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Katırcıoğlu Ban İstanbul 
İzmir •c•r.INI: EREL. Koı::ıak .u..,daıu Ankara Palaı altuı.da 

Küçüklük mÜ: 
Büyüklük mü l 

Cu1tıhıırbaşkanı Celil Bayar, dün Bursada tetkiklerine devam ederek, Tiimen komutanlığı, Erkek 
,-, Ticaret Liselerini geımiştir. Er.kek Lisesinde talebelerle bir hasbuhalde bulunan Bayar yarı· 
nın mes'uliyetlerini ta ıyacaklarını belirterek demiştir ki: •Gelişen terakki ye tecelli yolunu da· 
ha büyük bir hıı ,.e daha büyük bir l;;uvvetle aşacaksınız. Büyük Atatürk'ün bize emnaet ettiği 
di\'anın tahakkuku için şchametlc çalışmayı sizlerden bcklemekt<'yfz.• Cumhurbaşkanı öğleden 
sonra yanındaki zevatla Başköy, Fadıllı, Apolyond, İkizce, Çatalhan, Karaajaı;. Yeni l\lenderes, 
Lluaband köylerinden geçerek Karacabey harasına citrni tir. Bayar bugün Karacabey ilçesini ge. 
ıecektir. Re im Cumhurba~kanının evvelki gün Bursadald konu nıasını dinliyen halkı gösteriyor 

'i'AZAS: 
Ahmet Emin YALMAN 

Ankara 13 - ~ica~ct ~aka~ı 
En\·cr Gürrh. bıç şuphcsıı 

Adnan 1'1cnderc!t kablnf'4'inin 
kU\'\"('lli 'e kıymetli unsurların· 
dandır. Partinin tenkldri grupu 
lçindr uzun 7.anıan şabsi)·etini 
hı.uharaıa etml~, Kabinede ,·azife 
aldıktan sonra da çok çalışır \t" 

her ,·azi)'eHn icabını l·erine getir· 
hleğe cayret eder bir ' ?ek.il ol· 
bıu~tur. ı 

Plastiras, solcuların işbirliği 
teklifini reddetti 

On g,in kadar tV\e1 Ankara· 
da hulundugunı \ırada zi)·aretine 

En kuvvetli rakip olarak Mareşal Papagos'la GI. Plastiras 
görülüyor. Askerlerle kadınlar oy veremiyecekler 

•• .. 
Tı:NÇ YAL)fAN 

~ittinı. 'ırıul,ketin iktisadi dil· Secı·ııtde.,Aı• 
' 1 ·ı ı ki k d' · ı -> fi. .t\tina 13 - Bu gece Omıno 1 Jlerhangi bir htdısenın a arı " a11'kah u u an en ısı. 
ı.., hrrabrr dola..-mak fırsatını • nia meydanında yapılan biiyük maması için Ommonia meyda· 
buldum. :;u kanaatr ,ardım 'ki JJıtİlllRlleı• mitine:de solcu Eda partisi du. rıında iki bin polis vazife ılm1ş 
l:n,rr Güreli. ıurm leket işlerini . rumunu açıkladı. Parti şefi P:ıs- bulunuyordu. 
""ndi"ıne drrt C"dt"n, her me ele! ~tına . ~3 ~~5~~ :- So.n sc~im salides, ?ıterkez Liberal parti~ine Seı;imJC"r hakkında tafsilat 
hakkında at.Jkalılan an l anıağa. mıtıng~~n bırıb~rını takıp edt- işbirliJti teklif ettiklerıni, fakat ı\tina, 13 (A.P.) - 8 yıl e ... ·vel 
dlnlemege , , öylere kararlara yor. Dun gece Klaftomonos mey Plastiras'ın izahat verme-den bu- 1 yer alan kurtuluştanberi ilk de· 
\·armaRa k ı)-ntl'l \·f'rrn, e, ash 1 danınd.a • tareJal Papa~os muaz- nu reddettiğini söyledi 'e olcu- fa olarak . e<;ıruler t tk. triyPt• 
t>rrıı..,iplerin İ<'aplaı ı nı aıa rni ce·ı zam bır kalaballja . bıtap elti. lıra Eda'ya oy vermelerini bil. usuli.ıne müsteniden yıpıJacak
f'aretlc kar.;ıla)a('ak bir çapla 0 Yarın akşa!"" aynı '!1~y~and_a dirdi. lır . Kayıtlı secmenlerin sayısı 
lan genç bir !<ıi' aset adamımız· !\lerkeı - Lıberal partısının h· Bu son duruma gür<' konüi~ l.800.000 l aşmaktadır. 
d ~ dcrlcri Plastiras ile Veniıelos nistler scc;imc tek başlarına gi- A~kerlcrin ve kadınların oy 

ır. konuşacaklar. 1 receklcrdir. Bu \·ariyet l\lcrkeı \'crmeJcrinc ınüsaade cdilmiye. 

En\:rr Cıurrlinin yanınclan böy- Atina 'da c:ıkan 15 gazetenin Liberal partinin kazann1a ihti· cektir. Eylül 1951 seçimlerinde 
10 u ~iddetlc Papagos'u, 5 i de malini baltalamış bulunmakta. askerler oy Ycrnıişti. Kadınlara 

tçindl~k~ı~v~::~: ~!~ ı:ıi;~~lıtı~ ayni ;iddetlc Plastiras'la Veni-! dır. 1''akat net~cc henüz tahmin ev\'elfl beledıyc seçimlerinde \'e 
let Mecllsinrle Server Somuncuoğ <Devamı Sa: 7 Sil: 5 del 1 cdılememektcdır. <Dcnmı Sa: ) Sii 4 del 

lunun sözlü !tUaline 'erdiği ce· 
\"ap kar!jısında hayal sukutuna 
ll~radını. 1'1üteassıp bir partici· 
df'n ti~ade itidalH "e brrrak gö. 
rüşlü bir memlekrtçl ttsirini ya· 
l>an Seorvrr Somuncuoğ:lu, divası 
ıı, '\'Uıuhla anlath. llara$ Ticartt 
Odasının seı;irnleri, matbu seçim 

Bu yılki mahsôl 
rekor sayılıyor 

Pu;lasının kullanılma>ı •ebrp di· . • • M ··d ·· ı ·-- ·· T 8 k I • 
ıe gösterilrrek fe•hcdilmiştir. so lstatıstık Genel u ur ugu, arım a an ıgı 
lnuncuoglu ,.drce şunu anlamak 'I · b • I' • . d k b' b h k ' h I d 
hliyor: Matbu varaka kullanıl·ı ı e ı~ ır ıgı e ere ır son a ar an etı azır a ı 
hıası kanunda \·esak edilmediği. .t acfolu J.Janu 
ııe göre bö~le ~bir fesih sebebi 
bereden çıkarıldı~ Asıl sebep, sa· 
kın C, ıı. P. !ilerin srçimi ka· 
tanması olmasın? 

Enver Güreli, ce,·ab1nda, kaça
lnak aradı, ' 'ekaletin bu gibi se· 
tirnlerdr partizan bir gidiş takip 
•tmediğini umuınl ifadelerle i~· 
bata çalıştı, fakat asıl suale doğ· 
tudan doğruya ce\·ap ,-ermedi. 

T enkitten maksat, kar$ıdakin_i 

Ankara, 13 - istatistik Genel 
llüdür!Ugünden bildırildigine gö 
ı e. bu yıl Cumhuriyet de"ri tc• 
risinde rekor tellkki edilecek bir 
mahsul idrak edilmiştir. Bılha .. 
sa hububat, yağlı tohumlar ve pa 
ır.uk ıiraatinde geniş bir lnki~3f 
mtişahecle edılmiıtir. Gerek cki
Iıs ve gerekse i!ttihsal safhasın· 
cia tahmin olunan artışlar bütün 
tcfcrruatıyle tesbit edildiği tak· 

ben 6000 Türk çiftçisini şümulü 
içerisine alacak olan bu ankette 
bellibaşlı mahsullerimizin ekiliş 
ve istihsali, randımanları tesbit 
edilecek, bu arada sulama, mer'ı 
durumları '\'C hayvancılığımız 
hakkında da malumat toplanacak 
tır. Ankette sayım memuru ola· 
rak ilçe tarım öğretmenlerinden 
faydalanılacaktır. Anket tatbik•· 
tının gerektirdiği teknik bilgiyi 
bu memurlara vermek üzere 12 

clırdc ziraatimizin takip ettiği ge il merkezinde yetiştirme kurs· 
lişme daha ilmi ,.e metodik .:ıır ları açılacak ve ilk kurs yarın 
şrkilde anlaşılnuş olacaktır. 'Bu ;:;kşam Ankara'da açılacak ve An 
maksadın temini gayesiyle is,a- kara. Yozgat, Kırsehir, Çankırı, 

1 

tistik Genel ?.Iildürlüğil Tarım ı Kastan1onu, Zonguldak illerinin 
Bakanlığı ile de ışbirliği yapa- sayım memurları ıştirak edecek-
rak bir ~onbahar ziraat anketi tir. • • 
hazırlamış bulunmaktadır. Yur· Aralık ayının ilk haftasında 
dumuzun muhtelı! tarım bölge bütün yurtta anket tatbikatı fii. 
l<rine dağılmış bin kadar köy len bitmiş olacak ve anket so
ömekleme metodu ile seçilerek nucu 1953 yılının ilk ayında u· 
ankete dahil edilmiştir. Takri· mumf efk3ra erıedilecektir. ------ ----

iğnelemek değil, işleri du· 
leltrnektir. insan ışlerlnde daima 
hata pa'"·ı '\'ardır. l\l ürakabe \I· 

life~ini Cören bir siyasi partinin 
haks1ı hücumlannı hükümsüz bı
t'akmak iı;in tutulacak yol, haklı 
tenkidleri güler )'iiı1e karşılamak 
\·e: lla.k:kınız var bu noktada h•· 
ta. etmişiz. irşadınııa te~ekkü.r 
tderiı. Jlatamızı derhal düzelte
teg iı.~ diyebilmektir. Kendini, 
lıöyıe bir Jl<an kullanabilecek ka· 
dır kuvvetli hisseden blr ikti
dar, herkes tarafından alkışlanır, K ı•ı 
~.ibar kaıanır. Bir hatanın itirafı ft t Ve 11iaktiıl 

,1rnseyi küçük düşünnez. yüksel
tır. llaklı tcnkid nereden geline 
IC~lsin, bir husumet degi l, bir 
~11.Qıet, diye karıılo.nına, .st?·a.si 

•va yumuşar. milli işbirhğının 
)·oıu gitgide açı lı r. 

Rana öyle ıetiyor ki hatayı itl
taı •debilnıek ve bunu küçüklük 
değil, biiviiklük saymak seviyesi· 
~e .\tard ıgımı z zaman mühim bir 
ıı ıu.,ar, haltA bundan bir siyasi 
~' ittimat inkılap safhasına gir· 
1tlrubi iddia etmek ve se,·in· 

tneıc: cai:ı: olacaktır. 
1lu n1l"scledc En,•er Güreliyi bir 

~~ıs olarak ayıplamıyorum, 1cen-
lsiııi n kusuru, umumi Uiyatıann 

~"111.berini varamamaktan ibaret
~'· fakat böyle it!yatlann kırıl· 
t .. 1 mutlaka lizımdır. Der iki 

!\Trrhun1 Orha n Veli 

Orhan Veli'nin 
ikinci ölüm yılı 

Türk edebıyatına taptaze 
bir çe~ni katan ve yeni şii· 
rin öncülerinden olan §air 
Orhan Veli Kanık. bundan 
iki yıl önce, bugün ölmüştü. 

1950 yılının 14 kasımında, 
saat 23.20 de. Cerrahpaşa 

hastanesinin bir odasında, 
<Devamı Sa: 7 Sü: 5 de) 

• 

lranla Rusya 
Arasında anlaşma 
Vapılmamıs 

Tahran, 13 - İran Başbaka· 
nı llüır;eyin Fatemi bugün bası· 

na verdi)li beyanatta, Amerikan 
askeri misyonlarını memleketten 
atmak için İranla Rusya arasında 
bir anlaşma yapılacağına dair 
gazetelerde çıkan haberleri tkur. 
ne:zca uydurulmus bir yalan• ola
rak vasıflandırmıstır. 

Son günlerde Tahran gazetele· 
rinden bir çokları mense ıikret
meksizin şu mealde haberler ya
yınlamı$1ardır. 

Rusya İrana bir saldırmaılık 
paktı teklif etmiş, Hazer denizin 
c!e halen mtiştereken işletilen ba 
lıkçılık faaliyeUerinin tam kon 
trohinü 1rana terkedeceğini bil
c!irmiştir_ A).Ttca Sovyetler irana 

hararın: •Ben daima yüı.de yilJ Evve~ki gece Ku~~ı~ıda, Tiyatro. caddesinde ~ad~n y~zünd~~ 
)' ~ltlı)'ım, kar~ı taraf hep yüzde bir cınayet işl cndıj:ın ı yazmıştık. S ımon Sezer ısmındekı terııyı 
b~' hakmdıu diye düşündülü bıçaklıyarak öldüre?. ve cinayeti müteakip firar eden Agop •• 
" t siya.si muhitte tenkid ve mü· ukıdaşı Ohannes dun tabıtı memurları tarafından yakalanmış· 
b •ita a dedigiınlz sihirli kuvvet, tır. tı.ı katil sanığı dıin •ulh ceza mahkemesine sevkedllmişler 
1~1 bir lütan, ayı rıcı bir l milden dir. Sanıklar ifadelerinde, sarho1luk saiki ile bu cinayetin l len 
. aret kalır, b ileştirlci. ılfa veri· dfğinJ söylemlılerdir. Agop ve Ohannes tevkif edilerek crzaevi 

b1
.• \e birle tiricl teslrlerinJ hiç ne g:Onderilmi~lerdir \"ukarıdak i resimlerde öldürmekten iaDJk 
ı.r ıaınan gösteremez. Agop (solda) ile öldUrUlen Simon Sezer görüliiyor 

1

12 ton altın vermek teklifinde 
de bulunmuşlardır Buna 'muka
bıl İran Amerikan askerl yardım 

1 hey•tl-.inin faaliyetlerine son ve 
rtcektir. 

Akdeniz manevraları dün 
başarıyle sona erdi 

Amiral Cassady,Altıncı filo Akdenizde \isse 
ihtiyaç olmadan hareket edebilecek, dedi 

14 gemiden mürekkep bir Amerikan 
filosu bugün İstanbul'a geliyor 

.ittadoftf .iıa""'lt 

İzmir, 13 - 10 iilndenberl 
devam eden Long Step manev. 
raları bugün saat 16 da ı;ona er
miştir. Manevraların son ı:ünün. 
de diln DoQanbcy sahillerinde 
başlıyan çıkarma hareketine mu 
ralfakıyetle devam edilmiştir. 

,~~~ Long Step manevralarının ne 
~ c ticelenmesi üzerine limanımızı 
~5~,.., ziyaret etmeleri mukarrer olan 

İtalyan, Amerikan ve Fransız ge 
ınilerindcn ilk olarak Jtalyan fo 
tosu buaün saat 17 de limanımı· 
za demırlemiştir. 

,\miral Francesco Mimbelli ko 
n1utasındalti dost memleket fi. 
losu limanınuza ıirerken şchiri 
21 top atımıyla selamlamış ve 
buna Sarıkışladan atılal1' aynı 
sayıda topla mukabelede bulu· 
nulmuştur. 

İtalyan filo-'iu limanımıza 9 
saaUık bir ~eciknı.eyle geldiği 
iı;ın Amiral l\llmbtılli resmi zi.. 

:'ıtane\'rada çıkarmalardan bir &örün ü,. (Dt"vanu Sa: 7 Sü: 1 df:) 
--~ -~~~~-~~~~---~~~-

istinaf mahkemeleri 
k iması kararlaştı 

Adôlet Komis~onu dün toplanarak, istinaf Mahkemeleri
nin kurulmasına dair maddeleri kabul etti 

Ankara 13 - Adalet koınbyo. 
nu bugün toplanarak umumi 
mahkemeler kurulması hakkın
daki kanun layihasını müzakere. 
ye başlamış \·e ikı maddesini ka 
bul etmiştir. Bu arada, istinaf 
mahkemelerinin kurulması hak-

kındaki madde de ,·ardır. Kabul 
edilen maddeler şunlardır: 

<Millet adına kaza hakkını 
kullanacak umumi mahkemeler 
~untardır: A!ırceza mahkemele· 

ri1 istinaf nlahkemelrri,. temyiz 
mahkemesi. İlk m~hkemelcr tek 
blkimli, di~erleri, bu kanunda 
sayıları gösterilen h.1kimlerle 
ka7.a hakkını yürütürler.) 

Londraya gidecek~ lıeyete 

Cehesoy başkanlık edecek 

Bugün encümende müzakere
sine başlanan bu lıiyihanın esa
sı. 1932 de Yusuf Kemal Ten· 
girşekin Bakanlığı zan1anında 

hazırlanmıs. fakat konlisyonda 
reddedilmişti. Saraçoğlunuiı Ba· 
kanlığı zamanında da ikinci 
maddesine kadar müzakere edil 
dikten sonra ;:eri alınmıştı. 

Bugilnkü komisyonda 13yiha
da kullanılan hukuki ıstılahlar 
ytiıünden münakaşalı geçmiştir. 
Liyihada, yargı yerine (kaı.a) 
yargıç yerine (haklı11), yar;ıtay 
yerine (temyiz) gibi kelimeler 
kullanılmıştı. Kamil Boran bu 
temirlerin anaya~aya aykırı ol· 
duğunu söylemiştir. Fakat ko

C. H. P. Meclis Grupu bugün toplanarak, iki 
milletvekilinin, gidecek heyete iştirak 

etmesine karar verecek 
lltı:ftttl Jlultııbfrimitdın 

Ankara 13 - Bugün siyasi 
mahfilleri İ.Ş~al eden birinci 
plandaki hidise Londraya gide. 
cek olan milletvekilleri heyeti· 
ne Halk Partili milletl'ekilleri· 
nin iştirak etmeyişi meselesidir. 

namzet olarak gösterilir. Halk misyon büyük bir ekseriyetle bu 
Partisi gidecek iki milletvekili itirazı nazara almamış, madde
için yalnız. Hüseyin Cabit ve C. leri kabul etmiştir. Bilindiği gi
Zamangili namzet gösterdi. Dört bi, anayasanın bugilnkü yaşıyan 
Qam1.et göstermemekte ısrar et· dile çevrilmesi hususunda ~lec· 
ti. Bu kanuna aykırı teıebbils lls encümeninde bir !Ayiha bu· 

Devamı Sa: 7 Sü: 6 da) lunmaktadır. 

• 
1\l erhum Rasih Kaplan 

RasilıKaplaıı 

Vefat etti 
lltılUll ltıılıııbırı:'"tıd•" 

Ankara, 13 - Halk Partısinın 
eski müfrit milletvekillerinden 
Rasih Kaplan vefat etmiştir. 69 
yaşında olan ve ?ılamiülezheı'den 
mezun bulunan Rasih Kaplan, 
uzun yıtıar milh:t\·ekilLiği yap. 
mış bir şahsıyettir. Bılhassa 1946 
dan 1950 ye kadar demokrashi 
müdafaa eden Otuzbe~lerle da .. 
imi ihtÔAf halinde idi. 1 

Londrada Türk Millet Meclisini 
tem~il edecek olan böyle bir 
milli heyetin seçimi isinde hem 
iktidar. hen1 muhalefet partisi 
meclis gruplarının inatlı bir ta· 
assup göstermesi yüzünden par. 
ı.ımento heyetimizin muhalefet 
temsilcisi bulunmıyan noksan 
bir kadro ile aidişl esefle karıı
Ianmıştır. 

Partililer Sosyalist 
~gırcezaya 

Meseleyi iktidar mahfilleri 
şöyle iıah etmektedirler: Bütçe 
kanununa ekli <Rl cetvelinde 
bir formül ''ardır. Buna "'Öre 
'leclis ~amına harice gid~cek 
heyeUerın seçimi l\teclis tara. 
fından yapılır \'e riyaset diva
nınca gidecek azanın ikJ misli 

D.P. Haysiyet 
Divanının 
Verdiiii ~ararlar 

1111.rııf Jlıılı11~if'irroı':d~ 

Ankara 13 - Demokrat Par. 
ti merkez haysiyet divanı bugün 
toplanarak. 1.tanbul teşkilatı ta. 
rafından verilen ihraç kararla· 
rını tetkik etmiş \·e şu neticele-
re varmıştır. • 

Enver Berk,man hakkında be· 
raet, Alıleddin Nasuhioğlu. Sa. 
lilbattin Ka!kasdağ, Enver Saf· 
der hakkında dikkati cekme: En 
ver Kaya Ye Fahri Kıyak hak
kında bir sene ihraç. Ertuğrul 
Adalı hakkında bueünden itiba
ren bir sene ihraç kararı ver· 
miştir. 

verildiler 
Uzun zamandanberi devam eden tahkikat bitti. Sulh Ceza 
Mahkemesi, sanıklar hakkında son tahkikatın açılmasına 

karar verdi 
A\'Ukat Esat Adil Mustecabinin 

lideri bulunduğu Türkiye Sos· 
yalist partisinin kurucu ve üye-
lerinden 18 kişi zaman zaman 
parti lokalinde toplanarak bir ta
kım kararlar almışlardı. Bu ara. 
da aralarına giren ve partinin, 
r.arti kurucularının progrımla
rından ayrı bir yolda yUrOdükle· 
r.ni tesbit eden Emniyet 1 inci 
şube memurıarı. Ani olarak par
ti merkezine bir baskın yapmış. 
hır ve bazı mühim evrak' ile bro
~ürler ele geçirmişlerdir_ 

Yapılan hazırlık tahkikatı ve 
ilk tahkikat esnasında bir çok 
deliller elcle edildlli ~ibi bu par· 
ti mensuplarından baztla rının 
konferanslar vererek taraftır top 
lamakla vazifelendiıildiğine ve 
bazılarının ise 'icabında adam 
öldürerek partİ)•i ya.satmak iein 
oara lemin etmeyi• deruhte ettik 
IPıi ve htpsİ"İn Soı;yalist parti 
i· mi aıtında komünist parti~i um 

d•lerini havi bir parti kurdukları 
anlaıılmı~ır. 

Esasen yapılan baskını mlite 
akıp Sulh Ceza blkimi kar~ına 
çıkarılan ve tevkif edilen 16 ku
rucu azadan ekserisi harekeUeri· 

•ın böyle oldugunu ifade etmiş
lerdir. 

Sosyalist Partisi kurucuları 
hakkında Sor•u hakimliğince ya. 
pılmakta olan tahkikat dün sona 

Devamı Sa: 7 Sil: 6 da) 

Dün eroin kaçakçılığı 
davasına başlandı 

Bir şahit, büyük eroinci patronlar daima perde 
arkasında kalmağa çalışırlar, dedi 

Bir müddet önce Beyo~lunda 
meydana çıkarılan büyük eroin 
satışı işi dün mahkemeye inli· 
kal etmiştir 

17 eylUI 1952 günü saat 10 da. 
Emniyet Altıncı Kısım memur
ları tarafından. Osman :\'uri lfö 

kenın (Topaç Osman i~miyle ml 
ruf), Taksim Tol~a sokağında. 
ki 9 numaralı apartmanına l·a. 
pılan bar;:kın ne-ticesinde, iki ki 
lo kadar eroin, eroin tartmaya 
mahsus terazi. esrar nargilesi, 

coe,·amı Sa: 7 Sü 4. de> 
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1 GÜNÜN YAZISI 

Ziraatimiz ve dış ticaret Milli Eğitim Bakanı 
• dün izahat verdi 

muvazenemız 
!illi Eitğim Bakanı Tevfik İleri, dün, saat 15 de !illi E~i-

son günlerde vilçler yapma- tim müdürlü~ünde bir basın toplıntısı yapmış ve ıaıetecilerin 
memleket ( YAZAN : ) ması için ziraat sordu~u muhtelif suall!'ri ce\·aplandırmıştır. 

leri ara~ında 1 ı tekniğinin bü· Bakan İl~ri. ezcümle şöyle d~mi~tir· 
dış ticaret me> Nttlllftll Kıı•aç tün imkanların ,_ İstanbula bu seferki g•lişimin ısıl sebebi. Gü:.l San-

zuu ı1e alAkah :..----------------------~~ lan fa}ldlalan-

1 

atlar Akademisinin ırtuhte\if ihti:yacları üzerinde. inceleme yap. ve herkesi dil- manın yo arını 

§ündüren iki vakıa ile kar~ılas- mahsulleri te;kil ediyor. Gün- çift~ilerimize öğretmemiz ve maktı. . .. .. .. . . .. . 
tık. den gli.ne artan nü!usumuz ve tatbik ettirmemiz icap eder. Gerek J\tımarl bolumu \'e gt"rek. e dı Pr bolumlerın profe-

1 _ ithalatımızla ihracatı- :yükselen yaşama se\'iyesi iç ti- Filhakika makineleşen çiftçi .. sörl('riyle ayrı ay-rı ve topluca temaslarda bulundum. İhtiyaela-
mız arasında hu~ule gelen fark caret alemimizde zirai istihsa1 lerimiı. tatbik edecekleri ıiraat rın aksayan taraflarını açıkça görüşüp ana hatlarıyle tesbit 
memleketin aleyhine işliyordu. maddelerimizin alışverisini blS metotlarında bir takım yeni- ettik. 
A~ığımııın bü) üklli~ü karşı- me\'ZU haline getirmiştir. likleri yapmak lüzumunu his- Terıyekün bir müessesenin ve hu arada hu memlekete kıy

metli elemanlar yeti~tirmiş ve sereni bir mazi::i bulunan ~li

mari bOlümünün inkü:afını tl'min edecek te;kill.t kanunlarının 
bir an evvel hazırlanması icap etmektedir. 

sında endişe duymamak kabil Artık çok iyi anladık ki Tür- setmiş bulunmaktadırlar. Bu 
değildi. Bunun için ithalAt re- kiye ekonomık hayatının ana ):eni doğan ihtiyaç ve arzudan 
jimimizdcı geciktirici tedbirlere ka:Yna~ı ziraat membaından f:ş faydalanarak ziraat teşki1Atımı
basvuruldu. kırmaktadır. Boyle bir anlayı- zın öğretici vasfını bli.tün hı-

II - istihsal ettiğimiz ve dış şın tec;iri altında istihsal mad zıyle 'e iyi kullanarak kendini 
pıyasalara arzetmek istediğı- delerimiZ.in dış ticaretimizle aıa a-Ostermesi I.izımdır. 
miz mallarımıza milşteri bul- kalı çeşitlerine bır göz atalım. 1951 hububat ihracatımızda 

makta zorluk tekiJoruz. Çünkü Dış ticıretimizde nazarı dıkkati çeken şoJle bır 
iı; fiyatlarımız yüksektir. Bu Pamuğun rolu cihet vardır. 100 hin tona ya-
yUzden bır para ayarlamasına kın hayvan· yemliğıne yarayıslı 
gidilec,.ğine dair belki de bazı Geı:en senenin ihracat emti- zahire ihraç etmişız. Bunun 88 
fena düştincelilerin uydurduğu ası arasında kıymet bakı- bin tonu arpadır. A}'rıca 52 bin 
dedikodular işıtılmeğe başlan- mından en büyük kısmı pamuk ton kepek, 10 milyon liraya 
dı. Bu arada memleket iktisadi tutmaktadır. (216.7 milyon li- yakın kıymette pamuk çekidı, 
hayatı için tok ehemmiyeti ra). Anormal denilecek bir ta- susam, ve haşhaş ku~pelerini 
olan her iki mP.vıua dair fikir- kım h.idiseler yüzlinden çok memleket dışına tıkarmışız. 
ler ortaya atıldı, yazılar yazıl- iyi fiyatlar elde edilmi& ve pa- Bu münasebetle ziraatimizin 
dı. Biz de bir ıira:ıt~i göziyle muk işiyle uğraşanların 1951 en iptidai kalmı; ve çok acele 
durumu incelemek istiyoruz. şansı çok verimli olmuştur. müdahalelerle bir programa 

Di!er taraftan bu yüksek !i- bağlanmaga muhtaç bir mev-
tthalatı mı aıaıtahm, yatlar pamuk ziraatinin inkişa- zuuna kısaca geçmek icap edi-
lhracatı mı çoğaltalım? fında buyük bir yardımcı ol-

i mu , pamuk ekılen sahamız 
Halen vaıiyetin lElahı çin alabıldigine genişlemiştir. 

muvakkat tedbirlere bas- Gelecek senelerin ihracat 
vurarak e:ünün 51kıntıl1rının 
gidrrılmesine çalıjılmı&tır. programlarında pamuğa dış 

ticaretimizdeki en yüksek mev-
1947 denberi devam edip ge- kli gene ayırmamız l.\zımdır. 

len ve teda\tHdeki paramız Pamuk ıiraatinde tiftçimize 
miktarı.na göre artışları gôrü- daha verimli istihsal imk.\nla. 
len bu dış ticaret açığımızın 
mu\'"akkat tedbirlerle bertaraf rı temin ederek fiyatların ). ük· 

edılcmiyeceğini herkes bilmek ~:~~c~i:~:is~~~l~~~ı~s~:~~~u~i~ 
tedir. E~as da\'a işi kbkünden ile devam etUrmemiz icap et· 
hallctmrktedir. İthalcitımıı.ı kon 

mektcdir. }.femleket vasatisi 
trol altına alarak yani memle- üstüste dönümden (50) kilo 
kete: girecrk m:ı:llar arasında t 1 P k 1 k k"Jd b. e amu a aca · şe ı e ır 

tefrıkler )·aparak, bu girsin, ziraat sistrmi ulaşılacak hcde
bu girm('sin drmek suretiyle !imiz olmahdlr. 
bir takım tahditlere mi gidece-
jiz~ Yoksa ihracatımızı ihtiyaç- Tütün, 
Jarımıza göre ayarlayarak, dün- meyva 
ya piyasalarının istiyeceği mad 
deleri yetijtirerek. bol bol, pa
zarlara arzttmek suretiyle mi 
bu mu\'azeneyt tesis edeceğiz' 
Eğ!'r işi bir prensip ve prog
ram dAYası yaparak ele alırsak 
ve imklnlırımııı oklarsak ça
relerini bulmak elbette kabil 
olacaktır. 

Filhakika hükümet bir takım 
yardım teıebbü>lerlyle topye
kQn istihsali çoaaıtma ve ko
laylaştırma bakımından faali
~:etlere girişmiş bulunmakta
dır. Amma uluorta }'alnız bol 
\e çok yetiıtirelim şeklinde 
:yapılacak gavretler belki mem
J!"keti 2orluklara, krizlere sü
rüklesebilir 

Hedefi b•lll bir 
program 13.nm 

Dö\'iZ getiren kaynaklarımızın 
1951 de ikincisi tütündür 

(ld7,6 mılyon lira). 
Tütün ziraatinde kaliteye en 

büyuk ehemmiyeti vereceğız. 
Genişlememıı ve artmamıı mev 
zuubahis de!ıidir. Kendimizi 
dünya piyasalarında yiık.;ek 
kalite ,·arlığımızla aratacağız. 

19.jl dış tıcaretimizde me)'l·a 
mahsullerimizin işgal ettiği 

mevki 117 milyon lira ile Uı;ün· 
cülüktür. Tabiat aartları yur· 
dumuza bircok dünya mryvala
rının rrrenfei olmak hakkını 
bahşetmiştir. Ağız tadını bilen 
dünya miJJetlerinin cereı ihti
yacını yetiştirdi~imiz kıymetli 
meyvalarımızla besliyoruı.. Bu 
v.idide yapacağımız çok şey 
\ardır. E\·veli yetiştirme ba
kımından daha cok bilgili ol~ 
mamız, )ı..iksek \'e aranan V3· 
sıflı meyvaları yeti$tirmemiz 

yor. 

Ha)"l·ancılığımıIIn perl~an 
durumu 

Hayvancılığımız hakkınd.t 
memleket umumi efkArını 

ten\·ir etmek için sütunlar do
lusu yazılar yazmaea ihtiyaç 
\·ardt.r. Bu bahiste bildiklerimi 
gelecek haftalarda arzetmeği 

vadediyorum. 
Bugunkli. halinde çiftı;imizın 

iki yürekler acısı hali vat-dır. 
Tarlası gi..ıbreye muhtaç olduğu 
halde zaruretinden tezeğini y.ı~ 
kar. llay\.'anı açken yemliA:ini 
satar ve her ikisini de AH:ıhın 
\·erimine tevekkülle ha\'ale 
eder. Ilayvaıı varlığıınızın bize 
dOviz olarak getirdiği 80 n1il
;>on lira etrafındadır. Ziraatti 
ve bilhassa birı;ok bOJgclerinde 
yalnız umumi ziraat ve hatt.i 
ancak hayvancılık yapan bir 
memleketin yetiştir<li l bu ka
dar cüı'i bir miktar olmamalı
dır. 

Hayvancılığımızın geçmişıni 
ve buglinkif halini tas\·ir eden 
şu meıhur tarifi (Saldım çayı. 
ra l\Ievl.lm kayıra} sisteminden 
ne zaman ve nasıl kurtulaca
ğız. ?tlemlcket dışına (bir nevi 
şaşkınlık diyeceğim) sattıl:ımız 

yenılık zahirelerin her dört ki
losu bir kilo et verecek kıy
mettedir. Canlı veya et mamul
leri halinde ihracat yapan mil
letlerin mesaisine bir göz atı
lım. Amerika ziraat mahsulleri 
içinde en bli.yük rakamları ot 
\·e mısır mahsulleri işgal edi
yor. llalbuki ihracat maddeleri 
arasında ot \'e mısırı görmüyo-

(Devanıı Sa. 6 Sü. 6 da) 
ıazımdır. Baıı bolgelerde bu---------·----
mes::('Je eskileri kökünden ısö· ı 
kcrek yeniden işe başlamağı 
icap ettirecek kadar ıccrt ol
mağı icap ettiriyor. Tasp f ve 
standardiza~yon ve amb j is
lerine büyük ehemmi:ır t \'er· 

' 
" GECMIŞTE · 

Ayni dert Yük~ek Ekonomi \'e Ticaret Okulumuzda da mev
cuttur. Bu okulun vaıiyeti de a ·ni ff'kild1_1 ele alınmı;tır. Bütün 
mc~f"le, bu müesseselere kıymetli elemanlar c~lbed .. bilmekte \'e 
mli!'ssesenin bekasını temin edecek genelerin yetişme imk.in-
larını sa,iilamaktır.• 

Bakan, Eorulan muhtelif 
hah da vermi~tir: 

suallere ceyap olarak şu kısa iza-

•- Çamlıca Kız li!='esini. Galata5aray H~esinde olduğu gibi, 
yabancı dılle tedrisat ~·apan bır kız lise~i haline ~~tirmeği arzu 
ediyoruz. Bu husustaki çalışmalarımız ilerlem~ktedir. 

Talebe Yurtlarının aylık ücretini, sabah kahvaltılarını kal. 
dırmak suretiyle 25 lıradan 17,5 lıraya indirdik. ?ı-Iarttan itiba
ren bir miktar tenzil.1.tı daha dtişünüyoruı. 

Ecnebi \'e ekalliyet mekteplerindeki öRretmenlerin saat 
hesabıyle aldıkları ilcretin ki!ayetsizlıgi muhakkaktır. Bu hu
susu ele almış bulunuyoruz. Saat başına asgari bir miktar tayin 
etme~i düfünüyoruz. 

Yapı Sandı~t'na ,·erilecek yeni şekle ait kanun tasarısı Ba
kanlı~ımızda inC'elendikten sonra. 1\lalı~·e Bakanlıi:ına gönderil
miştir. Yakında l\leclise sunulacaktır. 

Ortaokul ve liselerın ~on sınıflarındaki •kanaat notu-- dere· 
celerini uzatmak suretiyle ders senesinin son aylarında talebe
nin dP\'amsızlığını önlemeği temin ettik.• 

Bakan ileri yarın sabahlevin Ankarava hareket edecektir. 

Bir genç dün 
Denizde boğuldu 
Dün akşam bir gencin boğul. 

masile neticelenen müessif bir 
kaza olmuştur, 

Saat 17 .20 de Besiktaştan ha· 
reket eden ıGök5u vapuru• Üs· 
küdara gelirken, )·arı yolda va· 
purun dıı koridorunda gezen bir 
yolcunun dayandığı parmaklığın 
dtvrilmesile de ıze dU5t ğil &ö

rillmilşlıir. Vapur durdurularak 

yarım saat kadar araştırılmışsa 
da sulara gömülen şahıs bir da
ha görülememiştir. Yapılan so· 
ruşturmada denize düşen yol
cunun Harem iskelesinde 20 
numarada oturan yağlı boyacı 
13·13 doğumlu Mevlfıt oğlu Maz
har Önal olduğu anlaşılmıştır. 

. 
iç hatlarda kış 

Programı tatbikine 
Başlanıyor 
20 krnmda başlıyacak olan fç 

hatları kış programına göre, her 
hafta Karadeniz~ ikisi sürat ve 
ilçü aralık olmak Uzere beş se· 
fer yapılacak: sürat postaların
dan birl Trabzona, di~eri Rlıe. 
ye karlar vlPc 1f': artılık po!.ta. 
tarından anec;t Hop ya, bir 
tanP'i de Samsuna kadar uzana
caktır. 

Yine yeni programa göre, Sam 
sun ,.e Rizeden limanımıza dö
necek postalar, lımire kadar yol
larına devam etmek suretile bu 
limanlar arasındaki irtibatın te
sisin! mümkün kılabileceklerdir. 

YAR 1 N 
Öğleye kadar 100 lira yatırırsanız 

27 KASIMDA 

• • 

AYLll\ iKRAMiYE 

Yeşilköy Meteoroloji istas
yonunun tahminlerine görej 
bugun şrhrlmiz ''' civarında 
ha\·a bulutlu ve aralıklı o
larak yağı$lı geçecek: ni7.
gılrlar güney yônlrrden or· 
ta kuvvette, mutcaldben ku
zey . batıdan ku,·vetllce e· 
set'ektir. Hıva ııcaklıjı ak· 
ıam üstü biraı azalacaktır. 
Dün 1ehriml1de hava bu-

lutlu ve aralıklı yat:ıtlı geç· 
mhiı gunun ıncaklığı azami 
18.8, asgari 12.S ıantigrat 

olarak kaydedilmlıtlr. 

KÜÇÜK HABERLER 
DiKiLi SA?iLIK S.\HİL 
MERKEZi KALDIRILDI 

Sa~lık ve Sosyal ·Yardım Ba· 
kanlıgının bir karariyle, 8/11' 
1952 tarihinden itibaren Dikili 
Sahil Saglık idaresi mu\'akkaten 
kapatılmış ve bu limanda ~e· 
mılerin sıhhi muameleleri gum. 
rük tuhafaza , temurlutu tara
fından yapılmata başlanmıştır. 

Hudut Ye sahiller sağlık ge
nel mtidürlü$:ü, bu limana uğ
rayacak gemilerin keyfiyettPn 
haberdar olmaları icin bir tebliğ 
neşretmiş bulunmaktadır. 

DllVRl~t OCAKLARIN!N 
BETAZIT SEMT OCA(;I 

Türk Devrim Ocaklarının (Be 
yazıt semt oca~ı) 17 ka~ım pa· 
Zörtesi günü .:;aat 15 te ~farmara 
fokalınde yapılacak bir törenle 
atılacaktır. 

~fuhtelıf mevzular üzerinde 
cereyan edecek konn$maları mü
teakip, o 2ün icin TLirk De\'rım 
Ocaklarının <Kültürel Avrupa 
Bırli~i) hakkında hazırladılı bir 
teblıg yayınlan,1caktır. 

Yl't.OSLAV REl.EDIYE 
REISI.ERl~IN ~tEKTl:BU 

Bir mürldet evvel $ehrimizi 
ziyaret etmiş olan \'u~oslav be
ledi ·e reiı:;leri Vali Gökaya bir 
mektup gönrlcrerPk ıiyart">tleri 
sıra!;ında gö~terilen yakınlığa te
şekkür etmişlerdir. 

TOPRAK 
DAGITim 

Bu yıl ilimizde reni açılmış 
bulunan Bakırköy 56 No. Ju Top 
rak Komisyonu ciftciyi toprak
lanriırma kanunu gereğince Ba
kırköy ve Eyup ilçelerinde 37 
köyü çalısma pro:r~mına almıı 
ve bu kö ·lerde cemın 819 aile
ye 18497 dekar kiJllür arazisi 
ile 11351 dekar mer'a dağılıl· 
mıstır. 

MÜTEC.\VIZ BiR 
MAHKÜ~t 

Hırsızlıktan &anık ?\.tehmet ö. 
ter ı~minde bir şahıs, d\ln ad
liyede, jandarmaların su dök
m!'sine müsaade etmemelerine 
sinirlentrek hellnın camlarını 
kırmıştır. 

~1ehmet yakalanarak cezaevi
ne se\'kedilmistir. 

HER G[N 
REFIKl~IIZ 

Her Gün refikimiz be~inci in
tişar yılını tamamlamıs. altıncı 
)'ılına girmistir. Taraf~ız hüvi
yet! ile akşam a-aıeteltri arasın
da mühim bir mevki temin e
den arkarlaşrmızı tebrik ve mu
\'affakiyetll talışmasının deva· 
mını temenni ederiz. 

memiz iklız:t ediyor. Muhafaza ı V E F A T 

ve nakil için modern te>ls ve Kozanın SadrAzam merhum Halil Hl-

·- 8Uf;ÜN ·" Keşidemize iştirak edebilirsiniz. 

\'.asıtaları elde etmemize ihti-

Nahiye müdürleri 
Arasında değişikli~ 
Yapıldı 

beklenen nahiY• müdürleri ara
sındaki değişlkli~e ait liste dün 
vilayete gelmiştir. 

Bu listP,·e göre: Teke nahiye 
müdtirü Enver Beyatlı Kara
gümrüğe, Karagümrük nahiye 
müdürü Ziya ~fenek~eo~lu Teke
ye, Beykoz Mahmu(fevketpaıa 
nahiye müdüril ~Jııhliı; Turasay 
BliyükçekmeceY•. Büyükçekme
ce nahiye müdlirü Necdtt Atıl· 
gan Kasımpaşaya, Kasımpaşa 
nahiye müdürü Bek.im Tümer
kan Alemdara, Alemdar nahiye 
müdürü Remıi Giray Sehremini
ne. Şehremini nahiye müdürü 
Tarık Şenöğel Tak!time, Kısık

lı nahiye müdürü İbrahim Var
dar r.-tahmutşevketpaşaya, 1\Iah
mutbey nahiye müdüri.I Tah!;in 
Ural Kemerburı:;:.za, Kemerbur
R"az nahiye müdürü 1\hızaffer 
Toksöı; ~Iahmutbey nahiye mü
dürlliklerine tayin edılmişlerdir. 

Vali önümüzdeki ~ah .-:ünü 
•aat 10 da bütün nahiye müdür
leri ile bir toplantı yapacaktır. 

Tekel'in kaçakçılarla 

yaptı§ı mücadele 

Ege tütün piyasasına hazırlık 
olmak üzere, ayın 25 inden iti
baren Tekel tlih.ın ek~perleri 
tütün tesbıtine baslıyacaklardır. 

Diger taraftan Tel\!'lin k~cak· 
çıhkla yaptı~ı mücadele müsbet 
neticeler vermektedir. 

Son hafta zarfında Trakya, 
Samsun. H~t~y ve Konvada mü
him miktarda kacak tütün ve si
gara k.iğıdı yakalanmıştır. 

Hamiyetli bir hanım 

bağışta bulundu 

I\lerhum Draç mebusu E.sat 
Toptanı zevcesi Fatma Şadiye 
Toptanı vali ve belediye reisi 
Gökayİ ziyaret ederek Kızıltop
raktaki köşkünü bir hayır işine 
tah5i!; olunmak UzPre teberru e
deceğini bildirmiştir. Bavan 
Drar; valinin teklifi üzerine 
köşkü Ö~retmenler Yurdu ya
pılmak şarfile İstanbul hususi 
muhasebesine vermiştir. 
Köşkün yurt haline ifrağı için 

yakında faaliyete baslanacıktır. 

Bir katil sanı!iı 

beraet etti 

Karnı Pakize,·i Oldilrmekttn 
sanık J\Iehmet Özün bir müddet 
tenberi 1 inci at:ırceza mahkem! 
sinde devam eden duruşma.sı 
dün sona ermiş. 

'\tuhakeme sonunda, rıfehmet 
Özün, suçu sabit görUJmedifin· 
den beraetine karar verilmiştir. 

Bir hırsız intihar 

etmek istedi 

Dört gün e\-vel HalQk ismin
deki bir şahsın parasını kr.pıp 
kacan Sabahattin ismindeki bah
riye eri, dün se\·kedıldi~i adli
·enin beşinci katından kendini 
aşa~ı atmak istemistir. 

Sabahattin tam düşeceği ~ıra
da yanındaki inzibatlar tara!ın
dan kurtarılmıştır. 

Orgeneral Göksenin 

ameliyat aldu 

Ankara, 13 (Hususi} - Hı\'a 
kuvvetleri komutanı Orgtneral 
!\tuzaffer Gôksenin mühim lıir 

m11:11ııı 
Aman, · 
Hafifliyelim ! 
Dün İl Genel ~leclisf, YIP· 

tığı bir günlük fevki. 
il.de toplantıda. taksimde in
ıası yırı kalın Belediye ma.· 
h mefhur opera binasının 
maliyeye devri ,,, bu suretle 
hu.kümetçe tamamlanması 
için makam tarafından yapı· 
lan teklifi gorüştü. Neticede, 
bu hu~uıta makama sıUıhl· 

Y•t vrrdi. 
G'ntl ~let'lis, bu k•rarile 

en hayırlı işlerden birini 
yapmış oldu. 

İst•nbul gibi güzel bir ıe
hlre iyi ,., modtrn bir ope
ra binası, şöphesiı, lılzımdır. 
An~ak fiUDU da derhal kay. 
d•tmek gerektir ki çok g•nlı 
ôlçude tutulmuş olan Tık· 
&imdeki bina şehirle mütena
glp olduğu kadar sehlr but. 
çe~ile o kadar mütenasip 
detıldir. 

Beledly• bütçemizin takı· 
ti hepimizin. mall.imudur. Bu 
bütçe ile ~ .. hrin \'e hem~f"rf· 
lerJn zanırt ve ha:\'·atf 11~111-
cak hl7metlorl güç halle. hat 
tt nok~an olarak karsılanı
bllmekt•dir. Halbuki şehrin 
umumi hltmetlerJ yıldan yı
la artmaktachr. Nitekim ıe
hlr, on yıl öncesi'1.e nisbet
le çok .(tni:o;1emfgtlr. Bu )te· 
ni~lemPnin Belediyenin yii· 
künü a~ırla~tımı$ olması ta
biidir. 

Bir krre şfmdi'\·p kadar beı 
ll"ll:\'On lira sarfedilmiş olan 
bin9rı111 nl:i,Hna u}'gun ,.e 
matlılp $ekilde tamamlanma· 
ıı fcln en az on milyon Ura 
daha ll11mrhr. En az dedim, 
çunkti bunun birkaç mi1von 
daha ra11a olacığı muhı.k
kakhr. Belediv•nin, bıitçe. 
5İnd•n bu kadar bir parıyı 
bu işe a. ırması, umumi hit· 
metleri dahıı da akıı;atacak 
)'enlı bir fedakirhk olur· 
du. 

Sonra Jş hunurıla da bltml· 
yor: Bu mua111m binanın 
ldare~i ve maksada U}'JUR 

ıekilde iıı;lefilıne"i Belediye
nin sırtında~i yüklerin en ı
j:ırl:tnndan biri olacaktır. 

Üciincü bir nokta rtaha 
var: ~· 'l operanın muhteı;em 

uhne\ıine çıkarak opera ar· 
listıerlnl İstanb~l Beledhe51 
nereden ıa!In·arak, nertdf'tı 
bularaktı~ .. R11lbukf, Del'le
tin f'linde Dlilli Efihm Bı~ 
kanltı\tına bağlı bir Devlet 
Ti,\·atro~u \'e operası vardır. 
Bu mlİP!l:~eselerde yetisen 
"'"ıttk.Srl"'nn 1;1yı~ı artmak
tadır ,., ıilndtın t"iine dt al' 
taraktır. Devlet, bu kalaba
lık kadrnvı yeni '.''f'nt ~ahş· 
ma sahalın bt•lm?kt;,n fÜp
he~lı m,.mnun kalaraktır. 

Beltdiye B•ıı;;kanhk maka
mı yukar1da b~hsetti~im tek
Hfi Genf'I l\lerli"e sunmadan 
öncf', ti"bildir ki. snn Ankara 
ıt,·ahati"df" B:t!ibakının mu
varı.kall"l almı-.:hr. Briylt ot
du,tıı"a 'öre f~tanbul Bf'l,.._ 
tlfvpc;frıi c"k a~ır bir vüktrn 
kurtı1racrk vP "•r•'D )ı:altrıı• 
bir hin1v1 tamamlı,·arak ~eh
rlmhe bir onera binası kı· 
ıanrlırar"'l( ,.1:," de,·ltfp te-
11ekkür. i1jtıııı11hnl ''f' Beltdiye. 
!il hesabını. bir borçtur. 

Sadun G. SAVCI 

O~ KELhlEYT,E 
A1i ll3n ::J.fıfln.ooo dolar 

naf•L::\ vt'rerPkmiş ... 
Rri.' le nafakaya canlar kur· 

ban! ... 

Onun icin Tarım ve Ticaret 
Bakanlıklarının birlik ha

linde gelir kaynaklarımızı, ka .. 
bıll)et le \erım kapasıtclerine 
göre ve dli.nya pıyasalaiının is
teklerine uygun bir ıekilde, ne
ler ~ etıştlreceğımizi ve bu sa
hada hangi hudutlar içinde ça
lıpcağımııı eti.it ederek, yani 
hedef \'e gayemizi bilerek bir 
programa ba lamaları icar> 
eder. Buçline kadar bö~ le bır 
~ey yapıJm:'lmı tır. 1 tlh.al mev 
zulatımız bu za\belcrden kac
iyycn ne dilşunUlmUş ve ne de 

,; t 1 G ı • B k mit Paşanın küçük torunu ve 
yac vardır. aur u uşu • ran 1 . n . Si Malıye Nlıırı mrrhum :'llaıi[ Pa 

Bugünkü haliyle, hele tare 32 yıl e\'.vel bugün, 14 ka- şanın y!'~eni l\faHye llukuk \fü. 
ameliyat geçirmistir. Generalin ._ ______ T...,,~ ... T_ı ... ı .. s.-E'"R""T.-

tetkik edılmııtır. 
Tr. ırlcri geç Eorulen bu gibi 

mlidlhaleltr ıçin \aktınde \C 

dörtba ı mamur du,. ınulmU~ 
proı;ramlar ıster. Yok a hadi e
ler meydana çıksın da Ofıdan 
sonra tedbir duştinelim ıtstemi 
c;ıok m"s'ulıyetli 'e trhlıkelidir. 
Hele bazı işler de\ lt!l clı~·le 
idıre edilJJO a liUklcnen yuk 
daha ağır gcllr. Toprak Mah
sulleri O!isınin a rlığını bu
günlerrle muhakkak daha mü
essjr bir şekilde h!.!sediyoruz. 

,\na grlir kaynağımız 
ziraattir 

Dış ticaretimiz.in kıymet i:i
barl) le '1ıo 90 ını tiftlik 

sıhhi durumu sal~ha doğru gıt. 
mektedir. 

me}'l'"a işinde ovuncak oynar ıım 1920 de Kozan du1· şaviri Tevfik Be ·ın kızı; eskı 
durumunrlayız. l!l:Jl de top•.ı man istil.isından kurtulmu~· Hava Kurumu mi.ıfettişi Emin 
topu J:alnız 70 ton. daha kil· tu. Çukurovanın ıantı mti- . .\li Yaşının refıkası mütecaviz: genç 
çullulmuş bir ünite ıle ifade cadelesinde mumtaı bir yer AYRICA : 
edelim 5 vagon yuku taze üzüm, Jıgal eden Kozan, ı tllaya SARE YAŞIS (llanımtfrndl) yakalandı 
15 ngon kavun ihraç edebil- ugradıgı giJnden kurtuluş 31 A f k y lb k "d • d 
mio:;iz. Bu azlık malımızın ic.t ra ı ı aıı eıı emız: e 13.11.1952 gecesi rahmeti rahma Dolapderede Dereôniı cadde-

V"" gününe .kadar düşmanlarla · ı·k ı t · t. 
yaramaz oluşundan de~ildir. na ın ı a e mıs ır. sinde oturan Kenan Turanlar. 
Belki. ı·ekna.ak m•I bulunm.1 - '·uruşmuş, mustc\'Jlye hiç 1 00 000 Sare Hanımefendi Türk kadın evvelki gece yanında Ka~ımpasa-bir zaman boyun egmemiı;· ı • k" 1 t • ı b t 
mas' 

'
·e fakat en mu··hı·m 1· voli•· ı~ının ve es ı 5 anlıU t~r ıye d~ oturan arkadac;ı rfan E~er ve 

~ ti. Kozanın fedakar e\'Iat- , k 
mak için modtırn tesis \e \'a~ı. tarı, çeteler kurarak mus· • l ,. R A vde. inceliğinın Orne hır varlığı Fikret fıldu2u halde Btyrı~lunda 
talara malik olma\·ı~ımız bu k 1 ı ı. • bir hayli i('ki itmhtir. Oradın 

11 tevllye arlı durmu$ ar ve Cenaze 14.11.19:52 tı:ilnü Çapa- dotruca eski dostu Sükranın e· 
aılığa .sebep otmuş,tur. ,?.la a5rı- bu uğurda tertemiz kanları- daki e\·lerinden kaldırılarak cu- \'İne giden Ktnan. tabarıcı~ını 
mızı anra.k komşu arımııa, ~ u.. nı akıtmıılardır. 

üs 
{-TAKVİM-) 

14 KASIM 1952 
CUMA 

AY 11-GtN 30-KASm 7 
Rl ~il H68 - KA~t•t 1 
HiCRi 1371 - SAFElt 25 

SABAH 
OGLE 
!KiNDİ 
AKSA)! 
YATSI 
!~!SAK 

Vı~atl 
06.45 
11.59 
14.3ö 
16.52 
18.M 
03.05 

Ezani 
OU2 
07.06 
0913 
12.00 
01.34 
12.12 

1 • . cJ • • • ma namaıı Şehremini Yeni Ca- çPkerek dört el kadının Uzerine 
riye " Mısıra \Orrbılmişio'· .ı:;ı. Ko'3nın kurtuluş yıldönil· Gişe erımız en izahat ısteyınız. mii ş<>rıfınde kılındıktan sonu ateş etmiştir. Fakat t• .. düf ne-

malarımızldan ancak ~O ~~I' munu hararetle tebrik ede· '----------------- makberesine defnolunacaktır. tıce~inde kurşunlar, Sli.krana i- rı•ı'mı,,. bıu 1 r, 1 n, oıuıımıuı" 
kadarını ngiltereye yol aya 

1 
• riz. • - BtitUn aile tAziyetlerimizi ar- ~ahet etmemiştir. l\tütecariz • --';.;';;; ... _';.;';.;'';.;"';;"------• 

mişiz. ~~::::::::::~T~(~'L~B~E~S~T~Ç~l~~~~~~~~~~~;:~:::~~~~~::~~~~~~~z~e~d~•r:ı:•·:::::::;::;::,:;;;:;::;:~~ge:n:ç~le~r~y;a~k~al~a;n;m~ı~ıt~ır~.:;::;::;:~~·~~~~~~~~~~~~ Şu halde anlıyoruz ki bu mev_ -
zuda Tarım B:ıkanlıtının u#;ra· 
şarafı biiyük mesel"ler Vilrdır. 
l'ıllık mesai raporlarında 1JU 
kadar adet fidan yetistirdim. 
da.tıttım dPmekle bu d.i\'anın 
halledill"t'eğınp in<ınmıvoruz. 

!\Iuayyf:'n hedPfleri bulunacak 
olan l'e i i her ctphesinden 
ktt\'rJnıı3 bir rırogram 1.lzım· 
dır. Bunlar ö ·le programlar 
olacaktır ki. netictde mu\'aff:ı 
ki\'et izliklerinin mes'uliyetini 
yüldf'nrcrk vasıfta insanlar ta
rafından hazırlan~ın. 

lluhubat ve yemlik 
1ahirelerlmh: 

1951 ihracatımtzda 78 milyon 
liralık bir !latıs kıymttir1 e 

hububat yer almaktadır. Hubu· 
bat ziraatimi,•' ı rrıakineleşme ı 

\·e genişlf'met;ı memleketimiıl 
bu~day ihracatı;ısı bir memle
ket seviyet.ine c;ıkarmıstır. 

Ortalama her lf'ne bir mil· 
''on ton bu~dayı dış piya~alara 
arzedebilecek bir istihsal proi .. 
ramı yapmalıyız. Bu programın 
ıklim sartlarının ( bilha!!.S3 ku
raklık) te!iriyle büyük temev-

Noter de, karısının bir gece 
olsun, evden a1 rılmasına mü-

rap çekmişti. Bu daha genç kız· , sa~:eı:::e~~~-un ömrünce ıstı- ][mzas"ız)\\efttı~pletı' 
~l~~·~~~Z:i~~;l~~~~~~~I:'~~~; . .. 
teyz<'ine iltica ed'•i... Orada VAZAN: A /. ' /') /1 ...,1-/l • - t"r-v:n,,.N~ 1?,, f., 11.Aü A E. I'} A ,,.,/Ju~,,;,, 
nrzaketle kar ılanmıştı. fakat l""1 ~ ~ )'~"'lf~. '~y~vTT. • ~"'"""''{. 
büvlik bır alaka ve ~efkat gör· 
nı;mişti. Zaten Chau\·et ile ev· 
lenmeğe de bu yüzden razı ol dıiını sanarak uzaklasıp a:itmiş· 
mamış mı1·dı? Sonra evlendigi ti. Kım bilir, belki de bu yüz~ 
gündenberi çektikleri... den kederinden. ıstırabından 

İki senedPnberi bugünü bek. ölmüştü. 
li,yer('k yaıamıs ve ı:;abrctmişti. Chauvet, onlardan korkunç 
Derin derin nefes aldı. bir şekilde intikam almıjh. Ay 

İşte bö~·le bir günde. belkı nı $tkilde karşılık olsun diyt 
rfe bu saattr. gOk yüzünde ilk korkunç bir intikam fekli bula 
yıldız belırirken. bir adam tek hılmek itin kadın iki sene bek 
başına böyle ttnhl bir yold.'.ln lcmi;i. .. 
Yürümüştü. Kendiıı:ini cılgınca Bavul pek dolu deeildi, am-. 
sf'\'E"n VE" onun da deli ıı?ıbi sev. olduk~a a~ırdı, Zıvallı adamın 
di~ı bir adam .. Zavallı adam. ilk tanı~tıkları ,ıı?ün tı~ıdı~ı eş. 
ınandı~t kadın tarafınrl .n ele ra bı-lki bu karlar ::ttır n·~ildi 
verildiğini, alçakçasına aldatıl- Adcline, onu dü~ünürken ,ıı?bı 

11 
ll'ri doldu. Fıkat yanaklarına 
d6külen Yaolır, yüıünün hara· 
retinden hemen kuruyordu. 

İhtiyar teyzesi acaba onu na 
sıl kar~ılayacaktı~ Ona yük ol 
mamık için derhal bir is bul 
maıı:ı llzımdı. Düşünülecek bin 
türlü sey vardı. Fakat Adetine 
bunların hiç birı5İni düsli.nmü 
var. endişe etmiyordu. Bir tek 
ı~i \'lrdı, onu hemen yapma51 
·~1.1mdi. 

Etrafına baktı, kırlar tenhı 
ırH. Fakat arı ~ıra hayvan sil 
riılerj \'e yük arabaları ~eçiyor 

... _____________________________ , .................... 

du. Sol tarsfta sık >taçlı bir 
orman ıördü Oraya dıldı, Bu
rada kimseler voktu. Ancık evi 
barkı olmıyan ser!leriler ~cele 
ri buralarda barınırdı. işte :5U· 
radaki a~acın altında iki taşı 
li.;;tüste koyup bir ocak yapmıs 
lardı. Külltr hllA duruyor· 
du. Rüzg~r henüz onları dağıta. 
mamıştı. 

Adeline yere diz çOktti. Ba 
\'Ulu açtı. Çamaşırların altındı 
ki t>akcti aldı. Sımsıkı l:ıa~lan 
mıs ~l'rır ~ir nakPtti R'"! hin 
fr3nklıklardan ib:ırpt iki mıl 

yonluk bir paket aı alır ~ek
meı. İşin p;üç tarafı bu pıket
ltıri yakarken bir ttk parı j):.\(· 

casının bile kurtulmamı.sıvdı 
Taşlardan yapılmıs olan o o
cakta bu iş daha kolay s:ôrtilf'· 
bilirdi. Kagıtıarı da hir kuru 
da1Ja dürterek yanmalarını kc•
laylaştırdı. 

İşte oldu ... Bir strterinin ~·• 
mek ısıtmak için kuıduJ;..ı orak 
ta biraz daha fazla kül v1rd1, 
r.. kadar ... 

Ad!>line bavulu kapattı. Diz 
~öktü~ü yPrden kalktı ve yeni 

den bışlıyacağı sefil hayatına 
doıru :"1-ürüdu Hava tamamıyle 
kararmıştı. E~ir ılaca karan· 
lık nl5ıydı. Yanından gecen ve 
bellerinı omuzlamış olan. üç 
cıftcı. bu genç kııdının neMn 
bnyle krndi kendıne gülümse· 
dı-"ıne ve sanki bıti5ile kon'J;u
ormuş cıbi dudaklarını kımıl-

dattıtına hıç ıüphesiı çok ıa
:arlardı. Ama karanlıkta bunu 
fırkedemediltr ... 

-SON-

İmzaıı:ız ~Jektupların ya~ 
ratabılet'tği faciaların bi
risini anlatın hikAye bu
gün bitiyor. "Yarından iti
baren ayni mevzua dair 
ikinci bir uzun hikiyeyi 
ttfrika etmı-~e ba~hyoruz. 
Gene ayni muharririn 
f.,!:tri olan bu hiklyryı 

okuyucularımızın alAka 
ıle tıkıp edecekll!rıne 
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1)-ış pofılılu;.. 

Afrika' da 

,, T. Lie'nin Müşaviri 
_,, intihaı;//etti 

Ankarada bir 
Çocuk arkadaşını 
Öldürdü 

Kaynaşma 
Yazan: E. T. A syadan sonra sıra Afrikayı 

geldi. Buradaki memleket· 
ltrde de bir kaynaşma, bir ayak
lanma var. Afrikanın !)İmalinin 
beyaz halkı istiklil istiyor. Tu
nusta, Fısta bu cereyan her 
«ün bir pırtı daha kuvvetleni· 
l'or. Orta ve cenup Afrika aha· 
1isini teşkil edtn 7.encilere ge
lince, bunlar şimdilik istiklil 
değil, sadece hürriyet ve müsa· 
~at istiyorlar. Bu haklar ''eril· 
h\eıse bir gün onların da lstik15.l 
lsteğile ayaklanmaları beklene· 
bilir. 

* Pazar &ünü Yunanistan
da yapılacak genel ıe· 
timler için partilerarası 
mücadele devam etmek
tedir. * Birleşik Amerika yeni 
Cumhurbaşkanı D. Eisen
hower'in A vrupada bir 
seyahate çıkacağı söy
lenmektedir, 

* Arap devletleri Batı Al
manya ile olan ticari si
parişleri feshediyor. * Korede kı:al Çinlilerin 
zehirli gaz bombalan 
kullandıkları söylenmek
tedir. 

• • 
ıstı yor 

General Necip büyük bir çarpışma halinde 
Mısır'ın tarafsız kalamıyacağını söyledi 

Ti•rk llıu:oıfi• Jja .. n 

Kahire, 13 - Mısır Başbakanı General ?tfuhan1med Necip, 
dün verdiği bir demeçte, lhsır hükUrnetinin Ortadoğu savunma
sına iştirakinin diğer hür milletlerin işbirliği ile yapılacağını 

söy1emi~lir. 

General Necip bunun tam bjr müsavat csısına göre yapıl-
masının 13.zım geldiğini il~ve etmi5tir. 

Genernl ?tluhammed Necip, biiyük bir çarpı~rna halinde l\fı
sırın tarafsız kalamıyacai:!;ını belirtmis. memleketinin hür dünya 
savunmnsına iştirak edebilmesi itin iki şart ileri sürmü!'tür. 

İşin kolayı 
Biıim memlekette asayiş 

var mı, yok mu? 
Var olduğunu söyliyenler 

bir takım istatistikler çıka
rıp, rakam konuşturu)'orlar. 

Garip bir şey ama; yok
luk iddiasında bulunanlann 
yardımcısı da yine istatistik, 
yine rakam şakıması ... 

Ve daha garibi. bu gürül· 
tü patırdı arasında bit kim
se kız kacıran, cami soyan, 
ırza tecavüx rden, şefi ni bı· 
çaklayan imam ve mücnin
lerle me~gul değil, 

Halbuki uzun istatistikler 
lerine ~u softaların mart. 
(etleri, bir sıral:ınıverse; ce
maatin yaptığı kabahat bü~ 
yiik mii kiiçük mü hemen 
anlaşılacak. 

ECVET GÜRESiN 

ÖLÜM 

Birleşmiş Milletlerde Pakistan delegesi Güney 
Afrikadaki ırk tefrikçi/iğine hücum etti. 

A •.odaftd Pru• Ankara, 13 - Dün gece şeh. 

Nevyork 13 - BirleJDli! Mil· 
letıer genel sekreteri Trygve 
Lie'nin hususi hukuk müşaviri 
A. H. FeJJer'in, evinin bir pen
ceresinden düşerek öldüğü bu· 
gün Birleşmiş Milletler teşkilatı 
idarecilerinden Öğrenilmi~tir. 

Amerikalı olan Feller Lie'nin 
en yakın mesai arkadaşlarından 
biri olup genel sekreterin top
lantılarda verdiği siyasi beyanat 
tan ekserisinin hazırlanmasına 
)'ardım ederdi. 

Ölümü haberi Birleşmiş Mil· 
letıerin idari cevrelerinde heye 
can uyandırm~"jlır. Feller, mü· 
teveff:ı başkan Rooseveltin (New 
Deal) rejiminde Vaşingtonda da 
çalışmıştı. Gelecek ay 48 yaşına 
girecekti. 

rimizdc bir cinayet işlenmiş, 
toplantıda genel kurul gündr , l\fehmet Kabadayı isminde bir 
mine yeni bir mad~e .ol.ara~ & bir şahıs. çok yakın arkadaşı olan 
genel ~ekreter seçıınının ıla\'e - Sarı Veliyi tabanca He vurarak 
c;~n.i tavsiyeyi birkaç dakika İ('e·ı' Oldürmüştür, 
rısınde ta rtışmaya hacel kalma· ııacetepe semtinde bir kahve 
dan kararlaşıırrnıştır. isletmekle olan .l!ı!ehrnet Kaba-
. Pazart<>~i ~ün.Ü. ,·azi(e.;ind~n is d~:vı, Erzurum kahvesi önünde 
tıfasını bı_ldırdığı sır~da bızzat ·çok samimi arkada~ı Sarı Veli 
Trygve Lıe, bu ye~ı. n1addeyı ile knr ılaşmıştır . Alehmct, yeni 
gen~.ı kurula arzetm~ştı.. aldılı tabancayı Sarı Veliye gös

Buronun bu ta\·~_ıyeo;ı . gen~l lermiş ,.e birkaç el de ateş et~ 
kurul tarafı_ndan _ınuza.keıe edıa miştir. Bu sırada tabancadan çı
lccek ve Bırı~.şmış ::\IılletlC'r a· kan kurşunlardan biri Veliye 
nayasası ~~regın.ce geneı kurul is:tbet etmiş ve a~ır surette ya
!~yg,·e .. Lıe ye bır hale( se('m~~ ralannıasına sebebiyet vermiştir. 
ıçın . nıutabaka.ta var.m~sını G.u· Veli kaldırıldıA'ı hastanede öl
\.'en1ık Konseyınden ıstıyecektır. U 
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pol'se 

B dd · .. d ·ı: s' m ş ur. H e mr a a a~ ı. 
u ma enın gun e~.c ı a,·e ı ı kendiliğinden teslim olmuş ve 

hıç bır ıtırazla karşılaşınanuştır. k·r 
1
.
1 

. 
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Güney Afrikadaki ırk tcv -ı c_c ı_ınıs ır. . . 

Afrika 7encilerinln, kendilerinin 
aşağı görülınelerine karşı ilk 
fsyan hareketi cenubi Afrikada 
başgöstermlştir. Buradaki ırkçı 
Malan bükü.metinin aldığı ted-

birler yalnız cenubi Afrikada Gu"ney Korelı'ler 

Bunlardan birincisi, Süveyş kanalında bazı İngiliz birlikle
rinin dPrhal geri alınmaJarı ve bu bölgenin 2 veya 3 sene içinde 
tahlivesidir. 

)ıısır Başbakanının ileri sürdü.Q:ji ikinci Ş3ı: <l.a •. memleketi
nin. kurulacak savunma blokuna i::tiraki ve vazılesını tamamıyle 
ifa edebilmesi için lüzumlu sıl3hlar ın teminidir. 

Feller Nevyorkun rnerketinde, 
Central Park yakınlarında bir 

lı1aras :\futasarrıfı merhum To apartımanda oturmaktaydı. 
sunpaşa kerimesi şe Şehid-i llür ~fesai arltadaşJ:ırındarı öğre
riyet Alithat Paşa hemşirezade- nildiğine göre Birleşik Amerika 
si sabık Gelibolu Sancağı mu- 3.y.Sn meclis.tne bağlı bir tahki
b~sebecisi merhum 1-lamit Bey kat komisyonunun geçenlerde i· 
zevcesi ve eski İstanbul .cumhu. Jeri sürdüY;ü bazı ithamlar Fel
riyet Savcısı ve hilen lstanbul ler üzeriode derin bir tepki ve 
2 nci Noteri Kenan Orer'in yen- yeis hu1,ule getirmi$tir. Al>An 
gcsi ve kayınvalldesi, emekli komisyr,nu, bu mevzuda verdiği 
Binbaşı 'l\fuhtar Orer'ın yengesi bir ra~1orda Birleşmiş Milletler 
ve Dr. Sami Orer'in validesi ve idari servislerinin muzır ele
İstanbul Şehir ?ı,leclisi Azası A- man'iar ve Kızıllar için bir mel· 
vukat :rı.ıuza!fer Erer'in teyzesi, ce '.cı.aline geldiğini beyan etmiş 

h~su~ .g~nel kurul burosund:ı I bugiin ilk sorgusunu rnüteakıp 

te!rikçiliği Domınık Cumhurıyetıyle 
Birleımiş Milletler (';cvyork) 1 dostluk anlaşması 

fena lesfr yapmakla kalmamış, 
bütiln Afrika ıencllerini hareke· 
te getirmiştir. Bunlar kendileri· Kızılları ÜÇ 
nin hakir görülmesine pek haklı 
olarak isyan ediyorlar. J d ı 

Cenubi A!rikadakl pasif mu- epe en attı ar 
kavemet hareketinden sonra ~ 

1 
d P k ••ıto~ 4 ı rf~6 

tnya zencileri ayaklandılar; 
1 

S I 
13 

c·· K rcl' bir-
beyaı düşmanlığı ile or· . eou · - une~ o .. 1 

Arap devletleri 
Batı Almanyayı 
Boykot ediyor 

A1110,.iattd Prrı• 

taya atıldılar. Bunlar pa'iif mu· lıkler f!.lerkcz ccphcsınde dun kı
kavenıet bilmiyorlar, ~lddet kul- zıtları uç tepeden ·~~:\ya rnuvaf. 
tanıyorlar. Bu yüzden Kenyada (ak ~l~uş ve ~.ece duşmanın Y~~
htr gün yeni hidiseler oluyor. lığı ıkı mukabıl taarruzu da pus- Frank(urt, 13 - Batı Alrnan
Son haberlere bakılır'ia f~yan kürtmüşlerdir. GecP ?1~harebe- yanın İsr;ıile 715 milyon dolar 
hareketi Kenyadan Tanganika· Itri müttefik birlikler_ının . ışıl- tutarında tazminat ödemek kara
)'ayılmııtır. Orada da yer yer dakla aydınlattıkları bır kcsımde rını protesto için bir milddetten-

t · ı · beri Bonn'da bulunan Arap Bir-ayaklanmalar vardır. cereyan e mış ır. . .. 
Kenva bir İngiliz nıüı;temleke· Kumh\\-·a bölgesindckı straltJık liği temsilci heyeti bug\in rnem-

Iİdir. ·Tanganikaya gelince, bu· tepeler için 31 _gündür de~·am. e- leketten ayrılmıştır. Lübnanın 
tısı İngiliz vesayeti altındadır, den kanlı tarpışmal~r netır~sı~- Paris büyük elçisi Ahı:n~t J?avut, 
Yani bir miiddet sonra müstakil de Güney Koreli pıyade bırlık Afısırın Roma ata.şe~ılıterı Ah
oJa~ıktır. İkinci dünya harbin· l<>ri evvelce kaybetmiş .oldukları ~~t Tl_as_anla Surıyclı ~.c lrak~ı 
den !oionra Afrikanın muhtelit me\'kilerin hepo;ini yenıden ele 

1 

dıger ıkı delegeden m~teşekkı~ 
l»ırçalarında bu yolda vesayf't· geçirmiş bulun~akta_?ırlar. , h~~et, Batı Almanya ıle .. yenı 
ler kunıtmuştu. Tanganika, Ka· Güney Korelıler dun gece Cı:- . ~~z.aker~ler~e bul~~mak uzere 
rneron iogillz, doğu, altın sahili gen tepesi civarındaki J~ne R.u- don~p ~onmıye~e~ını açıklamak
llelçika .. csayeti altına verilmiş· ~el tepesini de zaptetmıslerdır. tan ımtına etmıştır. 
ti. ŞlnuU Tanganika halkı is- Kızılların karanlıktan i'!tifadc Bu arada Arap devletleri, taz
tiklil istcmeğe başlamıştır. Baş ederek y3pmak istedıkleri bütün rninat andlaşmasını protesto m_ak 
«österen cereyanın oradan ve· mukabil taarruz teşebbüsleri a- sadıylc şimdiden Bat~ Alman ft~-
aayet altındaki diğer mcnıleket· kim kalmıştır. malarına karşı gayrı resmi hır 
lere yayılacağı ~üpheslzdir. Korede kar yağrnağa boykota gi~~şmj~l~rdir:. Alm_an 

On dokuzuncu asır Avrupa dev ba'tladı sınai teşekkullcrının sozcUlerın-
letıerinden birçoğu için müsteılı· Seul. 13 (A.A .) - Güney Ko· den öğreni~diğine g_ör~ Ar~p 
leke .11srı olmuştu. Bu devletler reli Piyade kU\"\'etleri (l?\Jızrak• !'lemleketlerı, :B~nn hukumetı~ın 
Asyada, A!rlkada şteniş müstem· tepesini komünist Çinlilerden Israille akdettığı andlaşmayı ı~
lekeler ele geçirmişlerdf. \ 'ir· tamamiyle temi:ılemi~lerdır. tale zorlamak maksadıyle. m~I: 
~inci asrın miistemlekecilik dev Bugün cephe !.>oyunca hava yonlarc~ dola_r tut_~rı~da ısıparış.ı 
rıne son vereceği anlaşılıyor. çok so~umuş ,.e kar yağrnai!'a baş feshelmışlerdır. Sozculer Arap 
Alüstemltkecı dev1ctlf'r alarakla· Jamıştır. Kötü hava şartlarına firmalarının günde en aı 6 mu
rı .. tedbirlerle bunu bel~I bir ra~mcn müttefik sa\:aŞ uçakları kaveley~ feshetmekte olduklarını 
ınuddet geciktirectklerdır. Fa· ku10v batı Koredeki düşman he bclirtmış H: 
kat, uzalı: olmıyan bir ıelecf'kte defle.rini bombal:ımı .. Jardır. •- Tazyik altındayız \ 't d~-
ı,lerfni tasfiye ederek müstem· Jlarp esirleri rınn gittikçe kötüleşiy~r .. • demış 
ı,ke siyasetine "ion vermete mec Tok~o. 13 (A .. \.) _Birleşmiş terdir. Boyk~t harcketının Ar~p 
~cakları ~üpl:ıesizdir. \filletler harp esirleri komutan- memleketlerınden sonra Pakı_s-

C H p · Bandırmada lı~ından bugün bildirılcli~inc gö tana ve Endonezyaya kadar bil-
• • • nın re Cheju adasındaki e!;irler kam tün nıüslüman Asya memleket· 
sattığı zeytinlikler pında bir Çinli esir dün ölü o· !erine sirayetinden korkulmakta 

llalıkesir 13 (Hususi) - C. !arak bulunmuştur. dır. 
IJ. P., Band' ırm•nın Edincik bu- Esirin intihar elliği anlaşılmış ============ 

" bulunan 14,000 Çinli esir, Çine catında bulunan teytinliklerin- tı.r . - . .. ı::eri dönmek istemediklerini bil. 
den !Onuncusunu da salmıc bu· Ayrıca il.1.,·e cdıldiğıne ı:ore b l kt d 1 • k ında ı!irmiş u unma a ır. unınaktadır. ı bu adadaki lcsulpo ·amp 

CUMHURiYET 

nAYIRLI BiR 
İMRET 

Nadir Nadi, Demokrat Par· 
ti Meclis grupunun C. H. P . 
ıenel bafkanının son Ege ıe~ 
Yahatinde söylediği bir nutka 
dair verilen istizah takririni 
reddetmesini memnunlukla 
karııhyor, bu münasebetle di· 
Yor ki: 

<lı!illet hayalında üyle an· 
lar olabilir ki, vatandaş ÇO· 

&unluğu muhalefetten iktidarı 
desteklemesini bekleyebilir. 
liatl.l savaş ve ayaklanma gi. 
bi olağanüstü hallerde siyasi 
hürriyetleri kanun yolu ile ae 
tici olarak daraltmak da 
lllümkündür. Fakat normal za 
mantarda hükO.meti sinirlen
llirnıeye, vatandasları hükıi
ınetten soğutmaya çalışmak 
llluhalefete tanınmış bir bak. 
hr. •Temel haklarımız güven .. 
lik altında değildir, adalet ci
ha21na baskı yapılıyor, iktida· 
tın dUrtist seçimler yapacağı. 
rıa inanmıyoruz• ıibi iddialar 
karıısında kuvvetine ve ken. 
dine inanmış bir iktidarın ya
Pacağı iş, teliıa kapılıp gen
soru açmak veya muhalelell 
hırpahyarak mazlum mevkii. 
ne düıürmek değil, fakat id. 
d.iaların doğru olmadığını her 
IUn fiilen isbat etmektir. 

Demokrat Parti Medls Gru 
Pu evvelki ııiJnkü kararı ile 
hu Yolda Umit verici bir adım 
atırııştır. Tam istikrarlı bir 
hürriyet nizamına bir an ön· 

1
r:.e kavuşmamızı sa~layacak 
•dbirJere de basvurulduğu zaran, siyast barometrenin bu· 
. Ubuz bir havaya doğru hızla 
'' 1ıkamet alacağından biz bit 
liı>he etmiyoruz.• 

Al<ŞAM ----~tRIN BiR ANLAŞ)!AZLIK 
\' t()ltVASI iÇiNDE 

l()yORUZ 

........., Necınectdin Sadak partiler· 

arası lşblrliği mevzuundan bı· 
hisle bunun türlü. memleket 
meselelerinde kanaat aynlıa 
tına, fakat bir Jki esaslı vatan 
davasında beraberliğe daya· 
nan işbirliği olduğunu söylü· 
yor, tek parti ve ıer sistemi· 
ne göre bazırlanmı~ bir ana· 
yasa ile demokrasi ve hücrl· 
)'etin temin edilemiyeceğlnf, 
bu hakların ve hürriyetlerin 
bugün de teminat altında ol· 
madığını yazıy3r, ,.e sonra dl· 
yor ki: 

cBu yaz.ıyı bugün )azabi
liyorum. On be$ sene evvel 
yazamadıll'L \.~arın da öyle bir 
Meclu, öyle bir bükümet ge. 
lebilir ki, gene yazamaz olu· 
rum. Bueünkil Anayasa ile 
bu tehlike daima imkin dahi
lindedir. Gene bir tek parti. 
nin keyfine bağlıyız. !tluhale. 
fet liderinin nutkunu bir is
tiıah takriri ile Aleclis önüne 
getirmek isteyen zihniyete 
hangi demokraside raslanır? 

Derin bir anlaşmazlık der· 
yası içinde yüzüyoruz. Bu
nun da sebebi bir rejim buh
ranı içinde oluşumlızdur. Şi
kayetlerin kaynağı budur Re
jimi sağlam temellere dayar
sak hiç bir ihtilat kalmıyacak
tır. Sayın Adnan 'fenderesi, 
bu zarureti duyacak kadar li
beral ve vatanse\.·er, bu ş~ref
li vazüeyi kendinden sonraya 
bırakmıyacak derecede akıllı 
biliyoru7..• 

YENi ISTANBUL 

TANRI 
ULUDUR 

Habip Edip · Törehan Bü· 
yük Atatürkün Allaha yapa. 
catımu müracaatları anamı
ıın babamızın dllile vapmayı 
tavdye ettiğini. minareleri
mizde .Tanrı l'Judur• "tsle
rini işittiğimiz 1an1an kalble· 
rimiıin titrediğini, fakat yo
bazların ~in~i propagandasının 
devam ettij:ini, deli mi, fasit 
mi olduğu bilfnmiyen adam-

Jarın Mecliı binasına kadar 
girerek arapça ezan okuduk· 
larını, buna ıldde:tli ceza \'e• 
rilmediğlnl, nihayet Demokrat 
Partinin it ba§ına gelince, ya· 
pacak başka lı kalmamıı gibi 
ilk mesele olarak arapça eza· 
nın 1\-lecliste ortayı tıktığını 
ve buna dair bir kanun kabul 
edildiğini söylüyor ve diyor 
ki: 

•Büyük Atatürkün 14 Uncü 
ölüm yıldönümil milnasebetiy. 
le ruhunu taziz ettiğimiz za. 
man bütün memleket sarsıl· 
ma:z: bir parça halinde· görün· 
müş, ona olan bağlılığını is. 
pat etmiştir. Eski ve yeni Cum 
burbaşkanlarımız ve bilbassa 
J-Iükümet Reisimiz onun yo .. 
Junda gideceğimizi atıklamış. 
tır. Bu şartlar içinde, şimdi 
din işlerimizde hakiki bir ıs. 
labata başlamayı istersek aca. 
ba hata mı etmiş oluruz? 

Bi~im düşüncemize göre 
musaffa bir din, içtimai dert. 
terimizin bi~oklarını tedavi 
edecek ve bize Ulu Tanrının 
insanların birbirlerine yardım 
etmeleri emrini daha İ>i an
latacaktır.• 

HÜRRiYET 

YENi 
KABiNE 

Sedat Slml\.J kabinedeki de· 
iltikllk münasebetile diyor 
ki: 

•Yeni kabineyi ben daha di 
namik ve yeni elemanlarla 
bezenmiş bekliyordum. Hoı 
bu kanaat yalnız benim değil, 
bütün umumi efkarda da 
böyle idi. Umuyorum ki Ad
nan Menderes; boş olan iki 
Vekalete olsun sempatimiı.i 
ve emnivetimizi kazanan iki 
yeni phıs eetirsin. Yoksa 
büyük seçimler yaklaşırken 
ıimdiki kabine ile ortaya tık
mak düpedüz mağlOp olmak 
dcm•klir. Halkçıların dilşlil· 
ğü hatalara Demokrallatın 
düşmesi cidden hazin olur.• 

Suriyede sarık ve 
Sakal yasak 
Edildi 

13 (A.A.) - Pakıslan dele~e>< 

Sam 13 (ANKA) Suriye kıymetli büyüğUmUz tir. 
FATMA SAHiBE ORER 

13.ll.1952 perıcmbe günü Alla. 
hın rahmetine kavuşmuştur. Ce. 
nazesi 14.ll.1952 cuma gilnil Ka
dıköy Cevizlik Sokollu Sokat,.-ı 
43 No. lı evinden kaldırılarak 
Oı-rnana~a Camiinde öğle na1na
zını müteakıp Kuzguncuk ,ak
kaş ?\lezarlı~ında ebedi ishtahat 
gihına tevdi edilerektir. Ulu 
Tanrıdan mağfiret diler. ı:elenk 
gönderilmemesini bilhasıa rica 
ederiz. 

profesör Ahmet Bukari. bu~ün Ankara, 13 CA.:\) - ?llemle. 
genel toplantı hususi si\'asi ko- ketimizle Dominik Cumhuriyeti 
mitesinde söz alarak, t?Üney AC arasında 28 ka~nm 931 tarihinde 
rika birlij:indcki sıkı ırk tefriki \'aşingtonda imzalanan ,.e Tür
kanununun, Kenya, Fas, Tunus kiye Büyük ~lillct • fccli:ı;i tara
ve Atrikanın diğeı kıtalarında fından 28 nisan 1932 t?rih ~·e 
huzursuzluk yarattığını \:e kan ~950 sayılı kanunl::ı tasdık edıl
akrnasına sebep olduğunu söyle- miş bulunan • do~tluk andlaşma
miş ve düHya teşkil3tı derhal ::;ı • na ait tasdikn0trneler ahiren 
harekete geçmediği takdirde Tu- Vaşingtonda Va~ington büyük 
nustan güney ..-\frikaya kadar u- elçintiztc Vaşin;::t:tondaki Dominik 
zanı:ın bölgelerdeki beyaz azın- 1 büyiik el('isi arasında teati edil-

hUkUrneli, valilere yeni bir e
mirname göndererek bütün sa
kalların tra$ ettirilmesini ve 
sarık sarılmasının yasak edilme
sini bildirmi$tir. 

.Ancak, yapılacak imtihanda 
hoca olmak \'aslında bulunduk
ları anlasılanların sakal bırak

masına ve sarık sarmasına mü
saade edilecek, diğerleri için bu 
yasak şiddetle tatbik olunacak· 
tır. 

1 6VN KALDI 

BiR TEK 100 LiRA 

29 Kasım 1952 de 

ORF.R, Ailesi 

iLE 

150 ALTIN 
30 Ar~lık1952 de 

1000 ALTIN 
Kaıaruı bilirsiniz. 

15 KASIM 1952 
Öğleı e kadar 

İmılr - KARŞIYAKA Ajansında açtıracağınız 100 Llralık 
bir hesab i~in acele ediniz. 

AKBANK 
<Her yerde emrlniuledlr.) 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası tükenmiş olan yurt Uivelerimiü yeniden 
baıtlrmağa başladıJımııı haber vermiştik. 1 numarıh 

Bursa, 2 numaralı İzmir, 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
ralı llatay llivelerimizin ikinci tabı hazırlanmıştır. 

Kolleksiyonlarında bu dört ilive eksik olan okuyucula
nnuz bunları matbaamızdan tedarik edebilirler. llariç
ten her Uive için on beş kuruş üzerinden posta pulu 
gönderenlerin adresine ili.veler yollanır. ftlevcudu kal
mayan Çtnakkale İl. Çanakkale Zafer, Ankara it ve 
TekirdaJ ilivelerimizin ikinci tabı tamamlandıkça, oku .. 
yuculanmııı haberdar etmekte devam edeceğiz. 

Jntihar lıkların kan deryası içinde yok: diği cihetle bu andlasma 21 
Nevyork 13 (A.A .. ) - Birleş- olup ı:idccekJerini sö~lemiştir. ckiın 1932 tarihinden itibaren 

miş r\filletler ileri gelen hukuk Profesör Ahmet Bu kari sözle- :yürürlü ~e girmiş bulunmakta. 
müşavirlerinden Abraham Fel- rine şunları il.i,·e etmi~tir: dır. 

Ankarada gece okulu 
ler. bugün Central Parkdaki a& Zulüm \'C istibdadı yıkmak 
partımanınırı arka penceresin· hür insanların en büyük iştira· 
den avluya atlıyarak intihar et- kıdır. Tunus. Fas \'C diğer mcm açılacak 
miştir. Jeketler halkının, isyan hakları· Ankara. 13 ( .\ \) _ ~1iıtt 
Genel sekreter srçimi gündeme dır. Fakat bu isyan, ka~.il'.. kun- ES!itim mudiirlü~ü tarafından 

a.lındı . . ... dakçılık ,., tasal!~tlar yuzunde? yalnız şehirde olmak üzere blr 
Nevyork: Bırleşrnı~ !ıfıllet~er. ccn~ellerde d.e~ıl d.e. d~ha zı: ı gece okulu acılnıası düşünülmek 

13 (A.:A.) .. - Genel kurul bUro- 1yade bu_:ada Bııl~şmış ~lılletleı tedir. Bu okula okuma \'e yazma 
su, dun oıtleden sonra yaptığı de ba~gosterecektır. ö(:rrnnlck bteycn vat3ndaşlar 

Belediye G.Meclisten 
de,·aın edece~i gibi. kendi ken
dine okum3 )· nznıa ö~renmiş va
tanda~ların da burada imtihan 
olmaları imkünları kendilerine 
verilecek \'C diploma alınaları 
sağlanacaktır güçlükle karar aldı --o-

Belediye'nin İşçi Sigortaları ve Emekli Sandığı 
ile müştereken ev ve dükkôn yaparak kiraya 

vermesi kararlaştı 

Eski Kral Faruk aleyhine 

açılan dava 

Pari<ı:. 13 (.\.P) - Bir mil
cr\'hrrcilik firma~ı buı?ün sabık 
~tı~ır Kralı Faruk aleyhine 340 11 Genel meclisi dün saat 11 

de fe\.·kaliıde bir toplantı yap~ 
mıştır. Toplantı gündemine göre 
EmekH Sandığı, İşçi Sigortaları 
ve Belediyenin müşt~reken Be
lediye arsalarında yapacağı bi
naların işletme şekli ile Opera 
binasının hükılmete devri mcse. 
leleri görüşülmüştür. 

İlk olarak Vali bundan hır 
hafla evvel bu mevıularda An
karada hükOmctle yaptığı te
masları izah elmiş ve fl1eclisten 
bu iki meselenin halli için m:"t· 
karna sal3hiyet verilmesini iste
miıtir. Ancak Eşrc! Selik \'e 
Atuhlis Erdener, Belediyenin iş . 
ci Sigortaları ve Emekli Sandı~ı 
ile müştereken arsalarında ev 
\"e dükkAn yaptırarak kiraya ver
mesini \'e bunlardan gelir temini 
cihetine gitmesini mevzuatına 
aykırı bulmuşlardır. Bunun üze
rine Ali Çekiç uzun bir izah ya
parak bu teklifin kanuni ve hu
kuki cephelerini izah etmiş ve 
Belediyenin bu işe saJAhiyetli 
olduğunu !Öylemiştir. 

Bu mesele ayni celsede cıka
rılmak üzere Kavanin komisyo
nuna havale edilmiş ve celseye 
yarım saat ara verilmistir. 

İkinci celsede Opera mevzuu 
ele alınmış ve Operanın Belediyi! 
haklarını koruyar:ık bir anla,
maya varması Jçin makama sa
lAhiyet verilmistir. 

Kavanin komisyonuna ha\'alC' bin franklık bir tazminat d3vaı;ı 
edilen Belediye arsalarında y:ı açmıştır . İdrlıaya gore Kral, taht 
pılacak inşaat rnevzuunda da tan indirilmeden e\·vel bu rnağa
mecli!! münakaşalı bır erise al\. ıa~·a (dlin~~nın en kü('ük ~aatini) 
dctmiştir. Bazı azalar bunun B<'· ~iparış etmııı ve bu saat yapıla .. 
Jediyenin haklarını tahdit olrlu · rak Faruk"a rerilmiştir. Saatin 
~unu. muayen şartlar dahilincle brcleli 425 bin frank veya takri& 
\'erilme!iinin uygun olacağını ile- ben 1200 dolar tutmuştur. Firma 
ri sürmüşlerdir. bunun bir kısmını peşin almış-

Bu arada üyelerden bir kısıuı lır. Geri kalan 340 bin frank ic:in 
müzakerelere iştirak etıniycrc~ Kapriye hir f:ıtura gönderilince, 
salondan çıkmak istcmi:;;lrrd ir sabık Kral iddiaya göre. bu saati 
Vali. salondan ayrılan Kl\ııın Si- de,·lct reisi ıkrn satın aldığını ve 
1ivrili: bu itibarla tediyeden :rı.ıısır bil-

•- K3zım Bey ekseriyet kal a kfımetinin ~orumlu bulıındu~u· 
~ıyor. Dı~arı çıkmayını~:· di~·<' 1 nu. bildir~iştir. Firman.ın avuka. 
ıkaıda bulunmuşsa da Kazım Sı tı ıs<' tedıycd<>n ~abık Kralın ken 
livrilili: disini sorumlu tutmaktadır. 

•- Zaten ben de <>k!'criret 
kalmasın diye gidi~orunı. • de Müessif Bir Vefat miştir. ı 

Fakat Silivrili beş dakika f{<'('· • iı;tanbul Gazeteciler Cemiye 
meden tekrar salona girıniştir. I tınden: . 

Neticede meclis Belediyenin Genç gazetccı arkadaslarımıı 
İşçi Sigortaları ve Emekli San- dan 
dığı ile müşterek bir anlaşmaya R 1 F K 1 O N A Y 
varmasını kararlaştırmıştır. uzun mtiddetıenberi çekmekte ol 

duA:u hastalıktan kurtulamıya· 

Joan Fontaine evlendi rak dün vefat etmiılir. 

San Jose, 13 CA.P.) - Joan 
Fontaine ve prodüktör Collier 
Young, dün öğleden sonra bura
da evlenmişlerdir. 

Yapılan merasimde her iki ta 
rafın ailesi mensuplarından ba~· 
ka bir kim~e bulunmamıştır. 

1 

Cenazesi bugün tedaV'.i edil
mekte oldullıı Erenköy Sanator
yomund:ın kaldırılarak öğle na. 
mazı K:ızasker Camiinde kılın· 
dıktan sonra Sahrayıcedid ?.te
zarlı~ına. defnedilecektir. 

Gazeteci arkadasların son va-
1ifede bulunmaları rica olunur. 

KRETONLAR 
PERDELİK TÜLLER 

DEf<ORASYON MAGAZASI 
353 o TEL 40345 
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insanı vaktinden evvel 
ihtiyarlatan bir iş 

Aıııeriko C1ın1J11ıı·başkııııl1ğı diiııyuııııı ~ 
en ~ 

ugıı· vazifeleriııdeıı biı•idiı• 

New . York, Kasım - Dün-
yanın en mr işlerinden bi

ri de muhakka'k: ki, Amerika 
Cumhurbaşkanı -0lmalctır. Har
bın en acı tarailaruu görmüş, 
soğukta, karda, kıyamette si
perlerin içerisinde dolaşmış, 
gtinlerce u}·ku uz kalmış, uı

ferler kaı.anmış yeni Başkan 
Eisenho":er, hayatının en zor 

\'e yorucu safhasına yılbaşından 
sonra re men vazifesine baş.. 
lar başlamaz girecektir. J 

Büyük bir devlete başkanlık 
etmenin tallı tarafları olduğu 
&ibi acı t'e ;·orucu tarafları da 
pek çoktur ve bu yorucu tara[ 
daha ağır basmaktadır. Başka
nın karıı;ı :!\lamie Eisenhower'
de, kocası kadar olmasa bile, 
bir hayli yorulacak, bin bir tür 
Jü mc~ 'uliyeti üzerine alacak
tır. Davetlere gitmek, davet 
yapmak. ser&i açmak, cemiyet.. 
lere ba~kanlık etmek ve niha
yet Beyaz Saray gibi bir e\'i 
idare etmek pek de kolay bir 
iş olmasa ıcrek. 
Amerikanın bir numaralı er 

keği ile bir numaralı kadını 
diyebileceğimiz bu çiCt, hususi 
hayatlarını frda edip milletin 
malı olmuşlardır. Vazifeleri, 
saatlere detil dakikalara ayrıl
mı~tır . .Sükiınrtr ve rahata iki. 
~i de \'Cda edecek, hummalı bir 
faaliyetin içerisine l:'irecekler
dir. 

Başkanlı~a scçilmrk zannc· 
dıidi~i kadar kolay bir iş d<· 
audir. l"zun ve meşakkatli kam 
panya ı;:ünleri, durup dinlC'n
meden konuşm:ık \'e halkı ik
na etmek \'e nıhayet namuı<lu, 
ereflj \'P ('alışkan olmak, her 

•tyden e'"'el memlC'kPtin men· 
faa ini i\itmek şarttır 

Amerika 
Cumhurbıilıkanının 

vaııf•lerı 

A merika Cumhurbaşkanı ha~-
kın hem başı, yol gösterı. 

cisi, hem de hızmetkarıdır. iş. 
lerıne bakacak bir sürü kfltibi 
ve adamı olmasına rağmen ba. 
tı işleri şah.sen görmesi 1.1.zım· 
dır. Bunların başında muhte. 
lıf milletleri tem.sil eden elli 
yabancı memleket tem.silcileri. 
ni kabul etmek, dünya işlerini 
görü,mek, kararlar almak ge. 
lir. Diğer taraftan, gene ecne-
bl memleketlere men:sup mü
him şahsıyetleri de ağırlaması 

llumdır. 
Amerıka Cumhurbaşkanı bir 

çok merasimlerde bulunur, hü 
kümette başvekilin görece~i 
\.'azifeyi görür, askeri ku\·vet
lerin sivil başkanı sıtatiyle bu 

• 

Truman ye eşi son Amerika scçimlerin<le 

kuvvetlere emirler verir, par. 
tisinin başkanlığını yapar, h:ırp 
ilan edcbılir. Milli bülcey! ha· 
zırlamak husu.sunda kararlar 
alır, paranın nereye sarfcôile. 
ceğini t3yin, Avrupn yardımı
nın mikdarını te:sbil eder. 

Bunlardan başka muhleli( 
devlet işlerinin başına getiri· 
lecek şahsıyetlcri seeer. Kn· 
nunların mer'iyete girebilmesi 
için bunları teker teker imza. 
laması da 13zımdır. En mühim 
vaz~felerinden biri de sık sık 

konuşmalar yapmak ve hu ko
nuşmaları 1;ayesinde halkı par
ti.sine \'C kendisine bağlamak
tır. Amerika Cumhurbaşkanı
nın vazifeleri saymakla bitecek 
gibi değildir. Dün)·a gidişatını 

ve iç işleri yakinen bilmek ve 
bunlar hakkında kararlar al. 
mak Başkanın \'azifelerinden 
biri olduj?u i~in giln<le s:ıyı

sıı raporlar, istidal:ır, kitap· 
lar, eı•rak \'l's:ıire okuması ıa. 
zımdır. 

Senede 2 milyon 
mektup ve ttlıra[ 

Qluı üçüncil Başkan llarry 
Trum:ının söylediğine gö. 

re kendisi günde vasati altı 
)'ÜZ mektup ve e\Tak imzala· 
ınışlır. Ba~kana senede va .. ati 
iki milyon tel~rar ve mektup 
gelir. Bunl::ırın hep'.lli kfHipler 
tarafından ayrılır, ter !enir 

ve bir kısmı, Başkan:ı okuma· 
sı için verilir. Başkanın .:ünde 
altı yüz evrak ve mektup im
zaladığını göıönündc tutac:ık 
olurs::ık bu işin ne k:ıd:ır mu. 
:ızz:ım bir şey olduğunu anla
rız. 

Amerika Cumhurbaşkanına 

tatilde bile rahat yoktur. ki· 
rahat etmek j('İn nerere gidrr. 
se gitsin pe~indrn mrktuplar, 
evrak, istek, :ırzu ve iş ya
ğar. 
Başkanın kendi \'C ailesi da. 

ima polis muharaza ı altında
dır. İnsanın canı istcdiQ.i z.:ı. 
man sokakta rahatça clola(;a. 
maması pek de hoş bir şey de
ğildir. 

İnsanı \'aktintlen e\·vel 
ihtiyarlatan bir i5 

A merikay:ı Cumhurbaşkanı ol 
m:ık insanı vnktindrn ev· 

vel ihtiyarlatır ve hayiltınd::ın 
hiç oln1:ızsa on senesi eksilir. 
BütUn bu meşakkate- ve zorlu
ğa, ~·orgunlu~a. U1günhi~e rağ. 

men hemen hemen biitün Ba,. 
kanlar, Bilşkanlık mUddetleri 
bitince derhal k:ımp:ınyay:ı b:ı' 
lamı, ve tekrar seçilmek i~in 
gayret etmi tir. Amerikada he>· 
men hemen her aile erkek ('O

cııkları daha b•şikt•yk•n: 
•- tn~:ıllilh Başkiln olur-

sun.11 temenni~inde bulunur ve 
bu vazifeyi htr Amerikan er
ke-~i anu edPr. 

Bu sene kış :\\·rup:ının bir('ok memlekttlerlne erktıı geldi, 1ı;vlçreye, Fransa ve İtalyanın 
daj:lık mıntakalarına k:ır ye1tıyor. Fakat Fransaoın cenubunda Nls ve C3nnes havalisinde hava 

elan ılıktır ve denize girenltr ptk çoktur. Yukarıda deni1e giren bir grup ve 
bunl:ırın resimlerini yapan bir ressam göriili.iyor 

Afrlkada e'ıkl bir ltalyan mü. temlekesi olan Eritre bir müddet evvel Habeşistana baglanmıştır. 
Rahe' imparatoru bu münaset-etle Eritrenin baş}thrl Asmarayı ziyaret etmiştir. '\'ukarıda im 
parator Haile Seiisi}e halkı selamlarken, imparatoriçe çocuklarla görüşürken görülüyor. 

Şair Yasimüddin Prof. llalim 

Dün Ankara'ya bir 
'.Pakistan heyeti geldi 
Hükumetimizin davetlisi olan 30 kişilik heyette 

mümtaz şahsıyetler var 
A ıodolı• Airı ıfl 

Ankara 13 - 30 kişilik Pakis· 
tan kültür heyeti, hüklımetimi
zin davetlisi olarak bugün s:ıat 
ı 7.05 de Toros ekspresiyle şeh
rimi1e gelmiştir. 

Karaşi Üni\·ersitesi rektör 
muavini profesör Alim'in baş
kanlı~ındaki kafilede 12 kız, 12 
erkek üniversite talebesi ile Pa
kistanlı beş mütefekkir bulun
maktadır. 

Kafile, garda Türk • Pa.kistnn 
dostluk cemiyeti üyeleri, Tür
kiye l\.1illi Talebe Federasyonu 
Jemsil<'ileri, Pakistan basın ata-
1e.o:;i ve elçilik mensupları dün
y:ı ~ampiyonu güreş~imiz Yaşar 
Do~ı torMından karşılonmış ve 
kencNierine bir buket verilmiş· 
tir. 

llert•te dahil kız öğrenciler 
Kıı: E11.stitüsiinde. erkek öğren
ciler de Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde 01isafir edilmişlerdir. 

P:ıkist:ın Kültür heyeti şehri
mi1de bir hafla misafir k:ılacak 
ve Mll!l Eı!ittm Bakanlığınca ha. 
zırl:ınan P''°~r:ıma göre ziyaret
ler yaparak ve nıijesscseleri ge
ıeccklrrclir. 

Gelenlerin şahsiyeti 
!Teyele şair Ynsimiiddin, res

s:ıın ~tehmet Ilüseyin, Bcg:iln 
Nahar Mohmud, Mian llahmud 
lliisevin d:lhildir. 

Pr0fesör Jlalim 1917 de Ok
sford'da. Ne\V Collegc tarih bö
lümünden ıncıun olmuştur. 1921· 
1923 senelerinde Aligrah İslam 
Ünivrrsitclerindc tarih ve siya:,i 
ilimler proCesürlüklerindc bulun 
muş, 1933 - 1934 te ayni üni
\'C'J"siteye ikinci ınüdür olmuştur. 
1951 de Karaşi Üniversitesi mü
dür mua\'ini olmuştur. 

B. i'asümiddin ocak 1903 de 
Oogu Pakistanda doğmuştur. Li
se talebesi iken şiir yazmağa baş 
lamış, K:llküta Üniversitesinden 
mezun olduktan sonra Dakkıt 
Üniver ilesine hoca tayin edil
mi~tir . .Hundan sonra muhtelif 
vilzireıercle bulunmuş, 1950 ıralk 
~Iüziği konseyinde Pakist::ını tem 
sil etıniştir. 1951 de Amerikada, 
B:ıtı memleketlerinde Doğu Pa

l kist:ın halk müıiği hakkında kon. 
fer:ını.;l:ır vermiştir. 

Begüm Nahar Mahmud KalkU
ta t·ııiver.sitesinin ilk müslüm:ın 
k:ıdın meıunl:ırınd:ındır. Bülbül 
adı allınd.::ı <'debi bir mecmua 
ı:ıkarmış, muhtelif eserler yaz
mıştır. Pakistan Kadınl:lr Konfe
derasyonu Kalküta şubesi sek
reteridir, 1935 tenbcri kadın hak 
!arının tanınması için çalışmış-

Prot. lUahmud Iliiseyin 

Rcgüm Nahar .:\Iahınud 

lır. Kalküta Lady Broboıırne ko
lejinde profesörlük etnliştir. Şim 
di Pakistan Eğitim ?ılüşavirlik 

komitesi mi.i$aviri, Kızılay idare 
komitesi, ?ıluhacir komitesi, bir
eok re.smi ve gayri resmi teşek
kül azasıdır. 

1'fi:ln ~f::ıhmut Tltiscyin 1891 de 
L5.huı"da doğmuştur. Bir müd
det Li!hur Güzel Sanallar mekte
binde hocalık ettikten sonra Lon 
dr:ıya gidrrrk tahsilini ilerlet
miş, :ıvdrtindc Güzel Sanatlar 
okulu mtidür mu:lvi r. :, sonra mü
dürü olmuştur. Pencap Güzel 
Sanatlar C'emiycti genel sekrete
ridir. Eski tarzda ve modern re
simleri vardır. Tahloları Pakis
tan, Jlindistan Ye Avrupada -teş 
hir edilmiştir. ~layo Güzel San
atlnr Akademisi müdürlüğünden 
tckaiit <'dilmiştir. 

İ' . . . . " 
Eski ALMANYA ELCISININ REFIKASI 

• 
BAY AN 1. JENKE'nin 

Harika Antika. Biblo, Gümüş ve Halı MÜ Z !ı. YEDE Sİ 
16 Kasım 1952 Pazar :;ünü saat 10 da 

tı.yazpaıa Gümüşsuyu İzzetpaşa Caddesi No. 28 CİLİ Apl 2 

l'URTAKAL ............................... . 
Diyanet işleri Başkanlığından 

Başkanlığımız merkez eşkil~ tına dahil olup, !stanbulda va-
1.ifc gören mushaflar inceleme kurulunda münhal başkanlık ile 
bir üyelik için aşağıda yazılı Ştirtları haiz olanlar arasında 24 
kasım 1952 pazarlesi günü sa•t 10 da İstanbul Mürtülüğü bi· 
n:lsında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Taliplerde aranılan şartlar şunlardır: 
1 - l\.temurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartla· 

rı haiz olmak. 
2 - Ilafızı Kur'an olmak, 
3 - 1feh5rici hürQCu iyi bir hocadan öğrenmiş, ilmen ve 

kıraeten dahi buna riayetklr bulunmuş olmak, 
4 - ilmi kıraetten aşer" ve takribe de bilfiil vakıf ol· 

mak, 
5 - ~fesfihifi şerifelerin sccavenUcrinin, hürüCat ve keli 

matı şerifelerinir. re5mi osmant üzere yazılıp yazılmadığını 
fark ve ten1yize muktedir olmak. 

6 - Kur'anı Kerimin meanil şrrifesini. mümkün mertebe, 
anlayacak derecc<ie kudreti ilmiyesi bulunmak 

NOT: - Bu şartları haiz olanlar arasında milsa\'at halin 
de muciz ve dersil3m tercih olunurlar. 

Taliplerin en geç 22 kasım 1952 cumartesi ııünU mesai so 
nuna kadar dilekçe ve belgeleri ile İstanbul Mü!IU!ü)iüne mil 
racaatta bulunmaları lAzımdır. (17510) 

Taksim Belediye Gazinosunda ~ 
Konservatuar Şehir Orkestrası Konseri 

16 Kasım 1952 Pazar ~abahı saat 11 de 

Şef: Cemal Reş i t Rey 
Pro&ramda: Bcethovcn - Brahmr;'ın eı;erleri \'ardır. Yer 

ler bir buçuk ve bir liradır. Biletler konservatuardan sa. 
tılmaktadır 

iİllll .......................... I ... 

Alayuntta Ertuğrul Grupu karargôhında yaptığımız top
lantıda kumandan arkadaşlarım Gediz taarruzuna taraf
dar olduklarını bildirmişlerdi. Teferruat üzerinde de ta-

mamıyle mutabık kalmıştık. 
- 253 -

A!ayut lçtimaındakl 
Beyanatım 

- Garp cephesi kumrtndanı: A
li Fuat Paşa (ayni zamanda 
merkez taarruz grupu kııman
danı.) 

Hatıratımın dünkil kısmında 
Garp cephesi erklnı harp 

reisi~ Binbaşı Saffet Bey 
Sağ cenah grupu itu manda-

nı: Süvari kaymakamı Atıf 
Bey. 

Ertu~rul ~rupu kumanda· 
nı nliralay K3zım, 11 inci fır
ka kumandanı kaymakam A
ri(, 61 inci (ırka kumandanı 
kaymakam izzettin, cephe er
k;inı harbiye reisi binbaşı Saf
fet ve birinci Kuvvei Seyyare 
kunuınd<ını Çerkes Ethen1 Bey 
lcrin huiurile bir toplantı yap. 
tı~ımızı anlatmıştım. Bu top
lantıda yakında başlıyaeak o
lan hareketin sebeplerini şu 
şekilde huliisa etmiştim. ' 

ı - Gediz ileri mevziinde 
düşmanın takriben bir rırka
Jık kuvveli bulundukça Bursa 
ve Uşak ~ruplarının bir ileri 
hareketi esnasında onları ayrı 
ayrı yakalamanın imkanı yok
tur. Oüşnıilnın pasir bulundu~u 
bir zamanda en çok toplıyabi· 
leceğimiz bir kuvvetle Gediıe 
taarruz ederek burasını düş· 
mandan tahliye ettirmeği dü
sünüyorum. 

:·ı ~· r 
-......_ _~ 

Birinci ~üvari li\.'ası, Gök· 
bayrak taburu. Küt•hY• milli 
alayı, fırka emrindeki milli ta
burlar, mebus Keskin!i Rıza 
Bey müfrezesi. K ırac~sehir 
müfrezesi ve 24 üncü fırkanın 
bütün kıtaları. 

Sa~ cenahımız düşınanı:ı Bur 
!a ~rupuna karşı idi. 

'\terkez ve taarruz grupu: Er 
tu~rul ~rupu, 11 ve 61 inci pi· 
yade fırkaları, birinci KuY\'ı?l 
Seyyare, cephe kıta ve kolları. 

1'1erkeı grupu, Gedize taar· 
ruz edecekti. 

Sol cenah grupu: Kumandanı 
miralay Fahrettin Bey. 23 ün
cü ve mürettep piyade fırka

ları. 

2 - Şark crphen1izdc pek 
yakında Ermenistan hareka~ 
tına başlanacaktır. Bizim de 
garp cephesinde faal bulunma
mız icap etmektedir. 

3 - Gediz muharebesinin 
yirmi dört saatten fazla uzama
ması ve hareketin çok gizli tu· 
tulnıası l;izımdır. Taarruzumuz 
bir baskın tarzında olmalıdır. 

4 - İtalyadan istrdi~iıni:ı 
cephanenin temin edildi~! ha
ber alınmıştır. Bu bakımdan 

hareketimize mtl.ni bir sey kal
mamıştır. 

Kumandan arkadaşlar 
Taarruza tara[tardılar 

yukarıda çok kısa bir hul1· 
-,a<;;ını \crdil:lm beyanatım 

dan sonra .\rlf ve Çerkes Et· 
hem Beyler harekele tara!tar 
olduklarını derhal bildirmiş· 
lcrdi. Kazım ve lııettin Bey. 
lerin de bazı ihtirazi kayıtlar 
serdetmclcrinc rağmen taraf· 
tar oldukları anlaşılmıştı. Te· 
fcrriiat üzerinde tamamilc mu
tabık kalmıştık. Bu konuşn1a
ları mız esna~ında Çcrkcs Et· 
hem Bey, Demirci muharebele
rinde olduSu gibi Gediz .sav1~-

61 inci fırka kumandanı 
İuellin B•Y 

larında da ayni ~ayret ve ce.· 
.sareti ıöstereceğinde biıi te
reddüt ve endişeye dilşilrm'?· 
mişti. Bilakis çok hahişkar 0ıi 
rilnmüştü. 

Birinci Kuvvei Seyyarenin 
esas kuvvetini bindirilmi~ pı· 
yadeler teşkil ettiği için vazi 
lesi çok hareketli olacaktı. Du 
nun bir sebebi de taarruzun bir 
~ünden faıla uzatılmanH'ı'>ı 

mecburiyeti idi. Kuvvei Scy
l arenin faal ve son derece ce· 
surane muharebe etmesi ld
zımdı. Fakat ileride anl:ı.t1c:ı· 
ğım \•eçhile tahminlerıınizrJe 
aldanmış oldu~umuru anladık. 

Gediz taarruzu ba.;lam:1da" 
evvel düşman fırkalarının bu· 
lundukları mıntakalar hak~ın· 
t1a şu malCı.ma.tı al:nt61.k. Üt 
Yunan piyade Cırka~ıı Bursa • 
Aksu arasında, dört Yunan pi· 
yııöt fırkası ve bir süvari li· 
va~. U~ak \'e ('i\·arınd.:1, bir \'u 
narı fırkası Gediz . Derbent a
rasında idi. 

Gr.rp cephesinin 
Tertibatı 

G ediz taarruzu için a:arp cep 
hesi ıu ıekilde tertibat al· 

rnı:;tı: 

Sol cenah, dü~manın U~ak 
&rupuna karsı idi. 

Garp cephesi ihtiyatı: 57 nci 
piyade fırkası. 

nareket 
Pliinımıı 

T aarruz için ileri hareklt 13 
ekimden itibaren başla· 

mış, 22 ekimde sona ermi:ti. 
Taarruz grupunun hareketleri 
~ceC'lcri. Digerlerinin ise gün· 
düzleri yapılmıştı. Bu hareke
liJniz, düşman tarafına kuvvet
li müfre1elerle ya Bursaya ve 
yahut Uşa~a bir ba~kın yapa
caı!ımız suretinde işaa edil· 
miştı. 

Harekatımız •öyle olacaktı: 
Sa~ cenah ~rupumuz dü;m~nın 
Ak'u me\·ziJerine kU\''\"etli nü· 
mayişler yapacaktı. 1'ferkez ta
arruı grupu Gedi7.Jn ıimali 

~arki~inde bulunan dü~manın 
Derbent ~eçidi nle\-ziine 61 in
ci fırka.sile şimalden ve 11 inci 
fırkasile de şark ve cenuptan 
ihata edecek şekilde taarruza 
~eçecekti. Birinci Kuv,·ei Sey
~·are Gerliı istikametinde dil:· 
manın ~eriterine taarruz ede
cekti. Sol cenah grupu Uş•k 
istikametinde kuvvetli nüma
yişler yapacaktı. 

(Arkası vır) 

Hindiçini'de Alman 
para,ütçüleri 

Fransızlar, 

dolayı 

savaşlarda gösterdikleri başarıdan son 
Alman paraşütçülerini övüyorlar! 

-

• 

• • • ... . . .. 
\\. -., ,,. -· ........ 

. . . · 

--

lliruliçinide konılınistler tarafın dan sarılan alayı kurtarmak için paraşütçü_ birlikler indiriJi).·or 

H indiçinide savaşların kızıştı 
ğı bugünlerde Fransııların 

ku1ey müdafaa nalkasını yaran 
komüni~t birlıklerinin arkası 
paraşütçül<'rlc kesilmiştir. Ha 
noi istikan1C'tinde İlC'rlC'mis o 
lan Viyetminh komünist kuv 
vetlerinc karşı Fransız komu 
tanlı~ı larafınchın girişilen te· 
şcbbüsler, paraşütçü birlikleri 
nin düşman J!Crilerine indiril 
mesile ba~arılı olmuştur. 

Komünistleri geriden vurmak 
icin yapılan bu hareketlerde 
eski Alman paraşütçülerinden 
istifade edilmc'ctedir. Paraşüt 
l:>İrliklerini cepheye taşıyan u 
çakl;ır da Almanların Ju 52 
modeli nakliye tayyareleridir 
F'.sasen İkinci Dilnya J-Iar-bi bit 
tikten sonra llindiçintde .sı:ıXnül 
lülerden müteşekkil bir Almaıı 
lejyonu kurulmus bulunuyor 

du. Eski Alman muhariplerin şekkildir. İkinci dünya harbin· 
den teşekkül eden bu leji)·on de Girit \·eya Korent kanalına 
son zamanlarda büyümüş. tam yapılan inoirmelere iştirak e
teşkil3tlı bir birlik halıni almış den bu eski paraşütçülerin " 
tır. Hindiçıni Canp:ıllarında ce· zamanki atılganlıkla IIindiçin~ 
rcyan eden sava~larda Alman !iavaşlarında tem3yüz ettiklerı 
Leji~onuna mensup paraşütcU· haber verilmek+e<J.ir. 
ler de kullanılmaktadır. Almanlar buradı İkinci Dün· 
Almanlar ltindiclni ya harbinde tatbik ettikleri u· 
Ordusunun bel kemiği sullcri kullanıyıırlar. Geçenler 

Bugün S:ıi.c;:on uçak meydanı 
nı dolduran Ju 52 n1odelı 

Alman uçakları nıUteaddit filo 
lardan mlirekkeı; nakli ·e, Sıh 
hiye hattA bomba uçaklarıdır 

Uçak alanı aynı zaman -
1\lman paraşütçülerinin talim 
yeri haline ,ı:ı:etirilmi$tir. Sah~on 
da yabancı Lejivoıı teşi<illtına 
baıtlanan parıslit birlitinin hp. 

men hemen biltiln mensuplırı 

Alm:tn rfö.,i111Ulerinden milte-

de Kızıl nehir kenarında düş· 
nıan tarafından sarılan bir 
Fran~ız ala.)·ı cephe gerisine in· 
dirilen Alman ııaraşüt taburu 
tarafından kurtarıldıktan ~on· 
ra Fransız komutanlı~ı ha\·a· 
dan indirmelere hız vermis· 
tir. 

Pirinç tarlalarının (amurıarı 
i('inde veya Hindiçininin sık 
ormanları arasında yapılan f..a· 
\'&.$lır çok mtişktiı sartlar icın· 

(Devamı Sa. 6 Sü. 7 de) 
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İki yıl geceli gllndüılil çalışarak Thule yolunu açık tu t maya çalışan Amerikan 
buz kıranları kutuplarda ıeylr h alinde 

Dünyanın en büyük hava 
üssü kutuplarda kuruldu 
Buzlar arasında iki sene çalıştıktan sonra bitirilen 
tesisler en büyük uçakların inip kalkmasına müsaittir 

E ylQl sonunda dô.nyanın en 
büyük uçak !llcyd:ınını ;::or

mtk üz.ere ccaitli milletlere 
ml!nsup matbuat mümessilleri 
kuzey kutbuna da\·et edildikle
ri zaman, tesillerin bulundu
l:u Groenland adasının kutup
lar kısmında iki senedir neler 
<'ereyan ettiğini gözlerile gör
dliler 

Anıerikalılar tarafından açı

lan hava üssü. buzlar ortasında 
en büyük uçakların inip kalk
masına el\'erişli, Batı yarım 
küresınin ("n üst noktasında 
'.fhule mevkiindedir. 

Bu senenin kasım ortal:ırında 
ilk DC-6 uc:aklarının Kaliforni
~-adan kalkıp Kopenhaı üzerin 
den geçerek Thule uçak mey
danına inecekleri haber veril
mek! dir. Kutup banlisinl "" Thu le üssünü gösterir harita 

İki s;ene tutulmuştu r ki. Amerikanın 
$;essiz ç.ıdışma Fasta kurdu~u hava üslerinin 

Danimarka hükUmetine ait 0• Birleşik devletler hazinesine pa 
lan bu me,·kide iki ~ene halıya mal olduğu iddia$İle kon 

~· ~ ı.ce c:alıştıktan sonra Ame grede yapılan münakaşalar ü
rikanın Atlantik lrnvvetleri için zerine yazın harekete geçiri· 
mrrdana ,grtirdiı:i il~!iün vakti len parlfı.mento tahkik komis
gelince hü~·Ok faydalar sallı- yonu dahi bu işlerden haberdar 
Yac:ağt trmin edilmektedir. Thu edilmemiştir. 
le tesislrrine muazzam para ve 300 nüfuslu 
emek h~rcanmış, iki .sene Eski mo kô\Ü 
~ar.tında inşaatta çaltşan 7000 Bılin~i~i üzere __ G~oen~and D~-
ı~c:ıye yüksek Ucretlc:r ödenmış- nımarka hukumetıne aıt 
tır büyuk bır adadır. ,\danın kutup 

BugUnlerrle ilk tepkili uc:akla lar kısmında kAın Thule köyün 
rın inrcC"~ini söyliyen alakalı- de 300 kadar Eskimodan ba~ka 
ltr Thule uçak me~·danında son kimse yoktur. Ancak buraya 
haıırlıklarla meşguldurler. Da- eimdiye kadar bır kaç doktor. 
iına buzlarla örtülil bir bölg•de öğretmen, rahip \'e jeolog gire. 
bciyle bir meydanın açılabilcce. bilmiştir, Bölı::c bı.itün turist
A:ıni Umit etmiyPnler. tes1s1erı lere kapalı kalmıştır. Dan~
gördükten sonra kendilE'rini a- marka hüktlmctiylc yapılan bır 
lamamıilardır. İnşaat faaliyE'ti anlaşmaya göre 1950 martında 
~imdiye kadar o derece gizli başlıyai inşaat faaliyetinden 

SIHHATvrKUVV[T 
VüZDe YiiZ SAF 

•onra Amerikan buz kıran ıe
mileri Thule yolunu iki ,;ene 
müddC'tle acık tutmuşlar, lüzum 
lu malzeme ve işçinin taşınma 
sında büyük hizn1etlcr görmüş
lerdir. Ayrıca Amerikada \Ves· 
tovrrficld'dcn kalkan uçaklar 
2100 uçuş yaparak 12,500 ton 
inşaat malzemesi ta~ımışlardır. 
7000 amelenin iş yerine nakle· 
dilmcsinde uçakların büyük ro
lü olmu•tur. 

Daha düne kadar ı::-izli tutu
lan dünyanın en biiyük ucak 
aJ;ınının bu1:ün artık kutup
larda bulunduğu AmPrika hü
kümetinin hür memleketlerden 
davet ettiği gazetecilerin Thule 

hava üssüne dair yazdıkları ya
zılardan anlaşımakta. iki sene
lik gizli çalışmanın neticesi bu~ 
gün göıler önüne serilmis- bu· 
lunmaktadır. 

Tolun ALPTEKiN 

,_SAYIN 
FIRINCILARA 

.. 
Bugün saat 15 de açıla· 

cak olan hamur mayaları 
fabrikamıza sizleri ayrı a}'. 
n davete imkan bulamadı
ğımızdan saat 14.30 da Vi
J.lyet önünden ve Galata 
Yolcu Salonu Oto Parkın
dan kalkacak hususi oto. 
b~~l~r~e ~cılış törenine teş 
rüınızı rıca ederiz. 

Örnek Maya T.A.O. 
Sütlüce - lstanbul 

Aleni Teşekkür 
~fakineye kaptırm ı ıs old11~nm 

sol elimin harabiyetinl büyiik 
bir hazakatle yaptığı son plastik 
ameliyatı ile önleyen; İ ~çi Sigor 
tJ:.ırı Kurunıu. 1-:yüp Dı!-p~ınıu.·rı 
Operatörü ~Jehmet Ökmfl'ne son 
6uı teşekkür Ye minnetıerimin 
iblA~ına kıymetli ı:azetcnizin de 
lAletini rica ederim. 

F eshane iş(' ill' rf ncle n 
OSMAN BOZKTR 

Bayanlara Müjde 
Taksitle satış yapan ma. 

ğazalarda bulaca_e-ınıı zen. 
gin çeşit fantaıi ipekli ve 
yünlü kumaşları, Fransız 

ipek dantel ,.e fantazi tül
lerı çok ucuz fi)·atlarla ma
ğazamızdan 

TAKSiTLE alabilirsiniz. 

CEYLAN MACAZASI 
Sultanhamam !\ f e~adet Han 

Kat 2 No, 19 lstanbul 
••• Telefon: 25797. ••• 

Atom bombasının 
mechul tarafları _,, 

Bu yazıda atom hakkında sorulmuş olan 
müteaddit suallerle bu suallerin 

o cevaplarını bulacaksınız. 

Derleyen: MARSEL ALAZRAKI 
1. Amerikanın sahip olduğu yacak hale ieldigine dair mev

atom bombalarınu.ı sayısı ne. cut sayialara rağn1en, bombanın 
dir? infilikın~an hemen sonra bile J 

Bu sualin kesin cevabı askeri oraya gırmck pekala mümkün· 
bir sır teşkil ediyorsa da Naga- dü. 
zaki tipindeki atom bombaları- . 10. Atom infil3kları h ava 
nın sayısı lOOO'i gecmektedir. şartlarına tesir eder mi? / 

2. Atom sil3hlarının imalinde Vaıiyet bunun tamamen ak· 
Ruslar Amerikaya yetişebilecek sidir, yani hava &artları atomik 
mi? infililklara tesir etmC"ktedir .. Sis 

Vaşington mahfillerinin tah- li ve}·a puslu ha\·alarda bom
minlerine göre h3len Rusyada banın yakıcı hassası yarı JJrarıya 
sadrce 100 atom bombası mev. azalmaktadır. 
cuttur ve atom bombası im;ılii· 11. Atom enerjisi nasıl mey. 
tında henilz Amerikaya yaklaş- dana Eelir? 
ması bile bahis mevzuu olamaz. Uranium atomunun ikiye ay
Fakat Sovyctlerin elindeki atom rılmasiyle serbest kalan enerji 
bombal:ırının sayısı arttıkça ara- ~iddetli hararet halinde boşalır. 
daki büyük farkın azalacağından Ayrılmadan meydana gelen bu 
endişe edilmektedir. hararet 3.ni bir alev halinde ser-

3. 1952 senesine kadar infi-ı best bırakılırsa atomik infilik. 
13.k ettirilmiş olan atom bomba- kontrol edilirse atom kuvveti 
tarının sayısı nedir? veya atom enerjisi meydana ı:e. 

1052 ocak ayına kadar 27 bom lir. 
ba infi15.k ettirilmiştir. İn!il3k 12. Atom trsisatlarında ça. 
tarihi ve mahalleri aşağıda gös· Iısanların çocukları normal do-
terHmiştir: ğuyor mu? 

1945 te Yeni lleksikada 1 Başlıca atom tesisatlarının bu-
1945 te Japonyada 2 lundugu Oak Ridge ve Yeni Mek 
1946 da Bikinide 2 sikada doğan çocuklar tamamen 
1948 de Enıwetokta 3 normaldır. Hatta Oak Ridge'de 
1040 da Rusyada 1 günden &üne artan çocuk ara-
1951 de Eniwetokta 4 balarına bakılırsa atom fabri -
19.51 baharında Nevadada 5 kalarında çalı~anJar oldukça ve-
1951 de Ru5yada 2 ltit olu)·or. 

l !)jl sonbaharında Ne-
\'adada 7 

4. Atom bombasiyle uğraşan 
alimlerin günün birinde dünya. 
yı havaya uçurmalarından kor
kulabilir mi ? 

Büyle bir tehlike mevcut de· 
ğıldır, zira illlınler atomun ıa· 
kaya ı:elmedi~ıni tamamen idr.3.k 
etn1iş bulunuyorlar. r\cticenin 
kimseye zarar vermiyeceğinden 
yüzde yüz emin olnıadan hiçbir 
atom tccrübebi yapılmamakta. 
dır. 1051 scnC'sinde Amerika Bir 
!eşik De\·letleri hudutJarı dahi
linde 13 atom bombası patlatıl
mış, bu arada bir kişiye bile 
bir şey olmannştır. 

5. Atanı bon1bası depoları 
bombalandığı takdirde içindeki 

1 
bombalar infilak eder mi? 

JTayır, atonı bombaları depo 
ediidıklcri müddetçe infilak e· 
demezler. 

6. Amerika kıyılarındaki şe. 
hi r ler denizdrn gC'lebilecek a
tom taarruzunun tehdidine ma. 
uz kalabilir mi? 
DiJşman denizaltılarından a tı · 

laı:ak atontik mermiler ciddi bir 
tehlike arzedcbilir. Rusların 
400'e yakın denizaltı ile atom 
bombasına ~ahip oldukları naza. 
rı itibara alınırsa, Amerikanın 

hom AU.nt ik hem de Pa>ilik kı. 
yılan tehdit edilmiş vaziyette. 
dir. 

7. Atom bombasından korun· 
mak imkfını mevcut mudur? 

En iyi korunma usulü toprak. 
ta kazılmış olan siperlere gir. 
mektir. Çelik ve betondan inşa 
edilmiş yerler, modern apartı
manların alt katları da bomba· 
ya kar~t İ)'İ bir siper teşkil ede
bilir. 

8. Bombadan intişar eden şu 

1 

aların tesirini giderecek tedavi 
mevcut mudur? 

Maalesef henilz böyle bir ilaç 
mevcut de~ildir, Fakat X ıua. 
!arı gibi ~uaların vücutta yap
tığı tahribatı incelemekte olan 
doktorlar, günün birinde bu su· 
aların tahripk5.r tesirini tedavi 
cdrbileceklerinl ümit etmekte . 
dirler. 

9. Atomla bombalanmış olan 
bir ı:chre dönüp orada yaşamak 
mümkün müdür? 
Bombardımandan sonra ~ehir

~e pek .. radyoaktifite kalmıyaca
g:na ı:ore oraya dönmek • üm
kündür Hiroşimanın oturulamı. 

13. Atom enerjisi kanseri te
davi edebilecek mi? 

Cilt kanseri gibi bazı kanser 
tipleri radyoaktıv tedavi ile müs 
bet netice vermektedir. Kan 
hücrelerinin kanseri (Leuke
mia) gibi tıpleri ise radyoaktif 
teda••İ.Ye inatçı bir mukavemet 
gö~tennektedir. 

14 Otomobillerde atom kuv 
vctiyle işleyen motörler kullanı. 
labill'crk mi? 

Gtinün birinde kullanılsa bile 
herltalde bizler bunu göremiye. 
ceğiz. Atomla işleyen lokomotif 
lcrin yapılması ihtimal dahilin
de ise de bunların imal edilip 
ediln1emesi atom enerjisinin ma 
Ji_yet fiyatının Diescl motörleriy
le ne dPrrce rekabet edebilece~ 
i!:ıne bağlıdır. 

15, İngiltrrede çalııtıfı bal. 
de Rusya hesabına casusluk et
miş olan atom Alimi Dr. Klau.i 
Fuchs atom bombasının sırrını 
Sovyctlere te\·di etmiş midir? 

Fu.::ılıs 'un So\"yctlere atom i
malatı hakkında oldukça mü. 
him ıırlar verditi tahntin edili
yorsa da, trk bir kişinin atom 
bombasını Ruslara tp,·dj edebi) . 
mesi imkan dahilind ı · değildi. 
SO\')"etler o zamanlar zaten atom J 

('alı(nıalarında oldukça ilerlemiş 
\'aziyctteydiler. Bu hadi>e Sov
yetlere anrak alom bombasının 
'·apıln1a~anda mühim bir zaman 
kazrtndırmıştır. 

16. E'·terimizi ısıtmak için 
atom rn"r.iisinden faydalanabi. 
lecck miyiz? 

Bir evin iı:ine kalorifer kaza
nı gibi ufak bir atomik ısıtma 
cihazı koymak imkAnsız gibidir. 
Ancak fehrin ;öhP~ine atom 
enerjisiyle çalışan bir elektrik 
fahrika.sının kurulması ve bu 
elektrik enerjisiyle şrhrin bil· 
tün e\'lCrinin 1sıtılması yakın bir 
istikbalde mümkün olacaktır. 

17. Atom enerjisi heşeriyete 
fayda mı. yoksa zarar mı temin 
etmektedir? 

Şimdiki halde atom enerjisi 
d:ıha fazla tahripk3r bir manza
ra arzetmcktedir. Fakat dünya 
sulhe ka\'uştuğu takdirde atom 
enprii~i in:eanlar~ t!'1vet C'.Jyrla. 
Jı olabilecektir. Tıpta yeni ke
-;iflPre yol acacak. birçok hasta 
lıkları tPda,·i ptmı:ıre yardım e
dPhil,.rek. ~·akıttan m;ıhrum o
lan böls-e1erde fabrik;ıl:ıra ko
l;ıvca l'nerji temin edebilecek
tir. 

CANAKKALE 
~ 

ABİDESİNE 
Y ARDIM Liste: 21 

1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

Erzatz endüstrimiz 
~~~ 

Sözümüze balla başlayalım - 140 kuruş, üç ayda, nasıl 4 lira 
getirir? - Yüzde 2200 kôr - Kabaktan domates salçası yapma 

san'atı - Yağ lara dair 

Şehrin şurasına burası na ser pilml5 bir ha lde bulunan gıda sa f ıı yerlerinden biri 

H arp icinde Almanlar Erzatı 
gıda madde:si imalatının şa 

hika. ına ermişlerdi. Süt, tere
yağı, şeker \'S. gibi çok mühim 
hayati ehemmiyetleri olan ~ıda 

maddelerinin sun'ilerini yapıyor 
ve halka tevzi ediyorlardı. Erzat.z; 
gıda maddelerinin hakiki;inden 
pek a)·ırt edilmeditini de Al· 
manyadan dönenler anlatmış· 
l<lrdı. 

Bu endüstri bugün h~11 ayn1 
tempoyla faaliyette midir, bil· 

miyorum. Fakat bizde yeni tip 
hir Erzatz ımalatın günden gü. 
ne gelişip te~kil3tlandı~ını size 
haber verebilirim. 

M eseJ.i sözümüze Bal'la baş-

lıyalım. Siz kilosuna assıari 
34. lira verdi~iniz balların arı
lara ~urup icirmek suretile el
de edildiğini biliyor muydu-

11uz? Simdi bunu duyunca · e 
ter bal yiypbilenleriniz varsı 

t<:.bii . soyle diyeceksiniz: .- aa
ten böyle olduğu bolliydi. MU. 
barek bal olmasına bal ama, ne 
koku:;:u \'ar ne de l ezıcti. » 

Gercekten de öyle. Şurup bal 
ları, şekerin mahl(ıl haline ~e

tirilip arının karnından c0 c:iril
mesi suretiyle elde edildi~i i· 
tin, kokusu \'e !eneli hemen 
hiç yok gibi bir şey. Fakat lıa 
ricen bakıyorsunuz. bal işte .. 
Üstünde de kabarık bir !ıyat 
etiketi; şüpheniz kalmıyor. 

Bir arıt'ının bana antattı~ına 
göre, bu suret1e srnrOO üc dört 
defa bal alahilmE'k kahil oluyor· 
muş. Sun'i petet:ı ko}·u vor. ŞU· 
rubu da arıların önUne sürli
yormuc:sunuz bir kat ay sonra 
petekler hatır oluyormus. Ne 
amele ticreti var, ne imalat 
masrafları ,,ar; üstelik şekerın 
kilosu 140 kuruş, balınki ise 

Yazan: 

Sadun Tanju 

•• 3-4 lira. Bvndan kArlı iş mi o· 
lur? 

Öyle zannediyorum ki bir ta
kım çi~ek esansları kullanmak 
suretiyle, koku mahzurunu da 
ortadan kaldırmak yakın bir 
1amanda mümkt.ın olabilecek 
O takdirde sadece bir lezzet 
farkı kalacak ki. bu da pek mil· 
him addedilemez. Zira, ma!O. 
munuz:, kimsenin ıtzının tadı 

yerinde değil. 

* K ahYenin biıdeki Erıatz'ının 

Nohut oldu~unu. ?ı t ısırdaki 
ı::a~ır ~ultan bile bilir floş sim· 
di oralarda da sultan hlAn kal
madı ya .. 

Geçenlerde ~fısırçarşı~ının 
arka!iında bir adre3 arıyordum. 
Baktım dilkkin:arda kocaman 

kah'e fırınları .. Harıl harıl no
hut ka,·uruyor \e sokak u.~tfin· 
deki bürilk büyük sandıklara 
.!:Oltu!iun diye boca edb:orlar. 
Kimseden çekindıklerı de vok. 
Hem niye cekinsinlt>r? HükO· 
met ticaret serbe,ttir demiş bir 
kere. Kahvenin kiloı:;u 11 li
raymıs da. nohudunki ~O kuruş· 
muş: Kime ne efendim" O no 
hudu kahve halıne S?etinnPk i 
çin az emek mi sarf Prti ·orlar' 
B~na orada ı;ö\'lrdilPr, yinP 

böyle fındık kabu~u kavuran 
YPrler de varm.~ Fındık ka 
bu~unun kokuı:u fil.\n da olma 
dı~ı icin . kı1hvPye kan~tırılma. 
ı-a ı:ok müsaitmıs 

Bizde daha ne enatılar var 
?ılr~elA sudan sil'- yapıldı,cıını 
belki bilmiyenleriniz vardı r . sa. ,

'Okuyucu ' Fikir =:::==::=::=::=:::::. 1 
Ve ŞikAyt-tlt•ri 

Kültiir lazım 
İstanbul Ü ni\'ersitesl Tıb Fa· ı Köylülerimizin iyi bir kültilre 

k ültesi öğrencisi olup. i mzasın ı ihtiyaçları v:ırdır .. Ru kültür se· 
A. U. olarak atan okuvut'umuz· rıyesi halledilmedıkçe Keomalizm 
dan ald ığımız bi r mektupta de· tehlikE'dedir. Zira Kemalizm, an 
n iyor ki: t'ak yüksek bir kültüre S!hip 

•Devlet ve rejimle oynamak in~an1arın anlıyabilece;i bir re· 
küstahlığını gö;;tfren sinsi teri Jimdir 
taassup taraftarı insanla , Alla - nuıtl.ir seviyesinin yiık<eltil· 
hın kendilerine bahşettiği ak::l mesıne bilhass:a kövlerden ba~Ja. 
ve zekayı unutuyorlar mı? Ben malı) ız; zira köylülerimiz nüfu· 
abdestimi alıp namazımı kıtı- sumunın ekseriyetini te~ki1 edi· 
yorsam hitfunu ~ÖrPrek olan vorlar. Siya~i partiler köy da· 
benim. Acaba, bu bövle iken bir vasını es::1slı bir dava olarak ele 
ilçüncii şahıs ne olu):or ki • .\llah· almttlıdırlar. Kövlerin kalkınma· 
la benim arama girmek istiyor? sı için yeni p13n lar takdi m et· 
İşte dini bilgilerimizin azlı~ı. sinler. Nümune köyleri için ha· 
bir üçüncü şahsın rol oynan1a- rekete _geçsinler. Bu bir memle· 

A:ılmadan iki saa~ evvel hayva
na bol miktarda kepek veriyor 
lar. Kepek harareti arllırı)·or 

tabii. Arkasından bir kova su .. 
Sonra sağ, sağabildiginiz ka
dar süt! .. 

* B u yaz Çatalcaya yolum düş 
tüydü. Belediye parkında 

yaşlı bir köylü dayı, bana ka
baktan domates salçası yaptı~ı · 

nı söylemişti de hayretten ağ
zım açık kalmıştı. - Nasıl, de 
dim, kabaktan domates salçası 
mı? 

- Tabii, dedi; bizim köyde 
kabaktan bol bir şey yok; sat
san satılmaz, atsan atılmaz ... Sal 
çanın ise kilosu en aşağı 120-
130 kuruş .. 

- Peki nasıl yapıyorsunuz di 
ye sormuştum, ve adamcağız 
bana: 
•- \~oksa senin de mi ka· 

hattın var1• 5'.:ib!!erden baktıy

dı. Bır sey ~öylemedi tabii. .• 
Sırmış. Ticaret sırrı ... H ep as
keri sır olmaz yal 

* z e;tin ve sade yağların hep 
erzalz'ını redi/!"imizi bilir

sınız. Zaten öyle olma~cı. ne zey 
tin,·a~ rekolte i ihtiyacımıza 
klfi ~elir; ne de sade yağ ... 

Hlni hikA~ eyi duymamış ola
mazsınız; Urfada senplik itttih
sal bilmem kaç bin tenekE"ymiş 
de. sr1dı>ce bunun ile misli İs 
tanbulda istihlAk olunurmuş: 
t"·telık memleketin hl'r köşf"· 

sinde de Ulfa yağı satılır gi· 
der ... 

* A }Tı a)Tt. teker teker sayına 
ga ne hacet. . . Jier şr) in 

Erzatz"ını tok şükür yapıyo
ruz \·e elhamdülillAh kuş ~ütü
müz bile E'ksik deı?il .. • llattA 
diyorlar ki. bu ~imdiki demok
ra~i idartmiz bile erzatz'mı ... 

Tekel' in satışları arttı 

Tekelin mamul tütün !iatışları 
bu yıl ı milyon fazla~ı}·la 14 
milyon kiloya çıkmıştır. 

Tuz satışları ise 1951 de 170 
bin ton iken bu yıl 199.000 tona 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Çay satışlarında 300.000 kilo
luk bir fazlalık görülmPkledir. 
Ru yılki satıılar 1.600.000 kg. 
dır. 

Kibrit satışları 200 milyon ku 
tu iken 215 milyon kutu olmuş; 
bira satışları da 15 milyon lit· 
reye }"Uk:elmiştir. 

Tekf'l ıenel müdürlüıtü 2. ci 
ne\'İ sigara imaline )·akındı baı 
lıyacaktır. Ser~i zamanı s1tışa 
çıkarılan lüks biranın da bun
dan bö)·le daimi olarak sa tılm a· 
sı n a karar verilmiştir. 

Bir e,·\'elki :rekıln ............................. . ........ . 
C:E'nel J\ıırm~y B3şkanlıfı daireleri ....... . ...... . 
Rum cemaati (ikinci yardım) .... .. .............. . . .. 

Lira 
120.983 21 

770 26 
1.800 

1 

sına imk.ln vermiştir. ket davası ve h em de en bil· 
.Bunun sebebini kültür sevıye- vük bir memleket davası olma· 

mızde aramak lazım gelir. Köy- lıdır.• 
terde eski dini okullardJn yeni 
mode~n okullara geçiş pek kolay 

m srR HfKÖIETI, 
TAK.\ SJ .. \ PAMUK 
SAT~JAYA MECB!JR OLDU 

Kahıre, 13 (D H.A.) - Mım 
ht.ıkümeti elindeki pamuk stok· 
!arını erilmPk için nihayel ta. 
kasla pamuk satmaya karar \"ıl't'· 
mi~tir. Takas yolu ile 50 bin 
ton şeker ve makine ithal eode
rektir. Hüktlmet aynı za manda 
Karnak cin~i r:~muk ekimini de 
tahdide tA,..i tutmu:tur. 

Genel K ıır m<ıy İsUhkAm dairesi ......... .. .. . . . .. .. . 
Kara Ku\.,:f'tleri Komutanlığı .............. .. ....... . 
İ.'itarıt-ıuı n .. niz Rir1ik1Pri Garnizonu ............ . .. 
Ankara Merkez Komutanlığı ........ .. ......... .. .. . 
İsfannııl fltıl.;.uk F'akiilteı;i ......................... . 
Ankara Zırhlı Birlikler Okulu . .. ...... .. ........... .. 
Burdı.ır Relediye Başkanlı ğı ................... .. .. . 
Ti arp Oku Jıı .... .................. .. .. ... ......... .. .... . 
Be~·a11t ilkokul ö~retmenleri .. ... ..... ... .. . .. . ... . . 
• .\.nk~ra J\.Jil1ika Okulu ........... ..... . .............. . 
İstanhu! \ · akıfl ar Başmüdürlüğü memurlar ı .. . 
Godikli Shh ve Teknik okulu .... ............ .. .... . . 
Saı:tlık İşleri müdürlüğü ........ .... .............. . .. . 
Ankara ~Iuhafız Kıtası K. • ...... . . .. ............ ... . 
Beyoğlu Tahsil şubesi .................. . .......... . 
hı. Lr\'. Amirliti Muayene heyeti Sb.Jarı ... .. . 
Taksim Tah~i1 şubesi ............... . ............ .. . . . 
F.miniınü F:mniret Amirliği memurları 
Abbas Ertııran ... ............. . ....... ......... .. ... .. 
Ahlat'tan Yusuf Ziya Özdemir ........... ... ...... . 

Yekun ....................... . 

134 
324 50 

1.1•7 12 
84 50 

15 '>01 

245 
100 
375 10 

23 50 
35 
67 
31 40 

25 1 300 
13 50 

11 0 
7 50 

80 
15 
25 

127.020 i 4 
?ı lüesseı;;elerin ve halkımızın yapacakl arı yardımları Zi

raat. İf, Osmanlı, Sümerbank, Yapı ve Kredi, Türk T icaret ve 
Garanti Bankaları kabul etm,.ktedirler 

olmadı. Bazı ıahıslar daha bAIJ 
cocuklarını yeni okullara ~ön
dermek istemiyorlar. E~kt dini 
okulların verdiı?i dini maltimatı 
da tam veremediklerinden orta· 
ya ne Allahını, ne de dünyao:.ını 
bilmiyen cahil bir zümre türe· 
yor. 

Bir de yarım yamalak dint 
tahsil görmils ztimrryi ele al.ı
lım. Bunlardan memleketimizin 
çok yerlerinde vardır. 

İnki13bımızın ba~langıcında 
imtiyaz.~ız. sınıfsız bir millet i· 
deali vardı. H:ıkikattın bu ger· 
çek oldu. İnkil~bımızın netice· 
~inde ~ehirler köylerden d;ı.ha 
payidar ve daha his~edar olJu. 
lar. Buna muk:lbil köylE'r!ıniz ve 
köylülerimiz irı~nal pr!ilrti. 

Köylerimiz. hepımizin bil· 
di~i gibi. basit ve geli~i güzel 
evlerin şura,·a buraya ~erpilme· 
sinden meydana ı?Plmiştir. Yeni 
imara ve yeni p!Anlara muhtaç 
tır. 

Kliniklerde film 

satılmcsı 

Seh remini Erei:ll mahau,~ı 
ıuıı e t cadde~i 339 numarada O· 

turan 1'1uhit ti n Kak•a'dan a l d ı 
lı m ız mektup ta, krnd i~l nln Gu· 
reha h ::.stanesinin ka r$ı'ı f1d a Sl'· 

kiz yı Jd a nberi rönt ı.;rn rilm i sat· 
makl a lf'('i nd iğ in i, ik i yı ld an be· 
ri ise klin iklerin de f ilm ıı;a tına
ğa başl ad ı kları n ı, bu yü,.Jen ge
çim \·a'§ı tası n ı kaybPttiği nl yaza· 
ra k dh·or ki: 

·İki ı;en ed'!'ııheri blitlin klinik 
!er film tatma~a başladılar. De· 
mokrasinin ~ayesi fertleri öldür· 
mrk de~il. billkis kaldırmak ol 
dutu izahtan \'areı;tedir. llalbuki 
kazanmak şöyle dur~un, temini 
maişetıen bile Aciz kalmaktayım. 
Her ~ün serma~·pm bır miktar 
r..}t~ilmpktE'dir AIAk:ıdarların dik 
kat namazların ı çekmenizi rica 
edPrim.• 

K1i nlkl r rdf" r önt ( en f ilmi sa· 
•11-..,"""'· 1"'' ~\·,. ,. r l rhı l!'f'l f'rıl ,. r fl' 

kol aylı kolmak \·e onlar a yardım 

Bu rins pamuk önümüzdrki 
>·11 .1ncak üçte bir n isbetinde e-
kilthilrccktir. 

etmtk iti n olsa gerek. Bu k ara
r ı n ha ~ t a l ı r lehine pra tik ba
k ı md a n faydası olmakla brrıber, 
mek tup sahibi nku r ut'u da kl'n.· 
di ıörü sii h ak1 m ı ndan hakh ol
duğunu idd ia tdtblllr. 

Akbıyık caddesi 
SultanahmettP Cankurtaran 

!t>mtinde Akbıyık caddesi Bl'le· 
diye Daimi Enciiml'ninC<e park• 
·apılmak üzrre yirmi bin liraya 

8 ekim 19.1)2 de mütrahhidina 
ihale edı ldi~i ve on brş gün İ<'i n
de işe başlıma~ı l811m 2rlirkr" 
bu kış mC\'!İmine ra&men hr" "" • 
baslanmamı 5Ur. 
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[İKTİSAT VE PİYASA ] 
• 

İzmir limanından 
Yapılan ihracat 

Nato piyasamızdan 
Kumaş alacak 
.:\ldığımız malumata nazara~ İırnir Timret Odası tararın-

NATO memleketimizden askerı dan tanzim edilen istatistiklere 
elbise mübayaa etmek üz.ere te· göre 952 yılı ocak, ekim devrc
maslara başlamıştır. sinde İzn1ir limanında~ )abancı 

Bazı ~evrelerde bu hususla bü ülkelere 261.510.697 lıra dcğc
... k fabrikalarımızla anlaşma)'aı rinde 404611 ton muhtelif cm. 

).u ıldı•ı da ileri sürülmekte· lia ve 16.672 baş kasaplık canlı 
>ar • h ·h d.l · · dir . ayvan ı r:ıç e ı mı ır. . . 
Alınacak olan kuma) m.ikdarı ı . Geçen ~~L aynı. de. vrc ıç~nde 

nın ı .5-2 milyon metre ola- 11><' 24n.90a.287 lıra değe:ındc 
(ağı söylenmektedir. Bu kadar 1 rı~o ton muhtclıf emtıa ve 
kumaşın imal cdilebilıncli i~in -tno baş kas~plık. canlı hay. 
3-4 bin ton rapa:ıya ihtiyaç >an ıhraç cdılmıştır. 
rardır, 

İlgililer fabrikaların elinde 
hu kadar stok olmadığı için ya. 
pagı piyasasının biden bire ha· 
rareUenmesi ihtimalinden hah· 
~etmektedirler. ~Iemleketimizde 
ki yapağı stoku 4-S bin tonu 
geçmemektedir. 
Diğer taraftal"f • .,,t"ri.kadan ;a 

pağı müba~aa r K Uıcre bir. 
kat: firmanın mUınC'ssillerinden 
mtiteşekkil bir heyet de ~ehri. 
mize gelmiştir. 

Amerikalıların piyasamızdan 
ancak birkaç yı.il ton yapa~ı a· 
lacakları lahntin edilmektcdır. 

F.GE BÖLGESbDE 
\ .\G~IURl.\R 'l.\HSULE 
ZARAR \'ERDi 

Şehrımiıe 'elen haberlere na 
:r.aran, Ege brilge5inin 60n ya.ı.; 
morlardan bir halyi zarar ~ör
dü~ü anla ılmaktadır. Bilha ·a 
henüz depolara konulmamış o. 
murlardan bir hayli zarar gör· 
masından eoı\.şe edilntektedir. 
Ziyanın pamuk rekoltesıne na
zaran yUzde 2'l yi bulacağı söy
lonmektcdır. 

SL~IERB.\"1' P nıt·K VE 
YAPAGIYI PiYASADAN 
ALACAK 

AldL.Rımız malı'.ımata nazaran 
tiümerbank gerek pamuk ~erek· 
ae yapağı eibi borsa mevı.uuna 
giren maddeleri borsaya kote ('t. 
tirmek şartiylc mübayaa edecek 
tı . 

İhracat durumu 
12 kasım ('arfamba a:ünil Ti· 

taret Oda ından F. O. B. 695.204 
l:ra dejtorınde 36 adet menşe §O· 

hadetnamesi alınmıştır. 

Bu suretle 952 )ılı on aylık 
ihracahnda geçen ~ ıla ni"betlc 
11.605.392 lira degerinde 102921 
ton fazlalık görülntektedır. 

~ıısm. İTUALA Ti LİSASS.\ 
TABI TUTUYOR 

:\fısır hiıkUmeti, yeni hir it
hal reiimi tatbik etme}·e baş· 
lamıştır Yeni rcJime göre ev. 
veler: ~tı 'ıc.st olan ilhdliit lisan· 
sa tabi tutulmaktadır. 

Lisansı alınmamış olan mal
ların ::\[ısıra sokulnta ı n1enedıl 

mektedir. 
Bu arada mal ı::ondercn bazı ı 

ihracatçılarımız da paralarını a
lam, maktadırlar. 

YLGO L.'1.VY.\ H:"II 
ITU.\L KA llTLAR 1 
KOYDU 

Brl~rat, 13 (O.iL\.) - Yu-j 
go3 !av,ya hiikümPtı :;1ı.,ıat kayıt 

1 
!arını ) enideıı sıkıl•ılırmıştır. 

Son bir kararname ile ithalatı 
maddelerinin gümrük resimleri
ne zamlar ~·apılmış, ıthaliit Jc;in 1 
tahsis edilen dinar mikdarı ye
niden azaltılmıştır. 

ihracatç-ıların dı~arı) a satlık
ları mal mukabilinde ıtha13t için 
evvelce kendilerine bırakılan dö · 
,·iz mikdarı üzde 45 ten yüz
de 20 }'C indirilmiştir. 

TAHvlL 
FİY.\TLARI 

Dı.in İstanbul menkul kıymet. 
ler borsasında muamele gören 
tahvillerin kapanış fiyatları aşa. 
ğıda ı:österilmiştir: 

"O 5 faizli 1951 istikrazı 6.7.3 
liradan. 

tö 6 faizlı Kalkınma II. 112.90 
liradan. 

X 7 faizli 934 Sı\·as - Erzu
rum I. 21.25 liradan, IJ., \'II. 
22.SO liradan; 1941 D.D.Y. I. 
24.2füradan, D.n.Y. il. 24.65 li 
radan; )Dl. 1. 23.1!5 liradan, il. 
24 45 liradan, 111. 2'-80 lindan, 
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mtiştür 

Bu arada ,\)manyaya 9892 lı
ra değerinde 284 çalpara, 34314 
lira değerinde 20 ton iç fındık, 
398.563 lira değerinde 05.200 ki 
logram yaprak ti.ıti.ın. 

Amorikaya 14077 lira değerın 
da 18690 kilogram kimyon, 139 
lira değerinde 31 kilot:ram l i· 

Ticaı•et ve Zıılıiı·e Borsıısı 
) ecek maddesi. 

.\vusturyaya 25270 lira de:e
rınde 635 kiloa:ram ba ırsak. 

Danimarka~a 6348 lıra değe
rınde 3500 kilogram ic fındık. 

Fransaya 33170 lira değerinde 
~ ton tiftik. 

İS\t·çe 20792 lira değerinde 
10 ton iç fındık. 

İsviçre)-e 40723 lira değerin· 
de 20 ton iç fındık. 

İsraile 2251 lıra değerinde 
13400 kilogram taze ayva, 2797 
lira değerinde 16.650 kilogram 
taze elma. 2058 lira değerinde 
12250 kilogram muşmula. 

İtalyaya 6371 lira değerinde 
S6724 kilogram tırnak ve boy· 
nuz. 

Kanada-. 13059 lira değerin. 
de 2591 kilogram torik lakerda
"• 3841 lira değerinde 357 ki· 
lo kuru bamya. 

Kıbrısa 2085 Jira de~erinde. 
2 ton kabuklu hndık, 12H3 Ji. 
ra değerınde 82 sandık yumurta. 

Llıbnana HSl6 lira değerinde 
~170 kilogram kuru bamya, 6373 
lira değerinde 2935 kilogram iç 
fındık, 12936 lira değerinde 25 
ton kestane. 

Mısıra 956 lira değerinde #12 
kilogram taze ayva, 14535 lira 
değerinde 15040 kilogram ka. 
buklu fındık, 6195 lira değerin. 
de 304-0 kilogram iç fındık. 225-0 
lira değerinde 3024 kilogram 
kimyon. 

13/11/95? 

Bugday o!ısın dokme Kıl osu 28.83 -
32.-
33.-
35.-
32.-
24.5 
222~ -
aô.5 
37.-
55.-

29.20 

Buğday ••rt dokme 
Buğday sert lüks dokme 
Buğday yumuşak lüks dokme 
Bugday yumuşak dokmc 
~fısır sarı çuvallı 
Fıg çuvallı 
1'·.asulya tombul çuvallı 
.N"ohut naturcl çuvaJh 
Mercimek yeşil çuvallı 
Mercimek yeıil çuvallı S. Sul
tani 
Susam ı;uv~llı 
Soya çuvallı 
Keten tohumu çuvallı 
Kendir tohumu çuvallı 
Kendir tohumu Fat.sa..
A)'çiçeği tohumu dökme 
Nohut sıra dökme 
Fındık iç tombul 
Fındık iç !ivrj 
Un 79/81 randımanlı 
ı:n 63/75 randımanlı 
Razn1ol 
Kopek 
Pirinç nusır tohun1u 
Pirine: Gaz.;ere 
Beyaz peynir tam ~·a~:ı tene
kesi 
Kaş>r Pol niri yaAlı TraJ..'}'a 
Avçiçeği yağı raCine tenekeli 
Pi:muk ya~ı rafine tenekeli 
Pamuk ya~ı rafine çıplak 
Tiftik deri 
Yapaıtı yıkanmış 
\'apa~ı Trakya kırkım 
Yapağı Anadolu kırkım 
Sı~ır derisi salamura kasap 
Kuzu dtri~i lıavakurusu kasap 
Ko,·un deri i tuzlu kuru kasap 
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261:l.-
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3.fO.- - 345.-
168.- - 172.-
167.-
1:17.- -
3i0.-
371.-
260.-
22::!.5 -
207.S 
300.- -
150.-

158.-

231.-

355.-Suriyeye 11230 lira delerinde 
15 ton kabak çekırdoll ihraç 1 
edilmiştir. ~------------------...: 

. ,oğuk hava· 
Rutubeth vİ p\ N o\ı"oyı 
lorda GR .. ı 
ihmal etmeyuırı. 

e Baf. diı, adale, tinir, roma. 
tiıma ağrılarını en kısa 

ıamando dindirir 

• Grip ve nez.le baılangıcındo 
bir ~ok fenahklan önler 

e Bayanların muayyen ıa· 

manlardcrki sancılarına karıı 
faydalıdır. 

iugilt1're ile 
tiearetimiz 

1 Zafer: «Bizden daha fazla mal abn mcııleket
le· · ' n ihtiyr ·mızı temin etmek çarelerini 

aramalıyız» diyor 
Ankara, 13 - Zafer gazetesi, 

n~illerenin Sovyct Rusyadan 
1200 bın ton bu.e;day satın alaca-

! ~ı. ayrıca 300 • 400 bin ton bug. 
day .satın alınntası için müzake· 
reler yapılduu hakkındaki hal bcrl.l'rden l>ahislc diyor ki: 

• lnı:::iliılerin Rus buı:!:dayına 

ınüştrri oldukları görülmekte· 

hu dış ticaret müna!;cbetlerinde 
normal bir seyir değildir. 

Arada tediye ı~ıtas ı ne olur· 
sa olsun, dış tıcarctın değişnıez 

kaidesi, malın malla mübadelesi-ı 
dir .. 

Bır n1en1lrkc-l, &ade kendisinde 
çıkan ·e bizim de ihtiyacımız 

olan malları bize '"!>bilir. Egcr r 
bizım ona !-atacak malımız yoksa, 
yahut onun bizde bulunan malla-ı 
ra ıhtiyacı me\'cut değilse, o za. 
man biz m>llarımıza başka yer-

HAFIZ BEY 
Hafız Bey, ucuı adamlardan 

değildir hani... Sevdiğini 
seYcr, sevildiğini bilir, evine 
erken erken döner. Takkesini, 
takunyalarını giyer, karısına 
göz ucuyla şöylesine bir selam 
verirdi. 

!lafız Beyin cemiyetteki ye
ri mühimdir. Oturduğu sandal
yanın manasını iyi bilir. En 

çok Hüseyin Rahmiyi· ~.kur, 
kili.sik musikiyi sever... Uste
lik, iyi de kanun çalar ... 

E\'ine döner dönmez hemen 
yıkanır. abdestini alır, tcrte
nıiz ayaklarına takunyalarını 
geçirdi mi, soluğunu aynı yo. 
kuşun biraz aşağısındaki mey
hanede alırdı: 

- Selamünaleyküm ... 
- Aleykümselam ..• 
!lafız Bey, tertemiz a~·akla

rını uzun gecelik entarisinin 
altına aldı. Herkesteki sabır. 
sızJık dalga dalga artmaya baş.. 
lamıştı... Gözgöze geliniyor, 
bir şeyler denmek isteniyordu 
ama. dcnemiyordu. 

Birer yudum daha içildi. 
Sabrın da bir sabrı vardır 

hani. .. Kolayına lAflardan ca
nım; bir damla bir bardağı ta
şırır derler ya ... Kö~eden bi
ri. daha fazla dayanamadı: 

- Gelmiyeceksiniz diye öy. 
le üzülüyorduk ki, Hafız Bey ... 
Kıılaklarımız paslandı ... I..Otuf 
buyurursanıı. eğer?. O gilıel se 
sinizi bir daha dinleyebilsek?. 
'.\1ümkünse tabii? ..• 

* .Aleyhane kapısı yavaşça a-
çıldı. kılığından buranın yaban 
cısı olduğu besbelli biri gir· 
di: 

- Peynir... fyi peynir, be
yaz peynir~ .. Urumeli peyniri!. 
Ekıimik de var, böreklik ek. 
şimik! .. 

- Sırası mı yahu şimdi ek~ 
şinıenin?. dedi birisi. 

Hafız Boy: 
- Bırakın canım, hos görün, 

bu adam da ekmek yiyecek. 
Hem ekntcğimizc katık, rakı
mııa meze 13.zım. Ver oğlum 
hepimize ... 

Cebinden çarşaf misali men. 
dilini rıkardı: 

- Şuraya da ev için, 2.~ li
ralık koy bakalım evl~t ... 

Peynircinin yüzü güldü. lla
!ız Beye hoş hoş baktı. 

Hafız Boy durdu durdu da 
ordu: 

YAZAN: . 
CAHIT IRGAT 

• 
- Oğlum, içer misin? 
Peynirci hoı hoş baktı. Ba· 

şını önüne eğdi, •hı, hı,• dedi. 
İçildi ve ıene susuldu. 
Hafız Bey topak topak pey. 

nir dolu mendilini ne olur ne 
olmaz; yanına aldı: 

- Demek üzülüyorsunuz, ü. 
tülüyordunuz demek gelmiye· 
ceğim diye?... Daha dün gece 
buradaydık, ne çabuk paslandı 
kulaklarınız? .. 

Bir yudum daha yuvarlandı, 
çırağı çağırdı. Altın saatiyle 
kösteğini çıkardı: 

- Evlılt, dedi ;bunları ha
nıma &ötür, kanunu sana tes
lim etsin... Ne namussuzlar 
var şu dünyada! .. Ah, ah, ne 
namussutlar var ... Çalgıya, ka 
nuna ı::öı dikilir mi? Geçende, 
Hafız Bey kanununu isti
yor• diye yalan atmaya kal
kışmışlar benim hanıma. Ama 
benim hanım akıll•, •Hafıı. 
Bey altın saatiyle kösteğini gön 
dermeden vermem• demiş, tka 
nunu ...• 

* Çırak bi koşu &illi, kanunu 
göğsüne basa basa eelirdi. Ha
fız Bey, •ın:nan bir kadeh da
ha içeyim• demeden, öksürüp 
tıksırmadan hemen çalmaya 
başladı. Çaldı da, o davudi se
siyle şöyle bir ıarkıya başla· 
dı: 

Ehli aşkın neşvegirr kOşel 
meyhanedir 

Sakla uıakı dil şideylcyen 
meyhanedir 

Güftegılhi Aleme ,.ı., ta 
hep ,. .... nedir 

Sakil üş:ikı dil idey loyen 
meyhanedir ... 

Şarkılar birbirini takip et
ti. Hafız Bey çaldı. söyledi... 
Kiminin gözleri doluyordu. Ki 
mi içli içli dil~ünüyordu. Der. 
ken, saat on ikiyi vurdu. So
kakta bekçi polis düdiikleri ö 
tü:vordıı .. tevhant" atır a~ır bo 
~alıyordu. Hafıı "Bey ça1dtk~a . 
<öyledikçe, kendinden geçi)'or
du. 

Çinko tezgahta. elleri ıakak 
larında uyuklayan meyhaneci. 
Hafız Beyin de artık arabasını 

çekıp ~ıtmosini bekliyordu. 
Me)'hane boşalmı§lı. 'Yalnız 

peynirci, gözle.ri dolu dolu, Ha. 
fız Beye boı hoş bakıyordu. 

Hafız Bey şarkılarını bitir. 
di Parmakları kanunun tel
Je~inde titreye titreye durdu. 
Hafı;~ Bey etrafa bir ıöz attı: 
Me) 1 :ıneci sütçü beygirlerini 
andıran baş sallayışlarla uyuk· 
luyor. peynirci, cin gibi, uya. 
nıll._ bakıyordu. 

- Peynirlerini satabildin mi 
biri oğul? 

- Çok şükür beyim. 
- Karın beklemez mi seni 

evde'! 
- Yok ki, bcvim: beklesin. 

O beni öbür dünyada beklı
yor ... 

- Cennette mi, Cehennem· 
de mi? 

- Cehennem doluymuş be· 
yim. ister istemez Cennete ko
yacaklar bizi ... 

Hafız Bey gülümsedi, başını 
salladı: 

- Ilaydi evlere, evlere!. 
- Ya evi olmayan beyim? 
-E\·i olmayan sıçan deliği-

ne ... 
Kanununu göğsüne bastı, 

peynir dolu mendilini aldı, 
- Eyvallah ... 

dedi. 

* Hafız Boy evine doğru yo· 
kuş yukarı ~ıkarken, bir sal
landı. iki sallandı, kaldırımın 
kenarına oturuverdi.. Kanunu 
göğsüne bastıra bastıra uyuk
lamaya basladı. J-Iafız Bey sız
mıştı. .. 

~lendi!~ bir yana düşmi.i$, yu 
muk iki köpek yavrusu nten
dilin içine sokula sokula pey
nirleri yiyip bitirmişlerdi. 

* Sabahın ayaziyle kendine ge 
len Hafız Bey, evinin kapısını 
usulca açarken hanım uyan
mış, Hafıı Beyin ayaklarındap 
takunyalarını çıkarmış, elin. 
den mendilini almıştı. 

!\-1endilin içinden bıngıl bın
gıl kımıJdanı~la yeni doğan ('O 

cuk viyaklamalarına benzeyen 
sesler geldi, hanım korktu, 
mendili taşlııJa bırakı,·erdi: 

- A, a, bu ne ayol efen. 
di? .. 

- Çocuk. hanım. çocuk! .. A
nalarını kaybetınişler, sokakta 
bırakamazdım )"a bu za\'alh
J3rı. .. 

1 
dir. Herhalde bunun •iı-asi do
s;ılse bir haşka mucip sebebi 
olmak ıazımdır ve ınünakaşa;ı;ı 
bize düşmez. Bizim asıl üzerinde 
durmak istedi~imiz nokta Tür
.kiye bu~day ihracat~ısı bir mcml tekct oldugu halde, İngiliz dost-

1 larımızın ırıütemadiyen bize mal 
satmak istemeleri ve bizden mal 
satın almamağa bilhası-a dikkat 
etmeleridir. 

den müşlt-ri arar \'e tedarik et-1 L-------------------------··-------------..: 

Egcr 1952 yılı ocak ayı başın
dan grne bu yılın agustos sonu. 
na kadar s:ekiı aylık ihracat ve 
ithal!ttımıı.ın muhteli[ mcnlle
kctlere göre. dağılış şeklini göz-

r
den gcıı;:irccek olursak ve hele 
bunu bir de geçen yılın ayni 
devresine tesadüf eden rakan1-
larla kıyaslarsak vaziyeti gayet 
açık olarak görüriiz: 

inı::ilterc)"e 1952 senesinin se
kiz a\'ında yaptığımız ihracat, 
39 milyon 300 bin lira kıymetin. 
dedir. Halbuki lngiltereden ya
pılan ithalat ayni devre zarfında 
148 milyon liralık bir kıymet 
ifade etmektedir. Görülüyor ki 
aradaki fark muazzamdır. 
Eğer 1951 senesinin sekiz ay

hk rakamlarını gözönüne alacak 
\"e bugünkü vaziyeti kıyaslıyacak 
olursak1 Türkiye He ticaretin 
normal bir şekilde tanzimi için 
JngıUerc tarafından bugüne ka
dıır hiç bir gayret sarfedilmecli· 
ğini milşahcde etmcnıiz kabildir. 
Çünkü 1951 in sekiz aylık devre
sınrle Ingiltereye yaptığıı:ııız ih
racat 36 milyon lira, ve Ingiıte. 
reden yaptığımız ithalat ise 112 
mılyon 900 bin lira değerinde
dir. 

Demek ihracatımız bir sene 

1 

c\·velki 8 aylık devreye nazaran 
3 milyon 300 bin lira fazlalaşır
ken, öbür taraftan ithalatımız 71 

.. mil~·on 100 bin lira artmıştır ki. 

ligimiz dövizi ihtiyaç hissetli~i· 
miz yabancı mamullere yatırabi· 
liriz. Bu gibi vaziyetlerde iki ta
raf, ne kadar büylik hüsnünıyct 
sahibi de olsa, yapacak ba~ka iş 
yoktur 

İngiltcrr ile licarctinüz bö~·te 
degildir. lngilterenin bizim ıhra~ 
mallarımıza ihtiyacı vardır. Biz
den almasa, başkasındnn nıulla
ka almak mecburiyetindedir. Bi
zim de ithal etmek mecburiye
tinde bulunduğumuz nıallar nıev 
cuttur. Fakat bu mallar, yalnız 
ingilteredc mr\'cut değildir; her 
yerde bulunabilir. Bu takdirde 
bizim malımızı almıyanın malını 
biz de maalese[ hütiın dostlu u
muza ra~n1en almamak, alama
mak mevkiine gelebiliriz .. 

l\1üşahcdelerimize :;:öre. bugün 
İngiltere ile ticari münasebetle
rimiz. bu duruma girmek istida
dını almıştır. 

Biraz ev\'cl bclırtti~ımiz gibi, 
insiltercnin dış ticaret politika
sının §U \"Cya bu ekilde bir in
kiş3f seyri takıp etmesini mü
naka etmek bizim vazifcıniz 
değildir. İngilizler istedikleri 
hareket tarzlarını ihtiyar edebil
mekte daima ~crbesttirlcr. An· 
c:ak bizin1 Ticaret Bakanlığımıza 
düşen bir \'azifc vardır ki, o da 
Türkiye zaviyesinden işi esaslı 
bir incelcmeğc t3bi tutmak. ,.e 
bizden daha fazla mal alan mcm 1 
leketlcrdcn ihtiyaçlarımızı temin 
etmek çarelerini araştırmaktır. 

Ticart-t Bakanlı~ımızın mem
leket ekonomisi için cslcm ol:ın 
bu ,-olu bir an evvel tercih ede

ce~inden şüphe etm~uı._, 1 

Reklamda yeni 
bir ~ığır 

\ratan ılancılık \'e rekllmcıhk bakımından çok mühim bir 
teşebbüse girmi~ bulunuyor. 

Bu teşebbüs ta!"inıI edilmiş kı~a ilan eklının ihdasıdır. 

Dunyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu ııanlar 
hem çok ragbct 'örmekte ve hem de verenler iı;:in çok fay
dalı oln1aktadır. 

Tasni[ edilmiş kısa iliı.nlarımız hergün gazeteınizın muay
yan bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe göre tasnif edilmis olacaktır. 

Bu Hanların şekli ve ücreti şöyledir: 
10 kelimeye kadar bir ay müddetle ne~redilecek olan 

il3.nların aylıQ:ı 20 lira. 

Gün aşırı veya ıs gün noşredıleceklerin aylık ücreti 12.5 
lira. 

Haftada iki gün ne§redilenlerin aylığı 

On kelinıeyi &eçen i13nlarda her fazla 
20 kurus alınır. 

ise 8 liradır . 
kelime için gUnde 

~~---·---------------------

Günün yazısı : 

Ziraatimiz ve dış 

ticaret muvazenemiz 
<Baıı 2 neide) 

ruz. Bunl:ır memleket içinde 
ha)'\"anlara yediriliyor. Et olu
yor ve o suretle pahada ağır, 
yükte hafi! bir şekilde memle
ket gelirini teşkil ediyorlar. 

llayvancılığımız çok acınacak 
durumdadır. Geçenlerde Ame
rikalı ve bizim mütehassıslar
dan müteşekkil bir heyet doğu 
ve güney Anadoluda bir tetkik 
yaptı. Bu zatlardan bize kadar 
akseden haberler duruınumu
zun hiç de ferahlık verecek bir 
ha1dc olmadığını gösteriyor. 
Dr. Williarnson ve rıır. !\le Kee 
isminde iki mütehassısın tet
kiklerine göre belediyelerin 
nıürakabesi altında çalışan n1ü
leaddit ml'zbahalarda kesilen 
etlerin % 75 i Amerikan stan
dardına göre insan gıdası ola
rak kullanılamıyacak vasıfta. 
dır. Bu düşük kalite ve kötü 
''a~ınar evvelemirde beslenmc
ntt'zlikten geliyor. Diğer taraf
tan hayvanlarımızın maalefcr 
senelerdir tabiatin yalnız agır 
iklim şartları ve bakımsızJı~ın 
muka\'emet ıstıfasına tAbi ola
rak ,.e gelişigüzel bir sistem 
içinde yetişmeleri bugünkü ha· 
li doğurmuştur. 

1951 de 35 bın baş kadar sı
~ır ve mandayı yakın Akdeniz 
komşuJarın11ıa satmışız. Kalite 
m.al arayan modern milletlerin 
piyasalarında hayvanlarımız i
çin yer yoktur. 250 bin koyun . 
175 bin kcçimizi de gene an
cak Yunanistan, Suriye ve rı-Tı
sır piyasalarına verebilmişız. 
Bütün bu acıklı durum karşı
sında: 

Amerikalı tetkik heyetinin 
raporundaki malürnata göre 
halrn Tarıın Bakanlığının bu 
vadideki mesaisinde ı;:i!tçiye 
[aydah olan tarafların pek 
mahdut bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Bu görüşlerin 
neticesi • 

Bu mütalealar v~ görüşlere 
dayanarak şu neticeye varı 

yoruz. Dış ticaret muvazenesin· 
de ilhalAtı kontrol ederek az 
sarfeden bir millet halinde kal 
mağa gönlilmüz varmıyor. Hele 
inki~af halinde bulunan bir 
memleket olduğumuzdan kuru
luşumuz için lüzumlu ith411~t 
mallarından kat'iy}·en mahrum 
bırakılamaz. Çok kazanan ve 

H. d" ç· ' d Al Ne ıstersenlı ın ı ını e man t Whaı You wıll> 

ParaşÜtÇÜlerİ Komedi 2 Rölüm 
ı1111n: \V Shılı:ee-

(Ba~ı 4 ünt-üde) ı-t-ar• C••ıu•n ~ o,.. 
de cereyan etmektedir Bundan ıın Hnrııı. ~~ .. hn• 

dolayı paraşütçü birlikleri Hin ı•a in1ın ı ' ı.ıın 
diçinide önem kazanmıştır. SOn 1 ~:rıntrnl Fram·l-' iem-

muvaf[akıyetJerden sonra yük- :ıeri mHıtderıoC'9 ~ar-

sek rütbeli bir Fransız subayı .11ınr•11 1!1111 "" ı ırlın bı~ka her ak1a!l' 

Alman paraşüt birliğinden bah· ııat tım 21.15 d• Cuma. Pazar mı
sederken: •Almanlar, Fransız tın• ıaat tam ı.ı -ıo da Telefon 4.0~ra 

ordusunun belini doğrulttu• de
mistir. 

Diğer taraftan bildirildiğine 
göre Hindiçinf savaşlarına işti
rak eden yabancı birliklerden 
en çok kayba uğrayan Alman 
Lejiyonudur. Askeri mezarlık
larda Fransızlardan ('Ok Alman 
askerlerinin yattığı söylenmelt
tedir. 

Doğunun Paris'I 
Saygon ne ilemde':'. 

Uzakdoğunun Farisi adôedil, !1 

Saygonda bugUn' türlü mil· 
letlere mensup Lejiyonerler ile 
Fransız askerleri vardır Komii 
nistlerle mücadelede b~ as~er 
lcr yanyana çarpısmaktadl'·. F.ğ 
lence yerlerinde muhlei:f di:J~. 
rin konuşulduğu isitilivor Le
jiyonerlcrden bazıları ,·erli ka
dınlarla e\'lcnmcktedir Sı~ıe:"}n 

şimdiki manzarasile mıhrtJera· 
rası bir sehir ha1ini altı;ıştır. 
Fransadan ~elen tivatr, \"eva 
e~lence trupları kafeşantanlar 
da. barlardı veya kaharelerde 
izinli askerleri eğelendiriyor. 

Sehirde et;kidenberi. Par1s 
modası h3kimdir Sokaklarda 
yerli \'eya yabancı sık kadınla· 
ra rastlnnl\'Or. Her tarafta Fran 
sız kültürünün tesirlerini Ji!Öf 
mek k3bildir Bulvarlar üzerin 
de tıpkı Paris kahvelerine ben
ziven kahveler vardır Do~unun 
mi~tik h31eti ruhiYf'<ilİ Fransız 
zarafet ve esprisi ile k~rı~mıc; 

~ibirlir, Fakat kuzeyden "elen 
komüni1m ırı.plinl rlıırdıırıhilmtı'k 
iı;:in sarft-dilen e:a,,Trtler. c:rh· 
rin Pski nes~sinl kac;ırtmııı:tır 
Bu~ün Saygon ac;kPri bir sPhir 
manzarasını gösteriyor. 

T. A. 

çok sarfeden bir hayat seviyo? 
sini kendimizf' l:iyık hıılmakt'.'1 
vız. Bunun için de ziraatimi
-zin bu liizumlara göre ayarlan. 
masını. programl~ra b3.~lanm.ı 
sını ve bu suretle !\f'n<-lerdir 
acık veren dış til'aret muvaıe
nemi1in rlilıene girmeslni te
menni ediyoruz. 

Numan KIRAÇ 

İSTANBUL BEl.EDIYESi 
ŞEHiR TiYATROLARI 

Türkçesi: 

Saıt ıı d• 

DRAM KISMI 
SON KOZ 

Yaz.an: 
Michol Duran 

SalAhaddin İrdelp 
reıefoa: '2ı57 

KOMEDİ KISMI 
DONJUAN'A OYUN 

Yazan: Claude Andre Puget 
Türkçesi: Yılmaı İnal 

Yalnız 12, 13, 14 &ünü geceleri 
için 

Ttlflfon: C0409 

Cumartesi gününden itibaren 
A H U D U D U 

Pazar günlerJ 15.30 da Matine 
Cumartesi ve Çarşamba günleri 

14.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de açılır. 

Paıarteıl alqaırııarı Dram t.llmıoda. 

Sah alı"tamları KDmedl lı"ıımında 

t•mıll '"Okfn1" 

EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ 
(Eski Halkevi binasında) 
TEHLiKELİ llÖNEMEÇ 

Yazan: Prıestley 
Türkçesi: Turıç Yalman 

Perşembe, Cumartesi, Pazar 
gündüı ve Pazar akşamt. 

Veni Ses Opereti , 
Her ak•am aat ÇfJS 

21 de - -Cumartesi Pazaı J 
15 d• Matine 

Carşamba 15 de -
Tenzil)tıı matine 

!TIRANPETLI KAZiYE) 
Revü Opereı 3 perde !O Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Belil 

Selönü 
Müzik Satl Lir 

Tel. 49369 

MUMIMER KARACA 
\1 \ RSIM Rn akaım 

HELSINKI 952 
t ·u arlf'll. Pazar matl• 

ıf'lt1" uıı da. ıaarel•r 21 

'1•. Cart•mba alı:tarnl•· 

rı tf>nı~l&tlı bıllı ıee.,ı. 

Paaartuı alı:ıamıırı tftınıC 
1olı1tır r•l"f•mlM attıanılal"ı ... Cıuıı11-

tuı matıı:ı.d• talet>.1• t.eı:ıılll'

Ttltfoı:ı: CJ~N 
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Dün eroin kaçakçılığı 
İki şiir kitabı başlandı davasına 

' y atan okuyu<'ulannın pek fyi tanıdık_Jan Sadun Tınju'ılun 
•Bir Küçük Dere \ardı ..• adli küçuk bir ~iir kitabı çıktı . 

•Bir Küçük Dere Vard ı ... ('ocuk 5iirlerinden mürekkeptir ; 
şiirlerin hepsi çocuklar tarafındın zel-·kle ok11nıcak şeylerdir. 
Esere adını ,-eren birinci slir, •Bir kü~ük dere vardı ..• buı 
gibi !;Uyu akan kıiı;tik dereyi. bu derenin sulanna bakın kı r
ının damlı eli anlattıktan sonra ! U suretle sona eril'Or: 

jsPoRI 
Fenerbahçe 
HH.ali dün 

( Başı 1 in cide) 
dört tabanca ve bir mıkdar mer 
mi ele ij'.eçirHdiQ:ini evvelce bil· 
dirmiştik. 

telif şekillerde öğreniriz. Fakat 
mesleğimize ait 3ırlardır, söyle. 
yemeyiz. 

Büyüdıim küçük dere, 
Şimdi senden uzatım .. 
Nerede, ah ntrede 

8 · 2 yendi 
Baskın &ünü, Osman Nurinin 

kardeşi llustafa Doğru ile müs
tahdtmleri Esat Altınkaya ,-e 
karısı 1'ilüfer yakalanmışlardır. 
Fakat Esat ile karısı ga)Ti mev 
kul olarak muhakeme edilmek. 
tedirler'. 

Esasen bu eroin işi öyle bir 
gizlı pazardır ki, buyuk patron
lar daima pırde arkasında kal· 
maya çalışırlar.• 

YILIN SON ÇEKİLİ Şİ 

ERENKOYDE 2 EV 
O sevgili oca~ım7 

Sadun Tanju bu şiiriyle cocuklu(unu hıhrlatan küçük 
dereye ka111 duyduğu hasret his~ini anlatıyor. Bundan sonnı 
•Dtor\'İSİ n rüyası•, .fç hırsız•, •Kilçi.ık fare. var. Kapana tu
tulan küç ük fareyi ! U mısralarla tas,·ir ediyor: 

Pek ufacık, pek minicik 
Parmak kadar bir farecik, 
Sıcrayarak, hoplayarak 
Gece gezintiye çıkmış .. 

•Küçük fare• >i diğer birçok şiirler takip ediyor. Hepsi 
t ocukJann ze\'kle okuyac.aj ı fty ler. •Bir Kütü k Dere Var
dı ..• yı okuduktan sonra Sadun Tanju'dan bu vldlde yeni 
eserler beklemek hakkımızdır. 

Son günler zarfında ~ir ıilr kitab ı daha elimi~ . ıeçtl. Bu, 
çocuklara detil buyuklere ma'h~u~tur. Adı •Gonulden Dam

lalar. dır. Eseri l'lzan 1'fusevt vatanrl a5lanmızdan Jozef Ha
bip Gereı'dir. Jozef Habip Gereı turkçe şiir yaıan üçıintü 
J\tu'.'iel·i ,·atandasımıı.clır. Bundan eVl·el Edebiyatı Cedide dev
rinde İsak Ferera ve i\l·ram Naum mu\·affakiyetll şiirler yaz
nuşıar. bunlar Sen·eti Ttinun stitunlannda yayınlanmıştı. 

?Uu'.'ieviler kendi memlekl'tlerl olarak kabul ettlkleri yer
lerde gü1el sanatıarda buyllk muva(faklyetler göstermişlt"r; 
~iirler, romanlar, piyesler yaz:m15Jard1r. Bizde şimdiye kada r 
bunun birkaç klslye inhisar etme5l l\ol usevilerln uzun müddet 
türk(eyi ana dil olarak kabul etmemi5 olmalanndan ileri ge
li.Yordu. Cumhurl~·et de\·rl bu h ususta sihirli tesir yaptı; tü rk 
te Türk l\lusevilerinln ana dili oldu. Turkte an a dil olunra 
Turk IUu'ievilerinden de sanat eserleri beklemek lhımdı . 
• Göni.ılden Damlalar• bunun ilkini te~kll ediyor. Arkadan 
baıkalanrun da ıeleceli ıüpheslzdlr. 

Sarı lacivertliler yeni ge

tirttikleri Macar futbolcu

su ile Vefalı Melih' i 

oynattılar 

Dün saat 15 te Besinci Asliye 
Ceza ),fahkemesinde başlayan 
muhakemeyı Osmanın arkadaşla 
rı da alika ile takip etmektey. 

Önümüzdeki pazar günü Beşik- diler. 
ta; la yapa.cağı maça hazırlık Dünkü duruşmada ilk olarak 
maksadiyle Fenerbabçe takımı soriusu yapılan Esat Altınkaya 
dU n Kadıköy Fenerbahçe Sta. şunları söylemiştir: 
dı,da Hilil takımı He bir ha- «- Ben bunların yanında kah 
zırl.ık macı yapmıştır. veci olarak çalııırım. Yukarıda 

Galip eeldiği bu müsabakada da kumar oynanır. o~man ile 
birinci devreyi 4-0 iaiip biti· kardeşi l'\.lustafanın kendi oda· 
ren Sarı .. Lacivertliler ikincı Iarında bryaz un gibi bir mad
devrede attıkları dört .&:ole mu- de) i karıştırıp paket yaptıkları. 
kabil iki tol yemişlerdir. Bu nı ıörü rdüm. 
müsabakada, Vefadan aldıkları o gün, ?t.lustafa baskın yapıl
:a,ıelih Il2az ile ltacaris:tandan ıe dıgını anlayınca, 
tirttikleri Szobel ismindeki fut _ Eyvah şimdi mahvolduk. 
bolcu oynamıştır. Bu eroinleri \~unanistana kaçı· 

İlk deneme maçında ?.Iacar racaktık, dedi. 
futbolcilsü istrnilen randımanı Yalnız şunu da söylemeliyim 
gösterememittir, fakat atılan se ki, Osmanın adamları i(ademi 
kiı a:olden dördü onun paslariy- degiştirmem itin beni zor1uyor
le olmuJtur. Maamafih yol yor- !ar. ııatt1 , halen oturduğum Ya. 
gunluğu, arkadaşları. ile ilk de- lovaya kadar a:e1cırek beni teh. 
fa beraber oynaması aksaması. dit ettiler. EQ:<'r bana bu yakın
nın esaslı sebepleri olarak gös- da bir ~ey olursa m<'s'ulü bun· 
terilebilir. Umumiyetle fena bir lardır. o 
oyuncu de~ildir. Şahit olarak dinlenen Emni. 

Sarı • Lacivertliler dünkü ma. yet Kaçakçılık Bürosu Şefi Na. 
çı şu kadro ile tıktılar: ci Tolun ~unları söylenliştır: 

Sell h at tin - Nedim, i'\tüJ- 11 _ Osman 1'\'urinin son gün-
dat - l\l. Ali, l\l elih, Akglln - lerde croın satışı yaptıgını is
K . F ikret , Szobel, Fe ridunı Bur. tihbar ederek yaptı~ımız plan 

Enis Tahıln Til han, Abdullah. k • d k 
gereğince Tol~a so a-!>ın a · j a-..._ ________ ______ _______ I Napoli boks karması partmanını bastık. Osmanın ken 

Akden.IZ manevraları dün dün geldi disi evde yoktu. Taraçaya çıkan 
merdiven ba ~amaklarına sakla. 

Geçen halta Ankarada yaptı- dıkları eroinleri meydana çıkar 
ğı maçta Ankara karması ile 4.4 dık.• 

b 1 Sona erd •ı berabere kalan Napoli boks eki- Sanı~ın avukatlarından Ek-
aşarıy e bi diln motörlü trenle ıchrimize rem Onur, şahite şu sualin so-

gelmiştir. rulmasını istedi: 
( Bası 1 incide! 

~aretıl!rini yarın yapacaktır .. 
Bugün limanımıza gelen Ital 

)'an ıemi1eri şunlardır: 
A.Ieberda korveti Carabinier, 

~rliclıer ve Aviere' destroyerle· 
rı, Altaire, Aldeparan ve Andro 
tııh 0nda refakat ıemileri ile b.lr 
ücumbot. 
biter taraftan Amerikan ve 

~ansız filoları da yarın lima. 
1:1.ıtnızda beklenmektedir. 

Amiral Caliadl''nin beyanatı 

1 Ankara, ı~ (kA.) - Sahil 
trırnıze yapılan bır çıkarma ha 
~~keu denemesiyle sona ert'n 
· A'i'o devletleri Long Step ha 
;•<ıtı hakkında, yarın lstanbul 
ınıanını zh·aret edecek olan A· 

?•?ika Birİeşik Devletleri 6 ncı 
110 komutanı Amiral J. H. Ca

:•dy, bir beyanatta bulunmus
Ur. 

Atniral, utak gemilerinin ha
'•k•t kabıliyctlerinl övdükten 
:~nra, komuta ettit;i altıncı fi. 
~tıun. Akdenızde üsse ihtiyacı 
~llıadan hareket edebilec•k du. 

llıda oldulunu söylemiştir. 
1,. tııosunun en önPmli \'azifel_e 
<'"d'.n birinin de, diğer NATO 
o~':t'tleriyle randımanlı bır iŞ 
l·~l'lıRi kurmak olduCunu sÖ) le· 
) n Casadv Long Step.in bu 
li•l;a tok İ;ydalı olduğunu be
~trniştir. 

~ • .ı\_tlliraı, manevraların, NATO 
~· nız kuvvetlerinin kahiliyet ve 
111~~retıerini ishal etti~inl söy
'~l 1kten $iOnra, bu kabiliyete mi. 
ı, ".'•rak, uçak gemilerini ııös
ı,:;n•ıtir. Amerıka Birleıik De~ 
t~ 'rı 6 nrı filo komutanına go
; · h•rhanııı bir tecavüz halin
~; lJ.Çak zemileri karaya hücum 
h f!!bllecek ve kara'''" gelecek 
ı,'.;.•ııııara karıı koyacak kudret 

b4'''"· 
l&rlugu nun ortadan kalkması 

ı için ça lı şmalar 
~ıtanevralardaki dıl zo:lukl~
t..,. ıı ortadan kalkması içın mus 
laj'k bir p!Anlama grupu ey. 
lf, (trı &onlarına doj,ru General 
tı:ıı~gabonun emri altında, Nor
b•n Virgıniada çalışmalarına 
~ 'llııştır. 

'ı'u u trup, Türk, Franm ve 
ıu,:•n irtıbat subaylarının da 
~tı aki)·te. karaya tıkarma hare 
'"ıı 01n safahatı hakkında blr 

r hazırlan1ak için Napolide 
tlı./''1 catışmış ve aldıeı ,·azi-

.\. tamamlanmıştır. 
' 1°kara, 13 (A.A.) - Anupa 
,1;ı1k Kuvvetleri yüksek ko
t~. llh~ı deniz yardımcısı Ko 
·~~tltat Lemonnier yanında hu. 
••t kalem müdürü ve mihman 
Cıiıtıı d'nız binba;;ı!'iı Ali Alpar 
~ {" halde bu sabah saat 10.30 
bıt Urk llava Kuvl·etıerıne aıt 
lı ~1~akıa İımirden Etimesut ha 
ltı aııına ielmiştir. 

~ı ı"g Step harekatı hakkın
t~tı. b.11disınden ihtisaslarını so. 
ltıfJ~ ır arkadaşımıza Amirtl Le 
tı~'e~. Şunları söylemiıtir: 
1,

1
iun süren bu tatbıkat çok 

~tı fak olmuştur Burada A· 
~ili C.•rneyin tatbikat hakkın 
~l'tı. l()zlerini tekrar etmek 11-
~~r Altı millete mensup ge
l dın teşkil etti ~ i filo. bır 

:~t.'' let fılosu olsaydı goste
~ İl'~ ınuvaffakıyPI hundan da 
~• ~ olamazdı. 'ı'apılan çıkart 
' ~ areık~tına bin.at şahit ol · 
~ h lla,.~ şartları çok i~·iydi. 

tı.;ır.,,kA~ ~.1k miikemmPl ,-e 
kuvı.·Ptler i~in ('Ok fayda. 

Napoli takımı, :yarın akşam •- Bu C'roinlcrin Osman Nuri 
Spor ve Sergi sarayında İstanbul ye ait olduğunu kimden yahut 
karması ile karşılaşacaktır. Gt · ne suretle ö~r!"nmişlerdir?n 
(.en hafta seçmeler sonunda tes- Şahit , bu suali şöyle cevap. 
bit edilmiş olan İstanbul takımı landırdı: 
son dakikalarda bir de~işiklik «- Efendim biz bunları muh 
yapılmadıA:t takdirde müsabaka. -

ya şu kadro ile (tkacaktır. Pi f' 1 1 
51 Muammer, 54 Hayri, 57 Bil- as ıras SO CU arın 

lent, 60 Gültekin, 63 Vural, 67 , 

Alp. 71 Vedat, 75 Tayyar. lcbı'rlı'gv • f klı'f'n' 
Napo!i takımı şu boksörlerden '( 1 e 1 1 

mütrşrkkildir: R 
510reto, 54 Alberto, 57 Antoni, eddefti 

60 Lo m ber1o, 63 .5 C. Lom berto , 
67 Ronr.o. 71 Ardita, 75 Guilip. 

Beşik t aş • F ene r maçı 

hakemi 
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı i

çin. Fenerbahçeliler Futbol Ferle 
rasvonuna müracaatta bulunarak 
!taİyadan hakem getirilmesini I• · 
temisl<'rdi. 

< Başı J incide ) 
bil3harc n1illi seçimlerde oyla
rını kullann1ak hakkı verilmişse 
de geçenlerde feshedilen parla
mento bu hakkı sonradan tekrar 
geri almıştır. 

Fakat Futbol Fed("rasyonu, 
Fenerbahçenin bu isteğini uygun 
bulmamı~. memlekette bu maçı 
idare edebilecek hakemler bulun 
du~unu. J!!rar edilirse Ankara 
bölı;:esindrn de hakem gönderile 
cet::ini bildirmiştir. 

K oramiral Lemonnier Bu vaıivet karsısında bölı:?"e ha-

Seçim sandıkları güneş doğar
ken açılacak ve ~linrş batarken 
kaldırılacaktır. Scı,;imleri idare 
için halen iktidara getirilmi~ 
bulunan geçici hükOmet seçim 
kampanya~ının fazla patırtılı ce
rryen etmcısini kısmen önliye
bilmiştir. Şimdiye kadar Yunan 
seçimlerinin en bariz hususiyet
lC'rinden birini teşkil etmiş olan 
aleni tartışmalar kontrol altına 
alınmış ve kampanya oldukça 
hfidiscısiz grçmişlir. 

lı bir tecrübe oldı.ı. Harekita kE"m komitC'si dün akş;ım ikinci 
Türk iemileri \'e iki denizaltı bir toplantı yaparak. Fen('rbahçe 
da katılmış ve bunlar çok mu· - B<'şiktaş mac:ını idare edec<'k 
vaffak olmuşalrdır. o.rta ve yan hakemlerini seçmiş.-

. 1 L . h 1 tır. Amıra emonnıer ava a a-
nından doQ:ruca misafır edildiği 1 
Ankara Palasa ııtmijtlr. Öğle
den sonra ziyaretlerine bastıya. 
eaktır. 

:rtleJih Beşiktaşa ka rşı 
oynıyacak 

Draper geldi 
Ankara, 13 (Anka) - M.C.A. 

Karşılıklı Avrupa GüvenJik Teş 
kıl!tı Anupa l)ölgesi Şefi Dra· 
per bUJÜn (dun) saat 16 da 
beraberinde Amerika Büyük El 
çısi Mc Ghee olduCu halde u
çakla ~ebrimize eelmiştir. 

Akt if ' " pıslf korunma 
tedbirleri 

Ankara, 13 (Anka) - Kuzey 
AU.ntik Paktı Teşkilatın a üye 
memleketlerde aktif ve pasif ko 
runma tedbirlerinin st andartlış 
tırılması itin çalışmalar devam 
etmektedir. 

üzerinde ehemm iyetle duru
lan bir mevzu, bir harp vuku
unda yurt içi savunmasının ve 
bu cümleden olmak iizere pasif 
korunma teşkilatı pllnlarının 
şimdiden hazırlanmasıdır. J'ı.Icm 
leketimizde de bu mesele tiıe. 
rinde ehemmiyetle çalışılmakta. 
dır. Bu ay başından itibaren i .s 
tanbulda Yıldızda faaliyete ge. 
çen Yük~ek Savunma Akademisi 
bu maksatla kurulmuştur. 

Bu kur" Akademide 9 ay de
\'am edecek bir kurs açılmıştır. 
Bu kursa bütün Bakanlıklardan . 
Gtnelkurmay ve diğ•r teşekk Ol 
!erden Daire Başkanlar ı ve Şu 
be ~!üdlirleri istirlk etmekte
dirll!r. ÖJrııtim konul arı arısın. 
d:ı sa\.'unma ıtrateji.Ai. topye. 
kıln harp e!latları, paRif kor un. 
ma ve sabotajla mücadele usul. 
leri bulunmaktadır. 

Akariemidtıı Bakınlık.lardan ve 
Genelkurmaydan yetkili kimse
ler ve NATO dan gelecek mü
tehrı..!ös111lar muhtelif mtvzularda 
konferan~lar ,·ereceklerdir. Dış
i$leri R;:,kanlığı 3 üncü Daire Su 
be ~lüdiirltrinden Btıırlii Kara. 
hurcak bu kursta Dı~l$1erl Ba
kanh~ını tem~ilPn mUşahit ola
rak hulunaC'aktır. 

Bedii Karaburçak, dün akşam 

Vrfanın rski ~antrhafı ?ıfrlihln 
Fl'ncrbahçcye ~irdi~ini bildir
n1i~tik. Vr(a klühü ile Fenerhah
çe ara'.'itnda bu hususla anla~ma
~·a varılmış ve Vefa l ılar ~tclihin 
hon-.f'lrvhdni vrrmislerdir. 

?ılelihin lisans muamE"l<'c;i · iki 
~ün zarfında tamamlanaca~ınrlan 
pıtzar ;:::ünü Beşiktaşa karsı ovna 
ma!lll imk~nı !'i;:ı~Ianmış olacaktır. 

lstanbula ıitmiştir. 
Billilk elçi Mr. Ghee Vaşlngtona 

' gldec.k 
Ankara 13 (US!S) - Ameri

kan büyük elçili~i bugün Birle
şik Amerika büyük elçisi Geor
ge C. Mc. Ghee 'nin 16 kasım 
pazar günü Dışişleri Bakanlığı 
ile mutat istişarelerde bulun· 
mak ilzere Vaşingtona hareket 
edeceğini açıklamıştır. l\.I rs . l\.lc. 
Ghee'n in refakat edeceği büyük 
elçi, Vaşingtonda tahminen iki 
halta kalacaktır. 

Bir Amerlkın llk>IU bugün 
ıel!yor 

Birleşik Amerikanın 8 ncı Ak
deniz filoo;una mensup Visamt
ra l J. H. Gasady komutasındaki 
ıki ağır kruvazör, bir uçak ge. 
misi, altı destroyer, dört mayin 
tarama ve iki yardımcı gemiden 
mUteşekkil bir filo bu sabah li
manımıza gelecektir. :\lisafir fi. 
lo sabah ! alt sekizde limanımıza 
Ji r tcek ve yirmi bir pare topla 
•h rl <e l lmlıyacakt ı r. 

Buna Selimiyeden atılan ay
ni pare topla muka bele edile
cektir. 

Bund an sonra saat dokuzda A· 
merikan başkon&ol osu dokuz O· 

tu zda. !ıtanbul deniz komutanı 
ıaa t ondı, T ürk donanma komu
tanı misafir amirali ziyaret e
deceklerdir. 

Visamiral de saat on otuzda 
karaya çıkarak on kırk beşte va
liyi, on bir on beşte deniz ko
mutanını, on bir kırk beşte A· 
merikan başkonsolosunu ve di· 
ler ze\·atı ziyaret edecektir. 

'.\fisafir (ilo on dokuz kasrııa 
kadar şehrimizde kalacakt ı r. 

Yeni seçim kanunu mucibince 
!\.Irbuı;an meclisi 300 azadan te· 
şekkül C'drccktir. Bundan evvel 
285 m<'bus bulunmaktaydı. 

Şimdıki halde memlekette res 
men kayıtlı 36 parti veya siyasi 
grup mevcuttur. Yunanistanın 

kurtuluı,undan sonra mart 1946 
da yapılan ilk srçimlcre 150 par
ti iştirak etmişti. Bununla bera
ber )'Cni SC'('imlerde ancak belli· 
başlı 4 partinin ön planda rol 
oynamaı;ı mclhuzctur. Bu partiler 
şun1ardır: 1951 seçimlerinde 
624.310 l'eya oy yekOnunun ':ö 
36 sını cıldc eden Papagosun Yu
nan Halk Toplulu~u partisi 
401.379 oy alan Epek, 325.390 
oy elde eden Liberaller ve 
180 640 oy kazanan Eda grupu 
(mlittehit demokrat solcular) 
Eda partl.!öinin gizli bir komünist 
gruplaşrnası olduğu bilinmekte
dir. 

Konstantin Çaldaris'in bir za 
manlar kuv\'etli halkçı partisi 
zayıflamış \'e ikinci plftna düş
müş.tür. 

Devlet Tiyatrosunda 

suflör, bir r9le çıktı 
Ankara, 13 (Jhı usi) Devlet 

Tiyatrosunda büyük bir alaka 
ile devam eden • Tersyüz • pi
yesinin dün geceki temsilinde 
garip bir hadise olmuştur. Ar
tistlrrdcn Ulvi Uras mecburi bir 
sebeple gelememiş, bu rolü ya
rı.ı.rak ikınci hlr artı t bulunm:ı
dı~ı için ıııflor TalAt Gözüpek 
sahneye çıkarılmıştır. sunör bu 
rolde fel'k:ıl~de mU\'affak ol muş, 
.!ö<'YİrC'iler hu de~işikli~in farkı
na bile varn1amı1 iardır. 

Ankarada patlamıı bir 

bomba bulundu 

Ankara, 13 (Hususi) - Yenı 
Hal civarındaki ibadullah camiı 
temelinde patlamış bir bomba 
bulunmuştu r. Halkın camide oı. 
duR:u bir sırada bombanın bu
lunduğu haberi camideki halkın 
namazı yarıda bırakmasına se
bep olmuştur. VaziyC'ffen polis 
ve savcılık haberdar edilmiş, tet
kik netic<>sinde hombanın kap
sülü olmadı ı anlaşılmıştır. 

Avukat: 
•- Kimden öğrendiğini söy. 

lesino diye ısrar edince HAkim 
mtidahale etmek mecburiyetin
de kaldı: 
•- Yani n e demek istiyorsu

nu? 
Nasıl l"e nereden öğrendikle· 

rini anlatsınlar da, ~imdi samiin 
arasında bulunması mümkün o. 
lan eroinciler de bu yolları öğ. 
rensinJer mi?ıı 

Bundan sonra kendisine söz 
verilen A\'ukat Ekrem Onur şun 
ları söyledi: 

«- H.idiseyi aazeteye akset
tirip bu kadar kalabalığı bura
ya toplamanın sebebi nedjr'> 

llüvekkilim adl ı )·e)· e Se\'kedi. 
lirken, polis tarafından i:azete. 
ciler de Adliyeye getirilmiştir. 
Böylece. Adli)·enin m.lne\.'i bir 
baskı altında bırakılma s ı neti. 
cesinde mil\'ekkilin1 tevkif edıl· 
miştir.• 

Bu sözler üzerine H.ikimin; 
11- N'e demek istiyorsunuz, 

izah edinıı• demesiyle avukat 
kaçamaklı sözlerle söyledikleri
ni tevile ~alıştı. 

Bundan sonra dinlenilen Ka
çakçılık Bürosundan Cevat Do
gu , Turan Can, Vedat Atlık , l\Iu.s 
tafa Ba"ar, SaadE"ttin Soysü . Na 
im. ~l•hmet. Talat da bildikle
rini anla tıl:"ır. 

Sanık \'Ckilleri Edip Bilener 
ile Ekrem Onurun, müvekkille. 
ri hakkındaki tahli~· e talepleri 
hakkında tahliye tıılppleri rf'd 
dedilerpk duruşma başka ,etine 
bırakıldı. 
Şu garip tcsadlife bakın , bir 

yandan bu muhakeme dr\'!m e
rfcrkt'n. koridorda, jandarmalar 
arasında muhakcımcı C'dilmck i
çin sırasını bcıkll'yrn bir eroin. 
man sö:rlC' diyordu: 

«- Bu cıroini yapanın da, sa. 
tanın da Allah h<'lci!öını V<>r.ıdn. 
Onları .!öallan<lıraC'tık oaln dara
~ııcının Jpini kendi elimle çeke· 
rib.l'l 

Seçiındeki 

İlıtiııınll,er 
( Baıı 1 lnoldel 

zelos'u tu tuyor. Dos tl a rının na. 
zarında Papagos Yunanistana 
muhtaç olduğu istikrarı getire
cek, düşmanlarına göre ise Pa
pagos'un sctilmesi memleketi 
bir terör ve diktatörlük havasına 
bogacaktır. Plastiras'Ja Vonizc
los hakkındakı düşünceler i'f şu 
merkcızdcdir: Bunlar seçilirse 
hasımlarına göre, Yunanistan 
komünistlerin oyunca.~:ı haline 
gelecek; taraftarlarına s::öre ise 
memleket faşi~t bir idarenin 
eline düşmek tehlikesine maruz 
kalmayacak, sulh l'e silkOn ha. 
vası devam edecektir. 

Yunan halkının uyanıklı~ı ve 
politikaya olan bağlılığı, Atina

ya bugünlerde olağanüstü bir 

canlılık veriyor. Fakat herke$i 

seçim mevzuunda fikir yürüt

mekle beraber, kimse netice hak 

kında kat'i bir tahminde buluna
mıyor. l J cır kim kazanırsa k::ızan
sın aradaki farkın gayet u(ak 
olacagı sanılmaktadır. 25 mebus 
çıkaran Atina'nın tercih edeceği 
partinin, neticede ağır basaca~ı 
muhakkak gibidir. Atina i~r. 
şimdiki halde, görünüşe göre 
Papagos'u tutmaktadır. Dün sı:e· 
ceki mitingde ?ıfarcşali dinle
mek için toplanan geniş h::ılk 
kütleleri bunun gözle görülür 
bir delilini teşkil etmiştir. Yarın 
ak~am Plastiras'Ja Venizeios'a 
gösterilecC'k alAka, bu bakımdan 
iyi bir mukayese imkılnı sağlıya
caktır. işin garibi Papagos ve 
Plastiras'ın her ikisi de nam
zetliklerini Atinadan koymuşlar
d ı r . \'eni seçim sistemine göre 
her nanızct ancak bir tek hölJıe· 
den aday gösterilcbilrre~lne gö. 
re, Atinalıların r<>yi bu rihetten 
de, her iki parti iı:in, hıyatl bir 
ehemmiyet taıımaktadır 

Tunç \ 'alman 

O. Velinin 
ikinci ölüm yılı 

< Bası ı incide> 

beyin kanaması yüzünden 
sessiz sadasız hayata gözle
rini yuman şair. dostların
dan ve hayranlarından rnü
teşekk ı l, büyük bir kalaba lı 
ğın elleri üstünde taşınmış, 
ve hayatta iken çok sevdi;ıi, 
şiirlerinde bahsettiği R · ım 
elihisarı mezarlığına gömül· 
müştü. 

Orhan Velinin ölümü Uze. 
rine, Türk basını, yerli ve 
yabancı radyola r şair hak· 
kında sitayişkir neşriyat 
yapmıştı. 

Onun, Türk edebiyatına 
yaptığı hizmete küçük bir 
karşılık olarak gazetemıı, 
şairin hAtırasını anmak ga
yesiyle pazar il8\'emizin bir 

Ayrıca Dolgun Pa r a İ k ramiye si 

ç EK 1 L i ş T AR 1111 . 29 A RALIK 

SON iŞTiRAK TAR llll . 10 ARA LIK 

TÜRK TİCARET BANKASI 

londraya gidecek 
Heyete Cebesoy 
Başkanlık edecek .. .. <Ra51 1 lnrtdr> 

kari/ısında l\Ieclis riyaset dıvanı 
onların gösterdiği iki namzedi • 
de naza ra Almadan l\Iecıti e dö r t 
Jlalk Partisi milletvekili namzet 
soktu. l\.Ieclis de bunlardan Ce
mal Gönençle Ziya Soyluyu seç· 
ti. Halk Parlililer bu suretle ka
nuna aykırı hareket ettiler.• 

BUl.MACA 
ı 1 s t ' • 1 ' 

Sold a n E- ı ~a· 1 - b.a :ne c1b 2 -
2 - llas• a nm•k ,. 11ı••n h r 3 -
Soru . .a - J'crend• S - . .\ ı rva ı 

"1Jtii; anın en recrübell ' 
ha~v11f/arı ;fe 1Jr11nUJ. 

Halk Partili mahfiller ise dl· 
valarını şöyle müdafaa etmekte. 
dirler: · Bütçe kanunundaki bu 
formüle ra~men geçen sene 
Stra s burg:ı ~idecek heyete Halk 
Partisinin iki namzet seçmesi c
<;ası kabul cdilmış ve böylece 
bir teşrii teamül teessü~ etmiş· 
ti. Esasen ~ıecliste mutlak bir 
iktidar ekseriyeti olduğu için 
Halk Partis i dört nam1et ~öste· 

IS - B.1 ıı Olm anh tı. r h( l•r ı n Anıı· 
ı un- ıl ıl .1ra v• .\Jer ı<f 1 - Bir ll!)

tl. 8 -. Zıf,rde , ı. ıe • .riltD ı~ 1 
Yuklrı<l.ın ~\ ıfıyı 1 - t ~~n l:. 

2 - Hır f'rlıt. 3 - Bır P'."k•k adı . 

:i - }'ıki ta rı a_ akkıht.lırdııı b rl 
.'.i - Tiir 11 r.n1mpı. fi - Rir •rk"'k adı 
7 - R ı . l a ~ık . 8 - D6rt taraftan b . rı. 

r irsc o partinin namzetlerine ik- Rir '11 : ı a n ,rınl NeıvYork 
lidar ek<çriyeti yüzde oO tasar· ı DfNKÜ BU.~IACA ·ı'° HALLI 
ruf etmiş olacaktır. Londra he· lar Sala ı - H~ı ı. :: -
yeti için bizden dört namzet is· Aha - ~ ıı.JtJ • Tlı ' - •·• •. 5 -
tenince bu teamülü ileri sür· 1,1 '!'akk•. tı - Alli a. 7 - .\ mıı.k • Super-6 bir Clipper uçağı 

ile lştanbuldan Frankfurt 
veya Londraya. gider ... ora· 
dan da New York'a uçan bır 
Strato Clıppere binersıniz. 
\"eyahut Romadan bır Stra
to Clıpper ıle Paris üz('rin· 
den Ne\V Ycark'a varırsınız. 

dük, fakat riyaset divanı her 
nedense bu teamlile raf mPn 
dö r t namzette ı s ra r etti. Eğer 
iktidar partisi anlayı ş zihniye· 
tinde olsa idi, bizim gö sterdiğ i
mize iki namzet daha ı l3ve eder 
\·e bunu liecli.!in re~·ine sun.:ır· 
dı. Dunu yapmadılar. İki nam
zedimizi !llilerek ortaya dört isim 
a ttılar. Biz harici teınsillerde ih· 
uıar çıkmcıo;;ını ka t' iyen istemi· 
yoruz. Nitekim Balıkes ir hidise
!'iİndrn bir iki !!Ün sonr a Lon· 
draya :::idecek ol an ba ~ın heye
tine •Ulus . muharrirlerinden 
Ahmet Sükrü Esmerin gitmesi
ne de itiraz etmedik,• 

Bu karşılıklı müdafalara ra .f:· 
men iki tarafın da uzak c:ö r üşlli 
bir karar almadıkları bariz şe
kilde ı:::örülmektedir. Halk Par
tisi ~feclis ı:?rupu yarın toplana· 
rak Cemal Gönençle Ziya Soy
lunun bu hryete iş;tir3k etnıe
meleri hususunda bir karar ala
caktır. 

Bu vaziyete ~örcı , Londraya gi 
derck noksan kadrolu nlilletve
killC'ri heyeti pazar i?ÜDÜ şchri
miı:dcn ayrılarak ,-e uçcıkla salı 
günü İstanhuldan Londraya ha· 
reket ederektir. Bu üı(intülil va 
ziyete ra~men memnuniyet ve · 
rici tek nokta, eski DC'mokrat 
Partili olan millctvekilleri•in 

heycıt riyasetine müstakl1 mil· 
lrtrekili Ali Fuat Cebesoy baş
kan seçmeleridir. 

Sosyalist Partililer 
( Bı~ı 1 incide) 

ermiştir. 

Üçüncil Sorgu hakimi irfan 
Ö1kan ıanıklar hakkında son tah
kikat açılmasına karar vererek, 
dosyayı A•trceza mahkemesine 
Bel'·ketmiştir. 

?.1ilesscs, iktisadi ve içtimai te 
mel niz8m1aq yıkmak mak.sadile 
<'C'miyet kurmak sevk ve idare 
etmek suçlarından dolayı sanık· 
Jar hakkında 141 ıncl maddenin 
tatbiki istenmektedir. 16 s:ınıtın 
isimleri şunlardır: Esat Adil, Va
hit Kıvılcım. lzak lerkantez. Re. 
.ş.t l\lenteşo~lu. Arfi Akkoyunlu. 
Asım Bezircioğlu. Yu.,u.f Ahiska 
!ı, Mustafa Börklüce. Sül>rU Ka
ya, i\'urettin Sütka. Salih Albo. 
ran. Krmal Ö7.can, Fethi K1zılır
r,1ak, Veli Delidolu. Fehmi Ku 
rucu. Orhan Korucan, ~lehmet 
Yazıcı. 

Zaten mevku( olan bu sanık· 

ların duruşmasına 
günlerde Ağırceıa 
de başlanacak tır . 

önümüıdeki 

mahkemesin· 

Y. Ç. 

köşesini Orhan Veliye tahsis 
etmiştir. 

16 kasım 1952 tarihli ill
\'emizde, şair Orhan Velinin 
şimdıye kadar hiç bir yerde 
çıkmamış bircok şiirlerini. 
bir hik.iyesini, onun hakkın 
da l'atandaş düşünı:'elerini 
ak.!öettiren bir anketi ve Sait 
Faik. Oktay Rifat. Abdülba
ki Gölpınarh'nın Orhan Ve 
liye dair yazılarını bulacak 
sınız. 

lbl. t - Kafa ; A &l 
Yıı\:ırıdın .,.\ •tı; a l - H :nıli Ak 

:: - Dama - 1 - ta , Ll t . .a - T a 
ka . .5 - Ra ,,.ı'c. & - 0b ; Kama. 
j" - J . .\ ' - F.hl'f. 

U Kasım l9"Z - Ct:~IA 
ISTANBlll 

12 .. '\7 .\ tıl11 .... P r• ıra ll' ı a 00 Ra· 
hf rl•r . 13. 1.'i T th·l..ilPr. 1" "O ı'k 
13. i .'.i E• lma li: opu klıı <l. • ıı ı•rk ılar _ 1.1 2ô 

Danı vı f'ft ~ ll uıı:ı. 1-i . .&.S ~ırkı lar. 
15.00 Karıan ıt;. 

* ı Oô Şeıuı i" ı m11-, d ııı T :r'kul•r 
IR t ) n, ır A tı fA •lı 1100 Rıl'Mo :r-

ler. 19 ı s 1 ı k . :?000 r,.rıba ;;ı Ko· 

t eı :!O 10 1 alll T'aka '."'<l. ':ı •a rkı ı ~ 

2fl 50 &ı1ı.b•tı•r. :ı ·>o :'ıJ ııı k :ı ı n 
S1'naf.. 22 00 İrfa., DrıfruM>ıtfen ıar
ktl ar. 12 20 Yalıler :?2 30 E=a ı ts•r· 

Bona .,.. T' ıı r. :?1 07 Dı'lıı mil 
ı :ı • ·, 'lu :ı 00 Kır>ınıt. 

TEKNİK t'llVERSITE 
20 ı' "-' ,.. Kll&J lı.. Ba.tı liiı ll 

22 IJO K > a n ı,. 

ANKA RA 
'10 .\ tıl ı ı. Prrı1Tam Ts 'f a AHı~ı . 

7 l"i Kuran · ı R•r ım ; -i':i Haberler. 
1 00 6arkıl ıı.r • Tu r\:ulf r . fil~- Hıı."" rA 
JM'lru f< ~ o )J ıuik . 9 00 Giı nun Pro~a 

mı ,., Kapııııt 

* 1 2 ı"i - 1 '3.'JO .\SK E"t !=:_\ \T 

1 '! . ı .) llt :ı:ııJ ci" ' ' "n S•Tlm ı :? 20 !ıl tı i • 
k••e ••tlnı 1 q;o Saıi i H f' <!P li ıa r 

ı..ı ıır ı JO :ıı. S .\,-ı T• }fıhfrl•r 
11 1 '.i ll ııtik . 11 ao ô ' t CAIUf' t ı! t5 
Pofka<'ıl&r. t-ı ')0 llaTa r• ponı, A't 
~ım P r.ımı 'l"I Kıpanıı. 

* ı s c. A J>tt.rrım T• 'f s A 
•ın. ı1no F. ı rnıi•n l;ırkıl•r 
li O i kıı · n fauıooo 

'.\1 e. A'an ,.. Hı rl•r. tQ 1.5 Tl· 
rıbtPn B ı Yırırık. l!l .':! O fttt'•ıat •'I' 
hur 'r.1 lı ) 20 nn "lf ıı k. '!O. ı "i R•1 
ro GızPt, sl 20 10 'luı \: !! ı 00 Krırnıt 
m.1. :?1 . l ':i :\l ıı~ık :;:o ı 30 T ur:m halı:kın 

rla knnn•m a ":!1 ın 'll na '.JA 'Iıılı:ıı<l.rffor 

At•karıdın krın 'll •m a. '.? 'l oo Korıu•mıı. 
~:? . 15 Dan \ )! i• ıfl. ".!., l"i )f S .\ 
rıırı "'" Hıher; er. :: 3 ')O Prtınam ,., 
Kırıaıuı. 

t Z M 1 R 
ı-ı ~~ 

kı \" • Ttı r ' ll l~ r - 15 An )! 

!ı.k ltr ırt \J't) r_ ı s ıs \ı~'m n.,, 
t i. 1 A ~ rı Flari: ' AT ı 7 l 
,.. C"•ı )! ılfl ı; . o 
""n e ırk it. ı s on ı:; .. rbt 
Ktı 1( a . UI l 'i T ı ; -k ~ e Tı n 

't <a .i 19 ·lO Flııl>fr' e r . ıo 15 Saik l•r 

Clıpper !er ô9.000 defa. 
dan fazla Ok)anu .. ları 3§· 
n11 laıdır Su seferlenn sağ. 
laıith ı n"tuazzam terrube A· 
merıkaya. ı;ıdcn yolcuların 
Pan Amerıc: an ·ı tercih et• 
meleriıun ba · Jıea ~ebebinı 
teşkıl etmektedır. Pan Ame
rıcan Atlantık tarıf~sınde 
tfl'nzıldt yapnu: ır_ En yakın 
Fcyahat a r. ntrs ine ve ya 
P.1n An1Crican llavayollaı ı 
buroJarına muracaat edınız: 

l ~ TAN8Ul. Galat•un•r, "•"İ Ço't' 
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SAÇ SABUNlı 

TRAŞ PURO 
Lavande 

DEFNE KÜÇÜK 

SUPERLUX 
Yaıemin 

BATH SOAP 
LaTaııde 

BALSAMiK 
5 çiçek Kompoze I 

İLAÇLI SABUNLAR 

ZAMBAK 

OLYMPIA 
Lavande Fantazi 

Cül, Limon, Çam, Akaayıı. 

Mecidiyeköyündekl 

PURO • 
Kompoze Fantaıi 

......__ 
- ----~ 

PURO 
SABUN FABRİKAS I 
İ MALATA BAŞLADI 

• Halen, A' rupada dahi emsali bulunmayan 
en son sistem makine 'e tesisat ile mücehhez 
YE~l PURO SABUN FABRİKASI, uz.un bir 
tecrübe devre•inden soura tam randımaula 
faaliyete başlamıştır. 

Yeni fabrikamızda, Almanya, Fransa, ve 
Amerikadan getirttiğimiz makine 'c sabun mü· 
tebassı:o.ları, imalata nezaret etmekte, her bakım· 
dan mükemmel bir sabun imal etmek için bütiiıı 
bilgi \8 tecrübelerini knllanmab.tadırlar. 

Bugün l\Iecidiyeköyüude ppılan PURO 
SABUNLARI, gerek koku, gerek köpük, gerek 
kalite, gerek cildi yumuşatma ve güzelleştirnıe 
bakımından en müşl.ülpesentleri dahi tatmiu 
edecek bir mükemmeliyete erişmiştir. 

Bu sahifede, yeni fabrikanın imalat progra: 
nıına dahil olan bellibaşlı TU\ alet Sabunu çe· 
şitleri görülmektedir. 

Yeni formülle imal edilen Puro Tu·v·iiı~ı 
Sabunlarının, memleketimizin her tarafına tev· 
ziine başlanmıştır. 

Her türlü izahat, katalog ,.e sair hususlar 
için Fabrikamız emrinize amadedir. 

PURO 
SABUN FABRİKASI 

(MECİDİYEKÖY) 

NECİP AKAR ve Ssı . 

• 

Bol Köpüklü • Nefis Kokulu 

• 

KOLONYAL! 
Limon Çiçeğ' 

TUVALET ve TRAS SABUNLARI 
100 DE 100 SAFTIF\ 

DE LUXE 
l..avanta Çiçeği 

STAR 
inci Çiçeği 

BANYO 
Gül, Lınıon, Çam, Akasya 

GL YCERINE SABUNU 

BEBE 
Gül 

ENFES 
Fujer 

ıaıl 


