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Katırcıoğlu Han lstanbul 
hmir .l.euıteal: f:REL. Konak Me1daaı hkara Palu alboda 

Draper, An Gra'da dün 
• 

mühim temaslar yaptı 
N.ı\TO'daki Amerikan Akdeniz delegesi, 

yapılan 

manevraları 

sonunda iz mir ~ıkarmanın nasıl 

cereyan 

kıyılarına 

ettiğini ve bun uıı elıenımiyetini anlattı 

B11şbakaıı Dışişleri Dı•apeı·~ 

Bakaııı 

Adııa ıı Meııderes 

Kö priilii ile 
ve 

göı·iiştii Fııat 

Ailede 
Geçimsizlik 

\'.\ ZAN : 

Ahmet Emin YALMAN 

au takd irde iki taraf arasında 
. sadece n1anac;ız bir grçim· 
~ılik hıikun1 sürıiyor demektir. 
li 3Ptcı enerjileriınizi \'e kıymet· 

tamanlarınıızı gaddarca kemi· 
~"'ft _bu geçimsizlik neden ônle· 
ll~b\ıyor? ~'ünkü ortada biç bi.r 

ilı:tıtn ku \,.\·et yoktur. Parti mu· 
~ilıdelelerin in i(inden yetişmi$ 

Amerikan filosu komutanı 
\ 'ic;amira l J . H. Cassady 

Eisenhower'iıı Kore 
seyahati gizleniyor 
Kore harekôtında Amerikalılar yeni tip bir 
mayın kullandılar. Çinlilerin zehirli gaz 

kullandığı yalanlanıyor 
.lu.,ri&tfd Pr11ı 

Dışişleri Bakanı, Ortadoğu 
siyasetimizi izah etti 

Köprülü, kardeş devletlerle menfaat ayrılığı 
olmadığını tasrih etmek zaittir, dedi 

Burhan ettin Onat, Tunus 
tenkid 

aleyhinde 
etti o y • • 

vermemızı 

bir uçak 
oldu 

hastı 
150 dükkôn ve ev sular altında kaldı. 15 ev 
yıkıldı. Bir kişi öldü. Zarar ziyan 1 milyon lira 

Balıkesir, 14 - Dün gece sa-ı seller dört koldan kasaba içine 
baha kadar süren şiddetli yağ. yayılmış, 150 dükkan ve evi su
mur neticesi derelere fazla su lar basmış, 15 ev yıkılmıştır. Ca
inmiş, bu arada Kü1:Ukbostancı mi ve Masat mahallesi tehlikeli 
ve Özmeci çayları taştığından bir duruma düştüğünden bütün 
Balıkesir • İznlir yolu geç vakte evler boşaltılmış, bu arada yıkı
kadar kapalı kalmış, bir taksi ile lan bir duvar altında kalan Fal· 
bir otobüs Özmcci çayında Ru1ar· ma Titiz adında bir kadın öhnüş. 
la sürüklenmiş \"e n1andalarla tür. Telefon direkleri devrilmi~ 
çekilerek kurtarılmıştır. olduğundan muhabere inkıtaa 

Diğer taraftan , Edremit kcna· uğramıştır. Halk sabaha kadar 
rından geçen çay taşdığından !Devamı Sa: ? Sil: 3 de) 

\ lbert Einstein 

Einstein'in İsrail 
Cumhurbaşkanı 
Olmas ı isteniyor 
'J'ela,·iv, 14 - .~taarh·· gaze. 

!esi bugün Prof. Albert Einsle· 
in'in lırail Cun1hurbaşkanlığına 
getirilmesini teklif etmiştir. Mil· 
tevef!a Başkan \Veizmann'ın aile 
sine yakın mahfiller de Einste
in'a taraftar olduklarını bildirmi' 
!erdir. 

Gazetenin basyazarı Dr. Ezriel 
Carlebach bu mevzudaki başma· 
kalesinde ezcümle sunlan )·amus 
tır: 

oEinstein, Princeton Üniversi· 
lesinin deAil, bizin1dir. Einste ... 
inin halen İsrael tabiiyetinde bu 
lunmaması bir mS.ni teskil ede
mez, zira müteveffa \Veizmann 
da, Cumhurbaşkanlığına getiril .. 
dıği zaman İngiliz !abasıydı.> 

Gö"men evleri hakkında 
tahkikat a~tıı•ılıyor 

Devlet Bakanı Mecliste, lstanbula bir heyet gönderilece
ğini, oturulmağa müsait olmayan evler bulunduğu takdir-

. de müteahhitlerin cezalandırılacaklarını söyledi -

Ulunan Devlet Reisinı iı, yüksek 
~a~anııoın ve (Ok partiH bir si· 
d ilıs ı gidisin ica_p ettirdiği şekil· 
t~ ~~kem rolu oynıyamıyor, 
v Unkü Atatürkün. Tcrakklptr· 
~er Partinin kurulduğu sı ralarda 
d uıı.an dıgı bir t:ibir]e ·bitaraf 
etı ı , bir tarar. dır. 

Seoul, 14 - Sekizinci C':-du 1 kararı \ ' Crılirse muhabirlerin ya 
Temsil Bürosuna mensup bir su ıacakları haberler Sekizinci Or. 
bay dün verdiği demeçte yeni du tarafından sert vasıtalarla 
Başkan General Eisenhowcr'in Tokyoya gönderilecek ve oradan 
Koreyi ıi)·are~.ne ait havadisle. sırası ~eldiği zaman, yayınlana- BeyoğJunda d iiJı gece yanan ev 

Ankara 14 - Doktor Süreyya 
Endikin lstanbuldaki göçmen ev 
ieri hşaatı hakkındaki sual tak
ririne bugünkü ~l ecliste bükü· 
met adına ~iuammer Alakant ce
vap \·erdi. Bakan, 8 kasim 
1951 e kadar 154 bin nil!us gel
diğini, iskJn için 32,000 müra
caat yapıldığını, 29,000 evin in· 
şaatına başlandığını, bunların 
19.000 tanesinin ikmal edildiği· 
ni, mütebakisinin de bitirilmek 
üzere olduğunu anlattı. Ramide 
yapılan 2014 evin bir kısmının 
taahhütle, bir kısmının emanet 
le yapıldığını, bu evlerin yıkıl

dığı hakkındaki neşriyat üzerine 
vaziyetin müfettişlere tahkik 
ettirildiğini izahla dedi ki: 

1 ll. P lideri, çok çeıi tll >ilk· 
te~ alt ında bulunuyor, hükllmet 
~~si Ve n.iıım rohin ü hcn üı tam 

1 a~asile ele a lmamıştır. Parti· 

1' t n tenıas \'e nıücadele yeri o· 
ı: ~ l\tecJise ı:elinct>, I\lcctis Reis. 
t 'ı' tarafsız ,.e birl eştirici bir 
.: k 0 Ynan1ak istidadını göster· 
t' ten çok uzak bulunuyor. Dİ· \':r. taraftan muhalefet lideri, 
"1 kıt \'akit bir itidal rol ti oyna· 
~. •h alaka gi>•teriyor, fakat dl. 
lı.;;ıı~ ı_aınanlarda mazinin teslr1ni 
tli .dınden fazla duyuyor ,.e öl· 

5 1.t ı ve tamamile şah si hareket 
Cllcvamı Sa· 7 Sü: ? de) 

rin sansüre t~bi tutulmasının caktır, 
muhtemel olduj:unu söylemistir. Diğer taraftan Pusanda demeç 

Bu subayın bildirdiğine göre le bulunan Güney Kore hüku. 
dünya efk3rı Eisenhower'in Ko mcti resmi şahsıyetlerinden biri 
reyi ziyaretini ancak General bu ~:eni ·Başkan Eisenhower'in tam 
radan ayrıldıktan sonra öğrene. bir ı:izliliR içinde Başkan Syng 
cektir. man Rhee ile bir görüşme yap. 

Ei!'ienhower'in Koreyi ziyaret ması ihtimali olduğunu söyle. 
tarihi de şimdiden ı:izli tutuı. miştir. 
maktadır, Eisenho\\ er' in bi r teşebbüsü 

Yeni başkanın ziyareU hak- Vaşington, 14 (A.A.) - Ba. 
kındakl haberlerin sansüre tlbi zı Amerikan tefsircileri t.ırafın. 
tatulmaması kararlaştırıldığı tak dan ileri sürüldüğüne göre yeni 
dirde muhabirler Sekizinci Ordu Cumhurbaşkanı General Eisen. 
nun bütün yayın vasıtalarından hO\\'er, başkanlık seçiminde ka
istifade edebilecek ve havadis. zanamıyan Vali .:\ d1ai Stevenscr 
terini en sert vasıtalarla dünya. nu, Birleşmiş l\Iilletler nezdinde 
ya yayınlıyacaklardır. Sansür (Denını Sa : 7 Sü: 3 de) 

Beyoglunda, dün 
gece yangın ~ıktı 

Dün akşam Beyoğiunda büyük 
bir yangın ol muş ve saat 21.15 de 
ateş bütün Beyoğlunu Iehdit e· 
der bir ha l almıstır. 

Saat 20,35 de, Beyoğlu Alyon 
sokak 12 numaralı Elçni Ekono 
midise ait kargır binan ın üst ka· 
lir.da, MelAhat adında bir kadı 
nın oturduğu dairede. gaz oca
ğının parlaması yüzünden bir 
yangın çıkmıştır. 

Yatak örtüleri ve perdeler va 

sıtasiyle ateş bir anda büyümüş 
ve odadaki dif;ter eş)'·aya sirayet 
etmiştir. Bu sırada ateşi söndilr. 
rr:ek istiyen t\felıihat. muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. 

Ateşin birdenbire büyümesi ve 
tekmil binaı~ tehdit etmesi üı:e 
rine keyfiyet Beyoğlu itfaiyesine 
bildirilmiş ve vata yerine saat 
21 de yeti~en eki!)ler binayı ateş 
içinde bulmuşla rdır. isin Iehlike 

!Devamı Sa: 7 Sü: 2 de) 

•- Birkaç ı:-üne kadar tstan. 
bula bir tahkik heyeti gönder ... 
ceğim. Oturulma~a salih oJmı

yan ev bulunduğu takd!ıde mil· 
teahhitler hakkında cezai taki· 
bat yapılacaktır. Evler in kat'I 
kabulü yapılmamıştır.• 

Takrir '3hibl Süreyya Endik 
hükumet tahkikat sonunda kat'! 
raporunu alınca bazı hakikatleri 
ortaya koyacağını söyledi. 

~ısıt yapıldıkl arı bükfimet tara rınclan tahk ik et ti rilecek olan Ba 
nıidek l göt ınen ellerinden biri 
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~ÜNÜN YAZISI ~: filIRLfii 1ı1 
KAf' 'l a ı mı .... 

Başbakana mektup Milletlerarası çalışma ( H ~ v A~ Amir~I lemonnier 
VA%1YETI D'" 1 t b 1 . . un san u a 

Birçok cinayetlerin taban-
ca ile işlendiğini gözö· 

nünde tutan hükf.ımetin ta· 
banca ithalini yasak ettiğini 
dllnb.U gazetelerden birinde 
g:ördıim. 

Mu h terem r u m u n d a· 
Faşbakan ( YAZAN : ) dır. Bunun bir 
Demokrat 1 1 cephesi, mem t k• ı " t ı ı l:eşUköy 1\leteorolojı lstas 

eş ı a ı nası ça ısır yon~nun ıa~minleri~· ,,,re Geld'ı 
...); bugun şrhrırniz l'e cı\·arında Fena bir tedbir değil am· 

ma, hifi mi? .. Partı mıllet Bııı•Jıaıı Apaydııı Ieketın daha 
eksen)etınin iyi idare e-
bU~uk te\CC· :--------------------------' dilebileei!ği bu 
cı.ihune ,.e sevelsine mazhar o- si halıne bir nihayet vermek susu ile al!i:kalı olup; 

1 · ı· D zamanı "'elmiıtir. di}ier cephesi, sıya!>i hür-larak iş başına ge mı..ş ır. e. • f) 

mokrat Ik• ıdarın Basbakanı \'e riyet ve emn!Jelin ta· 
1)111 zamanda partinin lideri 2 - Demokrat iktidarın teza. hakkuku ve vatanda~ hak ve 
bulunmanız. sıfati) le, milletin hür eden bir zaafı da parti hürri) etlerinin teminat altın· 
sevgi ve ıtımadını muhafaza ve men:;uplarını aücendirmeme si da bulundurulması lüzumuna 
d.ıba da arttırmanın mes'uliye· yasetinin her hal ve vaziyette teallılk eylemektedir. 
1ı doğrudan dogruya 5ahsınız takip edilmiş olmasıdır. Par. Demokrat Parti, iktidara &e· 
tizerinde toplanmaktadır. İkti. tiye mensup olmak, bu mensu- li~inin başlıca sebebinin, hür-
dara gelmeniıın akabinde (Va biyet sebebiyle şahsın madde. riyet davasının halli ihtiyacı 
tan) sütunlarında neşrettiği- ten tatmin edilmesi mecburi- olduğunu gözden uzak tutamaz. 
miı ilk makalede, kurduğunuz yetini Demokrat Parti İktida- llu dava, şahıslar ile değil; 

mi.ıesseselerin kurulması ve 
hilkümetin muvaffakıyeti lüzu. rına tahmil edemez. Bu siya- kuvvetlerin karşılıklı kontrol 
muna işaret etmiş ve (Adnan ıet, vatandaşlar arasında tef. 
~lenderes llükllmetinin muvaf rik yapıldığı neti~sini basıl esasına iÖre siyasi muvazene. 

1 yi tesis edebilecek bale geti-
fakı;et şartı) başlıklı bu ma- eder ki, i;te boy e bir vaziyet- rılmesi ile alakalıdır. Buıün
:kalede Demokrat iktidarın ria te. parti zaafa düşer ve millet kti. ve yarınki ne.>ıllerin tabii 
~·et etmesi tazım gelen husus. naz.arında itibarını kaybeder. hak ve hürriyetleri daimi bir 
]arı tenkidi mahiyette olarak Unutmamalıdır ki. partiyi a. teminata mazhar olmalıdır. Şa 
göst.rml··ıı·k ı·akta ve iktidarda tutacak o-

• · hıslar. bu teminatın karşılığı-
D kr t P rt . · iktidara lan sadece o partinin mensup. emo · a a ının nı teşkil edemezler. Zira; cje. 

gcçme!ine kadar muhtelif ga- ları değildir. Tarafsız zümre mokratik nizam onların iktidar 
zete ve mecmualarda neşretti. ekseriyeti teşkil ve partilerin da kalmalarının devamlılığını 
limiz yazılarda, haklı olarak, iktidar sansını tAyin eder. bizzat nefyetli~i &ibi; tabiat ni 
ıizleri destekledik ve müşterek Bizzat Demokrat Parti, bu- zamının insanların f3ni olduğu 
dAvavı müdafaa ettik. Demok· nun canlı bir misalidir. De. hususundaki kaidesi de, ay· 
rat :Partinin iktidara gelmesin mokrat Partiyi iktidara geti· rıca, §iahıs teminatının ebedi. 
den şahst bir menfaat gayesi ren reyler hiç bir partide kay. !eşmesine manidir. Bütün hu 
gütmediğimiz içindır ki, iktida dı olmıyan bitaraf vatandasla- sebepler; Demokrat Partinin 
ra ıe('mf'nizden sonraki yazıla. rın vicdanlarından kopup ge. tarihi vazife!ini bir an lince 
rımızın kısmı Azamisi, icraatı- len reylerdir. Bu itibarla par· J"a.pmasındaki ZJrurcti orlaya 
nııı tahlil eden tenkit maka. ti mensuplarını tatmin etme ko~maktadu-. A.nti-Demokra· 
leleri olmu~tur. Iaksadımız, yolundan hir an evvel ayrıl. lık ve}a Anti-Konstüslyonel 
gilcümüıUn yettiği kadar, mil· mak zaruridir. nizam kalkmalı; başta Anaya 
letl sel~mete çıkaracak yolu sa olmak üzere me\'"lUatımız 
Uyindrn ibaret idi. Ve halen- 3 - Demokrat Parti iktidarı- tabii hak .-e hürriyetler ıavi. 
de boyledir. nı zayıf dı.işürme yolunda ne yesinden ele alınmalı: kuru-

Devlet adamları, teyit ve tıccler hA.;ıl eden (İktidar mat lacak \·eya ıslah edilerek mü. 
ta.s,iıp makamındaki mütemadi buatı yaratma) teşebbU~ ve si. esseseler saycsınde artık, bu 
hareket ve sQ.ılerden ıüphe yasetine son verilmttlidir. Şüp- memlekette siyasi hürriyet -!i 
etmek l.izım a:eleceği hakıka- he )Ok ki, ı;iyasl partiler fikir kır hUrriyeti- giyasl emniyet 
tini daima iOzönünde tutma. ve kanaatlerini yayacak, dlva. gibi mevzulardaki dava ve mil· 
lıdırlar. Kudret ve ıal.lhiyetin larını müdafaa edecek ne~ir nakaşalara nihayet Yerilmeli. 
atifetlerinden faydalanmak organlarına ihtiyaç duyarlar. dir. 
mtnfaat ve ümidi idare eden· Bu ihtiyacı karşılamak yolun- Bia.ce; Demokrat Parti İkti· 
!erin etrafından hulü.5kiır züm. da doğrudan do~nıya parti ta. darının, mrmlcketi iyi idare et 
reler tesekkül ettirir. ~ıaruz raCınd:ı.n ıirişilecck ve ş:ahst mek ve vatandaş refah \'e sa. 
kalabilece~ıniz sirasi ve m.i- teşrbbiıs: mahiyetinrlrki hare· adetini arttırmak ~:olunda iç· 
ne\I zararları nazarı itibara al ketıere klmsrnin itirazı ola. timai ve iktı.,adi sahalarda gay 
ma;an ve sadece şahsi menfa. maz. Fakat, iktidarda bulunan ret sarfctmesi, tabii vazifesi. 
atlerini takip edPn bu zümre· bir partinin, iktidar salAhiyet dir. Fakat: hürriyetlerimizi te· 
ler, biı)iık ea}·eleri tahakkuk ve kudretlerlnden ve daha doğ- minata raptrdrcek hukuki ni. 
ettirmek me\ kıinde olan sizin ru.su de\' Jet hazinrsinden isli. zamı tesis etmek, tarihi vazi-
~ahsıyetinize tesir kudretine fade sureti) le kendisine yaran- !esidir. Bu tarihi vazife, De. 
sahip olmamalıdırl.1r. Bu fiC· lık yapacak eazetelcr kurma mokrat Partinin lideri Ve ik-
beple, ı,i) ast bir hırs taşımak- .> olundak.i hareketi cfkllı u. ti darın Başbakanı olarak sizi 
sızın hareket ettiklerine kani mumiye nazarında ancak men- bekliyor. 
oldulunuz. inıanların tenkitle. fi bir reakst)On yaratır. Kal- ?ıiuvaffak olmanız llzımdır. 
rine birinci derecede ehemmi· dı ki, fıkir para ile ıatın alı· Çünkü; bu mu\.affakıyet. ıade
)·et vermeniz \·e bunların ye. nabılecek bir met.\ olmadığın- ce ah.sı~ıza re partin.ize değil, 
rinde olup olmadığını ara;tır- dan ve olamıyacağından dola- mıllnmıze ait olacaktır. 
manız, siyası karyerdeki mu. l ı bu gibi gaıetelerdeki yaıı-ı~:::;-:::========;;:;~ 
vaffakıyetinizin ba3lı.ca şartını lar !ıkir haysiyetinden mah· ' 
teıkıl edecektir. Unutmamak rum oldukları için halk Uıerin \ 
icabeder ki, kıymetli bi~ok de tesir kudretini de baiı de. 
devlet adamları, ekseriya tu· l!:illerdir ve bu bakımdan ik-
feyli zümreler tarafından har- tidarın bekleyebileceği fayda. 
canılmıştır. nın tahakkukuna imkAn )"Ok-

Şu sözlerimiz.den sonra, De· tur. Billkis, eöz boyayıcı \.'e 

mokrat Parti İktıdarının zafe. ·vatandaşı aldatıcı bir vasıta. 
rini 1:;cilgelf)ecek ve onu mu· ya başvurmak ihtiyacı duydu· 
vaffakıyetinden alıkoyacak ma. ğu intıbaını yaratması dolayı. 
hiyette olarak gördültimüz. ba siyle, iktidarın zafiyetine ka· 
zı noktaları dikkati Alinize ar- rine te kil etmek &ibi ancak 
ıetmek isteriz: zararlı bir netice hlsıl eder. 

l - Demokrat Parti teşkilllı 4 - Nüfuz suii.>timali suretiy 

. 
GECM.1$Tr: 

· 81JC.UN · 
Macaristan 
Kralh!ı 

426 yıl e\vel bugıin, 15 ka· 
sım 1526 dı Yınoı Ma

car krallığına intihap edil· 
miştl. Cihan padişahı Kanu
ni Sultan Stlle)·man 29 agus
tosta ~lohaç meydan muha· 
rebesini kazandıktan sonra 
'Iacarlııtanın mrrkezi Budi
ııe büyük merasiıııle girmiş· 
ti. Macar beyleri, Erde! voy
vodası Yanoşun O'.'ımanlı dev 
Jetine t<ibl bir kral olarak 
tanınmasını rica t'tmhler, 
Kanuni Sultan Slile'"'man da 
bu ricayı lı.itien kabul eyle· 
nılştl. 

I\lacaristan, bir bu1;uk a
sırdan fazla Türk Mklml
)'eti altında yaeamııtır. 

TLLBE:ITÇİ 

Delphine 

Dün saat 17.30 da Ticaret Odası konferans salonunda, An· 
kara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri profe
sörlerinden Dr. F.lzıl H. Sur; ·~filletlerarası çalışma teşkil.itı \·e 
faaliveti- mevzulu bir konferans \"ermiştir. 

Cenevr('deki :llilletlerarası Çalışma Teşkil~tı idare heyetin· 
de 3 yıl Türkiye mümes!iiili olarak çalışmış bulunan Prof. Fazıl 
H. Sur: te lt.ilatın nıuhta!;ar bir tarihçesini yaptıktan sonra. bü
ronun f:ıali ·etlerini izah etmis \'e ezcümle şunları söylemi~tir: 

•- 1\tilletlerara:ı Çalışma Teşkilfttı, benzeri teşekküller 
arasında en eski olanıdır. Birinci dünya harbini müteakıp 1919 
Versay sulh andlasn1asının 13 üncü kısmında ana hatları çizilen 
bu te~ekkülün teessüsünde amil olan fikir, ilk olarak 1818 YI· 
lında meydana çıkmış bulunuyordu. 

Ifarbi müteakıp sosyal kargaşalıkların zuhuru, bu te$kil2.tın 
kurulmasında mühiın rol o~·nadı. Zira münferit olarak alınacak 
6osyal ilerleme tedbirleri, o men1leketi diğerleri yanında müş
kül duruma daima sokabilece i cihetle: milletlerarası bir te. 
şekkülün bu meseleleri ele alması ve dti.zenlemesi şart olarak 
kabul edilmhti. 

1,te Milletlerarası Çalışma Teıkillıtı bu görüşten do~muı
tur. 66 memleketin iştirak ettiği hu teşekkülün )"11lık konfe. 
ranslarına her memleketten iki hük(ımeot, bir i~çi ve bir is Ye· 
ren temsilcisi olmak üzere 4 er temsilri i~lirak eder. Bu konfe· 
ranslarda sözleşmeler Ye taYsiyeler kabul edilir- Şimdiye kadar 
100 kadar ta\·siye yapılmıştır. Biz 10 kadar sözleşmeye girmiş 
ve bunları kanunlaştırmışızdır.• 

Sur haricinde 
Yapılacak 
• 
inşaat 
Topkapı haricinde surlara mıı. 

'\"azi olarak imtidat eden saha 
Prost tarafından §ebir nAzım 
planında tecrit sahası olarak ay. 
rılmı~tı. Belediye meclisi tara. 
fından da karar altına alınan ve 
ye~ıl ıııaha olarak teshil edilen 
bu mıntakaya son zamanlarda 
bazı kimselerin eski verilen bir 
müsaadeyi ilrri :;ürerck inşaat 
yaptırdıkları görülmüş ve bu gibi 
inşaata mani olunmuştur. 

Tafsilat planı hazırlanıncaya 

kadar Belrdiyc bu mıntakadaki 
inşaata müsaade etmiyecektir. 

1 Dolapderede 
Kadın yüzünden 
Bir yaralama 
Dolapderede Oya sokagında 

oturan llüseyin Gümü;kaya, uzun 
müddettenberi, beraber yaşadığı 

Kiçe Kirsefo adındaki kadını~ 

Kasımpaşada oturan er Halit 
Özerle münasebet tesis ettiğini 
öğrenmiştir. Evvelki gün Halidi, 
kadının odasından çıkarken gö 

ren Hil~eyin GümUşkaya bıç~ğı

nı çekerek adamı iki yerindrn 
aAır surette yaralamı~:tır. Sanık 
yakalanmış, yaralı hastaneye kal 
dırılmıştır. 

YAPI ve KREDi BANKASI 

, 

Kasım ayı çekil15inde 
hesabındaki para kadar 
para ikramiyesi kaıanan 

• • 

100 TALiHLi 

* 
Talihlilerin 

jsimlerinl ve cilzdan numaralarını 
gcisterir liste şube ve ajan~larımızda 

müşterilerimizin emrindedir. 

Kazananlara a)Tıca mektupla haber verilmlstir. 

1953 iKRAMiYE PLANI 

12 EV ve 600 talihliye h•saplanndakl kadar 

PARA İKRAMiYESi 

Her ay btr çekilts: ı B~r ay ev H•.ramiy~leri . 
Bır ay para ıkramıyelerı 

YA P 1 ve K R E D 1 B A N K A S 1 

hal'a bulutlu ve a7. bir ih· 
timalle yag'. 1ı geçrcrktir. 
Rti;r,l{arJar gliney :yönlerden 
orta kuv\·eUe esf'cektir. na. 
,.a sıcakh ında bir değişik. 

lik olmı)·acaktır. 

Denizlerde fırtına durmuş 
tur. 

Diin 3elırimi7de hava bu. 
lutlu ·ıe yağıl!lı germfc;tlr, 
günün Rtc:aklığı !i1aml 12.-l 
ar;ı:r:ıri 10.2 ~antlgrat olarak 
kaydedilıni~tir. 

KÜCÜK HABERLER • 
BİR AY İÇİSDE Y .\PILAN 
KAÇAKÇILIK VAK'.\L.\RI 

Ankara, H (D. H. A.) - Bir 
ay içinde )'apılan kacakçılık va\c. 
alarının listesi bu nevi vak'alar
da bir azalma oldu~unu göster. 
mektedir. Fılvaki son kaçaktıhk 
listesinde 611 kilo çeşitli yivecek 
maddesi, 2115 adet çeşitli ~üm
rüge tAbi eşya, 114 şişe e:;:'n:', 
176328 adet çakmak taşı, 31 kılo 
çay, 3271 kilo ipekli ve pamuklu 
mensucat, 1096 kilo eski elbise 
yakalandı~ı anlaşılmaktadır, Ay
rıca bu e"yalar yakalanırken 
ufaklı büyüklü 75 ı:arpışma ol· 
duğu anlaşılmaktadır. Yakalanan 
kaçakçıların miktarı 307 dir. 
Bunlardan :97 tanesi diri, 4 ta~ 

nesi yaralı ve 6 tanesi de ölü 
olarak ele a:eçirilmiştir. 

BiR K\Ç\KÇI 
MAHKUl OLDU 

Bir müddet e\·\·el İtalya seya. 
hatinden döndüğLi sırada, ayak
kabısının içine liakladığı altın 

~aat, ipekli çorap, kadın eşarp
larını gLimrukten kaçırırken Yol· 
cu salonunda yakalanan Ali Öz~ 
celik'in 9 uncu A~liye Ceza mah· 
kemesinde de\.·am eden duruş

ması sona ermi$tir. 
:f\.luhakeme netiresinde, suçlu 

6 ay hapse mahkOm olmuştur. 

DtNIZ lşriLERlr>ls 
KOXGRESI 

~leriin deniz ve kara tahmıl, 
tahliye iı:çileri sendikası genel 
kurul toplantısı yapılmıştır. Bu 
münasebetle konuşan i.,('i dele 
geler iş kanununun aksayan ta . 
raUarına temas etmi ltr, Deniz. .. 
iş Federa·ıonunun Tiirk - fş'i 
kongre)e da\'et etmesini karar 
altına almışlardır. 
BİR 
KOSFERANS 

Avrupa müttefik Kuvvetleri 
yüksek komut51nlığı deniz yardım 
cısı Koramiral Lemonnier yanın 1 
da husu;i kalem mti<lürü ve mıh 
mandar binbaşısı .Ali ı\lpar ol 
dıı~ıı halde dün sabah saat 10 40 
da, hususi u(ağı ile .t\nkarad3n 
şehrimize gelmiştir. 

Long Step manc\·raları hak
kınd3 sorulan bir ~uali .\miral 
şu şekilde cc\•aplandırmıştır: 

•- 12 gün sürl'n bu tatbikat 
çok nlu\·affak olmuştur. Bir tek 
de,ıetin yapaca~ı tatbikat altı 1 
de\:letin yapaca~ı bu tatbikatt::ın 
daha iyi olamazdı. '\·apılan çıkart, 
ma harekatında bizzat bulun· 
dum. Bu harekat çok memnuni
yet vericidir ve çok muvaffak 
olmuştur.• 

Amiral Lemonnier saat 11.30 
da Vilayete gitmiş, müteakıben. 
1 inci Ordu ~Iüfettü:ini ziyar~t 

etmiştir. 

Demirle bir yaralama 

Beyot:lu Sıraser,·iler caddesin
deki 176 numaralı apartımanın 

kapıcısı Bekir Aydemir, araların
da çıkan bir münaka~a yüzünden 
Halil İbrahim ismindeki Dah~;ın 
başına demirle vurarak yarala 
mıştır. 

Suçlu yakalanarak hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Sarayburounda motörün 

batmasına sebep olanla

rın muhakemesi 

Bir müddet ev\·el, Kalamış va. 
purunun, l.'ahudi mültecilerini. 
Filistine gOtüren Sakarya motö· 
rüne çarpıp batırmasıyle netice· 
lf'nen deniz kazasına sebebiyet 
\'ermekten s.ınık ~rust~fa F.r, J\leh 
met Arel, Cevdet Ç('lik, ltayri 
Taşkent ve İbrahimin rnuhake· 
melerine dün de Birinci ,\~ırcc 
ı:ı mahkemesinde devam edilmiş 
tir. 
Duruşma bazı 5ahitlerin celbi 

iein ba§ika güne bırakılmıştır. 

SanmıYoruın. Kifi olma
dığı da -meseıa lstanbulda 
sık sık yapılan aramalarda, 
her defasında, iki üç taban· 
canın yanında sayısı birkaç 
ona \'aran bıçak, saldırma, 
kama ele geçirildiğini öte· 
denberi ga1rtelerde okuyup 
clurmaınııla meydandadır. 

l.'ine basına akseden ci
nalrtler arasında tabanca 
ile. işlenenler bulunduğu gi· 
bi çoğunda dl yaralıyanın 
l'eYa öldürenin bir bıçak ol· 
du.ıiıınu görmekteyiz. 

Diyelim ki tabanca yaban
eı menıleketlerde yapılmak· 
tadır. ithal ~ıa'iağı koymak
la memlekete tabanca girme· 
sını bir dereceye kadar 
önli) ebiliriz. Fakat memle
ket itinde yapılan ve ara· 
ma • taramalarda bol mik· 
tarda ele geçmesinden anla
ııldıgı üzere alış ,·erişi pek 
gliç olmıyan bıçak, saldırma 
ve kamal~rı ne yapacağıı? .. 

\·ukarıda ithal y:ısai;ıl!J_n 
memlekete tab:ınca girmesi· 
nl bir dereceye kadar önli· 
yebllccegini işaret ettim. Zi· 
ra, n1emlekete k::ı.tak olarak 
tabanca sokanların bulun· 
du~u da kimsenin me('huhi 
değildir. Nitekim muhtelif 
tarihlerde bu kabil kaçakçı· 
lık hıidiselerinden bazıları 
basına da intikal ettirilmİ!j· 
tir. İthal yasağından sonra 
bu gibi ka1;akçıların daha da 
faal hale gelm•kte fayda gö
recekleri düşünıilebilir. 
Şu halde sil.ih ta$ı~·an \'t 

kullananlarla mücadele i
tin tabanca ithal ,.-asağının 
yanına iıı tedbirleri ilive et· 
nıt"k gerektir: 

1 - Memlekete kaçak sl
lih \'e tabanca sokanlara 
kar'iı merhamet~iı. bir mü· 
ca,ıeıe açınak ve bu gibileri 
~iddrUi rrr.alara 1;arptırmak. 

2 - l\1enılrket içinde ya· 
pılan ve nıuayyen işleri gör
meğe değil de sırf yaralamı· 

Konservatuar hükumete ya '" ôldıirmeı·e yarıyan 
her türlü bıçakların yapımı· 

devredilmiyor nı ve alım &atımını önlemek, 

Ankarada bulunan Belediye ~~~,b~k~::tr:!~e~~~i e~:~: 
heyetine atfen dün bir ajans ta- lerl yıldırıcı cezalara çarp-
rafından İstanbul Konı:f"rvahıa· 

tırmak. 
rının hUkOmete de\TC'dilecr. ine 3 - Lıızurnsuz ,.e lzın51t 
dair bir haber nesredilmişti. sil.fob taşıyanları . ki bıçak 

Dün yaptığımız r;oruşturmalar- taşımak itin esasen izin \·e-
da Brledi\'enın alakalı memur ve rilmez, bıçak taşımak umu· 
Şehir m;cli!iii azaları böyle bir nıi\'tlle ,·asaktır . silah ta-
habcrin varit olamıyaca~ını, bıı- ıtd.ıkları~a pi~man olacak 

Şehrimizdeki İtalyan kültür nun bir kanun mevzuu olduğunu tarı.da ceznlandırınak. 
merkezi tarafınd::n1: ~erti~lenilrn hildirnlİşlerdir. Sil5hla ve silah tasıvan-
konferanslardan bırı dun sa.atı Di~er taraftan Daimi EneUmen tarla mücadele ancak b • le 
18 de Tepcbaşı salonunda verıl· 
miştir. Romadaki sinema tecrübe 1 üyeleri de giden heyete encil ·dôrtbaşı mamur• olursa 

bir fayda sallar sanırım. 
merkezi doçentlcrind~n R. !\las. men tarafınd:ın böyle bir sal.ihi 
trostefano'nun bu konferansı yet verilmediı ini söylemişlerdir. Sadun G. SAVCI 
·Sinema nedir?• mevzuunda ve· ON KELİ~IEYLE 
rilıniştir. ltalyan kültlir heyeti Bir çamaşır fabrikasında Atom biraya tesir etml-
ayrıca bazı kültür fılmleri de yormus ... 
gcisterecektir. yaralama Aman iyi, sıkıısanlar bira 

İST.\JIOBUL KADINLAR 1 Feriköyünde Kuyulubağ soka- fıçılarına dalarlar! .. 
BİRLJGl:llN KOY GEZiLERİ ğında, İntıbah çamaşır fabrıka- i !...-----.....:T_:,A;_;T~l-,l"::S:E::R::T'::' 

Turk. Kadı~lar _Bidı~i İstanbul ı •ında çalışan Hasan Fehmı Çetin- (-TAKVİM -l 
merkezının Koyculuk şube~;ı son le ayni yerde is~i Erdoğan ara ıs K.ASI!'t 1952 1 
altı. a~ zarfında Ci\'ar köylerde sında kavga çıkmı;tır. Bir aralık CUl\JARTESt 
\erımlı (alışmalar yapmıstır. Bu AV 11-GCN 30-KASl!\1 8 
arada köylere muhtelif ziyaret- bıçağını çeken Erdoğan, Hasan RUMi 1368 - KASBI 2 
ler yapılmış. hekim ve illıç yar- Febmiyi sol kolundan yaralamış- HiCRi 1371 - SAFER 26 
dırnlarında bulunulmuştur. 
VAÜ ANKARAYA 
GİDİYOR 

Vali ve Belediye reisi doktor 
Gökay pazarte5i günü Ankaraya 
gidecektir. 

Vali Ankarada Operanın hükO· 
mete devri \'e F.mlAk Bankası ve 
İşçi Sigortalarıyle yapılacak an. 
laşmalar hakkında temaslarda 
bulunacaktır. 

tır. Carih yakalanmıştır. 

Milli Piyango bugün 

çekiliyor 

l\lilli Pi!~angonun 15 ka!>ım çe. 
kili;i bugün saat 13.30 da An
karada yapılacaktır. 
İkramiye kazanan numaralar 

Ankara radyosiyle bu) gece saat 
23 te yayınlanacaktır. 

Vasatı Ezani 
S.\BAII 06 ~6 01.54 

ÖGLE 11.59 07.07 

iK1NDI H.35 09.43 
AKSA~! 16.51 12.00 
YATSI 18.26 01.35 
İ)!S.\K 05.06 12.14 

Gıu•lnıııu glin4trı!tıı. )llln t• 
.. ~ıimltr lHuı'ıııı, lıa11lıruıııın. 

i .. ılıı tıfılmtt. 

- Ne oldun? Yoksa onu ta
nıyor musun? Diye sordular. 

içinde. hl)erar~ik mahiyet.. 
te, bir menfaat kademeleime
!l mevcuttur. TeikilAtın en kil 
çük derecesinden başlayan bu 
menfaat zLimresi en yüksek ka. 
demeye çıkacak derece<le ayrı
ca kendi içinde tefkilatlanmış 
bulunmaktadır. İktısattaki (kö. 
ta para iyi parayı kovar) kai· 
desi -bazı istisn3ları ile- bu. 
gün, Ckötü insan iyi insanı ko
'"·ar) şcklınde partinizde hakim 
olmaı;a ytiztutmuş vaziyettedir. 
Demokrat Partiye samimiyetle 
bağlanuık teŞkılatı dahil ol
muş birçok kıymetli insanlar, 
bu yüzden, te kil.it lçınde pa· 
ıif duruma eetmişlerdir. Ay. 
rıca. &ene bu yüzden Demok· 
rat Partiye faydalı olabilecek 
kıymetli elrmanlar partiye in. 
ti.saptan tekinmrktedirler. Bir 
partinin taze ve ku\·vetli ele
manlarla daima takviye edil. 
mesi l.\zım aeleceği lüzumu, 
milnakaşa kabul etmez bir ha
kikattır. E'1rr, zikreltilimiz 
hal, devam edrcek olursa De. 
mokrat Parti ilinden güne si· 
yası mücadele ıahnrsinden çe. 
lcilmesinl inta(' Pdeohilf'cek bir 
ıa;·ıflıl:ı dü3rhilir. Rastlanmak 
ta deYam edilPzeien hiziplrr, 
hu tehlikPnin ısarf'tleridir. Dik 
kat •dıl•cek olursa teıkil1ıtı
nıztla daimi bir ıruplaşma ha. 
]j me,·cuttur. Grupla~ma, -Yı
ne batı isti~naları ile- siyası 
kanaat l"e fikirltrden dolayı 
nıP' d!n:t ~f"lm,..,, .. \c:tn Pkseri. 

yeti• şah;! menfaat dilşUnced 
\."e ka\.·ıuıı;u hiz:plerin vücut 
bulma!'ında başlıcıa Amil olmak 
tadır_ Rund::ın rlnlavıdır ki. De 

mcıkrat Parti iÇf'rİ!intie ~aho:::t 

mPnfaat hf'~amon,ası 2ö.-Ulme 

le haksız menfaatlar temin 
edilmesinin, şiddetle önüne 
ıeçmek lAzımdır. Filvaki, Baş. 
bakan olarak sizin, bu m \'ZU· 
da dikkate şayan derec cid. 
dl bir hassasiyet ıös rmektc 
oldu~unnzu biliyoruz. Yalnız, 
allkalı şahıslara pasif durumu
da bırakmak veya menkUp ha. 
le ıetirmek, km değildir. On
ları saf dışı etmek, hesap ver. 
meye davet eylemek ve neli· 
ce itibariyle styaseten cezalan. 
dırmak yolunda zecri tedbir
lere tcvesstil. zaruridir. ~lille. 
timiz, nüfuz ıuü.stimalinden 
nefret eder. \'e bununla mü
cadeleye &irişenlere de gönlü. 
nü verir. Şimdiye kadar, mad
di ve mAnevt azaplarımızın baş 
lıralarınrlan birini teşkil eden 
bu me:ı;rlede, cesaretle atılacak 
her adım Ve şiddetle alınaC'ak 
her karar, vatandaşın kalbin. 
deki •evgi tahtında slıe uJ!· 
lam bir yer temin eder. De. 
mokrat Partinin, itibar ve hay
s.yetı daima yüksekte tutul
mak isteniyor ise, iktidar kad· 
rosunda bilhasc;a temsili sıfat. 
tarı ile ·er alanlardan cilz't 
bir kısmının dahi olsun. nUfu1 
suiic;timali ~·oluna ıı;apmalarını 
önlf>rici ttdbirler almanın ve 
,·ola sapanların io;e, ka1al mer
cilrre derhal trdimlrrinden 
başka. ,.iyaseten reıalandırılma 
tarının 7amanı 2eldlğine işa. 
ret eylemrk isteriz. 

~ .. ~~:~i~~!i1~,=~e:~~~~-~~2~ ][mzasızM_efttı(;plat'"' çuk not defterıne baktı: Ecza. 
haneye gitmiş, çorap tamirine· 
yarıyacak olan ipli~i ve Domi· / -
nique'in kitaplarını almış, si· A /. / /l "+./J • _ • ~ A E ~" 

- Biraz .. . ti.iadem ki beni 
gördü, a:idip merhaba demeli· 
rim, çare yok. Diye söylen
di. 

Lucien, arkadaşına gUlerek: 
- Onu buraya davet et de 

gel5in. Baksana kadına, bir~ 
bakmaktan hali harap ... Dedi. 

5 - Demokrat Parti İktidarı. 
tarihl misyonunu unutmuş 

'O!'ibi bir intıba veren va?.iyetln
den bir an önce kurtulmalı

dır Demokrat Parti, iki cep 
heli bir divanın mümr~sili du 

~ı~sım e diye. Gi17.İnosunda 
Konservatuar Şehir Orkestrası Konseri 

\arın saba"! aat 11 de 

Programda 
ırr bır buçuk 
11lmı:rk•1t1 

Şef: Cemal Re,;t Rey 

Beethcıven - Brahm 'ın eserleri vardır. Yer· 
ve ':lir liract.ır. Bi!Ptler konservatuardan sa. 

gortadaki işe bakmış, altı ay. YAZAN: .:TC+ıCO'ıe ~ ÇFVll(EN: 7f, , (. 
danberi elbis<'yi vermiycn ter· Öteki onu bir omuz hareke- ı 
ziye de uğramıştı... Bütün iş- 12 
ler bitmiş sayılırdı, İstasyonun .. . 
)·olunu tutmak! b k b' nunde, keten tentenın tam al· 

an aş a ır t d k .. ··k b. b t 
<ey kalm:;mı,tı Fakat "Üneş ne ın a uçu ır masa oş u 
' · • \ili d' \ 1 bura"• oturdu· kadar da kızgındı! Çok susa · .. e.'. · .! en~ J. , • 

mıstı. Fakat bir kah\e\·e Rİr· Butun ~ozle~ın kendısı.ne doğ 
me~e tereddüt cdiyord~. Yal- ru çevrılmesınl bekledı. Fakat 
nız bir kadın kahveye girernrz. bu yası bellı olmıyan. dara~ık 
dl B · ·le bir hareket t ve kalkık omuzlu kadına kım 

• o.> e cesare b k ~· , S 1 d k • 
edemi\'ecekti. «Sonra Domini· a aca ı. ır ın a ursunı 
que ne der? Ona bunu söyle· bir etekle benekli bir bluz var
meğe ne Hizum var?• di~·e dil· dı Başına eski siyah bir hasır 
şündil ama eve döner dönmez şapka giymişti. YüıUnde sıcak· 
ona her şeyi anlatacağına o ka. lığın verdiği kızıllıktan başka 
dar emindi ki... boya yoktu. 

Delphine. kırk iki yaşında Sıkılganlığı uzun sürmedi. o. 
oldufo halde hlıl~ a~abeyinin, turup da paketleri de yanıbaıı 
d'Arlene aile.sinin bu son fer na bırakınca. ne kadar yorgun 
dinin hükmü altında idi. ürkek olduğunu hissettı ve gözlerini 
hir çoculun korkun( bir baba- kapadı. Şehirden nefret ediyor 
d:ın çekindi~i kadar a~abe:ı,·in- du. İki, üt ayda bir burada gü. 
den çekinirdi. ?ıleydana !)a. nü geçirmek. krndisine pek a· 
kan kahv•lerin h•psl çok ka- fır geliyordu. Oturdukları dağ 
labalıkh lltrkC'~in ~oğuk bira, da bu saatte hava serindi, mis 
limonata ve maden suru içli~!. gibi çamla biçilmiş ekin kokar 
ni görmek. Delphine'in bU.,bU- dı. RaniCre İimini ta~ıyan 
tün hararetini arttırdı Dayana- e\'lerinin bütün pencereleri a
madı. kahvelerin biri!inin ö tıktı. Dominique elindeki ki· 

tabı bırakır, romatizmadan çar. 
pılmış olan bacaklarını uzatır, 
•Aman ne kadar iyiyim. diye 
mınldanırdı. 

Delphine, eve ancak hava ka· 
rardıktan sonra dönebilecekti. 
Bir &aatlik tren, iki saatlik de 
otobüs yolu vardı. Her ikisi de 
her zaman gecikirdi. Yarın din. 
lenecrk. yediden evvel yata~ın 
dan kalkmıyacaktı. Yedide kalk 
mık onun için ge( sayılırdı. 

İçtiği so~uk biranın tesirile 
bıraz rahatlamıstı. Etrafına bak 
ma~a cesaret edebildi, Burada 
oturup içen insanların hepsi 
neşeıı:.izdi. \'a yavaş sesle konu 

iUyorlar. yahut da sessiz sada 
sız önlerine bakıyorlardı. Yal· 
nız kahvenin tl öbür ucundaki 
bir ma.!fadan neşeli gençlerin 
se.!ileri ve kahkahaları geliyor. 
du. 

Delphine d'Arlene buna kız
dı, kahkahaları yersiz ve rnüna· 
sobetsiı buldu. Bir taraftan 

harp devam ederktn, umumi 
bir yerde bö}lle gülünmezdi. Bir 
iki defa başını o tarafa çevire. 
rek, gülenleri görrne~e çalış 
tı. 

Ara masalarda oturanlar kal 
kınca. o masadakiler meydana 
çıktı. Flep bir a~ızdan konu 
şarak ~ülüşenler dört de
lik.anlı idi. Bu dört ~encin Uçü 
esmer, birisi sırışındı. Satları 
oTr kadının bile gıpta edece~i 
kadar sık ve kıvırcıktı. 

Delphlne'in hatırından bir 
~eyler geçti. Sonra bunun yer· 
!»İz oldu~unu dü~Linerek ımuz 
silkti. Daha sonra da sandalye 
sinin yerini de~i tirerek. onla 
rı daha iyi görme~e çalıştı. Ya. 
nındaki masada oturan bir ka 
dın, arkadaşını dilrttiı \'e Delp 
hine'i aös•ererck: · Kadıncat:ıı. 
oğlanlara vuruldu galiba ..• de
di. Fakat Delphine, kendisine 
bakarak JAf atanlara aldıracak 
halde değildi. Hakkında ne 

tile iterek susturdu. Sinirli bir 
söylerlerse söylesinler, aldırmı hali vardı. Yerinden kalkıp o 
yordu. Bühın kanı yiiıünden, tarafa doğru giderken, yol Ü· 

hattA vücudünden çekilmiş gihı zerinde bir' kaç sandalyeye çarp 
sarardı. Sanki hava birden so· tı devirdi. 
ğumuş gibi her tarafı titriyor Dclphine sakin bir tavır takı 
du. nabilmek ıçin epey zahmet çek 

- 0 ... Ta kendisi... Evet, ti. Elini uzatırken: 
o ... Demek ki yaşıyor llayat· - Siz ha. ~lr l\lonnier! De-
ta... di. 

Sandal esi üzerinde durama. - Evet henim, f\Ule. d'Arle-
ması, bojnunu uz.atıp. uzatıp ne. 
delikanlılara, sanki onları yi _ Rüya ~örüyorum sanmı~· 
yecekmiş gibi, bakması. masa· tım. Bize dcm:şı~rdi ki siz ... 
dakilerin dikkatini çrkti: _ Evet. öldü~ümü söylemiS· 

- llele $Una bak .. Birimize 
\"Uruldu galiba Acaba Luci· lerdi, de~il mi? Annemle ba· 
ene mi, yok:ı.a Blaise. !iiana mı~ bam da bir ay kadar öldü~ümi.I 

- Belki de sanadır. zannederek üzüldülerdi. fakat 
- Hayır, muhakkak Albin'e bir yanlışlık oldu. Ölmedim iş· 

olacak... te .•• 

Kahkahalarla gülüyorlardı. _ Evet, farkındayım. Pekı 
Sarışın bir şeyler anlatmakla ölmcdini;! de ne oldunuz? 
nıeşguldü İşin en son farkına 
v2ran o oldu. Fakat Delphine'i Bu sualın m.inasızlı~ı karşı· 
görünce, evveli ~a$ırdı. sonra sında ikisi de güldüler. 
canı sıkıldı. (De\·amı var) 
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1Lie'nin yerine 
Kim gelecek~ 

Yazan: E. T. 
Blrle~mh nıilletler Genel Sek-

reteri Trygve Lle geçen haf· 
ta birtlenbire istifasını vererek 
hu vazifeden çekildi. Ilaber ge· 
rek Birleşmiş Milletler mahfil· 
!erinde, gerek siyasi merkezler· 
de büyük al3.ka uyandırdı. 

Lle Avrupanın tanınmış siya· 
at ricalindendir. Norveelidir. 

* Dı';i~leri Bakanı .Köprülü 
harici siyaset hakkında 
bir dem~tte bulunmu,. 
tur. * Draper, manc\·ralar hak
kında izahat \'ermiştir. * ElsenhO\\'trin Kore e:c· 
yahall gizli tutulacaktır. 

No"eçte uzun müddet muhle· •------------' 
lif Bakanlıklarda bulunmu~tur. 

İngiltere -İran müzakereleri 
için müsait hava bekleniyor 

.A.nnd'~lı:i J.)anıı 

Nevyork 14 - Birleşmiş ~lilletlcr ekonomik konseyi nezdin
~ deki İran delegesi Dr. Ardalan'ın çarşamba günü verdiği de
meç üzerine İran ve İngiltere arasında tekrar müzakerelere baş
lanılması yolunda müsait bir hava yaratlı#;t anlaşılmaktadır. 

).Iutedil bir lisanla konuşaa Dr. Ardalan, İran hükümctinin 
hü~nü niyetini ispat etmek jcin İngiliz • 1ran petrol kumpanya.· 
sına, 1ngiltercde endüstrilerin devletleştirildiği sırada tatbik 
edilmiş olan ayni prensipler esasına dayanmak suretiyle tazmi
nat ödcmeğc amade bulunduğunu bildirmiştir. 

.~"1UukJ~ıi111~ 
.. ' ' ' . . . 

Onun için 
Kızmadık 
Bir a\·ukat polis tarafından 

yakalanan ve elcba~ı ol
duğu söylenen eroinciyi malı 
kemede nıiidafaa ederken 
~azetecilrre de hiicumda bu
lunmu"). Demiş ki: 
•- Ba!-ılD bizi çekemeyen

ler tarafından sevk ve idare 
cdilıuektedir.• 

i le parlak laf etmek diı e 
buna derler. 

:\laamafilı bi:r. b<iyle parlak 
ıarıara hayli alışıkızdır. 

194.6 da Norveç Dışişleri Bakanı 
lken bu vazifeye seçilmi~tir. Anayasanın 49. cu 

Maddesinin 

Bu beyanat, bazı murahhas heyetıerin ve bu arada beyana
tın metnini yakından incelemekte olan İngiliz temsilcilerinin 
dikkatini çekmiş ise de şimdilik İngiliz mahfillerinde olduğu gi
bi İran mahfillerinde de bunun h3len bir hareket battı deği
şikligini ifade etınedii;l hususunda ittifak edilmektedir. 

Jlergiin gazetrlrre panUıh 
konuo;an bir sürü insan gelir 
ve bunların bir kısını bası. 
ınn kendisine cephe aldığı
na inanınıştır. 

J 
Birleşmiş l\lillctler anayasa~ı 

ınucibince gcnt'I sekreter. Gü· 
venlik Konsrylnin tavsiyesile ta
Yin edilir. Güvt'nlik Konseyin· 
de, bilindiği gibi, büyük devlet· Tefsiri istendi 
lerin veto hakkı \•ardır. Bunlar· llıuu•I Jfw~abirimi:dın 
dan birisi veto hakkını kul1a- Ankara, 14 _ ~Iiınhal Bakan-

Dr .. \rdalan'a yakın çevrelede, İran hüklımctinin bu teklifi 
bundan önce 1951 yılı agustosunda arabuluculuk vazifesiyle 1-lar· 
riman'ın İranda bulundugu .. sırada ileri sürmüş olduğu da 
tasrih ediln1cktedir. 

nırsa tavsiye ve tayin yapıJamaz. lıkların vek5.lclle idare cdilıp 
1946 da bütün konsey Lie'nin edilemiyeccği meselesi önümüz
tayinini tasvip etmiş, ~tneı sek· deki günlerde Mecliste münaka

Tahranda bir ingilh: tevkif edildi 

reter ittifakla !ie(ilerek bu va· şa me\."'ZUU olacaktır. 

Tahran 14 (A.A.) - 30 senedenbcri burada ikamet etmek
te olan bir İngiliz, di.in ~ece tevkil edilmiştir. Kendisi İngiltere 
lehine casusluk J·apmakla itham edilmektedir. 

lileye getirilmiş!~ Mardin mlllet\'ekili Kemal 
Rusya, lptidaları Lie'ı'lin ta~·i· Türkoğlu, Anayasanın 49 uncu G ) 

ııını memnunlukla karşılamış •e maddesinin tefsiri talebinde bu- enera Necip 
t~svlp etmişti. IIatt;i ort~~a su· ı lunmuşlu. Kcn1al '1 ürkoğlu .\na-
~ulen başka namzelle~e .ıtırazda 1 yasanın ancak özürlü bir Baka- Genı'ş sala" hı'yef 
ulunmuştu. Fak~t Lıe ıte Rus· na vek~Iet imk&.nı vcrdi~ini, 

Ya arasındak1 munasebet yava1 ı münhal Bakanlı~a vckiletin caiz 1 

Yavaş boı:ulmağa baş~adı. Bun?-n, olmadı~ını müdafaa etmekte \.'e Al~I 
sebeb~ g~nel sckreterın komk~ı.st tefsir talebind ö ·le demekte- U 
temayilllil batı memurları dcgı5- d. . c ş Y A.ııa:dolı.t Aio.ıı" 
tirmesf, l\larshaJl pldnını tasvip ır. Kahı'ı·e 14 _ '!ısır gazctelcrı' •Şu hale nazaran izin, 11asta- l' 
etmesi, en nihayet Kore harbini 1 k . bugün bir kanun metnini birin· 
bir tecavüz hareketi sayması idi. ı • seyahat \'e saire gibı haller· de vazifesini fiilen gürcmiyecek ci sa)·falarında yayınlamaktadır 

Sovyet Rusya bu vaıiyet kar· 1 olan bir B3kana diğer bir Baka. 
1 

ar. .. 
ıısında Lie iJe münasebeti ke"· nın Yek:i.leti caizdir· fakat iııhi- i Bu kanuna. gore, ayni zaman· 
il. Genel sekretrr 19~6 da hr lal etmiş bir Bakanİı~ın vekalet da Başbakan, silahlı kuV\·~Uer 
sene müddetle tayin edilmişti. ~u-tiı·le 

1
.dare5 i mümkün dexıı.: başkomutanı ve aske.rt vah ıı-

Bu müddet 19:;1 de sona erince .... ~ ' N hk 
Rusya kendisinin tekrar srcil- dir. Bu şcki1, hukuku esasıye- '!atiyi~ General ec•?·. ma ·e-
mesine mini oldu, Güvenlik Kon mizin (ıki Bakanhtın bir ı:ıt uh-, meterın .~o~ıtroluna tab.ı .olmak
ıeyinde vetosunu kullandı. desinde içtima. edcmiyeceği) ~!-ı~. reJır·~ıı. korumak ıçın ~e.r 

Birleşik Amerika Konseydrn preruıbinc de uygundur. Jlalbu- tur~u. ted_bırı resen alma salahı· 
karar alamayınca umumi he ·rte ki tatbikatta münhal B:lkanlıkla- yetını haız olacaktır. 
bıUracaat ederek Lie'nin vazife· rın ötcdenberi vekiı.letle idare Hükı.imctin kararlarına kar~ 
· cdildı'.'ı' •o"r'u'lm'u'ştür.• herhangi bir müracaatta b.1uıu. -ıınin üç sene daha uıatılmasını o d 

teklif etti, tek1if kabul edildi. I\:omisyonda bazı azalar tefsire nuın:ası, bu suretle men~ 1 mı~ 
tle bunun üzerine varift'sine de· mahal olmadığı, tünkü münhal old.ug_undan Gen~ral Nccıp tam 
\'am etmektedir. Fakat Rusya u- Bakanlığa tayin yapılamıyacağı; salahıyctlcre sahıp oln1aktadır. 
tnumt heyetin kararını anayasa· bazıları yapılabileceği mütalea- O-
h aykırı bulduğundan genrl sında bulunmuşlardır. 11 sene sonra yayınlana-
•ekreterle her türlü münasebeti Bu tclsir talebinin Mcclistr bilen bir kitap 
kesmi1tir. Bu seneki devrenin harareth munakasaları n1ucıp 
açılma,ı münasebetlle JJe'nin olacağı tahmin edilmektedir. 
~erdiği ziyafete Sovyetler , .e Gönen'de bir köy 
Peykleri lılirak rtmemlşlerdir. 

Lie bu vaılyetin kurulun \'e· 
rimlt surette çaJışmasına engel 
olduğunu. Batı Alemi ile Rusya 
arasındaki münasebeti daha ziya
de gerginleştireceğini anladığın
dan istifasını vernıiştir. 

korucusu öldürüldü 
Balıkesir, 14 (Hususi) - Gö

nenin Dumanalan köyünden Şa
ban Baykuş adıııda bir çoban, 
6Urü ünü e ·ili araı.idcn suya gö. 
lü.rürken mani olmak isteyen köy 
korucusu liü~cyin Gillerl bıtak-
l!!ra_:ak öld~irmüştür._· ___ _ 

VEFAT 

\nkara 14 (A.A.) - ,\elliye 
edebiyatımızda ilk defa rastla
nan \'e tam on bir sene süren bir 
dava neticeye bağlanmış bulun
maktadtr. 

On bir sene eV\'el Ankara Dil, 
Tarih - Coğrafya Fakültesi tara· 
tından kabul edilerek tabolunan 
'.\fuzaffer Tansu'nun ·Türk dili· 
nin rntonasyonu• isimli c_,eri o 
zaman bu Fakülte dekanlığınca 
neşirden alıkonulmuştur. 

)!uzalfcr Tansu çeşitli kaza 
Şchriıniz tüccarlarınd.ın n1ercilerinc başvurarak on bir 

Bay ZEKİ KO'l:t:NCU sene bu davayı sebatla takip ct-

Yunanisfanda 
Seçim kampanyası 

Sona erdi 
A rıa:dulr' .A.Jan•ı• 

• .\tina 14 - llalkın kendini 
toplaması le p:ızar günü verece
ği oyu dü~ünebilmesi iı;in 'lu
nanistanın her tarafında seçim 
kampanyası bu gece yarısı solla 
ermektedir. 

Her iki taraf son toplantıları
nı bu ak~anı yapacaklardır: lta
reşal Papagosun topluluğu Pire
de ve liberaller de Atinada Kat. 
monos meydanında birer miting 
tertip edeceklerdir. 

Seçiınlerin cereyan edeceği pa 
zar günü bütün içkili gazinolar, 
sinemalar, kahvehaneler kapah 
kalacak l'e lokantalar öğle ı·e 
akşam yemekleri için sadece bir 
saat müddelle açık bulıınacakllr 
dır. 
Umuıni scyrii-;c!cr n.z:ıltılacak 

ve ferdi seyrüsefer de menedil
miş bulunacakllr. 

Manillô'da bir deli 12 

kitiyi kesti 

Manilla, H (A.P.) - _\klını 
kaçıran Salvador Rublico jsımlı 
bir Filipinli dün 12 ki iıi ke
serek öldürmüş, dört ki~i~ i ::ıgır 
suretle yaralaınış \'e nihayet 
kendisini ı.aptclmcyc uğraşan 

kimseler tarafından vurulmuş· 

tur. 

ııaui tı11kı kulübesinde; za
mane padio;aln oh.luğuna ina
nan1ar gibi ... 

EC\'ET GÜRESİN 

Yıldız 

Y11fjıııııı•ıı 

B11şlıyoı• 
A rııloru ..t '" 

Ncyı·ork, 14 - lfaydcn llava 
Ra!iadı Enstitüsünden bildirildi
ğine göre bugiin bir yıldız yağ
muru başlayacak ve 4 Miln de
vam edecektir. 
Dünyanın her tarafından gö· 

rUlccek bu hcidisenin anımızın 
1866 .scncısinde kuyruklu yıldı
zın ku)Tuğu altından geçmcsi
ntn bir neticesidir, 
lktısadi işbirliği Türkiyeye 

20 milyon dolar kredi 

verdi 

Londra, (LPS) - Avrupa İk
tı~adt İ~biriigi Teşkilatı Türki· 
yeye .A.\.Tupa tcdiyesindcki açı. 
gına karşılık olarak 20 milyon 
dolarlık bir kıx-di tahsis edilmiş 
tir. Bu tahsisat Türkiycııin son 
iki ayı iç-indeki atığını karşıla
yacaktır. 

Farmoza'da tayfun 

Taipch (Formoz.) H (A.P.) 
- Dün gece birdenbire po.tlak 
\Cren tropikal bir tayfun Formo 
za adJs111111 giiney - batı böl.;ı>
sinde esazlı tahrib<lt yapmı~tır. 

insan kJybı henüz kesin ola
rak tcsbit edilnliş olmamakla 
beraber yüzlerce öHi ve yaralı 
vardır. llüklın1ct makamları can 
ı·e mal k;ı;· bmı tcsbille meşgul· 
dür. Basın habcrlerıne ı::örc po
lis, yaln1z Kaohsiung bölgesin
de 30 kişinin öldüğünü, 100 kişi
nın yaralandı~ını bildirmiştir. --

Evvelki geceyi Karacabeyde geçiren Cumhurbaşkanı Celil Bayar dün gece Gemlikten Yalova~ 
ya gelmiş ve kcn<lisini karşıhyan halka teşekkür etmiştir. Bayar Yalova kaplıcalarına git
mi~tir. Resim Cumhurba,kanın1 Borsada ziyaret eden bir okulun öğrenrlleri ile beraber 

gösteriyor 

-
l'akistandan 30 kişilik bir ilim heyeti Türkiyenin davetlisi oıa rak Ankara.la ge1miştir. Resimde, 

Pakistanh mls::a(irler Ankarada toplu bir halde görülüyorlar. 

~öy kalkınması 1 
için yardım 

n ,, ll'u'"u:ılıiri'111t::dınl 

Ankara 14 -Doktor Cezmi 
Türkün köy kalkınması mcv
zuunda hükümetin bir plılnı bu 
lunup bulunmadığı hakkındaki 

sual takririne bu.~ünkil l\teclistc 
Devlet Bakanı l\Iuammer Ala
kant cevap verdi. Köyü kalkın· 
dırmak için hrr Bakanlığın ken 
di hissesine düşen faaliyeti sar
fcltiğini, yol, su tesisi, mektep 
yapıldığını, 50 sulh hakiminin 
köye c;:ittiğini anlattı. 

Cezmi Türk cevapları umumi 
mahiyette \'e sadet dışı buldu. 

VE FA T İsrail Cumhurbaşkanı Halın Weimıan'ın ölümü münasebetiyle 
dün aehrimiı:de sinagokta dini bir iyin yapılmı~tır. Resim 

bu iyinden bir görünüştür. 

• 

Yeni genel sekreter kin1 ola
•aktır? Ortaya henüz hiç bir 1-
ılm atılmamıştır. Fakat Güven· 
lik Konseyinde ittifak temini 
~ek güç olacağı, bu yüzden ~·a· 
Pılacak seçimde büyük güçluk· 
lerle karıılaştlacağı muhakkak· 
ttr. 

müptcla oldugu hastalıktan kur mişlir. 
tulamıyarak Hakkın rahmetine Nihayet Ankara asliye üçüncü 
kavuşmuştur. Cenazesi 15.11.952 hukuk mahkemesince (davacı ta 
cumartC?Si günü saat 13 de De- rafından hazırlanan Türk dilinin 
lcdiye cn'"Brı, Binbirdirektc Nu- entonasyonu adlı tecrübi eserin 
ri Conker Sokağı No. 18/2 deki· tabedilen önsöz ile birlikte ve 
Apartımanından kaldırılar~k i- ! kapağındaki ait olduğu enstilü
kindi namazından sonra tJ'skü- j nün adı tashih edilmek suretiy 
dar Şemsipa~a Camiınde nama- 1 le S3lışına davalı Bakanlığın 
ı.ının kılınmasın~ mütcakıp aile 

1 

mecbur tutulmasına) karar veril 

1 ·A CELE EDİNİZ 

Şchrinüzin tanınmış k3.
ğıt tüccarlarından merhum 
Ali Asgar'ın mahdumu, Ce
mile Asgari'nin eşi, Nuşin 
\"C !ılinu Asgari'nin baba
ları, İffet Öker ve Rıza A•
gari'nin ağabeyleri, Abdül. 
hü~eyin Ehrabi'nin dama
dı, Fjruı Nikrevan'ın da
~·ısı, )fusta!a \'C Kasım İ
mam\'crdilcrin ~.:eğcni, Diş
tabibi Ferit Ramiz Ökerin 
kayın biraderi Birlik Tica
ret Türk Anonim Şirkeli
nin müessis ve meclisi ida
re reisi 

, ___ _ 
AKIL-SİNİR ' 

Balıkesirde 120 çocuk 

giydirildi 

Balıkesir, 14 - (Hususi) -
Şehrimiz.in hayırscvcrli~i ile ta. 
rıınmış tüccardan Mustafa Ar
ınağan bugün şehrimizin ilkokul
larında okuyan 120 fakir çocuğa 
Çorap \'e ayakkabı da~ıtmıstır. 

CUMHURiYET -
ÖTEKJ ÖNERGE 

Nadir Nadi Faik Ahmet 
Barutçunun gensorusundan ba· 
hisle diyor ki: 

Parti ve particilik mcn!aat· 
lerine dayanan plin.larla, sırf 
iktidarı yıpratacağız diye mil
let kürsüsünü Iıgal etmeğe 
kimsenin hakkı yoktur. Sayın 
Barutçuyu bu zihniyette bir 
oıdarn olarak tanımadığım icin 
onun hilklımete karaı seri ha· 
linde bir gensoru taarruzu ha· 
tırladtğma dair söylentilere 
de aksi sabit olmadıkça inana
cak değilim. Bu itibarla, ken
di üyelerinden birinin muha
~~le!i sorguya çekmek lstiyen 
onergesini iyi niyetle redde
den Demokrat Parti Meclis 
Crupu, muhalefet tarafından 
iyı niyetle hazırlanan gensoru 
~•klifinl herhalde teredd:itsüz 
abu! edectk!ir, diyorum.• 

YENi SABAH -----
tôNELEME 
l>OLITİKASI 

Yeni Sabah Başbakanın son 
hUtu.kJ.anndan birinde muhale 
fetltı Vaziyetinden memnun ol· 
ındiadıgını belirttiğini söylilyor, 

Yor ki: 
. «Başbakanın ademi memnu

r1Ycti, Londraya gidecek ..,ar
anıento heyetine ~eçilccck iki 
lıalk Partili Milletvekilinin i
mırnıerı hususunda ~Ieclisin 
~erdigi karar ile de tezahür 
t!nı~tir. Hal\tılar partile.- na
iına aday olarak Yalçın ile 
l'an:ıangHi ileri silrmüşlcrdi. 
lk~kat heyet, bunlardan ga)Ti 
n l Halk Partili seçmiş \'e bu· 

1 Un ikisinin de başka şahsiyet 
~~· YAni muhalefet partisinin 

J,i>st"I!Vfi kim:;eJerden maadı:t· 

kabristanına defnedilecektir. miş ve işbu karar yargıtayca da 
F. i ,.e Ço<·uk.ları tasdik edilmiştir. 

Loııdraya gidecek Parliinıcnlo heyetine C. H. P. den kimse 
almmadı - Gazetelerden -

-· 

İngiliz ~lilletvekill - Aranıza muhalt!el partisinden kimseyi 
al.madını:ı mı? .. 

P. li )!illeh·eklll - Bayır •. Demokrasinin beşiğinde muha· 
partic;:inden olanlann ne f şl ,·ar?.. (Yen' 8abalı) -----

sı olması hususuna itina ı:ös- kildilcr, yahut da bu clünyadan 
t.!rmişt.ir. Bu şarUann ve si- göçtüler, gittiler. Onların bu-
malann 11.alkçıları memnun günKü ccnç hukukçu evlatları 
edece i çok ştiphrlidir. Daha artık medeni kanunun verdiği 
büyük çatışmalara intizarcn hükümlere, yarattığı havaya 
§İI""oihk iğnemcle politıkası gôrc yetişmiş ltimsclcrdir, IIu. 
)iirürlüktc gorfi"'ilyor.-. kuk Fakültelerimiz: her sene 

YENi l:;T4NBUL bir ÇQk geneler yetiştirmekte, 
~.. lisan bilen, Avrupa kanunları-

K.\:";t.:NL.\RDIJL.IN 
DEGIŞTİRIDıESİ 

llabip Edip - Törehan Cum· 
huri)·et de\·rinir ba~nula mü
him ba11 kanunlaı·ı bir takım 
kültürlü nırmleketlerd~ n ya 
arnen, yahut ufak tadillt. al· 
dığın.ln so:·lüyor, sonra diyor 
J;.i: 

1J • .\radan geçen bır çe;Trk a
sır bizde bir çok değipklikler 
yaptı. Eski hukukçularımız ar
tık yavas. yavaş faaliyctlerin
dE"n ı:ıvrıldılar va istirahate çe. 

nı aslından tetkik eden genç 
hukukçularımız çoğalmaktadır 
Bu vaziyc~ bizde yeni ihtiyaç· 
tarı orta\'a ko,·mak vr, cemiye
timizin düzc~ini sağlamak 1-
ı;irı kanunlarımızda bir hayli 
ta, lc1t yapmak lüzumunu or
taya koyu~1or. 

Bunu iki senr.lik bir iktidar 
devrinden sonr: D.P. hükOmc
li ve Me'lisleki çoğunluğun
dan bekliyor ve kaybedecek za 
manımız olmadığını bir kere 
daha tekrar E>tmek istivorur. 

Bugün Son Gündür 
15 • Kasım • 1952 tarihine kadar 

S Ü M E R B A N K / ta 
açtıracağınız 150 liralık bir 

Hesapla 

Suadiye Tan durağında 

Müstakil ve konförlü evi 
Kazanabilirsiniz. 

SUMER ANK 
'/iü~d t~i4.ti/44 JiUteh4 

tJe '""1 µat, ~Vwı ~;e: . 

.1 
> 

EKMEL ASGARi 

il1ihali diirıbcki eylemiş
tir. Cenazcsj 15 kasım cu. 
marlesi günU saat lO'da Teş 
vikiyc Tramvay caddesinde 
.ki İkbal Apartımanındaki 
evinden kaldırılarak Os
küdar'da Karaca.ahmclte 
Seyyit Ahmet Deresi Knb
ristanındaki camide nama
zı badelcda aile kabriı;ta
nına de!ncdilccektir. 

Me\'Hi rahmet eyliye. 

* BirJik Ticaret Türk Ano-
nim Şirketinden: 

341 Modeli 

Şirketimizin l\lücssis \'e 
~!üdürü 

EKMEL ASGARi 

Modern u•.ıupıa c•IJlı ceviz 
ıı.Qacınaen momuı bır kutu 
u;ınae. muhtelif "azıfelı 5 
ıambalL G<.ıyct ıcmız tabıi 

sesıı Munzam hoparıor vo 
pıKep prızlcrı varoır 

OıQer mOdeUerımızı gos.te· 
ren kataıogı..ı ışleyınız 

H(LIOS ELEKTRiK n IAKINA 1 l Ş t<u• u Cof ..... l,41JI 

irtihali diirıbekii eylemi<· 
tir. Cenazesi 15 kasıın cu
martesi günü ~aat 10 da 
Tcşviki,\·e Tramvay Cadde
sinde' ikbal ,\p::ırtımanın
d:ıki evinden kaldırılarak 
Üsklidarda Karacaahmrtte 
Seyyit ~hmet Deresi Kab 

ristanındaki camide rıamnzı 
b5.dc 1 cdtı aite kabristanına 
clefnedilecektir. 

Mevla rahmet eyliye. 

HQS MEMQ - Dön~ük dolaştık, yine baıladığımız yere geldik .. 

<liİL PE.!fllE'N/N 
llVRA'VNU TAMİR 
ETriciNİZ iç/N 

Ç()A' TEfF.t'K(/R~EI' 

Kı!oı;ız JICEN
DINI IJV$ÜNMil • 

YOR/)U .llMA-

r 

Hastaları. Alkolikler. Toksikomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy incirli Asfaltı No. 51. Telef: 16 - 184. 
Muayenehane: Fatih Fevzipaı;.a Cad. 25011. 

Bugün Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 

Senenin 2 Şaheseri 

1-ŞEHRAZAT'ın KIZI 
(Renkli) 

YVONNE DE CARLO - R. GREE:\'E 

2-öldürülecek Kadın 
HUMPHERY BOGART 

Eksik memleket ilavelerinizi 
tamamlayınız 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası iükenmis olan yurt Uıivclerimizl yeniden 
bastırmağa ba~IAdığımızı haber vermi,tik. 1 numaralı 

Bursa, 2 numaralı İzmir, 3 numaralı Antalya \•e 6 numa 
rah IJatay iliivelerimiıio ikinci tabı bazırlanmışhr. 

Kolloksiyonlannda bu dört ilave eksik olan olruyucula
rıuıız bunları matbaamızdan tedarik edebilirler. Jiarlç· 
ten her na.ve için on bes kunıs üzerinden posta pulu 
gönderenlerin adresine ili.veler yolJanır. Mevcudu kal
mayan Çanakkale il, Çanakkale Zafer, Ankara İl ve 
TckirdaJ 113.velerimizin ·\inci tabı taı ıam1a.ndı.kça, oku
yurulanmızı haberdar etmekte devam edeceğiz. 
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j SINEMALARIMIZDA GöSTERILEN 1 

llalyan ve Fransız filmleri 
hakkında birkaç söz 

Az evvel ıTormento .. Bir 
Ananın Istırabı• oynadı, 

•La vendetta del corsaro - Kor
ıanlar Harbi• oynadı. Geçen
lerde oıLa Gorgona - llukaddcs 
Blkire• oynamıştı. •Alina .. 
Kaçakçı Kızın Romanı• ovna
mıştı. Bu arada birkaç tane de 
Fran ız fibni ~eçti Dikkat eder 
seniz Şll son zamanlarda perde
lerimizde İtalyan ve Fransız 
isimlerinin birbirini kO\.'al:ıdı
lını gôrür:ııünüz. Biz ki seneler 
~enesi JU>lJywood boğmasın:ı 
uğramıştık, Fransız - İtalv.:ın 
filmlerinin. uzaktan uzaktan ~et 
hini duyar imrenirdik: şimdi 
sanki birdenbire bunların içi
ne düştük. Sevinecek miyiz? 
Bir bakıma. Fakat üzüleceğiz 
de. Daha bu mevsim oynıyacak 
filmler takım takım ilin edilir
ken bu hakikati gürmüş \'C bu 
meseleyi mimlemiştik. Şimc!i 
konuıacağız. 

H ollywood işi filmlerin yanı-
~ıra A\'rupa sinemasının 

örneklerini görmek, hem seyir
cimiz için iyidir, hem de bizzat 
sinema ile u~raşanlarımız için: 
Kıyas imkAnları çıkar, müna
kaşa kapıları açılır, sinema 
me\'zuları bir çeşni çokluğuna 
kavuşur ki hayırlı şeydir bu, 
seviniriz. Se\'inmek de ıazım
dır. Hele gelen filmlerin bun
ca y~ldır şöhretini duyduğu
muz Italyan ve Fransız filmleri 
olması insanı elbette se\'indi
rir: llarp ertesi yıllarında ıe
rek Fransız filmciliğinin, gerek 
İtalyan filmciliğinin hemen 
bütün film festivallerinde bü
>ilk mükafatları topladığını 
hatırlıyacaksınız. Bu böyle ol
du mu, bakın na'.lnl düşünülü
yor: ~lademki bizim film it
halcileri Avrupa sinema ını 
•keşfettiler• bundan böyle bü
tün değerli filmleri göreceğiz. 
Ü)"H üzüntünün basladıA:ı nok
ta da burası işte. Şu yolda bir 
izah deneyeceğim. 

Qe~en yıl sinema meraklıları 
Italyan \'e Fransıı. sinema 

basınının bir buhran tetaşu11 
ve korkusuna kapıldığını gör
müılordir. Bu bilhassa Fransa
da dikkati çekecek ehemmiyette 
idi. Fran~ı:ı sinema~ının nere~ 
borularının tıkandı~ı. gitı;ı:ide 

milli \'e •Fransız• \'asrını kay
bettiği ileriye sürülüyor ve 
alArm canı çalınıyordu. İtalya 
derseniz, orada durum baska~ 
Orası bir istihsal bolluğuna 
u~ruyor. Yalnız Romada bir 
senede L=;o film çevriliyor. 
Film çevirme sahası genişler 
genişlemez, filmlerin derinliıli 
azalıyor; başka türlü sövlersek 
kemmiyetin artışı ke)·fiyeti~ 
ehemmiyetini düşürüyor. ·Ti
cari• gayeler ön plıina gcciyor
Jar. İsin biraz dibini kurcala
dınız mı, bu filmlerin başında 

KiM KiMDiR? 

VİTTOR/O DE SICA ... . ,, 

g on senelerde kendisin-
den en çok bahsedilen 

sanab;:ılardan birisi de Vit
toria de Sica'dır. Filmleri 
çe~itli film (esti\'aJlerinde 
birçok büyük mük~fatlar 
kazandılar. italyan sinc
ma~unın temel direklerin
den bir tane!iii olduğu kor
kusuzca söylenebilir. 

İtalrada, Sora'da, 7 tem
muz 1901 de do~mıış, tah
silini \.'e askerliğini bitir
dikten sonra günde 28 li
ret ücretle Tatiana Pav
lova'nın tiyatro kumpan
ya:ııına girmiş, orada bir 
sene ~alışmıştır. Rejis(ir 
CamPrini'nin yaptığı ·Gli 
Uomini Che ?.tascalzoni• 
filminde oynamak suretivlc 
'linemay.a intisap el~i~. 

~ birçok Italyan filmlerinde 
( rol almıştır. 

İlk rejisörlük denemesi
ni •İki Düzine Pembe Gilt. 
adlı halk komedisiyle yap
tıktan sonra ticari mahi
yette diyebileceğimiz Uç 
başka filmi strasıyle • ~Iad
delena• yı, •Teresa Vc
nerdi• yi, ve •Un Garibal. 
dino al Convento• yu çe
virmiştir. Daha sonra çok 
sevdi~i çocuk mevzuuna 
sokularak •Çocuklar bite 
bakıyorlar• filmini mey
dadana getirmiş; harp es
nasında, Goebels'in em
rinde çahsmayı reddede
rek ıGöğün Kapıları• nı 
ve harpten sonra ise asıl 
ve haklı ştihretini sağlıyan 
• Sciuscia • yı , •Bisiklet 
Hırsızı• nı, ·~1il.ino ltluci· 
ze.si • ni ve • Umberto D. 
yi yapmıştır. 

De Slca'nın son filmi 
Cesare Zavattini, d'Amico 
ve Susi Ciecchi'nln senar
yosunu :yazdığı .~ıerhaba 
Fil Yavrusu• isimli kome

Jeın l\tıra l! ·"•yerlini Esran• filmi nde 

Mayerling Esrarı filmind e J e an !Uar:li! ve Clnucle F arrel 

Yazan: 

ATTİLA İLHAN 

•• 
Christian • Jacques ismini duy
mamışlardı: Kırk yılda bir Ge
rard Plıilipe gibi yayılma ka
biliyeti çok bir ismin, yahut 
hızlı bir senaryonun hatırı için 
bir •Fanfan la Tulipe• gelecek 
de, sinemanın ve iyi sinemanın 
ne idi.iğli hnkkında rüzg5.r gibi 
bir fikir edineceğiz. Ondan ı;on
ra gel.c::in Tino Rossi'ler, gel in 
rnüstehc('n filmler, gelsin Fran 
sızların bile unutmak isledik
leri kötil kordelfllaT. Ama bir 
•Yarın İ';I İşten Gececek• gür
mck i~tcrscniz, bir •Gece lll'
nim Krallığımdır•, bir ıllepi
miı. Kaatiliz•, bir • llak \'erini 
Buldu• görmrk isteseniz ('Ok, 
ama çok beklersiniz. 

ekseriya Amerikan • İ tal yan 
film şirketleri diye yeni kuru l
mus genıs ölçüde Hollywood, 
gen iş ölçüde Amerikan şirket
lerin in damgası nı buluyorsu
nuz. Hollywood bu suretle baş
ka bir yoldan Avrupa pazarın ı 

fethe çalışıyor: Fransız - İtal
yan sinemacılığının harp ertesi 
şöhretinden faydalanmak icin 
bir ıkanalı bulmuş oluyor. 
Fransıı ve İtalyan şirketleri 
büyük sermaye ve bliylik tek· 
nik imkllnl:1r karşısınd.1 daya- s özil ba.ğlıyalım: Sinem:ıl ı:ırı
namıyorlar; ya baş eğiyor, kar- mızda görme~e başladığımız 
ma şirketleri kabul ediyorlar, İtaly:.n ve Fransız filmlerinin 
ya d:ı knpıları kapayıp kilidi c;oğu heın seyircimi1e hem de 
a!ı:ıyorlar. slnem3 adamlarımıza bu sine-

Birinci hal umumiyetle İta!- malar ve gerçek sinema hak
yada (İtalyanın nl:ığ l Qp devlet kında fikir verecek kudret ve 
olmasının bunda rolü olmuş- mahiyette değilierdir. Jlolly
tu r ), ikinci hal Fransada görü- \\'O-Od bu meselede kurnazc:ı 
lüyor. Ve netice itibariyle her oynamış ve tt'razinin kefesini 
iki memleketle de buhran kı- kendi tarafına doğru bastırm:ı
yameti koparılıyor. Buhran sa- nın yolunu bulmuştur. Bizde 
hiden var: Fransız istihsali dU· gtisterilen Frnnsıı • ft:ılyan 
§Üyor. Bazı stüdyolar kapanı - filmlerinin bilyük çoğunlu~u
)·orlar. İtalyan istihsali isf' m:ı- nu seyrettikten sonra, seyirci 
kul haddi aş ı yor, ıpiy:ı için• tiryakisi olduğu hareket ve he
alelacele ve reçele il ın e ya- yecan ı bulmak için, Ilollywood 
pılm ı ş melodramlara. stand:ırd damgalı filmle-ri tercih edecek
gözyaşına veya kahkahaya doğ- lir. Eimektedir. Bize hakiki 
ru kayıp a:idiyor . Fran~ız ve İtalyan sinemasının 

. . . . . . . ııerçok değerlerini tanıtacak, 
5ızım fılm Hhaleı l erım111n mes'uliyetini mlldrik ve anla

paldır küldür ııetlrip çoğu yışlı sinemacılara muhtam. 
1aman karşımıza çıkardıkları .-----------
İtalyan filmleri işte bu seri işi ı y • T .. k F '/ / . ı 

ticari• filmlerdir. italyan si· enı ur ı m erı 
nemas ı , İtalyan Neo - Reali11t K b"I ' , d . b" f I 
sinema okulunun örnekleri di- U ı ay a aır ır İ m 
ye, sulu komediler, hıçkırıklı çevriliyor 
aıle Iacıları, tatsız tuzsuz ma
cera kordelil arı seyrediyoruz. 
Bir Amadco Na.1zari karşımıza 
öyle kılıklarda çıkarılıyor ki 
İtalyan sinem:ı~ı namına biz 
utanıyoru7.. İtalyan sineması bu 
değildir. Biz, İtalyan sineması 
dedikleri vakit De Sica'yı, 
Zampa'yı, Castell ani'yf, Viscon
ti'yi, L:ıttuada'yı, Ros~f' l ini'yi 
ve öteki büyük l<lmlorl hatır
lıyoruz. Biz İtal yan sinrmasın 
dan • Bi~iklet J fırsı:r.ı ·, • ~fiJ3no 
?ıtucizesi •, •Um bert o D. •, • Ro
ma'nın Gtineşi Altında• , ıTer· 
ra Trema•, ·Yasak İsa• gibi 
filmleri görmek istiyoruz. Yok
sa bugün karşımıza çıkarı lan 
zayıf kord('I Aları seyredip, ne· 
ticede llollywood filmlerini ter
cih etmek mümklindür. Zaten 
Jlolly"·ood'un yapmak isted iği 
de budur. 

Fran sız filmleri lc;ıin de ayn i 
şeyler başka bakımlardan 

söylenebilir. Fransa s in emanın 

vatanıdır. Sinema orada doğ
muştur. Ve bu işin büyük adam 
larl oradan çıkmışlardır. Bu· 
giln de dünyaya bu sanatın en 
güzel örneklerini veriyorlar. 
Belki az ve güclükler içerisin
de çeviriyorlar , ama öz (e\'iri
yorlar. Bizim ithalcilerimiz ne· 
dense ekseriya bu şaheserleri 
~öremiyor. Bir RenC Clair 
adın ı , bir RenC Clement'ı, bir 
Carne'yi, bir Duvivicr'l bir Re-

M enemende bir irtica ayak-
lanmasında şehit düşen 

Kubi!ay'a dair o tarihte pek 
çok ucuz tiyatro temsilleri Vi?· 

ri lmis ve bir takım kumpany'l..
lar bu sayede bir miktar para 
kazanmıştı. Fakat hepsi bu ka
darla kaldı ve o içtimai hadi
~eyi bUtün cepheleriyle ele nlıp 
rnrına intikal ettirebilecek hır 
ll!anat eseri maalesef mcyd:ın:ı 
getirilemedi. 

Uzun bir fasıladan sonr3 ay
ni mevzuu filmciliğimiz d~ ele 
al ma~a karar vermiş bı.lunu
yor. Örmen Film he!iiabına çev
rilecek olan bu filmin senar
yosu ?tlelih Başar tarahnda.n 
ya7.ılmıştır. Rejisörlü~ü ve baş
rolü müessese ~ahibi ITüseyin 
Peyda tarafından yapılncaktır. 
Dieer birinci derecede roller 
içi n de Cahlt Irgat, Nebile 
Teker ve Nesrin Aypnr angaje 
edilmiştir. Kubilly filminin tu
lüat kumpanyalarının Kubilay 
piyes mlisvecldelerinden farklı 
olmasını dileriz. 

Erman Kardrş ler 3 ayrı filnı 
çeviriyor 

E rman Kardeşler firmnsı bu 

didir. 
Sinemı Kuıu noir'ı, bi r Moguy'I, bir Ca-

._._. • .,..,__,..,.. .. _ _. • ..,. • .__, • .,. .... ....,... ~~-.-· yatte'i, ne blleyim ben, bir 

mevsim zarfında tamamla
mak üzere üç !ilme birden baş. 
lamağa karar vermiştir. Bunlır 
Oğuz Özdeş'in •Aşk Istıraptır, 
?IIuazzez Tahsin Berkan'ın • Kez 
ban• ve Orhan Kcmal'in •72 n. 
el Koğuş• eserlerinden alına

caktır. 
B. A • 

1 GONON MESELELERi 1 J -- • J. 

Beşinci Maarif Şurası karşısında GENERAL ALI FUAT CEBESOY(/11 '~" ·w 

suçlu çocuk problemi ~ i · 

Gediz taarruzu Yazan: Avukat MUSTAFA EMİL ELÖVE 
G ündelik gazeteleri Ye neşri- lesi muharrirlerinden biri is. 

yatı Lakip edenler eün ol- tanbul l\taari( Alüdürü ile kah
muyor ki, sütunlar arar-.ında, .30n ve kah\.'C dolaşmış ve acı rca
ıan1:ınlarda büyük bir iştiha ile liteyi ortaya koymuştu. Büyük 
sayısı kabaran suçlara isimleri bir kısmında hakikaten iyilerin 
k3rışan; hall!i bizzat faili olan bulunduğunu kabul etmekle be· 
çocuklarla karşılaşn1:ımış obun- raber, arada sırada da olsa ho· 
Jar. Bu durum jns:ının ic;-inde is· casına serkC'şlik eden, tehdit sa· 
ter islen1ez bir acı hissi doğur- vuran, bıçak çeken ve öldürme. 
m~ıktadır. Çünkü C<.'miyct haya., ye yeltenen bir çoklarının vak'· 
tına hazırlık durumunda bulu. :ıl:ırı hata zihinlerdedir. Başı boş 

anlıyama

tamamıyle 

Düşman ilk günü taarruzumuzun mahiyetini 
mıştı. Baskın hareketimizin ilk safhası 

muvaffak olmuştu. 
nan çocuk, ekseriy:ı ve maalc- çocuklar mesrlesi kal'iyetle hal . 
r,c( suça teşvik edilmekte, hattfı !edilmiş değildir. 
ıorl:ınmakta ve d:ıha fen:ısı iş- Drmokralik çocuk c-ğitiminin 
lenmiş bir suçu kabule büyükleı· y:ınlış olnlaşılınası neticesi ÇO· 

tarafından cebir de edilmekte- cuklarda beliren aksül3meller 

1 

clir. Bu bir içtimai derdimizdir. \·eya başıboş bir hUrlük daima 
~femleketimizde kan dfıvası do- zararlı neticeler vermektedir. De 
layuiyle ad:ım öldürn1elerin da- mokrasi yanlış anlaşılmaktadır. 
ha ziyade küçük çocukl:ır tara- Bizatihi çocuğun yaşamakta ol· 
fınd:ın işlenmesi ş;ly3n1 dikk3l· duğu nluhit ona «Demokrasi 
tir. var~ " telakkisini aşılamaktadır. 

Ilundı:ın bı:ışk!l çete te,kil e- Bu ekseriya haşarı serbesti fik
den ve hırsızlık yapan çocuklar, rinin, çocukta yer etmesinin Ö· 

cinsel .c::uc ika edl'n çocuklar, da· nüne set c;ekmek lfizımdır. Ço. 
Javcreli i:lrre karıştırılan çocuk cuk nizamlı bir hürriy('t kar~ı
Jı:ır ve diger birçokları gene göz sında bulunduğunu, aykırı ha. 
den kac:ınamaktadır. rekcllerin müeyyidesi olduğunu 

Ya suça namzet \'aziyctte o- daima hi.5setmelidir. Okularda 
Janlar? .... .Büyük şehirl~rdc ca çocuk suçluluğunu doğuran fer. 
niler ve serseriler tarafından kü di, içtimai ve psikolojik scbep
Lü maksallarına Alet edilen bin. Ier nazara alınarak bunu önle· 
J('rcc çocuk, cemiyetin müşfik yecck tedbirleri havi bir progra
ilgi:iind('n uzak ve bittabi. dev- mın taU>ikınc tcvcs!:iül cdiln1eli
J('t himayesinden mahrumdur. dir. 
fstanbulda Tophanede Kılıcali çocuğun sadece okul iccı·isin
paşrı hrımamının ~ece sakinleri de ele alınmasının k<ifi gel· 
ara ında, köprü ve tonoz allla- nıcdigi hakikati anlaşıldıktan 
rınd•, viraneliklerdc ve sur ko. ve elbirliği ile çalışmanın fay. 
\·uklarınclan sürünen binlerce ço daları ileri sürüldüklcn sonra te 
cuk bir suçlı:ın dolayı hüküm sis olunan Okul - Aile Birlik· 
giymemiştir. Fakat onlar her an !erinin buj!Ün muatlal bir vazi. 
bir polis karakolunun misafiri yctte olmadığını iddia etmek 
olacak durumdadırlar ... • (1), münıkün değildir. Bu te~ckkül-

çocukluk devresi bütün bir !erin işleyememe sebepleri araş 
h:ıy:ı.t üzerinde n1iie~sir ve Lırılmalı ve bunlar, yeni şartla-

1 

hiıkim bir de\'redir. İyi itiyatlar r:ı :öre tiidil olunmuş bir statü 
ttsis edilebildiği nisbetde istik- verilrrck ihya edilmelidir. Bu 
h:ılin büyiik in!iianları cc.ııniyelc sahada yapılacak hakiki ve sa-

Taarruz 
Başlıyor 

- 25{ -

2 2/23 ekim gecesi sağ cenah 
grupumuz, nümayiş yapa· 

cak olan kıtaları ile İnegöl gar· 
hına, ıncrkez ~rupu 61 inci fır. 
kasile Do~ancılara, 11 inri fır· 
k.ısile (ben \'C erkAnı harbi· 
yem 11 inci fırka ile bC'raber
di) Gönene ve birinci Ku\'vei 
Seyyare ile Gönen cenubuna, 
sol cenah grupumuz nümayiş 
yapacak olan kıtalarile İsl.im 
köyüne gelmişlerdi. 23 24 e
kim gecesi her laraCtan düş· 
man mevzilerine yaklaşılmış· 
tı. 

24 ekim sabahının erken sa
atlerinde cenah ~rupları nüma
yiş hareketlerine başlamışlar

cl ı. ltcrkczi. grupu ise şiddet· 
li bir topçu ateşi himayesinde 
her taraCtan Derbend mevzile· 
rinc taarruza ı::cçmişli. Ethem 
Bey kumandasındaki birinci 
Kuvvci Seyyare Gcdize yaklaş. 
nıışlı. Düşman intizar etmedi~ı 
bir ba.,kın harcketimiı.le karşı· 
taşmış ve mukabil harekete ~e· 
çememişti. Bizim o tarihlerde· 
ki kanaatimize :;!Öl'e, düşman 

ilk güni:t bu taarruzumuzun ma 
hlyctini anlıyamamış, baskın 
hareketimizin ilk safha~ı ta
mamile muvaffak olmuştu. 24 
ekimde sağ cenah Ye merkeı 
taarruz gruplarında şiddetli ve 
kanlı muharebeler cerevan et
miş, bu savaşlar ekseri - mevzi· 
lerdc gece yarısına kadar sür· 
rnüştü. 

kaz:ınılınış olacaktır. Aksi hal- mimf bir isbirliği hayırlı netice
de kötü itiyatlı in.sanl3rın çoğal- ler verebilir. Çocuklar için fiş 
ın:ısı cen1iyeti suçlar areUyle ve usulü talbik edilmelidir. Tek 
sı:ılgını)'la karşı karşıya bıraka- tek her cocuk ayrı ayrı kıyıncl
caktır. ~tcs('Jenin doğrudan doğ. lendirilmrlidir. Fişlere çocuğun 
ru,ya ceza siyasetini atfı.kadar e- hususiyetlerini ve muhlcli( yaş· Eğer birinci Ku\·\·eı 
den cephesine mukabil bir di· !ardaki davranışlarını ve tep. Seyyare vaıif('.,:ini 

1

1 ~er cephesi ve en az onun ka- kılerinl zöstcren ba~lıca al.imet l.'apmı ol~a idi. .. 
dar mühim ol:ın diğer tarafı leri ~ec;iriln1elidir. Bunlar tas- 11 ve 61 inci fırkaların piya-
şiiphesiz m:ıariCi al!lkadar etmek ni[ edilmeli, muhtelif c:ocuk- de kıtaları kUV\'etli tutul· 
lC'dir, \'('ya daha i.ri bir tabirle !arı gruplara a)·ırarak 11 ıtc-szori· mu~ olan düşmnn mevzilerin· 
bu cephesi bir eğilim, çocugun li bir tcrbi)·e sistcn1i tatbik e- den baıılarını kesif top~u ve 
yc•iştiriln1esine taallük eden bir dilmclidir. Bu arada anormal makinelitüfenk ateşlerine ra~-

ı 
ınc ... clc olınaktaı.lır. tocu'klar n1cs('lt.iİ de bir esasa ıncn ('le 5:'.<':tırmİilerse de, bir 

- 1I _ bağlanmalıdır. çok nrierde do hUcumları dU . 
Bu~ün~erde toplanacak olan Be _ ııı _ man !iipcrleri önünde durdu-

gru an ogruya ve dolauı. 

/ 

sıncı ~1aarif şu· rasının ne n o· d d · rulmuştu. Fak::ıt i:'unanlılar, 
rıibi nıcsclolor· tetk·k k " mukabil taarruza kalkmak "e-~ · ı ·ı ·onusu ya siyle ol;:;un suçlu çocuk ti- '" 

· pacağını bilmiyoruz. Fakat nıcv pini ortaya çıkaran meselelerin !liaretini J::"östcrcmcmişlerdi. E· 

l
zuun "O"uk ı d ı ~er birinci Kuvvei Seyyare bil· 

• ... · oması o ayısiylc daha evvelden mümkün mcrtc· tün ttUn bı·r du··,,man iaburu kar 
su(lu çocuk probleminin milli b h il' · d • .,

1
. e a ı ıcap c er. ~filli E.ı?itim şısında muharcbeı·c seyı·rcı· k"i 

egı ıın cephı:ısinin şUra "tılısma. Bak" ı ' b d" ,. ı " 
1 

:ıı • ..n IJH u avaya onem e sa· ma.c::a ve Demirci muharebele· 
arında ... rer alma!lıını \'C gözden rılm"I d B · t k · . ... ı ır. unu ıs rme · ictımai rindeki ccı;;aret ve !aaliyetı· bu-
:eçırilmesini nıuhakkak faı.·drlı b. b t ç " " ır orç ur. ocuğ'a cemiyetin rada da göstermiş olsalardı, 
addctmrkteyiz. Bugün memleke. temelinde' bir mevkii tanırken, _ --
tiınizde ilk tahsil yapmn mecbu- aynı zamanda onunla ilgili bir 
riyeti vardır. :\fektep çağına ge. sürü prcblemin de bir esasa ba~ 
len çocuklar kanunen bu tah· lanması ve hal yoluna konması 
sili yapmaya mecburdurlar. Bu. gerC'kir. Kısacası Beşinci A1aa. 
nn r:ığmcn mekteplerimizde top· ri! Slırası çalışma pro~amınd:t 
lanan büylik bir t:ılebe kütlesi . suçlu çocukl:ırın eğitsel cephesi 
clı~ında büyük \'e :rzımsan:ımıya. ve suchılu~u hazırlaran sebep
cak birçok çocuğun şu veya bu lerin rğitim yoluyla önlenmesi" 
nıak!iiatlarla mektebe gönderilme probleminin yer almasını çok lU 
diği şehir, kasaba ve köylerimiz. zumlu olarak telakki etmekte . 
de mlişahrde edilmektedir. yiz. 

Mokleplon koçmak alolilde iti. 
yallar arasında yer almaktadır. 
C"ı<'~en scıne Cumhuriyet Gaze-

·: D 1 K K A T ,J 
t Son İKİ ~ün kaldı ı ıf 

' Bugün Cumarle>i MATİNE Saat 17.30 - 19 l 
SUARE Saat 23 de 

1 ve yarın Pazar !ılatine ve Suare aynı saatler· 

'~,··. de büyük Parisli ytik•ok Dikil ve Moda 
müe!lısesesi 

MAGGY ROUFF 

laralından son muhteşem delile 

KORDON BLÖ'de 
~:. Masalarınızı temin ediniz. Tel: 86652. 

~ .. 
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kahraınan piyadcleriınizin ara· 
zidcn iyi i ti!ade ederek yap
mış oldukları cesurane hil<'UM 
ları ile düşmanı daha gündüz
den mevzilerinden alarak 
mahv \'e perişan edebilirlerdi. 

Karanlık bastıktan sonra, 61 
inci fırkanın Derbend mevzii· 
ni şimalden, 11 incl fırkanın 

düşman mc\·zilerinin önünde 
tutunup tazyik etmeleri üzeri· 
ne muhasımlarımız. 24 25 ekim 
:;:-ecesi hem Derbend mevzile
rini \'e hem de Gedizi bosalta· 
rak llamidiye hanına kadar çe
kilmişlerdi. 

24/25 ekim gecesi, birinci 
Kuvvei Seyyarenin Gediı kar· 
şısında kımıldanmamış olma· 
sından \'unanlıların eV\'elA 
garp, yani Simav istikametin
de \'C sonra da cenuba döne· 
rek llamidi,)·eye kadar ricat et· 
tiklcı'i öf;renilmişti. 
Yunanlılar taarruıumuıu 

Evı·elre haber 
ı\lamam ışlardı 

2-1 ekim muharebelerinden 
şunlar anlaşılmıştı. Eğer 

\'un. nlılar, taarruzumuzdan da 
ha evvel haberdıır olsalardı, 24 
ekimde Bursa Ye Uşak ceph~· 
terinden n11.ıkabil hareketlere 
getebilirler, cephemizin mer
kezinde laarruı. için topladı~ı
mız kuv\·etlerin ı::erilerini teh
dit edebilirlerdi. Ttııırruzumuz 
düşmana sezdirilıncmiş \'e tam 
manasile bir b:ı~kın halinde ya 
pılmıştı. Jlazırlık ve ileri hare· 
ketimizin altı gün sürmesine 
ra~mcn düsınana hiç bir şey 
b('Jli edilmemiş olması bir mu
varrakiyetli. 

25 ekimrlC', düşınanın 24 e
kimde yapa"tlamış olduğu mu
kabil harekele arlık hir sebep 
Ye mani kalmamıstı. Bu hesaba 
göre, Gediz - Derhcnddc bu· 
lunan "Yunan fırkasını ma1:lıip 
etmek için umumi vaziyet an· 
cl'k hir gilnhik taarTlıı hareke
tin• m!l<ait görülmUı U. 

Ertc~i ~ünü, bütün kuv\'~a
mi7.le takip edcmt'zr:lik . .Bi.:vle 
yapmayıp da 24/25 ekim gec"esi 
düşmanın ric'atine kapılarak o 
,gere ve ertesi ~ünü bütün kuv
Ycıtlcrimizle takibe koyı.ıl~a i· 
dik, cephe kısmı kiillisi dliş· 

manın şimal ve cenuptan yapa 
cağı ihatalı taarruzlar karşı~ın· 
da çok tehlikeli bir duruma dU 

şebilirdi. Derhenddeki Yunan 
fırka'lllını 24 ekim akşamına ka
dar ma~lılp etsek de, etmesek 
de Bursa \'e Uşak t:rııplarının 
yan ve 1terilerden yapacaeı ta
arruzların çemberinden yakayı 
kurtarabilmek icin mE'rkeı ta· 
arruz grı.ıpumuzun. dil5manla 
f('masta kalacak birinci Kuvvei 
Seyyare ile 61 inci fırkadan bir 
piyade alayı istisna ertilece"k 
olursa bütün kU\'Vetleri 24125 
gecesi muharebe ·i keserek ge· 
riye çekilmesi ıazımdı. 

l\l uha rebenin 
Kesilmesi • 

Kıtalar arasında muntazam 
bir telefon muhabere şe· 

bekesi mevcut olmadı:ından 
muharebenin kat'ile ı;eri ·e çe
kilmek emrinin miar\ıı:.dan 
biraz evrel verilmesi icap et
mişti. Bu maksatla yanımdJ bu 
lunan 61 inci fırka kumandanı 
kaymakam İl7.C'ttin Beye nok
tai naıarımı bildirdikten sonra 
~aat on sekizde muharebenin 
ke~ilmesi h::tkkındaki emri rer
miştim. Di,ı!cr kıtal.ıra da icap 
eden emirleri \aktinden bir 
~:ıat evvel yanlı olarak gön· 
~ertmiştim. Evı>c!A gerideki kı 
talar muharebeyi katedecekler 
di. Düşmanla temas a bulunan 
kıtalar, muharebenin t3rafımıı: 
<lan ke,.iJdiğini hissettirmemek 
için taarruzlarına df'Vam edi· 
yorlarmış gibi görüneceklerdi. 
Hakikatle de böyle olmuş ve 
gecenin sa.at yirmi Ü('Üne ka.· 
dar düşman üzerindeki tazııiki
miz devam etn1işti. Gece Yarı
~ından sonra muhJrebcıye 1;e
rilen faıı;ılayı '\~unanlılar tabit 
bir fa<ıla le!Akki ederek bun· 
rlan istifadeye kalkışmamış ve 
hemen ric'ate başlamı~tı. Ge· 
riye çekilmekte olduğumuzu 
hatırlarına bile ... etirmemişler· 
di. Carldeden Gediz istik:lme
tine ric'at etmeyip e\·,·eta Si· 
mav ıstikamPtine c:ek.ilmf"el bu
nun en aı;ık bir delJU id'" 

24 ekim ak~amı \'Jzıyetin bu 
inceliğini ka\·ramamış olanlar, 
düsman Derbendi bırakıp ric'at 
etti~i halde neden muharebeyi 
kesip geriye ı;eklldieimizi har· 
retle karıılamıılardı. Yultarı· 
da izaha çalıştığım sebepler, 
hareket tarzımızın doğruluğu
nu ispata k3fidir s:ınırım. 

(Arkası var) 

- ~/~ 
,,. KAMYON , OTOMOBiL, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 

LASTİKLERiNiN SAGLAMLIGI 

DUNYACA TANINMIŞTIR. 

Beyazıt Camii arkasındaki Saha.flar Çarşı~ıncla yeniden jn. 
sa ettirilen ve 14 harita numaralı mahalleli kahve ocağı olan 
1-23 harita numaralı 22 dükkan beheri ic;in aylık 60 lira ola. 
rak takdir 01 :ınan kira bedeli üzerinden 28 kasım 1952 cuma 
günü saat 15 de Divanyolunda belediye merkez binasında mü. 
teşekkil Daimi Komisyonda cskidcnbcri bu işle iştigAJ eden 
veya bu işle iştig5.l edeceğini Noterlikçe tasdikli taahhüt se· 
nedi ile taahhüt elmiş bulunan istekliler arasında ayrı ayrı 
açık arttırmı:ı suretiyle 3 yıl için şartnamelerindeki kayıtlar 
dahilinde kiraya verilecektir. Beher dükkAn için ilk teminat 
162 liradır. Şartnameleri Belediye Eml5k ve Kamulaştırma ~1 i.i 
dürlliğündcn alınacak veya görülecektir. İsteklilerin ilk temi. 
nat makbuz \'eya mektubu, cskidenberl sahaflıkla istigAl et 
ti ini müsbit Ticaret Odası vesikası veya bundan sonra bu iş. 
le işliaAI edeerı!ini natık ve noterden tasdikli taahhüt senedi 
ile birlikle ihale iÜnü saat 15 de Daimi Komisyonda bulun· 

TÜRKiYE MÜNHASIR iTHALATÇISI : 

MEHMET KAVALA 
Galata, Tahir Han - lstanbul 

Telgraf: LAMET - lstanbul Telefon: 40430-45939 
maları !Alımdır. (17838) 
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Amerikalıların B. 36 dev uçağt 
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HAVA SiLAHLAR! 

Amerikan ve Sovyet 
hava kuvvetleri 

. 
• 

Sovyetlerin bugünkü 
Amerikalıların 

sayı 

kalite 
üstünlüğüne 

üstünlüğü 

mukabil 
var 

B iz nerede isek cephe ora
<t sıdır, diye havacılığın 
düsturunu yapan adam bugün 
Vac.in~tonda be5 köşeli Harbi
ye Bakanlığı binasının havacı· 
lık kumında oturmaktadır. 

General Hoyt Sanford Van· 
denberg. Amerikan hava kuv
\'etlerinın başına geçtiginden
beri dısiplin meselesi ilk pllna 
alınmıştır. Kadın Ye Vi!!ky'yl 
kunianda ettiği birliklerden 
vazgeçirmeğe çalışan Vanden
berg husu~i hayatında da ölçü
den ayrılmıyan bir adamdır. 
Resmi hayatında en çok temas 
ettiı2:i kimseler ya ilimler veya 
mucitlerdir. General için bu· 
günkU durum kafa yorma~a 
değmez. Onun tek dlişündü~li 
şey, havacılığın yarınıdır. Bu 
sebeple bütUn mesaisini istik
bale yöneltmi$tir. Vandenberı 
diyor ki: ·Amerika Birleşik 
Devletleri bugün hava hücum
larına kar~ı kendini koruyabi· 
lecek vaziyettedir. Bir harp ha
linde hem bizim ve hem de 
Sovyet Rusyanın vaıife~i bir· 
dir. Bu da karşılıklı sanayi po
tensiyelini imhadan ibarettir. 
Halbuki yarın bu iki kuvvetin 
vazıfe!i çetinleşecektir. Sov
l .. etler uzun mesafe bombardi
ınan uçakların\ ve atom sillh· 
lırını geliştirebilirler~e bize 
düıen vazife evvelA Amerika· 
l-'a atom bombası ta~ıyacak Rus 
hava kuvvetlerini tahrip etmek 
ve sonra Rus endüstrisini yok 
etmektir.• 

Amerikan havacılığını buna 
iöre hazırlamağa calı5an Ge
neral Vandenberg, sık sık Va· 
ıingtondaki Pentagon denilen 
karargAhını terkederek dünya 
Uzerinde Amerika tarafından 
kurulan üsleri ziyaret etmek· 
tedir. Bu arada generalin A
ınerika hava kuvvetlerinin te· 
klınillü mevzuunda sarfettiği 
&ayretler dikkate şa ·andır. 

Amerikan havacılığının Sa\'· 
Yeller karşısında gösterdili ka 
lıte UstUnlügilnün 1954 •ene· 
.ıinde Sovyetlere ı::eçecc#inl 
)Öyliyenler vardır. Bu tahmin
ler doğru veya yanhs ne olur
sa olsun, Vandenberı:in faali· 
Yetini arttırmasına sebep ol
lnakta, o vakte kadar aradaki 
mesafenin kapatılmaması için 
ieneralden fasılasız mesai is· 
!emektedir. 

Derleyen : 

Tolun Alptekin 
bardıman uçaklarının hareket 
sahasından uzak kalmıştı. 
GörilldU~ü gibi bugünkü va. 

ziyet Amerikalılar lehine ol· 
makla beraber General Van
denber~in endişesi başka nok
talar il1erinde toplanmıştır. 
Onu düşündüren tek mesele 
1954 senesinde kalite eşitliği· 
ne Sovyetlerin ula~acağı kor
kusudur. Sovyetler en az 1949 
eyli.ılündenberi atom bombası· 
na sahiptirler. Uzun mesafe 
bombardıman ucaklarının faa· 
liyet sahaoı;ını yeniden kurduk
ları tesisleri• 12.000 ill 15.000 
kilometreye çıkaracaklardır. 
Yapılan hesaplar iki sene için 
de Rusların Amerika Birleşik 
Devletleri üzerinde uçabilecek
lerini göstermektedir. 

Ha,·a ilsleri yarışında 
Amerikanın ıayretlerf 

E well Avrupa kıtasının ka· 
lesi adı verilen Britınya 

adalarında üçüncü Amerikan 
hava tümeni \'ardır. Bu kuv
\'etler bomba ve atom silA.hla· 
rile techiı edilmiştir. Bundan 
sonra bir müddet evvel Ren 
ile ~rain nehirleri arasında ka
lan bölgeden Fransaya nakle
dilmiş olan 12 nci Amerikan 
hava tümeni akli!. gelmekte
dir. Kuzey Atlantik paktına da 
hil memleketlerin malik oldu· 
ılu 1500 adet uçak kılanın batı 
kısmında tA Nor\'eçten başlıya
rak Ttirkiyeye kadar uzayan 
bir hat üzerinde da~ılmış hu· 
lunmaktadır. Bu hattın karşı
sına düşen peyk devletlerde ise 
bu miktarın iki misli uçak ol
du~u \'e So\'vetıerin ise kırk 
bin makine ·e~ sahip bulunduğu 
tahmin ediliyor. 

Bu rakamlar ilk nazarda Ba· 
tılıların aleyhine görilnüyor, 
fn~ilterenin elinde bulundur
du~u hava kuvvetlerile Avru
padaki Amerik:ın hava birlikle
rinin kifayetsiz oldu~u göze 
çarpıyor<a da, UstilnlüRü ta· 
mamile kemmiyete dayıyarak 
.:\\'nıpanın müdafaa edilemi
yece,ı!ini düşünmek yanlış o· 
lur. İleride izahı yapılacak O· 

lan bazı sebepler, görünüşte 
açık olan Rus üstünlüğünü ber
taraf edecektir. 

Filhakika Churchillin ifade lkı tara r havacıl ığı n a 
Btr bakıı 

ettiıli gibi •hava hlkimiyeti za 
busyanın belli başlı uçak t- ferin saA:lanmasını temin ede-· 
.(\ malcilerinden l\likoyan cektir. Deniz \'e kara kuvvet· 
~liı. 15. tipindeki avcıları .mey- leri uçaklarla desteklendiği nis 
dana getirdi~i ve bunlarla 1947 bette muvaffak olacaklardır.• 
$talın mükafatına llyık görül· Havada üstünlilaü elde eden 

. düğü zaman Rus ha\'a kuv\'et- taraf harbi kendi lehine neti· 
1'ri komutanı l\1areşal Vershinin celendirebilir. Buna göre za· 

bu başarıyı kendi heı.abına kaY· fer ya Rusya üzerinde veya 
dedilen bir zafer gibi görmu,_ Amerika semalarında kazanı
tU. Fakat Kore harbi patlak laeaktır. iki tarafın üs kurmak 
Verdikten sonra işlerin Vers- için sarfetti~i gayretlerin ma
hinin tarafından kabul edilen na~;ı şimdi daha açık şekilde 
!ı.iratıe yürümedi.ı?i görillerek anlaşılıyor. .:\merikalılar, Ka
b1.oınbardıman uçaklarının ima- nadadan başlıyarak Kutuplar

ı hızlandırıldı. Bu hususla a· da Thule, Atlantikte İzlanda, 
lınan tedbirler ara!llında Gene- İngiltere \'e Batı Avrupa, Do-

! raı Paveı Zigarev de hava kuv- ğuda İran körfezi, \'e Atalaya, 
>etı daha ötelerde Filipinler, Ja· 
'\I .. erinin başına getirildi. pon_,·a ve Alaskada sona eren 
' Uksek kumanda mevkiindeki 
bu değişiklik aşatı yukarı i· çok uzun bir hat üzerinde ha
ınaıtıtın yapıldığı 25 uçak fab· \'a üsleri kurmaktadırlar. 
tık Buna karşılık Ruslar geniş 
O asında tesirlerini gösterdi. toprakları üzerine dalıttıkları 

zamana kadar silratli av u-
taklarını ön pll.na alan Rus j. hava üslerinden başka Birle:sik 
lrıtlcileri bu sefer bombardı- Devletlere yaklaşabilmek içirı. 
tnan uçaklarının imaline hız Kutuplar bölgesini ntifuz saha· 
"erdi. Buna karar verilirken sı yapmağa çalışmaktadırlar. 
r.aPılan hesaplar şu esaslara is Taklit devresi 
ırıat ediyordu: Ne ıaman bitecek'! 

b '-lodern bir Amerikan bom-
l ardınıa1ı ucatı takriben Rusların havacılığa verdiği ~· 
d :ıi.ooo kilometre mes3fe kate· hemmiyeti gösteren su bı· 
S •bıliyor.: Buna mukabil bir lAnço tetkike değer: Sovyet si-

0"Yet bombardıman tayyaresi \'il ba\'a münakalesinde 5000 
~rı tok bu mesafenin yarısına ucak çalışmaktadır. Her köyde 
arabiliyordu. Bundan şu neti· paraşüt ve plAnörctilük talim· 

~i~·çı_kmakta idi: Sovyetler Biı teri yapan spor kllipleri kurul· 
h ının her noktası Amerikaı. muştur. Bu kltiplere dahil olan 
hava ku\•\·etıerinin faaliyet sa· ların adedi 13 milyon kişiyi 
k•sına dahil oluyordu. Halbu· buluyor. Öte yandan bugünkü 
~Le•ik DPVletler. kızıl bnm Rus ucak imalltı Amerikan i-

• • • · - -------------- ······ 

-------· 
malltından iki kat faıladır. 
Sov)·etıer Birliğinde inşa edi· 
len tepkili uçakların yüzde el
lisini teşkil etmektedir. 
Bombardıman uçakları inşa

stnda Ru~lar taklit devre!liin· 
den kurtulmağa çalışıyorlar. 
TU - 4 modeli bombardıınan 
uça~ı Amerikalıların uçanKale 
dedikleri B - 29 dan alınmıı· 
tır. Hareket sahası 6500 kilo· 
metreden fazla değildir. Bu 
uçaklar harp içinde Sibiryaya 
mecburi iniş yapan Amerikan 
B - 29 larına göre in~a edil· 
mlştir. 
Şimdi Amerikalıların B - 36 

modelini Sovyetler Birliğinde 
TU - 75 diye görüyoruz. Bu 
uçağın sürati saatte (1400) ki
lometredir. 2000 il! 15,000 ki· 
lometre dahilinde faallye~ gös· 
terebilir. Azamt yUkc;elis ka
biliyeti 15,000 metredir. Yeni 
Amerikan B - 52 lerinin ise 
16,000 kilometrelik uçuı saha· 
ları vardır. 

Tepkili bombardıman u~ak· 
!arından Convair B - 60 da 
keza 16.000 kılometre katet· 
mtkle kendi sahasında Rus U· 

çaklarına te!ev\"Uk etmiştir. 

Amerikan kalite 
Cstünlügil 

Sovyetlerin taklit işinde gös· 
!erdikleri büyük hünerle· 

re rağmen Amerikan kalite Us· 
tünlUğüne yetişebileeekleri şüp 
helidir. Çünkü Amerikan ha· 
\·acılıjtı daima yeni modeller 
bulmakta \'eya eskilerini yeni 
cihazlarla techiz ederek mU
kemmel hile getirebilmekte· 
dlr. Sovyetler B - 29 u taklit 
ettikleri zaman bu uçağın oto
matik hedef bulma Aletini de 
kopye etmişlerdir. Fakat Rus· 
ların yaptığı yalnız bu kadarla 
kalmıştır. Amerikalıların o 
vakitten bu yana yaptıkları tek 
nik cihazlar fevkal3.de vasıfları 
haizdir. Bu Aletlerin imalinde 
Amerikalıların sarfettikleri pa 
ra mUbalA~alı rakamlara var· 
maktadır. :\lescla yeni model 
B - 47 ye konulan Elektron 
cihazı 250 bin dolara malolmuş 
tur. Halbuki Rusların kopye 
ettikleri Alet i<e 3200 dolara 
çıkmı5tı. Bu rakamlar, yeni ci
hazlara ~ar!edilen paranın nis 
belsiz şekilde arttığını göster
diıti ~ibi cihazların da büyük 
bir tekamüle mazhar olduğu
nu ispat ediyor. 

lkinei dünya harbinde 50 
bin dolara malolan bir ltlus· 
tan~ avcı uçağı bugün 250 bin 
dolara imal edilmektedir. Bu· 
nun sebebini uçaA:ın ihtiva et· 
tit:i yeni cihazlarda aramak 15. 
zımdır. Zira eski )fustanglarda 
bulunan cihazların 500 parça 
te(errüatı var idiyse şimdi ay· 
ni uçaklar 6000 den fnıla o•.o· 
m~tik ilet ta$ımaktadır. 

Bu izahlardan anlaşılacaftı 
üzere müstakbel hava harpleri 
finansman kabiliyeti ile de a· 
llkalıdır. Bu bakımdan da A· 
merika böyle bir yilkün altın· 
dan kalkabilecek durumdadır. 

.. \merika1ı uçak imalcilerlnden 
birinin dediği gibi •Birleşik 
Devletler icap ettiği takdirde 
senede yüz bin uçak yapabi
lir. Bu rakama ulaşmamız için 
10 ayh'{ zaman kAfidir.• 

Sürpriz hazırlıyan 
Taraf kuvvetlldlr 

Müstakbel bir harp kat'! ıek· 
linl havalarda alacağına ıö 

re burada henüz gizli tutulan 
silahlardan da bahsetmek ye· 
rinde olur. Bunlardan ilk akla 
gelenler raketler ile uzaktan 
sevk ve idare edilen atom taşı
yıcılarıdır. Ayrıca uçu~ları te· 
levizyol'lla takip edilebilen si· 
llıhlar istikbalde bir bombanın 
tam hedefini bulması için mil· 
him iıler görecektir. Belki de 
harbi kısa zamanda bitirecek 
vasıtalar imal edilmiştir. 

Bir harp halinde hasmın ne 
<nf'vımı Sa: 1 ~ü : 8 de> 

VATAN 5 
----

1 LON ORA MEKTUPLARI 
• 
Ingiltere ve 

müstemle eleı•i 
Bugünkü huzursuzluğun başlıca sebebi 
yerli ile beyaz halk arasındaki ayrıl ıktır 

Yazan: ÖZCAN ERGÜ DER 

L ondra Kasım - Çocukluğu. m ı lara Batının •medeniyet• ini gö-
danberi iÖrdüg:Um btitün türmek bu mudur? . 

kovboy filmlerinde Kızılderilıle·-ı A~a. bu i~in r? .. mantık ta~afı. 
rin tarafını tutmuşumdur. Çünkü IJakıkat şu kı A.~)! .. _da .ve Afrıka
herhan~i bir orta - okul öı%ren· rl~ i_şlenmef:e mu.!ıa~l ~onsuz zen 
cisi, -Amerikanın ko\'boylardan rınJıklrr \·ar. Ve ~ı_tgıde ka1aba
evı:el Kızılderililere ait oldu~u- lıklaşn1akta olan dunya. bu ze~
nu bilir. Bugün Asya ve Afrika. ginl~k_lE'~e muhta(. Yerlı, teknık 
da ki durum d;;ı aynı. Fransızlar bilgısı1lıııınd~n. dolayı, yaşarlığı 
ve İngilizler ne hak iddia eder- t_opraklardakı ımkA.~lard3n fay
lerse etsinler, 0 kıtalar her şey- nalanamıyor Henuz Batılının 
den önce oraların yerlilerine ait. yardımına muh~aç. Ama . Batılı 
Ö\"le bir asırda yaşıyoruz ki, öylesine ·~eden.ı~ olmalı.k.ı. ken· 
arlık in~anlar bunun akc;ini on d.i ~cnfaatı n.eyı ıcap ettırırse et 
dokuzuncu ac;ırda oldu~u gibi tı.~sın, ba.şka ınsanların haklarını 
ıddia edemiyorlar. Bir takım ma- i:'.Ozetmelı. 
ıcretler bulm•k. hatta müstem- i şçi Partisinin 
lrkeciliğin baslıca gayesinin yer· Jlareketl 
ı;:ere hizmet etmek oldu~unu id
cüa etmek !necburiyetinde bile 
kalıyorlar. Ama b•ıgüni.in yerlisi 
al.cıllı. (Nasıl olmasın ki iki a
ı;ırdanberi müstemlekelerde açı
lan okullarda Batının u~ullerine 
göre tahsil \'e terbiye görüyor.) 

1 945 de i~ci. Pa.rtisinin iktidara 

f 

l 

A C T H tedavisi gören bir basta 

Artık vahancılara itimat et 
miyor. n~lki de bu yeni mede
rı:yeti öğrendi~ine pişman. Hin· 
distan cevizi yiyerek, balık a\·lı· 
\·crak karnını doyurmayı tercih 
~der. Pantalon yerine incir yap· 
rc=tı ile örtünmeyi ister. Halbuki. 
toplar, til!eklrr. ta)·yareler, kau. 
c;uklar, kon~er\'alar. kendilerine 
sunu yap, bunu yapma diyen bir 
takım beyaı derili insanlar ve 
bunların a:ı;ırların te!liri ile bil· 
tün güzPlliklerini, safiyetlerini, 
kaybetmiş, !tlilesseE:eleri. .. 

gelişi ile Ingıltere bunu yap· 
nı::ya başlamıştı. Fakat bundaki 
payın hepsini ?ılr. Attlee ve ar· 
kada~larına \'ermek. hem devlet 
ada~larının ingilizliğini unut· 
ır.ak, hem de Asya ve Afrikada· 
kı hareketi kütümsemek olur. 
Asyadaki h.reket çok bliyiıktü. 
ve lir. Attlee o harekete boyun 

1 eğmişti. cBoyun eğmeseydı ne 
olacaktı?• diyemezsiniz. Netice::;i 
nP olursa olsun, harp olacaktı. 
Ve gene neticesi ne olursa ol· 
r.un, harp kendi başına kifi fe-
13ket. işçi Partisi Asyanın Asya· 
1ılara ait olduğunu anlamıştı. Ni· 
tekinı, Hindistan gibi memleket· 
ler siyasi rüştlerini ishal etmiş 
bulunuyorlar; dilnya siyasetinde. 
ki rollerini tam bir mes"uliyelle 
oynamaktalar, 

HARiKA iLAÇLAR j 

Yrnl Ginedeki 
l pllda insanlar 

H alen "\'rni Ginede yaşamakta 
olan ArapP'i isimli iptidat bir 

kabile halkında ilml bir kitap 

tngilterenin müstemleke siyase 
ti muhakkak ki İşçi Partisi za 
manında daha suurlu idi. l\Iuha· 
fazakArlar, Asya ve Afrikadaki 
milli~·etçilik hareketlerini kücüm 
süyorlar. İşi daha sıkı disiplinle 

1 

halledcbilecek.lerini . ~anne~i~or
lar. Koloniler1n hakıkı sahıbı o
larak görüyorlar. 

A C T H ile Kortizon 
nerelerde kullanılıyor? 

okumaktayım (1). Arapeşler da~ 

in~anları. Beşf'r onar kulübclik 
köylerde yaşıyorlar. Çıplak ge 
ziyorlar, En mühim gıdaları ot 
kökleri ve yaban domuzları. 

Bu iki ilôç inanılmıyacak derecede kuvvetli sızı 

dindirme hassasına maliktir 
Bir ara, •İmparatorluk• keli

mesini 897 Zulu harbini batırh
Büy,Uye in3n1yorlar. vahşt hay ~a:hilecek kadar yaşlı mütekait 
\'~nlara tapıyorlar. Fakat bu «me 1 miıst('mlekecilerden. veya serve· 
deniyet• terinin o kadar sıh- tıni kauçuk ormanlarına yatırmış 
hatli tarafları var ki' Mesela. bir kat lord• dan b~ıka kulla- i 
h;:ırp nedir bilmiyorlar. Kadınla 1 nan )'Oktu. Bugun kelıme, ~e ar 
trkek arasında tam bir müsavat kasında yatan mefhum, yenı ba~ 
var. En bıiyük glinah, toprak· tan doğma temayüller.i ~ö~terı· 
!\:avgası etmek. Çlınkü o zaman, yor. Gecenlerde genç bır unl\:~~~ 
ölülerin ruhuna hürmetsizlik O· sitP hocasından duyduğum sozu 
luvor. A\'dan dönen birisi, avladı unulmıyacağım. Bu mevzuda ko
ğı~ın çoğunu komşularına ver- nuşuyorduk. c~erlileri ok~tr:,ıa
mek mecburiyetini duyuyor. nın zararı şu kı, okuyunca dilşu~-

A CTlI denilen ilAcın asıl is- 1111!;:!111·~ 
mi cAdrenal Cortico Trap· 

hic Hormoneo dir ACTH bu ke . .,.,., __ ...,,.,. 
l~melerin ilk harflerinin bir a 
raya gelmesile teşekkül etmiş

tir. 
İn3nılmıyacak derecede kuv

' etli bir sızı dindirme hassası
na malik oJan bu ilAç, gramı 
600 Türk lirası olduğu için, şim
dilik ancak De\'let hastanele
rinde kullanılmaktadır. 

ArapC'şlC'r arasında {ena insan meye başlıyorlar ve başım1z3 bır 
yok. Nadiren fena biri çıkacak sürü işler açıyorlar .• 

ACTH ve kartizon sayesinde, ı::JW-~':'..4 
evvelce tedavi edilemez zanne
dilen bir çok hastalıklar tedavi 
edılmeye baılanmııtır. ACTH 
insanın hem yüzünde ve vilcu
dunda, hem de sinir sistemi U 
zerinde büyük tesirler yapmak· 
tadır. 

olsa, adamı hasta olarak kabul İşte, kolonilerde bugünkü hu
cdiyorlar ve bütün köy halkı O· zursuzluğun başlıca sebebi, yerli 
nun iyileşmesi i~in elbirliği ile ile oralarda yerleşmiş olan beyaz 
çalışıyor. Kız:ıcakldrına, .hasta- halk arasında ayrıl.ık yaratan b~ 
h~ına• hürmrtcn adama milsama gibi görüşlerdir. Ingilte:c. lçt.ı 
h:ı gösteriyorlar. Çok istisnai se· mat ve iktisadi tedbirlerın p~lı~ 

ı beplerden dolayı, iki Arapeş kav. kuv\'etinden daima daha .tesırlı A C~H ile. tedavi edil.enler .ı-
ga esnasında sil~h kullanmak "e faydalı oldu~u~u dUşılnm.u; çın vcrılec:ck en guzel mı-
mecburiyetinde kahsa, ölüme se- olsaydı, ne Komilnıstler f\trılaya sal Charley isimli bir işçidir. 
bebiyet vermemek için mızrakla- da barına bilirlerdi ne. de Kenya- Charley bir çiftlıkte büyüdilk-
rilc birbirlerinin bacaklarına ve d:t gizli Mau l\fau cemıyetl doğar ten sonra bahriyeli olmuş ve al. 
kollarına \'uruyorlar . 0 da sıra dı. . . . tı sene hizmet gördükten sonra 

·· d' G ı k d ln"ılızlerın terhis edilmic:tir. Bundan sonra iie. ünce biri vuruyor, sonra ı- e ece yazım a ~ ~ 
'rri. \'e nihayet, galip gelen di· Kenyadaki durumunu anlatmaya evlenmiş ve kazandığı p3ralar-
ğerindrn af diliyor. çalışacağım. la mes'ut şekilde yaşamak için 
Şimdi bu çocuklar kadar iyi in- plAnlar · kurn1aya başlamıştır. 

s 3nları yabancı bir Unifqrma i· ( 1) sex and Temperament Bir gün ayağı burkulan Char 

't t •t dl ley'nin bu iilnden itibaren ha· çinde harbedcrkcn düşünün. On- ( argare " ea 
~lmııllmmmliİmmİİiiıİİiııiiiİİiıııİııiiıİİİİliıİİııiıiıi••••••ıl\, 11 yatı baştan başa değişmiştir. 

953 YILI İÇİN YUN İPLİGİ 
SİPARİSLERİNE BASLANMISTIR 

l\Ierinos l\tilessesemiz mamulQ kamgam yün ipli~i stok 
ve imalAtından 953 yılında yapacağımız satı§lar icin sipa
ri§ kabulüne başlanılmı§ bulunmaktadır. 

AUkalıların 22.11.1952 cumartesi ııUnU saat 13 e kadar 
ihtiyaçlarını müessesemiz yünlü şubesi müdürlilğüne yazı 
ile bildirmeleri rica olunur. 

SÜMERBANK 
ALIM VE SATIM MÜESSESESİ 

İstanbul Dz. İkmal Grup Başkanlığından 
Tersanemiz 1\Ietallurji Llboratuarı için mübayaa etmek is· 

tediğimiı aşa!2;ıdaki be5 cins tecrübe cihazlarından ellerinde bu
lunanların hiç bir taahhüt tazammun etmeksizin tekliflerini 
30 kasım 95! gününe kadar Gölcük tersanesi Gnl. Md. lüğü. 
ne bildirmeleri illin olunur. (1731Z) 

ı - Cer tecrübe fileti •Üniversal> 
2 - Dilatometre, 
3 - Şarp Aleti 
4 - Karbon tAyini cihazı 
5 - Spektral analiı cihazı. 

lstanbul Ticaret ve lstanbul Sanayi Odalarından 

müıtereken tebliğ edilmişti r. 

KARAR 
t - Her tAcir csanayici• İstanbul Ticaret Odası cfstanbul 

Sanayi Odası• tarafından istenecek malOmatı venneje mec
burdur. 

2 - istenen malOmah doğru olarak ~yin olunan müddet 
ve ıekil dahilinde veya iki defa vAkl tekide rafmen bill ma. 
zeret vermiyenler mazeretlerini sebepleriyle birlıkte bildirmı 
yenler veyahut maıeretleri oda l·önetim kurulunca kabul edil. 
miyenler 5590 sayılı kanunun 77 nci maddesine tevfikan 25 li 
radan 200 liraya kadar tekerrürü halinde 200 liradan 1000 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılacaklardır. 

3 - İ5bu karar sicilli ticaret ve iyasa cetveli ı::azetesi ile 
t~tanbulda çıkan üç ıazetede il.in edilecek ve son ilAn keyfi
yetini takıp eden günden itibaren tatbik olunacaktır. (18154) 

Burkulan ayağın sızısı Char 
ley'nin bütün vücudüne vuru
yordu·. Diı ve bilek mafsalları 
şişmeye başlamıştı. bazı doktor
lar, kendisinde, ilerlemiş arthri 
tis oldutunu iddia ediyorlar, 
sebep olarak da tahşırken ve 
spor yaparken vücudünde ka
za neticesi husule gelen çilrük
lerle ezikleri gösteriyorlardı. 
Hakikatte ise, Charley'nin ka
nındaki beyaı yuvarlaklar kır· 
mızı yuvarlakları yiyordu, Istı. 
rap ve şişmeler ondandı. 

K endisine evvela Kortizon ve 
... rildi. Yalnız cok adette kor 

tizona ihtiyaç vardı. Her korti· 
zan ta.bleti vAkıa bir dolardı, fa· 
kat bu il~çtan ka!i miktarda 
bulmaya imkAn yoktu. Zira cok 
~z istihsal ediliyordu. 

Bunun tizerine günde 22 saat 
müdrfetle dam3rlarına bir şişe 
ACTII şırınga ettiler. İlk ~i:e 
bitince ıstırap dindi. İkinci gün 
Charley, tekerlekli araba~ına 

tek ba!'ına binecek kadar iyileş· 
mişti. Üçilncü giln, üçüncü şişe 
hastanın sinirleri ilzerinde te
sirini göstermeye başladı. Za
vallı Charley 3 saat durmadan 
ağladı. Bütün acıları dinmis gi· 
bi idi. Dördüncü $:iln yürümere 
başladı. Beşinci ~Un i~e artık 
tek başın:l giyinebiliyordu 

25 sişeden ylıni tedavıye baş 

Yankesicinin ıah itlik 

ettiğ i dôva 
Evvelki duru$malarının birin· 

de. eski yankesici Eşkıya ?.Ieh
medin teknik bilgisine müraraat 
edilen, İbrahim Gökmenin mu
hakemesine dün de Birinci Asli 
ye Ceza mahkemesinde devam 
edilmiştır. 

Dünkil duruşmada bazı &ahit· 
ter dinlenildikten sonra, muh:ı. 
keme ha~ka güne bırakılmıştır. 

Yukarıda beş gün tedaviden !nnra hasta tek başına 
giyiniyor , aşağ ıda bassasla:şan parmaklarına bakıyor 

l~dıktan bir ay sonra Charley vardır. 
nin elleri değişmeye başladı. ~laamafıh bu iUç fazla kul 
hlafsallarındaki nasırlar, fazla lanıltrsa delilik bile tevlit ~ 
etltr ve kamburluklar gitmiş, debilir. 
rarmakları piya~ist \·e ressa~ 

parmakları gibi hası:asiyet ka· 
zanmıştı. Şimdi gözleri daha iyi 
görU-yor, kulakları daha iyi isi· 
fiyordu. İştahı da müthiş ıc:ıl
mıştı. Doymak bilmiyordu. 
ACTH"ın şayanı ha)Tet t~sir. 

teri de vardır. Saçları çok bü
yütür. yüzü ay gibi yuvarlaklaş 
tırır. Nefes darlı,ıına iyi gelir. 

50 den fada hastalığın teda 
vi~inde tecrübe edilen ACTJ-1 
ile kortizonun son~uz denPcek 
kadar çok kullanılış lmklınları 

Beşi r Tatolrİ aleyhine 

açılan dôva 
Bi.lndan bir müddet önce Bo

montide bir kadına otomobiliyle 
çarparak ölilmUne !iebebiyet ve· 
ren tUcrar Beşir Tatarl'nin du
ruşma~ına dün Asliye 10 uncu 
Ceıa mahkemesinde başlanmış· 
tır. Dünkü duruşmada sanık avu 
katı lfikmct Özdeş hazır bulun· 
muştur. Durusma bazı hususların 
tesbiti için illik edilmiıtir. 

A CTH, peni!iilin, _streptomisin 
gibi mikrop bldürücü bir 

ilAç de~ildir. Daha ziyade tabii 
hormon tesiri yapar ve vi!cu· 
dün hastalıklara karsı mukave
metini arttırır. Cilc\iıı yenilen
mesine .sebep olur. 
İlk zamanlar vücuda şırınga 

edilrn ACTH, ~imdi damara zer 
ktdilmektedir. Bu sayede il.l· 
cın hiç bir zerresi zayi olma
maktadır. 

Çe.lren: Vehbi BELGIL 

Bir fi rmanın Belediyeye 

yaptığ ı teklif 
Şehrimizde bulunan bir oto. 

mobil firması dün Belediyt'ye 
müracaat edrrek Bel@odiyeye beş 
sene müddetle herncvi motörlil 
vesaiti taksitle verece~ini bildri. 
miştir. Firmanın tekJifinde ~öp 
kamyonları, itfaiye arabalan, 
otobüsler \'e ufak çapta kaptı 
kaçtılar bulunmaktadır. Firma. 
nın bu teklifi tetkik edil•cektir. 
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( İKTİSATvE PİYASA l1 
Muhtelif memleketlerde gıda 

masraflarının artıs nisbeti , 

r Birleşmiş !illetler teşkilAtının hazırladı ı istatistJ<lere na
ıaran 948 yılı ile 951 yılı arasında muhtelif memleketlerde ;:ıda 
maddeleri aşağıdaki nisbetlerdc yükselmiştir: 

Portekizde o/o l, Türkiyede % 2, İsviçredc f'l'o J. Triestede 
~ 3, italyada % 3, Çin ilindi (Saygun) da % 4, ~Iala~·ada % 4 
lrlandada '70 7, Birle~ik A.merikada % 8. Brezilyada % 8, )!alta· 
da fo 12, Seylcinda % 12. Sudanda '"O 14, Hindistanda r'o 15, 
Güney Afrikada ctı 16, ~Iısırda ·~ 19. Birmanyada % 20, Holan
dada ~ 21, İsveçte % 21, Kıbrısta l"ô 122, Kanadada c;;, 23. Lük
!emburgda ~ 23, ~tcksikada c;'o 24, Finlfındiyada ~o 26, ingilte
rede ~ 26, İ!panyada 'Ö 27, Korveçte ~o 27, Fransada 'O 28, 
Danimarkada ı:"o 30, Yunanistanda '7o 30, Cezairde 'Ö 32, llong
kongta % 35, Japonyada % 40, Fasla c;, 41, Tunusta '7o 44, Pe
ruda % 50, Fransız Afrikasında ~ 51. Avu~tralyada ~ 62. Şili
de "O 69, Avusturyada 'Ö 79, Endonezyada % 89, Bolivyada % 
99, Arjantinde % 127 gıda masrafları artmış bulunmaktadır. 

Ayni müddet zarfında, iranda "O 12, Lübnanda % 9, Küba
da C"(ı 7, Panamada 'Ö 6, Filipinde tö 6, İsraelde 'O 3, Pakistan
da t=o 1, Belc;ikada ~ 1, Venezuellida ~~ 1 nisbetinde gıda mas
rafları ucuzlamu;tır. 

BORSA 
İSTANBUL BORSASININ 

14 Kasım 1952 - CUMA 

1 Seerli n 'i' n ;o 791.-
ıoo Doıar :::so.srı 2so.ao 
ıoo Franaa Fraaı1 0.80 0.80 
100 Liret 4 ı SO 44.80 
ıoo İnI~n Fran~ı Gl.03 G.t..03 

ı oo Ykırin 73.68.tO 11.es. to 
IQO Belçika franı:ı .5.GO ,5.&0 
100 Drahmi 1.!';S t.876 

ıoo Cıkos!ovalc kur. 6.Go :;.so 
100 İııv•ı; Xur. ;";t..ı:ı .. 10 5-.l.l::!.Ml 

ESHAM VE TAHVİLAT 
~~ 7 FAİZLİ TAHVİLLER 1 

Sıvaı - Enurum I :::ı.:::s 

Elvas - Erıurum ~·7 21.::!5 
19&1 Demirrolu 1 :::'-25 
llHt Demlrrolu II 2-t.65 
19.S'.? D•mlrrolu 111 :::ı.oo 

'fı;ll )Iudafaa. J :3.8.S 
liill1 1 dafaa. il !!t.,5 
)1.lll 'hid•faa Ill ! t 80 

t-l! illt M dafaa J\- 25,10 
Ziraat Bankısı J :!2.::!0 
19.S~ Zlraat R. iT 113.()0 

~~ 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
19-il D. Yolu YI 

BOŞ YERE 
ISTIRAP 
ÇEKMEYiNiZ 

·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ 15- 11-1952 ~~-

merika 20 .Ocağa kadar bir 
bekleme devresi geçirecek 

Yeni Cumhurbaşkanının işe başlama günü birkaç defa 
değiştirilmiştir. Son değişiklik 

Beyaz peynir 
Fiyatları artıyor 

\ Kumaş ihraç 
Edeceğiz 

Kalkınma I 
Xalhnma il 
:&:allnnma I l { 
ı9ı.:ı İıtikral! I 
U).l.9 h·;Jcrazı il 

11::!.70 
11'.?.90 

11::!.'JO 
112.90 
11'.?.iO 

1ı'!.60 

1949 1 ·ikTau 111.70 

• Baş, diş, 
ağrılarını 

aaaıe, sinir 
teskin eder 

Mideyi bot• 
maw.. kalbi 
.. ., böbr•k
leri ) ormıu. 

Beyaz peynir fiyatlarının son 
ı>ir hafta içinde yükselmeye baş 
ladığı görülmektediı. Peynir.hl 
tenekesi 33-34 liradan 37 lira. 
ya çıkmıştır. Sezon ba!ında aynı 
mallar taze halde iken 20-25 
liraya ıehrimize getırilmiı idi. 
O zaman buıhanelere konulan 
bu peynirlere teneke başına 120 
kuruş ardiye masrafı ilave edil
mektedir. 

~Iuhtelif mem1ckeUcr bizden 
elbisclık kumaş ithal etmek Ü· 

zere taleplerde bulunmaktadır. 
Bu arada Yunanistana bir mik 

ta~ mal ihraç edilmiştir. 

~- 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Erıanl 

İlırramiycli 1 ·'3~ 
tkramireli lf. llıidataa 

'!.S.00 
zıto 

::!3 . .SO 

h.:rım!:reli 9.\ı D. Tolu IV. 111 ~O 
İkrami:rell 911 D.Yolıı V ııı.ıso 

• Bayanların muayyen 
zamanlardaki sancı
larına karşı faydalıdır 

~~~ 

İlgililer fiyatların bu kadar 
yükselmesini ellerinde mal bu. 
lunantarın spekülA!yon yapma
larına aUetmektedirler. 

Iran ile Filislinin de kumaş 
ithali için temaslara geçtikleri 
bildirilmektedir. 

Gerek İrana, l:'erek e Filistine 
kumaş ihracatı itin ilıililcr ha. 
zırlıklara baılamışlardır. 
YE:\'İ İTHAL 
LİSTESİ ÇIKffOR 
Alınan haberlere naz.aran Ti

caret ve Ekonomi Bakanlığı ta. 
rafından yeni bir ithal listesinin 
hazırlandı~ı anlaıılmaktadır. 

106.7 .S 

ı93:? Ziraat B. IV 10::! 35 
ıuı;'.? Ziraat B. IY. 101.90 

~a.s FAiZLİ TAHVİLLER 
11-13 'TahTUI 103.i.S 

BANKA HlSSELERİ 
!I~rı.: -ıı Banlc. 
İs Bankan -:;, 
Yarıı Kredi B. 

::!t-3.00 
35.90 

13.0j 
tıo 

33.00 
27.00 
72.00 

ı t0.00 

GRiP 
4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. 

4 Kasım 1952 Salı günil yapılan 1 ğ·ı seçilen zatın vaıircye başlama 
Cumhurbaşkanlığı seçimini günü arasında uzun bir zaman 

E.senhowcr kazandı. Yeni Ba;- geçmesi tarih! bir geleneğe da· 
kan. Amerikan anayasası hüküm- yanmaktadır. Amerikalıların ,-Ku 
lerine nazaran 20 Ocak 953 günü rucu Babalara diye andıkları mü 
•Başkanlık vaı.ifesini sadakatle essisler meclisi tarafından 1787 
ifa edeceğine ve anayasa hüküm- senesinde hazırlanan ilk Ameri
ı~rine riayet ve anayasayı muha· kan anayasasında seçilen Cum
Caza ve müdafaa için elinden ge. hurbaşkanı ve kongre ftzasının 
lrni yapacağına• dair yemin et l"i'89 senesi martının ilk çarşam
tikten sonra Beyaz Saraya gele· ba günü işe başlama ları emrolun 
rck idareyi eline alacaktır. Se- makta idi. 1789 senesi martının 

Anayasada 1933 
Se nesi tadi li 

B u şcklın aksaklığı pek bariz 
bir surette hissedUdiğinden 

1933 senesi ıubatı içinde yapı
lan Anayasa tadi13tında Başkan 
ve Başkan muaYinlerinin tahlif 
günü olarak tayin edilmiş olan 
4 mart günü 20 ocağa alındı. 

Fiyatların, kontrole tS.bi tutul 
madığı takdirde daha da yük
~eleceği belirtilmektedir. 
TEDAVÜLDEKİ PARA..'1IZ 
11 nı lLYON AZALDI 

Ankara, 14 (D.H.A.)' - Ge
ean haftaya nazaran tedavülde
ki paramız.ın mikdarı azalmış
tır. Merkez Banka!iı tarafından 
neşredilen son istatistiklere na 
ıaran tedavüldeki para mikda
n 1.292.606.502 liradır ki, bu 
mikdar geçen haftaya göre 11 
milyon 360 bin liralık bir düş. 
künlük iöstermektedir. 

Yeni listede sanayide kullanı
lacak olan ham maddelere ı::eni~ 
mikyasta yer verilecektir. 
AL~JANYA BALIK 

T. Tırartt B. 
Ar5lan Cilı:ııotn 

~ark Dı:irmenlerI 

Osmanlı B. 

Dbli.-._.,.on Aııd 
60 bina And. 

PARİS BORSASI 
ALTIN FiATI 

'.?.00 

ıim gününden 20 Ocak 953 tari- ilk çarıambası 14 Mart tarihine 

,-------------... hine kadar olan 75 günlük dev· tesadüf etmekte idi. 

] 

ıe zarfında Başkanlık vazifeleri- Seyahat zorlukları yüzünden 
r.i ifaya seçimde mensup olduğu Amerikanın birinci Cumhurbaşka 
parti ve partisi namzedi kaybe- nı olarak seçilen George \Vas
c!cn Truman tarafından devam higton ile senato ve mümessiller 
olunacaktır. Yeni Başkan seçim meclisine seçilen izalar 4 ~tart 
r.1ücadelc~i sırasında Truman i· 1789 gu··nu·· k d k" ne a ar o zaman ı 

1932 seçimlerine kadar Cum
hurbaşkanının seçim evrakı kon
gre tarafından Şubat ayı içinde 
tetkik olunmakta iken 1933 se
ntsindeki Anayasa tadil~tınd an 
sonra kongre 3 ocak günü topla· 
narak seçim evrakını incelemek
te ve neticeyi i13n ederek 20 O
cak günü tahlif merasiminin ya· 
pılabilmesini mümkün kılmakta.. 
dır. 

VE IJALI ALACAK 
(ıl Kilo a111n 4.~~-0(• rn 
{ı)Di~ır 3t:ı.lFR. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLER 

Kolonya Ticaret f\1i.ışavirliğin. 
den bildirildiğine göre, Batı Al 
manya balık konservesine 150 
bin, taze veya dondurulmuş "·e 
tuzlu balıkların lıbere edilme· 
miş olanlarına 57 bin, ) ünden 
elle dokunmuş halılara ise 420 
bin marklık ithal lisansı Yere

F'erföı L· . -:lrın 
S!nlıD efPktıf 

Dol.u· ı; ~kl•r 
Dolar pfekı <t 

t::! l'JO t •. ıo 
lı.oo-ıı.::o 

4.fi'J •~5 

Profesyonel lig'in sekizinci haftası Q.:1resi tarafından iç ve dış mese- bükümet m(lrkeıi New York'a ge· 
lelerden bırçokları hakkında ta· lemediler. Kongre ilk toplantısı
ki.p edilen idare ve politika şek- nı ancak 6 nisan 1789 yapabil 
L ni asla tasvip etmemekte oldu- mişti. Esasen biraz hasta bulu-

Amerikanın ilk Anayasasında 
tahlif merasimine ait madde ka
bul olunurken Jefferson (1) ve 
bazı arkadaşları Avrupa hüküm· 
darları misallerini taklide özenti 
demek olan bu gibi merasimlerin 
Cumhuriyet rejimlerinin sadeli· 
ğine yakışmıyacağını ileri süre· 
rek itirazda bulunmuşlar ise de 
ekalliyette kalmışlar ve madde 
kabul olunmuştu. 

................... _ ....... ~ 

Diğer taraftan 401.761.526 Ji. 
ra kıymetinde 128 ton 512 kilo 
altın mevcuttur. Son günlerde 
altın stoklarımızda hiç bir dc
Jiciklik olmamısf:ır. 
DIYARBAKIRDA 

cektir. 
T.\HVİI, 
FİY.\TL \Rl 

Dün lstanbul Kambıyo Borsa
sında muamele t:ören tahvillerin 
kapanış fiyatları a 0ağıda göslc· 

... ~~ .&~6 

Onlar ~ !' 'il") •11 

1 Ti re F'" 1•> 111 
BORSA Il.\.RICI /\L Ti:\' 

FİATLARI 
g 'jı) 3'.l 80 

n~:.at 
.&3.0'5 ıt J.1 'i 

Bug~n Vefa -K. Paşa, Beykoz 
f. Spor karşılaşacaklar 

• ğunu açıkça belirttitınden Tru- nan \Vashingtonun Mount Ver· 
nıan şimdi çok garip bir vaziyete non'dan kalkarak Elitabethtown 
dU1n1il~tür .. Amerikan anayasasın şehrine ve bu şehirden deniz 
c!a veya diğer hcrhan~i bir ka· yolile Nevyorka gelebilme i Ni
nunda arada geçecek 7.1 günlük sanın ikinci yarısını bulmu hı. 
{;::sılada selef ve halef Başkanla. Vaşington için verilen reylerin 

YAG FİYATLARI 
DtştvoR 

İstihsal bölgelerinden gelen 
haberlere nazaran Diyarbakır sa 
deyağ piyasasında nisbl bir ge· 
rileme müşahede edilmektedir. 
Erimiş Diyarbakir yağları 610 
kuruştan muamele görmektedir. 

rilmiştir: 
<ö 4 5 faiıli 949 İstikrazı 1. 

103.75 liradan, 
% OH D. D. Y. İkramiyeli iV. 

lll.80 liradan, 
ı;o 7 1934 Sıvas - Erzurum 

11 - Vll. 23.25 !ıradan, M. M. 

llamU 
\"abit 
Adı 

Gulrl•n Hcıllııntla. 
tnrilıı lıra~ı 

İndlll \'lkttırra 

4.1.20 4.1.:;0 
:ı9.ıo :ı1.-ıo 

ô'1.1.S 3930 
~.t'i :::~.~o 

151.9•1 
Vt.:ll'J 
40.75 

S'.?.00 
51.SO 

•ı.oo 

lstaııhııl • Naııoli boks 111açı 
bıı akşaııı yapılıyoı· 

rın teşriki me aileri ve bunun kongrece sayılması ancak 23 Ni· 
şekli hakkında bir hilküm de mev s<:ın 1789 günü ikmal olunduğun· 
cul bulunmamaktadır. Durumu dan tahlif merasimi 30 nisan 
~öt önünde tutan Truınanın Baş 1789 günü yapılabilmişti. 

1 kanlık müddetinin dolacağı 20 O· 
c.?k 1953 gününe kadar esaslı bir 
hareket ve icraatta bulunmıyaca
~ı tabiidir, \taziyeti tahlil ve mü· 
nakaşa eden bir İngiliz yazarının 
bf>lirttif!i gibi bu hal, demokrasi 
dünyasını ve Birleşik milletleri 

Amerikan Anayasasında 1804 
senesinde yapı l an tadilatta Cum. 
hurbaşkan l arının yemin etme ve 
işe başlamak günü olmak üzere 
k.:ıbul edilen mart ayının ilk çar 
şambası tarihi do~rudan doğruya 
4 mart şekline kalbedildi ve 1932 

Amerikan mevzuat ve gelenek
lerine göre mevcut durumun de
ğismesi içi n Cumhurbaşkan ı ola. 
cak zatın kim olacağının belli ol
ınası kari değildir. Bir çok mese
lelerin aydınlanması için yeni 
Cumhurbaşkanının yemin ederek 
i~e başlamasını ve yeni toplana 
cak kongre ile münasebetini tan
zim etmesini beklemek ıazımdıt. 

---0-
• 

ihracat durumu 
lV. 25.10 liradan. 

İstanbul T, A. Su 1.25 lira· 
dan, İstanbul Rıhtım dok (mel 
sah) 15.75 liradan, İttihat Değir 

11 kasım perşembe zünü Ti- ınenciiik 103.50 liradan, Garanti 
<aret Odasından F.0.B. 1.669.627 Bankası 116.- liradan muamele 
lira dderinde 59 menşe şehadet giirmuıtür. 
namesi alınmıştır. HAYDARPAŞ.\YA BUGD.\ Y 

Bu arada Almanyaya, 52.567 SİLOSU YAPILACAK 

NııpoJ,.-on 

B. Horoa 41.::!0 •ı.•O 
! v";r• Fran:ı 4.1.00 •ı.25 

KÜLÇE .\LTl N FIATLAlll 
Dr:u a ~1)7 5\'IS 

1Jı4.ko 608 610 
<;:andart ~91. sn; 
I"erll (1000 mm.) 591. &9:> 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
Cuınh:ui;rıt 103.00 :!00.00 
Reaat ~l')J.00 31!6.00 

Re~at Eı..aıı aıo.oo aıs.oo 
lira değerinde 18205 kilogram llaydarpaşaya 35 bin tonluk 
ko'tun derisi, 20-098 ıı·ra de•erı·n · b" b d Hamit :9 ı.oo :

9
:?.:50 d '30 t f t 11 6 yenı ır u! ay silosunun inşa- Ads 29C.oo :9&.oo 

e on yer ıs ığı, 1.741 lira a!t kararlaştırılmıştır. Yakında vahit :91.00 294.DO 

değerinde 55040 kilogram iç fın inşaata başlanacaktı.. n. ır. A. Ajanu 

Profesyonel ligin birinci dev· 
re sonu yaklaştıkça maçların e· 
bemmiyeti artmaktadır. Bilhas· 
sa pozar ~ünü yapılacak Fener· 
bahçe • Beşiktaş maçının neti· 
cesi şampiyonluk üzerinde çok 
mühim bir rol oynıyacaktır. 

Bu arada yarın ve pazar günü 
yapılacak diger maçlar da klas· 
mana ~öre hususi bi;cr ehem
miyet taşımaktadırlar. 

Bu ;ün saat 14.30 da Dolma· 
bahçe stadında Vefa . Kasım
paşa. Serer stadında Beykoz -
lstanbulspor karşılaşacaklardır. 

dık, 48980 lira değerinde 407 a- -O-- -·---------= det halı. Haris te n t eklifle r Laboratolre do Podologie Vela _ Kasımpaıa 
Birleşik A.oıcrikaya, 6526 !ıra et d'Hygiene 2 • 4 Jlue değerinde 3757 kilo.:ram tuzlu de la l\l asse, Dolmabahçe stadında yapıla-

halık, 529 lira değerinde 210 Micharl Dumont Aix. en • Provenee-FRANSA cak olan Vefa - Kasımpaşa maçı 
kilogram ıhlamur çiçeği, 538 llGt \l'e&t, 32nd ı\\enur, Bütün dünya orduları tarahn· her iki takım için de mi.ihimdir. 
r d • d kil Vancou,-er n. C. _ K.\ X,\DA: k b 1 d"I · 1 b. Geçen hafta Vefa, lstanbul· ıra e6erin c 600 . ogram dut '! dan a u e ı mış o an yeni ır spor karşısında rnal\olübi,:ett"n 
kurusu. ·• aden ocakları için maden pansuman ve antisepsi ilacını ve tt "' ~ ~. güçıu·· kl... kuı·tularak maçı bera· 

A t 15788 ı· d • u:reği teklif ctmcklcdir. ı ki d k k ' vu.s uryaya ıra eoc- D. 1\foorad)·an c ve aya arı ona ar~ı O· berlikle bitirdikten sonra, bu-
r inde 7520 kilogram iç fındık. P .ruyan bir maddeyi Jürkiycde gıin Kasımpaşa ile yapacağı kar-

ÇekosJovakyaya 167.935 lira A'ıeop.p:o~ GS6UP., .l."E tanıtmak ve satmak i erini ilzde şılaşma hayli enteresan bir ma-
değerinde 75920 kilogram iç fın • rinc alabilecek veyahut bu ma hiyet almış bulunmaktadır. 
dık, 265.500 lira değerinde 50 Kullanılmış elbise teklıf et- deleri Türkiycde imal etmek is· 
ton yaprak tütün. mek üzere ilgilerle temas etmek teyen firmalarla temasa g~~-

Fransaya 13407 lira değer Jn. fis:;t:;c:;m::e:;k:;te;;;d;;;ir;:.::;:::;:::;:::;:::;::;;;::;:;;;;;~m~e~k~i~s~te~d~ig~i~n~i ~b~il~d~ir~m~c~k=tc~d~i~r.:;;; 
de 331 kilo~ram bağırsak, 10530 
kilogram değerinde 9 ton paçav Ticaret ve Zalıire Borsası 
ra 

Hollandaya 5600 lira dcserin· lUl.1951 
de 4 ton iç fındık. Buğday ofüin dôkmc 

Hollanda Antillerine 18682 li Buğday sert dökme 
ra değerinde 2-1960 kilogram kim Buğday yumuşak döknıc 
yon. ~Fiğ çuvallı 

İngiltereye 273.459 lira değe. ~!crcimck yeşil çuvallı 
rinde 51301 kilogram tiftik. Mercimek )eıil çuvallı S. Sul. 

İrlandaya 15750 lira değerin- tani 
de 100 ton kepek. Fasulya çalı Elbbtan çuvallı 

ı.veçe 12598 lira değerinde Susam çuvallı 
360 kilo;ram bağırsak, 35094 li. Kendir tohumu 
ra değerinde 22500 kilogram iç Keten tohumu 
fındık, 191.615 lira değerinde Keten tohumu Tekirdagından 
1200 ton kepek. vesaıtc 

lsviçrcyc 21040 !ıra değerinde A)çiçeği tohumu dökme 
48993 kilogranı ceviz kütü~ü. Soya dokn10 
76916 lira değerinde 38 ton iç l''ındık iç sivri 
fındık. Un 79/81 randımanlı 

İtalyaya 4 l.30 lira değerinde Un 65/7.3 randımanlı 
2 ton iç fındık 80436 lira de~e- Razmol 
rinde 549 sandık yumurta. Kepek 

~lacaristana 82398 lira değe. Pirinç mısır tohumu 

Kilosu 
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28.83 -
31.5 -
29.--
21.25 -
65.-

55.-
49.5 

105.- -
123.-
58.5 

5~.-

34.2j 

20.20 
29.5 
29.5 
22.5 

107.-

40.5 - 50.-
108.- - 200.-

2613.- - 3700.-
3230.-

16.5 - 18.
H.5 
83.-

rinde 21020 kilogram kuzu de· Beyaz peynir tam yağlı tene. 
rU.i. kesi .. 3200.- - 3500.-

Tunusa 2362 lira değerinde Kaşar peyniri yağlı Trakya • 350.- _ 370.-
989 iklo;ram mahlep. Pamuk yağı rafine çıplak • 155.- _ 158.-

Venezueliya 4894 lira değe- Kctenyağı Türk tenekeli • 190.-
rindc 6500 kilogram kimyon. A.yçic:eğj vaı:?ı rafin~ te""'" li ,. 141.80 

Yugosla\"yaya 61788 !ıra değe Ze~ tinyağı Rafine tenekeli • 230.-
rinde 30 ton iç fındık. Sadeyag Siverek erıtilmiş • 660.-

Yunanlstana 17844 lira değe· Turya ı • 195.-
rlnde 10 ton ked derisi, 7166 Tiftik kaba • 385.-
Jira değerinde 11750 kiloııram fıftık naturel • 450.-
keten tohumu. 32il5 lira ·deil•· ı' Tiftık Konya dağ • 500.-
rinde 250 ıandık yumurta ihraç Pamuk Akala • 230.- - 240.-
edilmişlir. _s_ı_ğ_ır-de_r_is_i_•_a_ıa_m...;;u ;.;ra;..;.k.;;a ;.;sa;:p;_ __ .;•_....;2:.;1;,;;o;.. ------....! 

Kasımpaşa. gayretli \'C sürat
li oynıyan bir takımdır ve bu 
sezon yaptığı yedi maçta aldığı 
neticeler göz doldurucudur. Bu· 
gün Vefa karşısında da bütün 
gayretini iyi bir netice almak ü
zerinde toplıyarak oynıyacak.tıı\ 

Vefaya gelince: Kasımpaşa 
karsısında çôk temkinli oynama
sı lazımdır. Vera, Kasımpaşoya 
nazaran kuvvet bakımından tis
tün görünmektedir. Fakat bu 
üstünlük yeşıl - beyazlılara ga. 
libiyeti garantiliyecek kadar 
fazla değildir. Vefalılar, ancak 
bu hafif üstünlüıtü iyi bir oyun 
ile destekliyebilirlcrse maçı ga
libiyetle neticelendircbilirler. 

Beykoz - 1. Spor 

Bu;ün Şeref stadında saat 
14.30 .da yapılacak o1an Bey· 
koz . lstanbulspor maçı da hay. 
li sıkı '• çekişmeli cereyan e· 
decektir. Kuvvetler arasında bir 
muvazene ::{öze çarpmaktadır. 1. 
ki takını da siiratli ve enerjik
tir. Eger Beykoz hücum hattı 
becerikli olursa, belki maçın ne
ticesini lehine çevirebilir. 

ı\nıatör birinci küme 
Bu~ün Şeref stadında Bey

koz - lstanbulspor maçından ev
vel Beşiktaş · !. Spor amatörleri 
karşılaşacaklardır. 

Bugün yapılacak ikinci 

küme masları 

Fener Stad ında : 
13.15 Demirspor - Haliç. 
15.00 E. T. T. - Unkapanı. 
Vefa Stadında: 

13.15 Davutpaşa - Süleyma· 
niye. 

15.00 Topkapı - Alemdar . 
Beşiktaş - Fener maçı 

biletler i ilgilem(lkte olan bir çok önemli 
)'arın yapılacak Beşiktaş • Fe 1 meselelerin de 20 Ocak 1953 ta· 

nerbahçe maçı, taşıdığı ehen1- rıhine kadar askıda kalmasına se 
miyet dolayısile her zaman ol- bcbiyet verecektir. 
duğ:u gibi büyük bir al3ka top- Arada zaman 
lamış bulunmaktadır. Geçmesinin sebebi 

Doln1abahçe stadı önünde bi- A. merikan milletinin rll'yini 
lct temin etmek içın iki günden. • kullandı~ı gün ile Başkanlı· 

setirnlerine kadar bu şekilde tat
bikata devam olundu. Kasım ay ı. 
nın ilk haftasında Başkanhıta se
çilen namzet martın dördüncü 
günü işe başlatılmakla cidden 
arada uzun bir zaman geçmiş o
luyordu. 

(1) George \Vashington'a DışiJ 

teri Bakanlığı yapmış "" Amerl· 
kaya üçüncü Cumhurbaşkanı se· 
çilm iş olan ıaC.. 

beri çok kesif b;r ıneraklı küt· 

ıesi toplanmış bulunuyordu. Gi· lslanbul Napolı' 
~elerde bilet dün akşam hemen 
tamamen tükenmişti. 

Biletler satışa çıktıktan bir Boks mac ı 
müddet sonra da karaborsa Caa 
liyctc ~cçmiş, numaralı. k3palı, ı~tanbul • '.'Jai101i boks müsa
açık tribün ve duhuliye biletle- bakası. bu ::ıkşam !;aat 21 de 
ri birkaç misli fazlasile satılma- Spor re Sergi Sarayında yapıla
~a başlamıştır. caktır.' '1üsabakaların çok çetin 

\ =I Dünyada neler oluyor ? f= 
Bir transatlantikteki sofra malzemesi 

ve yiyecek 
Bu arada bilet satışı c~nasında "·e mih.'adeleli olacağı tahmin e· 

gişelerde hayli itişm_eler ve u- dilmektedir. 
fak mikyasta hadiseler olmuş· '1üsabakalar, şöyle olacaktır: 
tur. 51: :'ıtuammer - Oreste 

Hüseyin Albayrakda r 5-1. Hayati - .\lberlo 
kır ko• usu 57: Bülent - Borracia 

'7 60: Gültekin - Ccnnro 
lstanbul Allelizm Aıanlığı ta· 6a,5: \.1ııral - Lomberto 

rafından tertip €!dilen mevsimin 67 ; Alp - Ronı;o 
ilk kır koşusu n1üsabakası 71: \rcdnt - Piaz 
16/Kasım/1952 pazar günü saat 75: 1'ayyal' - Giulio. 
10 d.a (Lovent • Kanlıkavak çeş· Türkiye . Almanya milli atle· 
mesı • Süvarı Okulu) Parkuru tizm karşıl aşınası 
üzerinde ,yapılacaktır . 

Eski mukavemet şampiyonu Ankara 14 (ANKA) - Tür· 
ve Tilrki;ıre rekortmenlerinden kiye • Almanya milli atletizm 
merhum Hüseyin Albayraktarın karşılaşması 5 ve 6 cylOl 1953 
ismine izafe edilen bu müsaba- tarihlerinde 1stanbulda yapıla
kaya cuma giinü akşamına ka· caktır. Bu karşılaşma Türk ve 
dar kaydını yaptıran ,-e lisans Alman atletlerinin ilk milli te-

masıdır. 
ibraz eden her atlet i"tir3k e· 
debilir. ' 1 tanbul Beynelmile l atletizm 
Ko~unun mcs11fcsi: müsabaka l arı 
Kategori. J. 5000 m. .Ankara 14 (.\KK.\) - lstan· 
Kategori. ili. 3000 m. ve kız- bulun 500 üncü fetih yıldönümü 

tar için 1000 m. dir. münasebetiyle İstanbul bölgesi 
Payidar Dobra voleybol allctiım ajanlı~ı enternasyonal 

bir müsabaka or.t!aıtize etmiştir. 
müsabakası Bu müsabakaya, ltalyadan 6, ls-
Cuınartesi railden 2. fsveçten 2, Finllin· 

Saat: 15: l. Ü. T. B. _ Altın· cliyadan 1, 'e Fraıısadan 3 kıy· 
ordu. ınetli atlet davet edilıniştir. 

Saat 16: l. T Ü. T. B. _ Li· Türki)·e · ' ' una nistan ve Yugos· 
seler muhteliti. lavya atletizm ka rşı laşması 
· Saat 17: Dz. Harpokulu - Ga· Ankara 14 <ANKA) - Haber 

latasaray. aldığımıza göre. 28 ve 29 ha-
Türkiye · :\lısır milli atletizm ziran 1953 tarihlerinde Atinada 

karşılaşması 3 millet atletlerinin iştiri.kiyle 
Ankara H (ANK.\) - Haber bir milli karşılaşma için üç 

aldığımıza göre. 1946 danberj meml~ket federasyonları arasln 
ilk defa olmak üzere Türkiye · da mütabakat hisıl olmuştur. 
\!ısır atletleri bir mili! karşılaş· Bu müsabakalarda her millet 
ma yapacaklardır. Bu karşılaş· iki atlet ile yarı$acak ve puvan 
ma İstanbulda önümüzdeki ma- tasnifi ikişer millet arasında 
yıs ayını.n sonun~a. olacaktır. Türkiye . Yunanistan, Türkiye • 
Ayrıca bır de temsılı maç yapıl· 1 Yu~oslavya, Yunanistan .. Yu· 
ması ibtin1ali vardır. goslavya seklinde olacaktır. 

Bir Fransız gazetesi Havre ile kemede, herkesin huzurunda ya 
New \ 'ork arasında işliyen Li· ı pılır. 
berte transatlantiğinde sofra Johnun iki kadın jilri azası nı 
malzemesi hakkında şu malüma· kabul etmemesinin sebebi Şll" 
tı \·eriyor: dur: Kadınlar arasında erkek· 

17 bin tabak, (üstüste konsa terde bulunmıyan kuvvetli bit 
540 metre irtifaı bulur), 7900 tesanüt vardır. Bunlar bir kB' 
fincan, 10.400 bardak, mürettebat dına karşı cürüm işlendiği za
için 18 bin litre şarap, 28 bin man muhakkak en şiddetli ceza" 
şışe iyi cins sarap, 5800 şişe n ın verilmesini isterler. Bu de-
şampanya, 3900 şişe en iyi cins fa da suç bir kadına karşı işten· 
şarap, 1200 şişe konyak, 720 şişe diğinden kadın jüri azasının te· 
viski \'e cin, 2600 şişe likör, 4500 sanüde riayetle suçlu aleyhin?• 
şişe madensuyu, 18.000 şişe bira vaziyet alacakları şüphe sizdır. 
B to'n tavuk, hindi ve sair kanatl; Binaenaleyh kadın jüri azası 
hayvan, 4 ton hazır yemek, 21 de~iştirilmeJidir ... 
ton patates, ıı ton taze sebze, Mahkeme itirazı kabul edere~ 
7 ton meyva, 24 ton un. 25 bin kadı n jüri azal arının yerine er" 
kutu konserve, 7 ton balı k, 1800 kekleri davet etmiştir. 
kilo kahve, 60 bin yumurta, 42 Konserve elbiseler 1 
ton buz, 48 bin paket sigara, 32 
dana, 200 koyun, 5000 kilo taze 
et. 

Sinekleri yok eden alet 
Herman Wolf adında bir Al· 

man mühendisi sineklerı öldü· 
ren bir şua keşfetm i ştir. Bu şuaı 
neşreden flle li i şletmek için bir 
düğmeye basmak yeter. O zaman 
on metre dahil indeki bütün Si· 
nekler )·ıidır ımla vurulm uş gibi 
oluyorlar . 

Bunu tenlin eden şua )' iiksek 
tevettilrlüdür. 

Kadın jüri heyeti ezası 

Amerikada yakında giyecek d 
yası konserve halinde satılaca k' 
mış. Telefonu açarak: cBana bit 
kutu eri (anili pantalon, bir kU" 
tu maron spor cekc·t gönderin!• 
diye sipariş verilecek günler U" 
zak değilmiş. Bundan bahseden 
bir gazete diyor ki: . 

«~\merikan ordusunda şirrıd l· 
den giyecek eşyası. konservelet 
gibi madeni kutular içinde sa" 
tı lıyor. Bu kutuların havası çı" 
karı lmıştır. Bu sebeple içindeki 
eşyayı iIA nihaye muhafaza et' 
mek mümkündür. Güveden "'' 
saireden korkmağa mahal yok· 
tur.• 

Londrada John Livesey adın Bu gazeteye göre, alınan b~" 
da bir i kaynanasını öldürmüş tiln tedbirlere rağmen guvenı ıı 
ve yakalanarak mahkemeye ve· sebep olduğu zarar çok bii)-1.ik" 
rilmiştir. l\lahkemede jüri h"° müş. Bu sebeple, eşyanın konser 
yeti yerini aldıktan sonra bun· ve halinde muhafazası için sarft· 
ların arasında iki kadın $?Örün. dilecek paraya rağmen. yeni .u .. 
~~ suçlu ayağa kalkarak derhal sul büyük k3r temin edeceknıı!· 
~tıraz etmiştir" t~s:ilterede ~i~ 1 Elbiseden sonra çorap. fanill 
~uçlu herhan~ı bır c;ebeple jurı vesaire de konserve ııbi saklaO' 
azasına itiraz edebilir. Bu, mah cakm ış ! 

istemiyor ! 

• 



Yerinde iki karar 
5 ehir meclisi cv\:elki gün fe\ kal.ide bir tonlantı yaptı ve iki 
~ mlihim karar \·erdi. Kararlardan biri Taksimdeki Opera 

binaMna dairdir. l\leclis, senrlerdenberi inı:ası durmu~ olan 
bu binanın devlet eliJle tamamlanma!iını ve idare ediJmeslni 
kabul etti. Bu suretle :"hrin en ~erefli yerindeki tirkln man
zara ortadan kalkacağı gibi &üzel bir binaya da kaYu~muş 

olacağız. 

Taksimdeki Opera binası hesapsız kitapsız İ!:-lerlmizden 

biridir. Beltdlyrnin bu kadar muazzam bir bina yapmasına ne 
lüzum, ne de takati \·ardı. Bugün J~in en fok muhtaç olduğu
nıuz ~ey Şehir Tiyatrosunu Tepebaşındaki satışlardan kurta
racak kü~ük, kullanı~h iki tiyatro idi. Opera binasına sariedi
len be-s: milyon lira ile, )'ahut üurine az: bir miktar daha ek
lemek suretiyle, bu ikl müesseseyi vücuda getirmek müm
kündti. Bunu düşünmedik, muazzam, gösteriıli i1 görmek, 
opera heyetimiz: yokken opera binası yapmak istedik. • \'antıı 
hesap Baldattan döner• derler. Biz de bugün bu yanlış dü
süncentn neticeslnl bekliyoruz. Şimdi yapacak şey bu ağır 
yükü üzerine alan de\·Jete te~ekkür etmrk ,.e binanın bir an 
e\"Vel tamamlanarak açılmasını beklemektir. 

Sthir meclisinin evvelki günkü toplantıc;ında \'erilen ka
rarlardan biri de Beledi)·enin, ~ehlr içinde Belediyeye alt ar
salar üzerinde İ~çl Slgorta1an ve Emekli Sandıgı Ue ortak 
olarak bin:ılar yaptınnaınna dairdir. Binalar kiraya verilecrk: 
bu suretle hem bir!'ok Jnsanın mesken ihtiyacı temin t'dile
cek, hem de Beledi)·enln eline az rok bir para grçecektir. 

Toplantıda azadan banlan Belediyenin bu suretle bir ge
lir temin etmesini me\'zuatı aykın bulmu!!lar, buna mukabil 
diğer bazıları aykın olmadıiını anl tmı!!lar. Neticrde ikinci 
fikir galebe talmıs. Bunu memnunlukla kartılarız. iı Beledlp 
)'tnin, gelir temin etmesinden ziyade, şehir halkına borçlu 
oldugu bir \1azüeyi yerine ıetirmesidir. Dlln:ranın her tarafın
da Belediyeler halka ucuz mesken teminini, yapmalı mecbur 
oldukları işlerin ba51na alm15lardır. Bizde Belediye uzun müd
det bununla ugraşmamı5tır. Son zamanlarda yaptırılan bazı 
binalar ihtiyaca nisbetle pek azdır. Bunların mcrkez<len uzak 
olması da a}·rıca bir mahzurdur. Şimdi ıehrin ltindekl arsa
lardan istüade edilmesine karar verilmesi tok yerinde bir 
harekettir. Bu binalar tabii blok halinde yayılacak, bu suretle 
mümkün olduğu kadar çok ntandaıın faydalanması l•mln 

•dilecektir. 

Enis Tahsin Til 

Draper, Ankarada temaslarda bulunuyor 
rika tarafından yapılmaktadır. 
Bu tarihten sonraki yardım ne 
ıekilcle yapılacaktır. 

( Ba~ı 1 lnC'i'ltl 
!en eref duymaktaJ·ım. Son bir 
ıac gtinUmü Nato azaları ile ge· 
t:tdim. Altı Nato de\·letlnin de
~iz, kara Vf' hava birliklerinin 
15lirak etti~i manevralarda bu 
lundum. Horokat baş!adı~ı za. 
ltıan denizde idik. Fakat Natoya 
ait birliklrr Türk toprak1arın;ı 
t!k.\rtma vapmadan biz onlardan 

~ daha eYvCı karaya çıktık ve on 
l:ırın taarruzunu kar:u1::ı.n göre· 
bi!clik. Amiral Carne • ile konuş
tuktan sonra kuv\•rtlerimiıin iş
b;r1i~ine ha ·ran olduk. .ı\mir:ıl 
~ ı:n· · bana, koruyucu ku\rvet· 
·"'"ln bir Türk komutanının em· 
~de bulundıı~unu ve bu nzife r feırka1ldP fyi başardıf'ını SÖY 

•ı:ti. !.=sız bir ada,·a yanılan atı,_ 
l;rda iki Tiirk muhribi çok isa· 
l:!'tli P"dahflar ,·aptı. 
rıkarma ~·apıl~ı~ı zaman ~olda 

r"~n~ı'Z', sa~da Yunan deniz bir· 
1kl"ri. nrt:ırl:ı. da Amerikan rle· 
rı:~ rıh·:u1pcl bıılunu"·tırrlu. Bi: 
~Olt .,,.,iittPfik kurrf"tl('rin Ttirk 
0Jır~ld~rın3 cıkartma ~·apma!'it 
tıtihi bir h~diı:;eı olmuştnr Çün
};l r"ıkarm:1 icin fa,·ln ı:ırlilen nok
t, bu ar:'l1inin ~atl'J için nP ka· 
r>r 'trat•lik bir yer olduğunu 
·"lirtmit;tir. 

.P.ır;~·,.Ki törilı:mr>lerimde Tiir 
~ ,.•ni"1 ilttısaril. a!kPr1 \"!! nnlitik 
ıl•rı"'m,.~inr. ,·Ak1f oldum ve 1A48 
" Ttırkivevi zi,·arefimdf"n bu· 

k" . 
h ~rı.: kadar rapılan lJerlPmelerC' 
.\!kıkaten hı1~tPt etbm. Gentral 
I'! trınlrtıın defal:ırca Türk ordll-

1111 rl~ima ı,!elicmtktP oldu~11nu 
~ı:J,.rli~;.,in bir hakikat olduğu· 

11 ~örrlüııı. 
~ l!ugün Ba~bakan. Tic:arrt Ba· 
ilanı ve l\lilli Savunma Bakanı 
I' !\ .Payet gii.,el•ve faydalı konfe· 
~1'1ılar yaptım• 
ı,,,'- Nato devl•tl•rinin yaptığı 

rnaııe,·ra ilk rn1dir? 
it•- İlk manevra d•ğildir, Al
l'tı~n ·ada da yapıldı. Bundan bir 

1 l.i.dd~t eYvE'l Natonun şimal drr 
•·ı ~i· •ti!• Güney Doğu bölgesi, yA· 

ti. '1'~.irkiye ve Yunanlstanın va
t,3etıni görmek maks3dile rna
ı1~1lalar yapma~ı kararlaştırdık. 
bı@.. hurava geli.simin sebebi bu 
t~ne~raların ikinc:i!iini görmek
b: · 13.ır iki senp evvel yapılan 
~j' harekAt bundan hü ·ük de~il· 
lıt Goçen aylarda yapılan hare
til t~ muhaborattan mUşkiilAt çe 
hı. l'rlı~u. Bu mane\'tada i!ie bü-
1ı~ bir mil<klllatla karııtaıma· 
~\ ve muvaffak olduk. Amiral 
lıl rrı~yp lisan mü11;\<Ul.itı ile kar 
t,•ı:p karıılaşmadıilını sordum 
:,~•Ye göre lisan milşkü!Atı 

(t;; ::\tanevralarda Konvoy gön 

•- Bundan sonra Türkiye ve 
\:'unanistana yapılacak yardım 
i-ongrece tcsbit cdilecektir.11 

«- Pnristeki toplantı ne za
manda yapılacaktır ... 

u- 15 aralıkt:l yapılacak, bu
r.a Dışişleri, ~tillt Savunma ve 
~!rıliye Bakanları iştirak edecek
tir, Bu me~eleden muhtemelen 
bü ·ük elçi Zorlu hilkQmetlnizi 
haberdar etmiştir.11 
•- Lizbonda tayin edilen he

deflere ne dereceye kadar .. yak 
1-l~tldı'!' .. 
•- Umumiyetle Natonun gos 

~erôıBı hedefe yak a$ılmıı bulun 
makt:'l.fır. Bilıliklerlmın ha:ı:ıları
nı 13:i" den sonra ıöyliyeceğim~ 

Amiral Carney'ln beyanatı 
Ankara, 14 (Anka) - M. S. 

P. Temsil bürosu Napoliden aşa. 
ğıdaki malumatı almıştır' 

Nato devletlerinin Akdenizde 
~:ıptıkları müştl'rek harekAtı lda 
re eden Amiral Robert Carney, 
İırnirde GUne~· Doı:tu Avrupa kuv 
,·etleri karar1ıAhında Enterna!'=lyo
r :ıl kıta ·a çıkma harekatını ızöz
den g•rircllkten sonra Napoliye 
ı!önmüıtür 

Oramiral. manevra~·a katılan 
E tlevlet ku,·vetlerin~ ımuvıffak 
oldunuı, ve netice memnuniyet 
\•erlC'irlir• demiştir. 

Carnrv. Long Steep mane\Ta
sının müşterek çalışma ·a ve em
niyete doE;ru ileri bir adım oldu
~unu ı:;övliyerek bu manevralarda 
harbin hiç bir tarafça kazanılma 
dı~ını belirtmiş ve demiştir kl: 

«- .'.\tanevra esna!iiında J!Österl 
lrın garret harn tehlikesini azalt 
rı~·ıtır.• • 

?ıfüşterek harekatı hazırların 
, .. ,, id~re edPn makamlardan aCık. 
l:.nriı~ına göre, Ege kıvılarımıza 
,·2nı1an cıkarma\'a katıla.n kuv
rttlerP General Robert E. Hn~o· 
t:oom komuta etmPkte idi. çıkar 
ma ba 111ladıktıtn !onra bu kuvret 
lerin ~ahillerimizdeki h:ırek~tı 
Vt" çıkarmanın devamı 2 inci Or· 
dıı miifetti~i Orgeneral Abdiilka
tt;r Seven tarafından idare edil
mi<ıtir 

'k. Ghee Amerikan gidiyor 
Ankara. 14 1 Anko) - Amerl

k•n Bir!P<ik Devletleri Türkiye 
PliYiik Elcisi Gporge ~fc. Ghre 
htiktimrtinin Dışişlrri Bakanlı~ı 
ilP. mutad i!iitisarelerde bulun· 
O"'tık ilzrre Vaşingtona gifm<'kt~
rlir. Büriik elçi yarın şehrimizden 
İc;tanbula ve oradan da özel bir 
ıu:akla Amrrikava harek('t ede
cektir_ Büyük elçinin bu seyahati 
on gün kadar sürecektir. 

Beyoğlııııda 

Y aııgııı çıktı 

" ek mevzuu da var mıydı~ 
t;ı -. E~as itibarile manevranın 
1

0 
.,, bir taraftan di~er tarafa 

~i~v.oy a:eçirmekte idi. Sonra
\~ff 0~rendBtime göre bunda mu-
~•t •k olunmuı<a da henüz kat'I < Baıı ı lndd•> 

,/r:.e alınmamı~tır :t li tarafı yanan dairenin alt ka-
b~~- Buradaki görilşmeletlniz tında Titan filme ait kısımda, 

, e dairdi? i$tiale son derece elverisli. meb 
k~-l- Nato memleketlerini ala- zul miktarda sinema !ilmi bulun 
l<~" •d•n meseleler görlisUldü. masıdır. itfaiye bir taraftan ate· 
l'lt~at .Bakanı Ue ik.tisadt mese ti söndı.i.rmek itin gerek karşıki 

, Trıü:ı:akere edildı.11 lıinadan gerekse merdiven kur-
1,ki;" lktiudl ve askorl yardım mak suretile yan cepheden çok 
llıı-• 1nda konu}malar yaptınız rniktarda su vermeğe başlarken, 

' ,..._ li diğer taraftan da fılmlerin boşal 
'a~,1 ayır bütUn memleketlere tılmasına baslanmıştır. 

Eisenhower'in 
Kore seyahati 
Gizleniyor 

< Başı 1 incide> 
Amerikan murahhas heyetı şefi 
tayin etmeyi düşünmektedir. 

Vaşıngtonun Cumhuriyet"i 
çevreleri bu haberi ihtiyat ve 
şüphe ile karsılamaktadırlar. 

Kara harekatı 
Seoul, 14 (A.P.) - Bir ayda 

15 defa el de~iştiren Avcı sırt
ları tepesini Güney Koreli bir
likler dün sabah düşmana kap· 
tırmış fakat bu gece yarısından 
sonra yeniden zaptetnıişlerdir. 

Güney Korelileri, soğuk bir 
havada. !Juı a:ibi bir yağmur al
tında bu tepeyi yeniden kazan· 
mak için kızıl Çinli birlikleriyle 
tam 7 saat durınadan kanlı çar
pışnıalar yaprnıJlradır. Çinliler 
bu tepeyi yine kaybetmek ,.e 
geri çekilmektense, toptan mah 
volmayı tercih etmişler ve ga· • . 
yet ağır zayiat Yermişlerdir. Ne\'}'Orkta 1'ft"lropolıtan tiJatro-

Ayrıca .. şimdiye kadar &'izli tu sunda ~ece klübü ~ark.ıcılann
tulan hır silahın mahiyeti de dan Juha Larson ve şımdı Walter 
dün Sekizinci Ordu subayları ta Bet!ord ~he~e'in eşi t~ya.tro ıçin 
rafından açıkalnmıştır. Bu !il3h, pantalondan ıbaret yenı hır moda 
bir müddettenberi ,l\lütt.cfikler mrydana tıkamu~tır. 
tarafından muvaffakıvetle kul. , 
}anılan Napalm mayı~ıdır. '1 H p laf ı • 

Bu yeni ma)·ın hakkında bil- a.,, • • • ır. ee IS 
gi veren subay bunların elek
trikle mi yoksa üzerlerine ba
sıldığı zaman mı patladıklarını 
açıklamak istememiştir. 

ffiı•ııfJlfll1fJI 

Kaı•urı 
l/ıuıut lluhabirirıtizd,." 

Diğer taraftan dün düşmanın 
zehirli ı;az kullandığı hakkında 
Güney Kore;ıJer tarafından ya. 
pılan ihbarı inceleyen Yarbay Ankara, 14 - Avam Kamara
Harrison l\Iarkham bunun doğ· aınııı daveti üzerine gönderilecek 
ru olmadığını, Güney Koreli as l\Ieclis heyetine 5eçilen iki 1-Ialk 
kerlerin pikrik asit tesiriyle bir Partili l\1illetvekilinin seçim şek
aralık fenalık geçirmiş oldukla- lı yüzünden iki parti arasında tı· 
rını bildirmıştir. Sekizinci Ordu kan ihtıliııf devanı etmektedir. 
nun kimyevi harp mütehassısı Bu sabah C.H.P. fl.leclis grupu 
olan '!{arbay Ilarrison l\!arkham toplanarak bu hususta şu •kararı 
pikrik asidin düşmanın kullan- almıştır: 
dığı bayat barutlu topların in- •İçeride ve dııarıda herhangi 
Cila.kından husule geldiğini SÖY· bir ~·azi!c ve vaıh·et~e. C.IL~. 
!emiştir. ~1.eclıs grupunun t~msıh ger.c~tı-

'"a ha h' ı d. - · · 'dd' ğındo mtimessıllorının kendısı ta 
ı r y, ze ır en ıgını ı 13. . . . 

eden Güney Koreli askerin şim j ra~~n~:Jn t ~~~ıl.m~ı dDem~~r:tık 
di tedavi edilmiş olduğunu ve reJımın a .~' ıca ın an o. u~u_n 
bu askerin !azla miktarda pik dan buna gore hd.r~ke.t ~dıl.lll:esı• 
rik asit dumanı tC'neffüs etme- kl!arparlaGşmıştır.Il.~ılı~dı~Cı hg.ıbıy CI. 
Sinden dol . b ld ğ 1 . . rupu, useyın a ıt a . 

aJı ayı ı ının es· 1 C h·t z ·r .. 
bit edildiğini söylemiştir. çına .a ı ~amangl ı s?~mıştı. 

D .. 'dd' d'ld'•· .b. ç· llalbukı D. P. Grupu bu ısımleri 
un ı ıa c ı ı6ı gı ı ın- h" ı d d .. t lil · h. r b b 1 k 1 ıc; nazara <ı ma an or nam1ct 

erın ze ır ı gaz om a arı u. arasında iki aahsı srçmisti. Bu 
lanmadıkları anla"'ılmııı:tır. vaziyete göre heyete Halk Partili 

Amerikan filosu 
ün geldi 

hiç bir mıll~l\·ekili iştirak etmi 
yecektir_ 

6 aydır bir şey yemiyen 

kız 
<_ Başı 1 incide) Maclras (Hindistan) H (A. 

bus• urak .ıemısınde bır basın 1 f') _ Altı ~ydanbt"ri hiç bir şey 
toplantuı Ji~pacaktır.. 1eyip jçmeden ya,adıJ!ı anl~fılan 

. İzmıre gelen fılolar nhana Lakşmi adlı 17 yaşında 
İzmır, 14 (A.A.) - İtalyan 1 giırel bir 'ladraslı kız. hekimle. 

harp fılosundan sonra Longstcp rin gösterdikleri lüzum üzerine 
rı:ıa\ıevrala~ına iştirak eden ?,a tıbbi rnüşahede altına alınmıştır. 
rnnte.P: G_ıresun, Aka'. Ve Gol· j Madras civarında bir kahve çirt
cük ~sımlı h:ırp gemı.lerımırJe 1ı_ainde L~çi olarak çalışan kızın 
Amerıkan v ... c Fransız fıtoıa:ı da sıhhati y('rinde olup bildirildiği. 
bu. Sabah lımanımıza gelmışler- ne göre kilo kaybetmemiştir. Kı 
drı. zı müşahede altına alan hekimle 

Edremit kasabasını 
Dün seller bastı 

( Başı 1 incide) 
dehşet içinde heyecanlı saatıfr 
yaşamıstır. Bazı dükkAnlardaki 
eşyayı sular sürüklemiş, Pala
mutluk köprüsünün bir kısmını 
sel almıştır. 

Kapanan Edremit • Ayvalık 
yolu geç açılmış ve bugün ka!iia
ba içinde maili inhidam ola:ı 
evlerin tesbitine başl:ınn11ştır. 
Zarar bir milyon lira kadar tah
mın edilmektedir. Son ya~mur
lardan zeytin mahsulünün zarar 
görmüa olmasından da endişe 
duyulmaktadır. 

Görelede 
Görele, 14 (A.A.) - Çarşam. 

ba sabahı saat 7 den itibaren 
11 e kadar arılıksız olarak ya
ğan ,.e zaman zaman sağnak ha
lini alan yağmur sebebiyle sel
ler meydana gelmiştir, 

Seller ilçenin çarşısını basmış 
ve caddeleri kaplamıştır. Bu 
arada birçok dükkiın ve ardiye
de ~ular toplanmıştır. G-örele 
ile Eynesil arasınd11ki Dizgine 
köprüsünü sular götlirmüş, Trab 
zon - Görele arasındaki şosede 
meydana ıelen toprak kaymala
rı münakaleyi kesmiş ve köy
lerde bazı fındık bahçelerinde 
zararlar olmuştur. 

İnsanca kayıp yoktur. ~lüna
kalenin temini için çalışılmakta
dır. 

"' bina\ eyalet • devletin Sıhhat 
Bak:ını nezaret etmektedir. 

Ankarada bir kadın 

kaçırma h<ldisesi 

Ankara, 14 (TA) - Dün ak 
şam Kav.\'dıderede Özdemir cad 
desinde bır kadın kaçırma b.1-
dlsesi vu~ubulnıuştur. Polatlı 
Atıs Okulu uzmanlarından Ören 
llinef adında bir Amerikalı; A
ıık oldugu Lütfiye adındaki ka
dıııın evine iitnliş ve kendisini 
ölümle tehdit ederek jip otomo. 
biJjne bindirmiştir. Amerikalı, 
kadını Pola\lıya doğru kaçır
mak isterken, Kavaklıdere as
faltında Iazla sür'at yüzünden 
bir a~aca tarpmıştır. Her ikisi 
de )'ar3landtl:larından h3dise 
polise aksrtmiş \'e LCıUiye ver
diği ifadede: 
Amerikalının (benimle gel. 

mezscn seni öldüriırüm) dediği 
ni, korkarak otomobile binme· 
ye mecbur kaldı~ını, sonra da 
bu kazanın vukua geldi~ini söy 
lem iştir. 

Amerıkalı hakkında zorla ka. 
dın kaçırma~ suçundan takiba
ta geçilmiştir, 

Kent Düşesi, Atinada 

fazla kalacak 

Atina, 14 (AP.) - Halen bu 
rada bulunmakta olan Kent Dil 
şesinin, Türkiye Cumhurbaşka
nı Cel~l Bayarın . Yunanistana 
rapacağı resmi ziyaret münase
betiyle, .\tinadaki ikametini 
muhtemelen kasım sonuna ka. 
dar uzatacağı bugün ingiliz el
rili.'!:inin bir sözcüsünden Öğre~ 
nilmiştir. Ilalbukı Dü~eş bida
yette Atinada yalnız 10 gün kal 
mak tasa\•vurundaydı. 

Koreye gönderilecek 

hediyeler 

~ill'd an 3Skerl yardım iktİ!!!adi BeyoQ:lu İtfaiye ekibinin bUyUk 
~ırtı~tnın üstı..inde "·apılmaktadır. gayretleri sayesinde ates saat 
l>ı 'Ye kadar Türkiyeye bir 21.45 e doğru bastırılmış ve böy 
~llrtı ar dolardan (azla yardım ya lelıkle biıtun Beyoğlu sem tını 118 yaıında pren.s Akihilo resmı 
bl!lf 'Uır. Bunun \'Üzde yetmiş 1 tehdıt eden tehlike de önlenmiş- kıyafetiyle gorulmektedlr. Prens 
,.:sk~ri yardımdır.11 tir. bu elbiseyi yapılan bir mera!iim-

h.rd 1952·19~3 yılında yapılan Yangın saat 23 de tamamen de tabla varis ilan edildikten 
ırrı. doğrudan doğruya Ame- söndürülmüştür. sonra giymiştir. 

İznıir, 14 - Cuma Ovası bup 
cağında AtatürkUn ölüm yıldô
ntinıünde Atanın ve Kqnuride 
Şehit düşen kahramanlarımızın 
ruhuna ithaf edilmek üzere bir 
mevlüt okutturulmuş ve Korede 
Türk Tugayına gönderilmek ü
zere hediyeler hazırlanarak İz· 
mir Temsil Bürosuna teslim e
dilmiştir. Hediyeler şunlardır: 
Sırma ile işlenmiş ipek bir 

bayrak. Atanın Çf'rçeveli bir res 
nli, altın yaldızlı bir Kuranı Ke 
rim, üç kutu incir. 

Dışişleri Bakanı, Ortadoğu 

siyasetimizi izah etti 
<Bası l incide) · buatta da sık sık st-.. ;-eçen cı.Or 

BAŞMAKALEDEN 

Ailede 
Geçims~lik 

DEVAM 

'ı Başı 1 incide) 

iki buı;uk senedeoberi, ilA.n etp ta • Doğu müdafaa,,ı• te§kilA- ve meyillere kapılıyor. 
tiğimiz gibi ef'alimizle de bunu tının kurulması, mtinhasıran bu 
isbat eylemekteyiz. arzettiğim mi.ll~haıaların bir Ev\·elki gün :\lecliste geçimsiz-

Çok uzun asırlar süren müşte- mahsulü olarak tel2kkı olunma liğin çirkin bir örnt"ğini ve 
rek tir bayatın neticesi olarak lıdır, Yukarıda bahsettiCim sui fena bir neticesini gördlik. inıtil

. maddi ve minevi ku\.·vetli bağ. tefehhüm ve menfi propaganda, tereye bir l\leclis be}'eti gide· 
larla merbut bulunduğumuz bu kaynakları, bu işin de mahiye-~ <'ek, bunun içinde de iki c. ıı. 
do5t ve kardeş memleketlerin tini tahrif yolunda daha şimdi-

1 

P. 11 bulunacak, büt('e kanunu
bazıla. rıylt>, aramızda halli llzım d.en birçok faaliyetler gö.stermiş 

1

1 nun bir fıkrası, hariçte trmsil 
gelen. vatandaşlarımızın menfa- tır. Yazl(elerlne gideceklerin, parti 
atlerıylc al.ikalı bazı i~Ierin iyi Ben, huzurunuzda, en kat'i ~ ıruplarınca tesbit rdilecek iki 
niyetle ,.e her iki tarafın men- ,.e sarilıı şekilde bir kere daha! misli namıet arasından rei~lik 
Caatlerini telif edecek tarzda tekrarlamak isterim ki, bahis 

1 di\·anı tarafından ayrılaca~ını 
halline ~alı~ıyoruı. me\'lUU olan şey, tam müsavat tasrih ediyor. Fakat bu, niha-

Lilbnan hilk(ımetiyle, geçen- ve hürrı)'et içinde, kimsenin i- yrt bir Şt"kil meseter;idir. l\luh:t· 
Jerde teati ettiğimjı mektup, bu rade ve menfaatini kiınseninki. lefrt p:ırtisinin kendisini tem
sahada eriştiaimiz müsbet mer- ne ram veya feda etmek asla sil edecrkleri bi7zat tayin bakkı
halelerden en yenisini te~kil ep bahis mevzuu olmaksızın, sırf na malik olması tabiidir. Nite· 
der müşterek menfaatlere ve h.idi- kim geçen sene ayni kayıt me\·· 

l\fetni neşredildi~i cihetle, bu selerin, mantığın ve coğrafya· cut bulunmasına rağmen hir çı· 
mektubun, sadece en mühim kıs- :ıın icaplarına töre, herhangi; kar YOT hulunmu(, muhalrf('t tat
mına işaretle iktifa edeceğim: bir tecıvüı; ihtimalini önlemek min edilmi,, ('lrta}'a bir mesrle 
Bu mektupta, Lübnanlı aramız. için, samimi bir işbirliği yap- çıkarılmamıştır. Bu sene Şt'kle 
daki emlAk meselesinin halli maktır. mutlaka rİa'.\·et etmek i~tenirsr, 
zımnında bir an evvel müzakere- r.tubterem arkadaşımın sözlü muhaleCetin tesbit ettiği namzet. 
lere girişilmesi kararlaştırılmış sorusunda Tunus meselesi de lere reislik dh·anınca iki isim 
bulunmaktadır. Bundan başka, 'bahlsme,-zuu -edilmektedir. Ö- rlaha il.ive etmek. fakat a'iıl 
iki memleket arasındaki do!iitanc nümüzdeki cok yakın i'.Ünlerde, namzetleri seçmek suretile bir 
münasebetlerin bir delilini teş- Büyük l\Iıllet :ı.ı!clisi huzurun- hal çaresi bulunur, hariçte tem· 
kil etmek ve emlAk işleri müza- da, meclisin tatil devresi esna- sil edilmek gibi bir d3•·2d:'l or· ı 
kefeleri için en müsait havayı sındaki siyasi b~dLı;eler hakkın- t~ya bir siyasi gec:imsizlik örnr· 
yaratmak rnaksadıyle, Türklerin da geniş Ye etraflı m3ruz:ıtta bu ~~ konulmazdı. Halbuki rri~lik 
Lübnanda ve LübnanJıların Tür- Iunacağım. Bu melele hakkın- dı\·anı bu )"olu tutacak yrrde. 
kiyede ve sahiplerinin tasarru- daki cevabımı. 0 umumi mAru- ?'uhale.fetln lste~iği i~i lJ~i,·i 1 
funda bulunan malları üzerinde, 1atta talik etmekliğime müsaade ınat t('ın t.amamıl~ har.ıç hır~k-
senelerdenberi konulmuş takyid- !erini rica ederim,, mak fiUretıJe keyfı şekılde dort 
ler karşılıklı olarak kaldırılmış- Burhanettin onat. dünyaya kl~I ayırmı!I', bunlardan ikisini 
lır. hukuku beşer beyannamesi neş- ı;;eı:miş, bunun neticesi ~~~r~k 

Suriye ile de emlak işlerinin reden Fransanın küçücük bir da, C. 11. P. de seyahate 15fırak 
halli imkAnJarını aramak üzere devlet olan Tunus üzerine vü~-· etmemek mrylini belirtmiştir. 1 

1 

Hava silahları 
-

Amerikan ve Sovyet 
Hava kuvvetleri 

(Başı 5 incide) 

gibi sürprizlerle karc;ılaşacağı
nı şimdiden kimse kestiremez. 

'Yeni silAhların araştırılması 
buglin için hızla devam etmek
tedır. H.ısmına ilk defa sür
prizler hazırlıyabilen taraf kuv 
\'etlı<lır 

Şimd lik gözönünde tutul-
ması Jizım gelen realiteler şun 
!ardır: 

ı - Hali hazır havarılık ala
nında Sovyetler sayı üstünlü
ğunu ellerinde tutuyor. Fakat 
uı; kların kalitesi Amerikanın 
bi.iyük .sanayi merkezlerini 
bombalıyacak kudrette değil
dir. 

2 - Buna mukabil AmerJ
k:ın bombardıman uçakları 
Rus top:-aklarının her köşeıi
ne ulaşJcak re .) ilk ünü b'lşal
tacak kabilıyettedir. SOV)et sa· 
na)'t bol t''.C ini tahrip etmek 

için ı' ı a lık zamanı kAfi ~ö-· 
renler \•ardır. Buna il.1\'etf'n 
Amerika, atom bombJsı ima
linde SoV)etlere tekaddum et
mış \'e atom stcıkl -ını çoğalt
mıştır. 

Netice ol:ırJk bugünkil vazi
yet Amerikanın lehinedir. 195.i 
senesinin kritik sene olarak 
gosterllmesi Sovyetlerin ara
daki mes.:ı.feyi kanataca~ı h:ık
kındaki tahminlere dı1vanmak
tldır. Fakat ikinci dü~ya har
bi ha,·acılık alanında • .\merika
lıların nelere kad!r olduğunu 
ı~-pat etmi tir 

konuşmalara yakında başlıyabile lenmesini hayretle karııladığı- Bu kadar baı;;it bir mr!it>lrnin 
cegimizi ümit ediyorum. nı, bütün Ortadoğu deYletlerinin rıkmaga EiOkulması; ~lecliste na. .""JP isterseniz 

Diğer taraftan, dost Orta - Do Tunusun imdadına koşarken ve zımlık vazifesini görecek ve a. CWhat You \Vıll) 
gu Arap devletlerinin bazıları ip bizim hiç olmazıı;a c;ekim!;er kal h~nk kuracak ruh ve mahh·ette Komedi 2 Bölüm 
le talebe mübadelebi, lieyahatler mamıı icap ederken Tunus aley. hır başkanlık mües,..f'!H'~İnin mev faıan ı w 8tıalıH-
tertibi &ibi yasıtalarla sos,·aı ve hinde rey vermemizi hayretle rut olmadığını bir defa daha tr· ı>f'ar• Ct•lren: o,.. 
kültürel nıünasebrllerımizİ ie· karşıl3dıt:ını, Tunus me~etesini yit etmiştir. an Oarııo satın• 
nişletmek yolundayız. Birleşmiş !lı1illetlerin al.ika Ye :\lemlekttin clrldi ve acele i - " t,,1an· '1ntııııa 

Bundan ba~ka, bıldiğıniz gi- a_nlayışla karşıladı~ını, huküm-e- Jrri \arflır. Bilhassa hariı:te, r.nuJru.1 Franııs t•:ıı· 
bı, ~e('enlerde dost Irak de\letı tımı~ın .de bu~dan sonr~ buy.ol- tem~il ile al:ikalı.meselelPrde bir ı llerl m drteıınu Car· 
le, karşılıklı olarak elçılıklerımi d~ l ururnesını tem<'nnı ettıA:ını ç?cuk . ınadıle dıdi~ 111 e1ere giri· ,. tı•ıtırı. •• r marlın batkı htr aksıra 
zı biJ) uk elçılık derecesine )iık- c;oyledı. Tunus. mesele!iiının dün- şılme~ı. f'lemle karşılanacak bir ı •••t tam :!:l ıs de C"umı. Paıır ma
selttık, a) nı şeyi dost Surıyc dev ya muvacehcsınde ?ır. ~ese~'? manzaradır. ııne ııaı ta ı ı 30 ~. Telefon •ıı:.;e 
lcti ıle de yapmak uzereyıı;. loelmtadl~llkıkn.ı, fd•k

1
at bızıı;ı iıçın ho) Politika alltmizde bu m~naıı;ız 

-· . . 

1 

e a ı c ı ınemesın ve bu- <t'e • • ı k b" 1 d d Bulun bunların çok ııuıel sc b' b' b f J çımm 1 oy rce eıam t " İST\'IRLL BELEllİVESI • nun ıze ır orç ve vazı e ,..ı. n ~·A 11 ı · • · · ~ 
mereli \e fa)dalı şeyler olduğ:u- du~un T 

1 
. • 1 tz. ıım ro tr nın mes ulı· SEUi!l ft\"ATROf ARI 

nu teslım bu:ıurur~unuz. Fakat . ,ı"'ıı tılınus mkese ~s~ Bırlc l'rtlerini ta~ıy;:ın siya!'=let adamla- fiııt 2; ıiı 
mış ., ı c ere a settı~l zam:1n 1 • , ı h t h b ii hepsının !evkınde en muhım ga h k·' t' ili . i r mızın, ~ı\!as ava ımız e-.a 1• DR \~I KIS,11 , u umc ımızın m etın bu ~·>· na, l r d' h 1 • - -r · · · · 

:ıe, ~uksek sıyaset sahasında sı-· n.işunu takıp edeceğini belırttı t. e" n 1 r~~r.ann~!i.ıyası ı · SOS KOZ 
kı, faal ve tam karc;ılıklı itima- ~ ıı;' . . · la!ia dogru gıttı5.lf'rını artık \'azan: 
da mtistcnıt bır ışbırlıği lı.izu- .~ı ... ~ş~~rı :Sakanı. Profesor Fuat farkt"tmeleri. çok temenni edile- l\fichel Duran 
munun umumi efk3rda mü ·te- . K~.prulu d.'ğer bır ... s~al takriri cek bir :;eydir. J 

. . ~ munasebetıle de, Kılıs halkının Turk\ sı: Sal5h:ırldin İrdelp 
rek . b_ır kanaat halınde yerleş- milli hudut dışında kalan gayri Ahmet Emin y ALMAN ro1.ı •• : .,,., 
mesıdır kı, bunu temın .ıçın de menkullerinin tasfiyesi, hudut 
durı:ı_ıadan gay:et sarCedıyoruz. dışında kalan arazi mahsulle-

D~n)-,anın ıçınde bulunduğu rinden Suriye hükümetinin al-
endışelı hava ve Orta • Doğuda dılı arazi mahıulleri verıbi ve 
nıe ... cut hassaı1yet, maalesef, L\ diler meseleler hakkında ieniş 
m.~n za.man, hır takım suitefeh- izahat vermiştir . 
humlerın vukuuna meydan veri
yor. KullandıAım Cl'Suitefehhtim~ 
kelimesi belki tam yorinde de
ğildir, Çünkü, meselede yalnız 
suitcfchhüm bahis mevzuu de
ğildir. Bizim bu kardeş devlet
lerle aramızın a;ılmasını ve da
ima açık olma5ını isteyenler var 
dır ki, şimdiye kadar bunların 

M.P. İ%111itte 

Y oı·ııı ıııitiııg 

YafJıyor. 

Veni Ses Opertti 

Her akşam saat cg· S 
21 de - -Cumartesi Paz:-ı 1 

15 de 31atine 
Carşamba 15 de -
TenziUtıı m•tine 

CTIRAl\PETL1 R.\7.!\'E) 
Revil Operet 3 perde 10 Tablo 

Yazanlar Reıid Baran: Beliğ 
Sel önü 

l\1üzik: Sati Lir 
Tel 49369 

müCSidAne propagandaları da bu h!illet Partisinin yurdun muh 
hususta mühim bir rol oynamı~ trlif bölgelerinde tertiplem~kte ıuc A1'1,IER KARACA 
tır. Bu propagandacılar yalnız olduğu siyasi toplantılardan bır llAKSt:.ı Ru aktım 
eski suitelchhümleri kökleştir- yenisi yarınki pazar gıinü İznıi: HELSİ:\Kİ 952 

• no. 'Jl'.\:\'.\ OlTN 
l'ı• n Claurle Andre Puget 

Tilr çesi: Y·lmaz İnal 
\ alnız 12. 13, H gtinü geceleri 

i~in 
TP.lef n ,1'1,l'IG 

Cumarte'"i ~ünilnrirn itibaren 
AHUOUDU 

Pazar günlrri 15.30 da ~!atine 
Cumıırt('Sİ \r ('arş3mba günleri 

1 t .30 da ('nf•ık Tlyatrnc;n 
Gişeler saat 13 de açılır. 

ruarttııl ılcıam arı Oram lı:""" nda. 
Salı akt& arı Knnwil kıınıınıta 

teı il rı:ıklnr 

' ' ı·d ' F•ti.'IÖ-.ÜBÖLÜ!tl mek irin değil, hatt~ "tnilcrini te yapılacaktır. Genel kurul u, M cumırttıı. raıaı a"lt 

de }'aratmak için de en ufak erın en birçoğunun ,.e bu ara:ı:1 ·•l•r ıa dı. ••artın 21 

fırsatı kaçırmamaktadırlar. Fa- Fuat Arna, Ahmet Tahtakılıt .ı.. C'a111111ba ık~ıınıa 
kat biz bundan sinirlenmi~·oruz, General Sadık Aldoğan, Ahmer rı ttnıı.ır.ı. tııııı ıe.-esı 
tel3şlanmıyoruz, ümitsizliğe ka- Oguz, Suphi Batur, Llltfi Borno· Paıarıuı ıı.ıaın.:ın ııı ıı 
pılmıyoruz, açık; dürilst ve sa- valı ve Giresun millet\'ekili Arif "lııar Pır~••ııb9 ak~arnıarı '• Cr:nıır 
mimi hattı harl'ketimizi azimle, Hikmet Pamukoğlu, Zonguldak tut maııaeıt• ta e , .• tenııllt. 
sabırla ve psikolojik im illerin mil.letv~kili Abdurrahma~ Boya- ı . _ -· Ttltfnn · &S\!& 

icab.ettirdi&i hususi itina He ta· cıgıllerın konuşacağı Izn11t açık ~-
kıp ediyoruz. hava toplantısı saat 13 te başla-

Bu kardeııı: devletlerle hiçbir yacak ve güne~ batıncaya kadar 
. ~ devam edecektır. ı 

hakıkı menfaat ayrılıaımıı ol- , 1.11 1 P t' . 1. .t kh 
d 

_ .. _ . . .ı.• ı e ar ısı zmı açı av.ı. .. ... 
ma ıgının tasrıhını bıle ~aıt say to 1 t d'kk 15 Kasım 19a2 - Cumartesi 
maktayım. Onların j.stıklaline ve P an ısının en 1 ate değer t.Sl'A1' BU t 
toprak bütünlügüne ria;·eti si-1 tarafı, part~ a:enel ba~kanı olan ız !)T ArLı1 rro rım. ı a oo Ha 

CF.:~kl il lkC\'İ bınasında) 

TElll.İKEl.I nö-.E'IEÇ 
Ya.,an: Prıestley 

Tlirkcesi: Tııuc Yalman 
Pf'rştmbe. ('umarf('si, Pazar 

gündiiz , . ._. Pa1Jr aksamı. 

yasetimizin değışmez bir u~de-: ,.~ ço~ nadır konu~an Enıs Ak-. btt.rr tl ıs Dans maı!Jı ı~ '110 !!aı 
si addetmckteyiz ki, bu; hem u- a)g~nın yapa.c~gı. konuşmadı~.'.~.,, KOTaneıdan ı•rkılaı-. ııoo :ııuı!\' 
mumi prensi terimiz: hem de Eskı hır Harıcıyecı olan Enıs ı .ı' ıs Hafıf meltNf ıtr. ıı 30 ~41 F.&er 
.., __ k fp U . . ·kı· Akaygen bu konu~masında dış ·•rf ıı so )Iıızıt ıs ıs B•r~ı:ıı Karı 

yuMe men aa erımız ı ızası- . . . _ . ır. • . . . sıyasetımıze de temasla partısı-ı ta~ ıır olır ıs rı Rıfıanın r-ro~a-
~~· Onların huzur 'e. emnı;: et nin görüşünü açıklaması büyük mı. ı 5 '~ Rqiktaı 'fu.ıf'kI f'•ı:ru •• • 
ıçınde yaşamalarını, daıma daha bi ·hr 1 d h·r d d. 1~ ıs ı .. tha,,t BU--ıııd•a ıırk· ar 
kuvvetli ve müreffeh olmaları- r 1 ıma a 1 ın e ır. ı~ 4,., S.ııı T rklil•r kırmfl-ı.I 17 Oll ltö 

nı, yalnız her birine kar~ı bes- • j ak. 17 20 Halı:n Dnvıan rı11I H• e 
ledigiııız derin sevii neticesi 0 _ lskenderunda bır a~kert tı. ıso., cu • "' tnnurı. 1!'2:ı; ı.:a 
1 k d · '! o t D " · np m•k r:.ar ı 10 .• nk. 1111: ts f'•ı ara egı, r a • o.u_nun ıs. tClmir fabrikası a•ıldı · 
tikrarı ve emniyeti ve bınnetice ., ı:n ı.ı ıı 11 0 Rabtrl•r ı,.. t"i Sıı r. 
kendi emni.vetimlı balumından .İskenderun .•. 14 (T.ll_.A.) - f_ •erl•rl ı,:ı.so ehJ"d" bıı hı!ı•. ırı 1.5 

k ıd b h 1 d Rııtde Ert•'ll.dtı ıarl.:ı'ır_ :o. ı S Rıi• o 
da sa mi mı· ı•r,' le ve hararetle ıe. . ı yı an erı ınşa a ın e olan 1 k d A"' B k raı•teı 2ı :ı:o Z•kı ~t,i.ı-f>n<'lf'rı e,,rk· 
menni edi).oruz. s. en eru~ t.lr a 1?1 ve Ta· ıır. 22 oo K<ınıııma. :ı:2. ıo n·:1ı rt 

Aramızdaki münasebetle · m~r Fabrıkası dün nıhayetlen- ittf'kl•ri. 2:ı .&."i Hıhtrl•r- 2ı oo Kamhl 
. . rın mış ve açıılnuştır. rn - J\"lna .,. Pron,,mlır 23 o; Hı· 

B.slkan.Jarıh. bir 
•• r 2 lı:te İıı kıırrt ı .. ,.. 
1. 3 Ta fı l - .tı rfııı .\ - Ail• 

erk nı ıiın b rl 6 - 'iem!!k 7 - Y.m 

r• u ıa ık K - h1.<r; Hı~t& t•m•k· 
ııır nd ., h ı-1. çok sıkı ve "ok samımı olması- 6 b .... k b' d .. · · b t . b i uyu ına an muteşekkıl fit ~ıı.rı.:ııaı-, Dını T• Cıt ııu.ıı.tı. :t oo 

nı ıca e tıren u umum ve her buluna fabr 'kad d h ·u b. K 'i ka dab A.ıJı a ı - Yakın Do 
zaman için muteber unsuı lara . n ı a a ı ır e· arınıı. taia b r ı r : - "lir f'rk•lr: ı-tt 
bugün dünvanın içinde bulund ' lektrık santr~h mevcut olup, en - Bır .. •k .ı - r rıont· Bır· 
ilu tehlik;li vaziyetin i 1 u- m?d~rn m3kınelerle teçhiz edil. A 'KARA •akıaı-. $ raı ..... l. Er rtn'k. 6 -

. cap arı mıctır 7 28 Aı;llıı T" Prl'ln&m 'j lô M f: 
da ilive edilmış bulunmaktadır " · A'.ır• :ıı ''dk 7 t~ R*~r''" ıı:tı"ı ~. m• 

7 
-

Filhakika, bu~ün hepimiz ayn; UNESCO Baıkanlaijı Sırkılır T rı..uı•r s 2~ Rı\·a •ı ' • 

not.a. 8 - Tn ıt 

büyük tehlıkeye mAruz bulunu· Faris, 14 CH.H.S.) - HindLi- ııorn. '!I() )! ne O.öo Gunıın Prona Of°SKÜ Rl"J. l.\C;\NIS' H.\LLİ 
yoru~ ki. bu da ayrıc~, sıkı tan Cumhurbaşkan ~Iuavini Dr., ırıı ... Kır-anı:. f;o 

sıkıya i5birligi yapmamıza müs· Radbakrishnan gelecek sene i- * l.Jıpa ın 8 
• ·aı 1

, -

tacel ve zaruri mahiyet veren çin u~~rnco başkanlığına se. ı2 ııı; - ı:1: ı.o -'~"·r.R ~AATI fn 6 
bir unsurdur. cilmiştir. ı~ ı~ t•mıcı ... ı-.n ~. ,-u 12 110 l m m•t. u ' 

iP ktn !! -
Tt.k ak 5 -

D 8 - Ga-

Sulhün. emnıyetin ve istikl~- U"E ~f'tıoı" ••lAm 1:!: •o 11111 \ Ara ııSın •"' SCO nun 7 inci senelik .,dı:rrin h·•ıfıtt tır'ıi:ı ar. 1 a ('ı') ı_ 8 Y arııl•n Aııfı:Ta· ı - Ji•k n 
lin, ancak iereken bütün feda- konferansı müna.·ebetı'ı·Ie topla- '"· . qa ' - ı .... ,, •. s El A\·ırı ,.fi TTı~rl•r. IS].\ fımet ı ;:t· r ,.,, 
k.1rlık1ann yapılması ve hür mil nan 58 memlekete mt"n$iup 500 ıu.ıın ••r'kılıı-. ı3.30 fı ııo ,.1 "'"•ı A - '\a 7 A .de 8 
letler arasında i&birliği tesisi su delegenin hepsi reylerin Dr 13 &~ !:"tH~ıoı F.rM•~'1rn 1ıırluıır. 11 oo nı 
retiyle korunablleceginde en U· Radhakrishnan'a vermişlerdir. '.\fılıJk. ı 1 ao Film nldıı1arı al'I ı ır 
fak şüphe. bile büyük bir gaflet ,_. 'i.~ R'.arıp mıol.:tnrııırı. ı~oo J111y11 

olu~ .. HAdısatın icaplarına, geo r11.r.orıı. Tt'.lrıltı Tllil Prl)r,~:nı •tı r;:, 
polıtıque unsurların mantığına f'•nıı. 

ın 

,.,. f'aı 

l•rkı karşı durm;ık imkansızdır. Bu 
it~barla, maddi \·eya mAnevt hiç 
bır hususi menfaat endişesine Kongreler 

Öğretmenler Derneğinden 
f:ınn ml'f.l•kıtı•. 
il ı.a!ım ı9~2 tn. ıır! lt-:n l'Aı'I 

•ıt:l•n Yıllık C.f'n•I Kurııl Tt1rola"itııı 

niup h,Hı olmarfı.tındın I.'\ ka ım !J\2 
~'ımaı-t.,i l'Untı ıaıt 1."i d•, f'afıln ıın 

da t•tırnhul Erkf>lı: ];~•zl b' l.tlr:ıltlı:I 

• * ıe .5• Acıl•ı. Prn::rım '"' ~I ı::ı \ 

orarı. 17 ('ıO '.\!. ı;; ..\<"arı "" C'ntuk Sa 
ııt. ı 1)0 fn.-rut ı~ OQ '1 ı::ı \'"an 
•• llıh•rl•ı- 11' 1~ 'T'ıı-.t>•en r.ır Yır 

nk 19 20 A 1 Can~an T rkı:ıltı- ıo t~ 

n*ıi'1> .lıı lftırtlı:rı> :?O 00 'l - lr: ::o 1 

Rı<tro tuf"t.!11 !:>l '30 ).!•"''ut Pı •tıın 
Earkılır :!:ı no R'o?ıtı;ına :n '~ ~ı 

hı hı .. 
h 111r 

1 k ıı 30 f:~o: F'• .. ı-l .. ri :::ı -'\ Ç•tsn 
lfı•''ırı. Z" 01) Kr. "'~mı 2:!: 1 "i Ö 1 ali 
rUklır<tan ~1tl: 1:ır 22 1" ~1 ~ A ı .1 'lu k 

dayanmıyarak sarf ettiğimiz· çok 
sabırlı ve çok samimi ga)-·retle. 
rin, cra:eç; mütekAbil bir .anp 
layışla karşılanacağını ve bunun 
bu kardeş devletlerle aramızda 
sıkı ve faal bir dostluğun tesi
sine müncer olacağını ku\·vetlc 
um.it ,.e trm 0 nni ediyorum. 

I~te, şu son haftalarda mat· Kurulıı tezrıfinı.ı: rica edıhr. 
Gtn•l j n , ... H.ttı r 1 n a a )liiaı:ı l: 2 'l 

::!3 00 Proırrını t• ı:a.ı ar.ıı- 1 ,. Raı a ı 

fl:~tlH 

Sark, 
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En lüks ve on ahalı Amerikan sabunlaPının ayarında;: 

.. ~.::>:::· ..... 
.· . ..:-

Yen i PURO Tuvalet Sabunu, 
Mecid lyeköyünde inşa' edilmiş olan 
modern Puro Sabun Fabrikasında ... 
en üstün ipt idai madde ile ... ve ta· 
mamen husus i b ir formülle ... müte· 
hassıs kimyager ve tekn i sıyenler 

tarafından imal ed ıl mektedi r. 

Mükemme l bır tuvalet sabunu, 
müessir b ir c i lt kremı ve lüks bır 

~(l"ltf 
116un11. 

guzell ik müstahzarı olan Puro, c i ld i 
korumak, beslemek ve güzelleş· 

tirmek bakımından rak ipsiz hassa· 
ları ha izd ir. Puro, cildin derin lik· 
rine kadar nüfuz ederek temizler ... 
besler. .. siyah benekleri, lekelert 
yok eder .. . cılde hayatiyet verir .. 
ten i, kadife gibi yumuşak ... ç içek --gibi taze yaP.!!!· 

Her sabah ve akıam , 

60 saniye müddetle •• • 

PURO GÜZELLİK METODU : 

... bol Puro köpüğü ile 

cildinize masaj yapınız ... 
... aonra bol su ile iyice yı· 
kayınıı ve sıkıco kuruloyınıı . 

Bol Köpüklü Nefis Kokulu 
bugünden itibaren siz de 

TUVALET SABUNU 

Yazan: Michel Duran 
Türkçesi: Sallhaddin !rdelp 

Bu ak~md an itibaren 

Şehir Komedi Tiyatrosunda 

AHlJDIJDlJ 
Yazan: Joseph Kesselring 

"' Tilrkçe!i: Reşiha C. \ 7afi - VaaCi R. Zobu 

................................ (1.8ıiıııı134~ 

Reklamd yeni 
ır 

Vatan illncılık ve rekllmcılık bakımından çok mllhim bir 
feıebbilse a:irmiş bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilin şeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu ilinlar 

hem ~ok rağbet &:örmekte ve hem de verenler için çok fay. 
dalı olmaktadır. 

Tasnıf edilmiş kısa i1inlarımız herıün gazetemiz.in muay. 
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 

I i~e göre tasnif edilmiş olacaktır. 
Bu U3nlal'tn şekli ,.e ücreti şöyledir: 

10 kelimeye kadar bir ay müddetle neşıedilecck olan 
llinların aylıiı 20 lira. 

Gün 8ıitrı \'eya 15 &ün nc~rcdilcceklerin aylık ücreti 12.S 
lira. 

Haftada iki ı:ün ne~redilenlerin a}·lığı İ!e 8 liradır . 
On kelimeı·i ııeçen ilanlarda her fazla kelime için günde 

20 kuru~ alınır . ........... _.. ......... _ ....... 
Donanma Su Ustü Top Atışları 

Donanma Komutanlığından : 
1 - Donanma gımileri 17 kasım 1952 ile 21 kasım 1952 

tarihleri arasında ~Iarmarada ve aşağıda hudutları belırtilen sa 
hada su üstü top atı~ları . yapacaklardır. 

2 - Atışlar gündüzleri saat 09.00 ile 16.30 ve geceleri 
9.00 ile 24.00 arasında yapılacaktır. 

3 - A.-~ıda hudutları belirtilen sahanın atış müddetince 
·hlikeli olduğu her türlü deniz vesaitinin bu sahadan :eç· 

11emelerL 
Atış sahas ı : 

4. - 40• 48',. oo· + ile A - •o• 37' oo· -.ı.. 
T - 2a• 32',. 45' ..:. ile T - 2a• 031 oo· + 

(17i29) 

SOBALARI 
T İ 

GELMİŞTİR 
T A Ş 

Ticaret Türk Anonim Şirketi 
SATIŞ MAl'!AZASI: Karaköy. N ecatibey Caddesi No. 72 Telefon: 43039. 

Kullanılmış anbalaj. bezleri, çenber 
ve kanaviçe satışı 

Sümerbank Alım ve Satım 

Müessesesi lstanbul Mağazası 
Müdürlüğünden 

~lağazamıı ve Cibali depomuzda bir iken kullanılmış 
an1balılj bezleri. çember ve kanaviçeler 20.11 .1952 perşem
be gü .ü saat 14 de açık arttırma suretiyle sa tılacaktır. 

İsteklilerin malıemeyi görmek \ 3 izahat almak üzere 
mağaza müdilrlUğilne müracaatları il2n olunur. 

Satışı yapıp yapmamakta mağaza mUdürlüğU serbesttir. 
(17815) 

• 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

ÇOCUKLAR iN 
HUYSUZLUCU 

BACAKLARIN 
ARASINDAKI 
KIRIŞIKLARIN 

TERLEYİP 
PiŞMESiNDEH 
iLERi GELİR. 

lmtlyaı sahibi : StNAN goıtı.' 
Neıırlyıtı fiilen idare edeD 
Yıı:ı işleri Mesul MUdilrD 

ftlELrn YENER .. 
1 VA rA N 1 G:tıetecilik we ~ıatb 

ıcılık 1 A Ş. - ı.ıanhııl ) 
VAfAN MATB&Ası 


