde içtihatla· 
rının ayrı olma~ına rağmen, a~ .. 
ni milli hrdcf1cre do~ru yi.ırü· 
m.-" kararını hf'rabfn;-e 'erme· 
lrridir. 

\;mumi seçiın. tam günündt:: 
bile yapılsa. artık :•»akındır. Baş· 
bakanın vakit vakit bahsettiği 
seı;iın 5athı mailine varılmı~tır. 
lla\'a dü1rlmt1se, siyasi emniyet 
kurulmazsa, iki ana siyasi parti 
birbirini. n1eşru birer siyasi kuv 
\·et, memleketi idareye ehil bi· 
rrr mekanizma diye kabul et· 
ınezlcrıııt, halkın iradesine bo· 
Yun eğmeli ve haklarına razı ol· 
rtıağı içlrrlne lediremez1erse, 
memleketin varlığını ve men· 
Caalini an('ak \'e ancak kendile· 
rinin iktidarda bulunmalarına 
bağlı görürlerse; Türkiyede 14 
rnayıs !ieçlmine benzer temiz bir 
seçim bir daha ('ereyan edemez. 
Yeni bir "çim ister istemez, eski 
Balkan ve şimdiki merkeıi ''e 
<'enubi Amerika seçimleri 5ekli· 
ne girer ve meçhul ve karanlık 
ihtimallere kapı açar. 

ff er iki taraflı müteassıp poli· 
tikacılar veya menraat düs· 

künlerl hariç ohnak üzere, va· 
tandaşlar parti husumetinden 
bıkmış. usanmışlardır. İhtirasla· 
rın devam etmesini ' 'e karşılıklı 
saygı 'e sevgi devrine girileme· 
nıe ini, istikbale karşı en büyük 
tehdit sayıyorlar ve her şeyden 
evvel siyasi huzur ,.e sulh has· 
telini duyuyorlar. 

Salı giinü cereyan edrn D. P. 
:'ıt"('Jj grupunda neler konuşul· 
dugunu bilmiyoruz. 14 mayıs 
1950 arifesinde C. 11. P. l\leclis 
ırupu açık toplantılar )·apmata 
nihayet alıştığı ve bunun büyük 
faydalarını gördüğil halde D. P. 
Keriye doğru adımlar atmış ve 
lüzumsuz bir gizlilik perdesine 
bürünmüştür. 1\lemleketln mu· 
kadderatına ait bakikJ müna.ka· 
Salar, iktidar partisinin meclis 
Crupunda cereyan ettiğine ve 
tnecliste ancak gizli bir kararın 
tatbikatı, parti tesanüdü ~erçe
\"esi içinde, sahneye konulduğu· 
ba göre kulislerde neler olup 
bitttginl takip edemiyoruz. Bir 
taraftan sızıntı şeklinde yanlış 
haberler aksediyor, diğer taraf
tan D. P. mlllelvtklllerl hakkın
~a tnilli ölçüde kıymet hüküm· 
'tine varmak lmklnından mah· 

l'llrn kalıyoruz. 
Bununla beraber lı.mir, Mani· 

:a \'e Balıkesir hidiseleri etra· 
ında manasız bir politika kav· 
gasına yol açacak olan istizah 
~•klifinln reddedilmesini herhal· 

t bir itidal adımı sayar ve mem 
nuniyeUe karıııarız. 

Suna mukabil; C. R. P. llrafın-
d•n 10 kısım tarihile Bilyük 

~illet M•clisl başkanlığını ve· 
l'ılen fstluh d''elfni; üzerinde 
:uruımağa ve geniş bir müaı· 
~: .• tnevıuu ytpılmalı 1Ayık 
~ 1t•nt daha tereyan rdrmez. Ye
b bir ıec:im i!'lter isttmeı, eski 
Uluruz. C. H. P. Meclis grup 

Devamı Sa: 7 Sü· 6 da) 

dirmiştir. Meclisin bugünkü top
lantısı sırasında bir ara tatil 
edildi \'e Demokrat Parti 1ılccli! 
grupu toplandı. Toplantıyı ınU
teakıp şu namzetler okun~_u. De
mokrat Parti adına Halis Oztürk, 
Halil Ayan, Celal Boyluk, Mus
tafa Güllügil, Şevki \"azman, 
'lazlı Tlabar, Sadık Giz, Rifat 
Özdeş, llasan Türkand, Mehmet 
Yılmaz, Hakkı Gedik, Adnan Ka
raosmanoğlu. Remzi Öksüz, Na
zım Ağacıkoğlu. 

C. H. P. adına şu isimler okun
du: Ziya Soylu, Cemal Gönenç, 

(De\•amı Sa: 7 Sü: 3 del 

C. Başkanının 
Londra seyahatine 
Ait bir sözlü soru 

Bıuud Mu/uır..iri i:dın 

Ankara. 12 - Doktor Cezmi 
Türk'ün Cumhurbaşkanı ile G~
ncl Kurmay Başkanının İngilte
reyi, Başbakanın Yunanistaoı 
ziyaretlerinden ôncc !\lcclisin 
neden haberdar edilmediği ve 
Koredeki askerlerimizi bir 1ıtec. 
lis heyetinin :ziyaret etmesine 
dair sual takriri bugünkü Meclis
te görüşüldü. 

::\leclis başkan vekillerinden 
Celil Yardımcı bu seyahatler 
hakkındaki tezkerelerin rııecliı;in 
ıttılaına arzedildiğini anlattı. 
Takrir sahibı Cezmi Türk, Ana-

CDevamı Sa: 7 Sü: 5 de) 

İran Başkonsolosu dünkü basın toplantısında 

İran bize 
satmak 

petrol 
istiyor 

İran Başkonsolosu müşterek hududumuzda 
Türkiyeye teslim edilmek üzere hazır ve ucuz 

petrol bulunduğunu söyledi 
İranın L tan bul Başkonsoloslu· teıı:ekkür eden Başkonsolos, daha 

ğuna yeni tayin edilnliş olan ~lah e\"\·cl de bulunduğu ve yakından 
mud Bahadurr dün saat 17" de tanıdığı memleketimize karşı bes 
b.cnsolosluk bina.;ında verilen bir led; !i samimi duyguları belirte. 
çayda basın temsilcileri ile tanı~. 1 rck söze başlamış ve İranın pet· 
mı~tır. Bu vesile ile daYctlilere coe,•amı Sa: 7 Sü: 3 de) 

İnönü'ııün Ta5hktaki evi 

Belediye, İnönü' den 
yirmi bin lira istiyor 

Taşlıktaki ev yapılırken plan harici olarpk yan 
daki yola 65 m2 tecavüz edilmiş 

(\"ansı 7 nci sayfamızda) 

.., -Cumhurbaşkanı Celal Bayar Si,·rihhıarda konuşurken 

Cumhurbaşkanı 
Bayar Bursada 

Coşkun tezahüratla karşılanan Celôl 
Bayar, kendisini milletvekili seçtikleri 

ıçın Bursalılara teşekkür etti 
llıo•ui J/• ha/Jiı-i · ·d~ıı ı. 

"Bursa 12 - Cumhurbaşkanı 
Cel31 Bayarın Bursaya gelişi 
şimdiye kadar misli görülmeıniş 
pek muazzan1 teı.ahürata vesile 
oldu. Denilebilir ki Bursa oto. 
büs otobü!', kamyon kan1yon 
Bursadan İnegöle, oradan viJ~
Yel hududuna kadar uzanan yol I 
boylarına taşınmıştı. O derece· 
ki bu~ün şehrimizde serbest 
bir taksi nya otobüs bulmak 1 
imkan ıı h le gelmiş bulunmak
ta idi. 

lfl'r tarafta kurb.:ınlar kesili· 
ror, tıpkı n1uhalefct lideri iken 
oldugu gibi elleri öpülüyor, O· 

lomoblli sarılıyor, kaldırılmak 
isteniyordu. 
Halkın arasında ~öt.üslerinde 

Jla.lk Partisı roıetleri olan \"e 
fDevanıı Sa: 7 Su 4 dt) 

izmirde yapılan çıkartma 
başarı ile devam ediyor 

Harekata 6 devletin hava ve 

deniz birlikleri katddı 

Doğanbeyli bölgesinde yapılan 
çıkarma hareketi bugün bitecek 

llunıd JlvAabiri111U"" r 
İzmir, 12 - Nato Güney .A.v- \ 

rupa komutanlığının tertip ettiği 
•·e on gündür devam eden bUyUk 
c!eniz tatbikatının son kısmı bu 
sabah saat yedide Doğanbeyli 
bölgesine yapılan çıkarına ile ba5 
lamışlır. Longstep adı verilen 
tatbikata, aralarında uçak ı:e
mileri, ağır kruvazör, destroyer, 
denizlatı ve torpitoların bulun
duğu, İngiliz. Amerikan, Fransız, 
İtalyan. Yunan ve Türk deniz ve 
hava kuv\.·etleri iştirak etmJştir. 
Gazeteci arkadaşlarla beraber sa
baha karşı harekat sahasına gel
diğimiı vakit kırk parçadan mü. 
rekkep Nato filosu Doğanbeyli 
körfezini kaplamıs bulunuyordu. 
Yük5ek rütbeli Türk subayları, 

(De\'aını: Sa. 7; Sü. 1 de) •• 
Amiral Carney 
Askerlerimize 
Hayran 1 
-- (Yansı '7 nci sayfamızda) 1 Sarıyer polis memurları, ?\laden me\-klind"ki Tekneci deresinde 

bulunan cesedin başında 

Sarıyerde yine bir 
1 
kadın cesedi &ulundu 

Hatice ve Sevim'in öldürüldükleri Maden mevki inde cesedi 
bulunan Vasfiye'nin cinayete 

henüz belli 
,\\DOGAX ÖNOL 

kurban gidip gitmediği 

deail Uç çocuklu 
Bir adam 
Cinayet işledi 

1 

r .tı-A.\ rıu rrı 11 ,ıı ,,, 

-~·· Hatice . Kara.gölge. ve Sevim 
Başay ısımlerındekı genç kız· 
!arın feci şekilde öldürüldüğü 
Sarı,·erin ~laden rnahal1esi.~ dün 
veni. ve esaslı bir hldiseye daha 

,, 
• .\dana 12 - Bugün ~ehrin1iz· 

de korkunç bir cinayet işlenn1i-. 
ve iki gencin ölümile sona er
misUr. II'1ise şudur: 

ı sahne olmuştur. 
Birlrşmiş :\!illetler genel ~ekre- Sarıyerde yeni bir kanlı vaka 
terliğinden i<stira eden Trygve <Devamı sa: 3: SU: 6 da> 

Uç çocuk babası bulunan ha 
Lic istifa sebrplcrini anlatırken ı _______ _ 

Lie'niıı istüasıııa-11 Ruslar sevindi ı 
Beğendir genel evlerde çalışan 
Slikriye Levenl'in kendisinden 
.vliz çevirmesi üzerine genel ev
ler sokagına giderek kadının dı
"arı c;ık:n1a zamanını beklemi~ \.·e 
bir taksi içerisinde. genel ev 
patronlarından Lütfiye Güler ile 

1 birlikte hareket eden Şükriyeye 
ate etmiştir. Henüz Kareden 

T rygve Lie, kendisi çekildikten sonra Kore 
harbi hususunda anlaşılacağını zannediyor 

yeni gelmİş bulunan taksi şoförü .A• uıt "'- Pr~u Gii--
SÜratle İs3nın önünden kaçma- :--:e,•york 12 - Bırleşmı~ :\tıl- J" k' 
ğa mu\'allak olmuş, bu defa j.

1
1etler Teşkılalı eskı ~ene! sek-

1 
ur ıye, 

sa, ~enel ev sokağı yakınların- reterı lir. Trygve Lie'nın ıstıfa
da bulunan ve Sükriye ile ara· sının g<'rı a!ması ,için dün ya.! 
!arını açtığını zanneden rarl:yo pılan teşcbbu~lcr bır netice ver. 
tamircisi Fehmi Ercana iki el n1emiştir. 
ateş etmiştir. Bundan sonra e- Hür milletlere mensup delege 
vine kaçan sanık ağzına bir kur- ter dilnki.i konu~malarına baş
şun sıkmak suretile hayatına lamadan evvel Trygve Lie'nin 
son \'ermiştir. teşkil3ta yaptığı yardımlardan 

Diğer taraftan tabancadan çı· bahsetmişler ve ı::enel sekreterin 
kan kurşunlar Sükriyeyi yanağın istifasını :eri almasını temenni 
dan hafif, Lütliyeyi de kolun- etmişlerdir. 
dan ağır surette yaralamış, Fet- Fakat Rusya adına söz alan 
hi Ercan ise aldığı yaraların te Vişinski Trygvc Lie'nin istila-
sirile ölmüştiir. (De' amı Sa: 7 Sii: ı de) 

"\ -• 

Reklamda yeni 
bir ~ığır 

Vatan il3ncılık ,.e reklAmcılık bakımından çok mühim bir 
teşebbüse girmiş bulunu:oı:or. 

Bu teşebbüs tasnif edilnliş kısa iliın ı:;cklınin ihdasıdır_ 
Dün~·anın her tarafında gazetelerde nr~rcdilen bu i13nlar 

hem c;-ok rağbet .E:örmckte \"C hen1 de \·erenler itin çok fa:,· 
dalı olmaktadır. 

Tasnif cdilnliş kısa i13.nların1ız hergün gazcttmiıin muay 
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe göre tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu i13nların şekli ve ücreti şö~·ledir: 

10 kolimeye kadar bir ay müddelle neşredılccok 
H3nların aylıe:ı 20 lira. 

olan 

Gtin aşırı ve:ı-a 15 giın ne~redileceklerin aylık ücreti 12.5 
lira. 

Haftada iki gün ne~redilenlerin aylığı iıı;p 8 liradır. 

On kelimeyi ı:eçen ilanlarda her Cazla kelime için günde 
20 kuruş alınır. ................................. _____________ ,. 

Pakislanın davetini 
Reddetti 

"""''" iııltd p,,,, 
Karaclıi, 12 - Başbakan Na

zımiddin bugün parlamentoda 
bir sctruya cevaben verdiği beya
natta, Türkiyenin mUslüman 
memleketler Baıbakanları kon
feransında hazır bulunması hu
susu:ı.da Pakistan tarafından tem 
muzaa ileri sürülen bir daveti 
reddetmiş olduğunu söylemiştir . 
Pakistan Ba,bakanına göre 
Türkiye, bu daveti reddederken 
laik bir de\'let olduğunu belirt
mi~tir. 

Bir mektup 
Sam•un D. P. ~!ıllelvekilı Ha. 

san Fehmi Ustaoğlundan ıu mek 
tubu aldık: 

«Ankarada çıkan (İstiklal) ga 
zctesi muharrirlerinden bazı ze 
vat hakkında protesto imzası top 
lanması .vesaire hakkında bana 
atfen neşrettıkleri beyanatın kat 
iyen aslı esası yoktur. Benimle 
görüşmek için gelen bu acemi 
gençlerin maksatlarını dP.ı·hal 
anlamış ve kendileriyle fazlı ko 
nuşmaya lüzum görmemiş, yal· 
nız hakarette bulunan ıazete. 
ler hakkında dav::. edeceğimi, 
başka söyliyecek bir sözüm ol· 
nıadı~ırıı beyanla iktifa etmiş. 

(D 'amı Sa: 7 Sü: 5 de) 

Vısliyenin cesedinden 12 metre uzakta bulunan ayakkabısının teki 

Kadın yüzünden 
bir cinayet oldu 

Terzi Simon isminde bir genç, Kumkapı'da 
dün gece bıçaklanarak öldürüldü 

YIL~IAZ ÇETİNER 
T Af'A.Y rcı:l llıJ1lliJldtı 

Dün ıece Kumkapıda kadın 
yüzünden feci bir cinayet işlen. 
miştir. On kişinin birbirine gir· 
mesiyle muharebe meydanı ha. 
lini alan Kumkapıdaki Tiyatro 
Meydanında oturanlar bu kanlı 
kavga esnasında bir hayli kork
muşlardır. Hidisenin tafsilltı, 
mahallinde yaptığımız tahkikata 
göre şöyledir: 

Beşiktaşta Yıldız Caddesinde 
oturan ~4 yaşlarJnda Terzi Si. 
mon Sezer. T{umkapıda bir bak
kalın kııırıa 3şık olmuştur. Kum 
kapıl! bazı gençler Simona bu 
vüzden kin besleml'ye başlamış. 
tardır. Simon Sezer dün saat 20 
sıralarında yanında arkadaşı 

Hamparsum oldu~u halde Çarşı 
kapıdan geçerken, Hamparsum, 
i'i yerinden tanıdığı bir kıza, yol 
rta ra~tgelmiştir. Aniel ismindeki 
hu kıza nereye eittl2"ini ıı;orduk· 
ları ~ırada :ı-·anları11a Ohannes 
ismindeki bir genç yaklaşmı~. 

tır. Ohannes: 
- Ulan kızlara ne ~:ıtaşıyor. 

SUOUZ• demiştir. 
Bu yüzden araiarında çıkan 

kavga, or>da güçlükle yatııtı
rılmıştır. 

Terzi Simon Sezere; bakkalın 
kızına takıldığı için kin besle
yen Ohannes hidi.~e yerinden u. 
ıaklaştıktan sonra Kumkapıdakt 
kahv~lerdcn birine ıtidcrek hl 
discyi arkadaşl.1.rına bildirmiş
tir. Bunun üıerine 15--16 tane 
kabadayı arkadaş toplayan 0-
hannes onlarla beraber Tiyatro 
vokuşunda, Kumkapı Orta Oku 
lunun önüne doğru yürümeye 
hastamı tır. 

Terzi Simon ise ::ırkada~ı Hanı 
parsum ile aynı yoldan geçmek 
tedir. ~ihayet tam kOşe başında 
karşılaıı:an rakiTller i~e önce mO. 
n<ıkaşa ile başlamıf/;lardır. Kav. 
ga hararf"tl,.n--1 ~~ ~ırada Ohan .. 

(Devamı Sa: 3, Sü: S del 
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jMALI MESELELERiMiZ l 
•• iki muessese 

n•ha ziy•de r YAZAN : -------... altındaki Mer-
binası Opera 

hükfunete 

bugün 

devredilecek 
l vl4z1~:Şfıii 

içtımai hü l l kez Bankasının 

, .. ·etıerııe on \ ı..rRlltt•~ Zeki Aral ı kısa ndeli men 
senelerde orta ı 11 ~ balarını istisma 

l.'eşılkôy nı~teoroloji is· 

ya çıkan iki.:...--------------------------' ra mecbur kal 
bü~tik mUcsse iktlba• h.'1:. h rıe.ahJu:dv,.; mış b3nkaJar. 
semiz memleketin mall ,.e iktı- ment) diye bir ~ey kabul et- dır {1951 sonunda - llazine ke-
szdi hayatında da §İmdiden mil- mez \'e bu mebde'den hareket faletini haiz bonolarla - Sümer-

İl Genel !\Ieclisi bugün saat 15 de bir celselik fevkalade 
toplantısını yapacaktır. 

tas~·onunun tahminlerine gô
re, b11giın şehrimiz ve ci
,·arında hava sabahlt')·in kıs· 
men ince shli \e tok bulut· 
lu, sonralart bulutlu geçe. 
cek; rüzgarlar batı ve güney 
batıdan orta kuvvette ese· 
cek, sıcaklıkta dune naıaran 
bir degişme olmıyacaktır. 

him bir yer tutmuş buJunmak- le !renklerin ~u. bütlin yurnur- bank 95,1 milyon, Etibank 69,2 
tadırlar. cıİ i Sigortaları Kuru· taları bir tek sepete koymama- milyon, Zıraat 122,6 milyon). 
~U• ıle cTürkiye Cumhuri):etı lı, dtisturunu öne sürerek elde- Hemen illve edelim ki Kurum 
Emekli Saadığıa ndan bahset kı serma)'elerin mumkün ola- ve Sandık bu bankalara tevdıat 
mek isti)·c.ruz. Bırınci teşekkül bildığı kadar başka başka yer yapmasınlar, demek istemiyo 
iş kazalariyle meslek hastalık· lere yatırılmasını ve böylelikle ruz. Demek istiyoruz kl ka-
Jarırra. analığa, haıtalığa ve ih- o muhataraların milmkün ola· nunen olduğu gibi tatbikatta 

Bugünkü toplantıda inşası yarıda kalan ve Belediyeye bü
yük külfetler yükleyen Opera binasının hilkCımete de\·ri için 
bir karar alınmasına '=alışılacaktır. Ancak BelediyPnin şimdiki 
haliyle bu inc.aata arsa dahil yedi küsur milyon lira s.ırfettiği 
,.e Operanın hiç bir hisse almadan hükümPte devredilmesinin 
hayli itira7.lara \·esile olacağı söylenmektedir. 

Dün ~ehrimizde hala kıs· 
men bul11llu geçmiş, ruı.g.ir· 
tar degiı;.ik yönlerdt'n orta
kuv"'ette esmiş, ~ünun sıcak
hgı azami lt,5 assı;ari 1.1. san 
tigrat olarak kaydedilmiştir. 

tjyar1ıita karşı i ~ileri sigorta bıldiği kadar dalıtılıp un ufak da Kurum He Sandık {l\Iuhatara 
•der. ikinci te·ekkül ise devlet edilmeğe çalışılmasını tavsiye te,~ii) kaidesine daha ziyade 
ve daha bir takım camialarda eder. yaklaştırılmalı ve bilhassa ban· 

Hükümet Opera binasından Bl'>lediycse bir kısım ve yahut 
da bir hisse verdiG,.i takdirde meclisin bunu derhal kabul ede
ceği ümit edilmektedir. 

çalışan memur. mil t:ıhoiem va İki müessesemizin ikisinde kalar Devlet nüfuz ve tesiri al-
l5aireye emck.liliK. malU.liyet ve de var) klara ait tahsis ma· tında salim kaidelerden a~·rıl-
saire gJhi hallerde bir takım halleri için bu tavsiyeye veya mağa mecbur bırakılmamalıdır 
haklar ve menfaatler temin e- kaıdeye riayet edıldiğini pek lar. 
der. Kurum, yerine gôre hem iddia edemeyiz. Vaziyetin böy- 1951 senesi yazında faiz had-
işçiden hem iş verenden ve ye. le bir manz.ara göstermesinde !erini indiren 5841 numaralı 
rıne göre yalnız iş \'erenden bır taraftan kanunlar, di~er ta- kanun iki müesseseye ait te\·· 
prim namiyle ve ıandık, me- raftan tatbikat Amil olmakta· diat için de bir •musmiriyeto 
mur, mlıstahdem \e saireden dır. Kuruma ait kanun tahsi.s me:;ele~i ihdas etmiştir. A"us· 
Kesenek (tevki[at) ve Devletle mahallerini: a - ?ılilli banka· tos 1951 den eV\'el mevcut f:ı-
Jteki camialardan karşılık na- lar. b - Devletin çıkardı~ı ve- izleri azami % 4,5 ile o/o 6,5 
miyle paralar toplar ve sonra ya kefil oldu~u tahviller, c - arasında de~ışmekte idi. Ağus.. 
bu paraları yatırıp ic.letmek i· Gayri menkuller diye tesbit e· tos 1951 den itibaren ise azami 
'in yerler arar ve bulurlar. der ve fakat· ihtiyarlık sigorta. "6 2.5 ile ~ 4 arasında deği· 

İşçi Sigortalan Kurumu 1946 sı müstesna - arada bir nisbet şir olmuştur. Bu faiz tenzili de 
da ve Emekli Sandığı 1950 e kurmaz. Sandık Kanunu da tah- bankalarda 200 milyon liraya 
faaliyete geçmişlerdır. Ömürle- sil mahalleri için % 20 )·i gec· yakın tevdiatı bulunan müesse 
rinin henüz ilk devrelerinde ol· memek üzere diye gayri men- selerimizin tahsİ3 siyasetlerini 
m.alanna rağmen ellerinde top- knllere para yatırma~a müsa- ~üphe.siz ki zorlaştırmış bulun· 
lanan ıermayelerdf'n yalnız ade ettikten sonra ü~t tarafı maktadır. 

Muhtelis 
1,5 sene 

ı. "ı =! '\ 

mutemed 
hapse 
!du 

Bundan bir müddet önce Phi
lips şirketi mutemedı Avni Kasi
deciotlu, e:irket hesabına tahsil 
ettiği 85 hin lirayı alarak orta
rlan kaybolmııştu. Zabıta tara
fından 'üç gün arandıktan sonra 
bulunan Avni. polise verdit:;i Ha. 
dede: ·Bu paranın 70 hin lira
sını bir sarrafa \'erdi~ini, Fran
saya giderek. orada dolar olarak 
geri alacağını• söylemişti. 

].1ezkür sarrafla Avni yüzleş-
bankalara te\·diat di}·e yatırdık- jcin devlet bono ve tahvilleri· 
lan paralar 1950 sonunda 89 ni, Devlet malı veya Devletle 

* tirildigi zan1an, sarraf hiiyle bır 
fftilA: 5a edelim. )fe\·zuubahsi- ~eyden haberi olmadığını ı;öyle-

milyon ve 1951 sonunda 183 iştirak sahibi bankaların tahvil. miz iki mUes.sesenin ikisi miş, bu defa da ifadesini değiş
için de tahsislerde (muhatarala tiren mutemet •Paray ı düşür
rı tevz.i) me!:elesi diye bugün düm• demiştir. 

milyon liraya baliğ oluyordu. lerini, hisse senetlerini, milli 
Bankalarımızdaki mevduatın bankaları ve bir de üç milyon 
1950 sonunda 1227 milyon ve liraya kadar, diye memurlara mühim bir meselemiz vardır. 10 uncu ,\Aliye Ceza mahke

Bılha,.,a Em()kli Sandı#ı Ka- mesine \"erilen sanık orada da 
nununıın tadiline tesebbüs e değişik ifa<le vermi')tir. Dünkü 
dilmrk'e olduğu şu sıralarda duruşnıada Sa\"cı !talil Tümer, 
meseleyi her iki müessese için A\·ni K;ısidccioğlunun cezalandı
de ele almak lizımdır, kanaatin 

1 
rılmasını istemiştir. Sanık 1 sene 

de)iz. Bu hu!u~ta gayri men-!6 ay h;ıpse ve zimmetine geçir· 
kule ayrılacak tahsislere daha diği seksf'n hcş bin lirayı öde
başka bir kUV\'C't verilmesi mege mahküm olmu~ ve ceıaevi
yerinde olacağına vesaireye da- ne gönderilmistr. 

1951 sonunda taknben 1630 ikrazatı gösterir. 
milyon lira olduğu düşilnülur
se her iki miıessese tevdUtının 
bütün me\·cudat arasında tut .. 
tuğu mevki her halde küçıim· 
'Senemiyecek bir kemmiyette· 
dir, denHebilir. ?.Ievzuu bahsi· 
miz primler, kesenekler ve sa· 
ire müesseselere mensup sa'y 
erbabının ücret ve maaşları tl-
2erinden • daha menbaında -
mecburi olarak kesilir paralar 
oldukları için toplanrruısında 
bir zorluk yoksa da bun1arın 
}a!ırılıp lıletilectk mahallerı· 

• ni evvelden tayin ve tesbit et· 
mek kad.ır o tayin ve tesbitten 
ısonra programı tatbik edebil
melt dahi şimdiden mıihim bir 
me::ele teşkil etmekten kurtu· 
Jamamaktadır. Alikadar k:ınun 
]ara göre bu paralar başlıcı 
ya istikraz tahvillerine, ya hiii· 
se senetlerine •. a gayrimenku
le veya milli bankalara yatırı· 

lır. 
1 951 sonunda İşçi Sigortaları 

..tKurumunun tahsi lerini 58.5 
milyon lır.a ( U mil) on gayri 
menkullerd~ 7.8 milyon tah
villerde; 46.3 milyon banka· 
]arda) ve Emekli Sandığının 
tahsislerini 347,5 milyon lira 
(0,4 milyon gayri menkulde; 
3.3 milyon memurlara ikra2at
ta; 20,6 milyon hisse senetle· 
rinde: 136,7 milyon bankalar
da; 186.5 milyon tahv'llerdel 
olarak gOrürUz. Demek cem· 
an 406 milyonluk tahsistrn 183 
mil ·onu bankalardadır. Bu 183 
milyon Iirahk tevdia tan 4i.7 
milyonu \•ade!iz ve 135,3 milyo. 
nu vadelidir. Tevdiat ne mik· 
tarlarla hangi banka! dadır' .. 
Aşağıki cetvel biıe bunu gös· 
terir: 

('.'lilyon Ura) 

Ziraat B. 
Eti B. 

\'adrli \·arle iz "\~r'kiın 
42,5 35,3 77.R 
316 31.6 

Sümer-bank :o. 7 
İlle. B 17, 5 
F.mlak B. 14. 5 
İş B. O, 7 
F.mnlyet S. 3-
İmar B. 2-
Halk B. 1,5 
Türk T. B. 1-
Hılk S. O, 3 

o. 7 
11, ~ 
0,4 

20. 7 
17,5 
15,2 
1'.'.!--
3, 4 
2-

1. 51 
1-
0, 31 

135,3 47,7 183-

Emekli Sandığına ait kanun 
liilıylhası ~teclisten geçer

ken milzakerelerin ııklet mer· 
kezi dalına mütekaitlere. dul 
ve yetimlerine geniş haklar te
mini tarafına kaymış ve fakat 
o hakları filiyatta asıl temin e
decek Sandık \ıtrltklarının 
Emnıytti•, .seyyaliyetı• ,.e 
ı~Iü.smıriyctl, bakımından mu· 
hataralann tevziini temin ede .. 
cek hilkümlC'r üzerinde bilhas 
sa durulmak lüzumuna ehem
miyet verılrnemistir. O zaman· 

ir noktai nazarımızt epeyce za- Sultanahmet'te bir 
man r,·vel (Ulus) ta çıkan ya
zılarımızrla brlirtmi~tik (Ulus • 
28.12.19~7 - 13 \'C 14.1.1049)' 
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Düzeltme 

lar hüktimet de 'feclis dP- mti· Gaıctenıizin 9 ka.,ını 1952 ta
trkaitlerle dul ve yetimleri i- rihli sayısında Abdülhaki Göl· 
cin Sandık kurarlarken haki· pınarlı'nın •İmam Kırkte adlı 
katte de\letin bilvasıta biliva- makalt!ainin son cümlesi •Gtik
ı;ıta lıitmeı tükenmez ihtiyacla- lerdP yaşadı~ını kavramıştır• Ji
rı iı;:in menba hazırlamaktan l-·C'rek çıkmıştır. IIalbuki •GÖ
başlta blr aey yapm:ımı~lardır, nüllerde yaş-;ıdığını kavramıştır. 
dersek bit;: de müba1Aga sayıl· olacaktır. Düzeltir ve özUr dile
mam::ılıdır. Tatbikatı gösterir riz. 
aşağıki cetvele bır bakalım: lr-

milyon lira) il -
~lcmurlara ikraz 
Gayri menkuller 
Hiso:.e senetleri 
Bankalarda 
Tahviller 

YekQ 

3.3 
4.8 

20,6 
183-
194,3 

406-

yukarıki müfredattan da an· 
laşılacab gibi tah•isler 

hemen kl.mllen •Tahviller• ile 
cıB.lnkalar• da toplanmaktadır. 
Mesel:l. yalnız Emekli Sandığın 
da 1951 .senesi sonu . Kanun€'n. 
ga Ti menkule 66 milyon lira 
t"hsisi mümkün iken buracl:ı 
bir mılynn liralık bile gavri 
menkul bulamamaktayız. İki 
roüe<:!tieo;;e bir arada tahs!sler bi
rinci derrcerie tahvi11 kay
mıt;tır. Arkadan da h en Ban
kalar gellr. 

B:lnkal:ıra yapılan te\•riiatın 
r-. 90 ı doğrudan doğruya dev
letin nUfurıı altında bulunan 

oıı: banka e1irıded!r ki ciimle"i de 
rlnha ziyade uzun vade arar is 
lere para )o'atırırl:ır. Araların· 
C "'l ficU be ~·ine nevlf't nüfuzu 

MEVLID 

Ebediyete intikal eden sev 
ı::il; eşim ,.e babamız 

f.ECM.IŞT·E · · 
8UGUN ... .-

- - - - - L 

Geldikleri gibi 
giderler 

34 yıl e\·\·eı bugün, 13 ka· 
sım 1918 de İtilaf dev

IetlerJ donanmaları İstanbul 
limanına girmi~lerdi. İstan
bul halkı kan ağlıyordu, hl· 
rinci cihan harbinde des-
tanlar.t layık bir fedakar. 
lıkla bunları görmek için 
mi dri\u~nniş, tertemlı kan· 
Iarı mızı akıtmı-ıtık? Gözleri. 
miz limana bakamaz olmuş. 
tu. ~e garip bir tesadüf, ay
ni ı:Un YıldH'ım Orduları 
grup kumandanlığından ay· 
rılarak İ!<ttanbula gelcu 1\lus· 
tafa Krrrıal Paşa, Jla.\"dar· 
paşa)·a indiği zaman bu harp 
gemilerini içi sızlıyarak sey. 
retmi$ ve ,;onra birdenbire 
ya\·erint dönerek; 

- Geldikleri gibi gider. 
Jer. 

Demiştf. !\~iteklm gittiler, 
göz bebeğimiz 1stanb11ldan 
bayra~ımızı c;elamlıyarak 
gittiler. 

TCLBEXTÇI 

tramvay kozası 

Dün .~:ıat 18.13 de Sultaanh· 
mette rnür.-.. ı! bir k:.ıza olmuştur. 
Beyazıt istikamrtinden Şirkeciye 
gelmekte olan Fatih - Beşikta!j 
tramvayının yan kapısına 199 
Düzce pl.1kıılı kamyonun karo.o;;r 
ri çarpmı<>tır. \?atman fsmail Sa 
ralın saJ!' elinin hir kısmı Pzi1miş 
ve tPr1:ıvisi :ı.·a11ılmı~hr. Kamyo
nun şoförH Sıtkı "Yücel yakalan
mı$tır. 

Fazıl Ahmet Aykoç'ın 

ünvonı: Genel Sekreter 

Şehir Tiyatrosu l\tüdürlilfüne 
getiri1en Fazıl Ahmet Aykacın e· 
mekli olması kendisinin fiilen 
l\Ti.idürlük mes'uliyetini deruhte 
etme.!'İOP mani olmaktadır. Bu 
sr.bepledir ki genel sekreter ola. 
rak vazilt görmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Fazıl Ahmet Aykacın alaca~ı 
ücret gündelik hesahile Tiyatro 
idare he:ı.·eti tarafından k<ı.rarlaş. 
tırılaeaktır. 

Korodenizde fırtına 

devam ediyor 

Kar:ldentzrle şiıldetli bir fırtı
na hüküm ıürmekh: ve seferler
deki bütün gPmiler mühim rötar· 
l:ırla limanım::ı. dünm<"kterlirler. 

V€'ri1Pn maliımata g(;re fırtına 

gemilerin ı-ahil irtibatına m~ni 
olmakta \'P. bu ~·üı:den gecikmeler 
zuhıır etmtktedir. 

lskenderuno her hafta 

bir vapur i11eyecek 

Şimdi'iP. kadar \·apur kifayetsiz 
liği yüzündrn ancak _ıs _günde 
bir yapılmakta olan l;kenderun 
h3ttı seferlerine. yeni kıs pro~ra 
mı gere incP. her harta bir vapur 
tahsisi kabil olabil€'cektir. Deniz
C'ilik B;ınkası bu hatta Erzurum, 
İz.mir. Çorum ~ibi lıiiyük yolcu 
gemilerini.tahsis etmiş bulunmak 
tadır. 

.......... ,-...... ~~ ............ 
KÜÇÜK HABERLER 

ŞFHRİ'IİZOE 300 YATAKLI 
BİR HASTANE YAPILACAK 

Fırıncılar Belediye 
Kontrollarından 
ikavetçi SaAlık Bakanlı~ı vilAyete bir ta 

mim göndererek 300 yataklı has. 
l\Iürakıp ekipler tarafından ya. tane yapılabilmesi için münasip 

pılan Ani teftişler sehrimizdcki. bir yer aranmasını bildirmiştir. 
esnaftan ilk olarak (ırıncıları ga. 

Yapılacak olan yeni hastane 
Jeyana getirmiştir. Fırıncılar dün 953 SC'nesi ı-onuna kadar ikmal 
bir heyet halinde Valivi ziyaret edilmiş olacaktır. 
ederek yapılan kontrollerden şi. TAHTAKALEDE YANGIN 
kAyet etmişlerdir. 

Fırıncılar yine bu ziyaretleri B .. \ŞLAT\GICI 
e!nasında yapılan kontroller do.. Dün saat. 17.33 de Tahtakal~ 
layı!<.ile pkmeklcrin muhakkak o-,~ maaltı Biı~·ükbaş soka~ındakı 
tarak aı.ıırlıklarını tam yapmağa Itin:ıat ~ollektif sfrkPtinin çuval 
mecbur olduklarını, höyle yaptık arctı~·esınde yangın çıkmıştır. 
ları takdirde de zarar ettiklerinı Bir miktar çuval ile dikiş ma
bildirmiş1PT ve ekmPğe 2aıp. ya- kinesi _yandıktan sonra :'o"~nı:t~n ~t. 
ı::;Jma31nı istemişlerdir Fırıncıla· rafa sırayet etmeden sondurul· 
rın dileklerini dinle ·en Vali mu ni..ıştür. 
rlkıp ekiplerinin kontrollerinde Tahkikat baslamı~lır 
daha sıkı hareket edeceğini ve TAJf,lİL VE TAHl.İ\ E 
hiç hir suretle de •kmo~e zammı işçh .ERİ'iE D.\H\ n·t 
kabul etmi)·ecet':ini bildirmiştir. 1·r.ıtEK VERİLECEK 

Ürdün Meliki'nin . rDenizci!ık Bankası Liman iş. 
doğum günü !etmesi, tahmıl ve tahliye işlerin

de çalısan lfçil('r için mocJ.E'rn bir 
mutfak ve yrmekhane yapma~a 
karar \"ermı<>tir. Dil};er taraftan 
i~çilt>re daha mük('mmcl yemek 
temini maksadile piyas:ıdan yi~·e 
erk maddeleri mühayaa5ına da 
bac:lanılmıctır. i~lrtmcnin ambar 
\ f- tr.si;;lcrinc1€' sıhhi emnb·et ter 
tibatı da tamamlanmak üzeredir 

lliı,J.ETJ.f:RARASI ÇA!.LSMA 
TEŞKİLAT! VE FAALİ\'E'Iİ 
KO:-IFERANSI 

14 Kasım Rilnil Haşimi Ürdün 
'lelıki Kr;ıl llüseyinin do.O;um ~U 
nü olmak münasebttiyle bu tari
hin Ürdün hüklımeti tarafından 
re~mt hayrım yapılma~ı karar· 
lastırılmı~hr 

Kral Tlüseyin, Ammanda 14 Ka 
~ım 1935 de do,ı'.tmuş Amman ts. 
Jfım KolPji f-skenderi •e Viktorya 
Koltji \'e in~ilteredP lfarr<"v ko
lejinde okumuştur. Kral llliı;eyin 
spor olarak F.skrimi, biniciliği 
ve otomobil kullanmayı ~ever. 

Şehir icindeki arsalar 

hall<'o satılacak 
B:ıkırkii~·rlekl B:ırnthane :ıro:a. 

l.:nnın istiml!&k rrhlPrrk h3lka 
d .. ~tılma ı U1Prind" Bf'ledi ·e t('lk 
rar tetkiklerP başlamıstır. 

Brlediye RPiii muavini Sedat 
F.rkotı:lu \•e rliı!:<"r alA.kalılar dün 
Valinin batk:tnlı~ınti:ı bir top
lantı ·aparak istimlak şartlarını 
\'e arc.aların p.~rtellPnmf" İtini .eö 
rlic.mii~lrrdir. Ş('hir itindPki Be
IPdiye arı.alarının da halk:ı fl.a· 
tılm:lc;t ic:in hııgünlerrle hir pren 
sip kararına v<ı.rıl:ıcaktır. ---
İzmilte ev sahipleri 
Bonservis verecek 

lzmit, 12 (D.IL\.) - İzmitte 
veresi) e ve taksitle mal veren 
tüccarların batakçı müşterileri
ne karşı yaptıkları mal verme. 
me anlaşmasından ve hazırladık. 
tarı kara listeden sonra kiralık 
ev sahipleri de kiracpra karşı 
aralarında bir anlatma )·apmış. 
lardır. 

Bu anlaşmaya töre her ev sa· 
hibi evini kiraya vermeden ev
vel kiracısından bir bonservis a
rayacaktır. Bu bonı-rr\'isi kira. 
cıya, çıktı:ı ev sahibi verecek
tir. Bonservisini &örmeden hiç 
bir mal sahibi malını kiraya ver 
meyecektir. 

Ev sahipleri bu surpl}e kira. 
Iık e\'lerini kötü ve bataktı ki
racılara vermrkten kurtulacak. 
lardır. Ronsrevis mecburivetin
den; izmite yeni relen kir~cıtar 
istisna edilmektedir. 

Milletlerarası Çalışma Teşki· 
1l.tı idare heyetinde 3 yıl Tür. 
kiye mümessili olarak bulunmuş 
olan Ankara tniversiteı;i Hu
kuk ve Siyasal Bilgiler Fakülte 
leri ProfeıörlerinclPn Dr. F~dtl 
II. Sur;, Türldve ikttsıtı;ılar Der 
neği adına tfülletlerarası Çalış. 
ma Te~kilfltı ve faali.yeti' me\·· 
zuunda münakaşalı bir konfe
rans verecektir. 

Konferans, yarın saat 17.30 
da İstanbul Ticaret Odası top. 
Jantı salonunda verilecektir. 

KO:-ISF.R\'ATUAR 
ORKESTRA KOl'iSF.RI 

Kon~ervatuar orkestrası mev. 
s;imin ilk konserini önümüzdeki 
16 kasım pazar sabahı saat l 1 
de Taksim Bclrdiye Gazinosun. 
da Cemal Reşid Rey idaresinde 
verecektir. 

Her tilrlil hazırlıkları ikmal 
edilen bu konı::erde Beetho\·l'n 
\·e Brahmsın seçilmiş eserleri ta 
lınacaktır. 

M. T. T. BiRLi{;! 37 ncl 
Kl'RULUŞ YILDÖNfüttl 
BALOSU 

Milli Türk Talebe Birli~i ku
ruluşunun 37 inci yıldönümü do
layısiyle 4 aralık 1952 perşembe 
gecesi Taks im Belediye Gazino 
sunda sabaha kadar de\'am ede
cek bir balo tertiplemiştir. 

Bu baloyu birliğin e1>ki baş· 
kanlarından ~filli Eğitim Baka. 
nı Te\·fik İleri; himaye.sine al
mıştır. 

İSTANBl'L C •h'F.RSITESI 
RAllÇESINE DİKİLECEK 
il EY KEL 

Milli Türk Talebe Birliğinin 
fst.anbul Üniver5itesi bahçesine 

İstiklal caddesi 
25 milyon liraya 

~s~~!~~~!!~=n~;kgeniıletil. I 
mE"si iı;in Beledıye bazı kararlar 
almıştır. Bu karara ~öre cadde· ı 
nin iki tarafında bulunan apart
manların altındaki dükk.lnlar is· 
timl.lk edilerek yaya kaldırımla. 
rı genişletilecektir. Dükkanla
rın yıkılmac:ından sonra yaya kal 
C.ırımları sütunlarla beslenecek 
olan apartmanların altından ge. 
çecPktir. Ancak bus;:ünkü rayice 
göre yirmi beş küsur milyondan 
fazlaya bati~ olan bu istimlak işi J 
nin nasıl yapılaca.tı da malCım de 
ğıldir. 

--0-

Bostancıyı so an 
~ h~ P. yakal:ındı 
Emniyet İkinci şube memurla 

rı Bo;;tancıdaki muhtelif hırsız

Jık h3.diselerinin faili olan bir 
şebekeyi ele geçirmi~lerdir. Kas. 
tamonulu Salim ve l\tusta{a isim· 
terindeki iki kardeş ile arkadaş. 
larının kurdukları bu şebekenin 
çaldıkları eşyaları Kastamonuya 
r,önderip orada E-attırdıkları anla. 
şılmıştır. Hırsııların evlerinde 
)'a pılan aramada 50 cift H=karpin, 
100 elbise. 20 parça dinamit, ta
banca. sofra takıml:ırı, fotograf 
makinesi \'e daha bir çok kıymet 
ı; eşyalar bulunmuştur. Bo:itanc ı· 
da evleri soyulan bir çok kimse 
ler müriüriyetp müracaat edert?k. 
J.f'ndilerine ait eşyaları almakta
d;rlar. 

diktireceği Atatürk Heykelinin 
teknik murakabe h•yeti Prof. 
Bellin2. Pro!. Mukbil Gökdogan, 
Heykeltraş Hadi Bora'dan mü
rekkep olup çalışmalarına baş
lamıştır. 

Sl\'AS TANKERİ 
CENOVAO.\'I AKARYAKIT 
GF.TIRECEK 

Bir aydanberi tamirde bulu. 
nan Sl\·as tankeri dün akşam Pet 
rol Ofis hesabına akaryakıt yük
lemrk üzere Cenovaya hareket 
etmi~tir 

\'i\I f GÖKAYIN DÜNKÜ 
7İl' ı\RETLERI 

Vali vp Beledlye Rt-i.c;i Gökay 
rliln öJ?leden sonra yeni İstanbul 
Deniz komutanı Tui';amiral Zeki 
Özak ile reni Avusturya konsolo. 
r;ı.. ].!, f\.Iais.se iadei ziyarette bu· 
lunmuştur. 

DAm! ENCt1,IEN ÜYELERİ 
Al\"KARAYA GiTTİ 

Şehir fl.leclisi Daimi Encümen 
Ü\''lerinden l!.1uıaffer Şahino41u, 
~Tisbah Uraı: ve Suat Redük dün 
akııamki ek;presle Ankaraya ha
rek't etmi!!'lerdtr. 

Daimi e~cürnen iiyPlerJ muhte 
lıf temaslar yaparak İstanbul Be 
lediyeı::ine ~·eni vardımlar yapıl· 
masını temin edeceklerini söyle 
mis1E'rdir. 

ISTANRUT, SEYRCsEFER 
'1İ'DÜRtl PARISE 
GÖ'IDERl!.ECEK 

Seyrüsefor Müdürü Orhan E 
yüboğlunıın tf'tkiklrr yapmak ü . 
ZPre Parisp gönaerilmesi takar 
rür etmiştir. 
Yyübo~lu Pariste üç ay kala

ca)'.- ve hu miırlıiet nırfınrl!l da Pı 
ri~ ve Fran~anın di~E.'r kalahalık 
~e\ıirlerinde trafik işleri üzerinde 
r:tfıc:~caktır. 

·FMPRF<YO"llz•ml''I• 
f"l1Ni \Mf'7F. K~JlARo 
~ERGİ<! A("ILIVOR 

ll.N.F..S.C.O Türkiye milli ko 
mi~vonu tarafınri:ın tPrtiplpnilen 
rrnkli repodiiksivon )~ergilE.>rinin 
ikincisi olan <Empreı:;~·onlzmilPn 

ıllill'_, •• 

l~t!lilj!jl•JI 
Zavallı fareler 
Trabzon Fındık Tanm Satış 

Kooperatifinde dort yüz 
bin lirala yakın bir sui· 
istimalin me:ydana çılarıldı
lı haber veriliyor. 

Diğer taraftan, bildirildi
gine gOre, bu kooperatifin 
depolan 3·akınından geçen 
bir kanali1asyon açıldığı za
man farelerin depolardan 
taşıdıkları yliı kilo kadar fın
dığı oraya istif ettikleri gö
rülmüş. 

Dört yüı bin liranın ya
nında yiız kilo fındık aşır
manın l.ifı mı edilir? 

Herhalde fareler, iki ayak· 
lı farelerin }"anında gazete 
sutunlarına geçmekten utan
mışlar ,.e yaphklan işe piş
man olmu~lardır. 

CESET ~IADENI 
Sarı}"erde •!\'laden bölgesi• 

denilen yerde bir dere itin· 
de ihtiyar bir kadın cesedi 
bulunmuş, Bu; muhtelif ta
rihlerde o bölgede bulunan 
cesetlerin üçüncüsü oluyor. 

o bölgeye nıçın nıaden 

bölgesi demişler bilmem 
ama, herhalde orada bir ce
set madeni bulunduğunu ev
\·elden tahmin etmiş olacak
lar. 

lTlZLUYOR nıu? 
llatırlardadır ki birkaç gün 

e\-\elki bir yazımda, ilk hid
rojen bombasının patlahldı
gı ve bunun Kanadalı bir 
atom alimi tarafından RllS· 

lara atfedilmekte olduğu ha
beri üzerine, eter bomba 
patlatılmışsa bunu Amerika
lıların yapını olma~ının da
ha kuvvetli bir ihtimal ola
biJl!reğ:ine Jc;aret etml~tim. \ 

Bir Amerikan ıaietesi, bir 
Amerika bahriyelisinden aile 
sine gelen bir ml'ktuba da
yanarak, San Franclsco'dan 
bir gemile lıiklenerek Pasi
fik'e gôturülmüş b11lunan 
hidrojen bombasının orada 
bir IHercan adasında 1 kasım 
günü patlatıldığını bildiriyor 
\'e baıı taf!';ilat da verb:or. 

ilk hidrojrn bombasının 
patl~tılıp patJaftlm:ıdıı:tı, pat-
1atıldıy~a hantri tararça pat
Jatıldı~ı etrafınd:ıki sır bu 
haberlP, çabuk uruzlayac.:k 
gibi grirünmektedir. 

Kimbi1ir, belki de çok geç
meden, Anıl'rika mrcnıuaJa
rında ilk hidrojen bomb3St
nın dentnme~ine ait fotoğ

raflar da törülecektir. 

Sadun G. SAVCI 
ON KF.1 i"FH.E 

Eden KremJin'i harbi teş
\ il-.le ı;:11çl~ndırmıc;: ... 

Suçla'ldırmak kolay ama 
cezalandırmak güç! ..• 

TATUSERT 

D. Bankası ile işçiler 

orasında ihtilCıf 

Denizcilik Bankaı:;ı T.A.O 1$
c;ileri sendika~ı ile mütrahhit a· 
rasında P\'Vtlce vaki olan bir an
JaşmazJı~ı halletmek maksadiyle 
dün Genel mıirlürlükte bir proto
kol imza rdilmis ve ihtiliif mev
zuu meselC'ler tararlar arasında 
mil7.akere edilmiştir. 

l\IilzakerelE.'r kat'i hır neticeye 
varılıncaya kadar devam edecek
tir. 

13 KASDI 1952 
PERŞEMBE 

AY 11-Gt"S 30-KASIM 6 
Rtml 1368 - EKl~I 31 
HiCRi 1371 - SAFER 

SAB.\II 
ÖGLE 
IKISDI 
AKŞAM 

YATSI 
h!SAK 

\'a~all 
06.H 
11.58 
14.36 
16.53 
18 27 
05.04 

Ezani 
01.51 
07.05 
09.42 
12.0ü 
01.34 
12.11 

Gilntimiize kadar) •ı:iE'r,ıti!tii 15 ka- G-ı1,.ı"'"'z• tf. "-''"rtn 11ıı11 ı--11 
~.m tarıhinde Resiktas resim \'e rı•iMl'"r r>ıoıııın, bırl"timo,,n. 

heykel müzesinde acıtacaktır. l,:__,;:"::':;;•.;•;;:';"m::.•~';..· ------·' Demek oluyor k! tahsisler
den '• 45 1 bankalardo, baki
ye "'o 55 i de tahvillerde ve sa
irededir. 

RE~IZI A VUl'iDUK'un 
vefatının 40 ıncı gunune 
tesadüf eden 14.11.1952 cu 
ma gilnQ Şi~li Camiinde i
kindi namazını müteakıp 
ruhun:. mı vlidi frrif kı· 
raat olunnraktır. Akraba 
dost ve din kardeşlerimiz· 
den arıu edenlPrin buyur
m:llarını rica edC"riz. 

,_ ____________________________________________________ ~------................................... __ ..... _______ , 
* yatacak yer arıyan sermaye 

havarla gezen buluttan nem 
kapar. ile. )erde bir tehlike 
sezer, görür, bulamaz.sa Sdeta 
yaratır. Bunun içindir ki ser
mayeleri idare işini liz('lrine a 
lan mali ·ecilik te muhatara.dan 
yfizde \iiz azade tahsis (Place· 

Esi ,.~ ÇoC'uklan 

1 ACELE EDİNİZ 

2 Gün kaldı. 

1 S • Kasım • 1952 tarihine kadar 

S Ü M E R B A N K ' ta 
açtırocoğınız 150 liralık bir 

Hesapla 

Suodiye Ton durağında 

Müstakil ve kontörlü evi 
Kazanabilirsiniz. 

UME NK ı , 

- Ne var acaba, ne oldu? Dl· 
ye sordu. 

Birisi haykırıyordu. Adeline, 
hizmetçiye cevap verdi: 

- • lr. Cloud sağır olduğu 
İçin böyle bağırıyor. 

- Fakat tuhaf şeyler söy
lüyor. Bakın ne diyor: •Polise 
haber verece~imo diye bağın
yor. l\Ji5afir kadın nerede ise 
ağlıyacak, ya kocanız, o da hay. 
kırıyor. Dinle~eniz e ... 
Hiımctçi yemek oda~ının ka

pısını araladı. O zaman sesler 
daha iyi duyuldu. l\Ir. Chau\·et 
bitkin bir sesle: 

- Fakat size yemin ederim 
ki ne oldutunu bilmi~·orum, an
lamıyorum , Diyordu. Sonra ~!r. 
Cloud'un sesi duyuldu: 

- Benim bildiğim bir şey 
varsa o da paranın burada ol· 
mayısı ... Kasayı da zorlamamıs-
lar. Rahatça a('mıslar. 

Arada bir kadın sesi de du· 
yutuyordu: 

- Fakat bu nasıl olur? Ne 
feci şey .•• 

lıtr. Chau\"et, kasanın üzerin 
deki parmak izlerini almaktan 
bahsedince, Cloud müstehzi bir 
ffla ile su cevabı verdi: 

- E~er sizinkilerden bafka· 
sını bulurlar~a. pek şaşarım. 

][nızastz MelıtLıplar ; , 
YAZAN:~~ ÇFvıREN: ~A-.f ~t 
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tKim bulur.sa bulsun• dıye· 
rek 7.arh görünecek bir yere 
bıraktı. Simdi nereden çıkacak· 
tı? Belki de sokak kapısı:nn 

önü kalabalıktı. Küctlk bahçe 
kapı~ından çıkmak daha müna· 
sipti. Frenk üzümleri yükeskti. 
mutf;ık ncnreresinden kapı go 
runmezdi. Sonra o kapıdan in· 
san hemen kırlara çıkardı. Ora· 
dan yola kolaylıkla varabilirdi. 
Ka~aba halkı bu s:ıatte oralar· 
da p~k dol.1c.ma1dı. O yoldan 
ancak i~•1t\Ona gick>n otobüs 
grçerdi. istaırronrian da trene 
binecekti. l'f"', dört kilometre· 
ilk bir m"'s:tff'de teyzesinin ya
şadığı e\· vardı. 

Ben hele polise haber vereyım 
de ... 

Eulalie bir sandalyeye çök
tü: 

- Aman Yarabbi. Aman Ya
rabbi, bu nasıl iş? 

Di)'e a~lamağa başladı. Ade· 
line'in rengi .sararmadı. Zaten 
her z;ıman :rüzü o kadar solgun 
du ki. . Sadece elinckki bezi 
bıraktı ve başını iki elleri a
rasına aldı. 

* Chauvet öğle ıemeline gel-
medi. Acaba sadece sorguya mı 
çektiler, yoksa hapse atıldı mı'? 

Kapının önüne toplananlar 
hep bunu konuşuyor, bütün ka 
ıaba hc)·ccan iç4nde ... 

"'"\deline ile F.ulalie de yemek 
yemedılrr Ilatt~ yerl~rinden 

bile kımıldamadılar. Dörde doğ 
ru iki kisi gelip onları da sor
guya çekti. Adeline, mutad sil· 
kQneti ve kayıtsızJı.e;ı ıle sual
lere cevap verdi. Hayır. koca· 
sı bu son günlerde hiç bir yere 
gitmiş değildi. Dün gece er· 
ken yatn11ft1. Her zaman yap 
tığı ı;:ıibi su isteI!liş \'e uyumuş 
tu. Sabahleyin de rahat bir ge 
ce geçirmiş oldutunu söylemiş. 
ti. 

Adeline'in cevabı makuldü. 
fakat Eulalie durmadan itiraz 
ediyor. efendisinin ma::um ol· 
du~unu, şiddetle. ısrarla tek· 
rar ediyordu. Sual soranlar ~it 
tikten sonra hala söylenmcğc 

devam etti: 

- Umarım ki onu bu gece 
orada alakormarlar. Kim bilir, 

ne kadar aç ve yorgundur. U
marım ki eve döner ... 

- Elbette .. Ben de öyle ... 
-Sıcak bir şey hazırlıya-

yım. Gelir gelmez bir çorba İÇ· 
sin .. 

EulaJie, hanımının halile aç 
lığı ile hiç meıgul dtğildi. Aklı, 
fikri hep t.fendisinde idi. 

Adeline. e\'\"ela odasına. son 
ra da tavan arasına çıktı. Eski. 
çok eski ta ~enç kıılıt,.ndan 
kalma bir mukavva bavul aldı 
İçinde bir de p~ket vardı. Oda
sına geri geldi. Acele etmesi 
IAzımdı. F.ulalile farkına varma· 
dan hazırlanmalı idi. Çekmele· 
ri a~tı, iki ~ömlek alrtı. Elbise 
almat:a hiıum \'Oktu. Sonra es· 
ki ş11pka~)ıle e~ki eldivenleri de 
gi) di. şu m,.ktubu vaııp bırak 

tı: 

Aıieline. ne trene binerkE'n, 
ne de inPrk!'n, hiç bir tanıdı~a 
ras.tlamadı, Sıat dokuz oldıı~u 
halde ha,·a henüz kararmamış-

•Onun bana almış olduğu her 
ıe,·i bırakı}"orum. Nişan halka
mı bile almıyorum. Bu tarzda 
onu bu haldeyken tPrlırttiğlm 
ltfn bent mazur ıörsünler. Fa· 
kat bu dam altında bir gece 
daha kalmağa tahammül iMie· 
miltceA;im. Anam ve haham 
öldüğü :raınan brnl yanına alıp 

tı. Günler bu mevsimde uzun. hima)·e tden teyzrm l\11le de 
!\lareuil'iin yanına gidiynrum. çok uzundur. Evlendi~indcnberi 
Adliyenin hana ihtiyarı olursa, gençlij!ini ~eçirdi~i bu verlert.'! 1 
heni bu adreste bulabilirler. gelmemiştı. Tek akrabası olan 
nerhaı mahkrmPy ~ baş \'Urup teyzrtsi ?ı111e rlP !'ılareuil'ü de se· 
bu adamdan boşanacağım ... • nelerdenhrri ıörm€'mİ$tİ. İhti 

Adeline bu mektubu yazdık- yar kadı:ı. hem sakat, hrm de 1 
tan sonra onu bir zarfa koy. 
du. Fakat üzerine- bi r&tv yaz· fakirdi. SPy,,hat edecek ımk~n
madı. Bunu kimın bulup okuya lara malik değildi. 
f"'RO:ı hrlli det!:ildi. (Df'\·amı vaı) 
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Kore işi 

Halledilebilecek mB 

Yazan: E. T. 

ı~ızdan ayrılanlar 1 ·r~~ Fotogr af la Hah erler ----=.~-----.....;;]I ı' Gideni anarak t/Aj?;.·.~0lf&it?i& wiiıtii&tn&t:Lı@ıırıa•aır®a 
-~-- -- ııırıı Tevfik'in .,,,,,.--

Tun US Beyi Fransanın <Poı vaıcri> ,;:~ü,;;·!~:~:r: -
Aramızdan cbcdiy)cn i1Yrılan 

kt b ki d aziz \.'arlıkları :raşatmanın tek me U unu QÇl Q l yolu, kcndılcrini anmaktır. işle 
böyle aramızdan ıo;üıülüp gitmiş 

-

İngiliz \'e Fransız Dı:j İşleri Ba-
kanlan '.\"ev)·ork'a vardılar. f 

Amerikan Dıı İşleri Bakanıyle 
görüşmelere başladılar. Bu husu
st görüşmelerin bir iki gün için- , 
de sona ermesi 1:e Rirleşmi~ I\lil
letler Kurulunda hararetli mü
zakerelerin başlaması b~kleni
Yor. 

* Akdrniı maıır,·raları dün 
ınu,:affakJ)"tlle sona er· 
nıiıtir. * Güney Korede iki n1H-
3·onluk bir ordu kurula· 
eaktır. * Tayland'da bir komplo 
-!'lt')dana ('ıkarılmıştır. * lngillere kabine!ti yeni· 
drn itimat O.}U alını'itır. 

A1•CJ1ıaltd ı•,, ı 

Tunus, 12 - Tunus Beyi Sidi Lamin B<'Y Fransızlar tara
fından yapılması ileri sürülen refoımlara ait Fransa Cumhur
baş!cçanı \'ineent Auriol ile Dış İşleri Bakanı Robcrt Schuman 
tar:ıfından kendisine geçen ~ene gönderilen nıektubun muhte
vasını dün ac;ıklamıstır. 

Tunus Beyi a)·rıca bu tekliflere kar~ı kendisinin Fransa 
Cumhurbaşkanına gönderdiği ce\'abı da açıklamış bulunmak
tadır 

ve )·okluğunun acısı da tam ca
nıınıza öylece süzülmüş pek srç
kin bir varlık CJ-lıfzı Tevfik) ti ... 
Kendisi tıpkı bir şchap gibi ak. 
tı. ııatırası, sevgilerimizin daima 
gök!crindcdir. Onu orada, ta.
uzaklardan bakan, ve parlak bir 
tevazu içinde tıpkı nokta imiş 
~ibl görünüp de hakikatte bir 
cihan ol<&n sema mahli'ıklal'l gibı 
saymışıındır. En yumuşak ,.c 
tatlı bır ınuvnzcnc içinde, it·!a
ınn, ZC'Vkin ve şiirin hertürlü es
rarına aşina bir zeka ... İlham in
celiğini, sanat şctarl'tini, ifade 
nefasC'tini, fikir olgunluğu içinde, 
ncıaketll', nezahetle ..,..c aziınlc 
J1cr konuya doğru )-·ollayabilnüş 
bir arkadaş. bir kalcın ve ideal 
yoldaşı. bugün olüm :ı-ılının dö
nümüne vardığımız o sevimli ve 
nazik insandı!. 

Bir1eşmi · l\lilletler umumi he
yeti bir aydanberi top1anh ha. 
lindedir. Fakat esaslı meseleler. 
den hi(' birisi lırnüz: ele alına
ınamışhr. Ru cıeraki i('lima müd· 
deti irc a.v olduğuna (Öre lıunun 
li~te biri bo' ge('irilmi) demek
tir. 

Görüşülrcek mulıtC'liC mr.,rle-ı 
ler arasında en nüıhimi Kore 
işidir. J'akat bu hususta anlaş. 
maya l'arılma!ıı pek üınit edil
miyor. Kore ısının, Dirl('şnıii 
Ttlilletler umumı he)·etindeki mü 
ı.akereden 7i)·ade • \me-rikanın 
alacağı \'3Iİ.letle lıalledilecegi 
tahmin olunmaktadır. 

Anıerika Cumhurba-;kanJığına 
seçilen Eisenhower, ~rçiın pro· 
"Pagandası r~na. ınrla Kore me~t'
Jesini halletmek için Kore~r ~i
decc.~ini &Öylemi~ti. na~kan !'.('· 

tildikten sonra Truman, • E.&ter 
Koreye gitmek fikrinde sebJt 
ediyorsanız C'unıhurbaşkanına 
tnahsus tayyarr sizi götürıneğe 

hazırdır. demi<;, Eic.;rnhowf'r de 
gitmek nh•etinin el'an baki ol
duğunu, fakat gidetegi zaman 
seyahati bir askeri tayyare i1t 
3·apaeağını bildirmi.ıti. 

Ei"enlıowrr 20 ocakta fiilen 
idareyi tline alacakhr. Kendi.,i
ni bir(ok mühim iş brkltdiğin
dtn o tarihl<'n sonra. hi(' olmaz
sa bir müddet. \'a;ingtondan ay
rılmacot mün1kün otanıa~·acakhr. 
Bunun icin Kort'll' 20 ocaktan 
evveı J!ideceği tahmin rdiliyor. ı 

Seyahat acaba ne n<'tirr vC'r<'· 
eektlr? Bu hususta ~inuliden bir ı 
$t'y söylemek kabil değildir. "\'e~; 

ni Cumhurbaıı;kanının Gt. )la<.· 
Arthur-"ün sh·asetini lakin rde
C'eğini, hatta Koreye onu da bir
liktf' göturecC'ğinl iddia edenlrr 
\'"ardır. 1\lac Arthur siya-.C'ti tle
nıek komünistlerin Çinrleki ıis
Jerint bombardıman etmek, harp 
,;abasını geni letmrk demektir. 
İn~iltere 1·e rransa ,·akın zarna· 
na kadar buna muauzdılar. llat .. 
t.i hudutta, Valu nPhri üztrinde
kl elektrik ~nntrallerinin bom
bardıman edilmr-;ini bile h:i kar 
şllamamışlardı. Şimdi vaziyetle· 
tlnJ değiştirdilrr mi? 

Bu hususta da bir hüküm vr
tllemez. Yalnız dikkate şayan 
bir nokta, yrni Cumhurbaşkanı
nın Koreye, İngiliz Sa\·unına Ba
kanı Lord .\ltksandrr ilr birlikte 
gideceği hakkında ('ikan haber
ltrdir. Bu haber ttr)yl.İt e<h~rse 
l:ise-nhower 'aZİl<'li mahal· 
!inde tetkik rderrk bir hal (a
t'e5J ara)·acak demrktir. Jlenliı 
kat'i birşey -.;öylemek mümkün 
olrrıamakla beraber ~·eni Cum. 
hurba'jkanının Kore işine şu \'e. 
3-'a bu şektJde son ,·erınck içirı 
çalıı;acaiı anlaşılmaktadır. Bunu 
temin rdtrse ilk ve mühim mu. 
zarfe-riyeti kazanınış olacaktır. 

AKŞAM 

nüNYA 1'E İLE ~IESGliL, 
BİZ NELERLE LGR.\Şl

l'ORt:Z! 
Neeınetlin Sadak her ;tı1 

~leelisin açılışının hep ka,·ga 
haberleriyle karşılandJğını, 
halbuki bizinı de çare arana· 
cak dertlerimiz, sülıiı.netle ko
nuşulup clbirliglyle düzenle
nerek i~lerimiz bulunduğunu, 
bunların bir tarafa bıraluldt· 
tını söylbyor, diyor ki: 

•C. Halk Partisi iktidarının 
büyük günahı, bir seçim ka
ll:Unu ile dcn1okrasiyi yerlcş
tırip iktidarı devrettiğini san
tnasıdır. Yahut iktidarı dev
retmi)·eccğini yüzde yüz uma· 
rak asıl.-cjim davasını sonra
)-·a bırakmılitı. Bugün muhalc
f<'t olarak, gafletinin acısını 
Çekiyor. Fakat eskilerin hu 
hatası, Demokrat Parti iktida
~ının ayni hatada bocalaması 
1~in sebep teşkil etmez. • Ht.ır
~ı)·et, demokrasi!• fıvazelrri) le 
1~ başına gelmiş bir partinin, 
hır kere iktidara yer!C'ştiktcn 
sonra, tek parti rejimi içinde 
demokrasiyi devam ettirmek 
gibi bir keramet göstcırn1ekte 
ıs~ar etmesi mümkün değildir. 
Gun gelir, o da düşer. 

!\ejim davasını hallelıncli
Yiz .• 

YENi ISTANBUL 

İlHAL,\THUZI AZALTA
BİLİR r.ıiyiz• 

llabip Edip - Törehan döviz 
~tığı hakkında , ·erilen rakam-
1~rdan, bu münasebetle itha
atınıwn azaltılacağı hakkın-

Koı•ede 

Üçgeıı 
Alındı 

Seoul, 12 - Şafakta lıa~la ·3n 
çctm ve kanlı tarpı:}ınalar neli
ccsınde Güney Koreli piyade bu
~tın stratejik önC'mi haız •.\vcı 
sırtları • nrlaki 3 tepeyle •Üç. 
gen f('pcyi hücumla zaptctmi:;;
tir. Bununla beraber Güney Ko
relıler, 4\vcı sırtlarının kuzeyine 
clü~cn ma aralar ,.e tünellerden 
Çin kızıllarını atmaga muvaffak 
olam:ımışlardır. Bu savaşlar cep 
h<'nin ıntrkeı kesiminde cerC'yan 
etmektedır. 

Gunry Kore, iki ınil.>onluk 
ordu ı..uruyor 

Tunu:; Br)i Fransa Cun1hurbaşkanına .>olJ;.ıdıgı ınektupta 
su husu.starı kaydctıniştir: 

1 - Teklif ettiğiniz rcforın taı.:arısı Tunusun htıkimiyetine 
halrl getirecek n1addeleri ihtiva rtnıektedir; 2 Reforn1 ta
sarısı tarafımızdan kabul rdilsc hile Fransız idaresinin dcvan1 
C'tmesini bertaraf ctmC'n1ektedir; 3 - Tasarı, zaten ınt'vcut 
olan •karışıklık ve mes'uJi.)·ct:;iıli~i ' arttıracak mahiyettedir; 
·1 Tasarıda Tunusun denıokratla~tırıln1a~ı için hiç bir husus 
ileri sürülmemektedir. 

Tanganika' da 

318 kisi • 

Tevkif edildi 

İngilterede 
Kabine, itimat 

Oyu aldı 
ittlıd Prtu 

Darüssehım (Taııganıka) 12 _ Londra, 12 - Dün Avam Ka-

Bizim onu annıa vesilesiyle 
yazacağınuz böyle beş on satır, 
ona karşı borçların11zdan bizi 
• tcbric• ettirebilir ıni? Kanaa
tim şudur ki hayır'. Bu borcu 
tamamıyle ödeınck, hangi arka
di.lşıınııa müyesser olursa onu 
!:iİnıdiden tebrik etmeli! 

Fazıl Alunet A)kaç 

İzmir Cezaevinde 

Bir çökme hadisesi 
1 

... 
16 kasınıda )·apılart.k Yunanistan umumi s~imleri için propaganda çok hararetli bir safha. 
~·a girnıiş bulwımaktadır. Parti liderleri propaganda faaHyttlerinl arttırmışlardır. Cç büyük par 
ti lideri \.'eni1.elos, Plastlras , .• Papoğos ev,·elki gün seçim kampanyasını Sellinikte açarak ilk 
seçiın nutuklarını söylrınişler ve halk üç parti liderine de bü)'ük tezahürat yapmıştır. Resim 

bir seçim propagandası yapılırken göstermektedir. 

. ·c, ·ork. 12 L\.P.} - Güney 
Kore Cumhuri} eti. komünıst rn1i 
tccavızlere karşı girişilen sava:
§ın Birleşmiş .)lıllctlcre tahnıil 

cthe.i yüklin en mühim kısmını 
ÜZl'rınc alma~ı 'c bu maksatla 
2 milyon mevcutlu bir Günl'y 
Kore ordusu kurmağı kabul ct
mı~tir. 

Dün ~ece verilen haberlere ı:ö- marasında nıuhalefelin arzusu 
re Tanganika"nın kuzey bölgele- üzerine itinıat oyuna ba~vurul
rinde l\tau _ }ıtau kabilesine men muş fakat neticede Başbakan 
sup şüpheli !;iahısları bulmak Churehill'jn i'\luhafaı:ak!lr partisi 
için yapılan bir araştırmada po- kuvvetli olduğunu bir kC're daha 
lıs birlikleri Kikuyu kabılesine isbat ederek çoğunlukla itimat 
bağlı 318 şüpheli yerliyi tevkif almıştır . 
etmişlerdir. i'\luhalC'fel adına ~öı alan Cle- 11• ır11lıııl.ıif·.. ra 

1 ment Attlee, iktidardaki lıüklı· 
Kikuyu kabilesinin bulunduğu metin memleketin çok ciddi ik- tznıir 12 - Bu sabah şehrin 

Eisenhower'in Kareye 

gideceği tarih gizli 

tutuluyor 

.\u~usta ·Geo"~ia. 12 (.\ \.) 
- - Vün öğrenildiğine görr yeni 
b;ı~kan Eisenho\\·er'in Koreyr 
yapacağı .seyntıatin tarihı gizli 
tutulacaktır. 

Her ne kadar )·eni ba:;ıkanın 
\"a ... 1n:;tonda ha;kan Trumaıı ile 
}oıparağı 'ilrüşna·~·i ınüteakiı> 
Korcye gıdccegı şa;a.Jarı clolaşı 
yorsa da hu husu stJki resnli ha 
ber, cmnıyet tedblr : olarak en 
son da ı · d bildt ıl tır. 

«Fena niyetle» baktığı 

için cezalandırılan zenci 

ı·anrcville (Kuıcıy Karolina) 

Kilımanjaro ve }ıieru dağları lısadi durumu ile ilgilenmek için ınerkezinde heyecanlı bir h5di
bölgelerindeki köylere polis 3ni gerekli kararlar almadığını ileri ı-c otmu", cezaevi reviri kapısı· 
baskınlar tertip etmiştir. &ürmü!;lür. nın ansııın çökmesinden çıkan 

Sonrad;:ın anlaşıldığına göre ::\Iuhalefctin lenkidlcrine hü- ~ürültüyil mahpusların bir ter· 
lt:vkif edilen 318 Kiku~.·u'dan 42 tibi sanan jandarma hava)·a si-kUmet adına ce,·ap veren parla-
tanesinin J\lau - .r.lau'Jarın kara 15h atmış \"e Cİ\'ar halkı teliişa mcnto üyelerinden Yüzbaşı 1-Iarry 
li!'t<'~ine dahil şahıslar oldu~u Crookı-;hank, i~çi partisinin bu düşürnliiştür. ,\Jiikalıların bil
t<?sbit edilmiştir. Polis n1akam- dirdiklcrine "dre, t70 sene ka· tenkidlcri esaslı tetkiklere dayan 
ları bu ~·erlileri, hayatlarını kO· dar evvel <1yni yerde bir kervan 

mrıdan ileri sürınekte olduğunu 
runHık i<,·in, Kenya·j'a gönder- sari.ly şeklinde inşa edilen bu· 

zannettiğini bildirmiştir. 
nliştir. günkü C('Zarvi, yılları n tahribi 

ile çok köhne bir hale gelmiş 
Tayland'da bir komplo o p H • f bulunmakta idi. iki ay evvel bi-

meydana sıkarıldı • • aysıye nonın en çok yıpranım, kısır; 

1 

olan revırin tamil'ine karar \'C-
Bangkok (Tayland}, 12 (A Divanına verilenler rılmiş ve yanındaki koguıla bir-

P.) - Polis buı:.ün, hükün1etı likte iki giin ev\'el tahliye olun. 
dc\irn1rk \·c bir komünist rejinıi "' . ,, Jrı ı, q,. muştu. Son )"ağmurlar binanın 

kurmak için komplo hazırlamak· Ankara. 12 ... Dl'mokrat Parti çatısından sızarak duvarlara 
tan ~anık 200 den fazla şahsın dl.\'alll gcçnliş \"C bu "ab;:ıh "aat 6.20 nlrrkrı hay!'iyet yarı!"! 
te\"ki[ edildiğini açık,lanuştıı- toplanacak Ye İstanbul teşkilatı de revir binJ:;ı kapı~ı ve duvar
Polıs bu kızıl ~rl>l'kenı_n ordu, tarafından \·erilen ihraç karar- larile birlikte blok halinde bü· 
~onanma, havagucu, polıs tc~kı· . . . . . yük biL' gürlillü tıkararak yıkıl· 
ıaıı. de\lct dairE'lrri ve hattA: lar~nı te~kık rdecektır. Vazı~el- !lll:il 
milli ıncclisc kadar nüfuz ettiği- l<·rı tc-tkık edılc~ek ş.absıyctlcr • 
.. ·· ·1 . ·ı arasında Envrr Kaya, Enver Sal isletmeler Bak 

Dl SU) cıruş tr. der, Alileddın ~asuhioğlu, En. an 1 
Japonyaya verilen harp ver Berkman, Saliıhattin Kafkas- ' 

12 (AA) - 9 çocuk babası otan gemileri 
ve 45 vaşında bulunan zenci ga-

dağı, Ertuğrul Adalı, sureyya Zonguldagva gı'ffı' 
Bebek. Orhan Tepe vardır. ~icr. 
kez haysiyet di,·anının yarın va., Ankara, 12 (IJusu."i) _ İşlct
r~c~~ı kara~·Ja _b~ şahsı_yctlerin mclt'r Bakanı Sıtkı Yırcalı bu 
buruk eks_crıye~ının par~ıdc kala sabah Zonguldak'a gitmiştir. Son 

zeteci ~Iack lngram, 18 yaşınd:ı- 'l'okyo 12 (.ı\.AJ - 5 yıl ınüd 
ki bir kıza . fena niyrtle baktı~ı . dctle Japonyanın emrinC' bi13bc. 
i(in allı ay hapse mahkum ol-ı del 1500 tonluk 18_ firk_atcynle 
muştur. . 50 çıkartma ı;cmısı tahsıs eden 

ingraın, kendisinden ~O ınctrc j Japon .. - ~\merikan ödünç v~_r· 
ötedeki hır- mısır tarlasında bu- rnr • kıralaına anlaşması bu~un 
lunan ~ene kıza ı gözlerıni ısra.r· ı Japon Dışiş_leri B.~k.~nlığı~d.a Bir 
la dıktıJ:i için trca\"UZ teşebbU·, leşık ,\merıka, buyuk e}ÇJSI H.O
SU suçu ile itham edilmi~tir. bert ~Iurphy Jle Bakan Katsuo 

Okaıaki tarafından imzalanmıs· 
Tunus Ba~kansolosumuz tır. ' 
Tunus, 12 (,\.P.) - TUrkiye 7 firkateynden müteşcklı;il ilk 

Cumhuriyetinin Tunıısa tayın <"İ- grup, anlaşmanın diet meclisi 
tiğı ilk başkon~olo8 İlhami t;zrl tarafından tasdikini mütcakio 
bugün Lıuraya varmıştır tcslinı edilecektir. · 

Bakır ıilebi kum tepesine, Kaplan Yakup da karaya olurdular 
(Gazeteler) 

1 

-Ml .. .. 

cagı tahmın cdılmcktedır. günlrrdr kömür ha\"zasının is-
Milli Saraylar Maliye lihsali düşük ~ilnıckledir. Bu

ttünt' kadar elde cdilınesi icap 
Bakanlığına devrediliyor eden i'lihsaldc bir düşüklük 
\nkara 12 (.\:\KA} - Halen 

Büyük ~l ıllcl Meclisi baık:mlı· 
ğınca milletvekillerinden teskil 
olunan bir heyet tarafından mu
hafaıa ve idare edilmekte olan 
~filli Saraylar hakkında hüku
metçe hazırlanan bir kanun ta· 
sarı~ı ~leclisc sevkedilmiştir. 
Bu tasarıya g:öre ~Iilli Saraylar 
~!aliye Bakanlığına bağlı bir 
genel müdürlük olacak, v~ ge. 
nel müdürHiAün merkezi lstan
bulda bulunacaktır. 

" Dünya Nereye Gidiyor? 
Yazan: 

General FAHRİ llELEN 
Bolu Millctnkili 

3 üncü. Cihan llarbi hak
kında yoruınlarda bulunan 
bu eseri kitapçılardan ara-
yınız. 

Satış ~l<'rkczi· 
İslanbul EKONO)Iİ 

GAZETESİ -' 

v;.ırdır. Bakan, vaziy<"ti )·akınd:ın 

tetkik edrcek ve istih5ial açı~ı
nın bir an evvel kapatılması için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Bir adam babasının 
Yardımıyle karısını 
Boğdu 

]{L/A!I . 1/ıılıal>i.rimildr" 

Konya, 12 - Dün gC'ee şeh
rimizin Yeni ınahalJe"inde tarla
'5lnda çalışmakta olan 16 yaşla
rında Duduçöle adında gene; bir 
kadın, kendi koca~;ı Şükrü ile 
kayınbabası Rııanın hücumuna 
uğramış, baba oğul zavallı kadı
nı bogarak öldürdükten !lOnra 
tarlada bırakıp ka('mışlardır. 

Takip netice~inde )'akalanan 
ı;anıklar .sutlarını itiraf t'ttikle
rinden tevkif edilmişlerdir. Ci
nayetin kıskan<;lıktan doğduğu 
anli.l~ılmıştır. 

iki giizL·l şiir kitabı 
ORTALIK 

Cahil lrgal'ın eseri 

GCNAl'DI.."< nmı-üzü 

Birleşik Anıerika Cumhurbaşkanlığına seçilen D. Eisenhower (ortada) t\ki 
bat kurmak üzere tayin ettiği Adolpb ~I. Dodge (soldı ) ve senatör Jlenry 

görüşiirken 

hükOmet ile irti· 
Cabot Lodge ite 

Sarıyerde < ~~~~i~::.~a~!?ee~~~e~i~!m~~~~~i~~r / K~dı~ yüzünden 

cereyan etliği haberi şehirde müıler Ve polise bildirmişler- Bır cınayet oldu 
duyulunca hemen Madene gıt- dır. 
tik. Cesedin bulunduğu Tekneci Bu suretle hfidiseye elkoyan 
deresi ınevkii mahşeri bir ka. Savcı ve En1niyel Amirı ılk 
l<ı.bahkla dolmuştu. l\Icrak ve J olarak cesedin hüvi)·etini te:;bit 
endişe ile sabahın erken saat. etmekle işe başlamı~tır. 
terinde buraya koşmuş yüzler· Yapılan tahkikat sonunda ce· 
ce Sarıyerliden rastgele şu söz sedin, Sarıyer Koru !\.tahallesi 
ler duyuluyordu: Kocaj'emiş Sokağı 2 numaralı 

lf- Bir kadın daha Sevimin evde oturan 1293 doğumlu .!\.y. 
yanına gitmi~.. §e Vasfiye Kaçanlara ait oldu· 

•- Buralarda bir canavar ğu anlaşılmıştır. Vasfiye Kaçan 
var.. tarın 85 )·aşında Şaban isminde 
•- l\laden artık sabıkalı ol- bir kocası ıle rııe.:;ut, Salih, Da-

du.. vut isimlerinde üç oğlu vardır. 
Tepede biriken halk arasın. Vasfi.>·e Kaçanlar, suculuk ya· 

dan kendimize yol açarak Tek- pan Mesut ismindeki oglunun 
neci Deresine indiğimiz zaman, yanında oturmaktadır. Diğer o
Sarıyer hiikO.met tabibi incele· ğullarından Salih, Sarıyerde a
n1elerine devanı ediyordu. yakkabı tamirciliği yapn1akta, 

Davut ise Cibali Fabrikasında Görülen manzara şu idi: 
çalışmaktadır . 

Başı cenuba doğru olmak ü-

( Başı 1 incide) 
nesin en iy, ark··d:ı"ı olan .<\~op 
uzun bıçağını çıkararak Simona 
rastgele saplamıştır. ~luhtelif 
yerlC'rinden yaralanan Simon, 
dehşrlli kan kaybetmeye baı
lamıştır. 1Jamnarsuma da hücum 
e<lertk eözünü patlatan müteca 
viılrr h5.diS<'Yİ mütcakın kaç
mıslardır. Simon kaldırıldığ ı 
haslah::ı.nede ölmüştür. 

11Ac1i"<' mahallinP biitün eina 
yet masası memurları derhal 
gelmişler \'(' katilleri aramaya 
hacJamışlardır. 

A ... 11 elrbası olan A.gop ile 
Ohannesin adresleri tesbit edil· 
miştir. Bugün yakalanmaları 
beklenn1rktedir. Tahkikata de. 
\'aın olunuyor. 

zere derenin ortasında arka ÜS· Cesedin bulunduğu yerde in. 
tü yatan 70 yaşlarında bir ka- ce_lemeler devam ederken, bir ı rar düşmesi icap etmektedir. 
dın cesedi. m.~d~e~. sonra da Emniyet .!\lü· Vasfiı·enin cesedi bu1unduiu 

durlü•u 2 · Ş b ı.ı··d·· •ı Başında siyah bir örtü, üstün· .. 6 . ncı u e u ur 0 U- ·.-rrden kaldırılarak üzerinden 
de de kırmızı çiçekli basma en- avınıyle cınayel masası memur- ~lbi~eleri c;ıkarılınca boğazında 
tari olan cesedin kolları iJe yil· l:ırı da ıeıerek tetkiklere başla. ve backa \'Crinde ölÜmü intac; 
r:ünde bere \'e çizikler mevcut. dılar. . edecek he~hangi bir ize tesadüf 
tu. ller iki elinde ikişerden dört H3d_~se hakkın~a malümatları 

1 
edilememiştir. 

j uzu vardı ve sol eli ile de na muracaat edılen Vasfi\'enin 
tahta bastonunu tutmaktaydı. oğulları, akli durumu bir~z za-

Cesedin, şimal istikamte.ine ba yıf olan annelerinin her zaman 
kan sol ayat::ının 75 santım uza· erkenden ~vden çıkarak dolaştı
ğında, ufak kan lekeleri ile ba· ğını .söylemektedirler. 

Cesedi muarene eden Sarıyer 
hükümet tabibi Necdet Zeren, 
\ra5fiyenin \'Ücudundaki berele 
ri ölümU tevlit edici mahiyette 
görmediğinden. hakikJ ölüm se
tıebinin anlaııılması için cesedin 
~Iorsı:a kaldırılmasına lüzum gör 
ınüştür 

H;ldiseye el koyan Sarıyer Sas 
cısı Tarık Pepeyi ~ahkikata de
va"' etmektedir. 

ğı çöıülınemiş liiciverL 13.stik a. Nitekim dün de daha sabah 
yakkabı.sının sol teki duruyordu. ezanı okunmadan evden çıktığı 
Ayrıca cesedin 13 metre ~ima- anlaşılan Vasfiye, Koru yolunu 
lindeki kaya parçası üzerinde takip ederek dC'rcye inmiştir. E. 
bir :;~ntinı kulrunda bir kan ğer h5.dise cinayet değilse, Yas. 
lekcsiyl(', lekenin 2 metre sa· üye ayağı kayarak veyahut ini 
ı;ında da ayakkabısının diğer te olarak gelen bir kriz neticesinde 
ki bulunmaktaydı. dereye düşmüştür. Vak'a yerinden uzaklaşırken; 

daki haberlerden 
)Of ki: 

bahi:ı.lc di- ı;.·oğaltmak ve ucuzlatmak ve 
bu sayede iharç imkanlarını 
sağlamaktır. Çünkü memleke
timizin ilerleme yolunda gide
hilmr!"i \"e kültürünü arttırnıa
sı ancak bu sayede kabil ola 
bilecektir 

\'e üç metre ileride bulunan Derenin gerek akış sür'ati, ge grc;rnlerde ~faden sakinlerinden 
l'.' .\YINL..ARl N ilhan Berk'in e~cri başktı- bir taş üzerinde de kan rckse su mikdarı bir insanı sü· bir bayanın söylediği şu söz· 

r. K. 77, !stanbul 100 Kuruştur. lekeleri görülmekteydi. rükleyecek derecede olmadığın. teri hatırladım: Bızim de bugıin en saglam 
dövizlerden kU\'\'C:tli krom, 
bakır, n1:ıdr.n kilınilrü, demir 
ce,·hcri gıbı )'er.ıhı servctlC'ri
miz, huğda)". pamuk, tütl.in gı
bi ba~ta gelen toprak ustü 
mahsullcriıniz vardır. Bunla
rın .sa.tılmaması ihtımallcrini 
uzak görü)oruz. Devlctc;ilik 
zıhnıyeliyl<' degil, müteşebbis
lerimizin faaliyeti sayesinde 
bu işe ergeç bır :yol bulabile. 
ceğimize kaniiz. 

~Icn1teketimiz asırlardanbc
ri hüsran ve mahrumiyet icin
dc yaşamıştır. Onun bugünkü 
ziraat '\'e sanayi sahasında kat. 
kınması i(in prk çok ithalat 
malı.emesine ihtiyaç vardır 
Bu sebepten ithal.ihmızı aıalt
maklığımız umumi ilerleme 
yolumuz icin bir engel ola
caktır. Bundan ~üphe edilme
melidir. Bizim itin gaye itha
latı azaltmak değil, istıhsali 

CUMHURiYET 

YEREN K.\ZANIYOOOR .. 
Dogau Nadi, Rir Dakika sü· 

tununda yazı)"or: 
•Sakın boş yere ünlide ka

pılınayınıı. Ne kaldırımdan 
işportacıyı, ne de sokaktan 
atlı arabacı)·ı kaldıramaz5ınız. 
Jlatta cadde ortasında miişteri 
toplamak ic;in bütün seyrüsc
frri durduran dolmuşçuya ce
za bıle kesemezsiniz. 

Dahası var; benim yanıma, 
şöyle ortalama, bir 5000 kişi 
\"C'rin, göreceksiniz, yapmıya
cağım yoktur. Ne usul dinle
rim. ne nizam. 

Yalnız bir şarıta: Bu 5000 
kişi rey sahibi olacak!• 

· Tcknecı Deresinin yanındaki dan. Vasfi_,·enin ilk düştU,,ü .ı·"r •- Artık buralarda oturuJ. 

1 

KJTAPÇILA.HD,\~ JSTEYİ~İZ. ' ' 
taşoca~ında <;ahşanlar, dün sa- den kalkarak 10-20 metre ka- maz.• 

.............. ~=·~·~~~-·-·~-·~~·~~-·~~~·-·-~~ı_ı_ı_ı~ı~ı_ı_ı_ı_ı~_ı_ı_ı,'!_ı_ı_ı_;;,~_b_a_h~s_a_•l~6-._30~s-ı_ra_1_a_r•_n_d_•_:ç_a_lı~ş-~d-a_r~d_a_h_a_y~·u_·r_u_·d_u_·k_1~e~n-s~o~n~r~a....:.1e~k.:_~~~~~~A:.:'..y:d::'.'.oğan ÖNOL 
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Solda ·İhtiras Tramvay1• nın New ' 'ork'taki trmsiHnde başrolü oynayan Jessica Tandy, 
5ağda ayni rolU, filmde canlandıran , .. · L "gh ·· .. ı ·· .- ıvıen ... e ı goru uyor. Piyesi görmüş olanlar \ 'ivieu 
Leigh'in JeS!<.İCa Tandy'nin yanında pek sonuk kaldığını söylemektedirler. 

FiLM TENKiDLERi 

ihtiras Tramvayı 
Tennesee Williams'ın 

ayni Hiınli sahne oyu
nundan bt'yaz perde)·e 
getiren .rejisör Elia Ka
zan. - Oynı)·anlar: Vl
\·ien Lei~h. l\l arlon Rran 
do, Kim llunter, Karı 
~lald('n, Rudy Bond, 
:!\"ick Denni1t, Peg Ilil
lias. - Warner nros. 

E lia Kazan bu filminde Jlol-
IY"·ood sinema ı için Bdrt 

değıI istı na hükmünde olan 
bir te§chbü!;ün üstesinden gel
meğe t"alışıyor ve esas itiba
riyle m.uvaffak da oluyor. Si
nema·, •tandardlaşmış bir en
diıstri ve ticaret ~ubcsi olarak 

NEREDE , 

NE, ÇEVRiLiYOR? 
.... 

• ROMA'da 

İtalyan rejl.~urü ~fata
roııo, Lamartinc'in •Genc
vieve • isimli eserinden 
mulhem olarak ·Kim Gü
nahsızdır, isimli bir film 
yapmaktadır Başrolleri A
madeo ~azzari, Y\'onnc 
Sanson \'e tanınmış Fran
sız artıs i Françoisc R-osay 
yapacaktır. 

Ötedenbcri komik film 
enaryoları yazan Steno ve 

::\lonicclli bu defa •Sad:ı
katsızlar • adını taşıyacak 
olan bir film hazırlamı~
lardır. Filmde Gina Lollo· 
bir . .gıd;ı, I\lirko Sko!ic, A.n
na ~laria Fcrraro, Kay 
\Vilkrns \'C İrcnc Pappı 
muhtelif roller atmışlar-

~ dır. 
• PARIS'de 

Alcxandre Dumas Fils'ht 
meşhur cscri •La dame 
aııx camClias - Kamt"lyah 
Kadın• Fransız rejisörü 
Raymond Bernard tarafın
dan renkli olarak (ekr:ır 
tc,·rilmcktedir .l\.lar~uerite 
Gautıer rolünü 1-tirheline 
Presle yapacaktır. 
Tanınmış Fransız rejisö .. 

rü Jcan Delannoy'nın yeni 
filmi olan ıLa minutc d,. 
\'erite - llakikat Dakikası• 
15 ekimde Pariste gö~.tc
rilmiştir. Bu filmde on üd 
yıl c\·vcl •Quai dcs bru~ 
mes - Sisler Rıhtımı• ve 
·Rcmorqucı gibi unutul 
maz filmlerde hrrabercc 
oynıyan Jran Gabin ve 
l\lichele ~!organ gene be
raberce oyn; :ııakladırlar . 

Sinema Kuşu ......... .. .. ..,,. - '".J"'oJ"!. 

Yazan : 

ATİLLA İLHAN 
mütalea edildi mi, sanatçı rrji .. 
sör belli bir takım reçeteleri 
trrtiplemcklc vazifeli al('liıde 

bir icra unsuru seviyesine dü
şer, yaratıcı karakter ve kabi
liyetini kaybeder. Diğer taraf .. 
tan gaye •kazanç• olunc:ı fil
min içindeki brşcri unsur , :ısli. 
olmak sıfatınd:ın uz:ıklaşacak, 
piyasanın. t;ıleplerine cevap 
\'CrcbiJ('cek• bir hal al:ıcaktır. 
Bu. aktüri.in. rolün hatta jest-
1<'rin, mimikl('rin ve ruh halle
rinin etiketlenml'si ve numara
lanması n('ticesini veriyor. Bu 
sebeptendir ki Jlollyv;ood sine
ma sanayiinin filmleri çoğu ıa
man ve kaideten seri malıdır. 
Ancak Wyler gibi, Iluston gi
bi, Ka1an gibi birkaç s3natçı 

arada sıracfa ıllayatımızın En 
Güzel Yılları•, ·Asphalt Jung
le• yahut da •ihtiras Tramva
yı t gibi birkaç eser vererek 
kaidryi bozmakta; beşeri unsu
ru ve onun son derece ivica('lı 
mcselelrrini bir sanatçıya ya
raşacak haysiyellc ün pl;ina 
alabilmektedir. 

E lia Kazan tekni~i ve sine-
manın bütün imk:inlarını 

beşeri meselenin ehemmiyetini 
gerektiQi miktarda belirtebil
n1ek, altını çizebilmek için kul
lanmaı!a çalışıyor. Film. harap 
bir kadının m:ıh\'olmuş hayatı
nı: bütün ümitleri. lnkic;:ırları, 

ihtirasları ile: Am('rikan cemi
yetinin alt kademelerinden se
çilmiş ictimai bir kadro i~eri
sinde, j~Jemtktedir. Blanchc 
Du Boi~. hayatın, girift ve 
merhametsiz h3yat münasebet
lerinin yıktı~ı bir kadın; ne 
Yar ki, o i('inde bulunduğu ger
crk sos~·al durumla m3nc\'i fa .. 
kült€'lerini muvazenede tutJ. 
nuyor; ve bunun neticesinde, 
içtimai • beştrt bir ('elişmenin 
tahrip edici kahırlarına gömü
Jüyor. Blancht Du Bois k3ybe
dilmiş bir hayattır, yah bir 
saadet arzusu, bir y .cıe n ve 
bambaşk:ı şartl:ı.r icinde düny:ı. 
ya gelmek, yahut da ıyıldı1la
rın yanına bir çıkıp bir dah:ı 
dönmemek• arzusudur. D:ıha 
başlangıçta ya çıldırm:ı;:ta ya
hut da kendisini öldürmeğP. 
mahküm edilmiş i~timai mana
da kayıp bir tip. Film boyunca 
kadıncagızın ya\'aş ya\'aş neti
ceye doJ!ru gidişini. ezilişini, 
acı ve krskin bir realizm eer
c;cvesi içerisinde takip ediyo
ruz. llatta Elia K::ızan şiddet
ten istifade ediyor. Blanche'ın 
içine düşlü~ll hnyatı;ı buutfa
rını ,·;ıhşi fırça darbrleriyle 

Yeni biı· Tiiı·k fil11ıi 
., 

çiziyor; insanları en harap ol· 
muş taraflarıylc, en kaybedil
miş taraflarıyle sıralıyor. Bu 
bakımdan filmin kötümser bir 
atmosferi otdu}!u iddia edile
bilir. Kanaatimizce eseriiı sa· 
dece beşeri, • ve hatta husu.si 
manada beşeri - pl;inda tasar
lanması, içtimai bir topo~rafya 
ü1erinde gerektiği gibi rhem
miyellc işlenmemrsi bunda 
amil olmuştur, Filhakika Blan
che ol un, filmde nıfı.ne\·i J1:ı

yatlnrı bize aksettirilen en bel
libaşlı \iç kişi olsun CSlello, 
Stanley ve ?ı1itch) icinde yaş:ı
dıkları içtimai muhit ve şart

l:ırdan Adeta soyulmuşl:ır, rnii
rrrret olarak karşımıza getiril
n1işlcrdir. Buna r~jCmcn, Tcn
ncsee 'Villiams'ın iştiraki ve 
sanat direktörü Richard Day'ın 
yardımıyle, F.Jia K:ııan'ın ITol
Jyv;ood'un çarkına kapılmad.:ı:1 
böyle ins:ıni bir esrr verebilmış 
olmasını memnunlukla k:ırşılt
yoruz. 

H iç siiphcsiz ntmin b:ış:ırısın-
da biiyiik 1ngiliz aktrisi 

Vivien Lei~h'in fevkaliide oyu
nu önemli bir tımil teşkil eder. 
Ayni artistin ayni rolü uzun 
zam:ın sahnede oyn:ıdı~ını ve 
çok büyük b:ışarılar elde ('tmiş 
olduı::tunu belki hatırl :ırsınız. 
Perdede, kameraıun c:chrl'Yİ 
akseUirme hususiyetinden !ay
dalonorok bize daho yokın, do
ha içten, daha tesirli bir nıan
che Du Bois (ıkarıyor. B<'lki 

zaman z3man biraz fazlaca 
•the:ı.tral• oldu~u söylenebilir. 
Onun yanıb:ı.şında oynıyan !\Yar 
lon Brando fikrimiıce Tenne· 
~te \VHliams'ın bu rotu y:ı1ar

ken dUşiindi.i~il tipe en ziyade 
yaklaşabilen aktördür. Kin1 
l!unlcr (St•lla) ve Korl ~l.1lden 
(~litch) in ise oyunlarının mlİ· 
kemmcllii;::i yliıünden birer Os
car kaıandıkl:ı.rını söyleınekle 
yctineceğiı. F.lia Kaz:ı.n elinde
ki sanatçılardan milmkiin ol· 
du~u kadar hı1la faydalnnma~a 
çalışmış. Ayrıca, ba1.1 plii.nl:ır
d:ı te bit edebih1i~imiz görüş 
Z3\'iye. i (pri!=:e de vue) öıellik· 
terini; efekt'ten tızamt şekilde 
istif::ıde etmek gayretini, ve bir 
çok başarıh ve orijinal foto~
rafl:ırı, filmin bUtilni.indeki ka
lite tillitıinlüğiinil yapan teknik 
unsurlar arasında zikredebili
riz. Bunların }'anısırn şöyle na· 
kıs bir nokta da göıe çarpıyor: 
Piyesten ~rnaryoy:ı. geçilirken 
bazı monolo~ ve diyaloiUar fe
d:ı edilememiş. Bunl::ırın filmin 
akışında husule getireceği tu .. 
tukluğu reji~ör pliın hacimle .. 
rini ve 1aviyelerini degiştir
n1ekle gidermeğc u~r3()ıyor. 
Faka yüzde yiiı muvaff:ıkiyet 
kaı:ındıgı söylenemez. 

•T?pr~ak• ?\edim Otyant'ın yeni ku rd uğu Barbaros Fi1m !jİrkt" t inin ilk film idir. fç \ 't d ış sahne· 
lerı Konya ,\ ksara)ında. Aksaray'ın Sultanhan ı , Ağzıkaraha n, Teı,es idelik böl ~e leri nde , .e Se liın e 
ko)'ündeki Peri baC'a l a rında çekil nı i!)tir. Yüzlercr köy li.i nün, şehirli nin , ayrıca B('lediye reisinin, 
ecza~ı ... ı.nı·~· dokt~runun rol a lclı ğ ı bu fi lınde bir Jd)y ail rsinin haya tı a nl at ı lmaktadır. ·1'o ı>rak• 
filmı butu~ ~·arlı,gı.nı , .e ha)atınt toprağa baglı yan bir kô)'lil ailesinin r n realist şl' l..il dc canlan
dırılmış hık;~yr ... ı dır. •Toprak• filmi bn~ünr kadar özled iğimiı ~rihekslz, çı plak k<.thns ıı, i dd ia'i ıı 
ilk kOy filmı oldugu fiÖ) l,nınekted ir. R e~in1de fil n1in ba5rol1crinden birini oynayan N'c , ın Ay
par gôrülti)'or. •Toprak. ın senaryosunu Fi kret Ot~am yaım ı$hr. Reji ve fon müziği Nedim 

Otyam'ın eseridir. 

- -

·~:~!~:!:~!ı!l GENERAL -Ali FUAT CEBESOY"" .. ,, 
KAZANAN FRANSIZ ~ .. , ... , .... , 

Franç;i~AM~uriac Gediz f aarruzu 
Gediz taarruzu hakkındaki karar ve emirlerimi bildir
meden evvel taarruza bilfiil iştirak edecek olan kuman

dan arkadaşlarımla görüşmek istemiştim. 

Yazan: OKTAY AKBAL 
N obel Edebiyat Mükafatını 

kazanan Fransız edebiyat. 
tılarının sekizincisi François 
AJauriae oldu. Elli yıldır dağı
tılmakta olan bu rnük5CaUarı 
Fransaya k:ızandıran öteki ya& 
zarlar şunlardır: 

Sully Prudlıomme (1901), 
Frcdcric Mıstral (1904), Roma 
in Rollond (1915), Analole 
France (1921), llenri Bergson 
(1928), Roeer ~larlin du Gard 
(1937), Andrc Gide (1948). İ· 
kinci Dilnya ırarbinden sonra 
bu büyük mükafatı elde etme. 
ye muvaffak olan dünya yazar
ları da şöyle sır;ılanıyor: 

1944 de Johannes Jensen (Da 
nimarka), 1945 de Gabriela. 

Mislral (Şili), 1946 do Ilerman 
lle»e (İsviçre), 1947 de Andre 
Gide (Fransa), 1948 de T. S. 
Eliot (İneillere), 1949 da Wil. 
!im Faulkner (Amerika), 1950 
de Bcrtrand Russel (İngilte. 
re), 1951 de Par Lagcrk\'ist 
Cbveç). 

Mauriac'ın Nobel ~fükı1fatını 
kazanması dogrusu pek u. 

mulmuyordu. Çünkü ıeçen yıl
lar içinde de 1tauriac'ın No. 
b(•J"e aday gösterildiğini )·aban
cı gazetelrrde okumuştuk. Fa .. 
kat Nobel jürisi, bu bi.iyilk 
Fr.ınsıı yazarının edebi değe
rini k:ıbul etmekle beraber, e. 
serlerindeki aşırı k:ıtolik al· 
mo::;fer dolayısiyle, onu tdün
yanın b;ırı!ojı, insanlığın kurlu
hıştu yolunda eser veren bir 
y:ızar olarak kabul elmemişti. 
Bugüne kadar Nobel'i kazanan 
yaı..arların eserleri incelendiği 
z:ımnn, onlıırın, insanlığın uf
kunu eenişleten, beşer aşkını 
her şeyin üstilnde tutan , dar 
görüşlerden, taassuplardan u
zak, tam m3nasiyle ins::ınlık aş. 
kını duyuran sanatçılar olduk
l~rı meyd.ına c: ıkar. ?w-faoler
linck, l\J:ınn, Lagcrlö(, T:ıgorc, 
Rolland, Pirondello, Gals· 
worthy, Sill:ınpaa, llesse, !{us. 
S€'l adlarını saymak bu görü
şUmüzü doğrulamaya ycter. Za 
ten Nobel ~fükifabnın amacı 

budur. Kişioğlunun duyuş \'C 

düşünüşUndc yrni in1kJnlar ya 
ratmak, onu yeni ufuklara doğ 
ru g"'Otüren yollar açmak ... Bu 
bakımdan ele alınınca François 
"l\Iauriac'ın eserleri hristiyanlı
~ın, d::ıha do~rusu k.ltolikliğin 
d:ır çerçevesi içinde kalmaz 
nu? Uzu n yıllardır; Fr:ınsada 
ve dünyada en büylik k:ılolik 
romancı olan ün kaz:ınmış olan 
AYauriac'ın e.ı;erlerinde bütün 
insanlığı Hıilentliren bir takım 
öıellikler de yok değildi. Onun 
romanlarınd:ı ele ah.lıKı, Bor. 
d~aux'lu, an·:ınesine bağlı, ge
rı kafalı fakat ihtiraslı aile çev 
rC'lerinde ve kişilerinde, in:-;:ın 
oğlunun, dünyamızın her yanın 
d::ıki ins:ınoğlunun, hayatından 
yaşayışından, anl:ıyış ve duyu~ 
şundon porçolor pek Ma vardı. 
Yalnız h1 auri:ıc eserlerinin ruh 
ürı;üsünü katolik görüşü ile iş
Jtn1iş, ele aldıgı mevzul:ı.rın 

orta yerine Tanrı fikrini yer
leştirmiştir. 

F rançois 'Mauriac 
larından biri olacak ı;::ibi ıı:örün 
müyordu. O sıralarda o, Bar· 
re.s'in ve Fr. Jamınes'in hara
retli bir hayranıydı. ilk eseri 
•Les ~1ilins Jointes• (Birleşmiş 
Eller) bir şiir kitabıydı. Bar
res'in metheden yazısına rağ

men ~1auriac'da şairden faıla 
bir n&şir şahsıyeti vardı. İkin. 
ci kitabı •L'Adieu a l'ı\doles· 

ccnce• (İlk gençliğe veda) dan 
sonra 1912 de ilk romanını ya. 
}·ınla<lı: •L'Enfant charge de 
chaincsı> (Zincire vurulmuş ço
cuk). Zincire vurulmuş c;ocuk 
ailesinden, dini mektebinden 
yeni çıkmış genç bir taşralı o. 
Jan yazarın kendisinden başka
sı değildi. Bu kitapta Barres'in 
büyük tesiri vardı. Ush1p da, 
mc\'ıu da onu hatırlatıyordu . 
İkinci roınanı rLa llobe Prl!
t~xte) (J\sılzade Cübbe~i) Bar 
res'in tesirinin azaldığını, o
nun yerini Gide'in aldığını gös 
terir. Biri protestan, biri ko)·u 
k:ıtolik olan bu iki yazarın ya. 
kanlığı belki garip karşılanır. 
Fakat l\lauriac, Gidc'den bazı 
scylcr öğrendi: Tabiatı reddet. 
memek. insanın iç karışıklığın 
dan kendi b<'nliğine bir ıçn. 
ginlik ka:rondırabilmck sanal 
eserini besleyebilmek 'için fc· 
nalık uçurıımlnrına kadar '°i. 
dcb!lmck ... Gide'in ?.fauriac ü
z~rindcki tesiri daha çok ede. 
bıyat ve zeka alanında olınuş
tur. ?.l:ı.uriac 1 ın ilk önemli c. 
seri •La chair et le Sang. (İn. 
san vücudü ve kan), oldu, 1914 
de boşlayıp 1920 de bitirebil. 
<lifti bu romanda rl\Jauriac us· 
liıbü• ortaya çıktı. İfadedeki 
akışın sürati, sabırsız; ve te. 
ltişlı bir san:ıtçının kişiliğini 
taşıyordu. Zatrn bu ~Jauriac'Jn 
bütün eserinin ana vasfını teş. 
kil eder. Uslüp ele aldığı mcv. 
zulara uyar. Çünkü onun ro
manları daha çok insanoğ:lunun 
g.~irdilti buhranların hik<iye. 
sıdır. l\~.escla bir köylü, papaz 
oln1ak uzereyken, n1ektcbinden 
ayrılır, hayata karışır. Yazar· 
onu to~ o ~nında yakalar. v; 
~-~ zengın bır burjuva aile, if-
1.ısını haber alır, roman 0 an. 
da başlar. l\lauriac'ın ifadcsin
d~ki sabırsızlık ,.e telaş onun 
dl ıy~cek çok şeyi oldu~unu gös-

Mauria.c'ın h.lyatı incelendiği ~rıyor. ırDaha sonraki esl·rle-
z:ım:ın eserlerindeki bu ~ı a~asınd_? •Le Baiser au Lrp. 

ruh ve mı1nanın nereden gel- ıcuxo CCuzz:ıınlı busesi) 1922 
diği açıkça ı,rürülür. 1885 de de 71kın.ca yazarın şöhr~ti de 
Bordc:ıux.'<la doğ:ın y:ı.zarın ço.. g~n.ı.şl~dı: B.u roman korkunç 
cukluğu koyu k:ıtolik, muh:ıfa- g~~unu~lil. bır adamın sevdiği 
zakar bir çevre jçinde ge"ti. guzcl k:ıı ısı karşısında g · ' d·-· b b 1 eçır. 
Ailc:si de ('ol1:u Bordeaux ai. ıg~ . u ran ı maceranın hik.i.. 
leleri gibiydi, yani an'ancye ycsıdır. Kendisinden iğrend·g· 
ba.g-Jı \'e dinda.r ... Bir buçuk ni bildiği karısını krndi va~ı:~ 
yaşında bab:ısını kaybeden ~1au J1ından kurtarmak için sonun
riac; çocukluk yıllarını bu hü· da intihar eder. •Le flcuvc de 
zünHi hava içinde yaşadı. Doı?- f~u• (Att'şten nehir}, flGcnit. 
dıığu !'chrin silin mez tesiri bü- l'ıxe, cTherrsc Desqucyroux • 
tün h:ıy:ıtınca dev:ım etti. Gö- cıı~e .. dcscrt de l'amour• (Aşk 
rülecf'~i fibi roınanl:ırında mev Ç~lu) ~Iaı~riac'ın Fransız ede· 
zu olarak hep Bordraux'yu ve bıyatınd:ıkı yerini sağladı. 1923 
ins3nl3rını ele aln11ştır. Onun de en ku\'vetli romanı sayılan 
inctlrmr, müsahedc kaynağı « roeud de Vipl>re~ (Engerek 
hep bu çevre oldu. Çünkü bur. ~ü.~ümli) yayınlanınca ?.fau. 
jıı\':ı muhitini, köylülerini, hiz. rıac. a~~ı~ Fransız edebiyatın
ntf'lçil~rini. basit ln:ı:nnlarını clakı buyuk yazarlar zincirinin 
)'akından tanıyordu. Ailesi de yeni bir halkası olacağını bel
Bordeaux'nun )'liksek ailelerin li etli. Bu, karısının \'C çocuk
den biriydi. Çocuklu~u düM>n- !arının kf'ndisindrn nefret et
li Vf' diı;iplinli geçti. Bu düze- tiğini bilen bir ihtiyarın hik;i
ni; yaz:ır bütün ön1rlince ara. ycsidir. Kendi ailesinden i~rc. 
yacaktı. Yaz:ı.rın kendi çe\'rcsi. nir, gayri me.-;nl çocuğuna bağ. 
ne bu :ışırı bağlılığı, bu çe\'re· lanır. ser\'etini ona bırakmak 
nin, bu dünyanın dışında olup ister. Bu kitapla yazar insanoğ 
bilenleri anlamas;m.a ve sev- lunun sefaletini çizmektedir. 
me:sine engel olınuştur, Nite- Bu ihti)·ar, hayatı boyunca ser 
kim .Journal• inde İn&iliz e. vctc, yeryüzü nıallarına baglan. 
dclJiyatı \'e Lawrencc'le, K. mıştır. Tanrı)·a, saf, tcmiı aş· 
~1ansCield hakkında şöyle der: ka uzanmak istediği anları ol-

cİngilizlcri ancak ölümlerin· muştur, fakat o bunları Jüıum
drn sonra; yazdıkları mektup. suz bulmuştur. •Le mystCre 
!ar, şahsi jurnalleri yayınladık Frontcrı"<l.c-o (Front~nae Esra. 
tan, A1aurois'nin onlar için yaz rı), •Le !in de la nuit• (Gece
dıklarını okuduktan, o yazar- nin Sonu), •Le an,qcs Noirs• 
!arın iyi tercümelerini gördük. (Kara l\Ycleklrr), «Lcs chemins 
ten sonra sevebiliyorum; ancak de ta mcr• (Denize Giden Yollar) 
o zaman onların ~1erihliler ka- ~Yauriac'ın romancı şahsıyeti
dar bizden uzak olmadıkları. nl, yazarlık şöhretinin sınırla-
" ' · onların da beşer kalbini rını genişlettiği eserleridir. 
taşıdıklarını anlıyorum.• 
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Garp cephesinde faaliyet 
Gös termeli idik. 

halife ve padişaha karşı isyan 
etmiş olan bir milleti, gOya 
tedip maksadile Anıdoluya 

g-önderilmiş Yunan ordusuna 
Rusların, bizimle her ne ka- karşı herhangi bir Türk ordu-

dar dostluk ve ittifak mua- sunun harp edemiyecet:i pro· 
hcdcsi yapmamış olmalarına pagandası da kökünden atılma 
rağmen emperyalist müste\'li· lı ve aksi ispat edilmeli idi. 
Jere karşı açtığımız muharebe- ' 'eni ordumuzun 
de bize yardımda bulunacakla- Tecrübesi 
rına muhakkak nazarile bakı- G ediz taarruzundan e\'vel ba
yorduk. Çünkü emperyalistler zı mevzii muharebeler ya
her iki idarcniıı de düşmanı pılmıştı. Fakat bunlardan hiç 
addolunuyordu. Türkiyenin biri ordumuzun, yeni idarenin 
emperyalistlere karşı cephesi harici ve dahili düşmanlarına 
garpta idi. Eğer Tevfik Paı;a karşı bütün şiddet ve fedakar. 
sadrazam olduktan sonra bu lıkla harbedip etmiyeceA:ini Ge 
cephedeki faaliyetlerimiz şu diz muharebesi kadar belirte
veya bu sebeple durdurulmuş miyccekti. İşte bu çok mühim 
olsa idi, Sovyetler, garplılarla tecrübeyi yeni ordumuza yap
uyuşacağımızdan şüphe edebi- tırmak ve buna bütün azim ve 
lirler ve yardımlarını da kese- imanile muharebe ettirmek ka· 
bilirlerdi. Diğer taraftan garp biliyetini verebilmek için en 
cephesindeki faaliyetlerimizi münasip zaman ve hedefin Ge
sırf askerlik bakımından tan- dizde yalnız kalan düşman pi
ıime kalkışmış olsa idik, o za- yade fırkasını ekim ayı sonla
man hareket serbestisini düş· rında yakalamak olacaktı. 
mana bırakmak me('buriyetin- Çok geniş düşman cephcsi
de kalacak ve bu müddet zar- nin zayıf bir noktasına kuv
fında milletin, yeni ordusuna vetle taarruz etmek ve rnu\'af· 
itimadını temin fırsatınl bula- fak olabilml'k için alınacak bir 
mıyacaktık. Bu yüzden h3.sıl o- çok tedbirler arasında cepha-
la<'ak miıne\'iyat kırıklıkının nenin ikmali meselesi de var-
milli davamız üzerindeki tesiri dı. Erkiını harp yüıbaşısı Fe· 
me\'zİi hareketlerimizde kaybe: rit Bey 1talyada bu vazifeye 
dt"ce~imiz maddi zayiattan da- memur edilmişti. O zaman ltal-
ha aı{ır olacaktı. yanın bazı mühim sanayi mın· 

ll:itıratımın bundan ev\'elki takalarında idare solcuların e· 
kısımlarında dahili vaziyetimi- line düşmüştü. Bunlar, bize 

da iğtinam edilen Alman 1(1· 
fcnk cephanesini ucuz bir fia .. 
ta S<\tabileceklerini bildirmiş
lerdi. Biz de hemen teşebbüse 
geçmiştik. Gediz taarruzundan 
evvel Ferit Bey istediğimiz 
miktardaki cephaneyi temin et 
tiAini ve nakliyata da emin 
bir suretle başlattırdığını ha
ber vermişti. Bu suretle Ge
diz · Derbent taarruzu kararı· 
nı \·ermek için en mühim ml· 
ni ortadan kalkmıştı. 

Alayund 
İçtimaı 

G ediz taarruzu hakkındaki 
karar ve emirlerimi bil· 

dirmcden evvel. taarruza bil
fiil iştirfık edecek olan ku-

mandan arkadaşlarımla Ertuğrul 
,(?rupu kumandanı miralay KA· 
zım (sayın General KAzım Öz
alp) Beyin Alayund'daki karar
~Ahında bulu~up konuşmak ve 
umumi vaziyet hakkınd:t bir 
görilşme yapmı:ık istemiştim. 

16 ekimde Ala ·und istasyo
nunda grup karargahında top
lanmıştık. Toplantıda cephe er 
k3nı harp reisi binb:ışı Saffet, 
grup kumandanı miralay K~· 
zım, 11 inci fırka kumandanı 
kaymakam Arif, 61 inci fırka 
kumandanı İzzettin (rahmetU 
General izzettin Çalışlar) ve 
birinci Kuvvci Seyyare kuman 
danı Ethem Beyler ham bulu
nuyorlardı. 

ı~. tem:ıs ederken ıaaf ve \'chme Avusturyalılardan çok miktar- (Devamı var) 
duşen İcra \rekilleri Heyetinin------------------------
kendi ktı\'\'Ctlcrimizc itimat cl-ı 
meme~e başladığını belirtmiş· 
tim. Bunun bir neticesi olarak 1 
Erkiını Harbiyci Umumiye Ve
kaleti yalnız Büyük ).!illet 
1\feclisi ile hükUmetinin Anka
radan Sivasa nakli kararı ile 
iktifa etmC'miş. garp cephesi 
kıtalarını da lüzumsuz yere 
çok gerilere çekme~i düş~n
mliştü. Bu takdirde yeni idare 
bir c;:ok zcn~in mc>nbalardan 
u!aklaşlırılmış olacaktı. 

ııactisf'ltr mütaliamızı 
l l a k lı tı karmıştır 

Düşmanın .Bursa ve Uşak gibi 
kuvveth grupları ihm:ıl e

dilerek zayıf olan Gediz mü[
rezesine cür'et ve süratle yapı
larak bir taarruzun, umumi 
vaziyet ve hareket üzerinde 
tesiri olamıyaca~ı ileri sürüle
bilir. Fakat düşman cephesi
nin zayıf bir noktasına ansızın 
te\•cih edilecek bir baskının o 
tarihlerdeki malüm vaziyet ve 
ruhi hi\let gözönünc getirilir
se düşmanın maneviyatı üze
rinde fena ve bizim maneviya
tımız üzerinde iyi bir tesir bı

rakacağı şüphesizdir. H;ldisc
ler bu mütalaamızı haklı çıkar 
n1ıştır. 

Yunan ordusunun, ciddi bir 
mukavemet ~örmeksizin çok az 
zayiatla ta Anadolu içerilerine 
kadar kolaylıkla iJerlemesi, 
mü.stevli ordu mensuplarında 
her nC\'i mu\'affakiyetin yalnız 
ileri yiirümcklc mümkün ola
bileceJ7ti fikrini uyandırmıştı. 
Halbuki bunlorın 'ökülüp atıl· 
ması la.zımdı. Diğ'cr taraftan 

Kfll.l.ANINIZ I 
Gripin 

• 801, d it . adale, sinir, 

oğrılorıno kar11 ba· 

ıarı il • kullanı lı r . 

e Grip v• n•ıl • botlangıcındo 

b ir çolc fenalıkları önl•r. 

e Sürat!• hazmolur, v• 

t•ıi r i n i göı l •rir . 

AIR f R'ANCE 
Kış servisleri 26 Ekimden itibaren 

başladı 

42 ki4il ik 

« CONSTELLATION ,, 
uçaklariyle 

PAZARTESİ - PERŞEMBE · CUMARTESİ 
9.40 da 11.25 de 10.55 de 

ATİNA ·ROMA· MİLANO 

PARİS 
LONDRA • NEW-YORK'a 

Hareket ve 

PARts·e - LONDRA'ya - NEW-YORK'• 
19.40 da 21.15 de 10.45 de 

Muvasalat 

Her türlü tafsilat için bütün seyahat acenteliklerin• ve Taksim'de 

AIR F R A N C E ' a müracaat. 

Telefon: 45181 • 4')134 
M auriac yirmi dört ya ınday. 

ken ~clcceğin btiyiık yazar 

1 93!5 de Acadcmic Francaise'e ı 
scçilrn :\tauriac ronıınların. 
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Yabancı gözü ile lslanbul 
Sokaklarda geçen hayat Seyyar satıc;İ~~ -.;; 
bunların çıngıraklı saat yerini tutan gürültüsü 
~ 

Açık hava lokantası - Sey yar sucular - Kahvehane-
ler, odun depoları - Sokağa atılan süprüntüler, açıkta 

satıla n etler 
t stik111 harbinin zaferle neti-

celenmesinden sonra dünya. 
nın dört tarafından İstanbula 
gazete muhabirleri akın etmis· 
ti. Bunlar bUyilk askeri zafer, 
bu zaferin siyasi neticeleri hak 
kında tetkikler yaparken as
kerlik ve politika ile hiç nıcş· 
iUl olmıyan, sır{ inı;anlık bakt· 
rnından merak ve alAka uyan· 
dıran hadiseleri araştıran bir 
gazeteci de şehrimize gelmiş
ti. Bu, Amerikanın Fi!Adelfiya 
$ehrinde çıkan Philadelfia Pub 
lic Ledger gazetesinin pazar 
nüshalarına enteresan yazılar 
hazırlamak üzere memleket 
memleket dolaşan genç bir 
rnuharrirdi. Eski Vatan idare
sine uğramış, orada çalışan 
herkesle dost olmuştu. 
Amerikalı gazeteci 1stanbul

da uzun müddet kalmak niye
tinde değildi. Şehri gezdikten, 
buradaki yaşayış tarzını gör
dükten sonra başka memleket
lere gidecekti. Fakat ı,tanbul
dan bir türlü ayrılamadı, uzun 
nıUddet ~ehrimizde kaldı. Bu
·nun ~ebebi şehri beğenmesi, 
buranın güzelliklerine hayran 
olması de~itdi. lstanbulu fil. 
hakika çok güzel bulmuı. çok 
sexmişti. Fakat kendisini yo
lundan alakoyan bu de~ildi, 
beşert al!lka uyandıran mev· 
ZUların çokluğu idi... Kendisi 
bunu şu suretle anlatmıştı: 
Ent,resan, dilşilndürilcü 
~levıular 

<< - N ereye baksam gözüme 
enteresan ve düşün

dürücü bir ıey iliıiyor. Sokak
taki seyyar satıcılar, günün 
her saatinde dolu olan kahve· 
haneler, dilenciler, küfeci ço
cuklar, pazar yerleri, hiç kim· 
s~ye benzemiyen garip kıyafet
h çingeneler, geceleri çeşme 
Yalıklarında geçiren çocuklar, 
Haliç, denizde sandallar için
deki seyyar lokantalar ve ma
nav dükkAnları, meıarlıklar, 
sucu dükkAnları... Dedim ya 
nereye baksam bir met·zu ya. 
kalıyorum. 

Hele ıucu dilkkAnlarınız! ..• 
t>unyanın hiç bir tarafında bu
na rastlanmaz. sırf su &atmakla 
ıetinen kimc;eler görülmez ... 
llalbuki sizde yalnız dükkln
larda değil, sokaklarda da su 
satanlar vardır. Yalnıı sucu 
~likkAnları ,.e su satıcıları bır 

aç yazı rne\'ZUU olacaktır 
CektiQ:im resimlerin altına: 
•Şu dükk.\nın önünde sıralan· 
trıış, ellerinde birer bardak tu
tanlar, ne viski içiyorlar. ne de 
ierbet. içtikleri sudur. iyi su 

d
deniJen, fıçılar içinde nakle
ılen su.... diyeceğim ve İs· 

tanbulun suculu~unu anlataca
~ırn. Pazar karileri bunu kim 
bilir ne kadar alAka ile okuya
caklardır ... • 

t\"abancı göı.il e 
stanbuı 

ftesirnJi Hayat Dergisinin 
Yabancı gözile lstanbul• 

baılıtı altında geçen ekim ve 
Yeni çıkan kasım nüshalarında 
Y~Yıntanan yazı Ye re!limleri 
~0rünce Amerikalı gazeteciyi 
ıtırladım. Onun ne yazdıkları 

nı bilmiyorum. Fakat Resimli 
llayara yazılanlar ve çekilen 
resimler gözümün önünde ... 

Sık sık 

t,n• . 
bıltrln en ziyade , aştıkla rı 

kapar ken süp r üntü leri 

Ecnebilerin en ziyade ~astıkları şeyler: iş vaktinde kahvehane· 
terdeki ka l abalık 

• 
Bunların alaka çekmemesi, in- Fotoğrafçı bu münasebetle 
sanı dtişilndilrmemesi kabil de- diyor ki: •Bizde çıngıraklı sa· 
ğildir. atlerin yaptıgı işi burada se;--

• '\:~abancı gözile İstan?ul• ;1ar satıcılar görüyor. Sabahın 
serisini hazırlıyan, adından da erken saatlerinde sokakta gü· 
anlaşılacağı gibi bir yabancı, rültü başlar ve insanları ya
bir Almandır. ı\dı Heinz Haeh· taklarından dışarı atar. İlk 
nel'dir. Gazetelere enteresan günler telfışla uyandım. Çün
şeyler bulmak için seY'ahat et- kil sokaktan ancak öldürtilen 
mektedir. Bu arada 1stanbula bir insanın çıkarabileceği ka
tla gelmi~, burada birçok re- dar korkunç sesler geliyordu. 
sim çekmiştir. )leğer.o;e salıcıJarmış! Otomo-

Bunu duyan Aylık Resimli .bill!rin klciksonlarını sustur
Hayat Der.ı::i"i foto~rarçıya mü- .ınaga muvaffak olan belediye 
racaatla şunu rica eder: .ıs. ~cyyar satıcılarla başa ~ıkamı
tanbul • U nasıl gördünüz, bu yor.• 
şehirıje dikkatinir.i neler çek- Su satışı 
ti? Bunu bize fotoğraf re kı5a Seyyar sucular 
izahatla anlatır mı. ınız?• AI- A iman fotoğrafı;ı da .su saf ışı
man gazeteci teklifi kabul eder na dokunuyor. Bır seyyar 
ve iki sayılık bir röportaj ha- ,ucunun resmini koyarak şun
zırlar. Resimli llayat dıyor ki: ları :yazıyor: •Susuzluğ:t kar;ı 
• Bu dünya gOrmüş delikanlı organizasyona doğrusu hiç di
misafir bulundu~u ı;ehrin ku- yecek yok! Bardak tabaklarını 
surlarını, gerlliklerini ince bir birbirine çarparak şıkır ~ıkır 
nezaket cil~!ı altında saklama- sokaklarda dolaşan sucular bi 
ğa, batta bir mezıı etmiş gıbi ze çok eğlenceli geliyor. Fakat 
göstermege çalışıyor. Fakat bulaşıcı hastalıkların kolayca 
bılmıy.Qt k tle de nıedeu ,yayılması için ne korkunç bir 
beledıyefilıl n b tbn anunla- usul.• 
rı, nizamları, talimatnameleri Foto~rafçının hakkı var. Çar 
vardır, amma aradaki Cark bun şı, pazard3 iyice yıkanmıyan, 
!arın Almanyada tatbik olun- adeta ağızdan ağza geçen bar
duğu, bizde ise olunmadığıdır.• daklarla içilen suların hasta-
A~ık bava lokantası lıkların yayılmasında çok bü-
Seyyar satıcılar yük ~mil olduğu muhakkaktır. 
H aehnel'in çektiği resimlc11 Kahvehaneler, odun 

den bir tanesi bir açık ha- Deposu 
va lokanta ını ~österiyor. Fo- yabancı gazetecinin haklı o
toğr.:1fçı diyor kt: •Pek az şe- Iarak gözüne batan birkaç 
hir İstanbul kadar canlıdır me\'ZU daha \'ar. Bunlardan bi
Almanyada h:ıyat daha ziyade ri kahvehanelerin her saat do 
evlerin dört duvarı içinde gc- lu olmasıdır. Haehnel diyor 
çer. İstanbulda ise daha ziya- ki: .Jıcrliyen Türkiyenin ba
de sokakt, .. ~Jeseıa bu resim- taklık kurutmilk, yol yilpmak, 
de gördüğünüz gibi sokakta ye· ormanları temizlemek gibi ya
mek bile pişirilir. Bu bir nevi pılacak daha birçok işleri var
atıkha\·a. lokantasıdır. Tabak- ken, iş saatlerinde kahvehane
lar, kızaran etin kokusile ista· leri dolduran bu dinç \'e sağ· 
hı kabaracak müşterileri bekli- lam insanlar milli enerjinin 
yor-• bir i!rafı değil midir? Onları 

Fotoğrafçı bundJn sonra sey iş sahalarına set·ketmek çarc-
yar satıcılardan bahsediyor. !erini aramak ıazımdır.• 
Dünyanın hiç bir tarafında bu Foto~rafçı bir odun deposu· 
kadar çeşitli sanat erbabının nun resmini çekmiş, Türkiye· 
gezgin olarak çalıştığı görül- nin a~açsızlıktan ~ikıiyct eder- ı 
mediı?:ini söylüyor; bir seyyar ken bu orman mezarlıklarının 
lostracının, kiife ile, at sırtın- çok hazin bir manzara olduğu
da taşıyarak satış yapan seb- nu söylüyor. 
zecilerin resimlerini basıyor. Jkl m ühim 

)fesele • 
B undan .. ~onra sokakların le· 

mızlıgıne geçerek bize acı 
bir ders veriyor. Cektij!i re
sim k<'pengi indiriln1iş bir dük 

. kinın önündeki süprlintüler
dir. Fotoğrafçı divor ki· 

.Jstanbulda en ;iyade hayre
tinli çeken te ·!erden biri hem
şerilerin sokağı benimsememe· 
!eri olmuştur. M.,elA şu dilk
k~nın sahibi bütün :süprüntü
lerini sokata attıktan sonra ke
pen$::ini kapatıp rahatça evine 
gidebilmiştir. llalbuki onun 
\'azifesi dükkinının önünü bily 
le iğrenç bir hale sokmak de
.fil. bil3kis daima temiz tut
mak olmalı idi.• 

!laohnrl açıkta satılan etle
rin çirkin manzarasından şl· 
k.1yet ediyor. ·Etin \'e un1u. 

:;_...;;;..;.ı:;..J miyetlc yiyecek ınaddC'lerinin 

K üçük bir küfeci 

şeyler: DükkA.n cının dükkA.nını 

sokaJa atması 

böyle açıkla satıldı::ı memle 
ketler yer _yüzünde gittikçe :ı 
zalıyor• diyor. Bu sö7.ler .;-ok 
doğnıdur. natı memlrketlerinin 
hic: birinde bu tarzda et satışı 
yoktur. Bizim de bu işi yoluna 
koymamız J3zımdır. 

,\ iman fotoğrafçı doha bir 
çok entPresan resim çekmiş 
tir. Bunları her ;ün ~örüyor. 
fakat tabii bir şey '.liayarak a 
!Aka ı;ö~termiyor, gec:ip girtı 
yoruz. Foto~rafla tesbit edil 
miş bir ıc;ckilı!e göziimüııin ö 
nüne konduğu zaman gördü 
4ümliz müna'.liebet'.liizlikler kar 
şısında düşünmekten ve JÇJ· 

mi1rte bir ü:.yan his~i duymak 
tan kendimizi menedemiyoruı. 

Resimli Hayat iki nil~hasın 
daki bu ,.rı ile faydalı bir iş 
rörmüştilr. 

E. T. T. 

V AT A N ------------------------------·-------$---
Kimya sanayiimiz ve yeni sunl 

gübre fabrikaları 
Yazan : FAHİR SİPAHi 

y urdumuzda kimya sanayiinin 
kurulması•1a 1943 yılında 

Karabük Sülfürik Asit ve Sü
perfos!at Fabrikalariyle başlan
mıştır. ~lamulüniln satılıp .sa
tılmıyaca$:ı hakkında büyük te-

Y. Ki mya nlühendlsl 

I' "\ 

'

Muhtelif memleketlerde 
1950 yılı süperfosfat 1 

istihsa lle ri 
reddüllerle harp içerisinde ku· Belçika 372,703 Ton 

417,703 
190,992 

rulan bu fabrikamızda 1950 yı- Danimarka 
lına kadar sun'i gübrenin memle Finlindiya 
ketimizde tanınmamış olmasın· Franr;a 1,194,787 
dan dolayı yarı kapasite ile ça- İngiltere ve 
Jışılmak mecburi)·etinde kalın- mıistemleke· 
mıştır. !eri 1.063,075 

Süpcrfo.sfat Fabrikası kapasi- 1ngiltere 165,807 • 
tesi ,yılda 20.000 ton, sülfürik a- l'unanhtan 5t,509 
sit fabrikasının 16.000 tondur. Alınanya 650,000 • 

Avrupada sun'i gübre sanayii- l l oll.1.nda 763,312 
ne 1843 yılında başlann11ştır. De Jtalya 1,477,835 
mek oluyor ki menıleketımizde Non:eç 66,191 
bir asır kad;ır sonra bu nevi fab Portekiz 305,000 
rikaların tesisi ele alınmıştır. lıtpa nya 943,363 
Günde 40 ton<lan aşağı ekono- İ!i\·eç 471,303 
mik olarak çalışmıyara~ı ı:özö- İ s\ı ('re 15,-.lı7 0 1 
nünde tutularak asgari bir çap- ,\\iustralya 1,500,000 
ta kurulmuş olan bu fabrikala- fıt ısır 68,719 .. 
rın mamullerinin ~atılamaması; T ür kb·e tJ 13,133 
sun'i gübrelerin tanıtılması için ~ J 
metodik \"C ciddi bir çalışmaya . ~. . 
ihtiyaç oldu.(:unu ;'.,!österiyordu. I rakıyle .Gubr~ Fabrıkaları. Tıirk 

Bu yolda büyük bir sebatla .-\nonım Orta"lı~ı· adı altında 
çalı~an mücssr~rlerimizin başın. 2.300.000 ~ıra ~ermayeli bır şir
da Türkiye Şeker Fabrikaları ket teşkıl edılerek fabrikanın 
Anonim Şirketi ı;:elmektedir. İs· kuruluş hazırlıklarına başlan

J tih'.!iallerini arttırn1ak j'Olunda mıştır. 
büyük gayretler sarfrtmiş olan Amerikan firma.c,iyle yapılan 
bu müesse~e. sun'i gübrenin pan- nlukaveleye göre, bu fabriJ;a 16 
car ekimi Uzrrindcki çok müs- ay zarfında kurularak işletme
bet tesirlerinden istifade etme- Ye açılmış bulunacak Ye 1954 yı
sini bilmiş Ye bu sJ) ede yıllık lı ailperfosfat ihtiyacımızı karşı. 
şeker istihsalleri 80.000 - 100.000 lıyacaktır. 
ton civarında iken sun'l gübre Sliperfosfatın ham maddesi 0 • 

kullanmak suretiyle ayni fahri- lan fosforit Şima1i Afrikadan, 
. katarla 186.000 tona yükselmiş- Sülfürik asıdin ise l\Iurgu1dan te 
tir. 

nüni kararlaştırılmıştır. 
Bir taraftan Süperfosratın pan 

car ekiminde ;;enis mikyasta kul 
lanılması için cıddi çalı~malar 
vapılırken dh?er taraftan Ziraat 
Bakanlı,2ının süperfo!'ifatın her 
cins hububatta k111lanılması için 
metodik çalışmalarına da şahit 
olmaktayız. 

Bu \'erimli misaller neticesin
de ~üperfosf:ıt istihlfıki süralle 
çoğalınış. Karabük fabrikası tam 
kapasite ine J'ükselmiş ,-e hatta 
memleketimiz ihtiyacını karşılı· 
yamaı duruma gelmiştir. Bu yıl 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
tarafından hariçten 10.000 ton 
tripl süperfo~fat (27.000 ton 
Sen1pl süperfosfat muadili) mü
baya:ı olunmuştur. 

Sun'i gübrelerin ziraat sahala
rına geniş mikyasta kullanılma
sında en mlihim faktör ucuza 
maledilmeleridir. Fabrikaların 
yerleri tesbit olunurken bu ci· 
het esas olarak ~özönünde bu
lundurularak; ham maddenin 
tahliyesi \'e mamulün serki ba
kımından İ~kcnderun limanın
dan İ5tifade edilmesi dü~ünül· 
müştür. l'apılan Ptüdlere naza. 
ran im.11 edilecek ı;Üpf)rfosfat 
tonunun 70 • 75 lira gibi çok u
cuz bir fiatla 5atışı mümkün o
lacaktır. Ilhal edilmekte olan 
süperfnsfat ıümrükten muaf ola J 
rak İst:ınbula 90 - 110 liraya 
rnalolmaktadır. İthal malına na-· 
zaran fiat farkı \'e dÖ\"İZ bakı-! 
mından bu fabrikanın memleket 
ekononüiiı·ı·e büyük faydalar sag 

1 
Jıyacağı muh:ı k kakt ı r. 
'lurgul , Kutahya 
t'abrikaları 

Toprakların1ızın silperfosfata 
olan ihtiyacı Zıraat Bakanlığı 
uzmanları tarafından 463.000 
ton olarak bildirilmektedir. Bu 
rakam istihl.3.kimizle mukayese 
olunursa. hu sahada yapılacak iş 
!erin henüz başlangıcında oldu
ğumuz meydana çıkar. 

2 - I\lur~uı.~a. tesisi kararlaştı
rılan sulfurık asit fabrikası: 

Art\·in ilinin I\Iurgul bucağında 1 
19,il yılında işletmeye açılmış 

Fabrika olan bakır fabrikasının bacala- ı 

Zirai kalkınmayı ön pl.inda rından çıkan kükürt dioksit gaz
ları ci\'ardaki ormanları ve eki· 

tutan hükı1metimiz sun'i ı 

Yeni üç 

i araziyi tahrip etmiye başlamış 
'.libre sanayiinin bir program da· tır. Dünyada kükürt buhranı 

hilinde yurdun muhtelif ziraat .. 
1 1 

. . . . mevcut olcluğu bu sıralarda gün 
bo :::e erının. ıhtıyaçlarını karşı- de takriben 56 ton kükiirdün ba
lıyacak şekıldc kuruln1ası esas- cadan atılarak ormanları tahrip 
:~rı~ı ~aıı~~ıyar~k bu . k~ntya etmesine lılkayt kalınan1azdı 

1 
aykı t od anBonelmbı .vk·erlmış .. u un- ı Bu konu Etibank tarafından der~ 

ma a ır. u a rı a ar ıçın baş, bal ele alınmış m"I h ~ ı 
lıca ilç ı·er s ç·ı . r u e as:-ııs arı· 

e 1 mış ır. mıza etüdleri yaptırılarak ecne-
1 -:- Yılda 180.000 • 200.000 bi firmalarla temasa ~eçilmiştir. 

to~ silpe~fosfat . ıstıhsal kapası- l tihsal edilecek sülfürik asit, 
tesınde bır fahrıka İskenderun· .süperfosfat imali için sarnıt va
da. purlarile İskenderuna naklolu-

2 - Yılda 100.000 ton sill!ürik naooktır. Ham maddesi bacadan 
a.üt (60 B~) kapasitesinde ~tur- atılan gazlar teşkil edeceğine 

göre; maliyetinin çok ucuz ola
ca~ı muhakkaktır. gulda. 

3 - Yılda: 75,000 ton amon
yum sütrat, 41,000 ton anıonyum 3 - Kiltahyada. yukarıda mik
nitrat ve kalsium nitrat, 6.000 tarları yazılı azotlu t"Übreler i
tan Nitrik asit, 3,000 ton Üre, mali için Tunçbilek, Seyit Ömer 
1.000 ton .Amo.nyuın sülfat kapa- linyitlerinin degerlendırilmesi 
sitelerinde çeşitli azotlu gübre düşünülmüştür. Linyit yakan je
fabrikalarının da Kütahyada ku- neralörlerden elde edilecek hid-

1 k 1 rojen ve havanın azotu ile a-
ru masın;;ı arar veri erek ya- m . k . . . . . 
hancı sermayelerden de istifade on;a ıstıh~alınc gıdılecek, a
düşünülmüş ve bu hususta yapı· Emo~yun~ s~lfat imali için de 
lan te~ebbüslcrden müsbet ne- 1 skışehır cıvarında bulunan al-
ticcler ~ alınmaga başlanmıştır çı taşlarının sülf atından istifa. 

İ·. · Ce olunacaktır. Bu te islerin ku 
1 .- ;ı~endcrund~ kurulacak rulma~ı için tahminen 50 . 60 

fab.rıka ıçın • ~ertılızer C?rpo- milyon liraya ihtiyaç bulunmak
ratı~n of .Amerık~ • adlı hır A· tadır. Bu miktar p;ıranın yarısı 
nler~kan fırn1ası bırkaç ay evvel bankalarımıı tarafından. yarısı
tck~ıft.e bulunmu.ş . ve. s~rn~ay.c- nın da ecnebi firmalarla ortak
ye ış.tıra~. e~ecc~ın~ bıldırmıştır. lık trmini '.liurpti,·le k:ırc;ıJanmacıı 
!eklıf hukun1ctın11z tara.tından dü5ünülmektedi~. İki bilyük Al· 
ı~celenerek kabul edılnH~. .. Y~ man Badi!iihe :\nilin und Soda 
Zıraat Bank;ıM Genel :\tuduru FabrJk \"e Uhde fi mal b · 
S B )! l t D"l . . r arı u 
.ayı? ay · 1 a u g~ nı~ t•e- konu ·a ilgi ~östererek teklifler-

rımlı çal.ış~a~~ı~ neııcesınde; de bulunmuşlardır. H.lll!n bu fir
ı;erma?·csının. ,(7 ~1 i a~ı geçen n1alarla temas de\•am etmekt -
Amerıkan Sırketınc aıt olmak dir e 
üzere T. Ziraat Bankası. Sümer- '. 
bonk, Etibank. T. Zirai Donatım Zıral kalkınmamızda çok ö-
Kurumu. T. Şeker Fabrikaları 1 nemli rolü olacak bu fabrikala
.\nonim. Si~k.eti \'e .\laklne h'.i~- rın da yakın bir zamanda tahak
ya Enduı;;trı"ı Kurunıl:ırının t!'ih- kukunu temenni edttriz. 

Adapazarı cezaevindcn 1 
bir mahkOın firar etti 

Adapazarı 12 (Husu'i) - Bır 

1 

Toplcıntılcır 
ço kceza evlerinrl<•n fırar eden 
Şchabettın Fırat ismindeki hı r· , -1 P · İ - R••l!ı;tıı İ!(<'SI 'Rırhırl)I Ru· 
&iz ve yankesıcı evvelkı gece ı- tı,tını tıa..,lı Turkıli Orı.ı:ının ıt 1c 
ntıt ceza evınin parmaklıklarını ır nveai 13 11.1'.P·~ t:ımırıt•J a nil 
keserek firar etmiı;tir Şthabettın .. ı.. ... r,,..t tılmı<tı.tı ıılilıril• ıf!ı ıı ır.ıs~ 

1 

şiddetle aranmaktadır. ıııur ıilnıi ~••t ıo S'l da nrt.ıh&h • 

Bakır vapuru hôlô Cı,M ... 1 !\o. ı 7 llte lo\:ılind• "r•Pııa. 
cıktır. 

1 

kurta rılamadı * 
E d t. t~. T R. EtfPblT&t FılıUltflıl Ta· 

m. en nehri ajtzında bir kum lf'h• <'nni ·~tının yıltı'k Jınnırf'fi 111 ka· 
tepesıne oturdu~ıınu bir müd •ııo 0.5:? Jllı •iln•ı n.-t J-i de !ltar· 
det e\'vel bildirdi~imiz Ba- mııl'ı tı:ı\-~lln'1P rıııılarıktır 
kır vapuru durumunrla hiç blr 

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

... ,, -
Fethin 50. . cü yıldönümünü 
kullamak için para bulundu! 

Birinci sebep - On yıl evvel ve altı ay önce - Diyor la rdı ki - • Taı • 
Kent» deği l, «Altın · Kent»! - Muhayyel milyonlardan eldeki 400.000 yeğ

dir - 29 Mayıs 1953 - 223 pare top - Ticanilere yine gün doğdu - 500 
kiş ;j ik koro, 3000 sayfalık eser - Ya!. Biz artık çok siyasi olduk! 

N apol)'on'a ait ~u fıkrayı an. 
!atmadan mevzua girrniye

ceğim. Bunu belki siz de bi
lirsiniz. '\'aterlo Harbini mü
teakıp, Napolyon derhal topçu 
kumandanını çağırtır ve arala. 
rında ~öyle bir konuşma cere
yan eder: 

o:-Niçin harbin en can ala
cak bir Anında toplarımıı.ı sus 
turuverdıniz."• 
•- Aı;aletmeap!. Bunun as

gari dokuz sebebi var kı, em
rederseniz derhal sayabilirim!• 
•- Derhal saymaya başlayı

nız!• 

•- Asaletmeap, birincisi ba. 
rutumuz yoktu ... İkincisi. .. .,. 

«- Durunuz, durunuz! .. Di
ğerlerini saymaya lüzum kal. 
madı!• 

İşte bu fıkrada oldugu gibi 
sevgili okuyucularım, bugüne 
kadar, aistanbulun fethinin beş 
J·üzüncü )'ıldönümü hazırlıkla
rı nıçin yapılamıyor?• diye 
soruldut:u zaman ilk cevap ~u 
oluyordu: 

•Birinci sebep, elde para 
yok!• 

Ama i~te nihayet, büyük bay 
rama 6.5 ay gıbi pek az bir 
zamanın kaldrğı şu günlerde, 
bu mahzur; çok zeki bir iş a. 
damımızın himmetiyle h:ılledil 
miş bulunuyor. Nasıl \'e kimin 
tarafından mı? ~lüsaade eder· 
seniz, bu ıuaHnize ce\'ap ver
meden evvel, si1i mümkün ol
du~u kadar s•kmam::ıya çalı~a. 
rak, Fethin 00 üncü \·ılddnii
münı.i kutlama me\"7.UU~da bu. 
güne kadar y,;ıpılm15 olan işle· 
rın ço kkütük bir hulAsasını 
yapmam icap ediyor. 
On sene evvel 
orta)'a atılan f ikir 

E fendim, bılıyorsuunz; bu kut 
lanta fıkri takriben 10 .11 

sene kadar ev\!el orta) a atıl· 
mış ve çok geniş bir alaka ile 
karşılann11ştı. Herkes bu me\'. 
zuda konuşuyor, dü;ünüyor; ya 
zıyor ve •acaba di)'ordu, önü
müzdeki müddet, bu muazzam 
hA<lisenin t3.nına yakışır bir 
harırlık )·apmamıza k3.fi gele
bilecek mi?a 

Sonraları. bu derece endiş. Ji 
olmanın yer311-lıfi kabul edil
miş olmalı .. Zira hjdiseleri siz 
de bi1.zat yaşamış ve görmüş 
bulunuyorsunuz: bu min\·al üz_ 
re t ç sene ev\'elisine kadar 
gelindi. Fakat o tarihte, yani 
üç sene evvel, tel.lşlar, endişııı
ler tekrar başgö~termeye baş. 
!adı. HattA hami)·etli hanhuJ. 
lulardan bazıları bir araya ge. 
tip bu işi iyice orgınize Etmek 
için bir de cemiyet kurdular. 
Diyorlardı ki: 
•İstanbulun fethi gibi cihan

şümiıl bir hadisenin 500 üncü 
J·ıldönümünü kutlamak, sadcıce 
Türkleri değıl, bütün diğer ırk 
re dinlere mensup insanları 
da alakadar eder. İstanbulun 
fethiyle Türkler, batka din \:e 

ırklara mensup mağlüplara kar 
şı taassup ve garezk3rlığa asli 
kapılınayan .1dıl bir idare tesis 
etmek suretiyle; insan hakla. 
rına daha o de\'irlerde bile ria
yetk.a.r olduklarını isbat eden 
bir millet vasfını göstermişler. 
dir. Binal'naleyh, önümüzdeki 
bu büyük fırsattan istifade e
derPk, tarih boyunca daima iyi 
niyetli, daima hak~inas ve hu
kuka riayetk~r bir millet ol
duğumuzu dünyaya ilan ede
lim. O gün yapılacak şenlikler, 
sadece 22 yasındaki bir Türk 
hakanının kahramanlık ve ee-
13.detıni degiJ: uHivvü cenap ve 
müsamahasını, adalet ve sükU. 
nu tesis edi$ini de dünyaya hay 
kırmış olacaktır.~ 

Bir cemi~ et 
kunıluyor 

E '·et, böyle düşünerek bir ce-
nu)·et kurdular ve ona , İs 

tanbulun Beşyuzlıncü te l\llile. 
akıp Fetıh Yıllarını Kutlama 
Dernegı. diye uzun da bir i
"ım taktılar. 

Cemi!·et, vaktiyle yapılan va 
atlerin tahakkukw gibı bır ha
J'alin peşinde, resmi makamla
rın e?ıgini aşındıra aşındıra, 
tam ıki sene geçirdi. Zaman 
zaman, onların tesbit ettikleri 
programların ıazetelerde ıl.in 
edildigine de şahıt olduk. Ko. 
misyon toplanıyor. birkaç h.\
miyteli vatandaş bulunuyor \·e 
program yapılıyordu ama, para 
bulunamıyordu . 

Hüklımetın bu kutlamayı ta-
mamen şehirlilere bırakmaı:;ı 

~ doğru mu, doğru değil mi, bu 
~·~ nu münakaşa edecrk değilim. 
~ Fakat in~anı asıl üzen cihet, 

mi.ıtf'vazı bir programın tatbi
~ katı için lAzım olan paranın 

~ 
bulunma~ında. K~zım TaşkPat'. 
t~n istifade için bu dereı.:e geç 
kalınmış olmasıdır. 

~ 
Kazım Ta"kcnl'le 
bulu '."jmala r 

Bakınız, Yapı Kredı Bankası-

i stanbuldan bir görünüş 

Yazan : 

Sadun Tanju 

•• vaf(ak iş adamımız i~i nasıl hal 
Jetmiş bulunuyor. Taskent di. 
yor kı: 

eParaya mı ihtiyaç var? O 
halde me5ele kolay'• ve tekli
fini yapıyor: 

,500 iıncü fetih yılrlönümii 

h.itırası olarak 1000 altın ma
dalyon yapılacak. IIer biri 2,5 
altın. yani 100 lira degerinde 
olacak, bu nıadolyonların bir 
yüziınde Fatihin Rc!i5am Bel· 
lini tarafınd3n yapılan protre. 
sinin freski bulunacak. Di~er 

yüzünde de yazılar olacak. Son 
ra, bu altın madolyonlar ban
kalara 500 er lira mukabilinde 
satılacak. ııatıra kıymeti oldu
ğu ve sadece 1000 adet bastı. 
rılacağı itin b:ın'kalar bu hu
!iU5ta tereddüt dahi etmeyecek 
}E>r. Bu sayede de, cemiyete 
400.000 !ıra temin edilmiş ola
cak ki .programın tatbikıne klıı
fi gtlebilir.• 

\~e her fey söylenilen :ekil. 
de cere)an etmiş bulunuyor. 
Darphanede ba;;tırı 1 makta olan 
madoJyonlar simdiden 5atı1mış 
bulunm•k~adırlar, Bu 1000 al
tın madol)·onun 150 sini tş 
Bankası, 135 ini f)'nizcilik 
Bankaıc;ı, 100 ünü Yapı Kredi 
\'e 100 ünü Osmanlı Bankıtla· 
rı almışlar, mütebaki,!;i dt di
ğtr banka.lar arasında şöylect 
taksim edilmi·tir: 

Türk Ticaret Bankası 75. G:ı 
rantı Bankao:ı 50. Ran)(a Ko· 
merei ale 50, SPIAnik B:ıınka!iı 
~O. Akhank 50. Ilol::ıntce Bank 
50. Türki)'p Kredi Ba.nka.ı:;ı ~O. 
Banka di Roma 51' Sınat K.11. 
kırıma R~nka:sı .;o. Tutnm Ban 
kası 25, Emni;et Sandığı l~. 

Dernt'k faaliye te 
ıeeiJ or 

F etih Ku~Iama. Derneği böy· 
lece hıc umn1adığı bir sı

rada ve umma<iı~ı bir SPkilde 
paraya ka\ uş:unca naha faal bir 

rol oynamaya haşladı; der
hal bir idare müciürü tayin !!

dildi \'e programın tatbikatına 
g"('ildi. Grırçi önümüzde 6.~ ııy 
gibi az bir zaman var an1a, pa
ra da rar. 

Cemiyetin ikinci baskan ı 
genç a\•ukat Ercüment Bl!rker . 
bana ı:eçen gün, nihai prog. 
r mın ana hatlarını okudu. Si. 
ze bunları bildirm@kle, on e;e. 
neden f.ııla bir zamandır süre 
g len dedıkorlulu kutlama me
ra!iminin artık kat'i olarak na. 
sıl yapılaca.~ını izah etmis o
laca~ım. Bu da .sizin tece. sii~ü. 
nüzü oldukça tatmin edecektir 
sanırım. 

Ha11rlana n programın 
esao;l arı 

B ir defa program, 29 ma ·ıs 
ile 7 haziran arasında tat

bik edilebilecek bir ~ekilde ha. 
zırlanmış. Neden mi? Çiinkü, 5 
asırlık bir zaman ıı;-inde, fetih 
gününün, muhtelıf hık\•im ta
hav\'Ulleri yüzünden bu iki ta. 
rih ar.ısında de~iştiğınde bazı 
mü,·trrihler ısrar edi\·orlar· 
mış_ C('mi:.et, bu iddıal~rı te
lif e<lebilmek içın bundan baş
ka çıkar yol bulamamı~, 

yeniı;:tri ve k~pıkulu kıt'aları 

Topkapıya müteveccihl!n hare
kete geçecekler. Bu kıyafetler
de ~·jne müzelerden ve~air yer
lerden t'min olunacak. 

Topkapıdan Fatih 
mel danını 

Topkapıda, fetihte şehit olan-
ların ruhlarına fatih a o

kunduktan sonra, lHubath Ha. 
san'ın şehit dli$tili:il yere da· 
ha e\·vel konulmuş bulunan ki. 
tAbenin önüne gl!linecek ve 
bir çelenk konulacak. Onu ta
kıbcn alay. Topkapıdan sehre 
girerek Aksaray ve Atatürk 
Bulvarından geçecek ve Fatih 
meydanına gelecek. Aynı anda, 
'3bahleyin Hılıçte toplanmıı 
bulunan donanmadan karaya 
çıkarılan 500 levent de, Ciba. 
li - Unkapan ı - Saraçh ane 
yoluyla F~tih me)-danına gel
miş buluna~ak ve donanma 101 
pire topla bu buluşma anının 
tarihi ehemmiyet ''" mAnasını 
seıamıarnış olacak. F atih Ca. 
mii minarelerındcn tekbir ve 
ezan S"'5ltri yük~elerek, hava 
kuvYetltrımi"t mtn!:up t.ı:rya
rel,,,riml.z. Fat;h<n tiirh~'iine bu 
kf"t \"e ('(1,nkll!r ataeak. ~tüte. 
:ıkıben a'"k"ri birlikll"rle. okul· 
hr ve h!Jk, Fatih türb.,i ö. 
niinıien rnurıt1ı:::ım bir .12'.PCisle 

.\ya~r:-Cy1ya do~ru yürümeye ba~ 
layat"a\:. Ayaso(ya ve ı:iuHanah 
mrt mevd1nlarınd::ı topl::ınılriı

~ı z1man ~""hrin bütiin minarf'". 
lPrindf> birıitn l"ZJnl1r nkuna· 
r:ıl<, ttıkbirl""r .srıstiril"'C"l"k \'e 
21 r1r .. topla mera.c;imE> n iha
·et ~trilPcırk. 

Programa bakarak meı;el A 
!:!23 pare top atılaca$::ını hesap 
etmtk mümkün aına; ne kadır 
ezan okunacagını Ye ne kadar 
tekbu getirıleceğini ancak o 
gün he.;aplayabileceğıı. 

Bu ılk 1Linlın program1dır. 

~Jüteakıp i;:ünlerde, üniv,rsite 
!erimizde konferan:;lar tertip 
edilecek, e5ki Taskı:ıla ,imdi. 
ki !\limarlık Fakültesinde re. 
sım serıileri açılacak; millt o
yunlar festi,·ali ıünü, tiyatro
lar günü, mliı:.ık !tstivalleri ya 
pılacak. eski ve yeni spor br an ş 
larında müsahakalar tertip e
dilecek \·e ;ehitlerın ruhuna 
bütün c3milerde mevıat okut. 
turulac:ak. 

Programın dljer 
maddeleri 

A :vrıca, a:ece fener al ayl arı, 

havai fı;ek eoglencl!l eri, rad 
)'O neşrıyatı, deniz spı:tr ve 
e~lencelerı, 1953 İstanbul Ser
gisinın bu tarihi! tesadüf etti
rilmesı; cami, türbe ve- hi.s~ r
ların ı~ıklarla aydınla tılması 
re l hazıranda askert makam. 

larca hazırlatılaeak bir geminin 
I\larmaradan ll alıçe aktarılma. 
sı işleri d' Priorama dah il e
dilmiş bulunma'ctadır. 

Kutlama pro~ramının en bil 
yük ıı;ürpriılerıni kasden so. 
na saklamıs bulunuyotum. Bun 
lar 500 kışilik koro ve 300 !ay 
falık ilmi e·erdir. İkincisi hak 
kında pek bir ş•y söyl•mıy•
cetim. Zira ond::ın ep!:yce bıh 
solundu. F"atıh df'\Tini her ba
kımdan ak!tf'ltiı Pbılecek bu bil
). tik e!'er, fa~ıl fa!lal, ilgili sah
sıyetlPr tarafından yatılmı~ ve 
h:ııırlanmıştı. Tek m ah7.uru 
ba~mak imkln!lızlı~ı idi. Simdi 
Ta~kentin bulu~u lıYt~inde il· 
mt eser d e kurtulmuş bulu
nuyor. 

500 kl~ilik koroya ıılinee : 
Bu fıkrin ve hu id,alin tahak
kukunu en fa.,l! ie;tpyen, bun
rf! en fazla f'me(?i karı~mıs bu
lunan Ercüment Berktrdir. o. 
nun bana vtrdlt;i i1'ahata gör t . 
bu koronun 100 ki11:i~ini S! '!:, 

400 ünü sf'' tf',kil ,rtecek. tek 
!~sı,. çalışıla~ak vp ilk df' fa o
larak hu dl"rtı<"P muarzam bir 
k3droyla Türk miiıi,tinin en 

\ nııı miies~isi olan bu mu· d~,ği~ik1ik yok.tı~r 'fahlisi,·e itin_e I net bıılmas.ı \'e med hAdic;esinin 
baslanılması ıtın havanın suku sona ern1esı icap etmektedir. , 

Bununla beraber, a;;ıJ bü\"Ük 
merasim ilk gün, vıı1ni 29 ma
yısta J·apılacak .. \l ~ltepe kısla
.~ı yanındak~ tepede. temsili bir 
ota~ kurulacak. Bu is ıçin de 
Topkapı l\tıizesindrki 2. ~tusta. 
fa çadırı kullanılacak. Sonra, 
Cumhurbaş\tanı. l\teclit Başka
nı, Başbakan. Bakanlar heyPti, 
~1eclısten bir heyet. Genelkur
may Ba:kanı bu çadırda yerle· 
rini alacaklar \'e '.li<ıat 9 da bir 
hitahp ile merao::imP baslana
cak. :ııüteakıbPn 101 pare top 
atılacak ve mehter takımı ile .. ....... ...... ~ - -. ..... -. .. .. ..... .... .... . 

. rpl h .. ıstPltri icr11 ,, Jıı,,arı,k 

C Dt\·am ı ~1'- fl .• c,i. 5 _. .. . . ,· ...... 
... -- -
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[İKTİSAT VE PİYASA }1 
Döviz tahsisleri için 
alın~n yeni karar 

ltrkcı Banka~ı tarafından ıthal talcpnamc!erinin altına 1 
·1953 llh ocak ayından sonra tcsbit edılec k olan tediye şart
larına göre dov.z tahsisi yapılacaktır.• kay~·nın konulduğunu 

bildırmıştıK. 

Bakanlık bu sistemin tatbikatla aksaklıklara sebep oldu
ğunu nazarı ihbara alarak rrterkcı Bankasına ye,ıdcn tahmat 
vermiştir. 
\'eni şekilde. dciviı tahsisler.nin 1 ocak 953 tarihı ile 30 n · 

ı.:ın 953 tarihı arasında yapılabileceği talepnamenin aıtına :ya
zılacaktır. . 

İthalatçı, bu ıarllar altında illıaliıt yapaca ı memlekettc~ı 
Jhracat~ı ile temas ederr>k parasının o tarıhtc Odcneccğinı b.il
direcek ve bu hususta mutabakata varıldıkt- n sonrı:ı mal ı::ctır

tccektir 
iıgilıler, )enı sistemde ıthal3tın e.ski~i Eibı yJpılabılece ıni 

kabul etmektedirler .. \ncak memleketimize getırilecek ithal 
eşyasının fiyatları tabiativlc ylıkselecektir 

Gıda masrafları 
Giffikçe artıyor 

Fındık piyasasında 
Durgunluk 

Ekonomi ve Tıc ·et Bakanlı- F•ındık piyas3larındaki dur "U..'l 
ıı konjonktür ve }ayın müdür· Iuk gun geçtikçe artma~tadır. 
lüğü tarafından 9:;2 eylıil ayına YJpılan bütun teşebbüslere 
a\t fiat indek!i neşredilmiş bu· rağmen fındıklarınuıa .\lın:ınJa· 
Iunmaktadır. dan başka hiç hır menıleketin 

952 e\lUlündc 9:Jl e)lülünc talip olmadıgı lnUşabcde edik 
nazaran ğıda masrafları mernlc· mcktedir. 
ket ortalaması, }üzde 8.4 art- İhracat yapılamamasının bir 
mıştır. sebebi de bırçok m:ıddelerinıiz-

Bıı arada ayni mıiddet zarlın- de olduğu gıbi bunda da fialla-
da gıd3 masrafları .\nt.alyada 

1 

rın }liksekliğidir. . . 
ı üzde ~.!, Elim da yüzde 6.5, Dıjieı· taraltan koopcratıfın 
Edırnede yuzde 6.9. !çelde yüz- kabuklu fındığı 100 kuru,ıan 
de 7.8, EskişehJı de yüzde 7.2, müba}aa edece inı ı rarla bil· 
sıvasta. yüzde 8, Erzurumda )·üz- d mc ıne rağm n kabuklu fı~
de 8.3, Kastamonuda )'Üzde 8.5, d f ı 00 kunışa kJ.rlar du~ ı 
. Ankarada yüzde 8.7, Konyada mü tiır. 
) uzde 8.8. Kayseride yUzde 9.7, Bu suretle, kooper:ıhfın tan
Dıyatbakırda yUzdc 11. Giresun- zinı nıııb•yaa ının !alta kaldığı 
da yi.ızde 11, Trabıonda yüzde anlaşılmaktadıı'. Tucca~ \C n1u.~
ll.3, Denizlide yüzde 11.7, Zon- tahsil, fiatların daha zıyade du· 
ı:-uldakta yı.izde 11.8, Istanbulda ~eceğinde:n endişe ederek ehn· 
yüzde 12.3. lzmlrde yüzde l.J, deki malı bir An C\i ~el satmağa 
Seyhanda yüzde 14.5. Samsunda gayret ctmektcdır. : 
vüzde 16.l artmış bulunmakta.: Fındık -ihrcıcatçıları, ılbaşı · 
dır. yaklaştı.\tı içın dış piy.;ııalardan : 
)T'i\l\IST.\X K.\S.\R taleplcrın artmasın' .nt!zar. •l· 
PI:\'1'IRI İSTİYOR. · mcktcdfflcr. laama!ıh bu unıı-

dın çok kıl\'\"etlı olmadığı da be-ı 
Dı piyasaı· dan ,.e bu arada lırtılmekted·l'. 

bılhas a '\:'unanistandan ka~ar · 
peynıri ilha i !çın mu te ı a- Ellll.ECEK 1 h 1.f t S.\C TEVZi 1 
lepler ıelmektedır. . . , 1 Ticaret Oda"-ı t.ara!ından ihti-. 

to;:n~:n~t~ !~r::da:er~~;~~~~ 'r:;a::1~iplerine ıaç tevzıatı )'apı 
te1ir. Teni ed,lccek ot !! 125 ton 

llalhukl fl\r catu;Iarımıı kaıar saçtan sonı·a pi):ı da bır Ie
rıe}nırını asgari 1300 dolardan rahhk ola~aktır 
l'ıraç edebileceklcrıni belir mck rR \ 'S.\ TElll\'E ıılnı.ıı.J:\E 
tcdirlcr. 10 '!IL\'0:\ DOL.\ll 

~elırimiz,le 1200 ton peynir BOR(Ll 
stoku vardır. Trakya peynirleri Ekim ay1nda 1',ran .ının ~\\rU· 
360 - 370 kıınıştan, Anadolu pa tcdıye açığı 40 ıııılyon doları 
malları ise 320 kuruştan mua- bulmuştur. nu suretle Fransa 
mele ~örmektedir. :;20 milyon dolarlık kot:'l.sını tü· 
TAHViL kettiğinrlcn tedı;·e birliğindeki 
fi,\TL.\RI açı~nı altınla ödiyeccktır 

Dün menkul kıymetler borsa- Belçika da 6 ın!lyoıı dolar a-
sında mu "ll.ele gören maddele- c:ık \rrmi .... tl"'. 
rin kapanı liatlan aşağıdadır; ELEKTRiK • I.\l.Zll'IESI 

Yüzde 4 .; faizli 1919 istikrazı \'lKSEı.IYOlt 
I. 103.50 liradan. llukumehn ılha13ta musaade 

'\:'üzde 5 faizli O. D. \~. ikra· etmen1c 1 yuzunden elektrık mal 
mıyell \'. 172.60 liradan. 1951 zemesl piya.,da azalmaktadır 
istikrazı 106.40 liraclln, Ziraat Elektrık malzemcsı fiat!arı 
Banka ı ııı. 102.35 liradan. her halta \"asal! yüzde 1 artmak-

Yiızde 6 !aızli kalkınma ır. tadı•. 

ıı2.9o liradan. kalkınma m. Dıs memleketlerden 
112.90 !ıradan, 949 istikrazı I. 
11 ı.7o liradan. Gelen teklifler 

\'üzde 7 Sh··as · Erzurum il -
vır. 23.10 liradan,~[. )!. I. 23.50 
liradan, Ziraat Bankası il. 113 
liradan, \'apı l\redi Bankası D. 
13.05 liradan. Türk Ticaret Ban 
kası 5.40 liradan muamele göı 
müıtur. ---. 
ihracat durumu 

11 kasım 9:12 lrlbindc Tica
ret Oda ından F.O.B. 748.787 lira 
değerınde H menıe ş3hadetna
n1esı alınmıştır. 

Bu arada ,,\!manyaya 32928 ıı
ra de erinde 9412 kılo koyun de 
risl, 276:i0 lira de~erınde 9778 
Kg. keçi lı:ılı kırkım 

Jlans Gf'itn<'r 
(22a) Dıisselrlorf, 

Po<l!adı 9155-ADI.\!\\"\ 
Llıslık tekerlekli çcşıtli arabalar 
CZiraatte kullanılanlar. )Ük ta
şıyan römorkOrlcr, arkadan ,.e 
yandon boş.ılt:na tcrtıbatlı > ih
raç elmekted.ır, ıt:iliierle temas 
ctm•k i t ,>or. 

lletlux 
Zt. Rrancfe. trı e 1 ı 
llannover-ALi'lt.\. ·ı·,\ 

Dahili ve harcı clektrık 
tına aıt malzeme ilıraç 
is emektedir. 

Ranıon Dauntr Co~la. 
Pclayo, 60 
narc•lona-l•r \:\\ .\ 

tesisa
ctmck 
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Joı,ef l'ılelka 

• 'cuhauga!'se Gt, 
Yicnna-.\ Vt.;STLRYA 

Turkiycye kütük halinde \ e bil 
hassa işlcnmış hazır tahta ve her 
ccşit tahta sandık, alüminyum, 
teneke ve sun'ı çanırlan mamUl 
Jrvhalar, iz.ole horular (Elektrik 
po:.ta, tcıgraf iU.ırrhanelcrınde 
kullanılır) ıhrac etmek Uzere il· 
gılılcrle temas etn1ck istemektc
dır 

Ticaı·et ve Zalıiı·e Boı•sası 
B. Amcrıkaya 23518 lira değe

rinde 9147 kg. tuzlu balık, !75ll 
!ıra değerinde 6977 kg. o~lak 
derisi, 22456 lira değerinde 3876 
kg. av dcrısi. 

Avusturya)'3 22848 lira değe· 
rinde 400 kg. bağırsak. Buğday Ofısi 

IJ/ll/931 

kilo&u Dokme 20 29 kuruş 

Danımarkaya 14911 lira değe
rinde 975-0 kg. iç !ındık. 

llotlAnda\ a 219i2 lira dcğerın 
de 9688 kg. yiın. 

lngıltere> e 13305-0 lira değe
rinde 21710 k'. tiltık. 

lsvcçe 43306 !ıra değerinde 
1533 k•. bağırsak, 82956 !ıra 
de#erinde 40 ton ıç fındık. 

İblraloa 9120 lıra de~crındc 
10 ton balık;ağı, 17170 lira de· 
ğerinde 100 sanrfık }umurla. 

Kıbrısa 2607 lira de~erinde 5 
tan bôrülce. 93-l lira degerinde 
985 kg. çuvcn. ıost lira değe
rinde 28 kg. sinema filmi. 

T.übnana 10417 lira degerindc 
1545-0 k::- kabuklu ceviz, 19257 
!ıra değerinde 20 ton kabuklu 
lındık, 103.836 lira degerinde 50 
ton 1ç !ındık. 

Surıyeye 10349 lira değerinde 
14769 k~. kabak çekirde~ı. 653 
Jira deserinde 475 kg. ihlamur 
çiçeği. ' 

Yugoslavy3va 122.037 lira de-
~erinde M.~65 kılo iç fındık. 1 

Yunanistana 41~l lıra değerın 
de 6700 kg. keten tohumu ıhra~ 
odılmiştır. 

llu day sert 
Buğday yumuşak 
Bakla 
Fa ulye tombul 
F:ı.sulye çalı Elbıs' !! 
'-tere "lleıc ~coı:il 

Çu>allı 

• 
• 

Kendır toh1.tmu 
Kendır trybumu Fatsa 
Ke 1cn t?humu 
\.yçıçe·tı t:lhumu 
Fındık iç tom'>ul 
Fındık K. sl\ ı 

Doknıe 

trn 7!1181 r ·1d. 
Un 6.i/75 ranri 
Rlımol 
Kepek 
Beyaı peynır lam ya lı terıeke i 
Bcraz peynir . m yağlı 
Keten y 1ı T rk tenekeli 
Pamuk }'a ı .ııe çıplak 
Zeıtınya~ı •k N. T. 
Zeıtınıafı ekstra :</. T, 
'f•Jrya 
Yapağı \nadolu kırkım 
Tl!tik Konv Daıt standart 
Tif k kart standart 
Tıflık Ka!llmonu standart 
~landa derisi ı ı 
Sı~ır dmsı yaş 
Sığır ı:terı • alaınur1 kas.ap 

• 

• 

• 
• 
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155. -
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• 
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Kullanılmış anbalaj bezleri, cenber 
ve kanaviçe satışı 

Sümerbank Alım ve Satım 

Müessesesi lstanbul Mağazası 
Müdürlüğünden 

)lal,azamız ve Clbah depo-nu··da binken kullanılmıı 
ambal.\j bezleri. çrmbcr \'e kana\·lç lcr 20. 1.1952 perşem· 
be günü saat 14 de açık arttırma ~urcti~ IC' Eatılacaktır: 

isteklılerin malzemeyi görmek \'C ilahat almak uzere 
mağaza müdürlüğüne müraca alları nan olunur. 

Satı~ı yapıp yapmamakta mağaza mi.JdürlUğü serbesttir. 
(17815) 

Sanat aleminde 

François Mauriac 
(Ba~ı 4 üncüde) 

dan başka tiyatro eserleri de 
vazdı. Bunlardan biı·i, • Les 
~lal . Aime::,•, buiünlerde t .. 
tanbulda bulunan Fransız ti· 
yalro heyeti tarafından temsil 
edilecek. f\lauriac'ın bundan 
başka •.Asmodee•, ve son )'ıl. 
}arda yazdığt tFeu sur la ter. 
rcıı (Yer yüzü üstünde alc ·) 
adlı iki piyesi daha vardır. 
Bunların ana temaları da ro
manlarınk.inden ayrılmaz. Fran 
sız tenkitçileri hlauriac'ın ele 
aldıA"ı mevzuların tiyatro sah· 
nesinden çok; roman sayfaları. 
na U\"dur.tunu söylemektedir. 
ler : fauriac'ın büyük bir ~·e· 
kiı~ tutan eserleri arasında 
•Pascal"la karşılaşrnaıı, •Proust11 
.Racine'in hayatı•~ •Roman11, 
cBatina. tıRomancı .ve şahısla
rı .. ıElli ı·ıı. ve olsa'nın }{a. 
yalı. nl da saymak gerekir. Ay 
rıca iki cilt halinde çıkan ıJo. 
urna1" i de yazarın başlıca e· 
serlerindendir. 
Mauriac'ın sanatının Ozcllik-

lcri arasında, ele aldıJ!ı 
her kişioğlunun, yazarın kendi 
rlünyasına has bir şahsı.Yele bü 
rünmesini gösterebiliriz. Zaten 
kendi de şöyle söylüyor: tÇa. 
Jışn1a)·a başlar başlan1az, her. 
şey beninı kendi renklerinıe 
bürünür. Şahıslarım kC'ndimc 
has bir aydın1ıkla görünürler.• 
)lauriac, mevzularını kcndı ha 
tıralarınııı içinden veya çevre
sıni yakından tanıdı~ı kimsele. 
rın havatından çıkaran roman. 
cılard;ndır. Bu bakımdan Bal
zac ~ibi, durmaksızın yeni mu· 
bitler, tetkik edilecek yeni tip. 
Jrr arayan ron1ancılardan ay. 
rılır. 

~Jauriac'ın eserleri derin bir 
şLirle süslüdür. Bu şiir hem , 
rnenılckelini, Fransanın tabial 
güzcllikleri)'le dolu bir parça. 
sını. : .. :akından tanımasından, 
hem de, du Geurin, Baudclaire, 
Rimbaud gibi şairlere karşı 
duyrlu~u sergiden ve en fazla 
da İncirdeki engin şiir kayna
gından gelmektedir. 

onun l\"obcl ?.Iük.1!atını ka-
zanmasındaki sebep, her 

eserinde insan ruhunun karan. 
lıklarını biraz daha a~·dınlat. 
maya talışmasındadır. Roman· 
larında belki hep birbirine ben. 
IC'r kişileri. <;C\-releri görüyo. 
ruz. Fakat ~Jauriac"ın est'rle. 
rinin birbirine benıemcme~i 

Fethin 500. cu 
yıldönümünü 

kutlamak için 
para bulundu 

(Başı 5 incide) 
söylenecektir. 

F.rcüment Berker, ses ele. 
manlarının 200 Unün üniversi· 
teden, 150 sinin liselerden ve 
50 sınin ilk okullardan ~eçiJ. 
diğini söylüyor. Konservatuar
dan 10 kıyn1ctli hoca; Ahmet 
Çağan, )1uza!!er Birtan, ~lus. 
tara Kovancı, Ari( Sami Toker, 
Dr AIAattin Ya,'aşc:a. Ünıversi 
te ·korosunun şimdiki şefi Dr. 
Nevzat Atlıg, Süheyla Güler, 
llaydar Sanal, İrfan Doğrusöz 
ve niha~:rt ,\vukat F.rcüment 
Berker bu~Unlcrdc toplu ola· 
rak çalışmalara başlayacak ,.e 
fetih ~ününe kadar hazırlan. 
mış bulunacaklarmış. 

Kon er, ha\·a açık oldugu 
takdirdr. :\çıkha\'a Tiyatrosun. 
da, ak~i halci(' Spor ,.r Sergi Sa 
rayında vrrilecek Herhalde. 

Türk musikhini SC\'C'nler için 
kaçırılmaz bir fırsat olacaktır 
bu ... 

i~te biiylc se,·~ili oku.yuc11. 
l11rım. E~cr hu işler iı;in ~ar
!olııııncak mikctar, 400.000 11-
n:ıdan çıkcırılır da, elde bir şey 1 
ler kalırsa -ki k:ılaca,ğa hiç 
brn1enırz- hu para 1stanbul
daki hristiyan hl'l)-'lr cemiyet
lerine daJ,?"ıtılacakmı". 

~adun TANJU 

ihtiraı.;ların tahlılindcdir. İnsan 
ruhu İ.Jlerine eğilmış bü)·ük 
bir inceltyi olan !l.Jauriac ın
sanhk dünya uıa bir ıcnginlık 
katmasını bilnıi lir. Çünkü 
,\ndrC '.\laurois'nın dcdıl!i gi. 
bi: 110 hep aynı toprak parça. 
sını kazıyor; ama her defasın. 
da biraz daha derine inerck ... ıı 

{~TauriaC', memleketimizde 
fazla tanınmış. Bunda yazımız. 
da anlattığımız sebrplcrin, ya. 
ni eserlerindeki aşırı katolik 
havanın tesiri vardır. Dilimize 
başlıca üç eseri trrcümc cdil
mişli: 

t!Kaı·a ~fe1eklcro (Remzi Ki. 
tabevı>. tGcccnin Sonu .. (Uğur 
Kitabe\·i ), • En.ı::crek Düğümı.i• 
Vakit Ke riyatı), •.\smodee. 
adlı piye.sini de vaktiyle )ley
yıre ~eyyir Ertuğrul, Şehir Ti. 
yatrosunda oynam 1 stı). 

Oktay AKBAL 

j Münih Opera Festivalinden notlar 1 

''Rosenkavalier,, 
Operası 

Geçen sene en güzel hatıra-
larla ayrıldığım ~lünih, bu 

sene bizim itin hayli üzücü 
olan bazı sürprizler hazırlamış. 
tı. Bunlardan birincisi kalaca
ğımız yerlerin \'aktiyle hazır· 
Janmamış olmasıydı. Bu yüz
den gelir gelmez tiyatroya koş 
rnamız mümkün olmadı. Hal
buki aynı gece Proko[ic{, ilen. 
ıe ve Einer'in bale esreleri tem 
sil edıliyordu. Eğer ertesi gün 
~eyrcttigimiı oRoscnka\'alier-o 
t('n1sili olağan üzeri bir güz.el· 
Jjğe sahip olmasaydı ilk gece. 
nin kaybını kolay kolay unuta
mıvacaktım. 

:\.tünih festival binasına gi. 
rcrkC'n hepimiz heyecan için· 
de idik. •Rosenka\'aliera bun. 
dan önce bir defa daha temsil 
edilmiş ve çok güzel kritikler 
almıştı. Davetliler için vaktin· 
de yer ayrılmadıgı için biz son 
dakikada iade edilen biletler. 
den almak zorunda kalmıştık. 
Bilet fiyatları 9-20 mark ara· 
sında değişiyordu. (Bizim ope. 
ramızda 2,5 liı·aya en iyi yeri 
almak müınkündü). Tiyalro ta
n1amcn dolmuştu. 

Eseri, dünyaca tanınmış üs. 
tad şcf1crden Erich Kleiber'in 
idare etmesi bu akşama bam· 
başka bir değer veriyordu. Re. 
jisör Dr. Gcorg llartmann'dı. 
!\lünih devle toperasının ~e· 

ncl direktörü olan Hartmann, 
dı. !\.lünih devlet operasının 

genel direktörü olan Hartmann 
dünyaca tanınmış bir rejisör • 
dür. Geçen sene kendisini dört 
aylığına melmeketimize getirt
mek itin yapılan teşebbüs i\1ü. 
nihli gayretkeşlerin )'üzünden 
ivi netice vermemişti. Halbuki 
böyle bir sanatkArın tiyatromu 
için ne bUyUk faydaları olur
du. 

Erich Kleiber orkestra ye. 
rinde görününce çılgınca bir 
alkış tiyafroyu inletti. Bütün 
orkestra hilrmclle ayağa kalk
mıştı. Dakikalarca süren alkış. 
tan sonra uvertür başladı. •Ro 
senkavalier• gerek müzik, ge
rek metin bakımından h3riku. 
13dc bir eserdir. Fakat Klei
ber'in idaresinde büsbütün 
başka bir mahiyet aldı. Henüz. 
bir .iki mezür ('ahnmı tı ki, 
bütiin seyircilC'r birbirinin yü. 
ziine bakarak gülümsemeye baş 
lodılar. Kleibcr, Strauss mil· 
ıiğinin en ince nüktelerini bu. 
lup çıkarıyor, bunları zarif 
bir eda ileJdinleyenlerine su· 
nuyDrdu. B' tün uvertür, sihir

li bir elle örülen nadide bir 
dantel gibiydi. Bu el, en umul
marlık yerlerde allın ilmikler 
bulup bize sunu)·or, bir şey. 
tan c;evikliğıyle temden teme 
sıçrı;·ordu. 

R osrnkavalier'in konusunu kı 
saca hulasa etmek isterin1. 

Birinci perde Feldmareşalin ka 
rısı ~!aria Teresia'nın yatak er 
dasını gö.stcriyor. Kapalı pan. 
jurlardan sızan gün ışığı ile 
yarı a;·dınlanan masmavi bir 
oda.. Soldaki taçlı karyoladan 
.sarkan titller, duvarlar ve ro
koko tarzındaki mobilyalar, 
hepsi mavi. :rı.ıaria Terezia (l\Ia 
ria Reining) genç aşığı Octa. 
vianın (Elisabeth Grümmer) 
kollarında mes'ut bir aşk ge
cesinin sarhoşluğu içinde ya. 
tıyor. On sekiz yaşındaki deli
kanlı, a.)k hakkında bir takım 
fcLiefelcr :yürütürken tercübe. 
li kadının kulakları avludan 
bir takım araba sesleri geldi
Rini !arkcdiyor. Sakın dün ge
ce rü)~asına girmiş olan Feld· 
mareşal hakikaten gelmiş ol
ıuasın? Sevdiği kadının ken
di kolları arasında uyurken bi
le rüyasında kocasını görmesi 
genç ilşıgı kızdırı)·orsa Ja dl· 
~arıdakı güriıltiinün kuvvetlen. 
<ligini rr ön odadaki uşaklarla 
bir erkeğin nliinakaşa ettiğini 

duyunca ta\'lı karyolanın tül
leri arkasına saklanmaktan baş 
ka çare bulamıyor. 

Fakat uşaklarla münakaşa 
C'clen ses Fcldm:ırcşalın sesi 
degıldir. Bu ses )faria Teres'in 
kuırni Baron Ochs"un sesi. Ge 
c;enlrrdc oCtavian ·ıa bir ara. 
ba gezintısi )'aparkrn kendisi
ne baronun bir mektubunu \'er 
nlişlerdı. Fakat okumaya va
kit bulamamıştı Acaba bu taş
ralı kaba, saba akraba kendi. 
sinden ne istiyordu?. Fakat 
bu Octavian da nereye saklan
dı. hiç sesi çıkmıyor. 

OC'likanlı genç bir hiı.metc:i 
kız kiyafelinc girmiş olarak 
)·atağın pf'rdcleri arasında gö. 
rünü~or. Bu kıyafetle kalaba· 
lıKın arasından kac;n1ası müm
kün olacak. Fakat henüz o o
dadan c;ıkmndan kCndini be. 
ğenmiş baron hazretleri, yolu· 
nu kesen uşakları bir tarafa i
terek ic;cri dalıyor. Ochs ziya
retinin sebebini anlatırken bir 
yandan da güzel hizmetçi kızla 
aşinalık etmeye çalışıyor. Onun 
kanaatincp bu güzel kızın ka
nında muhakkak bir damla a
sil kanı \'ardır. Acaba :\tar alin 

Hamburg Operasında .Rosenka valier ı> i te~sil eden ~analkir· 
Iardan Kurt Böhme (Baron Ochs) \'e Elııabeth Grummer 

(Oktavlan) 

Yazan: 

Saadet İkesus-Alp 

•• 
bu kızı, kendisine çehiz ha· 
layığı olarak vermeı. mi? İş. 
]erin garip bir şekil aldığını 

gören Marşalin, hileye başvur
maya karar veriyor. Baron ev. 
leneceği kıza gümüş gülü gö
lürecek bir şövaJye istemiyor 
muydu? İşte münasip biri \'ar. 
Kont Octa\'ian. hlaria Teresia 
madalyonundaki resmi Barona 
gösteriyor. Aman ne benzeyiş. 
~tesele meydanda: '.\1uhakkak 
bu küçük hizmctc:i kız Kont 
Octavianın babasından olma ... 
Bu gibi olaylar aristokratlar a. 
rasında olağan şeylerden de· 
ğil mi? Baron gülerek ilave 
ediyor: Uşaklarımdan biri de 
benim bir kaprisimden hisıl 
olmuştur. Güzel hizmetçiyi güç 

bela dışarı yollayan rttarşalin 

asil soydan geİen bu kızı ya. 
nından ayıramıyacağtnı fakat 
Kont Octavianı gül şövalyesi 
olarak yollayabileceğini söylü
vor. Ochs'un alacağı kız, yeni 
~sillerden zengin bir adamın 
kuı. Babası Faninal de hasta. 
lıklı bir adam. Ölürse parası 
damadına kalacak. 

Marıalin gündelik ziyaretçi 
!erini kabul ederken Ba

f"On da sarayın noteri ile evli. 
Jik mukavelesini hazırlıyor. Bu 
sahne Rosenkavalier'in en gü
zel sahnelerinden biri. Bir ta
raftan maddi yardım isteyen 
bir dul ile üç kızı; babalarının 
harp meydanında nasıl öldü· 
ğünü anlatırken, diğer taraf. 
tan berber hanımın saçını dü
zeltiyor, satıcılar mallarını gös 
teriyor ,.e bir fillütc;li ile bir 

italyan tenoru icrayı ahenk e
diyorlar. Bu zor ve mfina!:iıZ ar 
ya, noterle yüıgörümlüğü hu· 
susunda bir türlü anlaşamıyan 
Ochs tarafından ikide birde ih 
131 ediliyor. Nihayet bayanın 

saçı hazırlanıyor. ~ıaria Tere. 
sia eline aynayı alarak yüzü
ne bakıyor ve o anda eserin e. 
sas temlerinden biri başlıyor, 
yaşlanan güzel bir kadının ız· 
tırabı. «flippo1it bugün beni 
yaşlı bir kadına bcnzettinizı. 
Berber hemen saçın formunu 
değiştiriyor, fakat güzel kadı
nın üzüntüsü geçmiyor ve can 
sıkıcı ziyaretçileri başından sav 
dıktan sonra da aynı şeyleri 
düşünüyor: 

•İşte bu Ccna adam genç ve 
güzı bir kızı Jalıyor, üstelik 
bir de ledakArlık yaptığı ka
naatinde. :F'akat neden kızı. 

yorum? Dünyanın gidiş.i bu. 
Bir zamanlar başka bir kızı da 
manastırdan çıkarıp böyle yaş
lı bir adama vermemişler miy
di? - Nerede o kız şimdi? 
- Geçen )'il yağan kardan bu 
seneye C5er kalır mı? Bir gün 
gelecek ben arabamla geçer· 
ken tıİŞleıı, diyecekler, oişte bi. 
zinı ihtiyar Teresia.11 Yarabbi 
bu nasıl olabilir? Ben hep ay· 
nı değil miyim? Atadem ki. bu
nun olması lazım, ne diye be
nim de bu harap oluşu seyrel. 
meme müsaade ediyorsun? 

Octavian'ın yeniden odaya 
gelişi ona üzüntüsünü unuttu
ramıyor, bilakis sevgilisinin 
genc;liği onu daha !azla keder. 
len diriyor. 

•Zaman garip bir şeydir, eli
yor_ Aslına bakarsan zaman bir 
hiçtir. Octavian. Fakat hayatta 
öyle bir an gelir ki, her yerde 
onun varlığını hisseder.sin. O 
duvarlardan sızar, şakaklarını. 
dan sızan odur, ~eninle bcnin1 
aramdan da sızar. Gece kalkar 
saraydaki bütün saatleri dur 
dururum .•• Fakal neye yarar~ 

O da Tanrının ;·arattığı de-
gil mi'.'• 

B ütün bunlardan bir şey an-
lamayan Octavian kendisi. 

ni kucaklamak isteyinci devam 
edivor: e:Bir gün gelip beni 
bırakacaksın ..• Benden daha 
güzel ve daha genç birisinin 

hatırı için. O günü sana kolay 
)·apmaya çalı!)acağım. Sana da, 

kendime de. Hayattl her şeyl 
kolayca alıp \ermeli, çünkü 
kendisine acımayanlara Allah 
da acımaz.o 

Söylenilen şeylerin hakiki 
manasJnl kavramıyan gene. 
dargın bir halde çıkıp gidince 
Teresia pişman olur. Fakat 
genç Kont çoktan sarayı ter· 
ketmiştir. Güzel kadın gümüş 
gülü kÜ\'Ük zenci uşakla gön
derdiklcn sonra elindeki gü

mü- aynada :yüzünü seyretme
)'e başlar .• \yna yavaş, yavaş 

elinden kayarak yere düşerken 
perde kapanır. 

İkinci perde, Faninal'in sa· 
rayı; hcrke.s telli~ ve sevinç 
içinde Sophi beyaz aUas elbi
seli güzel ~ö,·alyeyi görünce 
hayran olur, Octavian da l:ÖZ· 

lerini bir türlü ~enç kızdan a. 
yıramaz. Sanki birbirlerini es· 
kiden bir yerde görmüş gibi 
bir yakınlık duymaktadırlar. 
Sophi kendine hflkim olur ve 
Octavian'ı asiJlere mahsus ki. 
taptan tanıdığını söyler. Sop
hi'de Teres·in ince ve zari( 
usliıbundan eser }'Ok, o; sağ· 

lan1 ,,.e genç bir burjuva kızı
nın fütur.suzluğu ile konuşu
·or İki genç ara!iındaki ncş'-

eli hava, Baron Ochs'un ~etme 
siyle bozulur. Kız bu kaba a. 
damla evlenmektense güzel ŞÖ· 
,·alyenin himayesine sığınmayı 
tercih eder .• 1ihayet iki erkek 
düello ederler. Baron )·arala. 
nır. Octavian da Faninal tara
fından kapı dışarı edilir. Kızı 

kurtarmak için hileye ba~\'ll
ran Octavian iki entrikacı İ· 
tnlyan vasıta.siyle Barona !ı-lar. 

şaHn"in hizmetcisi ağzından 

bir misafirhanede buluşmak 
üzere bir dfıveti;e yollar. 

U. · çüncü perde: Viyan il kenar 
mahallelerinden birindeki 

bir misaCirhanenin )'an odala
rından biri. Bir yanda ) entck 
so!ra.sı, diter tararta önü pcr. 
delerle örtülü bir yatak. Oe
tavian kız kı\'afetinde Baro· 
nun gelmesini beklerken; oda
nın muhtelif yerlerine. baronu 
korkutacak olan adamları sak
lıyor. Baron güzel hızmetçi kı
ı.a kavuşacağına sevinerek ge· 
liyor. Fakat kızın şu kerata 
Octaviana benzemesi keyfini 
kaçırıyor. Hele odanın muhte. 
lif yerlerinden hayaletler zu· 

hur etmeye başlayınca işin ta· 
dı bilsbütün kaçıyor. Nihayet 
siyahlı bir kadın içeri girip de 
baronun karısı oldu~unu icl· 
dia edince sabrı tükenen ha· 
ton polisi çağırıyor. Fakat po· 
Jis Baronun )·anındaki kızın 

kim olduğunu öğrenmek isti· 
yor. O da Bayan Faninal, ni· 
şanlım diye işin içinden sıyrıl. 
mak istiyor. Ilalbuki Faninal 
çağırılınca işler büsbütı.in ka· 
rışıyor. Damadını başka bir 
kadınla bulan ka}'lnpedcr fe· 
nnlıklar geçiri::'Or. Bu oyuna 
bir son vermek isteyen Oc· 
tavian, polis komiserinin kula~ 
~ınn bir~c~·Ier !ısıldadıktan soıı 
ra kılığını değiştirmek üzere 
karyolanın perdeleri arkasına 
çekiliyor. 

Birden r..ıarşalin'in sahneye 
çıkması, işlerin akışını degişti 
riyor. Bir bakışta her :;eyi :ın· 
!ayan kadın korktuğu Anın gel 
nıiş olduğunu seziyor. Ve Baro: 
nu cvıne yolladıktan sonra iki 
gencin birleşmelerine Fanina· 
li razı etmek üzere hastanın 
yanına gidiyor. Eserin sonun· 
daki terıet o kadar güzel ki, 
onu kelimelerle ifadeden acı· 
zim. En acı darbeyi tevekkülle 
karşılayan, sevdiğinin sevgili· 
sini sevf'cck kadar olgunluk 
giisteren ltı1arşalin'in yalııızllk 
ifade eden melodisinin yanı 
sıra ne yapacağını, ne dilşüne· 
ergini bileme)-·cn tecrübesiz "'e 
e,;,:oi:;t erkeğin kesik cümlele· 
ri, saflığına rağmen kadınllk 
sevki • labiisi ile işin asıırıı 
hisseden Sophie'nin ürkek se· 
si nefis bir ahenkle birbirine 
kaynaşıyor. Hele sondaki So~· 
hie - Octavian düeti i!Ahi bır 
güzellikte ..• 

fDe\·am ı Sa: 7 Sü: 8 del 
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Nezaket haftası 
Fransada her sene bu me\·sim bir Nezaket J{aftası yapılır. 

Bu hafta zarfında Fransızlann birbirlerine rnıimkün ol~ 

duğu kadar saygı gö~termr~i istenir. İsteğin hakkıyle temin 
edildiği, hi':' bir Fransııın hiç bir kaba harekette bulunınadıjı 
iddia edilemez. Fakat ı:ıkan yanlara ,., karikatürlere bakılır~a 
Xeıaket Haftası birçok hl.diselerin önune ge('mekte, kabalık 
edenlere. kavga ftkarmak istiyenlere: • l~nutmayın, Nezaktt 
Haftası içindeyiz!• denildiği uman ekseriya sinirler yatış

nı.aktadır. 

( Başı 1 incide) 
rollerini millileştirme sebepleri 
r.i etraflı bir şekilde an1atarak 
ezrümle şunları söylemiştir: 

B B d IBaşı ı tncldt> .,.---------.,"' ayar Ursa a reis ''ekili Faik Ahmet Barut· 

~~~~~k i;::i~~~~ 1~l~i~~ı::i~~ir~I; : - ·-·. -- ---: 

z 1 s • 1 • 1 «Rosenkavalier» 
Operası 

Xezaket Jfaftasını idare eden te ekkül, yatandaşlann bir
birine ka ı saygı göstermesini temin etmek it."in ('alışanlara 

\·erilmek üzere bir madah·a ihdas etn1i':tir. Reı:.mi mahi)"eti 
olmamkala bpraber madah·a)t karananlar bunun kordeıasını 

cakellprinin ili ine takabilet'tklerdir. llalk bu suretle saygı 

:rnücadelr"i kahram:lnlannı tanıyacaktır. Tr,.ekkıil, bu St'ne ilk 
defa olarak 20 Jdı;h:r madalya \·enni"tir. 1'ıt11dah'ava 1:1 ·ık ol

Dlak için çalış:ınl~r.ın c:oğalacağı, önümüzdeki .yıllarda say. 
gılıların artaragı ümit ediliyor. 

Birde de bir z:ınıanlar •Saygısızlıkla ?\türadele Derneği• 
adlı bir tr~ckkül vardı. Ba~ında idealist insanlar bulunan bu 
teşekkül büyük 6f'Vkle i~e ba!jl:tmı~tı. Faaliyet bir müdll,.t de
\·anı etti. Fakat sonra Jdnıbilir ne gibi güf'lü.kler demeikı ça
hşmn~ını durdurdu; 5t'nelerdir Say!lStzlıkla nıücadele cemi
yetinin adı bile unutulmu5tur. 

Fran!liadaki Nezaket Haftası münasebetiyle bu derneği 

hatırladık. Ö)·le zannediyoruz ki ,·atanda~lann birbirine saygı 
göstermesini temin fl"'in çalı.arak bir te~ek~üle, bir Nezaket 
Haftasına blılm Fran~adan "t.iyade ihtiyacımız \'ardır. Kabalık, 
ha&ka1arını hiçe uym:ık alabildiğine ço.Ralı}·or. Bununla mü
cadeleyi yalnız okul ve aile terbh·esine bırakmamalı, cemiyet 
de bu f~IP alAkadar olmahdır. Buıtünkü vaziyetin de,·amı 

umumi ahlak bakımından endişe ,·ericidir. 

Enis Tahsin Til 

İzmirdeki çıkartma başarile devam ediyor 

İstismarcı ve gasıp bir şirketin 
tahdk.1miz propaganda makalele
rıni neşretmektense, İran l\tiJli 
Petrol Şirketinin satışa arzettiği 
ve ucuz bir fiyatla müşterek hu 
dudumuzda Türkiye Cumhuriyeti 
ilgili makamlarına teslime hazır 
bulundujtu İranın petrol, benzin 
ve petrol müştekkatının ucuzlu~u 
:le seri nakliye işi nazarı itibare 
alınarak satın alınmasını Türk 
hükümeti erkanına ve a1.1kadar 
Türk ileri gelenlerine tavsiye et
meniz acaba daha iyi ve yerinde 
bir hareket olmaz mı? Bu suret
le kardeş Türkler gerek evlerin· 
de ve gerekse fabrikalarında kul. 
!.anılan bu rnübrrm ihtiyaç mad· 
cielerinin mühim bir kısmını hem 
kolaylıkla temin \•e bugünkü ra· 
~·içten daha uygun bir bedrllc 
elde etmiş, hem sanayi vadisin
deki ilrrlernelcri aksatan -'!Ü('lük 
!eri gidermiş ve hem de İranın 
milli emelinin tahakkukuna yar 
dım etmiş olurlar. 

iranın bugilnkü petrol mücade 
lesi milli bir idealin husulüne 
'~pyret etmekten başka bir şey 
değıldir. Petrol d3vası İranın di· 
le Birleşmiş '-filletler umdesinr 
ve faaliyetlerinin bir numunesi 
ve sembolüdür. Küçü]!.ünden bil· 
yüğilne, gencinden yaşlısına ka· 
dar bütün efradı millet bir tek 
vücut halinde ayaklanarak bir 
tek k~lp halinde çarparak bu ta. 
rihi davaya katılmış. bunu benim 
scmiş ve ulusal ödevini mertçe 

( Başı 1 incide> -0- bac:armıştır. 
ikinci Ordu mü!ettişl Orgeneral lran. petrolünü millileştirmek. 
Abdülkadir Sevıl, lıınir Valisi Amiral Carney le Birleşmiş Milletler uhde.>lne 
O.;rnan Sabri Adal , e gazeteciler uıgun olarak ve, basit ve en meş 

harekatı kör!cze hakim bir tepe- Askerler"ımı'ze ru hiıkimiyPt ve siy3'i hakkını 
den t:ııkip etmekte idiler, kullanmaktan başka bir şey •ap· 

( Bası l incide) 
ellerinde altıoklu bayrakları bu· 
lunan C. H. P. liler de gözükü
rordu. 
Cumhurbaşkanımız şehre açık 

spor arabalarile girdiler. 
Kafilenin ucu meydana gel· 

diği zam:ın Cumhurbaşkanı güç
lükle halkın arasından açılan 

bir yoldan hükümet bina~ına gi
rebildi. Burada tezahürat son 
haddini bulmuştu. Bayar bükü· 
met balkonunda halka bir hita
bede bulundu. ~!Anidar ve çok 
muhteşem tezahürata teşekkür 
etli. 

.sevgili vatandaşlar, bugün si 
ze siyast bahisler üzerinde nu· 
hık \'ermek niyetinde değilim. 
Bunun elbette ıamanı gelecek
tir. Benim size karsı sıfatlarım· 
dan birisi de, sizin milletvekilli· 
ğinizi devam ettirı;nekligimdir. 
Geçen seçimlerde bana hayatı. 
mın en büyük mükftfatını \'e en 
kıymetli nimetini lütfetmiştiniz. 
Yani beni milletvekili seçmek su 
retile, itimadınıza mazhar kıl· 
mıştınız. Ben bu lütfunuzu hiç 
bir zaman unutmadım ve asla u 
nutmıyacağım. Bu itibarladır ki, 
ı-izlere karşı benim de ödenmesi 
icap eden borçlarım vardır. 

Sevgili vatandaşlarım, 
1-ferinos fabrikasının açılma 

törenini yapmak üzere Atatürk 
ile Yalo\'adan Bursaya geliyor 
duk. J\rabada yanyana idik. Be· 
raberimizde Atatürkün onun gi· 
bi Tanrının rahmetine kavuş· 
muş yaveri de bulunuyordu. Der 
bendi gf'çtik. Sathı maiH. iner· 
ken yanımızdaki yaver me\'kl 
göstererek burasının kurtuluş 
harp hatıralarınl anlatıyor ve 

merhum Atatilrkil tehyiç ediyor rac:ılmı)or, t;i esa'ia gidiliyor ,.e . - . - W - _ 
du. Bursalılar, bu sırada yol zihinlerdeki tcrrddiitlerl dal(ıt· • 
boylarında muhabbet ve tezahü· m:ı.k ve se(im sathı nıailinin ba· ., - - • - - - - -
ratta bulunuyorlardı. Atatürk şı.nda memleket(~ bir sivasi em· r= 
bu manzara karşısında birden 'nıye~ h.avası f'_~tırm~k bakımın· • -· ,- - - - • -
silkindi ve bana dönerek dedi ı dan ıktıdara guzel hır fırsat >e· -,-, ,. - - -
ki: riliyor. Takririn mevzuu, Ad· _. 

•Bak. Bayar, bu temiz halka, nan Men~ere-; .hükUmrtinln be· • -1- - - ·- - - -
bu mübarek insanlara hizmet rannamesındeliı vaadler olduğu· 
edilmez de ne yapılır? .. • Bu na göre istrnilen h~sapla .ma· 
memlekete hayat ve ceref ili.ve dan ka('mak, D. P. nın lehınde 
eden \'e mtmlPkl'timi~in Isliklll olamaz. D. P. iktidarı, yeni bir 
\'e istikbalini kurtaran 0 büyük yol tutmak he,·es ve ihtiyarını 
insanın sözünü ben de tekrar duyduğuna ,:::öre bunun ana ı;itr 
ederek söylilyonım ki, siz mü- ~~terini be_lirtn;ıek ,.<' ıihinlerd_f"· 
barek aziz Bursalılara hizmet kı tereddutlrrı da~ıtm:ık lçın 
edilmez de ne yapılır? ... • karşısına mfıkl'mınel bir fırsat 
Cumhurbaşkanı yarın Karaca ('ıkmı~ deınrktir. 

bey ve Kernatpa 11ya giderek şe· Sayın ~\dnan :\lendere,in: ·Si· 
ker fabrikası mevzuu üzerindeki vas ve Erzurum kongrelerinde 
teşebbüsleri mahallinde inceli- el uzattıın. Bu eli tutnıadıl:ır• 
yecektir. Bu gece Celikpalasta diye daha ilk adıında küsmesini 
Cumhurbşkanı şerefine 120 ki· hiz doğru buJmuroruz. Karşımız. 
şilik büyük bir ziyafet tertip e- da.ki dava, bir takım slya~et a· 
dilmiş bulunmaktadır. damlarının şahı-i surrtte birbir· 

Esklşehirde !erile barışmaları degiJ, hakiki 
Eskişehir 12 (A .. A.) _ Dün drmokrash·e 13:yık parti müna-

akşam üzeri şehrimize :gelen "Pbf!'tltrinin tf'meli atılmasıdır. 

b111ıırd.atı hi.r4 ı - Kahı lıır lıı.1.ma• 

!-r.6&••rif 4- . ~-Bı· 

ram. , Bir haıJık 8 - İlri . r - Df'rin· 
kl•r T.,.ırPt •:'·•aı. il - Bat , f,•r· ... 

Y11lr;anrlan A$afı..-a I - K11m,.• lıı y 

Y1 n la r1n.fın bı ri Bir rıonk :? - Rir 

t•kn .. ıı ~ - Rı;ıo• ~ - fliıy ııi< h•r 
nf'bır; 8ir hıt;ık. 7 - ~tıııhui.ı; Birli 
8 - ETM). 

Df''1KÜ IWUIAC.\ NlN H.ULI 
~olıiın Satı J - lolnıl. 2 - :R"n: 

'tı '.\ - r.rım; Zıt " - 'ıhlir• ' -
r~ Znlcı. 8 - R·f Kır. 7 - '.\h1 ; 
Tık ~ - $ık P i 

l111rın-tın Autı,_.a 1 - "i'"a~TIT 

:? - 1to;m a - Kral: Taı. 4 - $~ 

'!• ATll" • - c •a lti 

Cumhurbaşkanımız Celal Bayar Bu da çok sabır ve Pmek isti· .-..-.....-.,..--------="'--. 
bu sabah saat 9.30 da Dokuzcan )en biridir. ~ 
tarım aletleri fabrikasının açılı- Eğer D. P. muhalif partl ta· 
~ını bizzat yapmışlar Ye kütük rafından i~tenen açık hesaplaş· 
defterine şunları yazmışlardır: ma}"ı sevgı dolu bir ruhla kar· 

.~filli iktı"adımız için cok fay şılarsa ve vaad etti.ti hasın ko?t· 
dalı bir müesı-e~enin açılı~ındl feransını da tam hu sırada top. 
bulunmakla büyük ze\'k duy. larsa, milli ht'rtrrıere doğru e· 
dum. Memlrketimizde çoğalma- saıı;lı iki adım atmış, mrmlekrte 
sını diledi~imiz bu kabil fabri· ('ok tatlı huıur ve saadet müJ· 
kanın sahiplerine de hayırlı ve deleri verıniş oJacaktır. 
kazançlı olmasını temenni ede· Ahmet Emin YALMAN 
rim.• 

"!\tüteakiben Cumhurbaskanı· 
mız Celal Bayar. \'ali, belediye 
başkanı, belediye meclisi azala
riyle halk tarafından il sınırına 
kadar uturlamışlardır 

~--

~elediye 
lnönünden • • 

13 Kasım 1952 - P.rıembe 
ISTANBUL 

12 .'§7 A':ılıı Ti' P'r~ıram 11f>O Hı · 

bf'rl•r. 13 15 'Turhılf'T. 1, 31') Dınt mu· 
ıifi. 11 ,.'! 1em't AJrıınlı'lıdın tırkı· 
lar 1-l 20 ('}ııe lı:t)o~'ri. 1( '5 Şarkılar 
15.00 Kı~ııı.11 

* 111: no Ao:ılıt Te Dıns ısıllfl•f ıo ':!'1 
İıtaı-.'hul Ziraat Mıi~drh!.~ arlına (',. 
malf'ftin 6'"!!.otık+ırı k"lrın~'"'a ı =: ~n 

M11~tket Ha,,.ııı .. ı ı:: ... ""'" ı::ıu R;rlill 
Hl.1'0 R11'f'r\,.,. lA 1ır; İlıTalıiın Sn!ınıt 

Ti' ı\Tlcı<tııbnrıtfan n,.-s \haıi.t l l ti' 33 

(83~1 6 ncıda) 

Perde kapandığı zaman al. 
kışlar bir turlü bitmek bılme
di. Önce hep beraber perdE-nin 
OnLine çıkan sanatk3rlar: sonra 
tek. tek dışarı çıkarak halkı 
selilmladılar. 

o yna: 1anlardan hangisini an. 
lata. ·ım bılmem, ııarşalin 

rolündeki ~laria R~•nıng. ha· 
rikul3de ieSi. müzikalitrsi, güzel 

lılı \'e kıbar oyunu ıle ıdeal 
hır sanatkardı. Sophie rolün. 
de Erna Berger yaşı hayli iler· 
Jem~ş olmasına rağmen gayet 
~l'nç görünüyor, sesi billıir gibi 
en tiz notlarda dahi rahat ve 
b('rrak kalıyordu. Ocıa,·ian ro. 
lündPki F.lisabeth Grümmer 
('!iki bir dan3öz olduğunu h~r 
harekPti_ı;Je belli ediyordu. Gü
zel rndamı, parlak ~~c:i ve can. 
h oyunu ıle ıdeal bir OC'tavi
andı. F..serın en miihım şahsı
yetlerinden bıri olan Ochs ro. 
hindeki Kurt B.':ıhme gur se.si, 
son derece s \ımh komı>0zi~
yonu ile şımdi}e kadar gôrdü· 
,tüm Ochs·ıarın en iyi.sıydi. Fa. 
nınal rolünrit"kl Kari Kamann, 
tf'nor L!'lrenr. FrhPnbPrger ve 
kuçiık. buy>ık hulün rol alın
lar en titiz bir uqat tarafın. 
dan .srcilf'rek bir araya geti· 
rilmiş n~dır sanatkarıardı 

Tiyatrodan çıkarken, hepi. 
mizin ~ ü:zünde saadet parh.vor 
du. i;t• hakıki sanat bu ... En 
ufak tPferrliatına k•dar işlen. 
mi, , drrin bir rnps'ulivet duy. 
gu.~u ile icra edilmiş bir e· 
ser. 

~e olurıiu. böyle mükem-

Filo körfezde toplandıktan ı:;on mamıştır, İranın bu tescbbüs Ye 
t1 nıayın tarama gemileri tıkar. Hayran tarzı hareketi hür dünyaca ve 
tnanın yapılacağı sahili temizle hür dünya milletlerince kabul, 
tlı{;le başladılar. Bu sırada uc::ık Hu.uaı .ıcu1tolıfr(ıııitdn te~·it ve tasdik edilmiştir. 

M. Eğitim Bakanı 

Öğretmenlerle 
Görüsfü 

1 C. Başkanının 
yırmı 

Bin lira isiiyor 
g, ıı.,,. f"l'1!li ... ••i ııfı111 kn~u•mı 

11rkılıT 1n 1 o; Rılfy& ••~"'"' ' 
lt"9'.a t"lıir ıııat...r!Prl tfl ,'I ~fı•f•t 21 ın 
t'ni"f"f'rıjt, 1ı.: TOE"'1 21 ~O S,.('olf't f."f" 

mel toplulukları mPmlı:ıkrtımi
ze dJvet etmek mümkün ol 
saydı. 

Saadrt lkesu . Alp 

genıilcrinden hav:ılanan uçaklar İzmir. 12 _ ~ato nezdindeki Başkonsolos rnütrakiben fran 
harekatı desteklemekte jdıler. Caimi devlet temsil.cilerindrn 30 ve fn~i1trrc arasındaki münase
S_aat 8,5 de çıkarma)'a hazırlanan kişilik bır kafile bua:iln saat 15 betlerin kesilmesine de temasla 
fılo lPpkili uçakların ağır bir hü de Nato Güney Avrupa Ba:;ku- u iz;ıhatı vermiştir: 
~Uınuna u,i'::radı. Alçak mesafeden mandanı Amiral Carney ile bir İranla İngiltere arasındaki si 
ll~an tayyareler torpil ve bomba- tikte bir Amerikan kruvazörü ile vasi münasebetlerin kesilmesi ci· 
l:ırıa hücum ediyorlardı. Kırmızı $<'hrimize gelmi«lflrdir. Temsilci. betine gelince, kısaca şunu arzet 
taraf uçaklarının da .lııarek.it sa· !er arasında Türkiyenin Nato mck isterim ki, hükı1metler ara
hasına ;:eln1esile gökyüzünde yüı r.rzrlindeki daimi dele~esi Fatin sındaki si;·asi münaı;ebet, karsı· 
terce uçağın çarpı~masından mey Rüştü zorlu da bulunmakta idi. lıklı dostluk ve işbirli~i için bir 
dana gelen çok heyecanlı sahne· v:ısıtarlır. E~er bundan :ılınmak 1 Tcmsilcilrr akşama kadar seh-
er oldu. Bu arada ilk çıkarma istenilen ve beklenilen netice a 

L_ rin muhtelif Y<'rlerinl gr1mi l<'r, 
"". tları saat 8,20 da küçük bir tınmaz ve siyasi münasebrtler 
b 1 akşam U"tü hususi bir u('akla A· ır ıği öncü olarak sahile sürdü. yalnız bir tarafın işine yararsa, 
1 tin:ıya harekrt etmişll'rdir, Bu 
er. Bunu saat 8,40 da grmilcr- I 

1 
s:ünt'!rn giinr artan t:ıhriklrri ön 

• gcrr.vi zmirde gcçirecrk o an "''n dalıa halinde s:ıhile yayılan temek için ittihazedilecf'k en i~i 
.ı,,.. Amiral Carney yarın sabah hlr 
'"•" çıkarmalar takip elti. Kör ·ıA ~e en dotru hattı hareket bu mü-
fe;z bir an içinde sahile aı:.ker bo- hasırr ~ opl~ntıst M :"i!P3ca.k, bı w nasehatı kesmekten ibarettir 
l ltan botlarla dolnıuftu. Karayal h. ra NJpolıye muteveccıhen eh Bnnt1an başka çık:ır yol yoktur. 
Cık.ar çıkmaz derhal mcvzie gi-; ıım~dE'tı ayrılaC'aktır. Bu ak~am İran hükQmc-tl. anlaşmazlı!h r;:i 
ren N"ato kuvvetleri işaret fişek \nural Carner<lf'n son safhası ıa dermek ı·çı·n. ı·mk'n dereceıinde 
leli• 1 . 1 l JJ\e hillPrimiıde t~mamlanmakta olan ° 
rt>et v~ ~~-~ıt e_ gem~ e:eıa~ıuhıldi- mane\Talar hakkında ihtisn~ları· ve rlinden gf'ldiği kadar çahsıp 
ri}'orgobr u ·, erı hmın da a "e denı·z· n~ rica ettim. Şu cevabı verdi: çah:ılamış, Fakat ne yauk ki İn-

' ura arı ava an .: ·ı ~iltere buna m~ni olmuş, onunla 
den şiddetli bombarııımana t3bi «- Lo~gstep. manevrası mt · ı..yuşrnak bir türlil nasip olmamış 
t~tuıuyordu. İlk parti olarak sa- kemmel bır şrkılde olmuş ve o~· tır .. Üslclık. lngilterP, !ranı ik 
hııe tıkan piyadeleri tanklar, top ~akt:ıdır .. B~ talhıka.tt:ın t:tedı· ti~adrn sıkıştırmıştır ki bu d:ı 
lar ve di~r ağır nakll vasıtaları t:ımlı. nPtıceyı de femın ctn;ıs. hu- beynelmilel me,·zuat ,.e usullerle, 
t.:ıltip etti. lunmakfa,·ız. 'fanrvr3lara ıstırak 

edPn Türk harp filo,.unun faali- Dirleş~iş !'\filletlPr anayasas~na 
}; lla.reıkat büylik bir milkemme. vrti hakkında hir mahlm<'tt vere. mug-av.ır _onun ruh ve umdclcrıne 
d!l'et içinde arızasız devam edıyor bilmPk ic:in Tiirkler karada ol • muhalıftır. 

u. l\ırmııı ku\·vrtler bu ~,ekilde ' 1' ı·k· h k" d k 'l U tah dı tu ,;bi drn irt'!e de miikrmmr ı ü umet arasın a at m 
nıı-i·ldeki köprü başına akşam ~i,. ıekılde harp rfmf':dni başara· nasebat etmek drmek iki millet 
Jb. u tamamen yerleştiler. Natoya raklardır d"mek kDfidlr.• arasında mevcut al5ka ve bağla· 
h ensup altı devletin deniz \'I rı k"sip koparmak ve atmak de-
1 .ıva birJikJerinin tPk bir ruh ha "I.[ mek dfli'liiJdir ve O manaı·a rr~l· 
ın•- · b. rlen ıehr mıze gelmlıtir. " r ' • 
I;,."" ve mükemmel surette ı~ ır b·ır. mer. Cünkü İran milleti fns;:iliz 
~i - 1 d Korth kendlılyle görUırn 
bQ .. Yapmaları askerı çevre f'r e muhab·rlmiıe demJsti.r ki: mlllrtinr daima hürmet J?ÔZÜ ile 
buruk bir memnuniyet yaratmış _ fzmir<leı "ok iyi karşılan bakmıfhr. İn.ı?iliz ıimnmdarları· 

Unmaktadır. ı.- nın da hakikatı ~örüp anlıvar;ık-
l!arck·t b a dık. Kar11Iaetı•ım Komutan ve h a u gece ve yarın !' • v & 1:-.rına Vf' şimdi\.·e kadar güttiikle. 

•h d d d k ··•ı · askrrlerin ilk bıkı.c:.ta tam bir t:ı a evam e ecf' , og eyın · ri sakim vr hatalı ~·oldan döne-
utfe )ıf d 1 k h' asker oldukları anlaşılıyordu. F.,. 

tit z açıFın a y:ıpı aca ır ge- sasen KottdPn aldıAım raporlar ]('!~Pk İ('İn ittih:::ız edilrrrk en iyi 
A r('smi ile sona erecektir. T .. k k . . d .. 5 ivl rlı~ınr avak uyduracaklarına e-
l::nc\Taları Amiral Camey ve ur as er nın ıınyanın E'n . 1 k. .. 

•tu k . ld • b 1 t • ·1 m n ve anıım. tııı l kadar ~ato devleti daimi p;-; erı o u~unu ana an a mal!ta I .. 
l'ttsıı 1 · A . 1 · · d t klfı idi. Buraya ayın onunru gil ran ahahsı bunu anlamıştır 

L· cı Prı mıra gemısın e a· ... ı t'kl'I · h.. · · bl 
~p etmislerdır 

1 
r.U gelıp AtatürkUn öllim gUniın ~ı s ı "'.sız ~·e Aurrıyet~ız ~ 

\ · na•·anı ~e konııım.a.k isterdim. Atatürk ha atın hıc hır mana ve kıymetı 
J tnf'rika Ordu 1\ '' kt 

yardımcı ı ~•idi : her bakımdan takdır ettiğim çok yo ıır. 
, .\rn"rika Ordu Bakanı yardım· , bUyUk b r adamdır. \'"eni B:ışkonsolos, sözlerine 
~~1. korth bf'rahcrinde eşi ve ı Ordu Bakanı yardım<' e;1 bu· • ·ra asın dost ve kardeş Türkiye 
.. ,.ıl·eu oldu~u halde diln f:zmir n şehrımlzden ayrılıcaktır. "e İran memleketleri• diye son 

vermlıtlr, 

ie'niıı istifasuıa D.P. Meclis Grupu 
Dün seçim yaptı Rııslar 

~bı ( Başı ı tnc!del 
oı~ ~Artık kapanmış bir mesele 
ltt ı.ı,unu Ye yeni bir gt'nel .sek 
lan~ bulmak için çalı•maya baş 
~iıti:" lazım geldiğiııi söyle· 

tl 'l't)-~ve Lie istifasından son. 
aı,~"dlği dnııeçte kend13ini 
t~ arın ıevmedi~ini bildirmi~ 
ıı,b t~kılmesile belki de Husya
r• d 0 re hakkında bir anla~ma
"'ln •ha kolaylıkla y;ınaıaco«ını 
tı, •ttığini sö\'lemlıtir. 

• ble~rlesi muıak"re edilecek •• ~ ?Ork 12 ( ·\.P) Bir' ı-
tqlcı İ?lJetıer genel kurulunun 
t., l"uz) komite,;, genel sekre· 
~~~t 1)-~':e Lie'nin istifasını mü 
l~tı e ıçın olağ•nüstil bir top
~141~·•Pmı Iır. Genel Kunılun 
lll~~ •sı.nı tanzin1 eden bu ko· 
ltı~ı.0111 ıstifa mesele'.liini muhte
e~e~~ ~ıtrulun gündemine ithal 
c, tır. 

llıaı·ıbe] kurul mc.eleyi elo al· 
~4,.a ~~-·tnen kölrarlaştırdıkt:ın 
, il bi .. _uvenlik Kon:;eyi adaylar 
'I! bı.ı rı Üzerinde k:ırar kılacık 
~~ .... l•hs·veti kurula tavsiye 

1 il13;a tır. Glh·enlik Kon r\·inrle 
•·, ' Am•·ika, Fran a, lngil· 
~ ıı,"e ntiT!'yetri Cinin veto 

rı ~ 
?harı .. · ar_::tır. Rıı clevlet!erd"n 

:ı t .. 1 hırı hrrban hır ada· 
~ edntıı sekreterliğe tayinini 

ebilir 

• 
sevın 

Lie'nln i~tifa sebebi 
Neryork, 12 CA.A.) - Ayan 

iiyelerindeıı Pat :rıtocarran dün 
gazetecilere ,·erditi beyanatta, 
Ilirleşmiş Millellrr genel sf'kre
trri Trygve I,ie'nin istifa.sına te
masla şunları söy1emi$tir: 

•- ,\y:ın mecll~i iç emniyf't 
tali komisyonunun Birteımi1 ~fil 
letlerdPki Amerikan memurları. 
nın arasında komunizme taraft;1r 
olanların mevcudiyetini açıkta. 
ması ,.-e hu hususta \"erilrn he
ranatlar ü:zerine Trygve Lie isti
fa etmiştir. 

Kanaatimre bu hususta yapı
lan açıklamalar Birle~miş )fil
ıe.tıer resmi şı:ıhsıyetleri tarafın
dan çoktan bilinmekte idi.• 

Güney Arrlka kütltl•rl 

Nevyork, 12 ( \.P.) - Birleş
miş :\filletler Olel siyaı;i komite!ii 
Güney Afrikadaki Hintlilerin da 
ha iyi bir muameleye t.\bi tutul 
malarını temin maks:ıdile bir ko 
nıl von kunılm.uını bire karşı 

maıı l tnctde) 
Cemal Reşit EyUpoğlu, Se"er 
Somuncuoğlu. 

!\lüstakiller adına Ali 
Cchesoy, Tezer Taşkıran. 

Fuat 

Buna göre se('im yapıldı ve su 
namzetlrrin ~eçildiği tesbit edil
di: D. P. namına Halil Ayan, 
Şe\'ki \~azman. ~azlı Tlabar, 
Sadık Giz, Ri!at Ozdeı. Hakkı 
Gedik, Adnan Karao~mano~lu. 
C. ır. P. namına Ziya Soylu, Ce~ 
mal Gönen('. müstakiller adına 
\li Fuat Cebesoy. 
- Fakat C. ıı. P. kendi grupu 
tarafından tesbit edilen Hüseyin 
Cahil Yalçın, Cahil Zamıngıl 
yerine D. P. grupu tarafından 
tesbit edilen namzetler arasın
dan seçilen Ziya Soylu ile Ce· 
mal Gönenci kabul etmedi. Bu 
vaziyete göre Londra he\·etin~ 
C. H. P. li mılletvekilleri iştirak 
etmh•ecektir. 

11 ovla kabul etmiştir. dP sıkı tedbirler a!ınmasını iste· 
Arap - Asya blokuna mensup mektPdirler. 

15 memleketin <lesteklediğl bu Arap - As~·a blokunun dün 
teklif alevhinde yeg3ııt' muhalif i:eri sürdüğü teklifi oya koydu~u 
oy verPn memleket güney Afrika zaman İngiltere, Fransa. A\'US· 
olmuştur. tral 'a gibi bir tok memleketler 

.. .\ynı Ar:ıp .. Asya memlekrtle Çf kim,.er kalmışlardır. Birleşik 
ri Güney ~\frikadakl ırk mii· .\mrrika teklifin lehinde oy ver 
c1.•delesinin önüne glf'çmek itin mi,tir. 

• 
Muhtclıl bakımlardan okula 

intıbaksıılık gösteren çocukların 
durumunu ısliıh edecek tedbir. 
lerin inkı§afını saglamak mak· 
sadıylc, ilk defa olarak bu sene, 
şehrimiz ~filli Egitim l'tlüdürlU. 
ğü tarafından bır •Terbiyevi 
rehberlik1;1 semineri açılmıştı . 

Bu seminerin çalışmalarından 
elde edılen netıceleri müzakere 
\'e münakaşa etmek maksadiyle, 
dün saat 16 da, Galatasaray Li· 
.se~i konferans .&alonnuda yapı. 
l:ın toplantıda, !'\filli Eğıtin1 Ba· 
kanı 'fe\·fik İleri. l\lilli E~ltim 
l\lüdürü, §ehrinlizdeki mekteple 
rin müdürleri de hazır bulun. 
muştur. 

Muhtelıf komisyonlar tarafın· 
dan hazırlanan rapor üzerinde 
bir hayli tartışma cereyan et. 
miş, zaman zaman dikkate de
ğer ibrüşler ileri sürülmüştür. 

Bu arada bir Ticaret Lisesi 
müdürü, umumi kanaatin aksine 
olarak, mektebindeki disiplinin 
\"e terbi;evi vaziyetin son dere. 
ce mükemmel oluşundan bahset· 
miş, bir bayan öğretmen de 
mc\·zuatın, öğretmenin hürriye. 
tini frenlediğinden, hür olma. 
yan hocanın terbiye\·t faaliyet· 
!erde bıılunarnıyacağınd:ın ııiİkA. 
yet etmiştir, 

Nihayet, Bakan Tevfik ileri 
söz alarak ezcümle şöyle demiş· 
tir; 

oBu çalışmaların neticelerinin 
yalnız lstanbul için de~il, ile
ride bütün Türkiye itin faydalı 
olacağı muhakkaktır. Türk ço
cu~unu yetiştirmek itin, kifayet 
sizlikleri yennıek lazımdır. :\fev. 
cut mevzuat ve imkanlar nisbe
tinde en iyiyi ;)'apmıya çalışı
yoruz. 

Öğretmenlerjn hürriyete sa· 
hip olmadıklarını iddia eden 
Behice Kaplana şunu söyleye. 
yim ki, bugün Öğretmen, hürri· 
yetten mahrum de~ildir. Talebe
leri karımnda Allahı ile başba· 
ıadır. Fakat şunu da ilftve ede. 
yim ki; kopyp yaparken yakala· 
dıgı talebesinin şaşkınlık itinde 
ki itirazlarına karşı: 

Londra seyahatine 
Ait bir sözlü soru 

Eski Cumhurbaşkanı İsmet rfliPn fT.~ .. rı .. ,. ırı u:ı.tıı m•~1" 
İnönünün Taslıktaki \illasının Jconqma 2'.! 'lO E•,.t 11T. !!2 ın l1 

imar planına göre )'apılmadığı; 22 . .ıs Hıt:...r'"r 2s OD Kırrılıi~ - Rnı
\"illanın yanından geçen yola ,. Tf' Pr,,naını..a 21 n-: Tlırı• ,.'" f'• 

6!; metre kare kadar tE."('3VÜZ lfı,ızltf 23 4'§ Til'!""IT" adıların>t•n men 
dil•T :' t'ln K~r•ııı~ 

ı Bası ı tnrldeı edildiği hu mıntakanın planları- TEKNiK tJN!VERSITE 
yasanın 40 ıncı maddesi gercıjl_in- nın tetkiki sırasında meydana ..,

0 15 
A,.ıht .. ,. Törlr rrı ı• t ,. 

ce Başkomutanlığın Cumhurbaş. ı;ıkmıştır. KUıik Bııı ).lıır.if l. 22 no Kırıınıt. 
kanı tarafından tf"msil olundu~ Ögrcndiğimize göre mesele ANKARA 
Aunu ve barışta Genel 1\:urmay §ııdur: ., 2ı:ı Atıhı T• Prnnam. 1 so ).1 ı:: 
Daşkanlıt:ına ait bulundu.fı:unu, Belediye tarafından hediye A~·ırı 1.11 'fuıık. 1 4-~ Hahf'r:•r. o. •lfl 
son Londra seyahatinde Cum~ edilen bu araziye vi113nın inşa- T rk ... , ıı: 2A HıTa rırnrı.ı s ao Mu 

hurbaşkanının Genel Kurmay sından sonra garaj \"e diğer bazı ıi"k. 9.oo Gu?ıun Pronımı •• Ka 
Başkanını da beraber götürdü- kısımlar ilave.si yapılmış, ve tes- rıaını. 
ğünü, bu yüzden memlekctiınizin cıl ıcın de Taııuya muracaat edıl- * 
o günlerde başkomutansız kaldı- mıştır. t2 ı ır; Mf'rtı.lf'lı:ıo•tıon ~·.ı-n 12 2t') v .. m 
• b k · lf.]ı;"' lf' im 12 ~H'l Tıırlc kd11·1""•..,hlı gını, aş omutanlığı trmsıl ede:-ı Tapu tarafından yapılan tes~ 1 

2 
•" ... r , 

13 00 
•
1 

• • 
b . . ı , r-•' •. ~ı>rf!r -' ı"" ...-arı 

u şahsıyetlerın ?ıfeclı~i dah:ı çıt nluamelesı sırasında ,e:1raj \'9 .,, Rah•rl•r l:Jl.'i ,1 uı'k ıa10 flt .. 

evvelden haberdar etme.si gerek-ı· k insaatın İnönüne \"erilf:'n arsa .-ı~•IHI ııı ,, tırınrnka ıırkılır 
lifini aöy!edl. HU_klımPf rt•f i:ıin üıcrinde :rapılmayıp ,\rıçe•meyc 1 ı no Hı...-e r•Mro. Akııun. Pro•ırmı 
de Yunanııtana ııtmedcn l\leclf- giden yol üzerine altmış metre \""• Kal'art:ıt 
si haberdar etmesi icap <'iti"iııi kare tecavüz edilmek suretiyle * 
anlattı. Bir rtfeclis heyetinin Ko- •apıldığı anla~ıhnıştır. ı~ ıı;q A~ılıt. Prfl::,.ım Tfl 'f ~ A 
reye giderek oradaki evl3t1:ırı- Bunun üzerine Tapu vaziyeti A :-ı ı 7 "ıı 't "~h•T r.ii-l'T'1~n ,,Tırı 
mızı ziyaret etmesinin yerinde BelC'diyeye bildirmiş, Belediye lar. lTa? ı::tor~•~t ~aat . 11 . ~s. tntıo!a: 
olacaQını il.ive etti d · IA dk' A ı:ı.20 "Rırl•~m:~ )tılll'tlıor ~111 ı 1-.1n 

. ~ ımar p nın a ~. cıçeşmeye )flıtik 19 l'l(I :'it !=: A ... ırt Te Rı,,.ıorııor 
------------ glden yolu tecavuz sahasının l ı 9 _ 1 ır; Tırihtıon "Flir rırıra"k ı!l '.?O ."a· 

B' ki ötesine alarak İ'>İn bu şekilde Tf'll n C'amhrlıtrlaa Tufkttl .. r ı~, \ 
ır me up halli cihetine gitmiştir. Fakat Rad-ro l!fl tnrilı.ı(' .. 20/)(l ?ıhuılr 2n I!. 

imar plAnı üzerinde yapılmakla Rart•·o s-a!f'ı .. ~ı 2n ~o 1auft•r tııcar· 
iktifa edil<>n bu ta.,hihin tapu dın ~ıTkı tır. 21 oo Kılın.,...anıa,. r• 
kayıtları üzerinde de yapılması tl1oı- :?t l"i '1 zıt 21 !O Hıuu•,-aT' • 
kabil olmadı&ından Tapu İdaresi 21 l'i nrı,.rı a,..,-ııan ti nn "K>ıın ,, 

< Bası ı lncldel 
tim. HilA!i hakikat olan bu ha· 
bert neşreden ıazetenizin !\tat. 
buat Kanunu mucibince aynı sil. 
tunda ve ilk çıkacak nüshasında 
işbu tekzibimın neşrini rica ede. 

ati, 2:? T 'I Dını mlziJI 22 4 '1 "'1 ~ 
tescili yapmamı~tır. Arırı Tıo HıbnlıoT. 23 ~6 '\"alııD i'ıuı 

O zamandanberi te5cili ciheti- •11.,..-ları. fu '• da r lı:oııutına. 21 ' 
ne gidıleme,·en bu binaya ait mu J"'rorT•m ., Kırı•n•.e rim.• amelenin Tapunun ı:rarı üzerine t z M t R 
trkrar Reledive Hukuk İşleri mü ıı ır;o: Ac: ılı s T" J'rflna'l'l. ır; n" Dını 

Roosevelt'in kızı evlendi dürlüğ,üne gönderilmesi )"apılan ... ('11 '.\lıiufi . l.'i 30 F lr.rf'' KaTı!!ın 
Santa llonica (Cahfornia) 12 trtkıklrr sonunda teravlizün \•a. ,. .. ı ·~ln Akt"li<!f':rı. ta~kı1 ır ı~ n" 

't ld ğ d k !•ki ('lf1n<!uı T ırk 11 l•r l ~ !lfl '' '· k (A.P.) _ ~lütevel!a başkan rı o u unu mey ana çı armıı 
t 1; ô() !:rllp Ertf'n ~iT. E"-f'Tlffi . 1 j 1 ~ 

Rooseweltin kızlarından Anna ır. 't•ıt \: ıo ao fn,. .. Fn. 1 11 ı."i J\ıı:rtıi 
Roosewelt Boettinger dün bura· Belediye bugünl('rde lnönün~ 
da yapılan sade bir törenle Dr. tebligat yaparak 65 metrelik ar~ 
James A. Halsted ile evlenmiş· sayı rayici fiyat üz"'rinden al
tir. masını istiyecektir. fnönil arsa. 

f.1111ı1ı.,rlar. ı ı 1t') lanrl<'"llin ırrıırııı 

\Q Oô Hıhfırl•t 10 ı:ır; K•rnıl Yı•ırlı<tı., 

ııTkıl&ı'. 19 (.'§ Tf'Tfılı; Duraktan Jı.., 

~hbf.•l~ri rr~ .. tnhı hir lı::t1tt>ıtmı l '\ :ır;'§ 

)ltııık 20.1-. Rıd..-tt rıut .. , 2n 'rı R•ıf Törende Bayan Eleneor Roo- : yı ~lmad~ğ~ takdi:de istirdadı ci· 
sewelt ile James \'e Elliott Roo· hetıne g .. ıdıle~t"'ktır. ..-n lıırı Tirkıt: .. rı Kor,,,,a 21'1 .o;() Kt1· 

T d 1 h b U nıı,mı 21 f)O r.uıin T.rcunıtıo11 1\.trı· 
Sewelt h"Ztr bulunmuşlardır. ecavuz e ı en sa anın ug n· 

" k ı· tık: !SıT°l<ılaT. :?l.30 Bnuı Hı"tıfrlıor, 
Bu suretle Anna Boettin"er il fiyatının y:irmi bin ıra tuta· Prorr"m 'I""@ Karıını• 

üçüncü defa evlenmiş olmakta. rında olduğu ıöylenm!'ktedir. 

dır. z A y i 1 Konyaya kar 
342 numaralı yabancılara mah 1 """ 

sus mavi basın karıımı kaybet- Yag ıyor 
tim. Yenisini alaca~ımdan eski· rr 11.-ı .11u1ın,,ırim!:4~n 
sinin hilkmü yo.;;ko.tu~r;.;·----- Konya. 12 - Dün gece şehrin 

Hür Avrupa Rad)o:tu ci\"ar da~larına mevsimin ilk ka
llaberler Ajansı l\luba. rı yağınış \"C sühunet derecesi 
biri Donald P. Knode 16ıfırın altına düşmüştür. 

" 

~!Lı\M\1ER KARAf'A 
lılAKSf}I Rıı alı,ırtt 

HELSINKI 9:;2 
C'ıımırlNI, Puıı m11t 

r 111 da •lllr•tn 21 

('ıreamtıa ıılıtıınlı 

ı .. .,ııııtı. hallı "'"*'•! 
ı·uı1'1HI ılı;tım1arı l•m-11 

l'•rı••ııl'ı• atı8.nılırı '• <"orııar 

teıı mııınl"f• IAll'hl".\"'I IPnt llAt. 

TPll'frın 4'\, ::14 

N,. lstrrı.rniz 
[ What You \.\'ılll 

Komedi ? Rölilrn 
•"ııııı: \V t)halıP+ 

ı•f'ar• ('eYıten • 4)r

rıan Hnrlııt ı-lıtın• 

F:rıntı-al FTınsıı t.em

•illf'rl mıııfıff'tı"t" (.'ar· 
'" ıl'la<!ın ,.. r'umııı'1ın lı1$kı hf'r aktım 
ıııı ıam 21.1.'§ dıo Cuma. rııır mı· 

tını 1.aıt" tım t ı 80 da Tılpfon 'ô27d 

ISTAl'iBl'l, BEl.F.DlvESI 
'f:H İR rl\'ATROl.ARI 

Türkçe.:ı;ı. 

DRAM Kl~\11 

SON KOZ 
\'aıan; 

"-ıichPI Duran 
Sal3haddin frdrlp 

l'el•fno .tıı:-,1 

Kmıı::ol KISm 
DON.JUAN'A 0\TN 

Yazan: Clıuıd~ AndrP Pııget 
Turkç"'~i: Yılrn~z inal 

Yalnız 12, 13, 1 t ı:ünü geceleri 

Cumartesi a:tıniindeın itibaren 

AHUDUDU 
Pl7tr cıi,,lrrt l\ 30 dı Mıtine 

Cum~rt•ıı;j , . .., Çarıımha l(iinlerl 
11 .30 dı (ttt'nk Th·ıt rnsn 

Gişeılttr aıat 13 d~ açılır. 
ranrt ... ı 111.ftl•U il'• !lrarrı tı•Qım.fa., 

Sır,, akıanııır. K"tt1"'1ı tı.ııııııtıda 

t•1111ll YOklnr 

E~llNÖN Ü BÖLtlMtl 

(f"'.ski H3lkevi binasında) 
TElll.IKELI f>ÖNF.\IEÇ 

Yazan: Prıestley 

Türktesi Tuııc Yalman 
Prrşrmbe, ("umartesi, razar 

gündüz \e Pazar ak,amı. 

Vrnl ~rs OpertH 

Her üşam <>a· Cfj" S 
21 de ._ -

Curnarırsı Pat 1 
ı~ dt Matıne -

ca.,amh• u d• 
Tenııl-'tlı m~ıınP 

CTIR \'<PETl.I R \7.1\'El 
R{'\'li OpC'r('t 3 perr1e 10 T;.;blo 

Yazanlar R"'~id Baran; Beliğ 
Selönü 

~fii.,ık Satı Lir 
r.ı 49369 

•- Kime yutturuyorsun. ben; 
bu senin yaptı~ının danişkasını 
yaptım" diyen öğretmenin hür. 
riyetini de biraz makaslamak 11· 
zımdır.• 

Bakanın teikiklert 
Milli Egitim Bakanı Tevfik !. 

!eri dün, Güzel Sanatlar Akade· 
r:1i~inln Yıldızdaki !\timarlık Bö 
tümünü ziyaret ederek. muhte . 
lif lhti ·açlar ve bu arada tali· 
matname hazırlıkları Uzerinde 
telkiklcrde bulunmuştur. 

İYİ VE KUSURSUZ DİKİŞ ŞIK VE ZARiF GIVIN"4FNlll 
iLK SARTIDIR BU DA A N C A K 

Adana vapurunda 

yakalanan kaçak 

eşya hakkında 

!zmirde külliyetli miktarda ka 
çak ipekli eşya yakalanan Deniz
cilik Bankasının Adana vapuru 
nun 1stanbula gelişinde şamandı 
raya ('ıkmaı;ını mü~eakip Gümrilk 1 
'luha!aza Deniz bölge komulanlı 
gı ekibi tarafından yapılan ani 
bir aramada bir çok kaçak ipekli 
masa örtüsü, eşarp v.s. yakalan· 
mış bu me,·anda gemiden gizlice 
stılan ve içerıı;inde Jı:açak eşya ol J .._ __ ... 
du~ıı muhıkkak bulunan iki ba
vul batmıştır. 

EL VE AYAK 

l\IİNERVA 
DfKIŞ vı: NAKIŞ MllKIND.ı:RtTU: 

rORKlrE MUNHASllf ITHAlATÇl)I 

MEHMET KAVALA 
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HEA'H~Nii8İ~ 8ATA~YA 

8E~EC ~PARMYANAAIAZ 

50 veva:100 LIRALIK BiR GAZ SOBASl . ALMADAN_EVVEL~ 

·-

GL us 

• Petrol memleketi olan .Romınya mahdu 
1 Hususi gazofikıtör tertlbatlıdır.' 
e Yeglne kokusuz yanın gaz ıobısıdır~ 
• luzumundı gız ocağı gibi yemek pJıırır r ) e Mavi ılevll olup çok ekonomiktir --· 

1 
Acente olma~an yerlere 25 1 • Sutte 4 kuru$1Uk gaz şarfeder 

e_Yed_ck hl(_fiUl.de.vc_rlllr{-Lira Posta havalesi muka- ~ - -
bilinde ~önderılır. 

"- .J .. 
TEVZİATA BUGUNDEN İTİBAREN BASL ANMIŞTIR. 

• T.,Un Sıbı Dtpııan :· 

MERKEZi: ..,. SATIŞ. MA~AZASI :ı._ 
Çlç.ekpızır Sıkıçe,me Sokak No~ 11 

"Telgraf PORSEMAY • lstınbul 

Tahtık.ıle~ Tomruk Sokak 6-4 
Telgrıf PORSEMAY • lstınbu.J. 

,Telefon : 235O1 - Telefon ·12 2 3 S S 

r ' I 
v A T A N Defterdar Fabrikasında Mevcut Gemlik 

iLAN FlVA rr.ARI 
Haslık maktu 
t ncı sayfa santımı 
s tlııcU • • 
• Oncü • 
llln sayfası 

ı~.-
4.50 
4.-
J.-

2.50 

1
: 

Mabteme, icra. tapu. 
noter Utnlan santimi 2.50 L ... ______ ,.J 

fmıtyu nhlbt : SINA, KORLt 
Ne&rfy•tı fillen idare eden 
l'azı işleri Mesuı Müdürü 

MELİH YENER 
(VATANI Gazetedllk •e Mıtba 

acılık T. A S. - lstonbul 
\'ATAN ~IA rBAASI 

Fabrikası Mamulü Viskon 
Elyafı Satılacaktır 

~umerbank Defterdar. Bünyan ,.e Isparta 'Yünlü Sana
~ ıı llUesse:-esi Defterdar F'ab rikasında mevcut Gemlik Fab
rıkası mamuJü 3.5 v.e 5-5,5 denyclcrdcn 77195 kilo yün 
tipi Viskon elyafı satılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait şartname ile lüzumlu izahatı almak 
\e teklifleriyle mu\·akkat teminatlz.rını 20.11.1952 perşem
be &Unü saat 17 ye kadar müessescmızc tevdi etmek üzere 
müracaatları rica olunur. (17842) 

Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi 
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Lr.TAFETINIZI cıözr.TIN1Z 
Ht!.R GECt!. YATARt<t!.M 

KREM PERTEV 
KULLANM~YI lt4MAL 

ETMEYiNiZ. 

Raif Ferit Bir 
Verem ve DahiU Hastaıa 

lan l\lütebassısı 
Muayenehane 8eşlkta~ 

·rramvay Cad Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Ttl: 

1
84395. Muayene 17.19 5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. sa 
Başaran Ap. Kat 1. Telefon: 
83684 " ~ 
Yeni Neşriyat 

•ORTALIK • 
r.enı: n , ııııı 

J.ıt lrcaı ın (Or••lı ) adlı Diir 1d•abı 
~(,.tın l:Jrıtlunun <lr~rnleriJle ıtuh.i. o
Jı.rık t'roiıte;ı• ,.T nları ıra 111da cık· 
mı!tır. Sairin son ıurln-ini b11 kitapta 
bolma1c mu:nllüı 1'&T" rı •ıiıriı. 

Te~hterıt 1·an tf'• - f anbnl. 

* fi Günaydın 'Yeryüzü ~ 
n,... 1 pırı ırl»n ..... 1ıhııı lhr· 

kin !"f'I İ e.ı•ı 
KARIŞIK ve YORUCU HESAPLA .RINIZI 

d• Tf'dı'f'pe '."annıarı ara ıoda 
mı•tır. n,.sı.ı Tf'thl Kıralı.ısın ru~eı 

dt~nlıerl, r '"re ı'frı hır rıııtl .k kat 
m" buluflu:rnr. "I"ı,.ı ı-a f'tfl"tİJ!. 

Tt ııe Tı !!!'" - 1.ıınl 1. 

QRtGINA OHNER 

* Cem "Ve Hesap M.akinaları Halleder 
Bozkırda Günler 

Jlı F.:o,. oorı lf' ıılıın Tıi r> ZiHiN YORULUR VE YAXlLIR. FAKAT ORlGINAL. ODH!\ER ASLA YANlL~IAZ. 
duu :raıdıb ' ,.,, 

rannlaıf,h bıı ._,,.r '.\lıb.ı:rı.ut 'la· 
kılın L.:Jtabıntl.an ç 1.: farklvlıı-. Burıtla 

1o: .A:ııar!o!unun u'A"'' durnnıu dt,tı' 
dı rrun bhiaıı nrl,.ltl durrnn hı,.ı! 

tı'r ,.~at ihll)hı:rlı idea cınh b hal 
""' "'"ııı,.or. Rıı k abı cıku,-ııı!ar B11~· 
kın he hır T :\: kalem ın bu kırlı~ 

K.;gıt rulo jizerıne TOPLA).JA ÇJKAR~TA ve ÇARP:llA yapan e!oklrı<lı veya kollu model Cem ~lakınalanmızı 
'c 4 amelı) e)· ı SiHiRLi DUG).!E"sı sa"es:nde bırkas sanıı·ede halleden Hesap Makınalarımızı gorunuz 

kılıul 

• oı,ıerln klrlorlnl temlzler 
• inci gibi parlıtır 
• AQı.• ho, bir t•d v• Iİtif bir koku 

temin etmekl• 

Yün 1 • • Sa 
Sünı.erbank Bursa ~terin os ve J-:lereke Yünlü ve Hah 

Dokuma Sanayii 1\lüessesesi Bursa ?tlerinos Fabrikasında 
mevcut muhtelif :-lo. da 2547. 500 Klgr. beyaz kamgarn do • 
kuma vün ipliği satılacaktır. 

Taiiplcrin bu işe ait ş artnamc ile lüzumlu izahatı al
nıak ve teklifleriyle muvakkat teminatlarını 21.11.1592 cu 
ma günü saat 17 ye kadar mücssescmiı.e tevdi etmek üze-
re müracaatları rica olunur. (17949) 

Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi ............................... 

Donanma Su Üslü Top Atışları 
Donanma Komutanlığından : 
1 _ Donanma gemileri ı 7 kasım 1952 ile 21 kasım 1952 

larıhleri arasında ?.1armarada ve aşağıda hudutları belirtilen sa 
hada su üstü top atışlar• yapacaklardır. . . 

2 - Atışlar gündüzleri sa at 09.00 ıle 16.30 ve gecelen 
19.00 ile 24.00 arasında yapılacaktır. .. . 

3 - Aşağıda hudutları belirtilen sa~a.nı_n atış muddelınce 
tehlikeli olduğu her tür!U deniz vesaıtının bu sahadan geç
memeleri. 

Atış sahası: 
A ~ 40' 48',, 00' + ile A - 40' 37' 00' + 
T =: 2a• 32'., 45• + ne T .,.. 2s• 03' OO' + 

117129) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.O. 
Yönetim Kurulundan: 

Halen ,.o 50 si ödenmiş bulunan bankamtı sermayesinin 
mütebaki "ö 50 sinin ödenmesi suretiyle banaknın müseccel 
sermayesinin tamamının 7 ocak 1953 tarihinde tahsiline ku
rulumuzca, anasözleşmcnin 6 ncı maddesi hi.ıkmü geretin. 
ce karar verilmi~tir. Sayın Ortakların sermaye taahhüt ba
ki)",Y!'lcrini bu tarih!' kadar ~ankamıza tevdi etmelerini ri. 
ca ederiz. Bu tediye Ortak B"'nkalarca nezdlerindeki ban· 
kamız cari hesabına yatırılmak \"C diğer ortaklarımız tara. 
!ından ise Türkiye iş Bankası Galata Şubesi nezdinde 1436 
No. lu hesabımıza tevdi edilmek suretiyle yapılaca)<.hr. 

Crtaklarımızın yukarıdaki e!i:aslar dairesinde tedi)·cnin 
yapıldığını teHik eden vesaik ile D•nkamız İdari işler 
rıllidürlüğünc n1üracaat C'derek tediye keyfiyetini )·edlerin· 
deki mu,·akkat makbuz ilmühaberlcrine kaydettirmelerini 
saygılarımızla rica ederiz. 

• 

Türkiye Umum Mümessili: 

• • • • 
VE f E~ITL/ PARA iKRAMiYELERi 

•• • 
71/RKIYE 

' IHA,. · 
.,nw1ı 

':57 fr ..... ~ 

, fqf' 1İtRA11i'rıti MEJJ~UAT P1411ı 
• 

S?:ç Mutemetlerine 
125 ton Karabük sacı dağıtılmak ıizere mateme! isten 

mektedir. Sac bedeli peıin yatırılacaktır. isteklilerin bir 
hafta içinde odamıza müracaatları rica olunur. 

(17991) 

lstanbul Ticaret Odası Biletler Kurumıi;. c;atıllf· 
Ttf: 49842 Hat: 5 f.t. 


