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Pakistan' dan 
B·ir ses 

\ ',\Z.\!11 : 

Ahmet Emin YALMAN 

Mü{ilakil J>akislanın çok değcr-ı 
h l.ınumı \"ali\oi (hakikatte 

df\·Iet. rrisi) Gulanı :lluhammc· 
din miihim \C i.ç açıcı bir nut
:kunu bugünkü sayımızın diğer 
bir sütununda okuyacaksınaz. 

Bu nutku iki bakımdan !<.C

' inçle la~ıhyonrı. Birincisi Pa
ltistanııı \'3rhgı, tcrakkbi, dünya 
l·üıiiıulc O) na):abilcteği ~ok fay
dall rollr, ikinci!iıi bizimle Pakis
tan arasındaki dosUukla aliikalı
clır, 

Pakislan hliklale layık oldu
ğunu şimdiden belli etıniştir. 
Eıon beıı )ılda muhtelü sahalar
da tpe)cc yol alnu;tır. Taassu
bun ba~kısından kurtulma!-ıı l'e 
modern de\iltt tcloiilisini be
nimseyebilme~l ~artıyle, daha 
büyük 1ıamle ve imkanların e;ii
l;ine \ardıgı nıuhakkaktır. 
Şu kadar ki nutukta da sarih 

bir lisanla ifade edildiği üzere, 
ıeri kafalılık bugüne kadar Pa
kistanda cprycc ağır basmış, 
tnolla ıümrell'rinin kısmen ce
halet, kısml'n şahsi nüfuz ve 
nıenfaat hesabına yilrütmcğe ça
lıştıkları tila!t~up cereyanlan. 
dost nıillctin yolunu kesmiştir. 
'reni fikirle taassup çarpışma 
halinde kalmış, Pakbtana taas. up J 
nikabına burunrrck 50kulan ko
ınunhıtler de gerilik cephesini 
\ar ku\\·cllcrh·le dcsteklc~
lerdir. 

Yunanist.anda srtimi kazanan ,.c hü.klı.meti kurmak üzere 
bulunan 1\Jıre5al Papagos ~v vel.ki gün oyunu kullanırkrn 

Mecliste dünkü görüşmeler 

Somuncuoğlu: az sermayeli-·· 
tüccar iş göremiyor, dedi 

Kral Paul, Papagos'u kabineyi 
kurmaya memur etti 

Maresal Papagos iktidara partisinin 
Yunanistan'da istikrarı temin 

., 

sonra, 

gelmesinden 
edecek bir 

durumun yaratılabileceği tahmin ediliyor 

Yunan 
ifade 

s~imiııiıı neticesi, 
etmesi akımıııdan 

k .. . t h • t• • omonıs ezıme ını 

mühim görülüyor 

TUNÇ YALMAN 
Ttl•i:le bildiri 11ur 

Atina, 17 - Son iki Amerikan seçiıninde görülen büyük 
Sürpriz Yunanistanda tekrarlandı. V.ikı.i cumartesi günü Pa
J)agos'un kazanacağı az çok kat'iyet kesbetml~ti, }'akat bu 
kadar büyük ekseriyet alması, taraftarlannı bile ~aşırtını~tır. 

Papagos"un ıaferi komünirttler itin tam bir hezimet teş
kil ettili gibi, Yunanistanın dahili ve harici istikrara kavuş
masını sağlayacaktır. Balk, Türki)·e, Amerika ,.e Birleşmiş 

1"1i1Ietlerle olan bağ1ann kuvvetl~nmesinl istediğini brlirtmi~, 
komünjstlere kat"f ce,·abını vermlstir. Böyle muazzam bir ek
seri)ctle kazandığına göre, Papagos"un Selinikteki S<"~İm nut
kunda Yunan halkına vadettiklerini tanı bir ba~an ile tatbik 
etnıesi bekJenmektedir. 

1'unanlılar pazar gününü tarihlerinde bir dönüm nokta~ı 
sayıyorlar. Buradaki ha\·a, 14 mayıs seçimlerin,len sonra biz
deki havaı ı hatırlatıyor. 

r.ad :ıo Strt:lılıni.:dtn 

Londra, 17 - Yunan 1c İşleri l 
Bakanlığı bugün dün yapılan ge-
nel seçimlerin neticesini resmen 
açıklan11ştır. Bakanlıtra göre 1\ta
reşal Papa~o;un Halk Topluluğu 
parlisi 300 mebusluktan 241 
mebus çıkarmrş ve Epck denilen 
liberal partiler grupu 59 mebus
luk elde etnlişlerdir. Komünist 
tenıa_yüllü Eda partisi bu seler 
bir tek mebu>Juk dahi elde ede
memiştir. 

Sofokles Veniıelos müstesna 
c:-,ki Bakanlardan hiçbiri Mecli
se girenıemiştir' 

Mareşal Papagos oyların yüz
de elliden fazlasını c1dc etmiştir. 

Kral Paul, ıtareıal Papagos'u 
yeni hükUmeti kurmağa memur 
ctmi;lir. 

(De•amı Sa: ? Sü: 1 de) 

llalbuki bir buc;ulıi. asır ceha-ı 
let ve taassupla çarpışiln \C kı~-
ttıetli zaınanlar kaybeden bır 
millet ~ıfatı:ıo·le biı pekala biliriz 
ki modern bir dcllet ancak loiik
Jjk esa\t Utrrinr kurulabilir. Ah· 
loik, fazilet \C f('ragat &ahasınd:ı 
ınüııim roııeıi oıan .ıin müme· Ticaret Bakanı Güreli, ithal mallarının memle-
•i de, il<ıl \Uifesini, ı>olitika, k 'h • ·· /' · • h J d -

Bu garisfan'ın sınırı 1 

Tekir ağdan geçermiş nıentaat •e nuruz O)Unlanndon et I tıyacına gore ıstesının azır an ıgını ve 
tnu<aıra •• azade kaldıgı takdir- •! bunun bankalara bildirileceğini söyledi 
de o:ynalabilir. 11,, ., ; JC··~.., 1 ır·ı.ı •.:d'" 
Gulam 'lulıamnu•diıı nutku oı:u · 

nu gô~h,-ri or ki PO'ki~tanda te- .. \nk~ra 17 -:- . 1Ja1k Par.ti;)i Si· 
rakki C('rryanı artık ü .. tun bir I nop mıllelvtkılı Server So~un
hııle \armı!)hr ,e grrili(e karşı ca? . tunun: d_ıs tıc~rcl reJımı: 
durınak azmi bir kat daha kuv- ınwn değıınu~cccği hakkındakı 
\etlrnıni tir. nuna. Paki:>tanın beyanlarla ~trrkcı Bankasının 
\arlığı \e t('a-akki i ht:sabına çok~ ıthal tı durdurma )"Olunda);.i lıa. 
IC\:inhoruı. reketinin ne dercct'ye kadar ka-

- bili ıclif olduğu hakkındaki su. 

Biıimlc Pakbtan ~ra'.!ıtndaki al takriri bu2ünkil rııcclistc gö
rüşüldü. 

Ticaret \"C Ekonomi Bakanı 
Enver Güreli, )lcrkcı Bankası 
ile hususi bankaların akrediti!i 
ayarlalllalarının ilhalatı tahdit .. 

seklinde tefsir cdilme'.!ıiıtin doğ. 
ru olmadı~ını, iktisadi faaliy~ 
tin her sabasına tahsis edilecek 
kredinin makbul hadde bulun-
masınııı ı.a r u r ı oldu ~unu, alınan 
tedbirlcnn nıenılekrt ihtıya 1;
rına uygun olma.:;ına çalışıldı~ı· 

nı, ithalfıt mallarının chcmmi
~· et derecelerine gi.ire bir listesi 
hazırlandığ:ını, bankalilra tevzi 
edilmek üzere bulunduğunu söy. 
ledi. 

Server Sonıuncuoğlu, cithaJ5. 
(Devamı Sa: ? Sü 4 de) 

u~ rektör, Universitelerin 

muhtariyeti tamdır, dediler 
Bıuu 

Bulgaristanda «Sulh için savaş» mi ingleri yapılıyor. Edirneden geçen 
demir perde kuryelerinin sayısı arttı. Edirne Bulgar Konsolosluğuna 

yeni bir yardımcı tayin edildi 
Hun.ı lluA4~n uıSt11 l J.-:aldırılmasını is!eıni !erdi ve· .!::<::rist .. ndan bu tarafa geçr-rken 

Edirne 17 _ Haber aldığı- 1930 srnednden itib.ar('n \"arna i ydnında 1300 kilo a.#;ırlığında 
ına ~öre.' Bulgaristanda son iki konsoloı,luğu~u~ bu ;yiuden Sof-ı diplomatik koli gc.tirmı~tir. 
gündür frvkalflde miting ve kon yaya nakletmış~ı. Bulgar orclusu, 1: onan hududu 
f<'ranslar tertiplenmektedir. Bun Kunsell'r l·akınlarında mane\·ra yapıyor 
l•rda ele alınan ınevzu cSulhü Edirne, 17 (Hususi) - Bul· Sclanik, 17 (AP) - Yunan as-
kurtarmak irin harbe daima ha- gorlarla hemhudut olan şehrinıiı keri İ•tihbarat tcıkilatına men
ıır bulunn1ak ıaıımdır.ııı de bugünlerde kuriyc fa::ı.Hycti sup yüksek rütbeli bir subay, 

çoğalmış bulunuyor. Demirperde Bulgar ordusunun Yunan hudu
&erisi peyk devletler kuriyeleri du yakınlarında •Son derecede 
(asılasız olarak şehrimizdrn ge- hareketli \'C şiimullü• manevra
çcrek ya demirpcrdc içerisine ya lar yapmakta olduAunu söyle
da topraklarımıza birer ikişer nliştir. Kaynak, Bulgar manevra
nıütcmadi (aaliyct halindedırler , Iarına Rus kon1utanlarının ne
.\lczkiı.r kuri~·clcrdcn birisi Bul· ıaret ettiklerini de belirtmiştir. 

Bulgarlar bundan evvel hayal 
hant'lt'rindc Bulgar sınırını Eneı 

Midye hattından geçirirlerken 
bugün artık buna da kanaat et· 
rrJverek sınır hatların1 Tekirdağ 
~lidycden geçirmekte \'e hari· 

1 t alarını bu suretle tabettirerek 
mekteplerinde çocuklarına okut 
makladırtar. 

nıünasebctlrre $'.tl'ltnCl', Pa· 
l.istan, din çrr~e\·c i içinde bir 
harkı >haset takip iddiasında 
butunduMU n1üctdctçe aramızdaki 
dostıugun samiını bir şekil al
lnasına ihtimAl yoktu. Biz böyle 
bir siıasrli, lendi tuttuğumuı 
hür duaya \"C :;'\"ato siyasetlerine 
ııt görü:\·or \C bunun, ancak Sov
~et Rtıli)anın \l'~·a Britanya enı
Peı-~ alizmini 1taıa 1·alialınağa uğ~ 
ta"-anların l1inc yarayacağına 
lnanıyoruı. Eski Pakbtan sefiri
nin zanıanında iç işlerimize ka
tı 11ma ınt ve taasloUP 'e ceha
letin Ttirk inlolap rl'jin1ine kar~ı 
t.ıhtik cdilmr,ini de elbette ho5 
&c.ir('miyordıık. 

pılmadığını + bildiri~· ordu". İ.:stan- Edirne Bulgar konsolos 
bul üniversitesi rcktörtı de ayni )·ardımcısı 
mealde cevap vermişti. Ed' 

İstanbul . Teknik Üni\·ersite Edirne, 17 CI-luSU!>i) - ır - ı 

runanistanda partbi koybeıtigi gibi krndi;i tle millehekill 
seçilemiyen eski Başbakan general Plastira\ oyunu kullanırken 

İdrojen bombasının 
tecrübesi yapddı 

Tecrübe ile meşgul olan ôlimler elde edilen 
neticeden son derece memnun 

olduklarını bildirdi/er 

Washington, 17 - Atom ener
jisi komisyonunun dün bildirdi· 

tamamlamış bulunınaktadtr. 

Paki~tan ıualı \·e iktısadi saha
larda loymrtli şahsı)·etıer ~·etiş
tirnıiştir. Gulan1 ;\luhammed bun· 
lardan biridir. nu gibi ıçahalarda 
Pakistanın ihtısa!; sahibi şahsı
l'etıerinrlf'n alarak derı,lerimiı 
\ardır. rakat siya~İ \:C İ(limaİ 
tt-kaıuüJ sahaı;ınıla Pakistan bi
tirn. rehbrrimiı olmak iddiasında 
hutunamaı. ?\iee külfetlerin mu
kabiH olarak biıiın rldr ettiği· 
llıiz tecrub<'lcrclen h,tifade etnıe
ti- elbrtte kendi lehinedir. ~ite-

.\nkara 17 - Halk parlisi Ge. 
nel başkanı ismet İnönünun İs· 
tanbulda yaptığı bir konuşmada. 
bugünkü iktidarın üniversite 
muhtariyeti ile mücadele etti
ğini söylemişti. Sıtkı Salim Bur. 
çağın bir sual takriri münase
betiyle )[illi Eğilim Bakanı Tev
fik İleri buaünkü ~lecli.,tc ce
vap verdi. 

ne Bulgar konsolosluğuna Kon · 
rektöril verdiği cevapta •İnönü sclos Dinütar Yanakyefin yanı
tarafından bir basın toplantısın- r.~ Todor Gr. Todorof isminde 
da ileri sürülen bu iddia hak. ;.·eni bir konsolos muavini veril 
~nda profesörler a~~s!nda an •. ciiğini ve yakında vazifeye başla
ket açtığını, ~Jınan butUn c~va~- 1 m<.k Ülcrc olduğunu haber almış 
tarda muhtarıyete her hangı bır 1 1 

, ğinc göre hidrojen bombası tec. 
rübesi yapılını;tır. 

Bu tecrübeler muhtelif tıpte
ki sililhların gelişmesi isin )'apıl
mışhr. Başkan Truman tarafın
dan 31-1-1950 tarihinde verilen 
beyanata uygun olarak • termo. 
nükleer• sil3.hlar hakkında yapı 
lacak araştırmalarda tecrlibe 
programı içine girmekteydi. 

ını uzun bir esirlik de'"·resinin 
~eticet.i, olarak, Pakistan~a g~r~
llde alakah bir tak11n zihin ıtı

) atıarının )·erleı,tiA:l ,.e bunların 
~enılekf'tin inki~afına mani ol
~ Ugu Gulanı )luhammediu nut-

Unda d:ı. buyuk bir . affet ve sa· 
~itnlletle iÜraf ediliyor. Pakis· 
.an i(in tam kurtuluş yolu, din 
'~ POiitika i~leriui birbirindl'n 
ayırınaktau başka bir §eY ola· 
!nal. 

Paki!itandan memleketimize ta
b~~P crphe!i.ini teıusil edrr bir 

1 ~Yu~ elçi gondrrllmrsl bir ara· 
~ du~unülmuştü. Bundan ,·aı-
•e··ı . h' \-1 mrsı ,.e meı,lckten sayılacak 
,.

1r Sefir 101lanma!ıt memnuni
,~U~ telikki edilmeğe 13yıli.tır. 

k 
1 ılı Ullll\"Ol'Ulll, 

t_"·ç üniversite rektörüne birer ma am ,·eya şahıs tarafından . · 
müctahale edilmedi•i •ibi, ko· .. t;dırnedr .. Türk tabaası olmak "ll!~L 

mektup ı·azarak , üniversite !; • ı. f B 1 sı • ruyucu bir mücadeleye de lüzum t. ı er~- ue nu u~ . u gar çıngene 
muhtariyeline bir makam veya olmadığı• bildiriliyordu. Bu ce. \ e dol't de hakıkı Bu~gar .. vardır. 
şahıs tarafından müdahalede bu. vaplar miiletvekillcri tarafın. Bunlardan ba~ka sekiz_ nufus da 
lunulup bulunulmadığını, böyle dan alkışlandı. Bul~ar tebaas 1\·ardır kı bunların 
bir müdahale \"arsa hangi ma. Sıtkı Salim Burçak bu cerap- h<!nıen heı;1en seki~ de. Bulgar 
kam \·rva ahı.s tarafından \"a·: larda İnönünün sözlerinin ta· ktnsolosluguna baglı kım.seler
pıldığın~. ~;rduğunu söyledi. \·e ı mamen hilafı hakikat ve isnat- dir. Topu birde~ 17 nu~us olan 
gelen ce\~pları okudu. Ankara 1 tan ibaret olduğunu, particilik bn Bulgar camıasına bır ~on.iO· 
üniversite rektörü .Kanunla ta·! gayretiyle her tarafa sokulmak los y~tmen1ekte. ~·a~ına bır de 
yin \'e tcsbit edilen rnuhtari,rc· iste~ıle~ nifakın bu sözlerle tini- mua_~ın cklennıektedır · . d 
tine her hani:i bir makam veya 1 \·crsıte_yı hedef tuttuğunu söyle- , Dıgcr taraf.tan .. Bulgarı:ı.t;nhi~ 
şabı:ı. tarafından müdahale ya. di. 'nrna eyaletındckı, Varna a 

Pile\"ne, Şumnu, Rusçuk, Turno

Paramızın Doğu Universitesi 
Ve iki rejisör 
için izah~t 

, 1 Kıymeti 

1 De~iş~~!!.~"e~ .. 
Ankara 17 - Doktor YusuC 

\"J ve Dobruca şehirlerinde bir 
nlilyona yakın ırkdaşımız bulun
d~gu halde Bulgarlar Varna kon 
oolosumuzu burada çok görerek 

!sveç, bütçesinin 
% 33 ilnü sosyal 
Uiz'"ola ;:ıyırıvor 

Sanık 1\Iustafa 1·azu:ı (sol da) ve llalil İbrahim Güven 

Cinayetten saııık 
ü~ kişi yakalandı 

Halil İbrahim Güven, Mustafa Yazıcı, Hüseyin 
Kulüp, bir yıl önce vuku bulan, Zeytinburnun
daki kör kuyu cinayetinin faili olarak yakalandı 

YIL.~!AZ ÇETİXER 
t , e "' p,.ı" V· h ı, rl 

• Komisyon başkanlığı ,.e Bir
leşik Amerika Atom enerjisi ko 
misyonu için faaljyelte bulunan 
müıterek 132 ne! deneme birliği, 
Marshall adalarındaki Eni,vctok
ta üçüncü silih tecrübe serisini (DevaJnı Sa: 7 Sü: 8 de) 

E. H. Üstündağ ile F. Boztepe 
birbirini itham ediyor 

Ordu milletvekili, hastanelerin bir ciltlik oldu
ğunu yazdı. Bakan, bu sözler bir sabotajdan 

başka bir şey değildir, diye cevap verdi 
.&. ıl. rcs A. ıtın 

Ankara 17 - Sağlık ve Sos- elliğini yazmışlır. 
yal Yardıın Bakanı Dr. Ekrenı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba· 
Hayri Üstündağ ile Ordu'nun De kanı Ekrem Hayri "'Üstündağ da 
mokrat Parti milletrekillerin- a,ynı gazetede Fe,·zi Boıtepeyı 
den Fevzi Boztepe arasında şid sert Ye atır bir re\ap vererek 
detli bir mücadele açılmıştır. ithamları birer. birer reddet· 

Fevzi Boztepe bir kaç gün önce miş ve eğer bir in.-,ansa ileri sür 
.~nkarada Demokrat Partiyi tu· dü ü bu iddialarını ispat etıne· 
tan bir gazetede yazı yazmış, si icap ettiğini söylemiştjr, 

ttn~ sefire başan1ar dileriı. 
ttgılterede eıtki imparatorluğu 

b de,·arn ettirmek huJyasıru hata 
~slelenlt'r, Pakistanı bir Orta
h rk tnemlrli.etl haline koJarak, 
:ı u sayede Tiırkiyr ile Pakistan 
l'~stndaki sahayı bir İngiliz ha
bıo le emniyet sahası şeklinde 
"" ~ndurmağı diışiınenler hfılfı 
4 ~ık d('ğihlir. Pak'standa bir 
~·oierikan hava üssü kurulması 
ti\' ll~da çıkan ,.c tekıip edilen 
kal~ıetı, bu gibi muhitlerle ala-

• .\zizoğlunun Doğu üniversite.si 
hakkındaki takririne Milli Eği
tim Bakanı bu~ünkü Mecliste 
ce\·ap verdi. Doğu üniversitesi
nin kurulması hakkında bir ilim 
heyetinin karar verdiğini, bu 
hususta bir Ja,'.\ihanın Meclise 
sunulduğunu ve bu iş için bili· 
çe)e bir mHyon lira tahsisat 

. .\nkara 17 - Paramızın kıy
metinde mübadelemizi kolaylaş-
tırmak üzere bir dei:işiklik ya. 
pılıp )·apılmıyacağı hakkındaki 
Ferit Melenin sual takririnc :Ma. 
Jiye Bakanı Hasan Polatkan ~u 
kat'l sözlerle cevap verdi: 

Or Profesör r.tuıaffer Şe\"kİ '" 
\'ener dün · Ankara vapuru ile 
şehrimize gelmiştir. ltuıaffer 
Şevki kendisiyle görüscn j?azete
Cil<'rc A \ıupadaki gezilerini an
latmış ve elemiştir ki: 

bazı sertabiplerin hastaneleri bir S.:ığlık Bakanı cevabını şu cüm 
1952 senesine girmezden dörl çiftlik gibi kuliandığını . hasta· ı le ile bit irmekterlir: 

gün önce Zeytin burnundaki kör nelere bakılmadığLnı. Sat:lık Ba- • En yüksek resmi makamla
kuyulardan birinde, feci §ekilde kanlığında bazı unıuın müdür- rın kat'i beyanlarına rağmeı• 
parçalanarak öldürülmüş bir er- lerle şube n1üdürlerinin işleri bu şekılde yersiz ve meı:;nedsiz 
kek ocscdi bulunmuş, jandar- sabote ettiklerini, sa~lık işleri· v.:ızılar bir nevi sabotajdan baş 
nıa tcşki:l3tının Ye zabıtanın bil· miıin günden ~üne bozulduğ'.:· ka neyi ifade eder? Bu durum 
Lün gayretlerine rağmen h3di- nu ileri sürmüş ve bu clurum karşısında istifanın bana mı, 
senin düğümünü çöı.n1ek müm- karşısında Bakcin Ekri:m liay. yoksa size mi teveccüh edece
ktin olamamıştı... ri Üstündağın istif:;, etmesi icap ğini umumi efkar tayin etsin.• 

lJ ltormeı... hata olnıaı. 
tı "albuki hı.ir dı.in)·anın seıamc
tı d~. As ·a "kıtasının garptan ay
l~i ~~rneslnin rinlenmesi için en 
:ıra l ol; Pakistan la Bindistanın 
id sını bulmak ve beraberce 
·~:la ınu<takiJ bir kıtacık teşkil 
tf'tt tı bu iki memleketi, şimalden 
htk u~a inen grçitlerin nııiıterek 

çı i haline koyabilmektir. 
Devamı Sa: ? Sü: 6 da) 

konduğunu söyledi. 
Yusu! Ziya Aı.iıoğlu bu böl

gede tahsil vaziyelinin düşük ol. 
doğunu, yurdun diğer yerlerin. 
de vasati 47 iken burada 18 ze 

•- Paramızın kıymeti üze
rinde her han~i bir değişiklik 
yapılması bahis mevzuu değil· 
dir.• 

Sağlık Bakanının 
düştiığunıi, unıversite;e lale~ nuND:llSI ı'le 
hazırlamak ıçın orta mektep ·s:ı .J.! .)lnU ,J 
, ısının kı a zamanda arttır~1a~ , .... ~ ~- , 
Si icap ettiğini anlaltL ".d.. . Gülhane ha nası 

Ankara 17 (Husu 1) T ~a '·.,;-
okul imtihan suallerinden birin. Hu.un ıtuhob;<rl.. ..,, 
deki yanlış ınesele>i Bedii En- Ankara 17 - Sa~lık Bakanı 
üstünün bir Wc.riri ile bugün Dr. Ekrem Ha)Tİ Üstündağın. 
Meclise intikal etti. Milli E~i· Yanda yapmadı~ı konuşınası
tim Bakanı, sualin talim \'to: ter· nın radyoda neşri .~JKkındaki 

(Devamı Sa: ? Sü: 3 de) Devamı Sa: ? S)':: 6 da) 

.r .,.-' 

4-•·: 
/ • 

v· 

•-Bundan iki ay C\'Yel Stock
holm10e gittim. oı-a"d3 ilmi tetkik 
lcrde bulundun1 ve klinikleri 
ı:ezdinı. Orada ele alınan tüber
küloz mücadelesi şayanı ha:vret· 
tir. ı-rer şehirde bir tüberküloı 
hastanesi yapılmıstır. Bu suretle 
büyük ~ehirlere "f"eremlilerin 
akını önlenebiliyor. 

JfükCımet bütçesinin t,G 33 ünü 
~osyal hizmetlere ayırmış. Bütçe. 
5İnin }ilzde 22 sini maarif ve 
yüzde 15 ini milli müdafaa teş
kil ediyor. 

Halkın üniversite hekimlerine 
itimatları çok büyüktür.• Komiser Asım Solmaı 

26/11/951 günü idi. Zeytin
burnundan geçen tren hattının 
hemen yanındaki kuyunun etra
fında o~·naşan öğrenciler, kötü 
bir koku hissettiler. Bu koku
nun kuyudan gc1diğini anla.;ın
ca, küçük başlannı merak sai
ki ile aıağıı·a do~m sarkıttık
ları zaman çuval i~ine sarılmış 
bir insan ce~Pdi ıle karşıla~tı
lar. 
Duruınun karakola haber ve. 

<Devaını Sa: ? Sü: 7 del 

Pakistan hürriyet ve 
terakki yollarında 

Umumi Vali Gulam Muhammet, millete me
sajında gerilik kuvvetlerine meydan okuyor 

(Bu enteresan yazıyı be inci sayfamızda okuyuna) 
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1 
GÜNÜN , __ YAZISI 

Demokrasi ve Cumhuriyet Osmanlı Bankasiyle hükümeı 
rurkıjc de .. ·- t a k 1 1 m a • 

~~~
1

:.r}~~if ı' B.,,.,,0;,AZ~~ayd••• 
1 a~~~Iis:~:tt arasında anlaşın~ yapıldı 

nın hukUmet na bırakılmış Oı::manlı Banka·ıyle 1933 te aktedılmıs bulunan anla. manın 
~ekli ise. cum Avukat ve ~ekli bir ti.dili iı,:in bir müddettenbf"ri :apılmak a olan görü~meler sona 
hurıyettir. c u m h u r i· ermiş ve ~!aliye Bakanı Polatkan'la banka umum müdürü ara -

Çok partili hayata gi- bir Hükümet ıekli olup; Dev. yel seviyesinde demokrasi re- sında yeni bir muka\·rle i mz>lanmıstır 
rildıkten ve bundan bekle- let Reisi ve;,.·a Millet Aleclısi- jiminin üıerine • t.ibiri mah· 'l'aı;dık edılmek üzere Btiyuk ~hUet )lecHsine sunulan bu 
nilen yanı iktidar adam- nın mtihabı ıuretıyle muayyen susu ile • (şal örtülmüştür.) yeni muka\'el~ ahk:ımına &öre banka, dahili teikil<l.tı~·te il.':ili 
larının halk tarafından seçil- bir müddet için vazifelendıri. Bir tek siyası partinin gö.;- husu.dar müstesna, bütün TUrk me\·zuatına uymağı kabul et-
mesı şeklındeki gayenin fiili len Vekillerin (Bakanların) terdigi namzetler, sOıde halk rniştir. 
tezahurune 14 ~laııs 1950 de heyeti umumiyesini ifade eder. iradesinin tezah~rünil temin Bu suretle, bankanın bazı resim \'e vergilerden muaf olması 
şahit olduktan sonra, Cumhu· Demokrasisiz, Cumhuriyet ola.· eden tıki derecelı seçım• yolu ve Türk.iyede ihti;·at tesis etmemesi gibi imtiyazları tamamen 

riyet ve Demokrasi kelımele- maı. Fakat, Cumhuriyetsiz De- ile !ılillet Meclisine &elmişler; t .h k t 
rine, birçok ahvalde, yanlış mokrasi olabilir. İşte İngiltere: hükOmet, bu 5ahıslar arasın· arı e ·arışmı ş ır __ · -------------
m:ınalar \·erildılini gOrme;..:te- ışte İsveç ve Norveç... Bu dan teşkil olunmuştur. Fılha-
)"iz. Son &unlerde. bir kısım memleketlerde kraliyet hükQ. kıka, ortada hükUmet tarzı 
yazılarda ve yine bir kısım meli vardır. Öyle bir hükümet olan, Cumhuriyet mevcut idi. 
parti e;hasının •Siya.si nutukı ki, Demokrasi rejiminin kaide- Fakat bu, tamami)le şl.'kil ol-
larında, Cumhuriyetin Demok· lerine göre te~ekkül eder: )fil· maktan Oteye gecememiş ve 
ra~i ile ayni manada kullanıl. let Aleclisleri, halkın seçtiği demokrasinin fiılij·atta tahak-
dığına tesadüf olunmaktadır. temsilcilerden müt•ıekkildir. kuk edememesi hali, Cumhuri-
Yek nazarda, bunun ne zararı HükOmet azaları. bu meclis yete sadece ~ekli bir manzara 
olabileceği, tarzında sual so- arasından seı;ilir. vermiştir. 
ran1ar bulunabilır. Bir kısım memleketler ise, Halk nazarında, demokrasi· 

Deırhal i;aret edelim ki, De- presidentiel hükOmet ~eklini nin ademi mevcudiyetinin an-
mokrasl ve Cumhuriyet birer benimsemişlerdir. Bunlar da, laşılmamasını teminen, Cum-
siyasi hukuk müesseselerıdir. Cumhuriyettir: Millet Meclis- huriyet kelimesi, işte bu ta. 
}tlüesseselerin yerleşebilmeleri, leri mevcuttur. Fakat, Cumhur- rihlerden sonra, demokrasi ke· 
her ıeyden önce, onların muh- başkanını doğrudan doğruya limesiyle ayni manada kulla
tevi oldukları daha doğrusu halk seı;er. nılmaya başlanmıştır. Demok. 
nüve biz.metini aören fıkirle· şu bale eöre; Demokrasi re- rasi mi? ... İşte, Cumhuriyet. .. 
rın idraki ile kabildir. Fikri jimi, krallık ile de, Cum- Hlikümet, key(i olarak teşek-
de ifadelendirmek kelimeler huriyet ile de baJdaşabilır. kül etmiyor. ~Ieclisin in~abı 
sayesinde mümki.ın olduğuna Yeter ki, halkın hikimiyeti ve esasına dayanıyor. lfeclise de 
gore, kelime ve Ubirlere veri- temsilcilerini intihap hakkı bir Jevha: (H.3.kiml;.oet mille-
lecek yanlış manalar, müesse- mutlak olsun. Fakat, itiraf et- tindir.) Artık, bütün mesele 
senin hakiki mahiyetınin anla- mek 13zımdır ki; Cumhurıyet, hallolmuş demektir. 
~ılmamasına sebep olur. Bu Demokrasi rejiminin ruh ve 

Bakır vapurunun 
Kurtarılma 
İşine ·başlandı 
llollandanın Ems limanı ağ

zındaki kumluga oturan Bakır 
vapurunun kurtarılması için baş 
tayan çalışmalara dün de de\·am 
cdılmiştir. 

Bilindigi üzere, kurtarılma 
ameliyesine, Baltıkta htiküm sü
ren fırtınanın dinmesini müte
akıp ba şlanılmıştır. Halen kaza 
mahallinde üç tahlisiye gemisi 
~alışmaktadır ve Bakırın kurta ~ 
rılmasının uzun sürmiyeceği tah 
min olunmaktadır. 

Çc:uk kitapları haftası 

açıldı takdırde, müessesenin hakiki m~nasına daha uyeun ve ona Bu satırları yazarken, o za. 
hüvıyetinden uzaklaşması teh- daha yaraşan bir hükümet şek. mantarın mesul devlet adam. ~lilll Eğitim ~füdürlüğünün 
lıkesi her zaman iı;in varittir. lidir, Demokrasi, rey verme larını muaheze veya tenkit hazırladığı eÇocuk Kitapları 

Devrim Ocakları 
Beyazıt şubesi 
Dün açıldı 
Türk De\'rim Ocakları Beyazıt 

subesinin açılış töreni, dün saat 
15 te, l\Iarmara lokalinde yapıl
mı~tır. 

Kalabalık bir gençlik kütle;i
nin hazır bulunduğu bu toplantı
da Behçet K•mal Ça~lar. M. T. 
T. B. başkanı Kamran Evliya. 
oglu birer konu;ma ile gençlit:in 
lnkıllplara olan bağlılığını be
lirtmişlerdir. 

Toplantıyı müteakıp, Türk 
Devrim Ocakları İstanbul İl teş
kilatı tarafından •Avrupa Birli
~· hakkında bir tebliğ yayınlan
rrtıştır. 

Bu tebliğde ezcümle söyle de
nilmektedir: 

-

: YA'Z.iYETİ · ı HAVA~ 
\~eşilköy l\leteoroloji fıı;tas-

yonunun tahminlerine ~öre: 
Buııin şehrimiz \·e ci\·annda 
ha\ a çok bulutlu \'e aralıklı 

)·a~ı'.jlı grçecek: rüzıcarlar 

gtıney batıdan orta ku\·\·ette 
f'SC'tek; sıcaldık düne naza-
ran biraı a1alacaktır. 

Dün 5chriml7de lıa\·a çok 
bulutlu grı;mi1, rüz~irlar gü-
ney - doğudan orta kuv,·ette 
e~miş, gıinıin ~ncaklı~ı azami 
16.5, asç11ri 10.2 ~antigrat o-
larak kaydedilmiştir. 

KÜÇÜK HABERLER --------w ,........, ,...._,,..__ ............... 
KOMŞUSUNU ÖLDfREN 
An \\llN nıı:u"\Kn!E~İ 

Bir müddet e\",·el Hasköyde, 
toprak meselesi yüzünden kom-
şusu İshakı öldürmekttın sanık 
'fuzafferin muhakemesine dün 
t )çüncii A~ırceza mahkemesinde 
de\'am edilmiştir. 
Duruşma bazı şahitlerin celbi 

icin başka güne bırakılmıştır. 
~llRo\KIPl.ı\Rl'll 
YAPTIKLARI KONTROLLER 

Viljyet emrinde <:alışan BeJııo. 
diye mürakıpları bir hafta zar
fında 1~34 yeri kontrol ttmişler 
ve bunlard;ıın 177 sine ceza kf"S· 
mişlPrdir_ Gene hır hafta içinde 
eksik \'ezinli 1098 ekmrk. 106 
francala ve 287 }dlo kaçak et 
musadere edılmiştir. r.ıusadt're 
olunan m;ııddf'lerin satı~ b'!delle
ri Darül.lcezeye yatırılmıştır. 
BİR AD.'\.11 
BOGtıLDU 

İşte, düşUnülecek olursa, ha e.sasına istinat eder. Cumhuri. maksadiyle hareket etmiyoruz. Haftası,. pro~ramı 6ehrimizın 
fırsatta, müessesenin kurulu· yet ~eklindeki bir hükQmette, Sadece, tarihi bir \'Akıayı bu· muhtelıf çocuk klitüphanelerin-
şu ile alakalı fikirleri izah ve Devlet Reisi de ıeı;ilme yolu gün içın aOzonüne sermekte, de dünden itıbaren tatbık edıl-
herkese doğru olarak duyurul- ile baıa &elmiıtir. Halbuki, Cumhuriyet ve Demokrasi ara- meğe başlanmı;:tır. 
mının lüzumu anlaşılır. krallıkta seçilme yok, irsiyet ıındaki farkın anlaşılmasının Bu münasebetle yapılan tö-

cumhuriyet, bir Devletin bil- vardır. Esasen, krallık He Cum- yarınki günler bakımından ha. renlerde, ~1ılli Eğitim Mı.idürü 
kümet şeklidir. Demokrasi huriyet arasındaki !ark; biri- iz olduğu ehemmiyeti belirt- :'\tuhittın Akdik, fikir \'e lerbi-

Diın saat 11 sıralarında, K1-
•Biz Türklerin fıkrt hayatı. sımpasa Tersane önünde h3.flı 

.Atatürk de\·rimlerıyle, tamamen bulunan m;ı,vnadan yük almak 
Avrupai bir kti.llti.re do~ru isti· isteyen Sadık Şen ismindeki şa
kamct almaktadır. Bu bakımdan. hıs. denize düşerek boğulmuş . 
Avrupayı harekete getiren, uğ · tur 

ise. bir Devletin rejimidir. Fil- nin irsiyete, diğerinin seçime mek hususunda. bir fayda mü- ye adan1lar1, basın mensupları, 
hakı~a ıaye• de birleşme ba- dayanmış olmalarıdır. liihaza etmekteyiz. Şu suretle ögrenci velileri ve ögrcnciler 
kımından arada bir benlerlik * ki: Tilrk vatandaşı, sekle kan- haz.ır bulunmuştur. 
met·cut ise de, mahiyet bakı. Türkiyemiz, mevcut Anayasa- masın; aldanmasın. Geçen ~:ıllarda olduğu gibi ki· 
mından bir far vardır. De. sı ile Demokrasi rejimini lier görülen Cumhuriyet, De. tap sergisi bir yere hasredilme. 
mokrasi, başlı aşma halk ha- kabul etmiş ve hükOmet şekli mokrasinin yani halk iradesi miş: Üsküdar, Beşiktaş, Taksim. 
kimiyeti mana1ını tazammun olarak Cumhuriyeti seçmiştir. hAkimlyetinin bir neticesi de- Fatih, Çarşamba ve Beyazıttaki 
eder. Ve sh·asl haklarını kul· ~11111 kurtuluş hareketi Tijrki· ğildir. Demokrasiyi boğan ve Çocuk kütüphanelerinde açıl-
lanmak ehliyetini h:ıiz va.tan. yesinde, bidayette, Cumhuriyet onu yaşıyan öiü durumuna so4 mıstır. 
daşların aSiyast \"e Hukuk! mil- kabul edilmemiş idi. Buna mu- kan yalancı ve sahte cum- Bu çocuk kitapları sergilerin-
savat esasları dairesinde rey- kabil, demokrasi rejimi, halk huriyetlerden, milli h.\kimi- de, yerli ve yabancı kütüphane· 
!erini kullanmak suretiyle Dev. hlkimiyetini esas alan 1921 )'et prensibi nam \·e hesabına lerin verdiği kitap ve dergiler 
let idaresine iştiraklerini he- Anayasası ile vaz ve benimse- daima sakınmalı ve nefret et~ teşhir ediln1ektedir. Resım - iş 
def alır. miş bulunuyordu. HükQmet, 0 meliyJz. Klik menfaatine \"ası- derslerinde hazırlanan afişlerle 

Cumhuriyet, bu şekildeki bir tarihte, (l\1ecliı hükQmeti) ıis. ta olan bir Cumhuriyet, De. ıuslenf'n bu kıhıp ı;ergilcrı bir 
rejim iı;erısınde. teşkil edilen temine care tejkil olunmuıtur. mokr.uutin en bOj ilk dU:şma. h:ıCta açık kalacak \·e 10 kaıım 

VEFAT 
Merhum KAni İpekçinin 

refıkası, Maıüka İpekçi ve 
C•mil lpekçi'nln anneleri, 
Şule Gürpınar ve Yüksek 
Mühendis Lemi İpekçi'nin 
büyük anneleri, Şefkat i
pekçi ve Fahir İpekçi'nin 
kayınvalideleri, Kısmet İ
pekçi ,.e Nuri Gürpınar'ın 
büyük kayınvalideleri ıali· 
hatı nisvandan 

F AT~IA FEVZiYE İPEKÇi 
Hanım 

Kurtulus hareketi nihayete er· nıdır. çarşamba gtinü Çocuk ktitüpha-
dıkten •onra, Cumhurıyet illıı lr naleri , bölgelerine gi ren okulla-
ve hıikOmet ıekli de böylece --------- rın öğrencıler> arasında şii r oku-
tayin edilmiılir. Süllleyl taki- """\ ma, fıkra anlatma \'e hikaye 
ben &elen Padiıahlık idaresi- söyleme müsabakası yapılarak 
ne son veriliyordu. derece alanlara kitap ve dergi. 

• 

Bu, zaruri bir hareket idi. ler hediye edilecektir. GECMl$TE 
ilUf;ÜN Çtinkti; hükümdarlık o tarihe 

kadar, memlekette milll idare 
prensibinin tahakkukuna dai. 
ma engel teşkil etmi5tir. Milli 
hakimiyete dayanan bir rejim, 
tarihi ı.eyre ve memleketin re· 
alitelerine göre, hükümdarlık 
ile bir arada Jidemezcli, aksi 
hal, demokrasimiz için tehlike 
olurdu. 

Fakat, ne kadar ıariptir ki, 
Türkiye devletinin demokra
tik bir nizam esasına dayan
ması veya dayandırılmak is. 
tenmesi neticesi olarak kabul 
edilen Cumhuriyet, disini 
do~uran Demokras uzun 

Abdülmecit 
Efendinin 
Hallfelli!I 

110 yıl ev\·eı bugün, 18 ka· 

Otomobillerini sokakta 

• bırakanlar 

Emniyet Altıncı Şube müdi.ı.r

lüğü tarafından \'a!>ıtalarını ga
raja göndermiyerek et·lerinin 
önüne bırakanlar için bir proje 
hazırlanmıştır. Bu projede vası . 
talarını e\'lerinin önünde ve ya
hut da caddelerde bırakanların 
riayet edecekleri şerait yazılmak
tadır_ Projeler bastırılacak ve 
Seyrüsefer müdürlüğü tarafın
dan halka bedava \'erilecektir. 

runda milyonlarca insanın sefC'r · Sadık'ın ct'sedı denizden çıka
ber olup birçok teşekkiıllerin ·rılmıı ve tahkikata başlanmı; 
kurulduğu •Avrupa Birliği• hak- tır. 
kında bi1im d<' ıı;ö"Jiyecek sözle- -----------
rimiz olmalıdır. Son asırlarda, 
~osyal, politik, iktısadi ve kültü
rel hareketlerde Avrupara tesir 
C'tmiş veya Avrupa tesirleri al
tınd a kalmış memleketimizin 
J.ydınları Avrupanın meseleleri 
karşı~ında ne düşlinüyorlar? İn 
san \'e millet sıfatıyle temayül
lerimiz nelerdir? Bunların orta
ya konması için belki de geç bile 
kalınmıştır . .\ncak Avrupalı Tilrk 
aydını istikbalini ilgilendiren 
böyle bir d!va karşısında, her 
haine kayıtsız kalamaz.• 

--o--
Balıkesirde üç kişinin 

idamı istendi 

Balıkesir 17 (Hususi) - Bal
yanın Bengiler köyü ei\'arında 
Ahmet \'altı, İbrahim Erdem ve 
Süleyman Civan adında üç kişi. 
Yenicenin Bayatlar köyünden 
Süleyman Öıalpt pusuya düşü. 
rerck parasına tamaan ı;ifte He 
öldürmüş ve cıesedlni yakmış· 

!ardı. 

Şehrimiı ağırceza mahkeme· 
sinde yapılan duruşmada iddia 
makamı sanıkları idamlarını is
temiştir. Duruşma karar için 
başka bir güne kalmıştır. 

Balıkesirde iki kişi 

yaralandı 
Balıke · r 17 (Hususi) - Sa

vaştepenin Sarıbevler köyünde 
yapılan bir dıi ıinıte İbr~him De
rin adında bir genı; sarhoş bir 
halde silih atarken 12 ya.r:;ında 
Osn1an Ayazı \'e yine ayni dil· 
~ünde l\tnstafa K:iya da ka\•ga 
neticf"si tmail Uzak' ı bu:alı:la 
a~ır surette yaralamı tardır. 

Keskin'de bir dnayet 

işlendi 
Keskin, 17 (Anka) - Gazi. 

beyi! köyünde torla yüzünden 
bir cinayet işlenmiştir. Gazi Gü
nerle ötedenberi arası açık olan 
Recep, bugün yeniden nli.inaka
şa~·a tutuşmuşlar, yumruk ve 
tekmeden fionra karşılıklı bıçak
lar \'e tabancalar ('ekiln1i~tir. Bir 
ara Gazi Güner, tabancasını Re
cebe çevirerek rastgele ateş et
rneğe başlamıştır. Rerep kanlar 
~iı;inde cansız yere yıkılmıştır. 

Katil suç J.lctb·le beraber yaka
lanmıştır. 

TEŞEKKÜR 

U!uliyle cümlemizi sonsuz ke
derlere garkeden çok sevgili aile 
büyüğümüz 

EKMEL ASGARl'nin 

Daimi encümen 
Azalarının 
Ankara' da 
Yaptıkları tema~ 
lstanbulun muhtelif ihtiyacı 

re blitçe valiyeti hususunda Ba
kanlıklarla temas etmek üzere 
Anlt.raya ı:-iden Daimi Enctimen 
Uy<'leri şehrimı1e dönmilşlerdir. 

Üyeler Ankararla kaldıkları 
müddet ıar!ında İstanbulun o
kul, yol \'e sa~lık isleri etrafında 
alakalılarla görilstükl~rini ve bu 
bütc:elere tah~d~at konması i~in 
vaad aldıklarını bildirmişlerdir. 

Heyet ayrıca Başbakan Adnan 
I'\lcnderesten Istanbul Konserva
tuarının da hükQmete de\·rini ri
ca rtmişlerdir. 
Başbakan bu mevıu üzerinde 

düsünülcceğini bildirmi:tir. 

Bir kadın üçüncü kattan 

düştü 

Cıbali Fatlacı sokak 13/1 
numaralı evde oturan Pembe 
isminde bir kadın, yeni insa 
ettirdı~i binanın üçüncü katın
dan, muvazenesini kaybederek 
yere düşmü~tür. 

Ağır surette yaralanan Pem
be ilk yardım hastahanesine 
kaldırılmııtır. 

Ankara vapuru ile 

gelenler 

Ankara vapuru dün saat 
17.30 da Batı Akdeniı seferın. 
den dönmüstür. 

Vapurla g'"lenler arasında 
~rUksel elçimiz Nedim Veysel 
Ilkin, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanhı.'tı müşaviri Ragıp Kulat 

ve ,\vni Bilge vardır. 

Denizcilik Bankasında 

tamir faaliyeti 

Denizcilik Bankası Haliç ter
sanesinin yeni usullerle çalış. 
ması müsbet neticeler vermek· 
tedır. Tersane hariçten kabul 
ettiği işleri emniyetlı çabuk ve 
ucuz yapmakta; bu arada, ben· 
zin ve mazot taşıyan Sivas tan. 

kerini de üç hafta gibi kısa 
bir zamanda tamir etmiş bu
lunmaktadır. 

Di~er taraftan tamirde bulu. 
nan ):)emir şilebınin makine 
aks.tmının tamiri bitirilmiş, 

"air teçhizat ta sürem tamam
lanmıştır. 

Çanakkale abidesine 

yardım faaliyeti 

genişliyor 

İstanbul Tem;il bürosuna Ha. 
tay valili~inden gelen bir mek
tupta bu vilayetimizin Çanakkale . 
.lbıdcsi infaatı için 15 bin lira· 
!ık teberruda bulunacağı bildi. 
rilmistir. Diğer vil.lyetlerimizde 
de Abideye yardım komiteleri 
kurulmakta ve yardım faaliyeti 
hızla inkişaf etmektedir. 

r-TAKViM-1 
18 KASUI 1952 

SAL! 
AY 11-GtlN 30-KASIM 11 
RUMi 1368 - KASl~I S 
lllCRI 131,1 - SAFER 29 

Hakkın rahmetine kavuş
muştur. Cenazesi 18 kasım 
bugünkü salt günü saat 
ı 1-30 da e\'inden kaldırıla
rak Şişli camiinde namazı 
eda edildikten sonra Zin
cirlikuyu Asri mezarlığına 
defnedilecektir. 

Çelenk gönderilmemesi 
rica olunur. 

müddet cansız kalma~ına yar· 
dım etmiş ve Milli hAkimiyel 
e saslarından uzaklaşmış bir 
idareye demokrasi maskesinin 

ıım 19::!:? de AbtlüJmecit 
Efendi halife Hiin edihnlşti. 
Sultan 'lehmet \?ahldetlinln 
bir lnglllı harp gemisine bl· 
nerek kaçtığı ögrenilir Öğ· 
renllmeı, Türkiye Rüvük 
l\lillet ~teclisince halif~lik· 
ten de hal' olunarak hil.Uet 
makına Sultan Abduliizbin 
olgu veliaht Abdiilmeclt E
fendi •eçildi. Fakat Abdul
meclt Efrndl, daha llk gün
lerde Halifel l\lü~llmin sıfa. 
tını az bulmuş, lmıaJarında 
HAdlmıilbaremeyn sıfatını 
da birçok defalar kulla:ımıı
tır. 

104 üncü ŞUBE 

TÜRKİYE İŞ BANl(ASI 
cenaze merasiminde bulunmak. Vasatı Ezani 
e\'e gelmek, çelenk, telgraf ve ~'ci~~H ~~.~~ g~.~g 

KOÇUK SAHNE' de 
Mevsimin en başarılı piyesi 

NE İSTERSENİZ 
lV. Shake~peare'nin meshur komedisi 

SON D FTA 
18 Kasım Salı - 25 Kasım Salı 

Çarıamba ve Cumadan başka her akşam saal 21.15 de 
Cuma (talebe), Pazar matineleri saat 15 de 

,:::::::::::-ıe~u~a~k:şa~m~-::::::::::::: 
S Ü M E R Sinemasında 
ÇİN DENİZLERİNDE 

(HAZiNELER ADASI) 
Smuıgler' lsland 

JEFF CHANDLER-EVELYN KEYES 
Baştanbaşa entrika - Heyecan - A.,k ve macera dolu 
harika RE. KLİ muauam bir film 

. . , __ _ AKii. - SiNiR __ , 
Hastaları. .Alkolikler. Toksikomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni u.;ul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy incirli Asfaltı No. 51, Telef: 16 - 184. 
!uaı·enehane: Fatıh Fevzipaşa Cad. 25011. ................................... 

• 

ÇORUM ŞUBESi 
TÜLBENTÇi dün açıldı. 

• 

mektup ~öndermek suretile e- fKf:-/Df 
lemlerimizi paylaşan pek muh- 14.33 09.44 
terem kıymetli dosllarımıza ay- AKSAM 16.49 12.00 
rı ayrı teıekkür elmeğe acı tees" j'ATSI 18.24 01.35 
sürümüz mAn i ol du~u ndan bu 

1 
__ ~ı_s_A_K ____ o_5_.0_9 __ ı_z;_. 1::.:9::.:ı 

vazifenin sarın gazeteniz vası
tasiyle ifasını rica ederiz. 

Ailesi 1 

Cauf'"''"' 11Jnd,rılnı ımn t'• 

rııiml,r bcu•l4ln, b~"''"'rı.rııı 

irıdıo ıdflm'I. 

---· 

~iJii!fiı11 
Kıyamet alameti 
zonguldağın Kilimli bölge-

sinde 1$1etme hay\'anla· 
rındın 2025 tırnak numilralı 
bir kalır gebe kalmış ve 6 
aylık ölü bir yavru doğur· 
mus. 

Bu h1dise dünya vett-rl· 
ner tarlhlnde ilk defa \'11· 

kua geldiği Jçin ,·eteriner 
tabiplf"r öhi ~·a\'ruyu derhal 
muhafaza altına almışlar, 

beyn~Jmilrl veteriner tP~ki· 

ıatını cta haberdar etmiş1rr. 
Katır dn.-:urur mu?.. Bil· 

dfğlmlze gô:-e doğurmaı. Z:ı· 
ten do~urmaz diyr bildl!tl· 
miz ltinrlir ki h3rlise, üstün· 
de durulur bir haher haline 
gelmls ve kryfh•pt a}·rıca 

bt1·nelmilel teşkilata da bil· 
dirihnlştir. 

Asıl saşılacak llf"Y bJr ka· 
tırın drı?turma!iından ıiyade 

şudur: Yaslı dinflarlar ka· 
tırın doğurmasını kıyamet 

alAmetf sa~·ıyortarmış. 

Katırın do~urma!liının ne 
dinle, n,. de kı~·ametle be~ 
paralık alıika .. ı ,·ardır. Fakat 
bOyle bir h:\dheyi kıyamet 
al.imtti saymanın ceh:ıletle 
olan Hgi .. l pek bilyüktür. 

Diln:vada, zaman zaman bir 
takım tabiat ı:ı;aribrlerl me~ .. 
dana gelir. Eğer bunlardan 
her biri kıyamet knparmağa 
yetstYdi köhne dünyamızın 
ömrü belki de sadece kıya. 
met günlerinden ibaret O· 

turdu; tabii ilk kıyametten 
sonra dıinyamı~dan bir ıer· 
re kalması mukadder ol~ay. 
dı. 

Tabiat ve hilkat garlb•l•
rinln. btlki ln.,.anlarca h"'nuz 
bilinmlyen, bir takım !"~"P· 
leri mutlaka \•ardır. r' h:ı
rın bauları ke~fed ilmi~. ba· 
ııları henüı kesfedilememı.,. 

tir, Fakat lllm '" fen bun· 
ların Amillerini orta~·a koy
mak yolundaki çah~ma1ar· 
dan nr bıkmış Vf> ne de \'iZ· 

~eçmlıtlr. Erkekliklorl -izli 
kalan ve ~Pnelerce kadın gl· 
bl ya5adıktan 'onra bir a
meJiyatla erkek olanlar yok 
mudur? ... Rii:vle bir h6di~e 
ilk defa meydana ~•ldigl za
man, belki de bir katırın 
doğurması kadar hayret U· 

yandırnııştır. Fakat böyle 
bir hidlsentn bugün tıb A
leminde şaşılacak tarafı kıl
nıam1ştır. 

nört ayaklı iki baılı buza. ' 
ğı, tek göılıi \"e gözü tepe· 
sinde doğan çocuk, herhangi 
bir hayvan gibi attan urun· 
ca bir kuyrugu olan Jn~an 
ya,·ru"'u \:e~alre veıatrc bl; 
rer hilkat garib.-ld!r, hkat 
hit biri kıyamet ah\metıerl 
değildir. 

Sonra yalnız hilkat gari· 
heleri mi? .. naha başka, hiç 
olmazsa $imdilik, ne akıl er· 
meı şeyler olmaktadır: l\le· 
sell altı aydanberl bir lok
ma yemedf'n, bir )·udum I~· 
meden yaşıyan gen( kız: me· 
s•ll iıç ya11nda dört dil bl· 
len ve konuşan çocuk; me· 
se!L. 
Kıyamet .(llnune ·ı dar 

kim hlllr daha ne 1t::ı.rlbeler, 
ne acibeler göreceğiı! 

Sadun G. SAVCI 

ON KELIMEYl,E 

lnglllerede viskili don-
durma yanılıyormuş ... 

Bizde rakılısı yapılırsa va· 
llmlze lı çıktı! ... 

TATLISERT 

Prof. Gökay bugün 

Ankaradan geliyor 

Ankarada bulunan Vali ve Be~ 
!•diye roisi doktor Gökay bugün 

sehrimi:ıe gelecektir. 

duğu yerden kalkarak: 

Aksam yemeıinden sonra bir 
kaç el i~kambil oynarlardı. On
dan sonra Dominique ya ~tic· 
helet'nin veya Chateaubriand'in 
bir eserini eline alır okumağa 
dalardı. D'21phine ise sökük di· 
k--r. çorap tamir ederdi, O ak 
sam Beatrice kardeslerine ürke 
ürke vaziyeti anlattı. Zavallt 
bir askerin hastanede klfi de
recede gıda alarnarlıttını daha 
rahat bir yerde nekahatini ge· 
eirmenin gerek sıhhati Jı:f'rek· 
Fe mAneviyatı üztrine çok iyi 
tesir edece~ini belirtti. Doml· 
nique kız karde~inin sözlerini 
dinledikten sonra: 

- Bu askerin kimse~i yok 
mu? Diye sordu. 

CArkası var) 
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lsveç, müdafaa 
Tertibatını 
Kuvvetlendiriyor 

Yazan: E. T. 
A \rupada tarafsız iki hükümrt 

Yardır. Bunlardan biri İ\\·i(
re, diğeri is\·eçtir. Bu iki lıükô-

* Birleşik ,\merika Atom 
Enl.'1'jisi komisyonu hid
rojen bombası sahasında 
denemeler yapılnıış ol-tnet uzun .1Jenrlcrdenberi siya!-i 

ihtili.flara, ınillctler arasındaki 
harplrre karışmamış: ikhi de iki * 
dünla harbinden u1ak k.almıştır. j 
Birinci dUnya harbindr bunu 
sırf tarafsıılıklarına gi..ı\enerek 

duğunu bildirmiştir. 
\ unan seçimleri sonunda 
1'Iaı·t'şal Papago~ 300 
nıebaslu1'.tan 241 ini ka. 
zanmışhr. 

~·apmışlardı. İkinci dün'.\'a hal'- * Endoneıyada iklnci bir 
binde, kuru ~ö1iin, taahhüdün hükümet darhcı-.inin )'a-
~ara rtn1i)·eceğini anladıkları 1 pıldıgı bildirilmektedir. 
ıcin, rsaslı askeri tedbir almak ._ _______ , _____ , 

lüzumunu du'\ dular. Gerek İs· 
\'i('re, gerek İs, e~, kU~ük ordu
larını geni~lettiler 'e pek ıiy~. 
de ku\·,·etlendirdiJer. Bu suretle, 
neredt'n gelirse gelsin, taarruzu 
kaMjılanıağa hatırlandılar. iki 
ınemleketin taarruza uğramak. 

lsvec Kralı • 

Milas' a gelecek 
tan nıasun kal"tlasının başlıca , 
&ebebi budur. İzmir, 17 Tarihi e~erlere 

jkinci dünya harbinin sona karşı büyük bir merakı olan !s
erdiği zamandanberi ,·edi sene , eç Kralı Güsta\ , Onümiizdeki 

Endonezyada ikinei 
hükumet darbesi 

Yedinci orduya bağlı bir tümenin kurmay baş
kanı bazı adalardaki kuvvetlerin 

komutasını ele aldı 
;( ., rr d /' •• 

C>~arta. 17 Endoneıyada 1 a>· 1 ır fınrl a yl'r al :ı n ik inci 
a~keri hük(ıınet darbe"i cumartesi cerPyın ı· t nıi ~tır 

.\hnan haberlrrp göre 7 nci ordu)·a ha lı hir tiimPnin kur 
1113y başkanı ol~n Yarbay \" .::. rof, Celebe~. ~tolu<'r:l ._ ,.e Küçük 
Paı..ır adaları garnizonlarıncla bulunan ku,·vc t lerin komutasını 
ele alınıstır. 

Endonezva k~bine!'i bu ı-abah bir toplantı yJpıp d:ıruınu 

gözden .':eçirmi!=til'. 
24 ekimde, Sudirman adlı IJir alt:ıav da df)~ll Ja\'a 'cla hulu. 

nan S inci tüıncnin kuınandasını ele almış ve ın"."rkezi hük(ıoıcte 

kar:]ı isyan etmiştir. 

Yarbay Varor dün hükiını,..tr göndı::-rdi..;i hir m~-'i :ıirl :ı . ~'IIillı 
'hi<L1faa Bakanı Sultan Hrmen!? Ku Bovonıı l:lrafından t<J.: ip 
edilen si::aseti lensin etm.,di(!ini. ='Sk<'ri kU\"\'C1Jf'\rlC' Bakan ara
~;ında beliren ihtılit[ Cuınhurbaı;Kanı Su ... karno t;lrafından h:'.i l1r· 
dildikten sonra !'.imdikl komutanlık nıe\.·kiinde isti[a edip 
hükfımele dehalet. edeee~ini bildirmiştir. 

Eksik tarafı 
B ir ı>an1uk Hiccarı, sabaha 

karşı iznıirden Ankara)'a 
telefon ederek Başbakanı 
uyandıl'mış. 

Adaının söylediğinin hu· 
ıasa1tı şu: 

.nl7 panıuk('ular irl:is ha· 
linde)·iz, anıan kurtarın.• 

\' e bu harekrtindC'n ötürii 
tiirrar i':n1nb ete ç:u;:ırıhp 

yalnı1 iradesini alr.uşlar. 
A)nİ zat, )'3TIU gece dev· 

Jrt ba~kanını da )·ata/?ındaıı 

laltlırıo. hatır sorabilir. 
ö~ le anla!iıh~ or ki şu de-

11ırıkra .. i rrjimini irat. rft<'ıt
lrr hf'rhalde güniin birinıie 

hirçok )' arını akıllıların kol-

' 

l:ırını !'allaya salla~a J(e1e
rrklerini hiç düşiinnıeıniş

ler. 
F.C'\'ET Gl'RE~İN 

1 Karacabeydeki 
K;ızada iki ölü, 
Dört yaralı var 

gecti~i halde ger<k İS>içre, ge. ıaz aylarında ,!il., ilçesine ge- Pravda, Sovyet Mısır ordusunda 
rek is,·eç müdafaa tedbirlerini terek e~ki bir nıabedi ziyal'et 11 ' JJ u ı. a ı l rdtn 

arttırn1ak icin büviik faaliyetle edecektir. Bu müna .. cbetle ~\l i lis llur!.'a 17 - Bugün Karaca-
çahşııor. İki memleketin de or- Belediyesi Labraııd.ı · adını ta. ~ı'lgı'nl~rı'ne Fes gı'yı'lmesı' beyde Jlolanlı köyü ııır,kiindc 
duları bugünkü A,·rupanın en şıyan bu mabede giden yolun bir ' .... lralı.törü geçnıek istiyen içerisi 
kU\\"etli askeri birliklerinden- an evvel tamirini sağlamak için • • d Yas-· k edı"ldı· İ f}ç: dolu bir kamyon devrilmi;;. 
dir. Bilhassa l<;vec; birçok b;ı~ faaliyete geçnıişlir. Bu iş için tirı r\l e 'vor 

1 
iki k:ıdrn ölmiiş ve döt•t kadın 

kımrlan çok İl('ridetlir. isvecin Bayındırlık BakanlıAının da aıa. -. Auociaftd f'rtt• 1 'fıirk no. ııl i• Aia n•t da a~ırca yAr:ıhıı11ıu)lır. 
kuv\etli bir bahriye.;;i le ondan kalandıı?;ı. '"' yapılnıası islenen ~ . . . .. • . Hotanlı köyünde tarlada ça-
da mükemmel ha\·a J.uv,·eti ,·ar- isleri gösterir bir kroki gönde· Londra 18 - SO\')·etler Dir- Kalu~c 17 - :\Jısıı hukumell Jısnuık üzere i~ci ~ötliı·('n Ah. 
dır. İsveç tayyare fabrikal.ırı rilmesini ~1ugla Valıliğinden is· IHH komünist partisi org:ını LJ ladan l'ilah~t prograınına de I m'et ,\lanın idar<'sindekl kam. 
çok İ)İ avcı '"·e hombardıman tedigı haber alınıuı~tır Pravda bugün Sovyet bilgin-1 v~ın f'trn<'ktedır:. . . von , ön(inclp gidf'n H3~an T:ı~çı. 
ta.vvareleri )'apıyorlar. !erine ve bilhassa fizikçilere çok. Bu arada. ~ukunıctın aldı :! ı ·nın idarC'sindrki tnıktörü gcç-

is,·eç ordusunun bugünkü ha- lzmirdeki filolar gitti şiddetli hücun1larda bulunmuş- r-on ka rar nuıcıbıncc ]ılısır ordu- mrk j:-; l em : ~. [akat t·olun ıniisa. 
Ya ku\·\-eti bin uı;aktan murt"k- İ.ı:mir. 17 (.\ .• \.) - Birka.,: gun tur. 1· ·~ nı_ensulpla_rının kbundcllan, b

1
.öylc ı :-ırlr!'izligindrn traktÖrün ro:ı1ör-ı 

keptir. Bunun )·arısı tepkilidir. d b · ı· · ı· · b t ı-; AIVmf" <'l'I vasa · e ı n11ş ır en erı ımanımızın ruı!Sa ırı u- 'to!\kora radyosunun ~·ayınla- , 1 ' d · d 1 . · 'iine ça rpnıı!"tır . Bu c:ırpı!<m:ı-
\·enı' ı'n•aata clurmaclan rah!ilılı- ı F ı· l ı ı (ı' 1' ı ... ır or usun a e.s \' l!rıne kal ı k · · h' ı ·ı unan ransız ve ayan ıaı·p • dığı başmakalesinde • Pravda• k . . 1 kt" - rla kanıvon yn f'narınd:lkı ır 
lor. Di~er taraftan birı;ok tor- loları bu sabah saat 8 de üsleri- Ru~yadaki ilinl muhitlerirlin . ha 1'" .:.~~h- ıiı~ .. cc ; .. :;\"O"ıı Tuı·k•e dut a. ~'. ;ına bindirmrc::inrlrn de\-· 
J>ido muhrı'bl ıle ,·anılmaktadır. n• d' k · ere ı·zmı·rd•n aı· •· · -~ ., ·ı n k d 16 . . ,. ..- onme uz " - kikatlerin ı~ı~ın1 ~özlerini ı·um - . ı·ı nııstır. u a1:ı a ra~ıı1. 
1!1§\"t'ç bükiın1eti müdafaa tedbir- rılmı ... ,lardır · ne~rı;\·at. ~·aı>ac-ak 
1 duklarını, tenkidlere aldırma- \ ·rni :\Tl'ilfl dün,Ya\.·a ıanıtn1ak d:ı renç hir kızla Raniyr' arlın-
i~~i~u:~~ır:i~:ar i~i~ro~~~~I~~~~ Alh yaşındaki socuklar dıkl:ırını ve ilmi meseleleri ida- n-ıaks:"' rliylc, kurulmuş olan ~Iilli cta bir kaclın rlcrhal ölmii..:. ,\\·· 
?iİ~at istenıiştir. Bu paranın bii· ilkokula r~ ~ir ;·olda h~lle de\·am ettikle· r::ehhrırlik Bakanlı~ına tayin edi- ş_" J\~da. Rrh_il"" \tr:ic. ~::~1a 

.. gidebilecekler rını ) azmıştıı. l lc•ı\ ~lı•ıı· n.r,·l•t R•. k•ııı Fcıh·ı , r Saımt" Orrın ad1at_ındllkı k3- I 
l'Uk bir kısnıı yPni istihk~ml,r · ... ·• " d ın k 
inr.::asına, tayyarelere kar~ı nıii- ,\nkara. 17 <Anka) - 1\lilli Batılı memleketlerde cıkan ~a 1 nıc?v:ın hugi.ın Yf"ni radyo C\'İnin 1

1 
ıiınlar a _ 

0 11 
"{':\ a2;ır surette 1 

dafaa tertibatının arttırılnıas ına E~itim Bakanlıgı, ilk tahsil ça- zc:>leler bugün biı· taranan Bir- trnıl'l atma nırr:ı~imindc bir be· .... r;1\·ı ıırnıslarnı ... 
Earfedilecektir. ıZını 9 ay daha öne alınağa karar leşik Amerikanın hidrojen bom- yanalla bulunnıııştıır. ı Şoför yak :ı lnnmıı;; \'<' tahkika- ~ 

Di~er tr1raftan pasif korunma \ertniş \'e son_ ha7.ırladı~ı tasa· bası denemeleri tcrtipledi~in_i Bakan bu hcyan a tında, J\tıgır t:ı savcılık el koymuştur. 1 

tertibatı da ku\'\'etlendirilh·or. rıda 6 yaşını bıtırıp 7 yaşına ba- t'a7.arlarken, Pravda• So\"yet bıl rad)·o •ı;ıınun ônün1üzdcki ayın or-
47 yaşından lUkarı olan her.kr._,lsan cocuğun ilkokula başlanıa !!inleri hakkında şunları kaydet- t::ların<lan itiharrın Türkçe neşri 
askere alınmamı"' gen(ler, f(Ö- hakkını tanımıstır. Hazırlıklar nıi..:tir. Memlekette fizik alanın- yat yapaca,l:ını acıkl;ımış \"e aynı 
nüllü kadınlar bu trşkilıitta mii. Bakanlıkta t~mamtrınrlıktan !öO~- da ihdas edilen durum norma radyonun 16 Oild,. yayın ya.paea 
('!f:"İr suretle c;a.lı"ımaktadırlar. ı~~ m<'vzu ~~r __ k_~rc de ~1aarıf ~ayılanıaz. İlm i n birçok 'iUbc- ğ ını i13\'e C'lmiştir. 
Rad~o ile halka konferan"ilar ,e. Şurasında ;::oru~ulecek ve kanun !erinde beliren ve ilim J:damla- Sih·eJş böl!!rsindP in~iliıler 
riH~·or, korunma lıtl' .. u .... unda ta\-- tasarısı olarak !\lectıse Eıunula- rınca kurulan inh i ~ar henüz tas- ~tısır gaz<'lel <' rinin bu sahah 
Eiyelerde bulunulıı~or. taktır [iye edilememistir. \.·crdiklf'r i bir habere göre. Sü· 

Meclisin 
Elektrikleri 
Söndü Bütün ıs,·cr yalil<'ri haş$ehir- Antalyc•da odun kömür Fizik alanında müzakere ve \"<'yştcki İnıüliz kuvvetleri ara · 

11.-, İç iı;.lf'rİ R~k--nının ha kanlı- münakaşalardan kaçınan bil~in aıııda ikllik çıkn11~hr. R• ttı•f lf14fı11lttri :dr1t 
ğında bir toplantı \aı>nıı lardıı. sıkıntısı v~r lttrupJarı mevcuttur. B:ııı ilim Süvt'yştekı ln.ıtiliz kuvvetl<'ril 
'toplantıda Gt'n<'l Ktırınay ba-.. Antalya, 17 (Hususı) - Or· müec!'eselerinin Jiderltri, Ukray. e:rao;ınd:ı diin ge<"l' siliıhlı çarpı.,. . Ankara 17 -: ~on aylarda ~~ 
kanlığı tarafından pasif korunma man ida 1·c ~ınin odun \'e _kömür 1 na ilim Akademisi Fizik Ens- mal ar vuku bulmıı~tur. Carpı~ma 1 k~r:ını": el<'ktrı~ı sık sık k~~ 11.· 
1 . ki . k .. ! '" . c ~flntında bir cok İngiliz askerle n~cktedLr. Bu. ee~·eyan krsLlışı 
takkında kt'nflHerine etraflı ız;ı- na iye ... \ i<;ın ·oy uye ızın ~ r- tü . Unde oldu~u gibi. kendileri- rinin varalandıö ı bildirilmekte- bılhas!'a ~lcclıs i<;tınıalarında sa_ 

hat ,·erilmişLir. men1csi yüzünden yakacak fıat- ne dün telakki ettikleri çevre- dJr • ,., de ışığı söndürınckle kalmanlak-
llulôsa 19t5 de bir~ok memlc- ları üç misli artmış bulunmak.' !erden vaki lenkidleri dinleme --o--- la, hoparlörleri de suslurnıakla-

1'etıer askeri tedbirlerini ge\·şe- tadır. n1cktedirler.• dır ve kürsüde konuşanların sa-
tirken, dünyanın a la rağı ,·azlyc- Odun. kömür alamıyanların HA k' ı· k f ' 
tt iııtiıaren, ıniidalaa tertibatını adedi faı.ladır. Şehirde odun ('Pravdaı) tenkid edilemiyen a ım 1 s ajl dece dudaklarının oynadığı gö. 
1 l k 1 (. 'k ·ı · 'k b ti rülmektedir. 
t f'\"a1n ettiren i!ii\CÇ şimdi bunu bulmalt imkansızlığı karşısında rayna t ızı çı erm cı ı e e. 
lıir kat daha hı7.1andıt'maktadır. halk ~ kıntı icindedir. rini açıklamamıştır. B"ır seneve "ın ı'vor Bugünkü bleclis i~tinlaında 

cereyan iki defa kesildi. İkinci 

YENi ISTANBUL 

il!RACATIN 
ARTT!RlLMASI 

llabip Edip . Törehan ibra. 
cat işlerinıizin henüz istediği· 
tniz şekilde ol mamasının bazı 
sebtpleri olması iktiza ettiğini 
SÜylü)·or, diyor ki: 

li 'Icmlrketimizin Birinci 
dünya harbine kadar geçen 
zamanında hakiki bir ihracat
c;-ı müesse:ie:oıi olarak Türk 
firma51nın adı ender idi. A.ra
dan geçen 35 ••nelik bir 
lllüddet bizde bırçok ithalat 
tnües~eseleri \'arattı , buna mu· 
kabil ihracat ·evlerimizin mik
tarı istediğimiz gibi çoğalama
dı. 

Bizinı kanaatinliıce 'ihracat 
c:ıerimiz dilnya hidiselerini 
l'lddi bir surette .stözônünde tu· 
tar, daima intibak yollarını a· 
tar ve bilhassa hliklımet ~ai'a
fından haklı dileklerine i~: i 
~~r~ılık görcc('k olurlarsa. bü 
tun ihracat maddelerimizin sa· 
tı_şında zorluklar çekmiycce· 
Aımizi ve bu suretle döviz der. 
diıntzin de orta<lc.n kalk::l('a~:ı
tıı tabii görmek l.3zın1dır. 
Avrupanın b~iyük sana~ i 

' 

- Garp müziii daha il·i olsa gerek ... 

L - Dinli.ror ınuı:ıuuuı? 

- Yok, '.\Ok aına bizimkileri ~-'"-"-'_··_·_·_rc __ '_"_"_"_'_ı __ 
1 

ni cekmiştır münasebeli~le diyor ki: 

T. rl· rrrı r rıtliı .4 joı • 

Ankara 17 - Adalet Bakanı 
Osman Şevki Çiçekda~ Türkiye 
Ajansının bir muhabirine verdi~ 
ği beyanatta, demiştir ki: 

•- Hfıkinısizlik yüzünden h:l
len 200 den !azla münhale ta
yin ~·apamamaktayı·t. Bu malı. 

zuru önlemek için de hiıkim sta. 
jiyerlerinin staj müddetlerini 
bir seneye indiren bir kanun 
tasarısı hazırlıyarak B.!\t.,f. ne 
!:unduk. Bu tasarı kabul edildi· 
ği takdirde, 400 c yakın staji · 
yerin hC'mt'n tfıyinlcrini )·apa. 
cak ve ihtiyacımızı karşılayabi
leceğiz. ~ 

Ankaranın ehemmiyeti 
Giresun. 17 ( .ı\ .. A.) - Büvük 

\lillet l\Ieclisi ha~kı:ını Rf•!ik K.o
raltanla Ba"yındırlık B3kanı Ke
mal Zcytinof(hı bu~ün saat 12 de 
Giresuna gC'lnlişlerdir. 

Otomobilden inen Büyük ~til
let ?tleclisi başkanı, Belediye bi· 
rasına t:irerek balkondan Gire· 
sunlul::ıra hitaben bir konuşm:ı 
~·aparak dedi ki: 

- f 1ç yıldır sizleri ziy:u·et 
ctnıek ('n ba~lı düşüncelerimden 
biri olınuştur. r\it<'kim Başbakan 
ve parti ba~kanınız Adnan l\Icn 
dcresle ~elnıC'f~i 1asarlanııştık, 
fakat şinıdi b::ışşehl'inliz Ankara, 
garp memleketlerinin mümtaı. 
..:ahsıyctlC'rinin sık sık ziyaret et
ti~i Ye elmeğı arzu ettigi. Lon
dra, Paris hatta t\f'v~·ork gibi, 
bir ~C'hir oln1uştur . Bu me~guli 
)·etleri dolayt!'ıyle \lenrleres g:e 
lemcdi Onun sizlere sel:in11nı ge 

l lirdin1 

inkıtada her tara( zifiri karan
lık ıçinde kaldığı için celse ta
til edildi. Atumlu fenerler kori
dorları oydınlatlıbildi 5 . 10 
dakika sonra cerryan gelince 
cel.;;c açıldı. Fakat ekseriyet kal. 
ınadığı i('in ~leclis mecburen ta
til olundu. 

:\filli iradenin tecelli cdccegi 
bir yerde cereyanın kesilişi ,.e 
bu arızanın ~leclis iradesi dışın
da mecburen celsenin tatiline 
hakinı oluşu çok hazin olm~k
tadır. Bu vaziyete sinirlenen 
milletvekilleri, ya mcn1leketin 
en hayati bir mevzuunu görü. 
şürkcn böyle bir arıza olsaydı 
ne olacaktı? diye haklı olarak 
hayıUanmaktadırlar. 

EskidC'n !ıfeclisin hususi bir 
dinamosu \"ardı, böyle arızalar 
\·ukuunda derhal faaliyete ge. 
çer. pek parlak olmasa dahi 
1'lrclisi aydınlatır. hoparlörleri 
işletir ve celsenin nıecburi ta
lilini önlerdi. Son bir sencdır 
her nedense artık bundan da 
faydalanılamamaktadır. Ve ~lec. 
Jis mecburen talil olunmakta. 
dır. 

Tahtakalede yangın 

·DUn .qece Tahtakalede 1-lasır 
cılar caddc~inde Sabri Karnpın:ı
ı · ait 14 numaı·alı iki katlı yemiş 
k;n urına dükkfınının bacasınd::n 
ç,kan yangın nelieei,indc üst ta
ri-!fta bulunan mahrukat deposu
ı~un ç;ı.tısı \"::tnmı.ştır. Yangın et 
r<.fa sirayet etıne<len söndürül· 
n·ü~tüı·. 

Cuınlıurbaşkanı Celili Bayar Uu "'ia \'e Karacabe,dcki gezisinden sonra \nkara)'a dönmüştür. 

Uesiındc, ('umhurJa~kanı ,\nkarada karşılanırk<'n görülü,·nr 

• 

Cunıhuri)·et bayranıınrla Koredf'il.i Tiirk tug:ıyıı~t!a bir kutlaına h"lplantısı tertİ!l 
keı-Jerinıiz tarafından ıuilli o~unlar o~:n:ıı~ı:-;;, bando ıuJr~lar çalını~tır. 

tu ·;a)· ıu baıuln!i>ıl gfjrüJii\ or. 

tdilmi~ ,.e as. 
Resimde 

,\ınerika Birleşik De ~lelleri .ı\\TUpa özrl nıiiınes&ili nii)iik l'IÇi lVillianı 
ıı . Draper,Atlltiirkün gcçİ('İ kahriııt' çrlenk ko)duktan sonril 

Macaristanda idam ve 1 r 
kürek cezasına mahkum 1 

olanlar 
Budopeşlr, 17 (AP.) Bir 

komünist ~lacar mahkcme~i bu
~ün • casusluk \"e tethişt:ilikt('n• 
sanık dört şahsı idaına ve brşin
ci bir sanı~ı müebb<'t hapis ee 
zasına çarptırmıştır. idama nlah. 
küm edilenler arasında 'Yugoslav 
gizli poli.s teşkilıillna n1ensup ol· 
(iuğu söylenilen Lıız,qo Banit adlı 
bıri de bulunmaktadır. Di~cr 
mahkfımlar 1\faC'arclır. A~·nı grup 
i~ yargılanan \"e sonradan Yugos 
ı.-.,·yaya kaçtığı anlaşılan bir llıta
rar subay namzedinin durumu 
a~.keri mahkemeye intikal etmiş 
tir. 

Antalyada pamuk piya-
sası durgun 

Ant;:ılya 17 (l-lu~usi} Son 
günlerde !iatlarda cörülen dü. 
~iiklük sebC'biylc pamuk satı~ları 
durmuş gibidir . 

1 

-, 
Eksik memleket ilavelerinizi 

famamlavınız 
Bursa, İzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

~·iishas ı tiil<enmis olan yurt na,·elerimiıi veniden 
hastırnıağa b:ı .. lnıh tıın ııı habl'r verıuisllk. 1 numaralı 

Bursa, 2 numaralı 1ınılr, 3 nuınaralı Antalya ,.e 6 numa 
rah Hatay ilixelerinıizin ikinti tabı hazırlanmıştır. 

Kullek~h·onlarında bu dört il:ive eksik olan oku)·ucula· 
rıuııı bunları ınatbaanıııdan tedarik edebilirler. Hariç. 
ll'n h<'r na,., icin on h<'~ kuru~ ü1erinden posta pulu 
giındereolerin adresine ilit\'t'lcr )·ollanır. r.ıevrudu kal
ma)an Çanakkale iı. Çanakkale Zafrr. ,\akara İl le 
Tf'kirda.C. iliivtlerin1izin ikinci tabı tamamlandık(·a, oku
,.ıı<·ularımı1.1 haberdar elmektt> de\'am edel'e*iz. 

~eınleketl<'ı le yakınlı~ı. on
. ~tın muhtaç oldu,Q:u bir çok 
orıemJi maddeleri istihsal et· 
tnPsi \"e o memleketlE"rin sa· 
~.ayj m~llııl\atını da almak ih
k"3_<'ında hulıınma"ı memle
b~1~'.;111e. ihri'rat h::ıkımınflcın 
d u~ uk ımklinlar saC?:lamakla-

!\leseıa sık sık. bu rad,·ola
rın :\lcclis Reisi maiyctiıldcki 
zevatla beraber dün bilnıem 

nere)·e ,·asıl olmu~lar 'e ö~
le yemeğ!ni yc<likten ~onra 
bilmem nereye hareket etmiş· 
!erdir.. Veya Çalışına Baka· 
nı ranında bilmt>m kimler ol
du~u halde, bilmem nereye 
gitnıişl<'r ve orada akşam yc
me~ini vcdikt('n sonra şu isti
kamete hareket etmişlerdir 
dediklerini duvarsınız .•• 

"\leclisin komisyonlarında 
hayli yüklü maddeler '"ardır. 
Bunlardan l\Iemurin 'luhakC'· 
n1at kanunu. bu~ünlük, ön s;1f 
ta gelmektedir. İstinaf mahke
meleri ihdası da öyle .. Bu iki 
me\t.uda da çok ihtiyatlı clrıv· 
ranmanın 1:ıruretine inanı~·o
ruz. Şef \'C tek partİ\'C cin 
)·anan bir memurun. tahak
küm zihniyeti taşınıasını, hat 
ti jandarmanın bile. o ruh ha
lctincle buıunmasını izah el· 
mek zor değildir an1a , denıok· 
ratik bir idarede memurl:ırın 
nol'nıal m:ıhkcmelere en ufak 
Yesılelcrle sevkı. acaba ha,·ırlı 
olur mu'.' Bir ılrattan tefrİ · 
e düiülmüş olmaz nıı? t ... tİ· 
na( !\Tahkemelerinin tekrar 
ih~·a~ı da. denenmi~ olanı tek 

rar denemek ve bn..; '"ere \·a· 
kıt kaybetnıek sa~ ılmaz mı''" 

'HOS MEMO - Aman Memo, ne yapıyorsun? 

ır. Bizim simdi vanacai1 1mız 
~Y bu işi 13vık oldıi~u ('hem· 

1 '"t"1!~ <;?ö1öııün"lr tııtınak '"e 
~tın h.fr h,,al olm!)kfan 1iya
lı h,kık"'I halini almasına c;a 

Ttıaktadır 

liORP.IYET 
,-;-
otıoıF.Ti ~ı \L 
lt '\MAi. Ki . 
il' 

1 Urri.vet J..ulağıruıza gelen· 
er s"• ll·uuunda vazıyor: 

l'l'ıt ~adl olarınızı dinlıyorsanız .. 
'

3kkak !°)izlerin de dikl\:atı 

E.ski Bakanlar. neden~e t('t 
kik seyahatini prk srvl"rlerdi! 
GörUlüyor ki ~imdikiler de ye. 
me pek 'ie\ i~orlar.11 

YENi SABAH 

n:zG.\HT\KI 
K \:\L'lil.\P. 

\ ·eni !"iabah 
kere edilecek 

\lerli!lte müıa· 
~eni kanunlar 

ı:4N7l1M SENtıt bE. 
C/~ ııb ::> e.-,,, 6W• 
8/{JfR V.ER, ıOl,P,M<t 
DAA'AR/IH-
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~ 1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 ' i 
• • • • 

1 ltın devri geçmi$1e midir, 1 
• 

i yoksa e ecekte mi ! 
• • • . 
• • • • . 
• . . . . . 
• 

Bir mecliste münakaşa - l 00 k1Jruş maaşla Babıôliye 
olanlar - 100 patlıcan beş kuruşa! - Ekmeğin kilosu 

ruş - Bugünkü vaziyet 

çırağ 
9 ku-

• : Ger··ekten de öyle.. Altın Yazan: biz de, biraz c\.'vcl gel~cydik• 
! ci ·nin, şimdi itinde bu- temennisiyle hayıClandıl:ır. 
: lu-ıdu · umuz devir olduğu hic s d T * 
: i;ır Zuillan gdrülmilş değildir. it un an1'u Q zomon anladım ki, bu yaş. 
: O daima yaşanmıştır ve daima lıların gcn('1crden aldıkları çok ! 
! yenı ncsill<'rc hiklye edilir. Sız • • garip bir intikamdır. Ne~illcrin • 
i tuhaflığa b:ıkın ki, bu mcvzulia, nesillere karşı duydukl:ırı tu- ! 
i hemen her neslin anlataca~ı IC'medi. Öyle ki, asgari yarım haf, izahı ıı:iiç bir kısk:ınçlığ:ın ! 
•. bir e'ylcr bµlunuyor. Durum bu 1 k b' . h" b 1 eseridir. Baks"nıı• b•n bı"I•, : 

k d 1 asır ı ır ma1.ıyc sa ıp u u.. "' "' .. - .. • 
: mcr ez e o unca, •ancak dünya k neticenin nerC'ye vardığını an- • 
• ıt ı k"'l"' d ğ · nan her ·es. bu mev1udan, ~cnç ! • mu ası ·o u:rc o ru mu gı.. l::ı.\'ıncay::ı k"d"r, aı·nı· ps·ı"kolo- • • d • d" rt•• ü lerin a~zını hayretten kapan- .. .. • 
: i.yor · • ıyc .. uş nmcdcn ede- ı"i_ve kapılmı~ bultıntıı·ordtım. • 

1 1 maı hale g<"tirccck birşeylcr ., • 
: m yorsunuz. O~ e ya, bugün şi- Yoksa ben bilm<>z miı•dim, be- • 
• k' t ıı·,.;; · · · h bulup anl:ı.ttıl:ır. : • o.ıye e ı~mız, mazıyı ta as- nim ilk gcnçli~imde, bir ye!;il • 
: s'"rle ,.•dettı"•ı"mı"z bı"r h l •Birinci ve ikinci dünı·a harp • 
• u • 11 e. aya ı pangonotkı bütiin bir haftanın • 
• ı·arın öz•crsck bu beteri be leri f'sn:ısınıla bile hayat bu- : • • • n, - toptan sebzesi, ('fzakı, meyv:ısı • 
• teri olabll·c·•·ne b" · t günkünd<'n çok daha ucu1du • • 
: • "' ""61 ır ışare alınırdı ama; o lirayı bulm:ık • 
• s yıl• 3 ., denildi. Süz. iki dün'-'a harbi • • a ın z mı. J ne güe, ne müşkiildü!I • 
• ıı ı bahı·sı •. d" e k d arasındaki d!'vrcı.ve intiknl edin : 
• l c - ... ım ıy ·a ar Ekmeğin kilosu 9 kuru~tu • 
• olduA-u gibi ·sted""" · k'I ccı, bu drfa. bf'nim de söyliyc- ., • 
: 6 - ı ıı-;ınız şe ı - k 

1 
d::ı; giin olurdu - ort:ı halli diye : 

: de konuşabilir, i tcdiğiniz ka- cc şey erim olacaktı tabit., vasıflandırılmamııa rağmen _ : 
: dar paradoks yapabilirsiniz. F.vet. ('Ocukhıkla ilk gcn('tik ekmek parası bulamazdık. Bir : 
i Gene de, vazıh bir neticeye va- arasında bulundu~um o zam:ın- nr:ıba k:ırpuzn _ bir :ırabad:ı i 
: rıp, ,·aramıyacağınızdan şüphe- larL bcın çok iyi anlat:ıbilirclim. 100 - ı 10 karpuz olurdu - 80 : 
: liyim. Fakat sözü bana verir Söz ban:ı \'C'rilince gcn('lcır, hay kuruşa h:ıtta 50 kurusa ro;at:ımı- : 
i de, dinlemek külfetine katlJ.- retle bcıni dinlcımrğc bnşlaclı- yan köylii; paınra gcıtirdi~i pat. : 
: nırsanız; geçen günlerden bi- lar. ~Ievzuuhahis yıll:lrda ol- lac:ınlara, 100 ünli !i kuruşa : 
! rinde, l aşı arlık 70 li rakam- duk('a ycıtişkin, muhitinde ce- vrrdiği halde, mtistrri bulama- i 
: larla ıt>ylcncn muhterem ihti- reyan Pdrn Jı5di1<1C'lrre al.ikası yınca cefakC'Ş nine; • Küfe~i 10 : 
: yatlarla daha gcn('lerin hazır uyanmış bir drlikanlı namz!'di kuru5a!.• diye bar bar ba~ırdıı(ı : 
i hulundu~u bir meclisteki ko- idim. O y:ışlarıma trkabul eden halde, ikindi ezanı, dolu doma ! 
: nu$maları anlatır ve hüküm l'ene1Prin bir kı. mını 1stanbuJ. tes küfelrrinin b:ı:5ınd:ı ne <"de- : 
: verme)ı ccnc size bırakırım. d:ı., bir kısmını Sam!"\unun Car- CC'~İni bilrmiyen )'Cti5ken deli- : ·• ,,. . • samb:ı k:ı.zasınd:ı gr('irmlştim. kanlı na~ıl da unutulmuş git· : 
: Bu benim için ('ok hoş \"e ('Ok Çok gene olan mulıat:ıpl:ırıma, mi~ti? Ufak bir şişeye 4 par- : 
: istıfadeli hır mubahase oldu. rnesrıa 100 p:ıtlıcanın hfı!J ktı· mak gaz. 100 dirhemlik bir l\İ· ! 
: Bir mecliste idi.k. Bermutat za. ruş, bir araba karpuzun 80 ktı- c:enin dibine bir p:ırça zeytin· : 
: manım.l.Zln ya ama zorlukların- ruş, odunun ('eki. inin tiı::ımi bir yağı koyduramadan, 6 s:ıatlik, : 
: d.:ın. ha at pahalılığından bah- lira ve yal!;ın kilosunun 30 - .:r; 8 saatlik köy yoll:ırına dii,cn; : 
: solunmaktaydı. Siz talihe bakın kuruştan !'atıldı ı o An:ıdolu yarım kilo tuzu bakkaldan hare ! 
: ki, orada, üç nesle mens'up er- ka~aba!llından hah~<'d~rk('n; k<'n alan; iki kuru~. bir kuruş ala- : 
! kekler ve kadınlar hazır bulu- dimi fidrta. minimini eocuklar:ı rak yliıiinclrn ad:ım öldiir<'n in- ! 
: nuyorlardı. .. \det olduğu veçhile m:ıs:ıl anlatan bir nine \'rya bir s.ınların hikfıyesini niçin anl:tt· : 
: maziye atıflar başladı. İhtiyar- dede Iar1rcliyorclum. O kadar mıyorduk? : . . 
: lar altın para devrinden söz hayret dolu. o kadar inanmı- il : 
: açtılar. JJ.:ılayıklar, cariyeler, y:ın bakışları vardı. \'aslılar. Evet hay3t atC'' palHısı, et : 
i kalfalar ve eoluk çocukla dolu dan bir b<.'y, o srn('!('rln İstan- şu kadar, yağ bu kadar, (iV ki- ! 
: muazzam aile kadrolarının na- bulundan hahsetti. F.km<'Ain rası astronoınik bir rakama : 
: sıl bir bolluk içinde yaşadıkl.:ı- kilosu 9 kuruştu. Hem dC' inCt', ulaşmış bulunuyor ama scv~ili ! . . 
: rını izah ettiler. Sonra me hur reng:irenk u('urtm:ı k5ğıtların::ı okuyucularım; siz anJ:ıtılanlara : 
: ıbeş ekmek, beş peynir• hika sarıhp, öyle verirlrrdi. ı·a~. bakmayın. bugünkü hayat ş=ı.rt- : . . 
: yeleri başladı. D:ıbıiı.li'ye 100 şeker, un, b:ıkliyat fiyatları. sa- larımız eskisinden hie de fcn:ı : 
: kunıs m~ıaşla •tırağ. olmal.ır- yılıp döküldil .. Kih:ıyC't gen~- deği1! nrn biliıkis d:ıha iyi ol- : 
: dan bahsedildi. ·Beş mecidiye- ıer: •.<\man o ıam:ın insanlar duı;:u fikrini müdar:ı:ı ediyo- : . . 
• nin• iıtira kabiliyeti, 10 altın nC' bahtiy1rlarmı!J, y:ı!Jam:ık ne rum. Altın dC'vri, gf'~miştr de- : 
j lira alamn nasıl parmakla ~ıı,,- kolaymıs' diye huruk bir hay- ğil, g<'lcel'kte aramalı diyo- : 
: terildiği anlatıla anlatıla bitiri· ret nicl:ıc:ı · ıpardılar. Keşki rum. : 
, ••...........•...••.........••••..•...............•••.....•.....•••••••..•.......••••••••••••••••••••. 

._ 
Emniy<'t g<'nel mihliirliiğii çok siiratli iki otomobil ıetlrtmi5tlr. Bunlardan biri 

.\nkara Enıni)·ct l\liidiirlii~ii emrine verllnıl~tlr. Resimde bu otomobil &üriiIUyor 

Eritrede )·erliltr tarafından yapılan bir tören 

fngiltertnin Doğu \rrika sonıi.ırg("c,i Kenyada, Kıkiuyu kabilesine ait olan 4.000 \ığırla 
ko)UD ,.e keçi mahalli polis \e ac,kf"r tarafından topJanılmı~hr.Rc:,imde s ı ğırlar 

nkledilirken görülüyor. 

5.000 

-------------- 18. 11. 1952 ---- -
laa'at Ale•ıW!fl GENERAL Ali FUAT CEBESOY((# 
Şehir Orkestrasının 1 inci ~..._..___. ~~ ........ 

senfonik konseri 
Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~LU 

Orkestra: Şrhir orkC'stra~t 
Orkestra şefi: Cenıal Reşil RC'y 
Taksinı Belcdi)"e gaıino~unda 

Progran1 

Pariste dokuzun<'U Senfoniden 
~onra ilk defa 1832 de çalınmış • 
tı. İkinci çalınışı üç yıl sonra 
flidu. \Vagner bu iki kvrdC'ş sen
foni i('in şöyle demi':f'.İr: rDünya. 

Be<'thoven: Leonore uvertürü t!c hiç bir sanat, bu iki senfoni 
No. 3 kadar huzur ve sükün getiren 

Beetlıoven: Sekizinci senfoni, bir eser vermemiştir. İnsan bun· 
Fa ınajör, op. 93 ı i~rı dinlerken, bütün g:ünahların-

Br:ı.lıms: Birinci senfoni, Do dan arındıgını hissC'der .... 
1'1inör, 011. 68 Sekizinci senfoniyle Beethoven 

İslanbul Şehir orkestrası l!J!j2. ::.adet içinde geçen lckesiı .g:ün-
1953 mc,•siminin ilk senfonik ilrini tcrrnnüm etmiştir, denile
konserini 16 Kasım 1952 Pazar bilir. Bu eseri ona belki gelip 
j:!Ünli verdi. Senfonik konserlerle ;:;ceici bir gönül macerası ilham 
~·ora konserlerinin cskidenbrri etmişti. Delki de hasret çektiği 
Tcpebaşınd:ıki Dram veya Kame· sa:ıdeti bulduğunu umduğu bir 
di Tiyatrolarında \"Crildi.lH ma- Jnda bu srnfoniyi bir çırpıda bes 
llın1dur. Geçen yıllarc.la. Taksim lC'leyivcrmişti. Bu senfoni. büyük 
Belediye gazinosunda verilen ilk bestrcinin hayatında olduğu ka· 
kc,nscrdcn sonra. bu salonun sesi ı:!::.r o azan1ctli senfonik eserinde 
değerlendiren akustik k:ılitrsine d~ pek seyrek rastlanan iyimser 
ve dinleyici i('in daha eh-·C'ric:li b;- anın lekesiz aynasıdır. 
ol:ın durumuna işaret <'tmiştim. İlk kısmın bir ~ıenuet'yi andı· 
nu yıl Dram Tiy:ıtrosunun bir r •. n yer yer canJı ve yer yer zari( 
konser ve tiyatro bürosuna kira- ritmini, ikinci kısmın metronomu 
ı:.nması, $<'hir Orkestrası konser- t:ıklid eden hareketini, üçüncü 
IC'riyle Koro konsC'rlerinin Tak J.:ıı-:ının bazı nefes sazlarını 3de· 
sim Drl('diye g:ızinosunda yer al- la solist gibi kullanan ağır ?.fc
ınası gibi iyi bir netice \"ermiş- nuet kar:ıktcrini ve nihayet Fina
tir. ?-.tusikl mevsiminin ilk kon- lin her mcıiirde sürpriz sakla
scri dolayısile bu hayırlı de,f(İşik. yan hC'r an d('{:i~ik çehresini Ce 
t.!!e işaret ettikten sonra, trn1ns ı-:ıaı Re'fil muv:ıf(:ıkıyetle ifade 
etliğim bazı tonıdıklnrımın bu etti. OrkC'~lr:ı 5)efinin bu eseri 
sabah konserleri hakkındaki en- idarC'Si, başınd:ın sonuna kadar 
di.~clerine mahal kalnıadı{:ını da f\l'r an genisliyen bir neş·e ve SC· 

hC'mcn ilave edeyim. Şehir or vinc; kreşcndosu halinde idi. 
keqtr:ısının mutad konserleri Brahms'ın birinci Do minör 
~ımctiye kadar hep akş:ım san~ senfonisi programın üçüncü mil· ı 
18,30 da verildi. Pa1ar günlerı him eseriydi. Bu srnfoni 1876 yı
ı:.;.bah saat 11 de verilt'CC'k kon- l.nda. bestelenmiştir. Brahms bu 
~rel<'rin rağbet görmivrreğini d'li ('c;C'rinde hüzünlü hülyalarını yer 
sünrnler bulundu Salonu doldu· \·er esrarlı ve söni.ık seslerle ifa
;an dinleyici kütİesi sabah kon- ~I,. ed.C'r. Birinci kısmın huzursuz, 
~<'rl<'rinin mu\'afC:ık olaca.l!ını cndi!ieli ve karanlık ha,·aı;ı biıi 
:teıklayan en parlak bir delildi. ı.ardı. İkinci kısımda bunun ak· 
Programın ilk cs<'ri Bl"C'lho· ı:in<> engin bir sükünet her yanı 

\'E'n 'in No. 3 Leor.orc üvertiiriiy k:!pladı. Ü~iincii parc;a Brahms'ın 
dil. Ficlelio oprr:l.:;ının hu iivl'r· n~usikisinrle sık sık ra,tlanan 

liiril dramın karakl<'rini ünc<'den hir arn müziğ:i karakterinde idi. 
h:ıhrr verir. Biiyltk brsl<'einin SC'n kısım canlı \'(' ışıklı bir te 
Uvcırtlirlrri arasında iradesi en m:ının htıkiın olduğu bir parça 
gilç bir musiki s:ıhife . .;;idir. Or idi. 
kestr:ının ~eri Cen1al Rr1it bu e·. Sekizinci senfoninin mahdut 
F.rri her dC'fadan daha rahat bir orkl"strası vanında Brahms'ın c· 
t:ırıda idari:' etti. Partisyon ıid<'- ı;;erindC'ki o'rk<'stra :;!Ü('lü~ü daha 
la ezberinde idi; notalarla pel: ivi belirdi. Şehir orkeo;;tras1 de
az me!lgul oldu; o d:ı.ha ziyad<' ~erli seCinin idaresi altında bu 
"C"<" \'e sesin kalitesine eh<'mnıl ~ miis üll<'ri yenm<'~ini bildi. 
.veı verdi, F.sC"rin o a~ır \'e (lsrar- :\f "imin bu ilk senfonik kon
l ı başlangıcıyla dinleyicinin al~· seri başarılı hir başlan~ıç oldu. 
\ı:rı,.ını uvanık tutm:ı.ı;ını bi1<li. \ ıınıhasım<la ohırıtn ve Fransızca 
l"'\"C'rtürtin slir'atli kısmında dra l:onu~an bir ('ift. konı-:crin onun
n11n k:ıhrJ.manı olan kadının rn- c!l: Crinal RC'şidin yıllardır ('<'k
di.:;<'lrrini duyduk: hryec:ınını t'~i sanat ('İIC'sini şu bir tek elim 
p::ıylJştık. Nihayet, önce uzakta lC' ile irade rttil<'r: ııBu adan1 
du)·ulan ve sonra yakla<an tram nıli1ik yolunda ('Ok cnıck harca· 
pet ~tsiyle ndaletJi kurtarıcının dı.11 Ilaşrırılan ('Ser karşısında hic 
hızır gibi yrtişti~ini anladık. E- c:r-j:!ilsc böylC' kadirbilir insanlara 
serin srvine \'<' 1:ıfC'r infil5kivlc rastlamak ilerisi için insana il· 
sona prmP~i salonu coşturdu. Sa. mit veriyor. 
n'lkii1" Cemoı Reşit hararotlc al
kışlandı. 

Beethoven'in besleledli!i do 
kuz !'tnfoni arasınd:ı Fa majör 
tonalitflsinde iki eıı;eri vardır: 
Blric:I aPa~tor:ıl• adiyle tanınmıı:; 
ol:ın altıncı senfoni, öbiirü 'Kii· 
çUk St1nfonhı n<ıı veril<'n sekiıin· 
ci ıc;f!nfoni.. Bu iki kardeş SC'nfo 
n:den altıncısı ne k.:ıdar mr!'ht:r 
cı:ı ve nP kadar sık sık ('alınırı:::ı. 
CPmal Reşit'in programına ko)'
du~u o;;E'kiıincisi de o dereci:' ih 
mal Pdilir. Diinyanın her Y<'riıde 
bu böyle olmuştur. 1912 de ye. 
dinci senfoniyle aynı yıl ieind~ 
be~telPnmi' olan bu C'SC'ri, Lnr,
dr0a Filfirmonik orkl'strası ilk dC' 
ra 1817 dl" çaldıktan sonrn ::ı.ncn"lc 
doktı7 yı1lık bir fasıla ile bir dC'· 
f:t daha programına koymuştu. 

lstanbul Filôrmoni 

Derneği 

İstanbul Filiırmoni Derneği 
tıcr harta çar~;~mba ve cumartesi 
günleri konferans ve Oda müıili 
seansları tertip etmiye başlamış. 
tır. 19 kasım günü muharrir Pe
:;.,1mi Safa •'{eni sanat ccreyan
IJrı ne halde?• m('vzulu bir kon· 
f<'rans vC'recek, 22 Kasım günü 
yotylı satlar ,::ruhu llacndel, Bach 
,~ Vivaldi'den e~cder dinletecek 
lir. 26 Ocak günü Rc~sam Zckı 
Faik izcr (•Fransız muasır sana· 
tına bakış» mevzulu bir konuş
ma yapacak. 29 Kasım günü Oda 
rr.Uziği toplulu~u Jlaydn'dan bir 
kuart<'t \'e Brahms'tan bir kentet 
çalaraktır. 

Türkiye' de geçit törenine 
• 
iZCiSi 

• • 
katılan iki Alman 

Löschen ile Kleine, dünyayı dolaşmak üzere 
Almanyadan hareket ettikten sonra 

Türkiyeye de uğradılar 
Esin TAL() 

T.IT.t\" 1"tı:ı J/f'•ırli ılrn 

Cumhuriyet bayramında res
migeçide işlirak eden izciler 
arasında iki Alman izcisi de 
\"ardı. Bu, belki bazılannızın 
dikkatini celbctmiştir. Bu iki 
izci, «Arnold Kleineı ve •Ben
na Löschcnı Cumhuriyet bay· 
ramındaki resmi geçide •Ata. 
tiirke olan hayranlıkları• V'J 

•Tiirkiyeye olan bağlılıkları• 
nı anlatabilmek ic;in katılmış
lar. ikisinin de hiktıyesi uzun ... 

1939 d;ı Almanya savaş aç
tıktan bir müddet sonra Ben· 
no Löschen bahriyeli olarak va
t:.ni vazifesini yapma.~a gitmiş 
1944 yılında Normandiyada e
sir düşen Löschen, iki yıl diyar 
diyar sürüklenip durmuş. Lon· 
draya g:itmiş, Edinburgha git
miş Lescov.··a gitn1is ve nihayet 
N C\'yorka gitmiş. Ama bu ke· 
yifli bir seyyahın seyahatinden 
cak başka olup, bir savaş rsl
rinin oradan oraya sürülmesi 
oJmuş. Bu iki yıl içinde Lô.-;c. 
hen hapiste her türlü işi y:ı.p· 
mış \'e nihayet 1946 da nıemlc
keti :\!manyaya dönmü~. 

lekdoşı Arnold Kleine'yi de o 
surette tanımı$. Gerek KJeine 
gere Löschrn ?.filletlerarası 
izcilik teşkilatına da bajtlı olup 1 
\'estefalyaclaki izcilik grupuna 
dahil imişlrr. Kleine ve Lösc· 
hrn bizde henüz tatbik edilme
VC'n bir polis l<'şkilAtına dahil
;lirlcr Klcinc Emniyetin ~cnç
lik s<.'rvisindc ('alışmaktadır. 
Yfıni hrr hang:i bir genci sual 
r~~muruna tutmak, veya hak· 
kında tahkikat yapmak ve ni 
hayet gençlikle s ıkı bir temas
ta bulunarak onların dertlcrıni 
ve ihtiyaçların tanlamak Klclne 
\'e onun baA"lı olduğu servise 
ait bir iştir 

Ru iki meslckdaş hiikümet
lrrindcn iki senC'lik izin almak 1 
suretiyle, izci olarak dünya tu. 
runa çıkmışlar. Almanyadan ts-1 
vier<'yc. italyaya ve Yunanis
tana ı:c('mişlrr ve nihayet İs· ı 
tanbula gelmişler 1 

llcr ikisi • rıhtıma avak 
ba,ar basmaz krndilcrine ğös
trril<'n hlio;nii kabulden VP bu 
ar~ria iki millrt ara'-ındrtki dost 
luktan u1un 111.ıın bahsettiler. 

Türkiye Komünist Fırkası 
Bu resmi Komünist Partisinin muvakkat olacağı ve bir 
tedbir mahiyetinden ileriye geçmiveceği 

tabii gelmişti. 

fikri bana daha 
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Olup bit<'nlcrdrn 
Haberimiz yoktu 

26 ekimde cephede bir faali· 
yet olmamıştı. Her iki ta· 

rafın taarruzumuzdan evvelki 
vaıiyetlerine geçecekleri an· 
laşılmıştı. İcap eden emirleri 
verdikte • sonra kararı:::ahım· 
'a beraber evvela Kütahyaya 
ve ondan sonra da Eskişehre 
dönmeğe karar vermiştim. Ge· 
diz taarruzunun neticesinden 
memnunduk. Yeni ordumuza 
itimadımız arlmış, en ,:::üç bir 
hareketi mümkün olduğ:u ka· 
dar başarmışlık. Büyük Millet 
~feclisi ve hükümetin son raa· 
liyetimizi takdirle karşılamış 
olması gayretlerimiıi büsbütün 
arttırmıştı. 

On gündenberi hiç bir ~a
rana muhaberemiz yoklu. An· 
karada olup bitenlerden haber. 
dar de~ildik. Taarruzu biz.:.:.t 
idare etmek iein kıtalarla berJ.· 
bcr bulunmuş ve muhabere 
merkezinden uzakta kalmıştım. 
Eskişchirden hareketiındcn tV· 

vel en mühim meselelerin mu
allakta kaldı~ını biliyordum. 
?tfeselıl Rus Sovyetler Cun1h~· 
ri}·eti ile anlaşamamıştık. Bu 
anlaşmadığın sebebi bizim İ· 
çin henüz meçhuldü. lstanbul
da Damat Ferit Paşa kabin<'~İ· 
ni istihlif eden Tevfik P:ışa 
hükümeti Anadolu ile anldŞ· 
mak teşebbüsünde bulunacak 
mı jdi? llamiyetlcrinden şiip· 

he cdilmiyen maruf zevattan 
ntüteşckkil yeni kabinenin A· 
n:ıdoluda yapacağı tesirin şii
nıul ve neticesi acaba ne oı.ı. 

caktı? Garp cephemizdeki m:ı

vaffakiyetli faaliyetlerimizrl~n 

sonra Ankara muhiti ordumuza 

daha ~ok emniyet \"e itimat e

decek mi idi? Ankaranın bo· 
şaltılmasından ve )feclis ile hü· 
kUmelin Siva a nakli kararın· 

dan vaz~cı;ilml, mi idi? Kars 

üzerine 27 ekimden itibaren 

başlamış olan taarruzdan mu

vaffakiyetli haberler beklıror

duk, taarruzun inki~af seyri ne 
merkezde bulunuyordu? 

Komünist Fırkası 
l Jmumi killbinden 
Gelen şiire 

yukarıdaki sıraladı~ım sual-
Jere cevap ararken ve 27 

ekimde Derbendin şarkındl 
Çavdarhi,.rından Killahyaya 
hareket edeceğim bir sırlda ı-

ıağıdaki 
tım. 

Şifre: 

şifrclı telgrafı almıı· 

591. 
Ankara 26/10 ' 1336 

Garp cephesi kumanclanlığıl":\ 

SeYg:ili Yoldaş' Dogr11J1n 
doğruya üçüncü en tcrnasyona 
le merbut ve esas programına 
müstenit bir Türk komilniı;t 
fırkası teşkil edilerek Dahili
;ye VekAletl emniyeti umumiye 
şubesinin 18 teşrinievvel 336 
tarihli resmi ilmühahC'ri hükiı
melçe de tasdik edilmiştir. Fır 
kanın üı;üncü enternasyonale 
merbut olan esas pro:?:ranıile 

nizamnamei dahilisi d<.'rdcs:i 
irsal oldu~u ~ibi memleketi· 
mizin şeraiti httSU.iİyesinc ı::ö· 
re, fırkanın umumi kon~rr.:.i 
in'ikat cdinciye kadar tathik 
\"e takip edilecek esaslara dair 
ayrıca bir de ınesai pro~rrıını 
tanzin1 edilmektedir. Ru prog. 
ram hakkında kıymelli milta· 
ıaatınıza intizar etml"'kteyll. 
Fırkanın otuz kişiden mlirek· 
kep bir merkezi umumisi ora
da, burada bulunup bilfiil kon
grenin icra h('yeti salAhivetile 
3.henkli ('alışacak yoldaşla:-dan 
mürekkep dokuz ki$ilik bir mü 
essis heyeti \'ardır . .\Ierkezi u
muminin, teşkilat, arazi, köı·. 
ili, amele, sanayi, umuru as· 
keriye \'e propa~anda şubeleri. 
derdesti te~ekküldür. Uınıp·:ı 
askeriye şubesi, iz kumanrl.ı.:ı 
yoldaşımızı dahi Azası m.-.y:ı. 
nında görmekle mUftefıir ve or 
duya müteallik blllımum mc
sailde kıymettar mütalAatınız.1 
ve inkil.1pcı ruhunuza istinat 
etmektedir. 

Fırka re.unen müteşekkil O· 

lup faaliyetini tanzim rtti~inc 
ve Yak tile teşekkül el mış olan 
hafi Yeşil Ordu teıkiliilı dahi 
fırkaya münkalip oldııgun:ı 
mebni artık bolşe\"İ7.m, konıll· 
nizm efkar ve esasatı tizeri11df': 
hiç bir cemiyet ve;.ı hr\•etin 
fotoğrarıı vesika ve ıaliahiyet
namesl olmak~ızın kım nl11r1oa 
olsun bir şah.sın f;ı,.' /~tt·~ bu· 
lunma.sı da tec\·iz olunmıvacak 
tır. Keyfiyet Dahilir•Y• ·bıldi
rilmiştir. Nizamnam~ ve b~\·an 
namelerin tabı ve neşı·i hiiorn 
bulur bulmaz efkdrı ıımu·niye· 
nin mütalfıı:ısına da 1\Pyfırct i· 
ıan edilecek. ŞimdiJt"'n .~ı:ıka· 
dar olanların celbi n:ızarı dik
katlerine ihtimam olu!lm<lo;;ını 
rica ederiz. 

Türkiye Komilnl~t Fırkası 
k$tlbi umumisi 
Hakkı llrlıiç 

Türkiye Büyük \lill•t \lecıı.ı 
Reisi Mustafa Kemal 

Komünist Fırkasının 
Kuruluş sebepleri 
Neler olabilirdi 

18 ekim 1920 de resmen te-
şekkül etmiş olduğu yuka

karıdaki Hakkı Behiç B•yin 
tel~rafından anlaşılan Ttlrki
Y!'Komünist fırka!'ının ku'."aluş 
sebepleri hakkında Mustafa 
Kemal Paşadan henüz bir mı
liı.mat almamıştım. ~üsterih 
bulunduğum bir sırada ~eltn 
bu sifre fikrimi altüst etmişti. 
Kendi kendime sebeplerini a
ranıa.2a Ç:llıştı~ım zaman, :\!us-
tala Kemal Paşadan ey!OI ayı· 
nın yirmisine do/!ru zata mah
sus kaydile aldığım tahrır.:ıt 
(bu tahriratın sureti hltır:ttı· 
ının bundan evvelki kuı1T1l:ı
rında çıkmıştır) ın dördüncü 
maddesi hatırıma gelmişti. Der 
hal bu lahriratı buldurtup dik· 
katle bir kere daha okudıım. 
Bu maddede, hükümetin mlltl
malı olmaksızın _gizli olarak ha 
riı;te ve dahilde Türkiye namı
na komünist partileri teşekkJ.l 
ettit:i ve ajanlarının memleke
limizin içerisine kadar girerek 
faaliyete başladıkları sarih bir 
suretle iıah edilmişti. Hakkı 

Behiç Beyin tamiminde resmt 
komünbt parti~inin vesikalı a
janlarından başka hiç bir kim
.senin komünist ajanı olarak 
tıınınn1aınası istenmişti. Demek 
ki, gizli komünist teşkilAtı 
memleket içerisinde alıp yüril 
müş bulunuyordu. Bunu önıt~ 
yebilmek iı;in resmi bir teskl
lal yapmağa mecbur olmuılar 
dı. 

Diğer taraftan Ruslarla dost 
luk ve ittifakı kolaylaştırabil· 
mek için onlara hoş görünmek 
maksadıle de böyle bir partinin 
kurulması hatıra gel~bilirse de 
ciddi ve samimi bir teşebbüs 
sayılamazdı. İngilizlerle İstan
bul hükümetlerinin milll mi-
5ak aleyhine herhangi bir an
laşma tesebbilslerine mlni ol· 
mak n1aksadile \"e bir sjyasl 
tertip mahiyetinde olmak üıe· 
re bir komünist partisınin teş· 

kili düşünülebilirdi. Bu ve bU· 
na benzer birçok ihtimaller hl 
tırımdan geçmişti. Bu resmi 
komünist partisinin muhakkak 
ntu,·akkat olacağı ve bir ted
bir mahiyetinden ileri geçeml· 
yeceği likri bana tabii gelıni;· 
ti. Fakat her ne maksatla o
lursa olsun. bu gibi t•ıekküll•· 
rin milli davamızı zavı!latmak
tan başka ciddi bir m~n!aat sal 
lıyamıyacatı lşikArdı. 

(Devamı var) 

Boş yere 
ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ 

son aercce faydalıdı:r 

.... aa,, dl,, adale, sinir a!lrıla- ~lıdeyi boım•ı:, 
kalbi ve b6b
~ckl eri yormaz. 

rın,ı sUratle teskin eder. 

• Grip ve Nezle başlangıcında 
bir çok fenalıkları önler. 

* SUratle hazmolunur ve der
hal tesirini :JÖsterlr. 

Kininli 

[?t :H :ti~ 1 
4 aaıt ora Ilı gUndı :ı adıl aıınıblilf• 

T.öschrn bu tarihten itibaren 
polis olarak calı ·mı, ve mes- <Deumı Sa: 7 Sü: 8 de) 1------------------------------------
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Pakistan hürriyet ve terakki yollarında 
Umumi Vali Gulam Muhammed· millete mesajında gerilik 
kuvvetlerine meydan okuyor ve 

dair güzel irşatlarda 

• 

demokrasinin tatbikatına 

p~kistanın . ):eni Ankara bil: 
yük elçı;;ı Gazanfer Alı 

llan, bugünlerde Devlet Reisi
ıtüze itimatnamesini verecek
tir. 

Bu münasebetle dost PA· 
klstandan biraı bahsetmek is· 
til:oruz. (·zerinde duracağımız 
tnevzu da, PAkistanın çok kıy. 
tnetli umumi valisi (yani Dev

let Reisi) Gulauı )!uhammed ta 
rafın~'" 14 Alustosta, Pakıs· 
tanın istiklfıl bayramı milnase. 
betl)le 5ö:,lenen mühim bir 
nutuktur. Bunun tam metni 
l'ent elımize geçtı. 

• ·utuk. üc ay evvel söylen. 
nıiş olmakla beraber, $imdiye 
kadar gazetelerimize ıecmedi· 
ii i~in taze bir haber mahlye· 
tini muhafaza ediyor. Gerilik 
kuvvetlerine meydan okuması 
\·e nefsi tenkid ve ik:ız yolun· 
da pek ce!ur hamleleri havi 
bulunması itıbariyle al3ka ile 
okumağa layıktır. Gulam 

Uuhammedin giı.zel nutkunda 
her millete ve bu arada bize 
ders olacak geniş görü~ler var 
dır 

Nutkun başlıca kısımlarını 
aşağıya aeciriyoruz: 

ı\1arlığımıı ve istik131imiz 
kurulalıdan beri beş yıl geçir. 
dik ve altıncıya bastı Bunlar, 
tetin ve zor yıllardı. Fakat bu 
zorıuea ratmen, altıncı yıla 
&ırerken. Pakıstan istiklll mü
cadelesinin hedefini teşkil 
eden ideallere doğru ilerleme
le devam azmini tam olarak 
tnuhafaza ediyoruz. Du müna· 
sebctle geriye bakmak, beş se. 
ne içinde beliren noksanları 
gözden e<'çirmck, icabeden ıs. 
lihata &irişmrk \'e böylece he
deflerimize doı:tru daha fazla 
bafarı ile yürümek im"k~nını 

İdeallere 
İhanet 

E ,,irlik devrinin diğer bir 
mirası da, mahalli ve mev

zii tesanlit öJtüleriyle hareket 
edilmesi ve umumi a13kaların 

dar muhitler üzerinde toplan· 
masıdır İsl~mi)et, böyle dar 
j!Örüşleri iyi bulmaz. ~Iils-
lümanltk. müsa\'3t ve in-
~anl .. ın kardeşliği esası. 

na dayanır, renk, ırk ve 

Pilkis•:1nın umumi valhsl Gulam l\tuhammed 

ele iecirmek pek isabetli olur. --~.._,....,,._. ,.. .... ,,. • .., • ..,., ... ,.. .... .,..., ..... ..,..,...,..,.~.,...,~..,..,...,~.,...,~..,..,...,..,.~-... -..,_·-. ..... r-

)\"er.j tenkid 

B ızım bir takım zaaflarımız. 
var. Bunlar; asırlarca de

vanı eden esaretten, istibdat. 
tandır. Beylık idarelerinden ve 
dar gOrüşlil taassuplardan jlerı 
geli}:or. Esir bir rnıflet sıfatile 
"Politıka bünyemizde öyle meyil 
\re ıtıratıarın kurulmasına mey. 
dan bıraktık ki bunlar bir mil
leti inkıraz ve inhilAle ı;ilrük- ~ 
ler. Bugün çok şükür hürüı, • 
fa.kat hür bir millete hAs olan 
ana vasıfları ve itiyatları he. 
nüı tam bir surette edineme
dik. Hürriyetin bize yüklediği 
lrıesuliyetıere de sahip çıkma· 
dık. Bunlar; disiplin, nefis h3.· 
kirniyeti ve başka i~tihtalara 
tahammül gibi ıe~lerdir. nur. 
rıyetin devamı. bu rası!ların 
lnkı arına bağlıdır. 

Bazı adamlarımız hürriyeti, 
taassup anarşisi, ıayri mesul 

tenkid ve mli\iaıenesiz istika· 
n:ıetıerde mana~ız ve düşünce· 
Sız hareketlere girişebilmek 
llllna.~ına anlamı1:Iardır. PAkis
!anJııar, kendi~i hesabına ve 
lhsanlık hesabına idealleri 
Olan bir millet sıfatiyle yaşa. 
~·~ istiyorsa, bütün bu hal
he:_ın sona aelmesi Jflzımdır. 
luvazene, vakar, harekete geç. 
~ezden evvel iyiCe düşünmek, 
0 <:ü~u~ konuşmamak: hürriyet 
Vde terakkinin zaruri icapları· 

ır. 

~1uhale!etle 
ltına!liebetler 
J)enıokra.;f, muhılcfeliiz ya. 
l ~ıyamaz. Fakat bu muha
v•fet; bilEi ıle telkık yoluyle 
\! e _de ... ·Iete yardım ı;ayesiyle 
,:2•ff".sini gc.irmeliılir. Iktidar1.ı 

UhaJefC'tın birleşn1esi !Azım 
~elen .bir saha vardır ki. o da 
~Vletın birlik \'C istikrarını 

~UkspJtmek için san1imi ve fe 1 

~aa:atıi bir şekilde calı'-ma sa· 
la 35 1dır. De\'Ictin istikrarını 
r:sacak hareketleri hiç bir za 
ta an caiz gôrmenıC'liyiz. Dil!cr 

1 raftan hükt'\meti ve memur
~iarını dürüst bir şekilde ten
k d eden vatancl:ışlarıo. mutla· 
)' 3

1 
fena bir niyetleri oldukları 

d? Unda kötU bir zanna ken. 

1
1~121 kaptırmamalıyız. Zihin. 

lı;;erırnızi a(,"ık tutmalı, yeni fi. 
1&\~rı iyi karşılamalı eski te
ittı !erimizi ta~hih etmef:e da 

a hazır bulunn1alıyız. 

~llı· 
ı&tanın ı·eni Ankara büı·ük ., . 

Ç15J Gazanfer Ali Han 

Ankara' dan Pakistan' a 
iki mesaj 

Pakistan Sefareti Müsteşarı ile eşi, dost· 
fuktan ve bilhassa kadın inkıfôbından 

bahsediyorlar ---...-= 

Pakistanın Ankara sefareti 
Müste arı ~lir l\tehmet Shaikh 

?Uüsteşarın eşi 
Begum Salma 

Pakistı:ının istikliı:li ı-;ü11ü ntünasebeti)·le, o sıralarda. Pa
kistanın Ankara sefaretı!li ?IIJ.slahatgüzar sıfatıyle idare eden 
sefaret ~tı.isteşarı ~tir 1\tC'hmet Şeyh Shaikh ve eşi Begum 
Saima Shaikh A1ıkara radyosundan Pakistana neşriyatta bu
lunmuşlardır. 

Mir l!~hn1ct Skaikh nıf'sajında demiştir ki: •Tarih, Tür
kiye ile Paki,~2ııı bır tek biıyUk aile haline koymu~tur. BUyilk 
'loğ&] ımp:ıratorlarımız hak:kalte Türktüler. Kültürlerimiz 
üzerine otan nüfuz \"e tesi1·lrri. mazimizin çok kıymet verdi.'li
miz bir mirasıdır. Bu"'iln Türki.)·e gibi Pakıstan da demokrasi, 
milletlerarısı iş)J;rJ, i \'C ~ulh iclealll'rine sıkı bir şekilde bağ
lıdır. Kanaatim!ı şudur ki milletlC'rarası ana ·asasına olan 
bağlılığımız. ayrı ayrı si) asi emellerimizin üstünde kalmalı

dır. ·Dünyanın istikri'.!Iİ dcJ;!işmeı ahl;iki prensiplere dayanma
lı, politika adamlarının sahte olarak realizm dedikleri idarei 
maslahat usullerine ba)!lı olmamalıdır. 

ı\n'ane ve tarih hakırnından bu kadar müşterek ilham 
kaynakları olan Ttirklrr!e Pakbtanlıların birbirlerini bu ka· 
dar se\'melerine ha ·ret edilir mi~· 

Begum SJlma me~aiınd,ı şu sözleri söylemiştir: 
·Yıldönümler~. kendi h&limizi gözden ge('irmek ve kardeş 

nlilletlrrle mukayeselerde bulunmak itin bir vesiledir. F.tra
fımıza bakacak olursak şunu gOrürüı ki bizim ic:in ızleri ta. 
kip edilece\ı.: en iyi örnek Türkiyedir. İki millet arasında müş
terek noktalar birbirimiı hakkında sevgi ve hayr:ınlık duyma
mızı İC;lp ettiren tarafl=.r ı:oktur. 

Son otuz sene Türk milletinin havatında bü\"ük hir inkı-
13'> yar~tm1~tır !lele k:ıdın inkıl~bının tesiri çok mühimdir. 
Türk kadını Ctrtık ı:üzel. fakat dilsiz bir mahtlık mevkiinde 
bulunmu or. İyi tahsil görmü$, inkişaf geçirmiş ve ev ve mes
ler. ha\"atında erkekle tam müsa\'ata ,·armıştır. Türk kadını 

nasıl oluyor d<ı. hu kadar kısa bir zamanda men1lekctin ha
v:ıtındJ J;iy1k olduğu mc\·l<iı işgal edecek bir seviyeye vara
bilmistir" liu ~uale cevabım surlur: Bir milletin biivüklütü, 
ı ~ıerlrrınin hli)·iiklüğü ilP öl('UIUr. Lidrrler. kütleleri uyan
dırırlar. keıırlılerinr. i:ı.:ı yollarrt:ı rehhf'r1ik ederler. Türk mil
letinin elde ettiği ba,arıları ghr lükı;e. büyük lider Kemal 
Atatürkü:ı huzurunda hürmetle e~iliyorum. Bütün Pakistanlı 
l3r ona hürmet duyarlar. F.debiyatım11, Atatürke dair man
ıum ve nPsir e~erlerle doludur .... 

Pakistan bakımından kadınların hak ı;ahibi olmJsı i~la
miyeti"I zuhuriyle ba~lar l'zun bir cehalet \'e taa~up de\'rİ, 
bu hakları unutturmuş, nihayet liderlerimiz bu cı~ırt yeniden 
a~mışlardır. Türk kız kardeclerimizin seviyesine ka\'uşabilme
miz için ac.ıta cok zamar llzım olacak mı'?• 

. . . . . . . -=... ... ... • ................. 

bulunuyor 
mahalli muhit farkı kabul lfeıhep ve kültür sahasında 
etmez. Devletin işlerini idare keııdi ideallerini 2erçekleştir-
ederken, dar ve geri görüşle- mek hürriyetine sahiptirler., 
rin ve mahalli ölçülerln tesi. Onlar da ıeniş bir görüşe sa. 
rine kapılanlar, milli idealle- bip olmalı Ve ayrılıktan evvel-ı 
rimize ihanet etmiş olurlar. ki devre ait olan hisleri ve iti-

Pflkistan, bütün toprakların- yatları unutmaJıdırlar. PAkis. ı 
da yaşıyan her kısım vatan. tan hak ve beka azmine sa-
daşların müsavatı esası üzeri. hipttr. Azlıklara tam hlirrJyet 
ne kurulmuştur. ve müsavi hak ve fır-

Dar ve ayırıcı görüşlere ka- sat va'deder. Hepsinin i-
pılaıılar, memlekete zararlı deolojilerini dar çcrçeve-
olurlar. Dar, hodbin ve çılgın- sinden kurtulmalarını \'e PA-
ca meyillerin devamı, varlığı- kistanın müşterek iyiliği için 
mızı kemirir, önüne geçilmez- çalışmalarını tavsi ·e ederim. 
se bizi yok eder. De\"letimizin dogum gününde 

Çok ~ükür Pakistanda umu- kusurlarımızdan ve bunları te. 
mi bir terakki hasreti var. Bil- davi çarelerinden bahsetmeği 
tün faaliyet sahalarında yük- doğru buldum. Fakat Pakistan, 
sek bir mevkie varmak arzu- her türlü engellere rağmen is-
su hepimize cazip görünüyor. b tikbale gü\"en doi!uı·or ve iler-
İçimizden bazılarımız terak- Paklstanın Ankara üyük elçisi -· 

Gazanfer Ali ilanın ;yeni resmi liyor. Bazı istikametlerde mü-
kimizin seyrini yavaş buluyor- him terakkiler kaydetmiş bu-
lar. F.ğC'r bu sabırsızlık; esassız tilrlü teminata sahiptirler ve Iunuyor. Hedefimiz sulhtur. 
tenkidlerle siyasi hasımları müsavi hak \'e imkanlara ma· Sulhun muhafazası için elden 
s.:ı~smak arz.usundan Her~ gel- Iiklirler. Azlıklara her hangi geleni yapacağız. Ey P.lkistan, 
mıyorsa v_e .daha ~a~uk ılerle. bir şeyi baskı yoluyle kabul et- cesaretle, imanla ve azimle 
mc~ ~melının samımı bir ~a~- tirmck arzusunu beslemiyoruz. iJerlemeğe devam et .. • 
.sulil ıse, bunu memleket ıcın -------------------------
hayırlı buluruz. Ga)Ti mesut 1 
ruhlu ar1amların, müphem, yı-1 r ~ 
kıcı tenkidlcri, gidişimizin hı 
zını arttırmaı:ta hizmet etmez. 

Disiplin, birlik \"e zahmete 
katlanma azmi bulunmaz.sa, de
vamlı terakkiye varılamaz. İçi
mizden bazılarımızıri biz
den istedikleri süratte bir te. 
rakki, ideolojisi ne olursa ol

sun, hiç bir memlekete nasip 
olmamıştır. Halkı, imkansız 
şrı·Ieri istemeğe sevketmek, 
namuslu bir hareket sayılamaz. 
Bilhassa talim ı:örrnüş adam
larımız eksiktir. Başarma kud
retimiz nihayet imkflnlarla 
mahduttur. 

Gerilik 
Itfirası 

Evet hürriyetimizi ve istikla. 
linlizi kazandık. Fakat ev. 

.velce de sö~ ledi~im ııbi, te
reddi devrinin mirası olan z.i. 
hin itiyaUarının baskısı altın. 
dayız. Tereddi devrinde sırf 

şekle aıt ••bit usuller. dar ka. 
!alılık, taassup, ayırıcı meyil
l~r mukadderatımıza hakim bu
lunmuştur. Dinimilin ana pren. 
&.ipleri bu arada gözden kay. 
bolmuştur. h!ensup olduğumuz 
grup \·eya tarikatlere ait hu
susi itiyat ve akideler, gözle
rımıze 1slfı.ntiyetin ana prensip 
!erinden daha mühim görün
müştür. Tefrika, nifak ve infi
ratçılık, rnüslilmanlığın deh5..
lı ruhuna aykırıdır. !Ter ne\·i 
taassuplardan ileri gelen ayı. 
rıcı ve ı::eriletıci tesirleri içi. 
n1izden atmalıyız. Bizim için 
hal.is, ku\"\'et ve terakki o is· 
tikamcttedir. 

Çok çetin bir dünyada yaşı· 
yoruz, çok zor zamanlar geci
riyoruz. Başarımız, halkımızın 
ı;ôslr.recl'ği seciye vasıflarına 
b3ğlıdır. Fakat esefle itiraf et
meliyim ki bu istikamette kay. 
dcttiğimiı inkişaf, ümit kırıcı 
bir ölçürledir. Para hırsı, ah
l:iki esasların ihmali, ahlfı.kı 
)"ükseltmck yollarının aranma. 
ması, başkaları hakkında fena 
bir dil kullanmakta ve kendi. 
!erine fena niyetler atfetmek
te hiç tereddüt etmeyişimiz, 
başka içtihatlara hürmet gös
termrylşimiz, müvazenesiz sa. 
bırsızlığımız: ~filli hayatımız
da sık sık göze çarpan kötü
lüklerdir. 

1\'esillerce müddet şahsi ida
reler altında ı!'ltırap çektik. Ec. 
nebi dPvlı:-tlerinin idaresi. de

rebeylik ruhu yanlış davalara 
taassupa saplanmak itiyadı, se 
ciyemizi bozdu. Birbirimizi İğ
nelemek ve zedelemek yolunda 
kötü huylara kapıldık, gittik. 
Esirliğin mirası olan bu hal
lerden kurtulmalıyız. Akide ve 
,ekil iptil<i ve taassuplarının 
ait oldukları sahalardan dışa
rı taşınasına meydan bırakma. 
malı)"ız. Bunların yerine hal· 
ka hizmet, dürüstlük, fedakar. 
!ık idealleri~ı geçirmeliyiz. 
.\ncak bu sayedC'dir ki hür ve 
demokrat bir millete l~yık asil 
\·e necip hayata kavuc;;abiliriz. 
Bliyük liderimiz olan Kaidi 
\1..amın ortaya koydu~u ideal
lerin Se\·iyesine yükselelim, 
dar ve geri kafalılıktan, taas
suptan, birbirimizi itip kak
maktan vaz geçelim. Hedefle
rimiz. kuvvetli bir millet ve 
aO,lam bir memleket kurrnah.

tır_ 

\ılıkların 
!levkU 

S özlerin1de en evvel müslü· 
man \'atandaşlarımı mu

hatap diye kabul ediyorum. 
Çünkü onlar, milletimizin bü
yük ekseriyetini teskil ediyor. 
Fakat bunu yaparken. milletin 
mühim ve hürmete l;iyık bir 
kısmını teşkil eden azlıkları 
bir an bile zihnimden uzak tut
mıyorum. PAkistanın azlıkları. 

hayatlarını kendi istedikleri 
yolda tanzim etmek içın her 

, 

Son Birleşik Aınt'rika seçimlerinde başkanlık adayları için taraf 
tutarak garip iddialara girişenler olmuştur. l\lassachusets'de 
Eisenho\l·er tarafını tutan bir şoför iddiaya giriştiği Ste"enson 
taraftarı arkadaşının yılıüne büyük bir pa1'tayı olduğu gibi at
mıştır. Resimde iddiayı kaybedenin arkada !arının tebessüm-

leri arasındaki hali görülmektedir 

Sesin sür'atinl aşan tepkili yeni İngiliı a\•cı uçaklarından biri 
uçu~ esnasında 

-Besiktas .... .:. 

maema dair 
.:. 

! 
Stad önünde pazar - Karaborsa t('mklnll tahşıyor -
l\laça giremeyenler 30 bin kl~i - Fenrrlilerin geçirdik

leri siyah beyazlı tabut 
~ .... ---
Futbol tarihimizde pazar ~ü- mi beş bin ki~i ile uğraşmak 

nü yapılan Fenerbahçe • h•ıik- kolay değildi. 
taş maçı kadar al.ika çeken bir * 
futbol karşılasmasına rastlan- !\lac;ın hasılatı otuz dokuz 
madı, desek katiyen mübalaga hin lirayı buldu .. Stad müsait 
t-tmemiş oluruz. olsaydı yetmiş bin, hattA yüz 

~1aça tekaddüm eden günler- bin lirayı da bulurdu. Buna mu 
de her yerde konuşulan, müna kabil izdiham ve hücum nettca. 
kaşa edilen, tek mevzu Fener - si stad h.:ırli ıarar görmüş ... 
Beşiktaş maçının muhtemel ne Bir cok kapılar rezeleri sökil· 
ticesi teşkil ediyordu. terek kırılmış. pencerelerin de 

)faç oynandı ve netice belli mir parmaklıkları sökülmils ve 
oldu. Fakat öyle tahmin edi· camları kırılmı$, Kapalı tribün 
}Oruz ki, şimdi de akl.!.leri ,.e ve duhuliye tribününde çe~itli 
dedikoduları günler~e sürüp gi- tahribat yapılmış ... 
decektir. * 

Pazar günü stadın etrafı baş- Gazhanede bir tepecik ha-
h başına bir Alemdi... Daha !inde kömür )1~ını üzerinde en. 
erken saatlerde her htı:fta gôr· az bin ki"İ \i'ardı .• bu kömür 
dü~ümüz muayyen esnaf küt yı~ınının öne doğru bir kayma
lesi, bugün daha geniş mik- sı insanca hayli za}·iata sebe
yasta muayyen yerlere tezgih- biyet Yerırdi. Bütün cryun borun 
tarını kurmuslardı, ca polis. tPhlikeyi önlemek iı:in 

Çorbacılar, piyazcılar, köfte. bu teprci~in üzerindeki seyir
ciler, börekçiler, te1tlıcıtar \"e citerle ulraştı. durdu. 
diter çeşitli yiyecek mad~eleri * 
satanlar daha sabahtan faaliye. Stadın etrafındaki yüksekı:e 
te geçmi~ler ve bu maçın bir yerlerin hC'psi birer insan yı~ı
husush·eti olarak tezgahlarını nı halinde idi. .. Bu meraklılar 
tuttukiarı klüplerin rengini ta- stadın yarı~ını ancak görebili
şıyan k.l~ıllarla süslemişlerdi. yorJardı. .. Ama merak ve has-

Karaborsa ~ayetle temkinli talJk bu ... 
çalışıyordu. Çünkü polis, bu iş.- r.taı:tan sonra en az on bin ki 
le iki gündenberi gayet sıkı bir şi Fenerbahçeli futbolcüleri al
mücadeleye girişmiş ve bu işle kışlamak ,-e kucaklamak için 
me~gul genişçe bir zümreyi a- stadın kapısında bekledi. dur
dam akıllı yıldırmıştı. dn ... Fakat halk ön tarafta be( 

Saat ondan sonra stadın ö- Ierken, fııtbolciHE"r arka kapı
nün<le ve etrafında mahşeri bir dan uzaklaştırıldı. .. 
kalabalık toplanmış ve öğleden Su futholcüler de şanc;;sız in
itibaren de bu kalabalık müba- ıı;anlar ... Kaybet~eler de kaı.ın· 
JAgasız otuz bini aşmıştı. Bütün salar da se,·ircilerin elinden 
bu muazzam kütle\'i bilet bula. kurtulamıyorlar .. 
mamış insanlar tE.~kil ediyor- ?.façtan ~onra, Fenerba~ı;c 
du. Nasıl bulsunlar?. Stadın is- taraftarlarının .yaptıkları sevınç 
tjap haddi yirmi beş bin ... 1\.Ia- tezahür1eri de haşlıbaşına bir 
çı seyretmek istiyen miktar or- Alemdi.. 1stik1Al caddesi mac;-
talama altmış bin... tan çıkan kafilelerin ceşitJi te-* :;::ıhürleri~·Ie de inledi, durdu .. 

~faca gelen seyircilerin dört O stadrlaki bayraklar hemen 
te üçü Fenerbahçe taraftarı i· hep~i 1stikl~l caddec;;inde ve 
di. .. Fcnerbahçe taraftarlarının baslıca caddelerde birkaç saat 
bit kısmı stada sarı • lich·ert dolaştırıldı .. 
renkleri taşıyan muhtelif bil- Bazı mahallelerde ağaclara 
yüklükte en az elli bayrakla siyah - beyaz renge boyanmış 
gelmişlerdi. Bunların içinde bir ko,·alar asılmıc:tı. Beyoğlunda 
hasta klüpçü o kadar coştu ki, bir kafile, cadde boyunca si
Fenerbahçeliler ikinci ıollerini yah - beyau boyanmış ufak bir 
yaptıktan sonra. Gazhanenin tabulu ağır bir yürüyüşle ge. 
baca şeklindeki yüksek kulesf. ('irdiler .. 
nin tA üz('rine cıkarak kocaman 
bir bayrak astı. 

Fenerbahçenin ıalibiyeti a
sa.gı yukar1 tahakkuk ettiği sı
ralarda kapalı tribün ve duhu. 
liyp sarı - lacivert renkte bay
raklarla dolmuştu. 

* l\Iaçta üç yüz küsur polis, ,.t 
bir o kadar jandarma. asayişi 
temin için, biitün gavretile ça
lıştı .. Fakat dı~arıda kalmış 
otuz bin ve içeride bulunan yır 

Napoli karmasi 
Yarın ak$am 
~kara - İstanbul 

ıı~ karsıl~sacak 
Şehrimizde misafir bulunan 

Napoli boks ekibi son karşılaş· 
masını yarın akşam saat 21 de 
Spor ve Sergi Sarayında An
kara - İstanbul boks karmasıyle 
yapacaktır. 

Cumartesi akşamı yapılan 

müsabakada Napoli takımı beş 
galibiyet alarak kuvvetini gös
termiştir. 

Fılbakika misafir boks takı
mında çok kuv\·etli \·E" teknik 
elemantır bulunmaktadır. 

O'"le tahmin ediyoruz ki, ya 
rın akşamki müsabakalar cu
martesi gecesi yapılanlara na
zaran çok daha çetin \'C sıkı 
olacaktır. 

Bilhassa Napoll takımında 
54. 57, 61 \"e 71 kilolarda dö
vüşen bok.~örler tok kuvvetli
dir. 

G. Sarayın eski lng"liz 

antrenörünün Türk futbo-
lu hakkında sözleri 
Londra 17 (, "a!en) - Ga. 

latasara~ kulübünde iki sene 
antrenör olarak çatıştıktan 
sonra memleketine avdet el
miş olan mister Douglas Loch· 
head inciliz Cutbol fcdcrasyo· 
nu nezdinde eski \i·azifesine 
başlamış bulunmaktadır. 

lngiliz antrenörü, Türkiyede 
,ı::eçirdiği spor hayatından unu. 
tulmaz h.itıralar.:ı sahip oldu
ğunu söylemiş \'e demiştir ki: 

uTürkiycde spora karşı alA· 
ka ıün geçtikçe arlmaktadır 
F'akat Türk takımlarında !!kip 
halinde çalışmaya çok daha 
faıta ehemmiyet verilmPsi lA· 
lım l!rlmt'kledir Şahsi oyun
lar ~üziinden zaman zaınan bir 
rok takımlar büyük fırsatalr 
karırm:ıktadırlar.11 

İngiliz antrenörü, Türk fut. 
hohiniın r:rli~mrsi icin bu ~ah 
ı~ n\•11"11n ni"h ... tc:ın tc:ı,.kPrlil· --

Feneı;,lıahçelilerin bu teza. 
hiiratı uzun zamandanberi Be
şiktaşa karşı öz.ledik1eri bir ga
libiyetin nihayet tahakkuk et
miş olmasından ileri geliyor
du .• 

Öyle ya .. senelerdenberi ye
nil, ye-nil ve nihayet 3 • 1 lik 
bir galibiyete ulaş .. Eh. bu ka
dar uzun bir hasretin. bu ka
dar sevinci de olacak tabiL 

953 senesinde 
Yapılacak 
Milli maçlar 
Ankara 17 (A.A.) - Futbol 

federasyonundan aldıtımız ma· 
ıamata göre, 953 senesinde 
milli futbol temaslarının ta
rihleri ve karsılaşacak takım
ların isimleri a;ağıdadır: 
5 ı-<ısan 953 le iıtanbulda Yu· 
goslav;a • Türkiye milli m~~ı. 
7 Nisan 953 te Ankarada Us
küp - . .\nkara temsili maçı. 

5 Xisan 953 le Belçikada Av· 
rupa gençler turnuvası milli 
maçı. 

19 _ 'isanda ~ladritte Türkiye. 
İspanya milli maçı. 
2~ mayıs 9ô3 te Zürihle f,. 
\"İÇre _ Türkiye milli matı. 

A~IERİKA \"A GİDECEK 
ATLETLERtıırz 

lL\ZIRLANIYORLAR 
Ankara 17 (A!'iKA) - Bu 

kış me\oiminde Amerikada 
yapılacak beynelmilel kapalı 
salon müsabakalarına katıla-
cak olan n1illi takım atletle
rimızden 110 metre maniacı 
Erdal Barkay. ~00 metre mA. 
niacı Kemal Horulu ve muka
vemet koıucularımııdan Os
man Coşgül hazırlıklarını ta
mamlamakta \"e idmanlarına 
sıkı bir surette devam etmek
tedirJ~r. 0$man Coşgül, Ame
rika atleti.:m federasyonunun 
da\"etli idir. Dı~er iki atlet, 
yol vesair masraflarını kendi· 
ıcri karıılamaktadırlar. Erdal 
Barkay, ,\mtrıkada kapalı sa
londa 60 yarda m~nialı, Ke
mal Horulu 500 yarda ve Os. 
man Coşgül de 2 ve 3 mil ya
rış yapacaklardır. 

mesi ,.e ckıp halinde çalısına. 
nın hızlandırılması lizım a:el
di~ini kaydetmiş ve demistir 
ki: 

nB;ıın oyun~ular topu ziya
dt :yle ayaklarında tutmaktı
dırlar. llalbuki rıau zamanın

da rersf'lt-r bamhı~ka netice 
elde edtrler \·e hundan takım 
faydalanır• 
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( İKTİSAT VE PİYASA l 
Sümerbank 'ın mensucat r'- ---·--

satışları artıyor j 
Sümerbank alım salım müessesesi yılbaııncbn 15 kasım ak

~amına kadar piyasaya 246.i04.530 liralık tekstil maddesi satmıı 
bulunmaktadır. 

Bir sene evvel ayni müddet zarfında ~00.716.751 liralık sa· 
tıı )·apılmıştır. 

Bir yıllık arlıı 46 milyon liradır. 
Bilhassa pamuklu, yün ipli~" yun, pamuk \e aunğipck 

ıatışlarında artış daha ziyadedir. 
Taıra maj!ar.aları itinde 13 milyon liralık satışla Kayseri 

blşta gelmektedir. Kayseri lt13~azasını takiben İzmir 12.5 mil
yon liralık, Adana 10.B milyon liralık, Ankara 10.! milyon li· 
ralık satış yapmış bulunmaktadır. 

İstanbul mağazalarından Bahçekapı mağaza. ı 48.8 rnilro.n 
liralık, Beyoğlu mağazası ise 1.182 milyon liralık oatış yap
mrştır. 

İthalata 14 milyon 
liralık tahsis 
Yapıldı 
Ekonomi \'e Ticaret Bakanlı

bndan gelen haberlere nazaran 
A nupa tediye bırli~ine dahil 
memleketlerden yapılan serbest 
ithalat mevzuundaki talepleri 
karşılamak üzere )·cniden l.J. mil 
yon liralık tahsis yapılmıştır. 

DUNY.\ P.\~Jl'K 
ISTlHS.\LI .\Z 

Demirperde dışında kalan 
memleketlerin bu seneki pamuk 
istihsali geçen seneden bir mil
yon balya eksik olacaktır. 
Kasım tahminlerine göre pa

muk istihsali 27.3 milyon bal)a 
olarak hesaplamnaktadır. 
PATL.\YICI )1.\DDE hL\L 
EDEN YERl,ERE .\iT 
Ti:ZÜK NEŞREDiLDi 

Sağlık ve SOS)al Yardım Ba· 
kanlı~ı ile Çalışma Bakanlığı ta 
rafından müştereken hazırlan
mış olan parlayıcı, patlayıcı, 

tehlikeli ve zararlı maddelerle 
çalışılan iş )-·erlerinde alınacak 

tedbirler hakkındaki tüzük Ba· 
kanlar Kurulunca kabul edilmiş
tir. 

Tuzüktc bu kabil i,lerlc uğra
şan iş yerlerinin ne ~ckılde in
fa edilecetı, paUayıcı maddclt· 
rln imal tarzları, magnezyum \e 
mağnezyum halllalan, selüloit 
eşyanın işlenmesi, karpitin de
polanması Ye asıUerin istihsali, 
uçucu ve parlayıcı mayilerle )'a
pıl:ın tab:ınca bo) acılı1'fı, orıa
nık: tozlann infll3.kinc nı3.ni ted
bırler, b utme ycrlc~ı. nışasta 
fabrikaları 'c atolyelerl, cnfek· 
aıyona sebep olucu, tahriş edici 

ve zehirleyici maddeler hakkın
da mühim hüklimler bulunmak· 
tadır. 

ŞEHRhIIZE SEYYAR BiR 
AMIAN SERGiSİ GELECEK 

Alman kültiırel seyahatler ce
miyeti, 26 eubat 953 tarihi ile 
3 mart 953 tarihi arasında Al· 
manyanın ticaret ,.e sanayi du
rumunu tanıtmak mak&adiyle 
Hindistan \'C Yakındoğu için bir 
seyyar sergi tertip etmiş bulun· 
maktadır. 

Ser~ide muhtelif mesleklere 
mensup Alman firmaları çeşitli 
eşya numunelerini te~hir ede
cektir. 

Ser~ide ,\lman ticaret ,.e ~a
nayııne mensup mümessiller de 
bulunmaktadır. 

Yapağı fiyatları 
Yükseliyor 
\"apağı pıyasası i)ıcc canlan-ı 

mış bir durumdadır. 
Şehrimizden lzmirdeki fabri

kalara geçen hafta içinde 80 ton 
y&ıpağı se\ikedilnuştir. Fiatlar 
da ) üzdc 5 yukselınış bulunmak 
tadır. 

.\natlolu kırkını n1alları 260 
kuruştan, kasapbaşı mallar ise 
300 kuruitan muamele görmek
tedir. 
İZJIIRE GELE:\' 
GEJIİLER 

İz.mır Ticaret Odası tarafın
dan nc~redilen istatistiğe naza- , 
ran, teıumuz, ağu~tos ve e)liıl 
ayları tçınde İzmir limanına 
muhtelif bandıralı bir milyon 
tonilatoluk 76::! gemi gelmiştir. 

Geçen sene ayni devre içinde 
816 bin tonıliıtoluk 676 gemi gel 
mı tir .. 

Bu Euretle İzmir limanına ge
çen seneye nisbetle tcmn1uz, a
ğustos ve cılul ayı içinde 268 
bin tonilatoluk 86 !aıla gemi 

1 

gelmiş bulunmaktadır. 
DÜ:\'YAD.\ OTOJIORIL 
!STIHS.\Lİ ARTIYOR 

Son on sene zarfında dünya
daki otomobillcrın miktarı yüzde 
60 nisbctindc artnıışllr. 

Bundan başka kamyonlarla, o
tobüslerin mıktarı ayni mı.iddet 
zarfında bir ırusli artmıştır. 

)Iaamaf'h artış nısbctinin !l52 
de daha az olacatı tahmin edil
mektedır. 

Demirperde 'crısindcki mcm 
lekc .. lerJI otomobil 1hlJ)'ac1nın 
buyuk bır kısmını Jtu ) 3. mutc
baki inı <'ekıı !ovaya temin et· 
mcktca r. 
T.\11\ 11, 1 J .\Ti, \iti 
Kan1bıyo Bor. asında nıuamclc 

gören tahvıllerın kapanış liatla
rı a ağıda ~öoterilmlştir: 

Yüzde 5 faizli 938 ikramiyeli 
24.75 liradan. )!. )!. İkramiyeli 
r. 23.50 liradan, 951 istikrazı 
107 liradan, Zıraat Bankası III. 
102.60 !ıradan. 

Yuzdo 6 faizlı 9H D.D.Y. VI. 
112.80 liradan, Kalkııınfa r. 
113.20 liradan, 918 1stikraa r. 
113.20 !ıradan, ır. 113.20 lira· 
dan. 

Yuzde 7 faizli 934 Sıva< • Er· 
ruruın il. - \'il. 23 liradan. M. 
lf. ı. 23.90 !ıradan, il. 24.60 li
radan, ili. 24.90 liradan, IV. 
25.20 liradan. 
Yapı Kredi Banka ı D. 13.05 

liradan, .ı. ferkcz Ba sı hisse 
senedi 213 lirada" ıuamclc gör 
mü,)lur. 

BORS A 
İSTASRUL BORSASISI:>; 
17 Kasım 1932 Pazartesi 

Ac-ıt·ı Kc:ıpanıı 

1 Ster n 'i O 'iDt.-
100 Dolar ::ao. o 280.30 
100 Fraıuu Fran&ı 0.!!0 0.80 
100 Lirtt 4.1.80 ''-80 

100 İn·kr• Ftanrı IU .. 03 61.03 
100 Floı:.in 7J.88,,t,O 73.6$.4.0 
100 Be?-;lka fran,1 

100 Drahnıi 

6.60 5.80 

l 8';6 t.876 
ıoo Cekoılovak ı.~r. 5.SO 5.50 
ıoo ı. .... ? Kur. aı.12.so 51.12.so 

ESHAH VE TAIIViLAT 
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

~ıTaı - Enurum I 
f:ıv.u - Er uruı:n Z.·7 z. . . OO 
J'.J!l Dt"ru rrrıtu I :?:1.60 
19!1 D,,..mlrTolu II 2l-.65 
ı~.ı:? D" ll'TOlu 11! :?& ... o 
l.l ı it udafaa 1 23.90 
ll...:ıt )f oJ.dafaa J r 2.1..60 
lhl r )1 udafaa il r 2 ı 00 

fıl'll liudafaa IV 2'i.-O 
Zıraa\ BankaM I 2:?.20 
ıgs'.:! Z raııt B 11 1 ll,ı:>O 

~; 6 FAİZLi TAHVİLLER 
l!Jil D. lohı Yl 11:.? 8 
Kalkw a I 113.20 
Kalkınma Il l ı~.90 
Kalkınma 11( ıı:ııvo 

J'.}18 t ı kran I 11'" ~ 
t9ı ~ t tıkraıı 11 ı ı ·1.20 
l!HD İ.stikran ııt.70 

~ ~ 5 FAİZLİ TAIIVİLLER 
Er,arı.I 

ikraıu.ınli 1 DJ! 

~5.00 

"1.7~ 

İln'amI,-ell ll. lılıadafaa 

1kramırrll tıt t D. Tolu IV 1 1 1 80 
ı·~.80 

117.00 
ı0· 40 

İkrami?'~· l !Ul D.lo u V 
J'j•l °l"ahTlll 
l .:! Zıraat B. Tl I 

ı 95Z Ziraat 8. ıv. 101.80 

%4,5 FAİZLİ T<UIVİLLER 
l!lt:J TahTnl 1()3.il 

B.\:\KA IIİSSELERİ 
[erkta Da it 

11 Bankuı ~. 
Yaııı 1' adi n. 
1.'. Tlcartı B. 
Anlan. Cimeo.t., 

Şınlc Dt.;lrmenlerl 
Oııııan.lı B. 
Oblii'&!J'OD Arıd 

% eo hisse A.nd. 

!t101) 
33.DO 
ı o:; 
510 
a3 ılO 
~7.00 

7.!.00 

111).00 

!!Z.00 

PARİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

( ı} Kilıt altın ı · 1ilô FR. 
(1) Dnlar g FR. 

SERBE T PİYAS,\DA 
DÖVİZLEP. 

6 u1 n I.on<t 
Serin efıı t:t 

J . !il ı~ o 
l 120 l o 

n.,ıar (tk •r '"' l 4 :: 
Dolar t"fekt l .f.6':: • 
ll•lar ~ T. 48 .ı :> 
İllTlı;Hı Fr. ıı" 1 ) 

BORS.~ H.\RICİ ALTIS 
FIATLARI 

f umhıar'7f! 

n at 
Resat 'D,,ad 
lfamlt 
Yahl& 
A.ııx 

tiuldfn ı e>lland• 
fnr:llıı lıruı 

inrıbz ' ldorra 
}; &Jlf'lJOtı 
R, Iloroı 

t1'l a~ .o 
1'5 "'tl 4fi 10 

.ı o '" 10 
4 t.:ı) "ı .30 

<J.10 3!1.'lO 

' '0 

1.1 ... 
Si • 
40.~f) 

·11.10 

"" 18 ":J 
&ı 85 
'51 ~ 
,, 00 

~ ı ~o 

tı'" ~ı-a Fraıı;ı 'ı.oo •ı.2s 

KÜLÇE ı\LTIS Fl\TLARI 

Standa 

-"i9l a:ı., 

&os eıo . ,, 
T'trU l ) l ıJı "''l2 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
Camhur-b'tt 198.00 :00.00 

Hamla 
Az:ı 

\ahit 

'!1!i3.00 D4S 00 
aıo.oo aıs.oo 

:oı.oo 

:2.ı.00 

:::9,.00 

29'l.50 
~oe.oo 

:D&.00 
D. H. A.. A.laıuı 

Dıs • memleketlerden gelen teklifler 

Paris'de bir cinayet 
w• 

7 4 yaşında bir fabrikatör 
oğ lunu 2 kurşunla öldürdü 

Oglunu öldüren fabrikatör Scboepfer 

Parı le Saint h-lande"de oturan çiniyordu. 1950 de o kadar ta
Maurice Schopfer adında 74 hamınül edilmez hal aldı ki ken

yaşında bir fabrikatör, 32 yaşın. disini bir akıl hastanesine vcr
daki oglu Raymond'u iki kur~un mek l[lz ım geldi. Burada bir se· 
la öldürmüştür. Cinayeti mülea- ne kaldıktan sonra tekrar evine 
kip fabrikatörün karısı polis döndü. Bu müddet z..ır(ında ka· 
merkezine titrek bir sesle tele· rısı hastalannuştı. Çok geçme· 
fon ederek: den hayata gözlerini kapadı. 

- Oğlum intihar etti, çabuk Kadının Raymond üzerinde az 
yetişin! çok tesiri vardı. Onun ölümün-

Diye haber vermiştir. Derhal den sonra kaçıklık büsbütün art 
gelen polisler ölüm halinde bu- tı. Raymond çok içiyor ve ka
lunan Raymondu hastaneye kal- dınların arkasından koşuyordu. 
dırmışlar, bir taraftan da tahki- Babasını tehdit ederek her ak· 
kata başlamışlardır. Yaralı çok şam ondan para çekiyordu. Ve· 
geçmeden hastanede ölmüştür. ı·Hcn para beş bin franktan az 

Tahkikat )'apan polis komiseri değildi. 
fabrikatörü polis merkezine da- ı-~abrikatör oglunun kendisine 
vet etmiş, orada sorguya çekmiş taarruzundan korkarak geçende 
tir. Fabrikatör oğlunun intihar bir rövclver salın almış, bunu 
etti~ini söyleyince komiser so- yatak odasındaki dolabına bırak
zünü keserek şunu söylemiştir: mıştı. Cinayet akşamı Raymond 

- Olamaz ... Bir insanın şaka- ~elere'< babasından 100 bin 
ğına iki kursun sıkarak intihar lrank ister. Fabrikatör şu ceva
cttigi şimdiye kadar görülmemiş bı verir~ 
tir. Bir kurşun yeter. - imkanı yok, bu kadar para 

Bunun üzerine fabrikatör bir veremem. Sen bizi ınahvediyor
dakika suspluş, sonra ~u itirafta :sun, ~efil olacağız, beş parasız 
bulunmuştur: kalacağız. 

- Doğrudur ... O~lun1 intıhar Oglu bunu dinlcınİ)'erck 100 
etmedi, onu ben öldürdünı. bin frıınk isteınekte ı~rar eder, 

Fabrikatör bundan sonra ;ıt:· nıünakaşa iddctlenir • .-\nne mü 
lıyarak anlatmıya ba~lamıştır. dahale etmek isteyince Ra)'mond 
,\nlattıklarının. hul.3.sa~1. §Udur: iterek kcndısini odada.n. d.ışarıya J 
Raymond kaçıgın bırl ıdı. Baba· atar. Bu e nada kendısını tehlı
sının büti.ın gayretine ragmcn . kedc gOren h:ıbl dolaptan taban-. 
c;aıı,ıp me\·ki sahibi olma ı te- 1 ra ını alaı ak iki el ateş eder,\ 
min edcmcn1işti. Bir aralık. i<l flayrnoııd yere yıkılır. Fabrika-
~.etli ı r1trı üzenne e ·ıenı1irıl " tor kC'ndı ıni korumak için hu
U<; çocugu da olmasın3 ra;:::ınrn llU y;ıpt ı.:ıııı öylen1cktedir. 1\lu-

[abrıkatorun \'erdi~ı p;:ıra ile (!C şıınt.lidcn tahmın ediliyor. ---
=I Dünyada neler oluyor ? J= 

Ro11ıııti=11ıft 
)lilletlcrarası .sekiz.inci roına

tiznıa kon:::-rcsı 1953 senesi agus
tosunda Cencvrede toplanacak
tır. Kongre 2.ı aı;ustostan !!8 
asustosa ka.dar diJrt gün sure
ccktir. Kon~rcye Danimarkalı 
profcsiJr Jadlov başkanlık ede
cektir. 

1\Iille lrrara~ı romatızma kon
gresine dünyanın en büyük rıı
matizma mUlehassısları iştirak 
edecektir. Toplantıda 1949 da 
Nevyorktaki son içtimadanberi 
elde edilen terakkilcr görü!)ülc
cektir. 

Yataktan nasıl kalkmalı? 

nıı~tır. I\ladan1 Ed\·ina Prior a
dındaki bu yolcu kadın şiddetli 
ağrılardan !nlenıeğe başlayınca 

ı,:apurun doktoru \e vapurda 
bulunan diğer dört doktor ken· 1 

dısini muayene> ctınişler, bir a
nıeliyat yapar;ık kemigi çıkar

mak lJzım geldii;ıni bildirmiş-! 
terdir. Fakat vapurda bu ame
liyatı yapnıak kahil olamadıgın
dan \"apul' en yakın liınana git
mcık üzere yolunu degiştirnli~ 
\e telsizle ınallınıat vermiştir. 

Lando\'ery Ca~tle bu suretle 
600 millik bir kavis ı;izmiş ve 
Frcetovn limanına uğr.ıyarak 
kadını hastaneye bırakmıştır.· 

Ser;::i, Beyrut. Kahire, Basra, 
Bombay, Karaşi, Tahran, Ba~dat 
ve İstanbulu zıyarct edecektır. -- Ti;RKİYEYE MAL İIIR.\C United Chrometauners L imited ln;:iltercnin tanınmış doktor· 

F.1' lEK İSTEYEN İ!liGİLİZ Shriglcy Milis, laıından Selbourn bir konfe· 

ihracat Durumu F'İR!\I.\L\RI: Killy Beacb, rans vermiş ve yataktan nasıl 

-- .... ----- • . ···-

Bugünkü insanların 
cetleri zenci İlnİş ! 

Bir kısım ôlimler bunu iddia ediyor, beyaz, sarı, bakır 
derili ırkların zamanla meydana geldiğin ileri sürüyor 

c enubi Afrikada zencilere 
karşı alınan şiddetli ted. 

birler yalnız zencileri değil, 
beyazlardan da bir çoğunu is
yana sevketmişlir. Bunlardan 
bir kısmı insanlar arasında 
fark gözetilmesine itiraz edi
yor, bir kısmı ise : tİJk insan
lar hep ayni renkte, hepsi zen
ci idi; zamanla bugünkü deği
ıiklik husule geldi. Menşe bir 
olduğuna a:öre bir üstünlük id
diasına kimsenin hakkı yoktur• 
diyor. 

Cenubi Alrika'da Witwaters· 
rand üniversitesi profesörlerin. 
den Dr. Jeffreys bir mese leye 
dair alilka çeken bir makale 
neşretmiştir. Profesör diyor ki: 

tBana çok defa şu suali sor. 
dular: tİlk insanların rengi ne 
idi?» Bu suale cevap vermez
den evvel şunu kaydedeceğim: 
İlk insanlar hakkında iki ecre. 
yan vardır. Birincisine göre bü
tün insanlar ayni renkte idi. 
İkincisine göre renkler başka 
başka idi, Ben birinci kısmın 
görüşünü kabul edenlerdenim. 
Sebebi şıidur: • 

Dört kan 
Grupu 

B ugün yer yüzünde mevcut 
olan bütün milletler dört 

kan grupuna ayrılırlar: 
A, B, C ve Ab irupları. Bü

yük maymunlarda da ayni kan 
grupları vardır. Bu. pek uıak 
ecdadın n1üştcrck olduğunu 

gösterir. Diğer bir nokta şu
dur: Muhtelif cinslerin birleş· 

mesinden h&sıl olan mahlllk
lar ekseriya kısırdır. Bu, hay. 
vanlarda pek gilzel görülür. 
insanlarda muhtelif gruplara 
mensup olsalardı bol zürriyet 
yeliştiremczlerd i. 

Di~er bir delil şudur: En 
eski insanların bulunan iske

letleri hep aynidir. Bu iskelet· 
lere bilhassa Kafkasyada rast.. 
lanıyor. Bulunan iskeletler ilk 
in.sanların bir olduklarını, son. 
radan zenci, llogol vesaire di
) c nıuhl<'lif şubelere ayrıldık
larını ı;o:-,tcrı)·oı-. 

l'rofcsor Black 1027 de ec· 
dadımızın zenci olduklarını id. 
dia etn1iş, insanlardan çoğu
nun siyah snçlı, kar.:ı aöılü ol
masını buna delil olarak gös
tcrnıişti. Filhakika yalnız ~i
n1al memleketleri halk ı sarışın. 
du·, bu da sonradan olmuştur. 

İnsanın cildi iki tabakadan 
mürC'kkeptir: Dış \'e iç taba
ka. Asıl cild iç tabakad ır. Bu· 
radakl tezahüre aörc insan ba. 
zan beyaz., hazan sarı, hazan 
siyah olur . 

Kan gruplarının 
\'akınhg ı 

Şimdi bunu bir tarafa hıra. 

karak in!tan kanın ı n bize 
ilk insanlar hakkında neler Öğ
rettigini gözden geçirelim. Ka. 
nıtı başlıca dört grupa ayrıl
dıgını oôylcmiştik. Muhtelif 
ırkların kanları muayene edi
lirse arada bir yakın 1ık oldu
ğu gürülü\'. Cenubi ı-\frika"da, 

Johannesburg yakınındaki müt
hış tren kazasında yara lanan 
zcncilerdC'n bir kısmının ha. 
}'alı be) azların \'erdikleri kan-

İlk insanlar bu zenciye bcnziyormuşla r 

la kurtarılmıştı. Bu hal bütün 
insanların müşterek bir ced
den geldiklerini gösterir. 

Darwin daha 1871 de Afri· 
ka'yı insi}nların beşiği olarak 
gösterıniıti. Sir Arthur Keith 
1948 de ayni tezi nıüdafaa et
mektedir. Argcoloğtarın ileri 
sürdükleri deliller bu iddiayı 
kuvvetlendiriyor. Afrika'da bir 
milyon senedenberi insanla
rın gidişini gösteren eserler 
bulunmuştur. Taş devrinden 
bugüne kadar olan lletler yal
nız Afrika'da mevcuttuı·. Di
ğer tabirle insanların bir mil. 
yon sencdenberi geçirdikleri 
hayatın izlerini yalnız Afrika 
kıta.sında bulmak mümkündür. 

İlk insanların siyah olduğu. 
nu kabul edersek bunların ne 
suretle bcyazlaştıklarını dü
şünmek 13.zımdır. Bu mefhum. 
da muhtelif iı.millerin tesiri ol. 
muştur. Profesör Linton 1936 
da yayınladığı •insanı tetkik• 
adlı eserinde siyah bir ırkın 
derisinin nasıl beyazlaşabile
cegını anlatmaktadır. Baş 
Amil güneş ziyasının kesafeti
nin derecesi ve iklim şartları
dır.• 

* Cenubi Afrika'nın batı kıs-
mında yaşıyan Hcreos adlı bir 
kabile vardır. Kabile efradı hı
ristiyandır, bütün medeni in
sanlar gibi giyinmektedir. Bun. 
Jarın baş rahipleri llosea Ku
taka eylül ayında Londraya 
giderek 12 eylülde büyük ki. 

lisede bir mevzie vercrekti. 
Bu, her tarafta il3n cdilnıişti. 
Cenubi Afrika hükumeti. Ho
sea Kutakanın Londraya git
mesine nıüsaade etmediğinden 

b3ş rahip vaizde bulunamamı~
tır 

Ingiltere'de gazeteler , .• hal
kın büyük bil" kısmı Cenubi 
Afrika0 da .:\lalan hükümetinin 
bu hareketini tenkit etmiş, bu· 
nun insanların müsa\·ı olması 
lazım geldiği hakkındaki en 
iptidai hak esaslarına uymadı
ğını bildirmiştir. 

~lalan hükümeti geçen )tart 
ayında meclise verdıği bir ka
nun tasart~ı ile zenci halkın 
büyük bir kısmını rey vermek 
hakkından mahrum etmişti. 
Fakat yükock mahkeme bunun 
anayasaya a.ykırı olduğuna, 

böyle bir kanunun tatbik cdi· 
lcmiyeceğıne karar vermiştı. 

)lalan bu karara rağmen 
kendisini m:ığlıip saymad ı , 
meclise, bütün adli müessese· 
terin üstünde hak veren bir 
yüce divan kurmak hakkını ve
ren kanun kabul ettirdi. .?\lcc· 
lis bunu kabul edince yüce di· 
van yüksek mahkemenin kara
rını bozdu. Fakat yüksek mah· 
keme, bu kararın hükümsüz ol
duğunu ilfı.n etti.. 

~lalan hük(ımeti şimdi na- · 
zik bir vaziyettedir. Ya yüksek 
mahkemenin kararını tanıya· 
cak, ~·ahut bunu hiçe sayarak 

keyfi ha.rcket edecektir. 
Bu mesele Birle!'miş ~Iillct

lerc arzedilmhıtir. Cenubi Afri. 
ka hükümeti Birleşmıı Millet· 
!ere girdiği zaman fertleri n 
hürriyetine riayet ctmeği ta· 
ahhüt ey lcmlşti Bunu ihlal 

etmekle taahhüdü hilafında 
hareket etmiş olu~or. 

Birleşmiş 1\lilletlerde yapı· 
lan münakaşaların çok hara
retli olacağı anlaşılmaktadrr. 

~~~~~~~~ 
)!c&Sn. Ricardo & Co. (1927) BELF.\ST kalkmak lazım geldiğini antat-
1.imited, Firması deri teklif ediyor. mışlır. Konferansın hı.ita.sası §U· 

k~dın kurtulmuş, fakat vapur 
bu yüzden dört gün gecikmiş· 
tir. Hu yol değiştirme ayni za· 
n1~nda 50 bın lira)·a malolmuş
tur. . '"' .. """"'" -... '"' .. • '"' .... .. . .. . -.. -.. 

İilR.\C:\ T DGRUIU 
15 kasım cumartesi günü Ti- Bridgc Worli.s, The Crowlas Tradlng Co. Ltd, dur: 

caret Oda ından F.0.B.: 245.493 Sborehanı-Ry--Sca. 11 Sobo Square, Uyanır uyanmaz yataktan fır-
Ura değerınde 12 adet menşe Fırması makınelcr teklif edi- Oxford Strcet, lamak tehlikelidir. Tansiyonu 
şahadetname i alınmıştır. yor W~ 'DON w. ı. arttırır, kalb üzerinde tecir ya-

Bu arada .Aden'e 4.140 lira .\.E.G. Electric Co. Ltd., Firmast <;elik maden direkleri, pabilir. Bu itibarla. bilha:':isa 
değerinde 1800 kılo mahlep: 131 'icloria Street, kaldırma vesaire makineleri, ma münebbihli saatin çalmasile u-

Almanyaya 16.3:.:!2 lira değe- We. tminster, den makineleri v.s. teklif edı- ı yananlar bir iki dakika gcrin-
rindc 54.406 kilo kırıntı tütün; I.O. 'DO:"ıl S. W. 1. yor. meli, esnemeli, ondan sonra ya· 

Birle$ik Amerikaya 1302 li· f'irması elektrikli malzeme tek The I'tlu rıı hy Chrmicat Co. Ltd. \aşça }·ataktan k~.lk~alıdı~-. B~y 
ra degcrindc 1500 kilo merci· lif ediyor. Wlıeathapmstead, , ~.e .~ıa.~·eket her turlu tehlıkenın 
mek. ::\tr. 'Srs, !\litchell, Colnıan Ll· Nr. St. Albans, onunu alır. 

A l i! rnitrd, Ilolborn JlaU, 
11 

rtI d -h· Doktor bol uyku taraflarıdır, 
. vus uryaya 13.998 lira de e- CIC'rken·well Roaıl, _c or s. ıre, .. . . Uyku esnasında \'Ucudün her 

rınde ~32 kılo bağırsak; LO:\'DOX E C I Fırması zıral mucadele ılaçları uzvtınun dinlendi;oıı.ini. bu dinlen· 
Hollanrtaya 14.000 lira değe-! · · . · • : · d ' 

rind 9769 k'lo 'ç f dk. 
13
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Fı ·m:ısı Zıraat ıçın mak.nclcr teklif•. ~yor: . . meyi mümkün olduğu kadar 
lira ~e~ertnd~ 6;50 ~~l~ kır1;fı ~tr~k:;l:;•f_r:,;rl.:,:i..:,Y;::Or:_ _______ ;....;S.;t;;o;;ck.;s;...D;;.;ıs~lı,;,ll,;,•,;,r ,;,••.;•~' ;;Lo;;n~ı-lo'"n'ı) uzatmak lazım geldiğini söyle-

tulun. Tictıı•et ve Ztılıiı•e Boı•susı mıştir. 
lngıltere)e 10.538 lira defe·' Tıp Nobel mükôfatı 

rinde 4960 kilo iç fındık. 152.20) 1 17/11/93~ 
lira değerinde 30 ton tiftik. ı ·obcl tıp mükafatı ,\mcrikalı 

ttalya"a 16.491 hra değerinde Salı~lar: 1 profesör Selman Vatsmari'a ve-
, nu~day Ofısın dökme Kiio>U 26,83 p f .. 64 d d 200 ton çelik le demir talaşı. 32 rilmiştir. ro C'Sor yaşın a ır 

Tunusa :?351 tıra de
0
erinde Buğday sert \e )le\V Jl'rsey faküllesindc ho~ 

988 kılo mahlep; ı Buğday y~cnuşak 32·25 - 33.50 cadır. 19H de Strcptomycin'i 
Buğday yumuıak liıks 35.75-36.25 k f k r 1 · ı · 'ı:'unanıstana 12.800 lira değe- \ 23.50 ·eş clme' ~ure ıy e lnsan ıga 

rjnde 100 aandık )umurta hraç ' rpa ?.·.) biıyük hi1melte bulunmuştu. Bi-

l 
Ça>·dor • b' t t · ec;ilmiştır. Çuvallı ~4 .37 lindiıd gi ı S rep omycın \·ere~ 

AMF.RIK.\ , P. \ KIST.\!'iD ~:\' ~1~ ır ıan 22 22.62 miıı tedavisinde kuilanılınakta-
p ."', l' "K ALl \.OR 1 53 dır. ·' " ' ıu f'asulya ~umu k ı;a ı ' merı'ka Bı'rle• k De\letlcr'ı ''asulıa tombul .. 52,50-53 Va nıan aynı zanıaııda Neonıy "' • ,. cin'i de keşfetmiştir. Bu iliıç. 
P akistandan 10 bin balya pamuk Susam • 106 - 111 antibiyotiklere mukavemet eden 
mubayaa ctmıştır. 1 Keten Toh. 60 -61 İlk 3 bin balya derhal vapu· Keten Toh. 115 -123 mjkroplar üzerinde tesir yapmak 
ra ~ üklenmiştir. Geri kalan -; .\yçiçeği Toh. DOkme 35 tadır, ayni zamanda bazı husus-
bın balya da ay sonuna kadar Fındık ıç tombul , 196 -201 larda \'eremi tedavi ediyor. 
,\ merlkaya aevkcdılecektir Un 79/81 Ranıl. 72 K r. 2613 Bir yolcuyu kurtarmak 
( nIE 'iTO 1 ı \ Ti. \ nl Un 65 i5 R nd. 72 Kgr. • 3~.iO 
Dl'ŞtYOR Razmol ı:; için vapur yolunu 

Çımento !latlarının auşmeye Kepek J.I değiştirdi 
başladıiı ı::orülmektedir. Önil· Pamuk yağı rııfıne tenekelı • 16:i 
mi.ızdekt haftalar içinde \'u"O!i- Pamuk yacı rafına çıplak • 158 İn;;:iltereden ~\frikaya ;itmek-
la\-yad'." külllyeUl mikfarda ri- Zevtinyalı sabunluk Çıp. 172 te olan Landoveı-y C3'lle ,·apu-
mento geleceği bıldlrılmoktedir sadey~ğ Siverek orttılmiş 640 ru yolcularından biri yemek yer 

1 
1 

Sadeva• Di_,arbakır eritilmiş 575 k ı t· ·1 n ta ğun İthal malı çimento ar 103 • 105 ~ 6 en sa raya ge ırı e \"U 
lira)"a satılmaktadır. ı.;.K.;o;.vu;..."_d_e_r;;i ,;.• ;.v;.a.;.ı __________ 3_3_0 ______ _.. ince bir kemiği boğazına saplan-

Bir imtihan! 

I.ondrada büyük bir ticaretha
ne, mudürün hesap i~leri için bir 
kıı memur alınacağını geçende 
iI;ln eder. Birçok istekliler mü

Bursada bir belediye tah

sildarı ihtilastan mahkum 

oldu 

racaatta bulunur. )lüdür gelen-ı Bursa, 17 (Anka) - Şehrimiz 
teri ımtlhan ederek ı;orar: Beledıye tahsildarları ndan İrfan 

- 2 \'C' 2 kaç eder:' üçar, bundan üç ay kada r önce 
Birinci. İ'. 21 bin ll rayı zimrnetinc gecirmek 
- ])ört ('Cvabını verir. ~uçundan mahkemeye verilmişti. 
- lkıntı. Şehrimiz Asliye Ceza mahke-
·- 22 <lrr. mesinde cereyan eden duruşma 
Cçüncü~ sonunda tahsil darın suçu sabit 
- Baıan 4. hazan 22 ... der. görülmüş ve on a.y hapis cezasına 

Digrrlcri de bu tarzda cevaplar çarptırılmıştır. irfan Uçar ayrı
verirlcr, ca 21 bin lirayı da ödeyecek, 

ımtihaııda hazır bulunan mü- ödeyemezse onun için de ayrıca 
dürün dostu sorar: hapis ~·atacaktır 

- ııangbinı alacaksın? p . .. k b I 
- \·;ıkı<:ı l>akışları olan uzun arıste Tur su ay arı 

bo) hı c~mcr ~üıclini! günü 

Kaybolan insanlar Paris. 17 (T.11.A.) - Pariole 
Atlanlik paktına dahil devletle
rin subayJarını yetişt ire n Nato 
Kolejinin konferans salonunda 

diyarı 

,.. SİİMERBANK· 
Defterdar Fabrikası Şayak ve 

Çulakilerinin Fiatları İndiri ld i 
Defterdar Fabrikasının yaptığı Karadeniz 

Şayağı. Gri Şayak ve Çulôkileri 
!\1üessesemizin bütün mağazalarında aşağıda görüleceği 

veçhile, tenzilıitlı fiatlarla satışa arzolunmuştur. 
!500 metreden yukarı alana fabrika fiatı üzerinden satı ş 

yapılır. 

Babçekapı n1ağazalarım1zda derha l satışlara başlanmış
tır. Anadolu mağazalarımı1a da mal gönderilmeğe başlan· 
nıış olup vürudunda oralarda da satışa çıkarı l acaktır. 

Siparişler şimdiden bütün mağazalarımı za ve doğruca 
Müessese Merkezine yapılır. (18086) 

Cinsi Fab. T-.llml 
Fi atı 

1'1 ağaza Teslim Satı ş fiatı arı 

500 ftl et. 500 ftletred en 
yuka rısı için aşağı sı için 

Toptan Perakende 
rariste geçen sene 20 bin k!

iİ kaybtllnıuştur. Buna bakarak 
bir in;;ıliı muharriri Parise 
.Kuyholaıı insanl<ır diyarı11 adı
nı vermiştiı·. 

Türk subaylarının hazırla d ı~ı Karadeniz Şayak 10.- 10.- 10.76 1 l.84 
·Türk Günü• yüzlerce davcUi Gri Şayak 10.50 10.50 l t.30 12.43 
huzurunda kutlanm ı şt ı r. Çul&ki 7 s· 7 65 8 23 

1ı l üsnmeredc Till'kiye Basın - ı ~~~~~----··· •"••···---~· ~~~~9~.0~5~~-~ 
K;ıybolanların aılelerinin mü

racaatı üzerıne polis bunlardan 
on dört binini buln1uştur. Fakat 
eri kalrın altı bini hakkında n1a

lunıat eldcı edilememiştir. Bun
lardan çoğunun ZC'n~in olmak C· 

ınelile uraya buraya, ecnebi 
n1en1leketlPre, hatta pek uzakla
ra gittikleri anlaşılmaktadır. 

Yayın umum müdürlüğünün f ilm 1 

lcriyle f\ larshall plan ının Türki
ycdcki totbikatına ait filmler 
gösterilmi~tir. 

lli.ileak ı bcn koteiin mahfi lin 
dl' misafirlere Türk kahvesi ve 
çayı zen~in bir büfede ikranı 

cdilnıiştir. 

Bazı tayinler 

Kaybolanlar arasında kadın· Ankara. 17 (Anka) - E mekli 
Jar. çocııklar da vardır. Fakat Sandığı Yönetim Kurulunda açık 
bunlar en çok 30 ile kırk yaş a- bulunan üyelit!e Karayolları ge. 
rasındadır. Aile geçimsizlikleri- ne) müdürlügü köprü kontrol 
nin de bu husu. ta tesiri olduğu ı mühendio;;lerindrn Hıfzı Koral. 
anlaşılmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi Yöne-

Betonarme Bina ~ 
Sirkecide Demirkapı caddesinde Sel:lnik Bankas ı ardi· 

yesi yanında 41 numaralı iki katlı betonarme, elektrik, 
terkosu vardır. Fabrika, depoya elverişli, üstüne 3 kat çı· 
1<ılabilir. 

Boş Satılık 

tim Kurulu ti}·eliğine eski Say. 
manlık uzman l arı ~dan Fehmi 
Karhan tayin olu nmuşl ardır. Fii
li askerlik hizmetini yapmakla 
olan beşinci sınıf hesap uzman 
!arından Ziya İsmaıl Çebi, Beh-

c:et l\Icrzi, Zeki Kuruca, şer~ 
Tahsin Çelen, Emin ~uyun1c\'~ 
~ecati Orçun, Cevat Un.er. s ı ~ 
l!mit Günay yeniden beşıncı il 
nır hesan uzmanl ı klarına ta1 
cdilmiılerdir. 
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- 18. 11·1952 -------------- - -------- - -------- V A T A N ~-~--------~-------------~~~---------~-~ 
, 

Gece okııllaı•ı 
J\. nk:aradın ftltn haberleı okuyup yazma bilmeyen1er tein 

bir ıere okulu l('ılmıtiına kırar verildiğini bildiri~·or. 
Okul Lu Jibllorl ümmillkt•n kurtararatı gibi kendi kendine 
okuyup yıımı öi[trtntnlere de diploma \·ertcektir ... Gızete
ltrde, ıünlln hldi•eltrl ıraslnda kurük bir yer tutan haberi 

1 

bti)uk ıUka ile ka11ılamak Uzımdır. Teş•bbus bakikat•n mü
hltndir. Bunu ılmdi\·e kad. ar neden yapmadılımın ıorırak 
k•ftdi kendlmlz! tenkid elmellyiı. 

Yeni hırflerin kabulünden sonra ıarfedilen bütün ıay
l'ftt,.re rılmen memleketimizde okuyup yatma bl1meyen1erin 
llliktın ltiksekllr. Bunun baıhca sebebi lktısa~ldir, birçok 
l')tınrta,ın okumıaı ,·akit bulmadın hayata ıtılma51dır. Bu 
fih!l .. r., okuyup yarma öQ:retmek itin ıere okulu açmaktan 
b•ıka tıro yoktur. Ankınd• açılacak okul ummilikle muca
d•l•de ilk adımı teıkll •lmell, diger büy1lk ı•hlrlerlmlıde de 
bu >o1dı okullar ıtılmahdır. GeC'e okulları bir müddet sonra 
)a lnıı okuyup yazma öğretmekle kalmayarak ilk tabılll de 
1•ınin etmell~lr. Hattl ramanla bunların birer halk ünlversl-
ttısı haHnl almasını ulıısılması ıaıım gelen bir hedef ııyma
lı)1ı, 

Bıh memleketlerinin çoğundaJ bilbas"a Ameri.kadı gece 
0kulları, gece ünlvenltelerl pek çoktur. Gunduzleri hayatını 
ktıınmak için çılJıırken geceleri bu unh·ersitelere de,·ım 
~~"rek diploma alanlar arasında ilim, siyaset sahasında mıi-

11'!1 ıne\.ki sahibi olanlar l'lrdır. Biz de ayni yolu takip et-
""llvJı. Fakat bugün için yapılacak ilk Jı ummllerln mlklan-
111 •uıtmık, mllletlerarası istatistiklerde Türkiyeyi okuyup 
hzını bllm•venl çok memleket olmaktan kurtarmaktır. Bunu 
;'ittin tdece~ l'asıtalardan biri olan }'tnl te\'!ebbüsü memnun· 
Okla ka~ılam. 

Enis Tahsin Til 

Kral Paul, Papagos'u kabineyi 
kurmaya memur etti 
( Baıı 1 incide) du~nu ve kral ailesini memle· 

-'r Tafsilli kellen atmak tasan'Urunu bes· 
Pag '~'· 17 (AP) - Maroıat Pa- lediğini ileri sürmüşlerdir. Bu· 
lll ~sun seçimlerde elde ettiği nunla beraber Papagos bu is· 
?th~ ı1·"t nıodern Yunınistın ta- nalları Alenen red ,.e tahtı. kral 
llıa~de ikinci defa vuku bul- Paul ,.e anaya aya "adakatini 
lf.!rd tadır. Bundan evvel ıeçim- defaatla beyan etmiştir. 
ı.. e .hu kadar büyilk bir fark- Fakat, askeri di!\iplinin en Si· 
deki_alıbiyet elde eden lider 1928 kı bir taraftarı olan Papagosla 
2'.!J,,1 s.eçimJerde Elefterios Veni- ~aray arasındaki münasebetlerin 

s ıdi, iki yıldanbcri pek iyi olmadığı 

't.a~arıagos'la beraher Panayotis herkesc::e malümdur. Papa~os, 
Ceo elopuıos, Emanul"l Suderos, ocak 1951 de kralın askeri işlere 
lltıi rıe Papandreu, Spiro 1ıfarkc- müdahale ettigini ileri sürmüş 
ıe~is Ye Stcfan Stcfanopulos da ve Yunan silahh kuvvetleri baş· 

:p rnı,ri kazanmaktadırlar. komutanlığından istifa etmek is 
de ~Paios·un kuracajı kabine- temişse de Amerikan büyük el· 
t•tı ıın,n Birlik Hareketinin ya- r,isi John Pcurifoy ~fareşali isti· 
bı.ıı~ılarından olan I\.farkezinisin fasını geri almaya ikna etmiş· 
ı~ b rıacağına muhakkak nazari- ti. 4 ay sonra Papago!I yeniden 
da :l:ı~rnaktadır. Kanelopulos'un istifa etmiş ve o zaman Ameri· 
ıo~.•1 b.ınede vazife alması muh- kan elçisi ?.Iareµle, fikrini de· 't dır.. ~i~tirtm1ye muvarrak olamamıe-
t'( llrıanı~tandaki Birleşik Ame- tı. Son görüşmelerinde Peuri!oy 
..\ı: auyük Elçiliği ve Amerikan Papagosun e\'ind<'n çıkarken ga 
tt~·'tl Yardım Heyeti ü ·eleri ıetccilere: • Büvük bir insanla 

•llııı konuştum • dcmiıtl. 
ııı..,, •re hiçbir suretle karış- Kralla Papa~os arasındaki lh 
ta l)'ilardır. Maama!ih Amrri- tıllCın başlıca sebebi. blr ar me· 
hl l>ı1:.i5leri BakanltJının, l\Iarc- c.elesıdir. İç harp sırasında as
''ıtı apagos"un zaferini temenni keri bir mahkeme komünist çe
d~·ı;ı ':~~ olduğu herkes tarafın- tecilere para \'e malzeme temin 

194 ıhnen bir hakikatti. ettigi sabit görülen zengin bir 
hra 7 de Amerika Yunanistiına Pireli ithalat - ihracat tüccarını 
l'ıarıi 1 rııa ba$1adığındanberi Yu- idama mahktim etmişti. Kral, 
nin ~tanda i•tikrarlı bir kabine- Kıtramatos adlı bu tüccar hak· 
!la ııruımaıı;ını \le parlamento- ı t J\ılles~ kında verilen kararı asgar 3, 
ın b ır olacak hır muh.alefe- azımı 5 yıl hapis cezasına çevir 
llı"kte ~~unmasını temennı et- miştir. Atina basını sonradan bu 

İngilterede bazı 
Sermayedarların 
Endişesi 

.tuociattd Prt8• 

Londra, 17 - İngiliı iş adam
ları ı;on aylar zarfında, taç giy
me töreni faaliyetleri ile ilgili 
olarak muhtelif teşebbüslere ya 
tırdıkları !ierm::ıyeyi korumak 
rnaksadıyle. Kraliçe Elizabeth il 
nin hayatını milyonlarca sterli
ne sigtırta etlirmişlerrlir. Otel<"i
ler, eglenc:e mahalleri fiahiple
ri, bayrak bezi ve hatıra r~ya 
fabrikatörlerinin hep~i. 2 l-faıi
ran 1953 de taç giyecrk Kraliçe
nin o tarihten evvel ölmesi ha
linde zarar etmemeye ('alısmalt
tadırlar. Birı;;ok kimseler 1936 da 
8 inci F.d\ı.·ard'ın taç giyme töre
ni haıırlıklarından yarı yoldıı 
,·azge('ildiğini ve C'llerindeki bil
·ılk haiıra eşya stoklarının bir 

gece içinde kıymetsiıleşli~ini ha
tırlamaktadırlar. 

Kraliçenin genç ve .,hhatll bir 
kadın olduğunu gözönünde tutan 
ıigorta kumpan\'aları, müsait 
şartlarla İl yapmaktadır. Bu kum 
panyalar 100 &terlinhk bir poli
çeden 10 tilin prim istemekte
dir. İngilterede sigorta ettirebi
lecek mPsrıı bir menfaati bulun
ması şartıyle herhangi bir şahıs 
diğer bir şahsın hayatını sigorta 
ettirebilir. 

.. 
Doğu Universitesi 

( Bası 1 incide> 
~iye heyeti Azasından Halit Zi. 
ya Kalkancı tarafından hazır1an
dığını, bir tertip hatası yüzün
den 1760 rakamının 1160 ola· 
rak diııldigini, bu imtihanlara 
1600 öğrencı J;?irdiğini, bu sualle 
muvaffak olamıyanlar için 3 
temmuzda yeniden imtihan açıl. 
dığını sö~ledi. 

Rejisörler 
Ankara 17 (llususi) - Dev

let tiyatrosuna ietirilen iki rc.
jiıör hakkındaki llardin millet
vekili K3.mil Boranın sual tak. 
ririne bugünkü !ılcclistc ~Iilli 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri ce
vap verdi. 

Prof. Carı Ebert'in devlet ti
yatrosunun kurulu~unda emeği 
olduğunu, dünya üzerinde ~öh
rct sahibi bir sanatkar olarak 
tanındığını, tiyatroya muvakkat 
rejisör olarak değil, bir reviz
yon yapması ve rapor hazırla. 
ması için iki ay kalmak üzere 
ctlbcdilditini, ·Bir yaz gecesi 
rüyası,, adlı l'ıı;eri sahneye koy· 
duğunu \'C 18.400 lira harcan
dığını, Schroeder'in ise. yalnız 

baş rejisör olarak değıl, ayni 
zamanda devlet konservatuarı 
dram ve oprra bölümlerine sah. 
ne hocası olarak getirildlğinJ. 

1052 cylıll sonuna kadar 18.000 
lira ödrndiğini ve şubat 1953 so
nuna kadar angaje edildiğini 

anlattı. 
Soru sahibi Mardin millctve· 

kili Mohmet Kamil Boran, iki 
rejisörden edilen istifadenin har 
canan paranın tok dununda ol
dufıınu ıı;ö~·ledi. =-'-----l>ap 

1
", , lzengi;ı tüccarla saray genel sek 

ı,lık ~gos un b.u bakımdan Bıı;- reterı Bulis Mrtaksas arasında Ka tolikler , Tito 'nun lngil-
lıf.! ı ~.11\Prıkanın arzusunu yerı .. sıkı jş mlinasebetleri olduğunu k d 
1,, : ""•~i söylenmekle bera- ·azmııtır. Papagos bu hadise U· t ere ziya retini t en i 
hıı b~"disinin her §eye evet di- zerine ~arayın a~keri meselelere ediyorlar 
"l1ı,1,1r •dam olmadığı da kabul mUdaholesini tenkid ve Kalrama 

); •ktedir. loı hadisesinın askeri mahke· Londra, 17 (A.P.) - İngilter~· 
\ıı~'t•kiın 1949 da Yunan sil!hh molerin prestijine zarar verdi· n.in belli başh katolik şahsiyelle 
t;. 'tl"ri b k t 1 • g ğinl bevan etmi"tir Hadisenin rı !ılareşal Tıtonun Londraya ya-oq,ld· . aş omu an ı 6ına e • ~ · ıı · t' k"d 
.\Ilı. 1 2ı zaman "\tareşal Papagos patl3k \'ermesi üzerine ~1etak· paca ı zıyare ı ten ı etmcğe 
''lf.!~tı~an askeri heyetinin tav- sas istifa etn1işse de kral Katra: bc..~l;"Jmışlard!r. .. .. 
t·ıı. 1 ~~ 1 ni dikkat naıarına alaca- matosu affeden kararnamesinı 1 Gla.lieow pıskopos~ dun verdığı 
dtıııı.~ılctirmi~. fakat yalnız ken- de{:i,tirmemiştir. ve 2400 kadar katolık tarafından 
ha~ ın komutan mevkiinde bulu Bu hadis~den birkaç hafta alkışlarla .karşılanan. nutkunda 
t~;l~ın~ ve işlerine mlld:ıhale sonra kral Paul'ün askeri mü· r:rar<>şal Tılonun in~ılter~~e ca.n 
tını ~sıne t:ıhammill etmiyece· şavirli~ine Orı:eneraı Kosta VC'n· can k_ar ılanmıyaca~ını soylemış 

ş· <le açıklamıştı tirisi tayin etmek istemesi yeni ve «Tıto Allahın düşmanıdır. bir 
ltı.ıiıtrıdi Ko d 

8 
: . d k bir münazaa doğurmuştur. Ven· nevi modern Nerondur:t demiş 

lanı re e ıncı ar u o· t' . k .. 1 t t 1 k · tir 
lllaıı ıtı vazifesini yapmakta ırıs, omun s çe e ere arşı gı . . . 
?"i~t General ,.30 Fleet ile rı.ta- rişilen ve zaferle neticelenen Baz_ı katolık çevreler~ bu s~-
~ f>apago d b" k harekatta Papagosun muavin· yahatı protesto maksadıle. Dısış 
~~~' ayr111 .. 1

5 ara 5kınbal ırço 1 liğini yapmı~ olmakla beraber lt'ri Bakanı Eden'e bir muhtıra 
ı.:·J 1\. arı vu u u muş o k ·· ... · ı *l\i ' f.akat b 

1 
h . . iki as er arasındaki münasebet- ıonuerme:yı tasarlamaktadır ar. 

~1 ... ~)ış hav u~ ~r~n he~~ı~~r ter soCuktu. Papagos, Ventiris'in Mareşal Titonun İngiltereyi zf
~.~ hatırlat~~ı ~t"a e ~~ e ı İ askeri muşavirlige tayinine iti~ ydret tarihi henüı klt't olarak 
ı •• 1~iosun 19:1

9
ad akır. .. ~rteşa raz etmi~. fakat Kral 1ıt.ıresa- tesbit edilmiş değildir. 

1· 1 •rin· · a omunıs çe- ı· kt 1 dl • ll ' I · ı · 1 b • M ~ 111! ın temizlenmesindeki ro ın no a nazarını re e \en - ngı ız er ır Mau _ au 
1 ~.p,kadar takdir edilse azdır. ri<i tayin eltirmiştir. toplantısına baskın 
~•ııı bios karakter itibarile sert Bu h!dise üzerine 30 maya 

1 
'"'•~Iraz ıo~uk bir adamdır. 1951 de Papagos baıkumandan yaptılar 

,•t1111 hıt hır kimse ile samimi lıklan istifa ederek siyaset ha· 1 t 
< ı · · · ku ı Nairob. 17 (AP) - Bir ngi. •.'1'1 .. ,·,,.

1 
olamaz. Buna ra•men ya ına $:ırmış ve yenı ru an . 

• ., • y H Jk T ı ı • ı· ı liz devriyr.sı bugün Kenya sö-
1, lıı ••. ke iıbirli"I ı•apanlar bu un an a op u u,u par ıs · d b' ·' • · b · l' s h mürgec;in e ır tedhiş havası ya-
1.

l', lt,,ere hayran kalmaktadır- nın aşına geçmış ır. aray ma 
tı. eıaı p d . 

1 
fillerl yeni partiye karşı elaltın ratan J\.Iau J\.fau gizli cemiyetinin 

l! ıte h:h apagosun isıp iJı· dan savaşmaktan geri kalmamıs l\.fyeri bölgesinde tC'rtipledi~i bir 
lirırı, h atnnıülü yoktur. Emir toplantıya baskın vermiş ve 13 
~·Y!t l!rkesin harfi harfine !ardır. elebaşı yakalamıştır. Bildirildi· 
ıudu,'tınesi onun başlıca ar- Buna rafmen Papagos eyJQI 

• , la,,;aı 1951 !leçimlerinde bir hayli mu· itine göre "f.fau :fı.!au'lar toplantı-
ll. w da bir •mahkeme• kurmu~ ve 
~ı hanı,· .·· Papagos evlidir. Ati· \'affakıyet kazanmııtır. 
;, dl! )Osünde bulunan Ek· Şimdi zaferi kazanan Papa· bazı şahısları yargılamay3 .t:iriş-
;~?oııı'k oturmakta dır. l\Iarcşa- gosun Kral ailesine ilişmiyece&i mişlerdir. Tevkif edilen şahıslar 
• ı arasında elinde ger~edan deri~ b, . tu "1dı olan bir erkek tahmin edılmekledir. Fakat kra ,} u,,. harıciyeci olup \'un an Iın. anayasa ve geleneğe uy- sinden mamul bir kırbaç taşıvan 
"' 1 B J h r t · •cübbe1f• bir de yargıç• bulun· .._l'J'ıekt,d· akanhğında \"azi!e gun ro ünü mu a aza e mesı ve 
ı:ı f'~P;ı ır. memleketi idareye kalkmadan maktadır. 
~~'laı~~· evveJ1 Musı;ollninin saltanat sürmesi şartiyle. General Clark Kore için 
•, '•t,, • lndirdi"i darbe ile Ayni zamanda Papaııo•un kral k • 
' ''P • as er istememı• ~l '•hin ınııtır. Alman iş~alin Paula. sarayda teıekkUI eden • 
t-1!'\ bir~ok olarak alınan :a.ıare· ve bilhassa kraliçe Frederika Ü· Tokyo, 17 (A.A.) - Birleşmiş 
.\ı u, kat Alman tecrit kampla zerinde kuvvetli bir nüfuz icra ~lilletler kuvvetleri Başkomuta
»r"'•ny,;;'1ıtır. Papagos 1945 de etti~i söylenen bir klik! tasfiye nı General Mark Clark, Cumarte 

ı\t"i;a.rı k Amerikan ordusu ta- ta\'siyesinde bulunması da mel· si gilnü Chicago Suntımes gaze· 
bı· .~kerı Urtarılmı~tır. huzdur. Halk kral Paul ve kra· tesinde çıkan haberleri tekzip et 
)~ lırı~I! i:ıhoe;ili Brük$el Aka.de- liçe Frederikayı ıon derecede mi$ti r. 
•·:ı"'l'i 01 Pres süvari okulunda Se\'İP ~aymaktadır. Bilindi~i gibi bu haberlerde 
~i 1\t1 6 

:tn ?\fareşal Papa~os 9 Seçimlerde ka1anan tanınmıı General :rı.ıark Clark'ın Vaşinı:· 
~~,,,~ 9 Yaşına bas:ıcaktır. &imalar tona müracaatla Koreye bir tok 

~'.,1 aı1 ~; Kral Paul mesele~i Atina. 17 (A.P.) - ~Iareşal munzam tümen gönderilme~ini 
t 'lıJ an~, !A.A ı - Mare,pl Papagos'un Yunan Halk toplulu- talep etli~i bildirilmekte idi. 
~hı Pr~•kı Papa~r:ısıın dünkü ~e. ~u partisine iltihak eden \'e dil:'! .;,;.;..;...__ ·-- . 
~·l\1 1lı t,h

1
.zareri kral Paul'ün kü setimlerde kazanan tanınmıs tuluğu partisi kurucularından o 

~ ı\ceye dil$ilrecek mi· siyast sim<?lar ara~ında Panayotis lan ~Jarkizinisin yeni kabinede 
' "• Kan•lopulos Emanuel Tsud•ros o· nemli bir mevkie "'etirilece"i ~i?!'ı $itlirı · ' ' "" ~ 

ı, 1 · "•ııı sıya;I muhalifüri. Georıe Pıpandreu. Spiro Marke muhakkak addedilmektedir. Ka 
0&utı d.Panva~ı sırasında. Pa· nizinİ!i \'e Stefan Stefanapulos ıi nelopulos da herhalde kabinede 

•ktaıörlük peşinde ol· bı Bakanlarda vardır. Yunan top ıer alacaktır. 

Aı11erikaıı ge11ıisiııi ziyaı·et 1 8~~~AKALeo_:~.~=~~!:1j Cinayetten sanık 
kişi yakalandı ' 

Küf,'ük öğrenciler fliin 1imanım ı ıda bulunan Amerikan donın
masına nıensup .trss. Dcs ::u oHııesı gembini iezmişlerdlr. Re. 
simlerctcn yukandakindt', bir ö&ren<i :kendilerini karşılayan 

subaya buket verirken; altındakinde Öğrenciler 
ıemlyl gezerlerken göruluyor 

80 b in liralık bir 
funrük farkı 

Gümrükten otomobil aksamı olarak geçirilen 
malların ipek iplikleri olduğu anlaşıldı 

Arif Yekta ve ortağı Saim ta- Halic Fenerinde bir yerde bu
rafıııdan hariçten ı:etirilen ve !unmuş, otomobil aksamı olarak 
otomobil parçası diye beyan edi. vergisi verilen bu eşyanın ta. 
lerek 190 küsur lira 1:ümrük ver- mamen ipek ipliği olduğu görül. 
gisi ile l:Ün1rük.ten çıkarılan es- müştilr. 

yanın ipek ipliği olduğu güm- E~yanın rnilctarına göre oto
rükçe haber alınmıştır. Yanlış mobil aksamı ile ipek ipliği ara. 
\'e ucuz ı:ümrük tarifesi)·le an· sındaki gümrük \'eraisi !arkı 60 
bardan alınan bu e~yalar komis· hın liradır. 
)'oncu ile mal sahibi l den aran. 
mış i.se de C'ŞJanın naklolundu- ııadiseye bazı men1urların da 

Pakistan ' dan 
Bir ses 

< llaıı l lnddel 

Bilhassa Keşmir mtı!lelesl tt. 
rafında de\·am eden gflrg1nllğln 
ortadan kalkması: birbirini iktı
sadt bakımdan da tamamlayan 
iki büyük kom u memlt>k.etln te
rakkisini hıılaştırmağa hizmet 
edecektir. 

Hindistanla Pakistan bizim 
ayni direcede dostumuzdur. A\·
rupa ile Asya \'e Afrika ara
!iındaki geı;it sahasında mühim 
mes'uliyetler taşıyan Türk mil· 
lrtl fcln en mühim gay('Jerden 
biri, iki kom!liU arasındaki lhti
J i'ifın halledUdiğlne ,.e Cenubi 
Asyada istikrar kurulduğuna şa
hit olmaktır. 

•• ue 
-> 

< Baıı ı incide> 
rilmesı üzerine h4dise yerine, 
jandarma komutanı Albay Hay· 
rettin Turunç, zabıta memurla
rı, savcı ve adalet doktoru ıel

di. 
O zaman }'apılan ilk teşhıste; 

ölünün Karadenızli olduğu, ku
mar. kadın ve)'a para~ına tama· 
an öldtirüldtitü belirtilmişti. 

Ceıedın üzerinde yapılan mu· 
a)·ene esnasında sol kulağına 
keserle vurulduğu ve be:yninin 
buradan aktığı, çenesınde bıçak 
yarası bulunduğu görülmüştü., 

Tam bir senedenberi muhte
lif şekilde çalışmalara rağmen 
failleri bulunamıyan bu cinaye
tin esrarı nihayet dün, cınayet 

masası komiserlerinden Asım 
Baba (Solmaz) tarafından tö· 
zülmilştür. 

tır. Tahkikat biraz daha derin .. 
ı~stirilinc-e, hAdiscnin vuku bul
ıfu&u günlerde ayni evde, onu 
?ıtu ta!a \' azıcı ile halen başka 
hır suçtan tutuk bulunan Hüse
yın Kulüp"ün brraberce oturduk
ları trsbit edilmistir. 

Suç .ileti olan keser ve cese
din $arılı oldu~u çizo:ili yatak 
çarşafı sanıklara gösterilince, 
Hah! Ibrahim suçunu in!:iir et
mek istem!Ş, fakat .fustafa ·Ya
zıcı her şeyi bülbül gibi anlat
mıştır. Au ifadeye göre cinaye. 
tin şöyle i~lendiği anlaşılmak

tadır: 

Henüz hüviyeti tcsbit edilemi
yen maktul, o sıralarda Karade
nizden iPlmiş \·e beraberin1e 
getirdıği para ile Zl"ytinburnun. 
da bir ev satı nalarak istanbulda 
)·erlefmek istemiştir 

Gulam I\luhamntedin güzel nut· Jandarma komutanlığı da bu 
kunda sulh hakkında kullanılan hususta büyük yardımda bulun· Hem5ehrisi olan Halil İbrahim 
açık lisan, bu bak ımdan tatlı mu~tur. Adeta bır polis hikAye- Güvenın e\·ınde misafir eôilen 
ümitler uyandıracak bir mahi- si gibi olan bu cinayetin mahi- adamcağız, muhtelıf zamanlar 
:ı·ettedir. Ruh itibarb,·le bir ba. yeti öğrendiğimize &öre ~u şe- bu evde kumar oynamıştır. Ha
rışçl olan nıuhterem Gulam l\tu· kildedir: lıl lbrahim. ev almak istiyen 
hammed gibi bir lider tarafından •Zeytinburnundaki kör kuyu· hemşehrısinin paralarına göz ko
gösterilecek .anla~ma :ııınusunu.

1 
da cesedın bulunmasından bir yarak bir aköam u; urken iki ar

Gandi'nin sulh ideallerine varis sene geçmesine rağmfn jandar- kadaşı ile birlikte odasına gir
oJan l'e Nehru gibi bir lideri bu- ma komutanlığı h3dıse Uzerin- mis ve elindek.t keserle kulağı. 
lunan Hindistanın re,·apsız hı- deki araştJrmalarına devam et· na vurarak be. nini akıtmıştır. 
rakması tasavvur kabul edemeı. miş, komiser Asım Solmaz da Bu araC'a ?.lus.tafa da kasatura 

hiç kimseye sezdirmeden, 0 ci· ile adjmı boynundan kesmiye 
Ahmet Emin YALMAN vardaki kahvehanelerde oturan başlamış Hüseyin de odunla VU· 

bazı kimseleri elde etmiştir. rar:.k bu feci cinavetin üçün-

Yunanistana 
Bir askeri 
Heyetimiz gid cek 

Huıull Muha~irlmf:dm 

Ankara, 17 - Bir müddetten
beri İstanbulda topyekQn harp 
me,-zuunda konferanslar veren 
\'e bu hususta çalışmalarda bu
lunan Genel Kurmay llaber Al
ma dairesi başkanı Tümgeneral 
rılithat Akçakoca, yedi kişilik 
maiyetiyle birlikte önünıüzdeki 
cuma günü Yunanistana gide. 
cektir. Generalin, \'unanistanda 
Genel Kurmay ileri ,ctclcnlcriylc, 
bir harp vukuunda müşterek pa
sif savunma hususunda fikir te. 
atisinde bulunacağı tahmin edil
mektedir. 

General l\Iithat Akçakoca ve 
maiyeti Yunanistandan Yugos
lavyaya geçecek ve \·ugoslav as
keri §ahsıyetleriyle temasta bu
lunacaktır . 

Amiral Wright 
Ankaraya geliyor 

lluıu•I ıtulıablrlırıfıd•n 

Ankara, 17 - Amerikan At
lanlik ve Akdeniz fıioları B•ı· 
komutanı Amiral Wrlght bera 
berinde dört albay, üç yarbay 
olduğu halde bu ayın yirnlİ ye 
c!i!iinde şehrimize gC'lecek, Genel 
Kurmay ve Deniz Kuvvetleri ile · 
ri grlenleriyle temaslarda bulu
nacaktır. Amiral muhtemelen 
Başbakan Adnan l\lendere!I tara
[ından da kabul edileco';.tir. 

Diger taraftan. Amerikan lla
va Bakan yardımcısı da muhte
melen yarın şehrimiıe gelecek
tir. 

Tam bir sene-denberi bu şekil. cü faili olmuştur. Ceset o gece 
de haber alan Asım Solmaz ni- ayni odada bırakılmış, ertesi ge. 
hayet e\'\·elki eün bu ısrarlı ta- C! sabaha kar~ı e\·in yanındaki 
kiplerinin semeresini bulmuş \'e az derin olan bir kuyuya ahl
§U haberi almıştır: mıştır ... Aradan on &ün ,geçip 

•Kör kuyudaki cinayetin fa- c~srt kokmı)·a ha~Javınca. üç ca. 
illeri Halil İbrahim Güven on nı ko.rk~rak ('f'Sedı tren yolunda
)lustafa ·yazıcı ve Hüseyi~ Ku~ ~ki kor kuyuya taşımışlardır. 
tüptür .•• • iki ev sahibi olan Halil İbra-

Bunun üzerine derhal cinayet 
masası harekete geçmiı ve h.\. 
dise günü, Ayşe ismindeki bir 
kadının e\'ine, hırsız girdı~ıne 
dair emni~·ete ihbar yapıldığını, 
hakıkatte ise böyle bir şey ol
madığını tesbit etmiştir ... 
Kadının bu yalanı ne maksat· 

la uydurduğu araŞtırılınca bazı 
ip uçları elde edilmiş ve Zeytin. 
burnu 48 inci ırıokıktaki bu e\'
de katildf"n ,.e kumarhane ı~ıet. 
mcktcn sabıkalı Giresunlu Halil 
İbrahimln oturduğu anlaşılmış-

Estoııya'iı 

ltlisafir 

him Gü\'en. cina,·pt ortaklarına 
l'u iş için üı;er yüz lira vermiş, 
avrıca da her ~ün bir lira yev
mi,·e ,-adetmiştir. 

İşte bu şekilde meydana çıkan 
cınayrtJn failleri dün Sulh C~za 
hjkiminin kararı ile tevkil edi
lerek cezacvlne gönderilmişler
dir. Bundan önce de, dört bu
ruk ıene faili mec:hul kalan Ca
talca rlnayrtinl orta,·a c:ıkaran 

Asım Solmaı, F.mniye müdürü 
AhmE't TrkPlioğlu tarafından 
ff'hri'ı\ edilmi'"tir. 

İdrojen bombası 
(Baş ı l incide) 

Tecrübe ile meşgul Alimler el
de edilen neticelerden son dere
ce memnun olduklarını bildir
mi~lerdir 

Tecrübelerde- çalı:an sivil vt 
askeri personrl ıon derece titiz 
bir gayret aöst('rmiş ve kendileri 
Sa\'unma Bakanlığı atom enerji
lii komisyonu tarafından tebrik 
edilmişlerdir, 

Dünya sulhunu tehdit eden 
tehlıkeler ve ~ilAhlanmanın t~· 
sirli bir şekilde kontrolünün im
k~nsızlığı karımnda Birleşik A
mPrika htikt'lmeti hür dünyanın 
!'a\·unması için. bu geniş ecnerji 
kaynaklarının geli$me~i :yolun
daki catı.şmalara de\·am etmeli
dir. Aynı zamanda hüklımet bu 
kaynakların be!:.Priypt i('İn verim 
li ~ayrlrrdr kullanılması yolunda 
('alışmalara da hız vtırmektedır. 

ğu yer bildirilmemiştir. ismi karışmış olduğundan işe 
lliıdise ~ümrük muhafaza baı Gümriik Tekel Bakanlıaı mü!e•- Sag~ lı k Bakanı!! m 

mlidürlü~üne intikal ettikten tiılerince el konmuştur. Tahki. 

Re•ml tebliğde hidrojen bom
basından acıkc:a bahsedilmemek
te heraher •termo - nüklter• sl
lihlar hakkındaki araştırmalar
dan hidrojen bombasının kaste · 
dildi~i anlaşılmaktadır. 

sonra esyalar sakh bulunduğu kata devam olunmaktadır. K ı 

Mecliste dünkü ·· ·· ı onuşması i e 
~~~~~~9~0-r~·uş~m_e~-e~~ - Gülhane hastanesi 

Somuncuoğlu ' az sermayeli .... Ferit Melenin ı.::tt!k~~;:d~u-
• gtinkü Meclıste görüıüldu. Sağ· 

t 11 • ,, • d d ı lık Bakanı doktor Ekrem llayri 

Uccar 1$ goremlyor e 1 Ustündağ, Yanda muhtelıl yer. ~ 
r )erde teıitıi mevıularda konuş. . . ~ 

l Başı 1 incide) 
tı tahdit edici mahi~ettekı Mer
kez Bankası tedbirlerıyle Tica· 
ret Bakanının İzmir fuarından 
beri söyliyegeldiği değişiklik 
yoktur sözleri bir tezat halinde. 
dir.11 dedi. 

Server Somuncuoğlu, Bakanın 
aldıgı tedbirlerle ııelecek malla
ra akreditif açılması için yüzde 
50 ödcmcği §art koıtugunu, it
halat malı üzerinde sıkışan tüc· 
carın avans almak imkanını 
kaybcttigini izahla• ezcümle SÖY
le devam etti: 

«- Ncti :'\.'de elinde para olan 
ticaret müc.,seseleri hu tedbirle 
imtiyazlı bir hale konmuş, da
ha az sermaye ile iş yapanlar ide 
ta is göremez hale gelmiştir. 
Böylece yanlıı yol tutulmuıtur. 

masını istemek hakkımızdır. Na. 
tonun bire tahmil ettiti iktJsadt 
yüklere yardım· etmesi ıazımdır. 
Yollarımızın, limanlarımızın, te. 
lefon hatlarımızın kurulması is
tenirken, bu tesislerin sade bi· 
ze, değil bütün Atlantik devlet· 
lerine hizmet edeceği muhak
kaktır. Bunların yapılmasını da 
istiyelim. ~ıaamafih bu masraf
ların yalnız yüzde yirmisini üze. 
rimize alacağız ve tediye rnüva. 
zenimizı ayarlamak imkanını bu. 
lacagız. E~er bütün bu yük bi
zim sırtımızda kalırsa bunu ka· 
pıyamıyaca~ımıza kaniiz. Bunun 
için hüktimetten daha enerjik 
teşebbüslerde bulunmasını rica 
ediyorum.• 

F ransızlar birçok Tunus

luyu h:ıvk if e ttile r 

tuğunu. buna takrir sahibi fe E ton)& e&ln Dış lşlerı Bakanı 
rit ~!elenin de şahit olduğunu ~ı. Rnh•rt rusta, iki konferans 
anlattı. Anadolu Ajansı muhabi· 1 vermtk iırtrf' duo •Ankara• ,-:ııı
rinin bütün bu konuşmalardan purıyle ıehrimiıe gelmi$tir. Re
bir hülasa yaparak ertesi sünti simde gıimruk dairesinde görü
Van nutku diye Ajansa \!erdi- nen l\1 . Robert P usta A nkarayı 
ğini iliive etti. da ziyaret edecekti r. 

Ferit ?.felın, Bakanın Vanda. 
ki konuşmalarının çok müsbet 
tesir uyandırdığını ızahla, res· 
mi bir ajansın bu sôzleri ıBa· 
kan hükümet konağı önünde bu 
sözleri Irat etmiştir• ~ekline 
koymasının doğru olmadığını, 
buna sebep olan muhabirin der. 
hal cezalandırtlmasını istedi. 

Gilllıane hastahanesi 
Ankara 17 (Hususi) - Gül

hanenin İ.stanbula nakledılme· 
mesı meselesi buılinkU ~leclis· 
te doktor Aziz Urasın takriri 
münaF-ebeti)·le tekrar bahis mev. 
zuu oldu. :\filli Savunma Bakanı 
Seyfi Kurtbek, Gülhanenin ye. 
dek subay binasına intıkali isi· 
nin 1953 martına kadar ikmal 
edileceğini söyledi. 

~vdoksiya' n ı n 
'(3' i davasına 
'l0 vr-1t1 Pdildi . 
Bir müddtt önce B~yof'lunda 

kaynanası E\doksiyavı tPhirlİ\e 
rek ölrhirmeklen sanık Vladi~ır 
Paudrofla Evdoksiyanın ölümü. 
nü norınal ölüm olarak göstPre
cek ı;;ekilde rapor vermekten ~a 
nık doktor A\'adis İ~necio*lu 
nun muhakemesine dün Birincı 
AJ:ırceza mahkemesinde dev:ım 
edilmiştir. 

Sanık Vladinür. ölPn Evdoksi 
yanın kızı nna Kukulonun ko. 

Türkiyede geçit 
Törenine katılan . 
iki l:lman izcisi 

CBası 4 üncüde) 
İstanbulda bır müddet Galatasa 
ray lise inde kalan bu iki Al
nıan gencı: 

o:- Galatasarav gibi ve o sis.
temde bir okul Almanyada mev 
cut değildır. Diğer taraftan 
Galatasaraylı öğretmen ve öğ
rencıltrden gördüğiimüz misa
firper"erlige ha)'"l'anız diyorlar. 

Bu iki Alman izci.!i dünva 
turuna sırf diğer memlrketıer
deki izcilerle tem.ss !itmek mak 
sadı ile mi çıkmıslar? Seyahat 
!erinin bır maksadı da bu, fa • 
kat onlar. aynı zan1anda dünya. 
vı, dünyada yaşıyan bir çok in
sanı aerek ferd g~r~k millPt 
olarak tanımak üzere dola~ıvor
Jar. 

istanbuL bu lip yo!\.'.uların 
~on zamanlarda ~~rak yeri ol
du Bir seferinrip yaya bir sefe 
rinrte oto stop i~tPmi, bir se 
recinde hi31klet, otobüs, moto 
;;iklet gibi vasıtalarla dünyayı 
dolasan bu nevi ın!Janlara pek 
\'nk rastladı~ımız oldu. Her bi
r;nin backa bir hik,i.ycı::.i ba<ka 
bir 3lemi var •.. Fakı:tt her biri 
::ıynı noktarlıt bir\~o:;iyorlar'. "ln-

• sanları ve insanlı~ı tanım~k~• 

Sonra bu hüküm istisnasız 
bütün maddelere tatbik edilmiş· 
tir. İhtiyaca &öre malların tas. 
ni!i yapılmamıştır. Bu tedbirler 
dp k~fj de~ildir. İşlerin idaresi 
biraz ıaübalidir. Alınan tedbir
ler Londra ve Berlin piyasala· 
rınd:ı bültenlerde neşredilmiş· 
tir. Biz blitün ithalatımızı milli 
kaynaklarımızla karşılamağa ta. 
lışıyoruz. Bir iktisadi inkişafa 
namzediz. ?ılakinelerini dışarı

dan alan bir memleket dış ti· 
caret müvazenesini elbette ka· 
pıyamaz. :'\farshall planından ya_ 
ııılan yardım di~er memleketle
re nazaran pek büyük değildir. 

Bu va1İyPtte Türkiyenin diğer 
memleketler SC'\'İycsinde tutul-

Tunus, 17 (T.HAl - Tunus 
milliyetçileri son günlerde Fran· 
sızları endişeye düsürmU$ bulun· 
maktadır. Tunusluların faaliyet 
terini durdurmak istiyen Fran 
sızlar genl.'J capta bir tE'vki! hare 
keline girişmişler ve bir hafta 
u:rfında 2 bin Tur.uslu ·u tf>vkif 
E'tmi<lE"rdir. Te\·ki! edilen ZOOO 
Tunu~lu Fransılların kurdukları 
hususi mahkemelE"rde yargılan 
maktadırlar. 

Aziz Uras, Gillhanenin Tıp ta· 
!ebesinin tatbikat yapması icin 
kurulduğunu, böyle bir hastaha. 
nenin kışlaya gidemiyecetini. 
gecen sene Fehmi Çobanoğlu. 

nun Gülhanenin yedek subaya 
naklini teklif ettiğini. bu te!di 
fin :ıtıeclis tarafından reddolun
du~unu, :\feclisin bu kararına 
ratmen hükümetin bôyle bir ka. 
rar alışının dof,ru olmadı~ını 
sö •ledi ve Gıilhane bu binaya 
giderse çökecektir, dedi. 

casıdır. \ ladimirin Evdoksıyayı -

Bu mahkemeye sevkedilen Tu
nuslulardan ~Pkizi idama. 52 si 
müebbet hap,. vo 1100 U de iki 
il.i on !iflne arasında muhtelif h1 
pis clzalarına c:;arptırılmışlardır. 

zehiriedi~ıni ihbar eden Arı::iro Dinlenen Eahitlf9or sıınlJrdır· 
i~e. ölenin otlu Nikonı..w. nışan. Va!=-onakı, ~tarı l\alım,.nos. \'a-
lısıdır. lantin K.:ılipenos .. luazzeı Öz-

Dünkü duruşmada dinlenilen 
43hitler. sanıQ:ın lehinde ~ehadf't
te bulunarak, bunun bir HtirJ 
oldu~unu. Vladlmirin böyle hir 
şey yapmıyacağını belirtmişler

dir. 

men. 

Duruşma, gelmiv,.n 
den Yorgonun 3 tır1 
şıyle trcziye rdil~r .. •· 
rilmtsi ve di~t"r ,.,. 
i~in başka güne ~ 

51hitler
J"1lra ceza-
• .,. ı ıt geti-

"'" relbl 
1 ıştır. 
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MAT AS TiCARET T.A. S. _, 

ESKi YOLCU SALONU KARŞISI TABI'!- HAN KAT: f 

TEL: 44996 ŞUBE ve ACENTELERi Telgraf: MATASAN 

AXKARA - )!ataş Tıcaret T. A. Ş., İstanbul Cad. "lo. 5 
\DAN.\ - ~!ataş Tıcaret T. A. Ş. Cakmak Cad. '/\o. 59. 
DİY \RB.\KIR - İ•men Kardeşler. lnonti Cad. "lo. 11. 
F.SKİŞEHİR - \ . Hamdi Erman, Si\Tihisar Cad. :\o. 169. 
IZ~IR - )!. ,\li Yeğenoglu, 9 Eyliıl ~leydanı. 
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1 

KIRKLARELİ Şevket Onat Kuyumcula Cad :'\o. 1. 
KO:"IY.\ - Ahmet Küçükarmağan, lstanbul Cad. :\o. ~2. 
SiVAS - Yurdakullar, Cumhuriyet Cad. :\o. 2. 
TEKİRD .. \G - Hüseyin Soyuer, Z. Bankası kar-.un 
VA"I - Enver Perihanoğlu. Şcreliye Cad. :\o. 65. 
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bil' rıı>rak 1~ .o Tu.rlı.u.·~,. (~luııh. 

\.lı.:s- DJ H~ t j Rad'" ıle fnı;. ttfl :!I) l 
Oı~rıı. ar:rı arı (Pi) :.0.tl Radyn 1• 
ı~te~ı •• o O '•~ ' trl,.rl ,.. earlnl•t 
C:ıdıka ı,,.odırb ~ ı Clll ·r,ms' ::z 00 
Xmıu uı.ı, 22 15 ~ırtı:ılır ( \ouat },r. 
aoı) ~:.' 'i Rabtr er, .. 3 ol)O Konu~ma 

1 '.0'i Kıpını,. 

t Z M 1 R 
1 ~ 00 Onn haTıı.'ır., ı S ıs ı•-:.1 Oiu.t• 
da:ı t•~ktlar Jf!; 13 PertY Tal•h nr
kutra ındaft b r ı.oa.ır:r (Pl.ı 16.il 

HAYATI ZENGiNLEŞTiRMEK iÇiN 
poradon ziyade iman gerek. Bir çok inıcnlar KiTABi MUKAO· 
DES ' i .okuyarak hayatın ekıiktiğini gidermekte ve imanlarını b~ s· 
lemektedirler . TEVRAT, ZEBUR, INCIL' i içinde toplayan bu 
kitabın Türk~• nliıhosına (posta ücreti dahil ) -'SO kurut. yalnız 

İncil kısmına 150 kurut mukobilinde,sohip alobil irsiniz. 

KiTABi MUKADDES $hKETi 
olllt ı.fi kliıl c.111 . l&J•i~ lst•n""' . 

'"•\ lıu • • , r, 19 l ~ ~ıı.rkıJar Itdıba .\lı.anu 
can ..\•ı;.ıJ, .J.• f<tl ı-:ınıt -: ran C ~ 111 O 'I" rk bu7üf•r l Q "l r.aıtyo 

Un .. :-;ıüııı Tapol•n 11 Sf) A rımızın Yarl Lilrlı:iil•rl korMa ZO 1~ na. 10 ;-a· 
muııti {Pi.) 17 il İtıt• ıaı Guı.n Er qt•sl, ıo 10 S TM\'r ,. ITr1r ~hre
l'UJI, ~•hnı 01.Jay. \'f·lıl t ~anıker, ton nr\..• •rıla ndan dıınt ınutlll (Pi.) 
lP.30 "-2.tbftıt taa\ t • i E..~m .Ak,.,r· 21.00 (Tuz Erın ıtf'n tırkılar, .l.30 
dMrl lle bar l mclodıltr ı' 0) Hal>tt· Sona hıbtrlttı "e iıı:ııpın \...._ 

"YÜZÜ MÜK 
GÜZEL BiR CiLDE 

KAVUŞMASINI KREM PERTEV'E 
BORÇLUYUM" 

KE 

l<REM 

{/JerteıJ-
-----ı ı I' Ne isterseniz 

CWhat You Wıll) 
Komedi 2 Bölüm 
faıan: W. Stıalc•• 

t:••r• CeTireu: Or

han Bttrlau Sıhıı• 

r• koyan : h-1 llhl!n 

J':rtufra.I Fran11s ltm· 

ıillerl müddetine• Car· 

!lmbaJın T" Cuınadın ba~l..a htr ak!aın 

uat tam :.ı,ı:; d• Cttma, Pazar ma· ı 
ı ,,. Jıı.ıı.t m 1 t 10 d• Ttl1fon •O:!>& 

IST.\'>BliL BELEDiYESi 
ŞEHİR Ti\' ATROLARI 

• 

• 
I' 

Sabş D•-u : 

JAK DEKALO ve ORT. 
latanbul • Tahtakal• 

n 

Vatan il~ncılık ve reklamcılık bakımından çok mühim bir 
;eşcbbUse a:irmi_, bulunuyor. 

Bu trıebbüs tasnif edilmiş kısa ilin ıeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu ilAnlar 

h('m çok ralbct aörmekte ve hem de verenler için çok fay
dalı olmaktadır. 

Tasni[ edilmiş kısa ilAnlarımız hergün gaıetemiıin muay
yan bir :yerinde çıkacak; meslekle re. faali yet sahasına yahut 
işe göre tasnif cdilmi;:; olacaktır. 

Bu Hanların şekli ve ücreti şöyledir: 

10 kelimeye kadar bir ay müddetle neşredilecek olan 
'!anların aylıtı 20 lira. 

Gün aşırı veya 15 gün neıredıleceklerin aylık ücreti 12.5 
lira. 

ıı=~at 21 de Haftada iki gün ne~redilenlerin aylığı ise 8 liradır. 

DRA)I KIS)ll I On kelimeyi ııeçen ilanlarda her fazla kelime için günde 
SCN KOZ 20 kuruı alınır. 

Yazan: .__-.ı~---------------··---Michel Duran ... -
Türkc;c~i: Salahaddin lrdelp 

T•lefon: fı'Jl57 

AHUDUDU 
Pazar günleri 15.30 da Matine 

Cun1artrsi Ye Çarşaınba günleri 
14.30 do Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de açılır. 

J'uart••I •kaaaılan Oram loamında. 

Sah ak~amları Komedi kıımuıda 
temıil J'Olı:tur 

EMİNÖNÜ BÖLÜMC 
(Eski Holkevi binasında) 

TEHLİKELİ OÖNE~IEÇ 
Yazan: Priestley 

Türktesi: Turıç Yalman 
Perşembe, Cumartesi , Pazar 
gündüı ,.e Pazar akşamı. 

Veni Ses Opereti 

1 
Her akşam saat 

ı 21 de 
Cumarte!>i Pazaı 

15 de Maline 
Çorşamba 15 de 
Tenzilatıı maline 

<TIBANPETLI 
Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Beliğ 

Selönü 
Müzik: Sati Lir 

Tel: 49369 

MUAMMER KARACA 
,_IAXSİ"'.\J Uu ı•carn 1 

llELSİNKI ~52 
t:ıı ıarıu , l'aıar ıı.atl· 

nr!er lll dıı, sııarelet 21 

&, ele. Cıraımlıı ak~ıtnJ• 

rı hoıltlllı halk ı;•ceaı. 

PaıartNI al.:.,amları temıil 

ıLıur. C'ırıe:ı:ıtı• aliaa;uJarı Te Cooıır

IHI matınetle ta!tbtr• tenı.ı.I.,. 

ı·eıefon: •3\ ı. 

imtiyaz sa hibı : SİNAN KORLI> 
Neşriya tı rüleo idare eden 
Yazı işleri ~lesuı Müdürü 

l\IELIH YENER 
CVATANl Gazetecilik ve ~tatba. 

acılık T A Ş. - fstanbnl 
\ 'ATAN MATBAASI 

Bu ısayıdı JID fslerlnı fiıleo ıditr t- t'<1eo nıt.., u. 
lllELİB YENER 

(VATAN) Gazetedllk •• ftlatbaacılık T. ı\. s. - btanbul 
tmu,,.. sahibi: SİNAN KORLE 
VATAN MATBAASI 

lt·ft) 

Üçünden hangisini 

Tercih EDERSiNiZ ? 

~luhakkak ki oı tadakini. ZirJ 
ortadaki daktılo baran "'tÜ)' 
\"Uruşlu. m<'şhur fsveç HALO.\ 
n1ilkinasında yazmaktadıı'· 
HALDA ile daha az :zamandJ 
daha çok yaırnbıldjği halde ~• 
yorulmaktadır. Buna scbeP 
ı;tıdt"te makinanın yumu~aK 
çalışması dei:il ::ıyni zamand:ı 
götleri yorma,yan mat yc~ıl 
rengidir. l 

\ 1e ur.utn1ayını7. J..i ~alrııı 

HALDA bütün ;u hu-u,ı· 

yetleri bir arada hai zri ır: 

.ıg tsv~ bılyeli rulmanlar! • 
hıılandırılmış harf kol1<1r1t 
fi ayarlı vuruş kontroiu, 

gozu yorma)·an yeşil renk· 
d iJ nyanın her tarafında şubel' r 

\892'den beri l"·eçl• 
imal edilmektedir. 

~ - Y Parmoklarınıı:a 
~ kanat takını: 

r---------1 
I Türkiyode Mümessili 1 

J Eli BUR LA ve OrtaklO~ 1 
I Oolato. isıonl:ıul -Telıfon ı ~ '.:J 

DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak bast1 11 ~, 
larL Hasunıu ımeıt1•ts 
tedavısı c•" 
Nl5antaJ1 - KumeU t I' 
Sevin Aparı. No l • 
KJ4JJ ., --


