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Papagos, dün reni 
kabineri kurdu 

• 

Gl. Plastiras dedi ki: Vatan muharririne 
hükumeti destekliyeceğim 

muhalefet Türk ·Yunan 

• <<Ben yenı }) 

İktidar ve 
dostluğundan sitayişle bahsediyor 

SON DAKİKA .= Papagos'un yakın arkadaşı Kanelopulos, kabineden istifa etti General Pli.stlras 

. yunanl·sıandal TUNÇ YALMAN bildiriyor lı l Atina, 19 - Kral Paul'ün huzurunda yapılan yemin mera-
simjnden ~onra yeni Başbakan Papagos bir tebliğ yayınlayarak 

I
• şöyle demi~tir: 

Sll•krar Şimdi bütün dikkat ve vazifemiz Yunan milletine yaptığı-
mız va"ldlcri ve ~öıleri hakika.t sahasına koymak olacaktır.• 

Israrla dolasan rivayetlere göre deniz, kıra ve hava müda. l'AZAN: 
Ahmet Emin YAl MAN 

Eli.zıt, 18 - Diın atıam bura. 
ya \·annr.a, ilk işim rad}"oya 

&atılmak \e Yunan seçimlerinin 
lltticesini anlamak oldu. Komşu 
lhemJeketin seçiuı müradelesin .. 
d~ §U veya bu tarafın iistün çık .. 
llıası, kendisine ait bir aile me
gelesidir. İki taraf da dostumuz
dt1r, birisini diğerine tercih et.. 
bı.tk, ''unan milletinin bllece&i 
hi'lt)·dir. Bununla beraber 1\la. 
reşaı Papagos'un is başına geJ .. 
1lıesine bir cihetle 11.evindlm. O 
da. 1·u.nan millttinin, ge(en cu
nı.a günü seçimll'rde kullandı ı 
tryff'rle, btikrarh bir Jdatt)'İ 
ttrtih ettiğini ,.e huıurlu bir ça-ı 
htnıa dr,·rinf' ha. ret du,yduiunu 
belli rtrnesidir. .:\isbi te015llio 
nızari bakımılan hakkaniyctJi, 
f;akat amtli t.a\ iyrden l!iitik.rar
llılık \·e dalınıLlık yaratır1 tec· 
l'İibelerinden 5onra ekstriytt 
ıı.ullinün kabul tdilme>i, istlk
'lran ıcm.iniııl hazırlamala amil 

•lrn •tur. 

İkf~at Bakanı :\l arkeıinls Sandalyesiı Bakan Kanc.lopulo 

85 ve 
İki 

90 yaşında 
.... 

sanıgı 

Ziraat Fakültesinde 
talebe derse girmiyor 

. 
Einslein, lsrail 
C. Başkanlığını 
Kahu! etmedi 

jq$eÜl:l•4 Prııı 

Kudüs, 19 - Profesör Albert 
Ein!tein İsrail Cumhurbaşkanh. 
ğı vazife ini kabul etmesi için 
kendisine yapılan teklifi reddet
miştir. 

faa teskilltında vazife almıs olan yüksek memurlar arasında ge. 
niş bir tasfiye yapılacaktır. 

Bugün öğrendiğime göre, dört general istifa etmi~ ve gene
rallerin bu istifaları Papaeos tarafından derhal kabul edilmiş· 
lir. Söylenildiğine göre lılareşal daha e\'\'el bu generalleri bece
rıksiztik ve kabiliyetsizlikle itham etmiştir. 

• Kaııelopulos 

Diyor ki: 
Yunanistan 'ın yeni Başvekİ· 

li Papagoı;'un en yakın siyasi 
mucadele arkadaşlal'ından Bay 

1 

Kanelopulos ile dün u1un bır 
konuşma yaptım. KanelopuJos, 
1928 den 1936 ı·a kadar Ati·! 
na Ünivc.rsitcslnde Sosıoloji 

1 Profesörlilğii ettikten sonra, 
( General Mctaxas'a kar~ı cephe 

aldıtı itin dört yıl Yunanista. 
<De\·anu: Sa t; ·u. 1 dtl 

(Deumı Sa: 7 Sü: 1 de) 

• Plastiras'ııı 

Beyaııatı 
vakıa Papagos'un partisi bil. 

yük hır ck~eriycUe seçil. 
mi~ bulunuyor, Fakat Plastiras 
ile Venizclos'un F.PEK - Libe~ 
ral Parılsiııin de 577.678 oy al. 
dığını, yani seçmenlerin yüıdc 
36.G sının Plastiras'ı tercih et
tiğini unutmamak lclıım. Plas. 
liras adaylığını Papagos'a kar· 
p Atina'dan koymuştu. Kaybet 

!De•·amı: Sa. 4; Sü. ı de) 

\ 'eni bakanlardan K ıneloputos , .e Babakos 

Kasım Gülek D. P. 
icraatını tenkid etti 

Pamuk durumundan bahseden Genel Sekreter, 
Cihat Baban'ın iddialarına da 

kısaca cevap verdi · 
C Yaı.ısı 3 iincü sayfamııda) 

Bu husustaki haber dün luail 
Başbakanlığı tarafından :çıklan. 
mış bulunmakta1ır, Başbakan 
Ben Gurion tanınmıs ilim ada· 
nuna bu vaille;i kabul edip et· 
miyeceğini telgrafla •ormuıtur. 
Elnstein verdiği cevapta böyle 
bir ":aıife kabul etmesinin im
kansız oldu:Unu kaydetmiıtir. 

flir müddettenberi limanınuıda bulunan Amerikan filosu dün sabah saat 8 de Cenuba müte,·ecci
hen ıehrimizden ayninuıtır. Yan heyetimizden Esin Taliınun bu me>-ıudaki röportaj ın ı 7 inci 

ııl)"f•mızda bulacaksınu: 

Maraş M. Vel<ili Aytemiz : 
............. 

"Camiülezhere talebe 
• 

gönderelim,, diyor 
Milletvekili, hükumetin din politikasının ancak 

avam kısmını memnün ettiğini söyledi 

Pamuk fiatları hakkındaki takrire Ticaret Bakanı cevap verdi 
Bt11ud ltu1ıablrind.ı4m 

Ankara, 19 - Meclisin bugün
kü toplantısında Bakanlar muh· 
telif sual takrirlerine cevap ver• 
diler. Bunlar arasında bilhassı 
Maraş milletvekili Abdullah AY· 
temi.z'in. din adamları yetiztir
mek, dint terbiye \'ermek mev .. 
zuundaki swıl takrir! alaka ile 
dinlendi. 

Milli Eğitim • Bakanı Te>·fik 
İleri !\fL~ırda Camiülezher'e ni· 
c;in talebe gönderilmediii. ora
daki talebelerle hükiımetin ne· 
den al~kadar olmadı~ı •uallerino 
cevap \'erirken, ancak ecnebi 
n1cmleketlcre lise olgunluğunu 
verenlerin ı:önderildiğini. hal
buki bugün Camiütezhcr'de oku
yan 64 vatandaştan ancak seki· 
tinin lise mezunu oldulunu, iki
sinin ilk öğretimini dahi yap
madı~ını ısöyl('di. Bakan, İliıhi· 
yat Fakültesiyle imam - Hatip 
mekteplerinde mt'mlekete din 
adamları yetiştirildiğini, imam • 
llatip mekteplerinde ilkokuldan 

• • onra yedi yıl tahsil görüldü~U-
•- nü ve müsbet ilimlerin de oku-
Birleşlk Amerikanın yeni Cumhurbaşka nı Grneral D. Ei"en- tulduğunu, İllhi} at Fakültesiyle 

howrr'in eşi 14. ka~ımda doğum yıldönümünü kullamıı;tlr. Re- mutabık kalınarak bu mekteple
slmde Bayan Ei.senbower kendi yaptığı bir pastayı eşine verirk~n ı re muallim yetiştirildiğini, ttf· 
görülmektedir, Diğerleri genenlin torunları Davld ve Aıın ile <Dtvamı So: 7 Sü : 3 de) 

&•llnl Barbara Ei.senhower'dir. 

General Ei enhower -Truman 
görüşmesi dün açıklandı 

Neşredilen tebliğde işbirl iği için karar alındığı ve mem
lekette istikrarın temin edileceği bildiriliyor 

J ,.ı:ıdolu .t./dan ~i için aldığımız karır:arın ze- ı-
\'aşington, 19 - Baıkan Tru· rek memleketimizde. istikrarın Arabayı 

man ile yeni Ba~kan Eısenh~- teminı ve gcrek~e mıl~eUe_rarası 

1 "'·er'in dün iCC:e yaptıkları iO. me~elelerdo fa)dah bır ılerle· s . 
rüsmeyi mlılcakıp yayınlan~n me k~ydedilrne~i bakımından kıy ırf ına 
müşterek tebliğde §öylo denıl- metlı ve muhım olacaCını tab. 
mektedir: min ediyoruz.,. . . Adam 

vuran 
«Ba:;kan Truman ve General Beyaz Saraydakı_ toplantıyı mil 

Eiscnbower dün ~ece Beyaz Sa teakıp General Eısenho\\·er, Sa. Evvelki gün Galata köprüsün-
rayda buluşmuşlardır. İlk önce vunma Bakanı Robert Lovett ve de garip bir hadise olmuştur. 
başbaşil yaptıkları göril~meden müşterek genelkurmay başka?· El arabasiyle yük taşıyan ?ı-Ieh· 
sonra müzakerelere Savunma, lığına mensup şahsıyetıerle gö. met isminde bir şahıs arabasına 
hlaliye Bak3nlıtı temsilcileri kar rüşme~ ü~e~e Savunma Bakanlı. yükledjği çuvallarla Köprüden. 
şılıklı 'üvenlik teşkilatı mildürü ğına (ltmıştır. geçerken, kendisini çeviren sey
\'e ilyan üyelerinden Lodge ve Truman gümrük tarifelerinin rüse!er memuru o saatte el ara-
~!. Dodge iştirak etmişlerdir. indirilmesini istiyor bası ile Köprüden geçmesinin 
Başkan Truman ve General Ne\.·york, 19 (A.A.) - Başkan yasak olduğunu \'e Unkapanı 

Eiscnhower müzakereler sonun· Truman, mHlt dış ticaret kon- köprüsünden dola5Dlası tazım gel 
da "1 beyanatta bulunmuşlar. ı:re•ine bu gece gönderdiği bir diğini bildirmiştir. 
dır: mesajda dünya iktisadiyatını kuv Bu suretle yolunun fazla uza· 

•.llillcllrrarası münascboUcr vetlendirerek komünizmin mağ- yacağını düşünen Mehmet araba
ı;ertevesi içinde memlcketimiz.i lüp edilmesine yardım etmek için yı olduğu gibi sırtına vurmuı 
ilgilendiren meselelerin en mü- Birleşik Amerikanın gümrük ta- ve bu suretle Köprüyü sırt ha· 
himlerini mbıakere ettik. Bu me ritclerinl indirmesini ısrarla Is- malı şeklinde geçerek usule uy· 
selelerle a11kalı haberler hak- <Dt\"lmı Sa: '1 Sü: Z de) muştur. 

kında yeni Başkan Eisrnhower'e ' •ıııiıııllıiıııiiıiı•••••lliiiiııııi••İıiıııiıı.•-iliiiliiiiılli-ıiiiiııi 
tam malıimat verilmiştir. 

Me,·cut idare ile 20 OC'1kta 
vazifeye başlayacak idare ara· 
ınnda . haberlr~meyi temin ede
cek bir teşkilat tesis ettik. Ana. 
yasamıza ay~ırı herhanai bir 
t•dbir alınmış değildir. İşbirlİ· 

Amerikalı polis 
Uzmanının 

.Evini sovdular 
Ankara, 19 - Şehrimizde bu· 

lunan ve Kavaklıderede oturan 
Amerikalı poli.s uzmanlarından 
Vilyam Povel'in evinde alAka çe. 
kici bir hırsıı.lık h3disesi olmuş
tur. Hırsızlar An1erikah polis 
mütehassısının evine girmişler 
ve uzmanın masasının altına 

hantla yapıştırmak suretiyle giz· 
lemiş olduğu 3000 lirasını çalmı ş 

]ardır, Bu hildisenin faiUeri he· ı 
nüz yakalanamamıştır. 

Bundan başka lngilir tiea· 
ret Ataşesi Wels'in de Süleyman 
adındaki ahçısı 400 liralık •lııara 
ile 2000 liıa de!ğerindeki gümüş 

takımlarını calıp kaçmıştır. Sü· 
leyman yaka\. ~mış. gümilş ta· 
kımlarla sigaralardan bir kısmı 
müsadere ed ilmiıtlr. Bışıksız polia - Takip edelim ... Galiba Sarıyere ıidecekler. 

• 
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Hazine kefaletini 
haiz bonolar 

Belediye ucuz mangal 

kömürü satışına başladı 

( H Av Aaii1 Mercan arsasına 
VA%1 YET.l,, , ,. 
l'eıilköy Meteoroıoıı ıstas· Aıf davaya 

yonunun tahminlerine ıöre D d'ld' 
bugün şehrimi• ve civarın· evam e 1 1 

Belediye ve 
• 

işçiler 

Şehir meclisi, gecenlerde 
yaptığı fevkalade toplan

tıda, şıahrin iman itin Emek 
li Sandı~ı, İşçi Sigortalan ve 
J;:mllk Kredi llank .. ıyle ın
la$malar yapabilmek üzere 
makama Jlialihiyet verdt. 

da hava ka11;;ı it ve aralıklı 
yajı~h geçecektir. 

YAZAN: 
M' h t .,. 

em Dev- ( 1 
vi bôn;lar a:zal· 
tıldıktan son· 

Belediye dilnden itibaren Unkapanındaki bostan sergilerin
de manial kdmtirü tanzim satıslarına ba~lamıştır. Kömürlerin 
kuru ve kalburlanmış olarak kilosu 16 kuruştan satılacaktır. 

Diğer taraftan geçen sene Göka tarafından imal ettirılen 
Briket kömüründen de belediyenı elinde mühim miktar
da ıtok bulunmaktadır. 

Rüıg.irlar drı!işik yönlrr· 
den harif esect-k, sıcaklık 

dert"C'esintle mühim bir de· 
ği~lklik olmıyaraktır. 

Bir milddettenberi 3 üncü As
liye Ceza llahkemesinde bakılan 
l\lercan arsaları dAvasına dün de 
devam edilmiştir. Jet R~ıs· nın 1 1 m•c·.. •ç..ı Naıııık Zeki Aral 

nutuk a-

r•nda ıısvıo "----------------------~ 

ra mı hilkO· 
met tahkime 
gitmeyi düstln
mektedir, kes- Geçen sene yalnız Unk~panında !>ahlan bu çe~it kömürleri 

halkın daha kolayhkla temın edebilmesi için bu sene Be5ik
taş, Eyüp. KadıkOy, Üsküdar, Kocamu:;tafapa~a. Ka~ımpa$a ye 
Sarıyer ı::rmtlerinde de Briket kömür satış bayilikleri açılma

Dün E~hrJmlıde en yük· 
sek rncaklık 15,2, tn dü5ük 
~ıcakhk 10 derece idi. 

Dünkü duru5mada şahit olarak 
dinlenilen Şehir Meclisi azaların
dan EnvE'r Kaya ezcümle sunlan 
ıöylemiştir: 

Dünkü •GeC'e PostaC"<ı• nda 
Trkstil İş('l Sendikası 'Ierkeı 
'\'ôn,lİl"l Kurulundan bir za
tın bu i~ hakkında şöyle bir 
mütaleası bulunmaktadır: bi"" f·ıc:ra var .. 

dır' lk ısadl Devlet Teıekk il· 
lcr, e mUı.1ak bütteli idare .. 
lrnn kısa ddcll borçlarla fı· 
nan man .. ıeklıne son verılmiş. 
tı . Maziden den1I mış olan ... 
l:7tn da ınil<:darları azalt•larak 
konsolide ed ,,el0<I karar al. 
t.:ıa a .. ·nmı *'""·• 

Karar tatbikata &irdiğl tak· 
di de m .ı bllnyemıule iıleyip 
g: .. "lleKte olan yaralardan biri 
de hak aten kapanmış olacak 
t·r. 1Hesele nedir?. ~Iesele. ma .. 
z· i de-, hAli de üzerinde du· 
r"lmaya de!er mahiyeti haiz 
bir mevıudur_ 

1715 numaralı ~rerkez Ban .. 
kası Kanununun 38 inci mad
desine 3492 numara ve 3 tem
muz 1138 tarihli kınun ılr bir 
takını hUlrümler llJve edildi. 
O hUkOmlerden bıri ıu ld 

oUanka, devlet sernuyes.y• 
le mUtcıekkll olup ticari usul. 
Jerle ıdare olunan sına!, ticari 
\e zirai te;cbbU-ler ve demir· 
}ollan ıibi (işleri !lı:tısadl ma 
!lıiyet arıeden) hfikmi §ahsıye
ti haiz idare ve müesseselerin 
!ıa le kefaletini haiz bonola· 
rını iskonto eder .•• llh•. lliite
ferrl d, .. er hilkllmlere göre de 
bonoı ·ın \"ideleri dokuı aydan 
fazla olamıyacaktı. Fakat tat· 
bikalta bonolar pek çabuk soy. 
ıuzlaşt" Tecditten tecdide ta
bi tutulmak •uretirle banka 
rü.-dınındak:i mikdarlan ,müte
madıyen kabararak yUrildü. Kı 
sa vAdeli olan bonolar•n bedel· 
!eri uzun \'ideli işlere tah•ls 
edıı y'Jr ve ıcncUer de \ide. 
len sonunda bi'tabf odencnL· 
yor<!". Bundan dolayıdır ki, se 
nPtlerı mü ma1 yen yenile
mek mF:-':>uriyeti hlsıl olu· 
yordu. 

Bu çe~t bonolarla .Merkcı 
Bankasına hangl idare \·e mU
essesc!('r geliyorlardı~-· Sümer· 
banıı:, Et bank, Ziraat Banka
., (su işler. için ve milli ko
rllllma ı('ın \,. De\·let D miryol .. 
lan, D.vlet Den •wolları. 1n1ıl
ı.orlar crekell İdar , Topuk' 
l\lahsu lcrı OfLi, Po!!a •·c Tel
graf, Ziraat İ !etmeleri~ Bu mil 
essesc ve idarder bonoları ih
das eder, ~!aliye Ve ıli llaıı. 
ne namına senetler üzerine ke 
faietm, kor ve banka da tskıın· 
to mevrJu bonoların bedelleri. 

ni tP\\: .ye eder Bankacı isti
fa ~ "en fiıll fa ı 1 tcmmut 
1946 ya kadar '""• 1,25 idi, O 
tarihtcı:ı ı.Jbaren ~ 1 e inroi~
tır. 

l 938 seneai sona erf__6~ uman 
llazine kefaletini haiz bono

ların mikdarı 30 milyon lira. 
)a baliğ olmuştu. likdar ted· 
•ic•n arttı. 1950 de iktidar te. 
beddülü olduğu zaman 656 mı! 
yon Ji-a idi C27 mayıs 19301. 

1951 sonunda 1 milyar lira ol· 
muştur. Seneler arasında ra
kamlar1n seyri şöyledir: 

O!ilyon llra l 
ıır.ı8 30 1oıs ~91 

1939 H9 1946 407 
1940 203 1947 462 
1941 221 1948 662 
1942 352 194n 612 
1943 347 1950 840 
1944 441 JD51 1001 

Tedavuldek, para 'II darının 
artmasında ve gerek dahili ge. 
rtk harici para kıymet J ln duş 
mes ~de bu bonolann da mU

him tesi!i oi:nustur. lluhtelif 
sen•ler it ~ar.. le müfredatın 
al!kadar idare ve mütsseseler 
arasında tcveuti şeklinı aıalı· 
ki cetvelde vermekteyiz. 

(Milyon liral 
1951 1950 1919 1912 

Sümer B. 95 97 96 52 
Eti B. 6:ı 70 70 30 
D•m. Yo. 112 114 34 124 
Tekel 100 9> 76 4t 
Zir. ( .. ' Ko.)68 69 74 54 
Zir (Su lll 54 55 55 34 
Den. Yo, 112 85 6 4 
Top Of. 331 196 100 10 
P T, T. 60 59 40 
Zır ıı. 1 

--------
Ytkôn 1001 810 612 352 

Bankanın 1 kasım 1952 ta-
ritı:. haftalık vaııye!_Jde Ha· 
ıine kefaletini haiz bonol;ır 

1246 milyon lır tı Mlit olu-
yordu. (\' lye bUlteni llazine 
bono! ı d'te bir müddctıonbe 
ri bir ıey kaydetmemesine ı;ö-
re bankanın haftalık vaziyetin. 
dek rakamı da tamamen Ha-
zlne kefaletini haiz bonolara 
münhasır olarak kabul ediyo. 
zuz). 

.Allkadar idare ve mUessese-
!er çektikleri paraları ~ereler 
de kullanmışlardır? Ya te.ds 
sermayclcrıne \eya uzun \Ade 
ı. ted'ir sermayelerıne bağ. 

cıtribu 1'ıak.tt lft4h./ıu.iMr) tlrme3i pek: 

sı kararlaştırılmı~tır. 

lamı~rdır, diye suale ıcma.Jen milmkiln .ıörillt'miyor. Fakat 
ce\-·ap \'erilebilir. Çekilen pa- ne olursa olsun, İktısadi De\·. 
ralardan bir kamı doğrudan Jet TeşekkUllerııle mülhak büt 
doğru)·a tesis sarmeyelerine çeli idarelerin uzun \"3dell iş· 
cüz ıtUhaz edılm4tir. (.liese. lerini kua v3deli membalarla 
lA Etlbank ve Sıimcrbank.) Bır •finarue etmek• yolundaki si· 
kısmı devlet humetlerine tah. yasete ıon \"erilmek -bir emri 
ais edilmiştir (meseli Ziraat vlıki olarak- karar altına alın 
Bankasının milll korunmaya ve mış olmasına ı:öre bu kararın 
su islerine yatırdığı paralar). yarın ıu nya bu ıekilde ren. 
Bir kunu destekleme mübaya. gini değiitırmemesi ve mcm. 

Ucuz balık satışına 
nac-tktır. 

da bugünden itibaren Fatihte başla· 

Arabacılar ve 
Hamallar Şirketi 

alarına Ye daha başka yerlere leket için müktesep bir fayda Demjr tekerlekli arabaların 
;ratırılı:ııııtır (meseli Teketı. olarak kalına:;ı için hükQmet· kaldırılma_;ı hakkında varılan 
Bir kısmı belki hem tesıs hem ten şu noktaların bugünden a· prensip kararından ıonra araba. 
uzun \'ldeli tedvir scrmayele- ranılması \'e istenilmesi çok cılar ve hamallar bir şirket kur· 
rine tahsis edilmiştir (mesel! yerinde olur: 'llaıa karar \'ermlslerdir. 
Demiryolları,_ Denizyolları ve 1 - Hazine kefaletini haiz Bu fşle alikalı olarak dün de 
Posta \'e Teleraf). ıra ıh bil. bütün bonolara ait olarak tah- iktısat müdUrlülünde bir top· 
tun bu paralar netlcede öde· "kimine karar vcrilmJ:} bulunan lantı yapılmt 'ır. 
ncmıyecek bir vaıi~e:e girmiş. borçların yekunu -her teıck. Toplantıda bir ıırket kurul-
lerdir. kül \'e fdare ic:in ayrı ayrı mfif. maı;ı esası üzerinrle dunılmuş 

:!\l'ıı>vzuubahis fdore ,.e mü· re.iat gôsteriJmek ilzere- sa- \'e ikti sat mCidürlü~ii ş ı rketin çı· 
e:r;.se elet arasında en çok pa. rahatle tcsbit ve nan edilme. kararafı hi!se ~cnf'tlcrinrlen nak 
ra çekm!J ve çe~cr g3rUnen lidir. liyat.çılara ı:ıtılma:;ını istemiş.. 
Toprak lılabsulle•i Oflsl he o 2 - Ofls bonoları için ÖDÜ· lir. 
paraları bir taraftan ha!:'lkaten müz.deki mahsul mevsimi sır ArJbacılar Ye hamallar ikh· 
kısa vldeli hububat ve.ı::aire nanda ve nihayet en geç sat müdürlillü tarafından yapı· 
m.lbayaalarına tahM ederl<en 15 haziran 1953 den ev· lan bu teklifi kabul etmemişler· 
öbOr taraftan da tesis senna· ' l mutlaka sıfıra inmek Uze. dir. 
)'esine ve uzun ,·adeli tedvir re. bır:ıkılmı~ olan bonoların Tnpl~ntıdan sonra kenditerile 
ıermayesine bağlamış veya bıl mıkdarı .nedır. bu nokta· da ı::örUştüfiimüz ;\rabarıl(\r ve ııa 
lamaktadtr. Bir daha Eeri dö. ta,·z.•ian ıIJn_ olunmalı_<hr. Kt'n i matıar Cemiyetleri mümessille
nemiyecck şekilde te:ıis &erma- ıolıdas)on hır kanun ıle tabak- , rl şirket kurmacı m('mnuniyetle 
yesine ve uzun vA.del.i tedvır kuk &ah'a.ıııma çıkıncaya kadar· kabul ettiklerini ,.,._ ellerJnd~ 
sermaye.sine bağlanmış görU. tecditlcrin devamını -eğ('r ya· 50 • 60 bin lira karlar da para 
nen meblA~ı 1931 de 134 mil· nılmı:vor~.a.k- z:arurt gOrtlyo- oldulunu, f:ık<lt n<1kliyatçılarla 
yon lira idi. Ofi!te dondı1rul- ruı. Bunun içindir kt, haklka. işhirli i!: i yap:ımıyar1klarını. yar 
muş bu kabil paraların 1952 de ten ofl!in kısa \'~drli lşl('rine rtımı hlikUmeften beklediklerini 
bahği ne idı'! .. Ofiıin 1951 mu- tahıis edilip mahsul mevsimi 1 bildirmi t(>rd r. 
ameleleri hakkındaki umuml sonunda asta tecdide uğrama
murakabe raporuna bakarak mak llzım i'elcn bonolara ait 
mahsul mevsimi sonu rmalıs mikdarını rla hUknmelin &im· 
l9.i2) için bıı mlkdarı 108 mil. dinen tasrih ve ilan etmesinde 
yon lira olarak tahmin etmek amtll fayda buluyoruz). 

Amerikan filosuna ku· 

manya veren iki tüccar 

hakkında tahkikat açıldı 

Okullarda öğretim 
Kursları açılacak 
Mılli Eğitim Bakanlılı, öğren 

cilerin okul içi \"e okul dışı !aa. 
lir•tlorile yeni bir ıekilde ilgi· 
lenmive k(\rar vermiş bulunmak 
tad ır. Bu karar gereğince, köyler 
de, bucakl:ırd:1. il('e ve illerde 
ö~renC'ilerin her türlü durum
larile me~gul nlaC':llc •Öğretim 
kurulları • teşkil erliJecektir. 
Öğretim kurulları ö~renrile· 

rin bilha!i-"I dPvamı ve terbiye
rt durumu üzerinde duracaklar· 
dır. 

Kövlerde bu kurullara İhtiyar 
heyetler· d~n bir, ö~rrnci veJi
lerinrten iki üye, basöğretmen 
\"e bir ö~retmen katılacak, bu· 
cak, ilçe Ye illerde i'" kurullar 
rJaha ıeniş bir kadro ile faali
yette bulunacaktır. 

Razı kanuni •al,\hiyetlerle de 
techiz edilmeai düsünülrn hu ku 
rullar.ı. ayrılan tahsi~atla, öRren 
cilere kitap yardımı, aile!;İ fa. 
kir olanlara nakdi yardımlar Yfl· 
pıl<lC'ak, te~vik m01ksadile mü
k3fatlar verilec('ktir. 

D.P. il Haysiyet Divanına 
verilenler 

Enver Kaya, Fahri Kı~~k ve 
dit"r şehir meclicıl üyelerinden 
sonra daimi encümen üyelerin· milmkUn gibi görünürse de da. 

h:ı evvelki dört ayın ve sonra ?\OT: - 13.11.l!l5Z tarihli 
h3ziran 1932 ayının ,.karoları '•atan"da <iki J\tilrs.ıı;,e!lit) b:.ş. 
eldr. olmadı~ı için bu hususta lıklı makalenin birinci sütu· 
kat'' bir hilkilm \'ermeye ılm- nu 48 fnrl ~atır111c1:ıLi (mc\TU· 

dilik imkAn yoktur. Fakat ne datl krlimrsl (me\'dlıat) ~e ü. 
olursa olsun ofisin de dondur· tıınrü ıiıtunun 28 inC'l satınn. 
muş oldu~u ve konsolidaıyona dakl <mf',·rut) "k<'liınesl l"in.e 

Tanınmış iki tlicc:ır hakkında den :\fuzaffer Sahinoğlunun da 
saıcılıJ<ça hkib··•a geçilmiştir. A D. P. ıl haysiyet divanına sevke 
rrıcrikan filosuna ku_ı;n_anya veren dildıği öırenilmiştir. Kadıköy 
Ali Taşkent, Hakkı Ottomur isim D. P. ilçe idare kurulu tarafın· 
lerindcki bu LUccarların verdik· dan hlYsiyet divanına sevkedi· 
if'ri malın karşıl~ını Türk pa-ı ıen. $ahino~Ju partide ikilik çı· 
rası olarak almaları J<izım grılir- karn1ak ve tesanüdü boımakla 

t•rkedecc~L mühim nıiktar~~ lmndılatı nlaca!rlır. 
dal it oftl'Ar t • Ilu borç-~ - ~ 
hnn mikdarı pc olacoklr'. D~ r f 
ha d ~o ofı in bıkık tn Jcr- 1 

sa •·Adeli işlerde kullandı~ı ve 
bundan böı le kullanacağt pa. 
ralar mikdarı Ue uzun YAdell 
yerlere ve i~lere yatırdığı ve e. 
sas!ı tedbirler alınnıazsa bun 
dan böyle yatJrmaya mec
bur kalmakta. devam edece. 

İlk tank 
muharebesi 

ken. dolar aldıkları iddla edil· suçlandırılmıstır. 
mektedtr. 41) hln dolı:'!"ı kambiyo· , • • 
da boulıırmadan polis taralın<lan Bır bar artıstı intihar etti 

yakalJ .uı ı -·Ff:1f.l•9 ı'ii'Vc.1 ser· Genç ve güzel bir bar artisti 
best bıral'<m ıştır. Tahkikat yapıl· evv.lki gece intihar etmiştir. Pi· 
ırıaktadır. gal barda calışan ve Tarlabaşı-

lki Fransız ilim adamı Keresteci Recep sokak 8.'2 nu· 
marada oturan Elenia Trl)·an· 
dafilos Vahit Jsminde bir genç 
ile sevJsmeğe başlamıştır. Gen

geliyor 

Pari!;.te çıkan Plaislr de France cin kendisine yüz vermediğini 
c1Prg!.sinin mtidıirü ll. Olivier gören kadın havagaıı mu~luğu-il paraJ3r mi.kdarı ara!ındaki 

hat-tı f~sıl nedir7 .. Hazine ke
faletini haiz bonolar mevzuun· 3

5 yıl ev"·el bugün, 20 ka· Cluant ıu sı:·ada meml"k:etimiz· nu açıp yatmış ve ölmüştür. 
sım 1917 de birinri ci· clf" hulunmakt:ıı<lır. ~rccmua Tür- Tahkıkata ba~lanmıstır. 

kiyeve dair üç makale nPıret-
han harbinin ilk tank sava· mi•tir. lstanbuırta bulunduğu Si· Florya'da halk için da. mevzuun can atıcı noktası 

ııte budur. 11 olmuştu. 1916 eyliıl ayın· rada Uninn Fransai~e'de 24 * da Somme muh3rebe.sine Jş. 

B kt tırak ettirllmrk üzere İngil· kasım pa7.;ırtcsl ~ünU saat lR.~O 
yapılacak yeni evler 

u no a sarahaten ortaya rla (Lo Thcatre de France 1952) Flor)·ada •e•en sene halk i•ln 
konmadıkca htikCı.metin kon tertden f·ran!a'.'·a getlrllen .,6 k b .. .. • "' \r 

l 'd tanklar, 1917 nl. anında Al· ... asım çarşam a guou aynı inşa edilen fakat inşasından son 
ıa ı asyon hakkındaki kararını ı (L'ı.. ""' "" 

1 saat e ııomme et 1.s. connaısan ra •ehı·r meclı'si azaları ı'le bele· 
daima iht' t k d' l k man ara karıı kullanılmı.ş· a • ıya ay •Y e arşı~ tır. Fakat tankın ilk dera ce; la quete e l'invisible, leı diye müdiranına ve Anadolu A· 
lamak lhım &"elir. Çünkü iş ba forces occultPs) mevzulu iki kon ı··nsı umum mu··du"rU emrı'ne tah 

d k . h ku mücs~ir hir ı;il:ih olarak kut. " 
ıın a ı ü met bu can alıcı frrans verect'ktir. sis edılen evlerden baıka ''eni 
noktayı slmdiye ka r bir tür- Janılması, 1911 kasım ayın· bl k . , 
l 

daki Cambrai me.vdan mu· Parls Tıp FakUltesi profesör- bir parti o ev ınsasına baş· 
ü ta\-zih etme tir Sadece 

mevzuubahis bonoları ofisin h:1rabesindPdir. nu sava!fa lerlndl">n Llcarrl da !?6 ocak gü· lanmıştır. 
•ticari ihtiyaçları• için kullan~ 3:?0 tank ı,tir3k etmi,tlr. nil şehrimize ~eh~cek ,.e burada Vali bu defa yapılacak e\·le· 

dığı Yeya kullanaca~ı ıeklinde 
Bu ıillha tank adının \·e· dört gün kalacaktır. Bel kemi~i rin doğrudan dotruya halka ve 
rllmesine sebep, İngiltere· amE'li~·allarında miitchassıs olan küçük maaılı memurlara tahsis 

1 aima lA3tikli bir miyar ileri- d r ki d'l l'kl profesör kans•r hakkında da •· edı·ıece::.ini bildirmiı:,tir. 
ye ıürmü~ ve fakat o •hat.tı en .- ransaya na c ı ı ı e. .-- li 

rl zaman casu!ılardan ıakla· ; raştırmalar y,ıpmıştır. 27 ocak Diğer taraftan ıehir meclisi 
fasıl~ ı ıudur; diye çizmemiş 1 mak maksadile sandıklar il · ~ perşembe günU sa.at 18.30 da Tak az.ılarından Enver Kayanın da 
ve iÖStermemlsUr. zerine sarnıç m;\nasına ge. ' ;mde Fr:ın51zkon!oloshanesinde bu evlerin ktmlPre ve ne ıekil· 

Buiün için elde mevcut ra. · len tank kelin1esinin yazıl· mide kan.sertnin teshisi hakkın- de tahsis edildi~i hakkında &e 
kamlara nazaran Toprak llah·' mı5 olmasıdır. J da bir konferan!l vE'recektir. Ay .. hir me~lisi kış devresi toplantı-
•u!.eri Ofisi mUste•na, öteki : TÜl.BE!'iTÇI nı gün oaat 16 da bir tıp serı:isi !arına bir takrir hmrladığı öğ· 
idare ve müesseselerin Hazine ._ __________ _,: 1 açıllcaktır. renilmiştir. 

kefaletini haiz bonolarla borc· 
!anmaları bir müddettenberi 
fılhakika durmuı ı:örünUr. Fa. 
kat ofisin, ktsa va.delisi nere. Albin'in iİdeceğ1 ıun hepsl 
de biter, uzun v.ıdellsl nerede çok üzı:ündüler. iki büyükler 

KÜÇÜK HABERLER 
~~~~~~~-~-~~ 

•- ?\lerean ar aları işine, Ala. 
-addin N"asuhioğlunun, buna dair 
Parti Grupuna verdiği bir tak· 
rir vesilesiyle muttali oldum. 

E~KI KADIKÖY HAI.KE\'İ Bir toplantıda, Ziya Kökturk 
Kt'l.TÜR LOKAU OLACAK arsa işinin Abdülkadir Tankut 

Eski Kadıköy Halkevinin salon !.;rafından takip edildiğini ve ar· 
la.rı viltyet tarafından kültür ve ~ayı onun akrabalarından birinin 
beden eğitimi için ö~renci lokali olmak isteditrni s~yl~dl. Sonra
olırak Kadıköy gençlerine tahsis dan arsayı almak ıstıyen zatın 
edılmiştir. ı' Şevk•! .T.ılmel olduğunu anladık. 
MODERN tsT \!'\BUL Takdı\ı kıym•t komı.yonu _a~·· 
HAPİSHASESİ:-Iİ!ll . ları hak.md• m•nfı bır fıkrım 

f<den Ahdtilkadır Tankutun kıy. 
ETUDl.ERINE RAŞLA:-IDI 

1

. yoktur. Ancak bu işte gayret sar 

Şehrin dışında yeni ve modern tnPt takdirinde rolü olmuş ola· .
1 

bir umı.ımt hapishane yapılması ı bilir . ., 1 
kaı:arlaştırılmı~ ve ~u . ~usu~ta Duruşma bazı sabitlerin celbi 
\rllayete de ~mır vc.rılmı~tır. ~ a. i~in başka güne bırakılmıştır 
pılacak hapıshanenın etudlerıne ' 
ba$lıi\nmıştır. 

Hapi!hane en kısa zamanda 
ikmal edilecektir. 
~rfCE\"HER Ç.\I.A!ll 
NERÜIAS YAKAI,A!llDI 

Hizmet('ıiik bahanesiyle girdi. 
ti muhtelif evlerden kıymetii 
mücevherler çalan Neriman adın 
daki kadın dün yakalanmı.stır. 

Neriman. cHln ak}am sevkedil 
diği Ill üncü Sulh Ceza Mahk•
mf""İ tarafından tevkif edilmi,. 
tir. 
ASl(ER! K."TY0Nll • At.IR 
SURETTE YARAl,ADI(;I 
Kı\nt'\' 

BPykoıdan YalıköyUTie gilm•k 
te olan f'r AH Kavgıı~uı ldar"" 
sindeki 602~1~ plAkalı asker! 
kam~·nn bir virajı dönflrkPn he. 
IE'diyf' ı;öpçüsil Yusıtfl:\ Emine 
arlınd:t hir katlına c;arp~rak ya. 
ralanmalarına sebebiyet vermiş 
tir. 

Yara5ı ağır olan Yusuf, ha!!· 
tah<lne.re kaldırılmış ve ıuçlu 
cı:oför y;ı.kal<lnrrııc:tır. 

AMERiKAN Tff'ARET 
llAKA'I Yı\Rnl\lf'ISI 
Al\K,R,\YA GİTTi 

Amerikan tİ('aret Bakanı Yar
rhmcısı Ir. Schneidt"r resmi ~a. 
kamlarla temasa ı:~çmek üzere 
Ank- raya gı•nılstır )fr Schnei
der bir kaç giln .,onra kendi<ine 
ı\nkarada Ht-hak f"dtıctı:k '"'°di 
khilik ticaret heyeti ile ~eh;imi 
ze döne~ektir. 

Başöğretmenlerin 

unvanı müdür olacak 

Milli F.ğitim Rakanlı~ı. ilko· 
kul başö~retn1rnliklerinin fı::lm 
!erini ı:\liidürHik· olarak değiş
Urmiye k<lrar vermiştir. Ru hu· 
susta hazırlanan tasarı kanunlaş. 
tıklan sonra, ilkokul baıöfret· 
tnf'nlerine ı:\lüdi1r11 denilecek· 
tir. 

r-TAKVİM---. 
20 KA~1'1 1952 
l'ERŞE~IRE 

AY 11-GÜ~ 30-KASIM 13 
Rl'MI 1368 - KASIM 7 
JllCRI 1371 - Rehiülevvel 2 

Va<atl E7:ani 
SARAR 06 .• 52 02.04 
ÖGLE ı~_f)Q 07.12 
IKl:-IDİ 1432 09.44 
AKSA~! 16.47 12.00 
YATSI 18.23 01.36 
iMSAK 05.11 12.23 

Gazıt'" fl6 q6n4ıriln 1100 t-• 
f'tlİfftltr &uıf11ı,, bUl!"'"-'m 
ffld"I ,...,;,,,,,,_ 

Bir vergi ve döviz 
Kaçakçılığı 

ahkikafr 
• 

İstanbul vill)'etl Ddterdarlık 
ve Emnlyet müdürlüğü ekipleri 
tam blr iıhirliıi halinde dün ,.. 
bah, ~•hrimiıdeki mııhtelıf tüc· 
carların evll"rinde aramalar yap
mışlardır, BüyUk firma sahipleri 
olan bu tüccarların gelir ver. 
gısi ,.e döviz kaçakçılı~ı yaptığı 
iddia edilmektedir. Zabıta me
murları ve taliye müfettişleri 
yaptıkları Ant baskınlar nl'!ticesin 
do efp grc:irih•n evrak tetkik e
dilmPktedir 1·arın veya öhilr gUn 
bu tttkikh'!rden netice alınacağı 
tahmin olunmaktadır. 

--0-

Ankara kömür tevzi ye. 

rinde kanlı kavga oldu 

Ankara. 19 <TA) - Bugün . 
kömür tevı:i Yf'rinde kömürün aı 
o1nusı kanlı bir k.1\•pya ıebebi· 
~·et \'Pmıiştlr. Kiimür alma~a .Re
len l\'ureltin Yılmaz ve Selim 
'Yıldırım adındaki ~ahıslar, geri
ye toz kömür kalması ihtimaline 
karşı birbirleırinden önce kömür 
almak istemcJeri yüzünden önce 
münakaşaya, Jlionra da kavgaya 
başlamışlardır. Neticede Nuret
tin Yılma1, Anide yerden kaptı· 
tı büyük bir taşla S•lim Yıldırı
mın kafa!liını fpct bir SPkilde yar. 
m1stır. Ağır :varalı hastaneye kal. 
dırılmış, sut:lu yakalanmıştır. 

Akdeniz hava müdafaası 

meselesi görüıülüyor 

İzmir, 19 CAA) - NATO Gil· 
neydoğu kuvvetleri kararaJhı ba 
sı bUrosundan bildirilmistir: 

Müttefık hava kuvvetleri ıü· 
ney Avrupa kararg.ihında Gene
ral Schaletterin riyasetinde Ak
deniz NATO memleketlerinin ya 
ı:ti Tilrkiye, Yunanistan, Fransa, 
Italya, Amerika Birleşik Devlet
leri ve İngilterer:\·ı iştiraki ile' 
Akdenizin hava müdafaası me
ıE'leleri hakkındaki görüşmelere 
bugün baflanmıştır. 

Konferans mahiyetinde olacak 
ıörüşmeler 3 gün de\'am ede. 
cek!ir, 

- Beledly•, işçi .,·J•ri ln-
5a~nı önlemek irin ~deta ne 
münkünst onu yaptığı halde, 
şimdi, işçi f\ lert lnşa•ı için 
ihtiyarlık sigorta!iiından fon 
a)"ıran i~tl Sigortalarının bi· 
ze ait paralannı bize ait ol
mıyan evlrr i(in Belediytnln 
istemeğe kalkması tce!Sürii.
mu mucip olmuştur. 

Bu söllerde •teessürümü 
mucip olmuıtur• cümleciği 
•teeslitir• ün dl", mütaleanın 
da şah!iii olduğunu gö~tf'r· 

mektedir. Bô)·le oldulu hal
de. bu yazının Ü!litüne konul
muş olan 11Belf'diye tşı:Urre 

karşı cephe mt alıvor?•, .ş,. 
hir mecll<inin fşçt Slgorta
lanndan para alarak ev yap
tırmalı tt"f'bbüs etme!iii ten
kldlere uğradı• ba,lıklan 

Belediyenin i•cflere gerçrk
ten <'l"Phe aldı.ın ve Şehir 
merli-.inin makama verdtli 
Nal.lhiyctle hak~ıı ,.e kötü 
bir 11 yaptığı zehabını uyan
dırıYor, 

Runlar, l~ln ne kadar ttrs 
anlaşıldığının ,., ne kadar 
~·anlıı akstıtirlldiğinln bir 
ntimunesldlr. 

Em•kli ~andıtı lle işçi Si
gMtalarının birikmi$ mil
yonlarca lirası \·ardır. Bu 
paralar donmuş durumdadır; 
yani işletilememekte ,., do
Iaıuıyle de Emekli Sandı~ı 
llo İşçi Sigortalarına bir ge
lir getinnrmektedlr. t.!an
hul BrledJy .. Jnln d•, para
~ııhktan imar .-demf'dilti blr
('Ok analar vardır. Buraların 
imar edilmeı:;i iı:in Belediye 
ile Emekli Sandığı ,.e 1$çl 
Sll(ortalan araı-;ında ortaklık 
kurulma~• )"alnıı: Belediye
nin değil fitekl mÜe!iSe!lirlerin 
de lst•dlkleri ı•ydlr. Yapıla
cak binalar arsalanyle bir. 
llkte BeledlyPnln. Emekli 
Sandııının, İşçi ~lv;ortalan. 
nın n1ü,tPrek miilkü olacak 
,.e tar.tnar mülkün iradını 

ortaklıkları ot.belinde pay
laşacaklardır. 

Bu; Rr1cdiyenin lşcilert' 
karsı eephe almaC"<t demrk 
drğildir. Aksine olarak İşçi 
~l.rortal:1nnın donmuş para
lannı 1$ler hale getirmek 
surrtlyle h~llE'r lehine bir 
yardımrl11 hulunma~ı drmek· 
tir. Beılediyt", nr sanıldığı gi
bi işçilere ait hir parayı ken
dl ke)"fine kullanacak ve ne 
dt"! bu kullanmad:tn gelecek 
tf'1irl yalnıı kendi cebine 
indirecektir. 

İP;tl ~igortalan müeısest· 
ıl, i~trmezırıe, böyle bir or
tak h~a ~·11na~maL O, kendi 
biJrceA:i bir iştir. Ancak bir 
işin mahh·etint bilmeden ,-e 
fn<'elrmf'dtn ·Relediyfl' i::rl· 
ler-E' kRf11 cephe mt ah,·or~· 
d•mek çok garip •·e ha)·ll id
dialıdır. 

Sadun G. SAVCI 

ON KEf,fMEYLE 
Korede üçüncü kış başla· 

mış ... 
Statin'in odasındaki ocak 

harıl harıl yanıyor! ... 
TATLISERT 

- Bana okutacaksın değil 
mi? 

baslar, belli olmayan borçlan· de ııenç askere pek alışmıılar-
mala.rı de\ı·am edip gitmekten dı. Veda ederken Albin'i ıa· 
bir türlü kurtulamamaktadır. mim! bir dostlukla öptüler. 
Nitekim yukarıda mevzuubahis "Yalnız Beatrıce elini sıktı. \re 
haftalık vazıyetteki 12~6 mil· - Çok başım ağrıyor. Ayak· 
yontuk bonolardan ofise ait ta duracak halim yok .. diyerek 

imzasız )\\ektıııplar. 
YAZAN~~~ ÇEVİREN~ ~-,4.f ~ 

- Hayır. Sana ve Domini .. 
que'e onu ben kendim yüksek 
selle okuyaca~ı m. 

- Ağabeyime bunu söyliye· 
yim mi? 

- Itayır. Daha söyleme. 
Beatrice aksam yeml!ğ:İne in

medi. Yemekten sonra kardeş .. 

olarak )ilzlerle milyon liradan hemen odasına çıkıp yattı. Ak. 
mütc;ekkil bir meb13ğı vardır. ıam ateşi yUk.:;eldi ve bu 
Bu meblağdan konsolidasyona raha•sızlığ; be gtın sürdü. Ya. 
ayrıldı veya ayrılmıstı, dene. taktın kalktığı zaman tanın· lerinin yanına geldi., Duvarda 17 
ctk kısmı hariç, cticari ihtiyat. mıyacak kadar zayıflamış ve _ Ne yapıyorsun? diye 50• bir şey söyleme emi? Zamanı la: ka bir sadı duyulmuyordu. i~panrol aslından olan büyük 
lar. a milstenit olduQ:u ifade e- bozulmuştu. l. d • b · d E runca: ge ınce sen e a.ıı;a eyım e - vet ilerliyor, epeyce yaz .. Fransız ordu!unun bozguna u~- annelerinin resmi asılı olan oda 
dilen öteki kısmı 1952-53 mah Dominiqu, durup durup: - Hiç. Diye cevap verdi. hükmünüzü verir&iniz. dım. rama.sı Dominique'i son dere· 
sul mevsimi sonunda, yani ma· - Bu "'ocu•u •o·rec••ı·m gel· A b' ıe•le · · B 

19 3 b k d 
.. ~ • "6 - ma ır ., r yazıyor- - Pekı eatrice. Diye ce\'ap verirdi. cede meyus etmişti. Romıtiz .. 

yıs ~ gayesinde an a an di. diyordu. d l'h ' t k'l· f · k un ga 1 a- oSen ve d•beyim hükmünü- Aradın bir ay ı:eçti. Büyük madan ditlerl 5iş oldu~u için 

loş ve ıissizdi. Beatrice arkası· 
na eski Ilir siyah elbise ıiymi}
ti. Elbisenin beyaz; bir yakası amamen çe 1 ıp sı ıra ınece Albin'den gelen mektuplara E B' k"" ··k hik' k b. d d ' midir" •. l!esele i;'te burada. vet. ır uçu • "'" zü verirsiniı.ı cümlesini Delp- me.ldan mubarebtleri ve onun anca ır o a an ötekine ka-

dir. o cevap veriyordu. Delphine de ye... hine uzun müddet hatırladı ve çok hazin neticeleri haber alın .. dar }'lirüyebiliyordu. Hiç bir vardı. Genç kızın )Ütü o beyaz * .\1bin"in adresine .;iıara, kahve Hikiye mi" Sakın onu bir türlü unutamadı, Fakat bu dı_ Albin'in mektuplarının da tarafa c;;ıkamıyordu. Kız karde· yaka kadar solg-undu. Delphi· 
Muhterem Devlet Reisinin ve yıyccek maddeleri gönderi bastırtmağa kalkma. Domini- söı:lerden o anda bir mAnA çı· arkası kesildi. Dominique içi- şi Delphine ile birlikte bütün ne kız kardciini bu kıyafette 

nutuklarındaki işarete na. yordu. que böyle şeylerden hiç hos- kıramamıstı. Kız kardeşine ni tekerek: ömrü kitaplarla dolu olan grniş ve bu halde görünce şaşırdı. 
zaran: c\IAı:iden devralınmıcı 0_ Beatrice bu islerle hiç meş-- Janmaz. verdiıi sözii tuttu. Ve araların- _ Çocukca .... ıı belki de öl· odada geçiyordu. Beatrice de 

• ı d •'!dl K ı .... · b k ı. - Bu eski elbiseyi de ner~ ıanların da mikdarları azaltı· ıu e,,.ı . ır aı ... a \'e cı\·ar- _ Yazı \'e hik1ye )'azmak da ge~Pn u onuşmayı erkek milştür. vakıt vakit onların yanına ge· 
d k, d ı ı·ı k d · t k l d y l ı· t d A t k k ı d@n bulup tıkardın. Ne tuhaf' tarak konsolide (tahkim) edil. a ı orman a uzun ~eı n ı er ayıp mı'? İnsanın içini ısıtan ar eşıne e rar ama ı. a nız Diyordu. Delphine'in de bu ıp o uruyor u. r ı ır arda 

meleri, yani kısa vldeli borc \-'apıyordu. Fakat o mahzun ve ne gü:zel kitaplar var. iki kız kardeş karşı karşıya o- sözleri duydukça rözleri dolu- \'e ormanda yaptıfı uıun ~ezin Sana dar geliyor. Ilalbuki ben 
haUnden çıkarılarak uzun vA. bitkin hali bir tilrlii ge('mlyor- - Orası ö.'Y'le .•. Ama. turup da İi işledikleri zaman yordu. tilerden de vazgeçmiştı. Odası· sf'nin ('Ok 1ayıflamış oldulunu 
deli borç haline kalbolunma· du. GeC'elPrl Delphine usulca Sonra meraklı bir eda ile ill. ablası Beatrice'in ıolgun ben· Bozgundiln dönEt"ler etrafta- na kapanıyor \'e pek az ~rünfi .. sanıyordum 
tarı takarrür etmiştir. Burada- gidip kapu:ını dinliyordu. Geç ve etti: ıine ve mahzun haline baka· ki_ e\·lere \'e çiftliklere .yerlt"!ş-· l-d.ou~du. Abl~sı ara sıra soruyor- Btıatrice hic ses çıkarmadı .. 
ki cmizi• &özünü csabık iktidar vak tle·e tadar kapının altın rak ona Eefkatli bir ana ıibl · ti F 1 · t 
de\Ti• mAnasına olarak bort- dln ısık st7.ıyor, fakat Beatri· ok~ •. y~:~ğı~Or~ik~~~tim ~·~~~ alaka e:Osterir ve yavasça azar ~~$ · k.•k_at _on arın rvı_n~ ~~- - H~l1 hikA.ven bitmedi mi" Ayakta duruyordu. Hiç de tabı 
!arın 656 mil.ı,"Ondan da daha ce'in ne v. aptııını anlamak im " tardı: ~.uz ım_.eyı vermemış er 1

' H . y · · bir hali 'yoktu Dominique bunu riz Uç kardeşin yaşadı!ı yer her - a~!r· azıyorum. , • _. rak:t 
apğıya düşürüldükten sonra k~nı olamıyord'.l Bir defasın· .:.._ Bittiği zaman okurum - SL"'n galiba çok yoruluyor- tarafa uzak ve yolu da sapa l· - Fakat bu is seni harap et- farkettl. Elındekı kıtabı bı 
tahkime tlbi tutulaca~ı mana. da kapırı acıp iceriye girdi Domınique belki de yazdıtımı sun. Geceleri ıcç vakte kadar dl. Geniı bahçelerin orta~ında- ti. Artık bitirsen iyi olacak. r3k kardeşlne sordu: 
sında mı anlamak lAzımdır. yok Gen k b -• t H'k' y k d b't k B b" ı.-· nıl c ız masa a;ııı\Ja ô ur i .. tc-nez di~·e geceleri çalışıyo yazı yazıyorsun. ı .yen bari daki e.ski c:atodı sakin ve 5e3• - a ın a ı ect ·. - ize ır l!iöyliyeceoın 
ıa uzak veya yakın bir mlzi, bir l d b b · E • muş şey er yatıyor u KA· nım. bu yakında iyi uyku da tr &P.ye enııyor mu? peyce siz bir hayat ~vam edip gidi Bir paıar ak$amı Beatriee var? 
her tkl takdirde de evveli bUt. ı ı ıı ı • ., · tıt an fiak amak -ter C.bi bi.r uyuyamıyorum. Yan yazmak er eııi mı . yordu. Burada grup \·akti yük· şöyle dedi: _ Evet. 
çeye ıı. çok bir mikdar tahsi- harek•fte bulund..ı. ablası: beni o ır 1lıvor Sakın a~abeı·ime Beatrice dalo-ın bı'r tavır- 1 k b 1 • 1 
ilt konulmak suretiyle bu ne. _____________________ _.•_,;.. _______ ...;·;.._.;._..;, ___ ,._•n...;,-;.u.r.;,•;.~;.'.';.r.•n.;,;;• .• •';.'."".;,';.;n~b•;.ı;_ __ ';.' •;,;r;.ı";;_;a;.;k;,;ı;;,am;;;.,;;,b;.;it.:.;ir,;;iy:,:·o;.;n,;:ı.:.;m;;,, ______ _;';,;A;,;r.;k:;;a;sı~•·.ar_.,,. 



'"'"''" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~-ı~~-

Birleşmiş 

Milletlerde 
Buhran 

Yazan: E. T. 
Birl,şmi$ ~lilleller umumi he-

l'Otl bir a~·danbui toplantı 
halindedir; fakat şimdi~·e kıdar 
eı;ash hiç bir iş görememiştir. 
İlk günler bunu mazur g:öster
tnr-k İ('in Amerika seçimindrn 
bahsedildi: •Herkes bu seçimin 
neticesini bfokllyor. Amerikan 
C'umhurbaşkanhğına kimin st(I· 
le<'eği bir kere brlli olsun umu
ıni helel derhal mühim mt'sele- l 
leri ele alacak ,., bir karara 
batıamağa çalışacaktır.• dedi
l•r. 

* '\'unan Başbakanı Papa
gos kabinesini kunnu;5-
tur. * Kuzey Korede 'tancurya 
huı.luduna yakın komü· 
nistltore ait te!ıisler bom· 

Kuzey Kore · Mançurya 

hududu bombalanclı 
General Vandenberg Birleşik Amerika hava 
kuvvetlerinin Mançurya' daki komünist üsle

rini bombalamağa muktedir olduğunu söyledi 
.1 •,r1 r 

balaıımışhr. Seoul 19 - 'liitlE'!ik harp ucakları bu,,;ün '.\fanc:urya hudu· * Türk ?\lillet,·eklllerinden )dundan takriben 35 km . n1esalede. kule\' Korede k3.in büyük 
se-kh: kişilik bir heyet ln· bir komünist askeri g:enel kar:ır ,:::: ihı il~ benzin \'e akaryakıt 
gillerenin davetıhi ola- depolarının bulundu~u bf r ke<:imi bon1b:ırd1man etmişlerdir. 
rak dün Londraya \·ar. \'alu nehri böl~esindeki bu akın inkişaf ederken. B .. \ıne· 
mıştır. ·ı rika hava ku\'vetleri genel kurmay başkanı General Hoyt Van· * Pro!esör Albert Einstein denberg, \mer ikan hilkfımetlnin harp si:\'asetini değiştirdif!i 
teklif edilen İsrail Cum· 1 takdirde, hava kuvvetlerinin \!ançuryadaki komünist üsle i'e 
hurha!jkanhJ;ını kabul el· karşı mütera\'İZ bir harbe girismeye muktedir olduklarını be-
menıiştir, J y~~ et~iştir. General \.'andenber;; hAlen Koredeki ha,·a üsle-_________ ..,. rını teltış etmektedir. .. 

Siddı!tli sot:uklann hüküın ;.;;ürdil~U cephe boyunccı. mü+ ... 

1 
fik piyade Kızılların balı "e merkez kesimlerinde ~iriştikleri ta
arruzları püskürtmüştür. 

General \'andenberg ~azetecHere verdiği beyanatta demiş
tir kı. 

K. Gülek 
D.P. nin icraatını 
Tenkid etti 

.\d~na 19 - C. H. P. gentl 
.;;ekreteri Kasın1 GUlek bugün 
C. H. P. il merkezinde bir basın 
toplantısı tertip etmiştir. 

Genel sekreter Adanada kal
dığı bir harta zarlındaki intiba· 
ların ı hulasa etmiş, deprem böl
~esindeki tetkiklerine temas c· 
<terek buradaki \·ata nda~arın a
cıklı durun1da olduğunu söyle· 
mi~ tir. 

Kasım Giilek bundan sonra ha 
ya t pah:ılılığına da ten1as et
n1iş ,.e bu hususta sunları söy
lemiştir: 

•- Son yapılan ithal kısıntı
ları dolayı~ile birçok mallar ka
raborsaya ,qecıni<;;tir. iktidarın 
iktıs2di po!itika~ı tesirini ~öste
ri yor. 14 m;ı~· ısta devrettiğimiz 
140 ton altının hepsi harcandı 
Enti~yon ve kredi enfl8syonu ala 
bilcl i ~ine devam ediyor.• .\merikan c;eciml yapıldı, ki

ı:nin kazandığı belli oldu. Bunu 
~ekleyE'n İngiliz ,.e Fran~ıı Dı5 
l~leri Bakanlan derhal Sev-ı 
~ ork.'a hareket ettiler. Herkes 
~aslı meselelerin gôrüşülmesi· 
ni beklemeğe başladı. Fakat şim 

Garbi Trakya 
Vali Vekili 
Edirne'de •Hala kuv,·etlerimiz, hüklımetin 

rekatı başarabilecek durumdadır .• 

Kasım GOlek daha sonra i<;:Ci· 
lerimizin bu ~eneki müşkül du· 
rumlarına temas etmiş, böyle ~i
der~e cirtçinin ba5ka borclarını 

isted ifti herhangi bir ha· dahi ,·ermekte büyük ~iiçlük çe. 

di~·e kadar ~evyork'lan bu hu· n.,.-,,,. ll tt lı 11M l"(wıi.:d'" 
"Usta hiç bir haMr alınamadı. Edirne. 19 - Bugün ~aat 1:1-30 
Kuiuı olduğu yerde sayıp duru- da Garhi TrakYa Umumi Vali 
)·or. ,·ekili, Dimatok'a ve Dedeağa<: 
rTamanı b~ sıra.da kunılun Karmakamları. Umumi \·alinin 

Dnıumi kitibi Lie istilasını ,-er· hudut müşa,·iri şrhrimize gel 
di, l erine mlinaslp biri ht'niiı. mi~lerdir. 
bulunamamışken muavini Fel- ~tisafirler ö~ll' yenıeğinden 
ler kendisini apartımanınıo pen sonra ViHı:yet Ye Belediyeyi 7j. 

ceresinden aşağıya' atarak intl- raret e!mişler "e şehrin tarihi 
har elti. Kurulun yüksek me- I yerlerini gezmi~le~dir. Akşam 
tnurıarından birçoğu, komünist- saat 21 de şehrımı1den ayrılan 
likle itham edildikleri için. isti- misafirler, gelişlerinin maksadl -
fa ttmeğe bazırlaru)'orlar. nı sordu~umda CC'\'aben, 

Bütün bu haberler Birltşmi.!j •- ~iyaretimizin ,ma~sadı.. ~r~ 
~illetler Kurulunun bir buhran toko1 ıcabı olarak ılıqız \'ahsını 
ıetirmekte olduğunu gösteriyor. ziyarettir. Türk matbuatına oük-
8unu herkes kabul etmektedir. ran borçlarımızı sunmakla bah
\ew \'ork llerald Tribune llZ· ~i~·arı7: . Ç~nkü , matbaamızın .her 
dıgı makalede di)·or ki: ·Birleş- ıkı mılletın do.~tluğu_nu . takvıye
tni~ Milletler buhran ttindedir.1 )·e (alışır e~ onemlı bır unsur 
k.ore İ!5inde mü,bet bir netice olduıtunu :;oyle~t'ğe . $U anda 
elde edilememe~ı. umumi ki.tip bor~lu)·uz .• demı)lerdır. 
l.ie'nin istifası, kuruldaki Ame- lngilterede kamyon 

Bunun üzel'ine bir gazeteci , munzam filolar ~etirtilmeksiıin 
Koredeki hava ~ücünün ~tancuryada taarruza geçebilecek du· 
rumda olup olmadutını sormuş ,.e Vandenberı::: 

keregini, önümüzdeki yıl pamuk 
istihsalinin daha ~ok düşeceğini 
--öylen1iştir 

Gülek bundan sonra, C.H.P. Mec 
lis ,:nıp"unun ı:ensorusunun ik · 
tidar ı:o~unluğu tarafından red· 
dC'dildij?ini bildirmiş \'e sözleri
ne şöyle son rermiştir: 1 

• Hayır, ha\'a ku\'vetlerimil dedim demiştir. . 
lran Elçisi, 
Prof. F. Köprülü 
• 

ile görüştü 
Rıını•ı llulıobfri,,.ıultm ı 

Ankara, 19 - Bugün İran bti 
~·tik elcisi Dış İşleri Bakaı:ıını 
makamında ıi)·aret ederek bir 
saatten fazla devam eden bir gö
rüşme yaptı. U1un zamandanbıri 
ilk defa Yuku bulan bu temas 
hakkın~• büyük elçi herhan~i 
birşey &öyelemekten <:ekinmi!j· 
tir 

İran büyük elçisiyle profesör 
Fuat Köprülünün bugün yap ~ 
tıkları bu temastan, 11-leclisin 

Koredeki şehit 
Ve yaralıların 
Yeni listesi 

·- naşb;ıkan . gruplarının top 
lantısında İnönüniln lznlir nul· 
kunu C. lf. P .. ~ene! idare kuru
lu tas,·ip etmedi demiş, Ve neş· 
redilen be.\'annan1eyi :ahit gös

A.nkara, 19 (Anka) _ ~I. s. termiş. C. H. P. i_ç~n~ nifak sok· 
B. TC'm il bürosundan bildirilmiş , rnaıta. Halk Pa:tısını kanun dı
tir: 1 şı hareketlerle ıtham etme~e ne 

Kore Sa"·aq Bil'liğinin ı Ekim kadn r ~a)-· ret etseler be}'hude-
1952 ı;::ününd"en lR ka.., ım 952 d ir. :\danada h1'<:~n me~suplari· 
,ününe kadar mu!ttelif sebeplC'r· le bulu~mak .ı::erelıne naıl olmuş.. 
le fehit düşen ve yaralananların k~n. hı r n~üd~et e\·,:e.ı _burada 
r ı mleri aşağıda gösterHmiştir : bır ~aıtterı n111Jet,-~kılın.ın ~!tr 
Sehit er Hüsevin Şahin. 'Yara- ba~ın hakkında s~yledı~lerıne 

hlar: A~!ooubav i 7st Çavuş Fahrel· dokunınadan ~e('emıyecE'gım. ,\. 
tın Sünmez, Ca\'uş Halil Yılmaz. d~na baı::ınının bu za_tın sesini nıa 
Onb. Kerim Şener, Onb. Hüsevin kıneye almak ı::u~~lıle ~ıskıvrak 

. . . • l'<ıkalaması ('Ok ı:::uzE'l btr gazete. 
ti&ı:an memurların dürüstlükleri 
hakkındaki ithamlar buhranı 
1rttırmaktadır.• 

sanayii özel te~ebbüse 

devredildi 

ne.mır, yaralı el'ierımız: Hasan .1.k · 1.d. G l · ·ıı t .. cı ı mısa t ır . aıe ecı mı e -
gecen celsesinde Dış İşltri Ba· ~?zt~ ~ ' .Rı~a Gulrk, .J?.Dur~1uş vekiline tav,iye <'deriz, isi tevi
kanının Ortaşark de\'letleriyJc Çiftçı, Nurı. Kuş, Nazmı Ozdogan, le kalkmasın. çok kötü d.uruma 
münasebetimiz hakkında verdif!i l\.!ehmet :\lı Candan, 1\lustafa Ça. d'" r Be~leme h "d r 

Buna bir çare bulmak ıanm
dır. Fakat t~tenllen çareyi bul· 
tnak şln1di)·e kadar kabil olama· 
hııştır .. \nlaı;mazhk yalnıı Batı
lı de,·ı,.tıerlt So\~el Ru~~·a ıra· 
' 1Dda detlldir, Rahlı devletler 
dP. birçok huııu larda aralarında. 
•nla. amamaktadırlar. Bu sebep
le ,.adlet naıiktir ve toplantının 
1 Priınli olması ihtimalleri gitlik

Lonrlra. 19 CAP.l Başbakan b 
. il M h t Y ld Al. K UŞC' . . aı::ını mu :ı aa, 

e. yanatla . .&On Iran • Aglo Ame· ıra~, • e me 1 ız, 1 ara. J hür bt'sına teca\·üz. hususi ilin-
Churchill'in muhalazakAr partisi 
milliltctirllen kamyon sRnaylini 
özel trı::ebbü"~ de,Trhnek iizere
yapmakta oltiu~ı mücadelenin 
~on !liafhasını da dlin akşam mu. 
,·aflakiyetle kazanmıştır. 

rikan hAdiseleri mevıuunda gö., Nedım Bayer, Şe~ade Patlar. Jara da el afn1a ,·olunu hazırla-
rilşmeler yapıldığı tahmin edil- Ahmet Yolcu, Sahın Işıkcan, Ga.'mak bu suretle bir kere daha ta· 
mekledir. lıp Er, .Davut Avcı, Bayram De· hakkuk edemedi. • 

ı·e a:ıalmaktadır. 

Moskovaya gitmek 
• 

lsteve.n bir deli 

Muhafazakirlar isçi hükO.meti 
tarafından milli1eştirilen demir 
ve ı:elik endüstrisini de özel tt · 
şebbü~e devrerleceklPrini dün 
aeıklamışlardır. 

Dün gect Avam Kamarasında 
tasarı oya konduğu 1aman ıın
hafazakArlar 282 muhalife karş1 

308 oyla mücadeleyi kazanmışlar 
dır. 

Türkiye - Irak kültür 

Ba~dat. 19 (T.H.A.) - Türki
y~ büyük elçili~i bugün yayınla. 
dığı bır teb1iıtde, Türkiye ile 
Irak arasında imzalanan kültür 
anlaşınasının yürürlü~e girmr:-ıi 
icin yakında her iki taraf ara
sında müzakerelerin başlıyacağı. 
nı bildirmiştir. 

Bilindi~i gibi, bu müzakereler 
k !l;azım Hikmetle birlikle Mo« Parise kar yağdı goçen haziran ayında yapılacak-

O\'a<ia tahsil $i!:Ören Adnan Ca Paris. 19 <A.!\.) - Bu ~abab tı . 
n~l·akın isminde eski bir kamil· Parisi ~iddelli bir kar fırtınası Türk Millt Ei!itim Bakanlı~ı 
~•t,. bazı gazetelere, B. ~lillet kaplamııtır. ile Irak Milli E~itim BakanlıAı 
1~clı.sl Ba$kanlığına ve Emniyet Diln, hafif surette yağan kar; arasında bazı ihtilafların zuhur 

il Udlırlüğune- mE'ktuplar ) azarak fırtına halini almıctır etmesi, menuubahis mUzakere-
g· aport ıstemiş ve ~losko\a)a Sokak ''e cadde-ler kalın bir lerin inkıtaa ujtramasına sebep 

b Yapılan tahkikat neticesinde Bu '.lluretle bu sene kış mil~· Mevcut ihtilafların ha1ledil-
ıtrnf'k istedııtıni bıldırmi1tir kar tabakası ile kaplanmıştır. 1 olmuştu. 

t u ad~mın C<'tai ehliyeti olmadı· tt- na bir tiddetle eelmiş bu- mesi üzerine, yeni müzakerelere 
1 

deh oldu~u te~bit edilmiştir.' lunmaktadır. girişmek mümkün olmu~tur. 

oJJ\'4 '1 IJ(. tJ/I AfA( "r.IZ' 
~ ... ,, ,,, C)ı •• ., .. 

tf'V, ' r,l •• ~_. '("\. ~ 9,,.,.., .,_.,,.,, 
~ 

-

de, Şakir İnal. 
• ~~Cl----

1 n g i iter ede bir 
Kısım tarihi 
Yerler yandı 

Londra, 19 CA.P.) - Kral 
8 inci Hanri'nin karılarından iki 
sinin hayaletlerinin bazı gece
ler iöründü~ü iddia edilen ta
rihi Ilampton Corut Sarayının 
Tudor hanedanına ait daireleri 
dün gece geç vakit çıkan bir 
yangında hasara uğramıştır. 

Tarnamiyle yanan odalar ara. 
~ında Catherine of Aragon'un 
•hayaletli oda • olarak tanınan 
yatak odası, Kralice Ann Bolevn. 
in dairesi 8 i:ıci Jtanrinin istira
hat odası bulunmaktadır. 

ispanya UNESCO'ya 

kabul edildi 

Paris, 19 (A.P.) - İspanya 
bugün, 65 ~ha devletten 44 ünürt 
tasvibiyle Birleşmiş Milletler İ· 
!im, E~itim ve Küllür Teşkila
tına (UNESCO) kabul edilmiş. 

tir. 
llfeksi.ka, Uruguay, Yugosla\'

ya ve Burma İspanyanın kabu
lü aleyhinde oy Ycrnliş, 7 de\'
IC't; İskandinav mcm!Pketleri~·· 
le, Hollanda, Hindistan ve İs· 

Türk Parlamento 
Heyeti Londrada 

J, .• , "'"' ,.,,.,., 

Londra. 19 - Büyük ~!illet 
~ıesltsi eskı başkanlarından Ge. 
neral Ali Fuat Cebesoyun baş. 
kanlığı altında bulunan 8 kişi. 

lik Türk Parlamento lleyeti İn
giltere hüklımetinin divetlisi o
larak bugün buraya gelmiştir. 
Aynı 2ün Türk parlamento ü. I 

yeleri şereline Jlarbiye Bakanı 
,ı\nthony Head tarafından bir 
kabul resmı terlip edilecektir. 

Türk hl')'t"tini Londrada in
ı?iltere Dışişlcri Bakanı \'C Tür· 
kiye Büyükelçili~i n1akan1ları 
karşılay aC'aklardır. 

Ziyaretin son ~ünU A\'am Ka. 
maraı::ı bao:kanı; Türk misafirle. 
ri !.lf'reline bir ak'.Şam yemeği zi. 
yafeti vereeektir 

--o-

Dün geceki boks 
Karsılasmaları 

Akdenizde ~-apılan Longstep manevralarında Birleşik Amerika donanmasından Des "oiots gemi 
sinin kontrol merktzinde Amerikalı kumandan harekat hakkında I'\ıto !ıuba:ylanna iıahat \·trir
ken. Soldan sağa doğru: Yunan df'nh: kuv,·etleri.,den Binbaşı D. Teothonı; Türk donanmasındaa 

Yüzbaşı l'. Gürel ve Amiral Rclet Arnoııı görUlmektedir. 

Dün . .\nkarada f'ransız elçiliğinde yapılan deflleden bir görüntiş 

İngilttrenin Doğu Afrika ı;ômürgesi Kenya'da ~lau - !\lau te~kilıitı mensuı•lan arasında Krali 
beşinci Afrika taburu tarafından araştırmalara d,,·am t"dilmektedir. Resimde te~ldlit mensupla· 

rından tevkif edilenlerden bir grup görülmektedir. 

ı<İTAP C!) 
1 

rail çekimser kalmıı::lardır . 
Bu2ünkü toplantıda komünist 

memlrketlerden ~facaristan. Po· 

~ELER OKU\"ORl Z!.. Güney Kore ve Suüdi Arabistan 

!\'apoli boks karması ile An
kara, İ tanbul karması arasında 
yapılan müsabakalara dün ıece 
Spor \'e Serai Sarayında devam 
edilmiştir. 

T~knik neticeler şunlardır: 
51 KİLO: l 

lonya ve Çckoc;lovakya ile Küba. 

-:::------------':..:.::.::::::!:...~:".!..::..!.~C::.:'.:.:!:----------_:.'.::D:_• _.:__ı ha1ır bulunmamışlardır. 
,tl,l(ŞAM •Anayasa henü7. ılu yıldır Akşamdan tarifeye baktık. Ayrıca 4 memleket. UNESCO Orhan Tuş, Velluciye ekseri· 

1 Lale Sinemasında 
Yüzbin lira 

952 YILININ PIRLANTASI 

İNTİKAM 

---SABIRSIZLIKL.\... 

). Halkçı )·aıısına şö)·le başlı· 
or: 

t . 'Bazı Bakanlar Yer de"ic. 
lrd" • • ' 

t k 1• bazıları çekildi, yahut 
~ atıldı, bir ikl tane de )·eni 
b •kan kabineye ıırdi. Büttin 
d ll hareket. sessiz sadasız ol 
ru .. Çıkanlar niçin çekildıkle· 
l~nı iOylemedilcr .. Çıkarılan· 
ıı rın \"eya yer değıştirenlerin 
ne başarısıılıkları ilin edıldı, 
d~ de •ılıhl sebeplen bclirW· 
P~r ~u mesele ~teclıste, yahut 
nı. tı erupunda da konuşul. 
de d~. Eskiden, Halk Partisı 

v. ınde dr böyle olurdu.• 
Şu ııuretlc son lerlyor: 

ıa: Başbakan. bıl'~ok arKadaş 
he 1~ 1 değı~tirdi, demek ki 
dt/~e)' ıstedigi ı;ibı olınu)·or· 
oı~ bazı §ellerin başka turli.ı 
hk a!filnı ıstıyor. Her dt'ğışik 
do anc:ak ıyi)e, daha iyiye 
&a#.ru _olal·aRına &üt·e sayın 
fedlbakanın, bazı arkadaşlarını 
ı:s• a etmek ~uretıyle )';jpmak 
ı.~~dı~ı birçok ·daha ıyı . şey 
C: Siihır~ıılı' l ı hel:lıyoruz.• 

lJMHU:':IYET ---~ . IKi rlP 
11 · ~d1t \ "dı u· mJJkrat Par. 
nıo 

'-ı...ıtıt fıhrı ;dE'ololu dı-rliıl'ı 
.... ,.. u \'tlihe'•"11l11 bir \."a71 ......._ ...... ' .. 

.............._ · ~ ..,f. '" A·• nı ki · 

tatbik ediliyor • gibi ne mem- Araba ,·apuru sabahın lam al· ya aidatlarını ödt'mcdikleri ri- )'etle ıalip. 
leke! realitesine, ne de ohjek· tısındaydı. hctle oya iştirak edememişler- 54 KiLO: 
tiC hukuk anlayışına l'araşmı· Yola çıktık. dir Srrtı, Sadi Ertaşa ittifakla ga. 
yan bir iddian ortu·a atarken Fakat vapura yetişemedik. Filozof Bertrand Russel liP. 
• fahri de oİsa • bir ideolot! Çünkü biz, İst.ınbul denen şeh. • 57 KİLO: 
herşe)·den önce kendi partisi· rin . .\ksaray semtinde oturan evlenıyor , Lütfü Aktaş, Borracia ile: be. 
ne ait yüksek değerlere balta bir bahtsızdık... Londra. 19 (~.\.P.) - 80 yaşın . rabere. 
\'Urdu~unu farkedemezse biz Çiinkü köprüler o saatte: daki Filozof Bertrand Russelin 60 KİLO: 
ne yapabiliriz? ac;-ıktıl:ır.. 52 yaşındaki bir Amerikalı ka- Satılmı, Varlık, Ebboliye it· 

Şartlar uygun oldu~u zaman Tarife yapanların cehaleti!. dın muharrirle evleneceği bu. tif::kl:ı falip. 
yeni bir \·arlık \·ergisinı pf'k· ~falCım ya mu~ikidC' bile iyi gün öğrenilmiştir. Russt'l, geçen 67 KiLO: 
aı.i kabul ederiz, di\'t"bilen bir sesler akortla elde edilir .• • ıerde ücünçü karısından ayrıl· n11cieri, Ilakkı Gündo,,duı·a 
hukuk bil~ininin hak. hürrı· L d · d k • YENi SABAH mııtı, oıı ra basının a . çı :•.n ekseriyelle ıalip. 
yet ve adalet anlayışı kar!lfl· haberlere gOre nleşhur lngılız ;ı Kil.O: 
sında artık tartışmaya eirı .• - fl or la 1 k lan kadın 

b. ı Ol uy e\' enecc o Dil Piaz Saim Sayııılıı·a itti· 
mekten ır f:ııda umar ınısı- H \FT.\Sl \" .AR. .. muharrır ~fi<..s Edith Fj~fh:dir. lakla ı:ali~. 
nız? Yrni ~abah, Sabah Sabah Bayan Fınch, Oxford {.;nı,·er- ; 5 Kil 

0
. 

Kalası bö~·Ie hır mantık du- ~ütununda ~·a11~or: 3İtesinin F.debıyat Şu~esinden KilmH 'tçİi, Bri~ato,·a ittifakla 
\'arına ~·arptıktan ~onra insa- · EV\'elki günden itibaren meıun oluo 3 yıldanberı Londta ealip. · 
nın \'allahi • .\ınan temuıat Çocuk Kitap Haftasına giı'lfniş da 3·aşamaktaclır. ~ikahın ocak 
meminat bizim nemize gerek.,, bulunuyoruz. Zaten bi1im bu ayında kıyılacağı bildirilmekte. 
!'\e halınız varı;.a görün!• di· türlü haftalarımız pek nle~. dJr. 
yip herşrydcn ümidini kesesı hurdur. Ekononıi haftası, ve- Bcrtrand Russcl 1950 yılı ~o. 
geli,yor. rC'm hart3st. ilfı.h... b(\I Edebiyat !ıfük:ilatını kazan· 

Tanrıya şükürler olsun ki BUtün miihim d;ival:ırı birer mıştır 
bir tarafın ideologu da. üte haftaya ba~laınışız. Böylee(\, Dokunulmazhklarının 
tarafın serdengeçtisi de bu \'ılın l'lli bir haHa~ında raha· 
me,·kileıre resmen tayın edil· iız. llangi meselenin hartası kaldırılması istenen 
miş dC'ğillttrdir Onlarınki ııa ise: ona göre nutuklanmız, 'il k il 
dece bir , ... kı<tırmadır , 1 1 mı etve i eri 

~öçmen evlerini 
1~.~~al!~~~·eı~~ ü~~!ee!: 1 

mi göçmen evlerinin inşa tarzı· 
nı tetkik etmek üzere Anka· 
radan bir tahkik heyeti gönde 
rilmişti. 

. \nkara, 19 (T,\) - O. P. Bile Heyet tahkikatını bitirerek 
cik milletvekillerinden i-.mail Ankaraya dönmüştür. 

-. ona göre tören \'e top antı a 
HÜitRIYET rımıı hazırdır 

AKORTSl"Z Di\'.\R 
Hürri~Pt Kulaıtımua Gelen 

ltr cütununda )azı .. or; 
• Bir ~ahah erkf'n otomobili~ 

t":;'· ;..ı. r t'r;lfıoı .,.,., . .,,.ol·fjk 

Bununla beraber, yılın di 
~er haltalarında . haftasını at. 
latan mesele ilt" Hğra~ılm<.1 
mı hic~ diyecek5iniz. 

İyi :ıma. bu me .. eleler d~ 
kendi haltalilrırırlı:ı ortaya çık 
~ınl~r r:u·ıım' 

Aşkın ile Celil Olmanın ve C. Vil~yet tahkik heyetinin müs 
1 H. P_ mılle-l\·ekillerjnden !'trvrr bet ve-ya menfi ne şekilde rapor 
Somuncuoğlunıın millPt\'ekilli~i \'erdi~i hakkında bir şey ~öyle 
dokunulmarlıklarınırı kalrl·rılm.1 memrktedir. 
c;ı h~k'<ın·ı .. ~ı \<i"'l"'t R,k~nlı~ı Di~C'r t3rartan ,·alinin b(>Jirt 
tePkeresi B. B 'J ne sunulmuş [tiği'lf' ıörE" !:!öçmen eYlerinin a 
tur. gaçlandırılmasına başlanmıştır. 

31 aralık 1952 de Liıle Sine· 
ması salonunda, ~ote-r ve halk 
huzurunda Garanti Bankasının 
büyük ikrami)·e keşidesi yapıla
cak l"e bir lalıhli 100.000.- lira J 

kazanacaktır. Bu fe,·ka13de ik- 1 

ramiye çekili~ için çok cazip ; 1 
bir progran1 hazırlanmıştır. • 

Yüzbin lira keşide!iiine iştirıik 
hakkı olup da o &ün çekilişte ha. S i n e m a l a r ı n d a 

zır bulunanlar .arasında ikramive -:~::::::::::::::::==~==:~ 

l Al E - AR ve Pangaltı TAN 

hedi.\.eleri daAıtılacak ve al·;ı. f' '-
ca film ı::österileceklir. ' 

VEFAT 

Doktor Operatör Sıtkı, 
Ahmet, İnebolu A~ır Ceza 
Başkanı Servet ve tUccar
dan İ7.:7etlin 'Yener ile ün. 
siye Özgelen Ve Afuzafier 
Balta'nın kardeşleri 
SÜLBİ\'E YENER 
19.11.1952 çarşamba gilnU 
Hakkın rahmetine ka\'llŞ.. 

Eksik memleket ilavelerinizi 
famamlavınız 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

n1uştur. Cenazesi 20.11.952 ~üsbası tükenmis olan yurt ililvelerimirl rtnlden 
perşembe günü Belediye hastımıaja baı..l:ııhtı"1ın haber \'frml,tlk. 1 nıımarah 
Piyerloti Cd. 15 Arıtan Ap. 
Dr. Sıtkı '\:'en~r eYinden Bursa.% numaralı İımtr, 3 numaralı .\ntalya ve 6 numa 
kaldırılarak Be)·aııt Cami. rah Hat a~· na,·elerlmizin ikinci tabı hazırlanmıll)hr . 
inde öğle namazı kılındık Kulleksironlarında bu dört ili.ve eksik olan okuyucula· 
tan sonra Edirnek5pı Şe. nn111 bunlan matbaamndan tedarik t"dPbilirler. llariç-
hitliğindeki ebedj istirahat 1 ten her il'1l'e için on bes kurus üztrfndtn posta pulu 
s:::ıhına te\'df edileC<"ktir. (bndereo1trin adresine lli\.Pltr ~ollanır. :\levcudu kaJ. 
\ilah rahmet e~·Jt-sin. rna)·an Çanakkale h, Çanıkkale Zıftr •. >\nkara tı ve 

Çelenk gönderilmemesı Teklrda,i: ili\-elerimitin ikinci tabı tamamlandık('a, olu. 
'" l<'a olunur ı h 

.... !ımı .................. ı .__.'.ur•u-a•n•m•ı•n ... •h~•.•.d.•r_•.tm_•.kt•e-d.••.·•.m_e•d••.•.·~.·i.z._ .... _..ı: 
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SINEMA'NIN BUYUK SiMALAR/ 

ROBE T FLAHERTY 
frich V. Stroheim'in sözü - Sinema dünyayı keşfeder Bir 

Louisiıana hikôyesi - (Ölmezliğe kavuşacak) Hollywood'dan 
kovulacaksınız. 

Bundan blrl<aç yıl evvel Can. 
ne ·c1a bi: fılm fcst.ı.vaa 

yap1":-kcn Flahcrty n.n oLoui
ııana Story» ısimli fienı goste .. 
rlliyor. Bızını hemen hepimi .. 
ıin tanıdığı, ama yaman bL"" 
rejisöı olac:ık değil, daima 
•hain adam• rorcı ine ~Jkan bir 
aktOr olarax •anı<L: ı Erich 
Von Stroheim de salondodır 
Fllm bıter bı'mez, heyec1n 
iç ndc F1abcrt;y nın yanına ko. 
şuvor, ellerine. sarılıyor: t:Siz. 
diyor• hemen hemen otuz yıl
dır s1nf'ma ile uğraşınınız, 33. 
nırım. Ve ... ·e ediyor: cila· 
lA da zengin olamadınız"• 

Flahcrty n .. 1 cevabı aynen 
şudur: c:All:ıha "ür, ot:ım:ı .. 
dım.ı Bir 1'"ran.nz film tenkit· 
(!Sine göre sadece ŞU \"akacık, 
Flabcrty'n n şu iki kelimesi 
onun kim olduğunu anlatmsk 
bakımından yı.iı:lerre sahifeden 
daha m.tnalıdır. Bizde ondan 
bahsedildi~ini P"k sanmıyo. 
rum. Tabiatin ,.c insanın l(lne 
siir'ı bir ışık , .. golgc büzmesi 
halinde sokulmasını bil<'n: 
1ilnya ılnemasıno, AIJah bilir 
hiç kimsenin ,.e hic bir zaman 
değerlerini ink&r edcmiyeceği 
Nanuk gibi, 1'lo:ına gibi, Tabu 
gıbı, .. \Jans of .\ran gibi, Loui· 
ıiana StlrY gibi e!'i:crJer ver
mlı olan bir Robert Flaherty
l'i tanım roruz bllc. Onunla il. 
gıll bcnim de bir fıkram v:ı.r. 
O vakitler Paris'te Louisiano 
St.ory a:ostt"rıliyordu. 

Fılmc 1ı1emadan anladığını 
zanneden bır T' le dostumla 
gidiyoruz.. Dost.ımun çcneleri 
neredryse C'snemekten a}Ttla
r.1k Birlikte •Şöyle iyice bir 
Fro' l'Jvn bulup gitmediğimiz 
için• kaf·mın etini yiyor. Bu 
da bizim F 1 hl'rty'ye nisbe-tlc 
ne"clertle olduğumuzu göstrr. 
mek bakımından bU" !ikir ve· 
rlrse ,·erir. 

Halbuki, şöyle durup Flaher-
ty'nln e erine a:erıden bir 

bakıverscniz, bütünilyle bu 
••er salıyctı ile, tcrteınlıliği 
aydınlıklığı ve içinize iş!iyen 
berraklığı ile başınızı döndüre· 
cektir. Bir koruda ı:eniş neCC's. 
ler aim:ının saadetini duyacak
sınız. Roger Regent bu husus
ta bakın ne diyor: .. :-:c lloana· 
da ne )lanı of .Aran'da ne de 
başka eserlerinde u(acık bir 
barbarlık lekesi, ufacık bir si. 
nemaya ıhanet gölge l göste· 
r1iemeı. O, scslisinde olsun 
sessizinde oısun, d3ima iyi si
nemanın doğru yolunu bulma
sını bı!nuş o yolda yürümüş. 
tür. Rejisörün çalışma vasıta
sının her ıeyden eYvel came
ra olduğunu görüyor, fakat na
sıl çimento W)'a harca şekil 
vc·en mala olduğu halde onun 
Jzerinde jz bırakmasına ta. 
hımmill ed_emC'ZSC', camcra. 
nın da filmin örülüşilnde ken
di5inı hissettirmesine taham
rn.Ul et..:entiyeceğıni anlıyor.• 
Dahası var: Bizzst kendi i, 

yani Flahcrty, sinema adamı. 
nuı çalışmasından bahsederken 
ıuniarı ıörlcmiştir: •Bir film 
}''ipıcının hayatında ('n ilgi ('e
gici taraf neresidir bUır misi. 
niz• Dunyayı keşfetmeye çık· 
mı olmas· Beni bütün filmlr. 
rimi yapm tva itl"n lçimdrkı bu 
billnmiyen keşfetm<'k arzus~ı 
oL-nuıtur. llrmen hiç bir \'akit 
ôncedt"n tasarlanmıs fikirlrr1e

mu"aka .\!aska. Tahitl, yahut 
Kuzey t~koç adal!rı ,·rya nr 
hıleylm Lou siana üzerinde hı"" 
fılm yapacağım :fiye l'Ola cık· 

iŞARET PARMACI 

* 
ı· .!I.}an sinemasının re. 
alizm'i geçen cihan 
harbinden evvel başla

m:3tı • .\raya faşizm 7İ-

.-onC'C soysuzlaştı. ikinci 
rıhan harbi ertesindr 
İtalyan sinema arlamları 
yeni &a··t arın gcrektlrdi
ği hl• realizm hareketine 
~1 .. ~ 1 ~ıler F i realizmin 

hem devamı, hem de bir 
ılerı merh edekl hedefi 
olmak hasebiyle bu hare
kete lta!yan . 'ro . Re•· 
lizm'I a~ ver;'.di. 

Bu kadar liilı ıu sebep
ten sıra:.Jdık· .Atlas Film, 
•İki Süngü :ı.rasındaa yı 
··eklam ederken ıöıle bir 
cümle kullanmış: .,\tlas .. 
FHmin ılk Neo - realiJt 
eseri. O ;:ün bu~ündür, 
doğru dlirüst sinema mef. 
humı.ı bile an!aşılam:ı.mış 
mrmleket. :n zı.:c ilk ralist 
e ('r1rrın ne ıamar. çevril· 
dlğlnl merak crl iyoruz. 
Acaba bizim realizm'imiz 
İtalyanlardan eskı mi? Bi. 
len .arsa pl:-nıağını kal· 
dırsın' 

Daima ıek '.de kalaa, 
dalma metodu de~J for. 
mu gözönilnrie tutan kötü 
taklitçilıkten ne 'Zam~-, vaz 
,e:eçecc!.iz? 

Sİ:\EMA Kt:ŞU 

..... - • • . . ... 

Flaberty, tıl ışma masanndı 

tl.ouisiana 8tory ı> den bir re~im 

Yazan : 

ATTİLA İLHAN 
m:ıdım. ıcseıa Nanuk'u tevı. 

rirken, ne mevzuu, ne de \'a· 
kanın çerçevesini ben sccme. 
dim. Bir kürk müessesesi kür:-c 
avcılarının hayatına d3ir bir 
film yapmak isteyip istrmlye· 
ceğimi ber, len sormuştu. O gU .. 
ne kad:ır E.skimolar iltPrindn 
bir film yapmayı hiç aklımdan 
geçirmemlıtim, Fakat bu mrm· 
leket:n, ın,anl:ırının Adf'tlerf. 
nın bana bir takıın ilhamlar 
nrme.ı her s•YI deliştlrdi: 
Bir rcklim !ilmi yapmaya git
miştim. c"ianok ol the :-lorth• 
ile döndQm.• 

Hem bu yalnız Nanuk için 
boyle olmuı delildir. Yine Fla. 
hcrtv'den Louısian:ı Story'nin 
Am~rilrnn hilküınetlnce kendı· 
sıne petrol üzerine bir film i'a. 
pıp yapmıyacağını sorması ne· 
ticesinde mrydana tı!,ını ö~
reniyoruz: ıBır i.eCrübe ede
ı·ım dedim kalktım Louislans. 
.}'a gittim, tic: ay insanlariyle, 
5detlerlyle, peysajlariyle hasır 
neşir oldum. 
• ihayet baktım ki tamam. Ar 
tık bir Louisiana hik yesı an
latabilirdim. 1.\le ne anlatıyor 
Geni' Ve yalnız tabiat jçinde 
)aşıyan bir ailenin tek çocuğu 
o c~varda petrol çıkma.'!Jnın ne· 
ticesi olarak •medeniyet~ le 
karşıla$ıyor. Karıımıza djki
Jen istifham şudur: Saf tabi:ıt 
mi yoksa meJeniyet ml? FHmin 
sonunda ikisi pcklHl uyuşuyor· 
l:ır • .FJahcrty b·.ı münasebetle 
şöyle bir söz rarlctnılştir: 

ıUy•ışup uyuşamadıkl:ırın. 

dan ziyade mesele bu tar1ıt•ı· 
manın yaş:ınmasındadır.• 

F·~ansız tenkitçisi Baıin'e b:ı. 
karsaruz her şrye rağmen 

Flaherty montaj hususunda ku
surlar yap:ır dururmuş: o:Ben,, 
diyor ıOna ne kad.lr h.:t}T3n 
olursam olayım, şunu da soy. 
lerim ki me eli M:ıns of Aran 
nıonte edilmemiş bir filmdir.• 
Belki de! Ama sir. gidin filmi 
btr kere görfin, ı.\ran tns:ın
ları"b nı kPşfedin: resim ola. 
r1k, hareket ve ıe.s olarak si· 
nrma slıi htil.l etsin o zaman 
Flaherly'nin trkni2e şöyle hor 
götiirınliş gibi b.lkmasın:ı ba
kalım itiraz edebilır misiniz?. 
ff3tt.1 ııu:ınlarını konuşturma· 
masına. uzun sükOtları, mana. 
lı jest ve ta\·ırları. ses imkln· 
l.:ırını uzun cümlelere t<'rcih 
t"tmesinc bi1e ıe.s çıkarac1. 
~ınız şüphelidir Kendisi bu 
hususta şöyle düşünürmüş: 
•Ben düşüncC"mi resfmJc ifade 
\·i tercih ederim. Resimle vr 
eslerin yardımı ile. Ban:1 so. 

r sanı1, ben resimle ses ara· 
nda, resimle söz arasında ol. 

duğunrlan daha fazla bir mü 
nasebet bulundulundan emi. 

nim. Resim ve seste her şey 
irade edilemez.• 

Bu satırları, Robert Flaber
ty'nin siması ve düşünef'si hak. 
kınd3 d<'rmc çatm:ı da olsa bir 
bilgi Vt'rebilelim diye karnla· 
dık. Onun, sinrm3. evrf'ninin 
sakin devlf"rinclen hirisl old ı. 
ğuna eminiz. Onıın düşiinc~lr

r ne .iştırak etmrk VE'ya elmf'. 
mrk lıu hakikati de!i•tirmez. 
Crilnün bjrinde ht"r h:ınıi bir 
Türk pPrdPsinde Loul~i:ın:t 
Story'nin yahut Nanok o! the 
\"orth'ın eösterilmesinl temen· 
nl t'delim. 

Siz de o vakit ayni fikri pay. 
1"'$acak~ınıı. Nitekim, Louisia. 
n3 Story'yl N'e"• .. \'ork"ta s:ör· 
dükleri gUn CharliP Chaplin 
C!)arlol Oom•, DudlPy. "irlıol<. 
'P.idn VP J<':tn Renoir'cla büylr 
dUşUnmU l•r. Flaherty'ye ıu 
t••;ır•fı ~eko rııerdl: 

rıFilmin~i ylirdilk VP fevka. 
·~de bulduk. Ru )·old3 de-\'am 
rderspniı ölmeıli~e ka\•uşacak 
\'e Jiol!y\vooddan kovulacak· 
sınıı. Bu da bir t:ılih estri s:ı· 
yıhr. TtbrlklPr • 

Yen i Türk Filmler! 

• San G ece» 

yakında gösterilecek 

Sami Ayanoğlunun rejisör. 
lüğil altında altı aya y3kın bir 
1am:1ndan beri çevrilmekte 
olan Son Gece !ilmi tamamlan. 
dıl!ı için pek yakında görmek 
imki'.inını bulacağıı.. Prodük· 
turün belirttiğine ıöre, filim· 
de hakikiye ('ok benziyen harp 

sahneleri de varmış. Son Gr· 
cede. İstanbul Şehir Tiyatro
ları sanatkjrl:ırından Gül Giil· 
(Cin, Şaziye ~!oral, İbrahim De. 
lidPniz, operet artistlertmizden 

$eYkiye May, . .\ziz Basnıacı ve 
nihayet son birkaç yılda ~ey. 
rettiğimiz Tilrk filimlerinin 
hemen hepsinde temayli7. et· 
miş olan Atıf Kapt:ın oynuyor-
• . . 

«Kanun Namına» 

f ilmi tamam lanıyor 

Kemal Filim milesseseti adı. 
na çevTilmekte olan •Kanun 
n:ımınaı bitmek Uıere bulu. 
nuyor. , 

Birkaç yıl önce Galatada bir 
otomobil tamircisinin i5ledi· 
ği korkunç bir cin:ıyetten alın 
mış olan ·Kanun ~amına• yı, 
gene: rejisörlcrimizden Lfıtf' 
Akad çevirmişllr. Daha evvel 
çcvjrdiği rilimlerde ve bllhas. 
!'a •Vurun Kahpeye• ile •Lü. 
kils Il3yatı ta sanat anlayışı 
nı ortaya koymuş olan LOlf' 

.\kad bu •Kanun :-.lamına• yı 
bir çocuğu gibi sevdiğini söy 
lilyor. 

HejisörUn bu s(izlerinc gört· 
Kıınun N'amına • filıninden biı 
şeyler ummamıt ıeabediyor 
~cnaryosunu Osman Seden'in 
vaptığı bu lillmdo ~luzaHer 

Tema, Gülistan Deniz, Neşe 
Yulaç. Ayhan Işık ve Pola 
\Iorellı oynamaktadır. 
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Mu•n•n ı•manl•rd•ki 

1 a•ncılara kartı 

rr GRIPIN 
' eon daraca tıydelıdır . 

• 8;:ı$. d•$. adale, 
sınır. romahı• 

ma ve lumbagD 
agrılarını suraı· 

ıe 1es'ltın eder. 
Türkiye Komünist Fırkası 

• Nezle ve grıp 

başlangıcınrl• 

bır çol fl'!r.;ı,ı,~. U,,ı umi Kôtibi Komünist Fırka s ı 

Mustafa Kemal 
Hakkı Behiç Bey, 

bu Pa~anın 

ku rduğunu 

teklifi üzerine 
fırkayı söylemişti. 

4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir 

la11-U Al•ı•ia•efil 
1 Yeşil Sergi 

Yazan : Sofa M. Yu rdanur 

Gli1Pl Sanatlar Birliği resim 
sergi.,i; 

Galrri: An1erikan llo!ıorler 

var·ıa onunla idare edilmiş. 
}'cyhaman Dur.Hntn 19 numa

ralı tablosu, Güzin Duranın 21 
lhiro~u. ve 24 numaralı eserleri çok ba-

1.,tinlk edrn ressaınlar: Şert( farılı. Bize veni bir lezzet vere· 
.\kelik, il. \

0

• Bt"reketoğlu, Jb· biliyorlar, btt"' tabloları seyret· 
rahin1 Çaltı, ı\bdullah Çi1~rn, mek ins;ını dinlendiriyor, sergi· 
f.'tyham<1n Duran, Gliıin J)u. nin hiç değişmiyt"n atn1osferi i· 
ran, Sa11t Ece\·it, Bedia Güler· çinde. sanata açılan pencC'reler .• 

1 

vüı, llikmtt Onat, .\li Jlalil ;.i.tızlı Ecevil'in 26 numaralı 
Sü1rl, .\}'eltıllah Sumtr. Salii· kompozisyonu, birçok bakımlar 
hattfn Tronuın, St\'Ci Tor:ıy, dan zayıf. !ı:ık:ıt hiç olmazsa ı 
Saip Tuna, C'rl.il l~zman. ayrı bir dü1en, ayrı bir renk O· ı 

yıınu içinde-! Cesart"tli bir çalış
Tabi3ti i~tedil:imiz knd:ır mu- ı11a, yrniliğe duyulan ha,;ret bu 

vaffakiyetıe taklit edelim, esere biraz renk veriyor, mAna 
yine de onun müst:ıkil güzellili· kazandırıyor: Kuru dallar \'e 
nl elde edeıneyil. Tabiat san:ıt yaı)rakl3r arasında bir tomur· 
için bir ar3ştırına sahası, bir ta- cıık! 

kın1 örneklerin bulunduğu bit· Bedia Gült"ryüz'ün peysajı, ra 
mez tükenmeı bir kaynak ola- hat. sakin bir cs('r. 
bilir. Fak:ıt sanat da tıpkı t:ı· Jiikmet Onat, tabiati !icvmek· 
biat gibi ki'ndine has güzeIIik· le k;ıln1ıyor, onu bize bütün kuv
lcrlr doludur. \"etiyle beğendirmeye ('alışıyor. 

Fn renkli ve ışıklı bir tabiat \mm:ı bu zahmete ne lüzum, 
p:ırc:ısını ut1k tefek ta~hihlrr, biz tehiati vurgun<·a cviyoruz. 
yahut tadillerle lu\'al üzcrtne .\rzumuı tabloyu da !'ermektir. 
nakletmek, bir snnat e<eri or- !fam bir tabiat düzenini alıp 
taya koymak için kii!I değildir. göz alırı. kuvvetli renklerle tak
Fak:ıt bunu yeter görPnler de dim etmrk resmi eziyor, rcssa
varmış'.. Gil1el Sanotlar Birliği- mm bütün çolışması siliniyor. 
nin ~erglsinde teşhir edilen e· iL Onat'ın bütün peysajları ay
~erlrr, bu mlitev3zi mevcutla ye. nl ölı;üler i('inde, ayni zevki ver 
tinen görii,Un m:.hıulil ... Bir C3· miye ç:ılışıyorlar. 
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Ttvflk Paıı hükfım•tlnl 
iktidara han~! mak'ltlarlı 
Getirmişlerdi? 

G.:ırp cephesinde başlıyan ba-
şarılı faaliyetlerimizle sark 

cephemizden gelen zafer müj
deleri düşmanlarımız üzerinde 
derin tesirler yapmıştı. Bu 
durum olduıtu gibi bırakıldı~ı 

takdirde neticenin Türkiye Bü
yük ~fillet Meclisi bükümetile 
"\'unanhlar arasında bir harbe 
milncer olaca~ını, bundan son· 
ra da n1eşruti saltanat )''ıkıJa. 
rak yerine milli ve muhteme
len galip bir Türk idaresini:ı 
ı:elece~ini düşm:ınl:ırımıı da 
anlamakta gecikmemişlerdi. 

Bu !iehepl<' muvaCfakiyetleri. 
mi1c tekildcHirn ('den günlerde 
halkın itimat re emniyetini ta. 
mam('n kaybeden Damat Frrit 
Paşa hiikUmelini i~tifa ettir
mişlerdi. "Yerine meşruti sal· 
tanatı ha\ka sevdircCfl'k, ha· 
miyetli ve ~·~miıteki ıöhretle· 
ri ile kendileri~i t<lnıttıı:·3n 
Tevfik Paşanın riy~"etinde .\h· 
met 1zzet ve Salih P11~alarla di· 
~er mer~up ıevrıttıın milr<'kkep 
bir kabineyi iktid:ıra tetirıııiş
lerdi. Bazı tavizler yapnrak. ye. 
ni İstanbul hükümet inl Arı ka
ra ile anlazmağa sevk Vf' !knı 
etmişlerdi. Ve h1tırımrl:ı kal· 
dığına ,göre, yine o tarihltr<l<J 
'\"unan hükOmetinde ve nrdu· 
sunda bazı marerap<'rr~t ~iya
~i ve askeri şahsiyetler daha 
riddileri ile de~iştlrilmiıti. 

Ermenlstan harckrti 
Daha ev\.·el ba1lamı1 
Olsa idi? 

F ransa inkil~bı larihl, bizle-
re müstevli harici düşman

lara karsı zamanında \•e yerin· 
de \'('l'İlrrek muharebelerin ne 
ticesi, askerlik bakımından e· 
hemmiyeti h;ıiı olma!alar bile 
~lya~flte inkil~pçılara baıı mu. 
vaffakiyeller kazıındırmış ol
du~unu gÖ•leı·miştir. E~er KA· 
zım Karabekir Paşanın mayı, 
ayında Ermenistan hareketine 
baılanmrn hakkında yaptı~ı 
ttklif itirazla karşılanmış ve 
akamete ıı.ı?ratılmamıs nl!ia Jill. 
~ ka ım~nda ~arptaki bu mü 

him değişiklikler masında 
garp cephe!i iki mi5Ji J..-uvvet
lenecek ve düşmanlarımızın 
tehlikeli oyunlarına karsı ris
ki c:ok tedbirlere ba~vurulmı· 
yacak!ı. 

Hakkı Behiç Bey Komünist 
Fırkasını nasıl kurduğunu 
Anlatıyor 

R esmi Türkiye Komünist par-
tiııinin te~ckkülü hakkın· 

daki bahsimize son vermeden 
e\'\'CI bir huiu:ı:u daha aı;ıkla
mak isterim. JI5~ı:·atıının b11n 
dan r\·velki kısınıları!1da. bÜ· 
yiik el~i olarak ~toskov;:ıya h!l
rrket rdecelim Fıralarda !lak 
kı Behiç B~~·Je konustu~umu, 
kendisinden "\'eşil Ordu cemi· 
)'elinin ne fe~ilde kunıldultt
nıı re nedE'n ıagvcdildi.l:'ini din 
J"di~imi anlatmıştım. llakkı Re 
hiç Bey bana ayni gün, Ko
münist f<"ırkası hakkında da i· 
zahat vermiş ve şöyle demiş
ti: 

•Yeşil Ordu comireli IHl'e· 
rfildlktı:ın bir müdrlet sonra 
'ıu~t2.!a K,.mal Pa~::ı.. komünist 
namile ve tamamen Rus inkt· 
JAhının ayninı istihdaf etm11k 
şartile bir fırkanın teşkilini 
b•na teklif etmişti. Bu teklıf, 
Ru,.yadan ~elmekte olan bir 
tehlikenin ilham etti~i bir fi· 
kir mahsuhl ve ıııiyasi zaruret 
$eklindP. olarak izah edilmiş
ti. Ren de hu vazifeyi bir fe· 
dakarlık telakki ve kabul et
miştim. Çlinkil komünist fır· 
k:ı:.ı.;ı namına ortaya çıkmakla 
('ok kuvvetli husumetleri üzeri
me cekecektim. Bu fırkanın bi 
zim memlekette ga:resine gö
re bir idare şekli vüruda ge
tirme~i Adeta muhal iken, ben 
muhali temenni edl"n bir adam 
vazi~·etinde kalacaktım. Ko
münizm hari('inde hic bir fırka 
namına bir daha hayatı siya 
aıye.~te tıkamamak ı!hrarına dil 
ff'CPktim, Bunların hep!'lni dü
şündüm. Fakat reddedersem. o 
sırada belki memleket içıin bir 
takım faydalar tE'min edebil· 
me~i memul bir hizmetten ('e· 

kiniyor ~ibi bir vaziyet almak· 
tan korkarak kabulü muvafık 
buldum. Te~kilata basladık. 
Rus sefaretinin etaltından ida-

re etti~i zümreler vardı. Ye
şil Ordunun tatili faaliyet ka
rarını kabul etmi ·en azası ·var· 
dL Çerkes Ethemin miJU kuv· 
vetleri etrafında dönen bilir, 
bilmez bolşevik cereyrınları 
vardı. Bunların lıep~ini topla
m:tk. makul ,.e ~alim mr.crala· 
ra sokmak ve mtımlPkette Rus 
bol::evirmi ile )lılf.lüman SOi· 

yalızmıni tefrik edebilmek mil· 
him bir i.ş olacaktı. Benım!e ('!· 

Iu:an arkada,tarım arasında 

('ok miskin ,.e hasis hislerle 
faali:ı,·etimizi tehir edenler bu· 
lunmasına, bunların az 'ftya 
r,ok şuradan burad:1n tesvik: Te 
müzaheret de görmüş olm11:1a
rına rağmen bu me~elede '~
nuna kadar ~ebn t etmeği bir 
namus borcu bilmiştim.• 

'llJJt di.\·a etrafınrla 
Toplıyabllmek için 

M ustafa Kemal Pa~a. gele· 
cekte Ruslarla dnstluk si· 

yasetimLze bir Türk komünist 
fırka<ının Ankara~a kurul· 
masının ft1ydalı ve Jül.'.umlu o
laca~ını Rusyaya gönd~rilen 
ilk murahhas heyetimizin bil· 
dirdiğinl re bu fikirlerinde ıs· 
rar ettiklerini bır münaıebetle 
bana anlatn11ştı. 

O zamanlarda ahvali lleme 
,\nkaradan nüfuz etmeğp im· 
kan yoktu. Her taraftan ablu-
ka edilmişti. Yılnız ııarp 
la şarkın propagandaları 
n1alümat olarak revaç 
bulmuştu. Iler taı aftın 
gelip .\nkarada toplanın in
sanları, bir('ok mechul.it, \·ası
fasızlık ,.e yoksuzluk iı;erisin
de bir millt dava etrafında 
toplıvabilmek müfktilAtı naza
rı dikkate alınır~a. her yapılın 
şe~·de \'e tedbirlerde i~abet· 
sillik bıılunsa dahi, bunların 
milli ı:ayenin temini bıkımın
d~n alınmış tedbirler olarak 
kabul Pıiilme~f zaruridir. Batı 
tedbirlerin lsabetsiıli~i ve ma
zarratı zamanla anlaşılır anlı· 
~1lmaz devamında fazla ısrar 
olunmıyarak derhal bertaraf e· 
dilmişlerdi. Ezciimle resmi ko
münl~t part.i~i de böyle bir i· 
kibete c:ok zaman ge~meden 
düçar olaoaklı. 

(Arkası vır) ---I miiq gli?el bir kö5e<i elbette Ali Halil Sözel'in peysajları 
ki plAstik de!erl•rle doludur, ve portreleri var. 68 numaralı 
ağacın. denizin olduğu yer el· portre, işlenn1iş1 üzerinde du
bette ki gilzeldir. Fakat hiç ol· rıılmuş bir eser. Buna mukabil 
mazsa, bu varlıkların sadık kop. 48 numaralı •Oturnn Kadın• ın 
yalarını meydana koysnk ve cok sakat bir deseni var. Öl('U· 
hunları teşhir etsek. lllyır, pa- dE'n rnahnım, cano;;ız bir kadın. 
!etimizde bol miktarda yeşil, 47 numaralı eser hakikaten gü
blraz mavi, biraz da kırmızı zel! 

__ ,,, ----·---·--··-··- - ,,, .. ,,, .. ___ ,,_ ---.. ------- · ·--- ----··· ·--·-' 

vardır. Tabiat, St'}irclye bu Ayetu11ah Sumer, sergide mu 
renkler icindp biber şekeri, elmn fena bir yer Jc:gal ediyor. Titiz, 
şekeri gibi sunulacaktır. dikkatli çalışan bir ressam. Bil· 

Sergi başt3n basa ye$ilin haki tiln esrrlerinde benimsediği sa· 
miyetinde. A1lındı:ı. bir tek tnbto nat anlayışının mlikemmel nü
seyrediyonız; Ayni palet hemen munrlerini V('rmek arzusu ht\
hemen hiç deiişmeden devan1 e- kim. Bunda da muvaffak oluyor. 
dip gidiyor. Sanat hilviyetine S:ın:ıtk!irın kuv-.·etli tekniği, O· 

sahip birkaç tabloyu, bu sergi- yunlard:ın kacın:ın fıtçnsı mü· 
den çıkarırsanız, geride bir res- kemmel bir kompozisyon ve 
ıamın parçala't:ı bölilnmUş bii· renk arayıcılığı onun eserlerine 
yilk bir tablosu kalacak, ~füşlı!· hu~U!l'i bir h;1\'a veriyor. Sanat· 
rek sergilerin hiç birinde bu ta şu, yahut bu ekol yoktur. Gü 
derece kuvvetli ayenk beraber- ıeı resim Yardır .• ı\yetullah Su
lili kol3y kol:ıy göriilemez. Gü- mer'in eserleri kl:ıı.;ik resmin de
Zt'l S:ı.n:t.tlar Birliğinin ~ergislni ğ('rl('rinl ne güzel aksettiriyor. 
bu yönden ne k:ıd:ır takdir et· Denizi. portre i. naturmortu, her 

Mısırda bir Alman 
askeri heyeti var 

.... 
Heyet, Mısır 

~ 

ordusunun 
ıslahı 

V! 

ıçın 

askeri müesseselerinin 
çalışıyor 

ıııek ardır. z:ım.:ın c:ınlı k;ılac:ık tablolar. 
Sere[ Akdik, umumi knideden SaHlhntlin Teoman poysajları 

ayrılmnmış, yeşilde israr etmiş; . bir yenilik taşımıyor. 
•İstanbul, peysaji ise cidden 
ı:örülmel:e de~er. Güneş. günce; SeyCi Toray, iki natürrnorltı 
otnh 1stanbulda bu kadar yü- ile husu~i bir palete ve zevke 
rekler acısı renkler içinde b:ıt- s:ıhip oldu~unu gösteriyor. Hisli 
nı:ımıştır. Bu eser belli ki acele ve özlii e!lierler. 
r:ıpılmış, üzerinde durulmamış, S:ıip Tıına'nın 67 numaralı 
zira ress:ım diğrr peys:ıjl:ırı L:\ii • sii cazip, gUzel bir kadın, 
daha canlı, daha s:ın:ıtkjrca. fnkat hepsi o kadar. Üstelik 

11. V. Bereketoğlıınun pey ajı tablodaki ikinci bir nü, o kos~ 
n:ıturmotu bir hususiyet taşımı· k:ıra eli, dehı.;et uyandıran ana. 
ror. toınisiyle esas •nü• yü de zedc-

lbrahim Çnllının eserleri, ser. llyor. 
ginin unnımi havasından apayrı Ccl3.l trzman'ın C!lierlerini zevk 
ya ıyor, \'an Gogh'u hatırlatan le ve takdiri(> seyr('ttim. İki • So
•Cic;ekler• i, renk ve havasiyle, kak• t:'lblosu fevka15.de nefis \ 
h:ıss!I'< bir y:ıpısı olan peysajl~- bir kompozisyon i('inde,.. Renk- \ 
rı güzf'l. Tabi;ıti değil .. sanati ler birbiriyle uzla.,tırılıp anlaş- ~ 
raşatabilen es(lrler. tırılmış, t:ıbloların hayatları var.11 

A.bdııllah Çizgrnin eserleri, C(ll5:1 Uzman. sergide hu~usi- ~ 
derinlikten. ruht;:ın mahrum tab yeti olan endcr rt"ssamlardan. 1 \ 

lol:ır. En ufak bir araştırmaya. Güzel Sanallar Birliği resim 
hususi bir ren~e. yeni bir kom- ser:;?isini. modern resmi sevmi· 
pozisyon:ı gidilmE'miş, eşya \'e yenlerin gidip görmesini candan 
tabiat __ n:_ __ ve_ri~C:r~,-pale_lt_e_n_e_te_m_en_n_i ederlm. 1 

Bir yol kesm e h a d isesi Ye dek subaylar maoıla-

B ir müddettenberi :P.fısırda bir 
Alman askeri heyeti bulu

nuyor. Heyet 1950 sene. inde 
~fısır tarafından davet edilmiş
tir. O tarihte l\lilli Savunma 
Bakanı olan ~tustaCa Nusrel 
Paşa ordunun, askeri okulların 
\'C fabrikaların ıslahı için bir 
ccncbi hryet getirlilnıesinc ka
rar vermişti. Bu karar tizerine 
bir proje hazırlalll \'e Krala 
takdim ettL 

Kral buna hic bir cevap ver
n1edi. Fakat vaziyet acele ha
reket C'dilmC'sini icap t"ttiriyor
du. Bakan bir olup bitti yap
mağa karar \"erdi ve ?thsırda 
yerl<'şmiş Alman mile~seselrri 
vasıtasıyle bir Alman heyeti· 
getirtilmesine karar verildi. 
Bunu görüşmek Üz(lrc Dr. \Vil
hrlm Fu~s Almanyadan Kahi
reye geldi ve temaslara başla~ 

dı. 

Dr. Fuı;s harp yıllarında Çe
koslovakyada Skoda fabrikala. 
rını idare etmişti. Dr. Scha
cht'ın samimi do~tu, mükem
mel bir sport'u 1di. Dr. Fuss'la 
bir Alman askerl heyrtinin ge
tirtilmrı;i için görüşmelere haş
larM ı, ilk olarak r..ıareşal Fahrm 
bacher tizerinde mutabık ka
lındı. 

l\Iareşal Rus crphcsinde, Şi 

rını olamadılar mali Afrikada, Batı Avruparla 
harbcıtmiş, ~tarrşal Rommel'in 

:\nkara, 19 (Anka) - 36 ıncı mua"ini olmuştu. KendiRine 
dönem yedek sııb;ıy okulu me. ~lısır ordusunu ıpümkün oldu. 
zunlarınclan tayinleri Ankarada A;u kadar cahuk ıslah rtmek ,.:ı. 

Balıkeslr, 19 (llu<usi) - Sa
\'3$tcpe bucağının lTıdırhalı kö
yünden 17 yn!'iında Ragıp Şahin 
ve !Talil İbrahim l(açar, orman 
yolunda S<>madrğiş köyündrn 
seyyar satıcı 65 yaşında ?.lustaf.'.\ 
Erenin yolunu ker;nıişlcr, tehdit 
cdt'rrk 1orla 100 lira p:trası, ea. 
kelini ve birçok rşyalarını aı. 
ınışlnrdır. 

yapılmış olanların tfiyin (>mirle. ziCcsi verildi. 
ri tcbllğ edilmiş ve kcndi1eri i~. f\lareşal Fahrmhacher, yaşı-

l leyetin başkan ı ~fa reşal l·'ahrmbacher 

lerinc başlamış oldukları kıtala subayı da bulunacaktı. 
nın ilerlemiş olma!'ına rağmrn 

ra ,önderilmişlcrdir. Ht"yet Atısıra gelerek derh;ıl 
mükemmel bir sporcudur. Her P:ılışma•. a başladı. Azadan birı Halbuki mensup oldukları kı- ,. ~ 
gün bir saat yüzer. Çalışmaktan hastalandı~ı için memleketine talara asteğmen nasbedildiklerl. 
kat'iyyen yılmaz. Yanında ikı dOndü. diQ;erleri ('alışmakta de 

ne dair Bakanlık emri gelmenıiş yardımcı. Binbafı ?ılirtenz ve vam ediyor 

}·etinin çalışmasını baıtaıanı.31' 
için birçok şeyler vap1Jdığııı 1 • 
fakat bunların neti~esiz kaldı· 
~ını ~öylü~·or. Almarıları~ kr~; 
di işlerinden baska lıırıeY 
meşeuı olmadıklarını yazıror· 

Geç \"akit sanıklardan Ragıp 
Şahin yakalanmış, eşyalardan 

bir kısmı bulunmuş, hadiseyi mü 
teakıp kaçan diğer sanığın taki· 
bine ba~lanmı~tır. 

oldu~undan aylıkları verileme. Schtrimel ve müteaddit kurmay ~lısır gazf't@leri Alman h0 

miıtir. ~-... -..,.,. ,....,..,.. .......... .._... ,...,.. • ., • .,._..,.,,...,...,.. • ., • .,. • .:, • .._...,.. • .,.., ...... ....,:. ;...,...,.. • ., • .., ..... ..,...,...,.. • ., • .., • .,..,....,, • .., ..... ,...,..,. ""'"'"""~~....,,,..,..,.,...,..... 
tar 
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Kanelopulos diyor ki: 
< Bııı 1 lnddeı ı 

hın dışındı )·a~amak zorunda 
İ:~lm. ış; bili.hare memleketine 1 
donerek, Almanlara karıı dö
"11ımüı, lAkin 1942 de tekrar 
hırıce kaçarak; Kahire'de ku
l'\llan muvakkat Yunan hükıl· 
metinde vazife almıştır. 1945 
de kısa bir milddet için !\lec
lıs Baıkanlığında da bulunan 
kınelopulos. 1949 da, Mareıal 
Papaeos bi.Jtiln \·unan askeri 
kuvvetlerinin komutanı iken,! 
:l!aıı Savunma Bakanı olarak 
Vazife görmü~tür. •llareş;ıl Pa. 
Paı2'os'un ı·unanistanı yükselt
IJ'ı.ek uğrundaki bilyilk d.\vası
l!a Yardımda bulunabilmek i
tin 1950 de kendi partisini 
jLtK Partisi) !Ağvettiğini ıöy. 
'Y!n Bay Kanelopulos: 

de topu topu bir hıftı kaldım. ı 
Ankara ile istanbulu maal•sef 
bit ıörmedım. 

- Partinııin bu btlyük ı.a. 
feri hakkında ne dUşilnüror. 
sun uz? 

- Bu derece büyük bir ek
seriyetle seçilereğimiıi kimse 
tahmin bile etmiyordu. 19!i1 
de askerler de reylerini kul
landıkları halde t"'a 36 nisbe
tinde rey almıştık. Bu srfer 
3 50. Bu büyük ekseriyet kar 
şısmda Plastiras ile Venizelos 
tam bir zafer elde ettiğimizi 
kabul etmiş bulunuyorlar. Plas 
tiras"ın kendisine ı:önderdiği 
tebrik mektubu llareıal Pa. 
pagos'u mütehassis etmiştir. 

~uh3lifler Papagos'un kapita-
listleri temsil ettiğıni iddia e· 

diyorlardı, halbuki halkın reyi 
bunun aksini gôste>rmiıtir. 1928 

ıeçimlerinden sonra, olduğu gi 
bi 1punanistan'da yeni bir ha. 
va esmeye başlamış, yeni bir 
birlik doğmuştur. 

Mareşalin SelAnik'teki ilk 
seçim nutkunda halkla ~ifahen 
aktettiği yedi maddr<..k omua 
hede .. partimizin çalı~ma pro. 
gramını tAyin edecektir. 

- Yeni hükümot; CelU Ba
yar1ın Yunanistan seyahati hak 
kında ne düşünüyor ? 

- Cumhur Başkanınızın 
m('..'Tlll'ketimizi son haftalarda 
vazifeli bulunan muvakkat 
•hizmet hükllmeti• esnasında 
ziyaret etmedi~i iyi oldu. Ce
lal Bayar'ı karşılayacak ohln 
yeni hilkılmetin, \·atandaş1arı 
bu derece büyük bir ekseriyet
le tem.sil etmesi. bu ziyarete 
daha da ı:eniş bir m~na ye 
rhemmiyet kaıandıracaktır. 

- Ve işte bugün. diyor; Yu
ll.anistanı nihayet yeni bir i,s.. 
gkrıra kavuşturmak üzereyiz. 

1 l·ernizı iki kelime ile ifade 
•d•bilırim: MF.SA! (yani gorek 
tktı!arli, eerek manevi saha .. 
4rda memlPkPti lnkışaf ettir. 
~•k) Ye ~!İLLi SA VUl'OIA 
b~·•ni emniyet ve demokrasiyi, 

Plastiras'ın beyarıatı 

ır barış çe~tvesı itinde ko· 
?'Uyabilmek mak~adi~·Jp, ıa\•un· 
~ı irnk.lnlarımız.ı artırmak). 

Yeni Yunan hükUmetinin 
~roırarnını böylece hul.lsa e .. 
ilen Bay KanP.Jopulo!, lfaresal 
S 'P•ıos'un kabinesinde Mılll 
~\'tınma Bakanı olarak vazife 

~?'fte)ltir. Pıpagoı bu vazife .. 
~- ilk ıünlerde bizzat deruh
ltı etmek i~t,.mekterlır . Fakat 

1 bineye sandalyesiz bakan O· 

,~~tık ıılın:-n K.1nPlopulo.'\ 1Un on 
rtııı kadar sonra hu mevkie ge 
r~rileteğine muhakkak naza. 

}'le bakılıyor. 
h ~ıy Kanelopulos'un Türkiye 
P • kında •öylediği ıözler, Pa. 
) •ıos hüktlmetinin ve umu mi
li 'tle Yunan milletinin hi.Sleri· 
? e terc:ümın olmaktadır sanı. 
'cl?tt.. Bay Kınelopulos memle. 
ııı~tlınize karı• beıledi#i sa· 
d ıırıı dostluğu şu sözlerle ifa-
' •iti: 

<Baıı 1 incide> 
ti. Giritten ıeçilen \~enizelos, 
meclııte muhalefet partisinin 
söıcil~ü olacak, fakat Plastiras 
partinin lideri olarak kalacak 4 

tır. Plastirıs, dün akşamüs
tü beni e\inde kabul etti. Ye
mek odasında, masa ba.sında, 
yarım saat kadar .konuştuk:. 

Yaşlı ve hastalıklı bir ada111 
olmaııına rağmen, tradesl \'e 
1·unanistanı olu büyük ıevai~ 
ıi sayesinde siyaset uhasında 
faal bir rol oynama)·a devam 
eden Plastiras, oldukça iyi 
Türkçe konuşuyor. Dilimizi .ı;e. 

kiz. yıl e\"\'el Fransaya iltica 
ettiği zaman, Cote d'Azure'de 

yaşayan Osmanlı hanedanı men 
.suplarından öğrnemiş. 

- Türk • Yunan dostlu~u
nun büı1ik bir ,ellşmc kayde. 
deceğine her zaman inanmış 
bulundu~um için, Türkçe ders 
alarak. lisanınızı oğrenmek is. 
tedim, diyor. \'atandaşlarıma 
bu hususta bir miııal teşkil et
mek ıstiyordum. Türkiye ile 
ı-unanistan•ın bugün ideta bır 
tek millet teşkil ettiklerine ka 
nıim. llissl sebepler ,.e ben
zerlikler bunu icbar ettirdık· 
ten başka .. menfaatlerimiz de 
zaten buna dayanmaktadır. 
Türkiye ile \"unanistan'ın ve 
bu birliğe Yugosla,·yanın da 
katılması, \~akın Şark'ta muaı. 

zam bir kU\'\'el haline eelme· 
mi1i milmkiln kılacaktır. Nite
kim, mukadderatlarımıı birle. 
şcliberi, siyaset sahasında gör 
düğümüz. itibar daha da ziya. 
deteımişlir, 

Bay Plastiras'a ıeçim neti· 
celeri hakkında ne dilşilndiiğil· 
nü ııordum. 

ten 1'1areşal Papa,os'a bir teb· 
rik mektubu gönderdim. 

Plastiras'ın mektubu benüı 
gazetelerde neşredilmemiı ol· 
rnakla beraber, Papagos'ı 
ıMemleketin menfaatlerini ko. 
rumak hususunda size her ba
kımdan yardıma haurım• de
diği A'ina'da şAyi olmuştur. 

Plastiras: 
- Seçimi kaybediıimi te

vekkülle karııladım, diye de .. 
\"am etti. muhalefet partisinin 
lideri olarak memleketime hiı. 
met edeceğim. "Yalnız kaybedi. 
şimin ban:ı üzüntü '"·eren .sebep 

!erinden biri Celal Bayan kar
şılayamayacağımdır. Buna ha. 
ki.katen üzülüyorum. Fakat el'. 
an siyasetle meşgul olduğuma 
göre şüphesiz ki, kendisiyle ta 
nışacak ,.e eğer müzakereler 
cereyan edecek olursa ben de 
kendi fikirl('rimi beyan edece
~im. Böylelikle bütün dünya 
"Yunanistan'ın Türkiye'ye olan 
dostluk bah~inde tamamen bir. 
leşmiş olduğunu anlayacaktlr. 
Türkiye ile Yunanlstan'ın bir. 
Jeşmesi sayesinde, bir tek mil. 
let olarak tarihte yeni bir de
vir açaca~ımıza ve Doğu ile 
Batı Alemleri arasında bir köp. 
ril kuracağımız3 inanıyorum. 

Savcıyı tabanca ile 
Adliyeye getiren 
Adamın duruşması 

• 
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Garip bir teklif 
Rusya, ltalya ile 

paktı yapmak 
saldırmazlık 

istemiş 

ltalyon Başbakanı, bu yolda bir teklifin kabul 

edilemiyeceğini Mecliste bildirdi 

Roma'da Journal de Gena:ve'e 
yazılıyor: İtalyan !iosyalist. 

terinin komünistlere yakın hiz
binin lideri PiPtro Nenni son 
derece kurnaz bir adamdır. Baş
bakan de Gaspcri'nin kendi~ine 
göst~rdi~i dostluktan faydalana. 
rak kendisine tuzak kurmağa 
çalışıyor. 

Parlamontoda Dı; İşleri Ba
kanlığı bütçesi müzakere edilir
ken 1\rnni İtalyanın Sovyet Rus
yaya bir saldırmazlık paktı ya. 
pılmasını tekli[ etme~i ileri sür
dü. Nenni bunun Atlantik pak
tına aykırı hirşey olamıyacağın

dan, çünkü İngiltere \'e Fransa· 
nın da Rusya ile bu kabil pakt
ları rnc\·eut oldu~undan bahset
ti ve şunları söyledi: •İtalyanın 
heden taarruza mani olmaktır. 

yapılarak pakt bunu temin ede
cektir. Sovyet Rusyanın yaptıgı 

~aldırmazlık paktlarına riayet et· 
rnedigi söylenemez. Çünkü son 
harpte Almanya ile mevcut pak
tı bozan ,.e ~ilfı.ha sarılan Hiller 
Almanyası olmuştur. 

Bunun üzrrine mecliste hara
retli bir miln<Jkaşa başladı \'e 
Başbakan !\cnni'yi mağlüp etme
ğc muvaffak oldu. De Gasperi 
nutkunda dedi ki: 

Bu fikri ortaya atan komüni&t 
taraftan ital)·~n 5osynlist lideri 

Pietro Nenni 

re ve Fransanın Atlantik paktı .. 
na 1:irmelerinin 1942 ve 1944 ta-j 
rihli karşılıklı yardım paktı !le 
birleşenıiyeceğini IJildirnıişli. Al. 1 
:\enni bir &aldırmazlık paktının 
Atlantik paktı ile birleşebilece. · 
ğini ıOylemekle StaUnin görüşü-

. AMERiKA.DAN .~·· 
,., 'V'"~TANA.·~ 

. ~~& SA~A 'rftTIJ~f!l/I. cr;j 

New-York'ta, İstanbul'lu Rumların kurdukları 
bir İstanbul klübü var 

Burada her sene bir akşam bü yük bir toplantı yapılır, herkes 
Türkçe konuşur, Türkçe şarkılar söylenir, zeybek oyunları, çif

tetelli oynanır 

Nevyork. Kasım - \patan 
hasretinin ne demek oldu. 

ğunu, doğduğu topraklardan 
senelerce uzak kalmış bir in· 
sanın bu toprağı nasıl özledi· 
ğini, nasıl içinin titrediğini ge 
çen akşam bir kere daha anla· 
dın1. Dünyava geldiği memJe. 
kete dönebilmek, orayı bir ke
re daha görebilmek için insa· 
nın nasıl varını yoğunu fed:ı 
etmiye hazır olduğun:ı Nev· 
yorkta •İstanbul Klübil.• nün 
verdiği bir toplantıda :ahit ol· 
dum. •İstanbul Klilbü •, sene. 
terce e\'vel rnemleketimiıden 

kalkıp buraya gelmiş, • .\merı· 
kada yerleşmiş Rumlar tarafın· 
dan kurutmuş bir klüp, bir top 
luluktur. 

Ne\'yorkta yerıesmis Ame~ 
rikalı Rum aileler arasında bir 
hay1i ahpabımız vardır. Bun· 
]ardan bir tınesi, meşhur top· 
tancı kürkçülerden Bay Emil 
~lurattır. Cebinde on parası ol 
rnadığı halde otuz küsur sene 
ev\"el annesiyle birlıkte Ame· 
rikaya gelen Emil 1\lurat. za· 
menla vaziyetini düzeltmi~. bir 
müddet sonra d3 Anadolulu bir 
Rum kızıyla evlenmiştir. Evin· 
de. burada doğmuş çocukları 
da dahil olmak Ü7.fi!re. tllrkte 
konuşulur, Türk yemeli yenir. 
Türk kahve;i itilır. Türk Adet· 
leri hüküm sürer. F.,·ıendlkle· 
ri zaman .sa.dere türkce ve in· 
gilizce bilen karLt;!, rumcayı 
kayınvahdesinden öğrenmistir. 

Klü!'te bir 
Akşamcılık 

İstanbul Klübünün mevcudi-
yetini ve bu klübün memleket 

hasreti çeken İstanbullular ta
rafından 1944 senesinrle kurul· 
du~unu :\furattan ö~renrnis· 
tim. ~turat, klübün eli aya~ı. 
her şeyidir. Toplantıların ter
tibinde, yemeklerin hazırlanm~ 
sında elebaşıdır, Bir gün: 

kabul ettik ve eşim Sinan Kor· 
le, arkadaşlarımız Ferit ve Ce
mjJe Güngörenle toplantının ya 
pıldı~ı ~lac Alpin oteline a:it 
tik. 

Topl<1ntının yapıldı~ı salona 
girerken kulağımıza iJk ~arpan 
ıey razın çaldığı •Ben esmeri 
fındık ile, ben esmeri fıstık: 
ile beslerim• sarkısı oldu. Bii 
tün salon balonlarla silslenmi$ 
ti. Bizleri kapıda karı:;ıhyan 

~tur:ıt, doğruca masamı7.l gö. 
türdü ve ayni masada oturan 
Bay Karanikola He tanıştırdı. 
:\tükemmel türkee konuşan 
Bay Karanikola. 1902 senesjn .. 
de Bebekteki Amerikan Kol•· 
jinden mez.un olmu~ te Ameri· 
kara geldikten sonra avukatlı· 
ta baııamış. Kırk senedır avu· 
k.lt!ık yapan Bay Karanikola 
bizleri gördil~ü zaman e!tıki ah· 
baplarını ~örmüş ~ibi memnun 
oldu ve İstanbuldan tanıdı~ı 
Türk dostlarını sormaya baıla
dı. 

~!asanın üzeri pastırmad1n. 

piyaza, lAkerdadan tur~uya ka 
dar ('~sitli Türk me1.f'leriyle 
sii~lüydü. Californiaıia imal e
dilen ve bizim rakıyı andıran 
rakı şişeleri masanın üzerine 
dizilmişti. Safdan soldan tilrk
çe 13.flar iJitiliyor. hemen he
men herkes birbirine türkçe 
hitap ediyordu. 

Htrkeste vatan 
Ha~reH 

Türk olduğumuzu öğrenenler 
ma~amıza ~elmiye ba;ladı. 

Kimi kırk, kimi ise otuz, otuz 
bt~ !'ene ev\"el m'!mleketimiz. 
den ayrılmış olmalarına ra~· 
men mlikemmel türkçe konuşu 
yorlardı. Hepsinde vatan has· 
reti ;·ardı. \'akında üe dört ay 
için fstanbula gidecP~ini ve 
Burgaılı olduğunu !Öyliyen Pe· 
ter Klones adlı bir adamın bu 
ıözleıri söylerken göllerinin i~i 
gülüyor. içt iı;ine sığmıyor: 

•- Ah, artık ~ünleri iple 
çekiyorum. Bir .\n evvel git· 
sem de dnya doya vatanımı 
görsem • diyordu. 

miyorlardı. Kadıköylü oldulu· 
nu sriyliyen Aris Rejis isimli 
bir garson. bizlere a'lıyarak 
sunları anlattı: 

•- Altmış altı yaşıma gel· 
dim. Burada biraz para birik· 
tirip geç-en sene karımla tstan
bula gittim. UçaAımız İstanbul 
üzerine geldiği ıaman duydu
tum heyecanı size anlatamam. 
Tıkanacak gibi oluyordum. U· 
çaktan iner inmeı yere yattım 
ve toprağı öptüm. Karım $aşır. 
mıştı. •• ·e oluyorsun~· diyen 
karıma. sen ~arışma bu toprak: 
benim topra~ım dedim. \'izem 
ancak üç aylık olduğu için top. 
rağıma doyamadan ayrıldım. 
Artık ihtiyarım, bir ıyığım çu 
kurda. J\arım istt'r benimle gel 
sin, jster gelme.sin, bütün ar. 
zum ıidip \'alanımda ölmek.• 

Hissiyatını bu 1;ekilde anla· 
tan ve hakiki göz ylşı döken 
yalnız • .\ris Rejis değildi, onun 
gibi daha birçoklarının içi 
memleket hasreti ile yanıp 
tutuşuyordu. 

Türk ıarkıları, 
7.e}"bek orunları 

Bütün a:ece, kemancı Yaniden 
'l'ürk sarkılarını dinledik. 

"\:~ertlslnden yetmiııine kadar ka 
dınlı erktkli herke~in oynadığı 
Zeybek, çiftetelli seyrettik. An 
cak büyük anneleri \·e büytik 
babaları lstanbullu olan altı 
)"edi yaşlarındaki eocuklar b\le 
mükemmel zeybek oynuyor, 
LAı havalarına ayak uyduruyor 
du. 

Bir ar3lı"k. yanımıza gelen 
ya~lı bir kadın sarih bir Ana· 
Golu fivesiyle su ~özleri söy
ledi: 
•- Bütün ~ene hiç bir e~. 

ltnctye gıdip para sarfetmem 
amma her sene ne yapar 
yapar bu toplantıya ~elirim. 
Burada toplanıp memlekttimi
zi anmak benim için cok bü
yük bir saadettir.• 

~ - Türklye'nin, müşterek ıa 
"tnırıa böleemlzde deruhte et. 
Qa' bti)ilk vazıfedeki başamı. 
&os 01dutu kadar, ekonomik \'e 
~. Y;l oahalardıki gelışmeleri· 
~o e ha~Tanım. Aramızdaki 
,
1 
•tıuk ı-eni değildir. Asırlar

lör~erıye dayanır ve müşterek '•h· ilere, •IAkalara, Adetlere 
ı~~P otuıumuzdan feyiz alır. 
b~ b de, Ttırk - Yunan har. 
buı u ıağlam doslluğa inanmış 
lltaı"nan ~enim ~ihi genç Yu. 
ita llır için bir Uzüntü vesi
lu·:ı.t•kil et ti. Fakat Anado
llt,n rnağhibiyetimize rağ
lllu ' ~Uiiln manevi bakımdan 
ıı.,~ııe.r sayılım. Çünkü lfti. 
l'ri a •o ·leyebilırim ki, o gıin
o 'ttlrı tatsız havasını )'enmeye. 
>t k:ğlılbiyetten, biiıiik mane
"•fta zantlar elde etmeye mu~ 
batı kolduk. Rilhusa 25 yıldır 
'l'ıirkrı daha da kuvvetlenen 
?'t•ıı - Yunan do~tJu~una, l\Ja 
bir i Pıpagos hükumeti tam 
ladırltı~nla inanmış bulunmak. 
tltııı k '.' _dostluğu daha da ar-Ott: ıtın ne mümkünse ya4 

lttı. lıırııuıan emin olabillrsi-

- Bir ıe~imde, dedi; çok za 
man. Jktidarda bulunmuş olari 
parti kaybeder. \'azife başın
da bulunmak yıpratıcıdır. Di· 
jer taraftan, muhalefet daima, 
daha müsbet is iörcrcğlni id· 
dia edebilecek durumdadır. Bir 
imtihan eeçirmis olmadan, bu· 
nu -'erbest('e irldia edebi1ir. Bu 
.seçimleri kazanara4ımı kuv
\•etJe ümit ediyordum. O ka
dar ki, muhalefetin talPp et
tiği bütün şartları kabul et· 
tim. ~lesell; seçimler esnasın
da bitaraf bir •hizr.ıet hükü. 
meti• nin ba,a ıcemrsine razı 
oldum. Kimsenin beni adalet~ 
sizlikle itham etmesini istemi .. 
,-ordum. Bir seçimi. dilrUııt dav 
~anarak kayhetme~·i, namusa 
a\'kırı harekP.t Pderek kazan
~a"a tercih ederim. Demokra. 
siy~ inanan bir millette bu· 

nun aksi zaten \'arit olamaz. 
Fakat birkaç aya kadar 

.. .\nkara, 19 - Bundan 16 gün 
kadar e,·,·el şehrimizin Aktaa 
mahallesinde bir kavga olmuş, 
bu sırada Süleyman Püryak a. 
dında bir şahıs tabancasını ce
kerek saga sola ateş etmeye baş 
Jamıştır. lfcidise yerine gelE'n po 
lis memuru \·e sa,·cı Yardımcı· 

sı Sami Coşaranı cörünce büs. 
bütün azan bu şahıs her ikisini 
tehdit altına alını$ re otomobile 
bindirerek Adliyeye kadar getir 
miş ve kendisi savusmuştu. 

- İtalya. milleUerarası iş .. 
birligi Jle sulhun ve güvenli~in 
kuv\·ctlendirilmesine taraftardır. 
~ı. Nenni'nin teklifi bunu temin 
etmekten ziyade yeni bir propa· 
ganda ıeklidir. 

Garsonların hemen hemen 
htpsi tJrkte konuşuyor, bize 
nasıl ikram edeceklerini bile· 

Bu sözlerden anlaşıldıtına gö 
re memleket hasreti çeken İs· 
tanbullular hasretlerini biç ol
mazsa senede bir kere bu şe. 
kilde &idermiye çalıımaktadır
lar. nün aksini ileri s.litınüş oluyor.• _. Roma mahfilleri umumi seçi· _______________________ , ______________ ..,; 

•- Bu harta içinde bir ak· 
şamcılık geresi yaparaıız. Ge· 
!irseniz hepimizi memnun e· 
dersiniz. Hem hiç yahancı1ık 
çekmez.siniz, çünkü o ıtc-e ht'r· 
ti:es Türkçe konuşur.• dLyen ?-tu 
radın da\·etini memnuniyetle 

~~:: Kınetopulos'ta Grande 
llıı!Jdine Ot.elinin hususi ıalon 
•tıııb an bırınde ı:öriışüyorduk. 
'6, ~os. gazetesinin basyazarı 
~tır ~aıcas da bu mıitAkatta 
.., ko Ulundu. Bay Kanetopu. 
loa 1:uıurken içeriye ıir ı:ar 

~-'" dt. -c.tan: 

.,..:;.~= ıçerainiz? diye sordu. 
'llrk k kür .•ttim. •Barı bir 
ltti. So •hveM i('in!• dıye ısrar 

...... 
8 

nra durdu~ 
;tı>, ,;kın, dedi. lçtlhımiz kah 

litic \' Urk Kahvcsıı diyoruz. 
~•y, he Yunan milletleri kah
•ıtı d •ırı çok diışkündilrter, 

:illtip •. kahveyi aı-nı tarzda 
,trı"~ ·bıterler. İ~te size, biri· 
ll b&rj erı~eYt'n Adetlerımizin 

11 ':" l~ b.ır rnisali. 
Qıı ~·~kıı·eyl hit ziyaret et-
' ••ıl • 

~. 1~ 
ı~Q!•tınd de bir sandalla 'l'u-
~ir li an kattıtım zaman, 
~·- ;;•nına çıkmııtım. Q . 

lGbrı Y~n·a gittim. sonra 
an a ıeçtim. Türkiye'· 

milletin brnım hük(ım"timin 
pek o kadar fena bir hükümet 
olmadığını anlayacaihnı Vf' tek 
rar bizi baJta gOrmek ~steye
ceıini sanıyorum. HPrh31rle 
şimdilik yeni hükOmetin her 
mUsbet hırekPtini desteklrmP. 
ye ha11nm Tenkltlerlm hafıf 
ve milsbet ol:ıraktır. ('\lnkll ka. 

naatimce, mcmlek('tin menfaat
lerine hizmet etmtk y!llnız 
iktidarın de~il, aynı zamanrla 
muhalefetin de \·aziff"sldir. Fr 
ter ~·eni hükıimet vazitesin· 
de muvaffak olursa. huna $1. 
mimi olarak sevineceğim. Za. 

Bu~ün bu azıhnın mahkeme. 
ıine 5 inci Asliye Ceza fl.lahke· 
mesinde baslanılmı$tır. Şahitle. 
rin hl'r biri hiıdi5e~ i aynen an. 
)atmış \·e kendisi de itirafta bu. 
lunmuştur-. 

Sa,·cı, suçu sabit eörerek tec
ziyesini istemiş \'e ıanık \'ekili· 
nin s;a\'unmasını yapabilmesi 1-
ı;ln duruşma ba;ka bir 1:üne bı. 
rıkılmıştır. 

lran, Birleımiş Milletlere 

İtalya ile Rusyanın müşterek 
hudutları yoktur ve başka mem· 
leketlcrc taarruz edilmedikf;'e ''e· 
ya başka memleketlerle anJa5ma
dıkta bir Rus taarruzu olamaz. 
Şu halde saldırmaz.lık paktı lü· 
zumsuz birşeydir. 

?ti. Ncnni ıu nokt:ıvı da unu· 
tuyor: Rusya, il ağ

0

ustos 1939 
tarihli Mololof - Ribbtntrop an
laşmasıyle Baltık memleketleri· 
nin taksimi için Almanya ile uz 
!~tıklan sonra 23 eylıil 1039 da 
Estonya, 5 ekim 1939 da Litoan 
ya ile birer saldırmazlık paktı 
yapmıştı. Bu emsaller cesaret ve· 
rici şeyltr deC,ildir. 

?ti. Nenni şunu da unutuyor ki 
Rusyı 19ôl ılkbaharında ingilte· 

nlin yaklaştı~ı bir sırada nusya
nın İtalyaya bir saldırmazlık pak. 
tı )1 Rpıln1a ını teklif elntt"'sinden 
entl_işe edi~·ordu. Böyle bir tek
lif lt:ılya hük(ımctini güç bir du
ruma dü~ürebiliri:li. Komünistler 
İtalyanın böyle bir teklifi red .. 
detme.sini ı;eçlm propagandasın
da kuv\'etli bir delil olarak ileri 
süreceklerdi. 

~loskovadan yeni dönn1üş olan 
Nenni'nin teklifi ihtimal bir tec· 
rübe balonu idi. ~e olur.sa olsun 
İtalyan Dış İ$leri Bakanlığı bi.ı
yük bir yükten kurtulmuş kadar 
memnundur. Filhakika .lt. de. 
Gasperi yalnız Nenni'nin deJiJ .. 
lerini mahirane bir ıckilde çü. 
rütmekle kalmannş, Rusyanın 
böyle bir teklifte bulunmasına 
imk~n bırakmamıştır. 

mürocoat etti 17 yaşındaki bir kız 17 Bir otobüs kaxosı oldu 

Tahran 19 (A.P.l - İranlı di- yerinden bıçaklonarak Ankara, 19 CTAl - Kırıehir. 
nl lider Avetullah Klşani husu- öldürüldü den Ankaraı-a gelmekte olan bir 
si kurye 'ne Birleşmiş ~fillet· kam)·on. 20 yolcusu ile birlikte 
tere gönderdıti bir mesajda. 111 \'ezirköprü. 19 CT.A ) ·- ~fer !'iiğdebeli civarında oçurupıa yu 
gilterenin Birleşmiş ~fi\1etler a· ze bucağına ba~lı Sarıköy kö· ı varlanmıstır. 
nayasasına aykırı baıı hareket- yünden ~\li Dilber, delice .. ~şık Yolculardan birı;oğunuıı öldü 
Iere tevetsiil ettiğini ileri siir olduğu . _ak~ahasından Gulızar tü. geriye kalanların da ağır ya 
mils \"e İrana karşı kullanılan ~~lher ı_sımlı 17 yaşla_r~nda c:~k ralandığı bildirilmektedir. Sür' 
bu hareketlere mani olunması ~uzcl bır kızı. kendısıne ruz 
nı fstemistir. ~tesajın metnı, \'ermemesi dolayısıylp 17 yerin 
Birle~miş !tıfilletlere sunulduk ıden bıçaklamak suretiyle öldür· 
tan sonra açıklanacaktır." mtistilr. Katil yakalanmıştır. 

• 

atJe \•ak'a yerine girlen y3rdım 

ekipleri yaralıları, Ankarayı la 
şımaya başlamışlardır. 'Yoleybol müsabakalarını katılan İstanbul Kız LlseJii takımı 
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1 İKTİS T VE PİYASA l'. ŞEHiRDEN RöPORTAJLAR 
A 

Avcire insanlar Türk - Alman ticaret muvazenesinde 
18 milyon dol r -açık var 

952 yılının L tltı yında Batı \I"' 1v men 'eketıı:: zden 
~3.9 mı"yon dolarlık it'ıaliit y mış, bun mal: bil 72.3 mılyon 
dolar k ymelindc 'il'.. • tm ;tır 

AY"tlanvanın mrmlektt n -..;Q:e 1 y .,...,ı ı -:ıt n.. ·• ~-
IAtın.-ı yi!zAc 2 .137 sıne ih cat • c ı:_nJmı '1r c..ıt 11 yüzde 
3. 76 sı.la tek JC etme'<te • 

Bu suretle Alman;va ile tic;.ı et mhv zc~c "lın so~ altı y ~ · 1-

de 18.4 '11.'.Iyon dolar lcyhimızc od 1u mu•aJııcdc e -n,.. tec: • 
Zaten 950 yılın.danbcr.. n. Almanya ilr. ">la t c:ııı m v zene-
mııin daima alcYhımıze t•lştiği rh n ·tcd 

B • .ı\lmanva 9-0 "ılının ıl '1.ltı a:ırı.nd Tuı yed 'l 181 mıl
yon dolar k mal al ıuş, t ıa nuk lil 1 ° 8 millon dol lık 
ih-ac1t yapmış! r. ArıK al(') liD"ızo o ak 1.7 nilyon dolar· 
dır. 

9.=;Q nio ikinc nı ı ayında :\ n ı 1>ı·d ., .. -3 n n do--
Jarlık m nı l:'Ul<abı ıde36.4 nı y n ~o lık mal 531· 
mış. Ar-k alevh :nııc :.3 mıl1 n O.L a \ Jk lm tir 

951 in ilk cı.'t yınJa ~\Imany.a m "lUclietımızden 40 :nı fon do· 
!arlık .nal al~. 45 7 milyon dol !ık racat y Jirıştır Bu 
suretle ç•k 5.69 'l1l ;o dol a tıkmı tır. 

95 Jn '""ık, 1c1 alt ayında m'"'mlekc imJ der. alii.. ..ı.6 mil· 
3·on dolar olan Almany ın ıh aca i c 50.2 milvon dolar\fır. 
A~ık alevhı uue olarak on 111LYOn ol r artar 15.6 nı n 
doL a ,. , nu3tır 

Almanya ile dış t carct n1 ı~ne ı :ı 1 h ''.!H c tccellı f•· 
mesinı. ,\lman ,· al:ltçıları. fıy t "'-n_ "in ı: nU~)'~tle dunya pı· 
yasifu.:ıı.na nazaran ;> ..ıksck olll! ında ':Ju • n:. t dır 

Taahhütlerini 
1 

Yumurta fiatlarınoa 

ırBORSA 
1 İSTA:\RUL BORSASIXL'I 

19.11.1932 - Ç.\RŞA,18.\ 
"'-~ 6'.apmııı 

rrn T J ') 7 .ı.-
ıoo D ıar ._,ıı;o. ·o ·_ 10 ') 
100 Fraasu Fn.: ı Q.80 O 80 
100 Lırd ,i,80 4.t..80 

1 o t...1..,r• r asrı " )3 6-1..0:ı 
ıoo t"., n 7• .ıo 73.6 .t.O 

> B 'cllca lran.rı .S.'50 ıs 60 

Yugoslav Milli takımı ile 
Nisanda karşılaşıyoruz 

948 ve 952 Olimpiyatları ikincisi olan Yugos
lavlar, bugün Avrupanın en kuvvetli 

futbol takımlarından biridir 
Yazan: SEDAT TAYLAN 

ı, o rahıJ ı.e,1 ı.s>6 Bu sezon lstanbulda '\'ugosl. v mLidafaada ise daima rakip sol 
ı~ C oTat kur. s. o ,_'jO n1Jli futbol takımını. St'Y· açığın lizcrindedir. 
ıoo ı '"~ l>.u.r. ı.ı:.so tı. ı:.so rctmek {;--satını bulacağız. Eıl:cr Olimpiyatlarda A-lacar sağh:ıfı 
r:~u uı VE TAHViLAT on. on beş ,ene evvel Yu.~oslav ile Çakonki en Jyi not alan iki 
~. 7 FAiZLİ TAHVİLLF.R milli tak•nıının memleketimize sağhar oldu. 

::ı.:$ gelinesi bahis mevzuu ols;ıydı, Santrhaf ve so1haf, iki.si de 
.. ~ •s iilerinde grni; nıikyasta durul- birinci sınıf futbolcu. Bilhassa •• ınazd1. Çünkü o :zaınanki '\'ugos- sanlrhaC havadan topa çok hJ.-
:.; 1 7° lav tnilii takımı, aşağl yukarı kiın ve verdiği paslar daima ye-
:ı :o 'bızc denk bir takın1dı. rini buluyor. 
~ i.0) 

21 0 Fakat ikinci dünya harbi es· 1 il Ucum hattın3 gelince, üç or. 
3 n3sında \'ugoslav fu~bolü büyUk ta takımın en göze ('arpan oyun 

zoe ::o terakkiler kaydetnliş "re bu.;un cuları. Bobek ·ve Vukas esasen 
• ıra ı ı :'" .o .\.vnıpi'.!nın en ktıV\'Ctli takım. bütün ,\\,·upada isim yapmış iki 

raat ! • ıı 113.· o Jarı arasınd.ı esaslı bir 111evki oyuncu. İkisi de ~ütör ve ikisi 
% 6 FAl7.ı.I T,\ll\'İLLF.R yapmış bulunmaktadır. de yekaladıkları fırsatları kaçır-

'1 - llarbin son yi..llarında \"uı:os- mıyorlar. Sağiç )litJç ise, hücum 
ıır. :o lav futbolunun kuvveti hakkın- hattının en kıvrak ve en hare-

I 1 D. \ 

; .ıı. !~~.!: da bazı esaslı haberler ve belir· ketti oyuncusu .• 
J9 1 ı .:ıo tiler \'ardı. Nihayet 1948 Lon- Fak::ıt hücum hattında bütün 
ı 113 :o dra olin1piyaduıda ı·u~oslavlar ~ol!eri hazırlıyan ve bütün sag-
ıo f ıı:: 1J dünya futbol kl;ismanındak.i ha· hafları sa.hada sılen bir oyuncu 

Ruh zevkini fiild e b ulur - A vare olu ş bir ruhi halet midir? - Günün her 

saatinde ve her yerde - Avarele rin sınıflanması - Albayın kurtuluşu 

Amiral Byrd 'in hatıralar ı - Ya b a na da söz geliverirse? .• --------' 

/ 

' • 

~"O 5 FAİZLİ T.\ll\'lLT~ER kiki kıymetlerini ispat ettiler. ıtar ki, \'ugoslav hücun1 hattının , 
2.s oo Londra olimpiyadında futbol nelice alma!!:ıada büyük bir rol j 

~ ' ""' .. ı maçları başlarken Yugoslavya oynuyor. Solaçık O~njanov .. 
ı """Tam u ıı. :'ılii.d&faa 23.so takımının üzerinde durulmamış lielsinki Olimpiyadının bir 

m 'i 9tt D. Tda. ıv. ııı •o tı. Fakat ikinci turda b!zi yen- nun1aralı solnçığı Ognjanov, Yu-

İfa etmiyen Yükseliş devam I 
İthalatçıların tespiti Ediyor Balık avlıyanları seyreden i~siz; ıüçsüıler. 

, htlllbul '1 (0 HA) - Yu· 

1 

• Kambıyo m.uı.ı~It. u t a. ındar mu • 'iatlarında bır nıüdc: ı. 
ıthalAt yapmak uze e dovız alan ter. >eri b 1 van vükselis soc 
lthalltçılar arasında henlz taah· gunl rdc daha yade kendin. 
hüdü~ü ifa ctmıycn fırmalarır. e k ~ rur.. sebep bU 
+esbitı tçm çalış-mllara b .. şl:.n· ~a v 1 n: t s v eı. böl"c-
mıştı .. • lcrd rı n c bı çok z ma 

HAien 100 bıne yakı~ dovı.z elmekte B ~a mc abı, dış l 
tahsm yapılmıı olduğu ıçın d~ pi as lard n y•ı'Tlurta taleplcı i 
ıı ldığ, halde m: ~nı .ıe ırmı- çok a tnı t • k "yenin gıt· 

Hn llrmaların te~bıhgüç olmak tıi<te la , bu t; "c:'llerl da-
t~d- • laamafıh ilgı!Ucr bu §e· ha f zla da ar> ır • k .r. Bil
k.ılde dolambaç.1 . yollara sap.'.n ha sa ltalya \'e Yun ~istan her 
fırmalann te. ~ıtının. yakında ık gün d:ılı.:ı la !J mal ıstemekıc
mal. edileccğını bıldır'De~!edır. dir. Bu•Un piyasada bil)ük yu-

Dığer tara!tan İın1 • Kambıyo murtaların sandıkları 17~. küçuk 
mudllrlüğilniln bu durumda olar. 1 ın 0 , 40 _ ı•; • , a ar ın
i~alitç~ , te~bıt e ı ek bı 1 da mı:: ,.1~ıc v ·mu ur. 
lıste halınde hazırladığı bildır -0--
mektedır. 

1 
Taa!ılılit c:tığı malı . rtir•mi- o ş memleketlerden 

ren frma bilAh · c ıtha!Atını ya 1 
pınca "f 1

.Ye Bak :ılığına mu- kl'fl 
rac • ederek te r ithalat yap 5 en le 1 er 
mak hal<k: 11 kazanaJıılecek .r. 
T \ITTIL 
lİ.\TI. \R! 

Kambıyll Bo ınd.:ı m mele 
goren ta.hvıllerin ka. :ıı ııat-ı 

lr$Srr, Clarba.t l.imit d., 
302 llarrını:ton Road, 
ı o ııo. · ~- w 9. 

ı zır at ıcne le 1 f 

1 ı aşağıda ı;o c . : 1111 • • 

rı. s f uli ıssı · • ı. 1 101. 
!ıradan, Zır at Ban~ ı 1 l 
103.65 1 adan, iV. 103.30 lir 
dan. 

\1• r J, m Ronsc Jfnıited, 
pprn nu· di~. 

Norfolk treet, 
Sh ffleld 1. 

% 6 Caizi! OH D. D. Y. \'I 
113.20 liradan, Raik ma 1. 
113.20 il adan il 113 20 lir · 
dan, 948 istikrazı 1 113.30 
radan, 949 lstikraıı I. 112.30 • • 
radan. 

Firır ı d •i t ~bi~ e ~iri-

<;, 7 hlzli M. ll I. 24 L ad3" 
ıı. 2480 lirurlan, ili. 25 1 rac'_'l 
muame1o gorınu t • 

,.l ,.,-A:\I 'T \'ô K \Sl.Pl.IK 

!~Ti t kJif O 
r:.s .. Tooı. Umited. 
03 Alb('rt [ mbankm•nt, 
UJ. DO,' S. ı;. 11. 
Fırması el ve re.:ı! 1e 

teklif ediyor 
Jnco J fn:Ut:1l, 
184 l•and. 
ı.o. ·no, w r z. 

etleri 

11,\Y\",\~ ,\(,,\C\K Fı'T." ha :ı .auçuk ,,. doku 
..-'\lınan ha':>er1 erc n.,zar1~ \~ J 

1 
tG tcklı! f!diyor 

nan •tan hilktımeli 22 · 25 kaJım Thc ıo~e"ll Grncnl <:uppllcs 
''hl" d' Ik ~' ar. erı a.rasın a ... asaE ı c D· 107 roltin'rton Way, 
Jı ha)'van ıhalc ı aç ' tır ı-0:•.-uov "' • 

İhaleye ihracatt"ılarımlr, da 1 • ' 
,.rmaıpı'' 

iştirak edeccklerı bildırılmek. · 
dir uc • ıpl"k, kitr.' 

tekli( •' yor. 
TtTCN STOKLARI Kemper Limited, 
AZ.\1.1\'0R HG nis ıop<gotc, 

yilntu rn ... -:ı
ı ddelerı v s. 

Ege bol;;es.~do iıJcnm ş • Hık LO. "DOX E c. z. 
piyasasında ıızalmakta olan • ık F'. ması ~ m inesi l<kli! 
lann satışı dc\'am etmektedır. 1 ediyor. 

Tücfar elinde bulunan muht.,. J. 1 ,- on & Co. 
I.! bölgelere ait tötün stokl>rı 30 l'•nchunh Strcet, 
13 bin ton o! ak he aplanmak· ı o 'DON E. r. 3. 
tal! ... Firm.:ı.sı dlkiş makıncsi teklif 

Bu stokhra Trk•! c nde bu- edıvor 
lunan tutUnler ~il değil r. 11'S<r;. G.E. l a)1e & ('o. 

RU,GARIST \'i.\ B.\l,Jll"ılU The Ir•lıwa., 
İllRA<; f:DiYORl'Z neaconsf eld, 

1 

r:ucks. 
Balmumu piyasasında 11fa-te tc Fıf111a 1 otı:>mobı ,·edck par-

fek ~ler olmaktadır: il en S9~ C •• 1 v . tek _ edıyor 
400 kuru~tan komilr 'llukabı.ı. trs~rs. lln\·:ıl 1.lmited, 
tal<asla .Bulgarıo.ıana balmumu ı dlcv lfigbstone, 
llLaç edilmcktcd . ı Rarncl, ııerts, , 
RtYLK BAS il \Y\"AX Fırm ı beton kırma makine· 
DERll.F.Rİ Pİ\ A~.\SI •i ,e dırck dıkme Aletleri teklif 
Dl'RGl'!'ô 

1 'dıvor. 

QLl D.1" 
11 v 

112 
" dikten sonra iş değişti. Yu~os-- goslav hücum hattını yürüten o- A-v3re insanlar bana daima Yazan : Başlangıtta dinlenmek ihli-

~~.a~ z• & D. I'I ~ ~~·-"> lavlar gil7;E'l neticelerle finale j~u";cu .• Gayetle sliratli ve fev- Shelly'nin meşhur bir sö· yacından, tekaütlüğ:Ün bu fır· 
ı . J z raat B. ıv. lo ... o kadar )"UrUdüh:r. .aladc tripli~glr~·i. var. her PO· zünü hatırlatıyorlar. Onların s d J • satı ona hazırlamı~ olmasın· 

%4,5 FAiZLİ T.\ITTİLLER lsveç milli takımı, final mo- zısyonda zehıı· gıbı şut atıyor.. niçin bu derece &örülebilir bır a un anıu dan memnuniyetle bahseder· 
' t rah 100.•s çında nihayet hayli güçlükle \u- Sağaçık k!Ze~ek ~to bir.az l~~si can sıkıntı ı içinde yüzdükle- kcn; sonra, zamanla bu mem· 

U.\XJ\,\ Rİ~SELERİ goslaYları n1ağliıp edebildi. Böy oynama a era er, ı;oz o u- rini, bu sözün ışığında daha i.. e e nuniyetin değiştiğini, gittikçe 
9811 k :.ıı on lece \'u~oslavlar 9-18 Olimpiyat ruyor.. yi görebiliyorum. Evet, ruh a~abi, titiı bir ihtiyar olmaya 

c.ankaıı '. ·. oo ikinci.si oldular. l-'lkat o zaman· llulAsa '\'ugoslav takımını, ~e :ze\·kini fiilde bulur, ve hiç bir dar kendinden gecmez. Zama. başladığını 1:örüyor \'C üıülil· 
1 pı Kreıli n. 1 :>.> ki lsveç milli taktnu, ;\vrupanın rek takım olarak. gerekse teker eeyle meşgul olmayan insan, nını bu kadar mirasyedice sar- yorduk. :\tuttasıl kahveye gidip 
T ı aret il. ıo en kUv\·ctıi taktını idi. bteker e~e alırsak, .:\vrupanın ya$ama _şe\'kini yavaş yava~ fetmek ancak bir a\'iı.renin ya- gclmC'k ve tavla. oynamak; di· 
Arı' n Çiment" s ~o 948 olimpiyadından sonra, \'u. ugün, Jngiltcre müo:;tesna, iki ka1bctmeyc mahküm addedi- pabileceği iştir. namik bir ömür için en uygun 
.Sark Dı . ::ıenttrl ::?7.00 goslav milll takımı, dünya kıı· veya Uç nıın1aralı takımıdır. lcbilir. Bu tjp insanlar, hemen her bir bitiriş drğildi. Nihayet, bir 
c ~ııb B. .,.:.oo 1 pası maçları da rlahıl, çok ve- İşte .5 nisanda Jstanbulda sey. Av~re insanlara karşı daima yaşta ve her içtimai sınıfa nlen dostunun tavsiyesiyle bir do-
,.t :u:rc:ı And ıt11.ı:ıo riınli \C. nnıvaffakı;C'tli maçlar rcdete~imıı '\'u;:oslav mılli ta· sup olabı'lı'yorlar. Tabı·ı. bu va. kuma tez,ahı atın aldı ve e-
~ &o ııı..ua kıd.. !" oo d k b' 1 bir tecessü.-. duymuşumdur. Bi· 

-o .. tıkardı ·ve Unya futbol piyasa- #ımı, oy e hır takın1dır. . zı'yete •o"re de, vakı-ı o"ldu"rdu""ı. \'inde çalışm:ıya başladı. Şimdi 
p \R · o s \Si • k · zim Istanbulumuzda, her .:Un; .. ~ .\l~~~ ı Rİ\Ti ıındakı mcv nni muhafaza cllı.l Şımdi gayri ıhLi)ari dtlımlzin onlardan yüzlercesine ra.sUa· leri yerler değişiyor. Her bi· hem para kazanı~·or, hem de 

1 
• 1..ııı • JO') '!"1t. 

1 

:'-lihaJ·ct 9i2 llelsinkl Olınıpi- ucun.ı şöyle bir sual ;elıyor: manız i~terr değildir. Avare 0 _ rinin de\'am etliği kahveler ay- günden i:Üne mueizevt bir di· 
• 6; D :; :ı. :JJ rn yat oyuntarındJ \'ugo:s:!.:ıvya yı- •\'ugoslavyaya karı na~ıı bir luşı bir ruhi halet midir; iş rı, dolaştıkl:ırı yerler ayrı, gi. riliğe lza\-uşuyor. Artık, aksi 

. •· ne fa\ori durunHınu rnuhaf:ızJ e- ınetıce alabılıriz? .. Fakat a~ağı k" 1 1 d d yı·nı'şlerı·, konu'usları ay·rıdır. ve abt1s olmaktan kurtulmuş, Sı:RR~-T Pi\' \S"D' k ı·m ·an arının aı o ucun an o. v • 
· - '·•' • " " lderek fınale kadar geldi \'C ne·'ııı arı dort buçuk ay sonra ya. ' ne<'esini muhitine sirayet et· DÜ\:İZI ER 1 ğ:ın bir nC'tiee midir: yoksa sa- Aynı ruht halet içerisinde bu- v 

L ~ ' • 1 0 .t> tıt'cdc \Jac-arL.rra :.? - O ycnılerrk pı ar~k bır. ınaçın muhtemel ne dece ~kh mistisizmi midir? lunmalarına rağmen, sadece bu tiren mes'ut bir yaşlı adanı 
~, ıı 1 11 J I bu def;ı da Olımpiyat ikincisi :i~~~ı . 1tizerındc bu.giin bir nnl- Bunları tf'.!lkik etmek. teşrilı harici sebepler )·üzünden. bazı olmuştur. Kendisiyle görüşü· 

481 463 oldu. a ~ıa ucri stırmek garip olur. ları ı'tibar •o"ru"ı·or, seviliyor, ~ .. orkcn. bana daima şöyle di· etmek istt'r. Ben ise. sadece • 
ı .. ·41'11 ı llclsinki Olınıpiyad:nda )'u- \·aınız ~ura ·ı muhakkak ki, 5 h d 1 · ki 'kt" makbul tutuluyor ;bazıları da yor· 

n ' r T' .c~ 4. J ) go. lavlann tiç maç-ını · seyret· nlıanda çok kuvvetli bir takım milşa c e erımi yazma a ı ı- horlanıyor, yüzlerine dahi ba- 1: .. :-\.h evladım, bunu ni('in da· 
""• 

9 I · · ıo 1 'l ınck r· -satını bulduın. ll:ıkıka· ı;Orct"eğız vr. ı;ok zevkli bır maç fa t"diyorum. kılmıyor ve aserseri» diye mut ha C\'\'el aklcdemcdim?• 
BORS.\ JL\RİCİ Al.TIS t .. ~ bırınci ıınıf bir fut'lol oy )Tctmek f· satını bulacağız:._ Bakıyorsunuz günün en er-

1 
* 

I ·ı \Ti \Rt · ken bir saatinde bile, kahve. tası cemiyetin tekmesini yiyip K b k" . . ı 
. · ' nttJOOl'ı..ıi.', ---o- duruı·orlar. c C'nup Ut U ·a~ıfi .. ı\ml.l'a 

~ ı "ı 1 c •-nı !er tıklım tıklım rlolu oluyor. 

" 
t J w n lr: f"k o• mp t Qk IJ Byrd'in Tek Başıma• ad· 
,,_ ) o bı ıllCJ "'lll kayb ·ı.ı(lrse, bu u ararasr Sonra iş aatıcrınde, sokaklar- Bu bahis uzamaya çok nıü- :ı ('<:C'rini okudunuz muydu• o 
, 1 ,~ _, nıın ha ·uca sr.b('l}i \: (' -ı ın da, parklarda, iskclclerrle \'C temayil gıbi görünüyor. Sö rada! o:hedefsi7. geçecek gün-
~ 'l 39 , 0 1 ur " bJkımınrlan Ustun olma la· M 1 b 1 sınenıalarda yüzlerct', binlerce 2.Ü bu noktaya niçin getirdi/!i. ler, bu ı;eşit l:"ÜnJerin hepsi gi-
• 0' • ' ı ndır Olimpiyatta kar~ılaıtıkla· ac ara as and 1 avare insan görüyorsuımz. mi de pek iYi hatırlamıyorum. bl, beni çöziıntüyc uğratmakla 

n 'j rı tak nl1r· yü.k:sck. sayı farkla· ' • * Galiba bütün bu zıt kutuplara neticclenecekti9 der ve bu Akı# (1 an.,a 

• 
ı • 

1 l l'••t 
\ t r.a 

ı.7 ' 8 " ı·ile, kolaylıkla ~·enen .'.\!acarlar, Şerf'( stadında okullararası Kimbilir sıt de kaç defa rast- r3ı?men, hatta bazan özlenilir betten kurtulmak için neler 
ı ' ., YugOslavya karşısınrl:ı adamakıl ntaçlara saat 14.30 da başlanmış- lamışsınızdıı·. Köprünün al bir hayatn1ış gibi görünn1esine ~:aptığını uzun uzun anlatır. 

"' !'"'"I "n 
r.. lttJ r: 

10 ~,., ~' 00 lı terlf'diler \c maçı l;lİ(,'lilkle ka- tır tınd:ın 1:eçen bir römorkörün, rağmen, avarelilHn nasıl bir :\c:ıb:ı, diye düşündüğüm o· 
4 

FJ '-
1 0 ıartabildilcr. GUnün ilk m<.ı(,'ı Kabataşla Sarayburnunda \'eya Haliçte ba can sıkıntısı olduğunu belirt- luyor: bu eserin birı?r tC'rcil· 

4 t.CO tt.2~ p t . 1 k , t" B , , d 
· 1Ielsink1 Olimpiy:ıdın~a )"'u- er evnıya Jiselerı ara ındavdL hk tutmaya çalışan amatör ba- me ıs ı~·orum. unun ıçın e mcsini, kahve kah\'e, kulüp }ct.l 

l{t LÇE .\LTN HATLAR! • il k t• 'd K l ' ci ~ok d'ğ" d ğ b r· dd dd k 

t .,.. F'r.an:ı 

n~ -. 1 1 goslav mıliı takımının kadrosu ıı cm C'rı un ı ıç ın ı e1re lıkçıların ne kadar ı;ok seyir· sev ı ım ve say ı ım ır up, ca e ra e, par park ve 
fi , 60 :-; eriyle .ıdi: elliği mac;ta çok tistün bir orun baba dostumdan bahis açaca- i!iikele iskele dol::ışıp .lvirelere 

ı v ı~~ cileri vardır .. Buna, a~ırı bir ,,. lb k k · ld k !l::t•r-ıt. ..... [) ~t Bcaıa _ Stankoviç. Ernko- (,;ı-rlJn Kabataşlılar ilk de\'rc- gım. A aylı lan te -aut o u ·- dalıtsam. onlara okusam, bir 
,, n ml o: :ı .. lı \İç _ C'akov5ki, llorvat, Bos- de 4 gcl çıkartmak suretiyle de\·. teces~üs diyemezsiniz. Zira hiç tan sonra uzun srneler. bitnırz fayda~ı olur nıu? .ı\ma korku· 

,\LTl'. · BEŞiRiRLİKl.Elt kov _ o~njano\', )litiç, Vuka~, l"<')l 4 O galip hitirmişlcrdir. bir iş sahibi. teC"essüsünün pe- tükenmez bir can sıkıntısı i· yorum, o zaman bana da avJ-
c- .hı:l'rı,.et ıGl.oo :oo.oo nobck, Zebek. İkinci devrrdc ayni üstün solti şindc saatlerini ka)•bedecek ka çinde çırpınıp durmustu. re de~·ivt'rrrckler. 

n. 6 '>O ' J Beara'yı fstJnbulda türmü<:- devam c~tiren Kabata~l_ıJar ye- ;..;.;,;;;;,;;..;.;;.;;.;.;,;;;;;,.;;;;;.;,;,;;;;;;,;;.;;.....;, __ ;...._ ___________ _ _ ______ _ 

it< • "'" 1 10.00 815.00 tiii<. Gayetle çevik, urun dcgaj. dıklerı hır gole ınukabıl 4 gol 1 o·· d neler oluyor'· ı= ı' OKUY. uc. u rı'Kı" ıt. 
ti "9100 09'.50 man )Opan iJn bir kalecidir VC' daha ~.ıkartnrnk maçı 8 - l gıbi = un ya a 
~.ıuı :~:~ ~:::~~ Olimpiyatlarda iyi not alan birl•çık bı~ farkla kazanmışlardır. . 1,-e ŞiK AYETLERi 

n TT A " """' kaç kaleci arasındadır. Calıp ~abataş Jısc.sı takımı 11. 
;..--------·---ı----.. -.. ·. ~an - ~ urrttın, ~lelin (knptan>-1 Hnı••atn 1••eııı·deıı ... a~ıaıııak B le d' • d 'kk t _ Dekleı ın .'kı~.' de uzıın bo.ylu- izzet, Demir, Ş•vkot _ )Jetin, u u fi ~ e ıyenın ı a 

J.ı.-t, 24 Lime Street, dur. Topa duzıu~ \•e ku\'Veth vu }!asan. Samim. Kayhan, Ahmet-
lOXD0:'.11 E. c. l. ruyorlar ve bılhassa havadan ten müteşekkildi. 
Firm..sı Scotsh vükl tekli[ e· topa Ye oyuna Mkım olmasını isteı· ıııisiııi% ? nazarına 

Güniin ikinci maçı gene Jia-dıyor biliyorlar. _ 
:ı.tua\'in hattında en fazla na-· kem Feridun Kılıç tarafından 

Koh· I • No<ır zarı dikkati teken oyuncu sağ idare cdıl<li. Yeni Kolejle i'apı 
,lun"ntanno\·~ ~~ . _ . lhaf Ç.akoVJ:.ki idi. Orta boylu bir Sanat l:nstiHisii arasındaki bu 
rraha 2 - ~EKOSLO\'AK\,\ Cutbolcıı olan Çakowkl, bir bu-
Altıdan mamiıl çesit manken. ı;uk saat hır nı'1kine 'ibi çahş-. nı.:ıç da;_ i"cni l\oleJın ilk d~ 

~eıle duvar tcıyinatmda kullanı- n1 aktadır. llücumrla d:ıima mu- attıgı bır golle 1 - O olarak sona 
1 ı aırı ,.c diğer nesti madde· h.:ıcimlcrin henıen arl\asınrla, l ermiştir 
lcn.Y•Pılmış rtiicf ihraç etoıek-ı · ;;;;;;;;;;_-___ - ____ ..,;. _____________ _ 

Hayata yeniden başlamak is
ter ınisiniz? Buna imkan olsa ne 
yapardınız? ... 

Londrada yapılan bir toplantı
da bulunan yüksek şahsıycttere 
bu sualler sorulmuştur. Bunla
rın arasında bulunan Amerika
nın JJflgrat büyük elçisinin zev
cesi ~irs. ,..'\Hen İngiliz Başba. tedır j( 
kanı Churehill'e dônerek: 

(22a) nu !ll'lflqrf, . 
Postfac-h sı,;:; 

.L-.. , iı-,ter misiniz" 
llans (iritıırr 1 KISA 
AL.ıl.\:\\' \ L.=;;:;;;:;;:;;;;:;:;:;;;:;:;;;;;--:--======:::===..: 

I• L ~NLAR 1 - Hayata yeniden başlamak 
Diye •ormuştur. ingiliz Baıb•· 

kanı ı;igara.s1ndaıi derin bir ne· 
fes ('ektikten ,;onra şu cevabı 

vermiştu; 

ı.a.tık tekerlekli teşıtlı araba- ~t•iJZ{tJI 
ı , (ı. ıaattc kul·anılanlar, yük !!!!..'Ltl.4 _______ _ 
ta..,ryan römorkor er, arkadan vel HE\'K 11.\(;.\Z,\Sl nı 11nuln1a. 
yandan bo Jltm:ı tertib3.tlı) \h· yınız. l':t:er jyı \'c ucuz giyınmck 
raç c .. mekted• • iı:ılileı le temas ısLen;t•nız 
'!tmek jst yor. 

ıttı11nıtftfi 

. . EMLAIC 
GÖZTfü'F.IJE S.\fll.IK konfor
ltı köşk fc\·tc:al<ide manzara. :\lü
racaat. ~loda Be~bıyık 18. 

sELi,Iİ\'E ııa-;:cm iskelesi so
kağuıda :\o. 13/15 i7 • ·o. Dah
ı;-t•Jirvlcr s:ıtılıktır. Tel: 60644. 

- Ilayu· ıstemrın ... Çünkü ge. 
leook serer bu dcfaki kadar ta
lihli olaca~ımı ümit etmiyorum! 

B yaşında katil 

polis ve jandarma kuvvetleri gön 
derildi~lnden yakında yakalana
cakJarı ümit ediliyor. 

Yaz ı k oluyor 
Hapishaneden ka•ma . Kalamışla Fcneryolunu .birbl· 

' rıne bağlıı'an hır •TevfıkP•ı' 
şampiyonu ı•okağı• vardır. Bu sokak ııeııl 

t · · . h k iki tram,·ay hathnı, hem trenl: 
ngııte~enı~ hapıııı anrdcn aç. \'apuru biribirine bağlar, heP1 d 

ma şampıyonu John Ramcnsky iki büyük serntin yegane irtibat 
onuncu defa olarak kaçma~a mu yoludur ve pek işlektir, 
va!fak olmuştur. Ramensky harp v161, 
Yıllarında Ramsky adıvle ko- Bu yol altı sene kadar e .1 ' h h ' b" 'it' 1 d<i!'' mandalara hocalık etrniş kasa- er angl . ır ı ımas a 1 , ların nasıl atılacağını Öğ,retmiş· ehemmiyetı hasebiyle asfalt o 

1 

tir. rak yapılmıştır. 5~ 
Gene harp yıllarında paraşüt.. Fakat bakımsızlık onu bir 3

., 
Jc Alman hatları ı;erisine inmiş, !alt enkaıı h:ıline getirmiştir ;J., 
bir köprüyü havaya uçurmuştur. üzerine tekrar bir asfalt ç~1\ıe 
Jfarptcn sonra bir aralık serseri mczse ~imdiden yolun şosesı 
bir hayat geçirmiş \'e hırsızıı.::a elden tıkacaktır. ~ 
başlamıştır. Bunun üzerine ya. Ana caddenin asfattıanrrıB 1' 
kalanmıştır. burnunun dibine gelen bu % 

kısa yolun da tamirini o sert> ,0t 

Büyük baş hayvan der'le i ıl
ıerlne P1"a Ja satışlar yapıl· 1 
mal<tadır Bcvtoz f ~r ası 
130 • 135 kun:ştan deri mllba 
yaa etmektcdır. 

Bununlo beraber pı,.asada faz 
la bir cani!!: g r~.memcktec 

---0--

r ı dav O!ı 1 

ro1ğday ypıu;ak 
~~u l:.y se 

19/ll19:iı 

Dokme Kılosu :s.83 - Z!J.20 kuruş 
:ıo.4o 

'f.\KSİTJ.E otonıat~k e:arantılı 
ingıliz pikapı ... ı e"•ıhr SPlvcUi 

H. O·"lıı Ttlncl"Ja~; Galipdcıle 
23. 

KEI.EPllt ~.\TIUK ARS.\ -
Kartal :\Jallcpesınde Glil:;uvu cad 
de- ı Ü:Z('rınd!' 80 metre c.cpbcı;i 
olan 3tl00 '12. arsa satılıktır. \·a. 
nında suyu ve elektriği olup 
m3nzarac;ı Ce\·kal!dedir, metre
si p:ııarlıksız 4 liradır. l\füf"a
ca:ı:t: Dc.razıt '.\tim;:ır Kemalettin 
~fnhallcc;i l1crinku}u Sokağı ba. 
ıında ı 'o. 3. Ce\'at Yarar. 

Londrada 8 yaşında bir çocuk 
adam öldürmekten dolayı rnab
kO.m olmuştur. Çocuğun )·eni do
ğ:ın kardeşini kıskandılı ve bir 
eişe ile başına vurarak 17 gün
lük çocuğu öldürdügü anlaşıl. 

mıştır, 

Fransada yol kaza ları ıcr rica etmektedir: çünkü l 
1
, 

elden gitmektedir ve yazık 0 

maktadır. 

~~-=========~ 
Fransada yol kazalarında h<"r· 

gün vasati olarak on kişi ölii· 
yor. Bunun yüzde 33 il otomobil
de bulunanlar. 29 u bisikletle gi. 
denler, 15 i motosikletli, biri 
müteferriktir. 

( .. Ydar '1 aky1 
• Ar ;. 

ihracat durumu '-kdan Fg 
18 kasım •alı gilnll Ti< ıret O· K • cm 

dasından F.O.B. 243.446 lira de- 'fob~' Jeb' ~" 
ğerlnde 11 adet menıc şahadet- Sova 
namesi ' nmıştır l\en r toh nu 

Bu ada Alm nyay 12348 il· Kete t ıhumı 
ra değerinde 15 ton kabuklu yer ı Ay çır- i 
fıstığı. 1688 y,,.. değerinde 400 N>b 1t sır 
kilo sigala yağı; Fındık ç tombul 

Birleşik ,\merık>Y• 5241 lira TJn w '81 R "~ 
değerinde 2605 kılo l.ikerda, n 65 5 Rand. 

• 
Çuvallı 

Duknc 

31516 lira değerinde 8.1 k•. son- r. ı:::noı 
sar derisi, 1400 !ıra değerinde Kepek 
2500 kg. kestıne; Zeytını. o F s. Ek N. r. 

Hollandaya 10616 lila değe- ı. yemek' k N. Ç ?lak 
rinde S ton iç fındık: Zeytıny1l!ı sabunluk • 

t•alyaya 179.200 lira dej!erin· Y•~•lı Anadolu kır ıır. 
do 3200 kg. ham afyon; Tıl' k Ka · monu st:ın~o-t 

• 

• 

• 

~1.7J 
22.:; 
23.75 
20.-
22 5 -23.-
28 5 
4.~.5 

48.> 
ı~ 
5~25-61.
~6.-
2a 7:; 
ın1 rn~.-

2613.- - 3800.-
3:!JO.-

15.--17. 
14 5 - ıs.:; 

233.- -238.
IS'i.- - 200.-
168.-
240.-
5;0,-
132.--134-
290.-

• 

• 

• 

·' 
• 

• 

• 
• 

Suriyede 1437 Jır. "değerinde 

1 

~ıl!ı. derisi vas 
2 bin rnetre kare ccvız kaplama l\'.•ı:-:u der' l! v1kurustı kasap 
ıhı-aç edilml(.L ~~:..;.:;.:....;;,;_ ____ ;._ __________ , 

T \KSİTLI:.: çorap tamır·m:..!iUıl'. 
lerı sııtılır llilmı~·enlere ti~retı
lir Selvcllı Dcyoğlu Tünclbaşı 
Galipdodc Zl. 

--tt!I tı ltt:dtZt.?l)ZfA 
9 YIL O:\l l: ,\danad3 doğan 
Seyhan ı\mbarı bugün O şube. 

1
30 at:cnt.ası. itr menılekcL n3klı
y1t hizmctınded,ı. 

SE\'11.\:'.ll l\ \KLİY,\T - Llmi· 
lod Galata Amb". ı. Tel 
41461. Sirkeci Ambarı. Tel -
24180. 

EftZY.W"lilm 
~.\Tll.11\ mlıkemmel Old.!mobile 
1949 hususi 33000 kilometre, Ah. 
met lloda Be:bı)'lk 18. 

50 KiLO pomat veya bo)'a ka
rııtıran melanjor satılıktır. Te
Iclon: 22217. 

~ 
YER.\LTI SU araştırmaları ar· 
tcziycn kuyu sondaj işlerı. Pos. 
la Kutusu 3025. 

~il' JDJ: A-

Kü~·ük katilin babası oğlunun 
kendisine teslimini ağlayarak İ!· 
tcmiş. onun terbiyesine ('ok iti. 
na edeccıtini söylrmiştir. Fakat 
hakim bunlara kulak asmamış 
katilin Weight adasındaki ('Ocuk 
ıslahhanesine f!önderilmesine ka
rar vermiştir. 

Sa rd u nya adasında 

hayd~tlar ~oriiRLERE 
merikan hasır 
gelmi~li~ • 

dö~en1eierimiz İtalyanın Sardunya ada~ında 

~ı" ·puççular 
har. 13. 

B
-uyu"k , , bir hJychıt cetesi peyda olmuş

Şı~ecı tur. On kişiden mürekkep olan 
1 çete efradı yo11arda otomobiller1 

·DOJ(TORl.AR 
1 

durdurarak içındekileri soymuş
tur. Soyulanların miktarı ıki yilı 

1 
Dr. F.DIP BEKER Tahlıl 1 cllivo yakındır. 
L8bo1·ahıar1. Fatıh Tramvay Sıcilvalı h<ı\dut Giuliano1nun 
Durağı f"eyrullah Ef. Sokak mukallıtlm ıimdıye kadar ele 
:-:o. 6. geçirilememişlerdır. Takiplerıne 

' Fransada otomobil kullanan 
iki milyon, bisiklete binen on 
milyon kişi vardır. Ka1aların Ü(:· 
te biri saat 17 He 20 arasında
dır. 

Yangın tecrübesi için 

hazırlanan b ina d a ha 

tarını .söylemişlerdi. . tt1 
Bu bına hazırlanmış; fakat, ·ti 

bit edil<'n günden bir gün e\ ~t 
bir ki.r.a esC'ri olarak tutuŞ~et~ 
tur. O ıarada n1emurlar d_oı • 01. 
terinde olmadıklarından hını pı· 
dugu gıhi yanmlş, tecrübe )'3 

l~mamıştır 

Uçakla seyahat 

·~ l t renden ucuı 

1• lt ' d " k l't t•"~' evvel yandı nııı cı o e mu na .a • . .~ı• 

1 

de llk defa olarak "mdı uÇ ioı:I 
Kaliforniyada San Loulıede, seJ aha~ etm('k, trc~le bit d9' 

kazalara kar~ı tedbiı alma te~- ! me\·kiide SPyah.'1L et mektrn 
kil3tının mensupları, tecrübeler-. ha ucuza gelmektedir. ıifl'I 
de bulunmak üzere, ordu)·a hu- İngiltC're haya yollarınd·~ırıe~· 
susi bir bina ısmarlamışlrtrdı. i rli kış seferleri tatbik edı .; ı· 
Bunlar, bu binayı ateşe verecek i tedir ve Lonrira ile Gla!~l~ t~ 
lerini ve sonra da bunun ne ~e-ı rasındilki mesafe tayyare 1 u cıtl" 
kilde söndürülmesi ıerektiği hu ninkinden 16 şili~ dab& 
susunda tecrübelerde bulunacak gelmektedir, 
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Seeim ııasd 

Maraş M. Vekili Aydemiz «Camiylezher' e 
talebe gönderelim» diyor 

f Başı ı incide> dır beklenen orman kanunu tasa 
sir ve ilmi kel.im için Diyanet rısının tetkikine bugün bütçe 

Amerikan filosu 
dün sabah gitti 

Esin TAL'O' 
~ 

kazaııılır ? 
l'.L.T.i.\" ?"sn H•1t•tindm 

yirmi yıl '",.·et Parl\te büyük eJçi olan Fethi Bey, .\.taturk'ün 
ı~ran tir.erine, bu ,·aı.ifeden r:rkilerek memlekete dönmüs, 

•Sf"rbest Cumhuriyet• adı alhnd3 blr ınuhatf'Ftt partisi 
kurmuştu. Jfa1k, partiri hüylık mrmnunhıkla ka 11aıh, ~er· 
b,st Cumhuriyrt Partisinin kurncul:nına birE>r kahraman gö· 
riy!p ha~tı. İst•nhul'dan ıonra Ege'd•kl l•ıahur o kadar hü
Yük olılu ki )·eni partili kurmak l~fn Fethi Beyi tr~\"ik etmiı 

olan Atatürk kendisini ça ırarak partiyi dağıtmas1nı istfdi; 
Fethi B•r de 17 ka ım 1930 da bütün te~ki!Ata bir tamim gön
dettrl"k parti.1 i feshcttitini bildirdi. 

Akşam'ın •Ralk('I• ıı bu münaliebetle '.\·azdıgı fıkrada: 

"'.\tatürk Halk Parti\lnin ba~kanıydı. Ona rağmen Fethi Be~ 
Yin fırkası bü\·ük bir muhalefet kalabalı'ı topladı. Riıde bu 
tecrübe g(h,te~lc.tır ki e<'er n tarihte 1950 de olılutu gibi s~r· 
he!lt !if'tim1f'r yapılsa)'dt Halk Partisi kayhrrlerdi.· dh·or. bu. 
hu lrtira tema'.':Ü1ıi hcsl~ytn unsurlar•n Fethi Be,·in partisine 
katılmasına atfedh·or. yaıı11ıına !U surf'tle son \·erh·or: ·Bir 
iktidar ,." bir muhalefrt oldukça, seı;lmle;r dürüst )·ap1lıhkça. 
iktidar frticaa prim vermedik~e muhaltfet daima iktidarı 
dü$Ül"f'C'Pktir.• 

'lfallı;c;ı'nın bir paMinin i~ ha ına gelm,.slnde, -yahut l~ ba
Undan uzakla~tınlma~ında t'n bü)ük pa)ı frtlra temayülü bes· 
ı,,.enlere avı:ın:ısını doiru bulmuyoıfz. Demokrat Partiyi ir· 
tiea trmarıilü brsltı•tnlrr mi iş ba tna gf'tlnni~lerdir'! Tiiç 
ll.iphesiz ki hayır. Ha partinin 11)50 serlminde en miine\"'tr 
llluhitıerimlrde bıiyuk ('ogunluk kazanması böyle hir iddianın 
dotru olamayarııılını gösterir. C. Jlalk Partl..,ini dUııı;ürtn uzun 
Süren iktidar devreıl zarfında yıpranması, hii}·ük hatalar tı
ı,rnt~i. kulaktan kulat:a ıö lenrn '.'·ot uı hare'krtltridlr ... De· 
tnokrat Partinin bundan ı.onra kazanıp kaz..ınmama"ı da lrtl
tıa Prim -,.·rrmesindrn '11'.\·aıi.e mu,·ı1ffaklyet ,.r hatalannın ~·e

kO.nlarına baRiıdır. l\Temlrkette eski de\·irlerin karanlıklarına 
hısret çekrnler vardtr ,.e bunlıııra kar~ı daima u ·anık bulun .. 
hıak lazımdır. Fakat Sl't'İmlerde asıl hfıkim olan halkın hilrri
)''tlne ,.e uıa haklarına riayrt edilmesi. mcımlrkrfin kalkın. 
rttı~ı. refaha ka\"u5masıdır. Seçim ancak bunları temin etmtk
ı, kazanılabilir, 

Enis Tahsin Til 

İşleri reis muavinlerinden iki encümeninde baıtandı. Bakan 
zatın hoca tayin olunduğunu an- Nedinı Ökmen izahat \·erdi. 
Jattı. Pamuk fialları 

Bugiin 69 yaıı:ında olan le Ya~. Ankara 19 (Hususi> - Pa-
çıtay icra tnas daire~i baskanı muk fiatlarının istikrarını sağla
iken 1950 de milletvekili seçilen mak ve fiat dtişüşüne mani ol
Abdullah Aytemiz uzun bir ko· mak itin ne ,gibi tedbirler dil· 
nuıma yaptı. Mill•h·ekillilli pr0 . şünüldü#ü, dokumacılıkla hayat 
pat<ındası sırasında biri adalet, tarını kazanan halkın kredi \"e 
diteri rıyanl't i~leri üıerinde du- ihtiya~larının sağlanıp saj::lan. 
rarağı hakkında millete söz \•er- madığı hakkında Abdurrahman 

1 

diğini, bu yüzden bu takriri ver. Boyacııillerin sual takriri bu
diğini iz11htııın sonra • Ekalliyet· günkü llecliste Ticaret ve İslet
lcr. İseviler. :\Ilıse,·iler dinlerini meler Bakanları tarafından ce· 

1 

serbestçe yaparken biı mu5ıu. vaplandırıldı. 
mantar bundan neden mahru- Ticaret Bakanı Enver Güreli, 
muz.• deyince • Yok böyle ıey• 1952·1953 deki dünya plmuk is-
1;esh~ri yükseldi. tihsalinin 20 milyon balye oldu

Abdullah Aytemiz. 1340 d• ğunu, bunun 14 milyon 900 bin 
rı.ret<'hi.ilkuzzad, Darülhil.1fe &ibi ba}ye.sinin .\merikada istihsal e
müessesell'rin ilga edildiğini \'f!' dildiğini y3ni evvelki senelerle 
ilihiyat Fakültesi açılması, İ· bu sene arasında pan1uk istihsa 
tnııım _ IIatip mektepleri kurul- tinde fark bulunmadığını, Nev
ması hakkındaki kanun madde- york borsasında bu yıl pamuk 
ıerinin Demokrat Parti iktıctarJ kampanyasının 242 kuruşa açıl
gelincere kadar ka,;tıt üzerinde dığını, 17111/052 de ise pamu

ğun 211 kuru$a kadar düştü~ü· 
kaldığını. Arap harflcrjy!c ted- nü, Amerikad• dahi fazla bır 
rlsatın mcn('dildif,ini. fakat bu istihsal olmadığı halde fiatların 
memnuiyetin teşmil edilerek dil~tüAünü sö~·Iedi. Bizim de ta
bir ad:mun kendi çocu,una evJn- kip etmiş olrtuğumuz ticaret si· 
de dahi din dersi \·errliritemeı yasetinin de dünya konjonktü· 
hale geldiğini izahla ezcümle de- rüne uym>k olduğunu belirtti. 
dl ki: iplik ihtiyacının karşılanması ve 
·- Bu şüphe yok ki bir din dokumacıları ıoıvik maksadile 

alt.yhtarlı~ı havası esme~inden hariçten el tezg3hları getirtilip 
oldu. ?.f PktE'plerde din dersleri küçük s:ınat erbabına dağıtılaca
kaldırıldı. Din adamlarına o ka- ğını anlattı. 
dar az maaş verildi ki bir vilil· İşletmeler Bak:ını Sıtkı "Yır
yet v8izi bir hademeden az para calı, dokuma fabrikalarının a· 
alriı. Börte hir zamanda Dcımok- nonim ~irketler haline getirile
r-at P:ırti milletin ıstırabını $t:Ör- reğini Ye bedeli mukabilinde his 
tü. Partimiz lftiktir eledi. ):'ani se senetleri satılacağını söyle· 
Halk Partisi gibi ·!Adini• de~il. di. 
1A;k1iti alaca~ız dr.di. Partimiz Takrir sahibi, pamuk mustah· 
l.\iklilin din aleyhtarlıCı ~eklin· silinin vaziyetinin çok vahim ol 

'-----------------------: dekı l•f irini reddeder dedi. du~unıı, yedi !ıraya çıkan pa-

papagos du .. n ' kab'ıney"ı kurdu Halk l'artlsi zamanında kitohı muk fiatlarının koylUyU pamuk yeni mukaddesimiz olan Kur'an bir ekimine teşv:lk eıti:ini ve şim-
Eğ:• :n: Spıros Teotokıs evde yapılan taharri rsnasında di de iki lirıııya kadar düştüğü. ! ( Baıı l lnddel 

d •tifa eden generaller ıunlar
ı,. o b rdu kurmay başkam Ge-
~raı T. Sakalatos, ikinci kolordu 
ltı; ınutanı General Otimu!ll \~asi .. 
ıı,' Coneı Kurmay ıefi General 
f,t'.0 Gregoropulos, umumi mü
(,.~ıı General Tomas Pentzopu

"Q hır. 

~~neratıer kendilerine hece.
! iz diyen bir Baıbakanla ça
d~nııyacak!arını söylemlıler-

D n· T. .. t· Peter Leran- di"er din kitaplarıyle musadcre nU anlattı. Almanyanın bizden 
ti e ıı ıca.e • bile ~dildi. Partimiz, din hilrdilr, pamuk almak istedi ini, fakat 

:Münakale· ııarılambos Psarros hürrı}:ct adı altında esaret .mua- pamuk flatlarımızın dünya fiatla 
,\tlna \'aliliği ı m~lesı. y~pmayaca~ız. ,dedl ve rına nalaran yüksek olması sc· 

Atına 19 (A.A.) _ .. feni tc· mıllct ı~tıd<ır ~mane~ını De!"ok· bebi1e .ı\lmanların vazgeçerek 
şekkül eden l\lareşal Papagos rat Partıy<! t~sl.ım. ettı. Gerç~ De- ,\merikadan aldıklarını söyledi. 
hükGmetinde bir Atina valilili mokrat Partı ıktıdara geldıkteı~ Enver Güreli, pamuk fiatları· 
ihdas ve valiliğe Chrtstos Zalo· sonra ~ok ş.e~:ler. yaptı. ama bcnı mızın dünya pamuk fiatlarının 
kosas tiyin edilmi:tir. ve benım gıbılerı tatmın edem;.- altına dü~ecek olursa hükümc-

GeneraI '\'yman Atinada di. Din mektepleri açt.ı. dı~ tin buna mlıni olacağını, hfi.len 
,\tina l!) (ı\.A.) _ r\ato GÜ· adamlarının maaşı~ı _-yUkselttı. pamuk Iiatlarının dünya piyasa

ney doğu kesimi karz ku\'\'etlerl Bundan dolayı mıllr.tın avam sına uyduruldulunu, Almanla
komutanı General \Vyınan, dUn kısmı (Ok memnundur. Fakat rın bizden pamuk almamalarının 

At' \'eni kıblne lzmirden buraya gclrniJ;tlr. havas kısmı ..... bu esnada avam, sebebinin, .ı\merikanın bütün 
~.ııp ıne, 19 9(A.P.) - ~Iareşal Gcner 1 \Vyman, ~I.aresal Pa· havas ne demektir ıesleri• yük- bilr dünya milletlerine uzun va. 
ııı. •ı:os ilk Yunan Bir1ığ h ikO po•os ile goı üımüı,.. bunu mil- seldi. Aytemiz şöyle devam et- doli krediler açtığından ileri gel 
~ lıııde vazife alacak kah~~• ar- teakip Yunan si!Ahlı kııwetkri ti: dillini, bizim de bundan •onra 
~tılarının isimlerini ıliln gece komutanlarlyle mUıakerclcrde •- Medeni kanunu almamızın kı<a ,·~de11 krediler açabileceği-

•liissouri• harp gemisinin İs· 
tanbula ~elmesinden sonra. bir 
çok Amerikan harp gemileri li· 
manımıza misafir oldu. 

Deniz kenarına inmemiş, yol· 
!arda Amerikan bahriyelilerini 
gOrmemişseniz dahi, Amerika 
bahriyesinin geldiğinden haber· 
dar olabilirsiniz. Beyoğlunda 
yer yer asılan: 

• \\"elcome H. S. Navy. 
• English Spoken • 
·Fresh Beer• 
• . .\merikan Cocktail B.tr• 

gibi levhalara rastlamak müm· 
kündtir. 

Bu levhalar ihtimamla sak
landıkları yerlerden merasimle 
çıkartılır \'e kaşla göz ara.sında 
insanın gözüne: •Buradayım~• 
diyecek şekilde, bir yere asılır. 

Dolmabahce ayrı alem. İşpor· 
tacıların her biri tezgahını kur
muş ... Kimi fındık, fıstık ı;a. 
tar ..• Birçoğu ise uzun sı,·as ÇU· 

boklarını ve Kü!ıhya çinilerini 
yer yer serer ... Üstüne de bir 
4\merikan hayratı ile • English 
ı- poken • i oturttu mu &ündeliği· 
ni çıkaracağına emindir. 

* Bundan birkaç gün e\.'\'el şeb· 
rimize gelen 15 parçadan mü
rekkep Amerikan filosu bu sah 
nelerin yeniden canlanmasına 
sebep oldu. Limanımızda demir 
li bulunan •Leyte• uçak ;:-emi
sine, bir s;:azeteci ~rupunu davet 
ettiler. Size burada ,uı;ak gemi-
5İnin teknifinden. mal!emesin· 
den bahsedecek değilim. ~lak,.. 
dım, bir ;\merikan bahriye1i5i· 
nin, ister !Ubay, ister er o1sun, 
ne ıartlar altında harbettiğini 
anlatmaktır. 

ıLeyte• de kadın ve itkiden 
maada. akla, hayale gelebilecek 
her şey mevc:u t! 

Gemi, bir limanda demirli ol 
du~u vakit kadınlar gUmrükten 
muaf tutularak gemiye girebili· 
yorlarsa da, içki hususundaki 
nizam hiç bir surette bozulamı
yor. tsterseniı; gemiyi dola~mala 
kantininden başlıyalım: 

•Traş takımları, sabun, diş 
macunu, diş fırçası, konsPr\'eler 
erkek giyim eşyası, saatler. si· 
gara, sigar, pipo, oyun kA~ıdı 
ve en mühimmi kadın e~yası! 
•Leyle• harp gemisinde ·Cha
nel• c'\fa gritte• kadın parfüm
leri ,·.s. var. 

Bize mıhmandarlı.k eden suba. 
ya hayretle: 

! •mııtır: bu ·unmuştu:. iki sebebi vardır. Mecelle dine mlzi ve böylece ihracat piyasa· 
ıı. .. ~.~;;al Papagos ıimdilik Baş- Cuınlıurbaıkanı Celal Ray arın 1 ınüotcnit bir .kanundur. B~ nıi- mızın hareketlenecc#ini izah el BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~~hktan b"şka Savunma IliJ· '\'unanist.ın ,.cyahatl yettrı muhtelıf tebaalar tı;ın ay~ li. Pamuk fıatJarında suıı'l bir 
Ilı tı vazifesıni de bizzat lfa .ı Alina 10 (T.ll.A.) _ Yen[ Yu rı aıTı dini kanun yapmak ı~- artıs taratılmak istendıği tak· 
~e karar vermiştir. r:ıan bukf.ımeti, Türkiye Cumhur ııımdır. Bu hal si~·asi, lctimat dirde yine lıUkCımetin müdahale 

•ı 'nayotis Kanelopıılos san- başkanı Cem Bayarın bu ayın vahdetimize mani olurdu. Bunun edeceğin! söyledi. 
diJ·~'&ız Bakanlık vızife•lne şim- 27 •in~e Yunan cstana yapacağı. için İsviçre kanununu aldık. Bu Cezaevleri lciıı verilen 

Y_unanisfanda 
• 

istikrar ıo' tayin edilmlıtir. Kendisini ziyaret münasebetiyle muozzam [~Uzel, çok güzel, fakat bir de 13krlr 
~. IUn kadar sonra ~lareşa\ l'a· bir karşılama programı hazırla· ikinci sebep eklendi; bu da \il- Ankara, 10 (Hususi) - Ceza· 
d,~°''dan Savunma Dakanlığını mah ba§lamııtır. zumsuzdu.• evlerinde son günlerde vukubu- ( naıı ı incide! 
;•lacaklır. Du hazırlığı haber veren bu· Jlu esnada reis hatibe bir da- lan hadiseler hakkındaki Kamil yürümeği bilecek ve iki menıle-
t,/Giıleri Bakanlı~ına Stcfan ılnkil i·unan gazeteleri, Tilrki· kikası kaldığını anlattı. ~Iillct- Boranın sual takrjrine bugünkü ketin i~birligini zorlaştıran bau 

'•d •nopulos getırilmiştir. Kabl- ve Cumhurbaşkanının yapa<allı vekili ·iki senedir ilk drfn ko· Meclisle yenl Adalet Bakanı Os: I imi!leri, karşılıklı iıi. niyetle, 
tıı.~; 1"kınc1 ı:ıanda,ye~lz Bak.an ı-:. 1 ııya1·etın ehemmiyetini belirten nuşuyorum.• diyerek müddetin man Şe\kt Çıçek~ağ ce,·a~ ver~ı. i ortadan kaldınnak ,.e dlirıist hal 

lt ue.ı Tsudero!'lur yazılar ne retmekte Ye CelAl Ba uzatılmasını istedi. ·Devam, de 4 Bakan. ceza t'"vlerınde hAdıselerın çarl'lerine baj;lamak mümkün 
lt;4"hınenın dı:er üyeleri ftın- varın kardeş bir milletin Cum- vam, konu~ konu~· sesleri yük· srtmadığını belirtti. 1\Iuhtclif se- olacaktır. Yeni hüki&metin tik 
}\~~:rd· hurbaş'kanı olarak muhteşem bir seldi. Fakat reis &özü kesti. Bir- nelcrdekJ \'ak'alann rakamlarını yapacağı işlerdrn birinin, devlet 

ıt11 t\"ı' ınlsasyon Bakanı: Spiros tezahüratla karşılanacalını te· çok milletvekilleri hu beyanatı vrrdi. Duna ı;öre 1946 da 331 fi- reisimizi Atlnada kabul etmek 
A.ı:ı ın b Uz etl>mektedirlcr. allka ile dinli)•ordu. Bu arada ar- r;r, 84 yaralama, yedi öldürme, olma!iiı, bu bakımdan herhalde 

tı,,0,llet Bakanı: Dimitrlos Ba- P. ın, bu ziyarelln Balkan ya- ka sıralarda oturan Hasan Feh- 1048 de 282 firar. 66 yaralama haı-ırlı bir tesadllftür. 
lf rımad•sı= mildafaası hususun mi Ustao~lu da Yardı. üç öldUrm•, 1051 de 283 firar, 80 • 

1
1 11•rı: Pausanıas Lıkurezos d" da çok mllhım bir değer taıı Milli Eğitim Bakanı Tevfik ıaralama, beı öldürme. 1952 nın Ahmet Emın YALMAN 

'J: 111ı)e; Konstantin Papavannls dı~ını tasrih etmektedir. İleri ezcUmle §u izahatı verdi: onuncu ayına kadar 138 !irar, 221------------
~ ca.~t: Thanos Kapsalidis i Kanclopulos istifa etti •- Demokrat Parti iktidara raralama ve iki öldürmedir. 

~,,ııını, hızm•tlm: Konsı.ntin' Atina 19 <A.A.l - BugUn Geldikten sonra bugün miislü- Bakan, cezaevlerindeki hadise- Kral Faruk 
t~';~nlia ! and içecek otan. Panaght Kane· mantar da diğer din salikleri gi. !erin sebeplerini, hapishanelerin 

~'d•kı~•tri: Arislldes Protopa· lopulos son dakıkada sıhhi va· bl dini ibadet ve Adetlerini yap. ki!ayctsiı ve personelin noksan 
s · ziyetinden dolayı kendisine tev· maktadırlar. Bunda hürdürler. olmasından Heri gf'ldiğini anlat· Aleyhine 

loa •41ık: Konstantin Adamapu.

1

di ed~I~, vazifeyi kabul ede~i-, 1'ıemleketimlzin hakiki münev- tı. Cezaevlerjnin ıslahı icin on 
l'ır y~ceC,uu "ıare~al Papagoıa bıl· ver din adamına ihtiyaç çoktur. yıllık bir pro:::ram hazırlandığını A j 

ırn Andrew Apostolides dırmlştır. Bunları yetiştirmek için mC\'CUt iki senede 67 cezaevi inşa etti~ çı an dava 
") imkfı.nlardan faydalanıyoruz. Bu. rildiğini söyledi. <.irant Faku' " ltesı· nde gün yedi ~ilôyette İmam • Hatip * Paris, 19 (A.P.) - Tan .. ımış 

~ mekteplerı .açılmıştır. Du mek- Bütçe Encümeni toplantısı Fransız kabare şarkıcılarından 

t teplere d~hı hoca bulmakta müş • . ı l\frs. s. Şuzv dün basına verdiği 

l kUliıt çekıyoruz. Bütün kuvveti- Ankara, 19 (l!ususı) - BUtçe d t -ki K l F k 1 
t". b d • • · · j ·· ı h ·· •ı·ıı· emeç e es ra aru a ev. '4. e e erse qırmıyor ~izi Ilahıyat Fakültesine verece- encumen ııgıın. ~ ı ı Ko~unma hine 2 mil ·on 500.000 frankl;k 

ğız. Bınlcrce yıldır müslüman kanununun gayrımenkul kıraları b. t . l d. 
' ·· · ı l<' t' n t klif · · I ır azmınat awsı açmayı avu-

t ·olan, müslüm_anlığı. kemale gOtü. ukzt'rı~c eh ı I adcı !! e. l ını m~za.t ~atı ile müzakere etmekte oldu· 
•tUr < Bası t ıncJ:ir) , re' et fak.ılte ve ünh·erslte mah ren Turk mılletinın din adamı ere}e aşa ı. atıp er meı,ıcu l ... 1 .. 
~l·~ ln@rn,k ve . tedikleri olun. hllerınde teessürle karpl:ınmış için ecnebilerden istiane etmesi hükm~ln t.1dıle muhtaç ol~u~un: unu 

60
) emıştır. . 

~~ ka~.ar derslere iştirlk et. ,.e cğre~~ilere derslere devam y~ri~e, k~n~i din ?damımızı ken. d~ i~tı~.ak t"ttiıe:· Ancak_ ıçtım.~ı l\lrs. s. Suz~ bu par~ ı. a:eçe~ 
lttıı~ ~k U1.!re Türk Bayrağı üs- etmelerının men'aatleri icabı ol dımız yetıştırece~ız. Din dersleri b~n)- e~ ı ıarsma) ~cak !e~ılde hu- sene ocak a)- ~nda Kah ıredekı 

tl l''trıin etmişlerdir. 1 c: Jğu bUdirilmistir). ntekteplerimizde seneden seneye kumler kabul edılmcsının rnu\·a~ ~heph.erd ?te1ınde yan.a~ kıym~t 
b! ~ltanıı'· t 1 h . d·ı k . \'azivetin yarın ııılaca,,.ı "'ekli· daha faıla randıman verecektı·r fık ofacağı mtitaleasıyle madde- h elbıse \!e tuvaletlerını taımın s 1\ a e enın ı e çesı· · 6 "" · • . . • • • • t" · · · ·ı.1 . · t· ht Ci\·cılı"' b'ld. ki b le talebenın dE'rslere bu vaıiyet Geçen senedenberi ~ıuallim mek lere geçılmesı kabul edıldı. ıcın ıı; ı)eceğını ı \!e etmış ır. 
, '·bu .a 1 ırmc e era- d · tl 'k d' · · d d h ft d · l 

01 
iün aabah ve öğleden son karşısın a ıs r.. e ıp etmıye. teplerın e e a a a iki saat Rüyam kotrası hakkında Artıst yangında birçok mücev-

n,lo "'•k Uzer Profe•örler Se- cekleri merakla beklenmektedir. din dersi öğreliyoruz. Bizim ça- takrir herat da kaybetmiş, fakat bun-
~~*knu topı:mış ve durumu lı_şmalarımıza sek~e veren iki Ankara, 19 (Jlusus1) _ Van Iar sonradan otelin enkazı ara-
'•:, "• etmiştir. Du müzake- E'ısenhower dıışman vardır. Bırl fisebililllah milletvekili Ferit Melen'in ·RU- sında bir kasa içinde bulunmuş-

- Bunları ne yapıyorsunuz? 1 
Diye sordum. 

O, b•nim !ualime daha fazla 1 
hayret ederek: 

- Gemideki arkadaşlarımız, 
karılarına ve kıı arkadaşlarına : 
bir hediye almak istemeıler mi? 
Diye cevap verdi. 

Gemideki oturma ve yemek 0-1 
daları (farkındaysınıı yemekha· ı 
ne Ubirinl kullınmı)'orum) ka
labalık bir ıııilenin elindeki ye- 1 

mek odası \""fl salonundan fark- ; 
~ız. cLeyte• a:emisinde her Şl!y 
l!lkerliğıni yapanların, mümktın 

1 

olduğu kadar askerde olduklarını 
unutturacak şekilde tertip edil· 
miş. Er, subayın karşısına ıeçip, 
tıpkı evinde oldutu a:ibi iki ba
cağını bir masanın üstüne uzata· 
rak yanıbaşında duran mecmua
ların en son sayısını çekip oku
yabiliyor. Er ve subay, okumak· 
tan sıkıldıgı takdirde basketbol 
sahasında sporunu yapabiliyor, 
sinemasını seyrediyor, gemideJ ba 
sılan gazetesini okuyor, kendisi
ni basta hissettiği takdirde diı· 
c;isine, doktoruna kendini mua
yene ettirebili)·or. Ama ne olsa 
o da bütün bu prtlar altındı yi
ne de askerlik yaptıj:ını unut
mıj·arak: 

- Ah §U askerlik diyor. 
Bize gemide İtalyan •Spesyali· 

lesi• olan 11Spayhetti• )·ani ma
karna ile sarmısaklı l'kmek ye
dirdiler. Beraberinde reçel, liha 
na salatası, turşulu zeytin de var 
dı. Bu saydıklarım da ıAmerıkın 
spesl·alitesi!• Hizmetkirların 
çoğu Zenci! 

•Leyte. de dolasırken eözüme 
bir levha ilişti: 

•Bayanlara Tuvalet> 
Hayrete düşmemek kabil dt· 

İil... Erlerden bınne : 
- Peki ya bu ne? dedim. 
- Gemi limanda iken tiyırete 

gelen hanımlara mahsustur dedi 
ve sonra güle>rek il.ive etti. 

- Biz seyirdeyken de bu lev
hayı çıkartmıyoruz... Önünden 
geçtikçe gemide hanımlar var 
zannı ile avunuyoruz işte~J 

Kadınsız ve içkisiz bu muaz
zam şehir dün 5abahtanberi li
manımızdan ayrılmış bulunuyor. 

Attın lı::ıplımı bl)'lft a•ııı 
rtı t!ı!ı• T. L. t 18 .•• · 

.-ıı·n tıptıl'Plı b•vııı ı.1111 
1Tt.ı5u TL. tt8 •. ; 

' 

Jilet demek 
GUiette demektir 

~ " 
1 

1 

Mnl Olllellı 5 lik Pık.U 70 krı. 

IJCIJZ Al.AN MHAl.I Al.IR ! .. 

Gillette marka Jılet arayınız . 

Gillette dünyanın en ustun lral 
bıçağıdır. Birçok traJ bıçaklarının 
ancak bir kerre lra~ olmaga mu
saıl olu~una mukabıl Gıllette lra~ 

bıçakları muleaddil defa lra~ olma 
imkanını 

Gillette 
sağlar. 

en tasarruflu bıçaktır. 

M A v ı G i 11 ette rRA$ eıçuL•R• 

•. 

14 A1fllr 
Af/111 5aaf 
T.L.225 

.. • . .... 

\ , 
·~· •·· 

. . 

TISSOT kadın saatleri dakikliğıle Isviçre 

saatçiliğinin dünyaca tanınmış bir şahe
seridir. Antimanyetik, 1 f11 .,. milimetreye 
kadar ayarlanmış olan altın veya maaeni 

TISSOT saatle~i bayanlara verebileceğiniz 

en güzel bir hedıyedir. 

'ı)'ıt onunda aıalıdaki teblil • dinsiz olanlar, hırı de. müslü- ram• kotra.sının ;ıümrilk resmin- tu. 
, ~•nnıııt r: 1 manhğın ne olduğun.o bılmeyen- den muaf olarak yurda ıokul- Mrs. Suzy'nin bildirdiğine gö-

llıı ~"aaı F .. , . J ruman g&•üşmesı' !er; cahil ve gm hır takım in. masının doğru ofup oımadıı:ı ve re Kahirede bulunan ve bütün 
İSVIÇRE SAAT SANAYiSi A.Ş. nın MAHSULUDUR 

~ t4ıu _ıkultesi ogreneılerf. 1 &anlar. Bunlarla mücadele ha., bu kotra iı;in döviz tahsis edilip elbiseleri yandıktan sonra Kral 
S ı. ke:::ı_ızan. esasının kalk· . < Başı 1 incide) lindeyiz.• . ı edilmediğine dair olan ıual tak· Faruk'ııı telefon etmeye karar ve-
~ det• . l ı nne aynı derste j tenuıt!r. Abdullah Aytemıı ~ekrar ~Ur- riri bugilnkil Mecliste görüşü!- ren trup başkanı ıle eski kral •· 
\" l. deraı~tJhan b~:k"kı tanınİ Trum.ın mesaj;.nda şöyle de- ıüye geldi. 131.\mıyetın en ılerl 1 dü. rasında şöyle bir telefon konuş. 
sl?ı hakk e tat • at~a as~ar mckt~dir: . . bir din olduğun.ıı an.lattı. ~u ~u· j Gümrük \'e Tekel Bakan \'e· ması cereyan etmi~tir. 
~(~rıı1\ k ~ k.on~.ı.~ı \:e tbtısas •Hur milletler, Amerıkada·1 susta milstesrıklerın 5ozlerıni kili Sıtkı Yırcalı h.tdise hakkın- Trupun idarecisi telefola kralı 

ında ~ ulu ;ıbı hususlar bOyük ölçüde yardım beklemek- anlattı. Hukuk ve Tıp FakU!te- da tetkikat a ıldığını hiıdi•e· aramış ve kendisine artistlerin 
~ d~rdikı ekanlıta .. post~ .ne silin, düny~da kendi hayatlarını miz mevcut olduğu ~a~de. ~vru. nin müfettişfn Pelinde 'bulundu- ı;ıplak kaldıklarını, giyecek bU
~t~ ihu,.a ~~ ve. mutead?ıt ı~: kazanmak ı~in eereken yollara paya talebe gönderdığımızı, bu- ğunu yat girdıkten sonra Jşe tün elbiselerinin yandılını söy-
~,.,..14 l\ul'ul en )a~ı Fakulte \o basvurmal:dırlar.• gün din adamlarından mahrum vazıy~d edildiğini tetkikat so- lemi$ ve ka~ilse kraldan yardım 
il at tak. unca ,_ıncelenmfş ve Bayan Roosrvelt bulunmamıza rağmen Camiülez. nunda :l'\fecli5e m~lQmat verebi· istemiştır. 
ı,,'•ıı~s· U!tesı o~rcnci dern•- Nevyork, 19 (A.P.) - Bayan her'e talebe gönderilmedi~ini, 1 . .' .. · • .. hı 
1;

1
'' bıı:f1 e k•ndilerlne alınan Franklin D. Rooscvelt Birleım~ bizdeki 11.lhiyat Fakültesinin Ca- ~~:f;'nı soyledı ve 20 gun me ı 

lt~~, ı, et ırılml:tır. Zıraat Fa. ~ıil.tı:ıtl~r. teşkılcitındaki dele~elık miülezh~r se_viy~sind.e bı~_lunm~- · 
~~frıe dasen uzun yılların tee. vaııfesının yakında sona erece- dığını şoyledı. SOzlerıni soyle bı- R. Stmı;eUtn Sirer'Jn 
ı,,.'llı ~ •. •Yanarak y•ni bir ôlt· ğinl bildirmiştir. tirdi: takriri 
: iıı1 0 •nıtıhan yönetmeliği U Bay~n Roosevelt Birleşmiş Mil •- Demokrat Parti bu taah- Ankara. 19 (Hususi) - Sıva• 
ıı,1 bi, t~ıınııı ve bu husus I· !etler ln»n Hakları komisyonun- hüdünil de yerine ııetırdili tak· mill•tveklli Reşat Şemse,lin Si· 
)ıJ_ arını 1~ netrnehk tasarısı ha- da Birle:ik ,\merıka delegesidir dirde önümüzdeki se:;imi muhak rer'in Balıkesirde Halk !'artisi 
~ 1 b~tı ır. Bu ta arı öğretim \'e geçr.n yıl sonuna kadar bu k .. kak kazanacatız.• mensuplarının yapmak istedik· 

ı:ı ,. ı ~~nıası dolayı.siyle top- misyonun başkanlığını ifa etmiş.. DiJer taraftan inanılır kaynak· leri acıkha,·a toplantuanda vu
'~ 'Un1 ~d olan ıenel kıru •;,- Eski demo!.rat Cumhurbaı- !ardan öğrendi#ime ııöre, Ab- kua ııelen hAdise hakkındaki su-
.~•kta~rııınde Yt'r almış bu kanını, c~i yeni rumhuriyettl 1[ dullah A)1,miz bu &ene hacca at takriri, takrir &ahibi bulun

'1r"1llıizın ır. Ru itib.arla ö-"ren. haşkan General . Eiscnho\\·er"ın gitmiş va Kral İbnUs.suud tara- madığı tein bugünkü ltecliste de 
' ~~c.ı d Aııkara L"nh•ersıtes1 kendisin bu vazıfPdt'n u:r..aklaş-1 fından kabul edilmiştir. ı;:örüşütemedi. 

1rı Ol; F nlin Yönetm('liğınP ji t•rmasıT" n muhtemel olduğunu 1 Orman kanu"u Takrir J;ahihi iki crılıc;P.dir bu 
'>k HPlıkları bu ha. ~lve ctnı,tir Ankara 10 (Hususi) - iki yıl Junma'lığından takrir düştU. 

Faruk, telefonda ~u cevabı ver·. 
mi~tir: 

•Ne dediniı~ Su Fransız kız
ları mı? Elbiseleri mi yandı~ De 
mek çıplak kaldılar. Hiç ehem
miyeti yok. Bırakın hep~i ç-1plak 
dolaşsın. Çıplaklık onların güztl
liğini ve cazibesini bir kat daha 
artırıyor ... • 

Suzy Solidor bu hAdiseleri na>· 
lettikten sonra trupun Kahirtdet 
hemen ayrılarak Ti.irkiye'ye ıit 
ti!tini le orada rlostlarının y:ır 
dımı ile gardrorl.ırını ,·eniden j 
tanzim ettiklerini hıldirmiştir 

O MEGA 

------ ---- - -- -
Ne lstenenlı 

( What You Wıll) 
Komedi ı Böl8m 
f a114: W. 8bat ... 
P41art C•T1tflD : Or
ban Bıu1&D B•luı• 

re tın71n: .. lııhlla 

Ertutnı.ı !'ranııı t•m· 
ıı :•ı.I mftddttınc• Cat"

eımbatl.ın ,.. Cuma.ti.an baılı::• her ıtıarn 
aaat tam lll, 15 de C11ma, Paıer ma· 

tına ıaıt tam ı,.10 da Talafon '0271 

&IUıUl~IER KARACA 
ıu..ı::Slll Bu ıtı•m 

HEI..SiNKI 952 
Cu.martNl, Paur matı· 

aı;•r 11 da. c11•rıler 21 

ıfı. Cırıımha ılrlıın.la 

n t.ıııııtlllli bıl'ı p('•l. 

Pııır~ .. ı alı::tımlan t.mıtı 

'" I' ılı• allıarnılln •ı r"mır ı 
lNI ma1Jn•<t• l&l!~.J'I t.aı.U&L 

Tıitforı : 'a ı I' 

r' 1 '..·:,;::: .. ~- ......... .. 
lı A n•nf!&~ı nr,Jıl\:'l "1Uık k ... .,,,..~l 

Veni Ses Opereti 
Her akşam saat 

21 de 
Cumartesı Pazar 

ıs de Matine 
Cerşamba ıs de 
Tenzil1tıı matine 

(TIRA'IPETLI R.\7.1\ E> 

~ctni ·"ı Jlt\,all -
R•vil Op•rot 3 perrl• ıo Tablo 
Yazanlar Rt"~id Saran· Beliğ 

.ı.:::t'lönü 

Afüzık Satı Lır 

Tel 4~369 

ISTASBt:L BEl.Eflh ESi 
ŞERİR flYATROl.ARI 

IurkçtsL 

Saaı 2 ı .ıe 

DR,\\I KIS'll 
S(j)o KOZ 

\'aıan: 
~fı<'hC'l Duran 

saılu.ntdın irdeıp 1 
re.eıou' 1:.1&7 

20 "J~2 N't~•l'!'lll• rtıDD $&it 20.JO 

Çaylar 

ııa• 

t'I ır1l 1c ı ·,'l l'tı,.,ır•oı Rl\I. 
ı ("1 de T~lum l!h:tiO'• Gı~l· 

•aıı:ımı çıf't\ ı .. rtıp!•m.ı~··" 
~=- ======~-~. 

F.Ml:>.l\NO BÖLOMtt 
l F..ski Halkevı bınasındı) 
TF.Hl.IKELI flÖNE1\IEÇ 

Yazın . PrıestJey 
Türkc:flsi· func Yalmın 

P,r,,mhe. Cumırteat. Pızır 
gündüz ,.e Pazar ıkıam..ı. 
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[iKTİS~oo 

TEKSiR 
MAKİN ASI 

! 
sirküler 
tamim 
tema 
harita 

• T arlanızın mahsu-
lünü tam ranaıman-
la almak için iyi 
ziraat makinelerine 
ihtiyacınız olduğu. !Jibi 

,....._ı fll!•b-d~----==::::@ __ ~ı p~~~!~~ j "\--.r 
1 

• 1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 

Pilli radyonuzdan 
en iyi neticeyi al

mak iç::;:in::::;;; 

, 

OKLAR LTO. 

!BULMACA 
1 2 31~618 

~ ">' n \ ~ S..\f \ 1 - Seh ııhırin• ı 
ı k• l.:ı t m•HffM.% 

f;o -- le 1l.: •·• Wuı. }- -t 
Eıs.a 111.man. "i - l(utekaıt. ~ Rır 1 
a 7 - il k 8 CU' M:ıt A 

"'.'. KA.RIP.t,ı; A~.1-GIT \ 
Xırlı. ırıll • •l 1UD bır ttl 'l 
f'.ı>ht· B 1' r.n.1ı: ... llı P bı.t lunı: 

ıs nu. ' Bılü::Hil" YillJeti flwc 
' in 1'1 B·r haYTan. e -
Bir •fıt e.~. - Bı rııda. 
a ZI! be ata Re1;;,4 

lll 'KÜ Rl'L" .\C\'I' 11 .\LLI 1 
Sı\(r\ 

Ta • 
1 -- "·~· ılı: 

1 - @l'fCt, 1 

' .. 
T" AAR "DJ.S ·'- \GJT \ 

Ft n J I:.a, .a. 1- R'• I:ı 
4. ~ll. -F.ütl rıl'I-,\ 

t 1 - A• ı, 8 - t-, · • 

Ş. 

GAY T YuRuV 
A•• fakat aıla para kaybettiğinin farkında değil. 

Siz de aynı "rahat,", !ıkla ve hiç farkına varmadan ' 
hergün azar azar para kaybediyorsunuz ... 

Akşamları sadece kasada toplanan 
parayı sayıyor ve bunun hakikı 
netice olduğunu zannediyorsunuz !_ 
Halbuki, kimbilir ne kadar eksıktir ? ... 
Çunkü eski usul kasanız dalgınlık , 

unutkanlık ve hata dolayısiyle ne 
kadar ziyan etmiş oldu~unuzu bıldı r mez. 

-
YAZAR 
KASALARI 

MENFAA TLERINIIIN KİLiDiDiR. 

Getir Ve,.9i•i Konarıurı• 90re, t•ritleu ew• 

ro•ı •u•bit• ..ıcfedilen ltu ••••lo•ın "•r it 
içia oyu bir nııedeb wordır . tcotaJoğ iıteyiniıı: . 

Türkiye Umum Mümıssilı ı 
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. ":= ·.lf ' '. . cu 

" .. 
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Galata, Bankalar cad. 132 Tel.: 41085 
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"oıta Kutuıo :-.o. 7i, 

Herbanııı bi• katıt llıerinde I • 
7 renkli olarak en mOkemmeJ oe· ~ 
kilde suretler temin edilebiHr. e 
MASTER kagıdı llzerine daktilo ER~ 
üe yazılabilir. elle yazılabilir veya 
ÇlZilcbilir. ~1umhı kağıt ve mürek
kep f,temcı. Bu. makineler lşveç 
işçll.ilinin Ü'-lün kaliteaini._hai~ir. 
ROycik burolar veya kOçuk dük· 
klnlar için, 8'dcn fazla surete ihti· 
yac ,6st.crcn iJlerde verimlidir. 

markalı Pil ve 
BATARYALARINI 
kullanınız. l'incl suretten itibaren 

ma~rofını kurtanr. 

BEREC 
BUtUn DUnyd• oldugu gibi TUrklyede de tercihen kullanılmaktadır. 

BEREC PiL ve BATARYA fabrikası yalnız lngılterenın değıl Avru· 
panın en büyük ve en mOhım Pıl ive bata!Ya ta,brıkasıJır. 

Mütea~hidler, inşaatçılar 
Turk normuna unun i t hal Çimentosu, fayans çini , 

me~ parke tahtaıı; halis tutkal. 
İlk el, loptan satış, miisald flatlu 

YAKUBAlı T. A. Ş. 
İstanbu~ Balıldıa.ne Sok. 20. 

Telgraf: Yakubal - İstanbul. Telefon: 23865. 

BOL 
SIK 

VERİR 
F ZLA 

DAYANIR 

Keki "nıd Yen· ., 

bir. ~ığır 
Vatan lllncılık ve reklAmcılık bakımından çok mühim bir 

te~ebbüse ı:irmiş bulunuyor. 
Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilan şeklinin ihda.ıdır· 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu nanta.! 

hem çok rağbet ~örmekte ve hem de verenler için çok fa1' 
dalı olmaktadır . 

Tasnif edilmiş kısa i13nlarımız hcrgün gazetemizin mua.1~ 
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, fa aliye t sahasına yabU 
işe göre tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu ilanların şekli ve ü<:ret! şöyledir. 

10 kelimeye kadar bir ay müddello neşredilecek olst' 
illnların aylıtı 20 lira. . ~ 

Gün aşırı \'eya 15 gün nesredileceklerin aylık ücretı ıı 
lira. 

Haftada iki gün neşredilenlerin aylı ğ ı ise 8 lıradır. d' 
On kelimeyi e-eçen ililnlarda her fazla kelime için ~ıı 

20 kurus alınır. 

' Su Geçmez 
lngiliz - Amerikan - Alman lsviçre 

KADIN - ERKEK - COCUK 

T KOT PARDESt 
Çeşldlerlmi:ı:i ,., flatlarını görmeden pardesıi aımaY1111U')-i1 

[

a: 10--15-:?0-25 1ira taksitle beğendiiiniz parde5 

ALABiLiRSiNiZ . 

5~~~,~~~,'.ç~ş, k~~=~~& 
Bu sayıda yazı lslerinı riilf"n uta r f" Pdrn mes'ul ,,,ndlir: 

MEi.İli YENER bol 
(V I f;aıetecltilı: 9f" fttath:111l'rlık r A. Ş. - tsıao 

lmtıv .. ••bibi: StNAN KORl,E 
VATAN ~IA'l'RAASI 


