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GÜNÜN YAZISI 

Sarhoşlara cebren tıbbi 

müdahale yapılabi1ir mi ? 
Yazan : M. REŞİ T BELGESAY L YIL : 13 - SAYI : 4133 !GRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfa mızda ~I 

Maliye Bakanı Hasan 
P olatkanla bir konuş•na 

1952 yılıııııı ilk B ayıııda talısiliit 9eçe11. 
eııedeıı 236 buçuk, biitçe talııııiııleriııdeıı 

ı 05 11ıilyoıı fa: la 

!unanistan' da, seçimi 
Papagos kazandı 

""""' 
Mareşal Papagos, 

• nutuklarında yaptığı secım 
J 

Devletin i ti barı yü kseliyor. Başa baş ç ı kan yüzde beş fa izli tahvi l
leri halk kapışmış t ır. Merkez Bankas ı nın portföy ünde i ktısad i sek

törle alôkalı senetlerin nisbeti iki buçuk senede yüzde 16 dan 
42,3 derecesine ç ıktı . 

vaadlerin yerine getirileceğini söyledi 

ı Ya:aıı: A. E. Y. 
A nkara 14 - İki haltava ka. 

General Plastiras • Venizelos koalisyonu 
Atina bölgesinde kaybetti 

-. 
dar yeni bütçe ~I~cJı.se ve. 

rilecek, mali işlerimiz günün 
başlıca mevzuu haline gele· 
cck ... Ankarad:ı bulunmamdan 
istifade ederek, l\Ialiye Baka. 
nı Jlasan Polatkanı ıiyaret et. 
tim \·e mali nabzımızı ~imdi
den yoklamanın bir imk.inını 
aradım. Bakan her türlü su· 
alterime cevap verdi Ye hazi. 
ne vaz.ıyeti hakkında da beni 
tenvir etti. 

.. 
Papagos, Mecliste ekseriyeti elde etti. Mareşal, 

kurmak kabinesini • • 
ıçın istişarelere başlıyor 

TUNÇ YALMAN 
~luhteli( mali me\o-ı.ulara 

dair ~faliye Bakanından aldı. Atina 16 - Bugün sabah 
ğım n1ahimatı aşağı.ya geçiri· yediden itibaren Yunan seçmen-
:yorum. leri :\Iare~al Papagosun Yunan 

topluluğu ile Plastiras • Veniıe-
Gelirdc !osun Epek ve Liberaller koalis· 
Artış yonu ve Parsalides başkanlığın· 
Konuşmamı~n başında Ba· da bulunan ·EDA· solcu demok· 

kan bana 1932 yılının ilk ratik birliği arasında bir tercih 
'iekiz ayına ait olarak geçen yapmak üzere oylarını kullan-
senenin tahsilatı ile mukaye- mağa başladılar. 
Sf'li bir cetvel ,·erdi ve dedi Alinada seçim güzel bir hava, 
ki: sükQnet ve intizam içinde cere-

- Bu ~<'nenin ilk sekız yan etmiştir. 
ayında devlet gelirlerinin tah. Alınan haberlere göre komü· 
sili\tında ümidin üstünde bir nist mahfiller seçime mümkün 
inki a[ görülmüştur. Arni olduğu kadar fazla nisbette i~-
mi.iddet zarfında 1951 de tir3k etmek için gayret sariet-

(Dl'\·amı Sa: 4 SU: 1 de) Mali)e Bakanı Basan Polatkan mi$l,it. Papag_os. Plistiras ve 
~-~~~~;;,;.~~"'."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' j Venizelos oylannı öğleden evvel 

• 

iyiye doğru 
Giderken 

YAZAN: 
Ahmet Emin YALMAN 

A nkara 15 - Maddi bakımdan 

o ieiıı2Ar p 
yazısı 

..> 

gazetesinin 
•El Mısri» gazetesi, Türkiyenin Ortadoğu mem
leketleriyle işbiriiği yapmak istemesi şimdiye 

kadar olan en mühim bir ilerlemedir, diyor. 
bünyemizde iyiye, çok iyiye 

doğru gidiş istidatları ur. ~la· Kahire, 16 - Turkı~c Dııiıle- j teklemeye taraltar olmayan bu 
liye Bakanı Hasan Polatkanın ri Bakanı Prof. Fuat Ki>p~Uıi'- ıdareler yıkılmış. yeni zıhniyet
diğt"r bir ~litunda çıkan beyana· nıin, bundan iki itin evvel Arap\ ti ve anlayışlı devlet adaml:ırı
tında buna dair miisbet i!jaret· / memleketlerine dair Türkiye BU mız hemen hemen bütün Arap 
lor bulacaksınız. Zaten tktısadi yUk Millet Mecll!inde verdıği i- meınlekeUerinde iş baıına gel
\·e mali bünyenin yıldırım ölçü· zahatı ele alan müstakil •El l\lıs. mi$1erdir. 
5Ünde bir gelişmeye doğru git· ri • ı;::azetesi şöyle demektedır: Yarım asra yakın bir zaman 
tilini anlamak itin etrafımıza •- Türkiye Dı~işleri Bakanı- beraber yaşamış olan Ti.irk ve A
dikkatle bakmak bile kAll... Bu· nın Arap memleketlerine ait be- rap milleUerinin, şimdiye kadar 
nun takım takım sarih emarete- yanıtı üzerinde ehemmiyetle dur birbirlerinden uzak \'e yabancı 
tine her tarafta tesadüf edebili· mak gerekmektedir. Tilrkiyenin gibi kalmalarının sebebini Türk 
riz. Arap devletleri ile Orla • Şarkın Dııişleri Bakanı çok güzel izah 

Böyle bir inkişaf, herkes i('in menfaati için i~birliği yapm:.ık ar etmiştir. 
derhal yüksek bir geçim im· zusunu izhar etmesi, Türk ve A- Kö;!orülü; ·Her iki milletin bir 
kanı, tam bir huzur ve dağdağa· rap milletleri arasında şimc!iye birine yaklaşması ve işbirliJi yap 
ııı ıstırapsız bir gidi!J mlnasına kadar kaydedilen ilerlen1elerin masını istemeyen birçok unsur
&tlrnez. Bünyedeki inkişaf ken· en mühimidir. hlısır ve di~cr A- tar vardır• demiştir. Türk ve 
ft lne mahsus dertler ve davalar rap memleketleri çoktandır hu Arap milletlerinin bu kardeş gi
)'aratacagı gibi, gelişmel erin ni· arzunun izharını beklcmektrydi- bi yaşamalarını istemeyen unsur 
hı "tltri de her taraf ta ve herkes ler. Fakat ne yazık ki. sabık hü- lar kimlerdir? 
itin müsavi bir sürıtle tahakkuk kümdarlarımız, buna fırsat ha- Köprülü, bu noktayı açıklama 
tdemiyecektlr. Bununla bera· zırlamadılar ye hakikatleri nlil- mış ise de, hldiseleri takip e
ber maddi bakımdan iyiye doğru ~e~ten gizlediler. Hususi ıayeler• 1 dcnler bunların kimler oldukları 
olan istidatlar, gitgide umumi ıçın Arap halkının arzularını des Devamı Sa: '1 Sil: 6 da) 
>naddi seviyeyi yükseltecek \'e 
'Ytni yeni iktısadi hareketler )·a· 
tatacaktır. Yıreab, Zonguldak 

intıbalarmı anlattı 

kullandılar. ·EDA· solcu demok 
ratik birlili ba kan> Parsalide in 
oyunu SclAnlkte kullandı~:ı bil 
dirilmiştir. 
Alınan haberlere göre '!\lare

(llevamı Sa: 7 Sü: 3 de) 

R•d110 Sırı;iıim..;dı" 

Atina 16 - Yunanisianın 
muhtelif bölgelerinden ıelen ha. 
berlerden anlaşıldığına göre 
Mareşal Papa:osun •Yunan Top
luluğu-. Partisi adayları başta 
gelmektedir. 
Papaıosun iklidarı alması he. 

men hemen kat1ileşmiş ıibidir. 
Son dakikada Mareşal Papagos 
Yunan halkına bir mesaj yayın. 
Jıyarak ~slordikleYi al~ka ve 
itimattan dolayı teşekkür etmiş, 
ve sc~im nutukları esnasında 
vaatte bulunduğu hususları ikti
darda kaldığı müddetçe tahak
kuk ettireceğini tekrar etmiştir. 

Plastiraı ... Venizelosun Epek 
ve Liberaller koalisyonu Atina. 
~a kaybettiği anlaşılmıştır. 

\'apılan tahminlere aöre l\la
reşal Papaıos şimdiden meclis
te ekseriyeti elde etmiş ve mec. 
liste 300 mebusluktan 180 ini 
kaz.anmıştır . 

Bütün partiler seçimlerin tam 
bir sUkOnet Ye ıizl Jli k JcJnde 
cereyan ettiğinde ittifak etmi~
Ur. 

<Dc\'lıw Sa: 7 Sü: 2 del 

])ııarıdan para, techizat ve mü, 
d tehassısların hizmeti ıeklin· 

1 
e gördüğümüz yard ımların; iş· 

berl~izi n yeni bir hız atmasında İşletmeler Bakanı, Ereğli kömürleri işletmesi 
istihsali geçen seneden üstün olmakla kalmayıp 
bu yılın programını geçmeye başlamıştır, dedi 

T .. iberaJ P art i lideri Sophocles Venizelos oyunu kullanı rken 
eltı baş1ı bir rolü vardır, bunu 

Unutamayız. Fakat bugün Türk 
~atandaşl arı. dinamik bir ruhi 
5tidat içlndr bulunmasalardı. 

her türlii kal kınma gayretlerini 
Cilti p ve hazlı diye telakki etme· 
•elerdi, ve ıahsi, mevzii, milli, 
•e insani kaderlerini iyi1e~tir· :•k hasretini hep beraber şid· 
d etı e duymasalardı; harici yar· 
hımı n tesirleri mahdut kalır, 
attt bu yardım mukavemete 

~~ itiraza bile maruı kalabilir· 
ı. 

i Dış şartların müsait gitmesi, 
ç hnkinl arın onlara müvazi bir 

:ekilde inkişafı ve milletin İ · 
htrleme ve kalkınma hasretile 
d C)) birden çırp ınması; iktidar· 
b ~ ~ulunan bir siyasi parti için 
l' 11Yuk bir tali h eseridir Demok· 
b~ı Parti iktidarı hem böyle 

0 
r talih ile karşıl a5mış, hem de 

."dan lstlfade için teşebbüs ve 
ktsa retıe ortaya atılm ış, bir ta· 
le 1 rtı t ngelleri yok etmi ş, bir ta· 

ıın İli mecr;alar açmı§tır. 

B ÖYie olmasına rağmen, Demok 
1lı i ntokrat Parti, hakkı olan 
ı ne.-ı krtdiyi neden vatanda$· "d• ) a n alamamııtır? Neden ha· 
ttı iıl 5ukut1arı_ yaratmıstır? Dün 
Va !•tin göıunden düşmüş bir 

ııyette olan muhalif parti, ge· 
< Devamı Sa: 1 Sü 4 de) 

A114dolu A.ianl• 

Zonguldak, 16 - Beş günden- ha kısa bir zamanda halli için 
beri şehrimizde bulunan ve is- müsbet kararlara v.:ıırdık. ?ılemle 
tihsal hayatımızın her derecede- ketimizde taşkömür ve linyit is
k; elemanlariyle yakın temaslar tihsali satış ve iptidai maddele
yapan Jşletmeler Bakanı Sıtkı rinin iktısadi ve ticari zihniyetle 
Yırca1ı, bugün ZonguJdaktan ay- bir blitün olarak idaresinin za. 
rılmıstır. ruretine kani bulunuyoruz. 

Trenin hareketinden evvel Ba Bu bakımdan isletme)'e Eti· 
kan. kendisiyle görüsen mubabi· bank ve bakanlığımızın mevzuatı 
rimize şu beyanatta bulunmus- içinde tam bir ticari faaliyete 
tur: müsaade edebilecek salihiyetle 

t Ereğli kömürleri işletnlesi- hareket edebilmesi imkanını ve
nin elinde olmayan bazı Arızalar receğiz. Bilhassa istihsalde ça. 
dan sonra dahi günJUk istihsali Iısan kalifiye işçi d!vasmı ve 

iskln isini hal için Zonguldlk 
geçen seneden Ustün olmakla kal muhitindeki işçilerimizin köyle· 
mayıp. bu yılın programını da ri ile kömür ocakları arasında 
geçmeye başlamıştır. yol yapılması \"e onlara munla-

Etibank idare meclisi ve umum zam :nakil vasıtaları sağlanma'iı 
müdürü ile işletmenin idareci ve bakiirlinctan vilayet ve Bayındır ... 
teknik elemanlarının da iıtırakh" ....,.,_Malia~ lİğı ile müıterek btr 
le beş gündenberi yaptığı ıı' tet progranr :aı>ılm::ı.s.ı{la karar ver. 
kileler neticesinde bu! ' oy dik. ,,. ~:~ -. 
rinin muhafaza edileb· es ip Uzak uhH:~ elen işcl-
llıımgelen tedbirleri oıden g !erimizin a.-J\~J!Pi ' beraber 
çirdik. B' kil tedb' "':""1~- iş sabaları,;da.ı lkal lerinl !e-
da gelecek senelere ~mıl bil ınin etmek ga:/esiyl 53 yılın-
istihsal programınıll' geı'te eı- dan itibaren ·her s bin lş~l 
mesi, ınekanizasyon ve sibit ka- evi yapılmast için umlu ted-
liliye işçiliğe ait meselelerin da- birleri almış,bulunn'!aktayız.• . .. ·~ :, 

.·_;/·· ?' •. . 

' 

Almanya -İsrail ihtilafı Adalet 
Divanına aksediyor 

Bu ka~ardan .önce, bir Alman heyeti, Arap 
memleketlerini ziyaret ederek 

tetkiklerde bulunacak 
du()('i4ltd Prtıı 

Bonn, 16 - Bugün salihiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re, Batı .ı\lmanya İsrail ile yap 
tığı tazminat anlaşması yilziln· 
den Arap devletlerile arasında 
çıkan ihtillfı La Haye Milletler 
arası Adalet divanına aksettire 
rek bir hal çaresi bulmasını is· 
tiyecektlr. Fakat bu arada Al· 
man resmi şahsiyetleri Alman 
mallarına tatbik edilecek boyko 
tu kaldırtmak üzere bir kaç gü· 
ne kadar Arap devletlerini ziya 
ret edecek olan Aimon heyeti 
vasıtasile ihtilafın halledilmesi 
için her türlü gayretin sarfedi
lecdini söylemiıferdir. 

Geçen hafta Arap devletleri 
Bonn hükumetine gönderdikleri 
bir notada İsrail tazminat anlaş
ması tasdik edildiği takdirde Ba 

tı Almanya ile iktisadi müna· 
sebetleri kesebileceklerini bildir 
mişlerdir. Bugün Batı Almanya 
hükumeti çevrelerinde her iki 
taraftn da iyi niyetlerile iktisa 
di münasebetlerin kesilmesi teh 
likesinin bertaraf edilebileceği 
yolundaki güven izhar edilmi1 
tir. Buna sebep de, an'anevi 
bağları muhafaza etmek maksa· 
dile Arap devletlerinin Alman 
heyetile müzakereye hazır ol
duklarını bildirmiş: Olmalarıdır. 

Haber alan kaynaklara göre, 
Batı Almanya Dııişleri Bakan
lığı, Almanyada zulüm görmüş 
olan Yahudllere taıminat ola· 
rak gönderilecek malların bita· 
raflı~ı ib!U edip etmiyeceğini 
La Haye Adalet Divanına akset 

(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) 

Papagosun sal ell sayılan ve Yunan Halit Topluluğu partisinin belli bışlı simalarından 
olan Splnıı M arkezinis dün oyunu kull rurken 

'ikaygen, 
baskıya 

saveııa .. siyasi 
maruzdur, dedi 

M.P. nin lzmitte dün yaptığı toplantıda, şiddetli tenkidler 
oldu. Fuat Arna, Balıkesir hô diseleri, toplantı hürriyetine 

karşı duruştur, dedi 
Hu..-ııl'i .-ı•rıt'• gtintl•nl.•ltnn• 1 mesi ile harici siy3setimizde bir da kazanılan parlak zaferin ta· 

YIL:llAZ ÇE'fİNER çığır açıldığını telkine çalıımak. bil bir neticesidir. Ve bu neti. 

1 

Bildiri11or tadırlar. ceye &Öre inkişa.f se)Ti takip, 
İzmit 16 - Millet Partisinin 1 Halpuki millet ve memleketi. etmiı olan harici siyasetimizde 

tertip etmiş olduj!u büyük siyasi mizin beynelmilel kadir ve iti- bugilnkü vaziyet te en son ve 
toplantı buiün binlerce 1zmiUI- barı tarihimiıde çok feyWi ye. ıerefli bir merhale teşkil etmek-
nin iştiraki ile yapıld ı . İstanbul. ni bir çağ açan lsliklAI savaşın <Devamı: Sa. 7; Sü. 1 de) 
dan gelen Millet Partisi genel -------------
başkanı Enis Akaygen, ııeneı Dütı Ferıerbahce 
se1'1'eter Fuat Ama, Arif Hik- ~ 
met Pamukoğlu, Ahmet Tabtakı- B •k 
lıç ve diğer parti erkanı toplan. eşı taşı 3 • l yeııdi 
tıda hazır bulunarak birer ko .. 
nuşma yaptılar. 

İzmiUiler bu:ün hakikaten h.,. 
yecanlı bir ııün yaşadılar. Siya. 
si toplantıda muhalefetin sert 
tenkitlerini dinlediler. 

Siyasi toplantıyı Mlllet Parti
si İzmit it baıkanı Dr. Nureddin 
Sümerkan bir konuşma ile aı;tı. 

Nureddin Sümerkan ikti darı 
şiddetle tenkit etlikten •onra; 
D.P.· li lzmit milletvekilinin cVa
dcttiklerimizi yapamadıysak, bu. 
nun sebebi maaşlarımızın az.lh 
ğındadır. Evimizin aeçiminl te
min edemiyoruz. Adedimizi aıal. 
tın maaşı çoğaltın• dediğini söy. 
ledi. 

İl başkanından sonra Mıllet 
Partisi ıenel başkanı Enis Akay. 
gen alkışlar arasında kürsüye 
çıktı, Harict politikamız mevzu. 
unda konusan Akaygen: 

- Kendilerinin iktidara gel-

Yurt ilaveleri 
~kibimiz gitti 

Gazetemizin )'llrt lllvele· 
rini haıı rlıyan ekJbimlı, Do
ğu illerine hareket etmiştir. 

Başmuharririmlz Ahmet 
Emin Yalman, Kemal Ayt'ar 
\'e Foto Mustafa Baykaldan 

mürekkep ekibimiz bu ""' 
yahatinde, Elhığ, Malatya, 
Bingöl ve Tuncellde tetlrlk
ler yaparak malQmat toph· 
yacak ve müt.ealap giinlenle 
bu ilivelerlmh yayuılana
caktır. 

Dün muhtelif stadlarda profesyonel lil maçlarına devam edil· 
m~lr. Fenerbahçe • Be&iktaşı 3 • 1, Gal.ıtasany - Beyoiluspo,. 

2. O, Adalet • Emniyeti 5 .o yenmhti r. Resim Melihle 
çarpışan Şevket'ln tedavi edilmesini rö termekteclir 

Maçlann talsllil tı Altıncı sayfadadır. 
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f GüNON YAZISI J 

Sarhoşlara cebren tıbbi 
.. dahale ynpılabilir mi ! 

S•rhoşlara. a edenler hak· 
nllmak. te- ( YAZAN : ) kında Ceza Ka 

davı etmek, ay nunu tatbikatı 

n ı zamanda M. fteait Belgesay 1 cıso liraya k•-
ı•yri şuuri ha- li' dar para ceza. 
rtketlerine kar Hukuk Fakültesi Ord. Prof. sı), 
eı kendilerini-------------------------' bl Sarhoşlar 
·ve sosyeteyi ko· yakalanarak po 

rumak için de\·let otoritesinin yacağını tıbbt bakımdan ince- lis merkezlerinde ayılıncaya 
emrhle, mideleri yıkanması gi- lenm~si salahiyetimiz hududu· kadar alıkonması, 
bi, tıbbi mi..ıdahalelerin meşru· nu aşar. Fakat sarhoş tıbben c) Ceza Kanununun t3.yin 
j)'eti son günlerde hararetle deli de olsa, hukuken deli mu- ettiği şartlar varsa adalete tes· 
münaka~a edilen bir mesel!· ımelesine Ubi tutulamaz. limi. 
dir. a) İhtiyarı ile sarhoş olarak Bu tedbirlerin birincisinin 
Tanınmış hukuk bilginleri sar başkalarını rahatsız edenler ol· tatbikı mesele değildir, Ceza 

boşlara rızaları olmadan tıbbt dukı:a ağır bir cezaya (arptı. Kanunu sarihtir, Vah halkın 
mi.idahale yapılamıyacağı tezi- rılmıştır. Halbuki, deli; bu va- emniyetini korumak için uygun 
ni mudafaa ettiler. Buna kar~ı ziyete dü~mesinde ihtiyarı ol- tedbirleri emredebileceğine gö
da. sarhoşlar ne yaptıklarını madıg:ı için, ne yaparsa yapsın re, para cezası ile uslanmayan 
bilmemeleri itibariyle, deli ol· cezalandırılamaz. Ceza Kanunu meyhanecilerin meyhaneleri de 
duklarından, delilere olduğu gi umumun görebileceği yerlerde kapatılabilir. 
bi, onlara da, rızalarına bakıl· halkın rahatını kaçıran sarhoş.. """ 

VATAN 

Şehir Tiyatrosunun. 
açığı qi ttikçe artı yor 

İstanbul Şehir Tiyatrolarına Ankaradan genel sekreter 
Unvanı ile tayin edilen C. H. P. eski milletvekillerinden Fazıl 
Ahmet Aykaçın gündelik ücreti 25 lira olarak uygun görül
müştür. Bu hesaba göre mumaileyhin aylık ücreti 750 lira. tut
maktadır. Tiyatro idaresince, yeni genel sekretere verilecek ÜC· 
retin tasdiki icap ettiğinden bu husustaki yaır belediye başkan
lığı vasıtasile daimi encümene gönderilmiştir. 

Diğer taraftan alakalı belediye çevrelerinden belirtildiğıııe 
göre Şehir Tiyatrosunun rna!liraf bütçesi gittikçe kabarmakta ve 
belediyece ödenilen açık miktarı da gitgide artmaktadır. Böy
le devam ettiği takdirde Şehir Tiyatrolarının acık miktarının 
önümüzdeki yıl yarım milyon lirayı bulmasından korkulmakta
dır. Bu arada tiyatro mildürlü.qü, iki müdür muavinliti, bir 
sanat mUşavirli~i. bir genel sekreterlik ve bir entendanlık ticreti 
karşılığının yılda 51,000 lirayı bulması da dıkkate cupmakta· 
dır. 

Şanayicilerin zaruri 1 Boğaz vapuru 
iptidai maddeleri 1 Motörü batırdı 

[ 
H AVAe:::'.1 

VA Z 1 Y •Ti;!'.!'il 
Yeşilkoy ~leteorolojl lstas 

yonunun tahminlerine gore 
bugun ıehrimiı ve civarında 
hava, sabahleyin ~isli ve bu .. 
Jutlu geçecek; ruıgarıar gu. 
neyden orta ku"" ette eı;ecek 
tir. 

Sıcaklık derecesinde mü
him bir deflıiklik olmaya
caktır. 

Ak5amüstu havanın kapan 
ması ve aralıklı yagmurlann 
başlaması muhtemeldir. 

Dün ıehrimiı.de en yük&ek 
ııcakltk 18.5, en düşük ııcak .. 
IJk ise 9,5 dereceydi. 

KÜÇÜK HABERLER 
ŞÜPHELi BİR 
ÖLÜM 

madan tıbben kabul edilen mil· )arı '75 liraya kadar para ceza· sarhoşların polis merkezinde 
dah.a.leler yapılabileceği, polis ısı, veya 1~ güne kadar hafif ahkonması tedbiri de Va- fstanbul Sanayi Odası, yerli 
Taıife ve salahiyeti hakkında hapis, baskasına tecavilz eden linin salahiyetinde oldu~u ka- fabrikatörlere bir tamim yap
kanun; polisi bu çeşit müdaba.. ısarhoslan iki aya, ısarhoşluğu naatinde:riz. Çünkü, vali suç- mıştır. Yerli sanayiın dışarıdan 
lelere mezun ettiği tezi ileri sü· itiyat etmiş olanları 90 günden ları önlemek iı;in zaruret hu- getirteceği malzemenin tercihen 
rülmektedir. iki yıla kadar hapisle cezalan- dudunda her tedbiri alabilir. ithalini kolaylaştıracak döviı.le· 

Evvelki etütlerimizde, devlet dırmıştır. itiyatları iptill de- Suçüstü kanunu da bu yaka- re esas olacak bu malO.matın en 
otoritesi taralından, bazı haki· rece!'ine çıkan, yani iradeleri lamayı caiz kılar. geç ıe kasım akşamına kadar 
katlerin anlaşılmasındaki umu ile itiyadından vazgeçmiyen sar Hrr sarhoşa, ayıldıktan son- bildirilmesi istenilmektedir. Bu 
mi menfaat ileri sürülerek, sa· hoşlar ise, ısallhları tıbben te· ra, yazılı olarak, bir daha hu tamime nazaran getirtilecek 
nıga veya şahide samimiyetini beyyün edinceye kadar bir ha~- halde yakalanırsa hakkında <.:e maddenin ismi, gümrük tarife 
kontro1. sakladığı sırları söylet· tanede alıkonulabilir. ıa Kanununun 526 ınrı madde- ve istatistik numarası, senelik 
mek için ~erum ıırınga ettiril· b) Sarhoş kendini bilmiye- sinde yazılı ceza (blr :ıya ka- ihtiyaç miktarı ve bedeli, hangi 
mtsinin meşruiyetini, hukuk fel rek işlediği haksız fiilin hC'~a· dar hafif hapis veya 250 liraya memleketten ithal edileceğinin 
ıefesi ve mevzuat bakımından, hını verir. kadar hafif para ceztıs.) ta~bik f'evaplandırılması icap etmekte-

Dün sabah §ehrimizde bir mo 
törün batma~iyle neticeılenf!n fe
ci bir deniz kazası olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata göte ha
disenin tafsilAtı şöyle4ir: 

Eyüp Bahariye caddesi Şehnaz 
sokak 78 numaralı evde oturan 
Aziz isminde bir şahıs, evinde 
ölü olarak bulunmuştur. 

Cesedi muayene eden Adalet 
Doktoru ölümü şüpheli gördü
ğünden, cesedin morga kaldırıl
masına lüzum görmüştür. 

SARAYDAN HALI ÇALAN 
HIRSIZ TAHSiN 
YAKALANDI 

Pıriste Seine mahkeme5inin c) Sarhoş ile deli arasında olunacağı da ihtar ve irabınri1 dir. 
1949 dı verdiıli bir karar mü- mühim fark da, garhoıun bir tatbik edilebilir. Sarhoş ya<•- ı Şehrimizdeki Almanlc.'i' 

Dün sabah saat 6.30 sıraların
da, Kandil1iden kalkan, Denizci
lik Bankasının Hasan Kaptan 1-
dar.-indekl 60 numaralı Rağbet 
vapuru, Arnavutköy akıntıların

da, Büyükdereye gitmekte olan 
Hüseyin Sevim idaresindeki E
reğli limanına ba~h 150 tonluk 
·Evvelzamanıı motöril ile çar
pışmıştır. 

Evvelki gün Beylerbeyi Sara
yından bir halı çalan hırsızın. 
sabıkalılardan Tahsin Akkaya ol 
duğu anlaşılmıştır. 

na'.b.tl·yte ı'ncelemiıtik. Pratik t bbl ··d h ı lü • !ananlara ilkin 10 lira ceza k.i-
1 mu a •eye zum o.ma- fıdir. harp ölülerini andılar 

Hukuk l\lecmua!n 1949-51 kol· dan az çok kısa bir zaman J:on-

Sadmenln tesiriyle muhtelif 
yerlerinden yaralanan • Evvelza 
man' motöril, bir yandan su a

Tahsin yakalanarak tevkif e 
dilmiştir. · 

leksiyonu S. 129. O makalemi- ra ıuuruna malik olmasıdır. d) Kadınların kabul edildik 
z-ın me\•tuu de•·Iet otoritesinin leri yerde ispirtolu içki satıl-

·d· Şuuruna malik olmıy~nlara ma!'t '-'asak edilmesi, 
sallhiyet hududunu tlyin ı ı. ı ı d f .,, · " 

rıza art oma an, men .aaı...erı· e) Nihauet kendilerine h~-
Sarhoşlara tatbik olunabilecek • · b tt' d •· üd·" ı ler ' nın ıca e ır ı6ı m -.ıa ~ ' kı'm olamıı·arak rezalet "ıka-muamele münasebetiyle, bu me k ı h 11 d · d ' anca ace e a er e c.uz ır. ran, başkaların;ı sarkıntılık ve-
seleye dönüyo~ı.. Hasta kendine gelinceye kadar ya diğer suretle tecavüz eden 

geciktirilmesi halinde, hakkın- ısarho,ların adalet karariyle ol
da bir tehlikeye, veya telifisi dukça uzun hapsedilerek içki
zor bir zarara mAruz ise, acele den mahrum edilmC'si. 
müdahale zarureti bulunur. Bay Sarhos,Jar hakkında uygun 1-
gın bir hastaya yapılması fay- dar! tedbirler, ha(if cezalar ha
dalı mühim ameliyatlar acele· kimin vicdanen kabul edeme
lık yoksa, imkln da varsa, U· diği ağır cezalardan, tıbbi mü
yandırılıp muvafakati alındık- dahalelerden daha çok tesirli 

Ferdin şahsıyetine, vücut tam-
lığına ancak Ustün, veya; 

hiç olmaz.sa, müsavi bir men
faati korumak için ve zaruret 
hududunda tecavi.lı olunabilir. 

Fert için meşrlı olan şahsı
yete tecavUz sosyete için de 
meşrfldur. Devlet de bakasını 
tehdit eden bir tehlikeden ko
runmak için ferdin şahsıyet hak 
larına tecavüz edebilir. 

Ancak, hususi hukukta oldu
ğu kador, devlet hukukunda da, 
ferdin ıahııyetine teca"ilz ıa· 
ruret hududunu aşmamak ıar
tiyle, meşrO olur. Bir &uç faili
ne verilecek ceza da, sosyete· 
nin korunması için lüzumlu de
lil ise. daha aıı o suçu önle· 
meye yetecekse. adil ve meşrfl 
olmaz. ?ı.1eselı3., istemiyerek ha· 
fif bir kusuru ile ölüme sebep 
olan kimse hakkında idam ce· 

zası verilemez. Hafif cezalar. in 
sanları ölümü intaç eden dık· 
katsizliklere karşı müteyakkız 
bulundurmak için yeter. 

Bu esasları hatırlattıktan son 
ra. sarhoşlara tatbik olunabl
Jecek tedbir ve müdahalelere 
ııelelim. 

Jıl. 

Sarhoşlara, deliler ıılbi mU
dahaleler yapılıp yapılamı-

tan sonra yapılabilir. olur. 

Acele olmıyan hallerde tıbbi rr=------------
müdahale için hastanın muva· , 
fakati alınması mecburiyeti her l 

yerde kabul edilen bir ta bil ı 
hukuk kaidesidir. insan vU
cudü makine değildir. Tıp
ta hastalık değil, hasta 1 
vardır denilir. Çok kişi
lere şifalı olan bazı serum
lar, müdahaleler diğer bazıla
rına zehir olup, anafilaksl deni 
len reaksiyona ıebep olarak ö
lümü bile intaç etmektedir. 

Doktor İsmail Gürkan, Üni· 
versite konferansları 1941~ 

1 
Tıbbi ~!es'uliyet makalesi (S. 
46 ve takip edenler). Hakimı 
mes'uliyetten kurtaran, hasta
nın rııasıdır. Herkes, şahsına 
yapılacak müdahaleye fayda ve 
tehlikeleri hakkında, aydınla
tıldıktan ıonra kendi karar ver 
mesi Uzımdır. Şahsıyete cebri 
müdabıle ancak frengi, tifo il
bi salgın ve ı.irl hastalıklara 
karşı sosyeteyi korumak için 
zaruri ise ve bir kanun ile ca
iz olabilir. 

' 

GECMISTE 
~ BUGÜN , 

Sultan 
Vahldettln'in 

firarı 

30 yıl evnl bugtin, 17 ka· 
sım 1922 de son Osman· 

11 padi$aht Sultan l\lehmet 
Vahldettln bir lngillı harp 
gemisine binerek kaçmı5tı, 
'Iürklye Büyuk J\lillet r.ıec· 

llsi 1 kasım 1922 de salta· 
nalın llgvı formalitesini ta· 
mamlamıı, bu mühim geliı· 
me karııınnda esasen meşru 
olmıyan İstanbul hükOmetl 
4 kasımda dagılmış ve miJU 
hükUmet idaresi kurulmu:t· 
tu. 

Şehrimizde bulunan Alman 
kolonisi dün Karacaahmetteki 
hususi kabristanlarında toplana 
rak birinci ve ikinci dünya har· 
binin Alman ölülerini anmak i
çin bir tören yapmıştır. Katolik 
ve protestan rahiplerinin yaptı
ğı duaları mUteakip, Federal Al 
manya lstanbul başkonsolos ve· 
kili Dr. Sh.,ke tarafından hü· 
kOmeti adına bir çelenk konul
muştur. 

lırken, dığer yandan da, akıntı- GÖÇMENLER DERNE(;l 
ya kapılarak Kızkulesinin önüne KONÇ> RESİ YAPILAMADI 

kadar gelmiş ve orada batmış- Diln ?tfarmara Lokalinde top-
tır. Janması gereken Göçmenlere Yar 

Motörün 7 kişilik mürettebalı dım Dern•l;i kongresi ekseriyet 
kurtarılmış, tahkikata başlanmış olmadı~ı için toplanamamıştır. 
tır. Kongre, başka güne brrakıl
Sabıkalı firari Ciciburun mıştır. 

yine kastı TÜRK DEVRİM OCAKLARI 
Ka"mpaşada esrar tekke.i iş- BEYAZIT OCA(;ı 

!•tirken yakalandı~ı halde kaç- AÇILIYOR 
maya muvafak olan Ciciburun - . . 

Zimmetine para geçirer? Mıı•lafa Edirnede tekrar yakayı 1 Türk Devrım Ocakları Beymt 
' . . &emt ocağı, bugun saat 15 de, 

tahsildar Avusturalyado 1 e~e ver1mışsebdle yınte fırar etme-ı ~!armara Lokalinde yapılacak 
nın yo unu u muş ur. b' r· 1 ı kt 

imiı Ciciburun bu defa da, kttndt- ır oren e açı aca ır. 

Ankara, ıs (TA) _Bir müd- •ini Edirneden İstanhula getir:n 'ATATÜRK HA.KKI!li'DA 
det evvel İskenderunda Sümer muhafız jan~armaları, •u do~-' BiR ESER MÜSABAKASI 
bank \·erli ?ılallar Paıarının ir- mek ba?anesıyJe kandırarak fı- TERTİPLENDİ 
tibat bürosu şefliğini yaparken rar etmıştir. 
ortadan kaybolan Cem Menemen Mustafanın aranmasına bl! 
cioglu hakkında yapılan tahki- lanmış:ct_rr_. _______ _ 
kat neticelenmiş ve zimmetine 
126 bin lira geçirerek kaçtığı an 
laşılmıştır. 

Kaçtıktan sonra Avustralya'da 
başka bir isimle yiln üzerinde 
ticarete başladığı öğrenilen Cem 
:\lenemenc:.ioğlunun memleketi
mize iadesi için gerekli teşebbüs 
lere acçilmiştir. 

Bir mühendisimizin 

mühim ke,fi 

Samsunda dün 
Katilden sanık . 
iki kişi yakalandı 

Bu.ttu4 .lluAabfrl"'C.U.. 

Samsun, 16 - Samsunluları 
günlerdenberi dehıet içeri•inde 
bırakan iki cinayetin failleri ni-

M. T. Talebe Birlitl tarahn
dan Atatürk bakında bir eser 
hazırlanmak üzere nlüı:;abaka a. 
çılmıştır. Her yıl tekrarlanacak 
olan bu müsabakanın şartları 
yakında ilan edılecektir. 

--0--

Batman'da 
Kurulacak 
Tasfivehaneler 

Karabük, 16 (Anka) - TUr- hayet dün yakalanmıılardır. Ankara, 16 (Anka) - Raman 
kiye Demir ve Çelik Fabrikala:-ı Bundan 1~ gün kadar önce: da bulunan petrollerimiı. u;ın 
?tlüe.ssesesi Kuvvet Santralı Şefi Samsunda 17 Y•ılarındı GUnaJ ,' Batmanda tesis edilecek ta~fiy~. 
Yüksek Mühendis Fahrettln Her Çelenk ile 50 yaşında Muh•ine haneler eırafında Amerikalılar 
güven(, yüksek randımanlı ve isminde bir kadın methul kiti· ile müzakerelere devam edilmek 
yüksek sur'atli bir ııemi tasarı- ter tarafından öldürülmüştür. tedir. 
sının ihtira beratını almıştır. Başörtüsü ile boğulan :t.fuhsi- Anlaşmaya varıldığı takdirde 
Hücumbotlarında, ytik ve yol- nenin parasına tamaen öldürül- tasfiyehane ancak iki ısenede işTürk milletinin mukaddes 

Jıl. cu gemileri)·le ısahil deniz taııt- düğü anlaşılmıştır. _ ter bir hale getirilebilecektir. Bu 
ve haklı davası olan milli 

S.rho,lara, kısa b'ır zamanda larında seı·rüır;efer zamanlarını Günalın cesedi ise mezarlıkta radan elde edilecek benzin civa-;ı mücadelede hiyaneti herke· 

Sütçüler tahlili 
Mandrada istiyorlar 

Belediyenin, sütçillerde satı
lan sütlerle, bu sütlerden imal 
edilen maddeleri tahlile karar 
vermesi alakalılar arasında iti
razla karşılanmıştır. 

Sütcüler ve muhallebiciler, 
mandralardan aldıkları sütlerin 
düşük kalitede olduğunu söyle
yerekı kontrolün kendilerinden 
evvel mandralarda yapılmasını 
istemektedirler. 

Belediyenin, bu hususu naza
rı dikkate alacağı ümit ediiınek
tedir. 

Mr. Mc Ghaa ,dün 

Washington'a gitti 

Son seçimler dolayısile hükO· 
meti ile temas edecek olan Bir
leşik Amerikanın Ankara bil· 
yük elçisi Mr. Mc. Ghee diln Ö· 
zel bir uçakla Yeşilköye gelmiş 
, .. 11.40 daki Pan Amerikan U· 
çağı ile memleketine mütevecci
hen lstanbuldan ayrılmışlır. 

Mr. l!c. Ghee'nin birkaç hafta 
zarfında memleketimize dönme 
si ihtimal dahilindedir. 

Otomobil altında kalan 

Artin öldü 

Beyoğlu Meşrutiyet caddesi Si 
gorta Apartmanında oturan Berç 
Berg...,ryan idaresindeki 6980 
pllkalı hususi otomobil, Cumhu
riyet caddesind•n geçerken Ar
tin isminde bir şahsa çarparak 
ağır surette yaralamı;tır. 

Artin kaldırıldığı Şişli Çocuk 
Hastahanesinde ölmüş ve suçlu 
yakalanarak hikkında takibata 
baılanmıştır. 

Menemen C.H.P. 

kongresi 

Diln yapılan Menemen C.H.P. 

kon~e!'inde, bütün delegelerin 
itt:!akiyle hür basına te~ekkt.:r 
telgr.:ı.fı çekilmesine karar veril
r,,'~ir. 

fskanderunda portatif 

evlerin in,aotına 

ba,landı 

İskenderun, 16 (T.H.A) - Seh 
rimizdttki me~ken buhranını ön· 
!emek icin, bir Alman ıirketi ta 
rafından yaptırılacak olan porta
tif evlerin temeli merasimle atıl
mıştır .. 

Alman an'anelerlne göre, her 
evin temeline bir ıişe ıarap ko
nulmuı ve derhal inşaata başla
nılmıştır. 

Bu evler, her tür!U ıklim şart
larına karşı mukavim olan ve Av 
rupada geniş rağbet a:ören ev
lerdir. 

Her türlü istirahat ıırtlarını 
ve konforu havi olan bu evler ik· 
mal edildikten sonra, İskende
runda mesken buhranı önlenmiş 
olacaktır. 

r-TAKVIM----ı 
17 KASIM 1952 

PAZARTESi 
AY 11-GilN 30-KASIM 10 
RUMi 1368 - KASUI 4 

li.f!llfti!' ııl 
Maçtan intıbalar 
Mithatpaşa stadyonıu dün 

yine ana baba gunlerln· 
den birini yaşadı. ~taç saı· 

tinden iki saat önce ve tık 
defa olarıik karaborsacılar, 
faıla bileti olanlardan bire 
iki vermek suretile bilet te· 
darik etmeğe ugraşıyorlar

dıi tabii, fazla&ile başkaları· 
na devretmek için. 

Stadyom artık adam almı· 
yacak hale geldiği zaman 
dı§arıda daha yüzlerle ıeyir· 
el bulunuyordu. Bunlardan 
bir kı~mı geri dönmek ıo· 
runda kaldı. Beş yüz kadar 
seyirci de dolambaçlı yol· 
lardan kaçamak ya!Jarak 
Gaıhanenln stadyuma bakan 
kömür yığını üstüne yerle~
tiler. Bir aralık bunların 
ayağa kalkmaları ilıerine kö 
mU.rler kaymaya başladı ve 
kendiler! için tehlikell sayı· 
Jabilecek bir durum da hl· 
oıl oldu. Fakat bu futbol me 
rakı, anlaşılan bir hastalık, 
maçı seyretmek için insana 
tehlJkeyi dahi göze aldın· 
yor. 

~faç ıamanından iki saat 
önce, ıyaJına liarı - llclvert 
kordelllar bağlamıı bir gü. 
\'ercin stadyomun üstünde 
dolaııyor. Stadyomu boydan 
boya geterken seyirciler dur 
madan bağırıyorlar, alkıslı
yorlar, ıstık çalıyorlar. 

Zavallı güvercin bu ulul· 
tudan ürktükı;e dotaııyor, 
dotaıtıkça uğultu artıyor. 
Nihayet ıellmetl uzaklarda 
bir kultibeye konmakta bu· 
luyor. 

Hepsi iyi, güzel amma, za. 
vallı güvercini yormanın 
mlnası ne? 

Tribünlerde yer yer sarı -
lfıcivert bayraklar göze çar· 
pıyor. Bu bayraklar zaman 
ıaman açılıp kapanıyor. BU· 
na karşılık karakartalların 
siyah ·beyaz bayraklarından 
eser yok. Demek ki Fenr•• 
iller takımlarına fa:r:Ia güve
niyorlar. Beşiktaslılar ise, 
takımlarının muvaffakiyet· 
sh: geçen son maçlarından 
ötürü ihtiyatlı davranıyor
lar. Belki, Beılktaı galip 
gelJnce, sarı - 15.clvert bay. 
raklar sarılıp saklanacak, si· 
yah • beyaz bayraklar orta· 
ya cıkarılıp açılacak. Fakat 
Fenerin sahıdan 3 . 1 galip 
ayrılı,ı buna hnki.n vernıe
dl. 

Hakemin oyunun ıona er
dlglni bildiren düdüğünden 
sonra Fenerbahı;eliler pisti 
dolaştılar. Yer yer sarı . li· 
civert bayraklar dalgalanır. , 
ken ve yine yer yer bükül· 
müı gazetelerden meşaleler 
ı·akılırken seyircilerin ço. 
ğunluğu galip takıma büyük 
tezahürat yaptı. Bu, lig maç· 
larında çok uzun zamandan. 
beri llk defa yenllen Beılk· 
taıın, galibiyete hasret k~l· 
mııtara verdi.il memnuniye. 
tin gögteriglydl. 

Bursa dokuma 
İ$çil ri toplantısı kendi kendilerine ayıldık- ıin naıarında ıilphe götür- kııı;altacak, daha yüksek randt· bulunmuştur.hklk rın motörlü taşıt araçlarında kul 

tarı iı;in, rızaları olmadığı mu meı bir surette anla$ılan mania ve daha az ma~rafla ta- Yapılan ta ıt neticesinde !anılacak, petrol mahallinde 'ili· Vasati Eıant 
hakkak tıbbl bir müdahale as· Sultan Vahldettln, Turk mil· lışmayı mümkün kılacak bu iht:- Gilnİlın katillerinin Vezirköprü- ğıtılacak, elde edilecek mazot 1- SABAH 06.48 Ol.58 

HiCRİ 1371 - SAFER 28 

Gıllblyet, mağlubiyet gpor 
culu içindir. En iyi spor
cular ve sportmenler fkislnl 
de hazmetmeginl bllenlerdir. 
Siyah - beyaılı okuyucuları
mızı gecmlı olsun der; ıa
n · lAclvertıt okuy•cuları
mm da tebrik ederi& lA yapılamaz. letl arasında herhangi bir ra mevzuu Mlen Teknik Ünivrr- lü Halil Toker, Hıdır ve Ali Rıza se hllen Kurtalan ile Çetinkaya ÖGLE l!.59 07.09 

sıfatla dahi kalamazdı. Bu· sitenin makine şubesince tetkik isimlerindeki ıahıslar olduJu arasında işleyen mazotlu trenle- iKiNDi 14 38 09.43 Sarhosların muhitlerine te· edilmektedir. meydana çıkmıştır. rin bir taraftan Adanaya, difer 
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j,una göre, iz.ah ettiğimiz pren- mis ve ihtiraının yabancı mem- tır. li zatlar anlaşmanın çok kısa bir Gııı•fn"fı• "ii11ıft1'"'-l•n ı.ııın ~' 

Sadun G. SAVCI 

ON KELiMEYLE 
General Necibe altı ay I· 

cin diktatörlük verllmtı ... 
Dlktıtörlüğün vldelisinl 

bilmiyorduk. 

Bur!la, 16 - Şehrimiz mensu
cat !lanayii isti gendikası kongre 
ısi bugün .r.ıerinos fabrikası sa
lonunda yapılmıstır. Kongrede 
D P. Meclis grup başkanı Hu
lQsi köymen. Bursa \'alisi. Bele
diye Ba kanı, Milletvekillerin 
den bazıları, civar vi1Ayetlerden 
ıelen kalabalık bir sendikacı ~ru 
bu. basın mensupları ve kalaba 
l;t bir dinleyici kütlesi ve 1500 
den fazla üye hazır bulunuyor
du. 

sipler icabı, soı;:yete namına on TCLBENTÇİ leketlerde de tetkikı için teşeb· Suçlular dün yakalanarak tev· zamanda bir neticeye bağlanaca. "l'''"'''" lıCUt1.1ı111 lııuılnıw.n 
tara karsı korunma tedbirleri '-------------= b. 1 . 1. kif edilmiclerdir. ııtını limit etmektedirler. iıııh ,dılm••· TATLISERT 
alınması zarureti de meydanda- ~;;o; .. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ti~s~e~re~g~e~çm~ıı~ır~ ... ;;;;;;;;;;;,;;;;;~~~~~·~~~----------~·~~~~~~~~~~--;;;;;~i;;~~~~~~~;;;;~~~;;;;;;;;;;;:;:~~~;;;~~ dır. İstanbul Valisinin bu za- ~ 

Konııre başkanlığına İstanbul 
Teksif federasyonu başkanı Ba 
hir Er.soy ıetilmiş ve kon,c-re 
talışmalarına geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

rureti takdir etmesi (eşekkUre 
&Ayandır. !.teısele, aıa3ıi1in mu· 
hafazasından mes'ul makamın 
ne gibi tedbirler alabileceği

dir. 
Sosyetenin, emniyetini koru· 

mak ic;:in devlet otoritesi ancak 
zaruri tedbirler alablleceğin
den, yapılacak şey; Yapılan setim sonunda Baş

lrınlıla eski Baıkan Recep Kırım 
ittifakla se~ilmistir. 

a) Sarhotluk istidadı göste
ren kişiye ic;:ki vermeye devam -- Bu akıam 2 Sinemada birden 

Atlas ve Melek'te 
Film dünyosını'n en çok sevilen romantik tenoru 

MARİO LANZA 
ve meşhur opera artisti 

DORETTA MORROW 
torofındon Renkli olarak meydana getirilen 

muazzam müzikal komedi. 

SEREF. YILDIZI 
(BECAUSE YOU'RE MiNE) Metro-Goldwyn-Mayer 

Dikkat, ATLAS Tel: 40835 - MELEK Tel: 40868 

' 

- Delphine, nen var? Diye 

·o:::Ei~:?=~~~:~:~~~1~~· ][mzasız}\\dttluplaiı~ · .__~ 
- Ya ... Oyle mı? Dedı. ~ 
Elınden kitap dilstü, oturdu-

~" koltuktan kalkmak istedi, fa- -....;:: 
kat olduRu yerde yıkılıp kaldı. A /. ~ /) "+il • _ , ~ ,f E. ~·" · 

Etrafı öyle bir sükOt kapla- YAZ AN~ ~ ~ ÇFVl~N~ 7f, , 
mıştt ki tavan arasında yuva 
)'apmış olan kuşların sesi, ve 14 
evin içinde.ki kapıların aıcır. Battanıyenin altındaki diz.. _ Hayır. 
dadıj:ı duyuluyordu. teri ve kucagına dayadı,tı elle- - Cesaret edememi&tir, al. 

Dominique inliyen bir ıesle: ri titriyordu. Tekrar etti: • cak ... 
- Beatrice ..• dıye söylendi. - Her şeyi anlat. Onu nere- Dominique bir an düşünce. 
Delphine. kollarını kardesi- de gördün? ye daldı. Sonra kendi kendi· 

ne doğru uzattı ve dedi ki: Delphine o kadar şaşırdı ki siyle konuşuyormuş ıibi şu 
.. -: ~ayır ... Ha~ır. Duyduğun kahveye zitti.Cini ağabeyinden sözleri söyledi: 

gurultuyil. Sı~lı~e yaptı ... Ye- saklıyacağını bile unuttu: - Bazı hltıraları unlıtmuş 
m~k. yemıyece~ımı ona soyle- _ Kah\·ede iÖrdüm. dedi. gibi idim. Beni kemiren bu 
mıştım. Her hal~e yatmaea çık. Dominique, kız karde5inin acı düşüncelerin artık o ada-
mış olacak. Sakın ol, telaş et- yapmış olduğu münasebetsizli. mın da kalasında yaşamadığı. 
me. l:i farkedecek halde delildi. nı. onun o menhus vücudunun 

Fakat Delphine'in de, kar- Sual sormağa devam etti: bir mezarlıkta çürümekte ol-
de&i zibi, her tarafı titriyor. _ Nereden ıeliyormuı? Bu duğunu düıünerek teselli bu-
du. Sesi kesik kesik idi. kadar zaman nerede imiş? Ne luyorum. Ancak bu fikirle ra-

Dominique, kız kardeşine bir yapmış? bat edebilirdim. Fakat demek 
takım sualler &ormağa basla- Delphine 0 delikanlı ile ar•- ki 0 ölmemiı, hil1ı yaşıyor. 
dı: larında geçen kısa konuşmayı Belki de iş bulmuş; çalışıyor. 

- Demek ki ölmemiı. Ha... anlatma~• başladı. Kahvelerde arkadaılariyle ıoh-
Yaşıyor. Ah, karde~im, karde- Henilı sözünü bitirmeden bet ederek eğleniyor. Belki de 
ıim... a~abeyi lafını kesti: onlara her şeyi anlatmııtır. O 

Domihique'in bu ckardeşim• _ Biliyor mu? diye sordu. yaşta delikanlılar övünmesini 
hitabı Delphine'e deQ:ildi. Bir· _ Hayır .. •Herkes nasıl?• sevrrler, ağırları sıkı delildir. 
den &ert bir sesle sordu: diye sordu. Aman Yarabbi, şimdi ne ota. 

- Anlat. ona nerede rastla. - Bilhas;a ondan bahset,.. cak? 
dın? Konuş. Her şeyi söyle medi mi".' Ona dair bir şıy söy· Yumruklarını ııkarak konu. 
bana.. lemedi mi?. ıuyordu. Bışını önüne •idi. 

Sararmış ve kurumuş cildinin 
altından damarları ve kemik· 
leri birer birer setiliyordu. 

Sıkılmış yumruklarıyla ba. 
şına vuruyordu. Delphine, aQ"a. 

beyinin bu halinden ürktü. 
Onu ne kada rsevdiğini, ona 
karsı ne büyük bir sayıı ve 
seva:i beslediğini o anda bir 
kere daha hissetti. 

Biraz sükUnet bulması, içi
nin rahat etmesi için: 

- ~lerak etme Dominique, 
bir çaresıne bakarız. Elbette 
bir §eY buluruz. diye ıöylendf'. 

Fakat o, bu sözleri duyacak 
halde değıldi. Dona kalmıı ııi· 
bi hareketsiı. duruyordu. Deh. 
şet içinde idi. Tıpkı o geceki 
gibi.. Fakat demek ki bütün 
o g~ceki dehşet boşuna imiı ... 

* Dürt Aene evvel bir tem. 
muz gece~i tiç kardeş beraber
diler. d'Arlenc'lerin Beatrice, 
en kü~ükleri idi. Dominique 
geçmiı günleri ve bütün acı 

hatıraları birer birer düşünü
nüyordu: 

Annesiyle babası kardeş ço
cukları idi. Buna ralmen ev. 
lenmi~lerdi. Yakın akraba ara
sındaki evlenmeler ekseriya 
iyi netice vermez. Çocuklar 
hastalıklı ve hırçın olur. Nite
kim üc kardeı te pek sıhhatli 
değild:. Dominique on ıekiı 
ya~ında romatizma olmuştu. 
Aylarca kımıldamadan sancı 
içinde kıvranarak yatardı. 

Delphine ııenç yaıındı çök
müştü,.. Renii sap.sırı, sırtı 

kanburlaşmağa namzet idi. 
İçlerinde en sağlam ve ııh

hatli olan Beatrice idi Fakat 
ona da; duvarda resmi asılı 
duran İ•panyol aslından olan 
büyük annesinden ateşli ve 
coşkun bir tabiat miras kal· 
mııtı. Beatrice en küçilkleri 
idi. İçi içine oığmaz, hislerine 
ve insiyaklarına tibi garip bir 
genç kızdı. Aldı!ı ciddi terbi
ye v• ahltk öğütleri; içinden 

ııelen hislere ve coşkunluğa 
g'em vuracak kadar kuvvetll ol
duğu için bu halinin önüne ge. 
çebiliyordu. Fakat öyle anlar 
oluyordu ki bir çiçek, bir kedi 

yavrusu veya güneş batması 
karşısında kabına. sığamıyan 
bir neşe ve sevinçle kendisini 
tutamıyarak coşuyordu .•. 

Genç kızı heyecanlandıracak 
başka mevzular ve hldiseler 
yoktu, olamazdı. Çünkü üç 
kardeı dağ baıındaki tenha ve 
ıssız evlerinden hemen hemen 
hiç dışarıya- çıkmazlardı. Bir 
kimse ile görüşmek, ahbaplık 
ve arkıdaslık etmek .ldetteri 
değildi. Babadan kalMa çiftlik 
ve malları birer birer elden 
tıkarmağa. satmağa mecbur 
kılıyorlardı. Çocukların en bü
yUğil olan Dominique, cılız ve 
hastalıklı olduğu için hiç bir 
iş tutamıyordu. 

Üç kardeş birbirlerini çok 
severler ve sayarlardı. Bu mu· 
habbetleri ve bağlılıkları ba· 
balarının ve annelerinin ölil· 
mtinden sonra büsbütün arttı. 
Öksüz kaldıkları :r:aman Domi· 
nique otuı, Delphine yirmi se· 
kiz, Beatrice ise yirmi yaşın· 

da idiler. Evlerinde eski ha
yatlarına devam ettiler. sev· 
iili ölülerini durmadan ylde
derler, aziz hltıralarını saygı 

(Devamı var) 
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Arap 
Memleketleri 
Ve Almanya 

Yazan: E. T. 
Batı Almanya, İsrail hülı:iıme-

tiyle bir anlaşma yaptı. An. 
laşmaya ıöre Batı Almanya, 
harp yıllarında Musevilere veri
len zararlardan dolayı israll bil. 
kllmetine 700 küsur milyon do
lar ödemeit kabul etmektedir. 
Almanya ile İsrail arasında mev .. 
cut anla'11J3zlık bu suretle 50· 
ııa ermekte. siyası ve lktisadt 
münasebetlere yol açılmaktadır. 

Fakat diğer taraftan şimdi Al· 
manya ile Arap memletellerl· 
nin arası açtlmıstır. Bu memle
ketler Almanya'mn İsrail ile an. 
laşnıuını ve isnile mühim bir 
para vermesini iyi bir gözle gör. 
memlılerdlr. İsrailin alıcalt pa. 
ra ve levanmla askeri kuvvet. 
ferini arttırmasından, Arap 
memleketlerine karıı daha sert 
bir siyaset takip etmesinden en· 
dişe ediyorlar. 
Mısır hükllmell son zamanlar. 

da Alman mütehassıslariyle sı· 
kı bir işbirllll yapmak istiyor. 
du. Bu maksatla meşhur Alman 
ıııallyecisl Dr. Sclıacht'ı, onu 
müteakip Dr. Voss'u davet et. 
ınişli, Schacht Mısınn mali ve 
iktisadi kallnııması için tavsiye. 
terde bulunmuıtur. Dr. Voss bu 
tavsiyelere uyrun bir plin ha· 
tırhyıcalıtı. 

Voss Nazilerin Çekoslovakya. 
yı 111.ı etlikleri seneler Skoda 
müesseselerini idare etmiş olan 
adamdır. Skoda labrikıları dün· 
Yıca meşhur alır sanayi mües· 
11eseteridtr. Krop i.ylrında alır 

toplar, lokomotifler, ıiraat ilet· 
lert vesatr her türlü levazım ya· 
par. Voss bu müesseseleri büyük 
bir dirayetle idare etmiıtı. Şim· 
dl Mısır kendisinden istifade e· 
decektl. 

General Necip Dr. Voss'Ja gö
rüımüı ve muhtelU hususlarda 
mutabık kalmııtı. Fakat Al· 
nıanya ile İsrail arası.ndaki an· 
lıımı üzerine bu işbirliğinden 
vaıge~meğl kararla1tırm11tır. Mı 
&ırda mühim miktarda Alman 
tnütehassıstarı vardır. Bunlar· 
dan. hepsinin, battl aıı;keri he;e· 
tin geri gönderilecekleri sö)·Jc· 
nlyor. 
Almanyanın İsrail ile anlaş· 

nıa:unı Amerikanın tazyikine at· 
fedenler vardır. Fakat bu hu· 
ıusta Amerikan tazyikinden zi. 
Yade lnsant düşünceler hikim 
olmuıtur. Naziler harp esnasın· 
da gerek Almanya, gerek iş· 
&al ettikleri yerlerde bulunan 
Musevileri imha etmişlerdir. Bu, 
baıh baıına bir faciadır. Şimdi 
imha edilen 1\lusevilerin mal ve 
mülklerini hayatta kalımı akra· 
balarına, bunlar yoksa ırkdaşla· 
tına iade etmek lbımdır. Balı 
Alıııanya hiikiımell bunu yap. 
nıakla o vazifeyi yerine getir· 
mektedlr. 
Diğer taraftan Sovyd işgali 

altında bulunan Doğu Almanya, 
Arap memleketlerine müracaat· 
la Batı Almanyanın kendilerine 
\'erdiği malzemeyi temine baıır 
olduğunu bildirmiştir. Arap hil· 
kCımetıerf bu müracaata henüz 
cevap vermemişlerdir. Batı Al
ınanya ile bir anlaşma zenıi~i 
bulunacağı ümit ediliyor. 

CUMHURiYET 

HANGi GtiVEN 
Nadir Nadi •K•ndl kenıline 

Demokrat Partinin Hukuk ve 
basın ideoloğu payesini bah' 
buyurduğu anlaşılan Züh· 
til V elibeş.. n!n bir maka!•· 
ıinl ele alarak diyor ki: 

Atatürkün rehberliği altın• 
da Türk milletine hayırlı ge
liımeıer sağlıyan bugünkü A· 
nayasaya dayanılarak hukuki 
Yollardan ayrılmamak şarlile 
ters yüzüne geriye dönmek de 
ınümkilndür. Antidemokratik 
kanunlardan varlık vergisini 
en canlı bir misal diye göste
rebiliriz. Bir hukuk devletin· 
de böyle bir kanun çıkması· 
na imkin var mıdır? Meclis 
Çoğunluğu el kaldırsa bile bu 
kanunu mesell Birlcıik Ame
rikada yüıiftebilir misiniz? Bu 
nun gibi, Tarın korusun, bir 
&ün bir ço~unluk ortaya çı· 
kar da cuma namazını mec· 
hurt kılan, faizi yasak eden, 
kadını medeni haklarından 
Yoksun bırakan bir takım ka
nunlar çıkanr, bir kelime ile 
Anayasanın Bilyük Millet Mec
lisine tanıdığı yetkileri ters 
bir zihniyetle kuUanırsa ona 
karşı devrim prensiplerini han 
gl kuvvet savunabilecektir? 

* Dün Yuııanlstanda ,..,.ı 
se~im!er yapıJ.ınıliır, * İran Yllkselı: Adalet Dl· 
vanı feshedilm!llir. * Tunusta y<?nlden çarpq. 
malar olmuıı, dört Fran
sız askeri ölmüş, yirmisi 
yaralaıımıştır. * MıSU'da iki siyasi parti 
faaliyet~ menedilmiş. 
tir. 

Pakistan kültür 
Heyeti Konya'da 

Bıuu.I JCtıA&birimü.ı.. 

Konya, 16 - HükQmetimiıin 
davetlisi bulun'n Pakistan killlilr 
heyeti bugün öğle lizeri kafile 
mihmandarı Prof. Tampal Badiz 
ile birlikle ıehrimize ı:e~şler· 
dir Heyetle Pakistanın beı Uni· 
venitesine mensup profesörlerle 
on iki kıı ve on iki erkek öğren· 
ci bulunmaktadır. Misafirler zi
yafeti müteakıp yanlarında Vali 
Cemal Hadımlı ve Milli Eğilim 
müdürü Nazım Esen olduğu hal. 
de ?t.tevl3.na türbesini ve tariht 
abideleri, kültür müesseselerimi
zi gezmişler, Selçuk eserleri üze. 
rinde saatlerce tetkikler yapmış. 
!ardır. Mevlana türbesini ziyaret 
esnasında kaiile baskını Profe
sör Halim, dlevliinayı ziyaret 
etmekle ikinci bir haç fariza!.1111 
eda ettik, demiş ve müzede açı. 
lan deftere aşağıdaki yaııyı yaz
mıştır: 

cPakistan kültür heyeti azası 
ile beraber Mevlinanın türbesi. 
ni ziyaret etmek şerefine nail ol 
duk. Benim ve arkada§larım il· 
zerinde basıl olan intibaı anlat
mağa imkin bulamıyorum.• 

Heyet geceyi Konyada gc;ir· 
dikten sonra yarın sabah Anka· 
raya gidecektir. 

Kore sahillerinde bir 
uçcık kayboldu 

Tokyo, 16 (A.A) - Uzak Do
ğu ha\.·a kU\'\'etleri genel karar
gihından bildirildiğine göre dün 
gece Karenin doğu sahilinden 
500 metre açıkta düşen uçakt:ı 
bulunan yolculardan 13 ünün öl
düğü kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

İçinde 16 )'Olcu \'C 4 mürette
bat bulunan C-46 yolcu uça~ı 
havalandıktan pek az sonra de· 
nize düşmüştür. 7 yolcu gece
yarısından sonra Koreli bir ba
lıkçı gemi•i tarafından kurta
rılmıştır. 

Bugün mahalli saatle 12 ye 
kadar yapılan bütün araıtırma
Iar neticesiz kalmıştır. 

Kazanın vnkubulduAu mahal· 
de helikopterler \C bir destroyer 
araştırmalarda bultmduğu ha~
de hiçbir netice elde edilememış 
tir. 

Bir yanardcığ yeniden 

indifaa ba,ladı 
San Diego (Kaliforniya) 16 (A. 

A.) - San Benediclo adasında 
bulunan ve a~·nı ismi taşıyan ya
nardağ bugün yeniden lndi!aa 
başlamışlıı-. 

San Bencdicto Doğu Pasifıkle 
faal baldo bulunan yegant ya-
nardağdır. 1 

an önce gerçekleşmesini öıle· 
iliğimiz, bugünkü rejimin hu· 
kulü bir istikrara kavuşması
dır, Yoksa yurldaş haklarını 
Ye devrim kazançlarını savun-

mak konusunda asıl güveni
miz elbette Atatürk sevgisi 

ile yüreği parlıyan aydın Türk 
gençliğinden başkasına ola· 
maz.• 

YENi ISTANBUL 

JIIESKEN KİRALARI 

Habip Edip • Törehan tama
men kaldınlması veya tadil 
edilmesi lizımgelen Iıannnlar· 
dan birinin kira kanunn oldu· 
ğunu söyJüyor, diyor ki: 

Zühtü ]3e~e. Weimar Ana
Yasasını Hitler nasıl bozdu? 
l>iye soruyor. Sayın ideologa 
haber verelim ki suç işlemeyi 
ıöıe aldıktan sonra dünyada 
bozuıamıyacak hiç bir şey ol· 
l!l•dıtını biz de bilivoruz. Bir 

cBiz yeni yapılan bu inşa
atın gün geçtikçe artmasını 
\'e bu sayede mesken derdinin 
bir dereceye kadar kalkması• 
nı dört gözle bekliyoruz. Fakat 
eski kiralar ile yeni kinlar a· 
rasındaki nisbetsizliği gözönün 
de tutacak olursak buna ihti
mal veremiyoruz. Zira tam 
kanunun emrettiği tarzda 
ödenen eski bir kira ile yeni 
yapılan binaların kiralarını 

mukayese edecek olursak, a· 
ralarında çok defa on mislin· 
den faz.la bir fark görmekte
viz. Ticaret odamız getinme 
İstatistiklerini yapark•n acaba 
bunu gözönüne alıyor mu? 

Bizim düşlıncemiıe göre her 
şeyden evvel bu ifrat ve tef. 
rilin kaldırılması, eski kira· 
lann hiç olmazsa üç misline 

1 Fransız 
Charles 
Öldü 

yazarı 

L .. uuras '4I~lat~!LL~.ı~ 
: , . 

Tunus'ta yeni bir 
~arpışma oldu 

Otomatik silôhlarla askeri bir konvoya ve bir 
kışlaya yapılan hücumda dört Fransız askeri 

öldü ve yirmisi yaralandı 
'-••oeiattd Prtı• 

Tunus 16 • • Otomatik silahlarla mücehhcı tedhişçile-
rin bugün bir askeri konvoya ve bir kışlaya hücum etmeleri 
üzerine vuku bulan çarpışmada dört Fransız. askeri ölmüş, yir~ 
misi de yaralanmııtır. Geçen kış kanlı ayaklanmaların 100 kişi
nin hayatına mal oldul:u Kuzey Afrikanın bu karışık bölgesinde 
tedhişçilerin bugünkli hücumları büyük bir heyecana sebep ol
muşt_ur. Silahlı çarpışmalar Güney Tunusta Gabcs'te vuku bul. 
muştur. Tedhişçilerin iki askeri kamyona yaptıkları ilk taarruz. 
da 13 Fransız askeri mermj isabeti almışlar ve tedavi 2örmek 
için hastahaneye kaldırı!mışlar-dır. Bir kışlaya karşı yapılan 
ikinci hücumda ise dört asker ölmüş, dördii ağır yaraldnmış 
ve diğer üçü de isabet almııtır. 

Bundan ba~ka Tunusun birçok yerlerinde de Fransızlara karşı 
hilcumlar ve sabotaj hareketleri vaki olmu§tur. Güney Tunusta 
çölün başladığı yerde bulunan Nefta'da tedhişçiler bir beledi· 
ye binasını ateıe vermiye teıeb bil• etmişlerdir. Aslen Arap 
olan Nefta belediye reisi geçenlerde tYaşasııl Fransa. diye b:t· 
ğırmıştı. 

Bu arada Tunus - Cezayir treni taşa tutulmuş, Fransız çiftçi
lerine ait iki otomobile ate~ açılmıştır. Bu son iki hidisede 
yaralanın olmamıştır. 

~~~---------~ 

T ruman, taassuba 
Karşı durulmalı, 

Dedi 
Vaıington 16 - Vaşinıtonda 

yeni inta edilecek olan bir hav· 
ranın temel atma töreninde ko
nuşan başkan Truman Amerika 
dint liderlerini zaman zaman 
Amerikada ve dünyanın her 
hangi bir yerinde ba~ kaldıran 
taassuba karşı birleımeye davet 
etmiştir. Başkan Truman ~un. 
!arı söylemiştir: 

• 

lran yüksek 
Adalet divanı 

Feshedildi 
Tahran, 16 - İran Başbakanı 

Dr. Musaddık parlamentodan al
dığı muUak sal3hiyete istinat e
derek bugün İran Yüksek Ada
let Divanını feshetmiştir. 

Karnn bildiren Dr. Falimi, le 
sih kararının mezkür üyeler ar.ı
suıda bir temizleme yapm3k ü
zere alındığını ve beş gün içındc 
kurulacağını ifade elrni~tir. 

Faris, 16 - Fransız Kral la· 
raftarları Hderi Charles Mıurras 
bu sabah saat 5 le 84. yaıında 
ölmüştür. 

Fransıı haberler ajansının To
urs'dan bildirdiğine göre, Alman. 
işgali sırasında Vichy hükftmeti ~ 
ile işbirli~i yapmak suçundan 
müebbet hapse mahklim bulunan 
buyaşlı Fransız yazarı \'e anar
şisti bir üremi kriti neticesinde 

. / 
/ 
" f 

ölmüıtür. ~ 
Maurras 27 ocak 1945 de LJıtın-

d<1 yargılanarak rnahkOm edilmi5 ; 
fakat sıhhati bozulduğundan ge- " 
çen sene Tours'da St. Symphori
e:1 hastanesine kaldırılmı51,ı.. 

Clıarles Marie Pholius Maur- . 
ras Provcnce vilA.yctinin ?.iarti- , 
gues kasabasında 1868 de dünya ' 
ya gelmiş, 17 yaşında Parise yer .. 
IC:şcrek yazı hayatına atılmış ve 
kısa bir zamanda isim yapmıştır. 
Şair Frcderic 1'listral'in şakirdi 
oJan bu hümanist yazarın ilk e
serleri memleketine ait olmuJ, 
bilahare 1898 de La Revue Grise 
d'Action Française adında bir 
dergi neşrederek siyasi hayata 
atılmıştır. 

Bidayette ?ıiaurras'nın ilk si
ynsi yaııları tamamen Akademik .,t 
nıabiyctte iken, Alphonse Dau
dct'nin oğlu Lcon Daudet'nin iş
tirakilc Action Française de çok 
fi'al bir hareket olmuştur. 

\ 

BekAr olan Maurras ölürken "''•--... L 
başucunda yeğeni Jacques ltaur 
ras He mücadele arkadaşı Leon 
Daudet'nin oğlu François Dau
dct bulunmuşlardır. :Ptiaurras son 
dakikaya kadar şuurunun tay
bctmrmiş ve François Daudet'
nin sö)"lediğine göre eti kalem 
tutobildi~i müddetçe durmadan 
yoıı yazmıştır. 

Artion Française, Maurras ve 
D~1 1pl'nin liderliği z.amanmda 
kuvvelli bir cumhuriyet ve Al· 
rnan aleyhtarı siyast teşekkül ol

• 

,, 

Reho
ollu, 

cBaşkalarının inançlarına gös· 
terilen hürmet ve lesamuh bu 
memleketin kuvvetinin sırrıdır. 
Allaha olan inancımıı.a sadık 
kalmazsak hariçten gelecek teh· 
Iikelcre ve bu tehlikelerin içi. 
mizde yarattığı korku ve huzur
su>luğa karşı koyamayııı .• 

Bir gazeteci tevkil edildi 

m"şlu. Bu teşekkülde bilhassa 
Camclols du Rov adını taşıyan 
öğrenciler büyük bir rol oyna. İngiliz 
nuşlar ve 1920 ile 1926 seneleri 
arasında Fransada vuku bulan 

zırhlı birlikler! Kenyada, Aberdare dağları bölgesinde I\lau • 
suplarını ararken görülmektedir 

Mau teşkiliilı men 

lrcıkta bir kısım partiler 

seçimlere boykot etti 
Bağdat, 18 (T.H.A.) - Bugün 

resmen atıklandığına göre, yakın 
da yapılacak olan seçimlere 3:al. 
nız eski ba~bakanJardan Nu.ri Sa. 
it Paşanın cİUihadı Düstilri• Par 
tisi işlirik edecektir. 

Halen Irak milletinin Uçlc 1-
ki•ini temsil etmekle bulunan di 
ğer 4 büyük siyasi parti seçil'l
leri boykot etıniılerıl·r. 

Ali Han veremli bir Türk 

gencini tedcıvi ettirecek 
Ankara, 16 (TA) - Mehmet 

Tekeliğolu adında veremli bir 
~enç, Ağa Hanın oğlu Ali Jlana 
bir mektup yazarak kendisin! is
viçrede tedavi ettirmesini rica 
etmiştir. 

Ali Han bu müracaattan pek 
hoşlanmıı ve Mehmet Tekelioğ
luna istediği parayı derhal yolla
mıştır. Pasaport muamelesini bi
tirmekle olan Mehmet Tekelioğ
lu Ali Hana teşekkürlerini sun
mak Uzere evve!A italyaya gide
cek ve oradan da tedavi için is
viçreye geçecektir. 

kadar arttırılması zarureti var 
dır. Daba geçen sene büyük 
mesken buhranı içinde bulu· 
nan Avusturya bile bina kira· 
!arını birdenbire be3 misline 
çıkartmıştır. Fransa üç sene· 
ye taksim suretile böyle bir 
artışı tatbik etmiştir, 

Buna mukabil yeni yapılan 
binalar kin de bir ölçll almak 
almak zorundayız. Bu suretle 
hareket etmediğimiz takdirde 
mesken işlerimizde anarıiden 
tıayatımızın en bllyUk bir te
meli olan yuvamızı daimt bir 
huzursuzluk içinden çıkaranıı 
yacağız.,. 

YENi SABAH 

KöYLiJ içl'l 
Yeni Sabah köylünün öle

denberi metrilk bakımsız bı· 
rakıldıl:ınt, her türlü nimet
ten mahrum edilditlnl söylü· 
~·or, bükdmet ve Demokrat 
Partinin tuttuğu yolu tasvip 
ile diyor ki: 

.-Yeni kurulan ve ismini köy 
lüye izafe eden bir partinin de 
bu işle yakından ilgilenmesi, 

Anadoluya hizmet için parti
ler arasında bir yarış havası 
\'aratırsa bizce bu, ancak pek 
~esut bir netice olur. ~tem· 
leket halkının ço~unluğu köy
li! olunca, çeşitli siyasi par· 
tilerin ve iktidarların ona hiz
met etmeleri en tabii bir key 
fiyetlir. Ha~T•t edilecek ıey 
bu noktanın şimdiye kadar tak 
dir edilmemiş bulunma5tdır. 

I 

Tahran, 1R (A.A.) - •Fer 
man• gazetesi müdürü Abaod Şa 
hendeh bugün tevkif edılmiş
tir. 

Kendisinin grc;cnlerde t~\·kiC 
edilen İngiliı tebaası Henry lla
vora ile beraber casusluk y:ıptı
ğı söylenmektedir. 

General Razmaranın katili 

General Razmaranın katili Ha 
lil Tahmesihi dun serbest bıra
kJldtktan ,;:onra gazetecilere: 

•Raımaranın l'·olunda yürü
mekte devam edecek diğer hain
lerin de canlarını cehenneme gön 
dereceğim.• 

Amerika Eltisi ayrıldı 

Birleşik Amerikanın Tahran 
Büyükclçisi Loy llenderson, bu 
sabah uçakla Birleşik Amcrikaya 
hareket etmiştir. 

Tudehçiler toplanamadı 

Tudeh Partisi mensuplan Sov
yet ekim ihtilalini kutlamak ü
zere geçen cuma giinü Pehle\'i 
de bir nümayi' tertip etmek te
şebbüsünde bulunmuşlardır. 

Ordu, polis ve fran milliyetçi
leri bunlara karşı müdahale ct
mislcrdir. 

Ordu mensupları silah istimal 
ettiklerinden 10 kiıi kadar yara
lı vardır. Ayrıca tevkifler de ya
pılmıştır. , 

bütün kargaşalık ·ve ayak1anma
Jara istir::ık etmis olmaktan dola. 
)'I şöhrrt kazanmışlard1. 1926 da 
Artion Française"in Leon Blum 
tarafından Uğ\'edilmiıli. 

Yuncınlı pilotların 

muvcıffakiyeti 

Alina, 16 (T.H.A.) - Allan. 
tik P.-khnın askeri l<ierıeri :ıııon 
Akdeniz: manevralar1nda Yunan 
pilotlarının göstf"rdiği başarıyı 

övme-klcdirler. 
Bunlar, ancak iyi yıldanberi 

tepkıli utak tahmine başlayan 
Yunan pilollarının elde ettikle· 
ri neticeyi mükemmel olarak va
sıllandırmıılard ır. 

Türkiyedeki muıeviler 

matem tutaccık 

Ankara, 16 (T.H.A.) - İsrail 
Cumhurbaşkanı Weizmanın ölti
mü dolayısiyle, memleketimizde
ki ~Iuseviler 7 günlük bir ma
tem ilan etmiılerdir. 

Bu matem esnasında, Muse\•l 
vatandaşlar iskemle ve benzeri 
yüksek yerlerde oturmayacaklar, 
yere bağdaı kuracaklardır. 

Bu arada, bir ay müddetle sa
kal traıı da olmayacaklardır, 

7 günün sonunda Weizmanın 
ruhuna ayrıca bir Syin yapıla
caktır. 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası tükenmiş olan yurt ilavelerimiz! yeniden 
bashrmağa başladığımızı haber vermiştik. 1 numaralı 

Bursa. 2 numaralı tımir, 3 numaralı Antalya Te 6 numa 
ralı IJatay il3velerimiıin ikinci labı hazırlanmıstır. 
Kolleksiyonlarıncla bu dört ildve eksik olan okuyucula
ruuıı bunları rnatbaanıııdan tedarik edebilirler. Hariç
ten her na,·e için on bes kurus üzerinden posla pulu 
gönderenlerin adresine ilaveler yo1Janır. Mevcudu kaJ .. 
mayan Çanakkale İl, Çanakkale Zafer, Ankara tı •• 
Tcklrdajt ilavelerimizin ikinci tabı tamamlandı1ı:ça, oku
:ruruJarınuu haberdar etmekte devam edeceğiz. 

Aydında lııomünist pro· I 
pcıgandası ycıpanların 

muhakemeleri bitti 

Aydın, 16 (Anka) - Komü
nizm propagandası yapmaktan 
sanık Nazilli Basma Fabrikası 
usta ve işçilerinden altı kişinin 
bir müddeıtenberi Aydın Ağır 
Ceza Mahkemeıinde devam et
mekte olan muhakemeleri sona 
ermi,tir. 
İddia makamının isteğine uy

gun olarak mahkeme sanıklardan 
CelAI Ülkü, Cevdet Şigay vo Ö
mer Karamanın altışar ay mah· 
ltiımiyetine, Bekir Sezer, Yusuf 
Dokur ve Yusuf Şenşa[ak'ıh da 
beraallerine karar vermiştir. 

Adapa:ı:arı vilayet oluyor 

Adapazarı, 18 (TA) - İlçe
mizin vilAyet haline getirilmesi 
için uıun :ıarnandanberi yapılan 
teşebbüslerin nihayet müsbet !al 
haya girdiği Ankaradan bildiri!· 
n':..iştir, Bu işi kal'l neticeye bağ
lamak Uzere yakında ıchrimiz
den Ankaraya otuz kiıiden mü
rekkep bir heyet gidecektir. 

Alcıskadcı bir tcı,ıt uçağı 

kayboldu 
Ancborage, (Alaska) 16. A. 

A.) - Amerikan havacılık ma
kamları tara.(ından bildirildiğine 
göre, içinde 20 kişi bulunan u
çan vagon tipinde bir taşıt uı:a· 
ğı Elmiendorf ile Kodiak ara
sındaki uçuş sırasında kaybo!· 
muıtur. 

- 1 

Tuareg kabilesi reislerinden El ilacı Muhammed Ali Ellahir 
Fransız Cumburba§kanı Vincent Auriol'a \•eda ederken. Ali 
Ettahir ıiyareUerde bulunmak üzere bir müddet e\-"\·el Parise 

gelmişti 
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Maliye Bakanı Hasan 
Polalkan'la bir konuşma 

-
" GENERAL ALİ FUAT CEBESOYem 

~~~~ ._ ___ _ 
Gediz taarruzu 1952 yılıııııı ilk 8 ayıııda tahsilô.t geçen 

eııedeıı 2 36 b ııçuk, biitçe tahıııinleriııdeıı 

l 05 ıııilyoıı fa%1a 
( Başı l incide ı 

877.012.128 lira tahsilat ya
Jlılmııken bu sene 236.560.581 
lira fazlasiyle 1.113.572.709 li
ra tahsillt yapılmıştır. 

bülte dahilinde yapılması ll
zım :elen şeyleri bono kırdır
mak suretiyle karşılamak yolu 
tutulmuştu . 1933 ile 1944 ara
sında devam eden bu &idi,, U.
mamiyle enCl;isyonist bir ma. 

hiyet taşı)'Or. Bono lç.ırdırmak 
suretiyle yapıl:ın masraflar, 
milli müdaCaa ma:sraf:.tJtı gibi 
istihlik t.arzında şeylerdi. Bir 
yatırım olarak irat getirmesi 
ve kırılan bonoları karşılama. 
sı ihtimali yoktu, Zahiri bir 
denk bütçe şeklinin dışında 
yüzlerce milyon lira karşılık· 
sıı olarak sarrediliyor ve hiç 
bir !'ekilde geri gelmiyordu. 7 
evlüi kararları denilen karar· 
l~rın ticari ve iktisadi cihetleri 
tamamiyle makiıs netice ver
mesine mukabil, memleketin 
zararına olarak elde edilen kıy. 
met farklariyle arığın bir kıs
mı gOya kaponmııtır ... 

ret.hane oJınıktın uı..ıktır. 
En büyük istihsal maddele

rimizin alım ve ıatımında nl
ıım rolü oynamak ıibi bir ına 
vızi(esi vardır. Bunu yapar
ken. ba.ıan kSr, baı.an ıarar 
eder. 

Erkanı Harbiyei Umumiye Vekili Miralay ismet Bey, Bil· 
yük Millet Mecl isinin giz li celsesinde Gediz taarruzumuz 

Muhalefet, büt~eyi tenkit 
ederken şöyl0 demişti: 

ıAçı~ı az cöstermck için ge-
lir rakamları şiş.irilmiştir.:t 
Halbuki tahsilit, rakamların 
çok ihtiyatlı lutuldu~unu fiili 
bir surette teyit etmekle kal
mamı,tır, tahmin rakamları 
10~.000.000 lira derecesinde 
a~ılmljhr. Tahsilat fazlalığı is
tidatı görülünce, 80 miJyon 
liralık ua\'e tahsisat alınmıştı. 
Hakiki tahsilat, hem seksen 
milyon lira ·ı tamamiyle kapa
mış, hem de buna Jllve ola
rak, yirmi beş milyon lira de
rec~sinde bir fazlalık olacağınt 
J:Östermiştir. 

Halkın 
Güveni 

D ikkate !Ayık olan taraf, 
« yalnıı eelirlerimizin art
ması değildir. Halkın devletin 
mali itibarına &0.sterdiği gil
\·en ve haıine vaziyetimiz.de 
beliren iyilik; tahlil ve izaha 
muhtaç bir me\.'Zudur. 

?tialiyede yapılan bu işler, 
başka faaliyetler gibi karşı
dan karşıya göı.e çarpmaz. 
Meseli. bir binanın temeli atı
lır, inşaatı ilerler, günün bi
rinde açılış resmi yapılır. Or

tada elle tutulur bir e er var· 
dır. Maliye işleri öyle değil!! .. 
Ancak tetkik ve tahlil ile an
laşılabilir. Bu vaııiyetleri fi
kir adamlarımızın ilmi jncele· 
meleriyle halka anlatmalarını 
ne kadar arzu ederdik. 

Buna rağmen halk, mali in
kişaflarımızdaki manayı pek 
ıilzel ıöstenniş, devlete bü
>·Uk bir itibar bağlamıştır. Bu 
itibar ıün geçtikçe artıyor. 
Zamanımızda pek aı memle. 
)cette devletin mali faaliyet s~
hısı. bu kadar itibar ıörmek
tedir.> 

De\.'let borçlan 
Az.alıyor 

Eskiden devlet borçları 
« muauam bir tempo ile 
artırken, buıiln itfa olunan 
borçların yek1lnu, yeni borç. 
!ardan ilstUn bir miktara var
mııtır. 

Umumi bütçeye dahil borç
lar da geçen yılın ekim ayı 
sonundakl vaıiyete nlsbetle 
bir sene içinde tahakkuk eden 
ekıilme 93.413.505 liradır. Kat
ma bütçelerden de beş milyon 
JiraJık ek!ilme vardır. 

iktisadi devlet teşekkülleri
nin borçları 232.000.000 artmış 
eôrüntiyor. Halbuki ofisin ti· 
cari bir mahiyet taşıyan ve iç 
ve dış satış't.arla ödenen bo
noları bu miktara dahildir. Bu 
nevi bono miktarının artması
na sebep, memleketteki istih
sal faılalı,A:ıdır. Bunun hari
cinde kalan iktisadi devlet Le· 
ıekkülU bonoları 2.~ milyon 
lira derecesinde aıalmıştır. 

Bortlann 
Külfetleri 

Devletin itibarının artması. 
<< nın bir neticesi olarak 
~vlet borçlanrııalarının mas
rafı ıün ıeçtikçe azalıyor. 

yani faiz ,.e diğer şartlar dev
let bakımından daha mü· 
ıaıt bir manzara alıyor. 
Başa baştan çok aşağı olan ve 
yilzde yedi &ibi faizler taşıyan 
bortlar mazıye karışmıştır. 
Geçen şubatta mali tarihimiz
de birinC'-1 defa olarak ba1a 
bas bir istikraz yapılmıştır. 

Faiz yüzde beş olduğu halde 
halk, bunu lesbit edilen müd
detin yarısını geçmeden ta. 
mamiyle karşılamıştır. Eski. 
den bankalar ve resmi teşek
kültrr drvlct tahvili almağa 
te~vik edilirken, bu defa ken
dilerinden tahvil almamatı is
temek mevkiindc bulunduk. 
Şunu iJ3ve etmek liiızımdır 

ki tahvil yoluyle borça girildi
li zaman bu, ancak verimli 
a:areler için yapılıyor ... 
linine bonosu 
Çtkarmak salihiyeti 

Kurulduğu tarihten bugüne 
kadar elde eltili 'kirlarla hi
sıl olan zarar karşı1aşfırılınca, 

neticede ancak cüz'i bir zi· 
yan olduğu anlaşılır. lıa elti
li mühım hizmetlere bakılarak, 
bunu ç-ok &örmemek icabeder. 

Münih pollsile işbirliği yaparak şrbekeyi meydana rıkaran Ame· 
rikan taharri memuru bas kınclan sonra dinleniyor 

BATI AVRUPA'DA 

Emisyon had(li 

İkinci cihan harbinden ev
« velki 229 milyon liralık 
para emisyonunun 19« te bir 
milyara varması, açık bir en(
lisyondur. Artan paralar hiç 
bir iktisadi ihtiyaca cevap ver. 
memiştir, 27 Mayıs 1950 tari

hindeki Deniz B:enk:ısı portrt>
yu hesaplarına t.l)re bu port

föyün resmi sektöre ait kısmı 
yüzde 84, iktisadi sektör Jse 

ancak yüzde on allı nisbetini 
işgal ediyordu. Bu, endişe ve. 
rici bir vaziyetti, teyakkuzu 
celbetmeliydi. iş böyle iken; 

1 milyar 1irayı azamı bir pll· 
fon diye kabul etmenin ve 
emisyonun mahı.a bunun h:t-

rıcıne taşmasında tehlikeler 
görmenin hiç bir manası yok
tu. 

Bundan on beş ay sonra, ya
ni 27 Ekim 1951 de iktısadl 
sektör }'ilzde 28.5 derecesine 
cıkmış, resmt sektör yilzde 71,5 
nisbetine inmislir. 

25 Ekim 1952 de vaziyet ıu
dur: 

İktisadi sektör yüzde 42.3, 
resmi .sektör yüzde 57,7 ..• 

?!.tali "'·e iklisadl bünyemizde 
peyda olan bu farkı mühim bir 
hadise diye karşılamak lizım
dır. Yabancı memleketlerde bu 
nisbetlerde cilz'I bir !ark h!
sıl olması dahi, belli baılı bir 
iktisadi mesele diye lonrııla
nır. 

Şul])l iliive etmek ieabeder 
ki Toprak Ofis bonoları, ti
cari bir mahiyet tasımasına 
ve karşılıılı olmasına rağmen, 

sırf münakaşa zemini olmasın 
diye, hesap haricinde bırakıl
mıştır. Bun1ar da hesaba ko
nulursa, iktisadi taraf bir kat 
daha ağır basar. 

İstihlik için sar!edilen •e 
karşılığı olmıyan bonoları bir 
anda kaldımıak !mkinı yok
tur. De\·let borçlarının öden
mesi, aradaki nisbeti de~iştir
meğe hidim oluyor. Donınu~ 
borçlardan ödenenler yC'n ver. 
giler karşılık ı:ö ·terilmek su. 
retiyle ödenmemiştir, Jfatt.\ 
vergi nisbetleri zaman 1aman 
indirilmiştir. Bugün tutulan 
yolla gayri müsmirler itfa edi· 
liyor, müsmirler artıyor. Böy
lece netice itibariyle denkliğe 
doğru fidiliyor. 

~terkez Bankasındaki bono
lar, dokuz ay vadelidir. Jlalbu. 
ki bunlarla ezcümle büyük su 
işleri ~ibi çok uzun vadeli lı
ler karşılanmıştır. 

K"a vldell dal2alı borç iyi 
bir ~ey sayılmaz. Bunhırın kon· 
solide edilmesine ait kanun ta
sarısı hatırlanmıştır. Bu saye. 
de ~terkcı Bankasının portfü· 
vündc rC'smi senetlerin yükli 
İıa!iflelileeek, bank•:>" korşı 
mutedil bir devlet borcu va
'Ziyeti hA~ıl ol:ıc:ıktır ... 

Toprak mahsullerinin 
Satışı 

B ütün bu izahatı dinledikten 
sonra l\ıtaliye Bakanına bir 

mü,külümil sordum. Dedim ki: 
- Toprak Olisin elindeki 

mahsullerimizin büyük bir kıs
mı ıamanında satılamamıştır. 
'lali me\.'ZUatın buna sebep ol. 
duğu sö;·leniyor. Bu iddia ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Bakan şu cevabı verdi: 
- Bu mevzuda tutulan yol, 

mahsullerimizin sUratle par.,~ 
ya tahvil edilmesi ve piyasa
nın ticar1 icaplarına uyulması 
istikametindedir. 

Strbesl te~bbiiı 
Ve memurlanmıı 

)taliye Bakanına dedim ki: 
- Yurt seyahatlerim esna~ 

sındı ıürii)·orum: Ayni nevi 
vazi!e törenler, maaşlı Ve üc
retli diye birbirinden bir mish 
derecesinde farklı para ahyor
lar. Memlekette teknik adam 
kıllığı var. Bu haksız &idi~ de· 
vam ederse ta:1hhüt milddetle
ri haricinde n1aaşlıları muha
f az.a etmek miimkUn olmıyacak, 
yapıcı işlere ayrılan yüzlerce 
milyon lirayı verimli şekilde 
kullanmak imkanı bulunamıya~ 
cak ... Maaş meselesinde yapıl
mak istenilen ta!ı:trruf yüzün
den devlet büyük zararlara 
maruz kalacak. Bu hallere ta
re düşünülü>·or mu? 

Yeşil zehir kaçakçılığ ı yapan bir 
···- ····şebeke meydana çıkarıldı ······· 

Şebekey i genç bir Yuna nlı idare ediyordu. 
Kaçakç ıla rda n bir kısm ı ya kalandı 

Bakan şu cevabı verdi: 
- Bahsetli4iniı mesele, 

A vrup3da uzun 1.amondanbcri 
yapıl3n araştırmalara ra~

n1en ele geçirilemiyen yeşil ze
hir kaçakçılarının son günler zar
hnd3 ?.fünihde y:ıkalandıkları bil 
diriliyor. Meydona çıknrılan t~ş 
ki1!itt~n anlaşıldı~ına. göre ?ıl:ı
rihuan3 ııdı verilen yeşil zehir 
1'-fillelleraraıı;ı bir şebeke tarafın
dan B:ıtı Avrupaya sokulm:ıkt:t
dır. Şebeke mensuplarının roğu 
Yunanlıdır. Yakalananlardan bil
hı-~ıı;a altısı zehir ticaretini mes
lek edinmiştir. Türkiycden te· 
min ettikleri zehiri gi7Ji yoll::ır 
dan Avrupaya getirtmekte ve A 
merik:ın nskerlerine satmaktn· 
dırlar. 

\farihuana sigaralarının tanesi 
Almanyııda altı liraya k:ıdar ('ık
mıştır. Alıeıl:ırın en ziyade Ame. 
r;kalı askrrler olduğu tesbit edil. 
miştir. Bunun Avrupadaki Ame
rikan ordu-~unu zehirlemej!c ma 
tul bir sobotaj harekeli oldu~u 
nu iddia edenler vardır. 

Şebekenin elebaşılarından 
Yunanlı Kohilas 

memleketin umumt bir derdi· 
ni teşkil ediyor. Yalnız teknik 
adamları değil, mol! ve ikti
sadi işlerde ve muhasebede 

bilgi ve tecrübe ı;ahibi olanla
rı, b.;ı;nkalar ve lıusust teşeb
blisler kat k:ıt fazla licr'"t ver
mek suretiyle bi.:ıden ~"kiyor. 
Kıymetli eleınanlarımızı bu re
bbet karşısın!. eeniş bir öl
c:üde elden kaçırıyoruz. Devlet , 
huoı;usi müesseselerin maaş ve 
kJrdan hisse şeklinde verebil
diği ücretleri veremez. ?tfe· 
murların umumi hi1met idea1i· 
ne olan bağlılıkların:t dayan
mak ihtiyacındadır. Fakat bir 
tarartan da ı('tim im'K.Anlarını 
genişletmC'k 1arureti vardır. 
Ancak devlet ele alınra, yal. 
nıı rekabet mevzuu olan bir 
kısım memurların üzerinde du
ramaz. Baremin bütün derece
lerine bunu lem•• ettirmekten 
başka Ç"aresi yoktur. 

'\'ü1lerce Amerik3n a.c.krri şim 
di yeşil zchirc alıştırılmıştır. Fa
k&t şrhekr~·i mrydana çıkarmak 
i~in ıar(Pdi1<'n J!3yrctler s<"m<'rl'
sini vermiştir. AmC'rikalı taharri 
memurlarının ~fünih polis i ile 
v•plı~ı işbirli~i sayesinde şebe
kenin eleb:ışl:ırı tutulduktan son 
ra Z('hirin çıktığı yer. yapılan ti
caretin ülçüsU anlaşılmıştır. 

çok defalar hapishaneye girip 
çıkmış bir de sabıkalı vardır. 

Yaka1andıt!ı zaman yapılan a
ramada üs tünde Marihuana çık
mamasına ra~men kaçakçılığa 
iştirak ettiği isbat edilmiştir. 
Marihuana nasıl 
Bir zehirdir? 

F.lthaşlor 
M arihuana adı verilen yeşil 

zehir e:-rar veya kokainden 
daha şiddetlidir. Rengi yeşildir. 
Haşhaştan çıkarılır. En küçük 
parçası dahi in sanı s:ırhoş etme
~e kan gcıJir. Sarhoşlu~u uzun 
sürer. Fazla alınırsa ö1dürilr !tfa. 
rihu:ınaya alışanların sonu ölüm 
ciür. Sigara halinde \'Cya pipoya 
karıştırılarak içilir. Bir damlası 
iıı~anı sızdıracak kadar kuvvetli
dir. Son 1amantarda Avrupada 
taammüm etmiştir. 

Barem kanununu bu bakım. 
dan ele aldık, tetkik lıeyeli
miz bir proje vücuda eetirdi. 
Bunu gazeteler dahil olduğu 
halde her taralı gönderdi, !ia
de edilecek fikirlerden istifa
de suretiyle, maaş .sistemini, 
serbest rekabet sahalarındaki 
-.artlara mümkün olduğu kadar 
ayarlıyacağız ... 

Klnılerdir'! 

s ebekeyi J<onslantin Ballas a· 
dınd11 28 yaşında genç bir 

Yunanlı id:ırc etmektedir. Bu a· 
dam polisle çarpıştı~ı esnada ya 
ralanmış lakat kaçma~a muvaf
fak olmuştur. ~raamafih sıkı ta
kip dolayısile Emniyet memurla
rının elinden kurtulamıyacağt, 

yakında yakayı ele ve-receğine 
Devlet muhakkak nazari1e b:ıkılıyor. Şe. 

Muhasebesi bekenin en tehlikeli uzu\'lorın-
M aliye Bakanına bir sualim dan biri de Kaskarian isminde 

de şu oldu: yine bir Yun:ınlıdır. Kaskarian 

Bilhassa Amerikan askerleri 
arasında yeşil zehir miiptel:iları 1 
çoi?nlmı.c.tır. Son baskında külli· 
yC'tli miktarda yeşil zehir rle ~e
çirilmiştir. Kar:ıkçılık. !ıtilletler 
ar:ısı bir trskilfıt t::r:ırından ida
re ('diJmrkt<'dir, Polisin ifadesi
ne göre trşkilfttın bir cok sehir
Jerde şuhelrri vardır. Şebekenin 
mrrkezin(' ,·apılan ba~kından 
ı::onra muhtelif ipuçları elde rdil 
m1$lir T. A. 

- Devlet iktisadi tıletmele- tutuldu~u ıamon polisin elinden 
rinin hesap cetvellerinde bu- kurtulmak icin her çareye brış 
günkü işletme usullerine uy- vurmustıır. Çoktanberi hnı~t 
gun ve yeknesak bir sistem lerile poli~te şüphe uyandıran 
)'Ok. Bunları umumi ölçülere bu şahıslar şehrin tam merkezin
vurmak ve mukayese etmek de zehir alışverisi yaparken bas. 

mümkün oln1uyor. Bu işi dli· kına uğramışlardır. Aralarında 
zellmeğe kıymet veriliyor mu? 1 Nikolau• Kohilos adında zehir ka 

Cevap şu oldu: (':lkçılığından hiikiim giyerek bir 
- Bahsettitiniz mtsele, bl- . ....:.:__ ____________________ _ 

zi de~il, mürakabe heyetini 
alakadar etler. işaret ettiğiniz 
istikamette çalışmal:arın devam 
etliğini sanıyorum. Maliyeye 
ıtlince devlet hesaplarını ma
kineleştirmeğe karar vermiş 
bulunuyoruz. Tıpkı bankalarda 
olduğu ı:ibi, bu sayede zama
nında ve muntazam mizan çı
karmak mümkün olacak; pek 
çok külfet ve zaman tar;arruf 
edilecek, vaziyetin yakından 
takip edilebilmesi büyük fay· 
dalar duyuracaktır ... 

Turizm 
Gelirlerl 

Bakana sordum: 
- Memlekelin teçhiz.ata ve 

istihlik eşyasına olan ihtiyaç. 
ları süratıe genişliyor. Normal 
istihsallerimizle bunu karşıla. 
mak imkinsızdır. tsvlçre eibi 
bazı memleketlerde olduğu ıi
bi, arada bir açık kalacaktır. 
Bundan korkmam:ık ve de
vamlt bir tahdide doğru zit. 
memek lazımdır. Şu şartla ki 
memleketin mesela turi1m sa
hasındaki tarihi ve tabii ha· 
zineleri işletilsin, ırniş neşri· 

yatla bu hazineler dilnynya ta 
nıtılsın, bu gibi masraflar 
adeta feyizli bir mahsulün to
humu diye telAk\ ·i edilsin, son
ra bir takım tahditler kaldırıl
sın. 

lfaliye Bakanı su izahatı 

\'erdi: 
- Dediğiniz doğrudur. Teç

hizata ve istih13.k eşyasına olan 
ihtiyacımız genişliyor. Bunla
rın inkişaf halindeki istihsal 
imklnlarımııla al;lkası bulun
duğu için tahdit yolunu tuta. 
mayız. Eğer tahdit usulüne baş 
vurursak, döviz açığını kapa. 
mak ve akli! vaziyete gelmek 
işlen bile degildir. Fakat yol 
yaptıkt:ın sonra otomobil, kam. 
yon, yedek p3rça, akar yakıt 
gibi gittikçe artan ihtiyaçlara, 
makine ve yedek ithalAtına 
gem vuramayız. ~lemlckctte 
boyuna. yeni fabrikalar yapılı
yor. Bunların çoğu inşa halin. 
dedir. Tamamlanınca, memle
ketin artış halindeki istihlak 
ihtiyaçlarını kısmen karşılaya: 
caktır. 

Artan döviz ihtiyacını tu-
rizm sahasınd::ı karşılamak işi, 
memleketin en mühim davala. 
rından birini teşkil ediyor. Bu 
münasebetle biz de turist kuru 
üzerinde tetkikler yapıyoruz. 
Ancak bu mevzu, l\Jilletlerara. 
sı para fonuna karşı aldığımız 

taahhütle alakalıdır. 
Tetkiklerimiz sırasında işin 

bu cephesini de gözönünde bu
lundurmak icabeder. 

Veni kanunlar 

nunda karşılanmı ştır. K:ımu 

alacakları (eski tabirle tahsili 
emval) kanunu da hfeclise gön
derilmiştir. 

An1.\e malları kanunu, Türk 
parasının kıymetini koruma 
kanunu, bankalar kanunu, 
kambiyo ve menkul kıymetler 
borsası kanunu sevkedilmeğe 
hazırdır. 

Elde tetkik edilenler ara-
sında maliye teşkilat kanunu, 
barem kanunu, harcirah kanu
nu, muhascbei umumiye kanu
nu, arttırma ve eksiltme kanu
nu gibi esaslı kanunlar var
dır. 11-Ialiycnin anayasasını tcs
kil eden bu kanunları hazırlar
ken, Sayıştay trmsilcileriyle de 
temas halindr bulunuyor ve 
fikirlerinden istifade ediyoruz. 
Sayıştay ?tteclisin bir müraka· 
be uzvu n1cvkiinde olduğu için 
oraya ait u~ullerin t3yiyi}l· 
de bizim rolümüz yoktur. Fa
kat maliyenin ana kanunları 
değişince, Sayıştay da kendi 
teşkilitını bu kanunlardaki ta. 
dillere e:örc tabii surette ayar. 
lamak ihtiyacını duyacaktır.• 

Mevcut kanunlar, Bakanlığı. 
mııa haııne ihtiyaçları an· 

cak sekiı )'ÜZ milyon liraya 
kadar haıine bonosu çıkarmak 
ısal.\hiyelini veriyor. Bütçenin 
500.000.000 lira olduau sıra
larda alınan bu salahiyeti, 
mevsimlik ihtiyarların bir 
ayarlama çaresi diye tevil et
meae imkan yoktur. Bütçe ko
misvonu bu salihiyeti tahdit 
arı~sunu a:österdiğl 1aman biz. 
her tahdidi kabule Amade ol
duğumuzu bildirdik. 

Bugün iki milyarlık bir büt
çe ile if ıördü~ümüz halde se. 
kiz yüz milyonluk sallhiyetin 
ancak 50.300.000 liralık bir k.Js
mını. kullandık ki bu da vez
neda?'hk ihtlya<;ları içindir. 

Eskiden normal varidatla 

Bu istikamette ilerledikçe, 
Toprak Ofisin bonolarla elde 
ettiği paralar ödenir, döviz 
atıkları azalır, yeni mahsul 
\·ılına eski stoklardan bakiye. 
İerle girilmesi önlenir. 

Toprak Ofis, arttırma ve ek. 
siltme kanununa ve viıaya ti· 
bi de~ildir. Tam bir tüccar gi
bi süratle karar vermek ve 
harekete ıe~mrk zorundadır. 
Şu karlar ki u~ullerin tirar! bir 
mahiyet ta~ıma~ı i<'abetmesine 
ra~men, Toprak Ofis klr te
mini için kurulmuş bir ,a. 

Bugün resmi döviz lcurlari
le serbest kurlar arasındaki 
büyük fark bu engellerden bl. 
ridir. Turist, serbest piyasada 
dö\'izini .satmakta ~erbest bıra
kılır~a. Fransa ve ftalyada ıö
rüldil~ü Ribi, iki neı i kur ara
sındaki fark ıitgide azalmu 
mı? 

M aliye Bakanı. hazırlanan 
yeni mali kanunlar hak· 

kında şu izahatı verdi: 
- Gelir \'crıisi, Kuru'mlar 

\·erıisi, vergi usul kanunları. 
na ait tadil projeleri 1ıfecliste. 
dir. Ticartt erbabı tarafından 

yapılan ıikiyetler tetkik edil
ml~, haklı olanlar usul kanu-

~1aliyc Bakanı liasan Polat
kan ile olan konuşmamız iki 
saate yakın sürdü. Bütçe ha
zırlığının ariCcsindc ?.taliye Ve. 
kilinin zamanı o kadar kıymeL 
li ki halkı mJliye işleri hak· 
kında tenvir 2'ibi hayırlı bir 
maksat için bile olsa, iki saat 
zamanını işgal ettiğimden do. 
layı kendimi biraı kabahatli 
hissettim. Bana bu kadar za
man V<'rdit!inden dolayı teşC'k. 

ktlr ederek ve başarıların de· 
vamı hakkında dileklerde bu
lunarak yanından ayrıldım. 

A. E, Y. 

hakkında izahat verm işti . • 
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Miralay ismet 
Beyin izahatı 
G ediz muharebesi münasebe-

tile Türkiye Büyük Millet 
lfeclisjnde yapılan mUıakere
lere de kısaca tema~ etmek is
tiyorum. 27 ekim 1920 de öğle
den sonra ~!eclisin ~izli celse· 
sinde erkAnı harbiyei umumi· 
ye vekili miralay İsmet (sayın 
İsmet İnönü) Bey Gediz savaş
larına dair şu izahatı vermişti: 

....... Garp cephemizde son 
günlere kadar şayanı kayıt mü 
him bir hAdise olmamıştı. 24 
te ş rinievvel sabahı Gediı isti
kametinde Gediz üzerine bir 
hareketi taarruziye tevcih et· 
tik. Sisli ve pek yağmurlu bir 
havada s:ıbahleyin erken baş· 
Jıyan bu muharebe, çok kanlı 
ve muannidane bir surette ~cç 
vakte kadar devam etti. Bu 
düşman, uzun müddettcnberi 
Gediz etrafında hazırlamış ol· 
dujtu mevıileri büyük zayiatla 
terketmeğe mecbur oldu. 25 
teşrinievvel sabahından itiba
ren muharebenin diğer safaha
tı cereyan ediyor ve tararımız
dan takip ediliyor. Dün akşam 
geç vakit aldığımız matümat
ta Hamidiye Hanı , ki Uşak 
şimalinde oradaki dümdar kı· 
taatın tarafımızdan taıyik edil
diği bildiriliyordu. Gedizdeki 
düşmanın esash bir surette ha 
zırlandığı ve lAakal on dört 
bin kişi olduğu anlaşılıyor. 

Muhtelif raporlar huliisa edi
lrse her cepheden ziyade düş
man orada zayiat vermiştir ve 
çok sarsılmıştır. 

Uzun müddeltenberi idhar 
ettiği erzak ve cephaneı;;ini 
terketmeğe mecbur kalmıştır. 
(Bravo sesleri) 25 teşrinievvel 
de düşman bilmukabele İne
göl \'e Yenişehir cephesinden 
bizim aleyhimiıe taarruza JteÇ· 
miştir. Yine o cephede her 
taraCta muannidane ve kanlı 

muha rebeler yirmi dö rt saat 
devam etm i ştir. Düşman akşa· 
ma do~ru her cephede, sarkın· 
tılık ettiği her yerde mevzii 
aslilerine tardediJmiştir. 

Dün 26 teşrinievvel Bursa 
cephe!;i !iiıırell umumiyetc sil· 

Garp cephesi kumandanı 
Ali Fuat Paşa 

kOnete geçti. Bu cephede ha
rek.itımızın vaziyeti umumiye 
noktai nazarından mühim bir 
mahiyet ve manası vardır. O 
da son vaziyetlerden sonra da
hilde vücuda ~etirilen bil.' 1 "< 
bir yangının itfasını müteakip 
ordumuzun düşman aleyhine 
mühim bir faaliyet gösterip •· 
saslı bir muvaffakiyet ihraı 
etmiş olmasıdır. • 

Garp cephesi 
Kumand<lnlığının telgrafı 

M iralay ismet Bey ayni cel· 
scde · bu izarıatından sonra 

garp cephesi kumandanhQ:ın· 
dan alınmış olan aşağıdaki mu 
harebe raporunu ve telgrafını 
okumuştur: 

Büyük Millel Meeıı.ı Reisi 
l\lustafa Kemal Paıı 

Hazretlerine 
Tek hat. cepheye mahJ.us ra 

porlara ancak kA!i geldiğinden 
takdim edilen raporlar teeh· 
hür etmektedir. Gediz ve şima· 
lindeki mevzide yirmi dört sa· 
atlik muharebede mağlQp edi
len düşman 25 teşrinievvel sa
bahına karşı Uşak istikametine 
çekilebilmiş olup Hamidiye Ha 

Andor'un umumi görünüşü 

nı civarında terkettiği dilın
darlar tarafımızdan şiddetle 
tazyik edilmektedir .Dünden. 
beri tahtı işgalimizde olan Ge
dizde elde edilen ganaim mik
tarı hakikisi henüz anlaşılama· 
dığı ve yirmi dördüncil fırka· 
nın bu sabahki raporuna naza. 
ran 25 teşrinievvelde Yenişe
hir ve İnegöl taraflarında ta
arruz eden ve bir fıcka tahmiıı 
edilen dü~man, kıtaatımızın 
muannidane mukavemeti üze
rine bu gece tekrar eski mev· 
zilerine çekildiği ve bugün sa
at bir oluncaya kadar bir faall
yet ~östermediğl maruzdur. 
Dün akşama kadar bir faaliyet 
yoktu. 

Garp cephesi kıtaatının beş 
~Undenberi yaptıkları harekltı 
fedakirane ve kaıandıklart mu 
harebat ve muvaffekiyatın mil 
Jetin itimat ve takdiratını 
mazhar olacak bir derecede 
oldu,R:unu zatı samii riyasetpe· 
nahilerine arzetmekle mtibıhl
·yim. 

Garp Cephesi Kumandanı 
Mirliva 
All Fuat 

Bu telgrafın okunmasını mü
teakip mebus arkadışlarımıı, 
gerek nlçiz şahsım ve ıerekse 
milli ordu lehinde tezahüratta 
bulunmu§lardır. 

Mustafa Kemal 
Paşanın tebrik! 

Gedlı muharebesi milnasebe-
tile Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşadan aıatıdaki telgrafı al
mıştım: 

Garp Cephesi Kumandanlılına 

25 teırinievvelde dört mad· 
deli raporunuz alındı. Garp or
dusunun muvaffakiyatı lc:ahrı
mananesi kemali sürurla anla
şıldı. Tebşiratı samileri yarın· 
ki içtimada Büyük Millet Mec
lisine izahaten arzolunacıktır. 

Şimdiden tebriklt ve tıkdirat 
ve itimat ve hürme.ti umumi· 
yeyi ibllğ ile kesbi ıeref eyle
rim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
~lustala Kemal 

(Devamı vır) 

Küçük Andor hükômeti 
para sıkıntısı çekiyor 

6000 ııiifııslıı lıiikfı11ıet Jıeııii: baıııu 

öııliyecek çaı•e bııla11ıadı 
Dünyanın her tarafında hü-

küm süren iktısadi ve ma. 
Ji sıkıntı Avrupanın küçük hü ~ 
kO:metlcri üzerinde de tesirini 
göstermeğe başladı. San J\.fari
no'dan sonra Andor Cumhuri
yeti de mali sıkıntı çekmekte 
ve buna çare aramaktadır. 

Andor Fransa ile İspanra 
arasında, Pirene dağlarının or
tasındadır. Sahası 450 kilomet
re, nüfusu 6000 dir. llcr"' taraf
tan uzak, dağlar ortasında ol
du~u icin asırlardanberi harp, 
istila yüzü görmemiştir. Bura 
ya yakın zamanlara kadar ka
tır, yahut o havaliye mahsus 
büyük eşek sırtında gidilirdi. 
Yol yapıldı~ı için şimdi otomo · 
bille gitmek kabildir. Maamalih 
o civar halkı hıll katırlarla gi
dip gelmektedir. Otomobile hl-

nen ancak yabancılardır. 
Andorlular çalışkan insanlar

dır. Kadın erkek durmadan ça
lışırlar . Başlıca mrşguliyetl,ri 
hububat, sebze, meyva ve çiçek 
yetiştirmektir. Küçük hUkUmet 
arazisinde bir karış boş yer 
yoktur. ?ttahsulün bir kısmı iÇ'e
ride sarfcdilir, bir kısmı da 
Fransa ve İspanyaya gönderi
lir. 

Andorluların ikinci bir işl<"ri 
de kaçakçılıktır. Fransa ile is
panya arasında birleştırici hir 
vaziyette bulunması dolayııııı ·!e 
birinci ve ikinci dünya harple
rinde bir taraftan diıt:er tarafa 
kaçak suretiyle mühim eşya 
nakletmişlerdir. Gümrük resmi 
,·ermemek için el'an katakçılık 
devam ediyor. 

Andor'un kendine mahsus 

hayraJı \'ardır. Fakat busual 
paraın mevcut değildir. Buradı 
Fransız frangı ve İspanyol po
ç•tası t•davül eder. Memleke
tin bir hususiyeti burada hır· 
sızlık, cinayrt gibi polis vık'•· 
sı olmama1iıdır. Andorda asır
lardanbcri hiç bir cinayet kaY· 
dedilmemiştir. Bu sebeple bil· 
tün polis kuvveti 6 ki§idir. 

Andor'da gazete yoktur. Ta
lcfonla başka memleketler• 
batlı olma!'iına rağmen halk te~ 
le!ondan da pek istifade •tmeı. 
Buna mukabil radyoya pek me· 
raklıd1rlar. Andor'un- husu.sl bir 
radyosu vardır. Halk en çok 
bunu dinler. 

Andor küçük hilkOmotlerin 
en demokratıdır. Sendik atlı 
verilf'n Cumhurbil~kını vııiye· 

<Devamı Sa. S Sil. l del 
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Dişleriniz mi çürüyor? 
~ONUN MEVZULAR! 1 

Üniversitelerin 

Oyle ise okuyunuz ! vazifeleri 
Yazan:· Dr. Kemôl TOSUN 

Dişlerimizin çürümelerinin sebebi henüz kat'i surette 
anlaşılamamıştır. Fakat; klorofil, amonyum ve florit 

buna karşı müessir birer vasıtadır. -------· 

Ayba~ındı mutad merasim!e 
açılan İstanbul Üniver!itesi 

öğretim çalı$malarına başladı. 
~femleketimizde. üzerinde yeter 
derecede durulmamış meseleler. 
den biri de üniversite problemi. 
dır. Bu mesele, ekseriya ha)Tet 
ve üzüntüye ~ayan dü,şilk ran
d•manlı imtihan zamanları ile 
talebe tahdit usulünden sonra il· 
r.iversiteye giriş haftalarında şöy 
le bir bahis mevzuu olur. geçer. 
Halbuki , ı:amanınuzda, dünya ça 
pında bir üniversite da.vası var· 
dır. İlmin ve tenkidin baş dön· 
dürücil bir sür'atle ilerlemesi. 
. bu ilerlemenin başlıca Amili ü
niversite olmakla beraber ~ tini· 
vE'rsiteyi, bir çok meseleler kar 
şı!'ında bırakmıştır. 

le yalnız kendi bünyesini kuvvet· 
lendirmi$ olmaz. aynı zamanda, 
tni!mlekette yen i yeni ünive r ı: i tt> 
terin ve yüksek mekteplPrin açıl. 
ması imkAnları nı da hazırlamış 
olur. 

* 
Şark vi13yetler\rr.izde bir üni-

Denilebilir ki, Adi Uşütme va· 
katarından sonra en çok 

rastlanan rahatsızlık dilj ağrısı
dır. ins anıarın onda dokuzu 
ha:Y atları boyunca bu mllz'iç ağ
rının ı s tırabını duymuştur . Bir 
loıik Amerikada diş bilAnçola· 
rı, d iş çUrilmesı :yüzünden 
her yıl 750 milyon dolar para 
sarfolunduğunu göstermekte· 
dir. 

Dis çürümesi en çok gençler. 
de görülmektedir. 16 yaşına ge
hnceye kadar gençlerin Uçte bi 
fi hiç olmazsa azı dişlerinden 
birkaçını veya birini bu çürüme 
1"iizünden kaybederler. 

Fakat dislerde çürümenin en 
hıılandığı yaş, 25.JO arasında
dır. Bunun neden oldu~unu he~ 
nu, katiyetle bilinmemektedir. 
Bu hususta yapılan araştırma
lar, süte de ekşiliA;i veren Lae-
t~bacillus acidophilu :;'un bunda 

'1ue!;~ir olduğu neticesini gö!iter 
~ektedir, lactobacillus dişlerin 
u~_erinde ve içersinde çok faıla 
ıorulmektedir. 

1 
Bir iddiaya a:öre, Lactobacil

ua, aldığımız gıda parçaları ve 
karbonhidratlar He diş arasına 
Ve · civarlarına yerleşmekte ve 
tıpkı •üdü asitleştırdlği ııibi bu 
f:rda maddelerini de burada ı· 
Side tevirmektedir. 

Nasıl yok 
td•blJlr\z? 

Dünyanın maddi ve m~nevi 
gidişinde en büyük pay Univer
sitenindir. "tlniversite, bir çok 
zaman yanlıs anlasıldı~ı üzere, 
iht ve orta öğretim kademelerin. 
den sonra aelen hır yüksek öğ· 
rttim müessesesinden ibaret de
~i!dir. Bu sebeple, bir çok mil· 
tefekkirler, yerinde olarak. za. 
manımııın maddi ve mAnevt buh 
ranının bertaraf edilmesinde, 
ümitlerini ilk pl3nda üniversite
Y• ba#lamaktadırlar. 

Üniversitenin ferdi bayattaki 
rolUnU anlamak nisbeten kolay
dıı J. B. Conant'ın dediği gibi, 
h!'eyi bitirip üniversite tahsili 
yapmayan bir gence, bir çok yol
lar kapalıdır. (! l Conant'ı okur. 

\ 

ken, her ne bahasına olursa ol· 
sun vüksek tah~il yapmamız za· 
rureÜni bize sık sık tekrarlayan 

! orta okuldaki bir hocamızı ha 
tırladım, ve hayatın aidişine ba
karak kendisinin haklı olup ol· 
madı~ı hakkındaki tereddüdümü 
tazeledim. 

* 

versitenin kurulması dü5ünU 
lilrken karşılaşılan en büyük güç 
lüğün, bir öğretim kadrosunun 
doldurulmuş oldu$tunda ztrre ka 
dar şüphe edilmemelidir. Bugün, 
rr.evcut Uç Universitemizin öt::re· 
tim kadrosu henüz tam amlanmış 
olmaktan epeyce uzaktır. Her 
sene tekaüde ayrılan. hayata göı 
Lerini yuman veya, şu veya bu 
!'ebeple üni,•er!'ilelerini terkeden 
kıymetli profesörlerin yerleri, ço 
ğu zaman bos kaldığı gibi. arzu
lanan kadronun kür!;üleri de boş. 
tur. Bir taraftan boslukların dol 
durulması, diler taraftan mevcut 
kadroların kurvetleiıdirilmesi i· 
çin üniversitelerimizin gayret sar 
(etlikleri malıimdur. Fakat. su da . 
mallımdurki. maddi , .e minevi 
sebepler dolayısile, bu a:ayretler 
henüz çok eksiktir. 

Şu halde bu kuvvetli nazari· 
Yenin dayandığı Lactobı. 

'
1llusu nasıl yok edebiliriz? Bu. 

{Un _itin araştırıcılar pek ço~ 
~dbırler vazetmi$lerse de bız 

Dlılerlnin güzelliği ile me ıhur blr artist Nadla Gray ' 
universitenin herkesçe bilinen 

bir vaziftosi ö~retimdir. Yİ.lk· 

1 

sek bil.'!i ve ihtisasa ihtiyaç gös· 
teren me~elPlere adam yetiştir
rr.ek i$i bu \•azifeye girer. Bu 
\IZifesilr t~nivPrsite. mahiyet iti. 

Bu hususta üniversitelerimizi, 
acil tedbirlere sevktdecek zaru
retlerin mevcudiyetine kaniiz. 
Zira, Univer~itelerimizin hugi.\n
kü ve yarınki dt~eri ö~retim 
kadrolarına tıağlıdır. Eski Rektör 
!erden Prof. Tevfık Sağlam 1943-
44 ders yılını açıs söylevinde, bu 
mes~leye ,şöyle tema!; etmişti: 
rBir milletin ayakta durabilmesi 
itin mutlaka tok Ustün bir bilime 
ve yüksek kalitede ,.e hilha!'sa 
yar;tıcı kudrette bilginlere ma 
lik olma~ı ~arttır. Filhakika, 
bilim bir milletin de~il . bütün 
inı:anların müşterek malı ve ulus 
lo.raras1 bir varlıktır. Fakat, bas· 
katarının yaptı~ını kopyf eden. 
ödünç bir bilimle .Rf'Cinen. bilim 
sofra~ında bir parazit gibi Yl$1· 
\-an bir ululi için yasamak ve be· 
ka hakkı kalmamıştır.'a 

bıthassa cürümeye karşı en mü· 
essir ikisi üzerinde duracalız: 

1 - Afızda bu Lactobacillus 
tıe kadar az bulunursa cürUme 
0 'hisbette azalır. 

2 - Yemekten sanrı ağzımız 
da ne kadar az gıda maddesi 
bulunursa o ni•bette çürüme 
1zaJır. 
Şunu belirtelim ki. kullan 

l!ıakta oldu~muz diş mıcun
lırı, eğer bunlar yerinde ve 
zamanında kullanılmazlarsa mil· 
i!iiıir bir vasıta olamaılar. Diş· 

1•r için en faydalı olan fırça
arııa, hemen yemekten sonra 

~•Pılnıış olanıdır. Fırçalamada 
t ıkkat •dilecek en mühim nok. 
dl, Yemek artıklarına yuva olan 
ıe'~ aralıkları ve arkalarının, diş 
d:ın ~athın ı n iki dak ika kadar 

1kkatıice temizlenmesidir. 

tıe'Saıııarı: .-Bu kadar zamanı 
'1 reden bulayım veya lokanta· 
la. Yenı.ek yiyen ko~am onu ba 

1 ~1 ~a_ı>abilir ve bilhaı-sa çocuk
ı · r ıçın bu nasıl tatbik olunabi
~?a diye ır.orabillrler. Bu so· 
t" Ya verilecek cevap pek ba!!öit. 
tır. A-'tıza biraz su alınır ve a· 

8 
ıı çalkalanır. Bl.l çal kalamadı 

,uYıın dişlere doğru itilm.,i 
e !onra tükürülmesi kA!idir. 

~I~ etmek 

J\.lzın fırçalanması veya çılka
rrıu 1.1nmas1nın hemen yemeti 
hır teakip yapı~ma~ının büy~k 
tı~ ehemmiyetinden bahsetmış 
ta ·

1 
llunun ••behi. dis çürüm• 

11 • ı~·etinin heımen baslam•· 
'i~d•ndır. Filhakika. Lactoba· 
kı ~s Yemek artıklarına 3 daki· 
ta.h ı~ersinde ttsir ederek onları 
tir.rıt> edici olan asillere çevi· 

Fırçalar çocuklara ve büyük. 
Lere olmak üzere ayrı ayrı ya· 
pılmıştır. Bunlardaki hususiyet, 
dı~lere iyi intibaklarındıdJr. 

Dişlerın Ammonia ile tedavi 
sinin tarihçesi halli eskidir. 
Bu, baba ve oğul Groveslerin 
buluşudur. Bu iki araştırıcı ba · 
ba ve oğul , ımmonianın dişler
de Lactobasiluslerin yerleşme. 
terinin önüne geçtilinl uıun 
tecrübelerden sonra tesbit et
mi~lerdir. Bunlardan sonra am. 
monianın diş çürümesinin önil· 
ne lactobasillüsil imha suretiy 
\e geçtiği daha çok bilRinlerin 
araştırmaları ile de tesbit olun
muştur. Fakat, gerek şahsınız 
ve gerekse yavrularınızın diıs· 
\erinin sağlığı için diş fırçuı 

,.e mecmuanın evinizden eksik 
edilmemesi ve muntazaman diş 
le.riniıin fırcalanması ıarttır. 

Klorofilin tesiri 

Sikagoda genç araıtırıcı Dr 
_ Gu~tıv R:tpp klorofil teda· 

visi u~ulünil son zamanlarda 
ortaya koymu$ bulunmaktıdır. 
Bu ıat. klorofili on kisi üzerin
de denemiş ve bunların dişle· 
rini fıl'('alamalarınrlan sonra a· 
ğızlannı çalkaladıkları suya klo 
rofil katarak sonradan bunları 

muayene etmiştir. Netice ola 
rak on kişid•n dokuıunda hiç 
lactobasilin bulunmadı~ını mU· 
şahede etmistir, 

Siz de isterseniz klorofil de
nemesini yapabilirsiniz. fakat. 
dişlerinizin fırçalanmasını da 
ihmal etmemek şartile. 

Doktorun muvafakati ile Pe· 
nicilin de kullanmak mümkün. 
dür. Penicilinin diş çürümesin. 
de önemli bir mUessir illç ol· 
duğu da bugün bilinmektedir. 

içinde flourit bulunan sular 
mevcut olan ııabalardaki ı;ocuk 

ların dişlerinin, Flouritten 
mahrum suları kullanan mınta· 
katara nazaran daha sağlam ol· 
duğu ve çürümediği görülmek· 
tedir. Bunun mahiyetini he
nz bilginler esaslı olarak tesbit 
edememh:lerdir. Amerikan. diş. 
çileri cemiyeti, cSağlık ve dis 
hekımlerinin bulundukları ve 
lüıum gördükleri her yerde su
yı sun'i olarak flourit katılmak 
ı.ureti)Je dişlerin sa~lıı?ını te 
min kabildir • demektedir. 

Suları flouritli bulunan ve 
bu mıntıkanın yerlisi olan ço· 
cuklar üzerinde yapılan bir a· 
ra ştırmada bazı çocukların d.is
lerinin çürük oluşu dikkati çek 

mistir. Araştırmalarda bu gibi 
çocukların ana ve babalarının 
dişlerinin bozukluğunu tesbit 
olunmuştur. 

Tatlı ve ıekerln 
Tesiri 

Çocukların hepsi tatlıyı ve ~e. 
keri severler. Acaba bun· 

lırın dişler için zararlan var 
mıdır? Çok. Çilnkü, şekerler 
ve tatlılarda karbon hydratlar 

barile di~E'r ö~retim kademele 
rinden pek ayrılmaz. Üniversite
r.in bir de ara~tırıcılık, y3.ni biz.. 
ıat ilim yapmak fonksiyonu var. 
dır. Buııün, kesif ,.e icatların 

hemen hepsi üniversih~lerin sa· 
kin. asude ve hasbi havası içinde 
ootmaktadır, Yılnı~. bir çok bil· 
yUk sanayi meml"ketlerinde ke
'if ve icatlar, ylni ilmi tetkikler 
için bUyük 13.boratuvar ve ensti 
tülerin kurulduRu da malumdur. 
Acaba , onlar da birer üniversite 
midirler? Ru ~ualin cevabını Pro! 

W Peters'in su climlelerinde bul 
mak kabildir: cÜniversite. iste-

1 nilse bile tamamiyle meslek fik. 
rinin hlikmil altına sokulamaz; 

1

. fakat bu fikrin. bütün fakül.tele· 
rin mesaisine muayyen bir tesir. 
de bulunmasına iınk1n verile· 
bilir:• •Ü'nlversiteye, ilmt zıhni · 
yeti yAni araştırma zihniyeti ol 
mıyan bir hoca kadar hocalık 
zihniyeti taştmıyan bir araştırıcı 
da uymaz ... (2) 

Demek oluyor ki, araştırma 
teksif olunmu~lardır. Bu ise, zihniyeti ile meslek. zihniyeti mu-

~:f~~i~~~ı:~~il~~~~na~~~e~:~a;~ vazene halinde bulunduğu takdir 
rilebilirler. Tatlıların yenilmesi \de Universiteden bahsolunabilir. 

ile do~an bu m:l hnı r , dişlerin ! Aksi halde, üniversite ya bir mek 
yemekten sonra derhal fırçalan 1 tt-p veya bir la.boratuvardan fark· 
ması ve a~ı.ın çalkalanması He 1 sız kalır. 
bertaraf olunabilir. 

Geçenlerde Dr. Fo~ick, Pe u niversitenin bir de, ilim adamı 
nicilinin dişlerin tahrip kudre· 1 yetiştirmek vazifesi vardır 
tini 24 saat kadar (muayyen ki, bu, ilim yapmak ile öğreticilik 
miktarının) durdurabilece~ini fonk!;iyonlarının birleşmesin-
keşletmiştir. Şimdi, araştırma· den meydana gelir. Araştırıcı ya. 
lar Penicilinin zararsızca bu u ni ilim adamı . hoca yetiştirmek 
manı çok da.h~ uz~n m~ddet ~· I vazifesi üniversiteye, bir çok mü 
damP etme!;t uzerındC'dır, İhh· eıı;~eselerden farklı bir ma· 

"fak olunacaktır. der ki, o da, kendi ken· 
I\laca1lne Dl~est'den dine yeterliktir. Filhakika. 

çe\iren 1'1. ATİK ilniversite. varlıA:ını borçlu oldu· 

Hüli.sa, üniversite ken.di~ine İ~'İ 
bir Slim - hoca yAını profet;or 

heyeti yaratırsa. ilim vapmak Ye I 
İ)i meslek adamı yetistirmek va-
1ife~ini kola"lıkla ve mi.ikemme
li\'etle basarabilece~i gibi, mf"m 
tekelin bUtün e~itim ve ö~ retiın 
kademelerinin de ec :H.lı hir Ö~· 
retmen kadro~una kavu!lmı:!;tnı 
!t<1Rlıyacaktır. Profe~ör iyi olurca, 
li~e Vf' öı'!:retmPn okulu hoca~ı d:t. . 
iyi olacak. dolayı~ile ilk okul öğ 
retrneni de daha iyi yeti~,.cektir. 
Anl::ı$ılıyor ki, bir memleketin 

kUltUr seviyesi, kademe kademe 
üniversite hocasının, profesörü!l 
kalite<ine geniş ölçüde Ubidir. 
Bu itibarla, üniversiteler, daima 
b:r memleketin dimaRı olarak 
mUtalea edilirler. A~a~ür~ .. hayat ~ 
ta en hakiki mürşıdın ılım ol· 
du~unu söylemisti. İlmin en ta· ı 
bii kaynaitı Universite oldu~un:ı · 
~öre. ve üniversitede profesör > 
demek oldujtuna nauran, hak ve ~ 
hakikati, profe~öriln parm::ı~ının • 
İ$aret ettiA:i yolda aramak lAızım 
gelditi meydana çıkmaktadır. 

İlmin, hak ve hakikatın milll 
hudutları a~an mahiyet ve ka- j 
r11kteri malOmdur. Bu itibarla , 
Universitelerin millet hudutlarını 
asan ve in!'anlı~ı kaphyan. vazife. 
teri de olac:ı~·ı açıktır. • Üniver· 
siteler. atom devrinin esl~inde 
insanlığın kaderine kayıt~ilz ka 
l<lmazlar. Ça~daş insanlık dUnya-, 
sı milli devletler komple-ksinden 
k~rulmuştur. Bu KomplE"k!;, in,.an 
ca gelismek ve barış ülküsüne 
~aygı göstermek zorundadır.> 
(3). 

mal ki , buna da. yakında muvaf.

1
1 hiyet ve karakter bahse· 

~..., ___________________________________ .; ~u Öğretim kadrosunu kendi ken 

dine yaratır. Bu bakımdan üni

.... in~anlıAın ahlAki ,.e ruhi 
zen~in mirasından istifade ede· 
rek bugilniln isteklerine cevap 
\'erecek uygun bir inanç \'e fel~e 
feyi yeniden bulup kurma~a l· 
let olac;.k yaratıcı fikri uyandır. 
mak. Univer"it<>lerin en bilyük 
vazi!esidir. tlniver~iteler. asalet 
ve para ari~tokrasi!;ini değil, ilim 
,.e fazilete dayanan namus ve 
ah18k aristokr~"i~ini kuracak rnü
e~se~rlerdir. Ve an~ak bu ari!'tok 
r;ısidir ki, demokrasiyi her tilrlü 
afetten koruyac~klır.> (4). 

J\ıııeı•ikalı deııi%ciler 
versite, eski esnaf teşkil~tı olan 
lcncaların çırak. kalfa · usta mü. 
nasebetlerine sahne olur ve on 
lara benzetilir. Bu arada .,u nok · 
taya işaret etmeli ki. bugün il· 
rıiversitenin bu eski loncalardan 
alması icap eden iy: ve ~üzel an· 
aneler mevcut olduAu gibi bün· 
yesinden atması. gerekenler de 
:şüphesiz vardır. 

"tlniversitenin ö~retici ve araş· 
tırıcı yetiştirme vaıifesi, kendi 
varlığının doğrudan doğruya bağ 
lı bulunduğu bir ödevdir. Gittik· 
~e daha iyi bir hoca kadrosu 
yetiştirmeyen veya yetiştiremi 
yen bir üniversite. inhitat edi" 
) or demektir. Bu sebeple Uni-

(!) Rak: Educatinn in a DM· 
de~ World. Harvard Üni\"eslty 
Pre!'iis 1949, P. 153 ''e müte. 

(221 Zamanın sevrl itinde A\·
nıpa Cnh·erı;itesl idesi. Ünivent. 
ıe Konferanstan. 194243, sah. 
115-125. 

(3) Pror. Ş. Adı Kanou. An· 
kara Cniver.it"i 194647 yılı 
açış söyle\ 1. Ankara Hukuk Fa. 
Dergisi Cilt lll, sah. 247. 

1 

versite, meslek adamı yetiştirme 
den ve ilim yapmadan evvel mü· (4l Nature dtrgi!iil Ba§makale. 
kemmel bir öfretim kadrosu ku: · si 1912 sayı 3795, Dr. A.A. Adı
makla mükelle!tir Bugün. bır var, Bilgi Cumhuriyeti Haberleri. 
üniversitenin deıteri. bina, l3bo· 19-15. ıah. 122-125. 
ratuvar, salon ve saire ıt:ibi mad- ------
di imkAnlar<lan evvel, ö~retim Ü 
yelerinin Alim - hoca vasıflarına 
ba~lıdır. Dünyaca meşhur Uni 
versiteler, bu söhretlerini her şey Sergiler 
den evvel. ö.~rctim • arastırma 
kadrosuna borçludurlar. · 

Alim ~ hocaların yetişme yeri 
,.e kayna~ı ise. üniversiteden baş 
ko bir yer değildir. Üniversite. 

1 l.11 i Jı.) ıanat ra:rriıınde 17 Ka· 
aıın runthıdrn itıharrn rtııc rt,~ım· 

lardan Haltı.k 1lnradrıtlu, Omu· Ulu .. 
•• Gıinaor tiuTl'n ' .ı Ku!pn Jı.rar ' ın 

lı 
"'•Qı llıızda bulunan Amerikan donanmasına menıup eri\r gezilerine devam etmektedir. 

ıltnde, denlıcllerden mürekkep bir grup Dolmabahçe rıhtımına çıkarlarken 

Re· 
llim • hocı ylni profesör vetis· h•~~•ll•rinl hlr ara~a ,.,.lir•n bir •tr· 

tı"mek hususundaki vazifesini rı a.nlaraktır Strrt 29 Xauma tadar 
mükemmel bir şekilde ifa etmek. deTam edecektir. 

!AŞASIN AŞK 
Aşağıda okuyacağınız hl

k1ye, rahmetli sair Orhan 
\

1elt tarafından lürkçeye 
te\'Tilmiş, fakat neşri mum 
kün olamadan, şair hayıt· 
tan a:ynJmıştır. Orhan Ve
li'nin koiğıtlan arasında 

bulunan bu hlkA)·e, ealrin 
tercüme tekniği ' 'e dilinin 
güıelliği bakımından bir 
fikir 'ermeğe kAfidir ka
naatindeyiz. 

* uyandığım vakit ne saati kes-
tirebildim. ne günü, ne de 

hanei şehirde olduğumu. Yal· 
nız, bir otel odasında olduğu 
mu biliyordum. Vakit bir hay
li ilerlemişe benzi)'Ordu; ya. 
hut da ktiçük bir kasabaday
dım. Kalksam mı, yok!'a böyle, 
esvaplarımla , yatağın üzerinde 
uzanıp yatsam mı; bi:r türlil 
karar \'eremi)·ordum . Bir de, 
hislerimin det:işmemi5 olduğu
nun farkındayım. 
Aşk saçma birşey. Hep öyle 

olmuştur zaten; daima da öyle 
olacaktır. Gerçi, tek var olan 
şey; ama saçma. Kuşlardan 

gayri hiç bir mahllıka göre de· 
ğil; kuşlara göre. Çünkü kuş
lar, yaşamak için, in!;anlar gi . 
bi bir takım asa~ılık islerle 
ul~aşmağa mahküm edilme
mişler. Elbise giyen, dünyada 
oturan, çalışması, para kazan. 
ması ıereken, havayia, suyla 
yaşayamayan mahlı1klar ıçın 
aşk, !azla güzel birşey. Konu
şan hay,·anlar için bu biraz 
fazla. 

Nerede oldu ğumu, nicdn ol· 
duğumu neden sonra hatırla
dım. Reno 'daki bir otelin bir 
odasındaydım. Buraya l)oşan· 

mak için de gelmiş değildim; 

e"li değildim çünkü. Reno"day
dım; çünkti sevgilim San Fran
ci~co'daydı. 

Ben ne bir kanaryayım, ne 
bir kumru, ne bir güvercin, ne 
bir bıldırcın, ne bir saka, ne 
de bir sinek kuşu , Yani, dallar 
arasında yaşayıp bir başka ka. 
naryayı, bir başka kumruyu, 
bir başka güvercini, bir başka 
bıldırcını, bir başka sakayı, bir 
başka sinek kuşunu sevmekten 
ve onlar i~in aşk tilrkUleri söy
lemekten ba-;ka it:.i gücü olma
yan o tüylü rnahl(ıklardan de· 
ğilim. Ben, düpedüz, bir Ame
rikalıyım. Eğlenm~nin ne d"· 
mek olduğunu biliyorum; Ama, 
şöyle bir gelip geçiC'i mı:ırt-ra 

ile a;k arasındaki farkı da bi
liyorum. Aşk , benim için de 
benim gibiler için de, biraz 
f;azla . Fazla güzel hirşey. Ne 
uçmak geliyor elimden. ne de 
ötmek. HerşPyden önce )"İyip 
içmeğe ihtiyacım rar; halbuki, 
3.şık olursam yiyip içemem. 

Bu işd~ki gülüntki~il göremi-
y~cek kadar has5a5 de ,: ilim. 

Yok benim n1izarımda böyle 
bir hassasiyeıt. Bu iş bir kum~ 
ru için pek münrı~ip; ama be· 
nim için, biraz ıtülünç. Düşiln 
mezsem mesele )'ok; fakat dil· 
şündilm mu. böyle. Bu faTla 
hassasiyet bir hlmdekı budala 
bir jön prörnyeye pekala. yakı · 

şabilir; IAkin San Franciscoda 
biraz fazla gUzel. 

Reno'ya geli~im, kızt'ajtızın 

biraz daha muntazan1 ~iyip ıç
msini temin içindi. Böylı:likle 
o da beni rahat bırakacak, btn 
de biraz yiyip içebileccktını. 

Benim, kendime gelebilmen1 
için, onun da biraz kendinP 
gelme.si l.izımdı. 

San Francisco'da iken kendi· 
sine: 

- •Dinle, demiştim, ben fe. 
na halde acıkmaj!a ba$lıyorum 
~lüsaade etmez misin, bir müri 
det için başka yerlere gide 
yim? 

- Başka yerlere mi? dedı. 

Türkçeye çeviren : 

Orhan Veli 

bir telefon numarası ,~erdi. Bu, 
şehir içindeki hır )"erın numa
rasıydı. Odama çıktım, telefon
da bu numarayı aradım. 

•• 
Gidersen ben de gelirim. 

- Bunu ben de ~o~ı:. isterim; 
ama beraber olursak hic birsey 
yiyemeyiz. Oysa ki gıdaya son 
derece ihtiyacımız var. İkimiz 
de bakımsız kaldık. Baksana şu 
halime; üç haftadır hayali fener 
gibiyim. 

- Topra~ın sağlam. 
- Pek de değil. Adamakıllı 

çiroza döndüm. 
- Neye döners~n dön. Git· 

tijlin takdirde ben de gtlec•
ğim . Bir başıma kalamam bu· 
ralarda. 

- İstersen gel. Aç kalmayı 
göze aldıktan sonra. 

- Alıyorum. 
- Dinle ama btni. Hem UY· 

kuya ihtiyacın var, hem gıda· 
ya. Benim de öyle. 

- Ben seni bırakmam. 
- PekA.li, öyle olsun. Sonun. 

da beraber öleceğiz demektir. 
Mademki razısın, ben de razı 
olurum. 

- Evet, rauyım. 
- Güzel! Gitmiyorum ÖY· 

leyse... Peki, ne yapacaJ:ız 
şimdi?• 

Bunları konuştuğumuz sıra~ 

da saat on biri geçiyordu. Si· 
nemadan çıkmış; eve gelmiş· 
tik. Birer sandviç yedik, birer 
kahve içtik. O: 

- •Biraz plAk çalalım, dedi. 
Ben: 
- ,Çıkalım da, dedim, bir 

yere gidip birşeyler icehm. 
- Burada oturup plik dinle-

mek daha hoş d•ğil mi? 
- Pek.illı., öyle olsun.• 
Onun üzerine yattık. 
Bir cilt kumru gibi. 

Aradan üç gün geçti; niha-
yet, yo\culuta çıkmamı 

karar verdik. Bana, nereye git· 
tiğimi araştırmayacagına, pe
şimsıra gelmeyeceğine dair söz 
verdi. Ben de ona ne mektup 
yazacak, ne telgraf tekecek, ne 
de telefon edecektim. O ara: 

- • İyi hissetmiyorum ken
dimi, dedi. 

Ben de: 

- Makul ol, dedim. Gir ya
ta~ına ve uyu. Uyandığın u
man da bir güzel karnını do

yur. Bir hafta bu minval üzere 
yaıa. 

- Peki, dedi.• 
Bir tak!:i}"e bindim, hava ala 

nına geldim, iki saat sonra da 
Reno'daydım. Bu otele inıp 

hemen bu odada uyudum. 
Öyle uyumuşum ki uyındı 

~ım vakit hangi şehirde oldu· 
gumu bile bilemedim. 

i~a\'aş ya\'a~ kendime a:elme· 
ğe başladım. Kalktım, gerin
dim. Aşagıya ınip püriştih:ı bir 
)'emek yedim. Ama içimde bır 
de tuhaf hüzün vardı. Onun 
itin, yedi~im yemeğin J'l!!k faz. 
la yaradığını sanmıyorum. 

Yemekten sonra şehri bir 
dolaşmaya çıktım. Baştanba~:ı 
ı~ıklarla donatılmı~, ç-ok hoş 
bir şehirdi . Ama neden~e ken. 
dimi pek keyüli hissetmiyor
dum. Aklımdan San Francisco
ya dönmek bile geçiyordu. Tek· 
rar bır taksiye bindim, şehrin 
dışına çıktım; içkili bir yerde· 
sınız. dokuz tane \' i~ki içtim . 
Otele döndüğüm zaman saat 
iki) çeyrek -geçiyordu. 

odamın anahtarını almak it;in 
kapıcının dairesine uğra. 

dım. \dam, beni birkaç defa 
telefonla aradıklarını söyleyip, 

Onun sesiydi. 
- Neredesin~ diye sordum. 
- Reno'da),m, dedi. 
- Anladım. Ama neresin· 

de? 
- Ner•de olduğunu oöyledi. 

Sonra il~"·e etti: 
- Çok sarhoşum. 
- Gelıyorum, dedim. 
- Nasıl hissediyorsun ken· 

dini? 
- Çok iyi , Ya sen? 
- B•n iyi delilim. 
- Şimdi geliyorum. 
- .. İyi yemek yedin mi bu 

akşam? 
- Evet, dedim, ya sen? 
- Ben Y•m•dim. Daha doğ· 

rusu yıyemedım. 
- Hemen geliyorum. Reno

da olduğumu nasıl öğrendin? 
- Kapıcıdan. Nereye gittiği

ni biliyor musun, diye sorİ:h. :n. 
Reno'ya gittiğini söyledi. Ote
lin adını da veren o. Sen mı 
söyledin kendisine? 

- Evet. 
- Soylemezsin sanıyordum. 

Niçin so)·ledin1 
- Belki soruverirsin diye. 

Sen niçin sordun? 
- Belki .söylemişsindir diye. 
- Bir dakika ıonrı orada· 

yım, dedim.• 
Adını söylediği yer otelime 

iki adımlık bir yerdi. Ama ge
ne de bır taksıye atla~,P öyle 
gıttim. 

Onu öyle ufacık bir masanın 
başında, elinde kocamın bir 
bardak, yapayalnız görünce 
içimde hüzünle saadet karı51~1 
bir his belirdi. 

.celi• dedim. iyiliğin bu de
recesi bana, ben mizaçta olan
lara göre değildi; ama oldu bir 
kore. 

Otele, yürüye yürUye dön
dük. Dedim ki: 

- ·Bitim için en münasibi, 
bir güzel kavga edip birbiri· 
mizden ayrılmaktır. Nasıl olsa 
evlenemeyiz. 

- Ben kavıa etmek istemiyo 
rum, dedi. 

- Elb•t bir yolunu buluruz. 
Belki bu iş bir iki günümüzü 
ılır; ama buluruz. Bulamazsak 
kötü olacak zira . Böyle söylü
yorum yı, görilyorsun, seni de 
seviyorum. 

- Ben de, dedi.· 
Reno'da on bir ıün kaldık. 

Sonunda, kendisine söylemek 
istediğim şeyi anladığını anla
dığımı söyledim. 

- •Böylesi daha iyi, dedim. 
Hep de böyle olsun. 

- Evet, dedi. 
- Burada seninle karşılastı-

lım için çok mt~'udum. 
- Ha ·di allahaıomar!adık, 

dedi. Ama hiç kavga etmedik, 
değil mi? 

- Evet, dedim. Etseydik da
ha mı iyiydi? 

- Hayır, dedi. 
- Seninle karıılaıtııtım için 

çok mes'udum, diye tekrarla· 
dım. 

Trene binip San Francis~~·y3 
döndüm. Yol boyunca ıçım· 

de bir burkulma vardı. Ama 
biliyordum ki bu geçecek; geç
ti de. 

Gerçi bu iyileşme biraz geç 
oldu; gelgelelim temiz oldu. Üç 
ay ıonra onu tekrar gördüm; 
o da düzelmisti. Birlikte bir 
at..sam yeme~i yedik. 

O güne kadar en iştihalı ye· 
diğimiz yeml!k buydu. Başın. 
dan sonuna kadar çok zevkli 
geçti. 

- Böylesi daha iyi, değıl 
mi' dedi. 

- Evet, dedim. 

• 

. . ,. .,_ 
Tanınmış saz şairimiz ftşık \'eyselin hayatından mülhem olarak çevrltcn •Karanlık Dünya• 
tamamlanmıştır. Genç ;ejisör !\lelin Erksan tarafından çevrilen Karanlık Dünyanın harld 
ve dahili bütün sahneleri Anadoluda, \'eyselin doğduğu ve yııadığı köylerde, hakiki köylüler 
arasında filme ahnmıştır. GündÜ7.leri dış sahneler çrkilml5, grce:lerl dt, beraber cetlrilen_jene· 
ratör yardımı ile damlarda. kö,·li.ı kulübelerinde çalı151lmışhr. Tabii manzarası ve tarihi ttnemt 
bakımından eşsiz olan Göreme'de Ürgüp'lt de muhtelir sahneler ,., bu arada meıhur peri hı· 
caları filme alınmııtır. Resimde, Ktmal B. Oz (\7eysl!l rolünde) \e A)·fer Feray (\'eyselln se~ 

gilisl rolünde) görülmektedir. 
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Geçen halta içinde piyas;:da piyasayı büyük bir dikkat ve 
en ziyade pamuk ,.e fındık du- teenni ile takip etmektedirler. 
rumu bahis me,·zuu olmuştur. Bu arada ev\•clce mal almaya ka 

?rialUm olduğu üzere fındıkla- tar \'ermiş olan yabancı firma
nmıza dış piyasalardan talepler tarın şimdi tamamen pasif bir 
azalmış bulunmaktadır. Hatta, raziyett? geçtikleri \'C fiyatların 
bunu talepler azalmıış şeklinde daha ziyade düşmesine intlzar 
değil de Almanyadan başka hiç ettiklerinden bahsolunmaktadır. 
bir memleket tarafından fındık- Bu durum, tabiatiyle tüccarı 
larımıza talep gelmez olmu~tur. büsbütün tel.işa dü~ürmektcdır. 
Şeklinde ifade etmek daha doğ- Fiyatlardaki bu tenezzillün se-
ru olacaktır. bebi de ?ı:hsırda pamu~un birdeıı 

Fındık mahsulümüzün dış pi. bire yarı yarıya düşüş ka)'llct
yasalara satılamamasını başlıca mesi olmu~tur. 
şu sebebe atfetmek lazımdır. Aynı zamanda Amerikalı !ir-
Aşağı yukarı bütün Servet kay malar, biz.im Fransaya teklif et· 

nağı maddelerimizde olduğu gi- tiğimiz fiyattan 20 kuruş a~afı
bi fındıkta da dış piyasalara na- sına mal tekhf etmiş bulunmak
zıran nispetsiz bir fiyat yüksek tadırlar. Bu da tabiatiyle piya
Jiği '\·ardır. Fiyatları yüksek O· sayı büsbütün sarsmıştır. 
lan di~er ihraç mallarımızın ol- Geçen hafta piyasada 2211-230 
duğu kadar fındığın da ithalatçı kuruıtan muamele gören Akala 
memleketler tarafından mübayaa I. pamukların bu hafta içinde 
edilmiyeceği tabüdir. ne şekilde bir inkışaf gösterece-

Başlıca ihraç mallarımızdaki ğini şimdiden kestirmek imk3· 
dış piyasalara nazaran bu nis- nı tabiatiyle yoktur. 
betsiz yükseklik, mahsulün mUs- :r.ıaama!ih, durumun pek ümit 
hhsilden normal fiyatlarla a- verici olmadığını da itiraf etmek 
Jınmamasından ne~'et etmekte- linmdır. 
dir. --0---

Bunda hükumetin de büyük ı· h f d 
rolü olduğunu inkar etmemek la raca urumu 
zımdır. 

En yakın misalini buğday mah 
ıulünün piyasaya arzı esnasında 
müşahede ettiğimiz tanzim mü· 
bayaaları rejimi, filhakika müs
tahsilin eline iyi ;ıara geçmesi
ne yarclım etmekle beraber bu 
fiyatlarla alınan malın maJJyeti 
tabiatiyle çok yüksek olduğun
dan artık elden çıkarılması ha
kikaten büyük bir mesele ol
maktadır. 

)lüstahsil de zaten bu tip sa
tışların yapılacağını beklemekte 
olduğu için mahsulünü normal 
\.'e piyasada cart fiyatlarla sat
maya yana~mamakta, hem bü
kllmetin piyasaya girmesine in
tizar etmekte, hem de bu girışl 
sağlayabilmek için siyasi tazyik
lerde bulunduğu gibi malının e
linde kaldığı, zarar ettiği ıek
lindeki tazal!Umlerde bulunarak 
hükümeti minen zorlamaktadır. 

Zaten iş bu yola girdikten son 
ra artık tanzim mtibayaaları yap 
mamaya da tabiatiyle imkan ol
mamaktadır. 

14 kasım cuma günü Ticaret 
Odasından FOB: 396.724 lira de
ğerinde 17 adet menıe şehadet
namesi alınmıştır. 

Bu arada Almanyaya 54.073 li 
ra değerinde 374 adet halı, 
147.730 lira değerinde 58 bin 
955 kilo yaprak tütün, 

Birleşik Amerikaya 1.156 lira 
değerinde 413 kilo torik liıker
dası, 85.746 lira değerinde 21.566 
kilo yaprak tütün, 

Avustun·aya 33.600 lira değe
rinde 1.161 kilo bağırsak, 

Danimarkaya 590 lira değerin
de 19 kilo bağırsak, 

italyaya 19.686 lira değerinde 
20 ton balıkyağı, 17 bin 145 lira 
değerinde 100 sandık yumurta, 

Sudana 6,636 lira değerinde 3 
ton mahlep, 

Suudi Arabistana 2.769 lira de 
ğerinde 46 M2. halı, 

Yugoslavyaya 27-59-1 lira değe 
rinde 12.500 kilo iç fındLk ih
raç edilmiştir. 

TAHVİL FİYATLARI 
Binaenaleyh işi kökünden hal Cumartesi günü, Kambiyo Bor 

!etmek ve evvelemirde maliyeti sasında muamele gören tahvllle
\e dünya piyasalarındaki cart rin kapanış fiyatları aşagıda gôs 
fiyatları ciddi surette etüt et- teri!nıiştir; 
tıkten soıil'a k plbıda milstah- uıde 5 faız ı 1941 n.n.v. lk· 
sili kol'Ul'193k Wn dtğil, fakat talil el . 11.2.80 liradan. 
daha ziyade memleket ihtiyacına Yüzde 6 faizli 1941 D.D.Y. VI. 
yeter derecede mübayaadan, ile- 112,90 liradan; 1948 i.::ıtikrazı I. 
rı gitmemekten başka çıkan yol 112.90 liradan, 
olmadığını kabul etmek lrumdır. Yüzde 7 faizli 1941 D, D. Y. ı. 
Aksi halde b~ fa_sit d~irede~ 23.60 liradan, ıır. 24.20 liradan, 
kurtulabılmek unkanı hıç bır M.M. ıv. 25.15 liradan muamele 
zaman bulunamıyacaktır, Zaten görmüştür, 
bu şekil sun'! fiyat tutuşları için -O--
yapılan mübayaalar malın ibraç 
zamanı gelince aksaklığını mey
dana verdiği gibi, bazan müba
yaa vaatlerine rağmen malın yi
ne düşük fiyatlarla satıldığı da 
her zaman müşahede ettiğimiz 
olaylardandır. Geçen sene pa
muk mahsulünün Taris tarafın
dan ısrarla ilan edilen fiyatlara 

• rağmen nasıl düştüğü ve Tarişin 
bütün uğraşmalarına rağmen 
pamuğun tutunamadığı hatırlar
da olsa gerektir. İşte şimdi aynı 
hadisenin tekrarını fındlkta mü
ıahede etmekteyiz . 

Hükümetin fındık istihsal böl 
gelerinde kabuklu fındığı 100 
kuruşa alacağını ilAn etmesine 
rağmen İstanbul borsasında ka
buklu fındık evvelki hafta 87 
kuru~a kadar düşerek muamele 
görmüştür. Geçen hafla içinde 
de 90 kuruşa satışlar olmuştur. 

İstihsal bölgelerinde, hükQme 
tin tesbit \'e il.in etmj5 bulun
duğu müdahale fiyatları ile yap 
makta olduğu mübayaaları dur
duracağı, geçen yıldan bu sene
ye de\Tedilmis olan fındıkların 
ucuz fiyatlarla dış pazarlara ar
zedileceği ve bu suretle de yeni 

Oıs memleketlerden • 

Gelen teklifler 
TÜRKİYEDEN n!AL İTHAL 
ETMEK İSTEYEN L'IGİLİZ 
FİRMALAR!: 

Messrs. Eric W. Barker & Co. 
Limited, 
100 Rigdemount Gırdeıııı, 
LONDON W. C. 1. 
Firması şekerle e ve çikolata 

istemektedir. 

nıessrs. Arthur Sternheim Ltd. 
68 Piaua Chamben, 
Covent Gardens, 
LONDON W. C. Z. 
Firması limon istemektedir. 

J\tessrs. Kenyon Son & Craven 
Limited, 
632 Old Kent Road, 
LONDON S. E. 15. 
Firması acıbadem istemekte~ 

dir. 
l\lessrs. ır. H. Calmon 
Limited, 
101 Cliftonhill, 
LONDON N. W. 8. 

&. Co. 

mahsulün ucuz fiyatla satışa ar- Firması yün istemektedır. 

Emanue1 Kraus. 
200/2 West Bili, 
LO:\'DON S. W. 15. 
Firması sünger istemektedir. 

BriUsh-Western European 
Trading Co. Limited, 
33 King Street, 
LONDON E. C. 2. 
Firması gıda maddeleri iste

mektedir. 

-
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Robert Bryce & Co~ 
738 Salisbury House, 
LONDON E. C. 2. 
Firması tütün tohumu yağı is-

temektedir. 
The !Iodern General Supplies, 
107 Tollington Way, 
LONDON N. 7. 
Firması krom, diğer madenler, 

ham pamuk, zeytinyağı, kuru 
meyva, tütün, yün vesaire ıSte
mektedir. 

1\lessrs. Jlairco Limited, 
16 Devonshire Square, 
Bishops~atc, 
LOXDON E. C. 2. 
Firması keçi kılı ve tiftık is 

!emektedir 
l\lessrs. Canusa Limited, 
11 Buckingham Steet, 
ı\delphi w. c. 2. 
Firması gıda maddeleri iste· 

mektedir, 
1\-lessrs. Zylan Limited, 
53 Comıncrcial Strcct, 
LO!'iDON E. 1. 
Firma"ı hC'lva istemrktedir 

zedilmesi icabettiği yolunda bir 
takım söylentiler dolaşmaktadır. 
Bu söylentilerin doğru olmadı· 
.tını, hüktlmetin mevsim başında 
ilan etmiş bulunduğu fiyatlarla 
müdahale alımlarına de\.'am edi· 
Jeceğini, geçen yıldan müdevver 
stokların da, yeni mahreçler te~ 
mini suretiyle elden çı.karılaca· 
ğmı ve bu maksatlarla teşebbüs
lere girişildiğini Ticaret ve Eko
nomi Bakanlığında yapılan top
lantıda Ticaret ,.e Ekonomi Ba
kanı Enver Güreli istihsal böl
gesindeki tüccara temin etmi~ 

Ticaret ve Zalıiı·e Borsası 
bulunmaktadır. 

Bu teminatın ne dereceye ka
dar tahakkuk edebileceğini şim
diden kestirmeye imkan olmı
}°acağı aşikirdır. Bunu bize an· 
cak zaman gOsterecektir. 

* Geçen balta içinde piyasada 
konuşulan ikinci mühim mevı.u 
da, pamuk fiyatları olmuştur. Pa 
muk fiyatları geçen hafta için
de tam bir çözülme manzarası 

arzctmiştir. 
Bundan evvel fiyatları tutabil· 

mek için sarfedilen gayretler de 
bugün boşa gittiğinden pamuk 
piyasasında bir panik havası es· 
meye baıı;lamış bulunmaktadır. 

Piyasalardaki fiyat dil.şilklük. 

Ierini tüccar ihracatçı da, ih· 
racatı;ı ise Tarişte bulmaktadır. 

Dış piyasalardaki alıcılar ise 

U.11.1951 • 
Buğday Ofisin D. 
Buğday Sert D. 
Buğday Yumuşak D. 
Mercimek yeşil Çu, 
Mercimek yeıii Çu. S. 
Fasulye çalı Elbistan Çu. 
Su.am Çu, 
Kendir tohumu Çu. 
Keten tohumu 
Ayçiçeği tohumu D, 
FLıdık iç tombul 
Un 79/81 rand. 
Un 65/75 rand. 
Pirinç mısır tohumu 
Keten yağı Türk Te, 
Ayçiçoği yağl çıplak 
Zeytinyağı rafine Te. 
Sadeyağ Siverek eritilmiş 
Turyağı 

Tiftik kaba 

Kılosu 

• 
• 

• 

• 

28.83 -
31.5 
29.- -
65.-
55.-
49.5 

105,- -
123.-
58,5 
3-1.25 

198.- -

29,20 

29,5 

107.-

200.-
2613.- - 3700.-
3250.-

83.-
190.-
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~30.-
660.-
195.-
385.-

Fenerbahçe, Beşiktaş' ı dün 
J - 1 mağf Up etti 

• 

SarilCİcivertliler sürat'li bir oyun çıkardılar, ikinci 
devrede Melih'e yumruk atan Beşiktaşlı Receb'i 

; 

h·akem oyundan çıkardı 
s por meraklıları arasında ge. 

çen haftadanberi iddialı 
konuşmalara vesile olan Beıik
taş - Fenerbahçe maçı düı 
Mithatpaşa stadını tıklım tık. 
lım dolduran otuz bine yakın 
seyirci önünde oynandı. 

Profesyonel kümenin bu iki 
meşhur takımı sahada şu kad. 
rolarla yer aldı: 

Beşiktaş: Mehmet - Kimil, 
Vedii - Eşref, Ali ihsan, HÜ· 
seyin - Süleyman, Recep, Şev 
ket, FahretUn, Faruk. 

Fenerbahçe: SaUhattın 
Kimli, Müjdat - Nedim, Me· 
lih, Akgün - Fikret, Hehmet 
Ali, Feridun, Burh:ın, Abdui· 
lah. 

Hakem: Gazl. 

İlk devre: Oyun çok seri baş 
!adı. Beşiktaş aleyhine i~i 
hendboldan sonra siyah . be· 
yaıJ.ıların sağdan ve ı:rtD;dan 
iki hücumu neticesiz kaldı. Dör 
düncü dakikada Ali ihsanla Ve l"'l"'iC!J', 
diinin aralarındaki bat:ılı p~s
laşmaları, Vediinin tJDU U· 

ıaklaştıramaması, Fikiete U· 
zaktan. kale köşesine bir c.1ndcl 
yapmasına imkan verdi. lyı bır 
kaleci bunu karşılıyabıllrdi. 
Fakat Mehmedin hayrın b•
kışları arasında top ağlau t•
kıldı. 

Beşinci dakikada Recebin 
bir şutunu SaJA.battin lJir p!on
jonla önledi. Devrenin ilk on 
beş dakikasından on birinde 
Fenerbahçe Mkim oynadı. 

On sekizinci dakikada Vedii· 
nin topu vaktinde u:.3klı;,t!r· 
maması kaptırmasına !'ı:-~at ha 
zırladı ve bu yüzden Be0föaı 
kalesi tehlikeli saniyeler ge. 
çirdi. On dokuzuncu tlJkıkada 
bu kale bir tehlike :!aha a:Ial
tı. Yirminci dakikada Fener 
kalesi önünde tehlike yaraton 
Beşiktaşlılar bir netice alama
dılar. Fakat yirmi üçilncü da· 
kida Fener aleyhine !=3~1arı SJ 
•leymanın çektiği frikikte Sala· 
battin topu tutmak imkinı var 
ken yumrukladı ve kaleye dön 
mekte gecikti. Havalan3n top 
yere düşerken Süleymanın vur 
duğu kafa Salahattinm müdo· 
hale etmek istemesine ra~mcn 
Beşiktaşa bir gol kazandırdı. 

Yirmi dokuzuncu dakikada 
Fenerbahı;enin sağda:ı bir a· 
kını Vediinin hatasile tehlike
li bir hal almışken Mehmet i· 
!eri bir plonjonla buna son 
verdi. 

İlk devrenin ikinci on beş 
dakikasının dokuzunda Be-
şiktaş hAkimdi. 

Otuz dördüncü dakikada Eı· 
relin otuz metreden sıkı bir 
şutu kalenin biraz üstünden a
vutıa neticelendi. Otuz sekizin 
ci dakikada Süleymanın kale
ye şandellediği topu Sal4hat· 
tin bloke etti. Bir dakika son· 
ra Fenerin soldan hücumu ne
ticesiı kaldı. Kırk birinci da· 
kikada Beşiktaş aleyhine sol· 
dan çekilen korneri takip eden 
yerden şut golle neticelenebi
lirdi. Zira kaleci l\lehmedin Ö· 
nü kapalıydı. Buna rağmen 
Mehmet Ant bir yatışla gole ma 
ni oldu. Bununla beraber kırk 
ikinci dakikada Fenerbahçenin 
çok seri bir akınında Burhan 
Fenerin ikinci golünü kayda 
muvaffak oldu. 

Devrenin son on beş dakika 
sının dokuz dakikası Fenerbah 
çenin h4kimiyeti altında geçti, 

İlk devrede Fenerbahçenin 
oyuna çok seri başlaması ve 
bu sürati devam ettirmesi Be· 
şiktaş müdafaasını bocalattı 
Hele dördüncü dakikada Fene 
rin havadan denilebilecek bir 
gol kazanması, tazyikini bir 
müddet sürdürmesine imkin 
verdi. Bu golden sonra Beşik· 
taş takımında bir değişiklik 
yapılarak Recep solaçığa, Hü 
seyin sağiçe, Faruk müdafaaya 
alındı. On beşinci dakikadAn 
itibaren Reşiktaş müda[aası 
da, hücum hattı da bir hayli 
düzeldi, fakat son on beş da 
kikada Fenerliler tekrar vazi 
yete hlkim oldular. Her Uç 
golde de iki tarafın kalecile 
ri hatalıydılar. 

ikinci devrenin ikinci daki 
kasında Fenerbahçe aleyhine 
soldan bir frikikte topu ser 
best vaziyett~ ayağına geçiren 
Recep kalenin iki metre önün 
de muhakkak bir gol fırsa•ını 
topu fazla açması yüzünden 
Akgünün müdahalesine imk4n 

vererek öldürdü, Fenerbahçe· 
nin iki tehlikeli akınından son 
ra Şevketin sağ yandan güzel 
bir şutu avutla neticelendi. 
Bundan sonra Salahattin üst· 
üste denilebilecek üç kurtarış 
yaptı. On üçüncü dakikada sağ 
dan geliştirilen ve Beşiktaş mil 
dafaası tarafından kesilemiyen 
bir Fener hücumunda Fikret 
bir ~ut çekti. Bu ut pek kuv· 
\'elli değildi. fakat iyi yer tu 1 
mıyan Mehmet bunu önlemek 
için plonjon yaptı, topu elinden 
kaçırdı. Yetişen Burhan Fc· 
nere üçüncü golünü kazandır· 
dı. 

Bu devrenin ilk on beş da· 
kikasının on dakikasında Be· 
şiktaş hakim oynadığı halde 
golü Fenerbahçe yaptı. 

On altıncı ve on yedinci da· 
kikalarda Fcnebahçe iki ~ol 
tehlikesini Sa!ihattinin müd•· 
halelerile atlattı. Bunu da Be· 
şiktaş kalesinin iki dakika müd 
delle maruz kaldığı tehlikeler 
takip etti. Yirmi üçüncü daki
kada Salahattin tehlikeli bir 
vaı..iyeti önlemeğe muvaffak ol· 
du. Otuzuncu dakikada Fener 
aleyhine sağdan çekilen b ir 
frikikte Beşiktaşlılar iki fırsat 
kaçırdılar. Bu arada Şevket sa. 
katlandı ve baş ı sarılarak dört 
dakika sonra oyuna devam c· 
dildi. 

Otuz birinci dakikada Şev
ketin yakından ve güzel bir 
şutunu iyi yer tutan SalAhattin 
önledi. Otuz beşinci dakikada 
Şevket oyundan çıktı. Otuz se
kizinci dakikada soldan tek ba 
şına bir nkın geliştiren Recep 
bunu biraz favullü kesen ~le
lihe sinirlenerek bir yumruk 
vurdu ve hakem tarafından 
haklı olarak sahadan çıkarıldı. 
Melihin hakiki bir sportmen
lik göstererek bu yumruğa mu 
kabele etmemesi takdire sayan 
dır. Bundan sonra Fener ka
lesi Sal~hattinin üstüste mü 

dahalelerile Uç tehlike attı . Ni 
hayet maç 3 . ı Fenerin gali
biyetile bitti. 
De\·renin son on beş dakikası

nın on üç dakikasında Beşiktaş 
h3.kimdi. 

ikinci devrede Beşiktaş Fa
ruğu tekrar solaçığa ve Hüse. 
yini haf hattına. alarak oynadı. 
Bu, Beşiktaşın hücum kudreti 
ni arttırdıysa da müdafaasını 
zayıflattı. Nitekim ikinci dev· 
renin 32 dakikasında Beşiktaş 
takımı hAkim oynadığı halde 
fenerbahçe bir gol yapmağa 
muvaffak oldu. 

fenerbahçeliler sllratli ve 
canlı oynadılar. Kaleci Sali· 
hattin bir hayli kurtarış yap· 
tı. Umumiyetle sol taraftan iş
liyen Fener muhacımları ara· 
sında Abdullah. Burhan en mu • 
vaffak olanlardı. r.tüdafaanın 
en iyi oyuncuları Akgün, hfe
lih ve Nedimdi. 

Senelerdenberi başarılı oyun 
ıarını gördilğUmUz Beşiktaş 
müdafaası artık ibtiyarlamağa 
başlamış ve hayli yıpranmış gö 
rünmektedir~ Genç elemanlar 
karşısında bocalaması , sürat ve 
nefes temposunu onlarınkinf> 
uydura::namasındandır. Bü-
tün oyunda Fenerin Be· 

Beıiktaşın bir hücumunu Fe nerbahçenin kalecisi Selahattin 

şiklaşa hakimiyeti allı 
dakikalık bir fazlalıktan 
ibaret olduğu halde üç ı:ol 
yapması siyah . beyaz müdafaa 
nın artık eski kuvvetini mu· 
halaza edemediğinin bir de· 
!ilidir. 

Birinci devrE?yi fena idare et 
miyen hakem, ikinci devrede 
biraz zayıf ve rniltereddit dav· 
randı. 

A. Bahtiyar 
--O--

Payidar Dobra 
voleybol maçları 

Türkiye Milli Talebe Fede 
rasyonunun tertip ettiği Piı.yi. 

dar Dobra voleybol müsabaka· 
larına devam edilmiştir. Cumar 
tc~i günü yapılan karşılaşmada 
Teknik Üniversite - Lisclcı· 
Muhtelilini 15/7, 15/11, Gala 
tasaray - Deniz !larp Okulu 
Kolejini 15/6, 15/3 yenmişler
dir. Dün yapılan karşılaşmalar 
da ise Liseler ~luhtcliti - Gü 
zel Sanatları 15/8, 13/15, 16/14 
Galatasaray - İstanbul Üniver 
sitesi takımını 5 '5, 15,. 13 yen
mişlerdir. 

İstanbul 1tlilli Talebe Birli~i 
Takımı, Leyte uçak gcmisı t~ 
kınıı ile yaptığı maçı H5/49 ı en 
mişlir. 

Bu maçla, İstanbul Milli Ta
lebe Birli i takımı ~u k;:;.dro İ· 
le ('lkmıştır: 

Sadi, Yalçın, Cemil, Yüksel, 
Cüneyt, liaşim, Erdoğan, Jo'ri 
da, 

Amatör takımlar maçlan 
Fener stadında profesyonel 

takımlard3n evvel karşılaşan 
.Adalet • Oınniyet amatörleri 
O • O berabere kaldılar. 

Şeref stadında yapılan Gala 
Adalet . Emniyet amatörleri 
maçı da 1 . 1 sona ermiştir. 

G. Saray • B . Spora 
2 • O galip geldi 

Sarıkırmızılılar gollerini peneltıdan attı. Forvet 
hattı gayet bozuk oynadı 

Adalet de Eıııııiyete 5 • O 
ıııağlup etti 

Dün Şcre! Sladında. saat ıı 
de Galatasaray - Beyoğhıspor 
takımları hakem Mustafa Gü
ventürkün idaresinde aşa~ıdaki 
kadrolariyle sahadaki yerlerini 
aldılar: 

GALATASARAY: 
Turgay - Naci, l\·ecmi - A
ti, rtluıaffer, Rober - isfcn· 
diyar, Hikmet, Suat, Hüse
yin, K. Bülent. 

BEYOGLUSPOR: 
~larkuca - 8-aharnğlu , ('iço 
pulos-Remıi, l\taroliç, l\1us
tafa - Yafa, Koçi, Niko, Kad 
ri, l\lustafa. 
Oyun süratli bir şekilde b.J~· 

tadı. Her iki takım da nPuce 
almak için çalışıyorlnrdı. Ga 
latasaray nisbcten daha h;ikim 
bir oyun çıkarmasına rağmen, 
forvet hattı ele geçen fırsat
lardan istifade edemiyordu. 42 
noi dakikada sold3n K. Billen
tin çektiği sıkı bir §Utu Bevoğ
luspor santrhafı eliyle çeldi, ha 
kem bunu penaltı cczasiyJe tec 
ziyc etti. 

Penaltıyı Naci sert bir vu
ruşla gole' tahvil ederek, takı. 
mını galip duruma geçirdi. Dev 
re de başka gol olmadan 1-0 
Galalasarayın galibiyetiyle ı::o. 
na erdi. 

İkinci devreye Galatasara)' 
başladı. İlk dakikalarda Beyoğ· 
Juspor kalesi iki tehlike auat~ 
tı. Altıncı dakikada bir Gal•· 
tasaray hücumunda l\farulis yi~ 
ne ecza çizgisi içerisinde topu 
eliyle kesti. haken1 penaltı ver 
di. Naci bu penaltıyı da gole 
tahvil etti. 

Oyun bundan sonra biraz sert 
leşti. Galatasaray forvet battı 
bozuk olduğundan yakalan•" 
fırsıtlardan istifade edemedi· 
Çok yakın ınesa(elerden gol r• 
pamı ·orlardı. Galatasaraylılar: 
böylece pek c:ok gol fırsatıart 
kaçırdıktan sonra sahadan 2-0 
galip ayrıldılar. 

Hüseyin Albayraktor 
kır kO,ŞUSU 

Levent parkurunda yapıJsl'l 
mevsimin ilk kır koşu~und3 .s; 
şiktaş - Beyoğluspor - Şi~ 
- Defterdar ve Deniz Gücü .k.tl 
lilplerinc mensup atletler i~tl" 
r3k etmiş ve asaf;tıdaki derece~ 
ler elde edilmiştir. 

KATEGORi l. 
500 Metre: 

t) f, Topu,ıu <Dz. G.) 16.3Z·; 
2) A. Perniçi (B.S,) 15,49-_ 
3) F, Barış c'Dc!terdar) 17.07"' 
Takım tasniri: 
1) B.G.K. (4+5+7=16) puVJP 
2) B, Spor (2+6+8=16) puv•P 

-0--

Emniyet -Adalet 
Dün Fener stadında ma~d•; 

bir seyirci kalabalığı önuııd,. 
yapılan Adalet - Emniyet ııı O' 
çını takımlar şu kadr 
!arla oynamışlardır: 

1 
Adalet: Erdoğan - Fabt ~ 

Salim - Saliıhattin, Halil. ıı;r 
mi - Erol, Halit, Necmi, 
han, Ömer. 

Emniyet: Vildan - Must•~ 
Aziı - Cahil, Celiil, Celil W 
:\lehmet, Süreyya, Hayati, 
rahim, Nihat. 

Hemen ilk d•kikalarda t:~ 
niyet kalecisi ~akatlanarsk .... 

"ıu" yundan çıktı. Eınniyet bU ,. 
o;·un devamınca on kişi o'i0 

dı. "f' 

ilk devrede Adaletliler :D· 
tün oynamalarına rağmen .. a· 
cum hattının beceriksizliğı > 
zilnden ~ol çıkaramJdılar. 

Fener kalecisi Selo\hattinin bir kurtanşı 

Devre O . O sona erdı. ( 
ikinci devrede AdaleıH1:, 

Emniyet kalesini ~ember jÇl ,·e 
alarak adamakıllı zorladıt~r ,-e 
~ecmi vasıta sile üç. ff3Jıt 1''' 

Erol vasıta.sile de birer gol ·tif· 
zanarak maçı .'i o galip bJ 
diler. 
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Almanya - israil B.AŞMAKALEDE~.~~~~ 

Üzüm üzüme 
arak kızarır ! 

İhtilafı Adalet iyiye doğru 

a 
Divanına aksediyor Giderken 

( Baıı 1 incld•l 

<c Qıüm Uıüme bakarak kızarır• derle.r. Bu sözün doğrulu- tirmek 
tedir. 

< Batı 1 incide) ntı ölçüde \·atandaşlar ve bil· 
imklnını tetkik etmek- hassa idrak sahibi münevverler 

.ıtundan ~upbp edenlere eV\-·elki gtinku gazetelerde çıkan 
bir Ankara haberini okumalarını taysı,·e ederiz. Haber ıu
dnr: Polath atıs okulu U7manlanndan Ören Hinef adında bir 
Aınl"rikah, LCı.tfi)·e adında bir kadını rok beğeniyor ,., zorla 
bir jip otomobiline attıktan !Onra Polatıı~·a do~ru kaı;ınrken 
karakhdere ı~faltında otomobil bir ağaca çarpıyor, her ikisi 
Yaralanıyor .. 

H.idi~e memleketin baıı;ka bir tarafında, ) ah ut Ankırıda 
hizden birisi tarafından yaPıtmı' olsaydı tabli görmek 13.nm
dı. Çünkü ktı kaçırma bizde en çok rastlanan polis vıkalann
dandır; memleketin hkblr tarafı yoktur ki ••nede blrkaç kız 
kaı;ırma \·akasına sah~e olmasın. Bunda eski itiyatlann. kır. 
k:ıçıranlara :Vf'trr dl'recede ~iddl'tli ceza \·erilmemesinin, haıl
kın kız kaçıranlara lüzumu kadar fena gözle bakmamasının te· 
.,iri vardır. Fakat Amerika'da, yalnız Amerika'da delil bütün 

l 
8atı memleketltrinde, hattl Balkanlarda kız kaçırma \'akası 
lok denecek kadar azdır. Böyle oldulu halde Amerikalı Ören 
ll.inef'in :ıorla kız kaçırması üzerinde durulacak btr hA.dtsedlr. 

ı\merikah kız kaçırma nedir bilmezken Ankarada buna 
nasıl tecebbüs etmiıc.tir'! Bu ıualin ce\•abı basittir: l\luhitlmlrln 
t,tfilkil;rlnf', hareket tanına uyarak ... Bizde bir kadını. blr 
len(: kızı bejenip de kaçıranlara sık sık rastlanıyor, Amerikalı 
da bunlardan Ornek almı~hr. Tı9kı üıtım üzdme bakarak kı
zarır gibi! ... 

Ktz ka('ırma vakalanna ka~ı ciddi tedbirler alınmaz, bu 
Cibi hareketlere tecebbiJs edenlere ağır cez.alır yerilmezse bu 
hareketlerin daha ;iyade geni~lemeslnden korkulabilir. 

Enis Tahsin Til 

Akaygen, savcılar siyasi baskıya 
maruzdur, dedi 

Daıı 1 incide) 
l~dir. nazarımızı 30 senelik 
h··~kın bir maziye çevirince, da
• .1 ııelişm'tye mutenazır ve 
~Uvazi olarak harict ıiyasetimiz
trıe o vakitki şartlar dahilinde 
h.'rnleketin şarkta ve earpte em-
0;>etini sağlıyan birer merhale 
a1ınak üzere Balkan .misakı, sa
t lbat misakını, !n,ıltere ve 
d~a~a He üclil tedafü,i mu~h~· 
r·Yı hatırlatmak \'e sıyasetımı· 
~n buglinkü inkişafında da bu 
Jlı;sak ve muahedclerin yarat
b ·I Olduğu muhadenet ve ilimat 
a avısının müessir olduğu iddi· 

g' 1

1
. Yersiz addedilmcmek Jizım 

• ır 

Jet aklı selimine ihanettir. C.H. 
P. tiler bu h3diseden sonra bir 
beyanname neşredorek, bu hldi· 
fieyi birkaç müfrit Demokrat Çl· 

kardı, dJJor. Halbuki aslı şu
dur: D. P. nin iç hayatında hür· 
riyet kalmamıştır. Orda bir dik
tatOr Adnan ~Ienderes vardır. 
Onun haberi olmadan kimse bir 
eey yapamaz. 

Hem matbuat. hem de muha. 
Iefette senelerce yapılan müca. 
dele ne idi'? Devlet başkanının 
tarafsız olma ı delil mi~ Bu ten
kidi Cem Bayar da yaptı. Fa· 
kat şimdi, Bursada nutuk vere
rek: 

t1 ~Iuhalcfette neler vaadetmiş· 
sek bunların halli yolundayız ... 
diyor. 

Anayasaya iÖre, Bayar böyle 
konuşamaz. Bitaraf olması IA
zımdır. 

Çünkü Arap devletleri bu 
mallar iönderildiği takdirde 
kendilerile harp halinde bulu· 
nan bir devlete yardım edilmiş 
olacaeını iddia etmekt•dirler. 
Fakat Batı Almanya dııişleri 
Bakanlığı da bununla al3kalı O· 

larak. Birleşmiş Mille,Jer Gü· 
ı;enlik kon~eyinin . .\rap · İsrail 
mütarekesi kararının daimi bir 
• Ateş kes'e • matuf olduğunu 
işaret etmiştir. 

Bugün burada bildirildiğine 
göre. Alman delegelerine her 
ne hususta olursa olsun en uz. 
laştırıcı bir hareket hattı 
takip etmeleri yolunda talimat 
verilecek ve bunlar, iktisadiyat. 
tarının kalkındırılmalarına yar
dım etmek maksadile Arap 
memleketlerinde en a:eniş ticari 
münasebetleri tesis edebileeck 
sallhiyetlere sahip olacaklardır. 

Askeri emraz cetveli yen· 

battan tanzim edilecek 

Ankara, 16 (Anko) - Haber 
aldığımıza göre, ~Iilli Savunma 
Bakanlıtı 27 s•ned•nberi tatbik 
edilmekte olan asker1 emraz cet
velini yeni ba~tan hazırlayacak
tır. 

27 sene öncesine nazaran bir
çok hastalıkların tedavi usullep 
ri değişmiş, malüliyet derecele· 
ri de bu yüzden ayrılık göster
miştir. 

Yeni emraz cetveli muasır 
memleketlerin bu husustaki hil· 
kümleri de nazara alınmak üze
re memleketimize en uygun bir 
~ekilde yeni bastan hazırlanacak 
tır. 

Bir mahkOm kaçarken 

öldürüldü 

Samsun. 16 (TA) - Kalilden 
9 seneye hükümlü olup tedavi t· 
tin 1.Iemleket Hastahanesinde bu 
lunan Mehmet Tektoş hastahane 
den kaçmıştır. Takibine çıkan 
jandarma müfrezeleri 1.Iehmct 
Tektaşı Çarşanbanın Yaylagiriş 
köyündeki evinde sıkıştırmışlar, 

~Iehmet Tektas jandarmalara tes 
lim olmayarak tabancası ile kar
şı koymuıtur. 

it · Bi~ milletin harici kadir ve 
tt'biıl',ının, harici emniyetin asıl 
ı:ı ?l:'ıelı, de\'an1l1 ve istikrarlı mes 

14'di dahilt vaziyetinde aranmak 
tı.j ı.ırn ielir, Bir milletin ictımai 
'htarnı . ne derece .sağlam ve 
ıı.'nkıı. ikU.adl teıkıllt ve te· 
(atı ne derece ku\·vetli ve is. 

~ tarlı ve bun;.,.-ın yanında ma.'•I vahdeti ne mertebe yüksek 

Yarım saatlik bir müsademe-
Anayasaya aykırı hareket ecU· den sonra mahkı1m evin arka ka

liyorsa, bizdeki demokrasinin pı~ından ormana kacmak istemiş 
sahte olduğunu illn •tm•k Jl. se de jandarma onbaıısı Abdul-
zımdır.> lah ile karşılaımııtır . 

t .. lt o milletin kendi varlı 
\'~~eki huzur ve saadete mil. 
ti 21 olarak harice karşı vaziye
ba ~· o nisbette kuvvetli ve iti· 

Daha sonra Ahmet Talıtakılıç Tektaş tabancasındaki son kur 
d.ı ihlar a alkı lanan bit ko- sunla Abdullahı öldürmPk istedi 
nusma yaptı ve Devlet Ba~kanı· ı l!:i sırada Onbaşı daha atik dal'ra 
nın bitaraf olmadığını sôyledi. narak onu öldürmüştür. 

için neden yeniden bir dost bıi· 
,·h·eti kazanmı,tır? 

Bunun sebebi basittir. Demok· 
rat Parti, bir takım maddi şart
ları iyileştirmek taahhüdile de
ğil, hakkile şikhet ettigl bir ta· 
kıl yolsuz halleri taıı;fiye etmek, 
hUrrh't'ti sağlam teminat altına 
almak, bütün Türk vatandaşları· 
na ayni ftrsat ve imkanı ,·ere· 
rf'k, a,·nı hakkanh·et ve yakın
lığı gösterertk modem bir ida· 
re kurmak vaadlle iş başına gel· 
ml•lir. Bu ld•allerl elbette bir 
hamlede tahıtlı:kulı: ettfrtmeıdi. 

Fakat o l•likamete giden yolu 
tutsaydı, memh•kelin lyilil:lni, 
terakki~lnl, istikrarını lstiyen 
vatanda$1arın &ıivenine JAyık bir 
hale gelmeli bir gaye diye ka· 
bul etseydi, herkes se\·e seve o· 
na kredi açar, muhalefetin ga· 
razlı hücumları iktidarı zedeli
yecek yerde muhalifleri sarsar· 
dı. 

Ne çare ki bugüne kadar böy. 
le bir ı,tikamet tutulamaı:nış, 

insaflı bir muhalifi, idrak sahi· 
bl bir müstakil vatandaşı, lktl· 
darra millPte karşı kabul edilen 
mes'uliyetln mAnasını kavrıyan .. 
dtirüst bir Demokrat PartiUyt 
tatmin edecek usullerle faaliye· 
te geçllcmemlıtir. 

Bu sebepledir ki iktidar, mem· 
lekeli nıaddi bakımdan iyiye 

doğru sevketmf'nln kredisinden 
kendini, bunun ferahlık ve şev· 
kinden de milleti mahrum bırak
mıştır. Nefsini tenkldle i~e baş
larsa, dun bizzat şiklyet ettiği 
halleri birer birer düıeltmell 
gaye edinirse, bulanık ve karı· 
,ık yollardan kurtulup norma] 
,.e ıade ba'ilret yollarını terrih 
ederse, butün manzara değişe· 
rek, geniş bir yapı Yf'rine ben
ıh .. en memh•kettP elde edilen 
btitün iyilikler birdenbire görü· 
nür bir hale j(elr.cek, vatandaşla· 
rın ekseriyeti Demokrat Parti· 
ye dört sene için daha ltima· 
dını tazelemeği tabii bulacaktır. 

Böyle normal bir yola şimdiye 
kadar neden gidiJf'm("di? Çünkü 
ancak bulanık muhitlerde beka 
iınkilnı bulan bazı politika adam 
ları ve n1('n~upları; 1tergin bir 
\'Phlm, kin ve ihtira~ hava!llı ya· 
rattılar V(' bu sayede vaziyete 
hikim kaldılar. Hunların nikabı 
tamamllr dü5rr düşml'Z, normal 
yoJlarda a('ıkkalblr ylirümek, a· 
sıl mes'uliyet sahip1erine gayet 
tabii l 'e cazip ıörünecek ve bu·, 
nu ntden evl'cl ke,fedemedlkle· 
rlne ıa,acaktardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Düğün halkını 

RAKİPSİZ BİR 

GÜZELLİK MÜSTAHZAR! 

MÜESSİR BİR CİLT KREMi 

retti PURO 
Tuvalet Sabunu 
•• , Cildıniıin giıli k o 1 an g~i!!!L 

!!!!Y~ç~ 
Hususi bir formülle imal ediJen Veni 

Puro Tuvalet Sabunu, cildiniıi besler, 

korur, kodile gibi yumuıok, çiçek gıbi 

taıe yapar, teniniıe sevgi ve hayranlık 

yoratan sihirli bir GÜZELLiK verir. 

eğlendi-

Yeni Puro Tuvalt!f Sa· 

bunu 1 4 gün zarfmda 
cazıbenizi arttırmayı 

garanti eder 

ren bir çengi öldürüldü 
Hayrebolu. 16 (T.H.A.) - Da

niıment köyünde yapılmakta O· 

lan bir evlenme düğünü kanlı 
bjr hldise ile nihayete prmliHr. 

1 

~ ı olur. • 
llhı. 'rıeıı ba~kan daha sonra D.P. 
ı-, . •enelerce yaptığı vaatleri 
•aı~'ne &etirmediğini, bat.a mi· 
~·~t I!~. \:~rerek anlatmış ve niha. 
l'tr ~ozu Adalet mevzuuna geti-

ı 1 lf 
~ı 

Mümin Çatak isimli bir genç 
ni~anlısı ile e\'leneceli gece ~e
refine büyük bir düğün hazırlat
mış ve bu düğilnUn neş'eli gcç
me'i için UzunköprUnUn Akarca 
köyünden Ferdane Kazcı isimli 
bir çengi getirtmiıtir. 

günd" 4 •aat ara ite 3 adet alınabilir. 
1 

• e denliitir ki: 
taı;- Bir memlekette semereli 
cı1 $l l'llının başlıca şartı vatan. 
rıdararın huzur içınde yaşamala
ll:ı.utı' Bu huzurun temel ıartı 
•daı ak adaleti saııamak . acin 
)a-ı '~ c.ıhazımızın her türhi si. 
~tı:ı \e ıdar1 müdahale ve tesir· 
•lrıı lıade olarak işler bir halde 
~ıııa:u~ır. Bugun adliye cihazı. 
Oldu~ ıstıkl~Jıne tamamen ıahip 
bıat una.o cihazın en yüksek 
it tırnıarını işsal edenlerin bi
•rt1~ •rnanıiyle kani olmadıkları 
l•dır •tıb vurulmuı bulunmak· 
~.,~ . Mustakillen hareket etmek 
ı,,d 11nde bulundukları hAdise· 
i~ari bile. savcıların siyasi ve 
il 

0 
ta1y1klere maruz kaldıkla

t,~l!i~· h!d1.:;elPrinde acıkça iÖS-
l<ı 1 bır hakıkat olur.• 

'1att bdar parhsi sOz. yazı ve vic. 
~nu "

1 
l'riY•tini takvit eden •ski 

fa,1 n •rı ve hükUmlort muha· 
N •.• b " bUk unlara daha tazyık edi. 
•d,,k Gmıer ilhe edip tatbik 
hi b;n bunlar klfi değilmiı gi. 
ft\kltı kanunlar \'e hükümlerın 
~-;,1 • de çıkarak hudutları da. 
• •c ve b~.nJarın temin ettiği 
~~ik ~ hurriyetleri tedhiş ve 
~'~"'le U~ullfl!rıyle blitün bütün 
>nıun 111 •k ve hattl çlln•m•k 
:ıduğ~ tutmuştur. Bu vlkıaları 
~re itbi tesblt etmek ve siz
dir,, anıatınak bizim vazifemiz-

tn 
~rı:ıa ub.Akaygenden sonra Fuat 
t~ı~~,1

1r konuşma yaparak; en 
fır:.aJ'a 1 tamanl.arda cesaretle 
Coc atılarak, Inönü hakkında 
lttı~ı''~ler sövleyip onu tenkit 
1·ı •ıın· f • ~ •nıi ı. akat simdi mazide 

1 
I• t

1 
Olduğu günahlarla baı· 

b '•bı~•klıklarını, halbuki dev. 
~ ~. rr Yaratmıyacaıız diyen 
~,t bıra ın onun için söylemedik 
" ~i: kınadığ ını anlattı. Ve de· 

' ....... a· 
~'dı1 ~ memlekette demokrasi 
~ 'rl~~t.'111•k için, orada tenkit 
lr.ır "ının ınevcudiyeli şarttır. 
t 'Clj8 atanda~ Reisicumhuru, 
~'kıt llaıkanını. Başbakanı 
~'·, b. :dınce takibata geçiyor
a~ı. 't ai \'aatıerıni _tutmamıştır. 
~4 ırıtti datılmıştır. Hani idare 
~ n önu~aıar. ız olac , ktı . lnönU: 
ı, llı lth e hır vali çıkıyor. Bı· 
(,~~ı. bırdekı D. P Jiler sillh
•"'ı ,,..1taktandı , h~n tedbir al
· ı "•ma h >ıtı 1111 aıa · ayatınızı tt'minat 
~.· kon marn. toplantı yapma· 
~~ do'r usrna yapmayın diyor 

'r<~•tı~dan do~ru ·a tophntı 
• karıı duruştur. Mı!. 

• , Gece yarısına doğru, dUğünUn 
en neş'eli bir anında, Ferdane 
Kazcı büyük bir şevkle oyuna 
devam ederken bir sillh sesi du 
yulmuı ve çengi kanlar içinde 
yere yuvarlanmıştır 

Ferdane, hastahaneye kaldın
~ . lacağı sırada, fazla kan zayi et· 

tiğinden ölmüıtilr. 
Yapılan tahkikat sonunda da

mat ?tlümin Çatak'ın elinde bu
lunan tabancanın ateş alması i
le Ferdanenin vurulduğu anla
şılmıştır. 

Hadise Uzerlne düğün cemiye. 
tl dağılmış. damat Mümin Çatak, 
gerdeğe gireceği gece. yakalana
rak tevkifhaneye gönderilmiş
tir. 

Mısır'da iki siyasi parti 

faaliyetten menedildi 

Dun.kil ıeçlmlerde oyunu kullanmak üzere sıra bekli.>·cn seçmenler 

Kahire, 16 (T.H.A.l - İki si · 
yasi partinin faali.yete ıeçmek i. 
cin yeni partiler kanunu gere
ğince, hükOmete yaptıkları mil· 
racaat incelenmiş ve her iki par
tinin de talepleri reddolunarık, 
faaliyette bulunmaları menedil
mi§tir. Yunanistan' da seçimi 

( Baıı 1 incide) 

S•llnlk bölg.,lnde 

Atina. 16 (A.P.) - Bugil" Se· 
18nif:in bazı solcu se('im bölı«ele
rinde ı;andık başlarındaki teha· 
cilm o kadar fazla olmuştur ki, 
lıazı ,;andıklar bu vaziyet k;:ırşı. 

" ında kapanma saatinden ıonra 

rla a('ık kalacaktır. Yunan ,eçim 
kantınu J;!ere~ince rey vernı.-'< t
('İn bekleyenler bulunduğu tak .. 
rHrde ~andıklar kapatılamam3k
tad ır. Bazı sandık baslarındl 100 
il3 300 kişinin ku ·ruk yaparak 
lıf'kledi~i s;örülmüstUr. En uzun 
kuyruklara ı?e('en sene de EDA 
ra vardım etmiş olan bölgeltrdc
r;t~tlanmıştır. 

SelAnikte iştirak nisbetinln ae 
ren geneden daha yüksek olaca-
~ı tahmin edilmektedir Atinıda 
~ındıklar kapanmıştır. Bazı yer
lerde srcmenlerin yti1de sekseni 
orların1 kullann11şlardır. 

( Baıı 1 lncld•> 
şal Paplgos birçok yerlerde ön· 
de g•lmoktedir. 
Yapılan son tasniflerde Papa

gos 220,180 Pllistira. . Venizelos 
198,140. ·EDA· solcu demokra· 
tik topluluAu 90,200 oy almıştır. 
Daha çnk Türklerle meskün bu· 
lunan Florina bölgesinde Mare
ıal Papagosun kazandığı bildi· 
rilmiştir. 

Son durum karşısında Venlze. 
los gazatecilerin suallerini ce· 
\'&plandırmamış \'e netice bel
li olmadan konuşmam demiştir. 
Yalnız Plistiras şöyle demiştir: 

•- İktidara kim gelirse gel
~in, yeterki \·unan milletine fay 
dalı olsun. Kendisile iıbirliğ~ 
yapmaj:a hazırım.• 

Tunç YAUIAN 

-
SON DAKiKA 

-...,.......,.. .... ..... .... 
Atina 16 (Radyo) - Mareşal 

Papagos bu&iln seçimleri kazan
mış ve bu muvaffakiyetten do· 

HükOmet, Aıısır anaya5ası ge
reJince memlekette krali)·et re
jiminin teessüs etmiş bulunduğu 
nu. buna aykırı bir siyaset gü. 
den partinin kanun harici tutu . 
lacağını bildirmiıtır. 

Bugün ıehrimize Estan
yalı bir diplomat geliyor 
İstanbul ve Ankarada muhte. 

lif konferanslar verecek olan ta . 
nınmıs Estonyalı diplomat M. Ro 
bort Pusta, bugün saat 17 de •An 
kara• vapuru ile şehrimize gele-
cektir. 

ParlAm•ntolar Birliği Tilrk 
.,; Grupunun misafir olan Estonya 

eski başbakan yardımcısı ve dış · 
işleri bakanı Robert Pusldı, bir 
hafta kadar !stanbulda kahrak 
üniversitede iki konferans vere . 
cek ve müteakıben Ankaraya gi
deceklir. 

Çin Hindinde bir kızıl 

taarruzu püskürtüldü 

içişleri Bakanlıfından bildiri! 
dl~ine Röre meml~ketin hiç bir 
tarafındrın karı~ıkhk ('ıktııına da 
ir haberler gelmemistir Yainız 
rey verme esnasında iki adalet 
makamları tem~ilci!=İ kalp krl
?indcn ölmilşlerdir. 

layı tebrik edilmiılir. Mare· • 
ıal Papıgos çarşamba günü Yu· 
nan Kralı tarafından kabul e· 

Hanoi, 16 (AP.) - Komünı<t 
Vietmin kuvvetleri yeni bir ta
arruz.da, Hanoi'un 75 mil güney 
doğusundaki zengin pirir.ç mem 
leketi ve katoliklerin merkeLi 
Phat Diem'e girmi~ler fakat ~a
fak.la beraber tekrar çekilmi:ler
dir. 

Atinada baılayan tasni!ten a. 
tınan ilk netice bir sandıktan çı 

dilerek kurulacak yeni kabine 
hakkında istiıarede bulunacak· 
tır. 

kan reyl•rin Papagos"un lehinde =!!!!!~ 
olduğ~dur. -

Yunanlstanda genel ••timleri 
kazanan Yunan Halk Toplululu 
part!Ji baıkanı F•ld mareıaJ 

Papagoı 

Vietminliler ilk taarruzlarının 
cuma aünU akamete utramasın 
dan sonra yenid•n teıkilltlanmıı 
tardır. 

~~~ 
Ortadoğu i~in2A.rap \ C.H.P. Tophane 
gazetesinin yazısı Hacimimi ocağı 

<Bııı 1 incide> 
nı anlamakta giltlük (ekmeyecek 
terdir. Artık bundan sonra, fe
satçı unsurlara aralarında yer 
vermeyecek olan Arap memleket 
leri Orta - Şarkın selAmeti için 
calışacaklar ve kaybedilen zama 
nı kapatmaya gayret gösterecek. 
lerdir. 

Arap hükO.metleri bu durumu 
takdir etmeli ve Türkiyenin gös
terdiği hüsnüniyeti ve yakınıııı 
hararetle kar~ılayarak kaybedi
len zamanı mutlaka telA!i etme
lidirler.• 
Bir Beyrut gazetesinin yazdık1arı 

Beyrut, 16 (Na!en) - Bura· 
da intişar etmekte olan L'OriPnt 
gazetesi, Türkiyenin Orta - Do· 
ğuda mühim bir rol oynamaya 
namzet olduğunu kaydetmektr 
ve fÖYle demektedir: 

•Orta - Doğunun savunmasın 

da Türkiye askeri ve siyasi a~:r 
rnesuliyetler altına &irecektir. 
NATO teşkilatına iıtiraki büvük 
devlet arasında olduğunu göster 
mektedir ve muhakkaktır ki. Ti.ir 
kiye Orta . Do~unun en bUvUk 
ve en kudrıitıi devll'tidir .• 

Bundan sonra Beyrut gaz"t! 
si şu suali sormaktadır: 

İngilterenin muvaffak ola 

firdün Kralı Hüseyin lngiltere· 
de talebe bulunduğu Sand· 
hurst askeri akademisinden itln 
alarak Londrada eltlllk binasın· 
da 17 ncl yıldönümüniı kutla· 
mı~tır. Kralın yukarıdaki resmi 

elçllikle iken çekilmlıtir 

madığı yerde Türkiy• muva!fak 
olacak mıdır' 

B•yrut gazetesi. Türkiy•nin 
Orta - Doğu savunmagının t•ıkı· 
li hususundaki gayretlerini an· 
!atmakta ve bu sebeple de bu 
suali sormaktadır. Gazete şöyle 
demektedir: 

·Türkiye. Arap memleketleri
ni Orta - Doğu komutanlığına i.ş 
tirak için ikna •debilec•k mi· 
dir?• 

Lübnan basınında da kıydedll 
diğine göro, bunda, Türkiy•nln 
prestiji muhakkak ki, bilytık bir 
rol oynayacaktır. 

Arap memleketlerinde, Orta -
Doğu komutanlığı ile allkının 

arttığı kaydedilm~kt•dir Son ta· 
mantarda birçok gazeteler bu teş 
kilAta iştirakin ehemmiyeti üze
rinde onemlf' durmaJ..1adırlar. 

Belirlildiline iöre, Albay CI 
ı;ekli yaltındı K~hir.-de Genl!r:tl 
Necib ile buluştuğu zaman bu 
savunma teşkilttı tizerinde du
racak ve bu meseleyi inceleye
cektir. Umumiyetle mevcut ka
naate göre, bu savunma mevzu 
unda sür'atle bir anlaşmaya va
rılması lüzumu hissedilmekte· 
dir 

Edip Çiçekli Mısır'a 

gidecek 

Şam, 16 (A P.l - Suriye baı
bakan yardımcısı ve ~enelkurmay 
baıkanı Albay Edip Çıç•klı bı • 
gün. Başbakan General Ntribin 
daveti üzerine aralık ayının t 
kinci haft•sı içınde ?ı.Iısırı ziya
ret edecelini basına bildirıniı
tir. 

Albay Çiçekli bu ziyaretin ikı 
memleket arasındaki kıtrdf'$Çe 
münasebetleri daha da kuvvet
lendireceğini ümit ettllıni söy. 
l•miştlr. 

Ammanda 

Şam. 16 CA P.l - Yarın Amman 
d3 toplanacak olan Fılistın mü
tareke komisyonundaki Arap de 
legeleri konferansında hazır bu· 
lunmak Uz.re bugün Binbaşı Hı 
51D Şedidin baskanlıfınd.1 bir 
Suriye hey•ti Ürdüne ;;ıitmiı· 
lir. 

Dün açıldı 
C H.P. Galatı ilçesinın Top. 

hıne Hacımımi ocağı dün yapı .. 
lan bir torenle açılmıştır_ Bu 
n'aksaUa Tophan•de Yuk•el .,. 
nemasında yapılan siyasi toplan. 
tıda konuıan hatıpler ıünün 
mtselelerıne temas ederek D . .P. 
iktidarını tenkit etmişlerdir. 

Sonra topluca yeni atılacak 
ocak bınası On\lne ııdilmiJ ve 
bir kurban kesildıkten sonra il 
baıkını l\."Ukat İlhami Sancar 
ııağıdak; kısa hıtabede bulU?ı•· 
rak kurdellyı k•smııtlr: 

•Tophanelı hemşehrilerim: 
Halk idaresinin temeli ıiyast 

partilerdir. Siyast partilerinde 
temeli içınde böylf' cıvıl cıvıl 
kaynaştığınız ocaklardır. Bu 
ocakla mtmleket ve yurt idare· 
sine iştirak ediyorsunuz. Hayır
lı olmasını temenni eder, başa. 
rılar dilerlm.• 

Sarıyer topJantıı1 

Dün Sarıyerde de ıelec•k P•· 
ıar günü yapılacak muhtar se· 
çimleri dolayısiyle Çayırbaşı 
mevkiinde saat 11 dtt bir açık 
hava toplantısı yapılmııtır. Ha· 
"anın güzel olmasından çok ka. 
1.abilık bir dinleyici kütlesinin 
i$tiıalr elliği bu toplantıda da 
hatıplor D. P iktidarını Jıdde,ıe 
trnkit etmişlerdir. 

Fransa Cumhurba,kanı

nın gelinine mükllfat 

verilecek 
Nevyork. 16 <AA.) - Fransa 

Cumhurba$klnı Vincent Auriol'· 
ün geliııi kadınlara mahsus uçalt 
sür'at rekorlarından birinin sa
lııbi kadın tayyareci Jacqueline 
Auriol; Başkan TTumandan tay. 
yarecilik sahasında güzide hiz
metlerı görülenlere verilen Ame 
rikan Harmon mükAfatını almak 
Uzere bugün buraya ıeJmiştir. 

Şehir Tiyatrosunda bir 

kadın yaralandı 
Sıbıha Birlın ismınde hır ka. 

dın dün i•Ce Şehir Dram tiyat
rosunun merdıvenlerinden Uıer. 

ken dUşmtiştür Kafası taşa çır. 
parak yaralanan kadın hutııı. 
nere kaldırılmııtır. 
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Dize Motoru imalôtınci'!I Anton Schlüter Fabrikası· 
nın 52 seneden beri elde ettiği tecrübelerin mahsulü 
olan SCHLÜTER Traktörünün hususiyetlerinden bazıları : 

Tam Dizel gayet basit motor. Uzun ömür. Ko· 

lay tamir • Otomatik marı • Hareket kolu ile ça. 
lışmay ı kolaylıkla sağlayan huıuıi tertibat. Çok 

ekonomik • i ş kabiliyeti yüksek • Bol takım ve 
Bol Yedek Parça. 

Küçük Andor 
hükumeti para 
sıkıntısı çekiyor 

CBası 4 üncüde) 
tindeki devlet reioi ekser vak
tini küçük bir kah\·ede geçirir. 
burada başkalarıylc i~kambiJ 
oynar! 

İkinci dünya harbi e:snasında 
Andor çok kalabalıktı. Fransa
dan kaçanlar, nazilerin casus
ları, nazi aleyhtarları, gizli m•J
ka\·~met teşkilAtı mensupları 

hep burada faaliyet gösteriyor, 
Andor bu yüzden çok para ka. 
zanıyordu, Kaçakçılık da miıhin1 
getir temin !"diyordu. Şin1di 

bunların hiç birisi kalmamı:;
tır. Geçen sene mahsulün az 
olması, diğer taraftan ~\ndor 

posta pullarının kı;·mctinin 
düşmesi güçlü~u arttırmıştır. 

Andor ~imdi buna çare aramak
tadır. 

Sc is terseniz 

1 ı ı ' ' 1 , • 

~ =:'-:.~-
.. --- --ı- · 

· -·· ==ı-== :•ı----ıl-
~.,ldAn ~•i: J - t'nın, :! - Bir 

ıo l..opd.. - <-,nıT"la, 4 - Hir h•Y· 
,an, s - \"adırir. e - f-; u~untuıu. 
7 - Bılsin, 8;r •da 8 - Jılari 

çev rlıN.l• ilJUJ, Bir nidı. 

iuk•rıdan. A~ajı~a 1 . t<;kın, 

~ - l.smı, 'J - Bir dın ıdamı; B:r 

notıı, ' - Tıılı.:.aelıı rn.ınur, 5 - Bu• 

ız.-,7 A~'ııı, ,., nl'oıı"amla r. ı~ nt) 

HabtrJtr, J3.1S l .. :H fl"') ı:ı.:;ol 

J..:\ıı;ıı1c 01':.ntra ı.onstri (Pi.) ı:ı.4 i 

lluarıa Go:..·:a'."<ian ıaı·~ılar. 14. ~f) 
Hanı H• ,.,, muıı.ıl (Pi.) l'-'-~ ~ar· 

lolat' ( rı.) ı:>.oo .Aıpıuııı. 18.00 .\ı;ı 1 
lıı T• ::\im••, Ball,;ındın tıır'kuler ll'i l:J 
1n;ill••• rltra J~ JO .\lo•lıfa (ai:ar 
darı ıurkııltr J9.00 Hıbırler. 1111.1.:; 
!"aı '-Jfl."İerı, 10.30 .Al;ıam mutitl (Pi) 

111.4j (.;iıır l.:uartet.i, ~0.00 .Afife 
J:dibotlııııda!\ 1arkılar ~0.30 Xı•a tf'· 

hir hıl>erlerı, :?O .•. ; Radyo lumı fı~Jı 

:.!:1.ll Radyo hıfııı1. ~l.30 Sın 11)10· 
la~. ~l.•"i ~:>or hu.bihallerl. :?:?.00 

Pırıh ı ıı J.Jıırıdıtıhn 1ı r'lull r, :?:? 3•1 
Akord.oıı ,., riur, ~3.07 Danı T• t"tt 

miz!i"i (Pi.) :.!:~.,~ Eıbttltr, :!1.00 j 
Kambiro • boraa. T• p1'1rramlar :?3. L:i 
Balı ıa.hntlınnd.u !PL) :!4..00 Ü • 
paıu,. 

TEKNİıt ÜNlvERSITE 
tf.ıne, ~ _ nir ı>tY;amber ; Bir 2().1 :'i Ao;ı!. Ti kll•tk bıt mıu.ıl"i (Pl l 

:?~.00 'K•pan.~ 
tını.- 1 - GeIP:1" ı1 - Bır lu:!'· 

"' J!' '!" mır ın para11 
( What You Wılll 
Komedi 2 Rölilm 

a.ııı: w. Shılf•• 

, .. ar• C•t'lraa: Ot" 

ıı.aa Bor\an Eah:o• 

DÜNKÜ BUL:llACAN1N HALLİ ~.1<> ~r.~ . .A'u·1 , 7.31 'Yuıık r. 
~odobJg1tT" Pi.) i.,; 'R•beT"ler. ,.00 

1 - Bt::-r•"· 2 - '{uzlk; ~arklla:o - T\llrkoltr { Pl.) 8.:.!:11 ~ la ,, . 
• , Oı... J - f•tr · ( - Anıt ·°' - Ba"f'a rapora 8.:JO ){fizik (Pi.) t.00 
. \ ıuıf'. ft - Tıam. 7 - İ•aaı. 8 - Gunıın. pttınamı "'e lı.P••ı~. 

re kO!ln: lln.tısia .\ma ı.aJ)&. 

1·nntru1 Fr111ı1a tem• l:ula:;darı A.a ra• 1 _ Jlajdat. 

lrrl mBd-lt'JAce Car· 2 _ :\ılm. :ı _ Lı.monata 4 _ GT"i, 
•~hadan ,.. C ıadın bı~k• htr a\ı;.t:am 

aaıt tım : ıs dı Cuaıa, ruar ma· 
f::na. l - Rıra Al. 8 - lnk.ıta 7 -

ttıı• uat tım ti,eO da Ttlrton tô:.!:itı l• 
f;nt!ama 

IST.\ ..... Bt;L BELEDitESI 
ŞEHİR TIYATROL.\RI 

eaat ~1 dt 
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Yeni Neşriyat 

ÖGREnlEN 

DR.\ :\1 KJS'.\11 .! :ı.k ara.fıı çıbn 10 ernıuıl Derıııı 
SC~ KOZ nın hf'I 11ıını doldurma•ı munaaebtıı1· 

Yazan: le Oı:tl bır ••:rı cıl.anlm~ttr. 

~1ichel Duran Renı.::11 ,... ı:c•1.: sarfıh olar•!.: terfıp-

Salfıhaddin irdelp [ en• hu ••" '111 ~lılll Eli im_ Bakao.ma 'l:ürkçesi: 
•f •- 7 lı rtT•P ~•rilrnekt t "'" f i\.: Oirf.l.İm Ge 

ırn~rnoı .:tsm 
DOXJl:A:\' \ on :" 

Yazan. Claude .\ndre Puget 
Türkçe~ı: Y lmaz inal 

Yalnız 12, 13, 14 2'.ünU geceleri 
için 1 

Tı!tf<HI: '0.&0' 

.a l1ı<l•ır1'nfl •·ık b 1' ın•l..:ıu> nı,re• 

<l:ı tktedır 

Dtt y ı na ıırı I• doldnran bu 

dtr.:. '" u nn omıı:lt• dılıru. 

* 
Turk Sosyal Gü\ enHk Dorgisl 

.Anı.ırada ıı:rıı lınmal.ıa olan Türl 
Cumartesi ::::ününden itıbaren tSoqal Gu,..tnlı'k n rıi•ınln. <l:ıiT'duneu 

A JI L' O U O lJ l •a:rı ı dıı. ı ıl.: ı 11.: ••rf• olan der• 
Pazar günleri 15.30 da .'.\l ~tine r in tJu .. .r ı 

Cumartesi \l' Çarşamba gunleri ır fıı O.?tıı Be\.•ı•nın ... 1ıı:-aı a:tı .... en 
14.30 da ('ocuk Tiyatrosu likt• usa di•a - DT'. Cıbi' 'IılatJ.n; 
Gişeler saat 13 de açılır. :-:e 4 ı.a kurna ha'k ,. hurrireıı -

Pazartlll a io;~a· ..ıarı Dram kı.amıod•, T>T". hanı! l\ei:•ıııı111 , İı'fh;rtdt ıııor 
Sa. a' ·ı Kc·r:ıtdt lusıruııda ta ..... ~raf ıirıorı• - Alıurit• f'tarkın 

! l"t' il J"Ok'flr 

EMİN Ö 'I Ü B Ö L iJ M tl 
CEski llolkevı bınasında) 

- TEHLiKELi OÖ1'E~IEÇ -
\' ötan. PrıcsUey 

Türkçe:si: fuııt \'alman 
rcrşembe. Cumartesi. Pazar 
gundüı \·e Pa1ar akşamı . 

~ 
1:.ı.s • ıs. ,o J.~KI:Tl SJ..A.'11: 

l~.13 ~lunlel.:etten '"llm, 1:!.~C'J Yeın· 

ltJ.tl• ullım, ı~.30 Ordudan lıı'Mrler. 

ı:.ı.•:oı: SeTim T1.ndın ıır1ı.ılar, 13.00 
Rıbtırltr. 13.15 Sılon orkutrıııı (Pi.) 
ı:;.30 Öjl• l'&7tlui, 13.4l lluilı:; Gi
tar 1<1lol.:ı·ı (Pi.) ıs .. ıı;s A.~ılıı. pror
ranı •• l!.S. A.Y'fıT"ı ı ;.oo ~•nıahı~ l:r-
• ..,;.'l'nantlın ••rkılar. 17.31'1 Sırbt't ua~ 

17.4.3 Müıik CPI.\ 18.1} l\oyun ••· 
ad. Je.oo nabl!rltr. JQ.15 Tıribftn 

bir 7aprak. 111.~0 'Kliıik Ttirl.: mhın· 

i'i ~0.00 Rııi~o ıaıl!lt'l. ~0.30 Radyo 
.. 'O.fon! orkuıra~ı ':.!:1.1.5 Konutmı 

Zt.30 lliıtll..: ~ıT"kılır 1 lCuıJl )Ju• 
lrıddtr Atakan\ '!!:.!.00 Xonn~mı: R 
)f, )J. ıı ı ıtL '!?.!.lô )Jüzik : Dana D!lı· 

a . .ı;i ı Pi) ~:.!.tj ITıb•rlır. 

1 Z M t R 

li Kasım 1952 Paıartesl 

15.fıO T~rkııler (Giin•T" llalrı«i:lu l 
ı ~.10 !o!arJ.:ılır ()..trun•n Örtf•) ıs.no 
Dını T• l'&4 ınutı&i (Pi.) 16.30 Zıy• 

btlJtır ııdror 18.4..i Bt1tekir Sim•· 
la?' (P!.) li.00 Ge'!lç btida t:ar ()[• .. 
diha Al.:ır~u. 1'm•t 'l'arh'Q.nl 17.~0 
~nfon;. ueJ':tr fPl.) 17.4.S nadro 
yurt turl.:uler koroıu J ,, ı:; Konu~• 

Xara".lt'!llıdtın noı1ır. ı'>.~'l rertı..~t 

uat ı~ .~o naıt:ro kadınlı?' kıuosu ı~.oo 

ırıı..rlır ı• ı:; Onın baTılan, 19.30 
Bir radrotorük Diro. :!1'1.1 :'i Rad10 
;;ıttı• 1, ~0.30 Jı;:eman toloları :?0.50 
Hnlı.;ul.:•;unun ı.:o~ .. ,i. '!1.0 O~arkılır 
(Suıın Yaman) ll.30 Bona hıbe~ 
l•ı, r>ro;:-ram ,.. kı pa1:11-

--DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
&ilde •• Batırsa• butalık 
tın. Basurun ımall1ıtsu 
tedavtsL 1 

İmtiyaz sahibi : "l'.'/AN tWKU 
Seırlyah fli len idare eden 
Yatı tşler1 Mesul Mildüril 

MELin \'EXEK 
(VATAN> Gaıeteclllk • e Matbı. 

o e ıhk T. A S. - 1stınbul 

!"G&:Tal hTeıW ın a~a:ırJ rıormıı ba'l..kın 

da aıUletltrınııı · ahıma ttnıJtal - ~a 

uhı Barılann B 1 l'. ()filletlerıT"aAı t•· 
hıma te~kıllrı) tıırafı daıı nqredillp 
:o;o,yaJ Guvenlil.: Dt!rılıi ldn terctiEM 
ıdi!m , 1-:llınal ada'et rofunıia oıuı 711 
mlit:ıı.de f'l - R. Dııbue.1ua Deaimıl aıs 

ıen in ;ıabır:ıı ıil, !'as.rıı rııT•nl a:• ait 
ofoneleT" n m Ueılerın11 tıııııfi - A't'n\ 
ıJuunun t:hl ftl Te uere& lcrfilıri -
Dr. l'ı:emal Oektroilunun Cc:ntli bıfta 
ıau!I kanunu dolınsıJ"I• bir ı'ıklamıu 
le - 'J'ıırk-ı,·ııı hir berınnameainl, 
ıosTal :u,..ıntıı..ıe llrili mütuddit l:a.
nun meüıı.!ırınl ,., ıi9:! ~anlı l.aruuıun 
Fr•ıı..aıı:ra ttl'cUmoirıi lhli't'a etmuı .. 

diJ' 
Ru mı,.ı•ı ne il.rill h•r:.uın at.ika ile 

,.:,;ıp ett"~•kl•rl deTrlrı ta,ıı:-• edt~lı:. 

Nlşaııta11 - &ameli Ca.. 

1 
Se.ın .t.pın No ~ Tel: 
13433 .. , 

V ATA'I 'L\ TB.\.4.SI 

DİŞ SAGLIGININ 

Önemini körpe 
dimağlara aşılamak 

her ANNENİN 
VAZİFESİDİR. 

--------------------------------~~ 
Rekla 

b'" 
da e 

"' çı ır 
Vatan ilBncıtık ,.e reklamcılık bakımından çok mtihim bir 

teşebbü. e iirmis bulunul·or. 
Bu te~ebbüs tasnif edilmiş kısa il3n şeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde nc~rcdilen bu ilinlar 

hem çok ralbct :örmekte le hem de verenler için ı;ok fay
dalı olmaktadır. 

Tasnif edilmiş kıı:;a i13nlarımız hcrgün gazeten1izin muay
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe göre tasnif cdilnlis olacaktır. 

Bu illnların şekli \ 'C ücreti şö,yledir; 
10 kclimc)·e kadar bir ay müddette nc§rcdılccek olan 

il~nların aylı~ı 20 !ıra. 

Gün aşırı \'Cya 15 gün ne~redilcceklcrin aylık ücreti 12.5 
lira. 

Haftada iki gün neşredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 
On kelimeyi 'eçen ilanlarda her fazla kelime için günde 

;ZO kuruş alınır. ,. 

KUŞ MARKA 

rN MI/Ali 

E n çetin nı.tiyaçlara. 
cevap vermek Uzcre 
yapılan bu IAatiğin lkl 
ayn tıpı vardır. Uzun yol. 
lar ve ayrıca fazla traksiyon 
tçin Hıghway ueı. .. trızaıı 
yollar ıçln mua&ft olup yarıl
ma. ve parça kopmasına muka
vemet eden off-thf' road tıpl. Her 
ıkisl de yolda vf" arıu:ıde en 
sağlam Jlstik olmak Uz.ere lmA.I 
~dUmi§tir! 

ıN . . 
;visıotR 

.Alacağınız lôstiği göreceği iıe göre secin iz •• , 

MOTOR LiMiTED şy· RAN Tokıim,. Dojju Pa l aı altında - Telefon : 12204 - 12205 - Telgraf : MOLIM- l$tANIU~' 
1 Ankara ve Eskiıehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. 

Türkiyede Umum Satış Yeri : OR 
BEKLENiLEN ~~;;;;;;:;:::=~T~=~---~~~~~~ 

GELMİŞTİR! • 

1 

~ 

• Zengın ve Cezıp 

flENK vı PESEN 
Çe~ifleri 

• PİSTON ve büfiin 
diğer 'fedek parç~· 
/iırı mevcuttur. 

Dutun dığer 
do/makalem/erden 
fazla murekkep 
gemş depo ile 
miicehhezdıl' 

·-~ 

\ ~ 
Y.' \1'. 

TOPTANfSATl~1'HUN E~' TAHTlllCALlf39-::'isr.iNıiit 
• g 

\///,, 
~";~~ -

- ,,ıt -
/ '~·# .:" 
/) ~\ 

• • 
VIKDDIN 

TABLETLERİ 

ÖKSüRUCü 
HEMEN GEÇİRİR 

Veni Ses Opereti 
Her akşam saat 

21 de 
Cumartesi Pazar 

15 de Matine 
Carşamba 15 de 
Tenzi13tıı matine 

<TIRANPETLI RAZiYE) 
ReYü Operet 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Reıid Baran: Bel iğ 

Sel ön il 
Müzik: Satı Lir 

Tel: 49369 

MUAJIDIER. KARACA 
~u.xst~ Bu ak:aı:o 

HELSINKI 952 
l.:uıııutt.11, Paı.ı r cı:ıaU· 

uelu 18 da, eaareıer :u 
de. Carıamba a kıamla-

rı ı.ııı.111.llı halk r ecul, 

r.zartttl a i'a&mlan teuull 

}uı.tur. Puı.:ııb• •lc:ımları ..... Cnmaı-

1 tul ma Uned• laltbe1• teı:ızil&L 
'Ieı.toııı: ' ill.3& 

Bu Memleketin Ampulü. 
ER $- ELECJ IC 

BOL ISIK VERİR 
FAZLA DAYANIR 
VE 
piyasada satın ala· 
bileceğiniz en üstün 
ampuldür! 

953 Ylll İÇİN YÜN İPLİGİ . . . 
SIPARISLERINE BAŞLANMIŞTIR 
~ıerinos Müessesemiz mamul ıi kamgarn yün ipliği st0.~ 

ve imalatından 953 yılında yapacağımız satışlar için sipa!1ş 
kabulüne başlanı lmış bulunmaktadır. t 

Alii kalı l arın 22.11.1952 cumartesi gnü saat 13 e k•~'ıı 
ihtiyaçl arını müessesemiz yünlil şubesi müdürlüğüne. ) 11 

ile bildirmeleri rica olunur. 

Sümerbank Alım ve Satı111 
Müessesesi 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğündeo: 
Topkapı Sarayı Müze<i Çarşamba günleri 

palıdır. 
Diğer günler saat 13 den 17 ye kadar (Sa lı ve 

zinc Dairesi olmak üze re) ziyaretç iler ine açıkt ı r . 

Raif Ferit Bir 
Verem •• Dahlll Hastalı• 

ları l\lütebasstsı 

Muayenehane liesı ~ta~ 

ı ra mvay <.:ad. ~mnıyet San 
h ıt ı va n ı nda No ıı. l'c l 

[

1!4395. Muayene 17 IY.~ !;• 
' •il Konağı Cad No. ıı:ı 
t!aşaran Ap Kat 1 telefon 
"'1M4 

----~ 

r 
1 

VATAN 
lı.AN FIY A TLAıtl _. 

ııasııı maktu ~.ıD 
ı ncı sayfa santlıııl 4,,. 
3 üncü • • :1·,.... 
• Uncu • • ,_,o 
tıln sayfası • -Mahkeme, tcra. ıapu. :.ıD 
ooter lllnlan sanıJrııl 

• 


